داخل العدد

الجمعة

www.aljarida.com

 30يوليو 2021م
 20ذو الحجة 1442هـ
العدد  - 4794السنة الخامسة عشرة
 16صفحة
السعر  100فلس

انطالق »«Cooking With Paris
 4أغسطس المقبل ص 10

بلينكن :الدبلوماسية مع إيران لن تبقى لألبد

برلمانيات

«ملتزمون بالدفاع عن السعودية ...والحوثيون فشلوا في إظهار اهتمامهم بالسالم»
الناصر :التطبيع مع إسرائيل
قرار سيادي لكل دولة
●

ربيع كالس

عقب لقائه سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
بقصر يـمــامــة ،واستعراضهما الـعــاقــات المتميزة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،ون ـق ـلــه ل ـصــاحــب الـسـمــو
تحيات وتقدير الرئيس األميركي جو بايدن ،أكد وزير
خارجية الــواليــات المتحدة أنتوني بلينكن ،خالل
مؤتمر صحافي مع نظيره الشيخ د .أحمد الناصر،
أن التفاوض مع إيران إلحياء االتفاق النووي ُ
المبرم
ً
في  2015ال يمكن أن يستمر إلى ما ال نهاية ،مبينا
أن الكرة اآلن في ملعبها.
وأضــاف بلينكن ،خــال المؤتمر ،أن أميركا تركز
ً
على الدبلوماسية وجهود إنهاء الـحــرب ،مبينا أن
«الحوثيين فشلوا فــي إ ظـهــار اهتمامهم بالعملية
السلمية ،ونـحــن مـلـتــزمــون بــالــدفــاع عــن السعودية
ضد هجماتهم».
ولفت إلــى أن مباحثاته فــي الكويت تطرقت إلى

• نشكر الواليات المتحدة على عملها معنا لحماية أمننا السيبراني
• مباحثاتنا مع وزير الخارجية األميركي تناولت تطوير المؤسسات الصحية والتعليمية

٠٧
انتصار مكلف لباكستان
في أفغانستان
األمير خالل استقباله ،بحضور ولي العهد ،وزير الخارجية األميركية أمس

ً
 5آالف عاملة فلبينية جديدة إلى السوق قريبا

«الفتوى» تخاطب «العدل»
لوقف البيوع العقارية الوهمية الشمري لـ ةديرجلا :.عبر  23رحلة جوية مباشرة
●

لمواجهة التالعب والدعاوى
ال ـ ـق ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة الـ ــوه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
تـسـتـهــدف اإلض ـ ــرار بممتلكات
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن ،أصـ ـ ــدر 02

العتيبي :انقطاع التيار عن
العبدلي خارج عن اإلرادة

رؤى عالمية

اسـتـضــافــة الـمـتــرجـمـيــن األف ـغ ــان وعــائــات ـهــم ،حتى
انتهاء استيفاء عملية مراجعة أوراقهم لدخول أميركا،
ً
معقبا بأن «واشنطن ملتزمة بمساعدة من ساعدوها
في أفغانستان».
بدوره ،أكد الوزير الناصر ،أن صاحب السمو أعطى
توجيهاته بإيالء العالقات الكويتية  -األميركية كل
ً
مــا تستحق مــن عناية واهـتـمــام ،مضيفا أن «الـعــام
ً
الحالي يشهد االحتفال بمرور  60عاما على عالقاتنا
الدبلوماسية و 30سنة على تحرير الكويت»ّ .
ً
وردا ع ـلــى س ـ ــؤال ،أجـ ــاب أن ال ـ ــدول ال ـتــي وق ـعــت
«االتفاقات اإلبراهيمية» ،بشأن التطبيع مع إسرائيل
لها سيادتها وحريتها ،أما الكويت فتعتقد أن الحل
الوحيد الناجع للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين.
وذك ــر أن «ال ـم ـحــادثــات تـطــرقــت إل ــى قضية األمــن
السيبراني الذي نشكر واشنطن على ما تقوم به معنا
لتأمينه في الكويت» ،إلى جانب تطوير المؤسسات
الصحية والتعليمية.
٠٣

حسين العبدالله

٠٤

●

جورج عاطف

أعلن رئيس اللجنة التطوعية لدراسة أوضاع العمالة المنزلية
فــي الـبــاد بسام الشمري ،زي ــادة عــدد رحــات الطيران المباشرة
القادمة من الفلبين إلى  23رحلة خالل الشهرين المقبلين ،بواقع
ُ
ً
 13في أغسطس ،و 10في سبتمبر ،متوقعا أن تقل هذه 02

«مجلس الجامعة» :قبول
الطلبة مستوفي الشروط
●

رياضة

١٤

أحمد الشمري وفيصل متعب

حسم مجلس جامعة الكويت رماة الكويت الـ  4اختتموا
أزم ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـب ـ ــول الـ ـطـ ـلـ ـب ــة أم ـ ـ
ـس ،مشوارهم في أولمبياد
ب ـمــواف ـق ـتــه ع ـل ــى قـ ـب ــول جـمـيــع
المتقدمين المستوفين  02طوكيو بـ «برونزية»

ةديرجلا

•
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مجلس الوزراء :وضع المشروعات التنموية الكبرى حيز التنفيذ

• إنجاز  9مشاريع خالل الصيف الحالي و 5متوسطة المدى ...و 4طويلة
• االستعانة بالمستشارين والفنيين والمجتمع المدني لالستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم لسرعة تنفيذها
األولوية
للمشاريع ذات
ً
التمويل ذاتيا
ً
وتدر عائدا
على الدولة

وض ــع مـجـلــس ال ـ ــوزراء خــري ـطــة طــريــق
ً
ل ـ ــإس ـ ــراع فـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ  18م ـ ـشـ ــروعـ ــا مــن
المشروعات التنموية الكبرى ،وكلف الوزراء
المعنيين بالعمل على سرعة تنفيذ تلك
المشاريع وقيام اللجان الوزارية المعنية
بمتابعتها ،مع االستعانة بالمستشارين
والـ ـفـ ـنـ ـيـ ـي ــن وفـ ـ ـئ ـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـم ــدن ــي
لــاس ـت ـفــادة م ــن خ ـبــرات ـهــم ومـقـتــرحــاتـهــم
لسرعة تنفيذ تلك المشاريع ،على أن تكون
األول ــوي ــة لـلـمـشــاريــع ال ـت ــي ي ـك ــون تـمــويــل
ً
ً
إنشائها ذاتيا وتدر عائدا على الدولة.
ً
وعـ ـ ـق ـ ــد مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اجـ ـتـ ـم ــاع ــا
ً
اسـتـثـنــائـيــا ،م ـســاء أم ــس األول ،فــي قصر
السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو

الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد .وع ـقــب االجـتـمــاع
صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد الناصر بأنه
ضـمــن إط ــار االهـتـمــام الكبير ال ــذي توليه
ال ـح ـكــومــة ل ــدراس ــة ال ـق ـضــايــا وال ـم ـشــاريــع
ً
المهمة ،واستكماال لالجتماعات التشاورية
التي تعقدها الحكومة لمعالجة التداعيات
االقتصادية ،فقد استكمل مجلس الــوزراء
مناقشة اآللية المناسبة لوضع المشروعات
الـتـنـمــويــة ال ـك ـبــرى حـيــز الـتـنـفـيــذ ،تنفيذا
لتوجيهات رئيس الحكومة ،بما يؤدي إلى
دعم االقتصاد الوطني وتلبية احتياجات
التنمية الشاملة.
وعـ ــرض ال ــوزي ــر ال ـنــاصــر ع ـلــى مجلس

الوزراء خريطة طريق مقترحة لسرعة تنفيذ
ومتابعة بعض المشروعات مثل مشاريع
ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة وم ـ ـشـ ــروع اس ـت ـث ـمــار
جــزيــرة فيلكا وال ــوق ــود الـبـيـئــي وتجميل
مــديـنــة الـكــويــت وم ـشــاريــع وزارة الصحة
ومشروعات مطار الكويت الدولي وغيرها،
من خالل تحديد المشروعات واإلجــراءات
المطلوب البدء في تنفيذها كاآلتي :مشاريع
وإجراءات قصيرة المدى تنجز خالل أشهر
الصيف الـحــالــي وعــددهــا ( )9مـشــروعــات،
وم ـش ــاري ــع وإجـ ـ ـ ـ ــراءات م ـتــوس ـطــة ال ـم ــدى
وعددها ( )5مشروعات ،ومشاريع طويلة
المدى وعددها ( )4مشروعات.

ً
الخالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس األول

ً
العلي :أقصى درجات اليقظة لحفظ أمن الوطن ممثل األمير 30 :مليون دوالر دعما
زار قاعدة محمد األحمد وأشاد بجهود القوة البحرية لسالمة مياهنا اإلقليمية لمبادرة التعليم العالمية
●

محمد الشرهان

أك ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة وزيـ ــر
ال ــدف ــاع ب ــاإلن ــاب ــة ال ـش ـيــخ ثــامــر
العلي ،أن العمل الجماعي بين
العامة
القوة البحرية واإلدارة
ً
لـخـفــر ال ـســواحــل يــأتــي تــرجـمــة
للجهود والتخطيط المشترك
وتبادل الخبرات فيما بينهما،
وي ـ ـهـ ــدف إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق أق ـصــى
درجـ ـ ـ ــات ال ـي ـق ـظ ــة وال ـج ــاه ــزي ــة
واالستعداد ،لحفظ أمن الوطن
واس ـت ـق ــراره وس ــام ــة أراض ـي ــه،
مشيرا إلى أن ذلك يحتم علينا
ت ـس ـخ ـي ــر ج ـم ـي ــع اإلمـ ـك ــانـ ـي ــات
ل ـل ــوص ــول ب ـق ــوات ـن ــا الـمـسـلـحــة
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ـ ـم ـ ــرج ـ ــوة مــن
الكفاء ة والـقــدرة والفاعلية في
أداء مختلف المهام والواجبات
المناطة بها.
جــاء ذلــك خــال زي ــارة العلي
لقاعدة محمد األحمد البحرية،
والـتــي رافـقــه فيها وكيل وزارة
الداخلية الفريق عصام النهام
وعدد من قيادات الوزارة ،حيث
كان في استقباله لدى وصوله
ن ــائ ــب رئ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان ال ـعــامــة
ل ـل ـج ـيــش الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن فـهــد

ال ـنــاصــر ،وآم ــر ال ـقــوة البحرية
ال ـع ـم ـي ــد الـ ــركـ ــن بـ ـح ــري هـ ــزاع
العالطي وعدد من قيادات القوة
البحرية.
ونـقــل الــوزيــر العلي تحيات
وت ـقــديــر صــاحــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد ال ـقــائــد األع ـل ــى لـلـقــوات
الـمـسـلـحــة ،وس ـمــو ول ــي عـهــده
األم ـي ــن وس ـمــو رئ ـيــس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ل ـم ـن ـت ـس ـب ــي ال ـ ـقـ ــوة
ال ـ ـب ـ ـح ـ ــري ـ ــة ع ـ ـل ـ ــى ج ـ ـهـ ــودهـ ــم
المخلصة ،وعملهم المتواصل
وال ـ ــدؤوب لحفظ أم ــن وســامــة
مياهنا اإلقليمية.
وأش ـ ـ ـ ــاد بـ ـج ـه ــود مـنـتـسـبــي
الـقــوة البحرية فــي العمل على
المحافظة على درجة جاهزيتهم
واستعدادهم ،لتنفيذ مختلف
المهام والــواجـبــات التي توكل
إلـ ـيـ ـه ــم ،ل ـح ـف ــظ أمـ ـ ــن وس ــام ــة
ً
وطننا العزيز ،متمنيا لهم دوام
ال ـتــوف ـيــق وال ـ ـسـ ــداد ،وتـحـقـيــق
ما نصبو إليه من خير ورفعة
واستقرار هذا الوطن المعطاء.
ومــن جهته ،أعــرب آمــر القوة
البحرية عــن امتنانه وتقديره
ل ـهــذه ال ــزي ــارة الـكــريـمــة ،والـتــي
تأتي في إطار حرصه واهتمامه

المضف التقى رئيس الوزراء البريطاني

العلي خالل زيارته قاعدة محمد األحمد البحرية
ب ـم ـن ـت ـس ـبــي ال ـ ـقـ ــوة ال ـب ـح ــري ــة،
ً
ودافـ ـع ــا ل ـهــم ل ـبــذل ال ـمــزيــد من
ال ـج ـهــد وال ـع ـط ــاء ل ـخــدمــة هــذا
الوطن المعطاء.
واس ـت ـم ــع ال ـع ـلــي إلـ ــى ش ـ ٌ
ـرح
مفصل تــم مــن خالله بيان أهم
ال ـم ـه ــام وال ــواجـ ـب ــات الـمـنــاطــة
بـ ــال ـ ـقـ ــوة ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة ،وبـ ــرامـ ــج
التطوير والتحديث التي تقوم

بتنفيذها ،باإلضافة إلى خطط
ال ـت ــدري ــب وال ـت ــأه ـي ــل ال ـخــاصــة
بمنتسبيها ،و حـجــم التنسيق
وال ـت ـعــاون الـقــائــم بينها وبين
وزارة الداخلية ممثلة بــاإلدارة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـ ـخ ـ ـفـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــواحـ ـ ــل،
ومختلف المؤسسات والهيئات
ذات العالقة بالنشاط البحري
بالبالد.

ك ـمــا ق ــام ب ـجــولــةٍ ف ــي قــاعــدة
محمد األحمد البحرية شملت
ً
عـ ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــع الـ ـبـ ـح ــري ــة
وال ـ ـ ـ ــورش ال ـف ـن ـي ــة وال ـ ــوح ـ ــدات
البحرية الخاصة ،حيث استمع
إلــى شــرح مفصل حــول طبيعة
ال ـع ـم ــل والـ ـمـ ـه ــام وال ــواجـ ـب ــات
واألدوار المناطة بهذه الوحدات.

أعلن ممثل سمو أمير البالد،
الشيخ نواف األحمد في المؤتمر
العالمي للتعليم ،وز يــر التربية
د .ع ـل ــي ال ـم ـض ــف ،أم ـ ــس ،تـعـهــد
الكويت بتقديم مبلغ  30مليون
ً
دوالر دعـ ـم ــا ل ـم ـب ــادرة الـتـعـلـيــم
ال ـعــال ـم ـيــة ع ـلــى مـ ــدى ال ـس ـنــوات
الخمس المقبلة ،بواقع  6ماليين
ً
دوالر سنويا.
وقال المضف في كلمة الكويت
فـ ــي أع ـ ـمـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـعــال ـمــي
ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ،إن «تـ ـعـ ـه ــد ال ـك ــوي ــت
جـ ــاء م ـســاه ـمــة م ـن ـهــا لـمــواجـهــة
ا لـتـحــد يــات غير المسبوقة التي
يعيشها واقــع التعليم العالمي،
خصوصا مــع تفشي «كــورونــا»،
التي خيمت بظاللها على شتى
ن ــواح ــي ال ـح ـي ــاة ،والس ـي ـمــا حق
التعليم لألطفال».
وأكد أن من أهداف هذا التجمع
العالمي صون حق الجيل الحالي
في الحصول على جودة التعليم
والتكافؤ بين الجنسين ،بما يكفل
تعزيز قدرات بناء األوطان.
وق ـ ـ ــال إن ـ ــه «إيـ ـم ــان ــا بــأه ـم ـيــة
ه ــذا ال ـم ـحــور ،الـ ــذي يـشـكــل أحــد

المضف في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني
أب ـ ــرز م ـق ــوم ــات أهـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة لـ ــأمـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
ومقاصدها النبيلة ،قدمت دولة
الـ ـك ــوي ــت إس ـ ـهـ ــامـ ــات ج ـل ـي ــة فــي
مجال دعم القطاعات التعليمية
م ــن خ ــال سـيــاسـتـهــا اإلنـمــائـيــة
عبر الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية».

مــن جـهــة أخ ــرى ،الـتـقــى ممثل
س ـم ــو األمـ ـي ــر ف ــي ال ـم ــؤت ـم ــر مــع
رئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون.
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور ال ـم ـض ــف
عــن شـكــره وتـقــديــره لـلــدعــوة من
جــونـســون ،للمشاركة فــي القمة
العالمية للتعليم.

غيبريسوس لـ ةديرجلا :.الكويت بالطريق الصحيح في مكافحة «كورونا»

باسل الصباح :دور محوري لمنظمة الصحة العالمية في تحقيق صحة أفضل للجميع
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فهد تركي

أشـ ــاد م ــدي ــر مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية تيدروس غيبريسوس
بـجـهــود الـكــويــت لمكافحة وبــاء
ً
كورونا ،مشيرا الى انها كانت في
الطريق الصحيح من خالل جهود
كـبـيــرة بــذلــت عـلــى صـعـيــد عــاج
الـمــرضــى مــن جــانــب ،وتحصين
المجتمع بالتطعيم من الجانب
اآلخر.
وقال غيبريسوس ،لـ«الجريدة»،
إن الكويت إحدى أكبر دول العالم،
التي لعبت دورا اساسيا ورياديا،
وثــانــي اك ـبــر داع ــم ومـشـتــرك في
الـمـنـظـمــة الـعــالـمـيــة ،مـشـيــرا الــى
انه خالل لقائه سمو امير البالد
وس ـ ـمـ ــو ول ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ووزيـ ـ ـ ــري
ال ـخ ــارج ـي ــة والـ ـصـ ـح ــة ت ـحــدثــوا
حول التزام الكويت السخي بدعم
الفئات المحتاجة صحيا في دول
العالم المختلفة.
وأك ـ ــد أنـ ــه ف ـخ ــور بمستشفى
ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر االح ـ ـمـ ــد وم ــرك ــز
ال ـك ــوي ــت لـلـتـطـعـيــم ومـ ــا الحـظــه

خـ ــال الـ ــزيـ ــارة م ــن رفـ ــع ال ـطــاقــة
السريرية االستيعابية لمستشفى
جــابــر الــى  1100ســريــر ،مــؤخــرا،
لـ ـم ــواكـ ـب ــة ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ال ـج ــائ ـح ــة
الصحية بعدما كانت ال تتجاوز
 240سريرا مع بداية الحائجة.
وأكد غيبريسوس أن المرافق
الصحية في البالد ،وفي مقدمتها
مستشفى جــابــر ،قــامــت بالكثير
خ ــال جــائـحــة ك ــورون ــا ،السيما
حــاالت ال ـطــوارئ ،مما ساهم في
زي ـ ــادة ح ـ ــاالت ال ـش ـف ــاء وخـفــض
ً
م ـعــدل االص ــاب ــات ،الف ـت ــا ال ــى ان
ال ـطــواقــم الـطـبـيــة قــامــت بــدورهــا
كامال.
وم ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر
مستشفى جابر د .نادر العوضي
إن مدير «الصحة العالمية» أشاد
بالجهود الـكـبــرى ،الـتــي بذلتها
السلطات الصحية في التعامل مع
الجائحة ،ووصفها بااليجابية،
ً
مضيفا أن المسؤولين في الصحة
أطلعوا غيبريسوس على جهود
م ـك ــاف ـح ــة ال ـ ــوب ـ ــاء فـ ــي الـ ـم ــراف ــق
الصحية بشكل عام في الكويت،

غيبريسوس خالل زيارته مركز الكويت للتطعيم
ً
ومستشفى جابر خصوصا.
ومـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة اخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أشـ ـ ــاد
غـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــر يـ ـ ـس ـ ــوس ،أ مـ ـ ـ ـ ــس األول،
بالدعم الذي تقدمه دولة الكويت
للمنظمة ،حيث تعد الكويت من
أكثر الدول مساهمة فيها.
وقال غيبريسوس ،في مؤتمر

صـ ـح ــاف ــي م ـ ـش ـ ـتـ ــرك ،م ـ ــع وزي ـ ــر
الـصـحــة الـشـيــخ الــدك ـتــور بــاســل
الصباح في زيارته األولى للبالد،
إن الكويت مــن أولــى ال ــدول التي
استجابت لمواجهة «كورونا».
وأضاف أن الدعم الذي تقدمه
ال ـك ــوي ــت لـلـمـنـظـمــة مـكـنـهــا عبر

الكويت تدعو لمحاسبة إسرائيل
على انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين
أكــدت الكويت أنــه رغــم اتـفــاق وقــف إطــاق
النار ،فإن إسرائيل ،القوة القائمة باالحتالل،
تستمر في سياساتها العدوانية ضد الشعب
الفلسطيني ،وتواصل تنفيذ مخططات لضم
المزيد من األراضــي الفلسطينية في الضفة

ال ـغــرب ـيــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى عــرقـلـتـهــا لـتــأخـيــر
وصول المساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي تم تقديمه
ً
خطيا من قبل القائم باألعمال باإلنابة لوفد
الـكــويــت ال ــدائ ــم ل ــدى األم ــم الـمـتـحــدة الــوزيــر

الخارجية تدين العدوان الحوثي على السعودية
أع ــرب ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ع ــن إدانـ ــة
واس ـت ـن ـك ــار الـ ـك ــوي ــت ،ب ــأش ــد الـ ـعـ ـب ــارات،
اس ـت ـمــرار تـهــديــد أم ــن الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية واستهداف المدنيين والمناطق
المدنية فيها واستقرار المنطقة من قبل
ميليشيا الحوثي عبر إطالق صاروخين
ب ــال ـس ـت ـي ـي ــن وط ـ ــائ ـ ــرة م ـس ـي ــرة ب ــات ـج ــاه
المناطق الجنوبية.

وقالت الــوزارة ،في بيان لها أمــس ،إن
مثل هذه الممارسات العدوانية واإلصرار
عليها وتجاهل جهود المجتمع الدولي
إلنهاء الصراع الدائر في اليمن واستهداف
المدنيين تشكل انتهاكا صارخا لقواعد
الـقــانــون الــدولــي واإلنـســانــي ،األمــر الــذي
يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع
والحاسم لمحاسبة مرتكبيها.

ال ـم ـفــوض ب ــدر ال ـم ـن ـيــخ ،م ـس ــاء أم ــس األول،
لـجـلـســة م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـم ـف ـتــوحــة ال ـن ـقــاش
حــول الـشــرق األوس ــط ،بـمــا فــي ذلــك القضية
الفلسطينية.
وقال المنيخ إن «المجتمع الدولي يواصل
مـســاعـيــه لـلـحـفــاظ ع ـلــى ات ـف ــاق وق ــف اط ــاق
النار وبذل الجهود ،لضمان توفير وإيصال
المساعدات اإلنسانية العاجلة للمتضررين
من التصعيد الخطير الذي شهدته األراضي
الفلسطينية».
وأضـ ــاف ان «ذل ــك األم ــر ب ــات يـتـطـلــب منا
أكـ ـث ــر مـ ــن اي وق ـ ــت م ـض ــى ت ـف ـع ـيــل اآللـ ـي ــات
الــدول ـيــة والـسـيــاسـيــة وال ـقــانــون ـيــة ،لضمان
مساء لة إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل
وم ـحــاس ـب ـت ـهــا ع ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــرار ان ـت ـهــاكــات ـهــا
ال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ـح ـق ــوق ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي
المصونة بموجب القوانين الدولية ،ووقف
عبث المستوطنين اإلسرائيليين ســواء في
االستيالء أو هدم الممتلكات الفلسطينية».

سنوات عديدة من توفير أدويــة
م ـه ـمــة ل ـمــاي ـيــن م ــن الـ ـن ــاس فــي
سورية ،واليمن ،ولبنان ،والعراق،
ودول أخرى.
وذك ــر أن فــرع المنظمة ،الــذي
افتتح الشهر الماضي في الكويت،
يعد خطوة لتعزيز سبل التعاون،

مؤكدا التزام «الصحة العالمية»
بدعم الكويت لتخطي هذه العقبة
والعودة للحياة الطبيعية.
وأعرب عن سعادته بانخفاض
ع ــدد اإلص ــاب ــات بــال ـف ـيــروس في
الكويت ،خصوصا بعد الموجة
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي ال ـش ـه ــر ال ـم ــاض ــي،

«الفتوى» تخاطب «العدل» لوقف...

ً
رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صالح المسعد تعميما
لــأق ـســام الـقـضــائـيــة ال ـت ــي ت ـتــولــى مـتــابـعــة ق ـضــايــا ال ــدول ــة ب ــإل ــزام
المتقاضين في القضايا العقارية بتقديم السجل العقاري لكل دعوى.
وأكــد المسعد ،فــي التعميم ،ض ــرورة تقيد محامي ومستشاري
«الفتوى» في طلبهم من وزارة العدل معلومات عن دعاوى صحة ونفاذ
عقود بيع العقارات المرسلة إلى إدارة التسجيل العقاري بالوزارة،
ً
بطلب صــورة من السجل مبينا فيها الوكاالت العقارية التي تمت
على العقار محل الدعوى.
ولفت إلى أنه إذا تبين وجود وكاالت عقارية فإنه ُيطلب من القاضي
ً
إل ــزام الـمــدعــي بــإدخــال أصـحــاب تلك ال ــوك ــاالت ،مبينا أن الــدعــاوى
المتداولة أمام محكمة أول درجة أو في االستئناف تطلب فيها تلك
ً
المعلومات والبيانات أيضا.
وأوضح أنه في حال عدم ورود المعلومات من الوزارة يجب على
قسم القضايا تقديم مذكرة دفاع تطلب من المحكمة إلــزام المدعي
بتقديم تلك البيانات قبل حجز الدعوى أو االستئناف للحكم.

 5آالف عاملة فلبينية جديدة إلى...
الرحالت أكثر من  5آالف عاملة منزلية جديدة ستدخل سوق العمل.
وأكد الشمري لـ «الجريدة» أن هذه األعداد التي ستصل إلى البالد
على دفعات ،ستساهم بصورة فاعلة في حل أزمة النقص الحاد

م ــوضـ ـح ــا أن م ـه ـم ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
تحقيق صحة أفضل للجميع.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،رح ـ ــب د .بــاســل
بـ ـم ــدي ــر ال ـم ـن ـظ ـم ــة ف ـ ــي زيـ ــارتـ ــه
األولـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـل ـ ـبـ ــاد ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ــأت ــي
تــرسـيـخــا لـلـعــاقــات الـتــاريـخـيــة
التي تربط الجانبين ،وتدعيما
للتعاون ا لـقــا ئــم بينهما ،مؤكدا
إيمان الكويت بالدور المحوري
والمهم لمنظمة الصحة العالمية،
لتحقيق صحة افضل للجميع.
وأشاد وزير الصحة بالجهود
الحثيثة التي تقوم بها المنظمة
ومـنـتـسـبــوهــا ف ــي دع ــم الـجـهــود
الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة والــوطـنـيــة،
ل ـم ـجــاب ـهــة مـ ــا ي ــواجـ ـه ــه ال ـع ــال ــم
م ــن ت ـح ــدي ــات ص ـح ـي ــة ،السـيـمــا
م ــا ن ـش ـهــده ال ـي ــوم إث ــر تــداع ـيــات
ال ـ ـفـ ـيـ ــروس ،وال ـس ـع ــي الـحـثـيــث
لوقف انتشاره.

بروتوكوالت معتمدة
وقـ ـ ـ ــال إن «اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ال ـم ـك ـتــب
اإلقـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـم ـ ـنـ ـ ـظ ـ ـم ـ ــة ف ــي

ال ـك ــوي ــت ي ــؤك ــد ح ـج ــم ال ـت ـع ــاون
والـتـنـسـيــق ال ـقــائــم» ،مـشـيــرا إلــى
ال ـ ـتـ ــزام الـ ـب ــاد ب ـت ـط ـب ـيــق أف ـضــل
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات والـ ـ ـب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــوالت
الفاعلة والمعتمدة من المنظمة،
ل ـل ـح ـي ـل ــول ــة دون انـ ـتـ ـش ــار ه ــذا
الوباء ،وتقديم كل السبل التقنية
والصحية ،للحفاظ على سالمة
المجتمع الكويتي.
وأوضح أنه تم إجراء مباحثات
م ـطــولــة م ــع م ــدي ــر ال ـم ـن ـظ ـمــة ،تم
خــالـهــا مـنــاقـشــة سـبــل الـتـعــاون
واالستفادة القصوى من التجارب
البناءة في شتى مجاالت الصحة
العامة.
وق ــام الـمــديــر ال ـعــام للمنظمة
ب ــزي ــارة تـفـقــديــة ل ـمــركــز الـكــويــت
للتطعيم ضد «كوفيد  ،»19رافقه
ف ـي ـه ــا ع ـ ــدد مـ ــن قـ ـ ـي ـ ــادات وزارة
الصحة.
كما قام المدير العام للمنظمة
بزيارة لمستشفى جابر األحمد
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة ب ـ ـع ـ ــاج م ــرض ــى
كورونا.

ً
الذي يعانيه السوق من هذه العمالة ،الفتا إلى أن زيادة الرحالت
المباشرة سيؤدي إلى خفض تكاليف االستقدام الخاصة بمنصة
ً
ً
«بالسالمة» ،التي تبلغ حاليا  490دينارا عن العامل المستقدم من
الفلبين ،و 390للقادم من الهند ،وهذه المبالغ قابلة لالنخفاض
بواقع .%10
٠٥

«مجلس الجامعة» :قبول الطلبة...
ل ـشــروط االلـتـحــاق فــي مختلف كـلـيــات الـجــامـعــة لـلـعــام الــدراســي
 ،2022-2021مع استبعاد أكثر من  5آالف بحجة أنهم مسجلون في
مؤسسات تعليمية مناظرة مثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـتــدريــب ،أو الموظفين لــم يحصلوا على إذن مــن جهة عملهم
للدراسة في الجامعة.
وأوصى المجلس ،في اجتماعه أمس ،جميع الكليات األدبية برفع
أعداد المقبولين  %20من النسبة المعتمدة ،كما وافق على اقتراح
باستحداث كلية جديدة لفلترة المتقدمين وتوجيههم للدراسة
في الكليات األدبية أو العلمية ،مع عرض هذا المقترح على مجلس
الجامعات الحكومية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ،أن الكليات األدبية هي أكثر
الكليات التي تعاني أزمة في القبول ،وفي المقابل هناك مرونة في
احتواء األزمــة من «العلمية» مثل الهندسة والبترول التي لديها
 600مقعد شاغر للقبول.
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محليات

األمير بحث ووزير الخارجية األميركي تعزيز التعاون

عقدا جلسة مباحثات تناولت القضايا المشتركة ومستجدات األوضاع في المنطقة

األمير وولي العهد لدى استقبالهما وزير الخارجية األميركي

الناصر :التزام ّأميركي راسخ بأمن الكويت واستقرارها
• الدول التي وقعت التطبيع مع إسرائيل لها حريتها وسيادتها

بلينكن :المسار الدبلوماسي مع ًإيران لن يبقى لألبد والكرة في ملعبها
• بحثنا استضافة الكويت مؤقتا للمترجمين األفغان

ربيع كالس

أحمد الناصر في قصر السيف الوزير بلينكن
والوفد المرافق له.

اسـتـقـبــل سـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الـشـيــخ ن ــواف
األحمد ،بقصر يمامة ،صباح أمس ،بحضور
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ووزير
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر ،وزير خارجية الواليات
المتحدة األمـيــركـيــة أنـتــونــي بلينكن والــوفــد
المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
ونقل بلينكن لسمو األمير تحيات وتقدير
رئيس الواليات المتحدة جو بايدن وتمنياته
لسموه بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب
الكويت دوام التقدم واالزدهار.
وحمل سموه له تحياته وتقديره للرئيس
بــايــدن وتمنياته لــه ب ــدوام الصحة والعافية
ولشعب الواليات المتحدة المزيد من التطور
والنماء.
وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء اس ـت ـع ــراض ال ـعــاقــات
التاريخية المميزة بين البلدين والتي سيشهد
هــذا الـعــام ذك ــرى م ــرور  60عــامــا على إنشاء
ه ــذه ال ـعــاقــات وذكـ ــرى م ــرور  30عــامــا على
تحرير الكويت كما تم استعراض سبل تعزيز
التعاون في مختلف المجاالت وعلى جميع
الصعد بما يعكس عمق الـعــاقــات الوطيدة
بين البلدين والشعبين الصديقين والتطرق
إلى أبرز القضايا ذات االهتمام المشترك وآخر
مستجدات األوضاع في المنطقة.
حـضــر الـمـقــابـلــة رئ ـيــس ال ــدي ــوان األم ـيــري
الشيخ مـبــارك الفيصل ونــائــب وزي ــر شــؤون
الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل
الــديــوان األم ـيــري ومــديــر مكتب سمو األمير
السفير أحمد الفهد.
من جهة أخرى ،استقبل رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم ،أمس ،الوزير بلينكن.
وذك ـ ـ ـ ــرت ش ـب ـك ــة «الـ ــدس ـ ـتـ ــور» اإلخـ ـب ــاري ــة
فــي ب ـيــان ،أن الـلـقــاء ت ـنــاول عــاقــات الـتـعــاون
والـصــداقــة بين الكويت والــواليــات المتحدة
وس ـبــل تـعــزيــزهــا وأخ ــذه ــا إل ــى آفـ ــاق أرح ــب،
إضــافــة إل ــى بـحــث آخ ــر مـسـتـجــدات األوض ــاع
في المنطقة.
وكـ ــان ال ـغــانــم وبـلـيـنـكــن قــام ــا ب ـجــولــة في
مجلس األم ــة حـيــث اطـلــع ال ــوزي ــر عـلــى قاعة
عبدالله السالم واستمع إلى شرح حول آلية
عمل الجلسات.
كما استقبل رئيس مجلس ال ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد وبحضور الوزير الشيخ

أمن الكويت

بلينكن على مقاعد الوزراء
في مجلس األمة

وف ــي مؤتمر صحافي مشترك مــع نظيره
األم ـيــركــي أنـتــونــي بلينكن ،أم ــس ،أك ــد وزيــر
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ أحمد الناصر أن الكويت ال تتخوف من
ً
تكرار سيناريو الغزو العراقي الغاشم ،الفتا إلى
أن «التاريخ أظهر أن الواليات المتحدة ملتزمة
بأمن الكويت واستقرارها».
ً
ج ــاء ذل ــك ردا عـلــى س ــؤال لـلــوزيــر الناصر
خــال المؤتمر ،ما إذا كانت الكويت قلقة من
الميليشيات العراقية بتكرار ما حدث منذ 30
ً
عاما (الغزو الغاشم) وسط انسحاب القوات
األميركية المقاتلة من العراق نهاية .2021
وق ـ ـ ــال الـ ـن ــاص ــر إن «الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
أثبتت مرة بعد أخــرى التزامها بأمن الكويت
واستقرارها وبأمن المنطقة ،وأعتقد أنه على
مــدار ستة عقود ،كان هناك الكثير من الوقت
ً
الذي أظهرت فيه أميركا فعليا هذا االلتزام».
ً
وأضاف« :لدينا أيضا اتفاقية مع الواليات
المتحدة بشأن أمن الكويت وكالنا عضوان في
مكافحة داعش ،فنحن في الكويت ،نستضيف
الكثير من الدول والحلفاء الذين يشاركون في
هــذا التحالف ضد داعــش ،وهــذا الـتــزام دولي
ضد اإلره ــاب ،بالتالي ،نحن لسنا قلقين من
ً
هذا األمر إطالقا ،وأعتقد أنه مبني على قرار
سيادي للواليات المتحدة ،والتاريخ أظهر مرة
تلو األخــرى التزام الواليات المتحدة الراسخ
بأمن الكويت واستقرارها».
ً
وردا على سؤال ما إذا كانت إدارة الرئيس
جو بايدن طلبت من الكويت االنضمام إلى
«اتفاقات التطبيع اإلبراهيمية» على غرار ما
حصل مع دول أخ ــرى ،بين أن «ال ــدول التي
ّ
وقـعــت على هــذه االت ـفــاقــات ،لها سيادتها
وحــري ـت ـهــا لـلـتــوقـيــع ،ول ـك ــن فـيـمــا يختص
بالكويت ،فإننا نشكر الحكومة األميركية
على التزامها بعملية السالم وإعادة إحياء
المفاوضات ،ونحن نعتقد أن الحل الوحيد
الناجع هو حل الدولتين ،لذلك ،فإن الكويت
تواصل التركيز مع المجتمع الــدولــي على
إعــادة إحياء روحية السالم كما كانت منذ
ً
 30عاما من خالل مفاوضات مدريد وأوسلو،
ً
وهو أمر مهم جدا كما نراه ،وإال ،فسنفقد قوة
الدفع هذه وستكون لذلك آثــار عميقة على

ظ ـهــر وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي،
أنتوني بلينكن ،أمس ،وهو يجلس على
مقاعد الوزراء في مجلس األمة .ونشر
حساب «المجلس» التابع لوزارة اإلعالم
عبر «تويتر» صورة لبلينكن في مجلس
األمة ،وهو يجلس على مقاعد الوزراء
في قاعة عبدالله السالم برفقته رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأكملها».
وق ــال« :استمعنا خــال لقائنا مــع صاحب
ال ـس ـمــو إلـ ــى ال ـتــوج ـي ـهــات ب ــإي ــاء ال ـعــاقــات
الكويتية  -األميركية كل ما تستحق من عناية
ً
واه ـت ـم ــام الزمـ ـي ــن» ،م ـض ـي ـفــا« :م ــن ال ـم ـهــم أن
ً
نستذكر أن هذه السنة نحتفل بمرور  60عاما
على عالقاتنا الدبلوماسية وكذلك مــرور 30
ً
سنة على تحرير الكويت» ،مستطردا :أن «زيارة
صديقي بلينكن إلــى الكويت تأتي قبل أيــام
معدودة من من ذكرى الغزو العراقي الغاشم
ّ
على الكويت ،والذي تجلى فيه وبشكل واضح،
الموقف األميركي الحازم والصلب في تحرير
البلد وعودة الشرعية اليها».
وقال« :امتزجت الدماء الكويتية  -األميركية
في حرب تحرير الكويت ،كما نستذكر الدور
القيادي للواليات المتحدة في قيادة التحالف
الــدولــي بقيادة  39دولــة حــول العالم لتحرير
ً
الكويت ،األمــر الــذي يبقى مترسخا في قلوب
ً
ووج ــدان الكويتيين جميعا ،ونحن ممتنون
لإلدارة األميركية بقيادة الرئيس جو بايدن»،
ً
مـتــابـعــا« :نـسـتــذكــر كــذلــك فــي ه ــذه المناسبة
ال ـجــوانــب ال ـعــديــدة ال ـتــي تــربــط بـيــن البلدين
الصديقين في مجاالت مختلفة ،وتحدثنا عن
أهمية إيالء جوالت الحوار االستراتيجي بين
الكويت وأميركا ،كل ما يهم البلدين ،وإضفاء
صبغة أخرى للعالقات الثنائية.
ّ
وأردف :نتطلع إلى الجولة الخامسة من هذا
ّ
الحوار ،ونحن والعالم نمر بجائحة كورونا،
ّ
ولعله من المفيد تبادل الخبرات فيما يتعلق
ّ
بمكافحة هذه الجائحة وكل الجوانب المتعلقة
ّ
باألبحاث والتطوير وكذلك األمــور المتعلقة
بتوزيع اللقاحات حول العالم ،إذ إن الكويت

ّ
محصنة
وأميركا تؤمنان أنه ال توجد أي دولة
بالكامل ان لم نكن جميعنا محصنين».
وأوضح« :نحن فخورون بمستوى التعاون
في مجال التعليم ،بين بلدينا ،فهناك العديد
من طلبتنا يدرسون في الواليات المتحدة ،كما
أن الكثير من الكويتيين استفادو عبر العقود
ّ
المميز في أميركا».
الماضية من التعليم
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح« :بـ ـحـ ـثـ ـن ــا ف ـ ــي مـ ـس ــأل ــة ت ـق ـن ـيــة
المعلومات والذكاء االصطناعي وكذلك األمن
السيبراني ،ألنــه التــوجــد أي دول ــة منشآتها
الحيوية ّ
محصنة اال بتضافر الجهود الدولية،
ونحن نشكر أصــدقــاء نــا األميركيين على ما
يـقــومــون بــه معنا لتأمين األم ــن السيبراني
ً
ع ـن ــدن ــا» ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن «ه ـ ــذه ال ـم ـحــادثــات
سنستكملها في آخر هذا العام ضمن الحوار
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،وب ـح ـث ـنــا ك ــذل ــك ال ـع ــدي ــد من
الـقـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة وث ـمــة تــوافــق
وتطابق في الرؤى بالنسبة إلى هذه القضايا،
حيث إن كال البلدين يؤمنان بإضفاء العناصر
الـمــوجــودة فــي الـقــانــون الــدولــي والـ ــواردة في
ميثاق إنشاء منظمة األمم المتحدة».

بلينكن
من ناحيته ،قــال بلينكن« :زيــارتــي للكويت
بحكم العالقات القوية والشراكة الراسخة بين
ً
بلدينا ،فمنذ  60عاما عندما أصبحت الكويت
دول ـ ــة مـسـتـقـلــة ،وق ــام ــت الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
بتأسيس عالقات دبلوماسية معها ،ومنذ 30
ً
عاما ،كانت أميركا فخورة بأن تقود التحالف
وتـســاهــم بتحرير الـكــويــت مــن احـتــال صــدام
حسين».

وت ــاب ــع« :ن ـح ــن نـعـمــل ع ـلــى ع ــدد كـبـيــر من
ً
الـقـضــايــا ،ب ــدءا مــن مــواجـهــة كــورونــا وتعزيز
األمن اإلقليمي ورأب االنقسامات والتعامل مع
ً
احتياجات مواطني الشرق األوس ــط ،موجها
الشكر للكويت على جهدها الكريم لمساعدتها
فــي مـبــادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات حول
العالم وتوزيعها بشكل عادل».
ً
وتـ ّ
ـوجــه بلينكن الــى الــوزيــر الناصر قائال:
ّ ً
ً
ً
ً
«أنــت شخصيا لعبت دورا قياديا متميزا في
إنـهــاء الـخــاف الخليجي أوائ ــل هــذا الـعــام ،ما
أنهى أزمة سياسية قسمت الخليج منذ ،»2017
وت ــاب ــع« :ال ـكــويــت شــريــك حـيــوي فــي جهودنا
ّ
إلنهاء حرب اليمن ولتعزيز حل الدولتين بين
الفلسطينيين وإسرائيل».
وحول ما إذا كانت بالده ستواصل اإلدانة من
ّ
دون أي إجراء فيما يتعلق باستمرار الهجمات
الحوثية على السعودية ،قــال بلينكن« :نحن
نركز على الدبلوماسية وجهود إنهاء الحرب
في اليمن ،والحوثيون فشلوا في إظهار أنهم
مهتمون بالعملية السلمية ،ونحن ملتزمون
ّ
ب ــال ــدف ــاع ع ــن ال ـس ـعــوديــة فـيـمــا يـتـعــلــق األم ــر
بــالـهـجـمــات ال ـتــي تـتـعــرض لـهــا أراض ـي ـهــا من
الحوثيين ،وهذا أمر حيوي بالنسبة لنا».
وأوض ـ ــح وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي أنــه
«مــع سعي العراق لتحسين عالقاته بجيرانه
العرب ،فان الكويت وأميركا تعمالن معه لزيادة
أمـنــه واس ـت ـقــراره ودعـمــه ودمـجــه فــي محيطه
اإلقليمي وبما في ذلك مساعدة الكويت في ربط
العراق بالشبكة الكهربائية لمجلس التعاون
الخليجي».
وق ـ ــال« :ويـ ـع ــود ال ـف ـضــل ف ــي ه ــذه ال ـشــراكــة
ّ ً
ً
وترسخا ،فالكويت
للعالقات التي تزداد عمقا

حليف قــوي من خــارج حلف شمال األطلسي،
وهــي مضيف كــريــم للجنود األميركيين في
البالد ،ما يسمح لنا باسمرار مهمتنا في الدفاع
عن شركائنا في المنطقة».
ّ
وفيما يتعلق بالحضور العسكري األميركي
ّ
في المنطقة وما اذا كان سيتقلص ،أجاب« :نحن
ملتزمون بحضورنا في المنطقة وفي الشرق
األوسط وهنا في الكويت».
ّ
وتطرق بلينكن الــى الملف الصيني ،فقال:
«نحن ندرك أن حلفاءنا في المنطقة لهم عالقات
معقدة مع الصين ،والسؤال من وجهة نظرنا أنه
ً
لن يكون أبدا الخيار بيننا وبين غيرنا ،ولكن
عن طريق إيجاد أرضية عمل متساوية للجميع
مـبـنـيــة عـلــى االب ـت ـكــار واالن ـف ـت ــاح ،وع ـلــى هــذا
األســاس ،نؤمن ّأن الواليات المتحدة ستكون
هي الشريك المفضلة في المنطقة».

