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األمير التقى وزير دفاع الواليات المتحدة وتلقى شكر بايدن على المساعدة في اإلجالء من أفغانستان
•الجابر :نعتز بالشراكة االستراتيجية والتعاون العسكري مع واشنطن
خــال استقبال سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ نــواف
األحـمــد لــه ،فــي قصر بـيــان أمــس بمناسبة زيــارتــه
الرسمية للبالد ،أكــد وزيــر الــدفــاع األمـيــركــي لويد
أوستن موقف واشنطن الثابت والداعم ألمن دولة
ً
الكويت واستقرارها ،والوقوف دائما إلى جانبها.
وأع ــرب أوسـتــن عــن شـكــر ب ــاده وتثمينها دور
الكويت اإلنساني في تسهيل العبور اآلمن إلنجاح
ً
خطة اإلجــاء األميركية من أفغانستان ،ناقال إلى
صاحب السمو تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن
وتمنياته لسموه حفظه الله بموفور الصحة وتمام
العافية ،ولشعب الكويت بدوام التقدم واالزدهار.
في المقابل ،حمل صاحب السمو الوزير األميركي
تحيات سموه وتقديره للرئيس بايدن وتمنياته له
بدوام الصحة والعافية ولشعب الواليات المتحدة
بالمزيد من التطور والنماء.

محليات

03

«الصحة» :انخفاض قياسي
إلصابات «كورونا» رغم
االنفتاح

وش ـه ــد ال ـل ـقــاء اس ـت ـع ــراض ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
الوطيدة والمتميزة بين البلدين والتطلع المشترك
إلى تعزيزها واالرتقاء بها.
من جهتهّ ،
عبر نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع
حمد الجابر ،خالل مباحثاته مع نظيره األميركي
عن اعـتــزازه بالشراكة االستراتيجية بين الكويت
ً
والواليات المتحدة ،والتي تأتي تتويجا للتعاون
القائم والتنسيق المستمر في العديد من المجاالت،
السيما الجوانب العسكرية ،وحرص الطرفين على
ً
تعزيزها وتطويرها ،سعيا منهما لتوحيد الجهود،
وتحقيق االنسجام ،وتـبــادل الخبرات بين القوات
المسلحة في كال البلدين.
٠٢

محليات

٠٥

السيسي :دور الكويت مهم في مواجهة تحديات األمة
أشــاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
بـ «الدور المهم» الذي تقوم به الكويت وقيادتها
ً
في مواجهة تحديات األمة العربية ،مشددا على
«ارتباط أمن الخليج باألمن القومي المصري».
وأكد السيسي ،لدى تسلمه رسالة خطية من

صاحب السمو ،نقلها وزير الخارجية وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد الناصر،
«خ ـصــوص ـيــة ال ـع ــاق ــات ال ـم ـصــريــة -الـكــويـتـيــة،
والحرص على تطوير التعاون والتنسيق الوثيق
لمصلحة البلدين واألمة العربية».

اقتصاديات
تقرير «المشروعات السياحية» فرصة
اقتصادي
سهلة للخصخصة الرشيدة 07
«بتكوين» تتكبد
خسارة موجعة
في أعقاب تجربة
السلفادور المضطربة
08

الصناديق االستثمارية تتفوق على مؤشر السوق
٠٩

تكليف «االعتماد
األكاديمي» صياغة رؤية
لتنويع مخرجات التعليم
األمير لدى استقباله وزير الدفاع األميركي أمس

بمشروع «المطار »2
رملي
انهيار
ِّ
و«األشغال» تشكل لجنة تحقيق
●

محمد الشرهان

أدى انهيار رملي في موقع مشروع مبنى مطار الكويت
َ
الدولي الجديد ( )T2أمس إلى فقدان عاملين وإصابة ثالث،
كانوا يعملون في الموقع.
وبينما أعلنت قوة اإلطفاء العام التعامل مع االنهيار
ّ
وإجراء عملية بحث إلنقاذ العالقين تحت األنقاض ،شكلت
وزيــرة األشغال العامة وزيــرة الدولة لشؤون االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات د .رنا الفارس لجنة تحقيق في
الحادث ،تضم ممثلين من جامعة الكويت والبلدية ،على
أن ترفع اللجنة تقريرها خالل أسبوع.
٠٣

03
«التخطيط» :آلية
الختيار القياديين وفق
الكفاءة
جانب من عملية البحث عن المفقودين في االنهيار الرملي أمس

باريس تشهد «محاكمة القرن» للمتهمين باعتداءات 2015
ً
ُ ّ
ُ
المنفذ الوحيد الناجي :تركت كل شيء ألصبح جنديا في «داعش»

ً
بدأت ،أمس ،محاكمة  20متهما في االعتداءات
اإلره ــاب ـي ــة ،ال ـتــي شـهــدتـهــا الـعــاصـمــة الفرنسية
وض ــاح ـي ــة سـ ــان دون ـ ــي ف ــي  ،2015ح ـيــن هــاجــم
انتحاريون استاد فرنسا وفتح مسلحون النار
مقاه وفي قاعة باتاكالن للعروض
على شرفات
ٍ
ً
الموسيقية ،وأدت إلــى قتل  130شخصا وجرح
أكثر من  ،350في أعنف هجمات شهدتها فرنسا
م ـنــذ ال ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـثــان ـيــة ،وأع ـل ــن تنظيم
«داعش» مسؤوليته عنها.
وذكـ ـ ـ ــرت وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام م ـح ـل ـيــة أن مـحـكـمــة
الـ ـجـ ـن ــاي ــات الـ ـخ ــاص ــة ف ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس س ـت ــواص ــل
ال ـم ـحــاك ـمــة ،ال ـت ــي وص ـف ــت ب ــ«م ـحــاك ـمــة الـ ـق ــرن»،
عـلــى م ــدى  9أش ـهــر ي ـجــري فـيـهــا االس ـت ـمــاع إلــى
شهادات نحو  1800شخص من ضحايا وأقرباء
قتلى وجــرحــى وناجين مــن الهجمات الدموية،
وبمشاركة أكثر من  300محام.
ً
وأضافت أنه سيمثل أمــام القضاء  20متهما،
م ــن بـيـنـهــم ال ـفــرن ـســي م ــن أصـ ــل م ـغــربــي صــاح
الناجي الوحيد من بين اإلرهابيين
عبدالسالم،
ّ
المخططين والمنفذين لالعتداء ات التي تبناها
تنظيم «داعش».
وهذه المحاكمة الخارجة عن المألوف ،والتي
تعتبر األكبر في قضية إجرامية تنظم بفرنسا،
ب ـ ــدأت ف ــي ق ـصــر الـ ـع ــدل ال ـتــاري ـخــي في 02

«جثث في النهر» تزيد التوتر
بين الخرطوم وأديس أبابا

شرطيان فرنسيان يحرسان مبنى المحكمة في باريس أمس (ا ف ب)

واشنطن تبحث عن بدائل
لـ «مفاوضات فيينا»
موسكو قد تبدي مرونة في ملف إيران
مقابل انفتاح أميركي على دمشق
● طهران  -فرزاد قاسمي
بـعــد نـحــو أسـبــوعـيــن مــن تـلــويــح الرئيس
األميركي جو بايدن باعتماد «خيارات أخرى»
إذا لــم تنجح الــدبـلــومــاسـيــة مــع إي ــران خــال
استقباله رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي
بـيـنـيــت ،كثفت اإلدارة األ مـيــر كـيــة مساعيها
ً
بحثا عن بدائل في حال فشل مفاوضات فيينا
ً
النووية المتوقفة منذ أكثر من  75يوما.
ووصل المبعوث األميركي الخاص لشؤون
إي ــران روب ــرت مــالــي إل ــى مــوسـكــو ،أم ــس ،في
مستهل جولة تشمل باريس ،حيث سيلتقي
مـســؤولـيــن أوروب ـي ـيــن مــن أج ــل بـحــث الملف
النووي اإليراني.
وبـيـنـمــا ق ــال م ـســؤول أم ـيــركــي« :سنبحث
في النهج الــذي سنتبعه إذا خلصنا إلــى أن
إي ــران غير مهتمة بــالـعــودة لــاتـفــاق ،أو كان
لديها تصور عن عودة بشروط لن تقبل بها
واش ـن ـطــن» ،أل ـمــح وزي ــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي
حسين عبداللهيان إلى أن طهران تريد مهلة 3
اشهر حتى تتسلم الحكومة الجديدة الملفات
قبل العودة إلى «فيينا».
02

ً
ترامب يوقع اتفاقا للتعليق على مباراة مالكمة

السودان يستدعي سفيره ...ومعارك «تيغراي» تمتد لحدوده
غداة اتهام إثيوبيا للسودان
ب ـ ــدع ـ ــم تـ ـسـ ـل ــل مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
المتمردين عبر أراضيه ،بهدف
عــرقـلــة وتـخــريــب أع ـمــال الـبـنــاء
ف ــي س ــد الـنـهـضــة ،الـ ــذي تبنيه
عـ ـل ــى ال ـ ــراف ـ ــد ال ــرئـ ـيـ ـس ــي لـنـهــر
النيل ،كشفت وزارة الخارجية
السودانية ،أمس ،عن استدعائها
السفير اإلثيوبي في الخرطوم
على خلفية العثور على  29جثة
حملها نهر ستيت إلى األراضي
السودانية.
02

محليات

دونالد :أحب المقاتلين العظماء والمعارك الكبيرة

ترامب خالل متابعته مباراة مالكمة (أرشيف)

ّ
وقـ ـ ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـس ــاب ــق
ً
دونــالــد تــرامــب ع ـقــدا للتعليق ،السبت
المقبل ،على مباراة مالكمة خاصة بين
إي ـفــانــدر هــولـيـفـيـلــد وف ـي ـتــور بـيـلـفــورت
ضد مالكمين آخرين ،في فندق وكازينو
ً
«هارد روك» ،وسينضم إليه فيها معلقا
نجله دونالد جونيور.
وق ــال تــرامــب ،فــي تصريح« :أن ــا أحب
المقاتلين العظماء والمعارك الكبيرة،
وأت ـ ـط ـ ـلـ ــع إل ـ ـ ــى رؤي ـ ـت ـ ـكـ ــم ل ـ ـيـ ــل ال ـس ـب ــت

ومـ ـش ــاركـ ـتـ ـك ــم أف ـ ـ ـكـ ـ ــاري ف ـ ــي الـ ـحـ ـلـ ـب ــة»،
ً
داعـيــا إلــى عــدم «تفويت هــذه المناسبة
الخاصة».
ً
ً
وك ــان تــرامــب ( 75ع ــام ــا) مستضيفا
لـلـعــديــد م ــن م ـب ــاري ــات ال ـمــاك ـمــة خــال
ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي
في الكازينوهات التي يمتلكها بأتالنتك
سيتي (نيو جيرسي).
(إفي)

مسك وعنبر

١١

صادق بهبهاني :نسعى
إلى إيجاد بصمة للفيلم
الكويتي

دوليات

١٣
حكومة «طالبان»
تواجه احتجاجات
وضغوطًا دولية

رياضة

١٤
«األولمبي» يواجه
نظيره العماني وديًا
قبل «غرب آسيا»

ةديرجلا

•
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األمير بحث مع وزير الدفاع األميركي المستجدات وتعزيز التعاون

ً
أوستن :موقفنا ثابت تجاه دعم أمن الكويت واستقرارها والوقوف دائما إلى جانبها

ً
الخالد مستقبال الوزير األميركي

االمير لدى استقباله وزير الدفاع االميركي أمس

نشكر ونثمن
دور الكويت
اإلنساني
في إنجاح
خطة اإلجالء
األميركية من
أفغانستان

أوستن

نعتز بالشراكة
االستراتيجية
والتعاون
العسكري
مع الواليات
المتحدة
الجابر

اسـتـقـبــل ص ــاح ــب الـسـمــو
أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ن ــواف
األحمد ،بقصر بيان ،صباح
أم ــس ،سـمــو رئ ـيــس مجلس
الوزراء الشيخ صباح الخالد.
كـ ـ ـم ـ ــا اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ص ــاح ــب
السمو ،نائب رئيس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ
حمد الجابر ،ووزيــر الدفاع
بالواليات المتحدة األميركية
لويد أوستن ،والوفد المرافق
له ،بمناسبة زيارته الرسمية
للبالد.
ونـ ـ ـق ـ ــل أوس ـ ـ ـتـ ـ ــن ل ـس ـم ــوه
ت ـ ـح ـ ـي ـ ــات وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر رئـ ـي ــس
الواليات المتحدة جو بايدن،
وتـمـنـيــاتــه لـسـمــوه بـمــوفــور
الـ ـصـ ـح ــة وتـ ـ ـم ـ ــام الـ ـع ــافـ ـي ــة،
و لـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــو يـ ـ ــت دوام
الـتـقــدم واالزده ـ ــار ،كما عبر
عــن شكر أ مـيــر كــا وتثمينها
ل ــدور الـكــويــت اإلنـســانــي في
تسهيل العبور اآلمن إلنجاح
خطة اإلج ــاء األميركية من
ً
أف ـغــان ـس ـتــان ،م ــؤك ــدا مــوقــف
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة الـثــابــت
والـ ـ ــداعـ ـ ــم ألمـ ـ ــن واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
الكويت ،والوقوف دائما إلى
جانبها.
وقد حمل صاحب السمو
تـحـيــاتــه وت ـق ــدي ــره للرئيس
ب ــاي ــدن ،وتـمـنـيــاتــه لــه ب ــدوام
الصحة والعافية ،وللشعب
األميركي بالمزيد من التطور
والنماء.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء
اسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات
الثنائية الوطيدة والمتميزة
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت والـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة ،والتطلع المشترك
ل ـت ـعــزيــزهــا واالرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـهــا،
كـ ـم ــا ت ـ ــم اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض س ـبــل
تعزيز التعاون في مختلف
المجاالت على جميع الصعد،
بـمــا يـعـكــس عـمــق الـعــاقــات
الـ ـ ــراس ـ ـ ـخـ ـ ــة ب ـ ـيـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن
وال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــن الـ ـص ــديـ ـقـ ـي ــن،
والتطرق إلــى أبــرز القضايا
ذات االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـم ـش ـت ــرك،
وآخ ــر مـسـتـجــدات األوض ــاع
في المنطقة.
ح ـ ـضـ ــر ال ـ ـم ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة كـ ـب ــار
المسؤولين بالدولة.
من جهته ،استقبل رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ
ص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،ب ـح ـضــور
الـ ــوزيـ ــر الـ ـج ــاب ــر ،فـ ــي قـصــر

الخالد يستقبل سفير قطر
استقبل رئيس مجلس الوزراء ،سمو الشيخ صباح الخالد،
فــي قصر بـيــان ،أمــس ،سفير دولــة قطر علي بــن عبدالله آل
ً
محمود ،بمناسبة تسلم مهام عمله سفيرا لبالده لدى دولة
الكويت.

باريس تشهد «محاكمة القرن»...
بــاريــس ،وســط إج ــراءات مـشــددة فــي إط ــار مــن التهديد اإلرهــابــي
المرتفع.
ً
وفــي مستهل المحاكمة ،قــال عبدالسالم ( 31عــامــا) ،الــذي كان
ً
ً
ً
متشحا بالسواد وواضعا كمامة سوداء ،ردا على سؤال عن وظيفته:
ً
ُ
«تركت عملي ألصبح جنديا في الدولة اإلسالمية».
ومــن المنتظر أن يمثل المتهمون في الجلسة خلف جــدار من
ً
الزجاج المقوى في القاعة ،التي أعدت خصوصا للمحاكمة.
ومــن بين المتهمين العشرين  11كانوا قيد االحتجاز ،بينما
ً
تجري محاكمة  6غيابيا ويعتقد أن معظمهم توفي.
ً
ويواجه معظم المتهمين أحكاما بالسجن مدى الحياة إذا أدينوا،
ً
في حين يواجه المشتبه فيهم اآلخرون تهما بالمساعدة في توفير
أسلحة وسيارات أو لعب دور في تنظيم الهجمات.
ومن المتوقع أن تكون األيــام األولــى للمحاكمة مقصورة على
اإلجراءات ،حيث سيجري تسجيل الشكاوى ،لكن القضاة قد يقرأون
ً
ً
ملخصا بشأن كيفية وقوع الهجمات .وتم تحديد  28الجاري موعدا
لبدء تقديم شهادات الضحايا.
ويبدأ استجواب المتهمين في نوفمبر ،لكن من غير المنتظر
استجوابهم بشأن ليلة الهجمات واألسبوع الذي سبقها قبل حلول
مارس .ومن المنتظر صدور الحكم في أواخر مايو.
ويجري نشر أكثر من ألف شرطي لتأمين المحاكمة ،وسيتعين
على كل المسموح لهم بدخول قاعة المحكمة المرور عبر نقاط
تفتيش متعددة.
وقــال وزيــر الداخلية غيرالد دارمــانــان« :التهديد اإلرهــابــي في

بــالــواليــات المتحدة ،والــذي
أكــدتــه التوجيهات السامية
ل ـ ـ ـصـ ـ ــاحـ ـ ــب ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــو أم ـ ـيـ ــر
البالد القائد األعلى للقوات
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ نـ ـ ــواف
األحمد ،بتقديم جميع أشكال
الــدعــم وال ـم ـســانــدة ،وتوفير
مختلف التسهيالت الالزمة
لألصدقاء فــي أميركا خالل
عملية االجــاء التي نفذتها
ً
قواتها مؤخرا.

تطوير العالقات

وزير الدفاع ونظيره األميركي لدى وصولهما للقاء صاحب السمو أمس
بـ ـي ــان ،أمـ ـ ــس ،وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األميركي والوفد المرافق له،
بمناسبة زيارته للبالد.
حـ ـض ــر ال ـم ـق ــاب ـل ــة رئ ـي ــس
دي ــوان سمو رئـيــس مجلس
ال ــوزراء عبدالعزيز الدخيل،
ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األركـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـع ــام ــة
للجيش الفريق الركن الشيخ
خ ــال ــد ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،وم ـس ــاع ــد
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـش ــؤون
األميركيتين صالح الحداد.

التطورات والمستجدات
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـحـ ــث ن ــائ ــب
رئيس مجلس الــوزراء وزير
الــدفــاع ،الشيخ حمد الجابر
م ــع ن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي لــويــد
أوستن ،سبل تعزيز أواصر
الـ ـتـ ـع ــاون وال ـع ـم ــل ال ـث ـنــائــي
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ب ـ ـيـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن
الـصــديـقـيــن ،كـمــا استعرض
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــه أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورات
والمستجدات على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي
جمعهما أمس بقصر بيان،
ف ــي إطـ ــار ال ــزي ــارة الــرسـمـيــة
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـهـ ــا ال ـ ــوزي ـ ــر
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ل ـ ـل ـ ـبـ ــاد ،ض ـمــن
جولته اإلقليمية في المنطقة.
ّ
وعبر الجابر عن اعتزازه
ب ــالـ ـش ــراك ــة اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت والـ ـ ــواليـ ـ ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ــأت ــي
ً
ت ـت ــوي ـج ــا ل ـل ـت ـع ــاون ال ـق ــائ ــم
وال ـت ـن ـس ـي ــق ال ـم ـس ـت ـم ــر فــي
العديد من المجاالت ،السيما
مــا يتعلق منها بالجوانب
العسكرية ،وحرص الطرفين
عـلــى تـعــزيــزهــا وتـطــويــرهــا،
ً
سـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــا مـ ـنـ ـهـ ـم ــا لـ ـت ــوحـ ـي ــد
الجهود ،وتحقيق االنسجام،
وتبادل الخبرات بين القوات
المسلحة لكال البلدين.

كما استذكر ،خالل اللقاء،
ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ال ـك ـب ـيــر
ألمـ ـي ــرك ــا فـ ــي ح ـ ــرب ت ـحــريــر
الكويت ،والتضحيات التي
قــدمـتـهــا قــوات ـهــا ف ــي عملية
عاصفة الصحراء ،في سبيل

عـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـح ـ ــق وال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
حرصها الــدائــم على تعزيز
التشاور والتنسيق المستمر
مــع حلفائها بالمنطقة ،في
سـ ـبـ ـي ــل مـ ــواج ـ ـهـ ــة م ـخ ـت ـلــف

ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــات واألزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام ب ــأم ــن
واستقرار الكويت.
وأكد الجابر عمق العالقات
وروابط الصداقة التاريخية
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــع ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت

بدوره ،أعرب وزير الدفاع
األميركي عن تطلع بالده إلى
تنمية وتطوير العالقات بين
البلدين الصديقين على نحو
يلبي ا لـمـصــا لــح المشتركة،
ويسهم في تحقيق األهداف
الـ ـ ـم ـ ــرج ـ ــوة ،كـ ـم ــا قـ ـ ــدم شـكــر
وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــاده ل ـل ـج ـه ــود
الكبيرة والــدعــم الالمحدود
الـ ــذي قــدمـتــه ال ـكــويــت خــال
عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــي
نفذتها القوات األميركية من
العاصمة األفغانية (كابول)،
ً
م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا حـ ـ ـ ــرص الـ ـ ــواليـ ـ ــات

المتحدة على تعزيز الشراكة
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـع ـس ـك ــري بـيــن
الجانبين.
حضر اللقاء رئيس األركان
العامة للجيش الفريق الركن
خالد الصباح ،ونائب رئيس
األركـ ـ ــان ال ـفــريــق ال ــرك ــن فهد
الـنــاصــر ،وسـفـيــرة الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ــدى
الكويت ألينا رومانوسكي،
وعدد من كبار قادة الجيش.
هـ ـ ـ ــذا ،وقـ ـ ــد أقـ ـ ـ ــام ال ـج ــاب ــر
مأدبة غداء على شرف وزير
ال ـ ــدف ـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي وال ــوف ــد
المرافق له ،بمناسبة زيارته
للبالد.

رسالة من صاحب السمو للسيسي تتعلق بتعزيز العالقات
• الرئيس المصري :أمن الخليج مرتبط بأمننا • الناصر وشكري بحثا المستجدات
بعث سمو أمير الـبــاد الشيخ نــواف
األحـ ـم ــد ،ب ــرس ــال ــة خ ـط ـيــة إلـ ــى الــرئ ـيــس
المصري عبدالفتاح السيسي ،تضمنت
العالقات األخوية الراسخة ،التي تجمع
الـبـلــديــن والـشـعـبـيــن الـشـقـيـقـيــن وسـبــل
دعمها وتعزيزها في مختلف المجاالت
وعلى جميع الصعد ،كما تضمنت آخر
المستجدات على الساحتين اإلقليمية
والدولية.
وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ال ـش ـيــخ د .أح ـم ــد ال ـن ــاص ــر ،خـ ــال لـقــاء
الرئيس السيسي صباح أمس في قصر
االتحادية بالعاصمة القاهرة.
م ــن جـهـتــه أشـ ــاد الــرئ ـيــس الـمـصــري
بـ ــ«ال ــدور ال ـم ـهــم» الـ ــذي ت ــؤدي ــه الـكــويــت
وقـيــادتـهــا فــي مــواج ـهــة ت ـحــديــات األمــة
ً
العربية ،مشددا على «ارتباط أمن الخليج
باألمن القومي المصري».
وذك ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث الـ ــرس ـ ـمـ ــي ب ــاس ــم
الرئاسة المصرية السفير بسام راضي
أن السيسي أكد «خصوصية» العالقات
المصرية ـ الكويتية والممتدة عبر عقود
مــن التعاون المثمر والتنسيق الوثيق
ً
بين البلدين ،مبينا أن هــذا «تجسد في
القواسم المشتركة والتوافق في وجهات
النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه
ق ـض ــاي ــا وأزمـ ـ ـ ــات ال ـم ـن ـط ـقــة الـمـخـتـلـفــة
وال ــدع ــم ال ـم ـت ـب ــادل ل ـم ــواق ــف الــدول ـت ـيــن

ً
فرنسا كبير ،خصوصا في أوقات مثل محاكمة منفذي الهجمات».
وأكد وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي ،في وقت سابق،
ً
أن هذه المحاكمة «تاريخية» ،بعدما زار القاعة التي ُبنيت خصوصا
ً
ً
للجلسات وتتسع لـ 550مقعدا ،واصفا إياها بأنها «ماراثون قضائي
غير مسبوق».
وق ــال أرت ــور ديـنــوفــو ،الـنــاجــي مــن قــاعــة ال ـعــروض «بــاتــاكــان»
ورئ ـيــس جمعية الـضـحــايــا «الي ــف ف ــور ب ــاري ــس» ،إن ــه «غ ــوص في
ً
المجهول» ،متسائال« :كيف ستسير األمور على مدى تسعة أشهر؟».
ً
واعتبارا من  28الجاري ستكون إحدى اللحظات المؤثرة األولى،
حين يبدأ نحو  300من أقرباء الضحايا والناجين اإلدالء بإفاداتهم.
وسيتناوبون أمام المحكمة على مدى  5أسابيع ،لكي يتحدثوا
عــن تفاصيل ليلة الــرعــب تلك ،وال ـنــدوب التي خلفتها والمآسي
الشخصية التي امتزجت بالخوف الجماعي.
(باريس  -وكاالت)

واشنطن تبحث عن بدائل...
وبحسب المعلومات ،تــدور نقاشات فــي طـهــران بين أركــان
ً
النظام عن الطرف الــذي سيكون مـســؤوال عن المفاوضات هل
وزارة الـخــارجـيــة أم الـمـجـلــس األع ـلــى لــأمــن ال ـقــومــي ،غـيــر أن
ً
مراقبين يتخوفون من أن تكون طهران تتلكأ خصوصا بعد ما
جرى في أفغانستان ،وقد ربطت المفاوضات في فيينا بموعد
انسحاب األميركيين من العراق المقرر نهاية العام.
في غضون ذلك ،عرضت روسيا ،الداعم الرئيسي لطهران في
ملفها النووي ،التحرك من أجل حلحلة األزمــة ،وأكــد مندوبها

السيسي أثناء استقباله الناصر أمس
الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية
واإلقليمية».
وأك ــد حــرص الــرئـيــس السيسي على
ت ـطــويــر ال ـت ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق الـثـنــائــي
ال ــوث ـي ــق «ل ـم ــا ف ـي ــه م ـص ـل ـحــة الـشـعـبـيــن
الشقيقين ،كذلك األمة العربية».
وذكر أن رسالة سمو أمير البالد إلى
الرئيس السيسي «تضمنت اإلعراب عن
اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما
يجمعهما بمصر وشعبها مــن أوا صــر
تــاريـخـيــة وط ـي ــدة وع ــاق ــات وث ـي ـقــة في
مختلف المجاالت».
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن الـ ـلـ ـق ــاء ش ـه ــد كــذلــك

التباحث حول مختلف جوانب العالقات
الثنائية فــي ضــوء قــرب انـعـقــاد اللجنة
ً
المشتركة بين البلدين فضال عن التشاور
إزاء ال ـق ـض ــايــا ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ـعــرب ـيــة
ً
واإلقليمية خصوصا التطورات في كل
من سورية ولبنان واليمن وأفغانستان.
وعلى صعيد متصل ،التقى الناصر
ب ـن ـظ ـيــره ال ـم ـص ــري س ــام ــح ش ـك ــري فــي
ال ـقــاهــرة عـلــى هــامــش أع ـمــال ال ـ ــدورة ال ـ
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على المستوى الوزاري التي ستترأسها
الكويت اليوم.
وتـ ـن ــاول ال ـل ـق ــاء ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة

الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ،ميخائيل أوليانوف،
استعداد موسكو للحوار مع واشنطن حول العودة إلى االتفاق
الخاص بالبرنامج النووي اإليراني.
وتساء ل مراقبون عما إذا كانت موسكو قد تظهر مرونة مع
األميركيين بـشــأن الملف اإليــرانــي فــي حــال واصـلــت واشنطن
انفتاحها على حليفها بشار األسد.
وجاء العرض الروسي للمساعدة النووية قبيل زيارة مرتقبة
يقوم بها وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد لموسكو للقاء
نظيره الروسي سيرغي الفروف بهدف بحث جملة من القضايا
اإلقليمية فــي مقدمتها الملف ال ــذري اإليــرانــي وال ـغــارات التي
تشنها إســرائـيــل على مــواقــع ســوريــة بـهــدف ضــرب مــا تسميه
«التموضع اإليراني».
إلى ذلك ،قال مصدر دبلوماسي ،لـ «الجريدة» ،إن طهران تتوقع
وتأمل أن يكون هناك جولة رابعة من الحوار مع السعودية في
غضون أسبوعين ،بعدما توقفت المحادثات بين البلدين بعد
ً
ً
تسلم الرئيس إبراهيم رئيسي الحكم ،كاشفا أن تواصال جرى
بـيــن الـبـلــديــن عـبــر الــوسـيــط ال ـعــراقــي ،وأن المملكة أك ــدت عــدم
ممانعتها العودة إلى المفاوضات.
وبينما كان وزير الدفاع األميركي لويد أوستن يزور الكويت
في إطــار جولة شملت حتى اآلن البحرين وقطر وسيختتمها
في السعودية ،تفقد قائد القوة البحرية في «الحرس الثوري»
اإليراني ،علي رضا تنكسيري ،القوات اإليرانية في جزيرة طنب
الكبرى ،التي تعتبر إحــدى الجزر الثالث المتنازع عليها مع
اإلمارات.
ً
ً
وق ــال تنكسيري ،خــال جــولـتــه« :كـمــا أعلنا م ــرارا وت ـكــرارا،

المتينة والوثيقة التي تربط بين البلدين
الشقيقين ،وبحث آخر المستجدات على
الصعيدين اإلقليمي والدولي.
كما التقى الوزير الناصر مع أمين عام
جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في
القاهرة ،حيث استعرضا أعمال الدورة
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على المستوى الــوزاري وجميع البنود
المدرجة على جدول أعمالها والقرارات
الـمـعـنـيــة بــدعــم مـسـيــرة الـعـمــل الـعــربــي
المشترك وما تضمنته من قضايا تتعلق
بالتطورات الراهنة في المنطقة.

الحفاظ على أمن مياه الخليج ليس بحاجة لحضور أي قوة
أجنبية ،ودول المنطقة باستطاعتها أن تدافع عن مصالحها
وثرواتها».
١٢

«جثث في النهر» تزيد التوتر بين...
وتــزامــن الكشف عــن تلك الـخـطــوة ،التي تمت فــي  30أغسطس
الماضي ،مع امتداد المعارك التي يشهدها إقليم تيغراي اإلثيوبي
منذ أواخر العام الماضي ،بين القوات الموالية لحكومة أديس أبابا
وعناصر جبهة «تحرير شعب تيغراي» ،إلى الحدود السودانية.
وأفادت مصادر عسكرية متطابقة بحدوث مواجهات عسكرية
عنيفة في إقليم أمهرة اإلثيوبي ،بالقرب من منطقة الفشقة الصغرى،
متوقعة تدفق أعداد جديدة من الالجئين اإلثيوبيين إلى السودان
نتيجة المعارك المحتدمة في اإلقليم.
وفي وقت تنزلق المنطقة اإلثيوبية باتجاه أزمة مفتوحة وصراع
عرقي ومجاعة ،اتهم مسؤولون محليون في والية أمهرة ،التي تدعم
حكومة آبي أحمد ،قوات «جبهة تحرير تيغراي» بارتكاب مجزرة
ً
دموية أودت بأرواح أكثر من  125مدنيا مطلع سبتمبر الحالي.
وتوقع المسؤولون زيــادة عدد ضحايا المجزرة ،مع استمرار
البحث عن مفقودين بمزارع قرية قريبة من مدينة دابــات .ويأتي
ذلــك بعد أن تمكنت «الجبهة» ،في يونيو الماضي ،من استعادة
السيطرة على إقليم تيغراي وواصلت تقدمها إلى واليات مجاورة،
منها أمهرة ،على حساب قوات الحكومة الفدرالية في أديس أبابا.
(الخرطوم -وكاالت)
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محليات
السعيد :انخفاض قياسي إلصابات «كورونا» رغم االنفتاح

ً
«الصحة» تنتهي من تعيين األطقم الباكستانية ودفعة ثامنة قريبا معظمها ممرضون
عادل سامي

أكد عضو لجنة اللقاحات في
وزارة الـصـحــة د .خــالــد السعيد
ان ـح ـس ــار م ــوج ــة "كـ ــورونـ ــا" على
ً
الــرغــم مــن االنـفـتــاح ،الفـتــا إلــى أن
أرق ــام ونـســب انـخـفــاض الـحــاالت
قياسية.
وقال السعيد في تغريدة على
حـســابــه ب ــ"تــوي ـتــر" ،إن أرقـ ــام من
تلقى جرعتين عالية وتصل إلى
 70في المئة من المستهدفين.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن األو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
ُ
وال ـت ـط ــورات ت ـف ــرح أب ـن ــاء الــوطــن
ً
المخلصين ،مـشــددا على أهمية
الـتـمـســك بـ ــاإلرشـ ــادات الصحية
الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار األوض ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـح ــال ـي ــة
وتجنب زيادة الحاالت.
وفــي مجال صحي آخــر ،أنهت

ورشة بـ «دسمان» ألدوية السكري
نظم فريق الصيدلة بمعهد دسـمــان للسكري الــذي أنشأته
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل حول األدوية الحديثة
لـمــرضــى الـسـكــري تـحــت ع ـنــوان «ال ـعــاج ال ــدوائ ــي لمضاعفات
مرض السكري» وذلك بالتعاون مع الرابطة الكويتية للصيدلة
اإلكلينيكية ومــركــز عبدالمحسن الـعـبــدالــرزاق للعلوم الطبية
ومعهد الكويت لالختصاصات الطبية.
وأعـلــن المعهد فــي بـيــان صـحــافــي أمــس ان الــورشــة شهدت
مشاركة نخبة مــن الصيادلة بالقطاعين الـعــام والـخــاص ،إلى
جــانــب طلبة كلية الـصـيــدلــة ،وأن ـهــا أقـيـمــت عـلــى م ــدى يومين،
وتضمنت العديد من المناقشات العلمية اإلكلينيكية حول كيفية
التحكم في مضاعفات مرض السكري ،ومستجدات عالج حاالت
الفشل الكلوي واالعتالل العصبي وآلية العالج بالكورتيزون.
وأوضـ ــح أن ــه تـمــت مـنــاقـشــة ال ـعــديــد مــن ال ـح ــاالت الـمــرضـيــة
المتنوعة ،مثمنا مشاركة الحضور.

وزارة الـصـحــة تعيين مـئــات من
األطقم الطبية الباكستانية ،التي
استعانت بهم ،فــي إطــار اتفاقية
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـص ـح ــي ب ـي ــن وزارة
الصحة وباكستان للمساهمة في
مكافحة الجائحة.
وكشفت مصادر صحية مطلعة
لــ"الـجــريــدة" أنــه تــم إنـهــاء تعيين
ال ــدف ـع ــات الـطـبـيــة الـبــاكـسـتــانـيــة
األولـ ــى والـثــانـيــة والـثــالـثــة ،التي
وصلت منذ نهاية العام الماضي
وحـ ـت ــى الـ ــربـ ــع األول مـ ــن ال ـع ــام
الحالي ،إذ تم استقدام تلك الطواقم
مــن خ ــال نـظــام "ال ـلــوكــم" ،وتمت
االستعانة بخدماتهم مدة  3أشهر،
وبعدها تم تمديد تعيينهم مدة
 3أشـهــر إضــافـيــة ،ومــن ثــم قامت
الوزارة بتعيينهم.
وأشارت إلى أن الدفعة السابعة
مــن األطـقــم الطبية الباكستانية
ً
وال ـ ـتـ ــي وصـ ـل ــت ال ـ ـبـ ــاد أخ ـ ـيـ ــرا،
باشرت عملها في المستشفيات
ح ـي ــث ت ــم ت ــوزي ـع ـه ــم ل ـل ـع ـمــل فــي
مـسـتـشـفـيــات ج ــاب ــر وال ـفــروان ـيــة
والجهراء والعدان.
وتوقعت المصادر قدوم الدفعة
الثامنة مــن األطـقــم الباكستانية
خــال األســابـيــع القليلة المقبلة،
الفـتــة إل ــى أن  80فــي الـمـئــة منها
سيكون من قطاع التمريض و10
ف ــي الـمـئــة أط ـب ــاء و 10ف ــي المئة
فنيين ،وأن عــددهــا سـيـكــون في
ً
ً
ً
حدود  250طبيبا وفنيا وممرضا.
مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــدت رئيسة
جـمـعـيــة ال ـع ــاج الـطـبـيـعــي هـنــاء
الخميس أهمية دور اختصاصيي

استمرار حملة التطعيمات «أرشيف»
الـ ـع ــاج ال ـط ـب ـي ـعــي ف ــي مــواج ـهــة
فـيــروس "كــورونــا" وتضحياتهم
إلنقاذ المصابين من خالل إعادة
تأهيلهم مما عرض الكثير منهم
لإلصابة والوفاة.

دور العالج الطبيعي
فــي م ـجــال صـحــي آخ ــر ،أكــدت
رئيسة جمعية العالج الطبيعي
هناء الخميس دور اختصاصيي
العالج الطبيعي المهم في مواجهة
ف ـي ــروس ك ــورون ــا وتـضـحـيــاتـهــم
الن ـ ـق ـ ــاذ الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن م ـ ــن خ ــال
إعادة تأهيلهم مما عرض الكثير
منهم لإلصابة والــوفــاة ،مشيدة

ّ
وزير الداخلية يشكل لجنة لنظر تظلمات
العسكريين بشأن مكافآت «كورونا»
●

محمد الشرهان

أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي
ً
ً
قرارا وزاريا حمل رقم  2021 /567بتشكيل
لجنة بــرئــاســة الـمــديــر ال ـعــام للمؤسسات
اإلصالحية اللواء علي المعيلي وعضوية
العميد ناصر عيد بن فهد والعميد مناف
القطان والعقيد أحمد الهاجري والعقيد
م ـن ـصــور ال ـع ـث ـمــان ،لـلـنـظــر ف ــي الـتـظـلـمــات
المقدمة من موظفي الوزارة بشأن المكافأة
المالية المقررة بقرار مجلس الــوزراء رقم
 686والخاصة بجائحة كورونا.

ون ـ ـ ــص الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار عـ ـل ــى أحـ ـقـ ـي ــة ال ـل ـج ـن ــة
بــاالس ـت ـعــانــة ب ـمــن تـ ــراه إلن ـج ــاز أعـمــالـهــا،
ً
وأن يبدأ عملها اعتبارا من تاريخ صدوره
وتستمر في أعمالها  3أشهر ،على أن تقدم
ً
تقريرا بنتيجة أعمالها فور االنتهاء منه.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،اس ـت ـق ـبــل ال ـع ـلــي أمــس
األول المدير العام لإلدارة العامة للمباحث
الجنائية العميد يوسف السنين ومساعد
ال ـمــديــر ال ـعــام ألكــاديـمـيــة سـعــد الـعـبــدالـلــه
ل ـل ـع ـلــوم األم ـن ـي ــة ال ـع ـم ـيــد خ ــال ــد ال ـب ـحــوه،
بمناسبة حفظ التحقيق بشأن ما أثير حول
صرفهما ل ـج ــوازات «م ــادة  »17للمقيمين

الرومي يبحث التعاون القضائي
مع َ
سفيري عمان وتركيا
اسـتـقـبــل نــائــب رئـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر ال ـعــدل وزي ــر الــدولــة
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ،أمس ،سفير عمان د .صالح
الخروصي ،وتم التطرق إلى المسائل المشتركة بين البلدين ،وعلى
وجه الخصوص ،التعاون القانوني والقضائي بينهما ،ضمن منظومة
مجلس ال ـتـعــاون ل ــدول الـخـلـيــج الـعــربـيــة ،وكــذلــك فــي اط ــار الـتـعــاون
اإلقليمي والدولي.
وأكد الجانبان عمق العالقات األخوية بين البلدين ،والسعي نحو
تأكيدها وتعزيزها في جميع المجاالت المشتركة بين البلدين.
كما استقبل الرومي أيضا سفيرة تركيا ،عائشة كويتاك ،حيث تمت
مناقشة قضايا التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
أكد الجانبان عمق العالقات المشتركة بين البلدين ،والعمل على
تطويرها واالرتقاء بها وتعزيزها ،بما يكفل النهوض بالبلدين على
كل الصعد.

ً
الكويت عضوا بمجلس منظمة
العمل العربية باإلجماع

اختتمت ،أمس ،أعمال الدورة  47لمؤتمر العمل العربي المنعقدة
في مصر.
وحصلت الكويت على عضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية
للفترة من  2023 -2021بتزكية من جميع اعضاء منظمة العمل العربية.
يذكر أن الكويت شغلت منصب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل
العربية للفترة السابقة  ،2020 -2018كما تــرأســت لجنة الصياغة
المنبثقة عن المؤتمر ،إذ عرض مدير ادارة العالقات الدولية بالهيئة
العامة للقوى العاملة رئيس اللجنة جابر العلي القرارات الصادرة
عن المؤتمر في الجلسة الختامية ألعمال المؤتمر.

انهيار ترابي بمشروع «المطار »2
َ

فقدان عاملين ووزيرة األشغال شكلت لجنة تحقيق

بصورة غير قانونية دون وجه حق عندما
كانا يشغالن منصبي المدير العام لإلدارة
العامة للجنسية والجوازات ومساعده.
وتبين للجنة التحقيق المشكلة أن صرف
ً
جـ ـ ــوازات «م ـ ــادة  »17ت ــم وف ـق ــا ل ــإج ــراءات
القانونية واإلداري ــة المتبعة في مثل هذه
الحاالت ،ولم تجد اللجنة أي تجاوزات في
هذا الملف ،الذي أثير حوله لغط وتساؤالت
كثيرة ،في وقت أشاد الوزير العلي بالسنين
والـبـحــوه وأثـنــى على عملهما وشكرهما
وطلب منهما المزيد من الجهد والعمل في
منصبيهما الحاليين.

فيصل النواف« :الباب المفتوح» نهج أمني أصيل
طالب وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل
النواف ،الوكالء المساعدين بضرورة تنفيذ جوالت ميدانية إلى
اإلدارات التابعة لقطاعاتهم ،ومتابعة آليات تنفيذ الخطط وشحذ
ً
الهمم وتصويب الـمـســار ،الفـتــا إلــى أن العمل األمـنــي ال يحتمل
التقاعس أو التأخير ،فالوطن والمواطن والمقيم أمانة في أعناقنا.
ً
وقال النواف ،في كلمة له خالل ترؤسه اجتماعا أمنيا موسعا
ضم وكالء الوزارة المساعدين ،إن سياسة الباب المفتوح والتواصل
ُ
المباشر مع الجمهور ٌ
نهج أمني أصيل ،تحل من خالله جميع

ب ـج ـهــودهــم ودوره ـ ـ ــم الـمـلـمــوس
خالل الجائحة.
وقالت الخميس في تصريح
صحافي بمناسبة اليوم العالمي
لمهنة العالج الطبيعي ،والــذي
يــوافــق الـثــامــن مــن سبتمبر من
ك ــل عـ ــام ،إن دور اخـتـصــاصـيــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي بـ ـ ـ ـ ــارز فــي
م ــواجـ ـه ــة كـ ــوف ـ ـيـ ــد 19-وإعـ ـ ـ ــادة
التأهيل حيث ركــزوا على عالج
المرضى الذين يعانون أعراض
االصــابــة بـهــذا الـفـيــروس فترات
طويلة تمتد  21أسبوعا أو أكثر،
حيث قاموا بالتقليل من اآلثــار
ال ـض ــارة وم ـســاعــدة األش ـخــاص
على التحسن والتكيف مع اآلثار

التي نتجت عن الفيروس.
وأش ــارت إلــى أن االحصائيات
العالمية أثبتت أن شخصا واحدا
من  10أشخاص أصيبوا بفيروس
كورونا ليعاني منه فترات طويلة
ع ـبــر أع ــراض ــه وع ــام ــات ــه م ــع أي
مجهود حــركــي أو عند ممارسة
عمل يومي معتاد.
وأوضحت أن دور اختصاصيي
العالج الطبيعي الرئيسي تمثلت
في إعادة تأهيل الجهاز التنفسي
واالج ـ ـه ـ ــاد ال ـع ـض ـل ــي مـ ــن خ ــال
تقديم اقتراحات لبعض التمارين
التنفسية والـحــركـيــة الـضــروريــة
لتفادي ظهور االعراض المتكررة
لمرض كوفيد.19-

بدوره ،أكد استشاري األمراض
الـ ـب ــاطـ ـنـ ـي ــة وأم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـجـ ـه ــاز
ال ـه ـض ـم ــي والـ ـكـ ـب ــد وال ـم ـنــاظ ـيــر
وال ـس ـم ـنــة ف ــي وزارة ال ـص ـحــة د.
فهد النجار ،أن  40فــي المئة من
سكان العالم تلقوا اللقاح المضاد
لمرض «كوفيد »19-خالل أقل من 9
أشهر ومنذ بداية حملة التطعيم
وحتى اآلن.
وقال النجار ،في تغريدة على
حسابه بتويتر ،إن  5.5مليارات
جرعة أعطيت حتى اآلن.
وأوض ــح أن  38مـلـيــون جرعة
ً
ً
تعطى يوميا حول العالم ،مشيرا
إلـ ــى أن ب ـعــض ال ـ ـ ــدول ب ـ ــدأت في
إعطاء الجرعة الثالثة التعزيزية.

