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األمير يهنئ إندونيسيا
والغابون بالعيد الوطني
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أمير
الـبــاد الـشـيــخ ن ــواف األحـمــد،
بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إل ــى الــرئـيــس
اإلندونيسي جوكو ويــدودو،
عبر فيها سـمــوه عــن خالص
تـ ـه ــانـ ـي ــه بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـع ـي ــد
الوطني لبالده ،متمنيا سموه
لــه مــوفــور الـصـحــة والـعــافـيــة
وإلن ـ ــدونـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــا وشـ ـعـ ـبـ ـه ــا
الصديق كل التقدم واالزدهار.
ك ـمــا ب ـعــث س ـم ــوه ،بـبــرقـيــة
تـهـنـئــة إل ــى رئ ـيــس ال ـغــابــون،
ع ـل ــي أون ــديـ ـمـ ـب ــا ،ع ـ ّـب ــر فـيـهــا
سـ ـم ــوه عـ ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه

ولي العهد يستقبل
الغانم والصقر والشايع
سموه هنأ إندونيسيا والغابون بالعيد الوطني

ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـعـ ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي
لـ ـ ـب ـ ــاده ،م ـت ـم ـن ـيــا سـ ـم ــوه لــه
م ـ ــوف ـ ــور الـ ـصـ ـح ــة وال ـع ــاف ـي ــة
وللغابون وشعبها الصديق
كل التقدم واالزدهار.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان،
صباح أمس ،رئيس مجلس األمة السابق مرزوق الغانم ،ورئيس
غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر.
واستقبل سموه ،رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ب ـعــث س ـم ــوه ،بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إل ــى رئـيــس
ضمنها سموه
جمهورية إندونيسيا الصديقة جوکو ويدودو
ً
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،راجيا له وافر
الصحة والعافية.
كما بعث سموه ،ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الغابون
الصديقة علي أونديمبا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لبالده ،راجيا له وافر الصحة والعافية.

النواف يستقبل الخالد وقياديي «الداخلية» و«الحرس»
سموه هنأ إندونيسيا والغابون بالعيد الوطني

رئيس األركان :تعزيز التعاون
العسكري مع أميركا ومصر
استقبل قائد القوات الجوية األميركية والشاذلي ورجب

ً
النواف مستقبال الخالد وقيادات «الداخلية»
استقبل رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ أحـمــد ال ـنــواف ،في
قصر السيف ،أمس ،نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل
الخالد ،يرافقه وكيل «الداخلية»
الـفــريــق أن ــور الـبــرجــس ،ورئيس
جهاز أمن الدولة الفريق الشيخ
س ــال ــم ال ـ ـنـ ــواف ،وال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ـقــات،
الـ ـل ــواء ف ـهــد الـ ــدوسـ ــري ،ووك ـيــل
الوزارة المساعد لشؤون المرور
والعمليات ،اللواء جمال الصايغ،
وال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون

أمـ ــن ال ـم ـن ــاف ــذ ،ال ـ ـلـ ــواء مـنـصــور
ال ـع ــوض ــي ،وال ــوك ـي ــل الـمـســاعــد
ل ـش ــؤون الـجـنـسـيــة والـ ـج ــوازات،
فواز المشعان ،والوكيل المساعد
لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـم ــال ـي ــة والـ ـخ ــدم ــات
المساندة ،الشيخ حمود الصباح،
والوكيل المساعد ،لشؤون األمن
ال ـعــام ،ال ـلــواء عـبــدالـلــه الــرجـيــب،
والــوكـيــل الـ ــوزارة ل ـشــؤون األمــن
ال ـخ ــاص ،ال ـل ــواء عـبــدالـلــه الـمــا،
الووكيل المساعد لشؤون األمن
الجنائي ،اللواء حامد المطيري،
والوكيل المساعد في مكتب وزير
الداخلية ،الـلــواء حامد البالول،

والوكيل المساعد لشؤون التعليم
والتدريب ،اللواء بدر البالول.
وأعـ ــرب سـمــو رئ ـيــس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـهــان ـيــه
لـ ـلـ ـقـ ـي ــاديـ ـي ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن ت ـس ـل ـم ــوا
ً
مناصبهم الجديدة ،متمنيا لهم
التوفيق والنجاح.
حـضــر الـمـقــابـلــة مــديــر مكتب
س ـم ــو رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء،
حمد العامر.
كما استقبل الـنــواف ،وكيل
الحرس الوطني الفريق الركن
ال ـم ـه ـن ــدس ه ــاش ــم ال ــرف ــاع ــي،
والمعاون للعمليات والتدريب

الـ ـ ـل ـ ــواء الـ ــركـ ــن ف ــال ــح ش ـج ــاع،
ومـ ــديـ ــر ديـ ـ ـ ــوان س ـم ــو رئ ـيــس
الحرس الوطني ،العميد ثابت
ج ـ ـ ـ ــزاع ،وال ـ ـم ـ ـعـ ــاون ل ــإس ـن ــاد
اإلداري ا ل ـع ـم ـي ــد ا ل ـم ـه ـن ــدس
ع ـص ــام ن ــاي ــف ،وم ــدي ــر ديـ ــوان
نــائــب رئـيــس الـحــرس الوطني
العميد أحمد عبداللطيف ،حيث
نـقـلــوا تـحـيــات وتهنئة رئيس
الـحــرس الوطني سمو الشيخ
سـ ــالـ ــم الـ ـعـ ـل ــي ل ـس ـم ــو رئ ـي ــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ـن ـيــل الـثـقــة
ال ـســام ـيــة وت ـش ـك ـيــل الـحـكــومــة
الجديدة ،معربين لسموه عن

خــالــص الـتـمـنـيــات بــالـتــوفـيــق
والنجاح.
مــن جــانــب آخ ــر ،بعث الـنــواف
بـ ـب ــرقـ ـي ــة تـ ـهـ ـنـ ـئ ــة إل ـ ـ ـ ــى رئـ ـي ــس
إن ــدون ـي ـس ـي ــا ال ـص ــدي ـق ــة جــوکــو
ويدودو ،بمناسبة العيد الوطني
لبالده.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة
إل ــى رئ ـي ــس ال ـغ ــاب ــون الـصــديـقــة
علي أونديمبا ،بمناسبة العيد
الوطني لبالده.

ً
الصالح مستقبال الشاذلي ورجب
استقبل رئيس األركان العامة للجيش ،الفريق
الــركــن خــالــد الـصــالــح ،فــي مبنى رئــاســة األرك ــان
العامة للجيش ،صباح أمس ،قائد القوات الجوية
في القيادة المركزية األميركية ،الفريق الطيار
اليكلسس جرينكوتش ،والوفد المرافق له.
وعـقــد الـجــانـبــان اجـتـمــاعــا نــاقـشــا خــالــه أهــم
األمـ ـ ــور وال ـم ــواض ـي ــع ذات االه ـت ـم ــام الـمـشـتــرك
المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها
وتطويرها.
كما استقبل الصالح ،رئيس مكتب االتصال
العسكري المصري لــدى الكويت ،العميد أركــان

حرب حسن الشاذلي ،وذلك بمناسبة انتهاء فترة
ّ ً
مقدما له رئيس المكتب الجديد ،العميد
عمله،
أركان حرب محمد رجب.
ّ
ووجه الصالح شكره وتقديره للعميد الشاذلي
ً
على ما قام به من جهود أثناء فترة عمله ،متمنيا
للعميد رجب التوفيق والنجاح في مهام منصبه
الجديد ،بما يعزز ويطور سبل التعاون العسكري
المشترك بين البلدين الشقيقين.

الكويت توزع  200حراثة يدوية على المزارعين باليمن

«المدنية» :لم نصرح
بإحصائيات عن
مستحقي االنتخاب
أك ــدت الـهـيـئــة الـعــامــة للمعلومات
الـ ـ ـم ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ل ـ ـ ــم ت ـ ـ ـصـ ـ ــرح ب ـ ــأي
إحـ ـص ــائـ ـي ــات بـ ـش ــأن مـ ــن يـ ـح ــق لـهــم
االنتخاب.
وش ــددت الـهـيـئــة ،فــي ب ـيــان ،أمــس،
عـلــى ضـ ــرورة ت ـحــري الــدقــة فــي نشر
األخـبــار المتعلقة بالهيئة ،واستقاء
المعلومات والبيانات من مصادرها
الرسمية.

«التواصل الحكومي» ينفي
إلغاء «مركزي البدون»
نفى مركز التواصل الحكومي ما
ي ـتــم ت ــداول ــه ب ـش ــأن ص ـ ــدور مــرســوم
بــإل ـغــاء ال ـج ـهــاز ال ـم ــرك ــزي لمعالجة
أوض ـ ـ ـ ــاع ال ـم ـق ـي ـم ـي ــن بـ ـ ـص ـ ــورة غ ـيــر
قانونية (البدون).

دشنت الجمعية الكويتية لإلغاثة،
أ مـ ـ ــس األول ،ف ـ ــي م ـح ــا ف ـظ ــة لـحــج
جنوبي اليمن ،مشروع توزيع 200
حــراثــة يــدويــة عـلــى ال ـمــزارع ـيــن في
أربع محافظات يمنية ،ضمن حملة
«الكويت بجانبكم» المستمرة للعام
الثامن على التوالي.
وقال نائب مدير مكتب الجمعية
الكويتية لــإغــاثــة فــي الـيـمــن عــادل
باعشن ،في تصريح لـ «كونا» ،إن هذا
الـمـشــروع هــو أحــد الـمـشــاريــع التي
تمولها الجمعية ،والتي ستسهم في
ارتقاء القطاع الزراعي والمزارعين
في المحافظات المستهدفة.
وأكد باعشن أن الجمعية حريصة
عـ ـل ــى إي ـ ـ ـ ــاء مـ ــزيـ ــد م ـ ــن االهـ ـتـ ـم ــام
ب ـم ـشــاريــع تـحـسـيــن س ـبــل الـعـيــش،
خ ـصــوصــا ذات اإلنـ ـت ــاج ال ـح ـيــوي،
كالقطاع الزراعي ،الذي يعود بفوائد
عديدة على المستفيدين المباشرين
وعلى المجتمع.
وأشار إلى أن المشروع من شأنه
أن يساعد المزارعين على استصالح

مـ ـس ــاح ــات ش ــاس ـع ــة مـ ــن األراضـ ـ ــي
وتـحـسـيــن اإلن ـت ــاج وم ـســاعــدة 200
أسرة لتتحول إلى أسر منتجة.

 4محافظات
من جانبه ،أوضح رئيس مؤسسة
التواصل للتنمية اإلنسانية ،المنفذة
للمشروع ،رائد إبراهيم ،أن المشروع
يشمل توزيع  200حراثة يدوية على
المزارعين فــي محافظات الحديدة
ولحج وأبين وتعز.
وذكــر إبراهيم أن المشروع الذي
ي ـن ـف ــذ ب ــالـ ـتـ ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
الجهات الحكومية اليمنية يهدف
إلى دعم وتحسين القطاع الزراعي،
وت ـحــريــك ق ــوى اإلن ـت ــاج فــي الـعـمــل،
واالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـلــى ال ـ ـ ــذات ،م ــن خــال
ت ـم ـل ـيــك ه ـ ــذه األسـ ـ ــر أدوات إن ـت ــاج
بتقنيات عالية تعينهم على العمل
واإلنـتــاج وعلى استثمار أراضيهم
الزراعية بشكل جيد.
بــدورهَّ ،
عبر وكيل محافظة لحج

ً
المزارعون تلقوا تدريبا على تشغيل الحراثات
وضاح الحالمي عن شكره وتقديره
ً
ً
لـلـكــويــت؛ أم ـي ــرا وحـكــومــة وشـعـبــا،
على ما تقدمه من دعم كبير للشعب
اليمني ،الــذي يعاني جــراء الحرب،
الف ـت ــا إلـ ــى أن هـ ــذا ال ــدع ــم سيسهم

بشكل كبير في مساعدة المزارعين
على حراثة أرضهم وزراعتها.
وفي السياقَّ ،
ثمن المنسق العام
للجنة العليا لإلغاثة جمال بلفقيه
ال ــدع ــم ال ـكــوي ـتــي ال ـف ــاع ــل وال ـمــؤثــر

لليمنيين ،مبينا أن هــذا المشروع
جزء من الدعم الــذي تقدمه الكويت
للشعب اليمني في مختلف مجاالت
الحياة.

الذايدي يقدم أوراق
ً
اعتماده قنصال
للكويت لدى دبي
ق ـ ـ ــدم الـ ـقـ ـنـ ـص ــل الـ ـع ــام
ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت ف ــي دبــي
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة
ع ـ ـلـ ــي ال ـ ـ ـ ــذاي ـ ـ ـ ــدي ،أمـ ـ ــس،
أ ص ــل ا ل ـب ــراء ة القنصلية
لنائب مدير مكتب وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
الـ ــدولـ ــي ف ــي إم ـ ـ ــارة دب ــي
راشد بن عبدالله القصير.
ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت الـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــة
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان لـ ـه ــا ت ــرح ـي ــب
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة
ب ـ ــالـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــل ،مـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــة
ل ـ ــه الـ ـت ــوفـ ـي ــق والـ ـنـ ـج ــاح
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــه
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــد ،م ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــدة
ب ــالـ ـع ــاق ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
والتجارية واالقتصادية
واالستثمارية التي تجمع
البلدين.

«ملتقى التعليم» :لوائح التدريس قديمة وخريجو «الثانوية» بال مهارات

ً
الكندري :المعلم أصبح ملقنا ...والتعليم الجيد بحاجة إلى اإلبداع واالبتكار
ال جودة
تعليمية
في المراحل
الدراسية كافة

بن غيث

ُ
كلما استغلت
الحواس في
ّ
التعليم تحسن
التحصيل

الياقوت

●

فهد الرمضان

أكد المشاركون في الملتقى
ال ــوط ـن ــي لـ ـج ــودة ال ـت ـع ـل ـيــم في
الـكــويــت ،ال ــذي نظمته جمعية
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة ب ــال ـت ـع ــاون

مــع هيئة الشباب ،أمــس األول،
أهمية تحديث اللوائح الخاصة
بالتعليم وتطويرها بما يواكب
ال ـت ـطــورات الـحــديـثــة ،مشيرين
إلى أن خريجي الثانوية العامة
يفتقرون إلى المهارات.

ّ
النصرالله :نحضر لمؤتمر
االستدامة وجائزة الصحافة

قــال رئيس جمعية العالقات العامة جمال النصرالله إن
الجمعية تتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع
المدني من أجل تطوير ورفع كفاءة الشباب الكويتيين.
وأضاف أن التعليم في ظل التطور الحاصل في تكنولوجيا
التعليم بحاجة إلــى وقـفــة ،ونحن متفائلون بــدور الشباب
الكويتيين في إحداث نقلة ّنوعية في منظومة التعليم.
وذك ــر أن الـجـمـعـيــة تـحــضــر لـمــؤتـمــر االس ـتــدامــة البيئي،
بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ،إضافة إلى جائزة الكويت
للعالقات العامة وخدمة العمالء.
وذكر أن الجمعية تعمل على إطالق جائزة لقطاع الصحافة
لدعم دور الصحافة في المجمتع وما تمثله من جهات إصالح
وتطوير له.

وق ــال ــوا إن ال ـم ـع ـلــم أصـبــح
ملقنا والمناهج جامدة وثابتة
منذ سنوات ،ولم يحصل لها
أي تعديل أو تطوير ،مشددين
على أهمية خلق بيئة تربوية
تعتمد على االبتكار واإلبداع
وتستخدم الحواس في ايصال
المعلومة.
ب ـ ــداي ـ ــة ،قـ ـ ــال الـ ـن ــاش ــط فــي
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــب ،نـ ـ ـ ــواف
ال ـك ـن ــدري ،إن الـمـعـلــم أصـبــح
ملقنا ،والتعليم الجيد بحاجة
إلــى اإلبـ ــداع واالب ـت ـكــار ،الفتا
إلى أن مشكلتنا في المناهج
الدراسية بشكل أساسي.
وشدد على أن عدم تطوير
المناهج ،إضافة إلى تقصير
بـعــض أول ـي ــاء األمـ ــور وكــذلــك
ال ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــب ،تـ ـسـ ـب ــب فـ ـ ــي هـ ــذا
التدني.
وذكـ ـ ـ ــر أن تـ ـح ــدي ــد وج ـه ــة
ا لـطــا لــب بتخصصين؛ علمي
وأدب ــي ،أمــر غير صحيح ،وال
ب ـ ّـد أن يـكــون االخ ـت ـيــار نابعا
من الطالب نفسه ،وعدم إمالء
أول ـي ــاء األمـ ــور الــرغ ـبــات على

المتحدثون في الملتقى (تصوير جورج رجي)
أبـ ـن ــائـ ـه ــم ،وتـ ـق ــدي ــم ال ـن ـصــح
واإلرشاد دون إجبار.

خريجو «الثانوية»
من جانبه ،أوضح الناشط
ف ــي م ـج ــال ال ـت ـع ـل ـيــم ،بـ ــدر بن
غيث ،أن التعليم فــي مراحله

الدراسية كافة ،ال ّ
بد أن يعتمد
ع ـل ــى ال ـ ـجـ ــودة ،الفـ ـت ــا الـ ــى أن
خريجي «الثانوية» يفتقدون
المهارات.
وأش ــار إلــى أن الـلــوائــح في
التعليم العام قديمة وتحتاج
إلى إعادة نظر ،فخريج النظام
العام في الكويت ال ّ
بد أن تكون

لديه مهارات تقوم على أساس
التطوير واإلبداع واالبتكار.
بدوره ،أوضح رائد األعمال
المجتمعية ،بدر الياقوت ،أنه
ك ـل ـمــا ت ــم اس ـت ـغ ــال ال ـح ــواس
في الحصول على المعلومة،
كان التحصيل العلمي أفضل
ب ـك ـث ـي ــر ،م ــوضـ ـح ــا أن ه ـن ــاك

أسـ ــال ـ ـيـ ــب ت ـع ـل ـي ـم ـيــة حــدي ـثــة
يفترض تطبيقها في المدارس
لزيادة اإلبداع لدى الطالب.
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«عزيزي كورت» للمنافسة
على األوسكار ص ١٣

الحكومة تصحح مسار الديموقراطية

محليات

َ
أقرت مشروعي مرسومين للتصويت بـ «المدنية» وإضافة  19منطقة للدوائر االنتخابية
• خطوة إيجابية تمهد النتخابات نزيهة و«مجلس أمة» معبر عن إرادة الشعب
• الجالوي :كشوف الناخبين ستصدر إلى إدارة االنتخابات عبر «هيئة المعلومات»
محليات

إغالق مركز جسر جابر
للتطعيم اعتبارًا من
اليوم
٠٤

فهد تركي وعلي الصنيدح

في خطوة إيجابية مرتقبة من شأنها تصويب مسار
الديموقراطية الكويتية ،وو ضــع قطارها على السكة
الصحيحة ،للوصول إلى مجلس أمة معبر عن الشعب
دون تالعبات بإرادته ،أقر مجلس الوزراء ،في اجتماعه
أمس ،مرسومي ضرورة ،يقضي أولهما بالتصويت في
االنتخابات المقبلة عبر البطاقة المدنية ،في حين يتعلق
اآلخر بإضافة  13منطقة جديدة إلى الدوائر ،باستثناء
الثالثة ،مع إعادة فرز  6مناطق في الرابعة.
وأعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة،
وزيــر األوقــاف والشؤون اإلسالمية جمال الجالوي أن
مـشــروع الـمــرســوم األول معني بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  35لسنة  1962في شأن انتخابات أعضاء

مجلس األمة ،أما الثاني فمعني بتعديل الجدول المرفق
للقانون رقــم  42لسنة  2006بضم مناطق إلــى دوائــر
انتخاببة قائمة.
وأكد الجالوي أن القيادة السياسية العليا حريصة
ع ـلــى خ ـلــو االن ـت ـخ ــاب ــات الـمـقـبـلــة م ــن أي ش ــوائ ــب أو
مخالفات قانونية ،وأن تكون أصوات كل دائرة معبرة
ً
عن إرادة ناخبيها ،مبينا أنه سيتم استخدام الكشوفات
ال ـتــي تـصــدرهــا الـهـيـئــة الـعــامــة لـلـمـعـلــومــات المدنية
للتصويت ،مع اعتمادها من إدارة شؤون االنتخابات
ب ــوزارة الــداخـلـيــة ،بحيث تـكــون متوافقة مــع الموطن
الحقيقي والصحيح لكل ناخب في دائرته االنتخابية.

عبدالرحمن الغنيم في رحاب الله
بعد رحلة طويلة من العمل السياسي واالجتماعي ،غيب الموت النائب
والوزير السابق عبدالرحمن الغنيم ،الــذي يعتبر من أبــرز الشخصيات
السياسية التي كانت لها بصمة مشهودة في مجال االتصاالت وتخطيط
المدن ،خالل السنوات الماضية.
وتــدرج الراحل في الوظائف بــوزارة المواصالت من مهندس هاتف
عام  1962إلى نائب رئيس المهندسين عام  1964ثم وكيل وزارة مساعد
ً
للشؤون الفنية  ،1964إلى أن أصبح وكيال لـ «المواصالت» عام .1969
ً
ّ
وعين الراحل رئيسا لبنك لبنان والكويت عام  ،1994وشغل عضوية
البنك التجاري الكويتي ورئاسة اللجنة التنفيذية فيه ،إلى جانب عضوية
العديد من اللجان االستشارية في الكويت وخارجها ،ومنصب األمين العام
للمؤتمر الشعبي الكويتي واللجنة االستشارية في جدة خالل فترة الغزو.
الفقيد
يتغمد
و«ال ـجــريــدة» الـتــي آلـمـهــا ه ــذا الـمـصــاب تــدعــو الـلــه أن
َّ
َّ َّ
بواسع رحمته ،وأن يلهم أهله وذويــه الصبر والـسـلــوان«ِ ...إنــا ِللهِ َو ِإنــا
َ
َْ َ
اج ُعون».
ِإليهِ ر ِ

٠٥

تقرير اقتصادي

خطة بايدن
صيحة
تحذيرية
لمنتجي النفط
التقليديين
٠٩

جدول المناطق الجديدة المضافة إلى الدوائر االنتخابية
األولى

الثانية

الثالثة

أنجفة

الشويخ الصناعية
 المنطقة الصحية«الشويخ»  -النهضة
 شمال غربالصليبيخات -
مدينة جابر األحمد

كما هي
دون
إضافة
مناطق

الرابعة

الخامسة

أبوفطيرة
غرب عبدالله
 المسايل -المبارك  -جنوب
أبوالحصانية
عبدالله المبارك
 مدينة صباح العيون  -النعيماألحمد  -مدينة
 النسيم  -القصر -الخيران
تيماء  -الواحة
السكنية

الصدر يقاطع حوار العراق
والقضاء يرجئ حل البرلمان

جانب من جلسة الحوار في مقر الحكومة ببغداد أمس (رئاسة الوزراء)

َ
مستودعي
«الصحة» :غلق
أدوية مخالفين
في السالمية ٠٤

اقتصاد

16

مصر تترقب الخطوة التالية
بعد استقالة محافظ البنك
المركزي
١٢

ةديرجلا

•
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ً
إغالق مركز جسر جابر للتطعيم اعتبارا من اليوم
عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة إ غــاق مركز
ً
ج ـســر ج ــاب ــر لـلـتـطـعـيــم اعـ ـتـ ـب ــارا مــن
الـ ـ ـي ـ ــوم ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي ضـ ـ ــوء اسـ ـتـ ـم ــرار
تـحـ ّـســن م ــؤش ــرات الــوضــع الــوبــائــي،
عـ ـل ــى أن يـ ـت ــم اال سـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ب ـت ـق ــد ي ــم
ا لـخــد مــة مــن خــال  16مــر كــزا صحيا
موزعــة علــى مختلف مناطــق البالد.
وأش ــارت الـ ــوزارة ،فــي بـيــان أمــس،
إل ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال األف ـ ـ ـ ـ ــراد ال ــراغـ ـبـ ـي ــن
ً
ف ــي الـتـطـعـيــم يــوم ـيــا م ــن األحـ ــد إلــى
ً
ً
مساء
الخميس من  3عصرا وحتى 8
ف ــي ت ـلــك ال ـم ــراك ــز ،ح ـســب ال ـمــواع ـيــد
الـ ـ ُـم ـ ـس ـ ـب ـ ـقـ ــة ،مـ ـ ــع تـ ـخـ ـصـ ـي ــص م ــرك ــز
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن الـ ــزيـ ــد (غـ ـ ــرب م ـش ــرف
ً
سابقا ) لتطعيم الفئة العمرية من 5
إلى  18عاما.
وأك ـ ـ ــدت إم ـك ــان ـي ــة ال ـح ـض ــور دون

لقطة جماعية لفريق مركز جسر جابر بعد إنجاز مهمته
موعد مسبق للحصول على جرعات
ال ـت ـط ـع ـيــم والـ ـج ــرع ــات الـتـنـشـيـطـيــة
لـجـمـيــع ال ـف ـئ ــات ال ـع ـمــريــة ف ــي مــركــز

ال ـج ـل ـيــب ب ـم ـن ـط ـقــة ج ـل ـيــب ال ـش ـي ــوخ،
م ـتــوج ـهــة ب ـجــزيــل ال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر
ل ـج ـم ـيــع الـ ـف ــرق ال ـع ــام ـل ــة وال ـج ـه ــود

ال ـ ـم ـ ـبـ ــذولـ ــة فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـ ـبـ ـ ــر مـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز تـ ـطـ ـعـ ـي ــم
«كوفيد_ »19في جسر جابر.

«الصحة» :تحرير مخالفات جسيمة ألكثر من  20صيدلية

غلق مستودعي أدوية مخالفين في السالمية
•

عادل سامي

أع ـل ـنــت وزارة ال ـص ـحــة إط ــاق
حملة تفتيش تضم  5فرق من إدارة
تفتيش األدويــة على الصيدليات

األهلية في محافظة األحمدي.
وأسـ ـ ـف ـ ــرت ال ـح ـم ـل ــة عـ ــن رص ــد
وتـحــريــر الـعــديــد مــن الـمـخــالـفــات
الجسيمة ألكثر مــن  20صيدلية،
مـ ــع إحـ ــالـ ــة ج ـم ـي ــع ال ـم ـخ ــال ـف ــات

إل ــى ال ـج ـهــات الـمـخـتـصــة التـخــاذ
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة بـشــأنـهــا،
انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن ت ــوجـ ـيـ ـه ــات وزي ـ ــر
الصحة ،د .خالد السعيد ،بمتابعة
تنظيم أوضــاع صيدليات القطاع
األهلي ،وإحكام الرقابة على تداول
األدويــة ،وتعزيز مفاهيم الحفاظ
عـلــى فــاعـلـيــة ومــأمــون ـيــة وج ــودة
الدواء.
ّ
وفــي هــذا الـسـيــاق ،شــنــت إدارة
تفتيش األدوية في وزارة الصحة،
بالتعاون مع بلدية الكويت وقوة
اإلطـ ـ ـف ـ ــاء الـ ـ ـع ـ ــام ،ح ـم ـل ــة تـفـتـيــش
مفاجئة على مستودعات خاصة
تحتوي على أدويــة ومستلزمات
طبية في منطقة السالمية.
وأوض ـح ــت ال ـ ــوزارة ،فــي بـيــان،
أن فــريــق الحملة رصــد مخالفات
جسيمة شـمـلــت ضـبــط مـسـتــودع

بمساحة  500متر مربع في عمارة
سكنية غير مرخص من أي جهة
حكومية ،وغـيــر مستوف شــروط
تخزين األدوية ،مضيفة :كما تبين
مــن الـمـعــايـنــة األول ـيــة محتوياته
من األدويــة والمستلزمات الطبية
المنتهية الصالحية وأخرى تالفة،
بسبب عدم توافر البيئة المناسبة
لـلـتـخــزيــن ،بـمــا فـيـهــا ع ــدم وجــود
أجهزة تكييف.
وأشارت الوزارة إلى أن الفريق
توجه أيضا إلى مستودع آخر في
المنطقة ذاتها ،وقد ّ
تبين أنه غير
مــرخــص ،وبـمـعــايـنــة مـحـتــويــاتــه،
ت ـ ــم ال ـ ـع ـ ـثـ ــور عـ ـل ــى سـ ـ ـن ـ ــدات ب ـيــع
لصيدليات خاصة .وأعلنت اتخاذ
االجراءات القانونية الالزمة حيال
المخالفات التي تم رصدها ،حيث
تم إغالق المستودعين.

محليات
«كان» :إصابات النساء بسرطان
الجلد أكثر من الرجال
أقامت الحملة الوطنية للتوعية
ب ـم ــرض ال ـس ــرط ــان «كـ ـ ــان» حملة
للتوعية بمرض ســرطــان الجلد،
وورشة عمل افتراضية عبر شبكة
اإلنترنت ،ضمن فعاليتها تحت
ع ـن ــوان «س ــرط ــان ال ـج ـلــد :عــوامــل
الـمـخــاطــرة وط ــرق ال ـعــاج» أمــس
األول عبر برنامج «زووم».
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
الحملة الوطنية للتوعية بمرض
السرطان «كان» استشاري األورام
ب ــالـ ـك ــوي ــت رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ــورشـ ـ ــة د.
خــالــد ال ـصــالــح ،ف ــي كـلـمــة ل ــه ،إن
حملة «ك ــان» اخ ــذت على عاتقها
رف ــع م ـعــدل الـتــوعـيــة مــن أم ــراض
السرطان ،من خالل تبني العديد
من البرامج والمبادرات التوعوية
التي تستهدف من خاللها إطالع
الجمهور على عوامل المخاطرة،
وال ـت ـعــرف عـلــى أس ـبــاب اإلصــابــة
وطرق العالج ،والسعي الكتشاف
األم ــراض الـســرطــانـيــة بالمراحل
األولى ،لرفع نسب الشفاء ،والتي
نأمل أن ترتفع إلــى  70في المئة
بجهود الكشف المبكر.
وأشــار الصالح إلــى أن أعــداد
ح ـ ــاالت سـ ــرطـ ــان ال ـج ـل ــد ب ـمــركــز
الكويت لمكافحة السرطان خالل

خالد الصالح

 5سنوات من  2013إلى  2017هو
 28حالة بين الــرجــال ،و 37حالة
بين النساء.
وانـتـهــت الــورشــة بتبني عــدد
م ــن ال ـت ــوص ـي ــات ،أه ـم ـهــا الـعـمــل
ع ـلــى ن ـشــر ال ـتــوع ـيــة م ــن أم ــراض
س ــرط ــان ال ـج ـلــد ،لـتـحـقـيــق هــدف
حملة «ك ــان» مــن إقــامــة مثل هذه
األنشطة التوعوية.

«البيئة» ترصد  20مخالفة في الجهراء

أحد السراديب المخالفة لتخزين األدوية

رصدت فرق الهيئة العامة للبيئة ،أمس األول 20 ،مخالفة
بيئية في منطقة الجهراء خالل حملة تفتيشية بالتعاون مع
وزارة الداخلية وبلدية الكويت.
وقــالــت مــديــرة إدارة العالقات العامة واإلع ــام فــي الهيئة
شيخة اإلبراهيم لـ «كونا» ،إن الحملة أسفرت عن رصد تعديات
ً
برية ،وتم تحرير مخالفات بيئية وفقا للمادتين  40و 41من
قانون حماية البيئة.
وأكــدت استمرار فــرق الهيئة بهذه الحمالت إلزالــة جميع
ال ـت ـعــديــات ،مــؤكــدة ضـ ــرورة االل ـت ــزام بــالـلــوائــح واإلرش ـ ــادات
والنظم ا ل ــواردة بقانون حماية البيئة ،لتجنب المخالفات
المقررة بالقانون.

ةديرجلا

•
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التصويت بـ«المدنية» وإضافة مناطق جديدة للدوائر االنتخابية

َ
مجلس الوزراء اعتمد مشروعي مرسومين بقانوني «ضرورة» بشأنهما ...وأحالهما لألمير
تكليف «التربية»
بسرعة تجهيز
المدارس وتوفير
ً
متطلباتها استعدادا
للعام الدراسي الجديد

ـوزراء
اعـ ـ ـتـ ـ َـم ـ ــد م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـروعــي مرسومين بقانوني
مـشـ
«ض ــرورة» يقضيان بالتصويت
ب ــال ـب ـط ــاق ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،وإض ــاف ــة
م ـ ـ ـنـ ـ ــاطـ ـ ــق ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة ل ـ ـ ـلـ ـ ــدوائـ ـ ــر
االنتخابية.
وع ـ ـقـ ــد ال ـم ـج ـل ــس اج ـت ـم ــاع ــه
األسبوعي ،صباح أمس في قصر
السيف ،برئاسة رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف،
وبعد االجتماع صرح نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير النفط وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،د.
محمد الفارس بما يلي:

تأبين الغنيم
ّأبن مجلس الوزراء وزير المواصالت األسبق ،المرحوم بإذن
ً
الله ،عبدالرحمن الغنيم ،الــذي انتقل إلى جــوار ربــه؛ مستذكرا
ً
إسهامات وجهود الفقيد المخلصة في خدمة وطنه ،وسائال
المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

بناء على عرض كل من نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الداخلية بالوكالة ،ووزير العدل
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون ت ـعــزيــز
النزاهة ،استهل مجلس الــوزراء
أعـمــالــه بالموافقة على مشروع
مــرســوم بـقــانــون بتعديل بعض
أحـ ـك ــام الـ ـق ــان ــون رقـ ــم  35لسنة
 1962الخاص بانتخابات أعضاء
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ب ـ ـشـ ــأن اع ـت ـم ــاد
سجالت الهيئة العامة للمعلومات
المدنية في العملية االنتخابية،
وم ــرس ــوم بـقــانــون آخ ــر بتعديل
الجدول المرفق للقانون رقم 42
لـسـنــة  2006بــإضــافــة الـمـنــاطــق
التالية إلى الدوائر االنتخابية:
ال ــدائ ــرة االن ـت ـخــاب ـيــة األولـ ــى:
تضاف إليها (أنجفه).
ال ــدائ ــرة االنـتـخــابـيــة الـثــانـيــة:
ت ـضــاف إلـيـهــا (مـنـطـقــة الـشــويــخ
الصناعية  -المنطقة الصحية
(الـ ـش ــوي ــخ)  -ال ـن ـه ـضــة  -ش ـمــال
غرب الصليبيخات  -مدينة جابر
األحمد).

ً
النواف مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
الــدائــرة االنتخابية الثالثة:
(لم تتم إضافة مناطق إليها).
الــدائــرة االنتخابية الرابعة:
ت ـض ــاف إل ـي ـهــا (غـ ــرب عـبــدالـلــه
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك  -ج ـ ـنـ ــوب ع ـب ــدال ـل ــه
الـ ـمـ ـب ــارك  -ال ـع ـي ــون  -الـنـعـيــم
 الـنـسـيــم  -ال ـق ـصــر  -ت ـي ـمــاء -الواحة).
الدائرة االنتخابية الخامسة:

ت ـ ـضـ ــاف إلـ ـيـ ـه ــا (أب ـ ـ ـ ــو ف ـط ـي ــرة
 الـمـســايــل  -أب ــو الحصانية -مدينة صباح األحمد  -مدينة
الخيران السكنية).
وق ـ ـ ـ ــرر الـ ـمـ ـجـ ـل ــس رف ـع ـه ـم ــا
لصاحب السمو األمير.
ً
وان ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ــرص
ً
الحكومة ،ونظرا لقرب الموسم
ً
الدراسي الجديد وسعيا لتوفير

المضف لقيادات التعليم :حلوا مشكالت المراجعين
خالل استقبال المواطنين في مكتبه لالستماع إلى مطالبهم
●

تجاهل
مطالبنا
وراء التسرب
الوظيفي
للكوادر
والكفاءات
البراك

حمد العبدلي

ّ
وجــه وزيــر التربية وزيــر التعليم العالي
والبحث العلمي ،د .علي المضف ،مسؤولي
وزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي وال ـج ـهــات التابعه
ل ـلــوزيــر ع ـلــى س ــرع ــة وأه ـم ـيــة ال ـع ـمــل على
معالجة جميع قضايا ومشكالت المراجعين
واتخاذ اإلجراءات الالزمه والحلول المناسبة
لها وفق اإلمكانات المتاحة بإشراف مباشر
من الوزير.
جــاء ذلــك خــال استقبال المضف ،أمس
األول ،المواطنين في مكتبه بوزارة التعليم
العالي في برج السنابل لالستماع لمطالبهم
ومشكالتهم والـسـعــي إل ــى حلها بحضور
وك ـي ــل وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي د .صبيح
المخيزيم واألمين العام لمجلس الجامعات
الخاصة بالتكليف ،م .عمر الكندري.

وشـ ــدد ال ـم ـضــف ع ـلــى ض ـ ــرورة االل ـت ــزام
ب ـج ـم ـيــع ال ـق ــوان ـي ــن والـ ـل ــوائ ــح وال ـ ـقـ ــرارات
التنظيمية المعمول بها في وزارة التعليم
العالي.
ً
ويأتي ذلك حرصا على تفعيل وترسيخ
سـيــاســة ال ـب ــاب الـمـفـتــوح وتــوس ـيــع نـطــاق
وسبل التواصل بين المسؤول والمواطن،
إلتــاحــة فــرصــة تفاعل حقيقية مــع قضايا
وهـ ـم ــوم ال ـم ــواط ـن ـي ــن ع ــن ك ـث ــب م ــن خ ــال
طرح مالحظاتهم وآرائهم ،واالستماع إلى
مشاكلهم وهمومهم بكل شفافية وحرية.

تجاهل المطالب
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،اك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس ن ـق ــاب ــة
العاملين فــي وزارة التعليم العالي نائب
رئيس االتحاد الوطني للموظفين ،د .خالد

الـ ـب ــراك ،أن الـنـقــابــة تـحـ ّـمــل وزيـ ــر التعليم
الـعــالــي الـمـســؤولـيــة كــامـلــة تـجــاه تجاهله
المطالب المستحقة لموظفي التعليم العالي
وتجاهل ديوان الخدمة ووزارة المالية لهذه
الـمـطــالـبــات الـمـهـمــة الـتــي ال ت ــزال حبيسة
األدراج ،ومنها« :بدل طبيعة العمل لإلدارات
الـحـيــويــة وإق ـ ــرار مـيــزانـيــة الـمـبـنــى الــدائــم
للوزارة بدال من المقر الحالي المؤجر».
وت ــاب ــع الـ ـب ــراك ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي،
أن ت ـجــاهــل ه ــذه ال ـم ـطــالــب س ـبــب رئـيـســي
في التسرب الوظيفي للعديد من الكوادر
وال ـك ـفــاء ات بـ ــوزارة التعليم الـعــالــي ،نظرا
لعدم إنصافهم وعدم شعورهم باالستقرار
الوظيفي و تـعـ ّـر ضـهــم يوميا لضغوط في
العمل تفوق طاقتهم ،مع عدم توفير البيئة
المناسبة.

كــافــة االحـتـيــاجــات الـتــي تمكن
وزارة التربية من أداء واجباتها
على أكـمــل وج ــه ،اطـلــع مجلس
الـ ـ ــوزراء عـلــى تــوصـيــة اللجنة
الوزارية المشرفة على متابعة
ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـمــويــة
الـكـبــرى بــرئــاســة نــائــب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــدفــاع
وزير الداخلية بالوكالة ،الشيخ

طالل الخالد ،بشأن استعدادات
وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة ل ـ ـبـ ــدء ا لـ ـع ــام
الدراسي ( )2023 /2022ومتابعة
ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـخـ ـط ــة الـ ـم ــوض ــوع ــة
للعودة الكاملة للدوام المدرسي
بتاريخ  2022 /9 /11قرر مجلس
الـ ــوزراء تكليف وزارة التربية
ب ـســرعــة الـتـنـسـيــق م ــع ك ــل من
(وزارة المالية الجهاز المركزي
لـلـمـنــاقـصــات ال ـع ــام ــة) الت ـخــاذ
الخطوات العاجلة بشأن تجهيز
ال ـمــدارس وتــوفـيــر متطلباتها
واحتياجات الهيئة التدريسية
واإلداريـ ــة والطلبة كافة للعام
ا لـ ـ ـ ــدرا سـ ـ ـ ــي ( ،)2023 /2022
وم ــواف ــاة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بما
ينتهي إليه األم ــر ،وذلــك خالل
أسبوعين من تاريخه.
وعـ ّـبــرال مجلس عــن تقديره
للجهود المخلصة التي يقوم
ب ـهــا رئ ـي ــس وأعـ ـض ــاء الـلـجـنــة
لـ ـتـ ـس ــري ــع إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـن ـف ـيــذ
المشاريع.

نتائج قبول «غير ًالكويتيين»
في الجامعة قريبا
●

أحمد الشمري

عـ ـلـ ـم ــت «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» مــن
م ـص ــادر مـطـلـعــة ف ــي جامعة
الـ ـك ــوي ــت ،أن إع ـ ـ ــان ن ـتــائــج
قبول الطلبة غير الكويتيين
م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف ال ـج ـن ـس ـي ــات،
والذين يسمح لهم بااللتحاق
ب ـك ـل ـي ــات ال ـج ــام ـع ــة لـلـفـصــل
الــدراســي  2023-2022ضمن
الـفـئــات ال ـم ـحــددة ،س ــواء من
أب ـنــاء مــواطـنــي دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي وغ ـيــر
مـ ـح ــددي ال ـج ـن ـس ـيــة وأبـ ـن ــاء
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـي ـ ـيـ ــن وأب ـ ـ ـنـ ـ ــاء
ال ـش ـه ــداء وال ـم ـن ــح الـثـقــافـيــة
وأبـنــاء أعـضــاء العاملين في

الجامعة والهيئة األكاديمية
المساندة ومدرسي اللغات،
ً
وغيرهم ،قريبا.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
إعـ ــان ن ـتــائــج ق ـب ــول الـطـلـبــة
غير الكويتيين يعتمد على
إج ــراء ات واعـتـمــادات معينة
تخضع للتدقيق على طلبات
االلـتـحــاق ،الفـتــة إلــى أن آلية
ً
ال ـق ـب ــول ت ـك ــون وفـ ـق ــا ألع ـلــى
نسبة فــي ا لـمـعــدل المكافئ،
وأال تقل النسبة فــي شهادة
الثانوية أو المعدل المكافئ
عـ ـ ــن أدنـ ـ ـ ـ ــى نـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـط ـل ـبــة
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـم ـق ـبــول ـيــن في
نفس التخصص.

محليات
سلة أخبار
«زكاة كيفان» :آالف
المحتاجين ينتظرون الزكاة

قال رئيس لجنة زكاة كيفان،
التابعة لقطاع البرامج
والمشاريع بجمعية النجاة
الخيرية ،الشيخ عود الخميس،
ُ
إن الزكاة تعد من أهم روافد
ً
العمل الخيري واإلنساني ،مؤكدا
أنها ال تقتصر فقط على المال،
فهناك زكاة النقود وزكاة الزروع
والثمار ،وزكاة المعادن والركاز،
وزكاة األنعام ،فهي «حق معلوم»
كما وصفها رب العزة سبحانه.
َّ
وبين الخميس ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن الزكاة من
أركان اإلسالم الخمسة التي ُبني
عليها ّ
الدين ،وهي حصن وقاية
وحماية لمال المزكي ،الفتا
إلى أن هناك آالف المحتاجين
المستفيدين ينتظرون زكاة
المحسنين.

«إحياء التراث» تنظم
ً
دروسا عن الفقه والسنة
تنظم جمعية إحياء التراث
ً
اإلسالمي درسا بعنوان «فقه
آيات األحكام» يلقيه فضيلة
الشيخ د .مهلهل الخصيلي،
مساء كل أربعاء بعد صالة
العشاء مباشرة في ديوانية
لجنة الكلمة الطيبة بمنطقة
الصليبيخات والدوحة.
وقالت الجمعية ،في بيان أمس،
إن لجنة جنوب السرة التابعة
للجمعية تنظم محاضرة بعنوان
«من وحي السنة» يحاضر فيها
فضيلة الشيخ عبدالرزاق الفريج،
وذلك بديوانية لجنة حطين بعد
صالة العشاء مباشرة.
وتابعت :أما في فرع العمرية
التابع للجمعية ،فسيكون هناك
درس لفضيلة الشيخ د .محمد
بن زايد العتيبي بعنوان «وقفة
محاسبة» ،بديوانية لجنة
العمرية.
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ً
ضبط  95مخالفا في المهبولة والجليب والسالمية
الحمالت األمنية مستمرة لليوم الخامس على التوالي
محمد الشرهان

واص ـ ـلـ ــت وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة،
م ـم ـث ـلــة فـ ــي األجـ ـ ـه ـ ــزة األم ـن ـي ــة
الميدانية حمالتها المستمرة
لـلـيــوم الـخــامــس عـلــى الـتــوالــي،
بهدف فرض السيطرة األمنية،
وضبط مخالفي قانون اإلقامة
والعمل ،ومداهمة األوكار التي
تـ ـ ــدار ألعـ ـم ــال م ـنــاف ـيــة لـ ــآداب
العامة ،وكذلك مداهمة األسواق
الـعـشــوائـيــة وض ـبــط القائمين
عليها ،تنفيذا لتوجيهات نائب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الدفاع وزير الداخلية بالوكالة،
الشيخ طالل الخالد ،وبمتابعة
م ـ ـيـ ــدا ن ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن و كـ ـ ـي ـ ــل وزارة
الداخلية الفريق أنور البرجس.
وواص ـلــت األج ـهــزة األمـنـيــة،
لـلـيــوم الـخــامــس عـلــى الـتــوالــي،
ح ـم ـل ـت ـه ــا ال ـ ـمـ ــوس ـ ـعـ ــة ،ب ـه ــدف
فرض السيطرة األمنية وبسط
مظلة األمن واألمان على جميع
مناطق الـكــويــت ،ومــن ضمنها
ج ـل ـيــب ال ـش ـي ــوخ وال ـم ـه ـب ــول ــة،
ّ
ف ـض ــا عـ ــن ش ـ ــن ح ـم ـل ــة أم ـن ـيــة
مفاجئة على منطقة السالمية
مساء أمس األول.

وأس ـ ـ ـفـ ـ ــرت تـ ـل ــك ال ـح ـم ــات
عــن ضبط  95مخالفا لقانون
اإلقـ ــامـ ــة وال ـم ـط ـلــوب ـيــن أمـنـيــا
وال ـم ـس ـج ـل ــة ب ـح ـق ـهــم ق ـضــايــا
ّ
تغيب والصادرة بحقهم أوامر
ض ـب ــط وإح ـ ـضـ ــار ف ــي مـنــاطــق

رفع  477سيارة و 10قوارب مهملة
●

محمد جاسم

أعلنت بلدية الكويت إحصائية إدارات النظافة
العامة وإشغاالت الطرق بجميع أفــرع البلدية
بــال ـم ـحــاف ـظــات ،ب ـعــد تـنـفـيــذ ج ـ ــوالت مـيــدانـيــة
خ ــال االس ـبــوع ال ـج ــاري ،ضـمــن الـفـتــرة مــن 10
إلــى  16أغسطس الـجــاري ،ضمن حملة «شــارك
بنظافتها».
ول ـف ـت ــت ال ـب ـل ــدي ــة ،ف ــي بـ ـي ــان ،أمـ ـ ــس ،إلـ ــى أن
الجوالت أسفرت عن وضع  1906ملصقات إنذار
على سـيــارات مهملة وسـكــراب ،وسيتم اتخاذ
اإلجراءات القانونية حيالها ،بعد انتهاء المهلة
المحددة لوضع ملصق اإلنــذار ،فضال عن رفع
 477سـيــارة مهملة وس ـكــراب و 6ب ـقــاالت ،و10
ق ــوارب مهملة ،و 4عربانات وحــاويــة تجارية،
إلى جانب إزالة  4خيام عشوائية.
وبينت أن الجوالت الميدانية التي تم تنفيذها
من قبل األجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة
وإش ـغ ــاالت ال ـطــرق بـفــرع بـلــديــة م ـبــارك الكبير
اس ـفــرت عــن رف ــع  74س ـيــارة مهملة وس ـكــراب،
و 7قــوارب ،إضافة إلى إزالــة  4خيام عشوائية،

●

عدد من المخالفين المضبوطين

وتم إرسالها لموقع حجز البلدية ،ووضع 180
ملصق إنذار على سيارات مهملة ،وسيتم اتخاذ
اإلج ــراء ات القانونية حيالها فــور انتهاء فترة
وضع ملصق اإلنذار.
وأش ـ ــارت إل ــى رف ــع األج ـه ــزة الــرقــاب ـيــة ب ــإدارة
الـنـظــافــة الـعــامــة وإش ـغ ــاالت ال ـطــرق بـفــرع بلدية
حولي  98سيارة مهملة وسكراب ،إلى جانب 4
عربانات وحاوية تجارية ،و 3قوارب ،ووضع 211
ملصق إنذار ،الفتة إلى قيام «األجهزة الرقابية»
ب ـفــرع بـلــديــة األح ـم ــدي بــرفــع  75س ـيــارة مهملة
ووضـ ــع  105مـلـصـقــات إنـ ـ ــذار ،ورفـ ــع «األج ـه ــزة
الرقابية» بفرع بلدية الجهراء  80سيارة مهملة
وسكراب ،ووضع  345ملصق إنذار.
وبينت أن األج ـهــزة الــرقــابـيــة ب ــإدارة النظافة
العامة وإشـغــاالت الطرق بفرع بلدية العاصمة
رفعت  43سـيــارة مهملة وسـكــراب ،ووضــع 385
ملصق إنــذار على سيارات مهملة ،بينما قامت
«األجهزة الرقابية» بفرع بلدية الفروانية بوضع
 680ملصق إنذار على سيارات مهملة ،ورفع 107
سيارات مهملة وسكراب ،فضال عن رفع  6بقاالت،
وتم إرسالها لموقع حجز السيارات في البلدية.

