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العالم في نيويورك ص ١٠

«األوقاف» تكافئ  200موظف شاركوا
مخيمها الربيعي أثناء «كورونا»!
في
ً

الوزارة أهدرت أمواال عامة نظير مخيم وهمي أو مخالف لقرار مجلس الوزراء
َ
• «السكرتارية» نالوا نصيب األسد في كشوفات الموظفين المكافئين
خ ــال لـقــائــه األخ ـي ــر م ــع ق ـيــاديــي ال ــدول ــة وضــع
سمو رئيس مجلس الــوزراء الشيخ صباح الخالد
ً
خطوطا عريضة عن المحاسبة والتقييم وضرورة
مكافحة الفساد ،حتى أنه صرح بأال مكان في مركب
الحكومة لوزير أو قيادي ال يتحمل المسؤولية

«المالية» تسعى لتدبير  2إلى  3مليارات
دينار ...اللتزاماتها
07

أو يتسبب فــي انتهاك الـمــال الـعــام واالع ـتــداء على
مقدرات الدولة ،فهل من المتوقع أن يكون هناك التزام
من سموه بهذا الوعيد؟ وكذلك هل يمتثل القياديون
لتلك التوجيهات؟! يبدو أن اإلجابة ستكون بالنفي،
والسيما على السؤال األخير!

تطرح «الجريدة» هذا التساؤل ،وبين يديها قرار
إداري أصدرته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
برقم  ،4670يقضي بصرف مكافآت ألكثر من 200
موظف وموظفة ،من بينهم قيادي وإشرافيون نظير
مشاركتهم في «المخيم الربيعي» للوزارة ،وهو قرار

محليات

٠٣
الجابر :مستوى متميز
لـ «هندسة المنشآت» ومواكبة
التطور التكنولوجي

الثانية

ً
قد يبدو قبل الدخول في تفاصيله المثيرة طبيعيا
ً
ال مشكلة فيه ،غير أن تسليط ا لـضــوء عليه قليال
يظهر أن الصرف جاء عن السنة المالية 2020/2021
الـمـنـصــرمــة ،أي حـيــن كــانــت الـجــائـحــة فــي أوجـهــا
ً
ً
محليا ودوليا.
02

السعيد :الجامعة لم تكن على مستوى الحدث
الجائحة
خالل
العلمي
بالبحث
ً

النواف :توفير سبل الراحة
لمنتسبي «الحرس»

رياضة

«نخشى تحولها إلى بؤرة لتفشي الفيروس مع عودة الدراسة حضوريا»
●

قمة بين بوتين واألسد في موسكو
قبيل «حوار جنيف»
13

عادل سامي وفيصل متعب
وحمد العبدلي

بينما وافق مجلس إدارة جامعة الكويت
ً
عـلــى ع ــودة ال ــدراس ــة حـضــوريــا فــي جميع
الكليات خالل الفصل الدراسي األول المقبل،
باستثناء الكليات ذات الكثافة الطالبية

المرتفعة كاآلداب والتربية والصحة العامة،
وبعض المقررات بالكليات التي تفوق أعداد
الطلبة فيها طاقتها االستيعابية ،على أن
تكون الــدراســة فيها عــن ُبـعــدّ ،
وجــه عضو
الـلـجـنــة االسـتـشــاريــة لـمــواجـهــة «ك ــورون ــا»
بــوزارة الصحة د .خالد السعيد انتقادات
ً
حـ ــادة ل ـل ـجــام ـعــة ،م ــؤك ــدا أن ـه ــا «بــوصـفـهــا

المؤسسة العلمية األولى بالكويت لم تكن
على مستوى الحدث بالبحث العلمي أثناء
الجائحة».
وأضاف السعيد ،في تغريدة بـ «تويتر»،
ً
ً
أن الجامعة تتخذ اآلن مــو قـفــا سلبيا من
تطبيق تطعيم الطلبة والمسحة االحترازية
ً
األسبوعية لمن يمتنع عنه ،معربا 02

15
قمتان تخطفان األنظار
في دوري األبطال اليوم

ةديرجلا

•
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األمير وولي العهد يستقبالن ناصر المحمد

سلة أخبار
السفير المصري الجديد
يصل إلى البالد

صاحب السمو تلقى برقية تهنئة من ملك المغرب بالذكرى األولى لتوليه مقاليد الحكم

ّ
سموه هنأ
كوستاريكا
والسلفادور
بالعيد الوطني

استقبل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
بقصر بيان ،أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
كـمــا اسـتـقـبــل سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مشعل
األح ـمــد ،بقصر بـيــان ،صـبــاح أم ــس ،سمو الشيخ
ناصر المحمد.
مــن جـهــة أخ ــرى ،بـعــث صــاحــب الـسـمــو ،ببرقية
تهنئة إلى رئيس جمهورية كوستاريكا كارلوس
ك ــوي ـس ــادا ،عـبــر فـيـهــا س ـمــوه ع ــن خــالــص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا له موفور
الصحة والعافية ولجمهورية كوستاريكا وشعبها
الصديق المزيد من الرقي والنماء.
ك ـم ــا ب ـع ــث س ـم ــوه ب ـبــرق ـيــة ت ـه ـن ـئــة إلـ ــى رئ ـيــس
جمهورية ا لـسـلـفــادور نجيب بوكيلي ،عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ً
ل ـ ـبـ ــاده ،م ـت ـم ـن ـيــا ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـح ــة وال ـعــاف ـيــة
ول ـج ـم ـهــوريــة ال ـس ـل ـفــادور وشـعـبـهــا ال ـصــديــق كل
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد،

وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد
ببرقيات تهنئة مماثلة.
في مجال آخر ،تلقى صاحب السمو برقية تهنئة
من الملك المغربي محمد السادس ،أعرب فيها عن
خــالــص تهانيه لسموه بمناسبة الــذكــرى األولــى
ً
لتوليه مقاليد الحكم ،مؤكدا فيها الحرص الستمرار
تطوير وتـعــزيــز الـعــاقــات المتميزة بين البلدين
الشقيقين ،كما ّ
ضمنها خــا لــص تمنياته لسموه
بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد
لقيادة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت.
وبعث صاحب السمو ببرقية جوابية للعاهل
المغربي ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر
عنه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء،
ً
مشيدا سموه بأواصر العالقات التاريخية واألخوية
ً
الــوطـيــدة الـتــي تجمع الـبـلــديــن الشقيقين ،ســائــا
سـمــوه الـمــولــى تعالى أن يــديــم على ملك المغرب
موفور الصحة والعافية ويحقق لبالده كل الرقي
واالزدهار في ظل قيادته الحكيمة.

افتتح مشروع التوسعة الجديدة لجمعية الحرس في معسكر الصمود

ً
الرومي مستقبال السفيرة األميركية أمس
المشتركة بين البلدين ،وأهمية
العمل على تطويرها واالرتقاء
بها وتعزيزها على كل الصعد.
وفــي تـغــريــدة على حسابها
الشخصي فــي "تــويـتــر" ،كتبت
روم ــان ــوسـ ـك ــي :ك ـ ــان أول ل ـقــاء

ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

النواف :توفير سبل الراحة لمنتسبي «الحرس»

الرومي والسفيرة األميركية بحثا
التعاون ومكافحة غسل األموال
استقبل نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير العدل وزير الدولة
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي أمس السفيرة األميركية
لدى البالد ألينا رومانوسكي.
ون ــاق ــش ال ـط ــرف ــان ال ـع ــدي ــد من
الـ ـم ــواضـ ـي ــع الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـيــن
البلدين ومــن أبــرزهــا التعاون
القانوني والقضائي.
وأكدا أهمية تبادل الخبرات
بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة
وال ـق ـضــائ ـيــة م ــن خ ــال تنظيم
ال ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـت ــدري ـب ـي ــة وورش
العمل والزيارات الميدانية بين
الـبـلــديــن .وأوض ــح وزي ــر العدل
دور معهد الـكــويــت لـلــدراســات
ال ـق ـضــائ ـيــة وال ـق ــان ــون ـي ــة ب ـهــذا
الشأن.
وف ـ ـ ـ ــي خ ـ ـت ـ ــام ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ،أكـ ــد
الـ ـ ـج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــان ع ـ ـمـ ــق ال ـ ـعـ ــاقـ ــات

وصل إلى البالد ،أمس ،السفير
املصري الجديد ،أسامة شلتوت،
ليخلف طارق القوني في هذا
املنصب.
وكان في استقبال شلتوت
مسؤولون من إدارة املراسم في
وزارة الخارجية وعدد من رؤساء
البعثات الدبلوماسية ،إضافة
إلى أعضاء السفارة املصرية.
يذكر أن شلتوت من مواليد
عام  ،1966والتحق بالسلك
الدبلوماسي بعد ّ
تخرجه
من كلية االقتصاد والعلوم
السياسية .وعمل في الديوان
العام لوزارة الخارجية املصرية،
ّ
وتسلم منصب مساعد وزير
الخارجية ،كما شغل منصب
مدير شؤون املنظمات غير
الحكومية ،وعمل سفيرًا لبالده
في الخرطوم ،ثم أصبح مساعد
وزير الخارجية لشؤون السودان
وجنوب السودان.

لــي مــع الــرومــي ،وتحدثنا عن
التعاون بين أميركا والكويت
لمكافحة الفساد وغسل األموال.

افتتح نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول
المتقاعد الشيخ أحمد الـنــواف ،بحضور وكيل
الـحــرس الوطني الفريق الــركــن هاشم الرفاعي،
والمعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء
رياض طواري ،وقائد الحماية والتعزيز العميد
الــركــن حـمــد ســالــم ،م ـشــروع الـتــوسـعــة الـجــديــدة
للسوق الـمــركــزي لجمعية الـحــرس الــوطـنــي في
معسكر الصمود.
وق ــام ال ـنــواف بجولة داخ ــل أقـســام الجمعية،
مشيدا بما شهدته مــن تـطــور وتـجـهـيــزات وفق
أحـ ــدث ال ـت ـص ـم ـي ـمــات ،م ـمــا ي ـســاعــد ع ـلــى تلبية
ً
اح ـت ـيــاجــات ال ـم ـت ـســوق ـيــن ،وم ــؤك ــدا أن ال ـحــرس
الوطني يحرص على توفير جميع سبل الراحة
لمنتسبيه في جميع المجاالت.
من جانبه ،أكد اللواء طواري أن جمعية الحرس
الوطني سوق متكامل تتوافر به جميع الخدمات
التسويقية من مواد أساسية واستهـالكية توفرها
إدارة الـجـمـعـيــة وف ــق مـعــايـيــر تـضـمــن جــودتـهــا
وبأسعار تنافسية.

النواف خالل افتتاح التوسعة الجديدة لجمعية الحرس الوطني أمس

ً
السيف :دعم المسلمين من أولويات الكويت الكويت :تسهيل عبور  15ألفا
ّكرم دفعة من حفظة القرآن الكريم في مسجد «كاولون» بهونغ كونغ من األفغان و 32جنسية من كابول

ك ـ ّـرم الـقـنـصــل ال ـعــام لـلـكــويــت فــي هونغ
كونغ ومكاو صالح السيف ،أمس ،دفعة من
الشابات والشباب الحافظات والحافظين
لـلـقــرآن الـكــريــم وذل ــك فــي حفل تـخــرج أقيم
بمسجد "كاولون" في هونغ كونغ.
وقـ ــال الـقـنـصــل ال ـس ـيــف ،ف ــي تـصــريــح لـ
"كونا" ،إن مشاركته جاءت بعد اختياره من
االتحاد اإلسالمي في هونغ كونغ "ضيف
ً
شــرف" للحفل ،مضيفا ان اختيار الكويت
لتكون "ضيف شرف" الحفل يأتي من قناعة
وإيمان االتحاد اإلسالمي في هونغ كونغ
بالدور البارز والرعاية البالغة التي توليها
الكويت للشعوب والجاليات اإلسالمية في
اصقاع العالم.
واستذكر توجيهات القيادة السياسية
الكويتية وعـلــى رأسـهــا سمو أمـيــر البالد
الـشـيــخ نـ ــواف االح ـم ــد وس ـمــو ول ــي عـهــده
ال ـش ـي ــخ م ـش ـعــل االحـ ـم ــد م ــن أولـ ــويـ ــة دع ــم
ورعـ ــايـ ــة ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ف ــي مـ ـش ــارق األرض
ومغاربها.
وأشـ ــاد بــاالت ـحــاد اإلس ــام ــي ف ــي هــونــغ
كونغ وصندوق مــوارد الجالية اإلسالمية
ع ـلــى دورهـ ـم ــا ال ـف ــاع ــل ف ــي ج ـعــل الـجــالـيــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة م ـ ـثـ ــاال يـ ـحـ ـت ــذى ب ـ ــه م ـ ــن بـيــن
الـجــالـيــات المختلفة فــي هــونــغ كــونــغ من
حيث االلتزام بالقوانين والنظم.
وأ ع ــرب عــن تهنئته للخريجين البالغ
عــددهــم  71وكــذلــك لشيوخهم ومدرسيهم

ً
مضاعفة الجهود لضمان عدم استخدام أفغانستان مالذا لإلرهاب

السيف مكرما دفعة من حافظي القرآن الكريم في مسجد «كاولون»
على انجازهم ،وقدم خالل الحفل جوائز من
القنصلية العامة للكويت في هونغ كونغ
ومكاو لحافظات وحافظي القرآن الكريم.
من جانبه ،أشاد المفتي العام في هونغ
كونغ بالدور الخيري واإلنساني للكويت
ً
وخصوصا ما تقوم به القنصلية العامة في
هونغ كونغ ومكاو لدعم مسلمي المنطقة

ً
«نزاهة» تحيل إشرافيا وآخرين
في «اإلعالم» إلى النيابة
بتهمة ارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية
أع ـل ـنــت ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
لمكافحة الفساد (نــزاهــة)،
ً
أن ـ ـ ـهـ ـ ــا أح ـ ـ ــال ـ ـ ــت إش ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــا
وآخ ـ ــري ـ ــن ب ـ ـ ـ ــوزارة اإلع ـ ــام
إلى النيابة العامة ،بتهمة
تزوير محررات رسمية.
وأوض ـحــت «ن ــزاه ــة» ،في
بيان أمس ،أن هذه اإلحالة
ً
تــأتــي اسـتـمــرارا لجهودها
الـ ـ ــرام ـ ـ ـيـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى مـ ـك ــافـ ـح ــة
ا ل ـ ـف ـ ـسـ ــاد ودرء مـ ـخ ــا ط ــره
وآثــاره ومالحقة مرتكبيه،
مضيفة أن التهم المذكورة
مؤثمة فــي الـمــادة  257من
ق ــان ــون الـ ـج ــزاء ،1960/16
وجريمة االستيالء وتسهيل
االستيالء على المال العام
ال ـمــؤث ـمــة ب ــال ـم ــادة  10من
ا ل ـ ـقـ ــا نـ ــون  1993/1ب ـش ــأن
حماية األموال العامة.
وأك ــدت عزمها مواصلة
إج ــراءاتـ ـه ــا ب ـش ــأن فـحــص
وجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــع االس ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــدالالت
وال ـت ـحــريــات فــي الـبــاغــات
ال ـجــديــة مـكـتـمـلــة ال ـشــروط
التي ترد إليها ،مثمنة دور

محمد بوزبر

ا لـمـبـلـغـيــن ف ــي مساعدتها
لـلــوصــول إل ــى المعلومات
وال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة عــن
وقائع الفساد.

عن طريق الحضور والمشاركة الدائمة في
كــل األنشطة والمناسبات المختلفة التي
ينظمها االت ـح ــاد اإلس ــام ــي ايـمــانــا منها
بضرورة تشجيع النشء والتربية والتنمية
الشاملة الصحيحة.

أك ــدت الـكــويــت انـهــا لــن تألو
ج ـه ــدا ف ــي ت ـعــزيــز االس ـت ـجــابــة
السريعة لمواجهة التداعيات
اإلنسانية في أفغانستان.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي ك ـل ـم ــة دول ـ ــة
الكويت امــام المؤتمر الــوزاري
الرفيع المستوى بشأن الوضع
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي فـ ـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان
وألقاها مندوب الكويت الدائم
لدى االمم المتحدة والمنظمات
ال ــدولـ ـي ــة االخـ ـ ـ ــرى فـ ــي جـنـيــف
السفير جمال الغنيم.
وقال الغنيم ان هذا الموقف
"ي ــأت ــي ان ـس ـجــامــا م ــن إيـمــانـنــا
ال ــراس ــخ ب ــأن الـعـمــل اإلنـســانــي
ال ـم ــوج ــه ن ـحــو ال ـن ـتــائــج وغـيــر
ال ـم ـت ـح ـي ــز والـ ـ ـ ــذي يـ ـق ــوم عـلــى
الـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة وي ـ ـصـ ــب بـ ـ ــا شــك
فــي مـســار بـنــاء ال ـســام واألم ــن
المجتمعي في أفغانستان".
وأض ـ ـ ــاف أن دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
قــامــت م ــؤخ ــرا بـتـسـهـيــل عـبــور
أك ـث ــر م ــن  15أل ــف ش ـخــص من
األف ـ ـغـ ــان ورعـ ــايـ ــا  32جـنـسـيــة
م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول األخـ ـ ــرى

م ـ ـمـ ــن تـ ـ ــم إج ـ ـ ــاؤه ـ ـ ــم مـ ــؤخـ ــرا
مـ ـ ـ ــن أفـ ـ ـغ ـ ــانـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان وقـ ــدم ـ ـنـ ــا
ل ـه ــم الـ ـمـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة
األساسية.
وأش ــار الــى أن دولــة الكويت
تـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ـ ـعـ ــاقـ ــة شـ ـ ــراكـ ـ ــة مــع
أفغانستان منذ عــام  1963من
خــال قيام الصندوق الكويتي
لـلـتـنـمـيــة بـتـمــويــل ال ـعــديــد من
ال ـم ـشــاريــع الـتـنـمــويــة ،مضيفا
"ان التاريخ بين لنا أنه ال بديل
عــن ال ـح ــوار وال ـت ـعــاون الــدولــي
األمر الذي يفرض علينا جميعا
مضاعفة الـجـهــود فــي المجال
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي وب ـ ـنـ ــاء ال ـس ــام
لبلوغ األه ــداف الـمـنـشــودة في
ميثاق األمم المتحدة".
ودعت دولة الكويت المجتمع
ال ــدول ــي ال ــى مـضــاعـفــة جـهــوده
مــن أجــل القضاء على اإلرهــاب
والـعـنــف نـهــائـيــا وض ـمــان عــدم
اس ـت ـخــدام أراضـ ــي أفغانستان
مرة أخرى لتكون مالذا لإلرهاب
والتطرف.

ً
الكندري :توزيع  21طنا من المواد
الغذائية على النازحين بالعراق

أعلن القنصل العام للكويت
فــي أرب ـيــل ،د .عـمــر الـكـنــدري،
تدشين مشروع إغاثي كويتي
يشمل توزيع اكثر من  21طنا
من المواد الغذائية على عدد
من محافظات العراق انطالقا
من أربيل.
وقال الكندري لـ «كونا» إن
هـ ــذه ال ــدف ـع ــة م ــن ال ـم ـعــونــات
مقدمة من الجمعية الكويتية
ل ــإغ ــاث ــة ويـ ـج ــري تــوزي ـع ـهــا
ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ـ ــع م ــؤسـ ـس ــة
ال ـ ـ ـبـ ـ ــارزانـ ـ ــي الـ ـخـ ـي ــري ــة ع ـلــى
الـنــازحـيــن والـمـحـتــاجـيــن في
عدد من محافظات العراق.
وأضــاف« :مــا فعلناه حتى
اآلن ه ــو واج ـب ـن ــا اإلن ـســانــي
وواجـ ـبـ ـن ــا كـ ـجـ ـي ــران ،وإق ـل ـيــم
ك ـ ـ ــردسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــان ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ب ـ ـهـ ــذه
ال ـم ـس ــاع ــدات ،لـ ــذا س ـنــواصــل
ت ـ ـقـ ــديـ ــم هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات
ألهالي كردستان والالجئين
والنازحين في اإلقليم ،تنفيذا
لتوجيهات سمو أمير البالد
الشيخ نواف االحمد».
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـيـ ــس
مؤسسة البارزاني الخيرية،

جمال الغنيم

«إحياء التراث» تنظم دروسًا
ضمن ختام موسمها الصيفي
تنظم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي العديد من الدروس
واألنشطة والفعاليات الثقافية
ضمن ختام موسمها الثقافي
الصيفي لهذا العام.
وقالت الجمعية ،في بيان
أمس ،إن فرعها في مدينة سعد
العبدالله ينظم محاضرة "وإن
تعدوا نعمة الله ال تحصوها
إن الله غفور رحيم" ،والتي
يحاضر فيها الشيخ د .مشعل
الظفيري مساء اليوم الساعة
 8:15مساء.
وأضافت :كما ينظم فرع
الجمعية في منطقة العمرية
درسًا أسبوعيًا بعنوان "كتاب
التوحيد" يحاضر فيه الشيخ
ابراهيم بانصير الساعة 9:00
مساء كل ثالثاء.
وتابعت :ويقيم فرع الجمعية
بمنطقة صباح السالم كذلك
سلسلة من الدروس العلمية
لفضيلة الشيخ محمد النجدي
في شرح كتاب "النهج األسمى
في شرح أسماء الله الحسنى"،
يتناول فيها شرح أسماء الله
الحسنى "الشاكر /الشكور"
أسبوعيًا كل ثالثاء بعد صالة
املغرب.

«المؤسسات التعليمية»
لتسريع تعيين مدير الجامعة
ناشد أمني سر الجمعية
الكويتية إلداريي املؤسسات
التعليمية ،بدر الحضرم ،وزير
النفط وزير التعليم العالي
د .محمد الفارس ،ضرورة
اإلسراع في تعيني مدير
للجامعة باألصالة قبل بداية
العام الدراسي الجديد ،من
دون ّ
أي تدخالت أو ضغوط
سياسية.
وقال الحضرم ،في تصريح
أمس" :مع استعدادات
الجامعة لبدء العودة للدراسة
التقليدية ،فإنه يجب تسكني
جميع املناصب القيادية
واألكاديمية واإلشرافية لتمكني
اإلدارة الجامعية من ممارسة
ّ
وتحملها املسؤولية
مهامها
والقيام بواجباتها على النحو
املطلوب".
وذكر الحضرم أن "ما يثار
عن وجود تدخالت سياسية
وحزبية وفئوية في التأثير
على اختيار مدير الجامعة
القادم أمر مرفوض جملة
ً
وتفصيال من قبل منتسبي
الجامعة وإدارييها بشكل
خاص ،حيث إنه سيؤثر
بشكل كبير على أداء الجامعة
وسمعتها األكاديمية".

«األوقاف» تكافئ  200موظف...
ومما يزيد األمر ريبة أن مجلس الوزراء أوقف المخيمات الربيعية
منذ ذلك الحين إلى أجل غير مسمى ،حتى أعلن المدير العام لبلدية
الكويت م .أحمد المنفوحي ،الشهر الـمــاضــي ،عــودة المخيمات في
ً
نوفمبر المقبل ،فأين وكيف تم هــذا النشاط؟! علما أن «األوق ــاف» لم
ً
تعلنه مطلقا على أي من حساباتها بمواقع التواصل االجتماعي أو
على موقعها اإللكتروني.
أما إذا قيل إن هذا النشاط كان «عن بعد» ،فستأخذ المسألة منحى
آخر ،إذ إن الكشوف المرفقة مع القرار تقول إن أكثر من  ٢٠٠موظف
وموظفة شاركوا ،وأكثرهم يحمل مسمى «سكرتير»!
جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد كشف فضيحة مكافأة مماثلة
أقرتها الــوزارة لعامليها المشاركين في العشر األواخــر من رمضان
لعام  ،2020رغم عدم إقامتها بسبب الجائحة كذلك.

السعيد :الجامعة لم تكن على...
جانب من المساعدات الكويتية للنازحين العراقيين
موسى أحمد ،عن بالغ الشكر
للكويت على المساعدات التي
تقدمها ،مؤكدا أن المساعدات
تـ ــأتـ ــي فـ ــي وقـ ـ ــت عـ ــزفـ ــت فـيــه
المنظمات الدولية عن تقديم
المساعدات للمحاتجين في
العراق.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أ حـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــد أن
«الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدات الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة

ت ـت ـم ـي ــز بـ ــال ـ ـجـ ــودة ال ـع ــال ـي ــة
ف ــي الـ ـمـ ـج ــاالت ،وأن الـ ـم ــواد
ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــذائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه
الــدف ـعــة ض ــروري ــة لـلـنــازحـيــن
والالجئين العراقيين».
وتـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود
اإلغـ ــاث ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ن ـ ـطـ ــاق ح ـم ـلــة
«ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـج ــان ـب ـك ــم» ال ـت ــي
ش ـم ـلــت أنـشـطـتـهــا ف ــي اقـلـيــم

ك ــردسـ ـت ــان إنـ ـش ــاء مـخـيـمــات
لإليواء وتوفير الماء والغذاء،
وإنشاء مراكز صحية وجسر
جـ ــوي إغ ــاث ــي وك ـف ــال ــة أي ـتــام
ولوازم المعيشة.

خشيته مــن أن تصبح الجامعة ومــؤسـســات التعليم العالي
عــن
ٍّ
«مصدر تفش للعدوى إذا لم تتدارك الوضع».
مــن جــانـبــه ،ص ــرح األم ـيــن ال ـعــام للجامعة بــاإلنــابــة المتحدث
الرسمي باسمها د .مرضي العياش ،عقب اجتماع مجلس الجامعة
أمــس ،بــأن االخـتـبــارات ستكون حضورية في جميع الكليات بال
ً
استثناء ،الفتا إلى أن المجلس وافــق على ترقية  13عضو هيئة
تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك بمختلف الكليات.
وأضاف العياش أن المجلس وافق على مشروع ميزانية الجامعة
للسنة المالية  2023/2022في ضــوء األعــداد االستثنائية لقبول
ً
ً
الطلبة هذا العام ،فضال عن تأكيده المضي قدما في إجراءات تعيين
ً
ً
العمداء بداية العام األكاديمي المقبل ،موضحا أنه وافق أيضا على
ً
اعتبار كلية العلوم الحياتية من الكليات العملية بدءا من الفصل
األول للعام الدراسي .2022/ 2021
٠٥
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محليات
الجابر :مستوى متميز لـ «هندسة المنشآت» ومواكبة التطور
تفقد إدارتي الخدمات والشؤون الفنية وأشاد بجهود كوادرهما في دعم قطاعات «الدفاع»
محمد الشرهان

المطلوب
مواصلة العمل
ووضع الخطط
وترتيب
األولويات
بما يتالءم
مع اإلمكانات
المتاحة

أك ـ ـ ـ ــد ن ـ ــائ ـ ــب رئ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
ال ــوزراء وزيــر الدفاع الشيخ حمد
الجابر أهمية الــدور الــذي تؤديه
إدارتــا الخدمات والشؤون الفنية
في هندسة المنشآت العسكرية،
مـ ـشـ ـي ــدا ب ــالـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـم ـت ـم ـيــز
للكوادر الهندسية والفنية العاملة
باالدارتين وقدرتها على مواكبة
ال ـت ـطــور الـعـلـمــي والـتـكـنــولــوجــي
المتسارع.
جاء ذلك خالل زيارة تفقدية قام
بها الجابر مساء امس االول الى
عــدد مــن األقـســام وال ــورش الفنية
الـتــابـعــة إلدارة الـخــدمــات وإدارة
الشؤون الفنية بهندسة المنشآت
العسكرية بمنطقة صبحان ،وكان
في استقباله وكيل وزارة الدفاع
بالندب الشيخ فهد الجابر ،ووكيل
وزارة الــدفــاع المساعد لهندسة
الـمـنـشــآت الـعـسـكــريــة بالتكليف
عــامــر النسيم ،وع ــدد مــن قـيــادات
اإلدارة.
واس ـت ـمــع ال ـجــابــر ف ــي مستهل

من الكوادر البشرية المتخصصة
واألطقم الفنية المدربة.
بعد ذلــك تفقد الجابر مراقبة
الـ ـبـ ـح ــري ــة ،وم ــراقـ ـب ــة ال ـص ـي ــان ــة،
كـمــا شملت الـجــولــة كــذلــك زي ــارة
لمراقبة المطبعة ،ومراقبة الطرق،
ومراقبة النقليات ومراكز الصيانة
واإلصالح التابعة لها.

كفاءة ودعم

الجابر خالل الجولة
زي ـ ــارت ـ ــه إلـ ـ ــى شـ ـ ــرح عـ ــن طـبـيـعــة
الــدور والواجبات المناطة بإدارة
الخدمات وإدارة الشؤون الفنية،
م ــن تـنـفـيــذهـمــا ألعـ ـم ــال اإلن ـش ــاء

وال ـب ـن ــاء وال ـص ـي ــان ــة والـمـتــابـعــة
للمباني والمواقع التابعة لوزارة
ال ـ ــدف ـ ــاع ب ـق ـطــاع ـي ـهــا ال ـع ـس ـكــري
والـمــدنــي ،باإلضافة إلــى األعمال

واألنـ ـشـ ـط ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ــزراع ــة
وال ــري والنقل واآللـيــات ،وغيرها
م ــن ال ـخــدمــات الـفـنـيــة واإلداري ـ ـ ــة،
وذل ــك بـجـهــود فــريــق عـمــل مؤهل

وأكد الجابر في كلمة له خالل
ال ــزي ــارة أهمية ال ــدور ال ــذي تقوم
به إدارة الخدمات وإدارة الشؤون
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــد ال ــركـ ـي ــزة
األس ــاسـ ـي ــة وحـ ـج ــر ال ـ ــزاوي ـ ــة فــي
تعزيز وتطوير مستوى وكفاء ة
األع ـمــال بمختلف القطاعات في
وزارة الدفاع ،كما أشاد بالمستوى
ال ـم ـت ـم ـي ــز ل ـ ـل ـ ـكـ ــوادر ال ـه ـنــدس ـيــة
والفنية العاملة بهندسة المنشآت
العسكرية ،وقدرتها على مواكبة
ال ـت ـطــور الـعـلـمــي والـتـكـنــولــوجــي

ال ـم ـت ـس ــارع ،وج ـه ــوده ــا الــدائ ـمــة
والـ ـمـ ـت ــواصـ ـل ــة فـ ــي ت ـق ــدي ــم كــافــة
أشـكــال الــدعــم للقطاعات العاملة
في الوزارة ،والحرص على توفير
ال ـص ـيــانــة وال ـم ـتــاب ـعــة لمختلف
المشاريع.
وفي ختام زيارته ،عبر الجابر
عــن سعادته بــرؤيــة أبـنــاء وبنات
ال ــوط ــن م ــن ال ـعــام ـل ـيــن بـهـنــدســة
المنشآت العسكرية ،المتفانين في
خدمة وطنهم ،ومساندة إخوانهم
ً
من منتسبي الجيش ،داعيا إياهم
إلى مواصلة العمل ،ووضع الخطط
المستقبلية ،وترتيب األولــويــات
بما يتالءم واإلمكانات المتاحة،
ً
سائال "المولى عز وجل أن يوفق
الـجـمـيــع لـخــدمــة بـلــدنــا الحبيب
وال ـع ـمــل لـمــا فـيــه خ ـيــره ون ـمــاؤه
وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة
لصاحب السمو أمير البالد القائد
األعلى للقوات المسلحة ،وسمو
ولــي عهده األمين ،وسمو رئيس
مجلس الوزراء".

وزيرة االتصاالت :استثمار الطاقات الشبابية  %92نسبة إنجاز الطريق «الشمالي»

باعتبارها القوة الدافعة بالدولة
شددت وزيرة األشغال وزيرة الدولة لشؤون
االت ـص ــاالت وتكنولوجيا الـمـعـلــومــات ،د .رنــا
الـفــارس ،على «أهمية االستثمار في الطاقات
ال ـش ـبــاب ـيــة والـ ـ ـك ـ ــوادر ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي مـخـتـلــف
الـقـطــاعــات الحكومية ،لكونهم الـقــوة الدافعة
داخل مفاصل أجهزة الدولة».
وأكدت الفارس ،خالل لقائها باألعضاء الجدد
الذين تم اختيارهم في لجنة متابعة توصيات
مــركــز الـتــواصــل الحكومي فــي األمــانــة العامة
لمجلس الوزراء ،والذين سيمثلون وزارة الدولة

لشؤون االتـصــاالت وتكنولوجيا المعلومات،
أن "الفكر الشبابي يحمل رؤى مختلفة قادرة
عـلــى الـتـعــاطــي م ــع الـمـجـتـمــع وأفـ ـ ــراده بشكل
أكـثــر فـعــالـيــة ،وأن تــوجـيـهــات مجلس ال ــوزراء
بــأهـمـيــة الـتـفــاعــل مــع المجتمع عـبــر منصات
اإلع ــام الـجــديــد ووســائــل اإلع ــام االجتماعي
تـسـهــم ف ــي إب ـ ــراز واجـ ـب ــات مــؤس ـســات الــدولــة
المختلفة ،لــذلــك جــاء اخـتـيــار أحـمــد البرجس
رئيسا للجنة ومتحدثا رسميا باسم الــوزارة
الجديدة ،إلى جانب مشاركة نخبة شبابية في

●

عضوية اللجنة قادرة على ممارسة هذا الدور
التفاعلي باسم وزارة الدولة لشؤون االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات".
يذكر أن اللجنة الجديدة التي تم تشكيلها،
ً
ّ
المفرح نائبا
برئاسة البرجس ،تضم عبدالله
لـلــرئـيــس ،وع ـضــويــة ك ــل م ــن فـيـصــل ال ـنــاصــر،
وأمـيـنــة عـبــدالــرحـيــم ،ومـنـيــرة ال ـف ــاح ،وطيبة
المرشد ،ومشعل الزيد ،ولطيفة العبدالهادي،
وطيبة القبندي ،وخالد اإلبراهيم ،وآالء الجري،
ومنيرة المفرح.

«التربية»« :كورونا» تسببت بفاقد تعليمي
لدى الطلبة وسنعمل على تعزيز قدراتهم
اليعقوب أثنى على جهود تجهيز المدارس ودعا إلى استكمالها
●

فهد الرمضان

أكد وكيل وزارة التربية د .علي
ال ـي ـع ـقــوب ،أن الـطـلـبــة تـعــرضــوا
خـ ـ ـ ــال جـ ــائ ـ ـحـ ــة كـ ـ ــورنـ ـ ــا ل ـف ــاق ــد
تعليمي ،إضافة إلى ضعف بعض
ً
ف ــي ال ـم ـه ــارات ،الف ـت ــا إل ــى أن كل
مرحلة تعليمية توجد فيها 33
مهارة يجب أن يتقنها الطالب.
ودعا اليعقوب المختصين إلى
االهتمام بجميع الجوانب التي
تخص الطالب من تحصيل علمي
واك ـت ـســاب لـلـمـهــارات السلوكية
ً
وال ـم ـعــرف ـيــة ،مــوض ـحــا أن طلبة
الكويت لديهم جوانب قوة ،وفي
المقابل لديهم بكل أسف جوانب
ضـ ـع ــف .وأض ـ ـ ــاف أن "ال ـت ــرب ـي ــة"
ستعمل خالل الفترة المقبلة على
تعزيز قدرات الطلبة واكتسابهم
لـلـجــوانــب الـمـعــرفـيــة والـمـهــارات
المختلفة وا لـجــوا نــب السلوكية

اليعقوب خالل تفقده تعليمية حولي أمس
لبناء شخصية اإلنسان الكويتي
والمواطن الصالح.
وفي سياق االستعدادات للعام
ال ــدراس ــي ال ـجــديــد ،2022/2021
كشفت مصادر تربوية لـ"الجريدة"
أن الجهات المختصة في الوزارة
ت ــواص ــل ج ـه ــوده ــا ف ــي تـجـهـيــز

الـ ـ ـم ـ ــدارس مـ ــن أع ـ ـمـ ــال ص ـيــانــة
وت ـ ـك ـ ـي ـ ـيـ ــف ون ـ ـظ ـ ــاف ـ ــة وت ــوفـ ـي ــر
االش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة وغـيــرهــا
من متطلبات الـعــودة اآلمنة إلى
المدارس.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،إن وك ـيــل
التربية قام بزيارات تفقدية إلى

السعيد :جامعة الكويت لم تكن
بمستوى «كورونا» في البحث العلمي

ّ
حذر من موقفها السلبي من التطعيم ّ
وتحولها لمصدر تفشي العدوى
الجمعية ،لكنه لم يكن بمستوى الطموح
● عادل سامي
ً
أكـ ـ ــد عـ ـض ــو ال ـل ـج ـن ــة االسـ ـتـ ـش ــاري ــة
لمواجهة "كورونا" في وزارة الصحة ،د.
خالد السعيد ،أن جامعة الكويت وهي
المؤسسة العلمية األولــى بالكويت ،لم
تكن بمستوى الحدث بالبحث العلمي
أثناء جائحة "كورونا".
وقال السعيد ،في تغريدة على حسابه
بـ "تويتر" ،إن الجامعة تلتزم اآلن موقفا
سـلـبـيــا م ــن تـطـبـيــق الـتـطـعـيــم للطلبة
والمسحة االحـتــرازيــة األسبوعية لمن
يمتنع عن التطعيم.
ومؤسسات
الجامعة
وأش ــار إلــى أن
ّ
التعليم العالي قــد تكون مصدر تفش
للعدوى إذا لم تتدارك الوضع.
من جانبه ،بارك رئيس مجلس إدارة
جمعية التمريض ،بندر العنزي ،إقرار
تعديل كادر التمريض المشمول بقرار
مجلس الـخــدمــة الـمــدنـيــة رق ــم  5لسنة
 ،2009للممرضين الكويتيين ،والذي أقره
مجلس الخدمة المدنية.
وقــال العنزي ،في تصريح ،إن إقــرار
هــذا التعديل وإن كــان خطوة تباركها

ال ــذي نتطلع إلـيــه ،مــؤكــدا أن الجمعية
ستبقى على العهد لحين تحقيق كامل
المقترحات المستحقة ،والتي سبق أن
تقدمت بها في شأن تعديل هذا الكادر.
وأض ــاف أن مــا تــم إق ــراره يعد نقطة
ال ـب ــداي ــة ،ك ـمــا أن الـجـمـعـيــة سـتــواصــل
الــدفــاع عــن حـقــوق الهيئة التمريضية
حتى تحصل على كــامــل الـمــزايــا التي
تستحقها.
وط ــال ــب ال ـع ـنــزي الـ ـ ــوزارة ب ـض ــرورة
التكاتف مع الجمعية حتى تنال الهيئة
التمريضية التقدير والمزايا التي توازي
عطاءاتها وتضحياتها ،فال يخفى على
الجميع دور الهيئة التمريضية و مــا
قدمته خالل جائحة "كوفيد ."-19
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـت ـع ــدي ــل وم ــا
تضمنه مــن مـنــح بـعــض ال ـمــزايــا فيما
يتعلق بـمـكــافــآت الـمـسـتــوى الوظيفي
والتشجيعية وعـ ــاوة غ ــاء المعيشة
وبـ ـ ـ ـ ــدالت ال ـ ـخ ـ ـفـ ــارة وط ـب ـي ـع ــة ال ـع ـم ــل
واإلشراف والتخصص والسكن جاء أقل
مما كانت الجمعية تستهدفه.

ع ـ ــدد م ــن ال ـم ـن ــاط ــق الـتـعـلـيـمـيــة
وال ـ ـمـ ــدارس ك ــان آخ ــره ــا زي ــارت ــه
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة حـ ــولـ ــي
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،حـ ـي ــث اطـ ـل ــع عـلــى
استعدادات المنطقة والتجهيزات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مـ ـنـ ـه ــا فــي
الـمــدارس لضمان الـعــودة اآلمنة
للطلبة مطلع أكتوبر المقبل.
واجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع ال ـ ـي ـ ـع ـ ـقـ ــوب خـ ــال
ال ـ ــزي ـ ــارة مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن ق ـي ــادي ــي
و مـســؤو لــي المنطقة التعليمية
حيث جرى عرض كل التجهيزات
واالس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة
بالمدارس ،واوضحت المصادر
أن وك ـي ــل "ال ـت ــرب ـي ــة" أث ـن ــى عـلــى
ج ـه ــود ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي الـمـنــاطــق
ً
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،داعـ ـ ـي ـ ــا إل ـ ــى مــزيــد
م ــن ال ـج ـهــد ف ــي مـتــابـعــة تجهيز
ال ـم ــدارس اسـتـعــداد ل ـعــودة آمنة
للدراسة.

ندوة لسفارة اإلمارات عن
«الذكاء االصطناعي بالصحة»
●

ربيع كالس

ضمن سلسلة أنشطتها الثقافية أقامت سفارة اإلمارات
لدى الكويت ،مساء أمس األول ،ندوة افتراضية بعنوان
"الذكاء االصطناعي في مجال الصحة" بحضور السفير د.
مطر النيادي ،الذي ّ
شدد على "أهمية الذكاء االصطناعي
وحرص دول الخليج على االستثمار في هذا المجال".
وت ـحــدث فــي ال ـنــدوة د .ض ــاري الـحــويــل مــن جامعة
الكويت ،ود .محمد يعقوب من جامعة محمد بن زايد
للذكاء االصطناعي بدولة اإلمــارات ،بحضور عدد من
المهتمين في البلدين.

دخول «الصفري» بالثلث
األخير من الشهر الجاري
قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إنه ضمن موسم
سهيل وفــي الثلث األخير من شهر سبتمبر مع اقتراب
االع ـت ــدال الخريفي وت ـســاوي الليل والـنـهــار تـبــدأ فترة
"الصفري" المعروفة لدى الكويتيين باسم "أيام الصفري"
التي تلي دخول "سهيل" إلى أن يبدأ الشتاء.
وأضاف السعدون في تصريح لـ "كونا" ،أمس ،أن هناك
عدة آراء حول تسمية هذه الفترة بالصفري منها نسبة إلى
صفرة السماء الناتجة عن الغبار المتعلق بالجو نتيجة
ركــود الهواء تقريبا في هذه الفترة وقيل بسبب صفرة
الشمس وقت العصر أو الصفرار األجسام نتيجة إصابتها
بأمراض الخريف نتيجة تغير الطقس وميله للبرودة.

سيد القصاص

كشفت مصادر الهيئة العامة للطرق والنقل
البري عن إنجاز  92بالمئة من مشروع الطريق
اإلقليمي الشمالي مــن الــدائــري الـســادس الى
ت ـقــاطــع رقـ ــم  4ب ـط ــول  22ك ـي ـلــوم ـتــرا (طــريــق
السالمي) ،وال ــذي يعد مــن المشاريع الكبرى
التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والنقل البري،
والذي يربط بين شمال البالد وجنوبها.
وقالت المصادر إنه من المقرر أن يتم إغالق
ب ـعــض الـ ـط ــرق ف ـجــر الـ ـي ــوم لـعـمــل تـحــويــات
ألعمال أخرى داخل المشروع ،وتلك اإلغالقات
تتمثل في إغالق مخرج الدائري السادس من

طريق السالمي ،وإغ ــاق مدخل السالمي من
طريق الدائري السادس أمام القادم من طريق
 ،80وإغالق مدخل السالمي من طريق الدائري
السادس أمام القادم من المسيلة.
كما سيتم فتح (اللوبات  )loops -لمرتادي
الطرق ضمن المشروع الذي يتضمن في مرحلته
األولى مسارين يشمل كل واحد منهما  4حارات،
ويغطي كذلك  4تقاطعات ومعبرا للسكة الحديد
اإلقليمية ،علما بأن المشروع يمتد من الطريق
الــدائــري ال ـســادس فــي اتـجــاه طــريــق السالمي
ويتقابل عند التقاطع  82مع الطريق اإلقليمي
الجنوبي وطــريــق العبدلي الــرابــط (شــرقــي –
غربي) ليربط بذلك بين شمال البالد وجنوبها.