المترجمون األفغان
ً
وردا على سؤال حول مساعدة المترجمين
األفغان وعائالتهم ،قال بلينكن إن «واشنطن
ملتزمة بمساعدة مــن ساعدونا خــال الوقت
الذي قضيناه على مدار الـ  20سنة الماضية في
أفغانستان ،ونتيجة لهذه الخدمة ،سيحصل
ه ــؤالء عـلــى تــأشـيــرة دخ ــول إل ــى أمـيــركــا ،وقــد
نــاقـشــت ه ــذا األم ــر ال ـي ــوم ف ــي م ـحــادثــاتــي في
الكويت الستضافة هــؤالء األف ــراد وعائالتهم
حتى يتم استيفاء عملية مراجعة أوراقهم ،كما
ناقشنا األمــر نفسه مع عــدد آخــر من الحلفاء،
ّ
ونتوقع أن يكون المستفيدون األوائل من هذا
ً
البرنامج على وشك الوصول إلى أميركا قريبا».
وعــن الملف اإليــرانــي ،قــال وزيــر الخارجية
األميركي ،إن عملية التفاوض مع إيران إلحياء
االتـفــاق الـنــووي الـ ُـمـبــرم فــي  2015ال يمكن أن
ً
تستمر إلــى ما ال نهاية ،مضيفا أن الكرة في
ملعب طهران.
أضاف« :نحن ملتزمون بالدبلوماسية ،لكن
هذه العملية ال يمكن أن تستمر بال نهاية .في
وقت ما لن تتسنى استعادة كافة المكاسب التي
تحققت عبر (خطة العمل المشترك الشاملة)
بالعودة إلى االتفاق إذا واصلت إيران األنشطة
التي تقوم بها فيما يتعلق ببرنامجها النووي».
وتـ ــابـ ــع« :أب ــديـ ـن ــا بــال ـف ـعــل ح ـس ــن ن ــواي ــان ــا
ورغـبـتـنــا ف ــي ال ـع ــودة إل ــى االلـ ـت ــزام المشترك
باالتفاق النووي ،والكرة ال تزال في ملعب إيران
وسنرى إن كانوا على استعداد التخاذ القرارات
الضرورية للعودة إلى االمتثال».

قلق أميركي
من تطورات
األوضاع في تونس

الجيش الكويتي
يتسلم دبابة جديدة
من واشنطن
● محمد الشرهان

ع ـ ـ ّـب ـ ــر وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ع ـ ـ ــن ق ـ ـل ـ ـقـ ــه م ــن
تطورات األوضاع في تونس،
ع ـق ــب إعـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس قيس
سـعـ ّـيــد تعطيل الـمــؤسـســات
والدستور ،وتسلم السلطات.
وقال إن واشنطن قلقة من
إمـ ـك ــان انـ ـح ــراف ت ــون ــس عن
مسارها الديموقراطي.

شـ ـ ــارك وف ـ ــد م ــن ال ـق ــوة
ال ـب ــري ــة ،بــرئــاســة مساعد
آمــر الـقــوة الـبــريــة ،العميد
ال ــرك ــن ع ـبــدال ـلــه الـجـبـعــة،
يــرافـقــه ع ــدد مــن الضباط
القادة ،بالنيابة عن رئيس
األرك ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة للجيش
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــن خـ ــالـ ــد
الصالح ،مراسم االحتفال
ا لــر سـمــي بتسلم الجيش
الكويتي الدبابة M1A2K
فــي أم ـيــركــا .ويـعـتـبــر هــذا
الـ ـن ــوع م ــن ال ــدب ــاب ــات هو
ً
األحـ ـ ــدث واألك ـ ـثـ ــر ت ـط ــورا
ف ـ ـ ــي عـ ـ ــالـ ـ ــم ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات
الدفاعية ،وسيمثل دخول
الدبابة الجديدة للخدمة
ً
ً
العملياتية قريبا تعزيزا
للقدرات ،وإضافة للكفاءة
ال ـق ـت ــال ـي ــة ل ـل ـق ــوة ال ـب ــري ــة
الكويتية ،وهو ما يعكس
حــرص القيادة العسكرية
على رفــع كـفــاء ة وتطوير
ج ـم ـي ــع ص ـ ـنـ ــوف ال ـ ـقـ ــوات
الـمـسـلـحــة ،لـلـحـفــاظ على
أع ـلــى درج ـ ــات الـجــاهــزيــة
القتالية.

رومانوسكي:
الكويت أول محطة
في «الخليج»

الناصر ونظيره األميركي خالل المؤتمر الصحافي أمس

غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـردت ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة
األميركية لــدى الـبــاد ،ألينا
رومــانــوسـكــي ،على «تويتر»
قائلة «التقى الوزير بلينكن
ب ـس ـمــو األمـ ـي ــر وس ـم ــو ول ــي
العهد ،وأكد التزامنا بالشراكة
اإلستراتيجية بين الواليات
المتحدة والكويت ،والعالقات
الدائمة بين بلدينا ،كما أشار
إلى الذكرى الستين لتأسيس
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن».
ّ
واستهلت السفيرة األميركية
ت ـغ ــري ــدات ـه ــا ل ـح ـظــة وص ــول
بلينكن إلــى الكويت بعنوان
«أهـ ــا وس ـهــا بـ ــك» .وكـتـبــت:
«نرحب بالوزير بلينكن في
الكويت ،حيث إنها أول زيارة
له في الخليج العربي بصفته
ً
وزيرا للخارجية األميركية».

برلمانيات
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العتيبي :انقطاع التيار عن العبدلي خارج عن اإلرادة

سلة برلمانية
الساير :الحكومة لن تحمي
المتضررين من الشركات

«الكهرباء» تلقت  7318شكوى بقراءات خاطئة للعدادات
أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـم ــاء
والطاقة المتجددة وزير الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية
د .م ـش ـعــان الـعـتـيـبــي أن ت ـكــرار
ان ـق ـطــاع ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي في
م ــزارع العبدلي يحدث ألسباب
ً
خـ ـ ــار جـ ـ ــة عـ ـ ــن اإلرادة ،ال ف ـ ـت ـ ــا ،
ف ـ ــي رده عـ ـل ــى سـ ـ ـ ــؤال ل ـل ـنــائــب
مــرزوق الخليفة ،إلى أن الشبكة
الـكـهــربــائـيــة الـقــائـمــة بالمنطقة
ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة عـ ـ ــن خـ ـ ـط ـ ــوط ه ــوائـ ـي ــة
(أعمدة خشبية) ،وكثيرا ما تتأثر
بــالـظــروف الـجــويــة س ــواء كانت

ً
ً
أم ـ ـطـ ــارا أو ريـ ــاحـ ــا ،إلـ ــى جــانــب
األش ـجــار والـطـيــور الـتــي تسبب
ت ــام ــس ال ـخ ـط ــوط ،ك ـمــا يـحــدث
ف ـص ــل ل ـل ـت ـي ــار ن ـت ـي ـجــة ارتـ ـف ــاع
درجات الحرارة وزيادة األحمال.

قراءة خاطئة
وفي رده على سؤال آخر ،أكد
العتيبي ،أن الوزارة تلقت 7318
شـ ـك ــوى ب ـخ ـص ــوص الـ ـ ـق ـ ــراءات
ال ـخــاط ـئــة لـ ـلـ ـع ــدادات ،مــوضـحــا
أنه تم تسلم هذه الشكاوى عبر

مركز االتـصــال الهاتفي لخدمة
العمالء ( )153منذ أن تم إنشاؤه
في .2019
وق ــال إن ق ــراءة ال ـع ــدادات في
جـمـيــع األن ـش ـطــة تـتــم م ــن خــال
مــوظ ـفــي الـ ـ ـ ــوزارة أو ال ـشــركــات
التي تتعاقد معها ،عبر االنتقال
إل ـ ــى م ــوق ــع الـ ـ ـع ـ ــداد وت ـس ـج ـيــل
ال ـقــراء ة ،ثــم إثباتها فــي حساب
االستهالك.
وأوضـ ـ ـ ــح أن قـ ـط ــاع خ ــدم ــات
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ي ـع ـت ـم ــد ع ـ ـ ــدة آلـ ـي ــات
لتحصيل قيمة اال سـتـهــاك من

الـ ـعـ ـم ــاء ،وت ـت ـم ـثــل ف ــي ال ـس ــداد
المباشر من خالل مكاتب خدمة
العمالء ،والسداد بوسائل الدفع
اإللكتروني عبر موقع ال ــوزارة،
إذ يمكن للعميل ا لــد خــول على
حـســابــه وسـ ــداد قـيـمــة الـفــواتـيــر
المستحقة عليه ،أو الـســداد من
خالل التطبيق اإللكتروني عبر
أجهزة الهواتف الذكية ،والسداد
ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـ ــروابـ ـ ـ ــط اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
الـ ـم ــرسـ ـل ــة ب ــواسـ ـط ــة ال ــرس ــائ ــل
القصيرة.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أش ـ ــارت

مشعان العتيبي
آخ ــر اإلحـ ـص ــاءات ال ـص ــادرة عن
«الكهرباء» إلى زيادة عدد عمالء
الـتـيــار الـكـهــربــائــي مــن 245534
عام  1990إلى  564544مشتركا

ف ــي عـ ــام  ،2020وي ــأت ــي الـسـكــن
االستثماري في المرتبة األولى
ب ـي ــن ه ـ ــذه األع ـ ـ ـ ــداد ب ـ ـ 306880
عميال.

«البيئة» البرلمانية« :األبحاث» لم يحترم اللجنة
المطر :منذ أبريل لم يجب عن «الشقايا» واللجنة وافقت على االقتراحات المدرجة
●

محيي عامر

ع ـقــدت لـجـنــة ش ــؤون الـبـيـئــة البرلمانية
ً
اجتماعا ،أمس ،ناقشت خالله  6اقتراحات،
 5منها برغبة ،وآخــر اقتراح بقانون بشأن
قضية قطع األشجار والتعامل مع الزراعة،
ً
وتمت الموافقة عليها جميعا ،واحالتها إلى
مجلس األمة.
وف ــي تـصــريــح ل ــ«ال ـجــريــدة» ،ق ــال رئيس
الـلـجـنــة ال ـنــائــب ،د .حـمــد ال ـم ـطــر« ،سـيـكــون
هناك عتب كبير على التكليف الذي جاء نا
من لجنة الميزانيات والحساب الختامي،
لـمـنــاقـشــة م ــوض ــوع ال ـش ـقــايــا فـيـمــا يتعلق
بــالـطــاقــة الـبــديـلــة ،ولــأســف الـشــديــد معهد
األب ـح ــاث ل ــم يـحـتــرم لـجـنــة شـ ــؤون الـبـيـئــة،
وس ـي ـتــم تــوج ـيــه ك ـتــاب إل ــى وزيـ ــر التعليم
ً
العالي بصفته مسؤوال عن المعهد».
وأشار إلى أن «األبحاث» تعهد ،ممثال في
د .علي العمير ،بتزويد اللجنة بما طلبته
فــي شهر أبــريــل ،وإل ــى اآلن لــم يــرد البحث،
واع ـت ــادن ــا مـنــه عـلــى ذل ــك ،ف ــإدارت ــه لــأســف
سيئة ،والشللية أدت إلى تعطيل هذا المرفق
المهم.

ً
 636اقتراحا

ع ـلــى صـعـيــد آخ ـ ــر ،ش ـهــد دور االن ـع ـقــاد
العادي األول من الفصل التشريعي السادس
ً
عشر لمجلس األمــة تقديم  48نائبا لـ 636
ً
ً
ً
اقتراحا بقانون ،منها  357اقتراحا منفردا
ً
ً
بمعدل  56في المئة ،و 279اقتراحا مشتركا
بمعدل  44في المئة ،ليعد بذلك أكثر أدوار

اعتبر النائب مهند الساير
أن الحكومة التي خذلت
المشاريع الصغيرة
والمتوسطة وضاعفت
أضرارها بالقرارات غير
المدروسة لن تحمي
المتضررين من تعسف
الشركات الكبرى.
ورأى الساير ،في تصريح،
أن الحكومة هي العدو
األول لموظفي القطاع
الخاص ،وأنها تفتح
أبوابها لخدمة الشركات،
ً
باعثا برسالة للوزراء
مفادها« :ال تعتقدوا أنكم
بمنأى مع بداية دور
االنعقاد».

المونس :كيف ًيرفض مسؤول
أن ُيصدر جوازا لمقاتل؟

ً
المطر مترئسا اجتماع لجنة البيئة أمس
االنـعـقــاد فــي تــاريــخ الـحـيــاة النيابية التي
قدمت خاللها االقتراحات بقانون.
ً
وك ـ ــان الفـ ـت ــا م ـش ــارك ــة رئ ـي ــس الـمـجـلــس
مرزوق الغانم لنواب في تقديم  3اقتراحات
بشأن منح تعويضات خاصة للمشروعات
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا،
في وقت ساهمت اقتراحات النواب في إقرار
قــانــونــي تـعــديــل بـعــض أح ـكــام الـقــانــون رقــم
 17لسنة  1960بــإصــدار قــانــون اإلجـ ــراء ات
والـمـحــاكـمــات الـجــزائـيــة ،ويـقـضــي التعديل
بإلغاء الحبس االحتياطي على من يمارس
حقه في التعبير عن رأيه ،إلى جانب تأجيل
أقـســاط الـقــروض ومعالجة اآلث ــار المترتبة
على انتشار وباء كورونا وتداعياته.

وك ـ ــان ت ــرك ـي ــز ال ـ ـنـ ــواب فـ ــي االقـ ـت ــراح ــات
بقوانين على موضوعات التنمية واالقتصاد،
إذ احتل هذا الملف الترتيب األول ،حيث قدم
ً
بشأنه  73اقتراحا ،ثم الرعاية االجتماعية بـ
ً
 69اقتراحا ،ثم القضايا العمالية والتوظيف
ً
بـ  60اقتراحا ،تليها مقترحات تعديل بعض
أحكام قانون الالئحة الداخلية للمجلس بـ51
ً
ً
اقتراحا ،فالرعاية السكنية بـ  43اقتراحا ،ثم
ً
مكافحة الفساد بـ  42اقـتــراحــا ،ثم التنظيم
ً
ً
اإلداري بـ  41اقتراحا ،والتعليم بـ  39اقتراحا،
ً
وح ــل تــاسـعــا مـلــف الــرعــايــة الـصـحـيــة بـ ـ 32
ً
ً
اقتراحا ،وعاشرا القضاء بـ  29اقتراحا ،ثم
ً
ال ــزراع ــة والـبـيـئــة بـ ــ 21اق ـتــراحــا ،فــالـقــروض
ً
ب ــ 17اقـتــراحــا ،وذوي االحتياجات الخاصة
ً
بـ  16اقتراحا.

أكد النائب خالد المونس
أن حالة العسكري زيدان
الشمري ليست األولى،
فهناك اآلالف من البدون
ّ
ضحوا بأعمارهم في
خدمة الوطن ،وقوبلت
تضحياتهم بالجفاء
والخذالن.
وتساءل :كيف يرفض
مسؤول أن يصدر جوازا
لمقاتل ليعالج وعلى
نفقته الخاصة ،بعدما
أصيب بجلطة بعد خدمته
الطويلة؟ أين الرجال وأين
اإلنسانية؟

المضف لحل مشاكل خريجي «التطبيقي»
ق ــدم الـنــائــب مهلهل الـمـضــف اقـتــراحــا
برغبة طالب فيه بالتنسيق وربط مواعيد
انتهاء التخرج من معاهد الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب مع مواعيد
اسـتـقـبــال الـطـلـبــات ال ـجــديــدة فــي معاهد
الهيئة وكلياتها ،وذلك لمساعدة طلبتها
ومنتسبيها عـلــى ا سـتـكـمــال تحصيلهم
العلمي تحت غطاء الهيئة.

الجمهور يسأل
عن الشركة المشغلة
لـ «كويت مسافر»

فايز الجمهور

ّ
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب فـ ــايـ ــز
ً
ً
الجمهور سؤاال برلمانيا إلى
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ـ ــر ال ــدف ــاع ال ـش ـيــخ حمد
الجابر ،عن الشركة المشغلة
لمنصة «كويت مسافر».
وقال الجمهور في سؤاله
إن «اإلدارة العامة للطيران
المدني ،بالتنسيق مع وزارة
الصحة ،أطلقت منصة كويت
مسافر بهدف تسهيل سفر
الـمـغــادريــن والـقــادمـيــن إلــى
الكويت من خالل اشتراطات
وإجـ ــراء ات صحية واضحة
يلتزم بها الجميع».
وع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ــوء م ـ ــا س ـبــق
تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاءل الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور« ،مـ ــا
الشركة التي تتبعها منصة
كــويــت م ـســافــر؟ وم ــا تــاريــخ
تــأس ـي ـس ـهــا؟ ومـ ــن مــاك ـهــا؟
وه ــل ق ــام ــت إدارة ال ـط ـيــران
ال ـ ـم ـ ــدن ـ ــي ب ـ ـط ـ ــرح م ـ ــزاي ـ ــدة
عامة للحصول على أفضل
األسعار والخدمات للتطبيق
وف ـ ـتـ ــح الـ ـمـ ـج ــال ل ـم ـنــاف ـســة
الشركات؟ وهل تقوم اإلدارة
باإلشراف على هذه المنصة
ب ـط ــري ـق ــة مـ ـب ــاش ــرة أو غـيــر
مـبــاشــرة؟ إذا كــانــت اإلجــابــة
بـنـعــم ي ــرج ــى ت ــزوي ــدن ــا بما
يفيد ذلك».

ونـ ــص االق ـ ـتـ ــراح ع ـلــى «رب ـ ــط مــواع ـيــد
انتهاء تخرج الطلبة الــدارسـيــن فــي أحد
ق ـطــاعــات الـهـيـئــة م ــع مــواع ـيــد اسـتـقـبــال
الطلبات الجديدة للمعاهد والكليات ،وذلك
مراعاة من الهيئة لطلبتها ومساعدتهم
في تكملة تحصيلهم العلمي ،خصوصا
أن ـه ــم يـسـتـكـمـلــون ال ــدراس ــة ت ـحــت غـطــاء
ال ـه ـي ـئــة ،وت ـمــديــد اس ـت ـق ـبــال ال ـط ـل ـبــات أو

ت ـخ ـص ـيــص وقـ ــت م ـع ـيــن ل ـل ــدارس ـي ــن فــي
ال ـه ـي ـئــة وت ـ ـعـ ــادل ش ـه ــادات ـه ــم لـلـثــانــويــة
العامة والراغبين في استكمال دراستهم
لمعاهد وكليات الهيئة ،بحيث ال يكون
م ــوع ــد إع ـ ــان اس ـت ـق ـبــال ال ـط ـل ـبــات أث ـنــاء
و قــت تخرجهم مما يفوت عليهم الوقت
والجهد».
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ً
 5آالف عاملة فلبينية في السوق قريبا
الشمري لـ ةديرجلا  :عبر  23رحلة جوية مباشرة لعالج نقص أعدادهن
•

جورج عاطف

زيادة
ملحوظة في
استصدار
تأشيرات
دخول العمالة
من الدول
المصدرة

كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
ال ـت ـط ــوع ـي ــة ل ـ ــدراس ـ ــة أوضـ ـ ــاع
العمالة المنزلية في البالد بسام
الشمري ،عن زيادة عدد رحالت
الطيران المباشرة القادمة من
ال ـف ـل ـب ـيــن إلـ ــى  23رح ـل ــة خ ــال
شـ ـه ــري أغ ـس ـط ــس وس ـب ـت ـم ـبــر
المقبلين بواقع  13في أغسطس،
ً
و 10فــي سبتمبر ،مـتــوقـعــا أن
تقل هــذه الرحالت أكثر  5آالف
عــام ـلــة م ـنــزل ـيــة ج ــدي ــدة ســوف
يدخلن سوق العمل.
وأكد الشمري لـ"الجريدة" أن
هذه األعداد الغفيرة من العمالة،
التي ستصل البالد على دفعات،
ت ـس ــاه ــم وب ـ ـصـ ــورة ف ــاع ـل ــة فــي
ح ــل أزم ــة الـنـقــص ال ـح ــاد ال ــذي
يعانيه ال ـســوق مـنـهــا ،السيما
تزامنا مــع بــدء الـعــام الــدراســي
الجديد مطلع سبتمبر ،وإعالن
معظم الجهات الحكومية عودة

ً
ً
الـتــي تبلغ حــالـيــا  490دي ـنــارا
ع ـ ــن ال ـ ـعـ ــامـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـق ــدم مــن
الـفـلـبـيــن ،و 390لـلـقــادمـيــن من
الهند ،غير أن هذه المبالغ قابلة
لالنخفاض بواقع  10في المئة.

فحص «»PCR

بسام الشمري

دوام ــات موظفيها بنسبة 100
في المئة ،مما يزيد الطلب على
ً
هذه العمالة ،الفتا إلى أن زيادة
عدد الرحالت المباشرة يساهم
فــي خـفــض تكاليف االسـتـقــدام
ال ـخــاصــة بـمـنـصــة "بــالـســامــة"

وبـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـش ـ ـم ـ ــري ،أن ث ـمــة
زي ــادة ملحوظة فــي استصدار
تأشيرات دخول هذه العمالة من
الدول المصدرة الثالث "الفلبين،
ً
السيالن ،بنين" ،مطالبا بزيادة
ع ــدد م ـخ ـت ـبــرات ف ـحــص ""PCR
في هذه الدول ،لضمان تسريع
وتيرة إنهاء إجراءات قدوم هذه
العمالة وبأقصى سرعة ممكنة،
ً
معتبرا أنه في حال االستمرار
على هذا النهج وبصورة ثابتة
سيتعافى السوق من أزمة نقص
هـ ــذه ال ـع ـم ــال ــة ب ـن ـهــايــة ،2022

ً
م ـجــددا تــأكـيــده ض ــرورة الـتــزام
أرب ـ ـ ــاب األع ـ ـمـ ــال ب ـع ـقــد ال ـع ـمــل
الثالثي وعدم اإلخالل ببنوده،
ً
ح ـفــاظــا ع ـلــى ح ـق ــوق الـعـمــالــة،
ً
وتـجـنـبــا ل ـحــدوث أي مشكالت
مـسـتـقـبـلـيــة ت ــؤث ــر ع ـلــى عملية
االستقدام.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ع ـ ـقـ ــد االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
الـ ـك ــويـ ـت ــي ألصـ ـ ـح ـ ــاب م ـك ــات ــب
اس ـ ـت ـ ـق ــدام ال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـنــزل ـيــة
اج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــا ،عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر مـ ـنـ ـص ــة
"زووم" ،م ــع ن ـظ ـيــره الفلبيني
نــوق ـشــت خ ــال ــه آخـ ــر ت ـط ــورات
وم ـس ـت ـجــدات أوض ـ ــاع الـعـمــالــة
المنزلية ،السيما خالل جائحة
"ك ــورون ــا" ،كـمــا طــالــب االت ـحــاد
نـظـيــره الفلبيني ب ــزي ــادة عــدد
ا لـمـخـتـبــرات الطبية المعتمدة
الخاصة بفحص " "PCRلتمكينه
من استقبال عدد أكبر من هذه
العمالة.
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«اإلعالم» :تدوير مديرين
ومراقبين في اإلذاعة والتلفزيون
●

محمد راشد

عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" ،م ــن م ـص ــادر مـطـلـعــة ،أن وزارة
ً
اإلعــام أجرت حركة تدوير شملت عــددا من المديرين
والمراقبين في بعض اإلدارات التابعة لقطاعي اإلذاعة
والتلفزيون.
وأك ــدت الـمـصــادر أن ال ـقــرارات تضمنت نقل أسامة
المخيال من "التلفزيون" إلى إدارة األخبار اإلنكليزية،
ون ـق ــل م ـج ـيــد الـ ـج ــزاف م ــن م ــدي ــر ال ـق ـن ــاة ال ـثــان ـيــة في
الـتـلـفــزيــون إل ــى إدارة الـمـكـتــب الـفـنــي لــوكـيــل ش ــؤون
التلفزيون ،وكذلك نقل مدير إدارة البرنامج الثاني في
إذاعة الكويت يوسف السريع إلى إدارة البرامج الثقافية
والدينية في قطاع التلفزيون.
وأضافت :كما تم نقل مبارك السهلي إلى إدارة القناة
الثانية األجنبية وسعد العجمي إلى إدارة البرنامج
الـثــانــي ب ــاإلذاع ــة ،وثــامــر الهيفي إلــى إدارة الخدمات
الـعــامــة ،ومحمد غـيــان الـشـمــري إلــى إدارة البرنامج
الثاني ،مشيرة إلى ان عدد قرارات التدوير بلغ  16قرارا
شملت أيضا بعض المراقبين في القطاعين.

«التربية» :صرف مستحقات «أمن المدارس» «تدريب التطبيقي» :أزمة القبول متأصلة
ً
ُ
والحلول الترقيعية غير مجدية
تجديد عقود النظافة ...وخطة العودة اآلمنة تعتمد قريبا
●

المطوع طالب بالتوسع في التخصصات التي تحتاجها الدولة

فهد الرمضان

أكد وكيل وزارة التربية د .علي اليعقوب،
ح ــرص الـ ـ ــوزارة عـلــى ص ــرف المستحقات
المالية لضباط األمن العاملين بالمدارس،
إضافة إلى إنجاز العقود ذات الصلة بعمل
المدارس ،لضمان انسيابية العمل ،السيما
مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده اليعقوب،
أم ــس ،مــع وف ــد مــن هـيـئــة ال ـقــوى الـعــامـلــة،
بحضور نائب المدير العام للقوى العاملة
س ـل ـطــان ال ـش ـع ــان ــي ،وال ــوك ـي ــل الـمـســاعــد
للتعليم الـعــام أســامــة الـسـلـطــان ،والوكيل
المساعد للشؤون المالية يوسف النجار،
والوكيل المسا ع ـ ــد للش ــؤون القانونيـ ـ ــة
د .بدر بجاد ،ومدير إدارة الخدمات العامة
فهد الحيان ،ومدير إدارة الشؤون اإلدارية
بمنطقة الفروانية التعليمية فراس الكرتش،
ومــديــر إدارة الـشــؤون التعليمية بمنطقة
الفروانية التعليمية حمود العنزي.
وأش ــار إل ــى أن ــه تـمــت مناقشة مــوضــوع
المستحقات المالية لضباط األمن العاملين
بالمدارس ،وعملية تجديد العقود الخاصة
بعمال نظافة المدارس والمناطق التعليمية
والتواجيه الفنية.

اليعقوب والشعالني خالل االجتماع
وف ـ ــي مـ ــوضـ ــوع آخ ـ ـ ــر ،ك ـش ـف ــت م ـص ــادر
تربوية مطلعة لـ"الجريدة" ،أن الوزارة تضع
اللمسات األخيرة على خطة العودة اآلمنة
للمدارس ،موضحة أن المقترحات األخيرة
باتت شبه جــاهــزة ،وسيتم عرضها خالل
أغسطس المقبل ،التخاذ القرارات النهائية
بشأنها.
ولـفـتــت إل ــى أن الـ ــوزارة وضـعــت الخطة
على أساس  3مسارات رئيسة ،حيث تركز
الجهات المعنية على خطة العودة اآلمنة،
بأن تكون بنظام التعليم التقليدي الكامل،
وه ــو م ــا تـعـمــل ال ـق ـطــاعــات ع ـلــى أس ــاس ــه،

حيث سيتضمن ال ــدوام الـمــدرســي ،إذا ما
اعتمدت الخطة ،طابورا للصباح ،وحصصا
دراسـيــة تتخللها فــرص ،كما كــان معموال
بــه قبل أزمــة كــورونــا ،الفتة إلــى أن الخطة
الخاصة بالتعليم المدمج لن تختلف كثيرا
عــن ال ـعــودة الـكــامـلــة ،إال فيما يخص عدد
الحصص ،حيث سينتظم الطالب في أيام
مـحــددة بــالــدوام الـمــدرســي ،فيما ستكون
األيام األخرى بنظام التعليم عن ُبعد ،وهو
ما جعل الوزارة تعمل على االهتمام بأنظمة
التعليم عن ُبعد ،وتواصل عملية تطويرها
وتحسين أدائها.

أك ـ ــد رئـ ـي ــس رابـ ـط ــة أع ـض ــاء
هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ب ــال ـك ـل ـي ــات
الـت ـط ـب ـي ـقـيــة ال ـم ـس ـت ـشــار وائ ــل
ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع ،أن ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع أع ـ ـ ــداد
خــريـجــي ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة من
ع ـ ــوام ـ ــل تـ ـف ــاق ــم أزمـ ـ ـ ــة ال ـق ـب ــول
فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
التطبيقي والتدريب ومؤسسات
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي ،وه ـ ـ ــذا أم ــر
ً
طبيعي ،مـشـيــرا إل ــى أن معدل
سـنــوات التخرج لطلبة كليات
الهيئة ساهم في تقليل السعة
االستيعابية ،ألن تخريج الطلبة
المقيدين ب ـ "التطبيقي" يوفر
مقاعد لزمالئهم المستجدين.
وذك ــر الـمـطــوع ،فــي تصريح
أمس ،أن تقاعس وزراء التربية
السابقين عــن اتـخــاذ ال ـقــرارات
ال ـج ــري ـئ ــة ل ـح ــل ه ـ ــذه الـقـضـيــة
وعدم وضع خطط استراتيجية
واض ـحــة واكـتـفــاء هــم بالحلول
الـ ـم ــؤقـ ـت ــة أمـ ـ ـ ــور س ــاهـ ـم ــت فــي

ازدياد أزمة القبول وتعقيدها،
ً
محذرا من استمرار األزمة بهذا
الوضع.
وقــال إن أزمــة قبول خريجي
الثانوية ليست حديثة أو طارئة
بل مشكلة قديمة ومتأصلة في
"التطبيقي" ومؤسسات التعليم
ً
العالي األخــرى ،مشيرا إلى أنه
"ال يـمـكــن لـلـحـلــول الـتــرقـيـعـيــة
مـ ـع ــالـ ـج ــة هـ ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـضـ ـي ــة بــل
سـتـتـفــاقــم ف ــي ك ــل ع ــام دراس ــي
جــديــد ،وسبق أن حــذرنــا منها
مــرات عــدة منذ عــام  2017بناء
عـلــى أرق ــام وإحـصــائـيــات إبــان
تولي عدد من الوزراء السابقين
ل ـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ــرب ـي ــة وع ـل ـي ــه الب ــد
إيجاد حلول جذرية لها".
وطالب بسرعة اتخاذ قرارات
م ـص ـيــريــة لـلـمـســاهـمــة ف ــي حل
األزم ـ ــة ،مـنـهــا ســرعــة فـتــح بــاب
االنتقال ألعضاء هيئة التدريب
م ــن ح ـم ـلــة الـ ـشـ ـه ــادات الـعـلـيــا

بـكـلـيــات وم ـعــاهــد الـهـيـئــة إلــى
كــادر التدريس لسد العجز في
الـتـخـصـصــات ال ـتــي تحتاجها
ال ـه ـي ـئــة ،وف ـت ــح ب ــاب االب ـت ـعــاث
ألعضاء هيئة التدريب بكليات
ومـ ـع ــاه ــد ال ـه ـي ـئ ــة الس ـت ـك ـمــال
الدكتوراه بالتخصصات التي
تحتاجها الهيئة وإلغاء شرط
العمر والمعدل.
ودع ــا مـجـلــس إدارة الهيئة
إل ـ ــى الـ ـت ــوس ــع ف ـق ــط فـ ــي ق ـبــول
ال ـم ـس ـت ـجــديــن بــالـتـخـصـصــات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة،
كالتمريض وال ـطــوارئ الطبية
والـعـلــوم والـفـيــزيــاء والكيمياء
وال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــات وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـ ـتـ ــي ح ــدده ــا
ديوان الخدمة المدنية.

بيت الزكاة 1400 :أسرة استفادت طالل الخالد :تطوير العاصمة بما يناسب أهميتها

من «األضاحي» باليمن

المري 2000 :أضحية ذبحت داخل البالد بالتعاون مع «المواشي»
وزع بيت الزكاة ،خالل أيام عيد
األضـحــى الـمـبــارك 350 ،أضحية
من الماعز ،استفادت منها 1400
أس ــرة فــي عــدة محافظات يمنية
عبر شريكين محليين.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـح ـك ـم ــة
اليمانية في إحصائية نشرتها،
أمـ ــس األول ،بــأن ـهــا وزع ـ ــت 250
أضحية من الماعز استفادت منها
ألف أسرة يمنية مكونة من نحو 7
آالف فرد في عدة محافظات ،وذلك
بدعم من بيت الزكاة الكويتي.
مــن جهته ،أكــد مــراقــب اإلعــام
المتحدث الــرسـمــي لبيت الــزكــاة
حـمــد ال ـم ــري ،أن الـبـيــت حــريــص
على تــأديــة ُسـنــة ذبــح األضــاحــي
في عيد األضحى من كل عام داخل
الـكــويــت وخــارجـهــا ،موضحا أن
المجتمع الكويتي متمسك وملتزم
ب ـهــذه الـ ُّـس ـنــة ال ـتــي ت ـعــد شـعـيــرة
عظيمة من شعائر اإلسالم.
وق ــال ال ـمــري ،فــي تـصــريــح ،إن
مشروع األضاحي خارج الكويت

حمد المري

ينفذ سنويا فــي عــدد مــن الــدول
المسلمة ،حيث بلغ عدد األضاحي
خ ـ ــارج الـ ـب ــاد هـ ــذا الـ ـع ــام 1150
أض ـح ـيــة ،وت ــم تـنـفـيــذ ال ـم ـشــروع
فــي كــل مــن السنغال والـصــومــال
وال ـ ـي ـ ـمـ ــن وبـ ـنـ ـي ــن وجـ ـمـ ـه ــوري ــة
م ــال ــي وم ــوري ـت ــان ـي ــا ونـيـجـيــريــا
وبنغالدش ،وتم توزيع لحومها

«الداخلية» :فتح التسجيل
بدورة متطوعين لغير الكويتيين

على األيتام الذين يكفلهم "الزكاة"
وع ـل ــى األس ـ ــر ال ـف ـق ـي ــرة ف ــي ه ــذه
الدول.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ع ـ ــدد األض ــاح ــي
داخ ــل ال ـبــاد بـلــغ  2000أضحية
تــم ذبـحـهــا بــالـتـعــاون مــع احــدى
شـ ــركـ ــات ال ـ ـمـ ــواشـ ــي فـ ــي الـ ـب ــاد
وتقطيعها وتغليفها وتخزينها
وفق المعايير الصحية المعتمدة،
وتوزيعها على األســر المسجلة
لدى البيت.
وأوضـح أن النشاط الخيري
لـ ـ "ال ــزك ــاة" يــرتـكــز داخـ ــل ال ـبــاد،
فأموال الزكاة تصرف داخل البالد
على الفئات التي تنطبق عليها
شــروط استحقاقها ،كما تصرف
التبرعات والصدقات على األسر
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ل ـل ـم ـس ــاع ــدة ،وع ـلــى
تنفيذ المشاريع الخيرية داخــل
الـبــاد ،أمــا األنشطة والمشاريع
الخيرية التي ينفذها البيت خارج
البالد فهي "تبرعات مشروطة" من
المتبرعين لتنفيذ هذه المشاريع.

أشاد بدور مدير البلدية في التصدي للمخالفات
استقبل محافظ العاصمة
الشيخ طالل الخالد ،في مكتبه
ص ـب ــاح أم ـ ــس ،ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
ل ـب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت ،الـمـهـنــدس
أحـ ـم ــد ال ـم ـن ـف ــوح ــي ،ونــائ ـبــه
لـ ـقـ ـط ــاع شـ ـ ـ ــؤون م ـحــاف ـظ ـتــي
العاصمة والجهراء المهندس
فيصل جمعة ،ورئيس فريق
ط ــوارئ بلدية العاصمة زيد
العنزي.
وجرى خالل اللقاء مناقشة
العديد من الموضوعات التي
تناولت السبل الكفيلة لتطوير
مناطق العاصمة وتجميلها.
وقـ ــال ال ـخــالــد إن محافظة
ّ
ال ـع ــاص ـم ــة ت ـش ــك ــل ال ـش ــري ــان
األس ـ ــاس ف ــي ال ــدول ــة ،وتـضــم
ال ـ ــى ج ــان ــب أنـ ـه ــا ال ـعــاص ـمــة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة  -الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
األســواق واألماكن التاريخية
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـك ــي تـ ــاريـ ــخ اآلبـ ـ ــاء
واألجداد ،مشددا على ضرورة
تـ ـط ــوي ــر مـ ـن ــاط ــق ال ـع ــاص ـم ــة
كافة وتحديثها بما يتناسب
مـ ـ ــع أهـ ـمـ ـيـ ـتـ ـه ــا الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة

محافظ العاصمة خالل استقباله المنفوحي
واالقتصادية والتاريخية.
وأع ـ ــرب ال ـخــالــد ف ــي نهاية
الـ ـلـ ـق ــاء ع ــن شـ ـك ــره وت ـق ــدي ــره
ل ـل ـم ـن ـف ــوح ــي ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـهـ ــوده
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـحـ ــوظـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة
المخالفات والتعاون المستمر
مع المحافظة.

إصابة  5أشخاص في  3حرائق

ً
اعتبارا من  8إلى  22أغسطس المقبل
● محمد الشرهان

أعلن قطاع شؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية ،فتح
باب التسجيل لاللتحاق بــدورة متطوعين لغير الكويتيين
رقم ( ،)11للعام الدراسي 2021/2020م ،من حملة الشهادات
الــدراسـيــة للصفوف (الــرابــع والخامس والـســادس والسابع
والثامن) للعمل بقوة الشرطة ،وذلك بناء على توجيهات وزير
الداخلية الشيخ ثامر العلي ،ووكيل وزارة الداخلية الفريق
ً
عصام النهام ،واعتبارا من  8إلى  22أغسطس المقبل.
وأوضح القطاع أن الشروط المطلوبة لاللتحاق بالدورة هي
أن يكون المتطوع من إحدى الفئات التالية :أبناء الكويتيات
من جنسيات تنتمي إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج
ال ـعــرب ـيــة ،وأب ـن ــاء ال ـش ـهــداء الـعـسـكــريـيــن م ــن فـئــة المقيمين
بصورة غير قانونية المسجلين في مكتب الشهيد ،وكذلك
أبناء العسكريين العاملين بوزارة الداخلية من فئة المقيمين
بصورة غير قانونية ،الذين ال يزالون في الخدمة.
وأض ـ ــاف :كـمــا تـشـمــل الـفـئــات أب ـنــاء الـعـسـكــريـيــن مــن فئة
المقيمين ب ـصــورة غـيــر قــانــونـيــة ،الــذيــن انـتـهــت خدماتهم
ّ
المسرحين من الخدمة
بوزارة الداخلية ،بشرط أال يكونوا من
للمصلحة العامة ،وأبناء الكويتيات من فئة المقيمين بصورة
غير قانونية.

رجال اإلطفاء يكافحون حريق حولي

●

محمد الشرهان

تعاملت فرق قوة اإلطفاء العام مع ثالثة حوادث
حريق اندلعت في أماكن متفرقة ،أسفرت عن إصابة
خمسة أشخاص بحاالت اختناق وإجهاد حــراري،
ً
فضال عن خسائر مادية لحقت بالمواقع حيث اندلعت
النيران ،وهي سوق شعبي بمنطقة الجهراء ،ومنزل
في منطقة جليب الشيوخ ،ومواد مخزنة في ساحة
داخلية بحولي.
وف ــي تـفــاصـيــل ال ـح ــادث األول ،ق ــال مــديــر إدارة
العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام العقيد
مـحـمــد ال ـغــريــب ،إن رج ــال اإلط ـف ــاء بـمــركــزي إطـفــاء
الجهراء والجهراء الحرفي تمكنوا من السيطرة على
حــريــق م ـحــدود نـشــب مـســاء أم ــس األول ،فــي ســوق

شعبي يقع بسرداب مجمع تجاري وتبلغ مساحته
 2000متر مربع واقتصر الحريق على مساحة 20
ً
ً
مترا مربعا فقط.
وفي تفاصيل الحادث الثاني ،أوضح الغريب أن
غرفة عمليات قوة اإلطفاء العام تلقت بالغا يفيد عن
اندالع حريق صباح أمس ،في مواد مخزنة بساحة
ً
داخ ـل ـيــة ف ــي منطقة ح ــول ــي ،الف ـت ــا إل ــى أن ال ـحــادث
تسبب في إخــاء عمارتين من سكانهما من رجال
إطفاء مركزي السالمية وحولي ولم يؤد إلى وقوع
أي إصابات .وفي تفاصيل الحادث الثالث ،أفاد بأن
فرق اإلطفاء في مركزي جليب الشيوخ والعارضية
الحرفي تمكنا من السيطرة على حريق اندلع في بيت
عربي بمنطقة جليب الشيوخ صباح أمــس ،وأسفر
عن إصابة  5وافدين بحاالت اختناق وإجهاد حراري.

من جهته ،أبدى المنفوحي
اهـتـمــامــه بـتـطــويــر وتـحــديــث
ً
م ـن ــاط ــق الـ ـع ــاصـ ـم ـّـة ،م ـش ـيــرا
الـ ــى أن ال ـب ـلــديــة وقـ ـع ــت عــدة
عقود مع الشركات لتطويرها
وم ــازال العمل جــاريــا لتنفيذ
بقية العقود.

يذكر أن محافظ العاصمة
أط ـ ـلـ ــق ح ـم ـل ــة ف ـ ــي س ـب ـت ـم ـبــر
الفائت تهدف الى القضاء على
مخالفات األبنية والـعـقــارات
بالتعاون مع بلدية الكويت.

«مبرة السعد» تعلن أسماء
الفائزات بالمسابقة العلمية
أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي ،فوز جنان الكندري
والزين الحمدان بالمركز األول في مسابقة فادية السعد العلمية لعام
 2021-2020على مستوى الكويت والثالث عربيا عن المرحلة الثانوية
عن مشروع "آمنة كبيتي".
جاء ذلك في بيان صحافي عقب الحفل الختامي الذي أقامته المبرة
افتراضيا إلعالن نتائج المسابقة ،برعاية رئيسة المبرة الشيخة فادية
السعد ،وحضور رئيسة المسابقة الشيخة نبيلة الصباح ،والمديرة
العامة د .عائشة الهولي.
كما فــازت كــل مــن عائشة العجمي ومــريــم العجمي بالمركز األول
ً
بالمرحلة المتوسطة محليا عن مشروع الكرسي الذكي.
وح ـص ـلــت ك ــل م ــن ش ـهــد الـعـجـمــي ون ـ ــورة الـعـجـمــي م ــن الـمــرحـلــة
االبتدائية على المركز األول عن "قصة سننقذ عالمنا" ،وهــي عبارة
عن شخصية تحاول إنقاذ العالم من وباء كورونا تواجه العديد من
العقبات والتحديات ،حتى تصل إلى اختراع يقلل من انتشار الوباء
وتنجح في مهمتها.
وعلى مستوى الوطن العربي ،فاز بالمركز األول عن المرحلة الثانوية
كل من رباب ونرجس الجلندانية من سلطنة عمان عن مشروع التحقيق
االبـتـكــاري لمستخلصات تعالج الملوثات الــزراعـيــة ،ومــن المرحلة
المتوسطة فازت بالمركز األول كل من تهاني الرحبية ومريم الندابية
من سلطنة عمان أيضا عن مشروع إيجاد وسط غذائي لزراعة المشروم
باستخدام أوراق نبات الروغ.
وبـلــغ ع ــدد الـمـشــاريــع الـفــائــزة فــي المسابقة تسعة مـشــاريــع على
المستوى المحلي ،وعدد الفائزات محليا  20فائزة كويتية للمراحل
الثالث (االبتدائية – المتوسطة – الثانوية) ،وعلى مستوى الوطن العربي
فازت  36طالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية بنحو  15مشروعا.

