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باسل الصباح لـ ةديرجلا :.أمامنا تحديات

محليات

أبرزها عودة دوام طلبة المدارس والتحورات المستقبلية لـ «كورونا»
• الوافدون المطعمون داخل الكويت يمكنهم المغادرة والعودة بسهولة
حتى من الدول عالية الخطورة وفق االشتراطات الصحية
ً
• السماح بدخول من تلقوا اللقاح خارج البالد بشرط اعتماد شهاداتهم إلكترونيا
الوضع الوبائي في العالم غير مستقر
والفيروس منتشر في شتى أرجائه
وسط مؤشرات تبعث على التفاؤل بعودة الحياة
الـطـبـيـعـيــة ،فــي ظــل انـخـفــاض أعـ ــداد المصابين
ب ـ "ك ــورون ــا" ،ون ــزالء المستشفيات وغ ــرف العناية
المركزة وتصاعد وتيرة التطعيم بمعدالت جيدة،
بفضل جهود حثيثة مضنية قامت بها وزارة
ً
ً
الصحة ،لتفرض على الكويت سياجا حصينا
ً
مــن االح ـتــرازات حــرصــا على صحة أبنائها
ومقيميها ،متحملة شتى أنواع االنتقادات،
كشف الوزير الشيخ د .باسل الصباح أن أمام
منظومتنا الصحية جملة من التحديات في
المرحلة المقبلة.
وقــال الصباح ،في تصريح لـ "الجريدة"،
وضع فيه النقاط على الحروف ،إن أبرز هذه
الـتـحــديــات ع ــودة دوام الطلبة إل ــى ال ـمــدارس،
ً
فضال عما قد يأتي به المستقبل من متحورات
مستجدة للفيروس.
وع ــن وافـ ـ ــدي الـ ـ ــدول "عــال ـيــة الـ ـخـ ـط ــورة" ،أك ــد أنــه
يمكنهم مغادرة الكويت والعودة إليها بكل سهولة،
وفق االشتراطات الصحية ،ومنها أن يكون كل منهم
قــد تلقى جرعتين مــن لـقــاح معتمد داخ ــل الـكــويــت،

«طوارئ كورونا»:
حضانات المعاقين
غير مشمولة باإلغالق
●

جورج عاطف

أنهت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا اللغط
الدائر حول استثناء أو شمول بعض الحضانات،
ً
بقرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بشأن إغالق
كل األنشطة الخاصة باألطفال ،بما فيها النوادي
الصيفية ،حتى مطلع سبتمبر المقبل ،مؤكدة
ضرورة إغالق دور حضانات األطفال الخاصة.
وقالت اللجنة ،في مجمل ردهــا بهذا الشأن،
والــذي اطلعت عليه «الجريدة» :إن «الحضانات
المعنية بشؤون ذوي اإلعاقة غير مشمولة بقرار
اإلغالق».
وش ـ ــددت م ـص ــادر «ال ـ ـشـ ــؤون» ع ـلــى أن ت ـ ّ
ـذرع
بعض أصحاب الحضانات بعدم تزويدهم بقرار
ً
اإلغالق لن يجدي نفعا ،ولن يعفيهم من العقوبات
ً
المقررة قانونا في حال اإلصرار على الفتح ،وعدم
االلتفات إلى نــداءات الــوزارة المتكررة بضرورة
تطبيق القرار.
٠٤

أ مــا مــن تلقوا تطعيمات خارجها فيجب أن تعتمد
ً
شهاداتهم إلكترونيا عن طريق موقع وزارة الصحة
االلكتروني خالل  5أيام عمل ،ومن ثم يدخلون البالد
بال صعوبات.
وأوضح وزير الصحة أن الوضع الوبائي الحالي
في العالم غير مستقر ،والفيروس منتشر في شتى
ً
أرجــائــه ،مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية منبهرة
من أداء الكويت في التعامل مع الوباء ،السيما بكثرة

ً
الفحوصات التي تصل إلى  16ألف مسحة يوميا ،في
ً
ً
حين أن هناك دوال كبيرة ال تتخطى حاجز الـ  20ألفا.
ً
وشدد مجددا على ضرورة االلتزام باالحترازات
الـصـحـيــة ل ـلــوقــايــة م ــن ه ــذا ال ـف ـي ــروس وت ـح ــورات ــه،
وأهمها تلقي التطعيم والتباعد وتجنب التجمعات
ً
غير اآلمنة ،داعيا الله تعالى أن يديم على الجميع
نعمة الصحة والعافية ويحمي وطننا الغالي الكويت
من كل سوء.

«االستثمار» :التزامات «االحتياطي العام»
تؤثر على السمعة المالية للدولة

• الهيئة أكدت أن األوضاع االقتصادية الصعبة تسببت في شح سيولة الصندوق
• مستعدة للنظر في زيادة رأسمال «االئتمان»  500مليون دينار للمطلقة واألرملة
●

علي الصنيدح

في وقت جددت تأكيدها على
شــح ال ـمــوارد المالية فــي ظــل ما
أس ـم ـتــه «األوض ـ ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة
الصعبة الراهنة» ،ومــا نتج عنه
من انخفاض في سيولة صندوق
االحتياطي العام ،أعلنت الهيئة
الـعــامــة لــاسـتـثـمــار اسـتـعــدادهــا
لـ ـلـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص زي ـ ـ ـ ــادة
ً
ال ـم ـص ــروف ف ـع ـل ـيــا ت ـحــت مظلة
المادتين « 28مكرر» و« 28مكرر
أ» من قانون بنك االئتمان.
وقــالــت الـهـيـئــة ،فــي مذكرتها

الـتــي أرفقها وزيــر المالية وزيــر
الـ ــدولـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة
واالس ـت ـث ـمــار خليفة ح ـمــادة في
رده على ســؤال برلماني للنائب
د .ع ـبــدال ـعــزيــز الـصـقـعـبــي حــول
ام ـت ـن ــاع «االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» ع ــن دف ــع
الزيادة المقررة لرأسمال البنك،
والمقدرة بـ  500مليون دينار ،إن
إدارة الصندوق ملقى على عاتقها
التزامات كبيرة تجاه المتطلبات
الـ ـشـ ـه ــري ــة ل ـل ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـع ــام ــة
لـلـكــويــت ،إضــافــة إل ــى متطلبات
مالية تجاه «كورونا» ،وأخرى ذات
تأثير على السمعة المالية للدولة.

اقتصاديات

المرزوق102.2 :
مليون دينار أرباح
«بيتك» بالنصف
األول
07

السيسي يرفع سعر الخبز
َّ
المدعم ويتحمل المسؤولية
●

• «الصحة العالمية» منبهرة بأدائنا
في التعامل مع الوباء

ً
• مسحاتنا اليومية تتجاوز  16ألفا
ً
بمعدل يفوق دوال كبيرة

القاهرة  -حسن حافظ

ـرار غير شعبي يكشف عــن نية واضـحــة فــي مضي قطار
فــي ق ـ ٍ
ً
اإلصالح االقتصادي قدما بغض النظر عن ضحاياه ،أعلن الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي أمس ،رفع ثمن رغيف الخبز المدعوم
(يباع بـ  5قروش والجنيه به  100قــرش) ،لتوفير األمــوال الالزمة
لمنظومة التغذية المدرسية التي تبلغ تكلفتها نحو  8مليارات
ً
ً
ّ
وتحمل الرئيس
جنيه ،في خطو ٍة أثارت جدال هائال في الشارع،
ً
مسؤوليتها شخصيا.
ّ
وتـحــدى السيسي بـقــراره ذكــرى سيئة كبلت يــد صــانــع الـقــرار
ً
المصري على مدار نصف قرن تقريبا ،إذ سبق أن اتخذ 02

أفغانستان :حرب شوارع في لشكركاه
والجيش يدعو المدنيين إلخالئها
ع ـل ــى وق ـ ــع ح ـ ــرب الـ ـش ــوارع
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات الـ ـعـ ـنـ ـيـ ـ ّف ــة
ال ـم ـس ـت ـم ـ ّـرة م ـن ــذ أي ـ ـ ــام ،ح ــض
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش األف ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــي ،أمـ ـ ــس،
المدنيين على إخالء لشكركاه،
ً
ت ـم ـه ـيــدا ل ـشــن ه ـج ــوم مـضــاد
على متمردي «طالبان» ،الذين
يـ ـح ــاول ــون م ـنــذ أي ــام 02

وأوض ـحــت الهيئة أن «الـجــزء
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــدفـ ـ ــوع م ـ ــن رأس ـ ـم ـ ــال
البنك وق ــدره  500مليون دينار
ً
م ـخ ـص ــص ق ــان ــونـ ـي ــا ل ـمــواج ـهــة
ال ـحــاالت المنصوص عليها في
المادتين ،ويتعلق بتقديم القرض
بال فوائد وبما ال يجاوز قيمته
المنصوص عليها بغرض توفير
السكن المالئم للمرأة الكويتية
ً
ً
المطلقة طــاقــا بــائـنــا ،واألرم ـلــة
وألي منهما أوالد إذا لــم تتوفر
لديهما شروط األسرة المستحقة
للرعاية السكنية ،أو سكن مالئم
بقيمة إيجارية منخفضة».

«االئتمان» يطلق خدمة
القرض العقاري بتقنية
الذكاء االصطناعي

محليات
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ندوة «الشفافية»:
مكافحة الفساد تبدأ
من التعليم

مسك وعنبر

خطة «عودة المدارس»
على طاولة مجلس
الوزراء اليوم
●

فهد الرمضان

كشفت م ـصــادر مطلعة أن وز ي ــر التربية
د .علي المضف سيعرض اليوم على لجنة
طوارئ كورونا بمجلس الوزراء خطة وزارته
بشأن عودة الطلبة إلى المدارس مطلع العام
الدراسي الجديد.
وب ـي ـن ـمــا ص ـ ــرح الـ ــوزيـ ــر ال ـم ـض ــف ،أم ــس،
بــأن "التربية" ملتزمة بتطبيق االشتراطات
االحترازية والتباعد الجسدي الموصى به
ً
من وزارة الصحة ،مؤكدا الحرص على سالمة
الطلبة ،ذكرت المصادر أن "التربية" وضعت
لمساتها األخ ـي ــرة عـلــى الـخـطــة الـتــي بنيت
على أساس عودة كاملة للطلبة إلى مقاعدهم
الدراسية ،موضحة أن المدارس ذات الكثافة
ا لـعــا لـيــة سيقسم طلبتها إ ل ــى مجموعتين
وفترتي دوام لتحقيق التباعد.
وأوض ـح ــت أن مـســؤولــي ال ـــوزارة 02

 7.8ماليين دينار
أرباح «بورصة الكويت»
في النصف األول
بنمو %39
٠٩

ً
ً
ّ
إيران تنصب رئيسا «جهاديا»
وأول اجتماعاته خليجي

َْ
فقد السيطرة على  ٤سفن بالخليج
وإسرائيل تحشد لجباية ثمن هجوم ُعمان
في ظل مخاوف من احتمال االنزالق باتجاه المزيد
مــن سـيــاســات الـتـشــدد الــداخـلـيــة وال ـخــارج ـيــةّ ،
نصب
ال ـم ــرش ــد اإليـ ــرانـ ــي ع ـلــي خــام ـن ـئــي ،أم ـ ــس ،األص ــول ــي
ً
ً
المحافظ إبراهيم رئيسي ،رسميا رئيسا للجمهورية،
وسط توقعات مراقبين بأن تكون حكومته "جهادية
وحكيمة وشجاعة" بكل االتجاهات.
وبعد مصادقته على نقل السلطة التنفيذية من سلفه
المعتدل حسن روحاني إليه ،دعا المرشد رئيسي إلى
تسريع تشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان ،الذي من
ً
المقرر أن يحلف اليمين أمامه غدا قبل مباشرة عمله،
ً
م ــؤك ــدا أن "ال ـظ ــروف ال تقتضي الـتــأخـيــر فــي تأليف
الحكومة".
وأش ــار إلــى أن "تـحــركــات الـعــدو الـيــوم تتركز على
ال ـت ـحــركــات اإلع ــام ـي ــة وال ــدع ــائ ـي ــة أك ـث ــر م ــن األمـنـيــة
ً
واالقتصادية" ،مطالبا بتعزيز العمل اإلعالمي اإليراني
وتقويته في مواجهة "األعداء".
من جهته ،شــدد رئيسي على أنــه سيعمل 02
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األمير يستقبل المحمد واألصفر والعسعوسي والظفيري استقباالت ولي العهد
اس ـت ـق ـبــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ــواف
األح ـمــد ،بقصر بـيــان صباح
أمـ ـ ــس ،س ـم ــو ال ـش ـي ــخ نــاصــر
المحمد.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل س ـ ـمـ ــوه ،وزيـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور أح ـ ـمـ ــد
ال ـن ــاص ــر ،ح ـيــث ق ــدم لـسـمــوه
محافظ حولي علي األصفر،
واألمين العام لمجلس الوزراء
وائ ـ ــل ال ـع ـس ـع ــوس ــي ،ون ــائ ــب
وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة مـ ـج ــدي
ال ـظ ـف ـي ــري ،وذلـ ـ ــك بـمـنــاسـبــة
ت ـع ـي ـي ـن ـه ــم فـ ـ ــي م ـن ــاص ـب ـه ــم
الجديدة.
حـ ـض ــر الـ ـمـ ـق ــابـ ـل ــة رئ ـي ــس
ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان األم ـ ـ ـيـ ـ ــري ال ـش ـي ــخ
مبارك الفيصل.

ولي العهد مستقبال المحمد أمس

ً
األمير مستقبال الناصر ومحافظ حولي أمس

رسالة لألمير من رئيس الوزراء العراقي
الخالد التقى محافظ حولي وأمين مجلس الوزراء ونائب وزير الخارجية

الخالد خالل تسلمه رسالة لالمير من الكاظمي
استقبل رئيس مجلس ال ــوزراء ،سمو الشيخ
صـبــاح ال ـخــالــد ،بـحـضــور وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
مجلس األمــة ،مـبــارك الحريص ،فــي قصر بيان،
أمــس ،ممثل رئيس مجلس ال ــوزراء بجمهورية
الـ ـع ــراق مـصـطـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ،وزي ـ ــر الـتـخـطـيــط
الدكتور خالد النجم ،والوفد المرافق له ،بمناسبة
زيارته للبالد.
وت ـس ـلــم س ـم ــوه ،خ ــال ال ـل ـق ــاء ،رس ــال ــة خطية
موجهة إلــى صاحب السمو أمير الـبــاد الشيخ
ن ـ ـ ـ ــواف األحـ ـ ـم ـ ــد م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي.
ح ـضــر الـمـقــابـلــة رئ ـيــس دي ـ ــوان س ـمــو رئـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ع ـبــدالـعــزيــز ال ــدخ ـي ــل ،واألم ـيــن

ً
بشارة أمينا للمنظمة
اإلقليمية لحماية
البيئة البحرية
●

العام لألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية الدكتور خالد مهدي.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه ،وزي ــر ال ـخــارج ـيــة وزي ــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء الشيخ الدكتور
أحمد الناصر ،حيث قدم لسموه محافظ حولي
عـلــي األص ـف ــر ،واألم ـي ــن ال ـع ــام لـمـجـلــس الـ ــوزراء
ال ـم ـس ـت ـشــار وائ ـ ــل ال ـع ـس ـع ــوس ــي ،ون ــائ ــب وزي ــر
الـخــارجـيــة السفير مـجــدي الـظـفـيــري ،بمناسبة
تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
ح ـضــر الـمـقــابـلــة رئ ـيــس دي ـ ــوان س ـمــو رئـيــس
مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل.

العراق :استكمال أعمال مركز
الكويت للجراحة بالبصرة
قــال وزي ــر التخطيط الـعــراقــي ،الــدكـتــور خــالــد النجم ،إنــه تم
استكمال األعمال بمركز الكويت للجراحة في محافظة البصرة
الشهر الـمــاضــي ،بعد توقفه ألسـبــاب فنية ،مشيرا إلــى وجــود
مشاريع مستقبلية بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية،
بعد االنتهاء من المشاريع الحالية.
وأضاف النجم في تصريح لـ»كونا» ،أمس ،على هامش زيارته
للمعهد العربي للتخطيط ،أنه تم العمل بجزء من قرض تم إقراره
بمؤتمر إعمار العراق عام  2018بمليار دوالر ،مشيرا إلى أنه تم
االتفاق على استكمال اإلجراءات لمستشفى بسعة  600سرير في
محافظة نينوى ،ومستشفى بسعة  200سرير بمحافظة السماوة.
وذكــر أن وزارة التخطيط العراقية لديها تعاون مستمر مع
«العربي للتخطيط» ،مبينا أنه في طور التوقيع لمذكرة تفاهم مع
المعهد لرفد الموظفين في الوزارات العراقية المختلفة بدورات
سواء افتراضية (أونالين) أو حضوريا.
مــن جـهـتــه ،ق ــال وك ـيــل الـمـعـهــد ،د .ول ـيــد عـبــد مـ ــواله ،إن ــه تم
التطرق خــال زيــارة الــوزيــر العراقي للمعهد إلــى تعزيز أوجه
التعاون المشترك في عدة أنشطة ،أهمها في ما يتعلق بمنظومة
التخطيط.
وأوض ــح عـبــد م ــواله أن الــوزيــر والــوفــد الـعــراقــي الـمــرافــق له
تطرقوا أيضا للتحول إلى موازنة البرامج ،واألداء في العراق،
ومعالجة أوجه الخلل في سياسة التوظيف الحكومية من ضعف
اإلنتاجية وبعض االختالالت األخرى.
وبين أن المعهد يقوم من خالل أنشطة مختلفة ببناء القدرات،
وتقديم البحوث وتقديم الدعم المؤسسي لمختلف الدول العربية،
الفتا إلى أنه تم االتفاق خالل المباحثات على التوجه إلى برمجة
عدد من البرامج لتدريب بعض المدربين في وزارة التخطيط
العراقية ،وبعض الوزارات األخرى.
وأفاد أنه تم االتفاق مبدئيا على تقديم دراسة استشارية
تـضــع ال ـش ــروط الـمـبــدئـيــة وال ـظ ــروف الـمــائـمــة ،لـبـنــاء خطة
متكاملة إلصالح منظومة التوظيف الحكومية.

مال الله :دور الكويت في دعم العمل
العربي المشترك محل تقدير
«العربي للتخطيط» و«األعيان األردني» وقعا مذكرة للتعاون
وقع المعهد العربي للتخطيط
وم ـ ـج ـ ـلـ ــس األع ـ ـ ـيـ ـ ــان األردن ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
أمــس األول ،مــذكــرة تـفــاهــم يقدم
ب ـم ــوج ـب ـه ــا ال ـم ـع ـه ــد لـلـمـجـلــس
مجموعة من البرامج التدريبية
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
االستشارية والبحثية والدعمين
الفني والمؤسسي.
ووق ــع ال ـمــذكــرة الـمــديــر الـعــام
للمعهد العربي للتخطيط د .بدر
مال الله ورئيس مجلس األعيان
األردن ـ ــي فـيـصــل ال ـفــايــز ف ــي مقر
المجلس بالعاصمة عمان.
وتنص المذكرة ومدتها أربع
س ـنــوات عـلــى أن يعمل الـطــرفــان
على تعزيز أطر التعاون المشترك
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت ب ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات
والتدريب واالستشارات والدعم
الـفـنــي وال ــدراس ــات والملتقيات
والفعاليات التنموية.
وقـ ــال م ــال ال ـل ــه لـ ـ «ك ــون ــا» ،إن
ً
مـ ــذكـ ــرة ال ـت ـف ــاه ــم ت ـش ـك ــل إط ـ ــارا
للتعاون ما بين مجلس األعيان
األردن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ـع ــرب ــي
ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط يـ ـ ـق ـ ــدم ب ـم ــوج ـب ـه ــا
الـمـعـهــد خــدمــاتــه لـلـمـجـلــس في
مجال بناء القدرات واالستشارات

وال ــدع ــم الـمــؤسـســي وال ــدراس ــات
االستشارية.
وأضــاف مــال الله ،أن المذكرة
ه ــي ال ـثــان ـيــة م ــع األم ـ ــة األردن ـ ــي
«ال ـنــواب واألع ـيــان» ،بعد أن وقع
ال ـم ـع ـهــد ق ـب ــل ن ـح ــو عـ ــام م ــذك ــرة
ً
مماثلة مع مجلس النواب مشيدا
بالتقدير الذي تحظى به الكويت
في األردن لدورها في دعم العمل
العربي المشترك.

عالقات متجذرة
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،وص ـ ـ ــف رئ ـي ــس
مجلس األع ـيــان األردن ــي فيصل
الـ ـف ــاي ــز ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـك ــوي ـت ـي ــة -
األردنية بأنها «عالقات متجذرة
ً
وراسـ ـخ ــة» م ـش ـيــرا إل ــى الــراب ـطــة
الــوثـيـقــة بـيــن سـمــو أم ـيــر الـبــاد
ال ـش ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد وأخ ـي ــه
الـعــاهــل األردنـ ــي الـمـلــك عبدالله
الـ ـث ــان ــي عـ ـل ــى أسـ ـ ــس االح ـ ـتـ ــرام
المتبادل.
وأض ــاف الـفــايــز ،أن الـعــاقــات
والروابط بين البلدين الشقيقين
يعززها لـقــاء ات دوري ــة مشتركة
ت ـ ـهـ ــدف نـ ـح ــو إي ـ ـج ـ ــاد الـ ـحـ ـل ــول

لـ ـقـ ـض ــاي ــا اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم وال ـم ـن ـط ـق ــة
العربية ضمن إطار العمل العربي
المشترك.
من جهته ،أكــد رئيس مجلس
ال ـ ـن ـ ــواب األردن ـ ـ ـ ـ ــي ع ـبــدال ـم ـن ـعــم
ال ـع ــودات عـمــق وتـمـيــز الـعــاقــات
األردنية  -الكويتية ،التي يسودها
االح ـ ـ ـتـ ـ ــرام الـ ـمـ ـتـ ـب ــادل وت ـط ــاب ــق
المواقف فــي القضايا اإلقليمية
والدولية في إطار عالقات متميزة
تجمع بين القيادتين في البلدين
وتنسق لخير ومصلحة الشعبين
الشقيقين.
وق ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــودات ،إن خ ـطــوط
ً
الـ ـت ــواص ــل م ــع ال ـك ــوي ــت «دائـ ـم ــا
م ـتــاحــة» سـ ــواء م ــن خ ــال سفير
ال ـك ــوي ــت ف ــي األردن أو مـجـلــس
األمة الكويتي فيما تجمع البلدين
قواسم مشتركة كثيرة بما يخدم
الشعبين الشقيقين ويصب في
مصلحة العمل العربي المشترك.

النهام ألصحاب الحسينيات :التزموا بالقوانين واإلرشادات الصحية
«تذليل جميع العقبات ألداء الشعائر بكل اطمئنان»
●

عادل سامي

ُعـقــد ،أمــس ،االجتماع ال ــوزاري
االس ـت ـث ـنــائــي لـمـجـلــس الـمـنـظـمــة
اإلقليمية لحماية البيئة ،عن طريق
االتصال المرئي.
و قــا لــت الهيئة ا لـعــا مــة للبيئة،
في بيان لها ،إن وزير النفط وزير
التعليم العالي د .محمد الفارس،
بحضور المدير العام باإلنابة في
الهيئة د .عبدالله الــزيــدان ،ترأس
االجتماع االستثنائي ،والذي تمت
فـيــه مناقشة واعـتـمــاد توصيات
اللجنة التنفيذية المطروحة في
جدول األعمال ،ومن أهمها ترشيح
وتعيين األمين التنفيذي للمنظمة
اإلقليمية لحماية البيئة البحرية
د .جـ ــاسـ ــم ب ـ ـ ـشـ ـ ــارة ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
مناقشة األ م ــور المالية الخاصة
بالمنظمة.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
بقصر بيان صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
واستقبل سـمــوه ،وزي ــر الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة
لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ ال ــدك ـت ــور أحـمــد
ال ـن ــاص ــر ،ح ـيــث ق ــدم ل ـس ـمــوه م ـحــافــظ ح ــول ــي علي
األصفر ،واألمين العام لمجلس الــوزراء المستشار

وائــل العسعوسي ،ونائب وزيــر الخارجية السفير
مجدي الظفيري ،وذلك بمناسبة تعيينهم بمناصبهم
الجديدة.
وحـضــر المقابلة مــديــر مكتب سمو ولــي العهد
ال ـفــريــق مـتـقــاعــد ج ـم ــال ال ــذي ــاب ،ووك ـي ــل ال ـش ــؤون
الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.

محمد الشرهان

دعــا وكيل وزارة الداخلية الفريق
عصام النهام ،أصحاب الحسينيات
إلى ضرورة اتباع التعليمات وااللتزام
ب ــالـ ـق ــوانـ ـي ــن واإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات األم ـن ـي ــة
وال ـص ـح ـي ــة ،وال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـمــاعــي

عودة مراكز خدمة المواطن
المسائية الثالثاء
أعلنت وزارة الداخلية ،أمس األول ،إعادة العمل بجميع مراكز
خدمة الـمــواطــن التي تعمل بنظام الفترة المسائية اعـتـبــارا من
الثالثاء  10الجاري.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني في بيان صحافي
إنه سيتم استقبال المراجعين في هذه المراكز بجميع المحافظات
من الثالثة عصرا حتى السابعة مساء.

خطة «عودة المدارس» على طاولة...
سيعرضون في اجتماع اليوم آلية تطبيق الخطة ووجهة نظر
"التربية" بهذا الشأن ،الفتة إلى أن الخطة تتضمن مسارين
آخرين بالعودة الجزئية والتعليم المدمج ،إضافة إلى آخر
االحتماالت وهو التعليم عن ُبعد.

السيسي يرفع سعر الخبز َّ
المدعم...

الرئيس األسبق أنــور الـســادات ،قــرارات مماثلة رد عليها الشعب
بانتفاضة فــي  18و 19يناير ُ ،1977عـ ِـرفــت ب ـ «انتفاضة الخبز»،
وأجبرته على التراجع عنها ،وظلت هذه الذكرى حاضرة في ذهن
خلفه حسني مبارك ،الذي رفض المساس بسعر الخبز على مدار
ً
ثالثين عاما.
وقــال السيسي ،فــي كلمة على هامش افتتاح مدينة صناعية
غذائية بمحافظة المنوفية أمس ،إنه «جاء الوقت أن رغيف العيش
ً
ً
أبو خمسة صاغ يزيد ثمنه .ليس معقوال أن أعطي  20رغيفا بثمن
سيجارة ،على الهواء أقولها لكل المصريين :هــذا األمــر يجب أن
ً
يتوقف» ،الفتا إلى أن هذا اإلجراء يهدف إلى توفير األموال الالزمة
لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس.
ً
وبدا السيسي واعيا لكلفة القرار غير الشعبي ،إذ قال إن البعض
يفضل أن يتحمل وزير التموين أو الحكومة مغبة إعالن القرار ،إال
ً
أنه قرر أن يتحمل مسؤوليته ،قائال« :ماحدش يقولي ماتقربش
لسعر الرغيف؛ ال ،هقرب منه ،وبقولها على الهواء للناس كلها،
ألننا نــاس جادين وأمـنــاء وشــرفــاء .إحنا مأمونين على مصائر
بالدنا وشعوبها».
وفي حين دعاد للحفاظ على ما تبقى من األراضي الزراعية ،أكد
ً
الرئيس أن حصة مصر من مياه النيل لن تقل ،محذرا من مشكلة
الــزيــادة السكانية وآثــارهــا السلبية على توفير المياه لألجيال
المتزايدة.
١٦

داخ ـ ــل الـحـسـيـنـيــات وخ ــارج ـه ــا ،في
ظل الظروف التي تمر بها البالد في
مــواج ـهــة ان ـت ـشــار «ك ــورون ــا» ،مـشــددا
على ضرورة التعاون مع رجال األمن
الذين سيتواجدون بشكل دائم خالل
ه ــذه الـفـتــرة للتسهيل عـلــى مــرتــادي
الحسينيات.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده النهام
فــي مبنى الـ ــوزارة ،أم ــس ،مــع ممثلي
الـحـسـيـنـيــات ،بـحـضــور وك ـيــل وزارة
ال ـص ـح ــة ال ــدكـ ـت ــور م ـص ـط ـفــی رضـ ــا،
والــوك ـيــل ال ـم ـســاعــد ل ـش ــؤون ال ـمــرور
وال ـع ـم ـل ـيــات الـ ـل ــواء ج ـم ــال ال ـصــايــغ،
والوكيل المساعد لشؤون األمن العام
ال ـل ــواء ف ــراج الــزع ـبــي ،ووكـيـلــة وزارة
الـصـحــة الـمـســاعــدة ل ـشــؤون الصحة
ال ـع ــام ــة ال ــدكـ ـت ــورة ب ـث ـي ـنــة ال ـم ـضــف،
والمديرين العامين المعنيين.
وف ــي ب ــداي ــة ال ـل ـق ــاء ،رح ــب الـنـهــام
بــالـحـضــور ،ونـقــل لـهــم تـحـيــات وزيــر
الداخلية الشيخ ثامر العلي ،موجها

أفغانستان :حرب شوارع في...
السيطرة على تلك المدينة ،وهي عاصمة والية هلمند الرئيسية
في جنوب البالد.
وقال الجنرال سامي سادات ،القائد العسكري األعلى رتبة في
جنوب البالد ،لسكان المدينة« :نطلب منكم أن تغادروا منازلكم
في أسرع وقت .سنواجه متمردي طالبان ونقاتلهم بقوة ،ولن
نترك أي عنصر منهم على قيد الحياة».
ويأتي نــداء الجيش بعد وقت قصير من إحصاء بعثة األمم
ً
المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ،أمس ،مقتل  40مدنيا
على األقل وإصابة  118آخرين ،خالل معارك لشكركاه ،حيث يقيم
 200ألف نسمة.
وقال أحد السكان إن «طرفي القتال يتواجهان من شارع الى
ً
ً
آخر ،والطيران األفغاني يقصف تقريبا كل دقيقة» ،مضيفا «إنه
اليوم الرابع من معارك شرسة داخل المدينة .بعض السكان غادر...
لكن كثيرين ما زالوا محتجزين فيها».
وأوضح أن «مقاتلي طالبان في كل مكان على دراجات نارية»،
ً
مؤكدا أن «القوات األفغانية تقصف منازل يختبئون فيها».
ّ
وأعلنت وزارة الــدفــاع األميركية شــن ســاح الـجــو األميركي
غارات في لشكركاه .ومن شأن خسارة السيطرة على تلك المدينة
أن تشكل ضربة كبرى ،استراتيجية ومعنوية ،للحكومة.
وفي هيرات ،تمكنت القوات الحكومية من ّ
صد المتمردين من
أنحاء عـ ّـدة في المدينة ،بما في ذلــك محيط المطار ،الــذي ُي ّ
عد
بمثابة شريان حيوي إليصال اإلمدادات.
وهتف مئات السكان «الـلــه أكـبــر» ،مــن على أسطح منازلهم،
بعدما تمكنت القوات الحكومية من ّ
صد هجوم للمتمردين.
وأفـ ــاد الـمـتـحــدث بّــاســم حــاكــم ه ـي ــرات ،جـيــانــي ف ــره ــاد ،بــأن
ً
الواليات المتحدة شنت غارات ليال في المدينة.
في هذه األثناء ،اتهمت الواليات المتحدة وبريطانيا «طالبان
بقتل عشرات المدنيين في عمليات قتل ثأرية ،يمكن أن ترقى إلى

النهام خالل اجتماعه مع أصحاب الحسينيات أمس
ال ـش ـك ــر إل ـ ــى أصـ ـح ــاب ال ـح ـس ـي ـن ـيــات
وروادهـ ــا على تعاونهم وتواصلهم
الدائم مع الوزارة.
وأكد النهام سعي الوزارة إلى تذليل
جـمـيــع الـعـقـبــات ألداء الـشـعــائــر بكل
اطمئنان وارتياح ،مشيدا بقدرة أبناء
الكويت والجهات المعنية على القيام
بالمهام المنوطة بهم بكفاءة واقتدار.

واس ـت ـم ــع وك ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
إل ــى مــاح ـظــات واقـ ـت ــراح ــات ممثلي
الـحـسـيـنـيــات ،وت ــم ط ــرح ال ـعــديــد من
األسئلة واالستفسارات والــرد عليها
ب ـ ـكـ ــل شـ ـف ــافـ ـي ــة ووض ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ،م ـش ـي ــدا
ب ـت ـع ــاون ـه ــم خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ال ـم ــاض ــي،
وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق االش ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ال ـص ـح ـيــة
والوقائية ،متمنيا من الجميع المزيد

جرائم حــرب» ،في بلدة سبين بولداك الجنوبية بوالية قندهار
الواقعة على الحدود مع باكستان.
(كابول -وكاالت)

إيران ّ
تنصب رئيسًا «جهاديًا»...

ً
على رفع "العقوبات األميركية الغاشمة" ،متعهدا بتحسين األوضاع
المعيشية التي تدهورت منذ انسحاب الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب من االتفاق النووي في  2018وإعادته فرض العقوبات
على طهران.
ً
وتجاهل رئيسي ،الذي يواجه شخصيا عقوبات أميركية بسبب
ً
مزاعم عن انتهاك حقوق اإلنسان خالل عمله قاضيا ،التشاؤم بشأن
إمكانية إحياء االتفاق النووي وتصاعد موجة انتقادات دولية تشير
بأصابع االتهام إلى إيران بالوقوف وراء اعتداء مميت استهدف
ناقلة نفط مملوكة لشركة إسرائيلية قبالة عمان.
يشر رئيسي إلى موقفه من مفاوضات فيينا غير المباشرة
ولم ِ
مع إدارة الرئيس األميركي جو بايدن ،الرامية إلى إحياء االتفاق
الـنــووي ورفــع العقوبات ،والتي لم يحدد موعد استئنافها بعد
توقفها أواخر يونيو الماضي.
وفي وقت تسعى أطراف إقليمية لفتح قنوات دبلوماسية تساعد
في حلحلة الخالفات بين طهران والقوى اإلقليمية والغربية ،عقد
رئـيـســي اجتماعين منفصلين مــع وزيـ ـ َـري خــارجـيــة قـطــر محمد
عـبــدالــرحـمــن وسـلـطـنــة ع ـمــان ب ــدر الـبــوسـعـيــدي فــي ط ـهــران بعد
حضورهما مراسم التنصيب.
وفي تطور تزامن مع التنصيب وحشد إسرائيل لرد جماعي أو
منفرد على مهاجمة سفينتها مقابل سواحل سلطنة عمان ،أظهرت
بيانات بحرية أمس أن  ٤سفن خرجت عن السيطرة مقابل ميناء
الفجيرة اإلماراتي.
وأرس ـل ــت سفينتان قـبــالــة مـيـنــاء الـفـجـيــرة ت ـحــذيــرات مـفــادهــا
أنهما فقدتا السيطرة على توجيههما فــي ظــل ظــروف غامضة،

من التعاون ،بما يخدم الصحة العامة.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ـه ـ ــم ،أش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد م ـم ـث ـل ــو
ال ـح ـس ـي ـن ـيــات ب ـج ـهــود رج ـ ــال األمـ ــن،
معربين عن شكرهم وتقديرهم للوزارة
والقيادات األمنية ،على ما يبذلونه من
جـهــود تصب فــي المصلحة العامة،
وتحفظ أمن الوطن وأمانه.

في حين دعا موقع عمليات التجارة البريطاني السفن إلى توخي
الحذر الشديد بعد تقارير إيرانية محسوبة على الحرس الثوري
عن ارتطام ناقلة مواد كيماوية ترفع علم سنغافورة بلغم بحري
قبالة اإلمارات.
في هذه األثناء ،وصف المتحدث باسم "الخارجية" اإلسرائيلية
ليئور هايات قرار االتحاد األوروبي إرسال ممثل "رفيع المستوى"
للمشاركة في مراسم تنصيب رئيسي ،بأنه ٌ
"أمر محير ويظهر سوء
ً
تقدير" ،معتبرا أنه "يضفي شرعية على الهجوم اإليراني".
ً
وتعقيبا على تعهد الواليات المتحدة بـ "رد جماعي" مع حلفائها
ضد إيران المتهمة بالتخطيط للهجوم على الناقلة الذي تسبب
في مقتل حــارس بريطاني ومــواطــن رومــانــي ،أكــد رئيس الــوزراء
اإلسرائيلي ،نفتالي بينيت ،أن "زمن الجلوس بكل راحة في طهران
وإشعال الشرق األوسط بأسره من هناك انتهى".
وقال بينيت ،خالل تفقده مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية:
"نعمل على حشد الـعــالــم ،لكن فــي م ــوازاة ذلــك نعلم كيف نعمل
ً
بمفردنا" ،الفتا إلى أن "إيران تدرك ما هو الثمن الذي نجبيه عندما
يهدد أحد أمننا".
مواز ،أفاد موقع "مارين ترافيك" المختص بمراقبة
وفي تطور
ٍ
السفن بفقدان االتصال بناقلة ترفع علم سنغافورة قبالة ميناء
الفجيرة اإلمــاراتــي بعد حــادث غير مرتبط بالقرصنة أمــس ،في
وقــت دعــا موقع عمليات التجارة البريطاني السفن في المنطقة
إلى توخي الحذر الشديد بعد تقارير عن تعرض السفينة لهجوم.
(طهران  -وكاالت) ١٧
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محليات

«االئتمان» يطلق خدمة القرض العقاري بتقنية الذكاء االصطناعي
البنك أول مؤسسة تقدمها في نقلة نوعية تترجم  10سنوات من اإلنجازات

إجمالي
القروض
اإللكترونية 25
ً
ألفا بقيمة 110
ماليين دينار

الخشتي

أطـلــق نــائــب رئـيــس مجلس
إدارة بـنــك االئـتـمــان الكويتي
المدير العام صــاح المضف،
صباح أمس ،القرض العقاري
ال ــذك ــي بـقـيـمــة  70ال ــف ديـنــار
بـتـقـنـيــة ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
"."artificialintelligence
وأ عـلـنــت الناطقة الرسمية
باسم البنك حباري الخشتي،
ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي أم ــس،
ان البنك أطلق خدمة القرض
العقاري الذكي بتقنية الذكاء
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ــى
أن بـنــك االئ ـت ـمــان يـعـتـبــر اول
مؤسسة تقدم تلك الخدمة.
وذكرت الخشتي ان الخدمة
ا لـتــي يستفيد منها المواطن
ال ـم ـخ ـص ــص ل ـ ــه ق ـس ـي ـم ــة مــن
ال ـم ــؤس ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
السكنية و يــر غــب فــي بنائها
يتقدم بطلب القرض من خالل

ال ـب ــواب ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة للبنك
" ،"Kcb. Gov. Kwوال يحتاج
إل ــى زيـ ــارة أي مــن فــروعــه وال
ي ـح ـتــاج م ـس ـت ـنــدات ويـحـصــل
ع ـلــى ق ـ ــرار اإلق ـ ـ ــراض آل ـي ــا من
خالل النظام دون تدخل بشري
من موظفي البنك.
وأوض ـح ــت أن تـلــك الـخــدمــة
تـعــد إن ـج ــازا ي ـضــاف لسلسلة
إنجازات البنك المتوالية على
مدى  10سنوات مضت والتي
انطلقت وبــدأت بقرض الــزواج
اإلل ـك ـت ــرون ــي " "onlineتــاهــا
ال ـقــرض ال ـع ـقــاري اإللـكـتــرونــي
( )onlineوميكنة خدمات البنك
وجعلها متاحة ا م ــام العمالء
ع ـلــى م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة م ــن خــال
الـبــوابــة اإللكترونية للبنك او
ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـه ــات ـف ــي ال ـخ ــاص
بالبنك إلــى أن أصبحت %98
مــن خــدمــات الـبـنــك إلكترونية

 %27.9نسبة انخفاض إيرادات
الكهرباء في 2020
●

سيد القصاص

كشفت آخــر اإلحصائيات الـصــادرة عن وزارة
الكهرباء والماء عن انخفاض إيرادات بيع الطاقة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ف ــي ع ــام  2020وال ـ ــذي ك ــان األك ـثــر
انخفاضا خالل السنوات الثالث األخيرة ،اذ بلغت
اي ــرادات ــه  142455074دي ـنــارا بنسبة انخفاض
بلغت  27.9في المئة عن العام الذي يسبقه.
وأشــارت اإلحصائية التي حصلت "الجريدة"
على نسخة منها أن ايرادات وزارة الكهرباء والماء
من بيع الطاقة في  2019كانت في زيادة عن العام
الذي يسبقه  ،2018حيث بلغت ايرادات الوزارة من

بيع الطاقة  197641790دينارا في  2019بزيادة
بلغت  29.7في المئة عن العام الذي يسبقه.
وبينت أن ايرادتها من بيع الطاقة للمستهلكين
في  2018بلغت  152381105دنانير بنسبة زيادة
بلغت  40.3في المئة عن العام الذي يسبقه.
وأكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر ف ــي "ال ـك ـه ــرب ــاء" أن الـ ـ ــوزارة
حرصت خالل العام الجاري  2021على استحداث
عدة وسائل مختلفة لتسهيل عمليات تحصيل
مستحقاتها مــن المستهلكين بسهولة ويسر
عبر العديد من اآلليات والبرامج التي تسهل على
ال ــوزارة والمستهلك تحصيل ودفــع مستحقات
كل منهما.

تتسم بالسهولة واليسر.
وأض ــاف ــت أن إطـ ــاق خدمتي
ق ــرض ال ـ ــزواج ال ــذك ــي وال ـق ــرض
ال ـع ـقــاري ال ــذك ــي بتقنية الــذكــاء
االص ـط ـنــاعــي خ ــدم ــة ف ــري ــدة من
نــوع ـهــا ب ـيــن م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة
ت ـخ ـت ـصــر الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـم ـس ـت ـنــديــة
وت ـس ــرع وت ـي ــرة اإلن ـج ــاز وتـقـلــل
األخ ـط ــاء الـبـشــريــة وتـســاهــم في
الـحـفــاظ عـلــى ال ـمــال ال ـعــام وهــو
أحــد الـمـبــادئ الـتــي تـقــوم عليها
الحكومة المؤسسة والتي يعمل
عليها بنك االئتمان منذ سنوات.
وأعلنت أن البنك حصل على
شهادة إدارة الجودة ()ISO 9001
والتي تهدف إلى مراقبة مستوى
الـ ـج ــودة وإدارة ال ـع ـم ـل ـيــات في
ال ـب ـنــك م ــن خـ ــال م ـج ـمــوعــة مــن
اإلجراءات والعمليات التي تركز
ع ـلــى تـحـقـيــق س ـيــاســة ال ـج ــودة
ل ـل ـع ـم ــاء وال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن مـمــا

ينعكس على االرت ـقــاء بخدمات
البنك ألعـلــى المستويات وذلــك
ي ـســاعــد ع ـلــى ت ـطــويــر آل ـي ــة أداء
األعمال من مختلف المجاالت.

رضا الموظفين
وبـيـنــت أن ــه إي ـمــانــا مــن إدارة
البنك بأهمية الـمــوارد البشرية
وخلق بيئة عمل مناسبة تلبي
احـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــم ل ـي ـن ـع ـك ــس ذل ــك
على عطائهم وأدائ ـهــم ،تــم عمل
اسـ ـتـ ـبـ ـي ــان لـ ـقـ ـي ــاس مـ ـ ــدى رض ــا
الموظفين عــن العمل فــي البنك
وبلغت نسبة الرضا .%71
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـخـ ـشـ ـت ــي ان ب ـنــك
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان حـ ـق ــق إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات فــي
م ـ ـجـ ــال ال ـ ـت ـ ـحـ ــول اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
والرقمي وآخرها تقنيات الذكاء
االصطناعي بفضل استراتيجية
اإلدارة الطموحة وسواعد شباب

صالح المضف

الكويت المخلصين لتقديم أفضل
خــدمــة لـلـمــواطــن وب ـلــغ إجـمــالــي
عدد القروض اإللكترونية online
مــا يـقــارب  25ألــف قــرض بقيمة
 110ماليين دينار.

شهادة إدارة الجودة ( )ISO 9001الحاصل عليها البنك

«عودة المدارس» أمام مجلس الوزراء اليوم
المضف وقياديو «التربية» و«المشتركة» وضعوا اللمسات األخيرة للخطة
●

فهد الرمضان

من المتوقع أن يعرض وزير التربية د .علي المضف،
وقياديو ال ــوزارة ،اليوم ،خطط "التربية" بشأن عودة
الطلبة إلــى مقاعدهم الــدراسـيــة مطلع الـعــام الجديد
على لجنة "طــوارئ كورونا" بمجلس الــوزراء ،بعد أن
ترأس الوزير المضف ،أمس ،اجتماع اللجنة المشتركة
العليا بين وزارتــي التربية والصحة ،بحضور وكيل
الوزارة أ.د .علي المضف ،والوكالء المساعدين ،والوكيلة
المساعدة لشؤون الصحة العامة د .بثينة المضف،
لمناقشة أهم الخطط الموضوعة لالستعدادات الخاصة

بعودة الطالب للمدارس للعام .2022/2021
وأكد المضف ،خالل االجتماع ،االلتزام الكامل بتطبيق
االشتراطات االحترازية ،والتباعد الجسدي الموصى به من
قبل "الصحة" ،والحرص على سالمة الطالب والطالبات.
إلــى ذلــك ،علمت "الـجــريــدة" مــن مصادرها أن "التربية"
وضعت أمــس لمساتها األخـيــرة على الخطة التي بنيت
على أساس عودة كاملة للطالب إلى مقاعدهم الدراسية،
موضحة أن المدارس ذات الكثافة العالية سيقسم طلبتها
إلى مجموعتين ،وفترتي دوام لتحقيق التباعد.
وأضافت المصادر أن مسؤولي "التربية" سيعملون في
اجتماع اليوم على شرح آلية تطبيق خطة العودة ألعضاء

لجنة الطوارئ ومجلس الوزراء ،إليضاح وجهة نظر الوزارة
بـهــذا ال ـشــأن ،وأهـمـيــة ع ــودة الطلبة إلــى مقاعد الــدراســة،
لتعويض الفاقد التعليمي ،والمشاكل السلوكية والنفسية
التي تسبب فيها إغالق المدارس منذ بدء الجائحة ،الفتة
إلى أن الخطة تتضمن مسارين آخرين هما :العودة الجزئية
والتعليم المدمج ،إضافة إلى اللجوء إلى أسوأ االحتماالت
"التعليم عن ُبعد".
وذكرت أن القرار النهائي سيصدر من اللجنة ومجلس
ال ـ ــوزراء ،ال ــذي سيحدد آلـيــة ال ـعــودة ،والـتــي على األرجــح
ستكون بالتعليم التقليدي الكامل ،منوهة إلــى أن فكرة
ً
التعليم عن بعد ستكون مستبعدة حاليا.

٤

محليات

ةديرجلا
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«طوارئ كورونا» :حضانات ذوي اإلعاقة غير مشمولة باإلغالق

أنشطة برلمانية

ً
«الشؤون» ألصحاب الحضاناتّ :
تذرعكم بعدم تزويدكم بقرار الوقف لن يجدي نفعا
جورج عاطف

الوزارة
ستخاطب
البلدية
لتخصيص
مواقف
للسيارات في
الدسمة

شعيب

أنهت اللجنة الوزارية العليا
ل ـطــوارئ كــورونــا اللغط الــدائــر
حـ ــول ش ـم ــول ال ـح ـض ــان ــات من
ع ــدم ــه ،ب ـق ــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ً
ال ـ ـصـ ــادر أخ ـ ـيـ ــرا ب ـش ــأن إغ ــاق
األن ـ ـش ـ ـط ـ ــة ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
ب ــاألط ـف ــال ،ب ـمــا فـيـهــا ال ـن ــوادي
ً
الصيفية ،اعتبارا من  25يوليو
الماضي ،حتى مطلع سبتمبر
المقبل.
ً
ووف ـق ــا ل ـق ــرار الـلـجـنــة ،ال ــذي
أطلعت «الـجــريــدة» على نسخة
منه ،والصادر خالل اجتماعها
المنعقد في  26يوليو المنصرم،
ف ـق ــد تـ ــم ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى وزارة
الشؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية ضرورة إغالق دور
حـ ـض ــان ــات األط ـ ـفـ ــال ال ـخــاصــة
ً
تزامنا من قرار مجلس الوزراء
رقم ( )810الصادر بهذا الشأن
في  12يوليو المنصرم.
وأك ـ ـ ـ ــدت أنـ ـ ـ ــه ،ف ـي ـم ــا يـخــص
ال ـح ـضــانــات الـمـعـنـيــة بـشــؤون
ذوي اإلعاقة فهي غير مشمولة
بـقــرار اإلغ ــاق ،على أن تستمر
في عملها.
وش ــددت مـصــادر «ال ـشــؤون»
عـلــى أن تـ ـ ّ
ـذرع بـعــض أصـحــاب

ال ـح ـض ــان ــات بـ ـع ــدم ت ــزوي ــده ــم
ب ـقــرار الــوقــف لــن يـجــدي نفعا،
ول ـ ــن ي ـع ـف ـي ـهــم مـ ــن ال ـع ـق ــوب ــات
ً
المقررة قانونا في حال اإلصرار
ع ـل ــى الـ ـفـ ـت ــح ،وعـ ـ ــدم االل ـت ـف ــات
إل ــى نـ ــداء ات ال ـ ــوزارة المتكررة
بضرورة تطبيق قــرار اإلغــاق،
واإلن ـ ـص ـ ـيـ ــاع إلـ ـ ــى ت ــوج ـي ـه ــات
مجلس ال ــوزراء الـصــادرة بهذا
ال ـش ــأن ،م ـجــددة تــأكـيــدهــا على
أن مثل هذه المخالفة الجسيمة
قد تتسبب في سحب ترخيص
ً
الحضانة نهائيا.
وعلى صعيد الهيئة العامة
لـ ـش ــؤون ذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة ،أك ــدت
م ـ ـصـ ــادر مـ ـس ــؤول ــة ،أن ـ ــه حـتــى
تــاري ـخــه ل ــم تـتـسـلــم الـهـيـئــة أي
ق ــرار مــن وزارة ال ـشــؤون بشأن
عدم شمول الحضانات المعنية
بــاإلعــاقــة ب ـقــرار اغ ــاق أنشطة
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،م ــوض ـح ــة أنـ ـ ــه ح ــال
ً
وصــولــه رس ـم ـيــا ،س ــوف تعمل
على تعميمه على الحضانات
المنوطة بذوي االحتياجات.

