داخل العدد

الجمعة

www.aljarida.com

 20مايو 2022م
 19شوال 1443هـ
العدد  - 5034السنة الخامسة عشرة
 16صفحة
السعر  100فلس

«كان» السينمائي ِّ
يكرم توم كروز
ص 10
بـ «السعفة الذهبية»

عاهل األردن يضع أخاه
حمزة تحت اإلقامة الجبرية

تمييز الواقع من الخيال»
على
القدرة
أفقدته
ذهنية
حالة
في
ويعيش
بالحقائق
«يتالعب
ً
• «لن أرضى أن يكون الوطن حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئا لبلده»
• «يتقمص دور الضحية ...وإذا عاد إلى تصرفاته فسيتم التعامل معه»
بعد ساعات من عودته من زيارة لواشنطن ،أعلن العاهل األردني الملك
عبدالله الثاني ،تقييد اتصاالت وإقامة وتحركات أخيه وولي عهده السابق
ً
األمير حمزة بن الحسين ،بتوصية من مجلس العائلة الحاكمة ،محذرا
من أنه في حال كرر حمزة «تصرفاته غير المسؤولة سيتم التعامل معه».
وقال الملك ،في رسالة إلى األردنيين بثت عبر وسائل اإلعالم الرسمية:
ّ
«ق ـ ُ
ـررت الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون األســرة
ً
المالكة ،بتقييد اتصاالت األمير حمزة وإقامته وتحركاته» ،مشيرا إلى
أن أخاه غير الشقيق «يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز
الواقع من الخيال».
وأضاف« :أخي حمزة تالعب بالحقائق واألحداث لتعزيز روايته الزائفة،
وأدركت وأفراد أسرتنا انقالبه على تعهداته وتصرفاته التي تستهدف بث
ً
القالقل» ،الفتا إلى أن األخير «قدم مصالحه على الوطن ويعيش في ضيق
هواجسه ،ومارست أقصى درجات التسامح معه والتمست له األعذار على
ً
أمل أنه سينضج يوما».
وأكــد أن «قضية الفتنة لــم تكن بــدايــة لحالة ضــال حمزة فقد اختار
ً
الخروج عن سيرة أسرته منذ سنوات» ،موضحا أن «حمزة سيبقى في
ً
قصره التزاما بقرار مجلس العائلة ولضمان عدم تكرار تصرفاته 02

ً
 36مرشحا يتنافسون ً
في انتخابات «البلدي» غدا

البلدية :خطة عمل ميدانية في  8دوائر
بـ  4مرشحين لكل دائ ــرة ،لتأتي
● محمد جاسم
ً
تنطلق غدا انتخابات المجلس
البلدي  2022في دورتها الثالثة
ً
ع ـش ــرة ،وي ـخ ــوض  36مــرش ـحــا،
بينهم امرأة ،السباق في  8دوائر
بـعــد تــزكـيــة مــرشـحــي الــدائــرتـيــن
السابعة والعاشرة.
وتـ ـ ـص ـ ــدرت ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـثــال ـثــة
ال ـ ــدوائ ـ ــر فـ ــي ع ـ ــدد ال ـمــرش ـح ـيــن
ب ـث ـم ــان ـي ــة ،ت ـل ـت ـهــا ال ــرابـ ـع ــة بـ ـ ـ 7
مــرش ـح ـيــن ،ث ــم ال ــدوائ ــر األولـ ــى،
والخامسة ،والسادسة ،والثامنة

ب ـعــدهــا ال ـثــان ـيــة بـ ـ  3مــرشـحـيــن،
ً
َ
بمرشحين.
وأخيرا التاسعة
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ـنــت بـلــديــة
الكويت خطة عمل ميدانية بشأن
االسـ ـتـ ـع ــدادات ،وتـشـكـيــل ال ـفــرق
الميدانية الخاصة بها وتوزيعها
على الدوائر الثماني بالتنسيق
والتعاون مع وزارة الداخلية.
وتجرى االنتخابات في 76
م ــدرس ــة ،وي ـب ـلــغ ع ــدد الـلـجــان
الرئيسية والفرعية  443لجنة.

الثانية

رؤى عالمية
األمير حمزة

الملك عبدالله

«هناك قسائم ليس لدى الهيئة إجابات عمن أصدر أوامر بصرفها»
●

فهد تركي

خ ــال اجـتـمــاعـهــا أم ــس ،وأث ـن ــاء فحصها لـلـمـحــاضــر الـخــاصــة
بالحيازات والجواخير الزراعية في الفترة من أول يناير  2012حتى
 8مارس الماضي ،فوجئت لجنة حماية األموال العامة البرلمانية
ً
«بناء على تعليمات عليا».
بصرف حيازات وجواخير ألشخاص
وصــرح رئيس اللجنة النائب د .عبدالله الطريجي بأنه تبين
للجنة عدم صرف أي قسائم زراعية مخالفة في عهد وزير األشغال
ً
الحالي علي الموسى ،مشيرا إلى أن القيادات التي حضرت االجتماع
من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لم تكن لديها
إجابات عن المقصود بالتعليمات العليا ،وتــم تكليفها 02

عصام الصقر أفضل رئيس تنفيذي
في قطاع المصارف الكويتي
09

فرع للمجلس الطبي بالفنيطيس
السعيد :شارفنا على تجهيز مركز مشرف لفحص العمالة
ّ
تحول كبير في ّ
جدولة وتنظيم مواعيد مراكز
● عادل سامي
توجهات
فحص العمالة ،للتيسير على
أعـلــن وزي ــر الصحة د .خالد
السعيد افتتاح فــرع للمجلس
الـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
الفنيطيس ،لخدمة المواطنين
من قاطني محافظتي األحمدي
ومبارك الكبير.
وص ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـس ـ ـع ـ ـيـ ــد ،أم ـ ـ ــس،
ب ـســريــان ال ـع ـمــل لـتـجـهـيــز فــرع
آخ ـ ــر ل ـخ ــدم ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن فــي
ً
سائر المحافظات ،مؤكدا أن ذلك
يأتي للتسهيل عليهم وتخفيف
الضغط عن المجلس العام.
إل ــى ذل ــك ،أك ــد ال ــوزي ــر إع ــادة

المواطنين ،وإعطائهم األولوية
لفحص عمالتهم المنزلية.
وحــول مركز فحص العمالة
فــي م ـشــرف ،كـشــف الـسـعـيــد أن
الـ ـ ـ ـ ــوزارة شـ ــارفـ ــت ع ـل ــى إت ـم ــام
تجهيزه بالتنسيق مع جهات
ً
الدولة األخرى ،متوقعا إنجازه
ً
نحو  500معاملة يوميا ،ليصل
إج ـمــالــي ال ـم ـعــامــات الـمـنـجــزة
في جميع مراكز الفحص نحو
ً
 4000يوميا.
03

تراجعات كبيرة لمؤشرات السوق
والسيولة  96مليون دينار
٠٨

إسرائيل تطالب واشنطن بخطة لضرب إيران جعجع :ال حكومة وحدة وطنية ولن ننتخب بري
مقتل  6إيرانيين باحتجاجات الغالء وإعادة صحافي وناشطة للسجن «أزمة الخبز» تشتد ...وميقاتي يتحول إلى تصريف األعمال
بعد كشف إسرائيل أن المرحلة األخيرة
مــن م ـنــاورات ـهــا الـعـسـكــريــة الـشــامـلــة التي
أط ـل ـقــت عـلـيـهــا "م ــرك ـب ــات الـ ـن ــار" سـتـكــون
ع ـبــارة عــن مـحــاكــاة لـشــن ضــربــة عسكرية
عـلــى الـمـنـشــآت الـنــوويــة اإليــران ـيــة ،ذكــرت
صـحـيـفــة "ه ــآرت ــس" أن ت ــل أب ـيــب تضغط
على إدارة الرئيس جو بايدن لوضع خطة
لضرب إيران إذا انهارت مفاوضات فيينا
حول البرنامح النووي أو في حال خرقت
ً
ً
ً
طهران اتفاقا نوويا مستقبليا.
وفي وقت كشف نائب الرئيس اإليراني
رئيس هيئة الطاقة الذرية محمد إسالمي

ّ
النواف تفقد منفذ
النويصيب ومخفر الزور
بشكل مفاجئ

تودور لـ ةديرجلا:.
الكويت من المانحين
األساسيين والموثوقين
في التصدي لألزمات

«األموال العامة» تطلب من «الزراعة»
أسماء الوزراء والنواب حائزي الحيازات

02

الثانية

أن ب ــاده تـسـعــى إلن ـتــاج ال ــوق ــود ال ـنــووي
ً
ال ـم ـخ ـصــب ب ـن ـس ـبــة  %60م ـح ـل ـي ــا ،قــالــت
صحيفة "تــايـمــز أوف إســرائ ـيــل" أن وزيــر
ال ــدف ــاع اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـي ـنــي غــان ـتــس أكــد
لمستشار األم ــن الـقــومــي األم ـيــركــي جيك
سوليفان خالل لقائهما في البيت األبيض
"الحاجة للعمل بشكل وثيق واالستعداد
ً
ألي س ـي ـنــاريــو م ـس ـت ـق ـب ـلــي" ،م ـش ـي ــرا إلــى
"الـتـعــاون الــدفــاعــي الممتاز إلســرائـيــل مع
الواليات المتحدة".
ووصل قائد القيادة المركزية األميركية
"سنتكوم" ،مايكل كــوريــا ،الذي 02

فــي ّ
رده عـلــى تـصــريــح األم ـيــن الـعــام
لـ «حــزب الله» حسن نصرالله ،بــأن حزبه
خسر األكثرية في البرلمان الجديد ،لكن
األغلبية الجديدة لم تذهب ألي طرف آخر،
قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير
ّ
جعجع ،أمس ،إن «التكتالت التي أنتجتها
االن ـت ـخــابــات متفقة عـلــى ن ـقــاط أســاسـيــة
رئيسية ،هي السيادة ،ووجود سالح خارج
الـجـيــش الـلـبـنــانــي ،وم ــوض ــوع ال ـف ـســاد»،
ً
مـضـيـفــا أن «نـتـيـجــة االن ـت ـخ ــاب ــات كــانــت
ّ
مدوية ،وهي خسارة حزب الله والتيار».
وفي حين أكد جعجع ،خالل اجتماعه

ً
ً
مــع  19نائبا منتخبا يمثلون حــز بــه في
البرلمان الـجــديــد ،أن تكتل «ال ـقــوات» هو
أك ـب ــر تـكـتــل بــالـمـجـلــس ال ـن ـيــابــي ،وأك ـبــر
تكتل مسيحي مقابل تكتل التيار الوطني
الحر بزعامة جبران باسيل الذي يضم 18
ً
نائبا ،أشار إلى أن نواب تكتله لن ينتخبوا
رئيس المجلس الحالي نبيه بــري ،الذي
يتزعم حركة أمل ،لرئاسة المجلس الجديد،
ولن يدعموا تشكيل حكومة وحدة وطنية
ً
كما كان يحصل سابقا.
ودع ـ ــا ك ــل الـ ـن ــواب ال ـم ـع ــارض ـي ــن ،من
تغييرين ومستقلين ،إلى تحمل 02

إنذار صيني حاسم مع بدء جولة بايدن اآلسيوية

الرأي العام الفرنسي

07

دوليات

لقاء مرتقب بين
محمد بن سلمان وبايدن
الشهر المقبل

١٢

دوليات

إردوغان يتمسك
بـ «فيتو الناتو» ...وغاز
روسيا

١٣

رياضة

كوريا الشمالية تضبط توقيت تجربتها النووية مع زيارته لسيول
ُ ِّ
شبح
مع بدئه أول رحلة آسيوية يخيم عليها ّ
التجربة النووية السابعة لكوريا الشمالية ،تلقى
ً
الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو ب ــاي ــدن ،أم ــس ،تـحــذيــرا
ً
شديدا من الصين أنها ستتخذ إجراءات حاسمة
لـحـمــايــة س ـيــادت ـهــا ومـصــالـحـهــا الــوط ـن ـيــة إذا
تدخلت إدارته في شؤونها الداخلية.
واسـتـبــق رئـيــس دي ــوان ال ـشــؤون الخارجية
باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني
يانغ جيه تشيّ ،
توجه بايدن لكوريا الجنوبية

واليابان لتأكيد طموحاته اآلسيوية ،وتوحيد
حـلـفــائــه عـلــى غ ــرار تـجــربـتــه األوروبـ ـي ــة ،وأبـلــغ
مستشار األمن القومي األميركي جاك سوليفان،
أن واش ـن ـط ــن ق ــام ــت ب ــال ـع ــدي ــد م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات
والـتـصــريـحــات غـيــر الـصـحـيـحــة وال ـتــدخــل في
الشؤون الداخلية لبكين واإلضرار بمصالحها،
ً
م ــؤك ــدا أن بـ ــاده «سـتـتـخــذ إج ـ ـ ــراءات حــاسـمــة
لحماية سيادتها ومصالحها األمنية ،وستحول
األقوال إلى حقيقة».

وأوضـ ـ ــح ال ـم ـس ــؤول ال ـص ـي ـنــي ،ف ــي مـكــالـمــة
هاتفية ن ــادرة ،أن «قضية تــايــوان هــي األهــم
واألك ـثــر حساسية ،وإذا أص ـ ّـرت واشنطن
على اللعب بـهــذه الــورقــة واسـتـمــرت في
ً
المسار الخاطئ ،فسيؤدي ذلــك حتما
إل ــى وض ــع خـطـيــر ،وبــالـتــالــي عليها
ف ـه ــم ال ـم ــوق ــف بـ ــوضـ ــوح ،وال ـت ـق ـيــد
الصارم بالتزاماتها ،وبمبدأ الصين
الواحدة».
02
كيم

األندية تختار مجلس
إدارة جديدًا التحاد
الكرة اليوم 14
بايدن

شي جين بينغ

ةديرجلا
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ّ
النواف تفقد منفذ النويصيب ومخفر الزور
الزيارات غير المعلنة هدفها معرفة مدى التزام المنتسبين
محمد الشرهان

ال تساهل مع أي
تقصير في الجوانب
األمنية ذات الطبيعة
الحساسة

ّ
تفقد الـنــائــب األول لرئيس مجلس ال ــوزراء
وزيــر الداخلية ،الفريق المتقاعد الشيخ أحمد
النواف ،بشكل مفاجئ صباح أمس ،وفي زيارة
غير معلنة ،مركز منفذ النويصيب الحدودي،
واطلع على سير العمل ،واستمع الى مالحظات
واحتياجات الموظفين العاملين بالمنفذ.
وأبلغت مصادر أمنية «الجريدة» أن النواف
استمع للعاملين ،واستفسر منهم ّ
عما إذا ما كان
هناك أي معوقات للعمل ،الفتا الى أن اللقاء كان
ّ
وديا وصريحا بين الوزير والعاملين.
وأض ــاف ــت ال ـم ـصــادر أن ال ـن ــواف انـتـقــل بعد
ذلك ،في زيارة مفاجئة أيضا ،الى مخفر شرطة
الزور ،واطلع على آلية سير العمل في المخفر،
ّ
وتـفــقــد جميع الـمــرافــق ،واسـتـمــع لــرجــال األمــن

عن طبيعة عملهم وأبرز القضايا التي يتعامل
معها المخفر.
وأشـ ـ ــارت ال ــى أن ه ــذه الـ ــزيـ ــارات الـمـفــاجـئــة
ستكون البداية لزيارات أخرى ولقطاعات أمنية
أخــرى مــن الــوزيــر ،دون اإلع ــان عنها أو إبــاغ
المسؤولين بموعد الزيارة ،بهدف االطالع على
الوضع األمني في جميع المواقع ،ومدى االلتزام
في كل موقع على حدة.
وأوضحت أن الزيارات المفاجئة للوزير سوف
ّ
للمجد والمقصر،
يتخللها مبدأ الثواب والعقاب
ولن يكون هناك أي تساهل مع أي تقصير في
ال ـج ــوان ــب األم ـن ـي ــة ،وب ــاألخ ــص ذات الطبيعة
الميدانية الحساسة.

تحضيرات لتمرين «تعاون المشترك»
الخاص بأسلحة الدمار واألخطار
عـ ـق ــدت اإلدارة الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــدف ــاع ال ـمــدنــي
بالتنسيق مــع ا ل ـق ـيــادة التنسيقية لحماية
األمن الداخلي صباح أمس ،بحضور الوكيل
الـمـســاعــد لـقـطــاع ال ـمــرور والـعـمـلـيــات الـلــواء
جمال الصايغ ،محاضرة عن «إيجاز التمارين
ال ـم ـك ـت ـب ـيــة» ل ـل ـج ـهــات ال ـع ـس ـكــريــة وال ـمــدن ـيــة
المشاركة في تمرين «تعاون المشترك »2022
بمسرح «الدفاع المدني» ،ألقاها مدير مديرية
عـمـلـيــات ال ـق ـيــادة الـتـنـسـيـقـيــة ال ـل ــواء محمد
الديحاني.
وتأتي هذه المحاضرة بناء على توجيهات
الـنــائــب األول لــرئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء وزيــر
الــداخـلـيــة الـفــريــق أول متقاعد الشيخ أحمد

النواف ،وتعليمات وكيل «الداخلية» الفريق
ً
أنور البرجس ،واستكماال لسلسلة التمارين
المشتركة التي تنفذها ال ــوزارة مع الجهات
العسكرية والمدنية لالرتقاء بمستوى األداء
وال ـجــاهــزيــة ،وتــدريـبـهــا عـلــى بـيـئــة عمليات
مشتركة لتنفيذ المهام الموكلة إليها على
أكـ ـم ــل وج ـ ـ ــه ،وف ـ ــي إط ـ ـ ــار ال ـ ـبـ ــدء بــالـتـجـهـيــز
والتحضير لتنفيذ تمرين «تعاون المشترك
 »2022والـ ـخ ــاص بــأسـلـحــة ال ــدم ــار الـشــامــل
واألخطار اإلقليمية والتعديات الخارجية.

ً
البلدية :مسمى «المدير العام» بالمخاطبات الدورة الـ  13النتخابات المجلس البلدي غدا
ً
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء

ًّ
عدم قبول أي معامالت أو طلبات تجنبا لألخطاء القانونية
●

محمد جاسم

أكدت بلدية الكويت أن سبب رفض المعامالت
ً
المرسلة من المجلس البلدي أتى التزاما بقرار
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وك ـت ــاب «ال ـف ـتــوى والـتـشــريــع»
بالمسمى الصحيح للمدير العام لبلدية الكويت
لدى المخاطبات الرسمية بين الجهات الحكومية
وإدارات البلدية.
وذكرت مصادر البلدية ،لـ «الجريدة» ،أن عدة
مراسالت وردت من األمين العام للمجلس البلدي
بمخاطبة المدير العام للبلدية بمسمى «المدير
الـعــام للجهاز الـتـنـفـيــذي» ،وحـيــث إن المسمى
األخير يخالف ما استقرت عليه إدارة الفتوى
والتشريع في مراسالتها بأن المسمى الصحيح
المعتمد في قانون البلدية رقم  33لسنة 2016
هو «المدير العام للبلدية».
وأوضحت أن المدير العام للبلدية ،المهندس
أحمد المنفوحي ،سبق أن طالب في كتاب موجه
لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعميم
على جميع الوحدات اإلدارية بالمسمى الصحيح،
وبين المنفوحي ،في كتابه ،أن رأي إدارة الفتوى
والتشريع جاء على سند من استقراء نصوص

قــانــون بلدية الكويت رقــم  33لسنة  ،2016بما
نصت عليه المواد  ،44 ،42 ،24تأكيدا لما ورد
بكتاب األمين العام لمجلس الوزراء المؤرخ في
 16يناير  2022المتضمن اسـتـعــراض مجلس
ال ــوزراء في اجتماعه رقــم  2022 /2المنعقد في
 10يـنــايــر  2022بـفـحــوى ك ـتــاب إدارة الـفـتــوى
والتشريع المتضمن «بعد دراستها لالستفسار
المقدم من المجلس البلدي فيما يخص المسمى
القانوني الصحيح للمدير العام ،هل هو المدير
العام للبلدية ،أم المدير العام للجهاز التنفيذي،
والذي انتهت برأيها إلى أن المسمى الصحيح
للمدير العام الذي يرأس الجهاز التنفيذي هو
«المدير العام للبلدية».
وأكدت المصادر أن رفض المعامالت يأتي من
باب عدم الوقوع في أخطاء قانونية ،ومن منطلق
الحرص على استقرار المراكز القانونية ،حيث
ً
إن كــل الــدعــاوى المنظورة حاليا أمــام القضاء
بكل درجاته يتم اختصام المدير العام للبلدية
بصفته ممثال عن البلدية أمام القضاء ،وتنفيذا
ألحكام قانون البلدية وما استقرت عليه إدارة
الفتوى والتشريع إفتاء ،وموافقة مجلس الوزراء
بموجب المراسالت المشار إليها أعاله.

أحمد النواف

ً
 ٣٦متنافسا بينهم امرأة ...وفرق ميدانية لمواكبة الحدث
●

محمد جاسم

تنطلق غدا انتخابات المجلس
البلدي في دورتها الثالثة عشرة،
لتضيف لبنة جديدة إلى مسيرة
الديموقراطية بالكويت ،وتسهم

في ترسيخ دور المجتمع المدني،
وتعزيز عملية التنمية والتطوير
بالبالد.
وتأتي أهمية تلك االنتخابات
ن ـظ ــرا لـ ـل ــدور ال ـح ـي ــوي ال ـم ـنــوط
ب ــال ـم ـج ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ف ـ ــي رس ــم

ً
العتيبي 1189 :قرارا للمجلس
في دورته الحالية

أعـ ـ ـل ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
الـ ـبـ ـل ــدي ،أسـ ــامـ ــة ال ـع ـت ـي ـبــي،
صـ ـ ـ ـ ـ ــدور  1189ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا م ــن
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ل ـل ـف ـصــل
التشريعي الرابع عشر.
وقال العتيبي ،في تصريح،
ً
إن المجلس أصدر  298قرارا
في دور االنعقاد األول ،و306
ق ـ ــرارات ف ــي «ال ـث ــان ــي» ،و221
ً
ق ــرارا فــي «الـثــالــث» ،و 364في
دور االنعقاد األخير.

ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـب ـل ــدي ــة
الكويت ،ووضــع الخطط وتقرير
ال ـم ـش ــروع ــات ف ــي ك ــل م ــا يتعلق
بمهام ومـجــاالت نشاط البلدية،
السـ ـيـ ـم ــا ال ـ ـع ـ ـمـ ــرانـ ــي وال ـب ـي ـئ ــي
والصحي.
ويـشــارك في هــذه االنتخابات
 ٣٦مرشحا ،منهم ام ــرأة واحــدة،
ه ــم  ٨ف ــي ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـث ــال ـث ــة ،و٧
ف ــي ال ــدائ ــرة ال ــراب ـع ــة ،و 4ف ــي كل
م ــن ال ــدوائ ــر األول ـ ــى والـخــامـســة
وال ـ ـسـ ــادسـ ــة والـ ـث ــامـ ـن ــة ،و 3فــي
ال ــدائ ــرة الـثــانـيــة ،و 2فــي الــدائــرة
التاسعة ،في حين تعين الحكومة
 6أعـضــاء ،ليصبح اإلجمالي 16
عضوا.
وكانت نشأة بلدية الكويت عام
 1930الفرصة األولى للكويتيين
ف ــي تــاريـخـهــم لـمـمــارســة تجربة
االنتخابات ،حيث اختاروا مجلسا
للبلدية عــن طــريــق االنـتـخــابــات،
وم ـث ـلــت ت ـلــك ال ـت ـجــربــة منعطفا
تاريخيا في مسار تطور المجتمع
الكويتي.
ومنذ استقاللها في  19يونيو

 1961شهدت الكويت  12عملية
انتخابية عامة الختيار أعضاء
المجلس البلدي ،علما أن مشاركة
الـ ـ ـم ـ ــرأة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ت ــرش ـح ــا فــي
انتخاباته لــم تسفر عــن فــوز أي
منهن ،لكنها وجدت طريقها إليه
عن طريق التعيين من قبل القيادة
السياسية.
بدورها ،أعلنت بلدية الكويت
انطالق أعمال فرق البلدية المكلفة
بــال ـت ـح ـض ـيــرات واالسـ ـتـ ـع ــدادات
النـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـم ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي
 ،2022المقرر إجراؤها غدا ،بناء
على توجيهات وإشــراف مباشر
من المدير العام لبلدية الكويت،
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـي ــا ،لـلـقـيــام
باتخاذ الترتيبات واالستعدادات
الـ ـخ ــاص ــة ب ــان ـت ـخ ــاب ــات أع ـض ــاء
المجلس البلدي.
وقــد بــاشــرت الـفــرق الميدانية
المشكلة بشأن انتخابات المجلس
الجديد أعمال النظافة للمدارس
ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـم ــراك ــز االق ـ ـتـ ــراع؛
ســواء داخــل المدرسة بالتنسيق
والـ ـتـ ـع ــاون م ــع وزارة ال ـتــرب ـيــة،

تودور لـ ةديرجلا :.الكويت مانح أساسي في التصدي لألزمات

سفير االتحاد األوروبي :نخطط لتعزيز التعاون معها في أهم مواضيع ّ
تهم اإلنسانية
●

سفير الكويت
في بروكسل
ضيف شرف
ندوة لـ «الغرفة
العربية -
البلجيكية»

حجازين

ربيع كالس

اعتبر سفير االتحاد األوروبي
لــدى البالد كريستيان تــودور أن
الكويت «من المانحين االساسيين
والموثوقين والــذيــن يضطلعون
بمزيد من المسؤوليات العالمية
ل ـل ـت ـص ــدي لـ ــأزمـ ــات فـ ــي جـمـيــع
ً
أنحاء العالم» ،مؤكدا أن «التعاون
بين االتـحــاد االوروب ــي والكويت
في مجال المساعدات اإلنسانية
وال ـت ـع ــاون اإلن ـم ــائ ــي م ــن أه ــداف
ال ـ ـشـ ــراكـ ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة بـيــن
دول أوروب ـ ــا وم ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي».
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
خاصة لـ «الجريدة» ،بعد اعتماد
الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ورق ـ ــة
ع ـم ــل م ـش ـتــركــة ح ـ ــول «الـ ـش ــراك ــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة م ـ ــع ال ـخ ـل ـي ــج»
بهدف تعزيز التعاون بين التكتل
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ومـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون

عاهل األردن يضع أخاه حمزة...

ّ
غير المسؤولة وسيوفر له ما يحتاجه للعيش الالئق لكنه لن يحصل
ً
على المساحة التي كان يستغلها لإلساء ة للوطن» ،مشددا على أن
«مصالح الشعب األردني أكبر من أي فرد ولن أرضى أن يكون الوطن
ً
حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئا لبلده».
ً
وأضاف الملك في رسالته لألردنيين« :أكتب إليكم آمال طي صفحة
مظلمة فــي تــاريــخ بلدنا وأســرتـنــا .فكما تعلمون ،عندما تــم كشف
تفاصيل قضية الفتنة العام الماضي ،اخترت التعامل مع أخي األمير
ً
حمزة في إطار عائلتنا ،على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه ،عضوا
ً
فاعال في عائلتنا الهاشمية .لكن ،وبعد عام ونيف استنفد خاللها كل
فرص العودة إلى رشده وااللتزام بسيرة أسرتنا ،فخلصت إلى النتيجة
المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه».
ً
وتابع «تأكدت أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا
الهاشمي ،وأنــه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا.
وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها ،ورفضه
تحمل أي مسؤولية عن أفعاله».
وأضـ ــاف« :ال ي ــزال أخ ــي حـمــزة يـتـجــاهــل جـمـيــع الــوقــائــع واألدل ــة
الـقــاطـعــة ،ويـتــاعــب بــالـحـقــائــق واألح ـ ــداث؛ لـتـعــزيــز رواي ـت ــه الــزائـفــة،
ويتجاهل الحقائق ،وينكر الثوابت ،ويتقمص دور الضحية».
وذكر« :لم تكن قضية الفتنة في أبريل من العام الماضي بداية لحالة
ضالل حمزة ،فقد اختار الخروج عن سيرة أسرته منذ سنين طويلة،
قبل قراري الدستوري بإعادة والية العهد إلى قاعدتها
حيث ّاد
عى أنه ِ
ّ
ّ
الدستورية األساس ،ولكن أظهرت كل تصرفاته منذ ذلك الوقت غير
ً
ً
ً
ذلك ،إذ انتهج سلوكا سلبيا ،بدا واضحا لكل أفراد أسرتنا ،وأحاط
نفسه بأشخاص دأبــوا على ترويج معارضة القرار من دون تحريك
ساكن إليقافهم».
ّ
ّ
المستمرة
والحاجة
بلدنا،
تواجه
التي
حديات
الت
أدرك
وقال «إنني
ّ
ّ
ّ
لمعالجة االخـتــاالت وسـ ّـد الثغرات ،وأرحــب بالنقد البناء والحوار
الهادف وأطلبهما من الجميع ،ولكنني أدرك ،في الوقت نفسه ،أن هذه
التحديات ال يمكن معالجتها والتصدي لها بتصرفات استعراضية
ّ
تحاول توظيف ظروفنا االقتصادية واستغاللها لبث اليأس والخطاب
العدمي».
ّ
ّ
وذكــر «لم أر منه إال التجاهل للحقائق ولكل ما ارتكب من أخطاء
ً
وخطايا ألقت بظاللها على وطن بأكمله ،وكان ذلك جليا في رسالته
الخاصة التي أرسلها لي في  15يناير الماضي .لم أجد في تلك الرسالة

لــدول الخليج ،وترحيب االتحاد
األوروبي بهذا القرار.
وت ـت ـض ـمــن الــوث ـي ـقــة الـمـكــونــة
م ـ ــن  17ص ـف ـح ــة م ـج ـم ــوع ــة مــن
المقترحات واألفكار والمبادرات
لـتـعـمـيــق وت ـعــزيــز ال ـش ــراك ــة بين
التكتل األوروبـ ــي ال ــذي يضم 27
دولة ودول مجلس التعاون الست.
وأش ـ ـ ــار ت ـ ـ ــودور إلـ ــى أن ورق ــة
الـعـمــل «تــرت ـكــز عـلــى  5مــواضـيــع
مـحــددة تهم جميع دول الخليج
بما في ذلك الكويت ،هي :االزدهار،
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــول األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر ،واألم ـ ـ ـ ــن
اإلقليمي ،والـتـعــاون فــي المجال
االنساني والتنمية ،والشعوب».
وق ــال :نحن فــي بعثة االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ف ــي ال ـك ــوي ــت نـخـطــط
لتعزيز التعاون مع دولة الكويت
فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع،
فبالنسبة ل ــازده ــار ،نعمل على
تقوية التعاون المتعلق بالتجارة
واالستثمارات وتعزيز التواصل

مـ ــن أج ـ ــل الـ ـتـ ـص ــدي ل ـل ـت ـحــديــات
االقتصادية ضمن اقتصاد عالمي
مضطرب.
وأضاف :أما التحول األخضر،
ف ـت ـش ـك ـيــل شـ ــراكـ ــة ق ــوي ــة تـتـعـلــق
بالمناخ والطاقة من أجل تحقيق
أهداف مؤتمرات تغير المناخ في
بــاريــس وغالسكو والـتـعــاون من
أجــل ضمان تحول أخضر سلس
ونــاجــح ووض ــع األس ــس لتعاون
قـ ـ ــوي مـ ـتـ ـب ــادل ال ـم ـن ـف ـع ــة ب ـشــأن
اإلنتاج المستقبلي وتجارة الطاقة
المتجددة.
وعــن «األم ــن اإلقـلـيـمــي» ،اعتبر
تـ ـ ـ ــودور أن «إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــأك ـي ــد دور
االتحاد األوروبي في توفير السالم
واألمــن مع مساعدة دول الخليج
على التصدي لتحدياتها األمنية
ومساعدتها على إيـجــاد صيغة
لألمن اإلقليمي».
ّ
وفـ ــي م ــا ي ـت ـعــلــق ب ـ ـ «ال ـت ـع ــاون
في المجال االنساني والتنمية»،

ّ
ّ
إال التحريف للوقائع ،والتأويل والتجاهل لما لم ينسجم مع روايته
ّ ً
ً
ً
لألحداث .وقدم سردا مشوها عن دوره في قضية الفتنة ،متجاهال ما
ّ
تكشف للمأل من حيثيات لعالقته المريبة ،واتصاالته مع خائن األمانة
ً
باسم عوض الله ،وحسن بن زيد ،الذي كان يعلم أخي جيدا أنه طرق
ً
أبواب سفارتين أجنبيتين مستفسرا عن إمكانية دعم بلديهما في حال
ما وصفه بحدوث تغيير في الحكم».
وأردف «أس ــاء لمكانته كأمير هــاشـمـ ّـي حين خــرق أبـســط مبادئ
األخــاق وحرمة المجالس بتسجيله لوقائع لقائه مع رئيس هيئة
ً
ً
األركــان ســرا ،ليرسله فــورا إلى باسم عوض الله .ومن ثم ســارع لبث
تسجيل مـصــور لــإعــام الـخــارجــي ،فــي سـلــوك ال يليق بوطننا وال
بأسرتنا ،ولم يحدث في تاريخ أسرتنا الهاشمية ،أو في تاريخ أي من
األسر المالكة في العالم ،أن قام أحد أفرادها بإرسال رسائل مصورة
لإلعالم الخارجي ،يهاجم فيها مؤسسات وطنه التي ينعم بمزاياها
وخدماتها ،ويطعن في نزاهتها».
وكشف عن لقاء جرى بينهما ،قدم إليه خالله خطة إلعادة بناء الثقة،
ً
قبل أسابيع من قيام حمزة بإرسال بيان عبر وسائل التواصل معلنا
ّ
ً
ً
فيه تخليه عن لقبه ،مضيفا «فعل أخي الصغير ذلك ،وهو يعرف تماما
أن منح األلقاب واستردادها صالحية حصرية للملك ،حسب المادة 37
من الدستور وقانون األسرة المالكة».
وتابع« :وفي الوقت الذي أعلن األمير حمزة قراره التخلي عن لقبه،
بعث إلــي برسالة خاصة يطلب فيها االحتفاظ بمزايا لقبه المالية
واللوجستية خالل الفترة المقبلة» ،واتهمه بمحاولة «فرض احتكاك
على نشامى الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر المبارك يعرف حمزة
أن ترتيبات صالة العيد كانت مقرة وضمن الترتيبات األمنية المعتمدة
في كل تحركاته ،ومع ذلك بدأ يستفز الحرس الملكي بتصرفات تأزيمية
ً
موظفا الخطاب الديني لكسب التعاطف وتصوير ما افتعل وما نطق
ً
من حق أراد به باطال».

«األموال العامة» تطلب من «الزراعة»...
بالعودة إلى أرشيف الهيئة للبحث في المستندات واألوراق لمعرفة
ماهية الجهات العليا.
وأضــاف الطريجي أن اللجنة كلفت ،خــال االجتماع ،القيادات
نفسها بــإفــادتـهــا بــأسـمــاء ال ـ ــوزراء وال ـن ــواب الــذيــن حـصـلــوا على
ً
حيازات أو جواخير خــال المدة ذاتها ،مؤكدا مواصلة التحقيق
في األيام المقبلة.
٠٤

رأى ت ـ ـ ــودور ض ـ ـ ــرورة «ال ـت ـعــامــل
بشكل مـشـتــرك مــع االحـتـيــاجــات
المتزايدة على مستوى العالم فيما
يتعلق بــالـمـســاعــدات االنسانية
والتنموية».
وع ــن قـضـيــة «الـ ـشـ ـع ــوب» ،أكــد
«دع ــم الـشــركــاء الخليجيين فيما
يتعلق بـتـحـ ّـو ال تـهــم المجتمعية
مع التركيز على الشباب والمرأة».
وقــال «ان التغير المناخي هو
تحد عالمي ،ولكن منطقة الخليج
بما فــي ذلــك الـكــويــت ستتأثر به
ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص ،وعـلـيــه،
ف ـ ــإن االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي يـلـعــب
ً
ً
دورا رياديا في التصدي للتغير
المناخي وقيادة التحول األخضر،
وذلـ ـ ــك نـ ـظ ــرا ل ـل ـخ ـبــرة والـتـقـنـيــة
والـ ـمـ ـع ــرف ــة ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــام االت ـ ـحـ ــاد
األوروبــي بتطويرها ونحن على
اسـتـعــداد السـتـخــدام خبرتنا في
هذا الخصوص في مساعدة دول
الخليج».

ولفت إلى أن «المزيد من التنقل
ً
وخصوصا بين الشباب والطالب
والتعاون الثقافي ،سيعزز الفهم
المشترك بين االتـحــاد األوروب ــي
والـخـلـيــج ،وع ـل ـيــه ،ف ــإن المقترح
االخـ ـي ــر ل ـل ـم ـفــوض ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة
بــإع ـفــاء الـكــويـتـيـيــن م ــن تــأشـيــرة
الشنغن يعكس ذلك الهدف».
بدوره ،أعرب االمين العام لغرفة
ال ـت ـجــارة الـعــربـيــة ـ ـ البلجيكية ـ
لــوكـسـمـبــورغ الـمـشـتــركــة قيصر
حـ ـج ــازي ــن ع ـ ــن دع ـ ـمـ ــه الع ـت ـم ــاد
وثيقة «الشراكة االستراتيجية مع
الخليج» ،مؤكدا أنها تمثل تطورا
إيجابيا نحو شراكة حقيقية بين
دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون واالت ـحــاد
األوروبي.
وق ـ ــال ح ـج ــازي ــن ف ــي تـصــريــح
لـ ـ ـ «كـ ــونـ ــا» إن «الـ ـغ ــرف ــة سـتـنـظــم
األسبوع المقبل ندوة يكون فيها
ضيف الشرف سفير دولة الكويت
ف ـ ــي ب ــروكـ ـس ــل جـ ــاسـ ــم ال ـ ـبـ ــدوي

إسرائيل تطالب واشنطن بخطة...
يشرف على التعاون العسكري األميركي ـ ـ اإلسرائيلي ،إلى تل أبيب
الثالثاء الماضي في أول زيارة رسمية له.
إلــى ذلــك ،أبــدى العاهل األردن ــي الملك عبدالله الثاني تخوفه من
تصعيد أمني على الحدود األردنية ـ ـ السورية ـ ـ اإلسرائيلية ،وأوضح
خالل مقابلة مع تلفزيون أميركي أجراها أثناء زيارته لواشنطن أن
ً
"الوجود الروسي في جنوب سورية ،كان يشكل مصدرا للتهدئة ،واآلن
سيملؤه اإليرانيون ووكالؤهم ،ولألسف أمامنا هنا تصعيد محتمل
للمشكالت على حدودنا".
وكانت تقارير أشارت إلى تسليم روسيا مواقع وقواعد كان تشغلها
في جنوب سورية إليران ،وسط معلومات عن سحب الجيش الروسي
قوات من سورية لالنشغال بحرب أوكرانيا.
ُ
ف ــي س ـي ــاق آخـ ــر ،أف ـ ــادت "روي ـ ـتـ ــرز" ب ــأن  6إيــران ـي ـيــن ق ـت ـلــوا خــال
االحتجاجات المتواصلة ضد الغالء ،في حين أعادت السلطات اإليرانية
ً
صحافيا وناشطة إلى السجن لالشتباه بممارستهما نشاطات ّ
تمس
"األمــن القومي" خــال فترة اإلفــراج المشروط عنهما ،وفــق ما أفــادت
وسائل إعالم محلية أمس.
١٢

جعجع :ال حكومة وحدة وطنية...

ً
ابتداء من انتخاب
المسؤولية لتحقيق الهدف وهو التغيير بالفعل،
رئيس البرلمان.
إلى ذلك ،ومع محافظة سعر الدوالر على ارتفاعه أمام الليرة ،عانت
عــدة مناطق لبنانية انقطاع مــادة الخبز ،وســط توقعات بــأن تشتد
األزمة خالل األيام المقبلة.
وأكد نقيب أصحاب صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف أن «أزمة
الخبز حقيقية ،وسببها نقص الطحين لــدى الـمـطــاحــن ،لـعــدم دفع
مصرف لبنان المستحقات للموردين في الخارج».
وأعلن سيف أن « 6مطاحن متوقفة عن العمل ،وبعض األفران أقفل،
ً
في حين هناك ضغط كبير على األف ــران التي ال تــزال تعمل» ،معربا
عن تخوفه من مشاكل بين المواطنين في األفران للضغط الحاصل.
يأتي ذلك ،في حين يترأس رئيس الجمهورية ميشال عون ،اليوم،
الـجـلـســة األخ ـي ــرة لمجلس ال ـ ــوزراء قـبــل أن تــدخــل الـحـكــومــة مرحلة
تصريف األعمال مع بداية الوالية الجديدة لمجلس النواب المنبثقة
عن االنتخابات النيابية التي جرت األحد الماضي.

كريستيان تودور

وب ـم ـش ــارك ــة مـمـثـلـيــن ع ــن وزارة
الخارجية البلجيكية ومؤسسات
التجارة الخارجية ورجال األعمال
السـتـعــراض الـفــرص والـمـجــاالت
االستثمارية الواعدة في الكويت
ودول مجلس التعاون».

أو األم ـ ــاك ـ ــن ال ـم ـح ـي ـط ــة وك ــذل ــك
أعمال إشـغــاالت الطرق الخاصة
بمواقف السيارات وتنظيم دخول
الناخبين ،بالتنسيق والتعاون مع
وزارة الداخلية ،الــى جانب قيام
مفتشي اإلعالنات بشأن إعالنات
المرشحين والمقار االنتخابية.
وأ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت إدارة ا ل ـ ـعـ ــا قـ ــات
ال ـعــامــة بــالـبـلــديــة تــدش ـيــن خطة
عـمــل مـيــدانـيــة بـشــأن االسـتـعــداد
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،وت ـش ـك ـيــل ال ـف ــرق
الميدانية الخاصة باالستعدادات،
وتوزيعها على  8دوائر انتخابية،
م ــوضـ ـح ــة أن الـ ـخـ ـط ــة تـتـضـمــن
تكثيف الجوالت الميدانية للتأكد
من التجهيزات الالزمة ،والتعاون
م ــع وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي وض ــع
الحواجز لتنظيم دخول وخروج
الـمـقـتــرعـيــن عـنــد مـ ــدارس مــراكــز
االقتراع.
وأشــارت إلى أن عدد المدارس
الـ ـت ــي س ـي ـت ــم ب ـه ــا االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع 76
م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة ،وب ـ ـلـ ــغ عـ ـ ـ ــدد الـ ـلـ ـج ــان
الرئيسية والفرعية  443للذكور
واإلناث.

المركز العلمي
يحتفل بالذكرى
الـ 22لتأسيسه
يـنـظــم ال ـمــركــز العلمي
احتفاال بالذكرى السنوية
ال ـثــان ـيــة وال ـع ـشــريــن على
تأسيسه ،وذل ــك بحضور
أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس اإلدارة
وكبار المسؤولين.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ،فــي
بـ ـي ــان ،أن ـ ــه س ـي ـت ــم ،خ ــال
االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ال ـ ـ ــذي س ـي ـقــام
ال ـثــاثــاء الـمـقـبــل ،الكشف
ع ــن ال ـمــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة
ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي يـشـهــدهــا
ال ـمــركــز لـتـحـقـيــق الـمــزيــد
م ــن اإلن ـ ـجـ ــازات ال ــري ــادي ــة
للكويت.
وي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن بـ ــرنـ ــامـ ــج
الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــل ك ـ ـل ـ ـمـ ــة ل ــرئـ ـي ــس
مـجـلــس اإلدارة ،و ع ــرض
فيلم وثائقي عــن المركز،
ث ـ ـ ـ ــم جـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي مـ ـبـ ـن ــى
التوسعة.