المعوقات ،ويقضي على السلبيات ،مؤكدا تطبيق القانون بمسطرة
واحدة على الجميع .وشدد على ضرورة وضع خطة عمل تنفيذية
لكل قطاع ،وفق جدول زمني محدد ،مع ضرورة وضع آلية لمعالجة
المالحظات والمخالفات الصادرة من الجهات الرقابية.
وأوضــح أن رجــال أمــن المنافذ والـحــدود البرية والبحرية هم
الواجهة الحضارية للكويت ،وأنهم خط الدفاع األول ضد الجريمة،
ً
داعيا إلى بذل المزيد من الجهد واليقظة للتصدي ألي محاولة
للعبث بأمن الوطن.

رجال اإلطفاء خالل البحث عن المفقودين باالنهيار الرملي في مشروع المطار الجديد

●

محمد الشرهان

أدى انهيار ترابي وقع في موقع مشروع مبنى
مطار الكويت الدولي الجديد ( )T2الى إصابة عامل
وفقدان َ
آخرين كانوا يعملون في الموقع.
وأعلنت قــوة اإلطـفــاء الـعــام ،فــي بيان لها أمــس،
أن فرق اإلطفاء تعاملت مع االنهيار ،وأجرت عملية
بحث إلنقاذ العمال العالقين تحت األنقاض.
ّ
بــدورهــا ،شكلت وزي ــرة األش ـغــال الـعــامــة وزيــرة
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
د .رنــا الـفــارس لجنة تحقيق عاجلة ومحايدة في
حادثة االنهيار ،تضم ممثلين من جامعة الكويت

وبلدية الكويت .وتضمنت مهام لجنة التحقيق بحث
أسباب الحادث ومالبساته ومدى االلتزام بتطبيق
اشتراطات وتعليمات األمن والسالمة ،على أن ترفع
اللجنة تقريرها خالل أسبوع.
وأك ــدت ال ـفــارس ،فــي بـيــان لـهــا ،أنـهــا لــن تتوانى
عن محاسبة اي طــرف مسؤول ،وأنــه سيتم اتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة في هذا الشأن ،مع عدم
السماح بمغادرة من لهم عالقة بالحادثة من الموقع
حتى تتم التحقيقات الالزمة.
يــذكــر أن الـ ـف ــارس ت ــواج ــدت ف ــي ال ـمــوقــع لتفقد
الحادث وتابعت أعمال اإلنقاذ بإشراف قوة اإلطفاء
العام ،لضمان عدم تأثر باقي أعمال المشروع.

«التخطيط» :آلية الختيار القياديين وفق الكفاءة
أطلقت «إعداد القيادات التنموية» بالتعاون مع المعهد العربي
●

محمد جاسم

كشف األمين العام للمجلس
األع ـل ــى لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة
د .خـ ــالـ ــد م ـ ـهـ ــدي ع ـ ــن ت ــوج ــه
لالبتعاد عن الفكر السائد في
آلية اختيار القيادات باألجهزة
الحكومية.
وقال مهدي ،على هامش إطالق
برنامج إعداد القيادات التنموية
ب ـي ــن األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس
األعلى للتخطيط والمعهد العربي
لـلـتـخـطـيــط ،ت ـحــت ش ـع ــار "نـحــو
ق ـي ــادي تـنـمــوي وط ـن ــي" ،صـبــاح
أمس ،إن الهدف األساسي لتأهيل
القيادات هو تعزيز ثقافة جديدة،
ً
بـعـيــدا عــن الجينات والـعــاقــات،
لـ ـتـ ـك ــون ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة هـ ــي ال ـم ـح ــور
ً
األس ــاس ــي ،مضيفا "إن ـنــا نطمح
لتحقيق مستهدف ،وهو الوصول
فــي الـنـهــايــة إل ــى أن يـكــون لدينا
قـيــادات ذات كفاء ة عالية ،مثلما
حدد سمو رئيس مجلس الوزراء،
ً
بعيدا عن أي مسميات أخرى".
وذكـ ـ ــر أن األمـ ــانـ ــة تـ ـق ــوم قـبــل
تطبيق أي خطة أو برامج متعلقة
ب ـت ـط ــوي ــر الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن ،ب ــال ـب ــدء

بموظفي األمــانــة ،ومــن ثــم عكس
ال ـت ـج ــرب ــة ع ـل ــى س ــائ ــر ال ـج ـهــات
ً
الحكومية ،الفتا إلى أن البرنامج
ً
يأتي تماشيا مع توجيهات سمو
رئيس مجلس الــوزراء ،في لقائه
مع القياديين فيما يتعلق بتطوير
القيادات وبناء القدرات.
وتـ ــابـ ــع أن ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ــى
ش ـهــدت م ـشــاركــة  1200مــوظــف،
ً
تميز منهم  132مشاركا سيتكم
تكريمهم خالل أيام.
وأشار المهدي إلى أن البرنامج
يـسـتـهــدف ب ـنــاء وتـطــويــر ق ــدرات
الكوادر الوطنية في األمانة العامة
بـمـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت الـمـتـعـلـقــة
بطبيعة عملهم.
ب ـ ــدوره ،أوض ــح ال ـمــديــر الـعــام
ل ـل ـم ـع ـه ــد ال ـ ـعـ ــربـ ــي ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
د .ب ـ ـ ــدر م ـ ـ ــال ال ـ ـلـ ــه أن ب ــرن ــام ــج
"ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ـت ـن ـم ــوي ــة" يـسـتـمــد
أهـمـيـتــه م ــن ك ــون ــه ي ـت ـنــاول أحــد
أه ــم الـمــوضــوعــات عـلــى الساحة
الكويتية في الوقت الحالي ،والتي
تتمثل في تنمية قدرات القيادات
في المؤسسات الحكومية ،التي
تعتبر محور العملية التنموية،
وال ـق ــوة الــداف ـعــة لـتـطــويــر األداء،

جانب من إطالق مشروع إعداد قادة التنمية
وال ـع ـن ـص ــر األه ـ ــم ف ــي مـنـظــومــة
التميز المؤسسي .وقال إن تدشين
هــذا البرنامج يأتي متزامنا مع
ت ــوج ـه ــات ال ـح ـك ــوم ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ومــا طــرحــه سمو رئـيــس مجلس
ال ـ ــوزراء ،فــي الـلـقــاء ال ــذي جمعه
بالقيادات الحكومية.
ي ــذك ــر أن الـمـعـهــد ن ـف ــذ ،خــال
ال ـف ـت ــرة م ــن  13سـبـتـمـبــر 2020
إل ــى  24مـ ــارس  ،2021الـمــرحـلــة
األولى من خطة التدريب الشامل
فــي التخطيط اإلنمائي واإلدارة
العامة ،والتي استهدفت موظفي
حكومة الكويت ،التي ركزت على

ثالثة محاور رئيسية هي محور
التدريب اإلنمائي ،ومحور بناء
قدرات الموظفين الجدد وتمكين
ال ـش ـب ــاب ،وم ـح ــور ال ـت ــدري ــب في
مجال اإلدارة العامة.
وتضمنت ه ــذه الـمــرحـلــة من
ال ـخ ـط ــة  30ب ــرن ــام ـج ــا تــدري ـب ـيــا
إلكترونيا عن بعد ،وشارك فيها
ن ـحــو  900مـ ـت ــدرب م ــن الـ ـك ــوادر
الــوطـنـيــة ،فــي مختلف الـ ــوزارات
والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة،
وستنطلق المرحلة الثانية منها
في  20الجاري مستهدفة تدريب
 1000من الكوادر الوطنية.

ً
 132متميزا
من أصل
 1200مشارك
في المرحلة
األولى من
البرنامج

مهدي

سلة أخبار
«فنار» :الكويت أصبحت
عاصمة اإلنسانية

أصدر مركز الكويت لتوثيق
العمل اإلنساني (فنار) نشرة
إعالمية توثيقية تتناول أهم
أعمال الكويت في مجال العمل
الخيري واإلنساني والتنموي
بعدة لغات ،بمناسبة حلول
الذكرى السابعة على اختيار
األمم املتحدة الكويت مركزا
للعمل اإلنساني في  9سبتمبر
.2014
وقال رئيس مركز "فنار" د.
خالد الشطي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن مرور
الذكرى السابعة على اختيار
الكويت مركزا للعمل اإلنساني،
ومنح األمير الراحل الشيخ
صباح األحمد ،رحمه الله ،لقب
"قائد اإلنسانية" ،جعل الكويت
محط األنظار ،بعد أن أصبحت
"عاصمة اإلنسانية" وأميرها
الراحل "قائدا لإلنسانية"،
ليكمل املسيرة سمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد،
حيث سار سموه على درب
ً
الخير ،مكمال مسيرة الكويت
اإلنسانية والخيرية ،لكي
تبقى رايتها مرفوعة خفاقة
في شتى املحافل الدولية كرمز
للسالم واإلنسانية.

«النجاة» :الكويت كانت
ومازالت وستظل رائدة إنسانيًا
قال نائب رئيس مجلس اإلدارة
بجمعية النجاة الخيرية
د .رشيد الحمد ،إن الكويت
أصبحت محط أنظار العالم،
من خالل عملها ودورها
الخيري واإلنساني الذي
تقوم به ،والذي ساهم بدور
َّ
فعال في تحسني حياة ماليني
املستفيدين حول العالم.
وأضاف الحمد ،في تصريح
صحافي ،أمس ،بمناسبة
ذكرى اختيار الكويت مركزا
عامليا للعمل اإلنساني،
وتسمية سمو األمير الراحل
الشيخ صباح األحمد ،رحمه
الله ،قائدًا للعمل اإلنساني ،في
 9سبتمبر  ،2014أن الكويت
كانت ومازالت وستظل الدولة
الرائدة إنسانيًا.
وتابع" :منذ اندالع جائحة
كورونا وانشغال العالم أجمع
بالتصدي لها ،حرصت الكويت
في هذه األوقات العصيبة على
مساندة املستفيدين في شتى
دول العالم ،ومد يد العون لهم،
وفي الداخل الكويتي حققت
الجمعية إنجازات رائدة ،حيث
بلغ إجمالي إنفاقها خالل
أزمة كورونا مليونا و 600ألف
دينار".

«نماء» 9« :سبتمبر» سيظل
مناسبة ملهمة لألجيال

أكدت "نماء" الخيرية بجمعية
اإلصالح االجتماعي ،أن تاريخ
" 9سبتمبر" من كل عام سيظل
مناسبة تاريخية ووطنية
ملهمة لألجيال ،وشاهدة على
إنسانية الكويت واصطفافها
وشعبها املعطاء إلى جانب
املحتاجني واملنكوبني في
مختلف أنحاء العالم.
وقال رئيس قطاع االتصال
في "نماء" عبدالعزيز الكندري،
في تصريح صحافي ،أمس،
بمناسبة الذكرى السابعة
لتتويج سمو األمير الراحل
الشيخ صباح األحمد ،رحمه
الله ،قائدا للعمل اإلنساني،
وتسمية الكويت مركزا
إنسانيا ،إن "املبادرة األممية
ستظل مصدر اعتزاز ووسام
شرف على صدر كل مواطن
كويتي ،بل كل إنسان مؤمن
بالقيم واملبادئ اإلنسانية،
ودورها البناء في نصرة
املستضعفني".
وأشار الكندري إلى أن "هذه
الذكرى تحل علينا ومازال
العمل الخيري الكويتي
يواصل مسيرته نحو التطور
واملؤسسية والتوسع في
نشاطه وبرامجه بكل كفاءة
واقتدار ،من أجل تخفيف
معاناة املنكوبني في بقاع
العالم".
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المضف :التعيين في «التربية» عبر «الديوان» و«اإلشرافية» بقرار

ُ
« 139قضية ضد الوزارة تتعلق بالوظائف القيادية حكم في  131منها لمصلحتنا»
فهد تركي

 630دعوى
خاصة
بالطعن على
قرارات حرمان
الطالب من
االمتحانات
صدرت
أحكامها
لمصلحة
الوزارة

أك ــد وزي ــر الـتــربـيــة د .علي
المضف عدم وجود تجاوزات
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـيـ ـيـ ـن ــات الـ ـخ ــاص ــة
بقطاعات ال ــوزارة المختلفة،
مشيرا إلى أن هذه التعيينات
تـ ـت ــم بـ ـن ــاء عـ ـل ــى ت ــرش ـي ـح ــات
م ــرك ــزي ــة م ــن ديـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
المدنية ،أما الترقي للوظائف
اإلش ــرافـ ـي ــة ف ـت ـل ـتــزم ال ـ ـ ــوزارة
فيه بـقــرارات مجلس الخدمة
الـمــدنـيــة والـ ـق ــرارات الــوزاريــة
الـمـنـظـمــة إلج ـ ــراء ش ـغــل هــذه
الوظائف.
وقال المضف ،في رده على
سـ ـ ــؤال ل ـل ـنــائــب ح ـم ــد الـمـطــر
بـشــأن التظلمات على بعض
التعيينات في الوزارة ،إن هذه
الـتـظـلـمــات الـمـقــدمــة متنوعة
وم ـخ ـت ـل ـفــة ،وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذلــك
فإنها ُت َّ
قدم إلى أكثر من جهة
بالوزارة بحسب موضوع كل
ً
تـظـلــم ،ووف ـقــا الخـتـصــاصــات
القطاعات واإلدارات المختلفة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه ي ــوج ــد
ع ــدد م ــن األح ـك ــام الـقـضــائـيــة
الـ ـت ــي صـ ـ ــدرت فـ ــي الـ ــدعـ ــاوى
الـ ـمـ ـق ــام ــة اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا م ـ ــن ع ــام
 2018والخاصة بالطعن على
الـ ـ ـق ـ ــرارات اإلداريـ ـ ـ ــة (وظ ــائ ــف
إش ــراف ـي ــة ،وع ـق ــوب ــة ،وتـقـيـيــم

ك ـ ـفـ ــاء ة ،ودع ـ ـ ــاوى م ـت ـنــوعــة)،
وذل ـ ـ ـ ــك عـ ـ ــن ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــاوى ال ـت ــي
ب ـ ــاش ـ ــره ـ ــا ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوزارة ،ع ــدا
التي يباشرها قسم الشؤون
ال ـقــانــون ـيــة بـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـعــامــة
للتعليم الخاص.
وأض ــاف ،أمــا فيما يخص
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــاوى ال ـ ـمـ ــرفـ ــوعـ ــة ضــد
ال ـ ــوزارة بـشــأن قـ ــرارات شغل
ال ــوظ ــائ ــف اإلش ــرافـ ـي ــة خــال
الـفـتــرة مــن أول يـنــايــر 2018
وحتى  2021فقد بلغ عددها
 139دعــوى ،وصــدرت أحكام
لـمـصـلـحــة الـ ـ ـ ــوزارة ف ــي 131
مـنـهــا ،بينما ص ــدرت أحـكــام
نـ ـه ــائـ ـي ــة ض ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فــي
دعــوي ـيــن مـنـظــورتـيــن حاليا
أم ـ ــام م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ،أمــا
بـ ــاقـ ــي الـ ـ ــدعـ ـ ــاوى فـ ـم ــا زالـ ــت
متداولة.
وذك ـ ـ ـ ــر أن هـ ـ ـن ـ ــاك ق ـض ــاي ــا
خ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـع ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى
ق ـ ـ ــرارات ح ــرم ــان الـ ـط ــاب مــن
االمـ ـتـ ـح ــان ــات ن ـت ـي ـجــة ث ـبــوت
ار تـكــاب المخالفات المتعلقة
بالغش والئحة االمتحانات،
قد تجاوز عددها  630دعوى،
وجميع األحكام التي صدرت
فيها كانت لمصلحة الوزارة،

علي المضف

سـ ـ ــوى حـ ـك ــم وحـ ـي ــد م ـن ـظــور
حاليا أمام «التمييز».
ولفت إلى أن هناك دعاوى
أخ ــرى تـتـعـلــق ب ـق ــرار مجلس
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة وحـ ـك ــم
الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة بشأن
ب ــدل ال ـس ـكــن لـلـمـعـلـمــات غير
الكويتيات (المتعاقدات) ،وقد
تـجــاوز عــددهــا  5000دعــوى،
وق ــد تــواتــر ق ـضــاء «الـتـمـيـيــز»
ع ـ ـلـ ــى وقـ ـ ـ ــف نـ ـ ـف ـ ــاذ األحـ ـ ـك ـ ــام
الصادرة فيها ضد الوزارة.
وتــابــع أنــه تـجــدر اإلش ــارة
الــى ان االح ـكــام الـتــي صــدرت
م ـ ــؤخ ـ ــرا ف ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع ه ــذه

الدعاوى من «التمييز» جاء ت
في مصلحة الوزارة ،مما وفر
على خزانة الدولة مبالغ مالية

تقارب نحو  50مليون دينار.
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـض ــف إل ـ ـ ــى أن
الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـس ــاب ـق ــة خــاصــة

بالقضايا التي باشرها قطاع
الشؤون القانونية بــالــوزارة،
عدا القضايا الخاصة باالدارة

الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ـخـ ــاص،
والتي يباشرها قسم الشؤون
القانونية بـ «التعليم الخاص».

الصقعبي :نستغرب عدم تجديد صندوق العازمي لـ ةديرجلا  :المؤشرات تؤكد
التنمية لقرض «االئتمان»
استمرار التأزيم مع الحكومة
•

«احتياطي الصندوق تجاوز  3.8مليارات دينار وأرباح السنة تجاوزت  500مليون»
أع ـ ــرب الـ ـن ــائ ــب د.عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـص ـق ـع ـبــي عــن
استغرابه مما يتردد عن عزم الصندوق الكويتي
للتنمية وقف تجديد قرض بنك االئتمان بقيمة 500
مليون دينار والذي حصل عليه البنك قبل  14سنة.
وأوض ــح الصقعبي فــي تصريح بمجلس األمــة
أمس أنه تقدم بسؤال برلماني للوقوف على صحة
هذه المعلومة (الخطيرة) ،كما سيجتمع خالل األيام
المقبلة مع المسؤولين عن هذا الملف من أجل حسم
هذا الموضوع.
وأضاف أنه «في الوقت الذي نتحدث عن مشكلة
شح السيولة في بنك االئتمان ومحاولة معالجتها
نتفاجأ بهذا األمــر خاصة أن القرض المشار إليه
مـحـســوب ضـمــن الـمـيــزانـيــة الـمـخـصـصــة لتمويل
مساكن المطالع وجنوب عبدالله المبارك ،وتحديدا
تمويل أكثر من  12ألف أسرة تسلمت أذونات البناء
في شهري مارس وأبريل الماضيين».
وبـيــن الصقعبي أن «ه ــذا الـتــوجــه سـيــؤدي إلى
تعطيل الدفعات المالية ألكثر من  7142أسرة من
ً
أصل  12ألف أسرة» ،مؤكدا أن «هذا األمر غير مقبول
وال يمكن السماح به».
ول ـفــت الصقعبي إل ــى أن «ال ـص ـنــدوق الكويتي
يتباهى في تقاريره الرسمية المنشورة والبيانات
المالية بأنه نجح في إعادة جدولة قروض معظم

ال ـ ـ ــدول خ ـ ــال ج ــائ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا» ،م ـت ـس ــائ ــا :أي ــن
الصندوق من أزمــة اإلسـكــان في الكويت ومعاناة
المواطنين فــي اإلس ـكــان ،الــذيــن لــم يــأخــذوا جــزءا
من تعاطفك؟
وأش ــار إل ــى أن «ال ـقــرض لـيــس قــرضــا حسنا أو
مـنـحــة بــل ق ــرض ت ـجــاري اسـتـفــاد مـنــه الـصـنــدوق
واستثمر أمواله فيه» ،مبينا أنه «حتى تاريخ اليوم
دفع بنك االئتمان وفق التقارير المنشورة أكثر من
 140مليون دينار للصندوق فائدة على هذا القرض
وبواقع  10ماليين سنويا ،بنسبة .»%2
وقال الصقعبي إن «التعذر بااللتزامات لرفض
ت ـجــديــد ه ــذا ال ـق ــرض ،م ـ ــردود عـلـيــه ب ــأن رأس ـمــال
الصندوق يبلغ ملياري دينار ،واالحتياطي العام
للصندوق تجاوز 3.8مليارات دينار ،كما أن أرباح
ال ـص ـنــدوق خ ــال ه ــذه الـسـنــة فـقــط ت ـج ــاوزت 500
مليون دينار».
وتـ ـس ــاءل :أي ال ـت ــزام ــات أه ــم م ــن الـتـخـفـيــف من
معاناة أبناء الشعب الكويتي؟ وما الرسالة التي
تريدون إيصالها للناس؟ ولماذا يتم تحدي مشاعر
المواطن؟ وأعــرب الصقعبي عن رفضه أن يتحول
صـنــدوق التنمية أو غـيــره مــن الـجـهــات إلــى دولــة
داخل الدولة ،وأن يغرد في واد والمجتمع الكويتي
واد آخر.
ومعاناة اإلسكان في ٍ

ليس من طبعي التراجع عن االستجواب وسبق أن قدمت استجوابات
●

عبدالعزيز الصقعبي

تحصين
رئيس
الوزراء أمر
غير مقبول

فهد التركي

قال النائب حمدان العازمي،
إن المؤشرات السياسية تؤكد
اسـتـمــرار الـتــأزيـ ّـم مــع الحكومة
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،م ـ ـح ـ ــذرا إيـ ــاهـ ــا مــن
«إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار م ـ ــراسـ ـ ـي ـ ــم ض ـ ـ ـ ــرورة
خــال فترة عطلة مجلس األمــة
الصيفية ،خاصة أن المجلس في
ّ
ّ
خضم عمله ،وال يوجد حل أو ما
يستدعي إصدار هذه المراسيم».
وأك ــد ال ـعــازمــي ،فــي تصريح
ل ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،انـ ـ ــه والـ ـ ـن ـ ــواب
سيتصدون لتلك الممارسات؛
ألنـ ـه ــا ال ت ـت ـصــف ب ــالـ ـض ــرورة،
وأنـ ـ ــه م ـس ـت ـمــر ف ــي اس ـت ـجــوابــه
لـنــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر،
مــوضـحــا أن ــه سـيـحـمــل مـحــاور
مـسـتـحـقــة ،وي ـك ــون مضمونها
الـجـهــات الحكومية الـتــي تتبع

حمدان العازمي

وزيــر الــدفــاع ،والتي توجد بها
مخالفات جسيمة.

تفنيد المحاور
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :لـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس مـ ــن

ط ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ــع ع ــن
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــواب ،وس ـ ـبـ ــق أن
قدمت استجوابات لــوزراء
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ،وبــالـنـسـبــة
الستجواب وزير الدفاع فأنا
عضو في لجنة الميزانيات،
ولمست وجــود المخالفات
ال ـك ـب ـي ــرة سـ ـ ــواء ك ــان ــت فــي
وزارته أو المؤسسات التي
تـتـبــع ال ــوز ُي ــر نـفـســه ،لــذلــك
البد من أن أمكن من تقديم
هـ ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ،وع ـلــى
ال ـ ــوزي ـ ــر صـ ـع ــود ال ـم ـن ـصــة
لتفنيد محاوره».
وأشار إلى أن «المؤشرات
تؤكد أن التأزيم سيستمر
فــي ظــل الحكومة الحالية،
ومــع وجــود رئيس ال ــوزراء
ال ــذي يسعى ال ــى تحصين
نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــه ،وهـ ـ ـ ـ ــو أمـ ـ ـ ـ ــر غ ـي ــر
مقبول».

الصيفي ندعم الجابر
الصالح لتقييم أمالك الدولة
في استرداد األموال المسروقة مع مكاتب الخبرة

قال النائب الصيفي الصيفي:
ندعم إجراءات وزير الدفاع الشيخ
حـمــد جــابــر الـعـلــي فــي اس ـتــرداد
األموال المسروقة ،وتزويد هيئة
نزاهة بجميع الحسابات.
وأضاف الصيفي في تصريح:
ن ـط ــال ــب ب ـم ــزي ــد م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات
واسترداد عموالت اليوروفايتر،
ك ـم ــا ن ـط ــال ــب ال ــدول ــة بـ ــأن تـضــع
يدها على أمالك من سرق األموال
الـ ـع ــام ــة ،والبـ ـ ــد م ــن إعـ ـ ــادة تـلــك
االموال لخزينة الدولة لسد العجز
الذي تدعيه الحكومة.

قدم النائب د .هشام الصالح اقتراحا برغبة
نص على «قيام الحكومة بحصر وإعادة تقييم
أمالك الدولة بصفة شمولية وفق أصول علمية
واقتصادية بالتعاون مع مكاتب خبرة وشركات
متخصصة في هذا المجال سعيا إلى تحقيق
االس ـت ـف ــادة ال ـم ـث ـلــى م ــن ه ــذه األم ـ ــاك لـتـعــزيــز
تصنيف الكويت االقتصادي لدى المؤسسات
الدولية ،ودعم اإلصالح المالي في اتجاه معالجة
ع ـجــز ال ـم ــوازن ــة والـتـفـعـيــل األف ـض ــل لـمـشــاريــع
التخصيص والشراكة».
وب ـي ــن ال ـص ــال ــح ف ــي اقـ ـت ــراح «وافـ ـ ــق مجلس
الصيفي الصيفي

الخليفة يسأل عن زيادة أسعار
اشتراكات المراسي البحرية
قـ ـ ــدم الـ ـن ــائ ــب م ـ ـ ـ ــرزوق ال ـخ ـل ـي ـف ــة سـ ــؤاال
بــرلـمــانـيــا ال ــى وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة وزيـ ــر الــدولــة
لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة واالسـتـثـمــار خليفة
ح ـم ــادة ب ـش ــأن زيـ ـ ــادة أس ـع ــار االش ـت ــراك ــات
للمراسي البحرية والبرية للقوارب بنسبة
ت ــزي ــد ع ـلــى  %100م ـق ــارن ــة ب ــاالش ـت ــراك ــات
السابقة.
وقـ ـ ــال ال ـخ ـل ـي ـفــة فـ ــي سـ ــؤالـ ــه :مـ ــا ال ـس ـنــد
القانوني؟ وما اآللية المتبعة في إبرام العقد
بـيــن شــركــة الـنـقــل ال ـعــام والـشــركــة الخاصة
للخدمات البحرية واللوجستية إلدارة ميناء
رأس األرض وتحصيل الرسوم عن اشتراكات
المراسي وباقي الخدمات المقدمة؟ وما المدة
الزمنية لـهــذا الـعـقــد؟ مــع تــزويــدنــا بصورة
ضوئية من هذا العقد.
وت ــاب ــع :م ــن ه ــم مـ ــاك ال ـش ــرك ــة ال ـخــاصــة
للخدمات البحرية واللوجستية وحصصهم
فــي ه ــذه الـشــركــة وأع ـضــاء مجلس إدارت ـهــا
الـحــالـيــون؟ وم ــا الـضــوابــط الـتــي وضعتها
الشركة الخاصة لــزيــادة أسـعــار اشتراكات
المراسي البحرية والبرية والرسوم بشكل
عام في ميناء رأس األرض؟ وكم تبلغ نسبة

الزيادة التي تمت مقارنة بالعقد السابق بين
شركة النقل العام والمشتركين؟ وما السند
القانوني في هذه الزيادة؟
وأضاف :ما السبب الذي دعا شركة النقل
العام إلبرام هذا العقد؟ وما دور شركة النقل
الـعــام وصالحياتها بعد إب ــرام هــذا العقد؟
ً
ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـش ــرك ــة ال ـخ ــاص ــة ل ـيــس لــديـهــا
عمالة إلدارة هــذا الـمــرفــق وعـلــى الــرغــم من
ذلك فإن شركة النقل العام هي التي تتحمل
دفع رواتب هذه العمالة الموجودة في هذا
المرفق حاليا.
وت ــاب ــع :ه ــل ت ــم أخ ــذ ال ـمــواف ـقــات الــازمــة
مــن الـجـهــات المختصة إلب ــرام ه ــذا العقد؟
ً
علما بأن شركة النقل العام مملوكة للدولة
بالكامل و تـســري عليها القوانين الرقابية
والمالية للدولة ،مع تزويدنا بصورة ضوئية
عن هذه الموافقات ،وما الخدمات المقدمة من
الشركة الخاصة للمشتركين في المراسي
البحرية والـبــريــة؟ مــع تحديد قيمة رســوم
هذه الخدمات بالتفصيل.

الوزراء مؤخرا على إعادة النظر في الئحة أسعار
إيجارات أراضي ومباني أمالك الدولة ،ويتجاوب
هذا القرار مع مطلب مستحق ال تخفى أهميته
على أكثر من صعيد؛ ذلك أن إعادة تقييم أمالك
ال ــدول ــة حـتــى تـتـنــاســب مــع سـعــر ال ـســوق ليس
من شأنه تعزيز تصنيف الكويت االقتصادي
لــدى المؤسسات الدولية فقط ولكنه قبل ذلك
سيساهم في تعزيز ميزانية الدولة وفي التحفيز
عـلــى إن ـجــاز مـشــاريــع الـتـخـصـيــص وال ـشــراكــة،
ويـشـكــل كــذلــك بــدايــة الـقـضــاء عـلــى المخالفات
والتعديات على تلك األراضي».

ةديرجلا
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تكليف «االعتماد األكاديمي» صياغة رؤية لتنويع مخرجات التعليم
الفارس :مناقشتها في االجتماع التنسيقي المقبل
أحمد الشمري

كـ ـش ــف وزيـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط وزي ـ ــر
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي د .م ـح ـمــد
ال ـ ـفـ ــارس ،ع ــن ت ـك ـل ـيــف ال ـمــديــر
العام للجهاز الوطني لالعتماد
األك ـ ــادي ـ ـم ـ ــي وض ـ ـم ـ ــان ج ـ ــودة

ً
قبول  1336طالبا
في خطة الشواغر الداخلية
اعتمد وزير النفط وزير التعليم العالي د .محمد الفارس
ً
قبول  1336طالبا وطالبة في خطة الشواغر للبعثات الداخلية
للعام الدراسي .2022/2021
وق ــال األم ـيــن ال ـعــام لــأمــانــة الـعــامــة لمجلس الـجــامـعــات
الخاصة بالتكليف عمر الكندري ،في تصريح صحافي أمس،
إن خطة الشواغر للبعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس
والدبلوم لوزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2022/2021
ً
وللحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها وأيضا للطلبة
الحاصلين على الثانوية اإلنكليزية في عامي 2020/2019
و.2022/2021

ال ـت ـع ـل ـي ــم د .حـ ـم ــد الـ ـع ــدوان ــي
بالتنسيق مــع بعض الجهات
ال ـم ـع ـن ـي ــة ذات االخـ ـتـ ـص ــاص،
لصياغة رؤية مشتركة قصيرة
ال ـ ـمـ ــدى ل ـم ـعــال ـجــة ال ـت ـح ــدي ــات
الحالية حــول تحديث وتنويع
مخرجات التعليم ،بما ينسجم
مـ ــع م ـت ـط ـل ـب ــات سـ ـ ــوق ال ـع ـم ــل،
عـلــى أن ت ـعــرض فــي االجـتـمــاع
التنسيقي المقبل لمناقشتها.
وقال الفارس ،خالل االجتماع
الـتـنـسـيـقــي ال ـثــانــي ،ال ــذي عقد
ل ـم ـنــاق ـشــة ت ـح ــدي ــث م ـخــرجــات
الـتـعـلـيــم ورب ـط ـه ــا بـمـتـطـلـبــات
سـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،صـ ـب ــاح أمـ ــس؛
لـتـقــديــم ال ــرؤي ــة الـمـشــار إلـيـهــا،
إنــه «سيتم وضــع رؤي ــة طويلة
المدى يراعى فيها ما تم طرحه
ف ــي االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الــوط ـن ـيــة
لـلــوظــائــف ل ـمــواء مــة مـخــرجــات
ال ـت ـع ـل ـيــم م ــع م ـت ـط ـل ـبــات ســوق
ال ـع ـمــل ،ع ـلــى أن ي ـتــم رف ــع هــذه
الرؤية إلى مجلس الوزراء».
وقـ ـ ّـدم األم ـيــن ال ـعــام لألمانة

المكراد استقبل وفد الجمعية البحرية

ً
المكراد مستقبال أعضاء الجمعية أمس
استقبل رئـيــس قــوة االط ـفــاء العام
ال ـف ــري ــق خ ــال ــد ال ـم ـك ــراد ص ـب ــاح امــس
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة س ـع ــود
ال ـع ــوض ــي وأع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس االدارة
بـمـنــاسـبــة اش ـه ــار الـجـمـعـيــة وتـقــديــم
الـعـضــويــة الـشــرفـيــة لـلـفــريــق الـمـكــراد
فيها.

ورحــب المكراد بالضيوف ،مشيدا
ب ــدور الـجـمـعـيــة االجـتـمــاعــي وتـعــزيــز
وتنمية الثقافة البحرية بوطننا ،مؤكدا
ح ــرص ق ــوة االط ـف ــاء ال ـع ــام عـلــى دعــم
الجمعية لتحقيق غاياتها االجتماعية
النبيلة والهامة.

جانب من االجتماع التنسيقي الثاني أمس
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى
ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط د .خـ ــالـ ــد مـ ـه ــدي،
خــال االجـتـمــاع ،عــرضــا مرئيا
بعنوان «االستراتيجية الوطنية
لـلــوظــائــف» الـتــي تـعــالــج أربـعــة
مـ ـح ــاور رئ ـي ـس ـيــة هـ ــي :الـ ــرأس
المال البشري ،والقطاع العام،
وال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ،والـحـمــايــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
اسـ ـتـ ـخ ــدام ن ـ ـمـ ــاذج االق ـت ـص ــاد
السلوكي في دراسة السياسات
ال ـع ــام ــة ،وخ ــرج ــت الـ ــدراسـ ــة بـ
 14س ـيــاســة ع ــام ــة تـفـصـيـلـيــة،

مجلس الجامعة يناقش خطة
العودة للدراسة باجتماعه المقبل
كشف األمين العام لجامعة الكويت باإلنابة،
ال ـم ـت ـحــدث الــرس ـمــي بــاس ــم ال ـجــام ـعــة د .مــرضــي
العياش أن خطة العودة النهائية للدراسة للعام
الجامعي الجديد  2022/ 2021بصدد العرض على
مجلس الجامعة في اجتماعه القادم المزمع عقده
األسبوع المقبل.
وأضاف العياش ،في تصريح ،أنه سبق لمجلس
الجامعة في اجتماعه الثالث بأبريل الماضي أن
اطلع على التقرير النهائي للجنة «وضع خطة وآلية
ً
لعودة طلبة الجامعة للدراسة التقليدية» ،موضحا
أنه تم اعتماد الخطة والموافقة على عودة الدراسة
التدريجية للعام الجامعي  2022-2021شريطة
موافقة السلطات الصحية مع التوصية باستعجال
تطعيم األساتذة والطلبة.
وأب ــدى حــرص الجامعة على مــراجـعــة الخطة
ً
بشكل دوري في ضوء المستجدات الصحية ،ووفقا
لتعليمات مجلس الـ ــوزراء بـهــذا الـصــدد لما فيه
مصلحة طلبة الجامعة والحفاظ على سالمتهم.

لمعالجة االخ ـت ــاالت ال ـتــي تم
تشخيصها في المحاور األربعة
السابقة.
ون ــاق ــش االج ـت ـم ــاع م ــواء م ــة
م ـخ ــرج ــات ال ـت ـع ـل ـيــم م ــع س ــوق
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة الـ ـجـ ـه ــات
ال ـم ـخ ـت ـصــة ،وال ـت ــرك ـي ــز عليها
بـ ـ ــاع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارهـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادرة ف ــي
برنامج عمل الحكومة للفصل
ال ـت ـش ــري ـع ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس ع ـش ــر،
وإح ـ ـ ـ ـ ـ ــدى سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات الـ ـخـ ـط ــة
اإلنـ ـم ــائـ ـي ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ،وت ــرت ـك ــز
ال ـ ـمـ ــواء مـ ــة ع ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل مــع

دي ـ ـنـ ــام ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــة سـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل
والـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة إلـ ـ ـ ــى دي ـن ــام ـي ـك ـي ــة
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج األك ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ــي
مؤسسات التعليم ،مع التأكيد
عـلــى أهـمـيــة أن ت ـكــون م ـهــارات
س ـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل م ـت ـض ـم ـن ــة فــي
البرامج األكاديمية ،كما تم طرح
المؤشرات الدولية ذات العالقة
في مستوى رأس المال البشري
في الكويت.
يذكر أن االجتماع التنسيق
الـثــانــي عـقــد بــرئــاســة ال ـفــارس،
ومـشــاركــة ممثلين مــن وزارتــي

الـ ـت ــربـ ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي،
ومجلس الجامعات الحكومية،
وج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وال ـه ـي ـئ ــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والتدريب ،ومجلس الجامعات
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،ومـ ـعـ ـه ــد الـ ـك ــوي ــت
ل ــأب ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة ،وال ـج ـهــاز
الــوط ـنــي لــاعـتـمــاد األكــادي ـمــي
وضمان جودة التعليم ،وديوان
الخدمة المدنية ،والهيئة العامة
للقوى العاملة ،واألمانة العامة
ل ـل ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط
والتنمية.

األصفر :محاسبة العابثين باألمن واالستقرار

ً
َّكرم القيادات األمنية بمحافظة حولي تقديرا لجهودهم

●

كشف المدير ا لـعــام للهيئة العامة للبيئة ورئيس
مجلس اإلدارة الشيخ عبدالله األحمد عن توجه إلنشاء
مصنعين إلى ثالثة مصانع إلعادة تدوير اإلطارات في
منطقة السالمي في القريب العاجل.
وقال األحمد ،في تصريح للصحافيين ،صباح أمس،
على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة والصندوق
ال ــوطـ ـن ــي ل ــرع ــاي ــة وت ـن ـم ـي ــة الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة
والمتوسطةلدعم المبادرين وأصحاب المشاريع التي
تخدم البيئة ،إنه سيتم األخذ بعين االعتبار استمرارية
هذه المصانع ضمن الدورة االقتصادية بما ال يقل عن
 5إلى  10سنوات.
ً
ً
وأوضــح أن هناك عــددا كبيرا من المشاريع البيئية
الـتــي يمكن أن ينفذها أصـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
والـمـتــوسـطــة ضـمــن الـقـطــاعـيــن الـصـنــاعــي وال ــزراع ــي،
منها صناعات إعادة التدوير وتجميع النفايات وإعادة

خريطة طريق
وعــن التعامل مــع اإلطـ ــارات ،أكــد أنــه تــم وضــع خريطة
طريق واضحة المعالم للتعامل مع ذلك ،وفي حال رغبت
إحــدى الـشــركــات المتوسطة أو الصغيرة المساهمة في
الدخول بها وفق االشتراطات الموضوعة فسيتم دعمها
بشكل كامل.
وأوض ــح أن أحــد أسـبــاب نقل اإلط ــارات مــن أرحـيــة إلى
السالمي هــو تسليم األرض للمؤسسة الـعــامــة للرعاية
السكنية ،إضافة إلى دواعي أمنية لتقليل نسبة الحرائق
وتأمين المنطقة ،حيث تم نقلها لمنطقة السالمي وهي
ً
محكمة أمنيا ومسورة وذات حفر تتوافق مع معايير قوة
اإلطفاء العام.

زار مـحــافــظ حــولــي عـلــي األص ـفــر مبنى مديرية
أمن محافظة حولي ،وكــان باستقباله المدير العام
لـلـمــديــريــة ال ـل ــواء عـبــدالـلــه الـعـلــي لـتـكــريــم ع ــدد من
ً
القيادات األمنية تقديرا لجهودهم المبذولة.
وأشــاد محافظ حولي خالل كلمة ألقاها بجهود
رجال األمن ،وثمن الدور الكبير الذي قاموا به خالل

ً
وأضــاف أن التعامل مع هــذه اإلط ــارات يتم حاليا عبر
مصنع موجود في المنطقة تبلغ قدرته االستيعابية 3500
إطــار ،في حين ينتج السوق المحلي نحو  3000إطار ما
ً
يعني أنه يتم التعامل مع  500إطار يوميا مما تم تخزينه
ً
في منطقة السالمي .وأوضــح األحمد أنه وفقا للمخطط
الهيكلي للدولة تم تخصيص جــزء من منطقة السالمي
كمكان لمشاريع إعادة تدوير المخلفات.
ً
ً
وقـ ــال إن ه ـنــاك ت ـع ــاون ــا م ـش ـتــركــا م ــع الـهـيـئــة الـعــامــة
للصناعة ومع صندوق المشاريع الصغيرة ضمن تكامل
واضح بين جهات الدولة ،للعمل على تنفيذ مشاريع إعادة
التدوير والحد من المرادم الموجودة في الدولة ،التي تهدر
ً
يوميا ما يقارب  1000متر مربع من األراضي في البالد في
ردم النفايات وهذا ما يجب عدم السماح به في المستقبل.
بدوره ،قال مدير الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة عادل الحساوي ،إن «عقد هذه االتفاقيات يهدف
إلى خلق بيئة استثمارية متكاملة ،لتسهيل اإلجراءات أمام
المبادرين وأخذ حصة من اإلقتصاد الوطني».

«الزكاة» :منح للمستفيدين من «بنك الطعام» :مكانة بارزة
المساعدات
للدراسة بـ «التطبيقي» للكويت في العمل الخيري
ً

العازمي :التسجيل إلكترونيا من  5إلى  16الجاري
ً
تزامنا مع ذكرى منح األمير الراحل لقب قائد العمل اإلنساني
أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام فــي
بيت الزكاة باإلنابة د .ماجد
العازمي ،أن البيت ،وبالتعاون
م ــع ا ل ـه ـي ـئــة ا ل ـع ــا م ــة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،فتح باب
المنح الــدراسـيــة المخصصة
لـ ـلـ ـح ــاصـ ـلـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـهـ ــادة
الثانوية العامة من أبناء أسر
الـمـسـتـفـيــديــن م ــن م ـســاعــدات
بيت الزكاة.
وقال العازمي ،في تصريح،
أمـ ــس ،إن ه ــذه ال ـم ـنــح ج ــاء ت
م ـ ــن ش ـ ـعـ ــور الـ ـبـ ـي ــت بــأه ـم ـيــة
ال ـت ـح ـص ـيــل ال ـع ـل ـم ــي ل ـه ــؤالء
األب ـ ـ ـنـ ـ ــاء م ـ ــن أجـ ـ ــل تــأه ـي ـل ـهــم
للعمل ،وتـحــويــل أســرهــم من
أسـ ــر طــال ـبــة ل ـل ـم ـســاعــدة إلــى
أسر مكتفية الدخل ،موضحا
أنـ ـ ــه يـ ـح ــق لـ ـم ــن ه ـ ــو ح ــاص ــل
عـ ـل ــى ش ـ ـهـ ــادة الـ ـث ــان ــوي ــة مــن
أبناء أسر المستفيدين الذين
لديهم ملفات في بيت الزكاة
ت ـقــديــم ط ـلــب ال ـح ـص ــول على
ه ــذه ال ـم ـنــح ،مــن خ ــال موقع
بيت الزكاة على اإلنترنت من
 5إل ــى  16ال ـج ــاري ،مــؤكــدا أن
هذه الطلبات تخضع لشروط
الـقـبــول المعتمدة ل ــدى هيئة
التطبيقي.

ماجد العازمي

وش ـ ـ ـكـ ـ ــر ال ـ ـقـ ــائ ـ ـم ـ ـيـ ــن ع ـل ــى
«ال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـقـ ــي» ،لـ ـتـ ـع ــاونـ ـه ــم
المستمر مع بيت الزكاة للقيام
بواجبه الخيري واإلنساني.