محليات
سلة أخبار
محافظ الفروانية والسفير
اإلثيوبي بحثا التعاون

استقبل محافظ الفروانية،
الشيخ مشعل الجابر،
بمكتبه سفير إثيوبيا لدى
الكويت حسن ليجاس،
بمناسبة توليه مهام عمله
أخيرًا.
وجرى خالل اللقاء تناول
األحاديث الودية ،ومناقشة
التعاون وعدد من املواضيع
ذات االهتمام املشترك.
وقد أعرب املحافظ الجابر
عن تمنياته للسفير ليجاس
بالتوفيق والنجاح في مهام
عمله.

«األرصاد» :طقس شديد
الحرارة ورطب نسبيًا
قالت إدارة األرصاد الجوية
إن البالد واقعة تحت تأثير
امتداد منخفض الهندي
املوسمي ،وبالتالي تحت
تأثير كتلة هوائية حارة
ورطبة نسبيًا ،ليكون الطقس
بشكل عام شديد الحرارة
في النهار ،وحارًا إلى مائل
ً
للحرارة ليال.
وذكر مراقب التنبؤات
الجوية باإلدارة عبدالعزيز
القراوي ،لـ "كونا" ،أن الطقس
اليوم سيكون شديد الحرارة
والرياح شمالية غربية إلى
متقلبة االتجاه خفيفة إلى
معتدلة ،ودرجات الحرارة
العظمى املتوقعة بني  47و50
درجة مئوية والصغرى بني
 33و 35درجة.
ولفت القراوي إلى أن الطقس
غدًا سيكون شديد الحرارة
ورطبًا نسبيًا على املناطق
الساحلية ،والرياح متقلبة
االتجاه الى جنوبية شرقية
خفيفة إلى معتدلة ،ودرجات
الحرارة العظمى بني  47و50
درجة مئوية والصغرى بني
 35و 33درجة.

«الصفا» :نجاح حملة
«عشر ذي الحجة»
أعربت جمعية الصفا
الخيرية عن خالص شكرها
لعموم املحسنني واملحسنات
الذين كان لهم الدور الكبير
في إنجاح حملة العشر
املباركات للعام الحالي ،التي
أطلقتها الجمعية في بداية
شهر ذي الحجة ،ونفذتها
في الكويت وقيرغيزيا
وفلسطني واليمن وسريالنكا
وتركيا للنازحني السوريني،
وفي بنغالدش لالجئني
البورميني.
ّ
وعبر رئيس مجلس إدارة
الجمعية محمد الشايع عن
شكره وامتنانه للداعمني
واملتبرعني وناشطي وسائل
التواصل االجتماعي على
تفاعلهم مع حمالت الجمعية
في العشر املباركات،
وخصوصًا حملة يوم عرفة
التي كانت بعنوان "كفالتهم
حياة" ،للمساهمة في كفالة
 300يتيم ملدة عام كامل في
جمهورية قيرغيزيا.
وبني الشايع أن حملة
العشر املباركات نجحت
في تنفيذ مجموعة مباركة
من املشروعات التنموية
والتعليمية والصحية
واإلغاثية واملوسمية التي
تم تخصيصها للدول األكثر
احتياجًا.

«التعريف باإلسالم»:
إشهار إسالم 1552
مهتديًا خالل  6أشهر
أصدرت لجنة التعريف
باإلسالم تقريرها نصف
السنوي ،الذي تضمن أعمالها
وإنجازاتها وأنشطتها التي
تمت خالل املدة ما بني أول
يناير حتى  30يونيو .2021
وكشف املدير العام للجنة،
إبراهيم البدر ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن التقرير
ً
ً
تقدما ملحوظا في عدد
أظهر
حاالت إشهار اإلسالم التي
تمت مقارنة بالعام املاضي،
من خالل عدد املهتدين
واملهتديات الجدد ،الذين
بلغوا  1552خالل هذه الفترة.
وتابع البدر :بلغ عدد
الزيارات امليدانية التي تمت
خالل هذه الفترة  ،933استفاد
ً
شخصا ،وبلغ
منها 3674
عدد املحاضرات الخاصة
لغير املسلمني  300محاضرة،
فيما نظمت اللجنة 92
محاضرة.
وذكر أنه تم خالل هذه املدة
توزيع  3285حقيبة دعوية
لغير املسلمني ،و 2522حقيبة
للمهتدين الجدد ،فيما تم
توزيع  8085نشرة دعوية.

إضافات

٦

شوشرة :المتخلفون
والمخالفون
د .مبارك العبدالهادي
إن المعاناة التي عاشتها شعوب العالم ونحن من بينها إثر
أزمة كورونا المتمددة ،وما شهدته من قضايا مختلفة ومتنوعة
ومتسارعة على الصعيدين المحلي والخارجي ،جعلتنا كمن يقطن
في جحر يخشى الخروج منه حتى ال يتلوث بهذا الفيروس الذي
طال أمد القضاء عليه ،فيظل تجدده تحت مسميات مختلفة ،ومع
استمرار هذا الــداء ،ال يــزال هناك من يكابر من خالل االستخفاف
بهذا الفيروس الــذي أزهــق العديد من األرواح غير مبالين بحياة
اآلخرين بسبب كسرهم االشتراطات الصحية وعدم مباالتهم عبر
تجمعاتهم الـتــي تسهم فــي ارت ـفــاع أع ــداد الـمـصــابـيــن ،ألن هــؤالء
المتخلفين يتعذرون بالملل والزهق وطول الفترة التي حالت بينهم
وبين مناسباتهم التي ال تهدف للفرح بقدر التباهي ببرستيجهم
الذي يكشف تخلفهم الذهني.
وه ــؤالء الــذيــن يتسابقون على كسر الـقــانــون لــأســف الشديد
بينهم من يحملون شهادات علمية ومناصب قيادية وغيرها من
المسميات التي تكشف عن حقيقة واحدة أن الفكر الرجعي لن ترفع
مكانته الشهادة العلمية أو المسؤولية التي تقع على عاتقه ،إنما
أدمغتهم الفارغة التي ال تضع بعين االعتبار خطورة ما سيتسببون
به من أحــزان ستنتقل لكبار سن ال ذنــب لهم ســوى أنهم أصيبوا
بعدوى تخلف أبنائهم أو أقربائهم ،وبالتالي فإن المعاناة تتحول
إلــى نـيــران مشتعلة فــي أروق ــة المستشفيات الـتــي فــاقــت طاقتها
االستيعابية القدرات.
والمضحك المبكي أن ،فــي ظــل خـطــورة هــذا الــوبــاء ،هـنــاك من
ال ي ــزال مقتنعا بـعــدم وج ــود الـفـيــروس أو مــدى خـطــورة إصابته
أو أنه سيكون سببا في حزن األبرياء في نقل الوباء لهم ،والطامة
الكبرى بمن يصاب بهذا الفيروس وال يبلغ أو يحجر نفسه ،بل
يخرج ّويمارس حياته بين اآلخرين بحجة أنه غير مصاب بكورونا
ألنه شخص حالته بنفسه ،وأنها مجرد أعــراض عادية إلنفلونزا
وغيرها ،وهؤالء الخبثاء ال نعلم تصنيف مرضهم العقلي وكيفية
اصطيادهم واتخاذ أقصى العقوبات بحقهم.
إن الــوبــاء لــم ينته والتطعيم ليس شــرطــا للحماية مــا لــم يتم
االل ـتــزام بكل االشـتــراطــات وأهمها القضاء على التجمعات التي
ال تزال مستمرة رغم تحذيرات األجهزة المختصة التي لم تحاسب
أو تعاقب مرتكبيها بقدر استمرار سياسة الترهيب التي هي بعيدة
كل البعد عن جدية تنفيذها.
على األجـهــزة المختصة مسؤولية كبيرة فــي تطبيق القانون
وتفعيل كل األدوات والسبل للقضاء على األوبئة البشرية المنتشرة
بيننا والتي ال يهدأ لها بال إال بنشر تخلفهم الذي فاق كورونا.

السالمة البحرية ومسؤولية
الجهات المعنية
د .عبد األمير الفرج
في مثل هذه األوقات من العام ،وبالتحديد خالل فترة الصيف،
تكثر الرحالت البحرية ورحالت الصيد من مرتادي البحر وهواة
الدراجات والقوارب المائية واليخوت ،وتكثر معها الحوادث التي قد
تودي في بعض األحيان بحياة هؤالء ،أو تعرضهم لمواقف خطرة
ومحرجة في الوقت نفسه ،األمر الذي يتطلب منهم اتباع إرشادات
السالمة البحرية الضرورية للحفاظ على أرواحهم وتجنب المخاطر.
وال شــك أن ات ـبــاع إرش ـ ــادات الـســامــة الـبـحــريــة هــي مسؤولية
مرتادي البحر بالدرجة األولى ،وقبل كل ذلك هي مسؤولية الجهات
الحكومية ممثلة بوزارتي الداخلية والمواصالت ،وهما مسؤولتان
عن تطبيق اإلرشــادات ،وتطوير القطاع البحري ،ورفع مستويات
السالمة البحرية ،والمساهمة في حماية البيئة البحرية ،وتطبيق
االتفاقيات البحرية؛ وذلك عن طريق اإلشراف على القوارب واليخوت
قبل نزولها في البحر ،وتأمين أقصى درجات السالمة البحرية؛ إذ
تبين أن معظم حــوادث التصادم بين الوسائل البحرية تنجم عن
اإلهمال في اتخاذ االحتياطات الوقائية الالزمة من قبل مرتادي
البحر ،واتخاذ كل التدابير المالئمة لضمان سالمة المالحة.
ومن المعروف أن الدراجات والقوارب المائية واليخوت تتأثر
أثناء إبحارها بالعديد من العوامل الطبيعية ،مثل اتجاه الرياح
وعمق الماء والرؤية؛ لذلك على الجهات المسؤولة أن تؤكد على
مرتادي البحر أن يحرصوا على سالمة المعدات البحرية ،واألنوار
المالحية ،وإشارات الضباب ،ومعرفة الدالئل البحرية والعالمات
الخطرة ،والخرائط البحرية المناسبة للمنطقة ،والتأكد من صالحية
القوارب للمالحة ،ووضع قواعد لمنع التصادم البحري؛ فقد تبين
أن نسبة كبيرة من الحوادث البحرية سببها األخطاء البشرية.
إن اتباع إرش ــادات السالمة البحرية في غاية األهمية ،شأنها
في ذلك شأن إرشــادات السالمة المرورية للسيارات في الشوارع،
وال بد من االلتزام بها وتطبيقها ،وهي مسؤولية الجهات المعنية،
حتى نحمي أرواح مرتادي البحر ونبعدهم عن المخاطر البحرية
المحتملة.
وقفة :هناك إجراءات أساسية على مستخدمي القوارب أو اليخوت
البحرية معرفتها ،منها إج ــراء ات قبل اإلب ـحــار مــن حيث التأكد
من سالمتها وجاهزيتها وفحص المحركات ،وإجــراءات السالمة
البحرية خــال الرحلة البحرية ،وتفقد معدات السالمة ووسائل
االستغاثة واإلشارات البحرية.

الحق على من بيده السلطة
تهاني الرفاعي
انهمكت األقالم إلى أن جفت وتكسرت وهي تكتب عبارة «من أمن
العقوبة أساء األدب»ُ ،
وبحت أصوات األمهات الثكالى والغاضبات
الصارخات وهــي تنادي بتطبيق القانون ،وال عين تــرى وال أذن
تسمع وال يد تطبق! حالنا بين كفين تقلبان بعضهما تحسرا على
ما آل إليه أمن الكويت وأهلها.
كنا نسمع قصص الجرائم فـنصم آذاننا لـقشعريرة ال تطيقها
إنسانيتنا ،فصار ما كنا ال نستوعبه على مرأى ومسمع الجميع،
حتى أن الشهود صــاروا وكأنهم في سباق «من يوثق أوال»! نعم،
ه ــوس ال ـســوش ـيــال م ـيــديــا ام ـت ــد لـ ـيـشــل إنـســانـيـتـنــا وإحـســاسـنــا
باآلخرين ،جعل منا أرواحا جلفة تقتات على جيف المآسي دونما
تأنيب ضمير.
صار القاتل ومغتصب األفراح يمرح ويسرح بيننا ،ينزع فلذات
بارد وفي وضح النهار دون
بدم ٍ
أكبادنا ومن نحب من أحضاننا ٍ
أدنى اعتبار وال رهبة ،صار الوضع «مهزلة» تفوق دموية البهائم
في الغابات ،صورا ومشاهد تدمى لها القلوب وتكوي معها األرواح
ابتالع غصةٍ حارقة ال تفيد
وتؤلم الحلوق ،فال حول وال قوة لنا غير
ِ
معها المضادات وال مسكنات األلم!
فتصبح مشلوال غير قادر إال على الصمت! شعور ال ينتهي إال
الظالم ال ترد! اللهم شل يد كل فاسد ،اللهم امح كل
بـ«حوبة» على
ِ
فاسق! ولكل مسؤول ،نحن في رقابكم «أمانة» ،حتى إن سقط وزن
هذه الكلمة منذ زمن ،ذلك أن محترفي «الكذب» يجيدون انتقاء أعمق
الكلمات معنى! لكنني سأختار أن أقول :نحن الفاصل الذي بينكم
ِ
وبين الجنة ،أو اللعنة التي ستالحقكم أينما كنتكم!
فـمن أبسط حقوق المرء أن يعيش بأمان ،فإن شعر أن أمنه مربك،
ومعطيات األحداث من حوله ال تبشر بخير ،فسـيفقد بالتالي شعور
السكينة التي تمده بـطاقة الحياة والعمل واإلنجاز ،سيصبح فزعا
ومضطربا غير آم ــن ،وكـمــا يـقــول واسـيـنــي األع ــرج «األم ــن شعور
داخلي ،إما أن يغمرنا حضوره أو يؤلمنا غيابه».
بعروس الخليج؟ أظنها هرمت فما عادت
ال أعرف ما الذي حل
ِ
عروسا! أم أنها سقطت في بئر مهجورة ،كلما مر عليها أحدهم ،مدت
يديها بغية الفرج ،وطمع المارة بثروتها ،تظنهم مسعفين لكنهم
غير ذلــك ،وكأنهم يزيدون بفسادهم عمق البئر أكثر ،يسلبون ما
يريدون ويمضون تاركين الكويت تتأوه ألما وحسرة!

ةديرجلا

•
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طالل عبد الكريم العرب

من صيد الخاطر« :المسألة الزنبورية»
«المسألة الــزنـبــوريــة» هــي اســم لمناظرة حصلت بين أسطورتي
زمانهما وزماننا في علمي اللغة والنحو ،سيبويه والكسائي ،وهي
حـكــايــة قــد تـهــم مــن هــو متبحر فــي الـنـحــو ،وم ــن هــو مـهـتــم بالعلم،
فسيبويه هو عمرو بن عثمان بن قنبر ،ولقبه سيبويه وهــي كلمة
فارسية تعني رائـحــة التفاح ،فهو فــارســي األص ــل ،قــدم الــى البصرة
وهــو غــام صغير ،حيث مــراكــز العلم ومـنــابــرهــاِّ ،فنشأ فيها ونهل
الـمـعــرفــة مـنـهــا ،ك ــان شــديــد ال ــذك ــاء ،وم ــع حــداثــة ســنــه فـقــد راف ــق أهــل
اللغة والنحو ،وكان أبرز من تتلمذ على يديهم الخليل بن أحمد إمام
العربية وشيخها ،وحماد بن سلمة ،وغيرهما ،حتى أصبح سيبويه
ُح َّجة العرب ،ولذلك لقبه علماء اللغة بإمام النحاة ،وهو أول من ّ
بسط
علم النحو.
أما الكسائي فهو علي بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فيروز،
كان أيضا إماما في اللغة والنحو والقراء ة ،فهو أحد القراء السبعة
المشهورين ،وهو أيضا أصال من بالد فارس ،لقب بالكسائي ألنه أحرم
مع الرشيد في كساء ،وهو أيضا تتلمذ على يد الخليل بن أحمد وغيره
من علماء الكوفة والبصرة.
نعود اآلن الى حكاية «المسألة الزنبورية» ،فيروى أن سيبويه قصد
بغداد قادما من البصرة لقضاء بعض حوائجه ،فقصد يحيى البرمكي
وزير الخليفة هارون الرشيد ،فأكرمه ،وبعد أن استقرت به الحال طلب
سيبويه من يحيى أن يناظر زعيم مدرسة النحو في الكوفة ،العالم
الجليل الكسائي ،فوافق على ذلك مسرورا.
كــان معلوما ،وقتها ،أن أشهر مدرستين فــي علم النحو وفنونه
كانتا في الكوفة بزعامة الكسائي ،والبصرة بزعامة سيبويه ،الذي
أثبت غزارة علمه رغم صغر سنه ،وبالرغم من اختالف المدرستين في
كثير من المسائل النحوية ،فإن هدفهما الخالص كان خدمة لغة القرآن.
بدأت المناظرة بنقاش بين الكسائي وسيبويه حول عدة مسائل،
فأظهر كــل منهما براعته ومـهــارتــه فــي اللغة والـنـحــو ،بعدها بــدأت
المناظرة التي تــدور حولها «المسألة الزنبورية» بـســؤال الكسائي

خالد اسنافي الفالح

ُ
َ
العقرب أشد لسعة من الزنبور،
«كنت أظن أن
لسيبويه بكيف تقول:
فإذا هو هي ،أم فإذا هو إياها؟ والزنبور حشرة تشبه النحلة ولكنها
أكبر ولسعتها سامة ومؤلمة.
أجاب سيبويه قائال :فإذا هو َ
هي ،وال يجوز النصب ،فرد الكسائي:
لقد أخطأت ،بل النصب صحيح كذلك فنقول :فإذا هو إياها ،ويبدو
أن النقاش طال بين الفطحلين ،برع خالله سيبويه وأجاد في تقديم
حججه ودالئـلــه ،إلــى أن وصــا إلــى ســؤال الكسائي حيث قــال :كيف
ُ
ُ
َ
القائم؟ فأجاب سيبويه قائال:
القائم ،أو
«خرجت فإذا عبدالله
تقول
ُ
القائم ،وال يجوز النصب أيضا ،فرد الكسائي :العرب ترفع
فإذا عبدالله
ذلك كله وتنصبه كذلك.
بـعــد أن ط ــال ال ـخــاف بـيــن االثـنـيــن ،ع ــرض الـكـســائــي أن يستعان
بمجموعة من األعراب األقحاح الذين ينطقون باللغة السليمة فطرة،
فوافق سيبويه على ذلــك ،إال أنــه يبدو كما روي أن هناك من تدخل
فأقنع األعــراب بأن يقفوا في صف الكسائي من دون علمه ،وبالفعل
حينما وقفوا أمامهما وسألهم عن صحة القول ،رجحوا كفة الكسائي،
إال أن سيبويه طلب منهم أن يؤكدوا ذلك بنطقهم لجملة الكسائي ،فلم
تطاوعهم ألسنتهم ،مما أثبت صحة نطق سيبويه.
لم يكن لسيبويه إال اإلذعان لألمر ،فقصد بالد فارس وفي قلبه غصة
من تلك المناظرة ،ولم تمض سوى مدة قصيرة حتى مات.
حكاية «المسألة الزنبورية» تدل على أن الغش والرشوة والفساد
متأصلة منذ القدم ،وأسوأ الفساد والغش عندما يكون على حساب
الـعـلــم ،وه ــذه المسألة ونتيجتها الـتــي كــانــت على حـســاب الحقيقة
العلمية ،لو أنها لم تذكر وتوثق ،لتواترت بسببها األخطاء اللغوية
حتى يومنا ه ــذا ،أمــا آفــة الـغــش فهي ال ت ــزال متأصلة بين أجيالنا
الحاضرة.
ملحوظة:
منقولة من التراث بتصرف.

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :هل يحافظ المزور على الهوية الكويتية؟
صـ ــدر ح ـكــم اإلدان ـ ـ ــة ف ــي م ــوض ــوع تــزويــر
الجنسية الكويتية ،ليكون األساس في مالحقة
مزوري الوثائق ،الذين يحاولون طمس الهوية
الكويتية ،إال أنــه ولألسف الشديد قد تكون
هذه المالحقة صعبة للغاية ،ألن هناك اآلالف
من األحكام القضائية التي لم تنفذ بالكامل
حتى يومنا هذا.
إن األسـئـلــة الـجــوهــريــة ال ـتــي تـتـبــادر إلــى
ذهن أي مواطن هي :كيف نستطيع أن ننفذ
هذا الحكم القضائي المصيري بالنسبة إلى
الهوية الكويتية ،إذا كان عدد المزورين فاق
ال ـ ــ 400أل ــف مـ ــزور ،حـســب تـصــريـحــات نــواب
مجلس األمة أنفسهم ،وانتشروا في كل أروقة
الحكومة ،وقد يكونون أحجار عثرة في طريق
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الهوية المشوهة؟
وكيف تستطيع الحكومة أن تنفذ هذا الحكم
دون التأكد من أن من بيده مالحقة المزورين
ليس أحــد الـمــزوريــن أنفسهم؟ وكـيــف يمكن
لهذه الحكومة أن تحصر أسماء المزورين لكي
تضع خطة ُمحكمة لمالحقتهم ،دون أن يقوم
أي مــزور بإفشاء أس ــرار هــذه الخطة؟ وكيف
نتأكد من أن هذا الحكم القضائي قابل للتنفيذ
ع ـلــى أرض ال ــواق ــع دون أن ت ـك ــون األج ـه ــزة

الحكومية مخترقة «لفركشة» أي خطة أمنية؟
الحكومة أن تقضي على داء
وكيف تقدر هذه
ً
الـتــزويــر قـضــاء مـبــرمــا ،إذا كــان داء الـتــزويــر
يواصل انتشاره في عروق األروقة الحكومية؟
ه ــل ن ـبــدأ بــإل ـغــاء ال ـقــوان ـيــن ال ـتــي تسببت
فــي إح ــداث تـشــوهــات فــي الـهــويــة الكويتية،
واالعـتـمــاد فقط على الـقــانــون رقــم  15لسنة
 ً 1959بـشــأن ً الجنسية الـكــويـتـيــة ،أم نصدر
قانونا جديدا يمحو أخطاء القوانين األخرى؟
وكيف نضمن صــدور قانون جديد ،أو حتى
ضمان تطبيق عــادل للقانون رقــم  15سالف
الذكر ،دون تدخل من نواب ووزراء ومتنفذين
الستثناء أقــاربـهــم ومـعــارفـهــم؟ ومــن يضمن
أال ي ـكــون بـعــض الـمـســؤولـيــن حـصـلــوا على
الـجـنـسـيــة الـكــويـتـيــة بــالـتــزويــر أو التدليس
واالحتيال؟ الموضوع ليس بالسهولة التي
يــراهــا ال ـب ـعــض ،فـمـثــال واح ــد عـلــى صعوبة
الـمـهـمــة الــوطـنـيــة يـبـيــن لـنــا ال ـطــريــق الـشــاق
الذي سنسلكه إلزالة بثور التزوير من محيا
الهوية الكويتية.
ق ـبــل م ـحــاضــرة األخ الـمـسـتـشــار نــاصــر
النصرالله حول حكم محكمة التمييز بشأن
التزوير في وثائق الجنسية الكويتية ،والتي

ألقاها فــي ديــوانـيــة األخ المهندس جاسم
قبازرد ،يوم األحد الماضي ،ذكر األخ عادل
الزواوي قصة والد شاب وعمه حصال على
الجنسية الكويتية في مطلع الستينيات،
وعمل عمه في وظيفة عامة ،ثم بعد سنوات
عدة غادر العم «لألبد» إلى المملكة العربية
ال ـس ـعــوديــة دون أن يـسـتـقـيــل م ــن وظيفته
الكويتية ،وهـنــاك غير اسمه وحصل على
التابعية أو الجنسية السعودية ،ومات بعد
بضع سنوات ولم يتوقف راتبه من الحكومة
الكويتية ،فقرر هذا الشاب أن يبلغ الجهات
الكويتية الرسمية بوقائع هــذه الجريمة،
إال أن شقيقه األكـبــر هــدده بالقتل إن أبلغ
عــن عمه المتوفى بالسعودية ،بــل إن هذا
الشقيق تمادى في تهديداته أن أوعــز إلى
رفاق السوء بأن يلفقوا له التهم الواحدة تلو
األخرى حتى بلغ عددها أكثر من خمسين
قضية في أروقة المحاكم الكويتية ،والحبل
على الجرار ،فهل ستكون محاوالت القضاء
على كل حالة من حــاالت تزوير الجناسي
على حدة أسهل من قضية هذا الشاب الذي
حاول أن يقدم خدمة لوطنه؟ نرجو ذلك من
أجل الكويت.

دانة الراشد

ماذا يحدث في الصين؟
ً
شاهدت مؤخرا عدة برامج وثائقية عن
نـظــام التقييم االجـتـمــاعــي social credit
الذي تم تطبيقه في الصين ،ومن أفضلها
(وأقصرها مدة) تقرير من قناة إن بي سي،
وهنا الـعـنــوان لمن أحــب أن يشاهده على
اليوتيوبA look inside China’s social :
.credit system NBC News Now
أذهلني ما رأيت بكل صراحة ،فهو أشبه
بأفالم الخيال العلمي ،حيث تكتنز المدن
حوالي  200مليون كاميرا للمراقبة ،والتي
ال يفصل بين كــل واح ــدة منها ســوى عدة
أم ـت ــار ،وهـ ــذه ال ـكــام ـيــرات «ال ـس ـحــريــة» لها
خ ــاصـ ـي ــة الـ ـتـ ـع ــرف عـ ـل ــى األش ـ ـخ ـ ــاص مــن
مالمحهم وطريقة مشيتهم ،بــل بإمكانها
التعرف حتى على من لم يسجل معلوماته
قط ،ففي التقرير ،استطاعت هذه الكاميرات
تحديد عمر وجنس المراسلة الصحافية،
ولهذه ً الكاميرات خاصية تحديد المعلومات
ف ــوري ــا وذل ــك بـسـبــب ربـطـهــا بـشـبـكــة الـ ــ5G
وأبراجها المنتشرة في كل مكان.
ه ـ ــذه الـ ـك ــامـ ـي ــرات تـ ــراقـ ــب كـ ــل ت ـحــركــات
الـمــواطـنـيــن ،ذلــك بــاإلضــافــة إلــى تطبيقات
على الهاتف تربط جميع معلوماتهم في
م ـكــان واح ــد يـسـتـخــدمــونـهــا عـنــد ذهــابـهــم
ألي مكان ،كمعلوماتهم البنكية والوظيفية

ً
ومـحــادثــاتـهــم وغ ـيــرهــا ،أتــذكــر ج ـيــدا عند
زي ـ ــارت ـ ــي ل ـل ـص ـي ــن عـ ـ ــام  2017اسـ ـتـ ـخ ــدام
التطبيقات كتطبيقيQQ
الصينيين لهذه
ً
و Wechatومعرفتهم تماما أن كل تحركاتهم
مراقبة ،حيث تم البدء بتطبيق نظام التقييم
بشكل تدريجي منذ عام .2014
االجتماعي ً
ما الفائدة إذا من كل هذه المراقبة؟ نعود
هـنــا إل ــى ن ـظــام الـتـقـيـيــم االج ـت ـمــاعــي ،فكل
تصرفاتك -بما فيها مشترياتك الشخصية
وماتفعل في وقت فراغك -تؤثر على تقييمك
االجتماعيً  ،socialً credit scoreوالذي إن
كان مرتفعا لكونك «مطيعا» ،فسيعني ذلك
تمتعك بــامـتـيــازات خــاصــة كالخصومات
وال ـقــدرة على السكن فــي األمــاكــن الفاخرة
وتسجيل أطفالك في أفضل الـمــدارس ،أما
إن كانت مشترياتك تشمل ألعاب الفيديو
والـ ـمـ ـش ــروب ــات الـ ـغ ــازي ــة ،أو إذا ان ـت ـقــدت
الحكومة الصينية ،فسيتم منعك من العديد
من االمتيازات ،فال سكن وال خدمات إال في
األمــاكــن الــرديـئــة ،بــل قــد ال تستطيع حتى
استخدام أموالك أو الحركة خــارج محيط
معين.
وال يقتصر األمر على كاميرات المراقبة
فـحـســب ،بــل هـنــالــك أش ـخــاص قــد عينتهم
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة «ل ـل ـت ـج ـس ــس» عـلــى

جيرانهم وتدوين أي مخالفات قد يقومون
بها فــي عقر داره ــم ،مما يــؤثــر كــذلــك على
تقييمهم ،والـمـضـحــك فــي األم ــر أن هــؤالء
«الـ ـج ــواسـ ـي ــس» ي ـف ـت ـخ ــرون ب ـع ـم ـل ـهــم ه ــذا
ويعتقدون أنه يصب في منفعة المصلحة
العامة!
ال ـمــدهــش كــذلــك أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األميركية قــد بــدأت بتطبيق نظام مشابه
بشكل غـيــر مـبــاشــر ،فعلى سبيل الـمـثــال،
تـتـفـقــد بـعــض ش ــرك ــات الـتــأمـيــن حـســابــات
«ال ـســوشــال مـيــديــا» لعمالئها لتحديد ما
إذا كانوا يستحقون امتيازات معينة أم ال،
وكذلك الحال مع منصة  Air BnBالمختصة
فتقييمك
إليجار السكن ،ال سيما السياحي،
ً
االجـتـمــاعــي «الـضـمـنــي» قــد يمنعك تماما
م ــن الـتـمـتــع ب ـخــدمــات ه ــذه الـمـنـصــة ،ولــك
أن تـتـخـيــل كـيــف يـمـكــن لـمـنــع م ــن خــدمــات
كتطبيق «ال ــوا ًت ـس ــاب» أو «أوبـ ــر» أن يغير
ح ـيــاتــك ت ـمــامــا ويـجـعـلـهــا أك ـث ــر صـعــوبــة.
( https://futurism.com 27أغسطس )2019
ال ـس ــؤال ه ـنــا :ه ــل سـيـتــم تـطـبـيــق نـظــام
التقييم االجـتـمــاعــي– األشـبــه بالعبودية-
حول العالم؟ وهل ستكون تطبيقات الهاتف
المدخل لــذلــك؟ الــوقــت فقط سيخبرنا بما
سيحدث!

ت ـبــدو اإلج ــاب ــة واض ـحــة لــدرجــة تـجـعــل ال ـس ــؤال فــي الـعـنــوان
اعتباطيا! لكن المسألة جدية بجدة أثر مواد الدستور التي تكشف
مطالعتها و جــود صيغتين مختلفتين حين التطرق لعضوية
مجلس األمة.
الصيغة األولى هي (األعضاء الذين «يتألف» منهم المجلس)
ً
وجاءت في المواد  :65التي طلبت قرارا بأغلبية هؤالء األعضاء
لالستعجال في إصدار القانون ،و :66التي طلبت أغلبية خاصة
منهم إلعادة إقرار مشروع بقانون سبق رده في نفس دور االنعقاد
ً
أو أغلبية عادية في دور االنعقاد التالي .و :69التي اشترطت قرارا
من تلك األغلبية لتمديد الحكم العرفي ،مع التوضيح أن هذه
المواد وردت جميعها في باب السلطات :فصل رئيس الدولة ،ما
ً
ّ
النيابيين منهم -في اتخاذ
يشير لدور الــوزراء– خصوصا غير
القرار كونهم الواسطة التي بها يتولى األمير سلطاته.
تكررت تلك الصيغة مرة أخرى في فصل السلطة التشريعية
في المادة  101حين تطرقت لسحب الثقة من الوزير ،فهي طلبت
ً
تلك األغلبية مجددا لكنها استثنت منهم مشاركة الــوزراء ،مما
ّ
يؤكد مــرة أخــرى أن هــذه الصيغة (األعـضــاء الذين يتألف منهم
المجلس) تشمل فــي معناها الـ ــوزراء ،واالسـتـثـنــاء هنا توكيد
على دخول الوزراء في معنى الجملة لذا اضطر الستثنائهم من
المشاركة في قرار سحب الثقة بالوزير ،وقد صيغت المادة 80
التي حددت عضوية المجلس بالصياغة نفسها بحيث «يتألف»
مجلس األم ــة مــن  50عـضــوا منتخبا ،مــع اعـتـبــار ال ـ ــوزراء غير
ً
أعضاء فيه.
المنتخبين
أمــا الصيغة األخــرى هي (أعـضــاء المجلس) الذين نسأل عن
هويتهم ،وج ــاء ت فــي الـمــواد  :56التي تطرقت لتعيين ال ــوزراء
من هؤالء األعضاء أو من غيرهم (الحظ ما تكشفه الغيرية هنا
مــن معنى!) و :84الـتــي عالجت خلو محل أحــد هــؤالء األعـضــاء
بانتخاب بديله ،فيكون المقصود بـ(أعضاء المجلس) المنتخبين
ً
تحديدا ،و :88التي جعلت طلب اجتماع غير عادي للمجلس من
أغلبية هــؤالء ،والمادتان  99و :100اللتان جعلتا حقي السؤال
واالستجواب لكل عضو (الحظ أن الكلية هنا ال يستقيم معناها
ُ
ً
ص َد بالعضو الوزير أيضا!) والمادة  :109التي أحقت للعضو
إذا ق ِ
اقتراح القوانين (االقتراح بقانون من صالحيات المنتخب فقط)
وغيرها من المواد الكاشفة على أن معنى عضو المجلس كما
ّ
المؤسس/المشرع األول هو الذي جرى انتخابه من قبل
قصده
الناخبين لتمثيله لهم في السلطة التشريعية.
أثـنــاء بحثي لكتابة هــذا الـمـقــال م ــررت على صيغة (مجلس
األمة) كفاعل للقرارات التشريعية ،وألحظ أن معناها لم يختلف
عن معنى أعضاء المجلس ،مما يشي بأن الممارسة النيابية وما
أفرزته من سوابق تتطلب التعديل.

الخميس األسود
بشاير الحمادي
ال ـثــانــي م ــن أغـسـطــس ي ــوم ال يـنـســاه أي كــويـتــي وال خليجي
وال حتى عربي ،يوم الغدر والخيانة العظمى ،خيانة الجار واألخ،
وع ـلــى غـفـلــة ون ـحــن آم ـنــون فــي بـيــوتـنــا ،دون أي مـقــدمــات كانت
المفاجأة الكبيرة المخزية لألمة العربية ،فآخر ما نتوقعه دخول
الجيش الـعــراقــي الـعــربــي المسلم األخ علينا ،فــي عهد المقبور
صـ ــدام ح ـس ـيــن ،وال أن ـســى ه ــذا الـمـشـهــد ح ـيــث ك ـنــت ص ـغ ـيــرة ال
أتجاوز السابعة ،استيقظنا من نومنا الهانئ على أصــوات فزع
وخوف لحظة دخول الجنود واجتياحهم غير المبرر الذي اخترق
كــل مـبــادئ األخــوة والجيرة واإلنسانية ونـكــران الجميل ،سبعة
أشهر كالكابوس المريع مر علينا وعلى الخليج العربي بأكلمه
والعالم ،فكل يوم نستيقظ على أمل جديد حقا ،وبقناعة داخلية
أن الكويت سترجع إلينا وننتصر ولو بعد حين ،كنا ننتظر هذا
اليوم بفارغ الصبر.
ً
كــان الرعب يخيم على قلوبنا خوفا من فقدان وطننا الغالي
وأمــانـنــا ال ــذي تـعــودنــا عليه فــي بــادنــا ،حتى أنـنــي أتــذكــر جيدا
دخولهم إلى بيتنا في الصباح الباكر ونحن نائمون ،كنا نشعر
الخوف،
بالخوف والهلع ،وأتذكر جيدا تسارع دقات قلبي من شدة
ً
وأصوات األسلحة والتفجيرات اليومية المتتالية ،والجنود ليال
ونهارا ،جميعها مخزونة في ذاكــرة هذه الطفلة الصغيرة آنذاك
وال ترحل.
ينسى وبكاء ّ األمهات على
ال
الغزو
هذا
وأثر
كبيرا
كان
فالفقد
ً
ً
فقدان أوالدهن وبناتهن سواء أسرا أو قتال ،كل ذلك ولد حزنا مازال
مستمرا منذ سنة  ٩٠حتى اآلن ،وذكــريــات األبـنــاء تبقى راسخة
فــي قـلــوب آبــائـهــم ،والخسائر الكثيرة الـتــي تسبب بها الـعــدوان
كانت مادية والدمار الذي شهدته البالد في جميع مرافقها وحرق
آبارنا ورزقنا حقدا وضغينة دون أي رحمة جرح ما زلنا نعانيه،
ولو سامحنا وعفونا ورجعت العالقة مع العهد الجديد فالبالد
ما زالــت تشهد وصــول دفعات جديدة من رفــات شهدائنا األبــرار
ليدفنوا فــي أرضـهــم ،وليفجع أهاليهم مــرة أخــرى بفقدانهم من
جديد ،رحمهم الله.
ولو تناست ذاكرة البعض هذا الغزو فسيبقى مخلدا في الكتب
والمناهج والتاريخ ،وال ننسى من ساعدنا من الدول الخليجية
والعربية واألصــدقــاء من دول التحالف ،فكانت وقفتهم مشرفة،
وتوجت برجوع الشرعية والحق ألصحابه ،فما أجمل الكويت،
بالدي وبالد أجدادي ،حفظك الله وأبقاك حرة أبية ،في ظل قادتنا
الكرام آل الصباح ،حفظهم الله من كل مكروه.

القنوت في الصلوات ضرورة
ملحة لكشف الوباء
أحمد الفقم العازمي

صالح غزال العنزي

وجهة نظر« :تويتر» ...السياسيون والشعبية الكاذبة
أصبح تأثير «تويتر» السياسي يفوق المتوقع بكثير ،فكم من
قرار ألغي أو تم نفيه ،وكم من قرار لم يكن ليصدر لوال أن حمالت
«تويتر» فرضته ،ليس عندنا فقط بل في معظم دول العالمً التي
تهتم بالتوجهات الشعبية أو تحسب لرغبات الناس حسابا ،فقد
أصبحت الحمالت المنسقة (الهاشتاقات) كفيلة بتغيير مسار
يولونه
جعل معظم السياسيين
ً
األمور ًإلى عكس اتجاهها ،وهو ما ً
اهتماما يعادل نشاطهم العملي كامال ،فينشر بعض نوابنا مثال
أخ ـبــارهــم ونـشــاطــاتـهــم فــي حسابهم بشكل يـفــوق مــا يـطــرح في
الجلسات أو أمام البوديوم.
ورغ ــم أن ــي جــديــد عـهــد فــي «تــوي ـتــر» لـكـنــي و ًم ــن واق ــع خبرتي
اإلعالمية الطويلة كقارئ قبل أن أكــون ممارسا ،أصبحت ًأعرف
أول تغريدة أقـ ُـرأهــا لــه ،بــل أصبحت أرفــع شـعــارا أراه
المغرد مــن ً
ً
ودقيقا هو ّ
«غردوا تعرفوا» ،فمهما حاول السياسي إخفاء
مصيبا
قصده فإنه يظهر في (فلتات) تغريداته.
وألن زمن كورونا وفر الوقت والمزاج الكافيين لمتابعة حسابات
النخب السياسية في «تويتر» بطريقة أكثر خصوصية و(حميمية)،
فقد توصلت لبعض الحقائق التي ربما سبقني لها (البعض) فقط،
فحين يهتم السياسي بالكم أكثر من النوع فــإن وصــف سياسي
ـاب ،ووص ــف فاشنست سياسة هو
يصبح غير دقـيــق لـعــدة أسـبـ ً
األقــرب للدقة لعدة أسباب أيضا ،وألن العمل السياسي نخبوي،
فإن اهتمام النائب أو الناشط بعدد المتابعين أو عدد الرتويتات
يخرجه من هذه النخبوية ،فالعمل السياسي
للتغريدة
الواحدة ً
ً
يتم تقييمه نوعا ال كما ،ولذا ال يمكننا تصديق أن عدد (الفولورز)
الحقيقيين لبعض السياسيين يفوق النصف مليون أو المليون
ونحن نعتقد أن عدد كل النخب والمهتمين بالسياسة ومتابعيها،

من أعضاء مجلس األمة؟!

المغردون منهم وغير المغردين ،ال يتجاوز عشرة آالف أو عشرين
ً
ألفا على األكثر.
ول ــو حــاول ـنــا االط ـ ــاع عـلــى أس ـم ــاء الـمـتــابـعـيـ ًـن لـبـعــض مشاهير
السياسة ،لوجدنا معظمهم مــن اســم واحــد غالبا ومــن قبيل محمد
وأحمد وحمدي ومصطفى وبقية األسماء الرجالية والنسائية المفردة،
وألن هذه األسماء وهمية وسوق الفلورز أصبح (األلف بعشرة دنانير)
فإن العملية بهذه الصورة كافية ووافية لتكوين الكم المطلوب الذي
يبحث هؤالء السياسيون عنه وبأقل تكلفة مالية.
وأذكر أني تابعت ذات مرة قائمة من أعادوا تغريدة أحد (السياسيين
الـكـبــار) وقــد تـجــاوز عــددهــم األل ــف فــوجــدت معظمهم أسـمــاء مفردة
من قبيل حمدي ومصطفى والبقية ،وتابعت مرة أخرى (المداحين)
لمرشح في االنتخابات الماضية فوجدت األسماء نفسها تتكرر مع
كل تغريدة وليس في حساباتها إال بضع تغريدات كلها للممدوح أو
لمادحيه ،وتابعت مرة ثالثة بعض حسابات (المرتوتين) لسياسي
م ـعــروف فــوجــدتـهــا ال تـغــرد إنـمــا تعيد تـغــريــداتــه وت ـغــريــدات غـيــره،
بالموضوع ونقيضه والموقف وعكسه مما يدل على تعدد (الشراية)
وتنوع توجهاتهم.
الخالصة أن «تويتر» أصبح (الهبة السياسية) اليوم ،فهذا يشتري
متابعين أو مرتوتين ،وذاك يوظف من يدير مجموعة حسابات تعمل
فــي خدمته ،وثــالــث دخــل ضمن شبكة مغردين ً يتعاونون لمصالح
متبادلة ،لكن الغريب في األمــر أن تجد مرشحا يتابعه في «تويتر»
ربع مليون ،وبالكاد ينجح في االنتخابات بألفي صوت أو ال ينجح،
ولو اقتنع به  %5من متابعيه فقط لنجح بعشرة آالف صوت ،وهو
متابعي بعض السياسيين في «تويتر» بين قوسين،
ما يجعلنا
نضع ً
ً
ونطلق سؤاال كبيرا «من أين لك كل هؤالء؟».

ال يخفى عـلــى أح ــد ال ـيــوم م ـقــدار اآلث ــار الجسيمة الـتــي باتت
تخلفها جائحة فيروس كورونا على جميع دول العالم وفي جميع
المجاالت سواء الصحية أو االقتصادية أو االجتماعية.
ودولة الكويت حالها كحال بقية دول العالم ،فقد أثر فيها هذا
الوباء العالمي المتعلق ليس في الجانب الصحي فقط ،بل أصبح
ً
مــؤثــرا فــي جــوانــب الحياة األخ ــرى ،فتدهورت كثير مــن مشاريع
الصغيرة منها ًوالمتوسطة ،وتأثر كثير من الناس في
الشباب
ً
الكويت نفسيا واجتماعيا بسبب الحظر الكلي والجزئي وإغالق
المطار وفرض القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار هذا الوباء.
عادت أرقام الوفيات واإلصابات اليومية في الكويت إلى
واليوم
ً
االرتفاع مجددا بالرغم من اتخاذ العديد من اإلجراءات الصارمة
من قبل مجلس الوزراء ،وزادت أيضا حاالت الدخول ًإلى العناية
المركزة في المستشفيات وأصبح الجسم الطبي مرهقا بعد مرور
نحو سنة ونصف على بداية وباء كورونا في الكويت.
لجائحة فيروس كورونا
ولهذا وبعد كل هذه األضرار الكبيرة
ً
على الكويت التي ما زالت تحصد األرواح يوما بعد يوم ،فإنني
أدعــو المسؤولين في وزارة األوقــاف والـشــؤون اإلسالمية وعلى
رأسهم الوزير والوكالء إلى ضــرورة إصــدار تعليماتهم إلى أئمة
المساجد بالقنوت فــي الـصـلــوات وتكثيف األدع ـيــة بــأن يكشف
العالم
هذه الغمة ويزيل هذا الوباء عن الكويت خاصة وعن دول
ً
عامة ،وذلك اقتداء بفعل النبي ،صلى الله عليه وسلم ،وخصوصا
أن ل ــوزارة األوق ــاف ســوابــق كـثـيــرة فــي حــث أئـمــة الـمـســاجــد على
القنوت في الصلوات المفروضة خالل أزمات اعتداءات الصهاينة
اإلسرائيليين على مدن فلسطين في السنوات القليلة الماضية.
واليوم فإن الكويت بحاجة ماسة إلى هذا الهدي النبوي الشريف،
وذلك لما للدعاء من أثر بالغ في كشف الضر وإزالة الوباء بإذن الله
تعالى ،فقد قال تعالى في محكم التنزيل «فلوال إذ جاءهم بأسنا
تضرعوا ،»...وقال عليه الصالة والسالم «ال يرد القضاء إال الدعاء».

