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« »Stillwaterافتتح مهرجان
دوفيل السينمائي ص ١٣

 6مليارات دينار العجز المتوقع للموازنة

محليات

«الشال» :االلتزام بخفض نفقاتها  %10مستبعد ...وقرارات وتصرفات الواقع تناقضه
أكــد تقرير "الـشــال" أن االلـتــزام بـقــرار مجلس
الوزراء بشأن تخفيض نفقات الموازنة الحالية
بما ال يقل عن  %10أمر مستبعد؛ ألن كل قرارات
الواقع وتصرفاته تناقضه.
وقال "الشال" إن الحكومة تستهدف تقليص
النفقات إلــى  20.7مليار دي ـنــار ،بعد أن كانت
ً
اع ـت ـمــادات الـمـصــروفــات عـنــد نـحــو  23مـلـيــارا،
بحيث تسجل ا لـمــواز نــة العامة للسنة المالية
ً
 2022/2021عجزا قيمته  3.7مليارات.
وأوضح أنه مع استبعاد تحقق هذا الهدف من
المتوقع أن يبلغ العجز االفتراضي ،وفق تقديرات
الموازنة الحالية وأداء الشهور الخمسة الفائتة

نحو  6مليارات ،وانخفاضه عن المقدر عند بدء
العمل بالموازنة ال فضل لإلدارة العامة فيه؛ ألن
الفضل يعود لتماسك أسعار النفط.
وكانت السنة المالية  2021/2020التي انتهت
بنهاية م ــارس ا لـمــا ضــي حققت لبرميل النفط
ً
الـكــويـتــي مـعــدل سـعــر نـحــو  43.5دوالرا ،وكــان
معدل سعر البرميل ألغسطس المنصرم أعلى
بنحو  %63.9عن ذلك المعدل ،وأدنى بنحو 18.6
ً
دوالرا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة
ً
ً
الحالية البالغ  90دوالرا وفقا لتقديرات وزارة
المالية ،وبعد إيقاف استقطاع الـ  %10من جملة
اإليرادات الحتياطي األجيال القادمة.
02

تحيل إلى مجلس األمة
الحكومة
ً
 14مشروعا عن الحسابات الختامية
●

علي الصنيدح

ً
أحالت الحكومة إلى مجلس األمة  14مشروعا
بقانون بشأن الحسابات الختامية لجهاتها عن

اقتصاديات

«القوى العاملة» 12 :ألف وظيفة
للكويتيين بـ «الخاص» خالل عامين

هيئة األسواق تقترح تشريع
قانون للتمويل الجماعي
«مؤسسة البترول» تخفض
موازنتها لـ 2022 -2021

• الحكومة تدرس تطبيق «اإلحالل» في القطاع ودعمهم بكوادر مالية
• الشعالني :وظائف المرتبات العالية ستكون للكويتيين فقط

07

●

ضمن خطته الهادفة لدعم العمالة الوطنية
في القطاع الـخــاص ،يــدرس مجلس الــوزراء
مجموعة من المشاريع لمنحهم مزايا مالية
وكوادر توازي نظراءهم في القطاع الحكومي،
إلــى جانب تطبيق سياسة اإلح ــال ،ووقــف
ت ـص ــاري ــح ع ـم ــل ال ــواف ــدي ــن ف ــي ال ـم ـه ــن ذات
المرتبات العالية ،ليحل محلهم الكويتيون.

09

النفط يهبط مع صدور تقرير
الوظائف األميركية
٠٩

فهد تركي

وصـ ــرح نــائــب ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة الـعــامــة
للقوى العاملة لشؤون العمالة الوطنية سلطان
الـشـعــانــي ب ــأن الهيئة تعكف عـلــى إن ـجــاز تلك
المشاريع التي تلقى موافقات مبدئية من الجهات
ً
ال ـم ـع ـن ـيــة ،م ــوض ـح ــا أن أح ــده ــا س ـيــوفــر خــال
العامين المقبلين  12ألف وظيفة للمواطنين في
القطاع الخاص.
وأكــد أن الهيئة ستقدم للجهات المعنية في
ً
ال ــدول ــة م ـشــروعــا إلحـ ــال الـمــواطـنـيــن 02

أوستن في الكويت اليوم لتجديد
قوة العالقات الدفاعية معها

يبدأ جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والبحرين

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي:

تباين أداء المؤشرات و«السعودي»
07
ينفرد بمكاسب كبيرة

أعلنت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) أن وزيرها
لويد أوستن سيبدأ اليوم جولة خليجية تشمل إلى
جانب الكويت ،السعودية وقطر والبحرين.
وصرح المتحدث باسم الوزارة جون كيربي ،أمس،
بأن أوستن سيلتقي خالل هذه الجولة «شركاء إقليميين
ويشكرهم على تعاونهم مع الــواليــات المتحدة أثناء
إجالئنا لألميركيين واألفغان ومواطني دول أخرى من
ً
أفغانستان» ،مضيفا أن الوزير «سيعيد تأكيد عالقاتنا
الدفاعية القوية في المنطقة ،وسيلتقي أفراد 02

خصومات مالية لـ  500موظف
بـ«المواصالت» ُّ
لتغيبهم في 2019
●

محمد راشد

ً
السنة المالية  ،2021/ 2020مطالبة فيها بإحالة
 267مليون دينار إلى الخزانة العامة للدولة من
صافي أرباح  5جهات من أصل .14
الحساب
وج ــاء فــي م ـشــروع اعـتـمــاد
02

تطبيق
إطالق
ً
«سهل» قريبا
أكد الناطق الرسمي للتطبيق الحكومي الموحد
للخدمات اإللكترونية «سهل» يوسف كاظم ،أمس،
ً
ً
أن التحضيرات جارية لطرحه قريبا ،مضيفا أن
عملية إدخال الخدمات اإللكترونية في التطبيق
من جانب الجهات الحكومية المشاركة في مرحلته
األولى قائمة ومستمرة.
وق ــال كــاظــم ،لـ ـ «كــونــا» ،إن التطبيق لــم يطرح
بشكل رسمي حتى اآلن بالمتاجر الرقمية الخاصة
بتحميل البرامج لمختلف أنظمة الهواتف الذكية،
ً
عازيا ذلك إلى العمل على تقديم نسخة مناسبة
وتفاعلية جاهزة لالستخدام والتحميل.
وشـ ــدد ع ـلــى أن «أي تـطـبـيــق م ـشــابــه بــاالســم
ً
متوافر حاليا بالمتاجر الرقمية ليست له أي صلة
ً
وال يعود للتطبيق الحكومي المشار إليه» ،مضيفا
أنه سيتم إعالن التطبيق فور جاهزيته.

ً
«الكويتية» تشغل رحلتين يوميا من القاهرة

في حين تنتظر اإلدارة العامة للطيران المدني موافقة
السلطات الهندية إلعالن موعد بدء الرحالت المباشرة
ُ
من نيودلهي ،تستأنف الرحالت التجارية المباشرة بين
الكويت ومصر اليوم.
وق ــال مــديــر إدارة الـنـقــل ال ـجــوي ب ـ ــاإلدارة عبدالله
الراجحي ،في تصريح أمس ،إن  9ناقالت جوية كويتية
ومصرية ستقوم بتشغيل الخط بين البلدين وفق عدد
المقاعد المحددة ،التي تتوافق مع قرار مجلس الوزراء
األخير بزيادة الطاقة االستيعابية في مطار الكويت.
بــدورهــا ،أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية،
أمــس ،إع ــادة تشغيل رحــاتـهــا التجارية من 02

المالكي ينوب عن الفصائل في مواجهة الصدر

ً
رئيس الوزراء العراقي األسبق يشن حربا كالمية ضد خصمه القديم قبل االنتخابات

بـعــد عــامـيــن مــن مــاحـظــات دي ــوان المحاسبة حــول «ظــاهــرة
التغيب عن العمل» في وزارة المواصالت ،خالل الفترة من يناير
حتى ديسمبر  ،2019بدأت الوزارة منذ أيام باتخاذ جزاءات مالية
بحق الموظفين المخالفين.
وكشفت مصادر مالية في الوزارة ،لـ «الجريدة» ،أن «المواصالت»
ً
بدأت إجراء اتها ،األسبوع الماضي ،تنفيذا لمالحظات الديوان
بشأن غياب مجموعة كبيرة من الموظفين ،في ذلك الوقت ،الفتة
إلى أن الجهات المعنية في الــوزارة لم تبادر حينها إلى اتخاذ
ً
الجزاء ات المناسبة بحق المخالفين ،خصوصا مع ظهور وباء
ّ
ك ــورون ــا ،مـطـلــع ع ــام  ،2020األم ــر ال ــذي أج ــل ب ــت هــذه 02

●

محمد البصري

ب ـع ــد ن ـح ــو أربـ ـع ــة أس ــابـ ـي ــع ،سـيـخــوض
العراقيون إحدى أعقد التجارب االنتخابية،
وخامس اقتراع منذ سقوط الدكتاتور صدام
حسين ،بسبب عزوف شعبي واسع من حراك
«تـشــريــن» الشعبي والـقــوى العلمانية ،كاد
يرجئ هــذا االستحقاق؛ لــوال عــودة مقتدى
الـ ـص ــدر زع ـي ــم ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري ع ــن قـ ــراره
بالمقاطعة.
ويـ ـب ــدو رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء األسـ ـب ــق ن ــوري
المالكي هو األكثر استياء من عودة الصدر،

إذ عـمــل طـيـلــة أســابـيــع عـلــى إب ـقــاء خصمه
القديم خــارج السباق كي يتسنى له إعــادة
الدخول للمنافسة
جمع أنصاره ومحاولة
ّ
ع ـلــى رئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،ف ـكــثــف ات ـصــاالتــه
بالقوى التقليدية وزار خصومه في أربيل،
لـكــن أب ــرز خـطــواتــه فــي ه ــذا الـسـيــاق جــاءت
باسترجاع المواجهة الكالسيكية بينه وبين
التيار الصدري.
ً
فخالل عشرة أي ــام ،أطلق المالكي حربا
ك ــامـ ـي ــة ح ـ ـ ــادة ضـ ــد ال ـ ـصـ ــدر ع ـم ـل ــت عـلــى
ً
تسخين ماراثون االنتخابات ،الذي بدا باهتا
ً
وباردا هذه المرة بسبب احتماالت التأجيل

وال ـش ـك ــوك ال ـك ـب ــرى حـ ــول ن ــزاه ــة االقـ ـت ــراع
بوجود التوتر األقصى بين الدولة والفصائل
المسلحة الموالية إليران.
وتقول الصالونات السياسية في بغداد،
إن الـمــالـكــي ال ــذي غ ــادر مـنـصـبــه مـنــذ عــام
ً
 ،2014لــم يـكــن مـتـفــائــا بــإمـكــانـيــة ال ـعــودة
إلــى الــواجـهــة السياسية بعد غـيــاب طويل
ً
خصوصا خــال األع ــوام الثالثة الماضية،
إذ سرقت األضواء مواجهة كبيرة بين قوى
االحتجاج المدني والفصائل الموالية إليران،
ً
ووقــع خــال ذلــك أكثر مــن ثالثين ألـفــا بين
قتيل وجريح ،وما تخلله من حرق 02

لبنان يفتتح عصر التطبيع مع سورية
●

بيروت  -منير الربيع

زار وف ــد وزاري لـبـنــانــي دم ـشــق ،أمــس،
ليفتتح لبنان عصر التطبيع مع سورية،
في لحظة متغيرات كبيرة في العالقات بين
البلدين قد ال تقف عند هذه الحدود.
ول ـهــذه ال ــزي ــارة ،وه ــي األولـ ــى مـنــذ عــام
 ،٢٠١١ه ــدف ــان؛ األول تـقـنــي  -اق ـت ـصــادي
يتعلق بالبحث في استجرار الغاز المصري
والكهرباء األردنية عبر األراضي السورية.
ً
سياسي يعطي انتصارا لـ «حزب
والثاني
ً
الـلــه» وفــرصــة لرئيس الجمهورية ميشال
عون لتعزيز وضعيته السياسية ،باالستناد
إلى عالقته وانفتاحه على سورية.
وف ــي دم ـش ــق ،اج ـت ـمــع ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي،
ال ــذي يضم نائبة رئـيــس الحكومة وزيــرة
الـخــارجـيــة زيـنــة عـكــر ،ووزي ــر الـمــال غــازي
وزنـ ـ ــي ،وال ـط ــاق ــة ريـ ـم ــون غ ـج ــر ،وال ـمــديــر

سفيرة فرنسا تودع
الكويت :كرمكم سيبقى
دائمًا في قلبي

سيارات

12
«شمال الخليج» تكشف
عن هيونداي ستاريا
مركبة الفان الجديدة كليًا

دوليات

١٧

ُ ِّ
قطر تشغل مطار
كابول ...و«طالبان» ترجئ
إعالن حكومتها

دوليات

١٦

مسلحون يهاجمون
«النهضة» ...والسودان
ينفي دعمهم

عون سيزور دمشق بعد التوصل إلى اتفاق لتمرير الغاز المصري
العام لألمن العام عباس إبراهيم ،مع وزير
الخارجية السوري فيصل المقداد ووزيري
المال كنان ياغي والنفط بسام طعم.
وأع ـلــن األم ـيــن ال ـعــام للمجلس األعـلــى
ّ
الـلـبـنــانــي  -الـ ـس ــوري ،ن ـصــري خ ـ ــوري ،أن
«دمشق رحبت بالطلب اللبناني الستجرار
ً
ال ـط ــاق ــة» ،مـضـيـفــا «ال ـجــان ـبــان ات ـف ـقــا على
متابعة اإلج ــراء ات الفنية التفصيلية ،من
خـ ــال ف ــري ــق م ـش ـتــرك لـمـنــاقـشــة الـقـضــايــا
المتعلقة باألمور الفنية في كل من البلدين».
وبحسب المعلومات ،فإنه إذا تم التوصل
إلى اتفاق فسيمهد ذلك لزيارة رئاسية يقوم
بها عون إلى دمشق للقاء الرئيس األسد،
لتكون الــزيــارة الرسمية الرئاسية األولــى
إلى سورية.
وتؤكد مصادر رسمية لبنانية أن زيارة
الوفد الــوزاري لدمشق لم تحصل من دون
ً
مــواف ـقــة أم ـيــرك ـيــة ،وأن ع ـ ــددا من 02

انخفاض حاالت
«كورونا» يغلق  6أجنحة
في «الجهراء» و«جابر»

الثانية

استئناف الطيران المباشر مع مصر اليوم

لويد أوستن

03

رياضة

١٨

المقداد وعكر في دمشق أمس

استنفار في القادسية
لمواجهة هجرة
الالعبين!

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يعزي العراق بوفاة محمد الحكيم
ب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ن ـ ــواف االح ـم ــد
ب ـبــرق ـيــات ت ـعــزيــة إل ــى الــرئـيــس
الـعــراقــي بــرهــم صــالــح ،ورئيس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـف ــى
الـ ـ ـك ـ ــاظـ ـ ـم ـ ــي ،والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ع ـل ــي
السيستاني أعــرب فيها سموه
عـ ــن خ ــال ــص تـ ـع ــازي ــه وص ـ ــادق
مواساته بوفاة المغفور له بإذن
الله تعالى السيد محمد الحكيم،
سائال المولى تعالى أن يتغمده
بواسع رحمته ،ويسكنه فسيح
جـنــاتــه ،وأن يـلـهــم أه ـلــه وذوي ــه
جميل الصبر وحسن العزاء.
كـ ـم ــا بـ ـع ــث س ـ ـمـ ــوه ،ب ـبــرق ـيــة
تعزية الــى أســرة الحكيم أعــرب
فيها سموه عن خالص تعازيه
وصــادق مواساته بوفاة السيد
محمد الـحـكـيــم ،ســائــا المولى
تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع
رحمته ،ويسكنه فسيح جناته،
وأن يـلـهــم أه ـل ــه وذويـ ـ ــه جميل
الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
مشعل االحمد ،ورئيس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الخالد ببرقيات تعزية مماثلة.
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التحاق الدفعة  49للمجندين  20نوفمبر
ودعوة المكلفين بالخدمة عبر «هويتي»

في قرار لوزير الدفاع بتعديل الموعد
ّعدل وزير الدفاع تاريخ التحاق
الدفعة الـ  49مجندين ليصبح
ً
 20نوفمبر المقبل ،فضال عن
تعديله قرار تبليغ المكلفين
بالخدمة ليصبح بموجب
«هويتي» ،أو برسائل نصية
عن طريق سالح اإلشارة ،أو
بأي وسيلة اتصال أخرى.

●

محمد الشرهان

أصدر نائب رئيس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ
حمد الجابر الـقــرار الــوزاري
ر ق ــم  452لسنة  2021بشأن
دعوة المكلفين ألداء الخدمة
الـعـسـكــريــة دف ـعــة  49وال ــذي
ق ـ ـضـ ــى فـ ـ ــي مـ ـ ــادتـ ـ ــه االولـ ـ ـ ــى
بـتـعــديــل ال ـم ــادة الـثــانـيــة من
القرار الوزاري رقم 2021/432
المشار إ لـيــه ليصبح تاريخ
التحاق الدفعة  49مجندين
 20نوفمبر  2021بــدال من 7
نوفمبر .2021
كـمــا أص ــدر الـجــابــر الـقــرار
ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ر ق ـ ـ ــم  478ل ـس ـنــة
 2021بشأن تعديل وإضافة
بعض أحكام القرار الــوزاري

مسؤول أممي :دور الكويت اإلنساني ريادي
الساير :تحسين الوضع في الصومال أولوية
ث ـمــن ن ــائ ــب ال ـم ـم ـثــل الـ ـخ ــاص لــأمـيــن
ا لـعــام لــأ مــم المتحدة والمنسق المقيم
ومنسق الشؤون اإلنسانية لدى الصومال
آدم ع ـبــدال ـمــولــى ،أمـ ــس ،ال ـ ــدور ال ــري ــادي
االن ـســانــي لـلـكــويــت السـيـمــا فــي مجالي
العمل االنساني واالغاثي والصحي.
ونوه عبدالمولى في تصريح لـ «كونا»
عقب لقائه والوفد المرافق رئيس مجلس
ادارة جـمـعـيــة ال ـه ــال االح ـم ــر الـكــويـتــي
الدكتور هالل الساير بدور الجمعية في
تقديم المساعدات والمعونات للمنكوبين
والـمـحـتــاجـيــن ف ــي مـنــاطــق مـخـتـلـفــة من
العالم السيما الصومال.

توطين النازحين
وقال ان للجمعية باعا طويال في العمل
االنساني ســواء على المستوى المحلي
أو الدولي ،مؤكدا أن الشعب الصومالي
فخور بأعمال الجمعية وجهودها الرائدة
في مجال دعم العمل االنساني في بالده.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء تـ ـ ـن ـ ــاول ال ــوض ــع
اإلنـ ـس ــان ــي فـ ــي بـ ـ ــاده وسـ ـب ــل ال ـت ـع ــاون

لتعزيز العمل اإلنساني المشترك هناك
مقدما نبذة عامة عن الظروف المعيشية
الصعبة في معظم أرجاء الصومال التي
تعاني اوضاعا انسانية صعبة «تتفاقم
تباعا جراء موجة جفاف حادة ما يتطلب
اسـتـجــابــة فــوريــة لمعالجتها وتـضــافــر
جهود المنظمات االنسانية».
ولفت الى أهمية تمويل مشاريع إعادة
تــوط ـيــن ال ـنــازح ـيــن ف ــي ق ــراه ــم ومــدنـهــم
األص ـل ـي ــة إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـمــويــل م ـشــاريــع
واتـخــاذ تدابير للحيلولة دون وقــوع أو
تأزم حدة بعض الكوارث.

دعم ومساندة
ومن جانبه ،اشاد الساير بجهود األمم
ال ـم ـت ـحــدة ال ـم ـبــذولــة ل ـصــالــح ال ـصــومــال
واألنـ ـشـ ـط ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة واإلغـ ــاث ـ ـيـ ــة فــي
مختلف الـقـطــاعــات االجـتـمــاعـيــة ،مؤكدا
دعم الجمعية لجميع الجهود االنسانية
في الصومال.
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام الـ ـك ــوي ــت
باألوضاع اإلنسانية في الصومال ليس

جــديــدا بــل مستمر مـنــذ عـقــود فــي إطــار
الــدور الــذي تضطلع به الدولة للحد من
المعاناة اإلنسانية حول العالم من منظور
إنـســانــي تـحــدد معالمه حــاجــة اإلنـســان
أينما كان للدعم والمساندة.
وأكد اهتمام الجمعية بتحسين الوضع
اإلنساني في الصومال باعتباره أولوية
للتغلب على التحديات اإلنسانية ،مشيرا
ال ــى الـمـســاعــدات الـتــي قــدمــت للصومال
من اغاثة غذائية وصحية وحفر لالبار
وبناء للمدارس ومشروع افطار الصائم
وتوفير اجهزة طبية ومـعــدات لعدد من
المراكز الصحية.
وقـ ــال ال ـســايــر إن ت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدات
ل ــأشـ ـق ــاء ف ـ ــي ال ـ ـصـ ــومـ ــال يـ ــأتـ ــي ضـمــن
االهـتـمــام ال ــذي تــولـيــه الـقـيــادة الــرشـيــدة
وسعيها الحثيث للحد من معاناة الشعب
ال ـصــومــالــي ،وت ــأك ـي ــدا ل ـل ــدور االن ـســانــي
لجمعية الهالل األحمر وعملها الدؤوب
لمد يد العون ومساعدة المحتاجين في
جميع أنحاء العالم.

ر ق ــم  236لسنة  2016بشأن
الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة لـقــانــون
الخدمة الوطنية العسكرية.
ون ـصــت ال ـم ــادة االولـ ــى على
أن تـ ـ ـع ـ ــدل ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة  10مــن
القرار لتصبح كاآلتي :يبلغ
ال ـم ـك ـل ـفــون واالح ـت ـي ــاط ـي ــون
بـ ـم ــوع ــد دعـ ـ ـ ــوة االل ـ ـت ـ ـحـ ــاق،
ب ـمــوجــب تـطـبـيــق «هــوي ـتــي»
أو برسائل نصية عن طريق
سالح اإلشارة او بأي وسيلة
ات ـصــال أخ ــرى .وي ـجــوز عند
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة دعـ ـ ـ ــوة ال ـم ـك ـل ـف ـيــن
بموجب مذكرات دعوة وفقا
ألح ـك ــام ه ــذا ال ـق ــرار وحـســب
اإلجراء ات الواردة في المواد
 11و 12و 13من القرار.
ونـ ـص ــت الـ ـ ـم ـ ــادة ال ـثــان ـيــة
ع ـلــى أن ت ـض ــاف م ـ ــادة ()10

مكرر على القرار الوزاري رقم
 236لسنة  2016المشار اليه
نصها كــاآل تــي :تشرف هيئة
الخدمة الوطنية العسكرية
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات دعـ ـ ـ ـ ــوة
المخاطبين بأحكام القانون
ر قـ ــم  20ل ـس ـنــة  2015بـشــأن
الخدمة الوطنية العسكرية.
كما نصت ا لـمــادة الثالثة
على ان تستبدل كلمة «دعوة»
بكلمة «التبليغ» أينما وردت
فــي الـقــرار ال ــوزاري رقــم 236
ل ـس ـنــة  2016ا لـ ـمـ ـش ــار إ ل ـي ــه.
وعلى كل المعنيين كل فيما
ي ـخ ـصــه ت ـن ـف ـيــذ أحـ ـك ــام ه ــذا
الـقــرار ،ويعمل به من تاريخ
صدوره ،وينشر في الجريدة
الرسمية.

حمد الجابر

ً
العتيبي :يوليو األقصى أحماال
كهربائية خالل  5سنوات
●

سيد القصاص

ك ـ ـشـ ــف وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء
والـمــاء والطاقة المتجددة د.
مـشـعــان العتيبي أن «الحمل
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائـ ــي ت ـ ـ ـطـ ـ ــور خـ ــال
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس األخ ـي ــرة
ف ــي زي ـ ـ ــادة م ـتــوق ـعــة بـحـســب
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـج ــري ـه ــا
(الـ ـكـ ـه ــرب ــاء) م ــع ال ـتــوس ـعــات
العمرانية فــي الـبــاد» ،مبينا
أن شـهــر يــولـيــو الـمــاضــي هو
ً
األقصى استهالكا على مدار
تلك السنوات ،إذ بلغ عام 2016
قــرابــة  13310فــي حين وصل
عام  2020إلى  14960ميغاواط
كأقصى حمل خالل ذلك العام.
وق ـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـب ــي ،فـ ــي رده
عـلــى س ــؤال لـلـنــائــب الــدكـتــور
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز الـ ـصـ ـقـ ـعـ ـب ــي،
وحـ ـصـ ـل ــت «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» عـلــى
ن ـ ـس ـ ـخـ ــة مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــه ،إن ا لـ ـحـ ـم ــل
الكهربائي تطور خالل األشهر

مشعان العتيبي

الستة األولى من عام  2021حتى
وص ـ ــل ف ــي ي ــون ـي ــو إل ـ ــى 15070
م ـي ـغــاواط ،كــأقـصــى حـمــل خــال
تلك الفترة ،في حين أنه مع بداية
العام سجلت األحمال في يناير
 6770ميغاواط.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى تـ ـط ــور األحـ ـم ــال
في األشهر األولــى من هذا العام

وتــدرجـهــا بشكل طبيعي مع
ارتفاع درجات حرارة الطقس
إذ بـلـغــت ف ــي أب ــري ــل ،11150
وفي مايو  ،14000وقفزت في
يونيو إلى .»15070
وب ـي ــن أن وزارة الـكـهــربــاء
وال ـ ـمـ ــاء أصـ ـ ــدرت ع ـ ــام 2014
م ــدون ــة ق ــواع ــد ح ـفــظ الـطــاقــة
ل ـل ـش ـب ـك ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة فــي
الـكــويــت ،الـتــي يـتــم تحديثها
ً
دوري ــا ،وتتضمن اشتراطات
وم ــواص ـف ــات خــاصــة ألجـهــزة
ال ـت ـك ـي ـي ــف ،وت ـ ــم إجـ ـ ـ ــراء أخ ــر
تـ ـ ـح ـ ــد ي ـ ــث لـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ـ ــي ،2018
وتتضمن المواصفات الواجب
تــوفــرهــا ف ــي ال ـع ــزل ال ـح ــراري
مــن حـيــث الـسـمــاكــة ،ومعامل
العزل الحراري ،وألزم المكاتب
الهندسية والدور االستشارية
بــالـتـقـيــد بــاش ـتــراطــات الـعــزل
ال ـ ـح ـ ــراري ل ـج ـم ـيــع ال ـم ـبــانــي
ال ـم ـك ـي ـف ــة عـ ـن ــد تـ ـق ــدي ــم طـلــب
ايصال التيار الكهربائي.

ً
لوجوندر تودع الكويت :كرم الكويتيين سيبقى دائما في قلبي
السفيرة الفرنسية الجديدة تصل إلى البالد  16الجاري
●

ربيع كالس

«بحزن في قلبي سأغادر الكويت ،ولكنني لن
ً
الكويتيين دائما في قلبي».
أنساها ،وسيبقى كرم ّ
ب ـهــذه ال ـع ـبــارات ال ـم ــؤث ــرة ،وق ـبــل ســاعــات من
مـغــادرتـهــا الـكــويــت فــي نـهــايــة خــدمـتـهــا سفيرة
لـبــادهــا لــم تــدم أكـثــر مــن سـنــة ،ودع ــت السفيرة
الفرنسية آن كلير لوجوندر ،الكويت والكويتيين
ّ
مصورة ،أعربت فيها عن اعتزازها بالفترة
برسالة
ّ
ال ـتــي مـثـلــت فـيـهــا بــادهــا بــالـكــويــت ،وتــوجـهــت
بخالص الشكر إلى صاحب السمو األمير الشيخ
نــواف األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد وحكومة وشعب الكويت.
ّ
المصورة التي تلتها بلغة عربية
وفي رسالتها

ممتازة ،قالت لوجوندر :مع انتهاء خدمتي سفيرة
فــرنـســا فــي ال ـكــويــت ،ح ــان الــوقــت لـكــي ّ
أودع ـك ــم،
ً
وال ــوداع ليس بــاألمــر السهل أب ــدا ،ولكن قبل أن
أغادر بلدكم العزيز ،من المهم أن ألقي كلمة.
وت ــابـ ـع ــت :أوال ّ
أود أن أت ـ ـقـ ـ ّـد م ال ـي ـك ــم وال ــى
السلطات الكويتية بخالص شكري على الدعم
المستمر والترحيب الـحــار والـصــداقــة الهائلة
ّ
التي تلقيتها خالل اقامتي في الكويت ،مضيفة:
ّ
فـتـحـتــم ل ــي جـمـيـعـكــم أب ــواب ـك ــم وت ـع ــرف ــت على
التقاليد الكويتية والثقافة الكويتية من خاللكم،
وأشكركم على ذلك.
وقالت لوجوندر :لقد ّ
شرفني أن أمثل فرنسا
هنا في الكويتُ ،
وسـعـ ّـدت بتوطيد العالقة بين
بلدينا اللذين يرتبطان بتاريخ طويل وبشراكة

 6مليارات دينار العجز المتوقع...
ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في أغسطس
بنحو  1.3مليار دينار ،ومع افتراض استمرار مستويي اإلنتاج
واألسعار على حاليهما -وهو افتراض قد ال يتحقق -فمن المتوقع
بلوغ جملة اإليرادات النفطية بعد خصم تكاليف اإلنتاج لمجمل
ً
السنة المالية الحالية نحو  15.2مليارا ،وهي قيمة أعلى بنحو
 6.1مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة الحالية.
٠٨

الحكومة تحيل إلى مجلس األمة...
الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تسجيل إيــرادات
بقيمة  10مليارات دينار مقابل  3.5مليارات مصروفات ،على أن تضاف
الزيادة البالغة  6.46مليارات إلى احتياطيات الصناديق.
وأتت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات على رأس الجهات
الخمس بإحالة  90مليون دينار إلى الخزانة العامة ،تلتها مؤسسة
ً
البترول الكويتية وشركاتها التابعة بإحالة  85مليونا ،ثم المؤسسة
ً
ً
العامة للموانئ بـ  56.2مليونا ،والهيئة العامة للصناعة بـ  32.6مليونا،
ً
وأخيرا وحدة تنظيم التأمين بـ  3.5ماليين.
٠٤

«القوى العاملة» 12 :ألف وظيفة...

ً
ً
بــالـقـطــاعــات الـخــاصــة المختلفة ،عـلــى أن يـكــون إحـ ــاال حقيقيا
ً
والسيما في المهن المهمة ذات المرتبات المرتفعة ،الفتا إلى أن
ً
ً
ً
مشروعا جديدا سيطرح قريبا لرفع الرسم المالي للمهن الموجودة
في القطاع الخاص ،وآخر إليقاف تصاريح العمل في المهن التي
من الممكن أن يشغلها الكويتيون.

أوستن في الكويت اليوم لتجديد...
الخدمة وموظفي الحكومة األميركية لشكرهم على المهنية التي أجروا
بها عملية اإلجالء».
وبالتزامن ،تلقى رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن خالد
ً
ً
الصالح اتصاال هاتفيا أمس األول من رئيس هيئة األركان المشتركة

سياسية قوية ووثيقة ،وقد احتفلنا للتو بالذكرى
الـ 60لهذه الصداقة .وأضافت :خالل فترة عملي
وعلى رغم األزمــة الصحية ،وبدعم منكم وبدعم
بحماس وتصميم على
كل فريق السفارة ،عملنا
ُ
وأ ّ
رحــب بالمستوى
تعزيز الروابط بين بلدينا،
الممتاز للتعاون الذي تحقق.
وت ـ ّ
ـوجـ ـه ــت ب ــال ـش ـك ــر «إل ـ ـ ــى ج ـم ـي ــع ال ـش ــرك ــاء
واألصدقاء الكويتيين الذين لوالهم لما استطعنا
أن نبني هــذه الشراكة الفاضلة ،ودعوني ّ
أتقدم
بالشكر إلى صاحب السمو األمير الشيخ نواف
األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
ّ
الحية من المجتمع
وللحكومة ،وممثلي القوة
المدني ومن الصحافة ومن الشركاء االقتصاديين،
وأتمنى االزدهار لدولة الكويت».

األميركية الفريق أول مارك ميلي تناوال خالله أهم المستجدات على
الساحتين الدولية واإلقليمية.
وبينما أعلنت رئاسة األركان ،في بيان ،أن الصالح أكد خالل االتصال
أهمية تعزيز وتطوير سبل التعاون المشترك بين الجيشين الكويتي
واألميركي في شتى المجاالت ،أعرب ميلي عن شكره للصالح على ما
قدمته الكويت من دعم خالل عمليات اإلجالء.

استئناف الطيران المباشر...

ً
ً
القاهرة وإليها اعتبارا من اليوم بواقع رحلتين يوميا.
وص ــرح مــديــر دائ ــرة الـعــاقــات الـعــامــة واإلع ــام فــي الـشــركــة فايز
العنزي ،بأن الرحلة األولى المتجهة إلى القاهرة ستقلع الساعة 12.25
ً
مساء.
ظهر اليوم ،في حين ستغادر «الثانية» 11.35
وأضاف العنزي أن هذه الوجهة ذات أهمية كبرى بالنسبة لجميع
ً
ً
ً
شرائح العمالء ،وتشهد إقباال كثيفا ،مؤكدا أن «الخطوط الكويتية»
ستعلن إعــادة تشغيل وجهات أخــرى في مصر خالل األيــام المقبلة
بعد استكمال الموافقات الرسمية الالزمة.
وأك ــد جــاهــزيــة ال ـشــركــة بـكــل قـطــاعــاتـهــا التشغيلية والـمـســانــدة
الستكمال عــودة التشغيل التجاري المعتاد بشكل كامل للرحالت
ً
من الكويت وإليها ،فضال عن استعدادها لزيادة الطاقة التشغيلية
وسعة الركاب.

خصومات مالية لـ  500موظف...
العقوبات المالية ،حتى عودة الدوام بشكل كامل.
وأضافت المصادر أن أعداد الذين ستطبق عليهم الجزاءات يفوق
الـ  500من مختلف قطاعات الــوزارة ،مؤكدة أن «الشؤون المالية»
بالوزارة باشرت الخصومات على الموظفين المذكورين بعد أن
قامت بإخطارهم بعدد وتاريخ األيام ،التي تغيب فيها كل موظف،
ً
ً
تمهيدا لبدء اإلجراءات فعليا مع راتب الشهر الجاري.

المالكي ينوب عن الفصائل في...
لمقرات األحزاب المقربة على إيران وقنصليات طهران في جنوب البالد.

وإذ شكرت فريق العمل بالسفارة والجالية
الفرنسية في الكويت ،أكدت لوجوندر أن «فريق
السفارة سيواصل العمل مــع السفيرة المعينة
الجديدة كلير لو فليشر وأتمنى لها كل التوفيق».
وختمت رسالتها بــالـقــول :وبـحــزن فــي قلبي
سأسافر الى باريس ولكنني لن أنسى الكويت،
ً
وسيبقى كــرم الكويتيين دائما في قلبي ،تحيا
فرنسا ،تحيا الكويت ،تحيا الصداقة الفرنسية
 الكويتية.يذكر أن لوجوندر ،التي ُع ّينت في الكويت 10
سبتمبر  ،2020سيتم تعيينها نــا طـقــا رسميا
بــاســم وزارة الخارجية الفرنسية ،فــي حين من
ّ
المقرر أن تصل السفيرة الفرنسية الجديدة لو
فليشر إلى البالد في  16الجاري.

وتضيف المصادر ،أن حلفاء المالكي في الفصائل المسلحة
شجعوه بأن ينوب عنهم في المواجهة مع الفريق الداعم لحكومة
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،ألن المجاميع المسلحة تكاد
تكون خسرت معركتها أمام الــرأي العام وباتت تمثل الفوضى
وقوى «الال دولة» في عرف المجتمع والمحيط اإلقليمي والدولي
المؤثرين.
ً
لكن إعادة تأهيل المالكي ال تبدو مهمة يسيرة أبدا ،السيما أن
أجواء بغداد تفيد بأن عودة الصدر إلى التنافس االنتخابي جاءت
ً
خصوصا لدعم التجديد لمصطفى الكاظمي ،مقابل محاولة
الفصائل انتهاز الفرصة وتعظيم مقاعدها في البرلمان لقطع
الطريق على رئيس الحكومة الذي خاض أوسع المواجهات مع
الحشد الشعبي المظلة الرئيسة للميليشيات ،منذ صيف .2020
وي ـ ـحـ ــاول ال ـم ــال ـك ــي ت ــذك ـي ــر ال ـج ـم ـه ــور ب ــأن ــه أول م ــن واج ــه
الميليشيات عام  ،2008لكن ذلك لم يعد ذا مغزى بعد هزيمته
الكبيرة أمام تنظيم داعش الذي اجتاح شمال البالد في غضون
ً
أيام عام  ،2014ويجري استرجاع تلك المناسبة كثيرا هذه األيام
على وقــع اجتياح طالبان السهل ألفغانستان ،كما أن المالكي
كــرس سـنــواتــه األخ ـيــرة فــي دعــم الفصائل ضــد كــل خلفائه في
منصب رئيس الحكومة.
وتشير مصادر مقربة من هيئة الحشد إلى أنها ال تطمح إلى
دعم رئيس وزراء محدد ،كما تــدرك أنها لن تتمكن من ترشيح
رئيس للحكومة من بين صفوفها ،لكن المناورة بورقة المالكي
أو أسماء أخرى ،هي أمر طبيعي في محاولة منع الكاظمي من
التجديد في المنصب.
ورغــم خالفات شديدة بين األحــزاب التقليدية ،غير أن هناك
ً
شبه إجماع خصوصا بين الزعيم الكردي األبرز مسعود بارزاني
والتيار الصدري ،على دعم مرشح للحكومة بعيد عن إيران قدر
المستطاع ،ويمكنه أن يرضي الحد األدنى من غضب تنسيقيات
حراك «تشرين» الذي يقاطع أغلبه اقتراع الشهر المقبل.
وسواء تقدم الصدر أم الفصائل في االنتخابات ،فالمتوقع على
نطاق واسع أن تثار سجاالت حادة على نتائجها وسط توقعات
مـتــواتــرة بإمكانية التالعب بـهــا ،مما بــرر مقولة بــاتــت سائدة
في العراق هذه األيــام ،وهي أن تأجيل االنتخابات مشكلة ،لكن
إجراءها وسط هذه األجواء المشحونة ،مشكلة أكبر.

لوجوندر خالل كلمتها الوداعية

لبنان يفتتح عصر التطبيع مع...
الوزراء حصلوا على موافقة السفيرة األميركية في بيروت للقيام
ً
بهذه الخطوة ،كاشفة أن عكر عقدت اجتماعا مع البنك الدولي
للبحث في إمكانية إصــاح شبكة الكهرباء وأنابيب الغاز على
حساب البنك الدولي ،وهو أحد شروط دمشق للموافقة على عبور
الغاز المصري والكهرباء األردنية إلى لبنان.
وتأتي الزيارة كذلك على وقع تطورات سياسية متعددة تجري
في المنطقة ،وسيكون لها انعكاس على عملية تشكيل الحكومة
برئاسة نجيب ميقاتي .وتتضارب اآلراء حول طبيعة االنعكاسات،
ً
ً
فهناك من يعتبر أن زيارة دمشق قد تكون عامال مسهال لميقاتي
ً
في سبيل تشكيل حكومته ،خصوصا أنه يكون قد تجاوز عقبتين
أساسيتين ،هما تطبيع العالقات مع دمشق من جهة ،وانتظار
لحظة رفع الدعم عن المحروقات من جهة ثانية ،فتكون النقطتان
مقدمة لينجح في تشكيل حكومته ،من دون أعباء تذكر أو تحديات
ً
ً
ً
قد تفرض انفجارا سياسيا أو اجتماعيا بوجهه.
لكن ثمة مــن يــرى أن الـتـطــورات ستزيد التعقيدات على مهمة
ً
ميقاتي ،الذي ساءت عالقته مع دمشق ،مؤخرا .وهنا أصبح ميقاتي
أمام خيارين يفرضهما عليه رئيس الجمهورية ميشال عون ،إما
تشكيل حكومة وفــق شــروطــه ،وإم ــا عــدم التشكيل وســط تلويح
ّ
الحر صهر الرئيس جبران باسيل
من قبل رئيس التيار الوطني
باالستقالة من المجلس النيابي ،إذا فشل التشكيل في مهلة محددة.
ك ــذلــك س ـي ـكــون ل ـل ــزي ــارة إل ــى س ــوري ــة ت ــداع ـي ــات ع ـلــى الـمـســار
ال ـس ـيــاســي ال ـل ـب ـنــانــي ،م ـمــا س ـيــؤســس إل ــى ال ـم ــزي ــد م ــن األزم ـ ــات
واالنقسامات ،ففي مواجهة تلويح التيار الوطني ّ
الحر باالستقالة
من المجلس النيابي ،تكشف مصادر متابعة عن وجود توجه لدى
كتل نيابية أخرى إلعداد دراسة قانونية تتناول مسألة خرق رئيس
الجمهورية للدستور ودع ــوة المجلس النيابي إلــى عقد جلسة
نيابية ،لمناقشة هذا األمر وفق المادة  60من الدستور ،مما سيدخل
ً
ّ ً
تغيرا كبيرا
لبنان في أزمة أعمق ،ستكون نتيجتها البعيدة المدى
في التوازنات السياسية ووجهة البلد.
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محليات
انخفاض حاالت «كورونا» يغلق  ٦أجنحة في «الجهراء» و«جابر»
وزير الصحة تفقد األعمال التنفيذية بمستشفى الفروانية الجديد
عادل سامي

تـفـقــد وزيـ ــر الـص ـحــة د .بــاســل
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ـ ـشـ ـ ــروع
مستشفى الفروانية الجديد ،في
إطــار متابعته لمشاريع ال ــوزارة
التنموية التي يجري تنفيذها.
وزار الوزير المستشفى برفقة
وكـيــل الـ ــوزارة د .مصطفى رضــا،
والـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـش ــؤون
الهندسية والمشاريع م .إبراهيم
النهام.
وأكــدت الــوزارة أن هذه الزيارة
التفقدية للمشروع تأتي في إطار

 103إصابات جديدة
أعلنت وزارة الصحة ،أمــس ،تسجيل  103إصــابــات جديدة
بـ "كــورونــا" في الساعات الــ 24الماضية ،ليرتفع بذلك إجمالي
الحاالت المسجلة في البالد إلى  ،410270في حين تم تسجيل
حالة وفاة واحدة ،ليصبح مجموع حاالت الوفاة المسجلة حتى
اآلن  .2423وكانت "الصحة" أعلنت ،أمس ،شفاء  187حالة ،ليبلغ
المجموع .405770

الحرص على متابعة سير األعمال
في مشاريعها التنموية ،ومتابعة
ً
نسب اإلنجاز فيها ،وحرصا على
تنفيذ ما ورد من مرتكزات خطة
ال ـت ـن ـم ـيــة ورؤي ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت 2035
"كويت جديدة" وما تتضمنه من
مرتكزات تستهدف تحسين جودة
الخدمات الصحية ،وتأسيس بنية
تحتية لنظام صحي يقدم الخدمة
الـصـحـيــة وف ــق أف ـضــل الـمـعــايـيــر
العالمية ،وزيادة السعة السريرية
لـلـمـسـتـشـفـيــات ،وت ـعــزيــز أن ـمــاط
الحياة الصحية ،بمشاركة جميع
قطاعات المجتمع ،بموازاة تطوير
الكوادر الوطنية ،وتعميم استخدام
نظم وتقنية المعلومات الحديثة
في شتى مجاالت األنشطة بوزارة
ال ـص ـحــة ،لتحسين جـ ــودة ورف ــع
كفاءة أداء الخدمات الصحية التي
تقدمها الدولة للمواطنين.
في مجال آخر ،تواصل مؤشرات
الوضع الوبائي في البالد تسجيل
أرقــام وق ــراءات إيجابية ،ميدانيا

وسريريا ،عكسها التراجع الكبير
ف ــي أع ـ ــداد اإلصـ ــابـ ــات ال ـجــديــدة
بمرض «كوفيد  ،»19واالنخفاض
الـحــاد فــي أع ــداد مرضى «كوفيد
 »19في العناية المركزة واألجنحة
فــي كــافــة المستشفيات التابعة
لوزارة الصحة ،مما أدى إلى إغالق
م ــزي ــد م ــن األج ـن ـحــة وال ـع ـنــايــات
المخصصة لمرضى «كورونا».
مــن جانبها ،أك ــدت العديد من
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـت ــاب ـعــة لـ ـ ــوزارة
الصحة إغــاق عــدد مــن األجنحة
ووح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ال ـ ـع ـ ـنـ ــايـ ــة ال ـ ـمـ ــركـ ــزة
المخصصة لمرضى «كوفيد .»19
وأعلن مدير مستشفى الجهراء
د .غالب البصيص إغالق  4أجنحة
«كوفيد  »19من أصل  6أجنحة في
المستشفى ،مع استقرار الوضع
الوبائي.

غلق  5أجنحة
بدوره ،أعلن استشاري األمراض

وزير الصحة خالل تفقده مشروع مستشفى الفروانية الجديد
ال ـصــدريــة والـعـنــايــة ال ـمــركــزة في
وزارة الصحة د .عبدالله المطيري
إغالق جناحين جديدين للعناية
الـ ـم ــرك ــزة فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى ج ــاب ــر،
لـيــرتـفــع مـجـمــوع األج ـن ـحــة الـتــي
جرى إغالقها إلى  5أجنحة.
بدوره ،أعلن مستشفى األميري
ع ــن إغ ـ ــاق آخـ ــر وح ـ ــدة لـلـعـنــايــة

ال ـمــركــزة لـمــرضــى «ك ــورون ــا» ،مع
انخفاض معدالت دخول المرضى
إلى أجنحة «كوفيد  »19إلى %80
مقارنة بشهر يونيو الماضي.
وأكد المستشفى الوصول إلى
صفر حاالت حرجة للمرة األولى
منذ بــدايــة الجائحة ،مشيرا إلى
أنــه تــم إغ ــاق  3أجنحة لمرضى

«كــوفـيــد  »19مــن أصــل  5أجنحة،
وهو ما يعني وجود جناحين فقط
لمرضى «كــورونــا» في مستشفى
األمـ ـي ــري ،وذلـ ــك بـسـبــب انـحـســار
األعداد واإلقبال على التطعيم.

بهبهاني :طفرات «ميو» تتسم بالهروب المناعي «التربية» تسرع إجراءات تسكين
●
«اإلشرافية» لتعويض التقاعد
عادل سامي

ذك ــر طـبـيــب ال ـصـحــة الــوقــائ ـيــة ف ــي وزارة
الصحة د .عبدالله بهبهاني أن المتحور "ميو"
الذي رصد في كولومبيا منذ يناير الماضي
ت ــم تـصـنـيـفــه ف ــي أواخ ـ ــر أغ ـس ـطــس الـمــاضــي
مــن قـبــل منظمة ا لـصـحــة العالمية كمتحور
مثير لالهتمام ،وهي درجة أقل تصنيفا من
المتحور المثير للقلق.
وقــال بهبهاني ل ـ "الـجــريــدة" إن المتحور
"مـيــو" يحتوي على عــدة طـفــرات قــد تنطوي
ع ـلــى خ ـصــائــص ال ـه ــروب ال ـم ـنــاعــي شبيهة
بـتـحــور "بـيـتــا" والـتــي تـحـتــاج إلــى مــزيــد من

الدراسات لمعرفة خصائصه من حيث القدرة
على االنـتـشــار وخ ـطــورة ال ـعــدوى وإمكانية
تجنب الدفاعات المناعية ومقاومة اللقاحات.
وعن تقليص الفاصل الزمني بين جرعتي
لقاح "أكسفورد  -أسترازينيكا" إلى  6أسابيع
فقط ،بدال من  3أشهر ،أضاف أنه قرار سليم
فرضه انتشار المتحور "دلتا" وتسيده ،حيث
إن فعالية جرعة واحــدة هي  %33فقط ضد
تحور"دلتا" ،األمر الذي يجعل تسريع الجرعة
ً
الثانية أمرا مرغوبا لتعجيل توفير الحماية
القصوى ضد هذا المتحور وتقليل احتمالية
التعرض لألعراض الشديدة.
وب ـيــن بـهـبـهــانــي أن خـصــائــص الـمـتـحــور

"دلتا" من حيث سرعة انتشاره وارتفاع قيمة
معامل االنتشار له مقارنة بالفيروس األصلي
سترفع من عتبة الوصول للمناعة المجتمعية،
حيث لم يعد تطعيم  %70من السكان كافيا
للوصول إلى المناعة المجتمعية ،األمر الذي
سـيــزيــد مــن أهـمـيــة تـســريــع وت ـيــرة التطعيم
والتعجيل بتحصين أكبر نسبة من السكان
بأسرع وقت ممكن.
وأكد أن ذلك التقليص لن يقلل من فعالية
اللقاح ،حيث إن الفترة الزمنية المنصوص
عليها في الدليل اإلرش ــادي للقاح هي من 4
ً
أسابيع إلى  12أسبوعا وهي إرشادات الجهة
المصنعة للقاح.

●

فهد الرمضان

بعد انتهاء الجهات المختصة في وزارة التربية
مــن تجهيز كـشــوفــات االحــالــة للتقاعد لمن بلغت
خدمته  34عاما فأكثر من االشرافيين والهيئات
التعليمية واالدارية ،علمت "الجريدة" من مصادرها
أن الوزارة تتجه إلى تسريع وتيرة تسكين الوظائف
االشرافية الشاغرة ،موضحة أن الشواغر االشرافية
ستشمل مناصب كثيرة بعد اعتماد كشف االحالة
للتقاعد منها  3مــد يــري عـمــوم منطقة تعليمية،

ومدير شؤون تعليمية وأكثر من  6مراقبي مراحل
تعليمية ،اضافة إلى  33موجها عاما وموجها فنيا
للمواد الدراسية ،وكذلك  190مدير مدرسة مساعدة
وعدد  2مدير ادارة مركزية.
وذكرت المصادر أن وزير التربية د .علي المضف
بصدد اعتماد كشف االحالة للتقاعد لـ  338موظفا
بمسميات تربوية مختلفة على أن يكون تقاعدهم
في نهاية ديسمبر المقبل ،الفتة إلى وجود تعليمات
بضرورة البدء بعملية تسكين الشواغر لعدم خلق
فراغ في هذه الوظائف االشرافية المهمة.

سلة أخبار
«الفتوى» :ال يجوز الصالة
على سجادة عليها «القرآن»
أكدت لجنة األمور العامة في
هيئة الفتوى بوزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية« ،عدم
جواز استعمال السجادة
التي يكتب عليها عبارة
القرآن الكريم ،وال افتراشها
للصالة عليها ،وال الوقوف أو
الجلوس عليها» .واستقبلت
اللجنة خالل اجتماعها
األسبوع الماضي ،استفتاء
من أحد المواطنين ،جاء فيه
«يوزع عندنا في المسجد
سجادات مكتوب عليها
كلمة القرآن الكريم ،تفرش
على األرض للسجود عليها،
وقد تداس باألقدام ،أو يقف
عليها المصلي بقدميه،
وبعد االنتهاء منها ترمى
في القمامة ،وهي كما يبدو
أنها من منتجات الوزارة أو
األمانة العامة لألوقاف ،لكنها
توزع على المساجد بإشراف
الوزارة ،فما حكم استعمالها
ورميها بعد ذلك؟».

