داخل العدد

األربعاء

www.aljarida.com

 1سبتمبر 2021م
 24املحرم 1443هـ
العدد  - 4822السنة الخامسة عشرة
 ١٦صفحة
السعر  100فلس

« »Mission Impossibleيطالب
بتعويض من شركة التأمين ص ١٠

مجلس أعلى آخر جندي أميركي
للتعليم العالي يغادر أفغانستان

الفارس لـ ةديرجلا :.يضم الجامعات الحكومية والخاصة «طالبان» تحتفل ...وتحديات كبيرة تنتظرها
ً
• «التصور النهائي يرفع إلى مجلس الوزراء قريبا»
كشف وزير النفط وزير التعليم العالي
د .محمد الفارس أنه سيتم إجراء تعديالت
جوهرية على قانون الجامعات الحكومية،
أب ــرزه ــا ض ــم ج ـم ـيــع م ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيــم
العالي في الكويت تحت مظلة واحدة تشمل
مجلسي الجامعات الحكومية والخاصة،
وت ـس ـمــى «ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـمــؤسـســات

حمد العبدلي

ً
التعليم العالي» ،بــدال من إنشاء أكثر من
أمانة عامة.
وأوضح الفارس ،لـ «الجريدة» ،أن اللجنة
الـمـشـكـلــة ب ـهــذا ال ـشــأن بــرئــاســة د .نــوريــة
ال ـعــوضــي وع ـضــويــة أس ــات ــذة مــن جامعة
الكويت وممثلين للجامعات الخاصة ،ال
ً
ً
ت ــزال تـعــد ت ـقــريــرا مـفـصــا حــول 02

بـعــد أس ـبــوع فــوضــوي وم ــأس ــاوي ،خ ــرج آخ ــر جندي
أميركي من أفغانستان ،منتصف ليل أمس األول ،لتنهي
ً
ً
أميركا حربا استمرت  20عاما في هذا البلد.
وعلقت السفارة األميركية في كابول عملياتها ،في حين
دافع الرئيس األميركي جو بايدن ،الذي يتعرض النتقادات
ً
جمهورية متزايدة ،عن قــرار االنسحاب ،معتبرا أنه كان
أفضل سبيل لحماية أرواح الجنود األميركيين.
ً
وبينما يخوض الغرب نقاشا حــول جــدوى تدخالته
ُ
الـخــارجـيــة ،بعد الـكــارثــة األفـغــانـيــة ،وتــراقــب دول أخــرى
ال ــوض ــع ب ـح ــذر؛ م ـثــل الـ ـع ــراق الـ ــذي سـيـشـهــد ه ــو اآلخ ــر
ً
ً
انسحابا أميركيا نهاية العام الحالي ،احتفلت 02

وزير اإلعالم :أحلنا برنامجين
ً
تلفزيونيين ومشروعا إلى «نزاهة»
عودة أنشطة
األطفال اليوم
03

شواغر العقارات
االستثمارية تحولها
إلى «مخازن»!
07

• «مساء الخير يا كويت» و«الموروث الشعبي» و«التوصيف الصوتي»
• الهيئة تحيل قياديين سابقين وموظفين في «األشغال» إلى النيابة
ك ـشــف وزيـ ــر اإلع ـ ــام وال ـث ـقــافــة وزيـ ــر الــدولــة
لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـم ـط ـي ــري ،أن
«اإلعالم» أحالت ثالثة بالغات تتعلق ببرنامجي
م ـس ــاء ال ـخ ـيــر ي ــا ك ــوي ــت ،وال ـ ـمـ ــوروث الـشـعـبــي،

ومشروع تقنية التوصيف الصوتي ،إلى الهيئة
العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
وقال المطيري ،في رده على سؤال للنائب حمد
المطر بشأن «مساء الخير يا كويت» ،إن الوزارة
أجرت التحقيق اإلداري الــازم في الواقعة التي
تضمنها ال ـبــاغ ال ـخــاص بــالـبــرنــامــج02 ،

الثانية

الجابر بحث المستجدات
اإلقليمية مع نظيره
األميركي

دوليات

١٢

الجنرال دوناهو آخر جندي أميركي يغادر أفغانستان ليل أمس األول

مجلس الوزراء :مكافآت الصفوف
األمامية غير مقيدة بالجنسية
ً
ردا عـ ـل ــى مـ ــا أث ـ ـ ـ ــاره بـعــض
النواب بشأن حرمان «البدون»
من مكافأة الصفوف األمامية،
ق ـ ــال م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء إن تـلــك
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــافـ ـ ــآت تـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل ج ـم ـي ــع
العاملين في الجهات الحكومية
المستوفين لضوابط الصرف
ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن جـنـسـيـتـهــم
س ــواء كــانــوا كويتيين أو غير
كويتيين أو مقيمين بـصــورة
غير قانونية.
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اتصال بين بن زايد
وإردوغان ...ووفد
مصري إلى أنقرة

رياضة

١٤
المنتخبان األول
والشباب إلى البوسنة
واإلمارات اليوم

ةديرجلا

•
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األمير يتسلم أوراق اعتماد سفراء قطر وموريتانيا والسنغال
سموه استقبل المحمد وعزى بايدن بضحايا إعصار «لويزيانا»

ً
سموه مستقبال السفير الموريتاني

ً
صاحب السمو مستقبال السفير القطري أمس
استقبل صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ
نواف األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو
الشيخ ناصر المحمد.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،اح ـت ـفــل ف ــي ق ـصــر ب ـيــان،
صـبــاح أم ــس ،بتسلم صــاحــب الـسـمــو أوراق
ً
اع ـت ـم ــاد إب ــراه ـي ــم س ـيــك س ـف ـي ــرا لـجـمـهــوريــة
ً
ال ـ ـس ـ ـن ـ ـغـ ــال ،ومـ ـحـ ـم ــد ول ـ ـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ س ـف ـي ــرا
للجمهورية اإل ســا مـيــة الموريتانية ،وعلي

آل محمود سفيرا لدولة قطر ،وذلــك كسفراء
لبالدهم لدى الكويت.
حضر مــراســم االحتفال كبار المسؤولين
بالدولة.
من جانب آخر ،بعث سموه ببرقية تعزية
إل ــى رئ ـي ــس ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة،
جوزيف بايدنّ ،
عبر فيها سموه عن خالص
تعازيه وصادق مواساته بضحايا اإلعصار

األمير يتسلم أوراق اعتماد السفير السنغالي
الـ ــذي وق ــع ف ــي واليـ ــة لــويــزيــانــا ،وأس ـف ــر عن
سقوط عدد من الضحايا وتدمير للممتلكات
وال ـم ــراف ــق ال ـعــامــة ،راج ـي ــا س ـمــوه للضحايا
الرحمة ،وللمصابين سرعة الشفاء والعافية،
آمـ ـ ــا س ـ ـمـ ــوه أن ي ـت ـم ـك ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون فــي
البلد الصديق مــن تـجــاوز آثــار هــذه الكارثة
الطبيعية.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى رئيسة

جمهورية ترينيداد وتوباغو باوال ويكيس،
ّ
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لـبــاد هــا ،متمنيا لها موفور
ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة ،ول ـج ـم ـهــوريــة تــريـنـيــداد
وت ــوب ــاغ ــو وش ـع ـب ـه ــا الـ ـص ــدي ــق كـ ــل ال ـت ـق ــدم
واالزدهار.
وب ـعــث س ـمــوه بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إل ــى رئـيــس
الـجـمـهــوريــة الـقـيــرغـيــزيــة صــاديــر ج ـبــاروف،

ّ
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لبالده ،متمنيا سموه له موفور
الصحة والعافية ،وللجمهورية القيرغيزية
وشعبها الصديق المزيد من الرقي والنماء.
وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ مشعل
األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ببرقيات مماثلة.

الجابر بحث المستجدات اإلقليمية مع نظيره األميركي

ولي العهد يستقبل المحمد

استقبل سفير تونس وأكد تقديم جميع الدعم والمساعدة لبالده

ً
ولي العهد مستقبال المحمد أمس
استقبل سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان،
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.

تـلـقــى نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ال ـش ـي ــخ ح ـم ــد ال ـج ــاب ــر،
ً
ً
اتصاال هاتفيا من وزير الدفاع األميركي
لويد أوستن ،تم خالله تبادل وجهات
الـنـظــر ح ــول الـعــديــد مــن الـقـضــايــا ذات
االهـتـمــام الـمـشـتــرك ،إضــافــة إل ــى بحث
أهم المستجدات الراهنة على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
وشكر وزير الدفاع نظيره األميركي
على هذا االتصال ،الذي يعكس حرص
واهتمام الواليات المتحدة على تعزيز
وتطوير أوجه التعاون والعمل الجماعي
المشترك بين الجانبين.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،اس ـت ـق ـبــل ال ـج ــاب ــر،
بمكتبه ،ظهر أ مــس ،السفير التونسي
لـ ــدى الـ ـب ــاد ال ـه ــاش ـم ــي ع ـج ـي ـلــي ،وت ــم
خ ــال ال ـل ـقــاء ت ـب ــادل األح ــادي ــث الــوديــة
وب ـح ــث س ـبــل ت ـعــزيــز أواص ـ ــر ال ـت ـعــاون

الناصر بحث تعزيز العالقات مع وزراء
خارجية الجزائر والمغرب وموريتانيا
استقبل سفيري فرنسا وجيبوتي بمناسبة انتهاء فترة عملهما
استقبل وزير الخارجية وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء ،الشيخ الدكتور
أح ـم ــد الـ ـن ــاص ــر ،ف ــي الـ ــديـ ــوان ال ـع ــام
لـ«الخارجية» ،أمس ،سفيرة الجمهورية
الفرنسية آن كلير لــو جـنــدر ،وسفير
جمهورية جيبوتي محمد علي مؤمن
بمناسبة انتهاء فترة عملهما سفيرين
لبالدهما لدى الكويت.
وأشاد وزير الخارجية خالل اللقاء
ب ـج ـه ــود ال ـس ـف ـيــريــن وإس ـهــامــات ـه ـمــا
ف ــي إطـ ــار تـعــزيــز ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة
الـ ـ ــوط ـ ـ ـيـ ـ ــدة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــرب ـ ــط الـ ـبـ ـل ــدي ــن
الصديقين.
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،أج ـ ــرى ال ـنــاصــر
ات ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت ه ـ ــاتـ ـ ـف ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـ ــع ووزي ـ ـ ـ ـ ــر
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة بــال ـج ـم ـهــوريــة
ال ـجــزائــريــة الــديـمــوقــراطـيــة الشعبية
رم ـط ــان ل ـع ـم ــام ــرة ،ووزيـ ـ ــر ال ـش ــؤون
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون اإلف ــريـ ـق ــي
وال ـم ـغــاربــة الـمـقـيـمـيــن ب ــال ـخ ــارج في
الـمـمـلـكــة الـمـغــربـيــة نــاصــر بــوري ـطــة،
ووزيــر الـشــؤون الخارجية والتعاون
وال ـ ـم ـ ــوري ـ ـت ـ ــان ـ ـي ـ ـي ـ ــن فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج
بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية
إسماعيل ولد الشيخ أحمد تم خاللها
ب ـح ــث الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة الـمـتـيـنــة
الـتــي تــربــط البلدين الشقيقين وآخــر
المستجدات على الساحتين االقليمية
والدولية.

وزير الخارجية خالل استقباله السفيرة الفرنسية أمس

موريتانيا تشكر الكويت على تسوية ديونها
أعـ ـ ــرب وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـم ــوري ـت ــان ــي،
إسـمــاعـيــل ول ــد الـشـيــخ أح ـم ــد ،ع ــن امـتـنــان
حكومة بالده وشعبها للكويت ،بعد تسوية
ديونها المستحقة على بالده.
وأعلنت الحكومة الموريتانية ،الخميس
الماضي ،أنها توصلت إلى تسوية نهائية
مع الكويت بخصوص ديونها ،يتم بموجبها

مجلس أعلى للتعليم...
التعديالت المطلوبة على القانون والئحته التنفيذية؛ إلنجاز تصور
مشترك يخدم التعليم العالي الحكومي والخاص ،ويعود بالفائدة
ً
على العملية األكاديمية بصورة منظمة وفعالة ،الفتا إلى أن التصور
ً
الجديد سيرفع إلى مجلس الوزراء في حال انتهاء اللجنة منه قريبا.
وف ــي الـسـيــاق ،علمت «ال ـجــريــدة» ،مــن م ـصــادرهــا ،أن لجنة إع ــداد
القانون اجتمعت األحد الماضي لوضع تصورها الشامل ،وهي بصدد
ً
عقد عدد من االجتماعات لرفع تقريرها النهائي وفقا لألهداف التي
ّ
شكلت من أجلها.

آخر جندي أميركي يغادر...
«طالبان» بانتصارها الميداني ،وتباهى مقاتلوها بأخذ الصور
أمام معدات عسكرية أميركية سيطروا عليها تقدر بـ  89مليار دوالر،
لكن أمام الحركة تحديات هائلة.

إعفاء  95في المئة من فوائد هذا الدين ،فيما
يبقى الدين األصلي  82مليون دوالر.
وقالت الحكومة الموريتانية أنها توصلت
مع الكويت إلى حل يطوي ملف المديونية
بشكل نهائي ،مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا
على تسديد أصل الدين على مدى عشرين
سنة ،مع إعفاء عامين من الفوائد.

ً
ً
وإلـ ــى جــانــب ضـمــانـهــا م ـم ــرا آم ـن ــا الس ـت ـمــرار إجـ ــاء األجــانــب
العالقين ،ينظر المجتمع الدولي إلى الخطوة المقبلة لـ «طالبان»،
قـبــل مـنـحـهــا ال ـشــرع ـيــة ،ف ــي حـيــن يـتــرقــب األف ـغ ــان الـقـلـقــون على
المستقبل مــا إذا كــا نــت ا لـحــر كــة ستغير طريقة حكمها القاسي
ُ
وتشرك جميع المكونات في حكومتها.
ومن بين التحديات األخرى التحدي االقتصادي ونيل الشرعية
الدولية والتنسيق وطمأنة دول الـجــوار ،إضافة إلــى مواجهتها
تنظيم «داعش» وعالقتها مع تنظيم «القاعدة».
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مجلس الوزراء :مكافآت الصفوف...
الـتــواصــل الـحـكــومــي ،فــي بـيــان أم ــس ،أن الـمـكــافــآت تشمل جميع
المستوفين لضوابط الصرف المعينين بموجب قرارات أو عقود
ً
ً
ً
أو بنظام االستعانة وفقا للمقرر قانونا ،الفتا إلى أن قرار مجلس
الوزراء بهذا الصدد لم يتضمن أي قيود ،بحيث تستحق المكافأة
لكل من استوفى شروط الصرف.

والعمل المشترك ،إضافة إلى بحث آخر
التطورات والمستجدات على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
وأش ـ ـ ـ ــاد الـ ـج ــاب ــر ب ـع ـم ــق الـ ـع ــاق ــات
األخـ ــويـ ــة وال ـ ــرواب ـ ــط ال ـت ــاري ـخ ـي ــة بـيــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــن ،ال ـ ـ ـ ــذي أك ــدت ــه
التوجيهات السامية لصاحب السمو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد الـ ـق ــائ ــد األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ــوات
المسلحة الشيخ نــواف األحمد بتقديم
جميع أشكال الدعم والمساعدة وتقديم
جميع التسهيالت الالزمة لألشقاء في
تونس.
عن
ـي
ـ
س
ـ
ن
ـو
ـ
ت
ـ
ل
ا
ـر
ـ
ي
ـ
ف
ـ
س
ـ
ل
ا
ـر
ـ
ب
ـ
ع
ـدوره،
بـ ـ
ً
اع ـتــزاز وتـقــديــر ب ــاده ق ـيــادة وحـكــومــة
ً
وش ـع ـبــا ل ـل ــدور الـكـبـيــر ال ــذي قــامــت به
الكويت ،من خالل مساندتها لبالده في
ظل الظروف الصحية االستثنائية التي
يمر بها العالم.

ً
الجابر مستقبال السفير التونسي أمس

العلي :استخدام التكنولوجيا الحديثة
هدف استراتيجي لمكافحة الجريمة

ً
ترأس اجتماعا لفريق خطة تكنولوجيا المعلومات
●

محمد الشرهان

أكـ ـ ـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة،
ال ـش ـي ــخ ث ــام ــر ال ـع ـل ــي ،أهـمـيــة
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي وال ـت ـحــديــث
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي
داخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع ق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات
ال ـمــؤس ـســة األم ـن ـي ــة ،لـتـطــويــر
الـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
األ مـنـيــة بالتنسيق مــع جهاز
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
واالتصاالت.
جاء ذلك خالل ترؤس العلي،
أم ـ ــس ،اج ـت ـمــاعــا ل ـفــريــق عمل
مشروع وضع وتنفيذ الخطة
اإلس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ال ـخ ـم ـس ـي ــة
ل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات،
ب ـح ـض ــور ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـســاعــد
لـ ـش ــؤون الـ ـم ــرور وال ـع ـم ـل ـيــات
رئـ ـي ــس ف ــري ــق ع ـم ــل م ـشــاريــع
المرور والعمليات اللواء جمال
ال ـص ــاي ــغ ،وال ــوك ـي ــل الـمـســاعــد
لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،رئـ ـي ــس
فريق عمل الدعم المالي فواز
المشعان ،ورئيس فريق الدعم
ال ـت ـق ـنــي ل ـق ـط ــاع تـكـنــولــوجـيــا
المعلومات واالتصاالت العقيد
م .أسامة الوهيب.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى أن

ً
العلي مترئسا االجتماع أمس
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ال ـحــدي ـثــة ه ــدف إسـتــراتـيـجــي
ف ــي شـتــى ال ـم ـجــاالت األمـنـيــة،
بـهــدف ربــط جميع القطاعات
األمنية بأحدث ما توصلت إليه
التكنولوجيا الحديثة ،والتي
تساهم فــي مكافحة الجريمة
ب ـش ـت ــى ص ـ ــوره ـ ــا ،واالرتـ ـ ـق ـ ــاء

وأوضــح المركز أن القانون اشترط توقيع المسؤول المباشر
والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين وعدم جواز
الجمع بين المكافأة وأي مكافآت أخــرى صرفت خالل الفترة من
 24فبراير  2020حتى  31مايو  ،2020كتعويض عن األعمال ذاتها،
وبعد أخذ موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.

وزير اإلعالم :أحلنا برنامجين...

ً
ثم أحالت أوراق التحقيق والمستندات إلى «نزاهة» ،مضيفا :أما
بشأن البالغين اآلخرين فقد جمعت الوزارة المستندات ذات الصلة
وقدمتها إلى الهيئة مباشرة.
ُ
وأوضح أن الوزارة لم ت ِحل أي بالغات إلى النيابة العامة تتضمن
شبهة التعدي على المال العام ،بل أحالتها إلى «نزاهة».
وأكــد أنه لم يتم تقديم بالغات إلى الهيئة ضد أي مسؤول بـ
«كونا» تتعلق بشبهة جريمة التعدي على المال العام ،في حين
أحـيــل إليها مــوضــوع واح ــد يتعلق بالمجلس الــوطـنــي للثقافة

بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـت ــي
تقدمها كل قطاعات «الداخلية»
الخدمية ،وإنـجــاز المعامالت
بكل سهولة ويسر.
وأع ــرب عــن شكره وتقديره
ل ـف ــري ــق ع ـم ــل م ـ ـشـ ــروع وض ــع
وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية
ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـس ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا

المعلومات على الجهد ا لــذي
ً
قـ ــامـ ــوا بـ ـ ــه ،م ـب ــدي ــا عـ ـ ـ ــددا مــن
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات وال ـت ــوج ـي ـه ــات،
استكماال لما استمع اليه من
فريق المشروع.

ً
والفنون واآلداب ،فضال عن حالتين تخصان قضايا المال العام.
إلى ذلك ،أحالت «نزاهة» قياديين سابقين وموظفين في وزارة
األشغال إلى النيابة العامة ،بشبهة ارتكاب جريمة اإلضرار غير
العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة  14من القانون  1993/1بشأن
حماية األموال العامة.
وأكـ ـ ــدت ال ـه ـي ـئــة ،ف ــي ب ـي ــان ،أم ـ ــس ،عــزم ـهــا م ــواص ـل ــة الـجـهــود
واإلجراءات بشأن فحص وجمع االستدالالت والتحريات في جميع
البالغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
وثمنت دور المبلغين في مساعدتها للوصول إلى المعلومات
والبيانات الالزمة عن وقائع الفساد ،مؤكدة التزامها بتوفير أقصى
درج ــات الحماية والـســريــة الــازمــة لـهــم ،والـتــي فرضها القانون
والالئحة التنفيذية.

ةديرجلا
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محليات
«الصحة» :تعهدات «الصفوف األمامية» إلكترونية

ً
ً
تسهيال على الموظفين ومنعا لالزدحام في مرافق الوزارة
عادل سامي

عدم تمكن
موظف
«بدون» من
صرف راتبه
يعود لقيود
مصرفية
ال تتعلق
بجهة عمله

أوقفت وزارة الصحة العمل
ب ـ ــاإلق ـ ــرار وال ـت ـع ـه ــد ال ـخ ــاص
بـمـكــافــآت الـصـفــوف األمــامـيــة
ً
ال ــورق ــي م ــؤق ـت ــا واس ـت ـبــدل ـتــه
بآخر إلكتروني.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ص ـح ـيــة
مطلعة لـ ـ «ال ـجــريــدة» ،إن هــذه
الـ ـخـ ـط ــوة ج ـ ـ ــاءت بـ ـع ــدم ــا تــم
رصد مشاهد الزحام الشديد
فـ ـ ـ ــي أكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن م ـس ـت ـش ـف ــى
وم ــرف ــق ص ـحــي ،مــوضـحــة أن
إي ـ ـقـ ــاف ال ـع ـم ــل الـ ــورقـ ــي ج ــاء
ً
أي ـ ـضـ ــا بـ ـه ــدف إع ـ ـ ــادة تـقـيـيــم
اآللـ ـ ـي ـ ــة وجـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـت ــدف ـق ــات
مــن الـمــوظـفـيــن عـلــى الـمــرافــق
الصحية المختلفة.
وأش ــارت المصادر إلــى أنه
سيتم العمل باآللية الجديدة
و هــي توقيع الموظفين على
إقرار التعهد إلكترونيا ،خالل
أي ــام بـهــدف التسهيل عليهم،
ً
وم ـن ـعــا ل ــازدح ــام ف ــي مــرافــق

ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ح ـيــث
ستشهد األيام القليلة المقبلة
توزيع اإلق ــرارات اإللكترونية
على مختلف قطاعاتها.

المكافآت لمستوفي الشروط بغض النظر عن الجنسية
ً
ردا على مــا أث ــاره ن ــواب مجلس األمــة
بـ ـش ــأن حـ ــرمـ ــان «ال ـ ـ ـبـ ـ ــدون» مـ ــن م ـك ــاف ــآت
الـصـفــوف األمــامـيــة ق ــال مجلس الـ ــوزراء،
أ مـ ـ ــس األول ،إن ا لـ ـمـ ـك ــا ف ــآت ت ـش ـم ــل كــل
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فـ ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
المستوفين لضوابط الصرف بغض النظر
ً
عن جنسية الموظف سواء كان كويتيا أو
ً
غير كويتي أو مقيما بصورة غير قانونية.
وقال مركز التواصل الحكومي ،في بيان
تــوضـيـحــي ب ـشــأن الـمـشـمــولـيــن بـمـكــافــأة
ال ـص ـفــوف األم ــام ـي ــة ،إن ــه س ـبــق لمجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء إص ـ ـ ــدار ق ـ ـ ــراره رقـ ــم  686ب ـشــأن
ً
مكافآت الصفوف األمامية مـحــددا فئات
ً
وض ــواب ــط ص ــرف ه ــذه الـمـكــافــأة ،تـقــديــرا
لجهود كل العاملين.
وأضاف أن المكافآت تشمل كل العاملين

فـ ــي الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـم ـس ـتــوف ـيــن
ل ـض ــواب ــط الـ ـص ــرف ال ـم ـع ـي ـن ـيــن بـمــوجــب
ً
قرارات أو عقود أو بنظام االستعانة وفقا
ً
للمقرر قانونا ،ولم يتضمن قرار مجلس
ال ـ ــوزراء أي ق ـيــود فــي ه ــذا ال ـشــأن بحيث
تستحق المكافأة لكل من استوفى شروط
الصرف.
وأوضــح أن القانون رقم  4لسنة 2021
بـشــأن ربــط مـيــزانـيــة ال ـ ــوزارات واإلدارات
الـحـكــومـيــة لـلـسـنــة ال ـمــال ـيــة 2021/2020
لـصــرف مـكــافــأة الـصـفــوف األمــامـيــة نـ ّـص
في مادته األولى على فتح اعتماد إضافي
بمبلغ  600مليون ديـنــار (نـحــو ملياري
دوالر) فــي ميزانية وزارة المالية يؤخذ
من االحتياطي العام للدولة.
ً
وبين أن القانون تضمن عددا من القيود

التي أدرجتها لجنة الميزانيات والحساب
الختامي بمجلس األمة على صرف مكافأة
الصفوف األمامية ،منها عدم جواز صرف
القيمة الخاصة بالمكافأة إال بعد توقيع
إقرار وتعهد من المستفيد ،وبأنه قد اطلع
على قــرار مجلس ال ــوزراء رقــم  686لسنة
 2020وأن حــا ل ـتــه مـسـتــو فـيــة للمعايير
المبينة في القرار.
وقـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـقـ ــانـ ــون اشـ ـ ـت ـ ــرط ت ــوق ـي ــع
المسؤول المباشر والوكيل المساعد على
اسـتـيـفــاء الـمــوظـفـيــن المستحقين وعــدم
جــواز الجمع بين المكافأة وأي مكافآت
أخرى صرفت خالل الفترة من  24فبراير
 2020وحـتــى  31مــايــو  2020كتعويض
عن األعمال ذاتها وبعد أخذ موافقة وزارة
المالية وديوان الخدمة المدنية.

«المحاسبة»« :المواصالت» لم تنفذ «المسح
الهيدروغرافي» في المياه اإلقليمية
«حرمت الكويت من اآلثار اإليجابية المترتبة على االتفاقية»
●

محمد راشد

أكد ديــوان المحاسبة ان وزارة المواصالت لم
تقم بتنفيذ مشروع اتفاقية المسح الهيدروغرافي
في المياه اإلقليمية الكويتية وطباعة الخرائط
ال ـخــاصــة ب ـهــا ،مـنــذ تــوقـيــع م ــذك ــرة الـتـفــاهــم عــام
 ،2010موضحا ان هذا األمر حرم الكويت من اآلثار
اإليجابية المترتبة على االتفاقية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن المسح
الهيدروغرافي له أهمية إقليمية تتمثل في رسم
ال ـحــدود البحرية لـلــدولــة ،وضـمــان حــق السيادة
ع ـلــى ال ـم ـيــاه اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،وال ـع ـمــل ع ـلــى اكـتـشــاف
مصادر التلوث البحري ،والمساهمة في المسح
البحري في سالمة المالحة ودعم النقل البحري،
والمساهمة في رسم خريطة للتضاريس البحرية
والمتغيرات والتقلبات البينية لما فيه من أهمية
كبرى بالمحافظة على حق السيادة للكويت.

وأردف ـ ــت :كـمــا يعتبر الـمـســح الـهـيــدروغــرافــي
المصدر الرئيسي الستكشاف الثروة السمكية
وال ـب ـتــرول ـيــة وال ـم ـعــدن ـيــة ،مـضـيـفــة ان ــه يـســاهــم
فــي توفير الـبـيــانــات األســاسـيــة إلدارة وتطوير
المناطق الساحلية بما في ذلك إنشاء وتطوير
الموانئ والبنية التحتية الساحلية ،والمساعدة
ف ــي ال ـم ـســح ال ـب ـح ــري ب ـتــوف ـيــر ب ـي ــان ــات الـتـنـبــؤ
بــاال نـتـشــار المحتمل للبقع النفطية كـجــزء من
خطط االسـتـجــابــة والـتـعــامــل مــع تـســرب النفط،
فضال عن تحديد خصائص ورسم مواطن الصيد
ومناطق تربية األحياء المائية.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى ان دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة طــالــب
الوزارة ببيان أسباب عدم تنفيذ اتفاقية المسح
الـهـيــدروغــرافــي فــي الـمـيــاه اإلقـلـيـمـيــة الكويتية
وض ــرورة تفعيل مـشــروع االتـفــاقـيــة لالستفادة
منها ،علما بأن هذه المالحظة وردت في السنة
المالية .2020/2019

«الهالل األحمر» :افتتاح «بوث» للتبرعات
بـ «األفنيوز» لخدمة العمل اإلنساني
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـه ـ ــال
االح ـم ــر ،ام ــس ،افـتـتــاح «ب ــوث»
دائ ـ ـ ـ ــم ل ـل ـج ـم ـع ـي ــة ف ـ ــي م ـج ـمــع
االفـ ـنـ ـي ــوز ل ـت ـل ـقــي واس ـت ـق ـب ــال
الـ ـهـ ـب ــات وال ـ ـصـ ــدقـ ــات ل ـخــدمــة
العمل االنساني داخل الكويت
وخارجها.
وقال المدير العام للجمعية
عبدالرحمن العون في تصريح
لـ «كونا» إن هذا االفتتاح يهدف
ال ــى الـتــوســع فــي انـتـشــار عمل
الـجـمـعـيــة ،وت ـفــاعــل المجتمع
بشكل أكبر عبر تسهيل وصول
الـمـتـبــرعـيــن لـتـلـقــي تبرعاتهم
في أماكن وجــودهــم عن طريق
استخدام «الـكــي نــت» فــي جمع
الهبات والصدقات.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـج ـم ـع ـيــة عبر
مــوق ـع ـهــا ف ــي مـجـمــع االف ـن ـيــوز
تـسـتـقـبــل ال ـه ـبــات ال ـم ــادي ــة من
زكوات وصدقات لدعم المشاريع
الخيرية التنموية واالنسانية
داخ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وخـ ــارج ـ ـهـ ــا
لـ ـل ــوص ــول ال ـ ــى أكـ ـب ــر ع ـ ــدد مــن
المستفيدين خصوصا في ظل
أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن «ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
وضعت في هذا الموقع خدمة
جديدة للمتبرعين وهي جهاز

«بوث» الهالل األحمر في مجمع األفنيوز

ال ـت ـب ــرع ال ـن ـق ــدي ال ـ ــذي يسمح
للمتبرع بالمساهمة في أي من
مشاريع الجمعية ،ودفــع قيمة
ال ـت ـبــرع بـفـئــة ن ـقــديــة ف ــي إط ــار
سعي الجمعية لــر فــع مستوى
خـ ــدمـ ــة ال ـم ـت ـب ــرع ـي ــن وت ـق ــدي ــم
خــدمــات أف ـضــل عـبــر الــوســائــل
الحديثة».
وأكـ ـ ــد حـ ــرص أهـ ــل ال ـكــويــت
ال ــذي ــن جـبـلــوا مـنــذ ال ـق ــدم على

إيقاف فوري لبناء قسيمة في «غرب عبدالله المبارك»
● محمد جاسم

جانب من الزحام خالل توقيع تعهد «الصفوف األمامية»
وذك ــرت أن المستفيدين من
الـ ـمـ ـك ــاف ــأة وال ـ ـمـ ــوجـ ــوديـ ــن فــي
ا ل ـخــارج بإمكانهم اآلن توقيع
اإلق ــرار وإرســالــه إلــى «الصحة»

ال ـ ـت ـ ـسـ ــابـ ــق فـ ـ ــي ع ـ ـمـ ــل ال ـخ ـي ــر
ومساعدة اآلخرين في كل مكان،
معربا عن شكره وتقديره لكل
المتبرعين لرفع المعاناة عن
المحتاجين والعمل على توفير
حياة وبيئة صحية واجتماعية
أفضل لهم.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
والمساهمين الى زيارة «بوث»
الجمعية لالطالع على االعمال

الـ ـخـ ـي ــري ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــم ب ـف ـضــل
ت ـ ـبـ ــرعـ ــات ـ ـهـ ــم ومـ ـس ــاهـ ـم ــاتـ ـه ــم
فـ ــي دعـ ـ ــم مـ ـش ــاري ــع ال ـج ـم ـع ـيــة
االنـ ـس ــانـ ـي ــة ،م ـع ــرب ــا ع ــن بــالــغ
ش ـك ــره ل ـج ـم ـيــع ال ـعــام ـل ـيــن فــي
م ـ ـج ـ ـمـ ــع االف ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــوز ال ـ ـشـ ــريـ ــك
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي ل ـل ـج ـم ـع ـي ــة،
وع ـ ـلـ ــى ال ـت ـن ـس ـي ــق والـ ـتـ ـع ــاون
لجمع الـهـبــات مــن المواطنين
والمقيمين.

البلدية :رفع الجاهزية لمراقبة
عودة أنشطة األطفال اليوم

ً
إل ـك ـتــرون ـيــا .وأوض ـح ــت أن ــه تم
تكليف إدارة نظم المعلومات
بإعداد رابط إلكتروني لتحميل
وإرسـ ـ ـ ــال اإلقـ ـ ـ ــرار ب ـع ــد تــوقـيــع
الموظف المستفيد من المكافأة
عليه.

صرف راتب
في موضوع منفصل ،أكدت
الوزارة أن عدم تمكن موظف من
المقيمين بصورة غير قانونية
من صرف راتبه يعود إلى قيود
مـصــر فـيــة تـنـظـيـمـيــة ال تتعلق
بجهة عمله.
وقالت الوزارة في بيان بشأن
مــا تــم تــداولــه حــول عــدم صرف
رات ـ ـ ــب م ــوظ ــف مـ ــن الـمـقـيـمـيــن
ب ـصــورة غـيــر قــانــونـيــة م ــدة 14
ً
شهرا ،إن راتب الموظف يحول
إل ـ ـ ــى حـ ـس ــاب ــه بـ ـصـ ـف ــة دوري ـ ـ ــة
ً
منتظمة ،وفقا للوائح والقواعد
واآللـ ـي ــات الـمـنـظـمــة ل ــذل ــك ،وان
وزارة الـصـحــة ال تـمـنــع صــرف
راتــب أي موظف دون أن يكون
هناك إطار قانوني بشأنه.

أك ـ ـ ــد الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
لـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــة الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت م ـح ـم ــد
المطيري ،أن الفرق الميدانية
فــي المحافظات جــاهــزة لبدء
مراقبة عودة العمل في األماكن
الـ ـخ ــاص ــة ب ــأن ـش ـط ــة األطـ ـف ــال
اليوم.
وقال المطيري لـ «الجريدة»،
إن البلدية ستكثف جوالتها
الـمـيــدانـيــة خ ــال ال ـيــوم األول
م ـ ـ ـ ــن ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ع ـ ـ ـ ــودة
أن ـش ـطــة األطـ ـف ــال؛ لـل ـتــأكــد من
م ـ ــدى االلـ ـ ـت ـ ــزام بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات
واإلجـ ــراءات الـتــي أوص ــت بها
ال ـل ـج ـن ــة ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة لـتـطـبـيــق
االشتراطات الصحية.
ولفت إلى أن البلدية تسعى
إل ـ ـ ــى وض ـ ـ ــع آلـ ـ ـي ـ ــات جـ ــديـ ــدة،
وإعادة توزيع الفرق الميدانية،
خ ــاص ــة ب ـع ــد أن وض ـ ــع عـلــى
عــات ـق ـهــا م ـه ـمــات ك ـب ـيــرة مـنــذ
ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ج ــائـ ـح ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا،
م ـم ــا أدى إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم ال ـف ــرق
جهودا تفوق طاقتها من أجل
المحافظة على وتيرة العمل.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أوضـحــت
ال ـب ـل ــديــة أن ـه ــا أوقـ ـف ــت أع ـم ــال
بناء قسيمة تحت اإلنشاء في
منطقة غــرب عبدالله المبارك
بـشـكــل ف ــوري بـعــد مخالفتها
ألن ـظ ـمــة ال ـب ـن ــاء ،ب ـب ـنــاء أدوار
إضافية ،موضحة أنها تعمل
على إصدار العقوبات الخاصة
بمخالفة لــوائــح ونـظــم البناء
مــن جــانــب اإلدارة المختصة،
إضافة إلى إحالة ملف القسيمة
إلى القضاء.
وق ــال ــت ال ـب ـلــديــة ،ف ــي بـيــان
أمــس ،إن اإلج ــراءات المتخذة
ً
ً
ً
حاليا تضمنت إ يـقــا فــا فوريا

محمد المطيري

ً
وت ــوجـ ـي ــه إنـ ـ ـ ـ ــذار ،فـ ـض ــا عــن
تحرير محضر مخالفة بحصر
جميع أعمال البناء المخالفة
في القسيمة.
وبـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــت الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــة أن ـ ـهـ ــا
سـتـسـتـكـمــل بــاقــي اإلجـ ـ ــراءات
القانونية بعد تحرير محضر
م ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــة بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة ل ــرخـ ـص ــة ال ـب ـن ــاء
وإحالته إلى اإلدارة القانونية،
ً
وكذلك توجيه كتاب متضمنا
ً
ً
تقريرا خاصا باألخطاء الفنية
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة ل ــرخـ ـص ــة ال ـب ـن ــاء
إلــى إدارة األنـظـمــة الهندسية
إلعــداد تقرير نهائي وعرضه
َ
عـلــى لـجـنــتــي م ــزاول ــة المهنة
وتصنيف المقاولين التخاذ
العقوبات الالزمة بحق المكتب
الهندسي والمقاول.
وش ــددت عـلــى أن ــه فــي حــال
ثبت ارتكاب المقاول لمخالفات
فإن العقوبة ستصل إلى شطبه
من سجل تصنيف المقاولين
لدى بلدية الكويت ،إلى جانب
إ يـقــاف المكتب الهندسي عن
نشاط اإلشراف.

سلة أخبار
محافظ الجهراء يرعى تكريم
حفظة القرآن بـ «التراث»
نظمت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي في محافظة
ً
الجهراء ،أمس ،حفال لتخرج
عدد من حفظة كتاب الله
القرآن الكريم من طلبة مركز
التراث لتحفيظ القرآن التابع
لفرع الجمعية ،تحت رعاية
محافظ الجهراء ناصر
الحجرف.
وذكرت الجمعية ،في بيان،
أمس ،أن ثمانية من الطلبة
الذين التحقوا بها أتموا
حفظ كتاب الله كامال،
والحمد لله ،وأن هذا الحفل
ُيقام بالدرجة األولى لتكريم
هؤالء الحفظة.
من جهة أخرى ،أعلن فرع
الجمعية في ضاحية صباح
السالم إقامة درس بعنوان
«إصالح القلوب» يلقيه
الشيخ د .عادل المطيرات.