ةديرجلا
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رؤى عالمية
انتصار مكلف لباكستان في أفغانستان
حسين حقاني –
فورين أفيرز

في رأي الباكستانيين الذين ً
ينظرون إلى العالم انطالقا
من المنافسة القائمة مع
الهند ،سيكون انتصار
ً
«طالبان» شكال من المواساة
لهم ،فلم ًتكن باكستان
تبلي حسنا في تنافسها مع
الهند على معظم الجبهات،
لكن يبدو أن عمالءها في
أفغانستان ينجحون في
مساعيهم ،حتى لو كانت
باكستان تعجز عن السيطرة
عليهم بالكامل.

ت ـح ـت ـف ــل األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــاط األمـ ـنـ ـي ــة
الباكستانية بالمكاسب العسكرية
ال ـت ــي حـقـقـتـهــا ح ــرك ــة "ط ــال ـب ــان"
ً
حديثا في أفغانستان ،حيث ّ
يقدم
المتشددون في البلد الدعم لهذه
الحركة منذ عقود ،وهم يتوقعون
اآلن أن يستقر حلفاؤهم بقوة في
كــابــول ،فقد حققت باكستان ما
ت ــري ــده ،لكنها سـتـنــدم عـلــى ذلــك
قــري ـبـ ًـا ،ونـتـيـجــة تـ ّ
ـوســع سيطرة
"طالبان" ستصبح باكستان أكثر
ً
عرضة للتطرف محليا وقد تزداد
عزلتها على الساحة العالمية.
طوال عقود ،خاضت باكستان
لعبة خطيرة عبر دعــم "طالبان"
أو الـتـســاهــل معها وحــاولــت في
الوقت نفسه الحفاظ على عالقات
حسنة مع واشنطن ،ونجحت هذه
المقاربة لفترة تفوق التوقعات،
ل ـك ـن ـهــا غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة ل ــاس ـت ـم ــرار
على المدى الطويل ،كما تمكنت
بــاكـسـتــان مــن تــأجـيــل الـمــواجـهــة
ً
الـحــاسـمــة دومـ ــا ،لكنها ستصل
ً
قريبا إلى نهاية الطريق.

هوس فائق في الهند

من المستبعد
مسامحة الواليات
المتحدة باكستان
ً
قريبا على
مساعداتها لحركة
طالبان منذ عقود

لطالما كانت األوساط األمنية
الـبــاكـسـتــانـيــة م ـهــووســة بـفــرض
حـكــومــة ودي ــة فــي كــابــول ،يعود
هذا الهوس في األصل إلى الفكرة
القائلة إن الهند تخطط لتفكيك
باكستان بين مختلف الجماعات
العرقية وإن أفغانستان ستصبح
م ـن ـص ــة إلط ـ ـ ــاق حـ ــركـ ــات ت ـمــرد
م ـع ــادي ــة لـلـحـكــومــة ف ــي إقـلـيـ َـمــي
بلوشستان وخيبر بختونخوا
ف ـ ـ ــي ب ـ ــاك ـ ـس ـ ـت ـ ــان .ت ـ ـش ـ ـتـ ــق هـ ــذه
المخاوف من مطالبة أفغانستان
بأجزاء من بلوشستان ومناطق
الـبـشـتــون عـنــد ن ـشــوء بــاكـسـتــان
في أغسطس  ،1947فقد اعترفت
أفـغــانـسـتــان بـبــاكـسـتــان وأقــامــت
عــاقــات دبـلــومــاسـيــة معها بعد
أيام قليلة لكنها لم تعترف بخط
دوراند الذي رسمه البريطانيون
ك ـح ــدود دول ـي ــة قـبــل ع ــام ،1976
كــذلــك ،حافظت أفغانستان على
عـ ــاقـ ــات ودي ـ ـ ــة مـ ــع الـ ـهـ ـن ــد ،ل ــذا
سـمـحــت بــاكـسـتــان لإلسالميين
األف ـ ـ ـغـ ـ ــان بـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ص ـف ــوف ـه ــم
ع ـل ــى أراضـ ـيـ ـه ــا ق ـب ــل االحـ ـت ــال
السوفياتي ألفغانستان في عام
.1979
رغ ـ ــم الـ ـتـ ـع ــاون الـ ــواسـ ــع بـيــن
الواليات المتحدة وباكستان في
أفغانستان خالل الحرب الباردة،
لم ينجح البلدان في التوفيق بين
مصالحهما المختلفة فــي ذ لــك
البلد ،فأرسلت واشنطن األسلحة
وال ـ ـمـ ــال إل ـ ــى ال ـم ـج ــاه ــدي ــن عـبــر
كجزء من استراتيجية
باكستان
ٍ
عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة إلض ـ ـ ـعـ ـ ــاف االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ً
السوفياتي ،لكنها لم تهتم كثيرا
بتحسين مستقبل أ فـغــا نـسـتــان
بعد رحيل السوفيات .في المقابل،
اعتبر المسؤولون الباكستانيون

الجنرال قمر جاويد باجوا

الـ ـجـ ـه ــاد الـ ـمـ ـع ــادي ل ـل ـســوف ـيــات
أفغانستان إلى
فــرصــة لتحويل
ّ
دولـ ــة تــابـعــة ل ـهــم .فـفــضـلــوا دعــم
ً
أك ـث ــر ال ـم ـجــاهــديــن ت ـط ــرف ــا على
أمـ ــل ن ـش ــوء ح ـكــومــة مستقبلية
ت ـخ ـض ــع ل ـس ـي ـط ــرت ـه ــم وت ــرف ــض
النفوذ الهندي وتشارك في قمع
النزعة القومية العرقية البلوشية
والبشتونية على طــول الـحــدود
المشتركة.
تفاقمت هذه الخالفات العالقة
خـ ــال ال ـع ـق ــود ال ــاحـ ـق ــة ،ورغ ــم
تـ ـح ـ ّـول ب ــاك ـس ـت ــان إلـ ــى الـمـعـقــل
الـلــوجـسـتــي ل ـل ـقــوات األمـيــركـيــة
فــي أفغانستان غ ــداة هـجــوم 11
سبتمبر ،شعر المسؤولون في
إسـ ــام أبـ ــاد بــالـقـلــق م ــن تـنــامــي
نـ ـف ــوذ ال ـه ـن ــد فـ ــي ك ـ ــاب ـ ــول .دع ــم
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــان ــي ح ــرك ــة
ً
"طـ ــال ـ ـبـ ــان" ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا واقـ ـع ــا
ً
مـ ـلـ ـم ــوس ــا ال ي ـم ـك ــن ت ـج ــاه ـل ــه،
وف ــي الــوقــت نـفـســه ،ك ــان مــؤيــدو
اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ـي ـ ــن ،ب ـ ـمـ ــن ف ـ ــي ذلـ ــك
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون ف ـ ـ ــي الـ ـسـ ـلـ ـط ــة،
ي ـس ـت ـم ـت ـعــون بـ ــإيـ ــذاء ال ــوالي ــات
المتحدة.
أعـ ـل ــن الـ ـجـ ـن ــرال ح ـم ـيــد غ ــول،
رئ ـ ـيـ ــس وك ـ ــال ـ ــة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة ،فـ ــي عـ ـ ــام 2014
أن االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات اس ـت ـع ـم ـلــت
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ق ــدم ـت ـه ــا
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ب ـعــد هـجــوم
 11س ـب ـت ـم ـبــر ل ـم ـتــاب ـعــة ت ـمــويــل
"طــال ـبــان" واس ـت ـفــادت مــن ال ـقــرار
األم ـ ـيـ ــركـ ــي الـ ـم ــرتـ ـب ــط ب ـت ـجــاهــل
ال ـج ـمــاعــة اإلس ــام ـي ــة األف ـغــان ـيــة
في المراحل األولــى للتركيز على
مطاردة "القاعدة"ّ .
صرح غول على
التلفزيون فــي عــام " :2014حين
َ
ُيكتب التاريخ ،سيذكر أن وكالة
االستخبارات الباكستانية هزمت
االتحاد السوفياتي في أفغانستان
ب ـم ـســاعــدة الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة.
ثــم سـيــذكــر ع ـبــارة أخـ ــرى :وكــالــة
االستخبارات الباكستانية هزمت
األمـيــركـيـيــن بـمـســاعــدة الــواليــات
المتحدة".
ف ــي الـمــرحـلــة الــاح ـقــة ،جــاهــر
كبار المسؤولين الباكستانيين
ب ـف ـشــل ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة فــي
التخلص مــن "طــال ـبــان" .برأيهم،
يـ ـشـ ـي ــر ت ـ ــواص ـ ــل واش ـ ـن ـ ـطـ ــن مــع

وزير الخارجية األميركي السابق مايك بومبيو أثناء اجتماعه مع زعيم «طالبان» ُ
المال عبدالغني بردار
الـجـمــاعــة اإلســام ـيــة بــالــوســائــل
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة إل ـ ــى اع ـت ــراف ـه ــا
ال ـض ـم ـن ــي بـ ـنـ ـف ــوذ الـ ـح ــرك ــة فــي
أفـغــانـسـتــان ،فبعد توقيع اتفاق
الــدوحــة بـيــن ال ــوالي ــات المتحدة
و"طـ ــال ـ ـبـ ــان" فـ ــي فـ ـب ــراي ــر ،2020
وه ــو االت ـف ــاق ال ــذي مـ ّـهــد لسحب
القوات العسكرية األميركية ،نشر
خواجة محمد آصف ،وزير الدفاع
والخارجية الباكستاني السابق،
صورة لوزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو أثناء اجتماعه مع
زعيم "طــالـبــان" ،الـ ُـمــا عبدالغني
بــردار ،ثم أضاف التعليق التالي:
ّ
"قد تكون القوة إلى جانبكم ،لكن
الله معنا .الله أكبر"!
ل ـكــن م ــن ال ـم ـتــوقــع أن يـتــرافــق
هذا االنتصار الظاهري مع نتائج
عكسية ،إذ لم يعترف األميركيون
ً
يوما برؤية باكستان التي تعتبر
ً
ً
الـه ّـنــد ت ـهــديــدا وج ــودي ــا عليها،
وفضل المسؤولون الباكستانيون
على مر السنين إنكار التحركات
الباكستانية فــي أفـغــانـسـتــان أو
تبريرها ،وهذا ما دفع األميركيين
إلى اتهامهم بالخداع وسرعان ما
تالشت الثقة في العالقة الثنائية.
تأثرت العالقات مع الهند وبقية
ً
دول العالم أيضا ،وباتت باكستان
تتكل على الصين بدرجة مفرطة.
من أصل ديون خارجية بقيمة
 90مليار دوالر ،تدين باكستان
ب ـ ـ ــ( 27%أي أك ـث ــر م ــن  24مـلـيــار
دوالر) لبكين ،حتى أنها اضطرت
لـ ــات ـ ـكـ ــال عـ ـل ــى ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
العسكرية الصينية األقــل جــودة
بعد خسارة المساعدات العسكرية
األميركية.

بلد غير طبيعي
أدى دعم الجهاد طوال ثالثين

س ـنــة إلـ ــى ت ـعــزيــز االض ـط ــراب ــات
ّ
وتخبط
الداخلية فــي باكستان،
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي بـ ـ ـق ـ ــوة،
بــاسـتـثـنــاء الـسـنــوات الـتــي تلقى
فـيـهــا الـبـلــد م ـســاعــدات أمـيــركـيــة
سخية ،كذلك ّ
حرض المتطرفون
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــون ال ـم ـح ـل ـي ــون عـلــى
ارتـ ـك ــاب أع ـم ــال ع ـنــف مـتـقـطـعــة،
م ـن ـهــا اعـ ـ ـت ـ ــداءات إره ــابـ ـي ــة ضــد
األقـلـيــات الدينية وأعـمــال شغب
تـطــالــب بـطــرد السفير الفرنسي
ب ـس ـب ــب إهـ ـ ــانـ ـ ــات مـ ــزعـ ــومـ ــة فــي
فــرن ـســا ض ــد ال ـن ـبــي م ـح ـمــد .في
غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،أص ـب ـح ــت ح ـقــوق
ً
المرأة محط تشكيك وتهديد علنا،
وت ـخ ـضــع أب ـ ــرز وس ــائ ــل اإلعـ ــام
وم ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
لرقابة مستمرة لمراعاة األفكار
اإلســام ـيــة الـمـتـطــرفــة .اضـطــرت
ً
الحكومة أيضا "ألسلمة" المنهج
ال ــدراس ــي عـلــى ح ـســاب حصص
العلوم والتفكير النقدي.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،ي ـت ــزام ــن
االن ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي م ــن
أف ـغ ــان ـس ـت ــان مـ ــع إط ـ ــاق وعـ ــود
بعكس هذه النزعات كلها ،فمنذ
أربع سنوات ،أعلن قائد الجيش
الباكستاني الراهن ،الجنرال قمر
جاويد بــاجــوا ،أنــه يريد تحويل
باكستان إلــى "بلد طبيعي" .هو
يتكلم منذ ذلك الحين عن ضرورة
تحسين عالقات البلد مع الهند
وتـخـفـيــف ات ـكــال بــاكـسـتــان على
الصين.
ش ـم ـل ــت رؤي ـ ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر ه ــذه
ً
جهودا لتسهيل عقد تسوية في
أفغانستان ،فبدأت باكستان تبني
ً
سـيــاجــا فــي المنطقة الـحــدوديــة
الطويلة والـقــابـلــة لــاخـتــراق مع
جارتها ،وقــدمــت اقـتــراحــات عدة
لـلـحـكــومــة فــي ك ــاب ــول ،وتـعـهــدت
ب ـم ـس ــاع ــدة الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة

انتقام ترامب يبدأ في جورجيا
بعدما استهدف الرئيس
األميركي السابق دونالد
ترامب ،وزير خارجية والية
جورجيا براد رافنسبرغر،
وهو واحد من أبطال
انتخابات عام ،2020
وتخلى عنه الحزب الحاكم
في والية جورجيا ،بات
يفتقر إلى أي دعم جمهوري
علني ،حتى أنه ال يملك
ً
فريقا إلطالق حملة خاصة
به.

بعد الفوز
في السباق
الرئاسي يأمل
الديموقراطيون
الفوز بمنصب وزارة
الخارجية ومنع
المناورات الخادعة
بعد االنتخابات

•

على عقد اتفاق سالم .كذلكّ ،
عبر
ب ــاج ــوا ع ــن اس ـت ـع ــداد بــاكـسـتــان
لزيادة شركائها في أفغانستان
ك ــي يـشـمـلــوا ج ـمــاعــات مختلفة
ّ
ع ــن "ط ــالـ ـب ــان" ،ون ــظ ـم ــت وك ــال ــة
ً
االستخبارات الباكستانية أيضا
لقاءات بين مفاوضين أميركيين
وبعض قادة "طالبان" ،مما ّ
مهد
لعقد اتـفــاق الــدوحــة الــذي يحدد
مهلة زمـنـيــة النـسـحــاب الجيش
األم ـيــركــي مـقــابــل وعـ ــود مبهمة
م ــن "ط ــالـ ـب ــان" بـ ـب ــدء م ـح ــادث ــات
السالم مع األفغان اآلخرين ومنع
استعمال األراضــي التي تسيطر
عليها إلطالق اعتداءات إرهابية
ضد الواليات المتحدة.
لكن بــدل تسهيل ال ـعــودة إلى
الحياة الطبيعية فــي باكستان،
سـيــؤدي هــذا االت ـفــاق إلــى تفاقم
التحديات التي يواجهها البلد.
ً
نظرا إلى األيديولوجيا المتشددة
التي تحملها "طالبان" ،من غير
ّ
يصدق المفاوضون
المنطقي أن
األم ـي ــرك ـي ــون اس ـت ـع ــداد ال ـحــركــة
لتقديم التنازالت لصالح األفغان
اآلخــريــن ،ال سيما الحكومة في
ك ــاب ــول ،وسـ ّـهـلــت بــاكـسـتــان عقد
هــذا االتـفــاق على أمــل أن ُت ّ
حسن
موقفها تجاه الواليات المتحدة،
لكن يرتفع اليوم احتمال أن تتلقى
اللوم على رفــض "طالبان" وقف
ُالـقـتــال وتـقــاســم الـسـلـطــة .كــذلــك،
أعـ ـيـ ـق ــت رغـ ـب ــة ب ــاج ــوا الـمـعـلـنــة
ب ـت ـغ ـي ـي ــر م ـ ـسـ ــار الـ ـبـ ـل ــد ب ـس ـبــب
س ـي ــاس ــات ب ــاك ـس ـت ــان ال ـســاب ـقــة،
ً
ون ـظ ــرا إل ــى س ــوء ال ـعــاقــات بين
ب ــاك ـس ـت ــان وم ـع ـظ ــم ال ـج ـمــاعــات
األخـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،قــد
ي ـض ـطــر ال ـب ـلــد لـلـتـمـســك بــدعـمــه
ل ـح ــرك ــة "ط ــالـ ـب ــان" إذا ت ـج ــددت
الحرب األهلية على طول الحدود
الشمالية الغربية.

راسل بيرمان – أتالنتيك أونالين

في رأي عدد كبير من األميركيين،
ً
ُيعتبر ب ــراد رافـنـسـبــرغــر واحـ ــدا من
أبـ ـط ــال ان ـت ـخ ــاب ــات عـ ــام  ،2020فقد
رفض وزير خارجية والية جورجيا،
وه ــو جـمـهــوري مـحــافــظ ،مـنــاشــدات
الرئيس السابق دونالد ترامب إليجاد
األص ــوات الـتــي تسمح لــه باالنقالب
على هزيمته فــي تلك الــواليــة ،وقــال
ُ
رافـنـسـبــرغــر خــال مقابلة أجريتها
معه في األسبوع الماضي" :لقد أثبتُّ
ً
أنني مستعد للمواجهة حرصا على
إجراء انتخابات نزيهة".
وفي حين كان يستعد رافنسبرغر
لبدء واليته الثانية ،بصفته المسؤول
األعلى عن انتخابات جورجيا ،يبدو
أن ــه ل ــن ي ـخ ــوض ال ـمــواج ـهــة بــالـقــوة
المتوقعة ،بل إنه يميل إلى السقوط
ً
قريبا ،ويتحداه النائب جودي هايس
الموالي لترامب في الكونغرس خالل
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـم ـه ـيــديــة ،ويـحـظــى
بدعم قوي من الرئيس السابق ،وقد
ّ ٍ
صوت الحزب الجمهوري في الوالية
خ ــال ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي لمحاسبته
على طريقة تعامله مع االنتخابات،
ولن يعطي الخبراء االستراتيجيون
فــي الـحــزب الـجـمـهــوري رافنسبرغر
أي ف ــرص ــة ل ـل ـف ــوز ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
التمهيدية في شهر مايو المقبل.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ي ـ ـقـ ــول ج ــاي
وي ـل ـيــامــز ،مـسـتـشــار ج ـم ـهــوري غير
موال ألي من المرشحين في جورجيا:
"أنـ ـ ــا أراه ـ ـ ــن ب ـم ـنــزلــي ع ـل ــى ح ـصــول
ذلــك ،ولــن يفوز رافنسبرغر فــي هذا
االس ـت ـح ـقــاق" ،ك ــذل ــك ،ط ــرح مـســؤول
ً
آخر لم يفصح عن هويته تجنبا ألي
ص ــراع ــات إضــافـيــة فــي ه ــذا الـسـبــاق
ً
ً
تقييما مشابها ،فقال" :لقد انهارت
خططه يــوم بلغ ف ــارق األص ــوات في

براد رافنسبرغر
االنتخابات الرئاسية فــي جورجيا
 12ألف صوت وانقلب ترامب ضده".
بـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األســاســي فــي واشـنـطــن ،ال ُيفترض
أن يصبح وزراء خــارجـيــة الــواليــات
مشهورين ،وال يطرح هــذا المنصب
فــي الــواليــات مجازفات دبلوماسية
كبرى بل يقتصر على أعمال إداريــة
عـ ــاديـ ــة ،ف ـق ـبــل راف ـن ـس ـب ــرغ ــر ،كــانــت
كاثرين هاريس آخر وزيرة خارجية
أصبحت تحت األض ــواء ألن طريقة
تـعــامـلـهــا م ــع االن ـت ـخ ــاب ــات الـمـثـيــرة
للجدل في فلوريدا في عام ( 2000أو
ســوء تعاملها مــع هــذا االستحقاق،
بحسب وجهة نظر كل فريق) جعلتها
محور مواضيع برنامج Saturday
َ
 Night Liveو م ـن ـح ـت ـهــا وال ي ــت ـي ــن
َ
عابرتين في الكونغرس.
لكن بعد محاولة ترامب التمسك
بالسلطة غداة االنتخابات في السنة
الماضية واستمرار مزاعمه الحاقدة
حول سرقة االنتخابات منه ،اكتسب
هــذا المنصب أهمية متزايدة .تقول
جـيـنــا غــري ـســوولــد ،وزيـ ــرة خــارجـيــة

دونالد ترامب
ك ـ ــول ـ ــورادو" :وزراء ال ـخ ــارج ـي ــة هــم
المدافعون عن الديمقراطية وسيبقون
كذلك" .غريسوولد هي رئيسة الرابطة
الديمقراطية لــوزراء الخارجية ،فقد
بــدأت هــذه المنظمة الوطنية ّ
توسع
عملياتها هــذه السنة فيما يستعد
الحزب لخوض عدد من االنتخابات
 .2022سيشرف وزراء
الحاسمة في
َ
ال ـخــارج ـيــة الـ ُـم ـن ـتــخ ـبــون ف ــي الـسـنــة
الـمـقـبـلــة ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي عــام
 ،2024و يـ ـعـ ـط ــي ا ل ــد يـ ـمـ ـق ــرا طـ ـي ــون
األولـ ــويـ ــة ل ـل ـس ـبــاق االن ـت ـخ ــاب ــي فــي
س ــاح ــات الـ ـمـ ـع ــارك ال ــرئ ــاس ـي ــة مـثــل
ج ــورجـ ـي ــا ،وم ـي ـش ـي ـغ ــان ،ونـ ـيـ ـف ــادا،
وأريزونا حيث تمتنع الديموقراطية
كايتي هوبز عن الترشح لوالية ثانية
وتسعى إلــى الـفــوز بمنصب حاكمة
تلك الرابطة
الوالية ،فبلغت ميزانية َ
فــي عــام  2020نحو مليوني دوالر،
وه ــي تــأمــل إن ـفــاق حـتــى  10ماليين
دوالر في السنة المقبلة .إنــه مؤشر
على اقتناع الديموقراطيين بأهمية
هذه االستحقاقات االنتخابية.
أص ـبــح مـنـصــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة

النائب جودي هايس
أكثر جاذبية للسياسيين الطموحين
َ
والديمقراطي
الحزبين الجمهوري
من
ّ
الرتفاع مكانته ،فيشمل المرشحون
ُ َ
ّ ً
مشرعا
المعلنون في والية أريزونا
ً
جـمـهــوريــا تــم تـصــويــره بــالـقــرب من
مبنى الكابيتول بعدما خرق مثيرو
صفوف الشرطة في  6يناير،
الشغب
ّ
واقـتــرح مرشحان آخــران من الحزب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري قـ ــوان ـ ـيـ ــن ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
تقييد خيارات التصويت والسماح
لتشريعات الــواليــة بــاالنـقــاب على
نتائج االنتخابات الرئاسية.
ً
فــي جــورجـيــا ،اتـخــذ هــايــس ق ــرارا
غير مألوف ،فتخلى عن المقعد اآلمن
الذي يشغله في مجلس النواب للمرة
الرابعة كي يتحدى رافنسبرغر :إنه
مسار معاكس لما فعلته هاريس منذ
ً
عشرين سنة تقريبا .كان هايس في
ّ ً
قسا في الكنيسة المعمدانية
السابق
ومـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ب ـ ــرام ـ ــج ح ـ ــواري ـ ــة إذاعـ ـ ـي ـ ــة،
ث ــم ان ـض ــم إلـ ــى ك ـت ـلــة الـجـمـهــوريـيــن
المحافظين في الكونغرس لكنه لم
يـجـمــع ق ــاع ــدة كـبـيــرة م ــن الــداعـمـيــن
خارج منطقته في شرق أتالنتا ،حيث

ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ل ــن يحقق
هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق أه ـ ـ ــداف واش ـن ـطــن
ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـم ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ــاب،
ح ـي ــث ي ــذك ــر ت ـق ــري ــر ص ـ ـ ــادر عــن
مـجـلــس األمـ ــن ف ــي ش ـهــر يــونـيــو
الـ ـم ــاض ــي أن ح ــرك ــة "ط ــالـ ـب ــان"
ل ــم تـقـطــع عــاقــات ـهــا م ــع تنظيم
"الـقــاعــدة" وأن ُ كبار المسؤولين
ً
فــي "ال ـقــاعــدة" قـ ِـتـلــوا حــديـثــا إلى
جانب عناصر من "طالبان" كانوا
يشاركونهم الموقع نفسه ،ويذكر
ً
الـتـقــريــر أي ـض ــا "شـبـكــة حـقــانــي"
التي اعتبرها الجيش األميركي
ً
ً
ً
يوما "سالحا حقيقيا بيد وكالة
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة"
باعتبارها صلة الوصل األولية
بين "طالبان" و"القاعدة" ،ويضيف
ال ـت ـقــريــر" :ال تـ ــزال ال ــرواب ــط بين
َ
الجماعتين وثيقة ،و هــي ترتكز
عـ ـل ــى اص ـ ـط ـ ـفـ ــاف أي ــدي ــول ــوج ــي
واض ـ ـ ـ ــح ،إن ـ ـهـ ــا عـ ــاقـ ــات مـبـنـيــة
على النضال المشترك وال ــزواج
المختلط".
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أع ـلــن وزي ــر
الــدفــاع األمـيــركــي ،لــويــد أوسـتــن،
أن "ال ـق ــاع ــدة" قـ ــادرة عـلــى إع ــادة
ت ـش ـك ـيــل ن ـف ـس ـهــا خـ ــال سـنـتـيــن
بعد االنسحاب األميركي ،لكن لم
ُي ّ
غير ٌّ
أي من هــذه الوقائع التزام
الرئيس جو بايدن بسحب القوات
األميركية.
تـ ـت ــوق ــع ب ــاكـ ـسـ ـت ــان ان ـت ـص ــار
"طالبان" ،مع أن قادتها يتابعون
التكلم عن أهمية المصالحة بين
األفغان ،فقد تتابع التصريحات
ال ـع ـل ـن ـي ــة ال ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن إسـ ــام
أب ــاد الـتـكـلــم عــن رغـبــة باكستان
ف ـ ــي إرس ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـس ـ ــام ،لـ ـك ــن مــن
ّ
يصدق المسؤولون
المستبعد أن
األمـيــركـيــون ادع ـ ــاءات باكستان
حــول رفضها استيالء "طالبان"
ً
عـلــى الـبـلــد ع ـس ـكــريــا ،وي ـبــدو أن

يـقــول هــايــس إنــه لــم يفكر بالترشح
لمنصب وزيــر خارجية الــواليــة قبل
الـ ـخ ــري ــف الـ ـم ــاض ــي" :ل ـ ــم ت ـك ــن ه ــذه
ً
ً
الخطوة جزءا من خططي يوما ،لكني
ُ
بدأت أفكر بها نتيجة األزمة المريعة
التي شهدتها االنتخابات األميركية".
نـفــى هــايــس أن ي ـكــون ت ــرام ــب قد
ط ـل ــب م ـن ــه الـ ـت ــرش ــح ،ل ـك ـنــه اع ـت ــرف
بــأنــه ات ـص ّــل بــالــرئـيــس الـســابــق قبل
إع ــان تــرشـحــه ،وفــي الـصـبــاح الــذي
أطـ ـل ــق ف ـي ــه ح ـم ـل ـت ــه ،أصـ ـ ــدر ت ــرام ــب
ً
ً
ب ـيــانــا ق ــوي ــا لـتـقــديــم "دع ـم ــه الـكــامــل
وال ـ ـ ـشـ ـ ــامـ ـ ــل" لـ ـ ـ ــه .ي ـ ـظـ ــن ه ـ ــاي ـ ــس أن
ً
رافنسبرغر كان مخطئا حين أرسل
أوراق االق ـتــراع الغيابي إلــى جميع
الناخبين المسجلين فــي جورجيا
قبل االنتخابات التمهيدية في السنة
الماضية ،مع أنها خطوة بديهية في
زمن كورونا برأي الديموقراطيين.
كـ ـ ـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ــاي ـ ـ ــس ق ـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوت م ــع
األغ ـل ـب ـي ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي مـجـلــس
النواب لالعتراض على إقــرار نتائج
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة فــي أريــزونــا
وبنسلفانيا ،وقد تفاخر بكونه "رأس
الحربة" في دق ناقوس الخطر حول
انـتـخــابــات جــورجـيــا فــي ع ــام 2020
وم ـع ــارض ــة ال ـج ـه ــود الــدي ـم ـقــراط ـيــة
الرامية إلى تسهيل اقتراع الناخبين،
وعند سؤاله عن اقتناعه بفوز ترامب
في هذه الوالية في السنة الماضية،
أج ـ ـ ـ ــاب ه ـ ــاي ـ ــس" :ان ـ ـ ـ ــا أح ـ ـمـ ــل رأي ـ ــي
ً
الـخــاص عــن هــذا الـمــوضــوع حتما"،
وع ـنــد الـضـغــط عـلـيــه لــإف ـصــاح عن
ذلــك ال ــرأي ،أض ــاف" :يجب أن نجري
التحقيقات ونكتشف مــا حـصــل ،ال
أظن أن االنتخابات كانت نزيهة في
جورجيا".
بـعــد ال ـفــوز فــي الـسـبــاق الــرئــاســي
َ
وفي جولتين من انتخابات مجلس
الشيوخ في جورجيا في يناير ،يأمل

العالقة القائمة بين البلدين تتجه
إلـ ــى فـ ـق ــدان م ـصــداق ـي ـت ـهــا خ ــال
السنوات المقبلة.
ب ـ ــرأي ال ـبــاك ـس ـتــان ـي ـيــن الــذيــن
ً
ينظرون إلــى العالم انطالقا من
ال ـم ـنــاف ـســة ال ـق ــائ ـم ــة م ــع ال ـه ـنــد،
س ـ ـي ـ ـكـ ــون ان ـ ـت ـ ـصـ ــار "طـ ــال ـ ـبـ ــان"
ً
ش ـك ــا م ــن الـ ـم ــواس ــاة ل ـه ــم ،فـلــم
ً
تـكــن بــاكـسـتــان تـبـلــي حـسـنــا في
تنافسها مــع الـهـنــد عـلــى معظم
الجبهات ،لكن يبدو أن عمالءها
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ي ـن ـج ـحــون فــي
م ـ ـسـ ــاع ـ ـي ـ ـهـ ــم ،ح ـ ـتـ ــى ل ـ ـ ــو ك ــان ــت
بــاك ـس ـتــان تـعـجــز ع ــن الـسـيـطــرة
عليهم بالكامل.
ً
لكن يبقى هذا االنتصار مكلفا
ُ
ً
ج ـ ـ ــدا ،وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ت ـبـ ِـعــد
ه ـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ب ــاك ـس ـت ــان عــن
طموحها بإنشاء "بلد طبيعي"،
ً َ َ
وي ْعلق
فتزيد االختالالت داخليا
البلد في سياسة خارجية تتأثر
ب ــاألع ـم ــال ال ـعــدائ ـيــة ض ــد الـهـنــد
ويزيد اتكاله على الصين .يجازف
تــورط واشنطن وإســام أبــاد في
أف ـغ ــان ـس ـت ــان م ـن ــذ ف ـت ــرة طــويـلــة
بــإض ـعــاف ال ـع ــاق ــات األمـيــركـيــة
الـبــاكـسـتــانـيــة ب ــدرج ــة إضــاف ـيــة،
وم ـ ـ ــن ال ـم ـس ـت ـب ـع ــد أن ت ـس ــام ــح
ً
الواليات المتحدة باكستان قريبا
عـلــى ال ـم ـســاعــدات ال ـتــي تـقـ ّـدمـهــا
ل ـح ــرك ــة "طـ ــال ـ ـبـ ــان" م ـن ــذ ع ـق ــود،
فخالل السنوات المقبلة ،ستقرر
بــاكـسـتــان مــا إذا كــانــت الـجـهــود
التي بذلتها لفرض نفوذها في
أفغانستان عبر عمالء "طالبان"
تستحق العناء مع أن باكستان،
بـعــد هـجــوم  11سبتمبر ،كانت
ت ـس ـت ـط ـيــع ت ـح ـق ـيــق م ـصــال ـح ـهــا
م ــن خ ــال االن ـح ـيــاز ال ـكــامــل إلــى
األميركيين.

الديموقراطيون الفوز بمنصب وزارة
الخارجية ومنع المناورات الخادعة
ّ
المشرعة
بعد االنتخابات .وقد أعلنت
ب ــي ن ـغــوي ـيــن ،ال ـت ــي ت ـش ـغــل منصب
ً
تسلمته سابقا ستايسي
أتالنتا الذي ّ
أبرامز ،عن ترشحها في شهر مايو،
ُ
منافسة قوية.
وهي تعتبر
ِ
يحاول رافنسبرغر أن يتقرب من
ً
حزبه مجددا عبر الدفاع عن القانون
الـ ـج ــدي ــد ال ـ ـ ــذي م ـ ـ ـ ـ ّـرره الـ ـمـ ـش ـ ّـرع ــون
ً
ال ـج ـم ـهــوريــون ردا ع ـلــى انـتـخــابــات
ي ـع ـت ـبــرهــا "عـ ــادلـ ــة ون ــزيـ ـه ــة" .يـمـنــع
هــذا الـقــانــون وزي ــر خارجية الــواليــة
مـ ــن إرس ـ ـ ـ ــال عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن أوراق
االق ـ ـتـ ــراع ال ـغ ـي ــاب ــي ك ـم ــا ح ـص ــل فــي
السنة الماضية ،حتى أن رافنسبرغر
ُ
يعتبر األحـكــام التي تـجـ ّـرد منصبه
من صالحياتها "عقوبة" على طريقة
تعامله مع نتائج االنتخابات ،ومع
ذلك ،أعلن هذا األخير دعمه للقانون
بشكل عام ،ال سيما المطالب بصور
بطاقة الهوية ألوراق االقتراع بالبريد.
يـقــول رافنسبرغر إنــه أكـثــر وزيــر
ـافـ ــظ ع ــرفـ ـت ــه والي ـ ــة
خـ ــارج ـ ـيـ ــة م ـ ـحـ ـ ِ
ّ
جورجيا ،وكأنه يريد بذلك أن ُيذكر
مــن انـتـخـبــوه فــي ع ــام  2018بسبب
اخـ ـتـ ـي ــاره ــم لـ ـ ــه .دعـ ـ ــم راف ـن ـس ـب ــرغ ــر
ترامب منذ مرحلة مبكرة من حملته
الرئاسية ،ولطالما كان مصدر إزعاج
ً
يميني لقادة الحزب حين كان عضوا
في مجلس الوالية التشريعي ،لكن ال
أهمية لهذه المواقف كلها في الوقت
الراهن ،فقد أصبح رافنسبرغر اليوم
ً
ً
مسؤوال وحيدا في جورجيا ،وبعدما
استهدفه ترامب وتخلى عنه الحزب
الحاكم في الوالية ،بات يفتقر إلى أي
دعم جمهوري علني ،حتى أنه ال يملك
ً
فريقا إلطالق حملة خاصة به.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٦.٥٨١

السوق األول السوق الرئيسي

٧.١٦٤

٥.٤٣٧

2.٣٨٤ 2.٨٠٢ 3.٣٢٨

مكاسب جديدة لمؤشرات البورصة والسيولة  73.5مليون دينار
أسهم البنوك و«أجيليتي» تقود تعامالت السوق األول
علي العنزي

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت
أمـ ــس ،ف ــي ن ـهــايــة ت ـعــامــات ـهــا لـهــذا
ال ـش ـهــر واألس ـ ـبـ ــوع ،وح ـق ــق مــؤشــر
السوق العام مكاسب كبيرة بنسبة
 0.58فــي المئة تـعــادل  38.23نقطة
لـيــواصــل تحقيق إق ـف ــاالت قياسية
وارت ـ ـف ـ ـع ـ ــت ال ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة إلـ ـ ـ ــى أعـ ـل ــى
مـسـتــويــاتـهــا ل ـهــذا الـشـهــر إذ بلغت
 73.5مـلـيــون دي ـنــار تــداولــت 425.9
مليون سهم عبر  14385صفقة ،وتم
ً
تداول  142سهما ربح منها  57بينما
خسر  64واستقر  21دون تغير.
ً
وقفز مؤشر الـســوق األول قريبا
مــن أعـلــى مـسـتــويــاتــه عـلــى اإلط ــاق
بعد أن ربــح  0.76فــي المئة تعادل
 53.7ن ـق ـطــة ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى مـسـتــوى
 7164.62نقطة بسيولة كبيرة بلغت
 41.6مـلـيــون دي ـنــار تــداولــت 102.4
م ـل ـي ــون س ـه ــم ع ـب ــر  5413ص ـف ـقــة،
ً
وتــم تــداول  25سهما ربــح منها 14
وخ ـســرت  7بينما اسـتـقــرت  4دون
تغير.
واستقر مؤشر السوق الرئيسي
ً
على مكاسب محدودة جدا هي 0.06

«األهلي المتحد» :ال تطورات
بخصوص استحواذ «بيتك»
أحــاط «األهـلــي المتحد» بخصوص االستحواذ على البنك
من قبل بيت التمويل الكويتي انه لم تطرأ أية تطورات حول
هذا الموضوع منذ افصاح البنك المؤرخ  29ديسمبر ،2020
المتعلق بتمديد فترة التأجيل الستئناف إجراءات االستحواذ
على البنك من قبل «بيتك».
ً
ً
وب ـ ّـي ــن أن ال ـب ـنــك سـيـفـصــح ف ـ ــورا وت ـب ــاع ــا ع ــن أي ت ـطــورات
ً
بخصوص هــذا الـمــوضــوع ،حــرصــا على الشفافية ومصالح
ً
مساهميه والمتعاملين مـعــه ،وا لـتــزا مــا بالقوانين واللوائح
المنظمة.

فــي الـمـئــة فـقــط ت ـســاوي  3.26نقاط
ليقفل على مستوى  5437.35نقطة
ً
بـسـيــولــة كـبـيــرة أي ـض ــا بـلـغــت 31.8
مليون دينار تداولت  323.5مليون
سـهــم عـبــر  8972صـفـقــة ،ورب ــح 43
ً
سهما في الرئيسي مقابل خسارة 57
ً
ً
سهما واستقرار  17سهما دون تغير.

شراء األسهم القيادية
ق ـفــزت عـمـلـيــات ال ـش ــراء الـمـبـكــرة
ع ـلــى األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة ب ـمــؤشــرات
السوق األول إلى أعلى مستوياتها
ً
هذا العام وقريبا من قمته السابقة،
التي حققها خالل عام  2019وكانت
الـ ـقـ ـي ــادة ألسـ ـه ــم ب ـي ـت ــك وال ــوط ـن ــي
وال ـخ ـل ـيــج وزيـ ــن وأجـيـلـيـتــي وبـنــك
بوبيان الذي بلغ مستوى  800فلس
للمرة األولى في تاريخه.
كما سجلت أسهم هيومن سوفت
ً
ً
وأهلي متحد نموا كبيرا وقفز األول
بـنـسـبــة  2ف ــي الـمـئــة لـتـمـنــح مــؤشــر
ال ـســوق األول أكـبــر مـكــاســب يومية
له خالل هذا الشهر المنتهي أمس.

وسجلت أسهم السوق الرئيسي
ً
أداء متباينا إذ نشطت أسهم كتلة
أعـ ـي ــان وح ـق ـقــت م ـكــاســب مـتـفــاوتــة
واس ـت ـط ــاع ــت أسـ ـه ــم إيـ ـف ــا وال ـب ـيــت
وكويتية االرت ـفــاع والـتـمــاســك على
اللون األخضر استقرت أسهم أرزان
وأعـيــان االستثمارية والمركز على
أس ـعــارهــا الـســابـقــة ،فيما تراجعت
بعض األسهم ذات السيولة الكبيرة
مثل مزايا الذي خسر نسبة  4.4في
ال ـم ـئــة ب ـش ـكــل س ــري ــع ودرام ــات ـي ـك ــي
وت ــراجـ ـع ــت اسـ ـه ــم ب ــري ــق واألول ـ ـ ــى
وع ـق ــارات الـكــويــت بنسب مـحــدودة
ً
لتنتهي الجلسة إيجابية جــدا على
األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة وم ـت ـبــاي ـنــة على
األسهم في الرئيسي.
ً
خليجياّ ،
عم اللون األخضر وغطى
جـمـيــع م ــؤش ــرات األسـ ـ ــواق الـمــالـيــة
الخليجية وبدعم من صعود كبير
ألسـعــار النفط واسـتـعــادة مستوى
ً
 75دوالرا لمزيج برنت بعد تراجع
م ـفــاجــئ ل ـم ـخــزونــات ال ـن ـفــط ال ـخــام
األميركي الذي ظهرت بياناتها مساء
األربعاء الماضي.

«أجيليتي» تستثمر في الدمج األخير بين «سويڤل» و«كوينز جامبيت»
قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية ،إنها
ستستثمر في عملية الدمج األخيرة التي تمت
بين «سويڤل» ومقرها دبي ،وهي منصة ابتكارة
وم ـس ـتــدامــة لـلـنـقــل ال ـج ـمــاعــي ،وش ــرك ــة «كــويـنــز
جــامـبـيــت» الـمــدرجــة فــي بــورصــة نــاســداك تحت
رمز (.)GMBTU
وق ــال ــت «أج ـي ـل ـي ـتــي» ،ف ــي ب ـيــان ل ـل ـبــورصــة ،إن
«سويفل» و«كوينز جامبيت» دخلتا في اتفاقية
لــدمــج األع ـم ــال ستصبح مــن خــالـهــا «ســويـڤــل»
أول شركة في الشرق األوســط بقيمة تقدر أكثر
من مليار دوالر يتم إدراجها في بورصة ناسداك
تحت رمز (.)SWVL

وأوضـحــت «أجيليتي» أنـهــا ستكتتب بمبلغ
 20مليون دوالر ،أي ما يعادل  6ماليين دينار،
مقابل مليوني سهم ،باإلضافة إلى  10ماليين،
أي ما يعادل  3ماليين في سندات قابلة للتحويل.
وكانت «أجيليتي» قد أعلنت في يناير ،2021
انها استثمرت نحو  35مليون دوالر ،ما يوازي
 11مليونا ،لالستحواذ بطريقة مباشرة وغير
م ـب ــاش ــرة ع ـلــى ح ـصــة أق ـل ـيــة ف ــي ال ـط ــرح االول ــي
لشركة االستحواذ ذات األغراض الخاصة «كوينز
جامبيت غروث كابيتال».
وأشـ ــارت إل ــى أن ــه ال يـمـكــن تـحــديــد اإليـ ــرادات
المتوقعة في الوقت الحالي.