مواقف الدسمة
ف ــي م ــوض ــوع اخـ ــر ،استقبل

المطر :الحل باإللغاء العاجل
لـ «كويت مسافر»

شعيب خالل استقباله مجموعة من أهالي منطقة الدسمة أمس
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز شـ ـعـ ـي ــب ،ص ـب ــاح
أمـ ـ ـ ــس ،مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن أه ــال ــي
منطقة الــدسـمــة ،الــذيــن قــدمــوا،
إلــى ال ــوزارة ،بعض المطالبات
الخاصة بتطوير العمل داخــل
المنطقة واالرت ـقــاء بالخدمات
المقدمة لقاطنيها.
وق ـ ــال ش ـع ـيــب ،ف ــي تـصــريــح
ً
صحافي عقب اللقاء ،إنه «نظرا
إلى ضيق المساحة المخصصة

لمواقف سيارات مركز ضاحية
منطقة الــدسـمــة ق ــدم مجموعة
ً
من األهالي اقتراحا إلى الوزارة
بــاس ـت ـغــال ال ـس ــاح ــة ال ـتــراب ـيــة
الموجودة خلف مبنيي صالة
االفراح والمستوصف الصحي
لـتـكــون مــواقــف إضــافـيــة تخدم
سكان المنطقة».
وأك ــد شعيب حــرصــه الـجــاد
عـ ـل ــى تـ ـلـ ـم ــس سـ ـب ــل االرت ـ ـق ـ ــاء
ب ــال ـخ ــدم ــات ك ــاف ــة الـ ـت ــي ت ـقــدم

ً
لجميع مناطق الكويت ،مبديا
ترحيبه بالمقترح السالف ذكره،
السيما استعداد الوزارة لتذليل
العقبات والـصـعــاب كــافــة التي
ً
تــواجــه الـمــواطـنـيــن ،كــاشـفــا أن
الوزارة ستقوم بمخاطبة بلدية
الكويت لتخصيص هذه الساحة
لتكون مواقف للسيارات تخدم
مرتادي السوق المركزي وصالة
االفراح والمستوصف الصحي
في المنطقة.

ً
«الصحة» :اعتماد شهادات التطعيم بالخارج إلكترونيا

أكد النائب د .حمد المطر أن
حــل مشاكل المسافرين يكمن
في إلغاء تطبيق كويت مسافر
وبـشـكــل عــاجــل ،فــالـمــواطـنــون
ً
يــدفـعــون يــومـيــا ســوء تطبيقه
وال توجد دولــة بالعالم تصر
ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق ف ــاش ــل يـشـتـكــي
منه الجميع .وتـســاء ل المطر:
كـيــف ل ــدول ــة ت ـصــرح بــالـعــودة
الـطـبـيـعـيــة وبــال ـس ـي ـطــرة على
اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ال ـ ــوب ـ ــاء
وبتطعيم  ٢.٥مـلـيــون مــواطــن
ومـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم وت ـ ـ ـصـ ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــذا
ً
التطبيق الـفــاشــل؟ مـسـتــدركــا:
«آن األوان إللغاء هذا التطبيق».

حمد المطر

«اإلسكان» تناقش مع الشايع
اليوم تعديل «السكنية»

الجارالله :انحسار تدريجي في حدة موجة «دلتا» صاحبه ارتفاع في وتيرة التلقيح
●

عادل سامي

أ كـ ـ ـ ــدت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة أن ا ع ـت ـم ــاد
وثــائــق وش ـهــادات تطعيم «كــوفـيــد»19 -
الصادرة في الخارج يتم فقط عبر الرابط
اإللكتروني المحدد لذلك من الوزارة ،وال
يتم عبر مراجعة أي إدارة فيها.
ول ـف ــت رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة االس ـت ـشــاريــة
لمواجهة كورونا د .خالد الجارالله الى
انحسار تدريجي في حدة موجة «دلتا»،
صــاح ـبــه ارتـ ـف ــاع ف ــي وتـ ـي ــرة الـتـطـعـيــم
الميدانية والعمالية.
وقـ ـ ــال الـ ـج ــارالـ ـل ــه ف ــي ت ـغ ــري ــدة عـلــى
حـســابــه ب ـ «تــويـتــر» إن هـنــاك تــرقـبــا من
جانب قطاع الترصد الوبائي لتداعيات
المواسم الدينية وحركة السفر ،ومراقبة
الموجات الوبائية الساخنة بالمحيط
اإلق ـل ـي ـمــي ،م ــع اس ـت ـم ــرار ال ـتــأك ـيــد على

االحترازات الوقائية مع مراحل االنفتاح.
وفي موضوع متصل ،دشنت منطقة
ال ـص ـب ــاح ال ـط ـب ـيــة الـتـخـصـصـيــة خــدمــة
تطعيم الموظفين وأقاربهم من الدرجة
االول ــى فــي كــافــة المستشفيات التابعة
للمنطقة.
وش ـهــد ي ــوم أم ــس تـطـعـيــم العاملين
وأقـ ـ ــارب ـ ـ ـهـ ـ ــم مـ ـ ــن ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى فــي
مستشفيي حسين مكي جمعة والرازي،
أم ـ ــا الـ ـي ــوم ف ـس ـي ـتــم ت ـط ـع ـيــم ال ـعــام ـل ـيــن
وأقـ ـ ــارب ـ ـ ـهـ ـ ــم مـ ـ ــن ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى فــي
مستشفيات ا لـصـبــاح وا لـبـنــك الوطني
وزين ومركز جابر األحمد للطب النووي،
ف ـي ـمــا سـيـشـهــد غـ ــدا تـطـعـيــم الـعــامـلـيــن
وأقــاربـهــم مــن الــدرجــة األول ــى فــي مركز
الكويت للصحة النفسية ومركز اإلدمان
ومستشفى الراشد للحساسية.
و كــا نــت حملة التطعيم فــي المنطقة

فتح باب التسجيل
في دورات «اإلطفاء» اليوم
●

ان ـط ـل ـق ــت فـ ــي م ـس ـت ـش ـف ـيــي ابـ ـ ــن سـيـنــا
واألمراض السارية ومركز صباح األحمد
للمسالك ،االثنين الماضي.
وس ـي ـش ـه ــد األحـ ـ ـ ــد ال ـم ـق ـب ــل تـطـعـيــم
العاملين وأقــاربـهــم مــن الــدرجــة األولــى
فـ ــي م ـس ـت ـش ـف ـيــي األمـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـص ــدري ــة
وأس ـع ــد ال ـح ـمــد لـلـجـلــديــة ،أم ــا االثـنـيــن
 9أ غـسـطــس ا ل ـج ــاري فسيشهد تطعيم
العاملين وأقــاربـهــم مــن الــدرجــة األولــى
في مستشفيات الطب التلطيفي والطب
اإلســامــي واألم ــراض الوراثية ومنطقة
الصباح الطبية التخصصية.

وصول اللقاحات
وفــي مــوضــوع منفصل ،زف المدير
اإلقليمي لشرق المتوسط فــي منظمة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة د .أح ـمــد الـمـنـظــري

بشرى سارة ،متوقعا وصول مزيد من
جــرعــات الـلـقــاحــات إل ــى إقليمنا خــال
الشهر المقبل.
وق ــال الـمـنـظــري فــي بـيــان صحافي:
ن ـع ـم ــل مـ ــع الـ ـبـ ـل ــدان ع ـل ــى الـ ـت ــأك ــد مــن
ج ــاه ــزي ـت ـه ــا ل ـت ـل ـق ــي هـ ـ ــذه ال ـل ـق ــاح ــات
وط ــرح ـه ــا ،وك ــذل ــك ال ـت ــأك ــد م ــن تــوعـيــة
المجتمعات المحلية بفوائد اللقاحات
بوصفها أداة رئيسية ُمـنـقــذة للحياة
تكفل حمايتهم من «كوفيد.»-19
وأشــار إلى أن إقليم منظمة الصحة
الـعــالـمـيــة ل ـشــرق الـمـتــوســط أب ـلــغ عـ ّـمــا
ي ـق ــرب م ــن  12.6م ـل ـيــون ح ــال ــة إصــابــة
بـكــوفـيــد -19وأك ـثــر مــن  236أل ــف حالة
وفاة حتى  31يوليو ،كما أبلغت العديد
مــن ال ـب ـلــدان عــن زي ــادة كـبـيــرة فــي عــدد
ح ــاالت اإلص ــاب ــة والــوف ـيــات عـلــى مــدار
الشهر الماضي.

اجتماع سابق للجنة اإلسكان
ً
تعقد لجنة شــؤون اإلسـكــان البرلمانية اجتماعا ظهر اليوم
تناقش خالله االقتراح بقانون بتعديل المادة  5من القانون رقم 47
لسنة  1993بشأن الرعاية السكنية ،وعددا من االقتراحات برغبة
المدرجة على جدول أعمالها ،بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية
وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني شايع الشايع
وممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ً
كما تعقد لجنة العرائض والشكاوى اجتماعا صباح اليوم
ً
تناقش خالله عــددا من الشكاوى المتعلقة بالبلدية واإلسكان
بحضور الوزير الشايع.
خالد الجارالله

ً
«المرور» :إحالة  12حدثا إلى النيابة
ً
بوحسن :توقيف  62مستهترا وتحرير  28ألف مخالفة

محمد الشرهان

الجمهور للسماح للمواطنين
ببناء دور ثالث في شرق تيماء
أعلن النائب فايز الجمهور
ت ـقــدمــه ب ــاق ـت ــراح بــرغ ـبــة بـشــأن
السماح للمواطنين المستفيدين
من بيوت في منطقة شرق تيماء
بـبـنــاء دور ثــالــث عـلــى نفقتهم
الـ ـخ ــاص ــة إن رغـ ـب ــوا ف ــي ذل ــك.
وأضاف الجمهور ،في اقتراحه،
أن «القضية اإلسكانية من أهم
القضايا الـتــي تهم المواطنين

والـشــارع الكويتي .ومــع حاجة
األسـ ـ ــر ال ـكــوي ـت ـيــة الـمـسـتـفـيــدة
مــن ب ـيــوت منطقة ش ــرق تيماء
ً
للتوسعة وتيسيرا عليهم في
توفير سكن مالئم لهم وألبنائهم
ً
وتـسـهـیــا لـهــم ف ــي جـمــع شمل
األســرة ،فإنني أتقدم باالقتراح
للسماح لهم ببناء دور ثالث على
نفقتهم الخاصة لمن يرغب».

الحميدي يقترح إسناد أعمال النظافة
ونقل النفايات إلى الجمعيات التعاونية

أعلنت قوة اإلطفاء فتح باب التسجيل التعاون مع الهيئة
ً
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اعتبارا من اليوم حتى
 18الجاري.
وأشـ ــارت «اإلطـ ـف ــاء» ،فــي تـصــريــح أم ــس ،إل ــى أن الـ ــدورات
المطروحة للتسجيل ،هي «رقيب مشغل آلية إطفاء ،ورقيب
مدرب إطفاء ،ورقيب مفتش وقاية ،ورقيب أمن وسالمة ،ورقيب
غ ــواص ب ـحــري ،ووك ـيــل عــريــف مـكــافـحــة» ،مبينة أن شــروط
التسجيل موجودة عبر موقع الهيئة اإللكتروني.

جانب من المركبات المضبوطة

●

محمد الشرهان

واصل قطاع المرور والعمليات
ش ـ ــن ح ـ ـمـ ــات أمـ ـنـ ـي ــة م ـ ــروري ـ ــة،
لمالحقة المستهترين ومرتكبي
ال ـم ـخ ــال ـف ــات ال ـج ـس ـي ـم ــة ،،حـيــث
أسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت ع ـ ـ ــن ت ـ ـحـ ــريـ ــر 28092
مـ ـخ ــالـ ـف ــة ،وح ـ ـجـ ــز  141مــرك ـبــة
و 56دراجـ ـ ــة ن ــاري ــة ،وإح ــال ــة 62
مخالفا إلــى نـظــارة حجز اإلدارة
ً
العامة للمرور ،وإحالة  12حدثا
إل ــى نـيــابــة األح ـ ــداث ،وض ـبــط 12
مركبة مطلوبة مــن جهات أمنية

عبدالله بوحسن

وقضائية ،وإلقاء القبض على 8
أشخاص مطلوبين لإلدارة العامة
للتنفيذ الجنائي وإدارة التنفيذ
المدني.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،ق ــال ضــابــط
قسم الـعــاقــات العامة والتوعية
المرورية باإلدارة العامة للمرور،
الـ ـ ــرائـ ـ ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه ب ــوحـ ـس ــن ،إن
اإلحصائية األسبوعية الصادرة
ع ــن ق ـط ــاع ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـم ــروري ــة
أظ ـهــرت أن إدارة م ــرور محافظة
حولي احتلت المرتبة األولــى في
تسجيل المخالفات بـعــدد 6828

مخالفة ،واحتلت إدارة العمليات
المرورية المرتبة الثانية بتسجيل
 6717مخالفة ،ومن ثم إدارة مرور
محافظة العاصمة بعدد مخالفات
 ،4165تلتها إدارة مرور محافظة
الفروانية بتسجيل  3410مخالفة،
ومــن ثم محافظة األحمدي بعدد
 2828مخالفة ،تلتها إدارة مرور
محافظة الجهراء ،إذ سجلت 2786
م ـخــال ـفــة ،وم ــن ث ــم إدارة الـمـهــام
المرورية بـ  723مخالفة ،وأخيرا
إدارة مرور محافظة مبارك الكبير
ب ـع ــدد  653م ـخــال ـفــة ،ول ـف ــت إلــى

ضبط  9وافدين يقودون مركبات
بـ ـ ـ ـ ــدون رخـ ـ ـص ـ ــة سـ ـ ـ ـ ــوق ،وتـ ـم ــت
إحالتهم إلى إدارة اإلبعاد.
وذكر بوحسن أن اإلدارة العامة
ل ـش ــرط ــة الـ ـنـ ـج ــدة ن ـ ـفـ ــذت ،خ ــال
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي 640 ،عملية
أم ـن ـيــة ،وس ـج ـلــت  1155مخالفة
مــروريــة ،وتعاملت مع  34حادثا
م ــروري ــا ،فـضــا عــن الـتـعــامــل مع
 45شـخـصــا ال ي ـح ـم ـلــون إث ـبــات
شخصية ،وكــذلــك التعامل مــع 8
حاالت مشاجرة ،وضبط  3قضايا
تعاطي مواد مخدرة.

جامعة الكويت :دوام الموظفين
 15 ...%100الجاري
●

حمد العبدلي

أصدر األمين العام لجامعة الكويت باإلنابة
ً
د .مــرضــي الـعـنــزي قـ ــرارا بـشــأن ع ــودة ال ــدوام
الرسمي وإثبات الحضور واالنصراف لموظفي
ال ـج ــام ـع ــة ب ـن ـظ ــام  100ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــع ع ــودة
ً
البصمة ،اعتبارا من يــوم األحــد  15أغسطس
الجاري.
واسـتـنــد الـقــرار إلــى تعميم دي ــوان الخدمة
الـمــدنـيــة ب ـشــأن زي ـ ــادة نـسـبــة ع ــدد الـعــامـلـيــن
في مقار العمل بالجامعة ،وإثـبــات الحضور
واالنصراف ،مع إعادة ساعات الدوام الرسمي
المعتاد «سـبــع ســاعــات» على أن يـبــدأ ال ــدوام
ً
الرسمي بين الساعة السابعة صباحا والساعة
ً
ً
الثامنة صباحا وفقا لظروف العمل مع مراعاة
أحكام قــرار مجلس الخدمة المدنية رقم ()41
لسنة  2006بـشــأن قــواعــد وأح ـكــام وضــوابــط

العمل الرسمي وتعديالته وض ــرورة االلتزام
بتعميم أمين عــام الجامعة رقــم ( )38الصادر
بتاريخ  2009/4/28فــي شــأن اسـتـخــدام نظام
البصمة.
وبـ ـي ــن ال ـ ـقـ ــرار أن يـ ـك ــون إثـ ـب ــات ال ـح ـضــور
واالن ـصــراف عــن طــريــق البصمة فــي ضــوء ما
أفاد به ديوان الخدمة المدنية بموجب كتابه
الـمــؤرخ فــي  2021/7/15الــذي استند فيه إلى
ك ـتــاب وزارة الـصـحــة رق ــم ( )709ال ـ ــوارد إليه
بـتــاريــخ  ،2021/1/10والـتــأكـيــد عـلــى ض ــرورة
التقيد بــاالشـتــراطــات الصحية واالحـتــرازيــة
الـتــي قــررتـهــا الـسـلـطــات الـصـحـيــة المختصة
واسـ ـتـ ـخ ــدام م ـط ـهــر ال ـي ــد ال ـك ـح ــول ــي الـمـثـبــت
بجوار أجهزة البصمة حال االنتهاء من عملية
التبصيم.

تقدم النائب بدر الحميدي
باقتراح برغبة بشأن إسناد
ج ـم ـيــع األع ـ ـمـ ــال واألن ـش ـط ــة
ذات الصلة بأعمال النظافة
ونـ ـق ــل ال ـق ـم ــام ــة وال ـن ـف ــاي ــات
بـجـمـيــع أنــواع ـهــا ف ــي جميع
المحافظات إ لــى الجمعيات
التعاونية بإشراف ومتابعة
م ــن ات ـح ــاد ال ـج ـم ـع ـيــات بــدال
مــن األج ـه ــزة الـعــامـلــة عليها
بـ ـل ــدي ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،م ـ ــع ق ـي ــام
الـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ـت ــوفـ ـي ــر ال ــدع ــم
ال ـ ـمـ ــالـ ــي ل ـ ـهـ ــذه ال ـج ـم ـع ـي ــات
وإعفاء ما يتطلبه العمل من
مركبات وأجهزة ومعدات من
ا لــر ســوم الجمركية ،وتوفير
أمــاكــن تجميع الـنـفــايــات في
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب بـ ـم ــوق ــع م ـش ـت ــرك
ل ـل ـج ـم ـع ـي ــات وف ـ ـ ــي ال ــوس ــط
ً
وفي الشمال وتدويرها وفقا

بدر الحميدي

لألحكام المنظمة لها بالقرار
الوزاري رقم  139لسنة 2008
وتـعــديــاتــه وســائــر الـلــوائــح
وال ـق ــرارات ذات الـصـلــة ،على
ان يـ ـ ـك ـ ــون ع ـ ــائ ـ ــد ال ـ ـتـ ــدويـ ــر
للمساهمين في الجمعيات،
وذلــك بالتنسيق مع البلدية
والهيئة العامة للبيئة.

ةديرجلا

•
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ندوة «الشفافية» :مكافحة الفساد تبدأ من التعليم
بوزبر :التعليم ضروري في إعداد األجيال ...ونتائج تأثير الفساد عليه وخيمة
فهد الرمضان

سنطلق
توصيات
إلنقاذ ما
يمكن إنقاذه
ً
وصوال إلى
تعليم جيد

المطيري

«التربية»
تتعاون مع
«نزاهة» منذ
أكثر من
 3سنوات
لتعزيز القيم
لدى الطلبة

المسلم

محمد بوزبر

ماجد المطيري

نظمت جمعية الشفافية ،بالتعاون مع
الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ،ندوة
بعنوان "نزاهة التعليم وتعليم النزاهة" عن
طريق تطبيق "زووم" ،بمشاركة أكاديميين
وتربويين ،لمناقشة واقع التعليم ،وأهمية
تعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمن النشء
من خالل التعليم.
وقــال األمين العام باإلنابة في "نــزاهــة"،
د .محمد بــوزبــر ،خــال كلمته التي ألقاها
في الندوة ،ضمن فعاليات النسخة الثالثة
لنادي "نزاهة" الصيفي ،إن "التعليم له دور
مهم وض ــروري فــي عملية إع ــداد األجـيــال،
وتأثير الفساد عليه يأتي بنتائج وخيمة،
والكل يتفق على أهمية دمج مفاهيم النزاهة
معه" ،مشيرا إلى أن "الجميع يشعر بخيبة
أمل ،نتيجة تدني ترتيب جامعة الكويت بين
نظبراتها العالمية".
بوزبر أن "جائحة كورونا فرضت
وأضاف
ّ
ً
ظروفا جديدة أثــرت على منظومة وجودة
ً
التعليم بشكل عــام" ،الفتا إلى أن التغيرات
الـعــالـمـيــة تـسـتــدعــي تـبـنــي أن ـم ــاط جــديــدة
وتنسيق الخطط من أجل تحقيق مستوى
تعليمي عالي الجودة.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال رئ ـيــس "ال ـش ـفــاف ـيــة" ،ماجد
ً
المطيري ،إن "التعليم الجيد يعني مستقبال
ً
ً
جيدا" ،معربا عن أمله أن تدخل توصيات تلك
الندوات حيز التنفيذ ،إلنقاذ ما يمكن إنقاذه
من الوضع المتردي للتعليم في الكويت.

تعليم مكافحة
الفساد
يوصلنا إلى
حوكمة التعليم
نزاهة التعليم
من جانبها ،قالت الموجهة العامة لرياض
األطـفــال ب ــوزارة التربية نادية المسلم ،إنه
الذي يؤثر
تـمــت مـنــاقـشــة مــوضــوعــات مـتـنــوعــة منها
على حياة
حوكمة التعليم ،ودور األنشطة التربوية في
المنظومة التعليمية ،واآلليات المثلى في
الشباب
إبراهيم

تعليم النزاهة.
وأكدت أن الوزارة تتعاون مع "نزاهة" منذ

نادية المسلم

أكثر من  3سنوات في مجال تعزيز القيم لدى
األطفال والطلبة ،الفتة إلى أنه تم العمل على
تعزيز القيم والسلوكيات اإليجابية ،التي
تـبــدأ مــن مرحلة ري ــاض األط ـفــال مــن خالل
تعزيز القيم والسلوكيات الحميدة ،وغرسها
من خالل مواقف وخبرات يكتسبها الطفل من
دليل المعلمة لرياض األطفال ،وتأصيل القيم
المستمدة من الشريعة اإلسالمية كاالحترام،
وال ـ ـبـ ــر واإلح ـ ـ ـسـ ـ ــان ،واألمـ ـ ــانـ ـ ــة ،وال ـص ـب ــر،
والتسامح ،وغيرها من القيم التربوية التي
تقدمها "التربية" ،وضــرورة تطبيقها حتى
يتم غرسها في نفوس األطفال ،لتكوين نشء
صالح في المجتمع.

احترام القوانين

سيرينا ابراهيم

نسعى في
«لوياك»
لتوعية
الشباب
وتمكينهم
ضمن قيم
الحب والسالم
واإلبداع

زعيتر

من جهتها ،قالت مديرة مبادرة "شباب
ضــد الـفـســاد" ،سيرينا إبــراهـيــم ،إن "تعليم
ال ـنــزاهــة يــوصـلـنــا ف ــي الـنـهــايــة إل ــى نــزاهــة
التعليم بكل تأكيد ،ألن النزاهة تؤثر بشكل
مباشر على الحياة االجتماعية للشباب،
ومــدى حصولهم على حقوقهم األساسية،
وعلى جودة الحياة ونوعيتها ،وبالتأكيد
على مستوى التنمية االجتماعية" ،الفتة
إلى أن الفساد قادر على هدم كل المؤسسات
والتأثير السلبي على أدائها ،وبالمحصلة
فإن مكافحته واحترام القوانين سيؤديان
إلى بناء مؤسسات أكثر استدامة واحتراما
لحقوق اإلنسان.
وأشــارت إلى أن "تعليم النزاهة يجب أن
ً
يكون مميزا ال بالشكل التقليدي ،ألن الفساد
ليس مــن السهل فهمه أو رصــده بسهولة،
وبــال ـتــالــي ف ــإن ال ـش ـخــص الـ ــذي يـعـمــل في
ً
مجال مكافحة الفساد عليه أن يكون ملما
بالكثير من المهارات والخبرات" ،مشددة على
أهمية اتخاذ قرارات جدية ،واستراتيجيات
متكاملة وشاملة وفعالة تبدأ بالتعليم على
النزاهة والشفافية والعدالة ،وإال فإن الفساد

االتحاد
الطالبي
يمثل جميع
الدارسين
وبعض
النقابات
انحرفت عن
مسارها

جانب من اجتماع لجنة اإلصالح والتطوير أمس

•

محمد جاسم

وافـ ـق ــت ل ـج ـن ــة اإلص ـ ـ ــاح وال ـت ـط ــوي ــر
فـ ــي ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ع ـل ــى االق ـ ـتـ ــراح
المقدم بشأن توحيد نظام المعلومات
الجغرافية بين إدارات البلدية والبلدية

«بيت الزكاة» :قدمنا  12.75مليون
دينار مساعدات خالل  6أشهر
أعلن مراقب اإلعالم المتحدث الرسمي لبيت الزكاة
حـمــد ال ـمــري ،أن الـبـيــت ق ــدم مـســاعــدات مــالـيــة لألسر
المسجلة لديه خالل النصف األول من العام الحالي
(من  1يناير حتى  30يونيو) بلغت  12758960دينارا،
استفادت منها  27413أسرة.
وقــال المري ،في تصريح صحافي ،أمــس ،إن "هذه
المساعدات التي شملت جميع الفئات المسجلة لديه
هــي مـســاعــدات شهرية تـصــرف لــأرامــل والمطلقات
واأليتام وكبار السن والعجزة ممن ال دخل وال معيل
لهم ،ومساعدات مقطوعة مخصصة لضعاف الدخل
والغارمين ،وممن يتعرضون ألزمات مالية".
وأش ــار إل ــى أن الـمـســاعــدات الـشـهــريــة بلغت خــال
النصف األول من هذا العام  2805460دينارا استفادت
منها  2343أسرة ،أما بالنسبة للمساعدات المقطوعة
التي تصرف كــل  3أو  4أو  6أشهر لضعاف الدخل،
وا لــذ يــن يتعرضون ألز م ــات مالية مؤقتة فقد بلغت
خالل الفترة نفسها  9953500دينار ،استفادت منها
 25070أسرة.
وأوضح المري أن البيت يستقبل التبرعات من خالل
موقعه الرسمي على اإلنترنت ،أو تطبيق البيت على
الهواتف الذكية ،أو من خالل زيارة المراكز اإليرادية
المنتشرة فــي مناطق الـبــاد بالقرب مــن الجمعيات
التعاونية ،أو مــن خــال ص ــاالت المحسنين بأفرعه
في كل من المقر الرئيسي ،وفرع محافظتي العاصمة
وحولي في منطقة سلوى ،وفــرع محافظة الفروانية
في منطقة إشبيلية.
وبين أن "الزكاة" مؤسسة حكومية تخضع لرقابة
الجهات الرسمية في البالد وموظفيها من أبناء البلد
المحبين للعمل الخيري واإلنساني ،موجها خالص
شكره لكل داعمي البيت من األفراد والمؤسسات على
ً
ثقتهم الكبيرة فيه ،مؤكدا أن تبرعاتهم كلها تصب في
مساعدة المستحقين وفي سائر أعمال الخير.

حمد المري

سيستشري ليشمل كل نظام مبني ،سواء كان
اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا ليدمره.
وذك ــرت أن ــه يجب الـحــديــث عــن الفساد
بـ ـط ــرق م ـب ـس ـطــة وس ـه ـل ــة خ ــاص ــة لـلـفـئــات
ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي ال ـع ـمــر ،م ــؤك ــدة ض ـ ــرورة أن
تـتـضـمــن ال ـط ــرق ال ـت ــي ي ـجــب ات ـبــاع ـهــا في
الحديث عن الفساد للشباب ،توعية التفكير
ال ـن ـقــدي ،وحـثـهــم عـلــى ال ـم ـشــاركــة الفعالة
والمساهمة في محاربة الفساد.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـحــديــث ع ــن الـفـســاد
يحتاج إلى جرأة وشجاعة ،وهو أمر ليس
ً
س ـهــا" ،ول ـه ــذا علينا خـلــق بيئة حاضنة
للشباب للتعبير عن مخاوفهم ومشاعرهم،
ليسألوا كل األسئلة التي تخطر على بالهم
بكل جرأة" ،الفتة إلى أن مبادرة شباب ضد
الفساد أنشت عام  2018لخلق هذه البيئة
الحاضنة للشباب ،ومنحهم الفرصة للتعبير
عن آرائهم وتطلعاتهم.

تمكين الشباب

«تطوير البلدي» :توحيد نظام المعلومات الجغرافية

الرئيسية والجهات الحكومية األخرى.
ّ
وأج ـلــت اللجنة فــي اجتماعها أ مــس،
برئاسة حمود العنزي ،االقتراح المقدم
م ـ ــن األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ح ـ ـمـ ــدي ن ـ ـصـ ــار وف ـه ـي ــد
ال ـمــويــزري ومـشـعــل الـحـمـضــان وم .مها
البغلي وم .عـبــد ال ـســام الــرنــدي وحمد

منى زعيتر

الـ ـم ــدل ــج بـ ـش ــأن ال ـت ـع ــاق ــد م ــع ال ـش ــرك ــات
ً
الشبابية لتغطية جلسات البلدي إعالميا،
فــي حـيــن أحــالــت إل ــى الـجـهــاز التنفيذي
تـطــويــر نـفــق دروازة ال ـع ـبــدالــرزاق لرفع
تقرير مفصل بشأنه.

«المخترعين» :ندعم
تطوير النظام
التعليمي
أكدت أمين الصندوق في الجمعية
الكويتية لدعم المخترعين واالبتكار
شـيـخــة ال ـق ـطــان ،أن الـجـمـعـيــة تضع
ك ــل إم ـك ــان ـي ــات مـنـتـسـبـيـهــا لـخــدمــة
المجتمع ،مشيرة إلى أنه مع اقتراب
ع ـ ــودة الـ ــدراسـ ــة ،ك ـمــا ه ــو م ـق ــرر في
سـبـتـمـبــر ،ف ــإن الـجـمـعـيــة تــركــز على
تطوير النظام التعليمي ،في ظل ما
فرضته جائحة كورونا من تغييرات،
ودخـ ــول ن ـظــام التعليم اإللـكـتــرونــي
كـ ـعـ ـنـ ـص ــر أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــة
التربوية.
وقالت القطان ،في تصريح لها ،إن
المخترعين والمبتكرين الكويتيين
ل ـ ـهـ ــم خـ ـ ـب ـ ــرة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي ت ــوظ ـي ــف
التكنولوجيا بمجال التعليم ،وابتكار
وس ــائ ــل ت ـع ــزز إيـ ـص ــال الـمـعـلــومــات
ل ـل ـط ـل ـبــة ،وكـ ــذلـ ــك ت ـش ـج ـيــع اإلبـ ـ ــداع
التقني.
وأ شــارت إ لــى أن الجمعية عقدت
ل ـق ــاء ات وت ــواص ـل ــت م ــع مــؤسـســات
تــر بــو يــة عالمية لــا طــاع عـلــى آ خــر
التوجهات التعليمية اإللكترونية،
ب ـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن رف ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ،وص ـ ـ ـقـ ـ ــل الـ ـ ـم ـ ــواه ـ ــب
ا لـ ـ ـ ــوا عـ ـ ـ ــدة ،مـ ـ ــؤ كـ ـ ــدة أن ا ل ـج ـم ـع ـي ــة
م ـس ـت ـم ــرة فـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم ورش عـمــل
وندوات متخصصة تساعد الطلبة
والمعلمين على اكتشاف مجاالت
جديدة في التفكير واإلبداع.

الديحاني

بدورها ،قالت مديرة الشركات والعالقات
فــي "ل ــوي ــاك" مـنــى زع ـيـتــر ،إن "ل ــوي ــاك" هي
مؤسسة غير ربحية أنشئت من أجل تمكين
الشباب مــن خــال فــرص وبــرامــج ليكونوا
مواطنين صالحين ّ
وفعالين في المجتمع،
"وك ــل بــرامـجـنــا مبنية عـلــى سـبــع قـيــم هي
الحب والسالم والتمكين واإلبداع وااللتزام
والتعاون والتوعية".
وأضافت زعيتر أن "هذه البرامج والقيم
ن ـس ـع ــى مـ ــن خ ــال ـه ــا إلـ ـ ــى إي ـ ـجـ ــاد ش ـبــاب
مستنيرين من أجل السالم والبناء ،وهناك
 3م ـحــاور ت ـنــدرج تحتها كــل بــرامـجـنــا ،إذ
يتحدث المحور األول عن التطوير المهني،
والثاني عن التعلم بالتجربة ،والثالث يركز
على الخدمة االجتماعية".
ولفتت إلــى وج ــود تـعــاون بين "لــويــاك"
وال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة

ٔ
اشجان الديحاني

والخاصة في مجال توعية الشباب ،مبينة
أن "آخر لجنة توعوية كانت لجنة التعريف
بالجرائم اإللكترونية بالتعاون مع وزارة
الــداخ ـل ـيــة ،وال ـتــي سعينا مــن خــالـهــا إلــى
تعريف الشباب بكيفية التعامل مع الجرائم
االلكترونية واستخدامات وسائل التواصل
االجتماعي بما يضمن عدم تعرضهم للضرر
أو الـمـســاء لــة القانونية ،وه ــذا يساهم في
تعليم الشباب تجنب الوقوع في الخطأ أثناء
استخدام التكنولوجيا".

مكتسبات الطلبة
من جانبها ،قالت منسقة قائمة الوسط
الديموقراطي فــي جامعة الكويت أشجان
الديحاني ،إن االتحاد الطالبي منظومة تمثل
جميع طلبة كليات الجامعة ،وتختصر دور
الجمعيات الطالبية واالت ـحــاد فــي الــدفــاع
عن مكتسبات الطلبة وحرياتهم وحقوقهم،
الفتة إلى أنه من المحزن أن بعض النقابات
ان ـح ــرف ــت ع ــن م ـس ــاره ــا وس ـب ــب وج ــوده ــا
وسرعان ما تحولت إلى إحدى بؤر الفساد
ال ـيــوم ،فالموضوع ال يقتصر على أســوار
الجامعة ،فالطالب الذي يمارس دوره داخل
الجامعة ينقل ممارسته إلى الخارج.
وتابعت الديحاني أن غياب دور الجهة
المسؤولة عــن سير عملية العمل النقابي
والطالبي داخل الجامعة ساهم في حدوث
م ـثــل هـ ــذه ال ـم ـم ــارس ــات غ ـيــر الـصـحـيـحــة،
مشيرة إلى أن "الجهات المسؤولة بالجامعة
ال ت ـحــرك ســاك ـنــا ت ـجــاه م ـم ــارس ــات بعض
الجمعيات الطالبية ،خــاصــة فيما يخص
القبلية والطائفية ،وال يتم التعامل مع مثل
هــذه الممارسات الخاطئة بحزم ،مما أدى
إلى تفاقمها وتأثيرها السلبي على العمل
الطالبي ،وهــذا يعيدنا إلــى الحلقة األولــى،
وهي التي نتحدث عنها بوجود الفساد في
مثل هذه المؤسسات الطالبية بكل أسف".

محليات
سلة أخبار
«زكاة كيفان» لدعم بناء
المساجد في  28دولة
دعا رئيس زكاة كيفان التابعة
لجمعية النجاة الخيرية
الشيخ عود الخميس ،أهل
الخير إلى املشاركة في
مشروع بناء املساجد ،والذي
تنفذه الجمعية في أكثر
من  28دولة حول العالم ،إذ
تتفاوت قيمة املسجد تبعًا
للمساحة وعدد املصلني
وطبيعة الدولة التي سينفذ
بها املشروع.
وقال الخميس ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن قيمة
بناء املساجد في النيجر
تبدأ من  2825دينارا ،حيث
تشمل جميع التجهيزات
من أماكن الوضوء واملأذنة
والفرش ومكبرات الصوت
ومكتبة إسالمية ،الفتا إلى أن
املسجد تقام فيه أيضا حلقات
لتحفيظ القرآن الكريم.

«إحياء التراث» تنظم دروسًا
في «شرح كتاب التوحيد»
تنظم جمعية إحياء التراث
سلسلة دروس أسبوعية
في "شرح كتاب التوحيد"
يلقيها الشيخ إبراهيم
بانصير كل يوم ثالثاء
عبر البث املباشر الساعة 9
مساء على حساب إنستغرام
،@D3WA_OMARYA
ويشرف على هذه الدروس
فرع الجمعية بمنطقة
العمرية.
ودعت الجمعية الجمهور
للمشاركة في فعاليات
املحاضرات والدروس
واملسابقات التي تقيمها،
األمر الذي يعود عليهم
بالنفع والفائدة في دينهم
ودنياهم.
جدير بالذكر ،أن إدارة
بناء املساجد واملشاريع
اإلسالمية في منطقة
العمرية التابعة لـ"إحياء
التراث" تضم العديد من
اللجان املختلفة ،والتي تقوم
بأنشطة دعوية متنوعة
تخدم أهالي املنطقة.
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زوايا ورؤى
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بين السياسة الخارجية
وبيت األمة

اليوم ونحن في مستهل الذكرى الحادية والثالثين من
الغزو العراقي الغاشم ،وهي األولى منذ وفاة المغفور له
الشيخ صباح األحمد ،الذي نسج خيوط الدبلوماسية بخيوط
من ذهب ،وبنى قواعد السياسة الخارجية بناء صلبا ،نقف
ناظرين بفخر من خالل عدسة التاريخ إلى تاريخ الكويت
الدبلوماسي.
ّ
• ي ــذه ــب ك ــت ــاب أدبـ ـي ــات ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة ومـنـهــم
كريستوفر هيل إلــى أن السياسة الخارجية عملية تدويل
لقضايانا اليومية ،وبالتالي خروجها من منصة األخبار
اليومية إلى األخبار العالمية ،وهذا ما يحدث اآلن للقضايا
المحلية فــي أغـلــب الـ ــدول ،إذ أصـبـحــت مــع ث ــورة االتـصــال
ً
ً
ً
واالنتشار وتوافر األدوات التكنولوجية شأنا دوليا عاما
ً
جــاذبــا لالهتمام مــن قبل أشـخــاص ومؤسسات فــي أنحاء
العالم.
وتعريف آخر للسياسة الخارجية يذهب إليه الباحثون
أيضا أال وهو أنها مجموع العالقات الخارجية التي تتمتع
بـهــا الــدولــة المستقلة كــاعــب مستقل ،ول ــن نختلف حــول
مسميات السياسة الخارجية ونحن نمتلك إرثا من األحداث
وال ـقــرارات والـمـبــادرات الناجحة فــي انـتــزاع فتيل األزمــات
واالستثمار المتميز في الذراع التنموي للسياسة الخارجية،
وهو الصندوق الكويتي للتنمية إلى جانب الصندوق العربي
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
واليوم ونحن في مستهل الذكرى الحادية والثالثين من
الغزو العراقي الغاشم ،وهي األولــى منذ وفــاة المغفور له
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،الــذي نسج خيوط
الــدبـلــومــاسـيــة بـخـيــوط مــن ذه ــب ،وب ـنــى قــواعــد السياسة
الخارجية بناء صلبا ،نقف ناظرين بفخر من خالل عدسة
التاريخ إلى تاريخ الكويت الدبلوماسي.
• وم ــن ال ـشــأن الـخــارجــي إل ــى "بـيــت األم ــة" حـيــث يتطلع
الجميع إلى الديموقراطية الكاملة متناسين حقيقة مهمة،
وهي أنها تعتبر مسألة نسبية ،وتأتي صناديق االقتراع
كجزء من الممارسة ضمن الممارسات المتعددة التي تندرج
تحت ظلها الديموقراطية ،واألهم من ذلك كله الحرص على
نشر ثقافة الديموقراطية وممارستها في حياتنا اليومية،
ولن يختلف اثنان على الحاجة لتجديد اآللية التشريعية
وربط العمل البرلماني بنشر الوعي القانوني والتشيعي
ودعوة الناشطين للمساهمة والتقييم المباشر من الناخبين.

معاداة السامية ..العرب
واليهود ٌ
سواء في المعاناة

د .بالل عقل الصنديد

انفجار ...انهيار ...اختيار

د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com

opinion@aljarida●com

بيروت التي يقال تاريخيا إنها دمرت سبع
ّ ُ
َمرات ،اعتادت أن تنهض مجددا كلما هدمت أو
غرقت أو احترقت ،حالها كحال طائر الفينيق
الذي تقول األسطورة إنه قام من بين رماده.
«ســت الدنيا» هــذه تعيش منذ ستة عشر
ً
عاما تداعيات انفجارين مهولين ّبدال كيانها
ّ
وأخل بموازينها وسرقا منها فرحتها وراحة
ب ــال أهـلـهــا ،فمنذ اسـتـشـهــاد رئـيــس ال ــوزراء
السابق رفـيــق الـحــريــري فــي «وس ــط بـيــروت»
ال ـ ــذي ي ــرت ـب ــط اسـ ــم ال ـش ـه ـيــد ن ـف ـســه ب ــإع ــادة
إعـمــاره ،يعيش اللبنانيون أزمــات متالحقة
وغير اعتيادية ...وها هو االنفجار «الزلزال»
يطيح بمرفأ بـيــروت فــي  4أغسطس ،2020
ً
ً
لترتعد معه العاصمة اللبنانية خوفا ودمعا
ً
وألما ،ويهتز االستقرار اللبناني بأسره الى
حــد الــوصــول إلــى القلق الفعلي على مصير
الدولة والكيان!
التفاصيل السياسية والقضائية واألمنية
المرتبطة بــانـفـجــار الـمــرفــأ كـثـيــرة ومـعـقــدة؛
ف ـع ــاوة ع ـلــى األبـ ـع ــاد ال ـخــارج ـيــة والــدول ـيــة
لهذا الحدث الجلل ،والتي ال تــزال متأرجحة
وغامضة ،فقد نتج عن االنفجار في الساحة
الـمـحـلـيــة ّ
دوي ع ــال وم ــرع ــب ،يـعـلــن ثــاثـيــة
«انـهـيــار» حتمي قــوامـهــا :الفساد السياسي،
الترهل اإلداري العجز القضائي.
ً
سواء أكان انفجار مرفأ بيروت يشكل جزءا
من «المؤامرة الكونية» التي يحلو للبعض أن
يلصق بها كل موبقات الداخل ،أم كان نتيجة
منطقية لثالثية االنهيار ،فال خالف أن ثالث
انفجار غير نووي في العالم قد يفوق خطورة
عـلــى مـسـتـقـبــل لـبـنــان االن ـف ـجــار ال ــذي أودى
بحياة الرئيس الشهيد.
السبب في هذه الخطورة ليس ألن العصف
ّ
قد دمر أكثر من ربع العاصمة اللبنانية وشل
أه ــم وأول مــرفــق اق ـت ـصــادي فـيـهــا مـنــذ حكم
اإلم ــارة «المعنية» فـقــط ،بــل ألن انـفـجــار عام

جيمس زغبي*

 2005كان هدفه المباشر االغتيال السياسي
مما أخــذ تداعياته المحلية -رغــم خطورتها
وأهميتها -باالتجاه السياسي واالنتخابي،
في حين أن انفجار المرفأ تزامن مع غضب
شعبي وتحلل مــالــي وانـهـيــار اقـتـصــادي لم
ً
ـرا لـهــا ،مما ّ
صعب
يشهد تــاريــخ لبنان نـظـيـ
ال ـم ـه ـمــة ع ـل ــى ال ـط ـب ـقــة ال ـح ــاك ـم ــة بــإم ـكــان ـيــة
ً
ً
االستفادة من تداعياته شعبيا وانتخابيا رغم
المحاوالت الكثيرة في هذا الصدد.
ي ـض ــاف الـ ــى ذلـ ــك أن ش ـخ ـص ـيــة الــرئ ـيــس
ال ـش ـه ـيــد ،ب ـمــا تـمـثـلــه م ــن مــرجـعـيــة مذهبية
محلية وثقل دولي وازنّ ،
حول اغتياله -وقد
ً
ً
يكون ذلك مطلوبا ومخططا -الى مادة نزاع
س ـيــاس ـيــة مـحـلـيــة ب ــأب ـع ــاد خ ــارج ـي ــة ارتـ ــدت
ثــوب المحكمة الــدولـيــة ،األم ــر ال ــذي يصعب
ً
استنساخه حرفيا فــي حالة انفجار المرفأ
ّ
ال ـ ــذي هـ ــز ل ـب ـنــان ك ـل ــه ،والـ ـ ــذي– رغـ ــم بـعــض
المحاوالت -ال يمكن وضعه في خانة طائفية
أو مذهبية معينة.
فقد ينجح الساسة اللبنانيون ،الغانمون
ً
ً
حربا وسلما من رذائل الطائفية ،في محاوالت
االس ـت ـفــادة مــن االن ـف ـجــار بـبـعــض الـمـكــاســب
االنتخابية أو السياسية المحلية ،وقد ترتفع
بعض األص ــوات منهم بمحاولة تــدويــل– أي
تمييع -التحقيق فيه ،ولكن الثابت في نهاية
المطاف أن تعقيدات المرحلة كانت أكبر من
ّ
أن تمكنهم من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء
في مسار االنهيار الذي يتحملون الجزء األكبر
ّ
سيجرهم معه في سيله العارم الى
منه والذي
حيث يستحق الكثير منهم.
ال ش ــك أن «االنـ ـفـ ـج ــار» ل ـيــس ه ــو الـسـبــب
ّ
الرئيس «لالنهيار» ،ولكنه يشكل الحلقة األبرز
ً
واألشد وقعا من مسلسل التآكل الذاتي الذي
ّ
غذته طفيليات الترهل المحلي وآفات التدخل
الخارجي ،وهنا يأتي دور «االختيار».
فالمتتبع للشأن اللبناني بأبعاده الواسعة

التي تتخطى «التسلية» ببعض المماحكات
ال ـم ـح ـل ـيــة الـ ـخ ــاص ــة بــال ـت ـك ـل ـيــف وال ـت ــأل ـي ــف
و«تناتش» المكتسبات والحقائب ،يــدرك أن
ّ
المرجح قيام المجتمع الدولي ،ألسباب خاصة
به ترتبط قبل كل اعتبار باألمن اإلسرائيلي،
بفرض حالة من الال استقرار والال انهيار في
لـبـنــان ،مــن خــال الضغط إلج ــراء انتخابات
نيابية توقف الهبوط الحر نحو قــاع القاع
وتحدد المستقبل اللبناني للعقود المقبلة.
فـ ــأي ت ـح ــرك ش ـع ـبــي ي ـت ــراف ــق م ــع ال ــذك ــرى
الـسـنــويــة األولـ ــى النـفـجــار مــرفــأ ب ـي ــروت ،لن
يشكل في ظل الـظــروف االقتصادية الراهنة
س ــوى ن ــاف ــذة م ـش ــروع ــة لـلـتـعـبـيــر ومـتـنـفــس
طبيعي للغضب ومحاولة تصاعدية للتأثير
والتغيير ،ولكن التجربة علمتنا أن نتائجه
ستبقى ،كما كل السوابق ،أقل من الطموحات
إن لم نقل أسوأ من حدها األدنى!
ال ـحــراك الشعبي والـنـشــاط المطلبي رغم
ً
ً
أهميته القصوى ،ورغم تسجيله خرقا مهما
يتمثل بزعزعة استقرار الطبقة السياسية،
فشل فــي ذروة  ١٧أكتوبر  ٢٠١٩فــي تحقيق
التغيير المطلوب ،فبغياب قائد ملهم وعدم
وج ــود رؤي ــة مــوحــدة للمطالب واألولــويــات،
ومع سهولة ّ
جر األمور في هذا البلد المسكين
ألزقة الطائفية وشراسة األحزاب والتيارات في
المدافعة عن مصالحها وتقاسم السلطة ،لن
يتبدل حال اللبنانيين إال بانتخابات نزيهة
وشفافة قد يشرف عليها المجتمع الدولي.
ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظــة
ال ـم ـف ـص ـل ـيــة م ــن ت ــاري ـخ ــه ه ــو أمـ ـ ــام اخ ـت ـبــار
«االخـتـيــار»؛ فإما أن يختار التغيير وإمــا أن
يستسلم لقهر البقاء في قعر «التعتير».
الـ ـصـ ـن ــدوق االن ـت ـخ ــاب ــي ه ــو ال ـ ـخـ ــاص...
وال ــره ــان ع ـلــى ال ــوع ــي ال ـج ـمــاعــي ،وال ـع ـبــرة
بنتيجة االق ـتــراع ال بــالـشـعــارات ،وبــاألفـعــال
ال باألقوال.