«الزراعة» :ال عالقة لنا
بإزالة سدرة «القاهرة»
نفت هيئة الزراعة والثروة
السمكية أي عالقة لها بإزالة
شجرة السدرة الواقعة على
طريق القاهرة في مدخل
منطقة الدعية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم
الهيئة طالل الديحاني ،في
تصريح صحافي أمس،
ً
ردا على ما أثير عن إزالة
الشجرة ،بأن الهيئة العامة
للطرق بصدد مشروع
لتطوير طريق القاهرة
وإزالة الشجرة ضمنه،
مؤكدا أن الهيئة ليس لها
أي عالقة وليست مسؤولة
عن اإلزالة.

٤

محليات

ةديرجلا
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العجيل :تركيا دولة محورية ومهمة
يشارك في حفل افتتاح السنة القضائية التركية 2022 -2021

ً
العجيل متوسطا الوفد القضائي قبيل مغادرته إلى تركيا أمس
ق ــال رئ ـيــس الـمـجـلــس األع ـلــى
للقضاء ،رئيس محكمة التمييز
المستشار أحمد العجيل ،أمس،
إن ال ـك ــوي ــت وت ــرك ـي ــا تــربـطـهـمــا
ً
عــاقــات صــداقــة وط ـيــدة ،مشيرا
إلى أن الموقف التركي إبان الغزو
الـعــراقــي للكويت عــام  1990كان
ً
ً
مميزا وداعما للحق الكويتي.
جـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
للمستشار العجيل ل ـ « كــو نــا»،
قـبـيــل م ـغــادرتــه إل ــى الـعــاصـمــة
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرة ،ع ـ ـلـ ــى رأس
وف ــد قـضــائــي رف ـيــع الـمـسـتــوى
للمشاركة في حفل افتتاح السنة

محافظ األحمدي :الشباب
ركيزة بناء الوطن

local@aljarida●com

واشنطن تجدد شكرها للكويت على
دعمها العبور لألميركيين من أفغانستان

جانب من عمليات اإلجالء من أفغانستان عبر الكويت
القضائية التركية .2022-2021
وذكــر العجيل أنــه سيشارك
خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة فـ ـ ــي حـ ـض ــور
الـ ـن ــدوة ال ــدول ـي ــة ح ــول الـتـمـيــز
في المحاكم العليا ،إلى جانب
حـ ـض ــور ح ـف ــل افـ ـتـ ـت ــاح مـبـنــى
محكمة النقض التركية بحضور
الــرئـيــس رج ــب طـيــب إردوغـ ــان
ووفود قضائية من دول العالم.
وأض ـ ــاف أن ت ـب ــادل ال ــزي ــارات
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ال ـصــدي ـق ـيــن مـهــم
لبحث أوجه التعاون المشترك في
المجال القضائي والقانوني ،كما
أنها تساهم في تبادل الخبرات

ً
بـيــن الـكــويــت وتــركـيــا ،الف ـتــا إلــى
ه ــذه ال ــزي ــارة ت ــأت ــي ع ـقــب زي ــارة
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـق ـضــاء الـتــركــي
ً
للكويت مؤخرا.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ت ـ ـك ـ ــرار
الــزيــارات الرسمية بين البلدين
ك ــون تــركـيــا تمثل للكويت دولــة
محورية ومهمة وتربطهما عالقة
صداقة وطـيــدة .ويــرافــق العجيل
فـ ــي الـ ـ ــزيـ ـ ــارة رئـ ـي ــس ال ـم ـح ـك ـمــة
الـكـلـيــة الـمـسـتـشــار عبداللطيف
الثنيان ووكيل وزارة العدل عمر
الشرقاوي وممثلين من «األعلى
للقضاء» و«العدل».

●

ربيع كالس

ّ ً
ّ
مجددا عن
عبرت وزارة الخارجية األميركية
امـتـنــانـهــا لـلـكــويــت ودول خليجية أخ ــرى على
دعمهم للعبور اآل م ــن لألميركيين وغيرهم من
الذين تم إجالؤهم من أفغانستان.
وذكر قسم شؤون الشرق األدنى في (الخارجية)
األمـيــركـيــة فــي سلسلة تـغــريــدات عـلــى «تــويـتــر»،
أم ـ ــس :نـعـمــل ب ــا ك ـلــل وع ـل ــى م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة مع
شركاء ما بين الوكاالت لضمان عودة المواطنين
األميركيين بأمان إلى منازلهم ،وتحقيق أقصى
قـ ــدر م ــن ع ـم ـل ـيــات اإلج ـ ـ ــاء ل ـشــركــائ ـنــا األف ـغ ــان
وغيرهم.
وأضـ ــافـ ــت :ف ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،ن ـح ــن مـمـتـنــون

«الحرس الوطني» يهدي «المراسم»
إلى «الداخلية» و«الدفاع» و«اإلطفاء»

أكد محافظ األحمدي ،الشيخ فواز الخالد ،أن شباب الكويت
كانوا وسيظلون ركيزة بناء وتنمية ونهضة الوطن ،وأن اآلمال
ً
المعقودة عليهم ال حدود لها ،مثمنا الرعاية الغامرة التي توليهم
إياها الحكومة بمختلف مؤسساتها.
جاء ذلك في ختام لقاء المحافظ ،أمس ،أعضاء مجلس الشباب
الكويتيين عن المحافظة عبدالرحمن راشــد العازمي ،وصالح
عبدالباري الشمري ،ووائل عبدالرزاق العنزي ،ودالل بدر ثاني،
هنأهم خالله بالفوز بعضوية هذا الصرح الشبابي المهم.
واطلع الشيخ فــواز خالل اللقاء على مقومات فوز األعضاء،
ومسيرة تحقيقهم لــه ،وســط منافسة شــديــدة ،ونــوه بالجهود
الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة للشباب ألجل خروج المجلس
إلى حيز الوجود وعلى النحو المنشود.

السهيل خالل تسلمه نسخة من الكتاب

●

محمد الشرهان

زار رئيس فرع الموسيقى بالحرس الوطني
العقيد عبدالناصر أحمد ،وركن أول مراسم الرائد
محمد سلمان ،وزارتــي الداخلية والدفاع ،وقوة
اإلطـفــاء الـعــام ،فــي إط ــار الـتـعــاون المشترك بين
الجهات العسكرية.
والـتـقــى العقيد أحـمــد والــركــن سـلـمــان ،وكيل

«الــداخـلـيــة» الـفــريــق عـصــام الـنـهــام ،ورئـيــس قوة
اإلطفاء العام الفريق خالد المكراد ،ورئيس فرع
التوجيه والـعــاقــات الـعــامــة ب ـ «ال ــدف ــاع» العقيد
ركن السهيل ،إلهدائهم نسخة من كتاب «مراسم
الحرس الوطني الكويتي».
وأك ــد العقيد أحـمــد أن الكتاب يــرســخ مفهوم
االلتزام بقواعد المراسم في الجهات العسكرية،
والعمل بها في المناسبات المختلفة.

ً
«مباحث اإلقامة» تضبط مكتبا
ً
وهميا للعمالة المنزلية
●

محمد الشرهان

تمكنت اإلدارة العامة لمباحث شؤون اإلقامة من ضبط مكتب
وهمي للعمالة المنزلية ،يديره مقيم من جنسية عربية ،و 12عاملة
منزلية من جنسيات آسيوية مخالفات لقانون اإلقامة ،ومسجل
بحقهن بالغات تغيب.
وفي التفاصيل التي رواها لـ«الجريدة» مصدر أمني ،أن معلومات
وردت إلى رجال مباحث اإلدارة العامة لمباحث شؤون اإلقامة -إدارة
متابعة المخالفين تفيد بنشاط مدير مكتب للعمالة المنزلية من
جنسية عربية بإيواء وتشغيل العمالة المخالفة لقانون اإلقامة
بنظام العمل اليومي ،وبعد عمل التحريات والتأكد منها ،وأخذ
اإلذن القانوني تمت مداهمة المكتب ،وضبط المدير و 12عاملة
منزلية من جنسيات آسيوية يعملن به.
وأضاف المصدر ان المتهم الرئيسي في إدارة المكتب اعترف
لرجال مباحث اإلقامة ،خالل التحقيق معه ،أنه يدير المكتب منذ
أكثر من عام ،وان أزمة «كورونا» ساهمت في ازدياد نشاطه ،لعدم
وجود عمالة منزلية بالبالد ،مشيرا إلى أن رجال المباحث أحالوا
المتهمين الى جهات االختصاص التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم.

لـلـكــويــت وق ـطــر واإلم ـ ـ ــارات وال ـب ـحــريــن لدعمهم
للعبور اآلمــن لمواطنينا األميركيين والشركاء
األفغان وغيرهم من األشخاص الذين تم إجالؤهم
من أفغانستان ،حيث كان شركاؤنا الخليجيون
في طليعة هذه الجهود.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت فـ ـ ــي تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى :ب ـف ـضــل
مساعدتهم ،تمكنا من عبور آالف األشخاص من
الخليج ،وإرس ــال مئات المواطنين األميركيين
إلى الواليات المتحدة وآالف األفغان إلى قواعد
في أوروبا ،مشيرة إلى استمرار الرحالت الجوية
بدعم سخي من هذه الدول.

«السكنية» :توزيع  111قسيمة
بـ«جنوب مدينة صباح األحمد»
أع ـل ـن ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة
للرعاية السكنية توزيع الدفعة
( )14مــن الضاحية الثالثة في
الـ ـقـ ـس ــائ ــم ال ـح ـك ــوم ـي ــة ج ـن ــوب
م ــدي ـن ــة صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،ال ـتــي
تـ ـشـ ـتـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى  111ق ـس ـي ـمــة
لـ ـلـ ـمـ ـخـ ـص ــص ل ـ ـهـ ــم ح ـ ـتـ ــى 30
ديسمبر .2014
وقــالــت الـمــؤسـســة ،فــي بيان
صـحــافــي ،أم ــس ،إن ـهــا سـتــوزع
ً
ب ـط ــاق ــات ال ـق ــرع ــة غ ـ ــدا واألحـ ــد
المقبل ،في حين سيتم توزيع
بطاقات االحتياط يومي االثنين
وال ـث ــاث ــاء الـمـقـبـلـيــن ،ع ـلــى أن
يتم إجــراء القرعة يوم األربعاء
المقبل.
ودعــت المواطنين المدرجة
أسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاؤه ـ ـ ــم إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـضـ ــور
ً
شخصيا لمبنى المؤسسة في
منطقة جنوب السرة الساعة 9

ً
صباحا في المواعيد المحددة
م ـص ـط ـح ـب ـيــن م ـع ـه ــم ال ـب ـطــاقــة
ال ـم ــدن ـي ــة وقـ ـ ـ ــرار الـتـخـصـيــص
لتسلم بطاقة القرعة.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـصـ ــص ل ـ ـه ـ ــم الـ ـقـ ـس ــائ ــم
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي هـ ــذه الـمـنـطـقــة
ولم ترد أسماؤهم إلى الحضور
ل ـم ـب ـن ــى الـ ـم ــؤسـ ـس ــة فـ ــي ت ـم ــام
ً
الساعة  9صباحا يومي  6و7
سبتمبر ا لـمـقـبــل مصطحبين
مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــم قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـي ــص
والبطاقة المدنية للدخول ضمن
االحتياط.

سلة أخبار
«الخيرية» تدشن مسجد
اللهيب بإندونيسيا
وضعت الهيئة الخيرية
اإلسالمية العاملية حجر
أساس مسجد املرحوم علي
صالح اللهيب في قرية الشيخ
صباح األحمد بمدينة قاروت
اإلندونيسية.
وقال املشرف العام على قرية
الشيخ صباح األحمد في
إندونيسيا م .أحمد الهولي،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن الهيئة الخيرية اعتمدت
مشروع بناء جامع املرحوم
الشيخ علي صالح اللهيب -
رحمه الله  -بقيمة  543ألف
دوالر ،من عائد وقفه بالهيئة،
بالتعاون مع الجمعية
اإلندونيسية الكويتية
الخيرية.
وأشار الهولي إلى أن املسجد
يتكون من طابقني وغرفة
لإلمام وأماكن للوضوء،
ومنارة بارتفاع  33مترا ،ويقع
على مساحة  1352مترا مربعا،
مصل،
ويتسع ألكثر من 2000
ٍ
ُ
ويعد أكبر مسجد بالقرية.
من جانبهَّ ،
عبر رئيس
الجمعية اإلندونيسية
الكويتية الخيرية الشيخ
صالح الدين معطي عن الشكر
والتقدير ألسرة املرحوم
علي صالح اللهيب ،لتبرعها
السخي ببناء مسجد اللهيب
بقرية قائد اإلنسانية ،رحمه
الله.

«زكاة األندلس» لدعم
مشروع حفر اآلبار
دعا مدير زكاة األندلس،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،زيد الهاملي،
املحسنني وأهل الخير إلى
التبرع ملشروع حفر اآلبار
الذي تنفذه "زكاة األندلس"
في العديد من دول العالم،
مشيرا إلى أن تكلفة البئر
تتفاوت تبعًا لحجم وعمق
البئر وأعدد املستفيدين.
وقال الهاملي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن تكلفة
البئر االرتوازية تبدأ من
 600دينار ،ويستفيد منها
 400شخص ،وهناك آبار
ارتوازية في بعض الدول
اإلفريقية تصل تكلفتها إلى
 14ألف دينار ،ويستفيد
منها ما يقرب من 5000
شخص ،مضيفًا" :يتم
تنفيذ مشاريع اآلبار في
العديد من الدول بإفريقيا
وآسيا ،وغيرها من الدول
املستفيدة".

ةديرجلا
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محليات

ً
«اإلطفاء» :إغالق  21منشأة إداريا لمخالفتها اشتراطات السالمة
local@aljarida●com

●

محمد الشرهان

أغ ـل ــق ق ـط ــاع ال ــوق ــاي ــة ب ـق ــوة االطـ ـف ــاء ال ـع ــام 21
مـ ـنـ ـش ــآة مـ ـخ ــالـ ـف ــة لـ ــاش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ــوق ــائـ ـي ــة فــي
محافظات الجهراء ومبارك الكبير والفروانية ،بعد
صدور قرار من رئيس القوة الفريق خالد المكراد،
لعدم التزامها باشتراطات السالمة.
وقـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـع ــا ق ــات ال ـعــامــة واالعـ ــام
بقوة اإلطفاء العقيد محمد الغريب ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن "اإلطفاء" شددت على أصحاب
الـمـبــانــي واألن ـش ـطــة الـمـخـتـلـفــة مــن خ ــال جــوالت
مـيــدانـيــة ســابـقــة ،ب ـضــرورة االل ـت ــزام بــاشـتــراطــات
ً
السالمة والوقاية من الحريق ،حرصا على سالمة
األرواح والممتلكات واألمن المجتمعي ،ولكن لم
يلتزم أصحاب هذه المنشآت ،مما أدى الى إصدار
القرار بإغالقها.
وأ ضــاف الغريب أن "اإل طـفــاء" ،ممثلة في قطاع
الوقاية ،مستمرة في مالحقة اي مخالفات تشكل
خطرا على ارواح الناس واالمن المجتمعي ،الفتا
إلى أن التعليمات بهذا الشأن واضحة وصريحة
وال تقبل القسمة على اثنين.

جانب من إغالق إحدى المنشآت المخالفة
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زوايا ورؤى
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opinion@aljarida●com

د .بالل عقل الصنديد*

جو شيه جوزيف وو*

bilalsandid@hotmail.com

ً ً
تخيل نظاما أمميا أكثر
مرونة بمشاركة تايوان

جنكيز خان ...وعبداللهيان ...و«األميركان»
ما يجري من أفغانستان
إلى لبنان هو ،بعبارات
بسيطة ومؤلمة ،في
سياق المخطط إلبقاء ً
منهكة اقتصاديا
بالدنا ً
واجتماعيا ،تتنازعها
الصراعات بين أطراف
اإلسالم السياسي على
اختالف مذاهبه وأفكاره،
ويتحكم في مفاصلها
الرئيسة ظهور مفاجئ
لعمالء مموهين
بمسميات جاذبة أو
بأشكال الفتة.

ينسب إلى القائد ﺍﻟﻤﻐﻮﻟﻲ «جنكيز خان» أنه عندما
عـجــز عــن اقـتـحــام مــديـنــة «ب ـخ ــارى» كـتــب ألهـلـهــا« :مــن
وقف معنا فهو آمن» ،فانقسم المحاصرون بين جانب
مستسلم ومن ثم متعاون ،وآخر ثابت حتى النصر أو
الـشـهــادة ،وبعد أن بسط المغول سيطرتهم سارعوا
إلى ذبح المتعاملين على وقع مقولة قائدهم الشهيرة:
«لو كان يؤمن جانبهم لما غدروا بإخوانهم من أجلنا
نحن الغرباء».
ً
ً
لقد كــان الف ـتــا ،دون أن يـكــون مستغربا ،مــا نقلته
وسائل اإلعــام المرئي من مطار «كــابــول» الــذي شهد
ف ــوض ــى ع ــارم ــة ت ـع ـكــس ح ــال ــة ال ـه ـل ــع ال ـت ــي يـعـيـشـهــا
األفغان المتعاونون مع الواليات المتحدة األميركية
عقب السيطرة المفاجئة لحركة «طالبان» على معظم
ً
األراضــي األفغانية بأسلحة وآليات ّ
يرجح كثيرا أنها
مــن مخلفات الـقــوات األميركية المنسحبة ،وذل ــك مع
ح ـضــور ق ــوي لــ«جـبـهــة ال ـم ـقــاومــة الــوط ـن ـيــة» الــوريــث
الشرعي لـ«تحالف الشمال» بقيادة «أحمد شاه مسعود»،
ً
الطاجيكي المرضي عنه أورو ب ـيــا والمتلقي تعليمه
ّ
والمتحصن مع قواته في وادي «بنجشير»
في إيــران،
الصعب التضاريس.
وقد سبق ذلك قبل سنوات ،غرابة سيطرة «داعش»
خالل أيام على جزء كبير من دولتين متراميتي األطراف،
وغرابة اختفائها بغفلة من الزمن ،األمــر الــذي ال يقل
غرابة عن «الخطأ» الذي أعلنته القوات األميركية حين
أسـقـطــت طــائــراتـهــا كمية مـهــولــة مــن الـعـتــاد والـمــؤنــة
على مخيمات التنظيم اإلرهــابــي في حين أنها كانت
متجهة لــدعــم ال ـقــوات الـكــرديــة الحليفة على الـحــدود
ً
السورية-التركية ،وذلك استتباعا لما سبق أن شهده
ً
ً
العالم من حروب -مدعومة إعالميا ،مرهقة اقتصاديا،
ً
وقاسية إنسانيا -ضد إرهاب «القاعدة» والمجموعات
ً
األصــولـيــة ،خــرجــت منها ال ــدول والـشـعــوب أكـثــر فقرا
ً
ً
ً
وتخلفا وتعصبا وانقساما!
وفــي خضم كل ذلــك ينعقد مؤتمر بغداد «للتعاون
والشراكة» الذي حاز اهتماما أميركيا-أوروبيا واضحا

وداال ،وتمثل الحضور اإليراني فيه بوزير خارجيتها
«عبد اللهيان» الذي حطت طائرته عقب المؤتمر مباشرة
فــي دمشق ليتحدث مــن هناك عــن «ترتيبات إقليمية
جديدة مقبلة» بعناوين اقتصادية ،سياسية وأمنية،
يأتي في مقدمتها «إنهاء الوجود العسكري األميركي»
في سورية ،وانسحاب قوات واشنطن من العراق نهاية
العام ،ناهيك عن ملف النفط اللبناني و»مصير إمدادات
الوقود» التي طلبها حزب الله من إيران.
وبــالــدخــول ال ــى ال ـشــأن الـلـبـنــانــي ،ب ــرزت فــي اآلون ــة
ً
األخـ ـي ــرة ب ـعــض ال ــدع ــوات لـلـتــوجــه ال ـس ـيــاســي شــرقــا
ول ـل ـت ـكــامــل االق ـت ـص ــادي م ــع ك ــل م ــن س ــوري ــة واألردن
والـ ـع ــراق ،وف ــي ال ـس ـي ــاق ،اسـتـعـجــل رئ ـيــس الـحـكــومــة
العراقية قبيل سفره الى الواليات المتحدة األميركية
بدعوة الجانب اللبناني لتوقيع صفقة يتم من خاللها
تزويد لبنان بكميات من النفط الخام ،كما أعلن أمين
عام حزب الله ،بلهجة حاسمة وقوية ،انطالق باخرة
نفط إيرانية باتجاه الشواطئ اللبنانية بكسر واضح
للحصار الدولي على الجمهورية اإلسالمية ،وبصمت
ً
أميركي-إسرائيلي مريب ،قد يكون مقصودا إليصال
رسالة القبول أو الضعف!
وبخطوة مفاجئة وسريعة تلت مباشرة اإلعالن عن
انـطــاق الـبــاخــرة اإليــرانـيــة ،قامت السفيرة األميركية
ً
في لبنان بالكشف رسميا عن مساعي حكومتها مع
األردن ل ــزي ــادة إن ـتــاج طــاقـتــه الـكـهــربــائـيــة بــاسـتـخــدام
ً
الغاز المصري تمهيدا الستجرار الكهرباء الى لبنان
عبر األراض ــي الـســوريــة ،األم ــر ال ــذي يلفت النظر الى
التوقيت والمضمون بما ال يمكن أن يتلقفه المحور
المناهض «للشيطان األكـبــر» إال تحت عـنــوان انتقال
السياسة األميركية من الفعل الى ردة الفعل ،وبخاصة
أن المسعى األميركي -في حال تحققه -يتطلب تعاون
الـن ـظــام ال ـس ــوري ال ــذي يـخـضــع لـعـقــوبــات اقـتـصــاديــة
أميركية من خالل قانون «قيصر»!
وفي هذا الحدث أو ذاك ،يهلل المتحمسون لهزيمة
مفترض «لألميركيين» ،حيث يبدو أن الواليات المتحدة

األميركية تتعمد االنكفاء التكتيكي كجزء من خطتها
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـك ـب ــرى ،وب ـغــالــب ال ـم ـن ـطــق ،الـ ــذي ال
ً
ّ ً
ّ
أراه تعلقا تقليديا بنظرية المؤامرة ،يركز المخطط
األميركي للعقد الالحق على استهداف «مبادرة الحزام
والطريق» الصينية دون التورط بمواجهة مباشرة مع
النظام «األحمر» ،وذلك من خالل توجيه ضربة استباقية
لمقومات نجاحها وإدخال «دول المسار» في حالة عدم
استقرار أمني يعدم أو يقلص فرص االستثمار فيها.
وف ــي الـسـيــاق ت ـقــوم ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
بإلهاء ّ
الدب الروسي ومعه الدول والتيارات المتحالفة
والسيما الشيعية ،ببعض العسل ،المتمثل بانتصارات
ً
لحظية من شأنها أن تبقي الشرق منشغال بتداعيات
رعب «البدر السني» من تنامي قوة «الهالل الشيعي»،
مع الحرص التام على إبقاء روسيا ما بعد «بوتين»
ً
أسدا من ورق أضعف من أن يخيف «العم سام» وأعجز
ً
من أن يشاركه فيما سيتفرد به مستقبال من غنائم ال
يمكن أن يتصور حجمها أو يتوقع طبيعتها أولئك
المنتشون باالنتصار أو المستسلمون للواقع والهزيمة
المستدامة!
ً
مــا ن ــراه ال ـيــوم تظهر مفاعيله غ ــدا ،وم ــا ُيـكـتــب في
ً
الكواليس سيتبلور الحقا على خشبة المسرح بالكيفية
ّ
ّ
التي أرادها المنتج وخطها الكاتب وتصورها المخرج،
فـمــا يـجــري مــن أفـغــانـسـتــان ال ــى لـبـنــان ه ــو ،بـعـبــارات
بسيطة ومــؤل ـمــة ،فــي سـيــاق الـمـخـطــط إلب ـقــاء بــادنــا
ً
ً
منهكة اقتصاديا واجتماعيا  ،تتنازعها الصراعات
بين أط ــراف اإلس ــام السياسي على اخـتــاف مذاهبه
وأفكاره ،ويتحكم في مفاصلها الرئيسة ظهور مفاجئ
لعمالء مموهين بمسميات جاذبة أو بأشكال الفتة،
ب ـل ـحــى طــوي ـلــة أو ب ــرب ـط ــات ع ـنــق أن ـي ـق ــة ،وسـيـنـتـهــي
مصيرهم ال ــى مــا قــالــه وفـعـلــه «جنكيز خ ــان» بـعــد أن
يكونوا  -ولألسف  -قد نجحوا في ّ
جر مجتمعهم الى
نفق االنتحار الجماعي.

ألكسندر بونوف*

دروس مفيدة لروسيا
أزمة القيادة األميركية
شمل أول خطاب ألقاه الرئيس األميركي جو بــايــدن ،بعد
مـشــاهــد ال ـفــوضــى وال ـم ــأس ــاة ال ـتــي راف ـق ــت اس ـتــرجــاع حــركــة
ً
«طالبان» سيطرتها على العاصمة األفغانية كابول ،عددا من
التداعيات البارزة بالنسبة إلى روسيا .لقد طرح صيغة جديدة
ّ
عن المهمة األميركية في أفغانستان ودول أخرى حيث تولت
واشنطن اإلشراف على العملية االنتقالية نحو الديمقراطية.
أعفت الواليات المتحدة نفسها من المسؤولية في نهاية
المطاف ألن الجنود األميركيين ،كما قال بايدن« ،ال يستطيعون
ً
أن يخوضوا حربا ال تريد القوات األفغانية خوضها بنفسها
ويموتوا خاللها» ،كذلك ،أعاد بايدن تعريف المهام األميركية
بشكل حـصــري إلــى ضـمــان أمــن الــواليــات
باعتبارها تـهــدف
ٍ
الـمـتـحــدة غ ــداة هـجــوم  11سبتمبر اإلره ــاب ــي ضــد األراض ــي
األميركية ،وبالتالي ال يتعلق الهدف الفعلي ببناء األوطان أو
إرساء الديمقراطية.
ً
ما االستنتاجات التي تستطيع روسيا استخالصها إذا من
هذا التفسير الجديد والضيق للمهام األميركية في الخارج؟
تـكـشــف ت ـجــارب ال ـشــرق األوسـ ــط أن المقتنعين بحصول
معجزة ديموقراطية في أي مكان عن طريق الجهود الخارجية
الـمـنــاسـبــة مـخـطـئــون :لــن تـكــون النتيجة الـنـهــائـيــة مشابهة
لليابان بــل ألفغانستان ،وال تحصل هــذه المعجزات إال من
ً
الداخل وتكون هذه العملية طويلة دوما ،وفي الوقت نفسه ال
يعني االنسحاب من أفغانستان أن الغرب سيتخلى عن مواقعه
بسهولة في األماكن األخرىَ .
بعد هزم «القاعدة» ،لم تتبق للواليات المتحدة أي مصالح
كبرى تعجز عن التخلي عنها ألي سبب في أفغانستان ،لكن
ذلك ال يعني أنها ال تملك مصالح مشابهة في أماكن أخرى أو
أنها ستتخذ الخطوة نفسها هناك.
سيكون أي تقييم من الخبراء االستراتيجيين في الكرملين
ً
ً
ً
متهورا وخطيرا إذا افترضوا تلقائيا أن هزيمة تكتيكية في
مكان واحد ستتكرر في جميع الظروف المحتملة األخرى ،بل
يجب أن يشكك الجميع بالموقف األميركي المرتبط بإنهاء
حروب اآلخرين وإعطاء األولوية ألمن البلد :إذا سمحت الظروف
باسترجاع امتيازات الواليات المتحدة المفقودة كدولة قيادية
ً
وحليفة ،ستقتنص واشنطن تلك الفرصة حتما بقوة متجددة.
على صعيد آخــر ،من الخطير أن يشمت أي طــرف بهزيمة
ً
خصم جيوسياسي تزامنا مع التعاطف مع حركة «طالبان»،
ً
فقد حاول عدد كبير من المعلقين في روسيا وأوكرانيا معا
تطبيق منطق األحــداث الحاصلة في أفغانستان على أماكن
أقرب إلى البلدين :قد تنذر التطورات األخيرة بهرب األميركيين
ً
من كييف مثلما غادروا كابول حديثا ،أو ربما يرحل الروس
من «دونيتسك».
حركة «طــالـبــان» هــي قــوة ُي َ
حسب لها حساب ألنها تشمل
ً
ً
رجاال ليس لديهم ما يخسرونه حرفيا ،لكن ال يمكن قول األمر
نفسه عن معظم الدول األخرى،
إذ ُيعتبر المتشددون اإلسالميون بعيدين كل البعد عن
ً
أكثر الحركات تحفظا بعد الحقبة السوفياتية ،كما أن موقفهم
ً
ً
المعادي لألميركيين ال يجعلهم تلقائيا أ صــد قــاء لموسكو
ودول آسيا الوسطى.
تجدر اإلشارة إلى أن إدارة «طالبان» السابقة في أفغانستان
كانت الحكومة الوحيدة في العالم التي اعترفت بجمهورية
الشيشان إشكيريا التي تشير إلى المنطقة الروسية االنفصالية
في عهد شامل باساييف وأصالن مسخادوف.
الـيــوم ،ستضطر روسـيــا لالختيار بين متابعة عالقاتها
الحسنة مع «طالبان» أو دعم حلفائها التقليديين في شمال
أفغانستان ،أي األفغان األوزبك والطاجيك الذين ّ
يلوحون بأولى
مــؤشــرات المقاومة منذ اآلن ،كما فعلوا خــال التسعينيات،
وح ـتــى لــو حــاولــت مــوسـكــو ه ــذه ال ـمــرة ابـتـكــار مـقــاربــة أكثر
ً
ً
توازنا ،فستشتبه حركة «طالبان» دوما بتحرك روسيا ضدها
في الشمال.
على الجانب الغربي ،يسود احتمال خطير بالقدر نفسه إذا
حاول محبو «اللعبة الكبرى» إعطاء طابع دولي لهزيمتهم :ما
الذي يمنع «طالبان» التي هزمت األميركيين من متابعة مسارها
ً
وهزم الروس والصينيين وأنظمة آسيا الوسطى أيضا؟ ًلحسن
الـحــظ ،ال ت ــزال هــذه األص ــوات خافتة حتى اآلن مـقــارنــة بمن
يدركون مخاطر هذا النوع من المواقف.
ً
للوهلة األولــى ،قد يبدو المفهوم األميركي األكثر تحفظا
ً
لـمـعـنــى ال ـم ـهــام ال ـخــارج ـيــة سـلـبـيــا بــالـنـسـبــة إل ــى األوسـ ــاط
السياسية والعامة في الدول غير الغربية ،بما في ذلك روسيا،
لكن قد يتبين في نهاية المطاف أنه يترافق مع جانب إيجابي.
ً
إذا كان الغرب ينوي فعال إخماد رغبته في إعــادة تشكيل
ً
المجتمعات األخــرى من الخارج بناء على قيمه ومؤسساته
الـخــاصــة ،فستتمكن ال ــدول األخ ــرى مــن استعمال تلك القيم
ُ
والمؤسسات نفسها بــا خــوف ألنها لــن تعتبر مـجـ ّـرد ِح َيل
وأفخاخ جيوسياسية لتسهيل التوسع األجنبي ،بل ستشبه
ً
مــا كانت عليه أصــا فــي المجتمعات الغربية التي انشغلت
بإحراز التقدم الكتساب القوة وتطوير نفسها :إنها أدوات مهمة
للتنمية االجتماعية والتحديث الداخلي.
* «موسكو تايمز»

* كاتب ومستشار قانوني

لقد اجتاحت جائحة كورونا (كوفيد )19جميع أرجاء العالم،
وأسفرت عن أكثر من  200مليون حالة إصابة و 4ماليين حالة
وفاة ،مما أحدث أضرارا جسيمة اجتماعيا واقتصاديا في دول
العالم المترابطة بال استثناء ،إذ أعاق الوباء حركة التجارة
العالمية ،وأثار مسائل متعددة مثل تفاقم الفقر وركود أنشطة
التعليم وإه ـمــال حــق ال ـم ـســاواة بـيــن الجنسين ،حـيــث كــان
التحدي أشد على الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
ً
ن ـظــرا إل ــى الـمــوجــة الـجــديــدة الـتــي ج ــاء بـهــا مـتـحــور دلتا
الشديد الـعــدوى ،فــإن دول العالم تتطلع من األمــم المتحدة
( )UNتكثيف الجهود إلنهاء األزمة من أجل ضمان التعافي
األفـضــل وإع ــادة البناء بشكل مستدام ،إذ إنها مهمة شاقة
تتطلب تكاتف جميع األطراف المعنية ،ولعله قد حان الوقت
لكي ترحب المنظمة العالمية بانضمام تايوان ،الشريك المهم
الذي على أتم االستعداد لتقديم الدعم والمساندة.
على مدار األشهر القليلة الماضية كانت تايوان مثل العديد
مــن ال ــدول األخ ــرى تــواجــه تــزايــد ح ــاالت اإلصــابــة بفيروس
كــوفـيــد 19بعد قــرابــة عــام مــن الـنـجــاح فــي الـحــد مــن انتشار
الفيروس ،ومع ذلك فقد سيطرت على الوضع بشكل مناسب،
مـمــا أت ــاح لـهــا جــاهــزيــة أفـضــل لـلـتـعــاون مــع ال ــدول الحلفاء
والشركاء لتصدي التحديات التي نجمت عن الوباء .إن قدرة
تايوان المتميزة على احتواء الوباء ،واستجابتها السريعة
لــديـمــومــة الـطـلــب فــي مـنـظــومــة سلسلة ال ـتــوريــد الـعــالـمـيــة،
والمساعدات الجوهرية التي قدمتها لشركائها ،كلها تدل
على حقيقة أنه ال يوجد أسباب مقنعة في إبعاد دور تايوان
البناء من منظومة األمم المتحدة،
وإن منع أعضاء المجتمع المدني التايواني من دخول األمم
المتحدة يخالف التعددية ،ويتعارض مع المبادئ التأسيسية
لــأمــم المتحدة لتعزيز اح ـتــرام حـقــوق اإلن ـســان والـحــريــات
األساسية ،ويعرقل جهود األمم المتحدة الشاملة.
على مدى ستة عقود ظلت تايوان تقدم المساعدات للدول
ال ـشــركــاء فــي جـمـيــع أن ـحــاء ال ـعــالــم ،وم ـنــذ أن تـجـســد جــدول
أعمال  2030للتنمية المستدامة في األمم المتحدة ،أصبحت
تايوان تركز على مساعدة الشركاء في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ( ،)SDGsوأيضا في اآلونة األخيرة صبت جهودها
لمساعدتهم في مكافحة الجائحة والتعافي بعد الجائحة.
وفي الوقت نفسه ،في الداخل ،سعت تايوان إلى تحقيق أهداف
التنمية المستدامة مثل الـمـســاواة بين الجنسين ،والمياه
النظيفة والنظافة الصحية ،والصحة الجيدة والرفاهية،
إذ نقدم حلوال قائمة على االبتكار ومصلحة المجتمع من
خالل التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة
المجتمع ّأجمع.
لقد صنف التقرير العالمي للسعادة  2021الذي أصدرته
شبكة حلول التنمية المستدامة تايوان في المرتبة األولى في
شرق آسيا ،والمرتبة  24في العالم ،وتعكس مؤشرات التقرير
ما يشعر به الشعب في بلده من مساندة النظام االجتماعي له
واإلنجازات التي تحققها الدولة ألهداف التنمية المستدامة.
إن تايوان تسعى إلى نقل تجربتها والتعاون مع شركائها في
العالم لبناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة للجميع.
في الوقت الذي دعت الدول فيه إلى اتخاذ إجراءات مناخية
من أجل إيجاد بيئة صافية من انبعاثات كربونية بحلول عام
 ،2050عملت تايوان بما لديها من الجهود على رسم خريطة
طــريــق نـحــو ذل ــك ،فـقــد أع ــدت م ـســودة تـشــريـعــات مخصصة
لتحقيق الهدف المرجو ،إذ إن مخاطر تغير المناخ ال تتقيد
ً
ً
بالحدود ،وإذا أردنــا مستقبال مستداما فال بد من تضافر
جهود الجميع ،إن تايوان تدرك ذلك ،وتعمل على إيجاد الحل
األنسب لتحويل تحديات تخفيض الكربون إلى فرص جديدة.
أكد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في
خطابه لتولي واليته الثانية للمنصب في يونيو من العام
ً
أن جائحة كوفيد 19كشفت عن أننا في سفينة واحدة خيرا
ً
وشرا ،وأنه ال بد من إشراك جميع األطراف لكي تستفيد األمم
المتحدة والدول والشعوب التي تخدمها.
ً
إذا اآلن وق ــت تـكــاتــف ج ـهــود الـجـمـيــع م ــن أج ــل الـتـعــافــي
واالنتعاش ،فلو أبعدنا شريكا قادرا على تقديم اإلنجازات من
المساهمة ،لكانت خسارة معنوية ومادية للعالم ،إن تايوان
قوة من أجل تحقيق الخير ،لقد حان الوقت إلشــراك تايوان
وجعلها تساعد.
* وزير خارجية تايوان

خافيير سوالنا*

جرعة من الواقعية األوروبية
يميل العالم إلى تقدير
نفوذ االتحاد األوروبي
ألنه يعتمد في عموم
األمر على الحوافز ال
العقوبات ،فضال عن
ذلك ،ينبع نفوذه من
نهج تعددي وتعاوني،
ويكسر نفوذه القبضة
الخانقة التي تفرضها
المنافسة الصينية
األميركية على النظام
العالمي.