ً
«سفن» توقع عقدا مع «نفط الكويت»
بقيمة  55.6مليون دينار
وقعت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عقد
مشروع مع شركة نفط الكويت ،بمبلغ إجمالي  55.62مليون
دينار ،أي ما يعادل  185.24مليون دوالر.
وقالت «سفن» ،في إفصاح للبورصة ،إن العقد يتعلق بتنفيذ
أعمال مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة (المنطقة
ً
 ،)2وبمدة تنفيذ تبلغ  52شهرا.
وأوضـحــت أن العقد سينتج عنه تحقيق أرب ــاح تشغيلية
سيتم إدراج ـهــا ضمن البيانات المالية للشركة لــأعــوام من
 2021حتى .2025

«أرزان» تستثمر  1.07مليون دوالر في «»SWVL
أعـلـنــت مـجـمــوعــة أرزان الـمــالـيــة للتمويل
واالسـتـثـمــار استثمار المجموعة فــي أسهم
شركة « »SWVLبمبلغ يقدر بنحو  1.076مليون
دوالر ،وقد بلغت القيمة السوقية لهذه األسهم
 11.226مليون دوالر.
وقالت «أرزان» ،في بيان للبورصة ،إن المبلغ
المستثمر في « »SWVLتم عن طريق صندوق
ً
«أرزان في سي  ،»2وهو صندوق مؤسس ،وفقا
لقوانين جزر الكيمان.
وأوضـحــت «أرزان» أنها تمتلك مــا نسبته

 2.7مليون دينار
أرباح «أجيال» خالل
 6أشهر

 28.88في المئة من إجمالي الصندوق.
وأفادت بأن االستثمار سيترتب عليه زيادة
في األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل
األرب ــاح أو الخسائر بمبلغ  840ألــف دينار،
وزيادة في التغير في القيمة العادلة ألصول
مالية بالقيمة الـعــادلــة مــن خــال األرب ــاح أو
الخسائر بنفس القيمة ،وهو أثر غير جوهري.
ونــوهــت ب ــأن أث ــر االسـتـثـمــار سيظهر في
البيانات المالية الصادرة للمجموعة ،كما في
تاريخ  31ديسمبر .2021

تنفيذ صفقة على «سنام»
في البورصة بـ  6ماليين سهم
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت إت ـ ـمـ ــام
تنفيذ صفقة متفق عليها على أسهم
ش ــرك ــة «س ـ ـنـ ــام» ال ـع ـق ــاري ــة ب ـح ـجــم بـلــغ
 6.003ماليين سهم.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـبـ ــورصـ ــة ،فـ ــي بـ ـي ــان عـلــى
م ــوق ـع ـه ــا الـ ــرس ـ ـمـ ــي ،إن سـ ـع ــر تـنـفـيــذ
الصفقة بلغ  0.061دينار للسهم الواحد،
بإجمالي قيمه الصفقة بنحو 366.15
ألف دينار.

أسعار صرف العمالت العالمية

حـ ـ ـقـ ـ ـق ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة أج ـ ـ ـيـ ـ ــال
ال ـع ـقــاريــة الـتــرفـيـهـيــة صــافــي
اربــاح بلغ  2.73مليون دينار
خـ ـ ــال فـ ـت ــرة األش ـ ـهـ ــر ال ـس ـتــة
الحالية ،مقابل أرباح النصف
األول مــن  2020البالغة 1.25
مليون دينار.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ،ف ــي بـيــان
للبورصة ،إن ارتـفــاع األربــاح
خ ــال ف ـتــرات الـمـقــارنــة يعود
بشكل رئيسي إلى رد دعاوى
قانونية.

«أسس» تحقق
 435.7ألف دينار
في النصف األول

حققت شركة مجموعة أسس
ال ـق ــاب ـض ــة ص ــاف ــي رب ـ ــح ق ــدره
 435.7ألف دينار خالل األشهر
الستة المنتهية في  30يونيو
 ،2021مـقــابــل خ ـســارة قــدرهــا
 981.4ألــف ديـنــار خــال نفس
الفترة من العام السابق.
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـش ــرك ــة إل ـ ــى أن
سـ ـب ــب ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع صـ ــافـ ــي رب ــح
الـشــركــة لـفـتــرة األش ـهــر الستة
ي ـ ـعـ ــود بـ ـشـ ـك ــل أس ـ ــاس ـ ــي إل ــى
تحسن أداء االستثمارات خالل
ال ـف ـتــرة ال ـحــال ـيــة ،حـيــث بلغت
قـيـمــة اإلي ـ ـ ــرادات خ ــال الـفـتــرة
الحالية مبلغا قدره  519.5ألف
دينار ،مقارنة بفترة المقارنة،
ح ـيــث ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة الـخـســائــر
مليون دينار.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

9
ً
النفط يرتفع مع انخفاض المخزونات وبرنت يتجاوز  75دوالرا
ً
ةديرجلا

•
العدد  / 4794الجمعة  30يوليو 2021م  20 /ذو الحجة 1442هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

ً
البرميل الكويتي ينخفض  25سنتا ليبلغ  74دوالرا
انخفض سعر برميل النفط
ً
ال ـكــوي ـتــي  25س ـن ـتــا لـيـبـلــغ 74
ً
دوالرا لـلـبــرمـيــل ف ــي ت ـ ــداوالت
ي ــوم أم ــس األول مـقــابــل 74.25
ً
دوالرا في تداوالت يوم الثالثاء
ً
الـمــاضــي وف ـقــا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفـ ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة
ارتـفـعــت أس ـعــار الـنـفــط صباح
أمــس ،مــع انخفاض مخزونات
ال ـخــام فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
أكبر مستهلك للنفط في العالم،
إلى أدنى مستوياتها منذ يناير
 ،2020وعاد خام برنت ليتجاوز
ً
 75دوالرا للبرميل.
وكــانــت العقود اآلجـلــة لخام
ً
ب ــرن ــت مــرت ـف ـعــة  37س ـن ـتــا بما
يعادل  0.5في المئة إلى 75.11
ً
دوالرا للبرميل ،وزادت عقود

الـخــام األميركي غــرب تكساس
ً
الــوسـيــط  39سـنـتــا أو  0.5في
ً
ا ل ـم ـئــة مـسـجـلــة  72.78دوالرا
للبرميل.
ً
و ت ـ ـجـ ــاوز ب ــر ن ــت  75دوالرا
ل ـل ـبــرم ـيــل ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى مـنــذ
أكـ ـث ــر مـ ــن ع ــام ـي ــن فـ ــي يــون ـيــو
لكنه تــراجــع بـشــدة هــذا الشهر
ب ـف ـعــل مـ ـخ ــاوف م ــن االن ـت ـش ــار
ال ـســريــع ل ـســالــة دل ـت ــا وات ـف ــاق
كبار منتجي أوبــك على زيــادة
المعروض.
وقـ ــال مـحـلـلــو إيـ ـ ـ ــه.إن.زد في
مذكرة "تشير االنخفاضات (في
مخزونات النفط) إلى أن ارتفاع
حاالت اإلصابة بساللة دلتا من
كوفيد -19ليس له تأثير يذكر
على التنقل".
وذ كـ ـ ـ ـ ــرت إدارة م ـع ـل ــو م ــات

الطاقة األميركية أن مخزونات
الـ ـخ ــام ت ــراجـ ـع ــت  4.1مــاي ـيــن
بــرمـيــل فــي األس ـب ــوع المنتهي
في  23يوليو ،بفضل انخفاض
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات وتـ ـ ــراجـ ـ ــع اإلن ـ ـتـ ــاج
األسبوعي.
ك ـم ــا ان ـخ ـف ـضــت م ـخ ــزون ــات
الـبـنــزيــن لـتـصــل إل ــى حــد كبير
إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وأشـ ـ ـ ـ ــار تـ ـق ــري ــر اقـ ـتـ ـص ــادي
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـج ـم ــوع ــة سـيـتــي
المصرفية األميركية أمس األول
إلى أن االرتفاع القياسي ألسعار
الغاز الطبيعي في أوروبا أضر
ببعض الشركات التي كانت من
أك ـثــر المستفيدين مــن ارت ـفــاع
األسعار في العادة.
ورغ ــم وص ــول أس ـعــار الـغــاز
الطبيعي إلى مستويات قياسية

في أوروبــا فشلت شركة النفط
والـغــاز النرويجية فــي تحقيق
األرباح التي توقعها المحللون
خ ــال ال ــرب ــع ال ـثــانــي م ــن الـعــام
الـ ـح ــال ــي ب ـس ـب ــب عـ ـق ــود ال ـب ـيــع
اآلجلة التي كانت بأسعار أقل
ً
من أسعار السوق حاليا.
فــي الــوقــت نفسه ،فــإن أربــاح
الـ ـش ــرك ــة مـ ــن أن ـش ـط ــة ت ـســويــق
المنتجات النفطية والمنتجات
الــوس ـي ـطــة وال ـم ـعــال ـجــة تــأثــرت
ً
سـلـبــا بـخـســائــرهــا مــن الـعـقــود
المسبقة لبيع لـلـغــاز ،وإ غ ــاق
محطة هامرفست إلسالة الغاز
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي وضـ ـ ـع ـ ــف ه ــام ــش
األرباح في قطاع تكرير النفط.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت وكـ ـ ــالـ ـ ــة ب ـل ــوم ـب ــرغ
ل ــأن ـب ــاء ع ــن مـحـلـلــي "س ـي ـتــي"
القول ،إنه من المتوقع استمرار

 Ooredooتدعم الحملة التوعوية
لمكافحة ظاهرة اإلتجار بالبشر

«اتحاد الصناعات» :تطعيم  11ألف
موظف وعامل في المصانع

بالتعاون مع منظمة الهجرة التابعة لألمم المتحدة في الكويت
ً
ن ـظــرا لـلـحــاجــة الـمـلـحــة إل ــى الـعـمــل الـتـعــاونــي
والمشترك لتعزيز األمن واألمان في المجتمع ،ورفع
المستوى التوعوي بمحنة ماليين الناس في الدولة
حول العالم ضحايا االتجار باألشخاص ،وتوجيه
ال ــرأي الـعــام لمكافحة شكل مــن أشـكــال العبودية
المعاصرة ،تعاونت  Ooredooلــاتـصــاالت ،أول
شركة اتصاالت تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة
في الكويت ،مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة
لألمم المتحدة في الدولة ،في دعم الحملة التوعوية
التي تدعو إلى عالم خال من االتجار باألشخاص.
وج ـ ــاءت ه ــذه ال ـح ـم ـلــة ،ال ـتــي شـمـلــت إرس ــال
رسائل نصية للعمالء ،ونشر رسائل توعوية على
مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالشركة،
ً
استكماال للنجاح الــذي حققته  Ooredooبعد
ت ـعــاون ـهــا الـمـسـبــق م ــع "ال ــدول ـي ــة ل ـل ـه ـجــرة" في
مبادرات أخرى سلطت الضوء على أهمية حماية
حـقــوق اإلنـســان للعيش بحرية وأم ــان وكــرامــة،
ً
واح ـت ـف ــاال بــال ـيــوم الـعــالـمــي لـمـكــافـحــة االت ـجــار

باألشخاص الموافق  30يوليو .2021
وتعد ظــاهــرة االتـجــار باألشخاص
ثالث أكبر تـجــارة إجرامية فــي العالم،
فهي جريمة خطيرة وانتهاك جسيم لحقوق
اإلن ـس ــان ،ون ــداء عالمي يطالب جميع الشركات
واألفراد والحكومات بمضاعفة الجهود الجماعية
للتصدي ومـكــافـحــة مـثــل ه ــذه الـمـظــاهــرات التي
تشجع على استمرار العبودية ،وعــدم المساواة
بين الجنسين.
وقــالــت مــديــرة أول العالقات العامة والـشــؤون
الداخلية والمسؤولية االجتماعية لدى Ooredoo
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ف ــاطـ ـم ــة دش ـ ـتـ ــي" :ضـ ـح ــاي ــا االت ـ ـجـ ــار
باألشخاص كثيرون منهم النساء واألطفال ،ويعتبر
استخدام األطفال للعمل إحدى صور االتجار ،حتى
فــي حــال موافقة األه ــل دون تعرضهم للعنف أو
التهديد أو اإلرغ ــام ،يظل الطفل ضحية لالتجار،
كثيرا ما تواجدت ظاهرة االتجار باألشخاص ،فإن
مكافحتها تتضمن بذل جهود مستمرة منا ترفع

الـتــأثـيــر الـسـلـبــي لـعـقــود البيع
المسبقة لـلـغــاز وبــأس ـعــار أقــل
مــن أسـعــار الـســوق على نتائج
إيكوينور خالل الشهور المقبلة
وفي العام المقبل.
وأض ــاف المحللون أنــه "من
ال ــواض ــح أن ش ــرك ــات ال ـت ـجــارة
ك ــان ــت ف ــي وضـ ــع ي ـم ـك ـن ـهــا مــن
ا لـحـصــول على نتيجة أضعف
م ــن األس ـ ـعـ ــار ال ـمــرت ـف ـعــة ال ـتــي
شهدها الصيف ال ـحــالــي ...مع
األخـ ــذ بـعـيــن االع ـت ـب ــار أن أداء
ال ـس ــوق خ ــال ال ــرب ــع الـمــاضــي
يشير إلى أن األسعار المحققة
كانت  85في المئة من متوسط
أس ـعــار ال ـت ــداول الـيــومــي للغاز
مقابل  98في المئة من متوسط
األسـعــار خــال الــربــع األول من
العام.

يأتي ذلك فيما أعلنت شركة
إيـكــويـنــور أم ــس األول تحقيق
أرباح صافية خالل الربع الثاني
مــن ال ـعــام الـحــالــي بقيمة 1.94
م ـل ـيــار دوالر ،م ـقــابــل خـســائــر
قيمتها  250مليون دوالر خالل
الفترة نفسها من العام الماضي.
وذك ــرت الـشــركــة أن إجمالي
أرباحها بعد حساب الضرائب
وو ضــع المتغيرات الموسمية
في الحساب بلغت خالل الربع
الثاني مــن الـعــام الحالي 1.58
مليار دوالر ،مقابل  650مليون
دوالر خــال الفترة نفسها من
العام الماضي.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة
النرويجية  17.46مليار دوالر
خ ــال ال ــرب ــع ال ـثــانــي م ــن الـعــام
ال ـح ــال ــي م ـق ــاب ــل  7.6م ـل ـي ــارات

دوالر خــال الفترة نفسها من
العام الماضي.
وبلغ إجمالي إنتاج الشركة
النرويجية خــال الربع الثاني
ً
 1.997مليون برميل يوميا من
الـنـفــط الـمـكــافــئ ،مـقــابــل 2.011
ً
م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ي ــومـ ـي ــا خ ــال
الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفسه أعلن مجلس
إدارة الشركة صــرف توزيعات
نقدية بقيمة
 0.18دوالر للسهم عن نتائج
الربع الثاني من العام الحالي.
ك ـمــا أع ـل ـنــت اع ـت ــزام ـه ــا إط ــاق
برنامج إلعــادة شــراء كمية من
أسهمها.

مستوى الوعي في المجتمع ،وتهدف إلى التحسن
حتى يتم وضع حد لالتجار".
وأض ــاف ــت دش ـت ــي" :شـمـلــت الــرســائــل النصية
نصائح وإرشــادات توعوية تضمن تحقيق الدور
التثقيفي والمجتمعي تزيد من وعيهم وتنورهم
في القضايا المختلفة ،التي تخدم الوطن وجميع
من على أرضه".
مــن جهته ،قــال رئيس بعثة المنظمة الدولية
للهجرة في الكويت ،مازن أبوالحسن" :نتبنى في
ً
المنظمة الدولية للهجرة نهجا يرتكز على الضحية،
ويقدم المساعدة لضحايا االتجار المحتملين .اليوم
من خالل تعاوننا المستمر مع شركة Ooredoo
نتالحم لتسليط الـضــوء على مختلف القضايا
ً
والمسائل التي تؤثر سلبا على السالمة العامة
ألفراد المجتمع والعمل على مكافحتها".

نظم اتـحــاد الصناعات الكويتية ،بمبادرة
منه وبــالـتـعــاون مــع وزارة الصحة ،على مدى
يومين ،حملة لتطعيم موظفي وعمالة المصانع
الكويتية ،حيث جرى تنظيم الحملة في فندق
الميلينيوم.
ً
ونجحت الحملة التي القــت ثناء كبيرا من
قبل أصـحــاب المصانع والـشــركــات الصناعية
الكويتية ،في تطعيم أكثر من  11ألــف موظف
وعامل من عمال المصانع الكويتية كافة ،حيث
سارت عملية التطعيم بكل ُيسر وسهولة ،وسط
إج ــراءات تنظيمية راعــت تطبيق االشتراطات
الصحية المعمول بها بالبالد.
وحظيت الحملة بإشادة وشكر كبيرين من
قبل أعـضــاء اتـحــاد الصناعات الكويتية على
الجهود الكبيرة التي بذلت خاللها ،وبخاصة
ما يتعلق بالتنظيم واإلشــراف والمتابعة ،كما
أش ــاد األع ـضــاء بــالـخــدمــات الــام ـحــدودة التي
ّ
يقدمها االتحاد ألعضائه في مختلف المجاالت
والمناسبات ودعمه الالمحدود لقضاياهم على
الصعيدين المحلي واالقليمي.

وفي تصريح له بهذا الخصوص ،أعرب رئيس
مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية ،حسين
الـخــرافــي ،عــن شكره وتقديره للمسؤولين في
وزارة الصحة على تجاوبهم مع مبادرة االتحاد
الرامية إلى تحصين القطاع الصناعي الكويتي،
كما أعرب عن شكره ألصحاب المصانع الكويتية
على جهودهم وتعاونهم في إنجاح الحملة.
ً
وأكـ ـ ــد أن م ـ ـبـ ــادرة االت ـ ـحـ ــاد ت ــأت ــي تــدعـيـمــا
للجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز المناعة
المجتمعية من خالل تطعيم أكبر شريحة من
طبقات المجتمع ،بما يسهل في عــودة الحياة
إلى طبيعتها ،ويساهم في تحصين جميع فئات
المجتمع الكويتي بال استثناء.
وأش ــار الـخــرافــي إلــى أن خطوة االتـحــاد في
ً
هذا االتجاه جاءت أيضا من منطلق المسؤولية
االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا االت ـح ــاد لخدمة
أع ـض ــائ ــه وم ـن ـت ـس ـب ـيــه ،وت ـخ ـف ـيــف مـعــانــاتـهــم
بشتى الطرق ،وبما يعود بالفائدة على القطاع
الصناعي بشكل خ ــاص ،والمجتمع الكويتي
بشكل عام.

حسين الخرافي

تخريج الدفعة الـ  13من متدربي برنامج «يال وطني» لعام 2021
العبالني :البنك يمتلك منظومة فريدة في إدارة رأس المال البشري وتطويره
أنهى بنك الكويت الوطني تخريج الدفعة الثالثة عشرة
من متدربي برنامج "يال وطني" لعام  ،2021الخاص بتأهيل
الموظفين الجدد للعمل في الفروع المحلية ،وبلغ إجمالي
ً
خريجي البرنامج  146خريجا خالل  ،2021وشــارك في
ً
الدفعة المذكورة  11متدربا ومتدربة ،بهدف تدريبهم بشكل
مكثف على آلية العمل بالفروع المحلية ،وصقل مهاراتهم
لتواكب بيئة العمل.
وحضر حفل تخريج المتدربين المدير العام للموارد
البشرية لمجموعة "الوطني" عماد العبالني ،والمدير العام
لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان،
ومجموعة من قياديي البنك ،إضافة إلى مسؤولي التوظيف
وإدارة التدريب والتطوير في الموارد البشرية للمجموعة.
ً
ً
واستمر البرنامج أسبوعين وشهد تدريبا مركزا على
تنمية المهارات الذاتية التي تساعد على تطوير األداء في
العمل مثل :بناء األداء المتميز ،والتغيير واالبتكار ،وعلم
اإلدارة واالتصال الفعال ،ومكافحة غسل األموال ،والتوعية
ضد عمليات االحتيال ،والتدريب على مكافحة الرشوة
والفساد ،ومبادئ السلوك المهني وأخالقيات العمل ،ودليل
حماية عمالء البنوك ،تاله التدريب الميداني في األفرع
التي ينتسبون إليها.
وشمل البرنامج العديد من جوانب العمل المصرفي
ال ـتــي تـضــم ال ـم ـبــادئ الـمـصــرفـيــة ،وب ـطــاقــات االئ ـت ـمــان،
والقروض ،وأنواع الحسابات ،والتأمين.

وخالل البرنامج تم تعريف وتدريب المشاركين على
أنظمة ومنصات البنك بهدف تعزيز استراتيجية التحول
الرقمي ،وذلك من خالل أحدث منهجيات وأساليب التعلم
ً
التي تتضمن مزيجا من التقنيات الرقمية والتقليدية
للتدريب.
وبهذه المناسبة ،قال العبالني :إن "يال وطني" يعد من
أهم برامج التأهيل الوظيفي لحديثي التخرج من الكوادر
الكويتية على مستوى القطاع الخاص في الكويت ،إذ
يهدف إلى تدريب الخريجين بشكل احترافي على مختلف
جوانب العمل المصرفي ،وذلك بهدف تأهيلهم للعمل ضمن
المنظومة االحترافية التي يتمتع بها البنك.
وأوض ــح العبالني أن "الوطني" يعد أكبر مؤسسات
ً
القطاع الخاص الكويتي توظيفا للعمالة الوطنية بنسبة
تبلغ  73.8فــي الـمـئــة ،كما أن لــدى البنك استراتيجيته
الخاصة لجذب واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة
وتطوير مهاراتهم من أجل إعداد قادة مؤهلين للمستقبل
على أعلى مستوى.
وأض ــاف أن البنك يتمتع بأعلى م ـعــدالت االحتفاظ
بالموظفين الكويتيين ،وهو ما يعكس نجاحه في خططه
نحو إدارة رأس الـمــال البشري ،ومــدى تقديره لـكــوادره
البشرية.
ً
وشهد برنامج "يال وطني" خالل العام الماضي تغييرا
ً
كبيرا في المنهجية والتصميم ،حيث استحوذت المنصات

«المتحد» :برنامج تدريب للموظفين الجدد

نقيب أمين وعدد من فريق الموارد البشرية بـ «المتحد» يرحبون بالموظفين الجدد
نظم البنك األهلي المتحد برنامجا تدريبيا تعريفيا
متكامال لموظفيه الجدد استمر طوال يوليو الجاري،
بهدف تمكينهم من التعرف على نظم العمل بالبنك
وطبيعة عمل مختلف إدارات البنك ،والدور الذي تقوم
بــه ،فضال عن تدريبهم على مـهــارات خدمة العمالء
وتقديم شرح مفصل عن المنتجات والخدمات المتميزة
التي ّ
يقدمها البنك لعمالئه ،والتعريف بأسس وقواعد
النظام المصرفي المطابق للشريعة اإلسالمية.
وبهذه المناسبة ،رحب المدير العام للموارد البشرية
بالبنك ،نقيب أمين ،بالموظفين الجدد ،معربا أن أمله
وثقته بأنهم سيكونون إضافة حقيقية للثروة البشرية
التي يفخر بها البنك ،ومؤكدا أن البنك يهتم بتطوير
مختلف المهارات والمعارف المصرفية التي يحتاج
إليها موظفوه ،ال سيما في ظل التطورات المتسارعة
التي تشهدها الصناعة المصرفية في الوقت الحالي.
وأضاف أمين أن توفير التدريب واإلعــداد المهني
الجيد الذي يتاح لفريق العمل من الموظفين الجدد
ّ
بالبنك ،ليشكل باكورة انطالقتهم المهنية في القطاع

الـمـصــرفــي ،ه ــو أح ــد ع ــوام ــل ت ـف ـ ّـرد بـيـئــة الـعـمــل في
"المتحد" ،والتي تجعلها األكثر جذبا للخريجين
الجدد الذين يرغبون في العمل ضمن منظومة فريدة
تساعدهم على تنمية مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم
المهنية .وأكد اهتمام البنك باستقطاب أفضل الكوادر
المحلية من الشباب ،وإيــاء عناية خاصة للبرامج
التدريبية باعتبارها جزءا من التزام البنك تجاه التميز
والريادة في قطاع الصيرفة اإلسالمية من خالل خلق
ّ
بيئة تفاعلية بين الموظفين واإلدارة ،بما يمكنهم من
تبادل الخبرات مع بعضهم البعض ،إضافة إلى إعداد
كفاءات بشرية قادرة على تقديم مستوى استثنائي
من األداء الــذي يطمح اليه عمالؤنا ،والــذي يتناسب
مع مكانة البنك األهلي الفريدة.
يــذكــر أن إدارة ال ـم ــوارد الـبـشــريــة تسعى إلــى
الحفاظ على رؤيتها وتعمل على مواصلة تعزيز
مكانة "المتحد" كمكان العمل المفضل بالنسبة
للعاملين في القطاع المصرفي ،وذلــك في إطار
الخطة االستراتيجية الخمسية للبنك.

لقطة جماعية للمتدربين

عماد العبالني

اإللكترونية واألدوات التفاعلية للتعليم عن ُبعد الحيز
ً
األكبر من طريقة عمله ،وذلك يأتي تماشيا مع التدابير
ً
التي تم اتخاذها مؤخرا لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ
على سالمة المتدربين ،وذلك باستخدام أحدث البرامج
التفاعلية إضافة إلى استخدام منصة التدريب اإللكترونية
ً
للبنك والمصممة وفقا ألعلى المعايير العالمية ،والتي
تحتوي على العديد من البرامج والندوات التدريبية التي
تم إعدادها ،وذلك بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد

المتخصصة حول العالم ومنها :القيادة في الظروف غير
المستقرة ،وتطوير القيادات واالبتكار والتوجه الرقمي
واألمن السيبراني وحماية البيانات.
ً
والجدير بالذكر أن البنك يوفر فرصا متكافئة لكل
موظفيه ،إذ يمنحهم فرص المشاركة في برامج تدريبية
يتم تصميمها بـنــاء على تقييم احتياجات المؤسسة
والموظفين ،كما يلتزم البنك بتطوير مهارات موظفيه.
ً
ويعد "يال وطني" واحــدا من بين العديد من البرامج

ً
التدريبية التي يطلقها البنك سنويا بهدف استقطاب
الكفاءات الوطنية الشابة ،إذ تم إعداد البرنامج ليتناسب
ً
مــع حــاجــة ســوق العمل ،وذل ــك مــن خــال تقديمه فرصا
تدريبية للخريجين الـجــدد المميزين ،الــذيــن اجـتــازوا
االختبارات المؤهلة للبرنامج.

«بيتك» يطرح «نيسان» عبر منتج التأجير
قال المدير التنفيذي للسيارات والمعدات في
بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،عاهد العيسى ،إن
"بيتك" يوفر حاليا عبر منتج التأجير مجموعة
متنوعة مــن س ـي ــارات نـيـســان ضـمــن أسـطــول
التأجير لدى "بيتك" ،يأتي في مقدمتها الباترول
بفئتيه  6و 8سلندرات ،وتتميز سيارات نيسان
بأنها تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع،
بأجرة شهرية تنافسية تبدأ بـ  119دينارا.
وأض ــاف العيسى أن أسطول التأجير لدى
"بـيـتــك" يـضــم تشكيلة مــن ال ـعــامــات المهمة
الواسعة االنتشار ،والتي تقارب من  70نوعا

مــن الـسـيــارات المختلفة ،الفتا إلــى أن "بيتك"
يتميز بتقديم أفضل الخدمات لعمالئه (األفراد
وال ـش ــرك ــات) وبــأعـلــى مـسـتــويــات ال ـج ــودة في
الخدمة ،ويمنحهم فرصة اختيار السيارة التي
تناسبهم بسهولة من خالل تقديم خدمة التأجير
في معارض "بيتك" ومعارض الوكالة ،وتلعب
مدة عقد التأجير التشغيلي التي تتراوح بين
 12و 36شهرا ،دورا أساسيا في إيجاد أسهل
وأف ـض ــل الـسـبــل ال ـتــي م ــن شــأنـهــا تـعــزيــز دور
"بيتك" ومساهماته فــي خــدمــة عمالئه ودعــم
سوق السيارات.

وأشار العيسى الى أن "بيتك" ينفرد بتقديم
برامج مميزة من خالل منتج التأجير التمويلي
لألفراد والشركات ،مما يساعد قطاع الشركات
عـلــى وج ــود حـلــول وسـهــولــة فــي الـتـعــامــل مع
المنتج ،مبينا أن منتج التأجير يحمل مزايا
ع ــدي ــدة وج ــاذب ــة ،ومـنـهــا عـلــى سـبـيــل الـمـثــال
الصيانة الشاملة والتأمين التكافلي الشامل،
وسيارة بديلة ،وخدمة المساعدة على الطرق
على مــدار الساعة ،وإمكانية السفر بالمركبة
المؤجرة وفق الشروط واألحكام.
عاهد العيسى

«وربة» يعلن فائزي «الحصالة»
أع ـ ـلـ ــن "وربـ ـ ـ ـ ــة"
فائزي سحوبات " "Bloomاألسبوعية،
وه ــو ال ـح ـســاب ال ـخ ــاص بــال ـش ـبــاب الــذيــن
تتراوح أعمارهم ما بين  15إلى  25سنة.
ويجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم
أربعاء طوال العام على جميع عمالء شريحة
 Bloomوممن لديهم حصالة رقمية سارية
طوال الشهر األسبق للسحب ،ويتم السحب
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي البنك لتتويج  5رابحين ب ـ 100
دينار لكل منهم.

كما يقوم "وربــة" في أول يوم أربعاء من
بداية كل شهر بعمل سحب خاص لعمالء
 Bloomممن حولوا المكافأة الطالبية التي
يتسلمونها من الدولة إلى البنك لتتويج 5
ً
رابحين شهريا بمبلغ  200دينار لكل منهم.
وب ــارك البنك لفائزي سحب "الحصالة
الرقمية األسبوعي" لعمالء  Bloomالسابع
عشر لهذا العام وهم كل من :ريم بسام أحمد
لبده ،ومنار أحمد السعيدي ،وخالد وليد
اظبيه ،ومها محمد الهاجري ،وتركي طالل
العتيبي.

الـجــديــر بــالــذكــر أن "وربـ ــة" ميز شريحة
عمالء “ ”Bloomبتجربة مصرفية رقمية
ف ــري ــدة م ــن ن ــوع ـه ــا ت ــرت ـق ــي لـطـمــوحــاتـهــم
وتوجهاتهم ،التي تعتبرة ركيزة التطور من
خالل تطبيق مصرفي خاص واألول من نوعه
ليس فــي الكويت فحسب؛ بــل فــي المنطقة
بــأســرهــا ،مستوحى مــن تطبيقات وسائل
ً
التواصل االجتماعي ،األكثر استخداما من
حـيــث تصميم والــواج ـهــة وط ــرق التصفح
ً
واختيار األلوان خصيصا للشباب.
ومـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ي ـق ــدم ال ـب ـنــك مـكــافــأة

تقديرية للطالب المتفوقين والحاصلين على
معدل فصلي  3.5أو أكثر من أصــل  4نقاط
بمبلغ  50دينارا تودع على هيئة نقاط في
برنامج الوالء "المخبة" المتوافرة على تطبيق
البنك ،باإلضافة إلى إصدار وتجديد مجاني
لبطاقة  VISAمسبقة الدفع بنسبة استرجاع
 3في المئة بحد استرجاع شهري بقيمة 150
دينارا على هيئة نقاط في "المخبة".

انطالق «»Cooking With Paris
 4أغسطس المقبل
تقدمه باريس هيلتون ويعرض عبر «نتفليكس»
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أبيجيل برسلين في العرض األول
لفيلمها «»Still water

انتهت النجمة العالمية باريس هيلتون من تصوير
برنامجها الجديد للطبخ ،الذي يحمل عنوان «Cooking
 »With Parisأو «الطهي مع باريس» استعدادا لعرضه 4
أغسطس المقبل.
وستظهر هيلتون في البرنامج عبر منصة «نتفليكس»،
الـتــي أنـتـجــت الـعـمــل ،ال ــذي سـيـعــرض قـ ــدرات شخصية
تلفزيون الواقع الذواقة ،على مدى  6حلقات فقط.
وتـصــف «نتفليكس» الـعـمــل عـلــى أن ــه «بــرنــامــج طبخ
ً
تقليدي مقلوب رأسا على عقب» ،إذ ستستعرض وريثة
ً
ً
سلسلة الفنادق «جانبا جديدا من شخصيتها وترحب
بنا في مطبخها بينما تتعلم القلي والطبخ والتقطيع»،
مضيفة ،فــي بـيــان ،أن هيلتون ليست «طــاهـيــة متدربة
وال تحاول أن تكون ذلك ،ولكن بمساعدة من أصدقائها
المشاهير ،تتنقل بين المكونات الجديدة والوصفات
الجديدة وأدوات المطبخ الغريبة.
وتأتي فكرة البرنامج مستوحاة من الفيديو الخاص
بهيلتون الــذي نشر على «يــوتـيــوب» ،ويأخذ متابعيها
بصحبة هيلتون في جولة من متجر البقالة إلى طاولة
الطعام ،وهي تتعلم بالفعل طريقها داخل المطبخ.
يــأتــي ذل ــك بــالـتــزامــن مــع انـتـشــار خـبــر حـمــل الممثلة
والمغنية وعارضة األزياء األميركية ،صاحبة الـ  40عاما،
لطفلها األول مــن رجــل األعـمــال وخطيبها كــارتــر ريــوم،
بمساعدة عملية جراحية ساعدتها على الحمل ،األمر
الذي نفته هيلتون أمس.
وأكدت النجمة األميركية في حلقة البودكاست الخاص
ً
بها  ،This is Parisأنها ليست حامال في الفترة الحالية،

مــوضـحــة أن ـهــا تـنـتـظــر إت ـم ــام زفــاف ـهــا حـتــى تــأخــذ هــذه
الخطوة الجدية.
وق ــال ــت ه ـي ـل ـتــون إن الـ ـش ــيء ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي تـنـتـظــره
ً
ً
حاليا هو عرض برنامجها الذي تعده حاليا مع منصة
نتفليكس  ،Cooking With Parisكــا شـفــة أنـهــا بصدد
صنع فستان زفــافـهــا ،الــذي مــن المتوقع إقامته فــي أي
وقت خالل عام .2022
وكانت هيلتون أعلنت في يناير الماضي ،أنها تخضع
لـعــا جــات خــا صــة بالتحضير و تـجـهـيــز نفسها لحمل
طفل أنابيب ،لتحمسها لتكوين أســرة يوما ما وعيش
حياة حقيقة.
وتقدم كارتر ريوم لخطبة هيلتون في فبراير الماضي،
بعد ارتباطهما عاما ،وقالت األخـيــرة في حــوار لمجلة
ً
فوغ إنه يجعلها شخصا أفضل وكان يستحق االنتظار
كل هذه السنوات.
ً
وكانت هيلتون احتفلت أخيرا بعيد ميالدها بصحبة
مـجـمــوعــة مــن أصــدقــائـهــا وخـطـيـبـهــا ،فــى حـفــل تضمن
وجود الكثيرين من المقربين لها ،والتي أكدت أن هيلتون
حرصت على إقامة حفل كبير رغم مــرور شهر بالكامل
على عيد ميالدها.
وأضاف التقرير أن هيلتون عاشت عيد ميالد مميزا في
فبراير الماضي ،بعدما قرر خطيبها تقديم خاتم الخطوبة
لها بنفس يوم ميالدها ،إال أن ذلك لم ينسهما االحتفال
مع األصدقاء بعد شهر في حفل شهد تورتة على شكل
باريس هيلتون وأحد فساتينها المميزة.

أبيجيل برسلين
رصدت عدسات المصورين النجمة األميركية الشابة أبيجيل
برسلين في العرض األول لفيلمها  ،Still waterوالذي تتصدى
فيه للبطولة إلى جانب النجم العالمي مات ديمون.
وانطلقت عروض الفيلم أمس األول بمدينة نيويورك ،وسط
توقعات بأن يسجل إيرادات قياسية حول العالم .ويتناول فيلم
 Still waterقصة سفر أحــد عمال النفط األميركيين مــن وإلــى
مرسيليا لزيارة ابنته المسجونة ،بسبب جريمة قتل َّتدعي أنها
لم ترتكبها ،ويكافح األب لمواجهة حواجز اللغة واالختالفات
الثقافية والنظام القانوني ،ويجعل األب مهمته الشخصية هي
تبرئة ابنته.
الفيلم كتبه توماس بايديجين ونويه دبــرا ،ومــن سيناريو
ماركاس هينشاي وتوم مكارثي ،وبطولة :مات ديمون في دور بيل
بيكر ،وأبيجيل برسلين في دور أليسون ،وكميل كوتين في دور
فيرجيني ،وديانا دوناجان في دور شارون ،وروبرت بيترز في
دور القس ،إلى جانب :ديفيد سي تام ،وجيك واشبورن ،وجينيفر
ري ،وليساندرو بوكاتشي ،وجاستن فرانس ،وكيلي بيالتشي.

َ
رحيل رمزين من عمالقة
الموسيقى العالمية

َّ
ودعـ ـ ـ ـ ــت ال ـم ــوس ـي ـق ــى اث ـن ـيــن
م ــن أه ــم رم ــوزه ــا ح ــول ال ـعــالــم،
حـيــث رح ــل أس ـط ــورة موسيقى
الـمـيــريـنـجــي خـ ــوان دي دي ــوس
«جــونــي» فينتورا عــن  81عاما،
إثر تعرضه ألزمة قلبية.
وأعلن لويس أبي نادر رئيس
ال ــدومـ ـيـ ـنـ ـيـ ـك ــان ال ـ ـح ـ ــداد ث ــاث ــة
أيــام في الـبــاد ،لوفاة رجــل يراه
الكثيرون أعظم مغني ميرينجي،
وه ــو ن ــوع م ــن ال ـغ ـنــاء الـمـمـتــزج
بالرقص نشأ في البالد ،ويضرب
فينتورا
بجذوره في هويتها القومية.
وقال أبي نادر في نعيه« :اليوم
يشعر كل مواطن في الدومينيكان بأسى عظيم .اليوم جميعنا
فــي ح ــداد» .وذاع صيت فينتورا بعد فــوزه فــي مسابقة إذاعية
بالخمسينيات ،ثم سجل  105ألبومات موسيقية خالل مسيرته
المهنية ،التي امتدت ألكثر من  50عاما.
كما رحل الموسيقي األميركي الشهير جوي جورديسون عن
ً
 46عاما ،والذي تم اختياره كأفضل عازف درامز في األعوام الـ25
األخيرة ،كما أنه الشريك المؤسس لفرقة «سليبنوت» األميركية،
التي فازت بأول جائزة «غرامي» لها عام .2006

هيلتون في البرنامج

باريس هيلتون

جاستن بيبر يفاجئ جمهوره
بحفل كيد الروي

« »Jungle Cruiseفي دور كريس هيمسوورث ّ
يدرب
ابنته على التزلج والفروسية
العرض األميركية اليوم

إيميلي بالنت

بيبر وزوجته
فاجأ النجم العالمي جاستن بيبر ،جمهوره بالصعود على
خشبة المسرح في حفل هوليوود بالديوم الشهير الذي أقيم أمس
األول ،لمشاركة الحفل مع كيد الروي ،في الحفل الموسيقي الفريد
ً
من نوعه الذي يقام سنويا.
ً
وقام بيبر ( 27عاما) بأداء أجزاء من أغانيه الموسيقية المتنوعة،
ً
ومشاركة بعض األغــانــي مع الروي ( 17عــامــا) ،ليخطف األنظار
بقميصه األح ـمــر ،وبـنـطـلــون الجينز األزرق ،وحــذائــه الــريــاضــي
األبيض.
وكشفت تقارير فنية عن سعر إطاللة النجمة وعارضة األزياء
هايلي بالدوين ،زوجة بيبر ،والتي أطلت أثناء الحفل وهي ترتدي
فستانا الفتا لألنظار يبلغ سعره  1140دوالرا ،وهــو ما يجعله
أحد أغلى فساتين العارضة الشهيرة ،خصوصا أنها ارتدته أثناء
ً
ذهابها إلى رحلة بحرية طويلة بصحبة بيبر ُ
لجزر اليونان أخيرا.

كريس هيمسوورث

تنطلق اليوم عــروض فيلم المغامرات واإلثــارة ،Jungle Cruise
في دور العرض األميركية ،وذلــك بعد يومين من انطالق عروضه
في فرنسا.
وكانت الشركة المنتجة طرحت المقطع الترويجي للفيلم قبل
أيام على «يوتيوب» ،استعدادا لطرحه بدور السينما العالمية ،وحاز
المقطع آالف عالمات اإلعجاب.
وكان قد تم تأجيل طرح الفيلم عاما كامال ،حيث كان من المقرر
أن ُيطرح في  24يوليو من العام الماضي.
ويـ ــدور الـفـيـلــم ح ــول رحـلــة ديــزنــي الن ــد الـتــرفـيـهـيــة ،حـيــث يقوم
مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهري صغير عبر غابة مليئة
بالحيوانات والزواحف الخطرة ،لكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.
العمل من إنتاج شركتي ديزني و .20th centuryوهو بطولة النجم
العالمي دواين جونسون (ذا روك) ،والنجمة الشهيرة إيميلي بالنت.

يبدو أن النجم العالمي كريس هيمسوورث يتمتع بالكثير من
ً
الـمــواهــب ،بـعـيــدا عــن الـتــي ُيظهرها فــي أعـمــالــه السينمائية لعالم
مارفل ،والتي ّ
يجسد فيها شخصية  Thorالشهيرة ،فهو ّ
مدرب جيد
لتعليم التزلج والفروسية ،وفق ما ظهر في أحدث ظهور له .وشارك
هيمسوورث ،متابعيه وجمهوره ،بمقطع فيديو قصير يظهر من
خالله وهو يساعد ابنته في تعلم التزلج ،وفي مقطع آخر وهو يراقبها
أثناء ركوبها للخيل .وظهر الممثل األسترالي ( 37عاما) وهو حريص
على تعليم ابنته ،التي بدا عليها السعادة والحماس أثناء التمرين.
وعلى المستوى الفني ،يستعد النجم العالمي لخوض تجربته
السينمائية الـجــديــدة ،مــن خــال الفيلم المرتقب Thor: Love and
 ،Thunderوال ــذي يـقــوم مــن أجـلــه بتمارين خــاصــة أكسبت جسمه
شكال رياضيا وقــويــا ،وفــق مــا ظهر فــي فيديو نـشــره على حسابه
بـ«إنستغرام» أخيرا.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مـهـنـيــا :تـنـتـظــرك م ـكــافــأة غـيــر متوقعة ،مهنيا :حاول المحافظة على تفاؤلك ،من
ً
أجل مستقبل واعد بالخير.
تقديرا لمجهودك الكبير في عملك.
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :يــريــد الـحـبـيــب أن يـسـمــع منك عاطفيا :بما أنك تحب فعال ،فإنه يمكنك
كلمات ّ
أن تلوم وأن تصحح.
حب ترضي غروره.
ً
ً
اجتماعيا :انتبه من المظاهر ،فكم من عدوّ
ُ
اجتماعيا :يقال إن الدنيا كالماء المالح
ً
ارتدى ثياب صديق.
كلما شربت منه ازددت عطشا.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :الـنـجــاح فــي أعـمــالــك يقتضي
األمانة والثبات على وعدك.
ً
ً
عاطفيا :تلتقي صدفة وجها من الطرف
اآلخر ،ويدور بينكما حوار لطيف.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أح ــد أفـ ــراد الـعــائـلــة يعاني
ً
ً
مرضا صعبا ،وعليك الوقوف إلى جانبه.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :قبل أن تلعن الظالم أضــئ ولو
شمعة واحدة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـفــرح حـبـيـبــك مـتــى شــاهــدك
تشقى في سبيله.
ً
اجتماعيا  :دع أفعالك تخبر عنك ،وال
ُ
تكثر الكالم.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :لــدى بعض األشـخــاص تأثير على
ً
ُ
مشاريعك ،فكن حذرا منهم.
ً
ً
عــاطـفـيــا :أن تـحــب وتـتـعــذب قـلـيــا خـيــر لك
من أال تحب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال ي ـغــرك اب ـت ـســام أح ــده ــم ،فقد
ً
ً
يخفي تحته حقدا دفينا.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تتوارى أمامك المشاكل واحدة تلو
األخرى ،وتصفو األجواء.
ً
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ع ــاج ــا أم آجـ ــا س ــوف تعترف
بحبك وتحافظ عليه.
ً
اجتماعيا :إذا أصلحت ما بينك وبين الله
أصلح الله ما بينك وبين الناس.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـت ـص ــرف ب ـف ـظــاظــة م ــع ال ــذي ــن
ً
يعملون معك خوفا من انعكاساتها.
ً
عاطفيا :أن تجلب السرور إلى قلب الحبيب
أجمل هدية تقدمها له.
ً
اجتماعيا :ال يكفي أن تتمنى الصحة ألهلك،
بل يجب أن تكون إلى جانبهم.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ّ
فصمم
مهنيا :اإلرادة تصنع المعجزات،
على إنجاز أعمالك بعزيمة.
ً
عاطفيا :خفف الضغط عن الشريك ،ودعه
ّ
يعبر بالحوار عن أفكاره.
ً
اجتماعيا :التقوى خير زاد لك ،وهي التي
ُ
تريح قلبك وتسعدك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :بــاسـتـطــاعـتــك أن ت ـكــون محط
األن ـ ـظـ ــار فـ ــي ع ـم ـلــك وم ـ ـحـ ــور ال ـحــركــة
المنتجة.
ً
ً
عاطفيا :كل ما تعمله ُيعد باطال ،إن لم
ً
تفكر في الحبيب أوال.
ً
ً
اجتماعيا :ال تــر ُكــن إلــى الــدنـيــا كثيرا،
ً
فطالما كان صدقها كذبا.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مهنيا  :الصبر فــي عملك يجعلك ماسكا
جميع أمورك بكل ثقة.
ً
عاطفيا :تقع في غرام َمن ال يناسبك ثقافة
ً
ويالحقك دائما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال شـ ــيء أف ـض ــل م ــن صحتك
ً
الجسدية ،فحافظ عليها ،لتبقى مرتاحا.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :إذا واجهتك الـظــروف بقساوة،
فما عليك سوى الصبر إلى أن تزول.
ً
عاطفيا :بالحب تنتصر ،ومــن دونــه ال
يمكنك التعامل مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :ال يكفي أن تصنع الخير ،بل
ينبغي أن تعرف لمن تصنعه.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :إذا صادفتك صعوبات في عملك،
َ
فال تخف ،ألن هناك من يقف معك.
ً
ّ
استمرت،
عاطفيا  :غيرتك الفائضة إذا
تصلك إلى االنفصال.
فسوف ً ُ
اجـتـمــاعـيــا :ق ــل ال ـص ــدق ،فــال ـكــذب ال ــذي
ينفعك يضرك.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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نوال الحمود :الفن بجميع أشكاله مرآة للشعوب

َّكرمت شخصيات ثقافية وأدبية في االتحاد الدولي للمثقفين العرب
فضة المعيلي

أفادت الشيخة نوال الحمود
أن الفن بجميع أشكاله هو
مرآة للشعوب ،يعكس
ثقافتها وتاريخها ،الفتة إلى
أن الفنانين والمفكرين هم َمن
يمهدون السبيل لتقدم األمم
ُورقيها.