تحتفل الكويت في التاسع
م ـ ــن س ـب ـت ـم ـب ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،فــي
ال ــذك ــرى الـســابـعــة لـمـنــح أمير
الكويت الراحل الشيخ صباح
األح ـمــد ،طـيــب الـلــه ث ــراه ،لقب
قائد العمل اإلنساني من قبل
منظمة األمم المتحدة في عام
 ،2014نظرا لجهوده الـبــارزة
ف ــي مـ ـج ــال ال ـع ـم ــل اإلن ـس ــان ــي
واإلغاثة في شتى بقاع األرض،
و ت ـكــر يــم ا ل ـكــو يــت بتسميتها
مركزا للعمل اإلنساني ،في ظل
تواصل مسيرة العمل الخيري
الكويتي حول العالم.
واسـ ـ ـت ـ ــذك ـ ــر ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
مجلس إدارة البنك الكويتي
لـ ـلـ ـطـ ـع ــام واإلغـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــة م ـش ـعــل
األنـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاري ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
صحافي ،الــدور الحافل الذي
قام به سمو أمير البالد الراحل
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد على
الصعد الخيرية واإلنسانية
واإلغـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي وضـ ـع ــت
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي مـ ـك ــان ــة ب ـ ـ ــارزة
ومـ ـهـ ـم ــة ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ل ـت ـك ــون
ً
مركزا للعمل الخيري ،واختيار
ً
سـ ـ ـم ـ ــوه ،رح ـ ـمـ ــه الـ ـ ـل ـ ــه ،قـ ــائـ ــدا
ً
إنسانيا من قبل منظمة األمم

ال ـم ـت ـحــدة ،وال ـ ــذي ح ـمــل على
عاتقه تأسيس د عــا ئــم العمل
اإلنساني المثمرة.
وأش ـ ــاد األنـ ـص ــاري بــالــدور
الـبــارز ال ــذي يـقــوم بــه صاحب
ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـبـ ــاد ال ـش ـيــخ
نـ ـ ـ ــواف األحـ ـ ـم ـ ــد ،بــاس ـت ـك ـمــال
مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ال ـ ـخ ـ ـيـ ــري
واإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ال ـك ــوي ـت ــي ح ــول
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،الـ ـ ـ ــذي ج ـب ـل ــت عـلـيــه
ً
الكويت قيادة وحكومة وشعبا
مــن األزل ،كذلك الجهود التي
ي ـق ــوم ب ـهــا س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ مشعل األحمد في هذا

سفارة قرغيزيا تشيد
بجهود «الصفا»
ً
تقديرا للجهود الخيرية
التي تبذلها الجمعية في
مجال تنفيذ المشاريع
التنموية والصحية
والتعليمية ،تلقت جمعية
الصفا الخيرية اإلنسانية
برقية شكر وتقدير من
السفارة القيرغيزية في
الكويت.
ّ
وعبر رئيس مجلس إدارة
الجمعية محمد الشايع
عن «الشكر واالعتزاز لهذا
التكريم ،الذي يؤكد أن
العمل الخيري الكويتي
أضحى موضع تقدير
على الصعيدين المحلي
ً
والعالمي» ،مؤكدا أن
«الكويت كانت وستظل
أيقونة للعمل اإلنساني
والتطوعي في ظل قيادة
سمو أمير البالد وولي
عهده األمين».
بدوره ،قام نائب رئيس
مجلس إدارة الجمعية
د .محمد السيف
بزيارة لسفير قرغيزيا
في الكويت ،عظمات
قاراغولوف ،للتعبير عن
خالص الشكر له على
اإلشادة بجهود الجمعية،
والتسهيالت التي تقدمها
السفارة لتسريع وتيرة
اإلنجازات الخيرية.

ً
محافظ حولي متوسطا المكرمين
الـفـتــرة الـمــاضـيــة وأث ـم ــرت ضـبــط ع ــدد مــن مصانع
الخمور واشخاص مطلوبين للعدالة.
كما شدد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون
على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار
ال ـب ــاد وعـ ــدم إف ـس ــاح ال ـم ـجــال لـمــن ي ـح ــاول تــرويــع
المواطنين والمقيمين في المحافظة.

الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع «المشروعات الصغيرة» لدعم المبادرين
عادل سامي

سلة أخبار

«دعم المخترعين» :العودة
للمدارس ضرورية للطلبة

«البيئة» :إنشاء  3مصانع إلعادة تدوير اإلطارات بالسالمي
االستخدام ومصانع األكياس الصديقة للبيئة وغيرها،
إلى جانب المشاريع الزراعية والمبادرات الخاصة بإثراء
الغطاء النباتي في البالد.

محليات

الجانب ،في ظل تبوؤ الكويت
ري ـ ــادة ال ـع ـمــل ال ـخ ـيــري ،ال ــذي
بات من الركائز األساسية التي
جبل عليها المجتمع الكويتي.
وذكر أن مجلس إدارة البنك
الكويتي للطعام ،وهو يستذكر
ب ـك ــل ف ـخ ــر واعـ ـ ـت ـ ــزاز ال ـم ـكــانــة
البارزة والحافلة لدولة الكويت
في العمل الخيري واإلنساني
واإلغاثي ،يؤكد أنه سيواصل
استكمال تلك المسيرة الرائدة،
من خالل المشاريع والمبادرات
واألنشطة التي يقوم بها في
داخـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت ،وت ـس ـت ـهــدف
عـ ـ ـش ـ ــرات األس ـ ـ ـ ــر ال ـم ـت ـع ـف ـف ــة،
وال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــن ،واألرام ـ ـ ـ ـ ـ ــل،
وغ ـيــرهــا م ــن ال ـف ـئ ــات ،والـ ــذي
يأتي من فيض العطاء والتبرع
من أهــل الكويت الذين جبلوا
ً
عـلــى الـعـمــل ال ـخ ـيــري ،مثمنا
تعاون ودعم عدد من الجهات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق فــي
الجوانب الخيرية واإلنسانية
وال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة فـ ــي م ــواص ـل ــة
مسيرة الخير والعطاء لدولة
الكويت الحبيبة.

األحمد والحساوي عقب توقيع مذكرة تفاهم أمس
(تصوير عبدالله الخلف)

«الكويت التقنية» تنظم ندوة
«األمن السيبراني»
بالتعاون مع السفارة الهندية

مشاركون في ندوة األمن السيبراني
استضافت كلية الكويت التقنية ندوة "األمــن السيبراني "101
بــالـتـعــاون مــع الـسـفــارة الهندية بالكويت وجمعية المهندسين
الهندية  -فرع الكويت.
حضر الندوة السفير الهندي سيبي جــورج ،والسكرتير األول
للثقافة والقنصلية والتعليم د .فينود جايكواد ،وممثل جمعية
المهندسين د .ماهيندرا .وتم نقل الندوة في بث مباشر على قنوات
التواصل االجتماعي الرسمية للسفارة الهندية.
وأشاد السفير جورج بأهمية الندوة ،كما شكر إدارة كلية الكويت
التقنية على حسن االستضافة والتنظيم.
بدوره ،أشاد رئيس مجلس أمناء الكلية مشاري بودي ،خالل
كلمته التي ألقاها ،بأهمية األمن السيبراني وأهمية تدريسه بشكل
ً
موسع في الكويت ،مشيرا إلى المخاطر التي قد تواجه الشركات
الخاصة أو الحكومية في قرصنة المعلومات وإختراقها.
وشارك في الندوة عدد من المحاضرين المتخصصين في مجال
األمــن السيبراني ،وكبير محللي أمــن المعلومات فــي المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية علي العنزي ،ونور محمد.

أكدت أمينة الصندوق في
الجمعية الكويتية لدعم
المخترعين واالبتكار،
شيخة القطان ،أن خطة
العودة إلى الدراسة
التقليدية بالحضور في
المدارس ،المقررة في
أكتوبر المقبل ،يجب أن
تتواكب مع خطة تطوير
التعليم اإللكتروني،
وأال يتم النظر إلى نظام
التعليم "أونالين" على أنه
نظام انتهى أو اضطراري
فقط.
وقالت القطان ،في تصريح
لها ،إن مدارس المستقبل
ستكون إلكترونية كمسار
طبيعي للتطور في العالم
الرقمي ،الفتة إلى ضرورة
االستفادة من تجربة
التعليم عن ُبعد ،وتعويض
الفاقد التعليمي في الفترة
المقبلة.
وأضافت أن قرار العودة
إلى المدارس سليم في ظل
وجود إجراءات احترازية
كفيلة بجعل العام الدراسي
ً
آمنا وال مخاوف على
صحة الطلبة ،مؤكدة أن
العودة باتت ضرورية من
جميع النواحي ،وتصب
في مصلحتهم.

زخات من «بيرساوس»
تدخل الغالف الجوي اليوم
قال الفلكي الكويتي عادل
السعدون ،إن زخات من
شهب «بيرساوس» تدخل
الغالف الجوي اليوم،
وتشاهد في سماء الكويت
والعالم ،مشيرا إلى أن
أفضل وقت لمشاهدتها بين
الساعة  8و 9مساء حتى
طلوع الفجر ،وموقعها يكون
في اتجاه الشمال الشرقي
من السماء في المجموعة
النجمية بيرسيوس.
وأضاف السعدون ،في
تصريح لـ«كونا» ،أمس ،أن
هذه الشهب بدأت تدخل
الغالف الجوي في الخامس
من سبتمبر الجاري حتى 21
منه لكن ذروة عدد الشهب
تكون اليوم ،ويتراوح عدد
القادمة  5شهب بالساعة.
وذكر أن هذه الشهب عبارة
عن غبار وصخور صغيرة
جدا تخلفت عن مذنب أو
كويكب اقترب من الشمس،
وعندما رحل خلف وراءه
على طول مداره غبارا
وصخورا وغازات أخرى.
ّ
وبين أنها عندما تقترب
األرض أثناء دورتها
السنوية حول الشمس من
هذه المخلفات تجذبها
وتدخل إلى الغالف الجوي
األرضي بسرعة  65كيلومترا
بالثانية ،وتنصهر وتحترق
على بعد حوالي 80
كيلومترا من سطح األرض
وال تصل إلى مستوى ارتفاع
الطائرات.

زوايا ورؤى

٦

سمو الرئيس ...تقارير
الديوان بين يديك
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
ً
شاهدنا جميعا لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع قياديي
الدولة الخميس الماضي ،ثم تابعنا قــرارات مجلس الــوزراء
االثنين الــذي يليه الموجهة إلى قياديي الدولة وعددها 11
ً
قرارا ،واستوقفني منها القرار رقم ( )6الذي جاء فيه :اإلبالغ
الفوري عن شبهات الفساد أو االعتداء على المال العام واتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة تجاهها.
مجلس ال ـ ــوزراء الـمــوقــر يـطــالــب قـيــاديــي الــدولــة بــاإلبــاغ
الـ ـف ــوري ع ــن ش ـب ـهــات ال ـف ـســاد واالعـ ـت ــداء ع ـلــى ال ـم ــال ال ـعــام،
والحقيقة المرة التي ال يمكن إخفاؤها أن أكثر شبهات الفساد
ً
ً
فــي مــؤسـســات الــدولــة غــالـبــا يـكــون أح ــد أطــرافـهــا قـيــاديــا أو
ً
مسؤوال في تلك المؤسسة ،إما بكونه صاحب قرار المخالفة
أو المتستر عليها ،وهذا أمر ليس من وحي الخيال وال افتراء
إنـمــا يمكن أخــذ تفاصيله مــن عـشــرات الــوقــائــع فــي مختلف
األجهزة الحكومية.
ً
هل يحتاج أي موظف في الدولة فضال عن "القيادي" إلى
توجيه مجلس الوزراء حتى يتحرك لمواجهة الفساد في عمله؟
ً
ً
وهل يحتاج أي موظف في الدولة صغيرا كان أم كبيرا إلى
تذكير ليقوم باإلبالغ عن قضايا االعتداء على المال العام؟
أليس هذا هو الواجب المحتم على كل موظف وقيادي؟ أليس
هذا هو األصل في كل الوظائف العامة؟ أليس هذا ما يدعوه
ديننا الحنيف؟ أليس هذا هو العمل الشريف الذي يتقاضى
عليه الناس رواتبهم؟ ألم يرد في دستور الكويت أن المال العام
ً
له حرمة وحمايته واجبة على كل مواطن في المادة ( ،)17إذا ما
اإلضافة المنتظرة من قرار مجلس الوزراء األخير سوى تكرار
وإعادة لمئات البيانات الرسمية الصادرة من مختلف مسؤولي
الدولة بال نتيجة ،لسبب واحد أنها أقوال تنسى وال تتبعها
أفعال تثبتها وتظهر جديتها وحقيقتها للمجتمع الكويتي.
ل ـمــاذا تنتظر الـحـكــومــة الـقـيــاديـيــن لـيـقــومــوا بــاإلبــاغ عن
ش ـب ـهــات ال ـف ـس ــاد والـ ـتـ ـط ــاول ع ـلــى الـ ـم ــال الـ ـع ــام ،وبـعـضـهــم
منغمسون فــي هــذا المستنقع اآلس ــن ،للحكومة الموقرة إن
رغبت في مكافحة فساد ال ــوزارات وخيانة بعض العاملين
في مؤسساتها درب قانوني واضح وسليم وجاهز ال يحتاج
ً
إلى اللفة الطويلة بل يمكن استغالله اليوم وفورا ،إنها تقارير
الـجـهــات الـحـكــومـيــة الــرسـمـيــة وع ـلــى رأس ـهــا تـقــاريــر دي ــوان
المحاسبة ،وتقارير شؤون التوظف من ديوان الخدمة المدنية،
وتقارير جهاز المراقبين الماليين ،فهذه الجهات الثالث تكشف
عورات الوزارات وتظهر التالعب بال رتوش وال تجميل ،ولو
ً
طبقت الحكومة مبدأ الثواب والعقاب على قيادييها وفقا لهذه
التقارير لشاهدنا فعال كيف يتطور أداؤهــم ،وكيف تنحسر
مخالفاتهم ،وكـيــف يتسابقون لــإبــاغ عــن قـضــايــا الفساد
والتطاول على المال العام.
سمو الــرئـيــس" :إيــدنــا بـيــدك" لمواجهة حقيقية للفساد،
وتطوير المؤسسات الحكومية ،واالرتقاء باإلدارة العامة لكن
هذه المعضلة المدمرة للوطن والمضيعة لحقوق المواطن
تحتاج إلى إرادة وتصميم وأفعال أكثر منها ألقوال وخطب
وبيانات .والله الموفق.

ةديرجلا
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أين الكويت من الوثائق الفرنسية؟
الذكرى الستون لالعتراف الفرنسي بدولة الكويت ( 28أغسطس
1961م) ّم ْ
رت بهدوء لوال زيارة المجاملة البروتوكولية التي جمعت
سفيري البلدين في مكتب رئيس البعثة الدبلوماسية سامي سليمان
في باريس مع السفيرة الفرنسية الجديدة "لوفليشير".
ً
الواقع أن تاريخ العالقات يضرب جذوره عميقا في األرض ،لكنه
لم يأخذ حقه في البحث والــدراســة كما ينبغي ،باستثناء الكتاب
الذي أصــدره الباحث يعقوب يوسف اإلبراهيم وباللغتين العربية
والفرنسية وكتيب آخر أصدره مركز البحوث والدراسات الكويتية.
معظم األبـحــاث والكتابات تتجه نحو الوثائق البريطانية في
ً
حين لم يلتفت أحد إلى الوثائق الفرنسية علما أنها ال تقل أهمية
عن مثيالتها العثمانية والبرتغالية والهولندية وحتى الروسية.
التقليد السنوي لإلفراج عن الوثائق البريطانية واألميركية بعد
م ــرور ثالثين عــامــا عليها ،وإتــاحـتـهــا للباحثين والـجـمـهــور عــادة
حميدة لدى هذه الدول ،اعتاد الباحثون على ترقبها للعثور عليها،
لكن لـمــاذا هــذا اإلحـجــام عــن الـخــوض والــدخــول فــي عــوالــم الوثائق
الفرنسية والسعي إلى االستفادة منها بما يخدم تاريخ العالقات
بين البلدين والشعبين؟
تجربة الباحث والصديق يعقوب يوسف اإلبراهيم في هذا المجال
تستحق التوقف عندها واالستفادة منها والبناء على ما توصل
ً
إليه ،خصوصا في بحثه الموسوم «العالقات الكويتية– الفرنسية
منذ عام  »1778والــذي كان لي المساهمة بالتعاون معه وإصــداره
من (القبس) عام .2014
أول الدروس المستفادة غياب مبادرات كويتية وخليجية بالدرجة
األول ــى تصب فــي خــدمــة الكشف عــن الــوثــائــق التاريخية الخاصة
بالكويت والجزيرة العربية ،على غرار ما أقدمت عليه منيرة الخمير
التونسية األصــل والـتــي تــدرس علم التاريخ فــي إحــدى الجامعات
الفرنسية ،والتي أنتجت دراســة مصورة احتوت على  250صورة
تمتد إلى فترة قرنين من الزمان بدأت منذ عام .1804
كان السؤال المطروح وما زال :أين الكويت من تلك الوثائق وما
دورها؟ المسألة ال تحتاج إلى مناسبة بقدر ما تحتاج إلى أن توضع
في سلم اهتمامات األكاديميين والباحثين مثلما خــاض غمارها

مؤشرات أداء قياديي
الحكومة
د .سلطان ماجد السالم

وغــاص في ثناياها األستاذ يعقوب يوسف اإلبراهيم ،على سبيل
المثال ،وكانت محاولة جادة وذات قيمة معرفية غير مسبوقة.
ً
ليس جديدا القول إن فرنسا دولة مؤثرة وشراكة الكويت معها
تاريخية ،أول إشارة ظهرت في الخرائط األوروبية لموقع "كاظمة"
كانت على يد الجغرافي الفرنسي نيكوال سانسون عام  1652تبعتها
خــرائــط الـفــرنـســي غـيـيــوم دي ليسل ع ــام  ،1721وأول ذك ــر لقبائل
"ال ـع ـتــوب" كتبه الـقـنـصــل الـفــرنـســي فــي الـبـصــرة "ج ــان أوت ـي ــه" عــام
 ،1742وأول فرنسي تطأ قدماه أرض الكويت كان عام  1778على يد
ً
الضابط "بوريل دي بورغ" حامال رسائل مكتوبة بالشيفرة لنقلها
إ لــى السلطات الفرنسية ،ليلتقي الشيخ عبدالله األول بــن صباح
األول ويطلب منه الحماية بعدما تعرض هو والقافلة التي معه إلى
عملية قرصنة.
جــانــب مـهــم فــي تــاريــخ ال ـعــاقــات ارت ـبــط بــالـغــوص عـلــى الـلــؤلــؤ
واالتجار فيه من الناحية االقتصادية ،عندها أصبحت باريس السوق
األشهر في العالم الذي يمده الخليج عن طريق سوق بومبي بأغلى
الاللئ وأجملها.
من أشهر تجار المجوهرات الفرنسيين ليونار روزنتال ،وجاك
كارتييه ،ووداف ـيــد بينفيلد ،وب ــول ب ــاك ،وأل ـبــرت حبيب ،وجــاكــوب
صوفير ،بلغت جملة تعامل هؤالء التجار في سوق اللؤلؤ الخليجي
في العقد األول من القرن العشرين ،أكثر من مليون دوالر أميركي
ً
سنويا ،وربما فــات البعض أن أول صــورة للشيخ مبارك الصباح
فــي الصحافة الفرنسية التقطها القبطان كيسيل عــام  1902ففي
كتاب "الكويت وأوائل الصور" تأليف "وليم فيسي" ،وذكر فيه أن أول
صور التقطها طاقم البارجة الروسية "فارياغ" في ديسمبر ،1901
لكن الصحيح أن أول صورة التقطها أحد ضباط سفينة اإلمدادات
"دروم" في  14أكتوبر  1900وهي األقدم ،أما أول صورة ظهرت للشيخ
مبارك واإلمام عبدالرحمن الفيصل آل سعود فهي التي نشرتها مجلة
"لوموند المصورة" بتاريخ  29مارس .1902
الخالصة ،أن هذا األمر يتطلب اإلبحار في عالم الوثائق الفرنسية
وهي زاخرة بالحقائق والوقائع عن تاريخ العالقات تنتظر من يزيل
الغبار عنها ويضعها في خدمة البحث.

قد يكون خروج رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح
ً
عـلــى وســائــل اإلع ــام وبمختلف أشـكــالـهــا بـعــرض مــرئــي شــارحــا
توجهات الحكومة في المرحلة المقبلة ،خطوة يراها البعض جيدة
وتنم عن مصداقية وشفافية عالية من الحكومة الكويتية الحالية،
وإني شخصيا ال أشك البتة أو باألحرى ال أحب أن أشك في نوايا
ً
المرء أو حتى الحكومات ،لكن أمرا استوقفني في العرض المرئي
ً
األخير أعتقد أنه يستحق التناول والتمحيص أكثر ،وقد يكون غائبا
عن سمو الرئيس وفريقه ،وال أعتقد أنه غائب عن السواد األعظم
من الشارع الكويتي المسكين.
ذكر رئيس الوزراء في عرض كالمه وبما معناه أن قياديي الدولة
ً
من اآلن فصاعدا سيتم تقييمهم على أساس عدد من مؤشرات األداء،
وبأنهم سيعفون من مناصبهم إذا ما قصروا في أدائهم أو ما شابه،
ً
وهنا يأتي تساؤل مشروع وبسيط جدا وهو :هل المؤشرات نفسها
تنطبق على كل القياديين بمن فيهم رئيس الحكومة نفسه؟! يأتي
هذا التساؤل من حيث المبدأ ال أكثر ،ومع فهم أن مؤشرات األداء قد
تتفاوت ما بين منصب وآخر ،ولكن هل يتم تقييم ومساءلة رئيس
الحكومة نفسه وقــد حصن من أي استجواب (مــزمــع) تقديمه من
البرلمان الذي انتخبه الشعب؟! كان التحصين بحجة وغطاء (دعونا
نعمل بصمت لننجز) وفي الوقت نفسه نصت مؤشرات األداء على
تجاوب القياديين مع األجهزة الرقابية ،فيا ترى ما اإلنجازات التي
كانت على خطة الحكومة واألهــداف العظيمة المتوقعة لمصلحة
المواطنين البسطاء الــذيــن ينتظرون رواتبهم كــل شهر ليكملوا
سلسلة االستقطاعات الشهرية لهم؟! تهديد في الرواتب ،مشاكل
إسكان تتفاقم ،ضرائب غير تصاعدية وال عادلة ،وغيرها الكثير
من األمور التي بات المواطن يسمعها عن تدابير الفريق الحكومي
ً
ذلك إن صحت تسميتهم بفريق طبعا والــذي يعطي انطباعا عن
البعد عن المحاصصة.
أنا شخصيا على يقين بأن سمو الرئيس على درايــة بمشاكل
البلد وهموم المواطنين ،وبأن الفساد اإلداري والمالي قابع في كل
مفاصل الدولة وأن الحل وببساطة ال يكمن في مؤشرات لقياس
أداء أحد ،بل في قطع دابر الواسطة بالتعيينات وترك الترضيات
وإطــاق الحريات وإعـطــاء الثقة والمسؤولية للقادة ومــن ثم تتم
محاسبة المقصر منهم وبوضوح سواء كان على أدائه أو إنجازه
أو على تقصيره في مهامه .كل ذلك ألنه وببساطة ال فائدة من وضع
معايير لتقييم األداء والبطانة فاسدة والقرار ليس ملكا للمسؤول.
إني والله لمن الناصحين.
على الهامش:
توضع مؤشرات األداء في الدول التي يكون فيها تقييم المسؤول
ً
ً
ش ـفــافــا وواض ـح ــا للشعب ال ــذي اخ ـتــار ذل ــك ال ـم ـســؤول مــن خــال
صناديق االقتراع ،أما في حالتنا الكويتية الخاصة ،وجب تمكين
الكفاء ات في الوقت الحالي وإعطاؤهم الثقة والقدر المطلوب من
الدعم.
هامش أخير:
حــق الـتـعـلـيــم والـطـبــابــة وك ـســب الـعـيــش مــن الـحـقــوق األصـيـلــة
لإلنسان ،فال دخل للجنسية وخانتها على أوراق الثبوتية في تلك
الحقوق ،والكويتيون البدون يئنون من التضييق فو الله ليبرأ المرء
مما يسمع من شكواهم.

أندرو رونسلي*

بريطانيا تحتاج إلى أصدقاء
في أوروبا
بعد كل هزيمة ،تبدأ مرحلة تبادل االتهامات! فقد ّ
وجه البريطانيون
أصابع االتهام إلى األميركيين بعد انسحابهم المشين من كابول وتقوية
ً
ً
خصوم الغرب ،وفي المقابل ّ
يوجه مناصرو جو بايدن اتهاما مضادا
المتحدة أن
لبريطانيا ودول أوروبية أخرى ألنها تتوقع من الواليات
ّ
تتابع ّ
تكبد الخسائر المادية والبشرية في أفغانستان بعدما خفض
معظم أعضاء حلف الناتو التزاماتهم منذ فترة طويلة.
عند ســؤال الحكومة البريطانية حول ما تنوي فعله كي تفرض
ً
بريطانيا نفوذها العالمي بعد حقبة "بريكست" ،غالبا ما تقول إنها
ستستعمل "قدرتها التنظيمية" ،حيث سيسمح االنتساب إلى منظمات
ً
دولية أخرى لبريطانيا بتحقيق النتائج التي ترغب فيها تزامنا مع
توجيه القوى األخرى نحو معالجة التحديات العالمية .لقد بدأنا هذه
ً
السنة تزامنا مع انتشار تصريحات حكومية تعتبر رئاسة مجموعة
ً
الــدول الصناعية السبع إثباتا على استمرار أهمية بريطانيا على
الساحة العالمية ،لكن لم تثبت أي أدلــة أن القمة التي عقدتها تلك
المجموعة في شهر يونيو الماضي ستعطي نتائج أخــرى ،ويبدو
االسـتـعــراض ال ـ ّ
ـودي الــذي قـ ّـدمــه بــوريــس جونسون وجــو بــايــدن في
ً ً
بشكل
األميركي
الرئيس
رفض
بعدما
جدا
مزيفا
"كورنوال"
مقاطعة
ٍ
قاطع استشارة بريطانيا في الشأن األفغاني ،وبعد سقوط كابول في
ً
ً
ّ
األسابيع األخيرة ،نظم رئيس الوزراء البريطاني اجتماعا افتراضيا
ً
عاجال لمجموعة الدول الصناعية السبع لكنه فشل في إقناع بايدن
بتغيير مساره.
يتعلق االختبار المقبل للقدرة التنظيمية البريطانية المزعومة
بمؤتمر األمــم المتحدة بشأن تغير المناخ لعام  2021في غالسكو
في شهر نوفمبر ،إذ تسود مخاوف كبرى من أن يفشل ذلك االجتماع
ً
أيضا ،إال إذا اقتنعت الدول األكثر ً
ثراء بتنفيذ وعودها غير
األساسي
ً
ُ
المحققة ومساعدة الــدول األكثر فقرا في معالجة األزمــة المناخية،
ولضمان نجاح تلك القدرات التنظيمية ،ال بد من بذل جهود حثيثة
والتحلي بكفاءة عالية لبناء عالقات َ مثمرة مع قادة العالم وحصد
اإلجـمــاع عند الحاجة ،لكن ال يمكن ن ْسب ٍّ
أي من هــذه الصفات إلى
جونسون أو أي شخصية أخرى في معسكر مؤيدي خطة "بريكست".
قد نبالغ حين نقول إننا أمام مرحلة تشبه فترة العشرينيات ،حين
َ
انسحبت الواليات المتحدة إلى ما وراء الخنادق الكبرى في المحيطين
األطلسي والهادئ .ستبقى الواليات المتحدة العبة عالمية حين تخدم
هذه المكانة مصالحها الخاصة ،لكن يصعب أال نستنتج أن العالم اليوم
ً
ً
ً
واضحا في ّ
توجهاته ،بعيدا عن أولويات واشنطن ،مما
يشهد تغيرا
ّ
يعني زيادة احتمال تهميش بريطانيا ،فبعد توجه باراك أوباما إلى
محور آسيا ،عمد دونالد ترامب إلى تخريب المعايير الدولية ،ويطرح
ً
جو بايدن اليوم نسخته الخاصة من شعار "أميركا أوال".
ً
ال توحي الظروف بأن هذا التحول سيكون عابرا ،بل يبدو أنه حدث
مفصلي ،حيث يفكر وزير الدفاع البريطاني ،بن واالس ،بهذا الموضوع
أكثر من معظم زمالئه في الحكومة البريطانية ،فهو يظن أن اعتبار
ً
ً
الدعم األميركي الدائم أمرا مفروغا منه نهج خطأ ،ويدعو بريطانيا
إلى العمل على إنشاء تحالفات أخرى ،ويعتبر فرنسا شريكة محتملة
لدعم الدول اإلفريقية التي يحاصرها المتطرفون .يوافقه الرأي النائب
المحافظ تــوم توجندهات ،فهو يظن أن بريطانيا يجب أن تتخلى
ِ
عن اتكالها على حليف واحد" :على غرار الفشل الذريع في السويس،
ّ
ستغير األزمة القائمة في أفغانستان سياستنا الخارجية بالكامل ...ال
ُ
يمكن أن يحدد البيت األبيض وحده خياراتنا" .بدأ البعض في معسكر
المحافظين يفكر بهذا الموضوع على األقل ،يتزامن هذا الوضع مع
ّ
تجدد النقاش في أوروبا القارية حول تخفيف اتكالها على الواليات
المتحدة ،يمكن تعزيز الجهود األوروبية المشتركة لحماية أمن القارة
عبر إشراك بريطانيا في هذه المساعي ،إذا لم تعد بريطانيا ترغب في
متابعة اتكالها المفرط على الواليات المتحدة ،يمكنها أن تبحث عن
أصدقاء جدد وسط الديموقراطيات الليبرالية في جوارها قبل أي مكان
آخر .ستكون أي شراكة متبادلة المنافع في مجال الدفاع والسياسة
ً
الخارجية منطقية ،لكنها فكرة بدهية ،عمليا تتطلب هذه الشراكة
ّ
ً
مستوى من االحترام والثقة بدل العالقات التي سممها عهد بوريس
جونسون وكبار المسؤولين اآلخرين في حزب المحافظين ،حيث اعتبر
هذا المعسكر أوروبا أخطر عدو للبلد ّ
وأجج الخالفات حول شروط
ً
االنسحاب من االتحاد األوروبــي ،ستحظى بريطانيا يوما بحكومة
تعترف بأن مصلحة البلد الوطنية تكمن في إعادة بناء الجسور التي
ً
أحرقتها خطة "بريكست" مع الــدول المجاورة ،لكنها ستضطر أوال
* «الغارديان»
		
لتغيير رئيس حكومتها.

جاكوب باراكيالس*

ُ
هل ت ّغير «الجيوش الرقمية»
معالم الحرب؟

سيث بيركلي*

على مجموعة العشرين إعادة االلتزام بـ«كوفاكس»
إذا زادت اإلمدادات القادمة بجرعات
إضافية من خالل الصفقات الثنائية
فإن الوصول العادل للقاح كوفيد19
يمكن أن يحمي نحو  %60من السكان
البالغين في ّ 91دولة من الدول األقل
دخال وسيمثل هذا خطوة كبيرة نحو
هدف منظمة الصحة العالمية البالغ
 %70وهي النسبة الضرورية لكبح جماح
فيروس كورونا في كل مكان.
لقد مرت سنة منذ قيام المجتمع الدولي
ب ــدع ــم مـ ـب ــادرة ك ــوف ــاك ــس إلت ــاح ــة ال ــوص ــول
ل ـل ـقــاحــات ك ــوف ـي ــد 19ع ـلــى م ـس ـتــوى الـعــالــم
وذلك من أجل قيادة الجهود العالمية إلنهاء
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـص ـع ـبــة م ــن ال ـج ــائ ـح ــة ،فـكــانــت
الـمـبــادرة تهدف إلــى التحقق مــن أن كــل بلد
ولـيــس الـبـلــدان الـتــي لديها أم ــوال أو مــوارد
كافية فقط يمكنها الــوصــول إلــى اللقاحات
المنقذة للحياة عندما تصبح متوافرة ،ومع
اجتماع وزراء صحة مجموعة العشرين في
روما في  6-5سبتمبر فرصة للتحقق من أن
كوفاكس قد أدت مهمتها.
قبل سنة لــم يكن أحــد يعرف متى سيتم
تطوير لقاح آمن وفعال ضد كوفيد ،19أو إن
كان تطوير مثل ذلك اللقاح ممكنا ناهيك عن
ً
العشرين لقاحا المتوافرة حاليا ،ولكن منذ
قيامها بتسليم شحناتها الدولية األولى في
فبراير تمكنت كوفاكس -شراكة تم تأسيها
من تحالف ابتكارات التأهب الوبائي ومنظمة
ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة وال ـيــون ـي ـس ـيــف وجــافــي
(تـحــالــف ال ـل ـقــاحــات) -مــن تــوصـيــل أكـثــر من
ً
 235مليون جرعة لقاح الى  139بلدا ،وهي
تتوقع توصيل مليار جرعة أخرى في الربع
ً
األخـيــر عـلـمــا أن الـصـيــن والـهـنــد والــواليــات
ّ
المتحدة األميركية فقط قــد قــدمــت جرعات
أكثر ،وإن هذه االنطالقة ألضخم حملة تطعيم
ً
في التاريخ وأكثرها تعقيدا قد أعطى األمل
لماليين الناس ووضــع أسسا قوية لكيفية
استجاباتنا للجوائح المستقبلية.
ومع ذلك كان من الممكن عمل ما هو أكثر
من ذلك حتى اآلن علما أن من غير المقبول
أن نسبة  %1.8فقط مــن الـنــاس فــي البلدان
محدودة الدخل قد تلقوا الجرعة األولى من
لقاح كوفيد 19مقارنة بنسبة  82في الدول
مرتفعة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط
األعـلــى ،وه ــذا الـتـفــاوت الـصــادم ال معنى له
اقتصاديا كما أنه ّ
مدمر للحياة البشرية ،علما
أن التقديرات األخيرة لتكلفة حملة التطعيم
البطيئة تصل الى  2.3تريليون دوالر أميركي.
ل ـق ــد ك ـ ــان الـ ـع ــال ــم غ ـي ــر م ـس ـت ـعــد ب ــال ـم ــرة
للجائحة ،وانعكس ذلك في التحديات التي
واجهتها م ـبــادرة كــوفــاكــس ،فعندما وصل
ال ـت ـم ــوي ــل األول ـ ـ ــي ك ــان ــت ال ـ ـ ــدول ال ـغ ـن ـيــة قــد

استحوذت بالفعل على إم ــدادات اللقاحات
ّاألولـ ـي ــة ،وإن قـ ـ ــرارات م ـنــع ال ـت ـصــديــر الـتــي
والصعوبات التي
أثــرت في كبار الموردين ّ
واجـهـهــا الـعــديــد مــن المصنعين فــي زي ــادة
اإلنتاج للوصول الى المستوى المطلوب أدى
الــى تقويض ق ــدرة كــوفــاكــس على الــوصــول
للجرعات مبكرا.
ن ـظ ــرا ل ـل ــزي ــادة ف ــي ع ــدم ال ـم ـس ــاواة فيما
يتعلق باللقاحات على المستوى العالمي
وصعود متحورات فيروس كورونا جديدة
وأكثر قابلية للعدوى ،يجب علينا أن نضع
تـلــك الـتـحــديــات خـلـفـنــا ،وبـفـضــل الــدعــم من
جميع حكومات مجموعة العشرين تقريبا
بــاإلضــافــة الــى دعــم الـمــؤسـســات والـشــركــات
الخاصة ،تمكنت كوفاكس من جمع نحو 10
مليارات دوالر أميركي تقريبا كما تمكنت من
تأمين أكثر من  600مليون جرعة تم التبرع
ب ـهــا ،واكـتـمـلــت االس ـت ـع ــدادات اآلن مــن أجــل
الـبــدء بجهود التطعيم األكـثــر شـمــوال على
مستوى العالم.
وعـ ـل ــى أسـ ـ ــاس ال ـط ـل ـب ــات ال ـم ـل ــزم ــة ال ـتــي
أبــرمـتـهــا كــوفــاكــس مــع مصنعي الـلـقــاحــات
والتبرعات اإلضافية فإن مئات الماليين من
الـجــرعــات الـجــديــدة يجب أن تكون متوافرة
اآلن كل شهر ،فنحن بحاجة للتحقق من أنها
ً
ستصل للبلدان األكثر فقرا ،وأن يتم حقنها
فــي أذرع ال ـنــاس ،ومــن أجــل تجنب التأخير
وحتى تنجح الـمـبــادرة ،نحن بحاجة لدعم
مجموعة العشرين في أربعة مجاالت رئيسة:
أوال ،نحن بحاجة للجرعات اآلن .لقد كان
االفتراض األساسي الدائم بالنسبة لكوفاكس
هــو أن الـمـبــادرة يجب أن تـكــون ق ــادرة على
ال ـت ـفــاوض وش ـ ــراء ال ـجــرعــات ال ـخــاصــة بها
ومع الصعوبات التي واجهتنا فيما يتعلق
ب ــال ـح ـص ــول ال ـم ـب ـكــر ع ـل ــى ال ـل ـق ــاح ــات ،أدت
الـتـبــرعــات دورا حيويا فــي المحافظة على
قــدرت ـنــا عـلــى اإلب ـق ــاء عـلــى تــدفــق الـجــرعــات
للناس األكثر حاجة لها ومن بين  600مليون
جرعة تم التعهد بها لكوفاكس حتى اليوم،
تم توصيل  100مليون جرعة بالفعل ونحن
بحاجة للمزيد ،وقريبا ومع فترة صالحية
أكبر وتأكيد أكبر بأن الدول المتلقية لديها
ا لــو قــت للتخطيط لـحـمــات التطعيم فيها،
فمن الممكن تحقيق ذلك بدون أن يؤثر ذلك
سلبا على جهود التلقيح الوطنية في الدول
المرتفعة الدخل.
نحن بحاجة كذلك أن يقوم قادة مجموعة
ال ـع ـشــريــن ب ــدع ــم دعــوت ـنــا لـلـشـفــافـيــة فـلــدى
ك ــوف ــاك ّــس اتـ ـف ــاقـ ـي ــات مـ ـل ــزم ــة ق ــان ــون ــا مــع
ال ـم ـصــن ـع ـيــن ألك ـث ــر م ــن  4مـ ـلـ ـي ــارات جــرعــة
ولكنها واجهت في كثير من األحيان التأخير
فــي الحصول عليها علما أنــه بــدون المزيد
مــن اإل ي ـضــا حــات بالنسبة لسجل الطلبات
المتعلق بتلك الشركات ،فإن من المستحيل
معرفة أن ذلك التأخير عائد لتحديات اإلنتاج
للترتيبات الثنائية،
أو معاملة تفضيلية
ّ
واإلصـ ـ ـ ــرار بـ ــأن ع ـلــى ال ـم ـصــن ـع ـيــن الـتـحـلــي
بالشفافية فيما يتعلق بــا ل ـجــدول الزمني

لطلباتهم يمكن أن يــؤدي إلــى المساواة في
المعاملة ،بحيث ال يمكن ألي أحد -خصوصا
من يعيش في الدول النامية -أن يتم وضعه
في آخر طابور اللقاح بسبب اتفاقية ثنائية
أخرى.
ّ
باإلضافة الى التحقق من وفاء المصنعين
ب ــالـ ـت ــزامـ ـه ــم بـ ـك ــوف ــاك ــس ،يـ ـج ــب أن ت ـضــع
الـحـكــومــات ال ـقــدرة عـلــى الــوصــول للقاحات
عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم عـلــى قـمــة أولــويــاتـهــا،
فالبلدان التي لديها طلبات جرعات في قائمة
االنتظار وليست بحاجة اليها حاليا يجب
أن تسمح لـكــوفــاكــس ب ــأن تـحــل مـكــانـهــا في
طابور االنتظار وذلك حتى يتسنى لنا إرسال
الجرعات الى البلدان التي تحتاج اليها اآلن.
أخ ـي ــرا ،تـحـتــاج ال ـب ـلــدان األقـ ــل دخ ــا الــى
اس ـت ـمــرار ال ــدع ــم ال ـمــالــي والـتـقـنــي لحمالت
التطعيم الخاصة بها والمتعلقة بكوفيد،19
وإن تعزيز أنظمة الصحة الوطنية سيساعد
تلك البلدان في التحقق من توصيل الجرعات
وتخفيف التأثيرات الثانوية للجائحة كما أنه
سيترك بنية تحتية ستكون حيوية من أجل
األمن الصحي العالمي المستقبلي.
وإن قيام قادة مجموعة العشرين بإعادة
التزامهم بكوفاكس يعني أنهم سيعيدون
التزامهم بالحل المتعدد األطــراف وهو حل
مـبـنــي عـلــى الـتـقــدم الـعـلـمــي الـمــدهــش الــذي
تحقق في العام الماضي ،واستنادا إلى أحدث
توقعات كوفاكس فيما يتعلق بــاإلمــدادات
القادمة إذا تمت زيادتها بجرعات إضافية من
خالل الصفقات الثنائية فإن الوصول العادل
للقاح كوفيد 19يمكن أن يحمي نحو %60
البالغين في  91دولــة من الدول
من السكان
ّ
األقل دخال وسيمثل هذا خطوة كبيرة نحو
هدف منظمة الصحة العالمية البالغ %70
وهي النسبة الضرورية لكبح جماح فيروس
كورونا في كل مكان ،وتعتبر كوفاكس أفضل
فرصة لتحقيق ذلك.
إن الفشل يعني خسارة المزيد من األرواح
وأنظمة رعاية صحية محطمة ومتحورات
أك ـثــر فـتـكــا وع ـ ــدوى وجــائ ـحــة بـ ــدون نـهــايــة
تلوح باألفق ،لذلك يجب أال تسمح مجموعة
العشرين بأن يكون ذلك خيارا.
* الرئيس التنفيذي لـ«جافي»
(تحالف اللقاحات).
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ً
البلدان األقل دخال تحتاج
إلى استمرار الدعم المالي
والتقني لحمالت التطعيم
الخاصة بها والمتعلقة
بكوفيد19

يقول الجنرال جاي رايموند ،رئيس قوة الفضاء األميركية ،إن
ّ
أحدث فرع عسكري أميركي يتجه للتحول إلى أول خدمة مسلحة
رقمية بالكامل في العالم.
لم يكن رايموند يتكلم عن فكرة خيالية مثل قتال الجنود في
ساحة معركة رقمية بالكامل ،بل كان يشير إلى مفهوم أكثر بساطة،
ً
مشددا على ضرورة أن تكون الخدمة الجديدة مترابطة ومبتكرة.
بـعـبــارة أخ ــرى ،ال يتعلق الـطـمــوح الحقيقي بــابـتـكــار خدمة
عسكرية تعمل في إطار ُيحدده وضع التكنولوجيا الرقمية الراهنة
بقدر ما يتعلق بتطبيق هذه المقاربة على مراحل ،حيث ترتبط
ً
مهام قوة الفضاء تلقائيا بعمل الشبكات المتداخلة ،فمن المنتظر
أن يــد يــر فــر يــق العمل فيها المنصات الفضائية واالستطالعية
عن ُبعد بدل توجيه مقاتلي الفضاء أو االستيالء على المركبات
الفضائية التابعة لألعداء ،لكن تتناقض هذه المعايير بشدة مع
ً
عمل مشاة البحرية مثال ،إذ تتابع هذه القوات عملياتها في عالم
موحل ودموي.
هذا التناقض قد يجعل "الخدمة الرقمية" ميزة بحد ذاتها بدل
ً
ً
ً ّ
ً
أن تكون هدفا طموحا ،لكن هذه الفكرة تطرح سؤاال عميقا حول
عالم معاصر غير ملموس.
معنى القوة العسكرية في ٍ
في النهاية ،يعرف جميع طــاب التاريخ العسكري أن الحرب
هي شكل من السياسة لكن بوسائل مختلفة ،باتت السياسة اليوم
تتبلور فــي العالم الــرقـمــي ،وال ننسى الـتـجــارة وجميع عناصر
ً
الجهود البشرية األخــرى أيضا ،ما الذي يمنع الحرب من اتخاذ
ً
المسار نفسه إذا؟
يتوقف الجواب بدرجة معينة على أهمية العنف الجسدي ضد
البشر بالنسبة إلى مفهوم الحرب ،وتتقاسم الحرب في الفضاء
والحرب السيبرانية نقطة مشتركة بارزة ،إذ ال يكون البشر فيهما
ً
على خط النار مباشرة ،فوفق المعطيات الراهنة ،يمكن شن الحرب
ً
ُ
في الفضاء عبر أنظمة التحكم عن بعد حصرا ،وقد تكون جميع
ً
أهدافها جامدة ،ونظرا إلى اتكال األنظمة الفضائية بالكامل على
ً
روابط ميدانية ،قد تكون األسلحة بحد ذاتها رقمية أيضا.
في هــذا السياق ،يكون "الجيش الرقمي" ّ
مجرد امـتــداد لنزعة
قديمة :تسمح الطائرات للجنود بتدمير األهداف البعيدة والعودة
ُ
إلــى ديــارهــم ،وت ـحــدد الـصــواريــخ االنسيابية والبالستية مركز
التشغيل في مكان بعيد وراء األفق ،وتسمح الطائرات المسلحة بال
طيار لمدير التشغيل بالجلوس في حاوية شحن في النصف اآلخر
من العالم لمراقبة الطرف المستهدف طوال ساعات أو أيام قبل أن
يقرر إنهاء حياته أو االمتناع عن توجيه أي ضربة .يبدو أن ّ
تطور
جزء من المقاتلين
مسار التكنولوجيا سيسمح لنا بالتفكير في ٍ
البعيدين عن الحروب أو إعادة النظر بمفهوم الحرب بحد ذاته.
لكن ال يعني ذلك أن الحرب المحصورة في الفضاء أو في العالم
الرقمي لن تؤذي المدنيين ،قد يؤدي تعطيل االتصاالت المدنية
أو هياكل الشبكات إلى نشوء تداعيات كبرى وسريعة عن طريق
ً
ســاســل اإلم ـ ــدادات الـتــي ت ــزداد تـعـقـيــدا وهـشــاشــة .لـقــد تالحقت
ً
األمثلة التي تثبت نطاق تلك التداعيات في آخر  18شهرا ،حتى
لو كانت جميع األطراف المعنية ستستفيد من استئناف الخدمات
ّ
نتخيل تسريع أو
االعتيادية فــي أســرع وقــت ممكن ،يصعب أن
تسهيل عملية تصليح أي عطل متعمد.
ّ
ّ
محصنة ضد احتمال
المجردة
على صعيد آخر ،لن تكون الحرب
التصعيد أكثر من أشكال قتالية أخرى ،حيث تجد الدول صعوبة
ً
أصال في تحديد طريقة الرد على أي هجوم رقمي أو فضائي كبير
بما يكفي ،مما يعني أن احتمال تصعيد الــوضــع وخــروجــه عن
ً
السيطرة يبقى واردا ،لذا يجب أال يظن أحد أن الحرب التي تبدأ
في الفضاء أو في العالم السيبراني ستبقى محصورة هناك ،ما
من مساحة آمنة للسماح بتحقيق المصلحة الوطنية رغم معارضة
اآلخرين من دون مواجهة عواقب غير مقصودة.
قد تستفيد الجيوش في نهاية المطاف إذا أصبحت "رقمية
الـمـنـشــأ" ومـسـتـعــدة للمنافسة فــي جـمـيــع ال ـم ـجــاالت الـمـيــدانـيــة
والمأهولة وســواهــا ،لكن يجب أال يخلط أحــد بين هــذه الظروف
والقدرة على تغيير مبادئ الحرب األساسية أو االلتفاف عليها.
* «دبلومات»

ةديرجلا

•
العدد  / 4829الخميس  9سبتمبر 2021م  2 /صفر 1443هـ

economy@aljarida●com

7

اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.786

5.530

7.421

2.413 2.810 3.324

تقرير اقتصادي

«المشروعات السياحية» ...فرصة سهلة للخصخصة الرشيدة
المنافسة ويحسن جودة الخدمة
يحفز
األجنبية
الشركات
على
أصولها
طرح
•
ً
• مقترح نيابي له أبعاد استثمارية واقتصادية بعيدا عن الشعبوية الغالبة على البرلمان
مقترحات حكومية
تتوسع في تأسيس
الشركات العامة
بمخالفة توجهات
المجلس األعلى
للتخطيط

ً
قــدمــت مجموعة مــن ال ـنــواب اق ـتــراحــا بقانون
بشأن تصفية شركة المشروعات السياحية على
أن تؤول أصولها بعد التصفية إلى الخزينة العامة
ً
للدولة؛ تمهيدا إلعادة طرحها على شركات عالمية
ذات مالءة مالية عالية ومختصة بصناعة الترفيه.
وقال مقدمو االقتراح ،وهم النواب حسن جوهر،
ومـهـلـهــل الـمـضــف ،ومـهـنــد ال ـســايــر ،وح ـمــد روح
الدين ،وعبدالله المضف ،في المذكرة اإليضاحية
للقانون ،إن "شــركــة المشروعات السياحية أدت
ف ــي ف ـت ــرة م ــا ال ـغ ــرض م ــن إن ـشــائ ـهــا ف ــي مـجــالــي
الترفيه واالستجمام ،لكنها أصبحت في الوقت
الحاضر غير قــادرة على مواكبة المتغيرات في
هذه الصناعة ،التي باتت تحتاج إلى رؤوس أموال
ضخمة وخبرات تشغيلية احترافية".