ليس من الجائز أن
يرفض األوروبيون
الرضا عن الذات
بتبني نزعة
تراجعية بل من
خالل إجراء تقييم
متزن لمواطن
قوتهم ونقاط
ضعفهم

ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،أصـ ـب ــح ال ـم ـج ــاز غ ــال ـب ــا عـلــى
السرد :تخوض الــواليــات المتحدة والصين حربا من
أج ــل الـتـفــوق الـعــالـمــي فــي م ـجــاالت ال حـصــر لـهــا مثل
التكنولوجيا ،والتجارة ،والدفاع ،والفضاء اإللكتروني،
بل حتى الفضاء الخارجي .الواقع أن ِقـلة من الخبراء
والمثقفين يشككون في اإلجماع العام على أن العالقات
الـصـيـنـيــة األم ـيــرك ـيــة سـتـشـكــل ت ــاري ــخ ال ـق ــرن ال ـحــادي
المشهد الجيوسياسي اليوم على
والعشرين ،لكن تحليل
َ
أنه منتج ثانوي لسباق بين ف َـرسين ممارسة ُمـغ ِـرقة في
التبسيط وعفا عليها الزمن.
إن األب ـيــض واألسـ ــود لـيــس أف ـضــل وسـيـلــة لوصف
عالمنا ،بل ينبغي لنا وصفه كمشهد مختلف األلوان
ألن ـم ــاط مـتـغـيــرة ،ويـمـثــل االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي مـصــدرا
أســاسـيــا ل ـلــون ،فـفــي الـبـيـئــة الــدول ـيــة الـحــالـيــة ،أصبح
االتحاد األوروبــي أقل بــروزا مما ينبغي له ،لكنه أشد
ظهورا مما يتصور.
صحيح أن أوروب ــا متخلفة عــن الــواليــات المتحدة
والـصـيــن فــي تـطــويــر الـتـكـنــولــوجـيــات االسـتــراتـيـجـيــة
مثل أشباه الموصالت والحوسبة الكمومية ،وعندما
يـخــاطــب االت ـح ــاد األوروب ـ ــي بـقـيــة ال ـعــالــم ،ف ــإن صوته
يبدو عادة أقرب إلى النشاز منه إلى السيمفونية ،وفي
ُ
كثير من األحيان تـخ َـمـد أصــوات الجوقات المتناغمة
النادرة ،واآلن يميل العديد من مواطني الكتلة ،الذين
ربما يتذكرون زمنا عندما كانت أوروبا موطنا للقوى
العظمى فــي العالم بــا مـنــازع ،إلــى ازدراء مساهمات
االتحاد األوروبي الحالية واالستخفاف بما يتمتع به
من حيز للمناورة.
لكن ينبغي لنا نحن األوروبيين أن نتحلى بالمزيد
من الثقة في قدراتنا ،ويتعين حتى على المتشككين
أن يــدركــوا أنـنــا ،فــي أقــل تقدير ،أنشأنا سوقا موحدة
ي ـع ـت ـمــد ت ـن ـظ ـي ـم ـهــا قـ ـص ــرا ع ـل ــى م ــؤسـ ـس ــات االتـ ـح ــاد
األوروبي ،ولكن في حين يجب أن ُيـقاس تأثير االتحاد
األوروبـ ــي الـتـجــاري بشكل إجـمــالــي لـهــذا الـسـبــب ،فإن
األطر التحليلية التقليدية تعطي األولوية للدول فرادى.
قادنا هذا النهج ،إلى جانب «الحرب التجارية» الصينية
األميركية ،إلى المبالغة في تقدير وزن الواليات المتحدة
والصين على المستوى االقتصادي ،على حساب أوروبا.
ً
لننظر إلى الحقائق إذا حيث ُي َـعـد االتحاد األوروبي
أكبر ُم َـص ِّـدر للسلع فــي الـعــالــم ،وثــانــي أكبر مستورد
(بعد الواليات المتحدة مباشرة) ،وفي قطاع الخدمات،
تحمل أوروب ــا لــواء القيادة فــي ال ـصــادرات وال ــواردات،
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،يــاحــق االت ـحــاد األوروبـ ــي الــواليــات
المتحدة عن كثب ،ويتقدم على الصين كثيرا ،بوصفه
مزودا ومتلقيا لالستثمار المباشر األجنبي (باستثناء
االستثمارات بين البلدان األعضاء) ،وعندما يتعلق األمر

بمساعدات التنمية الرسمية ،يتقدم االتحاد األوروبي
بوضوح ،حيث يتباهى بإجمالي ُم َـج َّـمـع يتجاوز ضعف
نظيره األميركي.
يتمثل أحد االنتقادات الشائعة لالتحاد األوروبي في
أنه يفتقر إلى «القوة الصارمة» ،وال يخلو هذا االنتقاد
من بعض الحقيقة ،فلم يكن القصد وراء تأسيس االتحاد
األوروبي أن يكون تحالفا عسكريا؛ إنه ليس حلف شمال
األطلسي ،وتــؤكــد الكارثة األفغانية الحاجة إلــى بناء
القدرات العسكرية في أوروبا ،التي تظل شديدة التفتت
وتعتمد على الواليات المتحدة ،لكن هذه القدرات ليست
ضئيلة األهمية بــأي حــال من األح ــوال ،كما يتبين لنا
من عمليات االنتشار العديدة التي ننفذها في الخارج.
عـ ــاوة ع ـلــى ذلـ ــك ،ال ي ـجــوز ل ـنــا أن نـتـجــاهــل الـبـعــد
االقتصادي للقوة الصارمة ،وبمجموع أعضائه ُي َـعـد
االتـحــاد األوروبـ ــي ،ال الصين ،ثاني أكبر اقتصاد في
العالم ،من حيث القيمة االسمية ،أضف إلى هذا عالقاته
التجارية واالستثمارية ،فيتبين لك أن االتحاد األوروبي
يتفوق على منافسيه.
أما عن «القوة الناعمة» المتمثلة في جاذبية االتحاد
األوروبي وقدرته على اإلقناع ،فقد تبدو أكثر نعومة من
أن تشكل أي أهمية في سياق عالمي يتسم بالتوترات
الجيوسياسية الـصــارخــة ،لكن الـقــوة الناعمة تعكس
االتجاهات السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي
تحدد أداء أي دولة أو كتلة في األمدين القريب والبعيد،
وهنا أيضا يبدو االتحاد األوروبي في هيئة طيبة.
يختص مؤشر القوة الناعمة  30بتقييم البلدان وفقا
لست فئات :االمتداد الثقافي والجاذبية الثقافية ،والبنية
األساسية الرقمية وال ـقــدرات فــي مجال الدبلوماسية
الرقمية ،ورأس المال البشري والجاذبية التعليمية،
وس ــاس ــة األعـ ـم ــال والـ ـق ــدرة ع ـلــى اإلبـ ـ ــداع واالب ـت ـك ــار،
والشبكة الدبلوماسية ،وجودة المؤسسات السياسية،
فوفقا لهذا المقياس ،تأتي خمس من أكبر عشر دول في
العالم -وست عشرة دولة من أكبر ثالثين -من االتحاد
األوروبي ،وتحتل الواليات المتحدة المرتبة الخامسة،
والصين المرتبة السابعة والعشرين.
كان هذا في عام  ،2019عندما جرى تجميع القائمة
آخر مرة ،أما اليوم ،فمن المؤكد أن المؤشر ذاته سيولي
أهمية أكبر للصحة العامة ،ورغم أن االتحاد األوروبي،
في ظل أنظمته الصحية من الـطــراز األول ،عانى أكثر
من المتوقع من جائحة مــرض فيروس كــورونــا 2019
(كــوف ـيــد ،)19ف ــإن حملة التطعيم الـتــي يــديــرهــا تتقدم
بخطى سريعة.
على الرغم من البداية البطيئة ،فإن معدل التطعيم
في البلدان األربعة األكثر اكتظاظا بالسكان في الكتلة-
ألـمــانـيــا ،وفــرنـســا ،وإيـطــالـيــا ،وإسـبــانـيــا -تـجــاوز اآلن

نظيره في الواليات المتحدة ،كما أصبحت التزامات
أوروب ــا بتوفير اللقاحات لبقية العالم أكثر طموحا،
أضف إلى هذا صندوق التعافي المشترك من كوفيد،19
فيبدو أداء االتـحــاد األوروب ــي فــي التصدي للجائحة
أكثر احتراما.
ُيـ ـبــدي االت ـحــاد األوروب ـ ــي أيـضــا ري ــادة عــالـمـيــة في
مجاالت حاسمة أخرى ،وخاصة التحول األخضر ،فقد
كــانــت المفوضية األوروب ـيــة لفترة طويلة فــي طليعة
التنظيم البيئي ،وقد أعلنت اآلن ما يسمى ،Fit for 55
وهي استراتيجية معنية بخفض االنبعاثات الغازية
المسببة لالحتباس الحراري الكوبي بنحو  %55بحلول
عــام ( 2030مقارنة بمستويات عــام  .)1990وبتبنيها
فإنها ستشكل في األرجح القواعد والمعايير في بقية
العالم ،من خالل ما أطلقت عليه آنو برادفورد من جامعة
كولومبيا وصف «تأثير بروكسل».
يجسد هــذا التأثير طريقة عمل االتـحــاد األوروب ــي:
العمل من خلف الكواليس إلحداث تغيير ملموس ،وإن
لم يكن مرئيا بالضرورة ،وعلى الرغم من أن أوروبا ال
تزل تحتل موقعا ضعيفا على بعض سالسل التوريد
العالمية ،ورغم أننا أهملنا بعض الصراعات التي تؤثر
علينا بشكل مباشر (كما هي الحال في سورية وليبيا)،
فإن تأثيرها ال يستهان به.
يميل العالم إلى تقدير نفوذ االتحاد األوروبي -وإن
كان ذلك بشكل صامت -ألنه يعتمد في عموم األمر على
الحوافز ال العقوبات ،فضال عن ذلــك ،ينبع نفوذه من
نهج تعددي وتعاوني ،ويكسر نفوذه القبضة الخانقة
التي تفرضها المنافسة الصينية األميركية على النظام
العالمي.
ليس مــن الجائز أن يرفض األوروب ـيــون الــرضــا عن
الذات بتبني نزعة تراجعية ،بل من خالل إجراء تقييم
متزن لمواطن القوة التي نتمتع بها ونقاط الضعف
التي تعيبنا ،وكما يجب أن يذكرنا األداء الرائع الذي
قدمه رياضيونا في دولة األلعاب األوليمبية في طوكيو
هذا العام ،فإن أوروبا قوة ال يستهان بها ،وإذا كان لنا
أن نتمكن من تعزيز مكانتنا العالمية ،فيجب أن نتعلم
كيف نعيش وفقا للمبدأ التالي :االتحاد األوروبي أعظم
من مجموع أجزائه.
* الممثل األعلى األسبق للشؤون الخارجية
والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي ،وأمين عام
منظمة حلف شمال األطلسي ووزير خارجية إسبانيا
سابقا .وحاليا رئيس  EsadeGeoمركز أبحاث
االقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية ،وهو
زميل متميز لدى مؤسسة بروكنجز.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٧٨٦

٧.٤٣١

٥.٥٠٧

2.٤١٣ 2.٨١٠ 3.٣٢٥

شواغر العقارات االستثمارية تحولها إلى «مخازن»!
العديد من «العمارات» تفتقر إلى إجراءات األمن والسالمة وقد تنتج كارثة
سند الشمري

يتعرض القطاع االستثماري
بين فترة وأخرى لحالة من
الركود ،يصاحبها انخفاض
في نسب اإلشغاالت ،خصوصا
وعادة ما
خالل الصيفً ،
يقدم المالك عروضا لجذب
مستأجرين جدد وسد
الشواغر ،كمنح أشهر مجانية،
أو مواقف سيارات مخصصة،
أو تخفيض جزء من اإليجار.

العشوائية في
عمليات التأجير
تخلق عدم توازن
بين القطاعات
العقارية

تعاني العقارات االستثمارية،
منذ فترة ليست قصيرة ،ارتفاع
نـسـبــة ال ـش ــواغ ــر ،ل ـتــأتــي جائحة
"كورونا" وما خلفته من اختالالت
اق ـت ـصــاديــة لـتــرفـعـهــا إلـ ــى نسبة
 15.4فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ح ـي ــث جـعـلــت
هـ ــذه ال ـجــائ ـحــة عـ ـ ــددا ك ـب ـيــرا من
فئة الــوافــديــن ،المشغل الرئيسي
ل ـهــذا ال ـق ـط ــاع ،ي ـه ـمــون بــالــرحـيــل
إل ــى بـلــدانـهــم ،أو تــرحـيــل أســرهــم
ومشاركة السكن مع أقرانهم.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ت ـق ـس ـي ــم ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
االستثمارية إلــى فئتين ،مخالفة
لقوانين البناء والتشييد ،وقامت
بتقسيم الشقة الــواحــدة إلــى أكثر
مــن شـقــة ،وغـيــر مخالفة ملتزمة
بالمخطط التنظيمي للعقار ،إذ
إن األولى ،خصوصا القديمة منها،
كــانــت األكـثــر ض ــررا وارتـفــاعــا في
نسبة الشواغر ،أما الثانية فتأثرها
ً
كان محدودا نوعا ما.
وطوال السنوات الماضية كان
يتعرض القطاع االستثماري بين
فـتــرة وأخـ ــرى لـحــالــة مــن الــركــود،
يـصــاحـبـهــا ان ـخ ـف ــاض ف ــي نسب
اإلشغاالت ،خصوصا خالل فترة
الـصـيــف ،وعـ ــادة مــا يـقــدم الـمــاك
عروضا بغرض جذب مستأجرين
جــدد وســد الشواغر ،ومنها منح
أشهر مجانية أو مواقف سيارات
مخصصة أو تخفيض ج ــزء من
القيمة اإليجارية.
ولكن في ظل الظروف الحالية،
لم تعد تلك العروض ذات جدوى،

خ ـص ــوص ــا م ــع وجـ ـ ــود تــوق ـعــات
ب ــارت ـف ــاع ن ـس ـبــة ال ـش ــواغ ــر خــال
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،وذل ـ ــك بــوجــود
متحورات جديدة قد تعيدنا إلى
ال ـمــربــع األول ،ف ـضــا ع ــن تــوجــه
الـ ــدولـ ــة ن ـح ــو ت ـع ــدي ــل ال ـتــرك ـي ـبــة
السكانية ،مما يعني رحيل المزيد
من الوافدين ،ودخول عدد إضافي
من العقارات في السوق.
ك ــل ت ـلــك ال ـم ـع ـط ـيــات أدت إلــى
بحث المالك عن طرق جديدة لسد
الشواغر المرتفعة في عقاراتهم،
إذ إن ع ـ ــددا ك ـب ـيــرا م ـن ـهــم تــوجــه
نحو تأجيرها ألصحاب األنشطة
ال ـت ـج ــاري ــة ل ـت ـخــزيــن بـضــائـعـهــم،
وبذلك تحولت العديد من العقارات
االستثمارية إلى مخازن ،لتخزين
المواد التي ال تحتاج إلى مبردات
كمواد التنظيف واألواني المنزلية
والملبوسات.
واستغل مالك العقارات الطلب
الـمــرتـفــع عـلــى ال ـم ـخــازن م ــن قبل
أص ـ ـحـ ــاب األنـ ـشـ ـط ــة ال ـت ـج ــاري ــة،
ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن ارت ـ ـفـ ــاع الـقـيـمــة
اإليجارية ،وتحقيق أعلى عائد من
العقار وسد الشواغر.
وفــي المقابل ،يبحث أصحاب
األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة أي ـ ـضـ ــا
عـ ــن عـ ـ ـق ـ ــارات ت ــؤج ــر ش ـق ـق ـهــا أو
سراديبها كمخازن ،إذ إن القيمة
اإليجارية للمخازن في العقارات
ت ـعــد م ـن ـخ ـف ـضــة ،إذا م ــا قــورنــت
بــالـقـيــم اإلي ـج ــاري ــة ف ــي ال ـع ـقــارات
المخصصة كمخازن ،التي تؤجر

ع ـلــى أسـ ــاس ال ـم ـتــر ،وال ـ ــذي أخــذ
يرتفع خــال الفترة الماضية في
ظــل الطلب الـمـتــزايــد ،وال تحتاج
الشقق التي يتم تأجيرها مخازن
الــى تشطيبات عالية ،وهــذا يقلل
من التكاليف والمصروفات على
مالك العقار.
ول ـكــن رغ ــم أن ه ــذا ال ـتــوجــه له
ع ــائ ــد ع ـلــى الـ ـم ــاك ،ف ــإن ــه يحمل
الكثير من المخاطر ،إذ إن معظم
المواد التي يتم تخزينها تعتبر
سامة وعالية الخطورة ،أو قابلة
ل ــاش ـت ـع ــال ،وهـ ـ ــذا خ ـط ــر ي ـحــدق
بـ ـسـ ـك ــان ال ـ ـع ـ ـمـ ــارة وال ـ ـع ـ ـمـ ــارات
المجاورة لها.
وتـفـتـقــر الـعــديــد مــن الـعـقــارات
االستثمارية إلــى إج ــراءات األمــن
والسالمة ،ومع وجود تلك المواد
المخزنة ستنتج كــارثــة فــي حال
ح ــدوث أي تسريب مــن الـمــواد أو
حريق.
وكـ ـ ــان الـ ـت ــوج ــه فـ ــي ال ـس ــاب ــق
م ــن ق ـبــل م ــاك ال ـع ـق ــارات تــأجـيــر
عـ ـق ــاراتـ ـه ــم ألص ـ ـحـ ــاب األن ـش ـطــة
الـتـجــاريــة مــن صــالــونــات وأنــديــة
ص ـح ـي ــة ومـ ـك ــات ــب مـ ـح ــام ــاة ،اذ
يعاني القطاع فوضى في عمليات
التأجير ،حيث ان هناك عقارات
يتم تأجيرها بالكامل ألصحاب
المشاريع واألنشطة االستثمارية،
وهذا يخالف القوانين التي تسمح
بتأجير الدور األول والثاني فقط.
وتتسبب العمليات العشوائية
في تأجير العقارات في العديد من

تراجع مؤشرات البورصة والسيولة  91مليون دينار

تنفيذ ناجح لمراجعة مؤشر MSCI
في بورصة الكويت

تطبيق مراجعة أوزان  MSCIيغلب على اإلقفاالت الشهرية

 28مليون دينار أوامر «مورغان ستانلي» على سهمي «الوطني» و«بيتك»
●

محمد اإلتربي

كما أشــارت "الجريدة" أمــس ،استوعبت بورصة الكويت عملية
المراجعة الدورية لـ"مورغان ستانلي  ،"MSCIإذ شهد المزاد األخير
للسوق إنفاذ قرارات البيع الناتجة عن إعادة مراجعة األوزان ،وبلغت
قيمة السيولة الخاصة بالمراجعة ما قيمته  28مليون دينار أي نحو
 84مليون دوالر.
ووفق لتقديرات استثمارية مقابل التراجع النسبي في وزن بورصة
الكويت يوجد ارتفاع في وزن بورصة قطر ،إذ ستستفيد من بعض
السيولة مقابل ذلك االرتفاع في أوزانها على مؤشر .MSCI
وشملت عمليات التداول أمسن سهمي "البنك الوطني" بقيمة تداول
 17.4مليون دينار ،وبيت التمويل الكويتي بنحو  14.6مليون دينار،
إذ استوعب السهمان عمليات البيع ،التي تمت بأعلى قدر من المرونة،
ً
ووفق تقديرات مصادر مالية بأن كل المبالغ لم تخرج فعليا لكنها
ً
كانت بمنزلة إنفاذ للمراجعة خصوصا أن أسهم بحجم الوطني وبيت
ً
التمويل من السلع التي يصعب تعويضها نظرا إلى قوة تصنيفها
بالنسبة للصناديق االستثمارية العالمية.

المشاكل واالزدحامات المرورية،
وتساهم في انتقال عدد من األسر
الـ ــوافـ ــدة م ــن ت ـل ــك ال ـم ـن ــاط ــق ال ــى
المناطق النموذجية ،وفــي خلق
ع ــدم تـ ــوازن الـقـطــاعــات الـعـقــاريــة
فيما بينها.
وم ـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــال ع ــدد
مــن الـعـقــاريـيــن إن تــأجـيــر الشقق
أو ال ـس ــرادي ــب ك ـم ـخــازن مخالف
لـلـقــانــون ،ويـجــب ان تـكــون هناك
وقـ ـف ــة جـ ـ ـ ــادة مـ ــن قـ ـب ــل ال ـج ـه ــات
الـمـعـنـيــة ،وف ـ ــرض غ ــرام ــات على

المؤجر والمستأجر.
وبين العقاريون أن العديد من
العقارات مخالفة الشتراطات البناء
في التقسيمات الداخلية للوحدات
والـ ـمـ ـم ــرات ال ـخ ــارج ـي ــة لـلـشـقــق،
ح ـي ــث أثـ ـ ـ ــرت هـ ـ ــذه االش ـك ــال ـي ــات
على السوق العقاري ،موضحين
أن أبـ ـ ــرز ال ـم ـخ ــال ـف ــات الـ ـت ــي يـتــم
تسجيلها في بلدية الكويت هي
التغيير في المساحات الداخلية
للشقق ،وزيــادة الغرف ،وتقليص
ال ـم ـس ــاح ــات ال ـ ـمـ ــوزعـ ــة ،وإغ ـ ــاق

ال ـط ــاب ــق ال ـم ـخ ـصــص لـل ـخــدمــات
كغرف ومالحق ،وتضيق الممرات،
وعدم توافر مواقف سيارات.
وبينوا أن القطاع االستثماري
ي ـع ـت ـبــر مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات الـمـهـمــة
ف ــي ال ـب ــاد ،وان تـلــك الـمـخــالـفــات
والمشاكل التي يعانيها ستعوق
تقدمه وتخلق الـفــوضــى ،ويكون
غير جاذب للمستثمرين.
وفيما يخص شواغر القطاع،
توقع العقاريون أن ترتفع نسبتها
خالل العام المقبل ،لتصل الى 18

ف ــي ال ـم ـئــة ،بـسـبــب ال ـتــوجــه نحو
تعديل التركيبة السكانية ،وايضا
المعروض اإلضافي الذي سيدخل
السوق خالل تلك الفترة.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــون إل ـ ـ ــى أن
متوسط القيم اإليجارية بلغ نحو
 4.7دنانير للمتر المربع في ،2017
بينما انخفض المتوسط إلى 4.6
في  2018و  4.5في  2019و 4.4في
 ،2021موضحين أن عوائد القطاع
االستثماري تتراوح بين  6.5إلى
 7.5في المئة.

من جهة أخرى ،أفادت مصادر مالية بأن عمليات دخول أو خروج
ً
مبالغ وفقا للمراجعات الدورية ستكون في إطار مئات الماليين ،إذ إن
القيمة المليارية االستثنائية السابقة لن تتكرر على المدى المنظور
إال في ظل متغيرات أكبر وأشمل لقيم السوق وأوزانــه ،وهي عملية
تحتاج إلى إضافات نوعية في مقصوروة اإلدراج.
على صعيد متصل ،أوضحت مصادر معنية أن البورصة ستشهد
ً
إضافة جديدة مع الربع األخير من العام الحالي ،وأفــادت ردا على
س ــؤال بـشــأن الـشــركــات النفطية او الـشــركــات الخدمية الحكومية
ً
بأن هناك قناعة وترحيبا بالفكرة ،لكن هناك إجــراءات وموافقات
واستحقاقات تشريعية وقانونية وتعديالت من شأنها أن تمدد
أمد التنفيذ .وأوضحت المصادر ،أن السوق في حاجة إلى شركات
ثقيلة تزيد من عمق البورصة ،وتجذب سيولة إضافية ومستثمرين
جدد وتوسع قاعدة الخيارات أمام األجانب لتجنب تضخم قاعدة
األسهم المستهدفة.
مــن جهة أخ ــرى ،مــن المنتظر أن تكون هناك مراجعة لفوتسي
بالنسبة لبورصة الكويت  19سبتمبر المقبل أي قبل نهاية الربع
الثالث.

●

علي العنزي

ً
أخيرا ،وبعد رحلة صعود طويلة ،تراجعت
مــؤشــرات بــورصــة الكويت فــي نهاية تعامالت
شهر أغسطس المنصرم وخـســرت المؤشرات
الرئيسية ،وحذف مؤشر السوق العام نسبة 0.57
في المئة تعادل  38.83نقطة ليقفل على مستوى
 6786.81نقطة بسيولة قياسية بلغت  91مليون
دينار تــداولــت  347.9مليون سهم عبر 12554
ً
صفقة ،وتداول  141سهما ربح منها  50بينما
خسر  73واستقر  18دون تغير.
وكانت خسائر مؤشر السوق األول هي األكبر
بنسبة  0.71فــي ا لـمـئــة أي  53.25نقطة ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  7431.56نـقـطــة بـسـيــولــة كبيرة
ً
جدا تجاوزت  74.5مليون دينار بقليل تداولت
 169.3مليون سهم عبر  6570صفقة ،وربحت
ثالثة أسهم فقط مقابل تراجع  18واستقرار 4
دون تغير.
وك ــان ــت خـ ـس ــارة م ــؤش ــر الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي
مـحــدودة بنسبة  0.12في المئة أي  6.47نقاط
ليقفل عـلــى مـسـتــوى  5507.44ن ـقــاط بسيولة

أخبار الشركات

ً
م ـحــدودة قـيــاســا عـلــى م ـعــدالت الــرئـيـســي لهذا
الشهر تــداولــت  178.5مليون سهم عبر 5984
ً
صفقة ،وتــم ت ــداول  116سهما ارتـفــع منها 47
وخسر  55بينما استقر  14دون تغير.

جني أرباح وتغيير أوزان
وقعت الجلسة األخـيــرة مــن هــذا الشهر بين
عاملين رئيسيين أهمهما حاجة أسهم السوق
األول إ لــى التصحيح بعد أن استقر مؤشرها
عند مستوى قياسي جديد بدعم بيتك والوطني
وزي ـ ـ ــن وأج ـي ـل ـي ـت ــي وبـ ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان وب ــوب ـي ــان
ب ـتــروك ـي ـمــاويــات بــالـتــالــي حــاجــة ه ــذه األسـهــم
لتصحيح أو جـنــي أرب ــاح أكـبــر كــذلــك إقـفــاالت
الشهر ،التي اعـتــاد على أن تكون أفضل وبين
تطبيق األوزان الجديدة لمؤشر  MSCIوخروج
حوالي  26مليون دينار من سيولة أسهم السوق
ال ـكــوي ـتــي ،ال ـتــي حــدثــت بـنـهــايــة الـجـلـســة وقــت
إقفاالت الشهر إذ زادت السيولة بدرجة كبيرة
وضغطت على األسعار لعل أهمها تراجع بيتك
والــوطـنــي وأجيليتي وزي ــن ،مما أثــر على أداء

ً
مــؤشــر الـســوق األول بـقــوة وخـســارة  18سهما
إذ إن الـلــون األخـضــر انحصر فــي ثــاثــة أسهم
فقط هي البورصة وكابالت وعقارات الكويت،
بــالـمـقــابــل تــراج ـعــت الــرغ ـبــة ب ـت ــداول كـثـيــر من
األسهم الصغيرة والمضاربية وأصبح التركيز
على األسهم ذات األداء الجيد واإلدارات الجيدة
ً
خصوصا بعد توقف سهمي المدينة والبريق
وتراجع وخروج مالك كبار من سهم مزايا مما
ألقى بظالله على كثير من األسهم التي كانت
تستهدف لتحقيق فوارق سعرية كبيرة.
وأص ـب ـحــت األس ـه ــم ذات ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
الجيدة هي الهدف وتراجعت المضاربات إلى
ً
حــدودهــا الدنيا غير أنـهــا لــم تــؤثــر كثيرا على
أداء مؤشر السوق الرئيسي الــذي استقر على
خسارة محدودة.
ً
خليجيا ،ساد اللون األحمر معظم مؤشرات
أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي إذ
تراجعت خمسة مؤشرات وربح مؤشران فقط،
هـمــا مــؤشــرا ال ـســوق ال ـس ـعــودي ودب ــي وكــانــت
مـعـظــم الـخـســائــر م ـح ــدودة فـيـمــا تـ ــداول بــرنــت
ً
القياسي حول مستوى  72.9دوالرا للبرميل.

أسعار صرف العمالت العالمية

«المعامل» :اتفاقية شراء أسهم «التعمير» في لبنان
أعلنت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ،آخر
التطورات بخصوص االتفاقية المبرمة بين الشركة وشركة
التعمير لالستثمار العقاري ،التي بموجبها قامت الشركة
بشراء كامل األسهم المملوكة لشركة التعمير في رأسمال
شركة التعمير القابضة في لبنان.
وقالت «المعامل» ،في بيان للبورصة ،إنه بناء على اتفاق
ً
الطرفين ووفقا لإلجراءات المعمول بها بالبورصة؛ تم نقل

وتحويل ملكية عدد  33.903مليون سهم من أسهم شركة
المصالح العقارية المملوكة لـ»المعامل» لمصلحة شركة
التعمير لالستثمار العقاري ،مقابل سداد ثمن الشراء.
من جانبها ،أفصحت شركة التعمير لالستثمار العقاري
بأنه تم إتمام كل شروط البيع بحسب االتفاقية الموقعة
فيما بين شركة التعمير لالستثمار العقاري والشركة
الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ،التي قامت الشركة

«عمار» :إفصاح مكمل لدعوى قضائية
ذكـ ــرت ش ــرك ــة ع ـم ــار لـلـتـمــويــل واإلج ـ ـ ــارة ب ـخ ـصــوص ال ــدع ــوى
القضائية التي ألزمت الشركة بسداد مبلغ  350ألف دينار بمنطوق
حكم محكمة االستئناف للقضية رقم  2020/4859تجاري وتمثل
الرسوم والمصاريف القضائية أنه تم قبول طلب وقف نفاذ الحكم
وتم تعديل المبلغ المذكور ليقدر بـ  91ألف دينار وتمثل الرسوم
والـمـصــاريــف القضائية .وأش ــارت الـشــركــة إلــى أنـهــا ستقوم برد
الــزيــادة في المخصص المكون بمبلغ  259ألــف دينار ،وسيظهر
األثر المالي على البيانات المالية لفترة الربع الثالث من عام .2021

تعامل شخص مطلع على أسهم
«التقدم التكنولوجي»
شهدت أسهم شركة التقدم التكنولوجي تعامل شخص مطلع
عليها إذ تم بيع (نقل ملكية من خالل شركة بورصة الكويت) لكمية
 28.9مليون سهم بسعر  500فلس للسهم الواحد واسم المفصح هو
شركة الصناعات المتحدة بمنصب عضو مجلس إدارة.

 ...وتعامل شخص مطلع على أسهم
«ميزان القابضة»
كشفت بورصة الكويت عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة
ميزان القابضة وهو رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن الوزان عبر
ً
شراء  100ألف سهم بمتوسط سعر السهم  597.8فلسا للسهم.

ً
باإلفصاح عنها في الثاني من أبريل  2015وعليه ،وتبعا
لسداد الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت كامل
الثمن المتفق عليه في متن االتفاقية المشار إليها أعاله،
فـقــد تــم نـقــل وتـحــويــل ملكية مــا مجموعه  33.9مليون
سهم من أسهم شركة المصالح العقارية ،التي كانت ملك
الشركة الكويتية لبناء المعامل لمصلحة شركة التعمير
االستثماري العقاري.

ً
«أهلي متحد» ّ
يفوض بنوكا لطرح محتمل لصكوك إسالمية

أفاد البنك األهلي المتحد بخصوص الصكوك
ذات المرتبة األولوية الممتازة من البنك ،بتفويضه
لـكــل مــن بـنــك  HSBCوبـنــك  J.P. Morganبمهمة
المنسق الــدولــي المشترك لــإصــدار ،إضــافــة إلى
تفويضه لكل من بنك  ،ABCبنك دبــي اإلسالمي،
كامكو لالستثمار ،بيتك كــا بـيـتــال ،بنك الكويت
الـ ــدولـ ــي ،وب ـن ــك ال ـم ـش ــرق ل ـل ـق ـيــام ب ـم ـهــام الـمــديــر

الرئيسي والمنسق المشترك إلدارة االكتتاب مع
تحديد الثالثاء (أمس) لترتيب اتصاالت مع قطاع
المستثمرين الــدولـيـيــن واإلقـلـيـمـيـيــن فــي أدوات
ً
ال ــدخ ــل ال ـثــابــت تـمـهـيــدا ل ـطــرح مـحـتـمــل لصكوك
إسالمية ذات مرتبة أولوية ممتازة بعائد ثابت
ً
وذلك رهنا بظروف السوق.

أسعار صرف العمالت العربية

تسجيل «استثمارات» كصانع سوق لسهم «كابالت»
أكــدت بورصة الكويت موافقتها على تسجيل
ش ــرك ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ــوط ـن ـي ــة ك ـص ــان ــع س ــوق
على سهم شركة الخليج للكابالت والصناعات
الكهربائية.
وقالت البورصة ،في بيان على موقعها الرسمي،
إن تسجيل «استثمارات» كصانع سوق على سهم
ً
«كابالت» سيتم اعتبارا من اليوم.

ب ـ ــدوره ـ ــا ،قـ ــالـ ــت شـ ــركـ ــة ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـك ــاب ــات
والصناعات الكهربائية ،إنها وقعت اتفاقية تقديم
خــدمــات صــانــع ال ـســوق مــع شــركــة االسـتـثـمــارات
الوطنية إذ بموجب هــذه االتـفــاقـيــة ســوف تقوم
ش ــرك ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ــوط ـن ـي ــة ب ـت ـقــديــم خــدمــة
صانع ســوق على سهم شركة الخليج للكابالت
ً
والصناعات الكهربائية اعتبارا من اليوم.

«الهالل» :إتمام إجراءات االستحواذ اإللزامي
كشفت بورصة الكويت أنه ً
بناء على موافقة
هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال لـشــركــة الـسـهــم الفضي
ال ـع ـقــاريــة ع ـلــى االس ـت ـح ــواذ اإلل ــزام ــي لـعــدد
 380.809أسهم من أسهم شركة أسمنت الهالل
(الهالل) التي تمثل نسبتها  0.38في المئة من

رأسمال الشركة بسعر قــدره ( 0.0953دينار
للسهم الواحد) وبقيمة إجمالية 36.291.098
ً
دي ـنــارا فقد تــم االنـتـهــاء مــن إج ــراء ات تنفيذ
صفقة االستحواذ اإللزامي على أسهم شركة
أسمنت الهالل (الهالل) بتاريخ أمس.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

اقتصاد
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ُ
«التحكيم التجاري» يعقد أولى جلساته عن بعد
في سابقة قانونية تعد األولى من
نوعها فــي دولــة الـكــويــت ،عقد مركز
الـكــويــت للتحكيم ال ـت ـجــاري ،الـتــابــع
ل ـغ ــرف ــة ت ـ ـجـ ــارة وصـ ـن ــاع ــة ال ـك ــوي ــت،
أو لــى جلسات التحكيم عن ُبعد ،في
دعوى انعقدت خصومتها بين شركة
كــويـتـيــة وأخ ـ ــرى ف ــي دولـ ــة اإلم ـ ــارات
العربية المتحدة ،وقد حضرت هيئة
الـتـحـكـيــم ب ـقــاعــة ذك ـيــة م ـج ـهــزة بكل
التقنيات الحديثة واالتصال المرئي
باشرت من خاللها مهمتها.
وصـ ـ ـ ــرح ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب الـ ـ ـ ـ ــوزان –
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة الـ ـم ــرك ــز ،بــأن
تلك الخطوة أتت لتواكب التطورات
ً
العالمية في مجال التحكيم ،سعيا

ل ـل ـن ـه ــوض بــال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـح ـك ـي ـم ـيــة
ً
وتسهيل اإلج ــراء ات ،توفيرا للجهد
والـ ـم ــال ل ـطــرفــي ال ـ ـنـ ــزاع ،خـصــوصــا
بـ ـع ــدم ــا أل ـ ـقـ ــت ج ــائـ ـح ــة «كـ ـ ــورونـ ـ ــا»
ب ـظــال ـهــا ع ـلــى الـتـحـكـيــم ال ـت ـج ــاري،
وه ـ ــددت دع ـ ــاوى الـتـحـكـيــم الـمـقــامــة
أمــام مراكزه بالتوقف التام وضياع
حقوق أطرافها.
وق ـ ـ ــد اس ـ ـت ـ ـظ ـ ـهـ ــرت ه ـ ـ ــذه ال ـج ـل ـس ــة
م ـ ــدى مـ ــرونـ ــة ال ـت ـح ـك ـيــم فـ ــي مــواك ـبــة
الـ ـتـ ـط ــورات ،ب ـمــا يـتـمــاشــى م ــع الـفـكــر
الـقــانــونــي الـحــديــث ،وعـقــد الجلسات
االفتراضية بين الهيئة وأطرف النزاع
ً
وف ـق ــا الت ـفــاق ـهــم ،أو ف ــي ظ ــل ال ـظــروف
االسـتـثـنــائـيــة الـحــالـيــة ،أو أي ظــروف

أخرى قد تطرأ في المستقبل وتؤدي
إلى تعطل األعمال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق
ق ــرارات مجلس اإلدارة الـتــي اتخذها
في اجتماعاته خــال فترة الجائحة،
والتي حرصت على استخدام وسائل
االتصال الحديثة في انعقاد الجلسات
والمؤتمرات وورش العمل ،واستحداث
طرق بديلة إلرســال وتسلم المذكرات
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـم ـس ـت ـن ــدات ب ــال ـط ــرق
اإللكترونية الحديثة.
ّ
وأك ــد الـ ــوزان أن ال ـمــركــز ،مــن خــال
ً
ً
ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،يــوفــر م ـنــاخــا مــائـمــا
ً
للتحكيم وتـيـسـيــرا إلج ــراء ات ــه ،حتى
ت ــواك ــب قــوان ـيــن الـتـحـكـيــم اإلقـلـيـمـيــة

ارتفاع سهم «أبل»
إلى مستوى قياسي

والـعــالـمـيــة والـسـعــي لـتـطــور العملية
التحكيمية في دولة الكويت.
ونــوه ال ــوزان إلــى ض ــرورة التوسع
ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام مـ ـنـ ـص ــات الـ ـت ــواص ــل
اإللـكـتــرونــي اآلم ـنــة فــي عـقــد جلسات
ال ـت ـح ـك ـي ــم ع ـ ــن ُبـ ـ ـع ـ ــد ،ووضـ ـ ـ ــع إط ـ ــار
تنظيمي لالشتراطات الواجب توافرها
ف ــي ج ـل ـســات ال ـت ـح ـك ـيــم اإلل ـك ـت ــرون ــي،
خ ــاص ــة م ـس ــائ ــل األمـ ـ ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي،
ً
ح ـ ـ ـفـ ـ ــاظـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى سـ ـ ــريـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــات
وم ـنــع اخ ـتــراق ـهــا م ــن ال ـغ ـيــر ،وه ــو ما
حــرص عليه المركز وا تـخــذ التدابير
االح ـت ــرازي ــة ال ــازم ــة لـلـتــي تـعـقــد عبر
ت ـق ـن ـيــات االتـ ـص ــال ال ـم ــرئ ــي ،وتــوف ـيــر
المناخ اآلمن إلجرائها.