َّ
كرمت الشيخة نوال الحمود
ً
عددا من الشخصيات الثقافية
واألدبية والتشكيلية باالتحاد
ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـم ـث ـق ـف ـيــن الـ ـع ــرب،
تقديرا لجهودهم المستمرة
في االرتقاء بالثقافة العربية
في ميادينها المختلفة .ومن
المكرمين :الفنان التشكيلي
س ــام ــي م ـح ـمــد ،ود .إبــراه ـيــم
سالم ،والكاتبة إلهام الشمري،
والشاعرة ثمر الشناوي.
وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،قــالــت
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــود" :ي ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــدنـ ـ ــي أن
أتواجد اليوم بين كوكبة من
األدبــاء والمفكرين والفنانين
والمثقفين مــن جميع ا ل ــدول
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،فـ ــال ـ ـفـ ــن ،ب ـج ـم ـيــع
أش ـكــالــه ،ه ــو مـ ــرآة لـلـشـعــوب،
يـعـكــس ثـقــافـتـهــا وتــاريـخـهــا،
والـ ـفـ ـن ــان ــون والـ ـمـ ـفـ ـك ــرون هــم
َمن يمهدون السبيل لتقدمها
ُ
ورقـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـصـ ــرح
ال ـ ـشـ ــامـ ــخ لـ ــات ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي
للمثقفين ا لـ ـع ــرب ،بــأ صــا لـتــه
ومـ ـب ــادئ ــه وع ــراقـ ـت ــه ون ـب ــال ــة
قواعده وأهدافه ُ
ورقي مساره
الراسخ".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت" :ي ـ ـس ـ ـعـ ــدنـ ــي
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـح ـف ــل ال ـت ـكــري ـمــي،
بـ ـحـ ـض ــور الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
ال ـم ـم ـث ـل ــة ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد ،ت ـك ــري ــم
نخبة مــن أدبــائـنــا وشعرائنا
والفنانين األفاضل ،لجهودهم
ومساعيهم النبيلة وريادتهم
الجليلة في خدمة اإلنسانية
ون ـ ـشـ ــر األدب ال ـ ــراق ـ ــي وق ـي ــم

الشيخة نوال الحمود مكرمة سامي محمد
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـب ـ ــة وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ،م ــع
ال ـت ـم ـن ـي ــات ل ـج ـم ـي ــع أعـ ـض ــاء
االتحاد بالتوفيق".
م ــن ج ــان ـب ــه ،أشـ ـ ــاد األم ـي ــن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد د .بـ ـس ــام
س ــوي ــدان ،بـ ــدور االتـ ـح ــاد في
إثراء الحركة الثقافية العربية،
مــن خــال الـتــواصــل المستمر
على صفحات االتحاد الدولي
للمثقفين العرب.
بـ ــدورهـ ــا ،ق ـ َّـدم ــت ال ـشــاعــرة
واإلذاع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ث ـ ـمـ ــر ال ـ ـش ـ ـنـ ــاوي
ب ــرن ــام ــج الـ ـحـ ـف ــل ال ـت ـكــري ـمــي
ال ـ ـ ـ ـ ُـم ـ ـ ـ ــذاع ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــواء ف ــي
جميع أن ـحــاء الــوطــن العربي
والــدول األجنبية عبر وسائل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي وعلى
الـصـفـحــة الــرس ـم ـيــة لــاتـحــاد
الدولي للمثقفين العرب ،الذي
يحتوي على أكثر من  55ألف
عضو من مختلف دول العالم.

وتــم توقيع الـشـهــادات وبثها
لـلـمـكــرمـيــن ال ـم ــوج ــودي ــن في
الـكــويــت بـحـضــورهــم ،وأيضا
للمكرمين من مختلف الــدول
مباشرة على الهواء ،بحضور
تفاعلي عبر التواصل المباشر
من خالل الميديا.
م ــن نــاحـيـتــه ،أشـ ــاد رئـيــس
راب ـ ـ ـطـ ـ ــة م ـ ـبـ ــدعـ ــي م ـ ـصـ ــر فــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت هـ ـ ـش ـ ــام الـ ــرفـ ــاعـ ــي،
ب ــاالتـ ـح ــاد ،ودوره ف ــي نـشــر
الثقافة العربية بين األوطان،
بـقـصـيــدة ش ـعــريــة ع ـ َّـب ــرت عن
روح الـتـفــاعــل والـمـحـبــة بين
الـ ـشـ ـع ــراء وال ـف ـن ــان ـي ــن م ـه ــداة
لـ ـلـ ـشـ ـيـ ـخ ــة نـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح،
كونها رئيس االتحاد الدولي
للمثقفين العرب.
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب واألديـ ـ ـ ـ ــب
مجدي شعيشع أهمية القصة
القصيرة كمجال إبداعي يثري

عبدالواحد يطرح كليب «غن» بمشاركة سبت

فؤاد عبدالواحد وشيالء سبت

ً
 287تشكيليا يشاركون
في «الفن ...ذاكرة األمة»
•

القاهرة  -محمد الصادق

بمشاركة  ٢٨٧فنانا ،بعدد  ٣٥٣عمال فنيا ،ينظم
قطاع الفنون التشكيلية الدورة ا لـ  42لمعرضه العام
بعنوان "الفن ...ذاكرة األمة" .وتمثل األعمال المشاركة
العديد من المجاالت المختلفة ،واال تـجــا هــات الفنية
التي تعكس حركة الفن التشكيلي المصري المعاصر.
وتفتتح وزيرة الثقافة د .إيناس عبدالدايم ،المعرض
العام في  ٢أغسطس بقاعة الفنون بساحة دار األوبرا.
ويشهد االفتتاح حضور د .خالد سرور رئيس قطاع
الفنون التشكيلية ،ود .أمجد سليمان القوميسر العام
لـهــذه ا ل ــدورة ،ونخبة مــن المثقفين وا لـنـقــاد ُ
ومحبي
الـفـنــون .ويـتــم تـكــريــم  4فنانين فــي هــذه ال ــدورة ،هــم:
الفنان محيي الدين حسني ،والفنان الراحل صبري
ع ـبــدال ـغ ـنــي ،وال ـف ـنــان ال ــراح ــل ســامــح الـبـنــانــي،
وال ـف ـن ــان ال ــراح ــل
أحمد جاد.
ُيـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض
العام للفنون
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة،
الـ ـ ــذي يـنـظـمــه
ق ـطــاع الـفـنــون
ال ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام،
ح ـ ـ ـ ــدث مـ ـنـ ـف ــرد
ي ـع ـكــس ال ــواق ــع
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ـك ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ب ـكــل
اتجاهاته.

فضة المعيلي

أطـ ـل ــق ال ـك ــات ــب الـ ـش ــاب حسن
العوض قصته المصورة "االنتقام"،
التي تدور وقائعها بين شخصين
تحدث خصومة بينهما فيسجن
أحدهما ،وعند انقضاء مدة عقوبته
يخرج مــن السجن ،ويتملك قلبه
الحقد وحب االنتقام بسبب األيام
التي عاشها خلف األسوار مسلوب
الحرية تأكله الحسرة والندم.
وتدعو الحكاية إلى التخلي عن
األفكار السلبية واألمور التي من
شأنها أن تضع اإلنسان في دوامة
يـصـعــب ال ـخ ــاص م ــن بــراثـنـهــا،
ك ـمــا تـتـضـمــن ال ـق ـصــة مجموعة
م ــن ال ـع ـبــر سـيـكـتـشـفـهــا ال ـق ــارئ
عـنــدمــا ي ـقــرأ الـعـمــل ،ف ـيــرى كيف
أدت المشاعر السلبية على ضياع
مـسـتـقـبــل الـ ـف ــرد ،ل ــذل ــك تتضمن
ً
الحكاية أحداثا تدعوه إلى التحلي
بصفة التسامح التي هي بمنزلة

غالف اإلصدار

حسن العوض

الممحاة التي تزيل آثار الماضي
المؤلم.
وي ـق ــول ال ـع ــوض ع ــن ال ــرواي ــة:
"ت ـطــرح ت ـســاؤال هــو أن الشخص
ال ـح ــر ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان يـكــون
سجين أف ـك ــاره وهــواج ـســه ،التي
تكون آثــارهــا أقسى من الشخص
المسجون".
وأكــد العوض ،في حديثه،
أن كتابة القصة أمر من الممكن
أن يكون يسيرا ،لكن إذا رجعنا
ل ـم ـقــولــة ال ـك ــات ــب ال ـبــري ـطــانــي
صموئيل جونسون" :ما ُيكتب
دون ج ـهــدُ ،ي ـق ــرأ دون مـتـعــة"،
مشيرا إلى أن الكتابة تحتاج إلى
تخطيط جيد لهيكلها ،والقدرة
على الكاتبة الجيدة واستخدام
لغة السرد والحوار ،وإثارة مشاعر
القارئ باألحداث المتسلسلة.
وأضـ ـ ــاف الـ ـع ــوض أن ال ـقــاص
ال ـن ــاج ــح ال ي ــرك ــز ع ـل ــى ح ـ ــدث أو
شخصية مـعـيـنــة ،بــل يــركــز على
كل جوانب العمل بطريقة متوازية
ودقيقة.

بعد أن نشرت الفنانة اإلماراتية
ً
أح ـ ـ ــا م صـ ـ ـ ــورا مـ ــن ف ـي ــدي ــو كـلـيــب
ألغـنـيـتـهــا "ت ـس ــول ــف ع ـب ــرت ــي" في
صفحتها الخاصة بموقع التواصل
االجتماعي ،أثارت الصور إعجاب
الـفـنــانــة الـلـبـنــانـيــةنــانـســي عجرم
والمتابعين.
َّ
وعلقت نانسي على المنشور،
قـ ــائ ـ ـلـ ــة" :ال ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة م ـ ـل ـ ـكـ ــة! ب ـف ـن ـهــا
وحضورها وأناقتها وموهبتها"،
ف ـ ــأع ـ ــادت أح ـ ـ ــام ن ـش ــر مـ ــا كـتـبـتــه
ً
نانسي ،وأرفقت تعليقا قالت فيه:
"حبيبتي إنتي ،وهذا ينطبق عليك
بــال ـحــرف .أسـعــدتـنــي هــالـتـغــريــدة
المحبة .نانسي عجرم بحبك".
ُي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن أ غـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة " ت ـ ـسـ ــو لـ ــف
ع ـبــرتــي" م ــن أل ـب ــوم أح ــام األخـيــر
ً
(فدوة عيونك) ،والذي القى رواجا
ً
كبيرا في العالم العربي ،وتضمن
ً
ً
 26عـمــا غـنــائـيــا ،مـنـهــا" :حــزي ـن"،
"ما سألت إال عليك"" ،فدوة عيونك"
وغيرها.
نانسي عجرم

أحالم

«موديل  »90تستعرض إنجازات اإلمارات في التسعينيات
تستعرض مسرحية ً«موديل
 »90المعروضة حاليا على
خشبة مسرح المركز الثقافي
بعجمان ،إنجازات اإلمارات في
حقبة التسعينيات من القرن
الماضي.

ً
ت ـ ـعـ ــرض حـ ــال ـ ـيـ ــا م ـس ــرح ـي ــة
"موديل  ،"90على مسرح المركز
ال ـث ـق ــاف ــي ب ـع ـج ـم ــان ،وه ـ ــي مــن
تــألـيــف ط ــال مـحـمــود ،وإخ ــراج
مروان عبدالله صالح وبطولته،
مع فاطمة الحوسني ،وموسى
البقيشي ،ورحاب العطر ،وعادل
خميس وأحمد مال الله.
ت ــدور ف ـكــرة "م ــودي ــل  "90في
قالب كوميدي اجتماعي تراثي،
ما بين الماضي والحاضر ،حول
ع ــائ ـل ــة ت ـع ـيــش ف ــي ب ـي ــت واح ــد
في تسعينيات القرن الماضي،
وتستعرض إن ـجــازات اإلم ــارات
مـنــذ تـلــك ال ـف ـتــرة ،وك ـيــف كــانــت
وإلى أين وصلت بفضل القيادة
ِّ
الــرشـيــدة .وتسلط الـضــوء على
أح ـ ـ ـ ــداث م ـه ـم ــة ،م ـن ـه ــا ص ـعــود
منتخب اإلم ــارات في كــرة القدم
إلـ ــى كـ ــأس ال ـع ــال ــم ،م ــع تـعــريــف
الـجـيــل الـجــديــد بـحـيــاة األج ــداد
ً
قديما.
ّ
وح ــول الـمـســرحـيــة ،فـقــد أكــد
مخرجها وبطلها الفنان مروان
ً
صــالــح أن ــه اسـتـبـشــر خ ـي ــرا مع
ب ــدء ع ــرض "مــوديــل  ،"90وق ــال:

اعـ ـت ــدت م ــن خـ ــال م ـس ــرح دبــي
األهلي ،بحكم أنني نائب رئيس
م ـج ـلــس إدارت ـ ـ ـ ــه ،أال أغ ـي ــب عــن
ً
المسرح نهائيا ،ألنه كل حياتي،
ً
ب ـح ـيــث أقـ ـ ـ ـ ِّـدم كـ ــل ع ـ ــام ت ـقــري ـبــا
ً
ً
ً
عـمــا مـســرحـيــا جـمــاهـيــريــا ُّ مع
ف ــري ــق ع ـم ـل ــي ،ل ـك ــن م ــع ت ــوق ــف
ال ـحــركــة الـمـســرحـيــة فــي الـعــالــم
ُبسبب تفشي جائحة "كورونا"،
ألـغـيــت وتـ ّ
ـأجـلــت كــل المشاريع
المسرحية حتى إشعار آخر.
وأضـ ـ ــاف ص ــال ــح :اسـتـطـعـنــا
تنفيذ "مــوديــل  "90مــع االلـتــزام
ب ـكــافــة اإلج ـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
لضمان ا لـســا مــة لفريق العمل
والحضور.
م ــن جـهـتـهــا ،ع ـ ّـب ــرت الـفـنــانــة
فاطمة الحوسني عن سعادتها
بالمشاركة في بطولة هذا العمل
المسرحي الـكــومـيــدي الـهــادف،
ً
ُ
نعش "أبو الفنون" مجددا،
الذي ي ّ
بعد توقفه لفترة طويلة ،الفتة
إلـ ـ ــى أنـ ـه ــا سـ ـعـ ـي ــدة ب ـ ـ ــدور األم
ِّ
"مـ ـح ــارة" ،السـيـمــا أن ــه يــذكــرهــا
ب ــزم ــن ال ـط ـي ـب ـيــن ،وال ـ ـعـ ــودة من
خــالــه إل ــى حـيــاة األج ـ ــداد ،وقــد
ً
اهتمت كثيرا بكل تفاصيل هذا
الدور ،من مالبس ومكياج حتى
تظهر بالشكل المطلوب وتحاكي
بـمـظـهــر هــا ف ـتــرة ّالتسعينيات،
مطالبة بــدعــم صــنــاع المسرح،
لكي يعود "أبو الفنون" إلى أيامه
الذهبية من جديد.

وجبة كوميدية

لقطة من المسرحية

ّ
وبدوره ،أكد موسى البقيشي
ِّ
يجسد دور األب "جلبوت"
الذي
فـ ــي الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ،أن ال ـم ـس ــرح
بالنسبة لــه هــو الـحـيــاة ،وق ــال:

خبريات
«صعبة» لتامر حسني
تحقق  34مليون مشاهدة

تصدرت أغنية "صعبة"
للنجم تامر حسني تريند
"يوتيوب" ،واحتلت املركز
الثالث ،وحققت  34مليون
مشاهدة فى أسبوع
فقط ،منذ طرحها في
احتفاالت عيد األضحى،
واألغنية من كلمات
وألحان عزيز الشافعي،
توزيع عبدالرحمن شوقي،
وماستر علي فتح الله،
وإخراج تامر حسني.
ويعرض للنجم تامر
ً
حاليا فيلم "مش
حسني
أنا" فكرة وسيناريو وحوار
وبطولة تامر حسني،
وإخراج سارة وفيق،
ويشارك في بطولته حال
شيحة ،وماجد الكدواني،
وسوسن بدر ،وشيرين،
وحجاج عبدالعظيم.
وتدور أحداثه حول حسن
الذي ُيصاب إصابة غريبة
تفقده السيطرة على يده،
فيصبح مع مرور الوقت
ضحية العديد من املوقف
الصعبة واملحرجة ،بينما
يرفض كل من حوله
تصديق حالته.

إياد نصار يدخل قريبًا
«الباب األخضر»

نانسي عجرم معجبة
بصور أحالم

َّ
صور األغنية في دبي من إخراج ياسر الياسري
بعد نشر صــورتـهــا الـتــي أث ــارت الـجــدل والـتـســاؤالت بين
ً
الجمهور ،عــرض الفنان فــؤاد عبدالواحد مقطعا مــن أحــدث
َّ
المصورة بعنوان "غــن" ،والــذي شاركته به الممثلة
أغنياته
شيالء سبت ،من ألحان الموسيقار د .طالل ،وكلمات فهد
عافت ،وإخراج ياسر الياسري ،عبر قناة روتانا بموقع
يوتيوب.
وأب ــدت شـيــاء سعادتها بمشاركة فــؤاد فــي الكليب
الجديد ،وقالت عبر حساباتها بمواقع التواصل االجتماعي:
"ب ـص ــراح ــة ،م ــا تــوقـعــت ال ـلــي ص ــار م ــع ص ــورت ــي م ــع األخ
والـصــديــق الـفـنــان ف ــؤاد عـبــدالــواحــد ،حتى مــا لحقت أرد.
لكن أبشركم ،جمعني معاه كليب روعة ألغنية (غن) ،ألحان
الـمــوسـيـقــار ط ــال ،وإخ ــراج يــاســر ال ـيــاســري .وأضــافــت:
"فواد مثل اخوي .عطوني رايكم فينا بالكليب ...حلوين؟".
من جهته ،نشر عبدالواحد مقطعا مصورا من أغنيته
َّ
عبر حساباته بمواقع التواصل االجتماعي ،وعــلــق" :يا
جماعة ،شيالء سبت أخت وصديقة ،اجتمعت أنا وياها في
أغنيتي المصورة الجديدة (غن) ،ألحان الموسيقار طالل،
وكلمات فهد عافت ،وتوزيع زيد نديم ،ومكس وماستر
جاسم محمد ،وإخراج ياسر الياسري .تفاعلكم مع الصورة
دليل محبتكم واهتمامكم .كل التقدير والحب لكم .وانتظر
رايكم بالكليب على قناة روتانا بيوتيوب".
وك ــان ال ـيــاســري ص ـ َّـور الـكـلـيــب عـلــى م ــدار يــومــي عمل
فــي عــدد مــن المناطق والـمــواقــع بمدينة دبــي ،منها المنطقة
السياحية حتا ،ضمن أعلى وأضخم إمكانيات التصوير.
وكان فؤاد أصدر أغنية "غن" من ألحان الموسيقار طالل في
الميني ألبوم الجديد "حلم وال علم" ،وهي األغنية الثالثة الذي
يصورها من األلبوم ،بعد أغنية "حلم وال علم" ،إخراج الياسري
ً
أيضا ،وأغنية "ارحم مشاعرنا" إخراج بسام الترك.

العوض« :االنتقام» ...دعوة
إلى التخلي عن المشاعر السلبية
•

الحركة الفكرية واألدبية بين
المهتمين بالثقافة العربية.
وفي تبادل حواره مع الشيخة
نــوال الصباح أشــار إلــى شدة
اإلقبال على المسابقة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أك ــد الـمـنـســق
لمعرض الفنانين المصريين
فـ ـ ــي ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت د .إ بـ ــرا ه ـ ـيـ ــم
سـ ــام ،أ ه ـم ـيــة دور اال ت ـح ــاد
ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـم ـث ـق ـف ـيــن الـ ـع ــرب
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــرب ـ ـ ــط ب ـ ـيـ ــن الـ ـثـ ـق ــاف ــة
األدب ـيــة والـشـعــريــة والـفـنــون
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـلـ ـي ــة ف ـ ـ ــي ت ـش ـك ـي ــل
وجدان اإلنسان وبنائه بناء
ح ـس ـيــا يـسـتـطـيــع م ــن خــالــه
أن يستمتع بجوانب الجمال
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،وم ـ ـ ــا ي ـ ـقـ ــوم بــه
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـمـثـقـفـيــن
ا لـعــرب بجمع تـلــك الثقافات
الفنية المختلفة في بوتقة
واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،لـ ـتـ ـنـ ـش ــر ل ـل ـع ــال ــم
أو ج ــه ا لـثـقــا فــات المختلفة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوب الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
واألجنبية ،ما ّ
يقرب مجال
اإلب ـ ـ ــداع بـ ـص ــورة واس ـع ــة
تـشـمــل ك ــل كــاتــب وشــاعــر
وفنان ،فالفن عمل واحد
وروح وا حـ ـ ـ ــدة .بـ ـ ــدوره،
أ شــاد أحمد أبوالعينين
ب ـم ـص ــداق ـي ــة وش ـف ــاف ـي ــة
االت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــي
ل ـل ـم ـث ـق ـف ـيــن ال ـ ـعـ ــرب فــي
تـ ـحـ ـكـ ـي ــم الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات
القصصية وا لـشـعــر يــة
بشكل حيادي.

١١

مسك وعنبر

قرأ الفنان إياد نصار
سيناريو فيلم «الباب
األخضر» عن رائعة
الكاتب الراحل أسامة أنور
عكاشة من إخراج رؤوف
عبدالعزيز ،بعد تعاقده
أخيرا مع ورثة الكاتب
الراحل أسامة أنور عكاشة
على شراء حقوق سيناريو
الفيلم ،ووافق بشكل
مبدئي على العمل الجديد.
ّ
وأجل إياد املشاركة في
العمل وبدء التحضيرات
والتصوير حتى االنتهاء
من عرض مسرحيته
الجديدة «ياما في الجراب
يا حاوي» مع الفنان الكبير
يحيى الفخراني بني
اإلسكندرية والقاهرة خالل
األيام القليلة القادمة.
ومن املقرر أن يقدم الفيلم
الجديد شكال معاصرا
ألحداث عاشتها مصر
قبل  30عاما حول «مصل»
يسبب ّ
تغيرا في األخالق
والصفات ،في إطار من
الخيال العملي يناسب
الوقت الحالي ،حيث كان
املؤلف الراحل سابقا
عصره ،ومن املقرر أن
يكون العمل من األعمال
الضخمة.

أشرف زكي يبتعد
عن أكاديمية الفنون

فاطمة الحوسني
ِّ
تمثل لي "موديل  "90عودة إلى
الديار واألهل والجمهور ،فهذه
ّ
الـعــودة مفعمة ومغلفة بالحب
واالشتياق لخشبة المسرح التي
ظهر من خاللها موسى البقيشي
ومجموعة كبيرة من المبدعين
في التأليف والتمثيل واإلخراج،
ً
متمنيا أن ِّ"تكون عودة حميدة
ُ
وأن نكون وفقنا في تقديم وجبة
كوميدية اجتماعية هادفة".
أمــا مؤلف المسرحية الفنان
اإلم ــارات ــي ط ــال مـحـمــود ،فقال
إن ال ـم ـســرح ـيــة ع ــرض ــت ط ــوال
فترة عيد األضحى على خشبة
م ـ ـسـ ــرح ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـثـ ـق ــاف ــي فــي
ً
عجمان ،وكان الجمهور متشوقا
للعرض وألبطاله فريق مسرح
دبي األهلي ،وحقق العرض األول
ً
نجاحا منقطع النظير ،لدرجة أن
الجمهور في العرض األول جاء

ل ـح ـضــور ك ــل الـ ـع ــروض ،ول ـهــذا
ت ــم ت ـم ــدي ــد ع ـ ــرض ال ـم ـســرح ـيــة
حـتــى األس ـب ــوع ال ــذي يـلــي عيد
األضحى.

الوالء واالنتماء
" مـ ـ ـ ـ ــود يـ ـ ـ ـ ــل  "90مـ ـس ــر حـ ـي ــة
ك ــوم ـي ــدي ــة هـ ــادفـ ــة ،تـسـتـعــرض
خ ـ ـ ـ ــال  3س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات
اإلمارات منذ التسعينيات حتى
ِّ
ال ـ ـيـ ــوم ،وت ـ ـعـ ــزز م ـع ــان ــي الـ ــوالء
واالنتماء للوطن.
ويقتصر الحصول على تذاكر
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ،ل ـحــام ـلــي ش ـه ــادة
الـ ـلـ ـق ــاح مـ ــن ت ـط ـب ـيــق ال ـح ـص ــن،
ومسحة األنف  ،PCRقبل حضور
العرض بـ  48ساعة ،مع التأكيد
عـلــى االل ـت ــزام ب ـشــروط السالمة
طوال التواجد في المسرح.

تقاعد نقيب املهن التمثيلية
ورئيس أكاديمية الفنون
الفنان د .أشرف زكي عن
عمله لبلوغه سن الستني،
ووجهت وزيرة الثقافة
د .إيناس عبدالدايم الشكر
له النتهاء مدة رئاسته
لألكاديمية ،وفقا ألحكام
القانون املنظم لعمل
األكاديمية وكلفت
د .غادة جبارة تسيير
أعمال األكاديمية.
ّ
ووجه د .زكي الشكر لوزيرة
الثقافة على الفترة التي
عمل بها رئيسا لألكاديمية
مؤكدا أن دعمها كان سببا
فى نجاح تنفيذ العديد
من املشروعات ،كما ّ
وجه
الشكر لعمداء وهيئات
تدريس املعاهد التابعة
على التعاون الشديد خالل
توليه رئاسة األكاديمية.
ويتفرغ زكي حاليا لنقابة
املهن التمثيلية ،وكذلك
األعمال الفنية املختلفة
التي ابتعد عنها خالل
الفترة املاضية.

ةديرجلا
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العراق :هجمات جديدة على األميركيين باستقبال الكاظمي

ّ
«الكاتيوشا» تهدد اتفاق سحب «القوات القتالية» ...وتوسع الشرخ بين «حلفاء إيران»
شن مسلحون هجمات
جديدة تستهدف الوجود
األميركي في العراق ،أمس،
بالتزامن مع عودة رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي
من واشنطن ،حيث اتفق مع
الرئيس جو بايدن على سحب
جميع القوات القتالية بنهاية ً
العام ،وجاءت الهجمات أيضا
في ظل خالفات بين الفصائل
المتحالفة مع إيران حول
االتفاق.

بعد ساعات من عودة رئيس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي م ـص ـط ـفــى
ال ـك ــاظ ـم ــي م ــن واشـ ـنـ ـط ــن ،بعد
زي ـ ـ ــارة ت ـ ـ ّـم ف ـي ـهــا االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
انتهاء "المهمة القتالية" للواليات
المتحدة في العراق بحلول نهاية
ال ـ ـعـ ــام ،س ـق ــط أم ـ ــس ص ــاروخ ــا
ك ــاتـ ـي ــوش ــا اسـ ـتـ ـه ــدف ــا مـحـيــط
ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة بالمنطقة
الخضراء في العاصمة بغداد ،في
حين تم استهداف رتلين للقوات
األم ـي ــرك ـي ــة ج ـن ــوب ال ـنــاصــريــة
بعبوتين ناسفتين.
وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر مـحـلـيــة،
سقط عدد من الشظايا على عدد
من المركبات المدنية ومنزل قرب
حي المنصور السكني القريب
من المنطقة الخضراء.
وأعلنت خلية اإلعالم األمني
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة ف ـتــح
ت ـح ـق ـيــق ب ــالـ ـح ــادث ــة ،الـ ـت ــي لـ ًـم
تخلف "خسائر تذكر" ،مضيفة
أن ال ـ ـصـ ــاروخ الـ ـ ــذي س ـق ــط في
ال ـم ـن ـصــور ان ـط ـلــق م ــن منطقة
ش ـ ـ ــارع ف ـل ـس ـط ـيــن ،الـ ـت ــي تـضــم
مكاتب ومقار الفصائل المسلحة
المتحالفة مــع إيـ ــران .ورأت أن
"هذا الفعل الخارج عن القانون
ً
ّ
يشكل تهديدا للمواطنين داخل
األحياء السكنية اآلمنة".

انشقاق «حزب الله»

استهداف السفارة
األميركية جاء بعد
ساعات على بيان
لـ «مجلس المقاومة»
ألمح إلى هدنة

كـ ـ ـم ـ ــا جـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم ب ـع ــد
تـســريــب أن ـبــاء عــن خــافــات في
ص ـفــوف "الـمـجـلــس التنسيقي
للمقاومة" العراقية ،الذي يضم
ف ـص ــائ ــل "كـ ـت ــائ ــب حـ ـ ــزب الـ ـل ــه ـ
ال ـع ــراق" ،و"الـنـجـبــاء" ،و"كتائب
سيد الشهداء" وغيرها ،أظهرت
ً
شرخا بين هذه الفصائل حول
كيفية التعامل مع االتفاق الذي
تــم الـتــوصــل إلـيــه بـيــن الرئيس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ورئ ـيــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي م ـص ـط ـفــى
الـكــاظـمــي ح ــول "إن ـه ــاء الـمـهــام
القتالية" للقوات األميركية في
نهاية العام.
وأف ــادت مـصــادر عراقية بأن
األمين العام لـ "كتائب حزب الله
ـ العراق" أبوحسين الحميداوي،
رف ـ ــض فـ ــي آخ ـ ــر اجـ ـتـ ـم ــاع عـقــد
لبحث القضية ،وقف الهجمات
والحديث عن هدنة حتى نهاية
ً
العام ،وغادر االجتماع ،معتبرا
أن "كل طرف سوف يعمل بشكل
ً
منفرد ،ويعمل الذي يراه مناسبا

عاهل األردن :فوائد استراتيجية
ّ
لقمة اليونان وقبرص
عراقيون شيعة يحيون عيد الغدير في مرقد اإلمام علي بالنجف أمس األول (أ ف ب)
دون التنسيق مع أي ميليشيا
أخرى".
ً
ووفـ ـق ــا ل ـم ـصــادر ف ــإن حــركــة
"عـ ـص ــائ ــب أهـ ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــق" ،ال ـتــي
يتزعمها رج ــل الــديــن الشيعي
قيس الخزعلي ،أكدت خالل آخر
اجتماع لـ "مجلس المقاومة" أنها
"جاهزة للمشاركة في الهجمات
الجديدة ،في حال نالت إجماع
المجلس".

بيان مشترك
وفــي وقــت الحــق ،صــدر بيان
م ـش ـت ــرك عـ ــن االجـ ـتـ ـم ــاع صـيــغ
بعبارات توفيقية ،اعتبر مراقبون
عراقيون أن الهدف منها الحؤول
ً
دون اتساع الشرخ ،ألمح ضمنيا
الــى االلـتــزام بهدنة حتى نهاية
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـت ـح ـقــق مـ ــن ان ـس ـحــاب
القوات األميركية.
وذكر البيان  6نقاط فند فيها
ن ـتــائــج الـ ـح ــوار االس ـتــرات ـي ـجــي
االميركي  -العراقي ،هي:
ً
"أوال ـ أن مــا ذك ــر فــي البيان
األميركي ـ العراقي في عبارة :إن
العالقة األمنية ستنتقل بالكامل

إلى المشورة والتدريب والتعاون
ّ
ـوح
االس ـت ـخ ـب ــاري تـعـنــي بــوضـ ٍ
أن الموضوع ال يتعدى اإلعالن
المخادع إلبقاء االحتالل ،ولكن
بتغيير عنوانه فقط ،وفــي هذه
الحال لن يتغير موقف المقاومة.
ً
ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــاـ أغـ ـفـ ـل ــت مـ ـخ ــرج ــات
ً
ً
الحوار سهوا أو عمدا أي حديث
عــن اح ـتــال ال ــوالي ــات المتحدة
ل ـ ــأج ـ ــواء الـ ـع ــراقـ ـي ــة وان ـتـ ـه ــاك
ً
ً
سيادته مرارا وتكرارا ،فال معنى
ّ
لــإعــان عــن سـحــب ال ـق ــوات مع
ّ
بقائهم محتلين ألجواء العراق.
ً
ثالثا :منذ عام  2014وبدايات
الـحــرب على تنظيم داع ــش كنا
نـسـمــع م ــن الـطــرفـيــن األمـيــركــي
والـعــراقــي أن الـقــوات األميركية
ف ــي الـ ـع ــراق لـيـســت ق ـتــال ـيــة؛ بل
ه ـ ــي ل ــاسـ ـتـ ـش ــارة وال ـ ـتـ ــدريـ ــب
ً
حـ ـ ـص ـ ــرا ،ل ـي ـف ــاج ــأ ال ـج ـم ـي ــع مــا
عــدانــا بــاإلعــان أن هــذه القوات
كانت قتالية ،فــإذا كــان الجانب
األمـ ـي ــرك ــي يـ ـك ــذب ط ـ ـ ــوال سـبــع
ّ
نصدقه اآلن؟ وإذا
سنوات فلماذا
كانت بعض الجهات تغطي على
الوجود القتالي بحجة أنه وجود
ً
اس ـت ـش ــاري س ــاب ـق ــا ،ف ـمــا ال ــذي

سيمنعها من تكرار ذلك اآلن؟
ً
رابـ ـع ــا -ف ــي ح ــال ت ــم اإلع ــان
ال ــرس ـم ــي ف ــي ن ـهــايــة الـ ـع ــام عن
رحيل جميع ّ
القوات األجنبية من
األراضي العراقية وإخالء جميع
القواعد منها ،فمن الذي سيثبت
أن هــذا اإلخ ــاء واالنـسـحــاب قد
ً
تـحـقــق ف ـع ـل ـيــا؟ وهـ ــل سيسمح
ّ
برلمانيةٍ نزيهةٍ بأن تدخل
جان
ِل ِل ٍ
إلى هذه القواعد من دون إنذار
مسبق لتفتيشها أو ستظل هذه
ّ
ومحمية؟
القواعد مغلقة
ً
ّ
خ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــا -مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا قـ ـ ـ ـ ـ ــدم
ّ
األميركيون غير
المستشارون
اختراق األجهزة األمنية للتخابر
ّ
والتجسس على البلد؟
ً
س ــادس ــا -الـمـقــاومــة ستبقى
على جاهزيتها الكاملة لحين
ّ
الحقيقي ،وسيكون
االنسحاب
ل ـهــا إجـ ــراؤهـ ــا ومــوق ـف ـهــا ال ــذي
ً
لن تتردد فيه إذا كان انسحابا
ًّ
شكليا ،وأن أي طيران أجنبي في
ً
ّ
ّ
األجواء العراقية سيعد معاديا؛
وسيتم التعامل معه بما يجعل
ّ
الندم على بقائهم أقل ما ينتابهم
على كذبهم وخداعهم".
وقبل صدور البيان الختامي،

ن ـشــرت م ـن ـصــات رق ـم ـيــة تابعة
ً
ل ــ"ح ــزب ال ـل ــه" ،صـ ــورا لـطــائــرات
مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة ،مـ ـ ــع تـ ـعـ ـلـ ـي ــق "نـ ـح ــن
استثناء" ،في إشــارة إلى رفض
التهدئة.
وك ـ ــان ال ـخــزع ـلــي وصـ ــف في
كلمة ،أمس االول ،بمناسبة عيد
الـغــديــر ،مــا ج ــرى فــي واشنطن
بــأنــه "مـفــاوضــات الضحك على
العقول" .وتساءل اذا كان سحب
ال ـقــوات المقاتلة يشمل سحب
"الـ ـط ــائ ــرات ال ـحــرب ـيــة الـمـقــاتـلــة
وال ـمــروح ـيــة وال ـم ـس ـيــرة" ومنع
تحليقها فوق األراضي العراقية،
ً
مـعـتـبــرا أن ال ـب ـيــان ،ال ــذي صــدر
ال يحدد ما المقصود بالقوات
ً
القتالية ،معتبرا انــه "ليس من
الـسـهــولــة والـبـســاطــة أن تخرج
أميركا من العراق دون أن يكون
ه ـن ــاك ع ـمــل مـ ـق ــاوم قـ ــوي حتى
ت ـف ـه ــم أمـ ـي ــرك ــا أن ال ـع ــراق ـي ـي ــن
أق ــوى شكيمة وأش ــد بــأســا من
األفغانيين".
ودع ــا الخزعلي إل ــى تشكيل
لجنة لمتابعة تنفيذ التعهدات
االميركية ،واعتبر ان القوى التي
رحبت باإلعالن "مخدوعة" .ولدى

ً
الخزعلي  15نائبا ضمن "كتلة
ال ـف ـت ــح" ،ال ـت ــي يـتــزعـمـهــا زعـيــم
"منظمة ب ــدر" ه ــادي الـعــامــري،
وال ـت ــي رح ـبــت بـنـتــائــج ال ـحــوار
االستراتيجي االميركي ـ العراقي.

اتفاق بايدن والكاظمي
فــي الـمـقــابــل ،اعـتـبــر الباحث
السياسي ورئيس مركز التفكير
السياسي ،إحسان الشمري ،أن
"اسـتـمــرار عمليات االستهداف
ب ـصــواريــخ أو ط ــائ ــرات مسيرة
للبعثة الدبلوماسية األميركية
أو لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــة
ال ـم ــوج ــودة ،ق ــد ي ـهــدد االت ـف ــاق"
بين بايدن والكاظمي حول إنهاء
"المهمة القتالية".
وأض ـ ـ ــاف أن ت ـلــك الـهـجـمــات
قــد تسهم فــي "إظـهــار الحكومة
على أنها غير قادرة على حماية
تلك ال ـقــوات ويفتح الـبــاب أمــام
هجمات مقابلة ،وبالتالي أمام
مناخ من اإلرباك األمني".
(بغداد  -وكاالت)

البالستي وأنشطتها اإلقليمية ،و"ربـطــوا التفاهم الكامل
بقبول المحادثات المستقبلية بشأن القضايا اإلقليمية".
ووصف آبادي رفض إدارة بايدن رفع العقوبات المتعلقة
بــدعــم اإلره ــاب وانـتـهــاكــات حـقــوق اإلن ـســان فــي إي ــران بأنه
"مؤشر على تصميم اإلدارة األميركية الجديدة على استخدام
األوراق الـتــي أنشأتها اإلدارة الـســابـقــة ،ومتابعة سياسة
الضغط األقصى ضد إيران".
إل ــى ذل ــك ،داف ــع رئ ـيــس الـبــرلـمــان اإلي ــران ــي ،مـحـمــد باقر
قــالـيـبــاف ،عــن خـطــة "تـقـيـيــد" اإلن ـتــرنــت ال ـتــي طــرحــت على
ال ـبــرل ـمــان ،ووع ــد ب ــأن ت ـكــون الـمـنــاقـشــات حــولـهــا "عــانـيــة
وشفافة".
وأك ــد قــالـيـبــاف ،الـمـحـســوب عـلــى الـتـيــار االصــولــي الــذي
يهيمن على أغلبية البرلمان ،أن "معظم المزاعم حول الخطة
غير صحيحة" ،مضيفا أنــه "يـجــب تعديل الخطة واتـخــاذ
الـ ـق ــرارات ب ـشــأن مـنـصــات مـثــل إنـسـتـغــرام وواتـ ـس ــآب ،بناء

على منطق عقالني ومباشرة من المجلس األعلى للفضاء
السيبراني".
يذكر أن البرلمان اإليراني وافق ،أمس األول ،على إدراج
الخطة فــي إط ــار تطبيق ال ـمــادة  85مــن الــدسـتــور ،على أن
تناقشها اللجنة الـثـقــافـيــة .وبتطبيق ه ــذه ال ـم ــادة ،ستتم
مراجعة خطة تقييد اإلنترنت دون الحاجة لمناقشتها عالنية
في البرلمان ،ويتم الموافقة عليها من اللجنة الثقافية فقط.
يشار إلى أن الجلسات المفتوحة للبرلمان تبث على الهواء
مباشرة ،لكن جلسات اللجان تكون مغلقة.
في سياق آخر ،أفادت "منظمة حقوق اإلنسان األهوازية"
ال ـم ـعــارضــة ،ب ــأن م ـهــدي حـبـيــب ال ـس ــاري ( 18ع ــام ــا) ،الــذي
أصيب برصاص قــوات األمــن خــال مسيرة احتجاجية في
مدينة الخفاجية يوم  17يوليو الجاري ،توفي مساء امس
االول .والخفاجية مدينة تسكنها أغلبية عربية في محافظة
خــوزسـتــان جـنــوب غ ــرب اي ــران الـتــي تعتبر مــوطــن األقلية

العربية ،وتشهد منذ أكثر من أسبوعين تظاهرات ضد نقص
المياه .وفي األيام االخيرة امتدت التظاهرات خارج خوزستان
ووصلت الى طهران بعد أن شهدت معظم المحافظات التي
تسكنها قوميات غير فارسية اضطرابات.
من جهة أخرى ،كشف كريم حسيني ،ممثل مدينة األهواز
مركز محافظة خوزستان في البرلمان اإليراني ،عن إصدار
قـ ــرار إخـ ــاء سـبـيــل بـكـفــالــة بـمـئــات الـمــايـيــن م ــن الـتــومــان
لألطفال والمراهقين المحتجزين الذين جرى اعتقالهم فقط
لمشاركتهم في االحتجاجات والتجمعات.
وشـهــدت بـلــدة رب ــاط كــريــم ،جـنــوب ط ـهــران ،تـظــاهــرة في
ً
الـ ـش ــوارع م ـس ــاء أم ــس األول ،ت ـضــام ـنــا م ــع االح ـت ـجــاجــات
الشعبية في األهــواز .وأظهرت مقاطع فيديو ،المتظاهرين
وهم يسيرون في بعض شوارع المدينة ويهتفون بشعارات
تندد بقمع النظام .كما أضرم متظاهرون في مدينة سرابلة
بمحافظة عيالم ،النار في صورة كبيرة لخامنئي.