«فنار» :الكويت منارة
في العمل الخيري
أكد رئيس مركز الكويت
لتوثيق العمل اإلنساني
(فنار) ،د .خالد الشطي ،أن
الكويت إحدى منارات العمل
الخيري العالمي التي قدمت
مساعداتها لدول العالم من
باب مسؤوليتها االجتماعية
تجاه الدول والشعوب.
وقال الشطي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،بمناسبة
اليوم العالمي للعمل الخيري،
إن «اهتمام الكويت بالعمل
الخيري واإلنساني متجذر في
نفوس وقلوب أهل الكويت.

اآل الغـبـــرا واآل الــقــد�سـي
يـنـــعــــون

ببالغ الحزن والأ�سى فقيدهم الغالي المغفور له باإذن اهلل تعالى

الدكتور� /سفيق ناظم الغبرا
زوج الـدكتـــورة تغــريد الـقـــد�سي
ووالـد كل من د .حنين ،زينة ،يزن
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برلمانيات 4
الحكومة تحيل  14مشروع حساب ختامي إلى المجلس
ةديرجلا

•
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• «التأمينات» تضيف  6.4مليارات دينار لصناديق االحتياطيات
ً
•  5جهات تورد  267مليونا إلى الخزانة العامة
علي الصنيدح

«صندوق التنمية»
ً
يحيل  89مليونا
من صافي إيراداته
إلى «السكنية»

أحالت الحكومة إلى مجلس
األمة  14مشروع قانون بشأن
اعـتـمــاد الـحـســاب الـخـتــامــي لـ
 14جهة حكومية ،عــن السنة
المالية .2021/2020
وأظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــع
الحسابات الختامية المحالة
إل ــى  14جـهــة طـلــب الحكومة
بتوريد  267مليون دينار من
أرب ـ ــاح ال ـج ـهــات ال ــى الـخــزانــة
الـعــامــة ،وأت ــت الهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية المعلومات
عـ ـل ــى رأس ق ــائـ ـم ــة ال ـج ـه ــات
الخمس بإحالة  90مليونا إلى
الخزانة العامة ،تلتها مؤسسة
البترول الكويتية وشركاتها
التابعة ،إذ أحالت  85مليونا،
وجـ ــاء ت فــي الـمــرتـبــة الثالثة
ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلـمــوانــئ
ً
بــإحــالــة  ،56.2وراب ـعــا الهيئة
العامة للصناعة بـ  ،32.6فيما
أت ـ ــت ف ــي ال ـم ــرت ـب ــة ال ـخــام ـســة
وحدة تنظيم التأمين بإحالة
 3.5ماليين.
وأت ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون
بــاعـتـمــاد الـحـســاب الختامي
للمؤسسة العامة للتأمينات

االج ـت ـمــاع ـيــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة
 ،2021/2020بــإيــرادات بلغت
 10مـ ـلـ ـي ــارات دي ـ ـنـ ــار ،مـقــابــل
مصروفات بلغت  3.5مليارات.
ون ــص م ـشــروع الـقــانــون على
إضافة زيادة اإليرادات البالغة
 6.46مليارات إلى احتياطيات
الصناديق.
في حين أتى مشروع قانون
بــاعـتـمــاد الـحـســاب الختامي
لمؤسسة ا لـبـتــرول الكويتية
وشركاتها التابعة عن السنة
المالية  ،2021/2020ب ــ13.64
مليار دينار ،مقابل مصروفات
مسجلة  13.54مليارا .ونص
المشروع على توزيع األرباح
الصافية والبالغة  94.5مليون
ديـ ـن ــار ،ك ــاآلت ــي 9.5 :مــايـيــن
دينار إلى احتياطي المؤسسة،
و 85مليون دينار إلى الخزانة
العامة للدولة.
وجاء في الحساب الختامي
للهيئة ا لـعــا مــة للصناعة عن
ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة ،2021/2020
إي ـ ــرادات  86.6مـلـيــون دي ـنــار،
ً
ومصروفات  49مليونا ،ونص
المشروع بقانون على تحويل

ً
«االئتمان» يضيف  68مليونا
إلى احتياطيه و«المركزي» 21
جــاء فــي مـشــروع قــانــون باعتماد الحساب
ال ـخ ـت ــام ــي ل ـب ـنــك االئـ ـتـ ـم ــان ال ـك ــوي ـت ــي لـلـسـنــة
المالية  ،2021/2020بتسجيل إيــرادات بلغت
 106مــايـيــن دي ـنــار مـقــابــل مـصــروفــات بلغت
 38مليون دينار ،ونص المشروع على إضافة
صافي اإليــرادات البالغة  68مليون دينار الى
االحتياطي العام للبنك.

وف ـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي ل ـب ـنــك ال ـكــويــت
الـ ـم ــرك ــزي ع ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة ،2021/2020
بلغت االي ــرادات  68.5مليون ديـنــار وسجلت
م ـص ــروف ــات  46.7م ـل ـيــونــا ،ون ــص ال ـم ـشــروع
ً
بقانون على اضافة صافي االرباح  21.8مليونا
الى صندوق االحتياطي العام للبنك.

جانب من إحدى جلسات مجلس األمة
 5م ــايـ ـي ــن مـ ــن األربـ ـ ـ ـ ــاح إل ــى
احتياطي المشاريع الجديد
أو دعم المشاريع القائمة ،في
ح ـيــن ن ــص ع ـلــى إح ــال ــة 32.6
ً
مـلـيــونــا إل ــى ال ـخــزانــة الـعــامــة
للدولة.
وأت ـ ــى ال ـح ـس ــاب الـخـتــامــي
لـلـمــؤسـســة ال ـعــامــة لـلـمــوانــئ
عن السنة المالية ،2021/2020
ب ــإي ــرادات بلغت  104ماليين
ديـنــار ومـصــروفــات بلغت 48
ً
مليوناَّ .
ونص المشروع على
احالة صافي ارباح المؤسسة
البالغة  56.2مليون دينار الى
الخزانة العامة للدولة.
وأتـ ـ ـ ــى مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـح ـس ــاب
ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي لـ ـ ــوحـ ـ ــدة ت ـن ـظ ـيــم
التأمين عن الفترة 2019/9/1
حتى  ،2021/03/31بتسجيل
إي ـ ـ ـ ــرادات ب ـل ـغــت  4.4مــايـيــن
مـقــابــل م ـصــروفــات  505آالف
دي ـنــار ،ونــص الـمـشــروع على

إح ــال ــة  390أل ـ ــف ديـ ـن ــار ال ــى
وف ــورات الــوحــدة ،وإحــالــة 3.5
مــاي ـيــن ديـ ـن ــار إلـ ــى ال ـخــزانــة
العامة.
وج ـ ــاء ف ــي م ـش ــروع قــانــون
ال ـح ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي لـلـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة ل ــات ـص ــاالت وتـقـنـيــة
المعلومات عن السنة المالية
 2021 /2020إ يـ ـ ـ ـ ـ ــرادات 119
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وم ـص ــروف ــات
ً
 19.6مليونا ،ونص المشروع
ع ـلــى إح ــال ــة  10مــاي ـيــن الــى
احتياطي الهيئة ،وإحالة 90
ً
مليونا الى الخزانة العامة.
وج ـ ــاء ف ــي م ـش ــروع قــانــون
بــاعـتـمــاد الـحـســاب الختامي
للصندوق الكويتي للتنمية
االق ـت ـصــاديــة الـعــربـيــة للسنة
المالية  2021/2020إي ــرادات
 529م ـل ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،م ـقــابــل
مصروفات مسجلة بلغت 22
ً
مليونا ،ونص المشروع على

تحويل  89مليونا من صافي
زيادة اإليرادات الى المؤسسة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة،
وإحـ ـ ــالـ ـ ــة  418مـ ـلـ ـي ــون ــا ال ــى
االحـتـيــاطــي الـعــام للصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية.
وأتـ ـ ـ ــى مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـح ـس ــاب
ال ـ ـخـ ـتـ ــامـ ــي لـ ــوكـ ــالـ ــة االنـ ـ ـب ـ ــاء
الـكــويـتـيــة عــن الـسـنــة المالية
 2 0 2 1 /2 0 2 0بـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل
إيرادات بلغت  183ألف دينار
ومصروفات بلغت  12.4مليون
دينار.
في حين أتى مشروع معهد
الكويت لألبحاث العلمية عن
ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة 2021/2020
ب ـت ـس ـج ـي ــل إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ب ـل ـغــت
 5.6م ــاي ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار ،م ـقــابــل
ً
مصروفات  43.7مليونا.
وجاء في مشروع الحساب
الـخـتــامــي لـلـمــؤسـســة الـعــامــة

لـلــر عــا يــة السكنية عــن السنة
المالية  ،2021/2020تسجيل
ايرادات بلغت  393ألف دينار
م ـق ــاب ــل مـ ـص ــروف ــات مـسـجـلــة
بلغت  572مليونا.
وأت ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون
بــاعـتـمــاد الـحـســاب الختامي
ل ـل ـص ـنــدوق ال ــوط ـن ــي لــرعــايــة
وتنمية المشروعات الصغيرة
والـمـتــوسـطــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة
 ،2021/2020بتسجيل ايرادات
بلغت  244ألــف ديـنــار مقابل
تسجيل مصروفات بلغت 7.6
ماليين.
وج ـ ــاء ف ــي م ـش ــروع قــانــون
بــاعـتـمــاد الـحـســاب الختامي
ل ـ ـل ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـلـ ـط ــرق
والنقل ا لـبــري للسنة المالية
 ،2021/2020بإيرادات مسجلة
بلغت  14.7ألــف دينار مقابل
م ـصــروفــات  981أل ـف ــا ،ونــص
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ــرح ـ ـيـ ــل

الخسائر الناتجة عــن ز يــادة
ال ـم ـص ــروف ــات ع ــن اإليـ ـ ـ ــرادات
والـ ـب ــالـ ـغ ــة  966ألـ ـ ــف ديـ ـن ــار
ك ـخ ـســائــر م ـ ّ
ـرح ـل ــة م ــن ضمن
رأس المال الممول من ميزانية
الدولة.
وأت ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون
بــاعـتـمــاد الـحـســاب الختامي
لهيئة أسواق المال عن السنة
المالية  ،2021/2020بتسجيل
اي ـ ـ ـ ــرادات ب ـل ـغــت  5.2مــايـيــن
دينار مقابل مصروفات بلغت
ً
 30مـلـيــونــا .ون ــص الـمـشــروع
على خصم العجز مــن زيــادة
الـمـصــروفــات مــن االحتياطي
النقدي العام للهيئة.
وجاء في الحساب الختامي
لبيت الزكاة عن السنة المالية
 ،2021/2020وبلغت اإليرادات
ال ـم ـس ـج ـلــة  149أل ـ ــف ديـ ـن ــار،
فــي حـيــن بلغت الـمـصــروفــات
ً
المسجلة  19.5مليونا.

قرار عدم
بوقف
التجارة
وزير
يطالب
المطر
ً
تجديد اإلقامة لمن تجاوز الـ  60عاما
طــالــب النائب د .حمد المطر
وزي ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة د.
عبدالله السلمان ،بوقف ما اعتبره
عبث ق ــرار الهيئة الـعــامــة للقوى
العاملة بعدم تجديد اإلقامة لمن
ً
تجاوز  60عاما.
وقــال المطر ،فــي تصريح ،إنه
مــن حــق الحكومة عــدم التجديد
ل ـه ــؤالء ف ــي مــؤس ـســات ـهــا ،لكنها
ب ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار غـ ـي ــر ال ـ ـم ـ ــدروس
ع ـ ـب ـ ـث ـ ــت ب ـ ــالـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص
ألصحاب األعمال الذين هم أعلم
بمصلحتهم ،خصوصا أصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخــرى ،خاطب المطر
كال من رئيس الوزراء سمو الشيخ
ص ـبــاح ال ـخــالــد ،ووزيـ ــر الـتــربـيــة
وزي ــر الـتـعـلـيــم د .عـلــي الـمـضــف،
ووزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
وزي ــر الـكـهــربــاء وال ـم ــاء والـطــاقــة

خليل الصالح :وقف الحجر
المؤسسي للعمالة المنزلية
واالكتفاء بـ «المنزلي»

خليل الصالح

طالب النائب خليل الصالح
مجلس الوزراء ،ممثال بوزارة
ال ـص ـح ــة وال ـل ـج ـن ــة الـ ــوزاريـ ــة
لمتابعة ملف كورونا ،بالعمل
على وقف الحجر المؤسسي
المعمول به للعمالة المنزلية
واالكتفاء بـ «المنزلي».
وقال الصالح ،في تصريح،
إن الـحـجــر الـمــؤسـســي لـهــذه
العمالة ســاهــم فــي استنزاف
ً
ج ـي ــوب ال ـمــواط ـن ـيــن ،م ـش ــددا
ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة االكـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاء بـ ـ
«المنزلي» مع فحص الـ PCR؛
لتخفيف األعـبــاء المالية عن
ً
المواطنين خصوصا في ظل
التكلفة الـعــالـيــة لــاسـتـقــدام،
وحاجة األسر الماسة لوجود
هذه العمالة في المنازل.

المتجددة مشعان العتيبي ،بشأن
ذوي اإلعاقة خصوصا المزدوجة
وال ـشــديــدة .وذك ــر أن المواطنين
ال ــذي ــن لــدي ـهــم م ـع ــاق ــون م ــن هــذا
النوع ال يجدون مدرسة حكومية
أو خاصة لتعليم وتأهيل أبنائهم،

ً
وبعضهم يفكر جــديــا فــي السفر
خ ــارج ال ـكــويــت ،مضيفا «ولــذلــك
أقترح استغالل الـ  40مليون دينار
ً
التي تدفع سنويا لتعليمهم دون
ج ــدوى فــي إنـشــاء مــراكــز عالمية
لتعليم المعاقين وتأهيلهم».

ةديرجلا
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العثور على جثتين بشقة في الشعب البحري

5

محليات

حريق مركبات في سكراب البلدية بالنعايم

جثة داخل مركبة في السالمية تثير الشبهات األمنية
محمد الشرهان

غرق  3أشخاص
خالل عطلة نهاية
األسبوع

اس ـت ـن ـف ــرت األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة فــي
محافظة حولي ،مساء أمس األول ،إثر
تلقي غــرفــة عمليات وزارة الداخلية
ً
بالغا من مجهول يفيد بوجود جثتين
داخل شقة في مجمع بمنطقة الشعب
البحري.
وق ــال مـصــدر أم ـنــي ،إن ــه ف ــور تلقي
البالغ انتقل رجال أمن المحافظة إلى
مــوقــع ال ـبــاغ ،وعـنــد فـتــح ب ــاب الشقة
بعد استصدار إذن من النيابة العامة
ُعـ ِـث ــر عـلــى جـثـتــي رج ــل وام ـ ــرأة داخــل
إحدى الغرف.
وأضـ ــاف ال ـم ـصــدر أن رجـ ــال األم ــن
استدعوا وكيل النائب العام والطبيب
الـ ـش ــرع ــي ورجـ ـ ـ ــال األدلـ ـ ـ ــة ال ـج ـنــائ ـيــة
ً
والمباحث ،الفتا إلى أن وكيل النائب
الـعــام أمــر برفع الجثتين وإحالتهما
إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب
ووقــت الــوفــاة ،وكلف رجــال المباحث
إجراء التحريات الالزمة ،كما كلف رجال
األدلــة الجنائية تحريز جميع ما عثر
عليه داخل الشقة.
وف ــي قـضـيــة مـنـفـصـلــة ،أب ـلــغ واف ــد
عــربــي غــرفــة عمليات وزارة الداخلية

ضبط مرتكبي  3جرائم سرقة

●

محمد الشرهان

ً
تمكن رجال مباحث قطاع األمن الجنائي ممثال باإلدارة العامة
للمباحث الجنائية من ضبط مرتكبي ثالث جرائم سرقة مختلفة
وإلقاء القبض على المتهمين بارتكابها وتحويلهم إلــى النيابة
العامة التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
وفي القضية األولى ،التي رواها لـ«الجريدة» مصدر أمني مطلع،
ً
ً
أن مقيما عربيا تقدم ببالغ إلى مخفر شرطة الصالحية أفاد خالله
بتعرض شركته الكائنة في سوق المباركية للسرقة ،وأن الجاني
تمكن من سرقة مسابيح بقيمة  120ألف دينار.
ّ
ولفت المصدر إلى أن المبلغ أفاد في شكواه بأنه يشتبه في أحد
الموظفين السابقين بالشركة ،الذي كان ينوي مغادرة البالد ،فتم
ضبط المشتبه فيه بالمطار ،وبمواجهته بما هو منسوب إليه أقر
ً
واعترف بأنه هو من سرق المسابيح ،موضحا أنه كان يعمل بالمحل
منذ فترة وترك العمل بسبب خالف مع صاحب المحل كما تم توقيف
عدد من األشخاص الذين تعاون معهم وتمت إحالتهم والمضبوطات
إلى جهة االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
وفي القضية الثانية ،تمكنت إدارة مباحث العاصمة من ضبط
آسيوي قام بسرقة مركبتين من داخــل منزل في منطقة اليرموك،
حيث تقدم مواطن إلى مخفر شرطة اليرموك وأبلغ عن تعرض منزله
للسرقة من شخص مجهول قــام بالدخول إليه وتمكن من سرقة
ً
مفتاحين لمركبتين وسرقتهما من داخل المنزل وفر بهما هاربا.
وقال مصدر أمني ،إنه بعد عمل التحريات الالزمة واالستعانة
بكاميرات المراقبة تم تحديد هوية السارق ،وتبين أنه مقيم آسيوي
يقطن في منطقة الفروانية فتم ضبطه وأرشد عن مكان المركبتين،
وبــإجــراء المزيد مــن البحث والتحري حــول المتهم تبين أنــه قام
بارتكاب واقعتي الشروع بسرقة بنكين.
وفي القضية الثالثة ،تمكنت إدارة مباحث محافظة الجهراء من
ضبط مقيم عربي قام بسرقة محركات سيارات ومولد كهربائي
من جاخور في بر إرحية بذريعة أنه يقوم بجمع قطع الحديد من
المناطق البرية لبيعها.

بوجود رائحة كريهة تنبعث من إحدى
المركبات بمنطقة السالمية.
وق ــال م ـصــدر أم ـنــي إن ــه ف ــور تلقي
البالغ انتقل رجال األمن إلى المركبة،
وعـ ـن ــد ف ـت ـح ـهــا ع ـث ــر ب ــداخ ـل ـه ــا عـلــى
جثة مواطن بالعقد الثالث من عمره
متوفى منذ عدة أيام .وأضاف أن رجال
األمــن استدعوا رجــال األدلــة الجنائية
وال ـط ـب ـيــب ال ـشــرعــي لـمـعــايـنــة الـجـثــة
وإحــال ـت ـهــا إل ــى إدارة ال ـطــب الـشــرعــي
ً
لتحديد سبب ووقت الوفاة ،الفتا إلى
أن وكـيــل الـنــائــب ال ـعــام أم ــر بتسجيل
قضية وف ــاة وشـبـهــة جـنــائـيــة ،وكلف
رجال المباحث إجراء التحريات الالزمة
حول القضية.
من جهة أخرى ،لقي  3أشخاص (غير
محدد الجنسية وواف ــدان) مصرعهم،
خالل عطلة نهاية األسبوع ،غرقا في 3
حوادث منفصلة تعاملت معها مراكز
اإلطـفــاء البحري بـقــوة اإلطـفــاء الـعــام،
بالتعاون والتنسيق مع اإلدارة العامة
لخفر السواحل.
وف ــي تفاصيل ال ـحــادث األول ،قــال
مدير إدارة العالقات العامة واإلعــام

«تعاونية مشرف» ترحب بقرار
انعقاد الجمعيات العمومية
الفهد :له انعكاس اقتصادي على المواطنين والمساهمين
اع ـت ـبــر رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
جمعية مـشــرف الـتـعــاونـيــة علي
الفهد ان قــرار انعقاد الجمعيات
العمومية ألكثر مــن  ٥٠جمعية،
وتوزيع األرباح على المساهمين
التي تجاوزت  ١٠٠مليون دينار
ل ـ ــه ان ـ ـع ـ ـكـ ــاس اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ع ـلــى
المواطنين والمساهمين بعد أن
ط ــال ان ـت ـظــارهــم لـلـحـصــول على
حقوقهم ،كما أن ضخ هذا المبلغ
الـكـبـيــر سـيـكــون لــه مـ ــردود جيد
على مستوى الحركة االقتصادية
والـ ـق ــدرة ال ـشــرائ ـيــة لـلـمــواطـنـيــن
ويسهم في انتعاش حركة السوق
المحلى.
وأض ـ ـ ــاف ال ـف ـه ــد ان االجـ ـ ــواء
الحالية تشهد تحسنا ملحوظا
فــي الــوضــع الصحي عما كانت
عليه في شهر نوفمبر الماضي
حيث كــانــت اإلصــابــات تـتــراوح
م ــا ب ـي ــن  ١٥٠٠و ٢٠٠٠إ ص ــا ب ــة
يــوم ـيــا امـ ــا حــال ـيــا تـ ـت ــراوح مــا
بـيــن  ١٥٠و ٢٠٠إصــابــة كـمــا ان
غالبية المواطنين حصلوا على
التطعيم بنسبة تصل إلى ٪٧٠
بحسب تصريح وزارة الصحة،

ً
ً ً
جمعية الدعية تفتتح قريبا سوقا مصغرا

أعـ ـ ـل ـ ــن أمـ ـ ـي ـ ــن سـ ـ ــر ج ـم ـع ـيــة
ال ـ ــدعـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة جـ ـ ــراح
الــدوســري ،أنــه تم االنتهاء من
فـ ــرش وت ــأث ـي ــث فـ ــرع قـطـعــة ،3
الفتا إلى أن االفتتاح في بداية
أكتوبر المقبل ،وهو عبارة عن
سوق مركزي مصغر ،وأضيفت
لـ ــه أرك ـ ـ ـ ــان لـ ــم تـ ـك ــن مـ ــوجـ ــودة
ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،م ـ ـثـ ــل :ج ــزي ــرة
األج ـب ــان وال ـخ ـضــار وال ـفــواكــه
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــوزات ،وتـ ـ ـ ــم وضـ ــع
ث ــاج ــات حــائ ـط ـيــة وف ــري ــزرات
جديدة بمساحات يتوافر فيها
جميع األصناف.
وأوضــح الدوسري أن تأخر
افتتاح السوق الجديد بسبب
ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا،
والـ ـحـ ـظ ــر الـ ـج ــزئ ــي وال ـ ُـكـ ـل ــي،
الذي تسبب في تعطيل جميع
األعمال وتوقف األيدي العاملة
بالشركات ،تنفيذا لتعليمات
مجلس الـ ـ ــوزراء ،حـفــاظـ ًـا على
الصحة العامة ،ومنع انتشار
ال ــوب ــاء ف ــي ذاك ال ــوق ــت ،األم ــر
ال ــذي أدى إلــى تــأخــر االفتتاح
وط ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـم ـ ـحـ ــات الـ ـج ــدي ــدة
لالستثمار من قبل الغير.

وتـ ــوقـ ــع زيـ ـ ـ ــادة ال ـم ـب ـي ـعــات
بسبب ع ــودة انـضـمــام السوق
الجديد ،الذي تضمن مخزن عام
(سرداب) أسفل السوق الجديد،
لـسـهــولــة ال ــوص ــول للبضائع،
وكمخزن استراتيجي للجمعية،
ما ُيكسب الجمعية نقاط قوة
جديدة تضاف إليها.
وتــم نقل فــرع لــوازم العائلة
ال ـقــديــم الـ ــذي ك ــان ــت مـســاحـتــه
تقارب  150مترا مربعا ،واآلن
أصـبـحــت ف ــي ال ـم ـكــان الـجــديــد
بالدور األرضي بمبنى اإلدارة
ال ـعــامــة بـمـســاحــة ت ـق ــارب 650
مترا مربعا ،األمــر الــذي ساهم
فــي زي ــادة اإلي ــرادات وتحسين
ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـمـ ــالـ ــي ل ـل ـج ـم ـع ـيــة،
مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ــع ع ــدة
ش ــرك ــات ك ـب ـي ــرة ل ـتــوف ـيــر ع ــدة
أصناف جديدة ومهمة ألبناء
ال ـم ـن ـط ـقــة وت ـن ـظ ـيــم ال ـع ــروض
والمهرجانات
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ق ــام ــت
اللجنة االجتماعية في الفترة
ال ـس ــاب ـق ــة ب ـع ـمــل ال ـم ـســاب ـقــات
الثقافية بالسوق المركزي ،من
خالل طرح أسئلة ثقافية على

ب ـقــوة اإلطـ ـف ــاء الـ ـع ــام ،الـعـقـيــد محمد
ال ـغ ــري ــب ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،إن
"غــرفــة عمليات "اإلط ـفــاء" تلقت بالغا
يـفـيــد بــوجــود حــالــة غ ــرق فــي منطقة
شاليهات الخيران" ،مشيرا إلى أنه فور
تلقي البالغ تم تحريك مركز الشعيبة
ال ـب ـح ــري ،بــال ـت ـعــاون وال ـت ـن ـس ـيــق مع
دوريات خفر السواحل إلى موقع البالغ.
وأضاف الغريب أن غواصي اإلطفاء
البحري وخـفــر الـســواحــل تمكنوا من
ان ـت ـشــال جـثــة ال ـغــريــق ،وه ــو م ــن غير
محددي الجنسية ،ويبلغ من العمر 21
عاما ،وتــم تسليمها إلــى رجــال األدلــة
الجنائية ،حيث تمت إحالتها إلى إدارة
الطب الشرعي.
وفي تفاصيل الحادث الثاني ،أوضح
الغريب أن غرفة العمليات تلقت بالغا
يفيد بسقوط أحد األشخاص من دراجة
مــائـيــة بــالـقــرب مــن المنطقة البحرية
المحاذية ألبــراج الكويت ،مشيرا إلى
أنه تم تحريك مركز السالمية لإلطفاء
واإلنقاذ البحري إلى الموقع ،بالتعاون
مع دوريات خفر السواحل.
ّ
وبين أن غواصي اإلطفاء البحري

جراح الدوسري

رواد ال ـس ــوق وت ــوزي ــع جــوائــز
على الفائزين.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
ك ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــا َّ
االجتماعية اشتراكات النوادي
الـصـحـيــة (ل ـلــرجــال وال ـن ـســاء)،
وتـقــديـمـهــا بــأس ـعــار مخفضة
للمساهمين.
وأي ـ ـضـ ــا جـ ـه ــزت ال ـج ـم ـع ـيــة
خ ـطــة كــام ـلــة ل ـل ـع ــودة لـلـحـيــاة
الطبيعية لما بعد «كــورونــا»،
ب ـج ـم ـي ــع األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـس ــاب ـق ــة
وعــودة الــروح كما كانت عليه
بالسابق.

علي الفهد

وهـ ـ ــو مـ ــا مـ ـه ــد الـ ـط ــري ــق لـعـقــد
الجمعيات العمومية و تــوز يــع
األرباح.
واختتم الفهد أوجه الشكر الى
الجهات المسؤولة وعلى رأسها
وزارة الـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
ووزارة الصحة بــاتـخــاذ الـقــرار
الــذي طــال انتظاره من مجالس
ادارت ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة
والمساهمين لعقد الجمعيات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة وفـ ـ ـ ــق الـ ـض ــواب ــط
الصحية وتوزيع االرباح.

«التراث» تنظم دورات
في «التفسير»
تنظم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي سلسلة من الــدروس
والـ ـ ــدورات العلمية والـلـقــاءات
والمحاضرات في علم التفسير،
عبر البث المباشر ،في منطقة
الـ ـجـ ـه ــراء ،ك ــل ي ـ ــوم س ـب ــت في
ال ـ ـ  5.30م ـسـ ً
ـاء خ ــال سبتمبر
الجاري.
وقــالــت الجمعية ،فــي بيان،
إن ـه ــا أق ــام ــت ،أم ـ ــس ،دورة في
التعليق على كتاب «التيسير في
قواعد علم التفسير  ،»1ألقاها
الشيخ د .محمد العتيبي ،بينما
يـ ــوم ال ـس ـبــت ال ـم ـق ـبــل سـتـكــون
ً
دورة أي ـضــا فــي التعليق على
كتاب «التيسير في قواعد علم
التفسير  »2للشيخ د .مشعل
الظفيري .وأضافت :أما يوم 18
الجاري فستكون دورة بعنوان
«نبذة عن كتب التفسير» للشيخ
د .محمد النورستاني ،بينما
آخر هذه الــدورات ستكون يوم
 25الجاري بعنوان «من هدايات
ســورة الفاتحة» يلقيها الشيخ
د .فرحان الشمري.

وخفر السواحل تمنكوا مــن انتشال
جـثــة ال ـغــريــق ،الـ ــذي تـبـيــن ان ــه مقيم
عــربــي ف ــي ال ـع ـقــد ال ـثــانــي م ــن ع ـمــره،
وت ــم تسليم جـثـتــه إل ــى رج ــال األدل ــة
الجنائية.
أم ـ ــا ع ــن ال ـ ـحـ ــادث الـ ـث ــال ــث ،فـلـفــت
الغريب إلى أن رجال اإلطفاء في مركز
السالمية لالطفاء واإلنـقــاذ البحري
تمكنوا من انتشال جثة وافد عربي،
بـعــد تـعــرضــه لـلـغــرق مـقــابــل شــاطــئ
الجزيرة الخضراء مساء أمس األول.
وأوضح الغريب أن غرفة العمليات
تلقت بــاغــا يفيد بـفـقــدان شخصين
كانا يمارسان هواية السباحة بالقرب
من يخت كانا يستقالنه مقابل شاطئ
ال ـج ــزي ــرة الـ ـخـ ـض ــراء ،م ــردف ــا أنـ ــه تم
توجيه فرقة اإلنقاذ البحري ،بالتعاون
مع خفر السواحل ،وعند الوصول إلى
الموقع تبين أن أحد زوارق النزهة قام
بإنقاذ أحدهما ،بينما انتشل زورق
اإلطـ ـف ــاء ال ـش ـخــص اآلخـ ــر (م ـتــوفــى)،
وهو في العقد الثالث من عمره ،وتم
نقله إلى المركز ،وتسليم الجثة لألدلة
الجنائية.

جانب من الحريق
أصـيــب واف ــد عــربــي بـحــالــة اختناق
وإجهاد حراري جراء حريق كبير اندلع
ص ـب ــاح أمـ ــس ف ــي عـ ــدد م ــن ال ـمــرك ـبــات
المتوقفة بموقع الحجز التابع لبلدية
الكويت في منطقة النعايم ،كما أسفر
الـ ـ ـح ـ ــادث عـ ــن خ ـس ــائ ــر مـ ــاديـ ــة لـحـقــت
بالموقع.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،قـ ــال م ــدي ــر ادارة
العالقات العامة واالعالم بقوة اإلطفاء
الـعــام العقيد محمد الغريب ،ان غرفة
ع ـم ـل ـيــات االدارة تـلـقــت ب ــاغ ــا صـبــاح
امـ ــس ي ـف ـيــد ب ــان ــدالع ح ــري ــق ف ــي عــدد
من المركبات المتوقفة بموقع الحجر

الـ ـت ــاب ــع ل ـب ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت ف ــي مـنـطـقــة
النعايم.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـغ ــري ــب أنـ ـ ــه فـ ـ ــور تـلـقــي
البالغ تم تحريك مراكز اطفاء الشقايا
والجهراء الحرفي واالسناد الى موقع
البالغ الــذي يقع على طريق السالمي
عـنــد الـكـيـلــو  ،36مـشـيــرا ال ــى ان رجــال
االطـ ـف ــاء ف ــور وصــول ـهــم تـبـيــن ل ـهــم ان
الـحــريــق نشب فــي عــدد مــن المركبات.
وأشار الى أن رجال االطفاء عملوا على
محاصرة الحريق وعزله حتى ال يصل
الى المركبات االخرى الى ان تمكنوا من
السيطرة على الحادث.

زوايا ورؤى
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معرض «فضاء تفاوضي»
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود :ما خطة وزارة التربية لألسبوع األول من بدء العام
الدراسي آلالف الطلبة الذين اضطروا للجلوس في البيت عامين
وانقطعوا عن الكثير من األنشطة الطالبية؟ وما شكل التوعية التي
ننتظرها من الطاقم التربوي لهم من جراء وباء كورونا؟
***
"فضاء تفاوضي" هو اسم المعرض الذي شاركت فيه دولة الكويت
ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في تظاهرة بينالي
ً
البندقية الدولي الـ ١٧للعمارة تحت عنوان "كيف نعيش معا" ،بدأ
منذ مايو وينتهي في نوفمبر  ،٢٠٢١وبتمثيل  ٤٦دولة تعكس تنوع
الثقافات المتفاعلة مع محيط ومساحات عيشها اليومي.
هذا المعرض -والذي يعد المشاركة الرابعة للكويت -قدم رؤية
تخص بيئتنا الصحراوية التي تتمدد على نسبة  ٪٩٢من مساحة
بلدنا ،وطرح أسئلة حول طبيعة وإشكاليات التمدد الحضري عليه،
والعالقة اليومية مع الصحراء وخطط المجتمع الكتشاف معلومات
تسهم في تغيير النظرة القاسية تجاهها العتقادنا أنها مناطق ميتة
وغير مأهولة بالكائنات والنباتات!
يطرح المعرض الكويتي س ــؤاالن غاية في األهمية :األول :عن
وجــوب أن يتضمن حــوارانــا المجتمعي والمؤسسي عن العمران
وضــع الـصـحــراء الـتــي تتأثر مباشرة بالنشاط الـبـشــري ،ونطرح
من جانبنا هنا مثال مأساة إطارات منطقة إرحية ،وكذلك النشاط
النفطي وعمليات التخلص من النفايات في الجانب السلبي ،وكذلك
المحميات الطبيعية ومزارع اإلنتاج النباتي والحيواني ،والمشروع
المرتقب لمدينة الحرير في شمال البالد كأمثلة إيجابية يجب دعمها
لضمان حياة أفضل.
أما السؤال الثاني وهو وجــوب انضباط التمدد الحضري بما
يضمن حيوية الـصـحــراء واستخدامها بشكل ي ــؤدي إلــى تغيير
ً
الصورة النمطية لكونها مكانا غير مأهول وبالتالي يباح فيه كل
تصرف غير حضاري تجاهها.
ً
نتمنى أن يأخذ مجلس الوزراء الموقر اهتماما بمضامين معرض
ً
ً
"كيف نعيش معا" ،وأن يجعل القائمين عليه من أبناء البلد جزءا من
المتحاورين لتنفيذ مشروع الحرير.
ونتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم بعلمه وخبرته في بلورة
المشروع من معماريين وفنانين وأدباء وجغرافيين ومؤرخين
هذا ُ
ً
والذين أعلنت أسماؤهم في بينالي البندقية ،كما نقدر عاليا كل من
مثل دولة الكويت من الذين بذلوا الجهد إلخراج المعرض بصورة
الئقة وهم الزمالء :زهراء علي بابا مفوض المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،أصايل السعيد ،أسيل اليعقوب ،يوسف عواد ،صفية
أبو المعاطي ،إضافة للدعم المعنوي المقدم من قياديي المجلس
ومهندسيه المعنيين بالمشروع.

ةديرجلا
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يوسف الشايجي

مسجد عثمان بن مظعون

انسحاب األميركيين  -وعودة طالبان ...وماذا بعد؟!

محمد أحمد المجرن الرومي

ً
ً
قرار االنسحاب األميركي من أفغانستان كان قرارا حتميا ،ألنهم لن
يظلوا إلى األبــد هناك أو لعشرين سنة أخــرى أو حتى عشر سنوات
أو خمس ،ولكن ما هو مستغرب هذه السرعة في االنسحاب وبهذه
الـصــورة المخجلة التي أفـقــدت الجيش األمـيــركــي األول على العالم
هيبته ،وأظـهــرتــه ب ـصــورة الـمـهــزوم الـمـنــدحــر مــن أم ــام ق ــوى بدائية
عشائرية وبأسلحة بسيطة ،لدرجة أنهم لم يتمكنوا من تدمير اآلليات
العسكرية واألسلحة المتطورة التي خلفوها وراءهم حتى ال تستفيد
ً
منها عناصر حركة طالبان بعد أن تعذر نقلها لضيق الوقت ،نظرا
للكميات الكبيرة والعدد الهائل من هذه اآلليات واألسلحة.
والمأساة الكبرى لهذا االنسحاب الفاشل أو الهروب المذل بمعنى
أدق هو تدافع عشرات اآلالف من األفغان وبصور ومشاهد محزنة لم
ً
يـ َـر العالم مثيال لها على دخــول مطار (حامد كــرزاي) والتسلق على
الطالبانية
الطائرات األميركية للفرار من مستقبل مظلم على يد الدولة
ُ
القادمة ،والخسائر الجسيمة في األرواح نتيجة ذلك التدافع ،وتختتم،
هذه النتائج المأساوية لقرار االنسحاب المفاجئ والمربك حين استغل
(داعــش) تلك الربكة والفوضى في المشهد األفغاني للقيام بعملية
انتحارية عند أحــد مــداخــل المطار التي يقوم على حراستها قــوات
ً
(المارينز) األميركية فحصدت منهم  ١٣قتيال وعشرات اإلصابات في
صفوف األفغان المدنيين ،فكانت هذه العملية أسوأها وأكثرها إهانة
للنسر األميركي مبعث الفخر واالعتزاز ،الرئيس المهزوز بايدن الذي
ً
لم يجرؤ على طلب تمديد مهلة اإلجالء الجوي أياما معدودة لما بعد
 ٨/٣١الستكمال تلك العملية بعد أن وصله "تلميح" مسبق من الحركة
برفضها ألي تمديد بعد ذلــك الـتــاريــخ جــاء على لسانه فــي خطابه
ً
ً
الذي ألقاه متزامنا مع نهاية عمليات اإلجالء تلك مبديا الفخر بأنها
ً
أكبر عملية إجالء جوي تمت بالتاريخ ،ومقرا في الوقت نفسه بأنه
ً
ما زال هناك من األميركيين واألفغان من يريد المغادرة واعدا إياهم
ً
بتحقيق ذلك مستقبال ،فهو من يتحمل المسؤولية السياسية عن قرار
االنسحاب الفوضوي هذا ،وما ترتب عليه من خسائر كبيرة في األرواح
ً
والعتاد وكان سببا في المزيد من اهتزاز الثقة على المستوى الدولي
في النظام األميركي وسياساته الخارجية في العشرين سنة األخيرة،
ولمسنا تلك االنتقادات من داخل أميركا قبل أن نسمعها من خارجها.
المثير للغرابة والدهشة أكثر هو لماذا لم يطالب المفاوض األميركي
الجالس على طاولة واحدة مع المفاوض الطالباني وعلى مدى عدة
جلسات في الدوحة قبل أيام قليلة من ذلك االنسحاب بتحديد مهلة

واضحة لالنسحاب ال تقل عن ستة أو أربعة أشهر على أقــل تقدير
حتى نهاية  ٢٠٢١في ظل هدنة لوقف إطالق النار تسري على جميع
أطراف القتال يتخللها حوار (أفغاني/أفغاني) لتقاسم السلطة ينتهي
مع رحيل آخر جندي أميركي ،فلو تم ذلك وهو على ما يبدو كان في
مقدوره ألمكن تدارك كل تلك المآسي ،وكفى الله المؤمنين شر القتال.
يصور البعض كل تلك الخسائر الجسيمة وعلى كل المستويات
الـبـشــريــة والـعـسـكــريــة والـسـيــاسـيــة وال ـعــاقــات الـخــارجـيــة والـمــاديــة
والـمـعـنــويــة واه ـت ــزاز الـثـقــة والـمـصــداقـيــة بــأنـهــا تـمــت بفعل أميركي
متعمد فقط من أجل ترك هذه األسلحة والمعدات الحربية الثقيلة بيد
ً
ً
طالبان لتكون شوكة غليظة في حلق الجيران الكبار أو خنجرا حادا
في خاصرتهم.
فــي الحقيقة ال أمـلــك ال ـق ــدرة عـلــى تـخـيــل ه ــذا الـسـيـنــاريــو وبـهــذه
التفاصيل الدقيقة وبهذه الكلفة الضخمة ،وأعتقد أنه لو كان في األمر
تعمد كما يتصور البعض لكان باإلمكان إخراج سيناريو أقل كلفة من
ً
هذا بكثير جدا لتحقيق الغرض نفسه.
ً
الخالصة وبعيدا عن نظرية المؤامرة :أرى أن غزو أفغانستان كان
ً
مبررا وبدعم دولي بعد أن رفضت طالبان تسليم (بن الدن) الذي تفاخر
بأنه كان وراء تفجير  ١١سبتمبر  ٢٠٠١المروع في خطابه الشهير الذي
قسم فيه العالم إلى " :فسطاطين :فسطاط اإليمان أو الخير وفسطاط
الكفر أو الشر".
ً
وكذلك قرار االنسحاب كان مبررا بعد أن تحقق الهدف األول للغزو
وهو القضاء على اإلرهاب المتمثل في (بن الدن) والقاعدة ،وفشله في
تحقيق هدفه الثاني وهو تحويل أفغانستان إلى دولة مدنية حديثة
ً
أخذا في االعتبار الكلفة التريليونية لهذا الغزو.
ما يهمنا من كل ذلك وبالدرجة األولى هو في مدى ارتدادات عودة
ً
حركة طالبان للحكم في محيطنا العربي والخليجي تحديدا ..في إعادة
روح التفاؤل للعناصر الدينية المتشددة التي وإن قل نشاطها وخفتت
أصواتها إال أنها مــا زالــت مــوجــودة ،واألح ــداث األخـيــرة التي تصب
في هذا المصب مثل :االعتراض على "المنحوت" المعروض في أحد
المحالت التجارية ،واالعتراض على المقرر الجامعي (المرأة والجندر)
وثم عدم القيام للنشيد والسالم الوطني ..صحيح أنها تصرفات قام
ً
ً
بها شخص أو أشخاص محدودون إال أنها تمثل فكرا موجودا بيننا
له أتباعه وأنصاره وهيئاته ،وهذه التصرفات والمظاهر تدفع بمؤشر
هذا الهاجس إلى األعلى.

كين كوتاني *

انتساب اليابان إلى تحالف
«العيون الخمس»
حين ُس ِئل ضباط استخباراتيون أميركيون وبريطانيون سابقون
عن مشاركة اليابان في تحالف «العيون الخمس» االستخباري ،زعموا
أنها خطوة معقدة ألن اليابان تختلف من حيث الثقافة واللغة ،لكن هذا
الوضع ّ
تغير بكل وضوح في السنوات األخيرة.
في السنة الماضية ،أطلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
تعليقات إيجابية حول انضمام اليابان إلى التحالف ،كذلك ،كتب نائب
وزير الخارجية األميركي السابق ،ريتشارد أرميتاج ،أن الواليات المتحدة
ً
ـودا ّ
جدية إلنشاء شبكة «العيون الست».
واليابان يجب أن تبذال جـهـ
ً
ونظرا إلى التوسع البحري الصيني األخير في جنوب شرق آسيا ،يبدو
ً
االتفاق اإلقليمي بين تحالف «العيون الخمس» واليابان حتميا ،لكن
لم تحرز المحادثات أي تقدم حتى اآلن .بعد الحرب العالمية الثانية،
امتنعت الحكومة اليابانية عن إنشاء مجتمع استخباري قوي ألن الرأي
العام الياباني عارض التورط في عالم االستخبارات المظلم ،وفي الوقت
تستطيع االتكال على االستخبارات األميركية خالل
نفسه ،كانت اليابان
ً
الحاالت الطارئة ،ونتيجة لذلك ،لم ينشأ جهاز استخباري خارجي مثل
وكالة االستخبارات المركزية األميركية أو جهاز االستخبارات البريطاني،
فزادت صعوبة مشاركة اليابان في االستخبارات البشرية ضمن التحالف
األمني الغربي .لكن اليابان عمدت إلى تقوية قدراتها الدفاعية واألمنية
ً
تدريجا على مر العقود ،وتدير الحكومة اليابانية اآلن برنامج األقمار
االصطناعية لجمع معلومات االستطالع العالية األداء ،حيث يقال إن
النسخة األخـيــرة التي انطلقت فــي عــام  2020تسمح برصد الــرؤوس
ُ
البشرية من الفضاء الخارجي ،كذلك ،تخطط الحكومة اليابانية إلطالق
«نظام األقمار االصطناعية  ،»10حيث تستطيع األقمار االصطناعية أن
ّ
تحسن قدرات جمع االستخبارات في تحالف «العيون الخمس» ،بما أن
معظم أعضائها يتكلون على نظام األقمار االصطناعية األميركي ،حيث
ً
يتفوق البرنامج الياباني أيضا ألنه يستطيع تحليل مناطق في شرق
آسيا ،مثل الصين وكوريا الشمالية وروسيا.
على مستوى العمليات ،شاركت اليابان منذ عام  2018في لعبة الحرب
«شريفر» ،وهي عبارة عن تدريب في عمق الفضاء تحت إشراف تحالف
«العيون الخمس» (باإلضافة إلــى فرنسا وألمانيا) ،حيث ُيعتبر ذلك
ً
التدريب أساسيا في عمليات تقاسم االستخبارات المستقبلية بين اليابان
والتحالف.في ما يخص االستخبارات المعنية برصد اإلشارات ،تراقب
وزارة الدفاع في مقر استخبارات الدفاع في اليابان اإلشارات العسكرية
الالسلكية مــا وراء الـبـحــار ،وقــد تقاسم المقر الـســابــق ،وهــو المكتب
الثاني لمجلس األركــان المشترك («تشوبيتسو») ،إشــارات مشتقة من
الصراع الحدودي الصيني السوفياتي في عام  ،1969والغزو السوفياتي
ألفغانستان في عام  ،1979مع الواليات المتحدة ،كذلك ،تعاون مجلس
«تشوبيتسو» مع وكالة األمن القومي األميركية لمراقبة اتصاالت القوات
ً
انطالقا من قاعدة «واكاناي» في «هوكايدو»ّ ،
فتبين أن
الجوية السوفياتية
طائرات مقاتلة روسية أسقطت طائرة ركاب كورية في  1سبتمبر .1983
مع ذلك ،ال تزال نقاط ضعف اليابان في مجال األنظمة االستخبارية
قائمة ،ويمنع بعضها تبادل المعلومات االستخبارية مع الدول األخرى،
ولتحسين طريقة حماية األسرار الوطنيةّ ،
أقرت الحكومة اليابانية «قانون
حماية األسرار الخاصة» في عام  ،2013فكان هذا القانون األول من نوعه
للتعامل مع مواد شديدة السرية في مجال الدفاع والدبلوماسية ومع
النشاطات الضارة واإلرهابية.
تلتزم جميع الـ ــوزارات والــوكــاالت اليابانية بذلك الـقــانــون ،وتصل
العقوبة القصوى بحق ّ
مسربي األسرار إلى السجن لعشر سنوات ،وعلى
ّ
المستوى الدولي ،وقعت الحكومة على «قانون حماية األسرار العرضي»
مع الواليات المتحدة في عام  ،1954و»اتفاقيات األمن العام للمعلومات
العسكرية» مع الواليات المتحدة في عام  ،2007ومع أستراليا في عام
 ،2012ومع المملكة المتحدة في عام  ،2013ومن المتوقع أن يضمن هذا
الخليط من القوانين الداخلية والمعاهدات الدولية تقاسم المعلومات
األمنية مع تحالف «العيون الخمس» في نهاية المطاف.
سيكون تقديم صور األقمار االصطناعية واإلشــارات العسكرية إلى
ً
ً
كاف لالنضمام إلى
تحالف «العيون الخمس» شرطا ضروريا
لكن غير ٍ
ً
التحالف ،إذ يرتكز جوهر هذا التحالف أصال على «اتفاقية استخبارات
ّ
االتصاالت البريطانية األميركية» التي ركزت في الماضي على استخبارات
اإلشارات ضد السوفيات والكتلة الشرقية.
يراقب مقر استخبارات الدفاع اإلشــارات العسكرية في الخارج ،لكن
ال ُي َ
سمح بجمع اإلشــارات غير العسكرية في اليابان أو أي بيانات من
اإللكتروني ،حيث تستطيع وكالة الشرطة الوطنية أن تراقب
الفضاء
ً
ً
اإلشارات خدمة للتحقيقات الجنائية حصرا ،لكن ما من جهاز استخباري
بشكل دائم،
ياباني لجمع اإلشارات والمعلومات االستخبارية السيبرانية
ٍ
فالدستور الياباني يحمي خصوصية االتصاالت وال يسمح للحكومة
بالمشاركة في العمليات االستخبارية المحلية.
إذا اتفقت اليابان وتحالف «العيون الخمس» على تقاسم المعلومات
ً
االستخبارية مستقبال ،يجب أن تدرك طوكيو أن نشاطاتها االستخبارية
غير الناضجة وقيودها القانونية الصارمة قد تعوق فرص انتسابها
إلى التحالف.
* «منتدى شرق آسيا»

بني مسجد عثمان بن مظعون في منطقة الشامية قطعة
( )٧في عام  ،١٩٦٧وخــال  ٥٤سنة صلى الكثير من سكان
الشامية فـيــه ،وبعضهم انتقل إلــى رحـمــة الـلــه ،كما عمل
فيه كثير من األئمة والمؤذنين ،ويعتبر هذا المسجد من
المساجد القديمة في منطقة الشامية.
وف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة قـ ــررت وزارة األوقـ ـ ــاف ه ــدم هــذا
المسجد وبناء مسجد جديد بتبرع من أحد المحسنين أو
المحسنات ،وكان الدافع لهدم المسجد كما ترى الوزارة أن
بنيته التحتية قد تأثرت عندما تم بناء الجسر المالصق
للمسجد الذي يتجه إلى الجهراء ،وأن المسجد غير صالح
لالستخدام حرصا على حياة المصلين.
إذا كان هذا هو السبب في هدم المسجد فال شك أن وزارة
األوقاف هي أدرى بذلك ،لكن ما نمى إلى علمي أن المصلين
كانوا يقومون بالصالة فيه منذ أكثر من ثالث سنوات بعد
بـنــاء الجسر حتى قبل هــدمــه فــي األسـبــوع الـمــاضــي ،ولم
يلحظوا أي تصدع في جدرانه.
وما دعاني للكتابة عن هذا المسجد القديم هو ضرورة
المحافظة على المساجد القديمة في الكويت وترميمها
بين وقت وآخر ،علما أن المسجد يتكون من دور واحد فقط،
ً
وقد يكون صالحا للصالة لمدة أطول ،فإذا كان أي شخص
يريد التبرع ببناء مسجد فهناك الكثير من الدول المحتاجة
للمساجد أو لدور األيتام أو المدارس يمكن التبرع لها ،وال
يجوز أن يهدم أي مسجد صالح للصالة فقط لكتابة اسم
المحسن أو المحسنة بل يجب االحتفاظ بالمساجد القديمة.