ارتفع سهم شركة «أبل» خالل تعامالت «وول ستريت» ،أمس
األول ،إلــى أعـلــى مستوياته على اإلط ــاق ،مــع ارتـفــاع كبرى
شركات التكنولوجيا األميركية .وأغلق سهم صانعة «اآليفون»
ً
تعامالت السوق األميركي ،مرتفعا  3في المئة إلــى 153.12
ً
دوالرا ،لتصل قيمتها السوقية إلى مستوى  2.5تريليون دوالر.
وسجل مؤشر «إس أند بي  »500مستوى قياسيا جديدا،
بقيادة األسهم التكنولوجية ،إذ ارتفع سهم كل من «نتفليكس»
و«مايكروسوفت» بنحو  1.3في المئة.
وفي أغسطس من العام الماضي ،أصبحت «أبل» أول شركة
أميركية تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دوالر ،بعدما
وصلت قيمتها إلــى تريليون دوالر للمرة األولــى في الثاني
من أغسطس .2018

المطوع :المحفظة التمويلية لـ«بيتك» «األهلي» :تطوير الموظفين الجدد مع «موديز»

تشمل قطاعات حيوية متنوعة
قـ ـ ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام
لـلـخــدمــات الـمـصــرفـيــة لــأعـمــال
وتـ ـم ــوي ــل الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة
والـمـتــوسـطــة فــي بـيــت التمويل
الكويتي يوسف إبراهيم المطوع،
إن «بيتك» يقدم مجموعة واسعة
من الحلول المصرفية والتمويلية
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية،
وهـ ــو ركـ ـي ــزة أس ــاس ـي ــة ف ــي دعــم
االقتصاد الوطني ومساندة خطة
التنمية فــي ا لـكــو يــت والمنطقة
ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ـ ــي ت ـم ــوي ــل
المشاريع.
وأض ــاف الـمـطــوع ،فــي مقابلة
مـ ـ ــع مـ ـجـ ـل ــة «ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف» ،أن
مـجـمــوعــة ال ـخــدمــات المصرفية
للشركات قامت بتطوير وتنفيذ
م ـج ـم ــوع ــة واس ـ ـعـ ــة مـ ــن أدوات
ال ـت ـمــويــل اإلس ــام ـي ــة ال ـحــدي ـثــة،
التي تهدف إلى تغطية مختلف
الصناعات والـقـطــاعــات بما في
ذل ــك ت ـمــويــل ال ـت ـج ــارة وال ـع ـقــود
والشركات الصغيرة والمتوسطة
والخدمات المصرفية لألعمال،
إلـ ــى ج ــان ــب الـ ـش ــرك ــات ال ـك ـب ـيــرة
والمشاريع التنموية.
ً
وأوضح أنه« :استمرارا لدوره
الرائد نحو تمويل المشروعات
الحكومية الكبيرة ،قــام «بيتك»
ب ـ ــدور ال ـم ـن ـظــم الــرئ ـي ـســي ألكـبــر
صفقة تمويل ّ
مجمع تبلغ قيمتها
مليار ديـنــار لمصلحة مؤسسة
البترول الكويتية ،إذ قاد ترتيب
الشريحة اإلسالمية بقيمة 400
مليون دينار.
ً
وذكر أنه «نظرا إلى اإلمكانات
ال ـت ــي يـمـلـكـهــا ال ـب ـنــك بــاع ـت ـبــاره
أكبر مؤسسة مالية إسالمية في

الـكــويــت ،يتمتع «بـيـتــك» بحصة
سوقية كبيرة في مجال تمويل
المشاريع».
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـم ـح ـف ـظ ــة
ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة لـ ــ«بـ ـيـ ـت ــك» ت ـت ـم ـيــز
بتنوعها لتشمل قطاعات حيوية
مختلفة ،بما فيها الطاقة والماء
والـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـب ـن ـي ــة الـتـحـتـيــة
ً
واإلنـشــاء ات ،مؤكدا القدرة على
م ــواص ـل ــة ت ـمــويــل ال ـم ـشــروع ــات
الحكومية التنموية ،ضمن رؤية
الـكــويــت فــي تـحــويــل ال ـبــاد إلــى
م ــرك ــز م ــال ــي وت ـ ـجـ ــاري إقـلـيـمــي
وعالمي.
وبـ ـي ــن أن «بـ ـيـ ـت ــك» ي ــوف ــر مــن
خالل الوحدات التابعة لمجموعة
ا لـخــد مــات المصرفية للشركات
س ـل ـس ـل ــة واسـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن ال ـح ـل ــول
الـمـصــرفـيــة الـتـمــويـلـيــة وغـيــرهــا
من الخدمات األخــرى المصممة
ً
خ ـص ــوص ــا لـتـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات
وم ـت ـط ـل ـب ــات م ـخ ـت ـل ــف ش ــرائ ــح
العمالء ً
بناء على حجم وطبيعة
األعمال.
عــاوة على ذلــك ،أشــار إلى أن
تـمــويــل الـمـشــاريــع والـتـمــويــات
ً
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ت ـع ـت ـب ــر جـ ـ ـ ـ ــزءا مــن
الـخــدمــات المصرفية للشركات،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـم ــل تـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
االك ـت ـت ــاب وال ـت ـمــويــل الـمـشـتــرك
لعمالء من الشركات األساسية،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى عـ ـم ــاء مـ ــن خـ ــارج
الكويت.
وقال إن قائمة العمالء تشمل
شركات محلية وعالمية معروفة
بما في ذلك شركات قطاع النفط
الكويتي إذ تــؤدي هــذه الــوحــدة
ً
ً
دورا أساسيا في تقديم التمويل

يوسف المطوع

للمشاريع االستراتيجية لقطاع
النفط في الكويت.
ً
وت ـن ـف ــذ ه ـ ــذه الـ ــوحـ ــدة أي ـض ــا
صـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــات مـ ـهـ ـيـ ـكـ ـل ــة وت ـ ـمـ ــويـ ــل
مـ ـش ــاري ــع ،ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك تــوف ـيــر
ت ـم ــوي ــل األص ـ ـ ــول الـمـتـخـصـصــة
مثل تمويل الطائرات والمعامالت
ال ـ ـعـ ــابـ ــرة لـ ـلـ ـح ــدود ل ـح ـك ــوم ــات
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ومـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ش ـب ــه
حكومية وشركات القطاع الخاص
الموجودة خارج الكويت.
ونـ ـ ّـوه ال ـم ـطــوع ب ــدور «بـيـتــك»
الفاعل في دعم وتمويل الشركات
الـ ـمـ ـت ــأث ــرة بـ ــأزمـ ــة ك ـ ــورون ـ ــا مــن
خــال ضــوابــط التمويل الميسر
ال ـم ـقــدم لـلـمـشــروعــات الـصـغـيــرة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــوس ـ ـ ـطـ ـ ــة وال ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـضـ ــررة مــن
ت ــداعـ ـي ــات األزمـ ـ ـ ــة ،الـ ـت ــي ت ـهــدف
ال ـ ـ ــى ت ـغ ـط ـي ــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات ت ـلــك
المؤسسات والقطاعات ،وتمنع
تحول أزمة السيولة قصيرة األجل
إلى أزمة مالءة.

فـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خـ ـ ـط ـ ــط ال ـ ـب ـ ـنـ ــك
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـتـنـمـيــة وصـقــل
المواهب الكويتية المحلية ،أطلق
الـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي برنامج
تطوير مهارات الشباب الكويتيين
حــديـثــي ال ـت ـخــرج ،بــالـتـعــاون مع
«مــوديــز أناليتيكس» (Moody’s
.)Analytics
واخـ ـت ــار ال ـب ـنــك مـجـمــوعــة من
الخريجين الكويتيين في مختلف
ال ـت ـخ ـص ـص ــات مـ ـث ــل ال ـه ـن ــدس ــة
والتمويل وادارة األعمال.
ويهدف البرنامج الــى تطوير
م ـه ــارات الـخــريـجـيــن الكويتيين
حــديـثــي ال ـت ـخــرج بــال ـت ـعــاون مع
«م ــودي ــز» مــن خ ــال ع ــدة مناهج
م ـس ـت ـق ـلــة ،ل ـت ــزوي ــد ال ـم ـشــارك ـيــن
بــال ـم ـهــارات والـمـعــرفــة العملية،
لصقل مهاراتهم المهنية الالزمة
لتحقيق الـتـقــدم الــوظـيـفــي الــذي

موظفو الموارد البشرية مع المشاركين في البرنامج
يتطلعون إلـيــه فــي مـجــال العمل
المصرفي.
وف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار ه ـ ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج
ال ـج ــدي ــد والـ ـش ــام ــل الـ ـ ــذي يـمـتــد
ً
 12ش ـهــرا ،سـيـشــرع الـمـشــاركــون
فـ ــي ت ـط ــوي ــر م ـ ـهـ ــارات االئ ـت ـم ــان
األســاس ـيــة وم ـه ــارات المبيعات

والخدمات والمهارات التحليلية
والتقارير االئتمانية.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك
األه ـلــي الـكــويـتــي  -الـكــويــت لــؤي
مقامس«ُ :يعد رأس المال البشري
من األصــول األكثر أهمية وقيمة
لـنــا ف ــي ال ـب ـنــك ،كـمــا أن تأسيس

قــاعــدة صلبة مــن الـقــوى العاملة
ً
ً
الــوطـنـيــة ي ـعــد مـطـلـبــا ض ــروري ــا
لدعم استراتيجية النمو الشاملة
التي ننتهجها».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :يـ ـشـ ـك ــل ب ــرن ــام ــج
األهلي لتطوير مهارات الموظفين
حــديـثــي ال ـت ـخــرج بــال ـت ـعــاون مع

ً
«م ــودي ــز» واح ـ ــدا م ــن ال ـم ـبــادرات
اإلستراتيجية الـعــديــدة التي تم
إطــاق ـهــا ف ــي إط ــار ال ـت ــزام البنك
ب ـ ـغـ ــرس وإثـ ـ ـ ـ ـ ــراء ثـ ـق ــاف ــة ال ـع ـم ــل
الراسخة التي ترتكز على األداء».
ً
وتــابــع قــائــا «نــؤمــن بفاعلية
الـتـعـلــم وال ـت ـطــويــر ،بـمــا يساهم
فـ ـ ــي رفـ ـ ـ ــع م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات
ال ـف ـن ـي ــة مـ ــن خـ ـ ــال خـ ـل ــق ف ــرص
ل ـمــزيــد م ــن ال ـت ـطــور ع ـلــى جميع
ال ـم ـس ـت ــوي ــات» ،م ـش ـي ــرا الـ ــى ان ــه
تـ ـع ــد الـ ــرك ـ ـيـ ــزة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة فــي
استراتيجية االخـتـيــار الخاصة
بنا هي استقطاب المواهب التي
تم تحفيزها وتوجيهها ،واعطاء
ال ـم ـج ــال ل ـل ـت ـطــويــر ب ـش ـكــل أك ـبــر
لتولي مناصب قيادية عليا في
المستقبل.

«التجاري» يرعى مسابقة لـ «ذوي الهمم»
قــام البنك التجاري برعاية مسابقة
السباحة لذوي الهمم ومتحدي اإلعاقة
ب ـم ـش ــارك ــة أق ــرانـ ـه ــم األص ـ ـحـ ــاء ،وال ـت ــي
ن ـظ ـم ـت ـهــا ال ـح ـم ـل ــة ال ــوط ـن ـي ــة لـلـتــوعـيــة
ب ـمــرض ال ـســرطــان «كـ ـ ــان» ،تـحــت شـعــار
«الــريــاضــة وقــايــة» ،وتــأتــي هــذه الرعاية
تــرجـمــة لـمـســؤولـيــة الـبـنــك االجتماعية
تجاه مختلف فئات وقطاعات المجتمع،
ً
واستكماال لدوره المميز في دعم مختلف
أنشطة ذوي الهمم ومتحدي اإلعاقة.
وفي هذا السياق ،قالت نائبة المدير
ال ـ ـعـ ــام -قـ ـط ــاع الـ ـت ــواص ــل ال ـم ــؤس ـس ــي-
أماني الورع« :يضع البنك ذوي الهمهم
ومتحدي اإلعاقة في بؤرة اهتمامه منذ

زم ــن بـعـيــد ،وذل ــك بتقديم جميع أوجــه
الــدعــم والـمـســانــدة لـهــذه الفئة الجديرة
باالهتمام والرعاية ،بهدف دمجهم في
نسيج المجتمع مع أقرانهم األصحاء».
وأضـ ــافـ ــت الـ ـ ـ ــورع أن الـ ـش ــراك ــة بـيــن
«التجاري» ومؤسسات المجتمع المدني
ت ـهــدف إل ــى تـعــزيــز ب ــرام ــج الـمـســؤولـيــة
الـمـجـتـمـعـيــة لـلـبـنــك ،بـمــا ي ـخــدم جـهــود
التنمية المستدامة للمجتمع ،كاشفة أن
«التجاري» كثيرا ما قام برعاية الفعاليات
التوعوية التي تنظمها «كان» حول مرض
ً
السرطان إيمانا منه بأهمية زيادة وعي
الجمهور بخطورة هذا المرض ،وأهمية
ً
الكشف المبكر عنه ،إعماال لمبدأ الوقاية

جانب من رعاية البنك للمسابقة
خير من العالج .وشددت في الوقت نفسه
على أهمية هذه الفعالية التي تنظمها
«كـ ــان» ،ألنـهــا تنسجم مــع جـهــود البنك
لـخــدمــة ورع ــاي ــة ذوي الـهـمــم ومـتـحــدي
اإلعاقة.

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أعـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
إدارة «كــان» د .خالد الصالح عن شكره
ل ـ ـ «الـ ـتـ ـج ــاري» لــرعــاي ـتــه هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة،
ً
مثمنا تعاون البنك الدائم مع الفعاليات
والحمالت التي تنظمها «كان».

«الوطني» يعلن أول فائز بسيارة Tesla Model 3
أجرى أول سحب على  9سيارات ضمن الحملة الصيفية األولى من نوعها بالكويت

حملتنا
الصيفية
تعكس
حرصنا
على مكافأة
عمالئنا
بشكل
استثنائي

العثمان

السيارة Tesla Model 3

أع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت
ال ــوط ـن ــي أول ف ــائ ــز ب ـس ـيــارة
 Tesla Model 3حـســن علي
عبدالوهاب علي النقي ،ضمن
الحملة الصيفية األو ل ــى من
نوعها في الكويت ،التي تمكن
العمالء من الفوز بـ  9سيارات
خالل الحفل الذي تم تنظيمه
في المقر الرئيسي للبنك.
وقال البنك في بيان صحافي
أمــس ،إنــه يحرص على مكافأة
عمالئه على مــدار العام بشكل
مـ ـمـ ـي ــز ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـ ــا ي ـط ـل ـقــه
م ــن ح ـمــات اسـتـثـنــائـيــة تتيح
لـهــم فــرصــة دخ ــول ال ـعــديــد من
السحوبات ،والفوز بجوائز تم
ً
تصميمها وفقا لتطلعاتهم.
وي ـم ـك ــن ل ـح ــام ـل ــي ب ـط ــاق ــات
الــوطـنــي االئـتـمــانـيــة أو سابقة
الــدفــع المؤهلة الـحـصــول على
فــرصــة دخ ــول الـسـحــب والـفــوز
ب ــواح ــدة مــن  9س ـي ــارات Tesla
ع ـ ـنـ ــد اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام الـ ـب ـ ـط ــاق ــات
االئتمانية المؤهلة مــن بينها
سيارتان مخصصتان لحاملي
بطاقة الشباب الوطني مسبقة
الدفع.
وتزداد فرص حاملي بطاقات
الــوط ـنــي االئ ـت ـمــان ـيــة ومسبقة
الدفع المؤهلة لدخول السحب

محمد العثمان

ً
ً
عند استخدامها محليا ودوليا،
إذ يحصل العميل على فرصة
واحدة مقابل كل دينار كويتي
ً
يـتــم إ نـفــا قــه محليا وفرصتين
ع ـ ـنـ ــد اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام الـ ـب ـ ـط ــاق ــات
المؤهلة خارج الكويت.
وأطـ ـل ــق «ال ــوطـ ـن ــي» حـمـلـتــه
الصيفية هذا العام مطلع يونيو
 2021وال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـهــي فـ ــي 31
ديسمبر .2021
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ت ـق ــدم
ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
الخدمات المصرفية الشخصية
فـ ــي ال ـب ـن ــك «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» مـحـمــد
ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان« :ب ــالـ ـتـ ـهـ ـنـ ـئ ــة ألول

لقطة جماعية
الفائزين في حملتنا الصيفية
هذا العام والتي تعد األولى من
نوعها في الكويت وتعكس مدى
حرصنا على مـكــا فــأة عمالئنا
بشكل استثنائي».
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـثـ ـم ــان« :نـ ـق ــدم
ل ـع ـم ــائ ـن ــا تـ ـج ــرب ــة م ـصــرف ـيــة
شــا مـلــة مــن منتجات مصرفية
م ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة وخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات رقـ ـمـ ـي ــة
مـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورة ،وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـك ــاف ــأة

ع ـمــائ ـنــا ركـ ـي ــزة أس ــاس ـي ــة في
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـن ــا إلث ـ ـ ـ ــراء تـلــك
التجربة».
وأشار إلى حرص «الوطني»
ع ـلــى ت ـقــديــم ج ــوائ ــز وح ـمــات
متميزة تعكس مكانته الرائدة
وسـ ـعـ ـي ــه ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــم إلـ ـ ـ ــى ت ـل ـب ـيــة
احتياجات عمالئه.
وتـ ــابـ ــع «ان ـ ـنـ ــا س ـ ـعـ ــداء بـمــا
نشهده مــن تفاعل كبير وزخــم

جانب من الحفل

فــي الـمـشــاركــة بـكــل الفعاليات
التي نقوم بتنظيمها والحمالت
الـ ـت ــي ن ـط ـل ـق ـه ــا ،وال ـ ـتـ ــي تــؤكــد
أن ال ــوطـ ـن ــي األقـ ـ ـ ــرب لـعـمــائــه
بـ ـفـ ـض ــل ال ـ ـتـ ــزام ـ ـنـ ــا ب ــال ـت ـع ــرف
ع ـلــى اح ـت ـيــاجــات ـهــم وتـصـمـيــم
ك ــاف ــة م ـن ـت ـجــات ـنــا وخ ــدم ــات ـن ــا
ب ـم ــا ي ـن ــاس ــب أنـ ـم ــاط حـيــاتـهــم
المتنوعة».
ومع عودة الحياة لطبيعتها،

أطـلــق الـبـنــك بــاقــة مـتـنــوعــة من
المكافآت االستثنائية لعمالئه،
وتـ ـشـ ـم ــل ح ـ ـمـ ــات االس ـ ـت ـ ــرداد
ال ـ ـن ـ ـقـ ــدي ومـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت ت ـح ــوي ــل
ال ــرات ــب وغ ـيــرهــا مــن ال ـعــروض
والـسـحــوبــات الـحـصــريــة ،التي
القت قبول واستحسان ملحوظ
من العمالء.
وت ـع ـت ـبــر ب ـط ــاق ــات الــوط ـنــي
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ال ـط ــري ـق ــة األم ـث ــل

إلت ـم ــام ال ـم ــدف ــوع ــات ،إذ يمنح
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ال ـع ـم ـيــل الـكـثـيــر
ً
م ــن ال ـم ــزاي ــا وخ ـص ــوص ــا عند
ال ـت ـســوق وإتـ ـم ــام الـمـشـتــريــات
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـكـ ــافـ ــآت ال ــوطـ ـن ــي،
بــرنــامــج مــايـلــز الــوطـنــي ،كذلك
خدمة حماية المشتريات ،خدمة
تمديد فـتــرة الـضـمــان والكثير
غيرها.

9
النفط ينخفض لتأثر أنشطة التكرير األميركية بإعصار «إيدا»
ةديرجلا
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اقتصاد

األسعار تتجه إلى أكبر خسارة شهرية هذا العام قبيل اجتماع «أوبك»+
برميل النفط
ارتفع سعر ً
الكويتي ً 61سنتا ليبلغ
 73.21دوالرا للبرميل في
أمس األول ،مقابل
تداوالتً ،
تداوالت
 72.60دوالرا في
ً
يوم الجمعة الماضي وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.

انخفضت أسعار النفط ،أمس،
وس ـ ــط مـ ـ ـخ ـ ــاوف م ـ ــن أن ي ـ ــؤدي
انـقـطــاع الـكـهــربــاء والـفـيـضــانــات
في والية لويزيانا األميركية جراء
اإلعـصــار إيــدا إلــى تراجع الطلب
على الـخــام مــن مصافي التكرير
بينما يعتزم منتجون عالميون
زيادة اإلنتاج.
ويتجه النفط لتسجيل أكبر
خـســارة شهرية منذ أكـتــوبــر ،إذ
يزن المستثمرون احتمالية إنتاج
إضــافــي مــن «أوبـ ــك »+واسـتـعــادة
إنتاج الخام في الواليات المتحدة
بعد إعصار إيدا.
وتـعــرضــت األس ـعــار لضغوط
ً
أي ـ ـضـ ــا ب ـف ـع ــل بـ ـي ــان ــات تـصـنـيــع
أضـعــف مــن الـصـيــن ،إذ توسعت
أنـشـطــة الـمـصــانــع بــوتـيــرة أبطأ
فــي أغسطس مـقــارنــة مــع الشهر
السابق.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام
غرب تكساس الوسيط األميركي
خ ـم ـســة س ـن ـت ــات ،أو م ــا ي ـع ــادل
ً
 0.07في المئة ،إلى  69.16دوالرا
ل ـل ـب ــرم ـي ــل ،م ـت ـخ ـل ـيــة عـ ــن بـعــض
المكاسب التي حققتها االثنين.
أما العقود اآلجلة لخام برنت
ً
تسليم أكتوبر ،فنزلت أيضا ثالثة
س ـن ـتــات ،أو مــا ي ـعــادل  0.04في
ً
المئة ،إلى  73.38دوالرا للبرميل،
بعد أن زادت االثنين نحو واحد
في المئة .وتراجعت عقود نوفمبر
ً
األكثر نشاطا ثالثة سنتات ،أو ما
يــوازي  0.4في المئة ،إلــى 72.20
ً
دوالرا.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع س ـع ــر
ً
برميل النفط الكويتي  61سنتا
ً
ليبلغ  73.21دوالرا للبرميل في
تداوالت ،أمس األول ،مقابل 72.60
ً
دوالرا في تــداوالت يوم الجمعة
ً
الماضي ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وقـ ـ ـ ــال راف ـ ـي ـ ـنـ ــدرا راو ن ــائ ــب
الرئيس المعني بالسلع األولية
لدى كوتاك سيكيوريتز« ،سوق
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ف ـ ــي وض ـ ـ ـ ــع االن ـ ـت ـ ـظـ ــار
وال ـت ــرق ــب إذ ي ـج ــري تـقـيـيــم أثــر
اإلعصار إيدا على كل من الطلب
والعرض.
ً
أيضا ،المتعاملون في السوق
يـحـجـمــون عــن الـقـيــام بــرهــانــات

تراجع سعر البيع الرسمي للخام العماني
أظهرت حسابات أجرتها "رويترز" من واقع بيانات بورصة
دبي للطاقة ،أمــس ،أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في
ً
أكتوبر سينخفض  3.35دوالرات إلــى  69.38دوالرا للبرميل.
وسعر البيع الرسمي لشحنات أكتوبر من الخام العماني هو
متوسط سعر التسوية اليومي للخام على مدار أغسطس لعقد
شهر أقرب استحقاق.
وتفيد الحسابات بــأن سعر البيع الرسمي لخام دبــي سيبلغ
ً
 69.18دوالرا للبرميل في أكتوبر ،بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.20
دوالر للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

كـ ـبـ ـي ــرة قـ ـب ــل اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع أوب ـ ـ ــك+
الخاص بالمراجعة غدا».
وأوق ـ ــف اإلعـ ـص ــار إيـ ــدا م ــا ال
يقل عــن  94فــي المئة مــن إنتاج
النفط والغاز البحري في خليج
الـمـكـسـيــك وت ـس ـبــب ف ــي أضـ ــرار
«ك ــارث ـي ــة» لـشـبـكــة ال ـك ـهــربــاء في
لويزيانا.
وي ـق ــول م ـســؤولــو م ــراف ــق ،إن
ان ـق ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء ق ــد يـسـتـمــر
ثالثة أسابيع ،مما يبطئ جهود
إصالح واستئناف عمل منشآت
الـطــاقــة ،التي قــد تستغرق مــا ال
يـقــل ع ــن أسـبــوعـيــن السـتـئـنــاف
العمليات بالكامل .ومما يكبح
ً
األسعار أيضا احتمال أن تتفق
منظمة البلدان المصدرة للبترول
«أوبـ ـ ـ ـ ــك» وحـ ـلـ ـف ــاء ،ال ـم ـج ـمــوعــة
الـمـعــروفــة بــاســم «أوبـ ــك ،»+على
ً
المضي قــدمــا فــي خطط إضافة
ً
 400ألــف برميل يوميا إضافية
ً
لــإمــدادات كــل شهر اعـتـبــارا من
ديسمبر.
وت ـج ـت ـم ــع «أوب ـ ـ ـ ـ ــك »+الـ ـي ــوم.
وي ـقــول مـنــدوبــون بــأوبــك ،إنهم
يتوقعون أن تمضي المجموعة
ً
ق ــدم ــا ف ــي زي ـ ــادة اإلنـ ـت ــاج ،على
الرغم من أن وزير النفط الكويتي
الدكتور محمد الفارس قال األحد
الماضي ،إنه قد يعاد النظر فيها
ف ــي ظ ــل م ـخ ــاوف ب ـشــأن تفشي
إص ــاب ــات كــوف ـيــد 19 -فــي آسـيــا
مما يحد من الطلب على الوقود.
وت ـج ـت ـم ــع م ـن ـظ ـم ــة الـ ـبـ ـل ــدان
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدرة لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول (أوب ـ ـ ـ ــك)
وحلفاؤها اليوم لتقييم السوق

ً
اليابان :واردات النفط من الكويت في أعلى مستوى بيوليو الماضي منذ  14شهرا
أظهرت بيانات حكومية في اليابان،
أمـ ــس ،أن الـ ـ ـ ــواردات م ــن ال ـن ـفــط ال ـخــام
الكويتي بلغت أعلى مستوى لها منذ
ً
 14ش ـه ــرا بـنـسـبــة  63.6ف ــي الـمـئــة في
يوليو الماضي ،مقارنة بنفس الفترة
م ــن الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ل ـت ـصــل إل ـ ــى 7.2
مــايـيــن بــرمـيــل ،مـمــا ي ـعــادل  232ألــف
ً
برميل يوميا.
وق ــال ــت ال ـب ـي ــان ــات ،ال ـت ــي أصــدرت ـهــا
وك ــال ــة الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة وال ـط ــاق ــة
العالمية وتــوقـعــات الـطـلــب مع
اس ـت ـمــرار تـفـشــي ال ــوب ــاء .وســط
توقعات بأن تأثير متغير دلتا
على االستهالك سوف يتالشى،
والـتـحــالــف فــي طــريـقــه إلضــافــة
 400ألف برميل أخرى في اليوم.
وعـ ـ ــان ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـفـ ــط م ـ ـ ــن ش ـه ــر
أغسطس المضطرب ،حيث ارتفع
وهبط في أسابيع متعاقبة ،مع
تفاعل المستثمرين مع التقلبات
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي األزم ـ ـ ــة الـصـحـيــة
العالمية والتقلبات في العملة
األميركية.
انـ ـخـ ـف ــض ال ـ ـخـ ــام ال ـق ـي ــاس ــي
األميركي هذا الشهر ،على الرغم
مـ ــن وجـ ـ ـ ــود سـ ـح ــب م ـ ـطـ ــرد مــن
ال ـم ـخ ــزون ــات ،وت ـم ـك ـنــت بعض
الـ ــدول ،بـمــا فــي ذل ــك المستورد
الرئيسي الصين ،من السيطرة
على تفشي الوباء.
قـ ـ ــال أولـ ـ ـ ــي ه ــانـ ـس ــن ،رئ ـي ــس
استراتيجية السلع في ساكسو
ب ـنــك إي ـ ـ ــه/إس ،إن ه ـنــاك «بـعــض
ال ـت ــوت ــرات ق ـبــل اج ـت ـمــاع أوب ــك+
فــإع ـصــار إيـ ــدا ل ــه تــأث ـيــر سلبي
قصير المدى على الطلب ،بينما
ال ينبغي أن يتأثر العرض».

ال ـيــابــان ـيــة ف ــي ت ـقــريــر أولـ ـ ــي ،إن دول ــة
الـكــويــت حـلــت مـحــل قـطــر فــي المرتبة
الثالثة في قائمة أكبر مــزودي اليابان
بالنفط في يوليو الماضي بعدما بلغت
نسبة الواردات منها  11.2في المئة من
إجمالي واردات اليابان من الخام.
وانخفض إجمالي واردات اليابان من
النفط في يوليو الماضي بنسبة  0.3في
المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.08
ً
مليون برميل يوميا في أول تراجع لها

وقــال الرئيس التنفيذي لدى
 ،CMarkitsيوسف الشمري ،إن
أك ـثــر ال ـعــوامــل الــداع ـمــة الرت ـفــاع
ً
أسـعــار النفط حــالـيــا يتمثل في
توقف اإلنتاج المكسيكي بحوالي
ً
 400أل ــف بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا ،وه ــذا
يعادل زيادة اإلمــدادات الشهرية
من مجموعة أوبك .+
وذكــر الشمري في مقابلة مع
«ال ـع ــرب ـي ــة» ،أن اإلمـ ـ ـ ــدادات الـتــي
تأثرت في خليج المكسيك تصل
ً
لحوالي  1.7مليون برميل يوميا
وه ــذا أكـثــر مــن  90فــي المئة من
إنتاج خليج المكسيك.
ً
وت ـ ــاب ـ ــع« :أنـ ـ ـ ــا أقـ ـ ــل قـ ـلـ ـق ــا مــن
األح ـ ـ ـ ــداث فـ ــي ال ـم ـك ـس ـيــك ألن ـهــا
ح ـص ـل ــت م ـث ـل ـه ــا ف ـ ــي ال ـع ــام ـي ــن
الحالي والماضي ،وتأثير بعض
ً
ه ــذه األعــاص ـيــر ي ـكــون م ـحــدودا
ويعود اإلنتاج بسرعة كبيرة إلى
مستوياته الطبيعية».
وحول اجتماع أوبك  ،+أشار
ال ـش ـمــري إل ــى أن اسـتــراتـيـجـيــة
ً
ال ـت ـحــالــف ح ــال ـي ــا تـعـتـمــد على
تطورات «كوفيد »19 -ومتحوره
دلتا ،ومدى التأثير على الطلب
ً
العالمي ،مؤكدا أن هذا سيكون

«األولى للوقود» تزور معرض
أحمد الجابر للنفط والغاز

جانب من الزيارة
نـظـمــت ال ـشــركــة األولـ ــى
للتسويق المحلي للوقود
لموظفيها زيــارة لمعرض
أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــر ل ـل ـن ـف ــط
والغاز بشركة نفط الكويت
باألحمدي ،كمعلم حضاري
يحكي قصة النفط كمورد
أساسي في الكويت.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت «األولـ ـ ـ ـ ـ ــى»
أن الـ ـ ـه ـ ــدف م ـ ــن ال ـ ــزي ـ ــارة،
ه ــو ال ـت ـع ــرف ع ـلــى تــاريــخ
الكويت النفطي ،من بداية
االسـتـكـشــاف إل ــى اإلن ـتــاج
والتصدير ،واالطــاع على
ال ـت ـخ ـص ـصــات واألن ـش ـطــة
الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ب ـه ــا مـخـتـلــف
الشركات النفطية التابعة
لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرول
الكويتية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن

الـمــوظـفـيــن ل ـقــوا بــالــزيــارة
ُحـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــن االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــال
والترحيب الطيب من إدارة
المعرض ،والشرح الوافي
عن مراحل اكتشاف وإنتاج
وتصدير وتصنيع النفط
والغاز بالكويت.
وبعد الجولة في أروقــة
المعرض ،قـ َّـدمــت «األول ــى»
ال ـش ـك ــر ل ـل ـقــائ ـم ـيــن ع ـل ـيــه،
وإلدارة العالقات العامة في
«نفط الكويت» ،لتنظيم هذه
الزيارة ،ومن ثم تم التقاط
الـ ـص ــور وت ـ ـبـ ــادل ال ـه ــداي ــا
التذكارية.

منذ ثالثة أشـهــر .وشكلت الشحنات من
الشرق األوســط نسبة  96.3في المئة من
إجمالي ال ــواردات بارتفاع بلغت نسبته
 1.1فــي الـمـئــة مـقــارنــة بنفس الـفـتــرة من
العام السابق.
وتـصــدرت اإلم ــارات العربية المتحدة
قــائـمــة مـ ــزودي ال ـيــابــان بــالـنـفــط بـعــد أن
ارتفعت وارداتها بنسبة  15.1في المئة عن
العام السابق لتصل إلى  818ألف برميل
ً
يوميا تليها المملكة العربية السعودية

ال ـم ـحــور األهـ ــم ال ـم ـط ــروح على
أجندة اجتماع التحالف.
ً
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أي ـ ـ ـضـ ـ ــا أن ه ـن ــاك
م ـ ـ ـحـ ـ ــاور أخـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـهـ ــم أوبـ ـ ـ ــك+
تتضمن عــودة اإلنتاج اإليراني
أو تـغـيـيــر ب ـعــض ال ـ ــدول خطط
احتساب اإلنتاج.
وت ــوق ــع ال ـش ـمــري أن تستمر
«أوبك بلس» في الزيادة الحالية
ً
بواقع  400ألف برميل يوميا ،في
ً
ظل األسعار التي نشهدها حاليا
ً
عند مستوى  72دوالرا للبرميل.
وذكر الرئيس التنفيذي لدى
 ،CMarkitsأن س ــر ع ــة ت ــوز ي ــع
ال ـل ـق ــاح ــات ســاه ـمــت ف ــي ع ــودة
األس ـ ـ ـ ــواق م ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى وزي ـ ـ ــادة
الطلب على النفط ،ولم يكن هناك
تأثير من متحور دلتا حتى اآلن.
وأفاد بأن أسعار النفط شهدت
ً
ً
انـخـفــاضــا ح ــادا خــال األسـبــوع
ق ـب ــل الـ ـم ــاض ــي حـ ــوالـ ــي  10فــي
المئة لخامات برنت وتكساس،
ثم تحول السوق لالرتفاع خالل
األسبوع الماضي.
ورجح الرئيس التنفيذي لدى
 ،CMarkitsأن ت ـب ـقــي األ س ـع ــار
ً
بين  70و 75دوالرا للبرميل بعد

في المرتبة الثانية بشحنات بلغت 735
ً
ألف برميل يوميا بانخفاض بلغت نسبته
 20.9في المئة.
وجـ ـ ـ ــاءت ق ـط ــر ف ــي ال ـم ــرت ـب ــة ال ــراب ـع ــة
ً
بشحنات بلغت  187أ لــف برميل يوميا
واالكوادور في المرتبة الخامسة بشحنات
ً
بلغت  23ألف برميل يوميا.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط
في العالم بعد الصين والواليات المتحدة.

السياسة الـتــي اتبعتها أوب ــك +
باالجتماع السابق ،وإذ شهدنا
زي ـ ـ ــادة تـ ـف ــوق  400ألـ ــف بــرمـيــل
ً
ي ــومـ ـي ــا مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـتـ ـح ــال ــف أو

عودة النفط اإليراني ستنخفض
األسـ ـع ــار إلـ ــى م ـس ـتــوى ب ـيــن 65
ً
و 70دوالرا.
(رويترز)

محللون :سعر البنزين بأميركا
قد يرتفع  ٪10بفعل اإلعصار
توقع محللون ارتفاع أسعار البنزين بنسبة تتراوح ما بين
ً
 5و 10في المئة لكل غالون في الواليات المتحدة ،خصوصا في
جنوب شرق البالد قبل عطلة عيد العمال األميركي في السادس
من سبتمبر ،بفعل تداعيات إعصار «إيدا» على نشاط التنقيب.
وتـعــرض جـنــوب شــرق الــواليــات المتحدة إلعـصــار «إي ــدا» في
عطلة نـهــايــة األس ـب ــوع ،مـمــا أجـبــر معظم مـنـصــات التنقيب عن
الخام في خليج المكسيك لتعليق نشاطها .وقــال «أنــدرو ليبو»
من شركة «ليبو أويل»  Lipow Oilفي تصريحات لشبكة «سي إن
بي سي»« :ال ينبغي على المستهلكين توقع تراجع أسعار البنزين
هذا األسبوع».
ً
وأضاف« :تم إغالق كل شيء تقريبا في منطقة باتون روج في
لويزيانا ،وهو ما يمثل  12.5في المئة من طاقة التكرير في البالد».
وبلغ متوسط السعر الوطني للبنزين الخالي من الرصاص في
الواليات المتحدة ،االثنين 3.15 ،دوالرات للغالون ،وهو مستوى
أعلى بفارق كبير عن مستوياته لنفس الفرة من العام الماضي
عند  2.23دوالر لكل غالون.

جنيفر لوبيز تبهر الحضور بإطاللة ملكية في عرض D&G
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بيونسي

أب ـهــرت الـنـجـمــة الـعــالـمـيــةجـنـيـفــر لــوبـيـز الـمـتــابـعـيــن وأن ـظ ــار الـمـصــوريــن
وا لـحـضــور خــال إطاللتها الملكية لــدى حضورها عــرض أز يــاء دو لـشــي آند
غابانا " "D&Gفي إيطاليا.
ونشرت مجلة فوغ العالمية صورا إلطاللة لوبيز ،التي اختارت كاب أخضر
حريريا زهريا تحته توب قصيرة وصلت إلى تحت البطن ،فوق سروال أسود
مطبع باألزهار الباروكية وقميص بلوري مبهر .ووضعت على رأسها ،بعدما
ً
ً
ً
صففت شعرها للخلف مثل األ مـيــرات ،تــا جــا مزينا بــا لــورد مرصعا باألحجار
الكريمة ،وأنهت إطاللتها بزوج المع من الصنادل المرصعة بالجواهر وحقيبة
يد منسوجة.
واستعرضت لوبيز إطاللتها ،بنشرها عدة صور في صفحتها الرسمية بموقع
للتواصل االجتماعي ،إضافة إلى مقطع فيديو ،حيث قدمت خالل السهرة ،التي
أقيمت في منتصف ساحة  Piazza San Marcoالشهيرة ،أفضل عــرض لها على
المدرج على وقع أغنية " "Babylonلليدي غاغا ،كجزء من حدث استمر  3أيام على
هامش مهرجان البندقية السينمائي.

