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روبي في مغامرة جديدة
مع «»Suicide Squad

ص ١٠

التخبط ًالحكومي ًيربك عودة الوافدين!

الثانية

اإلصرار على  14يوما «ترانزيت» شرطا لدخولهم رغم تلقيهم جرعتي تطعيم والـ PCR
ً
• حظر الطيران المباشر يشمل دوال منها مصر والهند وبنغالدش وسيريالنكا ونيبال
●

الذكرى الـ  31للغزو
العراقي ...صمود
الكويتيين

محمد الشرهان ومحمد جاسم

ف ــي قـ ـ ــرار ج ــدي ــد م ـف ــاج ــئ يـكـشــف
مــدى التخبط الحكومي المتواصل
في التعامل مع ملف عودة الوافدين
إلى البالد ،ويناقض ما أعلنه مجلس
ً
الـ ـ ــوزراء م ــؤخ ــرا ،عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة»،
م ــن مـ ـص ــادره ــا ف ــي اإلدارة ال ـعــامــة
لـلـطـيــران ال ـمــدنــي ،أن ــه ت ـقــرر اإلب ـقــاء
على حظر دخ ــول رعــايــا ال ــدول التي
الت ـ ــزال مـصـنـفــة «عــال ـيــة ال ـخ ـط ــورة»،
وع ـلــى راغ ـب ــي ال ــدخ ــول مـنـهــا الـبـقــاء
ً
فــي «دولـ ــة تــرانــزيــت»  14ي ــوم ــا ،رغــم
َ
تلقيهم جــر عــتــي تطعيم معتمدتين
ً
في الكويت ،فضال عن فحص «»PCR
سـلـبــي ،مـمــا ي ـنــذر بـضـبــابـيــة وربـكــة
كبيرة للعمالة القادمة من تلك الدول.
وش ــددت الـمـصــادر عـلــى أن مطار
ال ـكــويــت ل ــن يـسـمــح ب ـع ــودة الـعـمــالــة
الـقــادمــة مــن تلك ال ــدول ،الـتــي تشمل
ً
بـ ـ ــادا ت ـك ـثــر ع ـمــال ـت ـهــا ف ــي ال ـكــويــت،
وم ـن ـه ــا م ـص ــر وال ـه ـن ــد وب ـن ـغ ــادش
وسيريالنكا ونيبال ،إال بعد 02

الثانية

عناق وفرحة ّ
بلم الشمل في مطار الكويت أمس بعد غياب طويل فرضته الجائحة

سؤال «صحي» للحكومة؟
كويتي و مـصــري تلقيا التطعيم دا خ ــل الكويت،
ً
س ــاف ــرا م ـع ــا لـيـقـضـيــا ال ـص ـيــف ف ــي م ـص ــر ،أول ـه ـمــا
لتغيير األج ــواء أو لـلــدراســة ،والـثــانــي لــزيــارة أهله
الذين لم يرهم منذ سنتين ...وقضى كالهما غايته،
وعند العودة إلى الكويت ،تسمح السلطات الصحية
للكويتي بــالـعــودة مـبــاشــرة ،فــي حين ُي ـفـ َـرض على

ً
ال ـم ـص ــري ت ــران ــزي ــت  14ي ــوم ــا ف ــي أح ـ ــد ب ـ ــاد ال ـلــه
الواسعة ...وهذا مثال ينطبق على باقي الجنسيات
المحظورة.
فهل الفارق بينهما راجع إلى الجنسية أم الجينات
أم إلى شيء فضل الله به بعضهم على بعض ،وألهم
الحكومة معرفته ،بينما نحن ال نستطيع إدراكه؟!

«ترانزيت المعلمين» وعودة المدارس
م ـش ـك ـل ــة أخ ـ ـ ــرى ن ــاجـ ـم ــة عــن
ً
اشـتــراط «الترانزيت»  14يوما،
ت ـب ــرز ف ــي مـ ــدى االرت ـ ـبـ ــاك ال ــذي
سيحدث لفئة المعلمين الذين
س ــاف ــروا ب ـعــد تـلـقـيـهــم جــرعـتــي

التطعيم فــي ا لـكــو يــت على أمل
ال ـ ـعـ ــودة ال ـم ـب ــاش ــرة ،ومــواع ـيــد
ح ـجــوزات ـهــم ،وم ــا سـيـنـجــم عن
ذلك من تخلف بعضهم فترات قد
تقصر أو تطول ،في وقت يقترب

أزمة القبول بالجامعة« ...أدبية»

اقتصاديات

• رفض  3300طالب «مسائي ومنازل» نسبتهم تتجاوز  %90وأعمارهم فوق الـ 24
ً
ً
•  1660مقعدا شاغرا في التخصصات العلمية بـ  ٤كليات
•  %46نسبة قبول المتقدمين بواقع  6301طالب في الكورس األول و 700بالثاني

«بوبيان»»Nomo Bank« :
إنجاز رئيسي في استراتيجية
● فهد تركي وعلي الصنيدح
التوسع
٠٨
انتعاش التمويل العقاري
وشركات مدرجة تضع
عقاراتها للبيع

07

خ ــال اجـتـمــاعـهــا الـ ــذي عـقــدتــه أمــس
لمناقشة سبل تطوير مؤسسات التعليم
ال ـعــالــي ورف ــع كـفــاء تـهــا بـحـضــور وزي ــر
الـنـفــط وزي ــر التعليم الـعــالــي د .محمد
ال ـف ــارس ،كـشـفــت لـجـنــة ش ــؤون التعليم
والـثـقــافــة واإلرشـ ــاد البرلمانية أن عدد
الـمـتـقــدمـيــن لـلـقـبــول بــالـجــامـعــة تـجــاوز
 15أل ــف طــالــب وطــال ـبــة ،سـ ُـيـقـبــل منهم
في الكورس األول  6301طالب02 ،

بالقبول في الجامعة
أرقام خاصة
علمي
ً
عدد المرفوضين :ألف طالب
عدد المتقدمين 15 :ألفا
• عدد المقبولين 6301 :بالكورس األول • 700بالكورس الثاني • مقاعد شاغرة :ال يوجد مقاعد شاغرة 4 :كليات
الهندسة 600 :مقعد
أدبي
العلوم الحياتية 600 :مقعد
عدد المرفوضين4427 :
اإلدارية القسم العلمي:
 3300نسبتهم أكثر من %90
العلوم ً
وأعمارهم تفوق  24سنة  160مقعدا
كلية العلوم :أكثر من  300مقعد

موسم عــودة ال ـمــدارس ...فكيف
ستتصرف وزارة التربية عند
تغيبهم ،وكيف ستعود الدراسة
إلى طبيعتها؟!

تعديالت على تنظيم
انتخابات «التعاونيات»
●

جورج عاطف

تسعى وزارة الشؤون االجتماعية إلى استئناف
عقد «عموميات» الجمعيات التعاونية ،ومعاودة
إج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات م ـجــالــس اإلدارة ال ـتــي انـتـهــت
واليتها القانونية ،عبر تذليل كــل العقبات التي
ت ـحــول دون ذلـ ــك ،وت ـمــديــد ف ـتــرة إج ـ ــراء العملية
االنتخابية إلى  6ساعات.
وعلمت «الـجــريــدة» مــن مـصــادرهــا ،أن ال ــوزارة
بـصــدد إدخ ــال بعض التعديالت الجوهرية على
ق ــرار تنظيم العملية االنـتـخــابـيــة فــي الجمعيات
واالتـ ـح ــادات الـتـعــاونـيــة ،تـضـمــن بـمــوجـبـهــا عقد
«ال ـع ـمــوم ـي ــات» ،وإجـ ـ ــراء االن ـت ـخــابــات الـتـعــاونـيــة
بسالسة ،السيما في ظل استمرار جائحة «كورونا».
وأوض ـحــت الـمـصــادر أن أب ــرز ه ــذه التعديالت
زيادة مدة االنتخاب من  3ساعات ،بالقرار الحالي،
إل ــى  6س ــاع ــات؛ لـضـمــان الـمـحــافـظــة عـلــى قــواعــد
التباعد االجتماعي.
٠٣

لبنان :قتلى في اشتباكات بين محسوبين على «حزب الله» والعشائر
تداوالت انتقائية مصحوبة
بجني أرباح تنتهي بخسارة
محدودة للمؤشرات
٠٧

●

بيروت -منير الربيع

قبل أيام من الذكرى السنوية األولى
لتفجير  4أغـسـطــس ،ال ــذي دم ــر مرفأ
بـيــروت ،دخــل لبنان «النفق األخـطــر»،
وبات يقف على شفير الحرب األهلية
المذهبية والطائفية.

ويـ ـب ــدو أن ك ــل ع ــوام ــل االس ـت ـق ــرار
ت ـت ــاش ــى ،والـ ـم ــؤش ــرات ع ـلــى سـقــوط
ال ــدول ــة وان ـه ـيــار مــؤسـســاتـهــا كـثـيــرة،
وآخرها االشتباكات العنيفة في منطقة
خلدة بين العشائر العربية ومحسوبين
على «حزب الله» ،والتي أدت إلى سقوط
قتلى وجرحى.

ل ــم يـكــن االش ـت ـبــاك اب ــن ســاع ـتــه ،بل
يـ ـع ــود إل ـ ــى أكـ ـث ــر م ــن سـ ـن ــة ،بــأش ـكــال
وظ ـ ـ ــروف مـ ـتـ ـع ــددة ،ف ـم ـنــذ ثـ ـ ــورة «17
تشرين» وقطع الطريق في تلك المنطقة،
ً
ً
التي تعتبر منفذا أساسيا للضاحية
ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـب ـي ــروت وح ـل ـق ــة ال ــوص ــل
بـيــن بيئة «ح ــزب ال ـلــه» وجـمـهــوره في

َّ
الـ ـجـ ـن ــوب ،ت ـش ــك ــل االسـ ـتـ ـف ــزاز األك ـ ّب ــر
بالنسبة إل ــى ال ـح ــزب ،ولـطــالـمــا حــذر
أمينه العام حسن نصرالله من مخاطر
قطع الطريق.
قـ ـ ـب ـ ــل سـ ـ ـن ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــط ،ح ـص ـل ــت
االشتباكات األولى بين بعض عائالت
العشائر العربية ومجموعات 02

مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي ...إلى اللقاء
• رصيد المركز  270ألف زائر لـ  328فعالية
بتقييم  %90للجودة وفق استبيانات الجماهير
• كل التوفيق لإلدارة الجديدة ونترقب رؤى
إبداعية مختلفة

الخالد يستقبل رئيس
الجمعية العامة لألمم
المتحدة

محليات

٠٣
الروبيان يعود إلى قائمة
الطعام الكويتية

دوليات

١٢

بريطانيا تتهم إيران
بالوقوف وراء
«هجوم ُعمان»

دوليات

١٣

غني« :طالبان»
ال تعرض علينا مصالحة
بل استسالمًا

• التحدي األهم إنشاء كيان غير ربحي يرأسه مجلس أمناء
ُمنتقى ال يخضع للضغوطات السياسية
ً
والثقة
الله
رحمه
األحمد
صباح
الشيخ
لسمو
جميعا
• مدينون
رياضة
عالية بسمو األمير وولي عهده باستكمال المسيرة الثقافية.
11
فيصل خاجة

١٤
اليوحة يخوض
سباق  110م حواجز
في اليابان غدًا

ةديرجلا

•
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األمير يستقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين

صاحب السمو هنأ
سويسرا وبنين
بالعيد الوطني

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد ،بقصر
ب ـيــان ص ـبــاح أم ــس ،سـمــو ولــي
العهد الشيخ مشعل األحمد.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه رئـيــس
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة م ـ ـ ــرزوق ال ـغــانــم
ورئ ـيــس مجلس ال ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير العدل وزير
الــدولــة لـشــؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الرومي.
من جهة أخــرى ،بعث سموه
ببرقية تهنئة إلى رئيس االتحاد
الـســويـســري غــاي بــرمــان ،عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا سموه له موفور الصحة
والعافية ولالتحاد السويسري
وش ـع ـبــه ال ـص ــدي ــق ال ـم ــزي ــد من
التقدم واالزدهار.
كـ ـم ــا بـ ـع ــث س ـ ـمـ ــوه ب ـبــرق ـيــة

األمير مستقبال الخالد أمس
تـهـنـئــة إلـ ــى رئ ـي ــس جـمـهــوريــة
بنين باتريس تالون عبر فيها
س ـ ـمـ ــوه عـ ـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـه ــان ـي ــه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،

ولي العهد مستقبال الغانم أمس
متمنيا سموه له موفور الصحة
والعافية ولجمهورية بنين كل
الرقي والنماء.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد

الشيخ مشعل األحـمــد ورئيس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

الخالد يستقبل رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل رئ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
الـخــالــد ،فــي قصر بـيــان ،أمــس،
رئـيــس ال ــدورة الـ ـ  75للجمعية
العامة لألمم المتحدة فولكان
ب ــوزك ـي ــر ،وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق لــه،
بمناسبة زيارته للبالد.
حـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـم ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة رئـ ـي ــس
ديـ ـ ـ ــوان س ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء ع ـبــدال ـعــزيــز الــدخ ـيــل،
وم ـن ــدوب ال ـكــويــت ال ــدائ ــم لــدى
األمم المتحدة السفير منصور
ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ،ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد وزي ـ ــر
الـخــارجـيــة ل ـشــؤون المنظمات
الدولية السفير ناصر الهين.

استقباالت ولي العهد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
بقصر بـيــان صـبــاح أم ــس ،رئـيــس مجلس األمــة
مـ ــرزوق ال ـغــانــم ،ورئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزيــر العدل وزيــر الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الرومي.

الناصر يعزي نظيره التركي
بضحايا حرائق الغابات
أج ـ ــرى وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ ال ــدك ـت ــور أح ـم ــد الـنــاصــر
اتصاال هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية التركية
الصديقة مــولــود تـشــاوش أوغ ـلــو ،حيث أع ــرب عن
خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب
الـجـمـهــوريــة الـتــركـيــة الـصــديـقــة بـضـحــايــا حــرائــق
الغابات التي اندلعت في عدد من الواليات وأسفرت
عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين ،سائال
المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته،
وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية،
وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز
آثار هذه الكارثة المؤلمة.

ً
الخالد مستقبال بوزكير أمس

أحمد الناصر

الذكرى الـ 31للغزو العراقي ...صمود الكويتيين ملحمة وطنية
ت ـحــل ال ـي ــوم ال ــذك ــرى ال ـ ـ  31لـلـغــزو
العراقي للكويت ،ويستذكر الكويتيون
ذكـ ــراه األل ـي ـمــة والـ ـ ــدروس وال ـع ـبــر من
هــذه الـمـحـنــة ،ويـسـتـحـضــرون صمود
المقاومة التي ضربت أروع البطوالت
ف ــي مـحـلـمــة وطـنـيــة خ ــال ــدة تـتــوارثـهــا
األجيال في سبيل تحرير البالد.
وإذا كــانــت الـسـيــاســة ف ــن الـمـمـكــن،
فالمستحيل مصطلح غير موجود في
قاموس السياسة الكويتية ،بمعادلتها
ال ــذهـ ـبـ ـي ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ال ـف ـض ـي ـلــة
واالستقالل والدبلوماسية االقتصادية
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،وال أدل ع ـل ــى ذل ـ ــك مــن
اإلجماع العالمي منقطع النظير إبان
الغزو العراقي للكويت وتشكيل تحالف
دولي وفق ميثاق األمم المتحدة والحق
الـكــويـتــي حتمته الـسـيــاســة الكويتية
الفريدة وعالقاتها النموذجية.
وال نـنـســى رجـ ــاالت الـكــويــت الــذيــن
ق ــام ــوا ب ـ ـ ــأدوار ت ــاري ـخ ـي ــة وم ـح ــوري ــة

فــي تثبيت ا لـحــق الكويتي بالمحافل
الدولية وحمل رسالة الكويت فيها وفي
مقدمتهم األمـيــر الــراحــل الشيخ جابر
األحـمــد واألمـيــر الــوالــد الــراحــل الشيخ
سعد العبدالله واألمير الراحل الشيخ
صباح األحمد والوزير والسفير األسبق
الــراحــل الشيخ سعود الناصر  -طيب
الـلــه ثــراهــم  -وغـيــرهــم مــن شخصيات
سجلت بصمتها كل حسب موقعه في
عودة الكويت إلى أهلها.
ً
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــدء ا مـ ـ ــن عـ ـ ـ ــام  1961وإعـ ـ ـ ــان
االستقالل انتهجت السياسة الكويتية
ف ــي ع ــاق ــات ـه ــا ال ـخ ــارج ـي ــة ب ــاألش ـق ــاء
واألصـ ــدقـ ــاء ع ـلــى ع ــوام ــل الـجـغــرافـيــا
والتاريخ.
ومثلت السياسة الخارجية للكويت
قوة مخملية وأشبه ما تكون بالسور
الرابع لحمايتها من األطماع ومواجهة
ال ـت ـح ــدي ــات الس ـي ـمــا م ـن ـهــا ت ـهــديــدات
ال ـن ـظ ــام ال ـع ــراق ــي ال ـب ــائ ــد وم ـحــاول ـتــه

«كويت اإلنسانية» تتسامى على
الجراح وتمد يدها للعراق
على الرغم من مرارة الغزو العراقي الغاشم للكويت فإنها تسامت
على الجراح ونفذت على مدار العقود الماضية العديد من المبادرات
ً
ً
ً
اإلنسانية لمصلحة الشعب العراقي باعتباره شعبا عربيا شقيقا ترتبط
معه بروابط الجوار والدين.
ً
وأيضا رغم قساوة عدوان أغسطس  1990ومرارة ما خلفه من آثار
السيما على صعيد الشهداء والمفقودين الكويتيين فقد أطلقت الكويت
ً
مساعداتها للشعب الـعــراقــي منذ عــام  1993اسـتـنــادا إلــى مساعيها
اإلنسانية ودورها اإلقليمي الرائد الهادف إلى دعم استقرار المنطقة.
وجسدت الزيارة التي قام بها األمير الراحل الشيخ صباح األحمد-
طيب الله ثراه  -للعراق في  19يونيو  2019أنبل المساعي الحميدة في
الحفاظ على العالقات األخوية وتعزيز استقرار المنطقة وطي الملفات
العالقة بين البلدين.
وجــاء صاحب السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد خير خلف
لخير سلف مستكمال مسيرة القيادة السياسية في السعي المستمر في
الحفاظ على العالقات األخوية بين البلدين واستقرار المنطقة بأكملها.

التخبط الحكومي يربك عودة...
تنفيذ الشروط الثالثة ،الفتة إلى أن هناك شركات طيران قدمت
طلبات لفتح الطيران المباشر مع بعض الدول ،وسيتم دراستها
ورفعها إلى مجلس الوزراء خالل الشهر الحالي.
في السياق ،قال المتحدث الرسمي لـ «الطيران المدني» سعد
العتيبي لـ«الجريدة» إن الرحالت المباشرة مازالت تواصل عملها
ً
مع الدول الـ  32التي أعلنت أسماؤها سابقا في تعاميم اإلدارة،
ً
مبينا أنه في حال وجود طلبات لفتح رحالت مباشرة ،سيتم رفع
توصية إلى مجلس الوزراء ،من أجل اعتمادها أو عدم قبولها.
أما بالنسبة للمواطنين القادمين ،فذكر العتيبي أن المطعمين
منهم بجرعة واحدة أو جرعتين ،وكذلك من أصيب بـ «كورونا»
ً
وتجاوزت إصابته  90يوما ،سيخضعون للحجر المنزلي ،وإذا
ما رغب أي منهم في إنهاء الحجر فعليه عمل فحص « ،»PCRعلى
أن يتم إنهاء الحجر إذا كانت نتيجته سلبية.
٠٥

أزمة القبول بالجامعة...
ونـحــو  700فــي «ال ـثــانــي» ،لتصل بــذلــك نسبتهم اإلجـمــالـيــة إلى
.%46.6
وصرح رئيس اللجنة النائب د .حمد المطر ،عقب االجتماع،
بأن مشكلة القبول تتركز في التخصصات األدبية التي تحتاج
ً
إلى وقفة ،مشيرا إلى أن كلية الهندسة بها  600مقعد شاغر ،وفي

ال ـم ـســاس بــأرض ـهــا وس ـيــادت ـهــا تحت
ادعاءات واهية.
فـقـبــل ال ـغ ــزو أخ ــذ ال ـن ـظــام الـعــراقــي
البائد يصعد حمالته اإلعالمية ضد
الـكــويــت وب ــدا واض ـحــا أن ــه ك ــان يمهد
لعدوانه على الكويت الذي لم يلبث أن
ً
وقع فعال في الثاني من أغسطس 1990
وإثــر ذلــك أثــارت الكويت قضيتها في
المحافل الدولية واإلقليمية وحشدت
التأييد العالمي لها في مجلس األمن
وفي اجتماع وزراء خارجية دول عدم
االنحياز الذي عقد على هامش اجتماع
الـ ـ ـ ــدورة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة فــي
الخامس من أكتوبر .1990
وأك ــدت الـكــويــت حينها أن احـتــال
ً
ً
العراق للكويت يمثل انتهاكا صارخا
لميثاق األمــم المتحدة ومبادئ حركة
ع ــدم االن ـح ـيــاز وطــال ـبــت أع ـض ــاء هــذه
الـمـنـظـمــة ب ــإدان ــة الـ ـع ــدوان واس ـت ـمــرار
ت ــأي ـي ــده ــم ل ـل ـم ــواق ــف ال ـم ـبــدئ ـيــة ال ـتــي
اتخذها المجتمع ا لــدو لــي والمتمثلة
بـ ــاالل ـ ـتـ ــزام وال ـت ـق ـي ــد ال ـ ـتـ ــام ب ـ ـقـ ــرارات
مجلس األم ــن تـجــاه ال ـعــدوان العراقي
ودعــم جهود الكويت الرامية لتحقيق
انسحاب القوات العراقية من أراضيها
دون ق ـيــد أو ش ــرط وع ـ ــودة الـحـكــومــة
الـشــرعـيــة لـلـبــاد ومـطــالـبــة الـمـعـتــدي
ب ــدف ــع كـ ــل ال ـت ـع ــوي ـض ــات ع ـم ــا سـبـبــه
للبيئة االقتصادية واالجتماعية في
الكويت من دمار وخسائر وما تم نهبه
من أموال.

مجلس األمن
وعقد مجلس األمــن الــدولــي جلسة
طارئة بناء على رغبة العديد من الدول
في الثالث من أغسطس عام  1990وفي
نـهــايـتـهــا ص ــدر ال ـق ــرار رق ــم  660الــذي
ً
دان الغزو العراقي للكويت داعيا إلى
ً
ان ـس ـحــاب ال ـع ــراق فـ ــورا ودون قـيــد أو
ش ــرط مــن األراضـ ــي الـكــويـتـيــة وع ــودة
الشرعية إلى الكويت.
وأعلنت الواليات المتحدة واالتحاد

السوفياتي في بيان تنديدهما بالغزو
وطالبا العراق بسحب قواته فورا من
الكويت كذلك أصدرت الدورة التاسعة
عشرة لوزراء خارجية الدول اإلسالمية
خالل انعقادها بالقاهرة بيانا طالبت
فـيــه بــانـسـحــاب ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة من
األراضـ ـ ــي ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي ح ـيــن أجـمــع
س ـف ــراء مـجـمــوعــة دول ع ــدم االنـحـيــاز
خالل اجتماعهم في نيويورك على إدانة
ال ـغــزو ومـطــالـبــة ال ـع ــراق بــاالنـسـحــاب
الفوري.
ك ـم ــا ت ـق ــدم ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
بمشروع قرار جديد إلى مجلس األمن
ي ـق ـضــي ب ـف ــرض ع ـق ــوب ــات اق ـت ـصــاديــة
وعسكرية شاملة ضد العراق إلجباره
على االنسحاب من الكويت دون قيد أو
شروط تطبيقا لقرار مجلس األمن الذي
اتخذه عقب ساعات من الغزو.
وواف ــق مجلس األم ــن الــدولــي على
مشروع القرار الذي تقدمت به الواليات
المتحدة بعد تعديله وإضــافــة بعض
الـبـنــود عليه وأص ــدر المجلس ق ــراره
رقم  661في السادس من أغسطس وهو
الثاني بعد الغزو العراقي للكويت وأكد
تصميم المجلس على إ نـهــاء احتالل
الكويت وإعادة سيادتها وسالمتها.
واستدعت التطورات فتح الباب أمام
الدول المحبة للسالم إلرسال قوات إلى
المنطقة وعـلــى الـفــور جــرت اتـصــاالت
بين مختلف العواصم العالمية لحشد
ً
تحالف دولي خصوصا بعدما أصدر
ً
ً
مجلس األمن الدولي قرارا ثالثا بشأن
اح ـتــال الـكــويــت هــو ال ـقــرار  662الــذي
أكدت فيه األمم المتحدة رفضها القاطع
لقرار العراق بضم الكويت ،واعتبرته
ً
ب ــاط ــا ومـلـغــى وط ــال ــب ال ـق ــرار جميع
الــدول والمنظمات الدولية والوكاالت
الـمـتـخـصـصــة ب ـع ــدم االع ـ ـتـ ــراف بــذلــك
الضم.
كما بدأت طالئع قوات عربية ودولية
فــي الــوصــول إلــى األراض ــي السعودية
لتشكل فــي المجمل التحالف الدولي
لتحرير الكويت ،في حين أصدر مجلس

كلية العلوم الحياتية  600مقعد ،وبالقسم العلمي في «العلوم
ً
اإلدارية»  160مقعدا ،وأكثر من  300في كلية العلوم.
ً
ُ
وأوضح المطر أن من بين  5427طالبا رفض قبولهم بالجامعة
ألف طالب من التخصصات العلمية ،و ٤٤٢٧من «األدبية» ،نسبة
ً
 3300منهم تتجاوز  ،%90وأعمارهم فوق  24عاما ،وهو ما يشير
ً
إلى احتمال أن يكونوا من خريجي «المسائي والمنازل» ،مؤكدا
أن القانون ال يمنعهم من الحضور ،ولكن األولى أن تتاح الفرص
للخريجين الجدد.
وأضاف أن اللجنة تناولت في اجتماعها موضوع جودة التعليم
ً
ً
ارتفاع المعدالت ،مؤكدا ضرورة تفعيل االمتحان
خصوصا في ظل ُ َ
الوطني المركزي المقر في  2017لكل خريجي الثانوية العامة ،على
ً
ً
أن يكون تابعا لـ «التعليم العالي» ال «التربية» ،وموضوعا بطريقة
علمية ومهنية تتفق مع المخرجات وال تختلف مع االمتحانات
الوطنية الـمــوجــودة فــي معظم ال ــدول ،ويتم التعامل مــن خالله
بمسطرة واحدة مع جميع الخريجين.
وعن زيادة المكافأة الطالبية ،أوضح المطر أنها تحتاج إلى
ً
تشريع ،مشيرا إلــى أن اللجنة اعتمدت أكثر من اقتراح بقانون
بهذا الشأن وقدمته للمجلس وبانتظار انعقاده إلقرار ما اتفقت
عليه بزيادة  300دينار.
ولفت إلى أن وزارة المالية رفضت زيادة تلك المكافأة أكثر من
 200دينار ،لكن اللجنة طلبت من اإلدارة الجامعية إجراء دراسة
وتزويدها بالشرائح المطلوب زيادة مكافآتها المالية ألكثر من
 200ديـنــار حتى يتسنى للجنة تطوير الـقــانــون فــي حــال ردتــه
الحكومة بعد صدوره من المجلس.

جانب من الدمار الذي خلفه الغزو الغاشم
األمـ ــن ال ــدول ــي ق ـ ــراره ال ــراب ــع ال ـخــاص
بالغزو العراقي وحمل الرقم  664وجدد
تأكيده بطالن ضم الكويت إلى العراق.
وأصدر مجلس األمن الدولي القرار
رق ــم  674ضــد ال ـع ــراق وات ـف ـقــت ال ــدول
الخمس ا لـكـبــرى على صيغة مشروع
قرار يسمح باستخدام القوة العسكرية
ضد العراق إذا لم ينسحب من الكويت.
وف ــي ن ـهــايــة نــوفـمـبــر  1990أص ــدر
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن عـ ــدة قـ ـ ـ ــرارات مـتـعـلـقــة
بالعراق أولها القرار رقم  677الذي حذر
العراق من مغبة محاوالته الرامية إلى
طمس هوية الكويت وتوطين عراقيين
محل المواطنين الكويتيين وأكد أهمية
االحتفاظ بالنسخ المهربة من سجل
السكان في الكويت.

تحرير البالد
كما أصــدر المجلس قــراره رقم 678

الـ ــذي يـبـيــح ك ــل الــوســائــل ال ـضــروريــة
لـضـمــان االلـ ـت ــزام ب ــال ـق ــرارات الـســابـقــة
وإع ـطــاء ال ـعــراق مهلة حتى  15يناير
 1991ليسحب قواته من الكويت وإال
واجــه خطر الحرب مع قــوات التحالف
الدولي المحتشدة ضده.
وع ـقــب صـ ــدور قـ ــرار مـجـلــس األم ــن
الدولي رقم  678الذي يقضي باستخدام
القوة العسكرية ضد العراق تسارعت
وتيرة األحداث وفي فجر السابع عشر
مــن يناير  1991بــدأت قــوات التحالف
هجومها الكبير على مواقع عسكرية
واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ــراق ـي ــة ف ــي ال ـكــويــت
ً
والعراق تمهيدا لتحرير الكويت شملت
ً
ً
هجوما جويا على المنشآت والقواعد
الـعـسـكــريــة الـعــراقـيــة وم ــراك ــز الـقـيــادة
والسيطرة والمرافق العامة والجسور
ً
ومحطات المياه والكهرباء فضال عن
 60قاعدة عسكرية.
وب ــدأت دول التحالف الــدولــي تعد

لبنان :قتلى في اشتباكات بين...
محسوبة على «ح ــزب الـلــه» ،على خلفية قطع الـطــريــق ،مما أدى
إل ــى مـقـتــل الـفـتــى حـســن زاه ــر غ ـصــن .وحـصـلــت تــدخــات عــديــدة
لضبط النفس ،واشترطت العشائر العربية تسليم القاتل للقضاء
اللبناني ،مهددة بأنها ستثأر لدم ابنها بنفسها ،في حال لم يتم
توقيف القاتل.
وعندما يسود منطق الثأر ،فذلك يعني بكل وضوح وبشكل ال
لبس فيه انتفاء منطق الدولة ،وسيادة منطق الدويالت المذهبية
والطائفية والعشائرية .وليلة السبت  -األحــد ،أقدم شقيق الفتى
المقتول حسن غصن على قتل أحد المتهمين بقتل شقيقه ،المدعو
علي شبلي ،وهو مسؤول في «سرايا المقاومة» التابعة لـ «حزب
ّ
الله» ،وسلم نفسه لألجهزة األمنية.
ً
تنف فيه صلتها باألمر ،بل
وأصدرت العشائر العربية بيانا لم ِ
أكدت أن قتل شبلي هو عملية ثأرية بعد تقاعس الدولة عن القيام
ّ
الحد.
بمهامها ومحاسبة القاتل ،آملة وقف األمور عند هذا
ً
وخــال تشييع شبلي وقعت اشتباكات بين الطرفين مجددا،
ً
وسارعا إلى تقاذف المسؤولية ،ولكن بعيدا عن التفاصيل ولغة
الشيطنة ف ـ ّـإن األرض ـيــة اللبنانية مـهـيــأة لمثل ه ــذه اإلش ـكــاالت،
ولطالما حذرت األجهزة األمنية من االنفالت الذي أصبح ينطوي
عـلــى مـخــاطــر كـبـيــرة ،لــم تـعــد معيشية واجـتـمــاعـيــة فـحـســب ،بل
ً
أصبحت قابلة للتحول إلى صراع مذهبي وطائفي وسياسي أيضا.
ونـتـيـجــة االش ـت ـبــاك سـقــط ع ــدد مــن الـقـتـلــى وال ـجــرحــى ،واتـهــم
آل شبلي العشائر العربية بنصب كمين لموكب التشييع ،وفي

ال ـعــدة لـهـجــومـهــا ال ـبــري عـلــى ال ـقــوات
العراقية في الكويت إذ أعطى الرئيس
بوش األب الضوء األخضر لقائد قوات
ال ـت ـحــالــف ن ــورم ــان ش ــوارزك ــوف لشن
ال ـه ـج ــوم الـ ـب ــري واتـ ـخ ــذ الـ ـق ــرار قبيل
لـحـظــات مــن انـتـهــاء الـمـهـلــة الـتــي كــان
الحلفاء واألم ــم المتحدة قــد حددوها
ليسحب العراق قواته من الكويت.
وف ــي  24فـبــرايــر  1991ب ــدأت قــوات
التحالف الدولي هجومها البري على
ال ـق ــوات الـعــراقـيــة فــي الـكــويــت وقــامــت
ال ـق ــوات الـمــؤلـفــة م ــن  30دول ــة مـعــززة
بأحدث اآلالت بمهاجمة القوات العراقية
وت ــدم ـي ــره ــا ف ــي األراض ـ ـ ــي ال ـكــوي ـت ـيــة
وسرعان ما انهار الجيش العراقي تحت
وطأة ضربات القوات الدولية باتجاه
مدينة الكويت التي عــادت إلــى أهلها
حرة أبية بعد  210أيام من االحتالل.

المقابل اعتبرت العشائر أن إطــاق النار من المحسوبين عليها
حـصــل نتيجة اس ـت ـفــزازات و«ع ــرض ــات» عسكرية مــن المشيعين
ً
وردا على إطالق نار من جانبهم .كل هذا الكالم لم يعد له نفع في
واقع بركاني كما هي الحال بالنسبة إلى الوضع في لبنان القابل
لالنفجار في أي لحظة.
ً
ســري ـعــا بـ ــدأت االتـ ـص ــاالت الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـي ــة والـعـسـكــريــة
والحزبية في سبيل تطويق الحادثة ومنع تفاقم االشتباك ،وعمل
الجيش اللبناني على تسيير دوريــات مؤللة واالنتشار الموسع
والـكـثـيــف فــي الـمـنـطـقــة ،إل ــى جــانــب تــوفـيــر أم ــن مــوكــب التشييع
وإخراجه من المنطقة.
وأدى االشتباك إلى حالة تشنج واستنفار في صفوف «حزب
الـلــه» وبيئته ،فــي وقــت يعتبر الـحــزب أن مــا يـجــري مـحــاولــة من
خصومه الستدراجه للعبة األمنية في الداخل اللبناني .أما الجهات
المعارضة للحزب فتعتبر أنــه هو الــذي يريد فــرض أوام ــره على
الجميع ،وإثبات اختراقه لمختلف المناطق والبيئات االجتماعية
اللبنانية ،كما أنه منذ فترة يسعى إلى السيطرة على طريق الجنوب
لمنع أي جهة من قطعها عليه وعلى بيئته.
مصادر أمنية وسياسية لبنانية تتخوف من تفاقم الوضع أكثر،
فالبعض يرى أنه رغم عدم سعي «حزب الله» إلى التورط في أحداث
داخلية ،فإنه لن يترك هذه الحادثة تمر بشكل عابر.
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محليات
تعديل قرار «انتخابات التعاونيات» لتسهيل عقدها
جورج عاطف

زيادة مدتها
القانونية
من  3ساعات إلى 6

مضاعفة أعداد
موظفي «الشؤون»
المشرفين من 70
ً
إلى  140موظفا

ت ـ ـس ـ ـعـ ــى وزارة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة م ـم ـث ـلــة ف ــي ق ـطــاع
التعاون ،بكل قوة ،إلى استئناف
ع ـق ــد «عـ ـم ــومـ ـي ــات» ال ـج ـم ـع ـيــات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ،وم ـ ـع ـ ــاودة إج ـ ــراء
انتخابات مجالس اإلدارة التي
انتهت وال يـتـهــا القانونية ،عبر
تــذل ـيــل ك ــل ال ـع ـق ـبــات وال ـص ـعــاب
التي تقف حائال دون ذلك.
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» م ــن
م ـص ــادره ــا ،أن الـ ـ ـ ــوزارة بـصــدد
إدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات
الـ ـج ــوه ــري ــة ع ـل ــى ق ـ ـ ــرار تـنـظـيــم
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ـي ـ ــة ف ــي
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــات واالتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
التعاونية ،تضمن بموجبها عقد
«العموميات» وإجراء االنتخابات
التعاونية بسالسة ،السيما في
ظــل استمرار جائحة «كــورونــا»،
وبما ال يعرض حياة المساهمين
لخطر اإلصابة بالفيروس.
صـ ـ ــادر أن
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـ ُ
أب ـ ــرز ال ـت ـع ــدي ــات ال ـت ــي أدخ ـل ــت
عـلــى ال ـقــرار زي ــادة م ــدة العملية
االنتخابية من  3ساعات ،بالقرار
ال ـحــالــي ،إل ــى  6س ــاع ــات كــامـلــة،

ً
قبول  692طالبا بالبعثات الخارجية
ً
أعلنت وزارة التعليم العالي قبول  692طالبا وطالبة في
خطة الشواغر للبعثات الخارجية للعام (.)2022 - 2021
وقــالــت الوكيلة المساعدة لـشــؤون البعثات والـمـعــادالت
والعالقات الثقافية الناطقة باسم «التعليم العالي» فاطمة
السنان ،في تصريح صحافي امــس ،إنه «تمت زيــادة القدرة
االستيعابية للقبول في خطة شواغر البعثات الخارجية لهذا
العامً ،
بناء على توجيهات وزير النفط وزير التعليم العالي
د .محمد الـفــارس إلعـطــاء أكبر فرصة ممكنة لكافة الطلبة
والطالبات للقبول».
وأضــافــت السنان أن إجمالي عــدد المقبولين فــي الخطة
األصلية وخطة الشواغر للبعثات الخارجية للعام الجامعي
( )-2022 2021بلغ  4003طالب وطالبات بزيادة قدرها 37.5
بالمئة عن العام الماضي حين بلغ عدد المقبولين في الخطة
ً
األصلية والشواغر  2911طالبا وطالبة.

«المحاسبة» :أبدينا ً
الرأي في  841موضوعا
قيمتها  1.04مليار دينار
قــال دي ــوان المحاسبة ،أم ــس ،إنــه تعامل مــع 841
موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خالل الفترة من
 1أبريل الماضي إلى نهاية شهر يوليو الماضي بقيمة
 1.04مليار دينار.
وأضاف "المحاسبة" ،في بيان صحافي ،أنه وافق
على نحو  72في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات
الصادرة خالل الفترة المذكورة بقيمة تقدر بنحو 746
مليون دينار لنحو  407موضوعات.
وأوضــح أن  71في المئة من الموافقات الصادرة
ج ـ ــاءت م ـش ــروط ــة ب ــاش ـت ــراط ــات وجـ ــب ع ـلــى الـجـهــة
استيفاءها قبل إبــرام العقد ،وأخــرى أثناء سريانه،
وتتمثل في أغلب األحيان باشتراطات مالية وإجرائية،
وأخرى فنية.
وذك ـ ــر أنـ ــه أص ـ ــدر رأي ـ ــه ب ـع ــدم ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى 18
موضوعا خالل الفترة المشار إليها بقيمة  16مليون
دينار ،ألسباب عدة منها عدم صحة إجراءات الترسية
المتبعة من قبل بعض الجهات .ولفت إلى رد أوراق
 293موضوعا خالل الفترة المذكورة تشكل نسبة 35
في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة،
لـعــدم مــوافــاة الــديــوان بالمستندات المطلوبة ،وما
يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات.
وأك ــد أن ع ــدم ال ـت ــزام الـجـهــات بتطبيق القوانين
وال ـت ـعــام ـيــم ال ـ ـصـ ــادرة ي ــؤث ــر ع ـلــى أسـ ــس الـحــوكـمــة
الصحيحة والذي ينعكس سلبا على تطور أداء القطاع
الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة ،التي من شأنها
مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع ،مما
يستدعي تطوير نظم العمل مع تحديد المسؤوليات
وال ـصــاح ـيــات وااللـ ـت ــزام بـتـنـفـيــذهــا ،لـتـعــزيــز ثقافة
الشفافية والنزاهة على كل المستويات.

المدنية .وكشفت أن الوزارة أعدت
م ـخــاط ـبــة رس ـم ـيــة وه ــي بـصــدد
رفعها إلــى وزيــر الــدفــاع ،رئيس
اللجنة الــوزاريــة العليا لطوارئ
«ك ـ ــورون ـ ــا» ال ـش ـي ــخ ح ـم ــد جــابــر
العلي ،تطالب خاللها باستئناف
ع ـقــد «ع ـمــوم ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــات»
وإجــراء االنتخابات وفق الدليل
االسترشادي الخاص بالضوابط
واالشـتــراطــات الصحية الواجب
توافرها خالل ذلك.