الجليب والمهبولة والسالمية.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أك ـ ــدت اإلدارة
العامة للعالقات واإلعالم األمني
أن المؤسسة األمنية مستمرة
فــي جـهــود هــا الحثيثة لضبط
المخالفين ،ومحاربة الظواهر

ً
إحباط محاولة تهريب  41كيلوغراما
من بودرة الليريكا المخدرة

السلبية ،و تــد عــو الجميع إ لــى
ضرورة التعاون مع رجال األمن
وعــدم إيــواء أو التستر على أي
مخالف لقانون اإلقامة ،وحمل
األوراق الثبوتية.

محمد الشرهان

أحبط مفتشو اإلدارة العامة
للجمارك ،صباح امــس ،محاولة
تهريب  41كيلوغراما مــن مــادة
بـ ـ ــودرة ال ـل ـيــري ـكــا الـ ـمـ ـخ ــدرة ،تم
إخفاؤها داخل عبوات المكمالت
الغذائية القادمة من إحدى الدول
اآلسيوية.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ق ــال عضو
لـجـنــة االعـ ــام الـجـمــركــي مشعل
ال ـظ ـف ـي ــري ،ان م ـف ـت ـشــي مــراق ـبــة
التفتيش واالسـتـيــداع فــي إدارة
الجمرك الجوي تمكنوا من ضبط
 5شحنات تحتوي على بــودرة
ال ـل ـيــري ـكــا الـ ـمـ ـخ ــدرة ،بــإج ـمــالــي
وزن بلغ  41كيلوغراما ،اخفيت
بـطــريـقــة مـبـتـكــرة وس ــري ــة داخ ــل
عبوات مكمالت غذائية قادمة من
إحدى الدول اآلسيوية ،مشيرا الى
أن المفتشين اشتبهوا فــي تلك
الشحنات ،وعند تفتيشها عثروا
على المواد المخدرة بداخلها.
مــن جــانـبــه ،أكــد الـمــديــر العام
لالدارة العامة للجمارك سليمان
ال ـف ـهــد ،أن الـتـعـلـيـمــات واض ـحــة
وصريحة الــى جميع القطاعات

تهريب المخدرات في عبوات المكمالت الغذائية
ال ـج ـمــرك ـيــة ب ـع ــدم الـ ـتـ ـه ــاون فــي
إجـ ـ ـ ــراء ات الـتـفـتـيــش ف ــي جميع
ال ـ ـم ـ ـنـ ــافـ ــذ ال ـ ـبـ ــريـ ــة والـ ـبـ ـح ــري ــة
والجوية ،مع التدقيق المستمر
عـلــى ك ــل الـ ـص ــادرات والـ ـ ــواردات
من أجل الحفاظ على أمن البالد.
وأضـ ـ ــاف ال ـف ـهــد أن ال ـت ـعــاون
م ـس ـت ـم ــر م ـ ــع جـ ـمـ ـي ــع الـ ـجـ ـه ــات
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة وال ـ ــرق ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ب ـج ـم ـيــع
أجـ ـه ــزة ال ـ ــدول ـ ــة ،وعـ ـل ــى رأس ـه ــا
وزارة الداخلية متمثلة في إدارة

مكافحة المخدرات ،وذلك لضبط
المتهمين ،الفتا إلى أن التعاون
بـ ـي ــن ج ـم ـي ــع اق ـ ـسـ ــام ال ـت ـف ـت ـيــش
والتدقيق أثمر عن ضبط عمليات
التهريب.
وأع ـ ـ ـ ــرب عـ ــن شـ ـك ــره لـجـمـيــع
العاملين فــي «الـجـمــرك الـجــوي»
وعلى رأسهم مدير االدارة مطلق
الـعـنــزي لـلـجـهــود الـكـبـيــرة التي
يبذلها رجــال الجمارك مــن أجل
ضبط أي ممنوعات.

البلدية :إغالق سردابين في المهبولة «الداخلية» :إضافة «القرطوم»
إلى جدول المخدرات

غلق أحد السراديب
أعلن رئيس فريق طوارئ التدخل السريع في فرع بلدية محافظة األحمدي خالد
ً
الفضلي إغالق سردابين مخالفين يتم استغاللهما تجاريا في العقارات االستثمارية،
وذلك ضمن جولة تفتيش بمنطقة المهبولة.
وقال الفضلي ،في تصريح ،أمس ،إن الحملة ،التي بدأتها البلدية قبل أسبوعين
بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلطفاء للكشف على المخازن المخالفة في العقارات
االستثمارية ،مستمرة بشكل يومي في جميع المحافظات.
وأوضح أن الدور األساسي لفرق الطوارئ السريعة هو التعاون مع اإلدارات المختلفة
في البلدية ،وتقديم الدعم اللوجستي لها ،مشيرا إلى أن هذا الدور يبدأ من خالل رصد
السراديب المخالفة ثم تحرير مخالفة للمستأجر وإنذار لصاحب العقار المخالف.

أعـلـنــت وزارة الــداخـلـيــة تـجــريــم مــادة
القرطوم وإضافتها إلــى الـجــدول رقــم 5
المرافق للقانون رقم  74لسنة  1983بشأن
مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
واالت ـج ــار فـيـهــا ،وذل ــك الحـتــوائـهــا على
خصائص تشبه مادة األفيون.
وذكـ ـ ـ ــرت اإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـعــاقــات
واإلعـ ـ ـ ــام األمـ ـن ــي بـ ـ ــالـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـيــان
صحافي ،أن تجريم هذه المادة يأتي بناء
على القرار الــوزاري رقم  21لسنة ،2022
مشيرة إلــى أن اإلدارة العامة لمكافحة
المخدرات أكدت أن كل من يقوم بتعاطي
أو تهريب أو جلب أو حيازة «القرطوم»
يقع تحت طائلة القانون.
وأوض ـح ــت أن ت ـنــاول م ــادة الـقــرطــوم
ي ــؤدي إل ــى فـشــل فــي الـجـهــاز التنفسي،
واإلصـ ــابـ ــة ب ـن ــوب ــات الـ ـص ــرع وال ــذه ــان،

وارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم
وتسمم الكبد والغثيان وحــاالت الوفاة
المفاجئة ،بسبب ارتفاع التسمم.
ودع ـ ــت أول ـ ـيـ ــاء األم ـ ـ ــور إلـ ــى مـتــابـعــة
أب ـنــائ ـهــم وتــوع ـي ـت ـهــم ب ـخ ـطــورة ال ـم ــواد
ال ـم ـخ ــدرة والـ ـم ــؤث ــرات الـعـقـلـيــة وإب ــاغ
الجهات المعنية عن أبنائهم المعتاطين
للمخدرات ،حتى يتم الحاقهم بالجهة
ال ـم ـخ ـت ـص ــة بـ ـع ــاج ورع ـ ــاي ـ ــة وت ــأه ـي ــل
المعتاطين والمدمنين.
ولفتت إلــى أن هاتف الـطــوارئ ()112
يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة
واإلبالغ عن جرائم المخدرات والمؤثرات
العقلية و مــر تـكـبـيـهــا ،مبينة أن اإلدارة
العامة لمكافحة المخدرات تقدم خدماتها
للجمهور عـلــى م ــدار الـســاعــة مــن خــال
الخط الساخن .1884141

الكويت تستضيف الدورة الكشفية العربية

●

فهد الرمضان

انطلقت فعاليات الدورة الكشفية العربية
لتنمية ق ــدرات المدربين «مـســاعــدى وقــادة
التدريب» ،والتي تستضيفها الكويت متمثلة
بجمعية الكشافة الكويتية ،بالتعاون مع
اإلقليم الكشفي العربي والمنظمة الكشفية
العربية ،وتستمر حتى  22الجاري.
وقـ ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة الـكـشـفـيــة الـعــربـيــة

مركز اإلبداع:
تطوير قدرات
الطلبة الموهوبين

رياض الشرف

أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــز صـ ـ ـب ـ ــاح
األحـمــد للموهبة واإلب ــداع،
أمــس األول ،الملتقى األول
لخريجي أكاديمية الموهبة
المعنية بالكشف عن الطلبة
الـ ـم ــوه ــوبـ ـي ــن وتـ ــزويـ ــدهـ ــم
ببرنامج مكثف يسهم في
صقل مهاراتهم وتنميتها
وتعزيز قدراتهم التحصيلية
واإلبداعية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر مـ ـكـ ـت ــب
االستراتيجيات والتخطيط
م ــدي ــر إدارة ال ـم ــوه ـب ــة فــي
ال ـم ــرك ــز ،ال ـت ــاب ــع لـمــؤسـســة
الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـق ــدم ال ـع ـل ـمــي،
رياض الشرف ،على هامش
الـمـلـتـقــى ،إن دفـعـتــي 2021
و 2022تـعــدان أولــى ثمرات
البرنامج المقام بالتعاون
مع وزارة التربية.
وأضاف الشرف أن المركز
بصدد إطالق مبادرة خاصة
لخريجي األكاديمية ،بغية
اإلبقاء على روابط التواصل
مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــم خـ ـ ـ ـ ـ ــال ح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــم
الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة ،م ـ ـ ــع تـ ـق ــدي ــم
خ ــدم ــات تـعـلـيـمـيــة تـنــاســب
مـ ـسـ ـت ــوي ــاتـ ـه ــم ف ـ ــي ج ـم ـيــع
التخصصات ،س ــواء كانوا
داخل الكويت أو خارجها.

رئيس جمعية الكشافة الكويتية د .عبدالله
الطريجي ،في تصريح ،أمس« :حرصنا من
خالل اقامة مثل هذه الملتقيات واالنشطة ان
نعمل على تطوير قــدرات منتسبي الحركة
ً
الـكـشـفـيــة ال ـعــرب ـيــة» ،م ـش ـيــرا ال ــى ان ــه «رغ ــم
الظروف الصعبة اثناء جائحة كورونا فإننا
لم نتوقف ،وكنا أمام ٍّ
تحد كبير ،إذ استمررنا
في اقامة الفعاليات عبر وسائل التواصل،
واليوم وبعد عودة الحياة الطبيعية ،عدنا

للعمل بشكل حضوري ومباشر».
وأضاف الطريجي أنه بعد اختيار الكويت
عــاصـمــة للعمل الـكـشـفــي والـتـطــوعــي لعام
 ،2022كونها تملك تاريخا عريقا وطويال
فــي الـمـجــال الـكـشـفــي ،واص ـلــت احتضانها
للملتقيات الكشفية على المستوى العربي
ً
والدولي ،متمنيا طيب االقامة للمشاركين
في الدورة في بلدهم الثاني الكويت.
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المويزري والعازمي أكثر النواب استجوابا للحكومة
ةديرجلا
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برلمانيات

استجوابات دور االنعقاد األول األعلى منذ بدء الحياة البرلمانية
شهد دور االنعقاد الثاني
تقديم  6استجوابات ،تمت
مناقشة  4منها ،وأسفرت عن
تقديم  3طلبات بسحب الثقة
وكتاب عدم التعاون ،في حين
لم تتم مناقشة استجوابين
بسبب استقالة الحكومة.

ً
ق ـ ــدم  16ن ــائ ـب ــا خ ـ ــال الـفـصــل
ال ـت ـش ــري ـع ــيً الـ ـ ـس ـ ــادس ع ـش ــر 17
اسـ ـتـ ـج ــواب ــا ،م ـن ـهــا  11فـ ــي دور
االنعقاد األول و 6في «الثاني».
وتعتبر االستجوابات المقدمة
في دور االنعقاد األول هي األعلى
مقارنة مع أي دور انعقاد آخر منذ
بدء الحياة البرلمانية ،كما أن عدم
مناقشة أي منها يـعــد ســابـقــة لم
تحدث في أي دور انعقاد سابق.
وجاء النائبان شعيب المويزري
ـدان ال ـعــازمــي كــأكـثــر الـنــواب
وح ـم ـ ً
تـقــديـمــا لــاس ـت ـجــوابــات بـ ـ  4لكل
منهما.
ُ وفيما يلي االستجوابات التي
ق ــدم ــت خ ــال الـفـصــل التشريعي
السادس عشر:
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ...اس ـت ـق ــال ــة
الحكومة
ق ــدم الـنــائـبــان ثــامــر الظفيري
وخ ــال ــد الـعـتـيـبــي اس ـت ـجــوابــا إلــى
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد فــي  5يناير ،2021
تضمن  3محاور ،أهمها:
مـ ـخ ــالـ ـف ــة صـ ـ ــارخـ ـ ــة ألح ـ ـكـ ــام
الــدس ـتــور عـنــد تشكيل الحكومة
بعدم مــراعــاة عناصر واتجاهات
المجلس الجديد.
وفـ ــي ت ــاري ــخ  18ي ـنــايــر 2021
تقدمت الحكومة باستقالتها ،وفي
جلسة  30مارس  2021رفع المجلس
االستجواب من جدول األعمال ،وفقا
للمادة  142من الالئحة الداخلية
للمجلس.
قـ ــدم ال ـنــائ ـبــان مـحـمــد المطير

 ٦استجوابات من نصيب الخالد
ً
من بين الـ  17استجوابا في الفصل التشريعي السادس عشر ُو ِّجه
 6منها إلى سمو رئيس الوزراء بنسبة  35.3في المئة ،تاله من حيث
عدد االستجوابات المقدمة إليهم وزراء الخارجية والدولة لشؤون
ُمجلس الوزراء والدفاع والصحة ،باستجوابين لكل منهم ،في حين
قدم استجواب واحد لكل من وزراء المالية والدولة للشؤون االقتصادية
واالستثمار ،والداخلية ،والــدولــة لشؤون البلدية ،والــدولــة لشؤون
اإلسكان والتطوير العمراني ،والتجارة والصناعة ،واألشغال العامة
والدولة لشؤون الشباب.
وبالنسبة إلى تصنيف االستجوابات من حيث المناقشة ،هناك 13
لم تتم مناقشتها ،منها  12بسبب استقالة الحكومة ،وواحد سحبه
المستجوب ،إضافة إلى  4تمت مناقشتها وانتهت بتقديم 3
النائب
ِ
طلبات بسحب الثقة في  3وزراء ،وكتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،وقبل جلسة التصويت على «عدم التعاون»
بيوم واحد استقالت الحكومة في  5أبريل .2022

وحمدان العازمي (تبنى االستجواب
بعد إبـطــال عضوية بــدر الــداهــوم
ب ـح ـك ــم ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة)
االستجواب الثاني لرئيس مجلس
ال ــوزراء في تاريخ  8مــارس ،2021
وذلـ ـ ــك ق ـب ــل ق ـس ــم ال ـح ـك ــوم ــة أم ــام
مجلس األم ــة ،ويتكون مــن محور
واحد بشأن االنتقائية في تطبيق
القوانين.
وف ــي  8نوفمبر  2021تقدمت
الحكومة باستقالتها ،وفي جلسة
 4يـ ـن ــاي ــر  2022رف ـ ـ ــع ال ـم ـج ـلــس
االستجواب من جدول األعمال ،وفقا
للمادة  142من الالئحة الداخلية
للمجلس.
قدم النواب حسن جوهر ومهلهل
المضف ومهند الساير االستجواب
الثالث لرئيس مجلس الــوزراء في
 29مارس  2021قبل يوم من جلسة
قسم الحكومة أمــام مجلس األمــة،
حول التنصل الحكومي من االلتزام
الدستوري بنص المادة ( )98بتقديم
برنامج عملها فور تشكيلها.
وف ــي ت ــاري ــخ  8نــوفـمـبــر 2021
تقدمت الحكومة باستقالتها ،وفي
جلسة  4يناير  2022رفع المجلس
االستجواب من جدول األعمال ،وفقا
للمادة  142من الالئحة الداخلية
للمجلس.
قــدم النائب مساعد العارضي
االستجواب الرابع لرئيس مجلس
ال ـ ــوزراء فــي  30م ــارس  2021يــوم
قسم الحكومة أمــام مجلس األمــة،
وتضمن محورا واحدا بشأن تعمد
رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة
التشريعية .وأعلن النائب سحب
اس ـت ـجــوابــه ،ورف ـعــه المجلس من
جدول األعمال ،وفقا للمادة  142من
الالئحة الداخلية للمجلس.
ق ـ ــدم الـ ـن ــائـ ـب ــان أحـ ـم ــد مـطـيــع
وسعود بوصليب استجوابا لوزير
الصحة د .بــاســل الصباح فــي 30
مارس  2021يوم قسم الحكومة أمام
مجلس األم ــة ،يتضمن  3محاور،
حــول عجز ال ــوزارة خــال مواجهة
جائحة كورونا.
وف ــي  8نــوفـمـبــر  2021تقدمت
الحكومة باستقالتها وفي جلسة
 4يـ ـن ــاي ــر  2022رف ـ ـ ــع ال ـم ـج ـلــس
االستجواب من جدول األعمال وفقا
للمادة  142من الئحته الداخلية.
ق ــدم الـنــائــب شعيب الـمــويــزري
اس ـت ـجــوابــا ل ــوزي ــر ال ـمــال ـيــة وزي ــر
ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون االقـ ـتـ ـص ــادي ــة

واالسـتـثـمــار خليفة حـمــادة فــي 2
مايو  ،2021يتكون من محور واحد
بـشــأن ع ــدم اح ـتــرام ال ـمــادة  99من
الدستور والمادة  121من الالئحة
الداخلية لمجلس األمة.
وف ــي  8نــوفـمـبــر  2021تقدمت
الحكومة باستقالتها وفي جلسة
 4يـ ـن ــاي ــر  2022رف ـ ـ ــع ال ـم ـج ـلــس
االستجواب من جدول األعمال وفقا
للمادة  142من الئحته الداخلية.
ق ــدم الـنــائــب شعيب الـمــويــزري
استجوابا لوزير الخارجية وزير
ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر في  2مايو
 ،2021يتضمن محورا واحدا بشأن
عدم احترام المادة  99من الدستور
والمادة  121من الالئحة الداخلية
لمجلس األمة.
وف ــي  8نــوفـمـبــر  2021تقدمت
الحكومة باستقالتها وفي جلسة
 4يـ ـن ــاي ــر  2022رف ـ ـ ــع ال ـم ـج ـلــس
االستجواب من جدول األعمال وفقا
للمادة  142من الئحته الداخلية.
قدم النائبان شعيب المويزري
وصالح المطيري استجوابا لرئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد في  23مايو  ،2021يتضمن
 5مـحــاور ،حــول عــدم احـتــرام نص
المادة  100من الدستور.
وف ــي  8نــوفـمـبــر  2021تقدمت
الحكومة باستقالتها ،وفي جلسة
 4يـ ـن ــاي ــر  2022رف ـ ـ ــع ال ـم ـج ـلــس
االستجواب من جدول األعمال وفقا
للمادة  142من الئحته الداخلية.
ق ـ ــدم الـ ـ ـن ـ ــواب ث ــام ــر ال ـظ ـف ـيــري
وخـ ــالـ ــد ال ـع ـت ـي ـبــي وع ـب ــدال ـك ــري ــم
الكندري استجوابا لوزير الداخلية
ث ــام ــر ال ـع ـلــي ف ــي  26م ــاي ــو 2021
يتضمن  7محاور ،حول مصادرة
ح ــق االج ـت ـم ــاع ال ـ ــذي ن ــص عليه
الدستور بالمادة  ،44وغياب توفير
ال ـض ـمــانــات الـمــؤسـسـيــة لتمكين
المواطنين من ممارسة هذا الحق.
وف ــي  8نــوفـمـبــر  2021تقدمت
الحكومة باستقالتها ،وفي جلسة
 4يـ ـن ــاي ــر  2022رف ـ ـ ــع ال ـم ـج ـلــس
االستجواب من جدول األعمال وفقا
للمادة  142من الئحته الداخلية.
ق ـ ــدم الـ ـن ــائ ــب ف ــاي ــز ال ـج ـم ـهــور
اسـتـجــوابــا لــوزيــر الــدولــة لشؤون
ال ـب ـل ــدي ــة وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـش ــؤون
اإلس ـ ـكـ ــان وال ـت ـط ــوي ــر ال ـع ـم ــران ــي
شايع الشايع في  1سبتمبر 2021
يتضمن م ـحــوريــن ح ــول الـتـهــرب

جانب من الجلسة األخيرة لمجلس األمة
من المسؤولية الــوزاريــة بالتخلي
عن دور المؤسسة العامة للرعاية
الـسـكـنـيــة ف ــي مــدي ـن ـتــي ال ـم ـطــاع
وجنوب سعد العبدالله.
وف ــي  8نــوفـمـبــر  2021تقدمت
الحكومة باستقالتها ،وفي جلسة
 4يـ ـن ــاي ــر  2022رف ـ ـ ــع ال ـم ـج ـلــس
االستجواب من جدول األعمال وفقا
للمادة  142من الئحته الداخلية.
ق ــدم الـنــائــب د .هـشــام الصالح
استجوابا لوزير الصحة د .باسل
حمود الصباح في  12أكتوبر 2021
يتضمن تجاوزات مالية مليونية
وإهدار المال العام.
وف ــي  8نــوفـمـبــر  2021تقدمت
الحكومة باستقالتها ،وفي جلسة
 4يـ ـن ــاي ــر  2022رف ـ ـ ــع ال ـم ـج ـلــس
االستجواب من جدول األعمال وفقا
للمادة  142من الئحته الداخلية.
ق ــدم ال ـنــائــب ح ـم ــدان ال ـعــازمــي
استجوابا لوزير التجارة والصناعة
د .عبدالله السلمان في  1نوفمبر
 ،2021يتكون من محور واحد بشأن
تــرهـيــب وت ــروي ــع ق ـيــاديــي الــدولــة
واإلسـ ــاءة لسمعة الكويت دولـيــا،
واإلضرار بالمصلحة العامة.
وف ــي  8نــوفـمـبــر  2021تقدمت
الحكومة باستقالتها ،وفي جلسة
 4يـ ـن ــاي ــر  2022رف ـ ـ ــع ال ـم ـج ـلــس
االستجواب من جدول األعمال وفقا
للمادة  142من الئحته الداخلية.
ق ــدم ال ـنــائــب ح ـم ــدان ال ـعــازمــي
اسـتـجــوابــا لنائب رئـيــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع حمد العلي في
 1نوفمبر  ،2021اهمها إقحام المرأة
في السلك العسكري.
وفـ ــي  8نــوف ـم ـبــر  2021قــدمــت
الحكومة استقالتها وفــي جلسة
ـس
 4يـ ـن ــاي ــر  2022رف ـ ـ ــع ال ـم ـج ـلـ ً
االستجواب من جدول األعمال وفقا
للمادة  142من الالئحة الداخلية
للمجلس.
االستجواب الثاني لوزير الدفاع
ً
قدمه أيضا النائب حمدان العازمي

ً
بـتــاريــخ  4يـنــايــر  2022متضمنا
خمسة محاور اهمها إقحام المرأة
في السلك العسكري.
ونــاقــش المجلس االسـتـجــواب
وتحدث
في جلسة  18يناير ،2022
ً
ال ـن ــائ ــب مـ ـ ــرزوق الـخـلـيـفــة م ــؤي ــدا
النائب
لالستجواب ،فيما تحدث ً
د .خالد عايد العنزي معارضا له،
وبـعــد االنـتـهــاء مــن المناقشة قدم
 10مــن األع ـضــاء طلب ًطــرح الثقة
بــوزيــر الــدفــاع اسـتـنــادا للدستور
والالئحة وهــم :شعيب المويزري
وثامر السويط ومبارك الحجرف
ود .أحمد مطيع وخــالــد العتيبي
ود .عبدالكريم الكندري ومــرزوق
الخليفة وفارس العتيبي والصيفي
الصيفي ومحمد براك المطير.
وفـ ــي ج ـل ـســة  26ي ـنــايــر 2022
نــاقــش المجلس طلب طــرح الثقة
بوزير الدفاع ،حيث تحدث النائبان
شعيب المويزري وحمدان العازمي
م ــؤي ــدي ــن ل ـل ـط ـل ــب ،ف ـي ـم ــا ت ـحــدث
النائبان د .عبد الله الطريجي و د.
خالد العنزي معارضين.
وب ـعــد االن ـت ـهــاء مــن المناقشة،
ج ـ ــدد ال ـم ـج ـلــس ال ـث ـق ــة ب ــال ــوزي ــر،
وج ـ ــاءت نـتـيـجــة الـتـصــويــت على
طلب طرح الثقة ،بعدم موافقة 23
ً
على سحب الثقة فيما وافق
نائبا ً
 18نــائ ـبــا م ــن إ ًج ـمــالــي الـحـضــور
وعددهم  41نائبا.
النائب
قدم
،2022
في  1فبراير
ً
شعيب المويزري ،استجوابا إلى
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ووزي ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـش ــؤون مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء الـشـيــخ
د .أحمد ً ناصر المحمد الصباح،
متضمنا الهدر وتبديد المال العام
في وزارة الخارجية ووزارة الدولة
لشؤون مجلس ال ــوزراء والجهات
التابعة للوزير المستجوب.
وناقش المجلس االستجواب
حيث
فــي جلسة  8فـبــرابــر ،2022
ً
تحدث النائب خالد العتيبي مؤيدا
لالستجواب ،فيما تحدث النائب

ً
د .عبد الله الطريجي معارضا له.
وبعد االنتهاء من المناقشة قدم
 10نواب طلب طرح الثقة في الوزير،
هم :النواب خالد العتيبي وحمدان
العازمي ومبارك الحجرف وفارس
العتيبي وصالح المطيري ومرزوق
الـخـلـيـفــة واحـ ـم ــد م ـط ـيــع ومـهـنــد
الساير ومحمد المطير والصيفي
الصيفي.
وفــي جلسة  16فـبــرايــر ناقش
المجلس طلب طرح الثقة ،وتحدث
النائبان د .حسن جوهر وشعيب
ال ـمــويــزري مــؤيــديــن لطلب سحب
الثقة ،وتـحــدث النائبان د .هشام
الـصــالــح و د .عبد الـلــه الطريجي
معارضين.
وبعد االنتهاء من المناقشة جدد
المجلس الثقة في الوزير حيث لم
يوافق  23نائبا على سحب الثقة
فيما وافــق  21نائبا من  44نائبا
إجمالي الحضور.
النائب
قدم
،2022
في  16فبراير
ً
عبدالله المضف ،اسـتـجــوابــا إلى
وزير األشغال العامة ووزير الدولة
لشئون الشباب ًعلي حسين علي
الموسى متضمنا  3اهمها التهاون
فــي محاربة الفساد بشأن الهيئة
الـعــامــة ل ـشــؤون ال ــزراع ــة وال ـثــروة
السمكية.
ونــاقــش المجلس االسـتـجــواب
إذ
فـ ــي ج ـل ـس ــة  8مـ ـ ـ ــارس ً ،2022
تحدث النائب مهند الساير مؤيدا
الس ـت ـجــواب ال ــوزي ــر ،فيما ًتحدث
النائب أحمد الحمد معارضا له.
وبعد االنتهاء من المناقشة قدم
 10ن ــواب طلب سحب الثقة وهــم:
مهند الساير ومرزوق الخليفة
ود .ص ــال ــح ال ـم ـط ـيــري وخــالــد
العتيبي ود .ب ــدر ال ـمــا ومهلهل
المضف ودحـســن جــوهــر وفــارس
ال ـع ـت ـي ـب ــي وشـ ـعـ ـي ــب الـ ـم ــوي ــزري
والصيفي مبارك الصيفي.
وف ــي جـلـســة  16مـ ــارس 2022
ناقش المجلس طلب طــرح الثقة،

وتحدث النائبان شعيب المويزري
وم ــرزوق الخليفة مؤيدين لطلب
طرح الثقة ،في حين تحدث النائبان
يــوســف الـغــريــب وخـلـيــل الصالح
معارضين للطلب.
الثقة
بتجديد
المجلس
وصوت
ً
نائبا
22
ـق
ـ
ف
ـوا
ـ
ي
ـم
ـ
ل
إذ
ـر،
فــي الــوزيـ
ً
على ط ــرح الثقة مقابل  21نائبا
وافقوا على سحب الثقة من ًإجمالي
الحضور وعددهم  43نائبا.
في  8مــارس  ،2022قدم النواب
العتيبي ود.
مهند الساير وخالد ً
حسن جوهر ،استجوابا إلى سمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح
الخالد ،متضمنا  3محاور ،هي:
األول :ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار س ـ ـ ــات غ ـي ــر
الدستورية لرئيس مجلس الوزراء.
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي :تـ ـعـ ـطـ ـي ــل مـ ـص ــال ــح
ال ـمــواط ـن ـيــن وعـ ـ ــدم الـ ـتـ ـع ــاون مع
المؤسسة التشريعية.
الثالث :النهب المنظم لألموال
ال ـعــامــة وال ـع ـبــث ب ـث ــروات الشعب
الكويتي.
وناقش المجلس االستجواب في
تحدث
جلسة  29مارس  ،2022حيث
ً
الـنــائــب سـعــود أبــوصـلـيــب مــؤيــدا
تحدث النائب د.
لالستجواب فيما
ً
عبيد الوسمي معارضا له.
وبـ ـع ــد االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن مـنــاقـشــة
االس ـت ـج ــواب ،ق ــدم  10ن ــواب طلب
ع ـ ــدم إم ـ ـكـ ــان الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع سـمــو
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـشـيــخ
صباح الخالد ،هم د .أحمد مطيع
العازمي ،شعيب المويزري ،مبارك
ال ـح ـج ــرف ،د .ص ــال ــح ال ـم ـط ـيــري،
سعود أبوصليب ،فارس العتيبي،
د .ع ـبــدال ـكــريــم ال ـك ـن ــدري ،ح ـمــدان
العازمي ،ثامر السويط والصيفي
مبارك الصيفي ،وتم تحديد جلسة
خاصة يوم األربعاء  6أبريل 2022
لـلـتـصــويــت ع ـلــى ال ـط ـلــب ،غ ـيــر أن
ال ـح ـكــومــة اس ـت ـقــالــت ق ـبــل تــاريــخ
الجلسة بـيــوم واح ــد فــي  5أبــريــل
 ،2022ولم يتم نظر الطلب.

زوايا ورؤى
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إغالق مدعاب معامالت
النواب والمرشحين *

حمزة عليان

ت ـ ُّ
ـوج ــه رس ـمــي م ـح ـمــود بـمـنــع ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة من
استقبال معامالت النواب والمرشحين الخاصة بالمواطنين،
ً
وهــو قــرار مستحق تأخر كثيرا وطــال انتظاره بسبب ما
ُ
تـلـحـقــه تــدخــات كثير مــن ال ـن ــواب والـمــرشـحـيــن فــي عمل
الوزارات من فوضى إدارية وإخالل بحقوق الناس وإضاعة
المصالح ،ونأمل أن يكون هذا التوجه سياسة عامة للدولة
بكل أجهزتها التنفيذية حتى تستقر أوضاع المؤسسات
وتمارس أعمالها بدون ضغوط ويتفرغ النواب لعملهم في
التشريع والرقابة.
ً
ً
ظهر واضحا أيضا ارتباط هذا القرار الموفق بتوجيهات
مجلس الوزراء للقياديين في الدولة بفتح أبوابهم للعامة
وألصحاب الحقوق من موظفين وعمالء مختلفين وإلزام
الــوزارات بتحديد مواعيد معلنة الستقبال الناس وتلقي
ً
شكاواهم وتسهيل أمورهم وفقا للقانون واللوائح ،ونتمنى
أن تطبق تلك التعليمات بشفافية واجتهاد وصدر رحب من
الوزارات مع الجميع.
طــال ـمــا ك ــان ــت ت ــدخ ــات الـ ـن ــواب ف ــي ال ـع ـمــل الـحـكــومــي
ً
ً
سببا رئيسيا في ظلم أصحاب الحقوق وتفويت الفرص
على المستحقين وترسيخ مبادئ التعدي على اآلخرين
وتعزيز الالمباالة بالواجبات الوظيفية على حساب حقوق
الموظفين وخدمات الــوزارات وسير العمل فيها ومصالح
المواطنين ،ولألسف وحتى نكون واقعيين فلم يكن الناس
لـيـحـتــاجــوا إل ــى تــدخــات ال ـنــواب لــو أن ال ـ ــوزارات التزمت
ً
بالقوانين فعليا وأعطت موظفيها ومراجعيها حقوقهم
بعدالة وحيادية وأنصف القياديون جميع من يترأسونهم
ً
في الحقوق والواجبات وأيضا قاموا بواجباتهم الوظيفية
للمراجعين والعمالء بــدون تفرقة وال محاباة ،لكن ههنا
ً
لدينا علة باطنية في تلك الفئة تستوجب فعال االلتفات
إليها وتقويمها.
ه ــذه ال ـتــوج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ــرش ـي ــدة وال ـج ــدي ــدة في
محاربة آفة الواسطة تستحق الدعم والتشجيع من جميع
المواطنين بمختلف مراكزهم ،فالواسطة لألسف ظاهرة
مــوجــودة فــي وزارات الــدولــة ،وهــي ظــاهــرة مقيتة تعتاش
عليها فئة من الموظفين والقياديين والـنــواب في تكوين
شبكة مترابطة من تبادل المنافع والمصالح في مختلف
ً
الجهات الحكومية ولها آثار واضحة جدا في التأثير على
وضع النواب والمرشحين ،كما أنها وسيلة مباشرة لظلم
المواطنين واستباحة حقوقهم والتمييز بينهم في استيفاء
حقوقهم ومعامالتهم ،لــذلــك وجــب بتر هــذه الـظــاهــرة مع
ضمان محاسبة أي موظف أو مسؤول ال يقوم بواجباته
الوظيفية وخدمات وزارتــه بالصورة المطلوبة ليتصحح
مسار العمل ويرتاح الناس والله الموفق.

النجوم في الثرى تغور!

hamzaolayan@icloud.com

ً
لبنان بلد الـ  14نهرا يشكو ندرة المياه!

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

opinion@aljarida●com

ق ـبــل أن أل ـت ـقــي أح ــد أه ــم خ ـب ــراء الـمـيــاه
الـجــوفـيــة ف ــي لـبـنــان د .سـمـيــر زعــاطـيـطــي
في منزل الصديق سفير لبنان في الكويت
ً
سابقا خضر حلوة وبصحبة خبير الشؤون
ال ـت ــرك ـي ــة غ ـس ــان نــاب ـل ـســي ض ـج ــت م ــواق ــع
التواصل االجتماعي بخبرين ،األول مقطع
فيديو مصور لسيدة جنوبية تشكو انقطاع
المياه في بلدتها وتتحسر على ما وصلت
إليه األحوال من سوء ،وأنها لم تتلق نقطة
ماء من الدولة منذ سنة.
ال ـحــدث الـثــانــي كـيــف أن وزيـ ــرة للطاقة
ومحسوبة على «تيار جبران باسيل» صهر
ال ــرئ ـي ــس ،ح ــول ــت م ـنــاس ـبــة ان ـت ـق ــال سـيــدة
العذراء إلى «سيرك مائي» احتفلت فيه على
موقع «سد شبروح» في الشمال.
لبنان من وجهة نظر الخبير المائي ينعم
ب ـثــروة مــائـيــة تـضــاهــي ال ـثــروة الموهومة
والـمـنـتـظــرة مــن الـحـفــر فــي ق ــاع الـبـحــر عن
الغاز والنفط وثروته تقدر بعشرة مليارات
ً
متر مكعب مــن المياه سنويا و هــي كمية
المياه المتساقطة عليه وهــو الوحيد في
العام العربي الذي يستقبل هذا الكم ،قسم
َ
منه يــذ هــب بالتبخر و قـســم منه تحتبسه
ال ــودي ــان ،وه ــي خــاصـيــة يـتـفــرد ه ــذا البلد
ً
وآخر يمثل جزءا من المياه السطحية.
ال ـي ــوم مـعـظــم ال ـق ــرى وال ـم ــدن وال ـب ـلــدات

الـلـبـنــانـيــة تـشـكــو مــن شــح الـمـيــاه ونــدرتــه
واضطرارها إلى شرائه إما بواسطة «تناكر
الـمـيــاه» – كــأيــام الكويت فــي السبعينيات
وقـبـلـهــا ،وإم ــا بــواسـطــة الـقـنــانــي المعبأة
والخزانات المنتشرة في معظم المناطق...
ً
في بلد الـ  14نهرا ال يتوفر للمواطنين
مياه صالحة للشرب أو الزراعة ،فهي تصب
في البحر أو تذهب إلى إسرائيل عبر نهر
الوزاني والحاصباني أو إلى سورية عبر
نهر العاصي ،وفي الجنوب ينعم «العدو»
بمياه لبنانية صــر فــة ،ليس فقط بشفطه
بل هناك ما يشبه االتفاقيات السرية بمنع
حفر اآلبار االرتوازية في الجانب اللبناني
حتى ال يـكــون ذلــك على حـســاب إسرائيل،
ً
ع ـل ـم ــا أن م ـن ــاط ــق ال ـج ـل ـي ــل األع ـ ـلـ ــى وه ــي
ال ـج ـنــوب الـلـبـنــانــي الـمــرتـفـعــة تـعـبــر منها
المياه الجوفية إلــى األسـفــل الفلسطيني،
ومن المفارقات العجيبة أن إسرائيل بنت
أربــع م ــزارع سمكية بعد الـحــدود مباشرة
على مياه الوزاني تنتج أفضل أنواع السمك.
علماء الهيدرولوجي لديهم خرائط من
أي ــام الـفــرنـسـيـيــن ي ــؤك ــدون أن لـبـنــان لديه
فائض من المياه للتصدير كما الحال في
تركيا ،لكن الـســؤال :لماذا لم يستغل هذه
ال ـثــروة ولــم يـحـ ِـم ويحفظ حقوقه المائية
من األنهار التي تنبع من أراضيه وتصب

د .عادل العبدالمغني
في البحر وعند الجيران؟!
الحقائق المؤلمة والمسكوت عنها كما
يشير بذلك الخبير اللبناني د .سمير أن
ملف المياه مثل ملف الكهرباء ،تم تسييسه
وتوظيفه لحساب الطوائف وزعمائها فهم
مــن يمسكون بـخـيــوط الـمـلــف ،لــذلــك يكثر
ال ـك ــام ع ــن إق ــام ــة الـ ـس ــدود ،وآخ ــره ــا كــان
فضيحة الـفـضــائــح ،ســد بـنــي عـلــى طريق
«شكا – طرابلس» تحول إلى صحراء قاحلة
بـعــد أش ـه ــر ،وال ـت ـهــم بــالـتـقـصـيــر والـفـســاد
ً
غالبا ما تتساقط على رئيس «التيار الحر»
صاحب نظرية إقامة السدود ،ألنها مصدر
للتنفيع والمحسوبية والفساد ،في حين
يتم تجاهل أي إصالح للمياه يطال البنى
الـتـحـتـيــة أو صـيــانـتـهــا بـعــد مـضــي عـقــود
على إهمالها.
اليوم يتحدثون عن «موت نهر الليطاني»
لكثرة النفايات والسموم التي تقذف على
مجاريه دون حسيب أو رقـيــب ،يتحدثون
عن أن مياه سد القرعون انتهت صالحيتها
وتحولت إلى «مقبرة» للكائنات البحرية!
يـبــدو أن االنـهـيــارات الـتــي تتعرض لها
ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ـمــت ج ـم ـيــع ال ـمــرافــق
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ،وأصـ ـبـ ـح ــت بـ ـي ــد زعـ ـم ــاء
الطوائف والميليشيات والذين ينهبون ما
تبقى فيها إلى يوم غير معلوم.

*الـمــدعــاب :منفذ صغير موقعه أسفل الباب الخارجي
ً
للبيت لتصريف مياه األمطار وتوضع به أحيانا قضبان
حديدية لمنع تسلل الدواب من المدعاب إلى البيت.

ّ
أكـتــب ه ــذه الـكـلـمــات عـبــر الـهــاتــف وعـيـنــي تــدمــع وإصبعي
يرتجف لتأثري بفقدان أخي العزيز «أبي الهيثم» ...عبدالرحمن
خالد صالح الغنيم ،فهو قريبي وابــن العمة الغالية وضحة
العبدالمغني ...نسأل الله له المغفرة والجنة وحسن الثواب.
قــد تغيب الكلمات وتتعثر التعابير و لـكــن تظل المشاهد
والصور الحية واضحة وتتراكم وترتسم في مخيلتي ،وهي
ُ
وت ِّ
عبر عن مدى إخالص هذا اإلنسان لوطنه
التي سوف تتحدث
ً
فــي كــل الـمـجــاالت؛ خصوصا إذا مــا وقفنا على آرائ ــه الراقية
وأفكاره الصائبة التي يجدر بها أن تنال التقدير وتدخل إلى
حيز التنفيذ وحينئذ يحق لنا أن نفتخر بمثل هؤالء الرجال.
ال أحد يدري عن مدى االلتزام الدقيق لهذا الرجل ،إذا أردت
ال ـت ـحــدث ع ـنــه ف ــي م ـجــال ال ـع ـمــل الــوظ ـي ـفــي ال ـح ـكــومــي ودق ـتــه
المتناهية في الوصول إلى مكان عمله في السابعة والنصف
كل يوم دون تأخير دقيقة واحدة رغم أنه في أعلى وظيفة قيادية
ً
ً
أيام عمله وكيال ثم وزيرا للمواصالت! وذلك عدا اإلنجاز السريع
واإلخالص في العمل!
ولم يصل إلى هذه المسؤولية القيادية ،كما هو حاصل في
وقتنا الحاضر لآلخرين ب ـ «الـبــراشــوت» أو الــواسـطــات ،فلقد
ً
بدأ حياته الوظيفية مهندسا في مجال تخصصه بالهواتف
واالتصاالت بعد تخرجه من أميركا في عهد استقالل الكويت
عام  ،١٩٦١وتدرج في الوظائف بنفس الوزارة لسنوات طويلة
ً
ً
جــدا دون تخطي أو تـجــاوز غـيــره ...رغــم أن والــده كــان رئيسا
لمجلس األمة!
نستذكر أيام االحتالل العراقي للكويت وال ننسى دور أخينا
العزيز عبدالرحمن الغنيم ،عندما كان «األمين العام للمؤتمر
الشعبي لتحرير الكويت» ،والذي عقد في جدة ،حيث يخبرني
الصديق د .خليفة الوقيان األمين العام المساعد للمؤتمر؛ بمدى
الدقة واإلعداد والتنظيم الجيد ،التي كان وراءها أبوالهيثم في
ظل الظروف الصعبة!
ما يتبقى من الذكريات هو الدور االجتماعي الالفت للنظر،
ورغم أعبائه الوظيفية ال تجده في مكان واحد ،ويشهد بذلك
ديوانه العامر وزياراته المكثفة للدواوين وزيارة المرضى في
المستشفيات وتأديته واجبات العزاء كل يوم لجميع األسر دون
استثناء ...كان أشبه بخلية نحل ،وتجد عنده العسل في أحاديثه
الهادئة المتزنة وآرائه الصائبة وعالقاته الطيبة مع الجميع!
واألهم الذي ال يختلف عليه اثنان ال تجد لديه أي خصومات
كانت ،وحتى وقت عضويته في مجلس األمــة ،كانت عالقاته
ودية مع الجميع ،ويطرح آراءه بجدية وبأسلوب علمي منظم،
ويقدم المشاريع التي تصب في مصلحة الكويت والمواطنين،
وجميعها نال الموافقة والتأييد!
أرجو من الدولة ،دون تأخير ،تغيير اسم شارع صنعاء في
ضاحية عبدالله السالم إلى اسم عبدالرحمن خالد الغنيم!
أيهما أهم :اليمن الذي وقف ضد الشرعية وتحرير الكويت
أيــام االحـتــال ...أم عبدالرحمن خالد الغنيم الــذي كــان األمين
العام للمؤتمر الشعبي الكويتي في جــدة المساند للشرعية
ولتحرير الكويت؟!

يي فو شيان *

ريتشارد هاس *

انكماش عدد سكان الصين على نحو متسارع

شي جينبينغ وبنادق أغسطس

رغم معرفة الجميع بالمغاالة الممنهجة في تقدير األرقام الرسمية
المتعلقة بسكان الصين ،أصرت السلطات على اتخاذ إجراءات صارمة
ً
حظر
ضد أي شخص يشكك في البيانات ،ومن ذلك مثال ما جرى من
ٍ
ُ
خاو» بمجرد ظهوره عام  ،2007ألنه عبر
لكتابي «بلد ضخم وعـش ٍ
عن مخاوف بشأن سياسة الطفل الواحد التي تبنتها الصين ،وتنبأ
بأن يبدأ عدد سكان الصين في التقلص عام  ،2017ال في ،2034-2033
كما توقع مسؤولو الصين وتقرير التوقعات السكانية في العالم
الصادر عن األمم المتحدة عام .2006
ً
ُ
توصلت إلى استنتاج مفاده بأن
بعد ذلك ،وتحديدا في عام ،2019
عدد سكان الهند قد تجاوز بالفعل عدد سكان الصين عام  ،2014وأن
ً
ً
عدد سكان الصين بدأ في التراجع عام ( 2018ليتأخر عاما واحدا عن
تقديري المبدئي بسبب عدول الصين إلى سياسة الطفلين).
ً
ردا على ذلك ،ظهر رئيس مكتب اإلحصاء الصيني على تلفزيون
الصين المركزي ليتهمني بتأليف شائعات ،كما وضع موقع صحيفة
الشعب اليومية على اإلنترنت استنتاجي في المركز الثالث بين «أكثر
ً
عشر شائعات تداوال في الصين عام .»2019
واآلن أصدرت األمم المتحدة تقريرها لعام  2022بشأن التوقعات
السكانية في العالم ،الذي انتهى إلى أن عدد سكان الصين بدأ في
التراجع هذا العام (أي أسبق بعشرة أعوام من توقعاته في عام ،)2019
وأن عدد سكان الهند سيتجاوز سكان الصين في عام ( 2023أي أسبق
بسبعة أعوام من توقعاته في عام .)2019
لكن ال يزال تقرير التوقعات السكانية في العالم يغالي في تقدير
األرقام المتعلقة بسكان الصين ،كما في المراجعات السابقة .فهناك
مبالغة في تقدير أعداد مواليد ما بعد عام  1990في الصين من جانب
كل من تقرير التوقعات السكانية في العالم  ،2022ومكتب اإلحصاء
الصيني ،والتعداد الصيني للسكان عام .2020
وبينما ُيظهر الـتـعــداد السكاني لـعــام  2020وتـقــريــر التوقعات
السكانية في العالم  2022وصول عدد المواليد إلى ذروته في عام
 ،2004يحدد مكتب اإلحـصــاء حــدوث ال ــذروة فــي عــام  ،2011بينما
ُ
ً
جمع مجموعات البيانات الثالث على رقم واحــد تقريبا لمواليد
ت ِ
ما بعد عام .2010
يجدر بنا هنا أن نتذكر أن الصين لم تبدل سياسة الطفل الواحد
بسياسة انتقائية تسمح بإنجاب طفلين حتى عــام  ،2014قبل أن
تستن سياسة شاملة تتيح للجميع إنجاب طفلين عام .2016
ً
تغيير ال رجعة
لكن نظرا إلى ما أفرزته سياسة الطفل الواحد من
ٍ
تحدث
فيه للمفهوم الصيني للخصوبة وإعاد ٍة لتشكيل االقتصاد ،لم ً
طفرة مواليد في عام  2015أو عام  2017أو بعدهما ،فكيف لنا إذا أن
نفسر ذروتي المواليد عام  2004و 2011حسب التقارير؟
فــي عــام  ،2010كــان عــدد السكان فــي الفئة العمرية الواقعة بين
ً
ً
ً
 3أعــوام و 14عاما  169مليونا فقط ،وفقا لقاعدة بيانات تسجيل
ً
األسر لعام 2010؛ بينما بلغ  176مليونا بحسب التعداد السكاني
لعام .2010
ً
لكن وفقا لمكتب اإلحصاء الصيني ،بلغ عدد المواليد في الفترة من
ً
 1996حتى  2007تحديدا  210ماليين ،بالمثل ،يشير إحصاء تقرير
التوقعات السكانية في العالم لعدد األشخاص في الفئة العمرية من
ً
ً
 15إلى  26عاما إلى بلوغه  195مليونا في عام .2022
لنضع في االعتبار أن معدالت الخصوبة تميل إلى التراجع مع
الطفرات التي شهدها مجاال الصحة والتعليم ،وأن تايوان تسبق بر
ً
الصين الرئيسي بنحو  15عاما فيما يتعلق بكال العاملين.
وبينما لم يتجاوز متوسط معدل الخصوبة في تايوان  1.6للفترة
من  1989إلى  2004و 1.08للفترة من  2005إلى  ،2021يحدد تقرير
التوقعات السكانية في العالم معدل الخصوبة في الصين للفترة
من  2004إلى  2019بمتوسط  ،1.68فهل من المفترض أن نصدق أن
ً
سياسة الطفل الواحد زادت معدل الخصوبة بالفعل بدال من خفضه؟
وف ـقــا ل ـت ـعــدادي س ـكــان الـصـيــن عــامــي  2000و ،2010بـلــغ معدل
الخصوبة الكلي في البالد  1.22و 1.18على التوالي ،وبلغت معدالت
خصوبة الترتيب األول (الوالدات األولى) ـ متوسط عدد األطفال البكر
ً
الذين تلدهم امرأة خالل سنوات إنجابها (من عمر  15حتى  49عاما) ـ
 0.86و ،0.73وهذا يتوافق مع متوسط معدل خصوبة الوالدات األولى
في تايوان في الفترة من  1985إلــى  .1995لكن معدالت الخصوبة
الكلية لعامي  2000و 2010ال ــواردة في تقرير التوقعات السكانية
في العالم  2022والبالغة  1.63و 1.68تعني أن معدالت الخصوبة
للوالدات األولى وصلت إلى  1.15و.1.03
لكن مثل هــذه األرق ــام غير قابلة للتصديق :إذ ينبغي أن يكون
ً
معدل خصوبة ال ــوالدات األول ــى فــي الصين أقــل مــن  ،1.0نـظــرا إلى

مـعــدل العقم فــي الـبــاد ،وضـعــف الخصوبة ،وانـخـفــاض احتمالية
إنجاب توائم ،وعدد غير المتزوجين واألسر القائمة على نمط حياة
دخل مزدوج بال أطفال.
عالوة على ذلك ،فإن التحصين بلقاح Bacille Calmette-Guérin
(ضد السل) إجباري في الصين لكل وليد في غضون  24ساعة من
والدت ــه ،ونـعــرف أن جــرعــة واح ــدة مــن هــذا الـلـقــاح تكفي لتحصين
مـتــوســط ع ــدد  1.2إل ــى  1.5مــن الـمــوالـيــد ال ـجــدد (م ــن مــولــود واحــد
فــي الـمـسـتـشـفـيــات الـصـغـيــرة إل ــى مــا يـصــل إل ــى ثــاثــة مــوال ـيــد في
المستشفيات الكبرى).
ً
على سبيل المثال ،نظرا إلى توزيع  11.54مليون جرعة من هذا
اللقاح في عام  2010وما أظهره تعداد ذلك العام من وجــود 13.79
مليون شخص عمرهم أقل من يوم واحد ،فإن هذا يعني أن الجرعة
ِّ
الواحدة من اللقاح ُوز َعـت على متوسط عدد  1.2من المواليد الجدد.
في أعوام  2018و 2019و ،2020بلغت أعداد جرعات اللقاح التي
جرى توزيعها  6.21ماليين و 5.73ماليين و 5.37ماليين جرعة على
التوالي ،مما يعني أن عدد سكان الصين بدأ في التراجع عام 2018
ً
(حينما بلغ إجمالي عدد الوفيات  93.9مليون) ،فضال عما يوحي به
ذلك من أن أعداد مواليد الصين السنوية ستكون أقل من نيجيريا
ً
وباكستان قريبا( .هذا االستنتاج تعززه مؤشرات بايدو ـ المعادل
ً
الـصـيـنــي ل ـمــؤشــرات غــوغــل ـ ـ الـتــي تـظـهــر تــراج ـعــا فــي المشتريات
المتعلقة باألطفال حديثي الوالدة كمالبس الحوامل وعربات األطفال
والمهود في عام .)2018
ً
لكن وفقا ألعداد السكان ألعوام  2018و 2019و 2020الواردة بتقرير
التوقعات السكانية في العالم  ،2022كان سيتحتم تفتيت كل جرعة
من اللقاح لتكفي  2.7و 2.6و 2.5من المواليد الجدد على التوالي ،وهذا
يتصادم مع المنطق الطبي السليم.