جنيفر لوبيز

بيونسي ترتدي قطعة ألماس
بـ  30مليون دوالر

«أبل» تطلق منصة
للموسيقى الكالسيكية

آر كيلي متهم بالتعدي
على فتاة عام ١٩٩٤

أشعلت المغنية العالمية بيونسي مواقع
التواصل ،بعد نشرها صورا لها وهي ترتدي
قطعة ألـمــاس بمبلغ خيالي ،وهــو  30مليون
دوالر.
وخـ ـطـ ـف ــت ب ـي ــون ـس ـي األضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،وأث ـ ـ ـ ــارت
التعليقات ،بنشرها مجموعة صور لها برفقة
زوج ـهــا الـفـنــان الـعــالـمــي ج ــاي زي مــن إحــدى
الحمالت الدعائية ،حيث ظهرت بفستان أسود
طويل يتميز بتفرده ،مكشوف عند الظهر ،زينته
بعقد طــويــل فــي آخ ــره ألـمــاســة بــاهـظــة الثمن
باللون الفضي والذهبي.
ُيــذكــر أن بيونسي مــن أشهر وأغـنــى نجوم
العالم ،بثروة تتجاوز  350مليون دوالر ،كما
حصلت على  23جائزة غرامي ،وهي المرأة األكثر
ترشيحا فــي تــاريــخ الـجــائــزة ،واألكـثــر حصدا
لجوائز  MTVبـ 24فــوزا ،وأكثر من  600جائزة
طوال حياتها المهنية ،كما صنفت مجلة رولينغ
ستون أغنيتها ( )Formationعلى رأس قائمة
"أعظم  100فيديو موسيقي في كل العصور".

أعـلـنــت "أبـ ــل" ش ــراء منصة بــرايـمــوفــونـيــك،
المتخصصة في الموسيقى الكالسيكية ،على أن
ُ
تطلق العام المقبل تطبيقا مخصصا لهذا النمط
الموسيقي ،في خطوة هي األول ــى من نوعها
للشركة التي اقتصرت عروضها الموسيقية على
خدمة "أبل ميوزيك".
وت ـس ـعــى ال ـم ـن ـصــة األم ـي ــرك ـي ــة الـهــولـنــديــة
"برايموفونيك" ،إلى تقديم بديل عن الخدمات
الكبرى للبث التدفقي الموسيقي على اإلنترنت،
وهي توفر نوعية صوت أفضل بكثير ومجموعة
أعمال كالسيكية أوســع .ولن تقبل المجموعة
الـمـشـتــركـيــن الـ ـج ــدد ،وس ـت ـتــوقــف ع ــن الـعـمــل
مؤقتا في  7الجاري ،وستعرض على مشتركي
"برايموفونيك" اشتراكا مجانيا لمدة  6أشهر في
"أبل ميوزيك" ،بانتظار إطالق منصة الموسيقى
الكالسيكية من "أبل" في .2022
ُ
وســتـعــرض الـخــدمــة الـجــديــدة بسعر 9.99
دوالرات في الشهر ،مقابل  14.99دوالرا شهريا
(أ ف ب)
لـ"برايموفونيك" راهنا.

يواجه المغني األميركي آر كيلي ادعاءات
باالعتداء على فتاة ،حيث أدلت امرأة ،أمس
األول ،بشهادة أنها تعرضت لالعتداء من
جانبه عندما كانت في سن الـ  17بعد حفل
موسيقي عام  1994في ميامي ،مشيرة إلى
أن تلك الـمــرة كــانــت الــوحـيــدة الـتــي التقته
فيها.
وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز ،أن
المرأة (عمرها اآلن  44عاما) حصلت على
تــذاكــر لـكـبــار الـشـخـصـيــات لـحـضــور حفل
موسيقي فــي  2سبتمبر  ،1994وأ ش ــارت
إل ــى أن ـه ــا ت ـعــرضــت حـيـنـهــا ل ــاع ـت ــداء من
جــانــب كـيـلــي ،ال ــذي ك ــان عـمــره حينها ّ27
عاما ،أمام صديقتها المقربة ،بعد أن وقع
على تذكرتها.
ُ
وقالت الـمــرأة ،وتدعى آدي ،إن االعتداء
الـمــزعــوم وقــع بعد أن قــام اثـنــان مــن أفــراد
الــوفــد ال ـمــرافــق لكيلي بــاخـتـيــار الضحية
(د ب أ)
وصديقتها من بين الحشود.

منصة «أبل» للموسيقى

« »Mission Impossibleيطالب
بتعويض من شركة التأمين

آر كيلي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :لديك القدرة على ابتكار الحلول
لكل مشكلة مهنية تواجهك.
ً
عاطفيا :تكتنفك مشاعر السعادة والحب
راض عنك.
واالطمئنان ألن الشريك
ٍ
ً
اجتماعيا :كيفية تعاملك مــع اآلخرين
تظهر مدى محبتك وتقديرك لهم.
رقم الحظ.17 :

ُّ
لتوقف التصوير  7مرات بسبب «كورونا»

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـيــا :بـ ــات ب ـم ـق ــدورك ان ـج ــاز االع ـم ــال
الصعبة فأقدم عليها وال تخف.
ً
عاطفيا :مشاعرك العاطفية أكثر ايجابية
في هذه الفترة فحافظ عليها.
ً
اجتماعيا :ممارسة التمارين ّالرياضية
ّ
ـشــط ج ـهــازك الـعـصـبــي وتـخــلـصــك من
تـنـ ّ
التوتر.
رقم الحظ.53 :
كروز مع نجوم العمل
اتهمت د عــوى قضائية رفعتها ا لـشــر كــة المنتجة لفيلم "المهمة
المستحيلة" أو " ،"Mission: Impossibleأمس األول ،شركة التأمين
بعدم سداد جميع تكاليف تعطل تصوير الفيلم بعد توقفه  7مرات
بسبب جائحة "كورونا".
وقالت الدعوى المرفوعة من شركة باراماونت بيكتشرز أمام محكمة
اتحادية أميركية في كاليفورنيا ،إن تصوير الفيلم الذي يقوم ببطولته
توم كروز تأجل  4مرات في إيطاليا ،و 3مرات في بريطانيا بين فبراير
 2020ويونيو .2021
وجـ ــاء ت ف ـت ــرات ال ـتــوقــف بـسـبــب اي ـجــاب ـيــة م ـس ـحــات "ك ــورون ــا" بين
أفراد طاقم العمل أو التصوير ،أو نتيجة للحجر الصحي أو اإلغالق
المفروض في ا لــدول التي جــرى فيها تصوير الفيلم المصنف ضمن
فئة أفالم الحركة.
وتتهم الدعوى شركة فيدرال للتأمين ومقرها إنديانا بخرق بنود
العقد ،قائلة إنها وافقت فقط على دفع  5ماليين دوالر مقابل التوقف
األول ،ولم ترد شركة التأمين على طلب للتعليق.
وفقد كــروز ،و هــو أيضا أ حــد منتجي الفيلم ،أعصابه خــال التجهيز
لـفـيـلــم " "Mission: Impossible 7فــي إ نـكـلـتــرا فــي د يـسـمـبــر بـسـبــب خــرق
بروتوكوالت "كوفيد  ،"19إذ هدد بطرد أفراد طاقم العمل والممثلين الذين لم
يأخذوا تلك البروتوكوالت على محمل الجد.
و يـعـتـبــر فـيـلــم " "Mission: Impossibleأ ح ــد أ ك ـبــر األ ع ـم ــال ا ل ـتــي أنتجتها
هوليوود ،إذ حصد فيلم " "Mission: Impossible -Falloutالذي انتج عام 2018
أكثر من  791مليون دوالر من شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.
وتعطل الكثير من األفالم والمسلسالت التلفزيونية بسبب الوباء ،وأضافت
تكلفة الفحوصات واالستعانة باستشاريين ومعدات الوقاية ماليين الدوالرات
إلى ميزانية تلك األعمال.
و لــم تذكر بــارا مــاو نــت تكلفة عمليات التوقف ،لكنها قالت إن خسائرها
"تجاوزت بكثير" مبلغ خمسة ماليين دوالر ،وا لــذي وافقت شركة التأمين
على دفعه مقابل أول حالة لـ "كورونا" في فبراير .2020
و تـسـعــى شــر كــة بــارا مــاو نــت لـلــو صــول إ لــى مـحــا كـمــة أ م ــام هيئة محلفين
والحصول على تعويضات لم تحددها.
ومن المقرر طرح فيلم "المهمة المستحيلة  "7في مايو  ،2022بعد سلسلة
تأجيالت بسبب التوقف المتكرر بفعل الجائحة ،وإصابة عدد كبير من
أفراد الطاقم منهم نجم العمل توم كروز.
وفيلم  Mission: Impossible 7هو درا مــا تجسس أميركية من تأليف
وإخراج كريستوفر ماكويري ،وبطولة نجمات هوليوود ريبيكا فيرغسون
في دور "ايليا فوست" ،وهايلي أتويل وفانيسا كيربي ،إلى جانب كروز
الذي يجسد دور العميل االستخباراتى إيثن هانت ،ويأتى الجزء السابع
من الفيلم بعد نحو  24عاما من الجزء األول للفيلم.
وتسبب تـكــرار اإل صــا بــات وا لـتــو قــف فــي قلق الجميع بــدء ا مــن كــروز،
المنتج المشارك لفيلم بقيمة  200مليون دوالر ،وا لــذي يبدو مصمما
على الوفاء بالمواعيد النهائية ،على الرغم من العقبات التي تعترض
إدارته يوميا.
وقال كروز ،في مقابلة تلفزيونية سابقة" :أنتجت ما بين  30و40
فيلما ،وأنا مسؤول عن آالف ،إن لم يكن عشرات اآلالف من الوظائف،
لقد عملنا  7أ يــام في األسبوع 24 ،ساعة ،و كــان من المقرر عرض
الفيلم في نوفمبر المقبل ،إال أنه تم تأجيله أخيرا إلى ربيع ،2022
وهو تاريخ تم الحفاظ عليه في الوقت الحالي".
(رويترز)

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
ً
مهنيا :تظهر تغييرا ملموسا في أدائك
ّ
المهني مما لفت أنظار المسؤولين.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ج ـ ــدال ع ـق ـيــم ي ـح ــدث بينكما
والمطلوب التفاهم وتهدئة االعصاب.
ً
اجتماعيا :ثمة أحد معارفك ّ
يضيق عليك
الخناق بطلباته التي ال تنتهي.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :يـنـظــر أربـ ــاب الـعـمــل ال ــى نتائج
انجازاتك بعين الرضى.
ً
عاطفيا :خير ما تقتنيه شريك حياة ّ
وفي
ومنفتح.
ً
ً
اجتماعيا :أحد االصدقاء يبقى دائما الى
جانبك حتى في المصاعب.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنياّ :
ترو في الموافقة على ّ
أي مشروع
ً
وادرسه جيدا.
ً
عاطفيا :ال سعادة أكبر من االوقات التي
تمضيها مع الحبيب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـش ـتـ ّـد ال ـن ـق ــاش م ــع بعض
االصحاب وتعلو االصوات المعارضة.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنياّ :
تمسك بالشجاعة والـجــرأة عند
ً
مواجهة من يحاسبك ظلما.
ً
عاطفيا :كــل شــيء جميل حــولــك هــو من
صنع شريك ّ حياتك.
ً
اجتماعيا :لذة العيش في الصحة فانتبه
الى برنامج غذائك.
رقم الحظ.56 :
توم كروز

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـح ـت ــاج الـ ــى ص ـف ــاء ذه ـن ــي كــي
تستطيع القيام بجميع مسؤولياتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :يــأتـيــك م ــن الـحـبـيــب خـبــر س ـ ّـار
يريحك من عناء التفكير بموضوع هام.
ً
اجتماعيا :االهتمام بما يريده الغير منك
يتطلب الكثير من طاقتك.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ّ
ً
مهنيا :ابتعد عن المشكلة متى حلت وانظر
اليها من مختلف النواحي.
ً
عاطفيا :ال تركض وراء الحب فهو سيأتي
ً
اليك خاضعا.
اجـتـمــاعـيـ ًـاّ :
ردات فعلك العصيبة تجاه
ً
بعض االمور تجعلك متوترا أكثر.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يمكنك االنتقال إلى وضع أفضل
في عملك مع بعض المجهود اإلضافي.
ً
عاطفيا :مشاعر الحبيب تصدر من أعماق
قلبه وينتظرك على ّ
أحر من الجمر.
ً
اجتماعيا :احتياجات العائلة والمنزل
ّ
تأخذ الكثير من وقتك فنظمها.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ـع ـمــل ال ـج ـيــد يـتـكـلــم ع ــن نفسه
ويجلب السمعة الطيبة.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـسـتــاء بـعــض ال ـش ــيء م ــن عــدم
المناسب.
تجاوب الحبيب في الوقت
ّ
ً
اجتماعياّ :
قوتك ّوسالمتك تتوقفان على
الفضائل التي تتحلى بها.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :أقدم على انجاز مشروع سوف ّ
يقدم
لك وال تتراجع.
ً
عــاطـفـيــا :حـيــاة شــريــك العمر سلسلة من
المشاعر والحب والتضحية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـجــاوز شتيمة اللئيم فخير
جواب له هو السكوت.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مهنيا :كن حليما في معاطاتك مع الزبائن
ولو كانوا على خطأ.
ً
عاطفيا :الذي يهين زوجته ويعاملها بسوء
ال يحترم نفسه.
ً
اجـتـمــاعـيــاّ :ادخـ ــر الـقـلـيــل مــن رات ـبــك فقد
تحتاجه في أيام السوء.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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ً
السعيد :أعمالي تحمل جزءا من شخصيتي كأنثى
«من يتقن البورتريه يستطيع التعامل مع الطين وتشكيله»

مريم طباجة

• م ـ ــاذا ع ــن آخـ ــر أع ـم ــال ــك في
أعمال الخزف؟
 قدمت عمال خزفيا باسم «لنننساكم» في معرض «لن ننساكم»،
ي ــرم ــز إل ـ ــى ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء ،وام ـ ـتـ ــزاج
عـ ــروق ـ ـهـ ــم ودمـ ــائ ـ ـهـ ــم ب ـخــري ـطــة
ال ـكــويــت ،حـيــث مـعــانــاتـهــم أثـنــاء
األسر ،وتضحيتهم بأرواحهم من
أجل الكويت ،لتظل صامدة قوية.
• ّ
يعبر الفنان عــن أحاسيسه
من خالل أعماله ،متى تحتاجين
إلى دمج مشاعرك في العمل؟

من أعمالها

دالل السعيد
وال ـم ـع ــرض االفـ ـت ــراض ــي ال ـتــابــع
ل ـن ـقــابــة ال ـف ـنــان ـيــن واإلعــام ـي ـيــن
الكويتيين ،ومعرض  2أغسطس
 ،2021والملتقى األول للخزافين
ال ـع ــرب ب ـع ـنــوان «ف ـي ــروس ــات من
ط ـيــن» ،كـمــا شــاركــت فــي معرض
رب ــاعـ ـي ــات مـ ـن ــارة الـ ـع ــرب 2021
االفتراضي على مستوى الوطن
العربي.
• هل من مشاركات قادمة؟
 سنتجاوز هذا الركود ،بإذنالله ،لنعود ونسترجع الفعاليات
واألنشطة الفنية ،وستكون هناك
م ـع ــارض ق ــادم ــة ،كـمـعــرض آللــئ
كويتية ،ومـعــرض بيت الـخــزف،
الذي سيحدده «الوطني للثقافة».
• كيف تصفين نفسك كفنانة
خزف؟
 كـ ـ ــل فـ ـ ـن ـ ــان ي ـ ــرس ـ ــم وي ـت ـق ــنالبورتريه يستطيع التعامل مع
الطين وتشكيله ،من خالل إتقانه
ألبـ ـع ــاد ون ـس ــب ال ـع ـم ــل .بــداي ـتــي
في الطين من خالل الطينة التي
اس ـت ـط ـعــت ال ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــا بـكــل
أريحية ،وشدتني أكثر ،فاتجاهي

ُ
إيما شاه :أنجزت النسخة
المسموعة من «لوبسيدا»
تحيي أمسية بمركز وجهة للفنون  18الجاري
● فضة المعيلي

تدعم أعمال الفنانة التشكيلية دالل السعيد الفني الذي قدمته بشغف وحب.
جمالية الشكل في منجزها الفني ،بما يحاكي السعيد خزافة وفنانة تشكيلية حاصلة على
القيمة الحسية والتعبيرية ،وهو ما من شأنه بكالوريوس التربية الفنية من الكويت ،وحاصلة
شد أنظار المتأمل ،وبالتالي يكتشف متذوق على دورات فنية وتشكيلية .وفي اللقاء التالي
الفن بإحساسه الرسالة التي ّ
يعبر عنها العمل تتحدث عن مشاركاتها وأعمالها.
 المشاعر والمواقف والظروفالتي يمر بها الفنان تلهمه الفكرة
وال ـش ــرارة الـتــي يـبــدأ بها العمل،
وال ينتهي منها إال عندما يشعر
بــالــرضــا والـقـنــاعــة عــن تجسيده
لهذه المشاعر ،لذلك كل أعمالي
ت ـح ـم ــل ج ـ ـ ـ ــزءا م ـ ــن ش ـخ ـص ـي ـتــي
ك ـف ـنــانــة وك ــأن ـث ــى ،ودالل بشكل
خاص.
• عن أي شيء ّ
تعبر أعمالك؟
 م ـع ـظ ــم أعـ ـم ــال ــي ت ـع ـ ّـب ــر عــننظرتي للحياة كامرأة ،وللمجتمع
بشكل عام.
• مـ ــاذا ع ــن م ـشــاركــاتــك داخ ــل
الكويت وخارجها؟
 شـ ـ ــاركـ ـ ــت فـ ـ ــي الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــنالمعارض التي يقيمها المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
ً
والتي تقام سنويا ،مثل :المعرض
ال ـص ـي ـفــي الـتـشـكـيـلــي ،وم ـعــرض
ال ـق ــري ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي ،ومـ ـع ــارض
إعادة التدوير (أشياء من حولنا)،
وم ـ ـعـ ــرض ال ــربـ ـي ــع ال ـت ـش ـك ـي ـلــي،
ومـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ــإب ـ ــداع
التشكيلي الذي تنظمه الجمعية
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـل ـف ـنــون الـتـشـكـيـلـيــة،
وم ـع ــارض آلل ــئ كــويـتـيــة الـتــابــع
لنقابة العاملين في وزارة التربية،
وال ـم ـشــاركــة فــي م ـعــرض الـخــزف
األول ل ـب ـيــت الـ ـخ ــزف ال ـكــوي ـتــي،
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بــال ـخــزف ات ـخ ــذ م ـس ــارا م ـغــايــرا،
ب ـش ـهــادة ك ـب ــار ال ـخ ــزاف ـي ــن ،لــذلــك
م ـع ـظــم أع ـم ــال ــي ت ـص ـنــف «نـحـتــا
خــزفـيــا» يــدخــل فيها الـبــورتــريــه،
بحيث تكون له رسالة وهدف.
• كيف ّ
تقيمين فنك؟
 ال ّأقيم أعمالي بنفسي ،ففي
كــل عمل أقــوم بــه أكتشف تجربة
تضيف لي مهارة جديدة كنحاتة
وخزافة ،وهناك أنواع وألوان من
الطين ،ولكل نوع أسلوب وطريقة
وتـكـنـيــك يختلف عــن اآلخـ ــر ،فال
يزال أمامي الكثير ألتعلمه.
• مــا األم ــور الـتــي تجذبك في
ال ــواق ــع وتــرغـبـيــن بتمثيلها في
عملك؟
 دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـع ــام ــةوالمواقف الخاصة تكون الشرارة
لعمل أبــدأ بــه ،لكي أعـ ّـبــر عنه ،أو
أس ـع ــى ل ـتــوض ـيــح ف ـك ــرة مـعـيـنــة،
فمعظم األع ـم ــال م ـحــاكــاة لــواقــع
ال ـف ـن ــان وال ـن ـح ــات ال ـ ــذي يـجـ ّـســد
مشاعره ب ــاألدوات المستخدمة،
ومنها الطين ،لكي يراها ويشعر
بها َمن حوله.

انتهت الفنانة إ يـمــا شاه
من تسجيل الكتاب السمعي
لــروايـتـهــا «لــوبـسـيــدا» ،الفتة
إلى أن الكتاب ورقي مطبوع،
وأيضا ديجيتال ،في موقعي
أمـ ـ ـ ـ ــازون وك ـ ـي ـ ـنـ ــدل ،وأي ـض ــا
«غوغل» ،مشيرة إلى أن مدة
الكتاب المسموع ساعة و35
دقيقة.
وقالت إن الرواية تصنف
ضمن أعمال الخيال العلمي،
وتحكي قصة كائن بنفسجي
ف ــي م ـجــرة لــوبـسـيــدا يــواجــه
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ج ـ ــوش ـ ــان ،ال ـ ــذي
قاس
يصر على إصــدار قرار
ٍ
بـمـعــاقـبـتــه ،بـسـبــب اخـتــاف
لونه عن المجتمع ذي اللون
األدع ـ ــم ،مـضـيـفــة أن الــروايــة
تـتـضـمــن لـغــة ج ــدي ــدة قــامــت
بــابـتـكــارهــا ،وه ـنــاك مشاهد
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــاب لـ ـ ـه ـ ــا عـ ــاقـ ــة
بالفيزياء واألحياء.

رواج كبير
وع ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـب ـ ــب اتـ ـج ــاهـ ـه ــا
لـلـتـسـجـيــل ال ـس ـم ـعــي ،قــالــت
ش ــاه« :أن ــا مــن محبي الكتب
المسموعة ،التي تلقى رواجا
ك ـب ـي ــرا ف ــي أم ـي ــرك ــا والـ ـ ــدول
األجنبية األخــرى .أما الكتب
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـس ـمــوعــة ،فهي
قليلة ،لكن لديها جمهورها
رغ ـ ـ ـ ــم ق ـ ـل ـ ـت ـ ـهـ ــا ،وف ـ ـ ـ ــي فـ ـت ــرة
الـتـسـعـيـنـيــات ك ــان ــت الـكـتــب

إيما شاه
المسموعة موجودة في إذاعة
الكويت» .وأضــافــت« :آمــل أن
ي ـن ــال اإلصـ ـ ـ ــدار اس ـت ـح ـســان
الجمهور ،السيما أني بذلت
ً
ً
جهدا كبيرا في تنفيذه ،وهي
ت ـج ــرب ــة ج ـم ـي ـلــة فـ ــي م ـجــال
النشر».
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،تـحـيــي
ش ـ ـ ـ ــاه أم ـ ـس ـ ـيـ ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة
بمركز وجهة للفنون في 18
سبتمبر الجاري .وبينت أنها
ستقدم مزيجا مــن األغــانــي
الجديدة والقديمة؛ العربية
واألجنبية ،ومنها أغنيتها
الجديدة «السندباد» ،كلمات
ال ـش ــاع ــر ع ـل ــي ،وتـلـحـيـنـهــا،
إضــافــة إل ــى قـصـيــدة «ل ـمــاذا
تزور الديار؟» للشاعر قيس
ب ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــوح ،ال ـ ـتـ ــي ق ــام ــت
بـتـلـحـيـنـهــا ،وأغ ـن ـي ــة «ف ــوق
قزح» المحببة لدى الجمهور
م ـ ــن ثـ ـق ــاف ــة أفـ ـ ـ ــام األبـ ـي ــض
واألسود األميركية.

ً
خالد يوسف يستعد لـ «أهال بكم في باريس» حال الترك تعود إلى مقاعد الدراسة

●

القاهرة  -محمد قدري

ً
ش ـهــد ال ــوس ــط ال ـف ـنــي اح ـت ـف ـ ً
ـاء ك ـب ـي ــرا ب ـعــودة
ال ـم ـخــرج خــالــد يــوســف إل ــى م ـصــر ،بـعــد الـسـفــر
واإلقامة في باريس ،إثر أزمة وخالفات سياسية
دفعته إلى التواري عن األنظار ُ
وبعده عن الوسط
الفني منذ آخر أعماله ،فيلم كارما بطولة عمرو
سعد.
وأعـلــن المخرج والمنتج أحمد عفيفي ،نجل

شقيقة المخرج خالد يوسف ،عودته من جديد،
ناشرا مجموعة من صور العودة ولقاء األصدقاء
بـمـكـتـبــه ال ـش ـه ـيــر بـمـنـطـقــة الـمـهـنــدسـيــن وســط
القاهرة ،وممارسة عمله بشكل طبيعي من مكتبه
بالقاهرة بعد عدة سنوات من الغياب.
وف ـ ــي نـ ـش ــاط مـ ـلـ ـح ــوظ ،وخـ ـ ــال سـ ــاعـ ــات مــن
وصوله ،بــدأ يوسف االستعداد لتصوير فيلمه
ال ـج ــدي ــد «أه ـ ــا ب ـكــم ف ــي ب ــاري ــس» خـ ــال الـشـهــر
الجاري.

ن ـشــرت الـفـنــانــة الـبـحــريـنـيــةح ــا الـتــر ك
ص ــورا لها على حسابها الـخــاص بموقع
التواصل االجتماعي وهي في الجامعة ،بعد
غياب بسبب جائحة كورونا .وظهرت حال
وهي جالسة على كرسي في أحد الصفوف،
وتضع كمامة ،بسبب التزامها باإلجراءات
الوقائية للطالب الجامعيين فيما يخص

«بيت السدو» ينظم دورة تدريب في  5سبتمبر

●

عزة إبراهيم

يطلـ ــق «بيـ ــت السـ ــدو» دورة تدريبي ـ ــة لتعليم مهارات «السدو»
أو الحياكة التقليدية ،بدءا من  5سبتمبر المقبل.
ً
وتبدأ الدورات التدريبية على مستويات ،انطالقا من المستوى
األول لتعليم المبتدئين أصول ومهارات فن السدو التراثي العريق،
من خالل بيان كيفية عمل النسيج المسطح ونقشة الضلعة.
ويتم تقسيم مجموعات المتدربين على مجموعتين؛ األو لــى
تحضر صباحا على مدى أسبوعين ،بواقع يومين في األسبوع
(األحد والثالثاء) من  10صباحا إلى  ،12:30في حين يبدأ تدريب
الثانية في فترة المساء من الساعة  5إلى  7:30على مدى أسبوعين،
بواقع يومين أسبوعيا (االثنين واألربعاء).
وي ـح ـظــى الـ ـس ــدو ب ــإق ـب ــال ك ـب ـيــر م ــن م ـح ـبــي الـ ـت ــراث الـكــويـتــي
والخليجي ،ألنــه يعتبر أحــد أقــدم مظاهر التراث التي تزخر بها
البيوت والمجالس الخليجية ،وقد أدرجت صناعة نسيج «السدو»،
في سبتمبر الماضي ،على الئحة اليونسكو للتراث الثقافي غير
المادي ،في إنجاز سجلته جمعية «السدو» الحرفية الكويتية.

حرفة «السدو»

البدر يترجم «من الفولكلور الكويتي» إلى اإلنكليزية

●

فضة المعيلي

ترجم أستاذ اللغويات في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب د .يوسف البدر
كتاب د .يعقوب يوسف الحجي ،الذي يحمل
عنوان «من الفولكلور البحري الكويتي» إلى
اللغة اإلنكليزية ،بمشاركة سيد عيسوي
أيـ ـ ـ ــوب ،عـ ــن م ــرك ــز الـ ـبـ ـح ــوث وال ـ ــدراس ـ ــات
الكويتية ،بإشراف رئيس المركز د .عبدالله
ي ــوس ــف ال ـغ ـن ـيــم .وق ــام ــت بـتـصـمـيــم غــاف
النسخة اإلنكليزية الفنانة زهراء مروان.

البحري» .وأضاف البدر «فعال قمت بقراءة
كتب سيف مرزوق الشمالن ،وأحمد البشر
ال ــروم ــي ،وع ـبــدالــوهــاب عـيـســى الـقـطــامــي،
ً ُ
وآل ـ ـ ــن ف ــالـ ـي ــرز ،وطـ ـبـ ـع ــا كـ ـت ــب د .ي ـع ـقــوب
ـح ـجــي الـغـنـيــة بــال ـم ـع ـلــومــات الـمــدهـشــة
الـ ِ
ً
وغـيــر المسبوقة .ولــم أتــوقــع يــومــا أن أقع
بحب ال ـتــراث الـبـحــري مــن الـنـظــرة األول ــى،
حتى تحولت تلك المصطلحات البحرية
ال ـت ــي ي ـط ـلــق عـلـيـهــا ال ـب ـعــض ب ـ ـ (ال ـغ ـل ـجــة)
إلــى مصطلحات بحرية (غنية) بمعانيها
الخفية».

نواخذة الكويت

التراث اللغوي

بهذه المناسبة ،قال البدر« :في البداية
تصفحت الكتاب باللغة العربية واستمتعت
بقراء ة قصص نواخذة الكويت وقالليفها
الـ ــذيـ ــن هـ ــم جـ ـ ــزء ال يـ ـتـ ـج ــزأ مـ ــن ال ـك ــوي ــت
وتاريخها الـبـحــري .ثــم عكفت على قــراء ة
أهم مصادر التراث البحري الكويتي ّ
ألكون
ص ــورة تــاريـخـيــة وتــراثـيــة ح ــول المجتمع

وت ــاب ــع أنـ ــه ت ــرج ــم ال ـ ــرواي ـ ــات الـشـفـهـيــة
واألغــانــي والــزهـيــريــات البحرية واألمـثــال
والـ ـكـ ـن ــاي ــات وال ـم ـص ـط ـل ـح ــات ال ـم ــاح ـي ــة
الكويتية ،ومسميات السفن الشراعية وطرق
بنائها إلى اللغة اإلنكليزية.
وأوض ــح أن ــه ح ــرص عـلــى أن تـكــون لغة
الكتاب بسيطة وسلسة لكي تجذب القارئ،
ك ـم ــا ح ـ ــرص أيـ ـض ــا ع ـل ــى ت ـف ـس ـيــر م ـعــانــي
المصطلحات المالحية الكويتية لتيسير
نـطـقـهــا لـغـيــر ال ـنــاط ـق ـيــن بــالـلـغــة الـعــربـيــة
ولهجاتها ،آمال أن ُ«يحفظ ما يمكن حفظه
من موروثنا البحري الكويتي».

أصدر كتابا في عام ( 2008الطبعة الثانية
 )2010بعنوان «جذور الكلمات» ،وهو دليل
لغوي يغوص في أنساب الكلمة اإلنكليزية
وأص ــولها األجنب ـي ـ ـ ــة ،إذ يتن ـ ــاول الكتـ ــاب
 18لـغــة مختلفة مـنـهــا ا ل ـل ـغــات الالتينية
والعربية والصينية والروسية والهندية
وغيرها من اللغات الطبيعية.

جذور الكلمات

نقل التراث

وبين البدر أن سبب تخصصه واهتمامه
بـمـجــال ال ـت ــراث الـلـغــوي أن ــه أث ـنــاء كتابته
لرسالة الدكتوراه عام 2012م ،كان بحاجة
إلى مصادر أجنبية توثق الجانب البحري
ال ـكــوي ـتــي ،وكـ ــان ه ـن ــاك ن ـقــص م ــن نــاحـيــة
الـجــانــب الـفــولـكـلــوري الـمـحـلــي ،خصوصا
المتعلقة بتوثيق األمثال الشعبية ،الفتا إلى
أنه سابقا ترجم «مقتطفات» من الفولكلور
لها عالقة باللهجة واألمثال الشعبية أثناء
تحضيره لرسالة الدكتوراه.
وع ـ ــن إص ـ ــدارات ـ ــه األخـ ـ ـ ــرى ،أوضـ ـ ــح أن ــه

وت ــاب ــع أن ل ــه إصـ ـ ــدارا آخ ــر ع ــن قصص
م ـف ــردات الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة واج ـه ـهــا أثـنــاء
دراسته في الخارج وعنوانه Tall Caramel
 ،Macchiatoف ـضــا ع ــن إصـ ـ ــداره مــؤخــرا
كتابا آخر بعنوان «قاموس الجيب لصاحبه
عـيـســى عـبــدالـمـنـعــم الـســالــم (أول مـحــاولــة
ُمعجمية في الكويت)» ،عن مركز البحوث
والدراسات الكويتية.
وأكـ ــد ال ـب ــدر أن ك ـتــاب ال ـفــول ـك ـلــور ال ــذي
ترجمه سيكون بمثابة الجسر لنقل التراث
الكويتي إلى العالم أجمع.

غالف اإلصدار

البدر مع الحجي

انتقال وباء كوفيد بينهم .وعلقت حال على
الـصــورة« :التواجد في حــرم الكلية شعور
رائع جدا».
وانهالت التعليقات عليها من محبيها
ومتابعيها ،الذين تمنوا لها التوفيق في
أول أيام العام الدراسي الجديد ،وحصلت
على عدد كبير من اإلعجابات.

حال الترك

خبريات
كريم ضياء
وفاة المخرج ً
الدين عن  75عاما

توفي المخرج المصري كريم
ضياء الدين عن عمر ناهز
 75عاما.
والمخرج الراحل من مواليد
 ،1946تخرج من المعهد
العالي للسينما قسم
االخراج عام  ،1967وعمل
مساعد مخرج مع والده
المخرج المصري أحمد
ضياء الدين فور تخرجه
مخرجا بالتلفزيون لألفالم
التسجيلية والروائية.
وشارك في أفالم سينمائية
عديدة ،منها فيلم المراكبي،
باإلضافة إلى مسلسل ديدي
ودوللي ،ويعد أشهر أعماله
السينمائية «إسماعيلية رايح
جاي».

نهال عنبر تتعرض
إلصابة في الرأس

أصيبت الممثلة المصرية
نهال عنبر بجرح في رأسها
وارتجاج في المخ ،بعد
اصطدامها بالديكور أثناء
عرض مسرحية «زقاق
المدق» ،فأغمي عليها ،وتم
نقلها للمستشفى لتلقي
العالج الالزم.
كما قرر فريق عمل المسرحية
إلغاء استكمال العرض،
بعد تعرض زميلتهم
لسقوط قطعة من الديكور
على رأسها ،أثناء عرض
المسرحية.

ةديرجلا
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دوليات

اتصال بين بن زايد وإردوغان ...ووفد مصري إلى أنقرة
القاهرة والدوحة تتفقان على ضرورة إدخال منحة قطرية إلى غزة لمنع انفجار القطاع
القاهرة  -حسن حافظ

توج اتصال هاتفي بين
الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان وولي عهد أبوظبي
محمد بن زايد خطوات سابقة
لطي الخالفات وفتح صفحة
جديدة من التعاون بين
البلدين ،فيما يتجه وفد مصري
دبلوماسي إلى أنقرة لعقد
جولة مباحثات ثانية حول عدة
ملفات ضمن مسار «تطبيع
العالقات».

فــي خـطــوة تــأتــي بعد سلسلة
إجراءات إلذابة الثلج وطي صفحة
الخالفات بين البلدين ،بحث ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،محمد بن زايد
آل نهيان ،والرئيس التركي رجب
ط ـي ــب إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،خ ـ ــال ات ـص ــال
هاتفي ،ليل أمس األول ،العالقات
الثنائية.
وذك ـ ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة أن ـ ـبـ ــاء «وام»
أن االت ـص ــال ت ـنــاول سـبــل تعزيز
وتطوير العالقات الثنائية« ،بما
يخدم المصالح المشتركة للبلدين
وشعبيهما الصديقين».
وتـ ـب ــادل ب ــن زاي ـ ــد وإردوغ ـ ـ ــان
وجـ ـه ــات ال ـن ـظــر ب ـش ــأن عـ ــدد من
الـ ـقـ ـض ــاي ــا والـ ـمـ ـلـ ـف ــات ال ــدولـ ـي ــة
واإلقليمية ذات االهتمام المشترك.
وكتب المستشار الدبلوماسي
لرئيس اإلمارات أنور قرقاش عبر
«تويتر» ،أمــس« :اتـصــال الرئيس
الـ ـت ــرك ــي رج ـ ــب ط ـي ــب إردوغ ـ ـ ـ ــان
ب ــال ـش ـي ــخ م ـح ـم ــد بـ ــن زاي ـ ـ ــد ك ــان
ً
ً
ايجابيا ووديا للغاية».
ً
وت ــاب ــع قـ ــائـ ــا« :إن اإلمـ ـ ــارات
تسعى إلى بناء الجسور وتعظيم
ال ـق ــواس ــم وال ـع ـمــل ال ـم ـش ـتــرك مع
األصدقاء واألشقاء لضمان عقود
مـقـبـلــة م ــن االس ـت ـق ــرار اإلقـلـيـمــي
واالزده ــار لجميع شعوب ودول
المنطقة».
وع ـ ـ ــززت م ـب ــاح ـث ــات ب ــن زاي ــد
ً
وإردوغان آماال بوضع حد للتوتر
الذي طبع العالقات بين اإلمارات
وت ــرك ـي ــا ع ـلــى مـ ــدى سـ ـن ــوات ،إذ
ً
ً
دعم كل منهما طرفا مختلفا في
الـنــزاع فــي ليبيا ،بينما تختلف
م ــواق ـف ـه ـم ــا ب ـ ـشـ ــدة فـ ــي ق ـضــايــا
إقليمية أخرى بينها الموقف من
جماعات اإلسالم السياسي الذي
ترفضه أبوظبي .ويأتي االتصال
الذي يعد األرفع منذ سنوات بين
الـبـلــديــن ،بـعــد زيـ ــارة قــل مثيلها
لوفد إماراتي إلى أنقرة ،األربعاء
الماضي ،تــرأســه مستشار األمــن
القومي الشيخ طحنون بن زايد
لبحث التعاون االقتصادي وفرص
االستثمار.