صرف األرباح
مشعان العتيبي

لـضـمــان الـمـحــافـظــة عـلــى قــواعــد
التباعد االجتماعي والحيلولة
دون حــدوث تكدس أو تجمعات
ً
تشكل خـطــرا على المساهمين،
مضيفة أنه تم إدخال تعديل آخر
يتيح لـلــوزارة االستعانة بنحو
 140مــن موظفيها اإلشــرافـيـيــن
ومساعديهم في اإلشراف وتنظيم
ع ـق ــد «ال ـع ـم ــوم ـي ــات» وال ـع ـم ـل ـيــة
االن ـت ـخــاب ـيــة ،ب ــدال م ــن  70وهــو
العدد المحدد من ديوان الخدمة

وأك ــدت حــرص وزيــر الشؤون
د .مشعان العتيبي ،على معاودة
العموميات واالنتخابات قريبا
ً
جدا ،السيما أن األصل في قانون
الـتـعــاون االنـتـخــاب ال التعيين،
وليتسنى صرف األرباح السنوية
للمساهمين المقترنة بضرورة
عقد العموميات والتصويت على
التقرير المالي واإلداري السنوي
للجمعية.
وأش ــارت إلــى أن إدارة شــؤون
الـعـضــويــة وإش ـه ــار الـجـمـعـيــات

«حقوق اإلنسان» :جهود باسل الصباح بارزة
● عادل سامي
ً
افتتحت وزارة الصحة أمس مركز تطعيم جديدا ضد مرض
«كوفيد  »19في نــادي التضامن بمحافظة الفروانية ،وذلك
في إطــار سياسة الــوزارة الرامية إلى زيــادة وتيرة التطعيم
والتوسع في تحصين المجتمع.
وأك ــدت م ـصــادر صحية مطلعة أن ه ــذا الـمــركــز بإمكانه
تـتـقــديــم نـحــو  500تـطـعـيــم يــومـيــا وسـيـعـمــل عـلــى فترتين
صباحية ومسائية .وأوضحت أن هذه الخطوة سبقها افتتاح
مركز للتطعيم في منطقة جليب الشيوخ.
مــن جــانــب آخ ــر ،زار وفــد مــن الجمعية الكويتية لحقوق
اإلنسان وزير الصحة د .باسل الصباح ،وذلك في إطار جدول
الزيارات التي تنفذها الجمعية في سبيل االطالع ومناقشة
الـتـحــديــات ال ـتــي تــواجــه ح ـقــوق اإلن ـس ــان فــي دول ــة الـكــويــت
ومناقشة سبل التعاون بين الجمعية والقطاع الحكومي.
وعقب الزيارة أبدى رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية
لحقوق اإلنسان خالد الحميدي امتنانه لدور وزارة الصحة
في التعاطي مع األولويات الملحة.
وشدد على جهود الوزير الصباح وسعيه الدؤوب وإشرافه
المباشر على تقديم ا لـخــد مــات الصحية لكافة المواطنين
والمقيمين في دولة الكويت ،معتبرا إياها «جهودا بارزة في
حفظ الحقوق الصحية للجميع بدون تمييز».

«التربية» :خطة لضمان عودة آمنة لطلبة المدارس

●

فهد الرمضان

تــرأس وزيــر التربية د .علي المضف
َ
اجتماع اللجنة العليا المشتركة لوزارتي
الـ ـت ــربـ ـي ــة وال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،ل ـم ـن ــاق ـش ــة خـطــة
ال ـع ــودة إل ــى الـ ـم ــدارس لـلـعــام ال ــدراس ــي
المقبل  ،2022/ 2021واالتفاق على أبرز
النقاط المتعلقة باالشتراطات الصحية
واإلجراءات المتبعة التي تضمن السالمة
للجميع ،بحضور وكيل «التربية» د .علي
اليعقوب.
وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،عـ ـق ــد الـ ــوزيـ ــر
ً
ال ـم ـضــف ب ـح ـضــور ال ـي ـع ـقــوب اجـتـمــاعــا
م ـ ــع ال ـ ـ ــوك ـ ـ ــاء الـ ـمـ ـس ــاع ــدي ــن ومـ ــديـ ــري
المناطق التعليمية وعدد من المراقبين

وال ـمــوج ـه ـيــن لـبـحــث خ ـطــة االس ـت ـع ــداد
ل ـل ـعــودة ل ـل ـم ــدارس ف ــي ال ـع ــام ال ــدراس ــي
المقبل .2022 - 2021
وتـ ـ ـن ـ ــاول االجـ ـتـ ـم ــاع ت ـن ـظ ـيــم ال ـج ـه ــود
المبذولة من كل قطاع ووضع خطة عملية
تشمل آلـيــات الــدعــم والـتــواصــل مــع أولياء
األمـ ـ ـ ــور وم ــؤسـ ـس ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـمــدنــي
وتحديد دور اإلدارة المدرسية لضمان عودة
آمنة للطلبة ،إلى جانب تحديد االحتياجات
الالزمة لتهيئة المدارس الستقبال الطالب
بشكل آمن قبل عودتهم إلى المدارس.
وت ـ ــم خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ب ـح ــث ع ـ ــدد مــن
ال ـم ـت ـط ـل ـبــات الـتـشـغـيـلـيــة وآلـ ـي ــة الـتـقـيـيــم
والـتـصــورات الموضوعة لخطة التدريب،
عالوة على مناقشة المتطلبات اإلنشائية

محافظ حولي :االهتمام بذوي
االحتياجات على رأس أولوياتنا

ً
األصفر مستقبال وفد جمعية أولياء أمور المعاقين ونادي الطموح
أثنى محافظ حولي علي األصفر
على الدور الكبير لجمعية أولياء أمور
المعاقين ونــادي الطموح الرياضي
في رعاية ذوي االحتياجات الخاصة
ومـ ـت ــابـ ـع ــة ش ــؤونـ ـه ــم وال ـم ـح ــاف ـظ ــة
عـلــى حـقــوقـهــم وال ـع ـمــل عـلــى توفير
الــدعــم االجتماعي والنفسي ألهالي
ً
الـمـعــاقـيــن ،مـشـيــرا إل ــى ان االهـتـمــام
بهذه الفئة أمر مهم نحو المساعدة
عـ ـل ــى انـ ــدمـ ــاج ـ ـهـ ــا م ـ ــع كـ ــافـ ــة ف ـئ ــات
المجتمع.
جــاء ذلــك خــال استقبال محافظ
حولي لوفد الجمعية ونادي الطموح

في الــديــوان العام للمحافظة صباح
أمس تتقدمهم رئيسة مجلس االدارة
رحاب بورسلي ،ونائبة الرئيس هدى
الخالدي وأمين السر المساعد فهد
السهلي.
وأك ـ ـ ـ ــد مـ ـح ــاف ــظ حـ ــولـ ــي ان ه ــذه
الشريحة المهمة ستظل على رأس
األولــويــات وتحظى باهتمام خاص
من الدولة كونها جــزء ا ال يتجزأ من
النسيج الوطني.
حضر اللقاء مدير مكتب محافظ
حولي عادل العسالوي.

الروبيان يعود إلى المائدة الكويتية

ً
 ٤٥دينارا سعر السلة في اليوم األول للسماح بصيده
يعود الروبيان بعد  6أشهر من حظر صيده إلى الموائد وقائمة
الطعام مع بدء موسم صيده في المنطقة االقتصادية الخاصة
اليوم ،ويستمر حتى نهاية يناير  ،2022وفق ما أعلنته الهيئة
العامة للزراعة والثروة السمكية.
وسيبدأ موسم صيد الروبيان في المياه اإلقليمية الكويتية
في أول سبتمبر المقبل للسفن المرخصة بالصيد بطريقة الجر
الخلفي ،بعد حظر صيده أكثر من  6أشهر ،للمحافظة على ثروات
البيئة البحرية ،وإثراء المخزون السمكي وزيادة وفرته مستقبال.
وفــي أول أيــام السماح بصيده ،وفتح موسم صيد الروبيان
بالمياه االقـتـصــاديــة ،جــرى إن ــزال  120سلة روب ـيــان محلي في
ً
ً
سوق شرق ،بيعت الواحدة ذات وزن الـ  20كيلوغراما بـ  45دينارا.
ومن جهتها ،أعلنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
السماح لسفن الصيد الكويتية المرخص لها بصيد الروبيان
في المنطقة االقتصادية الخاصة اعتبارا من أمس وبدء موسم
صيده في المياه اإلقليمية الكويتية في االول من سبتمر المقبل.
وق ــال الـمـتـحــدث الــرسـمــي بــاســم الهيئة ط ــال الــديـحــانــي في
تصريح لـ «كونا» إن الهيئة اصدرت القرار رقم  1209لسنة 2021
الذي يقضي بالسماح لسفن الصيد المرخص لها بصيد الروبيان
فــي المنطقة االقتصادية الخاصة بعد الحصول على تصريح
مسبق من الهيئة.

ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة،
ً
أعـ ـ ــدت ج ـ ـ ـ ــدوال ت ـض ـم ــن أسـ ـم ــاء
«ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــات» ال ـ ـتـ ــي ان ـت ـه ــت
س ـن ـت ـهــا ال ـم ــال ـي ــة وت ـن ـت ـظــر عـقــد
«ع ـمــوم ـيــات ـهــا» لـلـتـصــديــق على
التقرير المالي واإلداري ،وتوزيع
األرب ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـسـ ـن ــوي ــة ال ـم ـت ــأخ ــرة
للمساهمين ،إضافة إلــى صرف
ال ـم ـك ــاف ــآت ال ـس ـن ــوي ــة لـمـجــالــس
اإلدارة المنتخبة والمعينة ،وفق
الضوابط واالشتراطات المحددة.
وش ـ ـ ــددت الـ ـمـ ـص ــادر ع ـل ــى أن
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ـ ــور وصـ ـ ــول مــواف ـقــة
«ط ـ ــوارئ ك ــورون ــا» عـلــى طلبها،
وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى الـ ـم ــوافـ ـق ــات
ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة مـ ـ ــن بـ ـع ــض الـ ـجـ ـه ــات
الحكومية ذات العالقة ،ستباشر
عقد العموميات واالنـتـخــابــات،
م ـ ــؤك ـ ــدة أن ـ ـه ـ ــا سـ ـتـ ـت ــدخ ــل ف ــي
حـ ــال عـ ــدم االل ـ ـتـ ــزام بــال ـضــوابــط
واالشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة خــال
ع ـق ــد أي ع ـم ــوم ـي ــة ،الس ـي ـم ــا أن
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـم ـســاه ـم ـيــن
والعمل على عدم تعرضهم لخطر
اإلصــابــة بــالـفـيــروس فــي طليعة
اهتماماتها.

«الصحة» :افتتاح مركز تطعيم
في نادي التضامن بالفروانية

الروبيان يعود إلى أسواق السمك

ً
وجاهزية المدارس ،فضال عن المتطلبات
المتعلقة بالتطعيم وإعطاء األولوية لجميع
الـعــامـلـيــن فـيـهــا ،وب ـحــث دل ـيــل اإلج ـ ــراءات
االحترازية واالشتراطات الصحية ،إضافة
إلى خطة العام الدراسي والدليل اإلرشادي
للمدارس ،وخطة التعليم المقترحة.
ونــاقــش ال ــوك ــاء الـم ـســاعــدون ومــديــرو
ال ـم ـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة جــاهــزيــة ك ــل قـطــاع
ومنطقة تعليمية للعام الــدراســي المقبل،
ً
واستعرضوا عددا من المحاور التي تناولت
تطبيق التباعد االجتماعي في ظل التزايد
العددي والكثافة الطالبية لبعض المدارس
وتوفير اإلمكانات الالزمة لتعقيمها ،إلى
جانب المقاصف المدرسية وطابور الصباح
والفرص.

ك ـ ـمـ ــا ب ـ ـح ـ ـثـ ــوا خ ـ ـطـ ــة إدارة ا لـ ـخ ــد م ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة والـنـفـسـيــة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
المتعلمين وعودتهم لمقاعد الدراسة بعد
جــائ ـحــة ك ــورون ــا وت ـن ــوع األن ـش ـطــة خــال
العام الــدراســي ،إلــى جانب خطة التدريب
السيما للمعلمين الجدد ،وتحقيق الشراكة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ب ـي ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة وم ــؤس ـس ــات
ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ـم ــدن ــي والـ ـجـ ـه ــات الـمـعـنـيــة
بالعملية التعليمية.
وق ـ ـ ـ ّـدم ال ـب ـع ــض م ــن م ــدي ــري ال ـم ـنــاطــق
ً
ً
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة شـ ــرحـ ــا م ـف ـص ــا حـ ـ ــول آل ـيــة
االسـتـعــداد للعودة ســواء عــودة شاملة أو
تدريجية وما إذا كانت مدمجة أم تقليدية،
وتحديد التوقيت المدرسي ،ومهام فريق
التدخل السريع.

سلة أخبار
محافظ األحمدي :نستذكر بفخر
تمسك الكويتيين بشرعيتهم
أكد محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد ،األهمية
الكبيرة الستحضار األحداث
الجسام في مسيرة الكويت،
وما اقترنت به من بطوالت
وتضحيات واستلهام
والعبر منها ،وربط
الدروس ِ
األجيال الحالية والقادمة بها.
جاء ذلك في تصريح
للمحافظ بمناسبة ذكرى
 2أغسطس  ،1990قال فيه:
«مع حلول الذكرى الحادية
والثالثين للغزو العراقي
الغاشم لكويتنا ،نستحضر
بكل فخر واعتزاز تالحم
أهل الكويت ،وتمسكهم
بشرعيتهم ،وتشبثهم
بوطنهم ،حتى تحرير كل
ذرة من ترابه الطاهر».

«إحياء ًالتراث»60 :
مهتديا دخلوا اإلسالم
أعلنت جمعية إحياء التراث
ً
اإلسالمي ،أن  60مهتديا
ومهتدية دخلوا اإلسالم
على يد ُدعاتها من مختلف
الجنسيات في محافظتي
األحمدي ومبارك الكبير منذ
بداية هذا العام حتى اآلن.
وأوضحت الجمعية ،في
تقرير لها حول إنجازاتها
في مجال التعريف باإلسالم،
أمس ،أن مراكز الهداية
للتعريف باإلسالم التابعة
لها في العديد من المناطق
تنظم الكثير من األنشطة،
بهدف استغالل وجود
جاليات أجنبية كبيرة،
وحاجتهم إلى َمن يرشدهم
لدين اإلسالم بالحكمة
والموعظة الحسنة.

4
محليات
ً
«التعليم أوال» و«متضامنون» :ال للتراجع عن افتتاح المدارس
ةديرجلا
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• الحمود :المشهد التعليمي ضبابي ...ودول كثيرة أعلنت خطط العودة عدا الكويت
• «وزير الصحة أكد فتحها بعد تحصين  %60من السكان وتجاوزنا هذه النسبة»

المتحدثون في الحلقة النقاشية أمس (تصوير ميالد غالي)

فهد الرمضان

ال بد من
االستماع
لرأي الجهات
التعليمية التخاذ
القرار الصحيح

الصايغ

أكثر فئة عانت
أثناء «كورونا»
طلبة ذوي
االحتياجات
الخاصة

آمال الساير

«المعلمين»
قدمت عدة
مبادرات
للمساهمة في
معالجة التعليم
الهولي

في حلقة نقاشية تحت عنوان «ال تراجع
عن افتتاح المدارس» ،نظمها تجمعا «التعليم
ً
أوال» ،و«متضامنون من أجل إصالح التعليم»
بفندق «رادسون بلو» أمس ،شدد المشاركون
ً
على أهمية المضي قدما في قرار إعادة افتتاح
المدارس ،وفق االشتراطات الصحية ،لضمان
وقف تدهور التعليم ،ومنع التأثير السلبي
الكبير لجائحة «كورونا» على مستوى الطلبة
ً
وصحتهم الـنـفـسـيــة ،فـضــا عـمــا أفــرزتــه من
تراجع كبير في مستوياتهم الفعلية.
وقالت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي
ال ـســاب ـقــة د .م ــوض ــي ال ـح ـم ــود ،إن الـمـشـهــد
ً
التعليمي يسوده الكثير من الضبابية ،فضال
عن أمور كثيرة لم يتم بتها حتى اآلن رغم قرب
موعد بدء العام الدراسي الجديد ،منوهة إلى
أنــه ليس هـنــاك إلــى اآلن خطة معلنة ملزمة
لكل األطــراف ،ســواء في القطاع الحكومي أو
الخاص.
وأض ــاف ــت ال ـح ـمــود ،خ ــال الـحـلـقــة« :ليس
ه ـنــاك أي وض ــوح فــي اإلجـ ـ ــراء ات المطلوبة
بالنسبة للمدارس ،ونحتاج إلــى الكثير من
اإليضاحات من قبل المسؤولين ،فالجائحة
ضربت قطاع التعليم بشكل كبير ،وتسببت
فــي تــوق ـفــه ،حـتــى تــأثــر نـصــف ط ــاب الـعــالــم
بـسـبــب اإلغ ــاق ــات الـتــي حـصـلــت ،مـمــا سبب
ً
انحدارا في مستوى التحصيل ألكثر من 100
مليون طفل إلى ما دون الحد األدني في كفاءة
القراءة والكتابة».
وأوضحت أن هؤالء األطفال افتقدوا أكثر
من ذلك إلى مهارات حياتية واجتماعية ،حيث
ً
ظل معظمهم ملتصقا باألجهزة اإللكترونية
لما يقارب السنتين ،وافتقدوا تأثير المعلمين
وال ــزم ــاء فــي ال ـمــدرســة« ،ول ـكــم أن تتخيلوا
الوضع النفسي للطفل في هذه المرحلة».
وأشارت الحمود إلى أن آخر دراسة نشرة
لـ «اليونيسكو» ذكرت أن  134دولة حول العالم
أغـلـقــت مــدارسـهــا فــي مــايــو  ،2020والـكــويــت
كانت من بين هذه الــدول ،وحاولت كثير من

الدولة ترتيب أمورها ،حيث رجع بعضها إلى
فتح المدارس في نوفمبر من نفس العام ،إما
بالتعليم المدمج أو الكامل ،وبقيت  27دولة
مغلقة ومنها الـكــويــت ،مضيفة« :فــي يوليو
 2021أعلنت معظم الدول خططها التعليمية،
واسـتـقـبـلــت دول أخـ ــرى طــاب ـهــا ،وب ـق ـيــت 8
دول فقط في العالم مغلقة مدارسها ،وكانت
الكويت أيضا منها».
وذكــرت أنه «يجب علينا أن نالحظ تطور
الخريطة التعليمية في العالم ،فهناك تغيرات
بحسب الحالة الوبائية ،فيما نحن على ما
نحن عليه منذ بــدايــة األزم ــة ،وجميع الــدول
أعلنت خطط العودة ،أما نحن فالنزال ال نعرف
الخطة» ،منوهة إلى أن دوال كثيرة منها دول
الخليج أعلنت خطط الـعــودة إلــى الـمــدارس
والتي سيعود بعضها في  29أغسطس في
حين البقية تعود في بداية سبتمبر ،وبقية
بـعــض ال ــدول ومـنـهــا الـكــويــت لــم تعلن خطة
واضحة لعودة المدارس.
واستطردت قائلة :نعلم أن هناك نية ،لكن
ف ــي الـمـقــابــل ه ـنــاك تـ ــردد واضـ ــح ف ــي اتـخــاذ
الـقــرار ،وقــد أعلن وزيــر الصحة أن الـمــدارس
ستفتح أبــوابـهــا فــي حــال تــم تطعيم  60في
المئة من السكان ،وهو ما تم بالفعل بحسب
اإلحصائيات ،حيث تعدينا الـ« »Targetالذي
وضعته وزارة الصحة فلماذا التردد؟
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن «ال ـص ـح ــة» مــاض ـيــة في
وتيرة متسارعة بعملية التطعيم ،وهذا يؤكد
أن الــوضــع الــوبــائــي فــي طــريـقــه ويـتـجــه إلــى
االنـخـفــاض ،وعلينا الـبــدء فــي عملية إعــان
خطط العودة ووضع التدابير المناسبة لعودة
الحياة والمدارس.
وبينت الحمود أن وزي ــر الصحة أكــد في
تصريح سابق لــه أن الـمــدارس ستفتح بعد
تـحـصـيــن  ٦٠ف ــي الـمـئــة م ــن س ـكــان الـكــويــت،
والــذيــن تم تطيعمهم حتى اآلن تجاوز أكثر
مــن مليونين و 700أل ــف ،أي تـجــاوزنــا الحد
ال ــذي أعـلـنــه ال ــوزي ــر ،ونـحــن مــازلـنــا فــي طــور

الـتـصــورات دون وج ــود ق ــرار حــول مستقبل
النظام التعليمي الذي سيتم العام الدراسي
القادم.

فئات األطفال
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال م ـم ـثــل اتـ ـح ــاد الـ ـم ــدارس
الخاصة محمد الصايغ« ،نطلب من الجهات
ال ـم ـخ ـت ـص ــة االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاس ب ـ ـ ـ ــرأي ال ـج ـه ــات
الـتـعـلـيـمـيــة م ــن وزارة ال ـتــرب ـيــة ،والـ ـم ــدارس
ا ل ـخــا صــة ،و جـمـعـيــة المعلمين والجمعيات
ذات ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ،ل ـك ــون ـه ــم أهـ ـ ــل اخـ ـتـ ـص ــاص،
وبالتالي اتخاذ القرارات التي تمس المنظومة
التعليمية بشكل صحيح وأكثر واقعية ،مؤكدا
أن المدارس الخاصة جاهزة ،ولديها القدرة
على عودة الطالب.
بــدوره ،قال ممثل جمعية المعلمين حمد
الهولي ،إن الجمعية تقدمت بعدة مبادرات
وخـ ـط ــط ل ـل ـم ـســاه ـمــة ف ــي م ـع ــال ـج ــة ال ــوض ــع
الـتـعـلـيـمــي ف ــي ال ـب ــاد ،مـشـيــرا إل ــى أن رؤي ــة
الجمعية تتركز على أهمية العودة التدريجية
للمدارس ،وفق نسب محددة ،على أن تزيد هذه
النسبة بشكل شهري.
وذكـ ـ ــر أن عـ ـ ــودة الـ ـط ــاب إلـ ــى م ـقــاعــدهــم
الدراسية أمــر مهم ،وعلى المسؤولين البدء
ف ــي اع ــان خـطــط الـ ـع ــودة ،م ــع الـتــأكـيــد على
االشـ ـت ــراط ــات الـصـحـيــة وم ـعــال ـجــة م ــا فـقــده
الطالب اثناء الجائحة من مهارات وتحصيل
علمي.
مــن جهتها ،قــالــت رئـيـســة جمعية «كــالــد»
آمال الساير ،إن الطلبة من ذوي االحتياجات
ال ـخــاصــة أك ـث ــر ف ـئــة ع ــان ــت أث ـن ــاء الـجــائـحــة،
حـيــث إن إغ ــاق ال ـم ــدارس ،الـتــي تهتم بهذه
الفئة ،ساهم في سوء أوضاعهم وتعرضهم
لـمـشــاكــل أك ـبــر ،مـطــالـبــة الـجـهــات المختصة
بــأن يتم النظر إلــى طــاب ذوي االحتياجات
الخاصة وإعطائهم جانبا من االهتمام عند
اتخاذ القرارات.

موضي للمضف:
أستحلفك بالله
افتح المدارس
وجهت الوزيرة السابقة،
د .مــوضــي الـحـمــود ،رسالة
إل ــى وزيـ ــر الـتــربـيــة د .علي
الـمـضــف قــائ ـلــة :أستحلفك
بــال ـلــه ي ــا وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة أن
تمضي قدما في قرار إعادة
فتح المدارس وعدم التراجع
ع ـن ــه ،ك ـمــا أس ـت ـح ـلــف وزي ــر
ال ـص ـح ــة ال ـش ـي ــخ د .بــاســل
ال ـص ـبــاح بــدعــم قـ ــرار ع ــودة
الدراسة.

مطالب
المنظمين
طــا لــب المنظمون للحلقة
النقاشية بعدم التراجع عن
قرار افتتاح المدارس ،مؤكدين
أن لـكــل مــدرســة س ــواء كــانــت
عامة أو خاصة أو عربية أو
أجنبية أ هـلـيــة أو نموذجية
حــريــة تــامــة فــي اخـتـيــار نــوع
الـتـعـلـيــم وع ـم ـل ـيــة الـتـشـغـيــل
بالطريقة التي تراها مناسبة
بناء على إمكاناتها لتحقيق
االشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة بما
يتماشى مع كثافتها الطالبية
وأع ــداد طواقمها التعليمية
واإلدارية.
وش ـ ـ ــدد ال ـم ـن ـظ ـم ــون عـلــى
ض ـ ــرورة ح ـســم قـ ــرار افـتـتــاح
المدارس ومناقشة تعويض
الفاقد التعليمي الذي نتج عن
إغ ــاق ال ـمــدارس مــدة عامين
ف ــي ال ـكــويــت بـسـبــب جــائـحــة
كــورونــا ،السيما أن  95دولة
فتحت مــدارس ـهــا مـنــذ بــدايــة
الـجــائـحــة ،الفـتـيــن إل ــى أن ــه ال
يمكن تبرير إغــاق المدارس
بــال ـكــويــت لـلـسـنــة ال ــدراس ـي ــة
الثالثة.
وذكروا أن األدلة أوضحت
منذ بــدايــة الــوبــاء أن «كوفيد
ً
ً
 »19ال يشكل خطرا كبيرا على
األطفال ،وأن المدارس ليست
مصدر انتشاء الوباء ،الفتين
إلـ ــى أن ه ـن ــال ــك أدلـ ـ ــة مـبـنـيــة
على تجارب فعلية بأن اتباع
االشتراطات الصحية يقلل من
المخاطر ا لـتــي يتعرض لها
الطلبة والمعلمون وأسرهم،
وأن إعادة المدارس ال يعتمد
على التطعيم «بل يجب علينا
التعايش مع الوضع الطبيعي
الجديد».

local@aljarida●com
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محليات

ً
 14يوما «ترانزيت» وجرعتا تطعيم معتمد والـ  PCRشروط دخول رعايا الدول «العالية الخطورة»
محمد الشرهان
ومحمد جاسم

الطاقة
االستيعابية
لمطار الكويت
مازالت نحو
 5آالف مسافر
ً
يوميا

الفوزان

رحالت مباشرة
من  32دولة
وشرط فحص
« »PCRإلنهاء
حجر المواطنين
العائدين
العتيبي

إجراءات
سريعة وسهلة
وأسعار التذاكر
مرتفعة وغير
مبررة
عائدون

وس ـ ـ ـ ــط إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ص ـح ـي ــة
م ـ ـ ـشـ ـ ــددة وفـ ـ ــرحـ ـ ــة الـ ـع ــائ ــدي ــن
إل ــى ال ـكــويــت ،اسـتـقـبــل الـمـطــار
أول ــى طــائــع رح ــات الــوافــديــن
الـ ـمـ ـطـ ـعـ ـمـ ـي ــن ال ـ ـعـ ــائـ ــديـ ــن إلـ ــى
ال ـك ــوي ــت ،ع ـبــر قـ ــدوم  48رحـلــة
طـ ـي ــران م ــن ال ـ ـ ــدول ال ـم ـس ـمــوح
بدخولها إلى البالد.
وعـ ّـم الـهــدوء والتنظيم على
مـطــار الـكــويــت فــي ال ـيــوم األول
من تطبيق قرار مجلس الوزراء،
وعـ ـ ّـبـ ــر الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ــواف ــدي ــن
القادمين عن فرحتهم بالعودة
إل ـ ــى ال ـك ــوي ــت ولـ ـق ــاء أهــال ـي ـهــم
وأقربائهم بالدموع بعد طول
ان ـت ـظ ــار ،قــائ ـل ـيــن إن إجـ ـ ــراء ات
الــدخــول كانت سهلة ومنظمة،
ولم تشهد أي تعقيدات بحسب
الـ ـ ـش ـ ــروط الـ ـت ــي حـ ــددهـ ــا قـ ــرار
العودة.
لكن فرحة الوافدين لم تكتمل،
إذ كشفت مصادر لـ«الجريدة» أن
الدول المصنفة عالية الخطورة،
لــن يتمكن رعــايــاهــم مــن دخــول
الـبــاد إال عبر «الـتــرانــزيــت» في
دول أخـ ـ ــرى بـ ـش ــرط الـتـطـعـيــم
بجرعتين ،والـمـكــوث فــي دولــة
ً
الترانزيت مدة  14يوما ،مؤكدة
أن أب ــرز الـ ــدول ال ـتــي تـكـثــر بها
الـ ـعـ ـم ــال ــة ه ـ ــي مـ ـص ــر وال ـه ـن ــد
وبنغالدش ونيبال وسيرالنكا
وباكستان.
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن هـنــاك
مجموعة مــن شــركــات الطيران
تعمل على تقديم طلبات لفتح
الطيران المباشرة مع عدد من
ال ـ ــدول ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه ستتم
دراسة الطلبات المقدمة ورفعها
لمجلس ال ـ ــوزراء خ ــال الشهر
الحالي.
وتفقد وزيــر الداخلية وزيــر
ال ــدف ــاع ب ــاإلن ــاب ــة ال ـش ـيــخ ثــامــر
العلي ،ووزيــر الصحة د.باسل
ا ل ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــاح ،ور ئ ـ ـ ـيـ ـ ــس اإلدارة
العامة للطيران المدني الشيخ
عبدالله العلي برفقة عــدد من
المسؤولين في الطيران المدني،
اإلج ـ ــراء ات الصحية فــي مطار
الـكــويــت الــدولــي وذل ــك مــع بــدء
ال ـع ـمــل ب ـق ــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء
بـشــأن الـسـمــاح باستقبال غير
الكويتيين.
وأكـ ــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ــادارة
العامة للطيران المدني يوسف
ال ـف ــوزان فــي تـصــريــح صحافي
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد وج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــة م ـط ــار
الـ ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي وال ـعــام ـل ـيــن
لـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـسـ ـف ــر
الجديدة وعودة المسافرين غير
الكويتيين إلى البالد بناء على
قرار مجلس الوزراء المعني في
هذا الشأن.
وأوضــح الفوزان أن الطيران
الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ــي وض ـ ـ ـ ــع خ ـ ـطـ ــة ع ـم ــل

ً
لـلـمــرحـلــة ال ـق ــادم ــة ت ــزام ـن ــا مع
ت ـع ــاف ــي قـ ـط ــاع ال ـن ـق ــل ال ـج ــوي
ً
بالكويت ،مشددا على ضرورة
االل ـ ـتـ ــزام وت ـط ـب ـيــق اإلج ـ ـ ــراءات
االحترازية للوقاية من فيروس
كـ ــورونـ ــا ال ـ ـصـ ــادرة م ــن وزارة
ً
ال ـص ـح ــة ،م ـض ـي ـفــا أن ال ـطــاقــة
االسـتـيـعــابـيــة ل ـم ـطــار الـكــويــت
مازالت تبلغ نحو  5آالف مسافر
ً
يوميا.

أول الرحالت
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث
ال ــرسـ ـم ــي فـ ــي اإلدارة ال ـعــامــة
للطيران المدني سعد العتيبي
لـ«الجريدة» ،أن المطار استقبل
أول الـ ــرحـ ــات م ـن ــذ ف ـج ــر ي ــوم
األول م ــن اغ ـس ـطــس ،بـســاســة
عال ،حيث شملت قدوم
وتنظيم ٍ
ال ــرح ــات األول ـ ــى م ــن م ـطــارات
هيثرو ،وإسطنبول ،وبيروت .
وأش ــار العتيبي إلــى أنــه تم
التدقيق على آلية تطبيق قرار
مجلس الـ ــوزراء ،الــذي يقضي
بالسماح بدخول المقيمين إلى
الكويت شــرط أخــذ الجرعتين،
ال ـم ـع ـت ـم ــدة فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،مــن
ال ـل ـق ــاح ــات ف ــاي ــزر وأك ـس ـف ــورد
وم ــودي ــرن ــا ،إض ــاف ــة إل ــى لـقــاح
ً
جونسون آند جونسون ،الفتا
إلـ ــى أن ت ـط ـب ـيــق االشـ ـت ــراط ــات
الصحية ،وإحكام الرقابة على
تطبيق ال ـق ــرار أت ــت بــالـتـعــاون
مــع وزارة الــداخـلـيــة والـجـهــات
المعنية العاملة في المطار.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي أن م ـط ــار
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ــن يـ ـشـ ـغ ــل إل ـ ـ ــى أي
دول م ـح ـظ ــورة خ ــاص ــة عــالـيــة
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة ،السـ ـيـ ـم ــا أن قـ ــرار
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء أوصـ ــى بـعــدم

جانب من وصول أولى رحالت الوافدين إلى مطار الكويت (تصوير عبدالله الخلف)
تـ ـشـ ـغـ ـي ــل الـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــات ل ـب ـع ــض
ال ــدول الـمـحـظــورة منها الهند
وسيرالنكا وبنغالديش إضافة
ً
إلى باكستان ونيبال ،مؤكدا أن
ا ل ـم ـطــار سيستمر ف ــي تطبيق
قرار منع الرحالت المباشرة مع
هذه الدول.

العامة للطيران المدني ،وهي
 32دول ـ ـ ــة كـ ــرحـ ــات م ـب ــاش ــرة،
وفي حال وجود طلبات لبعض
الخطوط منها الكويتية وطيران
الجزيرة لفتح رحالت مباشرة،
يـ ـت ــم رفـ ـ ـ ــع ت ــوصـ ـي ــة ل ـم ـج ـلــس
الــوزراء بذلك من أجل االعتماد
او عدم القبول.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي أن ـ ــه
بالنسبة للمواطنين القادمين
مــن الـسـفــر ،المطعمين بجرعة
واحدة او جرعتين ،ومن أصيب
فــي كــورونــا وتتجاوز اصابته
ً
 90يوما ،سوف يخضع للحجر
الـمـنــزلــي وف ــي ح ــال رغـبـتــه في
إن ـ ـهـ ــاء ال ـح ـج ــر ال ـم ـن ــزل ــي يـتــم
عمل فحص « ،»PCRوفــي حال
ظهرت نتيجة سلبية يتم إنهاء
الحجر.
وشدد على أن المواطنين
الراغبين بالسفر لوجهات
ع ــدة عـلـيـهــم أن يـتـلـقــوا
جرعتين من اللقاحات
المعتمدة ،وتستثنى
من ذلك ثالث حاالت
رئ ـي ـس ـيــة ،ال ـحــوامــل
ومـ ــن ل ــدي ــه عـ ــذر طـبــي
مــن وزارة الـصـحــة ،والفئات
العمرية التي أقل من  16سنة.

 32دولة
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ،إن
الرحالت المباشرة مازالت
ت ــواص ــل عـمـلـهــا وفـ ــق الـ ــدول
ً
الـتــي تــم اإلع ــان عنها مسبقا
فـ ــي ت ـع ــا م ـي ــم اإلدارة

فرحة بالعودة
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ــوافـ ــديـ ــن
العائدين ،أعرب المقيم اللبناني
ً
خالد كمبه الذي يعمل مهندسا
في القطاع الخاص عن سعادته
بــالـعــودة مــرة أخ ــرى إلــى أرض
ً
الـكــويــت ،مـشـيــرا إل ــى ان ــه غــادر

إلــى بـيــروت قبل إغــاق المطار
ب ـش ـهــريــن واضـ ـط ــر ل ـل ـب ـقــاء في
لـبـنــان حـتــى س ـمــاح الـسـلـطــات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ب ـ ـعـ ــودة ال ــواف ــدي ــن
العالقين فــي بـلــدانــه مــن حملة
اإلقامة السارية.
وع ــن إج ـ ــراءات ال ـع ــودة ،قــال
كمبه ،إن اإلجراءات كانت سلسة
وس ـه ـل ــة وأنـ ـ ــه ك ـ ــان ي ـت ــاب ــع كــل
مــايـصــدر عــن الـطـيــران المدني
والسلطات الصحية بشأن فتح
ً
المطار ايذانا بعودة الوافدين،
وأنـ ـ ــه أخ ـ ــذ جــرع ـت ـيــن م ــن أح ــد
ال ـل ـقــاحــات الـمـعـتـمــدة ،وأج ــرى
مسحة  PCRقبل الــوصــول إلى
ال ـكــويــت ال ـت ــي اظ ـه ــرت نتيجة
سلبية.
ف ـي ـمــا قـ ــال الـ ــوافـ ــد ال ـس ــوري
أحمد حــريــري الــذي لــم يتمالك
نـفـســه ودم ــوع ــه حينما شاهد
أفـ ـ ــراد عــائ ـل ـتــه ي ـن ـت ـظــرونــه في
المطار ،لـ «الجريدة» :إنني غير
مصدق لهذا المشهد واعتقدت
ب ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة أصـ ـبـ ـح ــت ش ـبــه
م ـس ـت ـح ـي ـلــة فـ ــي ظـ ــل الـ ـظ ــروف
الصحية التي يمر بها العالم،
ً
مـضـيـفــا أن ــه ق ــدم إل ــى الـكــويــت
عبر مطار بيروت بعد تطبيقه
ل ـك ــل ال ـ ـشـ ــروط ال ـص ـح ـيــة ال ـتــي
حددتها الكويت لعودة الوافدين
من ضمنها التطعيم بجرعتين
معتمدتين.
وأضاف حريري ،الذي يعمل
ً
م ـه ـن ـي ــا فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـش ــوي ــخ
الصناعية أ نــه استعد للعودة
منذ إعــان السلطات الكويتية
ق ـ ــرار ف ـتــح ال ـم ـط ــار مـ ــرة أخ ــرى
أمــام المطعمين الــوافــديــن بعد

أن علق في بيروت لمدة  8أشهر
عانى فيها الكثير من المتاعب
ً
خ ـص ــوص ــا وأن أفـ ـ ــراد عــائـلـتــه
ً
موجودين في الكويت  ،مشيدا
بسهولة إجراءات الدخول والتي
انتهت في بضع دقائق.
ومــن جانبها قــالــت المقيمة
الـلـبـنــانـيــة إي ـم ــان ال ـح ــاج الـتــي
رافقت زوجها في رحلة العودة
أن ـهــا وأفـ ــراد أســرتـهــا مقيمون
ف ــي ال ـكــويــت م ـنــذ أك ـث ــر م ــن 30
ً
ع ــام ــا وأن ـه ــا غ ـ ــادرت مـضـطــرة
لالطمئنان على ابنتها المقيمة
فـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ،الـ ـ ـت ـ ــي أص ـي ـب ــت
وزوجها في حادث انفجار مرفأ
بيروت لكنها علقت هناك ولم
تستطع العودة.
وبــالـنـسـبــة الس ـع ــار الـتــذاكــر
استغربت الـحــاج مــن األسـعــار
المرتفعة وغير المبررة للتذاكر
مشيرة إلى أنها وزوجها دفعا
 900دينار قيمة التذاكر وفحص
 ،PCRمـبـيـنــة أن ك ــل ذلـ ــك هــان
عندما قابلت أبناءها وأحفادها
في المطار.

لقطات
دموع الفرح
ب ــدت ال ـس ـع ــادة واالرتـ ـي ــاح
عـ ـل ــى وج ـ ـ ــه ال ـ ـعـ ــائـ ــديـ ــن إل ــى
ال ـبــاد وذوي ـه ــم الــذيــن كــانــوا
بانتظارهم عندما شاهدوهم
وهــم ينهون كــافــة اإلج ــراء ات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـم ــح لـ ـه ــم ب ــدخ ــول
ً
مجددا ،حيث شهدت عودتهم
إلى الكويت دموع الفرح.

إجراءات أمنية مشددة مركز صحي
فــرضــت اإلدارة الـعــامــة ألمن
المطار إجــراء ات أمنية مشددة
واقـتـصــر حـضــور المستقبلين
على أع ــداد معينة ،ومنعت أي
تجمعات داخل وخارج المطار.

ً
أنشأت وزارة الصحة مركزا
ً
ً
صـحـيــا مـتـكــامــا لـلـتـعــامــل مع
الـ ـح ــاالت ال ـق ــادم ــة م ــن رح ــات
الطيران لتأمين سالمتهم.

 48رحلة قادمة و 44مغادرة
بلغ عدد الرحالت القادمة إلى مطار الكويت الدولي في اليوم
األول  48رحلة ،بينما وصل عدد الرحالت المغادرة إلى  44رحلة،
حسب جدول الرحالت الصادر عن اإلدارة العامة للطيران المدني.

قلة أعداد
المسافرين
عـ ـم ــت حـ ــالـ ــة م ـ ــن ال ـ ـهـ ــدوء
والصمت أرجاء المطار الذي
ً
خال نظرا لقلة أعداد
بدا شبه ٍ
المسافرين والقادمين بحسب
تعليمات إدارة الطيران الدني
ً
ت ـط ـب ـي ـق ــا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس
الوزراء.