سلة أخبار
«المبرات ّالخيرية» و«حلم
أخضر» يوقعان مذكرة
لتطوير محمية العبدلي

ّ
وقع اتحاد الجمعيات واملبرات
ّ
الخيرية ،مذكرة تفاهم مع
فريق حلم أخضر التطوعي،
لإلشراف على مشروع بيئي
زراعي لتطوير محمية العبدلي،
بحضور املدير التنفيذي
لالتحاد عبدالله الحيدر،
ومنسق أنشطة االتحاد خليفة
الشطي ،ورئيس الفريق شبيب
العجمي ،وعضو الفريق فوزي
بورحمة .وأوضح الحيدر،
في تصريح أمس ،أن دعم هذا
املشروع البيئي الزراعي يأتي
في إطار تأكيد دور االتحاد
في تنسيق العمل الخيري
والتطوعي داخل الكويت،
ولتحفيز مؤسسات املجتمع
املدني خاصة الجمعيات
واملبرات الخيرية والفرق
التطوعية لدعم املشاريع
التنموية ومشاريع التنمية
الزراعية.

ّ
«فنار» يوثق جهود مبرة الدعم
اإليجابي لمرضى السرطان
ّ
وقع مركز الكويت لتوثيق العمل
اإلنساني (فنار) عقد إنتاج كتاب
وثائقي لجهود مبرة الدعم
اإليجابي ملرضى السرطان في
 15عامًا .وقام وفد يتقدمه رئيس
املركز ،د .خالد الشطي ،بزيارة
للمبرة ،حيث كان في استقبالهم
رئيس مجلس اإلدارة محمد
العجمي واملدير العام محمد
العتيبي ،إلتمام العقد وتوقيعه
من الطرفني .وقال الشطي ،في
تصريح أمس ،إن "فنار" يعتبر
أول مركز بحثي متخصص
في مجال توثيق قطاع العمل
اإلنساني في الكويت ،وحقق
اإلنجازات في هذا
العديد من
ّ
املجال ،حيث وثق تجارب رائدة
لعدد من الجمعيات واملبرات
الخيرية في الفترة املاضية.

برلمانيات
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ْ
َ
المضف للفارس :من المستشار المتهم
بنسخ ملفات الجامعات الخاصة؟
ّ
وجه النائب عبدالله المضف إلى وزير النفط وزير
ً
ً
التعليم العالي د .محمد الـفــارس ســؤاال برلمانيا
عن قيام أحد المستشارين لدى مجلس الجامعات
الخاصة بنسخ جميع الملفات المتعلقة باالعتراف
األكاديمي للجامعات الخاصة وميزانياتها وهويات
الطلبة المنتسبين لها ،وعدد من البيانات المختلفة،
وأنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع هذا المستشار
أو لجنة لتقصي الحقائق.

ً
وقال المضف إن سؤاله يأتي حرصا على مبدأ
الشفافية وسعيا للحفاظ على سمعة مؤسسات
الدولة وثقة المواطنين بها ،وبناء على ما وصل إليه
من معلومات .وتساءل« :من المستشار الذي وجهت
له مثل هــذه االتهامات؟ ومــا هو مسماه الرسمي؟
ومـنــذ أي تــاريــخ تــم تعيينه؟ ومــا ال ــدور الوظيفي
المنوط به؟ وما حقيقة هذه االتهامات؟ وما نتائج
لجنة التحقيق معه؟

majles@aljarida●com

الديحاني يسأل عن استعدادات «األشغال» لألمطار
هل تمت معالجة مشكلة تطاير الحصى؟
ّ
وجــه أمين سر مجلس األمة
ً
ال ـنــائــب ف ــرز الــدي ـحــانــي س ــؤاال
ً
بــرلـمــانـيــا إل ــى وزي ــرة األشـغــال
ال ـعــامــة وزيـ ــرة ال ــدول ــة لـشــؤون
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات رنـ ــا ال ـ ـفـ ــارس عــن
اسـ ـتـ ـع ــدادات ال ـ ـ ـ ــوزارة لـمــوســم
األمطار وتحذيرات بعض خبراء
األرصاد من موسم أمطار غزيرة
هذا العام.
وطـ ـل ــب ال ــدي ـح ــان ــي إجــاب ـتــه
عن اآلتي :ما استعدادات وزارة

عبدالكريم الكندري لتشكيل
فريق لدراسة دوافع االنتحار
ّ
تقدم النائب د .عبدالكريم الكندري باقتراح برغبة بقيام مجلس
الـ ـ ــوزراء تـكـلـيــف وزراء الــداخ ـل ـيــة وال ـص ـحــة وال ـتــرب ـيــة واألوقـ ــاف
باالستعانة بمؤسسات المجتمع المدني والمختصين النفسيين
واالجتماعيين ،وتشكيل فريق يقوم بدراسة دوافع إقدام المواطنين
والمقيمين على االنتحار ،واقتراح طرق معالجة هذه الظاهرة.

األشغال العامة لموسم األمطار؟
وهل يوجد خطة مرسومة لذلك
م ــع إرف ـ ــاق ال ـخ ـطــط والـ ـق ــرارات
ال ــدال ــة ع ـلــى ذلـ ــك؟ وم ــا ال ـق ــدرة
االستيعابية لشبكة صرف مياة
األمـ ـط ــار؟ وم ــا ال ـح ـلــول الفنية
إذا ازدادت كـمـيــة األم ـط ــار عن
ا ل ـقــدرة االستيعابية للشبكة؟
وك ـيــف يـتــم ال ـت ـصــرف ف ــي مثل
هذه الحالة؟
وتابع :هل انتهت «األشغال»
من أعمال الصيانة الضرورية

وال ـم ـط ـلــوبــة ل ـتــافــي تــداع ـيــات
األمطار التي تسببت في أضرار
غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة خ ـ ــال األعـ ـ ــوام
ال ـســاب ـقــة ،وه ــل ت ــم ال ـتــأكــد من
جاهزية جميع محطات الرفع
والـمـعــالـجــة لـلـصــرف الصحي
للعمل بـصــورة منتظمة؟ وهل
ت ـمــت م ـعــال ـجــة مـشـكـلــة تـطــايــر
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــى فـ ـ ـ ــي ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ط ـ ــرق
الكويت؟
فرز الديحاني

ةديرجلا

•
العدد  / 4834األربعاء  15سبتمبر 2021م  8 /صفر 1443هـ

local@aljarida●com

النواف :اتباع القانون في التحري وضبط المتهمين

ً
ّ
ترأس اجتماعا لـ «األمن الجنائي» ووجه بانتشار المباحث لتفادي الجرائم
محمد الشرهان

العمل بروح
الفريق الواحد
بين القطاعات
لصد أي
محاوالت
للمساس
باألمن

شـ ـ ــدد وكـ ـي ــل وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
بالتكليف ا لـفــر يــق ا لـشـيــخ فيصل
النواف على ضرورة اتباع القواعد
ال ـقــانــون ـيــة واألسـ ـ ــس الـصـحـيـحــة
ً
فــي ضبط القضايا ،مــؤكــدا أهمية
مراعاة الحقوق والحريات وااللتزام
ً
بــالـقــانــون خـصــوصــا فــي مـجــاالت
البحث والتحري وضبط المتهمين.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ت ــرؤس ــه ،أم ــس،
ً
ً
اجـتـمــاعــا أمـنـيــا مــع وكـيــل ال ــوزارة
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون قـ ـط ــاع األمـ ــن
الجنائي ال ـلــواء محمد الـشــرهــان،
وعدد من قيادات القطاع.

خدمة الوطن

فيصل النواف

وفـ ـ ــي بـ ــدايـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،رح ــب
الــوكـيــل ال ـن ــواف بــالـحـضــور ونقل
إل ـ ـي ـ ـهـ ــم ت ـ ـح ـ ـيـ ــات وت ـ ـقـ ــديـ ــر وزيـ ـ ــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـشـ ـي ــخ ث ــام ــر ال ـع ـل ــي،
ل ـج ـهــودهــم الـمـخـلـصــة ف ــي خــدمــة
الــوطــن وتـحـقـيــق األم ــن وعطائهم
الـمـتـمـيــز ل ـفــرض الـقـبـضــة األمـنـيــة
وال ـت ـصــدي لـكــل أش ـك ــال الـجــريـمــة،
ً
وضبط مرتكبيها ،مطالبا إياهم
بـمــواصـلــة ب ــذل ال ـج ـهــود لتحقيق

ال ـس ـي ـط ــرة األم ـن ـي ــة وب ـس ــط مـظـلــة
األمن واألمان.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـنـ ـ ــواف أن ق ـ ـطـ ــاع األم ـ ــن
الـجـنــائــي رك ـيــزة أســاسـيــة مــن ركــائــز
العمل األمني ،األمر الذي يتطلب بقاءه
فــي جــاهــزيــة تــامــة ومــواص ـلــة العمل
الـ ـ ــدؤوب وروح ال ـم ـب ــادرة لـلـتـصــدي
ً
للجرائم ،الفتا إلى أن رجل المباحث
ً
ً
شخص متميز ومؤهل فكريا وبدنيا
ً
وعلميا للقيام بالمهام المنوطة به.

«الجمارك» تطلق خدمة ً
اإلفصاح عن األموال إلكترونيا
أعلنت اإلدارة العامة للجمارك ،أمــس ،تدشين خدمة اإلفـصــاح عن
األموال إلكترونيا إلنهاء اإلجراءات بكل سهولة وبأسرع وقت تعزيزا نحو
التحول الرقمي الحكومي ومنظومة بيئة األعمال للتجارة عبر الحدود.
وأوضحت "الجمارك" في بيان صحافي أن إطالق هذه الخدمة يأتي
تلبية الحتياجات المسافرين ممن تكون بحوزتهم أموال يتعين اإلفصاح
عنها للسلطات الجمركية ،وهــذه الخدمة متاحة لجميع المسافرين
لتسجيل بيانات النموذج إلكترونيا وما يتضمنه من بيانات وتفاصيل
األموال.
وأضافت أنه لدى إتمام التسجيل واإلقرار بصحة البيانات ،يتم إصدار
الرقم المرجعي لتبدأ عمليات التحليل والرقابة بشكل مسبق ،إضافة
إلى وجود فريق مكتب التحريات المالية لتسهيل إجراءات السفر على
المستفيدين بمنافذ الوصول والمغادرة.
وذكـ ــرت أن الـخــدمــة تــأتــي تنفيذا لـلـمـبــادرات الـتــي أطلقها رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد للتوسع في تقديم الخدمات
وتسهيلها عبر المنافذ الجمركية برا وبحرا وجــوا ،وتوسيع برامج
الميكنة لكل من الشركات واألفراد لتعزز إنهاء اإلجــراءات بكل سهولة
ويسر.
وبينت أن الخدمة تأتي في إطــار تعزيز التحول الرقمي الحكومي
ومنظومة بيئة األعمال للتجارة عبر الحدود ،مؤكدة سعيها لتوظيف
منصتها الرقمية في كل عملياتها الجمركية للبضائع والمسافرين
ووفقا للقانون رقم  106لسنة  2013بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب
والئحته التنفيذية.

ووج ـ ــه بـ ـض ــرورة ان ـت ـش ــار رج ــال
الـمـبــاحــث لـلــرصــد والـمــراقـبــة ومنع
ً
الجرائم قبل ارتكابها ،مـشــددا على
أه ـم ـيــة ت ـب ــادل ال ـم ـع ـلــومــات ب ـيــن كل
ال ـق ـط ــاع ــات األم ـن ـي ــة وال ـع ـم ــل ب ــروح
الـفــريــق الــواحــد لتحقيق المنظومة
األمنية المتكاملة وصد أي محاولة
للمساس بأمن وأمــان المواطن ضد
أي أخطار.
وأشــار إلى أن مهام ومسؤوليات
اإلدارة ا لـعــا مــة للمباحث الجنائية
تـ ـتـ ـطـ ـل ــب تـ ــوف ـ ـيـ ــر كـ ـ ــل اإلمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات
والــوســائــل والـمـسـتـلــزمــات مــن أجــل
ال ـق ـي ــام بـ ــالـ ــدور ال ـم ـن ــوط ب ـه ــا عـلــى
اكمل وجه.
واطلع النواف على آلية العمل في
إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــور ال ـ ـ ـنـ ـ ــوعـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال
مكافحة الـجــرائــم بــأحــدث التقنيات
ً
التكنولوجية ،مـشــددا على ضــرورة
ت ــأه ـي ــل الـ ـ ـك ـ ــوادر ال ـب ـش ــري ــة وص ـقــل
خبراتهم بالدورات التدريبية ،مثمنا
نشاط قطاع األمــن الجنائي في حل
كـشــف مــاب ـســات ال ـجــرائــم ف ــي وقــت
قياسي.
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رئيس األركان يبحث التعاون
العسكري مع بنغالدش

الصالح خالل استقباله الوفد البنغالدشي أمس
استقبل رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن خالد الصالح بمبنى رئاسة
ً
األركان العامة للجيش ،صباح أمس ،وفدا
ً
عـسـكــريــا مــن بـنـغــادش بــرئــاســة ال ـلــواء
شـكـيــل أح ـم ــد ،وذلـ ــك بـمـنــاسـبــة زي ــارت ــه
للبالد.
تــم خ ــال ال ـل ـقــاء مـنــاقـشــة أه ــم األم ــور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك ،ال

سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية ،وقد
أشــاد الصالح بعمق العالقات الثنائية
بين البلدين الصديقين.
ح ـض ــر ال ـل ـق ــاء ن ــائ ــب رئ ـي ــس األرك ـ ــان
الفريق الركن فهد الناصر ،ومعاون رئيس
األرك ــان لهيئة اإلدارة وال ـقــوى البشرية
اللواء الركن د .خالد الكندري.

«المرأة الدبلوماسية» :برامج تعاون مع األمم المتحدة
اللجنة ناقشت جدول أعمال الموسم الثقافي الجديد بحضور أعضائها
اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــت الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة ال ـع ـل ـي ــا
للجنة المرأة الدبلوماسية ،سفيرة
سيراليون ايشاتا توماس ،بحضور
سفيرة تشاد البتول زكريا ،الرئيسة
الفخرية للجنة ،الشيخة هالة بدر
ال ـم ـح ـم ــد ،ورئـ ـيـ ـس ــة ال ـل ـج ـن ــة ح ــرم
سفير توغو روبا أورو ،وحرم سفير
سـلـطـنــة ع ـم ــان ك ـ ــادي ال ـخ ــروص ــي،
ومستشارة اللجنة نرجس الشطي
وعضوات اللجنة.
وت ـطــرق ال ـلـقــاء لـمـنــاقـشــة بــرامــج
الموسم الثقافي الجديد 2022 /2021
مع عودة الحياة الطبيعة من جائحة
كـ ــورونـ ــا ،ح ـيــث تـضـمـنــت ال ـبــرامــج
الكثير من الموضوعات التاريخية
والثقافية والتراثية واالجتماعية
وال ـف ـن ـيــة ل ـل ـعــديــد م ــن الـ ـ ــدول الـتــي
ومنها اإلمارات وباكستان وجنوب
إفــري ـق ـيــا وم ـج ـمــوعــة دول الـبـلـقــان
والكويت.

كما أعدت اللجنة برامج بالتعاون
م ــع م ــؤس ـس ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـمــدنــي
لعرض أنشطتها بما يخدم الكويت،
وسيكون هـنــاك تـعــاون مــع منظمة
األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ل ـب ــرام ــج ال ـتــدريــب
والتطوير والتنمية المستدامة من
خالل العمل التطوعي.
م ــن ج ـه ـتــه ،رحـ ــب األمـ ـي ــن ال ـعــام
للمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب كامل العبدالجليل بالتعاون
مـ ــع ال ـل ـج ـن ــة ت ـش ـج ـي ـعــا ل ـن ـشــاط ـهــا
المتميز والمتنوع.
وفـ ــي ن ـهــايــة االجـ ـتـ ـم ــاع ،شـكــرت
سفيرة سيراليون ،عضوات اللجنة
على إعداد هذا البرنامج الرائع الذى
يـحـقــق أهـ ــداف الـلـجـنــة ،وتـمـنــت أن
تعود الحياة الطبيعية والصحية
بالعالم أ جـمــع ،وأن تحقق اللجنة
نجاحا في بلوغ أهدافها.

هالة المحمد تتوسط أعضاء لجنة المرأة الدبلوماسية

باستثناء الكليات ذات الكثافة العالية ...وجميع االختبارات داخل الحرم الجامعي
تعيين عمداء الكليات ●
مع بداية العام
المقبل وتعديل
الئحة الغش في
االمتحانات

فيصل متعب
وحمد العبدلي

اع ـت ـمــد مـجـلــس إدارة جــامـعــة
ً
الكويت ،عــودة الدراسة حضوريا
فــي جميع كليات الجامعة خالل
ال ـف ـصــل الـ ــدراسـ ــي األول الـمـقـبــل
بــاسـتـثـنــاء الـكـلـيــات ذات الكثافة

ال ـطــاب ـيــة م ـثــل اآلداب والـتــربـيــة
والصحة العامة وبعض المقررات
ف ــي ب ــاق ــي ال ـك ـل ـي ــات ،ال ـت ــي تـكــون
فيها أع ــداد الطلبة تـفــوق الطاقة
االستيعابية لها وتكون الدراسة
بها عن بعد.
وق ـ ــال األم ـي ــن ال ـع ــام للجامعة
ب ــاإلن ــاب ــة والـ ـمـ ـتـ ـح ــدث الــرس ـمــي

الهيئة األكاديمية للترقية قبل المدة
المقررة بثالثة أشهر ،والتي يتم
ً
احتسابها بدءا من تاريخ حصوله
ع ـلــى األق ــدم ـي ــة االع ـت ـب ــاري ــة عند
التعيين أو تاريخ اعتماد الترقية
من مجلس الكلية.
وذك ــر "أن المجلس واف ــق على
استخدام نظام األوري ـكــال كنظام

«األميركية» تنظم جوالت للطلبة الجدد في مرافقها
نظمت الجامعة األميركية في الكويت سلسلة من
الجوالت لتعريف الطلبة الجدد بالحرم الجامعي،
ً
تمهيدا للترحيب بهم في فصولهم الدراسية اعتبارا
من  3أكتوبر المقبل ،واستمرت الجوالت أسبوعا
كامال لتقسيم الطلبة الذين تجاوز عددهم الـ 200
التزاما باالحترازات الصحية.
وقالت الجامعة ،في بيان أمس ،إن الجولة كانت
بصحبة أحد موظفي الجامعة لزيارة بعض مرافق
الحرم الجامعي ،بما في ذلك المبنى الذي تم افتتاحه
حديثا ،والذي يضم المسرح واستوديو الوسائط
المتعددة والمطعم ،باالضافة إلى الفصول الدراسية،
ً
مضيفا أن الجولة تضمنت أيـضــا زي ــارة مكاتب

الـقـبــول والتسجيل ،وخــالـهــا تـحــدث الموظفون
مع الطالب حول خدمات أقسامهم ،ثم زار الطلبة
مكتبة الجامعة.
وتابعت انــه "تــم اصطحاب مجموعات الطلبة
لـمـشــاهــدة مـبــانــي كـلـيــة ال ـف ـنــون ال ـح ــرة والـعـلــوم
االجتماعية التي تضم المزيد من الفصول الدراسية
والمختبرات ،باإلضافة إلى كافتيريا الجامعة ،وقاعة
المحاضرات".
وأشارت إلى أن الجولة اختتمت بزيارة المرافق
الترفيهية مثل مبنى مركز الطلبة ،للتعرف على
الصاالت الرياضية في الحرم الجامعي ،واستراحة
الطلبة.

«اإلسعاف» يستنجد بـ «اإلطفاء»
إلخماد حريق في سيارته
●

محمد الشرهان

"ألـ ـ ـ ــو ...ع ـم ـل ـيــات اإلطـ ـف ــاء؛
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاك ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز إسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاف
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاح...
إل ـح ـق ــون ــا سـ ـي ــارة اإلس ـع ــاف
اح ـ ـتـ ــرقـ ــت" ،ع ـل ــى ض ـ ــوء ه ــذا
الـ ـب ــاغ تـ ـح ــرك م ــرك ــز إط ـف ــاء
الـ ـ ـش ـ ــوي ـ ــخ ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي ع ـنــد
الثالثة فجر أ مــس إ لــى مركز
اإلسعاف بالمستشفى ،وعمل
رج ــال ــه عـلــى إخ ـم ــاد الـنـيــران
ب ــإح ــدى سـ ـي ــارات اإلس ـع ــاف
كــانــت عــائــدة لتوها مــن أحد
البالغات ،من دون وقــوع أي
إص ـ ــاب ـ ــات ،ك ـم ــا ح ــال ــوا دون
امـتــداد الـنـيــران إلــى سـيــارات
اإلسعاف المجاورة.

سيارة اإلسعاف بعد إخماد الحريق

ي ــوازي النظم المتكاملة للخدمة
المدنية ،كما تمت الموافقة على
صرف بدل شاشة لعدد من موظفي
الجامعة" .وأشار إلى الموافقة على
مشروع ميزانية الجامعة للسنة
ال ـم ــال ـي ــة  2023/2022ف ــي ض ــوء
األعداد االستثنائية لقبول الطلبة
ً
لهذا العام ،مبينا أن المجلس أكد
ً
المضي قدما في إجراءات ومعايير
تعيين ال ـع ـمــداء ف ــي ب ــداي ــة الـعــام
األكاديمي المقبل .وبين أنه تمت
الموافقة على اعتبار كلية العلوم
الحياتية من الكليات العملية بداية
مــن الفصل الــدراســي األول للعام
ً
الـجــامـعــي  ،"2022/2021مـشـيــرا
إلى إقــرار اقتراح إنشاء تخصص
"فقه االقتصاد اإلسالمي" لمرحلة
البكالوريوس فــي كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية.

تعيين األكاديميين
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـلــى
"ت ـس ــري ــع عـمـلـيــة تـعـيـيــن أع ـضــاء
ال ـه ـي ـئ ــة األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ال ـت ـع ـي ـيــن
بوظيفة أس ــات ــذة زائ ــري ــن بــدرجــة

جانب من الجولة

ضبط صيدالني يتاجر
بالمؤثرات العقلية
تـمـكــن ق ـط ــاع األم ـ ــن الـجـنــائــي
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ض ـبــط
صيدالني مــن إح ــدى الجنسيات
العربية يتاجر بالمؤثرات العقلية
المحظور تداولها من غير وصفة
طبية معتمدة .
وقال مصدر أمني لـ"الجريدة"،
إن معلومات سرية تلقاها رجال
مباحث اإلدارة الـعــامــة لمكافحة
الـمـخــدرات تفيد بــوجــود شخص
ً
يعمل صيدالنيا يتاجر بالمؤثرات
العقلية فـتــم تكثيف الـتـحــريــات،
وبعد استصدار اإلذن القانوني تم
إعداد كمين محكم وجرى ضبطه
ً
متلبسا بمقر عمله بالصيدلية بعد
قيامه بالبيع لمصدر ســري 100
علبة من المؤثرات العقلية بمبلغ
قــدره  4000دينار من دون وصفة
طبية كما تم العثور بحوزته على
نحو  300ألف حبة من المؤثرات
العقلية مختلفة األنواع.

سلة أخبار
«النجاة» تدشن مخيمات
«إبصار» في النيجر

أعلنت جمعية النجاة
الخيرية ،تدشين حملة
"إبصار" لعالج مرضى
العيون في النيجر ،وذلك
من خالل إقامة المخيمات
الطبية إلجراء العمليات
الجراحية والفحوصات
والتحاليل الطبية
واإلشاعات وتقديم األدوية
واالستشارات وتوزيع
النظارات للمراجعين.
وقال مدير الموارد
والحمالت بالجمعية عمر
الشقراء ،في تصريح أمس،
إن وفدا من الجمعية يزور
حاليا النيجر لمدة 11
ً
يوما ويضم مدير إدارة
الموارد والحمالت عمر
الشقراء ومسؤول الفرق
التطوعية بالجمعية
عبدالغفور العبدالغفور،
وذلك بالتنسيق مع وزارتي
الشؤون االجتماعية
والخارجية ،حيث تتضمن
الزيارة العديد من المحطات
الخيرية واإلنسانية.
وتابع الشقراء :سيتخلل
الزيارة أيضا تفقد آلبار
المياه التي نفذتها "النجاة"
في النيجر من خالل حملة
"تخيل" لحفر اآلبار وغيرها
من الحمالت األخرى التي
تطلقها الجمعية مثل "الماء
حياة".

«المكتبات» :دورة
لفهرسة المخطوطات

ً
مجلس الجامعة يوافق على عودة الدراسة «حضوريا»
باسمها د .مــرضــي الـعـيــاش ،في
تصريح صـحــافــي ،عقب اجتماع
المجلس برئاسة مدير الجامعة
بــاإلنــابــة د .بــدر الـبــديــوي ،صباح
أم ـ ــس ،إن االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات سـتـكــون
ح ـض ــوري ــة لـجـمـيــع ال ـك ـل ـيــات بال
استثناء .وأش ــار الـعـيــاش إلــى أن
الـمـجـلــس أق ــر جـ ــواز ت ـقــدم عضو

محليات

أستاذ وأستاذ مشارك ،وضوابط
وإجراءات عملية االنتداب للتدريس
أو المساعدة في التدريس من خارج
ً
الجامعة" ،مشيرا إلى اإلبقاء على
مركز علوم البحار بموقع الفنطاس،
وم ــرك ــز ال ـع ـل ــوم ال ـط ـب ـيــة بـمــوقــع
الجابرية بعد انتقال جامعة الكويت
إلى مدينة صباح السالم الجامعية.
وذك ــر أن ــه تـمــت الـمــوافـقــة على
اق ـ ـت ـ ــراح نـ ــائـ ــب مـ ــديـ ــر ال ـج ــام ـع ــة
لـ ـلـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات
الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـيـ ـف ــات الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــي
تستهدفها جامعة الكويت.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى اعـ ـتـ ـم ــاد ت ـعــديــل
ضــوابــط إع ــداد الـجــدول الــدراســي
والعبء اإلضافي لمواجهة األعداد
االستثنائية التي تم قبولها ،كذلك
تعديل المادة ( )14الخاصة بالغش
في االمتحانات أو نقل المعلومات
م ــن الئ ـح ــة ن ـظ ــام الـ ـمـ ـق ــررات ،مع
إضـ ــافـ ــة م ـق ـع ــد ل ـم ـم ـثــل االتـ ـح ــاد
الــوط ـنــي لـطـلـبــة جــامـعــة الـكــويــت
بصفة مراقب لهذه اللجنة ،منوها
إلى الموافقة على ترقية  13عضو
هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ
مشارك من مختلف الكليات.

تبرع من «تعاونية» صباح السالم لـ«الزكاة»
خ ــال زيـ ــارة إل ــى مـقــر جمعية
صباح السالم التعاونية ،قام بها
وفــد مــن بيت الــزكــاة ،يضم مدير
إدارة تـنـمـيــة ال ـ ـمـ ــوارد بــاإلنــابــة
عبداللطيف الـبـصـيــري ،ورئيس
قسم خدمة الشركات عماد الزايد،
ومــوظــف خــدمــة الـشــركــات محمد
ً
القضيبي ،تسلم بيت الزكاة شيكا
ً
بمبلغ  242.303دنانير تبرعا من
الجمعية.
وكان في استقبال الوفد رئيس
م ـج ـلــس إدارة ال ـج ـم ـع ـيــة أح ـمــد
العتيبي ،ورئيس لجنة الخدمات
االجتماعية فايز العازمي ،والمدير
العام فالح الشتلي ،والمدير المالي
عصام السحراوي.
وأعرب البصيري ،خالل الزيارة،
عن شكره الجمعية على استمرار
ثـقـتـهــا بـبـيــت ال ــزك ــاة وتـقــديـمـهــا
الـ ــزكـ ــاة م ــن خ ــال ــه ،م ــع اعـ ـت ــزازه
بهذه الثقة ،مؤكدا أهمية تعاون
م ــؤسـ ـس ــات ال ـم ـج ـت ـمــع لـتـطـبـيــق
فريضة الزكاة ،األمر الذي ينعكس

تسليم الشيك إلى بيت الزكاة
على المجتمع كله بالخير واألمن
والسالم.
وأكـ ـ ـ ــد أن ه ـ ــذه األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال يـتــم
صرفها في مصارفها الخيرية من
مشاريع تأمين التعليم والـغــذاء
والـسـكــن ،وغيرها مــن أساسيات
الحياة للمحتاجين داخل الكويت.
من جانبه ،أعرب رئيس مجلس
إدارة ال ـج ـم ـع ـي ــة ع ـ ــن س ـع ــادت ــه
ب ــإي ـص ــال زك ـ ــاة أمـ ـ ــوال الـجـمـعـيــة

إلى بيت الزكاة ,مبينا أن اختيار
الجمعية لبيت الزكاة جاء بحكم
خبرته العريقة في إدارة مصارف
الزكاة وإيصالها إلى المستحقين.
وف ـ ـ ــي خـ ـ ـت ـ ــام الـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــارة ،قـ ــدم
ال ـب ـص ـي ــري إل ـ ــى رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة الجمعية درعا وشهادة شكر
ً
تقديرا لدور الجمعية ومساهمتها
فـ ــي أداء زك ــاتـ ـه ــا ل ــدع ــم ال ـب ـيــت
ومشاريعه الخيرية.

أعلن مراقب إدارة
المخطوطات والمكتبات
اإلسالمية في وزارة األوقاف
فيصل الحمادي أن مراقبة
المخطوطات ،نظمت دورة
تدريب مختصرة لفهرسة
المخطوطات العربية
واإلسالمية بقاعة التدريب
الخاصة باإلدارة ،قدمها
أمين مكتبة أول صالح
العلي.
وأوضح أن "الهدف
من الدورة تعريف
العاملين بمجال فهرسة
المخطوطات ،والتعريف
بعلم المخطوطات وطرق
تحقيق المخطوط،
باإلضافة إلى الثقافة العامة
التي يجب ان يتمتع بها
مفهرس المخطوطات".
من جانب آخر ،قال
مراقب الخدمات اإلدارية
والتجهيزات في إدارة
المخطوطات اإلسالمية
محمد الكندري إن "اإلدارة
افتتحت عدة مراكز ثقافية
تابعة لشعب مكتبات
المحافظات ،كما تقرر
افتتاح مراكز ثقافية أخرى
خالل الفترة القادمة".

«حفاظ» تختتم الدورة
الصيفية للحلقات القرآنية

أعلنت الجمعية الخيرية
الكويتية لخدمة القرآن الكريم
وعلومه (حفاظ) ،اختتام
فعاليات دورتها الصيفية
الخامسة للحلقات والمراكز
القرآنية ،والتي شارك بها
 1870طالبا وطالبة.
وقال نائب المدير العام
للجمعية ،الشيخ أحمد
الفارسي ،في تصريح أمس،
إن الجمعية اختتمت الدورة
الصيفية الخامسة بنجاح،
حيث استمرت  3أشهر ّ
توجت
بإنجاز  3100جزء قرآني
حققها الطالب خالل الدورة
الصيفية المباركة.
ّ
وبين الفارسي أن عدد
الحلقات القرآنية بلغ 103
حلقات موزعة على  9فئات
لتناسب األعمار كافة،
وتضمنت الدورة برنامجا
تربويا وترفيهيا متميزا
موجها للطلبة والطالبات
لشغل أوقات أبنائنا بالنافع
والمفيد.
وأشار إلى أن برنامج الدورة
اشتمل على عدة لقاءات
ترفيهية تساعد الطالب
على تجاوز ظاهرة الملل في
التعليم عن ُبعد من خالل
المسابقات المتنوعة وفقرات
اكتشاف المواهب واأللعاب
الحركية والذهنية.

زوايا ورؤى
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على أمل أن يكون بايدن
على صواب

في الصميم :لنغلق باب
التشاؤم ...ولكن كيف؟

جيمس زغبي*

عواقب سياسات ما بعد « 11سبتمبر»

رونالد تيرسكي*
قد يكون أسامة بن الدن أكبر فائز من تورط الواليات المتحدة في
أفغانستان طوال عقدين من الزمن ،فقد كان ّاالعتداء الذي أطلقه بداية
ّ
تحول كارثي في التاريخ األميركي ،فاشتق غــزو العراق من الغزو
األميركي ألفغانستان ،وسرعان ما دخل هذان الصراعان في خانة
"الحروب األميركية األبدية".
ً
ً
ً
حقق بن الدن فوزا جيوسياسيا كبيرا غداة حشد عشرات المقاتلين
ً
بناء على استثمار أولي متواضع ،فكان اعتداء  11سبتمبر نسخة من
هجوم "بيرل هاربور" بالنسبة إلى الجيل األميركي الراهن ،وما كانت
أي قــوة عظمى ّ
لترد على هجوم مماثل ضد أراضيها إال عبر شن
الحرب ،فقامت إدارة الرئيس جورج بوش االبن بواجبها ،وشاركت
ً
سريعا في حرب ضرورية ثم بدأت المأساة األميركية المصيرية في
أفغانستان.
قــادت حملة بــوش لبناء األوط ــان في الـخــارج الــواليــات المتحدة
من كابول إلى بغداد ،حيث أسفر غزو العراق في عام  2003عن كارثة
جيوسياسية حقيقية ،وارتكز ذلك الغزو على فكرة إنقاذية مفادها أن
األميركيين يقومون بالصواب ويحققون مشيئة الله ،لكن مات مئات
آالف الناس نتيجة تلك الحملة.
في عام  ،2008ترك بوش مهمة حل المشكلة لخلفه باراك أوباما،
ً
فقد كــان أوبــامــا مبتدئا في مجال السياسة الخارجية مثل بوش،
َ
َ
فواجه مصاعب كبرى خالل عهده الممتد على واليتين رئاسيتين،
وتفاقمت نتائجه السيئة بسبب ظهور تنظيم "الدولة اإلسالمية في
العراق والشام" ،لقد فشل أوباما حين حاول إرسال المزيد من الجنود
مع أنه ّ
حدد موعد انسحابهم.
ثم ترك أوباما ملف أفغانستان لخلفه دونالد ترامب ،وهو الرئيس
الثالث اًلــذي يفتقر إلــى الخبرة الــازمــة في شــؤون الحرب والسلم،
ونتيجة لذلك ،اتفق ترامب في  20فبراير  2020مع حركة "طالبان"
عـلــى إل ـغ ــاء ال ــوج ــود األم ـيــركــي م ــن أفـغــانـسـتــان ف ــي مــوعــد مـحــدد،
ً
ً
وتحديدا بحلول مايو  ،2021واعتبر الكثيرون هذه الخطوة شكال
من "االستسالم".
بعد هزيمة ترامب في االنتخابات الرئاسية ،اضطر جو بايدن
للتعامل مع ملف أفغانستان ،أال يمكن اعتبار قرار بايدن باالنسحاب
ً
ً
شكال من االستسالم أيضا؟ في مطلق األحوال ،يمكن أن يخسر أي طرف
ً
الحرب بأسوأ الطرق أو أفضلها كما قال مكيافيلي يوما.
اليوم ،من المبرر أن يظن البعض أن بايدن بدأ يخسر الحرب ويتقبل
ّ
فيتقبل
الهزيمة بأفضل الطرق الممكنة ،فهو يفعل ذلك بكل وعــي،
االضطرابات األخالقية الداخلية التي تترافق مع مهام أي رئيس ،وفي
ُ
غضون ذلك ،ت ِركت أفغانستان والشعب األفغاني لمصيرهم .في شؤون
الحرب والسلم ،يصعب تقييم األحداث المؤثرة ،ال سيما بعد إسدال
الستارة على مرحلة مفصلية بفترة قصيرة.
ً
ما نتيجة االنسحاب األميركي المرتقبة إذا؟ لن نعرف الجواب قبل
مرور أشهر أو حتى سنوات عدة ،وال مفر من التشكيك بآراء من ّ
يصرون
ً
ً
ً
على اعتبار االنسحاب من أفغانستان خطأ جيوسياسيا فادحا،
عالم تتوقف فيه السياسة الخارجية لجميع الحكومات
ال سيما في ٍ
على السياسات الخارجية التي تختارها كل حكومة أخرى.
بعضهم في موسكو وبكين،
يعتبر جزء من المحللين الخارجيينً ،
أن ق ــرار بــايــدن منطقي عند تقييمه نسبة إلــى المصالح الوطنية
األميركية ،لكنهم يشعرون بالقلق من أي عواقب محتملة على بلدانهم.
ً ً
جدا ،وقد ّ
خصص
كان خطاب بايدن حول هذا الموضوع طويال
ّ
الجزء األول منه لعرض إحصاءات يعرفها الجميع ،لكن النصف اآلخر
ّ
ً
ً
َ
من الخطاب َعكس رفضا قويا للنقاد واتسم بالبساطة واإلقناع ،فقد
ُ
ّ
قال الرئيس األميركي" :أنا اتخذت هذا القرار وأتحمل مسؤوليته" ،لكن
ذلك الخطاب كان يفتقر إلى جاذبية رجل الدولة ،والرؤية القوية التي
تضمن حصد اإلجماع على المدى الطويل ،والمهارات الخطابية التي
ُيفترض أن يتمتع بها أي زعيم قوي في المراحل التاريخية المفصلية.
ً
بايدن ليس بارعا في إلقاء الخطابات وال بأس بذلك ،ففي آخر
ً
ً
ثالثين سنة ،لم تنتج الواليات المتحدة عددا كبيرا من رجال الدولة
الحقيقيين ،ال في معسكر الديموقراطيين وال الجمهوريين ...على أمل
ً
أن يثبت بايدن أنه كان محقا في مقاربته!
* «ريل كلير»

opinion@aljarida●com

بينما كانت أوائــل فــرق اإلنـقــاذ تنقب في
أنقاض مركز التجارة العالمي ،كان الرئيس
ج ــورج ب ــوش االب ــن يــرســم أس ــس سـيــاســات
داخلية وخارجية تضع أميركا على طريق
خطرة ومدمرة التأثير على بالدنا والعالم،
فـ ــأصـ ــدر بـ ـ ــوش تـ ـص ــريـ ـح ــات قـ ــويـ ــة ت ـح ــذر
األميركيين أال ينتقموا من العرب والمسلمين،
لكن وزير العدل في إدارته ،جون آشكروفت،
ك ــان يـعـتـقــل بــال ـف ـعــل آالف األشـ ـخ ــاص ،من
المهاجرين العرب في األســاس ،لترحيلهم،
وهؤالء كانوا مذنبين بال جريمة ولم توجه
لهم أي اتهامات قــط ،وتــم ترحيلهم بسرعة
دون اتباع القواعد القانونية الصحيحة مما
ً
دمر حياة بعض الناس ومزق أسرا.
وتـ ـل ــت ذل ـ ــك ع ـم ـل ـي ـتــا «اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء» آلالف
المهاجرين والزائرين العرب بموجب برنامج
«تسجيل خــاص» كــان يتطلب إخضاع أكثر
من  180ألف مهاجر لرقابة السلطات ،وكان
ً
ُ
البرنامج سيئ اإلعداد ،وطبق اعتباطيا؛ مما
تمخض عن إرسال إخطار الترحيل إلى آالف
األشخاص بغير الحق ،واألهم أن إعادة النظر
في هذه اإلجراءات «الخاصة باألمن القومي
لمكافحة اإلره ــاب» ،توصلت إلــى أن ال أحد
مــن الــذيــن تــم استدعاؤهم أو ترحيلهم كان
ً
ً
يمثل تهديدا إرهــابـيــا على الـبــاد ،فلم تؤد
هذه اإلجراءات المتشددة إال إلى بث الخوف
وسط جماعات المهاجرين.
وبعد مؤتمرات صحافية ل ــوزارة العدل،
ً
كــان يعلن فيها آشـكــروفــت قــائــا« :أمسكنا
بواحد آخــر» ،جاء ت برامج المراقبة الهائلة
واستخدام مخبرين لإليقاع بشبان مسلمين
فــي شــرك التخطيط ألعـمــال إره ــاب وهمية،
وجادلت جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية

أنه لوال اإليقاع بـ«جناة» لما كان هناك جرائم
أو تخطيط لها ،وهذه الجهود لم تؤد إال إلى
بث الخوف وسط جماعات العرب والمسلمين
وإذكاء المشاعر المعادية ،وهذا االستخدام
للتركيز المتحيز ضد فئة معينة والرقابة
الـشــامـلــة وع ــدم م ــراع ــاة ال ـقــواعــد الـقــانــونـيــة
ال ـمــائ ـمــة ب ــدأ أث ـن ــاء إدارة كـلـيـنـتــون ،لكنه
تفاقم أثناء سنوات بوش واستمر حتى اآلن،
ولــم يــؤد هــذا النهج إلــى نتائج سلبية على
الجماعة العربية فحسب ،بل على الحريات
المدنية لكل األشخاص في هذه البالد ،وكل
ً
ه ــذا ل ــم يـسـهــم مـثـقــال ذرة ف ــي أم ـن ـنــا ،وفـقــا
لمنظمات مدافعة عن الحقوق المدنية.
فبعد أسابيع من أهوال الحادي عشر من
سبتمبر ،بــدأ «محافظون جــدد» بــارزون من
داخل إدارة بوش وخارجها يخططون لحروب
تستعرض الحسم والقوة األميركيين ،بناء
عـلــى األيــديــولــوج ـيــا ال عـلــى أس ــاس واقـعــي
أو مـعـلــومــات اسـتـخـبــاراتـيــة ج ـيــدة ،وج ــادل
أص ـح ــاب ال ـن ـظــريــات ُاأليــديــولــوج ـيــة ه ــؤالء
بــأنـنــا هــوجـمـنــا ألن ــه نـظــر إلـيـنــا باعتبارنا
ضعفاء ،ومن ثم فتوجيه ضربة حاسمة ضد
اإلرهابيين وأنصارهم ضروري إلظهار بأس
وسطوة القوة األميركية.
ُ
وباإلضافة إلى هذا ،اعتبرت األزمة فرصة
إلحياء مشروعهم األثير منذ فترة طويلة وهو
اإلطاحة بالنظام الحاكم في العراق إلظهار أن
القوة األميركية تضمن هيمنتنا في عالم ما
بعد الحرب الـبــاردة ،وجادلوا بأن استهالل
هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ي ـب ــدأ ب ـح ـكــومــة دي ـمــوقــراط ـيــة
صديقة في العراق تقوم بــدور «منارة» نشر
الديموقراطية في المنطقة ،وهــذا المشروع
بــرمـتــه ق ــام عـلــى خ ـيــال ول ـيــد أيــديــولــوجـيــة،

طالل عبد الكريم العرب
وعواقبه استمرت ،صحيح أن المشروع نجح
في اإلطاحة بطالبان لفترة من الوقت ومقتل
أسامة بن الدن في نهاية المطاف ،لكن المهمة
لم تكتمل في أفغانستان -بصرف النظر عن
مدى إمكانية إتمامها -حتى حولوا مواردهم
إلى العراق.
وأطـ ـي ــح بـ ـص ــدام ح ـس ـي ــن ،وتـ ــم تـنـصـيــب
ً
حاكم أميركي على العراق أقام فيه نموذجا
لنظام حكم قائم على أساس طائفي مما كان
له عواقب كارثية ،فقد لقي مئات اآلالف من
العراقيين ونحو خمسة آالف أميركي حتفهم،
ُ
وتم إهدار تريليونات الدوالرات ،واستنزفت
ق ـ ــدرات ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي ون ـف ــدت مـ ــوارده
وتضررت الهيبة األميركية بشدة ،ووجدت
ً
إيران موطئ قدم في العراق للمضي قدما في
تحقيق قائمة أولوياتها الطائفية ،واستمدت
جسارة لتوسع نهجها التدخلي عبر المنطقة،
ً
وبدال من إلحاق الهزيمة بالتطرف ،أسهمت
ً
ال ـح ــروب فــي ان ـت ـشــاره ،وبـ ــدال مــن اسـتـهــال
ح ـق ـبــة م ــن ال ـه ـي ـم ـنــة األم ـي ــرك ـي ــة ،تـمـخـضــت
الحرب عن شرق أوسط متعدد األقطاب وقوى
إقليمية تتنافس على النفوذ.
وب ـعــد م ــرور ع ــام عـلــى هـجـمــات ال ـحــادي
عشر من سبتمبر ،كتب الصحافي األميركي
ً
ج ـي ـمــس ف ــال ــوز مـ ـق ــاال ب ـع ـن ــوان «ع ـ ــام بــوش
الضائع» ،تحسر فيه على قرار اإلدارة العمل
ً
ً
مـنـفــردة بصلف ردا عـلــى الـهـجـمــات ،وب ــدال
من االستناد إلى تأييد العالم ،بدد بوش ما
ً
كــان مــوجــودا من هــذا التأييد ،ونتائج هذه
الخيارات المصيرية مازالت تطاردنا اليوم
ً
بعد مرور  20عاما.
* رئيس المعهد األميركي العربي
في واشنطن.

talalalarab@yahoo.com

ً
كيف يتوقف التشاؤم ،والجميع يرى ويعلم أن كثيرا من كبار القوم
اآلن والمسؤولين ومن بيدهم مفاتيح كثيرة هم من يتحكمون
في كثير من األمور ،وهذه ليست مبالغة وال من وحي الخيال وال
التهويل ،إنها حقيقة معيشة ،فسلطتهم تتعدى في أحيان
كثيرة حتى سلطة الوزراء؟
أرسل صديق فاضل رسالة نصية كتبها له أخ لست
في حل لذكر اسمه ،األخ العزيز هو أحد خبراء القطاع
النفطي ،وله باع طويل ومعرفة ال يستهان بها بكارثة
التفريط فــي صفقة "ا ل ــداو" المهمة للكويت ،وا لـتــي قد
يكون وراء ها مستفيدون من إلغائها ،فقد كانت حقيقة
فــر صــة علمية وتنموية واستراتيجية ضيعوها على
الكويت لن تستطيع تعويضها.
ال ــرس ــال ــة ت ـب ــدأ بـجـمـلــة كـلـهــا تـ ـف ــاؤل ،ســأت ـصــرف في
بعضها إن لــم يـعـتــرض عـلـ ّـي أخــي "ب ــوب ــدر" ،قــال فيها:
"صباح الخير سنغلق باب التشاؤم ،وسنفتح باب األمل،
ولننتظر لـنــرى حـتــى بــدايــة الـسـنــة ال ـجــديــدة إن ـجــازات
الحكومة في الملفات التالية :إصالح التعليم ،التنمية
المستدامة ،الفساد اإلداري والمالي ،إيقاف التعيينات
ا لـبــرا شــو تـيــة ،التركيبة السكانية ،الجنسيات ا لـمــزورة
والمزدوجة ،تجارة اإلقامات ،فهذه في رأيي ،كما قال ،هي
بعض األمــور التي تحتاج إلى العزم والحسم والحزم،
فلتتعلموا الـ ــدروس مــن اإلخـ ــوة فــي الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية ،لنرى إرادتكم" ،وذلك ليس عيبا ،فقد استفاد
األشقاء من تجارب الكويت السابقة حينما كانت تعيش
عصر التنوير والتنمية واالنفتاح ،و مــن المستحق أن
نستفيد من تجاربهم الناجحة.
ال ــرس ــال ــة ت ـن ـشــد وت ــدع ــو الـ ــى الـ ـتـ ـف ــاؤل ،ول ـك ـن ـهــا فــي
حـقـيـقـتـهــا ت ـشــاؤم ـيــة بــال ـكــامــل م ــا ل ــم ي ـتــم االس ـت ـجــابــة
لتمنياتها ،و مــن يلومه و مــن يـلــوم المتشائمين ،ومن
يلوم كل من يحترق قلبه على الكويت من الحنق والحزن
واألل ــم؟ فـسـ ّـراق الـمــال الـعــام الكبار ال يــزالــون يسرحون
ويمرحون داخــل البلد وخارجه ،أما من حامت حولهم
الـشـبـهــات فـقــد فـتـحــت لـهــم أبـ ــواب ال ـه ــروب بـطــريـقــة أو
بأخرى ليخرجوا بجمالهم بما حملت من ثروات البلد،
وقبيضة مجلس األمة ومسؤولون كل منهم ال يزال في
موقعه متمتعا بما جـنــاه ور بـحــه وقبضه مــن دون أن
تمس شعرة من رأ ســه ،نــواب وموظفون دخلوا معترك
الحياة العملية وهم على "الحديدة" وبعضهم ال يملك
ح ـتــى ش ـ ــروى ن ـق ـيــر ،وخ ــرج ــوا وقـ ــد امـ ـت ــأت جـيــوبـهــم
وانتفخت أوداج ـهــم وثقلت أوزا ن ـهــم ،وتملكوا عـقــارات
و م ــزارع ال يــزا لــون يتمرغون في جنباتها من السعادة
واالطمئنان.
فكيف يغلق بــاب التشاؤم والكويت جامدة متأخرة
عن الركب الخليجي والعالمي تنمية وعلما وانفتاحا،
تعيش ،منذ فترة طويلة ،وتعاني صراعات داخلية على
ا لـمــال والسلطة ،وحكومة قيدت نفسها بالتزامات مع
قوى سياسية ونواب لن تشبعهم حتى أموال قارون.
ً
كيف يتوقف التشاؤم ،والجميع يرى ويعلم أن كثيرا
مــن كبار ا لـقــوم اآلن والمسؤولين و مــن بيدهم مفاتيح
كـثـيــرة ه ــم م ــن يـتـحـكـمــون ف ــي كـثـيــر م ــن األم ـ ــور ،وه ــذه
ليست مبالغة وال مــن و حــي الخيال وال التهويل ،إنها
حقيقة معيشة ،فسلطتهم تتعدى في أحيان كثيرة حتى
سلطة الوزراء؟
ول ـكــن لـنــأمــل أن الـعـهــد ال ـجــديــد ه ــو ال ــذي سينتشل
الـكــويــت مــن كـبــواتـهــا وعـثــراتـهــا ،فـهــذا وع ــدوا ب ــه ،وهــم
بحول من الله سيغلقون باب التشاؤم.