• كلمة أخيرة:
من المسؤول عن غياب اللوحات اإلرشادية الواضحة التي
تحذر من خطورة الساللم المتحركة في المجمعات لألطفال
وكبار السن ،أقول ذلك بعد الحادث المؤسف الذي نتج عنه
بتر يد امــرأة حاولت إنقاذ طفلها الــذي فقد إحــدى رجليه،
فهل سيعوض المجمع التجاري المرأة وطفلها تعويضا
ماديا؟ أتمنى ذلك ،وهل ستعاقب البلدية المنشآت التي ال
تضع إعالنات تحذيرية لحماية المواطن؟
• كلمة أخرى:
ما سر اإلعالنات التي يجريها المؤثرون أو الفاشنيستات
أثناء إصابتهم بكورونا؟ هل السبب جشع التاجر بأن يطلب
من مريض الترويج لبضاعته؟ أم الجهل الذي يبدو أنه سيد
المواقف في زمننا هذا؟

نانسي تشيان*

دجومارت أوتورباييف*

القومية اإليجابية والسلبية في األولمبياد
تكتسي األلعاب أهمية كبيرة بالنسبة
إلى كثير من بلدان العالم ،ال سيما
األصغر أو األحدث أو األفقر في
العالم ،فاأللعاب األولمبية فيها
ال تتعلق بالفوز بأكبر عدد من
الميداليات ،أو المطالبة بمكانة
القوة العظمى ،بل بتقاسم تجربة
المشاركة ،ألنها توفر المصادقة
والوحدة الوطنية ،ومن ثم فرصة لبناء
االستقرار االقتصادي والسياسي.
ُ
بـعــد أن أج ـلــت أل ـعــاب طــوكـيــو األولـمـبـيــة
دورة  2020لمدة عام أصبحت اآلن مثار جدل،
فوفقا الستقصاء أجــري في اآلونــة األخيرة،
قال  78في المئة من المواطنين اليابانيين
إن ــه يـجــب إل ـغــاء األل ـع ــاب األولـمـبـيــة ،بسبب
مخاوف من انتشار الوباء ،ومنذ ذلك الحين
ووسائل اإلعالم اليابانية تلقي الضوء على
عدم تلقي جميع الرياضيين الزائرين اللقاح
ضد كوفيد(19بما في ذلك  100منهم يمثلون
الواليات المتحدة).
وبـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف غـيــر
ال ـم ـس ـبــوقــة ب ـش ــأن ال ـص ـح ــة الـ ـع ــام ــة ،ه ـنــاك
القضايا السياسية ا لــدا ئـمــة ،مثل الشكوى
الـشــائـعــة مــن أن األل ـع ــاب األولـمـبـيــة تشجع
القومية أو الشوفينية ،إذ ينتج عن كل حدث
مواجهة بشأن أعداد الميداليات التي ُيتوقع
أن يفوز بها المتنافسون الكبار مثل الواليات
الـمـتـحــدة ،وال ـص ـيــن ،وال ـيــابــان ،وبريطانيا
العظمى ،وروس ـيــا (الـتــي تـشــارك فــي ألعاب
طوكيو باسم «اللجنة األولمبية الروسية»،
بعد حظر البالد للمنشطات).
ُ
وتدرك األنظمة السياسية في جميع أنحاء
الـعــالــم أن الــريــاضــة يـمـكــن أن ت ـعــزز الـهــويــة
الوطنية ،وأن األلـعــاب األولمبية ،على وجه
ال ـخ ـصــوص ،يـمـكــن أن تـعـطــي ل ـلــدول مكانة
على الـســاحــة الــدولـيــة ،فلطالما استخدمت
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة ل ـت ـق ــول
لمواطنيها « ،لـقــد نجحنا» ،ففي عــام 1936
ُاستغل هتلر تماما األلعاب األولمبية التي
نظمت في برلين ،وهي المدينة التي اختيرت
الستضافة األلعاب في عام  ،1931قبل عامين
م ــن وص ـ ــول االش ـت ــراك ـي ـي ــن الــوط ـن ـي ـيــن إل ــى
السلطة ،وفي عام  ،1964استخدم اليابانيون
أول ـم ـب ـي ــاد (ط ــوكـ ـي ــو) لـ ــإشـ ــارة إل ـ ــى إع ـ ــادة
تأهيلهم الكامل بعد الحرب العالمية الثانية،
وفــي ثمانينيات الـقــرن الـعـشــريــن ،أصبحت
األلعاب األولمبية بمثابة كرة القدم في الحرب

الـ ـب ــاردة ،حـيــث قــاطـعــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ألعاب موسكو عام  ،1980وقاطع السوفيات
دورة ألعاب لوس أنجلس عام .1984
إن الـقـيـمــة الـسـيــاسـيــة لــأل ـعــاب هــي أحــد
األسباب التي تجعل الحكومات على استعداد
لدفع الكثير الستضافتها ،فقد أنفقت الصين
 44-40مـلـيــار دوالر السـتـضــافــة أولـمـبـيــاد
بـكـيــن الـصـيـفـيــة ل ـعــام  ،2008وك ــان ــت آن ــذاك
أكـثــر دول ــة تنفق على األل ـعــاب فــي الـتــاريــخ،
ثــم تجاوزتها روسـيــا ،التي أنفقت مــا يقدر
بنحو  50مليار دوالر الستضافة أولمبياد
سوتشي  ،2014وفي الفترة ما بين تحطيم
األرقام القياسية في اإلنفاق وضم شبه جزيرة
القرم في العام نفسه ،ارتفعت معدالت تأييد
الــرئ ـيــس (ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوت ـيــن) على
النحو الواجب.
وال شــك أن األح ـ ــداث الــريــاضـيــة الــدولـيــة
يمكن أن تضخم الجوانب السلبية للقومية،
برلين عــام  ،1936ففي
كما حــدث فــي ألـعــاب ُ َ
الماضي كانت األلعاب تذكر أيضا األشخاص
ال ــذي ــن ع ــاش ــوا ت ـحــت االحـ ـت ــال بـسـيــادتـهــم
ال ـم ـف ـقــودة ،وح ـتــى ع ــام  ،1924ك ــان بــإمـكــان
الرياضيين البولنديين الفوز بالميداليات
فقط من خالل تمثيل دول أخرى ،وعلى مدى
أجيال اضطر الرياضيون من الجمهوريات
ال ـت ــي ت ــم ضـمـهــا إل ــى االتـ ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
بــالـقــوة ،مثل دول البلطيق ،وأوكــرانـيــا ،إلى
تمثيل االتحاد السوفياتي أو االنسحاب من
المنافسة.
ولكن المشاعر المستوحاة مــن األحــداث
الــريــاض ـيــة الــدول ـيــة لـيـســت كـلـهــا سـيـئــة ،إذ
يمكن للرغبة الجماعية في الفوز أن تخفف
من التمييز ضد األقليات ،كما حدث عندما
اعترفت المؤسسة األميركية بمواهب (جيسي
أوينز) ،الذي فاز بأربع ميداليات ذهبية في
سـبــاقــات الـمـضـمــار وال ـم ـيــدان فــي أولمبياد
برلين ،مما ألهم أجياال من الشباب األميركيين
ال ـســود ،وفــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،دفـعــت الـقــدرة
الهائلة لنجمة التنس ،نعومي أوساكا ،العديد
من اليابانيين للتغلب على التحيزات العرقية،
والجنسانية التقليدية .إن إض ــاء ة أوساكا
لشعلة أولمبياد طوكيو ستكون لها تداعيات
اجتماعية كبيرة في مختلف أنحاء اليابان،
إن لم نقل شرق آسيا برمته.
وتوفر المسابقات الرياضية أيضا فرصا
لـبـلــد ج ــدي ــد ح ـتــى ي ــرس ــخ ش ـع ــوره ب ــال ــروح
الوطنية ،ففي عام  ،1992كان حضور نيلسون
مانديال في أولمبياد برشلونة رمزا لخروج
جنوب إفريقيا من نظام الفصل العنصري،
وفـ ــي أواخ ـ ـ ــر ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات وأوائـ ـ ـ ــل الـعـقــد
األول مــن الـقــرن الـحــادي والعشرين ،اجتمع
ال ـك ــروات لتشجيع بـطــل ويـمـبـلــدون ج ــوران
إيـفــانـيـشـيـفـيـتــش ،ون ـجــم ك ــرة الـسـلــة ،توني

ً
ت ــاري ـخ ـي ــا ،ات ـج ـهــت مـ ـع ــاداة ال ـســام ـيــة ن ـحــو ال ـع ــرب وال ـي ـهــود
الـمـتـحــدريــن مــن األص ــل نـفـســه ،وهــو ص ــراع غــربــي إلــى حــد كبير
ضد الشعبين الساميين ،أحدهما –اليهود -حيث وجدهم الغرب
ً
ً
يعيشون وســط مجتمعاته واعتبرهم تهديدا داخليا ،واآلخــر –
ً
العرب -واجههم الغرب كتحد خارجي ،لكنه اعتبرهم بالمثل تهديدا
لبقائه ،وهذا العداء للساميين ال يختلف عن الصراعات العرقية
ً
ً
والقبائلية األخرى ،لكنه أكثر اتساعا واستمرارا في عنفه وكثافته.
ُ
ويـنـظــر إل ــى ال ـعــرب وال ـي ـهــود عـل ُــى أن ـهــم أشـ ــرار ،ومنظماتهم
وثــرواتـهــم ،بــل هوياتهم الجمعية نظر إليها باعتبارها مدمرة
ً
للغرب ،والنتائج مدمرة لكال الشعبين اللذين عانيا تاريخا من
الصورة الشريرة التي ُرسمت لهما ،ومن الحمالت المتواصلة من
العنف المنهجي ،فقد عانى اليهود المجازر والمحرقة ،ووقع العرب
ضحية الغزو االستعماري العنصري.
وقبل عقد من الزمن ،أجريت دراسة عن الرسوم الكاريكاتورية
ً
السياسية والصيغ األخرى من الثقافة الشعبية ،مقارنا بين الصور
الـكــاريـكــاتــوريــة لليهود فــي روسـيــا القيصرية وألـمــانـيــا مــا قبل
النازية ،وبين الصور الكاريكاتورية للعرب في الواليات المتحدة
في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ،واتضح تطابق محتوى
وصيغة المعالجات لليهود والعرب على السواء ،وأكثر صورتين
ً
نمطيتين انتشارا عن اليهود في روسيا وألمانيا تشابهت مع أكثر
ً
صورتين شيوعا عن العرب في الرسوم الكاريكاتورية األميركية.
فالمصرفي أو التاجر اليهودي البدين المنفر الشكل يجد له
ً
ً
مـقــابــا مـعــاصــرا فــي شخصيات عــربـيــة مـفــرطــة الـبــدانــة ،وصــور
اإلرهابيين الـعــرب والـيـهــود ال فــرق بين األشـخــاص فيها إال في
المالبس ،وعوملت كلتا الجماعتين بشكل غير رسمي باعتبارهما
ُ
ً
أغرابا أو أعداء ،واتهمتا بعدم تبني القيم الغربية وارتاب فيهما
الغرب واعتبرهما من العناصر التي قد تشارك في مؤامرة.
ونظر الغرب إلى الجانبين باعتبارهما من مغتصبي ثروات
ً
الغرب ،واتهمهما بالشهوانية تجاه النساء واعتبرهما تهديدا
للحضارة الـغــربـيــة ،وتــم تصوير الـيـهــود باعتبارهم يرتبطون
ً
ً
داخليا بالجشع الرأسمالي ،ويرتبطون خارجيا بالعنف والفوضى
ً
والشيوعية ،وجشع العرب اعتبر مسؤوال عن تصاعد التضخم
في الغرب.
ونظر الغرب إلى العرب باعتبارهم العوامل الرئيسة المسؤولة
عن اإلرهاب الدولي قبل فترة طويلة من هجمات الحادي عشر من
سبتمبر ورد الفعل المتعصب ضد المهاجرين العرب في أوروبا،
والـعـنـصــر ال ـمــأســاوي فــي األم ــر أن الجماعتين الـلـتـيــن واجهتا
بعضهما فــي ال ـص ــراع عـلــى فلسطين وقـعـتــا ضـحـيــة اسـتـخــدام
وإذك ــاء بعض هــذه الصيغ نفسها مــن الـصــور النمطية السلبية
ضد بعضهما.
وفــي هــذا السياق ،لطالما أزعجني أن يستخدم بعض العرب
الصور المجازية المتداولة المعادية للسامية في وصف السيطرة
اليهودية على اإلعالم أو الحكومات أو المصارف ،وبالمثل ،فمن
المزعج للغاية أن تصف المنظمات اليهودية الكبيرة الجالية
العربية األميركية بأنها «خـيــال مــن صنع دوالرات الـبـتــرول» ال
وجــود لها إال لمهاجمة إســرائـيــل ،أو مشاركة بعض الجماعات
في مسعى «التفتيش في الضمائر» لفضح المانحين العرب ،في
حين من الواضح أنه ال يمكن القيام بالشيء نفسه تجاه اليهود
وينبغي أن يكون هكذا.
ً
ويتعين أال يــواجــه أب ــدا التعصب بتعصب مـقــابــل ،فالعرب-
الفلسطينيون ،فــي ه ــذه الـحــالــة -يتعين أال يـضـفــوا صـفــة الشر
ً
عليهم وتجريدهم من إنسانيتهم أو تحميلهم جماعيا مسؤولية
أعمال بعض الحكومات أو الجماعات العربية ،وفي المقابل يجب
ً
أال يجري شيطنة اليهود أو تحميلهم جماعيا مسؤولية بعض
تصرفات دولــة إسرائيل أو بعض المنظمات اليهودية ،والكلمة
السواء هنا هي أن الجماعتين تواجهان تحديات ،واالعتدال أفضل
ما يمكننا القيام به لمواجهتهما.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.

صفقة روسية  -أميركية بشأن أفغانستان
كــوكــوتــش ،ويمكن للبيالروسيين الـيــوم أن
يفخروا بالعبة البياثلون (داريا دومراتشيفا)،
ونجمة التنس (فيكتوريا أزارينكا).
والنقطة األخيرة هي أن األحداث الرياضية
الدولية توفر أيضا فرصا فريدة لغرس روح
الوطنية في البلدان التي تعاني انقسامات
ُ
داخلية ،فعلى سبيل المثال ،خلص الباحثون
إلى أن التأهل إلى كأس األمم اإلفريقية وكأس
الـعــالــم لـكــرة الـقــدم ،يقلل بـصــورة كبيرة من
ال ـص ــراع الـعــرقــي فــي ب ـلــدان إفــريـقـيــا جنوب
الـصـحــراء ،ألن الـمـشــاركــة تمنح المواطنين
تجربة مشتركة ،وتقلل من انعدام الثقة بين
المجموعات العرقية.
ومن المؤكد أنه رغم أن اللجنة األولمبية
الدولية تعترف بـ 206لجان أولمبية وطنية،
فــإن  14دولــة فقط تمثل ما يقرب من نصف
الرياضيين ال ــ 11326المشاركين في ألعاب
طوكيو ،وتنتمي جميع هذه البلدان األربعة
ع ـش ــر إل ـ ــى م ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي
والتنمية ،باستثناء الصين ،وروسيا ،اللتين
تتمتعان بالمرتبة الثانية والحادية عشرة
من حيث الناتج المحلي اإلجمالي في العالم،
ول ـيــس م ــن الـمـسـتـغــرب أن تـهـيـمــن ال ـب ـلــدان
األرب ـعــة عشر نفسها على عــدد الميداليات
ودورة األخبار.
ومع ذلك ،فإن األلعاب تكتسي أهمية كبيرة
بالنسبة للبلدان الــ 192األخــرى التي بالكاد
نسمع عنها شيئا ،فبالنسبة إلى هذه البلدان
األصـغــر أو األح ــدث أو األفـقــر فــي الـعــالــم ،ال
تتعلق األلعاب األولمبية بالفوز بأكبر عدد
مــن الـمـيــدالـيــات ،أو المطالبة بمكانة القوة
العظمى .إن هدفها ،بــاألحــرى ،هو ببساطة
تقاسم تجربة الـمـشــاركــة ،إذ تــوفــر األلـعــاب
المصادقة والوحدة الوطنية ،ومن ثم فرصة
لبناء االستقرار االقتصادي والسياسي.
كــانــت لــألـعــاب ال ــ 52الـتــي أقيمت منذ أن
أسس «بيير دي كوبيرتان» األلعاب األولمبية
الحديثة الكثير مــن النتائج غير المرغوب
فيها ،ولكنها أثبتت أيضا أنها قوة إيجابية
في العديد من البلدان ،خصوصا تلك التي
تكتسي أهمية أقل من حيث الميداليات والقوة
الجيوسياسية.
* أستاذة في كلية كيلوغ لإلدارة بجامعة
نورث وسترن ،والمديرة المؤسسة لمختبر
االقتصاد الصيني ،ومختبر نورث وسترن
الصيني.
«بروجيكت سنديكيت  »2021،باالتفاق
مع «الجريدة»

اقتراح بوتين على جو بايدن استخدام
القواعد العسكرية الروسية في
طاجيكستان وقيرغيزستان من
أجل تنسيق التحركات المتعلقة
بأفغانستان قد يعطي أميركا الفرصة
لحفظ ماء الوجه وتحسين سمعتها
العالمية المهتزة بعد انسحابها
المتسرع من أفغانستان.

يقال إنه خالل قمة جنيف في  16يونيو
ع ــرض الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بوتين
على الرئيس األميركي جو بايدن استخدام
القواعد العسكرية الروسية في طاجيكستان
وقيرغيزستان مــن أ جــل تنسيق التحركات
المتعلقة بأفغانستان ،وبالطبع فإن دوافع
الكرملين ال تعبر عن اإليثار ،فروسيا تريد
أن تمنع الواليات المتحدة األميركية من بناء
قــواعــد خاصة بها فــي المنطقة ،لكن عرض
بــوتـيــن م ـغـ ٍـر ورب ـمــا قــد يـجــد بــايــدن طريقة
لقبول ذلك العرض.
لـقــد ع ــادت مـنـطـقــة آس ـيــا الــوس ـطــى وهــي
مـنـطـقــة بـحـجــم االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي تـقــريـبــا
وتقع بين روسيا والصين لعناوين الصحف
العالمية ،وم ــرة أخ ــرى هــذه ال ـعــودة سببها
األخـ ـب ــار الـسـيـئــة الـمـتـعـلـقــة بــالـعـنــف وع ــدم
االستقرار في أفغانستان ،فقرار بايدن سحب
القوات األميركية المتبقية من البالد سينهي
ّ
حــربــا اسـتـمــرت  20عــامــا وه ــي ح ــرب كلفت
أميركا حــوالــي  2.3تريليون دوالر أميركي
تقريبا ،وفشلت في تحقيق أي من أهدافها
علما أن المحللين يحذرون اآلن من أن هجوم
طــالـبــان الـحــالــي قــد ي ــؤدي ال ــى ح ــرب أهلية
شاملة وزيادة في تهريب المخدرات وهجرة
جماعية وانـتـشــار األصــولـيــة اإلســامـيــة في
الدول المجاورة.
ل ـقــد ك ــان ــت ن ـتــائــج الـ ـح ــرب ال ـت ــي قــادت ـهــا
الواليات المتحدة األميركية كارثية ،وطبقا
لألرقام الرسمية لقي  2312عسكريا أميركيا
مصرعهم كما أصـيــب  20666عسكريا آخر
في أفغانستان منذ سنة  2001ولقي أكثر من
 3800شخص مصرعهم من متعاقدي األمن
الخاص األميركيين.
لكن األفـغــان هــم مــن كــانــوا األكـثــر معاناة
فـطـبـقــا ل ـم ـشــروع تـكـلـفــة ال ـحــرب فــي جامعة
بــراون فقد تسبب الـصــراع في مقتل 47245
ً
مــدنـيــا عـلــى األق ــل و 66000ال ــى  69000من
ال ـق ــوات األف ـغــان ـيــة ،كـمــا أس ـهــم ال ـص ــراع في

إجبار حوالي  2.7مليون أفغاني على الفرار
مــن بــادهــم خــال الـعـقــود األربـعــة الماضية
وخصوصا الى باكستان وإيران وأوروبا ،كما
نتج عن الصراع نــزوح أكثر من  3.5ماليين
شخص من مجموع المواطنين األفغان البالغ
تعدادهم  40مليون نسمة داخل أفغانستان.
م ــع اك ـت ـمــال ان ـس ـحــاب ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
تـقــريـبــا ،ت ـقــول إدارة بــايــدن إن ـهــا ستستمر
في دعم الحكومة األفغانية عن بعد من أجل
الـمـســاعــدة فــي اح ـتــواء طــالـبــان وغـيــرهــا من
الجماعات اإلسالمية المتشددة ،ولكن من أجل
االحتفاظ بموطئ قــدم لها إقليميا ،تحتاج
الواليات المتحدة األميركية الى قواعد لتكون
مقرا للقوات والطائرات بدون طيار والطائرات
المقاتلة والمدفعية.
إن إيران والصين وهما من الدول المجاورة
ألفغانستان لن تسمحا بإنشاء قواعد أميركية
على أراضيها تحت أي ظرف ،كما أن باكستان
قــد رف ـضــت بـشـكــل قــاطــع تـلــك ال ـف ـكــرة ،ولكن
كان للواليات المتحدة األميركية في السابق
قــواعــد جــويــة ضـخـمــة فــي بـعــض مــن ال ــدول
ال ـم ـجــاورة ألفـغــانـسـتــان فــي آسـيــا الوسطى
والــواق ـعــة فــي ال ـش ـمــال مــن  2001ال ــى 2014
في مطار ماناس الــدولــي في قيرغيزستان،
وم ــن  2001ال ــى  2005فــي قــاعــدة كــراتـشــي-
خاناباد الجوية في أوزبكستان (حيث كنت
نائب رئيس وزراء قيرغيزستان خالل السنة
األخـيــرة مــن الــوجــود األمـيــركــي فــي مــانــاس)
وكـ ــان ب ــاإلم ـك ــان آن ـ ــذاك ع ـمــل تــرت ـي ـبــات تلك
القواعد التي تم االتفاق عليها مع حليفات
روسـيــا االستراتيجيات فــي آسيا الوسطى
ب ـف ـض ــل االت ـ ـف ـ ــاق ال ـش ـخ ـص ــي بـ ـي ــن بــوت ـيــن
والــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـســابــق جـ ــورج بــوش
االبن واآلن يقدم بوتين عرضا مماثال لبايدن.
ال يــوجــد ل ـلــواليــات ال ـم ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
بدائل تذكر ،والــرأي العام الروسي يعارض
بـقــوة الـخـطــط األمـيــركـيــة الس ـت ـعــادة موطئ
سـيــا الــوسـطــى ،حـيــث يـقــال إن
ق ــدم لـهــا فــي آ ّ
ال ـكــرم ـل ـيــن ح ـ ــذر دول آس ـي ــا ال ــوس ـط ــى بــأن
الواليات المتحدة األميركية مهتمة باحتواء
روسيا والصين وإي ــران أكثر من اهتمامها
ب ــاالح ـت ـف ــاظ بـسـيـطــرتـهــا ع ـلــى ال ــوض ــع في
أفغانستان .لقد عززت روسيا موقفها خالل
المحادثات التي جرت مؤخرا في موسكو مع
وفد رفيع المستوى من طالبان ،والذي وعد
أن طالبان لن تتجاوز الحدود مع دول آسيا
الــوس ـطــى وسـتـقــاتــل الـجـمــاعــات اإلســامـيــة
الراديكالية األخرى وستمنع إنتاج المخدرات
في أفغانستان.
في الوقت نفسه فإن من المرجح أن ترفض
ثــاث دول مــن آسـيــا الــوسـطــى (كــازاخـسـتــان
وطاجيكستان وأوزبكستان) طلب إدارة بايدن
أن تستضيف بـشـكــل مــؤقــت نـحــو  10آالف

أفـغــانــي معرضين للخطر وهــم مــن األفـغــان
الذين تعاونوا سابقا مع القوات األميركية،
والبيان األخير لرئيس الــوزراء الباكستاني
عمران خان عن التأثيرات السلبية للغزو الذي
قادته الواليات المتحدة األميركية على بالده
التي تستضيف  2.7مليون الجئ أفغاني قد
أعـجــب ق ــادة آسـيــا الــوسـطــى اآلخــريــن ،وكما
ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
بصراحة في منتصف يونيو «لم تعلن أي من
حليفاتنا (في آسيا الوسطى) نيتها تعريض
أراضيها وشعوبها لمثل تلك المخاطرة».
فــالـجـمـيــع ي ـع ـلــم أن بــوت ـيــن ف ـقــط يمكنه
حــل الـمــأزق الحالي وفــي مؤتمر جنيف قام
بالخطوة األولى ،وفي حين اتفقت الواليات
المتحدة األميركية وروسيا في السابق على
قضايا أخرى بدون اجتماع رئاسي ،يبدو أن
ّ
الوضع في أفغانستان تطلب مناقشات وجها
لوجه وربما أدرك بايدن أيضا أن الكرملين
يحتفظ حاليا بالمفتاح الستمرار الوجود
األميركي في أفغانستان.
وج ـم ـي ــع ال ـق ـض ــاي ــا األخ ـ ــرى ع ـل ــى ج ــدول
أعمال القمة (التجسس السيبراني وأوكرانيا
وس ـ ــوري ـ ــة) ك ــان ــت م ـتــوق ـعــة ول ـ ــم ت ـح ـقــق أي
اختراقات واضحة ،ويجب على إدارة بايدن
أن تقرر اآلن مــا إذا كانت تريد التعاون مع
روسـيــا وحلفائها فــي أفغانستان ،فاقتراح
بوتين قد يعطي أميركا الفرصة لحفظ ماء
الوجه وتحسين سمعتها العالمية المهتزة
بـعــد انـسـحــابـهــا الـمـتـســرع ،واألهـ ــم مــن ذلــك
أنــه يجب على الــواليــات المتحدة األميركية
خال
وروسيا أن تسعيا إلى تحقيق مستقبل ٍ
من الصراع والفوضى لشعب أفغانستان الذي
طالت معاناته.
* رئيس وزراء سابق في قيرغيزستان.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

بينما اتفقت واشنطن
وروسيا في السابق
على قضايا عدة
بدون اجتماع رئاسي
يبدو أن الوضع في
ّ
أفغانستان تطلب
ً
مناقشات وجها لوجه
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.547

7.127

5.413

2.390 2.800 3.329

األول
بالنصف
«بيتك»
أرباح
دينار
مليون
102.2
المرزوق:
ً
ً

• ربحية السهم  12.21فلسا ونسبة النمو  • %79.5زيادة أرصدة مديني التمويل بـ  %3.2إلى  11.1مليارا
مؤشرات
سيولة أعلى
من المطلوب
ً
رقابيا...
وقاعدة
رأسمالية
متينة

المرزوق

نقالت نوعية
في االبتكار
والتحول
الرقمي بلورت
طموحات
العمالء

الرشود

قــال رئـيــس مجلس اإلدارة في
بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،حمد
عبدالمحسن الـمــرزوق ،إن "بيتك"
حقق صــافــي أرب ــاح للمساهمين
للنصف األول من عام  ،2021قدرها
 102.2مليون ديـنــار ،بنسبة نمو
 79.5في المئة مقارنة بنفس الفترة
من العام السابق.
وبـلـغــت ربـحـيــة الـسـهــم 12.21
فلسا للنصف األول من عام 2021
بنسبة نمو  79.3في المئة مقارنة
بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ صافي إي ــرادات التمويل
 291.8مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار بـنـسـبــة
ان ـخ ـف ــاض ب ـل ـغــت  1.3ف ــي الـمـئــة
م ـقــارنــة بـنـفــس ال ـف ـتــرة م ــن الـعــام
السابق.
وك ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ــك اس ـ ـت ـ ـق ـ ــر إج ـ ـمـ ــالـ ــي
مصروفات التشغيل للنصف األول
من عام  2021ليبلغ  152.1مليون
دينار عند نفس المستوى للفترة
المقارنة.
وبلغ صافي إي ــرادات التشغيل
 248.0مليون دينار للنصف األول
مــن ع ــام  ،2021بنسبة انخفاض
بلغت  7.3في المئة مقارنة بنفس
ً
الـفـتــرة مــن ال ـعــام الـســابــق مـتــأثــرا
باالنخفاض في إيرادات االستثمار
م ـقــارنــة بـنـفــس ال ـف ـتــرة م ــن الـعــام
السابق.
وارتفع رصيد مديني التمويل
للنصف األول من عام  2021ليصل
إلى  11.1مليار دينار ،بزيادة قدرها
 338.8مليونا ،وبنسبة زيــادة 3.2
في المئة عن نهاية عام .2020
ك ـم ــا ب ـل ــغ رصـ ـي ــد االس ـت ـث ـم ــار
ف ــي ال ـص ـكــوك لـلـنـصــف األول من
عــام  2021مبلغ  2.7مليار دينار،
وبـنـسـبــة نـمــو  0.2ف ــي الـمـئــة عن
نهاية العام الماضي.
وبلغ رصيد إجمالي الموجودات
 21.5مليار دينار في نهاية النصف

األول من عام  ،2021بزيادة قدرها
 44.5مليونا ،وبنسبة  0.2في المئة
عن نهاية عام .2020
وزادت حـســابــات المودعين
لـلـنـصــف األول م ــن ع ــام 2021
لتبلغ  15.8مليار دينار ،بزيادة
ق ــدره ــا  459مـلـيــونــا ،وبنسبة
 3.0فــي المئة عــن نهاية العام
الماضي.
وبـلـغــت حـقــوق المساهمين
 1.9م ـل ـي ــار دي ـ ـنـ ــار فـ ــي ن ـهــايــة
ا لـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــف األول م ـ ـ ــن ،2021
بــان ـخ ـفــاض قـ ــدره  65مـلـيــونــا،
وبـنـسـبــة ان ـخ ـفــاض بـلـغــت 3.3
في المئة عن نهاية عام .2020
باإلضافة إلى ذلك بلغ معدل
ك ـفــا يــة رأس ا لـ ـم ــال  18.58في
ال ـم ـئــة مـتـخـطـيــا ال ـح ــد األدنـ ــى
المطلوب من الجهات الرقابية،
وهي النسبة التي تؤكد متانة
المركز المالي لـ "بيتك".

مؤشرات مالية إيجابية
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرزوق إلـ ـ ـ ـ ــى أن
الـمــؤشــرات المالية االيجابية في
النصف األول من عــام  ،2021بما
في ذلك النمو في معدالت الربحية،
وأرصــدة مديني التمويل ،تعكس
الـمــاءة والـقــوة المالية ل ـ "بيتك"،
وت ــؤك ــد ك ـف ــاء ة األداء التشغيلي
وكـفــاءة نـمــوذج أعـمــال البنك وما
ش ـه ــده م ــن تـحـسـيـنــات ملموسة
فــي الـتـحــول الــرقـمــي وال ـم ـبــادرات
االستراتيجية المختلفة.
وأوض ـ ــح أن م ــؤش ــرات ونـســب
السيولة في "بيتك" حافظت على
معدالت أعلى من المطلوب رقابيا،
وكذلك انخفض معدل التمويالت
غ ـيــر الـمـنـتـظـمــة وارت ـف ـع ــت نسب
ت ـغ ـط ـي ـت ـه ــا ،وتـ ـحـ ـسـ ـن ــت جـ ـ ــودة
األصــول ،وكفاءة رأس المال التي
تــؤكــد متانة الـقــاعــدة الرأسمالية

ل ـ ـ "بـ ـيـ ـت ــك" ،وب ـك ــل ت ــأك ـي ــد ال ـق ــدرة
العالية على التعامل مع الظروف
االستثنائية وتقلبات األسـ ــواق،
والخبرة الكبيرة في إدارة المخاطر.

إصدار تاريخي للصكوك
وأشـ ــاد بـنـجــاح عملية إص ــدار
صكوك مضاربة للشريحة األولى
من رأس المال بقيمة  750مليون
دوالر ،مبينا ان االصــدار تاريخي
ويعتبر األك ـبــر مــن حـيــث الحجم
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـك ــوي ــت ،إذ بلغ
حجم الطلبات على االصــدار نحو
 3أض ـع ــاف الـحـجــم الـمـسـتـهــدف،
متجاوزا ملياري دوالر.
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـص ـك ــوك تـهــدف
الـ ــى تــدع ـيــم ق ــاع ــدة رأس ال ـم ــال،
وبالتالي تنويع مصادر التمويل
وزي ـ ــادة قـ ــدرات الـبـنــك التمويلية
واالستثمارية والتوسع في دعم
مشاريع البنية التحتية والقطاعات
االقتصادية المنتجة في الكويت،
وكذلك دعم العمالء في توسعاتهم
اإلقليمية والدولية.

تنمية مستدامة
وضـ ـم ــن إطـ ـ ـ ــار اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
التنمية المستدامة ،لفت المرزوق
الى أن "بيتك" نجح في المساهمة
بمبادرات مجتمعية استراتيجية
مختلفة انعكست على المجتمع
واالقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ،ومـ ــن ذلــك
مبادرة سداد مديونيات الغارمين
المتعثرين بمبلغ  20مليون دينار،
الــى جانب التميز في المسؤولية
االجتماعية بمختلف مجاالتها.
وأضاف أن "بيتك" أطلق مشروع
تـطــويــر اسـتــراتـيـجـيــة االسـتــدامــة
لتتكامل مع استراتيجية األعمال
ف ــي ال ـب ـنــك ،م ــع االه ـت ـمــام بـكـفــاءة
ن ـظــم إدارة ال ـم ـخ ــاط ــر ،وت ـطــويــر
الموارد البشرية ،وتعزيز الشفافية

والتصنيف االئـتـمــانــي مــن خالل
إعـ ــداد تـقــريــر االس ـتــدامــة السابع
وفقا ألحــدث المبادئ والمعايير
العالمية.
وأكــد دور البنك في االستدامة
عبر "الـصـكــوك الـخـضــراء" green
 ،Sukukوهي صكوك تعتمد على
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي م ـج ــال م ـشــاريــع
الـمـحــافـظــة عـلــى الـبـيـئــة والـطــاقــة
الـمـتـجــددة وغـيــرهــا مــن مشاريع
االستدامة.

تمويل مشاريع التنمية
وذكر المرزوق أن "بيتك" يضطلع
ب ــدوره كــركـيــزة أســاسـيــة فــي دعم
االقتصاد الوطني ،ومساندة خطة
التنمية في الكويت والمنطقة عبر
الـمـشــاركــة فــي تـمــويــل المشاريع
وتـ ـق ــدي ــم م ـج ـم ــوع ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
الحلول المصرفية والتمويلية ،بما
في ذلــك تمويل التجارة والعقود
والشركات الصغيرة والمتوسطة
والخدمات المصرفية لألعمال ،الى
جانب الشركات الكبيرة والمشاريع
ال ـت ـن ـم ــوي ــة ،م ـش ـي ــدا بــالـتـنـسـيــق
والتناغم في أداء بنوك ووحــدات
المجموعة فــي تركيا والبحرين
وألمانيا وماليزيا والسعودية.
وبـيــن أن المحفظة التمويلية
لـ "بيتك" تتميز بتنوعها لتشمل
قطاعات حيوية مختلفة ،بما فيها
الطاقة والماء والكهرباء والبنية
التحتية واالنشاءات ،مؤكدا القدرة
على مواصلة تمويل المشروعات
الحكومية التنموية ،ضمن رؤية
الكويت .2035

تفوق وصدارة
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي
ل ـم ـج ـم ــوع ــة "بـ ـيـ ـت ــك" بــالـتـكـلـيــف
ع ـبــدالــوهــاب عيسى ال ــرش ــود ،إن
ال ـن ـتــائــج ال ـمــال ـيــة لـلـنـصــف األول

حمد المرزوق
م ــن عـ ــام  2021جـ ـ ــاءت ايـجــابـيــة
ومنسجمة مع الخطط الموضوعة
واستراتيجية البنك ،مبينا أن النمو
فــي األرب ــاح جــاء مدفوعا بتراجع
مـسـتــوى الـمـخـصـصــات كنتيجة
النخفاض تكلفة المخاطر ومعدالت
التمويالت المتعثرة ،باالضافة إلى
تحسن البيئة التشغيلية كلها.
وأضـ ــاف ال ــرش ــود ان ان ـجــازات
البنك كــانــت محل تقدير عالمي،
الفتا الى ان "بيتك" جاء في المركز
االول مـحـلـيــا ض ـمــن قــائ ـمــة S&P
ألكبر  20بنكا ،وضمن قائمة "ميد"
ألكبر  100شركة مدرجة في الشرق
االوسط وافريقيا من حيث القيمة
السوقية.
ولفت إلى أن "بيتك" فاز بجوائز
مــرمــوقــة م ــن ج ـهــات ومــؤسـســات
عالمية متخصصة في عالم المال
واألعمال ،مثل جائزة "أفضل بنك
اسالمي في العالم" لسنة  2021من
مجلة "غلوبال فايننس" العالمية،
و"أف ـضــل بنك فــي الـخــزانــة وادارة
النقد" من نفس المجلة.
وتــابــع أن ــه ف ــاز أي ـضــا بجائزة
أف ـض ــل ب ـنــك إس ــام ــي ف ــي ال ـشــرق

األوس ــط والكويت لعام  2021من
المجلة المصرفية الـعــريـقــة "ذي
ب ــانـ ـك ــر" ،واس ـت ـح ــق ل ـقــب "أف ـضــل
بـنــك ف ــي ال ـك ــوي ــت" ،و"أف ـض ــل بنك
إسالمي في الشرق األوس ــط" ،من
مجلة "إيميا فاينانس" ،وغير ذلك
من جوائز عريقة منحت لـ"بيتك"
ب ــاالس ـت ـن ــاد الـ ــى م ـعــاي ـيــر مهنية
محددة.

رقمنة وابتكار
وذكـ ــر أن "ب ـي ـتــك" حـقــق نقالت
نوعية فــي استراتيجية االبتكار
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول ال ـ ــرقـ ـ ـم ـ ــي ،بـ ـ ـل ـ ــورت
ّ
طموحات العمالء ،وشكلت قيمة
مضافة لتجربة العميل والعمل
المصرفي كـكــل ،مبينا أن رقمنة
العمليات المصرفية تساهم في
رفع كفاءة األداء ،وتعزيز الشمول
المالي وزيــادة االنتاجية وخفض
التكاليف ،وبالتالي تعزيز الربحية.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــي قـ ـ ــدمـ ـ ــا ف ــي
االستثمار في التقنيات الناشئة
وشــركــات ال ـ  ،Fintechللمحافظة
على صدارة المنافسين ،وتحقيق
تطلعات جميع شــرائــح العمالء،

عبدالوهاب الرشود
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا شـ ــري ـ ـحـ ــة الـ ـشـ ـب ــاب
ف ــي ظ ــل بـيـئــة مـتـســارعــة الـتـحــول
وال ـت ـط ــوي ــر ،مـ ـش ــددا ع ـلــى ال ـت ــزام
"بيتك" بالضوابط المهنية والقواعد
وال ـ ـثـ ــوابـ ــت الـ ـش ــرعـ ـي ــة ل ـص ـنــاعــة
التمويل االسالمي ،ليعزز مكانته
وسمعته العالمية كمرجع للصيرفة
االسالمية.
وأشار إلى دور "بيتك" في دعم
الشباب الكويتيين الذين يشكلون
قـ ـ ــوة دفـ ـ ــع ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـم ـح ـلــي
ً
ورك ـيــزة اســاسـيــة للمضي قــدمــا
في التنمية والتطوير باالعتماد
على الشباب المبدعين اصحاب
الـكـفــاءة الـعــالـيــة ،الفـتــا إل ــى دعــم
مختلف ال ـم ـب ــادرات ال ـتــي تعود
على المجتمع بالفائدة ،ومنها
مبادرة "كفاء ة" لتطوير القدرات
الــوطـنـيــة المتخصصة فــي عمل
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـمـ ـص ــرف ــي والـ ـم ــال ــي،
وكــذلــك مـبــادرة "دراي ــة" للتوعية
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،وهـ ـم ــا مـ ـب ــادرت ــان
اطلقهما بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي
بــالـتـعــاون مــع ات ـحــاد الـمـصــارف
والـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة وم ـع ـه ــد
الدراسات المصرفية.
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الكويت ...عاصمة المشاريع المتأخرة!

فكرة «السكك الحديدية» ولدت أواخر سبعينيات
القرن الماضي ومازالت في مرحلة التحضير
حصة المطيري

عام  2016كان الوقت
المقدر لالنتهاء من
توسعة مطار الكويت
مبنى الركاب ()2
ونسبة إنجازه لم
تتعد %40

ن ــاق ــش مـجـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،األس ـب ــوع
الماضي ،خريطة طريق مقترحة لسرعة
تنفيذ ومتابعة بعض المشروعات مثل
«الطاقة المتجددة» ،و»استثمار جزيرة
فيلكا» ،و«الــوقــود البيئي» ،و«تجميل
م ــدي ـن ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت» ،ومـ ـش ــاري ــع وزارة
الـصـحــة ،و«م ـط ــار الـكــويــت ال ــدول ــي»...
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،وذلـ ـ ـ ــك مـ ــن خـ ـ ــال ت ـحــديــد
المشروعات واإلجراءات المطلوب البدء
في تنفيذها وفق اآلتي:
ً
أوال :م ـشــاريــع وإج ـ ـ ــراء ات قـصـيــرة
الـ ـم ــدى ت ـن ـجــز خ ـ ــال أشـ ـه ــر ال ـص ـيــف
الحالي وعددها (.)9
ً
ثانيا :مشاريع وإجراءات متوسطة
المدى ،وعددها (.)5
ً
ثـ ــال ـ ـثـ ــا :مـ ـش ــاري ــع ط ــويـ ـل ــة الـ ـم ــدى
وعددها (.)4
في الحقيقة ،فإن الوصول إلى رؤية
 2035يتطلب إدارة حكيمة قادرة على
التخطيط وااللتزام بالخطط اإلنمائية،
ل ــإس ــراع ف ــي تـنـفـيــذ م ـشــاريــع البنية
التحتية الـكـبــرى ،ورغــم أننا فــي سنة
 2021ف ــإن الـمـشــاريــع الـكـبــرى مــازالــت
ً
تـطــرح وت ـتــم مـنــاقـشـتـهــا ،عـلـمــا بأنها
تطرح وتتم مناقشتها واتخاذ القرار
ب ـهــا م ـنــذ ال ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ،وم ـشــاريــع

ً
أص ـب ـحــت بـ ـ ــروازا ل ـكــل مـجـلــس وزراء
جديد ،تتغير الوجوه وتظل المشاريع
بين قيد التنفيذ وبين عدم البدء.
وم ــن خ ــال الــرصــد والـبـحــث ،تبين
أن الكثير من المشاريع الكبرى ومنها
"الـسـكــك ال ـحــديــديــة" ال ـتــي م ــازال ــت في
مــرح ـلــة الـتـحـضـيــر ت ــم ال ـت ـطــرق إلـيـهــا
في زمــن لم يعد أصحابها اليوم على
ق ـيــد ال ـح ـي ــاة ،ف ــي ف ـتــرة الـسـبـعـيـنـيــات
والثمانينيات والتسعينيات ،حينما
كانت الكويت رائدة في التقدم والتطور
ف ــي ش ـتــى ال ـم ـج ــاالت ،ي ـبــدو أن هـنــاك
عــاقــة عكسية بـيــن ن ـجــاح الـمـشــاريــع
وأداء الـحـكــومــة ،فــا يـمـكــن أن ننجح
ونحقق أهداف التنمية المستدامة إال
بتصحيح قيادة الحكومة ،فالمطالبة
المستمرة مــن قبل الشعب بــاإل ســراع
في تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة أصـبـحــت كــالـمـيــراث
ً
الذي ال ينضب ،يتوارثه األجيال جيال
بعد جيل ،فهل سيأتي جيل يوقف هذا
الميراث ويقوم وينجز؟!
إن التركيز على الـمـشــروعــات التي
تحقق بإنتاجها دفعة قوية لمقدرات
االقتصاد الوطني ليس سوى حبر على
ورق ،وبيان مجلس الوزراء يثبت ذلك.

وق ــد ذك ــر فــي خـطــة التنمية -1994
« 1995تطور الفكر التنموي إلى الحد
الذي أصبحت فيه دول العالم المختلفة
على قناعة كاملة بالخروج عن المفهوم
التقليدي للتنمية ،وإحالل مفهوم آخر
جــديــد ي ـقــوم عـلــى أسـ ــاس ال ــرب ــط بين
التنمية ا لـبـشــر يــة وا لـتـنـمـيــة البيئية،
وتحقيق الـتــوازن بين حقوق األجيال
المتعاقبة ،في إطار ما يعرف بالتنمية
المستدامة».
ال بأس في هذا ،فقد تطورت الكويت
قـلـيــا فــي مـفـهــوم الـتـنـمـيــة ،غـيــر أنـهــا
مــازالــت لــم تلحق الـعــالــم إلــى التنمية
الـمـسـتــدامــة ،كـنــت أود أن أت ـســاءل عن
الـسـبــب لـكــن ال يسعني أن أرج ـحــه إال
«ل ـســوء اإلدارة» ،ف ــإن صـلـحــت اإلدارة
الحكومية فسيصلح حال الكويت.
هنا بعض المشاريع بعمر البشر،
ورغ ــم الـتـغـيـيــر الـمـسـتـمــر فــي بـيــانــات
وأرق ــام وقــت االنتهاء منها في مواقع
الحكومة الرسمية فإننا استطعنا في
جريدة «الجريدة» التوصل إلى أغلبية
المشاريع:

جدول ألبرز مشاريع البنية التحتية في الكويت
المشروع

مقدر
وقت
تاريخ
االنتهاء
االنتهاء

نسبة
اإلنجاز\
الوضع
الحالي

مالحظات
الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت م ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع
ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــدن ا ل ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــذ 2007
وزارة األ شـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال و قـ ـ ـع ـ ــت ا ل ـع ـق ــد
بتاريخ  31ديسمبر  2008وباشرت
بــأع ـمــالــه ب ـت ــاري ــخ  5م ـ ــارس 2009
على أن يتم االنتهاء مــن المشروع
وتسليمه بتاريخ  9ديسمبر 2011

نسبة
اإلنجاز
لم
%66
ينجز
المرحلة
التحضيرية صـ ـ ــدر ق ـ ــا ن ـ ــون  40ل ـس ـن ــة - 2010
قانون إنشاء المدن العمالية ,وتم
ت ــرس ـي ــة الـ ـمـ ـش ــروع ف ــي عـ ــام 2020
لم يتم تسلم أي عروض فنية ومالية
بالموعد المحدد,

1

المدن العمالية
-12-9
 مدينة جنوب2009
الجهراء

2

ش ـب ـكــة الـسـكــك
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــدي ـ ـ ــة 2018
لدولة الكويت

فـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع ولـ ـ ـ ـ ــدت أواخـ ـ ـ ــر
الـسـبـعـيـنـيــات م ــن ال ـق ــرن الـمــاضــي.
نسبة تكليف األمانة العامة بإعداد دراسـة
اإلنجاز  %2الـ ـ ـج ـ ــدوى االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ـم ـش ــروع
المرحلة إن ـش ــاء شـبـكــة سـ ـكــك ح ــدي ــدي ــة عــام
لم
التحضيرية  ,2003ا لـبــدا يــة المتوقعة لتشغيل
ينجز
المرحلة المشروع عام  ,2018وفي  2018هيئة
األولى مـشــروعــات الـشــراكــة فــي انتظار رد
(استشارية) الهيئة العامة للطرق والنقل البري
ب ـشــأن مــوافـقــة وزارة الـمــالـيــة على
التكلفة المالية الكلية للمشروع.

3

مشروع تنفيذ
وت ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــة
مـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة أم
الـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــان
واالع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
المكملة لها

-

ف ــي  2012ت ــم تــأج ـيــل ط ـلــب وزارة
األش ـ ـ ـغـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــامـ ــة ب ـ ـشـ ــأن دراس ـ ـ ــة
واإلشراف على تنفيذ توسعة محطة
أم الـهـيـمــان واألع ـم ــال المكملة لها
 : 2016أسباب تأخر إنشاء محطة
أم الهيمان تعود إلى نقل المشروع
إل ــى هيئة الـشــراكــة بـيــن القطاعين
تم اإلنجاز العام والخاص ،حيث تمت الموافقة
( 2020تأسيس على طرح المشروع بنظام الـ «»P.P.P
الشركة) من قبل اللجنة العليا للمشروعات
التنموية ،بتاريخ  2010 / 6/7وطلبت
هيئة الـشــراكــة وقــف كــل اإلج ــراءات
الـ ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـمـ ـش ــروع ك ـم ـنــاق ـصــة
ع ـ ــا م ـ ــة بـ ـ ـت ـ ــار ي ـ ــخ .2011 /1 / 31
إبداء الرغبة في  ,2012اإلقفال المالي
 ,2020البدء بمرحلة تنفيذ المشروع
في 2021

4

م ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــات
البلدية الصلبة
– موقع كبد

-

5

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر و ع
مجمع الشقايا
لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــات
2016
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددة
– ا لـ ـ ـم ـ ــر حـ ـ ـل ـ ــة
الثالثة

6

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر و ع
م ـح ـط ــة الـ ـ ــزور
الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة -
3&2

لم
ينجز

7

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــق
اإلق ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــة
الثانية -الجزء
الشمالي

-

لم
ينجز

8

ت ـطــويــر مـيـنــاء
الشويخ

2013

المشروع

9

10

نسبة
اإلنجاز
%40

مـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــة االن ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة
 2015-2014آ خـ ـ ــر م ــو ع ــد لـتـسـلــم
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض ا لـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــات 2019
الجاري انهاء اجراءاتهما  ,2020في
الربع الثالث

2012

مشروح محطة
ال ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــران 2017 -
المرحلة األولى

11

تــوسـعــة مـطــار
الـكــويــت مبنى 2016
الركاب ()2

مالحظات

نسبة ف ـ ــي عـ ـ ــام  2011أعـ ـلـ ـن ــت مــؤس ـســة
اإلنجاز ا لـمــوا نــئ الكويتية قيامها بتنفيذ
لم
خطة استراتيجية طموحة لتطوير
%10
ينجز
المرحلة ميناء الشعيبة ,وسيتم االنتهاء من
التحضيرية المشروع في يونيو )2012

نسبة
اإلنجاز
لم
%40
ينجز
المرحلة
التحضيرية

لم
ينجز

نسبة
اإلنجاز
%40
المرحلة
التنفيذية

بدء  2013اولى خطواته بتوقيع عقد
الدراسة  ,المفترض ان تبدأ بالعمل
وتدخل وحداتها الخدمة في .2017

فــي  2012قــالــت وزارة إن األشـغــال
مرحلة االتفاقية استمرت سنتين
وتوقعت انتهاء مشروع بالكامل في
 ,2016وتم طرح المناقصة في 2013

12

م ـي ـن ــاء م ـب ــارك
الكبير

2015

نسبة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت أ ع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــزء األول
اإلنجاز مـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ــي
لم
شهر أغسطس مــن عــام  ,2007من
%53
ينجز
المرحلة ال ـم ـف ـتــرض االن ـت ـه ــاء م ـنــه بــالـكــامــل
التحضيرية عام ,2015

13

تطوير ميناء
الدوحة

-

نسبة
ف ـ ــي عـ ـ ــام  2005اعـ ـلـ ـن ــت مــؤس ـســة
فعليا
اإلنجاز %1
ال ـ ـمـ ــوانـ ــئ ال ـك ــوي ـت ـي ــة ان ـ ـهـ ــا اع ـ ــدت
لم
المرحلة
مشروعا لتوسعة ميناء الدوحة
يبدأ
التحضيرية

14

 4س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ل ـل ـت ـص ـم ـي ــم وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء
نسبة
إب ـ ــداء الــرغ ـبــة سـنــة  ,2013االق ـفــال
اإلنجاز
ا ل ـ ـمـ ــا لـ ــي  ,2018م ــر حـ ـل ــة ت ـع ـي ـيــن
لم
%76
االستشاري ودراسة الجدوى في عام
ينجز
المرحلة
 ,2020اعتذر عن عدم تجديد عرضه
التحضيرية
المالي والفني ,2021
كــان يفترض أن يبدأ العمل به عام
 .2013مرحلة تعيين
االستشاري ودراســة الجدوى تمت
في .2020
نسبة يفترض أن تكون الوزارة قد حققت
لم
يبدأ اإلنجاز  %1 %0من الطاقة المتجددة قبل العام
 ،2018ثم إلى  %3قبل العام 2020
يتم تغير وتجديد البيانات (وقت
االنـ ـتـ ـه ــاء) ف ــي ك ــل س ـن ــة بــال ـمــوقــع
الرسمي لهيئة مشروعات الشراكة

ت ـطــويــر مـيـنــاء
الشعيبة

مقدر
وقت
تاريخ
االنتهاء
االنتهاء

نسبة
اإلنجاز\
الوضع
الحالي

15

16

نسبة
اإلنجاز
في  2009قامت وزارة
%33
االشغال باستحداث الطريق
المرحلة
التنفيذية

17

في عام  2008قالت مؤسسة الموانئ
نسبة
الكويتية من المتوقع ان يتم طرح
لم اإلنجاز %5
الـ ـمـ ـش ــروع فـ ــي بـ ــدايـ ــة ع ـ ــام ،2010
ينجز المرحلة
واالن ـت ـهــاء مــن تـنـفـيــذه سيستغرق
التحضيرية
نحو ثالث سنوات.