«اتحاد السفر» :عدم رفع السعة
التشغيلية يدفع ثمنه المواطنون

ً
«قرارات الحكومة غير متوازنة وسترتد عكسيا»
ت ــذاك ــر ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن
● يوسف العبدالله
ً

استقبال حار في المطار وفرحة بالعودة

حذر اتحاد السياحة والسفر
من «ارت ــدادات عكسية للقرارات
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
في شــأن مطار الكويت الدولي،
ُ
تصدر الـقــرارات بصورة غير
إذ
م ـت ــوازن ــة ال ت ــراع ــي الـمـتـغـيــرات
التي تستتبع صدورها».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
ص ـحــافــي أن «عـ ــدم رف ــع الـسـعــة
التشغيلية أو حــدوث تغييرات
في كوتا الركاب ،بــدأت آثارهما
ً
السلبية بالظهور فعليا ويدفع
ثمنهما مواطنون عالقون خارج
الكويت وال يستطيعون العودة،
فيما سيزيد دخول قرار السماح
للمقيمين المحصنين بالعودة
إلى البالد حيز النفاذ من األزمة،
إذ سيشتعل الطلب على التذاكر
ً
خـ ـص ــوص ــا مـ ــن الـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي ال
يوجد معها رحالت مباشرة».
وأشــار االتحاد إلــى أن تشدد
«الـ ـطـ ـي ــران ال ـم ــدن ــي ف ــي تطبيق
الكوتا دون استثناء المواطنين
كـمــا ك ــان مـعـمــوال بــه فــي الفترة
ال ـســاب ـقــة ال ـقــري ـبــة ن ـتــج ع ـنــه ان
قــامــت شــركــات ال ـط ـيــران بــإلـغــاء

ال ـتــزامــا بـ ــالـكــوتــا ال ـتــي تطلبها
الكويت».
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع :ال يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـهـ ــؤالء
الـمــواطـنـيــن الـمـنـكــوبـيــن تغيير
حجوزاتهم طوال شهر اغسطس
ً
الم ـتــاء الـمـقــاعــد مـسـبـقــا بـعــدد
ال ـك ــوت ــا ال ـت ــي ال ت ـت ـج ــاوز ال ـ ــ٧٠
راكـ ـ ـب ـ ــا ف ـ ــي ال ــرحـ ـل ــة ال ـ ــواح ـ ــدة،
مطالبا باستثناء الكويتيين من
أي كوتا.
وق ـ ـ ــال االتـ ـ ـح ـ ــاد «مـ ـ ــع دخـ ــول
ق ــرار الـسـمــاح ب ـقــدوم المقيمين
المحصنين إلى الكويت سيرتفع
ال ـط ـلــب ع ـلــى ت ــذاك ــر ال ـس ـفــر إلــى
البالد ،وهو ما سيرفع األسعار
بــال ـت ـب ـع ـيــة فـ ــي ظـ ــل م ـح ــدودي ــة
السعة التشغيلية ،ويرفع فاتورة
السفر على المواطنين بصورة
مـبــاشــرة ه ــذا إن وج ــدوا مقاعد
للعودة إلى البالد».
وأك ـ ـ ـ ــد االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد أن «األزم ـ ـ ـ ــة
سـتـتـفــاقــم واألسـ ـع ــار ستشتعل
إال إذا قامت السلطات المعنية
باتخاذ إجــراء يــن عاجلين هما
رفع القيود عن السعة التشغيلية
للمطار ،وفتح خطوط الطيران
المباشر مع دول المقيمين».
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أين الغنوشي وإخوان
تونس من تجربة إردوغان؟!

أحمد باقر

ً
كــان الــرهــان على «إخ ــوان» تونس قائما إلــى يــوم السقوط غير
ً
المتوقع قبل أسبوعين ،اعتقادا من رجاالت الفكر السياسي وعلم
االجـتـمــاع أن البيئة السياسية والثقافية الـتــي نـشــأوا فيها أكثر
ً
انفتاحا من «إخوان الداخل» أي مصر وبالد الشام والجزيرة العربية،
بسبب قربهم من الثقافة األوروبية بالدرجة األولى وانخراطهم في
مجتمع تونسي قائم على العلمانية وفصل الدين عن الدولة.
فشل اإلخ ــوان بإنتاج تجربة جــديــدة فــي تونس قضى على ما
ً
تبقى لهم من رصيد يمكن التعويل عليه مستقبال ،فقبولهم باللعبة
الديموقرطية لم يحصنهم من االنغماس بالفساد السياسي والمالي
وفوق هذا االستئثار بالسلطة منفردين.
استقوى «إخ ــوان تونس» بشعار «المظلومية» ومعاناتهم من
االضطهاد الفكري واإلقصاء السياسي في معظم البلدان العربية
وبأنهم لم يأخذوا فرصتهم في الحكم! منددين بحكام عرب أظهروا
استبداديتهم وجورهم وبالتالي زجهم في السجون وإلى ما هناك
من «مظالم» يدعون تعرضهم لها.
في اللحظات الحاسمة التي تتطلب االفتراق بقي «إخوان تونس»
في أحضان البنا وسيد قطب ولــم يشذوا عن القاعدة التي ارتكز
عليها خصومهم السياسيون وحتى األنظمة العربية الحاكمة والتي
تقول بعدم إيمان «اإلخوان» بالديموقراطية بصورة نهائية وقطعية
وكاملة ،فهي تسعى وتنتهز الفرصة للوصول إلى السلطة من خالل
ُ ّ
«السلم الديموقراطي» ثم تتخلى عنه إلقامة «دولتها اإلسالمية»
وتمنع التعددية السياسية والفكرية وال تسمح بتداول السلطة.
يكاد أن يكون هناك تواطؤ إخواني مع التاريخ كما يكتب خبير
ً
الحركات اإلسالمية األردني محمد أبو رمان وغالبا ما يفشلون بالرد
على السؤال الجوهري ،هل يقبلون بالديموقراطية؟
من خالل التجربة العملية أظهرت الحركات اإلسالمية السياسية
واإلخوان من بينهم أنها ال تؤمن بالقيم الديموقراطية ،كقيمة نهائية
تحكم الحياة السياسية ،بقدر ما تريد استغالل الديموقراطية من
أجل تحقيق أهدافها السياسية ،بإقامة دولة ذات طابع «أصولي» ثم
تستغني عن الديموقراطية واالنتخابات متى تمكنت واستحوذت
على السلطة.
يبدو أن العائق األكبر أمامهم هو «العسكر» بتكوينهم الثقافي
والسياسي األقرب «للعلمانيين» من «المتأسلمين» فقد بقي الجيش
الحائط الذي يصد تلك الحركات عن اإلمساك بالسلطة ،وهذه مصر
أفضل مثال على ما فعلوه.
راشد الغنوشي الجالس تحت «مجهر الفساد» اآلن له باع طويل
بالتنظير عن قدرة «اإلسالم السياسي» على التحول الديموقراطي،
اعتبر أن تجربة إردوغ ــان في مراحلها األولــى فقط هي البوصلة
والنموذج ،ففي كتابه «الديموقراطية وحقوق اإلنسان في اإلسالم»
يشيد بهذا اإلصالحي ويجدها فرصة للتشفي بالعلمانيين بعدما
ظهرت له حقيقة «أن أعداء الديموقراطية والحداثة ليسوا اإلسالميين
وإنما المعسكر العلماني بجناحيه المدني والعسكري» ،وكما يراهم،
ً
فقد قدموا أي «جماعة إردوغان» انطالقا من خلفية منشئهم اإلسالمي
ً
ً
نفسها صورة عن اإلسالم أكثر إيجابية ونفعا وأقل استفزازا وبما
يعزز الخيار اإلسالمي في الحكم.
قد يكون السؤال هنا :هل الغنوشي أراد نقل تجربة إردوغان إلى
تونس ،ولماذا «نجح» األت ــراك فيما فشل فيه اإلسالميون العرب،
وباألحرى إخوان تونس؟!
لم يكن إخوان تونس مشاركين فقط في القرار والسلطة بل كانوا
ً
يحكمون فعليا من خالل البرلمان وداخل الحكومة وعلى مستوى
«مؤسسات مجتمع مدني» بنيت على النمط الغنوشي.
نجاح حــزب العدالة والتنمية التركي ،الــذي أسسه نجم الدين
أربكان وأضاف عليه «عبدالله غول» وأكمله رجب طيب إردوغان ،كان
ً
بمثابة االنتكاسة الكبرى من وجهة نظر الغنوشي معلنا انقالبه عليه
حين تصالح مع العلمانية التركية كما يدعي ،فليس لإلسالميين
العرب المطحونين باالستبداد أن يبتهجوا وتنتعش آمالهم بما
تحقق لـ«إخوانهم» األتــراك ،وبأن خيوط الشمس ستصل ربوعهم
ً
ً
يوما أيضا ،وإنما األحرى باالبتهاج هم العلمانيون الليبراليون» .
التجربة التركية من وجهة نظره غير قابلة للنقل إلى العالم العربي
ً
ألسباب َر َ
ضي بها اإلسالميون األتراك ثمنا للتمتع بالديموقراطية
والوصول إلى السلطة ،ومنها القبول بالعلمانية ...أي علمنة اإلسالم
بتجريده من الشرعية وفصله عن الدولة.
لــذلــك يـعـتـقــد الـغـنــوشــي أن ــه لـيــس ه ـنــاك م ــا يـضـطــر الـحــركــات
اإلســامـيــة العربية إلــى االع ـتــراف بالعلمانية ألن ال ــدول العربية
«دســاتـيــرهــا إســامـيــة»! وينتهي بــالـقــول إنــه سيكون مــن الصعب
حصول فرصة لظهور إردوغــان عربي فالتجربة التركية ال تصلح
نموذجا ،فقد أنتجتها ظروف قاهرة.
اآلن ،يحاكي الغنوشي نفسه إذا كانت اإلردوغــانـيــة ال تصلح
واستبداد األنظمة العربية ال يسمح ،يبقى الــرهــان على ما تبقى
مــن الــوقــت وبعد التجربة ال ـمـ َّـرة ،هــل يتم القبول الكلي بالعملية
الديموقراطية كخيار نهائي أم العودة بالنزول تحت األرض وهي
المساحة التي اعتادوا عليها منذ النشأة األولى؟
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يخطئ بعض الوزراء
والنواب واألكاديميين
عندما ينقلون تشريعات
الدول األخرى وبعض ما
جاء في االتفاقيات الدولية
الى قوانين الكويت دون
النظر في خصوصية كل
بلد وتشريعاته المختلفة،
ففي الدول األخرى يحجز
على الراتب ويطرد المدين
من بيته ويصادر البيت كما
تصادر ممتلكاته األخرى
كالسيارة والتلفزيون
وغيرها من البدائل ،أما في
الكويت فال يحجز على البيت
وال على الراتب.

كان على السلطتين التنفيذية والتشريعية
أن تأخذا بعين الجد واالعتبار التصريح الذي
أدلى به المستشار صالح الجري مدير اإلدارة
ا لـعــا مــة للتنفيذ ،حـيــث ذ كــر أن المستفيدين
من إلغاء قانون الضبط واإلحضار هم %75
من الوافدين و %25من الكويتيين ،كما ذكر
أن غالبية المتضررين مــن هــذا ا لـقــا نــون هم
الذين صــدرت لهم أحكام قضائية بالنفقات
من زوجــات وأبناء ،وأشــار إلى أن غالبية من
ك ــان ي ـصــدر عـلـيـهــم ق ـبــض وإحـ ـض ــار ه ــم من
المتعنتين فــي دف ــع ه ــذه الـنـفـقــات ،وأض ــاف
أن القبض واإلحـضــار هو الوسيلة الوحيدة
المتاحة أمام الدائن لتحصيل حقوقه نتيجة
قيام المدين بإخفاء أمواله وتهريبها ،وبين
أن مـ ـع ــدل األمـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي ت ـح ـص ـل ـهــا اإلدارة
للمستحقين من خالل هذه الوسيلة يبلغ 12
ً
مليون دينار شهريا.
وبالفعل فقد أ خـطــأ مجلس األ م ــة السابق
ً
خطأ فــادحــا ،فخلط فــي قــانــون اإلف ــاس بين
أم ــري ــن :األول ،ه ــو إجـ ـ ــراء ات إفـ ــاس الـتــاجــر
والشركات ،والثاني ،هو إلغاء إجراء ات تنفيذ
ال ـق ـبــض واإلح ـ ـضـ ــار ع ـلــى ب ـعــض الـمــديـنـيــن
ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا ف ــي ق ــان ــون ال ـمــراف ـعــات،
فنتج عن ذلك إلغاء حجية األحكام القضائية،
فــأصـبـحــت ه ــي والـ ـع ــدم س ـ ــواء ،وت ــم تعطيل
تحصيل حقوق من صدرت لهم أحكام قضائية
م ـثــل نـفـقــة ال ــزوج ــات واألمـ ـه ــات الـحــاضـنــات
وح ـق ــوق أص ـح ــاب ال ـفــوات ـيــر غ ـيــر ال ـم ـســددة،
وعقود البنوك وشركات الهواتف واإليجارات
وح ـتــى الـ ــذي يـمـنــع رؤيـ ــة الـطـفــل أث ـن ــاء فـتــرة
ال ـح ـضــانــة ،وك ــذل ــك الـ ــذي يـمـتـنــع ع ــن تسليم
المستندات مثل شهادة الميالد وجواز السفر
وكثير من األمثلة غيرها.
ه ـ ـكـ ــذا ي ـخ ـط ــئ بـ ـع ــض ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـ ـنـ ــواب
واألكاديميين عندما ينقلون تشريعات الدول
األخرى وبعض ما جاء في االتفاقيات الدولية
الى قوانين الكويت دون النظر في خصوصية
ك ــل بـلــد وتـشــريـعــاتــه الـمـخـتـلـفــة ،فـفــي ال ــدول
األخرى يحجز على الراتب ويطرد المدين من
بيته و يـصــادر البيت كما تـصــادر ممتلكاته
األخ ــرى كــالـسـيــارة والـتـلـفــزيــون وغـيــرهــا من
البدائل ،أما في الكويت فال يحجز على البيت
وال عـلــى ال ــرات ــب ،وي ـحــول الـمــديــن ممتلكاته
إلى أسماء أخرى بمجرد صدور الحكم عليه
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أو حتى قبل صدور الحكم ،لذلك فقد أخطأت
الحكومة والمجلس السابقان في عدم فحص
ال ـب ــدائ ــل ال ـت ــي وض ـع ــت ف ــي ت ـلــك الـ ـ ــدول مثل
ال ـح ـج ــوزات وال ـض ـمــانــات الـمــالـيــة والعينية
الكافية قبل إلغاء القبض واإلحـضــار ،وبناء
على ذلك فقد كان عليهما وضع البدائل التي
تضمن تحصيل الحقوق قبل إلغاء القانون.
كما أن القبض واإلحضار ال يعني الحبس
إنما لكي يتأكد قاضي التنفيذ أن المدين قادر
وممتنع عن السداد حسب نصوص القانون،
وإذا لم يكن كذلك فإنه ال يحبس.
وأذكر أنه في أحد المجالس السابقة ُعرض
عـلــى الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة الـتــي كـنـ ُـت أرأسـهــا
اق ـتــراح بـقــانــون إلل ـغــاء تـجــريــم الـشـيــك بــدون
رصيد الذي كان جريمة جناية في ذلك الوقت،
وبعد دراســة شاملة رأينا أن إلغاء التجريم
ً
تماما سيترتب عليه وقوع كثير من األبرياء
ض ـحــايــا لـلـمـتــاعـبـيــن وال ـج ـم ـب ــازي ــة ،فقمنا
بتحويل جريمة الشيك بدون رصيد من جناية
ً
الى جنحة حفظا لسالمة التداول بهذه األداة
ً
ً
الذي يتم يوميا ،وضمانا لعدم النصب على
حسني النية من البسطاء وكبار السن.
لـقــد كــانــت قـضـيــة الـتـنـفـيــذ الـمــدنــي قضية
أساسية في المجالس السابقة ،وكان أول من
طرحها الـنــائــب ســامــي المنيس ،رحـمــه الله،
وجعلها محط اهتمام المجلس والحكومة،
وعندما توليت وزارة ا لـعــدل قمت بالتعاون
مــع مجلس ا لـقـضــاء بـتـحــو يــل إدارة التنفيذ
إلى إدارة عامة تتبعها إدارات في كل محافظة
مــن أجــل القفز بــأعــداد وإحصائيات التنفيد
الى أرقــام كبيرة لتفي بحقوق الناس ،ولكنا
نرى اليوم الحكومة والمجلس يبطالن عملنا
السابق ويضيعان حقوق الناس.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مطل
الغني ظلم" ،أي مماطلة الغني في دفع دينه
ً
ظلم ،وقال أيضا "من أخذ أموال الناس يريد
إتالفها أتلفه الله"( ،أخرج الحديثين البخاري).
ف ـهــل سـتـسـمــح ال ـح ـكــومــة وي ـس ـمــح الـمـجـلــس
بالظلم وإتالف أموال الناس؟
ي ـجــب ع ـلــى ال ـح ـكــومــة اآلن دراسـ ـ ــة تـقــديــم
تـعــديــل عـلــى ق ــان ــون اإلفـ ــاس يـحـفــظ ويعيد
حقوق الفئات التي تضررت من هذا القانون،
وتـقــديـمــه ال ــى الـمـجـلــس عـلــى وج ــه الـســرعــة.
والله الموفق.

وصلت األوضاع إلى الحضيض ،فتفشى الفساد ،وساد الظلم
والقمع والقهر ،وانسدت آفاق التغيير ،وفقدت الجماهير
العربية ثقتها بأنظمتها الحاكمة وشعاراتها القومية ،فكان
البد من التغيير عن طريق الهبة الجماهيرية التي تحدت
حواجز الخوف والرهبة والهيبة مطالبة برحيل األنظمة
الفاسدة.
على وقع أحداث تونس أكتب هذا المقال ،لطالما تغنى كتابنا،
ً
ً
ً
قديما وحديثا ،بفرادة تجربة تونس السياسية والتنموية عربيا،
وكانت مثار إعجابهم بمن فيهم كاتب المقال ،وكتبوا وكتبنا
عشرات المقاالت حــول سر تميز التجربة التونسية ،كونها في
مهب رياح الفكر األوربي واألقرب لتأثيراتها.
أصــدر الرئيس التونسي قيس سعيد قــرارات ثورية ،اختلف
كـتــابـنــا وم ـغــردونــا فــي تقييمها كــل بحسب مـشــربــه السياسي
ً
واأليديولوجي ،مقاالت وتغريدات عدتها انقالبا على الدستور
ومؤسساته ،ورأت أن جهات خارجية وراءه ،وآخرى رأتها ضرورة
لتحجيم الفساد المستشري والمحسوبية التي تنخر في مفاصل
الدولة وتستنزف مواردها.
أسعى في هذه السلسلة من المقاالت إلى تجاوز موقفي الرفض
ً
والتأييد وصــوال إلى جذور العطب العميق للمعضل السلطوي
ً
ً
العربي الممتد إلينا عبر  15قرنا ،طبقا لمنهج حفريات المعرفة.
لطالما استبشرنا وتفاءلنا بانطالقة شرارة البوعزيزي التي
ً
أشعلت مصابيح الـحــراك الشعبي العربي الــذي انتفض رفضا
لتراكمات الظلم والظلمات ،ظلمات قرون طويلة استعبدت فيها
مجتمعاتنا وشعوبنا خسف بها وعانت مثلث الذل والقهر والقمع،
هذا اإلنسان المقهور الذي كان يربط ويضرب ويجلد حتى يدفع
المكوس جباية لساكن القصر خليفة المسلمين المتنعم بالحواري
الحسان وأطايب الطعام والفالوذج ،وما أدراك ما الفالوذج؟!
ً
ً
عــاشــت شـعــوبـنــا ومـجـتـمـعــاتـنــا ق ــرون ــا مـتـطــاولــة ه ـمــا ،ال
رأي لها في من يحكمها وال مشورة لها في أي شــأن عــام في
حاضرها ومستقبلها ومصيرها ،وانتفضت الشعوب العربية
فيما سمي ثورات «الربيع العربي» في الدول المركزية ذات الثقل
ً
الحضاري والسكاني ،رفضا لحكم الثوار العسكريين الذين
انقلبوا على حكم الملوك ،وأسقطوا العقد االجتماعي القديم،
وحكموا بموجب «عقد اجتماعي» جديد ،وعدوا ومنوا الجماهير
بتحرير فلسطين وتحقيق الوحدة العربية وإقامة الديموقراطية
وتطبيق العدالة االجتماعية وإنجاز التنمية العامة وتوفير
المعيشة الكريمة للمواطن ،صفقنا لقادة االنقالبات وهللنا
ً
لزعماء الثورات ،وسرنا وراءهم جميعا هاتفين بالروح والدم
نفديك زعيمنا البطل ،واستيقظنا بعد نصف قــرن لنجد أن
اآلمــال تالشت واألحــام تبخرت والوعود تبددت ،ال فلسطين
تحررت ،وال الوحدة تحققت ،وال مشاريع التنمية نجحت ،أما
ديموقراطية الـثــوار فقد أذاقتنا مر الـعــذاب ،انقلبت جحيما
حارقا ،امتالت سجون النظم الثورية بالمسجونين ،فال صوت
يعلو صــوت المعركة ،وشـهــدت هــذه السجون أبشع أساليب
التعذيب في تاريخ البشرية كلها.
لقد كان نصف قرن من الفشل والفساد وإهدار كرامة اإلنسان
العربي وتبديد الثروات والموارد الوطنية والقومية ،وفشل الزعماء
القوميون في تحقيق أي إنجاز وعدوه أو شعار رفعوه ،وفشلت
الناصرية بكافة نسخها :التقدمية واالشتراكية ،وفشل البعث
ً
بنسختيه :السوري والعراقي ،فشلوا وتركوا مجتمعاتهم خرابا
ً
يبابا ،هيمنوا على البالد والعباد وأكثروا من اإلجرام والفساد،
على أن أخطر وأســوأ إجرامهم ،تخريب نفسية اإلنسان العربي
حتى فقد الثقة بأخيه العربي ،لقد كان التعذيب الذي مورس على
اإلنسان العربي في الحقبة الناصرية والبعثية من جالدي هذه
األنظمة القمعية والــذي وصل حد إهــدار كرامته وسحق آدميته
ً
ً
ً
كفيال بجعله مخلوقا آخر مهزوزا نفسيا ،لقد سلطوا المواطن
على أخيه المواطن ،يتجسس عليه ،يرفع تقارير ضده ،يشي به،
فيرمي به في سجن العذاب بال رحمة ،أفسدوا العالقات اإلنسانية:
عالقة االبن بأبيه ،والزوج بزوجته ،واألخ بأخيه ،ومن شاهد فلم
(إحنا بتوع األوتوبيس)  1979للمبدعين :جالل الدين الحمامصي
كاتبا ،وحسين كمال مخرجا ،الذي جسد نموذج التعذيب البشع
في الحقبة الناصرية ،يتأكد من الطبيعة الشريرة لهذه األنظمة
الثورية.
لقد وصلت األوضاع إلى الحضيض ،تفشى الفساد ،وساد الظلم
والقمع والقهر ،وانسدت آفاق التغيير ،وفقدت الجماهير العربية
ثقتها بأنظمتها الحاكمة وشـعــاراتـهــا القومية ،فـكــان البــد من
التغيير عن طريق الهبة الجماهيرية التي تحدت حواجز الخوف
والرهبة والهيبة مطالبة برحيل هذه األنظمة الفاسدة.
* كاتب قطري

خليل علي حيدر

عندما فقد الشعر الوزن والقافية ()4-4
تـقــول الـشــاعــرة الـعــراقـيــة ن ــازك المالئكة
إن ـه ــا "أول م ــن ك ـتــب ال ـق ـص ـيــدة الـ ـح ــرة في
الشعر العربي الحديث ،وذلك في قصيدتها
"الكوليرا" التي نشرتها في مجلة العروبة
بـبـيــروت بـتــاريــخ  "1947/2 /1أم ــا الـسـيــاب،
فـيـقــول مــن نــاحـيــة ثــانـيــة "إن قـصـيــدتــه من
الشعر الـحــر بـعـنــوان "هــل كــان حـبــا؟" التي
ظهرت في ديوانه األول "أزهار ذابلة" الصادر
في القاهرة عام  ،1947كانت قد كتبت قبل
قصيدة نازك المالئكة" .وتضيف د .سلمى
الجيوسي أن الكثير من الجدل قد دار حول
مسألة األسبقية هذه ،شارك فيها العديد من
الشعراء ،في مجلة "اآلداب" البيروتية مثال
ع ــام  ،1954وت ـقــول فــي االسـتـنـتــاج النقدي
إن "قصيدة المالئكة أفضل االثنتين ،بينما
قصيدة السياب أكثر حرية من وجهة نظر
تقنية صرفة" (ص.)600
وت ـم ـض ــي د .ال ـج ـيــوســي ف ــي ال ـم ـقــارنــة
وتحديد بدايات الشعر الحر ،فتقول" :ويبدو
أن القصيدة التي استهوت الشعراء اآلخرين
ً
ك ـث ـي ــرا ه ــي ق ـص ـي ــدة "فـ ــي الـ ـس ــوق ال ـق ــدي ــم"
التي كانت قد نشرت في بغداد سنة 1948
والقصيدة من البحر الكامل ،وقــد ساعدت
فــي ترسيخ ذلــك ال ــوزن ليكون أول األوزان
المستخدمة عـلــى نـطــاق واس ــع فــي الشعر
ال ـحــر ،وق ــد جـمــع جمعا دقـيـقــا بـيــن الشكل
والمحتوى"( .ص .)600
وف ــي الـمـقــارنــة بـيــن األصــالــة للشاعرين
تحكم د .الجيوسي بأن السياب "منذ بداياته
يكشف عن فحولة القديم في أسلوبه ولغته
بحيث ال يتطرق الشك إلى النبوغ الفذ الذي
كان يكمن وراء تلك القصائد ،وتنم القصائد
الحرة في شعر نــازك المالئكة عن نقاء في
ّ
ورويـ ــة فنية
األس ـلــوب وخ ـبــرة فــي التقنية
نادرة الوجود ليس بين الشاعرات وحسب
بل بين الشعراء كذلك"( .ص .)600
ول ــم يـبــرز ش ـعــراء ج ــدد م ـش ـهــورون على
الساحة في مصر رغــم أن البيئة المصرية
كانت طويال "تشجع التجريب والتنظير في
ُ
الشعر" ،ولم تسمع في تونس أصوات شعرية
مـهـمــة بـعــد وف ــاة أب ــي الـقــاســم الـشــابــي عــام

 ،1934ورغم بروز شعراء في سورية ولبنان
عمر أبو ريشة ،نزار قباني ،سعيد عقل ...إلخ
فقد انتقل مركز الشعر الجديد إلى العراق.
تقول د .الجيوسي" :كان العراق لقرون عديدة
معقل الشعر ا لــذي ّبقيت تقاليده حية في
مراكز الشيعة والسنة في البالد"( .ص )605
وتضيف الباحثة" :وكان العراق في أثناء
ً
ً
ذلــك قد أنجب شاعرا كبيرا هو الجواهري
الذي عبر بشعره الالهب عن ثورة اإلنسان
وغليانه الداخلي ،وكان لشعره أثر عاطفي
كبير في جمهوره ،لكنه في أسلوبه ولغته
ك ــان ي ـضــرب ف ــي ال ـق ــدم بـحـيــث ل ــم يستطع
أن يـكــون الـمـثــال ال ــذي يصبو إلـيــه شـعــراء
األربعينيات ،رغم أن السياب ورث عنه جزالة
في اللفظ وعاطفية في األسلوب ،كما تبعه
في الصورة الشعرية والنبرة الغاضبة ،ثم
إن الـعــراقـيـيــن ،وهــم أكـبــر ال ـقــراء فــي الوطن
العربي ،كانوا يفيدون على مهل من التجريب
وال ـت ـن ـظ ـيــر ال ـ ــذي كـ ــان ي ـج ــري ف ــي م ـجــاالت
شعرية أخرى في الوطن العربي ،وبخاصة
فــي مـصــر ،ولـكــن مــن دون أن ي ـتــورطــوا في
متاهات الجدل النقدي"( .ص .)603
وكان هؤالء الشعراء ،إلى جانب تمرسهم
في الثقافة الشعرية العربية مطلعين على
األدب الغربي ،إذ "كــان أغلبهم قــد درس في
ك ـل ـيــات جــام ـعــة بـ ـغ ــداد ،ح ـيــث اط ـل ـعــوا على
اآلداب األج ـن ـب ـيــة ،ف ــي لـغــاتـهــا األص ـل ـيــة أو
في الترجمات ،وقــد دفعتهم سليقة شعرية
حقيقية إل ــى الـتـعــرف عـلــى ال ـش ـعــراء األكـثــر
حيوية في العالم الحديث ،مثل (ت.س.إليوت،
وإيدث ستويل ،وييتس ،وأودن ،وعزرا باوند)،
إضــافــة إل ــى بـعــض ش ـعــراء االشـتــراكـيــة مثل
(بابلو ن ـیــرودا ،ونــاظــم حكمت ،وفيديريكو
غارسيا لورکا ،وإيلوار ،وأراغــون) وغيرهم،
فــأقـبـلــوا عـلــى قـ ــراءة أعـمــالـهــم بـنـهــم شــديــد،
وال يمكن التقليل مــن أهمية هــذه المعرفة،
ألنها أوضحت لهم إمكان التغيير ،كما أنها
قدمت لهم األمثلة الضرورية"( .د .الجيوسي،
ص .)606
وامتدت ثورة األوزان والقوافي واألشكال
ال ـجــديــدة لـلـشـعــر إل ــى األش ـع ــار والـقـصــائــد

الشعبية والعامية كذلك في العالم العربي،
وب ــرز فــي ه ــذا الـمـجــال كــذلــك شــاعــر عــراقــي
ه ــو "مـظـفــر عـبــدالـمـجـيــد الـ ـن ــواب" (مــوالـيــد
 )1934الذي جمع في قصائده بين العامية
والفصحى ،فاشتهر بقصيدته السياسية
"ال ـق ــدس ع ــروس عــروبـتـكــم" ال ـتــي اسـتـخــدم
فيها كلمات جارحة بذيئة ضد بعض الحكام
وهاجم بقسوة التصالح مع إسرائيل ،كما
اشـتـهــر بقصائد شعبية وبـخــاصــة دي ــوان
"الــريــل وحـمــد" وفـيــه إح ــدى أوس ــع األغــانــي
الشعبية العراقية .وقد عاش "النواب" ،الذي
تقول موسوعة الويكبيديا إنه يعود بنسبه
الى إمام الشيعة "موسى الكاظم" ،مطاردا في
دمشق ،قبل أن يعود إلى العراق سنة .2011
درســت الباحثة د .الجيوسي "إنـجــازات
الشعر الجديد" حتى قبيل  1980في الفصل
ً
األخـيــر مــن كتابها ،وتقف أوال عند الشكل
غير أن الكثير من هذا البحث مكتوب ألهل
االخـتـصــاص ودارسـ ــي األوزان وغـيــر ذلــك،
وت ــدرس الباحثة القافية فــي الشعر الحر،
وت ــاح ــظ أن "أغـ ـل ــب الـ ـشـ ـع ــراء ال ـم ـحــدث ـيــن
ب ـق ــوا م ـحــاف ـظ ـيــن ع ـل ــى تـعـلـقـهــم بــالـقــافـيــة
يستعملونها بـطــرائــق شـتــى ،وقــد يحافظ
ب ـعــض ال ـش ـع ــراء ع ـلــى قــاف ـيــة واح ـ ـ ــدة ،وقــد
يستعمل بعضهم عددا من القوافي لكنهم ال
يصرون على ذلك في نهاية كل بيت ،ومنهم
من يهجر القافية نهائيا ،ويغلب أن يستعمل
الشعراء القوافي المغلولة ،أي التي ال تنتهي
بحركة إعراب بل بسكون"( .ص )681
وت ـت ـح ــدث ال ـب ــاح ـث ــة ع ــن ق ـص ـي ــدة الـنـثــر
والـ ـشـ ـع ــر ال ـ ـحـ ــر ف ـ ــي األدب ـ ـي ـ ــن اإلن ـك ـل ـي ــزي
وال ـفــرن ـســي ،وت ـقــول إن الـنـثــر ال ـش ـعــري في
العربية "أسلوب في النثر عليه مسحة من
الخيال ،ويتخلله نوع من العاطفة يمكن أن
توصف بأنها شعرية ،لكنها ال تبلغ التوتر
العاطفي الذي يميز الشعر"( .ص .)690
وعن قصيدة النثر والشعر الحر تقول
د .الجيوسي "إن المصطلحين يستعمالن
فــي اإلنـكـلـيــزيــة والـفــرنـسـيــة لـلــداللــة على
نوعين مختلفين من الشكل الفني ،وقد
ظـهــرت قـصـيــدة الـنـثــر الـغــربـيــة الحديثة

ق ـبــل ظ ـهــور ال ـش ـعــر ال ـحــر ال ـح ــدي ــث ،وقــد
ظهرت عبارة "الشعر المنثور" عام 1905
على يد جرجي زيدان في وصفه لتجربة
أمين الريحاني" .أما قصيدة النثر تضيف
فمصطلح ظهر أول مرة عام  1960رغم قدم
هذا األسلوب.
ويـتـحــدث الـشــاعــران "أدون ـيــس" و"أنـســي
الحاج" بثقة وحماس فيجعالن من قصيدة
ال ـن ـثــر "أع ـظ ــم ش ـكــل أم ـك ــن ب ـل ــوغ ــه" ،ويــرفــع
أدونيس النثر فوق منزلة شاعر النظم بكثير
ويقول "فشاعر الوزن منسجم يقبل بقواعد
السلف ويتبناها ،بينما شاعر النثر متمرد
ورافض" ،وتشكك د .الجيوسي في هذا الرأي
قائلة "ويبدو هذا على شيء من االدعاء ،إذ
ُّ
يصر على كتابة
يصدر عن كاتب هو نفسه
ً
الكثير من شعره موزونا"( .ص )693وتنقل
د .الجيوسي عن الناقدة األديبة خالدة سعيد
رأيها في هذا النوع من الشعر ،وهو أن كتابة
الشعر في قالب النثر أصعب من كتابة الشعر
المنظوم فـ"الشعر َمزلق خطر ال ينجو منه
إال الشعراء الموهوبون وحدهم"( .ص .)697
وف ــي ح ــدي ــث د .ال ـج ـيــوســي ع ــن ال ـصــور
ال ـش ـعــريــة ت ـق ــول إن ال ـس ـي ــاب ل ــم ي ـنــس قط
تفاصيل طفولته وبواكير شبابه "وهو في
هذا يختلف كثيرا عن شعراء مثل أدونيس
وخليل حــاوي ويوسف الخال الذين يبدو
أن ـه ــم ق ــد ول ـ ــدوا بــالـغـيــن ب ــا أدنـ ــى أث ــر من
تلك االكتشافات الغريزية في أيام الطفولة
التي تعطي الحياة أولى تجاربها الصادقة
النقية ،فشعر السياب يزدهي بمشاهد من
تلك األيام األولى ،بما فيها من إثارة ولوعة
ً
عميقة سببها موت أمه المبكر ،وكان مقدرا
لذكرى ذلك الموت أن تظل تراوده فيسجلها
بأسلوب يفطر القلب حتى أكثر من مأساة
مــرضــه ال ـقــاتــل وان ـت ـظ ــاره ال ـب ـطــيء الـمــريــع
للموت في نهاية حياته القصيرة"( .ص .)765
وتـقــف الـبــاحـثــة عـنــد شـعــر خليل حــاوي
محللة فتقول" :شعر حاوي كشعر أدونيس،
ترفده األفـكــار ،وهــو صــوت المفكر المثقف
الذي يعالج التجربة ويفسرها بمعادالتها
ال ـف ـكــريــة ال ال ــوج ــدان ـي ــة ،وي ـغ ـلــب أن تـكــون

ّ
"جنية الشاطئ" و"ألعازر
القصيدة ،كما في
عام  ،"1962مبنية على فكرة رئيسة ،يدعمها
شيء من التجربة الفعلية وتغذيها عاطفة
قوية يستطيع الشاعر استحضارها".
ثم تهاجم د .الجيوسي ،في شعر خليل
حاوي الصور ،التي تقول إنها تنفر القارئ
لهذا الشعر ،فتقول" :لكن أكبر مثلبة في شعر
حاوي هي كثرة اعتماده على الصور المنفرة
جدا ،وقد سبق وصفها والحديث عنها ،فهو
ال يكف عن إغراق شعره باستعارات تعبر عن
معاني الخراب والفساد والنفور ،وينتج من
ذلك شعر عصبي شديد التوتر ،يبدو أحيانا
كــأن شــاعــره مصاب بالحمى ،كما نــرى في
هذين المثالين:
وأخاف من كبريت صاعقة
ّ
يفجر فيهما ضحك الجنون
ورب ـم ــا ان ـش ــق ضـمـيــر ال ـص ـمــت ع ــن شمس
بال ضوء
ّ
محمرة يغزلها الجنون
وحمى أنجم
وربما ّ
توجك الجنون
ال ب ــأس مــن وج ــود الـغـضــب فــي الـشـعــر،
لكنه في شعر حاوي يبدو مبالغا فيه ،وهذا
عيب مؤسف ،قد يسارع فيبعد عنه القارئ
الذي قد يتقبله في قصيدة واحدة ،لكن هذا
الهياج إذ يسري في تضاعيف دواوین کاملة
قد يجعل القارئ يضيق به"( .د .الجيوسي،
ص .)768
ً
وتقف د .الجيوسي أخيرا عند األسطورة
ف ــي ال ـش ـعــر ال ـعــربــي ال ـح ــدي ــث ،ف ـتــاحــظ أن
الشاعر أدونيس "يجد في الفوضى والقلق
واليأس وخيبة جيل بأكمله سببا يناسب
الـ ـم ــوت ال ـق ــرب ــان ــي الـ ـ ــذي ي ـج ـلــب ال ـخ ــاص
فتستعيد الـحـيــاة قوتها وتــركـيــزهــا .وقــال
بـعـضـهــم إن احـ ـت ــراق ال ـع ـن ـقــاء يــرت ـبــط في
ذهن الشاعر أول األمر باحتراق والده حتى
الموت وتؤكد خالدة سعيد ،زوجة الشاعر
أهمية هــذه الـحــادثــة وأثــرهــا المستمر في
ذهن الشاعر".
وع ـ ــن ت ــأث ــر شـ ـع ــراء الـ ـح ــداث ــة بــال ـشــاعــر
اإلن ـك ـل ـي ــزي "تـ ــومـ ــاس إل ـ ـيـ ــوت" وق ـص ـيــدتــه
ال ـش ـه ـيــرة "األرض ال ـي ـب ــاب" (The Waste

 )Landتقول "قصيدة األرض اليباب تعليق
ن ـقــدي عـلــى ال ـح ـيــاة الـغــربـيــة ال ـم ـعــاصــرة...
العمى والخدر الذي أصاب الوعي الخارجي
الـمـعــاصــر ،ومــا فيه مــن عقم ووه ــن وخــواء
وجــدب" .وتضيف الباحثة أنه "منذ مطالع
الخمسينيات عندما كتب السياب رائعته
"أن ـشــودة المطر" وحـتــى أوائ ــل الستينيات
كـ ــان ال ـش ـع ــراء الـ ـع ــرب ي ـش ـي ــرون دوم ـ ــا الــى
ال ـت ـشــابــه ب ـيــن ج ــدب ال ـح ـيــاة ال ـعــرب ـيــة بعد
كــارثــة فلسطين ع ــام  1948وج ــدب األرض
في أساطير الخصوبة التي ال ينقذها من
اليباب الشامل سوى الموت وسفك الدماء،
شيء يشبه هطول المطر على أرض أنهكها
الجفاف" (ص .)798
ف ــي خ ـتــام ه ــذه "ال ـجــولــة ال ـش ـعــريــة" منذ
عام  1945أو  ،1948ال بد أن نالحظ ونتذكر
أن الـشـعــر الـعــربــي الـحــديــث ،الـمـتـمــرد على
الـقــوافــي واألوزان ،أو الطامح إلــى ذل ــك ،قد
انغمست جــذوره في نكسة  ،1948مدفوعا
بغضب جماهيرها وانقالبيتهم ،وأينع بين
خــرائــب الـنـكـســة ع ــام  ،1967وم ــا شـقــت في
نفوس الجماهير من أخاديد وما غيرت في
عقول المفكرين والمبدعين من آفاق ومشاعر
وتوجهات.
ف ــي ع ــام  1970كـتـبــت د .الـجـيــوســي عن
مستقبل الشعر العربي الجديد ما يلي" :ال
شــك أن الشعر الـعــربــي يمر الـيــوم بمرحلة
حاسمة من التجريب الحاد ،وثمة تجارب
أكثر جذرية أتوقع لها أن تحدث" .وفي عام
 2000كتبت" :كــل شــيء في الحياة العربية
الراهنة يحفل بالحركة والتغير الدينامي،
وم ــع أن ع ــرب ال ـيــوم يـتـجـهــون حـتـمــا نحو
التكنولوجيا ،إال أن الشعر ال يزال يقوم بدور
مهم فــي ثقافتهم ،ويحس الـمــرء أن الشعر
سـيـبــرهــن مــن جــديــد عـلــى أن ــه أه ــم وســائــل
التعبير في حساسية أدبية تتغير بسرعة.
(ص .)825
وإذا كان العرب اليوم متجهين حتما نحو
التكنولوجيا ،فما مدى االعتماد مثال على
الكمبيوتر في اإلبــداع الشعري ،وما قواعد
هذا الشعر الجديد؟
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اقتصاد
حيدر لـ ةديرجلا  :قانون التمويل العقاري
يساعد الدولة في تحرير األراضي
•

«من المتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب زيادة السيولة»
سند الشمري

قال نائب رئيس اتحاد وسطاء
ال ـع ـقــار ع ـم ــاد ح ـي ــدر ،إن قــانــون
التمويل الـعـقــاري الجديد أو ما
ي ـس ـمــى ق ــان ــون ال ــره ــن ال ـع ـقــاري
مطبق في معظم دول العالم ،وفي
ح ــال تطبيقه ك ـقــرض اخـتـيــاري
مساند للقرض العقاري للرعاية
السكنية حتى يصل بحد أقصى
إلـ ــى  140ألـ ــف دي ـ ـنـ ــار ،البـ ــد فــي
البداية من معرفة أسباب إقراره
ً
حاليا.
وأوضح حيدر ،في تصريح
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ،أن إق ـ ــرار مجلس
ال ـ ــوزراء ل ـهــذا ال ـق ــان ــون لـيـعــرض
ف ــي ال ـن ـهــايــة ع ـلــى مـجـلــس األم ــة
إلقراره يرجع إلى رغبة الحكومة
ف ــي م ـش ــارك ــة ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص،
وصــرف السيولة المتوافرة لدى
البنوك في حل القضية اإلسكانية
والقضايا االقتصادية.
وأضـ ــاف أن م ــن أه ــم مـمـيــزات
هذا القانون تقليص فترة انتظار
ال ـمــواطــن لـلـحـصــول عـلــى سـكــن،
واسـتـغــال تــوافــر الـسـيــولــة لــدى
البنوك المحلية وزيــادة القرض
اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــانـ ـ ــي ،وتـ ـحـ ـسـ ـي ــن ح ــال ــة

المساكن الخاصة لألفراد ،وذلك
سينعكس إ يـجــا بــا عـلــى القطاع
ال ـم ـص ــرف ــي ،اض ــاف ــة الـ ــى اشـ ــراك
القطاع الخاص في حل المشكلة
االسكانية واالقتصادية ،وصرف
السيولة العالية المتوافرة لدى
البنوك المحلية ،وذلك لعدم قدرة
بنك االئتمان على تمويل اكثر من
 30ألــف قسيمة سكنية في فترة
زم ـن ـيــة مـ ـح ــددة ،وهـ ــذا الـتـمــويــل
س ـي ـس ــاع ــد ال ـ ــدول ـ ــة فـ ــي ت ـحــريــر
المزيد من األراضي دون الضغط
على "االئتمان".
وع ــن سـلـبـيــات ه ــذا ال ـقــانــون،
قــال حيدر :إنــه يمكن بيع العقار
المرهون من البنك المرتهن في
حال تعثر المواطن (الــراهــن) في
الـســداد ،إضافة الــى تمديد فترة
السداد إلى  56سنة تقريبا بدال
من  30سنة المعمول بها حاليا
مــن خــال قــرض بنك االئـتـمــان،
وقــد ترتفع أسـعــار مــواد البناء
بسبب زيادة القرض اإلسكاني
من  70ألــف دينار إلــى  140ألفا،
"وهذا ما يحصل وتعودناه مع أي
زيادة أو توافر السيولة".