استجابة مصرية
فــي م ــوازاة ذل ــك ،أعلنت وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة ،أم ـ ــس،
اس ـت ـجــاب ـت ـهــا ل ـل ــدع ــوة ال ـم ـقــدمــة
م ــن وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـتــرك ـيــة

بـشــأن إج ــراء الجولة الثانية من
ال ـم ـحــادثــات االسـتـكـشــافـيــة بين
القاهرة وأنقرة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ،ف ـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ــان ع ـل ــى
«ف ـي ـس ـبــوك» ،إل ــى أن نــائــب وزي ــر
الـخــارجـيــة ح ـمــدي ل ــوزا سـيــزور
أنقرة يومي السابع والثامن من
سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل ،الف ـت ــة إل ــى أن
الجولة ،التي تأتي بعد  4أشهر
م ــن االج ـت ـم ــاع األول ،سـتـتـنــاول
العالقات الثنائية بين الجانبين،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـم ـل ـف ــات
اإلقليمية.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ ـ ــ«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،إن ال ـم ـب ــاح ـث ــات
المرتقبة ستستكمل ما بدأ خالل
الـجــولــة األول ــى الـتــي ج ــاءت بعد
قطيعة سياسية استمرت ثماني
سـ ـن ــوات .وأوضـ ـح ــت أن الـجــولــة
الثانية ،ستبدأ فــي تقييم مــا تم
ت ـن ـف ـيــذه ع ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع مــن
ت ـع ـه ــدات م ــن ال ـجــان ـب ـيــن إلعـ ــادة
ً
العالقات ،خصوصا وقف «المنابر
اإلعالمية اإلخوانية» المعارضة
للقاهرة في إسطنبول ،وتسليم
ب ـعــض ال ـش ـخ ـص ـيــات الـمـطـلــوبــة

ً
أمنيا للقاهرة ووقف الدعم التركي
للجماعة المصرية المحظورة.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إلـ ــى أن ــه
مــن المبكر الحديث عــن الخطوة
ا لـتــي ستتمخض عــن مباحثات
أن ـقــرة المقبلة ،الفـتــة إل ــى أن ــه إذ
كللت المباحثات بالنجاح عبر
«خ ـطــوات متتالية» فمن الممكن
الحديث عــن إع ــادة الـسـفــراء بعد
السحب المتبادل لهما منذ نهاية
ع ــام  ،2013وال ـتــرت ـيــب ل ــزي ــارات
دبلوماسية على أعـلــى مستوى
ق ـبــل ن ـهــايــة ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،لكن
هذه كله رهن بما ستتمخض عنه
جولة أنقرة.
وتـ ـسـ ـع ــى ت ــركـ ـي ــا السـ ـتـ ـع ــادة
ال ـع ــاق ــات م ــع م ـصــر م ـنــذ بــدايــة
الـعــام ال ـجــاري ،عبر إط ــاق كبار
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن وف ـ ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــم
الرئيس إردوغان تصريحات ودية
بشأن القاهرة ،في إطــار سياسة
أنقرة الجديدة ،التي ترغب في طي
صفحة الخالفات مع دول عربية
وفي مقدمتها مصر والسعودية
ً
واإلم ــارات ،خصوصا أن القاهرة
وأنقرة تجمعهما مصالح مشتركة

في عدة ملفات بمقدمتها الملف
الليبي وغاز شرق المتوسط.
وكان وزير الخارجية المصري
سامح شكري قال ،يوليو الماضي،
إن عودة العالقات وتطبيعها مع
تركيا ،غير مرتبطة فقط ،بطريقة
تعاملها مــع جـمــاعــة «اإلخـ ــوان»،
ً
وإن ـمــا مــرتـبـطــة ،أي ـض ــا ،بالملف
ً
الليبي حيث تدعم أنقرة عسكريا
السلطات المتمركزة في العاصمة
طرابلس غرب البالد ضد السلطة
الموازية في شرق البالد بزعامة
خليفة حفتر.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــري ،إن «وقـ ـ ـ ــف
اإلعـ ــام ـ ـي ـ ـيـ ــن اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان خ ـط ــوة
إيجابية من جانب تركيا ،ونؤكد
ً
دائـ ـم ــا أن ال ـع ــاق ــات ب ـيــن ال ــدول
م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى عـ ـ ــدم الـ ـت ــدخ ــل فــي
الشؤون الداخلية ،ومن ذلك عدم
السماح ألطراف مناوئة بأن تعمل
على أراضي بلد في مواجهة بلد
آخر».
وأضـ ـ ــاف أن «ال ـس ـيــاســة الـتــي
ً
اتبعتها تركيا أخ ـيــرا ،تتفق مع
قــواعــد الـقــانــون الــدولــي ،وإذا ما
اسـتـقــرت وكــانــت مـسـتـمــرة ،فهي

انفراجة وتنسيق
وب ـي ـن ـمــا ت ـت ــواص ــل ال ـخ ـطــوات
الــرامـيــة إلع ــادة تطبيع العالقات
بين القاهرة وأنقرة ،تدور عجلة
اسـتـعــادة الـعــاقــات الكاملة بين
مصر وقطر من ناحية أخــرى ،إذ
شهد الملفان عدة تطورات خالل
األيام القليلة الماضية ،بما يكشف
عـ ــن نـ ـي ــة ث ــاثـ ـي ــة بـ ـط ــي صـفـحــة
الخالفات التي اعقبت أحداث 30
يونيو  2013التي أنهت حكومة
جـ ـم ــاع ــة «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ،وصـ ـع ــدت
بــالـمـشـيــر ع ـبــدال ـف ـتــاح السيسي
لسدة الحكم في مصر.
وش ـهــدت ال ـعــاقــات المصرية
القطرية مــا وصــف بــ«االنـفــراجــة
ال ـك ـبــرى» ،بـعــدمــا الـتـقــى الرئيس
ال ـس ـي ـســي بــأم ـيــر ق ـطــر تـمـيــم بن
حمد على هامش مشاركتهما في
مؤتمر «ب ـغــداد لتعزيز التعاون

ّ
سعيد يتهم «النهضة»
ضمنًا بالتآمر الخارجي

اتهم الرئيس التونسي قيس
سعيد ،حركة "النهضة"
دون تسميتها ،بالتآمر مع
دول أجنبية لضرب الدولة
وإسقاطها.
وأشار سعيد ،في
تصريحات متلفزة مساء
أمس األول ،إلى قيام جهات
تونسية بحمالت دعائية في
الخارج تستهدف الضغط
على الدولة.
إلى ذلك ،أعرب وزير
الخارجية التونسي عثمان
الجرندي ،عن استغرابه
تصريحات رئيس حكومة
الوحدة الوطنية الليبية عبد
الحميد دبيبة بشأن مزاعم
تصدير تونس لإلرهاب إلى
بالده.
جاء ذلك خالل محادثة
مع نظيرته الليبية نجالء
املنقوش ،على هامش مؤتمر
دول الجوار الليبي الذي
اختتم في الجزائر أمس.

إردوغان في ضريح أتاتورك أمس األول بمناسبة ذكرى معركة مهمة في حرب االستقالل التركية (أ ف ب)
ت ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ت ـط ـب ـيــع الـ ـع ــاق ــات،
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ع ـلــى
مستويات مختلفة ،لوضع اإلطار
للعالقات وكيفية استئنافها».

سلة أخبار

وال ـ ـشـ ــراكـ ــة» ،ال ـس ـب ــت ال ـم ــاض ــي،
ً
تـكـلـيــا لـمـســار الـمـصــالـحــة التي
ت ــوس ـط ــت ف ـي ـهــا ال ـك ــوي ــت يـنــايــر
الماضي.
وق ــال ــت م ـص ــادر دبـلــومــاسـيــة
مـصــريــة ،إن الـعــاقــات المصرية
ً
ال ـ ـق ـ ـط ـ ــري ـ ــة جـ ـ ـي ـ ــدة ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ب ـع ــد
اسـتـعــادتـهــا فــي األون ــة األخ ـيــرة،
ووصول السفير القطري الجديد
للقاهرة منتصف أغسطس بعد
غياب استمر أربــع سنوات ،وأنه
يـ ـج ــري ال ـت ـن ـس ـيــق فـ ــي ع ـ ــدد مــن
الملفات اإلقليمية ذات االهتمام
ً
ال ـم ـش ـت ــرك ،خ ـص ــوص ــا الـقـضـيــة
الفلسطينية ،وما يتعلق بتذليل
ال ـص ـع ــاب أمـ ـ ــام دخـ ـ ــول الـمـنـحــة
القطرية إلى قطاع غــزة ،إذ تتفق
ال ـقــاهــرة وال ــدوح ــة عـلــى ض ــرورة
إدخـ ـ ــال ال ـم ـن ـحــة ف ــي أق ـ ــرب وقــت
لمساعدة األسر الفلسطينية في
القطاع ومنع األمور من االنفجار
هناك.
(أبوظبي ـ أ ف ب ،رويترز،
األناضول)

سفير البحرين يغرد
بالعبرية :بدأت مهامي

أعلن السفير البحريني لدى
إسرائيل ،خالد الجالهمة،
أنه وصل إلى تل أبيب ،أمس،
لتسلم مهامه رسميا.
وقال الجالهمة ،في تغريدة
على "تويتر" ،باللغات
العربية والعبرية واإلنكليزية:
"يشرفني أن أعلن أنني
سأصل إلى مدينة تل أبيب
اليوم لبدء مهامي كأول سفير
للبحرين لدى إسرائيل".
وبذلك سيصبح الجالهمة
رابع سفير عربي لدى
إسرائيل.

عبداللهيان يتلقى دعوة لزيارة باريس ويكشف عن محادثة مع بن فرحان ببغداد
أف ــاد الـتـلـفــزيــون الــرسـمــي اإليــرانــي
أم ــس ب ــأن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي
ال ـج ــدي ــد ح ـس ـيــن ع ـبــدال ـل ـه ـيــان ،تلقى
دع ـ ـ ــوة لـ ــزيـ ــارة بـ ــاريـ ــس مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون ،في وقت
كشف عبداللهيان أنه تحدث مع وزير
الخارجية السعودي فيصل بن فرحان،
عـلــى هــامــش مـشــاركـتـهـمــا فــي مؤتمر
«ب ـغ ــداد لـلـتـعــاون وال ـش ــراك ــة» ،السبت
الماضي.
وق ــال عـبــدالـلـهـيــان ف ــي تـصــريـحــات
للتلفزيون الرسمي« :لم تجر محادثات
رسمية بيننا وبين الوفد السعودي بل
جرى حديث سريع على هامش المؤتمر
بـيـنــي وب ـيــن بــن ف ــرح ــان» ،وأضـ ــاف أن
«وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ـع ــودي ق ــال إن
بالده تنتظر استقرار الحكومة اإليرانية
الجديدة من أجل استئناف التواصل».
في موازاة ذلك ،نقل عن سفير إيران

لدى بغداد ،إيرج مسجدي قوله ،أمس،
إن إيران تخطط إلجراء جولة رابعة من
المحادثات مع السعودية في العراق.
وأمـ ــس األول ،أوضـ ــح م ـس ـجــدي أن
جــوالت المفاوضات السابقة تناولت
إعادة فتح سفارتي البلدين ،معربا عن
تمنياته لـلتوصل إلى نتائج إيجابية
في الجوالت المقبلة.
وقـبــل ذلــك بـســاعــات ،أكــد المتحدث
ب ــاس ــم ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،خطيب
زاده ،أن «ال ـس ـعــوديــة دولـ ــة جـ ــارة في
المنطقة ،وأن هناك الكثير من القواسم
ً
المشتركة معها» ،مشيرا إلى أن طهران
عقدت  3جوالت حوار مع الرياض حتى
اآلن ،وأن بــاده مستعدة إذا لــزم األمر
الستئناف تلك اللقاءات.
وكـ ــانـ ــت ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ـي ــن الـ ــريـ ــاض
وطهران شهدت قطيعة منذ مطلع عام
 ،2016إثــر اقتحام سفارة المملكة في

طهران ،خالل احتجاجات على تنفيذ
ً
ال ـس ـل ـطــات ال ـس ـعــوديــة ح ـك ـمــا ب ــإع ــدام
رجــل الدين الشيعي الـبــارز نمر النمر
وآخ ــري ــن ،واسـتـمــرت الـخــافــات بشأن
مــوقــف الـبـلــديــن مــن ال ـحــرب فــي اليمن
واالت ـه ــام ــات الـسـعــوديــة إليـ ــران بدعم
اإلرهاب وتهديد المالحة في الخليج.
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،أث ــار مسجدي
ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات وت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤالت غ ــاضـ ـب ــة مــن
العراقيين بعد كشفه عن شمول قتلى
إيرانيين سقطوا في الحرب مع «داعش»
بــامـتـيــازات ،وحصولهم على مرتبات
مــالـيــة شـهــريــة مــن مــؤسـســة «الـشـهــداء
العراقية».
وه ــاج ــم رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي
مصطفى الكاظمي ،ضمنا ،التدخالت
اإليرانية في بالده خالل كلمه باجتماع
مجلس ال ــوزراء أمــس .وقــال« :حرصنا
على أن يتحكم العراق بأمنه وسياسته

ً
واقتصاده بعيدا عن أي تدخل».
وتابع« :ال يمكن بأي حال من األحوال
حكم العراق من قبل دولة أخرى ،كما ال
يمكن عزل العراق عن محيطه اإلقليمي
والـ ــدولـ ــي ،وهـ ــو م ــا ن ـع ـمــل ع ـل ـيــه عبر
توطيد عالقات التعاون المبنية على
االحترام المتبادل للسيادة».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى ن ـج ــاح ب ـ ــاده ف ــي عقد
مــؤتـمــر «ب ـغ ــداد لـلـتـعــاون وال ـش ــراك ــة»،
ً
قــائــا« :كــانــت أص ـ ــداؤه كـبـيــرة محليا
ً
ً
وإق ـل ـي ـم ـي ــا وع ــالـ ـمـ ـي ــا ،وه ــدفـ ـن ــا قـبــل
ك ــل ش ـ ــيء مـ ــراعـ ــاة م ـص ـل ـحــة الـ ـع ــراق،
وه ــذا ال يـعـنــي أن ي ـكــون عـلــى حساب
أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ب ــل عـلــى وف ــق الـمـصــالــح
المشتركة» .وشدد على أن «العراق يجب
أن يعود بنحو يليق باسمه وتاريخه
الكبير ،الذي يمثل مهد الحضارات».

هجومان حوثيان على مطار أبها وتضرر طائرة مدنية
ف ــي ث ــان ــي ه ـج ــوم م ــن نــوعــه
خالل ساعات ،اعترضت الدفاعات
السعودية ،أمس مسيرة مفخخة
أطلقها الـمـتـمــردون الحوثيون
الـيـمـنـيــون ،حــاولــت الهجوم
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــار أب ـ ـه ـ ــا
ال ـ ــدول ـ ــي ج ـنــوب
السعودية.

وأشــار تحالف دعــم الشرعية
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إل ـ ــى أن
الهجوم الثاني تسبب بوقوع 8
إصــابــات وتـضــرر طــائــرة مدنية
وتهشم زجاج بعض الواجهات،
كـ ــذلـ ــك ت ـ ـضـ ــرر بـ ـع ــض مـ ـع ــدات
الـ ـمـ ـس ــان ــدة األرض ـ ـي ـ ــة ب ـســاحــة
المطار.
وأض ــاف الـبـيــان أن «االع ـتــداء
الـثــانــي على مـطــار أبـهــا الــدولــي
من قبل الحوثي خالل  24ساعة،
يمثل جريمة حرب».
وكان التحالف أعلن في وقت
سابق أن الدفاعات السعودية

اعترضت طائرة مسيرة حوثية
مـفـخـخــة م ــن دون إصـ ــابـ ــات أو
أض ـ ـ ــرار .وي ــأت ــي ذل ـ ــك ،ف ــي إط ــار
أس ـبــوع مــن التصعيد الحوثي.
فقد أعـلــن التحالف مـســاء أمس
األول ،اعتراض وتدمير صاروخ
بــال ـي ـس ـتــي أط ـل ـق ــه ال ـم ـت ـم ــردون
الـ ـح ــوثـ ـي ــون تـ ـج ــاه ن ـ ـجـ ــران فــي
ال ـس ـع ــودي ــة .واألح ـ ــد ال ـمــاضــي،
اعـ ـت ــرض ــت الـ ــدفـ ــاعـ ــات ال ـج ــوي ــة
ال ـس ـعــوديــة ودمـ ـ ــرت  3ط ــائ ــرات
ّ
مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا
الحوثي تجاه خميس مشيط في
المملكة.

عبداللهيان ورئيسي

بن راشد يعتمد قانون
مساءلة الوزراء
أعـ ـ ـل ـ ــن ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس دولـ ـ ــة
اإلمارات ،رئيس مجلس الوزراء
حــاكــم دب ــي ،محمد بــن راش ــد آل
م ـك ـت ــوم ،أم ـ ــس ،اع ـت ـم ــاد رئـيــس
الدولة ،خليفة بن زايد آل نهيان،
ً
مـ ــرسـ ــومـ ــا بـ ـق ــان ــون ل ـم ـس ــاء ل ــة
الوزراء وكبار موظفي االتحاد.
وقــال بن راشــد عبر "تويتر"،
إن الخطوة تأتي "في إطار تعزيز
الشفافية والــرقــابــة والمساء لة
ف ـ ــي حـ ـك ــوم ــة دولـ ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات،
ح ـي ــث ت ـت ـل ـقــى ال ـن ـي ــاب ــة ال ـعــامــة
الشكاوى والبالغات ضد أي من
كبار المسؤولين ،وتعمل على
إ حــا لـتـهــم للتحقيق بالتنسيق
مع مجلس الوزراء" .وأضاف في
ت ـغــريــدة أخ ـ ــرى" :وض ـم ــن نفس
القانون ،يمكن للنائب العام منع
سفر أي مسؤول وتجميد أمواله
إذا اقتضت الحاجة ،ويمكن عزله

محمد بن راشد

مــن و ظـيـفـتــه نتيجة مخالفاته
اإلدارية أو المالية .دولتنا دولة
قــانــون ،والـحـفــاظ على شفافية
ونزاهة حكومة االتحاد أولوية
قصوى".

ةديرجلا
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دوليات

آخر جندي أميركي يغادر أفغانستان ...و«طالبان» تحتفل

سلة أخبار

• الحركة األفغانية تواجه  5تحديات في الحكم أبرزها الضغوط االقتصادية ونيل الشرعية الدولية
• مساعد بن الدن يعود إلى ننغرهار وترامب يطالب باستعادة معدات عسكرية أميركية بالقوة
بعد أسبوع فوضوي ،خرج
أمس ،آخر جندي أميركي من
أميركا
أفغانستان لتنهي ً
ً
حربا استمرت  20عاما في
هذا البلد .ورغم احتفالها
بانتصارها الميداني ،تواجه
حركة "طالبان" تحديات
هائلة لتتمكن من الحكم
وتثبت أنها تغيرت بعد ًأن
كان حكمها السابق كارثيا.

أن ـه ــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة،
أمـ ـ ــس ،أطـ ـ ــول حـ ــرب خــاضـتـهــا
ً
واستمرت  20عاما ،بانسحاب
آخر جنودها من أفغانستان في
منتصف ليل االثنين ـ الثالثاء،
فـ ــي ح ـي ــن اح ـت ـف ـل ــت "ط ــالـ ـب ــان"
ال ـتــي اسـقـطــت حـكـمـهــا ال ـقــوات
األميركية في  2001بما اسمته
"االستقالل الكامل".
وقـ ـب ــل دق ـي ـق ــة م ــن مـنـتـصــف
لـيــل االثـنـيــن ـ ـ ـ ال ـثــاثــاء أعلنت
الـ ـقـ ـي ــادة ال ــوس ـط ــى األم ـيــرك ـيــة
(سنتكوم) على "تويتر" ،مغادرة
آخر طائرة عسكرية أميركية من
مطار كابول.
وقال قائد "سنتكوم" الجنرال
ك ـي ـن ـيــث م ــاك ـي ـن ــزي ،إن ج ـهــود
اإلج ــاء ستتم اآلن عبر الطرق
ً
الدبلوماسية ،متوقعا استمرار
االتصاالت العسكرية مع حركة
"طالبان".
وأكـ ــد أن الـ ـق ــوات األمـيــركـيــة
ّ
دم ــرت قبل الـمـغــادرة ،أكـثــر من
 70طــائــرة وعـشــرات المدرعات
وعطلت الدفاعات الجوية.
وأعـلـنــت الـسـفــارة األميركية
ف ــي ك ــاب ــول تـعـلـيــق عـمـلـيــاتـهــا
فـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،وأوضـ ـح ــت
أن ـ ـهـ ــا س ـ ـتـ ــواصـ ــل ع ـم ـل ـه ــا مــن
العاصمة القطرية الدوحة ،في
ح ـي ــن ك ـش ــف وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ّ
األميركي أنتوني بلينكن أن ما
بـيــن  100إل ــى  200أمـيــركــي لم
يتمنكوا من اللحاق بآخر طائرة
وسيغادرون في وقت الحق.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال الــرئ ـيــس
األمـيــركــي جــو بــايــدن فــي بيان
نشره البيت األبيض ،إن إنهاء
الـمـهـمــة الـعـسـكــريــة ك ــان أفضل
سبيل لحماية أرواح الجنود،
وتأمين خروج المدنيين الذين
يريدون مغادرة أفغانستان.
وأك ـ ـ ــد أن "طـ ــال ـ ـبـ ــان" قــدمــت
ً
تعهدات بشأن ممر آمن ،معتبرا
أن ال ـع ــال ــم سـيـلــزمـهــا بــالــوفــاء
بالتزاماتها.

«طالبان»

«مقاومة بنجشير»
تقتل  8من الحركة
ومسعود يضع
ً
شرطا إللقاء سالحه

فــي الـمـقــابــل ،دوت الطلقات
ً
الـ ـن ــاري ــة اب ـت ـه ــاج ــا ف ــي أن ـح ــاء
العاصمة األفغانية كــابــول في
ّ
حين حلق عناصر من "طالبان"
ب ـمــروح ـيــة ع ـس ـكــريــة أمـيــركـيــة
من طراز "بالك هوك" في سماء
ق ـنــدهــار ،فــي أول طـلـعــة جوية
رمزية للحركة.
وأظهر مقطع مصور وزعته
"ط ــالـ ـب ــان" مـقــاتـلـيــن م ــن ق ــوات
"بـ ـ ـ ــدري  "313الـ ـخ ــاص ــة ،وه ــم
يـسـيـطــرون عـلــى م ـطــار كــابــول
بـعــد م ـغ ــادرة األم ـيــرك ـي ـيــن ،في
حـيــن راح بـعــض مـنـهــم يلتقط
ال ـص ــور ف ــي ط ــائ ــرات عـسـكــريــة
غنموها وداخل آليات عسكرية
أم ـي ــرك ـي ــة وأفـ ـغ ــانـ ـي ــة ،مـ ــا دف ــع
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـس ــاب ــق

الهند تعقد أول اجتماع
رسمي مع «طالبان»

في أول تواصل رسمي منذ
سيطرة الحركة اإلسالمية
املتشددة على أفغانستان،
أعلنت وزارة الخارجية
الهندية أن سفيرها في
قطر ديباك ميتال ،أجرى
محادثات أمس ،مع شير
محمد عباس ستانيكزاي
رئيس املكتب السياسي
لـ «طالبان» في الدوحة بناء
على طلب الحركة.
ولطاملا كانت لدى الهند
مخاوف حيال «طالبان»
بسبب عالقاتها الوثيقة مع
خصمها اللدود باكستان.
وقالت وزارة الخارجية إن
الجانبني ناقشا سالمة
الهنود الذين مازالوا في
أفغانستان.
وأضافت أن ميتال نقل
أيضا مخاوف نيودلهي
من أن مسلحني مناهضني
للهند قد يستخدمون
األراضي األفغانية لشن
هجمات.
وتابعت «طمأن ممثل
طالبان السفير بأن هذه
األمور سيجري معالجتها
على نحو إيجابي».

عناصر «طالبان» داخل طائرة حربية في مطار كابول (أ ف ب)
دونالد ترامب إلى مطالبه إدارة
خلفه بإجبار الحركة األفغانية
ع ـل ــى إع ـ ـ ــادة مـ ـع ــدات عـسـكــريــة
أميركية قدرها بـ  89مليار دوالر
أو مواجهة ضربات عسكرية.
وإذ تقدم بالتهاني لألفغان بـ
"النصر" ،اعتبر الناطق الرئيسي
بـ ــاسـ ــم "ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان" ذب ـ ـيـ ــح ال ـل ــه
مجاهد ،أن "الهزيمة األميركية
درس ك ـب ـي ــر لـ ـ ـغ ـ ــزاة آخ ـ ــري ـ ــن"،
ً
مضيفا وهو يسير برفقة كبار
قادة "طالبان" عبر مدرج مطار
ح ــام ــد كـ ـ ـ ـ ــرزاي" :لـ ـ ــم نـسـتـسـلــم
ً
أبـ ــدا لـلـضـغــط أو ل ـل ـقــوة .واآلن
اإلمارة اإلسالمية تريد عالقات
دبلوماسية طيبة مع الواليات
المتحدة والعالم".
وقال عضو اللجنة الثقافية
ف ــي "ط ــال ـب ــان" ب ــال كــري ـمــي":ال
يمكننا التحكم فــي عواطفنا،
لـ ـق ــد ه ــزمـ ـن ــا أقـ ـ ـ ــوى دولـ ـ ـ ــة فــي
ال ـع ــال ــم" ،وع ـلــق قـ ــاري يــوســف،
الـنــاطــق اآلخ ــر بــاســم "طــالـبــان"
ً
قــائــا" :بــادنــا نالت االستقالل
التام".
وبينما جــدد ممثل طالبان"
فـ ــي ال ـ ــدوح ـ ــة س ـه ـي ــل شــاه ـيــن
ً
تـعـهــد حــركـتــه ب ــاإلع ــان قــريـبــا
ع ــن م ـشــاورات ـهــا ح ــول تشكيل
حكومة موسعة وكيفية إدارتها
للعملية السياسية ،قــال أحمد
مسعود ،قائد جبهة المقاومة
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــة لـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان ،إنـ ــه

ّ
سيتخلى عن سالحه وينسحب
من السياسة ،إذا أقامت "طالبان"
حكومة شاملة وضمنت الحرية
والـ ـمـ ـس ــاواة ب ـيــن ال ـمــواط ـن ـيــن،
بينما أعـلــن عـضــو فــي جبهته
عن مقتل  8من عناصر "طالبان"
وإصــابــة آخــريــن بهجوم شنته
الحركة في بنجشير.

تحديات
وفـ ــي ح ـيــن ي ـخ ــوض ال ـغــرب
نـقــاشــا ح ــول ج ــدوى تــدخــاتــه
الخارجية بعد الكارثة األفغانية
ت ــواج ــه "ط ــالـ ـب ــان"  5ت ـحــديــات
فـ ــي إح ـ ـ ــدى أفـ ـق ــر دول ال ـع ــال ــم
ً
والمعزولة دبلوماسيا ،والتي
تخرج من أكثر من  4عقود من
الحرب.
ً
أوال ،يحيط شك عام بالحركة
م ــن ج ــان ــب ال ـس ـك ــان الـمـثـقـفـيــن
والمتعلمين لسبب وجيه ،إذ ال
يزال الكثير من األفغان يذكرون
ف ـتــرة  2001-1996حـيــن كــانــت
ال ـح ــرك ــة ف ــي ال ـس ـل ـطــة وتـطـبــق
ً
ً
نموذجا متطرفا من الشريعة.
ً
وبعد  20عاما ،تؤكد "طالبان"
أنـ ـه ــا تـ ـن ــوي اعـ ـتـ ـم ــاد س ـيــاســة
مختلفة بما يشمل مجال حقوق
ال ـ ـمـ ــرأة .ك ـم ــا وعـ ـ ــدت بـتـشـكـيــل
حكومة شاملة.
ً
ً
ثانيا ،تواجه الحركة تحديا
ً
اقتصاديا فمنذ  ،2001تدفقت

المساعدة األجنبية الى البالد
لتشكل .فــي  2020أكـثــر مــن 40
فــي الـمـئــة مــن إج ـمــالــي الـنــاتــج
الداخلي.
واآلن ق ـس ــم ك ـب ـيــر مـ ــن ه ــذه
ً
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة بـ ـ ــات مـ ـعـ ـلـ ـق ــا ،وال
تتمكن "طــال ـبــان" مــن الــوصــول
إلى األمــوال في البنك المركزي
األفغاني الموجودة بمعظمها
فــي ال ـخــارج .بالتالي يمكن أن
يـتـطــور الــوضــع إل ــى كــارثــة في
وقـ ـ ــت س ـت ـض ـطــر ف ـي ــه ال ـح ــرك ــة
ً
إلي ـ ـجـ ــاد ال ـ ـمـ ــال س ــريـ ـع ــا لــدفــع
روات ــب الموظفين الحكوميين
وت ـ ـس ـ ـي ـ ـيـ ــر ال ـ ـب ـ ـنـ ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة
الحيوية.
ً
ثالثا ،سيكون على "طالبان"
مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة نـ ـ ـق ـ ــص آخـ ـ ـ ـ ــر م ـه ــم
ودرامــاتـيـكــي أيـضــا هــو هجرة
األدم ـغ ــة ،فــالـعــديــد مــن األفـغــان
المتعلمين من خبراء قانونيين
وموظفين حكوميين وتقنيين
فـ ـ ــروا م ــن الـ ـب ــاد ع ـب ــر رح ــات
اإلجالء في األسابيع الماضية.
ً
رابـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــا ،ت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه طـ ــال ـ ـبـ ــان
ً
شروطا دولية قاسية لالعتراف
ب ـش ــرع ـي ـت ـه ــا ل ـت ـج ـن ــب ال ـع ــزل ــة
الــدولـيــة الـتــي عــاشـهــا نظامها
بين  1996و. 2001
ً
خ ــام ـس ــا ،ت ـع ـهــدت "طــال ـبــان"
ب ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة "داعـ ـ ـ ـ ـ ــش  -واليـ ـ ــة
خراسان" ،إذا لم يوقف عملياته
ب ـعــد خ ـ ــروج األم ـيــرك ـي ـيــن لكن

صورة غائمة لجنرال أميركي تدخل التاريخ

استجلبت مقارنة سلبية مع الخروج السلس للجنرال السوفياتي غروموف

الجنرال دوناهو  ...آخر المغادرين (أ ف ب)

الجنرال غروموف مع ابنه على جسر الصداقة

ً
سائرا وسالحه في يــده ،كان الميجر جنرال كريس دوناهو قائد "الفرقة
ً
 "82المحمولة جوا ذائعة الصيت آخر عسكري أميركي يستقل الرحلة األخيرة
من أفغانستان قبل دقيقة واحدة من إعالن دقات الساعة حلول منتصف ليل
االثنين -الثالثاء.
ُ
الصورة التقطت بجهاز للرؤية الليلية من نافذة جانبية في طائرة النقل
َ
"سي ،"17وتعرض بلونيها األخضر واألسود صورة غائمة للجنرال وهو يتجه
إلى الطائرة الرابضة على المدرج في مطار حامد كرزاي الدولي بكابول ،وقد
نشرتها وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) بعد ساعات من إنهاء الواليات
ً
المتحدة وجودها العسكري الذي دام  20عاما في أفغانستان.
ً
وألنها لحظة تاريخية ،قد تحتل صورة رحيل دوناهو موقعا بجانب أخرى
لجنرال سوفياتي كان يقود رتال مدرعا عبر جسر الصداقة إلى أوزبكستان،
حين انسحب الجيش األحمر انسحابا نهائيا من أفغانستان في .1989
ورغــم أنها صــورة ثابتة ،بدا دوناهو يتحرك بخفة بينما خال وجهه من
التعبيرات .كان يرتدي زيه القتالي كامال ،ويضع نظارة للرؤية الليلية فوق
خوذته ،ويتدلى سالحه من يده بجانبه .كان عليه أن يترك أفغانستان وراءه
في نهاية المطاف وأن يصل إلى بر األمان.
على النقيض ،ظهر الجنرال بوريس غورموف ،قائد الجيش األربعين لالتحاد
السوفياتي في أفغانستان ،في الصور وهو يسير متأبطا ذراع ابنه على الجسر
الممتد فوق نهر آمو داريا حامال باقة من الزهور الحمراء والبيضاء.
جرت االنسحابات األميركية والسوفياتية من البلد الذي بات ُيعرف بمقبرة
اإلمبراطوريات بطرق صارخة االختالف ،لكنها على األقــل تجنبت الهزيمة
الكارثية التي عانتها بريطانيا في الحرب اإلنكليزية األفغانية األولى عام .1842

والصورة الراسخة من ذلك الصراع لوحة رسمتها بالزيت إليزابيث تومسون
ً
ً
ً
اسمها (بقايا جـيــش) تـصــور فــارســا وحـيــدا منهكا هــو ال ـجـ ّـراح والمساعد
العسكري وليام بريدون وجسده يميل إلى الخلف على متن صهوة حصان
أكثر إنهاكا خالل االنسحاب من كابول.
حين انسحب الجيش األحمر الروسي ،كانت هناك حكومة شيوعية موالية
لموسكو ما زالت في السلطة وظل جيشها يحارب ثالث سنوات أخــرى ،في
حين أن الحكومة األفغانية المدعومة من الواليات المتحدة استسلمت بالفعل
وسقطت كابول في يد "طالبان" خالل ما يزيد قليال على أسبوعين قبل انقضاء
مهلة في  31أغسطس النسحاب القوات األميركية من البالد.
كــان انحساب قــوات غروموف منظما ،ومــع هــذا واجهت القوات التي كان
قوامها  50ألفا هجمات متفرقة أثناء توجهها شماال إلى حدود أوزبكستان،
على الرغم من أنها قدمت المال لمجموعات من المجاهدين لضمان ممر آمن
على طول الطريقَ .
وعبر الرتل الــذي يقوده غروموف جسر الصداقة في 15
فبراير ُ ،1989منهيا حرب االتحاد السوفياتي في أفغانستان ،والتي استمرت
عشر سنوات قتل خاللها ما يزيد على  14450جنديا سوفياتيا.
وحين سئل عن شعوره لدى العودة إلى التراب السوفياتي ،قيل إن غروموف
رد "شعور بالبهجة ،أننا أدينا واجبنا وعدنا للوطن .ال أنظر إلى الوراء".
أيامهم األخيرة التي اتسمت
دوناهو ورفاقه سيحملون صورا مروعة عن ّ
بالفوضى في كابول ،ومنها آباء يمررون أطفاال رضعا للجنود عبر السلك
الشائك ،وشابان أفغانيان يسقطان من طائرة تحلق في السماء ،واألسوأ من
ذلك كله ...ما أعقب هجوما انتحاريا نفذه تنظيم "داعش" خارج المطار في 26
أغسطس ،وأسفر عن مقتل عشرات األفغان ،و 13جنديا أميركيا.

عالقتها مــع تنظيم "ا ل ـقــا عــدة"
ً
تبدو جيدة .وأخيرا عاد محمد
أم ـيــن ال ـحــق ،الـمـســاعــد األمـنــي
ال ـســابــق الس ــام ــة ب ــن الدن إلــى
مسقط رأسه في والية ننغرهار
ً
جنوب شرقي أفغانستان قادما
على األرجح من باكستان.

إدارة المطار
إضــافــة الــى هــذه التحديات،
هناك قضية مطار كابول .وفي
حين ال يزال هناك بضعة مئات
من األميركيين والبريطانيين
واألوروب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ع ــالـ ـقـ ـي ــن فــي
أفغانستان ،ال تزال المفاوضات
م ـت ــواص ـل ــة حـ ــول ال ـج ـه ــة ال ـتــي
س ـتــديــر ال ـم ـط ــار ف ــي الـمــرحـلــة
المقبلة ،في وقت ال تزال الحركة
تتمسك بإدارته منفردة.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ مـ ـحـ ـم ــد بــن
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن آل ث ــان ــي نــائــب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـق ـطــري ،إن رفــض
"ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان" ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ــوج ــود
أمني أجنبي في المطار يعرقل
الـجـهــود الــدول ـيــة لــإبـقــاء على
ً
مركز النقل مفتوحا.
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ط ـل ـبــت
"طـ ــال ـ ـبـ ــان" مـ ــن ت ــرك ـي ــا ال ـت ـك ـفــل
بـ ـ ــاألمـ ـ ــور ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة ف ـي ـمــا
ّ
ستهتم هي بضبط األمــن ،لكن
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب

إردوغان لم يقبل العرض بعد.

الالجئون
وعقد وزراء داخلية االتحاد
ً
األوروب ــي اجتماعا استثنائيا
في بروكسل لمناقشة التطورات
فــي أفغانستان وســط مخاوف
من حدوث موجة هجرة جديدة
نحو أوروبا.
والح ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادر خ ـ ــاف ـ ــات
أوروبـ ـي ــة ج ــدي ــدة .فـقــد أعلنت
المستشارة األلمانية أن ما يصل
إلى  40ألف أفغاني يملكون حق
اإلج ــاء إلــى ألمانيا ،لكن وزيــر
داخ ـل ـي ـت ـهــا ه ــورس ــت زي ـهــوفــر،
رفض التعهد باستقبال حصص
محددة من الالجئين األفغان.
وأكد رئيس وزراء سلوفينيا
يانيز يانشا الذي تتولى بالده
رئ ــاس ــة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي في
وقت سابق أن االتحاد األوروبي
لن يكرر "أخـطــاء" الماضي ولن
يفتح ممرات إنسانية أو ممرات
هجرة أوروبية أمام أفغانستان.
من ناحيته ،أعرب المستشار
النمساوي سيباستيان كورتس
خ ــال اجـتـمــاعــه مــع مـيــركــل في
بــرلـيــن ،أم ــس ،عــن رف ــض بــاده
ً
استقبال الجئين أفغان ،قائال،
إن م ــوقـ ـف ــه مـ ــن هـ ـ ــذه ال ـق ـض ـيــة
"معروف ولم يتغير".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ساعات حاسمة قبل
اقتحام درعا البلد

أكد مصدر أمني ،أمس،
أن الساعات ا لـ 24املقبلة
ستحدد بشكل حاسم مآل
ملف حي "درعا البلد" في
مدينة درعا جنوب سورية،
ملقيا باللوم على تحصن
عناصر تتبع تنظيم
"داعش" داخل الحي ،في
عرقلة الجهود املستمرة منذ
شهر كامل لتجنيب املنطقة
املحاصرة من قبل القوات
الحكومية النظامية عمال
عسكريا .وأفادت مصادر في
درعا بأنه لم يتم البدء بأي
عمل عسكري باتجاه "درعا
البلد" ،وأن األمر يقتصر
على مناوشات بني وحدات
الجيش واملجموعات
املسلحة املتواجدة في الحي.
وأمس األول ،قتل  4جنود
في هجوم شنته الفصائل
على نقطة تفتيش لقوات
دمشق قرب طريق السد
واملخيم.