السفير الهادئ
بعد ان أكمل فترة عمله كسفير لبالده لدى دولة الكويت
ح ــزم األخ الـسـفـيــر مـحـمــد ع ـلــي م ــؤم ــن سـفـيــر جـمـهــوريــة
جيبوتي الشقيقة حقائبه للمغادرة بعد أن ودع المسؤولين
كما تقتضي األصول الدبلوماسية.
عرفت سعادة السفير الذي يتصف بالهدوء واالبتسامة
الـتــي تعلو شفتيه منذ زم ــن ،فهو يـقــوم ب ــأداء الــواجـبــات
االجتماعية تجاه العديد من أبناء الشعب الكويتي عندما
كان يزورهم في الدواوين لتهنئتهم في المناسبات كاألعياد
أو في رمضان أو لتقديم العزاء.
وال شك أن السلك الدبلوماسي سيفتقده كما سيفتقده
معارفه من الكويتيين وغيرهم ،فكل سفير تنتهي مهمته
وعمل بإخالص لتوثيق العالقات بين بالده ودولة الكويت
وعمل بجد وإخالص يستحق التقدير واالحترام.
أتمنى لــأخ محمد علي مؤمن وأســرتــه الكريمة عــودة
حميدة ورحلة موفقة ،وسيظل أحباؤك يذكرونك بالخير
وصـ ــادق الـمـحـبــة أن ــت واألسـ ــرة الـكــريـمــة ،وال ـلــه يحفظكم
بكريم عنايته.

الرأي العام األميركي
و«معاداة السامية»
جيمس زغبي*

إيدي راما*

مسؤولية «الناتو» عن إنقاذ األفغان
ُوجهت الكثير من أصابع
االتهام مقابل عدد
ال يكفي من األيادي
المرفوعة للدفاع عن
البشرية ،والمبدأ التأسيسي
للناتو هو أن الهجوم
على المرء هو هجوم على
الجميع ،وبالمبدأ نفسه
يجب أن يواجه الجميع
التحدي اإلنساني الكبير
الذي تركه الناتو وراءه في
أفغانستان.

من الصواب أن
ألبانيا كانت أول
دولة في العالم
توفر المأوى آلالف
الالجئين الفارين
من «طالبان»

بصعوبة َ
تبقى القليل من الصفحات المشرفة
في تاريخ ألبانيا بعد دورها البطولي في التصدي
لعمليات اإلب ــادة التي تعرض لها يهود أوروبــا،
خالل الحرب العالمية الثانية ،ولم يطلب أحد من
أجدادنا المخاطرة بحياتهم ،والتضحية بها في
كثير من األحيان ،إلنقاذ الناس من الهولوكوست،
ومع ذلك فقد فعل ذلك عدد ال يحصى من األلبان
مسلمين ومسيحيين وملحدين ،وبفضل قانون
الـشــرف األلـبــانــي ،ال ــذي يطالبنا جميعا بتوفير
المأوى للغرباء المحتاجين ،كانت ألبانيا الدولة
الــوح ـيــدة فــي أوروب ـ ــا ال ـتــي ك ــان ع ــدد مواطنيها
اليهود في نهاية الحرب أكثر مما كان في بدايتها.
مـ ـب ــاش ــرة ب ـع ــد ت ـل ــك ال ـت ـض ـح ـي ــات ،ت ـعــرض ـنــا
لالضطهاد بصورة مباشرة ،فبعد أن تغلبنا على
أعــدائـنــا فــي ال ـخــارج ،واجـهـنــا فــي الــداخــل نظاما
بالقدر نفسه من الشراسة :نظام شمولي قمعي قام
بسجن وتعذيب وقتل من اعتبرهم أعداء.
لقد ذقنا م ــرارة مــا يقاسيه شعب أفغانستان
اليوم بسبب تعزيز طالبان لسلطتها في جميع
أنحاء البالد ،فقد عشنا في دولة أغلقت حدودها،
واض ـط ـهــدت الـمـنـشـقـيــن وعــائــات ـهــم ،تـمــامــا كما
ُي ـتــوقــع أن تفعله حــركــة طــال ـبــان مــع خصومها،
ولـمــا يـقــرب مــن  50عــامــا ،كنا نطمح إلــى التمتع
بالحرية التي تذوقها األفغان على مدار العشرين
ع ــام ــا ال ـم ــاض ـي ــة ،والـ ـت ــي م ــن ال ـم ــؤك ــد اآلن أنـهــم
سيخسرونها.
وألبانيا اليوم عضو في حلف الناتو ،وتتمتع
بمزايا الـتـعــاون وتتقاسم أع ـبــاء ه ،وبالنظر إلى
تــاري ـخ ـنــا ،م ــن الـ ـص ــواب أن ـن ــا ك ـنــا أول دولـ ــة في
العالم توفر المأوى آلالف الالجئين الفارين من
طالبان ،وينبغي أن يعترف جميع أعضاء الناتو
بمسؤوليتهم.
ن ـعــم ،ه ـنــاك أسـئـلــة مـهـمــة ح ــول مــا ي ـحــدث في
أفغانستان ولماذا ،وكيف ستشكل األحداث الحالية
مستقبل حلف الناتو ،ولكن رغم أنه من الضروري
إجراء محادثات نزيهة ،فإنه ال يوجد سوى شيء
واحد يجب القيام به اآلن :العمل معا إلنقاذ أكبر
عــدد ممكن مــن األرواح ،ويـجــب أن نتمسك بقيم
حـلــف شـمــال األطـلـســي وتتقاسمها فيها جميع
الدول الديموقراطية ،وهذا يعني أال ندير ظهورنا
لألشخاص الــذيــن تتعرض حياتهم اآلن للخطر
ألنهم وثقوا بنا.
فحتى أيام قليلة مضت ،كان أعضاء الناتو هم
المصدر الرئيس للدعم الموجه للشعب األفغاني،
وال يمكننا أن نتراجع مثل الظالل ،ونتخلى عن
ُ
المثل ،والمبادئ ،وما قطعناه من وعود بتحقيق
الحرية والديموقراطية على مدى عقدين من الزمن،
ـوى تـحــالــف عـسـكــري في
وال يمكن أن يصبح أق ـ ُ ُ
المثل في ظل ما تواجهه من
العالم ،أنشئ لدعم تلك
ً
ً
تهديد باستخدام القوة ،وقوة المثال ،كيانا ضعيفا
فــي أعين الشعب األفـغــانــي ،وماليين األشخاص
في أماكن أخرى ممن يتوقون للعيش في منطقة
حرة وعادلة ،ومجتمع ديموقراطي ،ويجب علينا

جميعا ،أن نمنح األمــل وال ـمــأوى وحـيــاة جديدة
لجميع أول ـئــك الــذيــن وث ـقــوا بـنــا ،وعـمـلــوا معنا،
وكافحوا من أجل وعد المستقبل الذي كنا نمثله.
عـنــدمــا وافـقـنــا عـلــى إي ــواء الــاجـئـيــن األف ـغــان،
فعلنا ذلك ألننا نتعامل بجدية مع التزاماتنا تجاه
حلفائنا ،ولكن األهم هو أننا فعلنا ذلك ألننا من
ُ
نحن ،وقبل  30عاما فقط ،كنا األفغان على ساحل
البحر األدرياتيكي ،نحاول يائسين الهروب من
"طالبان الحمراء" في تيرانا ،والتي فتحت أبوابنا
خــال حــرب كوسوفو إليــواء نصف مليون الجئ
هــارب مــن التطهير العرقي فــي صربيا ،فــي عهد
سلوبودان ميلوسيفيتش ،ونحن على دراية جيدة
بجميع جوانب االستبداد ،سواء عندما يترك في
أيدي نظام وحشي أو عندما نسعى إلى بناء حياة
جــديــدة بصفتنا الجـئـيــن فــي ب ـلــدان أخـ ــرى .لقد
علمتنا هــذه التجارب أنــه ليس الخطر هو الذي
يخلق الخوف ،بل الخوف هو الذي يخلق الخطر.
إن ألبانيا ليست دولة كبيرة وال غنية ،وليست
منفصلة عن الحقائق المعقدة ألوروب ــا ،بما في
ذلك النظر إلى الهجرة في كثير من األحيان على
أنها عبء ،فنحن نعلم أن الخوف من الغرباء يؤثر
على االقتراع ،واالنتخابات ،والتزامات األحــزاب،
والسياسيين ا لــذ يــن يسعون للفوز بالمناصب،
ونحترم الخيارات الصعبة التي يتعين على جميع
الـبـلــدان األخ ــرى ات ـخــاذهــا ،ول ـكــن ،عـنــدمــا نــواجــه
خياري الحياة أو الموت المتعلقين باألشخاص
الذين نلتزم بمساعدتهم ،يصبح طريقنا واضحا.
إن اإلخ ـفــاق فــي الـتـصــرف اآلن يعني أن ندير
ظهورنا لتاريخنا وننسى ما تعلمناه من مآسي
القرن الماضي ،وسيكون ذلك إهماال لذكرى العديد
مــن الـجـنــود الـقـتـلــى ،ومـحــو التضحيات الـتــي ال
حصر لـهــا ،والـتــي قــدمــت على مــدى  20عــامــا في
ُ
ميدان القتال ،في حين ت َذكر حركة طالبان والقسوة
التي تجسدها اإلنسانية ،مرة أخرى ،بأن الشر ال
ً
يموت أبدا.
إن ألبانيا مستعدة لتحمل نصيبها من العبء
الــذي يجب أن تتحمله معها جميع دول الناتو،
لكني أتساءل اآلن :إذا كانت حتى ألبانيا ،العضو
األف ـقــر فــي الـحـلــف ،تستطيع إدارة نصيبها من
ال ـعــبء ،فـمــن ال ــدول األع ـضــاء األخ ــرى فــي الناتو
التي ال تستطيع ذلك؟ وأي عذر سياسي يمكن أن
ً
يكون قويا بما يكفي إللحاق الهزيمة بالتزاماتنا
اإلنسانية األساسية؟
لقد ُوجهت الكثير من أصابع االتهام مقابل عدد
ال يكفي من األيادي المرفوعة للدفاع عن البشرية،
والـمـبــدأ التأسيسي للناتو هــو أن الهجوم على
الـمــرء هــو هجوم على الجميع ،وبالمبدأ نفسه،
يجب أن يواجه الجميع التحدي اإلنساني الكبير
الذي تركه الناتو وراءه في أفغانستان.
* رئيس وزراء ألبانيا.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

حين أعلنت شركة «بن آند جيريز» الشهيرة لآليس كريم
أ نـهــا لــن تمنح فــي ع ــام  2022ترخيصها ببيع منتجاتها
فــي األراض ــي الفلسطينية المحتلة ،توقع البعض انطالق
كل الـشــرور من قمقمها ،لكن بعد رد مبدئي مبالغ فيه من
إسرائيل وأنصارها األميركيين ،تالشت القصة إلى حد كبير
من دورة األنباء ،إال أن هذا ليس نهاية القصة ،بل بداية دراما
ستستمر سنوات قادمة.
وكـ ــادت االسـتـجــابــة اإلســرائـيـلـيــة الــرسـمـيــة أن تبلغ حد
المزايدة بين الزعماء اإلسرائيليين ،كي يتفوق بعضهم على
بعض في التعبير عن النقمة ،فقد وصف الرئيس اإلسرائيلي
قــرار الشركة بأنه مسعى «لتقويض وجــود دولــة إسرائيل
في حد ذاته» و«صيغة جديدة من اإلرهاب» ،ووصف آخرون
مخز لمعاداة السامية التي تدافع عنها
القرار بأنه «استسالم
ٍ
حركة تسعى لفرض عقوبات بهدف تدمير دولة إسرائيل»،
وأعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أنها ستطلب من 35
ً
والي ــة أمـيــركـيــة لــديـهــا حــالـيــا تـشــريـعــات مـنــاهـضــة لحركة
تطالب بسحب االستثمارات وفرض العقوبات أن تطبق هذه
التشريعات بفرض عقوبات على شركة «بن آند جيريز» ،وأعلن
عدد من المسؤولين األميركيين المنتخبين ،تحت ضغط من
بعض الجماعات األميركية المؤيدة إلسرائيل ،أنهم يراجعون
الخيارات المتاحة ،لكن لم يتم حتى اآلن إال القليل.
ويتعين إمـعــان النظر وال ــرد على االتـهــامــات المحمومة
بـمـعــاداة الـســامـيــة ،فـمــن الـجــديــر بــالــذكــر أن شــركــة «ب ــن آنــد
جيريز» لها تاريخ طويل في دعم قضايا العدل االجتماعي
ولديها مجلس إدارة يصوغ سياسات الشركة وفق ما يراعي
قضايا تمتد من تغير المناخ إلى الظلم العنصري ،وعلى مدار
سنوات ،نادى نشطاء في والية فيرمونت حيث المقر الرئيس
للشركة ،وعلى مستوى البالد ،مطالبين الشركة بهذه الخطوة
مشيرين إلى أن سياسات إسرائيل في األراضي المحتلة ال
تتسق مع رسالة «بن آند جيريز» في العدل االجتماعي ،ثم
وافقت الشركة اآلن على هذا الطلب ،واتخذت خطوة شجاعة
بسحب منتجاتها من المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة
الغربية.
بن كوهين وجيري غرينفيلد ،مؤسسا الشركة،
أشار
فقد
ُ
في مقال رأي ،نشر في نيويورك تايمز الشهر الماضي ،إلى
أن العدل وحقوق اإلنسان واحـتــرام القانون الدولي هو ما
دفعهما إلــى التحرك ال كراهية إســرائـيــل ،وليس بناء على
توجيه مــن حركة لسحب االسـتـثـمــارات وفــرض العقوبات،
ً
وب ـ ــدال م ــن مـعــالـجــة ق ـضــايــا االحـ ـت ــال وم ــا يـصــاحـبـهــا من
انتهاكات ،يعملون على معاقبة وانتقاد كل من يجرؤ -مثل
بن آند جيريز -على قول إن ضميرهم يأبى عليهم االستمرار
في المساهمة في هذه االنتهاكات.
وفــي السنوات القليلة الماضية ،ضخت إسرائيل مئات
الـمــايـيــن مــن الـ ـ ــدوالرات فــي حـمـلــة تـسـعــى لـجـعــل مقاطعة
ً
إســرائـيــل أم ــرا غير قــانــونــي ،لكن هــذه الحملة لــم تـحــرز إال
القليل من النجاح ،وحتى اآلن ،سنت  35والية أميركية قوانين
تستهدف هــذا ،لكن هــذه القوانين لــم تصمد أمــام الطعون
القضائية الـتــي قــدمــت ضــدهــا ألنـهــا تنتهك حــريــة التعبير
ً
عن الرأي ،وكل أسبوع تقريبا ،يؤكد طالب في جامعة ما ،أو
زعماء هيئة دينية ما ،نقدهم إلسرائيل بسبب انتهاكاتها
للحقوق.
كما تخسر إســرائـيــل فــي حلبة الـسـجــال فــي ال ــرأي العام
األم ـي ــرك ــي وخ ــاص ــة وس ــط «الــدي ـمــوقــراط ـي ـيــن» ،ف ـقــد كشف
استطالع للرأي أجــراه المعهد األميركي العربي عن وجود
نسبة من األميركيين يدعمون نقد سياسات إسرائيل أكبر
من نسبة الذين يعارضون هذه االنتقادات ،فقد أكد  %43من
الناخبين األميركيين حق المعارضين لسياسات االستيطان
في المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل ،في مقابل  %26ال
يرون هذا ،والنسبة وسط «الديموقراطيين» أكبر.
وه ـن ــاك  %49م ــن األم ـيــرك ـي ـيــن يـتـفـقــون م ــع م ــوق ــف «بــن
آنــد جيريز» الـخــاص بسحب منتجاتها مــن المستوطنات
اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ،في حين يعارض هذا
الموقف  ،%31ووسط «الديموقراطيين» ،تبلغ نسبة المؤيدين
لموقف الشركة  ،%65في حين تبلغ نسبة المعارضين .%18
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

٧.٤٥٨

٦.٨١٣

٥.٥٣٢

2.٣٩٨ 2.٧٩٨ 3.٣٢٤

هيئة األسواق تقترح تشريع قانون للتمويل الجماعي
ضمن  7مقترحات قدمتها إلى الحكومة لالرتقاء بالسوق المالي
محمد اإلتربي

تسريع التشريعات
ذات الصلة بسوق
أدوات َّ
الد ْين العام
لتحفيز السيولة

ً
إسـهــامــا فــي تحسين البيئة االقتصادية،
ورفـ ــع بـيـئــة م ـمــارســة ع ـمــل ال ـس ــوق ال ـمــالــي،
رصدت هيئة أســواق المال جملة مالحظات،
وم ــن واق ــع رؤيـتـهــا المستقبلية ومتطلبات
المرحلة المقبلة للوصول إلى غاية التحول
إل ــى مــركــز مــالــي قــدمــت لـلـحـكــومــة مجموعة
م ـق ـتــرحــات نــوع ـيــة لـتـضـمـيـنـهــا ف ــي بــرنــامــج
عملها ،حتى يكون للسوق نصيب من عملية
التطوير واالهتمام.
ومن أبرز المقترحات االستراتيجية التي
ترى الهيئة فيها ضرورة مستقبلية وتصب
ً
في مصلحة السوق عموما لالرتقاء بمكانته
التنافسية:
 - 1ض ـ ـ ــرورة خ ـل ــق سـ ــوق ث ــان ــوي نـشـيــط
ألدوات َّ
الدين العام ،وإشراك القطاع الخاص
في عملية الطرح األولــي ،على أن يعتمد ذلك

السوق على ركيزة أساسية هي إقرار قانون
الدين العام إلضافة أداة مالية تكون غايتها
تحقيق السيولة.
 - 2إيــاء عناية خاصة لتنمية المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،وتوفير سوق ثانوي
لـتـمــويــل وإدراج ه ــذه ال ـم ـشــاريــع وتـسـهـيــل
التخارج منها أو دخول المساهمين إليها.
 - 3تشريع قانون للتمويل الجماعي لما له
من فوائد وانعكاسات إيجابية.
 - 4ضـ ــرورة تــوفـيــر بـيـئــة مــائـمــة لتعزيز
أرباح الجهات الحكومية المستثمرة في سوق
الـمــال عبر رفــع مستويات الشفافية وإدراج
الشركات الحكومية ذات القيمة المضافة دون
اإلخ ــال أو الـتـعــرض أو الـمـســاس بــالـثــروات
الطبيعية والسيادية للدولة.
 - 5أهـمـيــة رف ــع تــرتـيــب دول ــة الـكــويــت في

م ــؤش ــرات التنافسية الـعــالـمـيــة وخـلــق بيئة
اس ـت ـث ـم ــاري ــة جـ ــاذبـ ــة ك ــأح ــد أه ـ ــم ال ـم ـح ــاور
ً
واألولويات استنادا لما تحقق وفق مؤشرات
التنافسية وسهولة ممارسة أنشطة األعمال
وك ــذل ــك ال ـت ـجــربــة ال ـن ـمــوذج ـيــة لخصخصة
البورصة.
 - 6تــأكـيــد أهـمـيــة االس ـت ـمــرار فــي التحول
ال ــرق ـم ــي ل ـت ـســريــع األعـ ـم ــال وت ـي ـس ـيــر تـقــديــم
الخدمات وتقليص النفقات التشغيلية.
 - 7الـتــأكـيــد عـلــى شـمــول ال ـقــانــون  7لعام
 2010على التنظيم التشريعي لعمليات إصدار
وتسويق أدوات الدين كالسندات والصكوك
م ــن جــانــب ال ـح ـكــومــة والـ ـ ـ ــوزارات والـهـيـئــات
والمؤسسات العامة والشركات العامة التي
ً
تمتلك فيها الحكومة حصصا.
ً
وإجـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاال ،ت ـ ـع ـ ـكـ ــس تـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات

خدمات الهيئة خارج
تطبيق «سهل»
والمالحظات من الجهات الرقابية من منطلق
خ ـبــرات ـهــا ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـ ــذي تـ ـت ــواله خـطــوة
إيجابية في اتجاهين ،األول يتمثل في معرفة
رؤية كل جهة وتطلعاتها المستقبلية لترقية
ً
البيئة االقتصادية عموما ،واآلخــر هو منح
الجهات الفنية المتخصصة مساحة تحدد
من خاللها أولوياتها ومتطلباتها التشريعية
والـفـنـيــة لتحقيق تـنــاغــم بـيــن عملها وخطة
عمل الحكومة.

أوضحت هيئة أسواق المال للجهات
الحكومية المعنية بالتحول الرقمي،
أن ه ـن ــاك ص ـعــوبــة ف ــي إدراج خــدمــات
الهيئة حاليا ضمن التطبيق اإللكتروني
الموحد «سهل» ،لكون خدمات التطبيق
تـخــص األفـ ــراد بشكل أســاســي ،إضــافــة
إلى أن طبيعة عمل الهيئة بشأن السوق
ال ـمــالــي مـخـتـلـفــة ،ول ـهــا ضــوابــط ونظم
قانونية خاصة.

حيدر لـ ةديرجلا :.خالف القانون لتحصل مشروعات صغيرة حرمت من أفضلية المناقصات

على تمويل أو قرض عقاري!

شركات كبيرة تنافس في العطاءات

«يجب إعادة النظر في التصديق على عقود اإليجار في السكن الخاص»
●

سند الشمري

قال نائب رئيس اتحاد وسطاء
ال ـع ـقــار ع ـم ــاد ح ـي ــدر ،إن الـجـهــات
ُ
الــرسـمـيــة بتغطية قــانــونـيــة تمكن
المخالف من الحصول على تمويل
أو قرض عقاري رسمي وقانوني.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ح ـ ـيـ ــدر ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
لـ«الجريدة» ،أن هناك ثالث مخالفات
تـســاعــد م ــاك ال ـع ـقــارات للحصول
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــرض الـ ـعـ ـق ــاري مـ ــن أح ــد
البنوك ،وفي حال عدم وجود هذه
المخالفات لن تحصل على القرض.
وأوضح أن المخالفة األولى في
(ال ـب ـنــاء وال ـتــأج ـيــر) ف ـب ـنــاء الـشـقــق
وال ـت ـق ـس ـي ـمــات ال ــداخ ـل ـي ــه ل ـ ــأدوار
ومخالفات البناء بتحويل السكن
الخاص إلى عقار مؤجر وتحصيل
إيرادات غير قانونية وغير مشروعة
من تلك المخالفات من أهم شروط
الحصول على التمويل العقاري.
وذ ك ــر أن المخالفة الثانية هي
(عقد اإليـجــار فــي السكن الخاص)

على الرغم من أن القانون اليسمح
بالتأجير في السكن الخاص لكن
ال ـم ـحــاكــم ت ـع ـتــرف ب ـع ـقــد اإلي ـج ــار
بالسكن ال ـخــاص وتــأخــذ مركزها
الـقــانــونــي بــل وتـحـمــي تنفيذ هــذا
العقد في القطاع السكني حتى لو
كانت المبالغ المحصلة من مباني
وعـقــود اإلي ـجــار مخالفة ،وناهيك
ع ــن هـ ــذا ك ـلــه ال ـب ـن ــوك ت ـط ـلــب عقد
اإليجار في السكن الخاص (القسائم
أوب ـي ــوت الـحـكــومــة) وت ـع ـتــرف فيه
وبــاإليــرادات كمصدر لسداد قسط
ً
القرض حتى لو كان العقد وهميا،
وه ـ ــذا ي ـح ــدث ف ــي ب ـعــض األح ـي ــان
ً
ب ـس ـب ــب ع ـ ــدم ت ــأك ــد ال ـب ـن ــك ف ـع ـل ـيــا
بالكشف على العقار.
وفيما يخص المخالفة الثالثة
أشار حيدر إلى (قرض اإلجارة في
البنوك اإلسالمية) ففي هذه الحالة
يـتــم تـحــويــل الـعـقــار الـمـخــالــف من
البائع إلى المشتري الجديد داخل
البنك بدون التحويل ونقل الملكية
في التسجيل العقاري وعــدم طلب

شهادة أوصاف من البلدية للتأكد
من خلو العقار من أي مخالفات ألن
المالك البنك وتم تغيير عقد اإلجارة
مـ ــن ع ـم ـي ــل إل ـ ــى ع ـم ـي ــل آخ ـ ـ ــر ،مـمــا
يحفز المضاربين والمخالفين في
البناء على اختيار قــرض اإلجــارة
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه ب ـس ـبــب وج ــود
مخالفات في البناء.
وأكـ ـ ـ ــد أنـ ـ ــه عـ ـل ــى بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
المركزي التعميم على جميع البنوك
مع كل عملية إقراض عقاري بطلب
شهادة أوصــاف من بلدية الكويت
تثبت خلو العقار من المخالفات،
وعلى الجهات المعنية والمحاكم
إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي ال ـت ـصــديــق على
عقود اإليـجــار فــي السكن الخاص
مـ ـ ـ ــادام ع ـق ــد اإليـ ـ ـج ـ ــار فـ ــي ال ـس ـكــن
الـخــاص يخالف الـقــانــون فــي حال
وجــود رغبة صــادقــة للقضاء على
ال ـم ـخ ــال ـف ــات ب ـك ــل أن ــواعـ ـه ــا وع ــدم
تشجيع المخالفين بالحصول على
القرض أو التمويل العقاري.

عماد حيدر

●

جراح الناصر

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» عــن
منافسة شركات كبيرة لشركات صغيرة
ومتوسطة عبر الدخول في المناقصات
وتقديم العطاءات بتراخيص لشركات
تابعة لها تصنيف كمشروع صغير؛
للحصول على أفضلية المبادرين.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،إن مـ ـ ـب ـ ــادري
الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـي ــرة ح ــرم ــوا مــن
مناقصات عدة واألفضلية لهم بنسبة
 20فــي الـمـئــة ،موضحة أنـهــم يشكون
من تلك المنافسة غير السوية السيما
أن الـ ـش ــرك ــات ال ـك ـب ـي ــرة ت ـم ـلــك رؤوس
أم ــوال ضخمة تمكنها مــن تنفيذ تلك
ً
المشاريع بأقل األربــاح ،ضاربة مثاال
أنــه فــي حــال تـقــدم الـمـشــروع الصغير
في العطاء وقــدم مبلغ  10آالف دينار
فإن الشركة الكبرى ستضع مبلغ 100
ألف ،متسائلة أين العدالة في التقديم؟
وتـ ـ ـخ ـ ــوف أصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـمـ ـش ــروع ــات
م ــن م ــزاح ـم ــة الـ ـش ــرك ــات ال ـك ـب ــرى لـهــم
ف ــي ال ـم ـش ــاري ــع الـمـسـتـقـبـلـيــة وم ـن ـهــا،
م ـش ــروع تـجـهـيــز م ـســاحــة مــؤق ـتــة من
األرض في منطقة الصبية الستقطاب
شــاحـنــات الــوج ـبــات الـســريـعــة (Food
 )Trucksوإن ـشــاء سينما س ـيــارات من

خ ــال أص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
والـمـتــوسـطــة ،وغـيــرهــا مــن المشاريع
ً
ً
ال ـت ــي س ـت ـط ــرح م ـس ـت ـق ـبــا خ ـصــوصــا
أن ال ـقــانــون مـنــح ام ـت ـيــازات لـمـبــادري
ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة
عبر منح التمويل واألرا ضـ ــي بنسبة
 10فــي المئة مــن المناطق الصناعية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة إلـ ـ ــى جــانــب
تخصيص مقرات ومساحات ايجارية
مخفضة.
وطــال ـبــوا بـتـعــديــل بـعــض الـثـغــرات،
الـ ـت ــي ت ـس ـب ـب ــت بـ ـم ــزاحـ ـم ــة الـ ـش ــرك ــات
الصغيرة ،السيما أن الصندوق الوطني
لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة أعلن في السابق أنه سيتم
وض ــع نـظــام لجعل الـمـنــاقـصــات التي
تقل عــن  75ألــف ديـنــار بشكل رئيسي
م ــن ن ـص ـيــب الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة
ً
والـمـتــوسـطــة ،الفـتــا إلــى إسـنــاد نسبة
 10ف ــي ال ـم ـئــة م ــن قـيـمــة ه ــذه الـعـقــود
ألصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
والمتوسطة ،إذ سيفتح هــذا التعديل
ال ـم ـجــال أم ــام ال ـم ـشــروعــات الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة لـلـمـشــاركــة ال ـفــاع ـلــة في
االقتصاد.
وك ــان مـجـلــس األم ــة أق ــر لتعديالت
قــانــون الـمـنــاقـصــات الـعــامــة 2016/49

أع ـط ــى ف ــرص ــة ك ـب ـيــرة لــاس ـت ـفــادة من
اإلن ـفــاق الحكومي وال ــذي يعتبر أحد
مرتكزات الصرف الرئيسية باالقتصاد
المحلي ،وأن هذه التعديالت تهدف إلى
خـلــق وفـتــح أس ــواق جــديــدة ألصـحــاب
ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة
في التسابق نحو المشروعات الكبرى،
بعد أن كانوا ال يملكون ميزة المنافسة
عليها.
كما حدد قانون المناقصات العامة
بعض االمتيازات ألصحاب المشروعات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ،لـ ـك ــن ه ــذه
االمتيازات بقيت دون مستوى الطموح
الـمــأمــول ،لــذلــك صــدر الـقــانــون رقــم 74
بتعديل القانون رقــم  49لسنة ،2016
الذي أضاف امتيازات أخرى ألصحاب
ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة
بـ ـج ــوان ــب م ـع ـي ـنــة م ـث ــل إع ـف ــائ ـه ــم مــن
رســوم شــراء المناقصات ،والتعاقدات
المباشرة مع الجهات الحكومية ،كما
منحهم أفضلية الشراء بنسبة  20في
المئة.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تباين أداء المؤشرات ...و«السعودي» ينفرد بمكاسب كبيرة

صعود «اإلمارات» و«الكويت» و«عمان» وتراجعات محدودة في «قطر» و«البحرين»
●

علي العنزي

مال أداء مؤشرات أسواق المال
بدول مجلس التعاون الخليجي
إل ــى اإليـجــابـيــة والـتـبــايــن خــال
تعامالت األسـبــوع الماضي ،إذ
انـتـهــت إل ــى مـكــاســب أسـبــوعـيــة
لخمس م ــؤ ش ــرات ،بينما خسر
م ــؤش ــران ف ـقــط ،وكــانــت الـقـيــادة
والصدارة لمؤشر سوق األسهم
ال ـس ـع ــودي «ت ــاس ــي» الـ ــذي ارت ــد
بـقــوة ورب ــح نسبة كبيرة كانت
 1.7في المئة تاله مؤشرا سوقي
اإلمارات أبوظبي ودبي ،إذ حققا
ن ـس ـبــة م ـت ـس ــاوي ــة هـ ــي  0.4فــي
المئة ،بينما ربح مؤشرا بورصة
الـكــويــت الـعــام ومــؤشــر بورصة
عمان نسبة  0.3في المئة وكانت
الخسارة من نصيب سوقي قطر
وال ـب ـح ــري ــن وب ـن ـس ــب مـ ـح ــدودة
كــانــت ع ـلــى ال ـتــوالــي  0.3و 0.2
في المئة.

ارتداد «تاسي»
ب ـعــد أس ـب ــوع واحـ ــد ف ـقــط من
عمليات جني األرب ــاح والتلون
بـ ــال ـ ـلـ ــون األح ـ ـم ـ ــر ع ـ ـ ــاد م ــؤش ــر
«ت ـ ــاس ـ ــي» وه ـ ـ ــو مـ ــؤشـ ــر س ــوق
األسهم السعودي الرئيسي إلى

م ـس ــاره ال ـصــاعــد وق ـف ــز بنسبة
ً
ً
 1.7في المئة محققا ارتفاعا ب
 191.28نقطة ليقفل على مستوى
ً
 11319.87نـقـطــة م ـق ـتــربــا مــرة
أخرى من أعلى مستوياته ،إذ ال
يفصله ســوى  100نقطة ليبلغ
مستواه القياسي السابق آلخر
ً
 13عاما عند  11450نقطة.
ودع ـ ـ ـمـ ـ ــت م ـ ـكـ ــاسـ ــب أس ـ ـعـ ــار
الـ ـنـ ـف ــط أداء مـ ــؤشـ ــر «تـ ــاسـ ــي»
خالل األسبوع كما شهد انتهاء
مؤشرات «إم إس سي آي» جميع
ت ـغ ـيــرات ـهــا ع ـلــى أوزان ال ـســوق
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ،مـ ـم ــا رف ـ ـ ــع م ـع ــدل
ال ـس ـيــولــة م ـقــارنــة م ــع األس ـبــوع
األسبق ،وينتظر السوق تقديرات
بيانات الربع الثالث ،الذي دخل
ً
شهره الثالث مما يعطي مؤشرا
ً
واضحا ألداء هذا العام لألسهم
السعودية ،التي من المنتظر أن
ت ـكــون قـيــاسـيــة ،لـكــن ألى م ــدى،
ف ــاالرتـ ـف ــاع ــات ك ـب ـي ــرة بــأس ـعــار
األسهم ومكاسب السوق بلغت
 30ف ــي الـمـئــة مـنــذ ب ــداي ــة الـعــام
وشـهــر أغسطس حقق «تــاســي»
ً
نموا بنسبة  2.8في المئة.

مؤشرا اإلمارات
للمرة األولــى يتعادل مؤشرا

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـحـســن أس ـعــار
النفط خــال األس ـبــوع الماضي
واس ـت ـقــرارهــا ف ــوق مـسـتــوى 70
ً
دوالرا للبرميل.

سوقي اإلم ــارات دبــي وأبوظبي
في نفس نسبة التغير إذ حققا
 0.4ف ــي ال ـم ـئــة تـ ـج ــاوز خــالـهــا
مؤشر سوق دبي المالي مستوى
 2900نقطة وأضاف  12.35نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 2912.37
ً
نقطة منتظرا تدشين «إكسبو
 »2020خالل الشهر القادم ،الذي
ت ـعــول عـلـيــه اإلمـ ــارة الـكـثـيــر في
دفــع نمو اقتصادها ،بينما في
ً
المقابل عاد سريعا مؤشر سوق
ً
أبوظبي المالي األكثر نموا بين
مؤشرات العامل إذ ربح أكثر من
 50فــي الـمـئــة ه ــذا ال ـعــام وأكـمــل
خ ــال األس ـبــوع الـمــاضــي نسبة
 0.4ف ــي ا لـمـئــة أي  27.97نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 7652.98
نقطة.

قطر والبحرين

الكويت وعمان
انـ ـتـ ـه ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
الـ ـك ــوي ــت ال ــرئ ـي ـس ـي ــة إلـ ـ ــى نـمــو
متفاوت خالل األسبوع الماضي،
إذ رب ـ ــح م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق ال ـع ــام
نسبة  0.3في المئة فقط تعادل
 21.76نقطة ليقفل على مستوى
 6813.11نقطة بينما ربح مؤشر
ال ـس ــوق األول نـسـبــة أق ــل بلغت
فقط  0.2في المئة أي  11.64نقطة

لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 7458.81
نقطة ،وربح مؤشر «رئيسي »50
نسبة أكبر بلغت  0.8فــي المئة
ه ــي  46.79ن ـق ـطــة ل ـي ـق ـفــل عـلــى
مستوى  5828.63نقطة.
وتــراجـعــت مـتـغـيــرات الـســوق
من سيولة ونشاط ،لكن بنسب
م ـح ــدودة م ـقــارنــة م ــع األس ـبــوع
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــق ،وفـ ـ ـق ـ ــدت الـ ـسـ ـي ــول ــة

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2021/09/02
االسبوع

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2021/08/26

6.791.35

11.128.59

11.102.66

3.962.51

1.666.54

7.625.01

2.900.02

2021/09/02

6.813.11

11.319.87

11.071.16

3.974.15

1.663.44

7.652.98

2.912.37

نسبة  2.5فــي المئة بينما فقد
ال ـن ـشــاط  6.7ف ــي الـمـئــة وسـجــل
ً
عــدد الـصـفـقــات ارتـفــاعــا بنسبة
مـ ـح ــدودة بـلـغــت  1.1ف ــي الـمـئــة
ووقع السوق بين إقفاالت شهر
ً
أغـسـطــس اإلي ـجــابــي ج ــدا ال ــذي
ح ـقــق الـ ـس ــوق األول م ــن خــالــه
ً
ارت ـفــاعــا بنسبة  3.7فــي الـمـئــة،
ب ـي ـن ـمــا اك ـت ـف ــى الـ ـم ــؤش ــر ال ـع ــام

ب ـن ـس ـبــة  3.1ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وب ـقــى
ال ـســوق الــرئـيـســي عـلــى مكاسب
مـحــدودة بنسبة  1.1فــي المئة،
وانـ ـتـ ـه ــى ال ـ ـسـ ــوق مـ ــن ت ـغ ـي ــرات
مؤشر «إم إس سي آي» إذ خرجت
سيولة مقدارها  26مليون دينار
تلقفها الـســوق دون تأثير على
األسعار في السوق.
وس ـج ــل م ــؤش ــر سـ ــوق عـمــان

ً
ارت ـف ــاع ــا بـنـسـبــة مـمــاثـلــة بلغت
 0.3فــي الـمـئــة ،لكنه لــم يستطع
أن يخترق مستوى  4آالف نقطة
م ـ ــرة أخـ ـ ــرى واك ـت ـف ــى ب ــاإلق ـف ــال
ع ـلــى م ـس ـتــوى  3974.15نقطة
بعد أن ربــح  11.64نقطة ،وكان
مــؤشــر ســوق عـمــان  30الوحيد
الــذي سجل خـســارة خــال شهر
أغسطس وبنسبة  1.6في المئة،

س ـج ــل م ــؤش ــرا س ــوق ــي قـطــر
وال ـب ـح ــري ــن ال ـمــال ـي ـيــن خ ـس ــارة
مـ ـح ــدودة بـلـغــت نـسـبــة  0.3في
الـمـئــة فــي مــؤشــر س ــوق قـطــر إذ
فـقــد  31.5نقطة لكنه بـقــي على
فاصل مريح بينه ومستوى 11
ألف نقطة ،إذ أقفل على مستوى
 11071.16نقطة ،وهو من أنهى
ش ـه ــر أغ ـس ـط ــس ع ـل ــى م ـكــاســب
شهرية بلغت  3في المئة.
في المقابل خسر مؤشر سوق
الـبـحــريــن الـمــالــي نسبة  0.2في
المئة أي  3.1نقاط ليستقر على
مـسـتــوى  1663.44نـقـطــة وبعد
ع ـم ـل ـيــات ج ـنــي أرب ـ ــاح واض ـحــة
ت ـمــت ع ـلــى أس ـه ــم أه ـل ــي متحد
وج ــي إف إت ــش ال ـمــدرج ـيــن في
ب ــورص ـت ــي ال ـك ــوي ــت وال ـب ـحــريــن
ً
بينما جي إف إتش مدرج أيضا
ف ــي ب ــورص ــة دبـ ــي ،وربـ ــح ســوق
البحرين نسبة  3في المئة خالل
شهر أغسطس المنصرم.

ملخص تداوالت السوق الكويتي العام خالل األسبوع المنتهي في 2021/09/02
األسـبـوع

إقفال المؤشر إقفال المؤشر إقفال المؤشر عـدد جـلـسـات
الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة
عـدد الصـفـقـات
الـتــداول
رئيسي 50
األول
العام
(ديـنـار)
(سهـم)

2021/08/26

322.602.045 1.705.243.140

56.679

6.791.35

7.447.17

5.781.84

5

2021/09/02

314.412.374 1.590.359.008

57.280

6.813.11

7.458.81

5.828.63

5

الفرق

21.76

191.28

31.50-

11.64

3.10-

27.97

12.35

الفرق

8.189.671.18- 114.884.132.00-

601.00

21.76

11.64

46.79

0.00

التغير ()%

%0.3

%1.7

%0.3-

%0.3

%0.2-

%0.4

%0.4

التغير ()%

%1.1

%0.3

%0.2

%0.8

%0.0

%6.7-

%2.5-
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

االلتزام بخفض نفقات الموازنة  ...%10مستبعد
• كل قرارات وتصرفات الواقع تناقضه والعجز المقدر  ٦مليارات دينار
•  2.5مليار دينار فائض ميزان المدفوعات خالل 2020
قال «الشال» إن فائض
الميزان السلعي (الفرق بين
قيمتي الصادرات والواردات
السلعية) انخفض إلى نحو
 4.736مليارات دينار من
نحو  10.717مليارات ،أي
بانخفاض  5.981مليارات،
ونسبته نحو .%55.8

 5.29مليارات
تحويالت
العاملين
إلى الخارج

ذكـ ــر «ال ـ ـشـ ــال» انـ ــه بــان ـت ـهــاء
ش ـهــر أغ ـس ـطــس  2021انـتـهــى
الـ ـشـ ـه ــر الـ ـخ ــام ــس مـ ــن ال ـس ـنــة
الـمــالـيــة الـحــالـيــة ،2022/2021
وبلغ معدل سعر برميل النفط
الكويتي لشهر أغسطس نحو
 71.4دوالرا أميركيا ،وهو أعلى
بنحو  26.4دوالرا للبرميل أي
ب ـمــا نـسـبـتــه ن ـحــو  %58.6عن
السعر االفـتــراضــي الجديد في
ال ـمــوازنــة الـحــالـيــة وال ـبــالــغ 45
ً
دوالرا للبرميل ،وأ عـلــى أيضا
بـنـحــو  41.4دوالرا ع ــن مـعــدل
السعر االفتراضي للسنة المالية
ا لـ ـف ــا ئـ ـت ــة وا ل ـ ـبـ ــا لـ ــغ  30دوالرا
للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة
 2021/2020التي انتهت بنهاية
ش ـهــر م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي حققت
لبرميل النفط الكويتي معدل
س ـعــر ب ـلــغ ن ـحــو  43.5دوالرا،
ومـ ـع ــدل س ـعــر ال ـبــرم ـيــل لشهر
أغ ـس ـط ــس  2021أعـ ـل ــى بـنـحــو
 %63.9عن معدل سعر البرميل
للسنة المالية الفائتة ،وأد نــى
بنحو  18.6دوالرا للبرميل عن
سعر التعادل الجديد للموازنة
ً
الحالية البالغ  90دوالرا وفقا
لتقديرات وزارة المالية ،وبعد
إي ـ ـ ـقـ ـ ــاف اس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـ ـ ـ %10
م ــن ج ـم ـلــة اإليـ ـ ـ ـ ــرادات لـصــالــح
احتياطي األجيال القادمة.
ويـفـتــرض أن تـكــون الكويت
حققت إيرادات نفطية في شهر
أغسطس بما قيمته نحو 1.3
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،وإذا افـتــرضـنــا

اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار م ـس ـت ــوي ــي اإلنـ ـت ــاج
واألسعار على حاليهما  -وهو
افـ ـت ــراض ق ــد ال ي ـت ـح ـقــق -فمن
المتوقع أن تبلغ جملة اإليرادات
الـنـفـطـيــة ب ـعــد خ ـصــم تـكــالـيــف
اإلنـتــاج لمجمل السنة المالية
الحالية نحو  15.2مليار دينارا،
وه ـ ــي ق ـي ـمــة أعـ ـل ــى ب ـن ـحــو 6.1
م ـل ـيــارات عــن تـلــك ال ـم ـقــدرة في

الموازنة للسنة المالية الحالية
والبالغة نحو  9.1مليارات .ومع
إضافة نحو  1.8مليار إيرادات
غـ ـي ــر ن ـف ـط ـي ــة ،س ـت ـب ـل ــغ ج ـم ـلــة
إيرادات الموازنة للسنة المالية
الحالية نحو  17مليارا.
وإذا ت ـ ـ ــم اال لـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام ب ـ ـقـ ــرار
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ت ـخ ـف ـي ــض
نـفـقــات ال ـم ــوازن ــة الـحــالـيــة بما

ال يـقــل عــن  ،%10أي تعديلها
إلى ما يقارب نحو  20.7مليار
ديـنــار بعد أن كانت اعتمادات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات عـ ـن ــد نـ ـح ــو 23
مليارا ،فمن المحتمل أن تسجل
الموازنة العامة للسنة المالية
ً
 2022/2021ع ـجــزا قيمته 3.7
مليارات .ولكنه التزام مستبعد
فكل ق ــرارات وتـصــرفــات الــواقــع

 6.9مليارات دينار إجمالي موجودات
«برقان» في النصف األول
تطرق «ال ـشــال» الــى نتائج بنك برقان
حيث أعلن نتائج أعماله للنصف األول من
العام الحالي والتي تشير إلى أن صافي
ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو
 25.16مليون دينار ،بارتفاع قــدره نحو
 1.04مليون أو مــا يـعــادل  %4.3مقارنة
بــالـفـتــرة نـفـسـهــا م ــن ع ــام  2020والـبــالــغ
حينها نحو  24.12مليونا.
ويـ ـع ــود ال ـس ـب ــب ف ــي ارت ـ ـفـ ــاع األرب ـ ــاح
الصافية ،إلــى ارتـفــاع إجمالي اإلي ــرادات
الـتـشـغـيـلـيــة م ـقــابــل ان ـخ ـف ــاض إج ـمــالــي
الـمـصــروفــات التشغيلية .وعـلـيــه ،ارتـفــع
الـ ــربـ ــح ال ـت ـش ـغ ـي ـلــي ل ـل ـب ـنــك (قـ ـب ــل خـصــم
المخصصات) بنحو  6.24ماليين دينار
ً
أو بنسبة  ،%10.3وصوال إلى نحو 67.10
مليونا مقارنة بنحو  60.86مليونا.
وفي التفاصيل ،ارتفع إجمالي اإليرادات
التشغيلية بنحو  4.4ماليين د يـنــار أي
بنسبة  ،%4.1حين بلغ نحو  112مليونا
مقارنة بنحو  107.6ماليين للفترة نفسها
من عام  ،2020وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع
غالبية بنود اإليــرادات التشغلية ،أهمها
بند صافي إيرادات االستثمار بقيمة 9.4
ماليين ،وبنسبة  ،%206.8وكذلك ارتفاع
ب ـنــد إي ـ ـ ــرادات أخـ ــرى بـنـحــو  2.7مـلـيــون،
وبنسبة  %36.3بينما انخفض بند صافي
إي ــرادات الفوائد بنحو  12.5مليونا ،أي
ً
ما نسبته  ،%16.8وصوال إلى نحو 61.5
مليونا ،بعد أن كان عند نحو  74مليونا.
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ان ـخ ـف ــض إج ـمــالــي
المصروفات التشغيلية بقيمة  1.8مليون
دينار أو بنسبة  ،%3.9عندما بلغ نحو
 44.9مليونا مقارنة بنحو  46.7مليونا
وذل ـ ـ ــك ن ـت ـي ـجــة انـ ـخـ ـف ــاض ج ـم ـي ــع ب ـنــود
الـ ـمـ ـص ــروف ــات ،وب ـل ـغ ــت ن ـس ـبــة إج ـمــالــي
ال ـم ـص ــروف ــات الـتـشـغـيـلـيــة إل ــى إجـمــالــي
اإلي ـ ــرادات التشغيلية نـحــو  %40.1بعد

أن كــانــت نـحــو  .%43.4وارت ـف ـعــت جملة
المخصصات بنحو  6.1ماليين أو نحو
 ،%18.8عندما بلغت نحو  38.8مليونا
مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت
عندما بلغت نحو  32.7مليونا .وعليه،
ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو %20
مقارنة بنحو  %16.5خالل الفترة المماثلة
من عام .2020
وت ـظ ـهــر ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة انـخـفــاض
إجـمــالــي م ــوج ــودات الـبـنــك بنحو 160.4
مليون دينار أو ما نسبته  ،%2.3لتبلغ
نحو  6.946مـلـيــارات مقابل نحو 7.106
مليارات في نهاية عام  ،2020وانخفض
ب ـن ـحــو  163م ـل ـيــونــا أي ب ـن ـس ـبــة بـلـغــت
نحو  ،%2.3لــو تمت مقارنته بإجمالي
الموجوداتللنصف األول من عام 2020
حين بلغ نحو  7.109مليارات.
وانـ ـخـ ـف ــض ح ـج ــم م ـح ـف ـظــة الـ ـق ــروض
والسلفيات للعمالء بما قيمته  106ماليين
ً
دينار أي بما نسبته  ،%2.4وصــوال إلى
نحو  4.239مـلـيــارات ( %61مــن إجمالي
الموجودات) مقارنة بنحو  4.345مليارات
( %61.1من إجمالي الموجودات) في نهاية
عام  ،2020وانخفض بنحو  %3.9أي نحو
 172.4مليونا مقارنة بالفترة نفسها من
عام  2020حين بلغ نحو  4.412مليارات
( %62.1من إجمالي الموجودات).
وبـ ـلـ ـغ ــت نـ ـسـ ـب ــة إج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـ ـقـ ــروض
والسلفيات إلى إجمالي الودائع واألرصدة
نـ ـح ــو  %85.5م ـ ـقـ ــار نـ ــة بـ ـنـ ـح ــو .%80
ً
وانخفض أيضا ،بند النقد والنقد المعادل
بنسبة  %7.4أو بنحو  61مليون دينار،
ً
وصوال إلى نحو  758.5مليونا (%10.9من
إجمالي الموجودات) بعد أن كان في نهاية
عام  2020نحو  819.5مليونا ( %11.5من
إجـمــالــي ال ـمــوجــودات) ،وانـخـفــض بنحو
 %18أو بنحو  166.1مليونا مقارنة مع

نـحــو  924.6مليونا ( %13مــن إجمالي
الموجودات) في الفترة نفسها من العام
الماضي.
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات البنك
(من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت
ً
انخفاضا بلغت قيمته  150.8مليون دينار
ونسبته  ،%2.4لتصل إلــى نحو 6.076
م ـل ـيــارات بـعــد أن كــانــت  6.226مـلـيــارات
في نهاية عام  .2020وعند مقارنتها مع
الفترة نفسها من العام السابق ،نالحظ
ً
ان ـخ ـفــاضــا بـنـحــو  119.1مـلـيــونــا أو ما
نسبته  %1.9حين بلغت آنذاك نحو 6.195
مليارات .وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات
إل ــى إجـمــالــي ال ـم ــوج ــودات نـحــو %87.5
مقارنة بنحو .%87.1
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية
المحسوبة على أساس سنوي ،إلى أن
كــل مــؤشــرات ربـحـيــة الـبـنــك سجلت
ً
ارتفاعا مقارنة مع الفترة نفسها من
عام  .2020إذ ارتفع مؤشر العائد
على معدل حقوق المساهمين
ال ـ ـخـ ــاص ب ـم ـســاه ـمــي ال ـب ـنــك
(ROE) إلى نحو  %7مقابل
 .%6.2وار ت ـ ـ ـفـ ـ ــع م ــؤ ش ــر
ال ـ ـ ـعـ ـ ــائـ ـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـع ــدل
رأسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال الـ ـبـ ـن ــك
( R O C) لـ ـيـ ـص ــل
إل ــى نـحــو %18.7
ب ـعــد أن كـ ــان عند
 .%18.4وار تـ ـف ــع
ً
أي ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــا ،مـ ــؤشـ ــر
العائدعلى معدل
م ــوج ــودات الـبـنــك
( R O A) ل ـي ـص ــل
إل ــى نـحــو %0.72
ً
قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــا بـ ـنـ ـح ــو
 .%0.69وارتفعت

تناقضه ،لذلك مــن المتوقع أن
يـبـلــغ الـعـجــز االف ـت ــراض ــي وفــق
تـ ـق ــدي ــرات ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة ال ـحــال ـيــة
وأداء الشهور الخمسة الفائتة
نحو  6مليارات ،وانخفاضه عن
المقدر عند بدء العمل بالموازنة
ال ف ـضــل ل ـ ـ ــإدارة ال ـع ــام ــة فـيــه،
فــال ـف ـضــل ك ـلــه ي ـع ــود لـتـمــاســك
أسعار النفط.