مزايا تتجاوز الفكرة

الكويت ضيعت
ً
فرصا سهلة لتقديم
نماذج ناجحة
للخصخصة في
قطاعات صغيرة
إلى متوسطة
الحجم

ول ـع ــل ف ــي ال ـق ــان ــون ال ـم ـق ـتــرح م ــزاي ــا تـتـجــاوز
فكرته ،ألنه مقترح برلماني ذو أبعاد استثمارية
واقتصادية ،في وقت غلبت على مجلس األمة منذ
أكثر من  10سنوات سمة المقترحات الشعبوية
ذات الـتـكــالـيــف الـضـخـمــة ال ـمــال ـيــة ع ـلــى ال ــدول ــة،
كــإسـقــاط ال ـق ــروض أو تقليص س ـنــوات التقاعد
أو إنشاء المزيد من الهيئات الحكومية العامة،
ً
فضال عن أن االقتراح ،وهو نيابي ،يتسق أكثر مع
توجهات المجلس األعلى للتخطيط بخصخصة
األنشطة والخدمات في الكويت ،أكثر مما تتسق
ً
ب ـعــض ال ـم ـق ـتــرحــات ال ـح ـكــوم ـيــة خ ـص ــوص ــا تلك
المتعلقة بإنشاء شــركــات حكومية فــي قطاعات

متناهية الصغر ،كاالستثمار في الحدائق العامة،
وقـبـلـهــا شــركــة "ال ـ ـ ّ
ـدرة" للعمالة الـمـنــزلـيــة أو في
قـطــا عــات تحتاج إ لــى معالجة فعلية تتمثل في
مساهمة فعلية مــن القطاع الـخــاص ،مــع إصــاح
واقــع الهيئات الحكومية المشرفة كاإلسكان أو
األمن الغذائي.

ملكية وعمالة
أما المقترح لناحية التفاصيل ،فنظم مسائل
أي ـلــولــة األص ـ ــول إل ــى ال ــدول ــة ،ث ــم إع ـ ــادة طــرحـهــا
للكيانات االستثمارية األجنبية من خالل فتح فرع
"شركة" للمستثمر الفائز بأي مشروع ترفيهي في
الكويت من خالل هيئة تشجيع االستثمار المباشر
"االستثمار األجنبي" بحيث يتملك المستثمر 60
في المئة من رأسمال الكيان الترفيهي ،وتتملك
مؤسسات الــدولــة والمواطنون مناصفة النسبة
المتبقية من رأس المال ،كما راعى المقترح مسألة
تشغيل العمالة الوطنية بما ال يقل عــن  30في
المئة في كل كيان ترفيهي خالل السنوات الخمس
ً
األولى من التشغيل مع تزايدها سنويا.

نموذج نجاح
ومـهـمــا تـكــن ه ـنــاك مــن مــاح ـظــات عـلــى نسب
الملكية أو العمالة الوطنية في التفاصيل ،فإنه
ً
ً
يظل مقترحا و جـيـهــا لناحية تقديمه لمعالجة
ً
ً
اقتصادية بعيدا عن الشعبوية ،فضال عن األهم
وه ــو تــوفـيــره بيئة تشريعية وقــانــونـيــة لتقديم

«عقار» :عرض االستحواذ من «نور
الصالحية» غير عادل

سابقة تعارض بين سعر التقييم ورأي المستشار المحايد
●

محمد اإلتربي

شهدت بورصة الكويت سابقة في ملف االستحوذ اإللزامي
بعرض شركة نور الصالحية العقارية لالستحواذ على شركة
ً
عقار لالستثمار العقاري ،إذ قــدم الطرف المستحوذ سعرا
ً
للمساهمين يبلغ  70فلسا للسهم ،فيما جاء رأي مستشار
ً
ً
مغايرا ّ
وقدر السعر العادل للسهم بنحو  78فلسا أي
االستثمار
ً
أكثر من السعر المقدم للمساهمين بنحو  11.4في المئة تقريبا.
ويحث رأي مستشار االستثمار ببساطة المساهمين على
عدم البيع ألن السعر العادل أعلى من المقدم في العرض.
وأمــام تلك السابقة ،التي تحتاج إلــى تعديالت تشريعية
وقانونية من الجهات الرقابية رأت مصادر استثمارية أنه
وفق لالئحة التنفيذية يحتسب سعر العرض في االستحواذ
اإللــزامــي على أس ــاس متوسط آخــر  6أشـهــر ت ــداول للسهم،
أو ح ـســب ال ـس ـعــر الـ ــذي ي ـقــدمــه م ـقــدم ال ـع ــرض أي ـه ـمــا أعـلــى
للمساهمين.
وبحسب المصادر ،فإن متوسط سعر السهم في آخر  6أشهر
ً
ليس بالضرورة أن يكون عادال بدليل رأي مستشار االستثمار
لشركة نور مقدمة العرض لشركة عقار ،إذ إن السعر السوقي،
ً
على األغلب ،ال يعكس كثيرا من الحقائق بالنسبة للشركات
المدرجة ،فكثير من الشركات تتداول بأقل من قيمتها الدفترية.

وبالتالي يتوجب إعادة النظر في تحديد آلية تحديد سعر
العرض المقدم للمساهمين في عروض االستحواذ اإللزامية.
وكــانــت شــركــة عـقــار لالستثمارات العقارية قــد أفصحت
على موقع بورصة الكويت اإللكتروني حول توصية مجلس
اإلدارة بشأن عرض االستحواذ اإللزامي المقدم من شركة نور
الصالحية العقارية على جميع أسهم "عقار" المتبقية وتمثل
 51.92في المئة من إجمالي األسهم محل العرض ،بأن مجلس
إدارة الشركة ّ
عين شركة "بروتيفيتي ممبر فيرم الكويت"
مستشار استثمار لدراسة العرض وتقييم السعر المقدم من
"نور الصالحية" لتلك األسهم ،واجتمع مجلس إدارة الشركة
أمــس األول ،للنظر فــي رأي مستشار االستثمار وال ــذي قدر
ً
القيمة العادلة للسهم بـ  78فلسا للسهم الواحد.
وق ــرر المجلس التوصية لمساهمي الـشــركــة بــأن عرض
االستحواذ اإللزامي المقدم من "نور الصالحية" لشراء األسهم
ً
ً
المتبقية مــن "عـقــار لالستثمارات" بسعر  70فلسا كويتيا
يعتبر أقل بنسبة  11.4في المئة من القيمة العادلة المحددة
من مستشار االستثمار المعين من "عقار لالستثمارات" وعليه
يـكــون السعر الـمـعــروض غير ع ــادل لمساهمي الـشــركــة ،وال
ً
توصي به ،علما أن رأي مستشار االستثمار وتوصية مجلس
االدارة غير ملزمين للمساهمين وإن قرار البيع من عدمه يرجع
ً
للمساهمين أنفسهم ووفقا لتقديرهم.

نموذج ناجح للخصخصة الرشيدة في الكويت
ً
في قطاعات غير أساسية تمهد مستقبال لمعالجة
أي انحراف في التنفيذ دون آثار مجتمعية بالغة
السوء يمكن أن تقع حال خصخصة قطاعات كبرى
دون خبرة ودراية بتحديات الخصخصة كالتعليم
أو الصحة أو الكهرباء والماء وغيرها ...والنجاح
في خصخصة القطاعات الصغيرة يستوجب أن
تكون مسؤولية الدولة في هذه القطاعات ضمان
الـمـنــافـســة وك ـف ــاءة وجـ ــودة ال ـخــدمــة ،بـمــا يحقق
ً
عــوا ئــد ضريبية لمصلحة الخزينة العامة وفقا
لقانون المستثمر األجنبي ،إلى جانب أن تشغيل
العمالة الوطنية سيعطي فرصة أكبر لتوسع دائرة
الخصخصة في قطاعات أوسع وأكبر.

ضياع الفرص السهلة
لقد ضيعت الكويت خالل السنوات الماضية
ً
فرصا متعددة لتقديم نموذج ناجح للخصخصة
صغيرة إلى متوسطة الحجم ،والنموذج الوحيد
ال ـم ـح ــدود ف ــي ال ـن ـج ــاح ه ــو ش ــرك ــة ال ـب ــورص ــة،
ك ـق ـط ــاع ــات ال ــري ــاض ــة والـ ـطـ ـي ــران واالت ـ ـصـ ــاالت
األرضية وخدمات البريد ،في وقت راهنت فيه
على تسويق أفكار خصخصة لخدمات وملكيات
ضخمة في الصحة والتعليم والثروات الطبيعية،
األم ــر ال ــذي أضـعــف موقفها لـعــدم وج ــود أمثلة
نــاجـحــة تستند إلـيـهــا فــي تـســويــق بــرامـجـهــا...
فلم تكتسب الخبرة والممارسة من خصخصة
القطاعات الصغيرة ولم تتالف سلبيات وقعت
ً
مثال في خصخصة محطات الوقود ،مما أعطى

البرميل الكويتي يرتفع 33
ً
ً
سنتا ليبلغ  72.70دوالرا

ً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  33سنتا،
ً
ليبلغ  72.70دوالرا للبرميل في ت ــداوالت أمس
ً
األول مقابل  72.37دوالرا فــي ت ــداوالت االثنين
ً
وفـ ـق ــا ل ـل ـس ـعــر ال ـم ـع ـل ــن م ــن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفعت أسعار النفط
أمس لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها خالل
الليل بسبب ارت ـفــاع ال ــدوالر والـمـخــاوف بشأن
الطلب ،إذ تلقت بعض الدعم من بطء استئناف
اإلنتاج في خليج المكسيك األميركي ومعاودة
أنشطة التكرير.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام غــرب تكساس
ً
الوسيط األميركي  43سنتا أو ما يعادل  0.6في
ً
المئة إلى  68.78دوالرا للبرميل بعد انخفاضها
 1.4في المئة الثالثاء في أعقاب عطلة عيد العمال.
ً
وصعد خام برنت في العقود اآلجلة  34سنتا
ً
أو مــا يـ ــوازي  0.5فــي الـمـئــة إل ــى  72.03دوالرا
للبرميل بعدما هبط  0.7في المئة أمس.
وال يـ ــزال الـمـنـتـجــون ف ــي الـخـلـيــج يـحــاولــون
استئناف العمليات بعد تسعة أيام من اجتياح
اإلعصار أيدا للمنطقة برياح قوية وأمطار غزيرة.
وك ــان نحو  79فــي المئة مــن إنـتــاج الــواليــات
المتحدة في الخليج متوقفا الثالثاء وفقد السوق
حتى اآلن نحو  17.5مليون برميل مــن النفط.
وتشكل اآلبار البحرية في خليج المكسيك نحو
 17في المئة من إنتاج الواليات المتحدة.

«جي إف إتش» تستحوذ على مجمعين سكنيين بالس فيغاس
أبرمت مجموعة «جي إف إتش» المالية صفقة عقارية لالستحواذ على مجمعين
سكنيين للعائالت بمدينة الس فيغاس األميركية.
ً
وبينت أن من المتوقع أن ينعكس هذا االستثمار إيجابا على البيانات المالية
للمجموعة ويزيد عوائد المجموعة.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

مطلوب «تسويق
الكويت» وجهة
للسياحة الخليجية
والعائلية وجذب
القوة الشرائية
المحلية

ت ــم ع ـلــى س ـعــر أغ ـلــى م ــن ال ـس ـعــر الـســوقــي
الحالي ،وهو  120فلسا ،إضافة إلى ذلك
أيضا الصفقات الخاصة التي تمت على
س ـعــر  73ف ـل ـســا ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـمــزيــد مــن
إت ـمــام صـفـقــات خــاصــة أخ ــرى خ ــال هــذه
األ يــام ،لتستكمل هذه المجموعة الحصة
التي ترغب فيها ،وهي  51في المئة ،لنرى
في القريب العاجل شركة لها كيان جديد،
سـ ــواء بــال ـســوق ال ـم ـح ـلــي أو ف ــي بــورصــة
الكويت.

تراجعات لمؤشرات البورصة
والسيولة  38.5مليون دينار
عمليات بيع متفاوتة على األسهم القيادية
●

استقالة الهاجري من بنك الخليج

أفادت شركة الند المتحدة العقارية بأنها وقعت ،أمس األول ،اتفاقية صانع
سوق مع شركة المركز المالي الكويتي «مركز» .وبينت الشركة أنه ال يوجد أثر
مالي لالتفاقية على المركز المالي للشركة.

ولدى شركة المشروعات السياحة التي أسست
ً
عام  1976استكماال لمشاريع الترويج السياحي
ح ـي ـن ــذاك ح ـق ــوق ان ـت ـف ــاع ل ـل ـعــديــد م ــن األراض ـ ــي
وال ـمــرافــق ،كــالـمــديـنــة الترفيهية الـتــي كــانــت في
منتصف الثمانينيات أول مدينة "مالهي" كبرى
في الشرق األوسط والواجهة البحرية وحديقتي
ً
الشعب وجنوب الصباحية وأبراج الكويت ،فضال
عن آخر مشروع نفذته الشركة وهو منتزه الخيران
عام  ،1988أي أنها من قبل الغزو العراقي لم تنفذ
أي مشروع ترفيهي جديد ،ما يبين عمق األزمــة
وأقدميتها في الشركة المملوكة للدولة.
وال ش ــك أن االس ـت ـث ـمــار ال ـس ـيــاحــي بطبيعته
يتطلب مـنـظــومــة أشـمــل مــن الـمــرافــق الترفيهية
ً
ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى "ت ـس ــوي ــق الـ ـك ــوي ــت" ك ــوج ـه ــة م ـثــا
لـلـسـيــاحــة الـخـلـيـجـيــة وال ـعــائ ـل ـيــة بــال ـت ـعــاون مع
ً
قـطــاعــات الـطـيــران وال ـف ـنــادق ،فـضــا عــن توطين
ً
جانب مهم من اإلنفاق المحلي الذي يتوجه سنويا
إل ــى خ ــارج الـكــويــت ،إذ ورد فــي مــذكــرة المقترح
التفسيرية أن  44فــي المئة مــن الكويتيين دون
ً
سن الـ  20عاما ،مما يعطي االستثمار السياحي
جماهيرية مدفوعة بقوة شرائية لو توفرت البيئة
المناسبة للمرافق الترفيهية.

بعد دخول مستثمر استراتيجي جديد
على شركة حيات لالتصاالت (حيات كوم)،
ُترى مصادر مطلعة أن الشركة ستمضي
ً
قدما نحو عهد جديد لالنطالقة المتميزة
في قطاع تشغيل االتصاالت ،لتكون داعما
قويا لشركات االتصاالت الكويتية.
و ت ــو قـ ـع ــت ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن تـ ـك ــون ه ـن ــاك
عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة سـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــوم الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة
بمباشرتها في القريب العاجل لتشغيل
بعض األ بــراج إلحدى شركات االتصاالت
الكبرى في السوق المحلي ،خصوصا أن
الـشــركــة لـهــا ب ــاع طــويــل فــي ه ــذا الـمـجــال،
األم ــر ال ــذي سـيـكــون لــه أث ــر إيـجــابــي على
أداء ونشاط الشركة خالل الفترات المقبلة.
وق ـ ــد شـ ـه ــدت األي ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة خ ــروج
أح ــد ال ـ ُـم ــاك ال ـبــارزيــن فــي ال ـشــركــة ،وهــو
عـ ــاء ج ــوه ــر حـ ـي ــات ،والـ ـ ــذي كـ ــان يـمـتـلــك
ح ـصــة ت ـصــل إ ل ــى  15.9ف ــي ا ل ـم ـئــة بـشـكــل
غير مباشر ،وخروج عبدالمجيد الزلزلة،
ود خ ــول فـهــد بــدر ا لــرز ي ـحــان ومجموعته
شــر كــة سلفر لـلـخــد مــات ا لـقــا بـضــة و شــر كــة
الميادين القابضة بحصة تصل إلى 29.12
في المئة ،علما بأن شــراء هذه الحصص

ً
قالت شركة أعيان العقارية ،إن كتابا ورد إليها من األمانة العامة لألوقاف يفيد
بأنه تمت ترسية المناقصة رقم  2021/1بشأن إدارة جزء من عقارات أمانة األوقاف
ً
(العقارات االستثمارية) على الشركة لمدة سنة واحدة ،كما سيتم االفصاح الحقا
عند االنتهاء من توقيع اإلدارة.
وبينت الشركة أنه سوف يظهر األثــر المالي في البيانات المالية من خالل
زيادة اإليرادات التشغيلية الناتجة عن إدارة المحفظة.

«الند» توقع اتفاقية صانع سوق مع «مركز»

تاريخ وتسويق وبيئة

ُمالك جدد في «حيات كوم»
وتطلع لعمليات جديدة

أخبار الشركات
ً
«أعيان ع» تدير جزءا من عقارات «األوقاف» االستثمارية

أحــاط بنك الخليج ،أن مناف الـهــاجــري عضو مجلس إدارة البنك (العضو
المستقل) قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة البنك ،أمس األول ،ألسباب
خاصة ،وبعد مناقشة االستقالة ،قــرر المجلس الموافقة عليها أمــس ،وتوجه
تفان وجهد أثناء فترة عضويته كما قرر
بالشكر إلى الهاجري على ما قدمه من
ٍ
اتخاذ ما يلزم الستدعاء عضو االحتياط المستقل.

مختلف الفئات الشعبوية أفضلية في إقناع الراي
العدم بمخاطر الخصخصة كمبدأ وليس كسوء
ممارسة أو تنفيذ.

«الدولي» :حكم أول درجة لمصلحة «كومور جلف»
أعلن بنك الكويت الدولي تأجيل النظر في استئناف
للبنك إلــى جلسة  19أكتوبر بموضوع قضية طعن
االستئناف على حكم أول درجــة الـصــادر لمصلحة
شركة كومور جلف للتجارة العامة والمقاوالت ،في
دعوى بطالن إجراءات الحجز التنفيذي المؤرخ في 20
أكتوبر  2016والمودع بملف التنفيذ رقم ()14038053
العاصمة لمصلحة البنك وف ـ ً
ـاء لمبلغ ق ــدره 10.75
ماليين دينار ،وذلك للحكم مع مذكرات.
ً
وذكر «الدولي» في بيان ،أنه ال يمكن حاليا تحديد
األث ــر المتوقع للحكم الـســابــق ،إال بعد ص ــدور حكم
نهائي في القضية ،وسيقوم المصرف باإلفصاح في
حينه عن أي تطورات جديدة ذات صلة بهذا الموضوع.
وكان منطوق الحكم أول درجة أن المحكمة حكمت
بتاريخ  2021/6/1بالنسبة للدعوى األصلية والتدخل
الهجومي من المتدخل محمد بشار كيوان ،ببطالن
إج ـ ــراءات الـحـجــز الـتـنـفـيــذي ال ـم ــودع مـلــف التنفيذ

العاصمة المؤرخ  2016/10/20واعتباره كأن لم يكن مع
ً
ما يترتب على ذلك من آثار والزمت المدعي عليه أصليا
والخصم المدخل التاسع صباح جابر مبارك الصباح
بمصروفات الــدعــوى األصلية ومـصــروفــات التدخل
واإلدخال ومبلغ عشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.
وبالنسبة للدعوى المقامة من «الــدولــي» فقضت
برفضها وألزمت رافعها المصروفات ومبلغ عشرة
دنانير مقابل أتعاب المحاماة ،وكذلك نسخ صورة
من األوراق والحكم الصادر فيها وإرسالها إلى جهة
النيابة العامة إلجراء التحقيقات الالزمة واتخاذ ما
ً
تــراه مناسبا من إج ــراءات وتصرفات بشأن األمــوال
المودعة في حساب شركة كومورو بتاريخ  21سبتمبر
 2016بمبلغ وقدره  450مليون يوان صيني والمبينة
في تقرير الخبرة المنتدبة المقيد برقم والـمــؤرخ 6
يناير  2021والمرفق باألوراق.

علي العنزي

ت ــراج ـع ــت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة الـكــويــت
الرئيسية ،أم ــس ،وقبيل نهاية األسـبــوع
األول م ــن شـهــر سـبـتـمـبــر ،الـ ــذي م ــال إلــى
الحيادية ،وفقد مؤشر السوق العام نسبة
 0.26في المئة تعادل  17.45نقطة ،ليقفل
على مستوى  6786.42نقطة بسيولة جيدة
بلغت  38.5مليون ديـنــار تــداولــت 195.3
مليون سهم عبر  9012صفقة ،وتم تداول
 140سهما ربح منها  44سهما ،وخسر 74
سهما ،بينما استقر  22سهما دون تغير.
وفقد مؤشر السوق األول نسبة مقاربة
كانت  0.24في المئة أي  17.69نقطة ،ليقفل
على مستوى  7421.22نقطة بسيولة زادت
عن مستويات جلسات هذا األسبوع ،وبلغت
امس  23.8مليون دينار تداولت  54.9مليون
سهم عبر  3729صفقة ،وربح  8أسهم بينما
خسر  14سهما ،واستقر  3اسهم دون تغير،
وسجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة اكبر
بقليل من سابقيه كانت نسبة  0.31في المئة
أي  17.45نقطة ليقفل على مستوى 5530.3
نقطة بسيولة جيدة قــاربــت  14.7مليون
دينار تداولت  140.3مليون سهم عبر 5283
صفقة ،وربــح  36سهما مقابل تراجع 60
سهما واستقرار  19سهما دون تغير.
مـنــذ ب ــداي ــة األسـ ـب ــوع ،وح ـتــى الجلسة
ال ــرابـ ـع ــة ،أم ـ ــس ،ت ــذب ــذب ال ـم ــؤش ــر بشكل
محدود ،وسار أفقيا حيث تنخفض جلسة
وتعدل الثانية حتى قبل نهايته ،أمس ،حيث

مالت الكفة للبيع ،وزاد التذبذب على بعض
األسهم ،حتي األسهم االنتقائية التي توازن
األداء تــراجــع بعضها ،ومــالــت المؤشرات
للتراجع ،وبعد بداية هادئة كعادة جلسات
هذا األسبوع ،حيث برزت اسهم صناعات
واهلي متحد وجي اف اتش وساحل ،مقابل
فتور تعامالت األسهم القيادية التي تركت
الساحة مؤقتا ألسهم متوسطة الــوزن او
مضاربية لتسجل بعض االرتفاعات ،ولكنها
لم تستطع ان تدعم المؤشرات بالمنطقة
الخضراء ،إضافة الي األسهم السابقة ،كان
سهم الـبــورصــة يـغــرد خ ــارج ســرب اسهم
السوق األول محققا ارتفاعا كبيرا ،كذلك
تميزت كتلة ايفا حيث ربحت اسهم عقارات
الكويت وارزان ،كما سجل االمتياز إيجابية
ل ــم تــدع ـمــه ظ ـ ــروف ال ـج ـل ـســة ،وك ـ ــان سهم
اجليتي األكثر خسارة بين القياديات ،كما
تراجع الوطني وبيتك وبنك بوبيان وبنك
الخليج وهيومن سوفت والدولي ،لتنتهي
الجلسة حمراء بانتظار الجلسة األخيرة
اليوم لتتضح أمور تعامالت بقية الشهر.
ً
خليجيا استمر األداء اإليجابي وربحت
 5مؤشرات في أسواق المال بدول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وح ـق ـق ــت مـكــاســب
محدودة ،بينما خسر مؤشرا الكويت ودبي
بنسبة بلغت ربــع نقطة مئوية ،واستمر
السوق السعودي بــأدائــه المتميز محققا
 4جلسات خـضــراء ،وكــانــت أسـعــار النفط
تتداول بسعر  72.5دوالرا للبرميل.

8
اقتصاد
«بتكوين» تتكبد خسارة موجعة في أعقاب تجربة السلفادور المضطربة
ةديرجلا
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القيمة السوقية للعمالت المشفرة خسرت  280مليار دوالر في الـ  24ساعة الماضية
هددت لجنة األوراق المالية
والبورصات األميركية ()SEC
بمقاضاة شركة كوينباس
غلوبال Coinbase
بورصة
 Globalإذا مضت ً
العمالت المشفرة قدما في
خطط إطالق برنامج يتيح
للمستخدمين الحصول على
فائدة عن طريق إقراض ً
األصول المشفرة ،تعقيبا على
ما ذكرته «كوينباس» أمس.

عــانــت بـتـكــويــن م ــن خـســائــر،
أم ـ ــس ،ب ـعــد أن ت ــراج ـع ــت وســط
اعـتـمــاد الـسـلـفــادور المضطرب
ألك ـ ـبـ ــر عـ ـمـ ـل ــة مـ ـشـ ـف ــرة ك ـع ـم ـلــة
قانونية.
ت ــم ت ـ ــداول بـتـكــويــن بـحــوالــي
ً
 47100دوالر صـ ـ ـب ـ ــا ح ـ ــا فــي
س ـن ـغ ــاف ــورة ،ب ـعــد أن تــراج ـعــت
بنسبة تـصــل إلــى  17فــي المئة
في اليوم السابق ،قبل تقليص
بعض الخسائر.
واجـ ـت ــاح ــت ع ـم ـل ـيــة ال ـه ـبــوط
ً
أيضا الرموز المشفرة المميزة
مثل  Etherو .Dogecoin
كــانــت تجربة الـسـلـفــادور مع
بتكوين ،التي تعد أكبر اختبار
لفائدة العملة المشفرة الحقيقية
للعالم ،صعبة بسبب الثغرات
الـتـقـنـيــة فــي الـمـحـفـظــة الرقمية
الــرسـمـيــة ،والـتــي بــدا فيما بعد
أنه تم حلها.
وقــال الرئيس نجيب بوكيلة
عـلــى "تــوي ـتــر" ،إن ال ــدول ــة باتت
تمتلك اآلن  550وحــدة بتكوين
ب ـعــد ش ــرائ ـه ــا ع ـنــدمــا انـخـفــض
السعر.

وتعتبر عمليات البيع أمس
األول ،أهــم اخ ـتــراق فــي االرت ــداد
الــذي رفــع عملة بتكوين بنسبة
ً
 75في المئة تقريبا منذ أواخر
يوليو.
وان ـخ ـف ــض إج ـم ــال ــي الـقـيـمــة
السوقية للعمالت المشفرة بنحو
 280مليار دوالر في الـ  24ساعة
ً
الماضية ،وفقا لمتتبع العمالت
المشفرة .CoinGecko
وحدثت حوالي  3.7مليارات
دوالر مـ ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ـص ـف ـيــة
ال ـع ـمــات الـمـشـفــرة خ ــال نفس
ً
الفترة ،وفقا لموقع .Bybt.com
ويحدث هذا عندما يتم إغالق
المراكز ذات الرافعة المالية من
قبل البورصات لفشلها في تلبية
متطلبات الهامش.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــاردي ـ ــر م ــاي ــك
نــوفــوغــراتــز ،الرئيس التنفيذي
ل ـ ـش ـ ــر ك ـ ــة G a l a x y D i g i t a l
 ،Holdingsإن س ــوق ا لـعـمــات
المشفرة كانت تعمل بقوة خالل
األس ــاب ـي ــع ال ـث ـمــان ـيــة الـمــاضـيــة
وأصـ ـبـ ـح ــت ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ذروة
ً
الـ ـش ــراء ،مـضـيـفــا أن "االه ـت ـمــام

مــن المستثمرين األف ــراد ارتـفــع
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ق ـف ــز ال ـمــؤس ـســات
الكبيرة على متن عربة العمالت
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـف ـ ــرة" ،وف ـ ـ ـ ــق م ـ ــا ن ـق ـل ـت ــه
"بلومبرغ".
ج ـ ـ ــادل إدوارد مـ ــويـ ــا ،كـبـيــر
م ـح ـل ـل ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ف ـ ــي Oanda
 Corpفي مذكرة ،بأن "أساسيات
بتكوين ال تزال سليمة ،إذ تقوم
األس ـعــار بتحديد نـطــاق ت ــداول
ج ــدي ــد ب ـيــن م ـس ـتــويــات 46000
و 53000دوالر.
وفي حين أن طرح السلفادور
ً
قــد يـكــون سـبـبــا لتقلبات عملة
ً
بتكوين ،يمكن أيـضــا أن تــؤدي
ً
ال ـم ـت ـغ ـي ــرات األخ ـ ـ ــرى دورا فــي
قطاع العمالت المشفرة المشهور
بالتقلب .على وجه الخصوص،
يمثل احتمال خفض التحفيز من
ً
قبل االحتياطي الفدرالي تحديا
ألص ــول الـمـضــاربــة مثل الــرمــوز
المشفرة.
وهددت لجنة األوراق المالية
وال ـب ــورص ــات األم ـيــرك ـيــة ()SEC
بـ ـمـ ـق ــاض ــاة شـ ــركـ ــة ك ــوي ـن ـب ــاس
غـلــوبــال  Coinbase Globalإذا

مضت بورصة العمالت المشفرة
ً
قــدمــا فــي خطط إط ــاق برنامج
يتيح للمستخدمين الحصول
ع ـلــى ف ــائ ــدة ع ــن ط ــري ــق إق ــراض
ً
األص ــول المشفرة ،تعقيبا على
ما ذكرته كوينباس أمس.
وأ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت لـ ـجـ ـن ــة األوراق

ال ـمــال ـيــة والـ ـب ــورص ــات notice
 Wellsلشركة كوينباس ،وهي
طريقة رسمية تخبر بها لجنة
األوراق ال ـمــال ـيــة ال ـش ــرك ــة أنـهــا
تنوي مقاضاتها في المحكمة،
ح ـس ــب مـ ــا ق ـ ــال ب ـ ــول جـ ــريـ ــوال،
كـبـيــر الـمـســؤولـيــن الـقــانــونـيـيــن

َّ
كيف غيرت العمالت المشفرة حياة عائالت حول العالم؟
استعرض تقرير بريطاني العديد من الحاالت ألشخاص وعائالت
استطاعوا تحقيق ث ــروات طائلة مــن خــال االستثمار فــي العمالت
المشفرة ،خصوصا "بتكوين" ،التي شهدت قفزات هائلة في السعر،
ً
بعد أن تجاوزت مستويات  60ألف دوالر ،ارتفاعا من مستويات أقل
من  10آالف دوالر قبل شهور قليلة.
وقال تقرير نشرته صحيفة "إيفننج ستاندرد" البريطانية ،واطلعت
عليه "الـعــربـيــة.نــت" ،إن عــدد المستثمرين فــي العمالت المشفرة في
ً
بريطانيا وحدها يتجاوز حاليا  2.3مليون شخص ،أغلبهم من الشباب
أو الذين تفاعلوا مع هذه السوق خالل فترة وباء "كورونا".
وأضافت الصحيفة" :يزداد عدد المستثمرين في هذه السوق في كل
مرة ترتفع فيها قيمة بتكوين".
وتتابع" :جيل جديد كامل من المستثمرين آخذ في االرتفاع".
كما لفت التقرير إلى أن األرقــام الرسمية في بريطانيا تشير إلى
أن "نسبة الطالب الذين يستثمرون في العمالت المشفرة تضاعفت 3
مرات في غضون عام".
وذك ــر" :فــي الـسـنــوات القليلة الـمــاضـيــة ،وصـلــت شهية الجمهور
لالستثمار في العمالت المشفرة إلى ذروتها ،حيث قام المستثمرون

الهواة بضخ كل شيء من مدخرات الحياة والودائع المنزلية إلى قروض
بطاقات االئتمان في هذا السوق الذي ال يمكن التنبؤ بها بشكل خاص...
ً
عدم استقرارها هو ما يجعلها مثيرة ،ولكنه يزيد أيضا من المخاطر".
وأكدت "إيفننج ستاندرد" أن "التقديرات تشير إلى أن قيمة العملة
ستصل إلى مستويات قياسية هذا العام ،بينما المزيد من الشركات
أصبحت تقبل المدفوعات بعملة بتكوين".

قصص ثراء
وقالت الصحيفة إنه على مدار سنوات تم تداول العديد من القصص
حول ثروات هائلة يتم تكوينها وضياعها وصنعها مرة أخرى بسبب
سوق العمالت المشفرة ،ومن بين هذه القصص -بحسب الصحيفة-
أسطورة عائلة هولندية وضعت كل مدخراتها في بتكوين خالل عام
 ،2017واشترت المزيد خالل االنهيار في .2018
وف ــي ديسمبر  2020تـحــدثــوا إل ــى شبكة "س ــي إن إن" األمـيــركـيــة،
مشيرين إلــى أنــه "على الــرغــم مــن عــدم وجــود ممتلكات أو معاشات
تقاعدية أو نقود سائلة لديهم فإنهم تمكنوا بفضل العمالت المشفرة

مــن تــوفـيــر أس ـلــوب حـيــاة مــن فـئــة الـ ـ  5نـجــوم مــن الـسـفــر والـتــرفـيــه".
ً
ً
وقالت الصحيفة إن جون ( 29عاما) وجد نفسه متأثرا بهذه األنواع
من القصص ،وقرر استثمار نصف األموال التي منحها له والداه لدفع
دفعة أولى من أجل شراء منزل (حوالي  20ألف جنيه إسترليني) ،حيث
ً
اشترى بها بتكوين بدال من المنزل في أوائل عام .2021
ُ
فقدت الكثير من هذه األموال ،واآلن ال يمكنني شراء
وقال جون" :لقد
ً
منزل .ال أشعر باالرتياح .أحيانا أستيقظ في الليل ،وأنا أشعر بالذعر
حيال ما قمت به وأقلق من أن يكتشف أحدهم ذلــك .أشعر بالخجل
ّ
والدي بأنني قد أهدرت كل هذه األموال التي عملوا
الشديد من إخبار
بجد لمنحها لي".
يشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي وصلت أسعار بتكوين إلى
ً
أعلى مستوياتها على اإلطالق (ما يزيد قليال عن  64ألف دوالر) ،ثم
ً
انخفضت قيمتها إلى النصف تقريبا بين عشية وضحاها ،ثم ارتفعت
مرة أخرى في مايو لتصل قيمتها إلى أكثر من  40ألف دوالر.
ً
وكانت السلطات المالية في بريطانيا أصــدرت تحذيرا في يناير
الماضي يحدد المخاطر المختلفة المرتبطة باالستثمار في العمالت
المشفرة.

ف ــي ال ـش ــرك ــة ف ــي مـ ــدونـ ــة .وق ــال
إن  Coinbaseس ـتــؤجــل إط ــاق
منتجها " "Lendحـتــى أ كـتــو بــر
على األقل نتيجة لذلك.
وانخفضت أسهم Coinbase
بـنـحــو  2.5ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى 260
ً
دوالرا فـ ــي تـ ـع ــا م ــات مـ ــا قـبــل

ً
ال ـســوق أم ــس ،وف ـقــا لـمــا ذكــرتــه
"رويترز" ،واطلعت عليه "العربية.
نت".
أصبحت البرامج التي تسمح
لـ ـم ــالـ ـك ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ـم ـش ـف ــرة
بــإقــراضـهــا مـقــابــل الـفــائــدة أكثر
ً
شيوعا في جميع أنحاء العالم،
لـكــن بـعــض المنظمين ،السيما
في الواليات المتحدة ،بدأوا في
إثــارة المخاوف ،بحجة أن مثل
هــذه المنتجات يجب أن تمتثل
لقوانين األوراق المالية الحالية.
وأم ـ ــرت واليـ ــة ن ـيــو جـيــرســي
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة مـ ـنـ ـص ــة الـ ـعـ ـم ــات
المشفرة  BlockFi Incفي يوليو
بــالـتــوقــف ع ــن تـقــديــم حـســابــات
مدرة للفائدة جمعت  14.7مليار
دوالر من المستثمرين.
قــال جــريــوال فــي مــدونـتــه ،إن
م ـخــاوف لجنة األوراق المالية
والبورصات ( )SECبشأن منتج
" "Lendالـ ـخ ــاص ب ـ ـ كــويـنـبــاس
كانت مرتبطة بحقيقة أن المنظم
يعتقد أن المنتج يتضمن أوراق
مالية .وهو ما نفاه جريوال.
"العربية نت"

الكرملين :روسيا ليست مستعدة
لقبول «بتكوين» عملة قانونية
أكــدت الحكومة الروسية موقفها تجاه قبول "بتكوين"
كعملة رسمية ،بعدما أصبحت السلفادور أول دولة تعتمد
العملة ًاالفتراضية بشكل قانوني.
ووف ــق ــا ل ـمــا ذك ــرت ــه وك ــال ــة األنـ ـب ــاء الـمـحـلـيــة "آر أي إيــه
نوفوستي" أمــس األول ،فــإن ديمتري بيسكوف المتحدث
باسم الكرملين ،قال إن روسيا ليس لديها سبب لالعتراف
بالبتكوين كعملة قانونية.
وأضـ ــاف أن م ـس ــاواة ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة مـثــل "بـتـكــويــن"
ب ــالـ ـنـ ـق ــود لـ ــن ي ـج ـل ــب سـ ـ ــوى اإلضـ ـ ـ ـ ــرار ب ــالـ ـنـ ـظ ــام ال ـم ــال ــي
واالقـتـصــادي للبالد ،وروسـيــا ليست مستعدة لمثل هذه
التحركات.
ورسميا حظرت روسيا مدفوعات العمالت الرقمية في
الدولة كجزء من قانون األصول المالية الرقمية في البالد،
وذلــك خالل يناير  ،2021وال يمنع القانون المواطنين من
شراء أو تداول العمالت الرقمية مثل البتكوين.
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اقتصاد

ً
«كامكو االستثماري» األعلى تقليديا بعائد  %26.9وثروة اإلسالمي بنحو %27.1
محمد اإلتربي

تدفق سيولة
جديدة بعد
استعادة الثقة
منذ بداية العام

واصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــق
االستثمارية أداء ه ــا الجيد من
بداية العام حتى نهاية أغسطس
الـمــاضــي ،وتـفــوقــت  8صناديق
تقليدية و 4إسالمية على أداء
المؤشر العام لبورصة الكويت،
الــذي أغلق أغسطس على 22.8
في المئة في حين تراوح أداء 12
ً
ً
ً
صندوقا تقليديا وإسالميا بين
 26.9في المئة و 24.72في المئة.
ً
وتقريبا عوضت الصناديق
ه ــزة "ك ــورون ــا" وحـقـقــت نتائج
مميزة خالل المرحلة الماضية
ً
وأخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ن ـش ـط ــت الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـش ــرك ــات ف ــي اتـ ـج ــاه أص ـحــاب
المالء ة المالية للحصول منهم
على سيولة جيدة.
وقال مدير صندوق في شركة
ق ـي ــادي ــة كـ ـب ــرى ،إن ال ـص ـنــاديــق
ل ــديـ ـه ــم ت ـل ـق ــت سـ ـي ــول ــة ك ـب ـيــرة
ب ـم ـخ ـت ـلــف أن ــواعـ ـه ــا م ــن ب ــداي ــة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،ب ـ ـعـ ــد أن نـ ـجـ ـح ــت فــي
ً
استعادة الثقة من جديد ،مشيرا
ً
إلــى أن هـنــاك ت ـفــاؤال بمستقبل
ً
ال ـس ــوق ،اس ـت ـنــادا إل ــى النتائج
ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ـ ــى وال ـم ـس ــاع ــي
الحكومية الرامية إلى تحسين

بيئة ممارسة األعـمــال والرغبة
ف ــي إع ـ ــادة دف ــع عـجـلــة الـنـشــاط
االقتصادي لألمام.
ً
وتـعـتـبــر الـصـنــاديــق مــؤشــرا
ً
مهما في قراءة اتجاهات السوق،
ً
خصوصا أنها تدار باحترافية
عالية ومدعومة بوحدات أبحاث
ودراس ـ ــات ،لـكــن ال ت ــزال رؤوس
أمـ ـ ـ ــوال الـ ـصـ ـن ــادي ــق ح ـت ــى اآلن
ضئيلة ككتلة مالية ورغم نجاح
التجربة وعمق الخبرة ال يــزال
الـســوق المحلي فــي حــاجــة إلى
صناديق برؤوس أموال بين 100
و 150مليون دينار حتى يمكنها
أداء دور أكبر وسط نمو السوق
ودخـ ــول العـبـيــن ج ــدد ممثلين
في أطــراف أجنبية بكتلة مالية
مؤثرة.
ومن المرتقب أن تبادر العديد
م ــن ال ـص ـنــاديــق ب ـتــوزيــع أرب ــاح
للمساهمين وحملة الوحدات عن
السنة الحالية وسط األداء الجيد
المرتقب أن يحافظ عليه السوق،
ً
ف ـضــا ع ــن أن أغـلـبـيــة مـكــونــات
الصناديق من الشركات القيادية
والـ ـمـ ـمـ ـت ــازة وه ـ ــي فـ ــي طـلـيـعــة
ً
الكيانات التي توزع أرباحا.