الفشل األفغاني يطرح تساؤالت حول
جدوى التدخالت الغربية في الخارج
ً
ع ـش ــرون ع ــام ــا م ــن ال ـح ــرب ووج ــود
م ـك ـل ــف ك ـل ـه ــا جـ ـه ــود تـ ــم م ـح ــوه ــا فــي
غ ـض ــون أس ــاب ـي ــع ق ـل ـي ـلــة .طـ ــرح الـفـشــل
األميركي في أفغانستان تساؤالت حول
جــدوى الـتــدخــات الغربية فــي الخارج
وال ـص ـع ــوب ــات ال ـت ــي تــواج ـه ـهــا لـفــرض
نموذج للحكم.
ويـ ـب ــدو أن اس ـت ـي ــاء ط ــال ـب ــان عـلــى
ك ــاب ــول م ــن دون قـ ـت ــال ،وك ــأن ــه عـقــوبــة
مدوية لمشروع شمولي سيئ التخطيط
ً
والـتـنـفـيــذ ،وف ـق ــا ل ـخ ـبــراء .فــإلــى جــانــب
هزيمة الجيش األفغاني الــذي أنشأته
واشـنـطــن ،تبين فشل سـيــاســات أربعة
رؤسـ ــاء  -ج ــورج دبـلـيــو ب ــوش وب ــاراك
أوباما ودونالد ترامب وجو بايدن.
فقد واجـهــوا جميعهم النتيجة غير
القابلة للحل لما بدأ ّ
كرد على هجمات
 11سبتمبر  2001ثم تحول إلــى حرب
ً
استنزاف لتفادي عــودة الـبــاد مجددا
ً
ً
ألن تكون مالذا جهاديا ،في حين تعين
عليهم إدارة أولويات استراتيجية أخرى
مثل الحرب في العراق منذ عام .2003
حـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ــوا ق ـ ـبـ ــل ك ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ــيء إن ـ ـشـ ــاء
جـيــش أف ـغــانــي وتــأس ـيــس دولـ ــة قــابـلــة
ل ــاسـ ـتـ ـم ــراري ــة ،ل ـك ــن رغ ـ ــم م ـس ــاع ــدات
حكومية بالمليارات ومشاريع الجهات
المانحة والمنظمات غير الحكومية،
ف ــإن "ج ـه ــود الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي لـبـنــاء
الدولة األفغانية من الصفر وتعزيزها
لم تتوج بالنجاح" ،على حد قول سيرج
مـيـخــائـيـلــوف م ــن مــؤس ـســة ال ــدراس ــات
واألبحاث التنموية الدولية.
ويؤكد أن بعض النجاحات قد حققت
ً
مـسـتـشـهــدا بـ ـ "إن ـش ــاء أرب ــع مــؤسـســات
تعمل بشكل صحيح بين عامي 2002
و 2005هي وزارة المال والبنك المركزي
ووزارة إعادة اإلعمار والتنمية الريفية
واالستخبارات العسكرية".
ك ـم ــا س ـم ـحــت الـ ـسـ ـن ــوات ال ـ ـ ـ  20مــن
ً
ال ـح ـض ــور ع ـم ـل ـيــا ل ـج ـيــل م ــن األفـ ـغ ــان

ً
بــال ـع ـيــش أحـ ـ ـ ــرارا م ــن ح ـكــم "ط ــال ـب ــان".
ل ـك ــن ه ـ ــذه ال ـن ـج ــاح ــات صـ ـم ــدت وس ــط
المحسوبية والفساد.
وقال عبدالباسط الباحث في مدرسة
س .راجـ ــارات ـ ـنـ ــام لـ ـل ــدراس ــات ال ــدول ـي ــة
فــي سـنـغــافــورة" ،لــم يكن هـنــاك تماسك
أيــديــولــوجــي داخـ ــل ال ـج ـيــش وال حس
بواجب االنتماء الوطني".
ً
ً
ويصف فـســادا متأصال في صفوف
ال ـج ـي ــش ك ـم ــا ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي.
ويشير إلى غياب مفهوم الدولة القومية
فــي بلد تهيمن فيه العشائر والقبائل
على الحياة االجتماعية.
لكن ،يقول ضابط عسكري أوروبــي
ً
مـتـخـصــص ف ــي ال ـت ــدري ــب ط ــال ـب ــا عــدم
الكشف عن هويته" ،يمكن تحسين أداة
ً
عسكرية لكن األمر صعب جدا إذا لم تكن
مدعومة بحوكمة موثوق بها ،وفي حال
لم تنجح في تجاوز التوترات العشائرية
والقبلية وفي إنشاء بنى تحتية للتنمية
االقتصادية تسمح للدولة بدفع مرتبات
جيشها" .كما يتطرق إلى الحاجة لوضع
أسس "اجتماعية وحكومية صلبة".
ً
ويـقــف راء هــذا الـفـشــل أيـضــا شعور
بالتفوق من أول قوة عظمى في العالم
واثـقــة مــن قيمها وض ــرورة تصديرها.
ودان ديـ ـفـ ـي ــد اليـ ـ ــك أس ـ ـت ـ ــاذ الـ ـعـ ـل ــوم
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ج ــام ـع ــة سـ ــان ديـيـغــو
(كاليفورنيا) في هذا الصدد "الغطرسة"
ً
ً
التي تدفع لالعتقاد بأن "كيانا أجنبيا
يمكنه االنتقال إلــى بلد ما وبناء دولة
شرعية ووفية في آن".
م ــن ج ـه ـتــه ،ان ـت ـقــد بــراه ـمــا شـيــانــي
أس ـت ــاذ الـ ــدراسـ ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة في
مــركــز أب ـح ــاث ال ـس ـيــاســات ،وه ــو مــركــز
أبحاث خــاص مقره نيودلهي" ،الكذبة
األميركية".
وقال إن "الواليات المتحدة لم تذهب
إلى أفغانستان لبناء دولة بل لالنتقام
ً
م ــن ه ـج ـم ــات  11س ـب ـت ـم ـب ــر" ،مـضـيـفــا

أن "الـ ــدول األخ ــرى كــانــت مـســؤولــة عن
ب ـن ــاء الـ ــدولـ ــة .اس ـت ـث ـم ــرت ال ـه ـن ــد أك ـثــر
مــن ثــاثــة مـلـيــارات دوالر لـشــق الـطــرق
السريعة وبناء المستشفيات والسدود
والبرلمان".
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـعــديــد م ــن األمـثـلــة
الــافـتــة على اإلخـفــاقــات األمـيــركـيــة في
ب ـن ــاء ق ـ ــوات م ـسـلـحــة مـحـلـيــة (فـيـتـنــام
وال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان) فــإن التدخالت
ال ـغــرب ـيــة ل ـيــس مـصـيــرهــا ال ـف ـشــل ،كما
يؤكد سيث جونز مــن مركز الــدراســات
االستراتيجية والــدولـيــة فــي واشنطن،
ً
مشددا على نجاح الواليات المتحدة في
كولومبيا ،وأوروبا وفي البلقان.
لكنه قــال إنــه بعد النكسة األفغانية
"ستحجم الواليات المتحدة بشدة عن
االن ـ ـخـ ــراط ف ــي ب ـن ــاء دول ـ ــة ع ـلــى نـطــاق
ً
واس ـ ـ ـ ــع" .وأوضـ ـ ـ ــح "م ـ ــن ال ـص ـع ــب جـ ــدا
ً
القيام بذلك من الخارج ونادرا ما تكلل
المحاولة بالنجاح".
ي ـبــدو أن حـلـفــاء ال ــوالي ــات المتحدة
ً
يستخلصون أيضا النتائج" .أنا ال أؤمن
بالمساعدة في بناء دولة" قال الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة لو
ً
"جــورنــال دو ديمانش" ردا على ســؤال
حول التدخل الفرنسي لمكافحة اإلرهاب
في مالي المستمر منذ عام .2012
وأمس ،قال وزير الخارجية األلماني
هــاي ـكــو مـ ــاس خـ ــال زيـ ـ ــارة لـلـعــاصـمــة
الباكستانية إســام أبــاد ،إن العمليات
العسكرية ليست مناسبة "لتصدير شكل
من أشكال الحكم على المدى الطويل"،
ً
مـضـيـفــا أن ال ـم ـحــاولــة بـ ــاءت بــالـفـشــل
فــي أفـغــانـسـتــان ويـجــب تعلم ال ــدروس
المستفادة منها.
في المقابل ،ذكر ماس أن التدخالت
العسكرية مناسبة إلنهاء تهديد إرهابي
أو حرب أو انتهاك لحقوق اإلنسان.
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رياضة

المنتخبان األول والشباب إلى البوسنة واإلمارات اليوم

العبو السالمية غادروا معسكر الدوحة إلى سراييفو
حازم ماهر

يتوجه وفدا منتخبينا األول
والشباب لكرة القدم إلى
البوسنة واإلمارات اليوم،
حيث يواجه األول المنتخب
البوسني ،السبت ،في حين
يلتقي الثاني مع المنتخب
اإلماراتي ،الجمعة واألحد،
ً
وديا.

يغادر وفد منتخبنا الوطني
األول لكرة القدم إلــى العاصمة
سراييفو فــي الـســاعــة  7:00من
صباح اليوم ،لمواجهة منتخب
ال ـبــوس ـنــة ،الـسـبــت الـمـقـبــل ،في
"الفيفا داي".
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ض ـم ــن
اسـتـعــدادات منتخبنا الوطني
لـخــوض مـنــافـســات التصفيات
المكملة المؤهلة لنهائيات كأس
آسيا  2023بالصين.
ي ـت ـش ـكــل الـ ــوفـ ــد مـ ــن رئ ـيــس
مـجـلــس إدارة االت ـح ــاد الشيخ
أحمد اليوسف (رئيسا) ،وفهد
ع ـ ـ ــوض (مـ ـ ــديـ ـ ــرا ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب)،
وعـ ـ ـل ـ ــي م ـ ـح ـ ـمـ ــود ،وإبـ ــراه ـ ـيـ ــم
شـهــاب (إداريـ ـي ــن) ،واإلسـبــانــي
كــارلــوس غــونــزالـيــس (مــدربــا)،
ومـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــزب ،وطـ ـ ـ ـ ــارق
الخليفي (مدربين مساعدين)،
ودي ـف ـيــد غ ــاالن (م ــدرب ــا للياقة
البدنية) ،وسمير دشتي (مدربا
ل ـ ـل ـ ـحـ ــراس) ،ود .ع ـبــدال ـم ـج ـيــد
البناي (رئيسا للجهاز الطبي)،
ود .ع ـلــي ال ـش ـمــالــي (ط ـب ـي ـبــا)،
ود .أحـمــد الـصــالــح (أخصائي
ت ـغــذيــة) ،وهــانــي محمد حسن
(م ــدل ــك) ،وف ـ ــرج ال ـس ـيــد (عــامــل
تجهيزات).
ً
بــاإلضــافــة إلــى  14العـبــا هم:
بندر السالمة ،وحسين أشكناني
(العربي) ،وبدر المطوع ،وخالد
الرشيدي ،وخالد صباح ،وراشد
ال ـ ــدوس ـ ــري ،وعـ ـي ــد ال ــرش ـي ــدي،
ويــوســف ال ـح ـقــان (ال ـقــادس ـيــة)،
ويوسف الرشيدي ،وعبدالرحمن
فهد كميل ،وفهد حمود ،وفواز
الـ ـصـ ـع ــب (ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت) ،وخ ــال ــد
عجاجي (الفحيحيل).
واسـ ـتـ ـبـ ـع ــد الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
اس ـ ـت ـ ـب ـ ـع ـ ــد ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز نـ ـ ــاجـ ـ ــي ،ب ـس ـبــب
إص ــاب ـت ــه ب ـت ـم ــزق ف ــي الـعـضـلــة
الخلفية التي تحتاج إلى عالج
مدة أسبوع.

وك ــان العـبــو السالمية حمد
القالف ،وفواز عايض العتيبي،
وم ـ ـ ـبـ ـ ــارك الـ ـفـ ـنـ ـيـ ـن ــي ،وم ـح ـم ــد
ال ـ ـه ـ ــوي ـ ــدي ،وم ـ ـه ـ ــدي دشـ ـت ــي،
غـ ــادروا معسكر فــرقـهــم المقام
حــال ـيــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـقـطــريــة
الـ ــدوحـ ــة أمـ ـ ــس ،ووص ـ ـلـ ــوا إل ــى
سراييفو مساء ،في حين يغادر
ال ــاعـ ـب ــون ع ـل ــي ع ـب ــدال ــرس ــول
(ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك) ،وف ـ ـ ــواز الـمـبـيـلــش
(خـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــان) ،وح ـ ـمـ ــد الـ ـح ــرب ــي،
وش ـ ـب ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــدي ،وطـ ـ ــال
القيسي ،وعبدالله الجزاف ،وفهد
زي ـ ــاد ،ون ــاص ــر فــالــح (كــاظ ـمــة)،

ســرايـيـفــو الــدولــي عـلــى شـهــادة
التطعيم ،والتأكد من الحصول
ع ـ ـلـ ــى ج ــرعـ ـتـ ـي ــن مـ ـ ــن ال ـم ـص ــل
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ـ ـف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
المستجد ،على أن يتوجهوا إلى
مقر اإلقامة.
وقـ ــرر ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي إج ــراء
ً
تــدر يــب مسائي خفيف ،تجنبا
ل ــإره ــاق واإلجـ ـه ــاد ،عـلـمــا بــأن
ال ـب ــرن ــام ــج ك ـ ــان ي ـح ـت ــوي عـلــى
تدريبين فقط يومي الخميس
والجمعة.
وستقام المباراة على استاد
بلينيو بولي بمدينة زينتشا،

التي تبعد عن سراييفو نحو 45
ً
كيلومترا ،وسيجري المنتخب
تدريبا واحدا على الملعب يوم
الجمعة ،بينما يجري تدريبي
ال ـي ــوم وغـ ــدا ع ـلــى أح ــد مــاعــب
التدريب بسراييفو.

الشباب يستعد لغرب آسيا
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـغ ــادر
وفد منتخبنا الوطني للشباب
إلـ ـ ــى اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ال ـ ـي ـ ــوم ،حـيــث
يـ ـلـ ـتـ ـق ــي األزرق م ـ ـ ــع ش ـق ـي ـق ــه
اإلمــاراتــي يومي  3و 5الجاري،

العربي يطلب  100ألف دينار مقابل انتقال جراغ لكاظمة
●

عبدالرحمن فوزان

علمت "الجريدة" أن حارس مرمى
ال ـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـق ــدم بــالـنــادي
ً
العربي علي جراغ تراجع مؤقتا عن
ق ــرار ال ـهــروب عـبــر بــوابــة االح ـتــراف
ا لـخــار جــي وا لـحـصــول عـلــى بطاقته
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ثـ ــم االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ـ ــى أح ــد
األن ــدي ــة الـمـحـلـيــة ،بـعــد االت ـف ــاق مع
إدارة ا ل ـنــادي ا لـعــر بــي عـلــى انتقاله
ً
مـحـلـيــا ب ـشــرط الـحـصــول عـلــى جــزء
من مبلغ االنتقال.
وبالفعل ارتبط جراغ بمفاوضات
شـفــويــة مــع كــاظ ـمــة ،ال ــذي دخ ــل في
مفاوضات جادة مع نظيره العربي
بمخاطبات ر سـمـيــة ،لكن مطالبات

ّ
األخ ـيــر الـمــالـيــة عــطـلــت الـصـفـقــة ،إذ
ا ش ـ ـتـ ــرط ا لـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى  100أ ل ــف
ً
د ي ـن ــار ،أو ا ل ـح ـصــول ع ـلــى  60أ ل ـفــا ،
إض ــاف ــة إل ــى الع ــب كــاظ ـمــة الـصــاعــد
عبدالرحمن الهاللي (تحت  17سنة)،
ً
أو الحصول على  50ألفا إلى جانب
نجم طــا ئــرة البرتقالي عبدالرحمن
المطوع ،أو الحصول على المطوع
ً
والهاللي معا دون مبلغ مادي ،وهو
ً
ما رفضه كاظمة قطعيا ،خصوصا
أ ن ــه ي ــرى أن تـلــك ا لـمـطــا لـبــات مبالغ
ً
ف ـي ـه ــا ،ف ــي وقـ ــت كـ ــان جـ ـ ــراغ قــري ـبــا
ً
مــن اال نـتـقــال مـجــا نــا بحصوله على
بطاقته الدولية.
وع ـل ـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن كــاظ ـمــة ال
يمانع د فــع مبلغ قــر يــب مــن  30ألف

«يد» العنابي يعسكر في القاهرة
●

محمد عبدالعزيز

يخوض الفريق األول لكرة
ً
اليد بنادي النصر معسكرا
ً
ً
تدريبيا خارجيا في القاهرة،
خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن  9إل ــى 23
ً
الـجــاري ،اسـتـعــدادا لخوض
م ـن ــاف ـس ــات دوري ال ــدرج ــة
األول ـ ــى ال ـم ـقــرر أن ي ـبــدأ 29
الجاري.
وسـ ـ ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرأس وف ـ ــد
الفريق رئيس النادي وقطاع
الـ ـلـ ـعـ ـب ــة خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ـشـ ــريـ ــدة،
والـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي واإلداري
للفريق بقيادة المدير الفني
مناور دهش والمدير اإلداري

مناور دهش

فالح الزعبي ،باإلضافة إلى
ً
 18العبا.
وسـيـنـضــم لــوفــد الـفــريــق
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـم ـص ــري ــة
ي ـ ـ ــوم  9الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري الـ ـ ـم ـ ــدرب
ال ـج ــدي ــد الـ ـج ــزائ ــري صــالــح
ب ــوشـ ـك ــري ــو والـ ـمـ ـحـ ـت ــرف ــان
ال ـج ــزائ ــري ــان نـبـيــل شـهـبــور
ومحمد المحمدية الستكمال
ال ـم ـع ـس ـك ــر ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــي مــع
ال ـفــريــق والـ ـع ــودة م ـهــم إلــى
ً
الكويت ،اسـتـعــدادا لخوض
منافسات الدوري.

 4مباريات تجريبية
وأكد المدير الفني للفريق
م ـن ــاور دهـ ــش ،ف ــي تصريح
لـ"الجريدة" ،أن الفريق قطع
ً
ً
شــوطــا كـبـيــرا مــن البرنامج
التحضيري للموسم الجديد
ع ـ ـلـ ــى الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــن الـ ـب ــدن ــي
والفني ،وسنعمل جاهدين
خالل فترة المعسكر القاهري
عـلــى رف ــع الـمـسـتــوى الفني
ً
والـ ـ ـب ـ ــدن ـ ــي ،نـ ـ ـظ ـ ــرا ل ـط ـم ــوح
ال ـفــريــق ف ــي تـحـقـيــق نتائج
ج ـي ــدة ،وال ـص ـعــود ل ـلــدوري
ال ـم ـم ـتــاز ف ــي ال ـم ــوس ــم بعد
المقبل.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار دهـ ـ ـ ــش إلـ ـ ـ ــى أن
الفريق سيخوض  4مباريات
تجريبية مع فرق مصرية من
الصف األول.

دي ـن ــار أو أك ـثــر ل ـل ـحــارس وال ـعــربــي
نظير إتمام الصفقة دون إضافة أي
العب آخر.
وأكدت مصادر مقربة من الحارس
أن جـ ـ ــراغ ي ـ ــرى م ـط ــا ل ـب ــات ا ل ـع ــر ب ــي
المالية تعجيزية ومحاولة إلفشال
ً
ً
صفقة انتقاله و تـهــر بــا وا ضـحــا من
ات ـف ــاق ـه ـم ــا ح ـ ــول ال ـ ـعـ ــدول ع ــن ق ــرار
االنتقال الخارجي ،مبينة أن الالعب
ً
ال يزال متمسكا بموقفه ،وهو مبتعد
عن النادي منذ انطالق تدريباته في
يــول ـيــو ال ـمــاضــي ،وال ي ـنــوي دخ ــول
ً
تدريبات الفريق الذي عاد أخيرا من
معسكره الخارجي في تركيا.

علي جراغ

ض ـم ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ل ـخــوض
م ـنــاف ـســات بـطــولــة غ ــرب آس ـيــا،
التي تستضيفها مدينة أربيل
ال ـعــراق ـيــة ،خ ــال شـهــر نوفمبر
المقبل.
ويـ ـتـ ـشـ ـك ــل وف ـ ـ ــد ال ـم ـن ـت ـخ ــب
م ــن مــديــر ال ـت ـطــويــر وال ـتــدريــب
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ح ـ ـم ـ ــادة رئ ـي ـس ــا
ً
للوفد ،وعبدالله الحقان (مديرا)،
واإلسـبــانــي مارتينيز (مــدربــا)،
ومـ ـحـ ـم ــد الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـك ــاوي (م ــدرب ــا
ً
مـســاعــدا) ،إلــى جــانــب  24العبا
وق ـ ــع ع ـل ـي ـهــم اخـ ـتـ ـي ــار ال ـج ـهــاز
الفني.

الكويت يغادر إلى الرياض
ً
غدا لمواجهة الهالل
حقق فــريــق الـكــويــت لكرة
ً
ً
ال ـ ـق ـ ــدم ف ـ ـ ـ ـ ــوزا صـ ـعـ ـب ــا ع ـلــى
ن ـظ ـيــره ال ـت ـضــامــن  ،1-2في
المباراة الودية التي جمعت
بـيـنـهـمــا أمـ ــس األول ضـمــن
اسـ ـتـ ـع ــداداتـ ـهـ ـم ــا ل ـل ـمــوســم
الجديد.
سـ ـ ـج ـ ــل أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء
لـ ــأب ـ ـيـ ــض ي ـ ــوس ـ ــف ن ــاص ــر
"هـ ــدف ـ ـيـ ــن" ،فـ ــي ح ـي ــن سـجــل
للتضامن مشعل الشمري.
وفي سياق متصل ،تتأهب
ب ـع ـث ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـلـ ـمـ ـغ ــادرة
ً
ً
إلــى الــريــاض غ ــدا اسـتـعــدادا

لـمــواجـهــة ال ـهــال الـسـعــودي
 4ال ـج ــاري فــي م ـب ــاراة وديــة
ي ـ ـغ ـ ـيـ ــب ع ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون
الدوليون في الجانبين.
يــذكــر أن الـكــويــت يستهل
مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ـ ــه الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة فــي
الـمــوســم ال ـج ــاري بمواجهة
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل  12ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري فــي
ثمن نهائي كأس األمير ،في
حين يواجه التضامن فريق
القادسية في الدور نفسه 11
الجاري.

ً
ّ
مصر بال صالح اليوم والمغرب بال زياش غدا

في مستهل التصفيات اإلفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022
سيكون نجما ليفربول وتشلسي
اإلنكليزيين المصري محمد صالح
وال ـم ـغ ــرب ــي ح ـك ـيــم ّ
زيـ ـ ــاش الـغــائـبـيــن
األبـ ـ ــرزيـ ـ ــن ع ـ ــن م ـ ـبـ ــاراتـ ــي م ـن ـت ـخ ـبــي
ً
ب ــاده ـم ــا ،ال ـي ــوم وغـ ـ ــدا ،ف ــي مستهل
الـتـصـفـيــات اإلفــري ـق ـيــة ال ـمــؤه ـلــة إلــى
م ــو ن ــد ي ــال ق ـطــر  ،2022ا ل ـت ــي تنطلق
ا لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،األول بـ ـسـ ـب ــب اإل ج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
االحـ ـت ــرازي ــة ال ـم ـع ـت ـمــدة ف ــي ان ـك ـل ـتــرا
ل ـم ــواج ـه ــة ت ـف ـشــي فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
والثاني لخالف مع مدربه.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن قـ ـي ــام االتـ ـح ــاد
اإلفريقي واالتحاد الدولي لكرة القدم
بمناشدة رئيس ا ل ــوزراء البريطاني
بـ ــوريـ ــس ج ــونـ ـس ــون ال ـت ـخ ـف ـي ــف مــن
الـقـيــود تـجــاه الــا عـبـيــن المحترفين،
ً
فإن األمور بقيت تراوح مكانها ،علما
أن ات ـح ــاد أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة يــواجــه
المشكلة ذاتها ،ولن يتوجه بالتالي
الع ـبــو مـنـتـخـبــات ه ــذه ال ـق ــارة الــذيــن
يــداف ـعــون عــن ألـ ــوان أنــديــة إنكليزية
لخوض تصفيات المونديال.
وزع ـ ـ ـ ــت الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات األرب ـ ـ ـعـ ـ ــون
ع ـلــى  10م ـج ـم ــوع ــات ،ب ــواق ــع أرب ـعــة
مـنـتـخـبــات فــي الـمـجـمــوعــة ال ــواح ــدة.
ُ
وتقام مباراتان لكل منتخب خالل
الشهر الحالي ،وكذلك في اكتوبر
ونوفمبر.
وم ـ ـ ــن ث ـ ـ ـ ّـم تـ ـ ـق ـ ــام الـ ـم ــرحـ ـل ــة
ا لـ ـت ــا لـ ـي ــة ف ـ ــي مـ ـ ـ ــارس ،2022
ح ـيــث س ـت ـتــأهــل أف ـض ــل عـشــرة
منتخبات ا لــى المرحلة النهائية

فلسطين وسورية تشاركان
في «آسيوية السيدات»
قرر االتحاد اآلسيوي لكرة
اليد مشاركة منتخبي فلسطين
وسورية في البطولة اآلسيوية
الـ  18لمنتخبات السيدات
المؤهلة لـ "مونديال كأس
العالم" ،والمقرر إقامته من
 15حتى  25سبتمبر الجاري
ً
في األردن ،وذلك بدال من
منتخبي الهند وأفغانستان
اللذين انسحبا من البطولة.
وتم إدراج منتخبي فلسطين
وسورية ضمن المجموعة
الثانية للبطولة ،والتي تضم
الكويت واألردن واليابان
وإيران .وأصدر االتحاد
اآلسيوي لكرة اليد جدول
البطولة بناء على ذلك ،إذ
يستهل منتخبنا الوطني
مشواره في المجموعة الثانية
بلقاء نظيره اإليراني في 15
الجاري ،ويلعب في  16مع
سورية ،وفي  18من الشهر
ذاته يلتقي األردن ،وفي 19
مع اليابان ،و 21مع فلسطين.
ً
وطبقا لنظام البطولة يتأهل
المنتخبان األول والثاني
مباشرة للدور قبل النهائي،
بينما تعلب باقي المنتخبات
مباريات الترضية لتحديد
المراكز من  5حتى .12

تدريب سابق للمنتخب األول
مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات أن ــديـ ـتـ ـه ــم الـ ـي ــوم
لاللتحاق بالوفد.
ونـ َّـســق مــديــر المنتخب فهد
ع ــوض م ــع األن ــدي ــة ال ـت ــي تقيم
معسكرات خارجية حاليا ،وتم
االتـفــاق على مـغــادرة الالعبين
الـ ـمـ ـعـ ـسـ ـك ــرات والـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه إل ــى
ســرايـيـفــو م ـبــاشــرة ،بـعــد حجز
تذاكر الطيران الخاصة لالعبين
وإرسالها لهم بالفعل في وقت
سابق.
وتـ ـ ـق ـ ــرر أال يـ ـخـ ـض ــع ال ــوف ــد
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـح ــات ،ع ـ ـلـ ــى أن ت ـط ـلــع
ال ـس ـل ـطــات الـصـحـيــة ف ــي مـطــار

باختصار

والـ ـح ــاسـ ـم ــة ل ـت ـح ــدي ــد ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات
الخمسة المتأهلة الى الدوحة.

مصر وأنغوال
يـسـتـهــل الـمـنـتـخــب ال ـم ـص ــري ال ـيــوم
سعيه لبلوغ نهائيات مونديال للمرة
الــرابـعــة فــي تــاريـخــه ،بـعــد أع ــوام 1934
و  1990و  ،2018بـ ـم ــوا جـ ـه ــة ن ـظ ـي ــره
األن ـغ ــول ــي ع ـلــى مـلـعــب ال ــدف ــاع ال ـجــوي
ضمن منافسات المجموعة السادسة،
ً
التي تضم منتخب ليبيا والغابون أيضا.
وب ــاإلض ــاف ــة ال ـ ــى غـ ـي ــاب صـ ـ ــاح ،لــن
يـ ـش ــارك الع ـ ــب أرس ـ ـنـ ــال م ـح ـمــد ال ـن ـنــي
للسبب عينه.
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ح ـ ـسـ ــام
ال ـ ـ ـبـ ـ ــدري ال ـم ــدي ــر
ا لـفـنــي لمنتخب
مصر "ان صالح
وال ـ ـن ـ ـنـ ــي خ ـ ــارج
مواجهة أنـغــوال"،
ل ـك ـنــه أش ـ ــار إلــى

"مـ ـح ــاوالت مـكـثـفــة ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
ل ـل ـح ــاق ـه ـم ــا بـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـ ـغـ ــابـ ــون" فــي
العاصمة ليبرفيل في الجولة الثانية.
إل ــى ذلـ ــك ،س ـي ـقــود ب ـعــض الـمــدربـيــن
م ـن ـت ـخ ـبــات ـهــم وس ـ ــط الـ ـضـ ـغ ــوط أم ـث ــال
البوسني الفرنسي وحيد خليلودزيتش
على رأس الجهاز الفني للمغرب ،حيث
ً
ي ـت ـض ـمــن عـ ـق ــده ب ـ ـنـ ــدا ي ـط ــال ـب ــه ب ـب ـلــوغ
نـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم فــي ق ـطــر ،وعــدم
تحقيق ذلك قد يؤدي إلى إقالته.
ويستهل "أس ــود األطلسي" المشوار
بمواجهة السودان في الرباط غدا ،ضمن
منافسات المجموعة التاسعة.
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
ع ـ ـلـ ــى كـ ــوك ـ ـبـ ــة م ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــوم فـ ــي
صفوف األندية
األوروبية.

محمد صالح والنني

وسيكون لكن الغياب األبــرز ،لجناح
تشلسي حـكـيــم ّ
زيـ ــاش ال ــذي استبعده
خ ـل ـي ـل ــودزي ـت ــش مـ ــن الـ ـق ــائـ ـم ــة ،بـسـبــب
خالفات بينهما.

الجزائر وجيبوتي
وبدوره ،يواجه منتخب الجزائر ،بطل
إفريقيا في النسخة األخيرة التي أقيمت
ً ً
ً
في مصر عام  ،2019اختبارا سهال جدا
عندما يلتقي جيبوتي المتواضعة في
مدينة البليدة.
ً
وبـ ـع ــد ت ـتــوي ـجــه بـ ـط ــا ل ـل ـق ــارة عـلــى
حساب السنغال في النسخة األخيرة قبل
عامين ،حافظ المنتخب الذي ُيطلق عليه
لقب "ثعالب الصحراء" على مستوياته
ً
ً
الـعــالـيــة ،بــدلـيــل تحقيقه رق ـمــا قياسيا
ً
إفريقيا بعدم الخسارة في سلسلة من 27
ً
مباراة ،تواليا بعدما تغلب على تونس
في مباراة ودية في يونيو.
تعتبر تونس ،التي تلتقي غينيا
االسـتــوائـيــة عـلــى ملعب رادس،
أكـ ـث ــر ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات ال ـعــرب ـيــة
مشاركة في نهائيات كأس
الـ ـع ــال ــم ،ب ــالـ ـتـ ـس ــاوي مــع
الـ ـسـ ـع ــودي ــة وال ـم ـغ ــرب
( 5م ـ ــرات ل ـكــل م ـن ـهــا)،
وسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــى
مشاركة سادسة في
مونديال .2022
(أ ف ب)

الجهراء يضم زويد
على سبيل اإلعارة
أعلن نادي الجهراء ضم
مدافع الفريق األول لكرة
القدم بنادي الفحيحيل فهد
زويد إلى صفوفه ،على سبيل
اإلعارة ،مدة موسم واحد.
وانضم زويد إلى عدد كبير
من الصفقات المحلية التي
أبرمها الجهراء خالل الصيف
الحالي ،وأبرزهم العب خط
وسط خيطان هشام العلي،
وحارس كاظمة بدر صعنون،
والعب خط الوسط سالم
العيدان من برقان ،والمدافع
أحمد العليان ،والمهاجم
يوسف الشريدي من النصر،
والمدافع بدر العمري من
التضامن .وتسعى إدارة
الجهراء الى تدعيم صفوف
الفريق األول بقوة في
منافسات الموسم الكروي
المقبل من أجل التأهل لدوري
الدرجة الممتازة.

االشتراطات الصحية
تحرم السالمية الوديات
حالت االشتراطات الصحية
ودخول فريق السالمية لكرة
القدم الفقاعة الطبية في
الدوحة ،نظرا لما فرضته
جائحة "كورونا" دون خوض
ً
السماوي عددا من المباريات
الودية ،التي كان يتطلع إليها
الجهاز الفني بقيادة التونسي
حاتم المؤدب ،استعدادا
لمنافسات الموسم الجديد.
وخاض السماوي مباراته
الودية الوحيدة ،أمس األول،
أمام معيذر القطري ،وخسر
بهدفين مقابل هدف واحد.
وحسب الجهاز اإلداري،
فإن المباراة عادت بالفائدة
البدنية المرجوة على
الالعبين ،نظرا لقوة المنافس
وإقامتها في أجواء رسمية
بوجود تقنية الفار.

يد برقان َّ
ضمت الخالدي
واقتربت من ميرزا
تعاقد نادي برقان مع حارس
مرمى نادي السالمية السابق
لكرة اليد فيصل الخالدي ،في
صفقة انتقال ُحر لمدة موسم
واحد ،لتعزيز صفوف الفريق
ً
األول استعدادا للموسم
الجديد .وفي نفس اإلطار،
اقترب برقان من الحصول
على خدمات نجم منتخب
البحرين لكرة اليد علي ميرزا
ثان للفريق ،وسيتم
كمحترف ٍ
ً
إعالن الصفقة رسميا بعد
التوقيع .ويواصل النادي
تدريباته اليومية المكثفة
ً
ومبارياته التجريبية محليا،
حيث لعب مباراتين؛ أمس
مع النصر ،وأمس األول
مع الصليبيخات ،وهناك
مباراتان في يومي الخميس
واألحد المقبلين ،في إطار
برنامج إعداد الفريق محليا،
ً
تمهيدا لمعسكره الخارجي
بالبوسنة يوم  7الجاري،
ً
ولمدة  15يوما ،استعدادا
للموسم الجديد.

ةديرجلا

•
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رياضة

فرنسا الستعادة الهيبة والدنمارك لمواصلة التألق
رونالدو يسعى لكسر رقم اإليراني دائي
تستأنف اليوم منافسات
التصفيات األوروبية المؤهلة
لمونديال قطر  ،2022إذ
يلتقي في أبرز المواجهات
فرنسا مع البوسنة ،والنرويج مع
هولندا ،والبرتغال مع إيرلندا.

المدرب الفرنسي ديشان خالل تدريب منتخب الديوك أمس

اإلصابة تحرم منتخب إنكلترا
من جهود كالفرت ليوين

ب ـع ــد م ــا يـ ـق ــارب شـهــريــن
مـ ـ ـ ــن اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــام م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات
ك ــأس أوروبـ ـ ــا ،ت ـعــود عجلة
الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــات األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
الـ ـم ــؤهـ ـل ــة لـ ـم ــون ــدي ــال قـطــر
 2022ل ـلــدوران فــي جولتها
ال ــرابـ ـع ــة الـ ـ ـي ـ ــوم ،مـ ــع سـعــي
فرنسا إلى استعادة هيبتها
والدنمارك لمواصلة تألقها
والـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
رونالدو لصناعة التاريخ.
وض ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــات
المجموعة األولى ،سيسعى
ً
رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو ال ـ ـعـ ــائـ ــد أخـ ـ ـي ـ ــرا
م ـ ــن ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي
إلـ ـ ــى م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
اإلنـكـلـيــزي ،عندما يستقبل
منتخب ب ــاده إيــرل ـنــدا إلــى
تـ ـخـ ـط ــي أه ـ ـ ــداف ـ ـ ــه الـ ــدول ـ ـيـ ــة
ً
الـ ،109آمال أن يصبح الهداف
التاريخي للمنتخبات ،وهو
ً
رقم قياسي يتشاركه حاليا
مع الدولي اإليراني السابق
علي دائي.
وكـ ـ ـ ـ ــان رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو عـ ـ ــادل
رقــم دائ ــي فــي عــدد األه ــداف
ا لــدو ل ـيــة ،بتسجيله ثنائية
في مرمى المنتخب الفرنسي
ضـ ـ ـم ـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــولـ ـ ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة
م ــن م ـن ــاف ـس ــات الـمـجـمــوعــة

السادسة لكأس أوروب ــا في
كرة القدم.
ومـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـب ـ ــع نـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط ف ــي
رص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا ،ع ـ ـ ـلـ ـ ــى غ ـ ـ ـ ــرار
وص ـي ـف ـت ـه ــا ص ــربـ ـي ــا ال ـت ــي
ً
ف ــرض ــت عـلـيـهــا تـ ـع ــادال 2-2
في مارس ،يمكن للبرتغال أن
تستغل إيرلندا لالبتعاد في
ً
ً
ال ـصــدارة مــؤقـتــا ،خصوصا
أن األخ ـي ــرة سـبــق أن منيت
بـهــزيـمـتـيــن ف ــي الـمـبــاراتـيــن
األوليين.

إعادة االطمئنان
و فــي المجموعة الرابعة،
سـيـتـعـ ّـيــن عـلــى فــرنـســا بعد
ّ
المدوي في النسخة
فشلها
األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ك ـ ــأس أوروبـ ـ ــا
وإقـصــائـهــا المبكر مــن ثمن
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي أم ـ ـ ـ ــام س ــويـ ـس ــرا
بــركــات الـتــرجـيــح  4-5بعد
الـ ـتـ ـع ــادل  3-3ف ــي الــوق ـت ـيــن
األصـ ـ ـل ـ ــي واإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــي ،إل ــى
إعادة روح االطمئنان والثقة
إلى صفوفها ،حين تستقبل
منتخب البوسنة والهرسك.
وي ــأم ــل م ـن ـت ـخــب ال ــدي ــوك
ال ـ ـخـ ــروج بـنـتـيـجــة مــرضـيــة
بـ ـع ــدم ــا سـ ـب ــق ل ـ ــه أن حـقــق

مانشستر

التصفيات األوروبية المؤهلة لكأس العالم
الوقت

المباراة

القناة الناقلة

 5.00م

كازاخستان × أوكرانيا

beIN Sports HD 1
Premium

 9.45م

لوكسمبرغ × أذربيجان

beIN Sports HD 1

 9.45م

البرتغال × ايرلندا

beIN Sports HD 1
Premium

 9.45م

فرنسا × البوسنة

beIN Sports HD 1
Premium

 9.45م

التفيا × جبل طارق

beIN Sports HD 1

 9.45م

النرويج × هولندا

beIN Sports HD 1
Premium

 9.45م

تركيا × الجبل األسود

		 beIN Sports HD
xtra 2

 9.45م

الدنمارك × اسكتلندا

beIN Sports HD 2
English

 9.45م

مولدوفا × النمسا

 9.45م

مالطا × قبرص

 9.45م

روسيا × كرواتيا

beIN Sports HD HD
xtra 1

 9.45م

سلوفيينا × سلوفاكيا

beIN Sports HD 3

 9.45م

قطر × صربيا

beIN Sports HD 1

وفي المجموعة السابعة،
وم ــع عـ ــودة الـ ـم ــدرب لــويــس
ف ــان غ ــال ل ـق ـيــادة المنتخب

أنـهــى ن ــادي مانشستر يونايتد اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم،
ً
أمس ،رسميا عملية انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من
ً
يوفنتوس اإليطالي ليعود "ســي آر "7مـجــددا إلــى ملعب
"أولد ترافورد" ،في صفقة قد تصل إلى  23مليون يورو
( 27مليون دوالر).
ّ
"يسر
وقــال نــادي "الشياطين الحمر" فــي بيان إنــه
مانشستر يونايتد أن يؤكد توقيع كريستيانو رونالدو
على عقد مدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر".
وقد يتقاضى "السيدة العجوز" من هذا االنتقال  23مليون
ً
ي ــورو كحد أقـصــى ،وفـقــا للنادي اإليطالي ال ــذي أوض ــح في
بيان الشروط المالية التفاق اللحظات األخيرة مع نهاية فترة
االنتقاالت الصيفية.
وسيتوزع المبلغ الثابت البالغ  15مليون يورو على خمس
سـنــوات ،ويمكن أن ي ــزداد بعدد مــن المكافآت بحد أقصى مــن 8
ماليين يورو.