وذكرت تقارير محلية أن اسم رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي
ً
ً
ً
سيبقى مطروحا محليا ،ومن قبل الفرنسيين أيضا لتولي الحكومة
الجديدة ،بينما تحدثت صحيفة األخبار الموالية لـ «حزب الله» عن
إعادة طرح اسم نواف سالم في التداول.

إنذار صيني حاسم مع بدء جولة...

ً
ومدعوما بفكرة نجاحه في توحيد الغرب ضد روسياّ ،
توجه
بــايــدن أمــس إلــى سـيــول ،على أن يكمل بعد غــد رحلته اآلسيوية
إلى طوكيو ،التي سخرت  18ألف جندي لحمايته خالل وجوده
للمشاركة في القمة اإلقليمية للتحالف الرباعي (كواد) ،الذي يضم
إلى جانبه أستراليا والهند واليابان.
وقال ساليفان ،عشية مغادرة بايدن« :ال تعارض بين تكريس
الــوقــت والـطــاقــة واالهـتـمــام ألوروب ــا وآلس ـيــا .نعتبر أن القضايا
ً
األوروبية واآلسيوية يعزز بعضها بعضا ،ونريد تأكيد صورة ما
يمكن أن يكون عليه العالم إذا اجتمعت الديمقراطيات والمجتمعات
المنفتحة إلمالء قواعد اللعبة حول حس القيادة األميركي في رسالة
ستصل إلى بكين ،لكنها ليست سلبية أو موجهة إلى دولة واحدة».
وقبلهّ ،
نبه مدير االستخبارات المركزية  CIAوليام بيرنز ،أن
الصين تتابع «عن كثب» الغزو الروسي ألوكرانيا ،وستأخذ العبر
من هذا النزاع لتكييف خططها الهادفة للسيطرة على تايوان.
ومع تأكيده أن بايدن لن يذهب إلى المنطقة المنزوعة السالح
بين الكوريتين ،التي عقد فيها سلفه دونالد ترامب في  2019أول
قمة من نوعها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ،أشار
ً
ً
ساليفان لمعلومات أميركية تعكس احتماال حقيقيا إلجراء تجربة
نووية مع الزيارة.
ونـقــل النائب الـكــوري الجنوبي هــا ت ــاي -كــونــغ عــن معلومات
الجهاز الوطني لالستخبارات في سيول ،أن كوريا الشمالية أنجزت
التحضيرات لتجربة نووية تنتظر الوقت المناسب إلجرائها.
واختبرت كوريا ،التي يرى زعيمها في األسلحة النووية وسيلة
للتأثير على الساحة الدولية وضمان قبضته الشديدة 6 ،تجارب
نووية بين عامي  2006و ،2017وقد يلجأ الستعراض قدراته رغم
تفشي «كورونا» وتجاوز عدد اإلصابات في بالده حتى اآلن 1.7
مليون.
(عواصم  -وكاالت)
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محليات
افتتاح فرع جديد للمجلس الطبي العام في الفنيطيس
• السعيد :العمل جار لتجهيز أفرع أخرى لتقديم الخدمة في بقية المحافظات
• إعادة جدولة مواعيد مراكز فحص العمالة ...واألولوية لعمالة المواطنين المنزلية
عادل سامي

أعلـ ـ ـ ـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الص ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــة،
د .خالد السعيد ،افتتاح فرع
ل ـل ـم ـج ـلــس ال ـط ـب ــي الـ ـع ــام فــي
م ـن ـط ـق ــة ال ـف ـن ـي ـط ـي ــس ،وذلـ ــك
لخدمة المواطنين من قاطني
َ
محافظتي األحـمــدي ومبارك
الكبير.
وقــال السعيد ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي ،إن ذلـ ــك ي ــأت ــي فــي
إطـ ـ ـ ــار حـ ـ ــرص الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة عـلــى
ت ـح ـس ـي ــن ج ـ ـ ـ ــودة الـ ـخ ــدم ــات
ً
المقدمة للمواطنين ،وتنفيذا
لمرتكزات خطة التنمية ورؤية
كويت جديدة .2035
ّ
وثمن وزيــر الصحة جهود
جميع الـقــائـمـيــن عـلــى إنـجــاز

الفرع الجديد وتدشين العمل
فيه.
وذكر أن العمل جار لتجهيز
فـ ــرع آخـ ــر لـلـمـجـلــس ال ـط ـبــي،
لخدمة المواطنين فــي سائر
ً
ال ـم ـحــاف ـظــات ،م ــؤك ــدا أن ذلــك
يــأ تــي تيسيرا وتسهيال على
المواطنين وتخفيف الضغط
عن المجلس الطبي العام.
وشــدد على حــرص الــوزارة
ع ـل ــى اتـ ـخ ــاذ خـ ـط ــوات فــاعـلــة
لتعزيز مرونة النظام الصحي،
و تـ ـط ــو ي ــر األدوات ا ل ـك ـف ـي ـلــة
بضمان توفير أفضل خدمات
الــرعــايــة الـصـحـيــة ومــواجـهــة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات وال ـ ـم ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات،
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التعاون مع «الطاقة ّ
الذرية»

ذك ــرت وزارة الصحة أن وف ــدا مــن الــوكــالــة الدولية
للطاقة الذرية برئاسة نائب المدير العام رئيس إدارة
العلوم والتطبيقات النووية ،اجتمع مع الوزير السعيد
ب ـح ـضــور وك ـيــل ال ـ ـ ــوزارة ال ـم ـســاعــد ل ـش ــؤون الـصـحــة
العامة والجهات المعنية بالوزارة ،وتناول االجتماع
استعراض القضايا ذات االهتمام المشترك.
وأثنى السعيد على دور الوكالة في دعــم مختلف
الجهات التي تتعامل مع المصادر المشعة في مختلف
المجاالت الطبية والصناعية والبحث العلمي لضمان
االستخدام األمثل للمصادر المشعة ،وحماية العاملين
وع ـم ــوم ال ـج ـم ـهــور م ــن ال ـت ـعــرضــات اإلش ـعــاع ـيــة غير
المبررة ،وحماية البيئة من التلوث اإلشعاعي.

وم ـ ـ ــواكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة أع ـ ـ ـ ـ ــداد
المراجعين للمجلس العام.

فحص العمالة
مــن جهة أخ ــرى ،أكــد الــوزيــر
إعــادة جدولة وتنظيم مواعيد
مراكز فحص العمالة ،للتيسير
ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن ،وإع ـطــائ ـهــم
األولـ ـ ــويـ ـ ــة ل ـف ـح ــص ع ـمــال ـت ـهــم
المنزلية.
وحــول مركز فحص العمالة
فــي م ـشــرف ،كـشــف الـسـعـيــد أن
الــوزارة شارفت ،بالتنسيق مع
ج ـه ــات الـ ــدولـ ــة األخـ ـ ـ ــرى ،عـلــى
إتمام تجهيزه ،متوقعا أن ينجز
المركز نحو  500معاملة يوميا،
ليصل إجمالي المعامالت التي
ي ـتــم إن ـج ــازه ــا بـجـمـيــع مــراكــز
ف ـح ــص ال ـع ـم ــال ــة ل ـن ـحــو 4000
معاملة يوميا.

فرع المجلس الطبي
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أكـ ـ ـ ـ ــدت رئ ـي ـس ــة
الـمـجـلــس الـطـبــي ال ـع ــام ،د .نــاديــة
الجمعة ،أن العمل في الفرع الجديد
للمجلس فــي منطقة الفنيطيس
يـكــون عبر قسم اللياقة الصحية
ال ـ ـخ ـ ــاص ب ــالـ ـتـ ـعـ ـيـ ـيـ ـن ــات ،وذل ـ ــك
لخدمة حديثي التخرج المقبولين
م ــن ديـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة من
المواطنين والمواطنات الكرام من
َ
قاطني محافظتي مـبــارك الكبير
واألحمدي.

السعيد ورضا والجمعة خالل افتتاح فرع للمجلس الطبي في الفنيطيس
وأوضـ ـح ــت أن م ـب ـنــى ال ـفــرع
ال ـج ــدي ــد ي ـض ــم ق ـس ـمــا ل ـلــرجــال
وآخر للنساء ،ويضم  8عيادات
للكشف الطبي بواقع  3للرجال
و 5للنساء ،كما يضم  7عيادات
ل ـس ـح ــب ال ـ ـ ـ ــدم؛  3لـ ـل ــرج ــال و4
لـ ـلـ ـنـ ـس ــاء ،كـ ـم ــا يـ ـشـ ـم ــل ق ـس ـمــا
للطباعة والتراسل اإللكتروني.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـج ـم ـع ــة إل ـ ــى أن
عينات الفحص للمراجعين يتم
تجميعها عـبــر ال ـف ــرع ،وم ــن ثم
تــرســل إلــى مختبر الفيروسات
ال ـتــابــع إلدارة الـصـحــة الـعــامــة،

الذي يرسل النتائج للفرع ،ومن
ث ــم ت ــزوي ــد أصـحــابـهــا بـهــا عبر
اآللية التنظيمية المحددة بهذا
الشأن.
وفيما يخص نوعية األشعة
المطلوبة مــن حديثي التخرج،
ذكـ ــرت أن ــه ج ــرى الـتـنـسـيــق مع
م ـس ـت ـش ـفــى ال ـ ـعـ ــدان إلج ــرائ ـه ــا،
كما تم التنسيق مع قسم األنف
واألذن والحنجرة فيه لتوقيع
الكشف الطبي ،وإجراء الفحوص
الــازمــة لنوعية الوظائف التي
تستدعي ذلك.

وش ــددت على ض ــرورة حجز
موعد مسبق عبر موقع الوزارة
«فرع الفنيطيس» لعمل الفحوص
التي ينبغي عملها ،مثل األشعة
وبعض فحوص الدم المطلوبة
قبل زيارة فرع المجلس الطبي.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح أفـ ـ ــرع
للمجلس الطبي العام ألول مرة
منذ تأسيسه يعد نقلة نوعية
فــي االرت ـق ــاء بمستوى الخدمة
الـمـقـ ّـدمــة لـلـمــواطـنـيــن ،وتــذلـيــا
لـبـعــض ال ـت ـحــديــات ال ـتــي كــانــت
تواجههم.

السالم لـ ةديرجلا  :ارتفاع حاالت اإلصابة بـ «كرونز» «الشؤون» :تمديد استقبال طلبات
ً
النقل حتى نهاية يونيو المقبل
يوم توعوي حول مرض «القولون التقرحي» غدا بقاعة سلوى

سلة أخبار
«التراث»« :الهداية» تنشر
اإلسالم بالموعظة الحسنة

قالت جمعية إحياء التراث
إن مراكز الهداية التابعة
للجمعية تقدم مصاحف
مترجمة ودعاة وأنشطة
وحلقات وخدمات مجانية
أخرى في عدد من مناطق
الكويت.
وأضافت الجمعية ،في بيان،
أمس ،أن مشروع بلغني
اإلسالم ،الذي طرحه مركز
الهداية للتعريف باإلسالم
بالفروانية ،يبذل جهودا
كبيرة للتعريف باإلسالم
ونشره بين غير المسلمين،
ً
خصوصا من كان لديه عمالة
منزلية من غير المسلمين.
وتابعت أنه يمكن من خالل
هذا المشروع التواصل مع
العمالة المنزلية ،وشرح
تعاليم اإلسالم السمحة
بالكلمة الطيبة والموعظة
الحسنة عن طريق دعاة
مؤهلين.
ودعت الجمعية كل من لديه
شخص من غير المسلمين
ويرغب في معرفة اإلسالم
والدخول فيه للتواصل
مع فروعها لمراكز الهداية
والتعريف باإلسالم،
لالستفادة من دعاة المراكز
ومن الخدمات المجانية التي
يتم تقديمها.

«النجاة» تفتتح قرية
سكنية جنوب اليمن

•
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عادل سامي

أك ـ ـ ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري الـ ـجـ ـه ــاز
الهضمي ،عضو رابطة الجهاز
ال ـه ـض ـم ــي والـ ـكـ ـب ــد ،د .غــانــم
السالم ،ارتفاع حاالت اإلصابة
ب ـم ــرض «كـ ــرونـ ــز» وال ـق ــول ــون
ال ـت ـقــرحــي ف ــي ال ـكــويــت خــال
السنوات العشر الماضية.
وق ــال الـســالــم لــ«الـجــريــدة»،
إن داء «كــرونــز» مــرض مزمن،
وهو عبارة عن التهاب يصيب
الجهاز الهضمي ،ويــؤثــر في
حـ ـي ــاة ال ـم ــاي ـي ــن مـ ــن ال ـن ــاس
بجميع أنحاء العالم.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن عـ ـ ــن تـ ـنـ ـظـ ـي ــم يـ ــوم
ً
توعوي حول المرض غدا في
ً
قــاعــة سـلــوى الـصـبــاح ،داعـيــا
ال ـم ـه ـت ـم ـيــن م ــن الـمـخـتـصـيــن

وال ـ ـ ـمـ ـ ــرضـ ـ ــى وذوي ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم إل ـ ــى
حـ ـ ـض ـ ــوره ،واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مــن
الفعاليات والمحاضرات التي
سيتخللها.
وأو ض ـ ـ ـ ــح أن داء األ م ـ ـعـ ــاء
االلتهابي «القولون التقرحي»
هو مرض مناعي مزمن ناتج
عــن خـلــل فــي ج ـهــاز الـمـنــاعــة،
بحيث تتشكل أجسام مضادة
ت ـ ـحـ ــارب الـ ـجـ ـه ــاز ال ـه ـض ـمــي،
وي ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــج عـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـق ـ ــرح ـ ــات
والتهابات مزمنة.
وشـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم ع ـ ـلـ ــى أن
ه ــذا ا ل ـمــرض يتطلب متابعة
وعــاجــا تـحــت إشـ ــراف فريق
م ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ــص ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز
الهضمي.
وحول أعراض داء «كرونز»
األك ـثــر شـيــوعــا فــإنـهــا تشمل

تـقـلـصــات وآالمـ ــا فــي الـبـطــن،
وفقدان الشهية ،وفقدان الوزن،
والتعب واإلسهال ،الفتا إلى
أنه بالنسبة لبعض الحاالت
األكـ ـ ـث ـ ــر قـ ـ ــوة فـ ـ ــإن ال ـم ــرض ــى
ي ـم ـكــن أن ي ـع ــان ــوا م ــن م ــرور
ال ـ ـ ــدم فـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــراز ،وش ـح ــوب
ال ــوج ــه وال ـح ـم ــى ،ف ـضــا عن
آالم فــي الـمـفــاصــل ،ومشاكل
في البشرة.
في موضوع منفصل ،أقام
م ــرك ــز ال ـع ــارض ـي ــة ال ـش ـمــالــي
ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ـم ـن ـط ـقــة
الـ ـف ــروانـ ـي ــة ال ـص ـح ـي ــة ،يــومــا
تـ ــوعـ ــويـ ــا ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـي ــوم
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي لـ ـ ـم ـ ــرض ارتـ ـ ـف ـ ــاع
ضغط الدم ،بمشاركة عدد من
األقسام بالمركز.

«التربية» :الموجهون يشاركون
في التقييم العام الحالي
●

فهد الرمضان

بينما ع ـقــدت ا لـلـجـنــة المختصة ببحث
م ــوض ــوع ال ـه ـي ـكــل الـتـنـظـيـمــي لـلـمــوجـهـيــن
الفنيين ،وعملية تقييمهم لــرؤ ســاء أقسام
المواد الدراسية في المدارس ،صباح أمس،
اجـتـمــاعــا مــوسـعــا م ــع الـمــوجـهـيــن الـعـمــوم
واألوائل ،بحضور مديري الشؤون التعليمية
للمناطق التعليمية الست ،ومراقبي المراحل
الدراسية ،أكدت مصادر تربوية لـ«الجريدة»
أنه تم خالل االجتماع بحث الموضوع من
كل جوانبه واالستماع إلى وجهات النظر من
جميع األطراف.
وقالت المصادر إن االجتماع ناقش آلية
التقييم الـتــي تــم اعـتـمــادهــا مــن قـبــل وكيل
وزارة ال ـتــرب ـيــة د .ع ـلــي ال ـي ـع ـقــوب م ــؤخ ــرا،

حيث حدد في قــراره آلية التقييم وبنودها
ال ـ ـ  4الـتــي تــم إيـضــاحـهــا ،وكيفية وضعها
في نموذج التقييم ،مشيرة إلى أن الموجه
سيضع  40في المئة من تقييم رئيس القسم،
بحسب النشرة التي حددت  10درجات لكل
بند من بنود التقييم الفنية التي يضعها
الموجه الفني.
وذكــرت المصادر أنــه تم خــال االجتماع
إيضاح بنود التقييم وآلياته ،وكيفية اعتماد
مدير المدرسة لنموذج التقييم بعد األخذ
برأي الموجه في البنود التي تخصه ،منوهة
إ لــى أن عملية التقييم ستبدأ نهاية العام
الحالي ،على أن يتم استكمال بحث موضوع
استحداث الهيكل التنظيمي للتوجيه خالل
العطلة الصيفية بالتنسيق مع ديوان الخدمة
المدنية.

«األرصاد» :طقس حار ورياح مثيرة للغبار
ذ كـ ـ ـ ـ ــرت إدارة األر صـ ـ ـ ـ ــاد
الجوية أن البالد تتأثر بكتلة
ه ــوائـ ـي ــة حـ ـ ـ ــارة ،م ـص ـحــوبــة
ب ــري ــاح خـفـيـفــة إل ــى معتدلة
الـســرعــة تنشط عـلــى فـتــرات
مثيرة للغبار تنخفض معها
الرؤية األفقية أحيانا ،بداية
من مساء اليوم حتى نهاية
العطلة األسبوعية.
وت ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــع رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس قـ ـس ــم
الـتـنـبــؤات البحرية ب ــاإلدارة
ي ــاس ــر ال ـب ـلــوشــي ،ل ــ«ك ــون ــا»،

أمـ ـ ــس ،أن ال ـط ـق ــس خـ ــال ه ــذه
الفترة حار نهارا ومائل للحرارة
في أول الليل ومعتدل في آخره،
مــع اإلشـ ــارة إل ــى حــالــة غبارية
شديدة االثنين المقبل.
وأضاف البلوشي أن الطقس
الـ ـمـ ـت ــوق ــع الـ ـ ـي ـ ــوم ح ـ ــار نـ ـه ــارا
ومــائــل ل ـل ـحــرارة فــي أول الليل
مـ ـعـ ـت ــدال فـ ــي آخ ـ ـ ـ ــره ،والـ ــريـ ــاح
مـتـقـلـبــة االتـ ـج ــاه إل ــى شـمــالـيــة
غ ــربـ ـي ــة خ ـف ـي ـف ــة إلـ ـ ــى م ـع ـتــدلــة
م ــع ف ــرص ــة ل ـل ـغ ـب ــار ،ودرج ـ ــات

ال ـحــرارة العظمى المتوقعة
بين  44و ،46والصغرى بين
 27و .29وأوضــح أن الطقس
غدا يكون حارا نهارا ومائال
للحرارة في أول الليل معتدال
فــي آخ ــره ،وال ــري ــاح شمالية
غــرب ـيــة مـعـتــدلــة إل ــى نشطة
مثيرة للغبار ،تنخفض معها
ال ــرؤي ــة األف ـق ـيــة ع ـلــى بعض
المناطق ،ودرج ــات الـحــرارة
الـعـظـمــى الـمـتــوقـعــة بـيــن 41
و ،43والصغرى بين  26و.28

●

غانم السالم

جورج عاطف

كشف وكيل وزارة الشؤون االجتماعية عبدالعزيز
شعيب عن صدور قرار يقضي بتمديد فترة استقبال
طلبات النقل وإص ــدار الـقــرارات الخاصة بذلك إلى
نهاية يونيو المقبل ،دون اإلخالل بالضوابط األخرى
الصادرة بهذا الصدد.
ووفقا لمصادر «الـشــؤون» ،فــإن النقل المقصود
بالقرار هو الداخلي بين قطاعات وإدارات ووحدات
الوزارة ،وليس الخارجي الموقوف بقرار من ديوان
الخدمة المدنية ،والصادر األربعاء الماضي ،بناء
على اجتماع مجلس الوزراء ،الذي شدد على ضرورة
التزام الوزراء بوقف التعيين في الوظائف القيادية
بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية كافة،
إضافة إلى وقف شغل الوظائف اإلشرافية بالندب
أو التعيين أو النقل أو الترقية ،ووقف النقل والندب
أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة ،مع وقف
اإلعارة أو تمديدها حتى إشعار آخر.
في موضوع آخــر ،عقدت لجنة إصــدار ومتابعة

تــراخـيــص الـحـضــانــات الـخــاصــة اجتماعا برئاسة
الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية االجتماعية
سالم الــرشـيــدي ،لمناقشة بعض األم ــور المتعلقة
بالحضانات ،وبينت المصادر أن االجتماع ناقش
تجديد تراخيص وإصــدار رخص جديدة لنحو 10
حضانات ،على أن تتم مناقشة بقية الطلبات خالل
االجتماع المقبل.
إلى ذلك ،كشفت المصادر أن الوزارة تعكف حاليا
على إعداد مخاطبة إلى المدير العام لبلدية الكويت
م .أحمد المنفوحي إلغالق بعض حضانات األطفال
المخالفة وغـيــر المرخصة الـمــوجــودة فــي مناطق
متفرقة بالبالد ،السيما أن استمرارها قد يعرض
حياة األطفال للخطر.
ولفتت إلى أن الجوالت الميدانية لمفتشات إدارة
ال ـح ـضــانــات ال ـخــاصــة ف ــي الـ ـ ــوزارة رص ــدت مباني
عدة تــزاول نشاط الحضانة ،وتستقبل أطفاال دون
ترخيص مسبق من الــوزارة ،مهيبة ببلدية الكويت
ســرعــة إغــاقـهــا لمخالفتها ضــوابــط واش ـتــراطــات
اإلشهار ،بما يعرض حياة األطفال للخطر.

إرجاء افتتاح «الدائري  »6.5إلنجاز إضاءته بالكامل
مواصلة إزالة «السافي» من الطرق السريعة لليوم الرابع

افتتحت جمعية النجاة
الخيرية قرية من  19وحدة
سكنية بمحافظة لحج جنوب
اليمن ،إضافة لتدشين العمل
في بناء قريتين إضافيتين
من  35وحدة سكنية لألسر
الفقيرة ،ضمن حملة "الكويت
بجانبكم".
ونقلت مؤسسة ينابيع الخير
اليمنية المنفذة للمشروع ،في
بيان صحافي أمس األول ،عن
ممثل جمعية النجاة رئيس
لجنة زكاة الفحيحيل ،إيهاب
الدبوس ،قوله إنه شارك في
افتتاح مشروع قرية "النجاة
 "1السكنية التي تضم 19
وحدة سكنية ،ويستفيد منها
 133شخصا من األسر الفقيرة
في منطقة العلوب بمحافظة
لحج.
ّ
وأضاف أنه دشن أيضا خالل
زيارته العمل في مشروع بناء
قرية العجيل التي تشمل بناء
 15وحدة سكنية وبناء وحدة
صحية تخدم قرى منطقة
وادي ذر ،وتأهيل مسجد
المنطقة بتمويل من لجنة
زكاة الفحيحيل بجمعية
النجاة.

 ...وتنفذ مشروع «بناء
المساجد» في  9دول

عمليات إزالة الرمال من الطرق السريعة

●

سيد القصاص

أك ــدت م ـصــادر الهيئة الـعــامــة لـلـطــرق والنقل
البري أن هناك تنسيقا كامال مع وزارة الكهرباء
والماء والطاقة المتجددة إلنارة الجزء المتبقي
من طريق الدائري  6.5وافتتاحه بشكل كامل ،بعد
أن انتهى مقاول المشروع من األعمال كافة ،بعد
أن تتم إضاءته بالكامل.
وأشارت ،في تصريح لـ "الجريدة" ،إلى أن الجزء
الذي لم تتم إنارته يبدأ من صبحان مرورا حتى
الجليب ،الفتة إلى أن الهيئة العامة للطرق ووزارة
الكهرباء والماء تعمالن على سرعة إنجاز أعمال
اإلضاءة ،ومن ثم افتتاح الطريق ،ومبينة أن عدم
االفتتاح يأتي حرصا على مرتادي الطريق من
الحوادث المرورية في الفترة المسائية.
ُيــذكــر أن مـشــروع الــدائــري  6.5يـخــدم مناطق
عبدالله المبارك ،وغرب وجنوب عبدالله المبارك،
وجليب الـشـيــوخ ،إضــافــة إلــى الـطــرق الرئيسية

بمدينة صباح السالم الجامعية الجديدة بطول
 15كلم ،ويبدأ من الطريق الدائري السابع وينتهي
عـنــد طــريــق ال ـم ـطــار ،وتـشـمــل أع ـم ــال الـمـشــروع
تجديد الطريق  602الواقع بين جليب الشيوخ
والحرم الجامعي في منطقة الشدادية ومداخل
من الدائري السادس.
ف ــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،ت ــواص ــل الـهـيـئــة الـعــامــة
للطرق والنقل البري لليوم الرابع على التوالي
إزال ـ ــة ك ـم ـيــات ال ـســافــي (الـ ــرمـ ــال) ال ـت ــي تجمعت
على طــرق صـبــاح األح ـمــد ،وال ــوف ــرة ،وأم صفق،
باستخدام تريالت وآليات ضخمة لسرعة إنجاز
عمليات تنظيف الطرق أمام المارة.
وأش ــارت إلــى أن كميات الــرمــال التي تجمعت
خــال تلك العاصفة على ا لـطــرق غير مسبوقة،
داع ـ ـيـ ــة م ـ ــرت ـ ــادي الـ ـ ـط ـ ــرق ،خ ــاص ــة فـ ــي ال ـع ـط ـلــة
االسبوعية ،إلى الحذر أثناء القيادة بسبب الرمال
واآلليات الموجودة على تلك الطرق ،والتي تقوم
بعملها حرصا على انسيابية الطرق أمام المارة.

أعلنت جمعية النجاة
الخيرية ،تنفيذ مشروع بناء
المساجد في  9دول إسالمية،
مؤكدة أن المشروع يهدف
إلى توفير أماكن للصالة في
المناطق الفقيرة والمحرومة،
والمساهمة في الدعوة إلى
الله ،وفتح أبواب الصدقة
الجارية أمام المتبرعين.
وقال مدير إدارة الموارد
والحمالت بالجمعية عمر
الشقراء ،في تصريح صحافي،
إنه يمكن للمتبرع اختيار
الدولة ،ومساحة المسجد،
وعدد المصلين ،والتكلفة،
من بين عدد من النماذج التي
وفرتها الجمعية.
وأوضح الشقراء أن تكلفة
بناء المسجد تختلف وفق
المساحة وعدد المصلين،
وتبدأ من  2825دينارا في
النيجر.

برلمانيات
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«األموال العامة» تحقق في توزيع قسائم زراعية

اللجنة تأكدت
من عدم صرف
أي حيازات
مخالفة في
عهد الوزير
الموسى

الطريجي

ع ـق ــدت لـجـنــة ح ـمــايــة األم ـ ــوال
العامة اجتماعها كلجنة تحقيق،
ب ـنــاء عـلــى تكليف مجلس األم ــة،
لـلـتـحـقـيــق ف ــي ت ــوزي ــع ال ـق ـســائــم
الــزراع ـيــة عــن الـفـتــرة مــن  1يناير
 2012إلى  8مارس  ،2022وحصول
أشخاص على حيازات وجواخير ال
تنطبق عليهم الشروط والضوابط.
وذك ـ ــر رئ ـي ــس الـلـجـنــة الـنــائــب
د .عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـط ــريـ ـج ــي أن ـ ــه تــم
تسليم جميع المحاضر الخاصة
بـ ــال ـ ـح ـ ـيـ ــازات وال ـ ـجـ ــواخ ـ ـيـ ــر مــن
 20212/1/1حتى  ،2022/3/8وأثناء
التدقيق على المحاضر فوجئت
اللجنة بوجود أشخاص تم صرف
حيازات وجواخير لهم "بناء على
تعليمات عليا" ،مــؤكــدا أنــه تبين
للجنة عدم صرف أي قسائم زراعية
مـخــالـفــة فــي عـهــد وزي ــر األش ـغــال
الحالي علي الموسى.
وقـ ــال الـطــريـجــي ،ف ــي تصريح

«الداخلية والدفاع» :إيقاف سمات الدخول لثالث فئات

جانب من اجتماع «األموال العامة» أمس
صحافي ،إن القيادات التي حضرت
االج ـت ـم ــاع م ــن هـيـئــة الـ ــزراعـ ــة لم
تكن لديها إجابات عن المقصود
بالتعليمات العليا ،وتــم تكليفها

بالعودة إلى أرشيف الهيئة للبحث
في المستندات واألوراق لمعرفة
هــذه الجهات العليا ،وتــم تكليف
ال ـق ـيــادات نفسها ب ــإف ــادة اللجنة

بــأس ـمــاء ال ـ ــوزراء والـ ـن ــواب الــذيــن
حصلوا على حيازات أو جواخير
خالل المدة ذاتها ،مؤكدا أنه ستتم
مواصلة التحقيق في األيام المقبلة.

 4نواب لتشكيل لجنة اشتراطات البناء
قــدم النائب مهلهل المضف
اق ـ ـتـ ــراحـ ــا ب ــرغـ ـب ــة شـ ــاركـ ــه فــي
تـقــديـمــه ال ـنــواب د .عبدالعزيز
ال ـص ـق ـع ـب ــي وث ـ ــام ـ ــر ال ـس ــوي ــط
وأ حـمــد الحمد ،بتشكيل لجنة
تعنى بوضع كتيب اشتراطات
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـت ـخ ـط ـيــط
وتـ ـصـ ـمـ ـي ــم وتـ ـشـ ـيـ ـي ــد ال ـ ـمـ ــدن
والمباني الخضراء.
وجـ ــاء ف ــي مـقــدمــة االق ـت ــراح
أنــه منذ مؤتمر األمـم المتحدة
الـ ـمـ ـعـ ـن ــي ب ــال ـب ـي ـئ ــة ال ـب ـش ــري ــة
والمنعقـد فـي اسـتوكهولم بين
 16-5يونيو  ،١٩٧٢الـ ــذي نتج
ع ـن ــه ب ــرن ــام ــج األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
للبيئة ،والعـالم يتجـه نـاحيـة
الـمـفـهـ ــوم الـشـ ــامــل لــاسـتــدامــة
باعتمـاد مـا يمكـن اال صـطــاح
عليـه "الـسـيــاســات الـخـضـ ــراء"،
الـتـ ــي أخ ـ ــذت بــدراس ـ ــة أث ـ ــر كـل
سـ ـ ـلــوك إن ـس ـ ــانــي ع ـلــى الـبـيـئــة
والحـد منـه.

وأضـ ــاف االق ـت ــراح أن قطـاع
التشييد والبنـاء يعتبـر األكثـر
ً
إض ـ ـ ــرارا بالبيئـة مـقــارنـ ــة بكـل
الـنـشــاطــات الـبـشـ ــريــة األخ ـ ــرى،
ً
ونظـرا العتمـاد هـذا القطـاع على
ن ـشــاطــات اقـتـصـ ــاديــة مـتـعــددة
ومتنوعـة كلهـا علـى حـدة -ذات
آث ـ ــار جــان ـب ـيــة س ـل ـب ـيــة ،تسخر
جـمـيـعـهـ ــا لــأخ ـ ــذ م ـ ــن الـبـيـئـ ــة
ا لـبـكـ ــر بـ ـغـ ــرض تحويلهـا إ لـى
بيئـة مشيدة.
وتــابــع "ومـ ــن أجـل الحـد مـن
ت ـل ـ ــك اآلث ـ ـ ـ ــار ال ـس ـل ـب ـيــة ل ـق ـطــاع
التشييد والـبـنـ ــاء قـ ــام مجلـس
الدفاع عن المصادر الطبيعيـة
ب ـ ـ ــدع ــم م ـ ـ ــن م ـج ـل ـ ــس ال ـم ـبــانــي
الخضـراء (منظمـات غـيـر ربحيـة
م ـق ــره ـ ـ ــا الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ـ ــدة
األم ـي ــرك ـي ـ ــة) بــوض ـ ــع بـ ــرنـ ــامــج
القيـادة فـي الطـاقـة والتصميم
ً
البيئـي (اختصـارا لييـد)LEED -
ال ـم ـع ـن ـ ـ ــي ب ـت ـق ـي ـي ــم ال ـت ـص ـم ـيــم

نافذة نيابية

مهلهل المضف

وعمليـات التشييد والصيانة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـب ـ ـ ـ ــانـ ــي والـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـطـ ـ ـط ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة وخـ ـ ـطـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــا
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ـ ـ ــة ،بـ ـه ـ ـ ــدف ت ـعــزي ـ ــز
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة لـلـمــالــك
والمنفذ والمستخدم وتحقيق
االستخدام الكفؤ للموارد".

وأوض ـ ـ ــح أن سـ ُـ ـن ــة ال ـت ـط ـ ــور
تقتضـي أن تـتالقح التجـارب
البشـرية ســواء المحليـة منـهـا
والعالمية لالصطفاء منهـا مـا
ييسـر حـيــاة المجتمع و يـدفع
ب ـه ـ ــا ن ـح ـ ــو ال ـت ـق ـ ـ ــدم وال ــرق ـ ـ ــي،
وح ـ ـي ـ ـ ـ ــث إن ال ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ــة م ـم ـث ـل ـ ــة
بمجلـس الـ ــوزراء هـي صـاحبة
األعـداد األكثـر والحجـم األكبـر
م ـ ــن م ـش ـ ــاريــع ق ـط ـ ــاع التشييد
والبنـاء ،ممـا يجعلهـا المساهم
األبرز في إضـرار البيئة المحليـة
وأث ـ ــره ع ـلــى الـبـيـئـ ــة اإلقـلـيـمـيــة
ً
وال ـعــال ـم ـيــة ،ل ــذا ك ــان ل ــزام ــا أن
يـ ـت ــداف ــع ال ـم ـع ـن ـي ــون ل ـتــوج ـيــه
كـ ــل ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فــي
ه ــذا ال ـق ـطــاع ،خـصــوصــا م ــا له
صـلــة بــالــدولــة لضبطه اب ـتـ ً
ـداء
ولتحجيم آثاره الضارة.
وع ـل ــى ض ــوء م ــا س ـبــق نص
االقـ ـت ــراح ع ـلــى "ت ـش ـك ـيــل لجنة
تعنى بوضع كتيب اشتراطات

ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـت ـخ ـط ـيــط
وتـ ـصـ ـمـ ـي ــم وتـ ـشـ ـيـ ـي ــد ال ـ ـمـ ــدن
والمباني الخضراء والصديقة
لــإ نـســان والبيئة تضم ممثال
ً
عن بلدية الكويت رئيسا ،وعن
ً
الهيئة العامة للبيئة مقررا ،وعن
وزارة األشغال وعن المؤسسة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة،
وعضو هيئة تدريس من جامعة
الكويت متخصصا في العمارة
وال ـت ـطــويــر ال ـح ـضــري ،وعـضــو
ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس مـ ــن جــام ـعــة
ال ـك ــوي ــت مـتـخـصـصــا ف ــي نظم
المعلومات الجغرافية ،وممثال
عن الهيئة العامة للزراعة وآخر
عن المعهد الكويتي لألبحاث
العلمية".

الشاهين يسأل الفارس عن معالجة
التركيبة السكانية
وجه النائب أسامة الشاهين سؤاال إلى نائب رئيس مجلس
ال ــوزراء وزيــر النفط وزيــر الــدولــة لشؤون مجلس ال ــوزراء د.
محمد الفارس عن قانون التركيبة السكانية ،قال فيه" :صدر
القانون رقم  74لسنة  2020بشأن تنظيم التركيبة السكانية،
ودخل حيز التنفيذ من  28نوفمبر  ،2020ولما كانت قضية
إصــاح اخـتــاالت التركيبة السكانية فــي مقدمة اهتمامات
الشعب وممثليه".
واسـتـفـســر ال ـشــاه ـيــن" :ه ــل ح ــدد مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الــوزيــر
المختص عمال بما جاء في المادة رقم  1من القانون المشار
إليه؟ وهل أصدر مجلس الوزراء الئحة بآليات معالجة الخلل
ً
في التركيبة السكانية عمال بالمادة رقم  3من القانون المشار
إليه؟ ولماذا لم يصدر مرسوم بالالئحة التنفيذية بناء على
ما جاء في المادة رقم  5من القانون المشار إليه؟".

أسامة الشاهين

في تقريرها الخمسين ،وافقت لجنة الشؤون
الداخلية والدفاع على االقتراح برغبة المقدم من
النائب مهلهل المضف بتطوير الربط اآللي بين
أقسام اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة في وزارة
الداخلية ،فضال عن اإلدارات المرتبطة بطبيعة
العمل في المجال نفسه.
كما نص االقتراح ،الذي وافقت عليه اللجنة،
وتمت إحالته إلى الحكومة ،على إيقاف سمات
الدخول بأنواعها للوظائف التالية :الهندسة
وال ـق ــان ــون وال ـم ـحــاس ـبــة ،م ــع إم ـكــان ـيــة إضــافــة
وظــائــف أخــرى إذا تطلب األمــر ،ويستثنى من
ذل ــك ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،وإع ـ ــادة الـنـظــر بــرســوم

استصدار سمات الدخول والــزيــارات بالنسبة
لعملية الحصول على الرخص الالزمة ،واتباع
اإلجراءات المطلوبة لدخول الكويت.
وقــالــت اللجنة ،فــي تـقــريــرهــا" ،أح ــال رئيس
مجلس األمــة االقـتــراح برغبة المشار إليه إلى
اللجنة بتاريخ  ،2021/10/31لدراسته وتقديم
تقرير بشأنه ،وقد نظرته اللجنة في اجتماعها
المنعقد بـتــار يــخ  ،2022/2/7و بـعــد المناقشة
وتـ ـب ــادل اآلراء ان ـت ـهــت ال ـل ـج ـنــة ب ــإج ـم ــاع آراء
أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على االقتراح
بــرغـبــة الـمـشــار إل ـيــه ،والـلـجـنــة تـقــدم تقريرها
للمجلس التخاذ ما يراه مناسبا بصدده".

المناور يسأل العرو عن نقل موظف
للعمل بمكتبه ثم ندبه لرئاسة قسم
ق ــدم ال ـنــائــب أس ــام ــة الـمـنــاور
سـ ـ ـ ـ ـ ــؤاال الـ ـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اإلس ـك ــان
والتطوير العمراني مبارك العرو
عــن ت ـج ــاوزات اداريـ ــة فــي قضية
النقل بالمؤسسة العامة للرعاية
السكنية.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـنـ ــاور ف ـ ــي س ــؤال ــه
بـتــاريــخ  :2022-3-16صــدر قــرار
رقم  199لسنة  2022من المؤسسة
الـعــامــة لـلــرعــايــة السكنية بنقل
خدمات موظف من الهيئة العامة
للمعلومات المدنية للعمل لدى
إدارة م ـك ـتــب الـ ــوزيـ ــر بــوظـيـفــة
باحث مبتدئ قانوني ،وبعد 17
يــومــا صــدر ق ــرار رقــم  284لسنة

أسامة المناور
 2022بندبه بوظيفة رئيس قسم
بناء على مذكرة اعتمدها الوزير
بالرغم ان مدة خدمته في الهيئة

ً
بوصليب :ما نسمع به ُي َعد انتحارا
لدولة المؤسسات
قال النائب سعود بوصليب:
"أول مـ ــرة ف ــي ت ــاري ــخ الـحـيــاة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة والـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة
ب ــدول ــة ال ـكــويــت يــرحــل رئـيــس
مجلس الــوزراء بهذه الطريقة
الــدسـتــوريــة ،وذل ــك بــإعــان 26
ً
نــائـبــا يـمـثـلــون األم ــة موقفهم
ً
بـعــدم الـتـعــاون مـعــه" ،مضيفا

الـعــامــة للمعلومات الـمــدنـيــة لم
تتجاوز  7سنوات.
وطـ ـل ــب الـ ـمـ ـن ــاور م ــن ال ـع ــرو
ت ــزوي ــده بـنـسـخــة م ــن ال ـمــذكــرة
المعتمدة من قبل الوزير والسند
القانوني لتعيينه رئيس قسم
بعد نقله مباشرة ،متسائال :ما
السند القانوني لتعيينه رئيس
قسم بــالــرغــم مــن حصوله وفق
آخــر تقييم للكفاء ة على تقدير
جيد؟
وط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــب أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ــزويـ ـ ـ ــده
بالعقوبات والمالحظات او أي
احالة للتحقيق تم مع الموظف
لــدى جهة عمله السابقة خالل
الـسـنــوات الـثــاث السابقة على
صدور قرار النقل للمؤسسة.

في تصريح" :ما نسمع به ُي َعد
ً
انـتـحــارا لــدولــة الـمــؤسـســات...
نقطة آخر السطر".