وقال التقرير إن بنك الكويت
ً
الـ ـم ــرك ــزي ن ـش ــر أرقـ ــامـ ــا أول ـي ــة
ح ــول م ـيــزان الـمــدفــوعــات لعام
 ،2020وكــذلــك األرق ــام المعدلة
لعام  ،2019وتشير هذه األرقام
إلى أن فائض الحساب الجاري
بلغ نحو  6.858مليارات دينار،
أي مــا يـعــادل نحو  22.4مليار
دوالر أم ـيــركــي ،مـقــابــل فــائــض
ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ـت ــه نـ ـح ــو 10.125
مـلـيــارات ديـنــار فــي عــام .2019
والـحـســاب ال ـجــاري يتكون من
ميزاني السلع والخدمات ودخل
االستثمار في القطاعين العام
والخاص ،والتحويالت الجارية
للقطاعين.
وان ـخ ـف ــض ف ــائ ــض ال ـم ـيــزان
ال ـس ـل ـعــي (ال ـ ـفـ ــرق ب ـي ــن قـيـمـتــي
الصادرات والواردات السلعية)
إلى نحو  4.736مليارات دينار
مـ ــن نـ ـح ــو  10.717مـ ـلـ ـي ــارات،
أي ب ــا نـ ـخـ ـف ــاض نـ ـح ــو 5.981
م ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــارات ،ون ـ ـس ـ ـب ـ ـتـ ــه ن ـح ــو
 ،%55.8ففي جانب الصادرات
الـ ـسـ ـلـ ـعـ ـي ــة ،انـ ـخـ ـفـ ـض ــت ق ـي ـمــة
الـ ـص ــادرات الـنـفـطـيــة إل ــى نحو
 10.958مليارات ديـنــار ،أي ما
نسبته نحو  %89.3مــن جملة
ال ـ ـص ـ ــادرات ال ـس ـل ـع ـيــة ف ــي عــام
 ،2020من نحو  17.827مليارا،
أي مــا نسبته نحو  %90.8من
جملة ال ـص ــادرات السلعية في
عام  2019أي بنسبة انخفاض
بـلـغــت نـحــو  ،%38.5وسجلت
ق ـ ـيـ ـمـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات ال ـس ـل ـع ـي ــة
ً
انخفاضا بنحو .%15.5

وا نـخـفـضــت قيمة صافي
دخل االستثمار في القطاعين
ال ـعــام وال ـخ ــاص بـمــا قيمته
 185مـلـيــون دي ـن ــار ،بنسبة
 ،%1.7فـبـعــد أن كــا نــت تلك
القيمة نحو  10.856مليارات،
في عام  ،2019أي انخفضت
ً
قـ ـلـ ـي ــا إ ل ـ ـ ــى نـ ـح ــو 10.671
مليارات ،في عام .2020
وت ـ ـش ـ ـي ـ ــر جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول ب ـن ــك
الكويت المركزي إلى بضعة
أرقـ ـ ـ ــام ن ـع ـت ـقــد أنـ ـه ــا م ـه ـمــة،
م ـث ــل تـ ـح ــوي ــات ال ـعــام ـل ـيــن
إل ــى ال ـخ ــارج ف ــي ع ــام 2020
وال ـ ـتـ ــي ب ـل ـغــت ن ـح ــو 5.290
مليارات دينار ،أي ما يعادل
ن ـ ـحـ ــو  17.3م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر
أميركي ،مقارنة بنحو 5.704
مليارات دينار ،في عام 2019
(.)%7.3 -
و ي ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرض أن تـ ـ ـك ـ ــون
الـ ـك ــوي ــت ب ـق ـطــاع ـي ـهــا ال ـع ــام
ً
وال ـ ـخ ـ ــاص ح ـق ـق ــت ف ــائ ـض ــا
في استثماراتها الخارجية
ببلوغه نحو  6.472مليارات
دي ـنــار ،مـقــارنــة بـفــائــض بلغ
نحو  9.436مليارات في عام
 ،2019ويشمل هــذا الفائض
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات مـ ـب ــاش ــرة فــي
الخارج بنحو  2.333مليار،
وتشير خالصة الجداول إلى
أن م ـيــزان الـمــدفــوعــات حقق
ً
خــال عــام  2020فائضا بلغ
نـحــو  2.553م ـل ـيــار ،مـقــارنــة
بفائض خالل عام  2019بلغ
نحو  817مليونا.

 1.27مليار دينار سيولة البورصة
خالل أغسطس

ربحية السهم (EPS) إلى نحو  7.6فلوس
مقارنة مع  5.8فلوس.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /ربحية
الـسـهــم ال ــواح ــد ( )P/Eنـحــو  14.9ضعفا
مقارنة بنحو  16.9ضعفا (أي تحسن)،
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم
( )EPSبنحو  %31مقابل ارتفاع نسبي أقل
للسعر السوقي للسهم وبنحو .%15.3
وب ـل ــغ م ــؤش ــرم ـضــاعــف ال ـس ـع ــر /الـقـيـمــة
الدفترية (P/B) نحو  0.9مرة مقارنة بنحو
 0.7مرة للفترة نفسها من العام السابق.

ً
كان أداء شهر أغسطس أكثر نشاطا مقارنة
بـ ــأداء شـهــر يــول ـيــو ،حـيــث ارت ـف ــع م ـعــدل قيمة
التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات
األس ـعــار ،اذ ارتـفــع مؤشر الـســوق األول بنحو
 %3.7ومؤشر السوق الرئيسي بنحو ،%1.3
ً
وارتفع أيضا مؤشر السوق العام وهـو حصيلة
أداء السوقين بنحو  ،%3.1وكذلك ارتفع مؤشر
السوق الرئيسي  50بنحو .%1.1
وارت ـف ـع ــت س ـيــولــة ال ـب ــورص ــة الـمـطـلـقــة في
أغسطس مقارنة بسيولة يوليو ،حيث بلغت
السيولة نحو  1.273مليار دينار مرتفعة من
مستوى  751.9مليونا لسيولة شهر يوليو.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس
نحو  60.6مليونا ،أي بارتفاع بنحو  %29عن
مستوى معدل تلك القيمة لشهـر يوليو البالغ 47
مليونا .وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور
الثمانية األولــى من العام الجاري (أي في 159
يوم عمل) نحو  8.495مليارات.
وبـلــغ مـعــدل قـيـمــة ال ـت ــداول الـيــومــي للفترة
ً
نحو  53.4مليون دينار ،مرتفعا بنحو %54.3
مـقــارنــة بـمـعــدل قيمة ال ـتــداول الـيــومــي للفترة
ذاتها من عام  2020البالغ نحو  34.6مليونا،
وكان الربع الثاني من العام السابق بداية أزمة
ً
ً
الجائحة ،ومرتفعا أيضا بنحو  %20.2إذا ما
قــورن بمستوى ذلــك المعدل لكامل عــام 2020
البالغ نحو  44.4مليونا.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام
ت ـش ـيــر إلـ ــى أن ن ـصــف ال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة لم
تحصل سوى على  %2.8فقط من تلك السيولة،
ضمنها  50شركة حظيت بنحو  %0.5فقط من
تلك السيولة ،و 5شــركــات مــن دون أي ت ــداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة ،فقد حظيت 12
شركة قيمتها السوقية تبلغ  %2.9من إجمالي
قيمة الشركات المدرجة على نحو  %21.8من
سيولة البورصة ،ذلك يعني أن نشاط السيولة
ال ـك ـب ـيــر م ـ ــازال ي ـح ــرم ن ـح ــو ن ـص ــف ال ـش ــرك ــات
المدرجة منها ،وعلى النقيض ،يميل بقوة إلى

شــر كــات قيمتها السوقية ضئيلة .أ مــا توزيع
السيولة على السوقين خــال شهر أغسطس
 ،2021فكان كالتالي:

السوق األول ( 25شركة)
ح ـظــي ال ـس ــوق األول بـنـحــو  788.1مـلـيــون
دينار أو ما نسبته  %61.9من سيولة البورصة،
وضمنه حظيت نحو نصف شركاته ( 12شركة)
على  %86.4من سيولته ونحو  %53.5من كامل
سيولة البورصة ،بينما حظي النصف اآلخر بما
تبقى أو نحو  %13.6من سيولته .وبلغ معدل
تركز السيولة فيه مستوى عاليا ،حيث حظيت 8
شركات ضمنه بنحو  %74.2من سيولته .وبلغ
نصيب تداوالت السوق األول من إجمالي قيمة
تداوالت البورصة للشهور الثمانية األولى من
العام الجاري نحو .%62.5

السوق الرئيسي ( 140شركة)
حـظــي بنحو  484.6مـلـيــون دي ـنــار أو نحو
 %38.1من سيولة البورصة ،وضمنه حظيت
 %20من شركاته بـ  %86.2من سيولته ،بينما
اك ـت ـفــت  %80م ــن شــركــاتــه بـنـحــو  %13.8من
سيولته .ووحده الزمن سوف يعمل على غربلة
الشركات المدرجة غير السائلة ،وخيارها يظل
مــا بـيــن زي ــادة سيولتها أو انـسـحــابـهــا .وبلغ
نصيب تــداوالت السوق الرئيسي من إجمالي
قيمة التداوالت خالل الشهور الثمانية األولى
من العام الجاري نحو .%37.5
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين
ً
األول وال ــرئ ـي ـس ــي ،نـ ــرى ت ـح ـس ـنــا ف ــي نصيب
السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام
ال ـجــاري مـقــارنــة بتوزيعها لكامل عــام ،2020
ً
حينها كان نصيب السوق األول  %83.6تاركا
 %16.4لسيولة السوق الرئيسي ،وذلــك تطور
جيد إن استمر.

«الوطني» :مصر نجحت في الحد من التأثيرات السلبية للجائحة
اإلصالحات االقتصادية تساهم بالحفاظ على النمو والتعامل مع تداعياتها
ق ـ ــال ت ـق ــري ــر صـ ـ ــادر ع ــن ب ـن ــك ال ـكــويــت
ال ــوط ـن ــي ،إن االق ـت ـص ــاد ال ـم ـص ــري حقق
ً
أداء أفـضــل مـمــا ك ــان مـتــوقـعــا عـلــى الــرغــم
من تفشي جائحة «كورونا» بفضل تمكن
السلطات المصرية من إدارة األزمة بفعالية.
لكن االقتصاد المصري ،وفق التقرير ،ما
زال ي ــرزح تحت الـضـغــوط بسبب ظــروف
عدم اليقين المحيطة بالجائحة وإمكانية
ظهور سالالت متحورة جديدة.
وبعد انخفاض حــاالت اإلصــابــة خالل
م ـع ـظ ــم فـ ـص ــل الـ ـصـ ـي ــف مـ ـق ــارن ــة بــأع ـلــى
المستويات المسجلة ا لـتــي بلغت 1200
حالة في منتصف مايو ،عادت اإلصابات
اليومية الجديدة لالرتفاع مرة أخرى بعد
اك ـت ـشــاف ال ـحــالــة األولـ ــى م ــن ســالــة دلـتــا
المتحورة في يوليو.
وبـلــغ إجـمــالــي ع ــدد ال ـح ــاالت الـمــؤكــدة
نـ ـح ــو  290ألـ ـ ــف ح ــال ــة وتـ ـ ـج ـ ــاوز الـ ـع ــدد

التراكمي للوفيات  16ألف حالة وفــاة في
أغسطس.
لـ ـك ــن نـ ـح ــو  3.2ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة فـ ـق ــط مــن
السكان تم تطعيمهم بشكل كامل ،بينما
ح ـصــل  7.5مــاي ـيــن ش ـخــص ع ـلــى جــرعــة
واحــدة على األقــل .ونتيجة لذلك ،فرضت
ال ـح ـكــومــة إل ــزام ـي ــة ال ـل ـقــاح ع ـلــى مــوظـفــي
الحكومة وطلبة ا لـجــا مـعــات والموظفين
في المؤسسات التعليمية بداية من شهر
أكتوبر.
ي ــواص ــل االق ـت ـص ــاد ال ـم ـص ــري ال ـت ـقــدم
في المسار السليم للتعافي من تداعيات
ً
الـجــائـحــة ع ـمــومــا بــدعــم مــن اإلصــاحــات
االق ـت ـص ــادي ــة الـ ـج ــاري ــة ،إذ ح ـقــق ال ـنــاتــج
ً
ً
المحلي اإلجمالي الحقيقي نموا ملحوظا
بنسبة  7.7في المئة على أساس سنوي في
الربع األخير من السنة المالية ،2021/2020
الـمـنـتـهـيــة ف ــي يــون ـيــو ال ـم ــاض ــي ،ب ـعــد أن

انخفض بنسبة  1.7في المئة خالل الفترة
المماثلة من العام الماضي نتيجة للقيود
المرتبطة بالجائحة.
ب ــال ـت ــال ــي ،ب ـل ــغ ن ـم ــو ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلجـمــالــي الحقيقي  3.3فــي المئة للسنة
الـمــالـيــة الـكــامـلــة (يــول ـيــو  – 2020يونيو
 ،)2021مـقــابــل  3.6ف ــي الـمـئــة ف ــي الـسـنــة
السابقة بسبب ضعف النشاط االقتصادي،
خاصة في النصف األول.
ف ــي ال ـس ـيــاق ،انـخـفــض م ـعــدل الـبـطــالــة
ً
هامشيا إلى  7.3في المئة في الربع الثاني
من عام  2021مقابل  7.4في المئة في الربع
الــرابــع مــن ع ــام  ،2020بفضل إع ــادة فتح
ً
أنشطة األعمال تدريجيا.
وت ـت ـســق ت ـلــك ال ـب ـيــانــات ح ـتــى اآلن مع
أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة
الـ ـم ــدى ( )2022-2018ال ـت ــي ت ـه ــدف إلــى
خفض معدل البطالة إلــى حوالي  7.3في

المئة بنهاية السنة المالية الحالية ،مقابل
مستويات الذروة التي وصلت إلى  9.6في
المئة في الربع الثاني من عام .2020
ً
كما تهدف تلك الخطة أيضا إلى خفض
مـعــدل الـنـمــو الـسـكــانــي إل ــى حــوالــي  2في
المئة في السنة المالية  2022/2021مقابل
 2.56في المئة في عام  2017ومعدل الفقر
إلى  28.5في المئة مقابل  29.7في المئة في
العام الماضي.
مــن جهة أخ ــرى ،تــراجــع مؤشر مديري
الـمـشـتــريــات إل ــى  49.1فــي يــولـيــو مقابل
ً
 49.9ف ــي يــون ـيــو ،فـيـمــا يـعــد أدنـ ــى قليال
م ــن م ـس ـتــوى  50ال ـ ــذي ي ـش ـيــر إلـ ــى «ع ــدم
ً
ً
ال ـت ـغ ـي ـيــر» ،ل ـكــن ه ـنــاك تـحـسـنــا مـلـحــوظــا
مقارنة بالمستويات التي شهدناها خالل
ذروة أزمة الجائحة ( 29.7في أبريل) وأعلى
م ــن مـسـتــويــات ال ــرب ــع ال ـســابــق ( 48.7في
المتوسط في الربع الثاني من عام .)2021

ةديرجلا

•
العدد  / 4825األحد  5سبتمبر 2021م  28 /املحرم 1443هـ

economy@aljarida●com

النفط يهبط مع صدور تقرير الوظائف األميركية

ً
البرميل الكويتي يرتفع  1.56دوالر ليبلغ  73.70دوالرا
نزلت أسعار النفط ،أمس
األول ،بعدما أشار تقرير
للوظائف األميركية جاء دون
المتوقع إلى عدم انتظام
التعافي االقتصادي ،مما قد
يعني تباطؤ الطلب على الوقود
في ظل عودة وتيرة إصابات
الجائحة للتزايد.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
 1.56دوالر ،ل ـي ـب ـلــغ  73.70دوالرا
للبرميل في تداوالت أمس األول مقابل
 72.14دوالرا في تداوالت يوم الخميس
ً
ال ـم ــاض ــي ،وف ـق ــا لـلـسـعــر الـمـعـلــن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،نزلت أسعار
النفط ،أمس األول ،بعدما أشار تقرير
للوظائف األميركية جاء دون المتوقع
إلى عدم انتظام التعافي االقتصادي،
م ـم ــا ق ــد ي ـع ـنــي ت ـب ــاط ــؤ ال ـط ـل ــب عـلــى
الوقود في ظل عــودة وتيرة إصابات
الجائحة للتزايد.
وح ــدت مــن الـخـســائــر م ـخــاوف من
اس ـت ـمــرار تــأثــر اإلمـ ـ ــدادات األمـيــركـيــة
بــاإلعـصــار أي ــدا ،ال ــذي قـلــص اإلنـتــاج
من منطقة خليج المكسيك بالواليات
المتحدة.
وت ــراج ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة لـخــام
برنت  42سنتا ،بما يعادل  0.58في
المئة إلى  72.61دوالرا للبرميل عند
التسوية.
ونــزلــت الـعـقــود اآلجـلــة لـخــام غرب
تكساس الوسيط األميركي  70سنتا
أو واحدا في المئة إلى  69.29دوالرا.
وق ــال ج ــون ك ـي ـلــدوف ال ـشــريــك في
أجـيــن كابيتال بـنـيــويــورك «تراجعت
األسعار على خلفية تقرير الوظائف،
والتي تأثرت بشكل واضح بالساللة
دلتا».
وأض ــاف «كــان هــذا كاشفا لحقيقة
أن فيروس كــورونــا اليــزال يؤثر على
الطلب».

وج ـ ــاءت الــوظــائــف غ ـيــر الــزراع ـيــة
دون الـ ـت ــوقـ ـع ــات بـ ــزيـ ــادة  235أل ــف
وظيفة ،وسط تراجع في الطلب على
الخدمات ونقص مستمر في العمالة
مع ارتفاع حاالت اإلصابة بكوفيد.-19
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز»
آراء ه ــم توقعوا زي ــادة الوظائف غير
الزراعية  728ألفا.
فــي غضون ذلــك ،ظــل إنـتــاج النفط
والغاز في خليج المكسيك األميركي
م ـت ــوق ـف ــا إل ـ ــى حـ ــد ك ـب ـي ــر فـ ــي أع ـق ــاب
اإلعصار أيدا ،إذ يشير مكتب السالمة
واإلنفاذ البيئي ،وهو جهة تنظيمية
بحرية ،إلــى تعطل إنـتــاج  1.7مليون
بــرمـيــل ،أو  93فــي الـمـئــة مــن اإلنـتــاج
اليومي للخام.
وس ـ ــاه ـ ــم ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ع ـلــى
المنتجات الــزراعـيــة وال ـمــواد الـخــام،
خالل العام الحالي ،في زيادة واردات
ال ـص ـي ــن م ــن إف ــري ـق ـي ــا خـ ــال األش ـه ــر
ال ـس ـب ـعــة األول ـ ـ ــى م ــن الـ ـع ــام ال ـحــالــي
بنسبة  46.3في المئة ،مقارنة بنفس
الـ ـفـ ـت ــرة م ــن الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي لـتـصــل
إلــى  59.3مليار دوالر ،فيما ارتفعت
ال ـصــادرات الصينية للقارة السمراء
خ ــال نـفــس الـفـتــرة بنسبة  40.5في
المئة لتصل إلى  139.1مليار دوالر،
بحسب تصريحات تشيان كه مينغ،
نائب وزيــر التجارة الصيني لوكالة
شينخوا الصينية.
وأرج ــع مينغ ارتـفــاع ال ــواردات من
إفريقيا خالل تلك الفترة إلى تضاعف
واردات المطاط والقطن والبن وغيرها

«بريطانيا» :خفض تكاليف مواقع
شحن السيارات الكهربائية
كشفت الهيئة الحكومية المنظمة ألسواق الكهرباء
والغاز الطبيعي في بريطانيا( ،أوفجيم) ،عن إجراءات
تهدف لخفض تكاليف بناء منشآت لشحن السيارات
الكهربائية ،فيما تسعى للتشجيع على التحول إلى
السيارات األكثر صداقة للبيئة.
وذك ــرت وكــالــة «بـلــومـبــرغ» لــأنـبــاء أن «أوفـجـيــم»
تـخـطــط إلزالـ ـ ــة أج ـه ــزة ال ـش ـحــن الـمـخـصـصــة لــربــط
محطات شحن السيارات الكهربائية بالشبكة المحلية
القائمة ،في حال الحاجة إلى سعة إضافية.
وب ـمــوجــب ال ـم ـق ـتــرح ،سـيـتــم اسـ ـت ــرداد الـتـكــالـيــف
م ــن خـ ــال ال ــرس ــوم ال ـت ــي يــدف ـع ـهــا ك ــل مـسـتـخــدمــي

نـظــام ال ـتــوزيــع .وقــالــت «أوف ـج ـيــم» إن ه ــذا سيجعل
األمــر أرخــص لتثبيت محطات الشحن الجديدة في
المواقع المطلوبة فيها .ومنعت المملكة المتحدة
بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالكامل بالبنزين
ً
أو الديزل اعتبارا من  ،2030وهو ما سيتطلب بناء
سريع لشبكة الشحن.
وأق ــرت فــي مــايــو  300مليون جنيه ( 416مليون
دوالر) لالستثمار فــي الشبكات ،وسيتم استخدام
نصفها لتطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية،
بما في ذلك نقاط الشحن السريع.
(د ب أ)

مؤسسة البترول تخفض
موازنة 2022 -2021
ما ال يقل عن  %10من إجمالي «التشغيلية»
●

من المنتجات الزراعية ،مقارنة بنفس
الفترة من العام الماضي.
وت ـ ــاب ـ ــع تـ ـشـ ـي ــان أن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
الصيني المباشر في إفريقيا بلغ 2.07
مليار دوالر في األشهر السبعة األولى،
ً
متجاوزا مستوى ما قبل الجائحة في
نفس الفترة من عام .2019
وأش ــار إلــى أن الـشــركــات الصينية
واإلفريقية عززت التعاون في سالسل
الصناعة والـتــوريــد ،وبناء تجمعات
ص ـن ــاع ـي ــة فـ ــي ال ـت ـص ـن ـيــع والـ ــزراعـ ــة
وال ـ ـ ـطـ ـ ــب وال ـ ـص ـ ـح ـ ــة ،واسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف
القطاعات الناشئة مثل الطاقة النظيفة
واالقتصاد الرقمي والجيل الخامس.
ُ
ومن المقرر أن تعقد الدورة الثانية
للمعرض االقتصادي والتجاري بين

٩

اقتصاد

الصين وإفريقيا في مدينة تشانغشا،
في الفترة من  26إلى  29الجاري.
ويرى اقتصاديون أن الصين تعمل
على توسيع حجم استثماراتها في
إفــريـقـيــا ،وزيـ ــادة ال ـقــروض الرسمية
وشبه الرسمية للدول الفقيرة بهدف
إلى رسم خريطة جيوسياسية جديدة،
واستقطاب دول القارة السمراء ،بهدف
ت ـعــزيــز ن ـف ــوذه ــا ال ـع ــال ـم ــي ،ح ـيــث إن
توسيع نطاق االستثمارات وتنويع
القاعدة التجارية لثاني أكبر اقتصاد
ع ــالـ ـم ــي ،ي ــدعـ ـم ــان ت ـن ـم ـي ــة ن ـف ــوذه ــا
ال ـس ـيــاســي ،خـصــوصــا ب ــال ــدول الـتــي
تمتلك احتياطيات قــويــة مــن الـمــواد
الـخــام ،وهــو مــا تتميز بــه الكثير من
دول القارة السمراء.

أشرف عجمي

ً
بناء على قــرار مجلس ال ــوزراء رقم
 956المؤرخ في  24أغسطس الماضي
بخصوص إج ــراء ات تقنين وترشيد
اإلن ـف ــاق للسنة الـمــالـيــة ،2022/2021
أ ص ــدرت الرئيسة التنفيذية باالنابة
في مؤسسة البترول وفاء الزعابي قرارا
باتخاذ عدة إجراءات لتقنين وترشيد
إنـفــاق المؤسسة وشــركــاتـهــا التابعة
للسنة المالية .2022 - 2021
وتتضمن هذه اإلجراءات تخفيض
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف م ـ ـ ــن اج ـ ـم ـ ــال ـ ــي ال ـ ـم ـ ــوازن ـ ــة
التشغيلية للسنة المالية القادمة بما
ال يـقــل ع ــن  10ف ــي ال ـم ـئــة ،وتخفيض
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـع ــارض
وال ـم ــؤت ـم ــرات ال ـم ـح ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة
ب ـن ـس ـبــة  50ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن الـمـعـتـمــد
ب ـم ــوازن ــة ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة ال ـم ــذك ــورة،
وكذلك تخفيض المشاركة بالتدريب
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي والـ ـمـ ـحـ ـل ــي إال ال ـم ــرت ـب ــط
بمتطلبات العمل ،وتخفيض المهمات
ال ــرس ـم ـي ــة ب ـن ـس ـبــة  50ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
المعتمد بالموازنة نفسها.
وتـشـمــل أيـضــا تخفيض األبـحــاث
والدراسات واالستشارات  50في المئة
من الموازنة المعتمدة ،وتخفيض عقود
الخدمات غير األساسية بنسبة  50في
المئة من المعتمد بموازنة 2022/2021
(نظافة وحماية وأمن وإدخال البيانات
والـ ـطـ ـب ــاع ــة وال ـم ــراس ـل ـي ــن وال ـف ـن ــدق ــة
والهدايا واإلعالنات والدعاية ...إلخ).

وأص ـ ـ ـ ــدرت ال ــزع ــاب ــي أيـ ـض ــا ق ـ ــرارا
بترتيب أولويات المشاريع اإلنشائية
والـتـعــاقــدات وتــأجـيــل غير الـضــروري
منها ،فضال عــن رفــع كـفــاء ة تحصيل
الديون المستحقة ،كما تضمن القرار
العمل على وقف الصرف خالل السنة
المالية  2022/2021على بنود االندية
والـ ـمـ ـع ــاه ــد ال ـص ـح ـي ــة وال ـم ـخ ـي ـم ــات
الربيعية ،وكذلك األنشطة االجتماعية
والثقافية ،والتي تشتمل على سبيل
ال ـم ـث ــال (رح ـ ـ ــات ال ـع ـم ــرة وال ـح ـف ــات
بأنواعها ســواء الترفيهية والثقافية
والشاليهات وغيرها).
وفي هذا اإلطــار ،أكد مصدر نفطي
مسؤول لـ «الجريدة» ،أن تلك االجراءات
ل ــن ت ـمــس ال ـم ـشــاري ــع االسـتــراتـي ـج ـيــة
ال ـجــاري تنفيذها مــن قـبــل المؤسسة
وش ــرك ــات ـه ــا ال ـت ــاب ـع ــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أن ــه
ستكون هناك مراجعة فقط لمواصفات
الـمـشــاريــع االسـتــراتـيـجـيــة الرئيسية،
وأف ـض ــل ال ـط ــرق لـتـمــويـلـهــا ب ـمــا فيها
مشاريع الـغــاز الـحــر ومـشــاريــع زيــادة
االنتاج النفطي.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى ش ــرك ــة ن ـفــط ال ـكــويــت
تنتظر البدء في اإلنتاج البحري بعد
توقيع العقود مع المقاول المختص،
والذي تأخر البدء في تنفيذ المشروع
بـسـبــب جــائـحــة «ك ــورون ــا» وم ــا تــرتــب
ع ـل ـي ـه ــا م ـ ــن إغ ـ ــاق ـ ــات ف ـ ــي األن ـش ـط ــة
االقتصادية على مستوى العالم.

شنغهاي تعلق إدراج شركات التكنولوجيا خارج الصين
أفـ ـ ـ ـ ـ ــاد تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر إخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاري ب ـ ــأن
المسؤولين فــي مدينة شنغهاي،
العاصمة المالية للصين ،بصدد
إغالق طريق استخدمته الشركات
في قطاع التكنولوجيا عبر عقود
لجذب االستثمارات األجنبية.
وأوض ـ ـحـ ــت وك ــال ــة «ب ـل ــوم ـب ــرغ»
ل ـ ــأنـ ـ ـب ـ ــاء أن ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات رفـ ـض ــت
الطلبات التي تقدمت بها شركات
ناشئة لـ «اللجنة الوطنية للتنمية
واإلصالح في شنغهاي» ،للحصول
على تصاريح بضخ أموال جديدة
ف ــي وحـ ـ ــدات تــاب ـعــة ل ـهــا ف ــي جــزر

ك ــايـ ـم ــان ،ب ـح ـســب مـ ـص ــادر مـطـلــع
على األمر.
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن ه ـ ــذا االس ـت ـث ـمــار
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ال ـم ـب ــاش ــر ي ـم ـث ــل أح ــد
األســالـيــب الشائعة الـتــي أنشأتها
الـشــركــات الصينية ،ثــم استثمرت
أموالها في هياكل كيانات متغيرة
ال ـفــائــدة -وه ــي عملية ت ـهــدف إلــى
جذب االستثمارات األجنبية ،وإلى
اإلدراج بالخارج.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،الـ ـت ــي
طلبت عــدم اإلفـصــاح عن هويتها،
أن ال ـس ـل ـط ــات أخـ ـط ــرت ال ـش ــرك ــات

ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــت م ـ ـ ــع «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ا لــو ط ـن ـيــة للتنمية واإل صـ ـ ــاح في
شـنـغـهــاي» ب ــأن الـسـلـطــات أوقـفــت
عملية االستثمارات الخارجية في
ال ـك ـيــانــات مـتـغـيــرة ال ـف ــائ ــدة ،وأك ــد
مصدر أن هذه التغيرات تستند إلى
تعليمات من بكين.
يـ ـ ـش ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ب ـ ــدأت
تحركات في األونة األخيرة ،بهدف
سـ ــد ال ـ ـث ـ ـغـ ــرات ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ال ـتــي
سمحت على م ــدار عـقــود لعمالقة
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا مـ ـث ــل «م ـج ـم ــوع ــة
ع ـل ــي ب ــاب ــا غ ـ ـ ـ ــروب» ،و«ت ـي ـن ـس ـنــت

هولدينغز» ،بتجنب ا لـقـيــود على
االستثمارات األجنبية.
وف ــي يــولـيــو الـمــاضــي ،اقترحت
الجهات الرقابية قواعد من شأنها
أن ت ــدف ــع ج ـم ـيــع الـ ـش ــرك ــات ال ـتــي
تسعى إلى إدراج أسهمها في دول
أخ ـ ـ ــرى ،إل ـ ــى ال ـخ ـض ــوع ل ـمــراج ـعــة
متعلقة بــأمــن الـمـعـلــومــات (األم ــن
السيبراني).
(د ب أ)
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«المركزي» الروسي :أزمة مالية عالمية
جديدة قد تحدث إذا لم يضبط التضخم

في ظل القلق المتزايد بشأن الزيادات العالمية في األسعار
األسواق الناشئة
الكبيرة ترفع أسعار
الفائدة بقوة إلبقاء
التضخم تحت
السيطرة

نمو الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي
قد يتباطأ
إلى %1.1

قال البنك المركزي الروسي،
إن أزمــة مالية جــديــدة بحجم
االنهيار فــي عــام  2008يمكن
ً
أن تحدث في أقل من  18شهرا،
إذا ل ــم ي ـت ــم ض ـب ــط الـتـضـخــم
العالمي .وحذر بنك "روسيا"
من أن ارتفاع مستويات ديون
القطاعين العام والخاص أثناء
الـتـعــافــي مــن الــوبــاء يمكن أن
يـتـسـبــب ف ــي "ت ــده ــور ج ــذري
وســريــع" لالقتصاد العالمي،
إذا اض ـط ــر ب ـنــك االح ـت ـيــاطــي
ال ـفــدرالــي األم ـيــركــي إل ــى رفــع
أسعار الفائدة لقمع التضخم.
وبحسب "فاينانشال تايمز"
ق ــال الـتـقــريــر ،إن نـمــو الناتج
الـمـحـلــي اإلج ـم ــال ــي الـعــالـمــي
قــد يتباطأ إلــى  1.1فــي المئة
فـ ـ ـق ـ ــط ،حـ ـي ــث ي ـ ــدف ـ ــع ارتـ ـ ـف ـ ــاع
أسـعــار الـفــائــدة المستثمرين
إلـ ـ ــى ال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن األصـ ـ ــول
الـخـطـيــرة .وستتضرر بشكل
خاص بلدان األسواق الناشئة
ذات المستويات المرتفعة من
الديون الخارجية.
وب ـح ـســب ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي

ال ــروس ــي "س ـتــرت ـفــع عـ ــاوات
المخاطر بشكل كبير ،وستجد
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدان األك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ــدي ــون ـي ــة
صـعــوبــة فــي خــدمــة ديــونـهــا،
وس ـت ـب ــدأ أزم ـ ــة مــال ـيــة كـبـيــرة
ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي فــي
الــربــع األول مــن  - 2023أزمــة
مماثلة ألزمة  ،2009-2008مع
فترة طويلة من حالة من عدم
اليقين وانتعاش مطول".
ال ـت ــوق ــع ل ـيــس ال ـس ـي ـنــاريــو
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ،وي ـت ــو ًق ــع
ً
هـ ــذا ب ـ ــدال م ــن ذلـ ــك ان ـت ـعــاشــا
اقـتـصـ ً
ـاديــا واس ــع الـنـطــاق مع
ت ـبــدد ا ل ـض ـغــوط التضخمية
بـ ـحـ ـل ــول نـ ـه ــاي ــة ه ـ ـ ــذا الـ ـع ــام
ً
وه ـ ـ ــو "أك ـ ـ ـثـ ـ ــر اح ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــال" مــن
السيناريوهات البديلة لألزمة
ال ـمــال ـيــة ،أو تـفــاقــم ال ــوب ــاء أو
ارتفاع التضخم العالمي.
ومـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،فـ ـ ــإن ال ـت ـحــذيــر
يشير إلى قلق روسيا المتزايد
بـ ـش ــأن زي ـ ـ ـ ــادة ال ـت ـض ـخ ــم فــي
جميع أنحاء العالم .في حين
قــال مسؤولو البنك المركزي
في الواليات المتحدة وأوروبا

إن ـ ـ ـهـ ـ ــم يـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرون زيـ ـ ـ ـ ـ ــادات
األسـعــار مؤقتة ،قــال محافظ
الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ال ـ ــروس ـ ــي،
إل ـف ـيــرا نــابـيــولـيـنــا ،لصحيفة
"فـ ــاي ـ ـنـ ــان ـ ـش ـ ـيـ ــال ت ـ ــايـ ـ ـم ـ ــز" إن
الضغط التضخمي المتزايد
ف ــي روسـ ـي ــا م ــن ال ـم ــرج ــح أن
يكون ظاهرة طويلة األجلً.
ويأتي تحذير روسيا أيضا
مع تزايد الضغوط التضخمية
في أنحاء أوروبا الناشئة.
وأدى تـ ـخـ ـفـ ـي ــف ا ل ـ ـق ـ ـيـ ــود
ال ـ ـم ـ ـفـ ــروضـ ــة ع ـ ـلـ ــى ف ـ ـيـ ــروس
كورونا في المنطقة إلى إعادة
اإلنتاج االقتصادي في الربع
الثاني إلى مستويات ما قبل
الوباء.
ولكن في الوقت نفسه ،فإن
ه ــذا "االن ـت ـعــاش راف ـقــه زي ــادة
ملحوظة في ضغوط األسعار".
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة ك ــابـ ـيـ ـت ــال
إيكونوميكس االستشارية في
مــذكــرة لـلـعـمــاء" :بـلــغ تضخم
أسعار المستهلكين والمنتجين
أعلى مستوياته في يوليو وال
يظهر أي مؤشر على التراجع".

وقامت العديد من األسواق
الناشئة الكبيرة برفع أسعار
ال ـفــائــدة بـقــوة ه ــذا ال ـع ــام ،في
محاولة إلبقاء التضخم تحت
ال ـس ـي ـطــرة .ورف ـع ــت أوكــران ـيــا
مـ ـ ـع ـ ــدل سـ ـي ــاسـ ـتـ ـه ــا بـ ـمـ ـق ــدار
نقطتين مـئــويـتـيــن ،وروسـيــا
 2.25نـقـطــة ،وال ـب ــرازي ــل 3.25
نـقـطــة ،لـكــن الـضـغــوط ال تــزال
قوية.
ويبلغ مـعــدل التضخم في
الـ ـب ــرازي ــل  9ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وهــو
أعـلــى بكثير مــن ه ــدف البنك
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي الـ ـب ــال ــغ  3.75فــي
المئة ،ويتوقع االقتصاديون
أن يرتفع معدل السياسة إلى
 7.5فــي الـمـئــة بـحـلــول نهاية
العام من  5.25في المئة اليوم.
وقالت إلينا ريباكوفا ،نائبة
كبير االقتصاديين في معهد
التمويل الدولي" :في مواجهة
ه ـ ــذا الـ ــوضـ ــع الـ ـع ــالـ ـم ــي ،ق ــام
البنك المركزي الروسي ()CBR
ب ــال ـش ــيء ال ـص ـح ـيــح ل ـت ـجــاوز
التضخم باالرتفاعات".

«السيادي النرويجي» يستبعد من محفظته
«النفط الهندية» وشركات إسرائيلية
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي ،البالغ
حـجـمــه  1.4تــريـلـيــون دوالر ،إن ــه اسـتـبـعــد أكبر
منتج للنفط في الهند؛ مؤسسة النفط والغاز (أو.
إن.جي.سي) من محفظته ،بسبب مخاوف تتعلق
بأنشطتها في جنوب السودان.
كما استبعد أكبر صندوق للثروة السيادية
فــي العالم ثــاث شــركــات إسرائيلية ،هــي :إلكو،
ووح ــدت ـه ــا ال ـتــاب ـعــة إل ـك ـت ــرا وأشـ ـ ـت ـ ــروم ،بسبب
رواب ـط ـهــا بـمـسـتــوطـنــات إســرائـيـلـيــة فــي الضفة
الغربية.
ولــم يتسن الــوصــول إلــى الـشــركــات للحصول
على تعليق.
ويستند االستبعاد إلى مشورة قدمتها هيئة
معنية بمراقبة أخالقيات العمل تابعة للصندوق
وبيعت الحيازات قبل القيام بأي إعالن.
وبالنسبة لمؤسسة النفط وا ل ـغــاز الهندية،
قالت الجهة الرقابية إن مبعث القلق األساسي
يتعلق بمشاركتها في مشروعين مشتركين في
دولة جنوب السودان النفطية المستقلة ،والتي
تشهد ا شـتـبــا كــات عنيفة مستمرة بين فصائل
متنافسة حتى مع انتهاء الحرب األهلية في .2018
وقالت الجهة المعروفة رسميا باسم مجلس
األخــاق ـيــات"ُ :ي ـعــد المجلس أن مــؤسـســة النفط
والغاز الهندية عبر عملياتها قبلت المخاطرة
بالمساهمة في إساءة استغالل جسيمة للتمكين
من إنتاج النفط في البالد.
يضع المجلس في االعتبار أيضا أن األطراف
الفاعلة المسؤولة على نحو مباشر أو غير مباشر
عن انتهاكات خطيرة تقدم الخدمات للمشاريع
المشتركة ومسؤولة عن األمن في الحقول النفطية
التي تشغلها المشاريع المشتركة".

«الوطني» يفوز بجائزة مؤسسة  Visaالعالمية
لتوفير أفضل حلول دفع دون إظهار البطاقة ضمن برنامج «جودة الخدمة العالمية »GSQA

الجائزة
تعكس تفوقنا
في تقديم
حلول الدفع
المتطورة
وريادتنا
الرقمية
في الكويت
والمنطقة

النصف

منحت مؤسسة  Visaالعالمية
ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ج ــائ ــزة
الـسـعــي نـحــو التميز عــن توفير
الـبـنــك أف ـضــل ح ـلــول الــدفــع دون
إظـ ـه ــار ال ـب ـط ــاق ــة ض ـم ــن ج ــوائ ــز
جودة الخدمة العالمية السنوية
ع ــن ع ـ ــام  2020الـ ـت ــي تـمـنـحـهــا
المؤسسة للبنوك على مستوى
منطقة الـشــرق األوس ــط وشمال
إفريقيا.
ً
وت ـم ـنــح  Visaال ـج ــائ ــزة وف ـقــا
ل ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـم ـع ــاي ـي ــر فــي
م ـقــدم ـت ـهــا ،ن ـمــو ح ـجــم عـمـلـيــات
الدفع التي قام بها عمالء البنك
دون الحاجة إلى إظهار بطاقاتهم
خالل عام  2020إلضافة إلى تفوق
ال ـب ـنــك ف ــي تــوف ـيــر ح ـل ــول الــدفــع
المناسبة التي تمكن العمالء من
إت ـمــام مــدفــوعــاتـهــم دون إظـهــار
بطاقاتهم.
وأطلقت  Visaبرنامج جوائز
جودة الخدمة العالمية ()GSQA
داخـ ـ ــل ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة فــي
ع ـ ــام  1992ل ـي ـتــوســع ب ـع ــد ذل ــك
إلـ ــى خ ـ ــارج الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
ليشمل شركاء  Visaحول العالم
فــي إط ــار حــرصـهــا عـلــى تحقيق
أعلى مستوى من رضــا العمالء

هشام النصف

من حاملي البطاقات المصرفية
من خالل التحفيز على االبتكار
والكفاءة التشغيلية.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال نائب
م ــدي ــر ع ــام مـجـمــوعــة ال ـخــدمــات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ف ــي
"الــوطـنــي" هـشــام الـنـصــف" :إننا
س ـعــداء بـفــوزنــا بــالـجــائــزة التي
تعكس تفوقنا في تقديم حلول
الدفع المتطورة وريادتنا الرقمية
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت وع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
المنطقة".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـن ـ ـصـ ــف" :ن ـج ـن ــي

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ثمار إسراعنا في تنفيذ خريطة
التحول الرقمي ،إذ أكدت الظروف
االس ـت ـث ـنــائ ـي ــة الـ ـت ــي ش ـهــدنــاهــا
العام الماضي حصافة استباقنا
للتغيرات التي تشهدها الصناعة
المصرفية في الوقت الحالي".
وأكـ ــد ال ـن ـصــف أن ع ــام 2020
ً
ك ـ ــان اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــا ب ــال ـك ــام ــل ،إذ
دفعت عمليات اإلغالق إلى زيادة
االعتماد على استخدام القنوات
اإللكترونية في إتمام المعامالت،
وهــو مــا كــان "الــوطـنــي" على أتم
ً
اسـتـعــداد لــه مـعـتـمــدا عـلــى بنية

تحتية تكنولوجية هائلة وبرامج
عمل نجحت في تقديم أكثر حلول
ً
الــدفــع الـعــالـمـيــة ت ـط ــورا للسوق
الكويتي.
م ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال أن ـ ـكـ ــوش
دي ـ ـف ـ ــاداس ـ ــون ،م ــدي ــر  Visaفــي
الـ ـك ــوي ــت ،إن "ال ــوطـ ـن ــي" حـصــل
على جائزة السعي نحو التميز
ع ــن تــوفـيــر الـبـنــك أف ـضــل حـلــول
الدفع دون إظهار البطاقة ضمن
جــوائــز ج ــودة الـخــدمــة العالمية
ال ـس ـن ــوي ــة ع ــن عـ ــام  2020ال ـتــي
تمنحها المؤسسة للبنوك على

الهيئات المشرفة على أسواق
المال الخليجية تستأنف «ملم»
تستأنف الجهات المشرفة على أســواق رأس المال الخليجية
خ ــال ش ـهــري سبتمبر وأك ـتــوبــر الـحـمـلــة ال ـتــوعــويــة الخليجية
المشتركة "ملم" تحت شعار "استثمار واعد بخليج واحــد" ،التي
سعت منذ انطالقها بنوفمبر الماضي إلى تعزيز الجانب المعرفي
بآليات االستثمار في أسواق األوراق المالية والوقوف على أبرز
المفاهيم واألساسيات المرتبطة بقطاع سوق رأس المال بما يحفز
ثقافة االدخار واالستثمار عند المواطن الخليجي.
ويركز برنامج التوعية االستثمارية الخليجي خالل المرحلة
الحالية ،والتي تقودها الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان
على محورين رئيسيين ،هما التأكيد على دور سوق رأس المال في
االقتصاد الوطني ،وكيفية قراءة القوائم المالية ،على مدى شهرين
ً
متتاليين بدءا من سبتمبر حتى نهاية أكتوبر.
وتـسـعــى بــرامــج الـتــوعـيــة خ ــال هــذيــن الـشـهــريــن إل ــى تعريف
المجتمع بأهمية سوق المال كأحد مصادر التمويل الالزم لتنفيذ
مشاريع تنموية واستثمارية ضخمة داعمة لالقتصاد ،والتأكيد
على الخصائص التمويلية التي تقدمها أسواق رأس المال سواء
للجهات المصدرة للورقة المالية أو المستثمر.
كما تركز الرسائل التوعوية على دور السوق في تشجيع الشباب
وطالب المدراس على االدخار وكيفية توظيف مدخراتهم في أوعية
استثمارية مرخصة آمنة في األوراق المالية ،ليكون لهم نصيب
للمشاركة في الفرص االستثمارية القائمة في مختلف القطاعات
االقتصادية.
ً
وفضال عما سبق فإن قراءة القوائم المالية القراءة الواعية يعد
ً
ً
عنصرا أساسيا من أساسيات االستثمار ،على اعتبار أنها الطريقة
المنهجية السليمة لبناء القرار االستثماري تجاه أي شركة من
الشركات المدرجة في السوق ،لذلك ستركز البرامج التوعوية خالل
شهر أكتوبر على كيفية التعامل مع البيانات المالية للتعرف على
أداء الشركات.
تستهدف الحملة مختلف فئات المجتمع مع التركيز على طلبة
الـمــدراس والكليات والـمــرأة فــي مختلف أمــاكــن عملها ومختلف
مستوياتها العلمية ؛ عن طريق بث رسائل توعوية في صفحات
التواصل االجتماعي للهيئة العامة لسوق المال على شكل تصاميم
إنفوغرافيك أو فيديو ،ويتم النشر بشكل متزامن مع هيئات أسواق
المال بدول مجلس التعاون الخليجي ،كما ستنفذ الهيئة  4ورش
عمل إلكترونية حول أساسيات االستثمار ،ودور سوق رأس المال
في االقتصاد الوطني ،وكيفية قــراء ة القوائم المالية ،ونــدوة عن
ً
تمكين المرأة اقتصاديا للمشاركة في االستثمار في األوراق المالية.
وتعد هذه الحملة السادسة على مستوى دول مجلس التعاون
ضمن سلسلة الـبــرامــج الـتــوعــويــة االسـتـثـمــاريــة الخليجية؛ فقد
انطلقت منذ الربع األخير من عام  2020الحملة الخليجية التوعوية
"ملم" ،وهي حملة توعية خليجية مشتركة للتعريف بأساسيات
االس ـت ـث ـمــار ف ــي األسـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة وت ـج ـنــب ال ـم ـخــاطــر المتعلقة
باالستثمار ،ورفــع الوعي بطرق االحتيال ،والتعريف باألنظمة
والتشريعات التي تحكم العمليات االستثمارية في السوق المالية،
بهدف العمل على تعزيز معايير وكفاء ة وسالمة المعامالت في
أسواقها.

مستوى منطقة الشرق األوســط
ً
وشمال إفريقيا وفقا لمجموعة
من المعايير تتضمن معدل نمو
المدفوعات دون إظهار البطاقات
خالل عام ."2020
ون ـجــح "ال ــوط ـن ــي" ع ـلــى م ــدار
الـسـنــوات الماضية فــي الحفاظ
ع ـلــى ت ـقــديــم أع ـل ــى م ـس ـتــوى من
الخدمات المصرفية المميزة ،كما
سعى باستمرار إلى توفير حلول
ً
الدفع األكثر ابتكارا لعمالئه ،التي
ً
تتماشى دائما مع احتياجاتهم
المتزايدة والمتغيرة مما ساعده
في الحفاظ على موقعه اإلقليمي
الرائد.
ك ـمــا أط ـل ــق ال ـب ـنــك خـ ــال عــام
 2020ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـخ ــدم ــات
وال ـم ـن ـت ـجــات ال ـم ـصــرف ـيــة ،الـتــي
ـال مــن
ات ـ ـس ـ ـمـ ــت بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى عـ ـ ـ ـ ـ ٍ
الـ ـج ــودة وحـ ـ ــازت ث ـقــة ال ـع ـمــاء،
إذ رك ـ ـ ـ ــزت عـ ـل ــى ح ـ ـلـ ــول ال ــدف ــع
المتطورة والخدمات الرقمية من
خــال تحديثات بــرنــامــج خدمة
الــوطـنــي عـبــر الـمــوبــايــل وخــدمــة
الوطني عبر اإلنترنت والتي زاد
اعتماد العمالء عليها في إتمام
م ـع ــام ــات ـه ــم ال ـم ـص ــرف ـي ــة خ ــال
الفترة الماضية.

وف ــي إس ــرائ ـي ــل ،ج ــرى اس ـت ـب ـعــاد الـمـجـمــوعــة
ال ـص ـن ــاع ـي ــة إلـ ـك ــو ووح ــدتـ ـه ــا ال ـت ــاب ـع ــة ب ـق ـطــاع
التشييد إلكترا ،بسبب أن "إلكترا" ّ
تشيد طرقا
في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية،
فيما ف ــازت "إل ـك ـتــرا" فــي اآلون ــة األخ ـيــرة بعطاء
لتشييد مشروع طرق كبير.
وإل ــى جــانــب ع ــدد مــن الـ ــدول األخـ ــرى ،تعتبر
النرويج المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي،
وهي وجهة النظر التي تعارضها إسرائيل.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،تـسـمــح "أشـ ـت ــروم" بـمــرافــق
صناعية في المستوطنات التي يقول المجلس
إنها "تساهم في استمرار دولة غير شرعية فور
الشروع في بنائها".
ويـ ـح ــوز الـ ـصـ ـن ــدوق ح ـص ــة  0.38ف ــي ال ـم ـئــة
بمؤسسة النفط والـغــاز الهندية بنهاية ،2020
وفـقــا ألح ــدث إفـصــاحــاتــه ،قيمتها  60.6مليون
دوالر ،ويملك حصة  0.1فــي المئة ،بقيمة 1.35
مليون دوالر ،في "إلكو" ،وحصة  0.38في المئة
بقيمة  7.8ماليين دوالر في "إلكترا" ،وحصة 0.04
في المئة بقيمة  749ألف دوالر في "أشتروم".
والصندوق ،الــذي تأسس عــام  1996للحفاظ
على إيرادات النفط في النرويج لألجيال القادمة،
يـحــوز نحو  1.4فــي المئة مــن األسـهــم المدرجة
عالميا ،وعادة ما يتبع مستثمرون آخرون قراراته.
(رويترز)

«بيتك» يطرح عبر منتجات التأجير
سيارات « »MGبفئاتها المتعددة
قال المدير التنفيذي للسيارات
وال ـ ـم ـ ـعـ ــدات فـ ــي ب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
الكويتي (بيتك) عاهد العيسى،
ان البنك يوفر حاليا عبر منتجات
الـتــأجـيــر مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة من
سـ ـي ــارات " ،"MGض ـمــن أس ـطــول
التأجير لدى "بيتك" ،والتي تتميز
تلبي احتياجات جميع شرائح
المجتمع ،بأجرة شهرية تنافسية
تبدأ بـ  105د ك.
وأض ــاف العيسى أن اسـطــول
التأجير لدى "بيتك" يضم تشكيلة
م ــن ال ـعــامــات الـمـهـمــة الــواسـعــة
االن ـت ـشــار ،وال ـتــي تـقـتــرب مــن 70
نــوعــا مــن ال ـس ـيــارات المختلفة،
مبينا ان يتميز بـتـقــد يــم افضل
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات لـ ـعـ ـم ــائ ــه (األف ـ ـ ـ ـ ــراد
وال ـشــركــات) وبــأعـلــى مستويات
ال ـجــودة فــي الـخــدمــة ،ويمنحهم
ف ــرص ــة اخ ـت ـي ــار الـ ـسـ ـي ــارة ال ـتــي
ت ـن ــاس ـب ـه ــم ب ـس ـه ــول ــة مـ ــن خ ــال
تقديم خدمة التأجير في معارض
"بيتك" ،ومعارض الوكالة ،وتلعب
مدة عقد التأجير التشغيلي التي
تتراوح من  12إلى  36شهر دورا
أساسيا في إيجاد أسهل وأفضل
السبل التي من شأنها تعزيز دور
"ب ـي ـتــك" ومـســاهـمــاتــه ف ــي خــدمــة
عمالئه ودعم سوق السيارات.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـيـ ـس ــى إن "ب ـي ـت ــك"

عاهد العيسى

ينفرد بتقديم برامج مميزة من
خ ــال منتج الـتــأجـيــر التمويلي
لــأفــراد والـشــركــات ،مما يساعد
قطاع الشركات على إيجاد حلول
وسهولة في التعامل مع المنتج.
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ـ ــى أن مـ ـنـ ـتـ ـج ــات
ال ـت ــأج ـي ــر ت ـت ـم ـتــع ب ــال ـع ــدي ــد مــن
ال ـم ــزاي ــا ال ـج ــاذب ــة ،وال ـت ــي منها
ع ـل ــى س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،ال ـص ـيــانــة
ال ـش ــام ـل ــة ،وال ـت ــأم ـي ــن الـتـكــافـلــي
الشامل ،وسيارة بديلة ،وخدمة
المساعدة على الطرق على مدار
الساعة ،وإمكانية السفر بالمركبة
المؤجرة وفق الشروط واألحكام.