المخطط البياني
ماذا نصنع إذا حيال تلك التفاوتات؟ لحسن الحظ ،ظهر تسريب
ضخم من إدارة شرطة شنغهاي في يونيو الفائت يساعدنا في تبديد
مخترق مجهول ،بعد ادعائه الوصول
غموض البيانات .فقد نشر
ِ
إلى بيانات شخصية لقرابة مليار مواطن صيني ،عينة تتألف من
نحو  750ألف سجل تتضمن بيانات تسجيل األسر لحوالي  250ألف
شخص من كل األعمار.
جاءت بيانات العينة متفرقة وعشوائية إلى حد كبير وغطت كل
ً
مقاطعة تقريبا ،بما في ذلك المناطق المنعزلة ذات الكثافة السكانية
ً
المنخفضة فــي التيبت .وبــدا كــل شــيء متسقا مــع بيانات التعداد
ً
السكاني لعام  2010من ناحية مجموعات السكان وفقا للقب العائلة.
ً
لكن نظرا لعدم تجانس العينة بصورة كاملة ومثالية ،ال يمكن
تحديد عدد األشخاص في كل فئة عمرية على مستوى الدولة؛ وإن
ً
كان النمط العام لتوزيع األعمار متوافقا مع تعدادات السكان السابقة،
إذ يشير إلى استمرار تراجع أعداد المواليد بعد عام  1990بوتيرة
أســرع من توقعاتي ،وأن أعــداد المواليد لم تبلغ الــذروة في حقيقة
األمر في عام  2004وال في عام  ،2011مما يعني أن عدد سكان الصين
الحقيقي ليس  1.41مليار و»الرقم الرسمي» ،بل وربما كان أقل من
تقديري البالغ  1.28مليار.
ً
كما يعني هذا أيضا أن سياسات الصين االقتصادية واالجتماعية
ً
والخارجية والدفاعية ـ فضال عن سياسات الواليات المتحدة والدول
األخرى تجاه الصين ـ قائمة على بيانات ديموغرافية مغلوطة.
تعمل وتيرة الشيخوخة السريعة غير المتوقعة في الصين على
إبطاء اقتصاد البالد ،وانخفاض اإليرادات ،وزيادة الدين الحكومي،
مع إقدام األقاليم الصينية على خفض أجور موظفي الخدمة المدنية
وتقليل االستثمار في البنية التحتية هــذا الـعــام .فمن الــواضــح أن
الـقــاعــدة السكانية الـتــي دعـمــت الـتــوســع االستراتيجي للصين قد
اختفت.
ُ
فهل تـعـ ّـد ل الصين استراتيجيتها وتسعى لعالقات أ فـضــل مع
ال ـغــرب ،أم ستسير وراء روسـيــا فــي محاولتها اليائسة لتقويض
النظام العالمي؟ أرى أن الخيار األول يخدم بوضوح مصالح كل من
الصين والغرب ،الذي يواجه هو اآلخر أزمة شيخوخة ستحتم عليه
انتهاج انكماش استراتيجي .أما الخيار الثاني فيمثل وصفة مؤكدة
النحدار طويل األمد.
* عالم رفيع المستوى في قسم التوليد وأمراض النساء بجامعة
خاو».
ويسكونسن-ماديسون ،ومؤلف كتاب «بلد ضخم وعش ٍ
بروجيكت سينديكيت باالتفاق مع «الجريدة»

ّ
ت ـ ــرك ـ ــزت م ـع ـظ ــم الـ ـنـ ـق ــاش ــات الـمـتـعـلـقــة
بالسياسة الخارجية في الواليات المتحدة
خالل األسبوعين الماضيين على الحكمة
م ــن وراء زي ـ ـ ــارة رئ ـي ـس ــة م ـج ـلــس ال ـن ــواب
األميركي نانسي بيلوسي لتايوان .يشير
مؤيدوها إلى أنه كانت هناك سابقة لتلك
ً
ال ــزي ــارة ،حـيــث زار ت ــاي ــوان ســاب ـقــا رئيس
مجلس نواب وأعضاء في مجلس الوزراء،
ومــن المهم للمسؤولين أن يــؤكــدوا التزام
واش ـن ـطــن ب ـت ــاي ــوان ف ــي مــواج ـهــة الـضـغــط
ال ـص ـي ـن ــي الـ ـمـ ـت ــزاي ــد ،ولـ ـك ــن ال ـم ـن ـت ـقــديــن
يـشـيــرون إلــى أن توقيت الــزيــارة كــان غير
موفق ،ألن الرئيس الصيني شي جينبينغ
كان سيشعر بالحاجة للرد وإال فسيظهر
كشخص ضعيف قبيل المؤتمر الحاسم
ل ـل ـحــزب ف ــي ال ـخ ــري ــف الـ ـق ــادم ،إل ــى جــانــب
مخاوف أن تشجع الــزيــارة شي جينبينغ
على تقديم المزيد من الدعم لروسيا ضد
أوكرانيا.
لـكــن الـتــركـيــز عـلــى زيـ ــارة بـيـلــوســي في
غـيــر مـحـلــه فــال ـســؤال الـمـهــم ه ــو ل ـم ــاذا لم
ً
ـف ال ـص ـي ــن بـ ــإدانـ ــة الـ ــزيـ ــارة ب ـ ــدال مــن
ت ـك ـت ـ ِ
حـظــر الـ ـ ــواردات وال ـ ـصـ ــادرات ،والـهـجـمــات
السيبرانية وا لـتـمــار يــن العسكرية وا لـتــي
ً
ً
ّ
شكلت تصعيدا كبيرا.
التصرفات الصينية لم تكن من األمــور
الـحـتـمـيــة ،فــالـقـيــادة الـصـيـنـيــة ك ــان لديها
ً
خيارات ،حيث كان ممكنا ان تتجاهل زيارة
بيلوسي أو تقلل مــن أهميتها ،مــا رأيناه
كــان رد فعل اخـتـيــاري ،وحـتــى نـكــون أكثر
دق ــة رد فـعــل مـبــالــغ ف ـيــه ،تــم التخطيط له
منذ فترة طويلة مما يوحي أنه حتى بدون
زي ــارة بـيـلــوســي ،كــانــت الـصـيــن ستستغل
بعض التطورات األخرى كذريعة «لتبرير»
تصرفاتها.
الوضع السياسي واالقتصادي الداخلي
الـ ـمـ ـشـ ـح ــون ب ـش ـك ــل مـ ـت ــزاي ــد فـ ــي ال ـص ـيــن
ّ
يفسر الى حد كبير رد فعل شي جينبينغ
فأولويته هــو أن يتم تعيينه لفترة ثالثة
غ ـيــر مـسـبــوقــة كــزع ـيــم ل ـل ـحــزب الـشـيــوعــي
الصيني ولكن لــم يعد باإلمكان االعتماد
على األداء االقـتـصــادي للبالد وال ــذي كان
لعقود المصدر األساسي للشرعية بالنسبة
للقادة الصينيين وذلك بسبب تباطؤ النمو
وارتفاع البطالة وانفجار الفقاعات المالية،
ان إصـ ـ ــرار ش ــي جـيـنـبـيـنــغ ع ـلــى الـتـمـســك
بسياسة «صـفــر كوفيد» كــان محل انتقاد
على الصعيد المحلي ،وساهم في تخفيض
النمو االقتصادي.
يبدو على نحو متزايد أن شي جينبينغ
يلجأ للمشاعر ا لـقــو مـيــة كـبــد يــل ،فعندما
يتعلق األم ــر باستحضار الــدعــم الشعبي
في الصين ،فال يوجد أمر يمكن أن ينافس
التأكيد على سيادة الصين على تايوان.
اس ـت ـع ــداد ال ـص ـيــن لـتـصـعـيــد ال ـتــوتــرات
ي ـع ـكــس ك ــذل ــك ارت ـي ــاح ـه ــا ال ـم ـت ــزاي ــد ألخــذ
المخاطرة وعالقاتها السيئة مع الواليات
الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة .لـقــد تحطمت اآلم ــال
فــي الصين بــأن الـعــاقــات قــد تتحسن في
أعقاب رئاسة دونالد ترامب وتولي إدارة
الرئيس جو بايدن حيث قامت إدارة بايدن
بشكل عام بتوسيع السياسة التي ورثتها
والمتعلقة بالصين .لقد تكررت االتهامات
العلنية وأصبحت الحوارات الخاصة نادرة.
وال تــزال الرسوم الجمركية على الــواردات

من الصين سارية المفعول ،وبالتالي ،من
المرجح أن شي جينبينغ قد استنتج أنه
لـيــس لــديــه الكثير ليخسره فــي ال ــرد على
زي ـ ــارة بـيـلــوســي .ان ق ـ ــراره ال ــاح ــق بقطع
العديد من الحوارات مع الواليات المتحدة
 بما في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخوتـهــريــب ال ـم ـخــدرات  -ي ــدل عـلــى ارتـيــاحــه
لتدهور العالقات.
إن الـخـطــر واض ــح وم ــع اإلش ـ ــارات التي
تأتي من الصين بأن نشاطاتها العسكرية
بــالـقــرب مــن تــايــوان هــي الــوضــع الطبيعي
ً
الجديد ،فإن هناك خطرا أكبر بوقوع حادث
يـخــرج عــن نـطــاق الـسـيـطــرة ،واألخ ـطــر من
ذلك كله هو ان تقرر الصين أن خيار «إعادة
التوحيد السلمي» يتالشى كخيار حقيقي
وألسباب ليس أقلها أن الصين قد جعلت
العديد من التايوانيين ينفرون منها ،وذلك
عـنــدمــا تخلت عــن الـتــزامـهــا بـ ـ «بـلــد واحــد
ونظامين» بعد أن استعادت السيطرة على
هونغ كونغ ،وفــي مثل هــذا السيناريو قد
ت ـقــرر الـص ـيــن ان ــه يـجــب عـلـيـهــا اسـتـخــدام
القوة العسكرية ضد تايوان إلنهاء النموذج
الديموقراطي فــي تــايــوان وال ــذي يجعلها
ً
مثاال ُيحتذى به وتجنب أي تحرك ملموس
نحو االستقالل.
إذن ،م ــا ال ـع ـمــل؟ أم ــا اآلن وق ــد أظ ـهــرت
الصين اإلرادة والقدرة على استخدام قوتها
العسكرية التي تتزايد قدراتها في أماكن
أبعد ،فإنه يجب إعــادة إرســاء الــردع وهذا
يستوجب تعزيز قدرة تايوان على مقاومة
أي استخدام صيني للقوة وزيادة الحضور
والتنسيق العسكري األميركي والياباني
والتعهد بوضوح بالدفاع عن تايوان عند
الـضــرورة ،وســوف يكون من المهم إظهار
أن الواليات المتحدة األميركية وشركاءها
ل ـي ـســوا مـنـشـغـلـيــن ب ــروس ـي ــا ل ــدرج ــة عــدم
تمكنهم من حماية تايوان أو عدم رغبتهم
بعمل ذلك.
ً
ث ــان ـي ــا ،ي ـجــب إع ـ ــادة ص ـيــاغــة ال ـعــاقــات
االق ـت ـصــاديــة م ــع ال ـص ـيــن ،حـيــث أصبحت
تايوان وغيرها في آسيا بما في ذلك اليابان
وكوريا الجنوبية باإلضافة الى بلدان في
أوروبا تعتمد بشكل متزايد على الوصول
للسوق الصيني والواردات من الصين مما
يعني أنه في حالة وقوع أزمة فإن العقوبات
قد ال تكون أداة سياسية قابلة للتطبيق،
واألسـ ــوأ مــن ذل ــك أن الـصـيــن قــد تـكــون في
موقع يؤهلها الستخدام النفوذ االقتصادي
ضد اآلخرين للتأثير على أفعالهم ،لقد حان
الوقت لتخفيض مستوى االعتماد التجاري
على الصين.
تحتاج الواليات المتحدة األميركية كذلك
ا ل ــى سـيــا ســة منطقية و مـنـضـبـطــة تتعلق
ب ـتــايــوان ،كـمــا يـتــوجــب عليها االسـتـمــرار
فــي التمسك بسياستها المتعلقة بصين
واحــدة والتي ساهمت بشكل غير مباشر
فــي نهاية الـمـطــاف بصياغة الـعــاقــة بين
الصين وتايوان .ال يوجد أي مجال لألعمال
ً
ً
األحادية سواء كانت عمال عدائيا من قبل
الصين أو التأكيد على االستقالل من قبل
تايوان ،وبغض النظر عن الوضع النهائي
ً
لتايوان فإن ما يجب أن يكون مهما حسب
المنظور األميركي هو أن يتم تحديد ذلك
ال ــوض ــع بـشـكــل سـلـمــي وب ـمــواف ـقــة الشعب
التايواني.

ً
من الضروري أيضا وجود جهود حثيثة
لبناء عالقة عصرية بين الواليات المتحدة
والصين ،فالسماح للعالقة الثنائية األكثر
أهمية في هذه الحقبة ،والتي سوف تساهم
بشكل كبير في تحديد الجغرافيا السياسية
لهذا القرن ،باالستمرار في التدهور ُيعتبر
ً
ً
إهماال دبلوماسيا أو حتى سوء تصرف .إن
إقامة حــوار خــاص رفيع المستوى يعالج
أ هــم القضايا اإلقليمية والعالمية ،ســواء
كانت مصدر للخالف أو التعاون المحتمل،
يجب أن يكون أولوية قصوى ،وما ال ينبغي
أن يكون أولوية قصوى هو محاولة إحداث
ت ـحــول فــي الـسـيــاســة الـصـيـنـيــة ،وه ــو أمــر
ً
ق ــد ي ـكــون مـسـتـحـيــا نــاهـيــك ع ــن اإلضـ ــرار
بالعالقات الثنائية.
ي ـقــول الـمـثــل ال ـقــديــم ال ت ــدع ــوا األزمـ ــات
تذهب سدى ،واألزمة الحالية حول تايوان
ل ـي ـســت اس ـت ـث ـن ــاء ف ـه ــي عـ ـب ــارة ع ــن ج ــرس
إنـ ـ ــذار لــواش ـن ـطــن وتــاي ـب ـيــه ولـشــركــائـهـمــا
االستراتيجيين في أوروبا وآسيا ،يجب أن
يأخذ الجميع على محمل الجد السيما أن
ً
هناك متسعا من الوقت والفرصة لعمل ذلك.
* رئ ـيــس مـجـلــس ال ـعــاقــات الـخــارجـيــة
ومؤلف كتاب «العالم :مقدمة مختصرة».
«بــروج ـي ـكــت سـنــديـكـيــت» ب ــاالت ـف ــاق مع
«الجريدة»

إصرار شي جينبينغ
على التمسك بسياسة
«صفر كوفيد» كان
محل انتقاد على
الصعيد المحلي
وساهم في تخفيض
النمو االقتصادي

تكتف
لماذا لم
ِ
الصين بإدانة
ً
الزيارة بدال من حظر
الواردات والصادرات
والهجمات
السيبرانية والتمارين
ّ
العسكرية التي شكلت
ً
ً
تصعيدا كبيرا

ةديرجلا

•
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

8.563

7.670

5.811

2.697 3.204 3.257

تقرير اقتصادي

خطة بايدن صيحة تحذيرية لمنتجي النفط التقليديين

• تحمل إغراءات بتخفيف االعتماد على الوقود األحفوري وتدعم «السيارات الكهربائية» واأللواح الشمسية
• تنسجم مع حملته االنتخابية عام  2020تجاه قضايا المناخ والبيئة واالستثمارات الخضراء

ً
العالم تطور سريعا
خالل السنوات
القليلة الماضية
مما يزيد القلق
بشأن تحوالت
الطاقة

َّ
شـ ـ ــكـ ـ ــل ت ـ ـصـ ــويـ ــت «الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس»
األميركي االسبوع الماضي بالموافقة
على خطة الرئيس جو بايدن الضخمة
ّ
والصحة تحديا
لالستثمار في المناخ
كبيرا لمصدري النفط التقليديين ،ال
سيما في محاورها الخاصة بخفض
االنبعاثات الكربونية حتى عام .2030
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـل ـ ـخـ ــص الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــة ب ـش ـق ـه ــا
الـمـنــاخــي ،ف ــإن  370مـلـيــار دوالر ،أي
ً
 86في المئة من اصل  430مليارا هي
إجمالي قيمة الخطة ،سيتم توجيهها
نـحــو االسـتـثـمــار فــي مكافحة التغير
المناخي من خالل تقديم حزمة حوافز
م ــال ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات والـ ـمـ ـص ــان ــع ال ـتــي
«تـتـخـلــى او ت ـخ ـفــف» اع ـت ـمــادهــا على
ال ــوق ــود األحـ ـف ــوري  -كــالـنـفــط وال ـغــاز
وغيرهما – لمصلحة إنتاج واستخدام
الطاقة النووية والطاقة المتجددة بدال
من معاقبتها ضريبيا او حتى جنائيا
كجهات متسببة في التلوث بالواليات
المتحدة ،ناهيك بتشجيع المستهلكين
لالتجاه إلى منتجات الطاقة النظيفة
كـمـنــح إعـ ـف ــاءات ضــريـبـيــة ت ـصــل إلــى
 7500دوالر لـكــل م ــن يـشـتــري مركبة
كـهــربــائـيــة ودعـ ــم أي ش ـخــص يـخـتــار
تركيب ألواح شمسية على سطح منزله
عبر تغطية  30بالمئة من التكاليف.
ك ـمــا ت ـش ـمــل تـخـصـيــص  60مـلـيــار
دوالر لدعم البنية التحتية للصناعات
المرتبطة بالطاقة النظيفة كتوربينات
الــريــاح ،وصــوال إلــى معالجة المعادن
المستخدمة فــي بـطــاريــات الـسـيــارات
الكهربائية ،بينما تـهــدف الخطة في
مجملها لمساعدة الواليات المتحدة

ع ـلــى خ ـفــض ان ـب ـعــاثــات ـهــا الـكــربــونـيــة
بنسبة  40في المئة بحلول عام ،2030
مقارنة بمستويات .2005

تكاليف وتكنولوجيا
وي ـت ـض ــح مـ ــن خ ـ ــال ال ـخ ـط ــة ال ـتــي
تتسق مع مشروع بايدن الــذي طرحه
خ ــال حـمـلـتــه االنـتـخــابـيــة ع ــام 2020
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ــدع ــم ق ـض ــاي ــا ال ـم ـنــاخ
والبيئة وتعزيز االستثمارات الخضراء
والـ ـتـ ـح ــول ن ـح ــو الـ ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة
وخفض أو رفع الدعم والتسهيالت عن
صناعة النفط الـصـخــري ،مــع التعهد
بإزالة الكربون من قطاع الكهرباء انها
تركز على خفض تكاليف االستثمار
واالستهالك للطاقة النظيفة من خالل
خفض الضرائب أو تقديم الدعومات،
ال سيما ان تكاليفها بشكل عام أعلى
من تكاليف الطاقة التقليدية ،الى جانب
الــرهــان على التكنولوجيا في خفض
تـكــالـيـفـهــا ع ـلــى ال ـمــدي ـيــن الـمـتــوســط
والطويل ،بغية دخولها كخيار متاح
للمستهلكين يقلل او ينافس وربما
يزيح السلع والمنتجات التي تعتمد
عـ ـل ــى الـ ـط ــاق ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة وال ـ ــوق ـ ــود
األحفوري ولو على مدى ابعد.

توجهات أوروبية
وح ـ ـتـ ــى عـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ــر مــن
األطلسي ،فإن البرلمان االوروبي ،رغم
ك ــل م ـصــاعــب ال ـح ـصــول ع ـلــى الـطــاقــة
التقليدية كالنفط والغاز الناتجة عن

تفاعالت الحرب الروسية  -االوكرانية،
ّ
صوت أخيرا على حظر بيع السيارات
التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول
عــام  ،2035الــى جــانــب نمو استخدام
أوروبـ ــا لـلــوقــود الـحـيــوي الـمـنـتــج من
الـ ــزيـ ــت ال ـن ـب ــات ــي ب ـم ــا ي ـ ـعـ ــادل خـمــس
استهالك العالم منه في العام الحالي
حسب بيانات مجموعة «النقل والبيئة»
األوروبـ ـي ــة ،نــاهـيــك بـخـطــة بريطانيا
لمضاعفة استخدام الطاقة المتجددة
(الشمسية  -الرياح – الطاقة النووية)
بحلول  ،2030مقارنة بوضعها الحالي
بنحو  3الى  4اضعاف.

السيارات الكهربائية
ولعل التوجه العالمي آخر  3سنوات
نحو السيارات الكهربائية ال يحتاج
الـ ــى ك ـث ـيــر م ــن ال ـ ـشـ ــرح ،ف ـق ــد ارت ـف ـعــت
م ـب ـي ـعــات ال ـس ـي ــارات ال ـك ـهــربــائ ـيــة في
العالم بنسبة  38في المئة خــال عام
 2020مقارنة بعام  ،2019لتتضاعف
في عام  2021إلى  6.809ماليين سيارة
كهربائية مدعومة باستهالك الصين
أحد اكبر صناع الطلب في العالم على
النفط ومجمل أنواع الطاقة التقليدية
ب ـ ـ  51.7بــالـمـئــة م ــن س ــوق ال ـس ـيــارات
الكهربائية العالمي.

حاجة العالم للطاقة
وم ــع ذل ــك فــربـمــا يـتـســاء ل البعض:
ألــم تكن الحرب الروسية  -األوكرانية
درسا ألوروبا والغرب عموما بصعوبة

التخلي عن الوقود األحفوري والطاقة
التقليدية؟
في الحقيقة ،فإن الحرب الروسية -
األوكرانية بقدر ما قدمت دروســا في
صـعــوبــة التخلي عــن م ـصــادر الطاقة
الـتـقـلـيــديــة ،ال سـيـمــا ال ـغ ــاز ال ــروس ــي،
ف ــإن ـه ــا ح ــاف ـظ ــت ايـ ـض ــا ع ـل ــى اس ـع ــار
النفط المرتفعة نسبيا بالتوازي مع
تقييد مـجـمــوعــة أوب ــك بـلــس لالنتاج
النفطي في العالم ،لكن ايضا بالمقابل
يجب النظر الى حرب أوروبية أخرى
تتمثل في توسع حرائق الغابات في
مساحات شاسعة بالقارة األوروبية
بسبب مــوجــات الـحــر وتغير المناخ،
اذ تشير بيانات االتحاد األوروبي إلى
ان مساحة الريف األوروبــي المحترق
تـضــاعـفــت  3مـ ــرات م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـعــام
حتى نهاية يوليو ا لـمــا ضــي ،مقارنة
بمتوسطات نفس الفترة للسنوات ما
بين  2006و ،2021كما شهدت أوروبا
خالل نفس فترة المقارنة ما يقرب من
حريق غابات مقارنة بمتوسط
ً 1900
 470حريقا للفترة .2021-2006

سياسات محفزة
يــأتــي ذل ــك م ــع ض ـ ــرورة األخـ ــذ بعين
االعتبار أن السياسات المحفزة للبدائل
الـنـظـيـفــة ح ـســب خ ـطــة ب ــاي ــدن تـحــديــدا
تـسـتـهــدف ف ـت ــرات زم ـن ـيــة أطـ ــول بكثير
من مدة اي حرب مفترضة ،بالتالي فإن
الرهان على الطاقة المتجددة أو النظيفة
ال ي ـس ـت ـهــدف ان تـ ـك ــون ب ــدي ــا لـلـطــاقــة
الـتـقـلـيــديــة ب ــل مـنــافـســا ي ـقــدم مـحـفــزات

ارتفاع مؤشرات البورصة مع نشاط أسهم «األول»
سيطرة سهمي «أهلي متحد» و«بيتك» على أكثر من  %50من السيولة
●

الجلسة األخيرة لـ «أهلي متحد»
نـشــط سـهـمــا «أه ـلــي مـتـحــد» و»ب ـي ـتــك» على
وقع تعامالت اللحظة األخيرة ووداعية أهلي

نفط وبدائل
ال شــك فــي أن ثـمــة وجــاهــة فــي رأي
مــن ي ــرى أن الـنـفــط سـيـظــل عـلــى رأس
منتجات الطاقة المطلوبة في األسواق
خالل السنوات القادمة ،لكن في المقابل
يجب االعـتــراف بــأن العالم قد يتطور
ويتغير سريعا خالل السنوات القليلة
القادمة ،مما يجعل القلق حول قيمة أو
وزن الطاقة التقليدية من مجمل الطاقة
المستهلكة ا مــرا مشروعا ،وبالتالي،
ف ـ ـ ــإن خـ ـط ــة يـ ـنـ ـف ــذه ــا اك ـ ـبـ ــر اق ـت ـص ــاد
ف ــي ال ـعــالــم إن ل ــم تـنـجــح ف ــي تحقيق
غاياتها الكاملة فــي خفض االعتماد
على الكربون والـحــد مــن االنبعاثات،
فإنها ال بــد أن تــؤثــر على اكـثــر الــدول
ان ـك ـش ــاف ــا وح ـس ــاس ـي ــة تـ ـج ــاه اس ـع ــار
وإنتاج النفط ،وهي الــدول الخليجية
المنتجة وعـلــى رأسـهــا الـكــويــت ،فهي
دول تتأثر ايراداتها وأحوالها المالية
واالقتصادية صعودا وهبوطا بتقلبات
وقتية كالحرب الروسية  -األوكرانية
أو مــا ي ـحــدث ه ــذه األيـ ــام مــن بـيــانــات
سلبية للطلب على النفط من الصين،
أو ترقب آثار االتفاق النووي مع إيران
على إنتاج النفط ...فكيف يكون حال
منتجي النفط الخليجيين مــع خطة
تنفذها أميركا برهان على مدى أطول
ذي استدامة؟

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

أوروبا تخوض
ً
حربا بيئية مع
نمو حرائق الغابات
فيها

أخبار الشركات
«متحدة» :توصيات للجمعية العامة إلتمام االندماج
وافق مجلس إدارة شركة العقارات
ال ـم ـت ـحــدة ع ـلــى ال ـتــوص ـيــة للجمعية
العامة غير العادية للشركة بالموافقة
على االنــدمــاج عــن طــريــق الـضــم بين
شركة العقارات المتحدة وشركة ابراج
المتحدة القابضة و شــر كــة الضيافة
القابضة ،بحيث تكون شركة العقارات
المتحدة هــي الـشــركــة الــدامـجــة ،وكل
م ــن ش ــرك ــة ابـ ـ ــراج ال ـم ـت ـحــدة وشــركــة
الضيافة هما الشركتان المندمجتان،
والمصادقة على مشروع عقد االندماج
وجميع ملحقاته بما في ذلك استشارة
مستشار االستثمار المستقل وتقرير
تقويم األصول ومعدل تبادل األسهم،
وذل ـ ـ ــك بـ ـع ــد الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى جـمـيــع
الـمــوافـقــات الــازمــة بـهــذا ال ـصــدد من

علي العنزي

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية
ومـتـغـيــراتـهــا ال ـثــاثــة خ ــال الـجـلـســة الــرابـعــة
لهذا األسبوع واألخيرة لتعامالت سهم «أهلي
م ـت ـح ــد» ،ح ـيــث سـيـغـيــب ب ـ ــدءا م ــن الـ ـي ــوم عــن
ا ل ـت ــداول ،وستستبدل أسهمه بأسهم «بيتك»
بواقع  2.695سهما من «أهلي متحد» يقابلها
سهم في «بيتك».
وربح مؤشر السوق العام نسبة  0.38بالمئة،
أي  28.93نقطة ،ليقفل على مستوى 7670.77
نقطة بسيولة كبيرة قفزت الــى مستوى 69.3
مليون دينار تداولت  298.4مليون سهم عبر
 12364صفقة ،وتم تداول  139سهما؛ ربح منها
 79وخسر  ،45بينما استقر  15دون تغير.
وكان الدعم من مكونات السوق األول الذي
ربح مؤشره نسبة  0.41بالمئة ،أي  35.24نقطة،
ليقفل على مستوى  8563.02نقطة بسيولة
كبيرة أكثر من صنفها على سهمي أهلي متحد
وبيتك والتي كانت  55.8مليون دينار تداولت
 130.2مـلـيــون سـهــم عـبــر  6928صـفـقــة ،وربــح
 20سهما في األول مقابل تراجع  5واستقرار
سهمين دون تغير.
ورب ــح مــؤشــر الـســوق الرئيسي نسبة 0.25
بالمئة أي  14.59نقطة ،ليقفل على مستوى
 5811.66نقطة بسيولة متراجعة ،بعد تراجع
تعامالت سهمي إيفا فنادق وجي إف إتش الى
حدود  13.5مليون دينار تداولت  168.1مليون
سهم عبر  5436صفقة ،وتم تداول  112سهما
في الرئيسي ،ربح منها  59وخسر  ،40بينما
استقر  13دون تغير.

اكثر للمنتجين والمستهلكين ويعتبر
التكنولوجيا أداة نافعة لخفض تكاليف
الطاقة النظيفة للمستهلكين والمنتجين.

الجهات الرقابية ذات الصلة.
كما وا فــق على اتوصية للجمعية
الـعــامــة غـيــر الـعــاديــة بــالـمــوافـقــة على
زي ــادة رأس ـمــال الـشــركــة بقيمة 24.25
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار والـ ـت ــي ت ـم ـثــل صــافــي
ق ـي ـم ــة أص ـ ـ ــول كـ ــل مـ ــن ش ــرك ــة أبـ ـ ــراج
المتحدة وشركة الضيافة (الشركتين
الـ ـمـ ـن ــدمـ ـجـ ـتـ ـي ــن) ،بـ ـ ـخ ـ ــاف األس ـ ـهـ ــم
ال ـم ـم ـلــوكــة م ــن ق ـبــل ش ــرك ــة ال ـع ـقــارات
المتحدة في الشركتين المندمجتين،
لـيـصـبــح ٍرأم ـ ــال ال ـشــركــة ال ـم ـصــرح به
والـمـصــدر والـمــدفــوع  143.05مليون
دي ـنــار م ــوزع عـلــى  1.43مـلـيــار سهم،
وذلك شريطة الحصول على الموافقات
الـ ــازمـ ــة بـ ـه ــذا الـ ـص ــدد م ــن ال ـج ـهــات
الرقابية ذات الصلة.

إيقاف «األهلي المتحد» عن التداول اليوم
أعلنت بورصة الكويت أنــه سيتم إيقاف الـتــداول في أسهم البنك األهلي
ً
المتحد ش .م .ب (اهلي متحد) اعتبارا من اليوم بناء على طلب البنك.

َ
متحد كـكـيــان م ـت ــداول فــي بــورصــتــي الكويت
والبحرين ،حيث إنــه سيغيب الكيان بــدء ا من
ال ـي ــوم ،وس ـي ـعـ ّـوض مـســاهـمـيــه م ـمــن يملكون
السهم بسهم من «بيتك» ،مقابل  2.695سهما
من «أهلي متحد» ،وفق جدول تم نشره قبل فترة
شهر تقريبا ،ووسط هذا التغير الكبير تداول
السهمان بنشاط كبير ،واستحوذا على أكثر
من  50بالمئة من سيولة الجلسة وأقفال على
ارتـفــاع بنسبة نصف ونقطة مئوية لـ «بيتك»
ونقطة مئوية لـ «أهلي متحد» ،كما نشطت معظم
األسهم في السوق األول ،وعلى رأسها سهما
أجيليتي وصناعات ،حيث حققا نموا متفاوتا
كان لـ «صناعات» أفضل ،حيث بلغ  2بالمئة ،كما

ربح سهم زين نسبة  1بالمئة وللجلسة الثانية
بارتفاع في النشاط والسعر.
وحقق سهما بنك الخليج وهيومن سوفت
نموا بنسبة نصف نقطة مئوية ،واستقر سهم
«الوطني» على سعره السابق عند  1073فلسا،
بينما عـلــى مـسـتــوى أسـهــم ال ـســوق الرئيسي
ذات السيولة ،فكان افضلها أداء سهم الصفاة
بمكاسب بلغت  6.8بالمئة وسهم «استهالكية»،
حيث ارتـفــع  4بالمئة ،وحقق سهما «جــي إف
إتش» و»أعيان» نسبة  2بالمئة ،واكتفت أسهم
استهالكية وصالحية بنصف نقطة مئوية،
وتراجع ايفا فنادق بنسبة  4.9بالمئة ،لتنتهي
الجلسة على أفضل سيناريو ووفق ارتفاعات

معظم مؤشرات األسواق المالية العالمية بعد
حــالــة تـفــاؤل بخصوص التضخم ال ــذي أرعــب
اقتصادات العالم خالل الشهر الماضي.
وسجلت جميع مــؤشــرات األس ــواق المالية
بدول مجلس التعاون نموا بقيادة مؤشر سوق
قـطــر ال ــذي حـقــق ارتـفــاعــا بنسبة  1.7بالمئة،
واكتفت البقية بمكاسب محدودة نسبيا ،وكان
االستثناء تراجع مؤشر ســوق مسقط بنسبة
محدودة ،وكانت المكاسب على الرغم من تراجع
أسعار النفط ،وتــداول برنت أدني مستوى 92
دوالرا للمرة األولى منذ فبراير الماضي.

استقرار الدوالر وارتفاع اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر أمام الدينار ،أمس ،عند
مستوى  0.306دينار ،في حين ارتفع سعر صرف اليورو
بنسبة  0.14في المئة إلى مستوى  0.312دينار ،مقارنة
بأسعار أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي ،في نشرته اليومية على
موقعه اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني
ارتفع بنسبة  0.50في المئة إلى مستوى  0.371دينار،
في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة  0.34في
المئة لمستوى  0.323دينار ،واستقر الين الياباني عند
مستوى  0.002دينار.
ً
وظل الدوالر مرتفعا أمام عمالت رئيسية أخرى قبل
صدور محضر اجتماع مجلس االحتياطي االتحادي
(البنك المركزي األميركي) لشهر يوليو ،والذي قد يعطي
ً
مزيدا من الدالئل عن وتيرة رفع أسعار الفائدة من جديد.
َّ
وعوض الدوالر خسائره منذ أن أدت بيانات التضخم
التي جاءت أقل من المتوقع األسبوع الماضي إلى أن
يراهن المستثمرون على أن ارتفاع األسعار ربما يكون

قد بلغ ذروته ،مما أدى إلى انخفاض الدوالر.
وقــال محللو العمالت مــن شركة «آي.إن.ج ـ ــي» ،في
رســالــة« :ال ـســؤال هــو مــا إذا كــان مجلس االحتياطي
االتحادي يريد استخدام محضر االجتماع أداة اتصال
للرد على وجهة نظر تطالب بدورة تخفيف (السياسة
النقدية) في .»2023
وأش ــار الـعــديــد مــن مـســؤولــي مجلس االحتياطي
االت ـحــادي خــال األسـبــوع الماضي إلــى أن المجلس
سيواصل العمل بشكل حاسم لمكافحة التضخم ،مما
يساعد على رفع الدوالر مرة أخرى.
واستقر مؤشر الدوالر خالل التعامالت عند 106.510
نقطة .وارتـفــع بنحو اثنين في المئة بعد انخفاضه
األسبوع الماضي عقب بيانات التضخم ،لكنه ال يزال
مرتفعا اثنين فــي المئة عــن أعلى مستوى بلغه في
عقدين عند  ،109.29والذي سجله في منتصف يوليو.
ك ـمــا ظ ــل الـ ـي ــورو دون تـغـيـيــر ع ـنــد 1.01785
مقابل دوالر ،قبل القراءة النهائية للناتج المحلي

اإلجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثاني.
وصعد الجنيه اإلسترليني  0.2في المئة إلى 1.21155
دوالر ،بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن تضخم
أسـعــار المستهلكين فــي بريطانيا قفز إلــى  10.1في
المئة في يوليو ،وهو أعلى مستوى له منذ فبراير .1982
وقفز الدوالر النيوزيلندي  0.6في المئة ،بعد أن أعلن
البنك المركزي في البالد رفع سعر الفائدة  50نقطة
أساس على التوالي إلى ثالثة في المئة دون أن يعطي
أي إشارة عن الركود.
لكن ال ــدوالر النيوزيلندي عكس مـســاره فــي وقت
الحق ،وانخفض  0.4في المئة عند  0.63210دوالر.
وانـخـفــض ال ـ ــدوالر األس ـتــرالــي  0.7فــي الـمـئــة إلــى
ً
 0.69750دوالر ،بعد أن أظهرت بيانات األجور نموا أقل
بقليل من التوقعات وأقل بكثير من التضخم.
وهبط الين  0.4في المئة عند  134785للدوالر ،بعد
أن أظهرت البيانات اتساع الفجوة التجارية في اليابان
عقب ارتفاع قياسي في الواردات في يوليو.

«بيان» :خفض رأس المال  %15إلطفاء الخسائر
وافـ ـ ـ ــق م ـج ـل ــس ادارة ش ــرك ــة ب ـيــان
لالستثمار القابضة على تخفيض رأس
المال من خالل إطفاء الخسائر المتراكمة
البالغة  5.91ماليين ديـنــار كما فــي 30
يونيو السابق ،من  39.26مليون دينار
إلى  33.35مليونا  ،بنسبة قدرها  15في
المئة وعــرضـهــا على الجمعية العامة
لمناقشتها والموافقة عليها .
كما واف ــق على إضــافــة م ــادة جديدة
للنظام األساسي تسمح بتوزيع أرباح
مرحلية على فترات نصف سنوية أو ربع

سنويةً ،
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة،
وموافقة الجمعية العامة العادية.
ويـشـتــرط لصحة الـتــوزيــع أن تكون
ً
األرباح حقيقة وفقا للمبادئ المحاسبية
ال ـم ـت ـع ــارف ع ـل ـي ـهــا وبـ ـش ــرط أال يمس
التوزيع رأس المال المدفوع ،وللجمعية
العامة العادية تفويض مجلس اإلدارة
بتوزيع أرباح فصلية على النحو المتقدم
خ ــال ال ـعــام ،وبـمــا ال يمس رأس المال
المدفوع للشركة.

 %102.3نمو فائض الكويت
التجاري مع اليابان
أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس أن الفائض التجاري
لدولة الكويت مع اليابان حقق في يوليو الماضي ارتفاعا
للشهر الـ  16على التوالي بنسبة  102.3مقارنة بالعام الماضي
ليصل الى  101.2مليار ين ( 754مليون دوالر) وذلــك بفضل
ارتفاع فواتير التصدير.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في
تقرير أولي ان الفائض ارتفع بنسبة  91.9في المئة على اساس
سنوي ليصل الى  121.2مليار ين ( 902مليون دوالر) في ارتفاع
للشهر ال ــ 16على التوالي فيما ارتفعت ال ــواردات من اليابان
بنسبة  52.4في المئة لتصل الى  20.0مليار ين ( 149مليون
دوالر) بزيادة للشهر الثالث على التوالي.
وأش ـ ــارت ال ــى ان الـفــائــض ال ـت ـجــاري لـلـشــرق االوسـ ــط مع
اليابان ارتفع الشهر الماضي بنسبة  130.2في المئة ليصل
الى  1.1تريليون ين ( 8.0ماليين دوالر) بفضل نمو الصادرات

المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة  98.0في المئة مقارنة
بالعام الماضي.
ولفتت الى ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز
الطبيعي المسال والموارد الطبيعية األخرى التي شكلت 95.6
في المئة من اجمالي فواتير تصدير المنطقة الى اليابان قفزت
بنسبة  100.0في المئة.
وأوضحت ان واردات المنطقة اإلجمالية من اليابان نمت
بنسبة  20.4فــي المئة بفضل زي ــادة الطلب على الـسـيــارات
واآلالت والسلع المصنعة .وذكرت ان اليابان سجلت في الشهر
الماضي عجزا تجاريا عالميا للشهر الـ  12على التوالي بقيمة
 1.4تريليون ين ( 10.7مليارات دوالر) في ضوء استمرار زيادة
اسعار الطاقة وضعف العملة المحلية وانعكاساته على ارتفاع
فواتير ال ــواردات .وبينت ان الصين ظلت اكبر شريك تجاري
لليابان تلتها الواليات المتحدة.

10
اقتصاد
أراض صناعية منذ  4أعوام!
انتظار
في
المبادرون
ٍ
ّ
ةديرجلا
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الصندوق الوطني تسلم الطلبات دون تحديد موعد للتوزيع
جراح الناصر

المشاريع ممولة من
الصندوق وتوافق
قانون المشروعات
الصغيرة

قدم عدد من المبادرين لمشروعات
صغيرة ومتوسطة طلبات للحصول
أراض صـنــاعـيــة خ ــال األع ــوام
عـلــى
ٍ
السابقة ،إال أن الصندوق الوطني لم
يرد عليها ،سواء بالقبول أو الرفض،
حيث إن عملية التقديم جــاوزت الـ 4
سنوات.
وقال أحد المبادرين ،لـ «الجريدة»،
إنه تقدم بطلب الحصول على ارض
صناعية فــي شهر مــارس عــام 2018
مساحتها  2850مترا مربعا اال انه لم
يتم الــرد عليه ،السيما أن الصندوق
وافق على تمويل مشروعه وهو أحد
ال ـم ـصــانــع ال ــوط ـن ـي ــة ،وذل ـ ــك بحسب
الـتـصـنـيــف واالش ـت ــراط ــات المنظمة
بأحكام قانون رقم  2013/ 98في شأن
ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي لــرعــايــة وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأف ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرون بـ ـ ــأن عـمـلـيــة

التأخير في تلك الموافقات جعلتهم
يـ ـتـ ـكـ ـب ــدون أم ـ ـ ـ ــواال شـ ـه ــري ــة نـتـيـجــة
دفعهم لــإيـجــارات دون أي توضيح
عــن سبب التأخير فــي منح القسائم
رغم استحقاقهم ،حيث ان مشاريعهم
ممولة من الصندوق ،ولهم األولوية
ف ــي ت ـلــك ال ـت ــوزي ـع ــات ،مـشـيــريــن الــى
ان رغ ـبــات تخصيص األراضـ ــي أتــت
لتنفيذ مشاريعهم عليها.
وب ـي ـنــوا ان ال ـص ـنــدوق أع ـلــن أكـثــر
من مــرة عن ضــرورة تحديث بيانات
الــراغـبـيــن فــي الـحـصــول عـلــى أراض،
وقاموا بتحديث تلك البيانات أكثر من
مرة على أمل تحديد موعد ،اال انهم
لم يشهدوا أي جديد في التوزيعات.
وكـ ـ ــان ت ـق ــري ــر دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاسـبــة
األخـيــر تطرق الــى قضية تخصيص
األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـص ـن ــاع ـي ــة ل ـل ـم ـب ــادري ــن
ّ
ً
و ع ــدم تسلمهم فـعـلـيــا أي أراض تم

تـخ ـصـي ـصـهــا ،ح ـي ــث ت ــم تـخـصـيــص
ً
أراض صـنــاعـيــة لـ ـ  39مـ ـب ــادرا ،على
ّ
الـ ــرغـ ــم مـ ــن عـ ـ ــدم تـ ـس ــل ــم الـ ـصـ ـن ــدوق
ً
فعليا أي أراض يمكن تخصيصها
للمبادرين ،حيث تقضي الـمــادة 10
من قانون الصندوق الوطني رقم 98
لـسـنــة  2013وت ـعــديــاتــه ب ــأن تـحــدد
الالئحة التنفيذية نسبة من المواقع
تـخـصــص ل ـل ـص ـنــدوق ف ــي الـمـنــاطــق
الصناعية لـمــواجـهــة الـطـلـبــات التي
ً
تقدم وفقا ألحكام هذا القانون ،حيث
تـبـيــن ق ـي ــام ال ـص ـن ــدوق بتخصيص
مواقع صناعية لـ  39مبادرا منذ عام
 2019حتى تاريخ التقرير ،بكتب تم
إرســال ـهــا مــن ال ـص ـنــدوق لـلـمـبــادريــن
بإخطارهم بالموافقة على تخصيص
ّ
األراضي ،على الرغم من عدم تسلمهم
ً
فعليا لها.
وأشـ ـ ــار الـ ــديـ ــوان ف ــي ت ـق ــري ــره عن

السنة المالية  2020/ 2019الى تأخر
الـصـنــدوق فــي تـحــديــد االحـتـيــاجــات
و طـلــب تخصيص أراض لمصلحته
مــن الهيئة الـعــامــة للصناعة إلقــامــة
مـ ـش ــروع ــات ال ـ ـم ـ ـبـ ــادريـ ــن ،فـ ــي حـيــن
أبلغ الصندوق انــه تــم تشكيل فريق
لمراجعة ملفات المشاريع الصناعية
ال ـتــي تـمــت ال ـمــواف ـقــة عـلــى تمويلها
لتحديد المستفيدين من المساحات
ال ـت ــي ي ـتــم تـخـصـيـصـهــا لـلـصـنــدوق
ً
بمنطقة الشدادية ،وأصدر لهم إخطارا
بــالـمــوافـقــة الـمـبــدئـيــة عـلــى اسـتـفــادة
اصحاب تلك المشاريع من المساحة
في الشدادية الستغاللها.
وع ـق ــب الـ ــديـ ــوان ب ــأن ــه يـسـتــوجــب
اتخاذ كافة االج ــراء ات التصحيحية
ومعالجة اوضاع المبادرين وضرورة
التنسيق مــع الهيئة قبل تخصيص
االراضي ،كما طلب موافاته بمبررات

تخصيص مواقع صناعية للمبادرين
المذكورين على الرغم من عدم استالم
أي أراض صـنــاعـيــة م ــن «الـصـنــاعــة»
يـ ـمـ ـك ــن ت ـخ ـص ـي ـص ـه ــا لـ ـلـ ـمـ ـب ــادري ــن،
وضـ ـ ـ ــرورة االل ـ ـتـ ــزام ب ـق ــان ــون إن ـش ــاء
الصندوق الوطني رقم  98لسنة 2013
وتعديالته ،وإحكام الرقابة على آلية
الـتـخـصـيــص وااللـ ـت ــزام بـمــا ورد في
الئحة التقديم على خدمات األراضي
ال ـص ـن ــاع ـي ــة وال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة والـ ـم ــراف ــق
التابعة للصندوق الوطني المعتمدة
بما يخص االعـتـمــادات وتخصيص
االأراضي.
ودع ـ ــا الـ ـصـ ـن ــدوق ،أك ـث ــر م ــن م ــرة،
إلى تحديث قاعدة بيانات المشاريع
الزراعية والصناعية والحرفية التي
ً
ي ـمــول ـهــا؛ ت ـم ـه ـيــدا ل ــدراس ــة وتـقـيـيــم
جميع الطلبات الراغبة في الحصول
على خدمة توفير مساحات زراعية

مخاوف الركود تهبط بالنفط ألدنى مستوى في  6أشهر

البرميل الكويتي ينخفض  2.71دوالر ليبلغ 99.35
ان ـخ ـف ــض س ـع ــر ب ــرم ـي ــل ال ـن ـفــط
الكويتي  2.71دوالر ليبلغ 99.35
ً
دوالرا للبرميل في تــداوالت ،أمس
األول ،مقابل  102.06دوالر للبرميل
في ت ــداوالت يــوم االثنين الماضي
ً
و فـقــا للسعر المعلن مــن مؤسسة
البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،انخفضت
أسعار النفط صباح أمس ،إلى أدنى
م ـس ـتــوى ل ـهــا ف ــي س ـتــة أشـ ـه ــر ،إذ
طغت المخاوف من احتمال حدوث
ركــود عالمي من شأنه أن يضعف
الطلب على تقرير أظهر انخفاض
مـخــزونــات النفط الـخــام والبنزين
في الواليات المتحدة.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام
ً
برنت  44سنتا ،أو  0.5فــي المئة،
ً
إلى  91.90دوالرا للبرميل.
وك ـ ــان ـ ــت انـ ـخـ ـفـ ـض ــت ف ـ ــي وق ــت
سابق إلــى أدنــى مستوى لها منذ
ً
فبراير عند  91.64دوالرا للبرميل.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام غرب
تكساس ا لــو سـيــط تسعة سنتات،
ً
أو  0.1بــالـمـئــة ،إل ــى  86.44دوالرا
للبرميل.
وقــال ستيفن برينوك مــن (بــي.