سعود بوصليب

«البيئة» :وزارة المالية تمتنع عن توفير  20مليون دينار
لمعالجة المجارير المائية في جون الكويت

المطر والحجرف في اجتماع لجنة البيئة أمس
نــاق ـشــت لـجـنــة ش ـ ــؤون البيئة
تـكـلـيــف مـجـلــس االم ـ ــة ل ـهــا بحث
الوضع البيئي الراهن ،كما ناقشت
تكليفها ببحث ومـنــاقـشــة تلوث
ال ـهــواء والـتــربــة والـمـيــاه مــع كافة
الجهات الحكومية.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـنــائــب
د .حمد المطر ،في تصريح صحفي،
إن اللجنة عقدت اجتماعها الحادي
عشر لبحث التكليفين ،موضحا
انــه فيما يتعلق بالمحافظة على
جون الكويت من التلوث فإن وزارة
ال ـم ــال ـي ــة ل ــم ت ـخ ـصــص م ـب ـلــغ 20
مليون دينار للهيئة العامة للبيئة
فــي ميزانية  2023/2022لتركيب
وح ــدات معالجة مائية في نهاية
كل مجرور.
وأكد أن جون الكويت يئن ،وبه
مشاكل بيئية وصحية وكيميائية
وفـيــزيــائـيــة خـطـيــرة؛ نتيجة عــدم
وجــود وحــدات معالجة في نهاية
كل مجرور.
وتابع المطر أن "هذا الموضوع
تـ ــم س ـح ـبــه م ـن ــذ ع ـ ــام مـ ــن وزارة
األشغال لتتحمل مسؤوليته هيئة
البيئة التي طالبت بهذا المبلغ إال

توفيره من
أن الحكومة تمتنع عن
ً
خالل وزارة المالية" ،متسائال عن
اسباب امتناع ال ــوزارة عن توفير
هذه المبالغ.
وفـيـمــا يـخــص تكليف اللجنة
بـ ـش ــأن م ـتــاب ـعــة م ـعــال ـجــة قضية
الـتـصـحــر ،ق ــال الـمـطــر إن اللجنة
اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت أم ـ ـ ـ ــس م ـ ــع ع ـ ـ ـ ــدد مــن
المبادرين وجمعية السالم األخضر
الذين "قدموا مبادرات عملية وغنية
لمعالجة قضية الرمال المتحركة
ل ـمــا ل ــه م ــن قـيـمــة اق ـت ـصــاديــة في
ال ـ ــزراع ـ ــة وال ـص ـن ــاع ــة ول ـش ــرك ــات
االسمنت".
وأوضح أن المبادرات المطروحة
من قبل عدد من المبادرين تعالج
هذه القضية من خالل استخدامهم
لمياه الصرف من المصانع التابعة
للهيئة العامة للصناعة.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من
المبادرين عن طريق جمعية السالم
األخـضــر البيئية تقديم دراس ًــات
ميدانية في هذا الشأن ،معتبرا أن
اإلطارات القديمة من الممكن ان يتم
استخدامها لمعالجة هذه األمور.
وأكد المطر أن هناك اجتماعات

قادمة للجنة للتأكد من قيام وزارة
المالية بدفع هــذه المبالغ ومنح
ال ـم ـبــادريــن ال ـم ـســاعــدات الـمــالـيــة
لتحقيق مبادراتهم والحفاظ على
البيئة.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،ت ـقــدم المطر
بــاقـتــراح بقانون يقضي بتعديل
ال ـب ـن ــد ( )9مـ ــن ال ـ ـمـ ــادة ( )32مــن
المرسوم بالقانون رقم ( )15لسنة
 1979بشأن الخدمة المدنية.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـطـ ــر فـ ـ ــي م ـق ـت ــرح ــه
"يستبدل بنص البند ( )9من المادة
( )32من المرسوم بالقانون رقم ()15
لسنة  1979المشار اليه بالنص
اآلتي :بلوغ سن الخامسة والستين
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ول ـغ ـيــر
الكويتيين ،ويستثنى من ذلك أئمة
المساجد وخطباؤها ومؤذنوها
ومغسلو الموتى ،والمهن الطبية،
وأعضاء هيئة التدريس والتدريب،
والهيئات األكاديمية المساندة في
الـجــامـعــات الحكومية والمعاهد
التطبيقية الحكومية ،والباحثون
العلميون بمعهد الكويت لألبحاث
العلمية ،إذ تنتهي خدمتهم ببلوغ
ســن الـخــامـســة والـسـبـعـيــن ،وفقا

للقواعد واألح ـك ــام الـتــي يضعها
مجلس الخدمة المدنية".
ويلغى كــل حكم يـتـعــارض مع
أحكام هذا القانون.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـطـ ــر فـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة
اإلي ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة :حـ ـ ـ ــدد الـ ـم ــرس ــوم
بــال ـقــانــون رق ــم ( )15لـسـنــة 1979
فــي مــادتــه رق ــم  32حـ ــاالت نهاية
خدمة الموظف ،حيث وردت على
سـبـيــل ال ـح ـصــر ،وق ــد ح ــدد البند
رق ــم ( )9الـعـمــر الـمـطـلــوب لنهاية
خــدمــة ال ـمــوظــف الـكــويـتــي وغـيــر
الكويتي بــأن يبلغ سن الخامسة
والستين ،واستثناء فئات محددة
من شرط العمر ،وهم أئمة المساجد
وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو
الموتى والمهن الطبية وأعضاء
هيئة التدريس والتدريب ،والهيئات
األكاديمية المساندة في الجامعات
الحكومية والمعاهد التطبيقية
الحكومية ،والباحثون العلميون
بمعهد الكويت لألبحاث العلمية،
إذ تـنـتـهــي خــدمـتـهــم ب ـب ـلــوغ سن
الخامسة والسبعين.
وذكر :وصدر القانون رقم ()28
لسنة  2016بــإضــافــة فئة أعضاء

هـيـئــة ال ـت ــدري ــس ف ــي ال ـجــام ـعــات
الحكومية والمعاهد التطبيقية
الحكومية إلــى الفئات المشمولة
بــاالسـتـثـنــاء ال ـم ـشــار ال ـي ــه ،إال أن
هذا التعديل لم يشمل فئة أعضاء
الهيئات األكاديمية المساندة في
الـجــامـعــات الحكومية والمعاهد
التطبيقية الحكومية رغــم أهمية
األدوار العلمية واألكاديمية التي
يؤدونها ،لــذا يهدف هــذا القانون

إل ــى تـعــديــل الـبـنــد ( )9مــن الـمــادة
( )32من المرسوم بالقانون بإضافة
فـئــة اع ـضــاء الـهـيـئــات األكــاديـمـيــة
المساندة في الجامعات الحكومية
والمعاهد التطبيقية الحكومية إلى
الفئات المستفيدة من االستثناء
المشار إليه والمتعلق بشرط العمر.

ةديرجلا
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«القصر» %14.7 :زيادة العوائد في  2021الكويت تستضيف «نحو شرق أوسط آمن»
ً
المؤتمر ينطلق غدا تحت رعاية الوكالة العربية للملكية الفكرية

جانب من حفل تكريم المشمولين برعاية الهيئة
أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر
أنها حققت عوائد مرتفعة في عام 2021
بنسبة تزيد على  14.7في المئة.
وقــال المدير العام للهيئة باإلنابة،
حـمــد ال ـبــرجــس ،فــي كلمته أم ــام حفل
تكريم القصر المشمولين برعاية الهيئة
من طلبة الصف الثاني عشر ،برعاية
وزيـ ــر األوقـ ـ ــاف والـ ـش ــؤون اإلســام ـيــة
ع ـي ـســى الـ ـكـ ـن ــدري ،إن ذل ـ ــك ج ـ ــاء عـبــر
سياسة استثمارية سليمة ومتوازنة

ت ــرت ـك ــز ع ـل ــى ال ـس ـع ــي ل ـت ـح ـق ـيــق أع ـلــى
الـعــوائــد الممكنة مــع مـعــدالت مخاطر
منخفضة.
وأضــاف البرجس أنه رغم تحديات
جائحة «كورونا» في األعوام الماضية
فــإن الهيئة تمكنت مــن تكثيف جهود
ال ـت ـحــول الــرق ـمــي ،وتـهـيـئــة قطاعاتها
لتقديم أكثر من  40خدمة متنوعة عن
بعد من خالل موقعها اإللكتروني وعبر
تطبيق «سهل» الحكومي.

ً
تستضيف الكويت ،غــدا ،المؤتمر الخليجي «نحو شرق
أوس ــط آمــن بتنمية مستدامة فــي ظــل الـجــوائــح واألزمـ ــات»،
تحت رعاية الوكالة العربية للملكية الفكرية ،وبرئاسة رئيسة
الوكالة المستشارة القانونية د .تهاني العبيدلي.
ويـ ـتـ ـط ــرق ال ـم ــؤت ـم ــر إل ـ ــى ع ـ ــدة م ــوض ــوع ــات فـ ــي سـبـيــل
المعالجة والمكافحة والتصدي من خالل محاور متخصصة
لمتخصصين فــي الـقــانــون والـعــاقــات الــدولـيــة واالقـتـصــاد
واإلدارة واالجتماع ،وعلم النفس التربوي واالبتكار واالختراع.
ويشارك في المؤتمر جامعة سليمان الدولية برئاسة
أ .د مصعب الـجـمــل ،وراب ـطــة االجتماعيين الكويتية
بــرئــاســة عبدالله ال ــرض ــوان ،ورئـيـســة االت ـحــاد العربي
لمكافحة الـتــزويــر والـتــزيـيــف الشيخة ن ــوال الـحـمــود،
بحضور نخبة ممن يمثلون المؤسسات العامة والخاصة
والمتخصصين والمهتمين بالعلم والتوعية المجتمعية
في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على تداعيات األزمات
والجوائح التي تكبدتها األوطان ،والتي ألقت بآثارها السلبية
على جميع مرافق الدولة ،وأضرت بمصالح الدولة وأبنائها،
ومحاربة الجرائم والظواهر السلبية بمجتمعاتنا بالمكافحة
والتصدي ،باإلضافة إلى تعزيز التعاون الدولي األمثل بتبادل
الخبرات والتجارب.
كما يشمل المؤتمر توعية وتدريب المجتمعات البشرية
على انتهاج أفضل األساليب للوصول إلى التنمية المستدامة،

أك ــد سـفـيــر إس ـبــان ـيــا ل ــدى ال ـب ــاد ميغيل
أغ ـ ـيـ ــار أن مـ ـ ـب ـ ــادرة تـ ــدريـ ــب ال ـم ـه ـنــدس ـيــن
والـمـعـمــاريـيــن الـكــويـتـيـيــن حــديـثــي الـتـخــرج
ً
تعتبر مـثــاال للتبادل الجيد بين المهنيين
من البلدين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أغيالر ،أمس األول،
أم ــام حـفــل أقـيــم فــي مـقــر الـسـفــارة الستقبال
م ـن ـت ـس ـب ــي ب ــرن ــام ــج تـ ــدريـ ــب ال ـم ـه ـنــدس ـيــن
والـمـعـمــاريـيــن الـكــويـتـيـيــن حــديـثــي الـتـخــرج
ال ـ ـخـ ــاص ب ــالـ ـصـ ـن ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي لـلـتـنـمـيــة
االقتصادية العربية إلى جانب عدد من ممثلي
الشركات اإلسبانية المشاركة في البرنامج.
وقال إن هذا البرنامج ُينظر إليه باعتباره
مساهمة فعالة في تعزيز العالقات الثنائية
واالرت ـق ــاء بـهــا فــي مـجــال تنمية رأس الـمــال
ً
البشري ،موضحا أن التقييم العام للبرنامج

التنمية البشرية
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـمــديــر ال ـعــام للصندوق
مــروان الغانم ،في كلمته ،إن برنامج تأهيل
المهندسين والمعماريين يحظى باهتمام
ً
محلي كبير نظرا ألنه يصب ضمن دعم جهود
التنمية البشرية في الكويت.

وأضاف الغانم أن البرنامج يسعى منذ
إط ــاق ــه إل ــى إك ـس ــاب ال ـم ـشــارك ـيــن م ـهــارات
احترافية عالية تساهم في تلبية احتياجات
السوق المحلي من هذه التخصصات المهمة
ً
وخصوصا في القطاع الخاص الكويتي ،كما
يسعى إلى المساهمة في جهود الحكومة
بمجال التنمية البشرية للكوادر الوطنية
والدعم المؤسسي للقطاع الخاص.
وذك ــر أن إج ـمــالــي ع ــدد الـمـتــدربـيــن من
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن وال ـم ـه ـن ــدس ــات الـكــويـتـيـيــن
ح ــدي ـث ــي الـ ـتـ ـخ ــرج ال ــذي ــن أتـ ـم ــوا بــرنــامــج
تدريبهم منذ بدء البرنامج وحتى اآلن بلغ
ً
ً
 819مـتــدربــا ومـتــدربــة منهم  117متدربا
ومتدربة أنهوا برنامج تدريبهم في إسبانيا
وهم يشكلون نحو  14في المئة من إجمالي
المتدربين.

●

بعد دعوة االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال ـتــدريــب لـبــدء اعـتـصــام طــابــي بـعــد غ ــد ،احتجاجا
على تأخر صرف التخصص النادر ،وعــدم اكتمال صرف مكافأة
التفوق ،أعلن رئيس االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة ،عبدالله
الجويسري ،أنه تلقى اتصاال من وزير التربية وزير التعليم العالي
والبحث العلمي ،د .علي المضف ،لتعليق االعتصام ،مشيرا إلى أن
الوزير وعد بحل مشكلة تأخر صرف مستحقات الطلبة من خالل
مراجعة إدارة الهيئة امس.

ويتصدى المؤتمر لعدة محاور متخصصة منها تداعيات
وأثــر الـحــروب واألزم ــات على دول المنطقة ،وعلى استقرار
األس ــرة وأهـمـيــة ع ــاج اض ـطــراب مــا بـعــد الـصــدمــة «،»PTSD
وضبط جودة المؤسسات ،باإلضافة إلى الفساد المؤسسي
وتداعياته السياسية ،وتأثير جائحة كوفيد  19وتحوراته
على ذوي اإلعاقة نفسيا وتربويا.
كما يتضمن مـحــاور قضائية تشمل مخاصمة القضاء
وأع ـض ــاء الـنـيــابــة والـتـحـقـيـقــات ،والـمـحـكـمــة اإللـكـتــرونـيــة،
وال ـت ـق ــاض ــي اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،وال ـت ـح ـك ـيــم الـ ــدولـ ــي أو ح ـقــوق
المخترعين ،ودور المحامي في مكافحة الجرائم اإللكترونية،
وكذلك محاور اقتصادية تتمثل في تداعيات األزمــات على
االقتصاد المحلي ،وحماية أمن الوثائق الرسمية واليومية
لـ ـل ــوزارات وال ـم ـص ــارف ال ـعــرب ـيــة م ــن االخ ـت ــراق ــات المحلية
والــدولـيــة ،والـجــانــب التقني لــاخـتــراقــات االلكترونية على
وسائل التواصل االجتماعية.

المشاركون في توقيع المذكرة

●

التخصص النادر
مستحقات
صرف
ً
بـ «التطبيقي» تدريجيا األسبوع المقبل
أحمد الشمري

محاور المؤتمر

ّ
«اإلطفاء» و«المهندسين» توقعان مذكرة
العتماد واختبار الجهاز الفني للمقاولين

سفير إسبانيا :تدريب المهندسين الكويتيين
عالمة فارقة في العالقات الثنائية
ً
ً
لـلـجــانـبـيــن ك ــان مــرض ـيــا ج ــدا عـلــى مستوى
الـ ـت ــدري ــب ،وي ـم ـثــل ن ـج ــاح الـ ـمـ ـب ــادرة فــرصــة
لتشجيع الـشــركــات اإلسـبــانـيــة األخ ــرى على
االنضمام إلى هذا البرنامج.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـب ــرن ــام ــج ي ـتــوقــع أن يـكــون
عــامــة فــارقــة فــي تعزيز عــاقــة أوث ــق وأعمق
بين الشركات اإلسبانية والصندوق الكويتي
للتنمية في المستقبل.

ووض ــع تــوصـيــات مــن ذوي االخـتـصــاص ورفـعـهــا للجهات
المختصة ،ويهدف إلى خلق شرق أوسط آمن بتنمية مستدامة
على أيدي الشباب ،وفقا لألهداف المحلية والدولية ،ودعم
المشاريع الوطنية المتوسطة والصغيرة وإبراز دورهم في
التنمية االقتصادية المجتمعية.

محمد الشرهان

وقع رئيس قوة اإلطفاء العام ،الفريق خالد
ال ـم ـكــراد ،أم ــس األول ،مــذكــرة تـفــاهــم للتعاون
ال ـم ـش ـتــرك م ــع رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة جمعية
المهندسين ،فيصل العتل ،للتعاون المشترك
فــي ا لـمـجــاالت العملية والبحثية والتدريبية
ّ
والثقافية والتطويرية التي تمكن الجانبين
من تبادل الخبرات ،وتأكيد أهمية دور أعضاء
«اإلط ـفــاء» بالحفاظ على األرواح والممتلكات
فــي ال ـبــاد ،وتـعــزيــز ال ـقــدرات العلمية والفنية
للمنتسبين من كال الطرفين.
وشـمـلــت مــذكــرة الـتـفــاهــم تـعــزيــز وتشجيع
ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك ،وف ـق ــا لـلـقــوانـيــن والـنـظــم
المرعية بهذا الخصوص للوصول الى الغايات
وتــوف ـيــر ك ــل الـتـسـهـيــات ،م ــع م ــراع ــاة إخـطــار
الطرفين فيما بينهما بــاالشـتــراك فــي دورات
التدريب والندوات وورش العمل ،وتوثيق كل
مجاالت التعاون عن طريق الزيارات واللقاءات

وأعلن الجويسري لـ «الجريدة» ،عن لقاء وفد من االتحاد للمدير
العام للهيئة ،د .جاسم األنصاري ،ومجموعة من قياديي الهيئة صباح
أمــس ،الذين وعــدوا بصرف مستحقات التخصص النادر تدريجيا
ابتداء من األسبوع المقبل .وأشار إلى أن االتحاد بحث مع مدير الهيئة
أسباب تأخر صرف مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق ،الفتا
إلى أن هذا التأخر غير مبرر ،وال بد صرفها في مواعيدها المحددة.
وأعلن الجويسري تعليق االعتصام إلعطاء فرصة للهيئة لالنتهاء
من إجراءات الصرف ،وفي حال تقاعسها وعدم الوفاء بوعدها فسوف
يتم تحديد موعد جديد لالعتصام ،والبدء في التصعيد حفاظا على
حقوق الطلبة.

وتبادل المحاضرين واالستعانة فيما بينهما.
كـمــا نـصــت االتـفــاقـيــة عـلــى إقــامــة شبكة من
االتـ ـ ـص ـ ــاالت مـ ــن خ ـ ــال لـ ـج ــان ع ـم ــل مـشـتــركــة
لتسهيل فاعلية التعاون ،ومساهمة الطرفين
بتقديم البرامج والدعم الفني واللوجستي ،مع
تقديم الدراسات والبحوث العلمية والتعاون في
اختبارات الكفاءة للجهاز الفني لمقاولي اإلطفاء
وجهات الفحص وفق االشتراطات والمعايير
المحلية والدولية المعتمدة بقوة اإلطفاء.
وشدد الجانبان على ضرورة التعاون إلتمام
الربط اإللكتروني بينهما وإتاحة المجال لقوة
اإلطفاء باالستعالم عن المهندسين المتقدمين
العتمادهم لدى الهيئة ،كما اتفق على التعاون
ف ــي م ـج ــال ال ـتــوع ـيــة لـلـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن
لتطبيق اشتراطات األمــن والسالمة والوقاية
من الحرائق في مختلف المواقع.
حضر حفل التوقيع أمين سر «المهندسين»،
ف ـهــد ال ـع ـت ـي ـبــي ،ون ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـق ــوة لـقـطــاع
الوقاية ،اللواء خالد فهد.

ً
 1460مخالفة مرورية وضبط  27مخالفا في حملة بالجليب
العدواني لـ ةديرجلا لن نسمح لقلة من المخالفين بفرض سياسة األمر الواقع
•

تحرير مخالفات خالل الحملة

●

(تصوير عوض التعمري)
محمد الشرهان

أكد مساعد المدير العام لإلدارة
ال ـعــامــة ل ـل ـمــرور ل ـل ـشــؤون الفنية
العميد محمد العدواني ان هناك
م ــن ي ـصــر ع ـلــى ت ـح ــدي ال ـقــانــون
وف ـ ـ ــرض س ـي ــاس ــة األم ـ ـ ــر ال ــواق ــع

أشخاص على أسطح البنايات إلبالغ المخالفين عن الحملة

ف ــي ب ـعــض الـ ـم ــواق ــع الـصـنــاعـيــة
ال ـم ـخــال ـفــة ،م ـش ــددا ع ـلــى أن هــذا
األمــر لن يحدث أبــدا ،ولــن تسمح
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،عـلــى اخـتــاف
تخصصاتها ،لقلة من المخالفين،
بفرض تلك السياسة على اي موقع
خاضع لرقابة القانون.

وق ــال ال ـعــدوانــي ل ــ«ال ـجــريــدة»،
عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش ال ـح ـم ـل ــة األم ـن ـي ــة
ال ـ ـتـ ــي نـ ـف ــذه ــا ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـشـ ــؤون
الـفـنـيــة ب ـ ــاإلدارة الـعــامــة لـلـمــرور،
بالتعاون والتنسيق مــع اللجنة
الـخـمــاسـيــة واس ـت ـهــدفــت منطقة
جليب الشيوخ وتـحــديــدا مواقع
المحالت الصناعية وقطاع الغيار،
ان األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة واألجـ ـه ــزة
المساندة لها في الدولة ،مستمرة
ف ــي تـنـفـيــذ ال ـح ـمــات الـمـيــدانـيــة
للقضاء على كــل مــا هــو مخالف
ل ـل ـق ــان ــون ،الف ـت ــا الـ ــى ان منطقة
جليب الشيوخ ،والسيما المنطقة
الصناعية فيها ،تعج بالمخالفات
الجسيمة.
وذك ــر ان الـجـمـيــع يــاحــظ انــه
بمجرد وصول الدوريات األمنية
وال ـ ـم ـ ــروري ـ ــة وآل ـ ـ ـيـ ـ ــات األج ـ ـهـ ــزة
ال ـم ـســانــدة ال ــى مــوقــع الـمــداهـمــة
تـبــدأ الـعـمــالــة الـمـخــالـفــة بالهرب
م ــن ال ـم ــوق ــع وت ـص ـبــح ال ـم ـحــات
وال ـ ـكـ ــراجـ ــات خ ــال ـي ــة ب ــا ح ـ ــراك،
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ـ ــود اش ـ ـخـ ــاص
يعتلون اسطح المنازل والبنايات

للمراقبة وإبالغ اصحاب الكراجات
المخالفة بوجود الحملة.

نتائج الحملة
مــن جــانـبــه ،ق ــال ضــابــط قسم
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــام ب ـ
«المرور» الرائد عبدالله بوحسن
ان قطاع شؤون المرور والعمليات
واص ــل حـمــاتــه الـمـيــدانـيــة على
الـ ــورش الـمـخــالـفــة فــي المناطق
الصناعية بتعليمات مــن وكيل
وزارة الداخلية المساعد لشؤون
الـمــرور والعمليات الـلــواء جمال
الـصــايــغ وب ــإش ــراف مـيــدانــي من
م ـســاعــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـ ــإدارة
العامة للمرور لشؤون التخطيط
والبحوث العميد خالد محمود،
ومساعد المدير الـعــام للشؤون
الفنية العميد محمد العدواني،
ومـســاعــد الـمــديــر ال ـعــام لـلـمــرور
لـشــؤون التعليم العميد الشيخ
فـ ـ ـ ـ ـ ــواز ال ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــد ،وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع اإلدارة ال ـعــامــة
لـلـمـبــاحــث ال ـج ـنــائ ـيــة ،واإلدارة

مخالفات متنوعة
وأوض ـ ــح بــوحـســن ان الحملة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة اسـ ـتـ ـه ــدف ــت م ــوق ـع ـي ــن
م ـخ ـت ـل ـف ـيــن ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة جـلـيــب
ال ـش ـي ــوخ ،األول ت ـمــت مــداهـمـتــه
مــن قـبــل ال ـشــؤون الفنية للمرور
بالتعاون والتنسيق مــع اللجنة
الخماسية ،بينما استهدف قطاع
التعليم والبحوث الموقع اآلخر،
والـطــريــق الرئيسي الفاصل بين
منطقة العباسية وطريق الغزالي.
وذكـ ــر أن الـحـمـلــة اس ـف ــرت في

سلة أخبار
«دراسات المعلومات» تنظم
ندوة «تحليل البيانات»
نظم قسم دراسات
المعلومات في كلية العلوم
االجتماعية بجامعة الكويت
ندوة تحت عنوان :استخدام
وتحليل البيانات في
المنصة المركزية للمواعيد
الحكومية «متى» ،حاضر
فيها م .عبدالكريم الفوزان،
وأدارها د .حسين االنصاري.
وقدم الفوزان ،نبذة عن
الجهاز المركزي ودوره
واختصاصاته ،وتصميم
وإنشاء المنصة المركزية
للمواعيد الحكومية
المعروفة باسم منصة متى
والتي تمثل أحد المنتجات
الحكومية للتحول الرقمي.
وبين الفوزان أن من أهم
عناصر منصة متى
استخدام وتحليل البيانات
في المنصة ،وأثرها في دعم
القرار وتحسين الخدمات
للمواطنين والمقيمين.

«االجتماعية» تقيم معرض
التسويق الشخصي
نظم مكتب االستشارات
والتدريب في كلية العلوم
االجتماعية بجامعة
الكويت بالتعاون مع قسم
العالقات العامة بالكلية
معرض تطبيقات التسويق
الشخصي الثاني ،بحضور
رئيس مكتب االستشارات
والتدريب د .طالل البناي،
وعدد من األكاديميين
واإلداريين امس االول
في بهو مسرح المغفور
له الشيخ عبدالله الجابر
الصباح.
شارك في المعرض  29جهة
مختلفة من مجموعات
طالبية ،وعمادة شؤون
الطلبة ،ومكتب التوجيه
واإلرشاد ،واألندية الطالبية
بالكلية ،بهدف تنمية
مهارات الطلبة من خالل
التواصل الشخصي.

«العلوم» تنظم معرض
الفرص الوظيفية
افتتح القائم بأعمال عميد
كلية العلوم بجامعة الكويت
د .محمد بن سبت ورؤساء
األقسام العلمية معرضي
الفرص الوظيفية وscience
 ،expoبمشاركة العديد من
الجهات المشاركة والراعية
للمعرض أمس االول
لتوضيح الفرص المتاحة
لتوظيف الشباب الكويتيين
في القطاعين الخاص
والعام.
وقال بن سبت إن المعرض
من الفعاليات المميزة
والهامة التي تتيح الفرصة
أمام الخريجين للتعرف على
الفرص الوظيفية المتاحة،
وتحدد المسار الوظيفي
للطالب المستمرين ،وتسهم
في حثهم على العمل في
القطاع الخاص بوجه عام،
والقطاع المصرفي بوجه
خاص.

«معرض الخدمات االجتماعية»
في «الخدمات اإلدارية»

توقيف مخالفين
العامة لمباحث اإلقــامــة ،ووزارة
التجارة ،والهيئة العامة للصناعة
ووزارة الكهرباء والماء ،وبلدية
الكويت.
وأضاف أن تلك الحملة أسفرت
عن تحرير  1460مخالفة مرورية
متنوعة ،منها  1020حررها قطاع
التعليم والبحوث ،و 440حررها
ً
قـ ـط ــاع ال ـ ـشـ ــؤون ال ـف ـن ـي ــة ،ف ـضــا
عــن حجز  8مــركـبــات وضـبــط 27
ً
مخالفا لقانون اإلقامة والعمل.

محليات

ال ـم ــوق ــع األول ع ــن ت ـح ــري ــر 440
محضر مخالفة من قبل مفتشي
وزارة ال ـت ـجــارة بــاالضــافــة لقطع
الـتـيــار الكهربائي عــن  14ورشــة
ً
وك ــراج ــا م ــن قـبــل مفتشي وزارة
الكهرباء ،ووضع  39ملصق انذار
واستدعاء ألصحاب العقار ،كما تم
تحرير  23محضر ضبط من قبل
الهيئة العامة للصناعة ،وضبط
 7مواقع مخالفة تستخدم كسكن
للعمال.
وأشـ ــار إل ــى ان رج ــال مباحث
اإلقــامــة والمشاركين فــي الحملة
ً
ت ـم ـك ـنــوا م ــن ض ـبــط  18مـخــالـفــا
لـ ـق ــان ــون اإلق ـ ــام ـ ــة ،ب ـي ـن ـمــا وض ــع
مفتشو بلدية الكويت  253ملصق
ان ـ ــذار ع ـلــى ال ـمــرك ـبــات الـمـهـمـلــة،
باإلضافة الى رفع  14مركبة مهملة
وإحالتها الى قسم الحجز التابع
لبلدية الكويت.
ولفت الى ان الحملة في الموقع
الثاني الذي داهمه قطاع التعليم
والبحوث اسفرت عن تحرير 1020
مخالفة متنوعة وضبط  9وافدين
مخالفين لقانون اإلقامة.

نظم المعهد العالي
للخدمات اإلدارية بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب «المعرض األول
للخدمات االجتماعية» الذي
يهدف إلى تشجيع الطلبة
على االلتحاق بتخصص
الخدمات االجتماعية،
وتنمية روح العمل اإلنساني
لديهم ،وتضمن المعرض
بوثات تعريفية بأقسام
الخدمات االجتماعية
والمشاكل االجتماعية التي
يتعرض لها أفراد المجتمع
بمشاركة خاصة من وزارة
الشؤون االجتماعية.

«ملتقى المرأة في مجال
علم البيانات» بـ «التطبيقي»
تنظم الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب الملتقى
الرابع «المرأة في مجال علم
البيانات» االثنين المقبل
الساعة  9.30صباحا في
مركز ابن الهيثم للتدريب
بالعديلية.
وقالت رئيسة الملتقى
م .أسيل المسعد إن «هذا
الملتقى هو ملتقى عالمي
من جامعة ستانفورد
األميركية ،ويستهدف مجال
التعليم» ،الفتا إلى أنه يسلط
الضوء على المساهمات
النسائية الكويتية
والخليجية في مجال علم
البيانات والتعليم.

إضافات

٦

شوشرة :استفتاء ورصد
د .مبارك العبدالهادي
ً
في أغلب الدول المتقدمة ديموقراطيا وفكريا ومنهجيا تخضع
ّ
غــالـبـيــة ال ـق ــرارات وفـقــا السـتـطــاع رأي ال ـش ــارع ال ــذي يـعــد القلب
النابض لمجريات الحياة واستمرارها وتطورها ونهضتها ألنه
المعنى الحقيقي بكل األوضاع ،وانعكاس القرارات الصادرة عليه
مــن الـحـكــومــات والـبــرلـمــانــات ،ونـحــن أصبحنا فــي أمــس الحاجة
لتطبيق هذا األمر لألخذ بعين االعتبار مدى تقبل الشعب لألوضاع
المتخبطة والمتصارعة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وفقا
للنصوص المتفق عليها في الدستور ،بعد أن تصاعدت األمور بين
كال الطرفين وعدم تقبل بعضهم لبعض مع استمرار حرب طاحنة
يسعى فيها كالهما إلى التصيد على اآلخر.
فــا تــزال قضايا الـشــارع معلقة بانتظار إيـجــاد وسيلة كفيلة
إلعـ ــادة الـنـبــض وال ـ ــروح ف ــي الـعـمــل الـحـقـيـقــي لـلـبــرلـمــان ،كـمــا أن
البرامج المقدمة من الحكومات بشأن خططها للسنوات المقبلة
فــي تنفيذ المشاريع أصبح جــزء كبير منها ال يطبق على أرض
الواقع ،وذلك النشغال السلطتين في مشاكلهما الداخلية وتصفية
الحسابات وتبادل االتهامات وغيرها ،فالشارع الذي يشاهد هذه
األحداث المأساوية أصبح يترقب استقالة حكومية أو استجوابا
من العيار الثقيل وغيرها من األكشن الذي صار واقعا ملموسا في
قاعة عبدالله السالم ،ال سيما أن تعطيل عمل السلطتين لفترات
طويلة صار امتداد لتراجعنا وتخلفنا عن النهضة التي سبقتنا
دول الجوار فيها.
فأصبحنا اليوم بحاجة حقيقية الستفتاء أو استطالع حول
مدى تقبل المواطنين الستمرار عمل السلطتين من عدمه ،فضال
عن وضع تصور مناسب الستمرار هذا األمر مستقبال لرصد األداء
الحكومي والـنـيــابــي وتـحــديــد مــواطــن الخلل بينهما والمتسبب
الرئيسي في ذلك ،وتحديد النواب المتخاذلين في أداء واجباتهم
والوزراء المقصرين في عملهم ،وهنا يتم النجاح في إشراك الرأي
العام كرقيب على أداء السلطتين ،فضال عن وضع إنتاجية النواب
والـ ــوزراء فــي عين االعـتـبــار ،بــاإلضــافــة إلــى تشكيل آلـيــة الختيار
ً
مجاميع من المختصين في كل المحافظات بعيدا عن المحاصصة
لــرصــد أداء أعـضــاء مجلس األم ــة كــل فــي دائــرتــه وم ــدى التزامهم
بتعهداتهم أثناء حمالتهم االنتخابية ،ورصد مدى وفاء كل من فاز
بالكرسي البرلماني بتعهداته ،خصوصا من لم ينجح إال بسبب
أبناء قبيلته أو طائفته أو عائلته.
آخر السطر:
ال ـشــارع هــو النبض الحقيقي للعمل الــديـمــوقــراطــي وج ــزء من
مستقبل األوطان وازدهارها.

هرمنا وهرمت الكويت
خالد وهف المطيري
كويتنا الحبيبة أغـلــى األوط ــان تعاني الـجـحــود والـنـكــران من
ً
ً
ربتهم صغارا ورعتهم كبارا ،حيث
بعض أبنائها غير البارين الذين
ّ
احتضنتهم في أحلك الظروف وبال منة ،نعم كانت حياة الماضي
مليئة بالمشقة والتعب ،وكل من عاش في تلك الفترة من أهل البحر
وأهل البادية عانوا شظف العيش وصعوبته ،ولكن الحياة كانت أجمل
بكثير بسبب ترابطهم االجتماعي وصفاء نفوسهم وحبهم لبعضهم.
الكويت اليوم حزينة على كل ما يحصل لها من خذالن ،حيث أعطت
الكثير ألبنائها من خيرات الله في أرضها المباركة ،حتى أتت النقلة
النوعية من كويت الماضي إلى كويت الحاضر ،وما صاحبها من
طفرة مالية بسبب ظهور النفط ،والتي أدت إلى نهضة عمرانية ،لكن
في كويتنا غصة ألنها بدت تشيخ وتكبر وهي مازالت فتية بسبب
الديموقراطية الناقصة التي نمارسها بطرق غير صحيحة ،والتي
جلبت لنا كل المشاكل والسرقات والفساد مما أدى إلى التناحر بين
أبناء الوطن الواحد الذين ُ
يريد كل منهم أن يلغي وجود اآلخر ،وظهرت
لنا النعرات الطائفية والقبلية والعائلية في المجتمع الكويتي والتي
شقت وحدة الصف وفرقت الناس.
حال البلد ال تسر الصديق بسبب الصراعات السياسية بيننا
ً
والتي شغلتنا كثيرا حتى نسينا كويتنا الحبيبة وحيدة مكبلة
وسط أتون هذه المعارك التي يرغب في استمرارها عدو فاسد يكره
الخير لها وألهلها ،الناس ملوا وهــم يــرون المفسدين يستشري
فسادهم في البلد على عينك يا تاجر وفي كل مكان ،ولألسف هذا
الفساد طال كل شيء ويزداد أمام أعين الجميع ألن «من أمن العقوبة
أساء األدب».
لذلك نناشد كل الحكماء والخيرين من كل أطياف الشعب أن يلتفوا
ً
حول الكويت ويدلوا برأيهم بما فيه الخير والمصلحة لنا جميعا
حتى يكونوا معول بناء بقولهم لكلمة الحق ،وال يكونوا معول هدم
بسبب صمتهم عما يحصل ،وحتى نستطيع أن نقضي على هذا
الفساد والصراعات السياسية التي ُصنعت بأيدي األشرار للتفريق
بيننا كشعب وضرب وحدتنا الوطنية ،لنتناحر في ما بيننا وننشغل
عنهم وعن فسادهم الذي دمر كل ما هو جميل في وطننا الحبيب،
ً
وهرمت الكويت ،لذلك دعونا جميعا نتكاتف في
هرمنا ِ
نعمِ ،
معركتنا بالوقوف مع الحق ضد الباطل ،حتى ننتصر للكويت
وت ـع ــود ك ـمــا ع ـهــدنــاهــا جـمـيـلــة وف ـت ـيــة تـحـتـضــن جـمـيــع ال ـشــرفــاء
والخيرين من أبنائها الذين عاشوا فيها وحافظوا عليها.

أرواحنا سورها
شيخة عبدالرحمن الحوطي
إلى الهيئة العامة للزراعة مع التحية:
أيــن أنتم عسى مــا شــر؟! أال تـشــاهــدون الغبار الــذي مــأ الديرة
خــال األيــام الماضية ونحن ما زلنا في بداية الصيف؟ فلماذا ال
تكثرون من التخضير؟! وأين خططكم بشأن تخضير الكويت؟! وماذا
سيحل بنا إذا استمر الغبار وازداد يوما بعد يوم؟ أال تعلمون أننا
نفتقد اللون األخضر في أغلب مناطق الكويت ،حتى بدأنا ننساه
وال نتذكره إال عندما نكون في بلدان أخرى؟ أال تعلمون أن اللون
ُ
األخضر وألوان الورود تبهج النفس ،وتعطي اإلنسان طاقة إيجابية
وتقوي المناعة الذاتية لإلنسان؟!
قد تقولون إن الجو حــار في الكويت ويصعب تخضيرها في
ه ــذا ال ـجــو ،وأق ــول لـكــم هـنــاك نـبــاتــات تتحمل ال ـح ــرارة ،فـلـمــاذا ال
ً
نكثر منها؟ فنحن نحتاج أشجارا كثيرة وكثيفة تحيط بالكويت
وجعلها مصدات هوائية تصد الغبار ،خصوصا أننا دخلنا في
فصل الصيف ،فضال عن نوافير مائية في الشوارع والحدائق العامة
تلطف الجو ،ال سيما أننا في بلد غني ولله الحمد والمنة ،وحبذا
لــو تــم وضــع طـيــور الفالمنغو الـمــوجــودة بكثرة خلف مستشفى
الصدري! فلماذا ال نستفيد منها ويتم استغاللها كناحية جمالية
نزين بها بلدنا الكويت الحبيبة؟ فلماذا ال تتعاون هيئة الزراعة
والبيئة ،والبلدية ومعهد األبحاث ،وأي جهة مسؤولة لوضع خطة
لهذا الشيء؟ ولماذا؟ ولماذا؟
أسئلة كثيرة تتبادر إلى ذهني وذهن كل مواطن ،وإلى كثير من
الناس تؤكد أننا بحاجه إلعطاء روح جمالية للبلد ،فدعونا نركز
ً
على كويتنا الحبيبة لنضفي جماال على جمالها ،فهي غالية على
قلوبنا ،والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ،فأحبوا الكويت
ألن الكويت تحب أوالدها.
نعم قــد نختلف وقــد ينقد بعضنا بعضا ،فــاخـتــاف ال ــرأي ال
ً
يفسد للود قضية ،وأنــا ال أنقد مـســؤوال بــذاتــه لكني أتـحــدث عن
واقع موجود وال بد من وضع حل له ،وحفظ الله الكويت وشعبها
وساكنيها ووالة أمورها وسخر لهم البطانة الصالحة.

ةديرجلا
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َ َ
من صيد الخاطر« :لو َرت ْعت
َ َ
ل َرت ُعوا»

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :حدودنا كلها غير آمنة
ك ـت ــب ال ــزمـ ـي ــل أحـ ـم ــد ال ـ ـصـ ــراف م ـقــالــة
فــي جــريــدة «الـقـبــس» بـعـنــوان «مــن يراقب
حدودنا البحرية؟» قال فيها َ«إن حدودنا
ُ ّ
آمـنــة
الـبـحــريــة ،ب ــال ــذات ،غـيــر مــؤمــنــة وال ِ
ويسهل اختراقها ،ومن يهمه األمر ويريد
بنا السوء يعرف ذلك ،وال ينتظر قراءته في
عمود صحافي ،دار ويــدور لغط كبير في
وسائل التواصل عن تعدد اختراق جهات
غير صديقة لـحــدودنــا ،وبـ ّـيــن عجز قوى
خفر السواحل ،إن تواجدت ،عن التصدي
لهؤالء ،وهذا إن صح فهو بحكم الكارثة!».
انتهى االقتباس.
ال أعتقد أن األمــر اقتصر على المنافذ
البحرية فقط ،ولو كان كذلك لقلنا إن األمر
هين ومن الممكن السيطرة عليه ،ولكنني
ً
أع ــرف أن المنافذ الـبــريــة والـجــويــة أيضا
ت ـعــان ـيــان األم ــري ــن م ــن «ال ـخ ــري ــر اآلدمـ ــي»
ومن التسيب والفلتان اإلداري ،ألم نسمع
ونقرأ عن مساجين تمكنوا من الهرب من
السجن ومن الكويت عبر المنافذ الرسمية
بوثائق سفر مزورة؟ ألم نسمع ونقرأ عن
متهمين عليهم أحكام قضائية وممنوعين
من السفر تمكنوا من مغادرة البالد خالل
انقطاع التيار الكهربائي عن مطار دولة

الـكــويــت ،وك ــأن هــذه المنشأة غير مــزودة
بمولد كهربائي للحاالت الطارئة للعمل
مباشرة عند انقطاع التيار الكهربائي في
حاالت الطوارئ؟
قبل سنوات تعرفت على أحد الوافدين
الماهرين في إحدى الحرف وكانت زياراته
مـ ـتـ ـك ــررة فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع ع ـ ــدا االت ـ ـصـ ــاالت
التلفونية اليومية ،إال أنه في أحد األيام،
وبـسـبــب انـشـغــالــي ب ــأم ــوري ال ـخــاصــة ،لم
أنتبه إلى انقطاعه عني لفترة زادت على
األسبوع ثم ظهر فجأة ،فسألته أين كنت؟
فـ ــرد ب ــأن ــه كـ ــان خ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت ف ــي حـفــر
الباطن ،فقلت وكيف تغادر بهذه السرعة
وتـصــريــح الــدخــول إل ــى المملكة العربية
ً
السعودية وحده يستغرق أياما للحصول
على الموافقة ،والغريب أنــك لــم تخبرني
بنيتك مغادرة الكويت لبضعة أيام؟ فقال
بأن أصدقاء ه الضباط دبروا أمر خروجه
من الكويت ودخوله المملكة ومن ثم العودة
إلى الكويت بالطريقة نفسها ،دون الحاجة
إلى ختم الجواز ،وفي بادئ األمر لم أصدقه
فأقسم بالله أن أحد ضباط الداخلية رتب
أمـ ــر «رح ـل ـت ــه ال ـس ــري ــة» م ــع أص ــدق ــاء هــذا
الضابط في المنفذين الكويتي والسعودي

طالل عبد الكريم العرب
في الذهاب واإلياب دون الحاجة إلى ختم
ً
الـ ـج ــواز ،مــوض ـحــا أن الــرح ـلــة اسـتـغــرقــت
ثالثة أيــام لــم أتفق بنهايتها على العمل
الــذي كلفت به وال المردود المادي فعدت
إلى الكويت.
نقلت هذه المعلومات إلى أحد أصدقائي
الضباط لعل وعسى أن ينقلها بدوره إلى
أحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية
التخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية حدودنا
البرية مــن عبث الكويتيين «المتسللين»
عبر الحدود في النهار ،فكشف لي أنه أحيل
إلى التقاعد بسبب خالف مع رئيسه ،ورغم
ذلك فإن ما نقلته إليه لم يكن باألمر الجديد
ع ـل ـي ــه ،ب ــل إنـ ــه ي ـح ــدث ب ـش ـكــل م ـت ــواص ــل،
ً
خـصــوصــا مــع أول ـئــك ال ـمــزدوج ـيــن الــذيــن
يعيشون في الــدول الخليجية المجاورة
دون إثبات أنهم خرجوا من الكويت ،هذه
الواقعة وقعت قبل أكثر من سبع سنوات
لكنني أحببت أن أسردها على القراء اليوم
ً
بعد أن قرأت مقالة الزميل بوطارق ،متمنيا
أن تكون حــدودنــا آمنة أكثر مــن ذي قبل،
وأن تحظى مثل هذه الكتابات بالتفاتة من
مسؤولي وزارة الداخلية إلنقاذ ما يمكن
إنقاذه« ،والله يستر على هالديرة».