سورية :الحرب تعود إلى درعا
وقطع طريق دمشق  -عمان
تـســارعــت ال ـت ـطــورات الـمـيــدانـيــة في
مـحــافـظــة درع ــا ج ـنــوب س ــوري ــة ،الـتــي
تـشـهــد أع ـن ــف تـصـعـيــد ع ـس ـكــري منذ
ً
سنوات ،والتي كانت قبل  11عاما مهد
األحداث التي أدت إلى انتفاضة شعبية،
مــا لبثت أن تـحــولــت إل ــى ح ــرب أهلية
شــاركــت فيها أطــراف دولـيــة وإقليمية
ولم تهدأ رحاها بعد حتى اليوم.
ووصــف "المرصد السوري لحقوق
اإلنسان" األحداث في درعا أمس بأنها
ً
"ح ــرب حـقـيـقـيــة" ،مـتـحــدثــا عــن مـعــارك
واشتباكات انطلقت من الريف الشرقي
ً
ً
م ـ ــرورا بــالـمــديـنــة وصـ ــوال إل ــى الــريــف
الغربي منها ،بين الـقــوات الحكومية
ومسلحين محليين كانوا محسوبين
ع ـلــى ال ـم ـعــارضــة م ــن ج ـهــة أخـ ــرى في
مـحــاولــة لتخفيف الـحـصــار عــن درعــا
البلد.
ووفق المرصد ،بدأ األمر في تصعيد
كبير للقوات الحكومية على درعا البلد
التي تعرضت للقصف قبل محاوالت

ّ
أمير قطر يقنن أول انتخابات
ويعين َ
ّ
سفيري مصر وليبيا

ّ
صدق أمير قطر الشيخ تميم
بن حمد ،أمس ،على قانون أول
انتخابات تشريعية من املقرر
إجراؤها في أكتوبر الختيار
ثلثي أعضاء مجلس الشورى ،أو
املجلس املؤلف من
 30عضوًا في
ّ
 45مقعدًا ،والذي وقع أيضًا على
قانون جديد خاص به ،ينص
على تقسيم قطر إلى  30دائرة،
يتم انتخاب مرشح واحد فقط
لتمثيل كل منها.
من جهة ثانية ،قرر الشيخ تميم
تعيني سالم آل شافي سفيرًا لدى
مصر وخالد الدوسري سفيرًا
لدى ليبيا ،وعلي املال سفيرًا لدى
قبرص.

إشارات سلبية إيرانية جديدة بشأن مفاوضات فيينا
بالتزامن مع تصريحات المرشد األعلى علي خامنئي،
أمس األول ،التي رسمت صورة قاتمة لمستقبل مفاوضات
فيينا الـنــوويــة مــع واشنطن بعد تسلم الرئيس األصولي
إبراهيم رئيسي السلطة في  5أغسطس المقبل ،كشف كاظم
غريب آبادي ،ممثل إيران لدى المنظمات الدولية التي تتخذ
من فيينا مقرا لها ،عن تفاصيل جديدة لكواليس ما يجري
في فيينا ،تعكس إشارات سلبية حول مصير المفاوضات.
وكشف آبادي ،في مقابلة مع موقع خامنئي اإللكتروني،
أن الواليات ُالمتحدة رفضت رفع العقوبات عن أكثر من 500
فرد وكيان ،ف ِرضت عليهم عقوبات غير نووية ،كما رفضت
إلغاء األمــر التنفيذي الــذي أصدرته إدارة الرئيس السابق
دونالد ترامب بشأن تمديد حظر األسلحة على إيران.
وأض ــاف أن الـمـفــاوضـيــن الـتــابـعـيــن إلدارة الــرئـيــس جو
بايدن جعلوا شطب الحرس الثوري من قائمة الجماعات
اإلرهابية مشروطا بإدراج بند حول برنامج إيران الصاروخي

سلة أخبار

القتحامها تصدى مسلحون لها.
ً
وطبقا للمرصد ،شن المسلحون في
وقــت الحــق هجمات على نـقــاط أمنية
حكومية فــي ريــف درع ــا وتمكنوا من
السيطرة على نحو  10منها في ريفي
درعا الشرقي والغربي.
وأك ـ ــد ال ـم ــرص ــد م ـق ـتــل ث ـمــان ـيــة مــن
القوات السورية الحكومية والمسلحين
الموالين لها خالل االشتباكات وثالثة
من المسلحين ،إضافة لمدنيين اثنين.
وزعم المرصد أن المسلحين تمكنوا
ً
من أسر أكثر من  15عنصرا من الجيش
ال ـس ــوري ،وص ـ ــادروا أسـلـحــة وذخــائــر
ودبابة.
وأوضـ ـ ــح م ـص ــدر ف ــي "لـ ـج ــان درع ــا
الـمــركــزيــة" الـتــي تـضــم شـيــوخ عشائر
ووج ـ ـهـ ــاء أن ج ــول ــة مـ ـف ــاوض ــات بـيــن
الطرفين فشلت بسبب مطالبة الوفد
ً
الحكومي بـضــرورة خــروج  15قياديا
ً
معارضا من المسلحين من المنطقة.
وكانت قوات الجيش السوري فرضت

ً
ح ـصــارا عـلــى درع ــا الـبـلــد مـنــذ يونيو
الـمــاضــي عـلــى خلفية رف ــض "الـلـجــان
المركزية" في درعا طلبات لقوات النظام
بتسليم األسلحة الفردية ومطلوبين
لقوات النظام بتهم ّ
أمنية.
ولـفــت مـصــدر فــي "لـجــان درع ــا" إلى
أن جميع مناطق محافظة درعا شهدت
ً
ً
ً
ً
ً
إضرابا عاما مفتوحا وعصيانا مدنيا
ح ـتــى ي ـفــك ال ـح ـصــار ع ــن أح ـي ــاء درع ــا
البلد.
ل ـكــن ال ـت ـط ــور األبـ ـ ــرز تـمـثــل ف ــي أنــه
بعد ساعات من إعالن وزارة الداخلية
األردن ـي ــة أن الـتـشـغـيــل ال ـكــامــل لمعبر
جــابــر-ن ـص ـيــب الـ ـح ــدودي م ــع ســوريــة
س ـي ـبــدأ مـطـلــع ال ـش ـهــر ال ـم ـق ـبــل ،نقلت
قـنــاة "ال ـجــزيــرة" الـقـطــريــة عــن مـصــادر
مــن الـمـعــارضــة الـســوريــة أن مسلحين
س ــوري ـي ــن م ـع ــارض ـي ــن ق ـط ـع ــوا طــريــق
دمشق ـ عمان الدولي قرب معبر نصيب
الحدودي.
فـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،قـ ـ ــال ال ـس ـف ـيــر

غارة جوية على مدينة درعا (أرشيف)
ال ـ ــروس ـ ــي ل ـ ــدى ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة،
أن ـ ــات ـ ــول ـ ــي أن ـ ـ ـتـ ـ ــونـ ـ ــوف ،إن ّم ــوس ـك ــو
ً
وواشنطن تجريان "حــوارا بناء" على
ً
مستوى الخبراء بشأن سورية ،مضيفا
أن الـبـلــديــن ي ــدرك ــان "أه ـم ـيــة الـحـفــاظ
على قنوات االتصال بخصوص الشأن
السوري".
ويأتي هذا التصريح بعد إعالن أحد

كبار مسؤولي إدارة الرئيس األميركي،
جو بايدن ،أمس األول ،أن  900جندي
أمـيــركــي سيبقون فــي ســوريــة لتقديم
الـ ــدعـ ــم وال ـ ـم ـ ـشـ ــورة ل ـ ــ"ق ـ ــوات س ــوري ــة
الديمقراطية" (قـســد) ،فــي حربها ضد
تنظيم "داعش" .
وبـعــد إشــارتــه إلــى تــوصــل موسكو
وواشنطن إلى "حل وســط" بشأن آلية

المساعدة اإلنسانية العابرة للحدود
فــي ســوريــة ،فــي مجلس األمــن الدولي
الـشـهــر الـمــاضــي ،ق ــال أنـتــونــوف":نــرى
ً
آفاقا للتعاون بشأن سورية مع إدارة
بايدن ،في مختلف المجاالت ،بما في
ّ
التقيد
ذلــك إع ــادة اإلعـمــار مــع مــراعــاة
الصارم بسيادة الدول الشرق أوسطية
ووحدة أراضيها".

شدد ملك األردن عبدالله الثاني
على أن القمة الثالثية مع رئيس
وزراء اليونان ورئيس قبرص
تؤكد الفوائد االستراتيجية
لخلق بيئة للتعاون واالزدهار
في املنطقة .وفي منشور عبر
صفحته الرسمية عبر «تويتر»،
أكد عاهل األردن أنه «أجرى
محادثات ممتازة مع الرئيس
أناستاسيادس ورئيس الوزراء
ميتسوتاكيس في أثينا»،
وأضاف« :ممنت لرئيس الوزراء
(اليوناني) على كرم الضيافة».
وختم بأن «القمة الثالثية تؤكد
الفوائد االستراتيجية لخلق
بيئة للتعاون واالزدهار في
منطقتنا».

السعودية وفرنسا تبحثان
القضايا اإلقليمية والتعاون

بحث وزيرا الخارجية السعودي
فيصل بن فرحان والفرنسي
جان إيف لودريان ،أمس األول
في باريس ،العديد من القضايا
اإلقليمية والدولية ،وشددا
على ضرورة مواصلة الجهود
املشتركة وتعزيز التنسيق
الثنائي.
واستعرض الجانبان في جلسة
مباحثات أوجه العالقات
السعودية الفرنسية وسبل
تعزيزها ،كما ّ
تطرقا إلى «فرص
التعاون االقتصادي ،خاصة في
االبتكار والتكنولوجيا وتبادل
الخبرات ونقل املعرفة وتشجيع
املستثمرين للمساهمة في
التنمية املستدامة واملشروعات
الضخمة.

البيد يفتتح مكتب االتصال
بالرباط في  11أغسطس

أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي
يائير البيد ،أنه سيقوم بأول
زيارة رسمية له إلى املغرب
يومي  11و 12أغسطس املقبل،
الفتتاح مكتب االتصال وإجراء
محادثات مع مسؤولني مغاربة.
وقال البيد ،خالل اجتماع لكتلة
حزبه في «الكنيست» ،إن الرحلة
التاريخية ستتم بعد استئناف
الرحالت الجوية املباشرة بني
الرباط وتل أبيب في وقت الحق
من أغسطس ،وأضاف أنه بعد
رحلته إلى املغرب ،سيزور وزير
الخارجية املغربي ناصر بوريطة
إسرائيل الفتتاح بعثات مغربية.
وتحتضن مدينة ديمونا
برنامجًا احتفاليا بمناسبة
عيد العرش املغربي ،بمشاركة
رئيس الوزراء السابق بنيامني
نتنياهو ،ورئيس مكتب االتصال
املغربي في تل أبيب عبدالرحيم
بيوض.

ةديرجلا
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تونس :حملة ضد «الفاسدين» ورئيس حكومة «اقتصادي»
ً
َّ
ّ
سعيد يعلن قائمة تضم  460شخصا «نهبوا»  5مليارات دوالر خيرهم بين إعادة األموال والسجن

في خضم أزمة اقتصادية
واجتماعية ضاعفتها تداعيات
«كورونا» ،استغل الرئيس
التونسي قيس ّ
سعيد غياب أي
مؤشر إلى عودة التوتر للشارع
في نقل المعركة مع خصومه
السياسيين إلى التحرك
لمعالجة الوضع المالي الحرج
ومكافحة الفساد.

دمشق مع الشرعية
في تونس وتتهم
تركيا بالسعي
لتدميرها لمصلحة
«اإلخوان»

ب ـ ـعـ ــد اس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــه س ـل ـط ــات
الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوارئ ي ـ ـ ـ ــوم األح ـ ـ ـ ـ ــد لـ ـع ــزل
خ ـص ــوم ــه ال ـس ـيــاس ـي ـيــن وب ـســط
سيطرته على الحكومة ومفاصل
الــدولــة ،فـتــح الــرئـيــس التونسي
قـ ـي ــس س ـع ـي ــد مـ ـل ــف االقـ ـتـ ـص ــاد
الـصـعــب وال ـف ـســاد الـمـسـتـشــري،
وحدد قائمة تضم  460شخصية
نـهـبــت م ــن أم ـ ــوال ال ـش ـعــب 13.5
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ت ــون ـس ــي ،ن ـحــو 5
مليارات دوالرّ ،
وخير المتهمين
بـيــن رد األمـ ــوال واالسـتـثـمــار أو
المالحقة ودخول السجن.
وعـ ــرض سـعـيــد الـ ــذي يبحث
ع ــن رئ ـي ــس ح ـك ــوم ــة اق ـت ـص ــادي
لتسليمه السلطة ،خالل لقاء أمس
األول مع رئيس اتحاد الصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
سمير مــاجــول ،تسوية قانونية
مع رجال األعمال المتورطين في
قضايا فساد في حال تمت إعادة
األم ــوال مقابل تعهدهم بإطالق
م ـش ــاري ــع لـلـتـنـمـيــة وال ـت ـش ـغ ـيــل
ً
فــي جميع أنـحــاء تــونــس ،قــائــا:
«هـ ــذه األمـ ـ ــوال الـمـتـخـلــدة بــذمــة
هؤالء يجب أن تعود إلى الشعب،
وس ـ ـي ـ ـت ـ ــم إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ن ـ ـ ــص حـ ــول
إبـ ـ ــرام ص ـلــح ج ــزائ ــي م ــع ه ــؤالء
المتورطين في نهب المال العام».
وأشار سعيد ،الذي يتوقع أن
ً
يـعـيــن رئـيـســا ل ـل ــوزراء وأعـضــاء
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة ،إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـق ــائـ ـم ــة
أصـ ــدرت ـ ـهـ ــا الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لتقصي الحقائق حــول الرشوة
والـفـســاد والمبلغ المطلوب من
ه ـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـي ــات ق ــدم ــه أح ــد
رؤسـ ـ ـ ــاء ال ـح ـك ــوم ــة ال ـســاب ـق ـيــن،
ً
مضيفا« :كنت دعــوت إلــى صلح
جـ ــزائـ ــي ،ل ـي ـســت هـ ـن ــاك أي نـيــة
على اإلطــاق للتنكيل بــأي كان،
والمس برجال األعمال وخاصة
أص ـحــاب الـمــؤسـســات الصغرى
والمتوسطة ،األفضل أن يجنحوا
ً
ل ـل ـص ـلــح ع ــوض ــا ع ــن ال ـمــاح ـقــة
الجزائية والسجون».
وأوضـ ـ ـ ــح س ـع ـي ــد ،ال ـ ــذي ب ــرر
إج ـ ـ ــراءات إق ــال ــة رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
وتجميد عمل الـبــرلـمــان وتولي
م ـهــام الـنـيــابــة الـعــامــة بمحاولة
إن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاذ ت ـ ــون ـ ــس مـ ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد
ومــؤامــرات إثــارة الفتنة األهلية،
أنـ ـ ـ ـ ــه س ـ ـي ـ ـتـ ــم «تـ ـ ــرت ـ ـ ـيـ ـ ــب هـ ـ ــؤالء
ً
ً
األش ـخــاص تــرتـيـبــا تـنــازلـيــا من
ً
األكثر تــورطــا إلــى األقــل ،بعد أن
يتعهد كل واحد في هذا الصلح

ً
مجتمعا بالمجلس األعلى للجيوش وقيادات األمن بقصر قرطاج أمس األول (الرئاسة)
سعيد
الـجــزائــي بــالـقـيــام بـمـشــاريــع في
م ـع ـت ـم ــدي ــات ب ـت ــون ــس .واألكـ ـث ــر
ً
تـ ــورطـ ــا س ـي ـق ــوم ب ـم ـش ــاري ــع فــي
ً
ً
المعتمدية األكثر فقرا» ،مبينا أن
ً
«هذه المشاريع ليست استثمارا
وه ــي أمـ ــوال الـشـعــب ،وي ـجــب أن
تعود إليه».

حصانة مشبوهة
وك ـ ـشـ ــف سـ ـع ـ ّـي ــد ع ـ ــن ع ــرض
مـ ـش ــروع هـ ــذه ال ـم ـصــال ـحــة على
البرلمان السابق وتم تعطيلها،
ً
متهما بعض النواب «باستغالل
الحصانة للمشاركة في صفقات
م ـ ـش ـ ـبـ ــوهـ ــة لـ ـتـ ـعـ ـطـ ـي ــل إنـ ـ ـت ـ ــاج
ً
الفوسفات محليا واستيراده بعد
أن كــانــت تــونــس تحتل المرتبة
ً
الثانية عالميا في إنتاجه».
وش ــدد عـلــى أن «تــونــس دولــة
ال تـ ـتـ ـس ــول ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ت ـت ـع ــرض
لضغوطات مالية نتيجة لجملة
من االختيارات االقتصادية منها
ع ــدم دف ــع ال ـض ــرائ ــب وال ـض ـمــان
ً
االجتماعي ،فضال على قــروض
تحصل من البنوك وال يتم دفعها
ويجب أن تعود إلى الشعب ألنها
أمواله».

وط ـل ــب م ــن ال ـت ـجــار «الـتـحـلــي
بروح وطنية وتخفيض األسعار
ول ـي ــس ال ــرب ــح واسـ ـتـ ـغ ــال ه ــذه
ً
ال ـظ ــروف الـصـعـبــة» ،م ـه ــددا بــأن
«أي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـخ ــزي ــن ال ـس ـلــع
للمضاربة أو االحتكار ستواجه
بتطبيق كامل وصارم للقانون».
ً
وغ ــداة فـتــح الـقـضــاء تحقيقا
بــاتـهــام حــزبــي حــركــة «النهضة»
اإلس ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــي و«ق ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــب ت ـ ــون ـ ــس»
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ــي ب ـت ـل ـق ــي أم ـ ـ ـ ــوال مــن
الـ ـخ ــارج ،أصـ ــدر االتـ ـح ــاد ال ـعــام
ً
الـتــونـســي بــاغــا لـكــافــة الهياكل
ال ـن ـق ــاب ـي ــة فـ ــي ج ـم ـي ــع ال ـج ـه ــات
والـقـطــاعــات وال ـمـ ّ
ـؤس ـســات ،دعــا
فـيــه إلــى اليقظة وإل ــى مــزيــد من
الـ ـب ــذل وال ـع ـم ــل والـ ـح ــرص على
ّ
المؤسسات ومنع
تأمين سالمة
ّ
أي تالعب بأرشيفها ووثائقها
ً
وم ـم ـت ـل ـك ــات ـه ــا« ،ن ـ ـظـ ــرا ل ـل ـظــرف
ً
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي وح ـ ـ ــرص ـ ـ ــا ع ـلــى
ً
المساهمة فــي إ نـقــاذ هــا وقطعا
للطريق أمــام مــن ّ
يبيت لتونس
ًّ
شرا».
في األثناء ،نفى البنك المركزي
ما تداولته أمس بعض الصحف
وال ـ ـمـ ــواقـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ح ــول
تسجيل ارتفاع مريب في عمليات

ً
الـسـحــب مــن الـبـنــوك تــزام ـنــا مع
ً
األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة ،مــوضـحــا أن
الـ ـ ـت ـ ــداول ارت ـ ـفـ ــع ب ـش ـكــل طـفـيــف
مـ ـق ــارن ــة ب ــالـ ـي ــوم الـ ـس ــاب ــق مـمــا
يعكس عــدم تــأثــر حجم األوراق
ال ـن ـقــديــة ال ـم ـت ــداول ــة بــالـخـطــاب
السياسي.

إقالة وتعيين
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،أعـ ـف ــى
س ـع ـي ــد ،ال ـ ـ ــذي اتـ ـخ ــذ ال ـت ــداب ـي ــر
االستثنائية بدعم مــن الجيش،
رئيس التلفزيون الوطني محمد
لـسـعــد ال ــداه ــش وع ـيــن عــواطــف
ً
ً
ال ــدال ــي ب ــدي ــا م ــؤق ـت ــا ل ــه وذل ــك
بعيد ســاعــات على إعــان نائبة
رئيس نقابة الصحافيين أميرة
مـحـمــد م ـنــع أحـ ــد ال ـ ـحـ ـ ّـراس لها
من دخول المبنى للمشاركة في
برنامج حواري بانتظار أن تأذن
له اإلدارة بذلك.
ونـفــت وزارة الــدفــاع ورئــاســة
ال ـج ـم ـهــوريــة ق ــول ن ــائ ــب رئـيــس
رابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان
ّ
بـ ـ ـس ـ ــام ال ـ ـطـ ــري ـ ـفـ ــي إن الـ ـم ــدي ّ ــر
التنفيذي للوطنية أ بـلـغــه بــأنــه
ّ
تـ ـل ــق ــى ت ـع ـل ـي ـم ــات مـ ــن مـ ـس ــؤول

عسكري بعدم السماح للضيوف
بدخول ّ
مقر التلفزيون.
ً
ص ـح ـيــا ،ش ــدد س ـعـ ّـيــد بعض
ً
الـقـيــود القائمة أص ــا لمكافحة
فـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،م ـن ـهــا حـظــر
ت ـج ــول ل ـي ـلــي وح ـظ ــر ال ـت ـن ـقــات
بين المدن ،وأصدر ليل األربعاء-
ً
ً
الـخـمـيــس أمـ ــرا رئــاس ـيــا يقضي
بـتـشـكـيــل غــرفــة عـمـلـيــات إلدارة
الجائحة ،يتولى تنسيق مهامها
أح ــد الـ ـك ــوادر رفـيـعــة الـمـسـتــوى
ب ــوزارة الداخلية ،على أن تكون
تحت قيادة المدير العام للصحة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة وتـ ـ ـض ـ ــم م ـم ـث ـل ـيــن
ع ــن وزارات ال ــدف ــاع والــداخ ـل ـيــة
وال ـخ ــارج ـي ــة وال ـص ـح ــة وال ـن ـقــل
وال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـم ـح ـل ـي ــة وال ـب ـي ـئ ــة
ويمكنها أ يـضــا االستعانة بكل
شخص تكون مساهمته مفيدة.

دعم خليجي
ً
دول ـيــا ،أكــد أمـيــر قطر الشيخ
تـمـيــم ب ــن ح ـمــد ،ف ــي ات ـص ــال مع
الــرئـيــس الـتــونـســي أم ــس األول،
ضرورة تجاوز األزمة السياسية
الـ ــراه ـ ـنـ ــة ،وأهـ ـمـ ـي ــة أن تـنـتـهــج

أطرافها طريق الحوار لتجاوزها
وتثبيت دعائم دولة المؤسسات
وتكريس حكم القانون من أجل
مصلحة الشعب والـحـفــاظ على
استقراره.
م ــن جـهـتـهــا ،اع ـت ـبــرت وزارة
الخارجية السورية أن ما حصل
فــي تــونــس فــي «إط ــار الدستور
الـ ـ ـ ـ ــذي صـ ـ ـ ـ ـ ّـوت عـ ـلـ ـي ــه ال ـش ـع ــب
التونسي» ،مشددة «على أحقية
ال ــدول ــة الـشــرعـيــة وال ـش ـعــب في
ت ـقــريــر م ـص ـيــر ت ــون ــس ،وأن ـهــم
ق ـ ـ ـ ـ ــادرون عـ ـل ــى االن ـ ـط ـ ــاق إل ــى
مستقبل يقررونه بأنفسهم».
ووصفت الخارجية الموقف
التركي من أزمة تونس ،واتهام
رئ ــاسـ ـتـ ـه ــا ب ـت ـع ـل ـي ــق ال ـع ـم ـل ـيــة
الديموقراطية بأنها داعمة لنهج
«اإلخوان المسلمين» ،في إشارة
إلى حركة النهضة ،التي اعتبرت
ّ
سعيد «محاولة انقالب
قــرارات
على السلطة» ،مؤكدة أن تركيا
«تسعى لتدمير الــدول وتفتيت
وحـ ــدت ـ ـهـ ــا الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وف ـ ــرض
أجنداتها الـشــاذة وسياساتها
الـبــائــدة عـلــى ال ــدول والـشـعــوب
األخرى».
(عواصم  -وكاالت)

غانتس لباريس« :بيغاسوس» لم يخترق هاتف ماكرون
ّ
أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس
لـنـظـيــرتــه الـفــرنـسـيــة ف ـل ــوران ــس ب ــارل ــي ،في
ّ
ب ــاري ــس أم ــس األول ،أن بـ ــاده تــأخــذ «عـلــى
ّ
ّ
ّ
محمل الـجـ ّـد» اتـهــامــات التجسس الموجهة
ُ
لبرنامج بيغاسوس اإلسرائيلي ،الذي يشتبه
ّ
ُ
ً
ّ
للتجسس على الرئيس
في أنه استخدم أيضا
الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ون ـق ـلــت صـحـيـفــة «ي ــدي ـع ــوت أح ــرون ــوت»
الـعـبــريــة أن غــانـتــس أب ـلــغ ب ــارل ــي أن هــاتــف
م ــاك ــرون ،وك ــذل ــك ه ــوات ــف نـ ــواب فــرنـسـيـيــن،
ل ــم ي ـت ــم اخ ـت ــراق ـه ــا م ــن  ،NSOش ــرك ــة األم ــن
الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي صـ ّـم ـمــت
«بيغاسوس».
وقال غانتس إن «اختراق هواتف مسؤولين

بارزين في فرنسا أمر محظور ،وفق شروط
ً
الترخيص التي منحناها» ،مضيفا أنــه في
ح ــال اكـتـشـفــت إســرائ ـيــل ح ــدوث أي انـتـهــاك
لـهــذه ال ـشــروط ،فإنها «تـعـتــزم الـتـصــرف في
ضوء االلتزام بشروط التراخيص الصادرة».
وأم ــس األول ،أف ــادت قـنــاة «ك ــان» العبرية
الرسمية بأن ممثلين ألجهزة أمنية إسرائيلية
ّ
زاروا مقر « ،»NSOفــي حين شكل الكنيست
اإلسرائيلي لجنة برلمانية للتحقيق في ما
إذا تمت «إساءة استخدام» البرنامج من بعض
ّ
للتجسس على شخصيات عامة.
الدول
وتـحـتــاج ص ــادرات « »NSOإلــى الحصول
على موافقات وزارة الدفاع اإلسرائيلية بسبب
ّ
الحساسة.
طبيعة القطاع

ّ
من ناحيتها ،قالت وزارة القوات المسلحة
ّ
الفرنسية ،في بيان ،إن بارلي أبلغت غانتس
ـات الـ ـت ــي ت ـن ـت ـظــرهــا فــرنـســا
«ب ــال ـت ــوض ـي ـح ـ ّ
اآلن ،والتي تتوقف عليها الثقة واالحترام
المتبادل بين بلدينا»ّ .
وكانت بارلي قالت إنها ستنتهز فرصة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع «ل ـ ــاط ـ ــاع عـ ـل ــى مـ ـ ــدى م ـعــرفــة
الحكومة االسرائيلية بأنشطة زبائن ،NSO
ّ
ّ
وم ــا هــي الـتــدابـيــر الـتــي ّات ـخ ــذت وستتخذ
في المستقبل بهدف تجنب استغالل هذه
األدوات».
وف ــي ات ـص ــال هــات ـفــي ،الـسـبــت الـمــاضــي،
طالب مــاكــرون رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي،
نفتالي بينيت ،بتوضيحات حول االستخدام

الـ ـ ـم ـ ــزع ـ ــوم لـ ـ ـ ـ «بـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــاس ـ ــوس» فـ ـ ــي ت ـع ـق ـبــه
وشخصيات فرنسية أخرى.
و»بيغاسوس» في صميم فضيحة ّ
تجسس
ّ
ع ــال ـم ـي ــة ي ـع ـت ـقــد أن ـ ـهـ ــا ش ـم ـلــت صـحــافـيـيــن
ومــدافـعـيــن عــن حـقــوق اإلن ـســان و 14رئيس
دولــة .وبمجرد تنزيله على هاتف الشخص
ّ
الـمـسـتـهــدف ،يتيح الـبــرنــامــج االطـ ــاع على
الرسائل والصور وجهات االتصال وتفعيل
الميكروفون والكاميرا عن ُبعد.
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،ق ــال مــوقــع أكـسـيــوس
اإلخباري األميركي ،أمس ،نقال عن مسؤولين
إسرائيليين إن «البيت األبيض أثار مخاوف
مع المسؤولين اإلسرائيليين بشأن قضية
بيغاسوس.

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين ،لم يحدد
أسماءهم ،قولهم إن كبير مستشاري الرئيس
جو بايدن للشرق األوسط ،بريت ماكغورك،
التقى الخميس الماضي في البيت األبيض،
م ــع زوهـ ــار بــال ـتــي ،وه ــو م ـس ــؤول رف ـيــع في
وزارة الدفاع اإلسرائيلية ،وسأله عما تفعله
الحكومة اإلسرائيلية بشأن قضية .NSO
وأض ـ ـ ـ ــاف« :أخ ـ ـبـ ــر ب ــال ـت ــي م ــاكـ ـغ ــورك أن
إســرائـيــل تــأخــذ القضية على محمل الجد،
وأن ـه ــا ب ـص ــدد ف ـحــص م ــا حـ ــدث بــالـضـبــط،
وما إذا كان هناك انتهاك لرخصة التصدير
وما إذا كانت هناك حاجة لتغيير السياسة
اإلســرائـيـلـيــة ب ـشــأن تـصــديــر التكنولوجيا
السيبرانية الهجومية».

ً
باكستان :رفضنا طلبا من كابول لمهاجمة «طالبان»
نـفــى رئـيــس ال ـ ــوزراء الباكستاني
عمران خان وجود "عالقة خاصة" بين
باكستان وحركة "طالبان" األفغانية،
ً
م ـع ـب ــرا ع ــن أسـ ـف ــه ل ـ ـ "ال ـت ـصــري ـحــات
ال ـس ـل ـب ـيــة" ال ـت ــي صـ ـ ــدرت أخـ ـي ــرا مــن
الحكومة األفغانية ضد إســام أبــاد،
ً
وكشف أنه رفض طلبا من كابول لشن
هجوم على "طالبان".
وشــدد خــان ،خــال لقائه أمــس في
إســام أبــاد مع ممثلي وسائل إعالم
أفغانية ،على أنه "ال توجد أية دولة
ً
بذلت جهودا مثل الجهود التي بذلتها
باكستان لدعم السالم في أفغانستان،
وجـ ـل ــب ح ــرك ــة ط ــال ـب ــان إل ـ ــى ط ــاول ــة
المفاوضات".
ً
وذكر أنه زار كابول أخيرا ،وأن لديه
عالقات جيدة مع الرئيس أشرف غني،
ً
مضيفا " لـكــن التصريحات األ خـيــرة
م ــن ق ـبــل ب ـعــض الـ ـق ــادة األف ـغــان ـي ـيــن
الذين اتهموا فيها باكستان بأزمات
أفغانستان مؤسفة للغاية".
وكــان مسؤولون أفغان قد اتهموا
باكستان بمنع سالح الجو األفغاني
من شن هجمات على "طالبان" لمنعها
من السيطرة على معبر حدودي بات
اآلن تحت سيطرة الحركة بالكامل،
وهو ما اعتبره مسؤولون عسكريون
أف ـ ـغـ ــان ب ـم ـن ــزل ــة مـ ـن ــح غ ـ ـطـ ــاء ج ــوي

للحركة .كما اتهم مسؤولون أفغان
باكستان بتوفير المأوى لبعض قادة
طــال ـبــان ومـعــالـجــة جــرحــى الـحــركــة،
عالوة على المساندة المالية.
وأكـ ـ ـ ــد خـ ـ ــان أن بـ ـ ـ ــاده "ال ع ــاق ــة
ل ـه ــا ب ـم ــا ت ـف ـع ـلــه ح ــرك ــة ط ــال ـب ــان فــي
أفغانستان ،كما أنها ليست مسؤولة
عن ذلك" ،وقال إن إسالم أباد بذلت كل
ما بوسعها إلقناع طالبان بالتفاوض
مع أميركا ،وثم مع الحكومة األفغانية.
وأض ــاف أن "بــاكـسـتــان ال ت ــرى أي
مجال للحل العسكري في أفغانستان،
و تـ ّعـتـقــد أن تشكيل حـكــو مــة شاملة
تمثل كــل األط ــراف يعد الـحــل األمثل
ً
لتحقيق السالم واالستقرار" ،الفتا إلى
أنه ال "جهة مفضلة لدى باكستان في
القضية األفغانية".
وتطرق خان إلى قضية الالجئين
األف ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــان وربـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــرب ف ــي
ً
أف ـغــان ـس ـتــان ،ق ــائ ــا إن "م ـئ ــات آالف
ال ــاجـ ـئـ ـي ــن األف ـ ـ ـغـ ـ ــان ي ـع ـي ـش ــون فــي
ً
باكستان ،بالتالي من الصعب جدا أن
تفرق باكستان بين هؤالء الالجئين
ّ
وبين عناصر طالبان" .واعترف بأن
"أســر بعض قــادة طالبان تسكن في
باكستان ،وعن طريقها تمارس إسالم
أباد الضغوط على طالبان كي تقبل
الحوار مع الحكومة األفغانية".

سلة أخبار
الصين ترسل لواشنطن
سفيرًا معروفًا بتصلبه

أرسلت بكني ،تشني غانغ،
املعروف بتصلبه سفيرا
إلى واشنطن ،بينما وصلت
العالقات بني القوتني الكبريني
إلى "طريق مسدود" باعتراف
الخارجية الصينية.
وبدا تشني تصالحيا عند
وصوله إلى العاصمة
األميركية ،فقد نقلت عنه
السفارة قوله "سأعمل جاهدا
لبناء قنوات اتصال وتعاون
مع جميع القطاعات في
الواليات املتحدة ،وسأعمل
على إعادة العالقات الصينية
األميركية إلى مسارها".
وكتب تشني في تغريدة على
حساب رسمي جديد أنه
سيبدأ حجرا صحيا مدة 14
ً
قريبا".
يوما ،و"سيبدأ العمل
ويعتبر الرجل البالغ من
العمر  55عاما ،وبدأ حياته
املهنية في الدبلوماسية في
 ،1988أكثر تشددا من سلفه
في واشنطن ،كوي تيانكاي.
وأمضى تشني عدة سنوات
في السفارة الصينية بلندن،
ويتحدث اللغة اإلنكليزية
بطالقة.
وتشني معروف بأنه
من مجموعة جديدة من
الدبلوماسيني الصينيني
املعروفني بنبرتهم العدوانية
تجاه الدول الغربية ،ويسمون
"الذئاب املحاربة".

رئيس جنوب إفريقيا
«يفكر» في تعديالت وزارية

قال الرئيس الجنوب إفريقي
سيريل رامافوزا ،إنه "يحكم
عقله" في تعيني املسؤولني
في املناصب املختلفة في
الحكومة.
وأضاف" :أعلم أن الجميع
يتحدثون عن هذا الشيء الذي
ً
يسمونه تعديال وزاريًا .أعلم
أن هناك بعض القلق واإلثارة.
إنها مسألة قيد التفكير".
وكرر رامافوزا تأكيد أن
املجموعة األمنية كانت "غير
مستعدة جيدا" لالضطرابات
األخيرة.
وقال" :نحن نبحث في كيفية
حدوث كل هذا ،ومن الواضح
أنني أقيم كل شيء آخر".
وتتعافى البالد من موجة من
أعمال غشب ضربت بعض
املناطق في وقت سابق من
هذا الشهر.

أرمينيا تطالب بنقاط
روسية على حدود أذربيجان

اقترح رئيس الوزراء
األرميني ،نيكول باشينيان،
أمس ،أن تتمركز قوات خفر
الحدود الروسية على طول
حدود بالده مع أذربيجان،
وسط تصاعد التوتر بني
البلدين.
وتبادلت أرمينيا وأذربيجان
االتهامات في وقت سابق
امس بانتهاك اتفاق وقف
النار دعمته موسكو وقبله
الجانبان أمس األول ،لوقف
االشتباكات العنيفة عبر
الحدود املشتركة التي تسعى
يريفان لترسيمها.

• مقاتالت روسية على حدود أفغانستان
• الصين ال ترغب في ملء الفراغ األميركي
وكـ ـ ــان خ ـ ــان ق ـ ــال أم ـ ــس األول فــي
مـقــابـلــة مــع قـنــاة  PBSاألمـيــركـيــة ،إن
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة اض ـ ـطـ ــرت إل ــى
التفاوض مع "طالبان" ،بعد أن شعرت
بـ ـع ــدم نـ ـج ــاح ح ـل ــول ـه ــا ال ـع ـس ـكــريــة،
مشيرا الــى أنــه "مــن الصعب مطالبة
طالبان بتقديم تـنــازالت ،وإن أفضل
حل ألفغانستان هو إجماع سياسي،
يشمل جميع األطراف".
في سياق آخر ،قالت قيادة الدائرة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة،
إن ـ ــه ت ــم ن ـق ــل قـ ــاذفـ ــات ه ـجــوم ـيــة مــن
ط ــراز "سـ ــو "25مــن قــرغـيــزسـتــان إلــى
طاجيكستان ،لتنفيذ تدريبات بالقرب
من الحدود مع أفغانستان.
وأضــافــت الـقـيــادة فــي بيانها" :تم
نقل ســرب طائرات من طــراز سو ،25
مــن الـقــاعــدة العسكرية الــروسـيــة في
قــرغـيــزسـتــان إل ــى م ـطــار جـيـســار في
طاجيكستان ،للمشاركة في مناورة
ثالثية األط ــراف ،ستجرى في الفترة
م ــن  5إلـ ــى  10أغ ـس ـطــس ف ــي م ـيــدان
الـ ـت ــدري ــب ح ـ ــرب م ـ ـيـ ــدون بـمـقــاطـعــة
خــاتـلــون" .وستشارك فــي التدريبات
ق ـ ـ ــوات مـ ــن روس ـ ـيـ ــا وطــاج ـي ـك ـس ـتــان
وأوزبكستان.
وخالل التدريبات العملية ،ستقوم
أط ـقــم ال ـق ــاذف ــات ال ــروس ـي ــة م ــن ط ــراز

دوليات

النيجر :مقتل  18مدنيًا
بهجوم قرب حدود مالي
عنصر أمن أفغاني خالل دورية ليلية في هيرات (إي بي أيه)
س ــو  ،25ب ـم ـهــام لـلـبـحــث ع ــن قــواعــد
مموهة للعدو ا لـمـفـتــرض ،وقصفها
بالصواريخ والقنابل ،وسيتم كذلك
الـ ـ ـت ـ ــدرب عـ ـل ــى ت ـك ـت ـي ـك ــات م ــواج ـه ــة
ال ـ ـض ـ ــرب ـ ــات مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب مـ ـ ـض ـ ــادات
الـ ـط ــائ ــرات الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ال ـم ـعــاديــة
المحمولة.
وإض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،س ـتــوفــر هــذه
القاذفات الهجومية الدعم الناري من
الجو لقوات المشاة اآللية ووحــدات
الـ ــدبـ ــابـ ــات خـ ـ ــال ق ـي ــام ـه ــا ب ـتــدم ـيــر
التشكيالت المسلحة غير الشرعية في
المناطق الصحراوية الجبلية.
فــي غـضــون ذلــك ،استعبد الممثل
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص لـ ـل ــرئـ ـي ــس ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي إلـ ــى
أفـغــانـسـتــان ،زام ـيــر كــابــولــوف ،الــذي
يشغل أيضا منصب مدير إدارة آسيا

الثانية بوزارة الخارجية الروسية ،أن
ترسل الصين قوات إلى أفغانستان،
بعد انسحاب الجيش األميركي من
هـ ـن ــاك ،م ـش ـيــرا الـ ــى أن الـ ـح ــوار بين
روسـ ـي ــا والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة حــول
أف ـغــان ـس ـتــان ،يـتـطــور عـمــومــا بشكل
إيجابي.
وأضاف كابولوف ان اللقاء الموسع
للترويكا الدولية بشأن أفغانستان
سيعقد األسبوع المقبل بالدوحة.
م ــن جــان ــب آخـ ــر ،ق ــالــت الـمـبـعــوثــة
األممية ألفغانستان ،ديبورا ليونز،
إنه ال يمكن النظر لـ "طالبان" كشريك،
مــن دون إحـ ــراز ت ـقـ ّـدم فــي مباحثات
السالم ووقف العنف ضد المدنيين.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ل ـ ـيـ ــونـ ــز ف ـ ـ ــي ك ـل ـم ـت ـه ــا
أم ـ ـ ــام ل ـج ـن ــة ال ـم ـت ــاب ـع ــة وال ـت ـن ـس ـيــق

الـمـشـتــركــة ف ــي ك ــاب ــول عـلــى ض ــرورة
ـام ب ـص ــدق
إج ـ ـ ـ ــراء م ـ ـحـ ــادثـ ــات ال ـ ـسـ ـ ّ
وجــديــة إلنـهــاء ال ـصــراع ،ألنـهــا الحل
الوحيد لذلك الـصــراع .وقــالــت أيضا
إن  18مليون أفغاني بحاجة ماسة
الى ذلك ،قضى
للمساعدة ًاإلنسانيةُ .
 40شخصا على األقل وفقد أثر 150
في شمال أفغانستان ،بعد أن ّ
دمرت
ف ـي ـض ــان ــات م ـن ـط ـقــة ت ـق ــع ف ــي ش ـمــال
شــرق العاصمة كــابــول ،وفــق ما أفاد
مسؤولون أمس.
وتجري عمليات بحث للعثور على
المفقودين ،بعدما تساقطت أمطار
غزيرة في مقاطعة كامديش في والية
ن ــورس ـت ــان ،عـلــى بـعــد ح ــوال ــى مئتي
كيلومتر نحو شمال شرق كابول.

ُ
ً
مدنيا في النيجر
قتل 18
جراء هجوم وقع في منطقة
بانيبانغو (غرب) قرب ُ
الحدود مع مالي ،حيث قتل
 14مدنيًا األحد على أيدي
ّ
مسلحني كانوا على ّ
دراجات
ّ
نارية.
وتقع بانيبانغو في إقليم
تيالبيري عند املثلث
الحدودي بني النيجر
وبوركينا فاسو ومالي،
الذي هو مسرح منذ سنوات
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رماة الكويت الـ  4اختتموا مشوارهم في أولمبياد طوكيو بـ «برونزية»

ّ
السباحة الرا دشتي والعداءة مضاوي تسجالن اليوم ظهورهما األول
رسالة الوفد االعالمي
 -طوكيو

مع نهاية منافسات مسابقة
«تراب» ،اختتم رماة الكويت
األربعة عبدالله الطرقي
ومنصور الرشيدي (سكيت)،
وعبدالرحمن الفيحان وطالل
الرشيدي (تراب) ،مشاركتهم
في أولمبياد طوكيو 2020
بميدالية برونزية وحيدة حصل
عليها الطرقي.

ف ـق ــد ال ـ ــرام ـ ــي ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
الفيحان فرصة الفوز بإحدى
الميداليات الثالث في نهائي
مسابقة الرماية "ت ــراب" ،التي
ج ـ ـ ــرت عـ ـل ــى م ـ ـيـ ــاديـ ــن أس ــاك ــا
األولمبية ،بعد أن حل سادسا
ف ــي الـتــرتـيــب ال ـن ـهــائــي ،ضمن
م ـ ـنـ ــا ف ـ ـسـ ــات دورة األ ل ـ ـ ـعـ ـ ــاب
األولـمـبـيــة الـثــانـيــة والـثــاثـيــن
(طــوكـيــو  )2020ال ـتــي تستمر
حتى  8أغسطس المقبل.
وأح ـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـتـ ـشـ ـيـ ـك ــي ي ـي ــري
ل ـي ـب ـت ــاك ال ـم ـي ــدال ـي ــة الــذه ـب ـيــة
ً
م ـت ـفــوقــا ع ـلــى مــواط ـنــه داف ـيــد
كــوسـتـيـلـيـسـكــي ،الـ ــذي حصل
على الميدالية الفضية ،بينما
كانت الميدالية البرونزية من
نصيب البريطاني ماثيو جون
كاورد هولي.
ووصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الفيحان (35
ً
عاما) إلى
ن ـه ــائ ــي

مسابقة ال ـتــراب بعد أن أنهى
ال ـج ــوالت الـخـمــس التأهيلية
التي اقيمت على مــدار يومين
ً
بــإصــابــة  123طـبـقــا مــن أصــل
 125أس ـ ــوة ب ــأرب ـع ــة رم ـ ــاة هم
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي م ــاثـ ـي ــو ه ــول ــي،
وال ـص ـي ـنــي ي ــو هـ ــاي تـشـيـنــغ،
وال ـت ـش ـي ـكــي كــوسـتـيـلـيـسـكــي،
والـمـكـسـيـكــي خ ــورخ ــي دي ــاز،
ل ـي ـض ـم ـنــوا مـ ـب ــاش ــرة ال ـت ــأه ــل
لـلـنـهــائـيــات بــرف ـقــة الـمـتـصــدر
ليبتاك (.)125-124
وفـشــل الـفـيـحــان فــي تـكــرار
االداء الــرائــع ال ــذي ظـهــر عليه
في جوالت التصفيات الخمس،
التي فقد خاللها طبقين فقط
ً
من أصل  125طبقا ،حيث كان
أداؤه م ـفــاج ـئــا ف ــي ال ـن ـهــائــي
و فــا قــدا للتركيز بعدما أخفق
فــي إصــابــة  7أطـبــاق مــن أصل
 25لـيـحـتــل ال ـم ــرك ــز ال ـس ــادس
ويغادر النهائي مبكرا.