18

مدينة الحرير
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزر
2012
(ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة
األولى)

مدينة الكويت
للشحن

-

مقدر وقت االنتهاء  ,2022اقر تنفيذ
المشروع سنة  ,2006االكتمال خالل
ً
خمس وعشرين عاما ,سيتم إنجاز
ال ـمــرح ـلــة األولـ ـ ــى خـ ــال  7س ـنــوات
ونصف.
صدر المرسوم رقم  240لسنة 2012
نسبة بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير
لم
اإلنجاز ( %0الصبية) وجزيرة بوبيان.
ً
يبدأ
لم يبدأ لم يبدأ التفكير جديا بتطوير فيلكا
إال ف ــي  ,2002ول ــم ي ـتــم تـطــويــرهــا
إلى اآلن.
في  2008كــان من المتوقع ان يبدأ
انشاء مدينة الحرير العام المقبل في
 2009وان تنتهي المرحلة االخيرة
من مبنى االنشاء العام 2036
نسبة
فعليا
اإلنجاز  %1في  2010تم إبرام عقد مدينة الكويت
لم
المرحلة للشحن الجوي
يبدأ
التحضيرية

يبدأ
لم
مدينة المطالع
التسليم
ينجز
السكنية
2018

مـ ــركـ ــز تـحـلـيــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه
بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام 2017
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ـ ــات
المتجددة
مجمع الشقايا
لـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ــة
المتجددة

2016

بلدية الكويت قد انتهت ايضا من
نسبة عمل الدراسات التخطيطية لمشروع
اإلنجاز مدينة شمال المطالع السكنية في
يوليو  2012والتي كان من المتوقع
%62
المرحلة ان تخصصها ا لـبـلــد يــة للمؤسسة
التنفيذية العامة للرعاية السكنية في نهاية
نفس العام،

نسبة
لم اإلنجاز %2
ينجز المرحلة
التحضيرية

لم
ينجز

نسبة
اإلنجاز
%96
المرحلة
التنفيذية

المشروع

19

20

21

22

23

24

25

26

-

27

تم طرح المشروع كفكرة عام ,2009
وكمقترح للتنفيذ عام  ,2011وطرح
المشروع رسميا للتنفيذ عام ,2013

٢٨

مقدر
وقت
تاريخ
االنتهاء
االنتهاء

ال ـ ـت ـ ــوس ـ ــع ف ــي
إنشاء وتطوير
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــق 2017
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــرة فـ ــي
دولة الكويت

نسبة
اإلنجاز
لم
%18
ينجز
المرحلة
التحضيرية

إنشاء وإنجاز
وت ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل
وصيانة البنية مطلع
لم
األس ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة سبتمبر
ينجز
ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــة 2018
الـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــدادي ـ ـ ـ ـ ــة
الصناعية

مصفاة الزور

الوقود البيئي

2020

2017

نسبة
اإلنجاز\
الوضع
الحالي

لم
ينجز

لم
ينجز

مالحظات

الـمـنـطـقــة ال ـح ــرة م ـش ــروع م ـطــروح
ك ـ ـف ـ ـكـ ــرة م ـ ـنـ ــذ سـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن
ال ـم ــاض ــي ،ل ــم ي ـب ــدأ تـنـفـيــذه إال في
 1998باالستعانة بالقطاع الخاص.

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــة
نسبة ا ال ن ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا ئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة 2 0 1 1 -2 0 1 0
اإلنجاز بتاريخ  2013/6/10تم توقيع العقد
 %60مـ ــع الـ ـمـ ـق ــاول ل ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـمـ ـش ــروع,
المرحلة وتــاريــخ مـبــاشــرة الـعـمــل 2013/٩/٩
التنفيذية وفــي تاريخ  2015/3/24تم التعاقد
مع مكتب لالستشارات الهندسية.

نسبة
اإلنجاز
%98
مرحلة
التسليم

 2015وقعت الكويت عقود مشروع
إنـ ـ ـش ـ ــاء مـ ـصـ ـف ــاة الـ ـ ـ ـ ــزور ال ـن ـف ـط ـيــة
الـجــديــدة بكلفة  4.87مـلـيــار ديـنــار
وطاقة تكرير قدرها  615ألف برميل
يوميا.
مصفاة الــزور لتبلغ نسبة اإلنجاز
 %95.4بنهاية الربع الرابع بتقدم
مقداره  %1.5ودخل مرحلة التسليم
وكان من المتوقع تسليم المشروع
في نهاية ديسمبر .2020

بداية دراسة هذا المشروع عام 2002
وقعت عقوده التنفيذية الكاملة في
نسبة
عام  2014في عام  2014كان متوقع
اإلنجاز
أن ت ـبــدأ اإلنـ ـش ــاء ات خ ــال  6أشهر
%99
إل ــى ع ــام ,م ــدة التنفيذ فــي مصفاة
المرحلة
ميناء عبدالله للحزمتين يقدر لها
ً
التنفيذية
 45شـهــرا وم ــدة التنفيذ فــي حزمة
ً
مصفاة األحمدي  44شهرا
في تقرير متابعة الخطة االنمائية
 : 2011-2010ت ــم االتـ ـف ــاق ع ـلــى ان
تتولى وزارة االشـغــال العامة كافة
األعمال المتعلقة بالمشروع ،نظرا
لـ ـع ــدم ق ـ ـ ــدرة ال ـه ـي ـئ ــة عـ ـل ــى تــوف ـيــر
السيولة المالية الالزمة.

لم
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع
يحدد
انـشــاء وانـجــاز
منذ
منطقة النعايم
خطة
الصناعية
2010

لم
ينجز

انشاء وتطوير
وصيانة البنى
التحتية لقطعة
٢٠١٦
 11فــي منطقة
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــان
الصناعية

في  2012تم االعــان عن طرحه في
م ـن ـت ـصــف ش ـه ــر مـ ـ ــارس ف ــي 2013
 2018تم االنجاز
وق ـع ــت هـيـئــة ال ـص ـنــاعــة م ــع شــركــة
مقاوالت عقد لمدة  24شهرا

تـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــز
وصـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــة
البنية التحتية
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـق ـ ـ ـط ـ ـ ـعـ ـ ــة 4
ب ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــة
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــان
الصناعية

2012
مطلع
لم
شهر
ينجز
فبراير
2017

م ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــى
ج ــاب ــر االح ـم ــد 2013
 جنوب السرةالـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــق
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
(الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدل ـ ـ ــي,
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة,
النعايم)

مشروع المترو 2017

نسبة
االنجاز
%41

-

تـ ــم ت ــوق ـي ــع ال ـع ـق ــد ع ـ ــام  2005مــع
المستثمر وتسليم ا لـمـشــروع و لــم
ينجز لمدة  6سنوات ثم تم سحبه.

م ـ ـ ـ ـ ــدة تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذه أرب ـ ـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات،
إذ بـ ـ ـ ـ ــدأ ا ل ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ ب ـ ـ ـتـ ـ ــار يـ ـ ــخ 15
 2017تم االنجاز ن ـ ـ ــو فـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر  2009و ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ــن
ال ـم ـتــوقــع ان ـت ـه ــاؤه ف ــي ت ــاري ــخ 14
فبراير .2013

لم
ينجز

لم
ينجز

نسبة
اإلنجاز
%41
المرحلة
التنفيذية

-

-

ف ــي  2011أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـم ــواص ــات
ً
أن ال ـم ـشــروع سينجز كــامــا خــال
سنوات.
في عام  2017وصلت نسبة اإلنجاز
%11

9
 7.8ماليين دينار أرباح «البورصة» في النصف األول بنمو %39
ةديرجلا

•
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اقتصاد

• الحميضي :النتائج تعكس قوة النموذج التشغيلي وااللتزام الراسخ باستراتيجية الشركة والمالءة المالية
• العصيمي :مستمرون في سعينا لتطوير سوق المال وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين
ارتفاع حقوق
المساهمين العائدة
لمساهمي الشركة
األم بنسبة %61

إجمالي اإليرادات
التشغيلية
للنصف األول
يرتفع %120

أع ـل ـنــت ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،في
اج ـت ـمــاع مـجـلــس إدارتـ ـه ــا ،أم ــس،
تحقيق صافي أربــاح لمساهمي
ال ـشــركــة األم بـقـيـمــة  7.8مــايـيــن
دينار عن األشهر الستة المنتهية
فـ ــي  30ي ــونـ ـي ــو  ،2021ب ــزي ــادة
م ـل ـحـ ًـوظــة ق ــدره ــا  39ف ــي الـمـئــة
مقارنة بصافي األربــاح المسجلة
ع ــن نـفــس ال ـف ـتــرة م ــن ع ــام ،2020
ً
التي سجلت الشركة خاللها ربحا
ً
صافيا بلغ  5.6ماليين دينار.
وبلغت ربحية السهم للشركة
ً
األم  39.03ف ـل ـســا ،أي م ــا يشكل
زيــادة قدرها  39في المئة مقارنة
ً
بــإجـمــالــي  28.05فـلـســا عــن نفس
الفترة من عام .2020
وارت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــع إج ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي أصـ ـ ـ ــول
ال ـم ـج ـمــوعــة إلـ ــى ح ــوال ــي 106.5
ماليين ديـنــار ،أي بـ ًـزيــادة قدرها
 155في المئة مقارنة باإلجمالي
ال ـم ـس ـجــل ع ــن ن ـف ــس الـ ـفـ ـت ــرة مــن
عــام  2020الــذي بلغ  41.7مليون
دي ـن ــار ،فــي حـيــن ارتـفـعــت حقوق
المساهمين الـعــائــدة لمساهمي
الشركة األم من  32.7مليون دينار
فــي  30يــونـيــو  2020لـتـصــل إلــى
 52.6م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ع ــن ال ـف ـتــرة
الـمـنـتـهـيــة ف ــي  30يــون ـيــو ،2021
بزيادة بلغت  61في المئة.
وب ـ ـل ـ ــغ إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية  14.9مـلـيــون دي ـنــار،
بــزيــاد ٍة قــدرهــا  120فــي المئة عن
نفس الفترة مــن عــام  ،2020التي
بلغت حوالي  6.8ماليين دينار.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال حمد
مشاري الحميضي رئيس مجلس
إدارة بورصة الكويت»:إن النتائج
ال ـت ــي ن ــراه ــا الـ ـي ــوم ت ـع ـكــس ق ــوة
عنصرين رئيسيين في البورصة،

مملوكة لـ ً«هيئة االستثمار»
توقع عقدا لمشروع طاقة
الرياح في أستراليا
أعلنت الشركة الدنماركية فيستاس
لتصنيع توربينات الرياح Vestas Wind
 ،Systemsأنـهــا حـصـلــت عـلــى الـعـقــد من
ش ــر ك ــة Global Power Generation
 ،)(GPGال ـت ــي ت ــدي ــره ــا ش ـ ــرك ـ ــةNaturgy
)Energy Group SA (BME: NTGY
اإلسبانية ،لتصبح المورد والمسؤول عن
تركيب توربينات لمشروع طاقة الرياح
 Crookwell 3بقدرة  58ميغاواط في نيو
ساوث ويلز بأستراليا.
وبحسب موقع «رنيوبل نــاو» ،تمتلك
 Naturgyحصة  75فــي المئة فــي ،GPG
بينما تمتلك هيئة االستثمار الكويتية
( ،)KIAصندوق الثروة السيادي الكويتي،
النسبة المتبقية.
وبموجب االتفاقية ستقوم «فيستاس»
بتوريد وتركيب  16وحدة من توربينات
 3.45-V126ميغاواط في وضع تشغيل 3.6
ميغاواط ،كما تعد اتفاقية خدمةActive
Output Management 5000 (AOM
ً
ً
 )5000مدة  15عاما جزءا من العقد.
وبمجرد تشغيل  ،Crookwell 3يجب
أن يـكــون ق ــادرا على توليد مــا يكفي من
الكهرباء لحوالي  40.000منزل .وتتوقع
 Vestasتسليم المعدات في الربع الثاني
مــن الـعــام المقبل ،بهدف تشغيل محطة
الطاقة في الربع األخير من عام .2022

حمد الحميضي

محمد العصيمي

هما النموذج التشغيلي وااللتزام
ال ــراس ــخ بــاسـتــراتـيـجـيــة الـشــركــة،
إضــافــة إل ــى مــاء تـهــا الـمــالـيــة ،إذ
سـجـلـنــا ص ــاف ــي أرب ـ ـ ــاح ب ـل ــغ 7.8
ماليين دينار ،أي ما يعادل زيادة
بقيمة  39في المئة عن نفس الفترة
من عام .»2020
وأض ـ ــاف الـحـمـيـضــي أن ــه «مــع
اس ـت ـم ــرار ال ـع ــال ــم بــال ـت ـعــافــي من
آث ـ ـ ــار ج ــائ ـح ــة ف ـ ـيـ ــروس ك ــورون ــا
المستجد ،نأمل أن تكون النتائج
التي حققناها في األشهر الستة
ً
األول ـ ـ ــى مـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام م ــؤش ــرا
ً
إيجابيا لما هــو أفضل لبورصة
الـكــويــت ،وس ــوق الـمــال الكويتي،
ً
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،م ـع ــرب ــا
ع ـ ــن الـ ـشـ ـك ــر «لـ ــزمـ ــائـ ــي أعـ ـض ــاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وموظفي بورصة الكويت األكفاء
على جهودهم الحثيثة خالل عام
.»2021
وأرج ـ ـ ــع االرتـ ـ ـف ـ ــاع ف ــي صــافــي
األرباح إلى دمج الشركة الكويتية
للمقاصة منذ الربع الثالث من عام

ً
 ،2020الذي أدى أيضا الى ارتفاع
فــي صــافــي ربــح الـشــركــة التابعة،
كما ساهم في هذه الزيادة ارتفاع
إجمالي قيمة التداول بنسبة 53.41
في المئة ،بما في ذلك ارتفاع قيمة
الـ ـت ــداول ف ــي ال ـس ــوق «الــرئـيـســي»
بنسبة  295ف ــي ال ـم ـئــة ،وارت ـف ــاع
حجم الـتــداول بنسبة  100.31في
المئة مقارنة بالنصف األول من
عام .2020
وبلغت قيمة التداول المسجلة
للنصف األول من عام  2021حوالي
 6.5مليارات دينار ،بينما بلغ عدد
األس ـه ــم ال ـم ـتــداولــة ح ــوال ــي 41.7
مليار سهم .وشـهــدت الحسابات
ً
النشيطة ارت ـفــاعــا بنسبة 38.94
فــي الـمـئــة ،مما ســاهــم فــي ارتـفــاع
صافي الربح.
وحول النتائج المالية النصف
س ـن ــوي ــة ،أوضـ ـ ــح م ـح ـمــد س ـعــود
ال ـع ـص ـي ـمــي ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ً
لبورصة الـكــويــت ،قائال»:سجلت
ً
بــورصــة الـكــويــت ارتـفــاعــا بنسبة
 120في المئة إلجمالي اإليــرادات

تأهيل مقاولي «الزور الشمالي»  ٢و٣
و«الخيران للطاقة»  ١في الربع الثالث
لتوليد طاقة مشتركة من المشروعين تبلغ  4500ميغاواط
من المتوقع أن تصدر الهيئة الكويتية
لمشاريع الشراكة (كــاب) طلب التأهيل
بـيــن الــربـعـيــن الـثــالــث وال ــراب ــع مــن هــذا
ال ـ ـعـ ــام ،ل ـع ـقــد ت ـط ــوي ــر م ـ ـشـ ــروع ال ـ ــزور
الشمالي  2و ،3والـخـيــران  1المستقل
إلنـ ـت ــاج ال ـم ـي ــاه والـ ـط ــاق ــة ( )IWPPفــي
الكويت.
وبـحـســب «م ـيــد» ،تـهــدف الهيئة إلــى
إصدار طلب تقديم العروض للمخططات
مـطـلــع ال ـع ــام الـمـقـبــل ،بـحـســب مـصــادر
قريبة من المشروع ،حيث حصل فريق
ي ـت ــأل ــف م ــن ش ــرك ــات م ـق ــره ــا الـمـمـلـكــة
ال ـم ـت ـح ــدة إرن ـ ـسـ ــت ويـ ــونـ ــغ (إي واي)
وأتـكـيـنــز وأدل ـي ـشــو غ ـ ــودارد عـلــى عقد
استشاري للصفقة لشركتي  IWPPsفي
أبريل ،بعد شهرين من حصول «كــاب»
عـلــى مــوافـقــة مــن مكتب تــدقـيــق الــدولــة
لمنح العقد المذكور .وستدمج محطة
الزور الشمالية  2و IWPP 3المرحلتين
ً
الثانية والثالثة المخطط لهما سابقا،
وسـتـكــون لها ق ــدرة توليد تبلغ 2700
ميغاواط وقدرة تحلية تبلغ  165مليون
ً
غالون يوميا.
وستتمتع محطة الـخـيــران IWPP 1
بقدرة توليد طاقة تبلغ  1800ميغاواط
وق ـ ــدرة تـحـلـيــة تـصــل إل ــى  125مليون
ً
غالون يوميا.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وتتعرض الكويت لضغوط من أجل
توسيع قدرتها على توليد الطاقة في
ضـ ــوء ال ـط ـلــب ال ـم ـت ــزاي ــد ،ح ـيــث أفـ ــادت
التقارير أن ذروة الطلب على الطاقة في
البالد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ
 15.67غـيـغــاواط فــي  28يــولـيــو .وقبل
يونيو من هذا العام ،لم يتجاوز الحمل
األقصى في البالد  15غيغاواط.
ويهدد الطلب المتسارع بتآكل القدرة
االحتياطية للبالد ،حيث ُيفهم أن القدرة
التشغيلية الفعلية أقل بكثير من القدرة
اإلجمالية المركبة البالغة  19غيغاواط.
يـ ــذكـ ــر أن ـ ـ ــه ف ـ ــي م ـ ــاي ـ ــو ،دع ـ ـ ــا «ك ـ ـ ــاب»
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ل ـت ـق ــدي ــم عـ ـ ـط ـ ــاءات ل ـحــزمــة
الـ ـخ ــدم ــات االسـ ـتـ ـش ــاري ــة لـلـمــرحـلـتـيــن
الـثــانـيــة والـثــالـثــة مــن م ـشــروع الشقايا
للطاقة المتجددة ( .)SREPومن المتوقع
أن تبلغ ق ــدرة المرحلتين نـحــو 3500
ً
ميغاواط ،واعتمادا على توصية الفريق
االستشاري المختار للمعامالت ،يمكن
تقسيمها إلى عدة حزم.

البرميل الكويتي ًيرتفع
إلى  75.28دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط
الـكــويـتــي  6سـنـتــات ليبلغ
ً
 75.28دوالرا للبرميل في
تداوالت ،أمس األول ،مقابل
ً
 75.22دوالرا فــي ت ــداوالت
ً
يوم الجمعة الماضي وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية،
عكست أسعار النفط الخام
مسارها بعد انتعاش مبكر
أمس ،إذ تسببت المخاوف
بشأن قيود فيروس كورونا
مصحوبة بتباطؤ أنشطة
ال ـ ـم ـ ـص ـ ــان ـ ــع فـ ـ ـ ــي أس ـ ـ ـ ـ ــواق
رئـيـسـيــة ف ــي الـضـغــط على
المعنويات.
وتراجعت العقود اآلجلة
ً
لخام برنت  26سنتا أو ما
يـ ـع ــادل  0.4ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
ً
 72.63دوالرا للبرميل ،ونزل
خام غرب تكساس الوسيط
ً
األم ـيــركــي  16سـنـتــا أو ما
يـ ـع ــادل  0.2ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
ً
 71.10دوالرا.
وان ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــض الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــان
القياسيان ما يزيد على 3
في المئة أمس األول.
وسلط محللو إي ــه.إن.زد
الـضــوء عـلــى ارت ـفــاع جديد
للمخاطر االقتصادية على
الصين ،وهي مستهلك كبير
للنفط ،من جائحة فيروس
كورونا.

التشغيلية للنصف األول من هذا
العام ،كما زادت أصول المجموعة
بنسبة قدرها  155في المئة إلى
ح ــوال ــي  106.5م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار،
وت ـظ ـه ــر ه ـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ع ـل ــى أن
بورصة الكويت تتمتع بقدر ًكبير
مــن ثـقــة الـمـسـتـثـمــر ،إض ــاف ــة إلــى
إظـهــار قيمة و كـفــاءة الـشــركــة».
وشـهــد سهم بــورصــة الكويت،
والمتداول في السوق «األول»
منذ سبتمبر من عام ،2020
ً
إرتـفــاعــا بنسبة  15.45في
المئة منذ بداية هذا العام
وحـتــى  30يونيو ،2021
م ـ ـمـ ــا يـ ـ ـ ــدل ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــدرة

الشركة على النمو والتوسع ،وهو
خير دليل على الثقة التي تتمتع
بها الشركة من المستثمرين.
وأضـ ـ ــاف الـعـصـيـمــي أنـ ــه «مــع
استمرارنا في تحديث منتجاتنا
وخدماتنا ،والعمل على استقطاب
المزيد من الشركات لإلدراج ،نبقى
مـسـتـمــريــن ف ــي سـعـيـنــا لـتـطــويــر
سوق المال الكويتي ،وجعله أكثر
جاذبية للمستثمرين.
ودشـنــت منظومة ســوق المال
خ ــدم ــة ت ـ ــداول ال ـه ــام ـ ًـش وت ـ ــداول
حقوق األولوية ،إضافة الى صافي
االلتزامات ( ،)Nettingكما نؤكد
ال ـتــزام ـنــا بــالـعـمــل ع ـلــى تحسين
كـفــاءة الـســوق وتسهيل إمكانية

ال ــوص ــول الـيــه وزيـ ــادة الشفافية
والـحــوكـمــة والـسـيــولــة وتــرسـيــخ
ثقة المستثمرين ضمن جهودنا
ً
ل ـت ـعــزيــز م ـك ــان ــة الـ ـس ــوق مـحـلـيــا
ً
ً
وإقليميا وعالميا».
وت ـ ــواص ـ ــل بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
تطوير منتجاتها وخدماتها التي
تخدم المصدرين والمستثمرين
من كافة فئات األصول .فقد أطلقت
ب ــورص ــة ال ـكــويــت ،بــال ـت ـعــاون مع
هيئة أســواق المال ،خدمة تــداول
ال ـه ــام ــش ،وهـ ــي طــري ـقــة ل ـت ــداول
األصــول باستخدام أمــوال مقدمة
من طرف ثالث.
وس ـ ـ ـعـ ـ ــت ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة الـ ـكـ ــوي ــت
م ـنــذ تأسيسها

إلن ـش ــاء س ــوق مــالــي م ــرن يتمتع
بالسيولة والمصداقية عبر إجراء
مجموعة شاملة من اإلصالحات
والتحسينات التي عززت مكانتها
على مستوى المنطقة والعالم.
ً
وتستمر الشركة المدرجة ذاتيا
ف ــي «الـ ـس ــوق األول ،ال ـتــي تعتبر
مــن الجهات الحكومية الكويتية
التي تمت خصخصتها بنجاح،
بتنفيذ العديد من الخطوات التي
تتماشى مع الممارسات والمعايير
العالمية ،من أجل تحويل الكويت
إل ــى وج ـهــة اسـتـثـمــاريــة إقليمية
وع ــالـ ـمـ ـي ــة ،عـ ـب ــر الـ ـت ــركـ ـي ــز عـلــى
تــأسـيــس قــاعــدة جــاذبــة للجهات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــدرة ،وت ــوسـ ـي ــع ق ــاع ــدة
المستثمرين ،وزيـ ــادة عمق
واتـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاع مـ ـنـ ـتـ ـج ــاتـ ـه ــا،
ً
ف ـ ـض ـ ــا ع ـ ــن االرتـ ـ ـق ـ ــاء
بـبـنـيـتـهــا الـتـحـتـيــة،
وب ـ ـي ـ ـئ ـ ــة ع ـم ـل ـه ــا
إل ـ ــى ال ـم ـعــاي ـيــر
الدولية.
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فاز بالجائزة على مستوى الشرق األوسط في استبيان «ذي بانكر» العالمية السنوي لعام 2021

نجاح
استراتيجيتنا
للتحول الرقمي
يرسخ ريادتنا
وتفوقنا
بتقديم
حلول الدفع
والخدمات
الرقمية

العثمان

يحتفظ بنك الكويت الوطني بمكانة رائــدة
وتفوق واضح في تقديم الخدمات الرقمية األكثر
ً
ت ـطــورا على مستوى المنطقة ،وقــد فــاز البنك
بجائزة أفضل بنك في «االبتكار في الخدمات
المصرفية» على مستوى منطقة الشرق األوسط
في االستبيان السنوي الذي تجريه مجلة «ذي
بانكر» العالمية.
تمنح المجلة جــائــزة االبتكار فــي الخدمات
ً
المصرفية تقديرا للجهود المتميزة التي تقدمها
المؤسسات في مجال االبتكار والتكنولوجيا
الرقمية مــع التركيز على ال ـم ـبــادرات الرقمية،
التي تثبت مدى تقدم البنوك بمجالي االبتكار
والتحول الرقمي.
يتم تقييم مبادرات وجهود كل المؤسسات
ال ـم ـشــاركــة م ــن خ ــال س ـبــع ف ـئ ــات فــرع ـيــة هــي:
الـخــدمــات المصرفية المبتكرة عبر الموبايل،
وح ـل ــول ال ــدف ــع الــرق ـم ـيــة ال ـم ـت ـط ــورة ،وتـحـلـيــل
ال ـب ـي ــان ــات ،وال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي واس ـت ـخــدام
ال ــروب ــوت ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات الـتـشـغـيـلـيــة ،واألم ــن
السيبراني ،ومبادرات الشمول المالي ،والشراكة
مع مؤسسات وتطبيقات خارجية لتمكين األفراد
من الحصول على الخدمات المصرفية.
وتفوق بنك الكويت الوطني في أربــع فئات
فرعية هي :الخدمات المصرفية عبر الموبايل،
والـبـيــانــات ،وال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي ،واسـتـخــدام
الروبوت ،وحلول الدفع الرقمية.
وت ـخ ـضــع مـ ـب ــادرات ال ـب ـنــوك ال ـم ـشــاركــة إلــى
تقييم من لجنة تحكيم مستقلة تضم مجموعة

م ــن ال ـخ ـب ــراء وال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن ف ــي ال ـخ ــدم ــات
المصرفية والتكنولوجيا إذ تـتـنــوع مـجــاالت
عملهم بين المحللين والمسؤولين التنفيذيين
واألكاديميين.
وبهذه المناسبة ،قال المدير العام لمجموعة
الخدمات المصرفية الشخصية في «الوطني»
محمد العثمان« :فرضت األزمة الحالية تغيرات
جذرية على صعيد الخدمات المصرفية ،وكنا في
البنك على أتم استعداد لتلك التحوالت بفضل
استراتيجيتنا للتحول الرقمي ،التي ساهمت
في ترسيخ ريادتنا وتفوقنا في تقديم الخدمات
الرقمية وحلول الدفع المتطورة».
وأضاف العثمان« :تشهد قنواتنا اإللكترونية
ً
ً
إق ـ ـبـ ــاال ك ـب ـي ــرا م ــن ع ـمــائ ـنــا ال ــذي ــن أص ـب ـحــوا
ً
يعتمدون عليها كثيرا في إتمام معامالتهم في
ظل ما نقدمه من خدمات وتحسينات مستمرة
لتلبية احـتـيــاجــاتـهــم ،وحــرصـنــا الـشــديــد على
التواصل معهم للتعرف على تلك االحتياجات
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام أح ـ ـ ــدث طـ ـ ــرق ت ـح ـل ـيــل ال ـب ـي ــان ــات
الحديثة».
وأش ــار إل ــى تـفــوق «الــوط ـنــي» واسـتـبــاقــه في
ً
تــوفـيــر حـلــول الــدفــع األك ـثــر ت ـطــورا فــي الـســوق
ً
قــائــا« :نجحنا قبل األزم ــة بأسابيع قليلة في
تقديم خدمتي  Garmin Payو  Fitbit Payمطلع
العام الماضي وقبل نهاية العام أطلقنا خدمة
 Samsung Payوجـمـيــع تـلــك ال ـخــدمــات كــانــت
تتوافر بالسوق الكويتي للمرة األولى».
وحول التفوق في تقديم الخدمات المصرفية

أبرز المؤشرات
لقنوات الوطني
اإللكترونية

محمد العثمان

عبر الموبايل قال« :نعتبر برنامج خدمة الوطني
عبر الموبايل أكبر فروعنا ونستثمر بكثافة في
تطويره بشكل مستمر».
وأك ــد ن ـجــاح الـبـنــك فــي إدخـ ــال تكنولوجيا
الروبوتات في العمليات التشغيلية بشكل مكثف
خالل الفترة الماضية ،مما يضيف إلى قدرات
البنك وبنيته التحتية التكنولوجية الهائلة،
التي تعتبر الركيزة األساسية التي تدعم تفوقه
في مجال تقديم الخدمات الرقمية.
ويوفر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل
فرصة آمنة إلدارة األموال بكل سهولة وفي أي
وق ــت ،إذ يـسـمــح لـلـعـمــاء الـقـيــام بــالـمـعــامــات
المصرفية المختلفة وســداد قيمة المشتريات

واالطـ ــاع عـلــى ال ـع ــروض وال ـخ ـصــومــات أثـنــاء
الـتـســوق وغـيــرهــا مــن الـتـحــديـثــات والـخــدمــات
ال ـجــديــدة ال ـتــي يـتــم إضــافـتـهــا بــاس ـت ـمــرار إلــى
البرنامج.
وتـعــد مجلة «ذي بــانـكــر» التابعة لصحيفة
فاينانشال تايمز البريطانية وأسست المجلة
عـ ــام  1926م ــن ال ـم ـج ــات ال ـعــال ـم ـيــة ال ـعــري ـقــة.
وت ـجــري المجلة اسـتـبـيــانــات سـنــويــة الختيار
أفضل المؤسسات المالية في نحو  120دولة
حول العالم ،من أجل تسليط الضوء على البنوك
ال ــرائ ــدة وال ـم ـت ـم ـيــزة ف ــي الـمـجـتـمــع الـمـصــرفــي
العالمي.

• ارتفاع عدد المعامالت المنفذة
عبر خدمة الوطني عبر الموبايل بنحو
 %57على أساس سنوي منذ بداية
العام وحتى يونيو .2021
ً
•  %90نموا في عدد المعامالت
المنفذة عبر خدمة الوطني للدفع
السريع في يونيو  2021مقارنة بنفس الفترة
منذ العام الماضي.
•  %27زيادة في عدد المستخدمين النشطين
لخدمة الوطني عبر الموبايل في يونيو 2021
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
•  %41نسبة المعامالت المنفذة عبر خدمة
الوطني عبر الموبايل من إجمالي المعامالت كما
في يونيو .2021
• المعامالت المنفذة من خالل قنوات الخدمة
الذاتية وصلت إلى  %97في يونيو .2021

«بوبيان» ينظم دورة تدريبية الستكمال
الحصول على شهادة المدقق الشرعي
ن ـظ ــم ب ـن ــك ب ــوب ـي ــان دورة ت ــدري ـب ـي ــة عـلــى
مرحلتين لمجموعة مــن الـمـتــدربـيــن إلتـمــام
شهادة المدقق الشرعي ،بالتعاون مع معهد
الدراسات المصرفية ،ضمن مبادرة كفاءة التي
أطلقها بنك الكويت الـمــركــزي لدعم الـكــوادر
الوطنية في القطاع المصرفي الكويتي ورفع
كفاءتها وزيــادة خبراتها لمواكبة التطورات
الراهنة.
وقــال مساعد المدير العام إلدارة التدقيق
ال ـش ــرع ــي ف ــي ال ـب ـن ــك ،ال ـش ـيــخ ف ـ ــواز الـكـلـيــب:
"يحرص (بوبيان) على دعم المجتمع ،من خالل
تأكيد دوره كبنك إسالمي ،سعيا منه لتطوير
ودعم العمل المصرفي اإلسالمي ،بما يحقق
أهــداف الصيرفة اإلسالمية نحو المزيد من
التوسع المحلي واإلقليمي والعالمي".
وأض ـ ـ ــاف" :الـ ـ ـ ــدورة ج ـ ــاءت ض ـمــن الـسـعــي
االستراتيجي لبنك الكويت المركزي والبنوك
ال ـكــوي ـت ـيــة ن ـح ــو ت ـع ــزي ــز دورهـ ـ ــا ف ــي خــدمــة
المجتمع ،وترسيخ النهج العلمي في تناول
ال ـشــؤون المصرفية والـمــالـيــة ،والـعـمــل على
بـنــاء ال ـق ــدرات الــوطـنـيــة المتخصصة عالية
ً
ً
التأهيل علميا وعمليا في مجاالت عمل القطاع
المصرفي والمالي الكويتي".
وأكد أهمية التدقيق الشرعي كعمل رئيس
ً
للرقابة الشرعية وحوكمتها ،خصوصا وسط
التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي
ً
اإلســامــي والصناعة المصرفية عموما ،ما

ً
متوسطا المشاركين في الدورة
الكليب
أدى إلى قيام "المركزي" بدراسة مدى توافر
الـمــدقـقـيــن الـشــرعـيـيــن فــي ال ـســوق الـكــويـتــي،
وتأهيلهم العلمي والمهني.

جانبان نظري وميداني
وأوض ــح الكليب أن الـتــدريــب ال ــذي تــم في
"بوبيان" تضمن جانبين؛ األول نظري يتعلق
بــالـكـثـيــر مــن األمـ ــور ال ـتــي تتعلق بالتدقيق
وال ــرق ــاب ــة ال ـشــرع ـيــة ف ــي ال ـب ـن ــوك اإلســام ـيــة
بصورة عامة ،و"بوبيان" على وجه الخصوص،

فيما تضمن الجانب الثاني تدريبا ميدانيا
للوقوف على أعمال قطاع التدقيق الشرعي
الداخلي اليومية بشكل تفصيلي.
وأض ــاف أن الـتــدريــب بجانبيه ُيـعــد جــزءا
مــن استكمال الحصول على شـهــادة المدقق
ال ـش ــرع ــي ض ـمــن ب ــرن ــام ــج ال ـم ــدق ــق ال ـشــرعــي
الـمـعـتـمــد ،وال ـ ــذي ُي ـعــد أح ــد ب ــرام ــج م ـبــادرة
كفاءة ،مشيرا إلى أن تنوع الخبرات واستخدام
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـحــدي ـثــة ك ــان أبـ ــرز مـمـيــزات
التدريب الميداني الذي تم في البنك.

ّ
«شلهوب» :ميشال شلهوب كرس
حياته لترك أثر إيجابي

َ
قدمت التعازي ألسرته وتحتفي بالحياة االستثنائية لمؤسس المجموعة

توفي مؤسس مجموعة شلهوب ورئيس مجلس
إدارتها ميشال شلهوب في  30يوليو الماضي عن
ً
عمر يناهز  89عاما.
ً
ولــد الــراحــل فــي دمشق عــام  ،1931وك ــان ريــاديــا
ً
استثنائيا ّ
تميز بــرؤيـتــه الـفــريــدة وشغفه بــريــادة
ُ
األع ـمــال وقـيــادتــه الــمـلـهـمــة ،وف ــي ع ــام  1955أســس
برفقة زوجـتــه وداد مجموعة شلهوب فــي دمشق،
حيث افتتح أول فرع لمتجر "كريستوفل" بالمدينة
ً
عن عمر  23عاما .وسرعان ما أصبحت المجموعة
وجـهــة الرفاهية فــي الـشــرق األوس ــط ،وذل ــك بفضل
أواصر الشراكة القوية التي جمعتها بعدد كبير من
العالمات التجارية المرموقة في المنطقة.
وق ــال بــاتــريــك شلهوب ابــن الــراحــل" :ك ــان والــدي

ريــاديــا ،وصــاحــب رؤي ــة استثنائية ،وقــائــدا عــادال،
ً
اليوم.
ورجال عظيما،
وهو الذي ً جعلنا ما نحن ًعليه ً
ً
ُ
ً
ومقداما ومحبا ألسرته وسخيا وعطوفا
كان ملهما ِ
ً
وطيبا ومضرب المثل في الشجاعة والنزاهة .لقد كان
قدوتي ومصدر إلهامي .وسنظل ممتنين إلى األبد
لكل ما فعله ،وسنحيي ذكراه بالتزامنا الدائم -نحن
وأوالدنا ومجموعتنا وشركاؤنا في العمل -بإحياء
إرثه َ
وقيمه".
ً
ً
وزوجا ووالداً
ً
ميشال شلهوب رجال عطوفا،
وكان
ً
ً
وصديقا ً
محبا.
وجدا
وتـقــدمــت مـجـمــوعــة شـلـهــوب بـخــالــص الـتـعــازي
الـحــارة إلــى أســرة شلهوب واألصــدقــاء وإلــى كل من
حزن على وفاة المرحوم.

ميشال شلهوب

«الخليج» :شهران للمشاركة في سحب
«الدانة» السنوي الكبير
مــع دخ ــول أغسطس الـجــاري،
ي ـت ـب ـق ــى ش ـ ـه ـ ــران عـ ـل ــى انـ ـتـ ـه ــاء
فـ ــرصـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي س ـحــب
«الـ ـ ــدانـ ـ ــة» الـ ـسـ ـن ــوي ال ـك ـب ـي ــر مــن
بـنــك الـخـلـيــج ،حـيــث إن الـفــرصــة
األخيرة للمشاركة في السحب هي
األربعاء  30سبتمبر ،لربح جائزة
الـ ـ  1.500.000دي ـنــار .وسيجري
السحب السنوي بتاريخ  13يناير
 ،2022بحضور ممثل من وزارة
الـتـجــارة والصناعة ،وممثل من
شــركــة إرن ـســت أن ــد يــونــغ Ernst
.& Young
وإلى جانب هذا السحب ،يقدم
حساب «الدانة» من البنك العديد
م ــن ال ـ ـفـ ــرص ،ل ـم ـك ــاف ــأة ال ـع ـمــاء
على ادخــارهــم ومواظبتهم على
ال ـت ــوف ـي ــر ،ح ـيــث ي ـق ــدم الـح ـســاب
س ـحــوبــات شـهــريــة لـلـفــوز بــألــف
دي ـن ــار ل ـع ـشــرة ف ــائ ــزي ــن ،إضــافــة
إلـ ـ ـ ــى سـ ـحـ ـبـ ـي ــن ربـ ـ ـ ــع س ـن ــوي ـي ــن

جـ ــائـ ــزة كـ ــل مـنـهــا
 100.000د ي ـن ــار،
وس ـ ـ ـحـ ـ ــب ن ـص ــف
سـ ـن ــوي ج ــائ ــزت ــه
 1.000.000دينار
كويتي ،والسحب
ا ل ـس ـنــوي الكبير
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــائـ ــزة
ال ـك ـبــرى ال ـتــي تـبـلــغ 1.500.000
دينار.
وك ــل مــا يـتـعـيــن عـلــى العميل
للمشاركة في هذه السحوبات أن
يفتح حساب «الدانة» ،ويودع فيه
قبل آخر موعد لإليداع والتأهل،
وأن يحافظ على المبلغ المودع
ف ــي الـ ـحـ ـس ــاب ،ب ـح ــد أدن ـ ــى 200
دينار ،أو أن يزيده للحصول على
فرص ربح أكثر باستمرار.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أنـ ـ ــه يـمـكــن
ل ـع ـمــاء «ال ـخ ـل ـيــج» ف ـتــح حـســاب
ال ــدان ــة واإلي ـ ــداع فـيــه إلـكـتــرونـ ًـيــا

عــن طــريــق الـتـطـبـيــق أو الـمــوقــع
اإللكتروني.
ومـ ـ ــع اقـ ـ ـت ـ ــراب م ــوع ــد إغـ ــاق
ب ـ ـ ــاب ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ،ق ـ ـ ــال م ـح ـمــد
القطان ،المدير العام للمجموعة
المصرفية لألفراد في «الخليج»:
«أع ـل ـنــا م ــؤخ ـ ًـرا مـلـيــونـيــر الــدانــة
األول لهذا العام ،الفائز بالسحب
ن ـصــف ا ل ـس ـن ــوي .واآلن نتطلع
إلعـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـفـ ــائـ ــز األك ـ ـ ـبـ ـ ــر الـ ـ ــذي
سيحصل عـلــى جــائــزة المليون
ونصف» .وأضاف «ندعو عمالء

حمد القطان

ال ـب ـن ــك ل ـت ـب ـنــي ث ـق ــاف ــة ال ـتــوف ـيــر
واالدخــار ،إلدارة أمورهم المالية
بشكل أف ـضــل ،مــن خ ــال حساب
ال ـ ــدان ـ ــة ،الـ ـ ــذي ي ـم ـن ـح ـهــم ف ـ ً
ـرص ــا
للربح النقدي ،كما يكافئهم على
والئهم».

ةديرجلا
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اقتصاد

األسهم الكويتية يواصل
سوق
«المركز»:
البورصة
مؤشرات
في
محدودة
تغيرات
ً
والسيولة نحو  47مليون دينار
األداء اإليجابي مدعوما بنتائج الشركات
عمليات شراء خالل فترة المزاد على األسهم القيادية

علي العنزي

استمرت الضغوط على
معظم األسهم في السوق
سواء األسهم القيادية التي
أعلنت عن نتائج جيدة وفوق
التوقعات أو التي لم تعلن
نتائجها.

اسـ ـتـ ـق ــرت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت خالل الجلسة الثالثة هذا
األس ـبــوع على تـغـيــرات مـحــدودة
ومتباينة ،إذ ربــح مؤشر السوق
ً
العام نسبة محدودة جدا وبنمو
محدود بلغ  0.12نقطة فقط ،ليقفل
على مستواه السابق عند 6547.82
نقطة بسيولة قريبة من  47مليون
دينار تداولت  242.9مليون سهم
عبر  10400صفقة ،وتم تداول 139
ً
سهما ربــح منها  52وتــراجــع 66
بينما استقر  21دون تغير.
وفقد مؤشر السوق األول نسبة
مـ ـح ــدودة بـلـغــت  0.04ف ــي المئة
ت ـس ــاوي  3.05ن ـقــاط ليقفل على
مستوى  7127نقطة بسيولة منها
 25فــي الـمـئــة خ ــال فـتــرة ال ـمــزاد
بلغ إجماليها  30.8مليون دينار
تداولت  79.2مليون سهم تداولت
عبر  4486صفقة ،وربحت  7أسهم
فقط مقابل تراجع  13واستقرار 5
دون تغير.
وربــح مؤشر السوق الرئيسي
نـسـبــة واض ـح ــة بـلـغــت  0.14في
المئة تعادل  7.56نقاط ليقفل على
مستوى  5413.44نقطة وبلغت
س ـيــول ـتــه  16م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار في
تراجع الفت بنسبة تصل الي 50
في المئة وتم تداول  163.7مليون

سهم عبر  5914صفقة ،وارتفعت
أس ـعــار  45سهما مـقــابــل تــراجــع
اس ـعــار  53سـهـمــا واس ـت ـقــرار 16
سهما دون تغير.
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرت ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ع ـلــى
معظم األسـهــم فــي الـســوق ســواء
األسهم القيادية التي أعلنت عن
ن ـتــائــج ج ـي ــدة وف ـ ــوق ال ـتــوق ـعــات
او ت ـل ــك الـ ـت ــي مـ ــازالـ ــت ل ــم تـعـلــن
وشـمـلــت الـضـغــوط بـسـيــولــة اقــل
نسبيا مقارنة مع معدالت الشهر
الـمــاضــي اس ـهــم الــوطـنــي وبيتك
واجليتي وهيومن سوفت الــذي
اع ـل ــن ع ــن ن ـت ــائ ــج م ـم ـت ــازة ام ــس
األول وك ــذل ــك ص ـنــاعــات وطـنـيــة
وك ــان ــت االرتـ ـف ــاع ــات م ــن نصيب
سـهـمــي اه ـل ــي مـتـحــد والـمـبــانــي
والبورصة التي أعلنت بعد نهاية
الجلسة عن أربــاح قياسية كذلك،
وكانت فترة المزاد تعطى إشارة
إيجابية لالسهم القيادية حيث
تـمــت عمليات ش ــراء كـبـيــرة على
اسـهــم الــوطـنــي وبيتك واجليتي
وزني والخليج بحوالي  6مليون
دينار أي ما يعادل  15في المئة
من سيولة السوق االجمالية وهو
مــا بعث االمــل بنفوس متعاملي
ال ـســوق لـلـعــودة ســريـعــا للمسار
األخ ـ ـضـ ــر واخـ ـ ـت ـ ــراق م ـس ـتــويــات

ق ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ل ـم ــؤش ــر
السوق األول عند مستوى 7200
نقطة ،وشهدت الساهم الصغيرة
وال ـ ــوس ـ ــط أداء م ـت ـب ــاي ـن ــا حـيــث
استمر تــراجــع مــزايــا بــالــرغــم من
محاوالت االرتــداد وربحت اسهم
ارزان واعـ ـي ــان وال ـب ـيــت واالولـ ــي
بـنـســب مـ ـح ــدودة بـيـنـمــا اسـتـقــر
سهم الوطنية العقارية دون تغير
وكــان ارتفاع بريق مفاجئا حيث
ربح نسبة  14.3في المئة لتنتهي
الجلسة متفاوتة األداء وبتغيرات
محدودة.
ً
خليجيا ،وللجلسة الثانية على
ال ـت ــوال ــي تــربــح مـعـظــم مــؤشــرات
أسواق المال بدول مجلس التعاون
الخليجي واالستثناء يكون سوقا
ال ـكــويــت وم ـس ـقــط الـ ـل ــذان سجال
خسائر محدودة ،بينما قاد مؤشر
الـســوق الـسـعــودي "تــاســي" األداء
األخـضــر بــدعــم مــن نتائج معظم
قطاعاته وتحقيق بعض أسهمه
مستويات قياسية تبلغها للمرة
ً
األولى تاريخيا كان أبرزها سهم
الــراجـحــي ال ــذي أعـلــن عــن نتائج
مـمـتــازة بنمو بـلــغ  44فــي المئة
بينما استقرت أسعار النفط حول
مـسـتــويــاتـهــا ال ـســاب ـقــة ول ــم تكن
مؤثرة على األداء أمس.

أفـ ــاد ال ـم ــرك ــز ال ـم ــال ــي ال ـكــوي ـتــي "ال ـم ــرك ــز"
فــي تقريره الشهري عــن أداء أس ــواق األسهم
الـخـلـيـجـيــة لـشـهــر يــول ـيــو  2021بـ ــأن ســوق
األ س ـهــم الكويتية وا ص ــل تحقيق المكاسب
خالل الشهر ،إذ ارتفع المؤشر العام بنسبة
 3في المئة ،ليصل بمكاسبه منذ بداية العام
إلى  18.7في المئة.
وبلغ معدل سيولة السوق في شهر يوليو
 139مليون دوالر حسبما يشير متوسط قيمة
التداوالت اليومية ،بتراجع قدره  35في المئة
مقارنة بالشهر السابق.
ومن بين القطاعات الكويتية ،كان مؤشر
قطاع السلع االستهالكية أفضل القطاعات
ً
أداء بارتفاع نسبته  6.2في المئة ،يليه قطاع
الخدمات المالية بنسبة  5.2في المئة ،بينما
تــراجــع مــؤشــر ق ـطــاع الـتـكـنــولــوجـيــا وقـطــاع
المواد األساسية بنسبة  8في المئة و 1.7في
المئة على التوالي خالل الشهر.
ومــن بين الشركات القيادية فــي الكويت،
حقق سهم بنك بوبيان مكاسب كبيرة بلغت
 9.3في المئة في يوليو.
ووصلت مكاسب السهم منذ بداية العام
إلى نحو  48في المئة ،بعد إعالن البنك نتائج
قوية ألعماله في الربع الثاني من عام ،2021
إذ ارتفع صافي األربــاح بنسبة  20في المئة
على أساس سنوي.
وارتفع سهم أجيليتي للمخازن العمومية
بنسبة  7.4في المئة في يوليو ،ليستمر على
مـنــوال األداء الـقــوي خــال األشـهــر الماضية،
ولترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلــى نحو
 60في المئة.
وعلى صعيد المنطقة ،لفت تقرير "المركز"

أعلنت شركة أرزان ثروات ،التي تخضع إلشراف
سلطة دبي للخدمات المالية أنها قدمت استشارة
ناجحة للتخارج من صفقة تمويل في الواليات
المتحدة األميركية حققت من خالله عوائد مجزية
لعمالئها.
وتـ ـم ــت ال ـص ـف ـقــة ف ــي دي ـس ـم ـبــر  2018ضـمــن
استراتيجية أرزان ثــروات لتمويل االستثمارات
العقارية ،وتم تصميم هذه االستراتيجية لمواءمة
ال ـت ـغ ـيــرات ف ــي ظـ ــروف ال ـس ــوق وتـلـبـيــة حــاجــات
المستثمرين بالحصول على دخل متوقع ومقبول
بمخاطر منخفضة.
ً
ً
ويعتبر هــذا االستثمار قــر ضــا مضمونا من
الدرجة األولى مدته ثالث سنوات لتمويل مشروع
 Bluejack Nationalوهو مجمع سكني فاخر في

«وطنية د ق» تستحوذ على  %26من «إيتي تك»

قالت الشركة األولى لالستثمار فيما يتعلق بتوقيع عقد بيع
شركتين تابعتين ،انه تم االنتهاء من إجراءات نقل ملكية الشركة
األخرى ،وتسلم شيك بمبلغ  280ألف دينار المبلغ المتبقي من
قيمة الشركة .وعن األثر المالي للتطور الحاصل قالت انه سيظهر
في البيانات المالية المجمعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر
 ،2021عبر زيــادة النقد والنقد المعادل بمبلغ  280ألف دينار،
وانخفاض موجودات أخرى بـ  351.1ألفا ،وانخفاض مطلوبات
اخرى بـ  71.1ألفا.

 532.4ألف دينار خسائر
«بتروغلف» بالنصف األول
أظهرت البيانات المالية للشركة الخليجية لالستثمار البترولي
«بتروغلف» أنها تكبدت خسائر بلغت  532.43ألف دينار خالل
فترة األشهر الستة الحالية من  ،2021مقابل خسائر بنحو 843.12
ألفا بالنصف األول من عام .2020

 1.73مليون خسارة «فيوتشر كيد»
أظهرت البيانات المالية لشركة «طفل المستقبل» الترفيهية
العقارية (فيوتشر كيد) في النصف األول من العام الحالي تكبدها
خسائر بلغت  1.73مليون دينار ،مقابل خسائر بنحو  2.10مليونا
بالنصف األول من .2020

«يونيكاب» :شركة تابعة تتم بيع أرض فضاء
كشفت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل عن قيام «اإلسكان
العقارية» (شركة تابعة مملوكة بنسبة  ،)100بإتمام عملية البيع ألرض
فضاء تجاري بمنطقة مدينة لؤلؤة الخيران السكنية بقيمة 1.35
مليون دينار ،وتم تسلم باقي المبلغ وإتمام عملية التسجيل العقاري.

أعـلـنــت الـشــركــة الــوطـنـيــة الــدول ـيــة القابضة
االستحواذ على نسبة  26في المئة من رأسمال
شركة «إيـتــي تــك للتجارة الـعــامــة» ،مقابل 300
ألف دينار.
وقــالــت «الــوطـنـيــة الـقــابـضــة» فــي إفصاحها
للبورصة إن «إيتي تك» هي المالكة للمجموعة
اإلعالنية  ،808080بما تتضمنه من التطبيق
اإلع ــان ــي وق ــاع ــدة الـعـمــاء الـخــاصــة بالمجلة
اإلعالنية وبدالة االستعالمات.
وأوضـ ـح ــت ال ـش ــرك ــة أن تـطـبـيــق ()808080
ال ـم ـم ـلــوكــة لـ ــ«إيـ ـت ــي تـ ــك» ه ــو ت ـط ـب ـيــق ُمـصـمــم

ُلمستخدمي الـ  IOSو ،Androidوتتسع البنية
التحتية للتطبيق ألي تطور تكنولوجي قادم.
وأضافت أن التطبيق مصمم بصورة رئيسية
ً
إلى سوق اإلعالنات التجارية ُمستهدفا األفراد
والمؤسسات التجارية العامة والخاصة ،كما أنه
يتضمن تقديم منتجات أخرى تستهدف توفير
خدمات للمستخدمين ال تقدم في الوقت الحالي
من خالل التطبيقات المشابهة وتطبيقات أخرى.
وأف ـ ـ ــادت «ال ــوط ـن ـي ــة ال ـق ــاب ـض ــة» بـ ــأن عملية
االستحواذ ال يوجد لها أثر مالي على الشركة
في الوقت الحالي.