أم ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة الن ـع ـك ــاس ــات
هــذا القرار على السوق المحلي،
ف ـ ــأش ـ ــار ح ـ ـيـ ــدر إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـف ــادة
البنوك على حساب المواطنين
ما لم تتم الموازنة بين مصلحة
الطرفين فــي بنود هــذا القانون،
الذي يجب ربطه بقوانين أخرى
م ـســانــدة لـتـســاهــم ف ــي ال ـحــد من
ارتفاع األسعار مثل إقرار قانون
المطور الـعـقــاري ،وإلـغــاء قانون
 8و ،2008 /9و ض ـب ــط ا لـتــا عــب
بــارتـفــاع أس ـعــار الـبـنــاء ،فقانون
التمويل العقاري وحده لن يكون
ً
ً
ً
حال شامال وكامال لحل القضية
االسـ ـك ــانـ ـي ــة م ـ ــا ل ـ ــم تـ ـك ــن ه ـن ــاك
قوانين تساعد وتساهم في حل
طويل األمد.
وأك ــد أن ــه يـجــب عـلــى المشرع
فـ ــي م ـج ـل ــس االم ـ ـ ــة ت ـع ــدي ــل ه ــذا
ال ـقــانــون وفـلـتــرتــه بـمــا يتناسب
مــع مصلحة الـمــواطــن والـبـنــوك،
وع ــدم رف ــض ال ـقــانــون وتضييع
ف ــرص ــة ت ـق ـل ـيــص مـ ــدة االن ـت ـظ ــار
الطويلة على المواطنين ،والتي
ت ـص ــل إلـ ــى ع ـش ــري ــن س ـن ــة يــدفــع
ف ـي ـه ــا اإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات ،واسـ ـتـ ـش ــارة

تداوالت انتقائية مصحوبة بجني أرباح
تنتهي بخسارة محدودة للمؤشرات
السيولة  70مليون دينار وهزة ثقة باألسهم الصغيرة

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

الـمـخـتـصـيــن ف ــي م ـج ــال ال ـع ـقــار
والبنوك للوصول إلى حل وقانون
مناسب لجميع االطراف.
وش ـ ـ ــدد حـ ـي ــدر ع ـل ــى أن عـلــى
ال ـ ــدول ـ ــة أن ت ـس ـت ـمــر فـ ــي تـحـمــل
م ـســؤول ـيــات ـهــا وضـ ـم ــان ح ـقــوق
ال ـمــواط ـن ـيــن ف ــي ال ـح ـصــول على
السكن الخاص بممارسة دورها
الرقابي واإلشرافي ،ومشاركتها
ك ـطــرف ب ـيــن ال ــراه ــن وال ـمــرهــون
والمرتهن.

السوق األول السوق الرئيسي

6.575

7.157

5.433

2.389 2.800 3.322

انتعاش التمويل العقاري وشركات
مدرجة تضع عقاراتها للبيع
مصارف تلقت طلبات وجاهزة للتمويل
●

عماد حيدر

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

محمد اإلتربي

أف ـ ــادت م ـص ــادر مـصــرفـيــة بـتـلـقــي بـنــوك
طـلـبــات تـمــويــل ل ـشــراء ع ـق ــارات بمساحات
كبيرة بعضها حق انتفاع ،وثمة موافقات
ً
مبدئية بتمويلها ،خصوصا أن بعض تلك
العقارات يـ ّ
ـدر عوائد تصل إلى  8في المئة
ً
تقريبا ،وما يعزز من قيمة األصل مواقعها
في داخل مناطق تتسم بالطلب العالي.
وقالت المصادر ،إن هناك مرونة ورغبة
ً
مصرفية حاليا في التمويل بانفتاح غير
م ـس ـب ــوق م ــع وفـ ـ ــرة ال ـس ـي ــول ــة ف ــي ال ـق ـطــاع
الـمـصــرفــي وه ـ ــدوء ن ـشــاط س ــوق الـتـمــويــل
ً
االس ـت ـهــاكــي ن ـس ـب ـيــا ،وب ـع ــض الـقـطــاعــات
ً
األخ ـ ـ ــرى كــال ـس ـفــر مـ ـ ـ ــرورا ب ـت ـبــاطــؤ حــركــة
ً
المشاريع الكبرى عموما.
فــي سـيــاق متصل ،أف ــادت الـمـصــادر بأن
شركات مدرجة في البورصة لديها مشاريع
عقارية ،وأحد تلك المشاريع أرض بمساحة
ً
شاسعة تصل إلى  10آالف متر مربع تقريبا،
وتتراوح بين  12و 16مليون دينار وترغب
في التخارج منها ،وبعضها يقع في مناطق
مميزة على البحر مباشرة.
وتـ ـ ـب ـ ــدي الـ ـش ــرك ــة الـ ـم ــالـ ـك ــة م ـ ــرون ـ ــة فــي
ال ـت ـخ ــارج ،إذ ت ـطــرح خ ـي ــارات مـنـهــا البيع
الكامل ،وفي تلك الحالة توجد بنوك جاهزة

ل ـت ـمــويــل ال ـص ـف ـقــة ح ـتــى  50ف ــي ال ـم ـئ ــة ،أو
بالكامل مــع بــض الـضــوابــط ،فيما الخيار
الثاني يتمثل في قيام الشركة مالكة األرض
بالدخول بقيمتها في المشروع ،الذي يمكن
االتفاق عليه وتشيده على األرض.
ً
ً
عمليا يشهد سعر الفائدة استقرارا عند
مستويات منخفضة مشجعة أكثر للشركات
على اقتناص بعض الفرص ،ودخل على خط
المنافسة في تقديم التمويل عدد من أفرع
المصارف األجنبية القائمة في الكويت.
ولإلشارة فإن األغلبية المطلقة من أفرع
ال ـب ـنــوك األج ـن ـب ـيــة ت ـنــافــس ع ـلــى جبهتين
أبــرزهــا جــذب ودائ ــع مــن أصـحــاب السيولة
والمالءة المالية ،والبحث عن فرص تمويلية
م ـحــددة مـحـصــورة فــي قــائـمــة مــن الـعـمــاء
والقطاعات.
وفـيـمــا يـخــص ق ـطــاع الـتـجــزئــة وتـمــويــل
األفـ ــراد واالسـتـهــاكــي فجميع تـلــك األف ــرع
تفتقد أي منافسة على أرض الواقع في هذا
القطاع.

أخبار الشركات
تابعة لـ«أصول» تتنازل عن حق انتفاع قسيمة صناعية بـ  2.75مليون دينار
أعلنت شركة أصول لالستثمار قيام شركة بيت أصول العقارية،
تابعة ومملوكة للمجموعة ،بإتمام عملية التنازل عن حق انتفاع
قسيمة صناعية ألحد المشترين مقابل مبلغ قدره  2.75مليون دينار.
وقالت أصول لالستثمار في إفصاحها للبورصة ،إن القسيمة
التي تم التنازل عنها تقع في منطقة الري قطعة رقم ( )1على أن يتم

استكمال إجراءات التنازل أمام الهيئة العامة للصناعة والجهات
الرسمية خالل  90يوم عمل.
وأوضحت الشركة أن األثر الناتج من عملية التنازل هو تحقيق
أرباح بقيمة  295ألف دينار ،ومن المتوقع أن تنعكس هذه األرباح
على البيانات المالية للربع الثالث من عام .2021

تابعة لـ«الرابطة» تفوز بمناقصة «عمار» تعين مسؤول التدقيق الشرعي
عينت شركة عمار للتمويل واإلجارة نواف جلود للقيام بأعمال مسؤول التدقيق
من «اإلطفاء» بـ  4.6ماليين دينار
أفادت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بترسية
بعض بنود المناقصة رقــم ( ،)2019/2018/2الخاصة
باإلدارة العامة لإلطفاء ،على إحدى الشركات التابعة
للمجموعة .وقــالــت «الــرابـطــة» فــي بيان للبورصة ،إن
ً
المناقصة بقيمة  4.6ماليين ديـنــار تقريبا ،وتتعلق
بتوريد آليات وأجهزة ووسائل نقل برية لـ»اإلطفاء».
وأوضحت الشركة في البيان أن العائد المتوقع من هذا
العقد في حدود  5في المئة.

●

الشرعي لشركة «عمار» ابتداء من تاريخه

«شارقة ا» تحصل على الموافقة النسحابها من البورصة
قالت شركة الشارقة لألسمنت والتنمية الصناعية ،إن هيئة أسواق المال في
ً
الكويت وافقت على طلب االنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت وفقا
للقانون .وأعلنت الشارقة أن تاريخ  2021/8/26سيكون آخر موعد قبل االنسحاب
ً
مــن بــورصــة الـكــويــت وف ـقــا لـلـقــواعــد والـنـظــم ال ـســاريــة ،مـشـيــرة إل ــى أن بــامـكــان
المساهمين الراغبين في فتح حساب مستثمر لدى سوق أبوظبي لألوراق المالية
باإلمارات العربية المتحدة تحويل أسهمهم للمواصلة كمساهمين في الشركة.

ً
تابعة لـ«الخصوصية» توقع عقدا مع
شركة إماراتية بـ 6.7ماليين دينار «فنادق» تربح  412.1ألف دينار خالل  6أشهر
ً

علي العنزي

بــدأت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية
تعامالت أغسطس على الـلــون األحـمــر ،لكنه
ب ـط ـعــم األخ ـ ـضـ ــر ،ح ـي ــث س ـج ـلــت ت ــراج ـع ــات
مـحــدودة ،لكن بسيولة كبيرة ،وخسر مؤشر
السوق العام  0.09في المئة تعادل  5.79نقاط،
ليقفل على مستوى  6575.22نقطة بسيولة
كـبـيــرة ت ـج ــاوزت  70مـلـيــون دي ـن ــار ،تــداولــت
 415.9مليون سهم ،من خــال  13738صفقة،
وت ــم ت ـ ــداول  145س ـه ـمــا ،ف ــي أع ـلــى حصيلة
عدد أسهم له هذا العام ،ربح منها  53سهما،
وتراجعت أسعار  76سهما ،فيما استقر 16
سهما دون تغير.
وسجل مؤشر السوق األول خسارة مماثلة
للعام ،وبذات النسبة ،حيث حذف  6.69نقاط،
ليقفل على مستوى  7157.93نقطة بسيولة
جـيــدة بلغت  37.2مليون دي ـنــار تــداولــت 96
مليون سهم عبر  4563صفقة ،وربح  11سهما،
مقابل تــراجــع  12سهما ،واسـتـقــرار سهمين
دون تغير.

وبخسارة مقاربة أيضا ،بنسبة  0.07في
المئة ،تــراجــع مؤشر الـســوق الرئيسي ،الــذي
فقد  3.87نقاط ،ليقفل على مستوى 5433.48
نقطة بسيولة كبيرة نسبيا ت ـجــاوزت 32.8
مليون دينار ،تداولت  319.9مليون سهم عبر
 9175صفقة ،وشكل سهم مزايا منها حوالي
الـثـلــث ،وتــم ت ــداول  120سهما ربــح منها 42
سهما ،فيما خسر  64سهما ،واستقر  14سهما
دون تغير.
وب ـ ــدأت ت ـع ــام ــات أغ ـس ـطــس ف ــي بــورصــة
ال ـك ــوي ــت أمـ ــس ع ـلــى أف ـض ــل م ـس ـت ــوى ،حيث
ارتفعت معظم األسهم القيادية ،بقيادة كتلة
أجيليتي وبيتك والخليج وصناعات وطنية
وال ـب ــورص ــة ،لـتــدفــع بــالـسـيــولــة الـمـبـكــرة إلــى
مـعــدالت مرتفعة .وكــان الـلــون األحـمــر بنسب
تــراجــع م ـح ــدودة عـلــى أس ـهــم الــوطـنــي وبنك
بوبيان وبوبيان بتروكيماويات وبسيولة أقل.
وكانت أسهم السوق الرئيسي تسير بذات
النسق ،وبارتفاعات جيدة على أسهم أعيان
والبيت وأرزان وكويتية وخصوصية وبسيولة
جيدة لألسهم المذكورة ،ما لبثت ساعة حتى

ب ــدأت عمليات بـيــع مكثف عـلــى سـهــم مــزايــا،
ليدخل األسهم الصغيرة بالسوق الرئيسي في
قلق بعد خسارة السهم الكبيرة والمتواصلة،
حيث بلغت  16في المئة خالل جلستين فقط،
ليدب بعض القلق فــي نفوس مــن يملك هذه
األس ـهــم ،وت ـبــدأ عمليات بـيــع شملت العديد
من األسهم الصغيرة ،فيما تماسكت األسهم
القيادية ،وشهد بعضها عمليات شراء مستمرة
كان أبرزها سهم الصناعات الوطنية ،لتخسر
المؤشرات مكاسبها المبكرة تدريجيا ،وتنتهي
م ـح ــاي ــدة ت ـقــري ـبــا ،ل ـكــن م ــع ك ــل ت ــراج ــع تجد
عمليات صد وشراء تخفف وطأة الهبوط الحر،
خصوصا ألسهم مضاربية ،كمزايا وبريق.
ً
وخليجيا ،تباين أداء مؤشرات أسواق المال
ب ــدول مجلس الـتـعــاون ،حيث ربـحــت أســواق
السعودية واإلمارات وعمان وبقيادة السعودي
المدعوم من خالل بيانات البنوك التي أعلنت
أمس بنمو فاق  40في المئة ،وربح دبي نسبة 1
في المئة ،فيما خسرت مؤشرات أسواق الكويت
والبحرين وقطر بنسب محدودة.

كشفت شركة مجموعة الخصوصية القابضة عن
قيام إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بنسبة  100في
المئة ،بتوقيع عقد مع شركة إماراتية بقيمة  6.7ماليين
دينار لبناء وتوريد عدد  4قاطرات بحرية.
وق ــال ــت «ال ـخ ـص ــوص ـي ــة» ،ف ــي ب ـي ــان ل ـل ـب ــورص ــة ،إن
شركتها التابعة «إنشاءات الخصوصية للتجارة العامة
والـمـقــاوالت» ،قامت بتاريخ  27يوليو  2021بتوقيع
العقد مع شركة «غراند ويلد  -اإلمارات».

«كفيك» :الموافقة على تجديد
حق شراء أو بيع أسهم الشركة
وافقت هيئة أســواق المال على السماح ببيع أو
شــراء ما ال يتجاوز  10في المئة من أسهم الشركة
الكويتية للتمويل واالسـتـثـمــار مــن أسهمها لمدة
ً
ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة  2021/7/29وفقا
لمواد القانون رقم  7لسنة  2010والئحتة التنفيذية
وتعديالتهما.

أظهرت البيانات المالية لشركة الفنادق الكويتية تحقيق الشركة أرباحا في
النصف األول من العام الحالي بلغت  412.12ألف دينار ،مقابل خسائر النصف
األول من عام  2020البالغة  174.76ألف دينار .وقالت الشركة في بيان للبورصة ،إن
التحول اإليجابي في النتائج خالل فترات المقارنة يعود بشكل أساسي إلى تعزيز
الكفاءة والتحكم في التكلفة ،إضافة إلى السيطرة على األنشطة غير المربحة.

 280.4ألف دينار أرباح «سنام» خالل  6أشهر
حققت شركة سنام العقارية صافي أرباح قدرها  280.4ألف دينار خالل الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو  2021مقابل خسارة قدرها  483.5ألف دينار لنفس
الفترة من العام السابق .وأشارت الشركة إلى أن سبب ارتفاع األرباح يعود ألسباب
متعلقة بأداء محفظة الشركة االستثمارية.
من جانب آخر ،أعلنت بورصة الكويت إتمام تنفيذ صفقتين متفق عليهما على
ً
أسهم شركة سنام العقارية بحجم إجمالي بلغ  11.12مليون سهم تقريبا .وقالت
البورصة في بيان على موقعها الرسمي ،إن حجم الصفقة األولى بلغ  5.83ماليين
سهم بسعر تنفيذ بلغ  0.061دينار للسهم بإجمالي تقدر قيمته بنحو 355.94
ألف دينار.
وأوضحت البورصة أن الصفقة الثانية بحجم بلغ  5.29ماليين سهم بسعر
ُ
ً
تنفيذ بلغ  0.061دينارا للسهم بإجمالي تقدر قيمته بنحو  322.69ألف دينار ،ليبلغ
إجمالي قيمة الصفقتين حوالي  678.63ألف دينار.

«الوطني» :نظرة إيجابية لتخفيف «الفدرالي» التدريجي للتدابير التيسيرية

ّثبت أسعار الفائدة وأشار إلى تقدم االقتصاد األميركي
قـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـنـ ـق ــد األسـ ـب ــوع ــي
الصادر عن بنك الكويت الوطني ،إن مجلس
االحتياطي الفدرالي األميركي قرر اإلبقاء على
أسعار الفائدة دون تغيير في االجتماع ،الذي
ترقبته األسواق بشغف ،وتم عقده األسبوع
الـمــاضــي ،فــي حـيــن أش ــار إل ــى أن االقـتـصــاد
أحرز بعض التقدم نحو تحقيق المستويات
المستهدفة للتوظيف والتضخم.
ووفق التقرير ،قوبلت حماسة المستثمرين
تـ ـج ــاه اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بــال ـت ـخ ـف ـيــف
ال ـت ــدري ـج ــي ل ـل ـتــداب ـيــر ال ـت ـي ـس ـيــريــة بـنـظــرة
إيجابية ،وإن شابها الحذر من جانب بنك
االحتياطي الفدرالي األميركي فيما يتعلق
بآفاق النمو االقتصادي ،ولم يتم اتخاذ أي
ق ــرارات بـشــأن الـمــوعــد الـمـحــدد لـبــدء تنفيذ
التخفيف التدريجي للسياسات التيسيرية.

وسـ ـ ــاهـ ـ ــم االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع فـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ث ـقــة
المستثمرين عبر التأكيد على أن خفض
وتيرة شراء السندات لن يحدث في أغسطس
الـ ـ ـج ـ ــاري ،م ـم ــا أدى إل ـ ــى تـ ـع ــرض الـ ـ ــدوالر
األميركي لخسائر كبيرة بعد هذا االجتماع.
وأكد رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي
ج ـي ــروم بـ ــاول أن ــه بـيـنـمــا يـسـيــر االقـتـصــاد
األميركي على طريق االنتعاش ،فإنه لم يتم
كاف حتى يقوم البنك المركزي
إحراز تقدم ٍ
بدراسة تقليص التدابير التحفيزية القوية
التي يتبعها.
وفيما يتعلق بالمخاوف األخيرة بشأن
ساللة دلتا المتحورة ،قال باول
"بــال ـتــزامــن م ــع مــا رأي ـن ــاه ف ــي الـمــوجــات
المتتالية مــن كوفيد خــال الـعــام الماضي
وبعض األشهر اآلن ،كان هناك ميل إلى أن

يكون أقــل من حيث اآلثــار االقتصادية لكل
موجة .وسنرى ما إذا كان هذا هو الحال مع
ساللة دلتا المتحورة .لكنه بالتأكيد ليس
ً
توقعا غير معقول".
وتشير تصريحاته إ لــى أ نــه على الرغم
من أنه سيتم مراقبة اتجاهات الفيروس عن
كثب ،فال يوجد سبب مباشر للقلق أو تغيير
توقعات البنك المركزي فيما يتعلق بتخفيف
السياسات التيسيرية.
وف ــي مـعــرض إشــارتــه إل ــى الـمــايـيــن من
ً
العاطلين عن العمل حاليا بسبب الجائحة،
أكد باول أنه ال يوجد مزيد من التقدم الكبير
ً
الذي تم إحرازه وأن االقتصاد ال يزال بعيدا
عن تحقيق تقدم كبير نحو استقرار األسعار
وتوفير أقصى قدر من فرص العمل.
وفيما يتعلق بالتضخم ،قلل االحتياطي

الفدرالي من شأن االرتفاعات التي شهدتها
ً
األس ـع ــار أخ ـي ــرا وأب ـقــى عـلــى تــوقـعــاتــه بــأن
ضغوط األسعار سوف تتالشى.

نمو الناتج المحلي دون التوقعات
ً
ً
سجل االقتصاد األميركي نـمــوا سنويا
بنسبة  6.5في المئة في الربع الثاني من عام
ً
 .2021وكان ذلك الرقم أفضل قليال بالمقارنة
بأداء الربع األول من العام الحالي الذي شهد
ً
نموا بنسبة  6.3في المئة ،وإن كان أقل بكثير
من التوقعات التي اشارت إلى تسجيله نموا
بنسبة  8.5في المئة.
وبــال ـن ـظــر إلـ ــى ال ـب ـي ــان ــات ،ظ ــل اإلن ـف ــاق
االستهالكي ال ــذي يمثل الـجــزء األكـبــر من
ً
الناتج المحلي اإلجـمــالــي قــويــا ،فــي حين

ج ــاء ه ــذا ال ـن ـقــص ع ـلــى خـلـفـيــة انـخـفــاض
ال ـ ـم ـ ـخـ ــزونـ ــات مـ ـم ــا سـ ـل ــط ال ـ ـض ـ ــوء ع ـلــى
الـتـحــديــات الـتــي تــواجــه ســاســل الـتــوريــد
بصفة مستمرة إلــى جانب التزايد الكبير
في معدالت الطلب.
وتأتي تلك البيانات األقل من المتوقع مع
استمرار التركيز على ساللة دلتا المتحورة
م ــع عـ ــودة ب ـعــض ال ـم ـنــاطــق ل ـفــرض ارتـ ــداء
ال ـك ـمــامــات وذلـ ــك قـبـيــل ال ـع ــودة الطبيعية
المفترضة إلى العمل والمدراس في سبتمبر
المقبل.

طلبات إعانات البطالة تستأنف تراجعها
انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة
ً
هــامـشـيــا إل ــى  400أل ــف طـلــب فــي األسـبــوع

المنتهي في  24يوليو مقابل  424ألف طلب
في األسبوع السابق له.
وت ــزاي ــد ع ــدد األش ـخ ــاص الــذيــن يتلقون
إعــانــات الـبـطــالــة مــن خ ــال جميع الـبــرامــج
بأكثر مــن نصف مليون شخص إلــى 13.2
مليون شخص فــي األ س ـبــوع المنتهي في
 10يوليو.
وف ــي ذات ال ــوق ــت ،وص ـلــت ف ــرص العمل
ال ـشــاغــرة إل ــى مـسـتــويــات قـيــاسـيــة ف ــي ظل
الصعوبات التي يواجهها أصحاب العمل
لشغل الوظائف الشاغرة ودفع أجور أعلى.
ووس ــط نقص تــوافــر العمالة واستمرار
قيود على سلسلة التوريد ،يشير العديد من
االقتصاديين إلى حالة عدم اليقين المقبلة
خاصة بسبب المخاوف األخيرة بشأن تزايد
حاالت اإلصابة بساللة دلتا المتحورة.
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الصالح :األرباح التشغيلية تخطت مستوى  50مليون دينار لفترة  ٦أشهر لنمو األعمال
أوضح الصالح أنه على الرغم
من التحديات المستمرة
وسط الجائحة ،استمر التزام
«بوبيان» بالعمل على تنفيذ
االستراتيجية الخمسية الثالثة
«بوبيان  »2023التي ترتكز
على األسس المحلية القوية
مع تعزيز الحضور الدولي.

أك ــد الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـخــدمــات
المصرفية للشركات فــي بنك بوبيان
ع ـبــدال ـســام ال ـصــالــح أن إط ــاق البنك
الرقمي الجديد مــن المملكة المتحدة
والـتــابــع لمجموعة بنك بوبيان تحت
العالمة التجارية " "nomo bankيعتبر
ً
إنجازا لمرحلة رئيسية في استراتيجية
ً
"بوبيان" الخاصة بالتوسع دوليا.
وقال الصالح ،في إطار مشاركته في
مــؤتـمــر المحللين لـلــربــع الـثــانــي لعام
 2021والخاص بتحليل النتائج المالية
لـ"بوبيان" أن البنك الجديد يعمل وفق
أحكام الشريعة اإلسالمية ّ
الغراء ويعد
األول م ــن نــوعــه عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم
إذ س ـي ـق ــدم م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـخ ــدم ــات
المصرفية وخدمات إدارة الثروات في
المملكة المتحدة بشكل رقمي بالكامل
ب ـم ــا يـ ـع ــزز مـ ــن طـ ـم ــوح ب ـن ــك ب ــوب ـي ــان
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ع ـل ــى الـ ـم ــدى ال ـطــويــل
في التوسع الــدولــي مع االستفادة من
قدرات البنك الرائدة في مجال الخدمات
المصرفية الرقمية.
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد األداء الـ ـم ــال ــي ق ــال
ً
ً
الصالح ،إن البنك حقق نموا قويا في
حـجــم األع ـم ــال خ ــال ال ـف ـتــرة مـمــا أدى
إلى نمو األرباح التشغيلية بنسبة 15
فــي المئة مـتـجــاوزة حــاجــز  50مليون
دينار ،كما عزز حصتة السوقية كثالث
أكبر بنك في الكويت بمجموع أصول
بلغت  6.9مليارات ديـنــار بمعدل نمو
بنسبة  13في المئة ،إضافة إلى إجمالي
محفظة التمويل بمبلغ  5.2مليارات

دينار كويتي بمعدل نمو نسبته  12في
المئة ،كما ارتفعت ودائــع عمالء البنك
ً
أيـضــا بنسبة  15فــي المئة لتصل إلى
 5.4مليارات دينار.
وزادت األرب ــاح الصافية بنسبة 25
فــي المئة إلــى  21.5مليون ديـنــار بعد
تجنيب  28مليون دينار كمخصصات
ً
اس ـت ـم ــرارا لنهجنا الـحـصـيــف لــزيــادة
م ـس ـت ــوى ال ـم ـخ ـص ـص ــات االحـ ـت ــرازي ــة
لتعزيز المركز المالي للبنك وإدارة أي
عواقب غير متوقعة التي قد تنجم من
الجائحة الحالية.
ووسـ ـ ــط ه ـ ــذا ال ـن ـم ــو ال ـ ـقـ ــوي ،أش ــار
الصالح إلــى أن عمليات التمويل غير
المنتظمة استقرت عند  1.1فــي المئة
بــالـنـصــف األول مــن ال ـعــام وت ـظــل هــذه
الـنـسـبــة م ــن أق ــل ال ـن ـســب ب ـيــن الـبـنــوك
المحلية واإلقليمية ،ما يؤكد على جودة
المحفظة االئتمانية و سـيــا ســات منح
التمويل الحصيفة ،إضافة إلى استقرار
تـصـنـيـفــات الـبـنــك م ــن وك ـ ــاالت مــوديــز
وسـتــانــدرد آنــد بــورز وفيتش عند A3
و A-و A+على الترتيب.

ترتكز على األسس المحلية القوية مع
تعزيز التواجد الدولي.
وأضاف "من جهة أخرى وعلى الرغم
ً
مــن طموحنا فــى الـتــوســع دول ـي ــا ،فــإن
استمرار تحقيق معدالت نمو عالية فى
دولــة الكويت هو على رأس أولوياتنا
االستراتيجية من خالل االستمرار في
تقديم أعلى مستويات خدمة العمالء
وتأكيد تميزنا في الخدمات الرقمية".
إضافة إلى ذلك ،أكد البنك مرة أخرى
تميزه في خدمة العمالء في عام 2021
بحصوله على جائزة مؤسسة "سيرفس
هيرو" كأفضل بنك إسالمي في خدمة
العمالء للعام الحادي عشر على التوالي
منذ عــام  ،2010وهــو إنجاز نفتخر به
ً
جميعا.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـب ـي ـئــة الـتـشـغـيـلـيــة
للبنك أوضــح الصالح أنــه "على الرغم
من استمرار الجائحة ،فإننا متفائلون
بــال ـف ـتــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ف ــي ضـ ــوء مـسـتــوى
حملة التطعيم ا لـمــو سـعــة ا لـتــي قامت
بها السلطات الصحية وفي ضوء قرار
ً
الحكومة مؤخرا بفتح جميع القطاعات
مما يمهد الطريق للعودة التدريجية
للحياة الطبيعية".

وخــال مناقشة استراتيجية البنك
والـبـيـئــة التشغيلية ،أوض ــح الـصــالــح
أنه على الرغم من التحديات المستمرة
وس ــط الـجــائـحــة ،اسـتـمــر ال ـتــزام البنك
بــال ـع ـمــل ع ـلــى تـنـفـيــذ االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الخمسية الثالثة "بوبيان  "2023التي

نمو االرباح التشغيلية

االستراتيجية الخمسية الثالثة

وخالل استعراض البيانات المالية،
ف ـقــد أرج ـ ــع ال ـب ـنــك ال ـن ـمــو ف ــى األرب ـ ــاح
التشغيلية إل ــى نـمــو صــافــي إيـ ــرادات
الـتـمــويــل بنسبة  20فــي الـمـئــة لتصل

إلــى  79.1مـلـيــون دي ـنــار نتيجة النمو
ال ـقــوي فــي األصـ ــول وتـحـســن هــوامــش
هامش ربح
الربح حيث ارتفع صافي ً
البنك إلى  2.5في المئة مقارنة بـ  2.3في
المئة في ذات الفترة من العام الماضي
مع ارتفاع معدل العائد على متوسط
حقوق الملكية للبنك إلى  6.9في المئة
بينما استقر معدل العائد على متوسط
األصول عند  0.6في المئة.
وخالل مناقشة بنود المخصصات،
أش ـ ـ ــار ال ـب ـن ــك إل ـ ــى أن إجـ ـم ــال ــي مـبـلــغ
م ـخ ـصــص ان ـخ ـ ّف ــاض ال ـق ـي ـمــة ب ـلــغ 28
مليون دينار ،ومثلت غالبية المخصص
العام لمحفظة تمويل بوبيان والبالغ
 20.3مليون دينار مخصصات احترازية
ل ـمــواج ـهــة أى ت ــداع ـي ــات غ ـيــر متوقعة
قــد تنجم مــن جائحة فـيــروس كــورونــا
المستجد.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن اسـ ـتـ ـق ــرار نـسـبــة
ال ـخ ـس ــارة ون ـس ـبــة ال ـم ـخ ـص ـصــات إلــى
ا لــر بــح التشغيلي عند  0.86فــي المئة
و 56.6في المئة على التوالي ،فما زالت
أقل من نسبة عام  2020بالكامل حيث
بلغت  1.01في المئة و 63.4في المئة.
ب ــاالض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ف ــإن الـمـخـصــص
ً
ال ـم ـط ـلــوب وف ـق ــا لـمـتـطـلـبــات الـمـعـيــار
الدولي للتقارير المالية رقم  9كان أقل
من المخصص المتوفر في دفاتر البنك
بمبلغ  85مليون دينار.
وعلى مستوى الميزانية العمومية،
زادت أصــول البنك بمعدل نمو سنوي
بشكل
نسبته  13في المئة .وقد نتج ذلك
ٍ

«الوطني» يعلن الفائز بجائزة  125ألف
دينار في سحب «الجوهرة» الشهري
أع ـل ــن ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
اسم الفائز في السحب الشهري
لحساب الجوهرة لشهر يوليو
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وهـ ـ ــي أن ـ ـ ـ ــوار ط ــاه ــر
صويالتي بمبلغ  125ألف دينار،
ً
مواصال بذلك مكافأة عمالئه
م ــن خ ــال مـجـمــوعــة م ـم ـيــزة من
السحوبات والجوائز والعروض
على مدار العام.
وق ــال ال ـب ـنــك ،فــي ب ـيــان أمــس،
ً
إنــه تــم أيـضــا اإلعــان عــن أسماء
ال ـ ــرابـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات
األس ـبــوع ـيــة ل ـح ـســاب ال ـجــوهــرة
لمبلغ  5آالف ديـنــار وهــم :نبيل
أسعد إبراهيم ،وماركو جرجس
الخولي ،وربيع عاصم صيداني.
وتــم إج ــراء السحب فــي المقر
الرئيسي للبنك بحضور ممثل
عن وزارة التجارة والصناعة إلى
ً
جــانــب ممثلي "الــوط ـنــي" ،علما
أن سحوبات الجوهرة الشهرية
وربع السنوية تتم بحضور ممثل
عن شركة "ديلويت" العالمية.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــدم حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـجـ ــوهـ ــرة
لـلـعـمــاء فــرصــة دخ ــول السحب
وربح جوائز بقيمة  5آالف دينار

ً
ً
أسبوعيا و 125ألف دينار شهريا
والجائزة الكبرى بقيمة  250ألف
ً
ً
دينار ربع سنويا ،فكل  50دينارا
يقوم العميل بإيداعها في حساب
الـجــوهــرة تمنحه فــرصــة ليكون
الفائز التالي.
وف ــي ح ــال ع ــدم ق ـيــام العميل
بعملية سحب نقدي أو تحويل
مـ ـ ــن حـ ـ ـس ـ ــاب الـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــرة خ ــال
الفترة المطلوبة ،فإن فرص الفوز
ً
تتضاعف مقابل كــل  50ديـنــارا
في الحساب.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال نائب
م ــدي ــر ع ــام مـجـمــوعــة ال ـخــدمــات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ف ــي
"الــوطـنــي" هـشــام الـنـصــف" ،إننا
نلتزم في البنك بمكافأة عمالئنا
م ـ ــن خ ـ ـ ــال بـ ــاقـ ــة م ـ ــن الـ ـج ــوائ ــز
ال ـم ـم ـيــزة واالس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،الـتــي
تلبي تطلعاتهم وتعكس حرصنا
عـلــى الـتــواصــل معهم والــوقــوف
على احتياجاتهم بشكل مستمر
في إطــار سعينا إلثــراء التجربة
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـص ـل ــون
عليها".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـن ـ ـصـ ــف" :ي ـم ـث ــل

هشام النصف

حساب الجوهرة وما يقدمه من
جوائز إحدى الركائز األساسية
التي تعتمد عليها استراتيجيتنا
لتشجيع عمالئنا على االدخــار
وج ـ ـهـ ــودنـ ــا ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـش ـم ــول
المالي".
وأكد النصف حرص «الوطني»
عـ ـل ــى سـ ـه ــول ــة وس ـ ــرع ـ ــة إنـ ـه ــاء
إج ــراء ات فتح حـســاب الجوهرة
عن طريق زيــارة أقــرب فرع لبنك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي إضـ ــافـ ــة إل ــى

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

قطاع الشركات
ً
وردا على الـســؤال الـخــاص بالطلب
مــن ق ـطــاع ال ـشــركــات وم ــا إذا شـهــد أي
تحسن على مدار األشهر األخيرة ،أشار
ً
الصالح إلى وجود تحسن خالل النصف
األول من العام ويتفق ذلك مع مستويات

عبدالسالم الصالح
التطعيم اآلخذة في التزايد كما يتفق مع
مستويات إعادة فتح األعمال.
وانـعـكـســت زي ــادة محفظة التمويل
لــافــراد على مستوى البنوك المحلية
ً
ايـجــابـيــا عـلــى األع ـمــال حـيــث تحسنت
الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات ف ـ ــى قـ ـط ــاع ــات الـ ـتـ ـج ــارة
والخدمات والتطوير العقارية.
ك ـم ــا أن ه ـن ــاك ب ـع ــض ال ـن ـش ــاط فــى
المشروعات الحكومية والمشروعات
اإلسكانية والقطاع النفطي والرعاية
الصحية والبنية التحتية.
بشكل عام هناك تطور إيجابي على
م ـس ـتــوى االعـ ـم ــال ع ـلــى صـعـيــد زي ــادة
اإلنـ ـف ــاق وح ـج ــم ال ـن ـش ــاط م ـمــا يعطى
مؤشرات ايجابية فى هذا االتجاة.

«التجاري» يجري سحوباته على «النجمة»
و«أكثر من راتب»

الفائزة تتسلم الجائزة
إمكانية فتح الحساب من خالل
خ ــدم ــة الــوط ـنــي ع ـبــر ال ـمــوبــايــل
أو خدمة الوطني عبر اإلنترنت
في إطار استراتيجيتنا للتحول
ال ــرقـ ـم ــي ،والـ ـت ــي ت ــوف ــر ت ـجــربــة
مصرفية رقمية متكاملة لعمالئنا
تمكنهم من إجراء كل معامالتهم
المصرفية دون زيارة الفرع.
وي ـقــدم بـنــك الـكــويــت الوطني
منذ عــام  2012مكافآت لعمالئه
من خالل السحوبات األسبوعية،
الشهرية وربع السنوية لحساب

رئـيـســي مــن الـنـمــو ال ـقــوي فــي محفظة
ً
التمويل والتى حققت نموا بمبلغ 536
مليونً دينار أو ما نسبتة  12في المئة
مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.2
مليارات دينار.
مــن جهة أخ ــرى فقد ارتـفـعــت ودائــع
ً
ال ـع ـم ـ ًـاء أي ـض ــا بـنـسـبــة  15ف ــي الـمـئــة
مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.4
بشكل رئيسي
مليارات دينار ونتج ذلك
ٍ
من النمو في ودائع األفراد.
مــن جهة أخــرى فقد استقرت نسبة
عمليات التمويل الغير المنتظمة عند
 1.1في المئة بنهاية الربع الثاني من
عام  2021بالرغم من البيئة التشغيلية
الصعبة للغاية بينما ار تـفـعــت نسبة
التغطية إلى  283في المئة.
وب ـخ ـص ــوص مـ ـع ــدالت ك ـفــايــة رأس
الـمــال ،أشــار البنك إلــى ان معدل كفاية
رأس الـمــال قــد استقر عند مستويات
مناسبة بلغت  17في المئة بعد االصدار
الـ ـن ــاج ــح ل ـص ـك ــوك ال ـش ــري ـح ــة األول ـ ــى
بمبلغ  500مليون دوالر في بداية هذا
العام ،والتي قابلت توظيف رأس المال
المطلوب لنمو األعمال.

الجوهرة ،بجوائز تبلغ قيمتها
اإلجـمــالـيــة  2.200مـلـيــون ديـنــار
ً
سنويا.
إلـ ـ ــى ج ــان ــب ت ـق ــدي ـم ــه أف ـضــل
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة وأكـثــرهــا
ً
ً
ت ـ ـطـ ــورا وأمـ ـ ــانـ ـ ــا ،يـ ـح ــرص بـنــك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ع ـل ــى ت ـقــديــم
مجموعة متنوعة مــن العروض
وال ـم ـكــافــآت وال ـج ــوائ ــز للعمالء
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـت ــد عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار الـ ـع ــام
وتتماشى مع اهتماماتهم.