د .حمود حطاب العنزي

 :High Lightاألقصى عقيدة
ال تــزال قضية فلسطين هــي قضية المسلمين األول ــى ،وذلــك
الر تـبــا طـهــا المباشر بالعقيدة وصلتها الوثيقة بالمقدسات
اإلسالمية ،فلها مكانة خاصة في وجــدان كل مسلم ،هذا يفسر
للمسلمين في كل مكان في حال تم انتهاك
ردود األفعال القوية
ً
للمسجد األقصى ،استجابة لآليات القرآنية الكريمة واألحاديث
النبوية الشريفة التي أشارت إلى قدسية وحرمة المسجد األقصى
ومباركة الله سبحانة له ،ولما حوله من األرض المباركة أرض
فلسطين وال ـش ــام ،فالمسجد األق ـصــى ثــانــي مسجد بـنــي على
األرض بعد المسجد الحرام ،وفيه أولى القبلتين وثالث الحرمين
الشريفين ،ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ،لذلك نؤمن
وندرك أن ما يصيب األقصى والقدس وأهلها من انتهاكات آلة
الـحــرب اإلسرائيلية يمثل اعـتــداء على عقيدة األم ــة اإلسالمية
جمعاء!
ومن المؤلم وإخواننا في فلسطين يواجهون هذه اآللة الغاشمة
بكل بسالة وبـصــدور عــاريــة ،أن يظهر علينا الصهاينة العرب
بخطاب جـبــان يتحدثون فيه عــن تعايش األدي ــان تحت مظلة
حكم اليهود المغتصبين ،بل تطرفوا أكثر حينما حملوا في وقت
مضى مسؤولية قتل األطفال والنساء للحركات اإلسالمية ومنها
حماس وكتائب القسام ،بحجة أن موازين القوى غير متكافئة!
ً
فنقول لهم ولكل المتباكين كذبا على ا لــدم الفلسطيني ،إن
المقاومة ال تبدأ بالعدوان إنما يأتي قصفها المستحق للكيان
ً
ً
الصهيوني المغتصب دائ ـمــا ك ــردة فعل انـتـصــارا ألي انتهاك
للمسجد األقـصــى ال ــذي نعتبر نصرته مــن اإلي ـمــان والعقيدة،
وإلثـبــات الحجة على كــل المتباكين على الــدم الفلسطيني من

ً
الصهاينة الـعــرب نستحضر ج ــزء ا مــن مقال للكاتب اليهودي
«شاي غولدبيرغ» حيث يقول« :الحظت أن نسبة العرب الموالين
إلسرائيل تتصخم بصورة غير منطقية ،أنــا كيهودي علي أن
أوضح نقطة معينة :عندما تخون أنت كعربي أبناء شعبك بآراء
عنصرية صهيونية ،فنحن نحبك مباشرة ...لكنه كحبنا للكالب،
صحيح أننا نكره العرب لكننا في داخل أعماقنا نحترم أولئك
الــذيــن تمسكوا بـمــا لــديـهــم ،أول ـئــك الــذيــن حــافـظــوا عـلــى لغتهم
وفـكــرهــم ،ول ـهــذا عليك أن تـخـتــار :إم ــا كـلــب مـحـبــوب أو مـكــروه
محترم؟!».
ً
ختاما:
تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بنصرة إخوانكم المرابطين
في القدس وغزة وكل التراب الفلسطيني المبارك بالدعاء والمال
واالستنكار والكتابة وفــي كل وسيلة وكــل فعل من شأنه لجم
اليهود ومن يتبعهم ،ألن نصرة المسجد األقصى وتعظيمه هي
قمة الشرف والعزة والكرامة والبركة ،وأعظم الواجبات على أمة
اإلســام ،فعلى كــوادر األمــة اإلسالمية في كل بقاع األرض دعم
صمود المقدسيين والفلسطينين على أر ضـهــم بشتى الطرق
واالستنكار بشدة لمحاوالت شرعنة االحتالل اإلسرائيلي التي
يقودها ولألسف الشديد من يحملون ملف تسويق إسرائيل في
المنطقة ممن ارتضوا أن يكونوا تحت أقدام اليهود لتنزل عليهم
بإذنه تعالى لعنته في الدنيا واآلخرة.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان
يارب العالمين.

مشاري ملفي المطرقة

ً
ً
ً
ً
أوال وأخيرا :وداعا خليفة ...ومرحبا بن زايد
ودعــت دولــة اإلم ــارات الشقيقة الشيخ
خليفة بن زايد رئيسها وقائدها الحكيم
وابـنـهــا ال ـبــار ال ــذي وه ــب حـيــاتــه لـبــاده،
وم ــد أي ـ ــادي اإلم ـ ـ ــارات ال ـب ـي ـضــاء بــالـبـنــاء
والــدعــم والتعاون لــدول األمتين العربية
ً
واإلس ــام ـي ــة ،امـ ـت ــدادا لـتــاريــخ طــويــل من
العطاء لدولة اإلمارات أرساه والده الشيخ
زايد آل نهيان ،وليسطر صفحات جديدة
من الخير والنماء ،ولتحقق اإلمــارات في
عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم.
لقد تــرك الشيخ خليفة بــن زاي ــد ،طيب
الـ ـل ــه ثـ ـ ـ ــراه ،ب ـص ـم ــات عـ ــديـ ــدة فـ ــي ح ـيــاة
اإلم ــاراتـ ـيـ ـي ــن ،ح ـيــث قـ ــدم ل ـهــم ت ـمــويــات
سـخـيــة دون ف ــوائ ــد لـبـنــاء م ـبــان تـجــاريــة
تــدر على أصحابها عوائد مالية دوريــة،
واهتم بتطوير البنية التحتية والمرافق
ال ـخ ــدم ـي ــة ،وأول ـ ـ ــى ال ـم ـج ــال االج ـت ـمــاعــي
ً
ً
واإلنـســانــي اهتماما خــاصــا ،حيث دشن
مؤسسة خليفة لألعمال اإلنسانية التي
تتكفل بمصاريف العالج والدراسة وتأمين
المأوى والغذاء للمعوزين في عدة مناطق
ً
في العالم ،كما يحسب له أيضا أنه منح
المرأة اإلماراتية الحق في إعطاء أوالدها
الجنسية عند بلوغهم سن الرشد في حال
زواجها من أجنبي ،وغيرها من األعمال

التي ستخلد اسم الشيخ خليفة بأحرف من
ذهب في تاريخ اإلمارات ،رحمه الله بواسع
رحمته ،وأدخله في رضوانه وجنانه.
ورغ ـ ـ ــم األحـ ـ ـ ـ ــزان الـ ـت ــي س ـي ـط ــرت عـلــى
ً
اإلمـ ـ ــارات ق ـي ــادة وش ـع ـبــا ف ــإن االبـتـســامــة
عـ ــادت ســري ـعــة إل ــى ال ــوج ــوه ب ـعــد إع ــان
المجلس األعلى لالتحاد انتخاب صاحب
ً
ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ب ــن زاي ـ ــد رئ ـي ـســا
للدولة ،فهو نموذج خاص للحكم الرشيد
نابع من بيئة اإلم ــارات وعراقة تاريخها
ً ً
وقوة مبادئها ومنابت أخالقها ،ابنا بارا
ً
ً
لزايد الخير وحامال فكره وحاميا إرثــه،
يعرف الصغير والكبير من أبناء شعبه،
ويفني وقته في معرفة حاجات ومتطلبات
ال ـ ـنـ ــاس ،وي ـش ـغ ــل ت ـف ـك ـيــره ف ــي تـلـبـيـتـهــا
وتوفير العيش الكريم وسبل الراحة بفكر
قائد صاحب رؤية ال يبتغي غير األفضل
لشعبه ودولته.
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
م ــن ف ـئــة مــؤس ـســي الـ ـ ــدول ال ـك ـبــار صـنــاع
ال ـتــاريــخ وب ـن ــاة الـمـسـتـقـبــل ،يـعــرفــه ق ــادة
الـعــالــم ،وم ـلــوك ورؤسـ ــاء ال ــدول العظمى
بشكل شخصي ،وكتبوا عنه في مذكراتهم،
وتحدثوا عــن أفـكــاره ومـبــادئــه ،وتــداولــوا
ـات
تـصــريـحــاتــه ونـصــائـحــه فــي تـصــريـحـ ٍ

معلنة وكتب موثقة ومواقف مؤرخة تحكي
رؤية ثاقبة في أوقات الضبابية ،وقرارات
شجاعة في زمن االضطرابات والصراعات
والتحالفات ،لذا يشعر الجميع بالتفاؤل
م ــن ت ــول ــي ال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن زاي ـ ــد ســدة
الــرئــاســة ،ويــدركــون أن كــل منجزات دولــة
اإلم ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة وعــاقــاتـهــا
ستتعزز تحت ظل حكمه ،وأنها ستشهد
طـ ـف ــرات نــوع ـيــة م ـت ـم ـيــزة ت ــدف ــع ب ـهــا إلــى
ً
مستقبل أكثر إشراقا.
وفــي الختام أود اإلش ــارة إلــى أن سمو
الـشـيــخ محمد بــن زاي ــد لــه مـعــزة ومكانة
خاصة في قلوب الكويتيين ،حيث شارك
كقائد عسكري مع الـقــوات اإلمــاراتـيــة في
تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم،
فـتـحـيــة ح ــب وت ـق ــدي ــر ل ـس ـم ــوه ،وخــالــص
ال ـت ـهــانــي م ـقــرونــة بــأط ـيــب ال ـت ـم ـن ـيــات له
بموفور الصحة والسعادة ،سائلين المولى
جل وعال أن يوفق سموه ،ويعينه ويسدد
خ ـط ــاه ،ل ـخــدمــة دولـ ــة اإلم ـ ـ ــارات الـعــربـيــة
ال ـم ـت ـحــدة وش ـع ـب ـهــا ،وم ــواص ـل ــة مـسـيــرة
التنمية والــرخــاء واالسـتـقــرار واالزده ــار
ال ـت ــي أرس ـ ــى دعــائ ـم ـهــا ال ـش ـيــخ زاي ـ ــد بن
سلطان آل نهيان ،والشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان طيب الله ثراهما.

َ َ ْ َ ُّ
َ َ َ
«عفف َت ف َعفوا ولو َرت ْع َت ل َرت ُعوا» ،كلمات كافية وافية قالها علي بن
ّ
أبي طالب لعمر بن الخطاب ،فأين أمتنا اليوم من الفاروق ،والصديق،
وذو النورين ،وكريم الوجه ،رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا ،إنها
أمة نسيت مكارم األخالق التي بعث من أجلها رسولنا محمد ،فهو
الذي قال« :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق».
ً
كان كسرى الفرس مترفا ،ولما انتصر عليه العرب المسلمون هرب
من عاصمته المدائن ،تاركا وراءه كل ثروته من القناطير المقنطرة
من ذهب وفضة وأحجار كريمة ،وقعت كلها غنائم بيد المسلمين،
قوله
ولما دخل سعد بن أبي َّ وقاص ،قائد الجيش َ ،قصر
كسرى تال َ ُ
َ
َ
تعالى«َ :ك ْم َت َر ُكوا م ْن َجنات َو ُع ُيونَ ،و ُز ُر َ َ
يمَ ،ون ْع َمةٍ كانوا
ر
وعَ ومق ٍام ك ِ ٍ
َ َ َ ِ َ ْ ٍَ َ َ ٍ َ ٍ
َ َ
اك ِهين ،كذ ِل َك َوأ ْو َرثناها ق ْو ًما آخ ِرين».
ِفيها ف ِ
دفعت تلك الغنائم إلى الخليفة عمر بن الخطاب ،وكان من بينها
تاج كسرى المرصع بالجواهر ،وبساطه المنسوج بالذهب واللؤلؤ،
ً
قوما بعثوا هذا ألمناء ،فقال له ّ
علي قولته
فقال عمر مادحا رجاله :إن
َ ّ
المشهورة :يا أمير المؤمنين ،عففت فعفت الرعية ،ولو رتعت لرتعوا»،
وقد قال رجل لعمر :يا أمير المؤمنين ،لو ّ
وس َعت على نفسك في النفقة
َ
من مال الله تعالى ،فقال له عمر :أتدري ما مثلي ومثل هؤالء؟ كمثل
ً
قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم ماال وسلموه إلى واحد منهم ينفقه
عليهم ،فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ وقال رضي
الله عنه« :إن الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم
ُ
وهداتهم ،وقال :الرعية مؤدية إلى اإلمام ما أدى اإلمام إلى الله ،فإن
رتع اإلمام رتعوا» ،كان رضي الله عنه إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء
ً
َّ
ً
ُ
َّ
نهيت عنه
تقدم أوال ألهله ،فقال« :ال أعلمن أحدا وقع في شيء مما
ُ
إال أضعفت عليه العقوبة» .وعندما تولى أبو بكر الصديق الخالفة
ّ
مضى من يومه يريد أن يعمل ويتكسب من تجارته ،فقالوا له :قد
وليت أمرنا فافرغ لنا ،أي تفرغ إلدارة شــؤون الـبــاد ،فقال :قوتي
وقوت عيالي ،قالوا :نفرض لك من بيت مال المسلمينّ ،
فقدر لنفسه
أقل القليل من طعام وشراب ،وحصل أن سألته امرأة :ما بقاؤنا على
هذا األمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ فرد عليها قائال:
بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم.
فويل ألمة عم فيها الفساد ،وانتشرت فيها الرشوة ،وكثر فيها
المنافقون ،وأسندت مصالح البالد الى ّ
الجهالّ ،
وشرع لها المزورون.

الفعل في زمن ُ
العقم
ناجي المال
تسويق وفرض منتجات زراعية تأتي من بلدان ال تلتزم بالشروط
الصحية ...والري من مياه تصب فيها الملوثات الصناعية والصرف
الصحي ...ومنتجات كهربائية سواء توصيالت ومواصالت وأجهزة
ً
ومعدات وقطع غيار مقلدة ،وبعضها رديء الصناعة يشكل خطرا
مميتا ويتسبب في حرائق وكوارث ...وعطور مزيفة عبارة عن سموم
رخيصة الثمن ،ومنتجات ممنوعة في الدول الحريصة على صحة
اإلنسان كاألجبان القابلة َّ
للدهن عالية الدسم ،والقائمة تطول.
ه ــذه ال ــدائ ــرة نستطيع أن نـقــول إن حــركــة وتـحـكــم المواطنين
وغير المواطنين من القاطنين في البلد حرة ألن لديهم القدرة على
التحرك ،فهم من يملكون االمتناع عن شرائها ُ
بحر مالهم ويملكون
القدرة على مقاطعتها مما يؤدي إلى إيقاف تسللها للبلد ،وتعزيز
رواج المنتجات والـسـلــع ذات الـمــواصـفــات الصحية والمطابقة
لشروط ومعايير الجودة واألمان حسب ما هو معتمد ومطبق في
الدول األوروبية .ولكننا شعب احترف العويل والشكوى وتدبيج
الخطب الرنانة ،وإلقاء المحاضرات وصناعة الدراسات دون القيام
بفعل منظم ومؤثر مع إصرار عارم على االستمرار في هذا الفعل
حتى نقضي على كل هذه اآلفات .في هذه اآلونة نجد من يتسيد
الساحة السياسية هم أصحاب الخطابات الناقدة وملوك التنظيرات
ُ َ
والــخــطــب ،ولكن ال نجد أصحاب تنظيم الفعل الشعبي الحر في
الدائرة السابقة.
وكـتـفـسـيــر لـعـقــم تـحــركـنــا س ـبــق أن ذكـ ــرت ف ــي م ـقــالــي بـتــاريــخ
 2020/6/5في تفسير الفعالية واختالفها بين المجتمعات وعالقتها
بالثقافة يذكر المفكر الفذ مالك بن نبي ،رحمه الله ،أن هتلر عندما
احتل فرنسا امتدت سياساته العدائية لليهود في الجزائر التابعة
لالستعمار الفرنسي حينذاك ،فحرم اليهود مــن الــدراســة فــي كل
مراحلها ،فلم يقف مثقفو المجتمع اليهودي في الجزائر موقف
الشاجب المستسلم ،بــل استحالت بيوتهم ا لــى صفوف للتعليم
حتى سقوط هتلر فتجنب اليهود أمية التعليم.
المفكر مالك بن نبي قارن بين موقف المثقفين اليهود وموقف
المثقفين العرب إزاء المشكلة نفسها وهي األمية ،المثقفون العرب
انقطعت أنفاسهم من الخطب ،ونفدت األوراق التي تحوي دراساتهم
في مشكلة األمية وأهداف االستعمار مع سلبية تامة في النشاط
الفعلي ،فــابــد مــن التركيز فــي هــذه اآلون ــة على الفعل وتنظيمه
وتــوجـيــه الجماهير نحو فعل ملموس واقـعــي يــامــس مشكالت
ومصالح الناس ،ويمكنهم بمحض قناعتهم وحريتهم من فرض
إرادتـهــم ورغبتهم وضــرب بــؤر الفساد ،ودفــن منابع المزروعات
الملوثة والسلع الضارة والسموم وغيرها.
اآلن عبر منصات التواصل االجتماعي يجب أن تنبري نخبة
مخلصة وعالية الحرفية لتنظيم الفعل الجماهيري ،فنحن ال نحتاج
إلى الخطب والدراسات الفارغة.

بالعربي المشرمح :أقصى
حلمنا العودة للزمن الجميل!
محمد الرويحل

د .محمد عبدالرحمن العقيل

سقوط مملكة الرجال
ظـهــر أول ات ـحــاد لـحـقــوق الــرجــل فــي النمسا ع ــام  1926كــرد
فـعــل عـلــى ال ـت ـمــادي ال ــذي أصـبـحــت الـنـســاء يـطــالـبــن بــه لنصرة
المرأة من سلطة الرجل ،ثم ظهرت العديد من المنظمات الغربية
األخرى لتدافع عن حقوق الرجل ،وذلك إلعادة توازن الحياة كما
كانت طبيعية ،فقد تجاوزت المرأة حدود الحشمة وتعدت على
شخصية الرجل!
ً
ال شك أن هناك اضطهادا لدور المرأة في المجتمعات الغربية
منذ قديم األزل ،ولكن بدأت المشكلة تزداد تعقيدا عندما تأسست
ّ
منظمات نسائية مستقلة بذاتها تنادي بمظلومية المرأة ،وتحزب
النساء وتحرضهن على الــرجــال! فــي الـبــدايــة كــانــت المطالبات
ضــروريــة وتـحـتــاج إلع ــادة نـظــر ،وبـعــد أن أخ ــذن مــا يطالبن به
وزي ــادة ،ص ــارت المطالبات «عـلــى الفاضي والـمـلـيــان» ،وأصبح
الموضوع «بوفيه مفتوح»!
ومــع مــرور الوقت تشوه مفهوم األنوثة واللطافة عند المرأة
الغربية ،وغفلت عن دورها األساسي كأم العتقادها أنها مساوية
للرجل! وال بد أن تتحداه في كل ميادين العمل لتثبت وجودها،
ولم يعد الجنس اللطيف لطيفا ،وضاعت الرقة! واختفت تلك المرأة
الحنون ،وشريكة الحياة المساندة للرجل.
عرف المجتمع الغربي بقيادييه بأن السبب الرئيس في التفكك
األسري وأغلب المشاكل الوظيفية والزوجية ،وما يحدث عندهم
من فوضى في األدوار الحياتية ،هو السماح بقبول هذه األفكار
وإنشاء كيانات مستقلة للمرأة توهمها بأنها مساوية للرجل!
وتجعلها ّ
ندا له! طبعا هذا عبث في الطبيعة البشرية ،فليس الذكر

كاألنثى! وإن بقاء هذه المؤسسات التأزيمية لن يخدم المجتمع،
وسيزيد سقف المطالبات التي ال تنتهي ،والـتــي تحيد المرأة
عن القيام بدورها كأم بالدرجة األولــى ،فبدال من أن يصححوا
مسارهم ،ويضعوا حدا لهذا التماديّ ،
صدروا لنا فكرة المساواة
ونصرة المرأة ،وهي في حقيقة الحال تأليب النساء على الرجال!
ألن المساواة فكرة مضللة؛ فال يمكننا أن نساوي الليل بالنهار
وال الشمس بالقمر!
وأما فكرة مناصرة المرأة فأخذت منحى عاطفيا مبالغا فيه،
حتى أنها أحدثت ربكة في اتخاذ بعض األحكام والقوانين في
القضاء ،مما أدى إلى إصدار قوانين عاطفية ال يوجد فيها بعد
تــربــوي ،فمثال؛ كيف يتعسف القانون مع عموم الــرجــال ويقدم
تسهيالت ومميزات لكل من أرادت الطالق ،بسبب حاالت معدودة
ُ
ظـلـمــت فـيـهــا بـعــض ال ــزوج ــات؟! ثــم ي ـكــون ه ــذا ال ـقــانــون سالحا
مدمرا بيد كل النساء ،العاقلة منهن والهوجاء ،يستعملنه متى
ما غضبن ،وأردن الطالق؟! أين دراسة الحالة واألحكام الخاصة؟
نحن ال ننصر المرأة بهذه القوانين ،بل نوفر لها أسلحة الدمار
واالنتقام ،ونزيد النار حطبا في األسرة! ألن هذه الزوجة التي لم
ُتصبر على زوجها( ،ربما ألسباب تافهة) هي نفسها التي ستكون
ً
أ ّما البن مظلوم يعاني من زوجة انتهازية ،وابن آخر خائف قلق،
زاهد في الزواج ،ولبنت تريد الزواج للتمتع بمزايا الطالق! نحن
في الحقيقة نفسد المرأة بهذه القوانين ،ونظلم المجتمع.
فما رأيكم؟ هل نطالب بحقوق الرجل ،ونضع حدا لهذا التمادي،
وإال «فشلة»؟!

ال يوجد مجتمع على الـكــرة األرضـيــة يتمنى الـعــودة لـلــوراء أو
العيش في زمن قد مضى ،وهــذه طبيعة البشر ،حيث الفرد يطمح
ً
إلى تحسين وضعه حتى إن كان راضيا عنه ،ويطور حياته حتى
ً
لو كان سعيدا فيها .قبل زمن ليس ببعيد كنت حين أسافر إلى أي
دولة عربية أو خليجية أشعر بالفخر حين أتحدث عن مكانة بلدي،
فال يمكن الحديث عن أي مجال إال وكنا متقدمين فيه في السياسة
واالقـتـصــاد والترفيه واألدب والـفــن والــريــاضــة والصحة والتعليم
واإلسكان والمؤسسات المدنية والحياة البرلمانية والديموقراطية
ً
والحريات ،بل ال يمكن أن نثير أي مجال نتحدث به إال أزداد فخرا عند
الحديث عنه .فكل ذلك بات من الماضي ،وأصبحنا نتمنى العودة إليه،
خيال فهوى ،واألغرب أن معظمنا بلغ به اليأس من
وكأنه صرح من
ٍ
التطور ومواكبة العصر ليتمنى أن يعود لما قبل عشرين أو ثالثين
ً
عاما مضت ،حيث كنا وما كانوا ،في حين اليوم كانوا وما كنا ،ولم
نعد نريد منافستهم فيما وصلوا إليه أو نواكب تطورهم وتنميتهم
بقدر ما نتمنى أن نعود للماضي الجميل ،يا الله وكأننا فقدنا القدرة
ومواكبة العصر ،وذهبت األفكار واإلبداعات كالطيور
على التطور
َّ
المهاجرة ،ولم يتبق لدينا سوى التمني للعودة إلى الماضي الذي
أصبح أفضل من حاضرنا ومستقبلنا.
يا الله هكذا أصبحت حالنا ،وهكذا أصبحت الكويت وشعبها
الــذي كــان قــدوة للشعوب األخ ــرى ،ولـســان حالنا يـقــول :كيف كنا؟
وكيف أصبحنا؟ ولماذا؟
يعني بالعربي المشرمح:
كل هذا بسبب مؤسسة الفساد التي تمكنت من مفاصل الدولة،
ونـشــرت سمومها لتدمر كــل مــا بـنــاه األولـ ــون ،وتجعلنا نفكر في
ماضينا الجميل فقط والـعــودة لــه دون تطوير ،ودون إب ــداع ،فهل
أصبح جل طموحنا وأمنياتنا العودة للماضي في حين تتقدم بقية
الشعوب والدول؟

ةديرجلا
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رؤى عالمية

ّ
ّ
تحول كبير في توجهات الرأي العام الفرنسي
سامويل سويني –
سيتي جورنال

إذا أراد ماكرون أن يكون
رئيس فرنسا كلها ،كما
قال في خطاب النصر ،فمن
األفضل أن يتابع البحث عن
حلول للتدهور المستمر في
أماكن مثل «بروي ال بويسيير»
و«بيثون» ،وإال ال مفر من
أن تتابع نسبة تأييد لوبان
ارتفاعها في هذه المناطق
وغيرها إلى أن تبلغ ًعتبة لم
تكن لتصل إليها يوما.

ماكرون فاز بوالية
رئاسية ثانية
وهزم لوبان على
المستوى الوطني
بنسبة %58
مقابل  %42خالل
الجولة الثانية من
االنتخابات

محللون كثيرون
نسبوا ّ
تفوق
لوبان في بعض
ّ
المناطق إلى تحسن
صورتها الفترة
األخيرة وتشديدها
على مسائل مثل
التضخم بدل
الهجرة

منذ عشرين سنة ،أعطت بلدة
فرنسية شمالية ،في جنوب مدينة
«ل ـي ــل» 25 ،فــي الـمـئــة مــن أص ــوات
سكانها للمرشح االشتراكي ليونيل
جوسبان خالل الجولة األولى من
االنتخابات الرئاسية في عام ،2002
ّ
فحل زعيم اليمين المتطرف ،جان
م ــاري لــوبــان ،حينها فــي المرتبة
ال ـث ــان ـي ــة ب ـن ـس ـبــة  16فـ ــي ال ـم ـئــة،
ُ
وص ـ ِـدم ــت فــرنـســا فــي تـلــك السنة
بوصول لوبان إلى الجولة الثانية
مــن التصويت لمنافسة الرئيس
جاك شيراك من حزب «التجمع من
أجل الجمهورية» ،فحشد المعسكر
اليساري قــواه لدعم شيراك ومنع
لــوبــان مــن الــوصــول إلــى السلطة،
فعلى المستوى الــوطـنــي ،حصد
شيراك  82في المئة من األصــوات
مـ ـق ــاب ــل  18ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ل ـصــالــح
لوبان ،واتخذت منطقة «بــروي ال
بويسيير» المسار نفسه وأعطت
شيراك  79في المئة من أصواتها
مقابل  21فــي المئة للوبان ،وفي
عـ ـ ــام  ،2012خـ ـس ــرت ابـ ـن ــة ج ــان
مــاري ،مارين لوبان ،في «بــروي ال
بويسيير» خ ــال الـجــولــة األول ــى
أمــام االشتراكي فرانسوا هوالند،
فحصدت  27في المئة من األصوات
لمنافسها،
مـقــابــل  35ف ــي الـمـئــة
ِ
ثــم ه ــزم هــوالنــد الــرئـيــس نيكوال
ساركوزي اليميني الوسطي خالل
الجولة الثانية فــي تلك المنطقة
(بـنـسـبــة  66ف ــي الـمـئــة مـقــابــل 34
فــي المئة) ،وكــانــت نتيجته هناك
أعـلــى بكثير مــن نسبته الوطنية
اإلجمالية الـتــي سمحت لــه بهزم
منافسه ( 51.6في المئة).
يـ ـتـ ـم ــاش ــى ت ــأيـ ـي ــد «ب ـ ـ ـ ـ ــروي ال
بويسيير» التقليدي لليسار مع
نمط السياسة الفرنسية المألوف
فـ ــي ال ـن ـص ــف الـ ـث ــان ــي مـ ــن ال ـق ــرن
ال ـع ـشــريــن ،ف ـقــد س ـعــت الـمـنــاطــق
الصناعية إلى حماية العمال حين
ك ــان ــت ال ـص ـنــاعــة ق ــوي ــة وح ــاول ــت
نـ ـي ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــدة مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة
ع ـن ــدم ــا ت ــراج ـع ــت األعـ ـ ـم ـ ــال ،لكن
على مــر الـسـنــوات العشرين التي
تلت فوز شيراك الكبير على جان
مـ ــاري ل ــوب ــان ،حـصــل تـغـ ّـيــر ب ــارز
فــي «ب ــروي ال بويسيير» وفرنسا
ك ـكــل ،ف ـخــال ال ـجــولــة األول ـ ــى من
االنتخابات الرئاسية هذه السنة،
حصدت مارين لوبان  52في المئة
م ــن األ ّصـ ـ ــوات رغ ــم تـنــافـسـهــا مع
ّ
ً
 11مــرش ـحــا آخ ــر ،وح ــل الرئيس
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ف ــي الـمــرتـبــة
الثانية بنسبة  18في المئة هناك،
وحصد جان لوك ميلنشون  16في
المئة من األصــوات ،وفــاز ماكرون
بوالية رئاسية ثانية وهزم لوبان
عـلــى الـمـسـتــوى الــوطـنــي ( 58في
المئة مقابل  42فــي المئة) خالل
الجولة الثانية من االنتخابات ،لكن
لوبان حصدت في هذه المنطقة 69
في المئة من األصوات.

جانب من االنتخابات الفرنسية في  24أبريل الماضي
َنـ َـســب محللون كثيرون ّ
تفوق
لوبان في هذا النوع من المناطق
إل ــى تـحـ ّـســن صــورتـهــا فــي الفترة
األخـيــرة وتشديدها على مسائل
م ـ ـثـ ــل الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـهـ ـج ــرة
واالنسحاب من االتحاد األوروبي،
ً
وقد يكون هذا التحليل صحيحا
ً
جــزئـيــا ،لكنه يغفل عــن الشعبية
التي يحظى بها موقفها من الهجرة
حتى اآلن.
ً
اتخذ ماكرون من جهته موقفا
أق ـ ـ ــرب إل ـ ــى م ـع ـس ـكــر ال ـي ـم ـيــن فــي
مواضيع الهجرة واإلس ــام لمنع
احتكار الدعم الشعبي
لوبان من
َ
ف ــي هــذيــن الـمـلــفـيــن ،لـكــن ج ـ ّـددت
لــوبــان صورتها وطــرحــت نفسها
كسياسية مــرمــوقــة ت ـحــاول طــرد
َ
شبح مـعــاداة السامية الــذي ط َبع
حزبها حين كان والدها يترأسه،
ً
فـ ـق ــادت ل ــوب ــان ج ـ ـهـ ــودا نــاجـحــة
إلخراجه من الحزب في عام 2015
بعدما أص ـ ّـر على اعـتـبــار محرقة
اليهود ّ
مجرد «تفصيل» بسيط في
الحرب العالمية الثانية ودافع عن
النازي فيليب بيتان .قد ّ
تفسر هذه
ً
الحملة جــزءا من أسباب التحول
ال ـجــذري فــي المناطق الصناعية
السابقة فــي شـمــال فرنسا ،حيث
يـ ــدعـ ــم الـ ـن ــاخـ ـب ــون ال ـ ـي ـ ــوم ح ــزب
«التجمع الوطني» برئاسة لوبان
بعدما كــانــوا مــن أش ــرس مؤيدي
الحزب االشتراكي.
خـ ـ ـ ــال جـ ــولـ ــة فـ ـ ــي «بـ ـ ـ ـ ـ ــروي ال
بــويـسـيـيــر» بـعــد يـ َ
ـوم ـيــن م ــن يــوم
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،بـ ـ ــدا ال ـم ــواط ـن ــون
العاديون للوهلة األولى مرتبكين
ّ
التغير الحاصل في التوجهات
إزاء
السياسية داخــل بلدتهم وانتقال
ال ـك ـث ـيــريــن م ــن دعـ ــم ال ـي ـس ــار إلــى
اليمين .قالت امرأة رفضت اإلفصاح

عن اسمها إنها تفاجأت بخيارات
جيرانها ،هي امرأة متقاعدة عمرها
ً
عاما وقد ّ
صوتت لماكرون خالل
74
َ
ُ
الجولتين ،وحين سئلت عن سبب
دعم المنطقة للوبان ،أجابت قائلة:
ً
«ال أفهم شيئا .كانت هذه المنطقة
ً
تـ ـص ـ ّـوت لـلـيـســار س ــاب ـق ــا ،لكنها
انتقلت اآلن إلى اليمين المتطرف،
ال أفهم ما حصل» .كانت األسباب
التي دفعتها إلى انتخاب ماكرون
مألوفة ،فهو شخص ذكي برأيها،
وهـ ــي تـحـبــذ طــري ـقــة تـعــامـلــه مع
الشؤون الخارجية وتعتبر لوبان
أقرب إلى روسيا ،لكنها تعجز عن
تفسير ّ
تغير مواقف جيرانها.
فــي الـمـقــابــل ي ـقــول ج ــان ،وهــو
رج ــل مـتـقــاعــد م ــن س ـكــان «ب ــروي
ً
ال بويسيير» ،عمره  65عــامــا ،إنه
ّ
يصوت في الماضي لصالح
كــان
اليسار لكنه بدأ يؤيد لوبان وحزب
«التجمع الوطني» في آخر سنتين،
وحين ُس ِئل عن سبب انتقاله من
دع ــم االشـتــراكـيـيــن إل ــى «التجمع
ال ــوط ـن ــي» ،قـ ــال إن ال ــوع ــود الـتــي
أطلقها السياسيون السابقون لم
تتحقق وأض ــاف أن مارين لوبان
تختلف عن والــدهــا ،فكان خطاب
ج ــان م ــاري لــوبــان ح ــول األجــانــب
في الماضي يقتصر على دعوتهم
ّ
للرحيل ،لكن مارين مختلفة برأيه،
وفـ ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،ل ــم يطلق
ً
ماكرون إال وعودا فارغة ،ال سيما
في المواضيع التي ّ
تهم المتقاعدين
(تـشـمــل أبـ ــرز اق ـت ــراح ــات الــرئـيــس
إصالح المعاشات التقاعدية ورفع
سن التقاعد) ،لكن جــان ُي ّ
عبر عن
سروره بعودة ماكرون إلى السلطة،
رغم تصويته لصالح لوبان ،بسبب
الوضع الراهن في أوكرانيا.
ف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـخـ ـ ــص الـ ـ ــوضـ ـ ــع

االق ـت ـص ــادي ،الم ج ــان الـضــرائــب
المرتفعة فــي فــرنـســا عـلــى غياب
الـخـيــارات االقتصادية الستبدال
مناجم الفحم .هو يتساءل« :بعد
أين سيعمل الشبان؟
زوال المناجمً ،
أع ـتــرف صــراحــة ب ــأن الـشـبــاب في
ً
هــذه المنطقة ال يعملون كثيرا...
لـ ّ
ـدي أربـعــة أبـنــاء هنا ،وأستطيع
ّ
التأكيد على توسع ظاهرة تهريب
الـمـخــدرات ،وإذا لــم يجد الشباب
فـ ــرص ع ـم ــل ،فـسـيـحـتــاجــون إلــى
المال».
ف ــي ال ـم ـح ـص ـلــة ،ب ـ ــدأت فــرنـســا
ً
ً
ال ـتــي تـشـهــد ت ــراج ـع ــا اقـتـصــاديــا
ً
ً
واض ـحــا ت ــزداد مـيــا إلــى معسكر
ً
اليمين سياسيا بعدما خذلتها
المعسكرات اليسارية واليمينية
الـتـقـلـيــديــة .إذا ك ــان ال ــدع ــم ال ــذي
ت ـح ـظــى ب ــه ل ــوب ــان ي ـن ـجــم بـشـكـ ٍـل
أساسي عن فشل حكومة هوالند
االشـتــراكـيــة فــي تحسين الــوضــع
المحلي ،قد تقع مارين لوبان في
الفخ نفسه إذا وصلت إلى السلطة
ُ
ً
يوما ،فحتى اآلن ،تعتبر هذه المرأة
ً
ً
بديال إيجابيا عن مؤسسة فشلت
في مجاالت تحتاج إلى التطوير.
أصبحت لــوبــان قــوة ب ــارزة في
الساحة السياسية الفرنسية ،وال
يمكن قــول األمــر نفسه عن جميع
الشخصيات األخ ــرى في معسكر
الـيـمـيــن الـسـيــاســي ،وع ـلــى عكس
االحـ ـت ــرام ال ـ ــذي اكـتـسـبـتــه لــوبــان
ً
فجأة ،فشل إريك زمور ،الصحافي
ال ـ ــذي ح ـ ــاول ال ـت ـف ــوق عـلـيـهــا في
اليميني ،في حصد تأييد
المعسكر
ّ
الناس حين ترشح للرئاسة ،مع أن
االستطالعات األولـيــة كشفت أنه
يستطيع منافستها ،وكانت ابنة
شقيقة لوبان ،ماريون ماريشال ،قد
انشقت عن حزب «التجمع الوطني»

ّ
ما سبب تقرب مدريد من المغرب؟
• ماركوس بارتولومي – فورين بوليسي
تهدف السياسة الخارجية اإلسبانية إلى جعل البلد
قوة متوسطة بارزة عبر زيادة تأثيره في أميركا الالتينية
وأوروبا وحوض البحر المتوسطـ ،لكن يبقى وضع مدريد
ً
هشا في شمال إفريقيا.
تدهور الوضع للمرة األولــى بعدما اعترف الرئيس
األمـيــركــي السابق دونــالــد تــرامــب ،فــي ديسمبر ،2020
بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة ،وهي
مستعمرة إسبانية سابقة ،فقد رفضت إسبانيا القيام
ً
بالمثل وواج ـه ــت اس ـت ـيـ ً
ـاء ش ــدي ــدا مــن الـنـظــام الملكي
المغربي طوال أشهر بعدما سمحت السلطات إلبراهيم
غالي ،زعيم «جبهة البوليساريو« التي تقاوم السيطرة
المغربية على تلك المنطقة ،بدخول مستشفى إسباني
لمعالجته من فيروس «كوفيدّ ،»19
وردت الرباط باستدعاء
سفيرها.
ً
ثم تعددت الخالفات الالحقة طــوال  15شهرا ،فعمد
المغرب إلى استعمال آالف الناس ،منهم مئات المواطنين
القاصرين ،كذخائر دبلوماسية ،وأوقفت المملكة المغربية
ً
الــدوريــات الحدودية مــرارا ،وسمحت لعشرات المراكب
التي تحمل المهاجرين ببلوغ جزر الكناري اإلسبانية
َ
ّ
المسيجة نحو مدينتي
وآلالف الناس بقطع المعابر
َ
سبتة ومليلية اإلسبانيتين في البر الرئيسي إلفريقيا.
في مايو ويونيو  ،2021حين بلغت تلك المواجهة
ذروتهاّ ،
تعرض هاتف رئيس الــوزراء اإلسباني بيدرو
َ
سانشيز للقرصنة مرتين من جانب برنامج «بيغاسوس»
اإلسرائيلي.
ً
ً
وبما أن عميال وحيدا في «بيغاسوس» استهدف أكثر
َ
من مئتي هاتف إسباني ،تشير جميع األدلة إلى تورط
وقت سابق
المغرب ،لكن منذ انتشار هذه الفضيحة في ٍ
من هذا الشهر ،نفت الحكومة اإلسبانية مسؤولية المغرب
وأقالت رئيس المخابرات في مدريد ،إذ إن إسبانيا كانت
ّ
على هذه االعتداءات منذ البداية ،لكنها أطلقت
مط
لعة ّ
ً
جهودا مكثفة للمصالحة مع المغرب بعد الترحيب بزعيم
«جبهة البوليساريو«.
ً
فــي شهر يوليو الماضي ،استغل سانشيز تعديال
ً
وزاري ــا لطرد غونزاليس اليــا الــذي تهاجمه الصحافة
ُ
المغربية طوال الوقت ،وع ّين مكانه الدبلوماسي الموالي
للمغرب والسفير السابق في باريس ،خوسيه مانويل
ألـبــاريــس ،وبعد م ــرور أســابـيــع ،شــدد الملك اإلسباني

فيليب الـســادس على «الـصــداقــة المشتركة والعميقة»
ً
ّ
بين البلدين في بيان خطي ،تزامنا مع الذكرى الثانية
والعشرين لوصول الملك المغربي محمد السادس إلى
العرش ،وعندما قررت الجزائر وقف شحنات الغاز إلى
جارتها في الخريف الماضي ،تدخلت إسبانيا لتأمين
إم ــدادات الطاقة للمغرب ،ومــع ذلــك ،لم تكن ٌّ
أي من هذه
ُ
رضية للرباط.
المبادرات م ِ
ً
أخ ـيــرا ،تـنــازل سانشيز فــي أكـثــر المسائل الشائكة
ً
خوفا من العواقب المترتبة عن امتناع المغرب عن كبح
الهجرة ،واالختناق االقتصادي الناجم عن إقفال الحدود
المغربية مع سبتة ومليلية ،وفي رسالة ّ
موجهة إلى الملك
محمد السادس في  14مارس ،اعتبر سانشيز االقتراح
الذي طرحه المغرب في عام  2007حول منح ُحكم ذاتي
للصحراء الغربية تحت سيطرة الرباط «الركيزة األكثر
جـ ّـديــة ومصداقية وواقـعـيــة» لحل ال ـنــزاع .وبـعــد مــرور
أربعة أيامّ ،
سرب القصر المغربي الرسالة الدبلوماسية
للصحافة.
ّ
قرن
هذا التقرب المستجد من المغرب يبطل نصف ٍ
مــن الحياد اإلسباني الرسمي فــي الـصــراع القائم بين
المغرب و«جبهة بوليساريو« ،حتى أن المواقف الجديدة
ُ
ت ّقرب مدريد من الرباط أكثر من برلين أو باريس :اعتبرت
ُ
ألمانيا وفرنسا خطة الحكم الذاتي في المنطقة المتنازع
عليها ّ
مجرد «مساهمة» في هذا الملف لكنهما امتنعتا
ّ
عن دعمها ،وعاد السفير المغربي إلى مقره في مدريد
بعد مــرور عشرة أشهر مــن الغياب ،لكن ال تخلو هذه
التطورات من التكاليف.
هــذا الـتـحـ ّـول فــي الـمــواقــف أث ــار استياء الـجــزائــر في
ً
أصعب الظروف على اإلطالق ،علما أنها ثالث أكبر دولة
ّ
تزود االتحاد األوروبي بالغاز ،لكنها عدوة المغرب ومن
أشرس حلفاء «جبهة بوليساريو« ،وأوقفت روسيا إرسال
الغاز إلى بولندا وبلغاريا ،وأصبح موقف الجزائر اليوم
أهم من أي وقت مضى ،واستدعى البلد سفيره في مدريد
ً
سريعا بعد ّ
تغير المواقف الرسمية.
من المنتظر أن تنفتح المعابر الحدودية بين المغرب
َ
ومدينتي سبتة ومليلية في شمال إفريقيا في األسبوع
المقبل ،لكن من دون أي رقابة جمركية كما وعدت إسبانيا
ً
حيث
سابقا ،وفي غضون ذلــك ،يــزداد المغرب عدائيةّ ،
ذكرت منظمة العفو الدولية أن «السلطات المغربية كثفت
مضايقاتها للناشطين والمدافعين عن حقوق اإلنسان في
آخر َ
شهرين» ،وفي شهر أبريل الماضي ،استنكرت الجزائر

إقدام المغرب على قصف قافلة من الشاحنات على الحدود
بين موريتانيا والصحراء الغربية.
بعد ّ
تغير الموقف األميركي من الصحراء الغربية،
أصبحت «جبهة بوليساريو« معزولة أكثر من أي وقت
ُ
مضى ،وحصلت سابقة خطيرة حين اعت ِبرت هذه الجبهة
حركة تمرد انفصالية ،بدل وضعها في خانة الحركات
المناهضة لالحتالل ،لكن ال تمنع أي أسباب استراتيجية
جو بايدن من التراجع عن موقف ترامب منذ بداية عهده.
في ما يخص آفاق العالقات بين المغرب وإسبانيا،
يشير إدوارد سولير ،باحث مرموق في مركز برشلونة
للشؤون الدولية ،إلى الطرق السرية التي تستعملها وزارة
الخارجية وإقدام المغرب على تسريب رسالة سانشيز،
فيتساءل« :إلى أي حد قد تنشأ ركيزة صلبة للعالقات
الثنائية بعد إنهاء األزمة الدبلوماسية بهذا الشكل»؟
يحمل دبلوماسي إسباني سابق ومتخصص بشؤون
المنطقة (رفض اإلفصاح عن هويته) هواجس مشابهة
لمخاوف سولير بشأن مستقبل العالقات الثنائية ،ال
ً
سيما عند استعمال المهاجرين كسالح بحد ذاته ،علما
ً
أن إسبانيا تعتبر هذه الخطوة شكال من «االبتزاز».
يقول الدبلوماسي نفسه« :يستعمل النظام الملكي
ً
ومستقبال» ،فقد ّ
عبر
المغربي وسائل معروفة ،اليوم
خبراء مختلفون عن قلقهم من استعمال الهجرة كسالح
بحد ذاته من جانب المغرب لتحويل هذا الملف إلى نقطة
ضعف إلسبانيا ،وفي الوقت نفسهّ ،
رحبت إسبانيا بـ134
ألف أوكراني خالل أول َ
شهرين بعد بدء الحرب الروسية
هناك ،ما يثبت أن التعامل مع المهاجرين بطريقة إنسانية
ممكن ،وفق مصادر منظمة «هيومن رايتس ووتش» ،لكن
يبدو أن هذا المبدأ ال ينطبق على منطقة البحر األبيض
المتوسط حيث يستمر الـجـمــود وتـتــواصــل التدابير
األمنية على الحدود ،وفي عام  ،2019قبل احتدام األزمة
بين المغرب وإسبانياّ ،ادعت الرباط أنها أوقفت  70ألف
محاولة هجرة غير شرعية في تلك السنة.
ً
أخيرا ،يتزامن ّ
تقرب إسبانيا من المغرب مع زيادة
التعقيدات في الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة
المغربية ،وفي ما يخص أوكرانيا ،يؤكد امتناع المغرب
َ
عن التصويت على َ
قرارين مرتبطين بالغزو الروسي في
الجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة على توافق الرباط
مع موسكو ،وهذا ما دفع الرئيس األوكراني فولوديمير
زيلينسكي إلى استدعاء سفيره في الرباط بعدما انفجر
وزيــر الخارجية المغربي ،ناصر بوريطة ،من الضحك