أداء الصناديق االستثمارية من بداية العام
الصناديق التقليدية

مدير الصندوق

األداء منذ
أداء الشهر
بداية العام

الصناديق التقليدية

مدير الصندوق

صندوق كامكو االستثماري

كامكو إنفست

%1.98

%26.90

صندوق الوسم

الشركة الكويتية للتمويل و االستثمار

%3.62

%17.46

صندوق الوطنية االستثماري

شركة االستثمارات الوطنية

%2.66

%25.42

صندوق ثروة االستثماري

شركة ثروة لالستثمار

%2.61

%15.03

صندوق فرصة المالي

شركة المركز المالي

%2.29

%25.28

الصناديق اإلسالمية

صندوق كامكو لمؤشر السوق األول

كامكو إنفست

%3.68

%25.20

صندوق الدرة اإلسالمي

كامكو إنفست

%1.56

%27.16

صندوق المركز لالستثمار والتطوير

شركة المركز المالي

%2.45

%25.19

صندوق المركز اإلسالمي

شركة المركز المالي

%1.03

%26.77

صندوق الساحل

شركة الساحل للتنمية واالستثمار

%3.02

%25.13

صندوق الفجر اإلسالمي

شركة وفرة لالستثمار

%1.62

%25.71

صندوق األهلي الكويتي

شركة أهلي كابيتال لالستثمار

%2.57

%25.00

صندوق الكويت االستثماري

الشركة الكويتية لالستثمار

%1.87

%24.72

صندوق المركز للعوائد الممتازة

شركة المركز المالي

%2.37

%24.14

صندوق الدارج االستثماري

شركة االستثمارات الوطنية

%1.40

%21.18

صندوق الرائد لالستثمار

الشركة الكويتية لالستثمار

%1.63

%21.75

صندوق الهدى اإلسالمي

شركة الكويت والشرق االوسط

%1.20

%19.80

صندوق وفرة

شركة وفرة لالستثمار

%1.58

%21.72

صندوق كاب كورب المحلي

شركة كاب كورب لالستثمار

%1.05

%19.79

صندوق الرؤية

شركة الكويت والشرق االوسط

%2.30

%21.30

صندوق ثروة اإلسالمي

شركة ثروة لالستثمار

%1.85

%19.32

وك ـ ــان ـ ــت ب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
واص ـ ـ ـلـ ـ ــت ارت ـ ـفـ ــاع ـ ـهـ ــا ل ـل ـش ـهــر
الـســادس على التوالي بنهاية
أغسطس  ،2021وانعكس ذلك
على أداء مــؤشــر الـســوق األول

ال ـ ـ ــذي ارت ـ ـفـ ــع ب ـن ـس ـبــة  3.7فــي
المئة في أغسطس ،بينما سجل
م ــؤش ــر "رئ ـي ـســي  "50ومــؤشــر
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي م ـك ــاس ــب
شـهــر يــة بنسبة  1.1فــي المئة

و 1.3في المئة ،على التوالي.
وكــانــت الـمـحـصـلــة النهائية
ارت ـ ـفـ ــاع م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق ال ـع ــام
بـنـسـبــة  3.1ف ــي ال ـم ـئــة .وع ــززت
المكاسب الشهرية ،التي حققتها

«بوبيان» يواصل تقديم برنامجه الحافل باألنشطة
والفعاليات لموظفيه وأبنائهم

مشاركة اإلدارة العليا خالل اليوم المفتوح للبنك
أع ـلــن بـنــك بــوب ـيــان اس ـت ـم ــراره في
برنامجه المتميز لألنشطة والفعاليات
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ال ـ ــذي أط ـل ـقــه ب ــداي ــة ال ـعــام
ً
الحالي لموظفيه وأبنائهم متضمنا
مجموعة من الـعــروض والخصومات
وتــوزيــع الـهــدايــا ،إلــى جانب فعاليات
ترفيهية ورياضية وصحية.
وأوضـ ـ ــح «ب ــوبـ ـي ــان» ،ف ــي بـ ـي ــان ،أن
ال ـع ـمــل ع ـلــى إع ـ ــداد بــرنــامــج مـتـكــامــل
ل ــأنـ ـشـ ـط ــة وال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
للموظفين جــاء بالتزامن مــع توقيت
إغ ـ ـ ــاق مـ ـط ــار الـ ـك ــوي ــت ومـ ـح ــدودي ــة
السفر للخارج للعديد من الموظفين
وعائالتهم ،وذلك في محاولة إلضفاء
الشعور بالترفيه والتغيير ،السيما
خالل فصل الصيف.
وذكر أن األنشطة شملت العديد من
الجوانب المهمة كالصحية والرياضية

وال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة الـ ـت ــي ل ــم ت ـق ـت ـصــر عـلــى
الموظفين ،بل شملت عائالتهم أيضا،
ً
سعيا نحو الحد من تداعيات فيروس
ً
كورونا السلبية ،وصــوال إلــى العودة
شبه الكاملة للحياة الطبيعية.

فحص طبي في مستشفى الكويت
ق ــدم ــت إدارة م ـج ـمــوعــة «ب ــوب ـي ــان»
ً
ً
ع ــرض ــا خ ــاص ــا إلجـ ـ ــراء ف ـحــص طبي
وصحي شامل بالتعاون مع مستشفى
ً
ال ـك ــوي ــت ،وذلـ ــك ان ـط ــاق ــا م ــن اهـتـمــام
ً
ال ـب ـن ــك ب ـ ـكـ ــوادره ال ـب ـش ــري ــة ،وح ــرص ــا
منه على سالمتهم ومساعدتهم على
إدراك أهمية إجــراء الفحوص الطبية
المنتظمة وفوائدها على المدى البعيد.
وتـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـف ـ ـ ـحـ ـ ــوص
تخطيط القلب ،وقياس معدل السكر

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

األداء منذ
أداء الشهر
بداية العام

موظفو «بوبيان» مع العاملين في مركز تطعيم جسر جابر
ال ـ ـتـ ــراك ـ ـمـ ــي ،والـ ـتـ ـشـ ـخـ ـي ــص ال ـم ـب ـك ــر
للسكر ،و قـيــاس كتلة الجسم بجانب
قـ ـ ـي ـ ــاس ال ـ ـكـ ــول ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــرول والـ ـ ــدهـ ـ ــون
الـ ـث ــاثـ ـي ــة ،وت ـح ـل ـي ــل وظـ ــائـ ــف ال ـك ـلــى
والكبد ،وغيرها من الفحوص الطبية
ال ـت ــي ت ــم تـخـصـيــص ف ــري ــق ط ـبــي من
المتخصصين إل جــرا ئ ـهــا للموظفين
والموظفات ومرافقيهم ،كل على حدة،
والتي تضمن في النهاية للجميع حياة
صحية سليمة.

وعــائــاتـهــم وعـمــاالتـهــم الـمـنــزلـيــة 90
في المئة.
ً
ً
وأجرى البنك سحبا كبيرا بحضور
اإلدارة العليا للبنك أعلن خالله أسماء
ال ـفــائــزيــن م ــن الـمــوظـفـيــن المطعمين
بمجموعة من الهدايا والجوائز القيمة،
تضمنت هواتف ذكية وسبائك ذهبية
وكــوبــونــات شــراء ومبالغ نقدية ،كما
م ـن ــح ال ـب ـن ــك م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـح ــواف ــز
لموظفيه بعد تلقيهم التطعيم منها
الحصول على يوم للراحة مع منحهم
هدايا فورية تصلهم إلى مكاتبهم.

أط ـل ــق ال ـب ـنــك ح ـم ـلــة ب ـيــن مــوظـفـيــه
لتشجيعهم على تلقي لـقــاح «كوفيد
 »19بالتعاون مع وزارة الصحة حققت
ً
ً
نجاحا كـبـيــرا ،إذ تـجــاوزت نسبة من
ت ـل ـق ــوا ال ـت ـط ـع ـيــم م ــن م ــوظ ـف ــي الـبـنــك

برنامج «بوبيان يهتم»

حملة تطعيم موظفي البنك وعائالتهم

وصـحـتـهــم م ــن جـمـيــع ال ـن ــواحــي ،فقد
ً
أطـ ـل ــق ب ــرن ــام ـج ــا ل ـل ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
ت ـح ــت اس ـ ــم «ب ــوبـ ـي ــان ي ـه ـت ــم» ي ـهــدف
إل ـ ــى دع ـ ــم ص ـح ــة م ــوظ ـف ـي ــه الـنـفـسـيــة
والجسدية ،وذلك بالتعاون مع شركة
أيادي المتخصصة في مجال الصحة
النفسية.
وتضمن البرنامج تقديم ورش عمل
ومعلومات حول القلق والتوتر والقدرة
على التأقلم مع التغيير وإدارته بشكل
ف ــاع ــل ،وغ ـيــرهــا م ــن ال ـمــواض ـيــع الـتــي
تهم موظفيه ،السيما في فترة ما بعد
جائحة «كوفيد .»19

ً
حرصا من إدارة البنك على إحدى
أهـ ـ ــم ق ـي ـم ــه ال ـم ـت ـم ـث ـلــة فـ ــي االه ـت ـم ــام
بالموظفين والحرص على سالمتهم

«األهلي» :خصم
 %15في «الشايع
التجارية»

يـ ـقـ ــدم الـ ـبـ ـن ــك األهـ ـل ــي
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ل ـ ـحـ ــام ـ ـلـ ــي
ب ـ ـطـ ــاقـ ــاتـ ــه االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة
والسحب اآللــي ومسبقة
الـ ــدفـ ــع خـ ـص ـ ًـم ــا بـنـسـبــة
 15فــي المئة عند إنفاق
 20دي ـ ـنـ ــارا ف ــي م ـحــات
«ا ت ـ ــش آ نـ ــد إم» (،)H&M
و 20دي ـن ــارا فــي محالت
مونكي ( ،)Monkiو 40في
متاجر آنــد أذر ستوريز
(&  ،)Other Storiesو50
في محالت (.)COS
وي ـســري ه ــذا الـعــرض
حـتــى  20ال ـج ــاري ،وهــو
م ـتــاح فـقــط فــي الـكــويــت،
وال ينطبق على عمليات
الشراء عبر اإلنترنت.
وبجانب هذا العرض،
فـ ـ ـ ـ ــإن أي إ ن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ع ـل ــى
بـطــاقــات االئـتـمــان يربح
ت ـل ـق ــائ ـ ًـي ــا أم ـ ـيـ ــال س ـكــاي
واردز على برنامج أميال
طيران اإلمارات.
ويقدم البنك عــددا من
المكافآت والخصومات
لـ ـ ـح ـ ــامـ ـ ـل ـ ــي بـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــات ـ ــه،
التابعة لمحالت الشايع
التجارية.

ال ـب ــورص ــة ف ــي أغ ـس ـطــس 2021
الـمـكــاســب المحققة مـنــذ بــدايــة
الـ ـع ــام ح ـت ــى ت ــاري ـخ ــه إذ حـقــق
ً
المؤشر العام نموا بنسبة 22.4
فــي المئة ومــؤشــر "رئيسي "50

 25.1فــي المئة ومــؤشــر السوق
ال ــرئ ـي ـس ــي  21ف ــي ال ـم ـئ ــة فـيـمــا
حقق مؤشر السوق األول 22.8
في المئة.

«بيتك» يسلم الفائز سيارة
ضمن «اربح مع حسابي»
ّ
تسلم عبدالله خــالــد العازمي
س ـيــارة Jeep Wrangler Sport
من بيت التمويل الكويتي «بيتك»،
بعد أن فاز بسحب السيارة الثاني
ضمن حملة «ارب ــح مــع حسابي»
للشباب التي تمنح العمالء فرصة
الفوز بـ  3سيارت Jeep Wrangler
 Sportخالل فترة الحملة وجوائز
ن ـقــديــة بـقـيـمــة  250ديـ ـن ــار ل ـ ـ 10
ً
فائزين شهريا.
وأع ــرب الـعــازمــي عــن سعادته
بالفوز بالسيارة ،التي تسلمها
مــن مـعــرض «بـيـتــك» فــي الشويخ
.KFH Auto
ويأتي إطــاق حملة «اربــح مع
ح ـس ــاب ــي» ل ـل ـش ـبــاب بـمـمـيــزاتـهــا
اإلض ــاف ـي ــة ،ض ـمــن اسـتــراتـيـجـيــة
«ب ـي ـتــك» بــااله ـت ـمــام بـعـمــائــه ،إذ
يقدم البنك مميزات مختلفة لعمالء
ب ــرن ــام ــج «ح ـس ــاب ــي» م ــن حـمــات
خـ ــاصـ ــة وخ ـ ـصـ ــومـ ــات وجـ ــوائـ ــز
ومكافآت حصرية.
وبـ ـمـ ـج ــرد ت ـح ــوي ــل ال ـم ـك ــاف ــأة
االجتماعية على برنامج حسابي،
يدخل العمالء بالسحب الشهري
ً
على جائزة قيمتها  250دينارا لـ
ً
 10فائزين شهريا ،إضافة إلى 3
سـحــوبــات على  3س ـيــارات Jeep
 Wrangler Sportخـ ــال ف ـتــرة
الحملة.
ويـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك» ب ــرن ــام ــج
«حسابي» للشباب بمزايا نوعية،
ضمن االهتمام المتواصل بشرائح
العمالء المختلفة ،وابتكار صيغ
مـنـتـجــات وخ ــدم ــات ج ــدي ــدة يتم
من خاللها الوفاء باحتياجات كل
شــريـحــة بـمــا يــائــم خصائصها

العمرية واهتماماتها المتعددة،
بـحـيــث تـتـنــاســب م ــع ك ــل شــرائــح
العمالء وتلبي احتياجاتهم في
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى خ ــدم ــة مـتـمـيــزة
وفـ ــق م ـعــاي ـيــر وأس ــال ـي ــب ال تقل
عــن نظيرتها العالمية مــن حيث
الجودة والدقة والسرعة.
وم ـ ــن أه ـ ــم الـ ـم ــزاي ــا الـ ـت ــي يـتــم
تقديمها ضمن برنامج «حسابي»
للشباب هي حصول عمالء شريحة
ال ـش ـبــاب ع ـلــى ب ـطــاقــة «ح ـســابــي»
للسحب اآللي ( )ATMذات تصميم
شبابي مميز ،إضافة إلى تمكينهم
من الحصول على بطاقة «حسابي»
س ــاب ـق ــة الـ ــدفـ ــع وفـ ـ ــق ال ـض ــواب ــط
االئتمانية ل ـ «بـيـتــك» ،الـتــي يمكن
ً
استخدامها تـمــامــا مثل البطاقة
االئ ـت ـمــان ـيــة ل ـح ـج ــوزات ال ـف ـنــادق
ً
والطيران عالميا وعبر اإلنترنت،
واس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي أج ـه ــزة الــدفــع
( )P.O.Sفــي الـمـحــات الـتـجــاريــة،
إضــافــة إلــى العديد مــن الـعــروض
التي يتم تقديمها بشكل متواصل
وبــأكـثــر مــن مـجــال ،إذ يتم تقديم
خ ـصــومــات كـبـيــرة ف ــي مجموعة
مختارة من أشهر وأهــم المتاجر
وال ـ ـم ـ ـحـ ــات الـ ـت ــي ت ـب ـي ــع ال ـس ـلــع
والمنتجات الخاصة بالشباب.

 Ooredooتوقع شراكة استراتيجية
مع New Market
عروض على طائرات الدرون DJI Mini SE

ً
ان ـطــاقــا م ــن حــرصـهــا الــدائــم
على إثراء حياة األفــراد الرقمية،
وتوفير أحدث األجهزة والحلول
وال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ،ق ــام ــت
 Ooredooلالتصاالت ،أول شركة
اتصاالت تقدم الخدمات الرقمية
المبتكرة في الكويت ،بالشراكة
مع «فالكون» ،المملوكة من قبل
شركة  New Marketوالرائدة في
دولة الكويت والمنطقة في تقديم
أحــدث الخدمات والتكنولوجيا
المختصة بالطائرات بدون طيار.
وس ـت ـت ـض ـمــن الـ ـش ــراك ــة ط ــرح
أحــدث منتجات طائرات الــدرون
واك ـ ـس ـ ـسـ ــوارات ـ ـهـ ــا ف ـ ــي الـ ـس ــوق
ال ـك ــوي ـت ــي مـ ــع أفـ ـض ــل ال ـب ــاق ــات
ا لـ ـمـ ـق ــد م ــة مـ ــن  Ooredooلـكــل
ع ـم ــائ ـه ــا .وسـ ـتـ ـك ــون ال ـخ ـط ــوة
األولــى في مسيرة الشراكة هذه
ه ــي مـنــح ال ـع ـمــاء فــرصــة ش ــراء
طائرات  DJI Mini SEابـتـ ً
ـداء من
ً
 6دن ــان ـي ــر شـ ـه ــري ــا ،ع ــن طــريــق
التطبيق  MyOoredooأو المتجر
اإلل ـك ـت ــرون ــي www.ooredoo.
ً
 com.kwأو مــن خــال زي ــارة أيــا
مــن فــروع الشركة المنتشرة في
جميع أنحاء الكويت.
تم توقيع االتفاقية ،أمس في
بــرج  Ooredooبحضور كل من
الرئيس التنفيذي  -عبدالعزيز
يـعـقــوب الـبــابـطـيــن ،ومــديــر أول،
إدارة االت ـ ـص ـ ــال الـ ـم ــؤسـ ـس ــي -
م ـج ـب ــل األيـ ـ ـ ـ ــوب ،ومـ ــديـ ــر إدارة
ك ـب ــار ال ـش ـخ ـص ـيــات وال ـع ــاق ــات
الـحـكــومـيــة  -ث ــام ــر ال ـطــاحــوس،
والـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـخ ــدم ــة

البابطين مع بدر جراق
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء  -عـ ـيـ ـس ــى الـ ـم ــوس ــى،
و مـ ــد يـ ــر أول ،إدارة ا لـ ـع ــا ق ــات
ال ـع ــام ــة واالت ـ ـصـ ــاالت الــداخ ـل ـيــة
لدى  Ooredooالكويت  -فاطمة
ً
دش ـ ـ ـتـ ـ ــي .فـ ـيـ ـم ــا ح ـ ـضـ ــر م ـم ـث ــا
عـ ــن ش ــر ك ــة  New Marketكــل
م ــن ال ـمــديــر ال ـع ــام – ب ــدر ج ــراق،
ومدير تطوير األعمال – حسين
عزالدين ،والمدير الفني – نزار،
ومدير اإلدارة – أحمد بورحمة،
بــاإلضــافــة إل ــى مــديــر الـتـســويــق
– ع ـل ــي بـ ـ ــازي م ــن ش ــرك ــة New
.Market
و ت ـع ــد  DJI Mini SEط ــا ئ ــرة
 Droneمميزة مــن حيث ال ــوزن،
حـ ـي ــث يـ ـص ــل وزنـ ـ ـه ـ ــا ألق ـ ـ ــل مــن
ً
 249غــرامــا ،مما يجعلها بــوزن
الهاتف الذكي ومحمولة بشكل
اس ـت ـث ـن ــائ ــي .س ـت ـك ــون ال ـط ــائ ــرة

الرفيق اإلبداعي المثالي لجميع
عمالء  Ooredooمحبي التصوير
والتقاط مقاطع مرئية متحركة لم
يكونوا يحلموا بها في السابق،
حـيــث لــم يـكــن الـتـصــويــر الـجــوي
ً
ً
أ م ــرا ممكننا إال عـبــر استئجار
ال ـم ــروح ـي ــات ال ـخ ــاص ــة أو عـبــر
ا لــرا ف ـعــات المخصصة المكلفة
في السعر ،أما اليوم فقد اختلف
األمر.
ً
وت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـق ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ــوق ـ ـيـ ــع
الشراكة ،قال البابطين« :نفتخر
الـ ـ ـي ـ ــوم بـ ـش ــراكـ ـتـ ـن ــا م ـ ــع New
 ،Marketوالـتــي تــأتــي فــي إطــار
استيراتيجيتنا التي تهدف إلى
ط ــرح مـنـتـجــات مـبـتـكــرة لجميع
ً
العمالء وتحديدا لمحبي أحدث
تـكـنــولــوجـيــا الـتـصــويــر الــرقـمــي
وصناع المحتوى .وتزداد اليوم

أهمية التقاط ا لـصــور اللحظية
والفيديو لدى محبي التصوير،
فقد أ صـبــح الجميع يتنافسون
على تقديم محتوى مرئي أفضل
ً
ً
وأك ـ ـثـ ــر ج ـ ـمـ ــاال وإب ـ ـ ــداع ـ ـ ــا .وم ــن
خ ــال تــوف ـيــر ط ــائ ــرة DJI Mini
 SEسيتمكن العمالء من اإلبــداع
الذي يؤدي إلى نقل صورة أكثر
متعة عن الحياة وجميع ما يدور
حولنا».
من جانبه ،قال جراق« :نفتخر
ال ـيــوم بـشــراكـتـنــا مــع Ooredoo
الشركة الرائدة بتقديم الخدمات
الــرقـمـيــة الـمـبـتـكــرة فــي الـكــويــت،
مما سيتيح لنا الفرصة بتوفير
ً
الطائرة المسيرة األكثر طلبا DJI
 Mini SEلجميع الهواة ومحبي
السفر والرحالت».

َّ
«علي صوتك» المغربي ينافس
على األوسكار
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أعلن المركز السينمائي المغربي ،أمس األول ،ترشيح فيلم َ"علي صوتك" ،للمخرج نبيل عيوش،
للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الــدورة الـ  94للجائزة األشهر عالميا بمجال
السينما.
الفيلم بطولة إسماعيل أدواب ونهيلة عارف وأنس بسبوسي وأمينة كنان ،وتدور أحداثه بأحد األحياء
الشعبية في مدينة الــدار البيضاء ،حيث يعمل مغني الــراب السابق أنس داخــل مركز ثقافي ،وبفضل
تشجيعه ودعمه يجد شبان المركز طريقة جديدة للتعبير عن قضاياهم وواقعهم عبر ثقافة الهيب هوب.
وقــال المركز إن لجنة متخصصة اختارت َ"علي صوتك" من بين  4أفــام كانت مؤهلة للترشح ،كما
قوبل الفيلم باستحسان كبير لدى عرضه ألول مرة في يوليو ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان
السينمائي بفرنسا.
ويحق لجميع الدول ترشيح فيلم ليمثلها في مسابقة أفضل فيلم أجنبي باألوسكار حتى األول من نوفمبر.
(رويترز)
ويقام حفل توزيع جوائز األوسكار يوم  27مارس في لوس أنجلس بالواليات المتحدة.

ملصق الفيلم

كايلي جينر تعلن حملها في طفلها الثاني

ليلي كولينز أميرة من الخيال
في حفل زفافها

أك ــدت نجمة تلفزيون الــواقــع كايلي جينر
حملها في طفلها الثاني من نجم الراب األميركي
ترافيس سكوت ( 30عاما).
وذك ــرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ،أن
كايلي ( 24عاما) أعلنت نبأ حملها أمس األول
على صفحتها بـ"إنستغرام".
وكانت جينر أنجبت طفلتها األولى ستورمي
( 3أعوام) عام .2018
ونشرت كايلي مقطع فيديو يتضمن لقطات
لها مع صديقها ترافيس لدى إعالنها نبأ حملها،
إضافة إلى مقاطع من زيارتها للدكتور الخاص
بها ،وبصحبتها ابنتها ستورمي.
وحظي الفيديو بأكثر من  53مليون مشاهدة
في أقل من  9ساعات من نشره ،ليتصدر قائمة
أعلى الفيديوهات مشاهدة على "إنستغرام".
وكانت جينر كشفت أكثر من مرة عن رغبتها
ً
في أن تمنح ستورمي شقيقا وخاصة من والدها
ترافيس.
(د ب أ)

كايلي جينر

أكشاي كومار :ألم فقدان أمي ال ُيحتمل

من حفل الزفاف
أعلنت الممثلة البريطانية ليلي كولينز زواجها من
خطيبها الكاتب والمخرج الشهير شارلي ماكدويل،
ً
 38عاما ،في والية كولورادو األميركية.
وفــاجــأ الخبر الــوســط الفني العالمي وجمهور
ً
النجمين الشهيرين ،خصوصا أن أحدهما لم يعلن
في السابق وجود أي استعدادات لحفل الزفاف ،وفاجآ
الجميع بنشر الصور وإعالن الخبر السعيد.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كولينز،
ً
 32عاما ،ابنة المغني فيل كولينز ،أكدت نبأ زفافها
عـلــى صفحتها عـلــى مــوقــع "إنـسـتـغــرام" لمشاركة
ً
الصور ،إذ نشرت صورا من حفل الزفاف بدت فيها
كأنها أميرة من الخيال إذ تميزت بإطاللة رائعة على
كل المستويات.
وكتبت كولينز أسفل الصور" :أصبح كل منا لآلخر
ً
ً
لألبد رسميا ،أحبك كثيرا ،لم أكن بهذه السعادة من
ً
قبل ،لم أرغب أبدا في أن أكون لشخص غيرك واآلن
سأكون زوجتك".
وأضافت كولينز" :ما بدأ كحكاية خيالية ،أصبح
ً
ً
اآلن واقعيا إلى األبد ،لن أتمكن أبدا من وصف كيف
كانت نهاية األسبوع الماضي بشكل صحيح ،ولكن
ً
السحر هو مكان جيد جدا للبدء".
واختارت ليلي كولينز في زفافها إطاللة بسيطة
ً
ً
في غاية األناقة ،فارتدت فستانا طويال بأكمام طويلة
من الدانتيل ووضعت طرحة رأس كبيرة وجاء اختيار
فستان من دار أزياء المصمم العالمي رالف لورين،
وتميز بتصميمه األنيق واألنـثــوي ،إذ أتــى بقصة
ناعمة تناسب مــع جسمها إلــى حــد كبير ،وتزين
بتطريزات من الدانتيل أضفت إليه الفخامة.
الطرحة التي ارتدتها ليلي كولينز مع الفستان
ّ
ً
اتسمت بتصميم مميز جدا ،أشبه بأميرات قصص

ديزني ،إذ أتت على شكل ّقبعة منسدلة مرفقة بكاب
غطى كتفيها وكامل جسمها ،وقد ّ
تزينت بتطريزات
من الدانتيل على شكل ورود.
ً
ً
وارتـ ـ ــدت كــولـيـنــز أك ـس ـس ــوارا الف ـت ــا نـ ّـسـقـتــه مع
ال ـف ـس ـتــان ،وه ــو ال ـق ـفــاز األب ـي ــض ال ـطــويــل الـمـ ّ
ـزيــن
ّ
ملوكية
بتطريزات الدانتيل ،أضفى إليها لمسات
ّ
الرقي واألناقة واألنوثة.
تمزج بين
ً
ً
ّ
وطبقت كولينز مكياجا ناعما أبــرز مالمحها
ً
الجمالية الطبيعية ،حيث وضعت مكياجا من اللون
البني المقارب للون الجسم " ،"nudeمع تسريحة
شعر الكعكة المنخفضة ،وأضافت باندانا رفيعة
أضفت إليها المزيد من األناقة.
وظهر في الصور خاتم الخطوبة الفريد من نوعه،
والذي يحتوي على ماسة قدرها الخبراء بأن سعرها
يصل إلى  100ألف دوالر.
وك ــان ال ــزوج ــان أعـلـنــا خطبتهما فــي سبتمبر
الماضي ،بعد عام من بدء عالقتهما.
أوضحت ليلي كولينز بطلة مسلسل Emily in
 Parisفي تصريحات سابقة لها ،إن فترة جائحة
كــورونــا عــززت من عالقتها بزوجها الحالي ،وأنه
شاهد كل منهما اآلخر في أسوأ وأفضل حاالتهما
ً
ومازاال قادرين على العيش معا.
لـيـلــي كــول ـي ـنــز ه ــي مـمـثـلــة أم ـيــرك ـيــة م ــن أصــل
بريطاني ،ووالدها الموسيقي الشهير فيل كولينز،
ودخلت ليلي عالم الشهرة كعارضة أزياء ،وكانت
في صغرها مهتمة بالعمل في الصحافة ،لكن
أحالمها تغيرت وأصبح نجمة في هوليوود.
(د ب ا)

أكشاي كومار

أعلن الممثل الهندي أكشاي كومار وفاة
وال ــدت ــه الـمـنـتـجــة الـشـهـيــرة أرونـ ــا بـهــاتـيــا،
أمس ،مؤكدا أنه ال يحتمل ألم فقدانها الذي
يعتصر فؤاده.
وكـتــب كــومــار فــي منشور على صفحته
بــ"فـيـسـبــوك"" :لـقــد كــانــت جــوهــري ،والـيــوم
أشعر بألم ال ُيحتمل ،ألنني فقدت جوهر
وجودي .رحلت والدتي أرونا بهاتيا بسالم
صباح اليوم ،لتجتمع مع والدي في العالم
اآلخر".
وكــان كومار ( 53عاما) قطع رحلته إلى
المملكة المتحدة ،وعــاد إلى مومباي ،فور
علمه بمرض والدته االثنين الماضي ،تاركا
موقع تصوير فيلمه الجديد ،Cinderella
لكنها رحلت بعد ساعات من وصوله.
وحرص زمالء أكشاي في بوليوود على
تعزيته في والدته الراحلة ،من بينهم سلمان
خــان ،الــذي كتب تغريدة عبر "تويتر" يقدم
فيها العزاء لصديقه وعائلته.
(د ب أ)

والد بريتني سبيرز يطالب بإنهاء
وصايته عليها

ليلي كولينز

ً
طلب والد بريتني سبيرز رسميا من
المحكمة ،أم ــس األول ،إن ـهــاء الــوصــايــة
المفروضة على ابنته منذ أكثر مــن 13
عــا مــا ،فيما يخص حياتها الشخصية
وشؤونها المالية.
وك ـ ــان جــاي ـمــي س ـب ـي ــرز ،ال ـ ــذي شنت
ض ــده لقيت
الـمـغـنـيــة م ـعــركــة قـضــائـيــة ّ
تـغـطـيــة إعــام ـيــة واس ـع ــة ل ـكــف ي ــده عن
قبل الشهر الماضي التخلي
شؤونها ،قد ِ
عن تولي وصاية نجمة البوب .وهو أعرب
ع ــن رغـبـتــه ف ــي "ال ـت ـع ــاون م ــع المحكمة
والمحامي الجديد البنته ،تمهيدا النتقال
ّ
وصي جديد".
سلس إلى
ُ
ً
واعتبر هذا القرار نصرا لنجمة البوب
( 39عــامــا) وانـقــابــا فــي مــوقــف والــدهــا،
الــذي قال في بــادئ األمــر إنه سيعترض
عـلــى ال ــدع ــوى الـقـضــائـيــة ال ـتــي رفعتها
بــريـتـنــي لـسـحــب الــوصــايــة م ـنــه ،والـتــي
ّ
ك ــان ــت ت ـت ـيــح ل ــه ال ـت ـح ــك ــم ب ــال ـك ــام ــل فــي
الموارد المالية البنته منذ .2008
(أ ف ب)

بريتني ووالدها سبيرز

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً ّ
مهنيا :تعلم ما يزيدك معرفة في مهنتك
ً
لتبقى مرغوبا بك.
ً
عاطفيا :إذا مـ ّـر يــوم لم تر فيه الحبيب ال
تحسبه من عمرك.
ً
اجتماعيا :يخدعك أحد األصدقاء وال تنتبه
لألمر اال بعد وقت طويل.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا :بدال من أن تعتب على الدهر اسهر
على عملك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ــاح ــظ ال ـشــريــك اه ـمــالــك في
واجباتك وال يصارحك.
ً
ً
اجتماعيا :يصبح المعروف قبيحا إذا
طلبت بالمقابل مسألة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا  :كما أن الجسم ينمو من الغذاء
هكذا العمل ينمو باألفكار.
ً
عاطفيا :ال تبنيا مستقبلكما على الرمال،
بل على أرض ثابتة.
ً
اجتماعيا :إذا سئلت وكنت ال تدري فال
تخجل أن تقول الحقيقة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :المغامرة أمر جيد إذا بنيت على
معلومات وثيقة.
ً
عــاطـفـيــا :الـمـحـبــة تـقــوم عـلــى الخدمة
والتضحية من أجل حياة سعيدة.
ً
اجتماعيا :إذا عبست في وجــه الغير
ّ
فلن تتلقى اال التقطيب.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :ال ّتدع المهارة في عملك فإنجازك

هو الذي يتكلم عنك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـقــف األف ــاك حــائــا بينك وبين
الحبيب لمدة قصيرة.
ً
اجتماعيا :العقل السليم في الجسم السليم
فلجأ الى التمارين الرياضية.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :قد ال تأتي الفرصة ّ
مرتين فحاول
ً
اإلفادة منها حاليا.
ً
ً
ً
عاطفيا :ضع أمامك هدفا لخيركما معا
فالشريك مستعد لدعمك.
ً
اجتماعيا :من أعطى واتقى الله فسيغمره
بالطيبات حتى آخر عمره.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :اعمل ما تستطيع بمهارة وضمير
ّ
حي فحوائج الناس كثيرة.
ً
عاطفيا :يغمر السرور عالقتكما وتدعوان
ً
معا الى مناسبة سعيدة.
ً
اجتماعيا :إذا ق ــدرت على ع ـ ّ
ـدوك فاعمل
على أن يصبح صديقك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :إذا وجدت سبيال لتطوير مهنتك
فاغتنم الفرصة.
ً
عاطفيا  :ال معاملة للشريك أ فـضــل من
االحترام فهو قبل الحب.
ً
اجتماعيا :عاتب أخاك بالتي أحسن كي
ّ
ّ
ترده عن غيه.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تطلب من الزمالء أن يجتهدوا
في عملهم وأنت تتكاسل.
ً
عاطفيا :شر العمى عمى القلب فانظر
بعينين واسعتين.
ً
اجتماعيا :ال شــرف كالعلم فهو الــذي
يضعك في أعلى المراتب.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مـهـنـيــا :قـيـمــة الـعـمــل ال ــذي تـنـجــزه في
نوعيته ال في سرعة إنجازه.
ً
عاطفيا :العمر مثل الضيف فاستفيدوا
من عالقتكما الطيبة.
ً
اجتماعيا :كيفية استفادتك من عزلتك
تدل على مدى نجاحك أو فشله.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا  :ا لـحـيــاة تستقيم بالعقل والعمل
يستقيم بالتنظيم والمثابرة.
ً
عاطفيا :الحب كلمة فارغة ان لم تدعمها
بالعمل واالحترام المتبادل.
ً
اجتماعيا :انتبه عــن عـثــرات لسانك فقد
تؤدي بك الى الهالك.
رقم الحظ.56 :

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :س ــوف تـنـتـفــع ق ــري ـب ــا م ــن عمل
ساهمت في إنجازه.
ً
عاطفيا :أثبت على محبتك واخالصك ألن
الحبيب يستحق ذلك.
ً
اجتماعيا :يقودك الفقر الــى االستعباد
فاخلع عنك ثوب الكسل.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

صادق بهبهاني :نسعى إلى إيجاد بصمة للفيلم الكويتي
«أنتجنا مسلسالت قصيرة أكثر مما قدمته نتفليكس ...والهوية الكويتية طموح المخرجين الشباب»
ً
بدأ المخرج صادق بهبهاني مشواره في مجال اإلخراج السينمائي عام  2007متحديا كل
العقبات التي تعترض تنفيذ أعماله ،وانشغل بتقديم أفالم تحمل الطابع الكويتي والهوية
المحلية رغبة في إيجاد بصمة خاصة في الفن السابع تميز اإلنتاج الكويتي عن غيره من األعمال.
حواره مع «الجريدة» ،أن المخرجين الشباب يهدفون إلى إيجاد هوية
وأكد بهبهاني ،في ً
كويتية سينمائية ،متحدثا عن أحدث مشاريعه فيلم «حطب دامة» واألعمال التي ينوي تقديمها
خالل الفترة المقبلة ،وفيما يلي التفاصيل:
الفي الشمري

من غير
المقبول أن
ينتقد أفالمنا
من ال يستطيع
تقديم أعمال
سينمائية

ً
• بـــ َ
ـدأت ق ـب ــل ن ـح ــو  15ع ــام ــا
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال اإلخ ـ ـ ـ ـ ــراج واإلنـ ـ ـت ـ ــاج
السينمائي ،ولك تجارب متنوعة،
حدثنا عــن أح ــدث مشاريعك في
السينما "حطب دامة".
 قــدمــت  6أف ــام قـصـيــرة منذعــام  2007وهــي "مـتــى؟" و"بحث"
و"م ـح ـطــة رق ــم  "1و"ال ـصــال ـح ـيــة"
و"ه ــدي ــة" و"ال ــزول ـي ــة" ،ثــم انتقلت
إلى األفالم الطويلة ،وكانت البداية
بفيلم "ودي أتكلم" ،وأعقبه "خلني
ً
سـ ــاكـ ــت" ،وح ــديـ ـث ــا ان ـت ـه ـيــت مــن
تصوير فيلم "حطب دام ــة" ،وهو
من بطولة حسين المنصور وعلي
جمعة وحمد العماني وعبدالعزيز
بهبهاني وسالي فرج وعلي العلي
وغادة الكندري.
وأتـعــاون من خــال هــذا العمل
مع الكاتب الكبير بدر محارب في
أول تجربة سينمائية له ،وسيتم
ع ــرض ــه ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا الـكــويـتـيــة

خــال الفترة المقبلة ،كما نجري
مفاوضات مع عدد من المنصات
لـ ـع ــرض ــه عـ ـق ــب رف ـ ـعـ ــه م ـ ــن دور
السينما.
• ك ـيــف وج ـ ــدت الـ ـتـ ـع ــاون مع
الكاتب بدر محارب؟
 م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة تجمعناروابط صداقة وثيقة ،وأذكر أنه في
عام  2018عقب تقديم فيلم "ودي
أتكلم" دار حديث بيننا حول فرص
التعاون ،فرشح لي هذا العمل الذي
كان فكرة ثم جرى تنفيذه ،وأعتقد
ً
أن هذا التعاون مثمر جدا.
• ص ـ ــف لـ ـن ــا عـ ــاقـ ــة ال ـك ــات ــب
والمخرج من واقع تجربتك.
 ب ـص ــراح ــة ،أن ــا اشـتـغـلــت معً
الكاتب هيثم بودي ،وكان متعاونا
مـعــي فــي الفيلمين "الصالحية"
و"الـ ــزول ـ ـيـ ــة" ،وك ــذل ــك الـ ـح ــال مع
الـكــاتــب ب ــدر مـحــارب فقد وجــدت
ً
ً
ك ــاتـ ـب ــا مـ ـتـ ـف ــاع ــا مـ ـع ــي يـفـضــل

بهبهاني مع حسين المنصور وعلي جمعة

زمالء إلهام علي يوقعون لها
على فستان «لينا»
ك ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـم ـ ـ ـث ـ ـ ـلـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــام
عـ ـ ـلـ ـ ـي م ـ ـف ـ ــاج ـ ــأة ت ـت ـع ـل ــق
بـمـسـلـسـلـهــا "اخ ـت ـط ــاف"،
ً
ال ــذي ُيـعــرض حــالـيــا عبر
إحدى المنصات الرقمية.
ونـ ـش ــرت إلـ ـه ــام ف ـيــديــو
ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـفـ ـحـ ـتـ ـه ــا
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواق ـ ـ ــع
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل ،أشـ ـ ـ ـ ــارت
مـ ــن خ ــال ــه إلـ ـ ــى أن ـه ــا
س ـت ـح ـت ـف ــظ ب ـف ـس ـت ــان
شخصية "لينا" ،التي
ّ
تجسدها في مسلسل
"ا خـتـطــاف" ،مضيفة:
" ل ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا راح ت ـ ـكـ ــون
مرافقتنا طول عمري".
وأظ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرت إلـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام
تـ ــوق ـ ـي ـ ـعـ ــات زمـ ــائ ـ ـهـ ــا
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى
الـفـسـتــان ،قــائـلــة" :كــل
ط ــاق ــم ال ـع ـمــل وق ـعــوا
ل ـ ـ ــي عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه ،وقـ ـ ـع ـ ــوا
كلهم ،ما خليت حدا
ما يوقع عليه".
ُيذكر أن مسلسل
"اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاف" ي ـض ــم
ع ـ ــددا م ــن ال ـن ـج ــوم،
ه ـ ـ ـ ــم :إلـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام عـ ـل ــي،
خــالــد ص ـقــر ،مـهـنــد بن
هذيل وغيرهم.

صادق بهبهاني في «كان» السينمائي
مهرجانات عالمية ،وتم اختيارهم
ف ــي اس ـت ـح ـق ــاق ــات دول ـ ـيـ ــة ،وه ــذا
اعتراف بهم ،السيما أنهم من ذوي
االخـتـصــاص فــي السينما ،لذلك
مــن األف ـضــل أن يستمر الـمـخــرج
ال ـك ــوي ـت ــي فـ ــي ت ـق ــدي ــم األع ـ ـمـ ــال،
ونطالب بدعمهم ال وضع العصى
فــي الـ ــدوالب وعــرقـلــة مشاريعهم
وإح ـبــاط ـهــم ،وأدعـ ــو المخرجين
الشباب إلى مواصلة العمل إليجاد
هــويــة كــويـتـيــة ألعـمــالـنــا ،ألن أي
مخرج آخر يقوم بإخراج أعمالنا
سيقدم المدرسة االخراجية التي
اعتاد عليها ،وبذلك لن تكون لدينا
خصوصية في أفالمنا.
• مـ ـ ـ ـ ــا رأيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــي ظ ـ ــاه ـ ــرة
المسلسالت القصيرة التي تعرض
عبر المنصات؟
 ظاهرة صحية للتخلص منً
المط والتطويل ،لكن أرى إنتاجا
ً
ك ـب ـيــرا ب ــدأ ي ـظ ـهــر ،وال ـت ـخ ـمــة في
االنتاج لن تكون في مصلحة هذه
الـنــوعـيــة مــن األع ـم ــال ،ورب ـمــا ما
أنتج وسينتج يفوق مــا أنتجته
نـتـفـلـيـكــس ف ــي ع ـ ــام ،وال ـت ـســابــق
على اإلنـتــاج سيؤثر على جــودة

العمل ،وهنا سيتحول الهدف من
فني وطموح واعد إلى استهالكي
وم ــادي ،ربما ال يعلم البعض أن
هذه النوعية من األعمال تحتاج
إلى ورشة كتابة ،وربما تستغرق
ً
ً
عاما كامال في الكتابة ،وكذلك فترة
زمنية أخرى للمراجعة ثم التركيز
على التشويق واإلثارة ،كما يحدث
فـ ــي أع ـ ـمـ ــال ن ـت ـف ـل ـي ـكــس ،ل ـك ــن مــا
أشاهده عكس ذلك ،فاالستسهال
سيكون لــه عــواقــب وخيمة منها
ملل الجمهور من تكرار األسماء،
ك ـم ــا أن كـ ـث ــرة األع ـ ـمـ ــال سـتــدفــع
المنصات إ لــى المفاضلة بينها
في ظل كثرة المعروض ،وربما إلى
ً
البحث عن األقل سعرا.
• ما األعمال التي ستقدمها في
الفترة المقبلة؟
 ل ــدي مسلسل مــن  8حلقات،وهــو مسلسل فكرته خــارج نمط
التكرار ،وأنا أميل إلى هذه النوعية
مـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،ولـ ـي ــس ط ـمــوحــي
الـ ـح ــال ــي إخـ ـ ـ ــراج  30ح ـل ـقــة فـقــد
رفضت الكثير من العروض بسبب
تواضع مستواها.