أجـ ـ ـ ــرى ال ـب ـن ــك
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري
س ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــه
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
وال ـش ـهــريــة على
ح ـســاب النجمة
وح ـ ـم ـ ـلـ ــة "أك ـ ـثـ ــر
م ــن راتـ ـ ــب" .وتــم
إجـ ـ ــراء الـسـحــب
أمــس فــي مبنى
البنك الرئيسي،
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــور
عـبــدالـعــزيــز أشـكـنــانــي مـمـثــا وزارة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة ،مــع االل ـتــزام باالشتراطات
ال ـص ـح ـيــة وال ــوق ــائـ ـي ــة ،ال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي ال ـت ـبــاعــد
االجتماعي.
َّ
وغطى البنك السحوبات مباشرة عبر وسائل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .وج ــاء ت نتيجة السحب
على النحو التالي:
ً
أوال  :سحب حساب النجمة الشهري ،وقيمة
الـجــائــزة  20.000ديـنــار ،فــازت بها فــوزيــة سالم
فرحان.
ً
ثانيا :سحب حساب النجمة األسبوعي ،وقيمة
الجائزة  5.000دينار ،فاز بها أحمد عبده.
ً
ثالثا :سحب حملة "أكثر من راتــب" – جائزة
تعادل راتبا ،وتصل إلى  1000دينار ،وفــاز بها
جراح محمد الشويعر.
وأوضح البنك أن حملة "أكثر من راتب" موجهة

ل ـل ـع ـمــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ــذي ــن ي ـقــومــون
بتحويل رواتبهم البالغة  500دينار أو
أكثر على البنك ،خصوصا العاملين في
القطاعين الحكومي والنفطي والشركات المدرجة
لــدى البنك ،واالسـتـفــادة مــن مــزايــا هــذه الحملة،
والحصول على هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها
من  250إلى  500دينار ،أو قرض من دون فائدة
بقيمة  5أضعاف الــراتــب ،وبحد أقصى 10.000
دينار ،وسيكون هناك سحب أسبوعي للعمالء
الـكــويـتـيـيــن ال ـحــال ـي ـيــن والـ ـج ــدد م ـمــن يـقــومــون
بتحويل رواتبهم على البنك ،لربح مبلغ يعادل
راتبا واحدا من الرواتب التي يتقاضونها شهريا.
كما يمكن للعمالء الكويتيين المتقاعدين،
إضــافــة إلــى المقيمين الــذيــن يـقــومــون بتحويل
مديونيتهم البالغة  10.000دينار وما فوق إلى
البنك ،الحصول على هدية نقدية قــدرهــا  1في
المئة من قيمة المديونية المحولة.

«وربة» ١٠ :فائزين بسحب «أهلي كابيتال»« :صندوق األلوان»
«السنبلة» األسبوعي
لدعم ذوي االحتياجات

أعـ ـل ــن "ورب ـ ـ ـ ــة" أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن ب ـس ـح ــوب ــات الـسـنـبـلــة
األسبوعية ،وسيستمر في عمل السحوبات لعشرة رابحين
ً
أسـبــوعـيــا ،بـحـضــور مـمـثــل عــن وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
وموظفي البنك.
وبــالـنـسـبــة لـلـعـمــاء ال ــذي ــن حــالـفـهــم ال ـحــظ خ ــال سحب
السنبلة األسبوعي الخامس والعشرين ،فقد توج  10رابحين
من عمالء البنك ،حصل كل منهم على  1000دينار وهم :حمد
باسم السويدان ،وصالح خلف الفضلي ،وسعد جعد الهمالن،
وحـمــد ه ــذال الـمــزيــد ،وبــركــه صقر الـمـطـيــري ،وسـعــد دغيم
المطيري ،وشعبان محمد العنزي ،وطــال سعد العتيبي،
ودالل معيض العتيبي ،وأيمن ضياء صالح.
ويمثل حساب "السنبلة" الخيار األمثل لكل الراغبين في
توفير األموال ،وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم
فرص للفوز بجوائز نقدية
في الوقت نفسه ،باإلضافة إلى
ٍ
طوال العام.
وحـ ـ ــول ال ـ ـشـ ــروط ،ي ـت ـط ـلــب وجـ ـ ــود  100ديـ ـن ــار ل ــدخ ــول
ً
السحوبات األسبوعية والسحوبات الكبرى ،علما بأن العميل
مــازال يحصل على فرصة واحــدة مقابل كــل  10دنانير في
الـحـســاب ،وال ـفــرص تحتسب عـلــى حـســب أدن ــى رصـيــد في
الحساب خــال الشهر .لذلك يجب أن يكون قــد مضى على
المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب األسبوعي،
وشهران كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب الفرص .وال
تــوجــد قـيــود أو ح ــدود للسحب واإليـ ــداع ،كلما زاد المبلغ
المودع زادت فرص العميل للربح.
الجدير بالذكر أن "وربــة" أطلق أحــدث حلوله المصرفية
 Customer Onboardingوفق بنود استراتيجيته الخمسية
الطموحة التي تمكن غير عمالئه بالتقدم بطلب فتح حساب
السنبلة بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع البنك اإللكتروني
دون الحاجة لــزيــارة أي فــروعــه ،وفــي غضون  5دقائق فقط
من خالل النظام اآللي الجديد الذي يستخدمه لتطبيق هذهالخدمة وينفرد به في القطاع المصرفي الكويتي -سيتمكن
العمالء الجدد من استكمال طلب فتح حساب السنبلة في
أي وقت وأي مكان.

ً
تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ـ ـ ـهـ ـ ــا
بالمسؤولية االجتماعية واصلت
شركة "أهلي كابيتال لالستثمار"
( ،)ACICالذراع االستثمارية للبنك
األهلي الكويتي ،مشروع "صندوق
األلــوان" ،وذلك بتوزيع الصناديق
الخشبية مــع ا ل ـمــواد الفنية على
خـمــس مـ ــدارس وم ــراك ــز مختلفة،
لمساعدة الطالب ذوي االحتياجات
الخاصة.
وي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع إحـ ـ ـ ـ ــدى
الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـع ــدي ــدة ال ـت ــي قــامــت
بها الشركة على مدار العام كجزء
م ـ ــن اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية الـتــي تــركــز على دعم
مجتمع ذوي االحتياجات الخاصة
في الكويت.
وتـ ــم ت ـك ـل ـيــف الـ ـط ــاب بـتــزيـيــن
ورسـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق ال ـخ ـش ـب ـي ــة
لتزويدهم باألنشطة المنزلية خالل
فترة جائحة "كورونا" ،ومساعدتهم
فـ ـ ــي ذات الـ ـ ــوقـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى ت ـط ــوي ــر
مهاراتهم اإلبداعية ،وبعد ذلك تم

«أهلي كابيتال» مع الطلبة
ح ـشــو ال ـص ـنــاديــق بــال ـشــوكــوالتــة
وتوزيعها على العمالء.
وأقـ ـي ــم "صـ ـن ــدوق األل ـ ـ ـ ــوان" فــي
مــدرســة األم ــل ل ــذوي االحتياجات
الخاصة ،ونادي الطموح الرياضي
الكويتي ،ومركز الخرافي ألنشطة
لــأط ـفــال ،وم ــرك ــز  ،21والجمعية
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة الخـ ـ ـت ـ ــاف ـ ــات ال ـت ـع ـل ــم
(.)KALD
كما شاركت "وهــران التجارية"

في هذه المبادرة من خالل رعاية
بـعــض ال ـهــدايــا الـتــي تــم توزيعها
عـ ـل ــى كـ ــل ط ـ ـفـ ــل ،وقـ ــدمـ ــت ال ـش ـكــر
لألطفال على جهودهم.
وتلتزم "أهلي كابيتال" بالتنمية
ال ـم ـس ـتــدامــة لـلـمـجـتـمــع الـكــويـتــي،
وي ـت ــم ت ـح ـق ـيــق جـ ــزء أس ــاس ــي مــن
هــذا االلـتــزام من خــال خلق فرص
ً
متكافئة ل ــأف ــراد ،لكونها عـضــوا
ً
مسؤوال في المجتمع.

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات
اليومية على حساب يومي ،وفاز كل واحد منهم
بجائزة  5000دينار .والفائزون هم:
نسرين علي محفوظ ،دانة عبدالرحمن زبيد،
إق ـبــال عيسى الـعـطــار ،حـمــد عـبــدالـلــه العتيقي،
ومصطفى جاسم المطوع.
وإضافة للسحب اليومي ،يوفر "برقان" سحبا
ربع سنوي لحساب "يومي" للفوز بجائزة نقدية
بقيمة  125.000دينار.
َّ
يتعين على
وللتأهل للسحوبات ربع السنوية
العمالء أال يقل رصيدهم عن  500دينار لمدة
شهرين كاملين قبل تاريخ السحب ،كما أن كل
 10دنانير تمثل فــرصــة واح ــدة لــدخــول السحب.
وإذا كان رصيد الحساب  500دينار وما فوق ،فإنه

صاحبه سيكون مــؤهــا لــدخــول كــل السحوبات
اليومية وربع السنوية.
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• عبدالرحمن :سجلنا ارتفاعا في اإليرادات بنسبة  %2.2إلى  139.4مليونا رغم األزمة الحالية
ّ
• الحربي :النتائج جاءت بفضل اعتمادنا سياسة مالية متزنة وفعالة على صعيد النفقات التشغيلية والرأسمالية
قال رئيس مجلس إدارة
« ،»STCإنه «على الرغم من
استمرار تداعيات األزمة
الحالية ،استطاعت الشركة
بفضل خططها التشغيلية
الحكيمة وتنفيذ استراتيجيتها
المرنة بتسجيل ارتفاع في
اإليرادات بنسبة  2.2في المئة
لتصل إلى  139.4مليون دينار
النصف األول من
خالل فترة
ً
عام ً 2021مقارنة بـ 136.4
مليونا للفترة نفسها من العام
السابق».

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
الكويتية " "stcنتائجها المالية
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو .2021
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ق ــال
د .مـحـمــود أح ـمــد عـبــدالــرحـمــن
رئيس مجلس إدارة الشركة ،إنه
"مع استمرار التداعيات السلبية
التي خلفتها جائحة كوفيد19-
مـنــذ الــربــع األول مــن ع ــام 2020
التي ما زالت نتائجها تؤثر بشكل
م ـل ـحــوظ ف ــي مـعـظــم الـقـطــاعــات
الحيوية بشكل عام ،لم تأل ""stc
ً
جهدا بتحديث استراتيجيتها
بما يتماشى مع الوضع الراهن
والـتــي ساهمت بتعزيز تجربة
عـمــائـهــا م ــن خ ــال االس ـت ـمــرار
بتقديم حزمة متنوعة من أجود
وأحـ ــدث ال ـخــدمــات والمنتجات
الرقمية الشاملة لقطاع األف ــراد
وق ـطــاعــات األع ـم ــال ف ــي م ـبــادرة
منها لالنتقال إلى المرحلة التالية
من تنفيذ استراتيجية التحول
الرقمي التي اعتمدتها الشركة
منذ عام .2019
وأضاف عبدالرحمن أنه وسط
التحديات والمخاطر المستمرة
التي تواجهها مختلف القطاعات
جــراء األزم ــة الحالية إلــى جانب
الجهود الحكومية التي تهدف
إلى رفع القيود المفروضة على
القطاعات الحكومية والخاصة
بشكل تدريجي ،تحرص " "stcعلى
تقديم الخدمات التي من شأنها
تسهيل عملية انتعاش األعمال
ال ـت ـجــاريــة واألن ـش ـط ــة الـيــومـيــة
لألفراد والشركات بشكل واسع
النطاق.
ً
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
التحول الرقمي السريع الذي بات
ضرورة قصوى الستمرار سائر
األعمال واألنشطة اليومية ،تعمل
ً
" "stcدوريــا على وضع الخطط
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ،ال ـت ــي م ــن شــأنـهــا
تمكين الشركة من مزاولة أعمالها
التشغيلية بشكل متواصل أثناء

النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
 139.4مليون دينار

اإليرادات
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
صافي الربح

 38.5مليون دينار

ربحية السهم

 16.5مليون دينار
ً
 33فلسا

الموجودات

 372.7مليون دينار

حقوق المساهمين
القيمة الدفترية للسهم

 208.7مليون دينار
ً
 418فلسا

قاعدة العمالء

 1.9مليون عميل

فترات الحظر المختلفة لضمان
تقديم الخدمات وتحقيق رضا
العمالء.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى إع ــان النتائج
المالية لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو  ،2021أفاد بأنه "على
الرغم من استمرار تداعيات األزمة
الحالية ،استطاعت " "stcبفضل
خ ـط ـط ـهــا الـتـشـغـيـلـيــة الـحـكـيـمــة
وتـنـفـيــذ اسـتــراتـيـجـيـتـهــا الـمــرنــة
تسجيل ارتفاع في اإليرادات بنسبة
 2.2فــي الـمـئــة لتصل إل ــى 139.4
مليون دينار خــال فترة ً النصف
األول من عام  2021مقارنة بـ 136.4
مـلـيــون دي ـنــار للفترة نفسها من
العام السابق.
ولفت إلى تمكن " "stcمن تحقيق
نمو في كل من الدخل قبل احتساب
الـفــوائــد وال ـضــرائــب واالسـتـهــاك
واإلط ـ ـفـ ــاء بـنـسـبــة  7.3ف ــي الـمـئــة
وصافي الربح بنسبة  3.8في المئة
فــي الـسـتــة أ ًش ـهــر األولـ ــى مــن عــام
 2021مقارنة مع الفترة نفسها من
العام السابق".

المسؤولية المجتمعية للشركات
وم ــن منطلق مـســؤولـيــة ""stc
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة ،أشـ ـ ـ ـ ــار ال ــدكـ ـت ــور

عبدالرحمن الى أن الفترة المنقضية
ً
من العام شهدت عددا من األنشطة
المجتمعية ال ـتــي اشـتـمـلــت على
تـ ـك ــري ــم أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ف ـ ــري ـ ــق ت ــراح ــم
ً
التطوعي تثمينا للدور الحيوي
والتعاون المتواصل الــذي قام به
الفريق عبر المبادرات التي جمعت
المؤسستين في مناسبات مختلفة
خالل األعوام الماضية.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،جـ ـ ــددت
" "stcدعــوتـهــا لـلـكــوادر الكويتية
المتميزة مــن أجــل االنـضـمــام الى
فــريــق عملها المتمرس فــي عالم
ً
االتصاالت المتكاملة ،حرصا منها
على توظيف الـكـفــاءات الكويتية
م ــن مـخـتـلــف الـخـلـفـيــات العلمية
والخبرات.
وفي المجال الرياضي ،احتفلت
" ،"stcالراعي الرسمي لبطولة دوري
الــدرجــة الممتازة وجميع أنشطة
االتحاد الكويتي لكرة القدم ،بختام
فعاليات بطولة الدوري الممتاز من
خالل حفل تكريم شهد تتويج بطل
الدوري الكويتي الممتاز.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه قـ ـ ـ ــال ال ـم ـه ـن ــدس
مزيد بن ناصر الحربي ،الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـشــركــة ،إنـ ــه "وس ــط
التغيرات الجوهرية التي فرضتها
جــائ ـحــة ك ــوفـ ـي ــد -19ع ـلــى الـعــالــم

محمود عبدالرحمن

أجمع والمتمثلة في زيادة الطلب
على خــدمــات االتـصــال التقليدية
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،تـمـكـنــت
" "stcم ــن تـحـقـيــق هـ ــذه الـنـتــائــج
مــن خ ــال اعـتـمــادهــا عـلــى ق ــدرات
وكـ ـف ــاءة شـبـكــة ال ـج ـيــل الـخــامــس
واغتنام الفرص الناشئة من خالل
تفاني موظفيها وحرصهم على
ت ـحــديــث وتـطـبـيــق اسـتــراتـيـجـيــة
الـشــركــة للتحول الــرقـمــي وتقديم
حـلــول تقنية متكاملة بما يخدم
تــوج ـهــات حـكــومــة دولـ ــة الـكــويــت
فيما يتعلق بالتباعد االجتماعي
لألفراد والشركات وتنفيذ خطط
العودة التدريجية للحياة العملية
واألنشطة اليومية في البالد.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـح ــرب ــي أن الـطـلــب
ال ـم ـت ــزاي ــد ع ـلــى خ ــدم ــات الـنـطــاق
ال ـ ـعـ ــريـ ــض لـ ـلـ ـخ ــدم ــات ال ـث ــاب ـت ــة
والمتنقلة أدى إلــى تعزيز ربحية
ال ـش ــرك ــة م ــن خـ ــال ت ـقــديــم أج ــود
المنتجات والخدمات والعروض
بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
وال ـم ــؤس ـس ــات بـتـمـكـيــن الـتـفــاعــل
الـ ـم ــؤسـ ـس ــي والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــي ع ـبــر
اإلن ـتــرنــت بــأعـلــى جـ ــودة وك ـفــاءة
مـمـكـنــة .وبــال ـتــالــي ،يــدعــم الطلب
المتزايد على خدمات " "stcطموحنا
في زيادة إيرادات الشركة وتدفقاتها

النقدية على المدى القريب".
وأوضح أن "الدخل قبل احتساب
الـفــوائــد وال ـضــرائــب واالسـتـهــاك
واإلط ـفــاء بلغ  38.5مليون دينار
خالل فترة الستة أشهر األولى من
عام  ،2021مقارنة مع  35.9مليون
دينار خالل الفترة نفسها من عام
 ،2020كـمــا وص ــل هــامــش الــدخــل
قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء إلى  27.6في
المئة خالل الستة أشهر األولى من
عام  ،2021مقارنة مع  26.3في المئة
من العام السابق.
وذك ــر أن ه ــذه الـنـتــائــج أثـمــرت
تحقيق ارتفاع صافي الربح بنسبة
 3.8في المئة ليصل إلى 16.5مليون
ديـنــار كويتي (ربحية السهم 33
ً
وبهامش ربحية  11.8في
فلسا)
ً
المئة مقارنة مع  15.9مليون دينار
ً
كويتي (ربحية السهم  32فلسا)
وبـهــامــش ربحية  11.7فــي المئة
للفترة نفسها من العام .2020
وتناول المركز المالي للشركة،
إذ بلغ إجمالي موجودات الشركة
 372.7مـلـيــون دي ـنــار كـمــا فــي 30
يونيو  ،2021وبلغ إجمالي حقوق
مساهمي الشركة  208.7ماليين
ديـ ـن ــار ل ـت ـصــل ال ـق ـي ـمــة الــدف ـتــريــة
ً
ً
لـلـسـهــم إل ــى  418فـلـســا كــويـتـيــا،

مزيد الحربي

إض ــاف ــة إل ــى ذل ــك تتمتع الـشــركــة
بمالءة مالية قوية على مستوى
ش ــرك ــات االت ـ ـصـ ــاالت ف ــي ال ـشــرق
األوسط ،وبلغت قاعدة العمالء لدى
" stc" 1.9مليون عميل فــي نهاية
شهر يونيو ."2021
وقـ ـ ــال الـ ـح ــرب ــي" :ل ـق ــد عكست
النتائج المالية لـشركة " "stcخالل
النصف األول لعام  ،2021قدرتها
على المنافسة وتعزيز مكانتها
كثاني أكـبــر شــركــة ات ـصــاالت من
حيث حصتها السوقية من حجم
اإليـ ـ ـ ــرادات ف ــي ق ـطــاع االت ـص ــاالت
الكويتي والتي بلغت حوالي 35
في المئة .ومع استمرار التداعيات
والتحديات التي نواجهها جراء
أزمة كورونا ،يعزو هذا االرتفاع في
النتائج المالية إلى استمرار ""stc
بخفض التكاليف وذلك للوصول
إلى أفضل النتائج وتعزيز الربحية
وذل ــك بفضل اعـتـمــادهــا سياسة
مالية متزنة وفعالة على صعيد
النفقات التشغيلية والرأسمالية".
وشـ ـ ـه ـ ــد ال ـ ـن ـ ـصـ ــف االول مــن
ً
الـعــام  ،2021ع ــددا مــن اإلنـجــازات
التشغيلية ،إذ احتفلت الشركة
بنجاح اإلط ــاق التجاري لشبكة
الجيل الخامس المتكامل بتقنية
Stand Alone (5G SA) 5Gويعتبر

هــذا اإلنـجــاز هــو األح ــدث واألكثر
ً
ً
تقدما وتـكــامــا للشبكة الشاملة
ال ـم ـت ــواف ـق ــة مـ ــع م ـعــاي ـيــر الـجـيــل
الخامس المتكامل (.)3GPP
ً
فـضــا عــن الـنـمــو الكبير الــذي
حـقـقـتــه " "stcف ــي أدائـ ـه ــا الـمــالــي
والتشغيلي خــال النصف األول
م ــن ال ـع ــام  ،2021أثـبـتــت الـشــركــة
قــدرت ـهــا عـلــى تـخـطــي الـتـحــديــات
والمخاطر المحتملة مع إمكانيتها
على مــواكـبــة األع ـمــال التشغيلية
وحــرصـهــا على فتح أبــوابـهــا في
سبيل خــدمــة الـعـمــاء ال ـك ــرام في
هذه الظروف كتعبير عن امتنانها
لهم ولوالئهم وإيمانهم بقدراتها
وإق ـبــال ـهــم عـلــى أحـ ــدث الـخــدمــات
والمنتجات التي تقدمها " "stcعبر
مختلف نـقــاط البيع والمنصات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة .ولـلـمـحــافـظــة على
عمليات التشغيل دون انـقـطــاع،
واصلت " "stcتوفير خطط تشغيل
ً
مستدامة ،بــل وتمكنت أيـضــا من
تحقيق ال ــري ــادة فــي ه ــذا القطاع،
حيث حصلت الشركة على شهادة
 ISOفــي استمرارية األعـمــال (ISO
 ،)22301: 2019فـ ــي نـسـخـتـهــا
الجديدة ،وذلك بعد عملية تدقيق
ش ــامـ ـل ــة وم ـك ـث ـف ــة أجـ ــرت ـ ـهـ ــاTop
. Certifier

«زين فينتشرز» تستثمر في « »swvlو«»Pipe

ً
الخرافي :إطالقها سيتيح المزيد من الفرص في بيئة ريادة األعمال الناشئة عالميا
أعـلـنــت "زي ـ ــن" إطـ ــاق ك ـيــان اس ـت ـث ـمــاري جــديــد "زي ــن
فينتشرز" ،الـمـســؤول عــن إدارة المحفظة االستثمارية
ً
للمجموعة ،وسـيـكــون م ـس ــؤوال عــن الـبـحــث عــن أفضل
الفرص االستثمارية في أعمال الشركات الناشئة ،ورأس
المال المغامر ،والتكنولوجيا المالية "فينتيك" ،والفرص
التكنولوجية ،مع التركيز على االبتكارات الرقمية سريعة
النمو.
ً
وكـشـفــت الـمـجـمــوعــة أن ـهــا نجحت أخ ـي ــرا فــي إغــاق
صفقات استثمارية ،بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة Pipe
(متخصصة فــي التكنولوجيا الـمــالـيــة) ،وشــركــة Swvl
(متخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي) لدعم
نمو أعمالهما في األسواق اإلقليمية والدولية.
وأوضحت زين الشركة الرائدة في االبتكارات الرقمية أن
 Pipeمتخصصة في مجاالت التكنولوجيا المالية سريعة
النمو ،مقرها ميامي بالواليات المتحدة ،وهي أول منصة

ً
تداول في العالم لإليرادات التكرارية ،وأخيرا شهدت قيمة
ً
هذه الشركة ارتفاعا إلى نحو ملياري دوالر في غضون أقل
من عام منذ إطالقها في يونيو  ،2020مما جعلها واحدة
ً
من أسرع شركات التكنولوجيا المالية وصــوال إلى هذا
التقييم في التاريخ.
وبينت المجموعة ،أن شركة " "Swvlأحدثت نقلة نوعية
في سوق النقل الجماعي التشاركي العالمي ،إذ تبلغ قيمته
الحالية تريليون دوالر ،إذ تساعد حلول التنقل المملوكة
لهذه الشركة (والمدعومة بأحدث التقنيات) في معالجة
تحديات العرض والطلب المتعلقة بالنقل الجماعي في
األسواق الناشئة المعقدة.
كما ساعدت في تمكين المجتمعات المحرومة بشكل
كبير من خــال توفير حلول نقل آمنة بأسعار معقولة،
ً
وحاليا تعمل الشركة في  10مــدن في أس ــواق :اإلم ــارات،
والسعودية ،واألردن ،ومصر ،وكينيا ،وباكستان.

«الكويتية» تطلق أولى رحالتها
إلى فرانكفورت األلمانية
أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية ،أمس ،أولى رحالتها التجارية
المجدولة إلى مدينة فرانكفورت في ألمانيا ،والتي سيتم تشغيلها بواقع
رحلتين فــي األسـبــوع مــن الكويت إلــى فرانكفورت ،خــال يومي األحــد
ً
واألربعاء اعتبارا من أمس ،حيث شهدت الرحلة األولى إلى فرانكفورت
مرونة وانسيابية في إنهاء إجراءات السفر ،وتلبية طلبات المسافرين على
أكمل وجه ،والذين أثنوا بدورهم على انضباط "الكويتية" في مواعيد اقالع
رحالتها ووصولها ،باإلضافة إلى خدمة موظفيها لهم منذ دخولهم إلى
بوابات مبنى الركاب رقم  ،4ومرورهم على منطقة الوزن حتى وصولهم
إلــى بوابة الصعود وتقديم أفضل خدمة لهم على متن طائراتها ،كما
ً
أبدوا ارتياحهم من اختيار طائرات "الكويتية" ناقال لوجهتهم بعد إيقاف
التشغيل لبعض وجهاتهم المفضلة.
وقالت الخطوط الكويتية ،في بيان صحافي" ،يأتي ذلك في إطار منح
المسافرين على متن طائرات الكويتية خيارات أوسع وتلبية الحتياجاتهم
في السفر ،وتوفير وتقديم خدمة أفضل لهم من خالل إطالق وجهات جديدة
ً
ً
ومتنوعة ،كما تواصل الشركة تدريجيا إعادة افتتاح خطوطها مجددا".

من المقرر أن يتم طرح شركة " "Swvlلالكتتاب العام بعد
االندماج مع شركة ( Queen’s Gambitأول شركة استحواذ
ذات أغراض خاصة ،بقيادة نسائية) ،بالتعاون مع شركة
أجيليتي ،Luxor Capital ،ومجموعة زين ،إذ يقدر قيمة
الشركة الناشئة بـ  1.5مليار دوالر ،إذ ستكون " "Swvlأول
شركة (يونيكورن) في الشرق األوســط قيمتها تتعدى 1
مليار دوالر ،تدرج في بورصة ناسداك.
الجدير بالذكر أن " "Swvlالشركة الوحيدة القائمة على
حلول النقل الجماعي التي يتم إدراجها في بورصة ،ومن
المتوقع أن تحقق هــذه الصفقة إي ــرادات تصل إلــى 445
مليون دوالر ،سيتم استخدام هذه اإلي ــرادات في تمويل
وتسريع خطة نمو شركة " "Swvlبهدف التوسع في 20
دولة بحلول عام  ،2025إذ تستهدف الشركة تحقيق إيردات
سنوية بقيمة مليار دوالر.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي "إن تأسيس (زين
فينتشرز) خطوة أخــرى في استراتيجيتنا التشغيلية
( ،)Sight4التي تستهدف تحول المجموعة إلــى مشغل
خدمات رقمي متكامل".
ً َّ َ
وأوضح الخرافي قائال ":تك َون لدينا رصيد هائل من
النجاحات في مسارنا االستثماري الممتد في السنوات
األخ ـيــرة فــي كـيــانــات رأس ال ـمــال الـمـشـتــرك ،والـشــركــات
الناشئة ،وأظهرت هذه الخطوة قدرات هائلة في ما يتعلق
بتعزيز إيراداتنا في قطاعات النمو الجديدة ،لــذا رأينا
ً
ً
ً
ً
أن نؤسس كيانا جديدا يضفي طابعا رسميا على هذه
االستثمارات ،إذ نتوقع أن تساعدنا هذه الخطوة في خلق
قيمة حقيقية لمساهمينا".
ً
ً
وأضاف قائال "نحن متحمسون جدا ،وواثقون من أن
استثمارات الكيان الجديد (زين فينتشرز) في مؤسسات
سريعة النمو في األسواق الدولية مثل (شركة  Pipeو)Swvl

ستحقق قيمة مضافة لكافة األطراف ،إذ نتطلع
إلى لعب دور رئيسي في استراتيجية العمل الخاصة بهما،
ً
حيث تزداد اهتماماتنا ببيئة ريادة األعمال الناشئة دوليا".
وعن االستثمار في شركة  Swvlأكد الخرافي أن مجموعة
زيــن اغتنمت الفرصة للدخول في هــذا االستثمار لعدة
أس ـبــاب جــوهــريــة ،إذ يــأتــي ضمن الـمـســار ال ــذي تسلكه
ً
الـمـجـمــوعــة حــال ـيــا ف ــي م ـج ــاالت االسـ ـت ــدام ــة ،وال ـت ـنــوع
واالش ـت ـمــال ،كما أن ه ــذا االسـتـثـمــار يتقابل مــع أه ــداف
وطموحات استراتيجية أعمال المجموعة :دعــم البنية
التحتية الوطنية للنقل وتحسين التنقل ،خدمة تتمتع
بامتيازات خاصة ،االستدامة وتوفير بيئة آمنة ،تمكين
ً
المرأة وسالمتها ،وأخيرا تحقيق تــآزر غير محدود مع
البصمة الجغرافية لزين في المنطقة.

روبي في مغامرة جديدة
مع «»Suicide Squad
َ
بصحبة نجمي األكشن ستالون وسينا
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كاتي برايس تستعد للزواج
للمرة الرابعة

في نسخة جديدة من فيلم اإلثارة والتشويق «Suicide
 ،»Squadأو «فرقة انتحارية» ،تواصل الممثلة العالمية
مارغوت روبي مغامراتها كأحد أعضاء الفرقة أصحاب
القدرات الخاصة.
وبعد النجاح ،الذي حققته روبي من خالل مشاركتها
في الجزء األخير من الفيلم عام  2016إلى جانب النجم
الشهير ويل سميث وباقة من نجوم هوليوود ،ستظهر
في الجزء الجديد المقرر طرحه األسبوع المقبل بتاريخ
 8الـجــاري ،لتقدم جرعة جديدة من التشويق واإلثــارة
الممزوجة بخفة ظلها ،كما بدت في الجزء الماضي.
ولن يظهر ويل سميث ضمن أحداث الجزء الجديد،
ال ــذي سـتـشــارك فيه روب ــي هــذه الـمــرة إلــى جــانــب أبــرز
نجوم األكشن في هوليوود ،وهــم سيلفستر ستالون
وجون سينا ،باإلضافة إلى النجوم إدريس إلباوجويل
كينمان وبيتر كــابــالــدي وفـيــوال ديـفـيــس ،والفيلم من
تأليف وإخراج جيمس غن.
ورغ ــم أن الفيلم لــم يـعــرض حـتــى اآلن إال أنــه حظى
بتقييمات مرتفعة من النقاد السينمائيين ،عبر موقع
 Rotten tomatoesللتقييمات ،حيث حصل على نسبة
 ،%97وهو ما يعكس حجم النجاح والجماهيرية ،التي
يتمتع بها الفيلم بأجزائه المتعاقبة.
ً
ورص ــدت عــدســات الـمـصــوريــن مــؤخــرا الـنـجــم جــون
سينا ،أثناء تصويره الفيلم ،وهو ملطخ بالدماء المزيفة،
كـمــا ظـهــر فــي ص ــورة أخ ــرى بصحبة الـنـجــم العالمي
سيلفستر سـتــالــون ،ال ــذي نشر ال ـصــورة على حسابه
َّ
الشخصي بـ «إنستغرام» ،وعلق ستالون عليها بقوله:

«أستمتع بالتواجد مع جون سينا ونجوم فيلم Suicide
ً
ً
 ،Squadلنقدم لكم فيلما رائعا من إخراج جيمس غن».
واستوحيت قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide
 Squadفي فترة الثمانينيات ،ولم يكن هذا التعامل هو
األول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس غن،
فسبق أن تعاونا في فيلم Guardians of the Galaxy
 ،Vol.2حيث لعب األول دور ستاركر ،الــذي تحول إلى
بطل .Starhawk
وأعلن المخرج جيمس غن ،في وقت سابق ،انضمام
الـنـجــم الـعــالـمــي سيلفستر س ـتــالــون ،إل ــى طــاقــم عمل
 ،Suicide Squadرغ ــم ان ـت ـهــاء ال ـت ـصــويــر ف ــي فـبــرايــر
ً
ال ـم ــاض ــي ،بـحـســب م ــا أك ــد م ـخــرج ال ـع ـمــل مـسـبـقــا في
تصريحات صحافية.
وكشف غن عن تلك المفاجأة في منشور جديد نشره
عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام ،ليعلن انضمام
أسطورة المالكمة وهوليوود إلى طاقم فيلمه الجديد،
ً
حيث نشر صورة تجمعهما ،وكتب« :أحب دائما العمل
مع صديقي سيلفستر ستالون ،وعملنا اليوم على فيلم
 ،Suicide Squadومن المقرر إطالق الفيلم في  8الجاري».
ً
مــن ناحية أخ ــرى ،تستعد روب ــي ( 31عــامــا) ،والتي
رشحت مرتين لجائزة األوس ـكــار ،لتقديم فيلم جديد
حول الدمية «بــاربــي» ،من إخــراج غريتا غيرويغ ،التي
ً
ستكتب أيضا السيناريو للفيلم ،وهو مشروع مشترك
مع شركة «وارنر بــرازرز» وشركة «ماتيل» ،التي تصنع
الدمية باربي.

كاتي برايس
أعلنت الممثلة البريطانيةكاتي برايساستعدادها للزواج
ّ
للمرة الرابعة من الشابكارل وود ز بعدما أنهت إجراءات طالقها
من زوجها السابق كيران هيلر األسبوع الماضي.
وق ــال ــت ت ـقــاريــر صـحــافـيــة إن ب ــراي ــس تـعـطــي األول ــوي ــة اآلن
لمستقبلها مع كارل بعد إعالن خطبتهما في أبريل الماضي ،في
وقت ذكر مصدر مقرب منها أنها «سعيدة ألن طالقها من كيران
ً
انتهى اآلن ،إنها تشعر وكأن ثقال قد ُرفع عن كتفيها ،وإنها متحررة
ً
رسميا من هذا الزواج ويمكنها اآلن التركيز على خططها لحفل
زفافها على كارل» .وأضافت التقارير أن برايس تأمل في حفل زفاف
في فصل الشتاء ألن عيد الميالد هو وقتها المفضل في العام
ً
وأنها تريد إقامة الحفل عاجال حتى تتمكن والدتها المريضة من
ً
ً
الحضور حيث تعاني تليفا رئويا.
يذكر أن برايس تزوجت ّ
للمرة األولى من بيتر أندريه في عام
 ،2005وانفصال في  ،2009وفي  ،2010تزوجت من الممثل أليكس
ريد ثم انفصال عام  ،2011وفي  ،2013تزوجت من كيران هيل ثم
انفصال.

جيرارد بتلر يقاضي ُصناع
«»Olympus Has Fallen

أعلن الممثل العالميجيرارد
بـتـلـر ،أن ــه رف ــع دع ــوى قضائية
ضد ُصناع فيلم «Olympus Has
 ،«Fallenالذي ُعرض عام 2013
فــي صــاالت السينما العالمية،
ً
مـطــالـبــا بـتـعــويــض  10ماليين
دوالر.
وأشارت صحف أميركية إلى
فحوى الدعوى التي قدمها بتلر،
والتي َّ
وجــه من خاللها االتهام
ُ
لصناع الفيلم بالتربح والغش
وت ـق ـل ـي ــل اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات الـمـحـلـيــة جيرارد بتلر
واألجـنـبـيــة ،بـعـشــرات الماليين
من الدوالرات.
ولــم تكن تلك هــي الــدعــوى القضائية األول ــى الـتــي يوجهها
نجومهوليوود إلى شركات اإلنتاج ،فسبق أن رفعتسكارليت
جــوهــانـســون دع ــوى تعويض قضائية أمــس ضــد شــركــةوالــت
ديزني ،مدعية أن اإلصدار المتزامن لفيلم « »Black Widowعلى
ديزني بلس اقتطع من مشاركتها في شباك التذاكر.
ُيذكر أن بتلر قام ببطولة فيلم « ،»Olympus Has Fallenبدور
مــايــك بانينغ ،عميل الـخــدمــة الـســريــة ال ــذي يتعين عليه إنقاذ
الرئيس من محتجزي الرهائن ،وحقق الفيلم إي ــرادات وصلت
إلى  170مليون دوالر في جميع أنحاء العالم ،وتم إنتاج فيلمين
آخرين ،هما «London Has Fallen« :و«.»Angel Has Fallen

مشهد من الفيلم

مارغوت روبي

جورج كلوني مع أسرته
في نزهة بإيطاليا

آمبر هيرد تشارك في بطولة نيللي ينفصل عن شانتال
جاكسون بعد  6أعوام
«»Aquaman 2

آمبر هيرد

كلوني وزوجته
ً
رصدت عدسات الكاميرات صورا للنجمالعالمي جورج كلون 
ي
ً
( 60عاما) وزوجته المحامية اللبنانية األصل أمل علم الدين في
إيطاليا.
ويستمتع كلوني مع زوجته وطفليهما التوأم ألكسندر وإيال
البالغين مــن العمر  4سـنــوات فــي منطقة كيرنوبيو اإليطالية،
بأوقات عائلية خالل نزهتهما حيث يتناولون الغداء ويشاهدون
ً
البط .وتألقت أمل البالغة من العمر  43عاما خالل النزهة بفستان
أحمر قصير ،وقبعة صيفية.
وكانت تقارير أميركية أفادت قبل أيام بأن جورج وأمل ينتظران
طفلين جديدين ،ويتوقعان توأما مــرة أخــرى ،وأن أمــل تجاوزت
الثلث األول من حملها ،كما أن عالمات الحمل بــدأت في الظهور
عليها ،وســرعــان ما سيعرف الجميع بهذا الخبر السعيد ،وهو
األمر الذي نفاه المتحدث الرسمي باسم جورج.