 :KPMGثقة الرؤساء التنفيذيين
تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة
إطالق خطط دمج واستحواذ قوية القتناص فرص السوق
قالت شركة  KPMGإن الرؤساء التنفيذيين
ألكـبــر الـشــركــات فــي الـعــالــم يـشـعــرون بتفاؤل
م ـتــزايــد ب ـش ــأن تــوق ـعــات أع ـمــال ـهــم ،مــوضـحــة
أنه رغم أن "المتحور دلتا" تسبب في تباطؤ
"الـ ـع ــودة إل ــى ال ــوض ــع الـطـبـيـعــي" ،فـقــد ع ــادت
ثقتهم باالقتصاد العالمي إلى مستويات لم
تكن موجودة منذ بداية الجائحة.
وب ـعــد س ــؤال أك ـثــر مــن  1300مــن الــرؤســاء
التنفيذيين العالميين عــن استراتيجياتهم
وتوقعاتهم على مدى  3سنوات ،رأت KPMG
أن  60في المئة من القادة واثقون من آفاق نمو
االقتصاد العالمي على مدى السنوات الثالث
ً
المقبلة (ارتـفــاعــا مــن نسبة  42فــي المئة في
الدراسة االستقصائية بشهري يناير /فبراير).
ويمثل التوقع بازدهار االقتصاد العالمي
عــامــل دفــع لـلــرؤســاء التنفيذيين لالستثمار
فــي الـتــوســع وتـحــويــل األع ـمــال ،حيث قــرر 69
فــي الـمـئــة مــن ك ـبــار ال ــرؤس ــاء التنفيذيين أن
الطرق غير الطبيعية (مثل المشاريع المشتركة
وعـمـلـيــات الــدمــج واالس ـت ـح ــواذ والـتـحــالـفــات
االستراتيجية) تعتبر االستراتيجية الرئيسية
لنمو مؤسساتهم.
وبينما صرح معظم قادة األعمال العالميين
( 87فــي ال ـم ـئــة) بــأنـهــم يـتـطـلـعــون إل ــى الـقـيــام
بعمليات استحواذ في السنوات الثالث المقبلة
للمساعدة في نمو أعمالهم وتحويلها ،خلصت
الــدراســة االستقصائية إلــى أن  30فــي المئة
من الرؤساء التنفيذيين يخططون الستثمار
أكثر من  10في المئة من عائداتهم في تدابير
وبرامج االستدامة على مدى السنوات الثالث
المقبلة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
ال ـعــال ـمــي ل ـشــركــة  KPMGب ـيــل ت ــوم ــاس ،في
تصريح" :على الــرغــم مــن استمرار حالة عدم
التأكد بشأن الجائحة ،فإن الرؤساء التنفيذيين
واث ـ ـقـ ــون ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر م ــن عـ ـ ــودة االق ـت ـص ــاد
العالمي بقوة .وتلك الثقة خلقت موقف نمو
ً
قويا لقيادة األعـمــال ،وبينما استراتيجيات
ال ـن ـمــو غ ـيــر الـطـبـيـعـيــة ت ــأخ ــذ األولـ ــو ًيـ ــة ،فــإن
ال ــرؤس ــاء الـتـنـفـيــذيـيــن يـتـطـلـعــون أي ــض ــا إلــى

ا لـتــو ســع طبيعيا و مــوا صـلــة تقييم مستقبل
العمل لضمان قدرتهم على استقطاب أفضل
المواهب".
وأض ـ ـ ــاف تـ ــومـ ــاس" :إذا ك ـ ــان هـ ـن ــاك ش ــيء
إيجابي نتج عن األشهر الـ  18الماضية ،فهو
قـيــام الــرؤســاء التنفيذيين بــوضــع الحوكمة
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في
صميم استراتيجيات التعافي والنمو طويلة
ً
األجـ ــل بـشـكــل ك ـب ـيــر" ،الف ـت ــا إل ــى أن "األزم ـ ــات
المناخية والمجتمعية أوضحت أننا بحاجة
إل ــى تـغـيـيــر أســالـيـبـنــا وال ـت ـع ــاون ف ــي الـعـمــل.
لقد شجعني مــا يخبئه المستقبل ألن قــادة
األعمال يدركون أنهم بحاجة إلــى أن يكونوا
ع ــوام ــل ال ــدف ــع لـلـتـغـيـيــر اإلي ـج ــاب ــي ،وتــداب ـيــر
الدعم لمعالجة المخاطر البيئية ،إضافة إلى
التحديات المجتمعية  -من الجنس والعرق،
إلى العدالة والحراك االجتماعي".
مــن جــانـبــه ،قــال الـشــريــك التنفيذي لشركة
كي بي إم جي في الكويت د .رشيد القناعي:
"في حين أن الوباء ال يزال يشكل تحديات في
شكل اضطرابات في سلسلة التوريد ،واألمن
ال ـس ـي ـبــرانــي ،وزي ـ ـ ــادة ال ـض ـغــط ع ـلــى الـمــالـيــة
ال ـعــامــة ف ــإن ال ـت ـهــديــدات الـبـيـئـيــة ،مـثــل تغير
المناخ ،تحتاج أيضا للمعالجة .ورغــم ذلــك،
ف ــإن ال ــرؤس ــاء الـتـنـفـيــذيـيــن ف ــي جـمـيــع أنـحــاء
العالم واثقون من النمو االقتصادي العالمي
ويعتمدون بشكل متزايد على الوسائل غير
العضوية لتسهيل النمو القوي".
وذكــر القناعي أن "الجانب المشرق ال يزال
حقيقة أن المزيد والمزيد من المنظمات بدأت
فــي الــدمــج الـبـيـئــي واالجـتـمــاعــي والـحــوكـمــي
( )ESGفــي خـطــط نـمــوهــا طــويـلــة األجـ ــل ،مما
يـتــرك رســالــة مـفــادهــا أنــه فــي الــواقــع ستكون
اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـ ــدول ـ ــي عــام ـل ـيــن
أس ــاسـ ـيـ ـي ــن ف ـ ــي إح ـ ـ ـ ـ ــداث تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ب ـي ـئ ـيــة
ومجتمعية إيجابية".

١١
ً
«االستثمارات الوطنية» األكثر تميزا في إدارة المحافظ بالكويت
ةديرجلا
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اقتصاد

نالت الجائزة من منصة  International Financial Awardsالعالمية لعام ٢٠٢١
نظام صانع
السوق أصبح
ً
ً
ركنا أساسيا
يساهم في
تنويع خيارات
االستثمار

حققنا المعادلة
الصعبة التي
ترتكز على
َّ
الحضور البناء
في السوق
وحيازة ثقة
العميل
المخيزيم

ح ـص ــدت ش ــرك ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الــوط ـن ـيــة
ً
جائزة عالمية ،هي "الشركة األكثر تميزا في
إدارة المحافظ بالكويت لعام  ،"2021في إطار
نجاحاتها المتتالية ،وحرصها الدائم على
استمرار التميز لديها لتنمية موارد عمالئها
وتقديم الخدمات االستثمارية المتنوعة.
ونالت الشركة الجائزة من المنصة العالمية
 ،International Financial Awardsا لـتــي
ً
تعتبر من المنصات المعروفة عالميا ،وتتخذ
ً
مــن بريطانيا مـقــرا لها ،وتعد هــذه المنصة
إحدى المجالت المالية المرموقة المتخصصة
ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وت ـس ـت ـنــد ف ــي اخ ـت ـي ــاره ــا ل ـهــذه
الشركات إلــى مجموعة كبيرة مــن المعايير
االستثمارية واالقتصادية الدولية ،إضافة إلى
آراء مجموعة متميزة من المحللين الدوليين،
ً
وتبني جوائزها استنادا إلى تطورات األسواق
وأداء القوى االقتصادية المبينة فيها.
واستندت المنصة في منحها تلك الجائزة
إلـ ــى األرق ـ ـ ــام وال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة وم ـع ــدالت
النمو المعتمدة التي حققتها "االستثمارات
الوطنية" ،إلــى جانب معايير فنية متعارف
ً
عليها عــالـمـيــا لـقـيــاس ثـبــات واسـتـقــرار أداء
الشركات المتخصصة.
ولـفـتــت "االس ـت ـث ـم ــارات الــوط ـن ـيــة" أن هــذه
الجائزة تعد شهادة على استراتيجية الشركة
الرامية إلى إيجاد فرص استثمارية ذات قيمة
عالية لمستثمريها ،وترجمة واضحة لجهود
مضنية بذلها الفريق التنفيذي بالشركة في
تعاون واعد ،يمثل الركيزة األساسية للنجاح،

بحسب الخطة ُ
المعتمدة من مجلس اإلدارة.

ثقة العمالء
ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـ
"االس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة" فـهــد الـمـخـيــزيــم أن
الشركة حافظت على ريادتها كإحدى الشركات
الـقـيــاديــة بـقـطــاع إدارة األص ــول والـمـحــافــظ،
ً
خصوصا في ظل الثقة التي تحظى بها من
ً
عمالئها سواء في السوق المحلي أو اإلقليمي،
ً
الفـ ـت ــا إلـ ــى أن ال ـش ــرك ــة ت ــواص ــل سـيــاسـتـهــا
االستراتيجية الواعدة منذ سنوات لتحقيق
األهداف التي تتضمنها الخطة ،والتي تعتمد
على أساس توسعي مدروس ،ولكن في نطاق
من التحفظ يضمن لها االستمرار في تحقيق
ال ـمــزيــد م ــن اإلن ـ ـجـ ــازات ،الس ـي ـمــا ف ــي ظ ــل ما
ُ
تشهده األسواق من تقلبات ومستجدات تلقي
بظاللها على األداء العام للقطاعات كافة.
وأفاد المخيزيم بأن "االستثمارات الوطنية"
حققت الـمـعــادلــة الـصـعـبــة الـتــي تــرتـكــز على
ال ـح ـض ــور ال ـب ـن ــاء ف ــي الـ ـس ــوق وحـ ـي ــازة ثقة
العميل من جانب ،والمضي باالبتكار والتميز
ً
والمنافسة من جانب آخر ،مؤكدا أن الشركة
ُ
ت ـعــد واح ـ ــدة م ــن ال ـش ــرك ــات الـقـلـيـلــة ال ـق ــادرة
على تلبية طموح العمالء ســواء في السوق
ً
الـمـحـلــي أو اإلقـلـيـمــي خـصــوصــا فــي ظــل ما
يتوافر لديها من إمكانات وكفاء ات تمنحها
األفضلية في إنجاح ما يوكل إليها من مهام.
وذكــر أن عمل إدارة المحافظ فــي الشركة

يتمثل في تقديم العديد من الخدمات القائمة
ً
ع ـلــى أسـ ــس وم ـعــاي ـيــر عــال ـم ـيــة؛ ح ــرص ــا من
ال ـش ــرك ــة ع ـلــى ت ـطــويــر اح ـت ـي ــاج ــات ال ـع ـمــاء
مــن إدارة الـمـحــافــظ ،وتــوفـيــر استراتيجيات
اسـتـثـمــار قــويــة يمكن تكييفها لـتـتــاء م مع
ً
ً
الظروف االقتصادية المتغيرة محليا ودوليا؛
لتحقيق أفضل العوائد وتقليص المخاطر
للعمالء.
وأكـ ـ ــد أن الـ ـش ــرك ــة ح ــري ـص ــة ع ـل ــى ت ـقــديــم
مـنـتـجــات ت ــواك ــب آمـ ــال وط ـم ــوح ــات العميل
ً
والـســوق أيضا بعيدا عــن السبل التقليدية،
حـيــث تـمـكـنــت "االس ـت ـث ـم ــارات الــوط ـن ـيــة" من
إط ــاق خــدمــة صــانــع ال ـســوق واخـتـيــار سهم
شركة بورصة الكويت ليكون باكورة الشركات
التي ستقدم عليها هذه الخدمة.

صانع السوق
وأضــاف المخيزيم أن نظام صانع السوق
ً
ً
أصبح ركنا أساسيا يساهم في تنويع خيارات
االستثمار ،ويعالج العيوب التي سيطرت على
السوق فيما سبق من تــداوالت فردية تعتمد
عـلــى اإلش ــاع ــات والـمـضــاربــات غـيــر الـمـبــررة،
ويـســاهــم فــي جــذب الـمــزيــد مــن االسـتـثـمــارات
المؤسسية المحلية واألجنبية ،كما أنه يعيد
قــابـلـيــة الـتـسـيـيــل ال ـســريــع ،وه ــي إحـ ــدى أهــم
وظائف أسواق المال.
ولفت إلى أن "االستثمارات الوطنية" حازت

«زين» تضع الخطوات النهائية لتزيين مدخل «العاصمة»
إيمان الروضان استقبلت المحافظ طالل الخالد بمقر الشركة الرئيسي

الخالد والروضان يتوسطان مسؤولي «زين» ومحافظ العاصمة خالل اللقاء
استقبلت شركة زين محافظ العاصمة الشيخ طالل الخالد
في مقرها الرئيسي بالشويخ بحضور الرئيس التنفيذي
لـ"زين الكويت" إيمان الروضان ،ومسؤولي اإلدارة التنفيذية،
لالطالع على الخطوات النهائية لمشروع تزيين وتخضير
مدخل العاصمة الرئيسي.
وأفــادت الشركة ،في بيان صحافي ،بأن زيارة المحافظ
ً
ج ــاءت تــزامـنــا مــع قــرب بــدء العمل فــي الـمـشــروع ،ال ــذي تم
إعــانــه فــي مــايــو الـمــاضــي ،حيث تــم اخـتـيــار زيــن لتطوير
المدخل الرئيسي للعاصمة وتوفير الصيانة له ،في خطوة
تعكس دور مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق التنمية
ُ
المستدامة بالتعاون مع القطاع العام.
وأعربت الروضان ،وفق البيان ،عن السعادة باستقبال
الشيخ طــال الخالد لوضع اللمسات النهائية على خطة
مشروعنا ُ
نفخر أن وقع االختيار على زين
الم
شترك" ،الذي ّ
ً
لتنفيذه ،خصوصا أنها المشغل الوطني في البالد وإحدى

أكثر الشركات ريادة في القطاع الخاص الكويتي" .وأضافت
الروضان أن اللقاء تناول بحث التصميم النهائي للنصب
ّ
ستتولى زين ُم ّ
همة بنائه ،وحرصنا أن يعكس
التذكاري الذي
سي ّ
الهوية التراثية الكويتية األصيلة ،وهو األمر الذي ُ
قدم
صورة حضارية عن البالد".
وتابعت "نؤمن ّ
بشدة بالدور االستراتيجي والمهم الذي
يؤديه القطاع الخاص الكويتي في تنفيذ الخطط التنموية
ّ
للدولة بشتى مجاالتها ،وهذه الشراكة هي ترجمة فعلية
ّ
ُ
لذلك ،لهذا حرصنا أن نكون سباقين في دعم رؤية المحافظة
ً
لتجميل ال ـمــواقــع وال ـم ـنــاطــق فـيـهــا وخ ـصــوصــا مدخلها
الذي ُيعتبر بمنزلة المحطة األولى لعاصمة البالد،
الرئيسيُ ،
ّ
ونتطلع أن نشارك المجتمع الكويتي ثمار هذا المشروع".
مــن جـهـتــه أك ــد الـخــالــد أهـمـيــة ال ـشــراكــة بـيــن القطاعين
ً
الـحـكــومــي وال ـخ ــاص الف ـتــا إل ــى أن "تـعــاونـنــا مــع زي ــن في
مشروع تزيين العاصمة الــذي نعمل عليه منذ شهر مايو

«الكويتية» :عودة التشغيل إلى القاهرة
ً
في إطار سعيها المتواصل للعودة تدريجيا للتشغيل المعتاد،
وتقديم خيارات متنوعة لعمالئها ،أعلنت شركة الخطوط الجوية
الكويتية عودة التشغيل لرحالتها التجارية المجدولة إلى ومن
القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ،بواقع رحلتين في اليوم
ً
اعتبارا من اليوم  5الجاري ،حيث ستغادر أولى الرحالت المتجهة
ً
الى القاهرة الساعة  12:25ظهرا ،أما الرحلة الثانية فستغادر في
ً
مساء.
نفس اليوم الساعة 11:35
وحول هذا التشغيل ،قال مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم
فايز العنزي" :يسر الكويتية عودة التشغيل التجاري المجدول مع
أحد أهم وجهاتها اإلقليمية المباشرة ،وهي مدينة القاهرة عاصمة
جمهورية مصر العربية ،بعد فترة توقف منذ مارس  ،2020بسبب
ً
الجائحة من ايقاف التشغيل أيضا
تداعيات "كورونا" ،وما أدت تلك ّ
لوجهات عديدة كانت الشركة تشغل لها بالسابق".
وأضاف "اليوم تعود هذه الوجهة التي تعد ذات أهمية كبرى
لجميع شرائح العمالء ،ولكثرة اإلقبال عليها خصوصا المسافرين
ً
من رجال األعمال والسياحة والتعليم وغيرها من األسباب" ،مؤكدا
أن الخطوط الجوية ستعلن اعــادة التشغيل لوجهات أخــرى في
مصر خالل األيام القادمة ،بعد استكمال الموافقات الرسمية الالزمة
ً
حرصا من "الكويتية" على خدمة كل شرائح العمالء والمسافرين
الراغبين في التنقل بين الكويت ومصر.
ً
وأكد العنزي أن "الكويتية" دائما على أتم الجاهزية واالستعداد
بكل قطاعاتها التشغيلية والمساندة الستكمال عودة التشغيل
التجاري المعتاد بشكل كامل للرحالت من وإلى الكويت ،كما أنها
مستعدة لزيادة الطاقة التشغيلية وسعة الركاب بداية من توفير
الحجوزات للمسافرين بجميع قنواتها المتاحة ،وطرح العروض
ً
المناسبة لهم مرورا باستقبالهم في مبنى الركاب رقم  ،4وإنهاء
ً
إجـ ــراء ات سفرهم بكل يسر وسـهــولــة ،وص ــوال للتجهيز الكامل
ألسطول الخطوط المتنوع من أحدث الطرازات المختلفة الحجم
واالستمتاع بخدمات الشركة على متن طائراتها.
ً
وأضاف العنزي قائال" :الكويتية تسعى بشكل متواصل لمنح
المسافرين على متن طائراتها خيارات أوسع ،تلبية الحتياجاتهم
في السفر ،وتوفير وتقديم خدمة أفضل لهم من خالل اطالق وجهات
جديدة ومتنوعة ،مؤكدة أنها تسعى بشكل دؤوب لخدمة عمالئها،
وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء سفرهم على متن طائراتها".
وذكــر العنزي أنــه بإمكان العمالء حجز تذاكر السفر من عدة
قنوات مختلفة تتيحها "الكويتية" بداية من زيارة مكاتب الشركة
في مجمع األفنيوز ،ومجمع الــوزارات ،ومكتب الفروانية ،ومبنى
الركاب رقم  ،4التي توفر العديد من الخدمات منها حجز تذاكر
السفر وتعديلها وترقيتها وإلغاؤها.

الماضي والمتمثل فــي إقــامــة نصب تــذكــاري فــي مدخلها
الرئيسي يندرج تحت هذا اإلطــار ،ويعتبر بصمة كويتية
خالصة تؤشر لهوية الكويت التراثية ،السيما أن ُ
المخطط
ُ ّ
والمنفذ لهذا المشروع هي شراكة بين محافظة العاصمة
مــن جـهــة وزي ــن إح ــدى الـمــؤسـســات الـكــويـتـيــة ال ــرائ ــدة في
القطاع الخاص".
وأعرب الخالد عن شكره وتقديره لزين والقائمين على
ً
هــذا الـمـشــروع الــرائــد ،متمنيا أن يعطي ص ــورة حضارية
ً
لـلـبــاد ،وأن يـكــون عـنــوانــا لرؤيتنا فــي تجميل العاصمة
وتطويرها.
المشاركة ّ
وتحرص زين على ُ
الفعالة في مختلف األنشطة
ّ
المحلية واإلقليمية التي تهدف إلى اإلسهام في دفع عجلة
ً
ّ
االقـتـصــاد الــوطـنــي ،إذ لــن تــدخــر الـشــركــة جـهــدا فــي تقديم
المساندة والدعم لكل جهة تخدم األهداف التنموية للدولة
ُ
وتسهم في رفعة الوطن.

فهد المخيزيم
ثالث جوائز عالمية خالل عام  2021من كبرى
ً
ال ـمــؤس ـســات وال ـم ـجــات الـعــالـمـيــة؛ تـتــويـجــا
ً
لجهود الشركة وتأكيدا لدورها الرائد وقدرتها
المتواصلة على تحقيق مستويات أداء عالية،
ً
مبينا أن حصد الجوائز يؤكد ّ
تفوقها وقدرتها
على المنافسة ونيل ثقة األوساط االستثمارية
ً
ً
محليا وخارجيا ،وأن المستقبل يحمل الكثير
من اإلنجازات في ظل االستراتيجية الواعدة
التي تعمل بها قطاعات الشركة كافة.
وأك ـ ــد ال ـم ـخ ـيــزيــم أن فـ ــوز "االس ـت ـث ـم ــارات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة" ي ــؤك ــد أنـ ـه ــا ت ـس ـي ــر ع ـل ــى ال ـن ـهــج
الصحيح ،وأن الشركة تعمل بنضج مؤسسي
ً
وشفافية كفيلين بنيل رضا العمالء ،خصوصا

ف ــي ظ ــل ال ـحــرف ـيــة ال ـت ــي تـتـبـعـهــا ف ــي جـمـيــع
أنشطتها أو مــن خــال التعامل مــع الجهات
ً
الرقابية والتنظيمية المختلفة ،موضحا أن
ً
ال ـفــوز ب ـهــذه ال ـجــائــزة يــأتــي تـتــويـجــا للجهد
الـجـمــاعــي ال ــذي يـبــذلــه فــريــق "االس ـت ـث ـمــارات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة" ،فـ ــي ت ــوف ـي ــر أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى مــن
ال ـخ ــدمــات وال ـج ـه ــود الـمـتـفــانـيــة وك ـفــاءات ـهــم
الـتــي طــالـمــا مـيــزت الـشــركــة ورسـخــت اسمها
ومكانتها ،مما ساهم في االرتقاء بالعمل في
قطاع االستثمارات ،إضافة إلى الدعم ُ
المطلق
الــذي يحصل عليه من جانب مجلس اإلدارة
ً
واإلدارة التنفيذية ،مــؤكــدا استمرار الشركة
ً
بذات النهج مستقبال.

«المركز» :استمرار مكاسب السوق الكويتي
للشهر السادس على التوالي وسط تفاؤل بنتائج األعمال اإليجابية
قال المركز المالي الكويتي "المركز" ،في تقريره
الشهري عن أداء أسواق األسهم الخليجية لشهر
أغسطس  ،2021إن ســوق في المئة في المؤشر
الـعــام خــال الشهر ،ليصل بمكاسبه منذ بداية
الـعــام وللشهر ال ـســادس على الـتــوالــي إلــى 22.4
في المئة.
ووفــق التقرير ،بلغ معدل سيولة الـســوق في
أغـسـطــس  201مـلـيــون دوالر ،بــارت ـفــاع ق ــدره 29
في المئة مقارنة بالشهر السابق ،حسبما يشير
مـتــوســط قيمة ال ـت ــداوالت الـيــومـيــة ،وك ــان مكرر
ً
الربحية ثابتا عند .2.09
ومن بين القطاعات الكويتية ،كان مؤشر قطاع
ً
الـسـلــع االسـتـهــاكـيــة أف ـضــل الـقـطــاعــات تحقيقا
ً
ً
للربح ،مسجال ارتفاعا نسبته  5.3في المئة ،يليه
القطاع المصرفي بنسبة  4في المئة ،بينما تراجع
مؤشر قطاع الخدمات االستهالكية وقطاع النفط
والغاز بنسبة  4.1في المئة و 3.8في المئة على
التوالي خالل الشهر.
ومن بين الشركات القيادية في الكويت ،حقق
سهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" مكاسب كبيرة
بلغت  5.2في المئة في أغسطس ،بينما سجل بنك
بوبيان خسارة بلغت  2.1في المئة.
وأع ـلــن "بـيـتــك" تحقيق صــافــي رب ــح ق ــدره 52
مليون دينار للربع الثاني من عام  ،2021أي ما
يقارب ثالثة أضعاف أرباح الربع الثاني من عام
ً
 ،2020مــدعــومــا بــانـخـفــاض الـمـخـصـصــات ،كما
يـخـطــط لـتـمــويــل م ـشــاريــع فــي الـمـمـلـكــة العربية
ال ـس ـعــوديــة ،بـمــا فــي ذل ــك م ـشــروع ن ـي ــوم .وعلى
صعيد المنطقة ،حقق مؤشر "ستاندرد آند بورز"
الـمــركــب ل ــدول مجلس الـتـعــاون الخليجي (S&P
 )GCCمكاسب بنسبة  3.6في المئة خالل أغسطس.
وح ـق ـقــت أغ ـلــب األسـ ـ ــواق الـخـلـيـجـيــة مـكــاســب
الفتة خالل الشهر ،عدا السوق العماني .وكانت
الصدارة لسوق أبوظبي وسوق دبي بمكاسب 5
في المئة لكليهما.
وحصدت أســواق السعودية وقطر والبحرين

مكاسب نسبتها  2.8في المئة و 3.2في المئة و3
في المئة على التوالي في أغسطس ،بينما تراجع
سوق ُعمان  1.6في المئة.
ً
وفي حين كان انتعاش األسواق مدفوعا بعدة
عوامل منها نتائج األعمال القوية لدى شركات
المنطقة ورفع حدود الملكية األجنبية في بنوك
قطر الرئيسية ،فإن تراجع أسعار النفط وانتشار
ً
متحور دلتا من فيروس كوفيد -19عالميا كبح
ً
جماح المكاسب نسبيا.
وكانت الشركة العالمية القابضة (اإلم ــارات)
أفـضــل الـشــركــات الـقـيــاديــة ً
أداء فــي دول مجلس
التعاون الخليجي ،بمكاسب بلغت  10.9في المئة
خالل الشهر ،لتصل بمكاسبها منذ بداية العام
إلى  250في المئة.
وارت ـفــع صــافــي ربــح الـشــركــة بنسبة  309في
المئة فــي الــربــع الثاني مــن عــام  2021إلــى 2.87
مـلـيــار درهـ ــم إم ــارات ــي بـعــد عـمـلـيــات اسـتـحــواذ
استراتيجية.
واستكملت إدراج شركتها ا لـتــا بـعــة ،الصير
مــاريــن ،لـتـكــون س ــادس شــركــاتـهــا الـتــابـعــة التي
تدرجها في سوق أبوظبي خالل أقل من ثمانية
أشهر.
ً
وجاء أداء أسواق األسهم العالمية بدوره قويا،
حـيــث أغ ـلــق مــؤشــر م ــورغ ــان سـتــانـلــي كــابـيـتــال
إنتليجنس ( )MSCIالعالمي على ارتفاع بنسبة
 2.3فــي المئة فــي أغـسـطــس ،وسجلت مــؤشــرات
األسهم األميركية ( )S&P 500مكاسب بنسبة 2.9
في المئة للشهر مدعومة بنتائج األعمال القوية،
ع ـ ــاوة ع ـلــى م ـس ــان ــدة رئ ـي ــس ب ـنــك االح ـت ـيــاطــي
الفيدرالي األميركي وهيئة الغذاء والدواء للقاح
بيو إن تك من فايزر.
وارتفع مؤشر  MSCIلألسواق الناشئة  2.4في
المئة مع نهاية الشهر ،عقب تخفيف الصين من
اإلجراءات االحترازية ضد فيروس كوفيد.-19
وحقق مؤشر فوتسي  )FTSE 100( 100مكاسب
نسبتها  1.2في المئة في أغسطس.

سيارات 12
«شمال الخليج» تكشف ًعن هيونداي ستاريا
مركبة الفان الجديدة كليا
ةديرجلا

•
العدد  / 4825األحد  5سبتمبر 2021م  28 /المحرم 1443هـ

يوسف العبدالله

في تصميم فضائي غير
مسبوق ،كشفت شركة شمال
الخليج الوكيل الحصري
لعالمة هيونداي في الكويت
النقاب عن ًستاريا 2022
الجديدة كليا ضمن فئة
مركبات الفان الكبيرة متعددة
االستخدامات ،و«الجريدة»
تسلط الضوء اليوم عليها
من خالل صفحة السيارات
للحديث عن مواصفاتها
الجديدة.

تصميم المركبة
ومواصفاتها
العالية تجعلها
أقرب إلى السفن
الفضائية

مجهزة بمحرك 6
سلندرات وناقل
حركة من  8سرعات

كشفت شركة شمال الخليج،
ال ــوك ـي ــل ال ـح ـص ــري ل ـس ـيــارات
هيونداي في الكويت ،النقاب
عن سيارة "ميني باص" الفاخر
ً
ال ـج ــدي ــد ك ـل ـي ــا م ــن ه ـي ــون ــداي
ّ
"سـ ـت ــاري ــا" م ـت ـع ــدد األغـ ـ ــراض
في مجمع األفنيوز بالمرحلة
ال ــراب ـع ــة م ــن خ ــال ال ـف ـتــرة 26
إل ــى  4سبتمبر ،مــن األسـبــوع
المقبل.
وت ـ ـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ـ ــرض "سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاري ـ ـ ــا"
ا لـتــي تــم تشبيهها بالسفينة
الفضائية ليتمكن ا ل ــزوار من
االطــاع على التصميم الفريد
وغير المسبوق لهذه الفئة من
السيارات واللمسة المستقبلية
التي تمتاز بها هــذه المركبة،
والـ ـتـ ـع ـ ّـرف ع ـل ــى ال ـخ ـصــائــص
ّ
المميزة التي تتمتع بها.
وتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف هـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ـ ـ ــداي م ــن
خ ـ ـ ــال تـ ـق ــدي ــم م ــركـ ـب ــة الـ ـف ــان
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ضـ ـم ــن أس ـط ــول ـه ــا
الرائد من السيارات ،إلى وضع
رؤيـ ــة مـسـتـقـبـلـيــة ج ــدي ــدة في
تصنيع السيارات وخصائص
تصميمها االنسيابية الرائعة،
التي تظهر في التناغم الواضع
فـ ـ ــي م ـن ـح ـن ـي ــات ـه ــا وال ـه ـي ـك ــل
البسيط لها.
ويكشف الـطــراز عــن فلسفة
تـصـمـيــم ف ــري ــدة ت ـبــدأ بعملية
التصميم الــداخـلــي ،وتتوسع
إلى الهيكل الخارجي.
وت ـع ـكــس مــرك ـبــة "س ـتــاريــا"
التزام هيونداي بإنتاج مركبات
تنقل ذكية مستقبلية ،ومفهوم
التقدم من أجل اإلنسانية ،الذي
أط ـل ـق ـتــه هـ ـي ــون ــداي الـعــالـمـيــة
ً
س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــا ،إذ ت ـ ــأت ـ ــي سـ ـت ــاري ــا
ّ
بخصائص متطورة تركز على
راحــة السائق وتوفير تجربة
تـنـقــل مــريـحــة ل ـلــركــاب ،تجعل
وقــت التنقل أكثر فعالية ،هذا
إل ــى ج ــان ــب ت ــزوي ــد ه ـيــونــداي
ستاريا بخاصية االسترخاء،
وي ـ ـتـ ــم اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا إلح ــال ــة
المقاعد الموجودة في الصف

cars@aljarida.com

الـثــانــي ،فقط بــزر واحــد يمكن
تفعيل تلك الوضعية.

 3إصدارات
وتــأتــي ستاريا ب ـ  3إص ــدارات
ً
مع  3ركاب أو  5ركاب أو  11راكبا
السـتــاريــا ف ــان ،وتـتــوافــر بـعــدد 7
ً
ركاب أو  9ركاب و 11راكبا للميني
بــاص كــذلــك بــدون مقاعد خلفية
ع ــدد مـقـعــديــن لـلـســائــق والــراكــب
األمــامــي فقط ،وذلــك حــال الرغبة
في استخدامها لعمليات الشحن
ون ـق ــل ال ـب ـضــائــع ،وت ــأت ــي مــركـبــة
"ستاريا" متعددة االستخدامات
بمحرك  6سلندرات.

G 3.5 Smartstream
بسعة  3.5لترات مع ناقل
حركة أوتوماتيكي من 8
سرعات
ً
وظهرت ستاريا الجديدة كليا
نـتـيـجــة ال ـج ـهــود ال ـك ـب ـيــرة ،الـتــي
ّ
تكرسها هيونداي لتقديم حلول
التنقل الذكية مع تلبية احتياجات
نمط الحياة المتطورة ،بالتالي
ت ــوفـ ـي ــر ح ـ ـلـ ــول ف ـ ــري ـ ــدة ل ـل ـت ـن ـقــل
بـ ـمـ ـتـ ـن ــاول عـ ـم ــائـ ـن ــا ،مـ ــن خ ــال
صفاتها وخصائصها المبتكرة
والـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم غ ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـسـ ـب ــوق،
وال ـم ـســاحــة الــداخ ـل ـيــة الــواس ـعــة
َّ
والرحبة الذي يجعلها مثالية لكل
رحلة عائلية أو تجارية.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت سـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــا ب ـم ـظ ـه ــر
خ ــارج ــي ج ــدي ــد غ ــام ــض ومـثـيــر
يـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــه تـ ـصـ ـمـ ـي ــم ال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــات
الفضائية ويعكس السرعة والقوة،
ويـ ـب ــرز الـ ـج ــزء األمـ ــامـ ــي إضـ ــاءة
طويلة أفقية تعمل خالل النهار،
ومصابيح أمامية جديدة أسفلها.
ت ـش ـت ـمــل الـ ــواج ـ ـهـ ــة األم ــام ـي ــة
ل ـس ـت ــاري ــا ع ـل ــى م ـص ــاب ـي ــح LED
أف ـق ـي ــة ت ـع ـمــل ف ــي ال ـن ـه ــار تـعـمــل
على عرض السيارة ويتم إقرانها
بمصابيح أمامية منخفضة مثبتة
عـلــى جــانـبــي الـشـبـكــة ،ويتضمن

رائد ترجمان

ترجمان :فخورون بإطالقها في الكويت
قال الرئيس التنفيذي في شركة شمال الخليج رائد ترجمان ،إن الشركة تفخر بإطالق المركبة
ّ
ويسرنا أن تكون هذه المركبة الفريدة من حيث التصميم
الجديدة ستاريا في السوق الكويتي،
والخصائص متوفرة في معارضنا وبفئات ومواصفات عديدة تتماشى مع كافة المتطلبات
الحياتية اليومية.

تصميم الجزء الخلفي من ستاريا
مصابيح خلفية عمودية ونافذة
عريضة.
ّ
وصممت نوافذها البانورامية
ال ـم ـ ّ
ـوس ـع ــة وال ـخ ـط ــوط الـسـفـلـيــة
بشكل يوحي باتساع المقصورة

الداخلية .كما ّ
صمم ارتفاع كابينة
ال ـس ـيــارة بـمــا يـحـقــق أق ـصــى حد
للراحة.
وتـ ـمـ ـت ــاز هـ ـي ــون ــداي س ـت ــاري ــا
باتساع المقصورة الداخلية ،هذا
إلى جانب استخدام خامات عالية

سمارت سنس
حرصت "ستاريا" على ضمان
أعلى مستويات السالمة واألمان،
ً
وتوفر خيارا إلضافة ما يصل إلى
ست وسائد هوائية ،ويتم تعزيز
أنـظـمــة ال ـســامــة بـشـكــل أك ـبــر من
خالل الميزات الذكية األخرى مثل
مساعد تجنب االصطدام األمامي
( ,)FCAومساعد تجنب االصطدام
في النقاط العمياء ( ,)BCAونظام
المساعدة على البقاء في المسار
( ,)LKAون ـظــام ال ـم ـغــادرة اآلمـنــة
( )SEAون ـظــام الـمـســاعــدة التـبــاع
المسار.

الجودة لتصنيع المقاعد .كما تم
تزويد هيونداي ستاريا بوسائل
ترفيهية متعددة أبــرزهــا شاشة
وس ــائ ــط ح ـجــم  10.25ب ــوص ــات.
ه ــذا بــاإلضــافــة إل ــى تــوافــر لوحة
عدادات رقمية ،كذلك تمت إضافة

إضـ ــاء ة محيطية مــع اخ ـت ـيــارات
ً
بـ  10ألــوان ،مما يمنحها مظهرا
ً
فـخـمــا ،إذ يمكن ضـبــط اإلض ــاء ة
المتناغمة بشكل مـبــا شــر وغير
م ـب ــاش ــر ل ـت ـض ــيء ق ـم ــرة ال ـق ـي ــادة
ووحدة التحكم واألبواب ومناطق
الشحن .كما يتم تعزيز الشعور
الفاخر داخل المقصورة من خالل
النظام الصوتي (.)Bose
ً
وأ ي ـضــا يتمتع مقعد السائق
بمظهر مستقبلي عالي التقنية
من خالل ناقل الحركة الذي يعمل
ً
إلكترونيا من  ٨سرعات .وتوجد

شاشة الـعــدادات الرقمية بقياس
ً
 4.2ب ــوص ــات وأي ـ ـضـ ــا ب ـ ـ 10.25
بوصات أعلى عجلة القيادة لتوفر
قيادة آمنة وخالية من العوائق.
وتـ ـت ــوف ــر مـ ـس ــاح ــات ت ـخــزيــن
م ـت ـعــددة ف ــي ال ـج ــزء األم ــام ــي من
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـصـ ــورة ،ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـك ــل مــن
ً
السائق والــركــاب أيضا الوصول
إلى الكونسول المركزي المجهز
ب ـحــوامــل األكـ ـ ــواب وم ـنــافــذ USB
ومساحة تخزين إضافية.

داكوتا جونسون تتألق في «فينيسيا السينمائي»
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سيدهارت شوكال

تــأ لـقــت ا لـمـمـثـلــة ا لـعــا لـمـيــة دا ك ــو ت ــا جــو ن ـســون ،فــي ا ل ـعــرض األول لفيلمها
الجديد  ،The Lost Daughtersأمس األول ،ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا
السينمائي.
ونشر موقع "ديلي ميل" البريطاني ،أن الممثلة البالغة من العمر ً 31
عاما،
ظهرت أنيقة في بدلة قطيفة من اللونين الفضي واألسود ،وانضم إليها على
السجادة الحمراء النجمة ماغي جيلينهال.
الـفـيـلــم مــن تــألـيــف وﺇﺧﺮاﺝ جـيـلـيـنـهــال ،عــن رواي ــة إيـلـيـنــا فـيــرانـتــي ،وبـطــولــة
النجوم بيتر سارسجارد ،وداكوتا جونسون ،وجيسي باكلي ،إلى جانب أوليفيا
كولمان وغيرهم.
و تــدور أ حــداث الفيلم في إطار من الدراما ،حيث تتخذ رحلة ا مــرأة شابة على
ً
ً
مظلما ،حينما تبدأ في مواجهة متاعب من الماضي ويصيبها
مسار ا
الشاطئ
هوس غير تقليدي بامرأة وابنتها خالل عطلة الصيف.
وانطلقت فعاليات الدورة  78من المهرجان الدولي في حفل افتتاح يوم  1الجاري،
وتستمر فعالياته حتى  11منه.

داكوتا جونسون

نجوم بوليوود يعزون بوفاة
سيدهارت شوكال

إجراءات مشددة ضد الفنانين
والمشاهير في الصين

لوحة بانكسي التالفة
بـ  8ماليين دوالر

تـ ـ َّ
ـوجـ ــه عـ ـ ــدد مـ ــن م ـش ــاه ـي ــر بـ ــول ـ ـيـ ــوود عـبــر
حساباتهم بموقع تويتر ،لتعزية عائلة الفنان
الهندي سيدهارت شوكال ،فكتب الممثل مانوغ
بــاجـبــاي بـتــأثــر" :ي ــا إل ـهــي! ه ــذا أم ــر م ــروع جــدا،
ستفشل الكلمات فــي وص ــف الـصــدمــة وشعور
الفقد الذي قد ينتاب أقرباءه وأعــزاءه ،أتمنى أن
يستريح بسالم".
وغ ـ ــرد ال ـم ـم ـثــل ال ـك ــوم ـي ــدي ســون ـيــل غ ــروف ــر:
"م ـصــدوم وحــزيــن لمعرفة مــا ج ــرى لسيدهارت
ً
شوكال ،توفي مبكرا ،صلواتي له ،فلترقد بسالم،
وخالص التعازي ألحباء الراحل سيدهارث .أخبار
مروعة ومؤلمة" .وقد توفي الممثل الهندي عن ُعمر
ناهز الـ 40عاما ،جراء إصابته بنوبة قوية ،وفق ما
َّ
صرح به مستشفى كوبر بمدينة بومباي.
وذكــر مسؤول في المستشفى ،أن سيدهارت
شـ ــوكـ ــا ،ال ـ ـ ــذي اش ـت ـه ــر ب ـ ـفـ ــوزه فـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج
الـتـلـفــزيــونــي الــواق ـعــي " ،"Bigg Boss 13توفي
الخميس الماضي ،إثر إصابته بنوبة قلبية شديدة،
ً
وقال" :نقل إلى المستشفى ميتا منذ بعض الوقت".

ً
يواجه الفنانون في الصين قيودا جديدة،
نتيجة اتخاذ إجــراءات واسعة النطاق لضبط
صناعة الترفيه فــي الـبــاد ،حيث ب ــدأت هيئة
الرقابة حظر نجوم السينما ،ووضع حد أقصى
للرواتب ،وكبح ثقافة اإلعجاب بالمشاهير.
وتم إدراج الممثلة جاوي وي ،إحدى نجمات
السينما األكثر شهرة في الصين ،على القائمة
السوداء لإلنترنت في البالد ،مع إزالة أعمالها
من مواقع البث المباشر ،وقطع التواصل مع
المعجبين بها عبر منصة "ويبو" ،التي تشبه
موقع تويتر.
وصدرت أوامر للممثلة شينغ شوانغ بدفع
 46مليون دوالر من الضرائب والرسوم المتأخرة
والغرامات الشهر الماضي .كما تم إغالق 145
ً
حـســابــا عـلــى مــوقــع ويـبــو ال ـمــدافــع عــن النجم
السينمائي كريس وو ،الذي يواجه تهم اغتصاب،
لنشره ما وصفته الحكومة بـ"معلومات ضارة
بالحفاظ على النظام االجتماعي".
(د ب أ)

ُ
من المرتقب أن تطرح لوحة لفنان الشارع
بانكسي تـمــزقــت ذات ـيــا بـجــزء منها خــال
بيعها سنة  2018مجددا بمزاد مقرر في 14
أكتوبر بلندن ،وفق ما أعلنت دار سوذبيز.
َّ
ويقدر سعر "لوف إز إن ذي بن" (الحب في
سلة المهمالت) ،التي كانت معروفة سابقا
باسم "غيرل ويذ بالون" (الفتاة مع البالون)،
بما بين  5و 8ماليين دوالر.
وال ـس ـع ــر ال ـم ــرت ـق ــب ،الـ ـ ــذي ال ُيـسـتـبـعــد
أن يـفــوق الـتــوقـعــات ،هــو أعـلــى بــأربــع إلــى
ست مــرات من السعر األصلي الــذي بيعت
ُ
بــه اللوحة لهاوية لــم تكشف عــن هويتها
تستعد إلنجاز صفقة مربحة جدا.
وقــد اهتز عالم الفن بشدة بفعل التلف
الــذاتــي الجزئي للوحة الفنان البريطاني
في أكتوبر  2018بعيد بيعها في مزاد لدار
ســوذبـيــز ل ــ"هــاويــة جـمــع أوروب ـي ــة" مقابل
 1.356مليون دوالر.
(أ ف ب)

شينغ شوانغ

« »Stillwaterافتتح مهرجان
دوفيل السينمائي

فلك
الحمل
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ً
مهنيا" :ال تؤجل عمل يومك لغدك" ،مثل
فيه كل الخبرة.
ً
ً
عاطفيا :الهدف من الحب أن تكون سعيدا،
ً
فال تجعله تعيسا بتصرفاتك.
ً
ً
اجتماعيا :إذا أردت أن تصلح فردا ،فليكن
سالحك الهداية والصبر.
رقم الحظ.17 :

بحضور مات ديمون وجوني ديب وديلن بن
افتتح فيلم ( Stillwaterستيلووتر)
الدورة السابعة واألربعين من مهرجان
دوفيل للسينما األميركية ،التي تتولى
ش ـ ــارل ـ ــوت غ ــانـ ـسـ ـب ــورغ رئـ ــاسـ ــة ل ـج ـنــة
الـتـحـكـيــم فـيـهــا ،بـعــدمــا ك ــان ُع ــرض في
"كان".
وأعـ ــربـ ــت غ ــانـ ـسـ ـب ــورغ ،الـ ـت ــي ارتـ ــدت
ل ـل ـم ـن ــاس ـب ــة فـ ـسـ ـت ــان ــا أس ـ ـ ـ ــود ،ب ـب ـس ـمــة
عريضة على وجهها ،عن فخرها بتولي
هـ ــذه ال ـم ـه ــام ع ـلــى ال ـس ـج ــادة ال ـح ـمــراء
ال ـم ــؤدي ــة إل ــى ص ــال ــة الـ ـع ــرض ،وق ــال ــت:
"هي بمنزلة لعبة! وأنا ال آخذ األمر على
محمل الجد كثيرا ،فأنا لست متأكدة من
قدرتي على الحكم على فيلم مــا ،حتى
لو أنني خضت غمار السينما منذ زمن
بعيد ،وسوف أثق بحدسي".
وغانسبورغ هي المرأة الرابعة التي
تتولى رئاسة لجنة تحكيم المهرجان،
بعد ساندرين كيبرالن ( ،)2018وكاترين
دو نـ ـ ـ ــوف ( ،)2019و ف ــا نـ ـيـ ـس ــا ب ـ ـ ــارادي
(.)2020
ومـ ــن ب ـي ــن أعـ ـض ــاء ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم؛
الـمـمـثــل دون ــي بــودال ـيــديــس ،والـكــاتـبــة
دلفين دو فيغان .وقال بوداليديس" :أنا
ساذج بعض الشيء ،واألمر فيه الكثير
من المرح .أرغب في مناقشات متناقضة
ووج ـ ـهـ ــات ن ـظ ــر أخـ ـ ــرى والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــادل."...
أ مــا دو فيغان ،فهي تريد أن "يستولي
اإلعجاب" عليها ،وأن تسترشد بنظرتها
"كمشاهدة".
و مــن أ صــل األ ف ــام المستقلة الثالثة
عـشــر الـمـتـنــافـســة فــي دوف ـيــل" ،لـ َّـبــى 12
طاقم فيلم الدعوة" ،ومن المرتقب عرض
 53فيلما في المجموع بالدورة السابعة
واألربعين من المهرجان.
يروي "ستيلووتر" ،وهو إ خــراج توم
مــاكــارثــي ،وبـطــولــة م ــات دي ـمــون ،قصة
رج ـ ــل كـ ـت ــوم وم ـت ـح ـف ــظ ل ـط ــال ـم ــا أه ـمــل
ع ــائ ـل ـت ــه يـ ـق ــرر ال ـس ـف ــر م ــن أوك ــاه ــوم ــا
إ لــى مرسيليا ،ليكون إ لــى جانب ابنته
المسجونة بتهمة القتل ،وتتجه األنظار
إل ــى فـيـلـمـيــن ف ــي ال ـم ـســاب ـقــة الــرس ـم ـيــة،
ه ـمــا" :ب ـلــو ب ــاي ــو" و"ب ـل ـي ـغــر" لـلـمـخــرجــة
السويدية نينيا تيبرغ.
وق ــد سـبــق لـفـيـلــم ال ـم ـخــرج األمـيــركــي
جــاسـتــن ت ـشــون "ب ـلــو ب ــاي ــو" ،أن ُع ــرض
بمهرجان كان في فئة "نظرة ما" ،وهو

لوحة بانكسي

ي ــروي قـصــة أنـتــونـيــو لــوبــان الـمــولــود
في كوريا ،وترعرع بالواليات المتحدة،
وهو يواجه خطر الطرد من البلد ،حيث
يـتــولــى رعــايــة ف ـتــاة صـغـيــرة مــع وال ــدة
هذه األخيرة.
أما أوليفر ستون ،فسيحضر للترويج
لفيلم "جي إف كاي ريفيزيتيد :ثرو ذي
لوكينغ غالس" ،الذي ُيعرض خارج إطار
المسابقة بعد عرضه في "كان" .وتحضر
ديلن بن لعرض " فــاغ داي" ،وهو فيلم
من إ خــراج والدها شون بن ،تمثل فيه،
شارك في السباق إلى السعفة الذهبية
في يوليو.
وي ـن ـت ـظ ــر حـ ـض ــور الـ ـنـ ـج ــم ال ـع ــال ـم ــي
جوني ديب ( 58عاما) إلى هذه المدينة
الشاطئية في نورماندي ،اليوم ،عن فيلم
"سيتي أوف ال يــز" ،ا لــذي ُيعرض خارج
إطار المنافسة.
ول ـل ـس ـنــة ال ـث ــان ـي ـ ُـة ،ي ـق ــدم ال ـم ـهــرجــان
أ فــا مــا فرنسية لــم تـعــرض فــي السابق.
وسـ ـيـ ـحـ ـض ــر مـ ـث ــا ك ـ ـلـ ــود ل ـ ــول ـ ــوش مــع
كوكبة مــن ا لـنـجــوم لـعــرض "ال م ــور سي
ميو كو ال في" ،الذي قال عنه إنه فيلمه
األخير .ومن النجوم اآلخرين المنتظر
حضورهم ،كريستوف أونوريه وإيفان
أتال.
ومن المرتقب إعالن الفائزين في 11
ا لـجــاري .وكانت الجائزة الكبرى العام
الماضي من نصيب فيلم "ذي نيست".
(أ ف ب)

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :قــد تغيب عـنــك أش ـيــاء كـثـيــرة في
مهنتك ،فاستشر ،وال تخجل.
ً
ً
عاطفيا :إذا كان ُحبك حقيقيا ،فالسعادة
ستغمر قلبيكما.
ً
اجتماعيا :حياتك االجتماعية غنية ،وتحب
االختالط بالناس ومناقشتهم.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :أنت صادق حتى في عدائيتك ألحد
زمالء العمل.
ً
عاطفيا :هل تريد أن تنصر في الحب؟ خذ
أغراضك واهرب.
ً
اجتماعياَ :من ينفعك أفضل بكثير ممن
يخدعك.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :االستخفاف بوضعك المهني غير
مسموح به ،فانتبه إلى ما يدور حولك.
ً
ً
عاطفيا :شارك الحبيب في قلقك أيضا ،وال
تحجب عنه ما يمر معك.
ً
ً
اجتماعيا :تشعر بالتوتر أحيانا ،بسبب
المسؤوليات الملقاة على كتفيك.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ديلن بن

ً
مهنيا :الخمول في العمل يؤدي إلى الفشل
والخسارة ،فانتبه.
ً
عاطفيا :ردود فعلك تجاه الحبيب عنيفة
ً
أحيانا بشكل مزعج.
ً
اجتماعيا :سعيك المثمر لتحسين وضعك
العائلي ستكون نتائجه جيدة.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

شارلوت غانسبورغ تتوسط لجنة التحكيم

ً ُ
مهنيا :تصاب بالخوف ،ألنك تأخرت في
تسليم مشروع بالوقت المحدد.
ً
عاطفيا :لديك الـقــدرة على التواصل مع
الحبيب بشكل إيجابي مستمر.
ً
اجتماعيا :تستعد للقيام بأمر قد يسعد
جميع أفراد العائلة.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تعلن رأيك بصراحة تامة ،وال يهمك
إن دفعت الثمن.
ً
ُ
ّ
المحبون سعادة العالم ،فكن
عاطفيا :عرف
ً
واحدا منهم.
ً
اجتماعيا :خير العفو ما كان عند مقدرتك
ً
عليه ،خصوصا مع األهل.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :آفــة العلم النسيان ،لذلك ينبغي
ً
االطالع دائما على المستجدات.
ً
عاطفيا :مهما وضعت من أقنعة لتستر
حبك ،فلن تستطيع إخفاءه.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :أن ـ ــت أفـ ُـض ــل ال ـ ـنـ ــاس مـتــى
تواضعت عن رفعة ونبل.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :عندما تطرح ســؤاال عن مهنتك
أصغ إلى االجابة عنه.
ِ ً
عاطفيا :الحب كالشمس ،فهل تستطيع
إخفاء أشعتها عن العين؟
ً
ً
اجتماعيا :االعتصام بالله دائما خير من
االتكال على اآلخرين.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :إذا كنت تفكر في إنجاز عمل مهم،
فال تؤجل خطواتك األولى.
ً
عــاطـفـيــا :ي ــدرك شــريــك الـ ُـعـمــر إن ـجــازاتــك،
ويفتخر بكل ما تصنعه.
ً
اجتماعيا :انتبه من عدوك مرة ومن صديقك
ألف مرة.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تظهر بعض االتهامات للعلن ،لكنك
تواجهها بالحقائق.
ً
عــاط ـف ـيــا :ق ــد يـشـعــر الـحـبـيــب بــاإلح ـبــاط
ً
أحيانا ،وما عليك سوى أن تتفهمه.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :اسـ ـتـ ـخ ــدم قـ ــدرتـ ــك فـ ــي حــل
المشكالت العائلية بأسلوب مرن.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :وضع المؤسسة خطير ،وينبغي
التضامن بين أفرادها ،بهدف إنقاذها.
ً
عاطفيا :يقف برجك في المرصاد لكل عالقة
غير قانونية.
ً
ً
ً
اجتماعيا :اترك مجاال للتأمل يوميا ،فهو
يمنحك الكثير من الطاقة.
رقم الحظ.22 :

١٤ fitness
نظرة دقيقة على التلسكوب
توابل ةديرجلا

•
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التلسكوب ،جيمس
سيلتقط
ً
ويب ،الفضائي صورا لألماكن
التي ال نعرف عنها إال
القليل في مجرة درب التبانة
وما هو أبعد منها ...وفيما
يلي بعض األشياء التي
يؤمل أن يراها ،والتقنية التي
سيستخدمها لرؤيتها.