«كابالت» تربح « 4.4العيد لألغذية» تشتري «عالم العسل» التابعة
أعلنت شركة العيد لألغذية شراء ها شركة تابعة بنسبة 60
ماليين دينار خالل
في المئة ،وهي شركة عالم العسل الطبيعي .وقالت «العيد» في
إفصاحها للبورصة ،إن أثر الصفقة سيظهر في البيانات المالية
 6أشهر
حققت شركة الخليج للكابالت
والصناعات الكهربائية (كابالت)
صافي أربــاح بلغت  4.41ماليين
ديـنــار خــال فترة األشـهــر الستة
الـمـنـتـهـيــة فــي  30يــونـيــو ،2021
مقابل أربــاح بلغت  4.38ماليين
خــال الـفـتــرة الـمـقــارنــة مــن الـعــام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي .وعـ ـ ـ ــزت الـ ـش ــرك ــة فــي
إف ـصــاح ـهــا ل ـل ـبــورصــة ،أن سبب
االرتـفــاع فــي صافي الــربــح لفترة
الـسـتــة أش ـه ــر ،م ـقــارنــة م ــع نفس
الـفـتــرة مــن الـعــام الـســابــق ،يرجع
إل ــى ارتـ ـف ــاع مـجـمــل ال ــرب ــح ،كما
عزت االنخفاض في صافي الربح
لـفـتــرة الــربــع الـثــانــي ،مـقــارنــة مع
نفس الفترة من العام السابق ،إلى
انخفاض إيرادات االستثمارات.

للشركة للفترة المنتهية في  30سبتمبر .2021

«دبي األولى» تربح  586.3ألف دينار
في  6أشهر
أظهرت البيانات المالية لشركة دبي األولى للتطوير العقاري
تحقيقها أربــاحــا قدرها  586.3ألــف دينار خــال األشهر الستة
الحالية مقابل خسائر بنحو  112.50ألفا ،بالنصف األول من عام
 .2020وقالت الشركة ،في بيان للبورصة ،إن االرتفاع في صافي
الــربــح يعود بشكل أســاســي إلــى زيــادة الــربــح الناتج مــن حصة
الشركة من أرباح نتائج أعمال شركة زميلة ،وعدم وجود خسائر
نتيجة التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية.
كما عزت الشركة التحول للربحية إلى انخفاض مخصصات
المدينين ،وانخفاض خسائر الموجوات المالية خــال الفترة
الحالية ،مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

مجلس التأديب يغرم «المصالح ع» ورئيس مجلس اإلدارة  6آالف دينار
أعلنت هيئة اسواق المال صدور قرار مجلس التأديب
رقم ( 43/2021تأديب) ( 40/2021هيئة) وتوقيع عقوبة
غرامة  6آالف دينار ضد كل من شركة المصالح العقارية
ومحمد داوود الصالح رئيس مجلس اإلدارة ،لمخالفته
مواد من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات).
وذكر القرار أن العقوبة ضد شركة المصالح العقارية
(المصالح ع) ،لثبوت مخالفتها لعدم قيام لجنة التدقيق
بالتوصية على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي
الـمـكـلــف ب ــدراس ــة الـبـيــانــات الـمــالـيــة لـلـفـتــرة المنتهية
ً
بتاريخ  ،2020/12/31وذلك وفقا لمحاضر لجنة التدقيق
المنبثقة من مجلس اإلدارة ،إلى جانب قيام الجمعية
العامة العادية المنعقدة بتاريخ  2020/06/22بإعادة
تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي للفترة المالية
المنتهية بتاريخ  ،2020/12/31دون توافر أي توصية من
قبل لجنة التدقيق في هذا الشأن.
ونوهت إلى عدم توافر مسؤول للمخاطر لدى الشركة
منذ  ،2015ولعدم توافر مدير إلدارة التدقيق الداخلي
لــدى الشركة منذ  ،2015ولعدم التزام الشركة بالمادة

( )183مــن الـقــانــون رقــم ( )1لسنة  2016بـشــأن إصــدار
قــانــون الـشــركــات ،والـتــي تقضي بأنه «ال يجوز الجمع
بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي»،
وكــذا قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بمهام الرئيس
ً
التنفيذي باإلنابة ،علما بأن منصب الرئيس التنفيذي
للشركة شاغر منذ ديسمبر .2014
كما خالفت حكم المادة ( )4 -11من الكتاب الخامس
عشر (حوكمة الشركات) من الالئحة التنفيذية للقانون
ســالــف ال ــذك ــر وتـعــديــاتـهـمــا ،ل ـعــدم ت ــواف ــر تـقـيـيــم أداء
ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لدى الشركة.
أما ضد محمد داود مساعد الصالح بصفته رئيس
مجلس إدارة شركة المصالح العقارية ،لثبوت مخالفته
مـخــالـفــة حـكــم الـبـنــد ( )1مــن ال ـمــادة ( )5 -2مــن الكتاب
الخامس عشر (حوكمة الشركات) من الالئحة التنفيذية
للقانون رقــم  7لسنة  2010بشأن إنـشــاء هيئة أســواق
المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالتهما ،لقيام
مجلس إدارة الشركة بعقد ( )4اجتماعات فقط عن ،2020
ً
وليس ( )6اجتماعات ،وفقا للبند المشار إليه أعاله.

يوليو ،مثل مصرف الراجحي والبنك األهلي
الـسـعــودي ،بعد أن حققت عــوائــد كبيرة في
األشهر الستة األولى من عام  ،2021حيث جنى
ً
بعض المستثمرين أرباحا بسبب التقييمات
المرتفعة.
ً
وجــاء أداء أســواق األسهم العالمية ثابتا،
إذ أغ ـلــق مــؤشــر م ــورغ ــان سـتــانـلــي كــابـيـتــال
إنـتـلـيـجـنــس ( )MSCIال ـعــال ـمــي ع ـلــى ارت ـفــاع
بنسبة  1.7في المئة في شهر يوليو ،وسجلت
مؤشرات األسهم األميركية ( )S&P 500مكاسب
بنسبة  2.3في المئة للشهر ،وتراجع مؤشر
 MSCIلــأســواق الناشئة بنسبة  7في المئة
بعد تهاوي أسهم التكنولوجيا الصينية عقب
إجراءات الحكومة ضد الممارسات االحتكارية
لشركات من قبيل تنسنت ( )Tencentوديدي
( )Didiوغيرها.
وتــراجــع مؤشر أس ــواق المملكة المتحدة
( )FTSE 100بنسبة  0.1في المئة خالل الشهر،
عقب تباطؤ ارتفاع اإلنفاق االستهالكي على
غير المتوقع نتيجة تــزايــد ح ــاالت اإلصــابــة
بفيروس كوفيد.-19

ً
«أرزان ثروات» مستشارا لتخارج ناجح
من صفقة تمويل في أميركا

أخبار الشركات
«األولى لالستثمار» :توقيع عقد
بيع شركتين تابعتين

إ ل ـ ـ ــى أن م ــؤ ش ــر
سـ ـ ـت ـ ــان ـ ــدرد آن ــد
ب ـ ـ ـ ــورز الـ ـم ــرك ــب
لـ ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون
الخليجي (S&P
 )G C Cحـ ـق ــق
مـ ـ ـك ـ ــا س ـ ــب 1.2
في المئة خالل
الشهر.
وحققت أغلب األسواق الخليجية مكاسب
ضئيلة خالل الشهر ،عدا سوق أبوظبي الذي
سجل مكاسب قوية.
وح ـ ـص ـ ــدت أس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وق ـط ــر
والبحرين مكاسب نسبتها  0.3في المئة و0.2
في المئة و 0.6في المئة على التوالي ،بينما
خسرت سوق دبي وسوق ُعمان  1.6في المئة
و 0.8في المئة على التوالي.
وك ــان ــت سـ ــوق أب ــوظ ـب ــي أك ـب ــر الــراب ـح ـيــن
ً
بارتفاع  7.1في المئة خالل الشهر ،مدفوعا
بأداء أسهم الشركات القيادية.
وأش ـ ــار ت ـقــريــر "ال ـم ــرك ــز" إل ــى أن الـشــركــة
الـعــالـمـيــة الـقــابـضــة (اإلمـ ـ ــارات) كــانــت أفضل
ال ـش ــرك ــات ال ـق ـي ــادي ــة ً
أداء ف ــي دول مـجـلــس
التعاون الخليجي ،بمكاسب بلغت  11.5في
الـمـئــة خــال الـشـهــر ،لتصل بمكاسبها منذ
بداية العام إلى  215في المئة.
واس ـت ـفــادت ال ـشــركــة مــن إدراج مجموعة
م ــن شــركــات ـهــا ال ـتــاب ـعــة ف ــي سـ ــوق أبــوظ ـبــي
خــال الـعــامـيــن الـمــاضـيـيــن ،وبـعــد تحقيقها
مـكــاســب الف ـتــة خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة .فــي حين
تــراجـعــت األسـهــم الـسـعــوديــة الـقـيــاديــة خالل

ومخالفة حكم البند ( )1من المادة ( )7 - 3من الكتاب
الخامس عشر (حوكمة الشركات) من الالئحة التنفيذية
للقانون رقــم  7لسنة  ،2010بشأن إنشاء هيئة أســواق
المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالتهما ،لعدم
توافر خطة استراتيجية معتمدة من قبل مجلس إدارة
الشركة لعام  2019وعام  ،2020و 3-مخالفة حكم البند
( )15من المادة ( )7 -3من الكتاب الخامس عشر (حوكمة
الشركات) من الالئحة التنفيذية للقانون سالف الذكر
وتـعــديــاتـهـمــا ،لـعــدم تــوافــر رئـيــس تنفيذي بــاألصــالــة
للشركة منذ نهاية .2014
وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتغريم الشركة المخالفة
ً
ً
مبلغ ألف دينار ،عما أسند إليها في البندين أوال وثانيا،
ً
ً
وألف دينار عما أسند إليها بالبندين ثالثا ورابعا ،وألف
ً
ً
ديـنــار عــن كــل مخالفة فــي البندين خــامـســا وســادســا،
وبتغريم السيد محمد داود مساعد الصالح بصفته
رئيس مجلس إدارة شركة المصالح العقارية ألف دينار
ً
ً
عما أسند إليه بالبندين أوال وثانيا ،وألف دينار عما
ً
أسند إليه بالبند ثالثا.

مدينة هيوستن في الواليات المتحدة األميركية.
ويضم مشروع  Bluejackملعب الغولف األول
من تصميم العب الغولف الشهير Tiger Woods
في الواليات المتحدة.
وق ـ ــام ـ ــت أرزان ثـ ـ ـ ـ ــروات ب ـ ـ ـ ــدور ال ـم ـس ـت ـش ــار
االستراتيجي للتخارج من هذا االستثمار ،الذي
ح ـقــق ع ــوائ ــد ج ــذاب ــة لـلـمـسـتـثـمــريــن خ ــال فـتــرة
االستثمار التي بلغت سنتين ونصف السنة.
وعلق الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات
ً
مهند أبوالحسن قائال" :يسعدنا أننا تمكنا من
تقديم المشورة بشأن هذا التخارج الناجح ،الذي
على الرغم من االضطراب الشديد الذي نتج عن
جائحة كوفيد  ،19فقد حقق االستثمار عوائد
فاقت توقعات المستثمرين.

مهند أبوالحسن

سيارة مرسيدس  EQSالجديدة تجمع بين شغف
السيارات الكهربائية والرفاهية في متعة القيادة

أقامت ش � � ��ركة المال أوتوموبيلز ،إحدى شركات
مجموعة الم� �ل ��ا والم � � ��وزع الحص � � ��ري المعتمد
والوحيد لسيارات مرس � � ��يدس-بنز في الكويت،
ً
ً
ً
حدثا ترويجي � � ��ا خاصا في معرضه � � ��ا بمجمع
األفنيوز للتعريف بس � � ��يارة مرسيدس  EQSمن
مجموعة  Mercedes-EQالجدي � � ��دة ً
كليا ،والتي
تعمل على الطاقة الكهربائية.
وتم تنظيم الحدث الخاص إلعطاء ضيوفه نظرة
اس � � ��تباقية على  EQSقبل وصولها الرسمي إلى
الكويت .وحرصت الشركة خالل هذه المناسبة
على منح الضيوف الكرام نظرة عامة وواس � � ��عة
على  ،EQSباإلضافة إلى جولة تعريفية بالسيارة
وميزاته � � ��ا الت � � ��ي تجع � � ��ل منه � � ��ا أفضل س � � ��يارة
كهربائية تجتمع فيه � � ��ا الفخامة والتكنولوجيا
في فئة السيارات الكهربائية.
وقد حضر الحدث كل من السيد /طالل أنور المال،
الرئيس التنفيذي لمجموعة المال ،والسيد /عماد
فليحان ،رئي � � ��س قطاع الس � � ��يارات في مجموعة
المال ،يرافقهما السيد /ستيف براون ،المدير العام
لشركة المال أوتوموبيلز ،مرسيدس بنز الكويت
وعدد من أعضاء مجل � � ��س إدارة مجموعة المال
والمديرين التنفيذيين في الشركة.
وفي تعليق له على هذه المناسبة ،صرح السيد/
طالل أنور المال ،الرئي � � ��س التنفيذي لمجموعة
المال" :يسعدنا جدا استضافة هذا الحدث الخاص
لسيارة  EQSالجديدة من Mercedes-EQ . EQS
تعتبر واحدة من أكثر الس � � ��يارات الجديدة التي
طال انتظارها من  ،Mercedes-EQفهي أول سيارة
تجمع بين التصميم المميز للسيارات الكهربائية
والرفاهي � � ��ة المطلقة لس � � ��يارات مرس � � ��يدس-بنز.

سيسمح نظام  EQSللعمالء باإلستفادة الكاملة
من جمي � � ��ع مزاي � � ��ا الس � � ��يارة الكهربائية خاصة
فيما يتعلق بالمساحة والتصميم .شركة المال
أوتوموبيلز تسعى ً
دائما إلى أن تقدم لعمالئها
ً
أحداثا حصرية توفر لهم التعرف المسبق على
ً
أكثر الس � � ��يارات رواجا .نأمل اس � � ��تضافة أحداث
مماثلة في المستقبل القريب".
 EQSهي أول س � � ��يارة س � � ��يدان فاخرة كهربائية
بالكامل م � � ��ن  ،Mercedes-EQحي � � ��ث إنها تعيد
تعريف قطاع المركبات الكهربائية من خالل هذه
الس � � ��يارة ،فهي النموذج األول ال � � ��ذي يجمع بين

تصميم السيارات الكهربائية ومعايير الفخامة
المتوفرة في مرس � � ��يدس-بنز .وم � � ��ن خالل دمج
التكنولوجيا والتصميم والوظائف واالتصال،
ستعطي  EQSالسائق وركاب المقصورة على حد
سواء تجربة قيادة فريدة.

تصميم ديناميكي هوائي
على الرغ � � ��م من أن  EQSهي قريب � � ��ة من الفئة S
الجد ي � � ��دة ،فإنها مبني � � ��ة على بني � � ��ة كهربائية
ً
تماما يعتبر
بالكامل .هذا المفه � � ��وم الجد ي � � ��د
ً
جزء ا من القيادة نحو الفخا م � � ��ة التقدمية .أما
ً
تصميمها المبه � � ��ر الذي يضم خطوطا أحادية
القوس وكابينة أمامية مع  ،Fastbackيجعلها
مختلفة عن غيرها من السيارات على الطرقات.
ً
جنبا
وتنعكس فلسفة تصميم النقاء الحسي،
إلى جنب م � � ��ع الفخامة التقدمية ،في األس � � ��طح
المصمم � � ��ة بعنا ي � � ��ة ،والمفا ص � � ��ل المخفف � � ��ة،
واالنتقاالت السلس � � ��ة (تصميم س � � ��لس)
الكفاء ة الكهربائية للجيل القادم مع مدى يصل
إلى  770كيلومت � � � ً�ر ا ( ،)WLTPوبقدرة إنتاجية
كيلوواط ،تلب � � ��ي مجموعة نقل
تصل إلى 385
ً
الحركة ف � � ��ي  EQSأيضا كل التوقعات لس � � ��يارة
سيدان تقدمية وفاخرة جديدة في فئة S-Class
 .تمثل  EQSإطالق جي � � ��ل جديد من البطاريات
ذات الكثا ف � � ��ة والطاقة األعلى بش � � ��كل ملحوظ.
ً
حجما على طاقة
وتحتوي البطاريت � � ��ان األكبر
قابل � � ��ة لالس � � ��تخدام تبل � � ��غ  107.8كيلوواط في
الس � � ��اعة.
يمكن شحن  EQSبما يصل إلى  200كيلو واط
في محطات الشحن الس � � ��ريع بالتيار المباشر.
ُيعاد شحن طاقة تصل إلى  300كيلومتر أخرى
( )WLTPفي  15دقيقة فقط .ف � � ��ي المنزل أو في

محط � � ��ات الش � � ��حن العام � � ��ة ،يمكن ش � � ��حن EQS
بسهولة بما يصل إلى  22كيلوواط باستخدام
الش � � ��احن الموجود ضمن معدات الس � � ��يارة.

داخلية ذكية
وتع � � ��د شاش � � ��ة  MBUX Hyper Screenأه � � ��م ما
يميز مقصورة الس � � ��يارة .تنتقل وحدة الشاشة
ً
تقريبا م � � ��ن العمود A
المنحنية الكبي � � ��رة هذه
إلى العم � � ��ود  ،Aمن خالل ثالث شاش � � ��ات تبدو
كأنها مندمجة في شاش � � ��ة واحدة .توفر شاشة

 OLEDمق � � ��اس  12.3بوصة للراك � � ��ب في المقعد
األمامي في منطقة الع � � ��رض والتحكم الخاصة
بهم .تتوفر ً وظائ � � ��ف الترفيه فق � � ��ط أثناء قيادة
السيارة وفقا للوائح القانونية الخاصة بكل بلد.
تعتمد مجموعة  Mercedes-EQعلى منطق قفل
ذكي قائم على الكاميرا :إذا اكتشفت الكاميرا أن
السائق ينظر إلى شاشة العرض األمامية فسيتم
ً
تلقائي � � ��ا.
تعتيمه � � ��ا
باعتبارها سيارة ذكية بشكل استثنائي ،تتميز
ً
 EQSبما يص � � ��ل إل � � ��ى  350مستش � � � ً
اعتمادا
�عرا،
على المعدات .هذه المس � � ��افات تسجل السرعات
والتس � � ��ارع ،وظروف اإلضاء ة ،وهطول األمطار،
ودرجات الحرارة ،وإشغال المقعد ،باإلضافة إلى
طرفة عين السائق أو كالم الركاب .تتم معالجة
هذه الثروة م � � ��ن المعلومات من خ� �ل ��ال وحدات
التحكم التي تسيطر عليها الخوارزميات ،وتتخذ
القرارات بسرعة البرق .هم عقل السيارة إذا جاز
التعبير .يمكن لـ  EQSالجديد توس � � ��يع قدراتها
بن � � � ً
�اء على تج � � ��ارب جديدة ،وهي قادرة بش � � ��كل
كبير على التعلم بفضل الذكاء االصطناعي (.)AI
ويخطط نظ � � ��ام  Electric Intelligenceالمس � � ��ار
األس � � ��رع واألكثر مالء مة ،بما ف � � ��ي ذلك محطات
ً
استنادا إلى العديد من العوامل ويتفاعل
الشحن،
ً
ديناميكيا مع االختناق � � ��ات المرورية أو تغيير
أسلوب القيادة ،على سبيل المثال .ميزة جديدة
ف � � ��ي  EQSه � � ��ي التصور ف � � ��ي نظ � � ��ام المعلومات
والترفيه (تجربة مستخدم MBUX (Mercedes-
 Benzيوضح ما إذا كانت سعة البطارية المتاحة
كافية للعودة إلى نقطة البداية دون شحن .يتم
إعطاء األفضلية لمحطات الشحن التي يفضلها
يمكن اس � � ��تبعاد
الس � � ��ائق والتي تمت إضافتها.
ً
محطات الش � � ��حن المقترحة .يتم أيضا حس � � ��اب
التكاليف المقدرة لكل محطة ش � � ��حن.
رائدة وموثوق � � ��ة :أنظمة المس � � ��اعدة الخاصة بـ
 EQSيش � � ��تمل أح � � ��دث جيل من أنظمة مس � � ��اعدة
السائق على العديد من وظائف دعم السائق ،مثل
نظام التحذير الجديد من نظام تنبيه الس � � ��ائق
 .ATTENTION ASSISTيقوم بتحليل حركات جفن
الس � � ��ائق من خالل كاميرا على شاش � � ��ة السائق
(فق � � ��ط باالقت � � ��ران م � � ��ع .)MBUX Hyperscreen
تعرض شاشة المساعدة الموجودة في شاشة
السائق تشغيل أنظمة مساعدة القيادة في عرض
ملء الشاش � � ��ة.
تتي � � ��ح التقني � � ��ة الثوري � � ��ة للمصابي � � ��ح األمامية
( DIGITAL LIGHTمتواف � � ��رة م � � ��ع باق � � ��ة مع � � ��دات
 )Advanced Plusإمكاني � � ��ة ع � � ��رض العال م � � ��ات
اإلرشادية أو رموز التحذير على الطريق .تعرض
وظيفت � � ��ا المس � � ��اعدة الجديدتان بدا ي � � ��ة تغيير
ً
تحذيرا  /تعليمات االتجاه إذا
الحارة وتوفران
اكتش � � ��ف نظام  Lane Keeping Assistأو Blind
 Spot Assistوج � � ��ود خط � � ��ر .يحت � � ��وي DIGITAL
 LIGHTعل � � ��ى وحدة إضاء ة م � � ��ع ثالثة مصابيح
 LEDقوية جدا في كل مصباح أمامي ،ينكس � � ��ر
ضوؤه ويوجه بواسطة  1.3مليون مرآة دقيقة.
وبالتالي ،فإن الدقة تزيد على  2.6مليون بكسل
ل � � ��كلمركب� � � �ة.
لالستفسار ومعرفة المزيد عن الحجز المسبق
لسيارة مرسيدس EQS -من مرسيدس EQيرجى
زيارة معرض المال أوتوموبيلز في الري .للمزيد
م � � ��ن المعلوم � � ��ات واالستفس � � ��ارات ح � � ��ول أحدث
عروض وخدمات مرسيدس-بنز ،يمكن للعمالء
زيارة ش � � ��ركة المال أوتوموبيلز مرس � � ��يدس-بنز
في الري ،ومعرض مرسيدس-بنز في األفنيوز،
االتصال بمركز العمالء على  ،1887888متابعة
الحساب على إنستغرام MercedesBenzKuwait
أوزي � � ��ارةالموق � � ��عاإللكترون � � ��ي
www.mercedes-benz-mena.com
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ً
ً
نالت النجمة العالمية بيونسي لقبا جديدا ضمته لمسيرتها الفنية،
حيث صنفت مجلةرولينغ ستون أغنيتها ( )Formationكأعظم فيديو
كليب موسيقي في كل العصور ،إذ تصدر الكليب هذه القائمة.
وتم تصوير األغنية عام  ،2016من إخراج ميلينا ماتسوكاس ،التي
ً
استخدمت صورا حية تتعلق بتاريخ وثقافة األميركيين السود.
ً
ُيشار إلى أن بيونسي احتلت مركزا آخر في هذه القائمة ،من خالل
فيديو كليب أغنية « ،«Single Ladiesالذي حصد المركز الثاني عشر.
ُيذكر أن النجمة العالمية حطمت الرقم القياسي لعدد الجوائز التي
تحصدها فنانة ،بعد حصولها على  23جائزة غرامي ،لتصبح المرأة
األكثر ترشيحا في تاريخ الجائزة ،وهي أيضا الفنانة األكثر حصدا في
جوائز موسيقى فيديو  ،MTVمع  24فوزا ،بإجمالي أكثر من  600جائزة
ً
طوال حياتها المهنية ،التي امتدت  16عاما ،وباعت أكثر من  200مليون
نسخة من األلبومات واألغــانــي المنفردة ،ما يجعلها واحــدة من أفضل
ً
الفنانين مبيعا على اإلطالق.

كاثي غريفين تكشف عن إصابتها
بسرطان في الرئة اليسرى

«»The Lord of the Rings
يعرض في سبتمبر 2022

ك ـش ـفــت ال ـم ـم ـث ـلــة ال ـف ـكــاه ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة كــاثــي
غريفين عن إصابتها بسرطان في الرئة اليسرى
يتطلب عالجه استئصاال جزئيا ،مع اإلشارة إلى
أن التحاليل الطبية مشجعة .وكتبت الممثلة التي
شاركت في فيلم « »The Cable Guyعلى «تويتر»:
«سأخضع لعملية الستئصال نصف رئتي اليسرى.
نعم ،أنا أعاني سرطانا في الرئة».
وأردفت الفكاهية ( 60عاما) ،أن «األطباء متفائلون
ج ــدا ،نـظــرا إلــى أن الـســرطــان ال ي ــزال فــي المرحلة
األولى من التقدم ،وهو محصور برئتي اليسرى».
وكانت غريفين ،الحائزة جائزتي «إيمي» والتي
شاركت لمدة  10سنوات في إحياء سهرة ليلة رأس
السنة على « ،»CNNأثارت جدال في عام  2017بعد
نشرها صورة وهي تحمل رأسا مقطوعا للرئيس
ّ
السابق تــرامــب ،وشكلت الحادثة ضربة لمسيرة
الممثلة التي خسرت عقدها مع «( .»CNNأ ف ب)

«أمازون» كشفت عن انتهاء التصوير بنيوزيلندا

كاثي غريفين

أنجيال ديم تفاجئ جمهورها
بخسارة  40كغم من وزنها

مشهد من العمل
أعـلـنــت «أم ـ ـ ــازون» نـيـتـهــا ال ـب ــدء بـعــرض
مسلسل  The Lord of the Ringsأو ّ
«سيد
ال ـخ ــوات ــم» ال ـقــائــم عـلــى ُ روايـ ــة ج ــي .آر .آر.
تولكين التي سبق أن نقلت إلى السينما،
في  2سبتمبر  2022في أنحاء العالم ،على
أمل منافسة مسلسل «»Game of Thrones
أو «صراع العروش».
وأوض ـح ــت «أمـ ـ ــازون» ال ـتــي اسـتـحــوذت
فــي عــام  2017على الـحـقــوق التلفزيونية
لهذا العمل الضارب في مقابل  250مليون
دوالر ب ـح ـســب الـ ـتـ ـق ــدي ــرات ،أن «ت ـصــويــر
الـمــوســم األول انتهى أمــس األول االثنين
في نيوزيلندا».
وتـ ــدور أحـ ــداث ه ــذا الـعـمــل الـجــديــد في
األرض ال ــوس ـط ــى وي ـ ـشـ ــارك ف ـي ـهــا بـعــض
ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـمـ ـع ــروف ــة وهـ ـ ــي تـنـطـلــق
بمغامرات غير مسبوقة تحدث «فــي فترة
سلم نسبي قبل آالف السنوات من التطورات
المذكورة في الهوبيت ّ
وسيد الخواتم لجي.
آر .آر .تولكين» ،وفق «أمازون ستديوز».
ُ
ً
وستعرض حلقات الموسم األول أسبوعا
بعد أسبوع ،بحسب المجموعة التي نشرت
صورة أولى للمسلسل على مواقع التواصل
االجتماعي.
وت ــأم ــل «أم ـ ـ ــازون» م ــن خ ــال مـشــروعـهــا
القائم حول روايــة تولكين التي نقلت إلى
السينما فــي  3أف ــام فــي مطلع األلـفـيــة أن
ت ـت ـقـ ّـدم ف ــي ال ـح ــرب ال ـض ــروس ال ـتــي ت ــدور
ّ
رحاها بين منصتها للبث التدفقي «برايم»
ً
و«نتفليكس» و«ديزني» و«آبل» خصوصا،
من حيث التكلفة وحجم اإلنتاج المتوقع،
والمقرر عرضه في  5مواسم بتكلفة تتخطى
الـ  500مليون جنيه إسترليني ،منها 190
ً
مليونا حجم شراء حقوق الملكية من أجل
تحويلها لمسلسل تلفزيوني.
وتحجب الشبكة الكثير من التفاصيل

بيونسي

بخصوص الحبكة التي سيتم سردها في
الجزء الجديد ،والتي ستكون فى األراضي
الــوس ـطــى ال ـثــان ـيــة ق ـبــل آالف الـسـنـيــن من
رح ـلــة ف ـ ــرودو وزم ــائ ــه ف ــي ج ـبــل ،Doom
وسيكون هـنــاك شخصيات أخ ــرى بعيدة
عن الشخصيات الرئيسية التي ظهرت في
سلسلة األفالم.
وي ـت ـم ـيــز ف ــري ــق ال ـك ـت ــاب ــة ف ــي الـسـلـسـلــة
بالعديد من األسماء الشهيرة الذين قدموا
مـسـلـســات شـهـيــرة مـثــل The Sopranos
و  Breaking Badو،Stranger Things
بمشاركة الممثلين العالميين ليف تايلر
ومورفيد كالرك ،وماركيال كافينا وجوزيف
مول وماكسيم بالدري ،وإليجاه وود ،وإيان
مــاكـيـلـيــن ،وف ـي ـجــو مــورتـيـنـسـيــن ،وش ــون
أستين ،وكيت بالنشيت.
وكــانــت «أمـ ــازون» كشفت عــام  2017عن
نيتها إنتاج سلسلة Lord of the Rings
فــى ع ــدة م ــواس ــم ،بـعــد االن ـت ـهــاء مــن شــراء
حقوق البث والكتابة من صناع السلسلة
األصليين ،بعد انتهاء المسلسلة التاريخي
 ،Gotعلى أن تشمل تكلفة السلسلة الجديدة
ما يقارب المليار دوالر.
وت ـع ـت ـبــر ال ـس ـل ـس ـلــة م ــن أع ـظ ــم ســاســل
ً
األفــام وأكثرها تأثيرا على اإلط ــاق ،فقد
ً
ً
ً
نجحت نجاحا ماليا كبيرا ،وكانت من بين
سالسل األفالم األعلى ربحا على اإلطالق،
حيث بلغت إيــراداتـهــا  2.981مليار دوالر
في جميع أنحاء العالم ،ونالت استحسانا
كبيرا ،مع ثناء كبير على مؤثراتها البصرية
المبتكرة واألداء التمثيلي والموسيقى
التصويرية والـعـمــق الـعــاطـفــي ،وحصلت
ال ـس ـل ـس ـلــة ع ـل ــى  17ج ــائ ــزة م ــن أصـ ــل 30
ترشيحا لجوائز األوسكار.
(أ ف ب)

أنجيال ديم وزوجها
ن ـش ــرت أن ـج ـيــا ديـ ــم ،نـجـمــة المسلسل
األميركي الواقعي الشهير «،»Day Fiance 90
صورة لها عبر «إنستغرام» ،والتي كشفت
عـ ــن تـ ـح ــول ك ـب ـي ــر فـ ــي وزن ـ ـهـ ــا م ـم ــا فــاجــأ
جمهورها.
وأوض ـحــت دي ــم ( 55عــامــا) ،أنـهــا فقدت
 40كـيـلــوغــرامــا مــن وزن ـه ــا ،وه ــو مــا جعل
عددا كبيرا من المتابعين ال يتعرف عليها
سريعا.
وخضعت ديــم العام الماضي إلجــراء 5

عـمـلـيــات جــراحـيــة فــي كــالـيـفــورنـيــا تشمل
تكميم المعدة وشفط الدهون في يوم واحد،
بعد  6أشـهــر فقط مــن زواج ـهــا مــن مايكل
إليسانمي ( 31عاما) ،بعد قصة حب موثقة
في المسلسل الشهير «.»Day Fiance 90
وقالت ديم« :أردت دائما تحسين مظهري
لمايكل بسبب عمره .شعرت كأنني سأموت
م ــن دون ج ــراح ــة إن ـق ــاص الـ ـ ــوزن .ك ـنــت ال
أستطيع حتى السير في محل البقالة .كنت
دائما أنهج».

ذا ويكند :لست خليفة مايكل جاكسون

ليف تايلر

تحدث النجم العالميذا ويكند عن شعوره
عندما يقارنه الجمهور بالنجم العالمي الراحل
مايكل جاكسون ،قائال« :مشاعري مختلطة حول
األمــر ،ألنني أعشق مايكل ،ومنذ بــدأت الغناء
كنت أطمح للوصول إلى هذه المرحلة ،مثل أي
مغن آخر».
ٍ
وأوضح ذا ويكند ،في تصريح صحافي ،أنه
«ليس خليفة مايكل جاكسون ،وال يرد أن يقول
هذا ،رغم حبي للنجم العالمي ،ألنني سعيد بأن
أكون ذا ويكند األول».
وحــول تعاطي المخدرات ،أكد ذا ويكند أنه
توقف عن ذلك ،بعد أن أدمن عليها لفترة طويلة
من الزمن ،وسببت له العديد من المشاكل.
و كـشـفــت تـقــار يــر فنية أن النجمة العالمية
أنجلينا جولي والنجم ذا ويكند ُرصدا يتناوالن
ً
الـعـشــاء م ـعــا بــأحــد الـمـطــاعــم أخ ـيــرا فــي لــوس
أنجلس ،وأنهما تحدثا باندماج لساعات طويلة،
ً
ً
وكانت جولي ترتدي معطفا طويال ،وذا ويكند
يرتدي جاكيت جينز.

ذا ويكند

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :في طريقك إلى النجاح تصادفك مـهـنـيــا :يـنـفـتــح ف ــي وج ـهــك ب ــاب أمــل
عقبات كثيرة فحاول اجتيازها بذكاء .جديد فاستفد منه.
ً
ً
ً
عاطفيا :يعرقل الحب أحيانا مسيرتك عاطفيا :تتضارب المشاعر في صدرك
ّ
ً
وتؤخر دائما اتخاذ القرار.
ألنك تمزج عاطفتك بعملك.
ً
ً
اجتماعيا  :تحتاج العائلة إ لــى بعض اج ـت ـمــاع ـيــا :ال تـهـمــل أوقـ ـ ــات فــراغــك
واعرف االفادة منها ّ
بأي هواية.
االهتمام العاطفي فال تحرمها منه.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :المجهود الذي تبذله في عملك
ً
سيالقي ثمارا طيبة.
ً
عاطفيا :ابحث عن راحة أكبر مع رفيق
ّ
عمرك وال تتطلع الى الخارج.
ً
اجتماعياَ :
لم الشكوى عندما تعرف أن
ال أحد سوف يقف بجانبك؟
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :ت ـقــول االب ـ ــراج لــك حـتــى لو
فقدت االمل تابع طريقك.
ً
عاطفيا :اذا أعجزك الحب في مكان
ما فتابع وال تتوقف.
ً
اجتماعيا :حيثما يكن ّ
الرفق الزائد
يكن الضعف في التعامل.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :أجواء عملك تدعو الى الملل ومن
المفيد البحث ّ
عما ينعشها.
ً
عاطفيا :بعض المشاكل مع الحبيب ال
تستدعي االنزواء عنه والغضب عليه.
ّ
ً
اجتماعيا :مهما كانت الظروف ال تتخل
عن بعض التمارين الرياضية.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تجعل نجاحك في عملك ّ
يغير
من أطباعك تجاه الزمالء.
ً
عاطفيا :أسوأ االوضاع العاطفية لها
ّ
حل اذا عرفت كيف تتعاطى معها.
ً
اجتماعيا  :عندما تستصعب و جــود
الثرثار فمن االفضل لك أن تصمت.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :أمــامــك درب طــويــل مــن العمل
الشاق لكن نتيجته ستكون ممتازة.
ّ
ً
ً
عاطفيا :تحلق في أحالمك عاليا فكن
ً
حذرا من الهبوط الى االرض.
ً
اجتماعيا :قل لي ماذا تأكل أخبرك عن
صحتك البدنية فانتبه لطعامك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ّ
ً
مهنيا  :اذا أردت أن تتسلق اال عــا لــي
ّ
فابحث عما يزيد في معرفتك.
ً
عاطفيا  :يكفي للسعادة مع الشريك
شيء يسير تتفقان عليه.
ً
ً
اجتماعيا :أصغ الى من يعطيك رأيا
ً
حكيما ال الى كل الناس.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :تتلقى تنويها من المسؤولين
أو مكافأة ما على جهودك.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :ال وق ـ ـ ــت لـ ــديـ ــك ل ـت ـب ــادل
ً
العواطف وهذا أمر مؤسف حاليا.
ً
اجتماعيا :حاول أن توازن بين عملك
ً
وأوقات راحتك لتبقى سليما.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :السعي وراء الـمــال ضــروري
لكن االهم هو كيفية استعماله.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـق ـلــب م ـصــدر ال ـحــب لكن
المعاملة الطيبة هي التي تغذيه.
ً
ّ
تصرفاتك مع االهل
اجتماعيا :جمال
ً
ينعكس خيرا على جميع أفراد العائلة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :كل ما تبيعه هو خسارة وكل ما
تشتريه هو ربح لك.
ً
عاطفيا :تتلقى نظرات حب من الطرف
اآلخر وال تعرف كيف تتعامل معه.
ً
اجتماعيا :يتظاهر أحد مادحيك بأنه
يحبك لكنه ينبغي االستفادة منك.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :أمامك مشروع سفر قد يكون
للعمل أو للترفيه.
ً
عاطفيا :تضحيات الحبيب واضحة
أمامك وال تريد االعتراف بها.
ً
اجتماعيا :االساءة الى نفسك أصعب
ً
من االساءة الى غيرك فكن حكيما.
رقم الحظ.22 :

ثقافات
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«لن ننسى» يرصد المقاومة والصمود خالل الغزو العراقي

ً
كامل العبدالجليل :المعرض ّ
تضمن أعماال رائعة تعبر عن المأساة الحقيقية

مأزق المؤسسة
الثقافية الخاصة!
طالب الرفاعي

من أجواء الجولة في المعرض

فضة المعيلي

يرصد المعرض التشكيلي
«لن ننسى» مقاومة الشعب
الكويتي وصموده ،خالل فترة
الغزو العراقي.

جانب من األعمال المعروضة

أق ــام ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة
للفنون التشكيلية ،أمــس األول،
المهرجان الـفـنــي ،بمناسبة 31
عاما على الغزو العراقي ،بعنوان
"لن ننسى" ،بالتعاون مع وزارة
اإلعالم ،تحت رعاية وزير اإلعالم
وال ـث ـقــافــة وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري.
وق ــال األم ـيــن ال ـعــام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
كــامــل الـعـبــدالـجـلـيــل ،فــي كلمته
التي ألقاها بعد جولته في أرجاء
معرض "لن ننسى"" :بكل االعتزاز
والـ ـ ـس ـ ــرور اف ـت ـت ـح ـنــا ال ـم ـعــرض
نيابة عن وزير اإلعــام والثقافة
وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
رئيس المجلس الوطني للثقافة
وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب .ا ل ـم ـع ــرض
يـحـكــي م ــراح ــل ال ـغ ــزو ال ـعــراقــي
ال ـغ ــاش ــم والـ ـ ـع ـ ــدوان اآلثـ ـ ــم عـلــى
الكويت منذ تــاريــخ  2أغسطس
 ،1990وكل المراحل التي ّ
تجسد
البطوالت التاريخية ،والمقاومة،
وال ـ ـت ـ ـصـ ــدي ،وص ـ ـمـ ــود ال ـش ـعــب
ال ـكــوي ـتــي ،ث ــم مــرح ـلــة الـتـحــريــر

واالنـ ـتـ ـص ــار ل ـل ـكــويــت وشـعـبـهــا
األب ـ ــي ،ال ـ ــذي ج ـس ــده ال ـف ـنــانــون
الكويتيون المتميزون".
ولـفــت إلــى أنــه ش ــارك فــي هذا
الـ ـمـ ـع ــرض  40فـ ـن ــان ــا وفـ ـن ــان ــة،
ً
قــدمــوا  90عـمــا رائ ـعــا ومـعـبــرا،
مــؤكــدا أن "ه ــذه األع ـمــال تبرهن
أن لــديـنــا فـنــانـيــن ق ــادري ــن على
عكس ال ـصــورة الــواقـعـيــة الحية
التي كانت عليها المأساة وهذا
التاريخ المؤلم".
وأض ــاف العبدالجليل" :نحن
ف ــي الـمـجـلــس الــوط ـنــي للثقافة
نــرعــى شـبــابـنــا ،ون ـق ــدم لـهــم كل
الدعم ،لنصنع أجياال وراء أجيال
قادرة على أن تنقل الفن الكويتي
ّ
ومشرفة في
إلى مستويات أرفع
كل مجال".

جريمة كبرى
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ص ـ ـ ـ ـ َّـرح رئ ـي ــس
مجلس إدارة الجمعية الكويتية
للفنون التشكيلية عبدالرسول
ً
سلمان ،قائال" :لــم يشهد العالم

جـ ــري ـ ـمـ ــة ك ـ ـب ـ ــرى م ـ ـنـ ــذ ال ـ ـحـ ــرب
الـعــالـمـيــة ال ـثــان ـيــة إلل ـغ ــاء دول ــة
م ـع ـت ــرف ب ـه ــا ع ــرب ـي ــا ودول ـ ـيـ ــا،
وهــو مــا تــرك صــورة قاتمة لدى
المجتمع الكويتي ونظرته إلى
الحياة ،وانعكس ذلك على الفنون
التشكيلية المختلفة والثقافة في
الكويت عموما".
وتابع سلمان" :هذا المعرض
ي ـ ــأت ـ ــي بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع وزارة
ّ
ويجسد صــورة لذكرى
اإلع ــام،
ذل ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـح ـ ــدث الـ ـمـ ـجـ ـلـ ـج ــل فــي
تــاريــخ الـعــالــم .يسعدنا أن ُيقام
هـ ــذا ال ـم ـع ــرض ب ــرع ــاي ــة ال ــوزي ــر
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـم ـط ـي ــري ،ال ــذي
لمسنا منه كــل الــدعــم والــرعــايــة
والتوجيهّ .
نثمن في الوقت ذاته
ج ـم ـلــة ال ـم ـت ـغ ـيــرات ال ـت ــي ط ــرأت
عـلــى الـحــركــة الـفـنـيــة والـثـقــافـيــة
خ ــال تـسـلـمــه حـقـيـبـتــي اإلع ــام
والشباب".

رسائل فنية
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ع ـ ـبـ ــدالـ ــرسـ ــول إل ــى

َّ
المضامين ا لـتــي رك ــزت عليها
ً
األعـمــال المشاركة ،قــائــا" :لقد
سجلت ريشة الفنان التشكيلي
الـكــويـتــي لـحـظــات ال ـغــزو اآلث ــم،
ب ـج ـم ـي ــع م ــراحـ ـلـ ـه ــا ،ورصـ ـ ــدت
مـجـمــوعــة مــن األح ـ ــداث ،والـتــي
م ــن بـيـنـهــا ال ـس ــاع ــات األخ ـي ــرة
ق ـب ــل ال ـ ـغـ ــزو ،ودخـ ـ ـ ــول الـ ـق ــوات
الـ ـغ ــازي ــة ،وانـ ـفـ ـج ــار ال ـم ـبــانــي،
ومقاومة الجيش ،والمظاهرات،
والـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاوم ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة،
واإلع ـ ـ ـ ـ ــدام ـ ـ ـ ـ ــات ،واالعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت
الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة ،وح ـ ـ ـ ــرق اآلب ـ ـ ـ ــار،
واألســرى ،وبيت القرين ،وشكر
قـ ـ ـ ــوات الـ ـتـ ـح ــال ــف .كـ ـم ــا نـقـلــت
اللوحات المشاركة مشاهد من
أيــام الـغــزو الـســوداء والحمراء،
عاكسة الحرائق والــدمــار الذي
شاهده العالم".

رسائل تعبيرية
من جانبها ،قالت مديرة إدارة
الفنون التشكيلية في المجلس
الوطني للثقافة ضياء البحر:

«الوطني للثقافة» :مهرجان الكويت المسرحي ينطلق أول ديسمبر
أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ع ـ ــن إق ـ ــام ـ ــة مـ ـه ــرج ــان ال ـك ــوي ــت
المسرحي في دورته الـ ( ،)21في الفترة من
 1إلى  10ديسمبر المقبل .وبهذه المناسبة،
قال الناطق الرسمي للمجلس األمين العام
المساعد لقطاع الثقافة د .عيسى االنصاري
إن األمانة العامة للمجلس اعتادت إقامة
مهرجان الكويت المسرحي بشكل سنوي،
وسنقوم باستقبال طلبات الفرق األهلية
وشــركــات ومؤسسات اإلنـتــاج المسرحي،
ال ـتــي تــرغــب فــي الـمـشــاركــة ضـمــن أنشطة
المهرجان الـمــذكــور ،وفــي الـفـتــرة الزمنية

ً
ال ـم ـب ـي ـنــة ،ع ـل ـم ــا أن آخـ ــر يـ ــوم الس ـت ـق ـبــال
الطلبات سيكون يوم الخميس  30سبتمبر
 ،2021وسـيـتــم اخ ـت ـيــار ال ـف ــرق الـمـشــاركــة
بالمهرجان بعد االطالع وقراءة النصوص
ّ
من لجنة متخصصة تشكلها إدارة المسرح،
وسيتم استقبال هــذه النصوص فــي مقر
إدارة المسرح الكائن بمنطقة الشامية.
وأض ـ ــاف األن ـ ـصـ ــاري أنـ ــه س ـيــؤخــذ فــي
االعـ ـتـ ـب ــار كـ ــل االش ـ ـتـ ــراطـ ــات االحـ ـت ــرازي ــة
الصحية المطلوبة إلقامة هذا المهرجان،
ً
وف ـقــا لـمــا هــو مـقــرر مــن ال ــدوائ ــر الصحية
الرسمية.