طبق أبعد الرشيدي
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ك ـ ــان ال ــرام ــي
طالل الرشيدي قريبا من بلوغ
نهائي المسابقة بعدما حقق
العالمة الكاملة في الجولتين
ال ــراب ـع ــة وال ـخــام ـســة مـعــوضــا
األطباق الثالثة التي خسرها
فــي ال ـج ــوالت ال ـثــاث االول ــى
لـيـحـقــق ( )125-122في
اجمالي االطباق برفقة
خمسة رماة تعادلوا
ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض
الـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــدي
ملحقا فاصال
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ــل
م ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــد
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادس
واخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر،
وق ـ ـ ـ ــدم مــن
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ـ ـ ــا
رائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وخسر التأهل
ام ـ ـ ـ ــام مـ ـن ــافـ ـس ــه ال ـم ـك ـس ـي ـك ــي
خورخيدياز بفارق طبق واحد،

طالل الرشيدي

عبدالرحمن الفيحان
ليحتل المركز السابع في نهاية
المسابقة.
ومـ ـ ـ ـ ــع نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة مـ ـن ــافـ ـس ــات
مـســابـقــة "تـ ـ ــراب" ،اخـتـتــم رمــاة
الكويت االربعة عبدالله الطرقي
ومـنـصــور الــرشـيــدي (سكيت)
وعبدالرحمن الفيحان وطالل
الــرش ـيــدي (ت ـ ــراب) مشاركتهم
ف ــي اول ـم ـب ـي ــاد طــوك ـيــو 2020
ب ـم ـي ــدال ـي ــة ب ــرون ــزي ــة وح ـي ــدة
ح ـصــل عـلـيـهــا ال ـط ــرق ــي ،وهــي
الميدالية الخليجية الوحيدة
المسجلة في اولمبياد طوكيو
حتى االن.

الفيحان :لم يحالفني الحظ
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ذك ـ ـ ــر الـ ــرامـ ــي
الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــان ان ـ ـ ـ ــه ق ـ ـ ـ ــدم افـ ـض ــل
مستوياته الفنية فــي ا ل ــدورة
م ــع زم ــائ ــه الــاع ـب ـيــن ال ــرم ــاة،
م ـب ـي ـن ــا ان ـ ـ ــه دخ ـ ـ ــل ن ـه ــائ ـي ــات
مـســابـقــة رم ــاي ــة الـ ـت ــراب ولـكــن
لم يحالفه الحظ في الحصول
على ميدالية.
وأوض ــح الـفـيـحــان ان هناك
ج ـ ـهـ ــودا ج ـ ـبـ ــارة مـ ـب ــذول ــة مــن
الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال اقـ ــامـ ــة
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـس ـ ـك ـ ــرات ال ـ ـتـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة

وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي الـ ـبـ ـط ــوالت
الدولية من اجل الظهور بشكل
مـ ـ ـش ـ ــرف السـ ـ ـ ــم الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت فــي
ً
البطولة االولمبية ،معربا عن
شكره لرئيس اللجنة االولمبية
الكويتية الشيخ فهد الناصر
واعـضــاء مجلس ادارة اللجنة
على الدعم غير المحدود الذي
ق ــدم ــوه لــاعـبـيــن واهـتـمــامـهــم
بـهــم كـمــا شـكــر الـهـيـئــة الـعــامــة
للرياضة ونادي الرماية.

الرشيدي يتطلع للمستقبل
بـ ــدوره ،أع ــرب الــرامــي طــال
الرشيدي عن سعادته الغامرة
بتحقيق والده الرامي عبدالله
الرشيدي الميدالية البرونزية
في مسابقة رماية السكيت في
اول انجاز خليجي في اولمبياد
طوكيو .2020
وب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــدي ان
المنافسات في مسابقة رماية
ال ـتــراب كــانــت قــويــة مــع افضل
الع ـب ــي ال ـع ــال ــم ع ـلــى االط ـ ــاق،
م ـض ـي ـفــا ان دخ ـ ـ ــول ال ـف ـي ـحــان
الـ ــى ال ـن ـهــائ ـيــات ي ـعــد ف ــي حد
ً
ذاتــه انجازا لدولة الكويت في
المحفل االولمبي.

وق ـ ــال إنـ ــه ل ــن ي ــدخ ــر ج ـهــدا
مــع زمــائــه الــرمــاة فــي تطوير
مـسـتــويــاتـهــم الـفـنـيــة م ــن اجــل
ال ـم ـنــاف ـســة ع ـل ــى ال ـم ـيــدال ـيــات
االولمبية في اولمبياد باريس
.2024

ً
قلي «رابعا» ويودع

إل ــى ذل ــك ،حــل بـطــل الكويت
للسباحة عباس قلي في المركز
ال ـ ــراب ـ ــع خـ ـ ــال م ـن ــاف ـس ـت ــه فــي
المجموعة الثانية للتصفيات
األولـ ـي ــة ل ـس ـبــاق 100م فــراشــة
التي اقيمت على مجمع االلعاب
ال ـم ــائ ـي ــة االول ـ ـم ـ ـبـ ــي ،مـسـجــا
ً
زم ـنــا ق ــدره  53.62ثــانـيــة ،ولــم
يتمكن قلي مــن الـتــأهــل للدور
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل بـ ـع ــد ان ج ـ ـ ــاء خ ـلــف
الغاني أبيكوجاكسون ()53.39
وال ـ ـه ـ ـنـ ــدي سـ ــاجـ ــان ب ــراك ــاش
( )53.45وال ـ ـكـ ــوري الـجـنــوبــي
س ـ ـي ـ ـن ـ ـغـ ــوو مـ ـ ـ ـ ــون ( ،)53.59
وبالتالي اختتم مشاركته في
اولمبياد طوكيو.

مشاركة دشتي والشمري
من جانبها ،تسجل السباحة

الرا دشتي

مضاوي الشمري

الرا دشتي ( 17عاما) ظهورها
االول فـ ـ ــي دورات اال لـ ـ ـع ـ ــاب
االولمبية عندما تخوض اليوم
الجمعة منافسات سباق ( 50م
حرة) ،متطلعة الى تقديم افضل
مستوياتها ا لـفـنـيــة لتسجيل
رق ــم شخصي وكــويـتــي جديد
في السباق.
وف ــي أل ـعــاب ال ـق ــوى ،تسعى
م ـ ـضـ ــاوي الـ ـشـ ـم ــري ل ـل ـظ ـهــور
بصورة مميزة عندما تشارك
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة فـ ـ ــي سـ ـب ــاق
ً
 100مـتــر عـ ــدوا عـلــى االس ـتــاد
االولمبي في طوكيو.
وتمكنت الشمري أخيرا من
ت ـس ـج ـيــل رق ـم ـي ــن شـخـصـيـيــن
ك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ف ـ ـ ــي مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا

ب ـ ــال ـ ــدوري الـ ـم ــاس ــي فـ ــي قـطــر
وب ـطــولــة بــورصــا الــدول ـيــة في
تــرك ـيــا ،وتـتـطـلــع ال ــى تسجيل
ح ـضــورهــا الـمـمـيــز م ــن جــديــد
ل ـت ـس ـج ـيــل ارقـ ـ ـ ــام جـ ــديـ ــدة فــي
المحفل االولمبي.
كما يـخــوض العــب الكويت
للتجديف عبدالرحمن الفضل
آخ ــر مـشــاركــاتــه فــي أولـمـبـيــاد
طــوك ـيــو الـ ـي ــوم ،وكـ ــان الـفـضــل
فـقــد حـظــوظــه عـلــى الـمـنــافـســة
مـنــذ ظ ـه ــوره األول ف ــي سـبــاق
التجديف  23الـجــاري ،ليتابع
مشاركاته في أدوار الترضية
لـتـحـسـيــن م ــرك ــزه ورفـ ــع نـقــاط
التصنيف.

«المالية» :مكافآت مجزية للحاصلين على ميداليات أولمبية خالد الصانع في ذمة الله

مشعل الهدبة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة ،أن وزارة
ال ـمــال ـيــة واف ـق ــت ع ـلــى ط ـلــب وزي ـ ــر اإلع ــام
وال ـث ـقــافــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
عبدالرحمن المطيري ،بتخصيص مكافآت
م ـجــزيــة لـتـكــريــم الــاع ـب ـيــن ال ـم ـم ـيــزيــن من
ال ـحــاص ـل ـيــن ع ـلــى ال ـم ـيــدال ـيــات الـمـتـنــوعــة
في ال ــدورات األولمبية التي تقام كل أربع
سنوات.
وقال نائب المدير العام لقطاع الرياضة
للجميع بالهيئة الناطق الرسمي باسمها
مشعل الهدبة ،في بيان صحافي ،أمس ،إن
الئحة التكريم التي تم إقرارها تهدف إلى
تشجيع الشباب ا لــر يــا ضــي الكويتي على
الـجــد واالجـتـهــاد ،لتحقيق اإلن ـجــازات في

هذا االستحقاق العالمي األهم على اإلطالق.
وأضاف الهدبة أن الالئحة خصصت هذه
المكافآت لالعبي األلعاب الفردية ،إذ حددت
منح الرياضي الفائز بالميدالية الذهبية 50
ألف دينار ( 150ألف دوالر) ،فيما يحصل
الفائز على الميدالية الفضية على  20ألف
دينار ( 60ألف دوالر).
وذكر أن الرياضي الذي سيحرز ميدالية
بــرونــزيــة سـيـنــال  10آالف دي ـنــار ( 30ألــف
دوالر) ،م ـع ـت ـبــرا أن إق ـ ـ ــرار هـ ــذه الــائ ـحــة
يأتي تتويجا للدعم المستمر من القيادة
السياسية ألبنائهم الرياضيين المميزين
الذين يرفعون اسم وطنهم الكويت وعلمه
عاليا في هذه المحافل الرياضية الكبرى.

البوسني داركو يصل األحد لقيادة كاظمة
التعاقد مع الفارسي والموسوي ...ومعسكر تركي  13أغسطس
•

حازم ماهر

ينتظر مجلس إدارة نادي كاظمة رد الهيئة العامة للرياضة
على كتابه بشأن إقامة معسكر تدريبي في تركيا ،ابتداء من
 13أغسطس المقبل ،لتجهيز الفريق األول لكرة القدم للموسم
الرياضي  ،2022-2021بناء على طلب الجهاز الفني.
وحدد الجهاز الفني لعب  4مباريات تجريبية
متدرجة المستوى ،سواء مع أندية تركية ،أو مع
أندية خليجية وعربية تقيم معسكرا تدريبيا
هناك ،علما بأن النية تتجه لعدم إقامة مباريات
تجريبية في الكويت نظرا لضيق الوقت بين
انطالق التدريب والمعسكر الخارجي
في حال إقامته بالفعل.

ً
 13العبا في التدريب األول

م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،واص ـ ــل
م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة ت ــد عـ ـي ــم
ص ـف ــوف ال ـفــريــق بــالـتـعــاقــد
مع العبي الشباب السابقين
مـحـمــد ال ـم ــوس ــوي ومـحـمــد
ال ـ ـ ـفـ ـ ــارسـ ـ ــي ،ب ـ ـعـ ــد ت ــوق ـي ــع
ً
الالعبين عقدا يمتد عامين،
في صفقة انتقال حرة.
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـفـ ــريـ ــق ب ــاش ــر
تـ ــدري ـ ـبـ ــاتـ ــه ،م ـ ـسـ ــاء أم ــس
األول ،على استاد الصداقة
وال ـس ــام بــال ـنــادي ،تحت
إشــراف الـمــدرب المساعد

داركو

وثـ َّـمــن الهدبة عاليا الــدعــم الكبير الــذي
توليه القيادة السياسية للبالد والحكومة
للرياضة الكويتية وللرياضيين المميزين
الذين يشرفون بالدهم في األولمبياد ،وكان
آخ ــره ــم إن ـج ــاز ال ـب ـطــل األول ـم ـب ــي عـبــدالـلــه
ال ـطــرقــي ،ال ــذي ن ــال الـمـيــدالـيــة الـبــرونــزيــة
فــي منافسات الــرمــايــة بــالــدورة األولمبية
(ط ــوك ـي ــو  )2020ال ـم ـت ــواص ـل ــة ح ــال ـي ــا فــي
اليابان.
(كونا)

قرعة «آسيوية األندية»
للكرة الطائرة اليوم
•

محمد عبدالعزيز

ً
الـصــربــي فــويـكــان ،بحضور  13العـبــا أبــرزهــم يــوســف ناصر
وحسين كنكوني وحمد الحربي وعمر الحبيتر وبندر بورسلي،
في حين غاب  6العبين بسبب انضمامهم للمنتخب األولمبي،
الذي يتواجد في معسكره التدريبي بمدينة إزميت التركية ،ولم
يحضر حتى أمس أي من الالعبين المحترفين.
يــذكــر أن كــاظـمــة تـعــاقــد مــع الـمـحـتــرف الـســويــدي مــن أصــل
فلسطيني ميشيل ،بينما لم يتم اإلعالن عن بقية الصفقات.
وحتى أمس ،لم يحسم األمين العام المساعد  -رئيس جهاز
الكرة فواز بخيت قراره باالستمرار في منصبه من عدمه.

تـ ـق ــام الـ ـي ــوم ق ــرع ــة ال ـب ـط ــول ــة اآلس ـي ــوي ــة
لألندية للكرة الطائرة للرجال  2021المقرر
أن تستضيفها تايلند خ ــال الـفـتــرة مــن 7
حتى  14أكتوبر المقبل "عن بعد" بمشاركة
 9أن ــدي ــة ه ــي :نـ ــادي كــاظـمــة مـمـثــل الـكــويــت
والعربي القطري وفريقان من تايلند البلد
المضيف وفريق واحــد لكل من كازاخستان
وأوزبكستان وإيران وسورية والفلبين ،فيما
ينتظر االتحاد اآلسيوي تأكيد مشاركة ممثل
العراق في البطولة.

الفضلي :داركو حصل على التطعيم

تدريب كاظمة ينطلق بعد غد

أعلن المنسق اإلعــا مــي لكاظمة ناصر الفضلي عن
وصــول الـمــدرب البوسني دارك ــو إلــى الـبــاد ،األحــد
المقبل ،مضيفا أن ا لـمــدرب حصل على التطعيم
ضد فيروس كورونا في بالده ،وبالتالي سيجري
مسحة فقط وفي حال جــاء ت سلبية فسيباشر
مهمته مباشرة.
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـف ـض ـل ــي إلـ ـ ــى أن العـ ـب ــي ال ـن ـصــر
وال ـج ـهــراء الـســابـقـيــن ط ــال الـعـجـمــي وعثمان
الـشـمــري ،اللذين تــم التعاقد معهما مــؤخــرا،
سيتم قيدهما في قائمة البرتقالي بسجالت
ات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـكـ ــرة ك ــاع ـب ـي ــن م ـح ـل ـي ـيــن ول ـي ــس
م ـح ـتــرف ـيــن ،مـبـيـنــا أن حــال ـه ـمــا ح ــال العــب
الكويت يوسف ناصر ،الذي تم تغيير صفته
من محترف إلى العب محلي.
يــذكــر أن الـعـجـمــي وال ـش ـم ــري احـتــرفــا
في السعودية وعمان ،على التوالي ،دون
الحصول على موافقة نادييهما السابقين.

مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــد مــديــر فــريــق كاظمة
ص ــادق ال ـق ـطــان ،أن تــدري ـبــات الـفــريــق األول
ستنطلق بعد غــد فــي صالة تــدريــب النادي
تـحــت ق ـيــادة م ــدرب الـلـيــاقــة الـبــدنـيــة محمد
بوصخر لحين وص ــول ال ـمــدرب البرازيلي
الجديد للفريق فابيانو ريبيرو المقرر له
أواخـ ــر أغـسـطــس المقبل بـعــد انـتـهــاء عمله
مــع منتخب الـبــرازيــل للشباب ال ــذي يشارك
في بطولة العالم التي تستضيفها إيران في
الشهر ذاته.
وقال القطان "إن المرحلة األولى للبرنامج
لرفع
التدريبي ترتكز على الجانب البدني
ً
م ـعــدالت الـلـيــاقــة الـبــدنـيــة لــاعـبـيــن تمهيدا
الستكمال باقي مراحل خطة اإلعداد للموسم
ال ـجــديــد والـبـطــولــة اآلس ـيــويــة بـعــد وص ــول
المدرب فابيانو ريبيرو ،مبينا أن النية تتجه
إلقامة معسكر تدريبي ًخارجي أواخر شهر
سبتمبر المقبل استعدادا للبطولة األسيوية
لكن لم تتحدد وجهته حتى اآلن".

ً
فليطح ناعيا الراحل وعاشور :نعزي أنفسنا بفقدان اثنين من أعمدة الرياضة
ّ
غيب الموت رئيس نادي كاظمة األسبق
ً
خــالــد الـصــانــع عــن عـمــر يـنــاهــز  85عــامــا،
بعد حياة حافلة بــاإل جــازات فــي المجال
الرياضي ،تــدرج خاللها من ال عــب للكرة
الطائرة حتى ّ
تبوأ منصبي رئيس اتحاد
اللعبة ،والنادي الذي ساهم في إنشائه.
ول ـ ــد الـ ـع ــم خ ــال ــد ن ــاص ــر الـ ـص ــان ــع فــي
حي القبلة سنة  ،1936ومارس الرياضة
بأنواعها في بدايات مشواره الرياضي.
وعـشــق الــراحــل الــريــاضــة مـنــذ صـغــره،
فمثل فريق المدرسة في الكرة الطائرة ،ثم
مارسها في نــادي النهضة األهلية الذي
ساهم في تأسيسه مع العديد من زمالئه،
ثم ساهم في تأسيس نادي كاظمة وهو
أح ــد أب ـنــائــه الـمـخـلـصـيــن ،وب ـعــد اع ـتــزال
لعب الكرة الطائرة اتجه للجانب اإلداري
ً
لـيـصـبــح ع ـض ــوا ف ــي ات ـح ــاد ال ـط ــائ ــرة ،ثم
ً
ً
ً
أمينا للسر ،ورئيسا لالتحاد خلفا لخالد
الحمد ،لينهض بمستوى الكرة الطائرة
إلى أعلى المستويات.
وبعد رئاسته لالتحاد ابتعد الصانع عن
ً
المجال الرياضي قليال النشغاله بأعماله
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،ث ـ ــم ع ـ ـ ــاد ل ـي ـص ـلــح
الـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ف ــي
ناديه كاظمة سنة ،1995
فــاخ ـتــاره أب ـن ــاء ال ـنــادي
ً
رئيسا عام  ،1997لكنه
تــرك رئــاسـتــه فــي عام
.2000
وإذ يـ ـتـ ـق ــدم
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــم

الــريــاضــي بـ ـ "ال ـج ــري ــدة" بـخــالــص ال ـعــزاء
إ لــى أ ســرة الفقيد ،يسأل المولى عزوجل
أن يـغـفــر لــه و يـتـغـمــده بــر حـمـتــه ويسكنه
فسيح جناته" .إنا لله وإنا إليه راجعون".
مــن جـهـتــه ،نـعــى ا لـمــد يــر ا ل ـعــام للهيئة
العامة للرياضة د .حمود فليطح ببالغ
ا لـحــزن واأل ســى العم خالد ا لـصــا نــع ،بعد
م ـ ـشـ ــواره ال ـح ــاف ــل ب ــاإلنـ ـج ــازات ع ـل ــى كــل
المستويات اإلدارية.
و قــال فليطح" :نعزي أنفسنا والحركة
الرياضية الكويتية برحيل شخصيتين
مـ ـ ــن قـ ـ ــامـ ـ ــات وأع ـ ـ ـمـ ـ ــدة ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة خـ ــال
األس ـبــوع ال ـحــالــي ،وهـمــا خــالــد الـصــانــع،
والـحـكــم الــدولــي الـســابــق ج ــواد عــاشــور-
امـ ـب ــراط ــور ال ـت ـح ـك ـيــم -الـ ــذي ق ــدم الـكـثـيــر
ً
ً
عـلــى الـمـسـتــوى الـفـنــي العـبــا ومــدربــا في
النادي العربي ،قبل أن ينتقل إلى التحكيم
ويحصل على ا لـشــارة ا لــدو لـيــة ،ليواصل
تـحـقـيــق اإلن ـج ــازات خ ــال إدارتـ ــه الـعــديــد
مــن ا لـمـبــار يــات عـلــى المستويين ا لــدو لــي
والمحلي".
وأض ــاف "ال ـعــم خــالــد الـصــانــع ق ــدم هو
اآلخر الكثير لنادي كاظمة كأحد أبنائه
ا لـمـخـلـصـيــن ،و ســا هــم فــي تأسيس
ً
ً
ال ـنــادي لـيـكــون صــرحــا ريــاضـيــا
ويصبح أ حــد أ عـمــدة الرياضة
ً
الـكــويـتـيــة ،لـيـتــرك خـلـفــه إرث ــا
ً
كبيرا من اإلنجازات من خالل
العمل اإلداري".

خالد الصانع

15
دريسل يخطف الذهب وسيدات الصين يحققن المفاجأة
ةديرجلا

•
العدد  / 4794الجمعة  30يوليو 2021م  20 /ذو الحجة 1442هـ

sports@aljarida●com

أحرز السباح األميركي كايلب
دريسل الميدالية الذهبية
الثانية له بأوليمبياد طوكيو،
بعد فوزه في نهائي سباق
 100متر حرة ،بينما حقق
الفريق الصيني للسباحة رقما
قياسيا عالميا جديدا في
نهائي التتابع أربع مرات 200
متر حرة سيدات.

انطلق س ــادس أي ــام حصاد
الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدالـ ـ ـي ـ ــات ف ـ ـ ــي األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي ط ــوكـ ـي ــو ،مــع
تحطيم النجم األميركي كايليب
دريسل الرقم األولمبي وإحرازه
ذ ه ـ ـب ـ ـيـ ــة سـ ـ ـب ـ ــاق 100م حـ ـ ـ ّـر ة
المرموق ،فيما حققت سيدات
الصين مفاجأة بتحطيم الرقم
العالمي ،وإحراز ذهبية التتابع
أربع مرات 200م حرة.
ورف ـ ــع دريـ ـس ــل رصـ ـي ــده في
أولمبياد طوكيو إلى ذهبيتين
بعد تتويجه في التتابع أربع
مرات 100م حرة.
وس ـ ّـج ــل ال ـس ـبــاح ال ـبــالــغ 24
ً
ً
عاما  47.02ثانية منزال حامل
اللقب األسترالي كايل تشالمرز
عن عرشه بفارق ضئيل بلغ 6
في المئة من الثانية ،فيما حل
الروسي كليمنت كوليسنيكوف
ً
ثــالـثــا بـفــارق  42فــي المئة من
الثانية.
وق ــال ابــن فـلــوريــدا المرشح
ليكون النجم األول لألولمبياد
ال ـح ــال ــي وه ـ ــو ي ـب ـك ــي ،ب ـعــدمــا
تحدث مع عائلته وزوجته عبر
ال ـف ـيــديــو "ك ــان ــت س ـنــة صـعـبــة،
ً
ً
حقا صعبة .أنا سعيد جدا".
ويـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوي دريـ ـ ـ ـس ـ ـ ــل خـ ــوض
س ـ ـبـ ــا قـ ــات 50م ح ـ ـ ــرة و100م
فراشة ،باإلضافة إلى سباقين
مـحـتـمـلـيــن ف ــي ال ـت ـت ــاب ــع عـلــى
أمل إحراز  6ذهبيات في
األلعاب الحالية.

سباق 800م

روبرت فينك

وف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة األولـ ـ ــى
من سباق 800م لدى
ال ـ ــرج ـ ــال ،أحـ ــرز
األمـيــركــي
روبـ ـ ـ ــرت
فـيـنــك

ً
ً
الــذه ـب ـيــة م ـس ـجــا زمـ ـن ــا ق ــدره
 7:41.87دقائق ،أمــام اإليطالي
ج ـ ـ ـ ــورج ـ ـ ـ ــو بـ ــال ـ ـتـ ــري ـ ـن ـ ـي ـ ـيـ ــري
الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـصـ ــدر ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق ف ـت ــرة
طــوي ـلــة ب ـف ــارق  24بــالـمـئــة من
الثانية ،واألوكــرانــي ميخايلو
رومانتشوك بفارق  46في المئة
من الثانية.
وقال فينك ( 21عاما) "حاولت
فقط أن أصل إلى حائط النهاية،
أنــا سعيد لالنتقال إلــى سرعة
ً
مختلفة ،خصوصا بعد الشكوك
التي أحاطت بالفريق األميركي
حيال هذا النوع من المسافات".
ّ
ول ـ ـ ــدى ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ،حــط ـمــت
الصينية تـشــانــغ يــوفــي الــرقــم
األولمبي في 200م فراشة ،بعد
تتويجها االثنين بفضية 100م
فراشة.
وحـ ـقـ ـق ــت سـ ـ ـي ـ ــدات ال ـص ـي ــن
مفاجأة بتحطيم الرقم العالمي
وإحـ ـ ــراز ذه ـب ـيــة ال ـت ـتــابــع أرب ــع
مــرات 200م حــرة فــي السباحة
ام ـ ــس ،ع ـلــى ح ـس ــاب ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة وأس ـت ــرال ـي ــا الـلـتـيــن
ضمتا النجمتين كايتي ليديكي
وأريارن تيتموس.
وس ـ ّـج ـل ــت ال ـص ـيــن 7:40.33
دقائق بفارق  40في المئة من
الثانية عن الــواليــات المتحدة
و 96فــي المئة مــن الثانية عن
أسترالياً ،
علما أن الفرق الثالث
ّ
حطمت الرقم العالمي السابق
ب ــاس ــم أس ـتــرال ـيــا ( 7:41.50د)
ال ـم ـس ـج ــل فـ ــي غ ــوان ـغ ـج ــو فــي
.2019
ّ
مــن جهته ،حطم األسترالي
ً
أيزاك ستابلتي-كوك ( 22عاما)
ً
الــرقــم األولـمـبــي مـحــرزا ذهبية
ً
 200م صدرا ،مانحا ّأول ذهبية
ل ـبــاده فــي ه ــذه الـمـســافــة منذ
إيان أوبراين في طوكيو .1964

«كوفيد» يغدر بكندريكس
انـتـهــى م ـش ــوار بـطــل الـعــالــم
ب ــالـ ـقـ ـف ــز ب ـ ــال ـ ــزان ـ ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي
س ــام كـنــدريـكــس فــي أولـمـبـيــاد
طـ ــوك ـ ـيـ ــو ،قـ ـب ــل أن ي ـ ـبـ ــدأ ب ـعــد
إصابته بفيروس كورونا ،وفق
م ــا أع ـل ـنــت ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
والبارالمبية األميركية امس.
وج ــاء فــي بـيــان للجنة على
تويتر "نحن حزينون لإلعالن
أن س ـ ـ ــام كـ ـن ــدريـ ـك ــس أص ـي ــب

رياضة

جانب من منافسات سباق  100متر حرة للرجال
بكوفيد ،19-ولن يخوض دورة
األلـ ـ ـع ـ ــاب األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة طــوك ـيــو
."2020
وح ـقــق كـنــدريـكــس الذهبية
في بطولة العالم أللعاب القوى
 2019في الدوحة ،وكان من أبرز
المرشحين للفوز في طوكيو.
ّأدت تـلــك اإلصــابــة إل ــى عــزل
بعض الرياضيين مــن البعثة
األس ـتــرال ـيــة الــذيــن كــانــوا على
ات ـ ـ ـصـ ـ ــال ب ـ ـك ـ ـنـ ــدري ـ ـكـ ــس ،وفـ ــق
م ــا أع ـل ــن االتـ ـح ــاد األس ـت ــرال ــي
أللعاب القوى ،من دون تحديد
هــويــات ـهــم أو ع ــدده ــم ،ق ـبــل أن
يـشـيــر ف ــي م ــا بـعــد إل ــى خ ــروج
معظمهم مــن دون تسجيل أي
حالة إيجابية.
ون ـفــى الـمـنـظـمــون أي صلة
ل ـل ـح ــدث ال ـع ــال ـم ــي م ــع ارت ـف ــاع
عــدد اإلصــابــات بــ"كــورونــا" في
اليابان.

جمباز الرجال
وإلـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاز الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــال،
أصبح الياباني الشاب دايكي
هاشيموتو ( 19عاما) األربعاء

أصـ ـ ـغ ـ ــر ال ـ ـظـ ــافـ ــريـ ــن ب ــذه ـب ـي ــة
ال ـم ـســاب ـقــة ال ـكــام ـلــة ،م ــا وضــع
ال ــدول ــة الـمـضـيـفــة ف ــي ص ــدارة
جدول الميداليات.
هي نفسها المسابقة الكاملة
لدى السيدات التي باتت حديث
الساعة مــع انسحاب أسطورة
ال ـج ـم ـبــاز األم ـي ــرك ـي ــة سـيـمــون
بايلز منها.
وك ــان ــت ب ــاي ـل ــز ال ـب ــال ـغ ــة 24
ً
عاما نجمة المسابقة المرموقة
المقررة مساء في طوكيو وقد
فازت بلقبها في ريو  2016من
بين أربع ذهبيات .لكن صحتها
الذهنية أرغمتها على الجلوس
ّ
ً
ً
خارجا ،لتحل بدال منها جايد
كــاري صاحبة المركز التاسع
في التصفيات.
وك ـ ــان ـ ــت األن ـ ـ ـظـ ـ ــار م ــوج ـه ــة
إلــى بايلز كــإحــدى أب ــرز نجوم
األلـ ـع ــاب ،إذ كــانــت تـبـحــث عن
رفــع عــدد ميدالياتها الذهبية
إ ل ــى تـســع .وبغيابها ستفتقد
المسابقة إلى رونقها المنشود.
ّ
عــلــق دري ـســل عـلــى مــا حــدث
م ــع مــواطـنـتــه بــايـلــز وع ـمــا إذا
ك ــان يـتـعـ ّـرض لـضـغــوط "هـنــاك

ض ـغــوط ك ـب ـيــرة ع ـلــي ،ال شــيء
سيئا في الضغط ،ما هو معقد
ّ
يتحول الضغط إلى توتر".
أن

ديوكوفيتش يهزم نيشيكوري
ويقترب من المجد األولمبي
إل ــى ذلـ ــك ،ب ــات ن ـجــم الـتـنــس

األميركي سام كندريكس

الـصــربــي نــوفــاك ديوكوفيتش
المصنف األول على العالم ،على
بـعــد خـطــوتـيــن فـقــط م ــن الـفــوز
بالميدالية الذهبية األولمبية
للمرة األولى في مسيرته.
وتـ ــأهـ ــل دي ــوك ــوف ـي ـت ــش إل ــى
الـ ـم ــرب ــع ال ــذهـ ـب ــي ل ـم ـنــاف ـســات
تـ ـن ــس ال ـ ــرج ـ ــال فـ ــي أول ـم ـب ـي ــاد

طوكيو  2020بـفــوزه أمــس ،في
دور الثمانية على الياباني كي
نيشيكوري  2- 6و-6صفر.
وحـقــق ديــوكــوفـيـتــش الفائز
ً
ب ـع ـش ــري ــن لـ ـقـ ـب ــا ف ـ ــي بـ ـط ــوالت
"الـغــرانــد ســام" األرب ــع الكبرى،
ف ـ ــوزه ال ـت ــاس ــع وال ـس ـت ـيــن على
التوالي.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

تهانينا

د .ناجي سعود الزيد

الموضوع :براءة اختراع.
المكان :معهد األبحاث العلمية.
األسماء :د .حسن عبدالرحيم ود .منصور أحمد.
االختراع :تحلية المياه وتبريد الجو.
ً
دائما عندما تبرز أسماء من الكويت في ّ
أي مجال
نفخر
علمي ،وتسجيل هذا االختراع باسم الباحثين من معهد
ً
ً
ّ
األبحاث العلمية يعتبر نصرا وفخرا يستحق اإلشادة ،ألن
ً
ً
المياه عموما أزمة عالمية وموضوع مهم ،خصوصا في
المناطق الصحراوية الجرداء ،ومنها الكويت التي تحصل
على المياه العذبة عن طريق تقنية التناضح العكسي لمياه
البحر ،وهذا ما درجنا على تسميته بـ "ماي الكنديسة"!
االخـ ـت ــراع ع ـب ــارة ع ــن تـحـلـيــة لـلـمـيــاه وك ــذل ــك الـتـبــريــد،
والـعـمـلـيــة ع ـبــارة عــن تسخين كــل مــن ال ـه ــواء وم ـيــاه من
البحر ،ثم يتم تبريدهما إلنتاج المياه العذبة ،وبعد دورة
االمتصاص بإنتاج مياه ذات برودة عالية يتم استخدامها
في تكييف الهواء.
ً
هذه التكنولوجيا تستخدم إلنتاج ما يقارب  16مترا
ً
ً
مكعبا من المياه العذبة ،وتوليد  36طنا للتبريد .وكل
هذا تم عن طريق النماذج الرياضية وما يسمى بالمحاكاة
الحاسوبية.
ذلك االختراع المبتكر ذو الجدوى الفنية واالقتصادية
والقابلة للتطبيق حتى باستخدام الطاقة الشمسية.
نهنئ الدكتور حسن عبدالرحيم والدكتور منصور أحمد
على الجهود المبذولة ،والله يعطيهم العافية.

الحجر القديم

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

03:37
05:07
11:54
03:30
06:42
08:08

العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

46
30
ً
 04:09صب ــاحـ ـ ــا
 03:32م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 10:05صب ــاحـ ـ ــا
 10:21م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

وفيات
99922385 ،98989778

 64عاما ،شيعت ،ت97333318 :

أحمد مضحي محمد العنزي

زوجة عبدالواحد عبدالله فرحان مرزوق
 69عاما ،شيعت ،ت97333921 :

خالد ناصر عبدالعزيز الصانع

عزيزة عبدالله سليمان

سالم عبيد صالل الشميالن

 56عاما ،شيع ،ت67610646 :

نعيمة حسن رضا البلوشي

 68ع ــا م ــا ،ش ـي ـع ــت ،ت،98050404 :

خديجة سعود مبارك العازمي

 50ع ـ ــا م ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،ت،99910113 :
55114247

زوجة مطلق شبيب بن حرقان
 26ع ــا م ــا ،ش ـي ـع ــت ،ت،99778723 :
55552577

 85ع ـ ــا م ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،ت،97870914 :
99043823

 88ع ـ ــا م ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،ت،55573404 :
50106262

عائشة إبراهيم إبراهيم المسلم

هادي جمعان الشامي المريخي

 61عاما ،شيعت ،ت99059990 :

وثيقة لها تاريخ

ك ـنــت أح ــس ال ــوق ــت ف ــي الــدن ـيــا ُمــديــم
و عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد ن ـ ـ ــا األ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام درزن عـ ــا ف ـ ـيـ ــه
وال ـ ـم ـ ـسـ ــاحـ ــه واسـ ـ ـع ـ ــه بـ ـفـ ـك ــر ال ـي ـت ـيــم
َ
وإن ركـ ـ ــض فـ ـيـ ـه ــا ...ال ـم ــاع ــب كــافـيــه
كـنــت أظ ــن ،وكـنــت أح ــس ،وكـنــت أهيم
م ـ ـ ــا دريـ ـ ـ ـ ـ ــت أحـ ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـ ـمـ ـ ــري ح ــافـ ـي ــه
ك ـن ــت أظ ـ ــن أل ـ ـقـ ــاچ فـ ــي ال ـل ـي ــل الـعـتـيــم
ـت ال ـح ـن ــون ــه ال ــواف ـي ــه
وهـ ـ ــذي هـ ــي انـ ـ ـ ِ
ت ـش ـع ـل ـيــن الـ ـلـ ـي ــل ب ــالـ ـص ــوت ال ــرخ ـي ــم
وتـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــرق ش ـ ـم ـ ـعـ ــات ك ـ ــان ـ ــت غ ــاف ـي ــه
ـت وال ـ ـج ـ ـبـ ــل وال ـ ـل ـ ـيـ ــل ِدي ـ ــم
لـ ـي ــش رحـ ـ ـ ـ ِ
ّ
ي ـ ـ ــا ق ـ ـص ـ ـيـ ــده سـ ــكـ ــرت ـ ـهـ ــا ال ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــه؟!
ليش هالجسر انكسر وأصبح هشيم
َ ْ
وص ـ ــلـ ـ ـن ـ ــا وال ـ ـم ـ ـنـ ــابـ ــع صـ ــاف ـ ـيـ ــه؟!
مـ ـ ــا
ل ـي ــش يـ ــا نـ ــص ال ـع ـم ــر وانـ ـ ــت ال ـكــريــم
تـ ـبـ ـخ ــل بـ ـ ـ َـمـ ـ ـ ّـد ال ـ ـع ـ ـطـ ــايـ ــا ال ـ ـخـ ــاف ـ ـيـ ــه؟!
مـ ــا م ـس ـح ــت الـ ـ ـ ــروح والـ ـ ـج ـ ــرح األل ـي ــم
و ع ـ ـ ــز ل ـ ـ ــة األرواح كـ ـ ــا نـ ـ ــت شـ ــا ف ـ ـيـ ــه؟!
يـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـجـ ـ ــر دار ب ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـر ا تـ ـ ــه قـ ــد يـ ــم
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ه ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــدورات هـ ـ ـ ـ ــذي كـ ــاف ـ ـيـ ــه!

السلطان تيمور قرر تعليم ابنه سعيد
بمدرسة ثانوية في بغداد عام 1927

توقفنا في المقال السابق عند موضوع
"أين قرر السلطان تيمور بن تركي بن فيصل
آل بوسعيد أن ينقل ابنه سعيد الستكمال
دراسته".؟
ً
وذكرنا مسبقا أن سعيد بن تيمور كان
يدرس في كلية مايو بالهند ،وكان تعليمه
باسم اللوغاني
باللغة اإلنكليزية ،مما حدا بوالده إلى أن
loughanib@hotmail.com
يفكر فــي نقله إلــى مــدرســة عربية ليتقوى
باللغة العربية والثقافة الدينية.
@loughanib
		
وق ـ ــد دار حـ ـ ــوار ب ـي ــن ال ـس ـل ـط ــان تـيـمــور
والــدولــة البريطانية حــول ذل ــك ،ونوقشت
الوجهات التي من الممكن أن يستكمل سعيد
بــن تيمور دراس ـتــه فيها ،وكــانــت تنحصر
بين ثالث دول عربية ،هي مصر أو العراق
أو لبنان.
ُ
وف ــي رس ــال ــة ك ـت ـبــت بــالـلـغـتـيــن الـعــربـيــة
واإلنكليزية بتاريخ  28نوفمبر عام ،1926
أكد المقيم البريطاني في بوشهر للسلطان
تيمور أنه توجد مدرسة صغيرة في بغداد
ت ـت ـنــاســب وح ــاج ــة ابـ ـن ــه س ـع ـيــد ل ـل ــدراس ــة
باللغة العربية ،وأن المندوب البريطاني
السامي في العراق على استعداد التخاذ كل
اإلجراء ات لتسجيل سعيد بن تيمور فيها.
تقول الرسالة "واما في خصوص تربية
نـجــل سـمــوكــم بــالـعــربـيــة اسـتـفـســر سـعــادة
الباليوز عن جاللة مندوب السامي للدولة
الـبـهـيــة ف ــي الـ ـع ــراق ه ــذا ال ـجــانــب فـعـلــم ان
مأموري معارف الدولة العراقية مستعدين
لقبول السيد سعيد فــي مــدر ســة الثانوية
ببغداد ،فاذا عزم سموكم على ارساله هناك
فيمكن حينئذ ا لـقـيــام بتنفيذ الترتيبات
الالزمة مع مأموري المدارس مستقيما".
وفي رسالة جوابية من السلطان تيمور
إل ـ ــى ال ــوكـ ـي ــل ال ـس ـي ــاس ــي ال ـب ــري ـط ــان ــي فــي
مـ ـسـ ـق ــط ت ــاري ـخ ـه ــا
 24ف ـب ــرا ي ــر ،1927
قـ ــال ال ـس ـل ـطــان إنــه
مــوافــق على تعليم
ابنه سعيد بمدرسة
ثــانــويــة ف ــي ب ـغــداد
وإن ـ ـ ـ ــه ي ـن ـت ـظ ــر مــن
الــدولــة البريطانية
أن تـ ـق ــوم ب ـتــر ت ـيــب
االستعدادات لذلك،
ً
موضحا أن سعيد
سيتوجه إلى بغداد
مـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة ش ـه ــر
سبتمبر  ،1927بعد
أن يـنـهــي الـمــرحـلــة
ال ــدراس ـي ــة الـحــالـيــة
في الهند ،وسيكون
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى
تـعـلـيـمــه ال ـب ـه ــادور
أح ـ ـ ـمـ ـ ــد الـ ـشـ ـبـ ـيـ ـل ــي
ً
مرافقا له في رحلته
وإقامته.
ً
و ف ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــا درس
س ـع ـي ــد ب ـ ــن ت ـي ـمــور
رسالة تقلد سعيد بن تيمور الحكم
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السلطان سعيد بن تيمور في لندن عام 1938
وخلفه عبدالمنعم الزواوي وهالل بن بدر
في بغداد خالل تلك الفترة ،لكنه لم يطل به
الزمن ،واضطر للعودة إلى مسقط بناء على
طلب والده السلطان تيمور.
وت ــوض ــح إح ـ ــدى ال ــرس ــائ ــل الـبــريـطــانـيــة
بتاريخ  30يونيو  1928هذا األمر بالقول إن
مغادرة سعيد بن تيمور (بتاريخ  22يونيو
 )1928كانت بشكل مفاجئ وعاجل ،بعد أن
وصلته رسالة من والده تطلب منه العودة
الفورية إلى مسقط.
وتــؤكــد الــرســالــة أنــه تــم تسليمه شهادة
تـفـيــد ب ـم ـس ـتــواه ال ـم ـم ـتــاز وذك ــائ ــه وحـســن
سلوكه .ويبدو لي أن سبب استدعائه إلى
مـسـقــط ه ــو ق ـ ــرار أب ـي ــه بـتـحـضـيــره لـيـكــون
ً
ً
رئـيـســا ل ـل ــوزراء ،وه ــو مــا تــم فـعــا فــي عــام
ً
1929م ،خلفا لعمه نادر بن فيصل بن تركي
البوسعيد.
ّ
وقد تسلم سعيد بن تيمور عرش عمان
عــام  ،1932بعد تنازل أبيه عن الحكم عام
 1931ورغبته في االستقرار بالهند .وأرسل
بهذا الخصوص رسالة للدولة البريطانية
يفيدها فيها بــاعـتــائــه ال ـعــرش بـنــاء على
وصية والده ،جاء فيها "نخبر جنابك باننا
قد جلسنا بهذا اليوم على عــرش الخالفة
امتثاال لالمر الصادر من سيدي الوالد بعد
تـنــازلــه عــن اري ـكــة سلطنته فـلــزم اخـبــاركــم
بذلك لكي ترفعوا الى الدولة الفخيمة كما
هو من لــوازم الصداقة واالتـحــاد الثابتين
بين الــدولـتـيــن قديما وقـصــدي واعـتـقــادي
ان ال ت ـ ــزال ت ـلــك ال ـص ــداق ــة وال ـ ــرواب ـ ــط بين
دولتكم المعظمة في تأكد وازديــاد هذا ما
لزم والسالم .حرر بمسقط في  2شوال سنة
."1350
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