نيللي وجاكسون

نفى بيتر ســافــران ،وهــو منتج فيلم ،Aquamanكــل األخبار
التي تحدثت خالل الفترة الماضية عن نيته التخلي عن النجمة
الشهيرةآمبر هيرد ،وعدم مشاركتها في الجزء الثاني من الفيلم،
ً
نـ ــزوال عـنــد شــريـحــة كـبـيــرة مــن الـجـمـهــور الــذيــن يـحـبــون النجم
جوني ديب ،وطالبوا بعدم مشاركتها في العمل ،بسبب خالفاتها
القانونية معه.
وقــال ســافــران« :مــا يهمنا هو مصلحة الفيلم ،والتي تقتضي
ً
ً
مشاركة آمبر فيه ،بعدما حققت نجاحا كبيرا في الجزء األول منه،
وفق ما ظهر في اإليرادات ،وإشادة الجمهور بدورها ،ولم نفكر في
ً
عدم مشاركتها في العمل ،ألنها أصبحت جزءا ال يتجزأ من الفيلم».
وكــان أكثر من  1.5مليون شخص من محبي النجم العالمي
جوني ديب وقعوا منذ أشهر على عريضة لمطالبة استديوهات
مارفل باستبعاد طليقته هيرد من «.»Aquaman 2

انفصل مغني الراب األميركي نيللي ( 46عاما) عن صديقته شانتال
جاكسون ( 37عاما) ،بعد عالقة استمرت  6أعوام.
وأفــادت تقارير صحافية ،بأن شانتال أكدت انفصالها عن نيللي،
ً
لكنها أشــارت إلــى أنهما مــازاال صديقين .وأجابت شانتال ،ردا على
سؤال على صفحتها بـ«إنستغرام» ،حول ما إذا كانت عالقتها مع نيللي
مازالت مستمرة« :ال ،ليست مستمرة ،لكننا صديقان فقط».
ُيــذكــر أن نيللي ارتـبــط فــي الـســابــق بالممثلة الشــونـتــاي هيكارد،
والمغنية آشانتي ،ومغنية الراب إيف .ويحظى بشهرة واسعة بألبوميه
«هوت إن هيري» و«ديليما» ،اللذين تصدرا إيرادات األعمال الفنية في
وقت سابق ،لكنه لم يطرح أي أغنيات جديدة منذ سنوات ،إال أنه قام
بجولة مع فرقة «باكستريت بويز» و«فلوريدا جورجيا اليــن» ،وأدى
عرضا فنيا في والية أالباما.
(د ب أ)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا  :بقدرتك مواجهة ا لـمــوا قــف التي
تختبرك من خالل فطنتك وصبرك.
ً
عاطفيا :طــرف آخــر يـحــاول اقــامــة عالقة
عاطفية معك فانتبه من الخطأ.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـف ـكــر بـتـحـسـيــن االوض ـ ــاع
ال ـم ـنــزل ـيــة وتـغـيـيــر ب ـعــض ال ـم ـفــروشــات
لراحة الجميع.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـن ـيــا :ل ــن ي ـض ـيــرك م ــا يـصـيـبــك من
ّ
مشاكل فأنت قدير على حلها.
ً
عاطفيا :ال تتظاهر بالحب ان لم تشعر
للخيانة.
به ألن التظاهر أقصر طريق
ّ
ً
اجتماعيا :أصبح الوضع العائلي أخف
ّ
وطأة من السابق واألمور تتحسن.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ّ
تتحسن أحــوالــك تــدريـجـيــا بعد
مـهـنـيــا:
اتخاذك قرارات حاسمة في عملك.
ً
عاطفياّ :
يقدر الحبيب لك مواقفك الحكيمة
في االوقات الصعبة التي تجتازها.
ً
اجتماعيا :الفرصة سانحة اآلن إل عــادة
االتصال مع صديق أهملته منذ زمن.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :أخ ــرج ال ــى عـمـلــك ال ـيــوم بــروح
متفائلة فالدرب امامك مفتوح.
ً
عاطفيا :ال تـبـ ّـرر أخـطــاء مــن يحبك بل
ساعده على عدم تكرارها.
ً
اجتماعيا :ال تهتم بما يقوله الناس عنك
ً
ان كنت سائرا على الدرب المستقيم.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :أنــت اليوم غير متصالح مع نفسك
وتشكو من عدم تعاون الزمالء.
ً
ً
ّ
الجو عكرا
عاطفيا :تقلباتك المزاجية تجعل
مع شريك عمرك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :مـمــارســة الــريــاضــة هــي أفضل
هواية إلخراجك من وضعك النفسي.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
مهنيا :احتمل مشقات عملك بصبر وأناة
فال ّ
بد من الفرج.
ً
عاطفيا :أنت في أقصى درجــات السعادة
ألن الحبيب يحبك على ما انت عليه.
ً
اجتماعيا :يقابل أحدهم احسانك بنكران
ّ ً
الجميل فال تهتم أبدا.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ّمهنيا :االوضاع الصعبة التي تمر بها قد
ً
أثرت على ثقتك بنفسك قليال.
ً
عاطفيا :بح للحبيب بما يختلج في صدرك
ً
فقد يجد لك حلوال شافية.
ً
اجتماعيا  :أسلوبك المتواضع مــع الغير
يجعل سمعتك عطرة بين الناس.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :القناعة التي تعيشها ال يجب أن
تمنعك عن الطموح.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ف ــي ج ـم ـيــع ع ــاق ــات ــك الـعــائـلـيــة
ً
واالجتماعية يبقى الحب هو األكثر تأثيرا.
ً
اجتماعيا :سوف ّ
تمر عليك أيام مملوء ة
بالبحبوحة وما عليك سوى االنتظار.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تشعر باندفاع قوي الى تحقيق
أعلى نسبة من أعمالك الحاضرة.
ً
عاطفيا :تزداد العالقة صعوبة بينكما
وقد حان وقت المصارحة الجدية.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تتلقى جوابا مفرحا من أحد
االقارب وتنتظر انفراج مسألة عالقة.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مهنيا :تحمل أعباء عملك راهنا في سبيل
ً
ّ
تقدمك مستقبال.
ً
عاطفيا :الحب مسؤولية كبيرة وعليك أن
ّ
تتحمل تبعاته في اليسر والعسر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :احـفــظ كــرامـتــك بحفظ لسانك
ّ
التعدي على ّ
أي انسان.
وعدم
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا  :ال تــدع مشكالت العمل تطغى
ّ
عليك وحاول حلها واحدة تلو أخرى.
ً
عاطفيا :شريك حياتك يقف الى جانبك
فشاركه بما يقلق بالك.
ً
اجتماعيا :االحتفاظ بسالمك الداخلي
يجعلك تجتاز كل العوائق العائلية.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مـهـنـيــا :تـبــدو االوضـ ــاع الـحــالـيــة ثقيلة
عليك لكن ايمانك بنفسك سيتجاوزها.
ً
عاطفيا :انتبه فالمنفى الحقيقي هو أن
تكون خارج قلب من تحبّ.
ً
اجتماعيا :أتمم ارادة أبيك وأمك يغمرك
الخالق بالنعم والخيرات.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي ...إلى اللقاء
بقلم :فيصل خاجة

Faisalkhajah@gmail.com

بعد مسيرة شائقة تجاوزت  4سنوات في إدارة هذا الصرح ،وبعد اإلعالم والثقافة هذا المركز االهتمام الالزم ،ليظل منارة ُمشعة الموسيقى لألطفال ،وتقديم مطبوعات مختلفة تليق بهذا
الصرح .واألهم على اإلطالق هو تكوين فريق عمل وطني
التوجه األخير بتحويل تبعية مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي في سماء الكويت.
ومشغوف باستطاعته تطوير وترجمة تلك الرؤى ،والتي
إلى وزارة اإلعالم ،أكتب هذه السطور ِبمداد االعتزاز بما تم
أشبه بالحلم السعيد ،أستحضر أبرز محطات هذا المشوار ،الذي متناغم ً
أضحت واقعا استقطب أكثر من ربع مليون زائر ألنشطة المركز
مل أعاد لنا األمل كانت بدايته بذرة «انتقاد» تطوعية قدمتها للديوان األميري
تقديمه من ِقبل زميالتي وزمالئي األفاضل من َع
ٍ
الثقافية والفنية ،والبالغ عددها  328فعالية (.)1
في فبراير  ،2017ونمت لتصبح شجرة ذات أغصان عديدة في
بنهضة ثقافية تليق بقدرات الكويت الكامنة ،متمنين لإلدارة
ْ
َ
فترة وجيزة ،منها استراتيجية المواسم الثقافية ،وتأسيس
الجديدة أن تستكمل المشوار بمزيد من اإلبداع والعطاء .كما
جزيل الشكر لكل من ساهم بمنحي هذه الفرصة الكبيرة ،ووثق
َ
يحدونا األمل أن يستفيد المركز من إمكانيات الوزارة ،بما تحتويه فرقة المركز للموسيقى ،وإنتاج األعمال الفنية االستعراضية،
بشغفي وأحالمي ،مع اعتذاري عن أي تقصير بدر مني ،وامتناني
من كوادر بشرية ومواد أرشيفية هائلة ،مع ثقتنا بأن يولي وزير واستقطاب كبرى الفرق العالمية الكالسيكية ،وتأسيس مدرسة األكبر لوطني الحبيب ،الذي لن أوفيه حقه ما حييت.

هوامش
المقال:

األنشطة المبتكرة
األعلى جودة بنسبة %9٥

 - 1إجـمــالــي ع ــدد جماهير
أنشطة ا لـمــر كــز الثقافية
وال ـف ـن ـي ــة ب ـل ــغ  2٧٠أل ــف
ً
ش ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــا ،والـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدد ال
يـ ـشـ ـم ــل زائ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ب ـع ــض
األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة وال ـ ـ ـمـ ـ ــرافـ ـ ــق
األخرى ،مثل أنشطة مركز
المؤتمرات ذات الطبيعة
التخصصية في الغالب،
ك ـ ـمـ ــا ال يـ ـشـ ـم ــل أع ـ ـ ـ ــداد
زائري المرافق الخارجية
(الـ ـمـ ـط ــاع ــم وال ـ ـنـ ــافـ ــورة
وســاحــة ال ـع ـلــم) ،والــذيــن
يـقــارب عــددهــم 250.000
ً
شخص سنويا.

ليلة األطالل – أكتوبر 2019

• رصيد المركز  270ألف زائر لـ  328فعالية بتقييم  %90للجودة وفق استبيانات الجماهير
• كل التوفيق لإلدارة الجديدة ونترقب رؤى إبداعية مختلفة
تـ ـع ـ َّـددت أن ـم ــاط األن ـش ـطــة ال ـت ــي ت ــم تـقــديـمـهــا،
ً
وكــان أكثرها نجاحا أنشطتنا المبتكرة ،والتي
ً
تقديمها استنادا إلى فرقة المركز للموسيقى،
تم ُ
والتي أسست برؤية معاصرة ،تم على أثرها تقديم
ً
 71فعالية استقطبت أكثر من  86.000زائر ،حاصدة
أعلى نسب اإلعـجــاب بالمستوى ،بنسبة  95في
المئة (ُ ،)2
ويحسب لهذه الفرقة الفتية قدرتها على
ملء المسرح في معظم األنشطة من غير االعتماد
ً
على نـجــوم الـغـنــاء ،خــافــا للسائد ،كما ُيحسب
لها َّالطلب العالي لتقديم عروضها في الخارج،
تلبية بعضها ،والـتــي مــأت بــدورهــا
تسنى لنا َ
المسارح في قطر والسعودية ،مع تقديمها أمسية
رائـعــة فــي قصر الهوفبورغ الــرئــاســي التاريخي
للنمسا في آخر نشاط لها قبل أن تكبح الجائحة
جماحها .ولتلك األمسية ذكرى خاصة ،إلقامتها
بعاصمة الموسيقى في العالم ،والتي َّ
تشرفنا بها
بحضور ممثل سمو األمير الراحل الشيخ صباح
األحمد ،رحمه الله ،الشيخ محمد العبدالله نائب
وزير الديوان األميري ،ونستحضر ذكرى أميرنا
الــراحــل ،رحمه الله ،بكل وفــاء وتقدير ،لما َّ
قدمه
للثقافة والفن في الكويت عبر مسيرته الحافلة،
ّ
بهديته الثمينة ،المتمثلة بإنشاء
الـتــي تــوجــت
المراكز الثقافية ،منها مركز الشيخ جابر الثقافي،
الذي َّ
تشرف بزيارته  3مرات ،كان آخرها حضوره
المبهج والمفاجئ ألحد عروض المركز ،برفقة أخيه
سمو األمير الشيخ نواف األحمد ،حفظه الله ورعاه،
في  13يناير  ،2019في سابقة تعني لنا الكثير،
وسنستذكرها على الدوام مع كل كلماته ورسائله

التحدي األكثر أهمية لمستقبل المركز

إنشاء مؤسسة عامة غير ربحية ...يرأسها مجلس أمناء منتقى
من التحديات التي واجهتنا عدم انجاز
مبادرتنا السـتـحــداث كـيــان رسـمــي جديد
للمركز يضمن استدامته ،كما هــو الحال
ً
في جميع المراكز الــرائــدة عالميا للفنون
األدائية ،مثل دور أوبــرا :باريس ،سيدني،
الميتروبوليتان ،وغيرها ،كونها مؤسسات

مستقلة وغير ربحية ،يرأسها مجلس أمناء
ُمنتقى ال يخضع للضغوطات السياسية
وال لالجتهادات الفردية ،بحيث ُيدار المركز
وفق خطط استراتيجية متوسطة وبعيدة
ً
الـمــدى ،لتحقق الكفاء ة المطلوبة؛ ثقافيا
ً
ً
وإداريا وماليا ،مع خضوعه ألعلى معايير

الــداعـمــة والتشجيعية بفائق الــوفــاء واالمـتـنــان
وال ـ ُـح ــب ،مــع ثقتنا الـعــالـيــة بــالـقـيــادة السياسية
الستكمال المسيرة الثقافية.

إقبال كثيف للكالسيكيات الغربية
َّ
ومن زاوية أخرى ،شكلت الكالسيكيات الغربية
ً
ً
ً
فــي الـبــدء تـحــديــا ثقافيا ومــالـيــا ،إذ كــان اإلق ــدام
على استقطاب كبرى الفرق العالمية ينطوي على
مغامرة غير معلومة النتائج ،آخذين باالعتبار
ً
تكلفتها المرتفعة ،علما بتجاوز عدد المشاركين
بها في الغالب الـ  100شخص لكل أمسية ،وكانت
ال ـم ـفــاجــأة ال ـ َّـس ــارة بــام ـتــاء ال ـق ــاع ــات ف ــي معظم
األمـسـيــات الـ ـ  ،27والـتــي تضمنت األوركـسـتــرات
الفيلهارمونية (لندن سيمفوني ،بوخارست ،براغ،

الشفافية والحوكمة بصيغة تمنحه المرونة
ال ــازم ــة ،آم ـل ـيــن اس ـت ـك ـمــال ه ــذا الـمـسـعــى،
ً
حــرصــا عـلــى اسـتــدامــة عـطــاء ه ــذا الـصــرح
ً
بعيدا عن الحلول المؤقتة.

زغــرب واألوركـسـتــرا الملكية البريطانية) ،والتي
حرصنا من خاللها على تقديم مؤلفات جديدة
لمبدعين كويتيين بتكليف ،نال بعضها جوائز
الدولة التشجيعية في التأليف الموسيقي ،بعد
أن ُحجبت لسنوات طوال (.)3
وكــان مسك الختام باستقبال أهم دور األوبــرا
العالمية «السكاال» اإليطالية في أكبر تواجد لها
بالشرق األوس ــط ،لتقدم «باليه جيزيل» بأربعة
عروض امتألت بأكثر من  6000زائر.
وال يـفــوتـنــي أن أس ـجــل ،وب ــاع ـت ــزاز ،اإلشـ ــادات
الـمـتـكــررة الـتــي تلقيناها مــن ممثلي تلك الفرق
العالمية بـسـلــوك الـجـمـهــور فــي الـكــويــت ،وال ــذي
يعكس ثقافة عالية بأعراف تلك الفنون الرفيعة .كما
حرصنا على تقديم أنماط أخرى ،منها العروض
الترفيهية العالمية الممتعة ،التي حضرها أكثر من

إدارة وطنية
خالصة اجتازت
المسافات
وتفان
بإخالص
ٍ
ثقافة عالية
تحلى بها
جمهور المركز

 %45انخفاض أسعار التذاكر لتصل إلى المعدالت العالمية
ف ــي ج ـم ـيــع الـ ـم ــراك ــز ال ـع ــال ـم ـي ــة يـتــم
ت ـس ـع ـيــر الـ ـت ــذاك ــر ب ـش ـكــل ي ـت ـنــاســب مع
القيمة الفنية للنشاط ،مع السعي إليجاد
إيـ ـ ـ ــرادات مـخـتـلـفــة ت ـصــب ف ــي مصلحة
مـيــزانـيــة ال ـمــركــز ،فـعـلــى سـبـيــل الـمـثــال،
تشكل إي ــرادات الـتــذاكــر نسبة  %32من
ً
إيـ ـ ــرادات أوب ـ ــرا ب ــاري ــس ال ـعــري ـقــة عـلـمــا
ب ــأن مـتــوسـطـهــا يـبـلــغ  30د.ك للتذكرة
الــواحــدة ،ورغ ــم قيود الـنـمــوذج اإلداري
تعوقه عن اللحاق
الحالي للمركز التي
ّ
ب ــال ــرك ــب ال ـع ــال ـم ــي ،ت ـم ـكــنــا م ــن خفض
أسعار التذاكر لتصل في موسمه الثالث
إلــى متوسط  35د.ك للتذكرة الــواحــدة،
م ــع ال ـع ـلــم أن ال ـم ــوس ــم تـضـمــن أضـخــم
ً
ً
العروض إنتاجا واستقطابا ،ومنها ما

ّ
تعطل ،إذ اجتاحتنا الجائحة قبيل تقديم
استعراض «الكويت تـنــادي» ،الــذي كان
يستهدف استحداث قالب جديد عصري
وممتع لالحتفاالت السنوية باألعياد
ً
ً
الوطنية محاكيا العقول والقلوب معا.
وي ــوض ــح ال ــرس ــم ال ـب ـيــانــي مـتــوســط
أسعار التذاكر بحسب المواسم ،مع بعض
اإليضاحات المتعلقة بمهرجان فبراير
ّ
الكويت السنوي ،والتي شكلت نسبة %9
من إجمالي التذاكر التي تم طرحها للبيع
(بمجموع  24حفلة من أصل  278فعالية)،
إذ إن ـه ــا ذات طـبـيـعــة ت ـج ــاري ــة خــاصــة
وال نتدخل فــي أسـعــار تــذاكــرهــا ،البالغ
متوسطها  111د.ك للتذكرة الــواحــدة،
ورغ ــم ارتفاعها فإنها تخضع للعرض

إقبال فوق المتوقع
للكالسيكيات الغربية

األوركسترا الملكية البريطانية – أبريل 2019

المحدود ،إذ ال يسع المسرح الوطني إال
 1.700مقعد ،مع الطلب العالي المتمثل
بــأضـعــاف تـلــك الـسـعــة ،لتنجم عــن تلك
المعادلة الكثير من المشكالت ،آخذين
بعين االعتبار عــدم الـقــدرة على تمديد
تلك الحفالت لتلبي الطلب عليها بخالف
األنشطة التي يقوم المركز بإنتاجها.
وب ـنـ ً
ـاء على مــا سـبــق ،تــم االت ـفــاق مع
مسؤولي الديوان األميري على أن يكون
مهرجان فبراير الكويت  2020هو األخير
فــي تــاريــخ الـمــركــز ،إذ بــدأ الــديــوان بناء
مـســرح كبير بسعة  2.500مقعد ضمن
نطاق المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد،
ليتمكن المهرجان من استيعاب أكبر عدد
من الجماهير.

المتوسط النسبي ألسعار التذاكر بالدينار

كافة الفعاليات

من غير مهرجان فبراير الكويت
الموسم الثالث

الموسم الثاني

الموسم األول

الموسم التجريبي

َّ
 43.000زائر .كما شكل حديث وموسيقى االثنين
ن ــواة لـنـشــاط ثـقــافــي أسـبــوعــي مـجــانــي ال يتسم
ً
ً
بالتقليدية ،يتم اإلعداد له مسبقا ،مازجا المتعة
والـفــائــدة .ويكمن التحدي فــي االسـتـمــرار بخلق
محتوى متجدد يحاكي شغف الجماهير.

سقف الحرية
كثيرة كانت التحديات ،كــان أحــدهــا وأكثرها
غ ــراب ــة رضـ ــوخ ال ـمــركــز ف ــي ال ـب ــدء لـتـشــريـعــات ال
تتناسب معه ،والذي استثمرت به الدولة ربع مليار
دينار ،منها ضرورة فصل الشباب عن العوائل ،مع
منع الرقص بجميع صوره وأشكاله على خشبة
ً
المسرح ،وفقا لقرار وزاري يتحدى تراثنا الكويتي
ّ
الغني ( ،)4فهل رقصات الزفان والسامري والخماري
والعرضة دخيلة على الثقافة الكويتية؟
كان تجاوز تلك المعضلة عبر استصدار قرار من
ً
بتشكيل لجنة تختص
مجلس الــوزراء ،مشكورا،
ُ
بترخيص أنشطة المركز ،وال أخفي خشيتي من
التأثير السياسي السلبي على سقف الحرية الفنية
الذي تمتع به المركز في المواسم الماضية.

ً
شكرا من القلب

ً
ْ
في النهاية ،شكرا لكل َمن ساهم في هذه التجربة
ً
الــرائ ـعــة ،ش ـكــرا لـجـمـهــورنــا الـعــزيــز الــذيــن كــانــوا
شركاء حقيقيين في النجاح بحضورهم وآرائهم
وانتقاداتهم وسلوكهم الحضاري ،المتمثل باحترام
ً
ال ـمــواع ـيــد وال ـض ــواب ــط األخـ ـ ــرى ،ش ـك ــرا ألعـضــاء
ً
لجنة التقييم األفاضل ( ،)٥شكرا لجميع الفنانين
ً
والمشاركين في أنشطة المركز ،وشكرا لكل موظفي
ً
المركز ،البالغ عددهم  96موظفا.
ً
ُ
وددت أال أخ ــص اس ـمــا دون غ ـيــره ،كــي ال أقــع
والنسيان ،لكن قلمي استثنى
بمحظور الخطأ ً ّ
بضعة أسماء رغما عني .فائق التقدير واالمتنان
لزميلتي الفاضلة عالية الغانم – نائب مدير المركز،
ُ
على كل ما َّقدمته من عطاء ال تنصفه الكلمات مهما
بلغت بالغتها ،والشكر الجزيل موصول للمديرين
ال ــزم ــاء الـمـبــدعـيــن :د .أح ـمــد الـصــالـحــي وره ــام
السامرائي وعبدالعزيز عبدالله وحمد ّ
الريس ،على
عطائهم المتدفق في جميع الظروف .والمعذرة لمن
لم يرد اسمه ،وسأكون ،وبرفقة جميع الزمالء ،في
ً
غاية التوق للعودة إلى المركز قريبا ،لكن لنجلس
على مقاعد الـجـمـهــور ،حتى نسعد ب ــرؤى فنية
جــديــدة ترتقي بتجربة المركز إلــى آفــاق جديدة
تليق به ،وبالكويت.
• المقال متوافر باللغة اإلنكليزية في الموقع
اإللكتروني لـ«الجريدة».

فرقة المركز ...األعلى جماهيرية
بأكثر من  86ألف زائر

النشاط األخير للفرقة ،فيينا – فبراير 2020

 - ٢بداية من فبراير ،2018
ب ـ ـ ـ ـ ــدأ الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــز ت ـ ـقـ ــديـ ــم
اس ـت ـب ـيــانــات إلـكـتــرونـيــة
دوريــة لجميع فعالياته،
بـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــث ي ـ ـ ـتـ ـ ــم إرسـ ـ ـ ـ ـ ــال
ْ
رس ــال ــة ن ـص ـيــة ل ـك ــل َم ــن
ق ـ ــام ـ ــوا بـ ـ ـش ـ ــراء تـ ــذاكـ ــر
لتلك الفعاليات يتم من
خ ــال ـه ــا رص ـ ــد رض ــاه ــم
تـ ـج ــاه جـ ـ ــودة الـ ـع ــروض
وأسعار التذاكر ،وتجربة
زيـ ـ ــارت ـ ـ ـهـ ـ ــم ،م ـت ـض ـم ـن ــة
ال ـخــدمــات األخ ـ ــرى .وقــد
بلغت نسبة المشاركين
بتلك االستبيانات ،%30
وه ـ ـ ـ ــي نـ ـسـ ـب ــة م ــرت ـف ـع ــة
ً
ج ــدا بــالـنـسـبــة للعينات
َّ
اإلح ـصــائ ـيــة .وت ـص ــدرت
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــات ال ـم ـب ـت ـك ــرة
للمركز ،سواء المستندة
ع ـل ــى ال ـف ــرق ــة أو غـيــرهــا
والكالسيكيات الغربية،
نسب اإلعجاب بالجودة،
إذ نــا لــت ف ــي متوسطها
 ،%94في حين نالت بقية
األنماط األخرى متوسط
 .%87وي ــوض ــح ال ــرس ــم
البياني التالي اإلعجاب
بجودة العروض وفــق 8
أنماط رئيسة للعروض.
 - ٣حصد المبدعان مشعل
حسين  ،2018ود .عبدالله
ا ل ـخـ ـل ــف  ،2020ج ــوا ئ ــز
ا ل ــدو ل ــة التشجيعية في
مجال التأليف الموسيقي
على مقطوعتي البوشية
ورح ـلــة ال ـغــوص ،اللتين
ً
تــم تقديمهما خصيصا
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ،ف ـ ـ ــي س ــابـ ـق ــة
ل ـهــذه ال ـجــائــزة ،ب ــأن يتم
م ـن ـح ـه ــا م ــرتـ ـي ــن خ ــال
ث ـ ـ ـ ـ ــاث س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ف ـ ـقـ ــط.
ف ـط ــوال ال ـف ـتــرة الـمـمـتــدة
بين عامي  1990و،2017
ً
وال ـب ــال ـغ ــة  28ع ــام ــا ،تم
م ـ ـنـ ــح جـ ــائـ ــزت ـ ـيـ ــن ف ـق ــط
للتأليف الموسيقي من
ق ـبــل ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
للثقافة والفنون واآلداب.
 - ٤ال ـقــرار الـ ــوزاري رق ــم 32
لعام  2016بشأن شروط
إقامة الحفالت الغنائية
والـمــوسـيـقـيــة – جــريــدة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـع ــدد
 ،1279الـمــادتــان الثالثة
والخامسة.
 - ٥يـقــوم ال ــدي ــوان األمـيــري
ق ـ ـب ـ ــل ب ـ ـ ـ ـ ــدء أي مـ ــو سـ ــم
بـتـشـكـيــل لـجـنــة بـعـنــوان
«ل ـج ـنــة ال ـت ـق ـي ـيــم» ،وهــي
ل ـج ـن ــة م ـع ـن ـي ــة ب ــدراس ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــروض ال ـ ـف ـ ـن ـ ـي ـ ــة،
والـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ــي تـقــديــم
المقترحات والمشاورات
الفنية والثقافية ،وتضم
 8مقاعد ،بواقع مقعدين
م ـخ ـص ـص ـي ــن لـ ـل ــدي ــوان
األم ـ ـيـ ــري ،وآخ ـ ــر لممثل
اإلدارة الـتـشـغـيـلـيــة ،مع
وج ــود  5أعـضــاء آخــريــن
م ــن خـ ــارج ال ـمــركــز ذوي
خـبــرات ثقافية متنوعة،
ً
أتقدم لهم جميعا بالشكر
الجزيل على مساهمتهم
الـ ـفـ ـع ــال ــة ف ـ ــي الـ ـم ــواس ــم
ال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــدت
ً
شـخـصـيــا م ــن خـبــراتـهــم
وآرائـهــم الكثير ،وهــم :د.
س ـل ـي ـم ــان ال ـع ـس ـك ــري ،أ.
فيصل يوسف المناعي،
د .ن ــدى ال ـم ـطـ ّـوع ،أ .بــدر
محارب ،د .فهد الفرس.

ةديرجلا

•
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دوليات

ُ
بريطانيا تتهم إيران بالوقوف وراء «هجوم عمان»

سلة أخبار

• بينيت :لدينا أدلة على تورط طهران وسنرد على طريقتنا • الخارجية اإليرانية :مجرد أكاذيب
على بعد أيام من عملية
انتقال السلطة في إيران من
األصوليين،
المعتدلين إلى
ً
تشهد المنطقة سباقا بين
محاوالت التهدئة بعد
الهجوم ،الذي تعرضت له
ناقلة إسرائيلية قبالة ُعمان،
وتصميم بعض دوائر القرار
اإلسرائيلي على الرد ،في حين
يزيد الجمود الذي تشهده
مفاوضات فيينا النووية
المخاطر على أكثر من مستوى.

التصعيد قد
ينعكس على
أولويات رئيسي
وتشاؤم حاد في
إدارة بايدن حول
مفاوضات فيينا

بينما أعـلـنــت بــريـطــانـيــا أن
تقديراتها خلصت إلى أن إيران
هــاجـمــت عـلــى األرجـ ــح الـنــاقـلــة
مـ ـي ــرس ــر سـ ـت ــري ــت فـ ــي ال ـم ـي ــاه
ال ــدول ـي ــة ق ـبــالــة س ــاح ــل ع ـمــان،
أكــد رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي
نفتالي بينيت ،أمــس ،أن إيــران
ً
هي من نفذت الهجوم ،مشددا
ع ـلــى أن إس ــرائ ـي ــل س ـتــرد على
طريقتها.
وقال بينيت ،خالل االجتماع
األسبوعي لحكومته" :سمعت
للتو أن إي ــران تـحــاول ،وبشكل
جبان ،التملص من مسؤوليتها
عن وقــوع هــذا الـحــادث .وأجــزم
بشكل قاطع أن إيــران هي التي
نفذت الهجوم على السفينة".
وأض ـ ــاف" :ل ـقــد تـلـقــى الـعــالــم
ً
خـ ــال األيـ ـ ــام األخـ ـي ــرة تــذك ـيــرا
آخــر حــول العدوانية اإليرانية،
هـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرة فـ ــي قـ ـل ــب ال ـب ـح ــر.
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــون الـ ــذيـ ــن ه ــاج ـم ــوا
ب ـم ـسـ ّـيــرات الـسـفـيـنــة مـيــرسـيــر
ً
ستريت أرادوا أن يصيبوا هدفا
ً
إسرائيليا .وبــدال من ذلــك ،أدى
عمل القرصنة الذي قاموا به إلى
مقتل مواطن بريطاني ومواطن
روماني".
وقـ ـ ـ ــال" :ع ـم ـل ـي ــات الـبـلـطـجــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ت ـش ـكــل خ ـط ــرا ليس
عـلــى إســرائ ـيــل فحسب بــل هي
تمس أيضا بمصالح المالحة
والتجارة الدولية".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود أدلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
استخباراتية على تورط إيران،
وتوقع من المجتمع الدولي أن
"ي ــوض ــح لـلـنـظــام اإلي ــران ــي أنــه
ارتكب خطيئة فادحة".
وحذر بالقول" :نحن ،على أي
حال ،نعرف كيف نمرر الرسالة
إليران بطرقنا الخاصة".
وشـ ـ ــارك ب ـي ـن ـيــت ،أم ـ ــس ،في

بحارة أميركيون خالل تدريبات في منطقة عمليات األسطول الخامس
اجـتـمــاع أمـنــي رفـيــع للحكومة
ب ـح ـضــور وزي ـ ــر ال ــدف ــاع بيني
غانتس لبحث الرد على قصف
ال ـس ـف ـي ـنــة .وك ــان ــت "الـ ـج ــري ــدة"
عـلـمــت م ــن م ـص ــادر مـطـلـعــة أن
الـ ـجـ ـي ــش اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي وض ــع
بــال ـف ـعــل ق ــائ ـم ــة اه ـ ـ ــداف داخ ــل
ايـ ـ ـ ــران ل ــان ـت ـق ــام ،وأنـ ـ ــه خـطــط
ً
توجيه ضربة جاهزة عسكريا
وبــان ـت ـظــار مــواف ـقــة الـمـسـتــوى
السياسي.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األميركي أنتوني بلينكن أجرى
ً
اتـصــاال مع نظيره اإلسرائيلي

يائير البيد ،واتفقا على تشكيل
لـجـنــة تـحـقـيــق ب ـش ــأن الـهـجــوم
والعمل على مستوى استجابة
دولية.
فــي الـمـقــابــل ،ذك ــرت مـصــادر
إسرائيلية أن البحرية الملكية
البريطانية تدرس سبل حماية
ً
ب ـع ــض ال ـس ـف ــن ،خ ـص ــوص ــا أن
الـسـفــن الـتــابـعــة لــرجــل األعـمــال
اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ــوفـ ــر
بريطانية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي دومـ ـيـ ـنـ ـي ــك راب:
"نعمل بالتعاون مــع شركائنا

الدوليين للقيام برد قوي على
هـ ــذا ال ـه ـج ــوم غ ـي ــر ال ـم ـق ـب ــول"،
ً
مـضـيـفــا أن ــه عـلــى "إي ـ ــران وقــف
مثل هــذه الهجمات ،والب ــد من
السماح للسفن بالمالحة بحرية
بموجب القانون الدولي".

نفي خجول
وكــان المتحدث باسم وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة سـعـيــد
خـطـيــب زاده ن ـفــى ف ــي مــؤتـمــر
ص ـح ــاف ــي فـ ــي طـ ـ ـه ـ ــران ،أمـ ــس،
وقوف بالده وراء الهجوم.
وقال خطيب زاده" :مثل هذه
االتهامات تقصد بها إسرائيل
تـحــويــل األن ـظ ــار ع ــن الـحـقــائــق
وال أس ـ ــاس ل ـه ــا .ع ـل ــى ال ـك ـيــان
الصهيوني أن يكف عن توجيه
االتهامات الباطلة".
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد بـ ــال ـ ـقـ ــول" :هـ ــذه
ليست المرة األولى التي يطلق
ف ـي ـه ــا هـ ـ ــذا الـ ـكـ ـي ــان مـ ـث ــل ه ــذه
الـ ـم ــزاع ــم" ،واصـ ـف ــا االت ـه ــام ــات
بأنها "مجرد أكاذيب" ،وأضاف:
"النظام الصهيوني يخلق عدم
االستقرار واإلرهاب والعنف إلى
أي منطقة يدخلها".
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ان ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــار ج ـ ـ ـيـ ـ ــة ال
تتبنى مــا أوردتـ ــه قـنــاة العالم
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـمـ ــولـ ــة مــن
الـحـكــومــة والـنــاطـقــة بالعربية
ً
بأن الهجوم على الناقلة جاء ردا
على هجوم اسرائيلي على مطار
الضبعة السوري ،الذي يتواجد
فيه إيرانيون.
وتعرضت "العالم" النتقادات
داخــل إيــران ،بعد أن نقلت هذه
المعلومة عــن "مـصــادر مطلعة
في المنطقة" .واعتبر معلقون
أن ما فعلته القناة كان بمثابة
ٍّ
تبن إيراني للهجوم.
فــي الـمـقــابــل ،أوض ــح مصدر
م ـ ـ ــن "ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرس ال ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــوري" ،لـ ـ
"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،أن ال ـه ـج ــوم عـلــى
الـ ـن ــاقـ ـل ــة ه ـ ــو رد عـ ـل ــى قـصــف
إسرائيل شحنة نفط أرسلتها
إيـ ـ ـ ــران لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ال ـل ـب ـنــانــي
عـبــر مـيـنــاء بــانـيــاس ال ـســوري.
وأضــاف أن الحزب أفــرغ النفط
في شاحنات ونقلها الى مخزن

ً
قـ ــرب م ـط ــار ال ـض ـب ـعــة ت ـم ـه ـيــدا
ً
إليصالها ب ــرا الــى لـبـنــان ،لكن
إسرائيل قصفت المخزن ،مما
أدى كذلك الى وقوع قتلى.
وف ـ ــي ط ـ ـهـ ــران ،الـ ـت ــي تـشـهــد
ً
ً
ً
ً
أصال استنفارا أمنيا وعسكريا
بـ ـسـ ـب ــب االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ال ـت ــي
انطلقت فــي خــوزسـتــان الشهر
الماضي واتسعت لتشمل باقي
الـمـخــافـظــات ،قــد تنعكس هــذه
التطورات على أولويات الرئيس
إبراهيم رئيسي ،الــذي يستعد
الداء اليمين ،الخميس ،ليبدأ
والي ــة مــن أرب ـعــة أعـ ــوام يــواجــه
منذ مطلعها تحديات معالجة
األزمــة االقتصادية والعقوبات
األمـيــركـيــة والـمـبــاحـثــات بشأن
االتفاق النووي.
ً
وك ـ ـ ــان رئ ـي ـس ــي ( 60ع ــام ــا)
تعهد في وقت سابق باالهتمام
بتحسين األوضاع االقتصادية،
وأوحـ ـ ــى ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
تطرق فيه الى الشؤون الدولية
ب ــأن ــه سـيـتـبــع س ـيــاســة ان ـك ـفــاء
إقليمية.
ويؤدي رجل الدين االصولي
اليمين الدستورية أمام مجلس
الشورى (البرلمان) ،الذي يهمين
عليه الـمـحــافـظــون ،فــي خطوة
يتبعها تقديم أسماء مرشحيه
للمناصب الوزارية من أجل نيل
ثقة النواب على تسميتهم.
وك ــان ــت مـ ـص ــادر رجـ ـح ــت ل ـ
"الـجــريــدة" ،االسـبــوع الماضي،
أن ي ـت ــو ل ــى وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
إ م ــا مستشار ر ئـيــس البرلمان
ل ـل ـشــؤون ال ــدول ــة حـسـيــن أمـيــر
عبداللهيان ،أو السفير السابق
في بكين وموسكو الدبلوماسي
ً
المخضرم مهدي صفري ،بدال
م ــن مـحـمــد جـ ــواد ظ ــري ــف .لكن
المصادر قالت ،أمس ،إن بورصة
االسـ ـم ــاء تـتـغـيــر ،وان رئـيـســي
ي ــرغ ــب فـ ــي أن ي ـت ــول ــى سـعـيــد
جليلي الـمـنـصــب ،لـكــن االخـيــر
يـطــالــب بمنصب نــائــب رئيس
الجمهورية أو رئيس المجلس
األع ـلــى لــامــن ال ـقــومــي ،مقابل
انسحابه من السباق الرئاسي.
وتـحــدثــت الـمـصــادر عــن دخــول

ع ـلــي ب ــاق ــري ك ـن ــه ،ال ـم ـقــرب من
رئيسي ،الى الئحة المرشحين
المحتملين.
يــأتــي ذلـ ــك ،ف ــي حـيــن تـحــول
م ـس ــؤول ــو إدارة ال ــرئ ـي ــس جــو
بــايــدن إل ــى ت ـشــاؤم ح ــاد بشأن
فرص استعادة االتفاق النووي،
ً
خـ ــوفـ ــا مـ ــن أن تـ ـك ــون ح ـكــومــة
رئ ـي ـس ــي تـ ـس ــرع فـ ــي ن ـشــاط ـهــا
الـنــووي وتعد مطالب جديدة،
حسب "نيويورك تايمز" ،التي
نـقـلــت عــن روبـ ــرت مــالــي ،كبير
المفاوضين األميركيين ،قوله:
"ه ـن ــاك خ ـطــر حـقـيـقــي ه ـنــا من
أن ـه ــم ي ـ ـعـ ــودون ب ـم ـطــالــب غـيــر
واقعية حول ما يمكنهم تحقيقه
في هذه المحادثات".
وتشير الصحيفة الى المطلب
الذي كرره المرشد األعلى علي
خــامـنـئــي ،األس ـب ــوع الـمــاضــي،
ً
وهو أن تقدم واشنطن ضمانا
بــأنـهــا لــن تنسحب م ــرة أخــرى
من االتفاقية ،كما فعل الرئيس
السابق دونالد ترامب.
وعلق مالي على هذا المطلب
ق ــائ ــا" :ه ـ ــذا ل ـيــس م ــن طبيعة
الدبلوماسية .لكن ليس لدينا
أي ن ـيــة ،الــرئ ـيــس ب ــاي ــدن ليس
ل ــدي ــه أي ن ـيــة ل ـق ـضــاء ك ــل هــذه
األش ـ ـه ـ ــر ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض عـلــى
الـ ـع ــودة إل ــى الـصـفـقــة م ــن أجــل
االنسحاب بعد ذلك".
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ي ـت ـخــوف
األميركيون أن تصعيد طهران
من إنتاجها من الوقود النووي
على مدار العامين الماضيين قد
ً
وفر لها وقودا أكثر بكثير مما
كانت عليه قبل انسحاب ترامب
من االتفاقية.
وق ــال مـســؤول إيــرانــي رفيع:
"كلما طــال عــدم التنفيذ ،زادت
الـمـعــرفــة ال ـتــي نـحـصــل عليها.
إذا ك ــان ــت الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
ً
معنية ،فكلما عادت مبكرا كان
ذلك أفضل".
وق ــال ال ـمــراســل اإلســرائـيـلــي
نير دفــوري إن إسرائيل طلبت
من األسطول الخامس األميركي
مرافقة سفنها ،لحمايتها من أي
"عدوان إيراني".

هنية رئيسًا لمكتب «حماس»
السياسي لدورة جديدة

أعلن مصدر في حركة
"حماس" ،أمس ،أن
الحركة الفلسطينية
اإلسالمية أنهت آخر
مراحلها االنتخابية
الداخلية التي بدأت في
فبراير الماضي بإعادة
إسماعيل
انتخاب ً
هنية رئيسا لمكتبها
السياسي لدورة ثانية
حتى عام .2025
في سياق آخر ،صادقت
الحكومة اإلسرائيلية،
أمس ،على منح
تراخيص عمل جديدة لـ
 15ألف عامل فلسطيني
في قطاع البناء ،في
خطوة وصفها وزير
الدفاع اإلسرائيلي بيني
"مصلحة
غانتس بأنها
ً
مشتركة لنا جميعا"
وستعزز االقتصادين
الفلسطيني
واإلسرائيلي.

محمد السادس لتبون:
نحن والجزائر توأمان

دعا ملك المغرب محمد
السادس الرئيس
الجزائري عبدالمجيد
تبون ،إلى العمل في
أقرب وقت ممكن على
"بناء عالقات ثنائية
أساسها الثقة والحوار
وحسن الجوار" بين
المغرب والجزائر،
وفتح الحدود المغلقة
منذ عام  .1994وبشأن
الخالفات األخيرة بين
البلدين ،دعا الملك إلى
"تغليب منطق الحكمة،
والمصالح العليا ،من
أجل تجاوز الوضع
المؤسف ،الذي يضيع
طاقات بلدينا ،ويتنافى
مع روابط المحبة
واإلخاء بين شعبينا"،
ً
مؤكدا أن "المغرب
والجزائر أكثر من
دولتين جارتين ،إنهما
توأمان متكامالن".
وخاطب محمد السادس
الجزائريين ،في كلمة
بمناسبة عيد العرش
مساء أمس األول" :الشر
لن يأتيكم من المغرب،
واستقرار الجزائر من
استقرار المغرب".