جانب من إحدى دورات المهرجان السابقة

عبدالعزيز الجندي يواصل مغازلة «براح» الطبيعة
المعرض الجديد يضم  31لوحة مستوحاة من البيئة المصرية

مجموعة من زائري المعرض

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

من األعمال المعروضة

talrefai1@yahoo.com
ال تخرج المؤسسة الثقافية العربية عن أن تكون مؤسسة رسمية
أو أهلية .وفي حال كونها مؤسسة رسمية فإن الدولة هي من يصرف
ً
ّ
ويمول أنشطتها ،بينما إذا كانت أهلية ،أيــا كانت صيغتها،
عليها
فإنها مـســؤولــة بالكامل عــن إعــالــة نفسها وتـقــديــم أنشطتها على
حسابها الخاص.
المؤسسة الثقافية الرسمية ،في جميع أقطار الوطن العربي ،تحظى،
فــي أفضل حاالتها ،بما نسبته ( )%1مــن إجمالي ميزانية الــدولــة،
وهذا الواحد في المئة تذهب ( )%80منه إلى بند الرواتب والمكافآت
مختلف أنشطتها الفكرية
للموظفين العاملين فيها ،وللمؤسسة تقديم ُ
والثقافية والفنية ،على مــدار عــام كامل ،بالفتات المتبقي من تلك
الميزانية البائسة ،التي في حوزتها .ولذا تعاني المؤسسة الفكرية
والثقافية العربية من مأزق قاتل يتمثل في ضعف ميزانياتها ،مما
ً
ينعكس سلبا على نوع وعدد األنشطة التي تقدمها ،ويجعل المؤسسة
باهت مع المفكر والمبدع وجمهور التلقي،
ووصل
عوز مالي ُمذل،
ٍ
ٍ
في ٍ
وفي جميع الدول العربية ،الغنية والفقيرة!
هذا الوضع المالي المتدهور َيحيد بالمؤسسة الثقافية عن الهدف

عبدالعزيز الجندي
ي ـت ـم ـيــز أس ـ ـلـ ــوب الـ ـفـ ـن ــان الـتـشـكـيـلــي
المصري ،عبدالعزيز الجندي ،بمالمسة
الـجـمــال وإف ـشــاء أسـ ــراره ،كلما تقاربت
ف ـ ــرش ـ ــات ـ ــه مـ ـ ــن س ـ ـطـ ــح الـ ـ ـل ـ ــوح ـ ــة ،عـ ــزف
سـيـمـفــونـيــة فـنـيــة تـعـكــس روع ــة البيئة
الـمـصــريــة ،وت ـفـ ُّـرد خصوصيتها ،وهي
عوامل تتشارك في
كــونـهــا قـ ــادرة على
سـلــب أف ـئــدة زائ ــري
معارضه المتميزة،
وأح ــدثـ ـه ــا م ـعــرض
ً
"براح" ُ
المقام حاليا
ف ـ ــي قـ ــاعـ ــة "الـ ـ ـب ـ ــاب/
سـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم" ب ـ ـسـ ــاحـ ــة
متحف الفن الحديث
ف ـ ـ ـ ــي دار األو ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
المصرية.
ك ـع ــادت ــه اس ـت ـطــاع
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
المعروف ،عبدالعزيز
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــدي ،ل ـ ـفـ ــت
األنظار إلى إبداعاته
التشكيلية ،من خالل
م ـ ـ ـعـ ـ ــرضـ ـ ــه الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد
ال ــذي يـغــازل الطبيعة
والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ال ـم ـص ــري ــة،
ت ـحــت عـ ـن ــوان "بـ ـ ــراح"،
ويـ ـ ـق ـ ــام تـ ـح ــت رع ــاي ــة
وزارة الثقافة ،وافتتحه

قبل أيام رئيس قطاع الفنون التشكيلية،
خ ــال ــد سـ ـ ــرور ،وسـ ــط إق ـب ــال جـمــاهـيــري
واسع.
وي ـ ـ ـضـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض  31لـ ـ ــوحـ ـ ــة م ــن
األعمال الحديثة للفنان من إنتاج عامي
 2020و ،2021و يـ ـع ـ ِّـب ــر ف ـي ـهــا ك ـعــاد تــه
ع ــن مــوضــوعــات مـسـتــوحــاة م ــن البيئة
ال ـم ـصــريــة ،سـ ــواء م ــن األحـ ـي ــاء الـقــديـمــة
وال ـش ـع ـب ـيــة أو ذات ال ـم ـن ــاخ الـطـبـيـعــي
كالخضرة والمراكب ،ولكن في هذه المرة
يختلف تناول الفنان ألعماله ،فقد َّ
تعمد
في معظمها أن يترك فراغات كبيرة في
ً
مسطح العمل ،معبرا بــذ لــك عــن مفهوم
ً
"الـ ـ ـب ـ ــراح" ،ال ـ ــذي ي ـت ــرك مـتـنـفـســا لـبــاقــي
العناصر ويــؤكــدهــا ،مــع اسـتـخــدام خط
ً
األفق ،سواء بشكل ملحوظ أو متضمنا
في سياق الشكل ،وبوجه عام يغلب على
ا لـلــو حــات ا لـحــس التعبيري باللمسات
اللونية الصريحة والمختزلة ،ويجنح
ً
هذا الحس أحيانا إلى ما يشبه التجريد.
وف ــي مـعــرضــه الـجــديــد ،ال ــذي يستمر
ً
مفتوحا أمام الجمهور حتى  7أغسطس
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،تـ ـ ـن ـ ــاول ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الـجـنــدي ،فــي أغـلــب أعـمــالــه ،تقنية ورق
ال ــذه ــب ال ـم ـل ـصــق ع ـل ــى ال ـس ـط ــح ،فـيـمــا
يـشـكــل األرض ـي ــة الـعــامــة لـلـعـمــل ،وال ــذي
يضع عليها مفرداته بــألــوان اإلكريليك
والـجــواش واألحـبــار أحيانا ،مع إضافة
ب ـعــض ال ـم ــام ــس م ــن الـ ـ ــورق الـمـطـبــوع

بزخارف نباتية وهندسية ،بهدف إثراء
السطح ،وخلق عالقة تشكيلية بين هذه
الخامات المختلفة.
يشار إلــى أن الفنان الـجـنــدي ،أستاذ
فــي كلية الـفـنــون الجميلة بـمـصــر ،ولــد
في القاهرة عام  ،1968وتخرج في كلية
ال ـف ـنــون الـجـمـيـلــة بــال ـقــاهــرة ع ــام 1991
(قسم الغرافيك  -شعبة الرسوم المتحركة
وفـ ـن ــون الـ ـكـ ـت ــاب) ،وح ـص ــل ع ـلــى درج ــة
الدكتوراه عام  ،2001واألستاذية في عام
 ،2012وه ــو مــؤســس "مـجـمــوعــة فناني
اللقطة الواحدة".
وأق ــام الجندي العديد مــن المعارض
الشخصية منذ  ،1993أبــرزهــا "وجــوه"،
و"م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــري" ،و"م ـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة"،
و"كــراك ـيــب" ،و"مــائ ـيــات مـصــريــة" ،و"عــن
األحياء الشعبية" ،و"عربات" ،و"مراكب"،
و"رسوم سريعة" ،و"شخوص محفورة"،
و"ي ــوم الـجـمـعــة" ،و"م ــن هـنــا" ،و"شـجــن"،
و"مالمح مبعثرة" ،إلى جانب مشاركاته
في معارض ثنائية وثالثية وجماعية.
وخ ــال مسيرته الـفـنـيــة ،حـصــل على
عــدد من الجوائز منها الجائزة الثانية
"تـصــويــر" مــن صــالــون الـشـبــاب الـحــادي
عشر عام  ،1999والجائزة الثالثة "حفر"
م ــن ص ــال ــون ال ـش ـبــاب ال ـثــانــي عـشــر عــام
.2000

"يــوم  8/2لن ينساه أي كويتي،
فقد ضـ َّـحــى الـشـهــداء واألس ــرى
ـال ونفيس،
بأرواحهم ،وبكل غـ ٍ
و س ـ ـج ـ ـلـ ــوا أروع ا ل ـ ـب ـ ـطـ ــوالت.
المعرض ُ
المقام يسلط الضوء
على الغزو العراقي على الكويت.
مــن خــال مشاهدتي للمعرض
ع ـ ـ َّـب ـ ــر ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــون عـ ـ ــن آالم ـ ـهـ ــم
وإحساسهم بهذا اليوم برسائل
ف ـن ـي ــة ت ـع ـب ـي ــري ــة وص ـ ـلـ ــت إل ــى
المتلقي والجمهور .كل الشكر
للقائمين عـلــى ه ــذا الـمـعــرض،
ونـســأل الـلــه أن يحفظ الكويت
من كل مكروه ،وأن يديم علينا
نعمة األمن واألمان".
"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" بـ ــدورهـ ــا جــالــت
ف ــي ال ـم ـع ــرض ،وال ـت ـق ــت بعض
ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن ،حـ ـي ــث رص ـ ــدت
ال ـ ـف ـ ـن ـ ــان ـ ــة مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـلـ ــوشـ ــي
ال ـم ـظــاهــرات ال ـتــي حــدثــت إبــان
الغزو.
أمــا الفنانة آث ــار األن ـصــاري،
ف ـقــالــت إن ـه ــا ش ــارك ــت بــأع ـمــال
استخدمت فيها األلوان الزيتية،
الفتة إلى أن أحد األعمال َّ
جسدت
المقاومة الشعبية ،وأنها تتبع
في أعمالها األسلوب الواقعي.
وقــالــت الـفـنــانــة ليلى هاشم
إنها رسمت ملحمة بيت القرين.
م ــن جــان ـب ـهــا ،لـفـتــت الـفـنــانــة
مـ ـ ـث ـ ــاي ـ ــل ال ـ ـم ـ ـت ـ ـلـ ــع إلـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا
اسـتـخــدمــت اإلكــري ـلــك فــي رســم
عملها الفني ،ال ــذي عـ َّـبــرت فيه
عن الجيش الكويتي ،وروحهم
الــوط ـن ـيــة .أم ــا الـفـنــانــة فضيلة
ع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادة ،فـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــت ب ــأعـ ـم ــال
عـ ــن حـ ــرائـ ــق ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ،وال ـت ــي
س ـب ـبــت آثـ ـ ــارا بـيـئـيــة جـسـيـمــة،
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــت ت ـق ـن ـي ــة "س ـك ــب
األلوان" .وشاركت الفنانة فاطمة
جواد بعملين باأللوان الزيتية
يـ ـع ـ ّـب ــران ع ــن الـ ـق ــوة وال ــوح ــدة
الوطنية.

األساسي ،الذي أنشئت من أجله ،لتنتهي كأي وزارة في الدولة ،تستخدم
ً
موظفين لتمضية الوقت وأخذ الرواتب ،بعيدا عن تقديم أي نشاط
مبدع فكري أو ثقافي أو فني! واالكتفاء بأنشطة روتينية هزيلة ،من
باب ّذر الرماد في العيون!
وفي المقابل ،فإن المؤسسة الثقافية األهلية ،المملوكة ألفراد ،سواء
ً
كانت دار نشر ،أو معهدا لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية وورش تدريب،
تبقى تجاهد لتحصل على رأس المال ،الذي يمكنها بالكاد من البقاء
وممارسة أنشطتها ،وليس أمامها سوى خيارين ال ثالث لهما :إما أن
ّ
تمول هذا النشاط من جيبها الخاص ،وإما أن تسعى للحصول على
"رعــايــات" من جهات محلية ذات صلة بالعمل الثقافي ،أو تبرع من
إحدى الشخصيات المؤمنة بجدوى العمل الفكري الثقافي وأهميته.
ُ
وهــذا يعني أن المؤسسة األهلية ،إذا ما كتب لها العيش ،فإنها
َ
"الصدقات" ،وإذا كانت هذه الصدقات كفيلة بتمويل
ستعيش على
ً
وتشغيل نشاط ما لمرة واحدة ،فإنها لن تبقى دائما مستعدة لتمويل
األنشطة الثقافية والفنية .وبالتالي قد تنهض مؤسسة ثقافية أهلية
بنشاط ثقافي كبير ،مرة أو مرتين ،وما تلبث أن تتوقف عاجزة عن
ً
إكمال مشوارها! إن كال من المؤسستين الرسمية واألهلية تعيشان
ً
ً
ً
ً
ً
وضعا ماليا مزريا طوال الوقت .وهذا بحد ذاته يشكل سببا كافيا
ينعكس على أدائهما ،وعلى حال الثقافة والكاتب والكتاب وجمهور
القراءة.
ّ
مختصة تعمل على تقديم
في دول العالم المتقدم ،هناك مؤسسات
الدعم المالي للمشاريع الفكرية والثقافية والفنية ،الشخصية منها
والجماعية ،بعد أن َّ
يتم لها دراسة تلك المشاريع والتأكد من جديتها
وج ّدتها .كما يمكن للشركات ،الكبيرة والصغيرة ،دفع جزء من قيمة
ِ
الضرائب المستحقة عليها ،لتكون تبرعات للمؤسسات والمشاريع
الفكرية والثقافية .واألمر عينه يتمثل في المسؤولية المجتمعية الملقاة
على عاتق الشركات في جميع البلدان العربية ،والتي من الممكن أن
ً
ً
ً
ّ
تشكل دعما كبيرا ومهما لتنشيط العمل الثقافي والفني ،وخاصة في
المؤسسات األهلية.
في الكويت على سبيل المثال ،حينما تنبري مجموعة من الشباب
المتحمس والمؤمن بأهمية الفكر والثقافة والفن ،لتأسيس شركة تحت
أي اسم ،للعمل في النشاط الثقافي والفني ،فإن هذه الشركة بشبابها
المندفع ستجد نفسها ،وفــي أول مـشــروع لـهــا ،تقف أم ــام معضلة
التمويل ،لتبدأ رحلة جمع التبرعات والصدقات "المذلة" إلقامة نشاطها،
تحت عنوان عريض اسمه "الرعايات" .لذا أجد في غاية األهمية وجود
جهة رسمية ،مهمتها تمويل المشاريع الفكرية والثقافية المبدعة
والجديدة ،وذلــك بعد دراستها وتقييم الميزانية الالزمة إلقامتها.
واألمــر ينطبق على الشركات ّالكبرى في تسخير جــزء من أرباحها
للمسؤولية المجتمعية ،بما ُينشط العمل الفكري واإلبداعي والثقافي
والفني ،ويساهم في خلق حالة تنوير ووعي شعبي مجتمعي ،ويعطي
للمفكر والمبدع فرصة إنتاج أعمال جديدة ومتجددة.
من أجل أوطاننا ومستقبل شبابنا ،وفي زمن القوى الناعمة ،فإن
األنشطة الثقافية والفنية الخاصة بحاجة إلى دعم مالي ،ومنا لمن
يهمه األمر!

مشاهدات عبدالله بشارة!
تـ ـلـ ـقـ ـي ــت ب ـ ـيـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـشـ ـك ــر
وال ـ ـت ـ ـق ـ ــدي ـ ــر ،نـ ـسـ ـخ ــة م ـ ـهـ ــداة
مـ ـ ـ ــن أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذن ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل
والدبلوماسية السفير عبدالله
يعقوب بـشــارة ،والكتاب حمل
ع ـ ـنـ ــوان "م ـ ـشـ ــاهـ ــدات ع ـبــدال ـلــه
بشارة ...بين الخارجية واألمم
المتحدة ."١٩٨١ - ١٩٦٤
والحقيقة أنني بعدما أتممت
قراءة هذا الكتاب ّ
القيم بضخامة
حجمه ُ
والمثقل باألحداث ،حيث
ي ــرب ــو ال ـك ـت ــاب ع ـلــى أربـعـمــائــة
صفحة! أستطيع القول ...يا أبا
معتز ،إن تــواضـعــك وعالقاتك
األخ ــوي ــة م ــع ال ـج ـم ـيــع جـعــاك
تضع له عنوان مشاهدات!!
بينما األح ـ ــداث وال ـم ـعــارك
الــدبـلــومــاسـيــة الـضـخـمــة ،التي
خـ ـضـ ـتـ ـه ــا ف ـ ـ ــي أروقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ــم
ً
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وخـ ـص ــوص ــا عـنــد
ترؤسك مجلس األمن عام ،١٩٧٩
ً
ً
جعلت منك متحدثا وم ـنــاورا
ً
ومـفــاوضــا ومتخذ ق ــرار ،وذلــك
ً
مما يرفعك شــرفــا ليفتخر بك
وطننا العزيز الكويت.
إن رئــاســة عـبــدالـلــه بـشــارة
ل ـم ـج ـلــس األم ـ ـ ـ ــن ،م ـع ـن ــاه ــا أن
الكويت تقود العالم أجمع ،وما
كــان ُيـصــدره مجلس األم ــن من
قــرارت يعتبر من أخطر وأقوى
القرارات المصيرية!

غالف اإلصدار

ش ـ ـهـ ــادتـ ــي ف ـ ــي أبـ ـ ــو م ـع ـتــز
الحقيقة مجروحة؛ لكوني عملت
معه فترة من الزمن ،قبل أربعين
ً
ع ــام ــا ،ح ـيــن أرس ـل ـت ـنــي وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة م ــع م ـج ـمــوعــة من
الشباب الدبلوماسيين إلى األمم
المتحدة ،للتدريب والعمل ،وكان
عـمــري ذل ــك الــوقــت لــم يتجاوز
الـخــامـســة وال ـع ـشــريــن ،وبـقــدر
ان ـب ـهــاري مــن أجـ ــواء نـيــويــورك
الصاخبة ،إال أن انبهاري األكبر
هو بطريقة إدارة هذا "النوخذة"
الجادة والمخلصة للعمل!
وال ي ـخ ـف ــى ع ـل ــى مـ ــن ي ـقــرأ
ه ــذه ال ـس ـط ــور ،ف ـك ــان اجـتـمــاع
ُيـ ـعـ ـق ــد كـ ــل ص ـ ـبـ ــاح ب ــرئ ــاس ـت ــه
وليس بمكتبه كما يفعل بعض
الـمـســؤولـيــن اآلخ ــري ــن ،ب ــل في
غرفة االجتماعات ليأخذ الطابع
الرسمي الجاد!
ويتجسد اآلن المشهد أمامي
بــوضــوح كــأنــه فلم سينمائي،
وأرى الجالسين على الطاولة...
أعـ ـض ــاء وف ـ ــد ال ـك ــوي ــت ال ــدائ ــم
في نيويورك ،وأستطيع تذكر
ً
اإلخ ــوه جـمـيـعــا :عبدالمحسن
الجيعان ،وعلي الزيد ،ونبيلة
الـمــا ،وض ــرار الــرزوقــي ،وعلي
الـ ـسـ ـم ــاك ،وص ـ ـ ــاح ال ـع ـث ـم ــان،
وجــاســم المباركي ،وجميعهم
أصبحوا سـفــراء للكويت فيما
بعد!
يفتتح السفير عبدالله
ب ـشــارة الـجـلـســة ،بتقديم
تـ ـق ــري ــر أله ـ ـ ــم ال ـق ـض ــاي ــا
واألحـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـ ــدائـ ـ ــرة فــي
ً
العالم ،وخصوصا التي
ع ـلــى ب ـس ــاط ال ـب ـحــث في
األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،وكــذلــك
عن اجتماعاته مع رؤساء
وفـ ــود ال ـ ــدول المختلفة،
ث ــم ي ـت ـح ــدث ك ــل أع ـض ــاء
وفد الكويت الدائم باألمم
ال ـم ـت ـحــدة ع ـمــا ق ــام ــوا به
فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم الـ ـس ــاب ــق مــن
ن ـش ــاط ــات ،وتـ ـ ــدور خــال
االجتماع مناقشة وتبادل
ل ــآراء ،ويستمع الجميع

د .عادل العبداملغني

لإلرشادات والتوجيهات ...وبعد
ذلك ينفض االجتماع الصباحي،
وي ــذه ــب ال ـج ـم ـيــع إلـ ــى مطبخ
األمم المتحدة إلعداد الوجبات
الساخنة ،وأما الـ " "menuفهي
ممتلئة بالوثائق والــدراســات
والـ ـقـ ـض ــاي ــا والـ ـمـ ـش ــاك ــل ال ـتــي
تـحـتــاج إل ــى دراسـ ــة ومناقشة
وحلول وتصويت دقيق يحقق
المصير والعدالة لشعوب العالم!
أرجو من قارئ هذه السطور
ُّ
تخيل أن هــذا البرنامج يتكرر
ك ـ ــل ي ـ ـ ــوم م ـ ــن ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح حـتــى
المساء ،بقيادة السفير عبدالله
بشارة! وليدرك بعض الموظفين
الجالسين وراء المكاتب الفارهة،
والــذيــن يحتسون المشروبات
الـســاخـنــة والـ ـب ــاردة ،ويلعبون
سـ ـ ــاعـ ـ ــات طـ ــوي ـ ـلـ ــة فـ ـ ــي ج ـه ــاز
الهاتف ،أن العمل الدبلوماسي
مـســؤولـيــة شــاقــة ومـتـعـبــة ،وال
يدركها إال من كابدها وخاض
غمارها!
ـت ِّعـ ـن ــه ل ـم ـحــات
ـ
ث
ـد
ـ
ح
ـ
م ـ ــا تـ
ُ
م ــوج ــزة ،ولـ ــم أوف صــاحـبـهــا
حقه ،ولو عرفنا وتتبعنا مسيرة
حـيــاة السفير عـبــدالـلــه بـشــارة
في الخارجية واألمــم المتحدة
ومـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ألدرك ـ ـنـ ــا
أنـ ــه رجـ ــل أدى م ـه ــام بـطــولـيــة
ويستحق كل ثناء وتقدير وأرقى
أنــواع األوسمة والنياشين عن
جدارة.

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

فارعة السقاف تهدي «فارس نجمة إيطاليا» ألسرة «لوياك»
أكدت خالل حفل تقليدها الوسام وجود مشاريع مستقبلية كثيرة يعتزمون تحقيقها
أهدت رئيسة مجلس إدارة
«لوياك» فارعة السقاف وسام
فارس نجمة إيطاليا إلى أسرة
«لوياك» ،مشيرة ًإلى أن هذا
التقدير لهم جميعا« ،فكل
فرد منهم ًكان له دور فيما
حققناه معا من نجاح على
صعيد دعم العالقات الكويتية
 -اإليطالية».

ضمن حفل استقبال صغير
أق ـ ـيـ ــم ف ـ ــي ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان ال ـث ـق ــاف ــي
للسفارة اإليطالية بالجابرية،
ّ
قــلــد سفير جـمـهــور يــة إيطاليا
لــدى الـبــاد كــارلــو بالدوتشي،
ن ـيــابــة ع ــن الــرئ ـيــس اإلي ـطــالــي،
ف ــارع ــة ال ـس ـق ــاف وس ـ ــام ف ــارس
نجمة إيطاليا.
حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــل فـ ـيـ ـص ــل
الـنـصــف ،زوج الـسـقــاف ،وعــدد
م ـ ــن ك ـ ـبـ ــار ق ـ ـيـ ــاديـ ــي م ــؤس ـس ــة
لــويــاك ومــؤسـســاتـهــا الـتــابـعــة،
أم ـث ــال مـنــى ال ـكــالــوتــي وفـتــوح
الداللي ،عضوتي مجلس إدارة
ل ــوي ــاك ،ود .خـلـيـفــة ال ـهــاجــري،
عـضــو مجلس إدارة أكاديمية
لــويــاك للفنون "الب ــا" ،ويوسف
الـ ـبـ ـعـ ـيـ ـج ــان ،رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ـش ـب ــاب وال ـع ـض ــو الـتـنـفـيــذي
إلدارة ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــار يـ ــع ،و ف ـي ـص ــل
الهارون ،عضو مجلس الشباب
الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـم ــدرس ــة
اي سـ ــي م ـ ـيـ ــان ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
وعـبــدالـلـطـيــف الـنـصــف ،عضو
م ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـ ـلـ ـم ــدرس ــة ،وسـ ـلـ ـم ــان رش ـ ــود،
عضو مجلس الشباب والمدير
ال ـعــام لحديقة الـشـهـيــد ،ومنى
زعيتر ،عضو مجلس الشباب
وال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـعــاقــات
الشركاء والــرعــاة ،ورشــا زلزلة
رئ ـي ـســة إدارة االت ـ ـصـ ــاالت فــي
"لوياك" ،وإيمان العمر ،رئيسة
إدارة ا ل ـ ـتـ ــدر يـ ــب وا لـ ـتـ ـط ــو ي ــر،
وابتسامة عرفة ،مديرة الشؤون
اإلدارية في "البا" ،ورزان زريق،
م ــدي ــرة شـ ـ ــؤون م ـك ـتــب رئ ـيــس
مجلس اإلدارة وعالقات الشركاء
في "البا".

امتنان وتقدير

السفير اإليطالي
ّ
عبر عن تأثره
وإعجابه بتفاعل
السقاف مع الوضع
المأساوي في بالده
جراء «كورونا»

وتخللت مراسم التقليد كلمة
للسفير ّ
عبر خاللها عن امتنانه
وتقديره لجهود السقاف خالل
مسيرتها المهنية منذ تأسيس
"ل ــوي ــاك" ،وج ـهــودهــا الحثيثة
لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـث ـق ــاف ــي
والرياضي المتمثل في مدرسة
كــرة القدم اي سي ميالن ،التي
سـعــت لـتــأسـيـسـهــا مــع فريقها
ً
منذ عام  ،2009وحققت نجاحا

فارعة السقاف مع سفير إيطاليا
ً
الفتا لتتبوأ مركز الصدارة بين
مدارس كرة القدم في الكويت.
وأعـ ـ ــرب ال ـس ـف ـيــر ع ــن عميق
ت ـ ـ ــأث ـ ـ ــره وإعـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاب ـ ـ ــه بـ ـتـ ـف ــاع ــل
وتـعــاطــف الـسـقــاف مــع الوضع
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــأس ـ ـ ــاوي ال ـ ـ ـ ـ ــذي م ـ ـ ـ ــرت ب ــه
إيطاليا ،جــراء جائحة كورونا
ً
فــي م ــارس  ،2020م ــؤك ــدا أنها
ً
ً
"أبدت تعاطفا كبيرا مع مصاب
الـشـعــب اإلي ـطــالــي واستجابت
لفكرتنا بجمع كلمات تشجيعية
مـ ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن
باللغة اإليطالية تساند الشعب
ً
االيطالي معنويا في محنتهم،
وجـ ـ ــاءت اسـتـجــابـتـهــا ســريـعــة
وم ـت ـح ـم ـســة ف ــاق ــت تــوق ـعــات ـنــا،
إذ اس ـت ـط ــاع ــت أن ت ـج ـمــع تـلــك
الــرســائــل الـمـتـعــاطـفــة الــداعـمــة
من مختلف األطـيــاف الشعبية
الكويتية والعربية ومن مختلف
الفئات العمرية في وقت قياسي،
فحقق الـفـيــديــو ال ــذي أطلقناه
ً
ً
بمساعدتها نجاحا وانتشارا
ً
الف ـتــا بـسـبــب عـفــويـتــه وصــدقــه
وقربه من مشاعر الناس".

مشاريع مستقبلية
وفـ ـ ـ ـ ــي ردهـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ك ـل ـم ــة
الـسـفـيــر ،وب ـعــد إت ـمــام مــراســم
الـتـقـلـيــد ،ع ـ ّـب ــرت ال ـس ـقــاف عن
خــالــص تـقــديــرهــا وامـتـنــانـهــا
لمبادرته بترشيحها لوسام
ف ـ ــارس نـجـمــة إي ـطــال ـيــا ،وعــن

صورة جماعية للمشاركين في الحفل

خ ـ ـ ــال ـ ـ ــص شـ ـ ـك ـ ــره ـ ــا ل ــرئـ ـي ــس
الجمهورية على منحها هذا
الوسام.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـق ـ ــاف" :أش ـ ـكـ ــر
ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ب ـ ــال ـ ــدوت ـ ـش ـ ــي ع ـل ــى
ترشيحه لي ،كما أشكر رئيس
الـجـمـهــوريــة عـلــى ه ــذا التقدير
الـمـتـمـيــز ال ــذي أح ــب أن أهــديــه
إلـ ــى ك ــل فـ ــرد م ــن أس ـ ــرة لــويــاك
الحاضر منهم والـغــائــب ،فهذا
ً
التقدير لهم جميعا فكل منهم
ً
كــان لــه دور فيما حققناه معا
مـ ــن نـ ـج ــاح ع ـل ــى ص ـع ـي ــد دع ــم
العالقات الكويتية  -اإليطالية"،
مضيفة" :ال ي ــزال هـنــاك الكثير
من المشاريع المستقبلية التي
خططنا لها قبل الجائحة والتي
توقفت بسببها ،ولكننا عازمون
على تنفيذها ب ــإذن الـلــه مــا أن
نعود إلى الحياة الطبيعية".

األب الروحي
ب ــدأ الـحـفــل فــي ت ـمــام الـســاعــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة وال ـ ـن ـ ـص ـ ــف مـ ـس ــاء
وتـخـلـلــه بــوف ـيــه ع ـشــاء وانـتـهــى
في تمام الثامنة ،وعبر عدد من
المدعوين عن فخرهم وسعادتهم
بـهــذه المناسبة ،ومنهم فيصل
ال ـن ـصــف الـ ــذي أعـ ــرب ع ــن فـخــره
بــزوج ـتــه وب ـكــل م ــا ت ـقــوم ب ــه من
عمل إنساني واعتزازه وتقديره
لمؤسسة لوياك ،في وقت وصفت
السقاف زوجها بأنه األب الروحي

أسيل عمران تبحث عن
الهدوء في حي شعبي
كشفت الفنانة السعودية أسيل عمرا ن عن طريقتها في
المحافظة على سالمها ا لــدا خـلــي وا سـتـعــادة هــدو ئـهــا ،في
ظل صخب الحياة اليومية والتكنولوجيا وعالم السوشيال
ميديا.
ونشرت عمران عبر صفحتها بموقع التواصل االجتماعي
صورة بدت فيها وهي تقف على سطح أحد األبنية في ّ
حي
شعبي ،وعلقت عليها" :في زحمة الدنيا والسيارات الفارهة
والناس المتشابهة ومثالية المظاهر أبعد من وقت للثاني
لمكان الناس فيه ما تعرف كل شخص في السوشيال ميديا،
وال يهمهم رقم متابعينك وال جمال مالبسك ،ووقتها راح
تالقي سالم وهدوء بداخلك اشتقتله".
وت ـفــاعــل الـمـتــابـعــون بـشـكــل واس ــع مــع طــريـقــة أس ـيــل في
الــو صــول إ لــى الـهــدوء الــداخـلــي ،وا تـفــق معها عــدد كبير من
ً
ً
ً
متابعيها عـلــى أن مــا تـقــوم بــه يـمـثــل ح ــا سـهــا وبسيطا
للخروج من نمط الحياة السريعة وأخبار السوشيال ميديا
المزعجة.

عبدالمجيد عبدالله
يطرح ألبومه الجديد
في عيد ميالده

ملصق

األلبوم الجديد

أطلق الفنانعبدالمجيد عبدالله
أل ـبــومــه ال ـجــديــد ،أمـ ــس ،بــالـتــزامــن
مــع عيد م ـي ــاده ،ال ــذي ي ـصــادف 3
أغسطس.
ويضم األلبوم  22أغنية ،وحمل
عنوان "عالم موازي" ،وهي األغنية
الرئيسية ،من كلمات واحد ،وألحان
طارق محمد .أما األغنيات األخرى،
فهي :عالم م ــوازي ،ال تعاتب ،من
متى ،مثل ما كــان ،يوم مر اسمي،
أعتذر لك ،أبكتبله ،مشكور ،يا ابن
األوادم ،ال زع ـلــت ،أول ّحكايتنا،
سامح الله ،لمحته ،إبك عني ،قدمت
لي ،ملل ُحبك ،تهددني ،أنت فاهم،
الـحــال حــالــك ،غصون الشجر ،مع
السالمة ،يا صبر.
ويتعاون عبدالمجيد في ألبومه
الـجــديــد مــع الـعــديــد مــن الـشـعــراء
المعروفين في الساحة منهم :واحد،
تركي ،المستشار تركي آل الشيخ،
فهد المساعد ،سعود البابطين،
الـجــادل ،العالية ،إضافة إلــى أبرز
األسماء في عالم التلحين ،منهم:
ياسر بوعلي ،مبهم ،وطارق محمد.

ل ـ "ل ــوي ــاك" ،مــؤكــدة أن تشجيعه
ودعمه له أثر كبير على ما تقوم
به كل يوم.

العمل التطوعي
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت ال ــدالل ــي
إن "ال ـ ــوس ـ ــام الـ ـ ــذي اسـتـحـقـتــه
صديقتها و شــر يـكــة مسيرتها
ً
يجعلنا جميعا نشعر بالفخر
أن ـن ــا عـمـلـنــا م ـع ـهــا وآمـ ـن ــا بها
كقائد طوال سنوات هذه الرحلة
ً
التي تكاد تبلغ العشرين عاما،
وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت أجـ ـم ــل ع ـشــريــن
ً
عاما من حياتي بل وحياة كل
أســرتــي الصغيرة الـتــي أصبح
كل أفرادها أعضاء في لوياك".
وأضــافــت الــداللــي أن "مسيرة
الـسـقــاف أث ــرت العمل التطوعي
ً
ً
وجعلته عمال حقيقيا ،فباإلضافة
ً
إلى أنه عمل خيري ،أصبح عمال
ً
م ــؤسـ ـسـ ـي ــا ،س ــاه ــم فـ ــي تـمـكـيــن
ً
الـ ـشـ ـب ــاب وك ـ ـ ــان راف ـ ـ ـ ــدا لـعـمـلـيــة
تطوير المجتمع والنهوض به،
ً
يــدا بيد مع الجهود الحكومية،
مـمــا يسلط ال ـضــوء عـلــى أهمية
ت ـف ـع ـي ــل م ــؤسـ ـس ــات ال ـم ـج ـت ـمــع
المدني ودورها الفاعل بالنهوض
بالمجتمع".
بدورهاّ ،
عبرت الكالوتي عن
فــرحـتـهــا وس ـعــادت ـهــا ال ـغــامــرة
بالمناسبة ،مؤكدة أن "مشوار
رحـلـتـنــا م ــع ف ــارع ــة ف ــي لــويــاك
يـحـمــل ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـحــديــات

والمفاجآت السارة على الدوام،
وه ــي جعلتنا نــؤمــن أن ــه ليس
هـنــاك شــيء يستحيل تحقيقه
مع اإلرادة ،حيث كانت ترفض
أن نركز على السلبيات وتطلب
م ـنــا أن نـحـمــل روح الـمـغــامــرة
وال ـت ـفــاؤل ونـضــع أم ــام أعيننا
النجاح وحسب ،حتى أصبحنا
ً
ً
ك ـل ـن ــا نـ ــؤمـ ــن إي ـ ـمـ ــانـ ــا م ـط ـل ـقــا
بـ ـق ــدرتـ ـن ــا عـ ـل ــى تـ ـح ــوي ــل أك ـب ــر
الـتـحــديــات إل ــى ف ــرص ،وبــاتــت
هذه ثقافة لوياك المعروفة".

خدمة المجتمع
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أش ـ ــاد
ا ل ـهــارون بتجربته الشخصية
مع السقاف ،وقال" :لقد شاركت
كطالب في لوياك منذ بداياتها،
وش ـ ـعـ ــرت أن ه ـ ــذه ال ـمــؤس ـســة
تنفرد بمميزات غير مسبوقة
ً ً
وتوفر جوا آمنا محوره المحبة
وال ـت ـم ـك ـي ــن ،ث ــم ت ــأك ــد ل ــي ذل ــك
ُ
عندما استدعيت بعد التخرج
لـلـمـشــاركــة ف ــي مـجـلــس شـبــاب
لوياك ،إذ طرحت علينا السقاف
المشاريع المتاحة والتي كانت
قيد التنفيذ وتحتاج لقيادات
كويتية شابة ،وحينها أعربت
وصديقي عبداللطيف النصف
عــن استعدادنا للتطوع إلدارة
مدرسة كرة القدم التي كانت قيد
التأسيس ،فشعرنا بأن الهدف
الرئيسي من كل مشاريع لوياك

هي تمكيننا كشباب للمساهمة
في خدمة مجتمعنا وإشراكنا
في اتخاذ القرارات".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ب ــالـ ـفـ ـع ــل خ ــال
ً
مسيرة تزيد على  12عاما مع
ً
ً
عضوا فاعال فيها
لوياك ،كنت
ُ
م ــن عـ ــدة م ــواق ــع ،أجـ ـ ــزم أن كل
القيم التي تقوم عليها لوياك،
ً
ت ـ ـمـ ــارس ي ــومـ ـي ــا والـ ـسـ ـب ــب أن
مجلس اإلدارة بقيادة السقاف،
ملتزم بقيم ورؤيــة ومصداقية
جاذبة للنجاح والتفرد ،ونحن
ً
جميعنا نفخر بأن نكون جزء ا
مــن ه ــذه الـمـنـظــومــة الـنــاجـحــة،
وأن نشهد الـيــوم هــذا التكريم
المميز لرئيسة المؤسسة".

خبريات
تامر حسني ينهي أزمة
دياب ونصر محروس

نجح الفنان تامر حسني
في حل الخالف واألزمة
الكبيرة بني املطرب دياب،
واملنتج املوسيقي نصر
محروس ،والتي امتدت إلى
عدة سنوات أوقفت دياب عن
الغناء بشكل كامل ،بسبب
عقد احتكار مع املنتج
تسبب في أزمات كبيرة بني
الطرفني.
ونجح تامر في جمع
الطرفني في مكان واحد،
ووصل إلى حلول أرضت
الطرفني ،وأنهت الخالف
تماما ،وتنازل املنتج
املوسيقي عن الشرط
الجزائي الضخم على
املطرب دياب ،وانتهت األزمة
بالتراضي التام.

أحمد مالك بطل فيلم عالمي
جديد بعد «حارس الذهب»

األلفة واالنتماء
أم ــا ح ــرم الـسـفـيــر اإلي ـطــالــي
كريستيانا بالدوتشي فأكدت
أنها شعرت منذ اللحظة األولى
التى زارت فيها "لوياك" ،وقابلت
السقاف ،باأللفة واالنتماء إلى
درجة أنها تطوعت في مهرجان
الـ ـف ــاد ل ـل ـف ـن ــون ،م ــؤك ــدة أن مــا
تقوم به "البــا" بقيادة السقاف
ع ـم ــل ع ـظ ـي ــم" ،وتـ ـج ــربـ ـت ــي مــع
هــذه االكــاديـمـيــة كــانــت عظيمة
ً
وممتعة ،فالسقاف تهتم كثيرا
بــالـتـمــازج الـحـضــاري وتتطلع
ً
دائ ـمــا لـمـشــاريــع ثقافية تقرب
بـيــن ال ـش ــرق والـ ـغ ــرب ،وه ــو ما
ً
نسعى إليه نحن أيضا".

تعاقد الفنان الشاب
أحمد مالك على بطولة
فيلم جديد ينتمي إلى
فئة األعمال املخصصة
للمنصات اإللكترونية
العاملية الشهيرة .ويبدأ مالك
خالل األيام القليلة املقبلة
تصوير الفيلم الجديد
بني مصر وإحدى الدول
األجنبية الجاري التحضير
بها للتصوير .ويحاول
مالك تقديم عمل مميز ،بعد
النجاح الكبير الذي حققه
خالل فيلمه «حارس الذهب».
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دوليات

َّ
الرئيس المصري :حان الوقت لرفع سعر الخبز المدعم

السيسي دعا للحافظ على ما تبقى من األرض الزراعية وطمأن أن حصة مياه النيل لن تقل
القاهرة  -حسن حافظ

في تحرك لم يجرؤ عليه
العديد من الرؤساء المصريين
على مدار أكثر من أربعين
ً
عاما ،أعلن الرئيس عبدالفتاح
السيسي قراره برفع سعر
رغيف الخبز المدعم ،على
أمل توفير عدة مليارات من
الجنيهات لتمويل منظومة
المدرسية ،األمر الذي
التغذية
ً
ً
أثار جدال واسعا في الشارع
المصري.

ف ــي خ ـط ــوة ت ـف ــاداه ــا ال ـعــديــد
ً
مــن رؤس ــاء مصر خــوفــا مــن هبة
شعبية ،قال الرئيس عبدالفتاح
الـسـيـســي ،أم ــس ،إن الــوقــت حــان
لرفع ثمن الخبز المدعوم ،لتوفير
األموال الالزمة لمنظومة التغذية
ال ـم ــدرس ـي ــة ال ـت ــي ت ـ ــدور حـ ــول 8
مـلـيــارات جنيه مـصــري (ال ــدوالر
ً
بـ  15.6جنيها) ،في خطوة أثارت
ً
ً
جدال هائال في الشارع المصري،
إذ يمس ر غـيــف الخبز المدعوم
المسعر بخمسة قروش (الجنيه
الــواحــد بــه  100ق ــرش) ،الطبقات
ً
األكثر فقرا ومحدودة الدخل في
ً
أكبر دولة عربية سكانا.
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـمـ ـص ــري قـ ـ ــال فــي
كلمة على هامش افتتاح مدينة
صـ ـن ــاعـ ـي ــة غـ ــذائ ـ ـيـ ــة ب ـم ـحــاف ـظــة
الـ ـمـ ـن ــوفـ ـي ــة ،إن ـ ـ ــه «ج ـ ـ ـ ــاء ال ــوق ــت
أن رغـ ـي ــف ال ـع ـي ــش أب ـ ــو خـمـســة
ً
صــاغ يزيد تمنه ...ليس معقوال
أن أ ع ـ ـ ـطـ ـ ــي  20ر غ ـ ـ ـيـ ـ ــف ب ـث ـم ــن
س ـي ـج ــارة ،ع ـلــى الـ ـه ــواء بـقــولـهــا
لكل المصريين :هــذا األمــر يجب
ً
أن ي ـت ــوق ــف» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن هــذا
لتوفير األموال الالزمة لمنظومة
الـتـغــذيــة الـمـخـصـصــة لـلـمــدارس
وتبلغ قيمتها ثمانية مليارات
جنيه مصري.
وأكد أن رفع سعر رغيف الخبز
ً
لن يكون كبيرا ليتناسب مع سعر
ً
تكلفته والمقدرة بـ  60قرشا ،بل
سيكون أقــل بما يسمح بتمويل
م ـن ـظــومــة ال ـت ـغ ــذي ــة ال ـم ــدرس ـي ــة،
وتـ ــدور ال ـتــوق ـعــات ح ــول أن يتم
رف ــع سـعــر رغ ـيــف الـخـبــز إل ــى ما
ً
ال يزيد على  25قرشا أي خمسة
أضعاف سعره الحالي ،وستكون
لهذه الخطوة تأثيرها على قطاع
واسع من المصريين ،إذ يستهلك
الخبز الـمــدعــوم الطبقات األكثر
ً
فـقــرا ،فبحسب الجهاز المركزي
للتعبئة العامة واإلحصاء يعيش
نحو  33في المئة من المصريين
تحت خط الفقر.

الري ترفع درجة
استعداد جميع
أجهزتها لتلبية كل كلفة سياسية
االحتياجات المائية
وع ـ ـ ـبـ ـ ــر ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي صـ ــراحـ ــة

السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية أمس (الرئاسة)
ع ــن خ ـط ــورة ه ــذه الـ ـق ــرار وم ــدى
المسؤولية التي يتحملها ،فقال:
«ح ـ ــد ي ـق ــول ــي ده ك ـ ـ ــام ،خـلـيـهــا
للحكومة ،خلي الدكتور مصطفى
(مدبولي رئيس الحكومة) ،خلي
وزيــر التموين هــو اللي يشيلها
(أي يتحمل المسؤولية السياسية
للقرار) ،ال أنــا اللي بشيلها قدام
بلدي وناسي» .وأشار إلى أنه ال
يصح أن نبيع الخبز بعملة غير
معروفة «األوالد ال يعرفون يعني
إيه خمسة صاغ».
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن س ـع ــر رغ ـيــف
الخبز الـمــدعــوم لــم يتغير خالل
الثالثين سنة الماضية ،وتحدث
ً
بلهجة صــارمــة قــائــا« :ماحدش
يقولي ماتقربش لسعر الرغيف؛
ال ،هقرب منه وبقولها على الهواء
للناس كلها ،ألننا نــاس جادين
وأمناء وشرفاء ...إحنا مأمونين
على مصائر بالدنا وشعوبها».
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي ظ ــل
تداعيات تفشي فيروس كورونا
المستجد وتــأثـيــر ارت ـفــاع درجــة
الحرارة على المحاصيل الزراعية
ً
في مصر سلبا ،أن أجهزة الدولة

المصرية تعمل على توفير السلع
ً
بأسعار متوازنة ،موجها رسالته
إلى المصريين بأنه يجب عليهم
أن يـســاهـمــوا فــي تحمل األعـبــاء
المالية ،وليس الحكومة وحدها
في مسألة السلع المدعومة.
إل ــى ذلـ ــك ،ق ــال وزيـ ــر الـتــربـيــة
والتعليم والتعليم الفني طارق
شوقي ،إنه سيتم وضع المعايير
ال ـق ـيــاس ـيــة ل ـلــوج ـبــات ال ـغــذائ ـيــة
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع وزارة ال ـص ـحــة
وج ـ ـ ـهـ ـ ــاز مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات الـ ـخ ــدم ــة
الوطنية ووزارة الــزراعــة ،لوضع
وجبة غذائية تتناسب مع الطالب
بداية من العام الدراسي المقبل،
ً
الفتا أن الوجبات الغذائية لطالب
الـ ـم ــدارس سـتـكــون غـيــر مــوحــدة
لجميع الطالب ،ألن هناك وجبات
مخصصة للمصابين بالتقزم،
وأخرى للمصابين بالسمنة.

سابقة خطيرة
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر تـ ـل ــك ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة مــن
ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرارات األكـ ـ ـث ـ ــر ح ـس ــاس ـي ــة
لصانع ال ـقــرار على م ــدار عقود،

فـقــد أدى ق ــرار مـشــابــه فــي عصر
الــرئـيــس األسـبــق أن ــور الـســادات،
إلــى انتفاضة شعبية يــومــي 18
و 19ي ـنــايــر  ،1977وال ـم ـعــروفــة
بـ»انتفاضة الخبز» ،فخرج اآلالف
للشوارع وأجبروا السادات على
ال ـت ــراج ــع ،بـيـنـمــا وع ــى الــرئـيــس
األس ـب ــق حـسـنــي م ـب ــارك ال ــدرس
ً
جيدا ،ورفض بتاتا تحريك سعر
الخبز ،خشية تـكــرار االنتفاضة
ً
الـتــي عــاصــرهــا بــاعـتـبــاره نــائـبــا
للرئيس السادات.
وف ـ ــور ت ـصــري ـحــات الـسـيـســي
اش ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــت م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي بين مؤيد ومعارض
لقرار تحريك سعر رغيف الخبز،
وأصبحت الهاشتاغات المتعلقة
ً
بــال ـمــوضــوع ه ــي األك ـث ــر تـ ــداوال
على موقع «تويتر» ،بينما تحول
«ف ـي ـس ـبــوك» ل ـســاحــة ن ـق ــاش بين
من يــرى أن الـقــرار سليم لضعف
سعر الرغيف ،فيما انتقده تيار
واس ــع بـسـبــب م ـعــانــاة الـطـبـقــات
ً
األكـثــر فـقــرا مــن تــداعـيــات األزمــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وكـ ـلـ ـف ــة فـ ــاتـ ــورة
اإلص ـ ــاح االق ـت ـص ــادي الـقــاسـيــة

ً
ّ
«اتحاد الشغل» لسعيد :تونس لن تنتظر  30يوما

الحمامي يعمق أزمة الغنوشي و«النهضة» ...وإردوغان يكسر حواجز مستشاريه
ق ـب ــل ت ـس ـم ـيــة ال ــرئـ ـي ــس ال ـتــون ـســي
قيس سعيد لحكومته الجديدة ،اعتبر
االتحاد العام للشغل أمــس ،أن وضع
خريطة طريق وتشكيل الحكومة في
أقرب وقت ممكن هما أبرز ضماناته،
الفتا إلى أن الخروج من األزمة ال يكون
إال بصفة تشاركية.
وبـ ـع ــد  9أي ـ ــام ع ـل ــى إقـ ــالـ ــة سـعـيــد
ل ــرئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء هـ ـش ــام الـمـشـيـشــي
وتجميد عمل البرلمان ورفع حصانة
أع ـضــائــه وتــولــي الـسـلـطــة التنفيذية
واالدع ـ ـ ــاء الـ ـع ــام ،رأى ال ـنــاطــق بــاســم
االتحاد سامي الطاهري أن تونس ال
ً
يمكن لها أن تنتظر  30يوما لتشكيل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة وسـ ـ ــط الـ ـح ــاج ــة ال ـم ـل ـحــة
لمجابهة جملة من القضايا الكبرى من
بينها الوضع الصحي وعودة المدارس
والـمــواســم الــزراعـيــة إضــافــة إلــى ملف
الديون والتصرف في الميزانية وإعداد
الميزانية القادمة والـتــي تحتاج الى
قرار ووضوح سياسيين.
ونفى وجود مشاورات مع سعيد في
هذه الفترة باستثناء اجتماع رؤساء

ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــوط ـن ـي ــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
الهيئة اإلدارية ستعرض على الحكومة
القادمة رؤيتها بالدستور واإلجراءات
الـعــاجـلــة الـتــي يـجــب أن تـتـخــذ بشأن
القضاء واالقتصاد والجانبين الصحي
واالجتماعي.
ووس ـ ــط إشـ ـ ــادة غ ـيــر م ـتــوق ـعــة من
الـقـيــادي فــي حــركــة النهضة والــوزيــر
ال ـس ــاب ــق عـ ـم ــاد ال ـح ـم ــام ــي ب ـق ــرارات ــه
االستثنائية ،أقال سعيد ،أمس األول،
وزي ـ ـ ــري االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـم ــال ـي ــة ودع ــم
االسـتـثـمــار وتـكـنــولــوجـيــات االتـصــال
ً
الذي يتولى أيضا منصب وزير الزراعة
والـصـيــد الـبـحــري والـ ـم ــوارد المائية
بالنيابة ،من منصبيهما وعين سهام
البوغديري لتسيير شــؤون الحقيبة
األولى ونزار بن ناجي للثانية.
ً
وأكــد سعيد أنــه «ال مجال أبــدا ألي
تـســامــح فــي ق ــوت ال ـش ـعــب ،والب ــد من
ً
إعادة أمواله إليه» ،مشددا على أن «من
يريد أن يتحصن بالحصانة الموهومة
ً
لإلفالت من العقاب لن يفلت أبدا».
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،ك ـس ــر ال ــرئ ـي ــس ال ـتــركــي

ً
رجــب طيب إردوغ ــان حــاجــزا وضعته
ً
تصريحات لمستشاريه تبنت رفضا
ً
صــري ـحــا لـ ـق ــرارات ن ـظ ـيــره الـتــونـســي
ً
ً
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة وانـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــازا واض ـ ـحـ ــا
ل ـم ـص ـل ـحــة خـ ـص ــوم ــه ال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن،
وأب ــرزه ــم حــركــة النهضة اإلســامـيــة،
المتضرر األكبر منها.
وفي اتصال ليل االثنين  -الثالثاء،
بحث التطورات في تونس والعالقات
الثنائية والـقـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة ،شــدد
إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ال ـ ـ ــذي س ـ ـ ــارع ال ـم ـت ـح ــدث
باسمه إبراهيم كالن ووزارة الخارجية
إل ــى وص ــف تـعـلـيــق ال ـبــرل ـمــان وإقــالــة
ال ـح ـكــومــة بــأن ـه ـمــا تـعـلـيــق مــرفــوض
للديموقراطية وتجاهل إلرادة الشعب
الـتــونـســي ،عـلــى أهـمـيــة الـحـفــاظ على
تـ ــونـ ــس وس ـل ـم ـه ــا الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ال ـم ـهــم
الستقرار المنطقة ومتابعته المستمرة
ً
لـلـتـطــورات األخ ـيــرة ،مـعــربــا عــن ثقته
بأنها ستتجاوز هذه المرحلة الحرجة
وتواصل طريقها بشكل أقوى بكثير.
وأبلغ إردوغــان سعيد بأن «حماية
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة وضـ ـم ــان ال ـح ــري ــات

واح ـتــرام س ـيــادة الـقــانــون أم ــور قيمة
ً
ً
جـ ـ ـ ــدا» ،م ـع ـت ـب ــرا أن «ب ــرلـ ـم ــان تــونــس
م ـصــدر إل ـه ــام ف ــي الـمـنـطـقــة لـلـتـحــول
الديموقراطي واستمرار أعماله رغم كل
الصعوبات أمر مهم باعتباره أرضية
ل ـل ـحــوار وال ـن ـق ــاش ال ـص ـحــي وإي ـجــاد
حلول للمشاكل ألنه مصدر اإللهام في
المنطقة للتحول».
وفــي تصعيد للضغط على رئيس
ال ـب ــرل ـم ــان راش ـ ــد ال ـغ ـن ــوش ــي ،وص ــف
الـ ـحـ ـم ــام ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات سـ ـعـ ـي ــد ب ــأن ـه ــا
ً
«ش ـج ــاع ــة وأحـ ــدثـ ــت زلـ ـ ـ ــزاال وص ــدم ــة
ً
إيجابية» ،مؤكدا أنه «تحمل مسؤوليته
الـتــاريـخـيــة ف ــي إخـ ــراج تــونــس أق ــوى
ً
وإدخــال ـهــا فــي سـيــاق ال ـحــل» ،منتقدا
مـطــالـبــة ق ـي ــادات «الـنـهـضــة» بــالـنــزول
لـ ـلـ ـش ــارع ،ودع ـ ــا إل ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة فـســح
المجال للشباب وإعفاء كامل المكتب
الـتـن ـف ـيــذي وتـشـكـيــل ق ـي ــادة مـصـغــرة
م ــؤق ـت ــة ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم مــؤت ـمــر
للحزب في أقرب وقت.

وال ـت ــي تـتـبـنــاهــا ال ـح ـكــومــة منذ
 2016ب ــرع ــاي ــة صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد
الدولي.
وبينما أيدت أحــزاب وأعضاء
بالبرلمان قرار الرئيس السيسي،
ق ــال رئ ـيــس شـعـبــة الـمـخــابــز في
مصر عطية حماد ،إن رفع سعر
رغـ ـي ــف الـ ـخـ ـب ــز الـ ـم ــدع ــم ت ـح ــرك
ً
ً
صائب جــدا ،ألنه تأخر جــدا ،فلم
يتم تحريك سعره منذ عام ،1984
على الرغم من أنه يفترض أن يتم
تحريك السعر كل  10سنوات.