المياعي« :الساعة القانونية» تكسر حاجز النمطية
تذاع كل أربعاء ضمن برنامج «الديوانية» عبر أثير «مارينا إف إم»
●

إلهام علي

المناقشة والحوار ،ثم الوصول إلى
حلول مشتركة ترضي الطرفين من
جهته ككاتب وب ــدوري كمخرج،
وأبــديــت بعض المالحظات وقام
ً
مشكورا بإجراء التدخالت الالزمة،
كما أصر على وجود بعض النقاط
وعقب النقاش وجدت أنه محق في
ذلك ،فالتزمت بما أراد.
• ش ــارك ــت ف ــي م ـه ــرج ــان كــان
الـسـيـنـمــائــي ،ف ـمــا أبـ ــرز الـنـتــائــج
اإليجابية لهذه المشاركة؟
 ش ــارك ــت ف ــي ال ـم ـهــرجــان منخ ــال عـمـلـيــن هـمــا "الـصــالـحـيــة"
و"ال ــزولـ ـي ــة" ،ضـمــن فـئــة األع ـمــال
ال ـق ـص ـي ــرة ،وكـ ـ ــان ه ـن ــاك إرضـ ــاء
م ـع ـن ــوي ق ـب ــل أي شـ ـ ــيء ب ـق ـبــول
وت ــرشـ ـي ــح عـ ـ ــرض ال ـع ـم ـل ـي ــن فــي
المهرجان ،السيما أن هناك لجنة
الفرز المكونة من أهل االختصاص
في الفن السابع ،وهي التي تجيز
أعـ ـم ــالـ ـن ــا لـ ـلـ ـع ــرض ضـ ـم ــن ه ــذا
ال ـم ـهــرجــان ال ـعــريــق ،وهـ ــذا األم ــر
يدل على أننا نقدم لغة سينمائية
يفهمها المتلقي بغض النظر عن
اللغة أو االنتماء.
وأرى أن أهــم م ــردود مــن هذه
المشاركات حضور الفيلم الكويتي
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـت ـظ ــاه ــرة ال ـعــال ـم ـيــة،
إضــافــة إل ــى إيـصــالــه إل ــى شــرائــح
من الجمهور من الصعب الوصول
إليها ،وبذلك أكون أنا وغيري من
الشباب الكويتيين العاملين في
السينما نقدم هويتنا المحلية في
هذه المشاركات.
• ت ـح ــدث ــت ع ــن إيـ ـج ــاد هــويــة
سينمائية كــويـتـيــة فــي األع ـمــال
الحديثة ،هل تــرى أنــه من السهل
ً
تنفيذ ذلك واقعيا؟
 نعم ،هو هدف معظم العاملينفــي السينما ،لــذلــك نـحــن نسعى
إلى إيجاد بصمة للفيلم الكويتي
كما هو متعارف عليه في الفيلم
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري وكـ ــذلـ ــك
ً
األوروبـ ــي ،وال أذي ــع س ــرا إن قلت
ً
أن األمر ليس هينا بل ثمة عوائق
كبيرة وتحديات كثيرة نواجهها،
لكن نحاول التغلب عليها بشتى
الطرق.
وس ــاحـ ـن ــا فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـم ـج ــال
ح ــب ديــرت ـنــا وعــزيـمـتـنــا والـلـغــة

السينمائية التي نقدمها فهي لغة
عالمية ،لذلك نسعى إلى االقتراب
من اللغة العالمية في كل أعمالنا
س ــواء أث ـنــاء التكنيك المتبع في
الـتـصــويــر أو أداء الـفـنــانـيــن ،ألن
السينما تختلف عن التلفزيون،
ونعمل جاهدين إلــى ضبط هذه
التفاصيل الفنية الدقيقة والمهمة،
لكي يشعر المشاهد بالفرق بين
السينما والتلفزيون والمسرح.
• األعمال السينمائية المحلية
ً
المنتجة راهنا متفاوتة المستوى،
فما رأيك بالنقد الذي يوجه إليها؟
 تتنوع األعـمــال السينمائيةب ـ ـيـ ــن ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــدي والـ ــوثـ ــائ ـ ـقـ ــي
واالجتماعي وغيرها ،مثل أفالم
الخيال ،لذلك سيتفاوت المستوى
حسب الذائقة الفنية للمتلقي ،فمن
يحب الكوميديا ربما ال تعجبه
أفالم الخيال والعكس صحيح ،أنا
ً
مثال يعجبني العمل الذي يحمل
ُ
هــويــة صـنــاعــه ،كما يـحــدث في
اال ف ـ ــام ا ل ـم ـصــر يــة ك ـ ـ "بخيث
وع ــديـ ـل ــة" و"إس ـم ــاع ـي ــل ي ــس في
ال ـج ـي ــش" و"اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب وال ـك ـب ــاب"
و"عمارة يعقوبيان".
ُ
جمع
وهــذه األعـمــال ربما ال ت ِ
عليها كــل فئات المجتمع ،وهــذا
أم ــر طـبـيـعــي ،ف ـ ــاألذواق مختلفة
ومـ ـتـ ـب ــايـ ـن ــة ،كـ ـم ــا أن ال ـن ـس ـي ــج
االجتماعي الكويتي متنوع ،فلذلك
ً
تجد الذائقة مختلفة ،ونظرا لهذا
التباين نسعى إلــى إيجاد هوية
كــوي ـت ـيــة ف ــي أع ـم ــال ـن ــا ك ـم ــا فـعــل
ال ـم ـخــرج الـكـبـيــر خــالــد الـصــديــق
في فيلم "بــس يا بحر" ،إذ تناول
ً
ً
موضوعا محليا مــن واقــع حياة
ً
الكويتيين قديما.
• هل يزعجك النقد؟
 ال ،ب ــالـ ـعـ ـك ــس ،لـ ـك ــن م ـ ــن اليستطيع تقديم أعمال سينمائية
تجده ينتقد أعمالنا فال نسمع منه
غير النقد ال ــاذع ،فتارة يقولون
إن أفالمنا مجرد تجارب ،وأخرى
يقللون مــن مجهودنا فــي تنفيذ
العمل ،فهل يريد هــؤالء أن نقدم
فيلم "أفيتار" ليعترفوا بجهودنا؟!
ومـ ـ ـ ــا ن ـ ـطـ ــالـ ــب بـ ـ ــه هـ ـ ــو م ـنــح
الـمـخــرجـيــن ال ـش ـبــاب ال ـث ـقــة فهم
ق ـ ــد حـ ـصـ ـل ــوا عـ ـل ــى ج ـ ــوائ ـ ــز مــن
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كما عودت إذاعة "مارينا اف
ام" الجمهور بكل ما هو جديد،
فقد أطلقت "الساعة القانونية"
ضمن بــرنــامــج الــد ًيــوانـيــة من
الساعة  3 – 2عصرا كل أربعاء،
ي ـقــدم ـهــا ال ـم ـح ــام ــي إب ــراه ـي ــم
النجادة ،وأيضا ضيف الساعة
القانونية الــدائــم فــي برنامج
ال ــدي ــوان ـي ــة ال ـم ـحــامــي محمد
الجاسم ،بحضور مدير إذاعة
"مارينا إف إم" اإلعالمي مهند
يوسف.
ُ
وخصصت الحلقة الثانية
م ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ل ـم ـن ــاق ـش ــة
قـضـيــة شــائ ـكــة ،وه ــي جــرائــم
ال ـق ـتــل وم ـس ـب ـبــات ـهــا ،وش ــارك
بالمدخالت كــل مــن أمين سر
جمعية المحامين عدنان أبل،
وت ـنــاول الـجــانــب النفسي في
جــام ـعــة ال ـكــويــت د .سـلـيـمــان
الخضاري ،ويعتمد البرنامج
على استقبال االتـصــاالت من
الجمهور وإج ــراء المقابالت
الميدانية.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري ـ ـ ــح خ ـ ـ ــاص
لـ"الجريدة" ،قالت رئيسة فريق
ال ـب ــرام ــج ف ــي إذاعـ ـ ــة "مــاري ـنــا
اف ام" غدير المياعي إن مما
يـمـيــز الـســاعــة الـقــانــونـيــة هو
ابتعادها عن الصورة النمطية
ال ـت ــي ع ـه ــده ــا ال ـم ـس ـت ـم ـعــون،
واالختالف سيكون في تبني

غدير المياعي

من أجواء برنامج الديوانية
القضايا التي تهم الرأي العام
بشرائح المجتمع المختلفة،
وتكون محور حديث العامة،
وال تـ ـقـ ـتـ ـص ــر ع ـ ـلـ ــى ق ـض ــا ي ــا
األحوال الشخصية.
وعـ ـ ـ ــن أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـب ــرن ــام ــج
أوضحت المياعي أنه يساهم
ف ــي زيـ ـ ــادة ال ــوع ــي ال ـقــانــونــي
الذي يفتقده العامة ،ألن العامة
ي ـح ـت ــاج ــون إل ـ ــى م ـن ـبــر ي ـقــدم
لـهــم ال ـمــادة الـقــانــونـيــة بشكل
مبسط بلغة سلسة يفهمها
عامة الناس .وأشــارت إلى أن
"ال ـبــرنــامــج ب ــدأ فــي سبتمبر.
أط ـل ـق ـن ــا الـ ـس ــاع ــة ال ـقــانــون ـيــة
ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج ال ــدي ــوانـ ـي ــة،
وأتمنى أن تكون مستقلة في
القريب العاجل متى ما كونت
القبول الشعبي".

من جانبه ،تحدث المحامي
الـجــاســم عــن الـبــرنــامــج ،وقــال
إنـ ــه ي ــرك ــز ع ـلــى عـ ــدة جــوانــب
وأهـمـهــا الـجــانــب المجتمعي
الذي يساهم في زيادة الوعي
القانوني للحد من الجريمة،
الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه ع ـنــدمــا تـكــون
هناك ثقافة عامة عن القانون،
ف ـبــا ش ــك أن اإلنـ ـس ــان ســوف
يكون على دراية واطالع على
العقوبات التي سنها القانون
فــي ح ــال ارت ـك ــاب أي مخالفة
تعد جريمة.
وقال الجاسم إنه في اآلونة
األخيرة زادت نسبة الجرائم،
وال ـس ـل ــوك اإلجـ ــرامـ ــي ال ـح ــاد،
الفتا إلــى أنــه في السابق كنا
من فترة لفترة نسمع بجريمة
ق ـت ــل ،ول ـك ــن اآلن ك ـث ــرت ه ــذه

ال ـق ـض ـي ــة ،ف ـم ـع ــدل ال ـجــري ـمــة
وحدة السلوك اإلجرامي ارتفع.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :ن ـ ـحـ ــن ن ـس ـلــط
الضوء في كل ساعة قانونية
م ـ ــن ك ـ ــل أسـ ـ ـب ـ ــوع عـ ـل ــى ن ــوع
م ــن أن ـ ــواع ال ـج ــرائ ــم ،أو على
قــوا ن ـيــن ،و ن ـق ــوم بتبسيطها
للمستمع أو المشاهد بحيث
تـ ـك ــون س ـه ـلــة ال ـف ـه ــم وت ـصــل
نوع
بالمجتمع أو الفرد إلى
ً
الثقافة حتى يكون واعيا
من
ً
ومـثـقـفــا تـحــول دون ارتـكــابــه
أو الوقوع في جريمة ،ويرقى
لرؤية الكويت المستقبلية".
أم ـ ـ ــا الـ ـمـ ـح ــام ــي الـ ـنـ ـج ــادة
فعبر عن سعادته بانضمامه
إلــى فــريــق إذاع ــة "مــاريـنــا إف
إم" ،و قـ ــال إن ا ل ـب ــرا م ــج تهتم
ب ـج ـم ـي ــع شـ ــرائـ ــح ال ـم ـج ـت ـمــع

وفئاته ،مشيرا إلى أن إذاعة "
المارينا إف إم" من المحطات
التي حققت انتشارا ملحوظا
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن ال ـم ـح ـلــي
والعالمي ،ولديها مسؤولية
مـجـتـمـعـيــة وإع ــامـ ـي ــة ،لــذلــك
تـ ـح ــرص دائ ـ ـمـ ــا ع ـل ــى وض ــع
ال ـبــرامــج ال ـتــي تــامــس حـيــاة
الناس اليومية.

«ميامي» أطلقت أغنية «أوشن مايندد» عبر الـ «يوتيوب»
●
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أط ـل ـق ــت ف ــرق ــة م ـي ــام ــي أغ ـن ـيــة
جديدة بعنوان "اوشن مايندد"،
وتـ ــم ب ـث ـهــا ع ـل ــى الـ ـ ـ "ي ــوتـ ـي ــوب"،
والقـ ــت إح ـســانــا ك ـب ـيــرا م ــن قـبــل
الـ ـمـ ـت ــابـ ـعـ ـي ــن ،وه ـ ـ ــي مـ ـ ــن غـ ـن ــاء
مـشـعــل مـيــا مــي ،كـلـمــات دي جي
ك ـ ـ ــرو ،وعـ ـل ــي ب ــوغـ ـي ــث ،وداف ـ ـ ــي،
إيقاع عبدالله البلوشي وخالد
الـبـلــوشــي ،مـكــس دي كــي اوتـلــو
ومـ ـحـ ـم ــد دش ـ ـتـ ــي ،ومـ ـ ــن ت ــوزي ــع
أحـ ـم ــد الـ ـقـ ـط ــان ،ب ـي ـت ــر ،ودافـ ـ ــي،
واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ل ـ ـصـ ــالـ ــح
عبدالسالم ،مونتاج منير محيي،
ومن إخراج جاسم بورحمة.
وي ـك ــون ت ـصــويــر األغ ـن ـيــة فــي
األجواء البحرية ويبدأ الفيديو

بـكـلـمــات كـتــابـيــة وه ــي "ه ــذا مو
مجرد فيديو وبس ...هذه رسالة
ع ـش ــان ن ـك ــون كـ ـلـ ـن ــا ،"...وم ــن ثــم
ي ـظ ـهــر م ـش ـعــل ك ــأن ــه ي ـع ـيــش فــي
حلم ويبدأ كلمات أغنية "يايكم
وع ـ ـنـ ــدي رسـ ــالـ ــة ،ح ـب ـي ــب قـلـبــي
غيرلي حاله".
وتدعو األغنية إلى المحافظة
عـ ـل ــى ال ـب ـي ـئ ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة ،وعـ ــدم
إ لـقــاء ا لـمـخــا لـفــات عـلــى الشاطئ
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــر ،وت ـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــي األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة
بــاس ـي ـت ـقــاظ م ـش ـعــل م ـيــامــي مــن
ال ـح ـلــم ،وي ـق ــول رس ــال ــة "جـئـتـكــم
وع ـ ـنـ ــدي رسـ ــالـ ــة ن ـت ـم ـنــى ن ـكــون
أوشن مايندد ،ونغير من حالنا،
والـ ـبـ ـح ــر نـ ـح ــاف ــظ ع ـل ـي ــه ع ـش ــان
يكون في أحسن حال".
وفـ ــي اتـ ـص ــال "الـ ـج ــري ــدة" مــع

أ حــد أ عـضــاء فرقة ميامي طــارق
م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،قـ ـ ـ ــال إن هـ ـ ـ ــذا ا لـ ـعـ ـم ــل
الغنائي هو الرابع للفرقة خالل
فـ ـت ــرة ج ــائ ـح ــة "كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ،فـقــد
أطلقنا في السابق أغاني منها
"د نـيــا" ،من غناء مشعل ميامي،
وك ـ ـل ـ ـمـ ــات عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـعـ ـم ــان ــي،
وت ــوزي ــع ع ـ ــادل الـ ـف ــرح ــان ،وم ــن
إخراج مشاري النجم ،أما أغنية
"صرتي لي" فهي من غناء خالد
ميامي ،وكلمات فهد الرويضان،
وأ لـحــان ميامي ،مكس وماستر
طيف عادل.
أم ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـح ـ ـفـ ــات
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ف ـي ـق ــول" :إل ـ ــى اآلن
فــي ا نـتـظــار ا لـتـصــر يــح للحفالت
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ،ون ـ ـحـ ــن
ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــزام ب ـم ــا ي ـق ــره مـجـلــس

ال ــوزراء مــن ق ــرارات ،وقــد تلقينا
ال ـك ـث ـي ــر م ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــات ،ول ـك ـن ـنــا
اع ـت ــذرن ــا ب ـح ـكــم أن ـن ــا مـلـتــزمــون
باالشتراطات الصحية".
وأضاف طارق أن هناك أعماال
ومـ ـش ــاري ــع ج ــدي ــدة ل ـل ـف ــرق ــة فــي
المستقبل ،ولكن فــي انتظار أن
تستقر األوضاع وتكون أفضل.
و عـنــد ســؤا لــه عما يميز فرقة
ميامي عــن ا لـفــرق األ خــرى يقول
"وسيلتنا للتواصل هي األغاني،
ألنـ ـ ــه ع ـم ـل ـن ــا ،وهـ ـ ــو أن ـ ـنـ ــا ن ـق ــدم
ف ـنــا ،ولــديـنــا أل ـفــة مــع الـجـمـهــور
وص ـ ــارت "عـ ـش ــرة" ف ـي ـمــا بـيـنـنــا،
ون ـق ــدم ك ــل م ــا ي ــرض ــي أذواق ـه ــم
بعد إضافاتنا عليه".

فرقة ميامي

في اآلونة
األخيرة
زادت نسبة
الجرائم
الجاسم

خبريات
نيللي كريم ضيفة
«وعد إبليس»

صورت الفنانة نيللي
كريم مشاهدها في
مسلسل "وعد إبليس"
مع عمرو يوسف ،وهو
أول عمل تشارك فيه منذ
زواجها الشهر املاضي،
حيث حرصت نيللي على
تصوير األيام الثالثة
للعمل بشكل متتال،
خصوصا أن فريق العمل
يكثف التصوير خالل
الفترة الحالية.
املسلسل الذي يصل عدد
حلقاته إلى  ،6وسيعرض
عبر منصة "شاهد" قريبًا،
وافقت نيللي على الظهور
فيه كضيفة شرف مجاملة
لفريق العمل ،خصوصا
عمرو يوسف الذي ترتبط
معه بعالقات جيدة على
املستوى الشخصي،
علمًا بأنها تتفرغ حاليا
لتصوير دورها في فيلم
"السرب" ،الذي لم يتحدد
موعد طرحه بالصاالت
بعد .نيللي اتفقت مع
شركة "العدل غروب" على
مشروع درامي لرمضان
املقبل بدأت في تحضيره
بالفعل ،بينما لم تقرأ
عدة أفكار لالختيار فيما
بينها منها أعمال تنتمي
إلى البطولة الجماعية
التي تسعى الشركة
لتقديمها في رمضان
.2022

«أيام القاهرة» تستحدث
جائزة عن «سمير ودالل»

تعلن إدارة أيام القاهرة
للدراما العربية عن جائزة
سنوية جديدة تضاف
لجوائز املسابقات ،باسم
"فن الحب سمير ودالل"،
تمنح ألحد نجوم الفن عن
مجمل أعماله ،وتقديرا
لتاريخه وعطائه الفني.
وقد استحدثت اللجنة
املنظمة تلك الجائزة
التي تحمل اسم النجمني
الراحلني ،تخليدا
السميهما وعطائهما
الفني واإلنساني
الكبير ،والذي توج بحب
الجماهير.
وكشفت "أيام القاهرة"
أنها ستمنح الجائزة
هذا العام للفنانة الكبيرة
ميرفت أمني ،في الحفل
الذي يقام يوم  19سبتمبر
الجاري باملسرح الكبير
بدار األوبرا ،وتم االتفاق
بني الرئيسة الشرفية
أليام القاهرة الفنانة إلهام
شاهني والفنانتني إيمي
ودنيا سمير غانم على
تسليم تلك الجائزة ،حيث
وافقتا على املشاركة في
هذه اللحظة اإلنسانية
املهمة.

ليلى طاهر تعلن
اعتزال الفن

أعلنت الفنانة ليلى طاهر
اعتزال الفن نهائيًا في
مداخلة هاتفية ألحد
البرامج املصرية ،مؤكدة
أنها اتخذت القرار ولن
تتراجع فيه.
وأرجعت ليلى طاهر
قرارها إلى عدم مناسبة
األعمال التي ترشح لها
لتاريخها الفني ،ورغبتها
في أن تحتفظ بما قدمته
لتاريخها من دون أن
تشارك في أعمال ملجرد
التواجد .وأشارت إلى
أنها ال تعمل من أجل املال،
ولكن من أجل االستمتاع
باألعمال التي تقدمها،
الفتة إلى أنها تستمع
بحياتها في الوقت الحالي،
مكتفية بما قدمته في
تاريخها الفني الطويل.

ةديرجلا
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دوليات

واشنطن تستطلع بدائل «فيينا» ...وموسكو تعرض المساعدة

رئيسي ينتقد تقرير «الذرية» وقائد في «الحرس الثوري» يتفقد طنب الكبرى بالتزامن مع جولة أوستن
بدا أمس أن كالم الرئيس
األميركي جو بايدن عن
«خيارات أخرى» للتعامل مع
إيران خالل استقباله رئيس
الحكومة اإلسرائيلية الشهر
الماضي ليس مجرد «مسايرة»
لتل أبيب ،إذ بدأت إدارته
مساعي جدية للبحث عن
بدائل إذا فشلت مفاوضات
فيينا المتوقفة وسط مؤشرات
سلبية تصدر من طهران.

بعد نحو أسبوعين من تلويح
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن
باعتماد «خ ـيــارات أخ ــرى» إذا لم
تنجح الدبلوماسية في حل األزمة
النووية اإليرانية خالل استقباله
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة اإلســرائ ـي ـل ـي ــة
ن ـف ـتــالــي ب ـي ـن ـيــت ،ك ـث ـفــت اإلدارة
ً
األم ـيــرك ـيــة مـســاعـيـهــا ب ـح ـثــا عن
بدائل في حال فشلت مفاوضات
ف ـي ـي ـنــا مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران ،الـ ـت ــي تـبـحــث
إحياء االتفاق النووي المبرم عام
ً
 2015وش ــؤون ــا إقـلـيـمـيــة أخ ــرى
والمتوقفة منذ أكثر من شهرين
ونصف الشهر.
ووص ـ ــل ال ـم ـب ـعــوث األم ـيــركــي
الخاص لشؤون إيران روبرت مالي
إل ــى مــوسـكــو أمـ ــس ،ف ــي مستهل
جولة تشمل باريس من أجل بحث
الملف النووي اإليراني.
وأكد مسؤول أميركي ،أن مالي
سيبحث الـبــدائــل المطروحة في
حــال رفـضــت طـهــران ال ـعــودة إلى
ط ــاول ــة ال ـم ـفــاوضــات أو وضـعــت
ً
شروطا ترفضها واشنطن ،خالل
محادثاته في موسكو وفي باريس
حيث سيجتمع مالي بمسؤولين
مــن بريطانيا وفــرنـســا وألمانيا
ً
واالتحاد األوروبي غدا.
وأشـ ــار إل ــى أن مــالــي «سيركز
على مصير الدبلوماسية النووية
مع إيران وإلى أين ستتجه» ،وليس
عـلــى اج ـت ـمــاع مـجـلــس محافظي
الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة الــذريــة
ال ـم ـق ــرر األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـق ـبــل ال ــذي
يتوقع أن يشهد انـتـقــادات حــادة
لطهران.
ولفت إلى أن واشنطن ما زالت
ال ت ـع ـلــم م ـت ــى ي ـم ـكــن اس ـت ـئ ـنــاف
المحادثات فيما يحرز البرنامج
ً
ال ـنــووي اإليــرانــي تـقــدمــا باتجاه
تـصـنـيــع الـ ـم ــواد ال ــازم ــة إلنـتــاج
قنبلة ذرية.
وت ــاب ــع «س ـن ـب ـحــث ف ــي الـنـهــج
الذي سنتبعه إذا خلصنا إلى أن
إيران غير مهتمة بالعودة لالتفاق،
أو ك ــان لــديـهــا ت ـصــور ع ــن ع ــودة

استعراض عسكري للحرس الثوري (رويترز)
بشروط لن تقبل بها واشنطن».
وأل ـ ـ ـمـ ـ ــح وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
اإليراني حسين أمير عبداللهيان
إلى أن طهران تريد مهلة  3أشهر
حتى تستلم الحكومة الجديدة
الملفات قبل العودة إلى فيينا.
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـ ــدور
نقاشات فــي طـهــران بين أركــان
النظام عن الطرف الذي سيكون
ً
مسؤوال عن التفاوض وإذا كان
الملف النووي سيكون بيد وزارة
الـخــارجـيــة أم المجلس األعـلــى
لألمن القومي.
لكن يتخوف مراقبون من أن
تكون طهران ربطت المفاوضات
ف ــي فيينا م ــع مــوعــد انـسـحــاب
األمـيــركـيـيــن مــن ال ـعــراق المقرر
نـهــايــة الـ ـع ــام ،رغ ــم أن الــرئـيــس
اإليراني الجديد يصر بتوجيه
من المرشد األعلى علي خامنئي

على فصل كل الملفات بعضها
عن بعض.

موسكو تعرض المساعدة
ف ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ع ــرض ــت
روسيا ،الداعم الرئيسي لطهران
بملفها الـنــووي التحرك من أجل
حـلـحـلــة األزم ـ ـ ــة .وأك ـ ــد مـنــدوبـهــا
ال ــدائ ــم ل ــدى الـمـنـظـمــات الــدولـيــة
فــي فيينا ،ميخائيل أولـيــانــوف،
اسـ ـتـ ـع ــداد م ــوس ـك ــو ل ـل ـح ــوار مع
واشنطن حول العودة إلى االتفاق
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــالـ ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي
اإليراني.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي
للمساعدة الـنــوويــة قبيل زي ــارة
مرتقبة يقوم بها وزير الخارجية
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،يــائ ـيــر البـ ـي ــد ،إلــى
مــوس ـكــو ل ـل ـقــاء ن ـظ ـيــره ال ــروس ــي

ال ـص ــاروخ ــي ت ـهــديــد اس ـتــرات ـي ـجــي خـطـيــر،
والـ ـتـ ـق ــدم ال ـم ـس ـت ـمــر ف ـي ــه ي ـف ــاق ــم الـمـعـضـلــة
اإلسرائيلية ،وقد يصل إلى نقطة تقرر فيها
أن ــه ال يمكنها الـتـعــايــش مــع ه ــذا الـتـهــديــد،
ً
بمعنى انــدالع الحرب مع لبنان» ،مؤكدا أن
«الجيش اإلسرائيلي مستعد لها ،ونحن نبني
الخطط ،لكنها لن تكون مثل حرب .»2006
وأوض ــح« :صحيح أن إسرائيل ستتلقى
ض ــرب ــات ب ــال ـص ــواري ــخ ،غ ـيــر أن حـ ــزب الـلــه
ً
سيتلقى ضربة قاتلة ثمنا لقراراته ،وستدفع
ً
ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ثـمـنــا سـيــؤثــر عليها في
عقود مقبلة».

ً
ول ـفــت إل ــى أن ــه «ب ـع ـيــدا ع ــن ال ـخ ــوض في
تفاصيل مــدى اقترابنا من مثل هــذا القرار،
فــإنـنــا ن ـقــوم بتقييم الــوضــع فــي الـســاحــات
األخــرى ،ألن الفرضية السائدة في إسرائيل
ً
أنــه إذا خاضت حــربــا مــع لبنان ،فلن يكون
القتال فقط من هناك ،وقد يكون من سورية،
وربما من إيران وغزة».
ً
ورأى أن طـهــران ،لم تعد وحــدهــا ،مشيرا
إلى أنها استعدت واتخذت إجراءات ميدانية
لـ ـ «دف ــع ثـمــن بــاهــظ لتحقيق رؤي ـت ـهــا ،التي
تشمل سورية والعراق واليمن ولبنان وكذلك
ً
غزة ،والتي تمتد إلى  30و 40عاما قادمة».

سيرغي الفروف بهدف بحث جملة
من القضايا اإلقليمية في مقدمتها
الملف ال ــذري اإليــرانــي والـغــارات
التي تشنها إسرائيل على مواقع
ســوريــة بـهــدف ضــرب مــا تسميه
«التموضع اإليراني».

رئيسي وتقرير «الذرية»
وت ـ ـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرك ـ ـ ــات
الدبلوماسية المكثفة مع انتقاد
الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة الــذريــة
إيران بسبب رفضها التعاون في
تحقيق تجريه حول أنشطة سابقة
وتعريض أعمال المراقبة المهمة
فيها للخطر وهو ما يعقد جهود
استئناف المحادثات بخصوص
االتفاق النووي.
وذكـ ــرت الــوكــالــة فــي تقريرين
للدول األعضاء ،راجعتهما وكالة
«رويترز» ،أنه لم يتحقق تقدم في
قضيتين رئيسيتين ،هما تفسير
آثــار اليورانيوم التي ُعثر عليها
العام الماضي وقبله في العديد
من المواقع القديمة وغير المعلنة
وال ـ ــوص ـ ــول ع ـل ــى وج ـ ــه ال ـســرعــة
ل ـب ـعــض مـ ـع ــدات ال ـم ــراق ـب ــة حتى
تتمكن الوكالة من مواصلة تتبع
أجزاء برنامج إيران النووي.
وبينما يجري التحقيق في
آث ــار ال ـيــوران ـيــوم مـنــذ أك ـثــر من
ع ـ ــام ،ي ـق ــول دب ـل ــوم ــاس ـي ــون ،إن
الوكالة الدولية في حاجة ماسة
للوصول إلــى الـمـعــدات الالزمة
الستبدال بطاقات الذاكرة حتى
ال ت ـص ـب ــح ه ـ ـنـ ــاك ثـ ـ ـغ ـ ــرات فــي
مــراقـبـتـهــا ألنـشـطــة مـثــل إنـتــاج
أج ـ ــزاء أج ـه ــزة ال ـط ــرد الـمــركــزي

وهـ ـ ــي آالت تـ ـت ــول ــى تـخـصـيــب
اليورانيوم.
وبدون تلك المراقبة وما يسمى
استمرارية المعرفة ،يمكن إليران
أن ت ـن ـتــج وت ـخ ـف ــي ك ـم ـي ــات غـيــر
معلومة مــن هــذه الـمـعــدات ،التي
يمكن استخدامها لصنع أسلحة
أو وقود لمحطات الطاقة.
وجاء في أحد التقريرين« :ثقة
الوكالة في قدرتها على الحفاظ
على استمرارية المعرفة تتراجع
بمرور الــوقــت ،وقــد تراجعت اآلن
ً
ً
ً
تراجعا كبيرا» ،موضحا أنه بينما
ت ـح ـت ــاج ال ــوك ــال ــة ل ـل ــوص ــول إل ــى
المعدات كل ثالثة أشهر فإنها لم
تصل لها منذ  25مايو.
في موازاة ذلك ،نددت الخارجية
الفرنسية بمواصلة إيران «تطوير
برنامجها النووي بشكل مقلق».
وفــي وقــت ســابــق ،نقلت «وول
ستريت جــورنــال» عن مسؤولين
ً
مطلعين أن «إي ــران رفضت طلبا
من المدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الــذريــة ،رافائيل غروسي،
ل ـل ـت ـف ــاوض والـ ـسـ ـم ــاح لمفتشي
الوكالة بالوصول لمنشآت ذرية».
وأمام تزايد الضغوط الغربية
عـ ـل ــى ط ـ ـه ـ ــران ،هـ ــاجـ ــم ال ــرئ ـي ــس
اإليراني المتشدد إبراهيم رئيسي
الوكالة الدولية وقال ،إن مواقفها
«غير بـنــاء ة وتضر بالمحادثات
النووية».
وقال رئيسي خالل مكالمة مع
رئيس المجلس األوروب ــي شارل
ميشال ،إن «الـتـعــاون الـجـ ّ
ـدي من
جانب الجمهورية اإلسالمية مع
الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة الــذريــة
ه ــو نـ ـم ــوذج واضـ ـ ــح ع ـل ــى إرادة

إيران إبداء شفافية في أنشطتها
النووية».
وأت ـ ــى ذل ـ ــك ،ب ـعــد أن تــوصـلــت
ال ـس ـل ـطــات اإلي ــرانـ ـي ــة إلـ ــى ات ـفــاق
مؤقت مع الوكالة التزمت بموجبه
ال ـح ـفــاظ عـلــى الـتـسـجـيــات التي
م ـصــدرهــا ه ــذه ال ـم ـع ــدات بـهــدف
ت ـس ـل ـي ـم ـهــا فـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف
للوكالة.
ّ
ل ـكــن االت ـف ــاق ال ـمــذكــور انتهى
فــي  24يونيو الـمــاضــي ،إذ حال
البرلمان الخاضع لسيطرة التيار
المتشدد دون إمكانية تمديده من
قبل حكومة الرئيس السابق حسن
روحاني.

طنب الكبرى
إلـ ــى ذل ـ ــك ،وب ـي ـن ـمــا كـ ــان وزي ــر
ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي ل ــوي ــد أوس ـتــن
ي ـ ــزور ال ـك ــوي ــت ف ــي إط ـ ــار جــولــة
شملت حتى اآلن البحرين وقطر
وسيختتمها في السعودية ،تفقد
قائد القوة البحرية في «الحرس
الـ ـ ـث ـ ــوري» اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ع ـل ــي رض ــا
تنكسيري ،ال ـقــوات اإليــرانـيــة في
جزيرة طنب الكبرى ،التي تعتبر
إحـ ــدى ال ـج ــزر ال ـث ــاث الـمـتـنــازع
عليها مع اإلمارات.
وقــال تنكسيري خــال جولته:
ً
ً
«ك ـمــا أعـلـنــا مـ ـ ــرارا وت ـ ـكـ ــرارا ،فــإن
الـحـفــاظ عـلــى أم ــن م ـيــاه الخليج
لـ ـ ـي ـ ــس بـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة لـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور أي
قـ ـ ــوة أج ـن ـب ـي ــة ،ودول الـمـنـطـقــة
ب ــاس ـت ـط ــاع ـت ـه ــا أن ت ـ ــداف ـ ــع عــن
م ـصــال ـح ـهــا وث ــرواتـ ـه ــا ف ــي هــذه
المنطقة».
(واشنطن ،موسكو  -وكاالت)

«حلحلة فنية» لوصول غاز مصر إلى لبنان
ومخاوف من عراقيل سياسية
أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــود .وانـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس شـ ـ ّـح
المحروقات على مختلف القطاعات من
كهرباء ومستشفيات وأفران واتصاالت
ومواد غذائية.
وتـتـعـلــق ال ـم ـفــاوضــات بــاسـتـجــرار
الغاز المصري لتشغيل معامل إنتاج
الكهرباء في لبنان ،وبإمداده بالطاقة
الكهربائية من األردن الــذي يستورد
بــدوره الغاز المصري إلنتاج الطاقة
وكان يزود بها سورية في الماضي.
وأوضحت الوزيرة األردنية أن «خط
الكهرباء (داخــل ســوريــة) تعرض إلى
أضرار وبحاجة إلى أشهر إلصالحها»،
ً
ً
الفتة إلى أن اجتماعا سيعقد «قريبا»
ب ـيــن األردن ول ـب ـن ــان وس ــوري ــة بـهــذا
الصدد.
وكانت صحيفة «الوطن» السورية
المقربة من السلطات نقلت عن وزير
الـكـهــربــاء غـســان ال ــزام ــل ،أم ــس األول،
تقديره كلفة إعادة تأهيل الجزء المدمر
من الخط بنحو  3.5ماليين دوالر.
أم ــا خــط ال ـغ ــاز ،وف ــق مــا أك ــد وزيــر
النفط والثروة المعدنية السوري بسام
ً
طعمة فــي عـمــان ،فهو «جــاهــز عمليا
داخل األراضــي السورية رغم تعرضه
ً
العتداءات» ،موضحا أنه تم «إصالحه
ً
وأصبح جزءا من الخطوط الداخلية».
وأم ـ ـ ـ ــل وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول والـ ـ ـث ـ ــروة
المعدنية المصري طارق المال ،أن ّ
«يتم
الـضــخ (ال ـغــاز) فــي أق ــرب فــرصــة» بعد
التحقق من «الشبكة والمرافق المتعلقة

بتصدير الغاز ومراجعة بعض بنود
التعاقد».
ً
ويحتاج لبنان حاليا ،وفق ما أعلن
وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة ف ــي ح ـكــومــة تـصــريــف
األع ـم ــال الـلـبـنــانـيــة ري ـم ــون غـجــر في
ع ـمــان ،إل ــى « 600مـلـيــون مـتــر مكعب
مــن ال ـغــاز لـتــولـيــد  450م ـي ـغــاواط من
الكهرباء».
ّ
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ب ـ ـ ـ ــاده «تـ ـعـ ـم ــل مــع
البنك الدولي لتوفير الغطاء المالي»
الستيراد الغاز المصري.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ـس ــود مـ ـخ ــاوف من
عراقيل سياسية .فهل ستوافق دمشق
على م ــرور الـغــاز والـكـهــربــاء مــن دون
م ـقــابــل أو ف ـقــط م ـقــابــل إصـ ــاح قسم
م ــن بـيـنـتـهــا الـتـحـتـيــة ال ـم ــدم ــرة وهــل
الـثـمــن الـسـيــاســي هــو تطبيع بـيــروت
ع ــاق ــات ـه ــا ال ــرس ـم ـي ــة م ـع ـهــا وإنـ ـه ــاء
القطيعة ام ستطالب بثمن سياسي
من نوع آخــر؟ في هذا السياق ،اعتبر
رئ ـيــس ال ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االش ـتــراكــي
ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط أن
«استجرار الغاز المصري والكهرباء
األردن ـيــة هــو مـشــروع حـيــوي للبنان،
س ـي ـس ــاه ــم فـ ــي ت ـخ ـف ـي ــف ح ـ ـ ـ ّـدة أزمـ ــة
ّ
ال ـك ـهــربــاء وسـيـخــلـصـنــا م ــن مــافـيــات
ّ
الغاز والمازوت التي تتحكم بالسوق،
لـكــن علينا أن ن ـعــرف مــا هــي شــروط
النظام السوري في مقابل إنجاح هذا
المشروع الذي ّ
يمر عبر أراضيه».
ّ
واضـ ــاف« :أع ـلــم ان الـجـغــرافـيــا لها

اعتقل الجيش اإلسرائيلي ،أمس،
عددًا من أبناء عائالت األسرى
الستة الذين فروا من سجن
جلبوع شديد الحراسة االثنني
املاضي.
وأفادت مصادر فلسطينية
في جنني بأن قوات كبيرة من
الجيش اإلسرائيلي اقتحمت
بلدات عرابة ،واعتقلت عددًا من
أبناء عائالت األسيرين الفارين
محمد العارضة ومحمود
العارضة ،وعائلة األسير مناضل
نفيعات.
وتوقعت أن تقوم السلطات
اإلسرائيلية بالضغط على
املعتقلني ،بهدف الوصول إلى
طرف خيط يدل على مصير
األسرى الفارين.
وتزامن ذلك مع حملة تنكيل
تقوم بها سلطات االحتالل بحق
مئات األسرى في عدة سجون.

تونس :تحذير
من اغتيال سعيد

الصومال :تصاعد
أزمة رئيس المخابرات

وزراء طاقة مصر ولبنان واألردن وسورية في عمان أمس (رويترز)
ّ
أحكامها وتفرض إيقاعها ،وأتفهم أن
للدولة اللبنانية مصلحة أساسية في
استجرار الغاز والطاقة عبر األراضي
ً
السورية ،وإنما المهم أيضا أال يكون
هناك ثمن كبير علينا دفعه».
وعند االستفسار عن طبيعة الثمن
الـ ــذي يـخـشــى م ـنــه ج ـن ـبــاط ،أوض ــح
أنه يتخوف على سبيل المثال من أن
ُيفتح الباب أمام التوقيف العشوائي
للناشطين السوريين في لبنان« ،مع
العلم أنه كانت هناك من قبل توقيفات
عرفنا بحصولها وأخرى لم نعلم بها».
ولفت إلى أنه «للمفارقة ،نحن أمام
خلطة مــن الـغــاز المصري والكهرباء
األردنية والجسر السوري والحسابات
ً
األمـيــركـيــة» ،مـتـســائــا« :أي ــن الـبــواخــر
اإليرانية من كل ذلك؟».
وحـ ـ ـ ــول ّاالن ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ــرسـ ـم ــي عـلــى
دمـشــق ،فــضــل جنبالط عــدم التوسع

إسرائيل تعتقل أقارب
األسرى الفارين

حذر السياسي التونسي،
مؤسس حزب "نداء تونس" ،عمر
صحابو ،الرئيس التونسي،
قيس سعيد ،من مصير مشابه
ملصير الرئيس الجزائري الراحل
محمد بوضياف ،الذي اغتيل
سنة .1992
قال صحابو في حوار متلفز،
أمس ،إن سعيد قد يلقى نفس
املصير الذي القاه بوضياف،
ألنه دخل بمواجهة مع جميع
األطراف في البالد ،بسبب
حملته الواسعة ملكافحة الفساد.
في غضون ذلك ،اتفق حزب
التيار الديموقراطي واالتحاد
العام للشغل خالل مباحثات
بينهما على ضرورة "رفع حالة
الغموض" التي تعيشها البالد
منذ اتخاذ الرئيس قرارات
استثنائية ،في  25يوليو
املاضي ،تضمنت تجميد البرملان
وإقالة رئيس الحكومة.

اتفاق خالل اجتماع ّعمان على مهلة  3أسابيع لتقييم البنى التحتية

ا تـ ـف ــق وزراء ا لـ ـط ــا ق ــة فـ ــي األردن
ومصر وســوريــة ولبنان فــي اجتماع
عقدوه في عمان أمس ،على ما أسموه
«خريطة طريق» لنقل الغاز المصري
ً
برا إلى لبنان الغارق في أسوأ أزماته
االقتصادية.
وجاء االجتماع الرباعي بعد زيارة
أجراها وفد لبناني رسمي إلى دمشق
السبت الماضي ،هي األولى منذ اندالع
الـ ـن ــزاع الـ ـس ــوري ق ـبــل أك ـثــر م ــن عشر
سنوات ،بعدما منحت واشنطن لبنان
ال ـض ــوء األخ ـض ــر الس ـت ـج ــرار الـطــاقــة
الكهربائية والغاز من مصر واألردن
عبر ســوريــة ،مــا يعني استثناء ه من
العقوبات المفروضة على األخيرة.
وقـ ــالـ ــت وزيـ ـ ـ ــرة الـ ـط ــاق ــة وال ـ ـثـ ــروة
الـمـعــدنـيــة األردن ـي ــة هــالــة زواتـ ــي ،في
مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائها
الـثــاثــة« ،ه ــدف االجـتـمــاع ك ــان وضــع
خـطــة عـمــل وخــري ـطــة طــريــق والـتــأكــد
ً
مــن جاهزية البنى التحتية ب ــدء ا من
مصر وانتهاء بلبنان من أجل إيصال
الغاز المصري بعد انقطاع لمدة عشر
سنوات».
وتــوق ـعــت أن تـتـكــون «خـ ــال ثــاثــة
أس ــاب ـي ــع صـ ــورة واض ـح ــة ع ــن الـبـنــى
التحتية التي هي شبه جاهزة ولكن
هناك بعض األمور بحاجة لإلصالح».
وي ـش ـهــد ل ـب ـنــان م ـنــذ ن ـحــو عــامـيــن
ّ
ً
ً
انـهـيــارا اقـتـصــاديــا غير مسبوق شل
ق ــدرت ــه ع ـل ــى اسـ ـتـ ـي ــراد س ـل ــع حـيــويــة

ً
 78قتيال بمعارك
جديدة حول مأرب

قتل  78مقاتال من القوات املوالية
للحكومة اليمنية واملتمردين
الحوثيني في معارك جديدة حول
مدينة مأرب االستراتيجية في
شمال اليمن ،حسب ما أفادت
أمس مصادر عسكرية.
وذكرت مصادر ،أمس ،بأن
املعارك بني الطرفني أسفرت عن
"مقتل أكثر من  60من املتمردين
املدعومني من إيران في غارات
جوية شنت أغلبيتها في الـ
 24ساعة املاضية ،وسقوط 18
قتيال من القوات الحكومية،
وجرح العشرات خالل  48ساعة
املاضية".
وأمس األول تحدث املتمردون
عن  30غارة جوية شنها "تحالف
دعم الشرعية" بقيادة السعودية
في محافظة مأرب.

«الدائرة الثالثة» تتوعد «حزب الله» بضربة قاتلة
ت ــوع ــد تـ ــال ك ــال ـم ــان ،ق ــائ ــد ج ـب ـهــة إيـ ــران
ال ـم ـعــروفــة ب ــاس ــم «الـ ــدائـ ــرة ال ـث ــال ـث ــة» ،وهــي
الـجـنــاح الـجــديــد فــي اسـتــراتـيـجـيــة الجيش
اإلســرائ ـي ـلــي« ،ح ــزب ال ـلــه» الـلـبـنــانــي بتلقي
«ضربة قاتلة» على خلفية تكريسه لـ«مشروع
الصواريخ الدقيقة».
وقــال كــالـمــان ،فــي تصريحات صحافية:
«هــذه ليست مجرد صواريخ باليستية ،بل
صواريخ كروز وطائرات بدون طيار ،تنتجها
الصناعة العسكرية اإليرانية بأعداد تصل
إلى اآلالف ،وتوزعها في المنطقة».
وأضاف»:يمكنني القول إن هذا المشروع

سلة أخبار

في التحليالت واالستنتاجات العابرة
ً
لـلـحــدود الــدول ـيــة ،ق ــائ ــا« :ال أري ــد أن
ّأخوض في االحتماالت والتفسيرات...
انها سياسات الدول التي ّ
تتبدل وفق
مقتضيات المصالح».
ّ
الموسع
وحول زيارة الوفد الدرزي
إلى دمشق ،أجاب «ال تعليق ّ
لدي ..أنا
ال أولي هذا األمر أي أهمية».
وأع ـل ـن ــت ال ــرئ ــاس ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة فــي
 19أغ ـس ـط ــس تـبـلـغـهــا م ــن ال ـس ـف ـيــرة
األميركية دوروثي شيا موافقة بالدها
على مساعدة لبنان الستجرار الطاقة
ً
الكهربائية والغاز مرورا بسورية ،ما
ً
يـعـنــي مــوافـقــة واشـنـطــن عـمـلـيــا على
اسـتـثـنــاء لـبـنــان م ــن ال ـع ـقــوبــات الـتــي
تـحـظــر إجـ ــراء أي تـعــامــات مــالـيــة أو
تجارية مع سورية.
وج ـ ـ ـ ــاءت م ــوافـ ـق ــة واشـ ـنـ ـط ــن بـعــد
وق ــت قـصـيــر مــن إع ــان ح ــزب ال ـلــه أن

«س ـف ـي ـنــة أول ـ ـ ــى» م ـح ـم ـلــة ب ــال ـم ــازوت
سـتـتــوجــه مــن إيـ ــران ال ــى ل ـب ـنــان ،مما
ً
ً
أثار جدال سياسيا وتساؤالت حول ما
يعنيه استقدامها ،إن تم ،لجهة خرق
العقوبات األميركية المفروضة على
الجمهورية اإلســامـيــة ،الــداعــم األول
لحزب الله.
ً
ونشر اإلعالم اإليراني أمس صورا
عن موقع «تانكر تراكرز» يظهر موقع
نــاقـلـتــي م ـحــروقــات إيــرانـيـتـيــن باسم
«سافيز» و»فاكسون» متوجهتين إلى
لبنان.
وي ـســود الـغـمــوض مـصـيــر الناقلة
االولــى .وعلمت «الجريدة» أن الناقلة
رس ـ ــت ب ــال ـف ـع ــل فـ ــي م ـي ـن ــاء ب ــان ـي ــاس
ً
الـســوري على أن تنقل بــرا إلــى لبنان
لكن لم تظهر معطيات جديدة تظهر
إذا تم ذلك بعد.