مارين لوبان
َ َ
ودعمت زمور ،ومع ذلك خفت نجم
ً
هــذا األخـيــر سريعا وحصد 3.65
في المئة من األصــوات فقط خالل
الجولة األول ــى في منطقة «بــروي
ال بويسيير».
ل ــم ت ـجــد ن ـظــريــات زمـ ــور حــول
ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة ال ـ ـك ـ ـب ـ ــرى الس ـ ـت ـ ـبـ ــدال
األوروبـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن الـ ـب ـي ــض أي بـيـئــة
حاضنة وسط الناخبين الفرنسيين
ّ
المحرومين من حق التصويت ،أقله
في أماكن مثل «بروي ال بويسيير»
التي يطغى عليها أصحاب البشرة
الـبـيـضــاء ،وحـيــن ُسـ ِـئــل الـمــواطــن
جــان إيــف ،الــذي يدعم لوبان منذ
فـتــرة طويلة فــي مدينة «بيثون»،
عن تأثير سياسات الهجرة على
ً
خ ـيــاره االن ـت ـخــابــي ،أج ــاب قــائــا:
ً
«يجب أن نعيش معا اليوم ،ويجب
أال ننسى أن الـمـهــاجــريــن ليسوا
ً
سيئين جميعا .يعيش البولنديون
واإليطاليون هنا منذ فترة طويلة،
لكننا كنا نعتنق الدين نفسه ،أما
ً
ال ـيــوم فيحمل ال ـم ـهــاجــرون ديـنــا
ً
ً
مختلفا» .يقول إيــف إن ج ــزءا من
ال ـع ـمــاء ال ــذي ــن ي ـق ـصــدون متجر
التبغ الذي يملكه يصومون خالل
شهر رم ـضــان ،وه ــو يناقش هذا
الموضوع وسواه معهم.
ترافق صعود لوبان مع مواقف

إيمانويل ماكرون

كثيرة حول التهديدات المطروحة
عـلــى الــديـمــوقــراطـيــة ف ــي فــرنـســا،
ويبدو البعض في معسكر اليمين
ً
م ـق ـت ـن ـع ــا ب ـ ـ ــأن ل ـ ــوب ـ ــان ت ـت ـعــرض
ل ـم ــؤام ــرة ك ـب ــرى إلب ـقــائ ـهــا خ ــارج
الـسـلـطــة ،وي ـخــاف الـبـعــض اآلخــر
في معسكر اليسار من الشعبويين
ً
اليمينيين باعتبارهم أداة إلضعاف
الــديـمــوقــراطـيــة ،لـكــن ج ــزءا كبيرا
م ــن داعـ ـم ــي ل ــوب ــان ص ــوت ــوا في
نهاية المطاف لسياسي قادر على
معالجة مخاوفهم ،وتبقى الكلمة
األخيرة للرأي العام الفرنسي ،وهذا
هو هدف الديموقراطية.
اقتصرت نسبة ناخبي الرئيس
الـفــرنـســي ال ـحــالــي خ ــال الـجــولــة
األول ـ ــى ع ـلــى  28ف ــي ال ـم ـئ ــة ،مما
يثبت أن معظم الشعب يبحث عن
التغيير ،ثم حصدت لوبان  42في
المئة من أصوات الفرنسيين الذين
من ماكرون :إنها
يعتبرونها أفضل ً
زي ــادة كبيرة مقارنة بنتائج عام
 ،2017حيث حصدت دعــم  34في
المئة من الناخبين ،وكــان والدها
قد كسب  18في المئة من األصوات
فقط خالل الجولة الثانية في عام
 ،2002وعلى صعيد آخر ،ال يمكن
ً
اعتبار نجاح لوبان مفبركا ،فقد
ّ
تفوقت على المرشح اليساري جان

رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز
حين سأله أحد الصحافيين عن موقف المغرب من الحرب.
م ــن خ ــال دع ــم خـطــة الـ ُـح ـكــم ال ــذات ــي الـمـغــربـيــة في
الصحراء الغربية والتقرب من الرباط التي تربطها عالقات
ّ
ودية مع روسيا ،يبدو االدعاء اإلسباني المرتبط بدعم
ً
نظام دولــي مبني على قواعد محددة فــارغــا ،ويصعب
أن نتوقع مــن إسبانيا أن تعتبر الـ ُـحـكــم الــذاتــي داخــل
روسيا «الركيزة األكثر ّ
جدية ومصداقية وواقعية» لحل
الصراع في إقليم «دونباس» األوكراني ،فلماذا يتساءل
ً
المواطنون اإلسـبــان إذا عن احتمال القيام بالمثل في
الصحراء الغربية؟
ً
ال تحظى هــذه الخطوة بــأي شعبية أصــا ،إذ يدعم
 %70من اإلسبان استقالل الصحراء ويتبنى أكثر من
ً
 %80من ناخبي سانشيز هذا الموقف أيضا ،كما وقف
مئات األشخاص أمــام مقر وزارة الخارجية اإلسبانية
ً
احتجاجا على ّ
تغير موقف بلدهم الرسمي.
الملكي المغربي
في النهاية ،أثبتت إسبانيا للنظام
ّ
أن الدبلوماسية الغاضبة تعطي ثمارها ،وتبنى االتحاد
األوروب ـ ــي طـ ــوال س ـن ــوات سـيــاســة خــارج ـيــة مـحــورهــا
ً
ً
الـتـجــارة ،شــرقــا وغــربــا ،ومــن الــافــت أن تبدأ السياسة
األلـمــانـيــة المبنية على «التغيير عــن طــريــق الـتـجــارة»
ً
باالنهيار في روسيا تزامنا مع التركيز على المصالح
اإلسبانية في المغرب ،وتعني هذه المقاربة المستجدة
أن المصالح المشتركة قــد تحمي العالقات المغربية

لــوك ميلنشون بفارق  1في المئة
ً
تـقــريـبــا خ ــال الـجــولــة األولـ ــى من
انتخابات هذه السنة.
ك ـ ــان شـ ـ ــارل دي ـ ـغـ ــول ،مــؤســس
الجمهورية الفرنسية الخامسة،
ينحدر من مدينة «ليل» المجاورة،
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــررت م ـن ـط ـق ـت ــا «بـ ـ ـ ـ ـ ــروي ال
بويسيير» و«بيثون» من النازيين
في سبتمبر  ،1944وتحمل ساحات
ولــوحــات ع ــدة حتى اآلن تــواريــخ
التحرير فــي كــل بلدة منهما ،وال
يزال إرث فرنسا الحرة الذي تركه
ً
ديغول قويا ،ويستطيع الناخبون
الفرنسيون أن يقرروا مستقبلهم
ب ــأن ـف ـس ـه ــم ،ل ـك ــن تـ ـل ــوح م ـشــاكــل
اجتماعية واقتصادية وسياسية
كثيرة في األف ــق ،فقد زار ماكرون
ً
عددا من مناطق التعدين السابقة
ف ــي ش ـم ــال فــرن ـســا خـ ــال حملته
االنتخابية ،لكن إذا أراد أن يكون
رئـيــس فرنسا كلها ،كما ق ــال في
خ ـطــاب ال ـن ـصــر ،فـمــن األف ـض ــل أن
يتابع البحث عن حلول للتدهور
المستمر في أماكن مثل «بــروي ال
بويسيير» و«بيثون» ،وإال ال مفر
مــن أن تتابع نسبة تأييد لوبان
ارتفاعها في هذه المناطق وسواها
إلــى أن تبلغ عتبة لــم تكن لتصل
ً
إليها يوما.

ملك المغرب محمد السادس
َ
اإلسبانية عند ظهور أي شرخ بين الطرفين ،لكنها تثبت
في الوقت نفسه أنها مقاربة غير مجدية ،حتى لو كانت
إسبانيا أكبر شريكة تجارية للمغرب.
لتجاوز هــذا الـمــأزق ،يقترح الدبلوماسي اإلسباني
ً
ً
الـســابــق ح ــا مـحـتـمــا ،فـيـقــول« :نـجــح الـمـغــربـيــون في
ّ
تشخيص نقاط ضعفنا بأفضل الطرق وهم مصممون
على االس ـت ـفــادة مــن الــوضــع ألقـصــى درج ــة ،لكن فشل
ّ
حكامنا في تحديد أوراق الضغط التي نملكها بطريقة
مريعة».
تتراوح هذه األوراق بين التجارة ،وحقوق اإلنسان،
والمساعدات التنموية ،وإمــدادات الغاز التي تصل إلى
المغرب عبر خط األنابيب الممتد بين المغرب العربي
وأوروبا ،وعملية السالم مع جبهة «بوليساريو« ،واتكال
الـمـغــرب االقـتـصــادي على سبتة ومليلية ،والــوســاطــة
اإلسبانية لصالح المغرب في منتديات االتحاد األوروبي،
ً
فنظريا ،يمكن استعمال جميع المصالح المشتركة كورقة
ضغط دبلوماسية ضد الرباط ،لكن ال تستخدم حكومة
ً
سانشيز أيا من هذه األدوات.
في نهاية المطاف ،من واجب الحكومة اإلسبانية أن
تعالج الفوضى التي ّ
سببتها بسبب سياسة البلد في
ملف الصحراء الغربية ،ولحل المشكلة ،تقضي الطريقة
الوحيدة بوضع خطة واضحة للتعامل مع المغرب حين
ً
يلجأ إلى الدبلوماسية الغاضبة مجددا.

ةديرجلا

•
العدد  /5034الجمعة  20مايو 2022م  19 /شوال 1443هـ

8

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٧.٨٢٩

٨.٦٩٦

٦.٠٤١

2.٦٢٦ ٣.٠٩٦ 3.٢٦٤

تراجعات كبيرة لمؤشرات السوق ...والسيولة  96مليون دينار
عمليات بيع مبكرة تمت على األسهم القيادية بقيادة «أجيليتي»
علي العنزي

تــراج ـعــت م ــؤش ــرات بــورصــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي آخ ــر
جلسات األسبوع األكثر تذبذبا
م ـ ـنـ ــذ سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ،وفـ ـ ـق ـ ــد م ــؤش ــر
السوق العام نسبة  1.37بالمئة،
أي  108.46ن ـق ــاط ،لـيـقـفــل على
مستوى  7829.5نقطة بسيولة
كـبـيــرة أي ـضــا بـلـغــت  96مليون
ديـ ـن ــار ،ت ــداول ــت  295.8مـلـيــون
سـهــم عـبــر  18145صـفـقــة ،وتــم
تداول  138سهما ،ربح منها 33
فقط بينما خسر  90واستقر 15
دون تغير.
وتراجع مؤشر السوق األول
بنسبة أكبر بلغت  1.43بالمئة،
أي  126.26نـقـطــة ،لـيـقـفــل على
مستوى  8696.47نقطة بسيولة
بلغت  63.8مليون دينار تداولت
 115.5مليون سهم عبر 10843
صفقة ،وربحت  4أسهم فقط في
األول ،مقابل تراجع  18واستقرار
 4أسهم أخرى.
وخسر السوق الرئيسي نسبة
قــريـبــة كــانــت  1.13بــالـمـئــة ،أي
 69.34نقطة ،ليقفل على مستوى
 6041.28نقطة ،بسيولة مستقرة
حول  18.3مليون دينار ،تداولت
 140.8مـلـيــون سـهــم عـبــر 7004

ص ـف ـقــات ،وارت ـف ـعــت أس ـع ــار 27
سهما وخسر  ،71بينما استقر
 11دون تغير.
وت ـ ـ ــداول ـ ـ ــت ح ـ ـقـ ــوق أولـ ــويـ ــة
اكتتاب بنك بوبيان بقوة أمس،

وهي األعلى بين حقوق األولوية
عـلــى اإلطـ ــاق وبـسـيــولــة كبيرة
هــي ال ـفــارق بلغت  13.7مليون
دي ـ ـنـ ــار ت ـ ــداول ـ ــت  39.3م ـل ـيــون
حق أولــويــة ،ويتضح من حجم

التداول أنها تنازل بقيمة متفق
عليها الكتتاب في بنك بوبيان
مقابل  13.7مليون دينار.
ب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،كـ ـم ــا ك ــان
منتظرا ،بـتــراكــم ع ــروض البيع

ومـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــة االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادة م ــن
ارتفاعات الجلستين السابقتين
ومــا أكــد عمليات جني األرب ــاح
وأح ـق ـي ـت ـه ــا خ ـس ــائ ــر األس ـ ـ ــواق
المالية األميركية مساء األربعاء

وب ـن ـســب بـلـغــت  5بــالـمـئــة على
بعضها ،مما أثار هلع كثير من
األسواق المالية العالمية لتجد
بــورصـتـنــا ع ــذرا قــويــا للتراجع
منذ الـبــدايــة ،وبـمــوجــات ارتــداد

قـ ـصـ ـي ــرة وتـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــة ق ـل ـصــت
الخسائر ا لـتــي بلغت  2بالمئة
فــي أول نـصــف ســاعــة مــا لبثت
أن تقلصت تدريجيا حتى وقت
الـ ـم ــزاد الـ ــذي دف ــع ب ـحــوالــي 13
مليون دينار تدفقت بالجلسة،
ب ـع ـض ـه ــا ذهـ ـ ــب الـ ـ ــى ت ـع ــام ــات
حقوق األولوية في اكتتاب بنك
بوبيان ،والتي تمت وفق اتفاق
مسبق ،وتراجعت بعض األسهم
النشيطة وذات السيولة بقوة،
خـ ـص ــوص ــا أج ـي ـل ـي ـت ــي بـنـسـبــة
 3.4بالمئة ،كما خـســرت اسهم
ب ـي ـتــك  2.17بــال ـم ـئــة والــوط ـنــي
ب ـن ـصــف ن ـق ـطــة م ـئ ــوي ــة ،بـيـنـمــا
بينما ربـحــت أسـهــم زيــن وبنك
الـخـلـيـجــي واس ـت ـث ـمــارات وبـنــك
بــوب ـيــان ،وتــراج ـعــت أسـهــم جي
إف إت ــش ووط ـن ـيــة ع ـقــاريــة في
ا لـســوق الرئيسي بنسب بلغت
 3.5بالمئة ،وربــح سهم األولــى
ب ـن ـس ـب ــة  1ب ــالـ ـمـ ـئ ــة ،ل ـت ـن ـت ـهــي
الجلسة على خسارة ،لكنها لم
تقلق المستثمرين ومتعاملي
ال ـســوق كـثـيــرا ،فـقــد بــاتــوا على
خبرة بمثل هذه التراجعات وثقة
بــأداء الشركات القيادية محور
التعامالت.

مؤشر دبي يتراجع  %1.4وأبوظبي ينخفض  %0.6السوق السعودي يهبط %2.3
أقفل مؤشر سوق دبي المالي أمس منخفضا
بنسبة  1.4في المئة ،عند مستوى  3390نقطة،
وبتداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية  446مليون
دره ــم ،وانخفضت أسهم  27شركة مــن أصــل 32
تم تداولها ،بينما ارتفعت أسهم شركة واحــدة،
وبقيت  4على ثبات.
وأقفل سهم "إعمار العقارية" منخفضا بنسبة
 0.5ف ــي ال ـم ـئ ــة ع ـن ــد  5.89دراهـ ـ ـ ــم ،وب ـ ـتـ ــداوالت
تـجــاوزت  27مليون سهم ،بينما انخفض سهم
"إعمار للتطوير"  0.2في المئة عند  4.87دراهم،
وب ـتــداوالت تـجــاوزت  4ماليين سهم ،وانخفض

سهم "دبي اإلسالمي" بنحو  3في المئة عند 5.90
دراهم ،وبتداوالت قاربت  10ماليين سهم.
وارتـفــع سهم "اإلم ــارات دبــي الوطني"  0.8في
الـمـئــة عـنــد  13.35دره ـم ــا ،وب ـت ــداوالت قــاربــت 4
ماليين سـهــم ،وأكـثــر األسـهــم ت ــداوال سهم هيئة
كـهــربــاء وم ـيــاه دب ــي ،ال ــذي انـخـفــض بنسبة 1.9
في المئة عند  2.59درهــم ،وبتداوالت قاربت 31
مليون سهم.
وأقفل مؤشر سوق أبوظبي المالي منخفضا
بنسبة  0.6في المئة ،عند مستوى  9816نقطة،
وب ـت ــداوالت بلغت قيمتها اإلجـمــالـيــة  1.6مليار

دره ــم ،ومــن أصــل  53شــركــة تــم ت ــداول أسهمها،
ارتفعت أسهم  38شركة ،بينما انخفضت أسهم
 12شركة ،وبقيت  3على ثبات.
وأقفل سهم "أبوظبي األول" منخفضا بنسبة 2
في المئة عند  19.70درهما ،وبتداوالت قاربت 12
مليون سهم ،بينما ارتفع سهم "اتصاالت" بنسبة
 1في المئة عند  31.80درهما ،وبتداوالت تجاوزت
 3ماليين سهم.

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس على تراجع
بنسبة  2.3فــي الـمـئــة ،مغلقا عند  12428نقطة (285 -
نقطة) ،مسجال أدنى إغالق منذ شهرين ،وبتداوالت بلغت
قيمتها اإلجمالية نحو  8.5مليارات ريال.
وجاء تراجع مؤشر السوق بالتزامن مع تراجع األسواق
العالمية وأسعار النفط أمس ،مع تزايد المخاوف بشأن
تباطؤ النمو االقتصادي العالمي وارتفاع معدل التضخم،
ويشهد مؤشر السوق تراجعا متدرجا منذ بداية الشهر
الجاري لتتجاوز خسائر إلى أكثر من  1300نقطة وبنسبة
 9.5في المئة.
وتراجع سهما "أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي"

عند  39.75رياال ( -2في المئة) لألول و 93.50رياال ( -3في
المئة) للثاني ،وهبط سهم "بترورابغ" بالنسبة القصوى
عند  23.90رياال ،وسط تداوالت بلغت نحو  8.5ماليين
سهم ،وأغلق سهم "السعودية للكهرباء" عند  23.30رياال
( -6في المئة).
وأنهت أسهم "األهلي السعودي" و"السعودي الفرنسي"
و"جبل عمر" و"البحري" و"بنك الرياض" و"معادن" و"اتحاد
ات ـصــاالت" و"أك ــوا ب ــاور" و"مجموعة ت ــداول" و"اللجين"
تداوالتها اليوم على تراجع بنسب تراوحت بين  3و 7في
المئة ،وأغلق سهم "زجاج" عند  36.30رياال ( -2في المئة)،
عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

أخبار الشركات
صدور حكم أولي لمصلحة «اإلنماء»

«سفن» تفوز بمناقصة لمصلحة «الكهرباء» بقيمة  1.8مليون دينار

أعلنت «اإلنماء العقارية» صدور المحكمة الكلية (أول درجة)
لمصلحة الشركة في دعــوى ندب خبير ،والمرفوعة ضد شركة
بـيــرفـكــت إنـجـيـنـيــرنــج وآخ ــري ــن .وقــالــت «اإلنـ ـم ــاء» إن المحكمة
أصــدرت حكمها بإلزام «بيرفكت» بأن تؤدي للشركة مبلغ 2.85
مليون دينار ،وألزمتها بالمصروفات ،ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت أن الحكم ال يوجد له أثر على الشركة في الوقت الحالي.

أعلنت شــر كــة الصناعات الهندسية
الـثـقـيـلــة وب ـنــاء الـسـفــن أن ـهــا ح ــازت أقــل
األسـعــار بعد فــض عـطــاء ات المناقصة
على الشركة بقيمة  1.865مليون دينار،
لمصلحة وزارة الكهرباء والماء والطاقة
المتجددة في الكويت.

استقالة الرئيس التنفيذي
لـ«التمدين العقارية»

 6.3ماليين دينار حصة «بوبيان ب» من توزيعات «إيكويت» و«األولفينات»

قالت شركة التمدين العقارية إن محمد المرزوق استقال من
ً
منصبه كرئيس تنفيذي للشركة ،اعتبارا من  22الجاري.

وقالت «سفن» إن مشروع المناقصة
يتعلق بتوريد وتركيب وفحص واختبار
 4محوالت جهد عال في محطة الدوحة
ال ـش ــرق ـيــة ل ـتــول ـيــد الـ ـق ــوى ال ـك ـهــربــائ ـيــة
وتقطير المياه.
ً
وأوضحت الشركة أنها ستعلن فورا

قــالــت شــركــة بــوب ـيــان لـلـبـتــروكـيـمــاويــات ،إن حـصـتـهــا من
توزيعات األرباح السنوية لشركة إيكويت للبتروكيماويات،
والشركة الكويتية لألولفينات بلغت عن الربع األول المنتهي
في  31مارس  2022نحو  6.297ماليين دينار.
وأوضـ ـح ــت «ب ــوب ـي ــان» ،أن عـمــومـيــة الـشــركـتـيــن أق ــرت ــا في

ع ـلــى ال ـمــوقــع الــرس ـمــي ل ـل ـبــورصــة فــور
تسلم كتاب الترسية النهائي من الجهاز
المركزي للمناقصات العامة المناقصة
المذكورة أعاله.

اجتماعهما أمس بتوزيع أرباح نقدية عن الفترة ،موضحة أن
حصتها في الشركتين تبلغ  9في المئة من إجمالي رأسمال
كل من الشركتين.
وبينت أن هذه التوزيعات سيظهر أثرها في بيانات الربع
األول المنتهي في  31يوليو .2022

 4.2ماليين دينار حصة «القرين»
من توزيعات «إيكويت» و«األولفينات»

صدور حكم أولي لمصلحة «وربة»

صدور حكم لمصلحة «األولى»

قالت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ،إن حصتها
من توزيعات األرباح الفصلية لشركة إيكويت للبتروكيماويات
والشركة الكويتية لألولفينات بلغت عن الربع األول المنتهي في
 31مارس  2022نحو  4.20ماليين دينار.
وقالت «القرين» إن عمومية الشركتين أقرتا في اجتماعهما
أمس األول ،توزيع أرباح نقدية عن الربع األول من العام الحالي،
موضحة أن حصتها في الشركتين تبلغ  6في المئة من إجمالي
رأسمال كل من الشركتين .وأوضحت أن هذه التوزيعات سيتم
إدراجها ضمن بيانات الربع األول المنتهي في  30يونيو .2022

قال بنك «وربــة» إنه صدر حكم لمصلحته بالقضية الخاصة بدعوى
مطالبة تجارية بقيمة  2.8مليون دينار ،بموجب عقود مرابحة وخطابات
ضمان.
وبين البنك أن المحكمة الكلية هي من أصدرت الحكم ،حيث جاء منطوق
الحكم أول درجة الزام المدعي عليها والخصمين المدخلين بالتضامن
والتضامم بــأن ي ــؤدوا للمدعي مبلغا قــدره  2.86مليون ديـنــار ،على أن
يكون التزام المدعي عليه الثاني في حدود  2.18مليون دينار ،وألزمتهم
المصروفات ومبلغ  100دينار أتعاب المحاماة.
وأشار البنك إلى أنه سيتم تحديد األثر المالي حال صدور حكم نهائي،
واالنتهاء من إجراءات تنفيذ الحكم.

صدر حكم لمصلحة الشركة االولى لالستثمار
منطوق حكم أول درجة ببطالن عقد بيع األسهم
الـمــؤرخ بتاريخ  22أبــريــل  2007وكــل االتفاقيات
ً
ً
المتعلقة به بطالنا مطلقا ،والــزام المدعي عليه
األول بأن يؤدي للمدعية مبلغ  22.5مليون دينار،
والــزمـتــه بالمصروفات  100ديـنــار مقابل أتعاب
المحاماة.
وبينت أن األ ث ــر المتوقع على الشركة نتيجة
الحكم سيتم بيانه عند صدور الحكم النهائي في
النزاع القضائي بين الطرفين.

«المشتركة» تقدم أقل عرض
لمشروع «نفط الكويت»
لبناء شبكة من خطوط التدفق بنحو  77مليون دوالر
قدمت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت
المحلية ( )CGCأدنــى عطاء لمشروع خط أنابيب
النفط في الكويت ،إذ تقدمت بسعر  23.5مليون
دينار ( 77مليون دوالر) لعقد مدته خمس سنوات
لبناء شبكة من خطوط التدفق لشركة نفط الكويت.
وبحسب "ميد" يغطي نطاق المشروع تطوير
شبكة خطوط التدفق واألعمال المرتبطة بها في
حقلي نـفــط أم الـنـقــا وج ـنــوب الــرتـقــة ،وت ــم تقديم
العطاء ات الخاصة بعقد الهندسة والمشتريات
والبناء في  10الـجــاري ،وهــي واحــدة من سلسلة
عـقــود التدفق الـتــي تــم طرحها فــي الكويت خالل
عامي  2021و.2022
وأش ــارت "مـيــد" إلــى أن "نـفــط الـكــويــت" تواصل
تقييم العطاءات التي تم تقديمها في مارس لعقد
تدفق آخر ،يتعلق بتركيب خطوط التدفق واألعمال

المرتبطة بها في جنوب وشرق الكويت.
وأض ــاف ــت أن ش ــرك ــة ال ـه ـنــدســة الـمـيـكــانـيـكـيــة
والـمـقــاوالت (الـمـقــاول المحلي) ،قدمت أقــل عطاء
لمشروع "نفط الكويت" بسعر  139.73مليون دوالر،
وقــدمــت الـشــركــة ثــانــي أق ــل ع ــرض بسعر 160.28
مليون دوالر.
وتعد خطوط التدفق ،في صناعة النفط والغاز،
عبارة عن خطوط أنابيب تربط رأس بئر واحــدة
ُ
بـمـشـعــب أو م ـع ــدات مـعــالـجــة ،تـسـتـخــدم خـطــوط
التدفق فــي الحقول البرية والبحرية ،ويمكن أن
توجد إما على السطح أو تحت السطح .وفي حقول
النفط وال ـغــاز الكبيرة ،قــد تــربــط خـطــوط التدفق
المتعددة اآلبــار الفردية بمشعب ،وقــد ينقل خط
التجميع التدفق من المشعب إلى مرحلة ما قبل
المعالجة أو إلى منشأة نقل أو وعاء.

تغيير في مجلس إدارة «تجاري»
أفاد البنك التجاري الكويتي بأن كال من أرشيد الحوري ،عضو مجلس
اإلدارة ،وبدر األحمد ،عضو مجلس اإلدارة استقاال من عضوية مجلس
إدارة المصرف .من جانب آخــر ،وافــق بنك الكويت المركزي على تمديد
الموافقة السابق إصــدارهــا لمصرف البنك التجاري الكويتي لشراء أو
بيع أو التصرف فيما ال يجاوز  10في المئة من أسهم رأس المال المصدر
والمدفوع للمصرف ،مدة  6أشهر أخرى تنتهي في .2022/11/20

ترقية إلى منصب الرئيس
التنفيذي لـ «أعيان العقارية»
قالت شركة أعيان العقارية انه تمت ترقية عبدالله الصانع الى منصب
الرئيس التنفيذي.

 5.6ماليين دينار خسائر
«عربي» في الربع األول
أعلنت شركة مجموعة عربي القابضة خسائر بلغت  5.661ماليين
دينار للربع األول من العام الحالي ،مقابل خسائر الربع األول من العام
الماضي البالغة  1.102مليون.

«إنوفست» :تعيين رئيس قسم االلتزام
أحاطت شركة إنوفست انه تم تعيين أحمد خميري رئيسا لقسم االلتزام
ً
لدى الشركة ،اعتبارا من  22الجاري.

«الكهرباء» تمدد الموعد النهائي النفط يهبط  %2مع آمال بشأن
لمناقصة محطة توليد الطاقة اإلمدادات من فنزويال
مددت وزارة الكهرباء والماء موعد تقديم مقترحات عقد لتصميم
وبناء مخطط لتوليد الطاقة بالغاز بقدرة  900ميغاواط في الكويت
أسبوعين حتى  31الجاري.
وأشارت "ميد" إلى أن المقاول المحلي الغانم الدولية للتجارة
العامة والمقاوالت وشركة  PowerChinaمن بين مقدمي العطاءات
المحتملين للعقد .وتقع المرحلة الرابعة من الصبية داخل مجمع
الطاقة الذي يحمل نفس االســم ،والــذي يضم العديد من محطات
توليد الطاقة الحرارية.
ووفقا لتتبع المشاريع اإلقليمية  MEED Projectsتبلغ الميزانية
التقديرية لمحطة الصبية المرحلة الرابعة من توربينات الغاز
ذات ال ــدورة المركبة  650مليون دوالر .وينطوي المشروع على
بناء مولدات مبردة بالهيدروجين باإلضافة إلى توريد وتركيب
توربينات الغاز والبخار ،والمفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز
والمحطة الفرعية.
فيما تطلق الوزارة مناقصة منفصلة قيد التنفيذ لتحويل مصنع
يعمل بالدورة البسيطة بقدرة  250ميغاواط في الصبية إلى مصنع
 .CCGTوأكملت شركة الغانم الدولية أعمالها في عام  2019لدورة
بسيطة ،وفي عام  2020لمحطة توليد الطاقة ذات الدورة المركبة
في مجمع الصبية للطاقة ،كما ذكرت ميد.

ً
سعر البرميل الكويتي ينخفض  98سنتا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  98سنتا
ليبلغ  119.24دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت أمس
األول ،مقابل  120.22دوالرا للبرميل في تــداوالت
الثالثاء الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية
هـبـطــت أس ـعــار النفط
 2ف ــي ال ـم ـئ ــة ص ـبــاح
ام ــس ،بـعــد أن قفزت
ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق في
ال ـج ـل ـس ــة إلـ ـ ــى أع ـل ــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي 7
أســاب ـيــع ،بـفـعــل أن ـبــاء بــأن
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ستخفف
بعض القيود على حكومة فنزويال.

وواص ـلــت األس ـعــار الـتــراجــع عقب تعليقات من
جيروم باول ،رئيس مجلس االحتياطي االتحادي،
ب ــأن خـفــض الـتـضـخــم قــد يتسبب فــي بـعــض األلــم
االق ـت ـص ــادي .وقـ ــال إن الـبـنــك ال ـمــركــزي األمـيــركــي
"سيواصل الدفع" نحو تشديد السياسة النقدية
إلى حين ظهور أدلة واضحة على انخفاض
ال ـت ـض ـخــم .وأنـ ـه ــت ع ـق ــود خـ ــام ال ـق ـيــاســي
ال ـعــال ـمــي م ــزيــج بــرن ــت ألقـ ــرب اسـتـحـقــاق
جلسة الـتــداول منخفضة  2.31دوالر ،أو
 2في المئة ،لتسجل عند التسوية 111.93
دوالرا للبرميل .وأغلقت عقود خام القياس
األميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة
 1.8دوالر ،أو  1.6في المئة،
إ لـ ـ ـ ــى  112.40دوالرا
للبرميل.
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اقتصاد

ضمن جوائز « »TOP CEOلعام  2022للشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية

ّ
ُصنف ضمن
أفضل  10رؤساء
تنفيذيين في قطاع
المصارف الخليجي

الجائزة تكريم
للرؤساء
التنفيذيين األكثر
ً
ً
نجاحا وابتكارا

اختير نائب رئيس مجلس
اإلدارة ا ل ــر ئ ـي ــس ا ل ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،عـ ـ ـص ـ ــام الـ ـصـ ـق ــر،
أفـ ـض ــل رئـ ـي ــس ت ـن ـف ـي ــذي فــي
ق ـط ــاع ال ـم ـص ــارف ال ـكــوي ـتــي،
وم ــن ب ـيــن أف ـضــل  10رؤس ــاء
تنفيذيين في قطاع المصارف
الخليجي ،وذ لــك ضمن حفل
تــوزيــع جــوائــز أفـضــل رئيس
ت ـن ـف ـي ــذي " "Top CEOل ـعــام
 ،2022الـ ـ ــذي كـ ـ ـ ّـرم ال ــرؤس ــاء
ً
الـتـنـفـيــذيـيــن األكـ ـث ــر ن ـجــاحــا
ً
وابـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــارا ضـ ـم ــن الـ ـش ــرك ــات
الـمــدرجــة فــي أس ــواق األوراق
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـ ـ  7لـ ـ ــدول مـجـلــس
التعاون.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ع ـلــى
هامش مؤتمر "كبار الرؤساء
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ـ ـيـ ــن" الـ ـ ـ ـ ــذي ع ـق ــد
بنسخته الـســادســة فــي دولــة
اإل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ي ـ ــو م ـ ــي  17و18
الـ ـ ـج ـ ــاري ،وضـ ـ ـ ّـم كـ ـب ــار ّ
رواد
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال وقـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـفـ ـك ــر فــي
المنطقة العربية ،من الرؤساء
التنفيذيين وكبار المسؤولين
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـي ـ ـيـ ــن وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء
اإلقليميين والدوليين.
واسـ ـتـ ـن ــدت ج ــوائ ــز "ك ـب ــار

 ...والرئيس التنفيذي
لـ «طيران الجزيرة» يحصد جائزة
عن األداء المتميز للشركة

روهيت راماشاندران يتسلم الجائزة
في مؤتمر وجوائز " "Top CEOالذي يقام في دبي كل عام
لتكريم أفضل الرؤساء التنفيذيين في المنطقة ،حصد الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـشــركــة ط ـيــران ال ـجــزيــرة ،روه ـيــت رام ــاش ــان ــدران،
جائزة أفضل رئيس تنفيذي في فئة الخدمات اللوجستية
ً
والصناعية ،تـقــديــرا لجهوده فــي إدارة الشركة لتعود إلى
الربحية في وقت قياسي خالل السنة المالية .2021
وتعتمد جوائز " "Top CEOعلى األداء المالي للشركات
المدرجة في أسواق المال الخليجية ،وكذلك حجمها ونهج
الحوكمة الذي تعتمده .وقد أسست هذه الجوائز عام 2012
لتكريم الرؤساء الذين نجحوا في خلق القيمة عبر شركاتهم
والمساهمة فــي تعزيز اقتصاد المنطقة ،مــع الحفاظ على
الشفافية والحوكمة الرشيدة للشركة.
وفي معرض حديثه عن أهمية الجائزة ،قال راماشاندران:
"أتسلم هذه الجائزة اليوم نيابة عن فريق طيران الجزيرة الذي
عمل بجد لتحقيق النتائج الرائعة وتسريع عملية تعافي
الشركة من تداعيات الجائحة .فلم يكن لنموذج أعمال الشركة
المرن الفضل في تمكين ماليين الركاب من السفر على متن
ّ
رحالت موثوقة ومنخفضة التكلفة فحسب ،بل مكن الشركة
ً
أيضا من إضافة القيمة على المساهمين على ّ
مر السنوات.
وقــد نجحنا في تحقيق ذلــك من خــال االلـتــزام بالقيم التي
وضعها المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة ،مروان بودي ،منذ
ً
التأسيس قبل  17عاما ،وكذلك بفضل إشراف وتوجيه مجلس
اإلدارة الــذي يضع الحوكمة وبناء القيمة للمساهمين على
قمة األولويات".

ال ــرؤس ــاء الـتـنـفـيــذيـيــن" لـعــام
 2022إ ل ـ ــى ت ـص ـن ـيــف جـمـيــع
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة ف ــي
األ س ــواق المالية الخليجية،
بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى األداء ا لـ ـم ــا ل ــي
وح ـج ــم ال ـش ــرك ــة وال ـحــوك ـمــة
بموجب المبادئ التوجيهية
التي وضعها معهد حوكمة
الشركات الذي يتخذ من دبي
ً
مقرا له.

معايير االختيار
وت ــم اخ ـت ـيــار ال ـص ـقــر بـنــاء
ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر
ش ـم ـل ــت الـ ـنـ ـم ــو ،وال ــرب ـح ـي ــة،
إضــافــة إلــى االمـتـثــال لقواعد
الحوكمة بالقطاع ،حيث تمت
االس ـت ـع ــان ــة بـكـلـيــة INSEAD
ل ـ ـ ــري ـ ـ ــادة األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ــدول ـ ـيـ ــة
لتطوير منهجية التصنيف
التي وضعها معهد حوكمة
الشركات ،فيما تمت مراجعة
ت ـل ــك ال ـت ـص ـن ـي ـف ــات ب ــإش ــراف
شركة  KPMGللمحاسبة.
وشهد الحدث تكريم أفضل
 10رؤس ــاء تنفيذيين فــي كل
م ــن ال ـق ـطــاعــات ال ـت ـجــاريــة الـ ـ
 10الـمـخـتـلـفــة بـ ــدول مجلس

الـتـعــاون ،الــذيــن أسـهـمــوا في
تحقيق نمو كبير لشركاتهم،
وربحيتها ،وأظهروا التزاما
بحوكمة الشركات خالل العام
الماضي ،حيث أوضح منظمو
المؤتمر أن النمو الكبير الذي
شهدته شركات المنطقة منذ
االن ـ ـه ـ ـيـ ــار الـ ـم ــال ــي ال ـعــال ـمــي
م ــا ك ــان لـيـتـحـقــق ل ــوال ال ــدور
الـ ـحـ ـي ــوي الـ ـف ــاع ــل ل ـل ــرؤس ــاء
التنفيذيين.

خبرة مصرفية طويلة
ويـ ـتـ ـمـ ـت ــع ع ـ ـصـ ــام ال ـص ـق ــر
بخبرة مصرفية طويلة تمتد
ً
لنحو  45عــامــا ،أدى خاللها
ً
دورا ر ئـ ـيـ ـسـ ـي ــا فـ ــي ت ـحــو يــل
ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي إل ــى
مـجـمــو عــة مـصــر فـيــة إقليمية
وعــالـمـيــة رائ ــدة ذات حضور
دولي واسع.
ف ـب ـجــانــب مـنـصـبــه كـنــائــب
لرئيس مجلس اإلدارة ورئيس
تـنـفـيــذي لـلـمـجـمــوعــة ،يشغل
الصقر منصب رئيس وعضو
في العديد من اللجان اإلدارية
ل ــدى الـمـجـمــوعــة ،كـمــا يــرأس
م ـج ـلــس إدارة ب ـن ــك ا ل ـكــو يــت

المدير العام لبنك الكويت الوطني  -دبي عبدالله عشا يتسلم الجائزة
الــوط ـنــي (الـ ــدولـ ــي) ،ويـشـغــل
منصب عـضــو مجلس إدارة
شركة الوطني إلدارة الثروات
(الـسـعــوديــة) وعـضــو مجلس
إدارة فــي "مــاسـتــركــارد" ،كما
شغل منصب رئيس مجلس

ّ
«األرجان العقارية» تدشن تطوير المرحلة
ُ
األولى لـ «النخيل» في عمان
أعلنت شركة األرجان العالمية
العقارية تدشين تطوير المرحلة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى (أ) لـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع م ـج ـمــع
ال ـن ـخ ـي ــل ال ـس ـي ــاح ــي ال ـم ـت ـكــاّمــل
ف ــي سـلـطـنــة ع ـم ــان ،الـ ــذي تـنــفــذه
شركة األرج ــان تــاول لالستثمار
المستثمر الرئيسي في المشروع،
وال ـتــي تــم تــأسـيـسـهــا ع ــام 2003
بسلطنة عـمــان كثمرة للتحالف
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ب ـي ــن م ـج ـمــوعــة
دبليو جي تاول العمانية العريقة
وشركة األرجان العالمية العقارية
في الكويت.
وقد ّأدت هذه الشراكة المبتكرة
إل ــى تـشـيـيــد ع ــدد م ــن الـمـشــاريــع
الناجحة والمتكاملة مثل بيوت
الفي ،ومشروع الواحة ،ومشروع
ف ـلــل الـ ـم ــوال ــح ،ومـ ـش ــروع بـيــوت
الـحـيــل ،وم ـشــروع حــدائــق الـقــرم،
إضافة إلى مشروع النخيل الذي
تم إطــاق أعمال المرحلة األولــى
(أ) منه.
وأكــد وزيــر الـتــراث والسياحة
ف ـ ـ ـ ــي س ـ ـل ـ ـط ـ ـنـ ــة عـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــان ،سـ ــالـ ــم
المحروقي ،أهمية مشروع مجمع
النخيل السياحي المتكامل في
نـسـخـتــه الـ ـج ــدي ــدة ،م ـش ـيــرا الــى
أنها تتوافق مع خطة الوزارة في
بناء قطاع سياحي متنوع ّ
يلبي
احتياجات ومتطلبات السياحة
المحلية واإلقليمية ،وموضحا أن
المشروع يعزز من قدرات سلطنة
عمان التنافسية التي تجمع بين
مجموعة من العناصر والمقومات
الطبيعية التاريخية والثقافية
والتراثية واالجتماعية التي تنفرد
بـهــا فــي منطقة الـخـلـيــج ،مشيدا
بالقائمين على المشروع كنموذج
اسـتـثـمــاري يفتح آفــاقــا متنوعة
بين الشركاء من داخــل السلطنة
وخارجها.
وأردف الـمـحــروقــي ،فــي كلمة

من اليمين :مرتضى سلطان وسالم المحروقي وخالد المشعان
أل ـق ــاه ــا ب ـح ـفــل ت ــدش ـي ــن تـطــويــر
المرحلة األول ــى للمشروع الــذي
أق ـي ــم ف ــي ف ـن ــدق دب ـل ـي ــو مـسـقــط،
بحضورالرئيس التنفيذي ،نائب
رئيس مجلس إدارة شركة األرجان
العالمية العقارية ،المهندس خالد
الـمـشـعــان ،وعـضــو مجلس إدارة
مجموعة تاول والشريك في شركة
األرجان تاول لالستثمار ،مرتضى
بــن سلطان ،والرئيس التنفيذي
للمشروع محمد العبري ،إضافة
إل ــى ع ــدد م ــن ك ـبــار الـمـســؤولـيــن
بوزارة السياحة ،أن الوزارة تعمل
على مستويات مختلفة إلنجاز
مشاريع إضافية مشابهة في عدد
من المحافظات بفضل التوجهات
وال ـس ـي ــاس ــات ال ـم ـع ـت ـمــدة لـبـنــاء
اقتصاد متنوع الروافد يعزز من
سوق العمل والمحتوى المحلي".
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــان
األه ــداف والـمـقــومــات السياحية
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع ،أن
جاذبية السلطنة كوجهة سياحية
رائـ ـ ــدة ف ــي الـمـنـطـقــة وتــوج ـهــات
ال ـح ـكــومــة لـتـطــويــر ه ــذا الـقـطــاع
السياحي شجعت المستثمرين
لدخول هــذا القطاع الــواعــد الذي

ن ـت ــوق ــع لـ ــه أن يـ ـك ــون أح ـ ــد أبـ ــرز
ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـص ــادي ــة لـلـبــاد
خــال الـسـنــوات القليلة القادمة،
ون ـح ــن ف ــي "األرجـ ـ ــان الـعــالـمـيــة"
مــن أوائ ــل المستثمرين بالقطاع
العقاري في السلطنة ،وجاء قرارنا
في "األرجان تاول" لدخول مجال
المجمعات السياحية المتكاملة
وتقديم نموذج رائد على مستوى
الـتـصـمـيــم وتــوظ ـيــف الـمـقــومــات
الـطـبـيـعـيــة وال ـس ـيــاح ـيــة لــواليــة
بركاء هو تكملة لقصص النجاح
مختلف
التي حققتها الشركة في
ّ
محافظات السلطنة التي تمثلت
بمشاريع مميزة تضيف القيمة
للمجتمعات التي من حولها".
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال مــرت ـضــى بن
سـ ـلـ ـط ــان إن "مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـن ـخ ـيــل
يطمح إلى تعزيز البنية األساسية
للقطاع السياحي فــي السلطنة،
ورف ـ ــع أع ـ ــداد الـ ـغ ــرف ال ـف ـنــدق ـيــة،
وإيـجــاد فــرص عمل للعمانيين،
وت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف األخ ـ ـ ـ ــرى
المرتبطة بتنمية و تـطــو يــر هــذا
الـ ـقـ ـط ــاع ض ـم ــن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ً
العمانية للسياحة  ،2040معربا
عن ثقته بالمشروع الذي سيكون

« »KIBيجدد رعايته لبطل رياضة «وربة» يعلن فائزي سحب
الجيت سكي يوسف العبدالرزاق السنبلة األسبوعي و«»Kids
مــن منطلق الـتــزامــه بــدعــم الطاقات
الرياضية الكويتية وتمكينها للمنافسة
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـحــافــل ال ــدول ـي ــة على
أعلى المستويات ،يواصل بنك الكويت
الــدولــي ( )KIBتـقــديــم الــرعــايــة ألبـطــال
الرياضة في الـبــاد ،حيث جــدد أخيرا
رعايته لنجم الدراجات المائية (الجيت
سكي) ،يوسف العبدالرزاق ،لعام كامل،
وقد جاء هذا التعاون ضمن مبادرات
البنك المجتمعية والتنموية ،والمعنية
الثقافة الــريــاضـيــة بين أفــراد
بتعزيز
ّ
ّ
المجتمع ،وحثهم على اتباع نمط حياة
صحي وهادف.
وي ـع ـت ـبــر ال ـب ـط ــل ال ـع ــال ـم ــي يــوســف
العبدالرزاق أحد أبرز األسماء الرياضية
الكويتية وألمعهم في رياضة الدراجات
المائية على المستوى الدولي ،إذ تمتد
ً
مسيرته الرياضية ألكثر من  18عاما،
وهو مصنف أول على مستوى العالم،
ً
ً
حيث تم تتويجه بطال عالميا  6مرات،
ً
كما أحرز عددا من الميداليات الذهبية
ف ــي األول ـم ـب ـي ــاد ،إض ــاف ــة إلـ ــى دخــولــه
مــوســوعــة غينيس لــأرقــام القياسية
كأكثر قائد محترف للدراجات المائية
استطاع حصد ألقاب عالمية.
و ف ــي مـعــرض تعليقها عـلــى تقديم
هــذه الــرعــايــة ،أف ــادت مـســاعــدة المدير
ف ـ ـ ــي إدارة ا ل ـ ـت ـ ـسـ ــو يـ ــق وا لـ ـ ـع ـ ــا ق ـ ــات
الـعــامــة فــي « ،»KIBم ــروة مـعــرفــي ،بــأن
الـبـنــك ي ـحــرص عـلــى مـتــابـعــة وتـعــزيــز

إدارة بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي/
م ـ ـصـ ــر ح ـ ـتـ ــى م ـ ــا ي ـ ــو ،2019
ومـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــب عـ ـ ـض ـ ــو م ـج ـل ــس
إدارة البنك الـتــركــي ،وشركة
وطني القابضة ،و"إن بي كيه
ترستيز -جيرسي".