األرض والنيل
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،أكـ ــد ال ـس ـي ـس ــي ،أن
تطوير قري الريف ضمن مبادرة
«حـ ـي ــاة ك ــري ـم ــة» ،أث ـ ــار ان ــده ــاش
ً
العالم ،داعيا المصريين للحفاظ
عـ ـل ــي م ـ ــا تـ ـبـ ـق ــي م ـ ــن األراض ـ ـ ـ ــي
الزراعية.
وفيما يتعلق بقضية المياه،
قال السيسى« ،إن حصة مصر من
مياه النيل لن تقل إن شاء الله»،
ً
مــوضـحــا أنــه حتي مــع استمرار
حصة مصر من مياه النيل ،لكن

هـ ـن ــاك م ـش ـك ـلــة ب ـس ـبــب الـ ــزيـ ــادة
وتوفير المياه لألجيال
السكانية
ً
المتزايدة ،مضيفا »:إحنا بنعمل
كــل اإلجـ ــراءات دي عـلـشــان نوفر
مياهنا».
بدوره ،أعلن وزير الري محمد
عبدالعاطي استمرار رفــع درجة
االسـ ـتـ ـع ــداد ب ـيــن ج ـم ـيــع أج ـهــزة
الوزارة لتلبية كافة االحتياجات
ً
المائية لكافة القطاعات ،مشيرا
إل ــى تفعيل غ ــرف ال ـط ــوارئ بكل
ا لـمـحــا فـظــات لتحقيق المتابعة
ال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ـم ـن ــاس ـي ــب ال ـم ـي ــاه
وح ـ ــال ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــرع وال ـ ـم ـ ـص ـ ــارف،
م ــع م ـتــاب ـعــة ج ــاه ــزي ــة ق ـطــاعــات
وجسور المجاري المائية وجميع
ال ـم ـح ـط ــات وخ ـ ـطـ ــوط ال ـت ـغــذيــة
الكهربائية المغذية لها وتجهيز
وحدات الطوارئ النقالي ،لضمان
ت ــوف ـي ــر االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـمــائ ـيــة
الالزمة لكافة المنتفعين.
وأش ــار وزيــر ال ـمــوارد المائية
وال ـ ــري أن غـسـيــل ح ــوض الـنـيــل
وال ـم ـج ــاري ال ـمــائ ـيــة س ـي ـبــدأ من
منتصف شهر أغسطس الجاري
ولمدة شهر.

إثيوبيا 50 :جثة في نهر حدودي
ورفض لممر إنساني جديد بتيغراي
بعد شهر من استعادة القوات المتمردة
السيطرة على عاصمة اإلقليم ،وانسحاب
الـ ـق ــوات اإلث ـي ــوب ـي ــة االتـ ـح ــادي ــة الـتــابـعــة
لحكومة رئيس الــوزراء آبي أحمد ،عثرت
سلطات والية كسال شرقي السودان ،على
 50جثة ألشخاص من ضحايا الحرب في
إقليم تيغراي اإلثـيــوبــي ،طافية فــي نهر
سيتيت على الحدود بين البلدين.
ون ـق ـل ــت وكـ ــالـ ــة «أس ــوش ـي ـت ـي ــد بـ ــرس»
األميركية ليل االثنين ـ الثالثاء عن مسؤول
س ـ ــودان ـ ــي ،أن «بـ ـع ــض ال ـج ـث ــث م ـصــابــة
بعيارات نارية أو مقيدة اليدين».
وينبع النهر مــن الهضبة اإلثيوبية،
ويعرف هناك بـ«تكازي» ،ويتجه إلى الغرب
حتى يدخل السودان ،ويسمى «سيتيت»،
وي ـل ـت ـقــي ب ـن ـهــر ع ـط ـبــرة داخ ـ ــل األراض ـ ــي
السودانية.
فــي غـضــون ذل ــك ،ذك ــرت وكــالــة األنـبــاء
السودانية الرسمية ،أن العدد الكلي من
الالجئين الذين وصلوا من تيغراي إلى
الحدود في منطقة باسندة وصل إلى .900
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،ش ــدد رئـيــس اللجنة
الوطنية إلدارة الكوارث اإلثيوبية ميتيكو
كاسا ،على أن الضغط الذي تمارسه دول

ومؤسسات غربية ،لفتح ممر إنساني غرب
إقليم تيغراي ،للحصول على المساعدات
من السودان مباشرة« ،أمر غير مقبول».
وقـ ــال ك ــاس ــا إن «ال ـح ـكــومــة الـمــركــزيــة
ً
وحكومة والية عفر تبذالن جهودا كبيرة
للوصول إلى شعب اإلقليم» .وأضــاف ،أن
«جبهة تحرير شعب تيغراي» المتمردة
التي اتهمها بأنها «تضايق منطقتي أمهرة
وعفر في تحد لوقف إطــاق الـنــار» ،الذي
وضعته الحكومة من طرف واحد« ،صادرت
أكـثــر مــن  170آلـيــة محملة بالمساعدات
كانت متوجهة إلى تيغراي».
واتهم بعض الــدول الغربية ،بـ»انتهاز
ه ــذه الـفــرصــة للمطالبة بفتح مـمــر عبر
تـيـغــراي لتلقي الـمـســاعــدات مـبــاشــرة من
ً
ال ـســودان» ،مــؤكــدا أن «الحكومة لــن تفتح
المزيد من الممرات».
وفرض يوليو الماضي ،حصار مطبق
على المنطقة التي تواجه خطر المجاعة،
بعدما قطع الطريق الوحيد الذي تمر عبره
الـمـســاعــدات إث ــر هـجــوم اسـتـهــدف قافلة
لبرنامج األغذية العالمي.

سلة أخبار
ال هدنة في درعا
ومقترح جديد للتسوية

رغم اتفاق تهدئة مدة  24ساعة،
تم االتفاق عليه مع اللجان
املركزية والقوات الروسية،
استهدف الجيش السوري
األحياء املحاصرة بدرعا البلد
بالرشاشات الثقيلة ،تزامنًا مع
حركة نزوح مستمرة باتجاه
درعا املحطة عبر حاجز السرايا.
وفي حني تمكنت املعارضة من
تدمير ّ
مقر عناصر وضباط
املخابرات الجوية بمبنى فرقة
حزب البعث ،وسط مدينة داعل
بعد إخالئه بيومني ،قدمت
اللجان املركزية بدرعا مقترحًا
جديدًا يقضي بنشر قوات
عسكرية تابعة للفرقة  15واألمن
العسكري ،إلى جانب عناصر
من اللواء الثامن في عدة أحياء
بدرعا البلد ،إضافة إلى إجراء
عمليات تفتيش محدودة،
بحضور أعضاء لجان التفاوض،
وتنتظر ردًا من النظام السوري
وروسيا.

 4مقترحات دستورية
لملتقى الحوار الليبي

اختتمت لجنة التوافقات املنبثقة
عن ملتقى الحوار السياسي
الليبي ،االجتماع االفتراضي
الرابع واألخير ،مساء أمس األول،
بشأن مقترح اللجنة القانونية،
لقاعدة دستورية لالنتخابات
الوطنية املقبلة في  24ديسمبر
.2021
وحسب املوقع الرسمي لبعثة
األمم املتحدة في ليبيا ،قال
منسق البعثة األممية ،ريزدون
زنينيغا ،إن الهدف من اجتماعات
لجنة التوافقات كان التوصل إلى
اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد
أو أكثر ،مشيرًا إلى طرح أربعة
مقترحات كاملة ضمن املواعيد
النهائية التي حددها أعضاء
اللجنة.

الكاظمي :تعمد استمرار
الفوضى في العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية،
مصطفى الكاظمي ،أمس ،أن
هناك "تعمدًا الستمرار الفوضى
بالعراق وإضعاف الدولة عبر
استهدافها املمنهج ،وكل هذا
على حساب الشعب".
وقال الكاظمي ،خالل لقائه امس
عوائل شهداء مستشفى اإلمام
الحسني بالناصرية" :قريبًا جدًا
ستعلن اللجنة التي كلفتها
بالتحقيق بفاجعة مستشفى
اإلمام الحسني نتائج التحقيق،
وأعدكم بأن املقصر سيالقي أشد
العقاب" ،حسب بيان للحكومة
العراقية.

كارثة مرفأ بيروت تضع السلطة في قفص اإلهمال الجنائي

تمثال من بقايا حطام االنفجار تم نصبه في مرفأ بيروت (رويترز)

رغ ــم ّم ــرور ع ــام عـلــى كــارثــة مــرفــأ بـيــروت،
الذي صنفه خبراء كأحد أكبر االنفجارات غير
النووية في التاريخ ،فإن التحقيقات القضائية
التي يترقب اللبنانيون نتائجها لم تصل إلى
خواتيمها بعد.
وفي  4أغسطس  ،2020وقع انفجار ضخم
بـمــرفــأ ب ـيــروت تـسـ ّـبــب بـمـقـتــل أك ـثــر مــن 200
ً
شخص وإصــابــة نحو  6آالف آخــريــن ،فضال
عن دمــار مــادي هائل في مناطق واسعة من
العاصمة.
ويـعـيــش أه ــال ــي ضـحــايــا الـتـفـجـيــر ،ال ــذي
يصادف اليوم ذكرى مرور عام على حدوثه،
ً
ً
مسارا صعبا للوصول إلى الحقيقة الكاملة
من أجل إنصاف الضحايا والمتضررين من
خالل تقديم المتسببين باالنفجار إلى العدالة.
وتـ ـشـ ـه ــد ع ـم ـل ـي ــة رف ـ ـ ــع الـ ـحـ ـص ــان ــات عــن
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـيـ ـي ــن واإلداري ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن
والعسكريين تجاذبات وتدخالت سياسية ّأدت
إلى تنحية القاضي فــادي صوايا عن الملف
ليتسلم القاضي طارق البيطار التحقيق.
وقال وكيل ضحايا تفجير المرفأ وممثل

ن ـقــابــة ال ـم ـحــام ـيــن الـلـبـنــانـيـيــن ف ــي الـقـضـيــة
ال ـم ـح ــام ــي ش ـك ــري ح ـ ـ ــداد ،أم ـ ــس ،إن «ه ـن ــاك
م ـحــاوالت إلدخ ــال الـسـيــاســة فــي ه ــذا الملف
القضائي عبر عملية عدم رفع الحصانات عن
المتهمين من سياسيين وأمنيين وإداريين
وهدفنا األساسي هو تذليل أي أمر قد يضر
بعملية التحقيق».
وأشــار إلى «أنــه بعد سنة على التفجير ال
يوجد حتى اآلن أذونــات بمالحقة مسؤولين
طلب قاضي التحقيق مالحقتهم وذلك بحجة
أال اخ ـت ـصــاص لـلـمـحـقــق ال ـعــدلــي للتحقيق
مع ال ــوزراء ورؤس ــاء الحكومات المتعاقبين
والمسؤولين منذ عام .»2014
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتــش»
ً
السلطات باإلهمال «جنائيا» وانتهاك الحق
بالحياة بعدما أ ظـهــرت فــي تحقيق تقصير
مـســؤولـيــن سياسيين وأمـنـيـيــن فــي متابعة
قضية شحنة نيترات األمونيوم التي أدت إلى
وقوع االنفجار
وق ــال ــت م ــدي ــرة ق ـســم األزمـ ـ ــات وال ـن ــزاع ــات
ُ
في «هيومن رايتس» لما فقيه« :تظهر األدلة

بشكل كاسح أن انفجار أغسطس  2020في
مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين
ّ
وتقصيرهم ،إذ لم يبلغوا بدقة عن المخاطر
ّ
ال ـتــي تشكلها نـيـتــرات األم ــون ـي ــوم ،وخــزنــوا
الـمــواد عــن ســابــق علم فــي ظ ــروف غير آمنة،
وتقاعسوا عن حماية الناس».
وأوصت «هيومن رايتس» بفرض عقوبات
ع ـلــى ال ـم ـســؤول ـيــن وب ــإج ــراء األمـ ــم الـمـتـحــدة
ً
ً
تحقيقا مستقال في الكارثة ،ووجهت أصابع
االتهام في تقريرها المفصل من  126صفحة
لكل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس
حكومة تصريف األعمال حسان دياب والمدير
العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا
وقائد الجيش السابق العماد جــان قهوجي
ووزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة ال ـس ــاب ــق ع ـلــي ح ـســن خليل
ووزي ـ ــري األش ـغ ــال ال ـعــامــة الـســابـقـيــن غ ــازي
زعيتر ويوسف فنيانوس.
وفي حين أكد رئيس البرلمان نبيه بري أن
العدالة ليست عريضة أو عراضة بل استحقاق
يتكرس باستقاللية القضاء ،اعتبر ديــاب أن
انـفـجــار مــرفــأ ب ـيــروت «كـشــف ع ــورات الـبـلــد».

وقال« :سنة مرت على زلزال انفجر بأحد عنابر
الفساد المتراكم ،وكانت نتائجه مدمرة على
جميع المستويات».
وأضــاف« :انكشف جانب من الفساد الذي
ينهش لبنان وظهرت معالم دولته العميقة،
ليتبين أن الـعـنـبــر رق ــم  12يـخـتـصــر صــورة
ال ــواق ــع ال ـ ــذي ي ـق ــوم ع ـلــى اج ـت ـم ــاع م ـكــونــات
وعناصر اإلفساد التي استسلم البلد إلرادتها
وقوة سطوتها».
من ناحيته ،قــال رئيس الحكومة السابق
سعد الحريري« :سنة على انفجار  4أغسطس
الـ ـم ــاض ــي ،ه ـ ــذا ي ـ ــوم ل ـت ـح ــري ــر الـ ـع ــدال ــة مــن
المبارزات السياسية والمحاكمات اإلعالمية،
ً
ول ـيــس ي ــوم ــا إلطـ ــاق ال ـح ـمــات االنـتـخــابـيــة
ورشوة الرأي العام».
واعـتـبــر أن «ال عــدالــة مــن دون حـســاب وال
حـســاب مــن دون حقيقة وال حقيقة مــن دون
تحقيق دولي شفاف أو تعليق بعض المواد
الدستورية لرفع الحصانات كلها مــن أعلى
الهرم إلى أدناه».
(بيروت  -وكاالت)

ةديرجلا
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ً
ً
خامنئي يصادق على تعيين رئيسي «رئيسا جهاديا»
تصاعد اإلدانات الدولية العتداء إيران على «ستريت» وإسرائيل تتحرك منفردة وبريطانيا تدرس الرد
ّنصب المرشد اإليراني علي
المتشدد ً
خامنئي ،األصولي ً
رئيسي رئيسا جديدا
إبراهيم ً
للبالد ،متوقعا أن تكون إدارته
«جهادية وحكيمة» وسط
مواجهة األعداء ،في حين
تصاعدت االنتقادات الدولية
لحادث االعتداء على ناقلة
النفط اإلسرائيلية قبالة ُعمان،
بالتزامن مع تأكيد إسرائيل
احتفاظها بحرية التحرك
منفردة ضد طهران.

الرئيس الجديد
يلتقي وزيري
ُ
خارجية قطر وعمان
بأول اجتماعاته
الدبلوماسية

وسـ ـ ــط ت ـ ـشـ ــاؤم غ ــرب ــي ب ـشــأن
إمـكــانـيــة إح ـيــاء االت ـف ــاق الـنــووي
وتصاعد موجة انتقادات دولية
تشير بأصابع االتهام إلــى إيــران
ب ــال ــوق ــوف وراء اع ـ ـتـ ــداء مـمـيــت
اسـ ـتـ ـه ــدف ن ــاق ـل ــة ن ـف ــط مـمـلــوكــة
لـشــركــة إســرائـيـلـيــة قـبــالــة عـمــان،
صـ ـ ــادق ال ـم ــرش ــد اإليـ ــرانـ ــي علي
خامنئي ،أمس ،على «حكم رئاسة
الجمهورية» للرئيس المنتخب
إبراهيم رئيسي َلينقل إليه السلطة
التنفيذية من سلفه المعتدل حسن
ً
روحاني ،مؤكدا أن إدارة الرئيس
الجديد ستكون «جهادية وحكيمة
وشجاعة».
وجـ ـ ــاء ف ــي م ــرس ــوم م ـصــادقــة
خــام ـن ـئــي ع ـلــى رئ ــاس ــة رئـيـســي،
أنه ينفذ رأي الشعب في اختياره
ً
ً
ّ
«وأعينه رئيسا للجمهورية
رئيسا
ً
اإلس ــامـ ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة» ،م ـش ـيــدا
ً
بشخصية رئيسي بوصفه «عالما
ً
ً
ً
ً
حكيما ومخضرما وشعبيا مثابرا
ال يعرف التعب».
وق ـ ــال خــام ـن ـئــي ،ف ــي ك ـل ـمــة له
بعد مصادقته رئاسة رئيسي ،إن
بالده بحاجة إلى «قفزة على جميع
المجاالت ،وإدارة كفوءة وجهادية
وحكيمة وشجاعة».
ورغـ ـ ـ ـ ــم ت ـس ـج ـي ــل أقـ ـ ـ ــل ن ـس ـبــة
تصويت بتاريخ الجمهورية في
االستحقاق الذي حرم العديد من
الشخصيات البارزة من خوضه،
اعتبر المرشد أن «الشعب واجــه
م ــؤام ــرة األعـ ـ ـ ــداء ل ـخ ـفــض نسبة
المشاركة في االنتخابات من خالل
حضوره الكثيف».
وقال إن «سالسة انتقال السلطة
تبعث األمل فهناك وجوه جديدة
تأتي إلى الساحة وتتيح الفرصة
خاصة للشباب كما تعطي الفرصة
ل ــذوي الـخـبــرة أن يـسـتـفــادوا من
دروس تجاربهم السابقة».
وأش ــاد خامنئي بتصريحات
الرئيس الجديد األصولي المتشدد
خالل حملته االنتخابية وتأكيده
ع ـلــى «ال ـق ـي ــم الـ ـث ــوري ــة وال ـع ــدال ــة
ومكافحة الفساد».
ودعـ ـ ــا ال ــرئ ـي ــس ال ـج ــدي ــد إل ــى
ال ـت ـســريــع ف ــي تـشـكـيــل الـحـكــومــة
وتقديمها إلى البرلمان ،الذي من
الـمـقــرر أن يـحـلــف الـيـمـيــن أمــامــه
ً
ً
غدا قبل مباشرة عمله ،مؤكدا أن
«ظروف البالد ال تقتضي التأخير
في تشكيل الحكومة».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خـ ــام ـ ـن ـ ـئـ ــي إلـ ـ ـ ـ ــى أن
«تحركات العدو اليوم تتركز على

روحاني ورئيسي قبيل بدء مراسم التنصيب في طهران أمس
الـتـحــركــات اإلعــامـيــة والدعائية
أكـثــر مــن األمـنـيــة واالقـتـصــاديــة»،
ً
مطالبا بتعزيز العمل اإلعالمي
اإلي ــران ــي وتـقــويـتــه ف ــي مــواجـهــة
«األعداء».

تعهدات وانتقادات
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد رئـ ـيـ ـس ــي ،أن
الـ ـقـ ـض ــاي ــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة تـشـكــل
«األولـ ــويـ ــة ال ـعــاج ـلــة» لـلـحـكــومــة،
ً
مشيرا إلى أنه سيعمل على إعداد
ح ـل ــول ل ـق ـضــايــا ع ـجــز ال ـم ــوازن ــة
واستقرار ســوق البورصة وكبح
ال ـ ـ ـغـ ـ ــاء والـ ـتـ ـضـ ـخ ــم وكـ ـ ــورونـ ـ ــا
ومـ ـشـ ـك ــات الـ ـمـ ـي ــاه والـ ـخ ــدم ــات
وقضايا أخرى.
وشدد رئيسي على أنه سيعمل
على رفع «العقوبات الغاشمة» التي
فرضتها الواليات المتحدة على
بـ ــاده« ،لـكـنـنــا ال نــربــط الملفات
االقتصادية بالعقوبات».
وتعهد الرئيس الجديد ،الذي
ً
ي ــواج ــه ه ــو ش ـخ ـص ـيــا ع ـقــوبــات
أميركية بسبب مزاعم عن انتهاك
ً
حقوق اإلنسان خالل عمله قاضيا،
بتحسين األوضاع المعيشية التي
تدهورت منذ  2018عندما انسحب

الرئيس األميركي السابق دونالد
ترامب من االتفاق النووي وأعاد
فرض العقوبات على طهران.
ً
ول ــم يـشــر رئـيـســي ( 60عــامــا)
إلــى موقفه من مفاوضات فيينا،
غير المباشرة مع إدارة الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ج ــو بـ ــايـ ــدن ،ال ــرام ـي ــة
إلحـ ـي ــاء االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ورف ــع
العقوبات والتي لم يحدد موعد
اسـتـئـنــافـهــا بـعــد تــوقـفـهــا أواخ ــر
يونيو الماضي.
كـمــا انـتـقــد رئـيـســي سـيــاســات
س ـل ـفــه ،ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق حسن
روح ــان ــي ،ال ــذي ك ــان حــاضــرا في
مراسم التنصيب.

تحركات وتشدد
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت تـ ـسـ ـع ــى أطـ ـ ـ ــراف
إقليمية لفتح قنوات دبلوماسية
تساعد في حلحلة الخالفات بين
ط ـهــران وال ـق ــوى الـغــربـيــة ،أف ــادت
وكالة «مهر» لألنباء ،بأن الرئيس
اإلي ــران ــي الـجــديــد الـتـقــى فــي أول
لقاء دبلوماسي له بعد مصادقة
المرشد ،وزير الخارجية القطري
محمد عبدالرحمن آل ثاني ،وبحثا
العالقات الثنائية بين البلدين.

انتقاد إسرائيل
في هذه األثناء ،انتقد المتحدث
باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية

لـ ـيـ ـئ ــور ه ـ ــاي ـ ــات ق ـ ـ ـ ــرار االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي إرس ـ ــال م ـم ـثــل «رف ـيــع
المستوى» للمشاركة في مراسم
أداء اليمين الدستورية للرئيس
اإليراني المنتخب ،معتبرا أنه ٌ
«أمر
محير ويظهر سوء تقدير».
ووص ــف هــايــات عبر «تويتر»
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ال ـم ـن ـت ـخــب
ً
ب ــ«ج ــزار ط ـه ــران» ،مـشـيــرا إل ــى أن
الـقــرار األوروب ــي يأتي «بعد أيــام
ق ـل ـي ـلــة ف ـق ــط م ــن م ـق ـتــل مــدنـيـيــن
اثـنـيــن ،أحــدهـمــا مــن دول ــة عضو
فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي ،رومانيا،
ف ــي ع ـمــل إره ــاب ــي ض ــد الـمــاحــة
المدنية».
ورأى أن «م ـ ـشـ ــاركـ ــة أوروبـ ـ ــا
ت ـض ـف ــي ش ــرع ـي ــة ع ـل ــى ال ـه ـج ــوم
اإليراني».
ً
وردا ع ـل ــى ت ـع ـه ــد الـ ــواليـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ب ـ ـ ـ ـ ــ«رد جـ ـم ــاع ــي» مــع
ح ـل ـفــائ ـهــا ض ــد إيـ ـ ـ ــران الـمـتـهـمــة
بالتخطيط للهجوم على الناقلة
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـسـ ـب ــب بـ ـمـ ـقـ ـت ــل حـ ـ ــارس
بــري ـطــانــي ورمـ ــانـ ــي ،قـ ــال رئـيــس
الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت،
إن إســرائـيــل ق ــادرة على التحرك
بمفردها ضد إيران.
وقــال بينيت خــال جولة على

ال ـح ــدود الـشـمــالـيــة« :نـعـمــل على
حشد العالم ،لكن في الوقت نفسه
نعرف كيف نتحرك بمفردنا».
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،دان االت ـ ـحـ ــاد
االوروبــي وحلف شمال االطلسي
الهجوم الدامي على ناقلة النفط
في بحر عمان ،لكن بروكسل دعت
إل ــى «ت ـف ــادي أي ت ـحــرك قــد يضر
بالسالم واالستقرار في المنطقة».
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ن ـ ـب ـ ـي ـ ـلـ ــة م ـ ـصـ ــرالـ ــي
الـمـتـحــدثــة بــاســم وزي ــر خارجية
االتحاد االوروبي جوزيب بوريل:
«ن ــدي ــن هـ ــذا ال ـه ـج ــوم .ن ــأخ ــذ في
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ت ـق ـي ـي ـم ــات الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة وال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـم ـت ـحــدة
وإسرائيل وندعو إلــى تجنب أي
عـمــل يـضــر بــالـســام واالسـتـقــرار
في المنطقة».
ف ـ ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،رجـ ـح ــت
مـصــادر بريطانية ،أن ت ـ ّ
ـرد لندن
على «تورط» طهران في استهداف
ال ـنــاق ـلــة ع ـبــر ه ـجــوم إل ـك ـتــرونــي،
ً
مشيرة إلــى أن «هناك خيارا آخر
تدرسه لندن ،وهو أن تقوم القوات
الخاصة البريطانية بشن هجوم
ضد الفريق اإليــرانــي ،الــذي ينفذ
الهجمات للطائرات بدون طيار».
(طهران  -وكاالت)

سجال أميركي  -روسي على عدد الدبلوماسيين الصين والهند :تفاهمات مشتركة لخفض
موسكو :لن نسمح ألسطول واشنطن بالتجول عند شواطئنا
الصراع على الحدود المتنازع عليها
تصاعدت حدة الجدل في العالقات بين الواليات المتحدة
وروسـيــا مــع االتـهــامــات المتبادلة بين الطرفين بشأن عدد
الموظفين في بعثات البلدين ،مما يؤشر إلى عدم إحراز تقدم
في هذه القضية الحساسة رغم انعقاد قمة بين رئيسي البلدين
وبدء «حوار استراتيجي» ُيفترض أن يؤدي إلى استقرار في
العالقات الثنائية المتوترة.
ّ
وندد السفير الروسي في واشنطن ،أناتولي أنتونوف ،في
ّ
ّ
ّ
بعمليّات
األميركية
مقابلة مع مجلة «ذي ناشونال إنترست»
ّ ً
ّ
دبلوماسيين روس ،متهما الواليات المتحدة بأنها
«طــرد»
ّ
أصبحت «مثابرة ومبدعة في هذا المجال» من خالل تحديد مدة
ّ
ّ
للدبلوماسيين الروس ّبثالث سنوات.
المخصصة
التأشيرات ّ
ً
ّ
دبلوماسيا ُيتوقع أن يغادروا
تضم 24
وقال« :تلقينا الئحة
ً
ً
ال ـبــاد قـبــل  3سبتمبر  ،»2021مـضـيـفــا «جـمـيـعـهــم تقريبا
ّ
ّ
ّ
سيغادرون من دون أن يحل مكانهم أحد ،ألن واشنطن شددت
فجأة إجراءات إصدار التأشيرات».
وتابع« :يحدونا األمل في تغليب المنطق وأن نتمكن من
توفير حياة طبيعية للدبلوماسيين الروس واألميركيين في
الواليات المتحدة وروسيا بناء على قاعدة المعاملة بالمثل».
ّ
ّ
األميركية نيد
الخارجية
باسم
من ناحيته ،وصف الناطق ّ
ً ّ
برايس تصريحات أنتونوف بأنها «غير دقيقة» ،مــؤكــدا أن
ّ
«ال ــروس كانوا يعلمون أن هــذه التأشيرات ستنتهي بعد 3
ً
ّ
لتمديدها».
سنوات ،وكانوا أحرارا في التقدم بطلب
ّ
ّ
وج ـ ّـدد بــرايــس فــي المقابل ات ـهــام موسكو بــأنـهــا أجبرت
ّ
الواليات المتحدة على طرد الموظفين الــروس من بعثاتها

ّ
الدبلوماسية في روسيا ،بسبب حظر جديد على استخدام
ّ
موظفين روس أو من دول ثالثة .وقال برايس أمام الصحافة
ّ
«هذا مؤسف ،ألن هذه اإلجراءات لها تأثير سلبي على ّ
عمليات
ّ
ّ
األميركية في روسيا» وعلى «أمن موظفينا وكذلك على
البعثة
ّ
ّ
تبادالت دبلوماسية مع الحكومة الروسية».
إجراء
على
قدرتنا
ّ
ّ
ً
وأض ــاف« :نحتفظ بالحق فــي اتـخــاذ إجـ ــراءات مناسبة ردا
ّ ً
على إجراءات روسيا» ،مؤكدا أن ال عالقة لذلك بمسألة انتهاء
التأشيرات التي ّ
تحدث عنها السفير الروسي.
ّ
وفي أبريل ،فرضت واشنطن ّسلسلة عقوبات إضافية على
ّ
ّ
األميركية
روسيا ،متهمة موسكو بالتدخل في االنتخابات
ّ
إلكترونية.
وبالوقوف وراء هجمات
ُ
ُ
ّ
دبلوماسيين روس من الواليات المتحدة وفرضت
وطرد 10
ّ
ّ
ّ
على البنوك األميركية قيود تتعلق بشراء الديون الروسية.
ّ
ّ
ّ
أميركيين.
دبلوماسيين
وردت روسيا بطرد 10
مــن ناحية أخ ــرى ،ص ــرح عضو مجلس ال ـنــواب الــروســي
(ال ــدوم ــا) ،روس ــان بالبيك ،بــأن موسكو لــن تسمح بتجول
األسطول األميركي عند شواطئها.
وقال بالبيك« :نعرف أن األسطول األميركي أقوى أسطول
فــي العالم ،ولكن هــذا ال يعني أننا نسمح لــه بالتجول عند
شــواط ـئ ـنــا .وق ــد تـلـقــى الـ ـط ــراد األم ـي ــرك ــي ضــربــة ف ــي نهاية
الثمانينات بينما أعــادت انفجارات القنابل البصر للمدمرة
البريطانية أخيرا ،أي أن بوارج حلف الناتو ال يمكن أن تستمتع
بالنزهة هناك».
(واشنطن ،موسكو  -أ ف ب ،رويترز)

سلة أخبار
«كورونا» يعود لووهان
وتلقيح نصف أوروبا

مع عودة «كورونا» إلى مكان
ظهوره وفرضت متحورته
«دلتا» تدابير إغالق مشددة
في أنحاء العالم ،أعلنت،
أمس ،سلطات مدينة ووهان
الصينية ،التي رصد الفيروس
للمرة األولى في ديسمبر
ُ
 ،2019إنها ستخضع جميع
سكان المدينة البالغ عددهم
 11مليون نسمة لفحص
جديد
تفش
«كورونا» بسبب
ٍ
ٍ
يهدد إنجازاتها.
وفي سائر األنحاء ،حجرت
الصين سكان مدن بأكملها
وقطعت خطوط النقل المحلية
وباشرت حملة فحوص
على نطاق واسع .وفي
وقت تصارع فيه بكين أكبر
تفش للفيروس خالل أشهر،
تلقى نصف سكان االتحاد
األوروبي ( 223.8مليون
شخص) حتى اآلن كامل
لقاحاتهم.

(رويترز)

ً
والح ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــا ،الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــى رئـ ـيـ ـس ــي
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـع ـمــانــي بــدر
ً
البوسعيدي الذي لعبت بالده دورا
ً
كبيرا خالل مباحثات سرية أفضت
إل ــى إب ـ ــرام االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي عــام
 .2015وقبل اجتماعه مع الرئيس
الجديد عقد البوسعيدي مباحثات
مع نظيره اإليــرانــي محمد جواد
ظريف في طهران ،عقب حضوره
حفل التنصيب.
من جانب آخر ،وفي مؤشر على
احتمال انتهاج طهران المزيد من
التشدد على الساحة الدولية ،قال
مسؤول إيراني لوكالة «نور نيوز»
شبه الرسمية ،إن إيران لن تواصل
خ ـط ـط ـهــا ل ـت ـب ــادل ال ـس ـج ـن ــاء مع
ً
الواليات المتحدة ،متهما واشنطن
بارتكاب مخالفات تتعارض مع
جهود اإلفراج عن المحتجزين.
وفـ ــي يــول ـيــو ال ـم ــاض ــي ،قــالــت
ط ـه ــران إن ــه ت ــم ال ـتــوصــل الت ـفــاق
لـتـبــادل الـسـجـنــاء ،لكن واشنطن
نفت ذلك.

دوليات

بعد أكثر من عــام من التوترات بين البلدين ،أعلنت
والهند ،أن قادة عسكريين من الجانبين أجروا
الصين
ّ
محادثات «بناءة» بشأن نزاعهما الحدودي ،وتوصلوا
إلى تفاهمات مشتركة.
وقال الجانبان ،في بيان صدر بعد الجولة الـ  12من
الـمـحــادثــات ،مـســاء أم ــس األول ،إن ال ـقــادة اتـفـقــوا على
المحافظة على الزخم في المفاوضات ،وتسوية المسائل
المتبقية «بصورة عاجلة».
وأض ــاف ،أن «الجانبين تـبــادال اآلراء بشكل صريح
ومتعمق بشأن تسوية مسألة المناطق المتبقية المتعلقة
بفك االرت ـبــاط» على طــول الـحــدود المتنازع عليها في
منطقة غرب الهيمااليا.
وذكــرت وزارة الــدفــاع الصينية ،أن الجولة ال ـ  12من
االجتماع على مستوى قادة الفيالق بين الصين والهند،
ُعقدت على الجانب الهندي من نقطة مولدو تشوشول
الحدودية.
وأكدت الوزارة في بيان ،أمس ،إن الجانبين «اتفقا خالل
االجتماع على بذل مزيد من الجهود لضمان االستقرار
في المناطق الواقعة على طول خط السيطرة الفعلية في
القطاع الغربي من الحدود ،والحفاظ على السالم بشكل
مشترك» ،حسبما ذكرت وكالة األنباء الصينية «شينخوا».
وقـبــل االجـتـمــاع ،التقى وزي ــرا خــارجـيــة البلدين في
دوشنبه عاصمة طاجيكستان في  14يوليو ،كما عقد

الجانبان االجتماع الـ  22آللية العمل للتشاور والتنسيق
حول شؤون الحدود بين الصين والهند ،في  25يونيو.
ودخلت الجارتان النوويتان في صــراع على امتداد
حدودهما المتنازع عليها البالغ طولها  3آالف و488
ً
كيلومترا ألكثر من عامُ .
ً
وفــي يونيو الـمــاضــي ،قتل مــا ال يقل عــن  20جنديا
ً
هـنــديــا وأرب ـع ــة جـنــود صينيين فــي واحـ ــدة مــن أعنف
االشتباكات بين الجانبين منذ أكثر من  4عقود ،وأعادت
نيودلهي توزيع  50ألــف جندي إضافي على حدودها
الشمالية.
وفي فبراير الماضي ،انسحب الجنود من بانغونغ
تسو ،وهي بحيرة جليدية على ارتفاع نحو  4آالف و270
ً
مترا فوق مستوى سطح البحر ،وأقاموا منطقة منزوعة
السالح ال ّ
يسير أي من الجانبين دوريات فيها.
ورج ـحــت شبكة «بـلــومـبــرغ» األمـيــركـيــة لــأنـبــاء ،أن
المحادثات الحالية يمكن أن تسفر عن انسحابات مماثلة
في مناطق أخرى متنازع عليها بشدة.
وال يــزال الجنود من كال الجانبين في مرمى نيران
ً
بعضهما بـعـضــا ف ــي ع ــدة ن ـقــاط عـلــى ط ــول حــدودهــم
المرتفعة .وأدت الخالفات بشأن تسلسل سحب القوات
والدبابات وقطع المدفعية من مناطق النزاع إلى إبطاء
التقدم في المحادثات.
(بكين ،نيودلهي  -وكاالت)

واشنطن ولندن« :طالبان» ترتكب جرائم حرب

رئيس وزراء ماليزيا يتراجع
أمام الملك والمعارضة

أبدى رئيس الوزراء الماليزي
ً
محيي الدين ياسين ،تراجعا
أمس ،وسط خالف مع الملك
عبدالله والمعارضة بشأن
إنهاء حالة الطوارئ هدد
بإسقاط إدارته.
وقال محيي الدين ،إن إلغاء
المراسيم المعلن عنها أثناء
حالة الطوارئ «ال يمكن
استكماله» ،في تراجع عن
قوله األسبوع الماضي ،إن
العملية قد اكتملت بموافقة
الملك.
وكان الملك اتهم رئيس
الوزراء الخميس بخرق
البروتوكول بسبب عدم
الحصول على موافقته على
إلغاء اإلجراءات ورفضه
طلب تمديد حالة الطوارئ،
وأصر محي الدين على أنه
اتبع القواعد .وطالبه قادة
المعارضة باالستقالة،
واتهموه بالعصيان وتجاهل
البرلمان.

أوكرانيا تعثر على ً ناشط
بيالروسي مشنوقا

أعلنت الشرطة األوكرانية
العثور على جثة الناشط
البيالروسي فيتالي شيشوف
ً
مشنوقا في حديقة قرب منزله
في العاصمة كييف ،بعد يوم
من اإلبالغ عن اختفائه.
وكان شيشوف يقود منظمة
غير ربحية مقرها كييف،
ً
وساعدت عددا من الوافدين
الجدد الذين فروا من
بيالروسيا على االستقرار في
أوكرانيا ،كما تم العثور على
متعلقات شخصية وهاتفه
المحمول قرب الجثة .وكانت
منظمة شيشوف« ،البيت
البيالروسي في أوكرانيا»،
أبلغت عن اختفائه ،أمس
األول ،حيث لم يعد إلى بعد
خروجه للركض.

ترشيح رئيس نيكاراغوا
لوالية رئاسية رابعة

كابول مستعدة للسالم مع الحركة بشروط ...وتدعو المدنيين إلخالء لشكركاه
ات ـه ـمــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وبــري ـطــان ـيــا ،ح ــرك ــة «طــال ـبــان»
بـقـتــل عـ ـش ــرات ال ـمــدن ـي ـيــن «فــي
ع ـم ـل ـيــات ق ـتــل ث ــأري ــة يـمـكــن أن
ت ــرق ــى إلـ ــى ج ــرائ ــم حـ ـ ــرب» ،في
بـ ـل ــدة س ـب ـي ــن ب ـ ــول ـ ــداك بــإق ـل ـيــم
قندهار الجنوبي ،الــواقــع على
الحدود مع باكستان ،وهو اتهام
نـ ـف ــاه ع ـض ــو ف ــري ــق ال ـت ـف ــاوض
الـتــابــع لــ«طــالـبــان» فــي الــدوحــة
ً
سهيل شاهين ،معتبرا أن هذه
االت ـه ــام ــات «ت ـق ــاري ــر ال أس ــاس
لها».
ونـشــرت الـسـفــارة األميركية
ً
بـيــانــا عـلــى «تــويـتــر» تتهم فيه
«طالبان» بقتل عشرات المدنيين
في سبين بــولــداك ،التي تشهد
ً
ً
ً
قـ ـت ــاال ع ـن ـي ـفــا .ونـ ـش ــرت أي ـضــا
ال ـس ـف ــارة ال ـبــري ـطــان ـيــة ال ـب ـيــان
نفسه في تغريدة.

وقالت السفارة األميركية إن
«أعمال القتل تلك يمكن أن تشكل
جــرائــم حــرب ،ويجب التحقيق
فـيـهــا وم ـحــاس ـبــة الـمـســؤولـيــن
عنها من مقاتلي وقادة طالبان».
ووص ـ ـ ــف وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة أنـ ـت ــون ــي بـلـيـنـكــن،
أمـ ـ ــس األول ،الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـت ــي
ً
تفيد بارتكاب «طالبان» أعماال
وحـشـيــة بــأنـهــا «م ـث ـيــرة للقلق
وغير مقبولة على اإلطالق».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــق ب ـ ــاس ـ ــم
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ن ـيــد
برايس إن «طالبان مسؤولة عن
معظم أع ـمــال الـعـنــف الـمــروعــة
والوحشية».
وجاء ت تغريدتا السفارتين
ب ـعــد وق ــت قـصـيــر م ــن إح ـصــاء
بـعـثــة األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة لـتـقــديــم
المساعدة إلى أفغانستان ،مقتل

ً
 40مــدنـيــا عـلــى األق ــل وإصــابــة
 118آخــريــن فــي الساعات الــ24
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،خ ـ ــال الـ ـمـ ـع ــارك فــي
الشكركاه ،عاصمة والية هلمند
الجنوبية حيث يقيم  200ألف
نسمةّ .
وح ـ ــض ال ـج ـيــش األف ـغ ــان ــي،
أمـ ـ ــس ،ال ـمــدن ـي ـيــن ع ـل ــى إخ ــاء
ً
الشكركاه ،تمهيدا لشن هجوم
على متمردي «طالبان».
وخ ـ ــاط ـ ــب ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال س ــام ــي
س ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ،ال ـ ـقـ ــائـ ــد ال ـع ـس ـك ــري
األعلى رتبة في جنوب البالد،
سـ ـك ــان ال ـم ــدي ـن ــة فـ ــي تـسـجـيــل
ص ـ ـ ــوت ـ ـ ــي« ،ن ـ ـط ـ ـلـ ــب م ـ ـن ـ ـكـ ــم أن
ت ـ ـغـ ــادروا م ـن ــازل ـك ــم ف ــي أس ــرع
وقت .سنواجه» متمردي طالبان
«ونقاتلهم بقوة» .وأضــاف «لن
نترك أي عنصر من طالبان على
قيد الحياةُ .يرجى المغادرة في

ّ
أســرع وقت ممكن حتى نتمكن
من بدء عمليتنا».
وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا لـ ـ ــد فـ ـ ــاع
ّ
األميركية ،أمس األول ،عن شن
س ــاح ال ـجــو األم ـيــركــي غ ـ ّـارات
في الشكركاه ،في وقت تكثفت
وتـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــارات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
خــال األيــام األخيرة في أنحاء
البالد ،في محاولة لوقف ّ
تقدم
«طالبان».
فــي غضون ذلــك ،أعلن وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األفـ ـغ ــان ــي مـحـمــد
حـ ـنـ ـي ــف أت ـ ـ ـمـ ـ ــر ،أن ح ـك ــوم ـت ــه
مستعدة للسالم مــع «طالبان»
وتـقــاســم السلطة مـعـهــا ،ولكن
«بشروط».
وتابع« :ليست لدينا شروط
كـثـيــرة ،وال ـشــرط هــو واح ــد في
الحقيقة ،وهو أن يتقرر مصير
الـ ـ ـب ـ ــاد ب ــال ـت ـع ـب ـي ــر ال ـ ـحـ ــر عــن

شرطي أفغاني يحمل قاذفة «آر بي جي» في هيرات أمس األول
ّ
إرادة الشعب ،ويجب أال تمثل
أفغانستان تهديدا على أي بلد
آخر ،ويجب أال تكون لدينا أي
قوى إرهابية أجنبية».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :حـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــا
مستعدة للقبول بطالبان كأحد
مـكــونــاتـهــا ،ش ــرط أن تـكــف عن
دعم اإلرهاب».

في المقابل ،قال الناطق باسم
«طالبان» محمد نعيم إن عالقات
ال ـح ــرك ــة م ــع روسـ ـي ــا وال ـص ـيــن
قديمة وقوية ،وإن هناك تواصال
مستمرا معهما.
وأكـ ـ ــد ن ـع ـي ــم ،خ ـ ــال مـقــابـلــة
م ـ ــع تـ ـلـ ـف ــزي ــون «ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرق» ،أن
«ال ـم ـج ــاه ــدي ــن ل ــن ُي ـش ـك ـلــوا أي

(أ ف ب)

ت ـه ــدي ــد أو خ ـط ــر ع ـل ــى ال ـ ــدول
ً
المجاورة ألفغانستان» ،مضيفا:
ُ
«ن ـحــن نـطـمـئــن الـجـمـيــع ودول
الجوار بأنه لن يأتيهم من قبلنا
أي خطر أو مشكلة».
(كابول  -وكاالت)

وافق الحزب الحاكم في
نيكاراغوا باإلجماع على
ترشيح الرئيس دانيال
ً
أورتيغا ( 75عاما) لوالية
رئاسية رابعة على التوالي في
انتخابات  7نوفمبر المقبل.
كما وافق مؤتمر حزب
«الجبهة الساندينية للتحرير
الوطني» على ترشيح زوجته
روزاريو موريللو لمنصب
نائب الرئيس لوالية ثانية.
ّ
المتمرد السابق
عاد أورتيغا
الذي حكم البالد من 1979
إلى  ،1990إلى السلطة في
 2007مع الجبهة الساندينية
للتحرير الوطني.

ةديرجلا
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رياضة

ً
اليوحة سابعا في سباق 110م حواجز

«عمومية الكرة» تحت مجهر
الفيفا و«اآلسيوي»

الموسوي يستعد لـ «الكاتا» في أولمبياد طوكيو 2020
جاء بطل الكويت أللعاب
القوى يعقوب اليوحة
ً
110
سباق
في
سابعا
ً ً
حواجز مسجال زمنا قدره
 13.69ثانية ،ولم يتمكن
من التأهل للدور نصف
النهائي.

حل بطل الكويت أللعاب القوى
العداء يعقوب اليوحة في المركز
ً
ً
السابع ،مسجال زمنا قدره 13.69
ثــان ـيــة ،ف ــي م ـنــاف ـســات تصفيات

س ـ ـ ـبـ ـ ــاق  110ا مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــار حـ ـ ــوا جـ ـ ــز،
بأولمبياد طوكيو ،التي تختتم
منافساتها يوم الثامن من الشهر
الجاري.
ول ـ ـ ــم ي ـت ـم ـك ــن ال ـ ـيـ ــوحـ ــة مــن
التأهل للدور نصف النهائي
لمنافسات السباق الذي أقيم
ع ـلــى األسـ ـت ــاد االول ـم ـبــي في
العاصمة اليابانية طوكيو،
بـعــد أن احـتــل الـمــركــز السابع
فــي المجموعة التي تأهل
م ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا أصـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاب
المراكز األربعة
األولــى وهم

اليوحة بعد انتهاء المسابقة

التضامن يعاني نقص الصفوف
تتجه النية داخل الجهاز الفني للفريق األول
لـكــرة الـقــدم بـنــادي التضامن بقيادة الـمــدرب
التشكيلي بيفارنيك إلى إلغاء المباراة الودية
مع الجهراء المقرر لها مساء غد.
ويأتي سبب إلغاء المباراة إلى النقص الحاد
ً
في صفوف الفريق بسبب تواجد  14العبا فقط
في التدريبات ،التي انطلقت األسبوع الماضي.
وتشهد صفوف التضامن غياب عدد كبير
م ــن ال ــاع ـب ـي ــن ال ـم ـح ـل ـي ـيــن ب ـس ـبــب وج ــوده ــم
خارج البالد لظروف متباينة ،بينما لم ينضم
ال ـم ـح ـتــرفــون ال ـهــول ـنــديــون رول ـي ـنــي نــونــاتــو
واليسون كوينسي ،والكونغولي أوليغ بالكا
ً
ً
الذين تم التعاقد معهم أخيرا رسميا بسبب
عدم إنهاء إجراءات دخولهم من النادي.

إلــى ذلــك ،ينتظر مسؤولو التضامن وضع
النقاط فوق الحروف فيما يخص التعاقد مع
العــب الــرفــاع الـشــرقــي والمنتخب البحريني
عبدالله الهزاع ،حيث أنه تم االتفاق مع الالعب
ومسؤولي ناديه بشكل مبدئي بنظام اإلعارة
لمدة موسم ،لكن لم يتم تفعيل االتفاق بشكل
رسمي حتى أمس.
وفي سياق متصل ،يخاطب مسؤولو التضامن
عدد من األندية خالل الفترة القليلة المقبلة ،من
أجل الحصول على خدمات بعض الالعبين في
الخطوط الثالثة على سبيل اإلعــارة ،وهو األمر
الــذي سيتوقف على مــدى حاجة األندية لهؤالء
الالعبين من عدمه.

«آسيوي اليد» ينقل بطولة
السيدات من كوريا إلى األردن
أع ـلــن االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ل ـكــرة ال ـيــد تغيير
مكان إقامة البطولة اآلسيوية الـ 18لمنتخبات
السيدات "تصفيات بطولة العالم للسيدات"
ال ـم ـق ــرر إقــام ـت ـهــا م ــن  15ح ـتــى  25سبتمبر
المقبل ،من كوريا الجنوبية لتقام في األردن
بنفس موعدها.
وكان االتحاد الكويتي للعبة بدأ منذ فترة

إعــداد وتجهيز أول منتخب وطني للسيدات
ل ـك ــرة ال ـي ــد ،واخـ ـت ــار قــائ ـمــة ت ـضــم  30الع ـبــة،
وباشر الفريق تدريباته الرسمية على الصالة
الرئيسية لمجمع صاالت الشيخ سعد العبدالله
ً
بمنطقة صباح السالم ،استعدادا للمشاركة في
البطولة اآلسيوية.

ُ
قرعة متوازنة لطائرة البرتقالي
في «اآلسيوية» بتايلند
●

االسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي اسـ ـيـ ـي ــر م ــارت ـي ـن ـي ــز
(  13.32ث ـ ــا نـ ـ ـي ـ ــة) واأل مـ ـ ـي ـ ــر ك ـ ــي
دانـيــال روبيرتس ( 13.41ثانية)
وال ـج ــام ــاي ـك ــي دام ـ ـيـ ــون ت ــوم ــاس
( 13.54ثانية) والقبرصي ميالن
تراكوفيتش ( 13.59ثانية).
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـي ـ ــوح ـ ــة يـ ـسـ ـع ــى الـ ــى
تـسـجـيــل رق ــم شـخـصــي وكــويـتــي
ج ــدي ــد ف ــي ال ـس ـب ــاق أم ـ ــام كــوكـبــة
مــن أبـطــال العالم وتخطي الــدور
األول ،لـ ـك ــن ا ل ـ ـحـ ــظ ل ـ ــم ي ـحــا لــف
بـطــل ال ـكــويــت رغ ــم الـتـحـضـيــرات
الجيدة التي خاضها خالل الفترة
الماضية من خالل المعسكر الذي
ً
أقيم في تركيا واستمر  50يوما،
كــذلــك مـشــاركــاتــه فــي الـعــديــد من
ال ـب ـط ــوالت ال ـعــرب ـيــة واآلس ـي ــوي ــة
والدولية في السنوات الماضية.
ويملك اليوحة المتخصص في
قفز الحواجز العديد من اإلنجازات
والمشاركات الناجحة إذ حصل
عـلــى الـمـيــدالـيــة الـفـضـيــة مرتين
ف ــي ب ـط ــول ــة آس ـي ــا ك ــان ــت االولـ ــى
في عــام  2014وحقق الثانية في
عــام  ،2017كما شــارك في بطولة
العالم التي اقيمت في لندن عام
 2017إذ تمكن مــن الــوصــول إلى
ال ــدور نصف النهائي ،كما حقق
ال ـم ـيــدال ـيــة الــذه ـب ـيــة ث ــاث م ــرات
متتالية في البطولة العربية أعوام

 2021و 2019و.2017
وأكد اليوحة بعد نهاية السباق
أن ال ـم ـن ــاف ـس ــة ك ــان ــت ق ــوي ــة فــي
السباق الذي شهد مشاركة نخبة
من أفضل العدائين على مستوى
العالم.
وأضاف" :هذه مشاركتي األولى
في األولمبياد وأتطلع إلى تقديم
مستويات أفضل في االستحقاقات
القادمة".

الموسوي يواصل تدريباته
م ــن جــانــب آخـ ــر ،ي ــواص ــل بطل
الكويت للكاراتيه محمد الموسوي
ً
تدريباته اليوم استعدادا لخوض
منافسات مسابقة الكاتا في تاريخ
 6أغسطس على الصالة األولمبية
الرئيسية في طوكيو.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــوي خـ ـ ــاض
تحضيراته األولــى في المعسكر
ال ـ ـ ــذي أقـ ـي ــم فـ ــي م ــديـ ـن ــة ن ـي ـهــون
ماتسو واستمر لمدة  10أيام قبل
أن ينتقل إلى القرية األولمبية في
طوكيو للتجهيز للمنافسات.