ريتشارد هاس*

َ
الـعـالـم الذي صنعه الحادي عشر من سبتمبر
انتهى العصر الذي أطلقته األحداث في أفغانستان إلى حيث
بدأ ،حيث صادفت قبل أيام الذكرى السنوية العشرون لألحداث
في أفغانستان ،قبل عشرين عاما ،فأطيح بطالبان من السلطة
بسرعة وفي األسابيع األخيرة استعادت السلطة بالسرعة نفسها،
ومن السابق لألوان اآلن الجزم بما إذا كانت الحركة ستعود إلى
أساليبها القديمة ،لتعمل مرة أخرى على تمكين اإلرهاب.
يصادف هذا األسبوع الذكرى السنوية العشرين لهجمات الحادي عشر
من سبتمبر  2001اإلرهابية التي استهدفت الواليات المتحدة ،ففي ذلك
اليوم ،سيطر تسعة عشر إرهابيا على أربع طائرات مدنية ،فقادوا اثنتين
منها لتصدما ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ،وضربوا
بالثالثة مقر وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) ،وأسقطوا الرابعة على
حقل في بنسلفانيا َبعد أن منع الركاب جسديا اإلرهابيين من الوصول
َ
إلى هدفهم ،الذي ُيـعـتـقـد أنه كان في األغلب البيت األبيض أو مبنى حكومي
أميركي آخر في العاصمة واشنطن.
كان كل الخاطفين من الشرق األوسط ،خمسة عشر من المملكة العربية
السعودية وحدها ،جميعهم تلقوا تدريبهم في أفغانستان ،وأربعة منهم
في مدارس طيران أميركية ،كجزء من عملية خطط لها ونظمها ونفذها
تنظيم القاعدة ،الجماعة اإلرهابية التي تزعمها أسامة بن الدن ،وبحلول
نهاية اليوم ،بلغ عدد القتلى  2977من الرجال والنساء واألطفال األبرياء،
وتجاوز عدد المصابين  6000شخص ،وكان أغلب القتلى والمصابين
من األميركيين ،وإن كــان مواطنون من أكثر من مئة دولــة أخــرى فقدوا
حياتهم أيضا.
في ذلك الوقت ،كان كثيرون يخشون أن تكون أحــداث الحادي عشر
من سبتمبر إيذانا ببدء عصر يتسم باإلرهاب العالمي ،وتأكيدا لهذه
المخاوف ،تبع ذلك هجمات أخــرى دبرها تنظيم القاعدة ،بما في ذلك
تفجيرات القطارات في مدريد في مارس َ ،2004والهجوم على شبكة النقل
ََ
العام في لندن في يوليو  ،2005عالوة على ذلك ،قـتـل إرهابيون ادعوا الوالء
لتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)  32شخصا في مطار بروكسل في مارس
 ،2016وشنوا سلسلة من الهجمات األصغر حجما (غالبا باستخدام
مركبات لدهس المشاة) .ولكن لم تتعرض الواليات المتحدة أو أي من
حلفائها لهجوم آخر بحجم الحادي عشر من سبتمبر أو يقترب منه؛ لذا
من الضروري أن نسأل :ما الفارق الذي أحدثته هجمات الحادي عشر من
سبتمبر غير التكاليف المباشرة؟ وكيف تغير التاريخ ،إن كان تغير على
اإلطالق ،نتيجة لهذا؟

قطع التيار عن اإلرهاب

هناك العديد من التفسيرات لعدم نجاح اإلرهابيين في تنفيذ هجمات
كبرى إضافية ،فمع الغزو األميركي ألفغانستان ،خسر تنظيم القاعدة
مالذه ،وطبقت كل حكومة تقريبا في مختلف أنحاء العالم إجراءات فحص
وتدقيق جديدة تزيد صعوبة اكتساب اإلرهابيين المحتملين القدرة
المطارات والطائرات .زادت الدول بشكل كبير قدراتها
على الوصول إلى ُ
االستخباراتية ،والش َـرطية ،والعسكرية المخصصة للحد من المخاطر
ُ
والتصدي للتهديدات ،كما زادت البلدان التعاون فيما بينها؛ وت َـعـد مكافحة
اإلرهاب من المجاالت النادرة حيث تكون الحكومات المختلفة في الرأي
والتوجهات غالبا راغبة في العمل معا وقادرة على ذلك بدرجة كبيرة.
اآلن نشأ أيضا اتفاق واسع االنتشار على ما يشكل إرهابا ،استخدام
القوة المسلحة من أف ــراد أو جماعات ضد المدنيين لتحقيق أغــراض

سياسية ،ودرجــة من الدعم لمبدأ مفاده أن الحكومات ال ينبغي لها أن
تميز بين اإلرهابيين وأولئك الذين يوفرون لهم المالذ والدعم .لقد ولت
في الغالب األيام عندما كان من الممكن تصوير األفراد والجماعات التي
تمارس القتل من أجل قضيتهم في هيئة رومانسية على أنهم مقاتلون من
أجل الحرية .هذا ال يعني أن اإلرهاب لم يستمر في حصد عشرات اآلالف من
األرواح كل عام ،بل إن هذا يحدث بكل تأكيد ،لكن معظم الهجمات تقريبا
وقعت في الشرق األوســط ،وإفريقيا ،وجنوب آسيا كجزء من صراعات
مستمرة (أغلبها في العراق ،وسورية ،وأفغانستان ،وليبيا ،والصومال،
ونيجيريا ،وباكستان ،واليمن) في تباين مع أي هجوم منعزل بحجم
الحادي عشر من سبتمبر ضد واحدة من القوى الكبرى .لقد أصبح اإلرهاب
محليا ال مركزيا على نحو متزايد ،وهو يتسم اآلن أيضا بالمرونة والقدرة
على الصمود :فأسر أو قتل زعيم أي منظمة إرهابية ال يعني نهايتها
بالضرورة ،فقد نجا تنظيم القاعدة على سبيل المثال بعد مقتل بن الدن
على يد قوات من العمليات الخاصة األميركية في باكستان بعد ما يقرب
من عشر سنوات من هجوم الحادي عشر من سبتمبر.
ً
ليس من المستغرب إذا أن يستمر اإلرهاب ،بال نهاية في األفق ،وال يجوز
استبعاد احتمال وقوع هجمة أخرى بحجم الحادي عشر من سبتمبر،
حتى برغم أن حكومة الــواليــات المتحدة صرحت مؤخرا أن "التهديد
اإلرهابي األكثر إلحاحا" الذي يواجه البالد محلي ،فعلى حد تعبير الجيش
الجمهوري األيرلندي المؤقت بعد محاولته الفاشلة الغتيال رئيسة الوزراء
البريطانية مارغريت تاتشر في عام " ،1984اليوم لم يحالفنا الحظ ،ولكن
تذكروا أننا يكفي أن نكون محظوظين مرة واحدة ،وأنتم يجب أن يكون
الحظ حليفا لكم دائما" .مكمن الخطر هنا أن اليوم سيأتي عندما يتمكن
اإلرهابيون من وضــع أيديهم على مــواد نووية أو التوصل إلــى كيفية
تصنيع وتسليم سالح بيولوجي أو كيميائي ،وفي هذه الحالة قد يصبح
اإلرهاب ِسـمة العصر ،ولكن لم يحدث ذلك في الوقت الحالي.

أميركا تطلق العنان

مــع كــل ذل ــك ،شكلت أح ــداث الـحــادي عشر مــن سبتمبر نقطة تحول
تاريخية ،وكــان تأثيرها عميقا على السياسة الخارجية األميركية في
العقدين التاليين ،ورغم أن الهجمات لم تؤذن حقا بقدوم عصر من اإلرهاب
العالمي ،فإنها أفضت إلى اندالع ما يسمى الحرب العالمية على اإلرهاب،
التي أثرت بشكل عميق على ما فعلته الواليات المتحدة في العالم ،وكيف
أصبح العالم ينظر إلــى الــواليــات المتحدة ،وكيف أصبح العديد من
األميركيين يرون سياسة بلدهم الخارجية.
بــدأت الملحمة في أفغانستان ،بعد فترة وجيزة من وقــوع هجمات
الحادي عشر من سبتمبر ،وأعطت الواليات المتحدة حركة طالبان ،التي
كانت تسيطر على الحكومة األفغانية في ذلك الوقت ،الفرصة لالختيار:
فإما أن تسلم قادة تنظيم القاعدة الذين كانوا يعيشون في أفغانستان
والمسؤولين عــن التخطيط لهجمات ال ـحــادي عشر مــن سبتمبر ،أو
يعرضون حكمهم للخطر .عندما رفـضــت حــركــة طالبان تسليم قــادة
والقوات المسلحة األميركية مع
تنظيم القاعدة ،تعاونت االستخبارات َ
اتحاد غير منظم من القبائل األفغانية ُع ِـرف بمسمى التحالف الشمالي
لإلطاحة بحركة طالبان ،وساعدت الواليات المتحدة في تشكيل الحكومة
على معظم أرجاء البالد.
التي خلفت طالبان ونجحت في فرض سيطرتها َ
بيد أن السيطرة لم تكن كاملة أو بال منازع ،فقد ف َّـر عدد كبير من األفراد
الموالين لحركة طالبان وتنظيم القاعدة إلى باكستان المجاورة ،حيث
أعادوا بناء قوتهم تدريجيا واستأنفوا العمليات العسكرية ضد الحكومة
التي حلت محلهم ،فمن جانبها ،لم تفعل الواليات المتحدة ما يكفي لبناء
جيش أفغاني ،أو الحد من الفساد ،أو حرمان حركة طالبان من المالذ
ً
اآلمن في باكستان ،وبدال من ذلك ،زادت وجودها وعملياتها العسكرية في
أفغانستان ،وأصبحت في األساس شريكة للحكومة في حربها األهلية.

في ذروتها ،شارك أكثر من  100ألف جندي أميركي في الجهود التي
بذلتها الواليات المتحدة في أفغانستان ،وعلى مدار عقدين من الزمن،
تجاوزت تكلفة العمليات األميركية تريليوني دوالر ،وأكثر من 2300
أميركي ،باإلضافة إلى عشرات اآلالف من األفغان الذين فقدوا حياتهم،
فكانت هذه الجهود أكبر مما ينبغي وغير كافية في الوقت ذاته ،ورغم أن
وجود الواليات المتحدة سلب الحكومة األفغانية قسما كبيرا من شرعيتها
وتسبب في توليد المعارضة في الواليات المتحدة ،أثبتت حركة طالبان
أنها تتمتع بقدرة أكبر على االحتمال مقارنة بالواليات المتحدة ،التي
فقدت بحلول عام  2020إرادة مواصلة القتال الذي كان من الواضح أنه
لن يقود إال إلى طريق مسدود .كما قادت الحرب العالمية على اإلرهاب
الواليات المتحدة إلى شن حرب في العراق .السؤال المفتوح هنا هو ما
إذا كان الرئيس جورج دبليو بوش سيبدأ تلك الحرب لوال الحادي عشر
من سبتمبر؟ من المؤكد أن الهجمات زادت ميله إلى اإلشارة إلى العالم
بأن الواليات المتحدة لم تكن ،على حد تعبير الرئيس ريتشارد نيكسون
أثناء حرب فيتنام" ،عمالقا مثيرا للشفقة ال حول له وال قوة" .وقد جعلت
بعض أفراد اإلدارة األميركية (وخصوصا نائب الرئيس ِدك تشيني) غير
اإلرهابيين من وضع أيديهم على
راغبين في المجازفة بالسماح بتمكين َ َ
أسلحة الدمار الشامل ،التي كان من ال ُـمـعـتـقـد على نطاق واسع أن َص ّـدام
حسين يمتلكها (وهــو ما تبين أنه عار من الصحة) .لكن آخرين كانوا
راغبين في نشر الديموقراطية في العراق ،ومن هناك إلى بقية الشرق
األوســط ،على افتراض أن هذا لم يكن محتمال فحسب ،بل من شأنه أن
يقلل بدرجة كبيرة احتمالية استمرار المنطقة في إنتاج اإلرهابيين ودعم
َ
اإلرهاب .لم ت ِـسـر الحرب ،التي أطلقت في مارس من عام  ،2003على النحو
المنشود أو المتوقع من ِق َـبـل إدارة بوش والعديد من أعضاء الكونغرس
(ومنهم السيناتور جو بايدن آنذاك) وكثيرين في مختلف أنحاء البالد
الذين أيدوا الحرب .لم تكن الواليات المتحدة مستعدة للكثير من األحداث
التالية ،فقد نجحت االنتصارات العسكرية األولية في اإلطاحة بالحكومة
لكنها سرعان ما أفسحت المجال الضطرابات عنيفة واسعة االنتشار
وحرب أهلية ،وتسببت قرارات مثل حل الجيش العراقي وتسريح أفراده
واستبعاد العديد من العراقيين الذين كانوا مرتبطين بالنظام السابق
من الوظائف الحكومية في تفاقم الوضع الــذي كــان فوضويا بالفعل.
األمر األكثر أهمية أن العراق ،مثله كمثل أفغانستان ،أظهر حدود ما يمكن
إنجازه بالقوة العسكرية بتكلفة معقولة في غضون فترة زمنية معقولة.
في النهاية ،اضطرت الواليات المتحدة إلى زيادة وجودها العسكري
إلى ما يقرب من  170ألف جندي لدعم الحكومة المحاصرة في بغداد،
وقد تحقق قدر من االستقرار ،ولكن بتكلفة باهظة ،حيث أنفقت الواليات
المتحدة هناك قــدر مــا أنفقته فــي أفغانستان على األق ــل ،لكن بتكلفة
بشرية أعلى :أكثر من  4000جندي أميركي قتيل ،وأضعاف هذا العدد من
المصابين ،ومعدالت انتحار متزايدة االرتفاع بين القوات األميركية (في
كل من العراق وأفغانستان) .وال يضم هذا المجموع المتعاقدين من القطاع
الخاص والضحايا من العراقيين ،الذين تتباين تقديرات أعدادهم بشكل
كبير لكنها ال تقل بكل تأكيد عن عدة مئات من اآلالف.
َ كما أضعفت الحرب في العراق الواليات المتحدة بطرق أخرى ،فلم يظهر
قـط أي دليل على تورط العراق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر،
وقد تضررت سمعة أميركا بدرجة أكبر عندما تبين أن السبب المنطقي
المعلن لشن حرب في غياب الدعم من جانب األمم المتحدة -إزالة أسلحة
الدمار الشامل التي يمتلكها َص ّـدام -ال أساس له في الواقع ،ثم جاءت صور
الجنود األميركيين وهم يسيئون معاملة السجناء العراقيين لتزيد تشويه
سمعة البالد .فضال عن ذلك ،كان انخراط العراق في حرب أهلية يعني
تمكين إيران من الظهور كأقوى دولة في المنطقة (أو واحدة من اثنتين
إذا أضفنا إسرائيل) .منذ اندلعت الحرب زادت إيران نفوذها على العراق،
وسورية ،واليمن ،ولبنان .كما تبين أن العراق وأفغانستان يمثالن مصدر

تشتيت استراتيجي رئيسي ،ففي حين كانت الواليات المتحدة متورطة
بشكل عميق في الشرق األوسط وجنوب آسيا ،المنطقتين اللتين كانتا
تفتقران إلى وجود أي قوة عظمى أو دينامية اقتصادية ،تحرك التوازن
الجيوسياسي ضد الواليات المتحدة في كل من أوروبا وشرق آسيا بفضل
ظهور روسيا األكثر عدوانية والصين األكثر قدرة وحزما .لم تنجح الحرب
العالمية على اإلرهــاب ،ولم يكن بوسعها أن تنجح ،في توفير بوصلة
للكيفية التي ينبغي لسياسة الواليات المتحدة الخارجية أن تتعامل بها
مع تنافس القوى العظمى المتجدد.

العالم بال َمـرسى

خلفت الحروب التي دارت ُرحاها في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر
أيضا عواقب محلية كبيرة على الواليات المتحدة ،فقد زعزعت ثقة الدولة
التي خرجت من الحرب الباردة بتفوق غير مسبوق تاريخيا للقوة وحطمت
الوحدة الوطنية التي ظهرت على السطح في أعقاب الهجمات مباشرة.
عالوة على ذلك تسببت تكاليفها وإخفاقاتها في تحفيز معارضة الدور
العالمي األميركي الكبير المستمر ،مما أدى إلى ظهور ميل جديد نحو
االنعزالية ،وعلى نحو مماثل ،تسبب الدفع باتجاه الحرب ،جنبا إلى جنب
مع األزمة المالية العالمية في الفترة  2009-2007وتداعياتها االقتصادية،
في تقويض إيمان األميركيين بالنخب بقوة ،األمــر الــذي حفز صعود
المشاعر الشعبوية ،التي ساعدت بين أمور أخرى في تمهيد الطريق إلى
رئاسة دونالد ترامب ،لقد أصبحت الواليات المتحدة اليوم أشد انقساما
من أي وقــت مضى في الداخل ومتزايدة العزوف عن تنفيذ ذلــك النوع
من السياسة الخارجية النشطة التي كانت سمتها المميزة منذ الحرب
العالمية الثانية ،والتي عادت بقدر عظيم من الفوائد ،في مجمل األمر ،على
األميركيين وكثيرين غيرهم.
بالتأمل في أحداث الماضي ،يمكننا اآلن أن نرى بوضوح أن يوم الحادي
عشر من سبتمبر حمل معه نذيرا بما سيأتي :انحسار عولمة اإلرهاب
َ ُ
وتـعاظـم إرهاب العولمة ،فقد نقلت الهجمات رسالة مفادها أن المسافات
ُ َ
والحدود ال تشكل أهمية تـذكر في عصر العولمة ،فالقليل يظل محليا لفترة
ولدوا في الشرق األوسط وتلقوا
طويلة ،سواء كنا نتحدث عن إرهابيين ِ
تدريبهم في أفغانستان ،أو التأثيرات المترتبة على األزمة المالية العالمية
التي تعود أصولها إلى سوء اإلدارة المالية األميركية.
نحن اآلن نعيش جميعا مع فيروس وبائي قتل ماليين البشر منذ ظهر
في وسط الصين في ديسمبر من عام  ،2019ومن الواضح أن الحرائق،
وموجات الجفاف ،والفيضانات ،والعواصف ،وموجات الحر التي تجتاح
قسما كبيرا من العالم هي في حقيقة األمر نتيجة لتغير المناخ ،الذي
ُي َـعـد في حد ذاته األثر التراكمي ألنشطة بشرية تسببت في تركيز كميات
ال يمكن احتمالها من غازات االحتباس الحراري الكوكبي التي تحتجز
الحرارة داخل الغالف الجوي.
لقد انتهى العصر الذي أطلقته األحداث في أفغانستان إلى حيث بدأ،
حيث صادفت قبل أيام الذكرى السنوية العشرين لألحداث في أفغانستان،
قبل عشرين عاما ،فأطيح بطالبان من السلطة بسرعة وفــي األسابيع
األخـيــرة استعادت السلطة بالسرعة نفسها ،ومــن السابق لــأوان اآلن
الجزم بما إذا كانت حركة طالبان ستعود إلى أساليبها القديمة ،لتعمل
مــرة أخــرى على تمكين اإلره ــاب ،ومــا إذا كــان اإلرهــابـيــون في كل مكان
سيتلقون َدفعة قوية من انتصارهم على الواليات المتحدة وحلفائها،
لكن ما نعلمه على وجه اليقين هو أن اإلرهــاب سيظل ِسـمة من سمات
عالمنا ،ولن يحدد لنا اإلرهاب هيئة المستقبل ،لكنه سيظل يشكل جانبا
مرئيا من جوانب العولمة.
* رئيس مجلس العالقات الخارجية ،وأحدث مؤلفاته كتاب «العالم:
مقدمة موجزة».
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٦.٨٤٠

٧.٤٧٠

٥.٥٩٩

2.٣٩٤ 2.٨١١ 3.٣٢٦

«المالية» تسعى لتدبير  2إلى  3مليارات دينار ...اللتزاماتها
ُ
•  800مليون دينار دبرت لتغطية رواتب والتزامات شهر يوليو الماضي
• ترتيب أولويات المشاريع اإلنشائية والتعاقدات وتأجيل غير الضروري منها
عيسى عبدالسالم

تأمين السيولة
بالحصول
على تمويل من
البنوك المحلية
والخارجية وسد
العجز في الموازنة
العامة

الوزارة بدأت اتخاذ
إجراءاتها بترشيد
مصروفات الجهات
الحكومية

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة،
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن وزارة المالية
تعمد إلى إعداد خطة تهدف إلى
تدبير السيولة الالزمة لتغطية
عـجــز ال ـمــوازنــة الـعــامــة لـلــدولــة،
لتغطية األ ش ـهــر المتبقية من
الـعــام الـحــالــي ،والـتــي قــد تمتد
إلى العام المقبل.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـص ـ ــادر أن
الـ ـخـ ـط ــة ت ـت ـم ـح ــور ف ـ ــي تــدب ـيــر
سـيــولــة ت ـت ــراوح بـيــن مـلـيــاريــن
و 3م ـل ـيــارات دي ـن ــار ع ــن طــريــق
الحصول على تمويل من البنوك
المحلية والخارجية وسد العجز
الـحــاصــل فــي ال ـمــوازنــة الـعــامــة
للدولة خالل الفترة المقبلة.
وذ كـ ـ ـ ــرت أن وزارة ا ل ـمــا ل ـيــة
باشرت اتخاذ إجراءاتها بشكل
ـواز ع ـل ــى أغ ـل ــب ال ـم ـس ــارات
م ـ ـتـ ـ ٍ
والـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــد ،ف ـ ـ ـبـ ـ ــدأت ب ـت ــرش ـي ــد
مصروفات ال ــوزارات والجهات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـن ـظ ـيــم
ال ـم ـه ــام الــرس ـم ـي ــة ال ـخــارج ـي ــة،
وت ـق ـل ـيــص عـ ــدد ال ـل ـج ــان وف ــرق
العمل وخفض مكافآتها ،ووقف
إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات
عامة جديدة ،ووقف التوسع في
هياكل االجهزة الحالية.
ع ـلــى ص ـع ـيــد م ـت ـصــل ،قــالــت
ال ـم ـص ــادر إن م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
اط ـ ـلـ ــع ف ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع أخ ـ ـيـ ــر لــه
عـلــى الـتــوصـيــة الـ ـ ــواردة ضمن
محضر اجتماع لجنة الشؤون
االقتصادية المنعقد بتاريخ 10
أغسطس الماضي .وأضافت أن
التوصيات المقترحة لتغطية
الـعـجــز ال ـحــاصــل ف ــي ال ـمــوازنــة
العامة للدولة هي إقرار القوانين
التالية:
 -ق ــان ــون ال ـس ـحــب ال ـم ـحــدود

من صندوق احتياطي األجيال
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادم ـ ـ ــة ،حـ ـ ـي ـ ــث ح ـ ـ ـ ــدد ه ـ ــذا
الـقــانــون آلـيــة تمكن الــدولــة من
سحب مبلغ معين محدود من
احـتـيــاطــي األج ـي ــال ف ــي أوق ــات
الـ ـح ــاج ــة ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فـ ــي ســد
ال ـع ـجــز ،وإن ك ــان ه ــذا السحب
س ـي ــؤث ــر ع ـل ــى م ـ ــال اح ـت ـيــاطــي
األجيال ،إال أن العوائد واألرباح
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـحـ ـقـ ـقـ ـه ــا اح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي
األجيال القادمة ستعوض هذه
السحوبات وبالتالي لــن تؤثر
في متانة هذا الصندوق.
 قـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ــون ا لـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــنالـ ـع ــام ،إذ ي ـت ـيــح هــذا
ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون إصـ ـ ـ ــدار
السندات السيادية

وال ـح ـصــول عـلــى مـبـلــغ سـنــوي
من األســواق المحلية والدولية
يـ ـ ـت ـ ــراوح ب ـي ــن  4و 5م ـل ـي ــارات
دينار ،وفقا لظروف االئتمان في
هذه األسواق ،علما أن القوانين
ال ـم ـق ـت ــرح ــة ل ـي ـس ــت عــاجــا
ل ـ ــاخـ ـ ـت ـ ــاالت ال ـه ـي ـك ـل ـي ــة،
وإنما جسر عبور المرحلة
ا ل ــرا ه ـن ــة وأداة لتمكين
الحكومة من التدرج في
اإلصـ ــاح االق ـت ـصــادي

ل ـت ـح ـق ـيــق االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـم ــال ــي
وتـطــويــر اقـتـصــاد ال ــدول ــة على
النحو المطلوب.
وذك ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أنـ ـ ــه تــم
االطالع على كتاب ديوان سمو
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن

الهيئة العامة لالستثمار ،قامت
بـ ـع ــدة إجـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـتــوف ـيــر 800
مـلـيــون دي ـنــار مــن أج ــل تحويل
ال ــروات ــب واالل ـتــزامــات األخ ــرى،
وتتمثل هذه اإلجراءات في:
 السيولة المتوافرة بتاريخ 8يوليو في صندوق االحتياطي
الـ ـع ــام م ــا يـ ـق ــارب  550مـلـيــون
دينار.
 ق ــام ــت ال ـه ـي ـئــة بــالـتـنـسـيــقم ــع ب ـن ــك ال ـكــويــت
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــزي
الستعادة مبلغ
 2 5 0م ـ ـل ـ ـيـ ــو ن
دينار ،وهو جزء
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

وديـعــة قــامــت الهيئة بإيداعها
لدى بنك الكويت المركزي لدعم
االحتياطيات األجنبية للبنك.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن الـ ـه ــدف
مــن الــودي ـعــة اليـ ــزال قــائـمــا فــإن
المحافظ أبدى تفهما وتعاونا
كاملين لتحويل المبلغ.
وب ـي ـن ــت أن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
لالستثمار ترى أن ما قامت به
حتى اآلن هي حلول آنية لتجنب
أي ت ـب ـعــات سـلـبـيــة ق ــد تـتــرتــب
على عدم دفع رواتب المواطنين
لشهر يوليو  ،2021باالضافة
الــى أن ردود األف ـعــال الشعبية
والعالمية في حــال لم يتم دفع
معاشات المواطنين وتأثير ذك
ستكون شديدة الوطأة وسلبية
على سمعة دولة الكويت محليا
وعالميا ،مشيرة الى أن الهيئة
قـ ــد تـ ـك ــون اسـ ـتـ ـط ــاع ــت ايـ ـج ــاد
حل مؤقت لشهر يوليو ،2021
ول ـك ــن ال تـسـتـطـيــع ال ـج ــزم بــأن
هذا العجز لن يتكرر في الشهر
القادم والشهور التالية.
ولفتت الى أن مجلس الوزراء
طــالــب ك ــل ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
باتخاذ اإلجراءات الالزمة ،التي
تتمثل في:
 تـ ـخـ ـفـ ـي ــض الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف م ــنميزانية السنة المالية الحالية
 2022/ 2021بما ال يقل عن 10
في المئة.
 إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ب ـ ــرس ـ ــومال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ورف ـ ــع
قيمتها ،وذلــك وفقا للنصوص
واإلجـ ـ ـ ــراءت ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا في
هذا الشأن.
 رفع كفاءة تحصيل الديونالحكومية المستحقة.
 -ت ـخ ـف ـيــض الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي

تخفيض التصنيف السيادي زاد الفروقات بين  10و 25نقطة أساس
تكلفة االقتراض المحلي ارتفعت بالنسبة إلى «الدولي» ...وخفض التصنيف االئتماني للمؤسسات الحكومية
●

فهد التركي

ك ـشــف وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـلـشــؤون
االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة أن مخاطر
حيازة السندات من قبل المستثمر تصبح أعلى
ع ـن ــد ت ـخ ـف ـيــض ال ـت ـص ـن ـيــف االئ ـت ـم ــان ــي ل ـلــدولــة
المصدرة للسندات الدولية ،وبالتالي سيتطلب
األمر عائدا أعلى للتعويض عن المخاطر اإلضافية.
وعقب التخفيض األخـيــر ،تبين أن الفروقات
قد زادت بين  10و 25نقطة ،أساس وزادت تكلفة
االقـتــراض بشكل بسيط بالنسبة إلــى االقتراض
الدولي ،ويمكن أن يعزى ذلك بشكل أساسي إلى
ّ
تقلب عوائد خزينة الواليات المتحدة األميركية
وقلة التداول على السندات الكويتية ،وسوف تبين
الزيادة في التكلفة الفعلية حسب أحوال األسواق
عند وقت اإلصدار.
وقـ ـ ــال حمـ ـ ــادة في إجابتـ ـ ــه عن س ـ ــؤال الن ــائب
د .عبدالعزيز الصقعبي بشأن التصنيف السيادي
لــدولــة الـكــويــت وأث ــره عـلــى االق ـت ــراض ال ـعــام :إذا
تــم تخفيض التصنيف االئتماني للكويت ،فإن
تــداع ـيــات ه ــذا التخفيض قــد ت ــؤدي إل ــى خفض
التصنيف االئتماني للمؤسسات الحكومية بنفس
القدر أو أكثر ،مما يزيد كلفة االقتراض عليها ،حيث
يعد اإلصدار السيادي معيارا لإلصدارات الجديدة
للمؤسسات الحكومية.

وأكد حمادة أن التصنيف االئتماني السيادي
للكويت ال يزال عند مستويات جيدة مقارنة مع
دول مجلس التعاون لــدول الخليج .لكن مــا هو
مهم أن تشير إليه في هذا المجال هو أن تقارير
وكاالت التصنيف تتضمن بيانا بأسباب تخفيض
هــذا التصنيف ،والـتــي تعزی لتباطؤ فــي تنفيذ
اإلص ــاح ــات الـمــالـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ،وتتضمن
كذلك محاذير من المزيد من التخفيض وما يجب
تحقيقه من ّ
تقدم في مجال اإلصالحات من أجل
إعـ ــادة التصنيف إل ــى مـسـتــويــاتــه الـســابـقــة قبل
التخفيض.
وأضاف :وفي هذا الشأن يود بنك الكويت المركزي
أن يؤكد أهمية التصنيف االئتماني السيادي ،بما
لهذا التخفيض من انعكاسات سلبية على السمعة
المالية للدولة ،وما يترتب على تخفيض التصنيف
مــن آث ــار اقتصادية منها ارتـفــاع تكلفة االقـتــراض
الخارجي ،وزيادة أعباء خدمة الدين العام ،وخفض
ثقة المستثمرين ،وتراجع في االستثمار األجنبي.
وقــال إنــه قد يترتب على تخفيض التصنيف
االئتماني السيادي خفض التصنيف المؤسسات
العاملة في الدولة ،وبشكل خاص ،فإن التصنيف
االئتماني للقطاع المصرفي  -الذي يشکل عصب
النظام المالي في الدولة  -قد يتأثر سلبا أيضا
بالتخفيض االئتماني السيادي ،إذ من المعلوم
أن ال ـب ـنــوك ف ــي ال ـكــويــت تستمد جــانـبــا م ــن قــوة

االستحواذ على «عقار» مستمر
سعر
ً
عند  70فلسا للسهم
 8.5ماليين دينار سيولة نقدية جاهزة لسداد قيمة األسهم
●

محمد اإلتربي

اعـتـبــرت م ـصــادر اسـتـثـمــاريــة ،أن الـعــرض
الـمـقــدم مــن شــركــة ن ــور الـعـقــاريــة لمساهمي
شــركــة عـقــار لــاسـتـثـمــارات الـعـقــاريــة لحملة
األسـهـ ـ ـ ـ ــم مــن كـتـلــة األف ـ ــراد الـمــالـكـيــن لنسبة
 51في المئة ،والمستهدفين لالنضمام إلى
ع ـ ــرض االسـ ـتـ ـح ــواذ اإلل ـ ــزام ـ ــي الـ ـ ــذي قــدم ـتــه
الشركة للمساهمين قائم بــذات السعر الذي
قدمته الشركة.
وقالت المصادر ،إن الشركة ملتزمة بالسعر
ً
ا ل ــذي قدمته وا لـبــا لــغ  70فلسا للسهم حتى
ً
 10أكتوبر المقبل ،الذي يمثل موعدا لنهاية
االنضمام للعرض.
وت ــدي ــر ش ــرك ــة ال ـم ـس ــار لــاس ـت ـث ـمــار مـلــف
االستحواذ اإللزامي المقدم من نور العقارية
إلى مساهمي عقار لالستثمار العقاري.
ويستهدف العرض  121.633مليون سهم

تـمـثــل  51.93ف ــي الـمـئــة ف ــي حـيــن تـمـلــك نــور
ً
العقارية حاليا منفردة  48في المئة.
ً
وتــرصــد نــور العقارية حاليا نحو 8.563
ً
م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار نـ ـق ــدا لـ ـس ــداد ق ـي ـمــة األس ـه ــم
لمصلحة المنضمين للعرض.
ووفق مصادر متابعة لن تكون هناك زيادة
في السعر المقدم للمساهمين عن المستوى
ال ـحــالــي ،ال ــذي تـتـفــاوت ج ــدواه بـيــن مساهم
وآخ ــر حـســب نقطة ام ـتــاك الـسـهــم إذ يوجد
مساهمون لديهم السهم بأسعار منخفضة
ً
ً
ويعتبر السعر المقدم جيدا ومناسبا بالنسبة
لهم.
وت ـش ـيــر ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أنـ ــه مـ ـ ــادام يــوجــد
هامش ربــح على أســاس السعر المقدم فإنه
ً
ً
ً
يعد عرضا نقديا جيدا للمستثمرين.

البنوك الكويتية
ستتأثر مباشرة
بارتفاع تكلفة
اقتراضها
من «العالمية»

تخفيض التصنيف
ً
ّ
ال يشكل خطرا
على ارتفاع كلفة
االقتراض المحلي

تصنيفها االئـتـمــانــي مــن التصنيف االئتماني
السيادي ،األمر الذي يترتب عليه أيضا ،في حال
تخفيض التصنيف االئتماني السيادي مع االتجاه
للمزيد من التخفيض ،أن تتأثر البنوك الكويتية
بشكل مباشر بارتفاع تكلفة اقتراضها من البنوك
العالمية في إطار تعامالتها المالية.
وك ـشــف أن االق ـت ـصــاد الـكــويـتــي مـنـفـتــح على
االقتصاد العالمي في ضوء الحرية االقتصادية
وعدم وجود قيود على التحويالت الخارجية ،األمر
الذي يترتب على تخفيض التصنيف االئتماني
السيادي أبعاد مختلفة على األوضاع االقتصادية
والمالية والمصرفية ،والذي يشكل منطلقا مهما
للتصدي لجميع العوامل التي لها تأثيرات سلبية
على التصنيف االئتماني للكويت.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي أك ــد
لـلـقـيــادة السياسية مـنــذ فـتــرة طــويـلــة وبـصــورة
مستمرة ،ضــرورة الحذر والتحوط من تخفيض
التصنيف االئتماني السيادي للدولة ،نظرا إلى
تأخر اإلصالحات المالية واالقتصادية ،وضعف
المؤسسات ومعايير الحوكمة ،أو تأجيل تمرير
التشريعات المالية الضرورية لمعالجة مشكلة
السيولة الحكومية والتحذير من نضوب صندوق
االحتياطي العام ،وعدم توافر بدائل لتمويل عجز
الموازنة في ظل الصدمة المزدوجة التي ّ
تعرض
لها االقتصاد الكويتي ،المتمثلة بانخفاض أسعار

أخبار الشركات
إعادة تداول أسهم «الهالل»
أعلنت بــورصــة الكويت أنــه تقرر إع ــادة ت ــداول أسهم شركة
ً
أسمنت الهالل (الهالل) اعتبارا من اليوم ،وذلك بعد االنتهاء من
إجراءات تخفيض رأس المال.

استقالة الرئيس التنفيذي من «ريم»
قالت شركة ريم العقارية إن الرئيس التنفيذي ،مشعل المرعي،
ّ
قدم أمس استقالته من منصبه ،على أن يكون آخر يوم عمل له
غدا.

ّ
«المشتركة» توقع عقد تدفق
اآلبار مع «نفط الكويت»

قالت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت إنه تم توقيع عقد
المناقصة الخاصة بأعمال إنشاء خطوط تدفق لآلبار المنتجة
فــي شـمــال الـكــويــت ،والـتــابـعــة لشركة نفط الـكــويــت بمبلغ 3.6
ماليين دينار ،بمدة تنفيذ  24شهرا.

النفط واالنعكاسات االقتصادية السلبية لجائحة
فيروس كورونا.
وأض ــاف أن السبيل الــوحـيــد للمحافظة على
التصنيف وتحسينه يتطلب التقدم بخطة واضحة
لإلصالحات الهيكلية ووضعها موضع التنفيذ،
وذل ــك لكي تطمئن وك ــاالت التصنيف العالمية
إلــى جدية الــدولــة فــي تبني اإلصــاحــات المالية
واالقتصادية المنشودة واستدامة الوضع المالي
للدولة.
وقال إن تخفيض التصنيف االئتماني السيادي
ال شك له آثــار على تكلفة الدين العام (االقتراض
الـ ـخ ــارج ــي) ،ن ـظ ــرا ل ـعــاقــة االرت ـ ـبـ ــاط فـيـمــا بين
المخاطر وتكلفة التمويل ،وأنه من غير المعلوم أثر
ذلك على تكلفة االقتراض بالنسبة للكويت ،ولربما
يترتب ارتـفــاع فــي هــذه التكلفة فــي حــال استمر
تخفيض التصنيف االئتماني السيادي للكويت،
واألمر يعتمد أيضا على أوضاع السيولة العالمية.
من جهة أخــرى ،يرى بنك الكويت المركزي أن
ّ
تخفيض التصنيف االئتماني السيادي قد ال يشكل
مخاطر تتعلق بارتفاع تكلفة االقتراض المحلى،
لكونها ترتبط بهيكل أسـعــار الـفــائــدة المحلية
والسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي.
وق ــال إن أث ــر تخفيض التصنيف االئـتـمــانــي
السيادي على تكلفة االقتراض الحكومي ينطبق
أيضا على تكلفة اقتراض المؤسسات الحكومية.