مروة معرفي

بــرنــام ـجــه ال ـم ـج ـت ـم ـعــي ،ع ـبــر تــوسـيــع
ن ـطــاق أنـشـطـتــه وم ـب ــادرات ــه التنموية
الـتــي يـقـ ّـدمـهــا للمجتمع ،السـيـمــا تلك
المرتبطة بتمكين شريحة الرياضيين
الكويتيين واحتضانهم ،وتأهيلهم على
أر ق ــى مستوى للمشاركة فــي مختلف
ً
ً
البطوالت محليا وعالميا ،الفتا إلى أن
دعم هذه الشخصيات الناجحة ودفعها
لـحـصــد م ــراك ــز مـتـقــدمــة دول ـي ــا يسهم
بدوره في تحقيق جزء من أهداف البنك
المجتمعية ،والتي تشمل تعزيز الوعي
بمستوى الــاعــب الكويتي وجــدارتــه،
وإبرازه للمجتمع كقدوة ومثال مشرف
ي ـح ـتــذى لــأج ـيــال ال ـحــال ـيــة وال ـقــادمــة
باختالف أعمارها.

أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة أسـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـف ــائ ــزي ــن
بسحوبات السنبلة األسبوعية ،وسيستمر
البنك في عمل السحوبات لـ  10رابحين
ً
أسبوعيا بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ
خالل سحب السنبلة األسبوعي ،فقد ّ
توج
 20رابحا من عمالء البنك ،حصل كل منهم
على  1000دينار ،وهم :محمد عبدالعزيز
العجمي ،ومنتصر تيرياث ماجد ،وعمر
محمود عارف ،ومحمد فهد ثامر السهلي،
ومـنــاحــي دب ـيــان الـعـتـيـبــي ،وعـبــدالـعــزيــز
ح ـس ـيــن الـ ـه ــاج ــري ،وإب ــراهـ ـي ــم ع ـبــدال ـلــه
العتيبي ،وعايد علي الرشيدي ،ومرضي
ح ـمــد الـ ـع ــازم ــي ،وف ـه ــد ن ــاي ــف الـعـجـمــي،
وناصر عبدالعزيز المطوع ،وحسن خالد
السيحان ،ونواف صالح الذويخ ،وأحمد
صقر السعيدي ،وعبدالعزيز مفرح بدر،
وب ــرك ــة ص ـقــر ال ـم ـط ـيــري ،ول ــول ــوة ف ــوزي
الـ ـف ــوزان ،وع ـبــدالــرح ـمــن مـحـمــد الـب ـســام،
وعبدالله بندر المطيري ،وسامي راضي
العازمي.
وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة
 ،Kidsف ـق ــد ف ـ ــاز ب ــال ـج ــوائ ــز الـ ـمـ ـح ــددة 7
رابحين ،هم :صالح حامد الشمري ،وغزالن
أحـمــد الـحـبـيــل ،ومـحـمــد مشعل الـعـنــزي،
وعبدالمحسن محمد الكندري ،وجاسم
حمد الصوري ،وناصر محمد المطيري،
وحور منصور العجمي.
وح ـ ـ ــول الـ ـ ـش ـ ــروط قـ ـ ــال م ــدي ــر مـنـطـقــة

أحمد المطوع

ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ـصــرف ـيــة لـ ــأفـ ــراد أح ـمــد
ال ـم ـطــوع« :يـتـطـلــب اآلن وج ــود  100د .ك
ل ــدخ ــول س ـحــوبــات الـسـنـبـلــة األسـبــوعـيــة
ً
والسحوبات الكبرى ،علما بأن العميل ال
يزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل
 10د .ك فــي الحساب ،والـفــرص تحتسب
على حسب أدنى رصيد في الحساب خالل
الشهر ،لذلك يجب أن يكون قد مضى على
المبلغ شـهــر كــامــل فــي الـحـســاب للتأهل
لـلـسـحــب األسـ ـب ــوع ــي ،وشـ ـه ــران كــامــان
للسحوبات الكبرى الحتساب الفرص ،وال
توجد قيود أو حــدود للسحب واإلي ــداع،
فـكـلـمــا زاد الـمـبـلــغ الـ ـم ــودع زادت فــرص
العميل للربح».

أح ــد أب ــرز الـمـشــاريــع السياحية
ً
والعقارية في السلطنة ،والفتا الى
أنه سيشكل قيمة مضافة حقيقية
لوالية بركاء والواليات المحيطة
ً
بها ،فضال عن محافظة مسقط".
من ناحيته ،صرح العبري بأن
"المشروع يتميز بموقع طبيعي
على شاطئ الرميس الذي يتسم
بهدوئه وقربه من محافظة مسقط
وم ــرك ــز مــدي ـنــة ب ــرك ــاء وال ـمــراكــز
السكنية والـتـجــاريــة والخدمية
ً
األخرى ،مشيرا الى أنه يستهدف
إيـ ـ ـج ـ ــاد وج ـ ـه ـ ــة سـ ـي ــاحـ ـي ــة فــي
والي ــة بــركــاء جــذابــة للمواطنين
والـمـقـيـمـيــن وال ـس ـيــاح الـقــادمـيــن
إلى عمان ،وسوف يتميز مشروع
الـ ـنـ ـخـ ـي ــل ع ـ ــن غ ـ ـيـ ــره ب ــأسـ ـع ــاره
المعقولة التي ستكون في متناول
يــد الـمــواطـنـيــن والمقيمين على
ً
حد سواء ،مختتما باإلشارة الى
أن الـمـشــروع سيسهم فــي تدفق
رؤوس أم ـ ـ ــوال ج ــدي ــدة داخ ـل ـيــة
وخارجية لالستثمار في مكوناته
ً
المختلفة ،مما سينعكس إيجابيا
ع ـلــى خ ـلــق قـيـمــة م ـضــافــة ورف ــع
الناتج المحلي للسلطنة".

ت ـ ـل ـ ـقـ ــى الـ ـ ـصـ ـ ـق ـ ــر ت ـع ـل ـي ـم ــه
فـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة ك ــالـ ـيـ ـف ــورنـ ـي ــا
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة بـ ــالـ ــواليـ ــات
المتحدة األميركية ،حيث حاز
شهادة بكالوريوس في علوم
إدارة األعمال.

«الكويت الدولي» تطلق
معرض «العطور والساعات»
ان ـط ـل ـقــت ف ـع ــال ـي ــات م ـعــرض
"ال ـع ـط ــور وال ـس ــاع ــات وأدوات
الـتـجـمـيــل"  2022الـ ــذي تقيمه
وتنظمه شركة معرض الكويت
ال ــدول ــي عـلــى أرض الـمـعــارض
ال ــدولـ ـي ــة ف ــي م ـن ـط ـقــة م ـش ــرف،
بمشاركة أكـثــر مــن  240شركة
محلية وإقليمية ووكــاء ألكبر
ال ـمــاركــات الـعــالـمـيــة ،ويستمر
حتى  4يونيو القادم في صاالت
"."E/d/C/B/A
وصرحت المديرة التنفيذية
لـقـطــاع الـتـســويــق والـمـبـيـعــات
فــي "ال ـكــويــت ال ــدول ــي" ،باسمة
ال ــدهـ ـي ــم ،ب ـ ــأن الـ ـمـ ـع ــرض ُي ـعــد
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــرص الـ ـش ــرك ــة عـلــى
احتضانها ،حيث يقدم كــل ما
ه ــو ج ــدي ــد ف ــي ع ــال ــم ال ـع ـطــور
والـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــات وم ـس ـت ـح ـض ــرات
ال ـت ـج ـم ـيــل ،وي ـس ـت ـق ـطــب ك ـبــرى
الشركات العالمية المتخصصة
في هذا المجال ،ومن خالله يتم
ً
أيضا إطالق أحدث الموديالت.
و ق ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ــت إن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض
الـمـتـخـصــص ض ــم ال ـعــديــد من
ال ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة ال ـفــاخــرة
في مجال العطور والمنتجات
الـعـطــريــة والـطـيــب والـســاعــات،
ً
ف ـض ــا ع ــن وج ـ ــود ال ـع ــدي ــد من
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـش ــرك ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ،إلع ـ ـ ـطـ ـ ــاء ج ـم ـيــع
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ل ـم ـن ـت ـج ــات ـه ــم
والتعرف عليها بطريقة عصرية
وحديثة.
وذكــرت الدهيم أن المعرض
سـ ـيـ ـشـ ـه ــد إط ـ ـ ـ ـ ــاق مـ ـنـ ـتـ ـج ــات
حـ ـص ــري ــة لـ ـبـ ـع ــض الـ ـش ــرك ــات
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي هـ ــذا الـمـلـتـقــى،
وستتم إتــاحــة فرصة التجربة
ل ـل ـج ـم ـهــور والـ ـ ـ ـ ــزوار ،لـلـتـعــرف
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات
العطرية الخاصة ،إضــافــة إلى
تقديم الـعــروض والخصومات

باسمة الدهيم

الحصرية الخاصة بهم.
وأشارت إلى حرص "الكويت
ال ــدول ــي" عـلــى حـصــر الـشــركــات
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي م ـل ـت ـقــى واحـ ــد
يـ ـجـ ـمـ ـعـ ـه ــم ،ل ـل ـت ـس ـه ـي ــل ع ـلــى
ال ــزوار لـشــراء احتياجاتهم من
المنتجات تحت سقف وا حــد،
مؤكدة قــدرة الشركة بموقعها
ف ــي أرض ال ـم ـع ــارض بـمـشــرف
ع ـلــى تــوف ـيــر جـمـيــع ال ـخــدمــات
ل ـل ـع ــارض ـي ــن ،ب ـم ــا ي ـح ـقــق لـهــم
م ـن ـص ــة وب ـي ـئ ــة ف ــاع ـل ــة إلبـ ـ ــراز
المنتجات للزوار.
و لـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن " نـ ـ ـج ـ ــاح
المعارض السابقة أعطتنا دفعة
لـتـنـظـيــم ن ـســخ م ــن ال ـم ـعــارض
بطريقة حصرية تــا ئــم جميع
المشاركين وال ــزوار ،مــن خالل
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم وتـ ـسـ ـهـ ـي ــل ع ـم ـل ـيــة
ً
ال ــدخ ــول وال ـخ ــروج ،فـضــا عن
النقاط األمنية الموجودة لحفظ
األمن والسالمة" ،مبينة أيضا أن
المعرض يركز بصورة خاصة
على العطور الفرنسية والعربية
وال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة ودهـ ـ ـ ـ ـ ــون ال ـ ـعـ ــود
والبخور والساعات بأنواعها
وم ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــرات ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات
الـتـجـمـيــل ت ــرض ــي ك ــل األذواق
وبمختلف المراحل العمرية.

«المتحد» يجري السحب األسبوعي
على جوائز «الحصاد»
أجرى البنك األهلي المتحد أمس األول السحب
األس ـب ــوع ــي ع ـلــى ج ــوائ ــز ال ـح ـصــاد اإلس ــام ــي،
حـســاب السحب على الـجــوائــز اإلســامــي األول
في الكويت ،والذي ينفرد بالعديد من المميزات،
ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخــار ،فضال
عن ميزة فتح الحساب عبر اإلنترنت بكل سهولة
ويسر مع ميزة اإليداع الفوري في الحساب.
وأسـفــر السحب عــن حـصــول  10مــن العمالء
على  1000دينار لكل منهم ،وهــم :غــزاال زيدين
حـكـيــم ،وعـبــدالـلــه عـلــي ال ـص ــواغ ،وفــاضــل علي
ال ـع ـن ــزي ،ون ـ ــور ح ـس ـيــن م ـ ــراد ،وم ـح ـمــد خــالــد
الربيعان ،وعبدالرحمن محمد ص ــرام ،وأحمد
عبدالله عطية ،وعلي عسكر الصفار ،ويوسف
يعقوب حسين ،وسعود محمد العبيدي.
ويقدم حساب الحصاد اإلســامــي في باقته
ال ـج ــدي ــدة مـجـمــوعــة أوسـ ــع م ــن ال ـم ــزاي ــا ،حيث
يـحـظــى الــراب ـحــون مــن عـمــاء الـمـتـحــد بـجــائــزة
شهرية بقيمة  100000د.ك ،إضافة إلى  10جوائز
أسبوعية بقيمة  1000دينار لكل جائزة ،وتبقي
الـجــوائــز ربــع السنوية الكبرى بقيمة 250000
د.ك نقدا للرابح ،هي أهم ما يطمح إليه العمالء،
حـيــث تمثل لـهــم فــر صــة حقيقية لتحقيق حلم
العمر ،فضال عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة،
هناك أيضا أربــاح سنوية متوقعة على أساس
عقد الوكالة ،وهــو ما يزيد من جاذبية حساب
الحصاد اإلسالمي.
ويـ ـنـ ـف ــرد ح ـ ـسـ ــاب الـ ـحـ ـص ــاد ب ــالـ ـع ــدي ــد مــن
المميزات ،منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار،

فـضــا ع ــن م ـيــزة فـتــح ال ـح ـســاب عـبــر اإلنـتــرنــت
بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليــداع الفوري في
الحساب.
علما أن الحد األدنــى للمشاركة واالستفادة
من السحوبات كافة هي  100د.ك ،تؤهل العميل
للحصول على فرصتين لدخول السحب ،والتي
تزيد حتى  30000فرصة في السحب ،إضافة الى
الحصول على أرباح سنوية مثمرة ،وتتيح كل 50
دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة
فى السحب ،بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة
 15يوما على األقــل قبل تاريخ السحب ،وكلما
زادت مدة االحتفاظ زادت فرص دخول السحب
لكل  50دينارا ،ويتم إجراء السحوبات كل أربعاء
بناء على خطة السحب.
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إيران تطلق سراح مخرجتي أفالم وثائقية بكفالة
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ويتني هانريكيز

أطلقت ُّ
السلطات اإليرانية بكفالة سراح
َ
مـخــرجــتــي أف ــام وثــائـقـيــة بــارزت ـيــن ،بعد
احتجازهما ألكثر مــن أسـبــوع ،فــي سياق
احتجاجات على ارتفاع أسعار مواد غذائية
أساسية ،على ما أفاد نشطاء ،أمس األول.
ُ
َ
وأطلق سراح مخرجتي األفــام الوثائقية
مينا كيشافوارد وفيروز خسرواني ،اللتين
أوقفتا في  7مايو ،واحتجزتا في سجن إيوين
بطهران ،على ما قالت منظمة بدارزاني المدافعة
عن حقوق المرأة.
وج ــاء إط ــاق سراحهما الـمــؤقــت بعد تدخل
عائالتهما لإلفراج عنهما بكفالة ،وفق المصدر
ذاتــه .وأكــدت وسائل إعــام ناطقة بالفارسية من
خارج إيران إطالق سراحهما.
واألحـ ـ ــد ،اس ـت ـن ـكــرت مـجـمــوعــة م ــن الـمـخــرجـيــن

والممثلين اإليــران ـي ـيــن ،بينهم الـمـخــرجــان جعفر
بناهي ومحمد رسولوف ،في كتاب مفتوح ،توقيف
عدد من زمالئهم في األيــام األخيرة بإيران ،إضافة
إلى مداهمة بيوتهم.
وذك ـ ـ ــرت ل ـج ـنــة ح ـم ــاي ــة ال ـص ـحــاف ـي ـيــن ،وم ـقــرهــا
نيويورك ،أن خمس صحافيات على األقل أوقفن ،من
بينهن المصورة الصحافية ريحانة تارواتي .ويعتقد
َ
أن القائمة تضم أيضا مخرجتي األفــام الوثائقية
فاريسا أنواري وشيالن سعدي.
وقال مدير اللجنة للشرق األوسط وشمال إفريقيا
شريف منصور ،إن "جهود إيران المستمرة إلسكات
األص ــوات المستقلة زجــت بخمس صحافيات إلى
السجن .ينبغي على ُّ
السلطات اإليرانية أن تدرك أنه
ليس بوسعها إخفاء الواقع الصعب للبالد عبر سجن
(أ ف ب)
الصحافيين".

جعفر بناهي

ويتني تروي تفاصيل شجار
بين جوني وشقيقتها أمبر

كالبتون يؤجل حفالته
حتى يتعافى من كورونا

جامعة نيويورك تمنح
سويفت الدكتوراه الفخرية

أفـ ـ ــادت وي ـت ـن ــي ه ــان ــري ـك ـي ــز ،شـقـيـقــة
الممثلة أمبر هيرد ،بأنها شهدت عام
ً
ً
 2015شجارا عنيفا وقع بين شقيقتها
وجــونــي دي ــب ،مـشـيــرة إل ــى أن الـمـمـثــل
"أم ـس ــك ه ـي ــرد م ــن ش ـعــرهــا وض ــرب ـه ــا"،
وذلك في شهادة ألقتها أمس األول أمام
محكمة أميركية تنظر في دعوى تشهير
رفعها ديب ضد زوجته السابقة.
وأشارت ويتني إلى أن الزوجين كانا
يـتـبــادالن فــي  23مــارس  ،2015أي بعد
ش ـهــر ع ـلــى زواج ـه ـم ــا ،إه ــان ــات "سـيـئــة
ً
جدا" في منزلهما الواقع بلوس أنجلس،
م ـت ــاب ـع ــة" :ك ـن ــت أس ـم ــع ج ــون ــي ي ـصــرخ
ً
شاتما وأصوات أغراض تتكسر".
وأكدت أن هذه الواقعة كانت الوحيدة
الـتــي شـهــدتـهــا بـيــن الـثـنــائــي ،موضحة
أن د يــب طلب منها بعد و قــوع الشجار
ا لـتــو قـيــع عـلــى ا ت ـفــاق يـلــز مـهــا أن تلتزم
ال ـص ـم ــت ب ـش ــأن م ــا ح ـ ــدث ،وهـ ــو م ــا لــم
تقم به.
(أ ف ب)

نـ ـش ــرت ص ـف ـح ــة ال ـن ـج ــم ال ـب ــري ـط ــان ــي
ً
إر يــك كالبتو ن منشورا إل بــاغ متابعيه
بأنه اضطر لتأجيل حفالته المقررة في
مدينتي زيوريخ وميالنو جراء إصابته
بفيروس كورونا.
و جــاء في المنشور" :يعاني كالبتون
لألسف من مرض كوفيد ،بعد أن جاء ت
نـتـيـجــة اخ ـت ـب ــاره إي ـجــاب ـيــة ،ع ـقــب فـتــرة
و جـيــزة مــن الحفلة الموسيقية الثانية
في رويال ألبرت هول ،ويأمل أن يتعافى
س ــر يـ ـع ــا ل ـي ـت ـم ـك ــن م ـ ــن أداء ا ل ـ ـعـ ــروض
ً
المتبقية من جولته ،و حــر صــا من إريك
ك ــابـ ـت ــون ع ـل ــى س ــام ــة أعـ ـض ــاء فــري ـقــه
وج ـم ـي ــع ال ـح ــاض ــري ــن ف ــي ح ـف ــات ــه ق ــرر
إر ج ــاء مــوا عـيــد ا لـحـفــات حـتــى يتعافى
تماما".
و كــان النجم البريطاني أ عــرب سابقا
عن شكوكه بشأن لقاح  ،COVID 19ففي
ديـسـمـبــر  2020ط ــرح أغـنـيــة كـتـبـهــا فــان
موريسون بعنوان "،"Stand and Deliver
والتي تضمنت كلمات انتقدت اإلغالق.

مـنـحــت جــامـعــة ن ـيــويــورك ،أم ــس األول،
المغنية وكاتبة األغنيات المشهورة تايلور
سويفت الــدكـتــوراه الفخرية ،قبل أن تلقي
كلمة طمأنت فيها الخريجين الـجــدد بأن
"كل شيء سيكون على ما يرام" ،مستلهمة
روح أغنيتها الحديثة التي حققت نجاحا
كبيرا (شيك إت أوف).
وحثت سويفت ( 32عــامــا) الطلبة على
االستغالل األمثل للخيارات المتاحة أمامهم،
وق ــال ــت" :ال ـح ـي ــاة ي ـم ـكــن أن ت ـك ــون ثـقـيـلــة،
وخاصة إذا حاولت أن تحملها كلها دفعة
واحــدة .كل الضغائن وآخر أخبار الحبيب
السابق .يمكنك أن تختار ما الذي يتسع له
وقتك وحياتك".
وأضافت سويفت" :لـ َّ
ـدي بعض األخبار
ال ـج ـيــدة ،األم ــر يـعــود بــالـكــامــل لـكــم .ول ـ َّ
ـدي
بعض األخبار المروعة ،األمر يعود بالكامل
ل ـك ــم" .وارتـ ـ ــدت ســوي ـفــت الـ ـ ــرداء الـجــامـعــي
بنفسجي الـلــون وقبعة الـتـخــرج الـســوداء
الشهيرة أثناء حضورها حفل التخرج في
(رويترز)
استاد اليانكي.

إريك كالبتون

ِّ
«كان» السينمائي يكرم توم كروز
بـ «السعفة الذهبية»
ً
لم ّ
يدخر مهرجان "كان" السينمائي جهدا في
الترحيب بالنجم العالمي الهوليوودي توم كروز،
الــذي غــاب عنه طــوال ثالثة عقود ،إذ خصصت
له جائزة "السعفة الذهبية" التكريمية ،والتي
ُمنحت  15مرة فقط.
ّ
وقدم المهرجان مشهدين متباعدين من خالل
استقباله المخرج الــروســي الـمـعــارض ،كيريل
سـيــريـبــريـنـيـكــوف ،وكـ ــروز فــي ال ـيــوم األول من
المسابقة الرسمية التي تجمع بين السياسة
والبهرجة المعتادة في هذا الحدث السنوي.
وش ـهــدت ال ـس ـجــادة ال ـح ـمــراء ،لـلـمــرة األول ــى،
ح ـض ــور ال ـم ـخ ــرج ال ــروس ــي سـيــريـبــريـنـيـكــوف
ً
( 52عــامــا) المعروف بأفالمه الجريئة ،السيما
أنــه يـشــارك ضمن المسابقة الرسمية فــي فيلم
"تشايكوفسكيز وايف".
ويــوجــه الـمـهــرجــان رســالــة قــويــة إلــى النظام
الروسي من خالل عرض فيلم سيريبرينيكوف،
غـ ـ ـ ــداة إتـ ــاح ـ ـتـ ــه م ـن ـص ــة ل ـل ــرئ ـي ــس األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي
فولوديمير زيلينسيكي ،الــذي ّ
وجــه كلمة عبر
الـفـيــديــو خ ــال حـفـلــة االف ـت ـتــاح م ـســاء الـثــاثــاء
ً
الماضي ،فضال عن إدراج عدد كبير من األعمال
األوكــرانـيــة أو أف ــام تتحدث عــن أوكــرانـيــا على
البرنامج الــرسـمــي ،ومــن بينها "مــاريــوبــول "2
للمخرج الليتواني مانتس كفيدارافيشيوس
ُ
الذي قتل في أوكرانيا أوائل أبريل.
وي ــرف ــض ال ـم ـهــرجــان م ـشــاركــة أي "مـمـثـلـيــن
حكومية أو صحافيين
رسميين روس أو جهات
ّ
ّيمثلون النظام" في روسيا ،لكنه أكد باستمرار
ّ
مستعد الستقبال الشخصيات المعارضة،
أنه
ُ
مـ ــا تـ ــرجـ ــم ب ــاس ـت ـض ــاف ـت ــه الـ ـمـ ـخ ــرج ك ـيــريــل
سيريبرينيكوف.
َّوهــذه ال ــدورة الثانية على التوالي التي
ُيرشح فيها لنيل السعفة الذهبية عمل أنجزه
مخرج فيلم "ليتو".
ً
وشارك سيريبرينيكوف الذي كان ممنوعا
من مغادرة روسيا عن ُبعد في الدورة السابقة
م ــن ال ـم ـهــرجــان ع ــن فـيـلـمــه ال ـطــويــل "بـيـتــروفــز
فلو" ،وارتدى حينئذ الممثلون المشاركون في
العمل شارات تحمل حرفي اسمه األولين .وبقي
الكرسي المخصص له داخل قصر المهرجانات
ً
والمؤتمرات في مدينة "كان" فارغا ،كما حصل
في دورة  2017التي شارك فيها فيلمه "ليتو".
وفي نهاية أبريل ،أوضح كيريل ،الذي يعيش
ً
حــالـيــا فــي بــرلـيــن ،أن ــه غ ــادر مــوسـكــو "ألسـبــاب
تـتـعـلــق بــالـضـمـيــر" ،رغ ــم أن ــه يــرفــض مصطلح
"منشق".
ويـ ـتـ ـح ــدث ال ـف ـي ـل ــم الـ ـم ــرش ــح ل ـن ـيــل الـسـعـفــة
الذهبية عن الزواج القصير والمأساوي للمؤلف
الموسيقي الروسي بيوتر إليتش تشايكوفسكي.
ّ
ونبه رئيس لجنة التحكيم الممثل الفرنسي
فـنـســان لـيـنــدون فــي مــؤتـمــر صـحــافــي الـثــاثــاء
الماضي إلى ضرورة "التحلي بالكرامة واالحترام
ً
ّ
تكريم أولئك الذين يعيشون أياما
( )...بمجرد ّ
ً
صعبة أكثر منا" ،وتحديدا في أوكرانيا.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :من يطلب األعمال السهلة فقط
ً
الصعبة الحقا.
تتراكم عليه
ُ
ً
عاطفيا ُ :حــاول أن تقدم للشريك هدية
بسيطة ت ّ
عبر ّفيها عن محبتك.
ً
اجتماعيا :خفف من استعمال وسائل
التواصل وابدأ باللقاءات الضرورية.
رقم الحظ3 :

وبـعــد ســاعــات قليلة ،شـهــدت السجادة
ً
ً
الحمراء حضورا منتظرا آخر هو للنجم
ً
توم كروز ،وعرض عصرا فيلم "توب غان:
ّ
مافريك" الذي تولى بطولته ،وهو تتمة
ً
للفيلم الذي برز فيه الممثل قبل  36عاما.
ويتزامن حضور كروز على السجادة
الحمراء مع استعراض جوي تجريه دورية
االستعراض الجوي الفرنسي التي التقى
بأعضائها الممثل الثالثاء الماضي.
ومــع صعود كــروز على السجادة الحمراء،
يستكمل المهرجان تقليده المرتبط بالتألق ،إذ
تستقبل سجادته الحمراء كالعادة كوكبة من
النجوم والمتخصصين في الموضة.
واس ـت ـق ـب ــل "ك ـ ـ ــان" تـ ــوم ك ـ ــروز ل ـل ـم ــرة األولـ ــى
بمجموعة مــن المقاتالت الفرنسية التي
ّ
حلقت فوق السجادة الحمراء.
(أ ف ب)

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :إن الوقت الــذي يضيع ال يعود
فاستفد منه في عملك.
ً
عاطفيا :قد تلصق بكم إشاعة كاذبة لكن
ً
الوقت كفيال بفضحها.
ً
اجتماعيا :احتمل كل شيء بصبر جميل
ً
فتأتي الحلول واحدا بعد آخر.
رقم الحظ39 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :مــا إن تشير إلــى الــزمــاء حتى
يسرعوا إليك ألنك تعاملهم بالحسنى.
ع ــاطـ ـف ـ ًـي ــا :أجـ ـم ــل األوقـ ـ ـ ـ ــات ت ـل ــك ال ـتــي
تمضيها بتفاهم مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :تنصرف إلى خدمة حاجات
عائلتك بعد فترة من اإلهمال.
رقم الحظ4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا :إذا ًأردت الوصول فعل إلى هدفك
فاتبع طريقا واحدة ال عدة طرق.
ً
عاطفيا :شريك حياتك في حال انزعاج
ألنك ال توليه االهتمام الكافي.
ً
اجتماعيا :أضافت األحداث إلى ثقافتك
ً
علما وخبرة جديدين.
رقم الحظ3 :

القوس

توم كروز

الكويت حاضرة في المهرجان
عـ َّـبــر رئ ـيــس م ـهــرجــان ال ـكــويــت للسينما الـجــديــدة
ال ـم ـخــرج عـبــدالـعــزيــز ال ـصــايــغ ع ــن س ـعــادتــه ال ـغــامــرة،
للمشاركة فــي متابعة جــوانــب مــن فعاليات مهرجان
كان السينمائي الدولي ،الذي تتواصل أعماله من 17
إلى  28الجاري.
وفي تصريح صحافي ،قال الصايغ إن سعادته تكمن
في ترسيخ حضور الكويت بهذا العرس السينمائي
الــدولــي ،وتأكيد حضور اســم المبدع الكويتي ،حيث
تعاقبت مجموعة من األسماء واألجيال واألفالم في عدد
من دورات مهرجان كان السينمائي الدولي.
وأضـ ـ ــاف" :ع ـلــى م ــدى األي ـ ــام الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة من
مـهــرجــان ك ــان السينمائي الــدولــي تــم إج ــراء ع ــدد من

تايلور سويفت

اللقاءات الرسمية مع جملة من القطاعات السينمائية
العربية والدولية ،من بينها تطوير التعاون المشترك مع
إدارة مهرجان كان السينمائي ،واالستفادة من التجربة
العريضة لهذا المهرجان وكوادره".
وق ــال رئ ـيــس مـهــرجــان الـكــويــت للسينما الـجــديــدة
ً
إن مهرجان كــان يمثل المنصة األهــم دوليا لالحتفاء
بالمبدعين السينمائيين من أنحاء العالم ،حيث يشهد
المهرجان عــرض أكثر مــن  2000فيلم فــي التظاهرات
الرسمية والسوق التجارية للفيلم التي تعتبر السوق
ً
السينمائية األكبر دوليا.
وأشار إلى أن مهرجان كان أمن له شخصيا فرصة
حقيقية للتواصل مــع أكـبــر عــدد مــن صـنــاع السينما

وكبار المنتجين والموزعين الدوليين ،مما ستنعكس
أثاره إيجابيا عن نشاطات وفعاليات مهرجان الكويت
للسينما الجديدة.
وفي ختام تصريحه ،دعا الصايغ صناع السينما في
العالم العربي إلى توجيه بوصلتهم صوب مهرجان كان
السينمائي الدولي وغيره من المهرجانات الدولية ،من
أجل المزيد من االنتشار والحضور السينمائي الدولي.
ه ــذا ،وي ـشــارك الـصــايــغ فــي ال ـســوق الــدولـيــة للفيلم
بالمهرجان ،إضــافــة إلــى متابعة نشاطات المهرجان
وعروضه الرسمية وفعالياته.

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ً
ً
ً
كبير ا
مهنيا :تحمل على كتفيك عبئا
صنعته الظروف القاسية.
عاطفيا :ال أحد يلومك عل ّ
ً
حبك بل على
التحضير له.
عدم إسراعك في
ّ
ً
اجتماعيا :تجد غبطتك كلما عدت إلى
المنزل ووجدت أفراد العائلة سعداء.
رقم الحظ13 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :إذا أردت أن تغربل الــزمــاء في
عملك فالقليل هم مخلصون لك.
عــاطـفـ ًـيــا :تختلف مــع الـحـبـيــب ويصل
نزاعكما إلى الذروة قبل أن ينطفئ.
ً
اجتماعيا :ادفع بكل رضى ثمن سعادة
تستطيع الحصول عليها.
رقم الحظ45 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

م ـه ـنـ ًـيــا :ان ـص ــرف إل ــى عـمـلــك ب ـح ــرارة
ونشاط تشعر في نفسك بسالم كبير.
ً
ّ
تهتم
عاطفيا :الحب الحقيقي يجعلك
باآلخر وال تكترث لنفسك.
ً
أكثر من القراءة فهي تفتح
اجتماعي ًاِ :
أمامك آفاقا جيدة من المعرفة.
رقم الحظ25 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
قنوعا في عملك تصبح أكثر
مهنيا :كن
سعادة مما أنت عليهّ .
ً
عاطفي ّا :ما من شيء يدنس القلب أكثر
من التعلق بشخص مرتبط.
اج ـت ـمــاعـ ًـيــا :اج ـت ـهــد أن تـصـلــح نفسك
دونما إبطاء لتبقى قدوة في عائلتك.
رقم الحظ50 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :ال تتكل على زميل ضعيف ألنه قد
يوصلك إلى الخسارة.
ً
عاطفيا :تحتاج إلــى خـلــوة خــاصــة مع
ً
الشريك الستعراض ما جرى مؤخرا.
ً
اجتماعيا :إن لم تتصل بالناس فسوف
ّ
ينسونك بأسرع مما تظن.
رقم الحظ8 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

مـهـنـ ًـيــا :ل ــن يـقــف أم ــر أمـ ــام عــزمــك على
النجاح وإنجاح مشاريعك.
ً
عاطفيا :أنت مغرم بالنساء وال تكتفي
ً
بحبيب واحد ولو كان مخلصا.
ً
اجتماعيا :إيــاك ومصادقة الكذاب فإنه
ّ
يقرب لك البعيد ويبعد القريب.
رقم الحظ9 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
بائسا
مهنيا :دع الـمــاضــي مهما كــان
ّ
وتطلع إلى الغد بإيمان وتفاؤل.
ً
عاطفياّ :مصادفة رائعة تجمعك بوجه
جميل يؤثر ً
فورا على مشاعرك.
ً
اجتماعيا :كي تصل إلى غايتك ال تبرر
ّ
الضارة.
استعمال الوسائل
رقم الحظ29 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تنبئك األبراج بأن الغد سيكون
أفضل من اليوم بكثير.
ً
عاطفيا :استعمل الكالم الطيب الذي ّيدل
على إعجابك بالحبيب فتفرحه.
ً
اجتماعيا :السبيل الوحيد للمحافظة
على صحتك هو في االعتدال.
رقم الحظ33 :

توابل ةديرجلا

•
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جوهر :مشروعي الحالي شرح التاريخ عبر الرسم
انخرط في دورات تدريب «أونالين» ثم التحق بمدرسة رسم روسية
فضة المعيلي

يسعى الفنان الشاب حسين
جوهر لتطوير أدواته الفنية
عبر االنخراط في دورات
تدريب مكثفة تسهم في
االرتقاء بمستواه الفني.

من أعماله

حسين جوهر فنان مسكون
بـ ـح ــب ال ـ ـفـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي ،ب ــدأ
مـ ـسـ ـي ــرت ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ع ـ ــن ط ــري ــق
ّ
المصادفة ،ثــم تعلم "أونــايــن"
عـلــى ي ــد مـعـلـمـيــن م ــن مختلف
دول ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــا لـ ـ ــم ،حـ ـ ـت ـ ــى أ ح ـ ـ ــاط
ب ــأبـ ـج ــدي ــات الـ ـف ــن الـتـشـكـيـلــي
األص ـي ــل ،وأص ـب ـحــت ل ــه مكانة
خاصة في عالم التشكيل ،عاشق
ل ـل ـتــاريــخ ول ــدي ــه رؤيـ ــة حــديـثــة
فــي ش ــرح األح ـ ــداث الـتــاريـخـيــة
عـ ـب ــر الـ ــرسـ ــم بـ ـ ــدال مـ ــن ال ـك ـتــب
وال ـم ـج ـل ــدات ،يـ ــرى أن مــوهـبــة
ال ــرس ــم ت ـق ــوم ع ـلــى  3مـقــومــات
هي االقتناع ثم التعلم من خالل
العقل الباطن ،وأخيرا الممارسة.
وف ــي تـصــريــح خــاص
لـ ـ ـ ـ "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" تـ ـح ــدث
ج ـ ـ ــوه ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــن ب ـ ــدايـ ـ ـت ـ ــه
بالفن التشكيلي ،فقال:
"لـ ــم أت ـع ـلــم ف ــي مــدرســة
فـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ل ـ ـ ـ ـ ّ
ـدي
شـ ـه ــادة ت ـع ـل ـي ــم ،ول ـكــن
م ـنــذ ال ـط ـفــولــة ف ــي أي ــام
الروضة كنت أرسم في
وقت الفراغ ،وبعد ذلك
ب ــدأ األم ـ ــر يـكـبــر مـعــي،
ح ـي ــث ك ـن ــت أط ـ ـ ـ ّـور مــن
نفسي إلــى أن اقتنعت
بــالــرســم ،وك ــان هــدفــي
ّ
تـ ـ ـع ـ ــل ـ ــم الـ ـكـ ـمـ ـبـ ـي ــوت ــر،
وبخاصة "التصاميم"،
لـ ـ ــذلـ ـ ــك ق ـ ـ ـ ـ ــررت أتـ ـعـ ـل ــم

ُ
الرسم حتى أجيد هذه البرامج،
وذهـبــت للمعهد ،ولـكــن عندنا
ّ
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت "م ـ ـ ــا ي ـع ــل ـم ــون ــك
الصح" ،لكن هناك ناس شاهدوا
رسوماتي ،فنصحوني ،وبدأت
أطور من نفسي".

مدرسة روسية
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع" :ونـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــرا ل ـح ـب ــي
لـ ـلـ ـت ــاري ــخ ،ن ـص ـح ـنــي ال ـب ـعــض
بـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــم رسـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــات تـ ـتـ ـعـ ـل ــق
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ ،وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأت أقـ ـتـ ـن ــع،
خ ــاص ــة أن ـن ــي أحـ ــب أرس ـ ــم عــن
األح ــداث التاريخية ،فـبــدال من
أن ال ـك ـتــاب يـحـتــوي فـقــط على
الـ ـكـ ـلـ ـم ــات وال ـ ـع ـ ـب ـ ــارات ،بـ ــدأت
أشــرح ما يحتويه عبر الصور
والـ ـ ــرسـ ـ ــومـ ـ ــات ،وأيـ ـ ـض ـ ــا أح ــب
أص ـن ــع األلـ ـع ــاب بــالـكـمـ ّبـيــوتــر،
ولـ ـك ــن ب ــال ـم ـص ــادف ــة "دش ـ ـيـ ــت"
بالرسم ،وقد تعلمته "أونالين"
مع مدرسين "برايفت" ،ومن ثم
ّ
التحقت بمدرسة روسية لتعلم
أصول الفن التشكيلي ،وأخيرا
تعلمت على يد مدرس من إيران،
وه ــذا مــا جعلني أت ـطــور أكـثــر،
ومــازلــت أتعلم حتى اآلن ،وما
أحب أرسم رسومات الـ "."Copy
وعـ ــن أس ـل ــوب ــه ال ـف ـن ــي ال ــذي
ي ـت ـب ـع ــه فـ ـ ــي أعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــه ،ي ـج ـيــب
"أس ـل ــوب الــرســم كنظريتي من
وأفكاري وخيالي ،وأحب أتعمق

حسين جوهر

ف ــي ال ـح ـي ــاة م ــن خـ ــال ال ـصــور
النمطية ،خيالي واســع وأحــب
ألعب فيديو ،فهو عالم مفتوح،
وه ـ ـنـ ــا أحـ ـبـ ـب ــت ال ـ ــرس ـ ــم أكـ ـث ــر،
نـظــرا للعالم الــواســع والخيال
الفسيح".
وعند سؤاله أين يضع نفسه
ب ـيــن ال ـمــوه ـبــة وال ـت ـع ـلــم ،يـقــول
ج ــوه ــر" :ال ـمــوه ـبــة عـلــى حسب
الـشـخــص ،وال ـس ــؤال لـيــس فقط
عــن الـمــوهـبــة والـتـعـلـيــم ،وإنـمــا
ك ــم يـحـتــاج الـشـخــص م ــن وقــت
ل ـل ـم ـم ــارس ــة ،ف ــال ـح ـي ــاة تـحـتــاج
إلى ممارسة ،وإذا تتعلم أشياء
حـ ـ ـ ــاول أن ت ـت ـع ـل ـم ـهــا بــال ـع ـقــل
الباطن ال تتعلم بالعقل الواعي،
ّ
ألنك سوف تمل ،وألن التعلم من
ّ
خالل العقل الباطن ال يمل منه

اإلن ـســان ،ع ــاوة على أن العقل
ال ـب ــاط ــن ي ـســاعــد ع ـلــى ال ـخ ـيــال
بالرسم ،وبالنسبة إلى موهبة
الرسم ال ّ
بد أول شيء االقتناع
ث ـ ــم الـ ـتـ ـعـ ـل ــم م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـع ـق ــل
الباطن ،وأخيرا الممارسة.
وعـمــا يتمناه ي ـقــول" :هــدفــي
ح ــب ال ــرس ــم ،وحــال ـيــا نـحــن في
طور بداية مشروع يتلخص في
شرح التاريخ عبر الرسم ،فمثال
الكتاب يتضمن كلمات وعبارات،
ّ
اإلن ـســان يـمــل وهــو يـقــرأ مجرد
كالم ،هدفي أن يكون هناك موقع
مجاني أرسم من خالله أحداث
التاريخ ،أي أوثــق التاريخ عبر
الرسم ،ويكون الشرح من خالل
الرسومات ،فال نحتاج إلى أحد
يـ ـش ــرح ،ودع ـم ـن ــي  4أش ـخــاص
ه ــم ك ـفــايــة ال ـع ـل ـبــان ،واألس ـت ــاذ
عـلــي ال ـثــوي ـنــي ،ومـحـمــد كـمــال،
والشيخة سهيلة الصباح".