في.إم) للسمسرة في النفط« :سوق
النفط يكافح للتخلص من مخاوف
الركود ،وليس هناك ما يشير إلى
أن هذا سيتغير في أي وقت قريب».
ونالت األسعار في وقت سابق
ً
دع ـمــا مــن تـقــريــر أظ ـهــر انـخـفــاض
مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزون ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــام وال ـ ـ ــوق ـ ـ ــود
األميركية .وقالت مصادر مستندة
إلى أرقام معهد البترول األميركي
أم ــس األول ،إن م ـخــزونــات الـخــام
تــراجـعــت بـنـحــو  448أل ــف برميل
والبنزين بنحو  4.5ماليين برميل.
وارتـ ـف ــع ال ـن ـفــط ف ــي عـ ــام 2022
ليقترب من أعلى مستوى له على
ً
اإلطالق عند  147دوالرا في مارس
بعد الغزو الروسي ألوكرانيا ،مما
أدى إل ــى تـفــاقــم ال ـم ـخــاوف بـشــأن
اإلمـ ـ ـ ــدادات .وان ـخ ـف ـضــت األس ـعــار
مـنــذ ذل ــك الـحـيــن مــع تــاشــي هــذه
المخاوف بفعل احتمالية حدوث
ركود.
وق ـ ــال ك ــري ــغ إي ـ ـ ــرالم م ــن شــركــة
أوانـ ــدا للسمسرة «ه ـنــاك مخاطر
نزولية متزايدة نتيجة لتوقعات
ال ـن ـم ــو وع ـ ـ ــدم ال ـي ـق ـي ــن الـمـسـتـمــر
بشأن القيود التي تفرضها الصين

الحتواء تفشي كوفيد .»19
في غضون ذلــك ،يتابع السوق
عن كثب محادثات إحياء االتفاق
النووي اإليراني المبرم مع القوى
الـعــالـمـيــة ع ــام  .2015وق ــد ي ــؤدي
الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى االتـ ـ ـف ـ ــاق فـ ــي ه ــذا
ال ـخ ـصــوص إل ــى زي ـ ــادة صـ ــادرات
النفط اإليرانية.

تصريحات الغيص
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال األمـ ـي ــن ال ـعــام
لمنظمة أوبك هيثم الغيص لشبكة
(سـ ــي.إن.بـ ــي.سـ ــي) أمـ ــس ،إن عــدم
كفاية االستثمارات في قطاع النفط
والغاز هو السبب الرئيسي وراء
االرتـفــاع األخير في األسـعــار وإن
أوبك ليست مسؤولة عنه.
وأضاف الغيص« :هناك عوامل
أخ ــرى خ ــارج أوب ــك تـقــف بالفعل
وراء االرت ـف ــاع ال ــذي شـهــدنــاه في
الـ ـغ ــاز (و) ال ـن ـف ــط .وم ـ ــرة أخـ ــرى،
أعتقد باختصار( ،األمر) بالنسبة
ل ـ ـ ــي (ي ـ ـ ــرج ـ ـ ــع إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى) ،نـ ـ ـق ـ ــص ف ــي
االس ـت ـث ـمــارات  -نـقــص مــزمــن في
االستثمارات».

وأردف «أوب ــك ليست وراء هذه
الزيادة في األسعار».

إنتاج السعودية
قال منتدى الطاقة الدولي أمس،

ً
نقال عن بيانات من مبادرة بيانات
المنظمات المشتركة (جــودي) إن
صــادرات السعودية من الخام في
يونيو ارتـفـعــت إلــى  7.20ماليين
ً
بــرمـيــل يــومـيــا مــن  7.050ماليين
في مايو.

وأوضحت البيانات ،أن الطلب
على الـخــام الـسـعــودي ارتـفــع 364
ً
ألف برميل يوميا إلى  2.79مليون
ً
برميل يوميا ،وهو أعلى مستوى
منذ .2017

العقود األميركية اآلجلة
للغاز تقفز %7

ُ
«النقد الدولي» يبقي توقعاته لنمو االقتصاد
السعودي  %7.6في 2022

قفزت العقود اآلجلة األميركية للغاز الطبيعي نحو  7في المئة
إلى أعلى مستوى في  14عاما ،أمس األول ،بدعم من زيادة حادة
في األسعار العالمية للغاز وهبوط في اإلنتاج األميركي.
وأنهت عقود الغاز تسليم سبتمبر جلسة التداول في بورصة
نايمكس مرتفعة  60.1سنتا ،أو  6.9في المئة ،لتسجل عند التسوية
 9.329دوالر للمليون وحدة حرارية ،وهو أعلى مستوى إغالق منذ
أوائل أغسطس .2008
والعقود األميركية للغاز مرتفعة نحو  150في المئة حتى اآلن
هذا العام ،إذ إن أسعارا أعلى بكثير في أوروبا وآسيا تبقي الطلب
على صادرات الواليات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية،
خصوصا منذ انخفاض حجم الغاز المتدفق من روسيا إلى أوروبا
في أعقاب الغزو الروسي ألوكرانيا في  24فبراير ،نقال عن «رويترز».
ويجري تداول الغاز حول  66دوالرا للمليون وحدة حرارية في
أوروبا ،وعند مستوى قياسي يبلغ  57دوالرا في آسيا.
وأصبحت الواليات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال
في العالم على مــدار النصف األول من  ،2022لكن أيا كان ارتفاع
األسعار العالمية للغاز فإنه ال يمكنها تصدير أي كميات إضافية
من الغاز المسال ،ألن المصانع في البالد تعمل بالفعل بطاقتها
الكاملة.

ً
أصـ ـ ــدر صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي ت ـق ــري ــرا
ً
إيجابيا حــول اقتصاد السعودية في ختام
ً
مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي ،مؤكدا
قــوة التعافي مــن تــداعـيــات جائحة كــورونــا
بفضل متانة السيولة والمالية العامة وزخم
اإلص ــاح ــات ضـمــن رؤي ــة  ،2030إل ــى جانب
ارتفاع أسعار النفط ومعدالت النمو القوية
والنجاح في احتواء التضخم وصالبة القطاع
المالي.
وأوضح صندوق النقد أن معدل النمو في
ً
عام  2021بلغ  %3.2مدفوعا بانتعاش القطاع
غير النفطي مع ارتفاع معدالت توظيف القوى
العاملة السعودية ،وزيادة مشاركة المرأة.
ويتوقع الصندوق وصول نمو االقتصاد
السعودي إلى  %7.6هذا العام على الرغم من
تشديد السياسة النقدية وا لـضـبــط المالي
وتــداعـيــات الـحــرب فــي أوكــرانـيــا الـتــي تبقى
محدودة.
وعلى المدى المتوسط ،فمن المتوقع

ً
إلى أعلى مستوى في  14عاما

أن تتسارع وتيرة النمو نتيجة جني ثمار
التنفيذ المتواصل لإلصالحات.
وت ــوق ــع ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد أن يـبـلــغ نمو
الـنــاتــج المحلي اإلج ـمــالــي غـيــر النفطي
 %4.2هذا العام و %3.7العام المقبل.
وأشــاد الصندوق بقدرة المملكة على
اح ـت ــواء الـتـضـخــم ال ــذي مــن الـمـتــوقــع أن
يبلغ  %2.8خــال الـعــام الـحــالــي و%2.2
ف ــي  ،2023كـمــا رح ــب بــال ـتــزام الـحـكــومــة
باالنضباط المالي وبسقوف الميزانية
لعام  2022على الرغم من ارتفاع أسعار
النفط.
ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن يـبـلــغ ال ـف ــائ ــض في
ميزانية المملكة للعام الحالي  %5.5من
الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام و%4.9
من الناتج المحلي اإلجمالي للعام المقبل.
أما الدين العام فمن المتوقع أن يتراجع
إلــى  %24.3مــن إجمالي الناتج المحلي
هذا العام من  %30العام الماضي.

وأدى ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـن ـفــط وزي ـ ــادة
إنتاجه إلى تحسن الحساب الجاري العام
الماضي ليواصل التحسن الملحوظ هذا
العام ويصل بحسب توقعات الصندوق
إلى  %17.2من الناتج المحلي اإلجمالي.
وعلى صعيد االحتياطيات من المتوقع
أن ت ــرت ـف ــع إل ـ ــى أكـ ـث ــر م ــن  25شـ ـه ــرا مــن
ً
ال ـ ــواردات ه ــذا ال ـعــام مــن  22ش ـهــرا الـعــام
الماضي.
ودع ــا ص ـنــدوق الـنـقــد الـس ـعــوديــة إلــى
بذل المزيد من الجهود لزيادة اإليــرادات
غير النفطية من خــال تدابير السياسة
ال ـضــري ـب ـيــة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ال ـح ـف ــاظ على
المعدل الحالي لضريبة القيمة المضافة
وتحسين إدارة اإليرادات.
«العربية نت»

وصناعية وحرفية ،ودعا في حينها
ك ــل ال ـم ـشــاريــع ال ــزراع ـي ــة وال ـحــرف ـيــة
الممولة من الصندوق والمستوفية
للشروط لتحديث بياناتها وتوفير
المستندات المطلوبة ،ثم عاد ليمدد
فترة التحديث خالل أغسطس.
يــذكــر أن ال ـص ـنــدوق الــوط ـنــي قــام
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـه ـي ـئــة بـخـصــوص
ال ـح ـص ــول ع ـلــى أراض م ــن م ـشــروع
مــديـنــة ال ـش ــدادي ــة الـصـنــاعـيــة ،وف ــور
ّ
ت ـســلــم األراض ـ ـ ــي م ــن ال ـه ـي ـئــة ،سيتم
تـخـصـيــص  10بــالـمـئــة م ــن ال ـمــواقــع
الـ ـمـ ـط ــروح ــة ل ـل ـم ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـيــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ،ف ــي م ـح ــاول ــة لـتــذلـيــل
العقبات أمام أصحاب هذه المشاريع
ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص مـ ـش ــاك ــل اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات
والمواقع.

ً
«سبيتكو» توقع عقدا مع «نفط
الكويت» بـ  172مليون دوالر
وقـعــت شــركــة سبيتكو الــدولـيــة للبترول،
ومقرها الكويت ،عقدا بقيمة  53مليون دينار
(ن ـح ــو  172م ـل ـيــون دوالر) م ــع ش ــرك ــة نفط
الكويت ،لتوريد وتركيب مضخات شفط في
حقول النفط ،وفقا لمصادر صناعية.
وبحسب شركة ميد ،قال أحد المصادر ،إن
«سبيتكو»  Spetcoوقعت العقد خالل اجتماع
مع «نفط الكويت» ،لتباشر أحد أكبر  3عقود
مـنـحـتـهــا «ن ـف ــط ال ـك ــوي ــت» ل ـتــوريــد وتــركـيــب
مضخات النفط.
في وقت سابق من الشهر الجاري ،أفادت
«مـ ـي ــد» بـ ــأن ال ـع ـق ــود ال ـث ــاث ــة بـلـغــت قيمتها
اإلج ـمــال ـيــة  389مـلـيــون دوالر ،وت ــم منحها
لـ ـث ــاث ــة مـ ـق ــاولـ ـي ــن ك ــوي ـت ـي ـي ــن  -س ـب ـي ـت ـكــو،
والـ ـمـ ـق ــاوالت والـ ـخ ــدم ــات ال ـب ـحــريــة (،)CMS
وشركة الفوارس للخدمات البترولية.
وت ـمــت تــرسـيــة ال ـع ـقــود بــاس ـت ـخــدام نـظــام
ال ـع ـط ــاءات «م ـم ــارس ــة» ،والـ ــذي يـعـمــل كـمــزاد
عكسي بعدة جوالت ،ويتعين على الشركات
خفض أسعارها أو االحتفاظ بنفس السعر
لكل جولة ،ويتم الكشف عن جميع األسعار
لمقدمي العروض بعد كل جولة.
ويـغـطــي الـعـقــد تــوريــد وتــركـيــب وتشغيل
وص ـي ــان ــة ال ـم ـض ـخ ــات .وت ـف ــوق ــت ال ـش ــرك ــات
الكويتية الـتــي ف ــازت بــالـعـقــود عـلــى العديد
من شركات المقاوالت الدولية الموجودة في
الواليات المتحدة.

الهند تخفض مشترياتها
من النفط الروسي
تزيد وارداتها من السعودية
أظـهــرت بـيــانــات مــن مصادر
تـجــاريــة وصـنــاعـيــة أن واردات
الـ ـهـ ـن ــد مـ ــن الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـخـ ــام مــن
روس ـ ـيـ ــا فـ ــي ي ــول ـي ــو ت ــراج ـع ــت
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ م ــارس ،إلــى
جــا نــب مشترياتها اإلجمالية،
بـيـنـمــا ارت ـف ـعــت اإلم ـ ـ ــدادات من
السعودية ألول مرة في  5أشهر.
وزادت مـ ـ ـص ـ ــا ف ـ ــي تـ ـك ــر ي ــر
الـنـفــط الـهـنــديــة م ــن اإلم ـ ــدادات
من السعودية ،في ظل جاذبية
األسعار ،بينما ارتفعت أسعار
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ــروس ـ ـيـ ــة بـسـبــب
الطلب القوي.
واستقبلت الهند شحنات من
النفط الــروســي بلغت 877400
بـ ــرم ـ ـيـ ــل يـ ــوم ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي ي ــولـ ـي ــو،
بانخفاض بنحو  7.3في المئة
ع ــن يــون ـيــو ،وال تـ ــزال موسكو

أ ك ـبــر م ــورد للنفط للهند بعد
العراق.
وتستحوذ مصافي التكرير
في الهند على النفط الروسي،
ال ــذي انـخـفــض س ـعــره ،بـعــد أن
تجنبت بعض الدول والشركات
ال ـغ ــرب ـي ــة ش ـ ـ ــراءه م ــن مــوسـكــو
بسبب غزو أوكرانيا في أواخر
فبراير.
وأظهرت البيانات أن الهند،
ثالث أكبر مستورد ومستهلك
لـلـنـفــط ف ــي ال ـع ــال ــم ،اسـتـقـبـلــت
بشكل عام شحنات نفط تقل 3.2
فــي المئة فــي يوليو عند 4.63
مــايـيــن بــرمـيــل يــومـيــا مـقــارنــة
بـ ـي ــونـ ـي ــو ،م ـ ــع اع ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ـعــض
المصافي القيام بأعمال صيانة
اعتبارا من أغسطس.

الشتاء القادم يدفع سكان برلين إلى التهافت على الفحم
دفع الخوف من نقص كبير بالغاز
في أعقاب الحرب بأوكرانيا ،سكان
العاصمة األلمانية إلى شراء الفحم
الذي صار سلعة نــادرة ،على الرغم
من األضــرار التي يمكن أن تسببها
وسيلة التدفئة الملوثة هذه للبيئة.
«لم نر من قبل مثل هذا االندفاع
في الصيف ..الجميع يريدون شراء
الفحم» ،بهذه الكلمات يشرح التاجر
فــريـتـهــوف إنـغـلـكــه ال ـمــوقــف .ولـهــذا
اضطر الرجل (ً 46
عاما) ،الذي يدير
شركة هانس إنغلكه إنرجي العائلية
ال ـتــي أنـشـئــت قـبــل ق ــرن إل ــى تأجيل
إجازته ،كما يقول.
ّ
وي ـت ـع ـي ــن عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــة ت ـســلــم
الطلبات وترتيب عمليات التسليم
بالشاحنات  -وقــد امـتــأت جــداول
ال ـت ـس ـل ـيــم ح ـت ــى أك ـت ــوب ــر  -وإعـ ـ ــداد
الـ ـبـ ـض ــاع ــة ألول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن ي ــأت ــون
م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــود م ــن
المستودعات.
يـ ـب ــدو الـ ـت ــاج ــر مـ ـجـ ـه ـ ًـدا بـسـبــب
ال ـ ـح ـ ــرارة الـ ـش ــدي ــدة فـ ــي أغ ـس ـطــس
وهو يزن الفحم ويضعه في أكياس
وسط الغبار والضجيج ،بمساعدة
آلة للتعبئة ،ثم يرتب األكياس على
منصات نقالة بانتظار العمالء.

فــي بــرلـيــن ،مــا زال  5إل ــى  6آالف
مـنــزل معتمد على الفحم للتدفئة،
وهــو عــدد صغير ج ـ ًـدا مــن إجمالي
 1.9مليون منزل في المدينة.
وس ـكــان ه ــذه ال ـم ـنــازل هــم غــالـ ًـبــا
م ــن ك ـبــار ال ـس ــن ،ويـعـتـمــد بعضهم
ً
تماما على هــذا الــوقــود ،ويعيشون
مساكن قديمة لم يتم تجديدها
في ً
مـطـلــقــا ،أو أنـهــم يـحـبــذون ال ـحــرارة
الـ ـش ــدي ــدة ال ـم ـن ـب ـع ـثــة م ــن ال ـم ــواق ــد
القديمة.
ل ـك ــن هـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ق ـص ــد ال ـشــركــة
عـمــاء ج ــدد بـ ـ «أعـ ــداد كـبـيــرة» ،كما
إنغلكه الذي قامت
يؤكد فريتهوف
ً
شــرك ـتــه ال ـص ـغ ـيــرة أي ــض ــا بـتـنــويــع
مـنـتـجــاتـهــا ،وصـ ــارت تـبـيــع كــريــات
الخشب أو زيت الوقود.
ويـ ـق ــول إن ـغ ـل ـك ــه« :أول ـ ـئـ ــك ال ــذي ــن
يـسـتـخــدمــون ال ـغــاز لـلـتــدفـئــة ،ولكن
ال يـ ـ ــزال ل ــدي ـه ــم م ــوق ــد ف ــي ال ـم ـنــزل
يريدون جميعهم اآلن شراء الفحم»،
وهو يقول إنها ظاهرة منتشرة في
ألمانيا.

«أفضل من البرد»
أح ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــؤالء ه ـ ــو ج ـ ـ ــان بـ ـل ــوم،

وق ــد ج ــاء ال ــرج ــل ( 55ع ـ ً
ـام ــا) ،ذو
الشعر األشيب واللحية البيضاء
ال ـم ـش ـع ـثــة ،لـتـحـمـيــل أكـ ـي ــاس مــن
 25كـيـلــوغـ ً
ـرامــا مليئة بــاألحـجــار
السوداء الثمينة على مقطورته.
وقال بلوم لوكالة فرانس برس:
«أشـ ـ ـت ـ ــري ال ـف ـح ــم ألول م ـ ــرة مـنــذ
منزله
سـنــوات عــديــدة» ،نـظـ ًـرا ألن
ً
مجهز بالغاز ،كان يشعل أحيانا
مـ ــوقـ ــده ،ولـ ـك ــن ف ـق ــط بــاس ـت ـخــدام
الحطب.
واآلن ،م ــع زي ـ ـ ــادة س ـع ــر ال ـغ ــاز
الـمـتــوقــع أن يــرتـفــع أك ـثــر اعـتـبـ ً
ـارا
من أكتوبر عندما سيكون بإمكان
الشركات تحميل المستهلك الزيادة
في أسعار الكهرباء ،يريد الرجل
تأمين احتياجاته.
وق ــال ب ـلــوم «ح ـتــى لــو ك ــان ذلــك
م ـضـ ًـرا بــالـصـحــة ،فـهــو أفـضــل من
الـ ـشـ ـع ــور ب ــالـ ـب ــرد» .وم ـ ــن ث ـ ــم ،مــع
ارتفاع سعر الغاز بنحو  30بالمئة،
صار الفحم أقل كلفة ،وهو أرخص
حـتــى مــن الـخـشــب ال ــذي تضاعف
سعره.
وأضاف« :أشعر بالقلق والسؤال
ه ــو :ه ــل سـيـكــون ه ـنــاك م ــا يكفي
من الغاز للجميع؟» وذلــك بعد أن

خفضت روسيا شحنات الغاز التي
تعتمد عليها ألمانيا بشدة.

عودة إلى الوقود األسود
ه ـك ــذا ت ـش ـهــد الـ ـس ــوق عـ ـ ــودة إل ــى
الوقود األسود ،بعد أن قررت الحكومة
األلمانية زيــادة استخدام الفحم في
محطات ا لـطــا قــة لتوفير احتياجات
صناعتها الهائلة من الكهرباء .هذا
مــع تأكيد الحكومة عــدم الـعــودة عن
هــدف ـهــا بــال ـت ـخ ـلــي ع ــن هـ ــذه ال ـطــاقــة
الملوثة بحلول  ،2030واستبعادها
الـ ـع ــودة إلـ ــى ال ــوق ــود األح ـ ـفـ ــوري ،ال
سيما الفحم ،على نطاق واســع ،كما
أعلن المستشار أوالف شولتس ً
أخيرا.
وم ــع ارت ـف ــاع الـطـلــب ج ــراء ظـهــور
مستهلكين جــدد ،يعجز اإلنـتــاج عن
الـمــواكـبــة .ولــم يـعــد لــدى الـعــديــد من
تجار الفحم الصغار في العاصمة أي
شيء لبيعه.
زفي السياق ،قال المتحدث باسم
شركة لياغ ( ،)LEAGتورالف شيرمر،
لــوكــالــة فــرانــس ب ــرس« :نـنـتــج بكامل
طاقتنا خالل الصيف ونعمل لثالث
ورديات  7أيام في األسبوع».
ويوجد موقع الشركة في حوض

لوساتيا للتعدين إلــى الشرق ،وهي
تزود بالفحم متاجر بيع الوقود.
وقال شيرمر إن اإلنتاج قفز بنسبة
 40بالمئة منذ يناير ،لكن الطلب قوي
في كل مكان ،ومن المتوقع أن يستمر
ال ـض ـغــط ع ـلــى األق ـ ــل ح ـت ــى ال ـش ـت ــاء،

خ ـصـ ً
ـوصــا أن الـمـصـنــع اآلخ ــر ال ــذي
يـ ـ ّ
ـزود ال ـســوق فــي ألـمــانـيــا وي ـقــع في
حوض الراين ،سيتوقف عن اإلنتاج
مع نهاية العام ،وهذا سيقلل العرض.
وق ــد أق ــر انـغـلـكــه بـصـعــوبــة األم ــر
ً
ً
ق ــائ ــا« :أخ ـش ــى ال ـش ـتــاء ق ـل ـي ــا» .في

الوقت الحالي ،يشعر الناس باالرتياح
ً
نسبيا عندما يبلغون بــأن التسليم
سيتم بـعــد شـهــريــن عـلــى األق ــل ،لكن
«ستكون األمور مختلفة بشكل جذري
عندما يشتد البرد».
«فرانس برس»

ةديرجلا
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سرقات العمالت المشفرة ترتفع  %60خالل 2022
بقيمة  1.9مليار دوالر خالل  7أشهر من العام
يرجع ارتفاع عمليات سرقة
العمالت المشفرة إلى
اختراق بروتوكوالت التمويل
الالمركزي ( ،)DeFiإذ يشير
المصطلح إلى الخدمات التي
تحاول استبدال المؤسسات
المالية التقليدية ببرمجيات
تسمح للمستخدمين بالتعامل
مباشرة بعضهم مع بعض
عبر سالسل الكتل أو
.blockchain

ك ـشــف ت ـقــريــر ح ــدي ــث م ــن شــركــة
ت ـح ـل ـي ــل شـ ـبـ ـك ــات سـ ــاسـ ــل ال ـك ـت ــل
 Chainalysisأن عمالت مشفرة بقيمة
 1.9مليار دوالر سرقت في عمليات
اختراق لخدمات مختلفة في األشهر
السبعة األول ــى مــن عــام  ،2022مما
يمثل زيادة بنسبة  60في المئة عن
نفس الفترة من العام السابق ،ويأتي
االرت ـف ــاع حـتــى مــع انـخـفــاض قيمة
ال ـعــديــد م ــن ال ـع ـمــات الـمـشـفــرة في
النصف األول من هذا العام.
وأرج ــع التقرير الكثير من االرتفاع
إلى االختراق على بروتوكوالت التمويل
الالمركزي ( ،)DeFiإذ يشير المصطلح
إل ــى ال ـخــدمــات الـتــي ت ـحــاول اسـتـبــدال
المؤسسات المالية التقليدية ببرمجيات
تسمح للمستخدمين بالتعامل مباشرة
بعضهم مع بعض عبر سالسل الكتل أو
 ،blockchainوهو دفتر األستاذ الرقمي
الذي يدعم العمالت المشفرة.
وكانت بعض أكبر عمليات اختراق
التشفير لعام  2022على بروتوكوالت
 ،DeFiبما في ذلك اختراق شبكة Ronin
للعبة الفيديو  Axie Infinityبقيمة 625
ُمليون دوالر في مارس .ومنذ ذلك الحين
نسبت بعض هذه السرقات ،بما في ذلك
حــادثــة  ،Axieإل ــى قــراصـنــة مرتبطين
بكوريا الشمالية.
ُ
وسـ ــرق مــا ي ـقــدر بـمـلـيــار دوالر من

بــروتــوكــوالت  DeFiبــواسـطــة قراصنة
تــابـعـيــن ل ـكــوريــا الـشـمــالـيــة حـتــى اآلن
ً
هــذا الـعــام ،وفـقــا لتقرير ،Chainalysis
كما يعتقد أن هــذه السرقات هي جزء
من استراتيجية أوســع للمساعدة في
تحقيق إيرادات لنظام كوريا الشمالية،
إذ تم عزله إلى حد كبير عن العالم.
وانتشرت معامالت  ،DeFiالتي تعتمد
بشكل أســاســي عـلــى شبكة إيـثــريــوم،
ب ـس ــرع ــة ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى م ـ ــدار ال ـعــام ـيــن
الماضيين ،فهذه البروتوكوالت «معرضة
بشكل فريد للقرصنة» بفضل كودها
مفتوح المصدر ،ومجموعات كبيرة من

األصول والنمو السريع الذي ربما أدى
إلى انهيار في أفضل الممارسات األمنية،
وفقا لشركة  ،Ellipticوهي شركة تحليل
بلوكتشاين أخرى.
من جانبه ،قال كبير العلماء في
« »Ellipticت ــوم روب ـن ـســون ،لشبكة
« ،CNN Businessالتكنولوجيا غير
ً
ناضجة نسبيا بشكل عام .لقد ظهر
هــذا المجال بالفعل خــال العامين
الماضيين فقط .يتم ارتكاب األخطاء،
ويتم التعلم من األخطاء ،لكن هناك
ً
دائما أخطاء في البرامج .أعتقد أن
المشكلة هنا هــي أن البرنامج هو

أك ــد الـمـسـتـشــار االق ـت ـص ــادي للبيت
األبـ ـي ــض بـ ــرايـ ــان دي ـ ــس أن االق ـت ـص ــاد
األميركي يواجه «الكثير من عدم اليقين»
خــال الـعــام المقبل ،بسبب التهديدات
ً
العالمية ،لكنه سيكون مدعوما بسوق
العمل القوي والتشريعات الجديدة.
وق ـ ــال دي ـ ــس ،ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع وكــالــة
بلومبرغ :من الواضح أن هناك الكثير من
عدم اليقين في األفــق لفترة تتراوح من
ً
ً
 6إلى  12شهرا ،مضيفا« :ما زلنا نركز
بشدة على بعض التهديدات العالمية
التي نواجهها بما في ذلك أسواق الطاقة،

صندوق الثروة النرويجي يخسر
 174مليار دوالر في النصف األول
ذك ـ ــر ص ـ ـنـ ــدوق ال ـ ـثـ ــروة ال ـس ـي ــادي ــة
النرويجي األكبر في العالم ،أمس ،أنه
تـكـبــد خ ـســارة قــدرهــا  1.68تريليون
كــرونــة نــرويـجـيــة ( 174مـلـيــار دوالر)
فــي النصف األول مــن الـعــام ،فــي وقت
تـ ـض ــررت األسـ ـه ــم والـ ـسـ ـن ــدات بـفـعــل
مـ ـخ ــاوف الـ ــركـ ــود ال ـع ــال ـم ــي وتـفـشــي
تضخم األسعار.
وق ــال الــرئـيــس التنفيذي نيكوالي
ت ـ ــا نـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــن مـ ـ ـ ــن « Norges Bank
 ،»Investment Managementالــذي
يدير الصندوق ،في بيان« ،تميز السوق
بــارتـفــاع أس ـعــار ال ـفــائــدة ،والتضخم،
ً
والحرب في أوروبــا» ،مضيفا« :أسهم
ً
التكنولوجيا كان أداؤها سيئا بشكل
خاص مع عائد سلبي  28في المئة».
وأس ـ ـ ـ ــس ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ع ـ ـ ــام ،1996
ويـسـتـثـمــر عــائــداتــه مــن ق ـطــاع النفط
والـ ـ ـغ ـ ــاز ال ـن ــروي ـج ـي ـي ــن ،ك ـم ــا يـمـتـلــك
حصصا في أكثر من  9300شركة على
مـسـتــوى ال ـعــالــم ،و 1.3ف ــي الـمـئــة من
جميع األسهم المدرجة.
ويعادل عائد االستثمار للصندوق
عن الستة أشهر األولى من العام عند
 1.3ت ــر ي ـل ـي ــون دوالر ،ت ـقــر ي ـبــا حـجــم
االقتصاد المكسيكي ،وهو االقتصاد
ً
ً
ال ـســادس عشر عــالـمـيــا ،وفـقــا لبعض
المقاييس.

وس ـج ـلــت ج ـم ـيــع ال ـق ـط ــاع ــات الـتــي
يستثمر فيها الصندوق عوائد سلبية
في النصف األول ،باستثناء الطاقة ،إذ
كانت عوائد القطاع  13في المئة مع
ارت ـفــاع األس ـعــار بـعــد ال ـغــزو الــروســي
ألوكرانيا.
ورف ـع ــت ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة أسـعــار
الـ ـف ــائ ــدة ب ـق ــوة هـ ــذا الـ ـع ــام لـمـكــافـحــة
التضخم ،مما أدى إلى زيادة تكاليف
االقـتــراض وانخفاض هــوامــش الربح
للشركات.
وشـ ـه ــد م ــؤش ــر ن ـ ــاس ـ ــداك ال ـم ــرك ــب
المثقل بالتكنولوجيا و مــؤ شــر S&P
 500أوس ــع ان ـخ ـفــاض فــي ال ـف ـتــرة من
يناير إلــى يونيو منذ األزمــة المالية،
ف ــي ح ـي ــن شـ ـه ــدت أس ـ ـ ــواق ال ـس ـن ــدات
الحكومية األميركية واألوروبية أسوأ
بداية لها في أي عام منذ عقود.
ً
إجـ ـم ــاال ،شـكـلــت األس ـه ــم  68.5في
الـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـ ـصـ ـن ــدوق
الـنــرويـجــي بـنـهــايــة يــونـيــو ،مــع 28.3
في المئة في الدخل الثابت ،و 3.0في
المئة في العقارات غير المدرجة ،و0.1
فــي المئة فــي البنية التحتية للطاقة
المتجددة غير المدرجة.
(العربية.نت)

التضخم في بريطانيا يقفز إلى %10.1
عند أعلى مستوى منذ 1982

البيت األبيض :االقتصاد األميركي
يواجه الكثير من عدم اليقين
وآثار الحرب في أوكرانيا».
ع ـل ــى ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أوضـ ـ ــح ديـ ــس أن
مشروع القانون الذي وقعه الرئيس جو
بايدن ،أمس األول ،يقدم إعانات ضريبية
لمشتريات الـطــاقــة الـخـضــراء والــرعــايــة
الصحية ،األمر الذي من شأنه المساعدة
في استقرار االقتصاد األميركي.
ول ـفــت إل ــى أن ال ـم ـخ ــاوف م ــن دخ ــول
البالد في حالة ركود بسبب ارتفاع معدل
التضخم قوبلت بالبيانات االقتصادية
اإليـجــابـيــة ،بما فــي ذلــك مـعــدل البطالة
ال ـبــالــغ  3.5ف ــي ال ـم ـئــة ،وم ـع ــدل اإلن ـتــاج

الـ ـش ــيء ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ي ــؤم ــن هــذه
ً
األص ـ ـ ــول» ،وف ـق ــا ل ـمــا اط ـل ـعــت عليه
«العربية.نت».
وحذر تقرير  Chainalysisمن أن
الزيادة في سرقات العمالت المشفرة
ال تظهر أي عالمة على االستسالم
على الرغم من االنخفاض في سوق
ً
العمالت المشفرة ،مشيرا إلى اثنين
مــن عمليات اخـتــراق  DeFiاألخيرة
واس ـعــة ال ـن ـطــاق ،بـمــا فــي ذل ــك 190
مليون دوالر يقال إنها سرقت من
مزود جسر العملة المشفرة .Nomad
(العربية.نت)

١١

اقتصاد

ال ـص ـنــاعــي لـشـهــر يــول ـيــو الـ ــذي ت ـجــاوز
التوقعات.
وعن تباطؤ سوق اإلسكان ،أفاد بأنه
نتيجة لـتـشــديــد الـسـيــاســة الـنـقــديــة من
قبل االحتياطي الفدرالي إلبقاء التضخم
ً
تحت السيطرة ،متابعا« :هذا هو المكان
الــذي ربما تــرى فيه أن التشديد يحدث
بالطريقة األكثر مباشرة بسبب تأثيره
على مـعــدالت الــرهــن العقاري والنشاط
االقتصادي».

أظهرت بيانات رسمية ،أمس ،أن تضخم أسعار
المستهلكين في بريطانيا قفز إلى  10.1في المئة
في يوليو ،ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير
ً
 ،1982مرتفعا عن معدل سنوي بلغ  9.4في المئة في
يونيو ،مما يزيد الضغوط على األسر.
وفي استطالع أجرته «رويترز» آلراء اقتصاديين،
ً
فاقت الزيادة توقعاتهم جميعا بأن معدل التضخم
في بريطانيا سيرتفع إلى  9.8في المئة في يوليو.
ورفع بنك إنكلترا المركزي هذا الشهر سعر
الـفــائــدة الرئيسي  0.5فــي المئة إلــى  1.75في
المئة ،وهي أول زيــادة له بمقدار نصف نقطة
ً
مئوية منذ عام  ،1995متوقعا أن يصل التضخم
إلى ذروته عند  13.3في المئة في أكتوبر ،عندما

ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب المقرر.
وأظـهــرت األرق ــام ال ـصــادرة أمــس مــن مكتب
اإلحصاء الوطني أن األسعار ارتفعت  0.6في
المئة فــي يوليو مــن يونيو على أس ــاس غير
مـعــدل موسميا ،بينما بلغ ا لـمـعــدل السنوي
لتضخم أسعار البيع بالتجزئة  12.3في المئة،
وهو أعلى مستوى منذ مارس .1981
ً
وقال وزير المالية ناظم الزهاوي ،ردا على
هــذه الـبـيــانــات« ،الـسـيـطــرة على التضخم هي
أولــويـتــي الـقـصــوى .نتخذ إج ــراءات مــن خالل
(انتهاج) سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض
ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام
بإصالحات لتعزيز اإلنتاج والنمو».

وأفاد بنك إنكلترا بأن ارتفاع أسعار الطاقة في
أوروبــا عقب الغزو الروسي ألوكرانيا هو المحرك
الرئيسي للتضخم ،ومن المرجح أن يدفع بريطانيا
ً
إلى ركود طويل ،وإن كان هامشيا ،في وقت الحق
من هذا العام.
ُ
ومع ذلك ،كانت البيانات تلمح إلى أن ضغط
التضخم في المستقبل ربما يبدأ في االنحسار.
وارتفعت أسعار مدخالت اإلنتاج على أساس
شـهــري  0.1فــي المئة فـقــط ،وهــي أبـطــأ زيــادة
حتى اآلن في عــام  ،2022ويرجع أحــد أسباب
ذلك إلى ضعف الطلب العالمي على الصلب مع
تباطؤ النمو االقتصادي في جميع أنحاء العالم
وانخفاض أسعار النفط الخام.

كيف تتفاعل األسهم األميركية مع الحديث عن ضرائب جديدة؟
ك ـشــف ت ـقــريــر ح ــدي ــث أن أق ـ ــوى ج ـمــاعــة ض ـغــط في
الواليات المتحدة ليست من المعجبين بحزمة الرعاية
الـصـحـيــة وال ـم ـن ــاخ ال ـتــاري ـخ ـيــة ،ض ـمــن ق ــان ــون خفض
التضخم الذي وقعه الرئيس جو بايدن.
وقــالــت المجموعة ،فــي بـيــان ،قبل فـتــرة وجـيــزة من
تمرير هذا اإلجراء من جانب مجلس الشيوخ« :تعارض
بيزنس راوند تيبل قانون خفض التضخم الذي يتضمن،
ً
من بين أمور أخرى ،أحكاما ضريبية من شأنها تقويض
النمو االقتصادي األميركي والقدرة التنافسية».
ُ لكن التحليالت التي أجرتها مؤسسات وول ستريت،
ونشرت األسبوع الماضي ،وجدت أن التأثير على أرباح
ً
الشركات من المحتمل أن يكون محدودا رغم أن بعض
القطاعات قد تتأثر أكثر من غيرها.
فــالـشــرطــان مــوضــع الـتــركـيــز هـمــا ضــريـبــة الـشــركــات
بنسبة  15في المئة كحد أدنــى ،وضريبة بنسبة  1في
المئة على إعــادة شــراء األسهم ،مما سيساعد في دفع
تكاليف االستثمارات المناخية.
وزعمت المجموعة أن الحد األدنى من الضرائب ،على
وجــه الـخـصــوص ،مــن شــأنــه «كـبــح االستثمار المحلي
عندما تكون هناك حاجة إلى زيادة االستثمار لتحفيز
االنتعاش القوي».
ويقول االستراتيجيون في «سيتي بنك» :إن «وجهة
نظرهم العامة هي أن الضرائب المرتفعة هي عامل مثبط
للنشاط االقتصادي» .ومع ذلك ،بمجرد أن يتعمقوا في
أي شركات تابعة لمؤشر ستاندرد آند بورز  500ستتأثر
بمعدل الضريبة الجدي ،خلصوا إلى أنه سيكون له تأثير
محايد على األرباح اإلجمالية ،وأن التباطؤ االقتصادي
واالحتياطي الفدرالي أكثر صلة بالتوقعات.
ووج ــد المحللون أن  358شــركــة فــي الـمــؤشــر تجني
ً
أمــواال كافية للخضوع للحد األدنى من الضرائب ،والتي
من المتوقع أن تجمع أكثر من  220مليار دوالر على مدى
السنوات العشر المقبلة ،ومــع ذلــك ،فمن المتوقع أن يتم
فــرض ضــرائــب على  50فقط أقــل مــن معدل  15فــي المئة
في عام  ،2023وسيؤدي تطبيق الحد األدنى الجديد إلى

ً
تقليل أرباحهم بنحو  0.4في المئة خالل العام المقبل ،وفقا
للتوقعات الحالية.
وبالنظر إلى عمليات إعــادة شراء األسهم لعام ،2021
وجد «سيتي بنك» ،أن ضريبة  1في المئة كانت ستخفض
أرباح أسهم شركات مؤشر ستاندرد آند بورز  500بنسبة
 0.35في المئة فقط.
فــي الــوقــت نفسه ،ق ــال فــريــق فــي «غــولــدمــان ســاكــس»:
إن ضريبة إعــادة الشراء والضريبة الدنيا على الشركات
ستخفض أرباح السهم العام المقبل بين شركات ستاندرد
آند بورز  500بنسبة  1.5في المئة فقط.
وهذا ال يعني أن الشركات الفردية لن تضطر إلى التعامل
مع العواقب ،إذ وجدت «موجيز إنفستورز سيرفيس» ،أن
 9في المئة من الشركات ذات التصنيف االستثماري في
الــواليــات المتحدة «يمكن أن تتوقع دفــع ضــرائــب نقدية
أعلى بموجب الفاتورة» ،وأن منتجي النفط والغاز وصناع
البرمجيات وأشباه الموصالت «سيتأثرون أكثر من غيرهم».

وقــال المحللون« :سيكون لهذه الضريبة أكبر اآلثــار
السلبية على الشركات الكبيرة والمتنامية التي لم تصل
ً
إال مؤخرا إلى حد الدخل».
وسيكون للضريبة على إعادة شراء األسهم تأثير على
ً
شركات النفط والغاز أيضا ،وأشارت وكالة موديز إنفستورز
سيرفيس إلــى أنــه على الــرغــم مــن أن تنفيذها «مــن غير
المرجح أن يؤثر بشكل كبير على حجم عمليات إعادة شراء
ً
ً
األسهم ،إال أنها قد تكون مصدرا مهما لإليرادات الضريبية
خالل العامين المقبلين».
في حين وجدت مؤسسة الضرائب في تحليلها ،أن
ً
ً
ً
قطاع العقارات يواجه أيضا ارتفاعا حادا في الضرائب
كنسبة مــن دخ ـلــه ،وم ــع ذل ــك ،وج ــد مــركــز األب ـح ــاث أن
متوسط ضريبة دخــل الـشــركــات الفعالة فــي الــواليــات
المتحدة سيرتفع إلى  19.3في المئة عام  2023من 18.7
ً
في المئة حاليا بسبب قانون الحد من التضخم ،وهذه
زيادة هامشية إلى حد ما ،على الرغم من أنها قد تساعد

«الفدرالي» ُيصدر إرشادات للبنوك قبل
«سيلسيوس» إلقراض العمالت المشفرة
تدرس مقترحات تمويل بعد إعالن إفالسها دخول صناعة األصول المشفرة
قـ ـ ـ ــال م ـ ـحـ ــامـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة إقـ ـ ـ ــراض
ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـف ــرة «س ـي ـل ـس ـيــوس
ن ـ ـ ـتـ ـ ــورك» ،الـ ـت ــي أعـ ـلـ ـن ــت إف ــاس ـه ــا
فــي و ق ــت ســا بــق ،إن ا لـشــر كــة تلقت
ً
ع ــروض ــا م ـت ـع ــددة ل ـل ـم ـســاعــدة فــي
تمويل عملية إعادة الهيكلة.
ووفــق «بـلــومـبــرغ» ،ذكــر جوشوا
ســوس ـبــرغ مـمـثــل شــركــة الـمـحــامــاة
«كيركالند وإيليس» التي أنابت عن
«سـيـلـسـيــوس» فــي جـلـســة اسـتـمــاع
بـشــأن اإلف ــاس ،أن الـشــركــة تــدرس
مـقـتــرحــات ح ــزم الـتـمــويــل بــأشـكــال
ً
وأ حـجــام مختلفة ،متوقعا المزيد
من العروض خالل الفترة المقبلة،
دون ذ كــر تفاصيل حــول ا لـعــروض
الحالية.
وبحسب وثائق محكمة اإلفالس
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ب ـ ـن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،ت ـت ــوق ــع

« سـيـلـسـيــوس» سـيــو لــة بنحو 66.4
مليون دوالر لشهر أغسطس ،على
أن يتحول هذا إلى مستوى سالب
فــي أ كـتــو بــر ،لــذا سـتـحـتــاج الشركة
إ لــى جمع أ مــوال إضافية إذا كانت
تأمل فــي إ عــادة هيكلة أعمالها أو
بيعها وتجنب التصفية.
وتحصل معظم الشركات الكبرى
على قروض اإلفالس أو حزم تمويل
ال ـ ـمـ ــديـ ــن لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة ف ـ ــي ت ـم ــوي ــل
عملياتها أ ثـنــاء العمل على خطط
ل ـس ــداد ال ــدي ــون ،وغــال ـبــا م ــا يـكــون
المستثمرون على استعداد لتقديم
مـثــل هــذه ا ل ـقــروض مـقــا بــل مطالبة
بأصول الشركة المتعثرة في حالة
التخلف عن السداد.

أصـ ـ ـ ــدر االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي
إرشادات تنظيمية بالخطوات التي
يجب على المقرضين الذين يشرف
عـلـيـهــم ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي ات ـخــاذهــا
قبل االنخراط في صناعة األصول
المشفرة.
وق ــال االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي ،في
ب ـ ـيـ ــان ،إنـ ـ ــه يـ ـج ــب عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــات
الـمــالـيــة فــي الـبــدايــة إخـطــار الجهة
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة قـ ـب ــل االنـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراط فــي
األن ـ ـش ـ ـطـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ــالـ ـعـ ـم ــات
ال ـم ـش ـف ــرة والـ ـت ــأك ــد م ــن ام ـت ـثــال ـهــا
للقواعد.
وذكـ ــر ب ـي ــان م ـش ـتــرك م ــن مــايـكــل
ج ـي ـب ـس ــون ،م ــدي ــر ق ـس ــم اإلشـ ـ ــراف
وال ـت ـن ـظ ـي ــم فـ ــي بـ ـن ــك االح ـت ـي ــاط ــي
ال ـف ـيــدرالــي ،وإريـ ــك بـيـلـسـكــي ال ــذي
يـ ـق ــود وح ـ ـ ــدة ش ـ ـ ــؤون ال ـم ـس ـت ـه ـلــك

وا لـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،أن ق ـ ـطـ ــاع األ ص ـ ـ ــول
ً
الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة الـ ـن ــاش ــئ ي ـ ـقـ ــدم ف ــرص ــا
مـحـتـمـلــة ل ـل ـمــؤس ـســات الـمـصــرفـيــة
وعمالئها والنظام المالي العام.
ومــع ذل ــك ،أوض ــح الـبـيــان أنــه قد
تشكل األنشطة المتعلقة باألصول
ال ـم ـش ـف ــرة أيـ ـض ــا م ـخ ــاط ــر تـتـعـلــق
ب ــالـ ـس ــام ــة وح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـم ـس ـت ـه ـلــك
واالستقرار المالي.
يأتي ذ لــك في و قــت يــزداد تركيز
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة الـ ـفـ ـي ــدرالـ ـي ــة
على ا لـتــأ كــد مــن أن تقلبات العملة
المشفرة ليس لها آثار سلبية على
النظام المالي األوسع ،وفي الوقت
ن ـف ـس ــه ت ـب ـح ــث الـ ـش ــرك ــات ال ـمــال ـيــة
التقليدية عن طرق للتوسع في فئة
األصول سريعة النمو.

في إحياء المفاوضات بشأن الحد األدنــى من ضريبة
الشركات العالمية.
وأغلق المؤشران داو جونز وستاندر آند بورز 500
على ارتـفــاع أمــس األول بدعم من مكاسب ألسهم وول
مــارت وهــوم ديبوت في أعقاب نتائج وتقديرات أقوى
من المتوقع ،في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا دافعة
المؤشر ناسداك لالنخفاض.
ً
وتوقعت وول مــارت هبوطا في أرباحها للعام كله
أصغر من تقديراتها السابقة في حين تجاوزت مبيعات
هوم ديبوت الفصلية التوقعات.
وارتفع العائد على سندات الخزانة األميركية ألجل
عشرة أعوام ،وهو ما أثر سلبا على أسهم التكنولوجيا
وشركات النمو األخرى.
وبعد أن واجهت صعوبة في معظم النصف األول من
العام ،ارتدت األسهم في بورصة وول ستريت للصعود
منذ منتصف يونيو بدعم من أرباح أفضل من المتوقع
للشركات األميركية.
ويشعر المستثمرون بتفاؤل بأن مجلس االحتياطي
االتحادي يمكنه تحقيق هبوط ناعم لالقتصاد ،بينما يشدد
سياسته النقدية ويرفع أسعار الفائدة لخفض أعلى معدل
للتضخم في عقود.
وبحسب بيانات أولية ،أنهى المؤشر ستاندرد آند
ً
بورز  500القياسي جلسة التداول مرتفعا  8.64نقاط،
أو  0.20في المئة ،إلــى  4305.78نقاط في حين تراجع
المؤشر ناسداك المجمع  25.22نقطة ،أو  0.19في المئة،
ليغلق عند  13103.14نقاط.
ً
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 239.46
نقطة ،أو  0.72في المئة إلى  34151.90نقطة.
ويرى المتعاملون اآلن فرصة بنسبة  60في المئة ألن
يرفع البنك المركزي األميركي سعر الفائدة الرئيسي
ب ـم ـقــدار  50نـقـطــة أس ــاس ف ــي اجـتـمــاعــه ف ــي سبتمبر،
وفــرصــة بنسبة  40فــي المئة لــزيــادة قــدرهــا  75نقطة
أساس.
(العربية .نت)

سيجل :األسهم األميركية قد
تتراجع لقاع يونيو في حال رفع
الفائدة أعلى من %4
قال أستاذ التمويل األميركي جيرمي سيجل ،إن
سوق األسهم األميركية يتجه للصعود في النصف
الثاني من هذا العام ،لكنه قد يتراجع للمستويات
المسجلة في يونيو في حال قرر االحتياطي الفدرالي
رفع الفائدة إلى  4في المئة أو أكثر.
وأوضح األستاذ في كلية «وارتون» في تصريحات
لمحطة «سي إن بي سي»« :ربما يتبقى لنا زيادات
لـلـفــائــدة بـنـحــو  100نـقـطــة أسـ ــاس ه ــذا ال ـع ــام ،قد
تكون في إطار زيادة  50نقطة في االجتماع المقبل
ثــم زيــادتـيــن بـمـقــدار  25نقطة أس ــاس فــي نوفمبر
وديسمبر».
وكان االحتياطي الفدرالي رفع معدل الفائدة إلى
نطاق بين  2.25و 2.50في المئة ،بعد تنفيذ  4زيادات
متتالية منذ بداية العام الجاري.
وأضــاف سيجل« :نحن النــزال بحاجة لمزيد من
عمليات ًزي ــادة الـفــائــدة ،أنــا ال أطلب وقــف عمليات
الرفع حال ،لكن إذا رفع الفدرالي الفائدة إلى مستوى
 4في المئة أو  4.5في المئة ًأو  5في المئة ،أعتقد أن
أعضاء البنك سيشعرون الحقا باألسف لهذا التشدد».
وأش ــار أسـتــاذ المالية األمـيــركــي إلــى أن األجــور
في بعض قطاعات االقتصاد تتحرك إلى أعلى ،لكن
أسعار ً المنازل والتي تمثل قوة تضخمية رئيسية
ـذة فــي الهبوط ،كما أن أسـعــار السلع ال
مــؤخــرا آخ ـ ً
تشهد ارتفاعا.
ـدرالــي» قــد ال يقوم برفع
ويعتقد سيجل أن «الـفـ ً
الـفــائــدة بشكل ح ــاد ،مـشـيــرا إل ــى أن س ــوق األسهم
األمـيــركــي قــد يرتفع فــي النصف الـثــانــي مــن العام
الحالي ليظل شهر يونيو هو القاع هذا العام.