«وربة ت» ّ
تعين
مدير تداول محلي
وأسهم خزينة
عـيـنــت شــركــة ورب ــة للتأمين
أحـمــد معرفي فــي وظيفة مدير
التداول المحلي وأسهم الخزينة،
وذلك اعتبارا من األحد المقبل.

جميع المعارض والمؤتمرات
المحلية والخارجية بنسبة
 50ف ــي ال ـم ـئــة م ــن الـمـعـتـمــد
بميزانية .2022/2021
 ت ـخ ـف ـي ــض الـ ـمـ ـش ــارك ــةبالتدريب الخارجي والمحلي
لكافة الجهات الحكومية إال
المرتبط بمتطلبات العمل.
 ت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض ا ل ـ ـم ـ ـه ـ ـمـ ــاتال ــرسـ ـمـ ـي ــة ب ـن ـس ـب ــة  50فــي
المئة من المعتمد بميزانية
.2022/2021
 ت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض األ بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاثوال ـ ــدراس ـ ــات واالس ـت ـش ــارات
ب ـن ـس ـب ــة  50ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
المعتمد بالميزانية.
 تخفيض عقود الخدماتغير األساسية بنسبة  50في
المئة من المعتمد بميزانية
( 2022/2021نـظــافــة ،حماية
وأمـ ـ ـ ـ ـ ــن ،ادخـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـبـ ـي ــان ــات
والطباعة ،مراسلين وفندقة،
ض ـي ــاف ــة وح ـ ـفـ ــات وهـ ــدايـ ــا،
اعالنات ودعاية ...إلخ).
 ت ـ ـ ــر تـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب أو ل ـ ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـ ـ ــاتالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع االن ـ ـش ـ ــائ ـ ـي ـ ــة
والـ ـتـ ـع ــاق ــدات وت ــأج ـي ــل غـيــر
الضروري منها.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إن
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء أكـ ـ ــد عـلــى
ج ـم ـيــع ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
بالتنسيق مع وزارة المالية،
ب ـ ـشـ ــأن ت ـن ـف ـي ــذ ال ـت ـك ـل ـي ـف ــات
الواردة ،على أن تتولى وزارة
المالية موافاة مجلس الوزراء
بالمعوقات التي قد تعترض
تطبيق اإلجـ ــراء ات السابقة،
وال ـ ـج ـ ـهـ ــات غـ ـي ــر ال ـم ـل ـت ــزم ــة
بتنفيذها.

رفض مشاريع
«التطبيقي»
في صباح األحمد
أرج ــع وزي ــر الـمــالـيــة وزيــر
الــدولــة للشؤون االقتصادية
واالس ـت ـث ـمــار خـلـيـفــة حـمــادة
س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــب رف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ت ـخ ـص ـي ــص 146.159.022
ً
دي ـ ـ ـنـ ـ ــارا ك ـم ـي ــزان ـي ــة إلنـ ـش ــاء
مشروع فروع لكليات الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـتــدريــب والـتـعـلـيــم
التطبيقي فــي مدينة صباح
األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد إلـ ـ ـ ـ ــى «األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي تـمــر بها
الحالة المالية للدولة والتي
تـ ـ ـف ـ ــرض ت ـ ـضـ ــافـ ــر الـ ـجـ ـه ــود
الـحـكــومـيــة الت ـخــاذ الـتــدابـيــر
الـ ـ ـف ـ ــوري ـ ــة ل ـم ـع ــال ـج ــة ن ـقــص
الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـم ــال ـي ــة وتــرش ـيــد
اإلنفاق العام بالميزانية».
وق ــال ح ـمــادة ،فــي إجابته
ع ـ ــن سـ ـ ـ ــؤال ل ـل ـن ــائ ــب مـحـمــد
ا ل ـ ـ ـحـ ـ ــو ي ـ ـ ـلـ ـ ــة ،إن م ـ ـيـ ــزا ن ـ ـيـ ــة
«ال ـ ـ ـت ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــي» تـ ـتـ ـضـ ـم ــن
اع ـت ـم ــادات ب ـ ـ 146.479.000
دينار ضمن اعتمادات السنة
ا ل ـم ــا ل ـي ــة  2022/2021ل ـ ـ 20
ً
ً
ً
مـشــروعــا إنـشــائـيــا تعليميا،
ً
ً
مؤكدا أن ذلك يأتي حرصا من
ال ــوزارة على استمرار العمل
بــالـمـشــاريــع الـتـعـلـيـمـيــة بما
يحقق أهدافها الجليلة.

«الصلبوخ» تستحوذ على «التعمير»
مقابل  2.6مليون دينار
وقعت شركة الصلبوخ التجارية على اتفاقية لالستحواذ
على شركة التعمير الخليجي العقارية بقيمة إجمالية 2.62
مليون دينار.
وبينت أنــه ال يوجد أثــر مالي فــي بيان األرب ــاح والخسائر،
وسيتم تجميع البيانات المالية للشركة ضمن البيانات المالية
بالربع الرابع لعام  ،2021وبعد االنتهاء من إجراءات االستحواذ.

البورصة :استمرار تداول «المدرجة» في حاالت تخفيض رأس المال
عممت بورصة الكويت الى الشركات المدرجة
والوسطاء المرخصين والشركات المتقاعدة مع
البورصة لتقديم خدمة الـتــداول االلكتروني ،أنه
تقرر استمرار تداول الشركات المدرجة في حاالت
تخفيض رأس الـمــال ،وعليه لــن يتم وقــف تــداول
ال ـشــركــة ال ـمــدرجــة ف ــي ح ــال تـخـفـيــض رأسـمــالـهــا
ً
اعتبارا من تاريخ  .2021 /11 /14وأوضح التعميم
رقــم  2لسنة  2021وعـمــا بنص الـمــادة  25-4من
قواعد البورصة واالتفاقيات المبرمة مع الوسطاء
المرخصين والشركات التي ّ
تقدم خدمة التداول
اإللكتروني ،فــإن البورصة تصدر تعليماتها الى

الوسطاء المرخصين والشركات التي تقدم خدمة
ال ـت ــداول اإلل ـك ـتــرونــي ب ـض ــرورة تـحــديــث األنـظـمــة
التقنية والفنية الخاصة بها ،بما يتوافق مع هذا
التعميم ،بحيث تظهر أرصدة العمالء لديها بعد
تخفيض رأسمال الشركة المدرجة في ضوء إعالن
الشركة المعنية عن استحقاقات األسهم ،وتلفت
البورصة الى ضرورة التنسيق مع الشركة الكويتية
للمقاصة بهذ الشأن ،وبناء عليه ستطبق الشركة
ً
الكويتية للمقاصة قواعدها اعتبارا من التاريخ
المشار اليه أعاله على حاالت اإلخفاق التي قد تنشأ
بسبب تخفيض رأس المال.
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«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيفات «الخليج للتأمين»
مع ترقية النظرة المستقبلية إلى إيجابية
توقعت «ستاندرد آند بورز»
أن تصبح «الخليج للتأمين»
بعد استكمال صفقة
االستحواذ ودمج عمليات
شركة أكسا في منطقة الخليج
من بين أكبر  3شركات تأمين
رائدة في المنطقة بإجمالي
أقساط مكتتبة يصل إلى 2.3
مليار دوالر.

أعـ ـلـ ـن ــت م ـج ـم ــوع ــة ال ـخ ـل ـيــج
للتأمين تثبيت وكالة التصنيف
االئ ـت ـمــانــي الـعــالـمـيــة سـتــانــدرد
آنـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ــورز تـ ـصـ ـنـ ـي ــف الـ ـ ـق ـ ــوة
ا لـمــا لـيــة والتصنيف االئتماني
للمجموعة على المستوى «»-A
مع تعديل النظرة المستقبلية من
التطويرية إلى اإليجابية.
وتعكس النظرة المستقبلية
اإليـجــابـيــة وج ـهــة نـظــر الــوكــالــة
ب ـشــأن صـفـقــة االس ـت ـح ــواذ على
عمليات شركة أكسا في منطقة
ال ـخ ـل ـي ــج حـ ـي ــث تـ ــراهـ ــا خ ـط ــوة
تحولية بالنسبة للمجموعة.
وجـ ـ ـ ـ ــاء تـ ـثـ ـبـ ـي ــت ال ـت ـص ـن ـي ــف
وت ـع ــدي ــل ال ـن ـظ ــرة الـمـسـتـقـبـلـيــة
بعد استكمال «الخليج للتأمين»
بنجاح صفقة االسـتـحــواذ على
عمليات شركة أكسا في منطقة
ا لـخـلـيــج بمبلغ  474.75مليون
دوالر ب ـ ـعـ ــد ا لـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
الـمــوافـقــات التنظيمية الــازمــة،
إل ــى جــانــب اسـتـكـمــالـهــا بنجاح
ً
أيضا زيادة رأس المال بقيمة 50
مليون دينار.

«بوبيان» يطلق برنامج
«مكافآت بوبيان» بحلة جديدة
أعلن بنك بوبيان إطالق
نسخة جديدة من برنامجه
«م ـك ــاف ــآت ب ــوب ـي ــان» ،ال ــذي
يـ ـق ــدم ل ـع ـمــائــه مـجـمــوعــة
مـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــزايـ ـ ــا
وال ـم ـك ــاف ــآت ال ـق ـ ّـي ـم ــة ،عند
استخدام بطاقات بوبيان
االئـتـمــانـيــة داخ ــل الكويت
أو خ ــارجـ ـه ــا ،وم ـ ــن خ ــال
الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــوق ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـمـ ــواقـ ــع
اإللكترونية.
وقــال المدير التنفيذي
في إدارة البطاقات يوسف
الماجد« :فخورون بإطالق
بــرنــامــج م ـكــافــآت بــوبـيــان
الجديد ،الذي يعد األفضل
فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،مـ ـ ــن ح ـيــث
م ـس ـت ــوى وتـ ـن ــوع ال ـم ــزاي ــا
الخاصة بجمع واستبدال
ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج ع ـن ــد
استخدام عمالئنا لمختلف
البطاقات االئتمانية».
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـم ــاج ــد أن ــه
ي ـم ـكــن ل ـل ـع ـم ـيــل اس ـت ـب ــدال
ال ـن ـقــاط ب ــاس ـت ــرداد نـقــدي،
وأمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــة،
وح ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوزات ط ـ ـ ـيـ ـ ــران مــن
شركات عديدة ،واستئجار
السيارات ،وحجز الفنادق،
باإلضافة إلى قسائم شراء
إل ـك ـت ــرون ـي ــة م ـم ـي ــزة تـضــم
أنشطة ترفيهية ،واأللعاب،
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازل وال ـ ـ ـحـ ـ ــدائـ ـ ــق،
والمطاعم واإللكترونيات،

يوسف الماجد

ً
مؤكدا توفير ميزة جديدة
ل ـل ـبــرنــامــج وهـ ــي إمـكــانـيــة
ج ـم ــع م ـب ـل ــغ مـ ــن ال ـب ـطــاقــة
ونقاط البرنامج لالستبدال
م ــن م ـج ـمــوعــة واس ـع ــة من
المكافآت.
وأضـ ــاف أن «الـبــرنــامــج
يتميز بالمرونة والتنوع
فــي االخـتـيــار ،حيث يمكن
ل ـل ـع ـم ـيــل اآلن االسـ ـتـ ـف ــادة
ب ـش ـك ــل س ـه ــل وسـ ــريـ ــع بــه
مــن خ ــال تطبيق بوبيان
ل ـل ـه ــوات ــف ال ــذكـ ـي ــة او مــن
خـ ـ ــال ال ـم ـس ــاع ــد ال ــرق ـم ــي
(مـســاعــد) ،ال ــذي ال يحتاج
الى تسجيل ،فجميع عمالء
البنك من حاملي البطاقات
االئ ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ــؤهـ ـ ـل ـ ــون
للدخول في البرنامج بشكل
تلقائي».

واعتبرت «ستاندرد آند بورز»
أن ال ـن ـج ــاح ف ــي دمـ ــج عـمـلـيــات
شركة أكسا سيعزز بشكل قوي
ال ـم ــرك ــز ال ـت ـنــاف ـســي لـمـجـمــوعــة
ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـتــأم ـيــن فـ ــي مـنـطـقــة
الشرق األوســط وشمال إفريقيا
وملف مخاطر األعمال اإلجمالي،
وهو األمــر الــذي سوف يمنحها
ً
ً
ً
تــوسـعــا وتـنــوعــا جغرافيا أكبر
فــي أس ــواق التأمين الـتــي تتسم
بـ ــال ـ ـقـ ــوة إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ت ـح ـس ـيــن
ال ـ ـجـ ــودة االئ ـت ـم ــان ـي ــة لـمـحـفـظــة
ّ
المجمعة للمجموعة.
االستثمار
كما رأت الوكالة أنه باستكمال
ال ـم ـج ـمــوعــة زيـ ـ ــادة رأس ال ـمــال
بقيمة  50مليون دينار تكون قد
أزالت الضغط الفوري على معدل
كفاية رأس المال والرافعة المالية
الناتجة عن عملية االستحواذ.
وتــوقـعــت الــوكــالــة أن تصبح
«الخليج للتأمين» بعد استكمال
صفقة االستحواذ ودمج عمليات
شركة أكسا في منطقة الخليج
مــن بـيــن أكـبــر  3شــركــات تأمين
رائ ـ ـ ــدة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة بــإج ـمــالــي

أق ـس ــاط مـكـتـتـبــة يـصــل إل ــى 2.3
مليار دوالر ،حيث سيؤدي ذلك
إلــى تقليل مخاطر الـتــركــز على
شركتها األساسية في الكويت.
كـمــا سـيـعــزز ذل ــك مـلــف مخاطر
األع ـم ــال اإلج ـمــالــي للمجموعة
وخفض نسبة األعمال في الدول
ذات مخاطر الصناعة العالية.
وبـ ـه ــذا الـ ـص ــدد ،قـ ــال ال ـمــديــر
التنفيذي للمجموعة لالتصال

بحضور الفت فاق المئة مشارك عقد مركز
الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة
وصناعة الكويت ،أمس األول ندوة افتراضية
 عـ ــن ب ـع ــد ع ـب ــر ب ــرن ــام ــج  ،ZOOMب ـع ـنــوانالنموذجي»،
«مستجدات قانون األونسيترال
ّ
واتسمت بالنقاش القانوني والـحــوار البناء
بين المشاركين والمحاضرين.
وشـ ـ ـه ـ ــدت ال ـ ـن ـ ــدوة مـ ـش ــارك ــة الـ ـع ــدي ــد مــن
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن الـ ـق ــان ــونـ ـيـ ـي ــن وال ـم ـح ــام ـي ــن
وال ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن بـ ــال ـ ـقـ ــانـ ــون وال ـم ـف ـك ــري ــن
واالقتصاديين سواء في إدارت الدولة المختلفة
أو فــي الـقـطــاع ال ـخــاص ،الــذيــن حــرصــوا على
ّ
طرح المحاور الرئيسية التي تتعلق بموضوع
ً
ال ـن ــدوة وخ ـصــوصــا ال ـت ـجــارب الــدول ـيــة بـهــذا
الشأن.
وق ـ ــال ع ـب ــدال ــوه ــاب م ـح ـمــد ال ـ ـ ــوزان رئـيــس
مجلس إدارة المركز ،إن هذه الندوة تأتي في
إطار البرنامج الثقافي الذي أعده المركز لهذا
ً
العام انطالقا من دوره في نشر ثقافة التحكيم
والتوعية بأهمية حل المنازعات الناشئة عن
المعامالت التجارية داخل الكويت وخارجها،
ً
تعتبر
خصوصا أن معظم التشريعات الحديثة ّ
التحكيم من الوسائل البديلة والمهمة لفض
الـنــزاعــات كوسيلة اختيارية ت ــزداد أهميتها

«بيتك» يفتتح النسخة السابعة من برنامج «فرصة»
افتتح بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـتــك) الـنـسـخــة الـســابـعــة من
برنامج «فــرصــة» ،الــذي صممه
الـبـنــك لـيـضــم أب ــرز الكويتيين
المتفوقين وأوائ ــل الخريجين
ف ـ ـ ــي أقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
بالجامعات المحلية والدولية.
وسيستمر ا لـبــر نــا مــج حتى
يناير  ،2022ويتضمن دورات
تـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة مـ ـكـ ـثـ ـف ــة وش ــامـ ـل ــة
ع ـل ــى أح ـ ـ ــدث مـ ــا وصـ ـل ــت إل ـيــه
ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
وتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــاتـ ـه ــا ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـج ــال
الـ ـمـ ـص ــرف ــي ،ك ـم ــا ي ـس ــاه ــم فــي
تطوير قدرات المتدربين الذاتية
لـتــوظـيـفـهــا ف ــي خ ــدم ــة «بـيـتــك»
وعمالئه.
وخـ ـ ــال ك ـل ـم ـتــه ف ــي اف ـت ـتــاح
الـبــرنــامــج ،أكــد رئـيــس الـمــوارد
البشرية للمجموعة في «بيتك»
زيــاد العمر ،أهمية صنع فارق
في العمل ،الفتا الى ان «بيتك»
حريص على دعــم كل مبادرات
الموظفين االبتكارية.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـع ـم ــر أن الـبـيـئــة
الـ ـتـ ـنـ ــافـ ـس ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـصـ ـن ــاع ــة
ّ
المصرفية تحتم على الموظفين
خلق ميزات تنافسية تجعل من
«بيتك» الوجهة األولى للعمالء،
وت ـعــزز ص ــدارت ــه فــي الـخــدمــات
الـمــالـيــة الـمـبـتـكــرة والـمـتــوافـقــة
مع احكام الشريعة االسالمية،
مؤكدا أن «بيتك» يواصل جهوده
في توفير جميع االدوات الالزمة
لـ ـت ــرجـ ـم ــة االف ـ ـ ـكـ ـ ــار االبـ ــداع ـ ـيـ ــة
لموظفيه الى واقع عبر تصميم
خــدمــات ومنتجات مــن شأنها
ان تضيف قيمة لتجربة العميل

«الوطني» يدعم الطلبة في موسم عودة
المدارس بمستشفاه التخصصي لألطفال

جانب من الزيارة
يلتزم بنك الكويت الوطني بــأداء مسؤوليته
تجاه المجتمع ،وفي هذا اإلطار وبمناسبة موسم
ال ـعــودة إل ــى ال ـم ــدارس ،ق ــدم الـبـنــك المستلزمات
الدراسية هذا العام للطلبة من مرتادي مستشفى
ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ال ـت ـخ ـص ـصــي ل ــأط ـف ــال،
وذلــك بالتعاون مع كل من بيت عبدالله لرعاية
األطفال ،والجمعية الكويتية لرعاية األطفال في
المستشفى.
ومنح البنك الطلبة مــن مــرتــادي المستشفى
حقيبة مــدر سـيــة تحتوي على كــل المستلزمات
المدرسية المتنوعة ،والتي تختلف على حسب
الفئة العمرية.
ً
وحــرصــا مــن البنك على اتـبــاع كــل اإلج ــراء ات
التي تحفظ سالمة األطفال ،فقد تم تعقيم جميع
الـحـقــائــب وكــذلــك األدوات الـمــدرسـيــة بــداخـلـهــا،
إضافة إلى االلتزام بكل قواعد التباعد أثناء تسليم
األطـفــال للحقائب ،وتعليمات إدارة المستشفى
في ذلك الشأن.
والقت المبادرة إشادة من أسر األطفال ،الذين
أعربوا عن سعادتهم بمبادرات البنك المتواصلة
في كل المناسبات ،للترفيه عن األطفال من نزالء
المستشفى والمترددين عليه.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،قــالــت مـســؤولــة الـعــاقــات
ال ـعــامــة ف ــي ال ـب ـنــك ،جـ ــوان الـعـبــدالـجـلـيــل« :نعتز
ً
بمشروع المستشفى ،ونسعى دا ئـمــا لمواصلة
تقديم المساهمات التي تعزز دورهــا في تقديم
الــدعــم الـمـعـنــوي لــأطـفــال إل ــى جــانــب الـخــدمــات
الصحية المتميزة» .وأضافت العبدالجليل« :نسعد

خالد السنعوسي

المؤسسي وعالقات المستثمرين
خالد السنعوسي « :نحن سعداء
بتثبيت التصنيف مــع النظرة
المستقبلية المعدلة لإليجابية
من قبل وكالة ستاندرد آند بورز،
والـ ـ ــذي ج ــاء بـفـضــل إطـ ــار عمل
إدارة مخاطر المؤسسة الشامل
والراسخ مع األدوات والتقنيات
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،الـ ـت ــي ت ـس ــاع ــد فــي
تـ ـح ــدي ــد الـ ـمـ ـخ ــاط ــر وق ـي ــاس ـه ــا
وإدارت ـ ـهـ ــا بـشـكــل م ـنــاســب على
مستوى المجموعة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـسـ ـنـ ـع ــوس ــي أن
«اس ـت ـك ـمــال صـفـقــة االس ـت ـح ــواذ
عـلــى شــركــة أك ـســا وزيـ ــادة رأس
ال ـمــال بـنـجــاح ،يـعـكـســان بشكل
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـن ــاج ــح
الس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـم ـج ـمــوعــة ،إذ
نسعى جاهدين الستكشاف نهج
مبتكر للمجموعة لتوفير تجربة
مثيرة للعمالء من خالل العروض
ذات المستوى العالمي مع وجود
عالمة تجارية قوية وموحدة لـ
 GIGعبر األســواق التي نتواجد
فيها مباشرة».

مركز «التحكيم التجاري» ينظم ندوة
«مستجدات قانون األونسيترال النموذجي»

بما تحققه مبادراتنا مــن نتائج إيجابية ليس
ً
فـقــط عـلــى صعيد حـيــاة الـمــرضــى ،وإن ـمــا أيـضــا
على ذويـهــم ،وعلى فريق العمل فــي المستشفى
على حد سواء».
وأكــدت مواصلة البنك تقديم النموذج الرائد
ف ــي تـحـمــل ال ـمــؤس ـســات ال ـك ـب ــرى لـمـســؤولـيـتـهــا
المجتمعية على أكمل وجه ،واستمرار مساهماته
الدائمة على كــل المستويات لالرتقاء بالرعاية
الـصـحـيــة ،وذل ــك مــن خ ــال الـعــديــد مــن األنـشـطــة
وال ـم ـســاه ـمــات وف ــي م ـقــدم ـت ـهــا ،مـسـتـشـفــى بنك
الكويت الوطني التخصصي لألطفال.
ويـ ـس ــاه ــم «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» فـ ــي دعـ ـ ــم م ـس ـت ـش ـفــاه
التخصصي لألطفال من خالل مواصلة االستثمار
فــي تطوير كــل وحــداتــه ،ورعــايــة جميع أنشطته
التي تتجاوز الخدمات العالجية إلى العديد من
األنشطة التي تساهم في التخفيف عن المرضى
وأسرهم.
وفي إطار استراتيجية مستشفى بنك الكويت
لتحقيق الرعاية المتكاملة للمرضى تضع إدارة
الـمـسـتـشـفــى رف ــاه ـي ــة ال ـط ـفــل واألسـ ـ ـ ــرة كــرك ـيــزة
أســاسـيــة ضـمــن بــرامـجـهــا الـعــاجـيــة وخدماتها
الصحية ،إذ ينظم المستشفى العديد من األنشطة
المختلفة لضمان التواصل المستمر مع المرضى
وعائالتهم ،لرفع مستويات الرضا عند المرضى
وتشجيعهم على االخـتــاط ،وصــرف ذهنهم عن
آالم العالج.

وبـ ـ ـي ـ ــن أن هـ ـ ـ ــذه الـ ـم ــرحـ ـل ــة
ً
تتطلب ك ـفــاء ات ونـخـبــا ق ــادرة
عـلــى التفكير بعقلية اال بـتـكــار
لـمــواصـلــة الـتـطــويــر واالنـتـقــال
لمستويات جــديــدة فــي التميز
ف ــي طـ ــرح ال ـخ ــدم ــات وتـسـهـيــل
اج ـ ــراء ات الـعـمــل الـتــي تنعكس
بـنـهــايــة ال ـم ـطــاف ع ـلــى تـجــربــة
العميل وتعزز مستويات الرضا
لديه.

برنامج «فرصة»
زياد العمر

جمال المنيخ

عبر تسهيل االجراءات وتوفير
الـخــدمــات الــرقـمـيــة الـتــي تتسم
بــال ـســرعــة وال ـس ـهــولــة واالمـ ــان
وأعلى مستويات الجودة.
وأشار إلى أن «بيتك» يحرص
على أن يكون برنامج «فرصة»
مـتـنــوعــا وغ ــزي ــرا بـمـحــاضــراتــه
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ،وورش ال ـع ـم ــل،
والمشاريع التقنية العملية التي
يتم تنفيذها ،الى جانب تعريف
المتدربين على أساليب التحول
الرقمي للمؤسسات العالمية.
وأعــرب العمر عن فخره بأن
«بيتك» يدعم ويوفر كل الظروف
ل ـت ـعــزيــز ث ـق ــاف ــة وب ـي ـئ ــة الـعـمــل
االبداعية المحفزة ،مؤكدا أهمية
ال ـم ــرون ــة وال ــرش ــاق ــة ف ــي األداء
ضمن ثقافة التغيير واالبتكار.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،شـ ـ ــدد ال ـم ــدي ــر
الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي لـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
المعلومات فــي «بـيـتــك» ،جمال
ال ـم ـن ـ ّـي ــخ ،ع ـل ــى أه ـم ـي ــة رق ـم ـنــة
العمليات المصرفية لما لذلك

من أهمية في تسهيل الخدمات
وتسريعها وإتاحتها للعمالء
على مدار الساعة ومن أي مكان،
إل ـ ــى ج ــان ــب دور ال ــرق ـم ـن ــة فــي
خفض المصاريف التشغيلية،
وك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــي ت ـق ـل ـي ــل االخ ـ ـطـ ــاء
ال ـن ــات ـج ــة ع ــن ال ـع ـم ـل ـي ــات غـيــر
المؤتمتة (اليدوية).
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـنـ ّـيــخ ف ــي كلمة
وجـ ـهـ ـه ــا لـ ـمـ ـت ــدرب ــي ب ــرن ــام ــج
«ف ـ ــرص ـ ــة» خـ ـ ــال االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح أن
«بيتك» حرص على استقطابكم
لــال ـت ـحــاق ب ـبــرنــامــج «ف ــرص ــة»
النـ ـك ــم ن ـخ ـب ــة ال ـخ ــري ـج ـي ــن فــي
ج ــام ـع ــات ـك ــم ،وي ـط ـم ــح «ب ـي ـتــك»
ليلمس اسهاماتكم ،السيما أن
البنك قطع اشواطا في مرحلة
التحول الرقمي بــروافــده التي
ت ـش ـم ــل الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي
والبلوكتشين واألمن السيبراني
والبيانات السحابية ،والتعاون
مــع شــركــات ال ـ ـ  Fintechوغير
ذلك.

«وربة» ينضم إلى برنامج ماستركارد
العالمي «ديجيتال فيرست»
أعلن بنك وربة انضمامه
إلـ ـ ـ ــى ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج «ديـ ـجـ ـيـ ـت ــال
فيرست» ،الذي أطلقته شركة
مــاسـتــركــارد ،الــرائــدة عالميا
في تكنولوجيا المدفوعات،
ل ـي ـص ـبــح ب ــذل ــك أول شــريــك
مـعـتـمــد ل ـه ــذا ال ـب ــرن ــام ــج في
ال ـ ـكـ ــويـ ــت .ويـ ــأتـ ــي ان ـض ـم ــام
«وربــة» لهذا البرنامج ضمن
استراتيجية البنك الرقمية،
ال ـت ــي ت ـط ـمــح ل ـت ـقــديــم حـلــول
مصرفية ،رقمية يكون فيها
البنك أقرب لعمالئه.
وق ــال رئ ـيــس المجموعة
الــرق ـم ـيــة ف ــي «ورب ـ ـ ــة» محمد
ا ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــف ،إن ب ـ ــر ن ـ ــا م ـ ــج
«ديجيتال فيرست» ُ
سيتيح
خ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــات
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
للمستهلكين بشكل ف ــوري،
مــن خ ــال تطبيق الـخــدمــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـه ــات ــف
المحمول ،مثل عملية تقديم
الـ ـطـ ـلـ ـب ــات عـ ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت،
واإلصـ ـ ـ ــدار الـ ـف ــوري لـبـطــاقــة
ب ـ ــدون رقـ ــم ب ـطــري ـقــة رق ـم ـيــة،
وال ـقــدرة على عــرض بيانات
البطاقة الرقمية ،والــوصــول
إل ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
ال ـم ـم ـيــزات ،وال ـف ــوائ ــد بشكل
آمن تماما.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـش ـ ــري ـ ــف أن
انـ ـضـ ـم ــام «وربـ ـ ـ ـ ــة» إلـ ـ ــى ه ــذا
البرنامج سيمكنه من تقديم
بـ ـط ــاق ــات جـ ــديـ ــدة ل ـع ـمــائــه
وال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل الـ ـمـ ـص ــرف ــي مــع
البنك بشكل رقمي ،والشروع
بـ ــرح ـ ـل ـ ـت ـ ـهـ ــم الـ ــاتـ ــام ـ ـس ـ ـيـ ــة
عـ ـل ــى الـ ـ ـف ـ ــور دون ال ـح ــاج ــة
إلـ ــى زي ـ ــارة أي ف ـ ــرع ،مــؤكــدا
أن ال ـب ـن ــك اس ـت ـك ـمــل بـنـجــاح
معايير «ديجيتال فيرست»
م ــن م ــاس ـت ــرك ــارد ،ع ـبــر جعل
ً
ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة ق ـ ـنـ ــاة

وت ـت ـض ـمــن ب ــرام ــج «ف ــرص ــة»
ال ـت ــي يـطـلـقـهــا «ب ـي ـت ــك» بـشـكــل
دوري ،دورات تدريبية متقدمة
بــأســال ـيــب تـعـلـيـمـيــة مـخـتـلـفــة،
كما تشمل رحــات ابتعاث الى
سـيـلـيـكــون ف ــال ــي ،وورش عمل
وزي ــارات ميدانية ألب ــرز وأكبر
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
العالمية مـثــل مــايـكــروســوفــت،
وغوغل ،وآبــل ،وريبل ،وغيرها
مــن عمالقة التكنولوجيا ،الى
ج ــان ــب زيـ ـ ــارة م ـخ ـت ـبــرات اكـبــر
الجامعات االميركية المتقدمة
في دراسات التحول الرقمي مثل
جامعة بيركلي في كاليفورنيا،
وكــذلــك زي ــارات ميدانية لمركز
االب ـت ـكــار ف ــي سـيـلـيـكــون فــالــي،
ولعدد من المؤسسات العالمية
وشركات الـ  FinTechالمرموقة،
باالضافة الــى زي ــارات ميدانية
ال ـ ـ ــى «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك -تـ ــرك ـ ـيـ ــا» الـ ــرائـ ــد
رق ـم ـيــا ل ـل ـت ـعــرف ع ـلــى خــدمــات
مــراكــز ابـحــاث وابـتـكــار «بيتك-
تــركـيــا» ضـمــن فــريــق مــن مئات
المهندسين.

ّ
بشكل ُمــطــرد لما آللـيــات التحكيم مــن توافق
عربي وعالمي.
وألقى المحاضرون الضوء على مستجدات
ً
ال ـت ـح ـك ـي ــم عـ ـم ــوم ــا م ـت ـط ــرق ـي ــن إل ـ ــى ال ـت ـح ـك ـيــم
اإللكتروني والعقبات التي تواجهه والمعالجات
التشريعية لضمان فعاليته مقارنة مع بعض
ً
ال ـ ـ ــدول ،ف ـض ــا ع ــن س ــرده ــم لـبـعــض ال ـت ـجــارب
وإجراء مقارنات عليها ،كما استعرضوا نماذج
تشريعات التحكيم بمنطقة الخليج واستلهام
قانون األونستيرال مع إضافة الرؤية المحلية
للمشرع ،إضافة إلى عرضهم للنموذج البحريني
حيث طبق المشرع ذلك القانون كما هو.
بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك انـ ـطـ ـلـ ـق ــوا ب ــاسـ ـتـ ـع ــراض ت ـجــربــة
الـمـشــرع فــي كــل مــن قـطــر واإلمـ ـ ــارات مــن خــال
أربع زوايا هي الثوابت واالستحداث واالبتكار
والطموحات.
وأفــاد المحاضرون بهذه الندوة بأن البيئة
ً
اإللكترونية أحدثت آثارا واسعة على العالقات
الـقــانــونـيــة بـيــن األف ـ ــراد ،كـمــا أثـ ــارت جـمـلــة من
الـتـحــديــات والـمـشــاكــل القانونية الـتــي تتطلب
ً
ً
ً
ً
تنظيما قــا نــو نـيــا متخصصا و عــا جــا يتعلق
في مجمله بإعادة تقييم جادة للقواعد القائمة
لتتواءم مع الطبيعة الخاصة لتطبيقات العصر
الرقمي.

«الخليج» يعلن الرابح الثامن في
السحب الشهري لحساب الراتب
أج ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـنـ ــك الـ ـخ ـل ـي ــج
ال ـس ـحــب ال ـش ـهــري الـثــامــن
لحساب الــراتــب ،عــن شهر
أغسطس ،وكــان الـفــوز من
نصيب العميل المحظوظ
ضاري علي عقلة العنزي،
الذي فاز بجائزة  12ضعف
الراتبُ .
وعقد السحب أمس
األول فــي الـمـقــر الرئيسي
ل ـب ـنــك ال ـخ ـل ـي ــج ،ب ـح ـضــور
وإشـ ــراف ممثل مــن وزارة
التجارة والصناعة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة
لــأفــراد فــي الـبـ ًنــك ،محمد
الـ ـقـ ـط ــان ،م ـه ـن ــئ ــا ال ـف ــائ ــز:
«ن ـ ـ ـبـ ـ ــارك ل ـل ـس ـي ــد ضـ ـ ــاري
(الفائز الثامن من حساب
الراتب هذا العام) ،ونتمنى
ال ـ ـحـ ــظ الـ ــوف ـ ـيـ ــر ل ـل ـج ـم ـيــع
ف ــي ال ـس ـحــوبــات الـشـهــريــة
المقبلة ،إضافة إلى السحب
السنوي الكبير على جائزة
الـكـبــرى وه ــي  100ضعف
الــراتــب! حساب الراتب من
بنك الخليج هــو الحساب
الــوحـيــد فــي الـكــويــت الــذي
ّ
يقدم هذه الجوائز النقدية
لمكافأة عمالئه ،إلى جانب
ع ـ ــروض خ ــاص ــة مصممة
حسب حاجة العميل».
أن ب ـن ــك الـخـلـيــج
ي ــذك ــر ً
ق ـ ـ ّـدم ع ــروض ــا م ـط ــورة من
حساب الراتب للعمالء لعام
 ،2021حيث يمكن للعميل

محمد القطان

االخـ ـتـ ـي ــار ب ـي ــن ال ـح ـصــول
ع ـلــى ج ــائ ــزة ن ـقــديــة تصل
إلى  300دينار ،أو الحصول
على قرض من دون فوائد،
وعـ ـل ــى بـ ـط ــاق ــة ائ ـت ـمــان ـيــة
مـجــانـيــة ،وذل ــك للعاملين
ف ــي ال ـق ـطــاع ـيــن الـحـكــومــي
والخاص .كما يقدم البنك
ً
عــروضــا خاصة للعاملين
ً
تقديرا
في الصفوف األولى
لـجـهــودهــم الـمـسـتـمــرة في
مواجهة فيروس كورونا.

يختتم فعاليات
العلمي
المركز
ً ً
«كن محاورا علميا» برعاية «برقان»

محمد الشريف

أساسية للعمليات الرئيسية
للبطاقات ،والتسجيل الرقمي،
وع ـم ـل ـي ــات الـ ــدفـ ــع ،والـ ـق ــدرة
على عرض بيانات البطاقة،
وال ـم ـصــادقــة اآلم ـن ــة ،وإدارة
ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــة ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
التنبيهات ،وعناصر التحكم.
وذك ــر أن ــه بــإمـكــان «ورب ــة»
بصفته عضوا في «ديجيتال
ف ـيــرســت» ،مستقبال ،إص ــدار
بـطــاقــات مــاديــة ب ــدون أرق ــام،
وذات تصميم أنيق ،موضحا
أن هذه البطاقات تتميز بأنها
خالية من األرقــام تماما ،من
األمام والخلف على حد سواء،
مما يوفر حماية قصوى من
سرقة المعلومات الشخصية،
والمالية ويمنح المستخدم
مزيدا من راحة البال.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ع ـلــى
الــرغــم مــن كــونـهــا بــا أرق ــام،
يمكن لحاملي هذه البطاقات
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ـ ـس ـ ـهـ ــولـ ــة
إلجـ ـ ــراء م ــدف ــوع ــات ال ـت ـجــارة
اإللـكـتــرونـيــة ،إذ يتم تخزين
تفاصيل بطاقتهم ،وإدارتها
بأمان ضمن تطبيق الخدمات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة عـ ـب ــر الـ ـه ــات ــف
المحمول من «وربة».

لقطة جماعية
اختتم المركز العلمي فعاليات برنامج التدريب
ً
ً
الصيفي «كن محاورا علميا» ،الذي نظمه للطلبة في
إطار شراكته مع بنك برقان التي تمتد على مدى عام
كامل .وانضم  33مشاركا إلى البرنامج ضمن إطار
برنامج المسؤولية االجتماعية ومبادرات االستدامة
االستراتيجية لدعم الطلبة والتعليم وزيادة الوعي
البيئي وتشجيع الـشـبــاب عـلــى اكـتـســاب مـهــارات
جديدة في مجال العلوم والبيئة.
وامتد البرنامج شهرين ،واستهدف فئة الشباب
ً
الــذيــن ت ـتــراوح أعـمــارهــم بين  16و 18عــامــا ،حيث
صمم كمبادرة لبناء قدرات المجتمع لدعم العلوم
والـتـكـنــولــوجـيــا والـهـنــدســة والــريــاض ـيــات .وتلقى
المشاركون تدريبا على مهارات الحوار في مجال
الـعـلــوم مــن خ ــال الـتــركـيــز عـلــى وســائــل الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ،وتــدري ـبــا عمليا فــي م ـجــال البرمجة
التعليمية ل ــزوار الـمــركــز ،كما شــاركــوا كمرشدين
مبتدئين في مخيم المركز العلمي الصيفي.
وتـ ـ ــم ت ـص ـم ـي ــم الـ ـب ــرن ــام ــج خـ ـص ــوص ــا لـيـتـعـلــم
الـمـشــاركــون أفـضــل الـمـمــارســات فــي التعليم غير
التقليدي والتواصل وتطوير مهارات التفكير النقدي
والتفكير اإلبداعي والعمل الجماعي.
وق ــال رئ ـيــس إدارة االت ـص ــاالت الـتـســويـقـيــة في
بنك برقان قتيبة الربعي« :نحن فـخــورون بنجاح
ً
ه ــذا ال ـبــرنــامــج ال ـم ـل ـهــم وخ ـص ــوص ــا لـلـمـشــاركـيــن
ً
الــذيــن أثبتوا جــدارتـهــم خــالــه» ،موضحا أن «دعــم
الـبـنــك لـبــرنــامــج ال ـتــدريــب الـصـيـفــي ي ـنــدرج ضمن
استراتيجيته و بــر نــا مــج المسؤولية االجتماعية
ومـبــادرات االستدامة .ولطالما كان االستثمار في

ال ـش ـبــاب الـكــويـتــي وتــزويــدهــم ب ـفــرص رائ ـعــة مثل
هذا البرنامج جـ ً
ـزء ا من هدف البنك بدعم شريحة
الشباب والتعليم».
وأضـ ــاف الــرب ـعــي ،فــي تـصــريــح« :نـشـكــر الـمــركــز
العلمي على جهوده الرائعة ومساهمته الفعالة في
تحقيق التغيير اإليجابي من خالل تسليط الضوء
عـلــى الـقـضــايــا الـبـيـئـيــة والـتـعـلـيـمـيــة وخ ـلــق ق ــادة
ً
المستقبل» ،الفتا إلى أن «هذا البرنامج هو مجرد
بداية للعديد من المبادرات على مدار العام ،والتي
نأمل فيها دعم المركز العلمي في أهدافه المتمثلة
المساهمة بالوعي العلمي والبيئي».
في
ً
وتعليقا على الشراكة ،قال مدير إدارة التسويق
واالت ـ ـصـ ــاالت ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـع ـل ـمــي خ ــال ــد الــرم ـلــي:
ً
ً
مجتمعيا يركز على تحفيز االهتمام
«بصفتنا مركزا
ً
بالعلوم في جميع أنحاء البالد ،نحن فخورون جدا
بالجهود وااللتزام والمخرجات التي تم تحقيقها
من الطالب الذين شاركوا في البرنامج».
وأكـ ــد الــرم ـلــي أن «ال ـتــأث ـيــر الـ ــذي يـخـلـقــونــه من
ال ـم ـه ــارات ال ـت ــي تـعـلـمــوهــا س ـي ـعــود بــال ـن ـفــع على
الكويت ،ويسعدنا ً
جدا أن ينضم إلينا بنك برقان
في التعرف على قدرة هؤالء الشباب ،والفرص التي
نحتاج إلى تشجيعها كمؤسسات لبناء مستقبل
ً
أكثر استدامة دولتنا» ،الفتا إلى أن «هــذه الشراكة
ً
فتحت بالفعل المزيد من األبواب للتعاون معا في
تشجيع تنمية الشباب ،ونحن متحمسون لما يخبئه
ً
المستقبل للمنظمتين للعمل جنبا إ لــى جنب في
تطوير مـهــارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات لدى قادة المستقبل بالكويت».
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اقتصاد

بلغ  4.62ماليين نسمة مع استمرار انخفاض أعداد الوافدين

انخفاض إجمالي
عدد الوظائف
بنسبة  %1.7منذ
بداية العام على
خلفية تراجع وتيرة
توظيف المواطنين
في القطاع العام
وانخفاض وظائف
الوافدين

ق ــال ت ـقــريــر صـ ــادر ع ــن بنك
الـكــويــت الــوط ـنــي ،إن ــه بـعــد أن
شهد التعداد السكاني للكويت
عــام  2020أعـلــى مـعــدل تراجع
على أس ــاس سـنــوي منذ نحو
ً
 30عـ ــا مـ ــا ( -2.2فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة)،
ً
انخفض عــدد الـسـكــان مـجــددا
بنسبة  0.9في المئة منذ بداية
الـعــام حتى النصف األول من
ع ـ ــام  2021ل ـي ـصــل إل ـ ــى 4.62
ماليين نسمة.
وع ــزا التقرير هــذا التراجع
بـشـكــل رئ ـي ـســي إل ــى اس ـت ـمــرار
انخفاض أع ــداد الــوافــديــن ،في
حـيــن اسـتـمــر ع ــدد المواطنين
الكويتيين في التزايد.
وفي واقع األمر ،أدى استمرار
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق س ـ ـيـ ــاسـ ــات ت ــوط ـي ــن
الــوظــائــف (الـتـكــويــت) وضعف
ال ـب ـي ـئ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة بـسـبــب
الجائحة إلــى إجـبــار الشركات
عـلــى تـســريــح الـمــوظـفـيــن ،مما

دف ــع اآلالف مــن األس ــر الــوافــدة
إلى مغادرة البالد.