ذكر مكتب الرئيس الصومالي،
محمد عبدالله فرماجو ،في
ساعة متأخرة من مساء أمس
األول ،أن الرئيس عني رئيسًا
جديدًا للمخابرات ،ما يعمق
الخالف مع رئيس الوزراء محمد
حسني روبل ،الذي عني شخصًا
آخر للمنصب.
وينذر الخالف بني الرئيس
ورئيس الوزراء بعرقلة
انتخابات غير مباشرة الختيار
املشرعني والرئيس.
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حكومة «طالبان» تواجه احتجاجات وضغوطا دولية
ةديرجلا
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الصين ستتعاون معها وروسيا ستشارك في حفل تنصيبها وطهران تزيد تلميحاتها ضد باكستان

دوليات
سلة أخبار
روسيا :وفاة وزير الحاالت
الطارئة خالل تدريبات

لقي وزير الحاالت الطارئة
الروسي ،يفغيني زينيتشيف،
وهو عنصر سابق في
الحماية الشخصية للرئيس
فالديمير بوتين ،حتفه فيما
كان يحاول إنقاذ شخص
أثناء تدريبات.
وقالت الوزارة ،إن الوزير
ً
البالغ من العمر  55عاما
«توفي بشكل مأسوي خالل
تدريبات مشتركة بين
الوزارات في نوريلسك لحماية
المنطقة القطبية الشمالية
فيما كان يحاول إنقاذ حياة
شخص».
قالت مارغريتا سيمونيان،
رئيسة تحرير قناة «آر
تي» التلفزيونية الموالية
للكرملين في منشور على
قناتها في منصة «تيلغرام»،
إن زينيتشيف «كان على حافة
منحدر مع مصور فيديو
انزلق وسقط في المحيط».
وأضافت «لم يتسن ألحد
الوقت إلدراك ماذا حصل
عندما اندفع زينيتشيف نحو
المحيط بعد سقوط الرجل
واصطدم بالصخور».

ّ
مسلح من «طالبان» يشهر سالحه بوجه متظاهرين سلميين في كابول أمس األول (رويترز)

فور إعالنها وجدت حكومة
«طالبان» نفسها أمام
تحديين داخلي يتمثل
باالحتجاجات الشعبية
الجريئة المناهضة لها،
وخارجي يتمثل في الضغوط
الدولية عليها بعد انتقادات
لتشكيلتها الوزارية ،التي
وصفت بأنها حكومة صقور
«طالبان».

ب ـ ـ ـعـ ـ ــد إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان تـ ـشـ ـكـ ـيـ ـلـ ـتـ ـه ــا
الحكومية المؤقتة التي قوبلت
بـ ـ ـب ـ ــرود دولـ ـ ـ ـ ــي ،وج ـ ـ ـ ــدت ح ــرك ــة
«طالبان» األفغانية نفسها أمام
ً
ت ـحــدي ـيــن :داخ ـل ـي ــا ح ـيــث عليها
إقناع األفـغــان الذين يتظاهرون
فـ ــي ال ـ ـمـ ــدن الـ ـكـ ـب ــرى ب ـن ــواي ــاه ــا
ً
الحسنة ،وخارجيا ،حيث عليها
اق ـنــاع الـعــالــم بــأنـهــا ستفي بكل
الوعود التي أطلقتها.

احتجاجات وقمع
ً
داخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــا ،ت ـ ـح ـ ــدى األف ـ ـغ ـ ــان
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوالت ال ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ت ــرهـ ـي ــب
المعارضين .وخرجت تظاهرات
احتجاجية أم ــس ،لليوم الثالث
على التوالي .وفي وقت مبكر من
صـبــاح أم ــس ،انطلقت مجموعة
مــن الـنـســاء مــن منطقة تقطنها
أغلبية شيعية من إثنية الهزارة
غ ـ ــرب كـ ــابـ ــول ل ــاح ـت ـج ــاج عـلــى
الحكومة الجديدة وعــدم تمثيل
النساء فيهاّ .
ورددت متظاهرات
ش ـ ـعـ ــارات مـ ـ ـن ـ ـ ّـددة ،ف ـي ـمــا رف ـعــت
أخريات الفتات كتبن عليها «عمل
 ...تعليم  ...حرية».
وف ـ ـ ـ ـ ـ ّـرق عـ ـن ــاص ــر «طـ ــال ـ ـبـ ــان»
ال ـ ـت ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة ب ـ ـش ـ ـكـ ــل وحـ ـ ـش ـ ــي،
مستخدمين األس ــاك والـسـيــاط
والعصي.
وذك ــرت وســائــل إعــام محلية
أن األمر نفسه حدث في فايز آباد
(شمال شرق).
كـ ـم ــا ن ـظ ـم ــت ن ـ ـسـ ــاء م ـس ـي ــرة
لــاحـتـجــاج عـلــى مـقـتــل ضابطة
شــرطــة حــامــل فــي منطقة داشــت
ب ــارش ــي ب ـم ـحــاف ـظــة غـ ـ ــور ،ال ـتــي
تسكنها غالبية من الهزارة ،قبل
أيام قليلة.
ول ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى أمـ ــس األول،
ً
ات ـخ ــذت االح ـت ـجــاجــات منعطفا

ً
داميا في مدينة هرات غرب البالد،
حـيــث قـتــل  3أش ـخــاص وأصـيــب
 8ب ــأع ـي ــرة ن ــاري ــة خ ــال مـسـيــرة
مناهضة للحركة.
وشهدت كابول وهرات ومزار
الـ ـش ــري ــف ب ــال ـش ـم ــال فـ ــي األي ـ ــام
األخـ ـي ــرة ت ـظ ــاه ــرات عـ ــدة نـ ـ ّـددت
ً
خصوصا بقمع نظام «طالبان»
ف ـ ــي والي ـ ـ ـ ــة ب ـن ـج ـش ـي ــر وت ــدخ ــل
باكستان القريبة من الحركة في
الشؤون األفغانية.
وب ــرر ال ـنــاطــق بــاســم المكتب
ال ـس ـي ــاس ــي لـ ــ«ط ــالـ ـب ــان» سـهـيــل
شاهين ،أمس ،قمع االحتجاجات
ب ــأن «الـمـتـظــاهــريــن يستخدمون
ل ـغــة مـسـيـئــة ض ــد قـ ــادة الـحــركــة
لالستفزاز والتسبب في إشعال
الصراعات».

ضغوط دولية
ً
خــارجـيــا ،تــوالــت ردود الفعل
ال ـع ــال ـم ـي ــة ع ـل ــى ح ـك ــوم ــة ال ـل ــون
الواحد «الطالبانية» .وقال الناطق
بــاســم الخارجية األميركية نيد
برايس« :نشعر بقلق من انتماءات
وسجالت بعض أفــراد الحكومة
الـجــديــدة ،ونحن ّ
نقيم الحكومة
المكونة من أفراد ينتمون للحركة
ومقربين منها وتخلو من نساء».
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن واشـ ـنـ ـط ــن
ستحكم على الحكومة الجديدة
«من خالل األفعال ال األقوال».
وقـ ـب ــل ذل ـ ــك بـ ـس ــاع ــات ،قــالــت
المتحدثة باسم البيت األبيض
جين ساكي ،إن واشنطن «ليست
في عجلة» لالعتراف بالحكومة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،م ـع ـت ـب ــرة أن «األمـ ـ ــر
سـيـعـتـمــد ع ـلــى ال ـخ ـط ــوات الـتــي
تتخذها طالبان».
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي
جــو بــايــدن ،إن ــه متأكد أن بكين

وموسكو وإس ــام آبــاد وطهران
س ـت ـحــاول ال ـتــوصــل إل ــى تـفــاهــم
م ــع «ط ــال ـب ــان» .ووصـ ــف الصين
بأنها تواجه مشكلة حقيقية مع
الحركة.
وفـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن أعـ ـ ــربـ ـ ــت وزارة
الخارجية الفرنسية عــن أسفها
م ــن أن «األف ـ ـعـ ــال غ ـيــر مـتـطــابـقــة
مع األق ــوال» ،وأنــه «لــم تتم تلبية
متطلبات المجتمع الدولي» ،قال
نــاطــق االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي« :بعد
تحليل أول ــي لــأسـمــاء المعلنة،
ال يبدو أن التشكيلة الحكومية
ج ــام ـع ــة وذات ص ـف ــة تـمـثـيـلـيــة
للتنوع اإلث ـنــي والــدي ـنــي الغني
في أفغانستان الذي كنا نأمل بأن
نشهده ووعدت به طالبان خالل
األسابيع األخيرة».
وف ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ــرل ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ق ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر
الخارجية األلماني هايو ماس،
إن ت ـش ـك ـيــل «ط ــالـ ـب ــان» ح ـكــومــة
تصريف أعمال من دون مشاركة
المجموعات األخــرى واستخدام
ال ـع ـن ــف ضـ ــد ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن فــي
ك ــاب ــول كـلـهــا إش ـ ــارات «ال تبعث
على التفاؤل».
أم ـ ــا م ــوسـ ـك ــو ،فـ ــأشـ ــارت إل ــى
أنها ستستمر في اتصاالتها مع
النظام في كابول عبر سفارتها
ف ـق ــط ،وأوضـ ـح ــت أن ـه ــا كمعظم
ّ
بتمعن الخطوات
الدول ،ستراقب
ال ـ ـت ـ ــي سـ ـتـ ـتـ ـخ ــذه ــا الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الجديدة ،لكنها ستشارك في حفل
تنصيب الحكومة.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،اعـ ـتـ ـب ــرت قـطــر
ّ
أن طالبان أظـهــرت «براغماتية»
ينبغي البناء عليها من دون أن
تذهب إلى ّ
حد االعتراف الرسمي
بالحكومة.
في المقابل ،أعربت الخارجية
األوزبكية عن ترحيبها بتشكيل
حـكــومــة مــؤقـتــة فــي أفغانستان،

وأبدت استعدادها للتعاون معها.
بدورها ،رحبت الصين المجاورة
ألفغانستان بتشكيل الحكومة
ف ــي ك ــاب ــول ،واع ـت ـب ــر الـمـتـحــدث
باسم الخارجية وانــغ ويــن بين،
ب ــأن «بـكـيــن مـسـتـعـ ّـدة لـمــواصـلــة
االتصاالت مع الحكومة الجديدة».
ب ـ ــدوره ،ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة
اإليراني حسين أمير عبداللهيان،
للرئيس األفغاني السابق حامد
ك ـ ــرزاي ،فــي ات ـصــال هــاتـفــي« :إن
ال ـب ـل ــد الـ ـج ــار ل ــن ي ـص ــل إل ـ ــى بــر
ت ـح ـق ـيــق الـ ـس ــام م ــا ل ــم تـتـشـكــل
حـكــومــة تـقــوم عـلــى ال ـح ــوار بين
جميع الفئات وصوال إلى تشكل
حكومة شاملة تعكس التركيبة
العرقية والديموغرافية».

اعتقادهما بأن جماعات متشددة
أجـنـبـيــة تـعـمــل م ــن أفـغــانـسـتــان
ً
تشكل خطرا على آسيا الوسطى
وعلى الهند ،واتفقا على تعزيز
التعاون لمكافحة اإلرهاب.
ويعتقد خبراء أن الهند كانت
المتضرر األكـبــر مــن االنسحاب
األمـيــركــي مــن أفـغــانـسـتــان ألنها
ً
ً
استثمرت سياسيا واقتصاديا
مع السلطات األفغانية السابقة،
عـلــى عـكــس غــريـمـتـهــا باكستان
الـ ـ ـت ـ ــي أبـ ـ ـق ـ ــت ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ـ ــات مــع
«طالبان».

اجتماع دول الجوار

أم ــا فــي إي ــران فـقــد زادت حــدة
ال ـت ـل ـم ـي ـحــات ال ـت ــي ت ـت ـحــدث عن
تدخل خارجي في إشارة محتملة
إلى باكستان .ولليوم الثاني على
التوالي ،استمرت ،أمس ،الوقفات
االح ـت ـج ــاج ـي ــة لــاج ـئ ـيــن أف ـغ ــان
ف ــي طـ ـه ــران وم ــدي ـن ــة مـ ــش ،ضد
«طالبان» و»التدخل الباكستاني»
في الشأن األفغاني.
ووردت أنـ ـب ــاء حـ ــول حـضــور
أمني كثيف في الشوارع المحيطة
بالسفارة الباكستانية بطهران.

فــي اجـتـمــاع افـتــراضــي للدول
الـتــي لــديـهــا ح ــدود مشتركة مع
أفـغــانـسـتــان ،اسـتـضــافـتــه إســام
آبــاد ،وشــارك فيه وزراء خارجية
كل من باكستان والصين وإيران
وطــاجـيـكـسـتــان وتــركـمــانـسـتــان
وأوزب ـ ـك ـ ـس ـ ـتـ ــان ،ل ـب ـح ــث مـ ــا إذا
ك ــان سـيـتــم االعـ ـت ــراف بـحـكــومــة
«طــال ـبــان» ،دعــا وزي ــر الخارجية
الباكستاني ،شاه محمود قريشي
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـ ــدول ـ ــي ،أمـ ـ ــس ،إل ــى
االنخراط مع األفغان لمنع حدوث
ً
أزم ـ ــة إن ـس ــان ـي ــة ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
«البقاء على الوجود الدبلوماسي
والدولي في أفغانستان سيطمئن
الشعب األفغاني».

تناغم هندي روسي

مكافأة واشنطن

وب ـعــد اج ـت ـمــاع بـيــن سكرتير
مجلس األمــن الــروســي نيكوالي
ب ــات ــروش ـي ــف وم ـس ـت ـش ــار األم ــن
القومي الهندي أجيت دوفال في
نيودلهي ،أمس ،أعرب الجانبان
ع ــن قـلـقـهـمــا ال ـش ــدي ــد م ــن تـطــور
األح ـ ـ ــداث ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان وعــن

وتأتي هذه التطورات بعد يوم
من إعالن الحركة تشكيل حكومة
تـصــريــف أع ـمــال يـتــرأسـهــا المال
محمد حسن أخوند ،المستشار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـس ــاب ــق ل ـمــؤســس
الـحــركــة الـمــا محمد عـمــر الــذي
ت ــوف ــي ف ــي  ،2013وم ـك ــون ــة فــي

تزايد التوتر في إيران

الجيش السوري يدخل درعا البلد ألول مرة منذ 2011
ألول مــرة منذ منتصف عــام  ،2011دخلت
قوات الحكومة السورية ،أمس ،معقل المقاتلين
المعارضين بدرعا البلد في جنوب سورية،
بموجب اتـفــاق رعـتــه موسكو عقب تصعيد
عـ ـسـ ـك ــري ،وف ـ ــق مـ ــا أف ـ ـ ــاد اإلعـ ـ ـ ــام ال ــرس ـم ــي
والمرصد السوري لحقوق اإلنسان المعارض.
وم ـ ـنـ ــذ نـ ـه ــاي ــة يـ ــول ـ ـيـ ــو ،ش ـ ـهـ ــدت م ــدي ـن ــة
ً
ً
درع ــا تـصـعـيــدا عـسـكــريــا بـيــن ق ــوات الـنـظــام
ومجموعات مسلحة محلية ،بعد ثالث سنوات
من تسوية استثنائية رعتها روسيا أبقت على
وجود مقاتلين معارضين في مناطق عدة من
المحافظة الجنوبية ،بينها األحياء الجنوبية
لمدينة درعا والتي تعرف بدرعا البلد.
وق ـ ــادت روسـ ـي ــا ،طـ ــوال ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي،
مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين،
ً
ً
تم خاللها إجالء نحو  70مقاتال معارضا من
المدينة إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة
في شمال البالد.
وأف ــادت وكــالــة األن ـبــاء الـســوريــة الرسمية
(سانا) ،أمس ،بدخول وحدات من الجيش إلى
منطقة درعا البلد ،و«رفع العلم الوطني ،والبدء
ً
بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة إيذانا
بإعالنها خالية من اإلرهاب».
وجــاء ذلــك بعد بــدء تطبيق بنود االتفاق
النهائي منذ األسبوع الماضي ،وبينها دخول
الشرطة العسكرية إلــى درعــا البلد وانتشار
حواجز عسكرية لقوات النظام ،وبدء المئات
من الراغبين بالبقاء في درعا من مقاتلين أو
شبان متخلفين عن الخدمة العسكرية ،بتقديم
طلبات لتسوية أوضاعهم .وقدرت إذاعة شام
إف إم المحلية الـمـقــربــة مــن دمـشــق عــددهــم
بنحو  900شخص.
ً
ّ
وسيتم الحقا إجالء رافضي التسوية إلى
شمال البالد.
وأورد المرصد الـســوري أن ق ــوات النظام

سوريون يتحدثون مع القوات الروسية التي انتشرت في درعا البلد أمس األول (أ ف ب)
ً
ستنتشر تباعا فــي تسع نقاط عسكرية في
درعـ ــا ال ـب ـلــد ،كـمــا سـتـقــوم بـحـمــات تفتيش
للمنازل ،مع استمرار إجراءات عمليات تسوية
األوضاع.
وال يزال العشرات من المقاتلين المحليين
يتحصنون في أحد أحياء المدينة وفي مخيم
عـلــى أطــراف ـهــا ،بــانـتـظــار نتيجة مـفــاوضــات
جارية ّ
لبت مصيرهم ،وفق المرصد وناشطين.
وينهي االتـفــاق استثناء تمتعت بــه درعــا
البلد خالل السنوات الثالثة الماضية ،ويتوقع

ناشطون أن تتجه قوات النظام إلى مناطق في
ريف درعا يتواجد فيها مقاتلون معارضون،
بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها.
وم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة درع ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ال ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت م ـهــد
االحتجاجات الشعبية عام  ،2011هي المنطقة
الــوح ـيــدة ال ـتــي ل ــم ي ـخــرج مـنـهــا ك ــل مقاتلي
الفصائل ،بعد استعادة قوات النظام السيطرة
عليها في يوليو  ،2018إذ وضع اتفاق تسوية
رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية وأبقى
وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة

خفيفة ،في حين لم تنتشر قوات النظام في كل
أنحاء المحافظة .ولم تحل اتفاقية التسوية
دون اعتقال قــوات النظام معارضين وافقوا
عليها .وخالل السنوات الثالث األخيرة ،طغت
الفوضى األمنية وتفلت السالح على المشهد
في درعا ،مع وقوع تفجيرات وعمليات إطالق
نار ضد قوات النظام أو اغتياالت طالت موالين
أو معارضين سابقين وحتى مدنيين عملوا
لدى مؤسسات حكومية.
(دمشق  -وكاالت)

م ـع ـظ ـم ـهــا م ــن ق ـ ـيـ ــادات ال ـحــركــة
وينتمون إلى إثنية البشتون.
وتـضــم هــذه الحكومة  14من
الــذيــن ك ــان لـهــم تــأثـيــر كـبـيــر في
نظام «طالبان» خالل التسعينيات
وهم مدرجون على لوائح عقوبات
األم ــم الـمـتـحــدة ،و 5مــن معتقلي
سـجــن غــوان ـت ـنــامــو ،إض ــاف ــة إلــى
 12شخصية جــديــدة مــن الجيل
الثاني في الحركة.
واخـ ـتـ ـص ــر خ ـب ـي ــر الـ ـع ــاق ــات
الدولية عماد الحمروني الوضع
ً
بعبارة واحــدة قائال إن «طالبان
اختارت حكومة صقور لتوحيد
ص ـف ــوف ـه ــا أكـ ـث ــر مـ ـن ــه ل ـتــوح ـيــد
للشعب األفغاني».
وفـ ـ ـ ــي أول تـ ـعـ ـلـ ـي ــق لـ ـ ــه م ـنــذ
س ـي ـط ــرة الـ ـح ــرك ــة ع ـل ــى الـ ـب ــاد،
تعهد الزعيم الروحي لـ«طالبان»
هـ ـب ــة ال ـ ـلـ ــه أخـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــدزادة ،ب ــأن ــه
«س ـي ـك ــون لـجـمـيــع األف ـ ـغـ ــان ،من
دون تمييز أو ا سـتـثـنــاء ،الحق
ف ــي ال ـع ـيــش ب ـكــرامــة وسـ ــام في
ّ
وتعهد «بحماية حقوق
بلدهم»،
اإلنسان واألقليات وكذلك الفئات
المحرومة».
ودعا أخوندزادة الذي لم يظهر
ً
من قبل علنا ،الحكومة الجديدة
إلى «تطبيق الشريعة اإلسالمية
والقيام بكل ما يمكن للقضاء على
الفقر والبطالة».
وفي ما بدا أنه أول تحد أمام
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة ،رف ــع مكتب
التحقيقات الفيدرالي األميركي
 FBIالمكافأة المخصصة لكل من
يقدم معلومات تساعد في القبض
ع ـلــى وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة األف ـغــانــي
الجديد سراج الدين حقاني ،قائد
«شـبـكــة ح ـقــانــي» ال ـتــي تصنفها
الواليات المتحدة إرهابية ،من 5
إلى  10ماليين دوالر.
(عواصم  -وكاالت)

الدبيبة يواجه برلمان
طبرق ويزور تونس
بـعــد يــومـيــن مــن إط ــاق مـســار مصالحة وطنية
شاملة تضمن اإلفراج عن شخصيات بارزة من رموز
نظام الديكتاتور الراحل معمر القذافي ،عقد مجلس
النواب الليبي في مقره بمدينة طبرق شرق البالد،
جـلـســة م ـســاء لــة ،غـيــر مـسـبــوقــة لـحـكــومــة «ال ــوح ــدة»
الليبية بزعامة عبدالحميد الدبيبة أمس.
وأكد رئيس الحكومة المدعومة من األمم المتحدة
أمام الجلسة ،أنه يحترم المؤسسات ومجلس النواب
الذي هو السلطة العليا في البالد ،مضيفا أن حكومته
مستعدة للمساء لة فــي أي م ـكــان ،ولـكــن للمساء لة
أدوات ،ويجب أن تتم بطريقة منظمة.
وعند محاولة نواب مقاطعة حديث الدبيبة ،قال:
«أنا جئت لبرلماني ،ألفتح قلبي ،ولكي أشكو لكم...
خيركم ،لماذا أنتم متضايقون مني؟ إذا كنتم تريدون
مني أن أسكت فقولوا ذلك ،المساءلة مهمة ،وأنا أحترم
ً
المساءلة ،ونحن ال يمكن أن نفعل شيئا بدون مساءلة،
لكن الطريقة يجب أن تكون منظمة وجيدة».
وداف ــع الدبيبة عــن عمل حكومته ،وأرج ــع أغلب
المشاكل إلى تأخر المجلس في اعتماد ميزانية الدولة.
من جانب آخر ،أعلن رئيس الحكومة أنه سيزور
تونس الـيــوم ،ومــن المنتظر أن يجتمع مع الرئيس
قـيــس سعيد بـعــد أســابـيــع مــن الـتــوتــر بـيــن البلدين
بسبب المسائل األمنية.
ً
وقال الدبيبة مخاطبا البرلمان المتمركز في شرق
ال ـب ــاد ،الـخــاضــع لـسـيـطــرة ق ــوات خليفة حـفـتــر ،إن
االتهامات المتبادلة مصدرها أجهزة األمن التونسية
والليبية.
إلى ذلك ،قال مهندسان في ميناءي السدرة وراس
النوف الليبيين ،إن محتجين أوقفوا صادرات النفط
الـخــام منهما ،وذك ــر مهندسون آخ ــرون أن اإلنـتــاج
فــي الـحـقــول الـتــي تـغــذي الميناءين لــم يـتــأثــر .وقــال
المهندسون ،إن ثالث ناقالت بانتظار التحميل في
السدرة وواحدة في راس النوف.

بولسونارو ُي ّ
هدد المحكمة
العليا في عيد االستقالل

تظاهر عشرات اآلالف من
األشخاص في البرازيل في
عيد االستقالل ،رافعين الفتات
تحمل شعارات مناهضة
للديموقراطية في إظهار
للدعم للرئيس اليميني
الشعبوي جاير بولسونارو.
وهدد بولسونارو المحكمة
الفدرالية العليا خالل خطاب
ألقاه في العاصمة برازيليا
أمام المتظاهرين الذين
سافروا إلى المدينة من جميع
أنحاء البالد.
ووجه بولسونارو حديثه إلى
رئيس المحكمة لويز فوكس،
وفي إشارة فى الوقت ذاته إلى
القاضي ألكسندر دي مورايس
قائال« :إما أن يقوم رئيس هذه
السلطة بإبقاء دي مورايس
تحت السيطرة ،أو أن هذه
السلطة ستعاني ما ال نريده».
وقال« :لن نقبل بعد اآلن أن
تكون هناك أي سلطة فوق
الدستور باستخدام القوة .لقد
فقدت المحكمة العليا الحد
األدنى من الشروط الالزمة
لالستمرار في إطار تلك
المحكمة».

الهند :غرق زورق
يحمل  100راكب

أفاد شهود أمس ،بأن زورقا
يقل نحو  100راكب غرق في
والية آسام بشمال شرقي
الهند بعد اصطدامه بقارب
آخر.
وذكر رئيس حكومة والية
آسام في تغريدة« :يعتصرني
األلم إزاء حادث القارب
المأساوي… وجهت إدارة
ماجولي وجورهات للشروع
في مهمة إنقاذ على وجه
السرعة».

بولندا :قتيلة بانفجار
في مصنع عسكري

أفادت وسائل إعالم بولندية
بأن امرأة لقيت مصرعها
جراء انفجار دوى في مصنع
عسكري وسط البالد.
وذكرت إذاعة  RMF FMأن
الحادث وقع في مصنع تابع
لشركة «ميسكو» في بلدة
سكارغيسكو كامينا ،مشيرة
إلى أن الضحية موظفة في
المصنع تبلغ من العمر 41
سنة.
وأوضحت اإلذاعة أن االنفجار
وقع عندما كانت المرأة تعمل
على تعبئة متفجرات.

ةديرجلا
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رياضة

«األولمبي» يواجه نظيره
العماني قبل «غرب آسيا»

باختصار
فوز الساحل على
النصر بثالثية

ً
يتجمع  27الجاري بقائمة تضم  26العبا
حازم ماهر

قال المدرب المساعد للمنتخب
األولمبي محمد العزب ،إن
الفريق سيتجمع يوم 27
الجاريً ،في المرحلة األخيرة
استعدادا لبطولة غرب آسيا.

حقق فريق الساحل لكرة القدم
ً
فوزا بنتيجة  ١ -٣على النصر
في المباراة الودية التي جمعت
بينهما أمس األول على استاد
علي صباح السالم استعدادا
لمنافسات الموسم الجديد.
وتنتظر الساحل مواجهة مهمة
مع الكويت األحد المقبل ضمن
مباريات دور الـ  ،16في حين
يواجه النصر فريق اليرموك
االثنين المقبل .وجاءت نتائج
الساحل خالل فترة اإلعداد
إيجابية بصورة كبيرة ،بالفوز
في عدد من المباريات في
معسكر تركيا ،في حين لم
يحقق العنابي الفوز في أي
من المباريات التي خاضها
سواء في معسكره بالقاهرة
أو بالكويت .بدوره ،عبر مدرب
الفريق مدرب محمد دهيليس
عن رضاه عن الالعبين خالل
فترة االعداد ،مشيرا إلى أن
ً
ً
المباراة وفرت احتكاكا قويا
لالعبين وسط ارتفاع في
مستوى الفرق التي واجهها
الساحل.

توصلت اللجنة الفنية باتحاد
كرة القدم مع نظيرتها باالتحاد
العماني إلــى اتـفــاق مبدئي على
إق ـ ــام ـ ــة م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ت ـج ــري ـب ـي ــة بـيــن
م ـن ـت ـخ ـب ـنــا األول ـ ـم ـ ـبـ ــي وش ـق ـي ـقــه
العماني ،فــي  30الشهر الـجــاري
بمسقط ،على أن يتم حسم مصير
ً
اللقاء نهائيا خالل األيــام القليلة
المقبلة.
وتـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة ،ض ـم ــن
اس ـت ـعــدادات منتخبنا األولـمـبــي
لبطولة غرب آسيا ،التي تقام في
مدينة الدمام السعودية في الفترة
بين  4و 12أكتوبر المقبل.

فوز مطمئن
إلــى ذلــك ،صــدر فــوز المنتخب
األولمبي على نظيره الفلسيطيني
فــي ال ـم ـبــاراة ال ـتــي أقـيـمــت مساء
أم ــس األول عـلــى اس ـتــاد الشباب
ب ـه ــدف م ــن دون رد أحـ ـ ــرزه عيد
الــرش ـيــدي فــي الــدقـيـقــة  80الثقة
والطمأنينة إل ــى نـفــوس أعـضــاء
الجهاز الفني ،السيما أن الالعبين
ً
قدموا مستوى جيدا خالل اللقاء.
ً
وجاء الشوط األول للقاء سجاال
بين المنتخبين ،فيما فرض األزرق
سيطرته عـلــى مـجــريــات الـشــوط
ال ـث ــان ــي ،بـفـضــل ان ـط ــاق ــات عيد
الرشيدي وبندر السالمة ،ونجاح
العبي الوسط في إبطال مفعول
ً
هجمات المنافس مبكرا.

العزب :مردود إيجابي للفوز
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب م ـح ـم ــد ال ـ ـع ـ ــزب ،أن

أزرق الطائرة في اليابان
للمشاركة في «اآلسيوية»
الرشيدي يحاول تجاوز الدفاع الفلسطيني بحركة مهارية (تصوير عبدالرحمن العلي)
الفوز على المنتخب الفلسطيني
سيكون لــه م ــردود إيجابي على
ً
الالعبين ،مضيفا أن الفريق مقبل
على الـمـشــاركــة فــي بطولة غرب
آسيا ،التي يعول عليها الجهاز
ً
ال ـف ـنــي ك ـث ـيــرا ف ــي ال ــوص ــول إلــى
المستوى المأمول قبل تصفيات

ك ــأس آسـيــا تـحــت  23سـنــة التي
تستضيف ا لـكــو يــت مجموعتها
الرابعة خالل الفترة بين  27و31
أكتوبر المقبل.
وأش ــار إل ــى أن الـجـهــاز الفني
حرص على عدم الدفع بالالعبين
بــالـتـشـكـيــل األس ــاس ــي ،لالعبين

الذين شاركوا لمدة  60دقيقة مع
المنتخب األول في لقاء البوسنة،
ل ـع ــدم إره ــاق ـه ــم وم ـن ــح ال ـفــرصــة
آخ ــري ــن ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى مـسـتــوى
الجميع.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــزب" :س ـي ـت ـج ـم ــع
الـمـنـتـخــب ي ــوم  27الـ ـج ــاري في

األبيض يضع اللمسات األخيرة فائز ...صفقة جديدة في القادسية

على القائمة اآلسيوية
●

أحمد حامد

يضع الجهاز الفني لفريق الكويت لكرة القدم اللمسات النهائية
عـلــى قــائـمــة الـفــريــق اآلسـيــويــة ،الـتــي سـيـعــول عليها اعـتـبــارا من
مباريات ربع نهائي كأس فرق غرب آسيا ،حيث سيواجه السلط
األردني في الكويت  21الجاري.
ويفاضل مدرب الفريق التونسي فتحي الجبال بين المحترفين
الخمسة فــي الفريق :النيجيري جــون أوبــي ميكيل ،واألسترالي
رايــان ماكغوان ،والمغربي مهدي برحمة ،واألوزبكي راشيدوف،
والكونغولي مبوكاني ،حسب الجاهزية المطلوبة وقــت إرســال
القائمة النهائية.
ويسمح االتحاد اآلسيوي بتسجيل  4محترفين في كل فريق ،من
بينهم العب آسيوي على أقل تقدير ،على أن يكون الموعد النهائي
لتغيير أي من الالعبين في القائمة ،قبل أول مباراة بسبعة ايام.
وخرج من القائمة اآلسيوية لألبيض كل من شاهين الخميس
وحسين الحربي ،بعد أن منحهما الجهاز الفني فرصة التواجد
في فريق جديد.
وعـلــى صعيد االس ـت ـعــداد لـمــواجـهــة الـســاحــل فــي ثـمــن نهائي
كأس األمير ،طالب الجهاز اإلداري الالعبين بالتركيز ،مؤكدا لهم
أن مباريات الكؤوس ال تعترف بالفوارق الفنية ،بقدر ما تعترف
بالعمل واالجتهاد داخل المستطيل األخضر.

األصفر يوقع مع الصاعد يوسف الحقان
●

أحمد حامد

بات الالعب الدولي العراقي لكرة
ً
القدم علي فائز ( 26عاما) خامس
المحترفين في صفوف القادسية،
ح ـي ــث وق ـع ــت إدارة األصـ ـف ــر مع
ً
الالعب قادما من الشرطة العراقي.
ومن المقرر أن يشغل فائز مركز
قلب الدفاع على حساب النيجيري
جيمس أوكوسا ،حيث تتجه النية
داخل القادسية إلى إعارة األخير أو
بيع بطاقته الدولية ،كمات تتجه
النية إل ــى االكـتـفــاء ب ــ 4محترفين
في حال تمت إعارة جيمس ،إلبقاء
مكان شاغر في القائمة إذا جاءت
الرغبة بتدعيم الصفوف بمهاجم
بعد نهاية كــأس األمـيــر ،أو خالل
االنتقاالت الشتوية المقبلة.
ويـ ـ ـع ـ ــد ف ـ ــائ ـ ــز م ـ ــن ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
المميزين في الكرة العراقية حيث
كــانــت بدايته مــع منتخب الـعــراق
للشباب  2012وحقق معه المركز

ً ً
البرتغالي كيروش ًمديرا فنيا
لمنتخب مصر رسميا

ً ً
ضياء السيد مدربا عاما ..والحضري لتدريب حراس المرمى
●

القاهرة  -ةديرجلا
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أع ـ ـ ـلـ ـ ــن م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــو الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ال ـث ــاث ـي ــة ،ال ـت ــي ت ــدي ــر االت ـح ــاد
ال ـم ـصــري ل ـكــرة ال ـق ــدم بــرئــاســة
أحمد مجاهد ،تعيين كارلوس
ً
ك ـيــروش م ــدي ــرا فـنـيــا لمنتخب
مصر خالل الفترة الحالية بعد
إقالة حسام البدري المدير الفني
للفراعنة.
وق ــرر االت ـحــاد الـمـصــري ،في
اجتماعه الممتد ،تعيين الجهاز
الفني للمنتخب المصري بقيادة
ك ــروش ،على أن يـعــاونــه ضياء
ً
ً
ال ـس ـيــد م ــدرب ــا ع ــام ــا ،ومـحـمــد
شوقي مدربا ،وعصام الحضري
ً
مدربا لحراس المرمى.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـص ــل إل ــى
الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـ ـم ـ ـعـ ــاون
ل ـك ـي ــروش م ــع ب ــداي ــة األس ـب ــوع
ً
المقبل ،ويضم مساعدا أجنبيا
ً
ً
له ومحلال لألداء واختصاصيا
للتأهيل ،على أن يصل كيروش
نهاية األس ـبــوع المقبل ،بينما

س ـي ـت ــم اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـج ـه ــازي ــن
اإلداري والـ ـطـ ـب ــي واألجـ ـ ـه ـ ــزة
المعاونة خالل االجتماع المقبل.
وك ــان منتخب مـصــر تـعــادل
أمام الغابون بهدف لكل منهما
ووصل إلى النقطة الرابعة في
المركز الثاني بالمجموعة
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة خـ ـل ــف ل ـي ـب ـيــا،
خ ــاص ــة ب ـع ــد الـ ـف ــوز على
أن ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــوال فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة
الـ ـج ــول ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،ول ـكــن
بـسـبــب الـمـسـتــوى الــذي
ق ــدم ــه الـ ـف ــراعـ ـن ــة خ ــال
تصفيات كــأس العالم،
قـ ــرر م ـس ــؤول ــو الـلـجـنــة
الـ ـث ــاثـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــدي ــر
االتـحــاد المصري إقالة
حسام البدري.
يذكر أن منتخب مصر
األول ي ـس ـت ـعــد ل ـمــوا ج ـهــة
لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ضـ ـ ـم ـ ــن مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات
الجولة الثالثة من التصفيات
اإلفريقية المؤهلة لكأس العالم
يوم  9أكتوبر المقبل.

كارلوس كيروش

علي فائز
الثاني في كأس أمم آسيا ،وشارك
في كأس العالم للشباب  2013في
تــركـيــا وح ـقــق مــع منتخب بــاده
المركز الرابع وسجل هدفين فيها
أولـهــا ضــد إنكلترا وثانيها على
المنتخب الكوري الجنوبي.
وجـ ــاءت بــدايــة فــائــز فــي فريق
الصناعة الـعــراقــي ،ثــم انتقل إلى

نادي الكرخ ،وفي  2013انتقل إلى
نادي أربيل العراقي ،ثم فريق ريزا
س ـبــور ال ـتــركــي وأع ـي ــر إل ــى ن ــادي
الخريطيات القطري عام  ،2018ثم
عاد إلى الشرطة العراقي.
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـس ــاع ــي إدارة
ال ـق ــادس ـي ــة لـتـحـصـيــن الــاعـبـيــن
الـصــاعــديــن لتجنب رحيلهم عن
الفريق ،قامت إدارة األصفر بتوقيع
ع ـقــد م ــع العـ ــب ال ـف ــري ــق الـصــاعــد
يوسف الحقان ،كما تجهز إدارة
ً
القادسية عقودا لكل من الصاعد
م ـح ـم ــد الـ ــرب ـ ـيـ ــع ،وعـ ـب ــدال ــوه ــاب
الصليلي.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات
القادسية لمواجهة التضامن بعد
غ ــد ض ـمــن م ـنــاف ـســات دور الـ ـ ـ 16
لكأس األمير في مشواره بالموسم
ال ـجــديــد ،ب ــات م ــن ال ـمــؤكــد غياب
األل ـبــانــي تــراشــي نـظــرا الرتـبــاطــه
بمنتخب ب ــاده ،وهــو مــا ينطبق
على الجامايكي روماريو.

المرحلة األخيرة من االستعدادات
لبطولة غرب آسيا ،وتضم قائمة
ً
ال ـب ـطــولــة  26العـ ـب ــا ،ول ــم يـحــدد
الـ ـم ــدرب اخ ـت ـي ــار عـ ــدد أك ـب ــر من
الالعبين لهذا التجمع أم االكتفاء
بالعدد المحدد.
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم الـ ـ ـع ـ ــزب ت ـصــري ـحــه

موجها الشكر إلى الالعبين على
التزامهم سواء في معسكر تركيا
الـســابــق أو فــي م ـبــاراة فلسطين
ً
ً
ً
سواء فنيا أو إداريا ،مشددا على
أن هذا األمر يؤكد على أنهم على
قـ ــدر ال ـم ـســؤول ـيــة ال ـم ـل ـقــاة عـلــى
عاتقهم.

المسابقات تعتمد قيد الشمري
والعجمي في قائمة كاظمة
●

حازم ماهر

تعتمد لجنة المسابقات،
م ـس ــاء الـ ـي ــوم ،ق ـيــد الــاعـبـيــن
عـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــان ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــري وط ـ ـ ــال
الـعـجـمــي ف ــي قــائ ـمــة كــاظـمــة،
وذلك بناء على طلب النادي،
ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات
قـيــديـهـمــا كــام ـل ـيــن ،بــالـتــالــي
ب ـ ــات ـ ــت م ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
أمـ ـ ــام ال ـس ــال ـم ـي ــة ف ــي ب ـطــولــة
ك ـ ـ ــأس سـ ـم ــو األمـ ـ ـي ـ ــر ف ـ ــي يــد
الجهاز الفني بقيادة المدرب
البوسني داركو.
ب ـي ـن ـمــا ي ـن ـت ـظــر م ـس ــؤول ــو
كاظمة الحصول على البطاقة
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـمـ ــؤق ـ ـتـ ــة ل ــاع ــب
القادسية السابق رضا هاني
ً
ال ــذي وقــع للبرتقالي أخـيــرا،
من أجل التقدم بطلب لموقع
مـطــابـقــة ان ـت ـق ــاالت الــاعـبـيــن

 T M Sع ـل ــى غـ ـ ــرار ال ـش ـمــري
وال ـع ـج ـمــي ،يـعـقـبــه إج ـ ــراءات
قيده في اتحاد الكرة ،وتبدو
فرصة لحاقه بلقاء السالمية
تبدو صعبة.
ع ـلــى ال ـج ــان ــب اآلخـ ـ ــر ،فــإن
العربي تقدم بطلب لـ T M S
لقيد الــوافــد الـجــديــد سلطان
ـاو ،على أن
العنزي كالعب ه ـ ٍ
يتم قيده فــي سجالت اتحاد
الكرة في وقت سابق.
يذكر أن العنزي والشمري
وهـ ـ ــانـ ـ ــي خـ ـ ــاضـ ـ ــوا ت ـ ـجـ ــارب
اح ـ ـ ـتـ ـ ــراف وهـ ـمـ ـي ــة م ـ ــن أج ــل
االنتقال ألندية محلية جديدة،
بـيـنـمــا الـعـجـمــي ق ــد لـعــب مع
الـلــواء السعودي  6مباريات،
وأوقفت اإلصابة مسيرته مع
الفريق.

ثان للسعودية وإيران وأستراليا
فوز ٍ
في التصفيات اآلسيوية لمونديال قطر 2022
ح ـق ـق ــت م ـن ـت ـخ ـب ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة وإيـ ـ ــران
ً
وأستراليا فوزها الثاني تواليا في التصفيات
اآلسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر
 2022أمس األول ،لتعزز موقعها وآمالها في
بلوغ النهائيات.
وان ـتــزع المنتخب الـسـعــودي ثــاث نقاط
ثمينة ،عزز من خاللها موقعه في المجموعة
ال ـثــان ـيــة ،إث ــر ف ــوزه عـلــى مـضـيـفــه المنتخب
الـعـمــانــي  0-1عـلــى مـلـعــب مـجـمــع الـسـلـطــان
قابوس الرياضي بمسقط في الجولة الثانية.
وسـجــل صــالــح الـشـهــري ه ــدف الـمـبــاراة
الوحيد في الدقيقة .42
ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى
 6نقاط ،خلف المنتخب األسترالي الذي
يملك نفس الرصيد بعد فوزه على فيتنام
-1ص ـفــر ،ويـتـقــدم عليه بـفــارق األه ــداف،
فيما بقي المنتخب العماني على رصيده
ً
السابق  3نـقــاط متساويا مــع منتخب
اليابان ،ومنتخبا الصين وفيتنام في
المركزين األخيرين بدون نقاط.
وحـ ــذت أس ـتــرال ـيــا ح ــذو الـسـعــوديــة
من خالل فوزها الثاني في التصفيات
اآلسيوية على مضيفتها فيتنام بهدف
وحيد في هانوي.
وس ـج ــل ري ـ ــان غ ــران ــت هـ ــدف ال ـم ـب ــاراة
الوحيد بكرة رأسية في الدقيقة .43

صدمة عمانية ويبدو أحد العبي المنتخب السعودي (أ ف ب)
وف ــي ال ــدوح ــة ال ـتــي اسـتـضــافــت ال ـم ـبــاراة
بسبب قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا،
استعادت اليابان توازنها وعوضت خسارتها
في الجولة األولى أمام عمان صفر 1-بفوزها
على "مضيفتها" الصين -1صفر على ستاد
خليفة الــدولــي .وسـجــل يــويــا أوســاكــو هدف
المنتخب الياباني في الدقيقة .40
ً
ً
حققت إيران فوزا الفتا على العراق بثالثية
نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في
الدوحة.

وال ـفــوز هــو الـثــانــي إليـ ــران بـعــد األول على
سورية بهدف نظيف فرفعت رصيدها الــى 6
نقاط.
ً
وفـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى أيـ ـض ــا ،انـتـهــت
م ـبــاراة ســوريــة واإلمـ ــارات على سـتــاد الملك
عبدالله في ّ
عمان بالتعادل  ،1-1فيما فازت
كوريا الجنوبية على لبنان  0-1على ستاد
كأس العالم في سوون بهدف سجله تشانغ
هوون-كوان (.)60

وصل وفد منتخبنا الوطني
األول للكرة الطائرة ،أمس،
إلى العاصمة اليابانية
ً
طوكيو ،استعدادا لخوض
منافسات البطولة اآلسيوية
الـ  21للمنتخبات الرجال التي
تستضيفها مدينة تشيبا
اليابانية ،خالل الفترة من
 12حتى  19الجاري .وترأس
وفد أزرق الطائرة عضو
مجلس إدارة االتحاد جاسم
الفيلكاوي .وضم  14العبا
ومن المقرر أن يلعب المنتخب
ً
الوطني تدريباته استعدادا
لبداية المباريات الرسمية يوم
 12بلقاء منتخب الصين .يذكر
أن قرعة البطولة أوقعت األزرق
ضمن منتخبات المجموعة
الثالثة ،التى ضمت إلى جانبه
منتخبات أستراليا والصين
وسريالنكا.

«طائرة» سلوى إلى
سيدات
ً
تركيا استعدادا لـ «العربية»

غادر وفد فريق الكرة الطائرة
بنادي سلوى الصباح،
صباح أمس ،إلى تركيا،
لخوض معسكر تدريبي
ً
هناك ،استعدادا الستضافته
فعاليات البطولة العربية
لألندية الحادية والعشرين
للسيدات للكرة الطائرة ،التي
من المقرر إقامتها خالل
الفترة  14حتى  24أكتوبر
المقبل .ويترأس وفد النادي
رشا الصايغ ،ويتكون من
أمال مرزوق إدارية ،والجهاز
الفني للفريق بقيادة المدرب
المصري أسامة مدكور،
ومساعدته سامية إبراهيم،
باإلضافة إلى  14العبة هن:
أنوار العمر ،حوراء فرج ،هدى
الرشيد ،شوق منصور ،هبة
العوضي ،زينب يوسف،
وضحة العمر ،لطيفة ياقر،
نسيبة الطواري ،صباح
البصيري ،شيخة الشمالي،
تنسيم الطواري ،زينب
البلوشي ،بدور الحسن.
وسينضم إلى صفوف
الفريق في تركيا المحترفتان
األميركية جادا بورسي،
والصربية ماريجا
زيلنوفيتش اللتان تعاقد
معهما النادي لدعم صفوف
الفريق خالل البطولة العربية
المقبلة.