البرازيل تتخلى عن استدعاء  9العبين بالدوري اإلنكليزي
س ـت ـت ـخ ـل ــى ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل عــن
استدعاء تسعة من العبيها
ي ـ ـخـ ــوضـ ــون غ ـ ـمـ ــار الـ ـ ـ ــدوري
االنكليزي الممتاز لكرة القدم
للمشاركة في تصفيات قارة
أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة الـمــؤهـلــة
إ ل ـ ــى م ــو ن ــد ي ــال ق ـط ــر ،2022
عـ ـق ــب ق ـ ـ ــرار أن ـ ــدي ـ ــة ال ـ ـ ــدوري
الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاز ب ـ ـ ـعـ ـ ــدم ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح
لــاعـبـيــن الــدول ـي ـيــن بــالـسـفــر
على خلفية ا جــراء ات الحجر
ال ـ ـصـ ــارمـ ــة ب ـس ـب ــب فـ ـي ــروس
كورونا.
ويـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن ع ـ ـ ـلـ ـ ــى جـ ـمـ ـي ــع
الالعبين الذين يرغبون في
الـ ـلـ ـع ــب ف ـ ــي بـ ـل ــد مـ ـ ـ ــدرج فــي
ال ـق ــائ ـم ــة الـ ـحـ ـم ــراء لـحـكــومــة
ال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ق ـضــاء
ع ـ ـ ـشـ ـ ــرة أيـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي الـ ـحـ ـج ــر
الصحي عند عودتهم بفندق
تختاره الحكومة.
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوض "راقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــو
الـ ـس ــامـ ـب ــا" الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات مــن
دون تياغو سيلفا (تشلسي)

اختبار صعب

ً
ُ
يونايتد ينهي رسميا انتقال رونالدو

خرج دومينيك كالفرت ليوين من قائمة المنتخب اإلنكليزي خالل
مشواره في التصفيات األوروبية المؤهلة لمونديال قطر  ،2022بعد
تعرضه إلصــابــة فــي الفخذ .وتـعــرض كالفرت ليوين لإلصابة خالل
المباراة التي تغلب فيها فريق إيفرتون على مضيفه برايتون بهدفين
دون رد بالدوري اإلنكليزي الممتاز.
وخضع المهاجم البالغ من العمر  24عاما للكشف الطبي امس األول،
وتبين عدم قدرته على االنضمام لمنتخب بالده.
ولــم يستدع غاريث ساوثغيت المدير الفني إلنكلترا العبا بديال،
وبالتالي سيخوض المواجهات الثالث بتصفيات المونديال بقائمة
تضم  24العبا .ويلتقي المنتخب اإلنكليزي نظيره المجري في
بودابست غــدا ،وبعدها بثالثة أيــام يواجه انــدورا على استاد
ويمبلي قبل أن يخرج لمالقاة بولندا يوم األربعاء من االسبوع
المقبل .ويتصدر منتخب إنكلترا المجموعة التاسعة بتسع
نقاط من ثالثة انتصارات متتالية.

وري ـش ــارل ـي ـس ــون (إي ـف ــرت ــون)
وإيـ ـ ـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ـ ـ ــون وغـ ـ ــابـ ـ ــريـ ـ ــال
جيزوس (مانشستر سيتي)
وراف ـي ـن ـي ــا (لـ ـي ــدز يــونــاي ـتــد)
وألـ ـيـ ـس ــون ب ـي ـكــر وفــاب ـي ـن ـيــو
وروبرتو فيرمينو (ليفربول)
وفريد (مانشستر يونايتد).
كـ ـم ــا ي ـغ ـي ــب العـ ـ ــب وس ــط
س ـ ـ ـبـ ـ ــورت ـ ـ ـنـ ـ ــغ الـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـغ ـ ــال ـ ــي
م ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــوس نـ ــون ـ ـيـ ــس لـ ـع ــدم
اكتمال تلقيحه ضد كورونا،
وذلـ ـ ــك ب ـح ـس ــب مـ ــا ت ـنــاق ـل ـتــه
وس ــائ ــل اإلعـ ــام الـبــرتـغــالـيــة
والبرازيلية.
وك ـ ــان ـ ــت رابـ ـ ـط ـ ــة الـ ـ ـ ــدوري
االن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي دع ـ ـ ـمـ ـ ــت ق ـ ـ ــرار
أنديتها بعدم تحرير العبيها
الدوليين لخوض التزاماتهم
خالل النافذة الدولية بسبب
اج ـ ـ ــراء ات ال ـح ـجــر ال ـصــارمــة
الـ ـت ــي ت ـت ـب ـع ـهــا انـ ـكـ ـلـ ـت ــرا مــع
ع ـ ـ ــودة الـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن إل ـي ـه ــا،
لـ ـتـ ـح ــذو ب ـ ـطـ ــوالت اس ـب ــان ـي ــا
وإي ـطــال ـيــا وال ـب ــرت ـغ ــال حــذو

ً
ً
فوزا صعبا في البوسنة في
ال ـجــولــة ال ـثــال ـثــة ف ــي م ــارس
الماضي بنتيجة -1صفر.
وي ـت ـصــدر رجـ ــال ال ـمــدرب
ديدييه ديشان المجموعة مع
سبع نقاط ،بفارق أربع نقاط
عن أوكرانيا التي تتوجه إلى
كازاخستان متذيلة الترتيب
بنقطة يتيمة ،خلف فنلندا
التي تمتلك نقطتين.
وفي المجموعة السادسة،
ي ـتــربــع مـنـتـخــب ال ــدن ـم ــارك،
بعدما فــرض نفسه مفاجأة
في البطولة القارية األخيرة
عـ ـن ــدم ــا وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى ن ـصــف
ً
النهائي ،ثابتا في الصدارة
بـتـحـقـيـقــه ال ـعــامــة الـكــامـلــة
فــي ثــاث مـبــاريــات خاضها
حتى اآلن.
وب ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة اس ـك ـت ـل ـن ــدا
الثانية ،يمكن للـ "فايكينغز"
االب ـت ـعــاد بــال ـصــدارة بـفــارق
سبع نقاط في حال تحقيق
الفوز.

المدرب تيتي خالل لقاء سابق
ن ـظ ـيــرت ـهــا ،ق ـبــل أن ت ـتــراجــع
عن قرارها ،فيما بقي الدوري
االنكليزي األكثر صرامة.

ً
الهولندي خلفا لفرانك دي
بور الذي استقال إثر خروج
فريقه من الدور ثمن النهائي
لـ ـ ـك ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،س ـي ـك ــون
مـنـتـخــب "ال ـط ــواح ـي ــن" أم ــام
اختبار النرويج في أوسلو
األربعاء ،ومهمة ضمان الفوز
في هذه المجموعة الصعبة
ً
ج ــدا الـتــي تتصدرها تركيا
( 7ن ـقــاط) وت ــواج ــه بــدورهــا
مونتينيغرو في اليوم ذاته.
وسـ ـتـ ـشـ ـه ــد ال ـم ـج ـم ــوع ــة
الثامنة مواجهة شرسة بين
روس ـ ـيـ ــا وكـ ــروات ـ ـيـ ــا الـلـتـيــن
تتصدران مجموعتهما مع
ســت ن ـقــاط لـكــل مـنـهـمــا ،في
مباراة ستكون بنكهة ثأرية
ل ـلــروس الــذيــن ّ
ودعـ ــوا كــأس
العالم  2018في ربع النهائي
على يد الكروات أنفسهم.
و ف ــي المجموعة نفسها،
ستسعى سلوفاكيا الثالثة
بخمس نقاط إلى النجاة من
كمين مضيفتها سلوفينيا
ال ـخ ــام ـس ــة ( 3نـ ـ ـق ـ ــاط) ،وق ــد
يكون لديها فرصة للصدارة
فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز وتـ ـ ـع ـ ــادل
روسيا وكرواتيا.

وت ـ ــواج ـ ــه ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ال ـتــي
تـ ـحـ ـت ــل ا لـ ـ ـم ـ ــر ك ـ ــز األول ف ــي
التصفيات برصيد  18نقطة

م ــن س ــت مـ ـب ــاري ــات ،تـشـيـلــي
واألرجنتين وبيرو في  2و5
ً
و 9سبتمبر المقبل تواليا.

وأوض ــح يوفنتوس أن التأثير االقـتـصــادي لالنتقال سيكون
ً
سلبيا ،ويصل إلى  14مليون يورو في السنة المالية ،2020/2021
بحسب البيان .وكان رونالدو وصل إلى يونايتد في  2003في سن
الـً 18
قادما من سبورتينغ ًوأمضى معه  6مواسم ،سجل خاللها 118
ً
هدفا في  292مباراة محققا لقب الدوري الممتاز ثالث مرات وأول
لقب له في دوري أبطال أوروبا عام  2008قبل أن يضيف  4مع ريال
العام ذاته بأول كرة ذهبية ألفضل العب في العالم
مدريد ،ليفوز في ً
قبل أن يحرز أربع أيضا مع النادي الملكي.
وتعاقد البرتغالي مع السيدة العجوز في  2018بعدما سجل
ً
 450هدفا في  438مباراة خالل تسعة مواسم مذهلة في العاصمة
اإلسبانية .ونقل يونايتد عن رونــالــدو قوله في البيان إنــه "كان
ً
لمانشستر يونايتد دائما مكانة خاصة في قلبي ،وقد غمرتني كل
الرسائل التي تلقيتها منذ اإلعالن يوم الجمعة .ال أطيق االنتظار
للعب مرة أخرى في أولد ترافورد ،في ملعب مزدحم ،لرؤية الجماهير
مرة أخرى".

السارتي يدعم تشيلي بالعبين
محليين بسبب القيود الصحية
اس ـتــدعــى مــارت ـيــن الس ــارت ــي،
م ــدرب منتخب تشيلي ،العبين
م ـح ـل ـي ـيــن ل ـت ــدع ـي ــم ف ــري ـق ــه قـبــل
خوض المباريات الثالث المقبلة
ض ـ ـمـ ــن الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات الـ ـم ــؤهـ ـل ــة
لمونديال قطر .2022
وغـ ـ ـ ــاب ع ـ ــن ق ــائـ ـم ــة م ـن ـت ـخــب
تشيلي الع ـبــان لــم ُيـسـمــح لهما
بــالـسـفــر ب ـقــرار مــن راب ـطــة أنــديــة
الــدوري اإلنكليزي الممتاز ،هما
بنخامين بريريتون وفرانثيسكو
سـيـيــرالـتــا ،ل ــذا ع ــوض الســارتــي
هذين الغيابين بالعبين محليين.
وأفــاد الجهاز الفني لمنتخب
تشيلي امس االول بأن الالعبين
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدعـ ـي ــن هـ ـم ــا ال ـم ـه ــاج ــم
ديـيـجــو فــالـنـسـيــا وق ـلــب الــدفــاع
فــال ـب ـيــر ه ــوي ــرت ــا ،ث ـنــائــي فــريــق
أونيبيرسيداد كاتوليكا التشيلي
الـمـتــوج بـلـقــب الـ ــدوري الـمــوســم
الماضي.
وكان فالنسيا ( 21عاما) أحد
ع ـنــاصــر مـنـتـخــب تـشـيـلــي الـتــي

السارتي

شاركت في بطولة كوبا أميركا
الماضية ،حيث خسر في الــدور
ربع النهائي أمام البرازيل.
ويقدم فالنسيا أداء جيدا على
ال ـم ـس ـتــوى ال ـم ـح ـلــي وفـ ــي كــأس
ليبرتادوريس ،ما يجعله إحدى
األوراق التي يستعين بها مارتين
السارتي.

فوز سابالينكا
وفازت البيالروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية على الصربية
ستويانوفيتش  6-4و )4-7( 6-7و 6-صفر ،واإلسبانية غاربيني
نينا
ّ
ً
موغوروسا المصنفة تاسعة عالميا على الكرواتية دونا فيكيتش في
مباراة صعبة  )7/4( 7-6و.)7/5( 7-6
كذلك ،فازت األميركية سلون ستيفنز الفائزة باللقب عام 2017
ً
على مواطنتها ماديسون كيز  6-1 ،3-6و ،)9-7( 7-6وضربت موعدا
مع أميركية أخرى هي المراهقة كوكو غوف الفائزة على البولندية

ماغدا لينيتي  5-7و 6-3و.6-4
ّ
وتفوقت األميركية األخرى دانيال كولينز على اإلسبانية كارال
سواريس نافارو  6-2و ،6-4والروسية إيكاتيرينا ألكساندروفا
على اإليطالية سارة إراني  6-3و.6-2
وودع ـ ــت الـمـصــريــة م ـ ّـي ــار شــريــف الـبـطــولــة م ــن ال ـ ــدور ّ
األول
بخسارتها أمام األوكرانية أنهيلينا كالينينا  ،6-1 ،4-6و ،6-1فيما
كانت التونسية أنس جابر تحجز مقعدها للدور الثاني بفوزها
على الفرنسية أليزيه كورنيه  7-5و.7-5
ً
وتواجه جابر المصنفة  21عالميا والتي سبق لها أن
فــازت على كورنيه في دورة تشارلستون على المالعب
الترابية مطلع العام ،الكولومبية ماريا سيرانو (.)80

أعلن ليفربول أنه مدد عقد
القائد جوردان هندرسون أمس،
ليبدد الشكوك حول مستقبله
بالنادي املنافس في الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
ولم يكشف ليفربول عن مدة
التعاقد ،لكن وسائل إعالم
بريطانية ذكرت أن هندرسون
سيبقى في أنفيلد حتى .2025
وانضم هندرسون ( 31عاما)
إلى ليفربول في  ،2011وخاض
 400مباراة تقريبا وحمل شارة
القيادة في  ،2015وساهم في
تتويج الفريق بلقبه السادس
بدوري أبطال أوروبا في 2019
وبأول ألقابه بالدوري اإلنكليزي
خالل  30عاما في .2020
وقال هندرسون في بيان
"أتشرف بالطبع وافتخر جدا
بمواصلة رحلتي هنا".
وأضاف "من املذهل إتمام األمر
والتركيز فقط في املضي قدما
باملستقبل .أنا في مكان مختلف
بالطبع كالعب وانسان منذ أول
خطوة لي هنا".

ليكيب :رين حسم صفقة
بيع كامافينغا للريال

أكدت صحيفة "ليكيب"
الرياضية الفرنسية ،أمس األول،
توصل نادي رين إلى اتفاق لبيع
العب وسطه الواعد ،إدواردو
كامافينغا إلى ريال مدريد،
قبل ساعات من نهاية سوق
االنتقاالت الصيفية.
وأشارت الصحيفة عبر موقعها
اإللكترونية إلى أن النادي
أكد إتمام الصفقة مقابل قيمة
تتراوح بني  45-40مليون يورو،
تتضمن املتغيرات.
ورغم ذلك ،لم يعلن النادي
رسميا إتمام الصفقة.
وكان العب الوسط صاحب الـ
 18عاما قد انضم إلى استاد
رين في يناير  ،2019وكان عقده
ممتدا مع النادي حتى يونيو
 2022وارتدى قميص الفريق في
 88مباراة.

أعلن نادي تشلسي اإلنكليزي
لكرة القدم ،انتقال العبه
داني درينكوتر إلى صفوف
فريق ريدنغ ،املنافس في
دوري البطولة اإلنكليزية
(شامبيونشيب) ،على سبيل
اإلعارة ملدة موسم واحد.
وذكر تشلسي ،عبر موقعه
الرسمي على شبكة اإلنترنت،
أمس األول ،أن درينكوتر ،الذي
يلعب في خط الوسط ،هو
الثاني الذي ينتقل من فريق
العاصمة اإلنكليزية لندن إلى
ريدنغ في املوسم الحالي ،إلى
جانب زميله الظهير األيسر
الغاني بابا رحمان.
وأضاف أن درينكوتر
عاد مجددا ألجواء الكرة
اإلنكليزية ،بعدما قضى
املوسم املاضي معارا لفريق
قاسم باشا التركي ،بعد
فترات إعارة أخرى مع ناديي
بيرنلي وأستون فيال.

نورويتش سيتي يتعاقد
مع التركي كاباك

سقوط موراي
وعند الرجال ،احتاج اليوناني تسيتسيباس إلى خمس
مجموعات وإلى  4ساعات و 49دقيقة للفوز على موراي
الـمـتــوج بـثــاث بـطــوالت كـبــرى بنتيجة  2-6و)9-7( 7-6
و 3-6و 6-3و.6-4
وهي الخسارة االولى للبطل األولمبي مرتين
ً
موراي والمصنف  112عالميا في  15مشاركة
له في الدور ّ
األول في "فالشينغ ميدوز" .وفاز
ً
الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا على
و.6-1
الفرنسي ريشار غاسكيه بنتيجة  6-4وّ 6-3
واسـتـهــل مــواطـنــه أنــدريــه روبـلـيــف المصنف
ً
ً
سابعا عالميا مشواره بالفوز على الكرواتي إيفو
ً
ً
كارلوفيتش البالغ  42عاما ،والمصنف  221عالميا
بنتيجة  6-3و )3/7( 7-6و 6-3في مـبــاراة دامــت 96
دقيقة.

ليفربول يمدد عقد
القائد هندرسون

تشلسي يعير درينكوتر
إلى ريدنغ

أوساكا ومدفيديف إلى الدور الثاني لـ«فالشينغ ميدوز»
ً
واصلت حاملة اللقب والمصنفة ثالثة عالميا اليابانية ناومي
أوساكا سلسلة انتصاراتها في بطوالت غراند سالم ،لتحقق فوزها
ً
الـ  16تواليا في بطولة الواليات المتحدة المفتوحة ،رابع البطوالت
األربع الكبرى ،وتتأهل للدور الثاني.
ً
وحجز الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا بطاقته للدور ذاته
ً
بسهولة ،فيما عانى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثالثا
للتغلب على البريطاني أندي موراي بخمس مجموعات.
وتسعى أوساكا الى لقبها الثالث على مالعب "فالشينغ ميدوز"
في غضون أربعة أعوام ،حيث تغلبت على التشيكية ماري بوزكوفا
ً
 6-4و 6-1أمام جماهير ملعب "أرثور آش ستايدوم" ،لتحجز موعدا في
الدور الثاني مع الصربية المتأهلة من التصفيات أولغا دانيلوفيتش.
ً
وبامكان اليابانية ابنة الـ  23عاما أن تصبح ّأول العبة تفوز بلقب
ً
"فالشينغ مـيــدوز" عامين تواليا ،منذ أن حققت األميركية سيرينا
وليامس التي أعلنت انسحابها من بطولة بالدها بسبب تمزق في
ً
اوتار ركبتها ،فوزها الثالث تواليا في عام .2014
وواصلت الرومانية سيمونا هاليب سعيها الستعادة توازنها بعد
ً
تعافيها مؤخرا من اإلصابة ،لتبلغ الدور الثاني على حساب اإليطالية
كاميال جورجي  ،7-6 ،6-4و( )7-3في أول أيام المنافسات.

سلة أخبار

أوساكا

أعلن نادي نورويتش سيتي
اإلنكليزي لكرة القدم تعاقده
مع املدافع التركي أوزان كاباك
قادما من شالكه األملاني.
وذكر املوقع الرسمي لنادي
نورويتش أن كاباك ( 21عاما)
وقع على عقد إعارته مدة
موسم واحد ،كما أنه سيرتدي
القميص رقم .15
وأوضح النادي اإلنكليزي أنه
يملك خيار التعاقد بشكل دائم
مع كاباك مع نهاية موسم
.2022 / 2021
وأضاف أن املدافع التركي
كان قضى النصف الثاني
من املوسم املاضي معارًا إلى
صفوف ليفربول ،حيث شارك
في  13مباراة بني بطولتي
الدوري اإلنكليزي ودوري
أبطال أوروبا.

ةديرجلا

•
العدد  / 4822األربعاء  1سبتمبر 2021م  24 /املحرم 1443هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

بين رغبة الحكومة
وعجزها

مأساة…
والمواجهة ضرورية

أ .د .محمد المقاطع

ال ـم ـش ـكــات ال ـتــي ت ــواج ــه ال ـب ـلــد بـتــراكـمــاتـهــا ع ـبــر أرب ـعــة
عقود من الزمن ،والتي تتوارثها الحكومات المتعاقبة منذ
تلك الفترة منذ السنة الثالثة لرئاسة الشيخ سعد ،رحمه
ً
الـلــه ،لمجلس الـ ــوزراء ومـ ــرورا بجميع رؤس ــاء الحكومات
المتعاقبين ،حتى آخرهم وهــو الشيخ صباح الخالد ،هي
هي ذات المشكالت وال جديد فيها!
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن اإلم ـكــان ـيــات الـمــالـيــة الـضـخـمــة للبلد،
واإلنفاقات الهائلة في الميزانيات والمشاريع ،والتي فاقت
 ٣٥٠مليار دينار في ُ َالسنوات األربعين الماضية ،ورغم إنفاق
ً
أكثر من  ١٥٠مليارا أخر في الفترة نفسها بمصروفات أخرى،
ً
وهو ما يعني إنفاق ما يزيد على  ١٢.٥مليارا بالمتوسط
السنوي ،فإن المشكالت ما زالت قائمة في البنية التحتية
من مــدارس وشــوارع ومستوصفات ومستشفيات متداعية
ومستهلكة ،وتــواجــه إش ـكــاالت مـتـكــررة وب ـصــورة محزنة،
بكل أسف!
التعليم مــن ضـعــف إل ــى آخ ــر ،وإشـكــالـيــة ف ــرص التعليم
ً
الجامعي مازالت تحديا يؤرق الحكومة ويقض مضجع كل
اآلباء واألمهات!
الرعاية الصحية مازالت تخضع للتجربة والخطأ ،ومازالت
تـتــراجــع عــن مـسـتــويــاتـهــا فــي الـسـتـيـنـيــات والسبعينيات!
والــرعــايــة السكنية تتحكم بـهــا أهـ ــواء ورغ ـب ــات حفنة من
المتنفذين ،حتى وصلت أسعار العقارات السكنية إلى أرقام
فلكية لعدم تحرير األراضي من ِقبل الدولة من جهة ،وعدم
تسريع عجلة تخصيص األراضي السكنية من جهة أخرى!
ً
فضال عن احتكار األراضــي وتحويلها سلعة للمضاربات
التجارية فيها ،والتعامل معها على أنها أصول تحجب فال
يتم تداولها ،وال يتم بناؤها حتى بلغت األراضي الصالحة
للسكن والمحتكرة في المناطق المأهولة أكثر من  ٥٠ألف
قسيمة مجرد فرض رسوم وضرائب تصاعدية جادة عليها
سيحررها ويخفض أسعارها إلى مستوى طبيعي ،وهو ما
نأمل أن يرى النور بمقترح النائب عبدالعزيز الصقعبي.
والـتــوظـيــف صــار مشكلة مزمنة لعجز الــدولــة عــن خلق
ً
الوظائف وتوظيف الكويتيين ،فضال عن اختالالت التركيبة
السكانية ومشكلة المتاجرة بالعمالة التي زادت إرهاق البلد
والمواطن ،والوضع المالي واالقتصادي في البلد يسير على
بركة ارتفاع وانخفاض سعر النفط ،فال سياسات حصيفة
وال إدارة اقتصادية ،مما أوصلنا إلى أزمات اقتصادية رغم
فرضية متانة االقتصاد الكويتي!
كفانا ســوء إدارة بحكومات عاجزة واحــدة تلو األخــرى،
وأتمنى أن يتم إقـصــاء كــل مـســؤول أو وزيــر ال قــدرة لــه وال
إمكانيات وال شجاعة وال رؤية للقيام بمهام اإلدارة الرشيدة
للبلد ،فليتم إبعاد أبناء األسرة الحاكمة الذين أثبتت األيام
عدم أهليتهم إلدارة حكومية رشيدة ،وكفانا ما أوصلونا
إليه ،لنحرر المنصب الوزاري من المحاصصة والترضيات
واألقرباء والمحسوبيات حتى أصبح الــوزراء اليوم  ٥أو ٦
أقسام كل أربعة منهم ضمن حصة فالن أو اختياراته ،وال
عــزاء لبلد هكذا يختار أو يعين وزراء ه ،حتى صار الوزير
السابق والقيادي السابق حالة مأساوية من كثرة انتشارها،
والغالبية العظمى منهم ال تصلح إلدارة خمسة أفراد حتى
تدير مؤسسات!
العلة واضحة ،واألزمــة جلية ،واإلشكاالت ستظل قائمة،
إذا استمررنا على "طمام الـمــرحــوم" ،إشكاليتنا في غياب
إدارة حكومية رشيدة وحصيفة يكون رئيس الــوزراء فيها
بصالحيات كاملة ودون تدخالت سياسية أو نيابية ،ووقوف
كل سلطة من السلطات عند حدودها الدستورية دون تغول
أو ارتجال أو مفاجآت أو فــرض ،ولتكون معالجة الملفات
ً
المتراكمة ،بقرارات جريئة تحقيقا لمصلحة البلد ال شيخ
وال تاجر وال متنفذ وال فئة محدودة من الناس ،حينئذ فقط
ً
ستتغير مجريات األمور ونكون سرنا في مسار دولة بدال
من مسار "العزبة".
وحينئذ ستنتهي مشكالت البلد ا لـمـتــوار ثــة ،وسينعم
الوطن والمواطن بالرفاه والحياة المستقرة الرغيدة.
أال هل بلغت اللهم فاشهد.

الجوز عدو الكوليسترول الضار
ك ـش ـف ــت دراس ـ ـ ـ ــة أج ـ ــراه ـ ــا ب ــاحـ ـث ــون فــي
مستشفى "كلينيك دي برشلونة" ،عن فوائد
عظيمة إلضافة الجوز إلى النظام الغذائي
بشكل يومي.
ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في
مجلة  Circulationالعلمية ،ونقلها موقع

سكاي نيوز أمــس ،فإن إضافة نصف كوب
م ــن ال ـج ــوز إل ــى ال ـن ـظــام ال ـغــذائــي الـيــومــي،
يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول
بنحو  8.5في المئة ،وتقلل مخاطر اإلصابة
بأمراض القلب.
وتــوص ـلــت ال ــدراس ــة إل ــى نـتــائـجـهــا بعد

ً
ً
إجـ ــراء اخـتـبــار شـمــل  628شـخـصــا بــالـغــا،
ت ـم ــت إضـ ــافـ ــة ال ـ ـجـ ــوز ب ـش ـك ــل ي ــوم ــي إل ــى
نـظــامـهــم ال ـغــذائــي .ووج ــد الـبــاحـثــون بعد
مرور عامين ،أن الفريق الذي يتناول الجوز
ً
يــومـيــا انـخـفــض ل ــدى أفـ ــراده كوليسترول
البروتين الدهني منخفض الكثافة ،والذي
يعرف بـ.LDL
ويــرتـبــط ه ــذا ال ـنــوع مــن الكوليسترول،
الذي يطلق عليه أيضا اسم "الضار" ،بزيادة
خ ـطــر اإلص ــاب ــة ب ــأم ــراض ال ـق ـلــب والـسـكـتــة
الدماغية.
ً
وت ـع ـل ـي ـق ــا ع ـل ــى ن ـت ــائ ــج الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،ق ــال
خبير التغذية إميليو روس من مستشفى
كلينيك دي برشلونة في إسبانيا" :أظهرت
ال ــدراس ــات السابقة أن الـمـكـســرات عموما،
ً
والجوز خصوصا ،تخفض معدالت اإلصابة
بــأمــراض القلب والسكتة الــدمــاغـيــة ،إال أن
دراستنا كشفت أيضا عن دورها في تحسين
جودة جزيئات الكوليسترول الضار".
وتوصي جمعية القلب األميركية بتناول
ً
الجوز باعتباره غنيا بأحماض أوميغا 3
الدهنية ،وهي دهــون صحية للقلب توجد
بكميات كبيرة في األسماك الزيتية.

«تيليغرام» ينضم إلى نادي المليار
انـ ـ ـض ـ ــم تـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـم ــراسـ ـل ــة
الفورية الشهير "تيليغرام" إلى
ً
ـاد مـحــدود جــدا يمكن اعتباره
نـ ٍ
نــادي "تطبيقات الصفوة" ،التي
تــم تنزيلها أكـثــر مــن مليار مرة
على مستوى العالم.
ونقل موقع الحرة نــت ،أمس،
ع ــن م ــوق ــع "س ـن ـس ــور تـ ـ ــاور" ،أن
الـتـطـبـيــق الـ ــذي ت ــم إط ــاق ــه عــام
ً
 ،2013وي ـت ـخ ــذ مـ ــن دب ـ ــي م ـق ــرا

ل ــه ،ح ـقــق ه ــذا اإلنـ ـج ــاز الجمعة
ً
الماضي ،علما بــأن الهند تمثل
سوقه األكبر ،وفيها تم ما يقرب
م ــن  22ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن عـمـلـيــات
ت ـح ـم ـي ـلــه ،ب ـي ـن ـمــا ت ــأت ــي روس ـيــا
وإندونيسيا ،في المركزين الثاني
والثالث ،بــ 10و 8في المئة على
التوالي.

يومية سياسية مستقلة

حدود السرعة في باريس  30كم
دخ ــل تــدبـيــر الـسـيــر الـجــديــد ال ــذي يسمح بالقيادة
ً
ـرا فــي الـســاعــة كـحـ ّـد أق ـصــىّ ،
حيز
بـســرعــة  30كـيـلــومـتـ
التنفيذ في باريس ،في سبيل تحسين الشروط البيئية.
ً
وأشارت "بي بي سي" ،أمس ،إلى أن استطالعا للرأي
أكد أن  59في المئة من الباريسيين يؤيدون اإلجراء الذي
ترفضه بعض شركات األعمال.
وك ــان ــت حـ ــدود ال ـســرعــة س ــاري ــة ف ــي ثـلـثــي الـمــديـنــة
قبل إ عــان التغيير االثنين ،بدفع مــن عمدة المدينة،
آن هيدالغو .وستبقى طرقات عـ ّـدة معفاة من اإلجــراء
الجديد.
ُ
وقــال مسؤولون في مدينة باريس إن اإلجــراء ط ّبق
اآلن ،ليتمكن الباريسيون من التعود عليه في فترة حركة
المرور الخفيفة ،خالل العطلة الصيفية.

خـ ـلـ ـص ــت دراس ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى أن ــه
أثناء الخضوع لإلجراء ات في
العناية المركزة ،يشعر األطفال
الخدج بألم أقل إذا استطاعوا
سماع أصوات أمهاتهم.
وقالت "العربية نــت" ،أمس،
إن األطـفــال الـخــدج ،الــذيــن تتم
ً
والدتـ ـ ـه ـ ــم قـ ـب ــل  37أسـ ـب ــوع ــا،
يـ ـقـ ـض ــون األيـ ـ ـ ـ ــام األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
حياتهم في الحاضنات ،حيث

يـخـضـعــون خــالـهــا إلجـ ــراءات
طبية مختلفة.
وت ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـث ـ ـ ــون م ــن
جامعة جنيف إلــى أن حضور
األم أثـنــاء اإلجـ ــراء ات يمكن أن
يخفض مستويات األلم ويرفع
م ـس ـتــويــات األوك ـس ـي ـتــوس ـيــن،
وه ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـهـ ـ ــرمـ ـ ــون الـ ـم ــرتـ ـب ــط
بــالـسـعــادة والـتـعـلــق ،مؤكدين
أن تلك النتائج تسلط الضوء

عـلــى أهـمـيــة حـضــور الــوالــديــن
أثناء وجود طفلهم في العناية
المركزة ويخضع لمرحلة مهمة
من التطور.

وفيات
فاطمة عبدالله غلوم علي

 48عاما ،شيعت ،ت66555087 :

محمد صالح حسين المكيمي

 44عاما ،شيع ،ت99888149 :

العبدالرحمن محمد علي العثمان
 17عاما ،شيع ،ت99888033 :

يوسف عثمان داود المروان

 66ع ــا م ــا ،ش ـيــع ،ت،94940509 ،99424147 ،99044481 :
97934499

فهاد مطر الفي العازمي

 23عاما ،شيع ،ت55996668 :

مواعيد الصالة

كترحيب لما فعله رجــال الفرقة الذين
طلبوا من الفتاة مغادرة المسرح ،قائمة
"الترند" في السعودية.
وت ـبــاي ـنــت الـتـعـلـيـقــات ع ـلــى المشهد
الــافــت بـيــن مــؤيــد وم ـع ــارض ،أو حتى
س ــاخ ــر ،إذ رأى ال ـب ـعــض ف ـع ـلــة ال ـف ـتــاة

ً
"إساء ة ال تليق" ،أو سلوكا ال يتفق مع
الثقافة الـســائــدة الـتــي تقصر أداء ذلك
النوع من الرقص الشعبي على الرجال.
أمـ ــا رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـث ـقــافــة وال ـف ـنــون
بمحافظة القرى ،بدر الزهراني فقال في
تصريح إنه تم إنزال الفتاة من المسرح
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عندما تضطر امرأة صالحة ومؤمنة إلى تعريض
نفسها للمهانة والذل ،لتقوم بشراء مخدرات البنها
المدمن ،وليس بيدها حيلة إال توفير ما يحتاجه
مــن تـلــك ال ـم ــواد ال ـم ـخــدرة ،ألن ـهــا ال تــريــد لنفسها
أو إلخــوتــه التعرض لما يمر بــه ابنها مــن أعــراض
ُ
انسحابية ( )Withdrawal Symptomsال تعد وال
ُ
تـحـصــى ،ومـنـهــا االع ـت ــداء عـلــى اآلخــريــن مــن أف ــراد
العائلة وغيرهم...
وكــذلــك معاناته مــن الكثير مــن األعـ ــراض ،أقلها
التشنجات وعدم القدرة على المشي بتوازن ورجفة
اليدين ،وحتى األكل يصبح من الصعوبة بمكان إلى
درجة الخطورة على حياته...
ً
خ ـيــارات مثل هــذه األم قليلة ،بــل م ـحــدودة جــدا،
وجربت جميع الوسائل ،واتصلت بأكثر من جهة
للتخلص من هذه اآلفة بال فائدة.
هـ ــذه ق ـصــة م ــن عـ ــدة ق ـصــص واق ـع ـي ــة لـكـثـيــر من
األسر مع ابن أو أكثر من أبنائها ممن أدمنوا على
المخدرات.
هناك عدة طرق بإمكان الحكومة القيام بها لعالج
المدمنين ،منها إنشاء خطوط ساخنة للمساعدة.
كما أن الوقت قد حان إلنشاء مراكز متخصصة
ومتقدمة لعالج اإلدمــان ،فما هو موجود منها
ً
ال يبدو فعاال وال يكفي ،ألن أعداد متعاطي ومدمني
ال ـم ـخــدرات ب ــازدي ــاد ره ـيــب ،وبـعــض الـضـحــايــا من
صغار السن في المرحلة الثانوية.
ً
فالرجاء االلتفات جديا لهذه الظاهرة ،ومحاولة
وضع حلول عملية لها.

صوت األم أفضل من األدوية

«العرضة» للرجال ...يا بنت
ق ــال ــت ال ـبــاح ـثــة ال ـس ـع ــودي ــة ن ـجــاة
السعيد إن المجتمع السعودي أصبح
ً
أكثر تقبال لفكرة االنفتاح وفق "حدود
معينة" ،مشيرة إلى أن واقعة صعود
فتاة إلى المسرح أثناء أحد العروض
ً
ال تعدو كونها "خرقا للقواعد".
وذك ـ ـ ـ ــرت "الـ ـ ـح ـ ــرة ن ـ ـ ــت" ،أم ـ ـ ــس ،أن
م ـشــاهــد ص ـع ــود ال ـف ـتــاة ال ـت ــي كــانــت
تـ ــرتـ ــدي ع ـ ـبـ ــاء ة س ـ ـ ــوداء إل ـ ــى خـشـبــة
مسرح مهرجان الباحة ،جنوب غربي
ً
الـسـعــوديــة أم ــس األول ،أثـــارت جــدال
ً
كبيرا.
وتضمن المهرجان ،الذي يخصص
لعرض لمنتجات الزراعية المتنوعة
بالمنطقة ،إضافة إلى الحرف اليدوية
واأللـ ـ ـع ـ ــاب ال ـش ـع ـب ـيــة ،ع ـل ــى هــام ـشــه
ت ـن ـظ ـيــم ف ـعــال ـيــات ف ـن ـيــة كـ ــان بينها
"رق ـ ـصـ ــة ال ـ ـعـ ــرضـ ــة" .وكـ ـ ــان ع ـ ــدد مــن
الرجال بمالبسهم البيضاء المحالة
ب ــاألح ــزم ــة ال ـج ـلــديــة ،وال ـس ـي ــوف في
أيــدي ـهــم يـ ــؤدون الــرق ـصــة الـسـعــوديــة
الشهيرة على المسرح ،قبل أن يحدث
ما لم يكن في الحسبان.
ً
وفجأة صعدت فتاة ترتدي زيا أسود
اللون ،وتغطي وجهها ما عدا العينين،
إلى المسرح لتشرع في أداء الرقصة مع
لثوان معدودة قبل أن يتم
الرجال ،ولكن
ٍ
إجبارها على النزول.
ال ـم ـش ـهــد الـ ـ ــذي ال ـت ـق ـط ـتــه ك ــام ـي ــرات
ً
ً
م ــن أك ـثــر م ــن زاوي ـ ــة أثـ ــار جـ ــدال كـبـيــرا
على مواقع التواصل ،في وقت تصدر
ه ــاشـ ـت ــاغ "ك ـ ـفـ ــوا ـ ـ ـ ـ ـ رجـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـب ــاح ــة"،

د .ناجي سعود الزيد
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تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

على الفور بعدما صعدت فجأة ،مثلما
جـ ــرى م ـنــع الـجـمـيــع م ــن ال ـص ـعــود إلــى
ً
المسرح "التزاما باإلجراء ات االحترازية
المتبعة لمواجهة فيروس كورونا".

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:03

العظمى 44

الشروق

05:25

الصغرى 26

الظهر

11:48

ً
أعلى مد  05:04صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

 09:18م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:11

ً
أدنى جزر  01:37ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

07:30
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