النمو السكاني مازال بالمنطقة
السلبية
ً
وف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا ألح ـ ـ ـ ـ ـ ــدث ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات
الديموغرافية الصادرة عن الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ـع ـلــومــات ال ـمــدن ـيــة،
ان ـخ ـف ــض ع ـ ــدد سـ ـك ــان ال ـك ــوي ــت
بنسبة  0.9في المئة في النصف
األول م ــن عـ ــام  2021إلـ ــى 4.62
ماليين بعد انخفاض نسبته 2.2
ً
في المئة سنويا في عام .2020
وي ــرج ــع ذل ـ ــك إل ـ ــى ان ـخ ـفــاض
أع ــداد الــوافــديــن ( -1.8فــي المئة)
بـيـنـمــا شـهــد ت ـع ــداد الـمــواطـنـيــن
ً
ً
الكويتيين نموا متواضعا (+0.9
في المئة).
وت ــراجـ ـع ــت ن ـس ـبــة ال ــواف ــدي ــن
إلج ـ ـمـ ــالـ ــي عـ ـ ـ ــدد ال ـ ـس ـ ـكـ ــان إلـ ــى
 68.2فــي الـمـئــة ،فيما يعد أدنــى

اتفاقية تعاون بين «نادك» ومنصة «جملة»

المستويات المسجلة منذ عشر
سنوات.
وأظـ ـه ــرت ال ـب ـي ــان ــات م ـغ ــادرة
أكثر من  56ألــف وافــد البالد في
النصف األول من عام  ،2021مما
أدى إلــى زي ــادة الـعــدد اإلجمالي
إلــى حــوالــي  190ألــف منذ بداية
الـجــائـحــة وب ــدء تنفيذ اج ــراءات
اإلغالق والتدابير االحترازية في
أوائل عام .2020

فإن تلك الشريحة السكانية التي
يـبـلــغ ع ــدده ــا ح ــوال ــي  493ألــف
مواطن تمثل أكثر من ثلث السكان
مــن المواطنين الكويتيين ،مما
قــد يـفــرض الـمــزيــد مــن الضغوط
على سوق العمل في المستقبل.
وف ــي ذات ال ــوق ــت ،ظــل نـمــو عــدد
الـمــواطـنـيــن فــي ســن الـعـمــل فــوق
ً
سن  15عاما عند مستويات قوية
تقدر بحوالي  2.4في المئة ،على
أساس سنوي ،في النصف األول
من عام .2021

ي ـس ـت ـمــر ت ـب ــاط ــؤ وتـ ـي ــرة نـمــو
أع ـ ــداد ال ـم ــواط ـن ـي ــن الـكــويـتـيـيــن
ً
ممن تقل أعمارهم عن  15عاما،
إذ وصــل إلــى  0.1فــي المئة منذ
بــدايــة الـعــام حتى النصف األول
من عام  2021مقابل  0.6في المئة
في العام الماضي و 1.0في المئة
في عام .2018
وعلى الرغم من هذا التراجع،

تراجع إجمالي عدد الوظائف

اتساع شريحة الشباب

بـعــد ان ـخ ـفــاض إج ـمــالــي عــدد
الــوظــائــف بنسبة  4.2فــي المئة
على أساس سنوي في عام ،2020
ً
تراجعت مـجــددا بنسبة  1.7في
ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى أس ـ ــاس س ـن ــوي فــي
النصف األول من عام .2021
ويعزى ذلك إلى نمو توظيف

الكويت استوردت  73ألف طن من
الدواجن البرازيلية بالنصف األول

الـمــواطـنـيــن الـكــويـتـيـيــن بــوتـيــرة
م ـتــواض ـعــة وان ـخ ـف ــاض وظــائــف
الـعـمــالــة ال ــواف ــدة .وت ــراج ــع نمو
م ـ ـعـ ــدالت ت ــوظ ـي ــف ال ـم ــواط ـن ـي ــن
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن م ــن  2.1ف ــي الـمـئــة
فــي عــام  2020إلــى  1.3فــي المئة
ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـن ـ ـصـ ــف األول م ـ ـ ــن عـ ــام
ً
 2020م ــدف ــوع ــا بـصـفــة رئـيـسـيــة
بانخفاض التوظيف في القطاع
الخاص ( -1.5في المئة أو حوالي
 940مواطن).
لكن القطاع العام حافظ على
وتيرة التوظيف ( 1.8 +في المئة
أو ح ــوال ــي  6200م ــواط ــن) فيما
يـ ـع ــزى إل ـ ــى ح ــد م ــا إل ـ ــى ج ـهــود
التكويت.
وسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــؤدي ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـن ـ ــوع مــن
التوظيف إلى زيادة الضغط على
الميزانية إذ تمثل فاتورة األجور
وحدها حوالي  60في المئة من
إجمالي اإلنفاق الحكومي.
في المقابل ،انخفض توظيف

الوافدين بنسبة  2.2في المئة في
النصف األول من عام  2021بعد
ا نـخـفــاض بنسبة  5.2فــي المئة
في عام  2020على خلفية تراجع
ان ـش ـط ــة ال ـت ــوظ ـي ــف فـ ــي كـ ــل مــن
القطاعين العام ( -2.2في المئة)
والخاص ( -2.8في المئة).
لكن وظائف العمالة المنزلية
ً
ً
كانت أقل تأثرا نظرا النخفاضها
بـنـسـبــة  1.1ف ــي ال ـم ـئــة ف ـقــط في
النصف األول من عام .2021
وف ـ ـ ــي واق ـ ـ ـ ــع األم ـ ـ ـ ـ ــر ،س ـم ـحــت
ال ـح ـكــومــة ب ـب ــدء ع ـ ــودة الـعـمــالــة
ال ـم ـن ــزل ـي ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـبـ ــاد ب ـم ـجــرد
استئناف الرحالت الجوية.
وباستثناء العمالة المنزلية،
انخفضت أعــداد العمالة الوافدة
ب ـن ـس ـبــة  2.7فـ ــي ال ـم ـئ ــة نـتـيـجــة
لتراجع أنشطة توظيف القطاع
الخاص ( -2.8في المئة مقابل -7
في المئة في عام .)2020
ويكمن السبب الرئيسي وراء

انخفاض وتيرة توظيف العمالة
الـ ـ ــوافـ ـ ــدة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص
(بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـع ـمــالــة الـمـنــزلـيــة)
في التراجع الحاد الــذي شهدته
وظــائــف قـطــاع الـبـنــاء والتشييد
( -9.8في المئة) والعقار ( -5.1في
ً
المئة) ،تماشيا مع ضعف وتيرة
إن ـ ـجـ ــاز الـ ـمـ ـش ــاري ــع وان ـخ ـف ــاض
النشاط في القطاع العقاري خالل
فترة الجائحة.
كما انخفضت أع ــداد العمالة
ال ـ ـ ــواف ـ ـ ــدة ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاعـ ــات أخ ـ ــرى
مـثــل التصنيع ( -5.3فــي الـمـئــة)
وال ـف ـن ــادق وال ـم ـطــاعــم ( -2.1في
المئة).
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة الـ ـ ــوافـ ـ ــدة
مـ ــن ذوي األجـ ـ ـ ــور ال ـم ـن ـخ ـف ـضــة
ً
والمهارات المتدنية األكثر تضررا
مــن تــداع ـيــات الـجــائـحــة (حــوالــي
 94في المئة من وظائف العمالة
ً
الـ ــوافـ ــدة ال ـت ــي ت ــم ف ـق ــده ــا وف ـق ــا
لتقديرنا).

أسعار صرف العمالت العالمية

المنتجات «الحالل» تمثل  %40من صادراتها

الرويني وهبة البحرة ود .غلوم خالل توقيع االتفاقية
وقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)،
ّ
الشركة السعودية المتخصصة في منتجات األلبان
واألج ـبــان والـعـصــائــر ،اتفاقية تـعــاون مشترك مع
شركة نادي جملة ،المتخصصة بتوريد المنتجات
الغذائية واالستهالكية لألعمال ،وتـهــدف لتعزيز
أطر التسويق والتوزيع اإللكتروني لمنتجات "نادك"
على منصة "جملة" ،وتم توقيع العقد بين الشريك
المؤسس لشركة نادي جملة د .محمد غلوم ،والمدير
اإلقليمي بدول الخليج عن "نادك" وائل الرويني.
وبهذه المناسبة أكد الرويني أن االستراتيجية
التي تنفذها الشركة على المديين القريب والبعيد
تعتمد على توسيع قــاعــدة خدماتها ومنتجاتها
فــي األس ــواق اإلقليمية والعربية مــن خــال ربطها
بالتسويق اإللكتروني ،وذلك عبر توفير منتجات
"نادك" على المنصات المتخصصة عبر اإلنترنت،
مبينا أن تــوقـيــع االتـفــاقـيــة مــع ن ــادي جملة يدعم
ً
اسـتــراتـيـجـيــة "نـ ــادك" فــي الـتــوســع وال ــوص ــول إلــى
أسواق وعمالء جدد.
وأضاف الرويني :من خالل "جملة" سنتمكن من
خدمة  1100عضو مشترك لديهم من فئة المطاعم
والمقاهي وشركات التجهيزات الغذائية ،بما يعزز
الفتا إلى أن
تقديم خدمات ميسرة لعمالء "نــادك"،
ً
الـتــوجــه الـتـجــاري نـحــو الـتـســوق اإللـكـتــرونــي كــان
الدافع من الشراكة لمواكبة التطورات في األسواق
االقليمية ،مــؤكــدا أن توفير منتجات "ن ــادك" على
منصة جملة من شأنه أن يساهم في ضمان سرعة
تـقــديــم خــدمــات الـتــوصـيــل وال ـتــوزيــع لــدى العمالء
التجاريين كالمطاعم والمقاهي والكافيهات.
مــن جـهـتــه ،ق ــال غ ـلــوم إن ه ــذه االتـفــاقـيــة تحقق
تعاون مشترك بين "جملة" و"نادك" إلدارة وتوزيع
جميع منتجاتها إلى المطاعم والمقاهي والفنادق
من خالل منصة نادي جملة ،مبينا أن هذا التعاون
المشترك يحقق مزيدا من توفير الفرص للسوق،

كما تساهم بتعزيز قاعدة عمالء "نادك" ،فضال عن
تسهيل تــوز يــع المنتجات إلكترونيا عبر منصة
"جملة" ،والتي تعد الوحيدة المتخصصة في هذا
المجال.
واض ـ ــاف غ ـلــوم أن ال ـت ـعــاقــد ب ـيــن شــركــة "نـ ــادك"
و"جملة" يهدف لتوفير عروض مميزة على جميع
المنتجات لجميع شركات قطاع الخدمات الغذائية،
ف ـضــا ع ــن ت ـطــويــر اس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـب ـيــع وزيـ ــادة
حصة نادك في سوق الخدمات الغذائية بما فيها
من مطاعم ومقاه وتجهيزات غذائية ،موضحا أن
"جـمـلــة" مـنـصــة إلـكـتــرونـيــة تتخصص فــي تــوريــد
المنتجات إلى المطاعم والفنادق والمقاهي ،حيث
تـعـمــل عـلــى تـســويــق  70أل ــف مـنـتــج ،ولــديـهــا نحو
 3آالف عالمة تجارية و 150م ــوردا و 1100مطعم
ومقهى وتجهيزات غذائية ،مما يجعلها ذات قدرة
عـلــى تـعــزيــز الـقــاعــدة التسويقية للمنتجات التي
تنضم إليها.
من جانبها ،قالت المديرة األولــى بالمجموعة
ال ـت ـجــاريــة بـشــركــة ن ــادي الـجـمـلــة هـبــة ال ـب ـحــرة إن
المنصات اإللكترونية التجارية أصبحت في الوقت
الــراهــن من أهــم ركائز ونقاط التوزيع والتسويق
للشركات وال ـمــورديــن والـعــامــات الـجــاريــة ،نظرا
لتوجه المستهلكين والتجار وأصحاب المهن إلى
الـتـســوق عــن طــريــق "أون الي ــن" ،مما يضعنا أمــام
ضرورة تعزيز أطر التعاون المشترك مع الموردين
والمنتجين لتسهيل العرض والطلب وتوفير المزيد
من المنتجات والخدمات لمرتادي منصة جملة.
وأوضـ ـح ــت ال ـب ـح ــرة أن االتـ ـف ــاق ي ـعــد خـطــوة
استراتيجية للتعاون بين الجانبين مــن شأنه
أن يعمل علي تطوير العمليات ا لـتـجــار يــة بين
الشركتين ،وخـطــوة للتوسع فــي منطقة الشرق
األوسـ ـ ـ ــط ل ــرف ــع م ـ ـعـ ــدالت ال ـح ـص ــص ال ـســوق ـيــة
للشركات بالمنطقة.

شكلت لحوم الدجاج الحالل  40في المئة من صادرات
الدواجن البرازيلية بين يناير وأغسطس  2021لتصل
إلى أكثر من مليون طن.
وبـحـســب "بــول ـتــري وورلـ ــد" يـنـمــو س ــوق الـمـنـتـجــات
ً
ال ـحــال عــامــا بـعــد آخ ــر ،لـيــس فـقــط بـسـبــب الـطـلــب من
ً
الدول العربية ،بل أيضا بسبب المجتمعات اإلسالمية
في جميع أنحاء العالم.
ً
ووفقا للتقرير ،الذي أعدته شركة االستشارات Garra
 ،Internationalوالبيانات المجمعة من ( ABPAالرابطة
الـبــرازيـلـيــة لـلـبــروتـيــن ال ـح ـيــوانــي":فــإن أس ــواق الـشــرق
ً
األو س ــط و شـمــال إفريقيا مهمان ج ــدا  ،كما أن الصين
ً
ً
وأوروبا زادتا أيضا من طلبهما في هذا القطاع أيضا".
ويؤكد ماتياس هيس ،مدير العمليات" :Garra ،في
الــواقــع ،مــن يناير إلــى مــايــو مــن هــذا الـعــام ،اسـتــوردت
المملكة العربية السعودية الدجاج البرازيلي الحالل
( 26في المئة)  ،تليها اإلمارات العربية المتحدة .ومع
ذلك ،حصلت دول أخرى  ،كثير منها ليس لديها أغلبية
ً
مسلمة ،على  27في المئة ،وفقا لبيانات .ABPA
و مــن المتوقع أن يــزداد إ نـتــاج ا لــد جــاج فــي البرازيل
في عام  2021بنسبة  4في المئة ،ليصل إلى مستوى
قياسي يبلغ  14.4مليون طن متري.
ً
وف ـقــا لـهـيــس ،لــم ي ــؤد ارت ـف ــاع الـسـعــر إل ــى انـخـفــاض
ً
الطلب على لحوم الدجاج الحالل ،و بــدال من ذ لــك ،زاد
حجم الحالل بسبب خصائصه" ،كما يقول.
ف ــي ا ل ـن ـص ــف األول م ــن هـ ــذا ا لـ ـع ــام و حـ ـ ــده ،ص ــدرت
ال ـبــرازيــل أك ـثــر مــن  942أل ــف طــن مــن ال ــدج ــاج ال ـحــال.
ف ــي اإل ي ـ ـ ـ ـ ــرادات ،ت ـ ـجـ ــاوزت ا ل ـق ـي ـم ــة  1.3م ـل ـي ــار دوالر.
المستوردون الرئيسيون هم المملكة العربية السعودية
( 396000طــن) واإل م ــارات العربية المتحدة (239000
طن) واليمن ( 85000طن) والكويت ( 73000طن) وليبيا
( 64000طن).
وأض ـ ـ ـ ــاف ع ــاق ـت ـن ــا م ـ ــع الـ ـ ـع ـ ــرب قـ ــويـ ــة ألن ـ ـنـ ــا ن ــوف ــر
الـبــروتـيـنــات ال ـتــي تـلـبــي مـتـطـلـبــاتـهــم الـصـحـيــة .يـقــول
ريـ ـن ــات ــو جـ ـيـ ـل ــر ،م ــدي ــر ب ــروتـ ـي ــن ال ـ ــدج ـ ــاج فـ ـ ـ ــيGarra
 ،Internationalإننا نعمل للوصول إلى أماكن مختلفة
في العالم ،مع لحوم عالية الجودة  ،واحترام الثقافات.
فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـل ـحــوم ال ــدج ــاج ،ف ـهــي ت ـنــص ع ـلــى أن
الذبح يجب أن يتم بطريقة معينة ،مما يقلل من معاناة
الحيوان المذبوح .عندها فقط ،سيحصل لحم الدجاج
على الشهادة المناسبة للتصدير إلى دول مثل المملكة
العربية السعودية أو اإلمارات العربية المتحدة  ،وكذلك
أوروبا حيث تعيش أعداد كبيرة من المسلمين.

«التجاري» يستقبل فريق
Solutions by STC

جانب من اللقاء
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ف ـ ــري ـ ــق م ـب ـي ـع ــات
 Solutions by STCفــي مبناه الرئيسي ،بهدف إطــاع موظفي
البنك على العروض المميزة والحصرية لموظفيه ،والتي تقدمها
 Solutions by STCعـلــى بــاقــات الـمـكــالـمــات وب ــاق ــات االنـتــرنــت
المخصصة للهواتف الذكية أو االستخدام المنزلي.
وبـهــذه المناسبة ،قالت نائبة المدير الـعــام ـ قطاع التواصل
المؤسسي ـ أماني الورع "يدرك البنك التجاري أهمية التواصل مع
ً
موظفيه ضمن برامج المسؤولية االجتماعية للبنك ،ويحرص دوما
على تقديم عروض ترويجية متميزة يستفيد منها الموظفون".
ً
وأضافت الورع أن البنك ال يدخر جهدا في استضافة كبريات
شــركــات االتـصــال لـغــرض تقديم الـعــروض المميزة والحصرية
لموظفيه ،الفتة إلى أن استضافة البنك لفريق،Solutions by STC
سواء في المركز الرئيسي للبنك على مدى يومين أو في مقر البنك
في حولي ليوم واحد ،قد جاءت بهدف توفير الخدمات الحصرية
المرتبطة بعروض الهواتف وبــاقــات اإلنترنت ،واألكـسـســوارات
الخاصة بالهواتف الذكية.
ً
ً
والقت زيارة  Solutions by STCاستحسانا كبيرا من الموظفين،
حـيــث تــوافــد مــوظـفــو الـبـنــك للحصول عـلــى الـبــاقــات وال ـعــروض
الحصرية المميزة التي وفرها لهم فريق .Solutions by STC
وفي ختام الزيارة ،توجه البنك التجاري بالشكر الجزيل إلى
فريق  ،Solutions by STCلتعاونهم في تقديم أفضل العروض
لموظفي البنك بمستوى مهني وراق ،متمنيا لهم دوام النجاح
والتقدم.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أوليفيا رودريغو أفضل
مغنية صاعدة في «»Mtv
om
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يان فابر
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حصلت أغنية  drivers licenseللمغنية أوليفيا رودر يـغــو على جائزتي أغنية
العام وأفضل أداء سريع ،في حين نالت صاحبتها جائزة أفضل مغنية صاعدة في
حفل توزيع جوائز  Mtvللموسيقى العالمية أمس األول.
وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مجموعة من الفنانين واألغاني
األجنبية حازوا جوائز مختلفة ،فمن ناحية األغاني ،تم اختيار أغنية الفنانة األميركية
ً
بيلي إيليش  Lo Vas A Olvidarكأفضل أغنية التينية ،وحازت أيضا أغنية Call Me
 By Your Nameللمغني ليل ناز إكس جائزة أفضل فيديو كليب لهذا العام ،وحصل
الفنان جون ماير على جائزة أفضل أغنية عن .Last Train Home
كما حاز جائزة أفضل فنان للعام المغني الكندي جاستن بيبر ،وحصل أيضا على
ً
تكريم أفضل أغنية بوب عن  ،Peachesوأخيرا حصلت أغنية ترافيس سكوت FRANCHISE
على جائزة أفضل فيديو كليب مصور ،أما جائزة أفضل تصوير فيديو كليب فكانت من
نصيب الفنانة العالمية بيونسيه وابنتها يلو آيفي عن أغنية .Brown Skin Girl

أوليفيا رودريغو

إلغاء حفل يان فابر
في بلجيكا بسبب سمعته

كيت هدسون تعلن خطبتها
من داني فوجيكاوا

فيلم عن حياة جايمي كامبل
يعرض في لندن

أل ـ ـغـ ـ َـي ح ـف ــل ال ـ ـعـ ــرض ال ـف ـن ــي الـ ــراقـ ــص الـ ــذي
ّ
يقدمه الفنان الشهير والمخرج يان فابر وفرقته
ً
االستعراضية ،وذلك بسبب مالحقته قضائيا بتهم
خدش الحياء والتحرش.
وم ــارس ــت مجموعة مــن الـنـشـطــاء "ضـغــوطــا"
وات ـخــذوا مــواقــف ح ــادة إللـغــاء ع ــروض يــان فابر
بسبب سمعته السيئة.
وك ــان مجلس إدارة الـفــرقــة الفنية "تروبلين"
والجهة المنظمة ،وهي مركز شارلروا للرقص ،أعلنا
إلغاء الحفل الذي كان متوقعا أن يقام في  30أكتوبر
المقبل ،وذلك في بيان مشترك أصدراه قبل  8أيام
من الجلسة األولى للمحاكمة التي تعقد في مدينة
أنتويرب (شمال بلجيكا) .وأوضح البيان الذي تلقته
وكالة فرانس برس ،أمس األول ،أن عرض "ذي فلويد
فورس أوف لوف" لفرقة تروبلين وصاحبها الفنان
يــان فابر المقرر ضمن بينالي شــارلــروا للرقص
قد ألغي ،بسبب الضغوط والمواقف الحادة التي
أحاطت بهذا العرض.
(أ ف ب)

أعلنت الممثلة األميركية كيت هدسون
( 42ع ــام ــا) خـطـبـتـهــا م ــن صــدي ـق ـهــا دان ــي
فــوج ـي ـكــاوا ( 35ع ــام ــا) ع ـبــر م ـن ـشــور على
صفحتها على موقع انستغرام لمشاركة
الصور.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية
أن هدسون نشرت صورة لها مع داني ،أثناء
وقوفهما على قمة جبل ويظهر الشاطئ في
األسفل ،وهي ترتدي خاتم الخطبة.
وبـ ـ ــدأت ال ـع ــاق ــة ب ـيــن دان ـ ــي وك ـي ــت عــام
 ،2016ولديهما ابـنــة تــدعــى روز تبلغ من
العمر عامين.
كـمــا أن كـيــت لــديـهــا اب ــن ( 17عــامــا) من
زوجـهــا السابق كريس روبـنـســون ،والــذي
استمر زواجهما من عام  2000حتى .2007
ك ـمــا أن لــدي ـهــا اب ـن ــا ع ـم ــره  9أع ـ ــوام من
خـطـيـبـهــا ال ـس ــاب ــق ال ـم ـغ ـنــي والـمــوسـيـقــي
وكاتب األغاني ماثيو بيالمي.
(د ب ا)

سار نجوم وفريق عمل الفيلم المقتبس عن
المسرحية الموسيقية "Everybody Talking
 "About Jamieعلى السجادة الوردية لحضور
العرض األول للفيلم أمس األول.
والمسرحية الموسيقية مأخوذة عن أحداث
حقيقية في حياة جايمي كامبل ،فتى عمره 16
ً
عاما من بلدة شيفيلد البريطانية الصغيرة،
يحلم بأن يعمل في مجال الترفيه ،وتتمحور
القصة حول عالقته القوية بوالدته.
وقــال الــوجــه الجديد ماكس ه ــاروود ،الــذي
يلعب دور البطولة في الفيلم لـ "رويـتــرز"" :من
ُ
المهم أن تروى وتنتشر قصص في شتى أنحاء
العالم حتي يستطيع الجميع أن يتشارك تجربة
النضج والبحث عن مكان في العالم".
وذكــر جايمي ،الــذي روى قصة حياته ألول
مرة في فيلم وثائقي تلفزيوني عام  ،2011أنه
ً
سعيد ب ــأن مــزيــدا مــن األش ـخــاص سيعرفون
قصته بسبب الفيلم.
(رويترز)

هدسون وفوجيكاوا

« »Met Galaيجمع نجوم
العالم في نيويورك
ارتدى  400شخص من مشاهير التمثيل والموسيقى وعرض األزياء والرياضة
والشبكات االجتماعية أز يــاء استعراضية الفتة مساء أ مــس االول خــال حفل
" "Met Galaا لــذي يشكل موعدا سنويا رئيسيا لمحبي السهر في نيويورك،
بعد غياب استمر أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.
وغابت الكمامات بصورة شبه كاملة عن المشهد ،لكن المنظمين اشترطوا
أن يكون جميع المشاركين في هذه األمسية التي تستقطب اهتماما عالميا،
مطعمين ضد كوفيد 19 -أو يقدموا نتيجة فحص سلبية لـ "كورونا" ،فيما
بلغت تذكرة الدخول  35ألف دوالر.
ومن شارون ستون إلى جاستن بيبر مرورا بكيم كارداشيان
ومـيـغــان رابـيـنــو وفـيـنــوس ولـيــامــز وجـيـجــي حــديــد ودي ــان
كــرو غــر وإر يـكــا بــادو وجنيفر لوبيز ور يـهــا نــا وكيندال
جـيـنــر وتــاي ـلــور هـيــل وهــالــي رود بــالــدويــن وفــرانــك
أوشن وحتى النجمة الفرنسية إيزابيل أوبير ،لم
يـشـهــد مـتـحــف "مـتــربــولـيـتــان مـيــوزيــم أوف آرت"
(ميت) في قلب مانهاتن هذه الكوكبة من النجوم
العالميين منذ مايو .2019
ووص ـف ــت مـغـنـيــة الـ ــراب األم ـيــرك ـيــة مـيـغــان ذي
ستاليون هذا الحدث بأنه "خيالي" ،معتبرة أنه "من
الغريب بعض الشيء" التالقي مع هذا العدد الكبير من
المشاهير في المناسبة االجتماعية األبرز بالعاصمة المالية
األميركية التي تنهض بالكاد من الجائحة.
ّ
وأطلت المغنية والراقصة األميركية نورماني بفستان أصفر الفت
من تصميم فالنتيتو ،وظهر التأثر عليها بوضوح أ مــام العدد الهائل
مــن الميكروفونات وا لـكــا مـيــرات اال مــر ا لــذي جعلها تشعر كأنها "أ مـيــرة أو
ملكة سوداء".
وتقام هذه الحفلة في العادة سنويا ألهداف خيرية ،إذ يصب ريعها لتمويل
مؤسسة "كاستم إنستيتيوت" التابعة لمتحف "ميت" والمخصصة للموضة
والتي تملك ميزانيتها الخاصة وتتمتع باستقاللية مالية مقارنة بالمتحف.
ّ
ولطالما شكل هذا الحدث منذ انطالقه سنة  ،1948ملتقى ألفراد النخبة من
الفاحشي الثراء في مجتمع نيويورك والذين يمثلون أبرز الواهبين للمتحف.
غير أ نــه بــدأ منذ السبعينيات بتوسيع نطاقه قبل أن يتحول بـصــورة كبيرة
إ ثــر تكليف رئيسة تحرير مجلة " فــوغ" خبيرة الموضة الشهيرة آ نــا وينتور
باإلشراف على تنظيمه سنة .1995
وجعلت وينتور من هذه األمسية السنوية ملتقى للمشاهير بما يتالء م مع
متطلبات عصر الشبكات االجتماعية وتعميم الموضة على شرائح المجتمع
ّ
يشبهون حفلة " "Met Galaبحفل توزيع جوائز
كافة ،لدرجة أن البعض باتوا
األوسكار في لوس انجلس.
وألـغـيــت نـسـخــة ع ــام  2020مــن ال ـحــدث فــي أوج تـفـشــي ف ـيــروس كــورونــا في
نيويورك .كما أن الحفلة التي تقام في العادة في أول يوم اثنين من شهر مايو
أرجئت هذه السنة حتى  13سبتمبر ،فيما من المقرر تنظيم نسخة  2022من
"ميت غــاال" مطلع مايو المقبل ،ربما بمشاركة حوالى  1200مدعو كما كانت
الحال قبل بدء الجائحة.
وش ــارك فــي رئــاســة هــذه ال ــدورة آنــا ويـنـتــور ،والـمـصـمــم تــوم ف ــورد ،ورئـيــس
إنستغرام آدم موسيري ،فيما عاونتهم المغنية بيلي إيليش والممثل تيموثي
شاالميه والشاعرة أماندا غورمان والعبة التنس ناومي أوساكا ،في الحدث
الذي اتخذ طابعا شبابيا.
(أ ف ب)

ملصق الفيلم

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا  :خبرتك المهنية تمنحك ميزة
ً
ً
تنافسية ونجاحا مستمرا.
ً
عاطفيا :لن يستطيع الحبيب االنتظار
أكثر ليسمع منك الجواب عن تساؤالته.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تمضية أوقـ ــات ال ـف ــراغ في
المنزل من دون افادة تدعو الى الخمول.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ّ
ً
مهنيا :من توقعات الفلك أن أوضاعك سوف
ً
ّ
تتحسن تدريجيا.
ً
ّ
عاطفيا :ال تكن ضيق األفق في تعاملك مع
ً
شريك العمر وكن متفهما.
ً
اجتماعيا :االنـشـغــال عــن العائلة بأمور
ّ
أخرى تفقدك التمتع بمشاركتهم.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
ً
مهنيا :يترتب عليك معرفة إدارة وقتك
بطريقة أفضل مما هي عليه.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :م ــا رأيـ ـ ــك ف ــي ه ــدي ــة صـغـيــرة
للحبيب بعد هذا االنتظار الطويل؟
ً
اجتماعيا :انتبه الى صحتك فأنت تحتاج
ّ
صحي في طعامك.
الى نظام
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

جيجي حديد

ً
ً
ً
مهنيا :ذو العقل الكبير ينجز أمورا كثيرة
في أوقات قصيرة.
ً
عاطفيا :ال فائدة من النقاشات الطويلة مع
الحبيب والمهم هو النتيجة.
ً
اجتماعيا :تشعر باللذة عندما تعلم أنك
تستطيع اسعاد عائلتك.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :دع عقلك ينظم أعمالك وال تتكل
ّ
على المشاعر التي تتبدل.
ً
ً
عاطفيا :ال تكن عبدا ألهوائك العاطفية
تأخذك
بدون اعتراضّ .
ً
تعطي ما تبقى لديك فهذا
أن
:
اجتماعيا
ًّ
ً
عطاء ،بل منة.
ليس
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

جانب من النجوم في المهرجان

ً
مهنيا :العمل هو من أولويات الحياة لكنه
ً
ّ
ليس األول دائما.
ً
عاطفيا :مهما حاولت االنسحاب فإن قلبك
لن يطاوعك
على هجر َ ُ
الحبيبُ .
ً ّ
اجـتـمــاعـيــا :كــل ُشــيء إذا كــثــر َرخ ــص اال
َ
العقل فإنه اذا كثر غال.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :قد يحالفك الحظ هذا النهار وتتلقى
ً
أمرا ُيفرح قلبك.
ً
ّ
عاطفيا :تتذكر بعض األوقات الجميلة التي
ً
أمضيتها سابقا مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :يزعم البعض أنك بدأت تتنكر
ألصدقائك في المدة األخيرة.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
مهنيا :عمليا ليس لديك الــوقــت الكافي
إلنجاز جميع مهماتك.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ك ــن م ـت ــوازن ــا ف ــي ح ـيــاتــك بين
للحبيب وانغماسك في عملك.
عاطفتك ً ُ
ناد
في
االنخراط
فرصة
لك
تاح
ت
اجتماعيا:
ٍ
ثقافي فال ّ
ّ
تتردد.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :كل ما تقوم به من أعمال جيد ألنك
تضع قلبك فيه.
ً
ّ
عاطفيا :شريك عمرك يتشكى من كثرة
ّ
الضغوط عليك لكنه يتفهم االمر.
ً
ّ
اجتماعيا :تتشكى أمام االهل من وقتك
ً
المحدود وهذا ليس عذرا.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا :اعتبر بمن تولى المركز الذي أنت
واقتد بحسناته.
فيه ً ِ
عاطفيا :متى اضطربت تفقد صفاء روحك
ً
فكن هادئا مع الشريك.
ً
اجتماعيا :خــذ الـنــاس على قــدر عقولهم
واحذر من التورط معهم.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنياّ :
تشك بأمانة أحد الزمالء وتنتظر
الفرصة لمصارحته.
ً
عاطفيا :أصبحت الظروف مؤاتية لتقرر مع
الحبيب خطة مستقبلكما.
ً
ً
قنوعا فهو ّ
حر ،ومتى
اجتماعيا :من كان
ً
طمع يصبح عبدا.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تكفيك اإلشارة من المسؤولين كي
ّ
تصوب مسيرتك المهنية.
ً
عاطفيا :العقل هو ألعوبة القلب والحبيب
هو من يديرك!
ً
تستح من إعطاء القليل فإن
اجتماعيا" :ال
ِ
ّ
الحرمان أقل منه".
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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شعيل يشارك السعودية احتفاالتها بـ «مملكتنا»
أغنية من كلمات يوسف الشطي وألحان فهد الناصر
يحرص الفنان نبيل شعيل
على المشاركة في المناسبات
لمعظم دول
الوطنية ً
الخليج ،تعبيرا عن وحدة الدم
والمصير.

الشطي والناصر
يهنئان المملكة
بعيدها الوطني

فهد الناصر

يوسف الشطي

نشر الفنان نبيل شعيل كليب
أغ ـن ـي ــة "م ـم ـل ـك ـت ـن ــا" ع ـب ــر مــوقــع
ا نـسـتـغــرام ،يعبر فيها عــن حبه
للسعودية بمناسبة احتفالها
بــالـيــوم الــوطـنــي الـ ـ  ،91والــذي
يوافق  23الجاري.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــب ش ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل عـ ـ ـب ـ ــر
انستغرام" :هذه األغنية إهداء
إلخواننا في المملكة العربية
الـسـعــوديــة مـلـكــا وول ــي عهد
وحكومة وشعبا ،أدام عزهم
دائما وأبدا ،وحفظهم من كل
سوء وشر".
وت ــاب ــع" :م ـم ـل ـك ـت ـنــا" إهـ ــداء
م ــن شــركــة أط ـي ــاب ال ـمــرشــود
"بهذه المناسبة العزيزة على
قلوبنا".
واألغنية من كلمات :يوسف
الشطي ،وألحان وتنفيذ :فهد
ال ـن ــاص ــر ،وتـ ــوزيـ ــع :ي ـع ـقــوب،
ووتـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــات م ـ ـجـ ــد ج ـ ـ ـ َـر ْي ـ ـ ــدة،
وغـيـتــار :روك ـيــت ،وايـقــاعــات:
ع ـ ـلـ ــي ع ـ ـبـ ــدال ـ ـن ـ ـبـ ــي ،وك ـ ـ ـ ــورال
مجموعة  FNأغاني ،وهندسة
ص ـ ـ ــوت :ع ـب ــدال ـل ــه ال ـع ـم ــان ــي،
ومـ ـكـ ـس ــاج وم ــاسـ ـت ــر :جــاســم

م ـح ـم ــد ،وإش ـ ـ ــراف ع ـ ــام :فـهــد
الناصر.

أغنيات للمملكة
وغ ـنــى شـعـيــل ال ـعــديــد من
األغ ـن ـي ــات ل ـل ـس ـعــوديــة مـنـهــا
"ي ـ ـ ـ ــادار" و"فـ ـخ ــر ال ـس ـع ــودي"
و"ه ـ ـنـ ــا الـ ـ ــريـ ـ ــاض" ،ك ـم ــا ق ــدم
أغنية رياضية عن المنتخب
السعودي بعنوان "السعودي
ط ـيــر حـ ــر" ،وي ـح ــرص شعيل
على تقديم أغنيات لكل دول
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج م ـ ـشـ ــاركـ ــة مـ ـن ــه فــي
ً
المناسبات المهمة ،وتعبيرا
عن وحدة الدم والمصير لدول
مجلس التعاون.
وكـ ـ ـ ـ ــان شـ ـعـ ـي ــل طـ ـ ـ ــرح ف ــي
أغـ ـسـ ـط ــس ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،مـيـنــي
أل ـ ـ ـبـ ـ ــوم "ي ـ ـ ـقـ ـ ــولـ ـ ــون" ي ـ ـضـ ــم 3
أغ ـن ـي ــات هـ ــي" :يـ ـق ــول ــون" مــن
ألـ ـ ـح ـ ــان م ـي ـث ــم عـ ـ ــاء الـ ــديـ ــن،
وكـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــات أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـصـ ــانـ ــع،
وتقول كلماتها:
يـ ـ ـق ـ ــو ل ـ ــون ،راح و نـ ـ ـس ـ ــاك/
وعايش بالك /وأنا ميت عليك/

عبدالله الوزان

ي ـتــم تــأه ـلــه لـلـمـســابـقــة االش ـهــر
ً
عالميا في هذه الفئة ،كما شارك
الفيلم فــي مـهــرجــانــات عالمية،
وحصد عدة جوائز.

عبدالمجيد أطلق «فازت إرادتنا»

نبيل شعيل
يقولون ،حبنا انتهى وقلبي
لهى /وأنا قلبي يبيك.

«أسوأ أيامي»
أم ـ ــا األغـ ـنـ ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة فــي
األلبوم فهي "أسوأ أيامي" ،من
كلمات وألحان علي بوغيث،
وفـ ـي ــه كـ ـت ــب أحـ ـم ــد ال ـص ــان ــع
أغنية "أنا أتحراك" من ألحان
عبدالله الجاسم.
وفي يونيو الماضي ،أحيا
ش ـع ـي ــل والـ ـفـ ـن ــان ــة ال ـس ــوري ــة
أصـ ـ ــالـ ـ ــة ح ـ ـفـ ــا غـ ـن ــائـ ـي ــا فــي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ضـ ـم ــن م ــوس ــم
حـ ـ ـف ـ ــات ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ب ــرع ــاي ــة
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ــرف ـي ــه
وبتنظيم من شركة روتانا.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ه ـن ــأ ال ـم ـل ـحــن

ّ
يارا صورت أغنيتين في اإلمارات
انتهت الفنانة اللبنانية يــارا من
تـصــويــر أغـنـيــة بــالـلـهـجــة الـمـصــريــة
بعنوان "أنا رحت" من كلمات الشاعر
حسين السيد وألحان الموسيقار د.
ً
طــال ،ووزعها موسيقيا زيــد نديم،
و تـمــت عملية التصوير والمونتاج
في دبي.
وكشفت شركة "ماب" لإلنتاج الفني
والمناسبات عن هذا التعاون الجديد
بين يارا والمخرج نويل باسيل بعد
ع ــدة ن ـجــاحــات ســابـقــة بـيـنـهـمــا ،وال
يعتبر هذا التعاون األول بين صاحبة
أغنية "غير الناس" والمخرج باسيل،
حـيــث أخ ــرج األخ ـيــر ع ـنــوان األل ـبــوم
الخليجي األخير "غير الناس".
وعن تفاصيل الكليب ،قال باسيل
إن "الفكرة جديدة على يارا ،إذ نراها
تجتمع مع أصدقائها لعمل مقالب

«فالفل كارت» يحصد جائزة
أفضل فيلم في «بربانك»
حـصــد فـيـلــم "ف ــاف ــل كـ ــارت"،
 ،F a l a f e l C a r tلـ ـلـ ـمـ ـخ ــر ج
والمعماري عبدالله الوزان جائزة
أفـضــل فيلم متحرك قصير في
م ـه ــرج ــان ب ــرب ــان ــك الـسـيـنـمــائــي
الدولي المقام في كاليفورنيا.
وأعـ ــرب ال ـ ــوزان عــن سعادته
بهذا التتويج من مهرجان كبير،
يشارك فيه عدد من أبــرز صناع
ً
األفالم المتحركة في العالم ،مؤكدا
أن الفيلم استطاع تحقيق نتائج
ُم ــرض ـي ــة خـ ــال م ـش ــارك ــات ــه في
مهرجانات دولية ضخمة.
يــذكــر أن "فــافــل ك ــارت" تأهل
فــي أكـتــوبــر  2019ونــافــس على
جوائز األوسكار  ،2020من ضمن
فئة أفضل فيلم أنيميشن قصير،
وش ــارك خــال الـ ــدورة  92فيلما
ً
قصيرا تعتبر األفـضــل عالميا،
ليصبح أول فيلم قصير كويتي

فضة المعيلي
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مسك وعنبر

فـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب
ال ـس ـع ــودي بـمـنــاسـبــة الـعـيــد
ا ل ــو ط ـن ــي ا لـ ـ ـ  91ع ـبــر مــوا قــع
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل ،وكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــب "إلـ ـ ـ ــى
حـبـيـبـتـنــا الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
ً
ً
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة مـ ـلـ ـك ــا وقـ ـ ـي ـ ــادة
ً
وشعبا قلب أ خـضــر ،ودا مــت
أفراحكم يارب".
وبـ ـ ـ ـ ــدوره ،شـ ـ ــارك ال ـش ــاع ــر
ي ــوس ــف ال ـش ـط ــي ال ـس ـعــوديــة
أف ــراح ـه ــا ،وق ـ ــال" :إهـ ـ ــداء إلــى
اخـ ـ ــوان ـ ـ ـنـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
حفظهم الـلــه ورعــاهــم ،وأدام
عـلـيـهــم نـعـمــة األمـ ــن واألمـ ــان
دائما وأبدا".

فـ ـ ــي ق ـ ـنـ ــاتـ ــه الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ع ـلــى
"يوتيوب" ،أطلق الفنان السعودي
عبدالمجيد عبدالله أغنية جديدة
بـ ـعـ ـن ــوان "فـ ـ ـ ـ ــازت إرادت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا" ،مــن
كلمات د .صالح الشادي ،وألحان
عبدالعزيز المعنى.
وك ـ ـتـ ــب عـ ـب ــد الـ ـمـ ـجـ ـي ــد ،ع ـبــر
صفحته" :ف ــازت إرادت ـنــا نهديها
للقيادة الرشيدة وألبطال الوطن،
وك ــل شـخــص يـعـيــش عـلــى أرض
وطننا الحبيب" وكان عبد المجيد
ق ــد أط ـل ــق أل ـبــومــه ال ـجــدي ــد ال ــذي
ي ـضــم  22أغ ـن ـيــة ،وح ـم ــل ع ـنــوان
"عــالــم م ــوازي" ،وهــو اســم األغنية
الرئيسية فيه ،أما باقي األغنيات
فتشمل "ال تعاتب ،من متى ،مثل
مــاكــان ،يــوم مر اسمي ،أعتذر لك،
ابكتبله ،مشكور ،يا ابن األوادم ،ال
زعلت ،أول حكايتنا ،سامح الله،

ّ
لمحته ،إبــك عني ،قدمت لــي ،ملل
ُحبك ،تهددني ،أنــت فاهم ،الحال
حالك ،غصون الشجر ،مع السالمة،
يا صبر".