سيتمكن التلسكوب من النظر إلى الماضي
إلى ما يقرب من  200مليون سنة بعد االنفجار
الـكـبـيــر ،عـنــدمــا تشكلت ال ـن ـجــوم األولـ ــى في
الكون .يعتقد أن النجوم األولى كانت عمالقة
ضخمة تتألف من الهيدروجين والهيليوم،
وانـتـهــت حياتها القصيرة فــي السوبرنوفا
التي ولدت العناصر األثقل التي نكتشفها في
النجوم الفتية حاليا .لــرؤيــة هــذه الفترة في
التاريخ الكوني ،نحتاج إلــى أدوات حساسة
تعمل بــاألشـعــة تحت الـحـمــراء لــرصــد اآلث ــار
الباهتة للضوء الذي سافر عبر المكان والزمان
للوصول إلينا.

المجرات القديمة

culture@aljarida●com

اختالفات الحاسوب
الكمي عن المحمول

كانت الحياة موجودة خارج األرض بدراسة
مجموعة متنوعة من الكواكب النجمية ،أي
كواكب موجودة خارج مجموعتنا الشمسية.
يحظى النظام  1-TRAPPISTبأهمية خاصة،
إذ توجد ثالثة من كواكبه السبعة في المنطقة
ال ـصــال ـحــة لـلـحـيــاة  ،Habitable zoneوقــد
يحتوي أحــدهــا على مـيــاه ســائـلــة .سيرصد
التلسكوب الكوكب عندما يمر الضوء من نجمه
األم عبر غالفه الجوي ،ويكشف عن تركيبته
الكيميائية والغازات الموجودة هناك.

●

عمالقاناالجليديان

سـيـعــود الـتـلـسـكــوب أي ـضــا إل ــى الـمــاضــي
لمعاينة المجرات األولــى في الـكــون ،لمعرفة
المزيد عن تطورها ،ولــم هي على هــذا القدر
ال ـك ـب ـيــر م ــن الـ ـتـ ـن ــوع .ت ـقــري ـبــا ك ــل ال ـم ـج ــرات
الحلزونية واإلهليلجية الـتــي نــراهــا حاليا
تعرضت على األقل لتصادم أو اندماج واحد مع
مجرة محلية أخرى .ومع ذلك ،تبدو المجرات
األقدم مختلفة تماما عن نظيراتها الحديثة،
فهي أصغر حجما وأكثر تكتال وأقل تنظيما.
كما قد يكشف فحص المجرات أيضا عن البنية
الكلية للكون ،والكيفية التي نظمت وفقها على
نطاق واسع.

على الرغم من أن األهداف العلمية
األســاس ـيــة لـلـتـلـسـكــوب تــركــز أك ـثــر على
ال ـكــوزمــولــوج ـيــا (ع ـل ــم ال ـك ــون ـي ــات) وتـكــويــن
النجوم ،فإنه سيلقي أيضا نظرة فاحصة على
جسمين مألوفين هما عمالقانا الجليديان:
ن ـب ـت ــون وأورانـ ـ ـ ـ ـ ــوس .س ـي ــرص ــد الـتـلـسـكــوب
درجات حرارة غالفيهما الجويين وتركيبهما
الكيميائي لمعرفة مدى اختالفهما ،ليس فقط
كل منهما عن اآلخر ،بل أيضا اختالفهما عن
ابني عمومتهما الغازيين العمالقين :المشتري
وزحل .يقع عمالقا الجليد على بعد یزید بنحو
 30ضـعــف بـعــد الـشـمــس ع ــن األرض ،وهما
الكوكبان اللذان لدينا أقل قدر من المعلومات
عنهما في مجموعتنا الشمسية.

المادة المعتمة

بلوتو وأجرام حزام کویبر

يعتقد أن ال ـمــادة المعتمة Dark matter
ت ــؤدي دورا مهما فــي بنية الـكــون ،إذ تعادل
خ ـم ـســة أضـ ـع ــاف ك ـت ـلــة الـ ـم ــادة ال ـبــاريــون ـيــة
 - Baryonic matterال ـع ــادي ــة م ـثــل الـ ــذرات
والجسيمات .وهي بمنزلة دعامة للكون ،غير
أننا قادرون فقط على مراقبة المادة المعتمة
بنحو غير مباشر بقياس الكيفية التي تؤثر
بها جاذبيتها في النجوم والمجرات.
ل ــن ي ـك ــون ال ـت ـل ـس ـكــوب  JWSTقـ ــادرا
ع ـلــى رؤي ـ ــة الـ ـم ــادة ال ـم ـع ـت ـمــة ،لكنه
يستخدم تقنيات عديمة الجاذبية
Gravitational lensing techniques
لدراسة المجرات األبعد والنظر في
ً
دورانها  Rotationبحثا عن عالمات
على دور للمادة العتمة في ذلك.
سيساعد التلسكوب  JWSTعلى
اإلجــابــة عــن ال ـســؤال المهم عما إذا

سيحصل الكوكب القزم بلوتو مع أجــرام
حزام کویر  kuiper Belt Objectsاألخرى على
نصيبها مــن الــرصــد .يعد التلسكوب JWST
قويا بما يكفي لدراسة األجرام الجليدية ،بما
في ذلك المذنبات التي غالبا ما تكون بقايا
نقية من أيــام تكون الكواكب في مجموعتنا
الشمسية ،وقد تحمل أدلــة على أصــول نشأة
األرض .ال توجد مشروعات إلرسال بعثات إلى
الجزء الخارجي من المجموعة الشمسية قبل
عدة سنوات ،لذلك ستؤدي األرصاد والبيانات
الـجــديــدة دورا كبيرا فــي التخطيط لبعثات
الكواكب المستقبلية.
ً
ً
تــاريـخـيــا ،ن ــادرا مــا انتهى استعمار غير
قانوني ألرض جديدة على ما يرام .وفي حين
ال توجد شعوب أصيلة أو نظم ایکولوجية
يـمـكــن أن ت ـت ـضــرر ع ـلــى ال ـق ـمــر ،ف ــإن الــوضــع
الحالي لقانون الفضاء يمكن أن ينذر بكارثة

قد تنهال على رؤوس
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــري ـ ــن
ال ـ ـق ـ ـم ـ ــري ـ ـي ـ ــن ف ــي
المستقبل.
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ــدول ـ ــي ال ــوح ـي ــد
الــذي يحكم الفضاء حاليا ينبع من معاهدة
الـفـضــاء ال ـخــارجــي ل ـعــام  1967ال ـتــي تشرف
عليها األمم المتحدة .وهي تنص على أنه ال
يمكن ألي حكومة أن تدعي أحقيتها بالقمر،
لـكـنـهــا ل ــم تـتــوقــع أن تــرغــب ش ــرك ــات خــاصــة
أيضا في المطالبة بذلك .ال تجري مناقشات
لما سيحدث إذا أراد طرفان تشييد قواعدهما
فــي الموقع نفسه .وفيما يتعلق باستخراج
ال ـم ـعــادن مــن غـيــر ال ــواض ــح عـلــى اإلطـ ــاق إن
كان من يستخرجون تلك الموارد سيتمكنون
بالفعل من االدعاء بأنها ملك لهم.
ولكن حماية م ــوارد القمر ال تقتصر على
الموارد المادية منها ،فالمياه القمرية مهمة
ج ــدا لـعـلـمــاء جـيــولــوجـيــا ال ـك ــواك ــب ،ويـمـكــن
بسهولة تدمير سجالتها التي ال تعوض.
تقول د .جولي ستوبار  Julie Stoparمن
معهد القمر والكواكب 'Lunar and Planetary
" :Instituteتـتـطـلــب اإلج ــاب ــة ع ــن ع ــدي ــد من
األس ـئ ـلــة الـمـتـعـلـقــة ب ــأص ــل م ـي ــاه ال ـق ـمــر أخــذ
عـيـنــات دقـيـقــة مـنـهــا ،وتخزينها فــي شــروط
مبردة ثم العودة بها إلى األرض ،إلخضاعها
لتحليل كيميائي دقيق .بينما يمكن لقطاعي

ال ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــوم والـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــاء
الـعـمــل مـعــا لــدراســة
ال ـم ـيــاه عـلــى الـقـمــر،
تكون أهدافهما في أكثر
األحيان مختلفة جدا".
وتضيف" :قــد يحتاج العلماء إلى
معرفة التركيبات الكيميائية الدقيقة لكميات
صغيرة من الماء والتربة في حين أن قطاع
الفضاء قد يسعى إلى معالجة كميات كبيرة
من الجليد المائي أو التربة الغنية بالمياه ،من
دون أن يكترث لتواقيع العناصر الكيميائية
النزرة ."Trace chemical signature
ربما تنبأ الخيال العلمي بإنشاء مدينة
فــاض ـلــة م ـت ـطــورة تـقـنـيــة ع ـلــى س ـطــح الـقـمــر،
ولكن هــل يمكن أن ينتهي األمــر واقعية إلى
ما هو أشبه بالغرب المتوحش ،حيث يتقاتل
المنقبون على أفضل رواســب المياه؟ الوقت
وحده كفيل باإلجابة عن هذا السؤال.
المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر بالتنسيق مع التقدم
العلمي للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر الموقع
اإللكتروني:
www.aspdkw.com

كاميال ماكين  -مانشستر

ج ـهــاز ال ـحــاســوب الـمـحـمــول ،مـثــل مـعـظــم أجـهــزة
الحاسوب التقليدية ،يتعامل مع الكهرباء داخل شرائح
السيليكون بداخله .يحدث تشغيل أو إيقاف تشغيل
كميات صغيرة من التيار الكهربائي تمثل إشــارات
منطقية صحيحة وكــاذبــة او ارقــامــا ثنائية :الواحد
والصفر ،ولهذا السبب تستند معظم اجهزة الحاسوب
التقليدية إلى عمليات منطقية على ارقــام ثنائية
(بتات .)Bits
ول ـ ـكـ ــن ال ـ ـحـ ــاسـ ــوب ال ـك ـم ـي ــة Quantum
 computersت ـس ـت ـخــدم ال ـع ـن ــاص ــر الـكـمـيــة
الفردية  Individual quantum elementsمثل
اإللكترونات او الفوتونات ،والتي تسمى في هذا
السياق كیوبتات .Qubits
إن الخصائص الكمية الغريبة لهذه الجسيمات
الدقيقة هي التي تمنح الحواسيب الكمية قوتها .على
سبيل المثال ،بفعل "الدوران المغزلي"  ،Spinقد تكون
اإللكترونات ألعلى أو ألسفل .وقد تكون الفوتونات
رأسية أو أفقية -في وقت واحد .هذا "التراكب الكمي"
 Quantum superpositionيعني أن الكيوبت في كلتا
الحالتين في وقــت واحــد .حسنا ،يكون كذلك إلــى أن
يتفاعل مع عامل خارجي سيؤدي حينها إلى ضبط
حالته .أي اهتزاز او اضطراب في مكان قريب يمكن أن
يسبب حدوث هذه االنهيارات .لمنع فك الترابط الكمي
 Quantum decoherenceيحاول العلماء الحفاظ على
ح ــاالت الـتــراكــب الهشة للكيوبتات فــي غــرف مفرغة
وثــاجــات أكثر بــرودة من الفضاء الخارجي .تعتمد
الكيوبتات أيضا على خاصية غريبة تعرف باسم
التشابك  ،Entanglementتتشابك وفقها خاصية أحد
ً ً
الجسيمات مع اخرى .هنا يصير األمر معقدا حقا .إذا
صنعنا جسيمين متشابكين بإجمالي دوران يساوي
صفرا ،وانهارت حالة أحدهما بحيث يكون دورانه في
اتجاه عقارب الساعة ،فإن حالة الجسيم اآلخر ستكون
عكس اتجاه عقارب الساعة ،حتی لو لم یكن الجسيمان
قريبين كالهما من اآلخر.
ك ــل ه ــذا يـعـنــي ف ــي األسـ ــاس أن ــه بـمـجــرد تشابكا
يمكن اس ـت ـخــدام الـكـيــوبـتــات لتمثيل أعـ ــداد ضخمة
مــن األرق ــام المحتملة فــي الــوقــت نفسه .على سبيل
الـمـثــال ،يحتوي حــاســوب "غــوغــل" الكمي سيكامور
 Sycamoreعلى  53کیوبت يمكن أن تمثل أكثر من
 10( 10.000.000.000.000.000كوادریلیونات) تركيب
فــي وقــت واح ــد .هــذا يعني أنــه يمكنه فــي  200ثانية
إجــراء عملية حسابية قد تستغرق  10آالف عام عند
إجرائها باستخدام الحاسوب الـعــادي .من الناحية
ال ـن ـظــريــة ،ه ــذا يـعـنــي أن ال ـح ــاس ــوب ال ـك ـمــي يمكنه
إجــراء حسابات متخصصة ال تستطيع الحواسيب
التقليدية االضطالع بها (وهو مفهوم يسمى ميزة الكم
 Quantum advantageاو التفوق  .)Supremacyولكن
نظرا إلى ظروف التخزين الدقيقة المطلوبة ،ما زالت
أمامنا طريق طويلة قبل أن نتمكن من الحصول على
معالجات كمية في حواسيبنا المحمولة.

المضادات الحيوية تسبب سرطان القولون
ذكرت دراســة أجراها باحثون في جامعة أوميو السويدية ،أن
الــرجــال والـنـســاء ممن تـنــاولــوا مـضــادات االلـتـهــاب أكثر مــن ستة
أشهر ارتفعت عندهم نسبة اإلصابة بسرطان القولون الصاعد
بواقع  17في المئة.
ُ
وأجـ ــرى الـبــاحـثــون ال ــدراس ــة ،ال ـتــي ن ـشــرت فــي "ج ــورن ــال أوف
ذا ناشيونال كانسر إنستيتيوت" ( ،)JNCIعلى  40ألــف مصاب
بمرض سرطان القولون ،لتبيان العالقة بين اإلصابة بهذا النوع
من السرطان وتناول المضادات الحيوية ،وكانت النتائج قريبة
مما خرجت به دراســة بريطانية سابقة أصغر حجما ،حيث بدا
أنه ينبغي تقييد تناول مضادات االلتهاب ،ليس لقدرة البكتيريا
ً
على تطوير مقاومة لها فحسب ،بل ألنها ترفع أيضا من مخاطر
اإلصابة بسرطان القولون.
وخرجت الدراسة بنتيجة مفادها ،أن تأثير المضادات الحيوية
على الميكروبيوم المعوي ،وهو مجموع الميكروبات الموجود في
األمعاء ،يرفع مخاطر اإلصابة بسرطان القولون.

كيف تتخلص من الصداع النصفي
بعد ممارسة الرياضة؟
أوضحت العديد من األبحاث،
أنـ ــه هـ ـن ــاك ح ــوال ــي  30م ــن بـيــن
كــل  100ش ـخــص ،رب ـمــا يـعــانــون
مـشــاكــل ال ـص ــداع الـنـصـفــي ،بعد
م ـ ـمـ ــارسـ ــة ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات
الرياضية ،التي ينتج عنها شعور
مزعج في الرأس.
رغـ ــم أن األطـ ـب ــاء يـسـتـنـكــرون
ح ـ ــدوث الـ ـص ــداع ال ـن ـص ـفــي بعد
م ـ ـم ـ ــارس ـ ــة ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ــة ،إذ م ــن
ُ
الـمـفـتــرض أن ت ـش ـعــرك بــالــراحــة
ّ
واالس ـت ــرخ ــاء ،وت ـحــســن ال ـم ــزاج،
لـكــن أط ـبــاء األع ـص ــاب يــرجـحــون
أن ذلــك قــد يـحــدث نتيجة حركة
ما ،أو نشاط بدني معين ،وليس
ً
بسبب ممارسة الرياضة عموما،
بحسب .allure
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ه ـن ــاك
بعض األشخاص ممن يشعرون
باإلرهاق والتعب ،عندما يبذلون
ً
م ــزي ــدا م ــن ال ـطــاقــة ،بــالـتــالــي من
ً
ً
الممكن أن يكون ذلك سببا كافيا
للشعور بالصداع النصفي بعد
الرياضة.
وع ـ ــادة م ــا ت ـك ــون الـتـمــريـنــات
الـ ـت ــي ت ـت ـع ـلــق ب ـم ـن ـط ـقــة ال ــرق ـب ــة
وال ـظ ـهــر ،أح ــد أن ــواع الـتــدريـبــات
التي ينتج عنها هــذا اإلحساس
الـمــزعــج وآالم ال ــرأس ،واإلصــابــة
بصادع نصفي.
ً
وأي ـضــا قــد يتسبب الـجـفــاف،
وانخفاض مستويات السكر في
ال ــدم ،مــع حــاجــة الـجـســم للمزيد
مــن األوكـسـجـيــن أثـنــاء التمرين،
إلى اإلصابة بالصداع النصفي،
ً
خصوصا أنه في بعض األحيان
ر بـمــا تتسبب بعض التمرينات
ً
فــي ارت ـفــاع ضغط ال ــدم ،تحديدا

ً
ً
إن لــم تكن تتبع نـظــامــا صحيا،
أو تشرب كميات كافية من الماء
ع ـلــى مـ ــدار الـ ـي ــوم ،ول ـي ــس خــال
التمرين فقط.
ً
أحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــا ي ـ ــرج ـ ــع ال ـ ـش ـ ـعـ ــور
بالصداع النصفي بعد التمرين
ً
إلى عنصر بيئي أيضا ،إذ وجدت
األبـ ـح ــاث أن الـ ـص ــداع الـنـصـفــي
ال ـن ــاج ــم ع ــن م ـم ــارس ــة الــريــاضــة
يحدث في كثير من األحيان عند
أداء الـتـمــريــن فــي الـطـقــس الـحــار
والرطب أو على ارتفاعات عالية.

آالم متكررة
ً
إذا كنت تعاني آالم ــا متكررة
ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــرأس بـ ـع ــد الـ ـتـ ـم ــري ــن أو
إجهاد نفسك ،فأنت بحاجة إلى
ً
التحدث إلى طبيبك أوال من أجل
استبعاد أي أسباب خطيرة ،وأن
األمر مقتصر فقط على ممارسة
التمرينات الرياضية.

وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــالـ ــة ي ــوص ــي
األطباء بتناول مضادات االلتهاب
غير الستيروئيدية ( )NSAIDsمثل
النابروكسين قبل التمرين لوقف
الصداع ،التي يتم تناولها تحت
إشراف الطبيب.
يــرجــح األطـبــاء بــأن المواظبة
على ممارسة التمرينات ،سوف
ً
تـجـعــل الـجـســم أك ـثــر تــأقـلـمــا مع
المجهود ،لكن مع االعتدال ،فقد
دراسـ ـ ــة ص ـغ ـيــرة م ــع 45
ك ـش ـفــت ً ُ
م ـش ــارك ــا ن ـش ــرت ف ــي ع ــام 2021
بالمجلة األوروبية لعلم وظائف
األعضاء التطبيقي ،أن التمارين
الهوائية المعتدلة كانت أفضل
ً
عـ ــاجـ ــا لـ ـلـ ـص ــداع ال ـن ـص ـف ــي مــن
التمارين الهوائية الشديدة.

الطقس الحار الرطب
إن أف ـض ــل ط ــري ـق ــة ل ـع ــاج أي
نــوع من أنــواع الـصــداع النصفي

ه ــي إي ـقــافـّـه ق ـبــل أن ي ـب ــدأ ،وه ــذا
يعني تجنب ممارسة الرياضة
ف ـ ــي ال ـ ـط ـ ـقـ ــس الـ ـ ـح ـ ــار ال ـ ــرط ـ ــب،
وشـ ــرب ال ـك ـثـيــر م ــن ال ـم ــاء أث ـنــاء
التمرين ،وممارسة الرياضة في
تكييف ال ـه ــواء كـلـمــا أمـكــن ذلــك،
للمساعدة في تقليل فرصك في
إث ـ ــارة الـ ـصـ ــداع ال ـن ـص ـف ــي ،وف ــي
ً
حــالــة كـنــت م ـســافــرا إل ــى ارت ـفــاع
أعلى ،فاسترح لمدة يومين بعد
و صــو لــك لمساعدة جسمك على
التأقلم مــع بيئتك الـجــديــدة قبل
ممارسة التمارين.
من األفضل تجنب رفع األثقال
الـ ـمـ ـف ــرط وال ـ ـج ـ ــري وال ـت ـج ــدي ــف
والسباحة وكــرة الـقــدم ،لكن هذا
ال يعني أنــه ال يمكنك المشاركة
ً
في هذه األنشطة ،فقط كن حذرا
عند ممارستها.
تـ ــوصـ ــي م ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـصـ ــداع
النصفي األميركية بإيالء اهتمام
خ ـ ــاص ل ـت ــرط ـي ــب ج ـس ـم ــك ق ـبــل
التمرين وخــالــه وبـعــده ،وكذلك
تناول البروتين قبل نحو ساعة
ون ـصــف مــن ب ــدء ال ـت ـمــريــن ،ومــن
ال ـم ـه ــم ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص أن ت ـقــوم
باإلحماء لمدة  5إلــى  10دقائق
ق ـب ــل أن تـ ـب ــدأ ف ــي أي ش ـك ــل مــن
أشكال التمارين الشاقة.

توابل ةديرجلا
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حبيب« :الفنان الصغير» يوثق مشوار محمد الشيخ
يأمل عرض الفيلم عبر شاشة تلفزيون الكويت
الفي الشمري

طالبت
بمنحه
جائزة الدولة
التقديرية ألنه
يستحقها عن
جدارة
حبيب حسين

حب الجمهور
أسمى الجوائز
وأثمنها
محمد الشيخ

أكــد المخرج حبيب حسين أن
فيلم "الـفـنــان الصغير" يــأتــي لرد
الجميل للفنان الكبير محمد الشيخ
الفارسي الذي ّقدم الكثير للساحة
التشكيلية والحقل اإلعــامــي ،إذ
يقترن فنه التشكيلي بأقدم برنامج
تلفزيوني عن مواهب األطفال في
المنطقة ،وهناك أجيال كثيرة من
الناشئة تربت على برنامج "الفنان
الصغير" ال ــذي ك ــان ُي ـعـ َـرض عبر
شاشة تلفزيون الكويت.
وقال حسين إنه منذ فترة طويلة
دأب على تقديم أعمال سينمائية
تــوثــق للفنانين الـكـبــار والحركة
التشكيلية ،مضيفا" :قدمت خالل
األعوام السابقة فيلم (خلف األبواب
المغلقة) ،ال ــذي يناقش العقبات
التي تحاصر الفن التشكيلي في
الكويت" ،موضحا أن "الفيلم يطرح
ً
ً
س ـ ـ ــؤاال م ـه ـمــا حـ ــول ال ـ ـ ــدور ال ــذي
يلعبه الفن التشكيلي في المجتمع،
ويتلخص في عدم وجود األعمال
الـنـحـتـيــة وال ـ ـجـ ــداريـ ــات الـكـبـيــرة
فــي ال ـســاحــات الـعــامــة والمناطق
الحيوية والمباني الشاهقة".
وأك ــد أن الفيلم يسلط الضوء
على العوائق التي تحد من ممارسة
الفن التشكيلي ،وتقلص دوره في
الحياة من الناحية الجمالية.
ً
وت ــاب ــع" :كـمــا قــدمــت فيلما عن
الفنان التشكيلي محمود أشكناني
وجاء بعنوان (زري) ،وحصد جائزة
مهرجان الكويت السينمائي في
دورته الثالثة ،وفي مسابقة األفالم
الوثائقية الطويلة .والفيلم يركز
عـلــى ال ـجــوانــب اإلبــداع ـيــة للفنان
محمود أشكناني".
وعـ ــن فـيـلـمــه ال ـج ــدي ــد "ال ـف ـنــان

حبيب حسين

محمد الشيخ

الـصـغـيــر" ،ق ــال حسين إن ــه "يــركــز
عـلــى  3مــراحــل مهمة فــي مـشــوار
ال ـف ـنــان مـحـمــد ال ـش ـيــخ ،إذ أسلط
ال ـضــوء فــي المرحلة األول ــى على
ق ــدرة ه ــذا الـفـنــان عـلــى استيعاب
الطفل وكيفية مخاطبته من خالل
بــرنــامــج (الـفـنــان الـصـغـيــر) ،وهــذا
يعتبر من األمور الصعبة والمهمة
ً
جدا ،ألن للطفل عوالم خاصة يجب
أن يكون الفرد لديه قــدرات كبيرة
ل ـلــوصــول إل ـي ـهــا ،إض ــاف ــة إل ــى أن
تعبير الطفل بالرسم يعني الكثير
من المشاعر المختلطة ،لذلك يجب
التعامل بحذر مــع الناشئة لعدم
ترك أثر سلبي من خالل مخاطبتهم
في تفاصيل أعمالهم أو من خالل
توجيههم".
وأفاد بأنه في المرحلة الثانية
فضل تناول مشوار الشيخ مع فن
الخط العربي ،إذ استطاع المزاوجة
بين ه ــذا الـخــط والـفــن التشكيلي
ضمن لوحات جميلة ،وفي الثالثة
سلط الـضــوء على تجربة الفنان

باللونين األبيض واألسود" ،وهي
ً
تجربة ثرية جدا".

تلفزيون الكويت
ويأمل حسين عرض الفيلم عبر
ً
شــاشــة تـلـفــزيــون الـكــويــت قــريـبــا،
كنوع من العرفان ورد الجميل لهذا
الفنان الــذي يستحق كــل التقدير
واالح ـ ـتـ ــرام ،الف ـتــا إل ــى أن ــه طــالــب
قبل فترة بتكريمه ومنحه جائزة
الدولة التقديرية ،ألنــه يستحقها
عن جدارة.
بـ ــدوره ،ق ــال الـفـنــان التشكيلي
م ـح ـمــد ال ـش ـي ــخ ،إن ح ــب ال ـن ــاس
يعتبر أفضل جائزة يحصل عليها
اإلنسان ،السيما أنها تأتي بدافع
االعجاب والتقدير لمشواره الفني،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن "ه ــذا الـتـكــريــم من
األفراد العاديين في المجتمع يدل
على تأثير ما قدمته في مشواري
فــي نفوسهم ،وأن إنتاجي الفني
الم ــس مـشــاعــرهــم ،إضــافــة إل ــى أن

مشواري في البرنامج التلفزيوني
ً
(الـ ـفـ ـن ــان ال ـص ـغ ـي ــر) ك ـ ــان م ـم ـتــدا
لسنوات طويلة ،وخــالــه سلطت
الضوء على العديد من الموهوبين
الصغار الذين أصبحوا فيما بعد
فـنــانـيــن أو أف ـ ـ ــرادا مــرمــوق ـيــن في
المجتمع".
واسـتــدرك الشيخ "صحيح أن
ً
ً
ال ـجــائــزة ت ـتــرك أثـ ــرا إيـجــابـيــا في
نفس الفنان ،السيما حينما تكون
ف ــي ح ـيــاتــه ،لـكــن أس ـمــى الـجــوائــز
وأثمنها هي التي حصلت عليها
من الجمهور ،فجائزة احترامهم لي
تاج على رأسي ،وجائزة تقديرهم
نبراس أفتخر به ،وجائزة سؤالهم
عـ ـن ــي تـ ـت ــوي ــج مـ ـعـ ـن ــوي ي ــام ــس
وجداني ،كل هذه الجوائز تشعرني
بالفخر واالع ـتــزاز بما قدمته من
ج ـه ــد لـ ــم ي ــذه ــب مـ ــع الـ ــريـ ــح ول ــم
تحجبه األعوام".
وع ــن أح ــدث مشاريعه الفنية،
قــال الشيخ" :بحكم العمر لــم أعد
أت ـم ـك ــن مـ ــن مـ ـم ــارس ــة الـ ــرسـ ــم أو
متابعة حياتي بالشكل المعتاد،
فأنا أحتاج للراحة بسبب متاعب
ال ـمــرض ،لــذلــك أن ــا أم ــارس الرسم
الــذي يسري في عروقي ،لكن بكل
تؤدة وتأن فال أجهد نفسي".
وعن فيلم "الفنان الصغير" قال:
"أش ـك ــر األخ وال ـص ــدي ــق الـمـخــرج
حبيب حسين على جهده الذي بذله
لظهور هــذا الفليم ،فقد استغرق
ً
ً
وقتا طويال في العمل على مادته
ث ــم ت ـصــويــره الـعـمـلـيــات األخـ ــرى،
وهــو شعور نبيل ورغـبــة صادقة
ف ــي تــوثـيــق م ـش ــواري الـفـنــي عبر
هذا العمل".

جوائز وشهادات تقدير

ملصق الفيلم

تعددت الجوائز التي حصل عليها الفنان محمد الشيخ،
وجاءت متسقة مع تنوع مشواره الفني ،فقد قدم للساحة
ً
الفنية الكثير من العطاء ،مستندا إلى أسس أكاديمية ،إذ
إنه حاصل على بكالوريوس الفنون والتربية في مصر
سنة .1974
وللشيخ أنشطة مهنية منوعة ،إذ ّ
قدم برنامج الفنان
الصغير عبر شاشة تلفزيون الكويت ،وانضم إلى جمعيات
وروابـ ــط فنية محلية وعــالـمـيــة ،وح ــاز عـضــويــة كــل من

الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ،واالتـحــاد العام
للفنانين التشكيليين الـعــرب ،والرابطة الدولية الفنية
في باريس ،ومجموعة الستة التشكيلية .ونال جوائز من
بينها :جائزة الشراع الذهبي في معرض الكويت السابع
للفنانين العرب ( ،)1981وجائزة معرض القرين (،)2007
وجائزة الدانة الذهبية ،كذلك نال شهادات تقدير من جهات
فنية وثقافية ،وله أعمال فنية في الوزارات والمؤسسات
الحكومية ،ومجموعة جداريات في قصر السيف.

١٥

مسك وعنبر

المكتبة الوطنية تحتفي باليوم
العالمي للعمل الخيري

رشا الصباح

●

عبدالوهاب العوضي

فضة المعيلي

يشارك في المعرض الخيري الذي تنظمه مكتبة
الكويت الوطنية عدد من الفنانين منهم :عبدالوهاب
ال ـعــوضــي ،ب ــدر ب ــن غ ـيــث ،ال ـم ـصــور عبدالرحمن
التركيت والفنان عبدالعزيز األمير.
وبهذه المناسبة ،أعلنت المدير العام للمكتبة
ً
الشيخة رشا الصباح ،أن المعرض سيقام غدا في
بهو المكتبة ولمدة يومين ،وسيستقبل زواره من
ً
مساء.
 5حتى 8:30
وأوضحت الشيخة رشا ،أن المعرض سيتضمن
أعماال يدوية وفنية تعكس العمل الخيري الذي
تقوم به الجمعيات والجهات الخيرية ،سواء داخل
الكويت أو خارجها .وأوضحت أن "هناك أكثر من
 13جهة تطوعية وخيرية وفنانين سيشاركون
في المعرض".
الفنان عبدالوهاب العوضي قال لـ"الجريدة" ،إنه
سيشارك بثالث لوحات تشكيلية ّ
تعبر عن العمل

بدر بن غيث

اإلنساني .وأض ــاف" :الفن التشكيلي يبرز الحالة
اإلنسانية ،ومن الضروري أن يكون الفن في خدمة
اإلنسان ،وهناك الكثير من الفنانين الذين يرسمون
لوحات تحمل هذا الطابع ،وهدفهم تقديم رسالة
إلــى العالم ،ورســالــة الفن هــي تقديم موضوعات
تتعلق باإلنسان ،باتباع عدة أساليب ،منها الواقعي
والجمالي ،وأيضا التعبيري الــذي يمثل الجانب
اإلنساني في العمل".
من جهته ،قال الفنان بدر بن غيث إنه سيشارك
في المعرض برسمة "اليف" للجمهور.
وأكد بن غيث أن "الرسام ُيعد عنصرا من عناصر
المجتمع ،ويملك وعيا في االهتمام بالعمل الخيري
واإلنساني والتطوعي ،ويساهم في إيصال رسالة
وإسعاد اآلخرين ،فعلى سبيل المثال عندما أرسم
طفال وأقدم له اللوحة سيفرح ،وإذا كنت أملك أعماال
تخص هذا الجانب فسوف أخلق نوعا من الوعي
يساهم في توضيح أهمية العمل اإلنساني والخيري
لتحقيق الثقافة المجتمعية".

«اإلنتاج البرامجي» تطلق استراتيجيتها
ش ــدد األم ـي ــن ال ـع ــام لـمـجـلــس ال ـت ـع ــاون ل ــدول
الخليج العربية د .نايف الحجرف ،على أهمية
الـمــرحـلــة الـجــديــدة مــن مـسـيــرة مــؤسـســة اإلنـتــاج
ال ـب ــرام ـج ــي ال ـم ـش ـت ــرك ل ـ ــدول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون،
والتي وصفها بأنها أبرز ثمار التعاون اإلعالمي
المشترك ،مشيدا باالستراتيجية الجديدة التي
تــؤســس لمرحلة عــامــرة بالطموحات واأله ــداف
ال ـم ـح ــوري ــة ،والـ ـت ــي ت ـق ـتــرن ب ـج ـيــل م ــن ال ـش ـبــاب
الخليجي المبدع.
وقال د .الحجرف" :اليوم حينما تأتي االنطالقة
الجديدة لمؤسسة اإلنـتــاج البرامجي المشترك
لــدول مجلس الـتـعــاون ،فإننا عندها نكون أمــام
مرحلة جديدة وإضافية في مسيرة هذا الصرح
اإلعــامــي الـشــامــخ ،ال ــذي يمثل الـبـيــت اإلعــامــي
ألبناء دول (التعاون)".

وبـمـنــاسـبــة إطـ ــاق االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـجــديــدة
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة ،أك ـ ـ ــد أن ه ـ ـ ــذه االن ـ ـطـ ــاقـ ــة ت ـق ـت ــرن
باالستراتيجية الـجــديــدة الـتــي وضعتها قيادة
المؤسسة الجديدة ،والتي تغطي القترة الزمنية
من  2021إلى  2026عبر نتاجات إعالمية وإبداعية
تلبي طـمــوحــات ق ـيــادات المنطقة وأبـنــائـهــا في
التعبير عن المرحلة المقبلة ،بكل آمالها وأبعادها
المستقبلية ،ولتكون خير سفير إعالمي للمشاهد
محليا وخليجيا وعربيا ودوليا.
وتابع الحجرف" :مع بداية سبتمبر  2021كانت
مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك أمام انطالقة
جــديــدة مـعـ ّـبــرة عــن طـمــوحــات أبـنــاء المنطقة ،عبر
فكر يراهن على أهمية التعاون المشترك بين أبناء
المنطقة ،لمواجهة التحديات الجسام التي يمر بها
العالم والمنطقة على وجه الخصوص".
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دوليات

لقاء تركي  -سوري قريب ببغداد وحوار الرياض وطهران مجمدّ

الكاظمي يبحث مع وزير الداخلية السعودي ضبط الحدود ويشيد بالتكامل مع األردن
تستعد العاصمة العراقية
الستضافة مباحثات بين
تركيا وسورية ستكون األولى
المعلنة واألرفع بين الجانبين
ضمن جهود بغداد لتخفيف
حدة التوترات في المنطقة،
في حين كشفت طهران أن
الحوار مع السعودية متوقف
ً
حاليا.

بـعــد أس ـب ــوع م ــن اسـتـضــافــة
ً
ال ـعــاص ـمــة ال ـعــراق ـيــة اجـتـمــاعــا
ً
إقليميا بمشاركة دول الجوار
وف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا ،ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر
دب ــوم ــاس ـي ــة أن ل ـق ــاء سـيـجــري
الشهر المقبل في بغداد رئيس
مكتب األم ــن الــوطـنــي الـســوري
ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء عـ ـل ــي مـ ـمـ ـل ــوك وم ـ ّـدي ــر
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـتــرك ـيــة حــقــان
فيدان.
وقــالــت ال ـم ـصــادر ،إن الـلـقــاء
س ـي ـك ــون األول مـ ــن ن ــوع ــه فــي
ب ـغ ــداد ال ـتــي ت ـح ــاول أن ت ــؤدي
دور ا ل ـ ـ ــو سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــط اإل ق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي
ً
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ن ـجــاح ـهــا فــي
جـمــع إي ـ ــران وال ـس ـعــوديــة على
أراضيها بهدف إنهاء القطيعة
الــدبـلــومــاسـيــة وح ــل الـخــافــات
اإلقليمية.
ورغـ ـ ـ ــم عـ ـ ــدم ت ــوجـ ـي ــه دعـ ــوة
لــدم ـشــق ل ـح ـضــور ق ـمــة ب ـغــداد
ش ــدد ال ـم ـســؤولــون الـعــراقـيــون
عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة مــع
دم ـ ـ ـشـ ـ ــق ،الـ ـ ـت ـ ــي زارهـ ـ ـ ـ ـ ــا وزيـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي حـسـيــن
أم ـيــر عـبــدالـلـهـيــان ف ــور انـتـهــاء
االجتماع.

الحوار السعودي  -اإليراني

العراقيون يشيعون
المرجع محمد
الحكيم ...وحريق
في أكبر سفينة
عراقية بموانئ
البصرة

وفـ ـ ــي حـ ـي ــن قـ ـ ــال ال ـم ـب ـع ــوث
الخاص األميركي روبرت مالي،
إن ال ـم ـف ــاوض ــات ال ـن ــووي ــة مع
إي ــران لــن تنتظر إل ــى األب ــد في
تصريح الفت بعد حديث وزير
الخارجية اإليراني عبداللهيان
عن مهلة  3أشهر حتى تتسلم
ح ـكــومــة إب ــراه ـي ــم رئ ـي ـســي كل
الـ ـمـ ـلـ ـف ــات ،ق ـ ــال م ـس ــاع ــد وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي ل ـش ــؤون
الـمـنـطـقــة ع ـلــي رض ــا عـنــايـتــي،
إن الحوار اإليراني  -السعودي
متوقف وأن استئنافه مرتبط
بالظروف المناسبة للطرفين.
وكــان عبداللهيان كشف انه
أج ــرى على هــامــش قمة بغداد
الشهر الماضي دردشة سريعة
مــع وزيــر الخارجية السعودي
األمير فيصل بن فرحان ،تطرقت
الى الحوار بين البلدين ،لكن لم
يصدر أي تصريح عن الرياض،
فــي حين عقد وزي ــر الخارجية
اإليراني لقاء مع نائب الرئيس
اإلمـ ــاراتـ ــي ح ــاك ــم دبـ ــي الـشـيــخ
محمد بن راشد.
وكشف عنايتي الذي يعتبر
ً
مـ ـق ــرب ــا مـ ــن وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـس ــاب ــق م ـح ـمــد ج ـ ــواد ظــريــف
ً
وس ـ ـبـ ــق أن عـ ـم ــل س ـ ـف ـ ـيـ ــرا فــي
ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــو يـ ـ ــت أن  3جـ ـ ـ ـ ـ ــوالت م ــن
المحادثات جرت بين البلدين،

مقتل قائد يمني
بانفجار في عدن
الكاظمي مستقبال الوفد السعودي امس
وقـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة ن ـش ــرت ـه ــا
صحيفة «اعـتـمــاد» اإلصالحية
أم ــس ،إن إط ــاق مـحــادثــات مع
ً
ً
السعودية كان قرارا مبدئيا من
القيادة اإليرانية.
وأكـ ـ ـ ـ ــد عـ ـن ــايـ ـت ــي أن إيـ ـ ـ ــران
رحبت بجهود الـعــراق الرامية
إل ــى اس ـت ـئ ـنــاف الـ ـح ــوار بينها
ً
والسعودية ،مشيرا في الوقت
نـفـســه إل ــى أن ح ـكــومــة ط ـهــران
ال تـعـتـقــد أن ـهــا ف ــي حــاجــة إلــى
وسيط للتواصل مع الرياض.
وقــال« :إننا دولتان قادرتان
على الـتــواصــل مباشرة وطــرح
أي م ـســائــل بـيـنـهـمــا ،وال ـح ــوار
ً
يتألف دائما من جزأين أولهما
تجاوز سوء التفاهم وتخفيف
الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات وإزالـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ــوائ ــق
ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ،والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ت ــوس ـي ــع
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون وف ـ ـتـ ــح أف ـ ـ ــق أوس ـ ــع
ل ـت ـح ـق ـيــق األهـ ـ ـ ـ ــداف ،ول ـ ــم يـكــن
لدينا مع السعودية حتى اآلن
أي مشاكل في كليهما».
ورجح الدبلوماسي اإليراني
أن الـسـعــوديــة خـلـصــت إل ــى أن
الظروف في المنطقة وخارجها
ت ـ ـغ ـ ـيـ ــرت وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت م ــائ ـم ــة
ل ـت ـغ ـي ـيــر الـ ـنـ ـه ــج إزاء طـ ـه ــران
وممارسة سياسات مبنية على
ً
الحوار حيالها ،مضيفا« :ربما

أخ ـط ــأت أنـ ــا ،لـكـنـنــي أعـتـقــد أن
ً
ً
السعودية تبنت نهجا جديدا
إزاء المنطقة وحــل قضاياها...
بشكل عام بدا لي أن السعودية
جـ ـ ـ ـ ــادة إزاء ح ـ ـ ــوار ه ـ ـ ــا م ـع ـنــا
والـ ـقـ ـض ــاي ــا الـ ـت ــي ت ـس ـعــى إل ــى
حـلـهــا مـعـنــا» .وأوضـ ــح أن هــذا
النهج الجديد يتعلق على وجه
الخصوص باألزمة اليمنية.
وذكر مساعد الوزير أن إيران
ً
ب ــدوره ــا غ ـيــرت أي ـض ــا نهجها
اإلقليمي في السنوات األخيرة،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد إل ــى
«مـبــادرة هــرمــز» التي طرحتها
طهران على دول الخليج.
وقال إن بعض الدول رحبت
بهذه الخطة ،وإن مجلس تعاون
دول الخليج لم يطرح أي مواقف
سلبية حـيــالـهــا ،ول ــم يرفضها
أي بلد.

أمن السعودية
فــي غـضــون ذل ــك ،وبـعــد أيــام
من اتفاق للتعاون البحري بين
البلدين ،بحث رئيس الحكومة
ال ـع ــراق ـي ــة مـصـطـفــى الـكــاظـمــي
مــع وزي ــر الــداخـلـيــة الـسـعــودي
عبدالعزيز بن نايف آل سعود
الـ ـتـ ـع ــاون األمـ ـن ــي ب ـي ــن ب ـغ ــداد

والرياض ،وأهمية تطويره ،في
مختلف المجاالت األمنية.
وقـ ـ ــال م ـك ـتــب ال ـك ــاظ ـم ــي فــي
بـ ـ ـي ـ ــان ،إن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء الـ ـ ـ ــذي ع ـقــد
ببغداد بحث «التعاون األمني
فــي مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب ،وضبط
ً
الحدود بين البلدين ،فضال عن
ّ
تبادل الخبرات األمنية ،وكل ما
من شأنه أن يسهم في تحقيق
أمن واستقرار البلدين».
كـمــا عـقــد ال ــوزي ــر الـسـعــودي
ً
ف ـ ـ ــور وص ـ ــول ـ ــه اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا مــع
نظيره العراقي عثمان الغانمي
ل ـب ـح ــث مـ ـلـ ـف ــات ت ـت ـع ـل ــق ب ــأم ــن
الـ ـ ـح ـ ــدود وم ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ــاب
والمخدرات وتنسيق العالقات
بين الوزارتين.
والخميس الماضي ،أعلنت
ال ـم ـم ـل ـك ــة عـ ــن إبـ ـ ـ ــرام ات ـف ــاق ــات
لتعزيز التبادل التجاري ،عبر
معبر جديدة عرعر ،والشؤون
المالحية البحرية مــع الـعــراق،
خ ـ ـ ـ ـ ــال اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
التنسيقي بين البلدين.
كـ ـم ــا أك ـ ـ ــد الـ ـك ــاظـ ـم ــي خ ــال
استقباله رئيس مجلس النواب
األردن ــي ،عبدالمنعم الـعــودات،
أم ـ ــس ،أن الـ ـع ــراق م ــر ب ـظــروف
ص ـع ـبــة ،وه ــو اآلن ف ــي مــرحـلــة
الـ ـتـ ـع ــاف ــي ،والـ ـمـ ـض ــي ب ــات ـج ــاه

القاهرة تتمسك باحترام السيادة اإلقليمية على المناطق االقتصادية بالمتوسط
القاهرة  -حسن حافظ

ق ـب ـيــل  3أي ـ ــام م ــن انـ ـط ــاق مـبــاحـثــات
مـ ـص ــري ــة -ت ــرك ـي ــة ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة أن ـق ــرة
الثالثاء المقبل ،اتفق الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي مع نظيره القبرصي
نـ ـيـ ـك ــوس أن ــاسـ ـت ــاسـ ـي ــادي ــس ،فـ ــي قـمــة
بالعاصمة المصرية القاهرة أمس ،على
االل ـ ـتـ ــزام ال ـس ـيــاســي ب ـت ـعــزيــز وتــرس ـيــخ
عالقات التعاون والتكامل بين البلدين،
خصوصا في مجاالت الربط الكهربائي،
أو في تسريع خطوات تنفيذ مشروع خط
األنابيب الــذي سيربط «حقل أفــروديــت»
القبرصي بمحطات اإل ســا لــة المصرية،
تمهيدا لتصدير الغاز لألسواق األوروبية.
ال ـس ـي ـســي ال ـ ــذي وضـ ــع ال ـت ـحــالــف مع
ال ـي ــون ــان وق ـب ــرص ع ـلــى رأس أول ــوي ــات
سياسته الخارجية منذ  ،2014استقبل
نـظـيــره الـقـبــرصــي ف ــي قـصــر االت ـحــاديــة
الــرئــاســي ،للمشاركة فــي أعـمــال اللجنة
الـحـكــومـيــة الـعـلـيــا بـيــن مـصــر وق ـبــرص،
والتي تعقد للمرة األولى على المستوى
الرئاسي ،سبقها عقد جلسة مباحثات
ثنائية.
وأكــد الرئيس المصري ،الــذي تمتلك
بـ ـ ـ ــاده أك ـ ـبـ ــر احـ ـتـ ـي ــاط ــي مـ ــؤكـ ــد ل ـل ـغــاز
ال ـط ـب ـي ـعــي ف ــي شـ ــرق ال ـم ـت ــوس ــط ،خــال
مؤتمر صحافي مــع نظيره القبرصي،
الـ ـت ــواف ــق ف ــي ال ـق ـض ــاي ــا ذات االه ـت ـم ــام
ال ـم ـش ـت ــرك ،إذ أكـ ــد ل ـل ـجــانــب الـقـبــرصــي
الـمــوقــف الـمـصــري الـثــابــت إزاء الــوضــع
في شرق المتوسط والقضية القبرصية،
والمستند إلى ضــرورة التزام كل الدول
باحترام القانون الــدولــي وميثاق األمم
المتحدة ،خصوصا مبادئ عدم التدخل
في الشؤون الداخلية ،واحترام السيادة
اإلقليمية للدول ،وأهمية احترام الحقوق
السيادية لدول المنطقة ،اتصاال بمسألة
التنقيب على الغاز الطبيعي في مناطقها
االقتصادية الخاصة.