وساطة روسية في درعا بمحاولة لوقف االشتباكات
األسد يبقي على عرنوس صاحب القرارات غير الشعبية في رئاسة الحكومة
وضـ ـع ــت روس ـ ـيـ ــا ث ـق ـل ـهــا إلعـ ـ ـ ــادة تـثـبـيــت
في
التسوية التي تم التوصل إليها في ً ،2018
محافظة درعا جنوب سورية ،التي كانت مهدا
الحـتـجــاجــات شعبية فــي  2011مــا لبثت أن
تحولت إلى حرب اهلية لم تتوقف رحاها بعد،
وشاركت فيها اطراف دولية متعددة.
وبحسب معلومات وتـقــاريــر محلية ،فقد
زار ألكسندر زوريــن الضابط الروسي الرفيع
المعروف بأنه مبعوث الرئيس فالديمير بوتين
درعــا ّ،في محاولة إلعطاء دفعة للمفاوضات
ال ـم ـعــل ـقــة ب ـي ــن م ـم ـث ـلــي ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
والفعاليات المحلية.
وتصر دمشق على طرد عدد من األشخاص
م ــن درع ــا الـبـلــد تتهمهم بــاالن ـت ـمــاء لتنظيم
"داعش" ،وتهجيرهم إلى الشمال السوري ،حيث
معارضة تسيطر
الت ــزال مجموعات مسلحة ً
على جيوب ،وهو ما القى رفضا من الفعاليات
المحلية ،األمر الذي دفع الحكومة إلى فرض
حصار مستمر منذ أكثر شهر على الحي.
وتخلل الحصار محاوالت اقتحام تصدى
ل ـهــا مـسـلـحــون مـحـلـيــون قــات ـلــوا ســاب ـقــا في
صفوف المعارضة ،وصلت إلى ذروتها بنجاح
المسلحين بأسر عدد من الجنود الحكوميين،
وكذلك قطع طريق دمشق ـ عمان ،ما أدى إلى
إعــان السلطات األردنـيــة ،أمــس األول ،إغالق

معبر جابر ـ نصيب الـحــدودي بين البلدين،
قبل أيــام من موعد وضعته عمان لرفع مزيد
من القيود على الحركة عبر هذا المنفذ البري.
ويبدو أن الوساطة الروسية فعلت فعلها ،إذ
وافقت "لجان درعا المركزية" ،التي تضم شيوخ
قبائل ووجهاء درعا ،على إطالق سراح جميع
عناصر القوات النظامية الذين جرى أسرهم
خالل المواجهات.
وب ـح ـســب ت ـق ــاري ــر م ـع ــارض ــة ،فـ ــإن "ال ـل ــواء
الثامن" التابع لـ "الفيلق الخامس" في الجيش
الـ ـس ــوري ،وال ـ ــذي يـعـتـقــد ان ــه يـخـضــع لنفوذ
موسكو ،تسلم العناصر الحكومية المفرج
عـنـهــا ،وال ـبــالــغ ع ــدده ــم  ،23بـيـنـهــم ضـ ّـبــاط،
مقابل وع ــود بسحب جميع تـعــزيــزات قــوات
النظام من محيط مدن وبلدات درعا ،كما جرى
تسليم الحكومة الدبابة التي استحوذ عليها
المقاتلون المحليون في بلدة أم المياذن بريف
درعا الشرقي.
إلى ذلك ،ورغم تدهور الوضع االقتصادي
فــي ال ـب ــاد ،واشـ ـت ــداد االن ـت ـق ــادات للحكومة،
التيار الكهربائي المتواصل
بسبب انقطاع ّ
المعيشة ،كلف الرئيس السوري بشار
وغالء
ً
األســد مـجــددا رئيس ال ــوزراء الحالي حسين
عــرنــوس ،تشكيل الحكومة الجديدة ،بعد أن
تحولت إلى "حكومة تسيير أعمال" عقب فوز

األســد باالنتخابات الرئاسية التي جــرت في
مايو الماضي.
وتـ ــولـ ــى عـ ــرنـ ــوس رئـ ــاس ًـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة فــي
أغ ـس ـط ــس الـ ـم ــاض ــي ،خ ـل ـف ــا ل ـع ـم ــاد خـمـيــس
ال ــذي ُحـ ِّـمــل وقتها مسؤولية تــدهــور الوضع
االقتصادي في البالد.
كما جاء تكليف األسد لعرنوس بعد تمريره
العديد من القرارات االقتصادية ،غير الشعبية،
مثل رفع أسعار العديد من المواد األساسية،
قبل أيام من تأديته اليمين الدستورية ،لبدء
واليته الرابعة.

ألبانيا
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أع ـل ـن ــت أل ـب ــا ًن ـي ــا ،أم ــس،
اسـتـعــادة خـمــس نـســاء و 14طـفــا مــن مخيم
في شمال شرق سورية ،يــؤوي أفــراد عائالت
مقاتلي "داعش".
وصـ ــرح رئ ـيــس الـحـكــومــة األل ـبــان ـيــة ،إدي
راما ،من بيروت ،حيث كان في استقبال رعايا
ّ
بــاده بعد خروجهم من سورية ،بــأن "إخــراج
هؤالء األطفال والنساء من الجحيم كان عملية
ّ
معقدة"ً .
ووفقا إلحصاءات رسمية ،غادر  144ألبانيا
للقتال في سورية والعراق في الفترة الممتدة
بين عامي  2012و.2014

ةديرجلا
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ً
غني« :طالبان» ال تعرض علينا مصالحة بل استسالما

ّ
هيرات تحت الحصار وطوارئ في  3محافظات وصواريخ تعطل مطار قندهار
ال تزال القوات الحكومية
األفغانية تكافح لصد هجمات
حركة «طالبان» على مدن
رئيسية عدة ،في وقت صعد
المتمردون هجومهم على
مستوى البالد ،بما في ذلك
قصفهم بالصواريخ لمطار
رئيسي في الجنوب خالل
الليل.

مع احتدام القتال الذي يتزامن
مــع المكاسب اإلقليمية السريعة
ل ـح ــرك ــة «ط ــالـ ـب ــان» ف ــي ال ـم ــراح ــل
األخيرة من االنسحاب العسكري
ً
األمـ ـي ــرك ــي الـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى رس ـم ـيــا
أمــس ،انتقد الرئيس أشــرف غني
ّ
المتطرفة لفشلها في حشد
الحركة
ّ
قوتها التفاوضية بهدف التوصل
إلــى اتـفــاق س ــام ،فــي وقــت أعلنت
حكومته حال الطوارئ في واليات
هـلـمـنــد وهـ ـي ــرات وق ـن ـ َـده ــار ،مهد
ُ
مطارها
«طالبان» ،التي است ِ
هدف ّ
ال ــوح ـي ــد ب ـ ـ  3صـ ــواريـ ــخ تـبــنـتـهــا
الحركة.
وفــي اجتماع لمجلس ال ــوزراء،
أم ــس ،ق ــال غ ـنــي« :إن الـمـتـمــرديــن
ّ
للتوصل
فشلوا فــي حشد قــواهــم
إل ــى ات ـفــاق س ــام» ،أض ــاف« :نــريــد
ال ـ ـ ـسـ ـ ــام ل ـك ـن ـه ــم يـ ــريـ ــدون ـ ـنـ ــا أن
نستسلم».

مخاوف من سيطرة
«طالبان» على
وثائق حساسة...
ُ
وإيران تجلي جميع
مواطنيها

عناصر كوماندوس من الجيش األفغاني تنتشر على طريق أنجيل في هيرات أمس (أ ف ب)
الغرب ولشكركاه ،عاصمة هلمند
في الجنوب ،وقندهار.
واقتربت «طالبان» في األسابيع
األخـيــرة مــن قندهار مهد الحركة
المتمردة ،ووصلت إلى حدود ثاني
كبرى مدن البالد في عدد السكان.
وف ـ ــي ح ـ ــال حـ ــدوثـ ــه ،سـيـشـكــل
س ـ ـقـ ــوط ق ـ ـنـ ــدهـ ــار ال ـ ـتـ ــي ج ـع ـلــت
«طالبان» منها مركز نظامها حين
حكمت بين  1996و ،2001كارثة
للسلطات األفغانية.
وم ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ــأن ذل ـ ـ ـ ـ ــك أن يـ ـع ــزز
الـ ـتـ ـس ــاؤالت حـ ــول ق ـ ــدرة الـجـيــش
عـلــى مـنــع ال ـحــركــة مــن االسـتـيــاء
على السلطة.
وق ــال مـســؤولــون ،إن «طــالـبــان»
تعتبر قندهار نقطة استراتيجية
رئيسية تستخدمها فيما يبدو
كمركز للتحكم من أجــل السيطرة
الكاملة على  5أقاليم أخرى.
وفــي لشكركاه الـتــي يبلغ عدد
سـكــانـهــا نـحــو و 200أل ــف نسمة
«ه ـنــاك م ـعــارك دائ ــرة فــي المدينة
وطلبنا نشر قــوات خاصة فيها»

كما قــال عطاء الله أفغاني رئيس
مجلس والية هلمند.

هيرات تحت الحصار
أما في هيرات ،فأفاد مسؤولون
بـ ــأن ق ـ ــادة «ط ــالـ ـب ــان» يـسـيـطــرون
ب ــوتـ ـي ــرة س ــري ـع ــة ع ـل ــى ال ـم ـبــانــي
االستراتيجية فــي مختلف ثالث
أكـبــر مــدن ال ـبــاد ،الـتــي يبلغ عدد
سكانها نحو مليوني نسمة ،ما
يـجـبــر الـمــدنـيـيــن عـلــى ال ـب ـقــاء في
م ـنــازل ـهــم .وأع ـل ـنــت وزارة الــدفــاع
وصــول المئات مــن جنود القوات
الخاصة أمس ،إلى هيرات «بهدف
زيادة العمليات الهجومية والقضاء
على طالبان».
وع ـلــى مـســافــة  10كيلومترات
جنوب هيرات ،استولى المتمردون
على جسر بول ماالن وتواجهوا مع
القوات النظامية قرب جسر آخر هو
باشتون بــول ،على الطريق الــذي
يربط هيرات بالمطار.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ــادش ـ ـ ـ ــاه خـ ـ ـ ـ ــان أح ـ ــد

بايدن يدعو لعودة سريعة إلى «المسار» والغنوشي يعرض التنحي

مع دخول تدابيره االستثنائية ،التي شملت
تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع
ّ
التنفيذية
نوابه وإقالة الحكومة وتولي السلطة
واالدعـ ــاء ال ـعــام ،قــام الــرئـيــس التونسي قيس
ّ
سعيد ،ظهر أمــس بجولة مفاجئة مع حشود
من أنصاره في شارع الحبيب بورقيبة الشهير
وسط العاصمة ،في وقت دفعت الخالفات داخل
حركة النهضة رئيسها راشد الغنوشي لعرض
التنحي عن القيادة لتجاوز االنقسام الداخلي.
وعشية زيــارتــه الثانية إلــى ال ـشــارع ،الــذي
يضم أهم مقار الحكومة ووزارة الداخلية ،حذر
ّ
سعيد من التظاهر ضد اإلجراءات االستثنائية،
واتـهــم جهات حزبية لــم يسمها بضخ أمــوال
لزعزعة االستقرار.
وفي واشنطن ،دعت إدارة الرئيس جو بايدن
سعيد لوضع خطة للعودة السريعة للمسار
الديموقراطي .وأبلغ مستشار األمــن القومي
جيك سوليفان سعيد في اتصال هاتفي ،أمس
األول ،دع ــم بــايــدن ال ـقــوي للشعب التونسي
وللديمقراطية بناء على الحقوق األساسية
والمؤسسات القوية وااللتزام بحكم القانون»،
ً
موضحا أن ذلك يتطلب تشكيل حكومة جديدة
بأقرب وقت ممكن يقودها رئيس وزراء قادر
ع ـلــى ض ـمــان اس ـت ـق ــرار االق ـت ـص ــاد ومــواج ـهــة
جائحة فيروس كــورونــا ،إضافة إلــى التأكيد
على ضرورة العودة إلى برلمان منتخب».
وف ــي مـصــر ،أعـلـنــت الــرئــاســة الـمـصــريــة أن
الرئيس عبدالفتاح السيسي اتفق خالل لقاء
مع وزيــر خارجية الجزائر رمضان العمامرة
على الدعم الكامل للرئيس التونسي.
وكانت وزارة الخارجية المصرية ،أعربت
عــن تضامنها الكامل وثقتها بحكمة وقــدرة
الرئاسة لتجاوز كل التحديات واالنطالق نحو
بناء مستقبل أفضل ،مؤكدة أنها تتابع باهتمام
تطورات األحداث.
وشددت مصر على ضرورة تجنب التصعيد
واالمتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة،

اللقاح شرط دخول
المرافق العامة بالسعودية

ميانمار :نصف عام
على االنقالب العسكري

ً
ً
ً
ّ
سعيد ينال دعما مصريا ــــ جزائريا

ّ
سعيد يحيي أنصاره في شارع الحبيب بورقيبة أمس

سلة أخبار

بدأت السعودية أمس حظر
دخول غير الملقحين ضد
فيروس «كورونا» إلى اإلدارات
العامة والمؤسسات الخاصة،
فيما تشدد المملكة الخناق
على المترددين في تلقي
اللقاحات المضادة بالتزامن
مع فتح أراضيها أمام السياح
الملقحين بالكامل.
واعتمدت السعودية تطبيقا
اسمه «توكلنا» يسجل عليه
السكان جرعات اللقاح التي
تلقوها ،وبات التطبيق أمس،
مفتاح دخول األماكن العامة
بالمملكة البالغ عدد سكانها
نحو  35مليون نسمة.

مطار قندهار
ت ـص ــري ـح ــات غ ـن ــي أتـ ـ ــت ،عـقــب
سـقــوط  3صــواريــخ لـيــل الـسـبــت -
األحــد في مطار قندهار ،مما أدى
إلى أضــرار في مدرجه وإلى إلغاء
ك ــل الـ ــرحـ ــات ال ـج ــوي ــة م ــن وإل ــى
هــذه المدينة الكبيرة الواقعة في
الجنوب.
وقـ ــال رئ ـيــس ال ـم ـطــار مسعود
بــاشـتــون ،إن صــاروخـيــن مــن بين
الصواريخ الثالثة أصابا المدرج،
ونتيجة لذلك ألغيت كل الرحالت
من وإلــى المطار ،لساعات وجرى
ً
الحـقــا إص ــاح األض ــرار واستعاد
المطار نشاطه أمس.
من ناحيته ،أعلن الناطق باسم
«طــال ـبــان» ذب ـيــح ال ـلــه مـجــاهــد ،إن
مقاتلي الحركة «قصفوا المطار ألن
العدو (القوات الحكومة) يستخدمه
ً
مركزا لشن ضربات جوية علينا».
ويـشـمــل مجمع مـطــار قندهار
ً
ً
الـ ــذي يـضــم م ــدرج ــا واح ـ ــدا فـقــط،
قاعدة جوية عسكرية حيوية إلمداد
الـ ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي تــواجــه
«طالبان» منذ أسابيع في ضواحي
المدينة الـتــي يبلغ عــدد سكانها
 650ألف نسمة.
ويأتي هجوم المطار في وقت
تسعى «طالبان» للسيطرة على 3
عــواصــم إقليمية ،هــي هـيــرات في

دوليات

(الرئاسة)

مشيدة بدور هذه المؤسسات الوطنية ودورها
في حفظ أمن واستقرار تونس.
ووسط ترقب لتعيين رئيس جديد للحكومة
وتقديم خريطة طــريــق ،طـمــأن سعيد نظيره
الجزائري عبدالمجيد تبون بأن «تونس تسير
في الطريق الصحيح لتكريس الديموقراطية
والتعددية وستكون هناك ق ــرارات مهمة عن
قريب».
وفي حين دعا رئيس حركة «مجتمع السلم»
اإلسالمية عبدالرزاق مقري حكومته إلى «دعم
المؤسسات التونسية وإدانة االنقالب» ،كشف
مصدر مصدر مطلع أن سلطات الجزائر رفضت
ً
طلبا تقدم بــه رئيس حركة «النهضة» راشــد
الـغـنــوشــي للقيام بــزيــارتـهــا ،م ـبــررة موقفها
بأنها ال تريد أن تبدو كدولة تتدخل في الشأن
الوطني التونسي ،وأنها تحرص على أن تحترم
اإلرادة السياسية ،وأن تبقى على نفس المسافة
من الجميع.
ووس ــط تــدهــور وضــع «النهضة» الداخلي
وت ــوس ــع ح ــال ــة االن ـق ـس ــام ،ك ـشــف ق ـي ــادي في
ال ـح ــرك ــة ،أمـ ــس ،ع ــن ع ــرض ال ـغ ـنــوشــي خــال
االجتماع األخير للمكتب التنفيذي التنحي عن
القيادة بعد استئناف البرلمان لعمله.
وق ــال ال ـق ـيــادي ،لـمــوع «إرم ن ـيــوز»« ،الـتـيــار
المناهض لسياسات الغنوشي داخل الحركة،
رفـ ــض ف ـك ــرة تــأج ـيــل ان ـس ـحــابــه م ــن الـمـشـهــد
السياسي ألنها تزيد من تعقيد األزم ــة وهذا
االختالف تطور لخالفات عاصفة ،ما اضطره
إلى طلب تأجيل االجتماع قبل أن يتعرض إلى
وعكة صحية ويتم نقله إلى المصحة للعالج».
وأشـ ــار ال ـق ـيــادي إل ــى أن «االح ـت ـق ــان داخ ــل
ال ـحــركــة مـسـتـمــر ،وس ــط ان ـق ـســامــات داخـلـيــة
حـ ّ
ـادة بين تـ ّـيــار مـقــرب مــن الغنوشي ،يعتبر
ً
اإلج ـ ـ ــراءات االسـتـثـنــائـيــة ان ـقــابــا يستوجب
التصدي لــه ،وتـيــار آخــر يدعو قـيــادة الحركة
للشروع في مراجعات وإصالحات تنقذ حزبهم
من االندثار».

وقال مصدر في الحركة ،إن «قيادات عديدة
طلبت من الغنوشي االنسحاب ،كونه يتحمل
مسؤولية ما آلت إليه األوضاع ،وحتى يتمكن
ً
حزبه من القيام بمراجعات داخلية» ،موضحا
ً
ً
أن «قسما كبيرا داخل الحركة يعتبر أن دعواته
ّ
للنزول إلى الشارع للضغط على سعيد تؤكد
عدم فهم الرسالة الشعبية ،وتقتضي انسحابه
من المشهد للسماح بالتغيير».
وفيما دعا القيادي المستقيل من الحركة
لطفي زيـتــون الغنوشي التـخــاذ خطوة إلى
الوراء إلنهاء األزمة السياسية ،قدم القيادي
محمد الـنــوري استقالته مــن مكتب شــورى
ً
«الـنـهـضــة» احـتـجــاجــا عـلــى تــأجـيــل اجتماع
ً
ح ــاس ــم دعـ ــا إل ـي ــه  80عـ ـض ــوا وتـ ــم إق ــراره ــا
ً
باألغلبية ،متهما رئيس المجلس عبدالكريم
الـ ـه ــارون ــي بـ ــاإلصـ ــرار ع ـلــى ت ـحــويــل مكتب
المجلس إلــى لجنة وظيفية تابعة للقيادة
التنفيذية ومنصاعة ألوامرها.
وخ ــال اسـتـقـبــالــه بـقـصــر قــرطــاج رئيس
الـجـمـعـيــة الـمـهـنـيــة لـلـبـنــوك وال ـمــؤس ـســات
المالية محمد العقربي ،طمأن سعيد بأنه ال
مجال للظلم أو االبتزاز أو مصادرة األموال
ً
والحقوق محفوظة في إطار القانون ،متهما
مسؤوال بأحد األحزاب بتوزيع أموال على عدد
من الشباب ليقوموا بعمليات نهب وسرقة
واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
وفـ ــي ث ــال ــث عـمـلـيــة م ــن ن ــوع ـه ــا ،اعـتـقـلــت
ق ــوات األم ــن التونسية ،أمــس األول ،النائب
عــن «ائ ـتــاف الـكــرامــة» محمد الـعـفــاس ،بناء
عـلــى إذن قـضــائــي وات ـهــامــه ي ـعــرف بقضية
«غ ـ ــزوة ال ـم ـط ــار» ،ال ـتــي ت ـعــود لـشـهــر م ــارس
وتعمد خاللها  4نواب التهجم على عناصر
األمن بمطار قرطاج الدولي من أجل السماح
لتونسية متورطة في قضايا وممنوعة من
السفر بالهروب للخارج.

ال ـ ـس ـ ـك ـ ــان ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن «طـ ــال ـ ـبـ ــان
والقوات الحكومية تتواجهان في
ً
الشوارع» ،مضيفا أن «المسلحين
استولوا على العديد من المباني
ً
اإلدارية» ،متحدثا عن «مدينة ميتة
وشوارعها مليئة بالجثث».

وثائق حساسة
وب ـعــد  3أي ــام م ــن ال ـق ـتــال ال ــذي
أوق ـع ـهــا تـحــت ح ـصــار «طــال ـبــان»،
بدأت الدوائر الرسمية في هيرات
ب ــإزال ــة وث ــائ ــق مـهـمــة م ــن الـمـقــار
ال ـح ـكــوم ـيــة ب ـس ـبــب مـ ـخ ــاوف من
أيد الحركة المتمردة.
وقوعها في ِ
وحـ ـسـ ـبـ ـم ــا أف ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ص ـح ـي ـفــة
«الـ ـ ـغ ـ ــاردي ـ ــان» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ف ــإن
مخاوف الجهات الرسمية تتمثل
فـ ــي إم ـ ـكـ ــان اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ــوث ــائ ــق
الستهداف الموظفين الحكوميين
من قبل الحركة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـم ــديـ ـن ــة
بــاتــت تـحــت الـح ـصــار الـكــامــل مع
إغــاق المطار وسيطرة «طالبان»

عـلــى الـمـعــابــر الـبــريــة ال ـتــي تربط
أفغانستان بإيران وتركمنستان.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ــوظـ ـ ـ ـ ــف حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــي
لـ«الغارديان» إن رئيسه في العمل
طـلــب مـنــه نـقــل وثــائــق مـهـمــة إلــى
ً
منزله خوفا من استيالء «طالبان»
عـلـيـهــا ل ـحــرق ـهــا أو اسـتـخــدامـهــا
لالنتقام من الموظفين.
وأض ـ ـ ــاف« :ب ـع ــض الـمــوظـفـيــن
وافق .لكني رفضت ذلك ،أخشى أن
تكون هذه الوثائق بمثابة مذكرة
إعدام بالنسبة لي».
وان ـ ـت ـ ـش ـ ــرت ق ـ ـ ـ ـ ــوات أفـ ـغ ــانـ ـي ــة
وم ـي ـل ـي ـش ـيــات تــاب ـعــة إلسـمــاعـيــل
خــان ،وهــو من قدامى المحاربين
ال ـم ـن ــاه ـض ـي ــن لـ ـ ــ«ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان» فــي
السبعينيات ،حــول المدينة التي
يبلغ عدد سكانها  600ألف نسمة.
وتـ ـعـ ـه ــد خ ـ ـ ـ ــان ،ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ــارب
فــي الـســابــق ال ـق ــوات السوفياتية
خ ــال الثمانينيات ثــم «طــالـبــان»
أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء حـ ـكـ ـمـ ـه ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـشـ ــدد فــي
التسعينيات ،بمحاربة المسلحين
مـجــددا لمواجهة تقدمهم .وكتب

عـبــدالـلــه عـبــدالـلــه ،نــائــب الرئيس
السابق ورئيس المجلس األعلى
للمصالحة الوطنية فــي تغريدة،
ً
ً
أن «طالبان أعدمت ضابطا كبيرا
في الجيش بعد أسره قرب هيرات».

إيران
وبينما ح ــذر الـمـتـحــدث باسم
وزارة الخارجية اإليــرانـيــة سعيد
خطيب زاده في مؤتمر صحافي،
أم ـ ــس ،مـ ــن خ ـ ـطـ ــورة الـ ــوضـ ــع فــي
ً
أفغانستان ،مـعــربــا عــن استعداد
ب ـ ــاده ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي اس ـت ـعــادة
األمن هناك ،دعت السفارة اإليرانية
فــي كــابــول المواطنين اإليرانيين
الموجودين في المدن األفغانية،
باستثناء الـعــاصـمــة كــابــول ،إلــى
مغادرة البالد.
كما طالبت السفارة ،في بيان،
جميع المواطنين بعدم السفر إلى
أفغانستان حتى إشعار آخر بسبب
تصاعد المخاطر األمنية هناك.
(عواصم  -وكاالت)

ً
خوفا من حملة القمع التي
تشنها المجموعة العسكرية
وتفشي فيروس «كورونا» ،لم
يجرؤ إال عدد قليل جدا من
البورميين على النزول إلى
الشوارع أمس ،إلحياء ذكرى
مرور  6أشهر على االنقالب
الذي أغرق البالد في حالة من
الفوضى.
من جهته ،ألقى زعيم
المجموعة العسكرية قائد
الجيش مين أونغ هالينغ
خطابا تعهد فيه بإجراء
انتخابات جديدة «متعددة
االحزاب وديمقراطية بحلول
أغسطس .»2023
وأضاف الجنرال أن ميانمار
«مستعدة للتعاون مع رابطة
دول جنوب شرق آسيا»
(آسيان).

ةديرجلا
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ً
اليوحة يخوض سباق  110م حواجز في اليابان غدا

استقبال رسمي وشعبي للوفد العائد بـ «البرونزية» من «طوكيو »2020

الطرقي يتحدث لإلعالم حامال البرونزية (تصوير نوفل ابراهيم)

الطرقي حقق
ً
إنجازا غير
مستغرب
ّ
ومثل بالده
خير تمثيل

المطيري

اليوحة

يـخــوض بطل الكويت أللعاب
الـ ـق ــوى ال ـ ـعـ ــداء ي ـع ـقــوب ال ـيــوحــة
س ـبــاق 110م حــواجــز ص ـبــاح غد
على الملعب االولمبي في العاصمة
اليابانية طوكيو ،ضمن منافسات
دورة االل ـعــاب االولـمـبـيــة الثانية
والثالثين (طوكيو  )2020وتستمر
حتى  8الجاري.
ويعمل اليوحة على الدخول في
منافسات اولمبياد طوكيو بطريقة
مـثــالـيــة ،بـعــد ان خ ــاض معسكرا
تدريبيا في تركيا استمر  50يوما
بإشراف مدربه الوطني بدر عباس
ال ـم ـخ ـتــص ب ـم ـســاب ـقــة ال ـح ــواج ــز
وال ـســرعــة ،وه ــو ال ــذي اخـتـيــر من
االتـحــاد اآلسـيــوي للعبة كأفضل
مدرب في آسيا (جائزة مدرب العام)
فــي عــام  ،2019إذ تــم تكريمه في
الحفل السنوي الذي اقامه االتحاد
عـلــى هــامــش الـبـطــولــة اآلسـيــويــة
أللعاب القوى في قطر آنذاك.
وي ـت ـط ـل ــع إل ـ ــى ت ـخ ـطــي ال ـ ــدور
األول وبـلــوغ نصف النهائي في
االولمبياد بعد التحضيرات القوية
التي أجراها من خالل المعسكرات
ال ـم ـح ـل ـيــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وك ــذل ــك
البطوالت الكثيرة التي خاضها
خـ ــال ال ـس ـن ــوات الـمــاضـيــة،
آخرها في البطولة العربية
التي أقيمت في تونس
يــونـيــو ال ـمــاضــي ،إذ
تـمـكــن م ــن تحقيق
الميداليةالذهبية،
وهـ ـ ـ ــي ال ـث ــال ـث ــة
ال ـت ــي يحققها
الـ ـ ـي ـ ــوح ـ ــة فــي
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــول ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
أللعاب القوى
ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد 2017
و.2019
ويعد اليوحة المتخصص في
قفز الـحــواجــز ،مــن أب ــرز العدائين
عـلــى مـسـتــوى ال ـق ــارة اآلس ـيــويــة،

المطيري والناصر يتوسطان الوفد العائد
إذ حصل على الميدالية الفضية
مــرت ـيــن ف ــي ب ـطــولــة آسـ ـي ــا ،كــانــت
االولى في عام  ،2014وحقق الثانية
في عام  ،2017كما شارك في بطولة وصول الطرقي
وكــان وفــدا الرماية والسباحة
العالم الـتــي أقيمت فــي لـنــدن عام
 ،2017وتـمـكــن م ــن ال ــوص ــول الــى ال ـم ـشــارك ف ــي أولـمـبـيــاد طــوكـيــو،
وصل إلى البالد مساء أمس األول،
الدور نصف النهائي.
وي ـصــف الـيــوحــة تحضيراته حيث كان في استقباله وزير اإلعالم
لخوض منافسات أولمبياد طوكيو وال ـث ـق ــاف ــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
بأنها جيدة ،ويسعى من خاللها ال ـش ـبــاب عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري،
الى تقديم افضل مستوياته الفنية ،والـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة
موضحا" :تجهزت لهذه المشاركة للرياضة بــاإلنــابــة -نــائــب المدير
من البطوالت الكثيرة التي خضتها العام لقطاع اإلنـشــاءات والمرافق
ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وك ــذل ــك والصيانة الشيخ حمود المبارك،
شاركت في العديد من المعسكرات ونائب المدير العام لقطاع الرياضة
الناصر :أداء مشرف
ال ـم ـح ـل ـيــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،آخ ــره ــا التنافسية د .صقر المال ،إضافة إلى
من جهته ،قال رئيس اللجنة
المعسكر االعدادي في تركيا ،الذي مسؤولي الهيئة واللجنة األولمبية
األولمبية الشيخ فهد الناصر،
استمر  50يوما ،بإشراف مباشر من الكويتية واالت ـحــادات الرياضية،
وعدد من الجماهير وأسر الالعبين .المطيري :إنجاز غير مستغرب ال ــذي راف ــق الــوفــد خ ــال رحلته
المدرب بدر عباس".
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،أش ـ ـ ــاد وزي ـ ـ ــر اإلع ـ ــام مـ ــن ط ــوك ـي ــو إل ـ ــى الـ ـك ــوي ــت ،إن
وأعــرب الرامي عبدالله الطرقي
وأض ــاف" :حلم المشاركة في
االولمبياد يراودني منذ سنوات ،الرشيدي ،الــذي نجح في تحقيق وال ـث ـق ــاف ــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون العبي والعـبــات الكويت قدموا
ولم يحالفني الحظ في المشاركة ال ـم ـيــدال ـيــة ال ـب ــرون ــزي ــة لمسابقة الشباب عبدالرحمن المطيري بـ مستويات مشرفة في منافسات
في الــدورة الماضية التي اقيمت الـ ـسـ ـكـ ـي ــت ،ع ـ ــن س ـ ـعـ ــادتـ ــه ب ـه ــذا "األداء المميز" ،الــذي قدمه العبو دورة األلعاب األولمبية ،ونافسوا
فــي الـبــرازيــل (ري ــو  ،)2016واآلن االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ،م ـض ـي ـفــا أن حــاجــة والعبات الكويت خالل مشاركتهم أبـطــال العالم مــن أجــل رفــع علم
أط ـ ـمـ ــح أن أت ـ ـج ـ ــاوز م ـن ــاف ـس ــات الكويتيين لتحقيق انجاز رياضي في دورة األلعاب األولمبية (طوكيو واسم الكويت عاليا.
وأضـ ــاف الـنــاصــر أن اللجنة
الدور االول والوصول الى نصف جديد يسعدهم كان الدافع األكبر له .)2020
وقال المطيري إن ما قدمه العبو ستعمل على توفير كل اإلمكانات
النهائي في مشاركتي االولمبية للعودة بالميدالية.
وشدد الطرقي على أنه سيشارك الكويت في هذا المحفل الرياضي الـ ــازمـ ــة ل ــاع ـب ــي الـ ـك ــوي ــت فــي
االولى في طوكيو  ،2020والنجاح
بتسجيل رقم شخصي وكويتي فــي اولـمـبـيــاد  2024بـبــاريــس في العالمي الكبير ومقارعتهم صفوة أولمبياد باريس .2024
وأعـ ـ ـ ــرب عـ ــن شـ ـك ــره ل ـلــوزيــر
مسابقة الفردي والزوجي ،الفتا إلى العبي العالم في أنشطة مختلفة
جديد".
أنه يطمح إلى تحقيق ميداليتين يعكس "المستوى الـعــالــي" ،الــذي الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ن ـظ ـي ــر دعـ ـم ــه "الـ ــا
حيات تشيد باليوحة
يتمتعون به ،وحرصهم على تمثيل مـ ـ ـح ـ ــدود" ل ـل ـج ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة
ذهبيتين في مشاركته الثامنة.
ولــاعـبــي والع ـبــات الـكــويــت في
وت ـ ــاب ـ ــع" :ه ـ ـنـ ــاك مـ ــن طــالـبـنــي بلدهم بشكل مشرف.
م ــن جــانـبـهــا ،أشـ ــادت عـضــوة
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "نـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك ألن ـف ـس ـن ــا مختلف األلعاب.
مجلس ادارة اللجنة االولمبية بــاالع ـتــزال بـعــد تحقيق بــرونــزيــة
الكويتية رئيسة الوفد المشارك
في اولمبياد طوكيو  2020فاطمة
حيات ،بالتحضيرات التي يقوم
ب ـهــا الـ ـع ــداء ال ـي ــوح ــة اس ـت ـع ــدادا
لـخــوض مـنــافـســات سـبــاق 110م
حواجز ،وقالت" :يستعد اليوحة
للمسابقة بـحـمــاس كـبـيــر ،وهــو
يعمل على التدريبات بجد على
فترتين ،باالضافة الى تدريبات
داخل صالة (الجيم) ،ونتمنى له
 ...والسباحة الرا دشتي مع والدها
السباح عباس قلي يرحب بمستقبليه

الدوري الممتاز ينطلق  4أو  5نوفمبر

أخبار منوعة
العربي يجدد إعارة حسون للساحل مقابل مطيري الطائرة

•

عبدالرحمن فوزان

وافق مجلس إدارة النادي العربي على تجديد
إعارة صانع ألعاب الفريق االول لكرة القدم الصاعد
ح ـســن ح ـس ــون م ــع نـ ــادي ال ـس ــاح ــل ،ح ـتــى نـهــايــة
الموسم الكروي المقبل ،وذلك في صفقة تبادلية،
حيث ّ
تحصل على خدمات العب الفريق االول لكرة
الـطــائــرة ب ـنــادي الـســاحــل م ـبــارك الـمـطـيــري ،على
سبيل االعارة حتى نهاية الموسم المقبل.
ويقضي حسون موسمه الثاني مــع الساحل،
بـعــد انـتـقــالــه إلـيــه فــي يـنــايــر ال ـمــاضــي ،وق ــدم في
صفوفه مستويات مقبوله تحت إشــراف المدرب

التوفيق في المشاركة ،والتأهل
للدور نصف النهائي".

أول ـم ـب ـيــاد ري ـ ــو ،لـكـنـنــي تمسكت
باالستمرار ،وسأتخذ هــذا القرار
بعد تحقيق إنـجــاز فــي أولمبياد
باريس".
ولفت إلى أنه حينما حصل على
برونزية أولمبياد ريو تأثر كثيرا
حينما تم رفع علم اللجنة األولمبية
الدولية بسبب االيقاف ،مؤكدا انه
انتابه شعور بالفخر بعد برونزية
طوكيو لعزف السالم الوطني لدولة
الكويت ،ورفع علمها عاليا خفاقا.
وأه ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـطـ ــرقـ ــي ف ـ ــي خ ـت ــام
تـصــريـحــه ال ـم ـيــدال ـيــة ال ـبــرونــزيــة
لـسـمــو ام ـي ــر الـ ـب ــاد وس ـم ــو ولــي
الـ ـعـ ـه ــد ،وسـ ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ورئ ـي ــس مـجـلــس األم ــة،
والشعب الكويتي.

جـمـيـعــا ف ــوز ال ــرام ــي األولـمـبــي
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـط ــرق ــي ال ــرشـ ـي ــدي
بــالـمـيــدالـيــة ال ـب ــرون ــزي ــة ،ضمن
منافسات رماية السكيت" ،معتبرا
أن "ما حققه هذا البطل المخضرم
يـعــد إن ـج ــازا غـيــر مـسـتـغــرب ،إذ
مثل بــاده خير تمثيل في أكبر
البطوالت العالمية".
وأك ـ ــد الـ ـح ــرص ع ـلــى تــوفـيــر
الدعم المستمر والبيئة المناسبة
للرياضيين الكويتيين ،وإقــرار
الـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة ،وت ــوف ـي ــر
اإلمكانات لدعمهم وتشجيعهم
على التميز في جميع األلعاب.

الوطني محمد دهيليس ،وجاءت موافقة األخضر
على تجديد اإلعارة في ظل مساعيه لمنح الالعب
فرصة أكبر للعب بشكل اساسي وتطوير موهبته.
ويواصل األخضر تحضيراته حاليا للموسم
الجديد ،ومــن المقرر أن يغادر الــى مدينة ازميت
التركية لقضاء معسكر خــارجــي فــي  8الـجــاري،
وهو موعد مبدئي قابل للتغيير ،وسيتخلف عن
مرافقة الوفد المدرب المساعد احمد العثمان ،لعدم
تفرغه ،بينما لــم تتأكد مـغــادرة مساعد الـمــدرب
الثاني يوسف الرشيدي ،والذي قد يلتحق بالوفد
في الحق.

كاظمة يواصل صفقاته بالتعاقد مع بوبكاري
وا صـ ـ ـ ـ ــل مـ ـجـ ـل ــس إدارة نـ ـ ــادي
كاظمة ،بالتنسيق مع جهاز الكرة،
صـفـقــاتــه لـتــدعـيــم صـفــوف الـفــريــق
األول ،ب ــا ل ـت ـع ــا ق ــد مـ ــع ال ع ـ ــب خــط
ا لــو ســط الفرنسي بــو بـكــاري د يــارا
ً
البالغ من العمر  28عاما .
ولـعــب بــوبـكــاري ألنــديــة أوربـيــة
مـ ـ ـغـ ـ ـمـ ـ ــورة ،مـ ـنـ ـه ــا بـ ـ ـ ــرا وربـ ـيـ ـبـ ـت ــي
اإليـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ،وكـ ــوف ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــا وكـ ــوفـ ــا
وبييدا وفارزيم البرتغالية ،وباكرويس
الليتواني.
إلى ذلك ،وصل في ساعة مبكرة من صباح أمس ،المدرب
البوسني دار كــو ا لــذي سيقود كاظمة في الموسم المقبل،
خلفا للمدرب اإلسباني روبيرتو بيانكي.
وخضع داركو ،أمس ،لمسحة تحت إشراف وزارة الصحة،
وفي حال جاء ت نتيجتها سلبية سيباشر المدرب مهمته
مــع الـبــرتـقــالــي م ـبــاشــرة ،بـعــد االج ـت ـمــاع الـمــزمــع عـقــده مع
اإلدارة لـتـحــديــد أهـ ــداف ال ـمــوســم الـمـقـبــل ،وف ــي مـقــدمـتـهــا
ً
العودة مجددا إلى منصات التتويج.

التضامن يضم التوغولي أولوج بالكا
نجح مسؤولو التضامن في التعاقد مع المهاجم التوغولي
اولوج بالكا على سبيل اإلعارة لمدة موسم ،بعد موافقة مسؤولي
بيرشكوت البلجيكي الــذي يحترف في صفوفه الالعب حاليا،
لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة القدم بالنادي.
وكان النادي تعاقد مع البحريني عبدالله الهزاع والهولنديين
نوناتو لويس واليسون كوينسي في حين ينتظر رد البحريني
الدولي علي حرم.
ويواصل الفريق تدريباته اليوم تحت قيادة مدربه التشيكي
رومان بيفارنيك ،استعدادا للموسم الرياضي  ،2022-2021الذي
يشارك فيه الفريق في دوري  stcللدرجة الممتازة ،بعد نجاحه
في التأهل إثر فوزه بلقب دوري الدرجة األولى.

نجما الفحيحيل إلى «السرحان» األردني
ً
تلقى اتحاد الكرة كتابا من نظيره األردنــي
يفيد بطلب ن ــادي الـســرحــان الـبـطــاقــة الــدولـيــة
لنجمي الفريق األول لكرة بنادي الفحيحيل فواز
الرشيدي وسالم الهاجري.
ويخوض الثنائي تجربة احتراف "وهمية" مع
"السرحان" على غرار العديد من العبي األندية
األخرى ،حتى يتمكنا من االنتقال ألندية محلية
خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية بعد فسخ
العقد مع النادي األردني بالتراضي!
وعلمت "الـجــريــدة" ،مــن مـصــادرهــا ،أن األيــام
القليلة المقبلة ستشهد المزيد من المفاجآت في
ظل رغبة الالعبين في انهاء عالقتها بأنديتها،
علما بأن اتحاد الكرة تلقى  7كتب مماثلة أمس
الن ـت ـقــال الع ـب ـيــن دون ال ـح ـصــول ع ـلــى مــوافـقــة
أنديتهم.
وكـشـفــت ال ـم ـصــادر أن الــاعـبـيــن يخططون
مــع األنــديــة المحلية الـتــي سينتقلون لها بعد
إنـهــاء العقد مــع "الـســرحــان" وغـيــره مــن األندية

الخارجية على
الحصول على
بـطــا قــة مؤقتة
تـ ـفـ ـي ــد ب ــأنـ ـه ــم
هـ ـ ـ ـ ــواة ولـ ـيـ ـس ــوا
م ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــن ،حـ ـت ــى
تـتـمـكــن أنــديـتـهــم ال ـجــديــدة م ــن تـسـجـيـلـهــم في
سجالت اتحاد الكرة بهذه الصفة وتفادي شغل
أماكن المحترفين في القائمة.
يذكر أن حارسي العربي والنصر علي جراغ
ومحمد هادي ،والعب القادسية سلطان العنزي
قرروا منذ أيام قالئل إنهاء عالقتهم بأنديتهم
مــن خ ــال االن ـت ـقــال ألنــديــة خــارج ـيــة ،فــي حين
أن ـهــى الع ـبــا الـنـصــر وال ـج ـهــراء ط ــال العجمي
وع ـث ـم ــان ال ـش ـم ــري عــاقـتـهـمــا ب ـنــادي ـه ـمــا منذ
الـمــوســم الـمــاضــي ،وانـتـقــا الخميس الماضي
لنادي كاظمة.