هبة الدري

المتحف القومي للحضارة المصرية
يعيد إحياء فن «التكفيت»

من أجواء ورشة المتحف

●

القاهرة  -محمد الصادق

ن ـ ـظـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــف الـ ـق ــوم ــي
ً
للحضارة المصرية ،مؤخرا ،
ور شــة عمل حــول "التكفيت"،
بـحـضــور أح ــد أه ــم الـعــائــات
الـمـصــريــة ال ـتــي عـمـلــت بـهــذه
ال ـحــرفــة م ـنــذ أج ـي ــال عــديــدة،
و هــي عائلة آل حسين ،التي
سعت إلى تنميتها والترويج
لها.
و"الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــت" ه ـ ـ ـ ــو ف ــن
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــش ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـن ـ ـ ـحـ ـ ــاس،
وتطعيمه بالذهب والفضة،
وت ـع ــود أص ــول ــه ال ــى الـعـصــر
ال ـم ـم ـلــوكــيُ ،
وي ـع ــد م ــن أروع
ف ـن ــون زخ ــرف ــة الـ ـمـ ـع ــادن ،وال
يوجد أي تدخل تكنولوجي
فـيــه ،فجميع مــرا حــل صناعة
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــف ال ـ ـن ـ ـحـ ــاس ـ ـيـ ــة ت ـت ــم
يـ ـ ــدويـ ـ ــا بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ب ـعــض
اآلالت ا ل ـب ـس ـي ـطــة كــا لـمـطــر قــة
والشاكوش واإلزميل.
وش ـ ـهـ ــدت ال ـ ــورش ـ ــة إق ـب ــاال
كـ ـبـ ـي ــرا م ـ ــن زوار ا ل ـم ـت ـح ــف،
خــاصــة فئة الـشـبــاب وصغار
الـ ـس ــن ،ال ــذي ــن ح ــرص ــوا عـلــى
متابعة العمل الحي وتوثيقه
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى وسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
االجتماعي.
ً
ً
ك ـمــا قــدمــت تـطـبـيـقــا حـيــا
ل ـع ـم ـل ـيــة ال ـن ـق ــش وال ـت ـط ـع ـيــم

والتكفيت ،و حــرص المتحف
ع ـلــى عـ ــرض عـ ــدد م ــن الـقـطــع
األثــريــة اإلســامـيــة المنتمية
ل ـفــن الـتـكـفـيــت ،لـخـلــق راب ـطــة
ل ــدى ال ـج ـم ـهــور ب ـيــن الـقـطـعــة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـم ـع ــروض ــة فــي
ا لـمـتـحــف و م ــا يـتــم تصنيعه
في اللحظة الحية.
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن م ـ ـه ـ ـنـ ــة ا لـ ـحـ ـف ــر
والـ ـنـ ـق ــش ع ـل ــى الـ ـنـ ـح ــاس أو
"ال ـت ـك ـف ـي ــت ع ـل ــى الـ ـنـ ـح ــاس"،
برزت في أشكال عديدة ،منها
السيوف ،والقطع النحاسية
كالمباخر المملوكية وكراسي
ا لـ ـعـ ـش ــاء وأدوات ا ل ـت ـج ـم ـيــل
والمكاحل وغيرها.
وش ـه ــد ف ــن الـتـكـفـيــت على
ً
ً
ال ـن ـحــاس ازدهـ ـ ــارا ك ـب ـيــرا في
الفترة المملوكية وما بعدها،
حتى أن قــا هــرة المعز أنشئ
فيها سوق كبير سمي بسوق
الكفاتين ،إال أن هــذه المهنة
تــواجــه شبح االنــدثــار حاليا
بـ ـسـ ـب ــب ع ـ ـ ــدم االق ـ ـ ـبـ ـ ــال ع ـلــى
ه ــذه ال ـم ـن ـت ـجــات ،وان ـص ــراف
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــون ب ـ ـهـ ــا إلـ ـ ـ ــى م ـهــن
أخ ــرى تـحــت ضـغــط الـظــروف
االقتصادية.

شاركت املمثلة غدير السبتي
جمهورها صورة عبر
حسابها الخاص على موقع
التواصل االجتماعي وجهت
من خاللها رسالة مؤثرة
ألمها الراحلة ،والتي وافتها
املنية أول سبتمبر الجاري،
كشفت فيها آخر كلمات
وجهتها إليها أمها قبل
رحيلها.
وقالت السبتي" :اشتقت
لدعائك لي بصوتك يما،
حياتي كلها ما تسوى
من دون دعائك ،آخر كلمة
سمعتها منك روحي راضية
عليك دنيا وآخرة" ،كما أرفقت
الصورة بتعليق "الله يرحمك
برحمته يا أنظف وأطيب
قلب".
وتفاعل املتابعون مع هذه
الرسالة بشكل كبير ،معبرين
عن حزنهم على خسارتها
والدتها.

عبدالمجيد عبدالله

بـعــد ص ــدور نـتــا ئــج ا لـفـحــو صــات الطبية
ً
الـ ـت ــي أج ــرتـ ـه ــا م ـ ــؤخ ـ ــرا ،ك ـش ـف ــت ال ـم ـم ـث ـلــة
هبة ا ل ــدري أ نـهــا ستعود إ لــى المستشفى،
لمراجعة طبيبها الخاص.
وقــالــت الـ ــدري ،عـبــر صـفـحـتـهــا الـخــاصــة
على موقع التواصل ،إن الفحوصات أظهرت
ً
نقصا في "ا لــز نــك" ،إ لــى ما يقل عن المعدل
الطبيعي بجسم اإلنسان ،معلقة" :هل يكون
هذا بسبب حبوب الفيتامينات ،ما أعتقد،
مــا أدري ،فيه شــيء غـلــط ،سيستم جسمي
فيه شيء غلط ...رايحة المستشفى وخلينا
نشوف".
م ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ــرى ،اس ـت ـع ــرض ــت الـ ــدري
األدوية العالجية التي وصفها لها الطبيب،
متحدثة عن دور كل "وصفة" في مساعدتها
على تجاوز أزمتها.

يارا

غدير السبتي تستذكر
والدتها عبر مواقع التواصل

«جواهر النساء» يدور
حول عوالم المرأة

هبة الدري :شيء «غلط» بنظام جسمي

كوميدية لحبيبها ،وهذه المرة األولى
الـتــي تـقــوم فيها ي ــارا بالتمثيل في
كليباتها ،و نــرا هــا بطريقة مختلفة
ً
عما شاهدناه سابقا".
من ناحية أخــرى ،انتهى المخرج
باسيل منذ أيــام مــن تصوير أغنية
ً
لبنانية جــديــدة أيـضــا لـيــارا حملت
ً
عنوان "مليت" ،وستبصر النور قريبا
وتم تصويرها في إمارة الفجيرة.

خبريات

يفتتح معرض "جواهر
النساء" ،للفنانة
التشكيلية جواهر حمدي،
غدًا باملركز السعودي
للفنون التشكيلية بمدينة
جدة ويستمر  10أيام.
وقالت حمدي إن املعرض
يضم  30لوحة متنوعة
األحجام تتجاوز مساحة
بعضها ثالثة أمتار،
الفتة إلى أن اللوحات
املعرضة تدور في فلك
املرأة وعواملها الخاصة
مثل القوة والجموح
واالنطالق ،وهي صفات
تستلهمها من الخيل
وقوتها.
وأشارت إلى أن املعرض
يقدم رسالة للمرأة
الطموحة ،التي تمتلك
الرغبة في مشاركة الرجل
في بناء الوطن ،وخلق
عوالم من اإلبداع والجمال.

ةديرجلا
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دوليات

َ
دول الخليج ق ِلقة بشأن استمرار المظلة األمنية األميركية

أوستن «يأمل» لقاء بن سلمان ...وبايدن يبحث عن تجاوز انتكاسة أفغانستان بالتركيز على الصين
أثار االنسحاب األميركي
من أفغانستان قلق الدول
الخليجية التي باتت تتساءل
عن مدى إمكانية استمرارها
في االعتماد على المظلة
األمنية األميركية في السنوات
المقبلة.

قبل أشـهــر قليلة مــن مــوعــد انسحاب
"ال ـقــوات القتالية" األمـيــركـيــة مــن الـعــراق
وتزايد التقارير عن نية إدارة الرئيس جو
بــايــدن االنـسـحــاب مــن ســوريــة ،وف ــي ظل
إعــادة تموضع القوات األميركية المعلن
فــي الخليج ،اعتبر مـســؤول خليجي أن
"االنـ ـسـ ـح ــاب األمـ ـي ــرك ــي الـ ـف ــوض ــوي من
أفغانستان جعل حلفاء واشنطن العرب
يتساءلون ّ
عما إذا كان بمقدورهم مواصلة
االعتماد على الواليات المتحدة".
وأوضح المسؤول في حديث لـ "رويترز"،
ً
مشترطا عدم ذكر اسمه ،أن "أفغانستان
زل ــزال مــدمــر سيبقى معنا لفترة طويلة
ً ً
جدا جدا".
وت ـســاءل" :هــل يمكننا بحق االعتماد
ع ـل ــى م ـظ ـلــة أم ـن ـي ــة أم ـي ــرك ـي ــة لـلـسـنــوات
العشرين المقبلة؟ أعتقد أنها مسألة شائكة
للغاية فــي الــوقــت الـحــالــي ،وهــي مسألة
شائكة جدا حقا".
وأشار إلى أن "أي صراع جيوسياسي
سينشب بسبب أفغانستان سيكون بين
الـصـيــن وبــاكـسـتــان مــن نــاحـيــة وروسـيــا
وإي ـ ـ ــران وال ـه ـن ــد م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى وأن
الواليات المتحدة لن تكون جزءا من هذا
الصراع".

«البنتاغون»
فــي غـضــون ذل ــك ،أعـلــن الـنــاطــق باسم
وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) جون
ّ
كيربي ،أن وزير الدفاع لويد أوستن الذي
ألغى األسبوع الماضي زيارة كانت ّ
مقررة
إل ــى ال ـس ـعــوديــة" ،ي ــأم ــل" ل ـقــاء ول ــي عهد
المملكة األمير محمد بن سلمان.
وزار أوستن الخليج األسبوع الماضي
ّ
لشكر حلفاء الواليات المتحدة على الدعم
الذي ّقدموه للجسر الجوي الضخم الذي
أقامته واشنطن بعد السقوط المفاجئ
للحكومة األفغانية واسـتـيــاء "طالبان"
على السلطة في كابول.
ً
وشملت جولة الوزير األميركي كال من
ّ
تتضمن
قطر والبحرين والكويت ،وكانت
ّ
محطة فــي الـسـعــوديــة ،لـكــن هــذه الــزيــارة
أرج ـئــت فــي الـلـحـظــات األخ ـيــرة إل ــى أجــل
غير ّ
مسمى.
وق ـ ــال ك ـيــربــي إن زي ـ ــارة أوسـ ـت ــن إلــى
ال ـس ـعــوديــة "ل ــم ت ـحــدث ألس ـب ــاب تتعلق
بــال ـجــدول الــزمـنــي لـلـجــانــب ال ـس ـعــودي"،
ً
ً
مشيرا إلى ّأن الزيارة ّ
تم أساسا الترتيب
لها على عجلّ .
ً
وأض ــاف" :كــنــا نأمل خصوصا ،خالل
هــذه الــزيــارة ،لقاء ولـ ّـي العهد .فهو وزير
ال ــدف ــاع ال ـس ـعــودي ،ونـحــن لــديـنــا شــراكــة
دفاعية قوية مع السعودية".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :ن ــأم ــل ف ــي إعـ ـ ـ ــادة ج ــدول ــة

ُ َ
ّ
ّ ً
مشددا على أنها "أرجئت ولم تلغ".
الزيارة"،
ً
ّ
وردا على سؤال عما اذا كان هناك رفض
سعودي الستقبال وزير الدفاع األميركي،
أجاب كيربي" :األسئلة بشأن عدم استقبال
وزي ــر ال ــدف ــاع فــي الـسـعــوديــة تـ ّ
ـوجــه إلــى
السعوديين".

بايدن
في المقابل ،يكثف الرئيس األميركي
جــو بــايــدن ال ــذي تلقت سمعته الــدولـيــة
ضــربــة ج ــراء االن ـس ـحــاب ال ـفــوضــوي من
أفغانستان ،لقاءاته الدبلوماسية العالية
المستوى خالل الخريف المقبل ،محاوال
إحـيــاء تحالفات واشنطن التقليدية في
مواجهة الصين.
ويلقي بايدن بداية كلمة أمام الجمعية
العامة لألمم المتحدة بنيويورك في 21
الجاري ،والتي تعقد هذه السنة بصيغة
هجينة تجمع بين االفتراضي والشخصي.
وأع ـ ـلـ ــن ن ـح ــو  100مـ ــن قـ ـ ــادة الـ ـ ــدول
والحكومات نيتهم المجيء إلى مقر األمم
المتحدة في نيويورك ،وفق ما تظهر قائمة
مؤقتة للمشاركين.
وذكرت "واشنطن بوست" و"بوليتيكو"
أن الــرئـيــس األمـيــركــي يــريــد أيـضــا خالل
الجمعية العامة اقـتــراح عقد قمة دولية
مكرسة للتلقيح ضد "كورونا".
بعد ذل ــك ،يستقبل جــو بــايــدن فــي 24

ُ
إيران على بعد شهر من وقود السالح النووي
فـ ــي وق ـ ــت ت ـت ـع ــال ــى أص ـ ــوات
غــرب ـيــة لـلـتـحــذيــر م ــن خ ـطــورة
"ت ـ ـل ـ ـكـ ــؤ إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران" ب ــاسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
مفاوضات فيينا الرامية إلحياء
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ،ال ـم ـبــرم عــام
 ،2015في ظل رفعها وتسريعها
وتـ ـي ــرة تـخـصـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم
إل ــى م ـس ـتــويــات غ ـيــر مـسـبــوقــة
ّ
وتذرعها بالرد على العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي ف ــرض ــت بـعــد
انسحاب واشنطن من االتفاق
ع ـ ـ ــام  ،2018ذ كـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة
نـ ـي ــوي ــورك ت ــايـ ـم ــز ،فـ ــي ت ـقــريــر
ً
أمس ،أن طهران ستمتلك وقودا
ً
كافيا لتشغيل سالح ّ
ذري ،في
ً
غ ـضــون شـهــر تـقــريـبــا ،مـمــا قد
يزيد الضغط على إدارة الرئيس
جو بايدن وحلفائها ،لتحسين
شـ ـ ـ ــروط الـ ـصـ ـفـ ـق ــة ال ـم ـح ـت ـم ـلــة
للعودة إلى االتفاق النووي.
ونقلت الصحيفة األميركية
ع ــن خـ ـب ــراء درس ـ ـ ــوا ال ـب ـيــانــات
الـ ـج ــدي ــدة ال ـ ـ ـ ــواردة ف ــي تـقــريــر
أصدرته الوكالة الدولية للطاقة
ّ
الذرية ،األسبوع الماضي ،قولهم
إن "تـخـصـيــب ال ـيــوران ـيــوم إلــى
الـمـسـتــويــات الـمـسـتـخــدمــة في
صـنــع األس ـل ـحــة خ ــال األش ـهــر
األخ ـيــرة أكـســب ط ـهــران الـقــدرة
عـ ـل ــى إن ـ ـت ـ ــاج الـ ـ ــوقـ ـ ــود ال ـ ـ ــازم
لتشغيل رأس نووي ،في غضون
شهر".
وأشــارت إلى أن المسؤولين
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن اط ـل ـع ــوا
ع ـلــى ه ــذه ال ـت ـقــدي ــرات ال ـسـ ّ
ـريــة
م ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــوعـ ـ ــون م ـ ـ ـ ــن م ـ ـنـ ــاق ـ ـ ّشـ ــة
الـتـقـيـيـمــات الــرس ـم ـيــة ،لـكــنـهــم
أق ــروا أن األم ــر سيستغرق من
إيران بضعة أسابيع فقط.
ّ
ورج ـحــت أن عملية تصنيع
على
رأس نــووي يمكن تثبيته ّ
الصواريخ اإليرانية ،مع تجنب
احتراقه أثناء االحتكاك بالغالف
ً
الجوي ،ربما تتطلب وقتا أطول
بكثير ،الفتة إلى أن اإليرانيين
ك ــان ــوا ي ــدرس ــون ه ــذه التقنية
ً
بنشاط منذ  20عاما ،على الرغم

وال ـت ـع ــام ــل م ــع أزم ـ ــة ال ـم ـن ــاخ وال ـش ــراك ــة
ف ــي الـتـكـنــولــوجـيــات الـنــاشـئــة والـفـضــاء
الشبكي ،وتعزيز الحرية واالنفتاح بمنطقة
المحيطين الهندي والهادي".
وك ـ ــان م ـن ـســق ال ـس ـي ــاس ــة األم ـيــرك ـيــة
الخاصة بالمحيطين ال ـهــادي والهندي
كورت كامبل ،أعلن في يوليو أن االجتماع
الذي سينعقد بالحضور الفعلي ويجري
التخطيط له منذ فترة طويلة سيتمخض
عن التزامات "حاسمة" بشأن دبلوماسية
اللقاحات والبنية التحتية.

زمام المبادرة
ويأمل الرئيس األميركي على األرجح
اس ـت ـعــادة زم ــام ال ـم ـبــادرة بـعــد مــا عانى
ص ـع ــوب ــات ج ـم ــة خ ـ ــال أغ ـس ـط ــس عـلــى
ال ـص ـع ـيــديــن ال ــوط ـن ــي والـ ــدولـ ــي بسبب
االنسحاب الفوضوي من أفغانستان.
وخلفت الطريقة األحــاديــة التي أنهت
فيها الواليات المتحدة حربا استمرت 20
عاما في أفغانستان ،أثرا سلبيا لدى بعض
حلفاء واشنطن.
ول ــم ت ـفــوت بـكـيــن ومــوس ـكــو الـفــرصــة
ل ـل ـت ـش ـك ـيــك ف ـ ــي مـ ـت ــان ــة دع ـ ــم ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة للدول التي تعتمد في أمنها على
األميركيين.
إال أن بايدن أكد مــرارا وتكرارا أن أحد
أس ـبــاب م ـغ ــادرة أفـغــانـسـتــان يتمثل في

افساح المجال لتكريس مزيد من الجهود
للمواجهة الدولية الكبرى بين األنظمة
الديمقراطية وتلك المستبدة.
ّ
وفيما لم يتخل بايدن عن النهج الصارم
ال ــذي اع ـت ـمــده سـلـفــه دون ــال ــد ت ــرام ــب في
مواجهة الصين ،إال أنــه ينوي مقاربتها
بطريقة مختلفة.
فالرئيس الديمقراطي ال يريد أن يكون
في مواجهة ثنائية مع الصين ،بل يريد
على العكس أن يركز على لعبة التحالفات.
وأجرى محادثات هاتفية قبل فترة قصيرة
مع نظيره الصيني شي جينبينغ للتحقق
من أن قنوات التواصل ال تزال مفتوحة.
ول ــن ي ـت ــردد ف ــي اس ـت ـحــداث ف ـضــاءات
لمحادثات متعددة األطراف.
فإلى جانب لقاءات الخريف الرئيسية
مثل قمة مجموعة العشرين  G20في روما
في  30و 31أكتوبر وقمة المناخ (كوب )26
في غالسكو من األول من نوفمبر إلى 12
منه ،يريد بايدن أن ينظم مطلع ديسمبر
"قمة من أجل الديمقراطية" عبر االنترنت.
ويتمثل التحدي األول في هــذا اللقاء
في تحديد قائمة المشاركين ،فينبغي عدم
إث ــارة امتعاض أي بلد حليف للواليات
المتحدة من دون تقويض طموحات بايدن
الكبيرة الــذي يــرى أن الــواليــات المتحدة
ينبغي أن تقود العالم "من خالل تشكيلها
قدوة له".
(واشنطن  -وكاالت)

إدارة بايدن تمسك العصا
من المنتصف مع مصر

«الحرس الثوري» يدعو رئيسي إلى تسليم المحافظات لعسكريين

تحقيق بمقتل شاهد
ضد نتنياهو

أعلنت اليونان ،أمس ،أنها
ستفتح تحقيقًا في حادث
تحطم طائرة خاصة وقع،
أمس األول ،قرب جزيرة
ساموس ،وأودى بحياة
إسرائيلي يدعى حاييم
جيرون ،كان من املقرر ،أن يدلي
بشهادة ضد رئيس الوزراء
السابق بنيامني نتنياهو في
قضية فساد.
وذكر رئيس املكتب الوطني
للتحقيق في الكوارث الجوية
ايوانيس كونديليس أن
«صيادًا أفاد بوقوع انفجار
ضخم تاله آخر صغير».
وأضاف أن «الحطام سيكشف
إذا تم األمر على هذا النحو»،
مشيرًا إلى أن حطام الطائرة
يقع حاليًا على عمق  33مترًا.

ً
عربات «همفي» قدمتها القوات األميركية إلى نظيرتها العراقية أخيرا
ال ـجــاري بواشنطن رؤس ــاء وزراء الهند
والـيــابــان وأسـتــرالـيــا ،فــي إط ــار التحالف
الرباعي المعروف باسم "كواد" أو "الحوار
األمني الرباعي".
وسـتـسـمــح ه ــذه الـقـمــة الــربــاعـيــة بين
بــايــدن ورئ ـيــس وزراء كــل مــن أسـتــرالـيــا
سكوت موريسون والهند ناريندرا مودي
وال ـيــابــان يوشيهيدي ســوغــا بـ ـ "تعزيز
ال ــرواب ــط وتعميق ال ـت ـعــاون" س ــواء على
صعيد مواجهة وبــاء كــورونــا أو التغير
المناخي.
ويريد الشركاء األربـعــة كذلك االلتزام
بجعل "منطقة الـهـنــد -المحيط الـهــادئ
مفتوحة ّ
وحرة" ،وهي عبارة دبلوماسية
ّ
معتمدة للتنديد بالتطلعات اإلقليمية
الصينية.
وأعلنت الناطقة باسم البيت األبيض،
جين ساكي ،في بيان ،أن القمة ستعقد في
البيت األبيض بواشنطن يوم  24الجاري.
وق ـ ــال ـ ــت س ـ ــاك ـ ــي" :اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة ق ـ ــادة
المجموعة توضح أن االنخراط في منطقة
المحيطين الهندي والهادي أولوية لدى
إدارة ب ــاي ــدن ونــائـبـتــه كــامـيــا هــاريــس،
وهو ما يشمل ترتيبات جديدة متعددة
األطراف لمواجهة تحديات القرن الحادي
والعشرين".
وأضافت أن قادة المجموعة سيركزون
ع ـلــى تـعـمـيــق عــاقــات ـنــا ودف ـ ــع ال ـت ـعــاون
العملي في مجاالت مثل مكافحة "كورونا"

سلة أخبار

اإلمارات تدرج  38فردًا
و 15كيانًا على «اإلرهاب»

أصدر مجلس الوزراء اإلماراتي
قرارًا تضمن إدراج  38فردًا و15
كيانًا ضمن القائمة املعتمدة في
الدولة الخليجية لـ«األشخاص
والكيانات والتنظيمات الداعمة
لإلرهاب» مساء أمس األول.
وطالب القرار الجهات الرقابية
بمتابعة وحصر أي أفراد أو
جهات تابعة أو مرتبطة بأي
عالقة مالية أو تجارية أو فنية،
واتخاذ اإلجراءات الالزمة
بحقهم.
وشملت قائمة األفراد 4
إماراتيني و 4سوريني و 8يمنيني
و 5إيرانيني و 6نيجيريني
ولبنانيني وعراقيني وسعودي
وأردني وهندي وأفغاني
وبريطاني وروسي وآخر يحمل
جنسية «سانت كيتس نافيس».

العراق ينظم مؤتمرًا
دوليًا السترداد األموال

السيسي يستقبل صالح وحفتر قبل زيارة الدبيبة إلى القاهرة
●

إيرانيتان في سوق الذهب بالبازار الكبير في طهران (أ ف ب)
من أن طهران تنفي رغبتها في
حيازة ترسانة نووية.
وأوضــح التقرير أن إيــران لم
تـقـتــرب بـهــذا ال ـقــدر مــن امـتــاك
سالح نووي ،منذ ما قبل موافقة
الرئيس األميركي األسبق باراك
أوباما على االتفاق النووي عام
 ،2015وال ــذي أجبر اإليرانيين
على نقل  97بالمئة من وقودهم
إلى خارج البالد.
وبعد أكثر من ثالث سنوات
مــن انـسـحــاب الــرئـيــس السابق
دونالد ترمب من االتفاق ،يبدو
أن الـجـهــود اإليــران ـيــة البطيئة
وال ـثــاب ـتــة الس ـت ـع ــادة قــدرات ـهــا
ّ
الذرية ّ"قد نجحت".
وح ــذر التقرير مــن أن أفعال
إيران تشير إلى جهود حكومة
إبراهيم رئيسي لطلب شــروط
وامتيازات جديدة أكثر مالءمة
لطهران في المفاوضات الدولية
الـ ـت ــي قـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا
حسين أ مـيــر عبداللهيان إنها
ً
ستستأنف قريبا بعد "اكتمال
الـمـشــاورات الداخلية وتشكيل
الفريق المفاوض".
ُ
ول ـ ـ ــم ت ـ ـجـ ــر أي مـ ـف ــاوض ــات

رسـمـيــة مـنــذ يــونـيــو الـمــاضــي،
قـ ـب ــل شـ ـه ــر م ـ ــن ف ـ ـ ــوز رئ ـي ـس ــي
بــاالنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة .وقــال
الـمـســؤولــون األمـيــركـيــون إنهم
كـ ــانـ ــوا ي ـت ــوق ـع ــون أن رئ ـي ـســي
سيسعى لبدء المفاوضات من
جديد ،وسيطالب برفع المزيد
مــن العقوبات المفروضة على
بــاده ،وهــو ما لم يحدث حتى
اآلن.
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت طـ ــرقـ ــت الـ ـق ــوى
الغربية بوابة موسكو للضغط
على حليفتها طـهــران مــن أجل
تـســريــع اسـتـئـنــاف مـفــاوضــات
فيينا ،أجــرى الرئيس الروسي
ً
ً
فالديمير بوتين ،اتصاال هاتفيا
مع نظيره اإليراني أمس.
وأفادت الرئاسة اإليرانية بأن
بوتين أبلغ رئيسي عدم تمكنه
مـ ــن الـ ـمـ ـش ــارك ــة ب ـق ـم ــة مـنـظـمــة
ش ـن ـغ ـه ــاي لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون ،بـسـبــب
ً
ً
الـ ـت ــزام ــه ح ـ ـجـ ــرا ص ـح ـي ــا بـعــد
مخالطة مصابين بـ "كورونا"،
ودعـ ـ ـ ــا إل ـ ــى عـ ـم ــل ال ـت ــرت ـي ـب ــات
الالزمة لعقد لقاء قريب.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ذكـ ـ ـ ــر س ـك ــرت ـي ــر
"مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـث ـ ــورة ال ـث ـق ــاف ـي ــة"،

سعيد رضا عاملي ،أن الرئيس
اإليراني وهو أصولي متشدد،
أمـ ـ ــر ب ـت ـن ـف ـي ــذ قـ ـ ـ ــرار ال ـم ـج ـلــس
ال ـمــذكــور بــإلـغــاء تنفيذ وثيقة
 2030لـ "يونسكو".
وكـ ــان ال ـمــرشــد األع ـل ــى علي
خ ــام ـن ـئ ــي قـ ــد عـ ـ ــارض "وث ـي ـقــة
يونسكو" ،التي مررها الرئيس
الـ ـس ــاب ــق ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي فــي
وقــت ســابــق ،دون الــرجــوع إلى
ال ـب ــرل ـم ــان .ورأى خــام ـن ـئــي أن
الوثيقة ت ـ ّ
ـروج "ألسـلــوب حياة
ّ
غ ــرب ــي م ـع ـيــب وم ــدم ــر وفــاســد
و تـسـعــى للتسلل إ ل ــى التعليم
اإليراني".
مــن جــانــب آخ ــر ،دعــا حسين
الـ ـل ــه كـ ـ ــرم ،أحـ ــد قـ ـ ــادة ال ـح ــرس
ً
ال ـ ـث ـ ــوري ،ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــود ح ــال ـي ــا
مـجـمــوعــة "أنـ ـص ــار ح ــزب ال ـلــه"
المتشددة ،الرئيس اإليراني إلى
تسليم مجالس المحافظات في
ّ ً
تحسبا
الـبــاد إلــى عسكريين،
النـ ــدالع احـتـجــاجــات معيشية
ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار اإلضـ ـ ــرابـ ـ ــات ال ـتــي
شهدتها البالد أواخر .2019

القاهرة  -حسن حافظ

بعد  3أيــام من إطــاق مصر استراتيجية حقوق
اإلنسان ،على أمل تحسين موقف البالد الحقوقي أمام
المجتمع الغربي ،بدا أن إدارة الرئيس األميركي جو
بايدن في طريقها لإلعالن عن حجب وتقييد بعض
المساعدات العسكرية لمصر ،على خلفية انتقادات
لألخيرة في ملف حقوق اإلنسان والحريات العامة،
إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن
في خطوة أرادت ّ
أن تكون مخففة لتجنب إغضاب حليفها المصري ،مع
تهدئة مطالب أعضاء بـ "الكونغرس" بتشديد اإلجراءات
ضد القاهرة.
ولم يعلن عن الموقف الرسمي األميركي بخصوص
المساعدات العسكرية لمصر ،لكن موقع بوليتيكو،
نقل عن مسؤول أميركي ،قوله إن إدارة بايدن قررت
حجب وتقييد بعض المساعدات العسكرية المشروطة
لمصر ،إذ سيقتصر قرار الحجز على  130مليون دوالر
مــن أصــل  300مليون تشكل المساعدات العسكرية
المشروطة لمصر من إجمالي  1.3مليار دوالر تقدمها
واشـنـطــن للحكومة الـمـصــريــة سـنــويــا مـنــذ توقيع
معاهدة السالم مع إسرائيل .1979
وقال المسؤول األميركي إن الحجب الجزئي لبعض
وليس معظم المساعدات العسكرية المشروطة ،يعود
إلى ما قيل إنها مخاوف تتعلق بحقوق اإلنسان ،الفتا
إلى أن الجزء الذي سيتم اإلفراج عنه من المساعدات
المشروطة سيتم تسليمه للحكومة المصرية ،لكن
ستوضع قيود على استخدامها ،لتنفق في ملفات
مثل مكافحة اإلرهاب وتأمين الحدود ،وهي ميادين
مسموح بها بموجب أحـكــام القوانين التي تغطي
المساعدات.
واعترف المسؤول األميركي بحجم االنقسام داخل
اإلدارة األميركية فيما يخص التعامل مع الحكومة
المصرية ،إذ أكــد أن قــرار التعليق الجزئي كــان حال
وسطا ،قد ّ
يخيب آمال مشرعين ونشطاء قلقين بشأن
انتهاكات حقوقية في مصر ،كما وصــف هــذا القرار
المتعلق بحقوق اإلنسان ،بأنه أكثر ودية مما اتخذته
معظم اإلدارات السابقة ،في إشارة على ما يبدو إلى
قرار سابق اتخذته إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما
عام .2013
وأشــار إلى أن إدارة بايدن لم تتجاوب مع بعض
مطالب أعضاء بـ "الكونغرس" ،بحجب مبلغ  300مليون
دوالر بالكامل ،واكتفت بالحجب الجزئي كرسالة
مخففة للحكومة المصرية ،بأنه لن يتم اإلفــراج عن
بقية المبلغ المقدر بـ  130مليونا ،إال بعد وفاء القاهرة

ببعض مطالب "الكونغرس" تتعلق بحقوق اإلنسان،
خاصة ما يتعلق باعتقال عشرات اآلالف من المصريين
ألسباب سياسية.
وفي أغسطس الماضي ،ناقش "الكونغرس" مستقبل
الـمـســاعــدات المشروطة المقدمة لمصر ،مــع تأكيد
ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات من شأنها
تعزيز سيادة القانون ،ورعاية حقوق اإلنسان والمرأة
واألقليات الدينية ،وضمان حرية التعبير ،والسماح
بحرية التجمع السلمي ،وتمكين منظمات المجتمع
المدني ووسائل اإلعالم من ممارسة مهام عملها دون
ّ
تدخل أو مضايقات.
في المقابلّ ،
عبرت مصادر مصرية لـ "الجريدة"
عن استيائها العميق من الخطوة األميركية التي لم
يتم اإلعالن عنها رسميا بعد ،قائلة إن هناك إجحافا
وظلما ّبينا في تناول الشأن المصري من قبل دوائر
صنع الـقــرار األميركي ،إذ تم تجاهل كل ما أنجزته
ال ــدول ــة الـمـصــريــة ف ــي ع ــدد م ــن الـمـلـفــات الحقوقية
خالل السنوات القليلة الماضية ،والتي كللت بإعالن
استراتيجية الدولة لحقوق اإلنسان السبت الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن هناك ّنية واضحة لتجاهل
كل ما تحقق في ملف حقوق المرأة ،وملف األقليات،
فقد تولت المرأة منصب المحافظ ألول مرة في عهد
الرئيس السيسي ،كذلك حصلت المرأة على أكبر كوتة
في تاريخ البرلمان المصري العام الماضي ،بينما
حصل المسيحيون على حريات كبيرة في ملف بناء
الكنائس ،فضال عن المشاريع القومية لتوفير حياة
عاشوا لعقود في
كريمة لماليين المصريين الذين ّ
عشوائيات غير آدمية ،فواشنطن تغض الطرف عن
الكثير من اإلنجازات وال تنظر إال بعين واحدة لملف
حقوق اإلنسان.
في سياق منفصل ،استقبل الرئيس السيسي في
القاهرة ،أمــس ،رئيس مجلس النواب الليبي ،عقيلة
صالح ،والقائد العام للقوات المسلحة ،خليفة حفتر،
بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل ،في
لـقــاء يــأتــي فــي إط ــار الـجـهــود المصرية لــدعــم إجــراء
االنتخابات الليبية في ديسمبر المقبل ،وينتظر أن
يجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد
الدبيبة ،زيارة رسمية لمصر خالل ساعات.
وأكدت مصادر مطلعة أن زيارة الدبيبة التي ستتم
غدا ،ستعمل على تعزيز التعاون مع الجانب المصري
في جهود إعــادة اإلعمار ،في إطــار تعميق العالقات
المصرية  -الليبية ،إذ سيترأس الدبيبة مع نظيره
المصري مصطفى مدبولي اجتماعات اللجنة العليا
المشتركة بين البلدين.

أعلن العراق ،أمس ،أن العاصمة
بغداد ستستضيف اليوم
مؤتمرًا دوليًا مخصصًا
السترداد األموال املنهوبة خالل
العقدين املاضيني؛ بمشاركة
أمني الجامعة العربية ،أحمد
أبوالغيط ،وعدد من وزراء العدل
ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة
رقابية.
وفي وقت سابق ،قال الرئيس
العراقي برهم صالح ،إن 150
ُ
مليار دوالر ه ّربت من صفقات
الفساد في البالد إلى الخارج
منذ  .2003وتم تهريب األموال
عبر تقديم وصوالت شراء
وهمية إلى البنك املركزي
العراقي ،من تجار متنفذين.

ً
 84قتيال حصيلة
فيضانات السودان

أعلنت السلطات السودانية
ّ
أن الفيضانات املوسمية في
ّ
ً
البالد خلفت هذا العام  84قتيال
ّ
ّ
ودمرت كليًا أو جزئيًا آالف
املنازل.
وقال املتحدث باسم اإلدارة
العامة للدفاع املدني عبدالجليل
ّ
عبدالرحيم ،إن االضرار تضمنت
إصابة  67شخصا بجروح
في  11والية منذ بداية موسم
األمطار يونيو املاضي.
وأضاف ّأن الفيضانات ّ
دمرت
حوالى  8400منزل وألحقت
أضرارًا بأكثر من  72ألف منزل
في سائر أنحاء البالد.

ةديرجلا
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قمة بين بوتين واألسد في موسكو قبيل «حوار جنيف»
الرئيس الروسي يعتبر الوجود العسكري األميركي والتركي المشكلة الوحيدة في سورية
قبل أسابيع قليلة من
جولة جديدة من الحوار
االستراتيجي الروسي
 األميركي في جنيف،استقبل الرئيس الروسي
فالديمير بوتين في موسكو
نظيره السوري بشار األسد
وأجريا مباحثات ،في حين
يرى مراقبون أن موسكو
تحاول اقتناص اللحظة
من
اإلقليمية لتحقيق مزيد ً
المكاسب لدمشق خصوصا
لناحية إنهاء حالة العزلة التي
تعيشها سورية منذ سنوات.

موسكو ترى
فرصة في توسيع
«التطبيع» مع
دمشق تحت عنوان
تحجيم نفوذ طهران

بـعــد دخـ ــول ال ـق ــوات الـســوريــة
النظامية إلــى منطقة درعــا البلد
للمرة األولى منذ عام  ،2011وبروز
مؤشرات إلى تهاون أميركي إزاء
ً
دم ـشــق ب ــرز خ ـصــوصــا بمباركة
واشنطن التـفــاق الـغــاز المصري
إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان ،اس ـت ـق ـب ــل ال ــرئ ـي ــس
ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن ليل
االثنين ـ الثالثاء الرئيس السوري
بشار األسد في زيارة تعد الثالثة
إلى روسيا منذ .2011
وفـ ـ ــي حـ ـي ــن ت ـس ـت ـع ــد روسـ ـي ــا
ل ـ ـجـ ــولـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ــوار
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي م ـ ــع ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة في جنيف نهاية الشهر
الجاري ،قال بوتين لدى استقباله
األسـ ــد ف ــي مــوس ـكــو ،إن «ال ـق ــوات
األجنبية التي يجري نشرها في
س ــوري ــة م ــن دون قـ ــرار م ــن األم ــم
ً
المتحدة تشكل عائقا أمام إعادة
ً
تــوح ـيــد ال ـب ــاد وت ـم ـثــل انـتـهــاكــا
للقانوني الدولي» في إشــارة الى
القوات األميركية والتركية.
وعقدت آخــر جولة من الحوار
بين روسـيــا والــواليــات المتحدة
حول االستقرار االستراتيجي في
جنيف في يوليو الماضي ،ومن
المقرر عقد جولة جــديــدة أواخــر
الشهر الجاري.
ورأى بوتين ،وفق ما أورد بيان
صادر عن الكرملين ،أن «المشكلة
الرئيسية» في سورية هي التدخل
ً
األجنبي ،مشددا على أنه «من أجل
ً
المضي قدما في طريق استعادة
ال ـبــاد يـجــب أن ت ـكــون السيطرة
لحكومة شرعية واحدة».

●

النسبية في مجاالت الطاقة
يترقب لبنان بعض االنفراجات
ُ
والكهرباء ،وبعض االنـفــراج المالي إذا أحسن توظيفه؛ ففي
أعقاب إعــان األمين العام لـ «حــزب الله» حسن نصرالله آلية
إدخ ــال النفط اإليــرانــي للبنان واالسـتـعــداد إلدخ ــال  ٣بواخر
محملة بالمازوت وباخرة محملة بالبنزين ،ينتظر لبنان وصول
أول شحنة من النفط العراقي ،وهي ستكون مخصصة إلنتاج
الكهرباء وزيادة ساعات التغذية ،بهدف تخفيف ّ
حدة األزمة.
كذلك ينتظر لبنان وصــول مخصصاته المالية النقدية
مــن مستحقاته فــي صـنــدوق النقد ال ــدول ــي ،وتبلغ أكـثــر من
مليار ومئة مليون دوالر ،والبــد من انتظار كيفية توظيفها
على مشاريع حيوية وعدم إلحاقها بسابقاتها على سياسة
الدعم أو «اإلحراق» ،على حد ما يقول خبراء ،فإذا قرر المصرف
المركزي تخصيص هــذا المبلغ لصرفه على االسـتـمــرار في

ً
بوتين مستقبال األسد بـ «الكرملين» في موسكو مساء أمس األول (أ ف ب)
وإذ أشـ ــار إل ــى ن ـجــاح ال ـقــوات
الـحـكــومـيــة ال ـســوريــة بالسيطرة
على « 90في المئة من األراضــي»
ال ـس ــوري ــة ،ام ـت ــدح بــوت ـيــن األس ــد
بـ ـسـ ـب ــب ف ـ ـ ـ ـ ــوزه بـ ــاالن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الرئاسية األخيرة بنسبة «تجاوزت
ً
ال ـ ـ  95ف ــي ال ـم ـئــة» ،ق ــائ ــا« :تشير
هذه النتيجة إلى أن الشعب يثق
ب ــك ورغـ ـ ــم ص ـع ــوب ــات ال ـس ـن ــوات
الماضية والمآسي التي شهدتها
تلك السنوات ،فإن الناس ال تزال
تربط عمليتي التعافي والعودة
إلى الحياة الطبيعية ،بك».

ً
وتابع قائال لنظيره السوري:
«أعـلــم أنــك تعمل الكثير مــن أجل
ه ــذا الـتـعــافــي والـ ـع ــودة ،بـمــا في
ذلـ ــك إجـ ـ ــراء ح ـ ــوار م ــع خـصــومــك
السياسيين آمل أن تتواصل هذه
العملية».

شكر األسد
مـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــا األسـ ـ ـ ـ ــد
«اإلن ـجــازات الكبيرة التي حققها
الجيشان السوري والروسي ليس
فـقــط مــن خ ــال تـحــريــر األراض ــي

دول المجموعة ،بما في ذلك الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي.
ولــم يتضح ُ
بعد ما إذا كــان الرئيس سيخضع للحجر طوال
فترة االنتخابات المقررة من  17إلى  19سبتمبر.
وكان الرئيس الروسي أعلن في أواخر يونيو أنه تلقى لقاح
سبوتنيك المضاد للفيروس ،بعد أشهر من السرية التي أحيطت
ً
بالمسألة .لكن «الكرملين» لم ينشر صورا لتلقيه اللقاح.
وأم ــس األول ،الـتـقــى بــوتـيــن الــرئـيــس ال ـســوري بـشــار األس ــد،
وأظهرت الصور الرجلين يتصافحان باليد بالطريقة التقليدية،
يرتد أي من الوفدين الكمامات.
ولم
ِ
وكان األسد أصيب بـ «كورونا» في مايو الماضي ،وتعافى منه،
وأعلنت دمشق في يونيو أن األسد تلقى لقاح «سبوتنيك في».
كما التقى الرئيس الروسي رياضيين من بالده عائدين من
األلعاب البارالمبية التي استضافتها طوكيو.

الدعم ،فسيكون ذلك بمثابة إحراق له وذهابه سدى بال أي أثر
فعلي أو إيجابي.
في المقابل ،تكشف مصادر قريبة من رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي أنه وضع خطة لالستثمار بهذه األموال ،فجانب منها
ً
سيكون مخصصا لتمويل خطة كهرباء لبناء معامل ،والجانب
اآلخر سيخصص إلنجاز خطة نقل عام مشترك متقدمة تكفي
لتغطية كل الجغرافيا اللبنانية ،يكون الهدف منها تسهيل أمور
تنقالت اللبنانيين والحد من مصروف المحروقات ،والتخفيف
من حدة األزمة التي يعانيها كل مواطن.
ووف ــق مــا يـقــول خ ـبــراء ومـخـتـصــون ب ـشــؤون الـطــاقــة ،فــإن
ميقاتي بانتظار وصول الغاز المصري إلى معمل دير عمار
في شمال لبنان لتوليد الكهرباء ،وهــذا يحتاج إلى أسابيع،
ووص ــول النفط الـعــراقــي ،إال أن كــا الخطوتين ال يمكنهما
توفير التغذية الكهربائية الالزمة لكل المناطق اللبنانية ،إذ
إن المعلومات تشير إلى أن الغاز المصري سيكون بأقصى

أو من خــال إعــادة الالجئين إلى
ً
قراهم ومدنهم لكن أيضا من خالل
حماية مواطنين أبــريــاء كثر في
هذا العالم من شرور اإلرهاب».
وأكد الرئيس السوري أن عملية
«تحرير األراضي» تجري بالتوازي
مع «العملية السياسية» وأعرب عن
شكره للحكومة والشعب الروسي
على المساعدات اإلنسانية التي
ُ
تقدمها موسكو لبالده.
ل ـك ـنــه أشـ ـ ــار إل ـ ــى أن الـعـمـلـيــة
ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـت ــي ب ــوش ــرت قـبــل
ً
سنتين تـقــريـبــا تــواجــه «عــوائــق،
ً
ألن هناك دوال تدعم اإلرهابيين
وليست لها مصلحة في أن تستمر
هذه العملية باالتجاه الذي يحقق
االستقرار في سورية».
وأورد بيان للرئاسة السورية
أن ال ـ ـل ـ ـق ـ ــاء تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
االق ـت ـص ــادي ومـكــافـحــة اإلرهـ ــاب
و«استكمال تحرير األراضي».