لبيد %90 :من عالقتنا
بالسلطة الفلسطينية أمنية

صرح وزير الخارجية
ّ
اإلسرائيلي ،يائير لبيد ،بأن
« 90المئة من العالقات مع
ّ
السلطة الفلسطينية تتعلق
بالتنسيق األمني» .وجاءت
تصريحات لبيد خالل لقاء
مع القناة  12اإلسرائيلية،
ليل الجمعة -السبتّ ،
صرح
ّ
خالله بأن الحكومة الحالية
ً
ً
لن تشهد اختراقا سياسيا مع
الفلسطينيين .من جهته ،قال
رئيس الحكومة اإلسرائيلية
نفتالي بينيت ،خالل لقاء
مع قادة جمعيات يهودية
في الواليات المتحدة ،إنه لن
يلتقي الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،لكنه أكد أنه
ّ
ينوي اتخاذ خطوات تقلص
الصراع مع الفلسطينيين،
ّ
وتخفف من ّ
حدة التوتر.

قمة مصرية  -قبرصية تستبق «محادثات أنقرة»
●

سلة أخبار

السيسي ونظيره القبرصي
وأكــد الرئيس المصري موقف بالده
ال ـث ــاب ــت م ــن م ـســاعــي ت ـســويــة الـقـضـيــة
ال ـق ـبــرص ـيــة ،وف ـق ــا ل ـم ـق ــررات الـشــرعـيــة
الدولية وق ــرارات مجلس األمــن ،مشددا
على تضامن مصر مع قبرص حيال أي
ممارسات من شأنها المساس بالسيادة
القبرصية ،أو محاولة فــرض أمــر واقــع
مـسـتـحــدث بـمـخــالـفــة لـ ـق ــرارات مجلس
األم ـ ـ ــن ،وبـ ـم ــا يـ ـق ــوض ف ـ ــرص ال ـتــوصــل
ل ـ ـفـ ــرص ال ـ ـتـ ــوصـ ــل لـ ـتـ ـس ــوي ــة ال ـق ـض ـيــة
القبرصية على أســاس وحــدة الجزيرة،
واألطـ ــر ال ـتــي تــوافــق الـمـجـتـمــع الــدولــي
عليها لحل القضية ،الفتا إ لــى االتفاق
على تعزيز آلية التعاون بين دول مصر
واليونان وقـبــرص ،والتحضير بجدية
لـلـقـمــة ال ـثــاث ـيــة ال ـم ـق ــررة ف ــي ال ـيــونــان
أكتوبر المقبل.

كما جدد السيسي أهمية التوصل إلى
اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل
سد النهضة ،ودعا الى خروج كل القوات
األجنبية من ليبيا.
المتحدث باسم الرئاسة المصرية،
بسام راضي ،صرح بأن اللجنة العليا
شـ ـه ــدت اسـ ـتـ ـع ــراض م ـخ ـت ـلــف أوجـ ــه
الـتـعــاون ،وعلى رأسـهــا مجال الطاقة
بأطرها لقائمة مثل مشروعات الربط
ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ،أو أطـ ــر ج ــدي ــدة ممكنة
مثل مشروعات الطاقة المتجددة ،مع
التأكيد على أهمية اإلسراع في خطوات
تـنـفـيــذ مـ ـش ــروع خ ــط األن ــاب ـي ــب ال ــذي
سـيــربــط حـقــل «أفـ ــروديـ ــت» الـقـبــرصــي
بمحطتي اإلسالة المصرية في إدكو
ً
ودمـيــاط ،تمهيدا للتصدير لألسواق
األوروبية.

وت ـطــرقــت الـمـبــاحـثــات إل ــى الـتـعــاون
فــي م ـجــاالت األم ــن وال ــدف ــاع ،وال ــزراع ــة،
واالستزراع السمكي ،والسياحة والثقافة
وال ـن ـق ــل ،وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي ،والـتـعـلـيــم
العالي.
ودشـ ــن الـسـيـســي ف ــي  2014تـحــالـفــا
رئيسيا في شرق المتوسط مع اليونان
وقبرص ،ينظر إليه على أنه ضد تركيا
بشكل أساسي ،إذ تقاسمت الدول الثالث
المناطق االقتصادية بشكل أخرج تركيا
خاوية الوفاض من مكاسب اكتشافات
الغاز الضخمة ،األمر الذي أصاب أنقرة
بالغضب ،ومحاولة تغيير الواقع الجديد
دون جـ ـ ــدوى ،وي ـن ـظــر إلـ ــى هـ ــذا الـمـلــف
بــاع ـت ـبــاره أه ــم مـلــف سـيـتــم ت ـنــاولــه في
مباحثات أنـقــرة بين كـبــار المسؤولين
المصريين واألتراك الثالثاء المقبل.

الوضع الطبيعي الذي يستحقه.
وق ــال الـكــاظـمــي إن «تــوطـيــد
ال ـع ــاق ــات ب ـيــن ب ـغ ــداد وع ـ ّـم ــان
ً
ينعكس إيـجــابــا على استقرار
ً
ال ـم ـن ـط ـقــة ،ف ـض ــا ع ــن تـحـقـيــق
ال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــات االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
واالقتصادية».
وأشاد العودات بـ «الخطوات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـهـ ــا الـ ـحـ ـك ــوم ــة
العراقية باتجاه انتهاج سياسة
الـ ـ ـح ـ ــوار وال ـ ـت ـ ـهـ ــدئـ ــة ،ل ـض ـمــان
اس ـت ـقــرار الـمـنـطـقــة ،وكــذلــك في
م ـجــال م ـحــاربــة اإلره ـ ــاب ال ــذي
يهدد أمن المنطقة بأسرها».
وأك ــد أن ال ـتــوازن والتعافي،
ال ــذي يشهده ال ـعــراق ،يستحق
الدعم واإلسناد.

السفارة األميركية
إلــى ذلــك ،أفــاد مصدر أمني،
أمــس ،بإطالق صافرات االنــذار
وتفعيل منظومة الـ ـ ــ»»C-RAM
داخـ ــل ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة في
بـغــداد ضمن تــدريـبــات بغرض
اختبار الجاهزية في المنشأة
ال ـتــي ت ـت ـعــرض لـهـجـمــات شبه
دوريـ ـ ـ ــة بـ ـق ــذائ ــف «ك ــات ـي ــوش ــا»
يعتقد أن فصائل عراقية موالية
لطهران تشنها.

ع ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد مـ ـنـ ـفـ ـص ــل،
نشب حريق هائل في سفينة
ال ـح ـفــر «أم قـ ـص ــر» ،ال ـت ــي تعد
أك ـبــر سفينة عــراقـيــة بـمــوانــئ
محافظة الـبـصــرة ،فــي جنوب
البالد أمس.
وأرجـ ـع ــت ال ـت ـقــاريــر األول ـي ــة
سبب ا لـحــر يــق بالسفينة التي
يــزيــد سـعــرهــا عـلــى  65مليون
دوالر ،إلى اإلهمال.

رحيل الحكيم
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ش ـي ـعــت
أمــس ج ـنــازة الـمــرجــع الشيعي
ال ـب ــارز مـحـمــد سـعـيــد الحكيم،
الذي توفي في النجف إثر أزمة
ً
قلبية عــن عمر نــاهــز  85عــامــا،
أمس األول.
وع ـ ــزت ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة
بــوفــاة الحكيم ،الــذي يعد رابــع
أبرز مراجع في العراق .ووصفته
ً
بـ ــأنـ ــه «كـ ـ ـ ــان ع ـ ـنـ ــوانـ ــا ل ـل ـس ــام
وال ـم ـح ـب ــة وال ـ ــوئ ـ ــام ف ــي رب ــوع
المنطقة».
وف ـ ــارق الـحـكـيــم ال ـح ـيــاة في
مستشفى فــي ا لـنـجــف ،بعدما
أجرى هناك عملية جراحية قبل
ثالثة أيام.
(بغداد  -وكاالت)

مسلحون يهاجمون «النهضة»
والسودان ينفي دعمهم
رفضت السلطات السودانية اتهامات إثيوبية رسمية لها
بدعم تسلل مسلحين عبر الحدود لتخريب سد «النهضة»،
الــذي تبنيه أديــس أبابا على الــرافــد الرئيسي لنهر النيل
أمس.
ودعـ ــا الـمـسـتـشــار اإلع ــام ــي لــرئ ـيــس مـجـلــس ال ـس ـيــادة
السوداني العميد الطاهر أبوهاجة ،إثيوبيا إلى عدم إقحام
بالده في صراعاتها الداخلية.
وقــال المسؤول السوداني البارز في تصريحات أمس:
«السودان وجيشه ال يتدخالن في القضايا الداخلية للجارة
إثيوبيا ،وندعو القيادة اإلثيوبية للعمل على حل صراعاتها
ً
بعيدا عن إقحام السودان فيها».
وأضـ ـ ــاف« :ل ـقــد تــابـعـنــا ت ـصــري ـحــات مـنـســوبــة للجيش
اإلثـيــوبــي تـتـحــدث عــن دع ــم ال ـقــوات المسلحة الـســودانـيــة
لمجموعات مسلحة حــاو لــت تخريب ســد النهضة ،نحن
نؤكد أن هذا االتهام ال أساس له من الصحة».
جاء ذلك غداة ادعــاء الجيش اإلثيوبي ،تسلل مجموعة
مسلحين من قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» ،اإلثيوبية
المتمردة ،عبر الحدود السودانية ،في محاولة لتخريب السد
الضخم ،الــذي يعارض السودان ومصر إتمام عملية ملء
بحيرته دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيله.
وقال الجيش اإلثيوبي ،إن قواته اشتبكت مع المجموعة
مما أسفر عن مقتل  50مسلحا ،وإصابة .70
وأ ف ــاد منسق قطاع العمليات فــي منطقة متكل بإقليم
بني شنجول اإلثيوبي ،العقيد سيف انجي ،بأن الجيش
عـثــر عـلــى أل ـغــام م ـضــادة لـلـمــركـبــات وأن ـ ــواع مختلفة من
المتفجرات مع المجموعة التي كانت تنوي تعطيل عملية
استكمال بناء السد.
فــي غـضــون ذل ــك ،ذك ــرت تـقــاريــر تــركـيــة ،أم ــس ،أن أنقرة
صدرت أسلحة ،بقيمة  51.7مليون دوالر ،أغسطس الماضي،
ضمن صفقة كبيرة أبرمتها مع رئيس ال ــوزراء اإلثيوبي
آبي أحمد.
ويأتي كشف صفقة التسلح الكبيرة رغم تقليص أديس
أبابا بعثاتها الدبلوماسية حول العالم لتقليص النفقات
فــي ظــل تـفــاقــم ال ـصــراع المسلح ال ــذي تـخــوضــه بتيغراي
وتفشي وباء «كورونا» .ومن أبرز المقار التي سيتم إغالقها
حسب التقارير سفارات المغرب وساحل العاج وإندونيسيا
وأستراليا وكوبا والبرازيل وكندا وزيمبابوي وسلطنة
عـمــان ،فــي حين ستشهد الـسـفــارة االثـيــوبـيــة فــي الكويت
تخفيضا في حجم البعثة.
(أديس أبابا ،الخرطوم  -وكاالت)

اغتال مسلحون مجهولون،
قائد جبهة الحازمية ،التابع
للحكومة اليمنية الشرعية،
موسى محسن المشدلي،
بمدينة عدن ،جنوبي البالد
أمس .وأفاد مصدر أمني ،بأن
عبوة ناسفة زرعها مجهولون
انفجرت في سيارة المشدلي،
أثناء مروره في مديرية دار
سعيد بعدن .وأشار المصدر
إلى أن االنفجار أسفر عن
مقتل المشدلي ،القائد الجبهة
الواقعة في محافظة البيضاء
وسط البالد ،وإصابة عدد
من مرافقيه .إلى ذلك ،أعلن
«تحالف دعم الشرعية» أن
الدفاعات الجوية السعودية
اعترضت ودمرت طائرة بدون
طيار مفخخة ،أطلقتها جماعة
الحوثي تجاه خميس مشيط،
جنوبي المملكة أمس األول.

مباحثات عربية  -روسية
حول سورية وإيران

أجرى األمين العام المساعد
لجامعة الدول العربية ،السفير
حسام زكي ،محادثات في
موسكو ،تناولت مختلف
قضايا المنطقة العربية وفي
مقدمتها القضية الفلسطينية،
واألزمة السورية ،واألوضاع
في ليبيا ،وتطورات الملف
النووي اإليراني .وحسب بيان
للجامعة العربية ،شهدت
زيارة زكي إلى موسكو جلسة
محادثات مطولة مع نائب وزير
الخارجية ومبعوث الرئيس
الروسي إلى الشرق األوسط
وأفريقيا ،ميخائيل بوغدانوف.
وأوضح البيان أن المباحثات
الموسعة والعميقة تناولت
مختلف قضايا المنطقة
العربية ،وفي مقدمتها القضية
الفلسطينية.

الجزائر :اعتقال  4تورطوا
في تهريب القروي من تونس

أعلنت السلطات الجزائرية،
أمس ،توقيف  4أشخاص
تورطوا في تهريب رجل األعمال
رئيس حزب «قلب تونس» نبيل
القروي ،وشقيقه البرلماني
غازي القروي إلى الجزائر
بطريقة غير شرعية ،تزامنا مع
استكمال التحقيقات األولية في
القضية .وأكدت تقارير جزائرية،
توقيف  4أشخاص من بينهم
امرأة ،تورطوا في عملية تهريب
القروي.

ةديرجلا
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ُ ِّ
قطر تشغل مطار كابول و«طالبان» ترجئ إعالن حكومتها
أحمد مسعود يتعهد بمواصلة القتال في بنجشير ...ومدير االستخبارات الباكستانية يزور أفغانستان

ّ
مسلح من «طالبان» أمام مجموعة من المواطنين المنتظرين لسحب أموالهم قرب أحد مصارف
كابول أمس (أ ف ب)

مقاتلون معارضون لطالبان في بنجشير (أ ف ب)

مع تأجيل إعالن ً حكومة
«طالبان» ّ
مجددا ،استؤنف
تسيير الرحالت الداخلية
لمطار كابول الدولي،
بعد إنجاز الفرق الفنية
القطرية اإلصالحات الفنية
واللوجستية الالزمة.

«غوغل» يغلق
حسابات حكومية
أفغانية والحركة
تسعى للوصول
إلى مراسالت
المسؤولين
السابقين

ب ـي ـن ـمــا ال ت ـ ــزال أف ـغــان ـس ـتــان
تنتظر إعالن تشكيلة حكومتها
الجديدة بعد نحو ثالثة أسابيع
على عودة "طالبان" إلى السلطة،
ُ
ـت تـ ـ ــواجـ ـ ــه الـ ـح ــرك ــة
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ّ
ّ
مستمر ة في
المتطر فة مـقــاو مــة
وادي بنجشير ،أعلنت قطر التي
ت ـقــود ال ـم ـفــاوضــات الــدول ـيــة مع
"طالبان" ،أن فريقها الفني الذي
كـ ــان وصـ ــل األس ـ ـبـ ــوع ال ـمــاضــي
الى أفغانستان ،تمكن من إعادة
تشغيل مـطــار كــابــول الستقبال
ال ـم ـســاعــدات فــي حـيــن الــرحــات
استؤنفت الداخلية.
وق ـ ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر الـ ـقـ ـط ــري فــي
أف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان سـ ـعـ ـي ــد م ـ ـبـ ــارك
الـ ـخـ ـي ــاري ــن ،إن الـ ـف ــري ــق ال ـف ـنــي
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري ع ـ ـمـ ــل لـ ـ ـم ـ ــدة  5أيـ ـ ــام
مـ ـت ــواصـ ـل ــة ون ـ ـجـ ــح ف ـ ــي إع ـ ـ ــادة
ً
تشغيل الـمـطــار جــزئ ـيــا ،بحيث
ب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـ ــرحـ ـ ــات ال ـم ـخ ـص ـصــة
للمساعدات اإلنسانية من جميع
ً
أنحاء العالم بالوصول ،مشيرا
ً
إل ــى أن ــه "ق ــري ـب ــا سـيـتــم تشغيل
ّ ً
الــرحــات الدولية" مــؤكــدا أنــه تم
أمس ،تشغيل رحلتين مدنيتين
داخ ـل ـي ـت ـيــن ل ـل ـط ـيــران األف ـغــانــي
إح ـ ــداهـ ـ ـم ـ ــا إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــزار ش ــري ــف
والثانية إلى قندهار.

ً
وتـ ـص ــدر وسـ ــم "ش ـ ـكـ ــرا ق ـطــر"
مـنـصــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
وكان بين األعلى في أفغانستان
ً
تـ ـعـ ـبـ ـي ــرا ع ـ ــن امـ ـتـ ـن ــان األف ـ ـغـ ــان
وشكرهم لدولة قطر ودورها في
عمليات التهدئة واإلجالء.

الحكومة المنتظرة
وب ـع ــد ن ـحــو  3أس ــاب ـي ــع عـلــى
ع ـ ــودة ال ـح ــرك ــة ال ـم ـت ـش ـ ّـددة إل ــى
الحكم ،ال تزال الحكومة منتظرة
فــي كــابــول ّحيث يعيش الشعب
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات ح ـ ــال ـ ــه حـ ــال
المجتمع الدولي.
ً
فـقــد أرجـ ــأت ال ـحــركــة م ـج ــددا،
أمــس ،إعــان حكومتها التي من
ال ـم ـف ـت ــرض أن ي ـت ــرأس ـه ــا ال ـمــا
عبدالغني بــرادر رئيس المكتب
ال ـس ـيــاســي ل ـل ـحــركــة ،والـ ـت ــي قــد
تـ ـعـ ـط ــي ت ـش ـك ـي ـل ـت ـه ــا ف ـ ـكـ ــرة عــن
السنوات المقبلة في أفغانستان،
ح ـي ــث ال يـ ـ ــزال ال ـن ـظ ــام ال ـجــديــد
يواجه مقاومة مسلحة في وادي
بنجشير.
وقـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـف ـ ـ ّـس ـ ــر الـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــع ف ــي
بنجشير ،أحد المعاقل األخيرة
للمعارضة المسلحة ضد النظام
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،الـ ـت ــأخـ ـي ــر فـ ــي إعـ ــان
الحكومة الجديدة ،الذي

اشتباكات خالل تظاهرات نسائية أمام القصر الرئاسي
اندلعت مواجهات بين عناصر من حركة
"طالبان" وعدد من النساء احتشدن أمام قصر
الرئاسة في العاصمة كابول لليوم الثاني
عـلــى ال ـتــوالــي ،وحـمـلــن الف ـتــات كـتــب عليها
"لسنا نساء في التسعينيات من العمر" ،ما
أسفر عن إصابة امرأة بجروح طفيفة.
وعلى مــدار اليومين الماضيين ،نظمت
أفغانيات احتجاجات في كابول ،للدفاع عن
حقوق المرأة والمطالبة بالمساواة والعدالة
والديموقراطية.
وس ـبــق أن ش ـهــدت ش ـ ــوارع واليـ ــة ه ــرات
األسبوع الماضي تظاهرات تطالب باحترام
حقوق المرأة ومشاركتها في الحكومة.
وفي السياق ،بات مصير  250قاضية في
ً
أفغانستان مجهوال ،بعد أن أطلقت "طالبان"
سجناء حكمت عليهم في قضايا سابقة ،ما
زاد من فرص حدوث "عمليات انتقامية".
ً
كان مرتقبا في البدء ،أمس األول.
وقال برادر ،إن الحركة بصدد
تـشـكـيــل ح ـكــومــة شــام ـلــة تمثل
جميع أطـيــاف الشعب واإلعــان
ع ـن ـهــا س ـي ـك ــون ف ــي الـمـسـتـقـبــل
القريب .وأضاف في تصريحات
ص ـحــاف ـيــة ،أن اس ـت ـت ـبــاب األم ــن
ض ــروري لـبــدء المشاريع
االق ـت ـصــاديــة ال ـك ـبــرى في
أفغانستان.

بنجشير
وم ــع ت ــواص ــل الـمـعــارك
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــة عـ ـ ــن س ـي ـط ــرة
الحركة ،ال تزال المعلومات
مـ ـتـ ـض ــارب ــة ب ـ ـشـ ــأن وادي
بنجشير الذي تسيطر عليه
"جبهة المقاومة الوطنية"
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـض ـ ــم مـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات
مـ ـ ـن ـ ــاهـ ـ ـض ـ ــة لـ ـ ــ"ط ـ ــال ـ ـ ـب ـ ـ ــان"
ً
وأفــرادا سابقين في القوات
األفـ ـغ ــانـ ـي ــة ،بـ ـقـ ـي ــادة أح ـمــد
مسعود ،نجل القائد أحمد
ش ــاه م ـس ـعــود الـ ــذي اشـتـهــر
ب ـم ـق ــاوم ـت ــه الـ ـس ــوفـ ـي ــات ثــم
الحركة ،والذي اغتاله تنظيم
"القاعدة" في  9سبتمبر .2001
ً
وردا ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو على
تقارير غير مؤكدة بأن اإلقليم
تمت السيطرة عليه وأن زعماء
الـ ـمـ ـق ــاوم ــة ف ـ ـ ــروا مـ ــن الـ ـب ــاد،
كتب مسعود ،زعيم "الجبهة"،
فـ ــي ص ـف ـح ـتــه ال ــرس ـم ـي ــة عـلــى
"فـيـسـبــوك" ،أم ــس" ،ل ــن نتخلى
أبـ ــدا ع ــن ال ـق ـتــال م ــن أج ــل الـلــه
ً
والـحــريــة وال ـعــدالــة" ،مــؤكــدا أن
المقاتلين يواصلون معركتهم
ضد "طالبان".
ك ـم ــا تـ ـح ـ ّـدث ن ــائ ــب الــرئ ـيــس
الـســابــق أمــر الـلــه صــالــح  -الــذي
ي ـع ــد ن ـف ـســه ال ــرئـ ـي ــس ال ـشــرعــي
ل ـل ـبــاد ب ـعــد اس ـت ـقــالــة الــرئ ـيــس
أش ـ ــرف غ ـن ــي  -والـ ـم ــوج ــود فــي
وادي بنجشير ،عن "وضع صعب
ً
ً
جـ ـ ـ ــدا" ،مـ ــؤكـ ــدا ف ــي رس ــال ــة عـبــر
الفيديو أن "الـمـقــاومــة مستمرة
ً
وس ـت ـس ـت ـمـ ّـر" ،نــاف ـيــا ف ــي الــوقــت

وقـ ــالـ ــت ق ــاضـ ـي ــات ونـ ــاش ـ ـطـ ــات يـعـمـلــن
لمساعدة الــراغـبــات على الـفــرار لــ"رويـتــرز"،
أمـ ــس ،إن "بـعـضـهــن نـجـحــن ف ــي ال ـف ــرار في
األسابيع األخـيــرة ،ولكن األغلبية العظمى
مازلن في البالد يبحثن عن مهرب".
وتـعـتـبــر الـنـســاء الــاتــي عـمـلــن فــي سلك
ً
ً
ال ـق ـضــاء أه ــداف ــا ب ـ ــارزة ،خ ـصــوصــا بـعــد أن
لقيت قاضيتان بالمحكمة العليا حتفهما
بالرصاص يناير الماضي.
وحـ ــررت "ط ــال ـب ــان" الـسـجـنــاء ف ــي أنـحــاء
البالد" ،ما يضع حياة القاضيات أمام خطر
ً
فعلي" ،وفقا لما ذكرته قاضية أفغانية فارة
إلى أوروبا لـ"رويترز" .وأضافت" :ان  5رجال
في كابول وصلوا إلى مقر منزلي ،وسألوا
عني".
في المقابل ،هناك نحو " 1000مدافعة عن
حقوق المرأة" ،من المتوقع أن يكن في دائرة

نفسه "األن ـب ــاء الـتــي ت ــرددت عن
طاجيكستان".
هروبي إلى
ِ
ّ
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ح ـ ـ ـ ــذر عـ ـل ــي م ـي ـســم
نـظــري ،الناطق باسم "الجبهة"
لـمـجـلــة "ن ـي ــوزوي ــك" األم ـيــرك ـيــة،
أمس ،الدول الغربية من تداعيات
هزيمة قوات "الجبهة".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ،إن "الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة فــي
بـنـجـشـيــر تـعـتـبــر األمـ ــل األخ ـيــر
للغرب في محاربته المجموعات
اإلرهابية في المنطقة".

«طالبان»
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،قـ ـ ــال ال ـن ــاط ــق
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ب ـ ــاس ـ ــم "ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان"
ذبـيــح الـلــه مـجــاهــد ،إن "مقاتلي
ال ـح ــرك ــة دخ ـل ــوا بـنـجـشـيــر بعد
فشل الـمـفــاوضــات مــع الجماعة
المسلحة المحلية وكبدوا العدو
خسائر فادحة".
وأضــاف ،أن "مقاتلي الحركة
ً
أحـ ــرزوا تـقــدمــا وس ـي ـطــروا على
نـ ـ ـق ـ ــاط تـ ـفـ ـتـ ـي ــش رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة فــي
منطقة جبل سراج بوالية بروان
شـمــال كــابــول ،وكــذلــك سيطروا
عـلــى منطقة خـ ــواك ،ق ــرب وادي
بنجشير".
وأف ـ ــادت م ـص ــادر بــاسـتـمــرار
المعارك على ثــاث ًجبهات في
ّ
بـنـجـشـيــر ،مــوض ـحــة أن إط ــاق
الرصاص الذي ُسمع في كابول
ً
وأسفر عن  17قتيال وإصابة 41
ً
آخرين ،لم يكن احتفاال بدخول
"طالبان" إلى الوالية ،بل بسبب
دخ ــول زعـيــم الـحــركـ ُـة العاصمة
وســط تسريبات عن قــرب إعالن
الحكومة.
وانتقد مجاهد هذا السلوك.
وأعـ ـل ــن ن ــائ ــب زع ـي ــم ال ـحــركــة
مـ ـحـ ـم ــد يـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــوب ،أن ـ ـ ـ ــه س ـي ـتــم
اعتقال المسلحين الذين أطلقوا
ال ـن ــار ف ــي ال ـه ــواء وتـسـبـبــوا في
م ـق ـتــل ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،وس ـت ـجــري
محاسبتهم.

االستخبارات الباكستانية
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أفـ ـ ـ ــادت

انتقام "طالبان" ،إضافة إلى القاضيات ،حسب
ما قالت حورية مصدق الناشطة األفغانية
في مجال حقوق اإلنسان.
إلــى ذلــك ،أعـلــن ممثل المكتب السياسي
لحركة "طالبان" في الدوحة ،سهيل شاهين،
أن ال ـحــركــة ت ــرى أن ــه ي ـجــب ع ـلــى ال ــوالي ــات
المتحدة أال تحاول تغيير التقاليد الثقافية
األفغانية.
وقــال شاهين فــي مقابلة مــع شبكة Fox
 Newsاألميركية ،أن النساء في أفغانستان
فـ ــي ظـ ــل ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة لـ ــن ت ـش ـعــرن
بالحرمان من حقوقهن.
وأض ــاف" :لــن تــواجــه الـنـســاء أي مشاكل
في التعليم والعمل" ،مشيرا في الوقت ذاته
إلى أن المرأة ستضطر إلى ارتداء الحجاب،
ً
واصفا دعوات الدول الغربية للتخلي عن ذلك
بأنها محاولة لـ "تغيير الثقافة" األفغانية.

وسائل إعالم باكستانية،أمس،
بأن رئيس وكالة االستخبارات
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــة الـ ـف ــري ــق ف ــاي ــز
حميد ،وصل إلى كابول بدعوة
م ــن "ط ــال ـب ــان" لـبـحــث مستقبل
البلدين.
ً ُ
ودائ ـ ـ ـمـ ـ ــا اتـ ـهـ ـم ــت ب ــاك ـس ـت ــان
ووكـ ــالـ ــة اس ـت ـخ ـب ــارات ـه ــا بــدعــم
"طـ ــال ـ ـبـ ــان" فـ ــي ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
أفغانستان.

بلينكن
من ناحية أخــرى ،أعلن وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي أن ـتــونــي
ب ـل ـي ـن ـكــن ،أنـ ــه س ـي ـتــوجــه ب ــداي ــة
ه ـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع إل ـ ــى ق ـط ــر ال ـتــي
ت ـس ـت ـض ـي ــف ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــن
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن ال ـم ـك ـل ـف ـي ــن مـلــف
أف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان وحـ ـ ـي ـ ــث تـ ـج ــري
المحادثات بين المجتمع الدولي
و"طالبان".
ً
وسيتوجه بلينكن الحقا إلى
ألمانيا حيث ي ــرأس مــع نظيره
ً
األلماني هايكو مــاس اجتماعا
ً
ً
وزاري ــا عبر الفيديو مخصصا
ألفغانستان يشارك فيه ممثلو
 20دولة.
ولم يوضح بلينكن ما إذا كان
ً
سيلتقي شخصيا فــي ا لــدو حــة
مـمـثـلـيــن ل ـل ـحــركــة ،ح ـتــى ل ــو لم
ي ـتــم اس ـت ـب ـعــاد ح ـ ــوار ك ـه ــذا في
المستقبل.
وفي مؤشر إلى أهمية الشريك
ال ـق ـط ــري ،ي ـتــوجــه وزيـ ــر الــدفــاع
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ــوي ــد أوس ـ ـتـ ــن إل ــى
ً
ال ــدوح ــة أي ـض ــا ف ــي إطـ ــار جــولــة
خليجية يبدأها ا لـيــوم وتشمل
البحرين والكويت والسعودية،
وفق ما أعلن "البنتاغون" أمس
األول.
كـمــا كشفت صحيفة "وول
س ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال" أن إدارة
بايدن استأنفت تمويل برامج
الـ ـمـ ـس ــاع ــدات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة فــي
أفغانستان التي توقفت بعد
سيطرة "طــالـبــان" على البالد
فيما قال كبار مسؤولي اإلدارة
إنـ ــه اخ ـت ـب ــار رئ ـي ـســي ل ـمــا إذا

كــا نــت الجماعة ستتدخل في
مثل هذه الجهود .

الجهود الدبلوماسية
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود
الــدبـلــومــاسـيــة ،أعلنت "طــالـبــان"
أن إيـطــالـيــا وع ــدت ب ــإع ــادة فتح
س ـف ــارت ـه ــا فـ ــي كـ ــابـ ــول وإع ـ ـ ــادة
بعثتها الدبلوماسية خالل األيام
القليلة المقبلة.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،قـ ـ ـ ــال م ـم ـثــل
المكتب السياسي لـ "طالبان" في
الدوحة سهيل شاهين ،أن نائب
رئيس المكتب السياسي للحركة
فــي الــدوحــة ،شير محمد عباس
ستانكزي ،أجرى محادثات ،أمس
األول ،مع السفير األلماني لدى
أفغانستان ماركوس بوتزيل ومع
المبعوث الخاص لرئيس الوزراء
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،س ــايـ ـم ــون غـ ــاس،
نــاق ـشــوا خــالـهــا إعـ ــادة تشغيل
مطار كابول والمسائل المتعلقة
بــالـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة والــدعــم
اإلنـســانــي والـمـلـفــات السياسية
واألمنية والعالقات الثنائية.

«غوغل»
على صعيد آخر ،أغلق "غوغل"
ً
بـشـكــل مــوقــت عـ ــددا غـيــر محدد
من حسابات البريد اإللكتروني
للحكومة األفـغــانـيــة ،مــع تــزايــد
المخاوف بشأن البيانات الورقية
الرقمية التي خلفها المسؤولون
السابقون وشركاؤهم الدوليون.
وفـ ـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع ال ـ ـتـ ــي تـلــت
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء "ط ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــان" عـ ـل ــى
أف ـغــان ـس ـتــان ،سـلـطــت ال ـت ـقــاريــر
الـ ـض ــوء ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة اس ـت ـغــال
الحكام الجدد لقواعد البيانات
البيومترية وكـشــوف المرتبات
األفغانية لمالحقة أعدائهم.
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــوظ ـ ــف ب ــال ـح ـك ــوم ــة
السابقة ل ــ"روي ـتــرز" ،إن طالبان
تـسـعــى لـلـحـصــول عـلــى رســائــل
البريد اإللكتروني للمسؤولين
السابقين.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
نيوزيلندا ّ
تتعهد بتمرير
قوانين مكافحة اإلرهاب

ّ
تعهدت رئيسة وزراء
نيوزيلندا ،جاسيندا أرديرن،
أمس ،بتشديد قوانني مكافحة
اإلرهاب هذا الشهر ،بعد أن
طعن متشدد معروف لدى
السلطات ،وأصاب  7أشخاص
في سوبر ماركت.
وقتلت الشرطة املهاجم البالغ
من العمر  32عاما بالرصاص،
بعد لحظات من بدء طعنه
الناس أمس األول .واملهاجم
سريالنكي أدين وسجن 3
سنوات قبل اإلفراج عنه في
يوليو.
وقالت أرديرن ،في وقت سابق،
إن الرجل استلهم أفكاره من
تنظيم «داعش» ،وكان يخضع
ملراقبة الشرطة بشكل مستمر.
ويجرم مشروع قانون
مكافحة اإلرهاب التخطيط
والتحضير الذي قد يؤدي
إلى هجوم إرهابي ،وسد ما
يصفه املنتقدون بثغرة تسمح
للمخططني بالبقاء أحرارًا.

تنحي سوغا ّ
اليابانّ :
يمهد
الطريق لزعامة جديدة

قال رئيس الوزراء الياباني،
يوشيهيدي سوغا ،في خطوة
مفاجئة ،إنه سيتنحى ،ما يمهد
الطريق لرئيس وزراء جديد،
بعد عام واحد في املنصب
شابه االستياء من رد فعله
إزاء جائحة «كورونا» وتراجع
شعبيته.
وأكدت محطة «تي بي إس» أنه
ال يوجد مرشح بارز واضح،
لكن الوزير املسؤول عن حملة
التطعيم تارو كونو ،والذي
يحظى بشعبية كبيرة ،يعتزم
ترشيح نفسه .كما أعلن وزير
الخارجية السابق ،فوميو
كيشيدا ،أنه سيخوض السباق.

كندا :ترودو «يتقهقر»
قبل االنتخابات المبكرة

أظهرت استطالعات للرأي
تقهقر رئيس الوزراء الكندي
الليبرالي جاسنت ترودو
قبل انتخابات مبكرة دعا
إلى إجرائها ،على أمل أن
تؤدي طريقة تصديه ألزمة
«كورونا» إلى الفوز.
وكان ترودو دعا الشهر
املاضي إلى إجراء االنتخابات
في  20سبتمبر قبل عامني
من املوعد املحدد .وكان
الليبراليون متقدمني في ذلك
الوقت بشكل كبير ،وبدا من
املرجح أن يستعيدوا األغلبية
في البرملان التي خسروها
في .2019
وأظهرت أحدث استطالعات
للرأي تراجع فرص
الليبراليني ،مع تزايد استياء
الناخبني من ترودو (49
عاما) الذي يتولى السلطة
منذ عام .2015

بولسونارو في مواجهة
مع قاضيين في «العليا»

بايدن ينشر تحقيقات سرية حول « 11سبتمبر»

ّ
االستخبارات األميركية تتخوف من استخدام اإلرهابيين الذكرى لتجنيد أعضاء جدد
أم ــر الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن ب ــأن ّ
يتم
ّ
خالل األشهر الستة المقبلة نشر الوثائق التي ال
ّ
تزال ّ
سرية من تحقيق الحكومة األميركية حول
سبتمبر.
11
هجمات
ً
وتأتي موافقة بايدن هذه استجابة لضغوط
من عائالت نحو  3آالف شخص قضوا على َيد
تنظيم "القاعدة" في ّ  11سبتمبر .2001
ً
ً
ّ
يتضمن
وق ــال بــايــدن" :وق ـعـ ُـت أم ــرا تنفيذيا
توجيهات لوزارة العدل ووكاالت أخرى ذات صلة،
لإلشراف على مراجعة لرفع ّ
السرية عن وثائق
ّ
متعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي
بشأن  11سبتمبر".
السرية يجب أن يدخل ّ
وأضــاف ّأن رفــع ّ
حيز
التنفيذ في "األشهر الستة المقبلة".

ً
وأوضـ ــح ب ــاي ــدن" :يـجــب أال ننسى أبـ ــدا األلــم
ً
ّ
ّ
وأحباء  2977شخصا أبرياء
المستمر لعائالت
قتلوا خالل أسوأ هجوم إرهابي ضد أميركا في
ِ
تاريخنا".
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ق ـب ــل ح ـل ــول ال ــذك ــرى
الـعـشــريــن للهجوم ال ــذي دف ــع وق ـتــذاك الرئيس
جورج بوش االبن ،بعد فترة وجيزة ،إلى إصدار
أوامر بغزو أفغانستان ،حين كانت حركة "طالبان"
ّ
ً
توفر مالذا لقيادات "القاعدة".
وسـ ـح ــب بـ ــايـ ــدن آخـ ـ ــر جـ ـن ــدي أمـ ـي ــرك ــي مــن
ً
منهيا ّ
عملية إجالء غير
أفغانستان هذا األسبوع،
مسبوقة من مطار كابول ،بعد استيالء "طالبان"
ً
على السلطة مجددا.
ً
ودائما أعربت العائالت عن إحباطها من عدد

ُ ّ
ّ
الوثائق التي ال تزال ّ
ويحظر ّاالطالع عليها.
سرية
ً ّ ً ً
وال يزال جزء من التحقيق مصنفا سريا جدا
وال يمكن نشره.
وفي األمر التنفيذي الذي أطلق عملية رفع
ّ
ّ
السرية ،أشار بايدن إلى أن "األحداث وقعت قبل
عقدين أو أكثر ،وهي تتعلق بلحظة مأساوية
ال تزال تتردد في التاريخ األميركي".
ُ ّ
ّ
األهمية ضمان أن تعزز
وأض ــاف" :لــذلــك ،من
حكومة الواليات المتحدة الشفافية إلى أقصى
حد".
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،عـ ـب ــرت االس ـت ـخ ـب ــارات
األم ـيــرك ـيــة ع ــن م ـخــاوف ـهــا م ــن أن الـمـجـمــوعــات
اإلرهــابـيــة قــد تستخدم الــذكــرى السنوية ال ـ 20
ألحداث  11سبتمبر والتطورات في أفغانستان

ألغراض الدعاية ومن أجل تجنيد أعضاء جدد.
ون ـق ـل ــت ش ـب ـكــة  CNNاألم ـي ــرك ـي ــة ع ــن ن ـشــرة
استخباراتية أعدها مكتب التحقيقات الفدرالي
 FBIووزارة األمـ ــن الــداخ ـلــي وال ـمــركــز الــوطـنــي
األميركي لمكافحة األرهــاب ،أن "اإلرهابيين من
تنظيمي القاعدة وداعش كانوا يشيرون في األونة
األخ ـيــرة إلــى أح ــداث  11سبتمبر فــي بياناتهم
الدعائية ،وكذلك إلى التطورات األفغانية األخيرة،
في محاولة لتجنيد أعضاء جدد وزرع المشاعر
المتطرفة في الواليات المتحدة".
وأضــافــت أن "االسـتـخـبــارات األميركية تشك
في أن المتطرفين من سكان الواليات المتحدة
يـسـتـعــدون لـلـقـيــام ب ــأي هـجـمــات ،مسترشدين
حـصــريــا بــالــذكــرى الـسـنــويــة الـعـشــريــن الـقــادمــة

ألحداث  11سبتمبر ،لكنها ال تستبعد أن تزامن
ع ــدد مــن الـحـقــائــق ،بـمــا فيها انـسـحــاب الـقــوات
األميركية من أفغانستان ،قد يــؤدي إلــى أعمال
عنف".
ً
واختطف  19إرهابيا من تنظيم "القاعدة" في
 11سبتمبر  2001أربــع طائرات ركــاب ووجهوا
اثنتين منها إلى برجي المركز التجاري العالمي
ف ــي نـ ـي ــوي ــورك ،والـ ـط ــائ ــرة ال ـثــال ـثــة إلـ ــى مبنى
"البنتاغون" في ضواحي واشنطن .أما الطائرة
المختطفة الرابعة فكانت متوجهة إلى العاصمة
ً
واشنطن أيضا ،لكنها أسقطت بالقرب من مدينة
شينكسفيل بــوال يــة بنسيلفانيا .وأ س ـفــر هــذا
الهجوم اإلرهابي عن مقتل نحو  3آالف شخص.
(واشنطن ـ ـ أ ف ب)

أعلن الرئيس البرازيلي اليميني
ّ
املتطرف ،جايير بولسونارو ،أن
التظاهرات املقررة الثالثاء املقبل
ستكون بمنزلة «إنذار» لقاضيني
في املحكمة العليا يخوض
معهما اختبار قوة منذ أسابيع.
وقال بولسونارو خالل حفل
رسمي في والية باهيا« :ال يمكن
أن نقبل بأن يستخدم شخص أو
شخصان سلطتهما ّ
لجر البالد
في اتجاه آخر».
وتابع« :الرسالة التي
ستتركونها لهذين الشخصني
في الشارع الثالثاء املقبل
ستكون إنذارا لهما .احترما
الدستور وحريتنا ،وافهما أنكما
تسيران في االتجاه الخطأ».

ةديرجلا
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استنفار في القادسية لمواجهة هجرة الالعبين!

 30ألف دينار ّ
عجلت برحيل هاني مقابل  7آالف عرضها عليه األصفر
على وقع هجرة الالعبين في القادسية بداية من سلطان
أحمد حامد
العنزي ،الــذي انتقل مطلع الموسم الجاري
ً
إلى العربي ،ومرورا باتفاق رضا هاني
مــع أح ــد األنــديــة وتـجــاهـلــه اتـصــاالت
إدارة األصـفــر ،وق ــرار أحمد الظفيري
بــالـبـحــث عــن عـقــد اح ـت ــراف خــارجــي،
ً
وصــوال إلــى إمكانية تكرار سيناريو
فيصل بورقبة مــرة أخــرى عبر رغبة
عــربــاويــة فــي الـحـصــول عـلــى خــدمــات
عيد الــرشـيــدي ،كثفت إدارة القادسية
اجتماعاتها خالل األيام الماضية بواقع
اج ـت ـمــاع األربـ ـع ــاء ال ـمــاضــي ،وآخ ــر ليلة
مفاوضات العربي
أمـ ــس ،ف ــي م ـح ــاوالت لـ ــرأب ال ـص ــدع داخ ــل
مع الرشيدي تنذر
النادي ،والخروج من النفق الذي بات يهدد
استقراره.
بتكرار سيناريو
وقــالــت مـصــادر فــي القادسية ل ـ "الـجــريــدة" ،إن
ً
بورقبة ...والظفيري إدارة األصفر تعيش حاليا على صفيح ساخن ،بعد
أن حاصرتها المشاكل من كل جانب ،وباتت عاجزة عن
يفضل االحتراف
مواجهاتها.
وأضــافــت الـمـصــادر أن اإلدارة كــانــت عـلــى عـلــم بــرغـبــة بعض
الالعبين في إيجاد فرص خــارج أســوار القادسية ،بعد أن ضاق
بهم الحال داخــل النادي ووســط تجاهل حقوقهم واجبة السداد
منذ فترات طويلة.
ونـقــل العــب األصـفــر رضــا هــانــي للجهاز اإلداري مفاوضات
ج ــادة مــع أح ــد األنــديــة نظير مبلغ  30أل ــف دي ـنــار ،إال أن إدارة
القادسية عرضت عليه  7آالف فقط للبقاء ،ليتخذ الالعب قراره
بالرحيل عبر بوابة االحتراف خارج الكويت ،ومن ثم الحصول
على بطاقته الدولية.
ً
ولــم يجد العــب الـفــريــق سيف الـحـشــان آذان ــا صاغية لطلبه
بالحصول على مبالغ مالية كانت إدارة القادسية وعدته بها
بعد عودته من جديد إلى صفوف األصفر ،بل إن اإلدارة ال تعتزم
التمسك بالالعب الــذي بــات قريبا مــن االنـضـمــام إلــى صفوف
العربي بعد أن أبدى المدرب انتي نيشا إعجابه به.
ان «قدساوي» و«اإلصالح»
وأوضحت المصادر أن العب القادسية أحمد الظفيري اتخذ
بي
ق ــراره بـشــأن الـبـحــث عــن فــرصــة اح ـتــراف حقيقية ،وذل ــك رغــم

الحوشان ينتقل إلى البرتقالي

حصل نادي كاظمة على خدمات حارس فريق الكويت والمنتخب
األولمبي سعود الحوشان لمدة موسمين على سبيل اإلعارة ،بعد
موافقة "األبيض".
وبذلك ينضم الحوشان لكتيبة "البرتقالي" إلى جانب الحارسين
حسين كنكوني ،وجاسم شاهين المنتقل من صفوف التضامن
بصفة دائمة.
وكــان نــادي كاظمة دخــل فــي مـفــاوضــات لضم حــارس العربي
علي جراغ ،لكن المطالب المادية إلدارة العربي ،التي وصلت إلى
 100ألف دينار جعلت إدارة البرتقالي تبحث في اتجاهات أخرى.
ً
ً
جدير بالذكر أن كاظمة يعسكر حاليا في تركيا استعدادا
لمنافسات الموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني البوسني
داركو.

●

محمد صالح

دعم البابطين
وكشفت الـمـصــادر أن إدارة القادسية تحركت
فــي اتـجــاه طلب الــدعــم مــن رج ــاالت ال ـنــادي ،وتلقت
ً
وعودا من عضو الجمعية العمومية محمد البابطين
بدعمهم ماليا خالل الفترة المقبلة ،لحل األزمــة المالية
التي تــواجــه األصـفــر ،وهــو مــا سيكون طــوق نجاة لتجاوز
بعض البنود العالقة.

فيصل سرور يحمل علم الكويت إلى جانب أليد ديفيز و سجاد محمدين

بيان مشترك

فــاز الــاعــب فيصل س ــرور ،أم ــس ،بالميدالية الـبــرونــزيــة في
مسابقة دف ــع الـجـلــة رج ــال فـئــة "إف  "63خ ــال مـنــافـســات دورة
األلعاب البارالمبية "طوكيو ."2020
ً
وسجل ســرور أفضل رمية شخصية له بمسافة  14:13مترا
خــال المسابقة ،التي أقيمت على الملعب الوطني في طوكيو
بمشاركة تسعة رياضيين.
و حـصــل ال عــب المملكة المتحدة أ لـيــد ديفيز على الميدالية
ً
الذهبية في هذه المنافسة بتحقيقه رمية قدرها  15:33مترا في
حين حصل اإليراني سجاد محمدين على الميدالية الفضية بعد
ً
تسجيله رمية قدرها  14:88مترا.
يذكر أن هذه هي ثاني ميدالية يفوز بها العب كويتي في دورة
األلعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو  "2020حيث نال الالعب
الكويتي أحمد نقا المطيري الميدالية الفضية في سباق 100
جري على الكراسي المتحركة في  30أغسطس الماضي.

وفــي سـيــاق مـتـصــل ،أص ــدر دي ــوان قــدســاوي ،واإلص ــاح مــن أجــل
الشعار ،بيانا مشتركا انتقدا فيه إدارة قائمة الجميع للقلعة الصفراء،
َ
مؤكدين أن التركة في القادسية بتاريخها وقيمتها تحتاج لمن يملك
القدرة والثقة واإلمكانات الكافية للحفاظ عليها.
وأض ــاف الـبـيــان أن إدارة قائمة الجميع أوصـلــت الـقــادسـيــة إلى
االنهيار ،وسط غياب تام ألداء أبسط الواجبات ،وهو ما أدى إلى خروج
أغلب الالعبين إلى األندية األخرى.
ّ
وعدد المثالب التي وقعت فيها إدارة الجميع بداية من إقامة خيمة
موسم  2016 - 2015لسداد رواتــب المحترفين عن طريق الجمهور،
وصوال إلى التفريط في عرض الرئيس السابق للنادي فواز الحساوي
ب ــإدارة فــريــق كــرة الـقــدم وتفضيل المصلحة الشخصية على نــادي
القادسية.
وطالب البيان ،بناء على الرغبة الجماهيرية الحاشدة ،بدعم تشكيل
انتخابي مستقل أو قائمة جديدة لخوض انتخابات النادي المقبلة.

الـتــونـســي حــاتــم ال ـم ــؤدب على
ً
مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة كـ ـثـ ـي ــرا
لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى م ـ ــدى ال ـت ـط ــور
البدني والفني لالعبين السيما
أن فترة االعداد للموسم الجديد
ً
وصلت إلى  50يوما.

تعادل إيجابي
وع ـل ــى اسـ ـت ــاد ث ــام ــر ت ـعــادل
فريق الفحيحيل مع المنتخب
األولـ ـمـ ـب ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ودي ــا

بهدفين لكل فريق في المباراة
التي جمعت بينهما أمس األول.
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،يختتم
فريق خيطان معسكره التدريبي
ب ـم ــواج ـه ــة ت ـج ـم ـعــه م ــع ردي ــف
ان ـطــال ـيــا م ـس ــاء ال ـي ــوم ع ـلــى أن
يعود وفد الفريق إلى البالد غدا.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــان خ ـ ـ ــاض
مـبــاراتـيــن خ ــال الـمـعـسـكــر مع
ف ــريـ ـق ــي اإلفـ ــري ـ ـقـ ــي ال ـت ــون ـس ــي
والـ ــزوراء الـعــراقــي ،وخسرهما
بنتيجة .3-0

وأكـ ــد مـ ــدرب خ ـي ـطــان هــانــي
الـ ـصـ ـق ــر أن الـ ـمـ ـعـ ـسـ ـك ــر ح ـقــق
ً
األهداف المرجوة منه ،مضيفا
أ ن ــه سيلقي بـظــا لــه اإليجابية
على األداء في الموسم المقبل.
وبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة أم ـ ـ ــام
اإلفريقي والزوراء ،قال الصقر إن
"الخسارة من الفريقين منطقية
ً
وواقعية ،ال سيما أن كال منهما
يـ ـش ــارك ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز
ف ــي ب ـ ــاده وي ـم ـلــك الع ـب ـيــن من
أصحاب المستويات المرتفعة".

 ...والعربي يستضيف التضامن

محمد صالح يدعم صفوف الفراعنة
أمام الغابون اليوم
القاهرة  -ةديرجلا

الترضية المالية التي حصل عليها للعودة إلى التدريبات والتي
انقطع عنها عدة أيام.
واتخذت إدارة القادسية خالل اجتماعاتها
ً
قرارا بضرورة التمسك بالالعب الواعد عيد
الرشيدي ،السيما أن خروجه قد يعيد مشهد
انتقال فيصل بورقبة للعربي في تسعينيات
القرن الماضي عندما انقلبت الجماهير على
إدارة األصفر ،التي تدرك أن رحيل الرشيدي
بمثابة القشة التي ستقسم ظهر البعير.