12
اقتصاد
الجنيه المصري ...مستثمرون يراهنون على خفض جديد
ةديرجلا

•
العدد  / 5108الخميس  18أغسطس 2022م  20 /املحرم 1444هـ

economy@aljarida●com

«دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» يتوقعان رفع الفائدة لسد فجوة التمويل
مصر بحاجة إلى استعادة ثقة
المستثمرين ،حيث إن صدمات
الطاقة والغذاء من الغزو
الروسي ألوكرانيا تضغط على
مواردها المالية ،ومع إغالق
أسواق رأس المال الخارجية،
تسعى الحكومة للحصول على
قرض جديد من صندوق النقد
الدولي ،الذي يفضل سعر
صرف أكثر مرونة.

أص ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــر وج ـ ـهـ ــة
رئيسية لألموال الساخنة ،بعد
تقديمها أعـلــى مـعــدالت فائدة
حقيقية في العالم ،لكن بعد 5
أش ـه ــر م ــن خ ـفــض م ـصــر قيمة
ال ـج ـن ـيــه ،ي ـق ــول الـمـسـتـثـمــرون
إن ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي سـيـحـتــاج
إلــى توفير المزيد من المرونة
ت ـخ ـفــض سـ ـع ــره أكـ ـث ــر ق ـب ــل أن
ت ـعــود ت ـلــك األمـ ـ ــوال الـســاخـنــة،
وا لـتــي سحبت نحو  20مليار
دوالر من ســوق الدين المحلي
منذ بداية هذا العام ،وفقا لما
ذكرته «بلومبرغ» ،واطلعت عليه
«العربية.نت».
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ن ـ ـفـ ــى الـ ـبـ ـن ــك
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي أن ي ـ ـ ـكـ ـ ــون هـ ـن ــاك
اح ـت ـمــال حـ ــدوث م ــوج ــة ثــانـيــة
من االنخفاض في قيمة العملة.
من جهته ،قال رئيس الديون
ال ـس ـيــاديــة ل ــأس ــواق الـنــاشـئــة
فـ ــي  abrdnفـ ــي لـ ـن ــدن إدوي ـ ــن
جــوت ـيــريــز« :إن ـه ــم بـحــاجــة إلــى
ق ـبــول الـمــزيــد مــن الـخـفــض في
قيمة العملة .لن يرغب أحد في
الدخول بتعديل غير كامل في
سوق العمالت».
وب ـ ـس ـ ـبـ ــب ت ـ ـق ـ ـلـ ــب تـ ــدف ـ ـقـ ــات
رأس ال ـم ــال ال ـعــال ـم ـيــة ،بحثت
السلطات المصرية حال بديال،
ع ـبــر االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات وال ــودائ ــع
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
باتت متشككة من االعتماد على

محافظ
عامر
طارق
استقالة
ً
«المركزي» وتعيينه مستشارا للرئيس
ذكر التلفزيون المصري الرسمي ،أمس ،أن
الرئيس عبدالفتاح السيسي عين طارق عامر
مستشارا لرئيس الجمهورية ،بعد استقالته
من منصب محافظ البنك المركزي المصري.
وك ــان «ال ـمــركــزي» الـمـصــري نفى قبل أيــام
اس ـت ـق ــال ــة ط ـ ــارق ع ــام ــر ،ت ــزام ـن ــا م ــع األن ـب ــاء
الصادرة عن إجراء تعديل وزاري.
وكشف جمال نجم ،النائب األول لمحافظ
«ال ـمــركــزي» حينها ،عــدم صحة مــا ت ــردد عن
ت ـج ــارة أس ـع ــار ال ـفــائــدة والـتــي
تعرف باسم .Carry Trade

أكثر مرونة
وم ــع ذل ــك ،ف ــإن مـصــر بحاجة
إلــى استعادة ثقة المستثمرين،
حيث إن صدمات الطاقة والغذاء
م ــن الـ ـغ ــزو الـ ــروسـ ــي ألوك ــران ـي ــا
تـضـغــط عـلــى م ــوارده ــا الـمــالـيــة،
وم ــع إغـ ــاق أس ـ ــواق رأس ال ـمــال
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ت ـس ـع ــى ال ـح ـك ــوم ــة
للحصول على قــرض جــديــد من
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي ،ال ــذي

ّ
«الوطني» يمكن عمالءه من تحديث
بياناتهم بأرقام «فيرجن موبايل»
ي ـل ـتــزم ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوطـنــي
بإثراء التجربة المصرفية لعمالئه
وتوفير أفضل الخدمات التي تلبي
احتياجاتهم وتساعدهم على إتمام
معامالتهم كافة بسرعة وسهولة.
وف ــي ذل ــك اإلط ـ ــار ،أع ـلــن البنك
تــوفـيــر إمـكــانـيــة تـحــديــث العمالء
أرق ــام الموبايل الـخــاص بهم عن
طريق برنامج خدمة الوطني عبر
الموبايل أو خــدمــة الوطني عبر
اإلنترنت باستخدام أرقام «فيرجن
موبايل» الجديدة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إضافة
«الوطني» شركة فيرجن موبايل،
التي اشترك فيها العديد من عمالء
البنك بعدما دخلت السوق الكويتي
ً
أخيرا إلى قائمة شركات االتصاالت
الموجودة في الكويت ،والتي يمكن
للعمالء تحديث بيانات الهاتف
الخاصة بهم لدى البنك من خالل
إضــافــة رقــم هاتفهم الجديد لدى
الشركة.
وي ـ ـ ـحـ ـ ــرص «الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي» ع ـلــى
ت ـ ـش ـ ـج ـ ـيـ ــع ع ـ ـم ـ ــائ ـ ــه لـ ـتـ ـح ــدي ــث
بيناتهم وتــزويــد البنك بالبريد

هالة الشعيبي

اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي وأرق ـ ـ ـ ـ ــام ال ـه ــوات ــف
ال ـجــديــدة مــن «فـيــرجــن مــوبــايــل»،
ّ
ح ـت ــى يـمـكـنـهــم ت ـس ــل ــم ال ــرس ــائ ــل
ال ـق ـص ـيــرة واإلش ـ ـعـ ــارات ال ـفــوريــة
والرسائل التسويقية التي تطلعهم
على أح ــدث الحمالت والـعــروض
الترويجية من خالل تلقي الرسائل
النصية القصيرة من البنك أينما
كانوا ،وخاصة كلمة المرور لمرة
واحدة ( ،)OTPسواء عند التسوق

أو طلب الطعام عبر اإلنترنت.
وبـهــذه المناسبة ،قــالــت مدير
إدارة ج ـ ـ ــودة الـ ـخ ــدم ــة الــرق ـم ـيــة
ف ــي «ال ــوطـ ـن ــي» ،ه ــالــة الـشـعـيـبــي:
«ن ـحــرص فــي الــوطـنــي على إث ــراء
ال ـت ـجــربــة الـمـصــرفـيــة لـعـمــائـنــا،
مــن خ ــال توفير كــل السبل التي
تسهم في تحقيق راحتهم وإتمام
معامالتهم بسرعة وسهولة في كل
ً
وقــت ومــن أي مكان اعتمادا على
قنواتنا الرقمية وريادتنا في تقديم
الخدمات المصرفية الرقمية».
وأض ــاف ــت ال ـش ـع ـي ـبــي« :نـشـهــد
ّ
زيادة مطردة في اعتماد عمالئنا
ع ـلــى الـ ـقـ ـن ــوات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة في
إتمام معامالتهم في ظل ما ّ
نقدمه
من خدمات وتحسينات مستمرة،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـ ـظـ ــروف الـصـحـيــة
الطارئة وما تفرضه من تداعيات».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام «الـ ــوط ـ ـنـ ــي»
بــالـحـفــاظ عـلــى مصلحة عمالئه
وسرية وأمن بياناتهم الشخصية،
بالتزامن مع حصولهم على أكثر
الخدمات المصرفية وحلول الدفع
ً
تطورا.

يفضل سعر صرف أكثر مرونة.
ودف ـ ـ ـعـ ـ ــت ض ـ ـغ ـ ــوط األس ـ ـع ـ ــار
ب ــال ـف ـع ــل ال ـ ـم ـ ـعـ ــدالت ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
ألسعار الفائدة في مصر إلى ما
دون الـصـفــر ،إذ فـقــدت السندات
الـمـحـلـيــة نـحــو  2ف ــي الـمـئــة هــذا
الشهر ،مما يجعلها األســوأ أداء
في األس ــواق الناشئة بعد ديون
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن ،وف ـ ـقـ ــا لـ ـم ــؤش ــرات
«بلومبرغ».
و مـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـم ـ ـق ـ ــرر أن ي ـج ـت ـم ــع
ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي ال ـ ـيـ ــوم لـبـحــث
أس ـعــار ال ـفــائــدة ،ويـتــوقــع معظم
االقـتـصــاديـيــن الــذيــن استطلعت

«بـلــومـبــرغ» آراء ه ــم أن رفــع سعر
الفائدة للمرة الثالثة هــذا العام
سيكون قرار «المركزي» اليوم.

احتياطيات قوية
وك ـتــب اسـتــراتـيـجــي األس ــواق
الناشئة في «سوسيتيه جنرال»
جيرجيلي أورموسي ،في مذكرة،
أن التسعير في سوق المشتقات
«ي ـع ـنــي أن الـمـسـتـثـمــريــن كــانــوا
ي ـس ـت ـعــدون لـتـخـفـيــض حـ ــاد في
قـيـمــة الـعـمـلــة» ف ــي اج ـت ـمــاع هــذا
األسبوع.

و ح ـ ـتـ ــى اآلن ،يـ ــو جـ ــه ا ل ـب ـن ــك
الـمــركــزي رســالــة تـهــدئــة ،إذ نفى
نــائــب الـمـحــافــظ ج ـمــال نـجــم أي
خطط إلضعاف الجنيه ،وقال إن
مصر تتمتع باحتياطيات قوية
مــن الـنـقــد األجـنـبــي ،فــي حـيــن أن
قــرارات تنظيم الــواردات ساعدت
في التغلب على فجوة الدوالر في
البالد ،حسبما ذكرت وكالة أنباء
الشرق األوسط الحكومية.
وفي مؤشر على عودة اإلقبال
على األ ص ــول المحلية ،ارتفعت
الـ ـحـ ـي ــازات األج ـن ـب ـي ــة م ــن أذون
الخزانة المصرية في يونيو للمرة

األولى منذ فبراير على األقل ،وفقا
ألحدث البيانات الرسمية.

ماذا سيفعل البنك المركزي؟
ون ـ ـظ ـ ــرا لـ ـضـ ـغ ــوط األس ـ ـعـ ــار
الـمـتــزايــدة ،مــن المرجح أن يرفع
ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي س ـع ــر ال ـف ــائ ــدة
على الودائع من  11.25في المئة
اليوم ،لجذب رأس المال األجنبي،
وترسيخ توقعات التضخم ،وفقا
ل ــ«دوي ـت ـشــه ب ـنــك» و«ســوسـيـتـيــه
جنرال».
ومع ذلك ،فاجأ البنك المركزي

م ـع ـظــم ال ـم ـت ـن ـب ـئ ـيــن فـ ــي يــون ـيــو
بــإب ـقــاء ال ـمــؤشــر ال ـق ـيــاســي دون
تغيير ،بعد أكبر زي ــادة لــه فيما
يقرب مــن نصف عقد فــي الشهر
السابق.
وقــال أدري ــان دو تــويــت ،مدير
أبحاث اقتصاد األسواق الناشئة
فــي أاليـنــس بيرنشتاين ،ومقره
لـنــدن« ،قــد يكونون قــادريــن على
اإلبـقــاء على أسعار الفائدة دون
ت ـغ ـي ـيــر ،ل ـك ـن ـنــي ال أع ـت ـق ــد أن ـهــم
سيكونون قادرين على التمسك
بالعملة أيضا».
(العربية.نت)

«المتحد» يعلن فائزي السحب «وربة» يدشن بطولة فانتسي الخاصة
األسبوعي لـ «الحصاد»
بالدوري اإلنكليزي لكرة القدم

أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك
األهلي المتحد ،أمس،
ال ـس ـحــب األس ـبــوعــي
على جوائز الحصاد
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ،ح ـس ــاب
السحب على الجوائز
اإل س ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــي األول
فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،الـ ــذي
ي ـن ـفــرد بــال ـعــديــد من
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزات ،وم ـن ـهــا
أنـ ـ ــه أب ـ ـسـ ــط وأسـ ـه ــل
برنامج ادخــار ،فضال عن ميزة فتح الحساب عبر االنترنت بكل
سهولة ويسر مع ميزة اإليداع الفوري في الحساب.
وأسفر السحب عن حصول  10من العمالء على  1000دينار لكل
منهم ،وهم :عامر محمد الدخيل ،وهويدا حسين زعتر ،وسالمة
سعد العنزي ،ونجاة عبدالله اشكناني ،وموسى مبارك العبيدان،
وعادل سعد الصالحات ،وانتصار عبدالعزيز علي ،وحمادة حامد
محمد ،وعبدالله نجم الدهيش ،ومحمد عبدالمحسن الموسى.
ّ
ويقدم حساب الحصاد اإلسالمي في باقته الجديدة مجموعة
أوس ــع مــن الـمــزايــا ،حيث يحظى الــرابـحــون مــن عـمــاء «المتحد»
بجائزة شهرية بـ  100ألف دينار ،إضافة إلى  10جوائز أسبوعية
بـ  1000دينار لكل جائزة .وتبقي الجوائز ربع السنوية الكبري بـ
 250ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العمالء ،حيث
ّ
تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر ،وفضال عن هذه الباقة
ً
من الجوائز الجذابة ،هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس
عقد الوكالة ،وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد اإلسالمي.

ف ــي إط ــار الـمـنــافـســة ال ــدوريــة
ال ـخــاصــة بـصـفـحــات ب ـنــك ورب ــة
ع ـبــر م ـن ـصــات م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي ،ومن باب المسؤولية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،دشـ ــن ب ـن ــك ورب ــة
بطولة فانتسي الخاصة بالدوري
اإلنـكـلـيــزي لـكــرة ال ـقــدم ،بجوائز
إجمالية أكثر من  3000د.ك على
مدار الموسم الذي ينتهي في 28
مايو  ،2023وشهدت األيام األولى
تسجيل أكثر من  8000متسابق
في البطولة التنافسية الخاصة
ب ـتــوق ـعــات ال ـم ـب ــاري ــات ،وأف ـضــل
الــاعـبـيــن فــي ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز،
حيث تعتبر «فانتسي» من أكثر
المسابقات إقـبــاال بالكويت في
اآلونة األخيرة.
وقـ ــال مــديــر ق ـطــاع الـتـســويــق
واالتـ ـص ــال ال ـمــؤس ـســي ف ــي بنك
وربة أيمن المطيري« :إننا نسعى
من خالل هذه البطولة إلى توفير
التنافس النزيه والمتعة الكروية
بين متابعي الــدوري اإلنكليزي
لكرة القدم من عمالئنا» ،متابعا:
«إن ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة تـفــوق

«هيئة األسواق» تنشر قائمة بالجهات
غير المرخصة في منظمة األيسكو
من منطلق التزام هيئة أسواق المال بتوفير نظام إشرافي
ورقابي داعــم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية ،وحرصها
على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة ،ومواكبة أفضل
الممارسات الدولية ،وتوفير الحماية للمتعاملين في نشاط
األوراق الـمــالـيــة وتقليل األخ ـطــار النمطية وتــوعـيــة جمهور
المتعاملين بالمخاطر في هذا المجال ،قامت الهيئة بإضافة
رابط عبر موقعها اإللكتروني لصفحة منظمة األيسكو ،يتضمن
قائمة بالجهات غير المرخصة والمحظور التعامل معها على
المستوى الــدولــي( ،فــي ال ــدول األع ـضــاء) تحت مسمى بوابة
تنبيهات المستثمر ( ،)Invester Alerts Portalوالتي قامت الدول
األعضاء بتزويدها للمنظمة ،تأكيدا لمبدأ التعاون المشترك
وتضافر الجهود الدولية للتقليل من مخاطر االستثمار في
التعامل مع الجهات غير المرخص لها بمزاولة أنشطة األوراق
المالية علي النطاق الدولي.

تـقــدم الـمـحــافــظ ط ــارق عــامــر باستقالته من
منصبه ،مؤكدا أن فترة توليه منصبه تنتهي
في نوفمبر من العام المقبل.
وكـ ــانـ ــت ش ــائـ ـع ــات ك ـث ـي ــرة تـ ـ ـ ــرددت تـفـيــد
باستقالة طارق عامر ،واقتراب تعيين الدكتور
هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.
وعين عامر محافظا للبنك المركزي منذ 27
نوفمبر  ،2015بعد استقالة المحافظ السابق
هشام رامز من منصبه.

وتأتي هذه الخطوة استكماال لجهود الهيئة الحثيثة في
محاربة كل الممارسات غير المشروعة للجهات غير المرخصة
على المستويين المحلي والــدولــي فــي آن مـعــا ،حيث تعمل
الهيئة وبشكل مستمر على التصدي لمثل هذه الممارسات عبر
حمالتها التوعوية والتثقيفية لجمهور المتعاملين ،وكذلك عبر
تخصيص صفحة محدثة بشكل دوري في موقعها اإللكتروني،
تضم قائمة بالجهات غير المرخص لها ،في الكويت وفي جميع
الدول االعضاء بمنظمة األيسكو.
وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة تتخذ كل اإلجراءات القانونية
لكل ما يتم رصــده من ممارسات غير مشروعة أو سلوكيات
مخالفة للقانون أو الالئحة التنفيذية.
فضال عــن ذلــك فــإن الهيئة حــريـصــة ،وعـبــر عضويتها في
منظمة األيسكو ،على أن تكون فاعلة في اإلسهام بكل ما من
شأنه تحقيق مبدأ النزاهة وضمان االلتزام بالعمل وفق اللوائح

أيمن المطيري

 3000د.ك ،حيث سيحصل الفائز
األول م ــع ن ـهــايــة ال ـم ــوس ــم على
مبلغ  1000د.ك ،بينما سيحصل
صاحب المركز الثاني على 600
د.ك ،وال ـمــركــز الـثــالــث عـلــى 400
د.ك ،إض ــاف ــة إل ــى ســاعــة apple
 watchشهريا لصاحب المركز
األول في الشهر».
وأضاف المطيري أن التسجيل
للبطولة والمنافسة مفتوح حتى

 20أغـسـطــس مــن خ ــال تحميل
تطبيق «فانتسي» وإضافة الرمز
ً
ال ـخــاص بـبـنــك وربـ ــة ،عـلـمــا بــأن
المنافسة متاحة للجميع ،مؤكدا
أن النتائج ستكون بشكل دوري
عـبــر مـنـصــات الـبـنــك ف ــي مــواقــع
التواصل االجتماعي ،كما ستقام
جـ ــوائـ ــز دوريـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى م ــراف ـق ــة
لـلـبـطــولــة لتشجيع الـمـشــاركـيــن
على مواصلة التحدي حتى نهاية
الموسم الكروي.
يذكر أن بنك وربة يقيم العديد
من المسابقات والتحديات عبر
م ـن ـصــاتــه ف ــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجـتـمــاعــي ،بـهــدف تعزيز روح
المنافسة بين المتابعين ،السيما
عشاق البطوالت الكروية ،إضافة
إلى تحديات أخــرى عبر تطبيق
 ،Fayezومنها توقع نتائج أفضل
ال ـم ـبــاريــات ال ـكــرويــة أسـبــوعـيــا،
عـلـمــا أن تـطـبـيــق  Fayezيعنى
باالهتمام بالرياضة أيضا ،من
خ ــال ريــاضــة الـمـشــي ومتابعة
التفاصيل اليومية واألسبوعية
والشهرية.

األرجنتين تواصل خفض دعم المرافق
مع استمرار محادثات صندوق النقد

والـقــوانـيــن عـلــى ه ــدي مــن ال ـمــادة الـثــالـثــة مــن قــانــون الهيئة،
وتقديم المساعدة وتبادل المعلومات بما يسهم في تحقيق
مبادئ المنظمة ،وتعي مسؤوليتها في اإلبــاغ عن الجهات
ذات الممارسات المخالفة ،وعليه فقد قامت بضم أسماء هذه
الجهات لقائمة المنظمة لتكون مرجعا للمتعاملين في مجال
أنشطة األوراق المالية على نطاق دولي.
فــي هــذا ال ـصــدد ،تــؤكــد هيئة أس ــواق الـمــال أنـهــا تعمل مع
الجهات النظيرة في المنظمة من الدول األعضاء لالرتقاء بالدور
الــرقــابــي والتشريعي لتحقيق الغاية مــن هــذه الصفحة ،بما
يخدم االقتصاد الوطني بصفة خاصة والدولي بصفة عامة،
لذلك تهيب الهيئة بالمتعاملين فــي أنشطة األوراق المالية
قبل التعامل مع أي جهة مقدمة للخدمة زيــارة موقع الهيئة،
لالطالع على مــدى ورود تلك الجهة ضمن قائمة األشخاص
غير المرخصة على النطاق المحلي أو الدولي.

ُ
ً
تـمـضــي األرج ـن ـت ـيــن ق ــدم ــا ف ــي خفض
الدعم على خدمات المرافق ،في محاولة
لالمتثال لبرنامجها البالغ  44مليار دوالر
مع صندوق النقد الدولي ،رغم التداعيات
السياسية المحتملة لهذا القرار.
ً
ووفـ ـق ــا ل ــوزي ــر ال ـخ ــزان ــة راؤول ري ـغــو،
الذي تحدث إلى جانب مسؤولين آخرين
في مؤتمر صحافي نقلته «بلومبرغ» ،من
المرجح أن يوفر خفض الدعم إنفاقا ماليا
بما يعادل  0.5في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي للعام المقبل.
وت ـ ـ ـهـ ـ ــدف ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة إلـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــرض أكـ ـب ــر
زي ــادات فواتير الغاز والكهرباء والمياه
عـلــى أص ـح ــاب ال ــدخ ــل الـمــرتـفــع وحـمــايــة
المستخدمين ذوي ا لــد خــل المنخفض،
كما تطلب الحكومة من المواطنين تقنين

استخدامهم للطاقة في المنزل.
وبالطبع ال يحظى خفض دعم الطاقة
بشعبية كبيرة داخل البالد ،إذ إن التاريخ
الطويل في األرجنتين من ارتفاع أسعار
المرافق التي غذت التضخم المرتفع يجعل
ً
الموضوع مكلفا من الناحية السياسية.
وخ ـســرت الـحـكــومــة الـســابـقــة للرئيس
ً
ماوريسيو ماكري انتخابات  2019جزئيا،
بسبب الزيادات الحادة في أسعار فواتير
الغاز والكهرباء والمياه لالمتثال التفاقها
مع صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت،
ما يزيد مخاوف إمكانية تفاقم التوترات
الـجـيــوسـيــاسـيــة بـسـبــب ت ـلــك اإلجـ ـ ــراءات
األخيرة.

ُ
«زين» تستضيف المناظرة الطالبية لمبادرة «الكويت تبرمج»

اس ـت ـض ــاف ــت ش ــرك ــة زيـ ــن فـعــالـيــة
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاظ ـ ــرة ال ـ ـطـ ــاب ـ ـيـ ــة ل ـ ـم ـ ـبـ ــادرة
ُ
«ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ت ـ ـ ـبـ ـ ــرمـ ـ ــج» ف ـ ـ ــي مـ ـق ــره ــا
الرئيسي بالشويخ ،ضمن شراكتها
االستراتيجية للمبادرة التي تنظمها
أكــادي ـم ـيــة  CODEDل ـل ـمــرة الـثــانـيــة
لطالب وطالبات المدارس الثانوية،
بهدف المساهمة في خلق جيل جديد
من المبرمجين الكويتيين الشباب.
وت ــرتـ ـك ــز الـ ـع ــدي ــد مـ ــن م ـ ـبـ ــادرات
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة زيـ ـ ـ ــن ل ــاسـ ـت ــدام ــة
بـشـكــل كـبـيــر ح ــول قـطــاعــي الـشـبــاب
وال ـت ـع ـل ـي ــم ،ح ـي ــث ي ـت ـجــه مـسـتـقـبــل
االقتصاد والتعليم بشكل متسارع
نحو المجاالت الرقمية في السنوات
األخيرة ،ولهذا فقد وضعت الشركة
تطوير المهارات البرمجية والرقمية
لــدى الشباب على رأس أولوياتها،
ح ــرص ــا مـنـهــا ع ـلــى ال ـم ـســاه ـمــة في
تسليح الجيل الـقــادم مــن الـكـفــاء ات
المحلية بــالـمـهــارات الــرقـمـيــة التي

تتطلبها أسواق العمل الحديثة.
وشهدت فعالية المناظرة الطالبية
التي استضافتها «زيــن» ،في مقرها
الرئيسي ،مشاركة نخبة من الطالب
والـطــالـبــات المشاركين فــي مـبــادرة
ُ
«الكويت تبرمج» ،بحيث تم تقسيمهم
إلى فرق قدم كل منها مبادئ ومناهج
مختلفة في مجاالت لغات البرمجة،
مــع إعطائهم الــوقــت الكافي للبحث
عــن المعلومات واإلع ــداد للمناظرة
لـتــدعـيــم مــوقـفـهــم ،وال ـح ـصــول على
تــأيـيــد أو م ـعــارضــة الـجـمـهــور أم ــام
الفرق األخرى.
وتفخر «زي ــن» بأنها إح ــدى أبــرز
الشركاء االستراتيجيين ألكاديمية
 CODEDعلى مدار السنوات األخيرة،
وهو ما أسهم في تخريج المئات من
التقنيين والمبرمجين الشباب إلى
السوق المحلي ،حيث تجدد الشركة
تـعــاونـهــا الـمـسـتـمــر مــع األكــاديـمـيــة
بهدف المساهمة في خلق جيل جديد

من المبرمجين الكويتيين.
وأطلقت أكاديمية  CODEDمبادرة
«ال ـك ــوي ــت ت ـب ــرم ــج» ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة،
وه ــي تعتبر األول ــى مــن نــوعـهــا في
ال ـ ـبـ ــاد ،وتـ ـه ــدف إل ـ ــى إنـ ـش ــاء جـيــل
متقدم في المجال التقني ،من خالل
إت ــاح ــة ال ـف ــرص ــة ل ـط ــاب وط ــال ـب ــات
المرحلة الثانوية الكتساب المهارات
البرمجية في أربعة مسارات مثمرة،
وه ـ ــي ت ـط ــوي ــر ت ـط ـب ـي ـق ــات اآليـ ـف ــون
وت ـط ـب ـي ـق ــات األنـ ـ ــدرويـ ـ ــد وتـصـمـيــم
المواقع وبناء األلعاب.
وتستقبل المبادرة طالب وطالبات
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ــوي ــة م ــن الـ ـم ــدارس
ال ـح ـكــوم ـيــة والـ ـخ ــاص ــة م ــن ال ـصــف
ال ـتــاســع إل ــى ال ـثــانــي عـشــر لــأعـمــار
مــن  14إل ــى  17سـنــة ،حـيــث يستمر
البرنامج المجاني على مــدار ستة
أسابيع ،يتعلم الطالب مــن خاللها
مــا يكفيه مــن ال ـم ـهــارات األســاسـيــة
ليتمكن من بناء مشروعه الخاص.

مسؤولو «زين» يتوسطون الطلبة
وتـسـعــى «زي ــن» مــن خــال دعمها
لهذه المبادرة المتميزة إلى توفير
البيئة التعليمية المناسبة للطالب
والـطــالـبــات فــي الـكــويــت ،الحتضان
طــاقــات ـهــم وم ــواه ـب ـه ــم ،وت ــزوي ــده ــم

بالمهارات الحديثة الالزمة لتأهيلهم
لـ ـسـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،وت ـح ـف ـي ــز اإلبـ ـ ـ ــداع
التكنولوجي في نفوسهم ،لقناعتها
الشديدة بأهمية الــدور الــذي تلعبه
الـتـكـنــولــوجـيــا ف ــي ب ـنــاء المستقبل

والنهوض باالقتصاد الوطني.
وتــؤكــد الـشــركــة اهـتـمــامـهــا بدعم
ومساندة الجهات التي تقدم البيئة
المناسبة لألجيال القادمة وفق أعلى
المعايير العالمية ،حيث لــن تدخر

جـهــدا فــي تقديم الـمـســانــدة والــدعــم
لـكــل جـهــة تملك فـكــرة ورؤي ــة تتسم
بـنــواحــي اإلبـ ــداع وت ـخــدم المجتمع
وتسهم في رفعة الوطن.

«عزيزي كورت» للمنافسة على األوسكار
ضمن قائمة تضم  9أفالم ألمانية مرشحة للسباق
ان ـضــم فـيـلــم «ع ــزي ــزي ك ــورت»،
وهو أحدث فيلم للممثل والمنتج
األل ـمــانــي الـكـبـيــر تـيــل شـفــايـجــر،
إل ــى مـجـمــوعــة األف ــام األلـمــانـيــة
التي ستدخل سباق األوسكار.
و يـحـكــي هــذا الفيلم ا لـمــأ خــوذ
ع ـ ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــة األفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل م ـب ـي ـع ــا
«كورت» للمؤلفة األلمانية ساراه
كــو تـنــر ،عــن عائلة شــا بــة ويلعب
شفايجر أحد األدوار الرئيسية،
ك ـمــا ت ـش ــارك ــه ال ـب ـطــولــة الـنـجـمــة
م ـ ـ ــاري ب ـ ـ ــورش ـ ـ ــارد ،والـ ـفـ ـن ــان ــون
فــرا نــز يـسـكــا مــا تـشـيـنــز ،واميليو
سـ ـك ــراي ــا ،وب ـي ـت ــر س ـي ـمــون ـش ـيــك،
وألكسندر يوفانوفيتش ،وهاينر
لوترباخ.
وي ــأت ــي الـفـيـلــم ض ـمــن  9أف ــام
اخـ ـت ــارتـ ـه ــا ال ـه ـي ـئ ــة ال ـم ـس ــؤول ــة
ع ــن تـمـثـيــل الـفـيـلــم األل ـمــانــي في
الخارج ،لتكون األفالم األلمانية
الـ ـم ــرشـ ـح ــة لـ ـج ــائ ــزة األوس ـ ـكـ ــار
ألف ـضــل فـيـلــم أجـنـبــي فــي مــارس
المقبل.
ومـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر اإلع ـ ـ ـ ــان فــي
ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل عـ ـ ــن ق ــائ ـم ــة
مـ ـصـ ـغ ــرة تـ ـض ــم  15ف ـي ـل ـم ــا مــن
كــل األف ــام الــدول ـيــة الـمـتـنــافـســة،
وسيتم اختيار  5أ فــام فقط من
هذه القائمة لترشيحها لجائزة
أوس ـ ـكـ ــار ألفـ ـض ــل ف ـي ـل ــم أج ـن ـبــي
فــي حفل تــوز يــع ا لـجــوا ئــز بلوس
أنجلس في مارس المقبل.
وإض ــاف ــة إلـ ــى ك ــون ــه م ــن أك ـثــر
األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء شـ ـ ـه ـ ــرة فـ ـ ــي صـ ـن ــاع ــة
الـفـيـلــم األل ـم ــان ــي ،ف ــإن شـفــايـجــر
شارك أيضا في العديد من أفالم
هوليوود ومن بينها فيلم «أوغاد
م ـج ـهــولــون» لـلـمـخــرج كــويـنـتـيــن
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إيزرا ميلر يعاني مشكالت نفسية
أعلن إي ــزرا ميلر ،نجم فيلم
األبـ ـط ــال ال ـخ ــارق ـي ــن المنتظر
«ذي فالش» ،أنه يعاني مشاكل
ذهنية ،وبدأ العالج بعد توقيفه
مرات عدة من الشرطة.
وقــال الفنان« :بعد أن مررت
ً
أخيرا بفترة أزمة شديدة ،أدرك
اآلن أني أعاني مشاكل نفسية
مـعـقــدة ،وبـ ــدأت فــي الخضوع
للعالج».
ُّ
ً
واتهم ًميلر « 29عاما» ،الذي
أدى سابقا شخصية «فــاش»
في إنتاجات كبيرة عدة ،بينها
«جاستيس ليغ» ،بالسطو في
أوائــل أغسطس في فيرمونت،
وبــاإلخــال بالنظام الـعــام إثر
توقيفه مرتين في هاواي.
وأضاف ميلر «أريد أن أعتذر
ألي شخص قــد يـكــون قلقا أو
منزعجا مــن سلوكي السابق،
وأريد العودة إلى فترة صحية
وآمنة ومنتجة».
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن ه ـ ــذه

تيل شفايجر في مشهد من الفيلم
تارانتينو.
من ناحيتها ،أعلنت أكاديمية
األو س ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار أن م ـ ــو ع ـ ــد ا ل ـ ـ ـ ــدورة
الـمـقـبـلــة ال ـ ـ  95م ــن ح ـفــل تــوزيــع
ج ــوا ئ ــز األو س ـ ـكـ ــار لـ ـع ــام ،2023
س ـي ـق ــام ف ــي  12م ـ ــارس م ــن ع ــام
.2023
وبـ ــذلـ ــك س ـت ـك ــون ت ـل ــك ال ـس ـنــة
الثانية على ا لـتــوا لــي ا لـتــي تقام
فيها جــوا ئــز األو سـكــار فــي شهر
مارس.
وسـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــم ب ـ ـ ــث حـ ـ ـف ـ ــل ت ـ ــوزي ـ ــع
ال ـج ــوائ ــز ع ـلــى ال ـه ــواء م ـبــاشــرة،
على قناة شبكة  ABCاألميركية
ف ــي أ ك ـث ــر م ــن  200مـنـطـقــة حــول
الـ ـع ــال ــم ،م ــن مـ ـس ــرح دولـ ـب ــي فــي
هوليوود بلوس أنجلس.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ت ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــر ع ــالـ ـمـ ـي ــة
أن ا ل ـ ـمـ ــو عـ ــد ا لـ ـنـ ـه ــا ئ ــي ل ـت ـق ــد ي ــم
ف ـئ ــات ال ــدخ ــول ال ـع ــام ــة ل ـجــوائــز
األو سـكــار  2023هــو  15نوفمبر
مــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،وم ــن الـمـقــرر
بـ ــدء ال ـت ـص ــوي ــت األولـ ـ ــي ف ــي 12

إيزرا ميلر
المحطات الجدلية ،أكدت شركة
ً
وارن ـ ــر ب ـ ـ ــراذرز ،أخـ ـي ــرا ،نيتها
طـ ـ ــرح ف ـي ـل ــم «ذي فـ ـ ـ ــاش» فــي
موعد المقرر الصيف المقبل،
بعد انـتـهــاء التصوير مؤخرا
بميزانية  200مليون دوالر.
(أ ف ب)

آر .كيلي أمام محكمة شيكاغو

مشهد من الفيلم

نجمة تكريمية لنيبسي هاسل
على رصيف الشهرة

دي ـس ـم ـبــر ،ع ـلــى أن ي ـك ــون إع ــان
ا لـ ـق ــوا ئ ــم ا لـ ـقـ ـصـ ـي ــرة فـ ــي  21مــن
الشهر عينه.
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى
الترشيحات فسيكون في الفترة
مـ ــا ب ـي ــن  12إ ل ـ ــى  17ي ـن ــا ي ــر مــن
عـ ــام  ،2023ع ـلــى أن ي ـتــم إ ع ــان
الترشيحات في  24يناير،2023
مع إ جــراء اال قـتــراع النهائي بين
 2و 7مارس .2023
ووا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس إدارة
األكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـعـ ــديـ ــات
بخصوص جوائز األو سـكــار في
ا ل ــدورة ا لـمـقـبـلــة ،تشمل تحديث
ُ
ل ــوائ ــح األك ــادي ـم ـي ــة ال ـت ــي تـمـلــي
ك ـيــف يـمـكــن ل ـل ـشــركــات واألف ـ ــراد
تسويق أ فــام وإنجازات أعضاء
األكاديمية.
وأصبح ُيسمح اآلن للشركات
واأل ف ــراد ،في ظل ظــروف معينة،
ب ــإرس ــال روابـ ـ ــط رق ـم ـيــة ل ـل ـمــواد
مـ ـب ــاش ــرة إل ـ ــى ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ،وم ــع
ذل ـ ــك ،ق ــد ال ت ـح ـت ــوي مـلـخـصــات
األف ـ ـ ــام ع ـل ــى اع ـ ـت ـ ـمـ ــادات ،حـيــث
س ـي ـك ــون لـ ـش ــرك ــات األف ـ ـ ــام اآلن
خ ـي ــار تـضـمـيــن االع ـت ـم ــادات فــي
غــرفــة ال ـعــرض بــاألكــاديـمـيــة قبل
الترشيحات.
وش ـم ـل ــت الـ ـتـ ـع ــدي ــات ،إع ـ ــادة
تسمية جوائز األوسكار ألفضل
«ف ـ ـي ـ ـلـ ــم وث ـ ــائـ ـ ـق ـ ــي» و«مـ ـ ــوضـ ـ ــوع
و ثــا ئـقــي قـصـيــر» ،بحيث تصبح
أفـ ـض ــل «ف ـي ـل ــم وث ــائـ ـق ــي ط ــوي ــل»
وأف ـض ــل «ف ـي ـلــم وثــائ ـقــي قـصـيــر»
ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،ك ـم ــا تـ ــم ات ـخ ــاذ
قــرار بمنع تقديم أكثر مــن ثالث
أ غـنـيــات مــن نـفــس ا لـفـيـلــم للنظر
فيها في فئة أفضل أغنية أصلية.
(د ب أ)

ماري بورشارد

هوالند يهجر السوشيال ميديا
ً
حفاظا على صحته «العقلية»

رحيل الفنانين وولفغانغ
بيترسن ونيكوالس إيفانز

آر .كيلي
ُ
َيمثل نجم موسيقى «آر أند
ً
بي» األميركي آر .كيلي مجددا
هذا األسبوع أمام محكمة في
شيكاغو؛ للنظر في اتهامات
وجـهــت إلـيــه بــارتـكــاب جرائم
ٍّ
تعد.
وب ــدأت أم ــس األول عملية
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار هـ ـيـ ـئ ــة ال ـم ـح ـل ـف ـيــن
ل ـهــذه الـمـحــاكـمــة بـعــد الـ ُـحـكــم
على كيلي في يونيو الفائت
بالسجن  30عاما فــي قضية
م ـم ــاث ـل ــة .وت ـن ـظ ــر ال ـم ـح ـك ـمــة
ب ـش ـي ـكــاغــو فـ ــي ت ـه ــم وج ـهــت
إل ـي ــه ب ـعــرق ـلــة س ـيــر ال ـع ــدال ــة،
واسـتـغــال األط ـفــال فــي مــواد
فاضحة ،وبنشاط غير قانوني
ُّ
مــع قــاصــر .وات ـهــم كيلي بأنه
أقـ ــدم م ــع اث ـن ـيــن م ــن شــركــائــه

السابقين على تعطيل مسار
محاكمته المتعلقة باستغالل
األط ـفــال ع ــام  2008مــن خــال
دفعه إحدى الضحايا بواسطة
الـتـهــديــد وال ــرش ــوة إل ــى عــدم
اإلدالء ب ـش ـه ــادت ـه ــا .وب ــرأت ــه
ه ـي ـئــة الـمـحـلـفـيــن ف ــي نـهــايــة
المحاكمة يومها.
ُ
واع ــت ـب ــرت إدان ـ ــة آر .كيلي
في نيويورك محطة رئيسية
فــي حــركــة «مــي ت ــو» ،إذ كانت
المرة األولى التي يكون فيها
أغـلـبـيــة الـمــدعـيــن مــن النساء
ال ـ ـسـ ــوداوات ب ـمــواج ـهــة فـنــان
أس ـ ــود ،وي ــواج ــه كـيـلــي كــذلــك
دعـ ــاوى مـمــاثـلــة فــي واليـتـيــن
أخريين.
(أ ف ب)

نيبسي هاسل

توم هوالند

بيترسن وبراد بيت

ُ
ـصـصــت نجمة تكريمية عـلــى رصـيــف الـفــن وا ُل ـش ـهــرة في
خـ ِ
هوليوود لمغني الراب الراحل نيبسي هاسل الذي قتل بإطالق
نار في لوس أنجلس.
ّ
ً
وكان هاسل ينتمي إلى أوساط العصابات لكنه تحول ناشطا
ً
ً
مجتمعيا ،وظل محسوبا على عالم العصابات الــذي نشأ فيه،
ّ
وكان يبلغ الـ  33لدى مقتله ،وأثار مصرعه قبل  3سنوات جراء
ً
ً
تعرضه لوابل من الرصاص حزنا عارما.
وأدرجت نجمة هاسل على رصيف المشاهير في التاريخ الذي
كان ليصادف عيد مولده السابع والثالثين .ونشأ هاسل في حي
ً
كرينشو في ّ لوس أنجلس ،وأقــام فيه متجرا لشركته «ماراثون
كلوذينغ» وفر من خالله فرص عمل .وحصل هاسل بعد وفاته
 2020ألفضل أداء راب عن «راكس إن
على جائزتي «غرامي» عام
ّ
(أ ف ب)
ذي ميدل» وألفضل أداء راب مغنى عن «هاير».

رحل الفنان المخرج األلماني وولفغانغ بيترسن ،الذي حقق شهرة
عالمية بأفالم عدة بينها «داس بوت» و «آوت بريك» و «إير فورس وان»،
ً
و«تروي» عن  81عاما جراء مضاعفات إصابته بسرطان البنكرياس.
وف ــارق بيترسن الـحـيــاة ،وال ــذي ش ــارك فــي أعـمــالــه نـجــوم كـبــار في
هوليوود ،بينهم كلينت إيستوود وداستن هوفمان وجــورج كلوني
وهاريسون فورد وبــراد بيت خالل مسيرة استمرت  5عقود ،وترشح
عنها لجوائز األوسكار.
كما توفي الفنان الروائي البريطاني نيكوالس إيفانز عن  72سنة
نتيجة نوبة قلبية ،والمشهور بروايته «ذي هورس ويسبرر» التي سبق
ً
أن تصدرت الئحة الكتب األكثر مبيعا إذ بيعت  15مليون نسخة منها
في مختلف انحاء العالم.
وتم تحويل الرواية إلى عمل سينمائي بطولة سكارليت جوهانسون
وكريستين سكوت توماس ُ
ورشح الفيلم لجوائز األوسكار( .أ ف ب)

قال الممثل البريطاني توم هوالند إنه سيبتعد عن وسائل التواصل
االجتماعي بسبب ضررها على حالته العقلية.
ً
ج ــاء ذل ــك خ ــال عـ ــودة قـصـيــرة جـ ــدا لـنـجــم «س ـب ــاي ــدر مـ ــان» إلــى
«إن ـس ـت ـغ ــرام» لـيــوضــح سـبــب ع ــدم نـشــاطــه عـلــى وس ــائ ــل الـتــواصــل
ً
االجتماعي منذ مطلع يوليو ،مشيرا إلــى أنــه لــن ينشر الكثير من
ً
المحتوى كما اعتاد سابقا ،بحسب صحيفة «لوس أنجلس تايمز».
وقال هوالند في فيديو قصير« :لقد أخذت استراحة من السوشيال
ميديا من أجل صحتي العقلية ألنني أجد أن «إنستغرام» و»تويتر»
يبالغان في التحفيز ،إنني أنشغل وأتدهور عندما أقرأ أشياء عني
ً
عبر اإلنترنت وذلك ضار جدا بحالتي العقلية .لذلك قررت أن أتراجع
ً
خطوة إلى الوراء وأحذف (إنستغرام)» .ومؤخرا ابتعد هوالند نسبيا
عن «تويتر» و «إنستغرام» ،إال أنه شارك بالمحتوى المدعوم للعالمات
(د ب أ)
التجارية الفاخرة ،مثل «بورشه» و»برادا».

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
مهنيا :تـمــر بـصـعــوبــات كـثـيــرة ينبغي
مواجهتها بالحكمة والثبات والموقف
الرزين.
عاطفيا :هل تعلم أن غيرتك العمياء سوف
تسبب شرخا عميقا في حياتكما؟
اجتماعيا :صديقك هو من يستر عورتك
ذم بك.
ويمنع كل ٍ
رقم الحظ10 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
مهنيا :لــديــك ق ــدرة كبيرة على إقناع
المسؤولين بأفكارك فاعتمد األسلوب
الالئق.
عاطفيا :يعبئ الشوق قلبك من شدة
الحب علما أن الحبيب ليس ببعيد.
اجتماعيا :ينتظر مـعــارفــك الجلوس
معك ليستمعوا منك أحدث األخبار.
رقم الحظ34 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

مهنيا :يبشرك برجك بعملية استثمارية
تدر عليك ربحا إن اشتركت فيها.
عاطفيا :ساند شريك عمرك في كل ما يمر
به من مصاعب فيقوى.
اجتماعيا :الفراغ في حياتك قد يؤدي إلى
الفساد فامأله بما يفيد.
رقم الحظ28 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

مهنيا :ش ــارك فــريــق العمل فــي تحسين
األداء إلنتاج أفضل.
عــاطـفـيــا :خـفــف مــن ذك ــر الحبيب فــي كل
حديث ومع كل صديق.
اجتماعيا :شهرتك ميزة تجعلك معروفا
بين أفراد مجتمعك فحافظ عليها.
رقم الحظ8 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
مهنيا :المهارة في عملك هي التي تغنيك
وترفعك إلى مرتبة أفضل.
عاطفيا :استحوذ على ثقة الشريك بك من
خالل مصارحته بكل أمر.
اجتماعيا :ال تنقاد وراء غريزتك سريعا
وتمهل قبل أن تتصرف.
رقم الحظ13 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

مـهـنـيــا :الـخـمــول قــد يـصـبــح ع ــادة لديك
فسارع إلى تصويب مسارك المهني.
عاطفيا :فؤادك ال يشفى غليله فأنت واقع
في الغرام حتى أذنيك.
اجـتـمــاعـيــا :ات ـ ِـق ش ـ َـر بـعــض مــن أحسنت
إليهم فكم من جاحد لك ال تعرفه.
رقم الحظ17 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

مهنيا :خير زمالئك من يدلك على خطئك قبل
أن تدفع ثمنه.
عاطفيا :تجتمع بوجه من الطرف اآلخر كانت
لك معه شبه عالقة عاطفية.
اجتماعيا :مــن جــار على أهله ولــم يكرمهم
جارت عليه شيخوخته الحقا.
رقم الحظ16 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
مهنيا :احــذر من فرض رأيــك على الزمالء
فتأتي النتيجة غير ما تتوقع.
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـش ـك ــو حـ ـب ــك إل ـ ــى ال ـص ــدي ــق
فينصحك بعكس ما تتمناه.
اجتماعيا :إذا اشتريت ما ال تحتاج إليه
فستبيع يوما ما تحتاج إليه.
رقم الحظ36 :

األسد

العذراء

 23يوليو  22 -أغسطس

 23أغسطس  22 -سبتمبر

مهنيا :أنت شاب ودائم العطاء ما دمت
مؤمنا وواثقا بنفسك ومواهبك.
عاطفيا :يعبر الحبيب لك بغضب عن
غيرتك الهدامة لكنك ال تصغي.
اجتماعيا :ولو كانت المصاعب تؤلمك
لكنك تعرف بها عدوك من صديقك.
رقم الحظ34 :

مهنيا :قبل اتخاذ أي قرار في عملك راجع
كل األمور التي تحيط به.
عاطفيا :صارح الحبيب بحقيقة مشاعرك
فربما يشعر تجاهك باألمر نفسه.
اجتماعيا :الشراهة في الطعام تبعث الكسل
في الجسم فكن معتدال.
رقم الحظ41 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
مهنيا :عليك االبتعاد عن األسباب التي
ترى أنها تؤثر على طريقة عملك.
عــاطـفـيــا :تـكــابــد ال ـشــوق فــي ب ـعــادك عن
الحبيب وتنتظر موعد اللقاء.
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :م ـع ـن ــوي ــات ــك كـ ـم ــوج بـحــر
مضطرب فابحث عن الهدوء بالخروج
من بيتك.
رقم الحظ24 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
مهنيا :حاول خلق عمل أو االنتقال إلى عمل
آخر يتناسب مع تطلعاتك.
عاطفيا :ال بأس إن أشركت صديقا في إخباره
عن حبك فعسى يعينك.
اجتماعيا :أحــداث جديدة وظــروف متغيرة
تمر بها العائلة فكن حاضرا.
رقم الحظ10 :

ثقافات 14
َّ
ُ
َّ
مخيم «لوياك لبنان» يتوج بـ  5أفالم قصيرة المست
هواجس الشباب وتطلعاتهم
توابل ةديرجلا

•
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ً
احتفل بتخرج  30شابا وشابة بعد عام من الورش االحترافية في صناعة األفالم

ال ـمــديــرة ال ـعــامــة لـ ـ «ل ــوي ــاك ل ـب ـنــان» ومــؤس ـســة مخيم
صناعة األفالم نادية أحمد تلقي كلمتها في المخيم

نادية أحمد ومجموعة من المشاركين في المخيم

قالت المديرة العامة لـ
«لوياك لبنان» نادية أحمد،
إن «لوياك» ساهمت منذ
تأسيسها عام  2002بالكويت
في توفير فرص متميزة
للشباب للتعبير عن أنفسهم
َّ
بطريقة بناءة ،مشيرة إلى أن
السينما فن جماعي« ،وهو ما
يصب ضمن رؤيتنا لخلق أجيال
واعية ،متمكنة وفعالة».