المنتخب األولمبي يواجه األهلي القطري في تركيا اليوم
يلتقي منتخبنا األولمبي لكرة القدم
مع الفريق األول بالنادي األهلي القطري
في المباراة التجريبية التي ستجمعهما
فــي الـســادســة مــن مـســاء ال ـيــوم عـلــى أحــد
المالعب الخارجية لمدينة أزميت التركية،
وال ـ ـتـ ــي س ـب ــق لـ ـ ـ ــأزرق ال ـل ـع ــب ع ـل ـيــه فــي
مباراتيه أمام المنتخب البحرين.
وتأتي المباراة ،ضمن المعسكر التركي
ً
لـ "األولمبي" استعدادا لخوض منافسات
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة ال ـت ــي تستضيفها
ال ـك ــوي ــت خـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن  27ح ـتــى 31
أكتوبر المقبل ،والتي تضم معه منتخبات
السعودية وأوزبكستان وبنغالدش ،ضمن
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا
تحت  23سنة.

المباراة الخامسة
وت ـعــد ه ــذه ال ـم ـب ــاراة ه ــي الـخــامـســة لـ
"األولمبي" في المعسكر ،إذ واجه المنتخب
الـبـحــريـنــي فــي مـبــاراتـيــن ف ــاز فــي األول ــى
بنتيجة  ،1-4وخسر فــي الثانية  ،2-1ثم
التقى اسكندرون التركي ومني بالهزيمة
أمــامــه  2-1أي ـضــا ،قـبــل أن يخسر مـجــددا
أم ــس األول أمـ ــام ريـ ــزا ال ـتــركــي بنتيجة
صفر.3 -
ورغــم الـخـســارة أمــام ريــزا فــإن الجهاز
الفني بقيادة المدرب اإلسباني غونزاليس
ومساعديه محمد العزب وطارق الخليفي
أبـ ــدوا رضــاهــم ال ـتــام عــن أداء الــاعـبـيــن،

غونزاليس يوجه الالعبين في أحد التدريبات بأزميت
خصوصا أن المنافس لعب بكل نجومه
المحليين والـمـحـتــرفـيــن وخ ــاض الـلـقــاء
بجدية كاملة.
وي ـعــد ع ــدم الـتــركـيــز فــي بـعــض أوق ــات
م ـ ـبـ ــاراة ريـ ـ ــزا أبـ ـ ــرز س ـل ـب ـيــات الـمـنـتـخــب
األولمبي ،وهو األمر الذي يسعى الجهاز
الـفـنــي إل ــى تــافـيــه أم ــام األه ـلــي الـقـطــري
ال ـ ـي ـ ــوم ،الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـخـ ــوض الـ ـلـ ـق ــاء مـكـتـمــل

الصفوف بالعبيه المحليين والمحترفين
أيضا.
ويـ ـ ــرى ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي لـلـمـنـتـخــب أن
مــواج ـه ـتــي ريـ ــزا أم ــس األول ،ث ــم األه ـلــي
القطري الـيــوم ،تصقل خـبــرات الالعبين،
وتعد احتكاكا رائعا بالنسبة لهم ،لذلك
استقر األمر على اللعب بتشكيل مختلف
ومـنــح الـفــرصــة ألكـبــر ع ــدد مــن الالعبين

أزرق ناشئي السلة يغادر إسطنبول إلى البحرين

محمد عبدالعزيز

ُ
أوق ـع ــت ق ــرع ــة الـبـطــولــة اآلسـيــويــة
لألندية للكرة الطائرة للرجال ،المقرر
أن تستضيفها تايلند من  8حتى 15
أكتوبر المقبل ،والتي جرت أمس (عن
ُب ـع ــد) ،بـمـشــاركــة  10أنــديــة آسـيــويــة،
فــريــق كــاظـمــة (مـمـثــل الـكــويــت) ضمن
الـمـجـمــوعــة األولـ ــى ،الـتــي ضـمــت إلــى
جــان ـبــه أن ــدي ــة ن ــاخ ــون رات ـشــاس ـي ـمــا
التايلندي ،والماتي الكازاخستاني،
وســي اي بــي اس ـبــورت السريالنكي،
وغ ــاز الـجـنــوب ال ـعــراقــي .بينما جــاء
في المجموعة الثانية نــادي العربي
القطري ،وممثل كل من إيران والفلبين
وأوزباكستان وتايلند.
حضر مراسم القرعة ،التي ُسحبت
أمس ،مدير لعبة الكرة الطائرة بنادي
كاظمة خالد البحوه.

جدول المباريات
وسـتـقــام الـبـطــولــة بـنـظــام ال ــدوري
مــن دور واحـ ــد ،وي ـتــأهــل أول وثــانــي
كــل مجموعة لـلــدور نصف النهائي،
والـفــريـقــان ال ـفــائــزان يتنافسان على
لقب البطولة.
ويفتتح كاظمة مشواره بالبطولة
ي ــوم  8أكـتــوبــر المقبل بـلـقــاء نــاخــون
راتـشــاسـيـمــا الـتــايـلـنــدي ،ويـلـعــب في
 9أك ـتــوبــر م ــع س ــي اي ب ــي اس ـب ــورت
السريالنكي ،وفي  11أكتوبر مع غاز

خالد البحوه

ال ـج ـن ــوب الـ ـع ــراق ــي ،ع ـلــى أن يختتم
مبارياته في الدور األول بلقاء الماتي
الكازاخستاني.
ويواصل فريق كاظمة فترة إعداده
المحلية ،التي انطلقت مطلع األسبوع
ال ـج ــاري ،تـحــت ق ـيــادة م ــدرب اللياقة
البدنية محمد بوصخر ،لحين وصول
مـ ـ ــدرب ال ـف ــري ــق ال ـج ــدي ــد ال ـب ــرازي ـل ــي
ف ــاب ـي ــان ــو ريـ ـبـ ـي ــرو ،ال ـم ـت ــوق ــع أواخـ ــر
أغسطس المقبل ،بعد انتهاء عمله مع
منتخب البرازيل للشباب ،الذي يشارك
فــي بـطــولــة الـعــالــم الـتــي تستضيفها
إيران في الشهر ذاته.
و مـ ـ ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــر أن ي ـ ـخـ ــوض
"البرتقالي" معسكرا تدريبيا خارجيا
في تركيا أو صربيا أواخــر سبتمبر
ً
المقبل استعدادا للبطولة.

منتخب ناشئي السلة

●

ً
يـصــل إل ــى ال ـبــاد غ ــدا أرب ـعــة ممثلين لالتحادين
الدولي (الفيفا) واآلسيوي لكرة القدم بواقع ممثلين
لكل منهما؛ لمراقبة اجتماع الجمعية العمومية غير
الـعــاديــة التـحــاد الـكــرة الــذي سيعقد فــي الثامنة من
مساء االثنين المقبل.
وسيشهد هذا االجتماع تعديل النظام األساسي،
ً
حيث قدم االتحاد مقترحا بتعديل عدد أعضاء مجلس
اإلدارة مــن  14إل ــى  7أو  9أع ـضــاء فـقــط ،إل ــى جانب
ا نـتـخــاب ممثل للعنصر ا لـنـســا ئــي ،بينما سيقترح
أعضاء العمومية تشكيل المجلس من  5أعضاء فقط
إلى جانب العنصر النسائي ،كما قدم النادي العربي
ً
مقترحا بتشكيل مجلس اإلدارة من األندية التي سبق
لها الفوز بالبطوالت!
وتتمثل مهمة ممثلي االتحادين الدولي واآلسيوي
في رفع تقرير شامل إلى مسؤولي االتحاد يتضمن
ما سيحدث داخل االجتماع ،في حين سيرسل مجلس
إدارة االتحاد تقريرا آخر إلى االتحادين ،يتمثل في
تغيير النظام األساسي وتحديد عدد أعضاء مجلس
اإلدارة الـجــديــد ،وال ــذي سـتـخـتــاره األنــديــة (أعـضــاء
الجمعية العمومية).
يــذكــر أن االت ـحــاديــن
ال ــدول ــي واآلس ـي ــوي
حـ ــري ـ ـصـ ــان
على إرسال
م ـ ـم ـ ـث ـ ـل ـ ـيـ ــن
ل ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ــي
اجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة
غـ ـي ــر ال ـ ـعـ ــاديـ ــة،
ال س ـ ـي ـ ـمـ ــا ا ل ـ ـتـ ــي
تشهد تغيير النظام
األساسي.

جابر الشريفي

يغادر منتخبنا الوطني لناشئي السلة
ً
تـحــت  17سـنــة إسـطـنـبــول ،مـتــوجـهــا إلــى
العاصمة البحرينية (المنامة) ،للمشاركة
في بطولة الخليج المؤهلة إلــى نهائيات
آسيا التي تستضيفها المنامة من  7إلى 13
الجاري ،بعد أن اختتم معسكره التدريبي
ً
الذي استمر  20يوما.
ويـ ـت ــرأس وفـ ــد "األزرق" ن ــائ ــب رئـيــس
االت ـ ـحـ ــاد خ ـل ـيــل الـ ـط ــاه ــر ،ويـ ـض ــم ال ــوف ــد
غ ــازي العتيبي وولـيــد الـشـمــري إداري ـيــن،
ً
والبحريني سلمان رمضان مدربا ،وجاسم
األرملي وخالد العميري مساعدين للمدرب،
ً
ومشعل غلوم مشرفا للفريق ،وجهاد الغالي
ً
اختصاصي العالج الطبيعي ،و 14العبا،

هم :جمال عدنان ،طــارق الرشيد ،عبدالله
الرشيدان ،عبدالله العنزي ،علي الشهاب،
ول ـيــد الـ ـم ــري ،بــرجــس الـحـسـيـنــي ،دعـيــج
العنيزي ،طالل عدنان ،عادل السعيد ،فهد
مال الله ،خليفة الخترش ،جاسم البحوه
وجراح العنزي.
وكان "األزرق" لعب  7مباريات تجريبية
في المعسكر التدريبي ،فاز بأربع وخسر
ثالثا.
مــن جــانـبــه ،ق ــال خليل الـطــاهــر ،رئيس
ً
الوفد ،إن المعسكر التدريبي كان ناجحا
من خالل المباريات التي خاضها الفريق،
حيث وقــف الجهاز الفني على مستويات
الالعبين ،مشيرا إلى أن الجهاز الفني اختار
القائمة الرئيسية في آخر يوم من المعسكر.
وق ــال الـطــاهــر إن الالعبين الــذيــن تمت

تصفيتهم من قبل الجهاز الفني سيرافقون
ً
الوفد إلى البحرين ،تحسبا لظروف كورونا،
وإمكانية استبدال العب مكان آخر في حال
إصابة العب بالفيروس.
ولفت إلى أن االتحاد يتطلع إلى التأهل
إلــى نهائيات آسيا ،لكن المنافسة ليست
ً
سهلة ،نظرا لتوقف نشاط المراحل السنية
فــي الـبــاد منذ عــام ونـصــف الـعــام بسبب
"كورونا" ،في الوقت الذي كانت منافسات
المراحل السنية في بعض الدول الخليجية
تعمل دون تــوقــف ،مــا يمنحها األفضلية
على منتخبنا الوطني.
وأب ــدى الطاهر ثقته فــي الجهاز الفني
والالعبين لتقديم الصورة المشرفة التي
ت ـع ـكــس تـ ـط ــور م ـس ـت ــوى ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة فــي
الكويت.

الـ ـي ــوم ف ــي ش ــوط ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ،م ــع إجـ ــراء
ت ـغ ـي ـيــرات غ ـيــر مـ ـح ــدودة ع ـلــى التشكيل
األساسي الذي لعب به أمام ريزا.
وحرص غونزاليس على متابعة بعض
األوق ـ ـ ــات م ــن ال ـم ـب ــاري ــات ال ـت ــي خــاضـهــا
األهلي في الموسم الماضي ،للوقوف على
مستواه ،وإلقاء الضوء على أبرز سلبياته
وإيجابياته.

ألكسندر قاد تدريبات «الطائرة»
باشر مدرب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الصربي ألكسندر
سينسش ،الذي وصل فجر األحد الماضي ،عمله وقاد التدريب
األول ،الذي أقيم مساء أمس األول ،على صالة االتحاد بمجمع
ً
صاالت الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم ،استعدادا
للسفر إلى صربيا حيث مقر معسكر اإلعداد الخارجي المقرر في
 17الجاري حتى  7سبتمبر المقبل قبل المشاركة في البطولة
اآلسيوية الـ  21لمنتخبات الرجال التي تستضيفها اليابان من 8
حتى  19سبتمبر المقبل.
حضر الحصة التدريبية رئيس االتحاد د .عبدالهادي الشبيب
وعضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية
ب ــدر الـ ـك ــوس ،والـ ـم ــدرب ال ـم ـســاعــد لـلـمـنـتـخــب ال ـتــون ـســي محمد
ً
الميموني ،إضافة  20العبا.

سلة القادسية تتعاقد
مع األميركي ماري
تعاقدت إدارة نادي القادسية مع المحترف األميركي تاور ماري،
ً
لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة السلة فــي الـنــادي ،استعدادا
للموسم المقبل.
ويلعب مــاري في مركز قيادة الهجمات ،كما يمكنه اللعب في
مركز الجناح ،وسبق له أن لعب ألندية نيويورك نيكس وإنديانا في
دوري المحترفين األميركي ( ،)NBAكما لعب في الدوري التركي مع
نادي يسينجير ،وفي الدوري األلماني مع نادي راتيفارم أولم ،وفي
إيطاليا مع نادي يو سي سي اسيغو ،وفي الدوري البرتغالي مع
نادي لشبونة ،ولعب في الموسم الماضي مع نادي لوليا السويدي.
ولم يسبق لماري أن لعب في الشرق األوسط.
وكانت الجمعية العمومية لالتحاد أعطت الضوء األخضر إلى
ً
االتحاد لعودة الالعب األجنبي إلى المسابقات المحلية بدء ا من
الموسم المقبل ،حيث أصدرت لجنة المسابقات في االتحاد الئحة
الالعبين األجانب ،بحيث يتم السماح بمشاركة أجنبيين داخل
الملعب ،ما ينذر بوجود نسخة قوية من الدوري في الموسم المقبل.

ةديرجلا
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األميركية أثينغ مو تحرز ذهبية  800م بعمر 19

ّ
فارهولم يحطم حواجز األرقام وميهامبو تقفز للذهب

فارهولم يتقدم المتسابقين خالل السباق

حطم النرويجي كارستن
فارهولم الرقم العالمي
لسباق  400م حواجز بعد
فوزه بالميدالية الذهبية،
فيما حققت األلمانية مااليكا
ميهامبو ذهبية الوثب
الطويل.

أحرزت األميركية أثينغ مو البالغة 19
عاما ذهبية سباق  800م في منافسات
ألعاب القوى ،أمس ،ضمن دورة األلعاب
األولمبية المقامة في العاصمة طوكيو.
وسيطرت مــو على السباق مسجلة
كيلي
البريطانية
 1:55.21دقيقة ،أمــام
ً
ً
هودغكينسون البالغة  19عاما أيضا
( 1:55.88د) ومواطنتها رايفين رودغرز
( 1:56.81د).
مو التي انتقل والداها إلى الواليات
المتحدة ،بعد الفرار من الحرب األهلية
فــي ال ـســودان ،باتت أول أميركية تفوز
بــالـلـقــب األول ـم ـبــي لـسـبــاق  800م منذ
مادلين مانينغ في ألعاب مكسيكو عام
 ،1968بعدما ّ
تحولت إلى االحتراف مطلع
الشهر الحالي.
ك ـ ـمـ ــا أح ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت ال ـ ـبـ ــول ـ ـنـ ــديـ ــة أن ـي ـت ــا
فلودارتشيك ذهبية رمــي المطرقة في
منافسات ألعاب القوى ،وذهبت الفضية
الى الصينية تشينغ وانــغ ،والبرونزية
الى البولندية مالفينا كوبرون .وأحرزت
الجامايكية إيالين تومسون-هيراه ذهبية
سباق  200م في منافسات ألعاب القوى،
فــي حين أح ــرزت الناميبية كريستين
م ـب ــوم ــا ال ـم ـي ــدال ـي ــة ال ـف ـض ـي ــة ،وذه ـب ــت
البرونزية الى األميركية غابرييل توماس.

الجامايكية ايالين
تومسون هيرا تكرر ذهبية الوثب بالزانة لدوبالنتيس
جمع ذهبيتي 100
أحــرز السويدي أرم ــان دوبالنتيس،
أمس ،ذهبية الوثب بالزانة ،في منافسات
و 200م عدو

ألعاب القوى.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
دوبالنتيس (21
ً
عاما) وثبة بلغت 6.02
أمتار ،أمام األميركي كريستوفر نيلسن
( 5.97م) وحــامــل لقب  2016البرازيلي
تياغو براز ( 5.87م).
وح ــاول دوبالنتيس تحطيم رقمه
العالمي بوثب  6.19م ،لكنه عجز ثالث
مرات وكان قريبا من تحقيق هذا االنجاز.
وبعينين جاحظتين و ف ــم مفتوح،
وضع النرويجي ًكارستن فارهولم يديه
على رأسه مندهشا عند ًخط نهاية سباق
 400م حواجز مكتشفا تحطيمه الرقم
العالمي ضمن منافسات ألعاب القوى
بأولمبياد طوكيو ،التي شهدت أمس
ً
أيضا ذهبية لأللمانية مااليكا ميهامبو
في الوثب الطويل.
ً
ً
ّ
وسجل فارهولم زمنا قياسيا 45.94
ليكسر رقـمــه الـعــالـمــي السابق
ثــانـيــة،
ّ
( 46.70ث) .وحل األميركي راي بنجامين
ً
ثانيا للفضية مع  46.17ث ،فيما حصد
ال ـب ــرازي ـل ــي أل ـي ـس ــون دوس ســانـتــوس
البرونزية بتسجيله  46.72ث.
ولـ ــإضـ ــاءة ع ـلــى إنـ ـج ــاز ف ــاره ــول ــم،
فناهيك عن النزول تحت  46ثانية ،سجل
أربعة متسابقين فقط في التاريخ أقل
من  47ثانية.
وعـ ـلـ ـي ــه ،فـ ـ ــإن ذلـ ـ ــك يـ ـب ــرر ردة فـعــل
الـنــرويـجــي ال ــذي بـمـجــرد ع ـبــوره لخط

ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة بـ ـ ـ ــدا ال ـ ــذه ـ ــول
ً
على ًوجهه وفتح قميصه تلقائيا
متجها إلى فريقه التدريبي الموجود في
مدرجات الملعب األولمبي في طوكيو.
وحطم كل من بنجامين وسانتوس
رقميهما الشخصيين السابقين.

ذهبية الوثب أللمانيا
وأحــرزت األلمانية مااليكا ميهامبو
ذهـبـيــة ال ــوث ــب ال ـطــويــل ل ــدى الـسـيــدات
للمرة األولى في مسيرتها ،بعدما سجلت
مسافة  7.00م.
ّ
وتقدمت ميهامبو على بطلة العالم
أربــع مــرات وحاملة ذهبية لندن 2012
األميركية بريتني ريس التي سجلت 6.97
م وحصدت الفضية ،ثالث ميدالياتها
األولمبية على التوالي.
وبقيت المنافسة حتى الوثبة األخيرة،
إذ كــانــت ري ــس تـتـصــدر الـسـبــاق طــوال
الوقت ،لكنها لم تكن قادرة على تسجيل
أكثر من  6.84م في آخر محاوالتها.
وقــالــت ميهامبو "كنت أع ــرف طــوال
الوقت أنه يمكنني فعل ذلك .لقد كنت أعلم
محاولة أخيرة للقيام بذلك ،وأنا
أنه لدي ً
سعيدة جدا بالحصول على الذهبية".

بايلز تختتم مشاركتها المنقوصة ببرونزية «التوازن»

بايلز

اختتمت نجمة الجمباز األميركية سيمون بايلز مشاركتها
المنقوصة فــي أولـمـبـيــاد طــوكـيــو ،بــإحــرازهــا بــرونــزيــة عارضة
التوازن في الجمباز ،أمس ،فيما حصدت الصينية تشنتشن غوان
الذهبية.
وكانت بايلز انسحبت من المسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة
لمشاكل في "الصحة الذهنية" ،متحدثة عن "االلتواءات" ،لكنها حصدت
الفضية مع الفريق األميركي ،قبل أن تنسحب من أربع مسابقات أخرى.
وهــذه البرونزية الثانية على التوالي في المسابقة نفسها لبايلز
بعد ريو .2016
وقالت بايلز بعد المسابقة" :كنت فقط سعيدة أنني كنت قادرة على
األداء ،بغض النظر عن النتيجة .قمت بذلك لنفسي ،وكنت فخورة أنني
تمكنت من المنافسة مجددا".
وتابعت" :خضعت لتقييم من األطباء هنا بشكل يومي ،ومن ثم كنت أقوم
بجلستين مع اختصاصيين نفسيين في الرياضة ،ما ساعدني ،ومن ثم
ُسمح لي بالمنافسة على عارضة التوازن .ما لم أتوقعه صراحة أن يحصل
أمس األول .لذا الحصول على فرصة أخرى للمنافسة على ميدالية أولمبية
كان جيدا ،ألنه بعد تمارين خمس سنوات والمجيء إلى هنا ،كنت سأشعر
ً
أن هناك خلال ما إذا لم أقم بشيء".
وسجلت بايلز  14.000نقطة ،خلف الصينية األخرى شيجينغ تانغ صاحبة
ً
الفضية ( ،)14.233فيما نالت غوان ( 16عاما) الذهبية مع  14.633نقطة.

يد مصر تصنع التاريخ
وتتأهل للمربع الذهبي

ً
كتب المنتخب المصري لـكــرة الـيــد الـتــاريــخ ،وحـقــق إن ـجــازا غير
مسبوق بتأهله إلى المربع الذهبي في مسابقة كرة اليد بدورة األلعاب
األولمبية الحالية (طوكيو  ،)2020بفوزه الكبير والثمين  26 - 31على
نظيره األلماني ،أمس ،في دور الثمانية للمسابقة.
وهذه هي المرة األولى في تاريخ المشاركات المصرية بالدورات
األولمبية ،التي يبلغ فيها الفراعنة المربع الذهبي ،وأصبح الفريق
ً
مرشحا للمنافسة على إحدى الميداليات في هذه الدورة األولمبية.
ً
ً
وقدم أحفاد الفراعنة عرضا رائعا عبر شوطي المباراة ،وأحرجوا
"مانشافت" اليد على المستويين الفني والبدني ،خالل شوطي المباراة.
واجتاز المنتخب المصري ببراعة عقبة نظيره األلماني الفائز
ببطولة العالم ثالث مرات ،وببطولة أوروبا مرتين ،وكذلك بذهبية
أولمبياد .1936
ويلتقي المنتخب المصري في المربع الذهبي نظيره الفرنسي
على بطاقة التأهل لنهائي المسابقة.

بداية سلسة
من جهة أخرى ،حققت العداءة
األميركية أليسون فيليكس بداية
سـلـســة ف ــي سعيها إلح ـ ــراز ميدالية
أول ـم ـب ـيــة ع ــاش ــرة ،ب ـعــد تــأهـلـهــا في
تصفيات  400م مسجلة  50.84ثانية.
وت ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ـي ـل ـي ـك ــس ،الـ ـ ـع ـ ــداءة
الوحيدة في التاريخ التي تملك 6
ميداليات ذهبية ،للمرة الخامسة
في األلعاب الصيفية.
كـمــا تـتـعــادل ً"مـلـكــة الـمـضـمــار"
البالغة  35عــامــا مــع الجامايكية
مارلين أوتي برصيد  9ميداليات في
مختلف األلوان.

أثينغ مو

أخبار أولمبية منوعة
• ي ـت ـجــدد ال ـمــوعــد ب ـيــن ال ـب ــرازي ــل وروس ـي ــا،
المشاركة في أولمبياد طوكيو باسم اللجنة
األولـمـبـيــة الــروس ـيــة عـلــى خلفية فضيحة
التنشط الممنهج ،بعد تأهلهما أمــس إلى
نصف نهائي مسابقة كرة الطائرة للرجال.
وتغلب المنتخب البرازيلي ،حامل اللقب،
عـلــى الـمـضـيــف الـيــابــانــي مــن دون معاناة
كـبـيــرة -3صـ ـف ــر ،فـيـمــا اح ـت ــاج ال ـ ــروس إلــى
جهود مضاعفة ًلتخطي كندا ،لكن من دون
أن يخسروا أيضا أي شوط -3صفر.
• َّ
كرس كيفن دورانت تفوق الواليات المتحدة،
حاملة الـلـقــب ،على إسبانيا بطلة العالم،
وقادها إلى نصف نهائي مسابقة كرة السلة
للرجال في أولمبياد طوكيو ،بالفوز 81-95
أمس في سايتاما ،فيما واصلت سلوفينيا،
بقيادة لوكا دونتشيتش ،مغامرتها ،وتأهلت
إلى دور األربعة لمواجهة فرنسا.
• أحرزت سيدات ألمانيا ذهبية سباق المطاردة
للفرق في منافسات دراجات المضمار ،أمس
األول .وحققت سـيــدات بريطانيا الفضية،
فيما ذهبت البرونزية إلى سيدات الواليات
المتحدة.
• حقق رج ــال هــولـنــدا ذهبية سـبــاق السرعة
لـلـفــرق ف ــي مـنــافـســات دراجـ ـ ــات الـمـضـمــار،
وجاءت الفضية لرجال بريطانيا ،فيما ذهبت
البرونزية إلى فرنسا.

• أحرزت إيطاليا سباق ناكرا المختلط في
ريــاضــة الـشــراع ،أمــس ،ونــالــت بريطانيا
الفضية ،وألمانيا البرونزية.
• نــال الصيني شــي سيي ذهبية المنصة
المتحركة 3م في الغطس ،وكانت الفضية
لـلـصـيـنــي زون ـغ ـي ــوان وان ـ ــغ ،فـيـمــا حقق
البريطاني جاك لوير البرونزية.
• أحرزت اليابانية سينا إيري ذهبية وزن
 57-54كلغ في المالكمة ،ونالت الفلبينية
نـيـسـتــي بـيـتـيـسـيــو ال ـم ـيــدال ـيــة الـفـضـيــة،
فيما ذهبت البرونزيتان إلى البريطانية
كــاريــس أرتينغستول واإليـطــالـيــة إيرما
تيستا.
• ح ـق ـقــت الـ ـب ــرازي ــل س ـب ــاق  49إف إك ــس
بمنافسات السيدات في رياضة الشراع،
ف ـي ـم ــا ذه ـ ـبـ ــت ال ـف ـض ـي ــة إلـ ـ ــى أل ـم ــان ـي ــا،
والبرونزية إلى هولندا.
• أح ــرز الـمـجــري بالينت كــوبــاس ذهبية
الـكــايــاك 1000م فــي منافسات الكانوي
الـســريــع ،ونـجــح مــواطـنــه ادم فــارغــا في
الحصول على الفضية ،وذهبت البرونزية
إلى البرتغالي فرناندو بيمنتا.
• نالت كوبا ذهبية زوجي الرجال للكانوي
1000م في منافسات الكانوي السريع،
وذهبت الفضية للصين ،ونالت ألمانيا
الميدالية البرونزية.

يونس وتيجان على
«شاطئ» ذهبية ثالثة لقطر
ً
زح ـفــا نـحــو الــذهـبـيــة ،يـخــوض الثنائي
القطري شريف يونس وأحمد تيجان ّرمال
ً
الكرة الشاطئية ،أمال في حصد ذهبية عنابية
تاريخية فــي اللعبة وثــالـثــة لبالدهما في
األلعاب األولمبية الحالية في طوكيو.
بعد ف ــارس حـ ّـســونــة فــي األث ـقــال ومعتز
بــرشــم ف ــي ال ــوث ــب ال ـعــالــي ،ق ــد ت ـكــون ثالث
ذهبيات الدولة الخليجية في طوكيو وفي
تاريخ مشاركاتها في األلعاب األولمبية منذ
عام  ،1984في متناول يونس وتيجان.
ً
أصبح الثنائي الرقم  1في اللعبة راهنا،
إذ لم يخسرا أي مباراة في منافسات الرجال
وتـقــدمــا إل ــى األدوار اإلقـصــائـيــة على رأس
مجموعتهما ،إذ سـيــواجـهــان اإليطاليين
ب ــاول ــو ن ـي ـكــوالي ودان ـي ـي ـلــي لــوبــو ف ــي ربــع
النهائي اليوم.
ً
ً
قطع هذا الثنائي شوطا كبيرا نحو إحراز
مـيــدالـيــة ،بـعــد بـلــوغــه رب ــع الـنـهــائــي األح ــد،
عندما تغلب القطريان على األميركيين نيك
لوسينا وفيليب دالـهــاوســر بمجموعتين
مقابل واحدة.
تخلف حينها الثنائي القطري  21-14في
المجموعة األولى ،وفي الثانية بقيت النتيجة
متساوية حتى حسمها القطريان  ،19-21قبل
أن يخطفا الثالثة والمباراة .11-15

ً
البرازيل وإسبانيا يضربان موعدا في نهائي القدم
ضرب ً المنتخب اإلسباني
موعدا مع المنتخب البرازيلي
في نهائي مسابقة كرة
القدم بعد تغلب األول على
اليابان -١صفر ،والثاني علی
المكسيك بضربات الترجيح.

فرحة محمد سند

وخلفهما ،حلت

النيجيرية إيسي برومي ً
ثــالـثــة م ــع  6.97م أي ـضــا،
لتحصد الميدالية البرونزية.

تـ ــأهـ ــل ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ،ح ــام ــل
اللقب للنهائي الثالث له على التوالي في
مـنــافـســات ك ــرة ال ـق ــدم األول ـم ـب ـيــة ،بتغلبه
في نصف النهائي على المكسيك بركالت
الترجيح ( )1-4بعد انتهاء الوقتين األصلي
واإلضافي بالتعادل السلبي في العاصمة
طــوك ـيــو ،ك ـمــا تــأهــل الـمـنـتـخــب االس ـبــانــي
ً
للنهائي أيضا بعد تغلبه على المنتخب
الياباني بهدف للنجم أسينسيو في الوقت
القاتل من الوقت اإلضافي الثاني.
وعلى ملعب إيباراكي كاشيما ،تصدى
ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي سـ ــان ـ ـتـ ــوس ل ـك ــرة
المكسيكي إدواردو أغيري بركالت الترجيح،
قبل أن يهدر يوهان فاسكيس الركلة الثانية
عندما أصاب القائم.
وس ـ ـج ـ ــل دان ـ ـ ـ ـ ــي ألـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــش ،وغ ـ ــاب ـ ــري ـ ــال
مارتينيلي ،و بــرو نــو غيماريش ورينيير
رك ــات الـبــرازيــل الترجيحية ،لتنتقل إلى
الـمـبــاراة النهائية السبت فــي يوكوهاما،
حيث ستواجه منتخب إسبانيا الذي تغلب
هو اآلخر أمس على اليابان بهدف قاتل في
الوقت اإلضافي.
وهذه المباراة بين البرازيل والمكسيك
إع ــادة لنهائي نسخة أولمبياد لندن عام
 2012الـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى بـ ـف ــوز األخـ ـي ــر ()1-2
المشارك في المباراة بعد عروض الفتة في
األدوار السابقة حيث نجح في تسجيل 14
ً
هدفا في  4مباريات.
في المقابلّ ،
سجل المنتخب البرازيلي

فرحة العبي البرازيل بعد التأهل للنهائي
 8أ ه ــداف بينها خمسة لمهاجم إيفرتون
ريتشارليسون.
وهذا النهائي هو الخامس للبرازيل في
تاريخ مشاركاتها األولمبية ،بعد فضيات

 1984و 1988و 2012وذهبية ريو.
وستلعب المكسيك مع اليابان الجمعة
مباراة الميدالية البرونزية.
(أ ف ب)
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

توطين األفغان
في كويتستان

أ .د .غانم النجار

أث ـ ــارت قـضـيــة الــرغ ـبــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي تــوط ـيــن األف ـغ ــان
"المؤقت" في عدد من الدول ،ردود فعل سلبية حول "عملية
ملجأ الحلفاء" ،كما أطلقوا عليها .وكانت أغلب تلك الدول
في آسيا الوسطى ،والتي تنتهي بـ "ستان"؛ ُمثل كازاخستان،
التي رفضت المشروع ،وألمر غير مفهوم أضيفت للقائمة
دول خليجية ،وكأنها كويتستان وقطرستان وإماراتستان!
المشكلة مكررة في سياق التدخالت األميركية في الخارج،
ُ
شهدت على
فقبل أفغانستان كانت فيتنام والعراق ،وقد
ذلــك خــال زيــاراتــي المتكررة للعراق في مهمات إنسانية
بعد .٢٠٠٣
تسبب قرار أميركا االنسحاب السريع من أفغانستان دون
تنظيم ،في الكثير من اإلشكاليات ،لدرجة أن قاعدة باجرام
ً
تعرضت لنهب وسلب ،علما بأنه استتباع لقرار الرئيس
داع.
السابق ترامب ،وكان الرئيس بايدن يزايد عليه ،دون ٍ
ولمحاولة توضيح المسألة ،عقدت الخارجية األميركية
اجتماعين في  2أغسطس ،أي أمس األول ،اتضح لنا فيهما
حجم الضياع وعدم الوضوح في العملية برمتها.
خالصة القول هي أن هناك  ٣برامج لتوطين األفغان،
فيزا خاصة ،وبي ،١والثالث جديد باسم بي .٢ويكاد يكون
تنفيذه شبه مستحيل ،فالعدد غير معروف ،وعلى المتقدم
أن يكون خارج أفغانستان ،وقد أثيرت تساؤالت ال إجابة
لها ،مثل كيف سيخرجون ،ومن أي منفذ في ظل المعارك
الدائرة ،وكيفية دعم جواز السفر األفغاني ،وأن مدة إجراءات
ً
الفيزا من  ١٢إلى  ١٤شهرا ،وقد علق أحد الصحافيين بأنها
 catch22وليست .catch44
ف ــي زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة ل ـل ـكــويــت ،أع ـل ــن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
األميركي ،توني بلينكن ،أنه بحث مسألة توطين األفغان
ً
"مؤقتا" ،دون اإلعالن عن اتفاق .ولم يصدر عن الكويت شيء.
ُ
وكــانــت ردة الفعل الشعبية كما رصــدتـهــا قلقة ومتوترة
وخائفة ،كون الطرف اآلخر أميركا.
نصيحتي للحكومة الكويتية أال تقبل الموضوع ،فهو
مشروع متهافت ،وأظنها لن تغامر ولن تقبل .وباإلمكان
طرح بعض األسئلة المشروعة ،التي عرضت بعضها ،على
سبيل التسويف ،وهناك المزيد.
أم ــا بالنسبة إل ــى الـحـكــومــة األمـيــركـيــة ،الـتــي أراهـ ــا قد
ت ــورط ــت ف ــي ال ـم ـســألــة ،فـنـصـيـحـتــي أن ي ـغ ـيــروا م ـس ــارات
"العملية" غير العملية ،فمسائل التوطين في الدول الصغيرة
ً
ً
حساسة جدا ،وأن يقوموا ،بدال من ذلك ،بإعادة إنتاج معتقل
غوانتنامو ،لكي يصبح ملجأ لالجئين األفغان ،في طريقهم
للتوطين الدائم بأميركا ،فقد يؤدي ذلك إلى تغيير صورة
معتقل غوانتنامو ،الذي مازال يمثل وصمة عار في السياسة
ً
األميركية ،بصورة جديدة ذات بعد إنساني ،اتساقا مع
توجهات الرئيس بايدن ،الذي يسعى إلغالقه منذ فترة.

درايش

مازلنا باالنتظار يا شيخ حمد!

د .ناجي سعود الزيد

سؤال برلماني يستحق االلتفات إليه…
هذا السؤال يتعلق بالتالي:
ما هي الشركة التي تتبعها منصة "كويت مسافر" ،وتاريخ
تأسيسها ورأسمالها؟ ومن هم ُمالكها؟!
كما ورد في السؤال أمور أخرى ،منها :هل العقد تم عن طريق
مزايدة عامة؟ واحتوى السؤال على استفسار يشغل بال الكثير من
المراقبين ،وهو اآلثار القانونية المترتبة على فسخ العقد المبرم؟!
بما أن الكل يتساء ل عن مــدى فائدة تطبيق "كويت مسافر"،
وحتى اآلن لم يجدوا إجابة شافية من أي جهة مسؤولة.
َّ
موجه للشيخ حمد جابر العلي نائب رئيس الــوزراء
السؤال
وزير الدفاع.

بما أن الشيخ حمد جابر العلي من األشخاص الذين يتمتعون
بسمعة طيبة ،وليس لديه مصلحة في الموضوع ،وال أعتقد أنه
مــن الـنــوع ال ــذي بــاإلمـكــان وصـفــه بالجبن ،فهو شخص شجاع
وقادر على مجابهة الحقائق ،وليس هناك ما يمنعه من اإلجابة
عن سؤال النائب فايز الجمهور.
ً
بناء عليه ،فإن المواطنين يتطلعون بأمل إلى أن تأتي إجابة
الشيخ حمد سريعة ووافـيــة وشــامـلــة ،ألنهم الي ــزال عندهم أمل
بإلغاء ذلك التطبيق ،وسيكونون ممتنين إن تم ذلك على يد الشيخ
حمد ،وبمساعيه لمصلحة الوطن والمواطن.

يومية سياسية مستقلة

ّ َ
وصلت معنى
منو قال القصايد
مثل ما كان صافي من منابعنا!

ْ
فال كل المراكب -ال اضربتنا الريح-
ياخذنا الخشب فوقه،
ولو قالوا خشب غرقان
ّ
َ
لكنه طفح عالي وهو من القوع سامعنا

ّ
البحار
حسافه سفرة
ّلما غاص في المعنى

«زحل» ينور السماء في أغسطس

أ.د .محمد المقاطع
الخاص ،وهو النهج الذي أصبح ثقافة مستقرة ،فوزير يعين
وكـ ــاء ،وآخ ــر يـحـيــل غـيــرهــم إل ــى الـتـقــاعــد بـمــزاجـيــة وأه ــواء
شخصية ،أو ترضيات سياسية أو تكسب للوالء ،فالعقلية
ً
السائدة منذ الخمسينيات هــي الحاضرة ا لـيــوم ،فضال عن
تنفيع المتنفذين ،والتعيين بالوظائف والترقي فيها ،مثل
التعليم والعالج بالخارج والبعثات ،كلها تتم بمحسوبيات
وواسطات ،بال معايير وبصورة عشوائية ،وبفساد واضح في
ظل مجلس فرغ من سلطاته الرقابية ،ورهنه رئيسه وأقلية
من أعضائه تحت تصرف السلطة والحكومة ،وغاية عدد من
أعضائه التكسب الشخصي واالنتخابي ،مما ّ
حول المجلس
لمؤسسة ضعيفة.
وقــد أه ــدرت فــي دهــالـيــز ذلــك الـعــدالــة وال ـم ـســاواة وتكافؤ
الفرص ،مما زاد مشكالت البلد وأحبط المواطنين ،وسادت
االنـ ـتـ ـه ــازي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة وخـ ـ ــرق ال ـق ــوان ـي ــن والـ ـ ـخ ـ ــروج عـلــى
ً
األنظمة ،بعيدا عن المصلحة العامة ،مما ضاعف مشكالت
البلد ،إذ حرر البلد ولم تتحرر كثير من العقليات في جميع
ا لـمـسـتــو يــات ....واستمر النهب وإ ضـعــاف البلد ،فبرز فاسد

الــذمــة وداف ــع الـمــال وقـنــاص األم ـ ُـوال الـعــامــة وتــاشــت القيم،
ونجح الــراشــي وهيمن الـمــزور ،وأس ــرت مفاصل الــدولــة بيد
خـمـســة أشـ ـخ ــاص ،وت ـش ـتــت وت ــاه ــت ال ـت ـي ــارات والـمـجــامـيــع
السياسية وحلت مكانها الطائفية والقبلية ،وجميعهم يسعى
لنيل فتات رفات الوطن .نعم ،تحرر البلد من الغزو ،ولكن لم
ً
ً
تتحرر كثير من العقول التي تمثل غزوا داخليا.
إن األمانة التي أوكلها الرعيل األول ألجياله هي الحفاظ
على الوطن ،ال في الحدود فحسب بل في الكيان والوجود،
ورغم كل ذلك يبقى الكويت وطن النهار الذي لن تغيب شمسه،
وتاريخه لن ُيغيبه ضعف أو فساد أو تآمر دولي ،وتحريره
ً
كان وال يزال رمزا للوجود بال قيود أو حدود .وسيأتي اليوم،
ً
وه ــو قــريــب جـ ــدا ،ال ــذي يـتــم تـحــريــر الــوطــن فـيــه مــن الـفـســاد
ورم ــوزه وشـخـصـيــاتــه ،وسنسعد بــرؤيـتـهــم خـلــف القضبان
ً
قريبا ،واسترداد األموال المنهوبة من قبلهم.

ً
«آلمني جدا ما بثه تلفزيون الكويت
ليل األحــد الماضي في ذكــرى الغزو
ال ـعــراقــي وورود اس ـمــي عـلــى لـســان
محمود الدوسري بأنني عملت على
إص ــدار جــريــدة "الـ ـن ــداء" ،بـعــد الـغــزو
الغاشم مباشرة ،ويهمني بهذا الشأن
أن أوضح التالي:
 - 1ل ــم ت ـكــن ل ــي أي ع ــاق ــات على
اإلط ـ ـ ـ ـ ــاق مـ ـ ــع ح ـ ــام ـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــا ،الـ ـ ــذي
ً
ً
ك ــان مـلـحـقــا ص ـحــافـيــا ف ــي ال ـس ـفــارة
ً
الكويتية ،وليس وكيال لوزارة اإلعالم
حينئذ.
ُ
لست من الجنسية الفلسطينية
-2
ب ـ ــل أن ـ ـ ــا لـ ـبـ ـن ــان ــي األصـ ـ ـ ـ ــل ،وأحـ ـم ــل
الجنسية البريطانية.
ُ
ـادرت ال ـكــويــت ق ـبــل ص ــدور
 - 3غـ ـ ـ
"النداء" على ما أذكر.
 - 4بعدما غادرت الكويت توجهت
إل ــى ل ـنــدن ،وزرت ال ـعــم عـبــدالـعــزيــز

الـصـقــر م ـبــاشــرة ،إلبــاغــه بـمــا كــان
يجري في الكويت حتى مغادرتي.
ً
 - 5اجـتـمـعـ ُـت مـ ــرارا مــع شخصيات
كويتية في لندن قبيل التحرير.
ُ
قابلت الشيخ صباح األحمد في
-6
فندق تشلسي هاربر قبيل التحرير.
 - 7دعتني السفارة الكويتية في لندن
لمقابلة الشيخ سعد في قصره اللندني
بعد التحرير.
 - 8عــدت إلــى الكويت بعد التحرير
مباشرة ،وساهمت في صــدور جريدة
ال ـق ـبــس ال ـت ــي أص ـ ـ ّـر رئ ـي ــس تـحــريــرهــا
ح ـي ـن ـئــذ م ـح ـم ــد ج ــاس ــم ال ـص ـق ــر عـلــى
صدورها لإلسهام في عودة دور اإلعالم
بـعــد الـتـحــريــر ،ووس ــط ظ ــروف صعبة
ً
جدا أكثرها مرارة عندما كانت النيران
تشتعل في آبار النفط.
ً
 - ٩عملت مراسال لجريدة القبس بين
عامي  1992و ،2015وعدت إلى الكويت

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

س ـي ـصــل زحـ ــل إلـ ــى أق ــرب
ن ـق ـط ــة ل ـ ــه م ـ ــن األرض ه ــذا
األسبوع ،مما يمنح مراقبي
السماء فرصة مثالية إللقاء
نـ ـ ـظ ـ ــرة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـك ـ ــوك ـ ــب ذي
الحلقات بكل جماله.
وقال موقع روسيا اليوم،
أمس األول ،إن هذا األسبوع
هو أفضل وقت لرؤيته ،حيث
تتحرك األرض بشكل مباشر
ً
تقريبا بين زحــل والشمس،
ف ــي ح ـ ــدث سـ ـم ــاوي س ـنــوي
ُيـ ـ ـع ـ ــرف بـ ــاسـ ــم "الـ ـمـ ـق ــابـ ـل ــة"
(وج ـ ــود جــرم ـيــن سـمــاويـيــن
في الجهة المقابلة لبعضهما
عـ ـن ــد رص ــدهـ ـم ــا م ـ ــن م ــوق ــع
ً
ً
محدد (غالبا األرض) ،مضيفا
ً
أنــه "سـيـكــون مــرئـيــا بالعين
ال ـم ـج ــردة ل ـل ـج ـم ـيــع ،عـنــدمــا
يـكــون ثــانــي أكـبــر كــوكــب في

نظامنا الشمسي بأوج تألقه
في سماء الليل".
ويـ ـق ــول ع ـل ـم ــاء ال ـف ـل ــك إن
ً
زح ـ ـ ــل سـ ـيـ ـظ ــل م ـ ـشـ ــرقـ ــا فــي
السماء حتى نهاية أغسطس
الجاري.
وذكر د .روبرت ماس ،من
الـجـمـعـيــة الـفـلـكـيــة الملكية،
ً
أنه سيكون "من السهل جدا"
رصـ ـ ــد زح ـ ـ ــل ،ألنـ ـ ــه سـيـظـهــر
ً
ف ــي "ج ـ ــزء ف ـ ــارغ ن ـس ـب ـيــا من
السماء".
وسيبدو مثل نجم مصفر،
لـ ـك ــن ال ـ ـفـ ــرق بـ ـي ــن الـ ـك ــواك ــب
والـنـجــوم ،أن زحــل سيصدر
ً
ً
ً
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوءا ثـ ـ ــاب ـ ـ ـتـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ــدال م ــن
الوميض.

وفيات
طالل محسن محمد شليويح العجمي

ً
 18عاما ،شيع ،ت55588848 ،60044425 :

ث ــان ـي ــة م ــن ل ـن ــدن ب ـع ــد ف ـت ــرة لـحـضــور
مؤتمر مراسلي "القبس" بعدما تسلم
رئاسة تحريرها الزميل وليد النصف
ً
خلفا للزميل محمد جاسم الصقر.
 - 10زرت الكويت بعدها ثالث مرات
آخرها في يونيو .2019
 - 11لـ ـ ــم أ ت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق أو
االسـ ـتـ ـج ــواب ،وال مـ ــرة واح ـ ـ ــدة ،أث ـنــاء
ً
دخولي أو خروجي من الكويت ،فضال
ً
عن أنني كنت دائما على عالقة صداقة
مــع أرك ــان الـسـفــارة الكويتية فــي لندن
التي كانت تدعوني خالل أي نشاط لها.
وأخـ ـت ــم م ــا أق ــول ــه بـ ــأن ع ـلــى الـسـيــد
الـ ــدوسـ ــري ،الـ ــذي أفـ ــاض ف ــي الـحــديــث
عــن بطوالته قبيل التحرير ،أن يتأكد
مــن معلوماته قبل ا لـتـعــرض للشرفاء
الــذيــن خــدمــوا اإلعـ ــام الـكــويـتــي ،وأنــا
منهم ،بين عامي  1975و ،2015اللهم
إني قد بلغت».

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

تهنا ببحر والروح ّ
وإذا ْ
مدة إيد
على آخر نفس نشهق
وال وافي يمد إيده
َ
وال قط الحبل هالسيب
وال قالوا ترى "المرحوم" كان بيوم نافعنا!

ُ
رفله خرياطي يرد على الدوسري :غادرت
الكويت قبل صدور «النداء»

ّرد مدير تحرير الزميلة «القبس»
األسبق رفله خرياطي على ما أثاره
وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق
المتقاعد محمود الدوسري في برنامج
الكويت» الذي بثه تلفزيون
«ليالي
ً
الكويت ،متهما إياه بخيانة البالد
والعمل على إصدار جريدة «النداء»
خالل الغزو العراقي للكويت...
وفيما يلي نص الرد:

ّ
وضاح

وال كل الرفاقا يشبهون الروح
كثير اللي معانا تارسين البوم
ولكن عندهم أطباع  ...ما تشبه طبايعنا
رفاقا في البحر چان البحر هادي
ويصفر بومنا منهم إذا شافوا خيال الحوت
مثل الموت تابعنا!

وطن النهار ...والتحرر من الفساد
ً
ً
ّ
مر أمس  ٣١عاما على أكثر المحن إيالما بتاريخ الكويت
المعاصر ،وهي الغزو العراقي الغاشم ،الذي عاث في الكويت
ً
ً
ً
ـراّ ،
ودم ــر وأتـلــف وألـحــق بــالـبــاد والعباد
فـســادا وقـتــا وأس ـ
ً
أضـ ـ ــرارا ال ح ـصــر ل ـهــا ،وق ــد ّ تـمـثـلــت ف ـيــه أب ـشــع ص ــور ال ـغــدر
والخيانة والدناء ة ،وقد سخر الله سبحانه وتعالى للكويت
ً
ً
ً
وأهلها تحالفا دو لـيــا فــر يــدا  ،نصرة للكويت وأهلها ،فدحر
الغزاة وردهم خائبين وأنعم الله علينا بنعمة التحرير منذ
ً
ما يزيد على ثالثين عاما في  26فبراير .1991
وا لـســؤال :هل تبدلت أحوالنا لألفضل منذ ذ لــك التاريخ؟
وهل تحررت عقولنا لتصحيح مسار بلدنا وتجنب أسباب
وأح ــوال وظ ــروف الـغــزو؟ هــل نستعيد كــويــت الــرعـيــل األول؟
أقول بكل أسف :ذلك لم يحدث؛ إذ إن أحوال البلد في انحدار
متزايد وبعض عقولنا أسيرة مريضة "تعشعش" فيها األفكار
والممارسات الفاسدة.
فأغلب السياسات الحكومية تسير بفكر استهالك وإهدار
مـ ــوارد الـبـلــد ،ومـنـهــج الـسـلـطــة والـحـكــومــة بمعظم وزرائ ـهــا
ٌّ
الالمسؤولية ،كل يتصرف بوزارته كما لو كانت عزبته وملكه

مراكب...
والهوا معنى

اإلعالنات:

هريسان مدغم عيد العازمي

ً
 76عاما ،شيع ،ت66836655 :

بدرية صحن فهد العنزي

ً
 62عاما ،شيعت ،ت،65856065 ،99195055 ،66333838 :
55055029

عبدالله أحمد منصور الحاج

ً
 32عاما ،شيع ،ت99383266 ،96061983 :

مريم ميرزا مراد أمين

ً
 66عاما ،شيعت ،ت99494972 ،66566321 ،60406049 :

سعود عبدالعزيز محمد السلطان

 81عــامــا ،شيع ،ت،99255996 ،99756669 ،60702277 :
.90076574

مواعيد الصالة

رفله خرياطي

الطقس والبحر

الفجر

03:09

العظمى 45

الشروق

05:10

الصغرى 29

الظهر

11:54

ً
أعلى مد  07:09صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:30

 11:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:37

ً
أدنى جزر  01:18صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:02

 04:03م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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