ُ
أحب صناعة
األلعاب
بالكمبيوتر
ّ
و«دشيت»
الرسم
بالمصادفة
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«كلشي ماكو» يشارك في
«أيام القاهرة السينمائية»

لقطة من الفيلم
يشارك فيلم "كلشي ماكو" مهرجان "أيام القاهرة السينمائية" ،المقررة
ّ
ويضم المهرجان أفالما من
إقامته في سينما زاوية بدءا من  25الجاري،
مصر وفلسطين ولبنان والعراق والكويت والجزائر والمغرب وتونس.
ّ
ويسلط البرنامج الضوء على أحدث اإلنتاجات السينمائية العربية
التي ُعرضت ألول مرة في المهرجانات الدولية على مدار العام الماضي،
ومنها فيلمان من مصر هما؛ الوثائقي "من القاهرة" والوثائقي "من
وإلــى مير" ،إخــراج ماجي مرجان ،الحاصل على جائزة أفضل فيلم
يشجع عمل المرأة بالدورة األخيرة لمهرجان أســوان الدولي ألفالم
المرأة .كما يعرض "أيام القاهرة السينمائية"  5أفالم من لبنان ،هي؛
"كوستا برافا" ،و"البحر أمامكم" ،و"النهر" ،و"دفاتر مايا" و"عــا أمل
تيجي" ،إخــراج جــورج بيتر بربري ،الــذي عــرض العام الماضي في
َ
مهرجاني برلين وإسطنبول السينمائيين ،ومن تونس أفالم "قربان"،
"ما تسمع كان الريح" ،و"مجنون فرح" ،فيما يعرض الفيلم الوثائقي
"جزائرهم" من الجزائر ،ومن المغرب فيلم "علي صوتك" ،إضافة إلى
الفيلم الكويتي العراقي "كلشي ماكو".
ّ
وتولت كتابة وإخراج فيلم "كلشي ماكو" المخرجة ميسون الباجه
جي ،وهي مخرجة عراقية تقطن في لندن ،وشاركتها في كتابة النص
الكاتبة واألستاذة في جامعة بغداد إرادة الجبوري ،التي تقطن في بغداد.
ً
وقت
ويحكي الفيلم قصصا مختلفة لسكان حي بغدادي في  ،2006في ٍ
تصاعد فيه العنف الطائفي ،وفرض على األهالي حظر التجول الليلي .وفي
قلب هذه األحداث نجد سارة ،وهي روائية وأم عزباء لطفلة في التاسعة من
عمرها اسمها ريما .ومن حولهما العائلة واألصدقاء والجيران  -تتداخل
القصص في نسيج الفيلم ،مما يرسم صورة زاهية لمجتمع ّ
مكو ٍن من
ٍ
ّ
أفراد عاديين يحاولون تجاوز وتخطي العقبات اليومية.
ٍ

جائزة الملك فيصل ومؤسسة الفكر العربي تنظمان ندوة
«العرب وتحديات التحول نحو المعرفة واالبتكار»
نـ ـظـ ـم ــت جـ ـ ــائـ ـ ــزة الـ ـمـ ـل ــك ف ـي ـصــل
بالشراكة مع مؤسسة الفكر العربي،
نـ ــدوة ح ــول ال ـك ـتــاب الـ ــذي أصــدرتــه
المؤسسة بعنوان" :العرب وتحديات
الـتـحــول نـحــو الـمـعــرفــة واالب ـت ـكــار"،
وهــو من تأليف د .معين حمزة ود.
عمر البزري ،وذلك في  11مايو بقاعة
ال ـم ـحــاضــرات ال ـك ـبــرى فــي مؤسسة
الملك فيصل الخيرية في الرياض،
ب ـح ـضــور شـخـصـيــات دبـلــومــاسـيــة
وفكرية وثقافية وإعالمية.
تحدث في افتتاح الندوة المدير
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـفـ ـك ــر الـ ـع ــرب ــي
الـبــروفـيـســور هـنــري الـعــويــط ،فركز
عـلــى الـمــوقــع الـمـتـقــدم ال ــذي يحتله
العلم والتكنولوجيا في مشروعات
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة مـ ـن ــذ انـ ـط ــاقـ ـتـ ـه ــا فــي
ع ــام  ،2000فـهــي أول ــت ه ــذا الملف،
بـتــوجـيــه مــن رئـيـسـهــا األم ـيــر خالد
َ
مجلسي أمنائها
الفيصل ،وبدعم من
وإدارتها ،اهتمامها المتواصل.
وت ـحــدث األم ـيــن ال ـعــام للمجلس
الوطني للبحوث العلمية في لبنان

د .مـعـيــن ح ـم ــزة ،ف ــأوض ــح أن الـكـتــاب
اس ـت ـن ــد إلـ ــى ال ـم ـع ـط ـيــات وال ـب ـي ــان ــات
الموثوقة والمحدثة ،ومدى مالءمتها
ل ـل ــواق ــع ،وأث ــره ــا ال ـف ـع ـلــي ف ــي عملية
الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة .ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول ال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت
المعرفية التي يشهدها العالم اليوم،
والتي يشار إليها بالثورة الصناعية
ً
ال ــرابـ ـع ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن أه ـم ـي ــة ال ـك ـتــاب
تـكـمــن ف ــي كــونــه يـتـضـمــن ال ـمــؤشــرات
األساسية في مختلف محاور المعرفة
العلمية واالبتكار وأثرها على التنمية
المستدامة.
بـعــدهــا ب ــدأت أع ـمــال ال ـن ــدوة ،التي
أداره ــا نــائــب الــرئـيــس لـكـفــاءة الطاقة
وإدارة الـ ـك ــرب ــون ف ــي س ــاب ــك د .فـهــد
الشريهي ،فركز على أهمية الكتاب ،وما
ً
يتضمنه من معلومات دقيقة ،فضال
عن سعي المؤلفين الستقراء المستقبل
واق ـت ــراح ال ـبــدائــل الممكنة للتحديث
وال ـت ـطــويــر ،ومــواك ـبــة عـصــر الـمـعــرفــة
والثورة التكنولوجية والتحول الرقمي.
وألـ ـق ــى م ـس ـت ـشــار م ــؤس ـس ــة الـمـلــك
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ل ـل ـم ــوه ـب ــة واإلب ـ ـ ـ ـ ــداع د.

هنري العويط
سعد الـحــاج بكري كلمة أكــد فيها أن
الكتاب هو عبارة عن شحنة كبيرة من
الحقائق غير القابلة للنقاش ،واآلراء
الـ ـت ــي ت ـح ـمــل دالئـ ـ ــل ع ـل ـم ـيــة مــوثــوقــة
ومثبتة.
الـمـشــرف ال ـعــام عـلــى قـطــاع البحث
واالبتكار في مدينة الملك عبدالعزيز
لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة د .ع ـب ــدال ـع ــزي ــز

مروى مشتاقة للعمل في السينما والتلفزيون

مروى

المشاركون في الندوة

انتهت الفنانة اللبنانية مــروى مــن تسجيل 5
أغنيات جــد يــدة ســوف تـقــوم بتصويرها بطريقة
ا لـفـيــد يــو كـلـيــب ،عـلــى أن يـتــم طــرح هــذه الكليبات
ً
تـبــاعــا .وتـعــاونــت مــروى فــي األغــانــي مــع عــدد من
ا ل ـش ـعــراء وا لـمـلـحـنـيــن وا لـمــوز عـيــن الموسيقيين،
مـنـهــم ك ــري ــم شــاه ـيــن وه ـ ــادي أب ــوال ـي ــزي ــد وهــانــي
الشهب وعمرو الخضري وأحمد عادل ومالك عادل
ومحمد عبدالمنعم.
وأعربت مروى عن اشتياقها للعودة إلى عالم
التلفزيون والسينما والغناء ،قائلة" :سأبحث عن
أع ـمــال جــديــدة ومـخـتـلـفــة وغ ـيــر م ـك ــررة ،كــم أتــوق
للعودة لممارسة العمل في السينما والتلفزيون".
ُيذكر أن آخر ظهور فني للفنانة مروى كان من
خ ــال مـســرحـيــة "ع ـبــدال ـمــوجــود ع الـ ــداون ل ــوود"،
الـ ـت ــي ع ــرض ــت ال ـص ـي ــف الـ ـم ــاض ــي ،ب ـط ــول ــة :ع ــاء
مــر ســي وأح ـمــد ســامــة وأح ـمــد زه ــران ومصطفى
إمام والماسة منى السعيد ،تأليف أيمن العوضي،
ودي ـ ـ ـكـ ـ ــور أح ـ ـمـ ــد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ،وأل ـ ـ ـحـ ـ ــان ص ــال ــح
أبــوالــدهــب ،واالس ـت ـعــراضــات يــاســر يــانــي ،إخــراج
حسام الدين صالح.

المالك ،ركز على الحاجة إلى هذا النوع
م ــن ال ـمــراجــع ف ــي منطقتنا الـعــربـيــة،
وأكد العالقة الوثيقة بين اهتمام األمم
بالبحث والتطوير وعملية االبتكار.
المديرة التنفيذية لمنصة أعناب د.
منيرة جمجوم أشــارت إلى الشمولية
ال ـت ــي اع ـت ـمــدهــا مــؤل ـفــا ال ـك ـت ــاب ،فهو
غـطــى مــوضــوعــات فــي غــايــة األهـمـيــة،

مثل التنمية االقتصادية واالجتماعية
وقضايا االستدامة.
رئيسة قسم أبحاث العوز المناعي
في مستشفى الملك فيصل التخصصي
ومركز األبحاث د .مها المزيني أشارت
ً
ً
ً
إلى أن الكتاب يمثل مرجعا علميا مهما
لمراكز البحوث والجامعات العربية.
وتضمنت كلمات المتحدثين إضاءة

مدحت يفتتح مهرجان تل بسطا
تطلق وزارة الثقافة المصرية
ال ـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن م ـه ــرج ــان
تــل بسطا للموسيقى والغناء
ب ـم ـحــاف ـظــة ال ـشــرق ـيــة ف ــي دلـتــا
م ـ ـص ـ ــر ،ض ـ ـمـ ــن خ ـ ـطـ ــة إط ـ ـ ــاق
مهرجانات موسيقية متنوعة
فــي مختلف ال ـمــدن الـمـصــريــة،
ويـ ـ ـش ـ ــارك فـ ــي ح ـف ــل االف ـت ـت ــاح
ال ـف ـنــان م ــدح ــت ص ــال ــح ،بينما
ت ـح ـي ــي ال ـف ـن ــان ــة م ـ ـ ــروة نــاجــي
سهرة غنائية في الليلة الثانية،
ويكون الختام مع الفنان علي
الحجار وفرقته الموسيقية.
وتتضمن حفالت المهرجان،
ال ــذي يستمر  3ل ـيــال ،مشاركة
فـ ــريـ ــق ب ـ ـ ـ ــراس س ـ ــاون ـ ــد ب ــان ــد،
وعــازف البيانو الشهير عمرو
س ـل ـي ــم وفـ ــرق ـ ـتـ ــه ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
مشاركة عــدد من نجوم الغناء
ب ــدار األوب ــرا المصرية ،وكذلك

مدحت صالح

ال ـف ـنــان ح ــازم شــاهـيــن وفــرقـتــه
الموسيقية ،إضافة إلــى إيمان
ع ـبــدال ـغ ـنــي ،وي ــاس ــر سـلـيـمــان،
ومحمد الخولي من دار األوبرا
المصرية.

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
يطلق دورته الـ 70
تحيي المطربة غــادة رجب
حفل افتتاح مهرجان المركز
الكاثوليكي للسينما ،الـيــوم،
ح ـيــث س ـت ـقــوم ب ــإه ــداء أح ــدث
أغ ـن ـي ــات ـه ــا ألعـ ـ ـ ــرق م ـه ــرج ــان
سينمائي فــي مـصــر والــوطــن
الـ ـع ــرب ــي ،واخـ ـ ـتـ ـ ــارت الـلـجـنــة
ال ـمــذي ـعــة واإلع ــامـ ـي ــة لميس
ســامــة لـتـقــديــم ف ـقــرات حفلي
افتتاح وختام المهرجان للعام
الثاني على التوالي.
وت ـح ـمــل الـ ـ ـ ــدورة ال ـجــديــدة
ً
ش ـ ـعـ ــار "س ـ ـب ـ ـعـ ــون ع ـ ــام ـ ــا مــن
ال ـع ـط ــاء" ،ك ـمــا ق ـ ــررت تكريما
خاصا السم الفنانين الراحلين
سمير غانم ودالل عبدالعزيز
خالل حفل افتتاح المهرجان،
وتتسلم هذا التكريم ابنتهما
الفنانة دنيا سمير غانم.

وت ـش ـهــد ت ـكــري ـمــات ال ـ ــدورة
ال ـس ـب ـع ـي ــن أي ـ ـضـ ــا ع ـ ـ ـ ــددا مــن
ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ،م ـن ـهــم:
ال ـف ـنــانــة س ـم ـيــرة أح ـم ــد الـتــي
تـحـصــل عـلــى ج ــائ ــزة ال ــري ــادة
السينمائية ،وجــائــزة المركز
الخاصة للفنانة إلهام شاهين،
وجائزة فريد المزاوي للمخرج
م ـج ــدي أح ـم ــد ع ـل ــي ،وج ــائ ــزة
األب ي ــوس ــف م ـظ ـلــوم لـلـفـنــان
مـ ـحـ ـم ــد ص ـ ـب ـ ـحـ ــي ،وجـ ـ ــائـ ـ ــزة
ال ـت ـم ـيــز اإلع ــام ــي لــإعــامـيــة
د .دريــة شــرف الــديــن ،وجائزة
اإلب ــداع الــدرامــي للفنان أحمد
عـبــدالـعــزيــز ،وج ــائ ــزة اإلبـ ــداع
الفني للمطرب هاني شاكر.

سمير غانم

واسعة على ُمخرجات الكتاب ،وأبــرز
مـ ـح ــاوره م ــن ج ـه ــة ،وع ـل ــى إنـ ـج ــازات
ال ـم ــؤس ـس ــات وم ــراك ــز ال ـب ـح ــوث الـتــي
ي ـع ـم ـلــون ف ـي ـهــا ع ـل ــى ص ـع ـيــد الـبـحــث
ال ـع ـل ـم ــي والـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي
واالبتكار من جهة ثانية ،بهدف الربط
بين الجهتين.

خبريات
وفاة المخرج المسرحي
عبدالرحمن الشافعي

رحل عن عالمنا الفنان
والمخرج المسرحي الكبير
عبدالرحمن الشافعي،
الذي غيبه الموت عن ُعمر
يناهز  83عاما ،بعد صراع
مع المرض خالل السنوات
الماضية .المخرج الراحل
ُولد بمحافظة الشرقية-
شمال القاهرة ،عام ،1939
وبدأ هوايته المسرحية
أثناء دراسته بالمرحلة
الثانويةَّ ،
فكون فرقة شعبية
مسرحية كانت تقدم
عروضها بالموالد ،تخرج
في كلية الحقوق جامعة
عين شمس ،ثم التحق
بشعبة المسرح العالمي في
عام  .1963أخرج عددا كبيرا
من األعمال المسرحية خالل
مشواره ،منها" :علي الزيبق،
شفيقة ومتولي ،السيرة
الهاللية ،عاشق المداحين،
منين أجيب ناس ،مولد يا
سيد ،الشحاتين ،حكاية من
وادي الملح".

إليسا وكفوري تألقا
في موسم جدة

أحيا الفنانوائل كفور 
ي
ً
ً
والفنانة إليسا حفال كبيرا
على مسرح بنش مارك
بجدة مقابل ردسي مول،
في موسم جدة.
افتتحت إليسا الحفل،
وأشعلت المسرح بباقة
من أجمل أغانيها ،وسط
تصفيق حار من الجمهور،
وقدمت "على حس
حكايتنا" أغنية افتتاحية
للحفل ،ثم غنت" :لو ّ
في"،
"أسعد واحدة"" ،عايشالك"،
"لو تعرفوه"" ،بتمون"،
"كرمالك" و"من أول دقيقة".
وقدم كفوري باقة من
أجمل وصالته الغنائية:
"عمر كله"" ،كلنا مننجر"،
"شو رأيك"" ،البنت القوية"،
"يا ضلي يا روحي"،
"سألوني" وغيرها من
األغاني.

ةديرجلا
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دوليات

االحتجاجات اإليرانية تدخل أسبوعها الثاني بـ  6قتلى

إعادة صحافي وناشطة إلى السجن بعد نشاطات ّ
«تمس األمن القومي»
دخلت االحتجاجات ضد
الحكومة اإليرانية أسبوعها
الثاني وسط تقارير عن سقوط
 6قتلى وإصابة العشرات
من جراء الصدامات مع
قوات األمن التي تستخدم
الرصاص الحي من أجل تفريق
المتظاهرين بعدة مدن ،في
حين ادعى رئيس منظمة
الطاقة الذرية اإليرانية محمد
إسالمي أن بالده تعمل على
إنتاج وقود نووي مخصب
بنسبة .%60

من حق السكان
االحتجاج لكن
بينهم خصوم
يستغلون
المطالب

الشرطة
اإليرانية

هجوم على
سفينة شحن
قبالة اليمن

«التجارة
البحرية
البريطانية»

دخـ ـل ــت االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ـتــي
تـ ـشـ ـه ــده ــا ع ـ ـ ــدة م ـ ـ ــدن إي ــرانـ ـي ــة
ضــد ت ــردي األوضـ ــاع المعيشية
وح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األصـ ــولـ ــي
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم رئـ ـيـ ـس ــي أس ـب ــوع ـه ــا
ال ـث ــان ــي ،أمـ ــس ،ف ــي وق ــت أف ــادت
وكالة «رويترز» ،بأن قوات األمن
اإليرانية أطلقت الذخيرة الحية
والـغــاز المسيل للدموع لتفريق
محتجين مناهضين للنظام في
عدة أقاليم ،أمــس ،مما أسفر عن
سقوط قتلى وجــرحــى .وأظهرت
ل ـق ـط ــات ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،م ـق ـتــل  6وإص ــاب ــة
العشرات في األيام الماضية.
وأظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرت ال ـ ـل ـ ـق ـ ـطـ ــات الـ ـت ــي
انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــرت ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،اشـ ـتـ ـب ــاك ــات
عـنـيـفــة ف ــي مـ ــدن بـيـنـهــا فــرســان
بوسط إيران حيث أطلقت شرطة
مكافحة الشغب الذخيرة الحية
على المتظاهرين .وفي شهركرد
وهفشجان استخدمت قوات األمن
الغاز المسيل للدموع والهراوات
لتفريق محتجين.
وشوهد المحتجون في مدينة
دزفول الجنوبية وهم يهتفون في
مقطع فيديو «ال تخف ،ال تخف،
ً
نحن في هذا معا».
ونزل اإليرانيون إلى الشوارع
األسبوع الماضي بعد أن تسبب
خ ـفــض دعـ ــم الـ ـغ ــذاء ف ــي ارت ـف ــاع
األس ـعــار بنسبة تـصــل إل ــى 300
في المئة لبعض المواد الغذائية
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ت ـع ـت ـم ــد عـلــى
ال ــدق ـي ــق .وس ــرع ــان م ــا اكـتـسـبــت
االح ـت ـجــاجــات ،ال ـتــي لـقـيــت دعــم
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،م ـن ـحــى
ً
سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،إذ دع ـ ـ ــت ال ـح ـش ــود
إل ـ ــى ن ـه ــاي ــة نـ ـظ ــام ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلسالمية في تكرار لالضطرابات
التي وقعت عــام  2019وانطلقت
شــرارت ـهــا بسبب ارت ـفــاع أسـعــار
الوقود.
وفــي أول تعليق رسـمــي على
االحتجاجات الدامية التي يبدو
أن رقعتها تتسع بعد أن انطلقت
من محافظة خوزستان ووصلت
إل ــى الـعــاصـمــة ط ـهــران وم ــدن قم
واصفهان ،قال نائب قائد الشرطة
اإليرانية العميد قاسم رضائي:
«عندما يحتج السكان على غالء
السلع وقلتها ،فهم على حق ،لكن
الخصوم ومن يريد السوء للبالد
يستغلون المطالب التي يطرحها
الشارع بهدوء».

إسرائيل تسقط مسيرة
فوق قطاع غزة

أع ـلــن الـجـيــش اإلســرائـيـلــي،
أمس ،أن القبة الحديدية تمكنت
من اعتراض طائرة فلسطينية
مسيرة في سماء قطاع غزة.
وعقب تقارير إسرائيلية عن
تفعيل الـقـبــة الـحــديــديــة ج ــراء
"خطأ" في تحديد الهوية تسبب
غ ــب إطـ ـ ــاق ص ــاروخـ ـي ــن على
طــائــرة صديقة ،قــال المتحدث
ب ــاس ــم ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
أفيخاي أدرعي ،إن قواته رصدت
ق ـط ـع ــة جـ ــويـ ــة م ـش ـب ــوه ــة فــي
المجال الجوي فوق قطاع غزة،
حيث تم اعتراضها من قبل القبة
الحديدية قبل أن تخترق المجال
الجوي اإلسرائيلي.

توافق ليبي قد يزيح
الدبيبة وباشاغا
إيرانية تلتقط صورة في موقع نقش جهان الذي يعود إلى زمن الصفويين (أ ف ب)
وت ــوع ــد رض ــائ ــي ب ــ«مــواج ـهــة
ً
هؤالء بجدية» ،متجنبا التعليق
على التقارير بشأن سقوط قتلى
خالل تفريق االحتجاجات ،لكنه
أك ــد األج ـهــزة األمـنـيــة ال يمكنها
التسامح معهم .كما أشار إلى أن
قواته «لن نتحمل التجمعات غير
القانونية واأل ع ـمــال التخريبية
واإلضرار بالممتلكات الشخصية
والحكومية».
وأض ـ ــاف« :ن ـح ــن ن ــواج ــه هــذه
الـحــركــات بطلب مــن المواطنين
ً
ووفق القانون» ،معتبرا أن «بعض
ال ـم ـت ـظــاهــريــن ل ــم ي ـك ــون ــوا عـلــى
دراية بحقيقة الخطة االقتصادية
األخ ـي ــرة وتـفــاصـيـلـهــا والـبـعــض
كانت لديه توقعات وجاء ليعبر
ً
عنها وتم توجيه هــؤالء وحاليا
ال نعاني مشكلة أمنية خاصة».

تلويح نووي
إلى ذلك ،ادعى رئيس منظمة
الـطــاقــة الــذريــة اإليــران ـيــة محمد
إس ـ ــام ـ ــي أن ب ـ ـ ـ ــاده ل ـ ــم ت ـك ـتــف
بإنتاج الوقود النووي المخصب
ً
بنسبة  20في المئة محليا فقط

ً
لمفاعل طهران ،مؤكدا أن طهران
ً
تعمل حاليا «على إنتاج الوقود
المخصب بنسبة  60في المئة».
وف ــي وق ــت تشهد مـفــاوضــات
ف ـي ـي ـن ــا ب ـ ـشـ ــأن إحـ ـ ـي ـ ــاء االت ـ ـفـ ــاق
النووي المبرم عام  2015مقابل
تـخـفـيــف ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــرك ـيــة
ً
المفروضة على طهران جمودا،
قال إسالمي إن محاوالت «األعداء
للقيام بأعمال تخريب في قطاع
التكنولوجيا النووية اإليرانية
حوله إلى الخط األمامي لجبهة
المواجهة».
وج ـ ــاء ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت طــالـبــت
المقررة الخاصة لمنظمة األمــم
المتحدة النا دوه ــان ،الحكومة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــإلـ ـغ ــاء ال ـع ـق ــوب ــات
ً
المفروض على إيــران فــورا ،كما
طــالـبــت الـ ــدول ال ـتــي بـ ــادرت إلــى
ت ـج ـم ـي ــد أرص ـ ـ ـ ــدة ال ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلسالمية لإلفراج عنها.
ورأت ا لـ ـمـ ـس ــؤو ل ــة األ م ـم ـي ــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودة فـ ـ ــي ط ـ ـ ـهـ ـ ــران أن
ً
ً
«العقوبات تركت أثرا مدمرا على
االقتصاد والطبقات االجتماعية
الضعيفة في إيران».
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،أع ـل ـن ــت

هيئة عمليات التجارة البحرية
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،أم ـ ــس ،أن سفينة
ش ـحــن ت ـعــرضــت ل ـه ـجــوم قـبــالــة
سواحل تخضع لسيطرة جماعة
«أنصار الله» الحوثية ،المتحالفة
مع إيران ،غرب اليمن.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـ ـ ـ ــادت
ال ـس ـل ـطــات اإلي ــرانـ ـي ــة صـحــافـيــا
وناشطة إلــى السجن لالشتباه
في ممارستهما نشاطات ّ
تمس
"بـ ــاألمـ ــن الـ ـق ــوم ــي" خ ـ ــال ف ـتــرة
االفراج المشروط عنهما ،وفق ما
أفادت وسائل إعالم محلية أمس.
وأعـ ـلـ ـن ــت وكـ ــالـ ــة "م ـ ـه ـ ــر" ،أن
الـ ـصـ ـح ــاف ــي وال ـ ـنـ ــاشـ ــط كـ ـي ــوان
صميمي أعـيــد "ال ــى الـسـجــن مع
نهاية إجازته الطبية ،الستئنافه
ن ـشــاطــاتــه ض ــد األم ـ ــن ال ـقــومــي،
وتواصله مع مجموعات معادية
لـلـثــورة فــي ال ـخــارج" خــال فترة
إطالق سراحه.
ويعد صميمي البالغ  73عاما
مـ ــن ال ـن ــاش ـط ـي ــن ال ـم ـخ ـضــرم ـيــن
فــي إي ــران ،وارت ـبــط بـعــاقــات مع
مـ ـجـ ـم ــوع ــات مـ ـع ــارض ــة قــوم ـيــة
وديـنـيــة ال ـتــوجــه .كــذلــك ،أمضى
فـ ـت ــرات ف ــي ال ـس ـجــن خـ ــال عهد

الـ ـش ــاه ،وب ـع ــد ان ـت ـص ــار ال ـث ــورة
اإلسالمية في .1979
و فـ ــي د ي ـس ـم ـبــر  ،2020أودع
السجن في سمنان شرق طهران،
بموجب حكم بحبسه ثالثة أعوام
إلدانته بتهمة "التآمر ضد األمن
القومي".
ووف ــق وســائــل إع ــام محلية،
خ ــرج صـمـيـمــي م ــن ال ـس ـجــن في
ف ـبــرايــر  2022ب ـنــاء عـلــى إط ــاق
سراح مشروط ألسباب طبية بعد
معاناته مشاكل صحية.
وأشــارت "مهر" الــى أن طبيبا
أف ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع الـ ـصـ ـح ــي
ل ـص ـم ـي ـمــي ي ـج ـي ــز إع ـ ــادت ـ ــه ال ــى
الـسـجــن ،بـنــاء على فحص طبي
خضع له.
إلى ذلــك ،أفــادت وكالة األنباء
الرسمية "إرنــا" أمــس ،عن إعــادة
توقيف الناشطة في مجال حقوق
النساء والنقابات العمالية نركس
منصوري.
ووفق وسائل االعالم المحلية،
أوق ـفــت مـنـصــوري فــي أغسطس
 ،2019و ح ـص ـل ــت ع ـل ــى إ طـ ــاق
س ــراح م ـشــروط فــي نــوفـمـبــر من
الـعــام نفسه .وأف ــادت "إرن ــا" بأن

م ـن ـص ــوري ه ــي م ــن "ال ـم ـعــاديــن
ل ـ ـل ـ ـثـ ــورة" ،وأجـ ـ ـ ــرت ل ـ ـقـ ــاءات مــع
وسائل إعالم مناهضة لسلطات
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة خ ــارج
إيران ،وذلك بهدف "إثارة الشغب"
ف ــي الـ ـب ــاد .وأوضـ ـح ــت الــوكــالــة
الرسمية أن منصوري "ارتكبت
نـشــاطــات تـمـ ّـس بــاألمــن القومي
خ ــال عــامـيــن ونـصــف ال ـعــام من
اإلفـ ـ ــراج ال ـم ـش ــروط ع ـن ـهــا" ،وأن
تــوقـيـفـهــا ت ــم "أث ـن ــاء مـحــاولـتـهــا
مغادرة البالد ( )...بعدما علمت
أن السلطة القضائية تتجه نحو
إع ــادت ـه ــا الـ ــى ال ـس ـج ــن" .وتــأتــي
َ
إعادة الناشطين الى السجن بعد
أي ــام مــن توقيف بــاحــث جامعي
لالشتباه في قيامه بأفعال ّ
"تمس
باألمن القومي".
وأف ــادت وكــالــة "مـهــر" االثنين
الماضي بأن أستاذ علم االجتماع
فــي جامعة العالمة الطبطبائي
سـعـيــد مــدنــي ق ــاه ف ــاروخ ــي (61
عاما) أوقف لالشتباه "في إقامته
روابط مع دول أجنبية ،وارتكابه
أفعاال تهدد أمن البالد" ،من دون
تفاصيل إضافية.
(طهران  -رويترز)

ً
ً
إسرائيل لن تفتح تحقيقا جنائيا في مقتل أبوعاقلة
نشرت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية تقريرا كشفت فيه ،أن الجيش اإلسرائيلي
ال ينوي فتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية للتحقيق في مالبسات
مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة ،خالل تغطيتها اقتحام الجيش
اإلسرائيلي لمخيم جنين لالجئين في الضفة الغربية في  11الجاري.
وذكرت الصحيفة أن النتائج األولية للفحص المرحلي ،الذي أجراه الجيش
توصلت إلى وجود احتمالين ،أن تكون أبوعاقلة أصيبت بنيران إسرائيلية أو
فلسطينية ،دون اتخاذ قرار حاسم بشأن الجهة التي أطلقت النار.
وبحسب الصحيفة ،يقدر الجيش اإلسرائيلي أن التحقيق النهائي لن يؤدي
إلــى نتائج حاسمة بشأن مسألة المسؤولية عن إطــاق النار والــرصــاص الذي
تسبب في مقتل الصحافية.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية امتناع الجيش اإلسرائيلي
عن فتح تحقيق جنائي ،وقالت في بيان ،إن خطوة الجيش «تتجاهل عشرات
الشهادات الحية واألدلة ونتائج التشريح وغيرها من القرائن التي تدين الجيش
بقتل أبوعاقلة في محاولة إلغالق الملف والتهرب من تحمل المسؤولية».
وأضافت أن «قــرار الجيش غير مستغرب ويندرج في إطــار ما اعتادت عليه
المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية في دفن جرائم إعداماتها الميدانية دون أية
تحقيقات أو تسجيلها ضد مجهول ،حماية للمجرمين والقتلة وتوفير الغطاء
لهم الرتكاب المزيد من الجرائم».
ّ
وحملت ال ــوزارة الحكومة اإلسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن
جريمة إعــدام أبوعاقلة» ،محذرة من مغبة المحاوالت اإلسرائيلية الهادفة إلى

إغ ــاق الـمـلــف بــاعـتـبــارهــا «جــريـمــة جــديــدة تــرتـكــب بـحــق الصحافية الــراحـلــة».
وأعلنت الشرطة اإلسرائيلية أمس أنها أوقفت عمرو أبوخضير الذي شارك في
حمل نعش أبوعاقلة خالل هجوم الشرطة االسرائيلية على المشيعين إلجبارهم
على عدم رفع العلم الفلسطيني ،رافضة قول محاميه إن العملية مرتبطة بدوره
في الجنازة .إلى ذلك ،أصبح االئتالف اإلسرائيلي الحاكم يمثل أقلية برلمانية بعد
استقالة نائبة من حزب يساري ،مما يجعل قبضة رئيس الوزراء نفتالي بينيت
أقل إحكاما على السلطة .وأدت استقالة النائبة غيداء ريناوي زعبي ،التي قالت
في خطاب نشرته وسائل اإلعالم في إسرائيل ،إنها تنسحب من دعم الحكومة
العتبارات أيديولوجية ،مما أدى إلى ترك بينيت يسيطر على  59مقعدا فقط من
مقاعد الكنسيت البالغ عددها  120مقعدا.

لقاء مرتقب بين محمد بن سلمان
وبايدن الشهر المقبل
االجتماع استعراض «تطورات األحداث والمتغيرات المتسارعة
ً
ً
ودوليا» ،إضافة إلى بحث العديد من القضايا والملفات،
إقليميا
في إطار رؤية البلدين للدفاع عن المصالح المشتركة ،والحفاظ
على األمن والسلم الدوليين.
وت ــرأس بــن سلمان الجانب الـسـعــودي فــي اجتماع لجنة
َ
التخطيط االستراتيجي المشترك بين وزارتـ ــي الــدفــاع في
المملكة والواليات المتحدة ،بينما ترأس وكيل وزارة الدفاع
للسياسات ،كولن كال ،الجانب األميركي.
وكان البيت األبيض ،قد أعلن ،الثالثاء ،أن مستشار األمن
القومي جيك سوليفان التقى بن سلمان ،حيث «أكدا الشراكة
الطويلة األمد بين البلدين».
وذكــرت المتحدثة باسم مجلس األمــن القومي األميركي،
أدري ــان وات ـســون ،فــي بـيــان ،أن سوليفان «أع ــاد تأكيد التزام
الرئيس جو بايدن بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها،
وأعــرب عن تقديره لقيادة المملكة في تأمين هدنة ً بوساطة
األمم المتحدة في اليمن» .وأضافت« :ناقش االثنان أيضا أهمية
تنسيق الجهود من أجل ضمان المرونة االقتصادية العالمية».
من جانبه ،قال بن سلمان على «تويتر»« :بناء على توجيه
ول ــي الـعـهــد ،الـتـقـيــت فــي واشـنـطــن مـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي

خالد بن سلمان وأوستن في واشنطن
األم ـيــركــي ،واسـتـعــرضـنــا ال ـعــاقــات الـسـعــوديــة  -األمـيــركـيــة
التاريخية الراسخة ،وبحثنا التنسيق المشترك بين المملكة
والواليات المتحدة ،وسبل دعمها وتعزيزها ،في إطار الرؤية
المشتركة بين بلدينا الصديقين».
وتجنبت البيانات االميركية والسعودية حول زيارة بن
سلمان االشارة الى بحث الملف اإليراني كما درجت العادة.
وكانت تقارير إعالمية أشارت الى امكانية انعقاد لقاء بين
وزي ــري خــارجـيــة البلدين فــي ب ـغــداد ،بعد أن أجــريــا جولة
خامسة ناجحة من الحوار في العاصمة العراقية.
في سياق آخــر ،أجــرى وزيــر الخارجية السعودي األمير
فيصل بــن فــرحــان مباحثات مــع نظيره الـجــزائــري رمطان
لعمامرة ،في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي
بين البلدين في الجزائر .وقال بيان لـ «الخارجية» الجزائرية
إن اج ـت ـمــاع لـجـنــة ال ـت ـش ــاور ال ـس ـيــاس ـيــة ،الـ ــذي ع ـقــد أمــس
بــالـجــزائــر بــرئــاســة وزيـ ـ َـري خــارجـيــة الـبـلــديــن« ،اسـتـعــرض
العالقات الثنائية في مختلف المجاالت ،وبحث آفاق تعزيز
هــذه الـعــاقــات ،فضال عــن تـبــادل وجـهــات النظر وتنسيق

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر سـيــاسـيــة
ليبية مطلعة ،أم ــس ،عــن لقاء
غير معلن جمع رئيس البرلمان
الليبي عقيلة صــالــح ،ورئيس
المجلس األعـلــى للدولة خالد
ال ـم ـش ــري ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،أسـفــر
ع ــن ت ـف ــاه ـم ــات ح ـ ــول ال ـم ـســار
االنتخابي .وأوضحت المصادر،
أن الـطــرفـيــن اتـفـقــا عـلــى إزاح ــة
حكومتي عبدالحميد الدبيبة
وفتحي باشاغا ،والذهاب نحو
االنتخابات في غضون عام.
وج ــرى اللقاء بــالـتــوازي مع
الـجــولــة الثانية مــن محادثات
المسار الدستوري الذي ترعاه
األمم المتحدة ،ورفض الدبيبة
السماح لباشاغا بممارسة عمله
من العاصمة طرابلس.

تدهور خطير
بصحة البشير

ذكـ ـ ــرت مـ ـص ــادر س ــودان ـي ــة،
أم ــس ،أن قــاضــي المحكمة في
قضية "قتل المتظاهرين" ،تسلم
ً
ً
تقريرا طبيا كشف عن "تدهور
خطير" للحالة الصحية للرئيس
السابق عمر حسن البشير.
وذكـ ـ ــر ال ـت ـقــريــر أن الـبـشـيــر
يعاني وضعا صحيا خطيرا،
ولديه مجموعة من األع ــراض،
مثل تغير في لون جلده ،وارتفاع
في ضغط الدم ،إلى جانب تورم
قدميه ،ما يجعله غير قادر على
الحركة .وطالبت هيئة االتهام
بإحالة البشير إلى "القومسيون
الطبي" لتبيان حقيقة وضعه
الصحي ،ولمعرفة مــا إذا كان
بإمكانه المثول أمام المحكمة.

تونس 13 :دولة
في مناورات «فونيكس»

●محادثات بين نائب وزير الدفاع السعودي وأوستن
● بن فرحان يلتقي لعمامرة ...والقمة العربية حاضرة
بالتزامن مــع زي ــارة نائب وزيــر الــدفــاع الـسـعــودي ،األمير
خالد بن سلمان ،الى العاصمة األميركية ،ذكــرت شبكة سي
إن إن اإلخـبــاريــة األميركية ،أمــس ،نقال عــن مـصــادر عــدة ،أن
الرئيس األميركي جو بايدن وولــي العهد السعودي األمير
محمد بن سلمان قد يجتمعان ألول مرة في أقرب وقت؛ ربما
الشهر المقبل .وأضاف التقرير أن مسؤولي إدارة بايدن يجرون
محادثات مع السعوديين بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل
بينما يكون بايدن في الخارج الشهر المقبل.
وفي إطار زيارته لواشنطن ،أجرى األمير خالد بن سلمان
محادثات مع وزير الدفاع األميركي لويد أوستن ،بحثا خاللها
أوجه العالقات االستراتيجية بين البلدين.
واستعرض الجانبان ،الشراكة السعودية ـ األميركية ،وأوجه
الـتـعــاون االستراتيجي فــي الـمـجــاالت الدفاعية والعسكرية
القائمة والمستقبلية.
وأع ــرب نــائــب وزي ــر الــدفــاع الـسـعــودي عــن تقدير المملكة
َ
للتعاون الوثيق بين وزارت ــي الــدفــاع فــي البلدين ،ولجهود
ُ
أوستن للدفع بها إلى آفاق أوسع ،بما يحقق مصالح البلدين
ّ
المشتركة ،ويـعــزز األم ــن والـ ِّـسـلــم على الصعيدين اإلقليمي
والدولي .وبحسب وكالة األنباء السعودية ،فقد جرى خالل

سلة أخبار

المواقف حول أبرز القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام
المشترك».
وتستضيف الجزائر القمة العربية المقبلة التي لم ُيحدد
موعدها بعد ،وتحاول دعوة سورية الى القمة ،األمر الذي ال
يزال َ
يواجه بالرفض من قبل عدة دول .واستضافت الجزائر قبل
أيام وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،الذي أشاد بما
أسماه «الموقف العربي السليم» بخوص الحرب في أوكرانيا،
قبل أن يزور كذلك سلطنة عمان.
وكــان وزيــر الخارجية السوري ،فيصل المقداد ،قال أمس
ًّ
سوريا مع معظم
األول في مقابلة تلفزيونية إن هناك تواصال
الدول العربية ،باستثناء قطر ،وإن الواليات المتحدة تحاول
عرقلة ذلك ،بالضغط على الدول التي تتواصل مع دمشق.
وشدد الوزير السوري على أن «التفتت العربي ال يخدم ال
حاضر وال مستقبل الدول العربية» ،مشيرا إلى أنه «ال يوجد
تناقض بين عالقة دمشق مــع ال ــدول العربية وعالقتها مع
ّ
وشجع المقداد كل الــدول العربية على بناء عالقات
إي ــران».
متوازنة وإيجابية مع إيران.

أ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت وزارة ا ل ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاع
التونسية ،أمــس ،بأن  13دولة
س ـ ـت ـ ـشـ ــارك ف ـ ــي الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة 17
لـلـتــدريــب الـعـسـكــري الـبـحــري
م ـت ـع ــدد األط ـ ـ ـ ــراف "فــون ـي ـكــس
ً
اكـسـبــراس" ،ال ــذي ينطلق غــدا
ويستمر حتى الرابع من يونيو
المقبل.
وتضم قائمة المشاركين 13
دولة من بينها تونس ،ومصر،
وال ـجــزائــر ،والـمـغــرب ،وليبيا،
وموريتانيا ،من شمال إفريقيا
إلــى جانب الــواليــات المتحدة
األميركية ،وإيطاليا ،وبلجيكا،
ومالطا ،وبريطانيا ،وإسبانيا،
واليونان.
ويـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب إلـ ــى
الـتـنـسـيــق لـلـتـصــدي لــأعـمــال
غ ـيــر ال ـم ـش ــروع ــة بــال ـب ـحــر من
ب ـي ـن ـه ــا اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـب ـ ـحـ ــري،
وتهريب األسلحة والمخدرات،
والحفاظ على أمن "المتوسط"
واستقراره.

13
إردوغان يتمسك بـ «فيتو الناتو» ...وغاز روسيا
ةديرجلا
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موسكو استعدت ألزمة غذائية عالمية قبل غزو كييف وتربط فك الحصار عن موانئ أوكرانيا برفع العقوبات

جندي سويدي خالل تدريبات في غوتالند

ّرسخ الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان تصميمه على
التصدي لطلب فنلندا والسويد
حلف شمال
االنضمام الى ً
األطلسي ،واصفا البلدين
بأنهما ً«وكر لإلرهابيين»،
ّ
ومجددا في الوقت نفسه
ّ
بالعالقات مع روسيا
كه
تمس
ّ ً
مشددا على أن «هذه
وغازها،
المسألة استراتيجية لنا».