ُ
قررت خوض
مجال السينما
ُ
واخترت
ً
تحديدا كتابة
السيناريو
ومن ثم الكتابة
عن حياتي
ومرضي النادر
مارينا فرحات

احتفلت جمعية «لوياك لبنان»
بـتـخــريــج ثــاثـيــن شــابــا وشــابــة،
م ــن أص ــل خـمـسـيــن ،ش ــارك ــوا في
بــرنــامــج «مـخـيــم لــويــاك لصناعة
األ فـ ـ ـ ـ ــام ( Loyac Film Camp
 »)2022بدورته الخامسة ،والذي
ّ
ن ــف ــذت ــه ب ــال ـت ـع ــاون م ــع «بـ ـي ــروت
فـيـلــم إنـسـتـتـيــوت (Beirut Film
 »)Instituteو بـ ــا ل ـ ـشـ ــرا كـ ــة مــع
«ب ـ ــاتـ ـ ـف ـ ــورم اسـ ـت ــدي ــو ل ــإن ـت ــاج
( ،»)Platform Studiosبهدف دعم
الطاقات الشبابية في لبنان ،على
ّ
ّ
وخلفياتهم،
جنسياتهم
اختالف
مــن ط ــاب السينما إل ــى الشباب
ال ـم ـش ـغ ــوف ـي ــن بـ ـع ــال ــم ال ـس ـي ـن ـمــا
والطامحين إلــى إنـتــاج أفالمهم
ّ
ّ
واحترافية.
بمهنية
القصيرة
ُ
وت ّوج الحفل الختامي بإطالق
ّ
ال ـ ـعـ ــروض ال ـس ـي ـن ـمــائــيــة األولـ ــى
ـام سينمائية قصيرة
لخمسة أفـ ٍ
ف ـ ــي «غـ ـ ــرانـ ـ ــد س ـي ـن ـم ــا (Grand
 – Cinemas)»، ABCف ــردان ،عقب
ّ
تــأه ـل ـهــا لـلـمــرحـلــة ال ـن ـهــائـ ّـيــة من
ـام ك ــام ـ ٍـل مــن
ال ـب ــرن ــام ــج ،ب ـع ـ ّـد ع ـ ـ ٍ
التدريبية المجانية التي
الورش
ساهمت فــي تمكين المشاركين
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز م ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــم ال ـت ـق ـن ـي ــة
واإلب ــداعـ ـي ــة ف ــي م ـج ــال صـنــاعــة
األف ـ ـ ـ ـ ــام ،وكـ ـت ــاب ــة ال ـس ـي ـن ــاري ــو،
والـ ــدي ـ ـكـ ــور وال ـت ـص ـم ـي ــم ال ـف ـن ــي،
والـتـصــويــر ،واإلخ ــراج ،واإلنـتــاج
والمونتاج.

«انهضي يا بيروت»

السينما فن
مهم َّ
وفعال
في تحريك
الشعوب
وإحداث
التأثير
والتغيير
وتحقيق
التطوير
المجتمعي

نادية أحمد

طلبة المخيم

وعدد
وبعدّ استقبال الفائزين ّ ٍ
م ــن ص ــن ــاع األف ـ ــام وال ـم ـمــث ـل ـيــن
والـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ـي ــن عـلــى
ُ ّ
الـسـجــاد األح ـمــر ،اســتـهــل الحفل
بـلــوحــةٍ فنية مــن ش ــوارع بيروت
ُ
ب ـع ـن ــوان «كـ ـ ـ ــن» ،ج ـ ّـس ــدت أس ـم ــاء
ض ـحــايــا ان ـف ـج ــار ال ـم ــرف ــأ ،وأت ــت
ّ
تقديرية ألرواحهم،
بمنزلة وقفة
ً
اسـتـكـمــال لحملة «ل ــوي ــاك» التي
أطلقتها بعد  4أغسطس ،2020
تحت شعار «انهضي يا بيروت»،
ً
ّ
المتضررة.
دعما للعائالت

«لبنان يا بلد اإلبداع»
وعـلــى وق ــع قـصـيــدة لــأديــب
والشاعر الكويتي الراحل أحمد
الـ ـسـ ـق ــاف ،ب ـع ـن ــوان «ل ـب ـن ــان يــا

ـداع» ألقتها المشاركة
بلد اإلبـ ـ ّ
الشاعرة زنوبيا ظاهر ،انطلقت
ع ــروض األفـ ــام ،بحيث حاكى
ّ
ك ــل فـيـلــم ب ـغ ـضــون  10إل ــى 15
دق ـ ـي ـ ـقـ ــة ،مـ ــواض ـ ـيـ ــع وقـ ـض ــاي ــا
جريئةّ ،
عبرت عن هموم الشباب
ّ
ال ـل ـب ـنــانــي وال ـم ـق ـيــم ،وج ــس ــدت
ط ــاق ــات ــه وم ــواهـ ـب ــه ف ــي م ـجــال
التمثيل والسينما .وقد ّ
تنوعت
بين ثالثة أفالم
األفـ ّـام الفائزة ّ
«حني» للمشارك
روائية شملت ِ
أل ـ ـكـ ــس س ــاسـ ـي ــن« ،يـ ـ ــا تـ ـن ــام»
ل ـل ـم ـشــارك ــة أسـ ـي ــل أب ــوأح ــوش
و«خليل» للمشاركة سارة صفي
الـ ــديـ ــن ،وف ـي ـل ـم ـيــن وثــائ ـقـ ّـي ـيــن
بعنوان «»My Body Eats Me
َ
لـلـمـشــاركــتـيــن مــاري ـنــا فــرحــات
(إنـ ـت ــاج) وسـتـيـفــانــي ت ــادروس
َ
(إخراج) و«المكان» للمشاركتين
فاطمة رزاع ــي (إن ـتــاج) وحنين
حيدر (إخ ــراج)ّ .أمــا عناوينها،
ّ
فتطرقت إلى مسألة اإلجهاض،
ً
مرورا بحقوق المرأة والقضايا
ً
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدري ـ ـ ــة ،وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إلـ ـ ــى
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة وعـلــم
نفس األطفال.

تكريم خاص
ُ
واخـ ـ ــت ـ ـ ـتـ ـ ــم ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ب ـت ـك ــري ــم
خ ــاص لـلـمـمـثـلــة ت ـقــا شـمـعــون،
ّ
رئيسي
دور
لمشاركتها ّفي أداء ٍ
«حني» الذي فاز بجائزة
في فيلم ِ
«بيروت فيلم إنستتيوت» ُألفضل
إن ـ ـجـ ــاز س ـي ـن ـم ــائ ـ ّـي .ك ـم ــا أع ـل ــن
ف ــوز ال ـم ـشــاركــة مــاري ـنــا فــرحــات
بـجــائــزة أف ـضــل فـيـلــم بتصويت
الحاضرين (Audience Choice
 ،)Awardح ـي ــث يـ ـ ــروي ا لـفـيـلــم
ق ـ ـ ّـص ـ ــة ح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا ،وه ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي
ً
ً
تـ ـع ــان ــي مـ ــرضـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ــادرا ُيـ ـع ــرف
ّ
بتصلب الجلد «السكليروديرما
ّ
( .»)sclerodermaوقــد تسلمت
ً
ودرعا
للمناسبة ،جائزة مادية
ت ـ ـقـ ــديـ ـ ّ
ـريـ ــة .كـ ـم ــا شـ ـه ــد ال ـح ـفــل
ّ
الرسمي تكريم المشاركة سارة
صـفــي الــديــن كــأفـضــل مـخــرجــة،
ونـ ـغ ــم دروي ـ ـ ــش وحـ ـس ــن زب ـيــب
عن جائزة أفضل مـصـ ّـور ،ورنا
حايك وألـكــس ساسين كأفضل
كـ ــاتـ ـ َـبـ ــي سـ ـيـ ـن ــاري ــو ،وج ـن ـي ـفــر
ه ــران وأل ـكــس ســاسـيــن كأفضل
َ
منتجين ومايا خيرالله كأفضل

عروض األفالم
انطلقت على وقع
قصيدة «لبنان يا
بلد اإلبداع» للشاعر
الراحل أحمد
السقاف
تقال شمعون
ممنتجة «مونتير» .وجرى توزيع
ِ
الشهادات على جميع المشاركين.

ّ
طريقة بناءة

و ف ــي مـعــرض تعليقها ،لفتت
الـمــديــرة الـعـ ّ
ـامــة لــ«لــويــاك لبنان»
ِّ
ومؤسسة المخيم ،نادية أحمد،
ّ
إل ـ ــى أن «ل ـ ــوي ـ ــاك س ــاه ـم ــت مـنــذ
تأسيسها ع ــام  2002بــالـكــويــت،
ّ
متميزة للشباب
فرص
في توفير
ٍ
لـ ّلـتـعـبـيــر ع ــن أن ـف ـس ـهــم ب ـطــري ـقــةٍ
ّ
ّ
بناءة .وأثبت الزمن أن السينما فن

مهم وفـ ّـعــال في تحريك الشعوب
وإح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــأثـ ـي ــر وال ـت ـغ ـي ـي ــر
وتـحـقـيــق الـتـطــويــر المجتمعي،
ّ
ومــن أجمل ّ
مميزات فــن السينما
ّأن ــه فـ ّـن جـمــاعـ ّـي ،وه ــذا مــا يصبّ
أجيال واعية،
ضمن رؤيتنا لخلق
ٍ
ّ
متمكنة ّ
وفعالة».

مهارات ّ
إبداعية
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت« :ان ـ ـط ـ ـلـ ــق م ـخ ـيــم
ل ـ ــوي ـ ــاك لـ ـصـ ـن ــاع ــة األف ـ ـ ـ ـ ــام ع ــام
 ،2015وق ـ ــد أت ـ ـ ــاح ل ـل ـم ـتـ ّ
ـدرب ـيــن

ف ــي دورتـ ـ ـ ــه ال ـخ ــام ـس ــة ،ح ـضــور
ّ
سينمائية
ـات
نـ
ـدوات ومـهــرجــانـ ٍ
ٍ
ـارات إب ــداع ـ ّـي ــة من
واك ـت ـســاب مـ ـه ـ ٍ
ّ
ّ
اللبنانيين
السينمائيين
كـبــار
ال ـم ـخ ـضــرم ـيــن ،بـيـنـهــم ال ـم ـخــرج
والممثل منير معاصري ،المخرج
وسـ ـ ـ ـ ــام شـ ـ ـ ـ ــرف ،ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج أسـ ــد
ف ــوالدك ــار ،الـمـنـتــج ب ـيــار ص ـ ّـراف
ومــديــرة الـتـصــويــر راش ـيــل عــون،
إلى جانب ستيفاني خوري التي
ساهمت فــي تــدريــب المشاركين
حول ّ
كيفية كتابة األفالم ،وسهى
ّ
شقير التي تولت تعزيز قدراتهم
في المونتاج وإرش ــادات ما بعد
اإلنتاج».

تكريم خاص
للممثلة تقال
أصوات سينمائية شابة
لمشاركتها
وإذ أعــربــت أحـمــد عــن فخرها
شمعون ّ
َ
«حني»
بـ«األفالم الخمسة المنتجة ،والتي
في فيلم ِ
ّ
ّ
ّ
بحرفيةٍ وفراد ٍة
تميزت
استثنائيةٍ
الذي فاز بجائزة
فـتـحــت اآلف ـ ــاق أمـ ــام الـمـشــاركـيــن
ل ــدخ ــول عــالــم الـسـيـنـمــا م ــن بــابــه
«بيروت فيلم
الـعــريــض واالن ـطــاق بمسيرتهم
إنستتيوت»
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة» ،قـ ـ ــالـ ـ ــت« :ن ـح ـت ـف ــل

األفالم َّ
عبرت عن
هموم شباب لبنان
َّ
وجسدت طاقاتهم
ومواهبهم في
التمثيل والسينما

ـوات
ـاز
جميل وبــأصـ ٍ
ٍ
الـيــوم بــإنـجـ ٍ
س ـي ـن ـمــائـ ّـيــة ش ـ ّـاب ــة واعـ ـ ـ ــدة .كـمــا
أفالم هي حصيلة
نحتفي بخمسة ٍ
سنة كاملة من الجهد واالجتهاد
والتدريب والمتابعةّ ،
وأي إنجاز
ّ
ف ــي ظ ــل ال ـت ـحــديــات ال ــراه ـن ــة في
ً
ُ
ّلبنان ،يعتبر معجزة» ،مشيرة إلى
أنه «على مدى السنوات الماضية،
أنتج البرنامج أكثر من ً 25
فيلما
ق ـص ـي ـ ًـرا ب ـي ــن ل ـب ـن ــان وال ـك ــوي ــت،
وساهم في تمكين أكثر من 120
موهبة جديدة في مجال السينما،
ّ
بتخصصاته العديدة».

«حركة طالبان»

ّ
بوستر فيلم «حني»

ُ
الحفل استهل
بلوحة فنية من
شوارع بيروت
ُ
بعنوان «كن»
جسدت أسماء
ضحايا انفجار
المرفأ

من مواقع التصوير

ّ
وك ـش ـفــت أن «لـ ــويـ ــاك» تـعـتــزم
ّ
طرح هذه األفالم كي يتم عرضها
مهرجانات محلية وإقليمية
ضمن
ٍ
وعــالـمـيــة ،ألنـهــا تخاطب قضايا
ّ
م ـهـ ّـمــة وح ـي ـ ّ
ـوي ــة .ك ـمــا أن إح ــدى
شــركــات الـتــوزيــع عــرضــت توزيع
بعض األفالم على ّ
ّ
المنصات
أهم
العربية والعالمية».
ّ ّ
وأشـ ـ ـ ــارت أح ـم ــد إلـ ــى أن «ك ــل
ف ـي ـل ــم ه ـ ــو ث ـ ـمـ ــرة ج ـ ـهـ ــود ط ــاق ــم
ّ
عـمـ ٍـل مـتـكــامـ ٍـل ،مــؤلــف مــن عشرة
ّ
ً
مـ ـش ــاركـ ـي ــن ت ـ ـقـ ــريـ ــبـ ــا ،تـ ـن ــوع ــوا

ب ـي ــن ل ـب ـنــانـ ّـي ـيــن وفـلـسـطـيـنـ ّـيـيــن
ّ
وسـ ّ
ويمنيين،
ـوريـيــن وعــراقـ ّـيـيــن
س ـ ـ ــردوا ه ـمــوم ـهــم وهــواج ـس ـهــم
ّ
وتـ ـط ــلـ ـع ــاتـ ـه ــم ،أضـ ـ ــف إلـ ـ ــى ذل ــك
مشاركة من السنغال وأخرى من
ِ
أفغانستان علقت في لبنان بعد
س ـق ــوط ال ـعــاص ـمــة ك ــاب ــول تحت
فأطلقت
سيطرة حركة «طالبان»،
ً
على فيلمها اســم «الـمـكــان» ،آملة
«االنـ ـ ـط ـ ــاق ب ـ ـ ــدورة س ــادس ــة مــن
البرنامج بحلول السنة المقبلة».

ثقة بالنفس
وت ـع ـق ـيـ ًـبــا ع ـلــى فـ ــوز فـيـلـمـهــا،
أكـ ــدت مــاري ـنــا ف ــرح ــات ،خـ ّـريـجــة
إدارة األعـ ـم ــال واإلع ـ ـ ــام ،وال ـتــي
ّ
ّ
أهمية
التركية،
تتقن كذلك اللغة
ُ
التجربة الرائعة التي أتيحت لها
عبر مخيم «لوياك» والتي منحتها
ّ
زت مهارات
ثقة عالية بالنفس وعز
ال ـتــواصــل لــدي ـهــا ،قــائ ـلـ ًـة« :قـ ـ ّـررتُ
ُ
واخترت
خوض مجال السينما،
تـحــديـ ًـدا كتابة السيناريو ،ومن
ثـ ّـم الكتابة عــن حياتي ومرضي
النادر».

رفع الوعي
وت ــابـ ـع ــت ابـ ـن ــة ال ـ ـ ـ  32ع ـ ً
ـام ــا:
ُ
«أردت رف ــع ال ــوع ــي ح ــول مــرض
ـرورة
«الـ ـسـ ـكـ ـلـ ـي ـ
ـرودي ــرم ــا» و ًضـ ـ ـ ـ ّ
ً
خصوصا أنني
مبكر ا،
اكتشافه
لم أكتشفه إال بعد ثالث سنوات.
وقد القى الفيلم أصـ ً
ّ
إيجابية
ـداء
وسط الحاضرين الذين التمسوا
م ـع ــان ــات ــي وت ـم ـ ّـس ـك ــي بــال ـح ـيــاة
ّ
ّ
والـسـفــر والـتـعــلــم رغ ــم ك ــل شــيء.
ُ
فنجحت عبر السينما والصورة
ف ــي إظـ ـه ــار اإلن ـ ـسـ ــان ال ـم ــوج ــود
ب ــداخـ ـل ــي وفـ ـ ــي م ــامـ ـس ــة ق ـل ــوب
الـمـشــاهــديــن وإضـحــاكـهــم ،حيث
ـواح
ت ـش ــاب ـه ــت م ـع ــان ــات ـن ــا فـ ــي ن ـ ـ ٍ
مـعـ ّـيـنــة ،ع ــوض االك ـت ـفــاء بكسب
تعاطفهم».
وختمت فرحات باإلعراب عن
فـخــرهــا وسـعــادتـهــا ،ألن فيلمها
« »My Body Eats Meف ــاز إ لــى
جانب جائزة Audience Choice
« ،Awardوه ــي ال ـجــائــزة األغـلــى
على قلبي» ،بثالث جوائز أخرى
بين كتابة السيناريو والتصوير
والمونتاج.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

الدوسري أول كويتي يتوج بـ «ليفينغ ناو» للكتاب «الخريجين» تعلن الجهات المشاركة في
«رسالة جرو صغير» بنسختها اإلنكليزية حصدت الميدالية الفضية الدورة الخامسة لمعرض الكتاب الصيفي
فضة المعيلي

الكويتي ناصر
حقق الكاتب ً ً
الدوسري إنجازا أدبيا ،بحصوله
على الميدالية الفضية في
جائزة ليفينغ ناو للكتاب لعام
.2022

فـ ـ ـ ــازت قـ ـص ــة «رسـ ـ ــالـ ـ ــة ج ــرو
صغير» ،للكاتب ناصر الدوسري،
بنسختها اإلنكليزية ،بالميدالية
الفضية فئة الحياة الخضراء ،في
جائزة ليفينغ ناو للكتاب لعام
 .2022ال ـق ـصــة ص ـ ــادرة ع ــن دار
جامعة حمد بن خليفة للنشر.
وب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ،ق ـ ــال
ً
الــدوســري إنــه سعيد ج ــدا بهذا
ً
ً
الفوز ،ويعتبره تتويجا مشرفا
لـمـشــواره ،وبنفس الــوقــت يفكر
فيما سيقدمه بعد هذا النجاح،
الف ـتــا إل ــى أن ال ـجــائــزة عــالـمـيــة،
ومـ ـق ــره ــا الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ومـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن ــه
أول كــوي ـتــي يـحـصــل ع ـلــى هــذه
الجائزة.

الطرح والمعالجة

غالف القصة الفائزة

وع ــن ال ـق ـصــة ،ق ــال الــدوســري
إن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا «مـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــة ومـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة
ب ـ ـمـ ــوضـ ــوع ـ ـهـ ــا ،أال وهـ ـ ـ ــو حــق
ال ـ ـح ـ ـيـ ــوان ف ـ ــي الـ ـعـ ـي ــش ب ــأم ــان
ً
وسالم على هذا الكوكب ،بعيدا
عن العنف والصيد الجائز .لغة
الـقـصــة بـسـيـطــة ،وت ــام ــس قلب
الكبير قبل الصغير ،وتتضمن
م ـشــاهــد ع ـم ـي ـقــة ،إال أن ال ـف ـنــان
الـمـصــري علي الــزيـنــي تناولها

ناصر الدوسري

بحساسية فنية عــا لـيــة و تـفــوق
فــي هــذا العمل ،والقصة مؤثرة
وج ــري ـئ ــة ب ــال ـط ــرح وال ـم ـعــال ـجــة
ف ــي ال ـخ ــوض بـثـنــائـيــة شــراســة
اإلنسان ،وأطماعه غير المبررة،
واإلض ــاء ة عن جمالية تعاطفه،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى إض ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة م ـه ـم ــة
ً
تـحـمـلـهــا ال ـق ـص ــة أي ـ ـضـ ــا ،وه ــي
اسـتـخــدام وســائــل الـتــواصــل في
الغايات النبيلة ،ومدى تأثيرها
على ال ــرأي ال ـعــام» ،الفـتــا إلــى أن
القصة متوافرة في مكتبة حزاية
بالكويت.
وذكر أنه تمت ترجمة القصة
من اللغة العربية إلى اإلنكليزية

ً
وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،م ـب ـي ـن ــا أن
ً
«الترجمة مهمة جدا ،فمن خاللها
نتعرف على مجتمعات وثقافات
مختلفة ،والوصول إلى شريحة
أكبر من القراء في العالم».
وعـ ــن أع ـم ــال ــه الـ ـج ــدي ــدة ،قــال
ً
ال ــدوس ــري إن ــه ص ــدر ل ــه أخ ـي ــرا
ق ـصــة أس ـئ ـلــة فـ ــواز لـ ــدار أس ـفــار
ً
الـسـعــوديــة ،وقــري ـبــا لــديــه قصة
س ـ ـ ــوف ت ـ ـصـ ــدر «ت ـ ـيـ ــك ت ـ ـ ــوك مــر
الــوقــت» ل ــدار الـلــؤلــؤ اإلمــاراتـيــة،
وأي ـ ـضـ ــا ق ـص ــة «حـ ـل ــم شـ ـج ــاع»،
وهي قصة مشتركة مع المؤلفة
ال ـق ـطــريــة ش ـي ـخــة الـ ــزيـ ــارة ل ــدار
ال ـ ـهـ ــدهـ ــد اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة ،وق ـص ــة
«أميرة ونملة صغيرة» لدار نشر
إماراتية.

أعلنت جمعية الخريجين
الكويتيين الجهات المشاركة
ف ــي ال ـن ـس ـخــة ال ـخ ــام ـس ــة مــن
م ـ ـعـ ــرض الـ ـكـ ـت ــاب ال ـص ـي ـفــي
ا ل ـ ـم ـ ـقـ ــرر ف ـ ــي  21أ غ ـس ـط ــس.
ويسعى المعرض إلى تنظيم
فعاليات صيفية تساهم في
تـقـلـيــص ف ـتــرة ال ــرك ــود الـتــي
ت ـك ـت ـن ــف مـ ـف ــاص ــل الـ ـس ــاح ــة
الثقافية خالل هذا التوقيت
م ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام .وي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر
ال ـم ـعــرض فــي ال ـحــرص على
دعم المؤلف الكويتي ودور
النشر المحلية.
وتعود النسخة الخامسة
ب ـع ــد س ـن ـت ـيــن مـ ــن ال ـت ــوق ــف،
بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف جـ ــائ ـ ـحـ ــة
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،وخ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــدورة
ا ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــدة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت إدارة
الـمـعــرض زي ــادة عــدد أيــامــه،
ل ـت ـب ـل ــغ خ ـم ـس ــة أيـ ـ ـ ــام ،حـيــث
كانت الفعاليات في الدورات
السابقة لمدة  3أيام ،ولذلك
جـ ــاء هـ ــذا االت ـ ـسـ ــاع الــزم ـنــي
لـيـمـنــح فــر صــة أ كـبــر لمحبي
الـ ـ ـق ـ ــراء ة واالطـ ـ ـ ــاع الق ـت ـن ــاء
مـ ــا ي ـ ــودون ـ ــه مـ ــن إصـ ـ ـ ــدارات
مختلفة.

القصة الفائزة
مترجمة
إلى اللغتين
اإلنكليزية
والتركية
الدوسري

من إحدى الدورات السابقة للمعرض
والـجـهــات الـمـشــاركــة هــي،
دار الفراشة للنشر والتوزيع،
ودار نــو فــا ب ـلــس ،ودار بــوك
الن ـ ـ ـ ــد لـ ـلـ ـنـ ـش ــر وال ـ ـ ـتـ ـ ــوزيـ ـ ــع،
و ش ــر ك ــة دار ك ـل ـمــات لـلـنـشــر
وا ل ـ ـتـ ــوز يـ ــع ،ودار ك ـش ـمــش،
ودار الخان للنشر والتوزيع،
و مـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــة ت ـ ـ ـكـ ـ ــو يـ ـ ــن ،ودار
بالتينيوم للنشر والتوزيع،
ودار س ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاد ا ل ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــاح
ل ـل ـن ـش ــر ،ودار « The ideai
 ،»booksودار شغف للنشر
والـتــوزيــع ،ودار غــايــة ،ودار
ح ــروف ،ودار حكاية للنشر

وال ـتــوزيــع ،وشــركــة قــرطــاس
للنشر وا ل ـتــوز يــع ،وجمعية
الـ ـ ـخ ـ ــريـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة،
وم ـج ـلــة ال ـع ــرب ــي ،ومــوسـســة
عبدالعزيز البابطين ،ومركز
البحوث والدراسات.
يـ ـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ـ ــر أن ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض
ً
مساء
سينطلق في الخامسة
ويستمر  5أيام متتالية.

ً
ً
الشعيبي يحيي حفال في الساحل الشمالي وفاة أنطوانيت نجيب عن  92عاما

●

فضة المعيلي

نشر الفنان بدر الشعيبي
ب ــوس ـت ــر ح ـف ــل س ـي ـح ـي ـيــه فــي
ال ـس ــاح ــل ال ـش ـمــالــي بـمــديـنــة
العلمين ا لـجــد يــدة فــي مصر
مع الفنان محمود العسيلي،
ودي ج ـ ــي مـ ـ ــار تـ ـ ــن ،ف ـ ــي 19
الجاري ،وسوف يقدمان باقة
مــن أ جـمــل األ غــا نــي المحببة
للجمهور.
ومنذ أيام وضع الشعيبي
صـ ــورة تـجـمـعــه م ــع ال ـم ــوزع
مهند خـضــر ،و كـتــب « :يــا رب
وف ـق ـنــا ف ــي األلـ ـب ــوم الـ ـق ــادم»،
ً
وأيضا صورة أخرى تجمعه
مـ ــع ف ــاي ــز الـ ـسـ ـعـ ـي ــد ،وكـ ـت ــب:
«أخـ ـ ـ ــوي ال ـك ـب ـي ــر ب ــوحـ ـم ــدان
ال ـس ـف ـي ــر ف ــاي ــز ال ـس ـع ـي ــد ،مــا
ي ـص ـي ــر أكـ ـ ــون ف ــي دب ـ ــي وم ــا
كـ ـح ــل عـ ـي ــون ــي ب ـش ــوف ـت ــك يــا
الغالي».
وع ــن آخ ــر أع ـمــالــه الـفـنـيــة،

بدر الشعيبي

كــا نــت حفلة بمناسبة مــرور
ً
 25ع ــا م ــا ع ـل ــى م ـه ــر ج ــا ن ــات
صـ ـ ـي ـ ــف دبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاه م ــع
الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن عـ ــايـ ــض ي ــوس ــف
وزي ـن ــة ع ـم ــاد ف ــي  23يــولـيــو
الماضي بقاعة راشد ،ضمن
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ح ـ ـ ـفـ ـ ــات بـ ـ ـي ـ ــت ذا
ه ـيــت ،ومـســرحـيــة «الـسـيــرك»

بطولته وإ خــرا جــه ،وإ شــراف
ع ــام عـبــدالــرحـمــن الـيـحـيــوح،
وقـ ـ ــام ب ــال ـت ــوزي ــع وال ـتــأل ـيــف
الموسيقي ربيع الصيداوي،
واإلشراف الموسيقي للفنان
بـشــار الـشـطــي ،وش ــارك فيها
مـجـمــوعــة مــن الـفـنــانـيــن ،هــم:
بشار الشطي ،غدير السبتي،
يعقوب عبدالله ،غرور صفر،
وغ ـيــرهــم .وأي ـضــا ش ــارك مع
عبدالعزيز لويس في أغنية
«و صـلـنــا» ،ا لـتــي حققت أكثر
من  33مليون مشاهدة على
«يــوتـيــوب» ،تــوزيــع بــدر كــرم،
وأل ـح ــان عـبــدالـعــزيــز لــويــس،
وإ نـتــاج شــر كــة « ،»VOوفكرة
وإخراج جاسم الحربان.

تــوف ـيــت ال ـم ـم ـث ـلــة ال ـس ــوري ــة الـ ـب ــارزة
ً
أنطوانيت نجيب ،أم ــس ،عــن  92عــامــا،
ب ـعــد م ـس ـيــرة طــوي ـلــة ش ــارك ــت خــالـهــا
في عشرات المسلسالت والمسرحيات
واألفــام ،وفق ما أفــادت نقابة الفنانين
السوريين.
و نـعــت صفحة نقابة الفنانين -فرع
دم ـ ـشـ ــق «رحـ ـ ـي ـ ــل ال ــزمـ ـيـ ـل ــة أن ـط ــوان ـي ــت
نجيب» .وشارك عدد كبير من الممثلين
والمؤثرين على الشبكات االجتماعية
الخبر مع عبارات التعزية.

«صح النوم»
ب ـ ـ ــدأت أنـ ـط ــوانـ ـي ــت ح ـي ــات ـه ــا ال ـف ـن ـيــة
فــي أواخـ ــر ستينيات ال ـقــرن العشرين،
ُ
ً
واشتهرت الحقا بأدوار األم في الدراما
السورية ،وساهمت في نجاح مسلسالت
وصل صداها إلى كل العالم العربي ،مثل:
«صح النوم» بطولة الممثل السوري دريد
لحام في مطلع السبعينيات ،و«الفصول

أنطوانيت نجيب

األربـعــة» نهاية القرن الفائت ،و«مــرايــا»
بطولة الممثل السوري ياسر العظمة.
وقدمت نجيب خالل مسيرتها الفنية
ال ـط ــوي ـل ــة عـ ـش ــرات األع ـ ـمـ ــال ال ـف ـن ـيــة فــي
ال ـت ـل ـفــزيــون والـسـيـنـمــا وال ـم ـس ــرح .ومــن
بين المسلسالت المعروفة التي شاركت

فيها :حمام القيشاني ،وأوراق خريفية،
وع ــائـ ـلـ ـت ــي وأن ـ ـ ـ ــا ،ودن ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وال ـ ـخـ ــوالـ ــي،
والجوارح.
كما كان لها حضور قوي في األعمال
المسرحية خالل القرن الماضي ،مع أعمال
مـنـهــا :ح ــط بــال ـخــرج ،واألشـ ـج ــار تـمــوت
واقفة ،وسراديب الصنايعية.
ونعاها المخرج السوري محمد رجب
ً
عبر صفحته بـ «فيسبوك» ،قائال« :رحلت
حبيبة الكل ،القلب الطيب ُ
المحب».
وتعرضت أنطوانيت لوعكات صحية
عدة خالل الفترات الماضية ،دخلت على
إثــرهــا قسم العناية الـمــركــزة ،وتراجعت
حالتها الصحية بعد خضوعها لجلسات
غسل كلى دورية.
ت ـن ـحــدر ن ـج ـيــب م ــن مــدي ـنــة درع ـ ــا في
جنوب سورية ،وهي من أكبر الممثالت
ً
السوريات سنا ،واسمها الكامل أنطوانيت
نجيب البالوغ ،وزوجـهــا الفنان الراحل
يوسف شويري.
(أ ف ب)

ُ
العلي أنجزت تصوير مشاهدها بـ «خط أحمر» سلمى سالم شريرة في «وتفرج بعد حين»

أشادت بالفنان عبدالله التركماني وفريق العمل
●

ً
العمل كان سلسا
ً
جدا تسوده روح
المحبة بين الجميع

فضة المعيلي

انتهت الفنانة أسيل العلي
م ــن ت ـص ــوي ــر م ـش ــاه ــده ــا فــي
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــي «خ ــط
أحـ ـم ــر» ،ووض ـع ــت مـجـمــوعــة
مـ ــن ال ـ ـصـ ــور عـ ـل ــى ح ـســاب ـهــا
بـ «إنستغرام» أثناء تصويره،
وك ـ ـت ـ ـبـ ــت أنـ ـ ـه ـ ــا ان ـ ـت ـ ـهـ ــت م ــن
تصوير مشاهدها فيه ،حيث
ظ ـه ــرت ف ــي صـ ــورة تجمعها
مع الفنان عبدالله التركماني،
وقالت« :سبق لي أن اجتمعت
مع الفنان عبدالله التركماني
بمسلسل ( حـضــرة الموقف)،
وكـ ـ ــان وق ـت ـه ــا م ـم ـث ــا ،واآلن
وألول م ـ ــرة ي ـج ـم ـع ـنــي عـمــل
معه ويـكــون الـمـخــرج .العمل
ً
مـ ـ ـع ـ ــه سـ ـ ـل ـ ــس ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدا  ،وروح
ال ـم ـح ـبــة س ـ ــادت ال ـلــوك ـي ـشــن.
الله يعطيك الصحة والعافية،
ألن ف ـع ـل ـيــا ن ـف ـس ـيــة ا ل ـم ـم ـثــل
ترتبط بالمخرج وروحه ،الله
يسعدك».
وفي صورة ثانية ،ظهرت
ف ــي آخ ــر مـشـهــد بــالـمـسـلـســل
ي ـج ـم ـع ـهــا مـ ــع ال ـف ـن ــان ــة هـبــة
ا ل ــدري ،و كـتـبــت « :شـكــر كبير

عبدالله التركماني

أسيل العلي

لـلـكــاتــب عـيـســى ال ـح ـســاوي».
وف ـ ــي ص ـ ـ ــورة ث ــالـ ـث ــة ك ـت ـبــت:
«أنـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــت مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدي ك ـل ـه ــا
مـ ـ ــن مـ ـسـ ـلـ ـس ــل خـ ـ ــط أح ـ ـمـ ــر،
وتشرفت بالفرصة البيضاء
ال ـتــي جـمـعـتـنــي مــع الـكــاســت
ال ـج ـم ـي ــل ،وشـ ـك ــرا لـلـجـمـيــع،
ولـ ـلـ ـف ــرص ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ال ـت ــي
جمعتني بكم».
جدير بالذكر ،أن مسلسل
« خ ــط أ ح ـم ــر» تــأ ل ـيــف عيسى
ا لـحـســاوي ،وإ خــراج عبدالله
الـ ـت ــركـ ـم ــان ــي ،إنـ ـ ـت ـ ــاج ع ـ ــادل

ال ـي ـح ـيــى ،وي ـض ــم ال ـف ـنــان ـيــن:
جـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــان ،هـ ـب ــة
الـ ـ ـ ـ ــدري ،يـ ـعـ ـق ــوب عـ ـب ــدالـ ـل ــه،
غـ ـ ـ ـ ــرور ،س ـ ـعـ ــود ب ــوشـ ـه ــري،
فـيـصــل ف ــري ــد ،أس ـيــل الـعـلــي،
ع ـ ـلـ ــي ال ـ ـس ـ ـبـ ــع وس ـ ـ ـنـ ـ ــاء ب ـكــر
يــونــس وخ ـيــريــة أبــول ـبــن من
السعودية.
وع ــن الـفـنــانــة ال ـع ـلــي ،فقد
ً
ش ــارك ــت س ــابـ ـق ــا ف ــي أع ـم ــال
ف ـن ـيــة ،م ـن ـهــا :ح ـبــي ال ـبــاهــر،
وحـ ـ ـضـ ـ ــرة الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــف ،وكـ ـي ــد
الحريم.

كـ ـشـ ـف ــت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة س ـل ـمــى
سـ ـ ــالـ ـ ــم ع ـ ـ ــن مـ ـ ــامـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ــدور
ا ل ــذي ستقدمه خــال أ حــداث
ُ
مسلسل «وتفرج بعد حين»،
ً
المنتظر عرضه قريبا .
وق ــال ــت س ـل ـمــى ،م ــن خــال
فيديو نشرته عبر حسابها
بـ ـ ـ «إ ن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام» ،إن ا لـ ـ ــدور
أو ا ل ـش ـخ ـص ـيــة ا لـ ـت ــي س ــوف
تـ ـظـ ـه ــر بـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـم ـس ـل ـس ــل
شــر يــرة ،وتقدمها ألول مــرة،
و مـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـم ـ ـم ـ ـكـ ــن أن ي ـح ـب ـه ــا
المشاهد أو يكرهها ،مطالبة
جـمـهــور هــا و مـتــا بـعــي العمل
أن ي ـ ـسـ ــا م ـ ـحـ ــو هـ ــا فـ ـ ــي حـ ــال
كرههم لها بسبب الشخصية
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـقـ ــدم ـ ـهـ ــا .وتـ ــاب ـ ـعـ ــت:
«سامحوني إذا كرهتموني».

وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال
الفيديو ،أن سبب اختفائها
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ه ــو
انـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا بـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر
مـشــاهــدهــا فــي الـعـمــل ،حيث
ط ـل ــب م ـن ـهــا ال ـق ــائ ـم ــون عـلــى
ال ـم ـس ـل ـس ــل ،سـ ـ ــواء ال ـم ـخ ــرج
أو الـمـنـتــج ،عــدم الـحــديــث أو
التصريح عن أي شيء يتعلق
به طوال مدة تصويره ،حتى
ال يتم الكشف عن شخصيات
المسلسل.
ُ
«وت ـف ــرج بـعــد ح ـيــن» يضم
ً
ع ـ ـ ــددا مـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم ب ـجــانــب
س ـل ـمــى س ــال ــم ،م ـن ـهــم جــاســم
النبهان ،وهو تأليف عيسى
ا لـحـســاوي ،وإ خــراج عبدالله
التركماني.

سلمى مع سعاد عبدالله وإبراهيم الحساوي

 3معارض فنية في أحضان الحضارة الفرعونية
●

ملصق معرض «المرأة والثور»

القاهرة – أحمد َّ
الجمال

تحتضن مدينة األقصر التاريخية في
صعيد مصر ،ثالثة مـعــارض تشكيلية،
تضم مجموعة من األعمال الفنية ،التي
تتنوع بين استلهام الحضارة الفرعونية
ً
والفنون الرقمية ،مــا يضيف زخـمــا إلى
المدينة ،التي تستحوذ على نحو ثلث
ُ
آثار العالم ،وتعد وجهة أساسية لعشاق
اآلثار والتاريخ من كل ربوع الدنيا.
المعارض التي انطلقت ،أمــس األول،
ُ
تضم  41عمال فنيا ،وتقام ضمن البرنامج
األكاديمي لكلية الفنون الجميلة بجامعة
األقصر ،وتستمر عشرة أيام.
يحمل ا لـمـعــرض األول توقيع الفنان
صالح شعبان ،بعنوان «المرأة والثور...
جماليات الشكل بين الواقع والرمزية»،
ويحتوي على  14عمال فنيا عـبــارة عن
نحت بارز على نحاس مطروق .وتتناول

األعمال فكرة العالقة بين المرأة والرجل
على مر التاريخ حتى اليوم.
فيما ُي ـقــام الـمـعــرض الـثــانــي بعنوان
«تجربة من وحي حجر رشيد» ،ويضم 15
عمال للفنان أيمن قدري .وهذا المعرض
يــأتــي ف ــي نـسـخـتــه ال ـثــال ـثــة ،ب ـعــد عــرض
أعماله في القاهرة وقبرص.
أما المعرض الثالث ،فيدور في أجواء
ع ــال ــم الـ ــدي ـ ـكـ ــورات ،ب ـع ـن ــوان «الـتـصـمـيــم
ال ــداخ ـل ــي وت ـع ــزي ــز ال ـت ــواص ــل ال ــرق ـم ــي»،
ويعرض  12لوحة وتصميما من إبــداع
ال ـف ـنــان أس ــام ــة ح ـســن ،تـعــالــج بـعــض ما
فرضته جائحة كورونا من ظروف أكدت
ال ـحــاجــة لـتـعــزيــز ال ـت ــواص ــل ب ـيــن الـبـشــر
عبر مواقع اإلنترنت المختلفة وشبكات
التواصل االجتماعي.

مدينة األقصر

سلمى سالم

ع ـلــى ج ــان ــب آخـ ــر ،ت ـشــارك
سـلـمــى فــي مـسـلـســل «انـتـقــام
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع» ،إخـ ـ ـ ـ ــراج ح ـس ـيــن
دشـ ـت ــي ،وق ـص ــة وس ـي ـنــاريــو
وحوار نور البدري ،ويشارك
فـ ـي ــه نـ ـخـ ـب ــة م ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن،
وتـ ـ ــدور أحـ ــداثـ ــه حـ ــول قـصــة
اجتماعية ممتعة ومشوقة،
لـ ـكـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــدة ف ـ ـ ــي ن ـف ــس
الوقت ،وتبدأ من يوم حزين
ومـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤوم ،ل ـ ـكـ ــن ب ـ ـعـ ــد ذلـ ــك
ت ـت ـغ ـيــر حـ ـي ــاة األب ـ ـطـ ــال إل ــى
األ ف ـض ــل ،و ي ـن ـع ـمــون بعيشة
كريمة.

خبريات
حفالت ألنغام وعمر خيرت
بالتعاون مع األوبرا المصرية

في تجربة جديدة للتعاون
بين دار األوبرا المصرية
وإحدى الشركات العقارية
الشهيرة بالقاهرة ،جرى
االتفاق على حفالت جديدة
للفنانين أنغام وعمر
خيرت الشهر المقبل.
وستقوم دار األوبرا
المصرية بالترتيب
للحفالت التي تقام يومي
 16و 23سبتمبر ،حيث
ستقوم أنغام بإحياء
الحفلة األولى ،فيما
سيقوم الموسيقار عمر
خيرت بإحياء الحفلة
الثانية ،في وقت سيتم
اإلعالن عن الحفلين خالل
األيام المقبلة ضمن الحملة
الترويجية التي تستهدف
بها الشركة العقارية
الترويج لمكان الحفالت
الجديد.
وتقوم دار األوبرا المصرية
بترتيب الجانب التقني
في الحفل ،إضافة إلى
االستعانة بفريق العمل
الخاص بالحفلين
والتجهيزات الفنية لخروج
الحفالت للنور ،فيما
سيتم طرح تذاكر الحفلين
خالل أيام بفئات مختلفة
تتناسب مع طبيعة المكان
الذي يشهد الحفالت.

تغييرات في الجزء الثاني
من «رمضان كريم»

بدأ المنتج أحمد السبكي
الخطوات الفعلية إلنتاج
الجزء الثاني من مسلسل
«رمضان كريم» المقرر
عرضه خالل السباق
الرمضاني المقبل.
وجاءت الخطوات الفعلية
بعد أكثر من عامين جرى
فيهما التحضير للمشروع
بعد نجاح الجزء األول ،في
وقت أوشك كاتبه أحمد
عبدالله على االنتهاء من
المعالجة الدرامية للجزء
الجديد ،الذي سيشهد
العديد من التغيرات في
األبطال ،بإضافة واستبعاد
أبطال في األحداث ألسباب
مختلفة.
وبخالف إعالن التعاقد
مع الفنان سيد رجب ،فإن
ثمة فنانين برزوا بالجزء
األول لن يشاركوا في
الجزء الثاني ،أبرزهم روبي
وشريف سالمة ،في وقت
ستتم إضافة أدوار جديدة
لفنانين سيعلن السبكي
التعاقد معهم خالل األيام
المقبلة ،فيما سينطلق
التصوير خالل أكتوبر
المقبل.

نقابة الموسيقيين ِّ
تغرم
فؤاد بسبب «البالي باك»

َّ
غرمت نقابة الموسيقيين
الفنان محمد فؤاد على
خلفية عدم التزامه
بقرارات النقابة خالل
إحدى الحفالت التي قام
بإحيائها في الساحل
الشمالي .وأعلنت النقابة
تغريم المطرب المصري
 20ألف جنيه على خلفية
قيامه بالغناء بطريقة
البالي باك خالل الحفل
الذي أحياه ،في وقت منعت
النقابة جميع المطربين
من إحياء الحفالت بطريقة
البالي باك منذ العام
الماضي ،مع االلتزام
بأعداد معينة كحد أدنى
في الفرق الموسيقية.
فؤاد سيقوم بتسديد
الغرامة المفروضة من
النقابة خالل الفترة
المقبلة ،لتجنب زيادتها،
ً
علما بأنه ليس الفنان
األول الذي يتم تغريمه،
حيث غرمت النقابة أحمد
سعد العام الماضي
للسبب نفسه.

ةديرجلا
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دوليات

الصدر يقاطع حوار العراق والقضاء يرجئ حل البرلمان

• «اإلطار» يتطلع إلى «اتفاق طائف» • «التيار» يتهم حلفاء إيران بإدارة شبكات نهبت المليارات
اجتمع ممثلون عن كتل
وأحزاب سياسية عراقية
في القصر الحكومي ،أمس،
بحضور المبعوثة األممية
جينين بالسخارت وغياب
التيار الصدري ،لبحث سبل
الخروج من األزمة الحادة التي
تعيشها البالد بعد مرور 10
أشهر على إجراء االنتخابات
التشريعية ،في حين ّأجلت
المحكمة االتحادية ّبت دعوة
تطالب بحل البرلمان.

حديث عن كشف
مخطط انقالبي
إلعادة هيمنة
المالكي عبر تكليف
السوداني تشكيل
الحكومة

اس ـت ـض ــاف ال ـق ـص ــر ال ـح ـك ــوم ــي فــي
ً
ب ـ ـغـ ــداد اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ل ـل ـق ــوى واألحـ ـ ـ ــزاب
السياسية ،أمس ،لمناقشة سبل إيجاد
حل للخروج من األزمة المتصاعدة التي
تعيشها البالد بعد  10أشهر من إجراء
االنتخابات والفشل فــي التوصل إلى
تفاهم بين الكتل البرلمانية لتشكيل
ح ـك ــوم ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ــع غـ ـي ــاب ال ـت ـي ــار
الـ ـص ــدري وم ـش ــارك ــة خ ـصــومــه بـقــوى
«اإلطار التنسيقي الشيعي».
وبحث االجتماع ،الذي دعا له رئيس
ال ـ ــوزراء الـمــؤقــت مصطفى الـكــاظـمــي،
«إي ـ ـجـ ــاد ال ـح ـل ــول ل ــأزم ــة الـسـيــاسـيــة
الحالية ،واالنغالقات الراهنة في نطاق
ال ــدسـ ـت ــور ،وع ـل ــى أرضـ ـي ــة الـمـصـلـحــة
الوطنية العليا ،وبما يسهم في تهدئة
التصعيد الحالي ،وإيجاد بيئة مناسبة
للحلول السياسية والدستورية».
وش ـه ــد االج ـت ـم ــاع م ـشــاركــة رئـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ــره ــم ص ــال ــح ،ورئ ـي ــس
الـبــرلـمــان محمد الحلبوسي ورئـيــس
مـجـلــس الـقـضــاء األع ـلــى فــائــق زي ــدان،
وم ـم ـث ـل ــة األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ف ــي ب ـغ ــداد
جينين بالسخارت ،إضافة إلى ممثلين
عـ ــن «تـ ـح ــال ــف ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة» و»االتـ ـ ـح ـ ــاد
الكردستاني».
وقـبـيــل الـلـقــاء الــوطـنــي ص ــرح وزيــر
الخارجية ف ــؤاد حسين ،ال ــذي يشارك
ً
في االجتماع ممثال عن «الديموقراطي
الكردستاني» ،بأن االجتماع لن يتخذ
أي قـ ــرار ،وسـيـبـحــث ال ـم ـب ــادرات الـتــي
طرحت لحل األزمة.
وق ـ ــاط ـ ــع ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدري ،ال ـ ــذي
يرفض زعيمه مقتدى الصدر الدخول
فــي أي ح ــوار م ــع خـصــومــه بـ ـ «اإلط ــار
التنسيقي الـشـيـعــي» ،اجـتـمــاع الـقــوى
السياسية الذي عقد بدعوة من رئيس
الـ ـ ــوزراء ال ـمــؤقــت مصطفى الـكــاظـمــي.
وذكر مكتب الصدر ،في بيان أمس ،أن
التيار «بجميع عناوينه وشخصياته
الـسـيــاسـيــة لــم يـشـتــرك فــي ال ـح ــوار ،ال
بطريق مباشر وال غير مباشر».