سرية وتقديرات
في غضون ذلك ،أرجع الناطق
باسم الكرملين دميتري بيسكوف،
ع ــدم إع ــان مــوسـكــو عــن الــزيــارة
ً
م ـس ـب ـقــا ل ـ ـ «أسـ ـب ــاب أم ـن ـي ــة» ،في
حين أفادت تقديرات تداولت على
منصات موالية لحكومة دمشق
بــأن اإلدارة األميركية بحثت مع
موسكو «االنسحاب األميركي من
ً
ً
ســوريــة» أخ ـيــرا ،تمهيدا للحوار

المرتقب بين البلدين في جنيف.
وأفـ ــادت األوسـ ــاط المحسوبة
على الحكومة السورية بأن الروس
نقلوا قلقهم إلى الجانب األميركي
من «االعتداءات اإلسرائيلية» على
دمشق التي تقول الدولة العبرية
إن ـه ــا تـسـتـهــدف ض ــرب تـمــوضــع
المليشيات الموالية لطهران.
ك ـمـ ـ ـ ــا تـ ـح ــدث ــت عـ ــن تـخـطـيــط
روســي  -ســوري باتجاه «تحرير
أراض سورية» وسط
ما تبقى من
ٍ
تحركات ميدانية وضربات جوية
تشنها الطائرات الروسية بمناطق
في محافظة إدلب الشمالية التي
تخضع مـســاحــات واس ـعــة منها
لجبهة «تحرير الـشــام» وفصائل
أخرى معظمها إسالمية.
وت ــأت ــي خ ـط ــوة مــوس ـكــو ،الـتــي
سـبــق أن قـلــب تــدخـلـهــا العسكري
ع ــام  2015ال ـمــوازيــن عـلــى األرض
لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــوات األسـ ـ ـ ـ ـ ــد ض ــد
المعارضة المسلحة ،في وقت تشهد
ً
المنطقة حــراكــا بــاتـجــاه التطبيع
مع ما يوصف بـ«األمر الواقع» في
دم ـشــق ال ـتــي أب ــرم ــت صـفـقــة لنقل
الغاز المصري عبر األردن إلى لبنان
بضوء أخضر أميركي.
وعزز استقبال بوتين لألسد ما
يبدو أنها خطوات تمهد لبلورة
«واق ــع جــديــد» ،فــي البلد العربي،
مع نجاح موسكو في مد نفوذها
ع ـلــى ح ـس ــاب إيـ ـ ــران وفـصــائـلـهــا
ال ـتــي تـنـشــط ف ــي ج ـنــوب ســوريــة

واعـ ـتـ ـم ــاده ــا سـ ـي ــاس ــة «ال ـع ـص ــا
والجزرة» مع تركيا لدفعها باتجاه
التخلي عــن وجــودهــا العسكري
بإدلب مقابل تعاون روسي يساعد
بإنهاء الدعم األميركي العسكري
لألكراد.

غارات وإنزال
في غضون ذلك ،واصل الطيران
الـحــربــي الــروســي ،أم ــس ،ولليوم
الثالث على التوالي ،غاراته على
ش ـم ــال غ ــرب ــي س ــوري ــة الـخــاضــع
التفاق وقــف إطــاق النار الموقع
بين أنقرة وموسكو.
مــن جــانــب آخ ــر ،أفـ ــادت وكــالــة
«س ــان ــا» ال ـســوريــة الــرسـمـيــة بــأن
ً
الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ن ـف ــذت إنـ ــزاال
ً
جويا على أطراف مدينة الحسكة
واختطفت مدنيين اثنين بمساعدة
مسلحي «ســوريــة الديمقراطية»
(قسد) التي يهيمن عليها األكراد.

ال أمان
مــن جهة أخ ــرى ،ح ــذرت لجنة
التحقيق الدولية المعنية بالشأن
السوري ،أمس ،من أن الوضع في
سورية غير مناسب من أجل عودة
آمنة وكريمة لالجئين ،بعد مرور
عشر سنوات على بدء الصراع.
(موسكو  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

ً
ح ــدوده ق ــادرا على إنـتــاج  ٤٥٠مـيـغــاواط ،أي زي ــادة التغذية
بنحو  ٤ساعات ،وكذلك بالنسبة إلــى الفيول العراقي ،الذي
ً
ً
ً
ستأخذه شركة إماراتية وتعطي لبنان فيوال مـكــررا جاهزا
ً
ً
لالستخدام ،سيكون قــادرا أيضا على إنتاج نحو  ٤ساعات،
وسيكون لبنان بحاجة إلــى المزيد لتوفير الحاجة الكاملة،
وهذا ال يمكن تحقيقه إال من خالل خطة واحدة تقوم على بناء
المعامل .وستكون خطة الكهرباء أول االمتحانات والتحديات
أم ــام الرئيس الـجــديــد ،ف ــإذا كــان هـنــاك تــوافــق واض ــح حولها
فيمكن حينها التعويل على الحكومة ومنهجيتها ودورهــا،
ً
أما بحال غرقت مجددا في الحسابات المتضاربة والمتناقضة
والمصلحية بسبب الخالفات السياسية واالختالف الجذري
حــول الــرؤى والمشاريع ،فسيؤدي ذلــك إلــى سرعة سقوطها
وتثبيت أنها حكومة محاصصة لن تخرج بنتائج مختلفة عن
حكومة حسان دياب ،وكذلك ستكون خطة الكهرباء هي العنوان
ّ
األساسي الكتشاف احتواء الحكومة على ثلث معطل من عدمه.

ً
ً
ولكن مصادر رئيس الحكومة تؤكد أن هناك اتفاقا منجزا حول
خطة الكهرباء ،بالتعاون مع البنك الدولي ،ولن يكون بإمكان
أحد الوقوف بوجهها.
وفــي هــذا السياق ،تستكمل اللجنة الــوزاريــة المخصصة
إلعداد البيان الوزاري عقد اجتماعاتها ،وسط تركيز أساسي
اهتمام
على الملفات المالية واالقتصادية ،التي ستكون ذات
ّ
ً
أولي من جانبها ،خصوصا في ظل إصرار ميقاتي على تجنب
الغوص في المجاالت السياسية وصراعات المحاور والدول.
وفــي حين ح ــاول األمـيــن الـعــام ل ـ «ح ــزب الـلــه» إع ــادة التذكير
بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة ،سيحاول ميقاتي تجنب
الــوقــوع فــي هــذا المطلب ،مــن خــال اعـتـمــاد صيغة مشابهة
للبيان الــوزاري للحكومة السابقة ،باإلشارة للمقاومة بكلمة
ً
واحــدة ،وهي حق اللبنانيين في المقاومة دفاعا عن أرضهم
في مواجهة أي اعتداءات.

إدارة بايدن تحت نيران «الكونغرس»
ّ
«طالبان»
تجاه
صيني
ك
وتحر
ً

وزير خارجية الحركة :أميركا يجب أن يكون قلبها كبيرا
ّ
كثف الجمهوريون هجماتهم
ع ـل ــى إدارة ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
الــديـمــوقــراطــي جــو بــايــدن بسبب
انـ ـسـ ـح ــابـ ـه ــا «الـ ـ ـف ـ ــوض ـ ــوي» مــن
أفغانستان ،عبر سلسلة جلسات
اسـتـمــاع لـكـبــار مـســؤولــي إدارت ــه
ب ـه ــدف «م ـح ــاس ـب ــة» ب ــاي ــدن على
ُ
«األخطاء» التي ارتكبت ومساءلة
ّ
أعضاء إدارته التي ال تزال تتعرض
النتقادات من الخصوم والحلفاء،
عـ ـل ــى حـ ــد س ـ ـ ـ ــواء ،حـ ـي ــن بـسـطــت
حــركــة «طــال ـبــان» سيطرتها على
أفغانستان ،واستولت على السلطة
فـ ــي كـ ــابـ ــول م ـن ـت ـصــف أغ ـس ـطــس
الماضي.
وفي اليوم الثاني من جلسات
اس ـت ـمــاع عـلـنـيــة ف ــي الـكــونـغــرس
حــول أفغانستان ،والتي قاطعها
وزي ــر ال ــدف ــاع لــويــد أوس ـت ــن ،رغــم
اسـتــدعــائــه ،ك ـ ّـرر وزي ــر الخارجية
أنتوني بلينكن أمام لجنة الشؤون
الخارجية بمجلس النواب ،أمس،
دف ــاع ــه ع ــن قـ ــرار الــرئ ـيــس بــايــدن
باالنسحاب من أفغانستان ،ورد
على اتهامات بأن وزارة الخارجية
ك ــان مــن الممكن أن تـبــذل المزيد
من الجهود للمساعدة في إجالء

األميركيين واألفـغــان المعرضين
ً
لـلـخـطــر ،قــائــا إن إدارة الــرئـيــس
دونالد ترامب السابقة «لــم تضع
خطة».
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد جـ ـلـ ـس ــة أم ـ ـ ـ ــس األول
ال ـعــاص ـفــة ،وال ـت ــي دع ـ ــاه خــالـهــا
عـ ـض ــو ج ـ ـم ـ ـهـ ــوري واحـ ـ ـ ـ ــد ،عـلــى
األق ــل ،إل ــى تـقــديــم اسـتـقــالـتــه ،قــال
بلينكن« :خالل السنة األخيرة من
وجــودنــا فــي أفغانستان ،أجرينا
ّ
هناك ،وأسوأ
تقييمات عدة للوضع ّ
السيناريوهات لم يتوقع انهيار
الـ ـق ــوات األف ـغــان ـيــة أم ـ ــام طــالـبــان
ً
خــال  11يــومــا» .وأض ــاف« :بدأنا
خـطــة اإلجـ ــاء ال ـطــارئــة مــع بــدايــة
انهيار القوات األفغانية المفاجئ،
وأنـهـيـنــا بـعــد ذل ــك أكـبــر عمليات
اإلجالء الجوي في التاريخ ،والتي
أثمرت عن اجالء  124ألف شخص
من أفغانستان خالل فترة وجيزة».
وت ــاب ــع« :نـقـلـنــا ك ــل عملياتنا
الدبلوماسية من أفغانستان الى
الــدوحــة ،ونـحــن الـيــوم ننسق مع
قطر وتركيا من أجل ضمان اعادة
تشغيل مطار كابول أمام الرحالت
العادية».
وخــال جلسة أمس األول ،رأى

لمساعدة
أميركا مستعدة ً
كوريا الشمالية إنسانيا

بؤرة «مدرسية»
لـ «كورونا» في الصين

لبنان يترقب انفراجات نسبية وخطة الكهرباء اختبار ميقاتي األول
بيروت  -منير الربيع

سلة أخبار

أعربت الواليات المتحدة عن
استعدادها للعمل مع كوريا
لمعالجة قضاياها
الشمالية
ّ
اإلنسانية ،بغض النظر
عن التقدم في قضية نزع
السالح النووي.
وقال المبعوث األميركي،
السفير سونغ كيم ،إن بالده
تدعم تقديم المساعدات
اإلنسانية بما يتفق مع
المعايير الدولية من أجل
الوصول إلى ومراقبة
الكوريين الشماليين األكثر
ضعفا.

«سيد الكرملين» إلى الحجر الصحي
رغم إعالن الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فالديمير
بوتين يخضع لحجر صحي ،بعد رصد إصابة مسؤول مقرب منه
بفيروس كورونا ،فإن معظم التعليقات العربية ربطت الخطوة
باللقاء الــذي جمع بوتين بالرئيس الـســوري بشار األس ــد ،في
موسكو ليل االثنين  -الثالثاء.
ورغم أنه خضع لفحص للكشف عن الفيروس وجاءت النتيجة
سلبية ،قال بوتين ،خالل مؤتمر عبر الفيديو مع كوادر من حزبه
ومسؤولين حكوميين ،وبثه التلفزيون« :آمل أن يسير كل شيء
ً
كما ينبغي ،وأن ُيظهر لقاح سبوتنيك-في ،حقا ،المستوى العالي
من الحماية ،الذي يوفره ضد كوفيد.»19 -
وكان من المفترض أن يتوجه بوتين إلى دوشانبي ،عاصمة
طاجيكستان ،لحضور قمة إقليمية لمجموعة شنغهاي ،في وقت
الحــق هــذا األسـبــوع ،لكنه اعتذر وأجــرى اتصاالت بنظرائه في

دوليات

بلينكن أن بايدن لم يكن لديه خيار
آخ ــر عـنــد دخــولــه الـبـيــت األبـيــض
مـطـلــع ع ــام « 2021إال وض ــع حد
للحرب أو االنخراط في تصعيد».
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ات ـ ـهـ ــم ال ـن ــائ ــب
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري مـ ــاي ـ ـكـ ــل م ـ ــاك ـ ــول،
ب ــاي ــدن وبـلـيـنـكــن بـ ـ «عـ ــدم اإلي ـفــاء
بالوعد» بعدم ترك أي أميركي في
أفغانستان بعد االنسحاب.
وفي حين خفف الديموقراطيون
االنـتـقــادات الـصــادرة من جانبهم
منذ أغسطس ،كثف الجمهوريون
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ه ـج ـم ــات ـه ــم خ ــال
الجلسة التي استمرت  5ساعات،
وذهب بعضهم إلى حد المطالبة
باستقالة وزير الخارجية.
من ناحية أخــرى ،أبــدى رئيس
ل ـج ـنــة الـ ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة في
مجلس الشيوخ الديموقراطي بوب
مينيديز أسفه على عــدم حضور
وزي ــر ال ــدف ــاع لجلسة االسـتـمــاع،
ول ـ ـ ّـوح بــإمـكــانـيــة تــوج ـيــه مــذكــرة
استدعاء واجبة التنفيذ.
وبدوره ،قال كبير الجمهوريين
ف ــي ل ـج ـنــة الـ ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة
فــي مجلس الشيوخ جيم ريتش:
«ل ـ ــم ي ـك ــن ل ــدي ـن ــا خ ـط ــة لـلـتـعــامــل

النرويج :حكومة «يسارية»
بعد فوز انتخابي لـ «العمال»

من المقرر أن يشكل حزب
العمال النرويجي المنتمي
ليسار الوسط ،حكومة
جديدة ،بعد أن حصل على
أكبر حصة من األصوات في
االنتخابات البرلمانية.
وبعد اكتمال الفرز ّ
األولي
لألصوات ،حصل حزب
العمال ،بقيادة يوناس ياهر
ستور ،على  26.4بالمئة من
األصوات ،في حين حصل
المحافظون ،بقيادة رئيسة
الوزراء إرنا سولبرغ ،على
 2.05بالمئة.
وتشير النتائج إلى أن
تحالف يسار الوسط
المؤلف من «العمال» و«حزب
الوسط» و«حزب اليسار
االشتراكي» سيشكل حكومة
يسارية بعد حصوله على
غالبية كبيرة.

أستراليا تتوقعً ً
ً
هجوما إرهابيا كبيرا

أفغان يتظاهرون ضد قرار «طالبان» إجالءهم من منازلهم في قندهار أمس
مـ ــع االم ـي ــرك ـي ـي ــن ال ـع ــال ـق ـي ــن فــي
افغانستان ما بعد االنسحاب من
هناك لوال كرم قطر».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــكّ ،
رحـ ــب وزي ــر
الـخــارجـيــة فــي حـكــومــة تصريف
األعمال األفغانية أمير خان متقي
بــالـمـســاعــدات الــدول ـيــة ،ودع ــا في
أول مؤتمر صحافي له في كابول
إل ــى «ع ــدم الـخـلــط بـيــن السياسة
والمساعدات اإلنسانية».
وقــال متقي ،إن حكومته تريد
إق ــام ــة ع ــاق ــات م ــع دول ال ـعــالــم،
وعلى رأسها الــواليــات المتحدة،
ومستعدة للحوار واالستماع لكل
األطراف« ،لكنها ترفض الخضوع

أغلقت السلطات في مدن
جنوب الصين المدارس،
وأمرت بإجراء فحوص
لماليين األشخاص أمس،
في ٍّ مسعى حثيث لوقف
تفش جديد لـ «كورونا»،
أثار مخاوف من انتشار
العدوى بين التالميذ غير
الملقحين.
وأمرت مدينة بوتيان،
البالغ عدد سكانها 3.2
ماليين نسمة والواقعة في
مقاطعة فوجيان الساحلية،
بإجراء فحوص لجميع
المواطنين ،بعد تسجيل
إصابات بالمتحورة «دلتا»
الشديدة العدوى ،نسبت
إلى شخص عائد من
سنغافورة تفشت في أنحاء
المقاطعة لتطال أكثر من
 100شخص.
والبؤرة في فوجيان هي
األكبر منذ أسابيع ،وتأتي
بعد إعالن السلطات
الصينية السيطرة على
ّ
تفش للوباء ناجم عن
«دلتا» ،مما يمثل اختبارا
لمساعي الصين الهادفة
للتوصل إلى «صفر
إصابات».

ل ـل ـض ـغ ــط مـ ــن أي جـ ـه ــة ك ــان ــت»،
مـضـيـفــا أن «أمـ ـي ــرك ــا ب ـلــد كـبـيــر،
ويجب أن يكون قلبها كبيرا».
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص مـ ـل ــف ح ـق ــوق
اإلنسان ،أكد متقي« :ال أعرف معنى
ح ـقــوق اإلن ـس ــان ال ـتــي يتحدثون
عنها بالخارج» .وبعد وقت قصير
من إظهارها رغبتها في المحافظة
عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة
الـمــؤقـتــة الـجــديــدة الـتــي شكلتها
ّ
المتطرفة ،تعهدت
حركة «طالبان»
الصين ،أمــس ،بتقديم مساعدات
إنسانية ألفغانستان قيمتها 15
مليون دوالر.
ج ــاء ذل ــك ب ـعــد اج ـت ـمــاع عـقــده

(أ ف ب)

السفير الصيني لدى كابول وانغ
يو مع وزير الخارجية األفغاني في
حكومة تصريف األعمال.
وكشف الناطق باسم المكتب
السياسي للحركة األفغانية سهيل
شاهين ،عن اعتزام الحركة تكليف
متقي ،إجراء زيارة لكل من الصين
وروسيا وإيران.
من ناحية أخرى ،احتج ،أمس،
آالف األف ـ ـغـ ــان ب ـمــدي ـنــة ق ـنــدهــار
ف ــي ج ـنــوب الـ ـب ــاد ،بـعــد مطالبة
«طــالـبــان» السكان بــإخــاء مجمع
س ـك ـنــي ل ـن ـحــو  3آالف أس ـ ــرة من
الجيش وقوات األمنّ .
على صعيد آخــر ،حــذرت قطر،

أمس ،من «عدم قدرتها على تحمل
مسؤولية مطار العاصمة كابول
فــي حــال عــدم التوصل إلــى اتفاق
بين جميع األط ــراف بما فــي ذلك
حركة طالبان».
وفــي مؤتمر صحافي مشترك
م ــع ن ـظ ـي ــره اإلسـ ـب ــان ــي خــوسـيــه
م ــان ــوي ــل أل ـ ـبـ ــاريـ ــس ،ق ـ ــال وزيـ ــر
خــارجـيــة قـطــر ،الشيخ محمد بن
عـبــدالــرحـمــن آل ث ــان ــي« :ي ـجــب أن
يكون لدينا اتفاق واضــح لجميع
األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ب ـ ـشـ ــأن الـ ـجـ ـه ــة ال ـت ــي
ستتولى الـجــانــب الـتـقـنــي ،وتلك
التي ستتولى الجوانب األمنية».
(عواصم  -وكاالت)

حذرت وزيرة الشؤون
الداخلية األسترالية ،كارين
أندروز ،من أن «البالد
عرضة لهجوم إرهابي
قد يسفر عن خسائر
بشرية كبيرة» ،من دون
تفاصيل أو إيضاحات
إضافية حول هذا األمر،
الفتة إلى أن «التهديد
ّ
ّ
بشن هجوم قد ارتفع ،ألن
العديد من األستراليين
عالقون في قضاء المزيد
من الوقت بالمنزل ،بسبب
ّ
اإلغالق العام ،حيث تمكن
المتطرفون المحتملون من
الوصول إلى مواد متطرفة
على شبكة اإلنترنت
المظلمة».

دلبلا
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ً
رﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻷﻣﻴﺮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻏﺪا ...واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺤﺮاس اﻟﻤﺮﻣﻰ!
أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ذاﺑﺖ اﻟﻔﻮارق ﺑﻴﻦ ﻓﺮق ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛﺄس اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ
اﻟﻈﻬﻮر اﻷول ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دور
اﻟـ  ،١٦وﻧﺠﺢ اﻟﺠﻬﺮاء،
وﺑﺮﻗﺎن ،وﺧﻴﻄﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ
ﻟﺮﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ودع رﺑﺎﻋﻲ »اﻟﻤﻤﺘﺎز« اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ،
واﻟﺸﺒﺎب ،واﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ،
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت.

ً
ﺗـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻠ ــﻖ ﻏ ـ ـ ـ ـ ــﺪا ﻣـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺎت
رﺑ ــﻊ ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻛ ــﺄس اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ ﻟـﻜــﺮة
اﻟـﻘــﺪم ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﺧ ـ ـﻴ ـ ـﻄـ ــﺎن ،ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ﺗ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
ً
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﺗﺒﺎﻋﺎ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻣﻞ
اﻟـﻠـﻘــﺐ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ واﻟـﺠـﻬــﺮاء
ﺑﻌﺪ ﻏــﺪ ،وﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺴﺒﺖ ﺑﺮﻗﺎن
واﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ُﻳﺨﺘﺘﻢ ﻫﺬا
اﻟـ ــﺪور اﻷﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﻘـﺒــﻞ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻨﺼﺮ وﻛﺎﻇﻤﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎرﻳﺎت دور اﻟﺴﺘﺔ
ﻋﺸﺮ اﺧﺘﺘﻤﺖ أﻣﺲ اﻷول ﺑﻔﻮز
اﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻦ
دون رد ،وﻛﺎﻇﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑـﻬــﺪﻓـﻴــﻦ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﻫ ــﺪف ،ﻟﻴﻜﺘﻤﻞ
ﻋﻘﺪ اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﺔ ﻟﺮﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﺷﻬﺪت ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دور اﻟـ 16
ً
ً
ﻇﻬﻮرا ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻔﺮق اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺠﻬﺮاء ،وﺧﻴﻄﺎن ،وﺑﺮﻗﺎن ،وﻗﺪم
ﺧﻴﻄﺎن أداء ﻣﺘﻮازﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟ ـﻔ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ـﻴ ــﻞ ،وﻧـ ـﺠ ــﺢ ﻓـ ــﻲ ﻗـﻠــﺐ
ﺗﺄﺧﺮه ﺑﻬﺪف إﻟﻰ ﻓﻮز ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ،
وﻛـ ــﺬﻟـ ــﻚ ﻟـ ــﻢ ﺗ ـﻜ ــﻦ ﻣ ـﻬ ـﻤ ــﺔ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎن
ﺻﻌﺒﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت ،إذ
اﻛﺘﻔﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ،وﺑﺮﻛﻼت
اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻧﺠﺢ اﻟﺠﻬﺮاء ﻓﻲ ﺣﺠﺰ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ.
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ودع رﺑ ــﺎﻋ ــﻲ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ــﺎز اﻟ ـﺴ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺔ،
واﻟ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎب ،واﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺤ ـ ـﻴ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﻞ،
واﻟ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴ ــﺎت ،وﻟ ــﻢ

»ﻳﺪ ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻀﻢ
ﻓﻮاز اﻟﺸﻤﺮي

ﻫﺪف ﻛﺎﻇﻤﺔ اﻻول ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗـﻜــﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺳﻬﻠﺔ أﻣــﺎم
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺣـ ــﻞ ،إذ ﻋـ ــﺎﻧـ ــﻰ اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ
ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ

اﻟـﻤـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت ﻋــﻦ ﺗــﻮﺟـﻬـﻬــﺎ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﺑــﺈﻗــﺎﻣــﺔ
اﻟﺪوري ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء "ﻓﻴﻔﺎ داي" ،ﻳﻮم  15ﻣﻨﻪ،
إذ ﺗﻘﺮر اﻧﻄﻼق اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻳﻮﻣﻲ  3و 4ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
وﻫﻮ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣ ـﺒــﺎراة اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ

اﻟﺘﺄﻫﻞ ،وﺳﻂ أداء ﻗﻮي ﻟﻜﺘﻴﺒﺔ
اﻟﻤﺪرب ﻣﺤﻤﺪ دﻫﻴﻠﻴﺲ وﻧﺪﻳﺔ
ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻣ ــﻦ ﻻﻋ ـﺒــﻲ اﻟ ـﺴــﺎﺣــﻞ ،إﻻ

اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄﻫﻠﻪ ﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد
اﻵﺳﻴﻮي اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺎم ﻓﻲ  5اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺣ ـ ــﺪدت ﻟ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺎت ﻣــﻮﻋــﺪ
اﻧـﻄــﻼق ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄس اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  4إﻟﻰ  7أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

أن ﺧﺒﺮة اﻟﻜﻮﻧﻐﻮﻟﻲ ﻣﺒﻮﻛﺎﻧﻲ
رﺟ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻛـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﻬ ــﺪف
وﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺎﺗﻞ ،واﻷﻣﺮ
ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ اﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ ،إذ ﺗﺴﺎوت
اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ أوﻗ ـ ـ ـ ــﺎت ﻛـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮة ﻣــﻦ
اﻟﻤﺒﺎراة ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﺴﻢ اﻷﺻﻔﺮ
اﻟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ ﺑـ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـﺠــﺎﻣ ــﺎﻳ ـﻜ ــﻲ
روﻣ ــﺎرﻳ ــﻮ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ  116ﻣﻦ
ﻋ ـﻤ ــﺮ اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎء اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻛ ـ ــﺎن ﻳـﺘـﺠــﻪ
ﻟﺮﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ.
وﺑ ـﻌ ـﺸــﺮة ﻻﻋـﺒـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ أﻏـﻠــﺐ
أوﻗﺎت اﻟﻠﻘﺎء ﺣﻘﻖ ﻛﺎﻇﻤﺔ اﻟﻔﻮز

اﻟﻤﺎﺟﺮي ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺳﻠﺔ اﻟﺠﻬﺮاء
●

ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ

اﻗـ ـﺘ ــﺮب ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة ﻧ ـ ــﺎدي اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺮاء ﻣــﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺘﺮف اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺻﻼح اﻟﻤﺎﺟﺮي
ﻟ ـﺘــﺪﻋ ـﻴــﻢ ﺻ ـﻔ ــﻮف اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻷول ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟـﺴـﻠــﺔ
ً
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺎﺟﺮي اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻪ  2.17ﻣﺘﺮ
إﺿﺎﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺪوري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وإﻟﻰ
ً
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﺮاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻳﻀﻤﻪ
ﻫﺬا اﻟﻼﻋﺐ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ،إذ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن
ﻟﻌﺐ ﻓﻲ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ 2013
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ داﻻس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺬي
ﻳﻠﻌﺐ ﻓــﻲ دوري اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ  NBAﺛــﻢ اﻧﺘﻘﻞ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺪوري اﻟﺼﻴﻨﻲ.
وﻗﺎد اﻟﻤﺎﺟﺮي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻠﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻳﺪ اﻟﺴﻴﺪات ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ ﺳﺎﺑﻖ

●

ﻳﺴﺘﻬﻞ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ ﻟﻠﺴﻴﺪات
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم أول ﻣﺸﺎرﻛﺔ رﺳﻤﻴﺔ
ﻟــﻪ ﺑـﻠـﻘــﺎء ﻧـﻈـﻴــﺮه اﻟ ـﺴــﻮري ﻓــﻲ اﻓـﺘـﺘــﺎح ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﻤﺠﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ً
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟـ  18ﻟﻠﺴﻴﺪات ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﻤــﺎن وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ 25
ً
اﻟﺠﺎري ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  12ﻓﺮﻳﻘﺎ.
وﺗﺘﻄﻠﻊ ﺳﻴﺪات اﻷزرق إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪاﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ
وﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ اﻹﻃﻼﻟﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﻦ،
وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻣﻦ
اﻟﻼﻋﺒﺎت واﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﺳﻴﺤﺎول ﻣــﺪرب اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ أﺑﻮﺑﻜﺮ
زرﻣ ــﺎﻧ ــﻲ وﻣـﺴــﺎﻋــﺪﺗــﻪ اﻟـﺘــﻮﻧـﺴـﻴــﺔ ﻧ ـﺼــﺎف رواﺷ ــﺪ
ﺗــﺮﺟ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴــﺰ ،اﻟـ ــﺬي وﺻ ـﻠ ــﺖ إﻟـﻴــﻪ
اﻟﻼﻋﺒﺎت ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﻤﻜﺜﻒ
ً
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﺪاد ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺴﻜﺮ

ً
ﺗﺪرﻳﺒﻲ أﻗﻴﻢ ﻓــﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻣــﺪة  15ﻳــﻮﻣــﺎ ﺧﺎض
ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ  5ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻬﺪف
اﻻﺣﺘﻜﺎك واﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم أﻣﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﻄﺎﻣﻊ ﻛﺬﻟﻚ
ﻓــﻲ اﻟـﻈـﻬــﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﺟـﻴــﺪ رﻏ ــﻢ أن ﻗ ــﺮار ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
ً
ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛ ــﺎن ﻣ ـﺘــﺄﺧــﺮا ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻗ ــﺮر اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻵﺳﻴﻮي ﺿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺪﻻء
ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻟﻬﻨﺪ اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻋﺘﺬرا ﻋﻦ
ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
ً
وﺗ ـﻘ ــﺎم اﻟ ـﻴ ــﻮم أﻳ ـﻀ ــﺎ  4ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ ﺻــﺎﻟــﺔ
اﻷ ﻣـﻴــﺮة ﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﺣﻴﺚ
ً
ﻳﻠﺘﻘﻲ  11.00ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﻣﻊ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة،
ً
وﻓﻲ  1.00ﻇﻬﺮا ﻛﻮرﻳﺎ ﻣﻊ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن ،وﻳﻠﻌﺐ ﻓﻲ
ً
اﻟـ  3.00ﻋﺼﺮا اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻊ إﻳﺮان ،وﻓﻲ  5.00ﻣﺴﺎء
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻊ اﻷردن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.

ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻋﺼﻴﺒﺔ
ﺷﻬﺪت ﻇﻬﻮر اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ اﻟﻨﺼﺮ
ﻓﻮزا ﻣﺮﻳﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻴﺮﻣﻮك
ﺑ ـﻬ ــﺪﻓ ـﻴ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺨ ـﻀ ــﺮم ﻣ ـﺸ ــﺎري
اﻟﻌﺎزﻣﻲ.
ً
إﺟﻤﺎﻻ ﺗﺴﺎوت اﻟﺮؤوس ﺑﻴﻦ
اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر اﻷول ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،واﻣﺘﻠﻚ اﻟـﺤــﺮاس ﻛﻠﻤﺔ
اﻟﺴﺮ ﺑﺄداء ﻻﻓﺖ ﻟﺒﺪر اﻟﺼﻌﻨﻮن
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻗـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺮاء ﺑ ـﻨ ـﺠ ــﺎح،
وأﺣـﻤــﺪ اﻟــﺪوﺳــﺮي اﻟــﺬي ﺗﻌﻤﻠﻖ
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻋ ــﻦ ﻋــﺮﻳــﻦ ﺧـﻴـﻄــﺎن،

وﻫـ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻨ ـﻄ ـﺒــﻖ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣـﺴـﻴــﻦ
ﻛﻨﻜﻮﻧﻲ "ﻛﺎﻇﻤﺔ" ،وﺣﻤﻴﺪ اﻟﻘﻼف
"اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ" ،وﺧـ ــﺎﻟـ ــﺪ اﻟ ــﺮﺷ ـﻴ ــﺪي
"اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ".

أداء اﻟﺤﻜﺎم
ﻟ ــﻢ ﺗـﺴ ـﻌــﻒ اﻟ ـﻠ ـﻴــﺎﻗــﺔ اﻟـﺒــﺪﻧـﻴــﺔ
اﻟﺤﻜﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻈﻬﻮر ﺑﺼﻮرة
ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺣﺎﻟﻬﻢ
ﺣﺎل اﻟﻔﺮق اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ
ﺑــﺎﻟـﺸـﻜــﻞ اﻟـﻤـﻨـﺘـﻈــﺮ ،وﻇ ـﻬــﺮ أداء
أﻏﻠﺒﻬﻢ ﺿﻌﻴﻔﺎ.

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻳﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻄﺎﻗﺔ
دﺧﻮل ﻣﻼﻋﺐ ﻟﻼﻋﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ!
ً
أرﺳﻞ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ﻛﺘﺎﺑﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ أﻛﺪ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻼﻋﺐ
ً
ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻨﺰي ﻣﺸﻄﻮب ﻣﻦ ﻛﺸﻮﻓﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎدي ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ
أوﺿﺎع اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪم اﻟﻼﻋﺐ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛــﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟــﻰ ﻧــﺎدي اﻟـﺴــﺮﺣــﺎن اﻷردﻧ ــﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻨﺎدي اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻪ.
ً
ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا ﻓﻲ وﻗﺖ أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺳﻤﻴﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺐ ﻳﻮم
 18أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮ ،ﺛﻢ ﻗﻴﺪه ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ ﺑﺎﺗﺤﺎد
اﻟﻜﺮة ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻣﻊ اﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﺠﻬﺮاء ﺑﺪور
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﺄس ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ.
وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ّ
ﻋﺪل ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﺎدة
 70ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳـﺨــﻮﺿــﻮن ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ اﺣ ـﺘــﺮاف ﺧــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟ ـﻨ ــﺎدي ،اﻟــﺬي
ـﺎو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
ﻳﺨﺘﺎره اﻟﻼﻋﺐ ،ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻛﻤﺤﺘﺮف أو ﻫـ ٍ
ﻧﺎدﻳﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﺧــﺎﻃــﺐ اﻟـﻘــﺎدﺳـﻴــﺔ اﺗ ـﺤــﺎد اﻟ ـﻜــﺮة ﻳ ــﻮم  9ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟ ـﺠــﺎري،
اﺳﺘﻔﺴﺮ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻦ ﻋﺪم إرﺳﺎل ﺑﻄﺎﻗﺔ دﺧﻮل اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻟﻼﻋﺐ ﺳﻠﻄﺎن
اﻟﻌﻨﺰي ،ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ!.

وﻳ ـﻀ ــﻢ "اﻟـ ـﺠ ـﻬ ــﺮاء" ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻔــﻮﻓــﻪ اﻟـﻤـﺤـﺘــﺮف
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﺋﻞ ﻋﺮﻗﺠﻲ ،واﺳﺘﻌﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻬﺎد
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،وأﺣـﻤــﺪ ﺳـﻌــﻮد ،وأﺣـﻤــﺪ دروﻳ ــﺶ،
وﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻤــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻌــﺔ ،إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻻﻋﺒﻴﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺿﺎري وﺑﺪر اﻟﻌﺜﻤﺎن.
وﻗ ـ ــﺮر ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة ﻧ ـ ــﺎدي اﻟ ـﺠ ـﻬــﺮاء
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة
اﻟﺴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ً
وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  29اﻟ ـﺠــﺎري اﺳـﺘـﻌــﺪادا
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻣﻨﺘﺨﺐ »ﻳﺪ« اﻟﺴﻴﺪات ﻳﺪﺷﻦ
ﻣﺸﻮاره ﺑــ»اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ« اﻟﻴﻮم

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻷوﻟﻤﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن
ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺤﺎد
ﻛﺮة اﻟﻘﺪم إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﳌﺪة أﺳﺒﻮع ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﻘﻂ،
وﺳﻴﻐﺎدر اﻟﻮﻓﺪ إﻟﻰ ﻫﻨﺎك
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻓﻬﺪ اﻟﻬﻤﻼن ﻳﻮم  ٢٧اﻟﺠﺎري،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻋﻤﺎن ﻓﻲ  ٣٠ﻣﻨﻪ ،ﺛﻢ ﻳﻐﺎدر
ﻓﻲ  ٢أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻏﺮب آﺳﻴﺎ.
وﻳﻀﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻋﺪدﴽ
ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻬﺮه ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﻻﻋﺐ ﻛﺎﻇﻤﺔ ﻋﺜﻤﺎن
اﻟﺸﻤﺮي ﻟﻀﻤﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،
ﻋﻠﻤﴼ أن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺗﻀﻢ
 ٢٦ﻻﻋﺒﴼ ،ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ
 ٢٣ﻻﻋﺒﴼ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ
ﻟﻘﺎء ﻓﻠﺴﻄﲔ اﻟﺬي أﻗﻴﻢ أﺧﻴﺮﴽ،
واﻧﺘﻬﻰ ﺑﻔﻮز اﻷزرق ﺑﻬﺪف
دون رد.

ﻗﺮﻋﺔ اﻟﺪوري و»اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ« اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ

ً
ﺗﻌﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﺴﺎء
اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺳﻢ
ﻗﺮﻋﺔ ﺑﻄﻮﻟﺘﻲ دوري  stcﺑﺪرﺟﺘﻴﻪ اﻟﻤﻤﺘﺎزة
واﻷوﻟﻰ ،وﻛﺄس اﻻﺗﺤﺎد "اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ" ،اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ذاﺗﻪ .وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر

أزرق اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻧﺘﺰع ﻓﻮزه
اﻷول ﻓﻲ »اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ«
اﻧـﺘــﺰع ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ اﻷول ﻟﻠﻜﺮة
اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻓﻮزه اﻷول ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ً
ﻟـﻤـﻨـﺘـﺨـﺒــﺎت اﻟ ــﺮﺟ ــﺎل اﻟـﻤـﻘــﺎﻣــﺔ ﺣــﺎﻟ ـﻴــﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺷﻴﺒﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ١٩
اﻟﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻧﻈﻴﺮه اﻷوزﺑﻜﺴﺘﺎﻧﻲ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ١-٣ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ
أﻣ ــﺲ ﺿ ـﻤــﻦ اﻟ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ واﻷﺧ ـﻴ ــﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ "دور اﻟﻤﺠﻮﻋﺎت"،
وﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺷــﻮاط ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ )،٢٧-٢٩
.(٢١-٢٥ ،٢١-٢٥ ،٢٥-١٦
ورﻏ ــﻢ اﻟ ـﻔ ــﻮز ّ
ودع ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ا ﺣـﺘــﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ ٣
ﻧ ـﻘــﺎط ﻳـﻠـﻴــﻪ ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ أوزﺑ ـﻜ ـﺴ ـﺘــﺎن ﺑ ــﺪون
رﺻ ـﻴــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺗــﺄﻫــﻞ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ أﺳ ـﺘــﺮاﻟ ـﻴــﺎ واﻟ ـﺼ ـﻴــﻦ ،ﺑـ ـ  ٦ﻧـﻘــﺎط
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻟ ــﺪور اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ً
وﻟ ـﻌ ـﺒ ــﺎ أﻣـ ــﺲ ﻣ ـﺒ ــﺎراﺗ ـﻬ ـﻤ ــﺎ اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﻣ ـﻌــﺎ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ .وﺳﺘﺨﻠﺪ
ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮق اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺨﻤﻴﺲ.
ً
وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻳﺘﺄﻫﻞ أول وﺛﺎﻧﻲ
ﻛــﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟــﺪور اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻠﻌﺐ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺮق اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ
واﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﺮﺿﻴﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ ﻣــﻦ  ٩ﺣﺘﻰ  ،١٦وﺗﻜﻮن
ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺺ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﺮق اﻟﻤﺠﻮﻋﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
وﺑ ــﺬﻟ ــﻚ ﺳ ـﻴ ـﻠ ـﻌــﺐ ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒـﻨــﺎ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
اﻟـ ـﺨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺲ ﻣـ ـ ــﻊ ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺨ ــﺐ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪ راﺑـ ـ ــﻊ
اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ ،وﻳ ـ ــﻮم اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌــﺔ ﻣﻊ
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ذاﺗﻪ.
ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻫـﻨــﺄ رﺋ ـﻴــﺲ اﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟـﻜــﺮة
اﻟﻄﺎﺋﺮة د .ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي اﻟﺸﺒﻴﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ً
ﺑ ــﺎﻟ ـﻔ ــﻮز ﻋ ـﻠ ــﻰ أوزﺑـ ـﻜـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎن ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا أﻧ ــﻪ
"ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺗﻈﻬﺮ ﻣـﻌــﺎدن اﻟــﺮﺟــﺎل ،وﻛﻞ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻼﻋﺒﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ".

ﻓﻬﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻻﻋﺒﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ »اﻟﺒﺎراﻟﻤﺒﻴﺔ«

ﻧﺠﺢ ﻧﺎدي ﺑﺮﻗﺎن ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎﻧﻊ
أﻟﻌﺎب ﻧﺎدي اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻟﻜﺮة
اﻟﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻮاز اﻟﺸﻤﺮي
ﺑﻨﻈﺎم اﻹﻋﺎرة ﻣﺪة ﻣﻮﺳﻤﲔ،
وذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ
اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺒﺪأ
 ٢٩اﻟﺠﺎري.
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻓﺮﻳﻖ "ﺑﺮﻗﺎن"
اﳌﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮه
اﻟﺒﻮﺳﻨﻲ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻋﺰز ﺻﻔﻮﻓﻪ
ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﺪأﻫﺎ
ﺑﺎﳌﺤﺘﺮﻓﲔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻋﻠﻲ
ﻣﻴﺮزا واﳌﻮﻧﺘﻨﻴﻐﺮي ﻓﻮك
ﻻزوﻓﻴﺘﺶ ،وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﳌﺤﻠﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ وﻣﺘﻌﺐ اﳌﻄﻴﺮي
وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻔﺮح وﺣﺴﲔ اﻟﻜﻨﺪري
وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺸﻤﻲ وأﺣﻤﺪ
اﳌﺰﻋﻞ ،وﺣﺎرس اﳌﺮﻣﻰ ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﺨﺎﻟﺪي.

درﺟﺎل رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﻓﺎز وزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺪﻧﺎن درﺟﺎل
ﺑﻤﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت أﻣﺲ
ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات.
وﺣﺼﻞ درﺟﺎل ﻋﻠﻰ ٤٨
ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻦ  ٦٥ﺻﻮﺗﺎ ﻻﻋﻀﺎء
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ ﺣﲔ ﺣﺼﻞ
ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﺷﺮار ﺣﻴﺪر ﻋﻠﻰ ١٦
ﺻﻮﺗﺎ.
واﺧﺘﻴﺮ ﳌﻨﺼﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻻول
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻲ ﺟﺒﺎر
ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺲ
ﻟﻪ ﻟﻬﺬا اﳌﻨﺼﺐ ،واﻟﺤﺎل ذاﺗﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺪاف اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﻧﺲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺬي
ﻓﺎز ﺑﻤﻨﺼﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻫﺬه اﳌﺮة ﻫﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺎم ﻓﻴﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
.٢٠٠٣
)أ ف ب(

اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻳﻜﺮم اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ دورة اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺒﺎراﻟﻤﺒﻴﺔ أﻣﺲ اﻷول
أ ﺷــﺎد رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻬﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﺈﻧﺠﺎزات ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ دورة اﻷﻟ ـﻌ ــﺎب اﻟـﺒــﺎراﻟـﻤـﺒـﻴــﺔ
)ﻃــﻮﻛـﻴــﻮ  ،(2020اﻟـﺘــﻲ اﺧﺘﺘﻤﺖ ﻓــﻲ اﻟـﻴــﺎﺑــﺎن
أﺧﻴﺮا ،وﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻓﻮزﻫﻢ ﺑﻤﻴﺪاﻟﻴﺘﻴﻦ ﻓﻀﻴﺔ
وﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﻨــﺎﺻــﺮ ،ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ،ﻋـﻘــﺐ إﻗــﺎﻣــﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣـﻔــﻞ ﺗـﻜــﺮﻳــﻢ ﻣـﺴــﺎء أﻣ ــﺲ اﻻول ﻟﻮﻓﺪ
ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺎرك ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺪورة ،إن
ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻻﻋـﺒــﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺒﺎراﻟﻤﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻴﺰة ،إذ ﺣﺼﻞ
اﻟﻼﻋﺐ أﺣﻤﺪ ﻧﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﻔﻀﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳ ـﺒــﺎق  100ﻣـﺘــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻜــﺮاﺳــﻲ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺮﻛــﺔ،
واﻟ ــﻼﻋ ــﺐ ﻓﻴﺼﻞ ﺳ ــﺮور ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒــﺮوﻧــﺰﻳــﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دﻓﻊ اﻟﺠﻠﺔ.
وأﺿــﺎف أن اﻟﻼﻋﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻷو ﻟـﻤـﺒـﻴــﺎد اﻟﺒﺎراﻟﻤﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﻤﺔ ﻧﺠﻢ ﺣﻘﻘﺖ
ﺑﺪورﻫﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت دﻓﻊ اﻟﺠﻠﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺪات ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺪور

اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ إﻋﺪاد
ﻻﻋﺒﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻴﺰ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺤﻔﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻤﺎ أﺛﻤﺮ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز.
وﺛـ ـﻤ ــﻦ اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻢ اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـﺤ ـﻈ ــﻰ ﺑــﻪ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،وﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ
اﻷﺣﻤﺪ ،ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﺗﻤﻴﺰ
رﻳــﺎﺿ ـﻴــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎﻓــﻞ اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ
اﻟﻜﺒﺮى.
ﺣﻀﺮ ﺣﻔﻞ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
"اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ" ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣــﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣـﺒــﺎرك اﻟـﻨــﻮاف،
ورﺋـﻴــﺲ وﻓــﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟـﻤـﺸــﺎرك ﻓــﻲ اﻟــﺪورة
اﻟﺒﺎراﻟﻤﺒﻴﺔ أﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻟـﻠـﻤـﻌــﺎﻗـﻴــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺼــﻮر اﻟ ـﺴــﺮﻫ ـﻴــﺪ ،واﻟ ــﻼﻋ ـﺒ ــﻮن
اﻟﻤﻜﺮﻣﻮن.
)ﻛﻮﻧﺎ(

ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻌﺰاء
ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺑ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺺ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﺰاء إﻟـ ـ ــﻰ
أﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺴ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ
اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
رﺋ ـﻴــﺲ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻵﺳ ـﻴــﻮي
ﻟﻠﺠﻮدو ﻋﺒﻴﺪ زاﻳ ــﺪ ﻟﻮﻓﺎة
واﻟ ــﺪه ،وإﻟــﻰ ﻻﻋــﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ
واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷﺳﺒﻖ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﺮج ﻧﻔﺎع ﻟﻮﻓﺎة
ﻋﻤﺘﻪ ،ﺗﻐﻤﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻔﻘﻴﺪﻳﻦ
ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ ،وأﺳﻜﻨﻬﻤﺎ
ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ ،وأﻟﻬﻢ أﻫﻠﻬﻤﺎ
اﻟﺼﺒﺮ واﻟﺴﻠﻮان.
"إﻧـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ وإﻧـ ـ ـ ـ ــﺎ إﻟـ ـﻴ ــﻪ
راﺟﻌﻮن"
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رياضة

ليفربول يستقبل ميالن واإلنتر يصطدم بريال مدريد ...وميسي يخوض باكورة مبارياته القارية مع سان جرمان
ً
يخوض ليفربول اإلنكليزي اختبارا فائق
الـصـعــوبــة عـنــدمــا يستقبل عـلــى ملعبه
"أن ـف ـي ـلــد" ضـيـفــه م ـي ــان اإلي ـط ــال ــي في
الـجــولــة األول ــى مــن دور المجموعات
لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وي ـعــود م ـيــان ه ــذا األس ـب ــوع إلــى
مـســابـقــة دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا لكرة
ال ـق ــدم بـعــد ف ـتــرة غ ـيــاب طــوي ـلــة ،لكن
عودته اصطدمت بوقوعه بالمجموعة
الثانية التي تضم ليفربول ،وأتلتيكو
مدريد اإلسباني ،وبورتو البرتغالي.
وسيدشن الفريق اإليطالي عودته
بـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوض إح ـ ـ ـ ـ ـ ــدى أقـ ـ ـ ــوى
ال ـم ــواج ـه ــات ،عـنــدمــا
يواجه العمالق

زالت ـ ـ ـ ـ ــان ن ـجــم
ميالن

الوتارو نجم انتر ميالن

اإلنكليزي في قمة بين فريقين رفعا الكأس ذات
األذنين الطويلتين  13مرة ،لكن في حين أصبح
الفريق اإلنكليزي أحــد أكثر الـفــرق المرعبة في
القارة العجوز تحت قيادة مدربه األلماني يورغن
كلوب ،الذي قاده إلى لقبه السادس واألخير في
المسابقة القارية العريقة عم  ،2019فإن الفريق
اإليـ ـط ــال ــي س ـي ـخ ــوض أول م ـ ـبـ ــاراة ل ــه ف ــي دور
المجموعات منذ موسم  2013-2014عندما ّ
ودع
من ثمن النهائي على يد أتلتيكو مدريد اإلسباني.
ويدخل ميالن مباراة اليوم بمعنويات عالية
وث ـق ــة ك ـب ـيــرة ب ـعــد ب ــداي ـت ــه ال ـق ــوي ــة ف ــي ال ـ ــدوري
اإليطالي وتحقيقه العالمة الكاملة في المراحل
الثالث األولى.
ويملك مدرب ميالن ستيفانو بيولي الذي لم
يفز بأي لقب كبير في مسيرته التدريبية حتى
ً
ً
ً
ً
اآلن ،فريقا واع ــدا حقق تـطــورا كبيرا منذ
تسلمه مهام إدارته الفنية عام  2019والذي
وتــوجــه األح ــد بحسمه القمة أم ــام ضيفه
التسيو بثنائية نظيفة.
وكانت السنوات الثماني الماضية قاحلة
بالنسبة لبطل أوروب ــا سبع مــرات الــذي لم
يفز بلقب دوري الدرجة األولــى في إيطاليا
منذ عقد مــن الــزمــن ،ويـعــود لقبه األخـيــر في
المسابقة القارية العريقة إلى عام  2007عندما
تغلب على ليفربول فــي الـمـبــاراة النهائية في
أثينا.
ك ــان ه ــذا آخ ــر لـقــاء بـيــن الفريقين وج ــاء بعد
عــام ـيــن م ــن إل ـح ــاق "الـ ــريـ ــدز" ب ــواح ــدة م ــن أكـثــر
الـهــزائــم المؤلمة فــي تــاريــخ مـيــان ،عندما قلب
تــأخــره أمــام تشكيلة "الــروســونـيــري" ،المرصعة
بالنجوم وقتها ،بثالثية نظيفة في الشوط األول
من المباراة النهائية التاريخية لنسخة  2005على
ملعب "أتاتورك" في إسطنبول ،إلى تعادل  3-3في
الثاني قبل أن يتوج باللقب بركالت الترجيح .3-2
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ال ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــدي زالت ـ ـ ـ ـ ــان
إبراهيموفيتش الذي يقترب من سن الـ 40ويدافع
ع ــن أل ـ ــوان م ـيــان ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ف ــي مسيرته
االحترافية ،ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب
بيولي بعد هــزه شباك التسيو األحــد بعد
سبع دقائق من عودته إلى المالعب عقب
غ ـيــابــه أرب ـع ــة أش ـهــر بـسـبــب إص ــاب ــة في
الركبة.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ي ـ ـخـ ــوض ل ـي ـف ــرب ــول
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة بـ ـع ــد ف ـ ـ ـ ــوزه عـ ـل ــى ل ـي ــدز
يونايتد بثالثية نظيفة في الدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـم ـم ـتــاز ،ف ــي م ـبــاراة
شهدت تسجيل النجم المصري

محمد صالح هدفه المئوي في البطولة.

قمة «سان سيرو»
وعلى استاد "سان سيرو" يخوض إنتر ميالن بطل
إيطاليا مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف
ريال مدريد بقيادة المدرب اإليطالي المحنك كارلو
أنشيلوتي.
وبعد فوزه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ثالث
سنوات متتالية ،أمضى ريال مدريد اإلسباني ثالث
ً
سـنــوات دون أن يقترب مــن معانقة الـكــأس مـجــددا،
وأوكلت المهمة إلى أنشيلوتي إلعادة النادي الملكي
إلى مكانه المناسب في المسابقة القارية العريقة.
ويـ ـع ــول الـ ـم ــدرب اإلي ـط ــال ــي ع ـلــى الع ـب ـيــن واع ــدي ــن
وموهوبين مثل البرازيليين فينيسيوس جونيور
ورودريغو في الهجوم ،والشاب ميغيل غوتييريس
في مركز الظهير األيـســر ،وأظهر كامافينغا البالغ
ً
مــن العمر  18عــامــا فــي أول مـشــاركــة لــه يــوم األحــد
بقميص ناديه الجديد عندما سجل بعد ست دقائق
ً
فقط من دخوله بديال ،أنه يمكنه المساهمة في وقت
أقرب مما يعتقد الكثيرون ،في عودة ريال مدريد إلى
منصات التتويج.
م ــن جــان ـبــه ،دع ــا سـيـمــونــي إن ــزاغ ــي مـ ــدرب إنـتــر
ميالن فريقه إلــى نسيان معاناته السابقة في دور
المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وأخفق بطل إيطاليا في عبور دور المجموعات
في آخــر ثالثة مواسم وتذيل الترتيب بشكل مهين
العام الماضي تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي
خلف ريال مدريد وبروسيا مونشنغالدباخ وشاختار
دونيتسك.
ً
وأوقعت القرعة مجددا فريق المدرب إنزاغي مع
اثـنـيــن مــن ه ــذه ال ـفــرق فــي الـمـجـمــوعــة الــراب ـعــة هــذا
الموسم ،هما ريال مدريد وشاختار إضافة إلى شريف
تيراسبول من مولدوفا.

ّ
تضم مانشستر سيتي
ألنه وقع في مجموعة نارية
بطل إنكلترا ووصيف البطولة القارية باإلضافة إلى
اليبزيغ األلماني اللذين يلتقيان على أرض األول.
ويفتقد بوكيتينو العبه وسطه اإليطالي ماركو
فيراتي المصاب بركبته مع منتخب بالده
بطل أوروبا .ويغيب فيراتي "عشرة أيام على
األقل" بحسب سان جرمان.
وي ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــد
مـتـصــدر ال ــدوري
الفرنسي ،الجناح
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي
أ ن ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــل دي
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
إلي ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــه
وق ـل ــب ال ــدف ــاع
المخضرم ،الوافد الجديد،
اإلسباني سيرخيو رامــوس
إلصابة بربلة ساقه.
من جهته ،يخوض الطرف الثاني
القوي في المجموعة مانشستر سيتي،
مــواج ـهــة الي ـبــزيــغ ب ـعــد تـعــويـضــه دعـسـتــه
الناقصة مطلع الدوري
المحلي وخسارته
أم ـ ــام تــوتـنـهــام
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات
م ـ ـت ـ ـت ـ ــال ـ ـي ـ ــة
وضـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه
ف ـ ــي الـ ـم ــرك ــز
الخامس.

صالح نجم ليفربول

باريس وكلوب بروج
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ي ـخ ــوض ال ـن ـجــم األرجـنـتـيـنــي
لـيــونـيــل مـيـســي أول ــى م ـبــاريــاتــه م ــع ب ــاري ــس ســان
جــرمــان الفرنسي فــي دوري أبـطــال أوروب ــا الـيــوم،
ّ
ً
عندما يحل ضيفا على بروج البلجيكي بعد انتقاله
ّ
"الحر" من برشلونة اإلسباني.
بعد نحو عقدين من الزمن حقق فيهما المجد
تلو اآلخر ،انتقل أفضل العب في العالم ست مرات
ً
إلى الفريق الباريسي ّ
ليلم الشمل مجددا مع زميله
السابق البرازيلي نيمار.
ويخوض سان جرمان أسهل مبارياته على الورق،

مباريات اليوم
التوقيت
7:45
7:45
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

الوتارو نجم إنتر ميالن

إنزاغي :سنركز على فينيسيوس
أكد المدير الفني إلنتر ميالن،
س ـي ـم ــون ــي إن ـ ــزاغ ـ ــي ،أن فــري ـقــه
سيركز بشكل خاص على إيقاف
الجناح البرازيلي لريال مدريد،
ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس ج ــونـ ـي ــور ،خ ــال
مباراتهما اليوم بالجولة األولى
م ــن دور ال ـم ـج ـمــوعــات بـ ــدوري
أبطال أوروبا.
وق ـ ــال إن ــزاغ ــي خـ ــال مــؤتـمــر
صحافي إن "فينيسيوس يعيش
فترة رائعة ،لكننا لن نركز عليه
فقط ،لن ننسى بنزيمة وهازارد
ورودريـ ـغ ــو ج ــوي ــس ،لـكـنـنــا بال
ش ــك سـنـعـطــي اه ـت ـمــامــا خــاصــا
بفينيسيوس".
ويصل فينيسيوس للمباراة
وهو يمر بفترة رائعة بتسجيله
أربعة أهداف في أول أربع جوالت
مــن الـلـيـغــا ،بينها هــدفــه األحــد

سيموني إنزاغي
الماضي أمام سيلتا فيغو.
وأشــار إنزاغي إلى أنه يشعر
بــال ـق ـلــق م ــن ريـ ـ ــال م ــدري ــد إزاء
خبراته الطويلة في تلك البطولة
وكذلك المشوار الناجح لمدربه

اإليـ ـط ــال ــي كـ ــارلـ ــو أن ـش ـي ـلــوتــي،
ً
مؤكدا أن األخير "واحد من أنجح
المدربين فــي تــاريــخ كــرة القدم،
ً
هو مدرب كبير جدا ،ومن الرائع
الحديث معه عن كرة القدم".

المباراة
بشيكتاش – بروسيا دورتموند
تيراسبول  -شاختار
مانشستر سيتي  -اليبزيج
كلوب بروج – سان جيرمان
سبورتنغ لشبونة  -أياكس
أتلتيكو مدريد  -بورتو
ليفربول  -ميالن
إنتر ميالن – ريال مدريد

ق ــال رئ ـيــس ب ــاي ــرن ميونيخ
الـســابــق أول ــي هونيس إنــه إذا
كان برشلونة أحد أندية ألمانيا،
ل ـك ــان ت ـح ــول مـلـفــه إل ــى "ق ــاض
ً
مسؤول عن اإلفالس" ،مضيفا

ف ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات لـ ـ ــراديـ ـ ــو
"ب ــاف ـي ــرا" الـمـحـلــي "ف ــي ال ــواق ــع
برشلونة بحالة إفالس".
وكـشــف هــونـيــس أنــه عندما
أخبره المدافع ديفيد أالبا ،الذي

هونيس

يفتقد فريق بوروسيا دورتموند األلماني لكرة القدم
جهود المهاجم ثورغان هازارد في مباراته أمام مضيفه
بشكتاش المقرر إقامتها اليوم في افتتاحية مبارياته
بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا ،في وقت
جاهزية المدافع ماتس هوميلز للمشاركة في اللقاء.
تأكدت
َ
ولــم يتعاف البلجيكي ه ــازارد من إصابته بكدمة في
الكاحل ،وانـضــم لقائمة الغائبين عــن رحلة الفريق إلى
اسـطـنـبــول ،الـتــي تضم جيوفاني ري ـنــا ،وإي ـمــري تشان،
ونيكو شولز.
وتعافى هوميلز من اإلصابة التي تعرض لها في الركبة
وشارك في المباراة المثيرة التي فاز فيها دورتموند على
بايرن ليفركوزن  4-3في الــدوري األلماني (بوندسليغا)
السبت الماضي ،وانضم لقائمة المسافرين.
ويلتقي فــريــق أيــاكــس الـهــولـنــدي الـفــائــز باللقب أربــع
مرات مع سبورتينغ لشبونة في ذات اليوم أيضا ضمن
م ـنــاف ـســات الـمـجـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،ال ـتــي ت ـضــم دورت ـمــونــد
وبشكتاش.
(د ب أ)

م ـع ـي ـنــة ،ل ـك ـنــه أضـ ـ ــاف أن ـ ــه فــي
ب ـعــض األحـ ـي ــان ع ـنــدمــا تـكــون
إع ـ ــادة ال ـت ـمــويــل غ ـيــر واض ـحــة
"عـلـيــك أن ت ـقــول ال وتـقـبــل أنــك
لن تفوز بدوري أبطال أوروبا".
وردا على سؤال حول أسماء
مـ ـث ــل ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو
ولـ ـي ــونـ ـي ــل م ـي ـس ــي وس ــرخ ـي ــو
را م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ،رأى هـ ــو ن ـ ـيـ ــس أن
هـ ــؤالء العـبـيــن م ــن نــوعـيــة "لــن
ت ـت ـكــرر ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة أو ربـمــا
ً
لن تتكرر أبــدا" ،مضيفا" :يجب
أن يـ ـ ـك ـ ــون بـ ـ ــايـ ـ ــرن قـ ـ ــويـ ـ ــا .فــي
ا لـعــا مـيــن المقبلين ،يتعين أن
يكون الشعار هو إغالق أعيننا
ومحاولة التغلب عليها (األندية
بــاعـتـبــارهــا مـ ــوارد اقـتـصــاديــة
أكثر''.

يومية سياسية مستقلة

أكد باولو سكاروني رئيس نادي ميالن اإليطالي
لكرة القدم أن فريقه ملتزم بمشروع طويل األمد في
محاولة للسير على نهج ليفربول اإلنكليزي.
ويستعد مـيــان للمشاركة فــي دوري
أبطال أوروبا للمرة األولى منذ مارس
.2014
وي ـس ـي ــر مـ ـي ــان ب ـخ ـط ــى ثــاب ـتــة
في ال ــدوري اإليطالي تحت قيادة
ال ـمــدرب ستيفانو بـيــولــي ،حيث
ف ــاز فــي أول ث ــاث مـبــاريــات هــذا
ال ـمــوســم لـيـقـتـســم الـ ـص ــدارة مع
روما ونابولي.
وقال سكاروني لمحطة "راي"
اإلذاعـ ـي ــة "األول ــوي ــة ه ــي ال ـعــودة
لدوري أبطال أوروبا ،ميالن ينبغي
أن يتواجد بها دائما".
وأضـ ــاف "إذا أمكننا الـقـيــام بما
هو أفضل فسنكون سعداء ،الهدف هو
احتالل المركز الرابع على األقل ،إذا أنهينا

المهمة في المركز األول فسأكون سعيدا".
وذكر ان "ستيفانو بيولي صنع مزيجا مثاليا من
الالعبين الشباب وأصحاب الخبرة ،بنى فريقا
حقيقيا يجيد المغامرة والمتعة ،المدرب
لم يكن أبــدا على الهامش ،معا لدينا
مشروع طويل األمد منذ اليوم األول".
وت ــاب ــع "ال يـمـكـنـنــي أن أنـســى
أننا سنلعب اليوم في ليفربول،
ال ـنــادي ال ــذي يحصل على 100
مـلـيــون ي ــورو مــن ع ــائ ــدات بيع
التذاكر بينما نحصل نحن على
 35مليون يورو" .وختم بالقول
"أن ــدي ــة دوري ال ــدرج ــة األولـ ــى
اإليطالي في حاجة إلى مالعب
جديدة يكون بإمكانها الوصول
بنا إلى مصاف األندية األوروبية،
وإال فإن الجماهير عليها أن تتقبل
األداء ال ـ ــذي ال ي ـضــاهــي الـمـسـتــوى
األوروبي".

أخبار منوعة
ّ
• تخلى كل من ناديي هيالس فيرونا وكالياري لكرة
القدم عن مدربيهما أوزيبيو دي فرانشيسكو ولياندرو
سمبليتشي بعد ثالث مراحل فقط على انطالق الموسم
الجديد من الدوري اإليطالي ،وذلك بحسب ما أعلنا امس.
وقال فيرونا في بيانه "يعلن هيالس أنه أعفى أوزيبيو
دي فرانشيسكو مــن منصبه مــدربــا للفريق األول" الــذي
استهل الموسم الجديد من الدوري بثالث هزائم متتالية
ضــد ســاســوولــو ( )2-3وإن ـتــر مـيــان حــامــل الـلـقــب ()1-3
ً
وأخيرا بولونيا (صفر.)-1
ّ
ورشـحــت وســائــل اإلع ــام اإليطالية الــدولــي الكرواتي
السابق إيغور تودور لخالفة دي فرانشيسكو في فيرونا
الــذي يلتقي األحــد مع ضيفه رومــا متصدر الــدوري بعد
ثالث مراحل.
• أكد البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد
أن أداء ه "بــدأ يعود إلــى ما كــان عليه" قبل اإلصــابــة التي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

كامافينغا نجم ريال مدريد

دورتموند يفقد جهود هازارد سكاروني :نحاول السير على نهج ليفربول

هونيس :لو كان برشلونة في ألمانيا ألفلس
وقع لريال مدريد ،أن حلمه هو
اللعب لبرشلونة ،سأله عما إذا
كــان يريد التفاوض مع رئيس
النادي أم مع مسؤول اإلفالس.
وأتـ ــت تـصــريـحــات هــونـيــس
قبل ســاعــات فقط مــن مواجهة
بــرش ـلــونــة م ــع ب ــاي ــرن ف ــي دور
ال ـم ـج ـم ــوع ــات بـ ـ ـ ــدوري أب ـط ــال
أوروبا على ملعب كامب نو.
وك ــان هــونـيــس ،أوال كمدير
ري ــاض ــي ث ــم كــرئـيــس لـلـبــايــرن،
مـ ــؤيـ ــدا دائ ـ ـمـ ــا لـ ــدرجـ ــة مـعـيـنــة
مــن الـحــذر فــي اإلن ـفــاق لتجنب
تـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ل ـم ـش ـك ــات
مستقبلية.
وفـ ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ــه ل ــرادي ــو
ب ــاف ـي ــرا ،أق ــر ب ــأن ــه ي ــؤي ــد أيـضــا
الـ ـ ــذهـ ـ ــاب إل ـ ـ ــى أق ـ ـصـ ــى ح ـ ــدود
اإلم ـك ــان ــات الـمــالـيــة ف ــي أوق ــات

القناة الناقلة
beINSPORTS PR1
beINSPORTS PR2
beINSPORTS xtra1
beINSPORTS PR3
beINSPORTS PR2
beINSPORTS xtra2
beINSPORTS EN1
beINSPORTS EN2

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

اإلعالنات:

خضع على أثرها لعملية جراحية في كاحله األيمن في
يــولـيــو ،وه ــو مــا تجلى فــي ال ـم ـبــاراة الـتــي خــاضـهــا أمــام
إسبانيول ،حيث شعر أنه في حالة "جيدة".
• واصل إيفرتون بدايته الواعدة بقيادة مدربه الجديد
اإلسباني رافايل بينيتيس ،وذلــك بتحويله تخلفه أمام
ضيفه بيرنلي الى فوز ثالث له هذا الموسم بنتيجة 3-1
االثنين في ختام المرحلة الرابعة من الــدوري اإلنكليزي
لكرة القدم.
• ّ
رحب االتحادان اآلسيوي واإلفريقي لكرة القدم بعملية
التشاور التي أطلقها االتحاد الدولي (فيفا) لتقييم خيارات
تعديل روزنــامــة المباريات الــدولـيــة ومــن ضمنها إقامة
كأس العالم للرجال كل سنتين بدال من أربع سنوات كما
ً
هو معمول حاليا.

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

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ما خسرته أميركا
وما خسره العالم

أ .د .غانم النجار

فــي إط ــار الــذكــرى العشرين لـمــأســاة  11سبتمبر  ،2001تم
عقد الكثير من الندوات والحلقات النقاشية ،وصدرت الدراسات
وال ـت ـق ــاري ــر لـلـبـحــث ف ــي م ــا ج ـ ــرى ،واألهـ ـ ــم ف ــي م ــا ي ـج ــري اآلن
ً
ً
ً
ً
ومستقبال ،شاركت في  6منها ،متحدثا في  ،3وضيفا مستمعا
في مثلها.
الحظت أن األفكار المطروحة بعد عشرين سنة قد اختلفت
ب ــدرج ــة م ــا ع ــن ن ـقــاشــات الـمـنــاسـبــة نـفـسـهــا ق ـبــل  10س ـنــوات،
فالظروف غير الـظــروف ،واالنقسام الحاد داخــل أميركا فرض
نفسه ،واالنسحاب من أفغانستان يطرح األسئلة ،والحديث عن
محاكمة ما جرى أكثر حدة.
ً
كان التركيز واضحا هذه المرة ،ليس على سياق األحداث فقط،
ولكن على ما أحدثته الحرب على اإلرهاب ،على مصلحة أميركا،
وعلى موازين القوى في العالم ،وكيف أدت -ضمن قضايا أخرى-
إلى إتاحة الفرصة لقوى أن تظهر وتؤثر على الساحة الدولية
مثل الصين وروسيا ،ويتراجع التأثير األميركي.
في الجوانب المادية ،قدمت جهتان بحثيتان تقريرين مثيرين
عن التكاليف الحقيقية للحرب على اإلرهاب ،وهي تكاليف كان
يتم تمويلها من العجز المتضخم سنة عن سنة.
ك ــان ذل ــك ه ــو ال ـن ـمــوذج االق ـت ـص ــادي ال ــذي ق ــام ب ــه الـســاســة
األميركان في تمويل هذه التكاليف المفزعة.
ويقدر معهد دراسة السياسات ،بتقرير عنوانه "انعدام األمن:
تكاليف العسكرة منذ  11سبتمبر" ،بأن أميركا أنفقت ما يزيد
على  21تريليون دوالر على عسكرة الداخل والخارج ،منها 16
ً
تريليونا ،أي ما يعادل كل الناتج المحلي اإلجمالي األميركي،
ذهبت لإلنفاق العسكري ،ويشمل البنتاغون ،ومكافآت التقاعد،
والبرامج النووية والدعم العسكري الخارجي ،واالستخبارات.
ً
كما ذهبت  3تريليونات لبرامج المحاربين ،و 949مليارا
ً
لـجـهــاز األم ــن الــداخ ـلــي ،و 732مـلـيــارا ألج ـهــزة إن ـفــاذ القوانين
الفدراليةُ ،
ويجري التقرير مقارنة لما كانت تلك األمــوال قد تم
إنفاقها على التنمية الداخلية ،إذ كانت  4.5تريليونات للكهرباء،
ً
و 2.3تريليون تخلق  5ماليين وظيفة ،بواقع  15دوالرا للساعة
مع مكافآت معيشة مدة  10سنوات قادمة ،و 1.7تريليون تسدد
ً
ديون الطلبة كافة .و 449مليارا تدعم ضريبة األطفال لـ  10سنوات
قادمة ،و 200مليار تضمن التعليم قبل االبتدائي لعشر سنوات
ً
قادمة مع رفــع رواتــب المدرسين ،كما تكفي  25مليارا لتوفير
لقاحات "كوفيد" لسكان الدول الفقيرة.
وينتقد التقرير باإلضافة إلى باحثين آخرين ،ضياع األولوية
ً
األمنية ،وأن األموال المخصصة زعما لألمن قد تم تخصيصها
في المكان الخطأ.
إال أن الـخـســائــر الـمــاديــة ليست كــل الـحـكــايــة ،فـهـنــاك حالة
انعدام الــوزن التي سادت العالم ومازالت تسوده ،والتي كانت
من النتائج العكسية لما ُسمي الحرب الكونية على اإلرهــاب،
ً
وهو ما سنتطرق له الحقا.

درايش

اتركوا عنكم الخوف

د .ناجي سعود الزيد

هــل ه ـنــاك تغيير حـكــومــي شامل
ووشيك ،كما أوردت جريدة "الجريدة
ً
بناء على تقرير
"يوم األحد الماضي
"الشال"؟
والـ ـس ــؤال ل ــم يـعــد ك ــذل ــك ،ب ــل متى
سيتم الـتـغـيـيــر؟ وم ــا سـيـكــون عليه
شكل الحكومة القادمة؟!
األ مـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـع ـ ـقـ ــود ع ـ ـلـ ــى أن ت ـضــم
ً
ال ـح ـك ــوم ــة وج ـ ــوه ـ ــا ب ـه ــا مـ ــا يـبـشــر
ً
بـ ــاإلصـ ــاح ال ـ ـجـ ــذري لـلـتـعـلـيــم أوال
ً
واالقتصاد ثــانـيــا ...أمــا بقية األمــور
فإنها وبرغم أهميتها تبقى مرتكزة
راق ومواصلة النمو
على خلق تعليم ٍ
االقتصادي الــذي يسعى لإلنتاجية
النموذجية والبديلة للنفط وتقلبات
أسعاره وسياساته.

ما هو الخطأ في عدم اتباع نفس
السياسة في اختيار الوزراء؟
ف ـس ـيــاســة ال ـم ـحــاص ـصــة وك ــذل ــك
سـيــاســة إرض ـ ــاء ف ـئــات سـيــاسـيــة أو
ً
اج ـت ـمــاع ـيــة ه ــي أص ـ ــا ب ـحــاجــة إلــى
ن ـ ـسـ ــف ك ـ ــام ـ ــل وه ـ ـ ــي م ـ ــن اسـ ـتـ ـن ــزف
االقتصاد وأهلكته وهي من خسفت
بكل ما هو متقدم وحضاري وحديث
ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم ،وهـ ــي م ــن ج ـع ـلــت من
ً
ً
ً
المرأة صوتا انتخابيا وليس عنصرا
ً
فعاال في المجتمع.
الـحـكــومــة الـجــديــدة بنمط جديد
يجب أن تكون أهم أولوياتها تناسي
إغــراء النواب بالوقوف إلى جانبها
مقابل مكافأتهم بتسهيل واسطاتهم
وتـ ـعـ ـيـ ـي ــن أق ـ ــاربـ ـ ـه ـ ــم وم ـف ــات ـي ـح ـه ــم

االنـتـخــابـيــة فــي مـنــاصــب عليا دون
تمعن بعواقب ذلك!
ات ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــوا عـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــم ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوف م ــن
االستجوابات وطرح الثقة واختاروا
مـ ـ ــن هـ ـ ــم قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرون ع ـ ـلـ ــى م ـج ــاب ـه ــة
ا لـنــواب بالحجة والعقالنية وليس
ً
باالستسالم مقدما!
بغير ذلك فإن الكويت ستبقى على
ط ـمــام ال ـمــرحــوم وسـتـبـقــى متخلفة
ً
ً
تعليميا واقتصاديا!

الكويت تفقد صديق الجميع عادل العيار

بعد مسيرة طويلة من العمل الدبلوماسي
بـعــد مـسـيــرة طــويـلــة مــن العمل
الدبلوماسي ،فقدت الكويت ،أمس،
السفير السابق عادل حمد العيار
ً
الـ ــذي ك ــان م ـعــروفــا بــابـتـســامــة ال
تفارقه وصداقته للجميع.
والـ ـ ــراحـ ـ ــل م ـ ــن مـ ــوال ـ ـيـ ــد 1961
ب ــال ـخ ــال ــدي ــة ،وف ـي ـه ــا ب ـ ــدأ رحـلـتــه
الــدراسـيــة وحـصــل على الثانوية
العامة ثم التحق بجامعة الكويت
ونال بكالوريوس المحاسبة ،قبل
أن يـغــادر إلــى الــواليــات المتحدة
ل ـي ـح ـصــل ع ـل ــى ال ـمــاج ـس ـت ـيــر فــي
التجارة الدولية ،ويبدأ رحلته في
وزارة الخارجية عام .1988
وك ــان ــت "ال ـم ــال ـي ــة" ه ــي اإلدارة
األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي ع ـم ــل بـ ـه ــا ،ق ـب ــل أن
ي ـن ـت ـقــل إلـ ــى م ــواق ــع مـخـتـلـفــة من

العالم ،إذ عمل في طهران عامين،
وفــي واشـنـطــن وب ـيــروت ،وتــرأس
الـبـعـثــة الـكــويـتـيــة ع ــام  2002في
ً
مـيــانــو وعـمــل قـنـصــا بـهــا ،وفــي
ً
 2006بدأ تجربته في العمل سفيرا
للكويت فــي إسبانيا ،واختتمها
بحصوله على الوشاح األكبر من
ً
مـلــك إسـبــانـيــا ع ــام  2014تـقــديــرا
لجهوده.
و"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" الـ ـت ــي آل ـم ـه ــا ه ــذا
المصاب تتقدم إلــى أســرة الفقيد
بأحر التعازي ،سائلة الله تعالى
أن يسكنه فسيح جـنــا تــه ،ويلهم
أهـلــه وذويـ ــه الـصـبــر وال ـس ـلــوان...
و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

أهل األصفاد

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

أصـ ـف ــاد ل ــو ح ــاول ــت تـخـفـيـفـهــا ي ــوم
ث ــاروا عليك الـلــي ُرب ــوا داخ ــل أصفاد
شخص من النور محروم
ما يطاوعك
ٍ
ال ـلــي ع ـلــى الـظـلـمــه ل ــه سـنـيــن مـعـتــاد
حـتــى ول ــو عــايــش ت ـ َـرف دوم مـخــدوم
ل ـكــن ف ـق ـيــر ب ــداخ ـل ــه وع ــاي ــش أضـ ــداد
ّ
ِچ ــنــه بــزمــن إغ ــري ــق وال ـف ــرس وال ــروم
ّ
وإل م ــن أس ـبــرطــه وم ـم ـلــوك ألس ـيــاد
الـمـنـحـنــي م ــا ي ــرف ــع الـ ـط ـ ْـرف لـنـجــوم
عـيـنــه لـ ــدود األرض م ــرب ــوط بــأوتــاد
ّ
وال ــل ــي م ــن ال ــداخ ــل م ــن الـ ــذل م ـهــزوم
مـ ــا ي ـن ـف ــع ال ـس ـل ـط ــه وال ي ـب ـن ــي ْبـ ــاد

َ
حريق في مركزي إطفاء
َ
اندلعت نيران في وحدتي
إطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء بـ ـ ـش ـ ـم ـ ــال ألـ ـم ــانـ ـي ــا
وغ ـ ــربـ ـ ـه ـ ــا ،م ـ ـمـ ــا أسـ ـ ـف ـ ــر عــن
خسائر مادية كبيرة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
ً
ال ـش ــرط ــة ،أم ـ ــس ،إن حــري ـقــا
اندلع في باحة وحدة اإلطفاء
بمدينة أولــدنـبــورغ ،وألحق
ً
أض ـ ــرارا بـتـســع ردهـ ــات و12
ً
م ــرك ـب ــة ،م ـض ـي ـفــا أن إح ــدى
ً
ال ـمــرك ـبــات اح ـتــرقــت تـمــامــا،
ك ـمــا ل ــم ي ـعــد مـبـنــى الــوحــدة
ً
ً
قابال لالستخدام ،وصار آيال
للسقوط.

عادل حمد العيار

التقزورة ...والمخامط
ح ـس ــاف ــة ع ـل ـيــك ي ــا ك ــوي ــت أن ت ـت ـحــولــي م ــن ب ـل ــد ال ــدس ـت ــور
والمؤسسات والنظام والتحضر والرقي ،لتصبحي بلد الفوضى
والفساد والعبث والتقزورة والمخامط!!
هل انحدر البلد إلى هذه الدرجة؟!
هل عجزت السلطة والمسؤولون؟!
هل ضاعت الهوية وتالشت المواطنة؟!
هل تحولنا لمزرعة يتحكم بها أفراد؟!
هل هدمت المؤسسات واألجهزة؟!
هل تخلى الكويتيون الغيورون عن ديرتهم؟!
هل نشاهد تفكيك البلد واقتسامها ونسكت؟!
هــل قسمت البلد لـمــواقــع نـفــوذ ومــراكــز قــوى وهيمنة على
األجهزة؟!
هل بدأت تصفية البلد كما تصفى التركات والشركات؟!
هل بيع كل شيء في البلد كما بيعت مقدراتها؟!
هل ندرك أن البلد تغمره على عجل مياه الغرق؟!
هل ندرك أن البلد متسارع نحو االنهيار؟!
ً
تلك أسئلة وتساؤالت مستحقة كل يوم تزيد إلحاحا وتزداد
ً
توغل في أحوالنا.
لن نلبس نـظــارات التشاؤم ،ولــن نقف مكتوفي األيــدي ولن
ن ـس ـكــت ،وس ـن ـت ـصــدى وس ـن ـق ــاوم وس ـن ــواج ــه ك ـش ـعــب ك ــل تلك
المحاوالت التي تحاول هدم الكويت وتصفيتها واقتسامها ،فلم
يعد الوضع يحتمل أي صبر أو تسامح أو تردد أو هــدوء ،في
خضم هذه المؤامرات والفساد والنهب وتفكيك البلد.
وقد بدأوا بالدولة فاخترقوا سلطاتها وحرفوها عن سبيلها
القويم ،وتغلغلوا بكل المؤسسات وهيمنوا عليها ونخروها
ً
ً
مــن ال ــداخ ــل ،وانـقـضــوا عـلــى أج ـهــزة الــدولــة تعطيال وتخريبا
ً
وتسخيرا ،فلم يعد للدولة كيان ،وظهرت بصمات دولتهم الخفية
أو العميقة ،بهيمنتها وشبكتها المتآمرة!
وقد ساعدهم على ذلك تخلي المسؤولين عن صالحياتهم،
أو تواطؤهم في تمكينهم والسكوت عن ممارساتهم ،واتخاذ
القرارات التي تعزز سطوتهم وتدهور أحوال الدولة.
وقد بدأت بوادر شبكة الفساد برموزها وشخصياتها تخرج
عالنية للسطح في تعيينات بالمواقع الحساسة والمناصب
الهامة واألجهزة الرئيسية ،فصار أحدهم وحده دولة عميقة،

أ.د .محمد المقاطع
في غفلة من المسؤولين أو لضعف أو خوف أو عن قصد ،مما
يستوجب التصدي لذلك ووقفه.
فقد هدموا القيم واألخالق ،وأشاعوا سلوك االبتزاز وتوظيف
أموالهم الفاسدة أو المشبوهة لشراء الذمم ،وأسموا الرشوة
عطايا ،واالستيالء على األم ــوال شـطــارة ،ونهب أمــوال الدولة
تجارة.
ولعبوا بالمواطنة وحولوا معظم المواطنين التكاليين أو
متكاسلين أو غير منتجين أو محبطين ،فصار كل منهم ال يفكر
بوطن ،بل بمصالحه الخاصة األنانية ،حتى يسهل لهم السيطرة
على مفاصل الدولة.
ولقد شجعوا المتاجرة بالجنسية وباإلقامة وبالتوظيف
وبالعالج في الـخــارج ،وتراخيص الــدولــة المختلفة ،وصــارت
تلك وسائلهم وأدواتهم في تقوية نفوذهم وتمكين سيطرتهم،
وأصبحت أرصدتهم متخمة من األموال الحرام والمشبوهة!
َ
ودهوروا التعليم ّ
ودمروا مؤسساته ،فأضحى العلم شهادات،
وشاعت في خضمها شـهــادات وهمية وأخــرى مضروبة على
أعلى الــدرجــات ،وتـســارعــت األبـحــاث المسروقة والمستكتبة،
وتوالت الترقيات العبثية ،ولم تتخذ إجراءات جدية لوقف هذه
ً
ً
الظواهر ،بل ساد التساهل شيئا فشيئا فانحدر التعليم ألدنى
المستويات!
ً
و قــد عبثوا بالتركيبة السكانية إشباعا لطمعهم وإر ضــاء
لجشعهم ،ولملء بناياتهم ،وعرقلوا الرعاية السكنية لتتضخم
حساباتهم وتتضاعف أرصدتهم بتضخم قيم العقارات.
ّ
وأفسدوا الرعاية الصحية ومكنوا األجانب من السيطرة عليها
واالنتفاع بها بغير وجه حق لسرقاتهم.
وصار كل مشروع في البلد وكل قرار يتخذ تشتم منه رائحة
الفساد والتنفيع والتربح ،إال ما ندر.
واستمر مسلسل تفكيك المؤسسات ومحاوالت تملكها تحت
اسم الخصخصة المكذوبة ،فهي هيمنة واستيالء من حفنة من
ً
المتنفذين ،وصارت الديرة في مهب الريح وموضعا للمخامط،
حتى صار البلد تقزورة لحين تصفيته!
فهل يفيق أهل الكويت من سباتهم؟

األمطار تساعد رجال وفيات

اإلطفاء اإلسبان

قــالــت السلطات اإلسبانية إنه
تـمــت الـسـيـطــرة أم ــس عـلــى حريق
مشتعل منذ ستة أيام دمر غابات
قرب منتجع كوستا ديل سول في
جنوب البالد ،بعدما ساعد سقوط
مـنـتـظــم لــأم ـطــار رجـ ــال اإلط ـف ــاء.
وذكــرت الهيئة المحلية لمكافحة
حرائق الغابات على "تويتر" أمس
أن الحريق الذي انتشر على مساحة
ً
ً
ً
 7780هكتارا (نحو  30ميال مربعا)
م ـنــذ ان ــدالع ــه األرب ـ ـعـ ــاء الـمــاضــي
أصبح اآلن "تحت السيطرة" .وقال
خــوانـمــا مــوريـنــو رئ ـيــس حكومة
إقليم األنــدلــس أمــس إن "استمرار
هـطــول األم ـطــار عــدة ســاعــات كان
أفضل داعم للعمل ُ
المكثف والرائع
لفرق اإلطفاء"( .رويترز)

زايد عبيد امطيرب العنزي

 94عاما ،شيع ،ت66666922 ،9999830 ،60422222 :

عبدالحميد منصور موسى الرمضان
 68عاما ،شيع ،ت96968891 :

فالح ظرمان محمد العجمي

 79عاما ،شيع ،ت55444131 ،99787133 ،99701203 :
نورية صالح الحميدي أرملة علي عبدالله المضف
 81عاما ،شيعت

عايد سعد نافع الجويخ

 74عاما ،شيع ،ت99454564 ،99768230 ،99644577 :
لطيفة خميس جمعة البصيري أرملة حبيب محمد حسين
 72عاما ،شيعت ،ت99706849 :

حسين علي عيسى الحشاش

 80عاما ،شيع ،ت99950070 :

خضرة فرج فراس العنزي

 71عاما ،شيعت ،ت99171626 :

واندلعت النيران كذلك في
وح ــدة إطـفــاء أخ ــرى بمدينة
أول ـ ـس ـ ـبـ ــرغ ،وذك ـ ـ ــر م ـت ـحــدث
باسم قوات اإلطفاء ،أمس ،أن
مــركـبــة احـتــرقــت لسبب غير
ً
معلوم أمس األول ،مضيفا أن
خمس مركبات أخرى صارت
خـ ــارج ال ـخــدمــة اآلن بسبب
ت ـضــررهــا م ــن ال ـحــريــق ،ولــم
يـتـضــح بـعــد مــا إذا ك ــان من
الممكن إصالحها.
(د ب أ)

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

04:12
05:32
11:43
03:13
05:54
07:12

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

42
25
ً
 04:22صب ــاحـ ـ ــا
 07:52م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 12:50ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