ةديرجلا
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رياضة

فرنسا تجدد الموعد مع الفوز واستعراض هولندي ودانماركي
عزز المنتخب الفرنسي لكرة
القدم صدارته للمجموعة
الرابعة بالتصفيات األوروبية
المؤهلة لنهائيات كأس
العالم التي تقام العام المقبل،
عقب فوزه على منتخب فنلندا
-2صفر ،أمس األول ،في
الجولة السادسة.

جـ ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـف ــرن ـس ــي
ال ـم ــوع ــد م ــع االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات ،بعد
خمسة تعادالت متتالية ،في حين
استعرض المنتخبان الهولندي
والـ ـ ــدان ـ ـ ـمـ ـ ــاركـ ـ ــي ،وب ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة أق ــل
نظيرهما البرتغالي ،أمس األول،
ف ــي ت ـص ـف ـيــات أوروبـ ـ ـ ــا الـمــؤهـلــة
لمونديال قطر .2022
فــي ل ـيــون ،وضـمــن المجموعة
الــرابـعــة ،تــألــق أن ـطــوان غــريــزمــان،
وأع ــاد فــرنـســا ،بطلة الـعــالــم ،إلــى
س ـك ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات ،بـتـسـجـيـلــه
ثنائية الفوز -2صفر على الضيف
الفنلندي ( 25و ،)54ليصبح على
المسافة ذاتها من المركز الثالث
عـلــى الئ ـحــة أف ـضــل الـهــدافـيــن في
تاريخ فرنسا ،والذي يحتله ميشال
بالتيني خلف تييري هنري (،)51
ً
وأوليفييه جيرو ( )46الغائب حاليا
عن تشكيلة "الديوك".
وبـ ـ ـع ـ ــد س ـل ـس ـل ــة مـ ـ ــن خ ـم ـســة
تعادالت متتالية بدأتها في دور
أوروبـ ـ ــا
ال ـم ـج ـمــوعــات م ــن كـ ــأس ُ
أمام المجر والبرتغال ،ثم في ثمن
النهائي ،حيث انتهى مشوارها
على يد سويسرا بركالت الترجيح،
اك ـت ـفــت فــرن ـســا ف ــي ه ــذه ال ـنــافــذة
الــدول ـيــة الـمـخـصـصــة لتصفيات
ً
ال ـمــونــديــال بــال ـت ـعــادل أي ـض ــا مع
البوسنة وأوكرانيا.
ل ـك ــن ف ــري ــق الـ ـ ـم ـ ــدرب دي ـيــديــه
ديـ ـش ــان ت ـم ـكــن ،أمـ ــس األول ،من
اسـ ـتـ ـع ــادة ش ـ ــيء مـ ــن ال ـم ـس ـتــوى
الذي قاده إلى اللقب العالمي عام
 ،2018ورفع رصيده إلى  12نقطة

في الصدارة من ثالثة انتصارات
ً
ومثلها تعادالت ،حاسما مواجهة
مفصلية ضد منتخب كان يتخلف
عنه بأربع نقاط مع مباراتين أقل
من أبطال العالم.

«هاتريك» ديباي

وفـ ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـس ــاب ـع ــة،
فرض مهاجم برشلونة اإلسباني،
م ـم ـف ـيــس ديـ ـ ـب ـ ــاي ،ن ـف ـس ــه نـجـمــا
لـمـبــاراة منتخب هــولـنــدا ،وق ــاده
إلــى فــوز ساحق على تركيا ،1-6
بتسجيله ثالثية فــي أمـسـتــردام،
وأضاف دافي كالسن وغوس تيل
ودونييل مانيل األه ــداف الثالثة
األخ ــرى فــي لقاء أكمله الضيوف
بعشرة العبين.
ورفـ ـ ـ ـ ــع دي ـ ـ ـبـ ـ ــاي رص ـ ـ ـيـ ـ ــده مــن
األهــداف منذ مطلع العام الحالي
إل ـ ــى  28ف ــي  38م ـ ـبـ ــاراة ل ـنــاديــه
السابق ليون الفرنسي والحالي
برشلونة ومنتخب هولندا .كما
رفع رصيده في صفوف المنتخب
إلى  31هدفا في  70مباراة دولية.
واألهم أن المنتخب الهولندي
رفع رصيده إلى  13نقطة ،لينتزع
الصدارة من تركيا ،التي تراجعت
إل ــى الـمــركــز الـثــالــث برصيد 11
نقطة ،في حين صعدت النرويج
إلى الثاني ،متساوية نقاطا مع
هولندا ،بفوزها على جبل طارق.
وت ــاب ــع الـم ـنـتـخــب ال ـهــول ـنــدي
ب ــداي ـت ــه ال ـق ــوي ــة ب ــإش ــراف مــدربــه
الـجــديــد -القديم لــويــس فــان غــال،
الــذي قــاده إلــى المركز الثالث في

ديباي :مازال لدي األفضل
فاجأ ممفيس ديباي ،نجم منتخب هولندا وبرشلونة اإلسباني ،الجميع
بعد أن وجه انتقادا ذاتيا ألدائه رغم تألقه ،وقيادته لمنتخب بالده لدك شباك
تركيا بسداسية مقابل هدف بثالثية "هاتريك".
وقال ديباي ،في تصريحات تلفزيونية ،بعد المباراة التي احتضنها ملعب
(يوهان كرويف أرينا) "لعبنا بنوع من اإلهمال ،السيما أنا .فقدت كراتي الثالث
األولى ،لست راضيا عن هذا ،وأحتاج للتحسن".
وتابع "سعيد ،وبشكل خاص بالنتيجة ،ولكني أنتظر المزيد من نفسي".
وأض ــاف صــاحــب "ال ـهــاتــريــك" حــول
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة "ب ـ ــدأن ـ ــا ب ـش ـك ــل ط ـي ــب،
والمنافس جعل األمور سهلة.
ع ـنــدمــا ت ـش ـعــر بـ ــأن األمـ ــور
س ـ ـه ـ ـلـ ــة ،ي ـ ـك ـ ــون هـ ـن ــاك
ن ـ ــوع م ــن االس ـت ـه ـتــار
والتراخي .المستوى
ي ـ ـج ـ ــب أن ي ـ ـكـ ــون
أفـ ـ ـض ـ ــل ،ول ـك ـن ــي
أت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث ب ـش ـك ــل
أساسي عن نفسي".
وأثـ ـن ــى ص ــاح ــب الـ ـ ـ 27
عاما على زميله في المنتخب ،دافي
كــاسـيــن ،ال ــذي سـجــل ال ـهــدف األول
بتمريرة من نجم البرشا ،الذي سجل
الهدف الثاني بتمريرة من كالسين.

غريزمان نجم منتخب فرنسا يحتفل بالهدف الثاني
م ــون ــدي ــال الـ ـب ــرازي ــل عـ ــام ،2014
بعد أن خاض أول مباراة رسمية
بإشرافه األسبوع الماضي ،وانتهت
بالتعادل خارج الديار مع النرويج
 ،1-1قبل أن يحقق ف ــوزا كاسحا
على مونتينيغرو برباعية نظيفة
في نهاية األسبوع.
وع ـل ــى غـ ـ ــرار ه ــولـ ـن ــدا ،حققت
ً
ً
الدنمارك فــوزا كاسحا ،وواصلت
تحليقها في المجموعة السادسة،
بتحقيقها فوزها السادس من ست
م ـبــاريــات عـلــى ح ـســاب ضيفتها
ومالحقتها إسرائيل -5صفر في

ً
كوبنهاغن ،لتقطع بــذلــك شوطا
ً
كبيرا نحو حسم التأهل المباشر
إلى النهائيات .وواصل المنتخب
االس ـك ـنــدنــافــي مـ ـش ــواره بــوتـيــرة
بدأها في كــأس أوروب ــا حين بلغ
نصف النهائي قبل الخروج على
ي ــد إنـكـلـتــرا ( 2-1بـعــد الـتـمــديــد)،
ً
حــاسـمــا الـلـقــاء والـنـقـطــة الثامنة
عـشــرة فــي الـشــوط األول ،بتقدمه
بثالثية نظيفة عبر يوسف بولسن
( )28وسيمون كاير ( )31وأندرياس
سكوف أولسن ( ،)41قبل أن يضيف
هــدفـيــن ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي عبر

البرتغال تهزم أذربيجان
وفي المجموعة األولــى ،عادت
البرتغال من باكو بفوزها الرابع

ويمكن للريال ضم هاالند ( 21عاما)
بـعــد الـحـصــول عـلــى تــوقـيــع مـبــابــي (22
عاما) ،لكن هذا التصور يعتمد على ردة
فعل بــاريــس ســان جــرمــان إذا رحــل عنه
مـبــابــي ،حـيــث يـتــوقــع ال ـنــادي اإلسـبــانــي
منافسة مالية شرسة من النادي الفرنسي
ال ــذي تملكه دو ل ــة قطر على النرويجي
لن يكون الريال هو المنتصر فيها ،لكن
بيريز يراهن على العالقات الطيبة بين
بروسيا دورتموند وريال مدريد.
لكن سوق االنتقاالت الصيفية المقبل
سيشهد توافر ليفاندوفسكي ( 32عاما)،
والـ ــذي ك ــان فــريــق الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة
ي ـس ـت ـعــد ل ـل ـت ـف ــاوض م ـع ــه هـ ــذا الـصـيــف
تـحـسـبــا لــرح ـيــل م ـب ــاب ــي ،إال أن بــايــرن
ميونيخ رفــض فـكــرة الـتـفــريــط فــي رأس
حــربـتــه الـ ــذي سـيـتـغـيــر مــوقـفــه الصيف
ال ـم ـق ـب ــل ،نـ ـظ ــرا ألن ـ ــه م ــرت ـب ــط ب ـع ـقــد مــع
الـبــافــاري حتى  ،2023وسيمكنه وقتها
طلب الرحيل رسميا.
اجتاز العــب الوسط الفرنسي الشاب
إدواردو كــامــاف ـي ـن ـغــا ،أمـ ـ ــس ،الـفـحــص

فان دايك يستبعد أن تكون
إصابته خطيرة
أث ــار الــاعــب الـهــولـنــدي فيرجيل
فان ديك القلق بتعرضه إلصابة في
كاحله األيمن خــال مـبــاراة منتخب
بالده أمام المنتخب التركي في إطار
الـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة ل ـكــأس الـعــالــم
قـطــر  ،2022لكنه استبعد أن تكون
إصابته خطيرة.
وشعر مشجعو ليفربول بالذعر
عـنــدمــا سـقــط ف ــان دايـ ــك ،ال ــذي غــاب
بالفعل عن معظم مباريات الموسم
الماضي بسبب إصابته في الركبة،
ع ـ ـلـ ــى أرض الـ ـمـ ـلـ ـع ــب فـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت
المحتسب بدل الضائع جراء التحام
مع أحد العبي المنتخب التركي.
وقـ ـ ــال ف ـ ــان دي ـ ــك ل ــوس ــائ ــل إع ــام
محلية بعد فوز هولندا الكاسح على
تركيا " 1-6أنــا بخير ،لحسن الحظ
تعافيت اآلن".
ويـمـثــل تـعــافــي ف ــان داي ــك مصدر
ارتـ ـي ــاح ل ـل ـم ــدرب األل ـم ــان ــي يــورغــن

"الديوك" في التأهل لكأس العالم في
قـطــر ،فــإن ال ـمــدرب الفرنسي نفى أن
ً
يكون قد رفع ثقال من على كاهله.
وف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،ق ــال ديـشــامــب
ً
"أن ـ ــا ل ـســت م ــرت ــاح ــا ،لـكـنـنــي سعيد
بالالعبين والنتيجة ألننا فزنا من
خالل إظهار اللعب الجيد وإظهار ما
نحن قادرون عليه .بشكل جماعي كنا
ً
في مستوى جيد .الفوز كان ضروريا
بالنسبة لنا".
ـان قـ ــط مـثــل
ـ
ـ
ع
ـ
ـ
ن
ـم
ـ
ـ
ـ
ل
"
ـرد:
واس ـ ـت ـ ـطـ ـ
ِ
ه ــذا ال ـخــط ال ـس ـيــئ ألن ـنــا ل ــم نتمكن
مــن التسجيل ،و ل ــم نـكــن فعالين في
ال ـه ـجــوم أو ال ــدف ــاع ،يـجــب أن نـكــون
عـلــى درايـ ــة ب ـه ــذا .اآلن عـلـيـنــا إنـهــاء
العمل في المباراتين المتبقيتين في
نوفمبر" المقبل.

بيريز يخطط لحقبة غاالكتيكوس جديدة
تتجه إدارة ريــال مــدريــد للتعاقد مع
المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي
( 32عاما) إذا لم تستطع الحصول على
خــدمــات الـنــرويـجــي إرل ـي ـنــغ هــاالنــد في
الموسم المقبل ،ضمن مساعي فلورنتينو
بيريز رئـيــس الـنــادي لـبــدء حقبة نجوم
(غاالكتيكوس) جديدة في الميرينغي.
وب ـ ـ ــدأت إدارة الـ ــريـ ــال م ـن ــذ ال ـمــوســم
الـجــاري فــي التخطيط للموسم المقبل،
حـيــث تــم إع ــداد خــريـطــة طــريــق تتضمن
أربعة أسماء هي األهداف الرئيسة وهم:
كيليان مبابي ،وإرلينغ هاالند ،وروبرت
لـيـفــانــدوفـسـكــي ،وب ــول بــوغـبــا ،واألخـيــر
ينتهي عقده مع فريقه الحالي مانشستر
يونايتد الموسم المقبل ،ويمكن الحصول
على خدماته بشكل مجاني.
أ مــا مبابي فيسعى بيريز للحصول
على توقيعه بحلول يناير المقبل ،بينما
ي ـت ـب ـقــى ح ـس ــم ه ــوي ــة ال ـم ـه ــاج ــم ال ـثــانــي
ال ــذي سـيـجــاوره مــن بـيــن الـنــرويـجــي أو
البولندي ،حسب ما أفادت صحيفة (آس)
اإلسبانية امس.

توماس دياليني ( )58وأندرياس
كورنيليوس (.)90+1
وابتعدت الدنمارك في الصدارة
بفارق سبع نقاط عن وصيفتها
الجديدة اسكتلندا ،التي تقدمت
بفارق نقطة على إسرائيل ،بعد
فوزها عــلى مضيفتها النمسـ ـ ــا
( 7نقاط) بهدف لليندون دايكس
( 30من ركلة جزاء) ،مقابل هدف.

ديشامب :غريزمان
وبنزيمة متشابهان
أب ــدى م ــدرب الـمـنـتـخــب الفرنسي
ديــديــه ديشامب سعادته بعد الفوز
على فنلندا في التصفيات األوروبية
المؤهلة لكأس العالم في قطر ،2022
وأبرز العالقة والتناغم بين النجمين
أنطوان غريزمان وكريم بنزيمة.
وقـ ـ ـ ــال دي ـ ـشـ ــامـ ــب بـ ـع ــد ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
ف ــي مــؤت ـمــر صـحـفــي إن "عــاقـتـهـمــا
ف ــي ال ـم ـل ـعــب ك ــان ــت م ـم ـت ــازة ألنـهـمــا
يتحدثان نفس لغة كــرة ال ـقــدم .لكن
من الصحيح أنــه لم يكن األمــر كذلك
في أول مباراتين من التصفيات" ،في
إشارة إلى التعادل أمام البوسنة ()1-1
وأوكرانيا (.)1-1
ورغـ ــم أن االن ـت ـص ــار الـ ــذي تحقق
ال ـل ـي ـل ــة أنـ ـه ــى س ـل ـس ـل ــة مـ ــن خـمـســة
تعادالت متتالية وعزز فرص منتخب

بيريز
الطبي من قبل أطباء نــادي ريــال مدريد
فــي الـعــاصـمــة اإلس ـبــان ـيــة ،قـبــل توقيعه
على عقد انتقاله رسميا للنادي الملكي
وتقديمه.
ووصـ ــل كــامــافـيـنـغــا إل ــى م ــدري ــد بعد
خــوضــه م ـبــارات ـيــن م ــع مـنـتـخــب فــرنـســا
تحت  21عاما ،أمــام مقدونيا الشمالية
وجزر فارو.

وأوضح بيان النادي "تخطى إدواردو
كامافينغا بنجاح الفحص الطبي السابق
لتقديمه كالعب جديد في صفوف ريال
مدريد".
وسـيــوقــع كامافينعا ( 18عــامــا) على
عقد مدة  6مواسم مع ريال مدريد يمتد
حتى  30يونيو .2027
(إفي)

على حساب أذربيجان -3صفر ،رغم
غياب نجمها وقائدها كريستيانو
رون ــال ــدو لــإيـقــاف ،بسبب تــراكــم
اإلنذارات.
َّ
وتصدر فريق المدرب فرناندو
سانتوس ،الذي تنازل هذا الصيف
ع ــن ُلـقــب ك ــأس أوروب ـ ــا بـخــروجــه
من ثمن النهائي على يد بلجيكا
ً
(صفر ،)1-المجموعة مؤقتا بفارق
ثالث نقاط أمام صربيا ،التي تحل
ً
الحقا ضيفة على أيرلندا الشمالية.
وف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة،
تواصلت المزاحمة بين كرواتيا

(وص ـي ـفــة بـطـلــة مــونــديــال )2018
وروس ـ ـيـ ــا ع ـل ــى ال ـ ـص ـ ــدارة ،ب ـفــوز
األول ــى على ضيفتها سلوفينيا
-3ص ـفــر ،والثانية على ضيفتها
مالطا -2صفر.
وت ـ ـ ـصـ ـ ــدرت كـ ــروات ـ ـيـ ــا بـ ـف ــارق
األهــداف عن روسيا ،ولكل منهما
 13نـقـطــة ،مـقــابــل  9لسلوفاكيا،
الـفــائــزة على قـبــرص 2-ص ـفــر ،و7
لسلوفينيا.

فان دايك

ك ـ ـلـ ــوب ،ال ـ ــذي ف ـق ــد ب ــال ـف ـع ــل فــرصــة
الحفاظ على لقب الدوري اإلنكليزي
ال ـم ـم ـتــاز ال ـمــوســم ال ـمــاضــي بسبب
العديد من اإلصابات التي تعرض لها
العبو فريقه ،وعلى رأسهم فان دايك.

مدفيديف إلى نصف نهائي
«فالشينغ ميدوز»
تأهل الروسي دانيال مدفيديف
ً
الـمـصـنــف ثــان ـيــا لـنـصــف نـهــائــي
ب ـ ـط ـ ــول ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
المفتوحة ،آخــر البطوالت األربــع
الكبرى في كرة المضرب ،للموسم
ً
ً
الـ ـث ــال ــث تـ ــوال ـ ـيـ ــا ب ــوضـ ـع ــه ح ـ ــدا
لـمـغــامــرة ال ـهــول ـنــدي بــوتـيــك فــان
دي زاندشولب ،ليالقي في نصف
النهائي الكندي فيليكس أوجيه
ألـيــاسـيــم ،فيما واص ـلــت الكندية
ليلى فيرنانديس حلمها بإقصاء
األوك ــرانـ ـي ــة إيـلـيـنــا سـفـيـتــولـيـنــا،
أمس األول ،على مالعب فالشينغ
ميدوز.
وبدا مدفيديف في طريق لفوز
س ـهــل ع ـلــى ال ـهــول ـنــدي اب ــن الـ ــ25
ً
ً
عاما المصنف  117عالميا ،بعدما
حسمه المجموعتين األوليين من
دون مـقــاومــة ،لكنه عــانــى بعدها

مدفيديف

وخـ ـس ــر ال ـث ــال ـث ــة ق ـب ــل أن يـحـســم
األم ـ ـ ـ ــور ل ـص ــال ـح ــه فـ ــي ال ــرابـ ـع ــة،
لـتـنـتـهــي ال ـم ـب ــاراة -6 ،3-6ص ـفــر،
 ،6-4و.5-7
ولـلــوصــول إلــى الـنـهــائــي ،على

م ــدف ـي ــدي ــف اآلن ت ـخ ـطــي أوج ـي ــه
ألـيــاسـيــم ال ــذي أقـصــى اإلسـبــانــي
الــواعــد كــارلــوس ألـكــاراز ابــن الــ18
ً
عـ ــامـ ــا الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـصـ ــى ال ـي ــون ــان ــي
ستيفانوس تسيتسيباس من ثمن
النهائي ،وفاز عليه بمجموعة قبل
أن ينسحب اإلسباني في الثانية
بسبب إصابة في العضلة المقربة
اليمنى.
ولـ ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدات ،فـ ــاجـ ــأت
المراهقة الكندية ليلى فيرنانديس
األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ال ـم ـص ـن ـفــة خــام ـســة
ً
عالميا إيلينا سفيتولينا بفوزها
عليها  ،6-3 ،3-6و.)7/5( 6-7
وسـ ـت ــواج ــه ف ـي ــرن ــان ــدي ــس فــي
ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي ال ـب ـي ــاروس ـي ــة
المرشحة للقب أرينا سابالينكا
(الثانية) ،التي فازت  1-6و 4-6على
التشيكية باربورا كريتشيكوفا (.)9

البرازيل واألرجنتين يواجهان بيرو وبوليفيا لنسيان حادثة ساو باولو

العبو المنتخب البرازيلي خالل مباراة سابقة

بـ ـع ــد ال ـ ـجـ ــدل حـ ـي ــال مـ ـش ــارك ــة ال ــاع ـب ـي ــن
المحترفين في أوروبا وحادثة تعليق مباراة
ُ
البرازيل واألرجنتين ،تستأنف اليوم تصفيات
أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022
في الجولة األخيرة من هذه النافذة الدولية.
وب ـع ــد ح ــرم ــان الـمـشـجـعـيــن م ــن مــواج ـهــة
الغريمين -الزميلين في باريس سان جرمان
نيمار وليونيل ميسي الخميس بعيد التوقيف
ال ـســوريــالــي ل ـل ـم ـبــاراة جـ ــراء ال ـبــروتــوكــوالت
الصحية فــي ســاو بــاولــو ،سيتابع جماهير
ً
المنتخبين نجميهما مجددا وهما يخوضان
مواجهتي الـبــرازيــل مــع الـبـيــرو ،واألرجنتين
مع بوليفيا.
وعـلــى الـبــرازيــل ،الـتــي تتصدر المجموعة
الوحيدة في أميركا الجنوبية بالعالمة الكاملة
مع  21نقطة من سبع مباريات ،والمحرومة
مــن تسعة العبين فــي البريميرليغ منعتهم
أنديتهم من االلتحاق بالمنتخب ،أن تعتمد في
ليما على الثنائي الهجومي نيمار ،وغابريال
باربوسا (غابيغول) ،مع إسناد من إيفرتون
ريبيرو ولوكاس باكيتا ،الذين برزوا لدقائق
عدة في ساو باولو قبل إيقاف المباراة.
ً
ولن يكون ماركينيوس حاضرا هناك .فبعد
إي ـقــافــه أم ــام األرج ـن ـت ـيــن ،يـمـكــن لــاعــب ســان
جرمان أن يعود من الناحية النظرية ،لكن ليس

قبل بت مصير مباراة البرازيل واألرجنتين.
أمــا الـبـيــرو الـتــي تقبع فــي الـمــركــز السابع
مــع ثـمــانــي نـقــاط مــن ثـمــانــي م ـبــاريــات ،أبقت
على أملها بالتأهل للمونديال القطري بفضل
فوز صعب على فنزويال (-1صفر) ،وستسعى
بـ ــأي ث ـمــن إلسـ ـق ــاط "س ـي ـل ـي ـس ــاو" .ومـ ــن بـيــن
المنتخبات العشرة المتنافسة ،تتأهل األربعة
األولى لكأس العالم ،بينما يلعب الخامس في
الملحق القاري.

األرجنتين أمام بوليفيا
أم ــام بوليفيا الـتــي تمتلك ســت نـقــاط في
ً
ً
المركز التاسع ومنتخبها الهش نوعا ما بعيدا
ً
عن قواعده ،ترغب األرجنتين أيضا في نسيان
حادثة ساو باولو وتعزيز موقعها في المركز
ً
الثاني الذي تحتله حاليا مع  15نقطة.
ً
ويرغب رفاق ميسي خصوصا منح الفرصة
ً
للجماهير العائدة أخيرا إلى المدرجات ( 30في
المئة من سعة ملعب مونومنتال في بوينس
أيرس أو ما يقارب  21ألف مشجع) لالحتفال
ب ـكــأس كــوبــا أم ـيــركــا ال ـتــي فـ ــازت ب ـهــا "أل ـبــي
ً
ً
سيليستي" في يوليو الماضي منهيا  28عاما
من الجفاف في األلقاب.
وبالتالي ،سيتمكن ميسي من االستمتاع

بــالـظـفــر ب ــأول أل ـقــابــه ال ـك ـبــرى بـعـمــر الــرابـعــة
والثالثين ،بعد أربعة إخفاقات في نهائيات
ال ـم ـســاب ـقــات ال ــدول ـي ــة (ك ــوب ــا أم ـي ــرك ــا ،2007
 ،2015و 2016وكــأس العالم  .)2014لكن ذلك
سيكون من دون مارتينيس وبوينديا ،اللذين
غادرا إلى كرواتيا لقضاء الحجر الذحي قبل
عودتهما إلى إنكلترا.
وسيحاول منتخب األوروغــواي الرابع مع
 12نقطة أن يحافظ على إيقاعه أمام اإلكوادور
المفاجأة في المركز الثالث ( 13نقطة) ،رغم
غياب نجميه المهاجمين :إدينسون كافاني
الـ ــذي مـنـعــه مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي
مــن االلتحاق بالتشكيلة ،ولــويــس سواريس
(أتلتيكو مدريد اإلسباني) المصاب .وسيعتمد
"ال سيليستي" على عنصر الشباب المتمثل
بجورجيان دي أراسكايتا صاحب الثنائية
ضد بوليفيا (.)2-4
ب ـعــد ال ـب ــداي ــة الـسـيـئــة م ــع س ـبــع ن ـقــاط من
ً
ثماني مباريات ،سيكون الضغط كبيرا على
تـشـيـلــي ف ــي كــولــومـبـيــا (ال ـخــام ـســة م ــع عشر
نقاط).
أما الباراغواي التي تحتل المركز السادس
ً
مــع ثماني نقاط أيـضــا ،فــا ينبغي أن تفوت
الفرصة ضد فرنويال (العاشرة مع أربع نقاط)
للبقاء في السباق إلى المونديال.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

االنفراجة السياسية...
ومقدماتها

أ .د .محمد المقاطع

ال يـخـتـلــف اث ـن ــان ع ـلــى أن ال ـكــويــت كـبـلــد ب ـحــاجــة ملحة
ُ
النفراجة سياسية ،انفراجة تعيد البهجة للجميع يتم بها
ُ
صيانة الـثــوابــت واح ـتــرام الــدسـتــور ،انـفــراجــة تـطــوى معها
ملفات المالحقات والمضايقات السياسية ،انفراجة تحقق
مصالحة وطنية شاملة ،عنوانها األهــم اإلص ــاح ،واقتالع
الفساد ،وإع ــادة االعتبار للحريات والمؤسسات .هــذه هي
االنفراجة التي يتطلع إليها الناس ويتوق لها الوطن.
وال ـحــديــث عــن ان ـفــراجــة سـيــاسـيــة يـحـتــم أن ت ـكــون هناك
مقدمات طبيعية ومنطقية وإجراءات عملية تضع مثل هذه
ً
االنفراجة في مسارها الصحيح ،فليس مقبوال الحديث عن
"انفراجة" والتوجهات مناقضة أو سلبية!
ولعل أهم المقدمات المهمة للتمهيد لالنفراجة إعالن توجه
حكومي واض ــح ومـحــدد بإلغاء كــل القوانين والتشريعات
المقيدة للحريات؛ لتهيئة األج ــواء ،وإتاحة المجال لحرية
الكلمة ونشرها ،ومن ذلك وقف التشدد المؤسف على النشر
سواء الصحافي أو اإللكتروني ،لوقف كم اإلحاالت إلى النيابة
لمجرد النقد وإبداء الرأي.
ومن ذلك تنظيف كشوف الناخبين وتنقيتها من العبث،
ً
الذي تعرضت له على مدى ما يزيد على عشرين عاما بنقل
نــاخـبـيــن ،وتسجيل وه ـمــي ،وعـنــاويــن مصطنعة ،وتـكــدس
نــاخـبـيــن ،وعـلــل لـهــا أول ولـيــس لـهــا آخ ــر ،حـتــى ص ــارت أي
انتخابات تتحكم فيها كل المؤثرات والعوامل المريضة ،وال
تعبر عن إرادة الناس الحقيقية والحرة ،وهو ما يحتم على
ً
الحكومة إعادة مشروعها العتماد البطاقة المدنية أساسا
لسجل الناخبين ،وإلتاحة رقابة فعالة وحقيقية على تنقيتها
وليس وضع المعوقات لمنع ذلك.
ً
ومن ذلك أيضا تقديم الحكومة لمشروع قانون انتخاب
ً
و طـنــي يعيد الديموقراطية لمسارها الطبيعي بعيدا عن
التحكم والتقسيم الفئوي أو القبلي أو الطائفي أو المناطقي،
وال ـت ـحــول لتقسيم ال ــدوائ ــر غـيــر ال ـج ـغــرافــي بـتـبـنــي أح ــدث
االتجاهات الحديثة القائم على أساس يوم الميالد؛ ليصبح
ً
الخطاب االنتخابي وطنيا ،وإلنـهــاء ظــواهــر نقل األصــوات
وشرائها ،والتشرذم المناطقي ،وتحول النائب إلى مندوب
للخدمات ،واالنتخابات الفرعية والطرح االنقسامي والفئوي
وغيرها من الظواهر المزمنة ،ليصبح لدى الجميع مشروع
ألجل الوطن.
ومن ذلك منع استخدام "الشيخة" أو "النفوذ" أو الواسطة
ً
أساسا لتولي المسؤولية ،أو للحظوة بوضع يفضل اآلخرين،
َ ْ
رغــم عــدم أهلية واستحقاق مــن يقحم تلك االعـتـبــارات على
حساب الكفاءة والمنافسة والعدالة .وعدم إسناد المناصب
ألبناء األسرة الحاكمة فقط بصفتهم تلك!
وإلى جوار ذلك إصدار قرارات ومراسيم لتصحيح مسارات
تشريعية وتنفيذية!
حـيـنـئــذ س ـي ـكــون لــان ـفــراجــة الـسـيــاسـيــة مــوقــع ومـعـنــى،
وال ـب ــداي ــة ت ـك ــون ب ــإع ــادة االع ـت ـب ــار لـلـمــؤسـســات وال ـثــوابــت
الــدس ـتــوريــة ال ـتــي قــوضــت أو عـطـلــت أو ش ــوه ــت ،وتشكيل
حكومة وحــدة وطنية بعيدة عن المحاصصة والترضيات
وبال هيمنة من األسرة ،لضمان حيادها ومرجعيتها والنأي
بها عن التجريح السياسي ،وإمضاء إرادة األغلبية البرلمانية
والـنــزول عند رأيـهــا ،والقبول بـتــداول المناصب السياسية
وعدم اغتصابها أو احتكارها أو خضوعها للبيع والشراء
بالمال السياسي القذر!
ال ـع ـفــو ع ــن ال ـس ـج ـنــاء وم ـح ـكــومــي الـ ـ ــرأي والـسـيــاسـيـيــن،
وإل ـغ ــاء ال ـقــوان ـيــن الـمـقـيــدة لـلـحــريــات وع ـلــى رأس ـه ــا قــانــون
المسيء والجرائم اإللكترونية والنشر ،ومالحقة الفاسدين
ومحاكمتهم واس ـتــرداد األم ــوال المسروقة أو المنهوبة أو
ً
ً
ً
المأخوذة منهم بشكل غير مشروع إداريا وتنفيذيا وتشريعيا
ً
وسياسيا ،ومنع تعارض المصالح ،بصورة مشددة ودقيقة،
وفي مقدمتها وعلى رأسها منع تداخل الحكم والتجارة بكل
صورها ممن هم بالسلطة التنفيذية أو التشريعية أو غيرها
من المناصب العامة ومواقع النفوذ!
حينئذ نكون أمام "انفراجة سياسية" وإعادة الكويت لسابق
عهدها بالزمن الجميل.

اتكلوا على الله… وانجزوا
صدق أو ال تصدق…
"أن الـسـبــب الــرئـيـســي لـعــدم إنـجــاز
ال ـم ــدن الـسـكـنـيــة ه ــو ال ـب ــطء ف ــي عمل
لجنة تسمية الشوارع".
ه ــذا م ــا ص ــرح ب ــه عـضــو المجلس
ال ـب ـل ــدي ال ـس ـي ــد ال ـف ــاض ــل ال ـم ـه ـنــدس
عبدالسالم الرندي!
فهل ما عناه السيد الرندي أن المدن
السكنية لــن يتم إنـجــازهــا مــا لــم يتم
تسمية ال ـش ــوارع؟ وم ــا عــاقــة أسـمــاء
الشوارع بإنجاز مدينة سكنية؟!
ظاهرة تسارع البعض إلى المطالبة
بتسمية ال ـشــوارع بأسماء أشخاص
ً
ربما إب ــرازا الســم العائلة أو القبيلة،
ً
وأحيانا إلبراز الطائفة ،ال تعني بأي

د .ناجي سعود الزيد

حـ ــال م ــن األح ـ ـ ــوال أن هـ ــذه ال ـظــاهــرة
سـلـيـمــة أو ح ـض ــاري ــة ،م ــع احـتــرامـنــا
وتقديرنا للجميع.
في تاريخ جميع الدول هناك أسماء
يجب تخليدها ،ألنها نبغت و بــرزت
وأدت خدمات جليلة ،ولها إسهامات
كثيرة وكبيرة ،لكن ما نراه من أسماء
ال ـ ـشـ ــوارع ي ـع ـطــي االنـ ـطـ ـب ــاع بـ ــأن من
يعرف هــذه األسـمــاء عددهم محدود،
وليس هناك دليل مكتوب على األقل
لـلـتـعــرف عـلــى إس ـهــامــات أي شخص
منهم.
ن ـ ـعـ ــود ل ـ ـمـ ــوضـ ــوع إنـ ـ ـج ـ ــاز الـ ـم ــدن
ال ـس ـك ـن ـيــة ،ون ـق ـتــرح الـ ـع ــودة ل ــأرق ــام
ً
كــأســاس لتعريف ال ـش ــوارع ،ب ــدال من

البصل يعزز المناعة ويضر القولون العصبي الفك السفلي للنمل… زنك
أكــدت خبيرة غذائية ،أن على
األشخاص الذين يعانون متالزمة
القولون العصبي والتهاب المعدة
تجنب تناول البصل.
وأشارت د .ناتاليا نيفيدوفا،
ع ـضــو جـمـعـيــة خـ ـب ــراء الـتـغــذيــة
الكندية ،في حديث إذاعي ،ونقله
مــوقــع سـبــوتـنـيــك ،أم ــس ،إل ــى أن
البصل مفيد للصحة ،لكن هناك
ً
أشخاصا عليهم تجنب تناوله،
مضيفة أن البصل يحتوي على
الفيتامينات والمعادن واأللياف

ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ــواد
المغذية النباتية .وبفضل تركيبه
الكيميائي يكبح االلتهابات في
الجسم ويعزز منظومة المناعة.
وإضــافــة إلــى ذل ــك ،البصل مفيد
عند اإلصابة بأمراض معينة.
وتابعت نيفيدوفا" :باإلضافة
إل ــى اح ـت ــوائ ــه ع ـلــى فـيـتــامـيـنــات
ومجموعة  ،Bوالمعادن ،يحتوي
ع ـلــى األلـ ـي ــاف ال ـغ ــذائ ـي ــة ومـ ــواد
نباتية مغذية مثل الفالفونويد
المضادة لألكسدة".

وج ـ ـ ـ ـ ــدت دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة،
ً
أن أسـ ـن ــان ال ـن ـم ــل ق ــوي ــة جـ ــدا،
ألن ـهــا ت ـت ـكــون م ــن ذرات الــزنــك
الموضوعة بطريقة تسمح لها
بقطع األوراق و ع ــدم التعرض
للضرر ،في اكتشاف قد يكون له
آثار على األجهزة اإللكترونية.
وعلم الباحثون في المختبر
الــوطـنــي ش ـمــال غ ــرب المحيط
الـ ـه ــادئ ال ـتــابــع إلدارة الـطــاقــة
األميركية ( ،)PNNLأن "أسـنــان
الـ ـف ــك الـ ـسـ ـفـ ـل ــي'' ل ـل ـن ـمــل  -تـلــك

الـ ـم ــوج ــودة خ ـ ــارج أف ــواهـ ـه ــا -
مرتبطة بإحكام مع ذرات الزنك
التي تشكل أكثر من  8في المئة
من وزن السن.
ُ
وقالت الدراسة ،التي نشرت
في مجلة ،Scientific Reports
ون ـق ـل ـهــا م ــوق ــع روس ـي ــا ال ـي ــوم،
أمس األول ،إن الزنك يتموضع
بالتساوي بطريقة تسمح للنمل
بـقـطــع األوراق وعـ ــدم تـعــرضــه
ألي ضرر.

وفيات
نجيبة عكيلي غافل

أرملة راشد عجيل خلف
 72عاما ،شيعت ،ت66875656 ،99648016 :

أعربت إيثيل كينيدي ،أرملة السياسي
األم ـي ــرك ــي ال ــراح ــل روب ـ ــرت ك ـي ـن ـيــدي ،عن
معارضتها للعفو عن قاتل زوجها سرحان
ً
بشارة سرحان ،الذي يقضي ُحكما بالسجن
مدى الحياة.
ً
وق ــال ــت إي ـث ـيــل ( 93ع ــام ــا) ،ف ــي رســالــة
ن ـشــرهــا م ــوق ــع روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم ،أم ـ ــس ،إن
"عائلتنا وبالدنا تكبدتا خسارة ال توصف،
بـسـبــب ع ــدم اإلن ـســان ـيــة لـشـخــص واحـ ــد"،
مضيفة أن قاتل زوجها "ال يجب أن يتمتع
باإلمكانية لممارسة اإلرهاب من جديد".
ً
جــاء ذلــك بعد  11يوما من صــدور قرار
عن مجلس مختص بشؤون العفو في والية
كــالـيـفــورنـيــا ،يـنــص عـلــى أن الفلسطيني
المدان في قضية اغتيال روبرت كينيدي،
ً
ســرحــان بـشــارة ســرحــان ( 77عــامــا) ،قابل
للعفو عنه.
وب ـعــد صـ ــدور الـ ـق ــرار ،م ــن الـمـتــوقــع أن
يـ ــدرس ال ـخ ـب ــراء ال ـقــانــون ـيــون خ ــال 120
ً
ي ــوم ــا تـقـيـيـمــه ،وع ـقــب ذل ــك سـيـكــون أم ــام
ً
حاكم كاليفورنيا  30يوما إللغاء أو عدم
إلغاء القرار.
وإن ل ــم ي ـل ــغ ال ـح ــاك ــم قـ ـ ــرار ال ـم ـج ـلــس،
فسيمهد ذلك إلطالق سراح سرحان ،الذي
رفضت ُّ
السلطات العفو عنه  15مرة من قبل.
وفي وقت سابق عارض ستة من األبناء
التسعة لروبرت وإيثيل كينيدي العفو عن
سرحانّ ،
معبرين عن حزنهم لقرار المجلس.
تجدر اإلش ــارة إلــى أن روب ــرت كينيدي
هو شقيق جون كينيدي ،الرئيس األميركي
الـ  ،35الذي تم اغتياله في نوفمبر .1963

عادل محمد عبدالعزيز الحوطي

 56عاما ،شيع ،ت66640383 ،99721210 :

حمد إبراهيم خلف الحسين

 68عاما ،شيع ،ت96999833 :

عبدالوهاب مساعد خالد التورة

 51عاما ،شيع ،ت99045468 ،65000073 :

حامد عبدالجليل أحمد المحمود
 49عاما ،شيع ،ت94989069 :

بدر حسين علي حطب

 57عاما ،شيع ،ت90949089 :

زهرة سيد عبدالله سيد إبراهيم الرفاعي

زوجة فهد أحمد يعقوب الوزان
 32عاما ،شيعت ،ت65099888 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

نـهــايــة ه ــذا ال ـش ـهــر ،إذا تـمــت إع ـ ــادة التصنيف
الـ ـسـ ـي ــادي لـ ـل ــدول ــة مـ ــن ِقـ ـب ــل وك ـ ـ ــاالت الـتـصـنـيــف
العالمية لألسوأ ،مثلما حدث كل مرة في السنوات
والشهور األخيرة ،فهناك احتمال كبير أن تضعف
قوة الدينار ،وإذا حدث هذا ،فستكون مصيبة على
ً
الجميع ،وخصوصا أصحاب الدخول المتوسطة
والـمـحــدودة ،فنحن نستورد كل شــيء ،ومــا يمكن
ً
أن نشتريه مثال بعشرة دنانير سيكون بعشرين
ً
دي ـ ـنـ ــارا .ك ــل سـلـعــة سـتـصـبــح غــال ـيــة ع ـلــى جـيــوب
الناس ،ولن تكون هناك مدخرات للناس ،بل معاناة،
وستزيد نقمة البشر على الحكومة ،وكأن هذا ما
ينقصها ،ما العمل؟!
مانشيت الجريدة باألمس ذكر  14مالحظة حتى
تتجنب ا لــدو لــة إ ع ــادة تصنيفها المالي لألسفل،
ويمكن تلخيصها بالسياسة المالية للحكومة،
يعني ُّ
السلطة وحدها هي المسؤول األول واألخير،
وهذه ُّ
السلطة الحاكمة وحدها التي بيدها التغيير
واإلص ـ ــاح الـسـيــاســي واالق ـت ـص ــادي مـتــى شــربــت
حـلـيــب ال ـس ـبــاع وق ـ ــررت ون ـف ــذت ،لـكــن كـيــف يمكن
والسلطة هي ُّ
ُّ
السلطة ،ال تتغير وال تتبدل وال
هذا
ً
َّ
تتداول ،دائما تدعي أنها "األبخص" ،وهي بالفعل
أبخص في اإلنفاق والهدر والفساد ،وشراء الوالء ات
ومسايرة جماعاتها ،وتحيا كل لحظة بلحظتها،
ً
ولـ ــم ت ـمــد ال ـن ـظــر ي ــوم ــا م ــا لـلـمـسـتـقـبــل وأخـ ـط ــاره
الحتمية.
ال داع ــي لـتـكــرار مــا يكتب وم ــا ي ـت ــداول كــل يــوم
دون جـ ــدوى ،وتـعـبـنــا مــن تــرديــد مـقــولــة "سـيـفــوه
ً
وخــاج ـي ـنــه" ،وكــأن ـنــا ن ـخــاطــب حــائ ـطــا أصـ ــم .في
ال ـمــاح ـظــة ال ـس ــادس ــة (ل ـمــن ق ــرأ تـفــاصـيــل الـخـبــر،
وبالتأكيد هم قلة من جمهور كبير سطحت ثقافته
السياسية بدردشات "تويتر" وضحالتها ،ورافقها
ً
م ـقــاالت صحافية ســاذجــة يتم اج ـتــرارهــا يوميا)
تحدد المشكلة بعبارة "استمرار حالة المواجهة
بين الحكومة والمجلس".
هنا تلقي ُّ
السلطة باللوم على المجلس النيابي،
وتبرئ ذمتها بالتالي لحالة التراجع االقتصادي
السياسي ،وكأننا أمــام مجالس حقيقية ،بمعنى
أن ــه لــو لــم يـكــن هـنــاك ه ــذا المجلس لـمــا أصبحنا
في هذا الوضع الحرج! لكن من أنتج هذا المجلس
ومعظم المجالس السابقة آخــر األمــر؟ ومــن يملك
الكلمة األخيرة في سياسة الدولة؛ ُّ
السلطة ممثلة
بالحكومة والمجلس ،أم هي حكومة المشيخة فقط؟
عندكم اإلجابة يا شيوخنا الكرام ،وباقي أيام قليلة
لتدارك ما فات ،والله يساعدنا على القريب القادم،
"فالشق عود" ،وأنتم المسؤولون عنه ،وكفاية ترقيع.

األسماء ،إال في حاالت نادرة .وهذا ال
ً
يمنع من ذكر أي اسم ترونه مستحقا
لـلــذكــر وال ـت ـب ـيــان بـيــن قــوسـيــن تحت
رقم الشارع مباشرة ،فهناك أشخاص
يستحقون ذلك ،إلسهاماتهم البارزة،
والتي يشهد لهم التاريخ بها.
ات ـك ـلــوا ع ـلــى ال ـلــه وأنـ ـج ــزوا ال ـمــدن
السكنية دون تسمية الشوارع ،يمكن
أبرك وأسرع!
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