تأجيل ودفاع
وفي حين أجلت المحكمة االتحادية
ّ
الجاري،
بت دعوى حل البرلمان إلى 30
ّ
داف ــع صــالــح محمد ال ـعــراقــي ،الملقب
بـ «وزيــر القائد» ،عن تظاهرات التيار
واع ـت ـصــام أن ـص ــاره الـمـتــواصــل بمقر
مجلس النواب ،منذ  30يوليو الماضي.
وقـ ــال ال ـع ــراق ــي« :إن االح ـت ـجــاجــات
ضــد مـجـلــس ال ـن ــواب لـعـجــزه عــن َســن

طهران :مستعدون لمبادلة
السجناء مع واشنطن

ً
متحدثا خالل اجتماع القوى السياسية في القصر الحكومي وسط بغداد أمس (أ ف ب)
الكاظمي
ال ـق ــوان ـي ــن ،وعـ ــدم ق ــدرت ــه ف ــي الـمـضــي
بـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــة
الجديدة ،رغم مرور أكثر من  300على
االنتخابات التشريعية المبكرة».
وأض ـ ــاف ال ـق ـي ــادي الـ ـب ــارز بــالـتـيــار
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدري ،عـ ـ ـب ـ ــر «ف ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــوك» ،إن
«الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ال ـح ــال ـي ــة ضـ ـ ّـد بــرل ـمــان
ُ َ ّ
ّ
يستطيع سن قوانين خدمية،
معطل ال َ
َ
ـف ب ــق ــس ـ ِـم ــه ف ــي خ ــدم ــة شـعـبــه،
ولـ ــم يـ ـ ِ
ولــم ي ــراع ُ
المهل الدستورية لتشكيل
ِ
ً
الحكومة» .وتـســاء ل مستنكرا« :لــو لم
تك التظاهرات الحالية موجودة أمام
مجلس الـنــواب ،فهل يا تــرى استطاع
اإلط ـ ـ ــار ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة م ــع اح ـت ــدام
الخالفات اإلطارية مع كل الكتل األخرى
بـ ّ
ـرم ـت ـهــا وب ــا اس ـت ـث ـنــاء ح ـتــى بعض
ّ
ّ
المستقلين دون المستغلين؟».
ً
ومضى العراقي متحدثا عن «اإلطار
التنسيقي» « :يـقــو لــون إن تظاهراتهم
لــدعــم الــدولــة ،لــذا فهي دسـتــوريــة .أما
تظاهرات اإلصــاح فإنها ضـ ّـد الدولة
والـ ـب ــرلـ ـم ــان وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء فـ ـه ــي لـيـســت
دسـ ـت ــوري ــة» .وأجـ ـ ــاب «وزيـ ـ ــر ال ـق ــائ ــد»:
«نقول :أنتم ّ
ضد رئاسة الوزراء الحالية،
ً
ولعلها ضد رئيس الجمهورية تبعا
بــاع ـت ـبــاره ـمــا ق ــد ان ـت ـه ــت والي ـت ـه ـمــا.

وق ـ ــد ك ـن ـتــم ض ـ ـ ّـد ال ـب ــرل ـم ــان ألنـ ـك ــم لــم
ّ
ت ـح ـص ـلــوا إل ع ـل ــى ب ـض ـعــة ك ــراس ــي،
ّ
وادعيتم التزوير؛ فأي دولة تدعمون؟!
ً
وخـ ـص ــوص ــا إنـ ـن ــا وإن اخ ـت ـل ـف ـنــاُ مــع
ّ
القضاء ،إال إن خالفنا سلمي ولم نخل
باحترامه».
ً
وت ــاب ــع ق ــائ ــا بــالـعــامـيــة ال ـعــراق ـيــة:
«ي ـقــولــون :تـظــاهــراتـكــم غـيــر حضارية
لوجود األقـبــار والسمج والنعام ّوما
شاكل ذلك .ونقول :نعم ،لكن لو قارناها
ّ
المسيرة على منزل رئيس
مع الطائرة
ً
ال ـ ـ ــوزراء م ـث ــا ،وب ـع ــد ت ـهــديــد مـبــاشــر
ّ
وتوعد صريح من أبو رگيبه؛ فأيهما
ّ
أقـ ــل سـ ـ ـ ــوءا؟!» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إل ــى ات ـهــام
فصائل مسلحة بـ «اإلطار» باستهداف
منزل الكاظمي بـ «درون» وتهديده.
وكـ ـ ــان الـ ـص ــدر ق ــد ط ـل ــب ،األربـ ـع ــاء
الـ ـم ــاض ــي ،م ــن ال ـس ـل ـط ــات الـقـضــائـيــة
العمل على حــل الـبــرلـمــان ،خــال مدة
أق ـص ــاه ــا ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع الـ ـج ــاري،
ً
تمهيدا لتحديد موعد إلجراء انتخابات
تشريعية جديدة.

سرقات «الثالوث»
ووس ــط حــديــث عــن كـشــف «الـتـيــار»

●

عباس يتراجع عن إنكار محرقة اليهود أمام غضب ألماني وعبري
تجديد العالقات بين إسرائيل وتركيا سيتيح
لــأتــراك مـســاعــدة «إخــوتـهــم الفلسطينيين»،
وش ــدد إردوغـ ــان على أنــه «ال يــوجــد أي مبرر
لقتل األطفال» ،لكنه استخدم خالل كلمته لغة
معتدلة أكثر من التي اعتاد استخدامها خالل
أحداث سابقة.
إلى ذلك ،أصدر الرئيس الفلسطيني محمود
ً
ع ـب ــاس ،أمـ ــس ،تــوضـيـحــا ب ـشــأن م ــا ج ــاء في
إجابته ،خــال مؤتمر مشترك مع المستشار
األلماني أوالف شولتس في برلين ،أمس األول،
بشأن ارتكاب إسرائيل « 50هولوكوست».
وقـ ــال ع ـبــاس إن ــه «يـعـيــد الـتــأكـيــد عـلــى أن
الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في
ً
تاريخ البشرية الحديث» ،مشيرا إلــى أنــه «لم
ً
يكن مـقـصــودا مــن إجابته إنـكــار خصوصية
الهولوكوست» ،في إشارة إلى «المحرقة النازية
بحق اليهود».
وأوضح أن المقصود بالجرائم التي تحدث

عن مخطط يفضي إلى إعادة سيطرة
المالكي ،عبر مرشحه لتولي رئاسة
الوزراء ،محمد شياع السوداني ،على
مفاصل اإلدارة الحكومية في الشرطة
وال ــدف ــاع وال ـطــاقــة ،اتـهــم مــديــر مكتب
الـصــدر فــي الـنـجــف ،حليم الـفـتــاوي،
ً
أطــرافــا فــي «اإلط ــار» ،الــذي يضم قوى
سياسية شيعية متحالفة مع إيــران،
بـ ــإدارة «شـبـكــات ســريــة» أقــدمــت على
سرقة مليارات ال ــدوالرات مــن خزينة
الدولة.
وقال الفتالوي إن «الثالوث اإلطاري
الـ ـمـ ـش ــؤوم بـ ـعـ ـي ــدون ك ــل ال ـب ـع ــد عـمــا
ي ـت ـب ـج ـحــون بـ ــه مـ ــن ش ــرع ـي ــة ال ــدول ــة
ودس ـتــورهــا ومــؤسـســاتـهــا ومصالح
ال ـش ـعــب ،وإن ـم ــا ي ـت ـبــاكــون وي ـه ــددون
ال ـس ـلــم األه ـل ــي ب ــإراق ــة ال ــدم ــاء دفــاعــا
عــن شبكاتهم الـســريــة الـتــي أسماها
وزير المالية المستقيل علي عالوي».
وت ـس ــاء ل بــال ـقــول« :أال يـسـتــدعــي هــذا
الكالم القضاء العراقي للقيام بواجباته
تجاه وطنه وسرقة قوت شعبه؟».
وأمــس األول ،اتهم التيار الصدري
«ال ـثــالــوث ال ـم ـشــؤوم» ،فــي إش ــارة إلــى
زعـيــم «ائ ـتــاف دول ــة ال ـقــانــون» نــوري
المالكي ،وزعيم «عصائب أهل الحق»،

قيس الخزعلي ،وزعيم «تيار الحكمة»
ع ـمــار الـحـكـيــم ،بــالـعـمــل عـلــى تأجيج
حرب أهلية ،وقرر تأجيل احتجاجات
حــاشــدة كــانــت مـقــررة السبت المقبل
وس ــط ب ـغ ــداد إل ــى أج ــل غ ـيــر مـسـمــى،
لتفادي االحتكاك باعتصام وتظاهرات
مضادة دعا لها «اإلطار».

أبواب السعودية
فــي سـيــاق مـتـصــل ،أف ــاد مـصــدر في
«اإلط ــار» ،أمــس ،بتشكيل وفــد برئاسة
عـ ـم ــار ال ـح ـك ـيــم زعـ ـي ــم تـ ـي ــار ال ـح ـك ـمــة،
ً ً
لزيارة السعودية «قريبا جدا» .وأوضح
المصدر أن الزيارة تهدف إلى توجيه
«رسائل إيجابية بأن اإلطار التنسيقي
ً
ل ـيــس ع ـ ــدوا لـلـمـمـلـكــة ،وأنـ ــه ال تــوجــد
توجهات مختلفة داخلة بشأن تقوية
العالقات مع الــدول العربية ،وخاصة
الرياض».
وأشار المصدر إلى أن «الزيارة ربما
تـشـهــد وس ــاط ــة م ــن الـمـمـلـكــة لتقريب
وج ـه ــات الـنـظــر بـيــن ال ـت ـيــار ال ـصــدري
واإلط ــار ،وعقد اتفاق على غــرار اتفاق
الطائف بين األطراف اللبنانية».

عنها في إجابته «هــي المجازر التي ارتكبت
بحق الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام ،1948
على أيدي القوات اإلسرائيلية ،وهي جرائم لم
تتوقف حتى يومنا هذا» .وجاء تراجع عباس
بعد عاصفة غضب ألمانية وعبرية.
واسـتــدعــت المستشارية األلمانية رئيس
البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في برلين
لــاحـتـجــاج .وق ــال ــت ف ــي ب ـي ــان« :م ــن الــواضــح
بــال ـن ـس ـبــة لـ ـن ــا ،ال ـح ـك ــوم ــة وال ـم ـس ـت ـش ــار ،أن
االضطهاد والقتل الممنهج لـ  6ماليين يهودي
أوروبي جريمة ال مثيل لها ضد اإلنسانية».
وف ـ ــي وق ـ ــت سـ ــابـ ــق ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي عـبــر «تــوي ـتــر» إن «ات ـه ــام عباس
إلسرائيل بارتكاب  50محرقة أثناء وقوفه على
ً
ً
التراب األلماني ليس عارا أخالقيا فحسب ،بل
كذبة وحشية».
ً
وتابع البيد مخاطبا عباس« :التاريخ لن
ً
يغفر لك أبدا».

القاهرة  -حسن حافظ

مـ ــع تـ ــواصـ ــل أع ـ ـمـ ــال تــرم ـيــم
كنيسة «أب ــو سيفين» بإمبابة،
ال ـ ـتـ ــي احـ ـت ــرق ــت ن ـت ـي ـج ــة م ــاس
كهربائي ،مما أسفر عن وفاة 41
ً
شـخـصــا األح ــد الـمــاضــي ،شهد
الفضاء االفتراضي معركة على
هامش األزمة بين عضو البرلمان

مصطفى بكري ونجل الرئيس
الراحل عالء مبارك والملياردير
ن ـج ـيــب س ـ ــاوي ـ ــرس مـ ــن نــاح ـيــة
أخرى.
ّ
وتفجرت المعركة بعد تغريدة
لساويرس ألمح من خاللها إلى
أن ح ــادث الكنيسة مـ ّ
ـدبــر ،ليرد
عليه بكري بمطالبة النائب العام
بالتحقيق معه بتهمة التحريض

عـلــى ال ــدول ــة ،ون ـشــر مـعـلــومــات
كــاذبــة لـيــس لـهــا أي أس ــاس من
الصحة ،وإثــارة الفتنة ،وإشعال
النيران في بلد يواجه تحديات
ف ــي ال ــداخ ــل وال ـ ـخـ ــارج ،واتـهـمــه
بالعمل لمصلحة «اإلخوان».

فرنسا تواصل انخراطها في إفريقيا
بعد سحب آخر جنودها من مالي ،تسعى فرنسا
لمساعدة غرب إفريقيا على «مكافحة اإلرهاب» ،من
دون ضجيج في أجواء منافسة استراتيجية تزداد
حدة بين القوى الكبرى وعلى رأسها روسيا.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية يوليو
خالل زيارة إلى غينيا بيساو إن «فرنسا ستواصل
تعزيز نشاطها بالمنطقة».

وفي الكاميرون ،أكد ماكرون العمل «على نحو
أفضل وأكثر فاعلية» في إفريقيا ،حيث تشكل القوة
ً
ً
سريعا أمــام تركيا
تراجعا
االستعمارية السابقة
وإسرائيل والواليات المتحدة ،وروسيا التي تحاول
التفوق على الفرنسيين بمنطقة نفوذهم.

ً
ً
دمشق لواشنطن :ال حوار أو تواصل إال رسميا وعلنيا

ّ
«قسد» تنفي مهاجمة عفرين وتحذر من نقل عدد كبير من الالجئين

ّ
مسيرة للبحث عن ذخائر
عضو بـ «الخوذ البيضاء» يستخدم
(أ ف ب)
غير منفجرة في حقول تفتناز أمس األول

شولتس وبن سلمان
يبحثان عدة قضايا

بحث المستشار األلماني
أوالف شولتس ،في اتصال
هاتفي ،ليل الثالثاء ـ األربعاء،
القضايا الثنائية واإلقليمية
مع ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان .وذكرت
الحكومة األلمانية ،أن «الحرب
المستمرة في اليمن وأوكرانيا
وتداعياتهما العالمية كانت
على جدول أعمال المحادثات
التي تناولت التعاون في إطار
مجموعة العشرين» .إلى ذلك،
ذكرت المندوبة األميركية لدى
األمم المتحدة ليندا غرينفيلد،
أنها بحثت مع نظيرها
السعودي عبدالعزيز الواصل،
أهمية توسيع الهدنة اليمنية.

إسرائيل وتركيا تستأنفان العالقات الدبلوماسية معركة افتراضية بين بكري ومبارك وساويرس
بعد عــدة خ ـطــوات ،على م ــدار ع ــام ،إلنهاء
التوتر الحاد الذي نشب عقب حادث استيالء
سلطات االحتالل على أسطول مرمرة البحري
قـبــالــة ســواحــل غ ــزة ع ــام  ،2010أع ـلــن دي ــوان
رئيس الحكومة اإلسرائيلية المؤقتة يائير
البيد ،أن تركيا وإسرائيل تستأنفان العالقات
الــدي ـب ـلــومــاس ـيــة ب ـش ـكــل ك ــام ــل وتـسـتـعـيــدان
السفيرين والقنصلين العامين في كال البلدين،
عـقــب ات ـصــال هــاتـفــي أجـ ــراه البـيــد بالرئيس
التركي رجب طيب إردوغان.
وقال البيد ،في بيان ،إن «استئناف العالقات
ً
ً
مــع تــركـيــا يشكل ذخـ ــرا مـهـمــا بالنسبة إلــى
االستقرار اإلقليمي وبشرى اقتصادية مهمة
بالنسبة إلسرائيل».
واجتازت عملية تطور العالقات بين أنقرة
والدولة العبرية اختبار «العدوان اإلسرائيلي
على غــزة» ،حيث شــدد الرئيس التركي خالل
مــؤت ـمــر ل ـل ـس ـفــراء األت ـ ـ ــراك ف ــي أن ـق ــرة ع ـلــى أن

سلة أخبار

أكـ ــدت دم ـش ــق ،أمـ ــس ،أن أي حـ ــوار أو
تواصل رسمي مع واشنطن لن يكون إال
ً
ً
علنيا ومؤسسا على قاعدة احترام سيادة
واستقالل ووحــدة أراضــي سورية ،وعدم
التدخل في شؤونها الداخلية.
وأوضـحــت «الخارجية» السورية ،في
بيان ،أنه «يتعين على الجانب األميركي،
بشكل فوري وغير مشروط ،سحب قواته
العسكرية التي توجد على أراضي سورية
بشكل غير شرعي ،واالمتناع عن سرقة
وتهريب النفط والقمح ال ـســوري ،ورفــع
الغطاء والحماية عن الجماعات االنفصالية
الـمـسـلـحــة وعـ ــن ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــاب ـي ــة
المسلحة الـتــي تــوجــد فــي قــاعــدة التنف
العسكرية األميركية غير الشرعية ،ووضع
ح ــد ن ـهــائــي وغ ـيــر م ـش ــروط ل ــإج ــراءات
القسرية األحادية الجانب المفروضة من
اإلدارات األميركية المتعاقبة على الشعب
السوري».
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين:

«صدرت في األسبوع الماضي تصريحات
مضللة وبعيدة عــن المنطق عــن اإلدارة
األمـيــركـيــة ،ممثلة بالرئيس جــو بايدن
ووزي ـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـيـ ـت ــه ،أنـ ـت ــون ــي بـلـيـنـكــن،
تضمنت اتهامات باطلة للحكومة السورية
باختطاف أو اعتقال مواطنين أميركيين،
مــن بينهم أوسـتــن تــايــس ،العسكري في
الجيش ،والذي اعترفت الحكومة األميركية
سنوات مضت بأنه دخل وغيره من
منذ
ٍ
األمـيــركـيـيــن إل ــى أراضـ ــي ســوريــة بشكل
غير شرعي».
وأردفت «الخارجية» في بيانها« :تنفي
الحكومة السورية أن تكون قد اختطفت أو
مواطن أميركي دخل إلى أراضيها
أخفت أي
ٍ
أو أقام في المناطق التي تخضع لسيادة
وسلطة الحكومة السورية ،وتشدد على
حقيقة التزامها المطلق بمبادئ القانون
الدولي وبأحكام اتفاقية فيينا للعالقات
القنصلية».
وأكـمـلــت« :ســوريــة تلفت انتباه الــرأي

العام األميركي والمسؤولين األميركيين
إلى أن حكومتهم هي التي خرقت أحكام
ـات الـقـنـصـلـيــة
ات ـف ــاق ـي ــة ف ـي ـي ـنــا ل ـل ـع ــاق ـ ّ
وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،ح ـيــن غ ــض ــت ال ـط ــرف،
بــل وشـجـعــت ال ـع ـشــرات مــن المواطنين
األم ـيــرك ـي ـيــن ع ـلــى ال ـس ـفــر إلـ ــى س ــوري ــة،
إذن من
والـ ــدخـ ــول إلـ ــى أراض ـي ـه ــا دون ٍ
وبشكل غير شرعي ،عبر معابر
حكومتها
ٍ
ح ــدودي ــة غـيــر نظامية أو بالتسلل إلــى
مناطق تسيطر عليها مجموعات إرهابية
مسلحة».
ً
مـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــا ،نـ ـ ـف ـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوات س ـ ــوري ـ ــة
الديموقراطية (قـســد) ،أم ــس ،شــن تركيا
عملية عسكرية فــي عفرين ،مــؤكــدة أنها
«تدرس مستوى التهديد ،وسترد على كل
التهديدات في التوقيت المناسب».
ّ
ً
وحـ ــذرت «ق ـســد» ،الـمــدعــومــة أميركيا،
ً
ً
من أن «الجيش التركي سينقل قسرا عددا
ً
كبيرا من الالجئين إلى سورية» .وفي وقت
ســابــق ،قالت وكــالــة األنـبــاء الـســوريــة ،إن

القوات التركية أطلقت تحذيرات لألهالي
في المناطق الحدودية المحاذية لجرابلس
ً
بريف حلب ،تمهيدا لقيامها بهجوم جديد.
ً
ً
وذكرت «سانا» أن هناك تحليقا مكثفا
ً
ً
لطيران االستطالع التركي ،وحشدا كبيرا
لـلـقــوات على معظم المناطق المحاذية
لألراضي التركية بأرياف حلب والحسكة
والرقة ،تزامنا مع التحذيرات.
ونقل التلفزيون الـسـ ُـوري عــن مصدر
عسكري أن  3عسكريين قتلواُ ،
وجــرح 6
آخــرون في هجوم جــوي تركي استهدف
ً
نـقــاطــا عسكرية بــريــف حـلــب ،وق ــد ردت
القوات المسلحة السورية على الهجوم،
وأوقعت خسائر بشرية ومادية.
وذك ــر المرصد الـســوري أن الضربات
التركية استهدفت مواقع عسكرية بقرية
تل جارقلي بريف عين العرب شرق حلب،
ً
وأدت إلى سقوط  17قتيال وعدد آخر من
الجرحى حالة بعضهم خطيرة.

صرح المتحدث باسم وزارة
الخارجية اإليرانية ناصر
كنعاني ،أمس ،بأن إيران
مستعدة لتبادل السجناء مع
الواليات المتحدة.
ودعا كنعاني إدارة الرئيس
األميركي جو بايدن إلى
ً
«التحرك بدال من العروض
المسرحية من أجل تحقيق
ذلك» .وجاء ذلك بالتزامن
مع اجتماع مغلق عقده
البرلمان اإليراني بحضور
وزير الخارجية حسين
أمير عبداللهيان لمناقشة
تطورات المفاوضات النووية،
وإمكانية التوصل إلى تفاهم
إلحياء اتفاق عام  ،2015ورفع
العقوبات األميركية المفروضة
على الجمهورية اإلسالمية.

دستور تونس حيز التنفيذ
وسجن عسكري لصحافي

دخل الدستور التونسي
ً
الجديد رسميا ،أمس األول،
حيز التنفيذ ،بعد حسم
القضاء اإلداري كل الطعون
القضائية بشأن استفتاء
يوليو الماضي .إلى ذلك،
قضت المحكمة العسكرية
في تونس بسجن الصحافي
صالح ّ
عطية ثالثة أشهر بعد
إدانته بتهم أبرزها «تحقير
الجيش والمس بكرامته» .وأفاد
المحامي سمير ديلو بأن
الحكم الذي صدر مساء أمس
األول ،جاء على خلفية تهمتين
أخريين هما «نسبة أمور غير
قانونية لموظف عمومي دون
اإلدالء بما يثبت صحة ذلك»
و«اإلساءة للغير».

ً
 19قتيال بانقالب
حافلة في المغرب

ً
لقي  19شخصا مصرعهم
وأصيب أكثر من  30آخرين
في انقالب حافلة نقل عمومي،
أمس ،على الطريق الرابط بين
مدينتي خريبكة والفقيه بن
صالح ،وسط المغرب .وأفادت
تقارير بأن الحافلة التي
ّ
كانت تقل مسافرين ،انقلبت
بسبب السرعة المفرطة
التي كان يقود بها السائق.
ويعتبر الحادث المروع
من أكبر الحوادث المرورية
التي تشهدها المغرب خالل
السنوات األخيرة من حيث
عدد الضحايا.

ةديرجلا
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الصين :مناورات مع  3جيوش وتدابير لتعويض الصدمات

َ
كوريا الشمالية تطلق صاروخي «كروز» ...وجارتها الجنوبية ال تريد تغيير نظامها بـ «القوة»

مسؤوالت وعضوات في االتحاد النسائي االشتراكي الكوري يرقصن في ساحة
استاد بيونغ يانغ لالحتفال بيوم التحرير الوطني الـ ( 77أ ف ب)

ال تزال مناورات وتدريبات
الجيش الصيني في مختلف
المناطق بما فيها مياه البحر
واألجواء حول تايوان،
منذ بداية الشهر
مستمرة ً
الجاري ،ردا على زيارة
الوفدين األميركيين لها،
كما أن التدريبات توسعت
لتشمل جيوش روسيا والهند
وبيالروسيا.

ّ
مصممة على
يبدو أن الصين
االستمرار في استعراض قوتها
مـنــذ بــدايــة الـشـهــر ال ـج ــاري ،إذ
إن دائــرة ضمان األمن البحري
أعلنت أن بكين أطلقت ،أ مــس،
وعـلــى م ــدى يــومـيــن ،تــدريـبــات
عـ ـسـ ـك ــري ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـي ـ ــاه ال ـب ـح ــر
األصـ ـف ــر ق ـ ــرب س ــواح ــل والي ــة
ّ
ش ــان ــدون ــغ ،م ــذك ــرة ب ــأن م ــرور
السفن بالمناطق المذكورة في
موقع الدائرة أثناء التدريبات
محظور.
وأمس األول ،أجرى الجيش
ال ـص ـي ـنــي م ـ ـنـ ــاورات عـسـكــريــة
فـ ــي  5م ـن ــاط ــق ل ـب ـحــر ال ـص ـيــن
الـجـنــوبــي ق ــرب ســواحــل واليــة
غوانغدونغ ،واالثنين الماضي
قــرب جــزر بينخو الــواقـعــة في
جنوب مضيق تايوان.
وفي ّ
تطور الفت ،ذكرت وزارة
ال ــدف ــاع الـصـيـنـيــة ،أن الجيش
س ـي ـج ــري ت ــدريـ ـب ــات عـسـكــريــة
ف ــي روسـ ـي ــا ،ب ـم ـشــاركــة الـهـنــد
و ب ـ ـيـ ــارو س ـ ـيـ ــا ودول أ خ ـ ــرى
«لـتـعــزيــز ال ـت ـعــاون مــع جيوش
تلك الدول» ،مؤكدة أنه ال عالقة

عمل قسري واسترقاق ألقليات
شينغيانغ ...وبكين تنفي
أظـهــر تحقيق الـمـقــرر الـخــاص لــأمــم المتحدة المعني
بالعبودية الحديثة تومويا أوبوكاتا أمس أنه تم تجنيد
أقليات للعمل القسري في منطقة شينغيانغ الصينية في
قطاعات مثل الزراعة والتصنيع ،معتبرا انه «قد يرقى إلى
االسترقاق كجريمة ضد اإلنسانية» ،األمر الذي نفته بكين.
وأشــار أوبوكاتا إلى «نظامين حكوميين مختلفين في
الصين حصل فيهما عمل قسري» ،مستشهدا بتقارير لمركز
بحوث ومنظمات غير حكومية إضافة إلى ضحايا.
وأضاف أن «طبيعة ومدى القوة التي تمارس على العمال،
بـمــا فــي ذل ــك الـمــراقـبــة الـمـفــرطــة وظـ ــروف الـعـيــش والعمل
المجحفة ،قد ترقى إلى االسترقاق كجريمة ضد اإلنسانية
وتستحق المزيد من التحليل المستقل».
وأظ ـهــر الـتـقــريــر وج ــود ن ـظــام مـمــاثــل لنقل الـعـمــالــة في
التيبت ،حيث «نقل البرنامج خصوصا المزارعين والرعاة
وغيرهم من العمال الريفيين إلى وظائف منخفضة المهارة
واألجر».
من جانبه ،اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني
وانغ وينبين ،أمس ،أوبوكاتا بأنه «اختار تصديق األكاذيب
والمعلومات الكاذبة التي لفقتها الواليات المتحدة وكذلك
القوى المناهضة للصين».
وتـتـهــم بـكـيــن بــاحـتـجــاز أك ـثــر مــن مـلـيــون مــن األوي ـغــور
واألقليات المسلمة األخرى في شينغيانغ ،فضال عن فرض
العمل القسري عليهم والتعقيم القسري للنساء.
وذهبت الواليات المتحدة ونواب في دول غربية أخرى
إل ــى ح ــد ات ـه ــام ال ـص ـيــن ب ــارت ـك ــاب «إبـ ـ ــادة ج ـمــاع ـيــة» بحق
األق ـل ـي ــات ،وه ــي م ــزاع ــم تنفيها بـكـيــن ب ـش ــدة ،مـعـتـبــرة أن
تدابيرها األمنية رد ضروري على التطرف.

بالمشاركة الصينية في الوضع
اإلقليمي والدولي الحالي.
فــي غـضــون ذل ــك ،قــال السفير
الـصـيـنــي ل ــدى واش ـن ـطــن ،تشين
ج ـ ــان ـ ــغ ،إن زيـ ـ ـ ـ ـ ــارات ن ـ ـ ـ ــواب مــن
«الكونغرس» األميركي إلى تايوان
ّ
تــذكــي ال ـتــوتــرات اإلقـلـيـمـيــة ،وإن
إدارة الــرئـيــس جــو بــايــدن يجب
أال تستهين بتصميم الصين في
هذه المسألة.
ورفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض ت ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــن ح ـ ـجـ ــج
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن األم ـي ــرك ـي ـي ــن ب ــأن
الـ ـ ـن ـ ــواب يـ ـتـ ـص ــرف ــون ب ـط ــري ـق ــة
مستقلة عــن الـبـيــت األب ـيــض ،أو
أن اإلدارة لم تكن لديها سيطرة
على جدول أعمال رئيسة مجلس
الـ ـن ــواب نــان ـســي بـيـلــوســي الـتــي
زارت تايوان في بداية أغسطس.
وأوض ـ ــح تـشـيــن أن ال ــزي ــارات
ال ـتــي قــامــت بـهــا رئـيـســة مجلس
النواب نانسي بيلوسي وأعضاء
آخ ـ ــرون بـ ـ «ال ـك ــون ـغ ــرس» تنتهك
االتـفــاقــات األميركية  -الصينية
القائمة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال« :نـ ـ ـح ـ ــن نـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
تبعات خطيرة لزيارة بيلوسي».

ّ
وح ـ ـ ــذر الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة مــن
عدم «التقليل من شأن التصميم
والعزم الشديدين وقدرة الحكومة
والشعب الصينيين على الدفاع
ع ــن ال ـس ـيــادة الــوطـنـيــة وســامــة
أراضي البالد».

بوتين وبيلوسي
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،قـ ــال الـمـتـحــدث
باسم وزارة الخارجية الصينية،
وان ــغ ويـنـبـيــن ،أم ــس ،إن الصين
تقدر بشدة تصريحات الرئيس
ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن بــأن
زي ـ ــارة بـيـلــوســي ل ـت ــاي ــوان كــانــت
استفزازا مخططا له بعناية.
فــي وق ــت ســابــق ،ق ــال بــوتـيــن،
في كلمة ألقاها أمام المشاركين
وال ـض ـيــوف فــي مــؤتـمــر موسكو
العاشر لألمن الدولي ،إن «زيارة
بيلوسي إلى تايوان لم تكن مجرد
رحـ ـل ــة ل ـش ـخ ــص سـ ـي ــاس ــي غـيــر
مسؤول ،بل كانت تظاهرة وقحة
لعدم احـتــرام السيادة مــن بلدان
أخرى ،واستفزازا مخططا بعناية،
وحاولت الواليات المتحدة مرة

أخــرى  -عمدا  -صب الزيت على
النار ،وإثــارة الوضع في منطقة
آسيا والمحيط الهادئ».
كـمــا أش ــار وان ــغ إل ــى أن ــه منذ
زي ــارة بيلوسي لـتــايــوان ،أعربت
أكثر من  170دولــة عن نزاهتها،
وأك ــدت التزامها بمبدأ «الصين
ال ــواح ــدة» ،ودع ــم جـهــود الصين
لـ ـحـ ـم ــاي ــة سـ ـي ــادتـ ـه ــا ال ــوط ـن ـي ــة
وسالمة أراضيها.

صدمات وصواريخ
مــن ناحية أخ ــرى ،قــال رئيس
الــوزراء الصيني لي كه تشيانغ،
إنــه وســط التباطؤ اال ّقـتـصــادي،
يتعين على الصين تبني تدابير
خاصة لتعويض «الصدمات التي
تفوق التوقعات» التي شهدتها
في الربع الثاني.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة
أم ـ ـ ـ ــس ،قـ ـ ــال تـ ـشـ ـي ــان ــغ ل ــزعـ ـم ــاء
ال ـم ـقــاط ـعــات خ ــال اج ـت ـمــاع في
شنتشن« :اآلن هــو أهــم منعطف
لــانـتـعــاش االق ـت ـصــادي ،ويجب
على المسؤولين تنسيق مواجهة

كورونا مع التنمية االقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة لـضـمــان االح ـتــواء
الـ ـفـ ـع ــال لـ ـك ــورون ــا واالسـ ـتـ ـق ــرار
ً
االقتصادي وأمن التنمية» ،داعيا
أق ــوى  6مـقــاطـعــات ،الـتــي تشكل
مجتمعة  45بالمئة مــن الناتج
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،إلـ ـ ــى دفـ ـ ــع ال ـن ـمــو
«بشكل استباقي».

كوريا الشمالية
وف ـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ك ـ ــوري ـ ــا
الجنوبية وال ــوالي ــات المتحدة،
أمــس األول ،تدريباتهما األولية
الـمـشـتــركــة ال ـتــي تـسـتـمــر  4أي ــام
استعدادا لمناورة «أولشي فريدم
ش ـي ـلــد» بــالــذخ ـي ــرة ال ـح ـيــة الـتــي
ّ
أج ـل ــت طــويــا وت ـق ــام ف ــي الـفـتــرة
سبتمبر،
من  22الجاري إلى أول
َ
أطلقت كوريا الشمالية صاروخي
«كروز» من بلدة أونشون الواقعة
على الساحل الغربي فــي ساعة
مبكرة من صباح أمس.
ُ
وبينما لــم تـ ْـجــر بـيــونــغ يانغ
تجربة صاروخية منذ شهرين،
فــإنـهــا حــاربــت تـفـشــي «ك ــورون ــا»

ألشهر عــدة قبل إعالنها النصر
على الفيروس األسبوع الماضي.
ومـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،لـ ــوحـ ــظ أن ك ــوري ــا
الشمالية تستعد لتجربة نووية
محتملة ستكون األولى منذ عام
.2017
وفي مؤتمر صحافي لمناسبة
م ـ ـ ـ ــرور  100يـ ـ ــوم عـ ـل ــى ت ــول ـي ــه
م ـن ـص ـبــه ،ق ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـك ــوري
الـجـنــوبــي ،يــون سـيــوك ي ــول ،في
تصريحات حول ضمان أمن نظام
الـحـكــم فــي كــوريــا الـشـمــالـيــة« :ال
يمكن لحكومة كوريا الجنوبية
ض ـم ــان أمـ ــن ال ـن ـظ ــام ف ــي كــوريــا
ال ـش ـمــال ـيــة ،ل ـكــن يـمـكـنـنــي ال ـقــول
بــأنـنــي شـخـصـيــا وحـكــومـتـنــا ال
نرغب في إحداث تغيير بالنظام
فــي الـشـمــال ب ـصــورة مـفــرطــة ،أو
باستخدام القوة».
وأض ــاف« :األه ــم هــو استقرار
ال ـ ـس ـ ــام ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدام ،ونـ ـ ّ
ـرحـ ــب
بـتـغـيـيــرات فــي كــوريــا الشمالية
بـصــورة طبيعية نتيجة لتقديم
دعمنا اقتصاديا ودبلوماسيا».
(عواصم ـ وكاالت)

ترامب يعزز قبضته على الحزب الجمهوري
تشيني تخسر عضويتها وتتعهد بعدم إعادة انتخاب الرئيس السابق
ت ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــدت ال ـ ـ ـنـ ـ ــائ ـ ـ ـبـ ـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ل ـي ــز ت ـش ـي ـن ــي ،الـ ـع ــدوة
الـلــدودة لدونالد تــرامــب« ،فعل كــل ما
يلزم» لكي ال ينتخب الملياردير رئيسا
مجددا ،بعدما خسرت في السباق لنيل
ترشيح حزبها إلعادة انتخابها نائبة
عــن واليتها وايومينغ أم ــام هارييت
ه ـي ـغ ـي ـم ــن ،الـ ـم ــدع ــوم ــة مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
السابق ،الــذي عزز بذلك قبضته على
الحزب الجمهوري.
وفي خطاب أقرت فيه بهزيمتها أمام
هيغيمن ،قالت تشيني من وايومينغ،
وهي والية محافظة جدا كانت نائبة
عنها منذ عام « ،2017لقد قلت منذ 6
يناير إنني سأفعل كل ما يلزم لضمان
أال يقترب تــرامــب مـجــددا مــن المكتب
البيضوي ،وأنا أعني ذلك».
وت ـحــولــت تـشـيـنــي ( 56ع ــام ــا) إلــى
واح ـ ـ ــدة م ــن أش ـ ــد أع ـ ـ ــداء ت ــرام ــب مـنــذ
انضمامها إلى لجنة برلمانية تحقق
في دور الرئيس السابق في الهجوم
الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى
الكابيتول في  6يناير .2021
وت ـش ــارك اب ـنــة دي ــك تـشـيـنــي ،نائب
الرئيس األميركي السابق ،في رئاسة
هــذه اللجنة ،التي تعتبر أن الرئيس
الخامس واألربعين للواليات المتحدة

هارييت هيغيمن تحيي أنصارها بعد فوزها على تشيني (أ ف ب)
«أخل بواجبه» خالل الهجوم الذي شنه
مؤيدوه في مسعى إلى منع التصديق
عـلــى ف ــوز خصمه الــديـمــوقــراطــي جو
بايدن باالنتخابات الرئاسية في .2020
وبهذا االنتصار ،تعزز قبضة ترامب
على الحزب الجمهوري رغم التحقيقات
المتعددة التي يخضع لها.
وس ـ ـ ــارع ال ـم ـل ـي ــاردي ــر ال ـج ـم ـهــوري
إلــى الترحيب بهزيمة عــدوتــه ،وكتب
على «تروث سوشل» ،شبكة التواصل

االجتماعي التي أسسها ،ا نــه يتعين
عـلــى تشيني «أن تخجل مــن نفسها،
مــن الطريقة التي تتصرف بها .اآلن،
يـمـكـنـهــا أخـ ـي ــرا أن ت ـق ــع ف ــي غـيــاهــب
النسيان السياسي».
وفــي واليــة وايومينغ ،التي صوت
أك ـثــر م ــن  70ف ــي الـمـئــة م ــن ناخبيها
ل ـت ــرام ــب ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
األخيرة ،تؤيد هيغيمن نظرية أنصار
ت ــرام ــب وم ـف ــاده ــا أن ان ـت ـخــابــات عــام

ُ 2020
«ســرقــت» مــن الــرئـيــس السابق،
رغم أدلة ال تحصى أثبتت عدم صحة
هذه المزاعم.
وفـ ــي واي ــوم ـي ـن ــغ ،ال ـت ــي ك ــان ــت أول
والية منحت المرأة حق التصويت في
 ،1869كما تذكر لوحة جدارية كبيرة
ف ــي وس ــط مــديـنــة شــاي ـيــن ،ي ـبــدو كــأن
تشيني كانت مضطرة للقيام بحملة
وهمية من دون تجمعات انتخابية أو
مهرجانات عامة.
وق ــد ن ـبــذت الـسـيــدة ال ـش ـقــراء ،التي
تتبع الخط اليميني التقليدي المؤيد
لحمل الـســاح والـمـنــاوئ لإلجهاض،
من الحزب الجمهوري في وايومينغ
الــذي شــارك زعيمه فــي االحتجاجات
يوم اقتحام الكابيتول.
وحـســب اإلش ــاع ــات ،تـنــوي تشيني
ال ـتــرشــح لــان ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة في
 ،2024حـتــى لــو اض ـطــرت إل ــى التقدم
ل ـه ــا ب ـص ـفــة م ـس ـت ـق ـلــة ،وأك ـ ـ ــدت م ـســاء
أم ـ ــس األول أن ي ــده ــا مـ ـ ـم ـ ــدودة إل ــى
«الـ ـجـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــن وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ـي ــن
والمستقلين» ،قائلة« :فلنتعهد على
بناء جبهة موحدة ضد كل من يريدون
تدمير جمهوريتنا».
(واشنطن ـ أ ف ب)

روسيا تدفع بقواتها المستنزفة على  4جبهات في أوكرانيا
ً
ً
ً
مساع فرنسية ـ هندية لوقف الحرب ...وزيلينسكي إلرهاق موسكو سياسيا واقتصاديا وعسكريا
ٍ
خـ ـ ــال  6أش ـ ـهـ ــر م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـتـ ــال فــي
أوكرانيا ،تعرضت روسيا لخسائر
متالحقة في «الجنود والعتاد» ،لكن
موسكو مستمرة في استراتيجيها
ال ـهــادفــة لـضــم  4مناطق
أوكـ ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى

جنود أوكران على متن ناقلة
جند في باخموت (رويترز)

أراضـ ـيـ ـه ــا ،وهـ ــو م ــا ي ـتــوقــع خ ـبــراء
ً
«ف ـش ـل ــه م ـس ـت ـق ـب ــا» ،م ـت ـحــدث ـيــن عــن
«تــداعـيــاتــه على ال ـقــدرات العسكرية
الروسية».
فـعـنــدمــا ب ــدأت غــزوهــا ألوكــران ـيــا
فــي فـبــرايــر ،دفـعــت روس ـيــا بقواتها
للقتال على جبهات متعددة «من دون
اتـخــاذ الـتــدابـيــر ال ــازم ــة» ،ونتيجة
ل ــذل ــك ت ـعــرضــت الـ ـق ــوات الــروس ـيــة
لمشكالت لوجستية حادة كلفتها
«خسائر هائلة مــن الجنود
ً
والمعدات» ،وفقا لمجلة

«ف ـ ــوري ـ ــن أف ـ ـ ـيـ ـ ــرز» ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن
«موسكو فقدت معداتها العسكرية
ً
األكـثــر تـقــدمــا ،والـتــي ال تملك بدائل
م ـك ــاف ـئ ــة لـ ـه ــا ،ك ـم ــا أن م ــوس ـك ــو لــم
تتعلم من أخطائها وتدفع بقواتها
المستنزفة للقتال على  4جبهات في
الــوقــت ذاتـ ــه ،ب ـهــدف ضــم مقاطعات
دونـيـتـســك وخ ـيــرســون ولــوغــانـســك
زابوريجيا إلى روسيا».
لكن الخبير المختص فــي الشأن
الـ ــروسـ ــي ،ن ـب ـيــل رشـ ـ ـ ــوان ،ي ــؤك ــد أن
«موسكو ال تمتلك القدرات العسكرية
والبشرية التي تمكنها من القتال على
هذه الجبهات في وقت واحد».
وي ـش ـيــر إل ــى «اس ـت ـن ــزاف ال ـق ــدرات
الــروس ـيــة خ ــال  6أش ـهــر مــن الـقـتــال
ً
في أوكرانيا» ،متحدثا عن «خسائر
م ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدة فـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف الـ ـ ـق ـ ــوات
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي خـ ـي ــرس ــون
بجنوب أوكرانيا».
ك ـ ـمـ ــا ي ـ ـت ـ ـحـ ــدث رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـم ــرك ــز

األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـم ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب
واالسـتـخـبــارات فــي ألـمــانـيــا ،جاسم
م ـح ـمــد ،ع ــن «ص ـع ــوب ــة ال ـق ـت ــال على
ً
جبهات عدة في وقت متزامن» ،نظرا
ل ـحــاجــة ذل ــك إل ــى «قـ ـ ــدرات عـسـكــريــة
وبشرية واسعة».
ورغـ ـ ـ ــم تـ ـل ــك الـ ـخـ ـس ــائ ــر ،ي ـس ـت ـمــر
الكرملين فــي خططه ا لـهــاد فــة لضم
الجبهات األربع ،بهدف «فرض نهاية
ســريـعــة ل ـهــذه الـمــرحـلــة مــن ال ـحــرب،
وإح ـب ــاط الــدعــم ال ـغــربــي ألوكــران ـيــا،
وكـ ـس ــب الـ ــوقـ ــت إلص ـ ـ ــاح وت ـج ــدي ــد
الـ ـق ــوات ال ـم ـقــات ـلــة» ،وف ـق ــا ل ــ«فــوريــن
أفيرز».
وفي وقت دعا الرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي مواطنيه إلى
«مــواص ـلــة الـجـهــود إلره ــاق روسـيــا،
ً
ً
ً
سياسيا واقتصاديا وعسكريا ،حتى
ال تتمكن من مواصلة شن حربها»،
ّ
أعلنت باريس أن الرئيس الفرنسي
إيـمــانــويــل مــاكــرون ورئـيــس ال ــوزراء

ّ
الهندي ناريندرا مــودي اتفقا خالل
ً
م ـكــال ـمــة هــات ـف ـيــة ع ـلــى «ال ـع ـم ــل مـعــا
إلنهاء الحرب» في أوكرانيا.
وقالت الرئاسة الفرنسية ،في بيان،
ّ
ـرون وم ــودي ناقشا «الـحــرب
إن مــاكـ ّ
ال ـتــي تـشــنـهــا روس ـي ــا ف ــي أوكــران ـيــا
وتداعياتها المزعزعة لالستقرار في
بقية أرجاء العالم».
وامـتـنـعــت الـهـنــد عــن إدان ــة الـ ّغــزو
ً
ال ــروس ــي ألوك ــران ـي ــا عـلـنــا كـمــا أنـهــا
ّ
ل ــم تـ ـش ــارك ف ــي األم ـ ــم ال ـم ــت ـح ــدة في
التصويت على ّ
نص بهذا المعنى.
ّ
لكن نيودلهي شاركت في يونيو
فـ ــي ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى بـ ـي ــان أص ــدرت ــه
مـجـمــوعــة الـ ــدول الـصـنــاعـيــة السبع
ّ
الـكـبــرى يــؤكــد عـلــى «اح ـت ــرام سـيــادة
الدول األخرى وسالمة أراضيها».
(عواصم ـ وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
جنوب تايلند يشهد
هجمات منسقة

أعلنت ُّ
السلطات التايلندية،
ً
أمس ،أن  17موقعا في جنوب
البالد شهدت انفجارات
وحرائق متعمدة ،في هجمات
متعددة منسقة ،على ما يبدو،
أدت إلى إصابة  7أشخاص.
وأفاد بيانان للشرطة والجيش،
بأن هجمات القنابل والحرائق
المتعمدة حدثت بعد منتصف
الليل ،واستهدفت محالت
للوجبات السريعة ومحطة
وقود في  3أقاليم.
وتشهد األقاليم الواقعة في
جنوب تايلند على امتداد
ً
الحدود مع ماليزيا ،تمردا
ً
محدودا منذ عقود ،إذ تحارب
الحكومة جماعات تسعى
إلى استقالل األقاليم ذات
الغالبية المسلمة في باتاني
وياال وناراثيوات وأجزاء من
سونخال.

فنزويال تدعم كوبا
إلعادة بناء مينائها

قال الرئيس الفنزويلي
نيكوالس مادورو ،إن بالده
ستقدم الدعم لكوبا في إعادة
بناء مينائها الوحيد لناقالت
النفط العمالقة في ماتانزاس،
والذي لحق به دمار جزئي
بسبب حريق بعد أن ضرب
البرق خزانات النفط الخام في
الميناء.
واعتمدت كوبا لفترة طويلة
على محطة ماتانزاس ،التي
تبلغ سعتها  2.4مليون برميل
وتبعد حوالي  130كيلومترا
عن العاصمة هافانا ،في معظم
واردات وتخزين النفط الخام
وزيت الوقود الثقيل.

رئيس سريالنكا :ال ضرورة
لتمديد الطوارئ

أعلن الرئيس السريالنكي،
رانيل ويكريمسينجه ،أمس،
أنه لن يمدد حال الطوارئ التي
أعلنت خالل االحتجاجات
المناهضة للحكومة.
وبعد تحسن الوضع ،ال
يرى ويكريمسينجه ضرورة
لتمديد هذا اإلجراء.
وتمنح حالة الطوارئ سلطات
واسعة لقوات األمن للقيام
باالعتقاالت ،وكانت سارية
المفعول منذ شهر ومن المقرر
أن تنتهي رسميا اليوم.
وشهدت سريالنكا شهورا من
االحتجاجات واسعة النطاق
ضد الحكومة واقتحام العديد
من المباني الرئيسية الشهر
الماضي مما أدى في النهاية
إلى استقالة الرئيس السابق
غوتابايا راجاباكسا.

البرازيل :لوال وبولسونارو
ُيطلقان حملتيهما للرئاسة

ّ
أطلق المرشحان األبرز
للرئاسة في البرازيل ،الرئيس
السابق لويس إيناسيو لوال
دا سيلفا والرئيس المنتهية
واليته جايير بولسونارو،
ً
رسميا حملتيهما لالنتخابات
ّ
المقررة في أكتوبر في
البرازيل.
ً
وعقد لوال ( 76عاما) أول لقاء
في حملته االنتخابية في
مصنع للسيارات في ساو
برناردو دو كامبو قرب ساو
باولو ،وهي منطقة صناعية
عمل فيها في الحدادة قبل
أن يصبح رئيس نقابة في
سبعينيات القرن الماضي،
بينما أطلق بولسونارو،
العسكري السابق البالغ 67
عاما ،من الموقع الذي ّ
تعرض
فيه لمحاولة اغتيال في 2018
في والية ميناس جيرايس في
جنوب شرقي البرازيل ،حملته.

ةديرجلا
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رياضة

الكويت جاهزة الستضافة «خليجي »25

باختصار
«أزرق كرة قدم الصاالت»
يواجه أوزبكستان وديًا اليوم

«التفقدية» اعتمدت ملعبي البطولة و 4للتدريبات
في حال وقع اختيار اتحاد
كأس الخليج العربي لكرة القدم
على الكويت الستضافة بطولة
«خليجي  ،»25فإنها جاهزة
بالفعل لهذا األمر،
بعد أن جاءت نتائج
زيارة اللجنة
التفقدية
إيجابية.

أسفرت نتائج زيارة اللجنة
التفقدية التحاد كأس الخليج
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،ال ـت ــي
ترأسها األمين العام لالتحاد
ج ــاس ــم ال ــرم ـي ـح ــي ع ــن نـتــائــج
ً
إيجابية جدا ،أكدت أن الكويت
جاهزة الستضافة بطولة
«خليجي  ،»25المقررة
إقــامـتـهــا بـيــن  6و19
يناير المقبل ،في حال
عـ ــدم إسـ ـن ــاد الـتـنـظـيــم
إلى العراق ،الذي حصل
فــي وقــت سابق على قــرار
ح ــق اس ـت ـضــافــة ال ـب ـطــولــة،
ب ـي ــد أن األحـ ـ ـ ــداث األم ـن ـيــة
وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي شـهــدهــا
ً
ً
أخيرا؛ أثرت سلبا على ملفه.
وكــان اختيار اتـحــاد كأس
ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
وقع على الكويت كدولة بديلة
الستضافة الـمـنــافـســات ،إذا
تعذرت إقامتها في العراق.