ً
السماوي يلتقي األصفر وديا اليوم

يستضيف فــر يــق السالمية
لكرة القدم نظيره في القادسية
ً
وديـ ــا عـنــد الـتــاسـعــة مــن مساء
ال ـيــوم عـلــى اس ـتــاد ثــامــر ضمن
اسـتـعــدادات الفريقين للموسم
الجديد.
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـسـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة اخ ـت ـت ــم
مـعـسـكــره ال ـتــدري ـبــي أم ــس في
الدوحة وعاد إلى الكويت بعدما
خاض مباراة ودية واحدة أمام
معيذر القطري.
ويعول السماوي مع مدربه

سعود الحوشان

فيصل سرور يحقق برونزية
دفع الجلة في «البارالمبية»

●

عبدالرحمن فوزان

يستضيف الفريق األول لكرة القدم بالنادي
العربي نظيره التضامن ودي ــا ،فــي السابعة
مــن مـســاء ال ـيــوم عـلــى اس ـتــاد صـبــاح الـســالــم،
ضمن استعدادات الفريقين النطالق منافسات
الموسم الكروي المقبل.
ُ
وتـ ـع ــد م ــواج ـه ــة الـ ـي ــوم ب ــروف ــة لـلـفــريـقـيــن
قـبــل الـمـبــاريــات الــرسـمـيــة ،رغ ــم أن "األخ ـضــر"

ي ـخــوض ـهــا م ـن ـقــوصــا م ــن الع ـب ـي ــه الــدول ـي ـيــن
المنضمين لمنتخبنا ا لــو طـنــي ،و مــن جميع
مـحـتــرفـيــه ،حـيــث انـضــم الـثـنــائــي؛ السنوسي
َ
لمنتخبي ليبيا
ال ـهــادي وع ــاء الــديــن دال ــي،
وسورية ،فيما اليزال ينتظر الثالثي :التونسي
أيـمــن مـحـمــود ،وال ـس ــوري مـ ــاردك مــاردك ـيــان،
وا ل ـكــروا تــي جــو سـيــب كنيزفيتش ،استكمال
إجـ ــراء ات دخــولـهــم لـلـبــاد ،والـمـتــوقــع أن تتم
خالل األسبوع الجاري.

ً
«الجمباز» اختتم معسكرا
ً
ناجحا في إسطنبول

•

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة التي ستجمع
بين منتخب مصر أمام منتخب الغابون في العاشرة مساء
ال ـيــوم (األح ـ ــد) ،بـتــوقـيــت الـكــويــت عـلــى اس ـتــاد فــرانـسـفـيــل
بالعاصمة ليبرفيل ضمن منافسات الجولة الثانية من
دور المجموعات بالتصفيات اال فــر يـقـيــة المؤهلة لكأس
العالم بقطر .2022
وي ـس ـعــى ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـم ـص ــري ب ـق ـي ــادة ح ـس ــام ال ـب ــدري
إل ــى حـصــد ال ـث ــاث ن ـقــاط م ــن أج ــل اع ـت ــاء صـ ــدارة ج ــدول
الترتيب بمجموعته بعد فــوزه فــي ا لـمـبــاراة األو ل ــى على
منتخب أ ن ـغــوال بـهــدف دون رد عــن طــر يــق مـحـمــد مجدي
أفشة ،والسير خطوة جديدة
نحو ا لــو صــول إ لــى المرحلة
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة لـ ـحـ ـس ــم الـ ـت ــأه ــل
للمونديال.
وي ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــل م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب مـ ـص ــر
الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــان ــي ب ـم ـج ـمــوع ـتــه
برصيد  3نقاط بـفــارق األ هــداف
عن صاحب المركز منتخب ليبيا
ب ـعــد فـ ــوز األخـ ـي ــر ع ــن م ـن ـت ـخــب ال ـغ ــاب ــون بـهــدفـيــن
مقابل هدف.
وي ــدع ــم مـحـمــد ص ــاح ن ـجــم ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي
صفوف الفراعنة في مباراة اليوم بعد موافقة على
الـتــواجــد عـقــب التخلف عــن الـمــواجـهــة الـســابـقــة أمــام
أنغوال ،بينما يغيب محمد النني العب آرسنال بسبب
اإلصابة.
و يـعــول ا لـبــدري كثيرا على محمد صــاح لصناعة
ال ـف ــارق أم ــام ال ـغــابــون وق ـي ــادة ال ـفــراع ـنــة إل ــى ص ــدارة
الـمـجـمــوعــة ،خـصــوصــا أن الـفــريــق تـعــرض النـتـقــادات
الذعة بسبب سوء األداء في مباراة أنغوال.

العبات منتخب الجمباز الفني
اخ ـت ـتــم مـنـتـخــب ال ـج ـم ـبــاز مـعـسـكــره ال ـتــدري ـبــي ف ــي مــديـنــة
إسطنبول التركية ،وعاد أمس إلى البالد ،بعد رحلة تدريبية
ً
اس ـت ـمــرت  14ي ــوم ــا ،حـقــق خــالـهــا الـمـنـتـخــب ال ـفــائــدة الفنية
وال ـبــدن ـيــة ال ـم ــرج ــوة ،ع ـلــى أن ي ــواص ــل ال ــاع ـب ــون والــاع ـبــات
ً
استعداداتهم لالستحقاقات المقبلة مع المنتخب محليا ،إلى
حين إعالن مرحلة إعداد خارجية جديدة ،والتي ستكون ضمن
خ ـطــوات ات ـحــاد اللعبة فــي تــأسـيــس منتخبات قــويــة بجميع
المراحل السنية للذكور واإلناث.
وقــال رئيس اتـحــاد اللعبة فهد الـصــولــة ،إن المعسكر كان
ً
ً
ناجحا بامتياز ،مشيدا بالتزام الالعبين والالعبات بالبرنامج
اليومي للمعسكر.
وأشار الصولة إلى أن وفد المعسكر ضم  12العبة من أمهر
الــاع ـبــات الـكــويـتـيــات ال ـلــواتــي سيعتمد عليهن االت ـح ــاد في
ً
البطوالت المقبلة ،مؤكدا أن االتحاد سيولي منتخب الفتيات
ً
كل االهتمام ،وسيقدم له كل الدعم ،حتى يكون قادرا على العطاء
واإلنجاز في المحافل الدولية.

البحوه استقبل فابيانو

ً
البحوه مستقبال المدرب الجديد

●

محمد عبدالعزيز

وصـ ــل أمـ ــس مـ ـ ــدرب ال ـفــريــق
األول ل ـل ـك ــرة الـ ـط ــائ ــرة ب ـن ــادي
ك ــاظـ ـم ــة ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ف ــاب ـي ــان ــو
ريـ ـبـ ـي ــرو ل ـت ـس ـل ــم م ـ ـهـ ــام عـمـلــه
ً
مــع الـفــريــق اس ـت ـعــدادا لخوض
منافسات الموسم الجديد ،وكان
في استقباله في مطار الكويت
مدير اللعبة خالد البحوه.
ويعتبر البرازيلي فابيانو من
المدربين المميزين على صعيد
اللعبة ،إذ سبق له تدريب عدد
من األندية في اليابان والبرازيل،
وك ــان ــت آخـ ــر م ـح ـطــاتــه تــدريــب
منتخب البرازيل للشباب الذي
يشارك ببطولة العالم األخيرة.
وس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـه ـ ــام

الـبــرازيـلــي فــابـيــانــو ق ـيــادة دفــة
البرتقالي في البطولة اآلسيوية
لألندية للكرة الطائرة للرجال،
ا لـمـقــرر أن تستضيفها تايلند
مــن  8حتى  15أكتوبر المقبل،
ال ـت ــي أوقـ ـع ــت قــرع ـت ـهــا كــاظـمــة
ضمن المجموعة األول ــى ،التي
ضمت إلى جانبه أندية ناخون
راتشاسيما التايلندي ،والماتي
ال ـكــازاخ ـس ـتــانــي ،وس ــي آي بي
اسـ ـب ــورت ال ـس ــري ــان ـك ــي ،وغ ــاز
الجنوب العراقي.
بـيـنـمــا ج ــاء ف ــي الـمـجـمــوعــة
الثانية نــادي العربي القطري،
وممثل كــل مــن إي ــران والفلبين
وأوزبكستان وتايلند ،وسوف
يسبق البطولة معسكر إ عــداد
خارجي في تركيا.

«يد» الشباب تعاقد مع ماركو والبلوشي
تـ ـع ــاق ــد نـ ـ ـ ــادي الـ ـشـ ـب ــاب مـ ــع العـ ـ ــب مـنـتـخــب
م ــونـ ـتـ ـيـ ـنـ ـغ ــرو الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ل ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـي ـ ــد مـ ــاركـ ــو
ميكروستيش لدعم صفوف الفريق األول لكرة
اليد بالنادي في الموسم الجديد المنتظر أن يبدأ
في  29سبتمبر الجاري.
كما نجح النادي في ضم العب نادي اليرموك
السابق محمد البلوشي في صفقة انتقال حر.
وأكد مدرب الفريق يوسف غلوم ،أن المحترف
المونتينغري ماركو ميكروستيش العب مميز
عـلــى مـسـتــوى الـظـهـيــر األي ـس ــر ،كـمــا أن ــه يتمتع
ب ـقــدرات جـيــدة عـلــى مـسـتــوى ال ــدف ــاع ،وسـبــق له
تمثيل منتخب مونتينغرو إضافة إلى خبرته في

أندية بالده ،كذلك الالعب محمد البلوشي الذي
ً
يعتبر أيضا إضافة للفريق على مستوى الجناح
ً
لخبرته الطويلة محليا في المالعب.
وبين غلوم أن خطة إعداد الفريق ،التي بدأت
ً
منتصف يوليو الماضي تسير جيدا ،والالعبون
ً
ً
منتظمون ويبذلون مجهودا كبيرا في االستعداد
لخوض منافسات الموسم الجديد الذي نسعى
ً
جميعا لتقديم مستويات جـيــدة تــأ هــل الفريق
للمنافسة على بطاقتي التأهل للدوري الممتاز
في الموسم بعد القادم.

العدواني :معسكر منتخب شباب اليد ناجح
●

وق ـ ـ ــال أمـ ـي ــن سـ ــر ات ـ ـحـ ــاد الـ ـي ــد رئـ ـي ــس وف ــد
محمد عبدالعزيز
المنتخب قايد الـعــدوانــي :إن "المعسكر ناجح
ً
ع ــاد إل ــى ال ـب ــاد أم ــس األول وف ــد منتخبنا بكل المقاييس ،خصوصا في ظل التطبيق الجيد
ً
الوطني للشباب لكرة اليد قادما من البوسنة ،للبرنامج الزمني الموضوع له ،والمجهود الكبير
بـعــد إن ـهــاء معسكره الـتــدريـبــي ال ــذي أقيم
الذي قام به الالعبون ،واالستفادة الملحوظة
ً
هناك خالل األسابيع الثالثة الماضية،
التي أثرت إيجابيا على مستواهم".
ً
وذل ـ ــك ي ــأت ــي وف ـق ــا ل ـبــرنــامــج إعـ ــداد
وأضاف العدواني "نعمل وفق خطة
المنتخبات الوطنية طويل األجل
متكاملة هدفها النهوض باللعبة في
ً
استعدادا لالستحقاقات الخارجية
جميع النواحي ،وعلى كل المستويات
المقبلة.
ال ـم ـح ـل ـيــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ونـسـعــى
ولعب المنتخب خالل فترة
جــاهــديــن لـلـحــاق بــركــب الـتـطــور
المعسكر  6مباريات تجريبية
الـكـبـيــر الـ ــذي ط ــرأ ع ـلــى الـلـعـبــة
مــع منتخبات قـطــر للشباب
ســواء على الصعيد اآلسيوي
والـبــوسـنــة ،ومونتينغرو،
أو الـ ـع ــالـ ـم ــي ،واسـ ـتـ ـع ــادة
وث ـ ـ ـ ـ ــاث م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات م ــع
م ـ ــوقـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــا الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي
ً
أن ــدي ــة ار كــي بــريـبــوج،
ق ــريـ ـب ــا عـ ـل ــى خــري ـطــة
و ك ـ ــا نـ ـ ـت ـ ــون ،وار كــي
ك ــرة ال ـيــد اآلسـيــويــة
قايد العدواني
سيليك زينيك.
والعالمية".

١٩
مهمة صعبة إليطاليا اليوم على أرض سويسرا
ةديرجلا

•
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يسعى منتخب إيطاليا إلى
تأكيد هيمنته على المجموعة
الثالثة بالتصفيات األوروبية
المؤهلة لمونديال قطر ،غير
مهمة صعبة
أنه سيواجه ً
عندما يحل ضيفا على سويسرا
اليوم في الجولة الخامسة.

رياضة

ال يــزال تشيرو إيموبيلي يبحث عــن ري ــادة هجومية مع
منتخب إيطاليا لكرة الـقــدم ،المتوج بكأس أوروب ــا األخيرة
بلمسات موهوبة للشاب إنريكو كييزا الذي هز شباك بلغاريا
الخميس في تصفيات مونديال  2022ويأمل العودة إلى سكة
الفوز اليوم عندما يحل ضيفا على سويسرا.
وسويسرا التي تستضيف "سكوادرا أتزورا" في بازل ،كانت
آخر منتخب هز إيموبيلي شباكه مع المنتخب الوطني في
يونيو خالل كأس أوروبا.
فــي مطلع كــأس أوروب ــا ،بــدا إيموبيلي وكــأنــه تفوق على
اآلخرين ،بتسجيله هدفين أول مباراتين ضد تركيا ( -3صفر)
وسويسرا ( -3صفر).
عــودتــه مــع التـسـيــو فــي ال ـ ــدوري الـمـحـلــي تــؤكــد أهميته،
مستفيدا من رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي
روميلو لوكاكو ،حيث سجل أربعة أهــداف في مباراتين في
"سيري أ" ،ليسير على خطى إحراز لقب الهداف مرة رابعة بعد
 2014و 2018و.2020
لكن مشواره الدولي الصامت مع المنتخب يؤكد ارتياحه
باللعب أكـثــر مــع التـسـيــو ،وبينما حلق كييزا وسـجــل ضد
بلغاريا ،عانى إيموبيلي من الرقابة الدفاعية وأهدر فرصتين
ثمينتين.
وتتصدر إيطاليا مجموعتها بعشر نقاط من أربع مباريات،
مقابل  6من  2لسويسرا و 4من  3أليرلندا الشمالية.

ألمانيا تواجه أرمينيا
وبعد تعويضها خسارتها التاريخية أمام مقدونيا الشمالية
بفوز متوقع على ليشتنشتاين المتواضعة بهدفي تيمو فيرنر
ولوروا سانيه ،تستقبل ألمانيا أرمينيا متصدرة المجموعة
العاشرة التي تبتعد عنها بفارق نقطة والعائدة بتعادل مع
مقدونيا الشمالية الثالثة (.)7
ويتعين على المدرب هانز فليك الذي خاض مباراته األولى
مع ألمانيا كمدرب بعد حلوله بــدال من يواكيم لــوف ،إظهار
وجه مختلف وجاذب ،وبدت ألمانيا بطيئة في التبادل وغير
ناجعة في المراوغات ،فاحتاجت أكثر من  40دقيقة لهز الشباك.
حاول فليك رسم تكتيك مختلف عن سلفه ،فتخلى عن الدفاع
بثالثة معتمدا خطة  ،1-3-2-4معيدا يوزوا كيميش إلى موقعه
الطبيعي أمام خط الدفاع ،بعدما ركنه لوف على الجهة اليمنى
في كأس أوروبا عندما ودعت بالده من ثمن النهائي ،لكنه لم
ينجح في نقل موهبته إلى زمالئه.

العبو المنتخب اإليطالي خالل مباراة سابقة
وسيعود الحارس مانويل نوير للدفاع عن عرين ألمانيا
عقب غيابه لإلصابة عــن مـبــاراة ليشتنشتاين ،فيما يغيب
المهاجم تــومــاس مــولــر عــن كــافــة الـمـبــاريــات فــي التصفيات
الحالية بعد إصابته في العضلة المقربة التي جعلت مشاركته
غير ممكنة" ،فالمخاطرة كبيرة للغاية ،ولدينا عدد كاف من
الالعبين ليحلون محله" ،كما قال مدربه.
وتختتم ألمانيا الـنــافــذة الــدولـيــة االرب ـعــاء المقبل بلقاء
مضيفتها أيسلندا صاحبة المركز الخامس.

مهمة سهلة إلنكلترا
وبينما تستعد إنكلترا لمباراة سهلة ضد ضيفتها

أنــدورا ،خيم على مباراتها األخيرة ضد المجر إساءات
عنصرية تعرض لها العبوها ضد المجر في بودابست،
أدت إلــى فتح تحقيق تأديبي مــن قبل االت ـحــاد الــدولــي
وتنديد قوي من رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وتعرض الثنائي رحيم سترلينغ وجود بلينغهام الى
"هتافات القردة" خالل المواجهة التي انتهت بفوز إنكلترا
-4صفر في ملعب "بوشكاش أرينا".
كما تم إلقاء مفرقعات على الملعب وسط أجواء صاخبة
وعدائية في المدرجات.
وتتصدر إنكلترا ،وصيفة بطل أوروب ــا ،مجموعتها
التاسعة بـ 12نقطة كاملة ،بفارق  5نقاط عن كل من بولندا
والمجر ،بينما تملك أندورا  3نقاط في وصافة القاع.

ً
غاالردو :في البرازيل ينتقدون لوك دي يونغ :أعرف كومان جيدا

أخبار منوعة
• رفض األلماني الدولي السابق ،جيروم بواتينغ،
تأكيد إمكانية عودته إلى المنتخب األلماني لكرة
القدم مرة أخــرى بعد انضمامه مؤخرا إلى نادي
أولمبيك ليون الفرنسي.
وفي مقابلة مع محطة "شبورت  ،"1قال بواتينغ
الفائز مع منتخب بالده ببطولة كأس العالم :2014
ما يهم في نهاية المطاف هو األداء الــذي يتعين
عـلــى كــل واح ــد تقديمه حـتــى يستحق أن يلعب
للمنتخب الوطني.
• انتقد مدير نــادي أوغسبورغ األلماني لكرة
القدم ،شتيفان رويتر ،األسعار الزائدة عن الحد في
سوق االنتقاالت الدولية.
وفي مقابلة مع صحيفة "أوغسبورغر الجماينه"
األلمانية الصادرة أمس ،قال رويتر :عندما ترى ما
تم إنفاقه في بعض الصفقات ،إنه جنون.
وأوضح رويتر أنه "عندما يرفض باريس سان
جرمان  200مليون يورو كرسم انتقال لمبابي مقابل

عام متبق في عقده ،فإن مجموع ما سيكلفه الالعب
للنادي لهذا الموسم سيبلغ  250مليون يورو ،وهذا
أمر يدعو إلى التفكير".
• أكد نادي أتلتيكو مدريد الجمعة أن فرناندو
تــوريــس "سيشغل منصب مساعد م ــدرب" فريق
الشباب أ في الـنــادي ،وأنــه أنهى "اإلج ــراء اإلداري
الخاص باستخراج رخصة التدريب التي حددها
االت ـح ــاد اإلس ـبــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم وام ـت ـثــل لالئحة
السارية".
• ّ
فجر مراهقان مفاجأتين مــن العيار الثقيل
الـجـمـعــة ف ــي ال ـ ــدور ال ـثــالــث م ــن بـطــولــة ال ــوالي ــات
المتحدة المفتوحة ،آخر البطوالت األربع الكبرى في
كرة المضرب ،بعد فوز اإلسباني كارلوس ألكاراس
على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف
ً
ثالثا ،والكندية ليلى فرنانديز على اليابانية ناومي
أوساكا حاملة اللقب التي غرقت في دموعها وأعلنت
ً
نيتها أخذ استراحة بعيدا عن عالم الكرة الصفراء.

فينيسيوس أكثر مما يدعمونه

دافع البرازيلي تياغو غاالردو ،المهاجم الجديد في صفوف
سيلتا فيغو ،عن مواطنه فينيسيوس جونيور ،مؤكدا أنه
يتمتع بموهبة "ال تصدق" ،رغم أنه "صغير جدا في السن".
وقال غاالردو" :إنه ال يزال صغيرا جدا ،لكن لديه موهبة ال
تصدق .المراوغة واالنطالق والقوة التي يتمتع بها مذهلة
ً
حقا".
وتابع" :في البرازيل ،ينتقده المشجعون أكثر من دعمه.
ال أحــد يأتي إلــى ريــال مدريد ويلعب الكثير من المباريات
دون مقابل .أعتقد أن على الناس أن يروا إلى أي مدى وصل
قبل أن ينتقدوه".
وعلى هذا النحو ،أشار الالعب السابق في صفوف بورتو
أليغري إنترناسيونال ،أحد الوجوه الجديدة لفريق فيغو،
إلى أن فينيسيوس "صغير ،ينبغي أن ينمو ،لكنه يلعب لريال
مدريد والمنتخب البرازيلي .أنا متأكد أنه سينضج ويحقق
إنجازات أكبر .أتمنى له األفضل".

قال النجم الجديد في صفوف برشلونة،
ال ـهــول ـنــدي ل ــوك دي ي ــون ــغ ،إن م ــدرب
"الـ ـب ــرس ــا" ،مــواط ـنــه رون ــال ــد "ك ــوم ــان
سيكون لديه مهاجم مختلف" خالل
الفترة المقبلة.
وفي تصريحاته األولى كالعب
لبرشلونة ،ذكر دي يونغ" :لطالما
كانت لدي عالقة جيدة مع كومان في
المنتخب الهولندي .هناك تحدثنا
ع ـ ــدة مـ ـ ــرات عـ ــن ال ـت ـك ـت ـي ـكــات،
وكرة القدم ،وأشياء أخرى.
بالنسبة لــي هــو مــدرب
جـيــد ج ــدا ،ولــديــه ثقة
كـبـيــرة فــي ال ـم ـهــارات
التي أتمتع بها".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـن ـج ــم

فيرستابن أول المنطلقين بجائزة هولندا الكبرى
أثـلــج ســائــق ريــد بــول الهولندي
ماكس فيرستابن قلوب جماهيره
بانتزاعه أمــس ،المركز األول خالل
التجارب الرسمية لجائزة هولندا
الكبرى الـعــائــدة إلــى بطولة العالم
للفورموال واحــد للمرة األولــى منذ
عام  ،1985لتشكل المرحلة الثالثة
عشرة من البطولة العالمية.

وفي المجموعة الثانية ،تبحث إسبانيا عن تعويض
تعثرها وخ ـســارة ال ـصــدارة أم ــام الـســويــد ( ،)2-1عندما
تستقبل جورجيا األخيرة ،بينما تريد بلجيكا االبتعاد
في صدارة الخامسة عندما تستقبل تشيكيا وصيفتها
بفارق ثالث نقاط في مباراة قوية.
وي ـت ــأه ــل أبـ ـط ــال ال ـم ـج ـمــوعــات ال ـع ـشــر م ـب ــاش ــرة إلــى
النهائيات ،ينضم إليهم ثالثة منتخبات اثر ملحق من
 12منتخبا ،وتستمر التصفيات حتى  16نوفمبر المقبل،
بينما يقام الملحق في  24و 29مارس .2022

وسـجــل "م ــاد مــاكــس" على حلبة
ً
زان ــدف ــورت توقيتا ق ــدره 1.08.885
ً
دقيقة متفوقا بـفــارق  0.038ثانية
ع ـل ــى م ـت ـص ــدر ت ــرت ـي ــب ال ـســائ ـق ـيــن
وبطل العالم سبع مرات البريطاني
لويس هاميلون ( 1.08.923د) ،فيما
حل زميل األخير الفنلندي فالتيري
ً
بــوتــاس ثالثا بوقت بلغ 1.09.222
دقيقة.

وخـ ـل ــف ف ـي ــرس ـت ــاب ــن ال ـب ــرازي ـل ــي
ن ـي ـل ـســون ب ـي ـك ـيــت ،ال ـ ــذي كـ ــان آخــر
س ــائ ــق يـ ـح ــرز أس ـ ـ ــرع ت ــوقـ ـي ــت فــي
"امتحان" يوم السبت في عام ،1985
قبل أن يقرر المشرفون على السباق
االنسحاب من الفئة األولى.
وك ـ ــادت آمـ ــال فـيــرسـتــابــن ف ــي أن
ي ـقــص ش ــري ــط ع ـ ــودة ال ـس ـب ــاق إلــى
البطولة تصاب بخيبة أمل كبيرة،
إذ كـ ــان ت ـحــت ت ـهــديــد ن ـيــل عـقــوبــة
بسبب اضـطــاعــه بــدور
فـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــادث خـ ــال

ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب الـ ـ ـح ـ ــرة الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،ل ـكــن
المفوضين الرياضيين قــرروا عدم
معاقبه.
وعاد رابع أسرع توقيت للفرنسي
ب ـي ــار غــا س ـلــي ( 1.09.478د) أ م ــام
ســائـقــي ف ـي ــراري ش ــارل لــوكـلـيــر من
موناكو واالسباني كارلوس ساينز
ف ــي ال ـمــركــزيــن ال ـخــامــس ال ـس ــادس
ً
ت ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــا ،أمـ ـ ـ ــام ك ـ ــل م ـ ــن اإليـ ـط ــال ــي
أنتونيو جيوفيناتسي (ألفا روميو)
والفرنسي إستيبان أوكون (ألبين).
وأك ـمــل زمـيــل األخ ـيــر فــي الفريق
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي فـ ــرنـ ــانـ ــدو
ألونسو واألسترالي

دانيال ريكياردو (ماكالرين) المراكز
العشرة األولى.
وكان سائق االحتياط البولندي
روب ــرت كوبيتسا حــل داخ ــل هيكل
سيارة ألفا روميو للغائب الفنلندي
ك ـ ـي ـ ـمـ ــي راي ـ ـ ـكـ ـ ــونـ ـ ــن أث ـ ـ ـ ــر إصـ ــاب ـ ـتـ ــه
ً
بفيروس كــورونــا ،علما أن "الرجل
الجليدي" كان أعلن في وقت سابق
ه ــذا األس ـبــوع أن ــه سـيـغــادر حلبات
ال ـف ــورم ــوال واحـ ــد ف ــي ن ـهــايــة ال ـعــام
الحالي.
ُ
ً
وت ـق ــدم حلبة زان ــدف ــورت مزيجا
مـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات لـ ـلـ ـس ــائـ ـقـ ـي ــن مــع
صعوبة التجاوز إذ سيكون عامل
االنطالق نقطة التحول ،إضافة إلى
الـقــدرة على الحفاظ على اإلطــارات
وال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـتــي
ستخلق األوراق.

فيرستابن سائق ريد بول

الجديد ،أنه يتمتع بعالقات جيدة مع العبين
آخرين في النادي الكتالوني.
وفــي هــذا ال ـصــدد ،قــال دي يــونــغ" :لــدي
أيضا عالقة جيدة مع ممفيس وفرينكي
ً
دي يونغ ،ألننا نلعب معا في المنتخب
الـهــولـنــدي .أحــب طريقة لعب فرينكي.
أعــرف أيـضــا تير شتيغن ،ألنـنــا نلتقي
فــي ألمانيا ،وه ــذا سـ َّـهــل عـلـ َّـي االنضمام
إلى برشلونة".
وب ـخ ـص ــوص تــوق ـي ـعــه ل ــ"ال ـب ــرس ــا"،
اع ـت ـبــر ذلـ ــك بــال ـن ـس ـبــة ل ــه "فــرصــة
ـاد
عظيمة ،ألن برشلونة أكـبــر نـ ٍ
في العالم .هذا التوقيع ال ُيصدق،
وآم ــل أن ألـبــي متطلباته بشكل
(إفي)
جيد جدا".

لوك دي يونغ

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

4:00

روسيا البيضاء  -ويلز

beINSPORTS pr1

7:00

أيسلندا – مقدونيا الشمالية

beINSPORTS pr2

7:00

بلغاريا  -ليتوانيا

beINSPORTS xtra1

7:00

ألبانيا  -المجر

beINSPORTS xtra2

7:00

إنكلترا  -أندورا

beINSPORTS pr1

9:45

كوسوفو  -اليونان

beINSPORTS HD2

9:45

إسبانيا  -جورجيا

beINSPORTS xtra2

9:45

رومانيا  -ليشتنشتاين

beINSPORTS HD1

9:45

ألمانيا  -أرمينيا

beINSPORTS xtra1

9:45

سويسرا  -إيطاليا

beINSPORTS pr1

9:45

سان مارينو  -بولندا

beINSPORTS HD3

9:45

بلجيكا  -التشيك

beINSPORTS pr3

البرازيل تسعى للثـأر من األرجنتين وتأكيد العالمة الكاملة

نيمار

تتجه األنظار مساء اليوم إلى ملعب "نيو كيميكا أرينا"
في ساو باولو مسرح القمة النارية الثأرية بين الغريمين
التقليديين الجارين البرازيل واألرجنتين في الجولة
السادسة المؤجلة من التصفيات األميركية الجنوبية
المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022
في قطر.
وكانت القمة بين المنتخبين مقررة في مارس
ال ـمــاضــي ب ـيــد أن ف ـي ــروس ك ــورون ــا أج ـبــر االت ـحــاد
األميركي الجنوبي على تأجيل الجولتين الخامسة
والسادسة بسبب رفض األندية األوروبية الترخيص
لالعبيها باالنضمام إلى منتخبات بالدهم.
ويلتقي الـصــديـقــان نجما بــاريــس ســان جرمان
الفرنسي نيمار وليونيل ميسي وجها لوجه مجددا
بعد نحو شهرين من المباراة النهائية لكأس كوبا
أمـيــركــا الـتــي حسمتها األرجـنـتـيــن فــي صالحها
بهدف وحيد ،حيث كان وقتها
م ـي ـس ــي ق ــريـ ـب ــا م ـ ــن ت ـم ــدي ــد
ع ـقــده م ــع بــرشـلــونــة قـبــل أن
يوجه بوصلته إلى العاصمة
الفرنسية بسبب قانون سقف
ال ــروات ــب الـجــديــد ال ــذي فرضته
رابطة الدوري اإلسباني ،مما تسبب

ً
في قرار االنفصال عن "البالوغرانا" تجنبا لتهديد ميزانية النادي.
ً
ولــم يلعب النجمان أي م ـبــاراة مـعــا حتى اآلن بقميص الـنــادي
الباريسي ،ألنهما منحا فرصة اللتقاط أنفاسهما بعد مشاركتهما
ً
مع منتخبي بالدهما في كوبا أميركا ،قبل أن يلعب نيمار أساسيا
في المباراة األخيرة ضد رينس ،ودخل ميسي بديال له.
ّ
وتغرد البرازيل خارج السرب في التصفيات ،حيث حققت العالمة
الكاملة في سبع مباريات حتى اآلن ،آخرها الفوز على مضيفتها
ً
تشيلي (-1صفر) الخميس مع  17هدفا و 2فقط في مرماها ،وحقق
رج ــال ال ـمــدرب تيتي أفـضــل بــدايــة فــي تاريخهم خــال التصفيات،
متفوقين على تشكيلة ضمت الجوهرة بيليه الفائزة  6مــرات قبل
تتويجها بلقبها الثالث العالمي عام .1970
ّ
وعززت البرازيل صدارتها برصيد  21نقطة من أصل  21ممكنة،
ً
ّ
بفارق ست عن األرجنتين ،علما أن أول أربعة منتخبات من المجموعة
الـمــوحــدة تتأهل مباشرة إلــى الـمــونــديــال ،فيما يـخــوض الخامس
دورا فاصال.

ً
غياب  11العبا

وتخوض البرازيل الجوالت الثالث المقررة هذا الشهر في غياب
ً
نحو  11العبا ُمنعوا من قبل أنديتهم من السفر ،بسبب بروتوكول
فيروس كورونا الــذي يفرض عليهم عزال صحيا لمدة عشرة أيام،
وأبــرزهــم فــي بريطانيا ح ــارس الـمــرمــى ألـيـســون بيكر (لـيـفــربــول)،

والمدافع تياغو سيلفا (تشلسي) والمهاجم غابريال جيزوس
(مانشستر سيتي).
وعلى غرار البرازيل لم تكن األرجنتين مبهرة أمام فنزويال
( ،)1-3لـكــن ال ـت ـفـ ّـوق ال ـع ــددي (طـ ــرد ال ـمــدافــع لــويــس أدريـ ــان
مارتينيس بسبب تدخل قــوي بحق ميسي في الدقيقة )32
منحها أفضلية مؤكدة جاهزيتها لمواجهة البرازيل.

اإلكوادور وتشيلي
وتبرز أيضا مباراتا اإلكوادور الثالث ( 12نقطة)
وتشيلي السابعة ( 7نقاط) ،والبارغواي السادسة
( 7نقاط) وكولومبيا الخامسة ( 9نقاط).
وتأمل اإلكــوادور مواصلة صحوتها وتحقيق
ً
فوزها الثاني تواليا بعد خسارتين متتاليتين،
وهــي تصطدم برغبة قوية من تشيلي لتحقيق
ف ـ ــوز ث ـ ــان ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات وأول ب ـع ــد ت ـعــادل ـيــن
وخسارتين.
ب ــدوره ــا ،تـبـحــث ال ـب ــارغ ــواي عــن ف ــوز ث ــان في
ال ـت ـص ـف ـيــات وأول ب ـعــد غ ـي ــاب خ ـمــس م ـبــاريــات
متتالية ،لكن منافستها كولومبيا بحاجة أيضا
إلى الفوز بعد تعادلين متتاليين.

ميسي

ةديرجلا
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آخر كالم
حوار كيميائي

نرفض استثناء أي
مستحق من مكافأة
الصفوف األمامية

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

د .حمد محمد المطر

اعتمدت الحكومة مكافأة الصفوف األمامية في شهر مارس
الماضي ،ووافق مجلس األمة على قانون صرفها في شهر مايو،
وهي مبادرة من صاحب السمو أمير البالد ،لتشمل كل العاملين
ً
في الصفوف األمامية -وتحديدا وزارتي الداخلية والصحة -بغض
النظر عن جنسياتهم وطبيعة عالقتهم مع الوزارتينَّ .
وبين اعتماد الميزانية وتحديد الضوابط الالزمة تأخر صرفها،
وص ــدرت قـ ــرارات لتستثني ه ــذه الـفـئــة وت ـحــرم الـبـعــض ،بحجة
العمل بنظام األجــر مقابل عمل ،وغير ذلــك من الـمـبــررات ،لتثير
هذه المكافأة من المشكالت واألحزان أكثر مما تثيره من سعادة
وتقدير للعاملين المستحقين.
المكافأة في األصل ذات بعد إنساني يهدف إلى تقدير تضحيات
العاملين في الصفوف األمامية ،وهذه التضحيات ال تتفاوت بين
إنسان وآخر ،ولذلك نرفض أن يتم ظلم أي شخص مستحق سواء
كان من فئة "البدون" أو من غيرهم؛ واستثناء أي فئة هو استهانة
واستخفاف بتضحياتها ال تتناسب مع دولة المؤسسات وكويت
اإلنسانية.
كما غــاب عن كشوف المستحقين في وزارة الداخلية الكثير
من العدالة والمساواة ،بسبب عدم وجود تعاميم واضحة تحدد
ً
مـسـطــرة الـمـسـتـحـقـيــن ،مـمــا فـتــح ال ـب ــاب واس ـع ــا لـتــاعــب بعض
القياديين في هذه الكشوف؛ ومع أنه ال وجود لتعميم ينص على
أن المستحقين هم فقط من تم فرزهم إلــى المحاجر فــإن بعض
القياديين استند إلى تفسيره الخاص ،وحرم كل من كان على رأس
عمله خارج المحاجر من هذه المكافأة ،وبعضهم شملت كشوفه
الجميع ،وهو ما جعل هذه الكشوف متفاوتة وخاضعة لرؤية هذا
القيادي أو ذاك ،ليضيف إليها ويستثني منها من يشاء؛ فقطاع
ً
شؤون التعليم والتدريب في وزارة الداخلية ،مثاال على ذلك ،بعض
القياديين فيه شملت كشوفهم المفروزين على المحاجر فقط،
ً
ً
وبعضها شملت جميع المداومين ،مما أوقع ظلما كبيرا بكثير من
األفراد المستحقين ،وخلق حالة من عدم المساواة وغياب العدالة.
ومــن الفئات المستحقة ،التي تــم حرمانها مــن هــذه المكافأة
قوة إدارة الحماية الخاصة في وزارة الداخلية  -قوامها نحو ٣٠٠
ً
عنصر -علما أن مــن بين أف ــراد هــذه الـقــوة شهيد جــراء إصابته
ً
بــالـفـيــروس وه ــو عـلــى رأس عـمـلــه ،وعـ ــددا مــن اإلص ــاب ــات وكلها
موثقة بكتب رسمية ،باإلضافة إلى أن وزير الداخلية السابق وجه
ً
ً
كتابا خاصا ألفراد هذه القوة بتاريخ  ١٩سبتمبر  ٢٠٢٠يهنئهم
فيه بسالمتهم وشفائهم من اإلصابة ويشكرهم على تضحياتهم
"خــال تواجدهم في الصفوف األولــى للتصدي للفيروس" ،كما
جــاء فــي الـكـتــاب ،وهــو تأكيد مــن الــوزيــر على استحقاقهم لهذه
المكافأة .ورغم ذلك تم تجاهلهم ،مما دعاهم لتوجيه كتاب بتاريخ
 ٣أغسطس الماضي إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون
ال ـمــرور والـعـمـلـيــات ،طالبين فـيــه إضــافــة أسـمــائـهــم إل ــى كشوف
المستحقين .وحتى اآلن لم تصرف لهم المكافأة ،ولم يتم اعتمادهم
في كشوف المستحقين!
إن ما يجري نوع من العبث واالستخفاف بتضحيات الناس،
ً
ف ـض ــا ع ــن االف ـت ـق ــار إل ــى ال ـع ــدل الـ ــذي ه ــو س ـمــة دولـ ــة ال ـقــانــون
والمؤسسات .واختالق األعذار والمبررات لحرمان هذا وظلم ذاك
ما هو إال مظهر من مظاهر الالمسؤولية والقفز على القانون ،إن لم
يكن من مظاهر الفساد؛ ولذلك نطالب مجلس الوزراء بإعادة النظر
بضوابط صرف مكافأة الصفوف األمامية لتشمل كل مستحق،
بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.
***
" "Catalystمادة حفازة:
إدارة الحماية +شهيد وشهادة = ال عدالة

حضانة ترمي أطفالها في «غيابة الجب»!
ُ
لقيت صورة تظهر مبنى لما يبدو أنه حضانة أطفال ،تعلوه آية
ً
قرآنية تم استغاللها بطريقة خاطئة للترويج لاللتحاق بها رواجا
على مواقع التواصل االجتماعي في مصر.
َ ْ
ً
وأظهرت الصورة مبنى َّصغيرا تعلوه لوحة كتب عليها "أ ْر ِسل ُه
َ ُ َ
ُ َ
َ َ َ َ ً َ َ ْ َ َْ َ َ
َ
ـافــظــون" ،وهــي آيــة من سورة
معنا غــدا يـ ْـرتــع ويــلــعـ ْـب و ِإن ــا لــه لــحـ ِ
يوسف.
وسعت الحضانة عبر هذه اآلية إلى التعبير عن مدى الحماية
التي ستقدمها للطفل ،في حين قالت مغردة" :لن يرسل أحد عياله
لهم أخاف أن يرموا ولدي في (غيابة الجب)".

ً
شكرا للفرق الطبية ...ولكن!
أدعـ ـ ــو الـ ـل ــه س ـب ـحــانــه وتـ ـع ــال ــى أن
يرزقني نفس روح التفاؤل ،التي صرح
بها مصدر مسؤول بأن الكويت تقترب
من "تسجيل صفر إصابات بالكورونا،
وأننا قاب قوسين من ذلك".
ً
طبعا ،ليس هناك من ينكر جهود
ا لـفــرق الطبية وجميع العاملين في
المجاالت الصحية ،فجهودهم ال تقدر
ّ
ً
بـثـمــن ،وال ـح ــاالت قــلــت كـثـيــرا وكــذلــك
الوفيات ،ونحن ممتنون لذلك.
ولكن...
وألف ولكن...
ً
كل ما أمامي ال يجعلني واثقا تمام

د .ناجي سعود الزيد

ً
الـثـقــة بــأنـنــا فـعــا سنصل إل ــى الــرقــم
"صفر" فيما يتعلق بحاالت الكورونا!
ذلـ ـ ــك ألنـ ـن ــي اطـ ـلـ ـع ــت عـ ـل ــى ال ـخ ـبــر
التالي:
"إس ــرائـ ـي ــل ت ـس ـجــل الـ ـي ــوم ()8/ 31
 11000إصابة بالكورونا ،وهذا العدد
هو األعلى لديهم منذ بداية انتشار
وباء الكورونا"...
ً
وبما أن إسرائيل كانت األكثر حزما
ف ــي تـطـبـيــق ال ـح ـظــر ال ـك ــام ــل ،وكــذلــك
األسرع في بدء التطعيم ،وكانت حتى
يوم أمس قد طعمت  %78من السكان،
وهي أعلى نسبة بين بقية دول العالم،

ولكن ...بعد كل هذا الجهد والمثابرة
انتهت إسرائيل إلى ما يقارب 11000
إصابة ،رغم الجهود المبذولة ورغم
حملة التطعيم السريعة التي غطت
معظم السكان...
ول ــذل ــك ،البـ ــد ل ـل ـكــويــت أن تـحــاكــي
ً
ال ـ ــواق ـ ــع ب ـ ـ ــدال مـ ــن ال ـ ـتـ ـفـ ــاؤل ال ـم ـف ــرط
واالستمرار بالتمسك بكل المحاذير
الصحية ،حتى ال تستمر المأساة!

ً
«الواتساب» للهواتف القديمة :وداعا
سيتوقف تطبيق "واتساب" عن العمل
عـ ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـهـ ــواتـ ــف ال ــذك ـي ــة
القديمة فــي غـضــون شهرين ،مما يترك
ماليين األشخاص غير قادرين على رؤية
رسائلهم.
واب ـ ـ ـتـ ـ ـ ً
ـداء مـ ــن أول ن ــوف ـم ـب ــر ال ـم ـق ـبــل،
سيوقف "واتـســاب" الدعم لمجموعة من
ط ــرز الـهــواتــف الــذكـيــة الـقــديـمــة ،العاملة
بنظام "آندرويد" و"آي أو إس".
وقــال موقع سكاي نـيــوز ،أمــس األول،
إن الهواتف التي تعمل باإلصدار ""4.0.4
من "آندرويد" وما قبله ،لن تعود متوافقة
مع متطلبات "واتساب" ،وهو ما ينطبق
ً
أيضا على األجهزة العاملة بنظام "آي أو
إس  "9وما سبقه.
وتشمل قائمة الهواتف :سامسونغ
ب ـ ــإص ـ ــدارات "غ ــاالك ـس ــي إس  3مـيـنــي"
و"ت ــريـ ـن ــد  "IIو"ت ــريـ ـن ــد الي ـ ــت" و"ك ـ ــور"
و"إس ."2

أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ـهـ ــواتـ ــف "إل ج ـ ــي"،
فستشمل القائمة الطرازات" :أوبتيمس
إف  "7و"إف  "5و"إل  II 3دوال" و"إف II 7
" و"إف ."II 5
ول ـ ــن ي ـع ـمــل "وات ـ ـ ـسـ ـ ــاب" ع ـل ــى هــاتــف

سوني "إكسبيريا" ،وكذلك األمر بالنسبة
لهواوي "أسيند ميت" و"أسيند دي ."2
ً
وأخيرا لن تكون هواتف آيفون "إس إي"
و" 6إس" و" 6إس بالس" ،قادرة على تشغيل
ً
التطبيق أيضا.

ً
تحقيقا ،بعد ُّ
تسرب خطط
فتحت الحكومة البريطانية
ُ
رسمية أطلق عليها اسم "جسر لندن" ،تضم جميع التفاصيل
الرسمية التي تتبع وفاة محتملة للملكة إليزابيث الثانية.
وقــالــت صحيفة تـلـغــراف البريطانية ،فــي خبرها الــذي
نقله موقع سكاي نيوز ،أمس ،إن "جسر لندن" مخطط ُوزع
الخدمة المدنية
على كبار الشخصيات السياسية
وموظفي ُ
ً
تحسبا لوفاة الملكة ،لكنه َّ
تسرب ونشر من ِقبل
في البالد،
موقع مجلة بولتيكو.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي ،أن مكتب مجلس
ً
الــوزراء بدأ تحقيقا ،لتحديد مصدر تسريب الوثيقة ،التي
وصفها بأنها نسخة قديمة من المخطط ،والتي ال تتضمن
التفاصيل األكثر حساسية.
ووفق الوثيقةّ ،
تعبر اإلدارات الحكومية عن مخاوف بشأن
العملية األمنية الواسعة التي سترافق الحدث.
وب ـح ـس ــب ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ،س ـي ـك ــون رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وك ـب ــار
المحافظين العامين والسفراء من بين أول َمن يعلم بوفاة
الملكة.
وبـعــد تلقي خبر الــوفــاة عبر البريد اإللـكـتــرونــي ،تقول
الوثيقة ،إنه سيتم تنكيس األعالم في غضون عشر دقائق،
بعدها يدلي رئيس الــوزراء ببيان ،ثم يعقد رئيس الــوزراء
ً
مساء سيبث الملك
لقاء مع الملك الجديد ،وفــي السادسة
ً
تشارلز خطابا إلى األمة.
وتشير الوثيقة إلى أن الجنازة الرسمية ستقام في دير
بجميع أنحاء
وستمنستر ،مع التزام الصمت لمدة دقيقتين ُ
الـبــاد فــي منتصف الـنـهــار .كما سيكون هـنــاك ق ــداس في
كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور ،وسيتم دفن الملكة
في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في القلعة.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

من جديد ،ودون ملل ،بينما كانت الفالحة تحمل سلة
البيض فوق رأسها ظلت تخطط وتحلم ماذا ستفعل إذا
وصلت البيت ،و"رينت" البيض وخرج الصيصان" ...وهكذا
حدد سمو رئيس الوزراء ،في لقائه مع كبار المسؤولين في
ً
قاعة جابر األحمد ،كاشفا عن ضوابط جديدة للوظائف
اإلشراقية ،ودراسة ربط المكافأة باإلنجاز ،ال بالحضور
واالن ـصــراف ،كما حــذر من أن المركب لن يتسع للقيادي
عديم ال ـقــدرات ،"...بعدها ستشتري مزرعة في الوفرة ،أو
ربما تهدى إليها من الدولة ألنها !...تعرفون بقية الحدوتة.
الهم الكبير يا سمو الرئيس ليس فقط في القياديين
ً
الجالسين أمامك ،بعضهم ربما يكون مخلصا في عمله
ً
وصاحب كفاءة ،وبعضهم طبعا تعرف أنت ونعرف معك،
أنهم جاؤوا بمحض مصادفة ميالدهم أو انتمائهم لتلك
الجماعة وغيرها التي تهتم دولــة المشيخة بشأنهم من
المهد إلى اللحد ،ليس لجدارتهم ،إنما لترضيات أئمتهم
وتــوزيــع الكعكة حسب هــذا الـقــانــون المشيخي ،هــذا هو
قــانــون الطبيعة فــي الكويت مــن يــوم والدة برميل النفط
حتى تصبح الكويت  -ال قدر الله – جزيرة مدغشقر ،التي
تعاني اليوم المجاعة.
ً
طبعا المشكلة ليست في القياديين ،كما قلت ،بل في
تسلسل قانون الطبيعة الكويتي من األعلى إلى األسفل،
ٌّ
ً
ومن القيادي الكبير حتى األقل منه منصبا ثم األقل ،وكل
ٌّ
حسب اسـمــه وانـتـمــائــه ،وك ــل حسب "واسـطــاتــه" وفـســاده
ومحسوبياته.
كيف تعدل سموك ومن أين ترقع من ثوب إدارة الدولة
وكلنا يعرف أن المصيبة ليست في بعض الذين أمامك
فـقــط ،وإنـمــا بمن هــم خلفك ويحيطون بــك مــن كــل مكان،
ويفرضون رغباتهم ومصالحهم الخاصة في ترتيب البيت
الحكومي ،فالديرة عندهم إقطاعية خاصة بهم ،ومحل ما
تطقها عوجة؟!
مانشيت "الراي" الجمعة يقول "نشفت" ،يعني ال توجد
ميزانية لتغطية الرواتب مع تأكيد تصريح لوزير المالية
بهذا المعنى ،شبعنا من هذا الكالم ،وملينا منه.
لـسـنــا ن ـحــن م ــن أهـ ــدر وش ـفــط ال ـم ـل ـيــارات ف ــي س ـنــوات
ازدهــار النفط ،ولسنا من خلق االسترضاء ات السياسية
فــي الوظيفة العامة وال ـكــوادر الخاصة وأتخمها لدرجة
ً
االنفجار القادم قريبا ،ولسنا من قرر وفعل ونفذ ...هؤالء
أنتم وربعكم ...وهذا شبه المجلس النيابي ومن سبقه من
إنتاج مصانعكم حسب المراسيم التي فصلتموها على
مقاييسكم ،ماذا يمكن أن نصنع نحن شعب "استلم الراتب
واشـتـ ِـر من الجمعية ومــن الـمــوالت وأعــط السائق بطاقة
التموين" غير انتظار نهاية حكاية الفالحة التي تنتظر
تكاثر الصيصان في مزرعة الوفرة التي قد تهديها إليها
ُّ
السلطة ،أو قد تكون في مكان ما بجزيرة مدغشقر.

«الفياغرا» ينظم ضربات القلب
كشفت دراس ــة طبية حديثة
ع ــن "مـ ـف ــاج ــأة" ت ـت ـع ـلــق بـعـقــار
"الـفـيــاغــرا" ،ال ــذي ُيستخدم في
عالج الضعف الجنسي.
ووج ــد بــاحـثــون مــن جامعة
مانشستر البريطانية ،أن تناول
"الفياغرا" قد يساهم في حماية
القلب.
وت ــوص ــل ال ـبــاح ـثــون إل ــى أن
ال ـع ـقــار يـثـبــط ب ـشــدة إي ـقــاعــات
القلب غير الطبيعية ،والمعروفة

َّ
ما بعد إليزابيث ...بريطانيا تصمت والملك يتحدث
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حسن العيسى

ب ــاس ــم ع ـ ــدم انـ ـتـ ـظ ــام ض ــرب ــات
القلب ،والتي يمكن أن تؤدي إلى
الموت المفاجئ.
َّ
وتـ ـم ــك ــن الـ ـ ـ ـ ــدواء مـ ــن ضـبــط
عدم انتظام ضربات القلب في
غ ـض ــون  90ثــان ـيــة ،ع ــن طــريــق
ت ـق ـل ـي ــل وتـ ـ ـي ـ ــرة ع ـ ـ ــدم انـ ـتـ ـظ ــام
الضربات الناتجة عن التعامل
غير الطبيعي مع الكالسيوم.

وفيات
الجمعة 9 / 3
أحمد محمد نور العوضي

 79عاما ،شيع ،ت96999921 ،98989594 :

طفلة جاسم محمد النجدي

 85عــامــا ،شيعت ،ت،66673263 ،99751488 ،97148585 :
97887339

علي سعد علي الدبوس

 65عاما ،شيع ،ت90018700 ،66344922 ،99476779 :
عائشة عبدالله محمد الياقوت أرملة زيد عبدالرحمن
السليطين
 88عاما ،شيعت ،ت99616182 ،99487073 :
سارة محمد حسن عبدالله أرملة عبدالعزيز حسين العطار
 82عاما ،شيعت ،ت99708128 :

السبت 9 / 4
زعيلة باني عبيد الحربي أرملة غازي عامر األشقر الحربي
 93عاما ،شيعت ،ت25644238 ،90081797 ،55554544 :
بشرى محسن قاطع العنزي زوجة فيصل عبدالله غانم
 51عاما ،شيعت ،ت66826862 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:05

العظمى 44

الشروق

05:27

الصغرى 26

الظهر

11:47

ً
أعلى مد  09:53صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

المغرب

06:07

ً
أدنى جزر  04:25صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:26

 05:45م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