وقف النشاط في أكتوبر بسبب تصفيات كأس آسيا األولمبية
•

حازم ماهر

تعلن لجنة المسابقات باتحاد الكرة روزنامة
الموسم المقبل خــال األيــام القليلة المقبلة ،إذ
تضع لمساتها األخيرة على مواعيد البطوالت
الـمـحـلـيــة بــاسـتـثـنــاء بـطــولــة ك ــأس سـمــو األمـيــر
المؤجلة من الموسم الماضي ،والتي تحدد يوم
 9سبتمبر المقبل موعدا النطالقها ،في حين يقام
النهائي في  30من الشهر ذاتــه ،وستقام بنظام
خروج المغلوب من مباراة واحدة من الدور األول
للبطولة حتى المواجهة النهائية.
وحـ ــددت الـلـجـنــة أح ــد يــومــي  4أو  5نوفمبر
ال ـم ـق ـبــل ،م ــوع ــدا الن ـط ــاق بـطــولــة
الــدوري الممتاز ،بينما ينطلق
دوري الدرجة األولــى عقب
 24ساعة من انتهاء
األ سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع األول
للدوري الممتاز.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل،
فـ ــإن ب ـطــولــة كــأس
س ـم ــو ولـ ــي الـعـهــد
ال ـت ــي س ـت ـقــام خــال
يناير المقبل ،بنفس
ن ـ ـظـ ــام بـ ـط ــول ــة ك ــأس
األمير (خروج المغلوب
من مباراة واحدة) ،على أن
يتم تحديد مــو عــد النهائي
بالتنسيق مع ديــوان سمو
ولي العهد.

توقف النشاط
و م ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر أن
ي ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــف الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط
خالل أكتوبر المقبل،

إذ ي ـش ـهــد األ سـ ـب ــوع األول " ف ـي ـفــا داي" ،فــي
حين يتم منح المنتخب األو لـمـبــي الفرصة
إلقـ ــامـ ــة م ـع ـس ـك ــري ــن خـ ــارجـ ــي وداخـ ـ ـل ـ ــي فــي
المرحلة األ خـيــرة مــن اال سـتـعــدادات لخوض
غ ـم ــار م ـنــاف ـســات ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة الـتــي
تـسـتـضـيـفـهــا ال ـك ــوي ــت خ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن 27
حـتــى  31مــن هــذا ا لـشـهــر ،ضـمــن التصفيات
المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت  23سنة،
التي تستضيفها أوزبكستان في عام .2022

ختام الموسم
وث ـم ــة ت ــوج ــه داخ ـ ــل "ال ـم ـس ــاب ـق ــات" بــاخـتـتــام
ال ـم ـنــاف ـســات ب ـب ـطــولــة كـ ــأس سمو
األمير للموسم الرياضي 2021-
 ،2022و ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــال ت ــرا ج ــع
اللجنة عن هذا األمر
فـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــم إق ـ ـ ــام ـ ـ ــة
البطولة في مارس
أو أبــريــل عـلــى أن
ي ـخ ـت ـت ــم ال ـم ــوس ــم
بمنافسات الدوري
بدرجتيه.
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رياضة

اإليطالي جاكوبس يخلف بولت ...ورقم عالمي للفنزويلية يوليمار في الوزن الثالثي
أحرز القطري معتز برشم
واإليطالي جانماركو تامبيري
مناصفة ذهبية مسابقة
الوثب العالي ،وتوج اإليطالي
جاكوبس بذهبية سباق
 100م والفنزويلية يوليمار
روخاس بذهبية مسابقة
الوثبة الثالثية أمس ضمن
األلعاب األولمبية المقامة في
العاصمة اليابانية طوكيو.

م ـن ــح ب ـط ــل ال ـع ــال ــم ال ـق ـطــري
م ـ ـع ـ ـتـ ــز بـ ـ ــرشـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ــاده ث ــان ــي
ً
ذهبية لليوم الثاني تواليا في
أولمبياد طــوكـيــو 2020عندما
تـشــارك أمــس الـمــركــز األول في
ال ــوث ــب ال ـع ــال ــي م ــع اإلي ـط ــال ــي
جانماركو تامبيري.
وبعد تجاوزهما علو  2.37م
في ظل مساواة تامة بالنجاح
واإلخ ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،خ ـ ّـي ــره ـم ــا ال ـح ـكــم
ب ـت ـش ــارك ال ــذه ـب ـي ــة أو خ ــوض
ملحق فاصل ،ففضال االحتفال
ً
سويا بالذهبية بحسب االتحاد
ال ــدول ــي ألل ـع ــاب الـ ـق ــوى .وك ــان
ّ
الرباع فارس حسونة منح قطر
أول ذهبية في تاريخها السبت
في رياضة رفع األثقال.
وهذه أول ّ
مرة منذ أولمبياد
 1912يتشارك فيها رياضيان
ف ــي ألـ ـع ــاب الـ ـق ــوى ال ـم ـيــدال ـيــة
الذهبية.
ّ
وح ــل الـبـيــاروســي ماكسيم
نـيــداسـيـكــو فــي الـمــركــز الثالث
بنفس االرت ـفــاع ،لكن مــع فــارق
المحاوالت الفاشلة.
ّ
ً
وع ـ ـ ـ ـ ــزز بـ ــرشـ ــم ( 30عـ ــامـ ــا)
ت ـش ـك ـي ـل ـت ــه م ـ ــن الـ ـمـ ـي ــدالـ ـي ــات،
ف ــأض ــاف ذه ـب ـي ــة ط ــوك ـي ــو إل ــى
بــرونــزيــة ل ـنــدن  2012وفضية
ري ــو  2016فــي أداء تـصــاعــدي،
بـ ـ ـ ــاإلضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى ذهـ ـبـ ـيـ ـت ــي
المونديال في  2017و.2019
ويـمـلــك بــرشــم ،ال ـمــولــود في
قطر من مهاجرين سودانيين،

ثــانــي أع ـلــى ق ـفــزة ف ــي الـتــاريــخ
( 2.43م) بـعــد ال ــرق ــم الـقـيــاســي
الـ ـع ــالـ ـم ــي لـ ـلـ ـك ــوب ــي خ ــاف ـي ـي ــر
سوتومايور ( 2.45م) في .1993
وب ـ ــإح ـ ــرازه ث ــال ــث م ـيــدال ـيــة
أول ـم ـب ـيــة ،أص ـب ــح ب ــرش ــم ثــانــي
ري ــاض ــي يـحـقــق ه ــذا ال ــرق ــم في
الــوثــب ال ـعــالــي بـعــد الـســويــدي
ب ـ ــات ـ ــري ـ ــك سـ ـ ـي ـ ــوب ـ ــرغ (فـ ـضـ ـي ــة
وبرونزيتان) .كما أصبح برشم
أول رياضي آسيوي يحرز ثالث
مـيــدالـيــات أولـمـبـيــة فــي ألـعــاب
القوى.
قـ ـ ـ ــال ب ـ ــرش ـ ــم "هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــيء
الوحيد الذي كان ينقصني .لقد
حققت كل شيء .مازلت أنافس
وسأبقى أنافس من أجل شيء
ما .شعور رائع أن أتشارك اللقب
مع جانماركو".
وت ــاب ــع ضــاح ـكــا "ات ـف ـق ـنــا أن
يـ ـحـ ـص ــل ال ـ ـفـ ــائـ ــز عـ ـل ــى دع ـ ــوة
لـلـعـشــاء مــن قـبــل ال ـخــاســر .أمــا
اآلن ،ف ـس ـيــد فــع ك ــل م ـنــا تكلفة
العشاء".
وأض ــاف "إذا كــان هــذا حلما
ف ــا أريـ ــد أن أص ـحــو م ـنــه .منذ
خـمــس س ـنــوات عانينا كوفيد
واإلصابات ،واآلن نتشارك هذا
ال ـل ـقــب ونـسـتـحـقــه ب ـعــد ك ــل ما
مررنا به".

ذهبية جاكوبس
وأح ــرز اإليـطــالــي المــونــت

جاكوبس لحظة نهاية السباق

معتز برشم يحتفل بالفوز
م ـ ــارسـ ـ ـي ـ ــل ج ـ ــاك ـ ــوب ـ ــس ل ـق ــب
س ـ ـ ـبـ ـ ــاق  100م ا لـ ـ ـم ـ ــر م ـ ــوق
ف ــي ألـ ـع ــاب ال ـ ـقـ ــوى ،لـيـخـلــف
األس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة الـ ـج ــام ــايـ ـكـ ـي ــة
أوسـ ـي ــن ب ــول ــت ال ـ ــذي هـيـمــن
على هذا السباق في النسخ
ال ـث ــاث االخـ ـي ــرة ب ـيــن 2008
و.2016
وأ نـهــى جاكوبس السباق
ب ــز م ــن  9.80ثـ ـ ــوان م ـت ـقــد مــا
عـلــى األ مـيــر كــي فــر يــد كيرلي
( 9.84ث) الذي حصد الفضية
وال ـك ـن ــدي أن ـ ــدري دو غ ــراس
( )9.89الفائز بالبرونزية.
ّ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ــطـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت
الفنزويلية يوليمار روخاس
الــرقــم الـعــالـمــي فــي طــريـقـهــا
إل ـ ــى إح ـ ـ ــراز ذه ـب ـي ــة ال ــوث ـب ــة
الثالثية أمس.
وو ثـ ـب ــت رو خ ـ ـ ــاس 15.67
ً
مترا في محاولتها السادسة
واألخ ـ ـيـ ــرة ،لـتـتـخـطــى الــرقــم
الـ ـع ــالـ ـم ــي الـ ـمـ ـس ـ ّـج ــل ب ــاس ــم
ّ
إينيسا كرافيتش
األوكرانية
ً
(  15.50مـ ـ ـت ـ ــرا ) ع ـ ــام ،1995
ونالت البرتغالية باتريسيا
مــا مــو نــا ا لـفـضـيــة ( 15.01م)

نجم األميركي دريسل يسطع بالذهبية
الخامسة ورقم عالمي
سـطــع نـجــم الـسـ ّـبــاح األمـيــركــي األس ـط ــوري كايليب دريـســل
باختتامه منافسات السباحة فــي أولمبياد طوكيو بذهبية
خامسة ورقم عالمي ،فيما خفت بريق مواطنته سيمون بايلز
ً
مجددا بانسحابها من منافسة أخرى في الجمباز.
واختتم دريسل األولمبياد امس بإحرازه الذهبيتين الرابعة
والخامسة ،فيما رفعت بايلز عــدد المسابقات ًالتي انسحبت
منها الى خمس ،على أن ّ
تقرر بشأن األخيرة الحقا.
وحـصــد دري ـســل ذهـبـيــة الـسـبــاق األس ــرع  50م ح ــرة محققا
رقما أولمبيا جديدا ،قبل أن يحطم الرقم العالمي مع بالده في
السباق الختامي لمنافسات السباحة في التتابع أربــع مرات
متنوعة ،متفوقا على الرقم السابق الذي كان بحوزة الواليات
المتحدة منذ .2009
وأضاف هاتين الميداليتين الى ذهبيات  100م حرة ،و 100م
ّ
فراشة والتتابع أربع مرات  100م حرة ،فيما حل فريقه خامسا
فــي التتابع المختلط أرب ــع م ــرات  100متنوعة ،رافـعــا مجمل
ميدالياته األولمبية الى سبع ذهبيات.
وستغادر األسترالية إيما ماكيون طوكيو مع أربع ذهبيات،
بعدما أضافت اثنتين أيضا في اليوم الختامي في  50م حرة
والتتابع أربــع مــرات متنوعة ،كلتاهما برقم أولمبي ،لتصبح

دريسل
األعلى تتويجا في السباحة في دورة واحدة ( 7ميداليات بواقع
 4ذهبيات و 3برونزيات).
كما أصبحت ثاني رياضية تنال سبع ميداليات في دورة
واحدة بعد الروسية ماريا غوروخوفسكايا في الجمباز الفني
عام  .1952ورفعت رصيدها إلى  11ميدالية أولمبية ،معادلة رقم
مواطنها السباح السابق إيان ثورب بخمس ذهبيات.
وأحرز روبرت فينك ذهبية سباق  1500م ليصبح أول أميركي
يحرز هذا السباق منذ مايكل أوبراين في .1984
(أ ف ب)

واإلس ـب ــان ـي ــة آنـ ــا بـيـلـيـتـيــرو
( 14.87م).

ذهبية غونغ
وأحـ ــرزت الـصـيـنـيــة غونغ
ل ـي ـج ـيــاو ث ــال ــث م ـيــدال ـيــات ـهــا
األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة ،لـ ـك ــن ال ــذه ـب ـي ــة
األولـ ــى لـهــا فــي رم ــي الـكــرة
الحديد صباح امس ،برمية
لمسافة  20.58م هي األفضل
منذ خمس سنوات ،لتضيفها
الى برونزية  2008في بكين
وفضية  2012في لندن.

أم األلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب ،بـ ـع ــد إح ـ ـ ـ ــرازه
فضية مــونــديــال لـنــدن 2017
وبرونزية  2019في قطر.
تـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـدر الـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــال ـ ــي ال ـ ـ ــذي
حـ ــل راب ـ ـعـ ــا فـ ــي ري ـ ــو ،2016
مـجـمــوعـتــه مـحـقـقــا 8:19.00

أحرز سائق ألبين رينو الفرنسي
إسـتـيـبــان أوكـ ــون الـمــركــز األول في
السباق "الـمـجـنــون" لجائزة المجر
ال ـك ـبــرى ،الـمــرحـلــة ال ـحــاديــة عـشــرة
من بطولة العالم للفورموال واحــد،
أمــس ،على حلبة هانغارورينغ في
بودابست.
وه ــي ال ـم ــرة األول ـ ــى ال ـتــي يـتــوج
فـيـهــا أوكـ ــون بـسـبــاق جــائــزة كبرى
ف ــي م ـس ـيــرتــه االح ـت ــراف ـي ــة ،وت ـفــوق
ع ـلــى األل ـم ــان ــي سـيـبــاسـتـيــان فيتل
(أستون مارتن) ،والبريطاني لويس
هاميلتون (مرسيدس) ،الذي استعاد
صدارة الترتيب العام من سائق ريد
ب ــول الـهــولـنــدي مــاكــس فيرستابن
الــذي اكتفى بنقطة واحــدة بحلوله
عاشرا.
وقال أوكون "إنها فرحة ال توصف
وفــوز رائــع ونتيجة كبيرة للفريق.
لـ ـق ــد ع ـش ـن ــا لـ ـحـ ـظ ــات ص ـع ـب ــة ه ــذا
الموسم ،ولكننا واصلنا العمل .ال
أعرف ما أقوله ،إنه فوز رائع فقط".

الحادث الكارثي
وانطلق أوكون من المركز الثامن
لكنه وجد نفسه ثانيا عقب الحادث

الكارثي الذي حصل عقب االنطالق،
وأدى إلــى انسحاب أربـعــة سائقين
دفعة واحدة هم :الفنلندي فالتيري
بوتاس (مرسيدس) ،وشارل لوكلير
من موناكو (فـيــراري) ،والمكسيكي
سـ ـي ــرخـ ـي ــو بـ ـي ــري ــس (ري ـ ـ ـ ــد بـ ـ ــول)،
والكندي الندو نوريس (ماكالرين).
وتسبب بوتاس الــذي انطلق من
المركز الـثــانــي ،فــي الـحــادث عندما
تراجع في األمتار األولى إلى المركز
ال ـخ ــام ــس ل ـي ـت ـخ ـطــاه اوكـ ـ ـ ــون ،لـكــن
الفنلندي صدمه من الخلف ودفعه
بــاتـجــاه فـيــرسـتــابــن ال ــذي خ ــرج من
ال ـح ـل ـبــة م ــع ســائ ـق ـيــن آخ ــري ــن ،كما
ت ـس ـبــب سـ ـت ــرول بـ ـ ــدوره ف ــي ح ــادث
تصادم أيضا وخرج خالي الوفاض.
وعـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــب بـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــاس وسـ ـ ـت ـ ــرول
بــالـتــراجــع خمسة مــراكــز فــي سباق
جائزة بلجيكا الكبرى المقرر في 29
أغسطس المقبل.

استراتيجية خاطئة
وتوقف السباق نحو نصف ساعة
ق ـبــل ان ي ـس ـتــأنــف ،ل ـكــن هــامـيـلـتــون
اض ـطــر إل ــى دخ ــول ال ـم ــرآب لتغيير
اإلط ــارات (صلبة) فــي استراتيجية

إستيبان أوكون يحتفل بالفوز

رمي المطرقة
وي ـ ـش ـ ــارك الـ ـقـ ـط ــري أش ـ ــرف
ال ـص ـي ـف ــي ( 26ع ـ ــام ـ ــا) ،حــامــل
ال ــذهـ ـبـ ـي ــة فـ ــي دورة األلـ ـعـ ــاب

البقالي يحلم بذهبية
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـح ـلــم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــداء الـ ـمـ ـغ ــرب ــي س ـف ـي ــان
البقالي بمنح بالده ميدالية
ذهـ ـبـ ـي ــة أولـ ـ ـ ــى ف ـ ــي األل ـ ـعـ ــاب
األولمبية منذ  ،2004عندما
يخوض اليوم سباق  3آالف
م موانع في أولمبياد طوكيو
الصيفي.
ُ
وي ـعـ ّـد الـبـقــالــي ( 25عــامــا)
أبـ ـ ـ ـ ـ ــرز آمـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـغـ ـ ــرب ف ــي

تامبيري وجاكوبس يحتفالن بالفوز

زفيريف يمنح ألمانيا أول ذهبية في التنس
مـنــح األل ـمــانــي ألـكـسـنــدر زفـيــريــف،
ال ـم ـص ـنــف ال ـخ ــام ــس ع ــال ـم ـي ــا ،ب ــاده
أول ــى مـيــدالـيــاتـهــا الــذهـبـيــة فــي فــردي
الـ ــرجـ ــال فـ ــي ك ـ ــرة الـ ـمـ ـض ــرب ب ـتــاريــخ
األلعاب األولمبية ،بعد فوزه في نهائي
أولمبياد طوكيو ،أمس ،على الروسي
كارن خاتشانوف .1-6 ،3-6
وك ــان زفـيــريــف أن ـهــى حـلــم الـغــرانــد
الذهبي للصربي نوفاك ديوكوفيتش
ف ــي الـ ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـه ــائ ــي ،ليصبح
ثاني العــب ألماني يتوج في الفردي،
بعد شتيفي غراف في أولمبياد سيول
.1988
وه ـ ــذه الــذه ـب ـيــة ال ـثــال ـثــة ألل ـمــان ـيــا،
بعد أن حصد بوريس بيكر وميكايل
شتيخ لقب زوجي الرجال في أولمبياد
برشلونة .1992
ً
وهيمن زفيريف على المباراة ،منجزا
المهمة خالل  79دقيقة أمام المصنف
 25عالميا المشارك تحت علم محايد.
وال ي ــزال زفـيــريــف يـبـحــث عــن لقبه

أوكون يتوج بجائزة المجر ...وهاميلتون يستعيد الصدارة
خاطئة لفريقه دفع ثمنها بخروجه
فــي الـمــركــز األخ ـيــر ،قبل أن يـتــدارك
الموقف ويدخل منافسة شرسة مع
ألونسو ،بطل العالم  2005و،2006
قبل أن ينتزع منه المركز الرابع في
اللفة  ،65ثم خطف المركز الثالث من

دقـ ــائـ ــق ،ف ـي ـم ــا ي ـ ـشـ ــارك مـعــه
فــي النهائي مــوا طـنــه محمد
تيندوفت.

اآلس ـي ــوي ــة  ،2018ب ـعــد تــأهـلــه
بـ ـفـ ـض ــل ت ـص ـن ـي ـف ــه الـ ـع ــالـ ـم ــي،
وشــارك الصيفي الــذي ُولــد في
م ـص ــر وانـ ـتـ ـق ــل إل ـ ــى ق ـط ــر ع ــام
 2011في أولمبياد ريو األخير
وحل سادسا ،فيما حل تاسعا
مرتين في بطولتي العالم 2015
و.2019
ويـ ـ ـش ـ ــارك أيـ ـض ــا ال ـم ـص ــري
مصطفى الجمل فــي تصفيات
يتأهل عبرها من يرمي المطرقة
أب ـعــد م ــن  77.50م ـتــرا أو على
األقل أفضل  12مشاركا.
وت ـخ ــوض ال ـم ـغــرب ـيــة رب ــاب
عرافي التي بلغت نصف نهائي
 800م الدور األول من
ت ـص ـف ـي ــات
 1500م.

ساينس قبل ثالث لفات من النهاية.
واس ـت ـعــاد هــامـيـلـتــون ال ــذي كــان
يسعى إلى الفوز الـ 100في مسيرته
االحترافية ،صدارة الترتيب العام من
فيرستابن ،بعدما كان يتخلف عنه
بفارق ثماني نقاط قبل سباق اليوم.

ون ـجــح فـيـتــل ،بـطــل ال ـعــالــم أرب ــع
مـ ـ ـ ــرات مـ ــن  2010ا لـ ـ ــى  ،2011فــي
الصعود على منصة التتويج للمرة
الثانية هذا العام بعد األولى في بعد
أذربيجان عندما حل ثانيا أيضا.

األول فــي ال ـب ـطــوالت ال ـك ـبــرى ،بـعــد أن
اقترب مرات عدة ،أبرزها عندما أهدر
تقدمه بمجموعتين دون رد في نهائي
"ف ــاش ـي ـن ــغ م ـ ـيـ ــدوز" أمـ ـ ــام ال ـن ـم ـســوي
دومينيك تيم في عام .2020
إال أن ــه سـيـضـيــف الـلـقــب األولـمـبــي
إلــى لقب البطولة الختامية في 2018
وألقابه األربعة في الماسترز.

ذهبية زوجي السيدات
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،أحـ ـ ـ ــرز ال ـث ـن ــائ ــي
ال ـت ـش ـي ـك ــي بـ ـ ــاربـ ـ ــورا كــراي ـت ـش ـي ـكــوفــا
وكاتيرينا سينياكوفا ذهبية منافسات
زوجـ ــي ال ـس ـي ــدات ف ــي ك ــرة ال ـم ـضــرب،
أم ـ ـ ــس ،وذه ـ ـبـ ــت ال ـم ـي ــدال ـي ــة ال ـف ـض ـيــة
للثنائي السويسري بليندا بنتشيتش
وفيكتوريا غولبيك ،وكانت البرونزية
لـلـثـنــائــي ال ـب ــرازي ـل ــي الورا بـيـغــوســي
ولويزا ستيفاني.
(أ ف ب)

أخبار منوعة
• أحـ ــرز الـبــريـطــانــي مــاكــس ويـتـلــوك
ذه ـب ـيــة م ـســاب ـقــة ح ـص ــان ال ـح ـلــق في
الـ ـجـ ـمـ ـب ــاز ،أم ـ ـ ــس ،ض ـم ــن م ـنــاف ـســات
الجمباز في األلعاب األولمبية المقامة
بطوكيو ،وذهـبــت الميدالية الفضية
للتايواني شيه كــاي لــي والبرونزية
للياباني كازوما كايا.
• أحـ ـ ــرزت ال ـص ـي ـن ـيــة ت ـي ـن ـغ ـمــاو شي
ذه ـب ـيــة ال ـم ـن ـصــة ال ـم ـت ـحــركــة  3م في
الغطس ،أمس ،ضمن األلعاب األولمبية
المقامة في طوكيو وذهبت الميدالية
الفضية لمواطنتها الصينية هان وانغ
والبرونزية لألميركية كريستا بالمر.
• أحــرز األسترالي مــات ويــرن ذهبية
سباق ليزر في رياضة الشراع ،أمس،
وذهبت الميدالية الفضية للكرواتي
تونتشي ستيبانوفيتش ،والبرونزية
للنرويجي هيرمان توماسغارد.
وفـ ـ ــي م ـس ــاب ـق ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات أحـ ـ ــرزت
الدنماركية آن -مــاري ريندوم ذهبية
سـ ـ ـب ـ ــاق لـ ـ ـي ـ ــزر رادي ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــراع
وذهبت الفضية للسويدية جوزيفين
أولسونوالبرونزية للهولندية ماريت
بوفميستر.
• قطع ثنائي الكرة الشاطئية القطري
ً
شريف يونس وأحمد تيجان شوطا
ً
إض ــاف ـي ــا ن ـحــو إح ـ ــراز م ـيــدال ـيــة ،بعد

بلوغه ربع النهائي أمس في أولمبياد
طوكيو.
وتغلب تيجان ويونس على الثنائي
األم ـي ــرك ــي األرب ـع ـي ـن ــي ن ـيــك لــوسـيـنــا
وفيليب دالهاوسر بمجموعتين مقابل
ً
واحدة ،ليضرب موعدا مع الفائز بين
البولنديين ميشال بريل وغرزيغورز
فياليك واإليطاليين باولو نيكوالي
ودانييلي لوبو.
وتخلف الثنائي ا لـقـطــري  21-14في
المجموعة األولى ،وفي الثانية بقيت
ال ـن ـت ـي ـجــة م ـت ـس ــاوي ــة ح ـت ــى حـسـمـهــا
القطريان  ،19-21قبل أن يخطف الثالثة
والمباراة .11-15
وق ـ ــال ي ــون ــس ال ـب ــال ــغ  26ع ــام ــا" :كـنــا
جاهزين لمباراة طويلة ألننا نعرف
بعضنا جيدا .لقد عسكرنا معا لمدة
شهر ونصف .كنا في أورالندو معهما
ً
ويعرفاننا جـيــدا" ،مضيفا "حتى في
ال ـت ـمــاريــن ،كــانــت مـبــاريــاتـنــا طــويـلــة.
األهم أن نستعيد طاقتنا بسرعة".
وك ــان شــريــف وتـيـجــانــي حققا ثالثة
انتصارات من ثالث مباريات في دور
المجموعات.
ويخوض الخاسران في نصف النهائي
مباراة فاصلة على البرونزية.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الغزو في زمن
«كورونا»

أ .د .غانم النجار

نحن اآلن في الذكرى  ٣١للغزو العراقي للكويت.
يقارب عدد المواطنين ممن هم دون  ٣٤سنة نحو
المليون إنسان ،أي أكثر من ثلثي إجمالي المواطنين،
فكيف يستقي أغلبية الكويتيين معلوماتهم عن أخطر
حدث في تاريخ البلد؟ وما المصادر التي يعتمدون
عليها في فهم ما جرى في الداخل؟
ي ـت ـســاء ل ال ـش ـبــاب ال ـص ـغــار بـلـهـفــة وت ـح ـفــز ذهـنــي
معرفي عما جرى في تلك الليلة الليالء ،ولو قلت لهم
إن الـغــزاة انسحبوا بسبب الخسائر التي أصابتهم
بسبب "كــورونــا" لصدقوا ذلــك ،ولــو زدت عليها أننا
شعب طيب قضى أعداؤه بالوباء لربما صدقوا.
أل مــر مــا ،ا خ ـتــارت السلطة (تنفيذية وتشريعية)،
طمس معالم الـغــزو ،وكأنها ترتدي قناع "كــورونــا"؛
ً
ً
تعلن شيئا بالعلن ،وتفعل عكسه ،بالعلن أيضا ،ولذلك
ً
توصل الطرفان حكومة و"شعبا" ،أيام ما كان لدينا
مجلس ،وشيء من سياسة ،إلى حل وسط ،وكأن الغزو
ً
ً
الماجن كان حال وسطا ،فشكلوا لجنة تقصي حقائق.
وكأن استباحة وطن بكامله ال تستحق لجنة تحقيق!
وزاد الـطـيــن بـلــة أن يبقى ذل ــك الـتـقــريــر حـتــى يومنا
ً
هذا سريا .وال يكفي القول بأن أجــزاء من التقرير تم
تسريبها للصحافة.
ماذا لو أن الغزو قد حدث في حقبة "كورونا" ،وبدون
مقدمات ،بدأ جيش االحتالل في التساقط بفعل الوباء،
ً
ً
وانسحب شيئا فشيئا وعاد إلى جحره ،لينقلب على
ً
الـقــائــد الـ ـض ــرورة؟! ربـمــا حينها كـنــا سنبني نصبا
ً
تذكاريا لـ"كوفيد  ،"١٩ -في ساحة الصفاة المهجورة،
بفعل فاعل .من يدري؟
نحن في زمــن غياب الوعي باألشياء ،وكــأن مسح
ً
ً
ً
الذاكرة صار أمرا مقصودا ،لكي ال يتذكر الناس شيئا،
وال يستفيد الناس من تجربة قاسية ،بقسوة فقدان
األح ـبــة مــن يــوســف ال ـم ـشــاري وع ـبــدالــوهــاب الـمــزيــن
وع ــادل الــرقــم ومـبــارك الـنــوت وأحـمــد قـبــازرد وأســرار
ال ـق ـب ـنــدي ،وك ــل ال ـش ـهــداء واألسـ ـ ــرى م ــن أك ـبــرهــم إلــى
ً
ً
أصغرهم ،الذين أضاء وا لنا طريقا مظلما.
وفي حين بذل القائمون على تقرير لجنة تقصي
ً
ً
الحقائق في الغزو العراقي جهدا كبيرا إلنجازه ،إال
ً
أنه ما زال سريا .فهل كان الهدف حجبه عن الناس؟
ً
أمــا آن األوان ألن يصدر التقرير بشكل رسمي ،بدال
من تسريبات صحافية ال سند لها؟ أما آن األوان لكي
يعرف أغلبية الشعب الكويتي ،الذي لم يعش محنة
ً
ً
الغزو يقينا ،ما جــرى ،بــدال من أقاويل هنا وأقاويل
هناك؟ أليس من المفترض أن يتم وضع مقرر دراسي
ل ـكــي يـفـهــم ال ـش ـبــاب م ــا جـ ــرى؟ ل ـيــس ب ـهــدف اج ـتــرار
المعاناة والتوجيه السلبي ضد العراق ،بقدر ما أن
يكون محطة لالستفادة من الــدرس ،وأي درس كان،
وأي درجات متدنية كانت درجاتنا فيه!

التطعيم  +الحذر
أكثر من تصريح…
وأكثر من إعالن…
وأكـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـخـ ـ ــص ع ـ ـ ـلـ ـ ــى قـ ـم ــة
المسؤولية…
ال ـك ــل ي ـع ـلــن ن ـج ــاح ح ـم ـلــة الـتـطـعـيــم،
ً
علما بأن هناك الكثيرين ممن اليزالون
بانتظار موعدهم ،رغم مرور أكثر من 5
شهور لتقديم الطلب.
ً
الهدف وفقا للمسؤولين هو الوصول
إل ــى مــا يـسـمــى بـمـنــاعــة الـقـطـيــع (Herd
 ،)Immunityأو بتعبير أ ل ـطــف مناعة
المجتمع.
مـ ــاذا ع ــن بـقـيــة ال ـ ــدول ال ـت ــي ســارعــت
بالتطعيم ،وتفوقت ،ووصلت إلى تطعيم
أكثر من  %70من السكان؟
م ـ ــاذا حـ ــدث لـ ـح ــاالت الـ ـك ــورون ــا؟ هل

بشارة انتهاء
«الحر»

د .ناجي سعود الزيد
ً
نقصت إلى درجة االختفاء تماما؟!
إسرائيل وجمهورية جزر السيشل هما
الدولتان اللتان في المقدمة بهذا المجال،
لكن ما أثار االستغراب هو بداية موجة
ارتفاع في عدد اإلصابات بالكوفيد .19
ووزارة الصحة اإلسرائيلية على وشك
البدء بإعطاء جرعة تنشيطية ثالثة من
ً
لقاح التطعيم قريبا لمن هم فوق الستين
ً
عاما من ُ
العمر.
م ــا يـجـعــل الـتـطـعـيــم ض ـ ــرورة ه ــو أن
ً
انـتـقــال الـمــرض لهم لــن يسبب أعــراضــا
حـ ــادة أو م ـضــاع ـفــات ،ب ــل ق ــد ال يسبب
أي أع ــراض ،لكن ذلــك ال يمنع أي حامل
للفيروس ،حتى إن كان قد تلقى التطعيم،
من نشر العدوى.
لذلك فإن االحترازات الصحية ،كلبس

الكمام والتباعد االجتماعي والمحافظة
على التعقيم والنظافة باستمرار ،يجب
ً
أن تكون الوسيلة لدرء الوباء ،خصوصا
أن انـتـشــار الـفـيــروس شبيه باالنتشار
ً
السريع للحصبة ( ،)chicken boxوفقا
لمركز الحماية مــن األم ــراض األميركي
(.)CDC
ليس لدى العالم حتى اآلن حل جذري
للقضاء على الوباء ،لكن لدينا كمجتمع
فرصة كبيرة لتفادي أي موجات قادمة
ب ــالـ ـح ــذر وتـ ــوخـ ــي ال ـ ـحـ ــذر الـ ـك ــام ــل مــن
االع ـت ـمــاد عـلــى الـتـطـعـيــم فـقــط وإن كــان
ً
ً
واجبا حتميا.

ّ
وضاح

خريف تونس...

nashmi22@hotmail.com

تونس الخضرا ّ
يهددها الخريف
بسنين عجاف
ويختم التهديد
ٍ
شي مرعب من ورا الباب ومخيف
عن غدر مرسوم شكله باحتراف
وكم سياسي قال متواضع نظيف
صار مركز كون من حوله الطواف
لـكــن ال ـســاعــه بـعـقــربـهــا النحيف
ما ترد للخلف أو تبدي انحراف

ألف مشارك في مكالمة واحدة
ً
ً
أطلقت منصة التراسل الفوري "تيليغرام" تحديثا جديدا
يوسع المشاركة في مكالمات الفيديو ،لتصل إلى أكثر من
ً
ألف شخص تقريبا.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني
المتخصص ،ونقله موقع سبوتنيك ،أمس ،أن "تيليغرام"
أضــافــت تحديثات جــديــدة إلــى تقنية مكالمات الفيديو
الجماعية ،التي سبق أن أطلقتها في يونيو الماضي.
ورغم أن "تيليغرام" وسعتها إلى أكثر من ألف شخص،
ً
فإن خيارات الشاشة ال تزال محدودة بـ 30شخصا فقط،
ويمكن أن يتم اختيارهم وضبطهم من باقي المشاركين
والتنقل فيما بينهم طوال مدة البث المرئي.

مواعيد الصالة

ً
يوتيوبر يسقط من جبل صريعا
ل ـق ــي "ي ــوتـ ـي ــوب ــر" دن ـم ــارك ــي
شهير حتفه إثر سقوطه بشكل
مأساوي من منحدر جبلي ،وقال
موقع "روسـيــا الـيــوم" ،أمــس ،إن
ألـبــرت ديــرلــونــد تــوفــي عــن عمر
ً
 22عاما.
وأفادت والدته لشبكة األخبار
الدنماركية المحلية " ،"TV2بأن
ابنها كــان يصور مقطع فيديو
ل ـق ـنــاتــه ف ــي م ـن ـط ـقــة Forcella

درايش

 Panaبـجـبــال األل ــب اإليـطــالـيــة،
مـضـيـفــة":نـحــن ف ــي ح ــزن كبير،
لـكـنــي أود أن ي ـع ــرف جـمـهــوره
ما حصل".
ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت "ن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوزويـ ـ ـ ــك" ع ــن
وسائل إعالم إيطالية قولها ،إن
صــانــع الـمـحـتــوى ال ــذي اشتهر
بصنع مقاطع فيديو موسيقية
ورسوم كوميدية ،سقط من جبل
سيسيدا في فال غاردينا من علو

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

ً
 656قدما يوم األربعاء الماضي
وان ـض ــم ال ـش ــاب ال ــراح ــل إلــى
«يوتيوب» بشهر فبراير ،2016
ً
وفـ ـق ــا ل ـق ـنــاتــه ع ـلــى م ـن ـصــة بث
الفيديوهات.
ول ـ ـ ـ ــدى ديـ ــرلـ ــونـ ــد أك ـ ـثـ ــر مــن
 171000مشترك على «يوتيوب»
وأكـثــر مــن  233000متابع على
«إنستغرام».

03:40
05:08
11:54
03:30
06:40
08:04

 6كالب تنهش خمسينية برازيلية
ً
لقيت سيدة حتفها ،أخيرا،
ف ــي الـ ـب ــرازي ــل ،ب ـعــد تـعــرضـهــا
لهجوم مــن ستة كــاب شرسة
من نوع "بيت بول".
وقالت "سكاي نيوز" ،أمس،
إن الحادثة وقعت عندما كانت
ً
مارلي دونيغا تيزورا ( 53عاما)
تزور صديقها في المزرعة التي
يعمل بـهــا ،بالقرب مــن مدينة
بيريغي في والية ساو باولو.

وتـ ـع ـ َّـرض ــت م ــارل ــي لـلـعــض
أك ـث ــر م ــن مـ ــرة ،لـتـلـقــى حتفها
متأثرة بجروحها ،رغم تدخل
اإلسعاف.
كذلك َّ
تعرض صديق مارلي
للعض أث ـنــاء مـحــاولـتــه إبـعــاد
ا لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاب ،إال أن تـ ـمـ ـكـ ـن ــه مــن
االح ـت ـم ــاء ب ــإح ــدى ال ـغ ــرف في
ً
المزرعة حال دون وفاته أيضا.
َّ
وتمكن عاملون في المزرعة

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

46
29
ً
 05:39صب ــاحـ ـ ــا
 07:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 01:06ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

ً ُ
من ضبط الكالب الحقا ،ونقل
الرجل المصاب إلى المستشفى
لتلقي العالج.
ووف ــق ت ـقــاريــر مـحـلـيــة ،فــإن
الشرطة صنفت الحادثة على
أن ـ ـهـ ــا "ح ـ ــال ـ ــة وف ـ ـ ـ ــاة بـ ـظ ــروف
مشبوهة".

وفيات

على غير الـعــادة في هــذا الوقت من الـعــامُ ،رصــد عــدد يتجاوز المئة من
طيور النحام الكبير (الفالمنجو) على شاطئ الشويخ األسبوع الماضي.
ويعتبر طائر "الفالمنجو" الجميل من الطيور المهاجرة التي تأتي إلى
ً
الكويت بأعداد كبيرة تتجاوز أحيانا األلف مع بداية اعتدال الجو لقضاء
ً
فصل الشتاء ،لكنه يقل جدا في منتصف يوليو.
ووجــوده بهذا العدد في ذلك التوقيت مخالف لعادته ،فهل يا ترى هو
ً
بشارة باعتدال الجو وانتهاء موجة الحر خصوصا مع ظهور بوادر كثيرة
ً
على "تغيير المناخ عالميا"؟ الصورة بعدسة عبدالمجيد الشطي.

سالم عبدالله حسين الزقاح

 54عاما ،شيع ،ت65100313 :

فضة سعد مبرك مبارك

 83عاما ،شيعت ،ت55617616 ،97801482 :

عبيد سعد عيد الغربه

 75عاما ،شيع ،ت66550043 ،99085899 :

موضي عبدالله إبراهيم السبيعي

زوجة عبدالله خالد العبدالجادر
 75عاما ،شيعت ،ت66557232 ،98989521 :

صالح سعد المال المبارك

 73عاما ،شيع ،ت96666037 ،99990965 ،96933696 :

مريم علي حسين الخرس

أرملة حسين حسن حسين الخرس
 91عاما ،شيعت ،ت99923895 ،99618574 :

هزاع مفلح الدبيس الرشيدي

 94عاما ،شيع ،ت96602295 ،65556006 ،99655664 :

أحمد فهيد غمالس الخرينج

 54عاما ،شيع ،ت66166671 ،99021947 :

مناور مسعود اليحيا البطحاني

 79عاما ،شيع ،ت99199989 ،99599949 :

نوال معيتق مصيبيخ

 63عاما ،شيعت ،ت99889895 :

غذير عبطان راضي الشمري

 74عاما ،شيع ،ت55555588 ،99000030 :

سعاد عبدالكريم يعقوب

زوجة سعد عوض الرميح
 66عاما ،شيعت ،ت99510800 :

ناصر خزام ناصر القصير

 66ع ــا م ــا ،ش ـيــع ،ت،97282228 ،55576444 ،50050300 :
52222555

نادية محمد عواد الحريجي

 49عاما ،شيعت ،ت66494699 ،96060110 ،51696900 :

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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