اعتماد المالعب
وش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة،
اع ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـل ـ ـج ـ ـن ـ ــة

التفقدية استاد جابر واستاد
عـ ـل ــي ص ـ ـبـ ــاح الـ ـس ــال ــم (ن ـ ــادي
ا لـنـصــر) الستضافة منافسات
المجموعتين األولى والثانية.
ول ــم تـبــد الـلـجـنــة مــاحـظــات
ع ـل ــى اسـ ـت ــاد ج ــاب ــر ،ف ــي حـيــن
طالبت بضرورة إجراء تعديالت
عـلــى اإلضـ ــاء ة الليلية السـتــاد
علي صباح السالم ،الذي تعهد
مسؤولو الهيئة العامة للرياضة
بتعديلها ،خالل اجتماع
«التفقدية» معهم أمس األول.

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة
قدم الصاالت نظيره األوزبكي
الساعة السابعة من مساء
اليوم على صالة مجمع الشيخ
سعد العبدالله ،في املباراة
التجريبية األولى بينهما،
ضمن االستعدادات لخوض
منافسات بطولة كأس آسيا
التي تستضيفها الكويت من 27
سبتمبر حتى  9أكتوبر املقبلني.
ومن املقرر أن يلتقي املنتخبان
مجددًا السبت املقبل.
ويسعى مدرب منتخبنا الوطني،
البرازيلي كاكاو ،إلى الوقوف
على مستوى الالعبني الذين وقع
عليهم االختيار في القائمة ،من
أجل حسم القائمة النهائية.

فيما اعتمدت اللجنة مالعب
ال ـكــويــت وال ـش ـب ــاب وال ـصــداقــة
وال ـ ـسـ ــام وثـ ــامـ ــر ،الس ـت ـضــافــة
تدريبات المنتخبات الثمانية
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ،بعد
ت ــاف ــي ال ـم ــاح ـظ ــات ال ـخــاصــة
بأرضيتها ،حيث خضعت هذه
ً
المالعب ألعمال الصيانة أخيرا.

االجتماع مع االتحاد الكويتي
وكانت اللجنة قد اختتمت

منتخب ناشئي اليد يغادر إلى البحرين
●

الجهراء يستأنف
تدريباته اليوم

محمد عبدالعزيز

يغادر اليوم وفد منتخب ناشئي الكويت
لـ ـك ــرة الـ ـي ــد إل ـ ــى ال ـب ـح ــري ــن ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
منافسات البطولة اآلسيوية التاسعة لمواليد
 2004المقرر أن تنطلق هناك بعد غد وتستمر
حتى  31أغسطس الجاري.
وس ـي ـل ـع ــب األزرق فـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة ضـمــن
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة وب ـج ــان ـب ــه مـنـتـخـبــات
الـ ـي ــاب ــان ،وال ـس ـع ــودي ــة ،وقـ ـط ــر ،واإلمـ ـ ـ ــارات،
وال ـ ـعـ ــراق ،بـيـنـمــا ت ـضــم ال ـم ـج ـمــوعــة األول ــى
منتخبات البحرين المضيف ،وإيران ،والهند،
وكوريا ،وأوزبكستان.
وي ـ ـتـ ــرأس وف ـ ــد ال ـم ـن ـت ـخــب ن ــائ ــب رئ ـيــس
االت ـح ــاد شـبـيــب ال ـهــاجــري ،وي ـضــم عضوي
مـجـلــس اإلدارة مـشـعــل ال ـق ـب ـنــدي ،ومـحـمــد
العازمي ،ومدير المنتخبات محمد الخميس،
والـمــديــر الفني لــاتـحــاد د .خــالــد الشرجي،
وإداري المنتخب محمد الـعــوض ،والجهاز
الفني بقيادة المدرب اإلسباني ديغو دورادو،
ومساعده الوطني حسين حبيب ،والمحلل
ال ـف ـن ــي أيـ ـم ــن الـ ـشـ ـي ــخ ،واخـ ـص ــائ ــي ال ـع ــاج
ً
الطبيعي محمد بكوش ،إضافة إلى  22العبا.

استعدادات المنتخب
وك ـ ــان مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي اخ ـت ـتــم أم ــس،
بــرنــامــج إع ـ ــداده لـلـبـطــولــة ،ال ــذي ب ــدأ مطلع
يوليو الماضي ،وانقسم لثالث مراحل ،األولى

جانب من تدريب سابق لمنتخب الناشئين
كانت تدريبات محلية في الكويت لمدة 10
أيـ ــام ،والـثــانـيــة معسكر إعـ ــداد خــارجــي في
ً
سـلــوفـيـنـيــا ل ـمــدة  21ي ــوم ــا خ ــاض خــالــه 7
مباريات تجريبية مع منتخبات سلوفينيا
وكــوســوفــو ومونتينيغرو وسلوفاكيا ،أما
الثالثة فكانت على هيئة معسكر داخلي في
ً
الكويت لمدة  12يوما استضاف المنتخب
خالله منتخبي مصر وكوريا للناشئين ولعب
مع كل منتخب مباراتين.

إعداد جيد

للمنتخبات الوطنية عبدالله الذياب عن
ثقته التامة بإمكانية وقدرات الالعبين على
تحقيق نتائج جيدة في البطولة المقبلة.
ومن جانبه ،قال المدير الفني لالتحاد د.
خالد الشرجي ،إن برنامج إعداد المنتخب
تـ ــم ت ـن ـف ـي ــذه ب ـش ـك ــل جـ ـي ــد ،وق ـ ــد اس ـت ـف ــاد
الالعبون من االحتكاك مع مدارس مختلفة
في اللعبة خالل  11مباراة لعبها المنتخب،
ً
مشيرا إلى أن الجميع راضــون عن الفترة
ً
اإلعـ ــداديـ ــة ،مـتـمـنـيــا أن يـحـقــق المنتخب
ً
مردودا ونتائج جيدة في البطولة المقبلة.

مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أعـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام

القادسية يواجه
ً
التضامن وديا
يستضيف الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية
في السابعة والنصف من مساء اليوم ،نظيره التضامن
ً
على استاد محمد الحمد ،في مباراة ودية استعدادا
للموسم الجديد.
وكان القادسية قد باشر تدريباته ،أمس األول ،بعد
العودة من معسكر القاهرة ،في حين واصل التضامن
ً
تدريباته محليا في الكويت.
ويعول األصفر وجهازه الفني بقيادة ناصر الشطي
على مواجهة التضامن ،للوقوف على مدى جاهزية
الفريق لمنافسات الموسم الجديد ،كما يسعى األصفر
إل ــى تـثـبــت تــولـيـفـتــه ،ق ـبــل ال ــدخ ــول ف ــي الـمـنــافـســات
ً
الرسمية ،اعتبارا من مواجهة الساحل المقبلة بالدوري
الممتاز  26الجاري.
واشتكى العب األصفر نايف زويــد من إصابة في
فقرات الظهر ،مما استوجب تدريبات عالجية لالعب،
على أن يدخل في التدريبات الجماعية خالل اليومين
المقبلين.

الجاركي ينتقد زيادة القيمة
المالية لتسجيل المحترفين
أكد أمين السر العام بنادي اليرموك أحمد الجاركي
أن قرار االتحاد الكويتي لكرة القدم برفع قيمة تسجيل
الالعب المحترف في قائمة الفريق األول إلى  50دينارا،
يـثـقــل كــاهــل األن ــدي ــة ال ـتــي م ــازال ــت تـعـيــش فــي عصر
الهواة ،مضيفا أن مثل هذه القرارات تسببت في وجود
اختالف مع «االتحاد»!
وشدد الجاركي على أن األندية هي فقط التي تحدد
القيمة المالية لالعبين الذين سترتبط معهم بعقود
وليس اتـحــاد الـكــرة كما حــدث مــؤخــرا ،خصوصا أن
نادي اليرموك يعمل على تطوير كرة القدم! لذلك ليس
من المقبول أن تفقد بعض األندية العبيها الشباب،
وعدم استمرارهم وفقا للقرارات الصادرة مؤخرا.
وأشار إلى أنه ليست هناك كلمة شرف بين األندية
في الوقت الحالي ،في ظل بحث بعضها عن مصالحها،
لذلك تتماشى سياستها مع قرارات اتحاد الكرة.

زيارتها أمــس ،بعقد اجتماع
مــع ممثلي االتـحــاد الكويتي
ل ـكــرة ال ـق ــدم بـحـضــور األمـيــن
ال ـ ـعـ ــام األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ص ــاح
ا ل ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــا عـ ـ ــي و مـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــر إدارة
اإلعـ ـ ـ ــام وال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـعــامــة
سـ ـ ـ ـط ـ ـ ــام الـ ـ ـسـ ـ ـهـ ـ ـل ـ ــي ومـ ـ ــديـ ـ ــر
إدارة ا ل ـم ـســا ب ـقــات د .حــا مــد
الشيباني.
ورحب القناعي بالحضور
ف ــي ب ـلــدهــم ال ـث ــان ــي ال ـكــويــت،
وأكد خالل االجتماع جاهزية

ي ـس ـتــأنــف ال ـف ــري ــق األول
لكرة الـقــدم بـنــادي الجهراء
تـ ــدري ـ ـبـ ــاتـ ــه مـ ـ ـس ـ ــاء ال ـ ـيـ ــوم
على اسـتــاد مـبــارك العيار،
بـعــد عــودتــه فـجــر أم ــس من
معسكره في القاهرة ،الذي
أقيم مطلع أغسطس الجاري
ً
ً
ولـمــدة  16يــومــا ،اسـتـعــدادا
الن ـط ــاق م ـنــاف ـســات دوري
زين للدرجة الممتازة.
وخـ ـ ـ ــاض الـ ـف ــري ــق خ ــال
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــر  4مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات
ت ـجــري ـب ـيــة ،ح ـيــث فـ ــاز على
ا لـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــر ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري ،1-2
وتـعــادل مــع السكة الحديد
بهدفين لكل منهما ،وخسر
أمـ ـ ـ ــام الـ ـعـ ــربـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي
ص ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــر ،4-وبـ ـ ـت ـ ــروجـ ـ ـي ـ ــت
المصري .3-1
وط ــال ــب الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
ل ـل ـف ــري ــق ،بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـم ــدرب
البوسني ساندي ،بضرورة
الـتـنـسـيــق ،وتــوف ـيــر م ـبــاراة
ودي ـ ــة أخـ ـي ــرة ق ـبــل ان ـطــاق
منافسات الــدوري ،وتبحث
إدارة ال ـف ــري ــق م ــع األن ــدي ــة
المحلية للقاء االحد المقبل.

الكويت الستضافة «خليجي
 »25كدولة بديلة.

رفع تقرير الزيارة
ً
وس ـت ــرف ــع ال ـل ـج ـنــة ت ـقــريــرا
إل ـ ـ ــى اتـ ـ ـح ـ ــاد ك ـ ـ ــأس ال ـخ ـل ـيــج
الـعــربــي ،الــذي سيتخذ قــراره
النهائي بشأن اختيار الدولة
الـمـسـتـضـيـفــة لـلـبـطــولــة يــوم
 15سبتمبر المقبل ،على أن
ت ـق ــوم ب ــزي ــارة ال ـك ــوي ــت عقب

االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع لـ ـ ـل ـ ــوق ـ ــوف ع ـلــى
الجاهزية في حــال عــدم قدرة
ال ـعــراق عـلــى االسـتـضــافــة ،أو
على االستعدادات الستضافة
«خليجي  »26التي ستقام في
ديسمبر .2023

أزمة القالف مع السالمية
إلى انفراج
●

أحمد حامد

ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» أن أزم ــة
الع ـ ــب ف ــري ــق ال ـس ــال ـم ـي ــة ل ـكــرة
القدم حمد القالف ،إلى انفراج،
بعد اتفاق بين إدارة السماوي
والالعب على العودة للتدريبات
واالل ـت ــزام بالعقد الـمــوقــع بين
الطرفين.
وكـ ـ ــان الـ ـق ــاف ق ــد غ ـ ــاب عــن
السالمية منذ بــدا يــة الموسم،
كما تـقــدم التـحــاد الـكــرة لفسخ
عـ ـق ــده مـ ــع ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي ،ب ــداع ــي
عــدم حصوله على مستحقاته
ال ـم ـت ــأخ ــرة ،ل ـكــن اتـ ـح ــاد ال ـكــرة
وبعد أن استأنس برأي االتحاد
ال ـ ــدول ـ ــي «فـ ـيـ ـف ــا» رفـ ـ ــض طـلــب
الالعب.
وم ـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر أن ي ــدخ ــل
الـ ـق ــاف ت ــدريـ ـب ــات ال ـس ـم ــاوي،
ً
اعتبارا من اليوم ،على أن يفتح
ص ـف ـح ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،الس ـت ـك ـم ــال
مـ ـ ـش ـ ــواره مـ ــع ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،ك ــأح ــد
الالعبين المهمين في الفريق.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،بــاشــر
السالمية تدريباته أمس األول،
وبعد العودة من معسكر تركيا،

حـ ـق ــق الـ ـسـ ـب ــاح عـ ـل ــي الـ ــزامـ ــل
ميدالية ذهبية تاريخية للكويت
بدورة ألعاب التضامن اإلسالمي
الخامسة المقامة في مدينة قونية
بتركيا ،في سباق  50م ظهر برقم
كويتي جديد قدره  25.45ث ،كما
تـ ــوج ال ـس ـب ــاح ول ـي ــد ع ـب ــدال ــرزاق
بــالـمـيــدالـيــة الـفـضـيــة ف ــي سـبــاق
 50م فراشة محققا رقما كويتيا
جديدا كذلك بزمن  23.66ث ،وهو
ما رفع عدد ميداليات الكويت إلى
 12ميدالية متنوعة.
وعبر السباح علي الــزامــل عن
فرحته بالفوز بالميدالية الذهبية،
ً
بعد أن حقق رقما مميزا عالميا
 25،45ث ،وأشــاد بدور المدربين
الذين اشرفوا على تدريبه ،ومدير
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ،إل ـ ــى ج ــان ــب زم ــائ ــه
الالعبين الذين حرصوا على رفع
المعنويات والدخول الى السباق

من اجل تحقيق الذهبية ،مضيفا
انه يسعى دائما رفع علم الكويت
في المحافل الدولية.

«كيك بوكسينغ»
وفي منافسات «كيك بوكسينغ»
بـلـغــت الع ـبــة منتخبنا الــوطـنــي
س ـ ـهـ ــام الـ ـخ ــري ــف ال ـ ـ ـ ــدور نـصــف
ال ـن ـه ــائ ــي ل ـ ـ ــوزن ت ـح ــت  52كـغــم
بـ ـع ــد ف ـ ــوزه ـ ــا عـ ـل ــى م ـنــاف ـس ـت ـهــا
فــريــدة عبدالليڤا مــن أذربـيـجــان
بنتيجة  ،1-2و تـسـعــى ا لـخــر يــف
الــى تحقيق انـجــاز غير مسبوق
يـ ـسـ ـج ــل لـ ـلـ ـك ــوي ــت ب ــالـ ـحـ ـص ــول
عـلــى الـمـيــدالـيــة فــي دورة ألـعــاب
ال ـت ـض ــام ــن اإلسـ ــامـ ــي وص ـع ــود
م ـن ـص ــات الـ ـتـ ـت ــوي ــج ،ك ـم ــا تــأهــل
ال ــاع ــب جـ ــزاع الـحـسـيـنــي لـلــدور
ذاته لوزن تحت  91كغم بعد فوزه

على الفلسطيني يحيى سويدان
 3صفر ،وتـقــام منافسات الــدورنـصــف الـنـهــائــي ال ـي ــوم ،ليتحدد
على أثرها مراكز العبي منتخبنا
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـك ـيــك بــوك ـس ـي ـنــغ فــي
الدورة.
وحصل العب منتخبنا الوطني
للكاراتيه سيد محمد الموسوي
عـلــى الـمــركــز ال ــراب ــع بـعــد عـبــوره
ا لـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات و ب ـ ـلـ ــو غـ ــه األدوار
النهائية وكانت المنافسة قوية
على الميدالية البرونزية ،اال انه
لـ ــم ي ـس ـت ـطــع ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـفـ ــوز فــي
منافسات الكاتا (فردي).
وأنهى العب منتخبنا الوطني
للكاراتيه عمر الجاسم مشاركته
في دورة التضامن اإلسالمي بعد
خسارته من الالعب فريد اغاياف
من أذربيجان في منافسات قتال
فردي (كومتيه) تحت  75كغم.

الالعب جزاع الحسيني

يختتم الفريق األول لكرة
القدم بنادي كاظمة مبارياته
التجربيية استعدادًا النطالق
دوري زين املمتاز  25الجاري،
بلقاء برقان السبت املقبل.
وشهدت التدريبات مشاركة
الحارس الدولي حسني كنكوني
بعد تعافيه من اإلصابات التي
لحقت به في وقت سابق ،في
حني عاد أمس إلى البالد املهاجم
شبيب الخالدي النتهاء برنامجه
العالجي في مستشفى سبيتار
القطرية مؤخرا ،على أن يحدد
الجهاز الفني بقيادة املدرب
الصربي زيلكو ماركوف موعد
عودته للتدريبات الجماعية وفقا
للتقرير الطبي.
ويغادر الالعب ناصر الفي
إلى أملانيا ،للخضوع للكشف
الطبي مجددًا ،بعد إجراء عملية
جراحية هناك ،من أجل تحديد
موعد عودته إلى التدريبات
الجماعية.

وصول محترف طائرة
برقان فالديس

حمد القالف

الذي استمر أسبوعين ،في رحلة
التجهيز للموسم الجديد.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ي ـخ ــوض
الـسـمــاوي م ـبــاراة ودي ــة الـيــوم،
ً
أم ــام الصليبيخات ،اسـتـعــدادا
لـمـنــافـســات ال ـمــوســم ال ـجــديــد،
حـ ـي ــث ت ـن ـت ـظ ــر ال ـ ـفـ ــريـ ــق أول ـ ــى
مبارياته الرسمية في الــدوري
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز  25الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،أم ـ ــام
التضامن.

ذهبية وفضية للسباحة الكويتية وتألق األلعاب القتالية
ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن اإلسالمي الخامسة

كاظمة يختتم تجريبياته
بلقاء برقان السبت

وصل إلى الكويت أمس
محترف الفريق االول للكرة
الطائرة بنادي برقان األميركي
انوفيل فالديس وكان في
استقباله في مطار الكويت
مدير اللعبة يوسف الحمدان .
وبذلك اكتمل عقد محترفي
طائرة برقان حيث تعاقد
الفريق في وقت سابق مع
املحترف الصربي عرفان
حمزاديتش.
وذلك استعدادًا النطالق املوسم
الجديد املزمع أن يبدأ في آخر
سبتمبر املقبل.

«ناشئي الطائرة» يواجه
الصين في «اآلسيوية»
يلتقي اليوم في الثانية عشرة
والنصف ظهرًا منتخبنا
الوطني للناشئني للكرة
الطائرة مع منتخب الصني في
مباراته الثالثة واألخيرة ضمن
املجموعة األولى في الدور
األول «املجموعات» بالبطولة
اآلسيوية للناشئني تحت 18
سنة املقامة حاليًا في العاصمة
اإليرانية طهران.
وكان منتخبنا الوطني خسر
مباراته األولى في املجموعة
أمام تايبيه  3-1االثنني املاضي
ولعب مباراته الثانية أمام
إيران أمس.
ويسعى األزرق بقيادة املدرب
الوطني خالد املطيري إلى
تحقيق نتيجة ايجابية
في مباراة اليوم طمعًا في
الحصول على مركز متقدم
في املجموعة وبالتالي تفادي
مواجهة املنتخبات القوية في
دور الثمانية الذي سيتأهل
إليه جميع املنتخبات الثمانية
املشاركة في البطولة.

«يد» كاظمة يشارك
في «ودية» البحرين

سهام الخريف

أبطال السباحة

يشارك الفريق األول لكرة اليد
بنادي كاظمة في البطولة
الودية الخليجية التي ستقام
في البحرين خالل الفترة من 21
حتى  26أغسطس الجاري بناء
على دعوة من نادي الشباب
البحريني استعدادًا للموسم
الجديد املزمع أن يبدأ في أكتوبر
املقبل.
ويشارك في البطولة بجانب
أندية كاظمة والشباب البحريني
فريقا األهلي والصفا من
السعودية.

ةديرجلا
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رياضة

آيندهوفن يقطع نصف الطريق إلى دوري أبطال أوروبا

إبراهيم سانغاري يسجل الهدف األول آليندهوفن

تعادل فريق آيندهوفن
الهولندي مع مضيفه غالسكو
رينجرز االسكتلندي 2/2
خالل المباراة التي جمعتهما،
أمس األول ،في ذهاب الدور
المؤهل لدور المجموعات
ببطولة دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم.

قـطــع آي ـنــدهــوفــن الـهــولـنــدي
بطل  1988نصف الطريق نحو
الـتــأهــل ل ــدور الـمـجـمــوعــات من
مـســابـقــة دوري أب ـطــال أوروب ــا
لكرة القدم ،بتعادله مع مضيفه
رينجرز االسكتلندي  2-2أمس
األول ،في ذهاب الدور الفاصل.
وأظـ ـه ــر ال ـف ــري ــق ال ـهــول ـنــدي
عـ ــزي ـ ـمـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ع ـ ـلـ ــى م ـل ـعــب
«ايـ ـب ــروك ــس» ،إذ ب ـعــدمــا تـقــدم
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ال ـ ـ ـعـ ـ ــاجـ ـ ــي إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم
س ــانـ ـغ ــاري ( ،)37ع ـ ــاد ووج ــد
ً
نفسه متخلفا بعد تلقيه هدفين

ب ــواس ـط ــة الـ ـك ــروات ــي أنـتــونـيــو
شـ ـ ــوالك ( )40والـ ــوي ـ ـلـ ــزي ت ــوم
الورنس (.)70
لكن أرمــانــدو أوبيسبو عقد
مـهـمــة ري ـن ـجــرز ال ـحــالــم ببلوغ
دور المجموعات ألول مرة منذ
موسم  ،2010-2011بتسجيله
هـ ــدف ال ـت ـع ــادل ل ـل ـض ـيــوف في
الدقيقة .78
ً
وارت ـ ـ ــدت ال ـمــواج ـهــة طــابـعــا
ً
خــاصــا ألنـهــا جمعت رود فــان
ّ
نيستلروي المعين فــي مــارس
ً
مدربا للفريق الهولندي ،بزميله

السابق فــي المنتخب الوطني
جــوفــانــي ف ــان بــرونـكـهــورســت،
الذي يشرف على الفريق الخصم
منذ نوفمبر .2021
ً
وا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـفـ ـ ــار قـ ـ ــة أن كـ ـ ـ ـ ــا م ــن
ال ــاع ـ َـبـ ـي ــن كـ ـ ــان ف ـ ــي مـعـسـكــر
الخصم حين تواجه الفريقان
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة فـ ـ ــي دوري
األبطال حيث فاز رينجرز ،مع
فـ ــان ب ــرون ـك ـه ــورس ــت ف ــي خط
الوسط ،على أرضه وخارجها
خـ ــال دور ال ـم ـج ـمــوعــات عــام
.1999

انتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
«األكاذيب» المتعلقة بالتكهنات بشأن مستقبله
مع مانشستر يونايتد اإلنكليزي المتخبط في
بداية الموسم الكروي.
وغاب المهاجم عن جولة يونايتد التحضيرية
ق ـبــل ال ـم ــوس ــم ف ــي تــاي ـل ـنــد وأس ـت ــرال ـي ــا ألس ـبــاب
شخصية ،فيما أثيرت تكهنات حــول رغبته في
مغادرة ملعب أولد ترافورد.
وأفاد العديد من الصحافيين والتقارير برغبة
رونــالــدو فــي اللعب ب ــدوري أبـطــال أورو ًبـ ــا ،لكن
يونايتد يؤكد أن ًالالعب ،البالغ  37عاما ،ليس
للبيع ،ويظل جــزء ا ال يتجزأ من خطط المدرب
الجديد الهولندي إريك تن هاغ.
وفي رد على منشور بحساب أحد المعجبين
على «إنستغرام» ،أشار إلى تقرير يربط رونالدو
بــاالنـتـقــال ال ــى أتـلـتـيـكــو مــدريــد اإلس ـبــانــي ،قــال

«فيا» :الموافقة على اللوائح
الجديدة المتعلقة بمحركات 2026
وا ف ــق المجلس العالمي
ل ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ال ـ ـس ـ ـي ـ ــارات
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع ل ـ ــات ـ ـح ـ ــاد
ال ــدول ــي (ف ـي ــا) ،أمــس
األول ،عـلــى الـلــوائــح
ال ـج ــدي ــدة الـمـتـعـلـقــة
ب ــال ـم ـح ــرك ــات ،ال ـتــي
ً
سـتـطـبــق اع ـت ـب ــارا من
م ــو س ــم  2026لـبـطــو لــة
العالم في الفورموال واحد،
مـمــا يـمـهــد ال ـطــريــق أم ــام دخــول
صانعين جدد مثل «بورشه».
وستستخدم محركات سيارات الفورموال واحد
ً
ً
التي باتت هجينة منذ عام  ،2014وقودا مستداما
ً
بـنـسـبــة  100بــال ـم ـئــة ،اس ـت ـن ــادا ل ـلــوائــح ،2026
وستشهد زيادة في استخدام الطاقة الكهربائية
تصل الى  50بالمئة مقارنة بالمستويات الحالية،
وفق ما أوضح «فيا» في بيانه.
وم ــن أج ــل ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى «االسـ ـتـ ـع ــراض»،
سـتـتـمـتــع ال ـم ـحــركــات ب ـ ــأداء م ـشــابــه ل ـل ـطــرازات
الحالية باستخدام محركات احتراق داخلي «في

 »6العالية القوة والعالية السرعة،
لكن مع انخفاض في استهالك
الوقود.
ونقل البيان عن رئيس
«فـ ـي ــا» اإلم ـ ــارات ـ ــي مـحـمــد
بن سليم قوله «إن إدخال
تكنولوجيا متقدمة لتوليد
ال ـ ـقـ ــوة واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام وقـ ــود
اصطناعي مستدام هما جزء
م ــن هــدف ـنــا إلف ـ ــادة مـسـتـخــدمــي
الـطــرق (المستهلك الـعــادي) وتحقيق
هدفنا المتمثل فــي خفض انـبـعــاثــات الكربون
بحلول عام .»2030
ً
وإضــافــة ال ــى ذل ــك ،سيتم أي ـضــا تـحــديــد حد
ً
أقصى لإلنفاق على المحركات بدءا من عام .2023

نتائج باقي المباريات
وأقيمت ،أمس األول ،مباراتان
أخــريــان مــن أصــل ســت فــي هذا

وست هام يتعاقد مع كيرر مدافع ألمانيا

رونالدو ينتقد «األكاذيب» بشأن مستقبله
الـبــرتـغــالــي فــي تعليق إن الـجـمــاهـيــر «ستعرف
الحقيقة» في غضون أسابيع« ،وسائل اإلعالم
تكذب».
وتــابــع« :لــدي دفتر مالحظات
وف ـ ـ ـ ــي األشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ال ـق ـل ـي ـل ــة
ال ـمــاض ـيــة ،م ــن أصــل
 100خبر انتشرت
عني ،خمسة فقط
ك ــان ــت ص ـح ـي ـحــة.
ت ـخ ـي ـل ــوا كـ ـي ــف هــي
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور .ال ـ ـت ـ ــزم ـ ــوا بـ ـه ــذه
النصيحة».
ويــأمــل يونايتد أن يخالف التوقعات،
ويحقق أول نتيجة ايجابية على أرضه ضد
غريمه ليفربول االثنين المقبل ،الذي ًعانى
ً
أيضا من بداية سيئة بتعادلين تواليا.

وس ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا فـ ـ ـ ــان
نـيـسـتـلــروي ه ــدف آيـنــدهــوفــن
ال ــوحـ ـي ــد فـ ــي ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة عـلــى
ملعب «ايبروكس» .1-4
وتقام مباراة اإلياب األربعاء
ال ـم ـق ـب ــل عـ ـل ــى أرض ال ـف ــري ــق
الهولندي.
وتـحـمــل الـمـشــاركــة فــي دور
المجموعات معها مكافأة مالية
ضخمة ،إذ سيضمن كل فريق
الـحـصــول عـلــى  15.64مليون
ي ــورو ،إضــافــة الــى  2.8مليون
يــورو عــن كــل انتصار فــي دور

المجموعات و 930ألــف يــورو
عن كل تعادل.
أمـ ــا الـ ـف ــرق ال ـت ــي ت ـف ـشــل فــي
ال ـتــأهــل ال ــى دور الـمـجـمــوعــات
لدوري األبطال ،فتنتقل الى دور
المجموعات للمسابقة الثانية
«يــوروبــا ليغ» حيث سينال كل
منها  3.63ماليين يورو.

كريستيانو رونالدو

أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،أمــس ،تعاقده مع
الـمــدافــع الــدولــي األلـمــانــي تيلو كيرر مــن باريس
سان جرمان لمدة أربع سنوات.
ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن
وسائل إعــام بريطانية ذكــرت أن وست هام دفع
ً
مبدئيا نحو  10ماليين جنيه إسترليني (12.07
مليون دوالر) للحصول على خدمات الالعب البالغ
ً
عمره  25عاما والذي خاض  34مباراة مع باريس
سان جرمان في كل المسابقات الموسم الماضي.
وبوسع كيرر اللعب في قلب الدفاع أو في مركز
الظهير كـمــا يمكن االعـتـمــاد عليه كــاعــب وســط
مدافع.
وقــال ديفيد مويز مــدرب وست هام «إنــه العب
موهوب ويجيد اللعب في أكثر من مركز دفاعي
ليعزز خياراتنا الحالية في خط الظهر».

تــوج البطل األولمبي اإليطالي مارسيل
جاكوبس بسباق 100م خالل بطولة أوروبا
ألل ـعــاب ال ـقــوى الـمـقــامــة فــي ميونيخ حتى
األحد المقبل ،فيماً حققت ًالكرواتية ساندرا
بإحرازها ذهبية
بيركوفيتش إنجازا قياسيا
ً
رمي القرص للمرة السادسة تواليا.
وبعد الخيبة التي اختبرها الشهر الماضي
في مونديال يوجين حين اضطر لالنسحاب
قبل نصف النهائي بسبب إصابة في الفخذ،
لقبه
ـرز ً
ع ــوض جــاكــوبــس أم ــس األول ،وأح ـ ً
األوروبي األول في سباق 100م ،مسجال رقما
ً
ثوان.
قياسيا للبطولة وقدره 9.95
ً
وتفوق اإليطالي البالغ  27عاما الذي توج
داخل قاعة لسباق
في مارس بلقب بطل العالم ً
60م الفائز بلقبه القاري أيضا عام  ،2021على
حامل اللقب البريطاني جارنيل هيوز الذي
سجل  9.99ثوان ليتقدم مواطنه جيريماياه
أزو ( 10.13ثوان).

سباق  5آالف م
واحتفظ النروجي جايكوب إينغبريغتسن
بلقب سباق  5آالف م بعد أسابيع معدودة
ع ـلــى إح ـ ـ ــرازه ال ـل ـقــب ال ـعــال ـمــي ف ــي يوجين
األميركية.
ً
ً
وسيطر ابن الـ  21عاما تماما على السباق،
ً
مسجال  13:21.13دقيقة ليبقي على آماله في
تكرار إنجاز نسخة برلين  2018حين أحرز
ثنائية  5000و 1500م.

يومية سياسية مستقلة

ً
ويـ ـش ــارك ك ـي ــرر أيـ ـض ــا بــان ـت ـظــام م ــع منتخب
ألمانيا منذ أن تولى هانز فليك تــدر يــب الفريق
العام الماضي.

تواصلت معاناة األسطورة األميركية
سـيــريـنــا ول ـيــامــس وال ـيــابــان ـيــة نــاومــي
أوســاكــا ،بانتهاء مشواريهما في دورة
س ـي ـن ـس ـي ـنــاتــي األلـ ـ ــف لـ ـك ــرة ال ـم ـض ــرب،
عـ ـن ــد ال ـ ـ ـ ــدور األول ،بـ ـخـ ـس ــارة األولـ ـ ــى
أم ــام البريطانية إيـمــا رادوك ــان ــو ،بطلة
فالشينغ مـيــدوز ،مــن دون مقاومة 4-6
وصفر ،-6والثانية أمام الصينية جانغ
شــواي  4-6و ،5-7بينما عانى الروسي
دا نـيـيــل مدفيديف المصنف األول عند
الرجال لبلوغ ثمن النهائي.
وعلى غرار سيرينا ،تواصلت معاناة
ً
أوساكا ،المصنفة أولى أيضا في السابق،
بخروجها على يد جانغ شواي  4-6و.5-7
ولـ ــم ت ـك ــن ف ـي ـن ــوس ول ـي ــام ــس أف ـضــل
ً
حاال من أوساكا وشقيقتها سيرينا ،إذ
ً
عجزت ابنة الـ  42عاما عن تحقيق الفوز
ً
للدورة الخامسة تواليا ،وتحديدا منذ
تخطيها الدور األول لبطولة ويمبلدون،
ب ـخ ـســارت ـهــا أم ـ ــام الـتـشـيـكـيــة كــارول ـيــن
بليشكوفا بطلة  2016بنتيجة  5-7و.1-6
وتلتقي التشيكية ،المصنفة  14في
الدورة التي أحرزت لقبها العام الماضي
األسترالية المعتزلة حاليا آشلي بارتي،

فــي اختبارها المقبل البلجيكية إيليز
مرتنز التي تغلبت بدورها بسهولة على
األوكرانية أنهيلينا كالينينا  6-1و.6-1

وتفوق إينغبريغتسن على
مغربي
اإلسـبــانــي مــن أصــل
ً
محمد كتير الذي حل ثانيا
بزمن  13:22.98دقيقة ،فيما
ج ـ ـ ــاء اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي م ـ ــن أص ــل
إثـيـ ًـوبــي يمانيبرهان كريبا
ثالثا بزمن  13:24.83دقيقة.
وبعدما توج بذهبية 1500م
فــي أولـمـبـيــاد طوكيو فــي صيف
 ،2021اكتفى إينغبريغتسن بفضية
ه ــذا الـسـبــاق فــي مــونــديــال يوجين
الشهر الماضي ،فيما كانت الذهبية
من نصيب البريطاني جايك وايتمان
الذي فضل عدم المشاركة في هذا
ال ـس ـبــاق ف ــي ال ـب ـطــولــة األوروبـ ـي ــة
والـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـل ــى م ـس ــاف ــة 800م،
م ــا ي ـس ـهــل م ــن م ـه ـمــة ال ـن ــروج ــي
لالحتفاظ بالثنائية.

فيرنر يكشف سبب عودته
إلى اليبزيغ

كشف المهاجم األلماني تيمو
فيرنر أن وجهة نظر هانزي
للمنتخب
ً
فليك المدير الفني ً
األلماني لعبت دورا مهما
العودة إلى
في اتخاذه قرار
ً
اليبزيغ األلماني قادما من
تشلسي اإلنكليزي.
وقال فيرنر في تصريحات
لمجلة «شبورت بيلد» إن
«الجميع يعرفون أن عالقة
جيدة تربط بيننا .عندما كنت
في الطريق التخاذ القرار،
أخرى،
كانت هناك خيارات ً
وتواصلت معه» ،مضيفا« :رأى
فليك ًأن هذا القرار صائب
تماما ،وبغض النظر عن
العالم».
المشاركة في كأس ً ً
وتابع « :رأيه كان مهما جدا
بالنسبة لي خالل آخر عام
ونصف العام .هو يعرف
طبيعة شخصيتي وكيف
يجب التعامل معي ،والبيئة
التي أحتاجها للعمل».

«فيفا» يوافق على إلغاء
مباراة البرازيل واألرجنتين
وافق االتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا) على إلغاء
مباراة المنتخبين البرازيلي
واألرجنتيني في التصفيات
المؤهلة لكأس العالم.
وكانت المباراة ،التي أقيمت
في سبتمبر الماضي ،توقفت
بعد وقت قصير من انطالقها،
عندما دخل مسؤولو الصحة
في البرازيل إلى أرض الملعب،
وادعوا أن أربعة العبين من
المنتخب األرجنتيني انتهكوا
بروتوكول فيروس كورونا.
وكان «فيفا» يدفع إلقامة
المباراة الشهر المقبل ،رغم
أنها غير ضرورية وال معنى
لها ،بعدما تأهل المنتخبان
بالفعل لبطولة كأس العالم
التي تقام في قطر نهاية هذا
العام.
وعارض االتحادان البرازيلي
واألرجنتيني طلب «فيفا»،
وأحيلت القضية إلى المحكمة
الدولية للتحكيم الرياضي
(كاس) ،حيث وافق األطراف
الثالثة على هذا القرار.

نابري يغيب عن تدريبات
بايرن بسبب إصابة

تأهل مدفيديف وألكاراس
وف ـ ـ ـ ــي دورة الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــال األل ـ ـ ـ ـ ــف ن ـق ـطــة
للماسترز ،تجنب مدفيديف سيناريو دورة
مونتريال حين سقط عند الحاجز األول
على يد األسترالي نيك كيريوس ،بفوزه
الصعب  6-4و 7-5على الهولندي بوتيك
ف ــان دي شــانــدشــولــف ،ال ــذي ك ــان الــاعــب
الوحيد الذي انتزع مجموعة من المصنف
ً
أول عالميا خالل رحلته نحو لقب بطولة
فالشينغ ميدوز العام الماضي.
ويـلـتـقــي ب ـطــل «سـيـنـسـيـنــاتــي» لـعــام
 2019في ثمن النهائي الفائز بين الكندي
دينيس شابوفالوف واألميركي توم بول.
ً
وخــافــا لمدفيديف ،لــم يجد اإلسباني
كارلوس ألكاراس الثالث صعوبة لحجز
بطاقته إ لــى ثمن النهائي على حساب
األميركي ماكينزي ماكدونالد  6-3و6-
 ،2لـيــواجــه الـكــرواتــي المخضرم مارين
تشيليتش ا لـفــا ئــز على الفنلندي إميل
روسوفووري  6-4و )5-7( 6-7و.7-5

اإليطالي جاكوبس يحتفل بعد فوزه في السباق

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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كيرر

خروج مبكر لكل من سيرينا وأوساكا من «سينسيناتي»

جاكوبس يتوج في 100م ببطولة أوروبا أللعاب القوى
وبعدما نالت الفضية في نسخة برلين
لوكينكامبر
ً
 ،2018أح ــرزت األلمانية جينا ً
أول لقب في مسيرتها إن كان قاريا أو عالميا،
بفوزها بسباق  100م عند السيدات بعدما
سجلت  10.99ثوان ،متفوقة على السويسرية
كامبوندجي بالسرعة النهائية
موجينغا ً
( 10.99أيضا) والبريطانية داريــل نيتا (11
ثانية).

ال ـ ــدور ال ـفــاصــل ،إذ ف ــاز ب ــودو/
غليمت ال ـنــروجــي عـلــى ضيفه
دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر،
وإف سي كوبنهاغن الدنماركي
ع ـلــى ض ـي ـفــه طـ ــرابـ ــزون سـبــور
التركي .2-1
وت ـشــارك فــي ال ــدور الفاصل
ثالثة أندية سبق لها أن رفعت
الـ ـك ــأس ال ـغ ــال ـي ــة ،ه ــي بـنـفـيـكــا
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي والـ ـنـ ـج ــم األحـ ـم ــر
ب ـل ـغ ــراد ال ـص ــرب ــي إض ــاف ــة الــى
آيندهوفن.

سلة أخبار

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

اإلعالنات:

سيرينا ويليامس

مباريات اليوم
المباراة
التوقيت
ملحق الدوري األوروبي
فرينكفاروزي  -شامروك
7:30
بريفان – شيريف تيراسبول
8:00
زيوريخ  -هارتس
8:00
 8:00ابولون ليماسول  -أولمبياكوس
مالمو – سيفاس سبور
8:00
لودوغوريتس  -زالغيريس
8:45
جينت – امونيا نيقوسيا
9:30
اوستريا فيينا  -فنربخشة
10:00
دوري المؤتمر األوروبي
سسكا صوفيا  -بازل
8:00
فياريال – هايدوك سيليت
9:45
وست هام  -فيبورغ
9:45
 10:00فيورنتينا – تفينتي انشخيده
الكمار – جل فيستني
10:00

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

غاب سيرج نابري عن
تدريبات بايرن ميونيخ
األلماني لكرة القدم لدى بدء
استعدادات الفريق للمباراة
المقبلة أمام بوخوم ضمن
منافسات الدوري ،بسبب
إصابته في المعصمً .
وتعرض نابري « 27عاما»
لإلصابة خالل المباراة
التي انتهت بالفوز على
فولفسبورغ  /2صفر ،وقد
تدرب بشكل منفرد حتى اآلن
خالل هذا األسبوع ،حسب ما
أوضحه نادي بايرن.
وسجل نابري هدفين وصنع
هدفين آخرين للفريق حتى
اآلن فيي الموسم الحالي ،لكن
جرى تبديله خالل مباراة
فولفسبورغ بسبب مشكلة في
أعلى الفخذ.

ليفاندوفسكي :برشلونة
سيعود للفوز باأللقاب
أبدى المهاجم البولندي
روبرت ليفاندوفسكي ثقته
بأن برشلونة ،الذي انتقل ًإلى
من
صفوفه هذا الصيف قادما ً
بايرن ميونيخ ،سيعود قريبا
للفوز باأللقاب مرة أخرى.
وقال ليفاندوفسكي في مقابلة
مع «ال ليغا وورلد»« :أعتقد
أنه قد مضى وقت طويل على
برشلونة دون الفوز باأللقاب.
إنه الوقت المثالي للفوز
ببعض البطوالت وأنا متأكد
من أنه سيفعل ذلك».

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

خطأ مطبعي جعلها مليونيرة

حول سياسة
الباب المفتوح

بــاتــت صــاحـبــة م ـنــزل ب ــوالي ــة ن ـي ـفــادا األم ـيــرك ـيــة «الـمــالــك
ً
القانوني» لحي كامل مؤلف من  84منزال بعد خطأ مطبعي،
جعلها «تظفر» بممتلكات تقدر بـ 50مليون دوالر.
وأوردت صحيفة «ديـلــي سـتــار» البريطانية أن صاحبة
ً
المنزل من والية نيفادا ،أنفقت  594481دوالرا على ما اعتقدت
أنه مجرد عقار واحد يقع في سباركس ،شمال شرق رينو.
وأردفت أنه عندما قدمت أوراقها في مقاطعة واشو ،ظهر
خطأ يؤكد امتالكها  84عقارا إضافيا ومساحتين مشتركتين
تقدر قيمتها (العقارات والمساحتان) بحوالي  50مليون دوالر.
وأوض ــح كــوري بـيــرك ،نائب كبير المقيمين فــي مقاطعة
واشــو ،أنه كان خطأ مطبعيا ارتكبته شركة Westminster
 ،Titleوهي شركة تقع في الس فيغاس.

وفيات
أحمد ناصر ياسين التميمي

 67عاما ،شيع ،غرب مشرف ،مسجد الوزان ،ت99502117 :

ماجد عزمي قاسم

 67عاما ،شيع ،الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :السالم ،ق،1
ش ،128م ،23ت99928999 :

وسمية مانع محمد العجمي

 52عاما ،شيعت ،الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :العمرية،
ق ،2ش ،3م ،6ت99077704 ،55300197 :

عيد مرزوق تركي العازمي

 64عــامــا ،ش ـيــع ،ص ـبــاح ال ـســالــم ،ق ،11ش ،1ديـ ــوان صالح
الدريويش ،ت66086800 ،97466669 :

عبدالرحمن خالد صالح الغنيم

 84عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت55555666 ،55882222 :

فالح عايض علوش العازمي

 59عــامــا ،شيع ،دي ــوان فالح الخميشي ،مـبــارك الكبير ،ق،7
ش ،15م ،17ت66666287 ،66665455 ،55711414 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

 3:530
05:18
11:52
03:27
6:260
07:48

الطقس والبحر
العظمى  44
الصغرى 28
ً
أعلى مد  03:41صب ــاحـ ـ ــا
 04:04م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  10:20صب ــاحـ ـ ــا
 10:17م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

روبوت حساس للمشاعر البشرية
أزاحـ ـ ــت ش ــرك ــة  Xiaomiال ـن ـق ــاب ع ــن أول
روب ـ ـ ــوت بـ ـش ــري لـ ـه ــا ،وهـ ــو روب ـ ـ ــوت بـقـيـمــة
 104000دوالر ا سـمــه  ،CyberOneويتمتع
ً
بــأذرع وأرجــل تسمح له بالمشي تماما مثل
اإلن ـســان الحقيقي ،وم ــزود بتقنية  AIالتي

تسمح له باكتشاف  45من المشاعر البشرية.
وجاء الكشف عن الروبوت قبل شهر واحد
فـقــط م ــن اإلطـ ــاق الـمــرتـقــب ل ــروب ــوت تـســا،
أوبتيموس.
وتــم الـكـشــف عــن  CyberOneعـلــى خشبة

الـ ـمـ ـس ــرح خ ـ ــال ح ـ ــدث  Xiaomiفـ ــي بـكـيــن
األسـبــوع الماضي ،وقــال لي جــون المؤسس
ورئـيــس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ل ـم ـج ـم ــوع ــة « :Xiaomiمـ ـ ــع وج ـ ـ ــود ال ــذك ــاء
االص ـط ـن ــاع ــي ف ــي ج ــوه ــره وإط ـ ــار اإلن ـس ــان
ب ــال ـح ـج ــم الـ ـك ــام ــل ك ـس ـف ـي ـنــة لـ ـه ــا ،ف ـ ــإن ه ــذا
يـعــد اسـتـكـشــافــا إلمـكــانـيــات الـنـظــام البيئي
الـتـكـنــولــوجــي المستقبلي لـشــركــة Xiaomi
واختراق جديد للشركة».
يبلغ ارتفاع الروبوت  9›5بالتحديد 177
سم ،ويزن  52 114كغم ،وباع ذراعه  168سم.
وزود  CyberOneبـخــوارزمـيــة تـفــاعــل AI
تـسـمــح لـهــا ب ـ ــإدراك ال ـف ـضــاء ثــاثــي األب ـعــاد،
وك ــذل ــك ال ـت ـع ــرف ع ـل ــى األفـ ـ ـ ــراد واإلي ـ ـمـ ــاءات
والتعبيرات .وحسب  ،Xiaomiيمكن للروبوت
ً
ً
ً
التعرف على  85صوتا مختلفا و 45شعورا
ً
بشريا ،وأردف البيان« :إن  CyberOneقادر
على اكتشاف السعادة وإراحة المستخدم في
أوقات الحزن».

حسن العيسى

هـنــاك نـقــد لسياسة ال ـبــاب الـمـفـتــوح ،الـتــي اتبعها
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـشـيــخ أح ـمــد الـ ـن ــواف ،حين
ً
كــان وزي ــرا للداخلية ،واآلن يسير على خطاها وزيــر
الداخلية الحالي ،وال أدري إن كان بقية الوزراء أو كبار
ً
المسؤولين يتبعون النهج ذاتــه أم ال ،أيضا ال يمكن
الجزم ببراء ة هذا النقد من عدمه.
المؤكد أنه في دولة المؤسسات القانونية ،ال مكان
هناك لعبارة «الباب المفتوح» المستوحاة من صفحة
شكاوى القراء في جرائدنا اليومية ،ويتم اآلن تفعيلها
عـنــد الـمـســؤولـيــن ،ه ـنــاك «إج ـ ـ ــراء ات» وس ـلــوك يتعين
اتباعهما إذا وقــع ظلم ما على أي إنسان في الدولة،
وهذا صحيح حين تكون تلك المؤسسات فاعلة منتجة،
وأن اإلجراء الذي يتعين على مدعي المظلومية سريع
وحاسم في نتائجه ،ال يخضع لبيروقراطية الجهاز
اإلداري وت ـســوي ـفــه ،ل ـكــن م ــا ال ـع ـمــل ف ــي م ـثــل الـحــالــة
الكويتية ،فهناك يقين غير قابل للجدل ب ــرداء ة هذا
الجهاز وعطالته في أغلب األحوال؟!
الواسطة والمحسوبية وسلطة المال هي المهيمنة
فــي دولـ ــة الـخـيـمــة الـقـبـلـيــة وه ــي م ـجــرد ص ــور عــاديــة
للفساد اإلداري تراكمت على مدى عقود طويلة ،ومن
ينتقد سياسة الـبــاب المفتوح الـيــوم م ــاذا كــان يقول
باألمس حين كنا نرى مشاهد مزرية لنواب الخدمات
وهم يتحلقون حول الوزير في جلسات مجلس األمة ،أو
يطرقون باب هذا الوزير المرتاح من «تمشية» األمور،
ً
ً
فهو قد تجنب سؤاال أو استجوابا محتملين ،وسارت
األمــور كعادتها على سكة حديد االبتزاز النيابي في
عدد من األحوال وليس كلها.
سياسة ا لـبــاب المفتوح اآلن كنهج يمكن تقبلها
بصورة مؤقتة ،وهي وسيلة ناجعة لتخطي حواجز
بيروقراطية ظالمة ،لكن على المدى الطويل ال يمكن
القبول بها ما لم يتم إصالح مؤسسات الجهاز اإلداري
ً
وقـلـبــه رأسـ ــا عـلــى ع ـقــب ،ول ـعــل أب ـســط صـ ــورة لـبــدايــة
مـعـقــولــة هــي أن يطلب س ـمــوه مــن وزرائ ـ ــه أن يغلقوا
أبوابهم عــن نــواب الخدمات والــوســاطــات ،وأن تمزق
مـشــاهــد الـتـحـلــق ح ــول ال ــوزي ــر مــن بـعــض ال ـن ــواب في
جلسات المجلس ،وحين يتم فرض الخضوع الكامل
للتجرد القانوني والعدالة ،ويتم تغيير قوانين ولوائح
وتعليمات ظــا لـمــة ،فعندها ال مـكــان لسياسة ا لـبــاب
المفتوح ،ما دام حكم القانون هو السيد الحاكم ،مسألة
صعبة وعويصة لكنها ليست مستحيلة إذا وجدنا
إرادة سياسية حاسمة.