أوغلو
وبـ ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــه مـ ــع ن ـظ ـيــره
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي أن ـ ـتـ ــونـ ــي ب ـل ـي ـن ـك ـيــن
ف ــي نـ ـي ــوي ــورك ،ف ــي إط ـ ــار «اآلل ـي ــة

االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة بـ ـي ــن الـ ــواليـ ــات
ّ
ال ـمــت ـحــدة وت ــرك ـي ــا» ،ص ــرح وزي ــر
الخارجية التركي مولود جاويش
أوغلو بأن أنقرة «تتفهم المخاوف
األمنية لدى السويد وفنلندا ،لكنها
ت ــؤك ــد أي ـض ــا م ـخ ــاوف ـه ــا األم ـن ـيــة
ال ـخــاصــة ال ـتــي يـجــب ال ــوف ــاء بما
يعالجها أيضا».
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
اجتماعه
التركية للصحافيين بعد
ّ
مع بلينكن« :أستطيع أن أقول إننا
ً
ً
عقدنا اجتماعا إيجابيا للغاية»،
ً
الوقت نفسه عن تفاؤله
معربا
في ّ
بشأن ّ
تقدم ملف حصول بالده على
مقاتالت أميركية من طراز .F16

أهم المطالب
من ناحيته ،يرى الكاتب التركي،
سيلكان هاكا أوغـلــو ،أنــه «أصبح
لـ ــدى تــرك ـيــا ورق ـ ــة م ـه ـمــة لـلـغــايــة
تستطيع أن تستخدمها للحصول
ع ـلــى م ـكــاســب ك ـب ـي ــرة؛ س ـ ــواء من
شركائها في الحلف األطلسي أو
من استكهولم وهلسينكي نفسها،
في ضوء امتالك أنقرة حق النقض
(الفيتو) على قبول أعضاء جدد في
الحلف ،وفقا التفاقية تأسيسه التي
تشترط موافقة جميع الــدول على
انضمام أي دولة جديدة».
ويـعـتـبــر هــاكــا أوغ ـل ــو أن ــه «فــي
حين يقول المسؤولون األتــراك إن
بالدهم ال تسعى للمساومة على
م ــا ه ــو أك ـثــر م ــن م ــواق ــف الـســويــد
وفنلندا من الملف الكردي ،فالواقع
يقول إن أنقرة ستسعى إلى تحقيق
قــائ ـمــة طــوي ـلــة م ــن ال ـم ـطــالــب من
حلفائها في «ناتو» مقابل سحب
اع ـت ــراض ـه ــا ع ـلــى ض ــم الــدول ـت ـيــن
االس ـك ـن ــدن ــاف ـي ـت ـي ــن» ،فـ ــي إش ـ ــارة
إل ــى رغ ـبــة تــركـيــا فــي ال ـع ــودة إلــى
برنامج تطوير وإنتاج الطائرات
 F35المقاتلة األميركية ،الــذي تم
استبعادها منه بعد شرائها أنظمة
الــدفــاع الـجــوي  S400مــن روسـيــا.
كـمــا تطلب تــركـيــا الـحـصــول على
مقاتالت  F16األميركية ،وتحديث
الطائرات الموجودة لديها ،وترغب
أيضا في رفع العقوبات األميركية
ال ـت ــي ت ــم فــرض ـهــا ب ـس ـبــب صفقة
صواريخ .S400
ويرى هاكا أوغلو أن «استغالل

لـ ـك ــن هـ ـ ــذا ال ـت ـع ـي ـي ــن لـ ــم ُيـ ـث ــر حـ ـم ــاس ــة فــي
ّ
الـبــاد ،ألن بــورن تبقى غير معروفة كثيرا من
الفرنسيين ،لكن ما يدل على أن الرئيس يلعب
على االنقسامات ،مسارعة المعارضة المحافظة
الــى التنديد بــامــرأة «تميل الــى الـيـســار» ،فيما
على العكس مــن جــانــب اليسار وصـفــت بأنها
«ليبرالية» جدا.
وكتبت صحيفة لوموند في افتتاحية الثالثاء
«في هذه المرحلة ،نشهد مزيجا متوازنا جدا
من الجرأة واالستمرارية ،مما يدل على حرص
الــرئ ـيــس عـلــى أن يـبـقــى مـسـيـطــرا عـلــى قــواعــد
اللعبة».
تسري تكهنات حول أسماء أعضاء الحكومة
المقبلة ،والتي يمكن الكشف عنها بحلول نهاية
األسبوع.
ب ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي يـ ـج ــري ت ـ ــداول
أسمائها تــأتــي مــن المعارضة المحافظة كما
كــانــت عليه الـحــال فــي الحكومة السابقة ،لكن

ت ــركـ ـي ــا ل ـم ـل ــف ت ــوسـ ـي ــع ال ـن ــات ــو
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـم ـطــالــب
ّ
لــن ي ـكــون أم ــرا س ـهــا ،ل ـكــن تركيا
أظـهــرت طــوال السنوات الماضية
استعدادها للمواجهة مع شركائها
الغربيين فــي كثير مــن القضايا،
بـ ـ ـ ــدء ا مـ ــن ص ـف ـق ــة  S400وح ـت ــى
عملياتها العسكرية ضــد األكــراد
في سورية والعراق».

الغذاء والموانئ
عـلــى صعيد آخ ــر ،أع ــرب نائب
وزير الخارجية الروسي ميخائيل
بوغدانوف عن سعي موسكو إلى
إق ـن ــاع أن ـق ــرة ب ــإع ــادة ف ـتــح مـجــال
ت ــرك ـي ــا ال ـ ـجـ ــوي أم ـ ـ ــام الـ ـط ــائ ــرات
الروسية التي تقل عسكريين من
سورية وإليها.

ّ
الى ذلك ،أكد «الكرملين» ،أمس،
ّ
أن روسـ ـي ــا ك ــان ــت م ـس ـت ـعــدة منذ
نهاية عــام  2021لألزمة الغذائية
التي ضربت العالم مع بداية الغزو
الروسي ألوكرانيا في فبراير .2022
ول ـف ــت م ـس ـت ـشــار «ال ـكــرم ـل ـيــن»،
ماكسيم أوريشكين ،خالل مؤتمر
للشباب في موسكو ،إلى أن «السبب
الرئيسي للجوع ال ــذي سيصيب
الـعــالــم ه ــذا ال ـعــام هــو اإلج ـ ــراءات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة غـ ـي ــر ال ـ ـمـ ــدروسـ ــة
ل ـ ـلـ ــواليـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة واالت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،مـ ـشـ ـي ـ ًـرا ب ــذل ــك إل ــى
العقوبات الغربية التي تستهدف
روس ـ ـيـ ــا ،والـ ـت ــي ق ـ ّـوض ــت قـ ــدرات
مــوس ـكــو ع ـلــى ت ـصــديــر األس ـم ــدة
والقمح.
ونقلت عنه الــوكــاالت الروسية
قوله إن الرئيس الروسي فالديمير

ّ
بوتين قد حضر البالد لتداعيات
أزمــة غذائية عالمية محتملة منذ
نـهــايــة ع ــام  ،2021أي قـبــل بــدايــة
الـغــزو الــروســي ألوكــرانـيــا فــي 24
فبراير ّ ،2022والذي نفت موسكو
أنها كانت تحضر له قبل ذلك ،في
وقت كان الخوف من نشوب نزاع
تسبب في ارتفاع بأسعار المواد
الغذائية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أوري ـ ـك ـ ـش ـ ـيـ ــن «كـ ـ ــان
فالديمير فالديميروفيتش (بوتين)
قد فهم أن هذه المسائل (الغذائية)
قد تطول روسيا .لذلك ،بدأنا منذ
نـهــايــة ال ـعــام ال ـمــاضــي بتحضير
روسـ ـي ــا ب ـش ـكــل ف ـ ّـع ــال ل ـمــواج ـهــة
الجوع في العالم».
وك ـ ــان ـ ــت روسـ ـ ـي ـ ــا ف ـ ــي حـيـنـهــا
ت ــواج ــه ارت ـف ــاع ــا بــأس ـعــار ال ـمــواد
الغذائية ،وفرضت ً
قيودا وضرائب

برنار سانانيس ،من معهد إيــاب في باريس،
ذكــر أن مــاكــرون يعتبر إجماال «أنــه أخــذ كل ما
يمكن أخذه من جانب اليمين».
مـنــذ بــدايــة رئــاسـتــه قـبــل  5س ـنــوات يـحــاول
مــاكــرون ال ــذي أعـيــد انتخابه بغالبية مريحة
في  24أبريل ( 58.55بالمئة من األص ــوات) في
مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن،
اللعب على الـتــوازنــات السياسية مــع ترسيخ
قاعدته الناخبة على أنقاض اليسار االشتراكي
الديموقراطي واليمين المعتدل.
فـقــد عـ ّـيــن فــي والي ـتــه األول ــى رئـيـ َـســي وزراء
من المعارضة اليمينية ،إدوار فيليب ،ثم جان
كــاس ـت ـي ـكــس ،واس ـت ـف ــاد ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه من
قدامى االشتراكيين مثل وزيــر الخارجية جان
إيف لودريان.
بالنسبة إلى برنارد سانانيس فهي «كانت
حركة تدمير ،أدت إلى ظهور خريطة سياسية
جــديــدة تتميز بالمثالثة» بين فـضــاء مركزي

يشغله الــرئ ـيــس م ــاك ــرون وف ـضــاء يــن لليمين
المتطرف واليسار.
وعبر دعوته الى تجاوز االنقسام بين اليسار
واليمين ،والــذي لطالما كان في صلب التاريخ
السياسي الفرنسي ،يكون قد ساهم في إضعاف
أحزاب تاريخية «الجمهوريون» من اليمين ،ورثة
حركة ديغول ،والحزب االشتراكي من اليسار.
ّ
وتعرض كل من الحزبين المذكورين لنكسة
في االنتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل.
ورغ ــم أنــه شغل منصبا وزاري ــا فــي حكومة
اشـتــراكـيــة فــي عـهــد الــرئـيــس فــرنـســوا هــوالنــد،
لم يتوقف ماكرون عن العمل منذ انتخابه عام
 2017من أجل إعادة تشكيل الخريطة السياسية
الفرنسية.
فقد أنشأ حركته الخاصة «الجمهورية الى
األم ــام» الـتــي بــات اسمها اآلن «الـنـهـضــة» ،آمال
أن تحصل مــع حلفائه الوسطيين ،كما كانت
الحال عليه ،على الغالبية المطلقة في الجمعية

ّ ُ
ّ
زلة لسان بوش عن الغزو «غير المبرر» تغضب عراقيين
أثـ ـ ـ ـ ـ ــارت زلـ ـ ــة ل ـ ـسـ ــان ل ـل ــرئ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي األسـ ـب ــق ،جـ ــورج بــوش
االبـ ـ ــن ،وصـ ــف فـيـهــا غـ ــزو ال ـع ــراق
ب ــأن ــه «وحـ ـش ــي وغ ـي ــر مـ ـب ــرر» ،في
إطــار حديثه عــن الـحــرب الروسية
ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا ،ض ـحــك ج ـم ـهــوره،
لكنها أشعلت الغضب على مواقع
التواصل في العراق والعالم العربي.
وفـ ـ ــي ع ـه ــد بـ ـ ــوش االب ـ ـ ــن ع ــام
 ،2003غ ــزت ال ــوالي ــات المتحدة
العراق ،مما ّأدى إلى سقوط نظام
ّ
حزب البعث الحاكم ،لكن الخطوة
فـتـحــت ال ـب ــاب أم ــام حـقـبــة دامـيــة
فــي تــاريــخ الـبــاد ،بلغت ذروتها
مــع ح ــرب طــائـفـيــة وص ـعــود غير
مسبوق لتنظيمات جهادية.

و بـ ـي ــن ع ــا م ــي  2003و،2011
تــاريــخ االنـسـحــاب األمـيــركــي من
الـ ـع ــراق ،ق ـتــل أك ـثــر م ــن م ـئــة ألــف
مــدنــي ،وف ــق منظمة Iraq Body
 ،Countفي حين خسر األميركيون
 4500شخص.
ّ
وخالل حفل نظم في مؤسسته
بـتـكـســاس ل ـيــل األربـ ـع ــاء ،ت ـطـ ّـرق
بوش للعملية العسكرية الروسية
ف ــي أوك ــران ـي ــا .وقـ ــال ف ــي خطابه
ً
ّ
«ق ــرار رج ــل واح ــد أن يـشــن غ ــزوا
غير مبرر على اإلطالق ووحشيّ
عـلــى ال ـعــراق  -أقـصــد أوكــران ـيــا».
ّ
وقوبلت زلة اللسان هذه بالضحك
ً
من الجمهور الــذي كــان موجودا
في الحفل.

فرنسا :نقابات عمالية تدعو
إلضراب في «الخارجية»

مناهضون لـ«طالبان»
أفغان
ً
يشكلون ائتالفا في تركيا

على ص ــادرات الـحـبــوب والــزيــوت
واألسـ ـم ــدة .وت ــاب ــع «ه ــذا يجعلنا
ق ــادري ــن ع ـلــى أن ن ـثــق بــأنـفـسـنــا»
اليوم.
الى ذلك ،ربطت موسكو ،أمس،
بين رفع الحصار الذي تفرضه على
الموانئ األوكرانية برفع العقوبات
عنها .وقــالــت إنــه سيتعين إعــادة
الـنـظــر فــي الـعـقــوبــات الـمـفــروضــة
على روسيا إذا استجابت لمناشدة
األمم المتحدة لفتح موانئ أوكرانيا
المطلة على البحر األس ــود ،حتى
يمكنها تصدير الحبوب ،بحسب
وكالة أنباء إنترفاكس.
ويوفر برنامج األغذية العالمي
مساعدات غذائية لنحو  125مليون
شـخــص فــي الـعــالــم ،ويـشـتــري 50
بالمئة من الحبوب من أوكرانيا.
(عواصم  -وكاالت)

ماكرون يعيد رسم الخريطة السياسية في فرنسا
ينكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الــذي بــدأ واليــة ثانية مــن  5سـنــوات على رسم
الـخـطــوط الـعــريـضــة لحكومته المقبلة ،وهــي
عملية حساسة في أوج إعادة تشكيل للمشهد
السياسي في البالد.
مع انتخابات تشريعية مرتقبة في يونيو،
أعـطــى الرئيس الفرنسي أول الـمــؤشــرات ،فقد
ّ
عين االثنين رئيسة للوزراء هي إليزابيت بورن؛
التي شغلت مناصب وزارية عدة مرات ،وتميل
الى اليسار لكنها تعد تكنوقراط أكثر مما هي
سياسية ،وبصفتها عضوة في الحكومة منذ 5
سنوات ،أدخلت عدة إصالحات مهمة.
وقال فيليب مورو -شيفروليه ،المتخصص
فــي اإلعـ ــام الـسـيــاســي ،إن إيـمــانــويــل مــاكــرون
«براغماتي جــدا ،وليست لديه أي مصلحة في
المجازفة ،ومع إليزابيث بورن ،يكون قد اعتمد
الخيار األقل إثارة لالنقسام وال يخرج عن نهجه
المعتاد».

سلة أخبار

ً
في حدث نادر جدا في الدوائر
الدبلوماسية الفرنسية ،دعت
العديد من النقابات إلى
إضراب في  2يونيو في وزارة
الخارجية ،من أجل التعبير عن
«عدم ارتياحها» تجاه «مجموعة
من اإلصالحات».
وهذا التحرك هو ثاني إضراب
في تاريخ الوزارة ،بعد إضراب
أول  2003المنظم من أجل
قضايا مرتبطة بالتعويضات،
كما أوضح أوليفييه دا سيلفا
رئيس االتحاد الفرنسي للعمال.
وقالت النقابات الـ ،6
باإلضافة إلى مجموعة من
 400دبلوماسي شاب ،إن
«وزارة الخارجية تختفي
شيئا فشيئا» ،مستنكرة
خصوصا اإلصالح الذي أنهى
عمل دبلوماسيين ،وقلص
النشاطات القنصلية وألغى
مناصب.

(أ ف ب)

تـمـ ّـســك الــرئـيــس الـتــركــي رجــب
طـيــب إردوغـ ـ ــان بـمــوقـفــه الــرافــض
لـمـنــح ال ـســويــد وفـنـلـنــدا عضوية
ح ـل ــف شـ ـم ــال األط ـل ـس ــي (ن ــات ــو)،
ً
مـ ـش ـ ّـددا ع ـلــى أن ال ـح ـلــف الـغــربــي
«تحالف أمـنــي ،وال يمكننا قبول
وجود إرهابيين فيه».
وف ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــاب أمـ ـ ـ ـ ـ ــام تـ ـج ـ ّـم ــع
للشباب بمناسبة «اليوم العالمي
للشباب» ،قــال إردوغـ ــان« :ال نريد
أن نــرتـكــب الـخـطــأ نـفـســه مــرتـيــن،
لذلك سنواصل سياستنا في هذا
ّ
الصدد بحزم .أكدنا لشركائنا أننا
سنقول ال لعضوية السويد وفنلندا
ف ــي ال ـن ــات ــو .وس ـن ــواص ــل طريقنا
ً
في المنوال ذات ــه» ،مـجـ ّـددا اتهامه
ل ـل ـب ـلــديــن «ب ــاح ـت ـض ــان ج ـمــاعــات
إره ــاب ـي ــة وت ـمــوي ـل ـهــا وت ــزوي ــده ــا
بــال ـســاح ،ال سيما ح ــزب العمال
ال ـك ــردس ـت ــان ــي ووح ـ ـ ــدات حـمــايــة
الشعب الكردية السورية».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :حـ ـ ـل ـ ــف األطـ ـلـ ـس ــي
تـحــالــف أم ـنــي ،وال يمكننا قبول
وجود إرهابيين فيه».
كما دان أيضا «ألمانيا وفرنسا
والـيــونــان الـتــي استقبلت أعضاء
في حركة  Fetoاإلرهابية» ،الحركة
التي يقودها الداعية فتح الله غولن
المقيم في الواليات المتحدة منذ
 ،1999والمتهم بتنظيم االنقالب
الفاشل في يوليو .2016
من ناحية أخــرى ،أكد إردوغــان
أن بــاده «ال تستطيع التخلي عن
ال ـعــاقــات مــع روس ـيــا وع ــن الـغــاز
الروسي ،حيث نتلقى  50بالمئة من
الغاز المستهلك من روسيا ،وهذه
مسألة استراتيجية لنا ،وعالقاتنا
مع موسكو استراتيجية ،ال يمكننا
رفضها أو قطعها».
كـمــا أوض ــح أن ــه ال ي ـنــوي قطع
ال ـع ــاق ــات م ــع ن ـظ ـيــريــه ال ــروس ــي
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن أو األوك ــران ــي
ف ــول ــودي ـم ـي ــر زي ـل ـي ـن ـس ـك ــي ،وأنـ ــه
يواصل انتهاج «سياسة التوازن
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة» مــع
الجانبين.

دوليات

وتـ ـ ـ ـ ــداولـ ـ ـ ـ ــت وسـ ـ ــائـ ـ ــل إعـ ـ ــام
ع ــرب ـي ــة ع ــدي ــدة م ـق ـطــع ال ـف ـيــديــو
المذكور .وعلى مواقع التواصل،
ّ
ع ـ ــل ـ ــق ص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــون وبـ ــاح ـ ـثـ ــون
ّ
مـهـتــمــون بــالـعــالــم ال ـعــربــي على
المقطع ،وقاموا بمشاركته على
حساباتهم.
واعتبر الحقوقي اللبناني عمر
نـشــابــة ،فــي ت ـغــريــدة ،أن «ج ــورج
ب ــوش قــال ـهــا بـنـفـســه ،واخـتـصــر
كل التقارير والتحقيقات والكتب
والخالصاتّ ،
وعرف بشكل واضح
طبيعة اإلدارة األمـيــركـيــة .شكرا
بوش لالختصار».
ورأى اإلعــامــي الـعــراقــي ،عمر
ً
الـجـنــابــي ،فــي تـغــريــدة أي ـضــا أن

«شـ ـب ــح غ ـ ــزو الـ ـ ـع ـ ــراق وت ــدم ـي ــره
يالحق بوش االبن ،وعقله الباطن
يفضحه عندما ّ
تفوق على لسانه
ل ـيــؤكــد األخـ ـي ــر أن م ــا جـ ــرى في
العراق أبشع بألف مرة من الذي
يجري في أوكرانيا».
ّ
وفي حين لم يعلق سياسيون
كـ ـب ــار أو س ـل ـط ــات ال ـ ـبـ ــاد عـلــى
األمر ،قابل العراقيون على موقع
فيسبوك الموقف بـمــرارة .وكتب
ّ
قصي «اآلن تبين
المستخدم حمزة
الحق من الباطل ،وأن غزو العراق
كابوس يعيش معك طول الحياة
وتشعر بعذاب الضمير».
وكـ ـت ــب عـ ـص ــام ال ــوسـ ـم ــي مــن
ج ـه ـت ــه« :صـ ــدقـ ــت اآلن ،وك ــذب ــت

الوطنية المقبلة بختام االنتخابات التشريعية
في  12و 19يونيو.
ويقول فريديريك دابي من معهد إيفوب في
باريس إن إعادة التشكيل هذه «ال تزال تتم وفقا
لكل حالة على حدة في الوقت الراهن .لم نصل
الى منطق تشكيل تحالفات ،كما يجري في دول
أوروبية أخرى».
بشكل أوسـ ــع ،أدى ه ــذا الـتـحــول السياسي
المستمر أيضا إلى تعزيز التطرف الذي سجل
خــال االنتخابات الرئاسية ،مــع الــدفــع القوي
لـلـيـمـيــن الـمـتـطــرف ( 41.45بــالـمـئــة لمصلحة
م ــاري ــن ل ــوب ــن ،وه ـ ــي ن ـت ـي ـجــة غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة)
ولليسار الراديكالي خلف جان لوك ميالنشون
( 22بالمئة) .وقد جمع ميالنشون في األسابيع
الـمــاضـيــة مختلف ت ـي ــارات الـيـســار فــي اتـحــاد
شعبي بيئي واجتماعي ،على أمل أن يصبح أول
معارض في وجه ماكرون.
(باريس  -أ ف ب)

وتكلمت بتفاهات عن العراق في
السابق» .وكتب ناهض التميمي:
«سـ ـتـ ـبـ ـق ــى جـ ــري ـ ـمـ ــة احـ ـت ــالـ ـك ــم
للعراق وتــدمـيــره كابوسا يــؤرق

ألمانيا ّ
تجرد شرودر
من بعض امتيازاته

ذكرت مصادر داخل لجنة
الموازنة في البرلمان األلماني،
أمس ،أن اللجنة قررت تجريد
المستشار السابق غيرهارد
شرودر من بعض امتيازاته،
بسبب عالقاته مع روسيا.
وبموجب القرار ،سيتم إغالق
ً
مكتب شرورد ( 78عاما) في
البرلمان.
جاء ذلك بناء على طلب تقدمت
به أحزاب االئتالف الحاكم،
وقد حظي الطلب بموافقة
أغلبية أعضاء اللجنة ،وتضمن
أيضا أن يتولى الموظفون
المتبقون لدى شرودر مهام
أخرى.
وفي وقت سابق أوصى
البرلمان األوروبي بفرض
عقوبات على المستشار
السابق ،الذي تجمعه عالقات
عمل واسعة مع روسيا
وصداقة مع فالديمير بوتين.

لندنً :عدم تغريم جونسون
مجددا بسبب «بارتي غيت»

بوش خالل اتصال مع رئيس أوكرانيا قبل أيام
مـضــاجـعـكــم وي ــؤن ــب ضـمــائــركــم
الميتة يا مجرمين».
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــزو األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
البريطاني للعراق في  20مارس

في خطوة هي األولى من
نوعها منذ عودة الحركة
ّ
ّ
المتطرفة إلى السلطةُ ،يشكل
عدد من السياسيين األفغان
البارزين ائتالفا في المنفى في
العاصمة التركية أنقرة ،لبحث
مستقبل بالدهم.
ويستضيف أمير الحرب
األوزبكي ،نائب الرئيس
األفغاني السابق ،عبدالرشيد
دوستم ،االجتماع بمنزله في
أنقرة ،ومن المتوقع أن يستمر
عدة أيام.
ويحضر االجتماع الزعيم
«الجهادي» عبدالرسول
سياف ،وحاكم إقليم البلخ
سابقا عطا نور ،وزعيم قومية
الهزارة محمد محقق ،ورئيس
البرلمان األفغاني السابق
مير رحمن رحماني ،وعشرات
آخرون من الساسة البارزين.
ّ
وشكل الساسة المنفيون
ائتالفا تحت اسم «المجلس
األعلى للمقاومة إلنقاذ
ً
أفغانستان» ،وفقا ألحد
المشاركين في االجتماع
والذي طلب عدم الكشف عن
هويته.

 ،2003ب ـع ــد اتـ ـه ــام ــات لـنـظــام
ّ
صدام حسين بامتالكه «أسلحة
ّ
دمـ ــار ش ــام ــل» ،ل ــم ي ـتــم الـعـثــور
عليها قط.

لن يتم تغريم رئيس الوزراء
البريطاني ،بوريس جونسون،
من جديد ،بسبب خرقه للوائح
مكافحة تفشي «كورونا» ،بعد
أن انتهت شرطة لندن من
تحقيقاتها المتعلقة بإقامة
حفالت مخالفة للقواعد في
«داونينغ ستريت» أثناء فترة
فرض اإلغالق ،وما بات يعرف
بـ«بارتي غيت».

ةديرجلا
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رياضة

ً
األندية تختار اليوم مجلس إدارة جديدا التحاد الكرة
تزكية الشاهين بعد بيان انسحاب الحساوي والكاظمي من سباق الرئاسة
احمد حامد

تختار الجمعية العمومية التحاد
ً
كرة القدم "األندية" مجلس إدارة جديدا
لــدورة تستمر  4سنوات ،وذلــك خالل
الجمعية العمومية غير العادية المقرر
أن تلتئم مـســاء ال ـيــوم عـنــد السابعة
م ـس ــاء بـمـقــر االتـ ـح ــاد ف ــي الـعــديـلـيــة،
بـحـضــور ممثلي االت ـحــاديــن الــدولــي
واآلسيوي.
وح ـس ـمــت ال ـس ــاع ــات األخـ ـي ــرة من
م ـســاء أم ــس مـنـصــب رئ ـيــس االت ـحــاد
ً
خلفا للشيخ أحمد اليوسف بتزكية
مرشح "برقان" عبدالله الشاهين ،بعد
إعالن مرشح "العربي" جمال الكاظمي،
ومرشح "القادسية" فــواز الحساوي،
في بيان انسحابهما من االنتخابات،

«اإلدارية» تنظر طعن البطالن
حددت المحكمة اإلدارية  25المقبل للبت في قرار وقف انتخابات
اتحاد الكرة ،وبطالن الدعوة إلقامة االنتخابات لمخالفة ذلك للنظام
األساسي ،حسب مقدمي الطعون فواز الحساوي ،مرشح القادسية
للرئاسة ،ونظيره جمال الكاظمي مرشح العربي للمنصب نفسه.

فــي ظــاهــرة غير معتادة فــي الصراع
على مقعد الرئاسة.
وعـ ـ ـل ـ ــى مـ ـنـ ـص ــب ن ـ ــائ ـ ــب ال ــرئـ ـي ــس
ي ـت ـســابــق ك ــل م ــن ه ــاي ــف الــدي ـحــانــي
م ــرش ــح نـ ــادي ال ـن ـصــر ،وأح ـم ــد عقلة
م ــرش ــح ن ـ ــادي الـ ـجـ ـه ــراء ،إلـ ــى جــانــب
مرشح القادسية عبدالحميد الشطي.
وف ــي ال ـع ـضــويــة ضـمـنــت مــرشـحــة
المعقد النسائي فاطمة حيات موقعها
وســط غياب مرشحات اخــريــات لهذا
الـمـقـعــد اإلل ــزام ــي ،فــي حـيــن يتنافس
بقية المرشحين منصور باشا ،وجمال
العتيبي ،وعبد العزيز السمحان ،وفهد
الـهـمــان ،وحسين الـخـضــري ،وسالم
سعدون ،على ثالثة مقاعد.

تنافس شرس
ً
وع ـ ـ ـط ـ ـ ـفـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى سـ ـ ـب ـ ــاق مـ ـع ــرك ــة
الرئاسة التي كانت على االبــواب قبل
االنـسـحــاب ،ب ــدأت حملة االنتخابات
حــامـيــة الــوطـيــس اعــامـيــا فـقــط ،غير
أنها كانت محسومة على أرض الواقع
بعد أن أعلنت كــل األنــديــة باستثناء
القادسية موقفها وتمسكها بوجود

مرشح برقان عبدالله الشاهين لرئاسة
االتـحــاد ،حيث حصل على تزكية 13
ً
ناديا في تشاورية جمعت  14ناديا،
في حين حصل مرشح العربي جمال
الكاظمي على تزكية ناديه فقط.
وزاد تــأيـيــد األنــديــة إل ــى  14نــاديــا
لكل من أحمد عقلة ،وهايف الديحاني،
الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن عـ ـل ــى م ـن ـص ــب ن ــائ ـب ــي
الرئيس ،وفي صراع عضوية مجلس
اإلدارة ن ــال م ـن ـصــور ب ــاش ــا ،وج ـمــال
العتيبي ،وعبدالعزيز السمحان ،تأييد
ً
 11ناديا.

رفض طعون
وكانت لجنة االستئناف االنتخابية
رفـ ـض ــت ك ــل ال ـط ـع ــون ال ـم ـق ــدم ــة ضــد
مــرشــح الــرئــاســة الـشــاهـيــن ،ومــرشــح
نائب الرئيس أحمد عقلة ،ولــم يعلن
أي م ـ ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـط ـ ـعـ ــون اتـ ـخ ــاذ
إجراءات جديدة أو التصعيد في اتجاه
المحكمة الرياضية ،أو محكمة كاس
الــدول ـيــة ،إال أن ه ــذه ال ـخ ـيــارات تبدو
قائمة حتى بعد إقامة االنتخابات.

بيان انسحاب الحساوي والكاظمي
"بسم الله الرحمن الرحيم
ً
عدم خوضنا االنتخابات التزاما
بالمبادئ الرياضية
ً
أوال  :ن ـت ــو ج ــه ب ــا ل ـش ـك ــر لـجـمـيــع
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي وال ـم ـه ـت ـم ـي ــن
بالرياضة الكويتية بصفة خاصة
ف ـل ـك ــم ج ـم ـي ـع ــا الـ ـشـ ـك ــر والـ ـع ــرف ــان
والتقدير.
ثانيا :لم نتخذ قرارنا بالترشح
النتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم
الكويتي إال بهدف واحــد هو عودة
كرة القدم الكويتية إلى سابق عهدها
وإعادة أمجادها وتصحيح مسارها
وعودة علم الكويت في كافة المحافل
الدولية مرة أخرى.
وكـ ـ ـن ـ ــا ن ـ ــأم ـ ــل فـ ـ ــي خـ ـ ـ ــوض هـ ــذه
االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل ظـ ـ ـ ــروف
د يـ ـ ـم ـ ــو ق ـ ــرا طـ ـ ـي ـ ــة دون ت ـ ــد خ ـ ــل م ــن
األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص الـ ـمـ ـسـ ـيـ ـط ــري ــن ع ـلــى
الرياضة الكويتية والمتسببين في

تكريس حالة االحتقان وسط الشارع
الرياضي الكويتي والمحركين لهذا
المناخ الرياضي المشحون بالتوتر
وال ـ ـصـ ــراعـ ــات والـ ـتـ ـكـ ـت ــات وح ـشــد
ال ـت ـح ــال ـف ــات مـ ــن أج ـ ــل مـصــالـحـهــم
الشخصية دون تفكير في مصلحة
الكرة الكويتية.
ومـ ــا ش ــاه ــدن ــاه وال ـت ـم ـس ـنــاه من
ح ـم ــاس ال ــري ــاض ـي ـي ــن والـمـهـتـمـيــن
بـ ــالـ ــريـ ــاضـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة وال ـ ــدع ـ ــم
وال ـت ـش ـج ـي ــع م ــن خ ـ ــال تــواص ـل ـهــم
الذي آمن بفكرتنا ومشروعنا الذي
يـ ـه ــدف إل ـ ــى االرتـ ـ ـق ـ ــاء بـ ـك ــرة ال ـق ــدم
الـكــويـتـيــة ،واسـتـجــابــة لـلـعــديــد من
أصـ ــوات الـمــواطـنـيــن والــريــاضـيـيــن
الذين قبلوا بهذا التحدي من أجل
تصحيح الـمـســار ،إال أن مــا جعلنا
نقرر عــدم خــوض تلك االنتخابات،
هو استمرار الوضع السيئ وتدخل
األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص الـ ـمـ ـسـ ـيـ ـط ــري ــن ع ـلــى

الرياضة الكويتية ،بداية من إقــرار
الئ ـحــة ال ـن ـظــام األس ــاس ــي لــاتـحــاد
الكويتي لـكــرة الـقــدم رغــم مــا حوته
من مخالفات وعيوب ،ثم سعيهم إلى
تحويل العملية االنتخابية إلى قرار
تعيين مرشحين ،كل هذه المؤشرات
كانت تشير إلى نية مبيتة لتسميم
العملية برمتها وإفسادها وتفريغها
مـ ـ ــن مـ ـضـ ـم ــونـ ـه ــا الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي
المفترض ،واليوم نعلن قرارنا بأننا
لن نخوض هذا السباق االنتخابي،
وسوف نقوم بسحب أوراق ترشحنا
فــي سـيــاق استنفد كــل أغــراضــه من
وجهة نظرنا قبل أن يبدأ.
ً
فشكرا لمن ساندنا وقت ترشحنا
ً
وشكرا لمن وقف مع كلمة الحق في
هذا الشأن ،ونتمني للرياضة والكرة
الكويتية دوام التوفيق.
فواز مبارك الحساوي
جمال شاكر الكاظمي".

ً
جولة جديدة للعربي والكويت غدا بالكأس اآلسيوية األزرق األولمبي يغادر اليوم إلى أذربيجان
•

عبدالرحمن فوزان

يلتقي فريقا العربي والـكــويــت لكرة القدم،
غــدا ،مــع شباب الخليل الفلسطيني ،والسيب
العماني على الترتيب ،ضمن الجولة الثانية
من منافسات كأس االتحاد اآلسيوي.
ويتصدر ظـفــار العماني المجموعة الثانية
بفوزه على شباب الخليل بثالثة أهداف دون رد،
بفارق األهداف عن العربي ،وأيضا يتواجد الكويت
في وصافة المجموعة األولى برصيد نقطة واحدة،
فيما تؤول صدارة المجموعة للسيب العماني.
وي ـ ـعـ ــول الـ ـع ــرب ــي ع ـل ــى م ــواجـ ـه ــة ال ـخ ـل ـيــل،
لالقتراب كثيرا من حجز بطاقة التأهل ،السيما
أن المتصدر ظفار تنتظره مواجهة من العيار
الثقيل أمام الرفاع البحريني.
وكـ ــان األخ ـض ــر اس ـت ـهــل م ـنــاف ـســات الـجــولــة
األولـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـفـ ــوز صـ ـع ــب عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب الـ ــرفـ ــاع
ال ـب ـح ــري ـن ــي ب ـث ــاث ــة أهـ ـ ـ ــداف ل ـه ــدف ـي ــن ،ضـمــن
م ـبــاريــات الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ،وال ـتــي شهدت
أيضا فــوز ظفار العماني على شباب الخليل
الفلسطيني بثالثة أ ه ــداف دون رد ،ليخطف
صدارة المجموعة.

بداية متواضعة
وفــي عـمــان يــدخــل الـكــويــت مــواجـهــة السيب
راف ـع ــا ش ـع ــار الـ ـف ــوز ،لــاب ـت ـعــاد ع ــن حـســابــات

جانب من مباراة العربي والرفاع وفرحة الالعبين بالفوز
الجولة األخيرة في مواجهته مع جبلة السوري،
ويدرك الكويت أن أي نتيجة غير الفوز قد تضع
األبيض خــارج حسابات التأهل ،كما يــدرك أن
المهمة لــن تـكــون سهلة أم ــام أصـحــاب األرض
فريق السيب.
ولــم يكن ظهور األبـيــض مطمئنا فــي الجولة
األول ــى أم ــام األن ـصــار الـلـبـنــانــي ،عـلــى الــرغــم من
البداية القوية في الشوط األول ،وتسجيل هدف
التقدم عن طريق طه الخنيسي.

وعاب الكويت في مواجهة األنصار عشوائية
األداء ،وع ــدم انـسـجــام عـنــاصــر التوليفة التي
اعتمد عليها ا لـمــدرب محمد عبدالله ،كما أن
المبالغة في الدفاع للحفاظ على هدف التقدم
منح الفريق اللبناني الفرصة لتهديد مرمى
الـكــويــت وال ـح ــارس ض ــاري العتيبي ،وه ــو ما
أسفر عن هدف الفوز.

ي ـغــادر منتخبنا األولـمـبــي لـكــرة الـقــدم
ظهر اليوم إلى أذربيجان للدخول هناك في
ً
معسكر مغلق حتى  28الجاري ،استعدادا
ل ـخــوض غ ـمــار مـنــافـســات ك ــأس آس ـيــا في
أوزبـكـسـتــان حيث سـيــواجــه فــي األول من
يونيو المقبل المنتخب األسترالي ضمن
منافسات المجموعة األولى.
وي ـ ـضـ ــم وف ـ ـ ــد األزرق بـ ــرئـ ــاسـ ــة م ــدي ــر
ً
المنتخب مـشــاري فيحان  20العـبــا ،على
أن يلحق بهم في باكو العناصر المختارة
من العربي والسالمية ،وكاظمة ،والكويت،
ليصل العدد النهائي لقائمة األولمبي
ً
خالل المعسكر إلى  30العبا ،على أن
يختار الجهاز الفني بقيادة البرازيلي
ً
ك ــام ـب ــوس  26العـ ـب ــا ل ـخ ــوض غـمــار
المنافسات اآلسيوية.
وب ــدوره ،قــال الفيحان إن
الـجـهــود قــائـمــة للوصول
إل ـ ـ ــى أف ـ ـضـ ــل اسـ ـتـ ـع ــداد
وسط الظروف الصعبة
ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
كــأس آسيا ،في إشــارة
لحالة النقص الكبيرة
التي تعانيها صفوف
األزرق.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت صـ ـف ــوف

ال ـم ـن ـت ـخــب شـ ـه ــدت اع ـ ـ ـتـ ـ ــذارات بــالـجـمـلــة
لـ ـط ــال ال ـق ـي ـس ــي ،وعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـب ـح ــر،
وي ــوس ــف ال ــرشـ ـي ــدي ،وس ـل ـم ــان ال ـب ــوص،
بــداعــي االرتـبــاطــات الــدراسـيــة ،كما يفتقد
األزرق األولمبي العبين مهمين أمثال عيد
الرشيدي ،ومبارك الفنيني ،وإبراهيم كميل،
ومحمد الهويدي ،ومهدي دشتي ،وراشد
ال ــدوس ــري ،وحـمــد ال ـقــاف ،لــوجــودهــم مع
المنتخب األول ،والرغبة في االعتماد عليهم
ف ــي الـتـصـفـيــات ال ـمــؤه ـلــة لـكــأس
آسيا .2023
وبين الفيحان أن برنامج
ً
إعداد األزرق لن يشهد تغييرا
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة حيث
تستمر تدريباته بشكل خالل
المعسكر التدريبي هناك وحتى
الـ ـ ــ 28م ــن نـفــس ال ـش ـهــر ،عـلــى أن
يتخلل المعسكر مباراة وديــة مع
منتخب أذربـيـجــان  26الـجــاري،
وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ل ـ ــم ي ـت ـح ــدد
موعدها مع أحد فرق المقدمة في
دولة المعسكر.

مشاري فيحان

رئاسة «عربي الطائرة»
بين الشبيب وآل خليفة

عبدالهادي الشبيب

تجرى غــدا انتخابات مجلس
إدارة االت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــرب ــي ل ـل ـكــرة
الطائرة في دورته الجديدة 2022
  ،2025خــال اجتماع الجمعيةالـعـمــومـيــة لــات ـحــاد ،الـتــي تضم
 18عضوا يحق لهم التصويت،
والمقرر إقامتها في المنامة.
ويتنافس على منصب رئيس
االتـ ـح ــاد م ــرش ـح ــان ه ـمــا رئـيــس
االتـحــاد الكويتي للكرة الطائرة
د .عبدالهادي الشبيب ،ورئيس
االتحاد العربي الحالي البحريني
الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

ختام الرماية والسباحة
وانطالق «الطائرة» اليوم
في منافسات دورة األلعاب الخليجية الثالثة
ُ َ
في حين تختتم ،الـيــوم ،منافسات
الرماية والسباحة ،في دورة األلعاب
الخليجية الثالثة المقامة في الكويت
بــرعــايــة صــاحــب الـسـمــو أمـيــر الـبــاد،
س ـي ـك ــون ال ـج ـم ـه ــور ع ـل ــى م ــوع ــد مــع
ان ـ ـطـ ــاق م ـن ــاف ـس ــات ال ـ ـكـ ــرة ال ـط ــائ ــرة
للرجال.
وسـتـكــون اآلم ــال كـبـيــرة فــي حصد
ال ـمــزيــد م ــن ال ـم ـيــدال ـيــات الـمـلــونــة في
ً
الرماية والسباحة ،عطفا على وجود
ع ـنــاصــر م ـم ـيــزة وقـ ـ ــادرة ع ـلــى إث ـبــات
جدارتها ،والتفوق على منافسيها من
األشقاء الخليجيين.
فـفــي الــرمــايــة ،ي ـســدل ال ـس ـتــار على
المنافسات بمسابقات البندقية 10م
فـ ـ ــرق ،والـ ـمـ ـس ــدس س ــري ــع 25م ف ــرق،
والسكيت فردي وفرق.
وتعول الكويت على رماة "السكيت"
عبدالله الطرقي الرشيدي ،ومنصور
ال ــرش ـي ــدي ،وع ـبــدال ـعــزيــز ال ـس ـعــد في
حصد الميداليات ،سواء في منافسات
الفردي أو الفرق.

ختام منافسات السباحة
وتختتم منافسات السباحة مساء
الـيــوم بــإقــامــة أربـعــة سـبــاقــات تنطلق
الساعة الخامسة على مجمع احواض
ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر ال ـم ـح ـمــد ب ـن ــادي
الـنـصــر ،وه ــي  100مـتــر حــرة،
و 200م ـتــر صـ ــدر ،و200
م ـتــر ظ ـه ــر ،و 400متر
حرة.

ويـ ـسـ ـع ــى سـ ـب ــاح ــو ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــى
مـ ــواص ـ ـلـ ــة ه ـي ـم ـن ـت ـه ــم عـ ـل ــى ص ـ ـ ــدارة
الترتيب ،وحصد المزيد من الميداليات
ع ـبــر ال ـس ـبــاح ول ـي ــد ال ـع ـب ــدال ــرزاق في
س ـبــاق  100ح ــرة ،وس ـعــود الـشـمــروخ
في  200متر صدر ،والذي من المتوقع
أن يــواجــه منافسة قــويــة مــن القطري
عبدالعزيز العبيدلي على الميدالية
الذهبية ،في حين تبقى الفرصة متاحة
أم ــام سـبــاح منتخبنا راش ــد الطرموم
لخطف ميدالية في السباق الختامي
لـ  400متر حرة.

«أزرق الطائرة» يبدأ أمام اإلمارات
وت ـن ـط ـلــق الـ ـي ــوم ،م ـنــاف ـســات ال ـكــرة
الـ ـط ــائ ــرة ض ـم ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدورة ،ب ـم ـشــاركــة
مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
والبحرين وقطر واالمارات وعمان.
وتستمر منافسات اللعبة حتى 26
الجاري بنظام الدوري من دور واحد،
وت ـقــام ال ـم ـبــاريــات عـلــى صــالــة اتـحــاد
ال ـكــرة ال ـطــائــرة بمجمع الـشـيــخ سعد
العبدالله للصاالت المغلقة.
وي ـل ـعــب ف ــي ال ـج ــول ــة االف ـت ـتــاح ـيــة،
اليوم ،السعودية والبحرين في الثالثة
ً
عصرا ،يليها في الخامسة لقاء عمان
وقـطــر ،على أن تختتم المباريات في
السابعة مساء بمواجهة تجمع منتخب
الكويت مع شقيقه االماراتي.

«أزرق السلة» لحسم الصدارة
يسعى منتخب الكويت الوطني

الفائزات بالمراكز الثالثة األولى في منافسات الدراجات
لكرة السلة للرجال إلى حسم صدارة
الدور التمهيدي للمسابقة ،عندما
يـلـتـقــي شـقـيـقــه اإلم ــارات ــي الـســاعــة
الـثــامـنــة مــن مـســاء ال ـي ــوم ،بمجمع
صـ ـ ــاالت ال ـش ـي ــخ س ـع ــد ال ـع ـبــدال ـلــه
(صالة رقم .)1
ً
وتقام مباراة أخرى اليوم أيضا
تـجـمــع ب ـيــن ق ـطــر وال ـس ـعــوديــة في
ً
الخامسة عصرا.
ويـخـتـتــم ال ـ ــدور الـتـمـهـيــدي غــدا
بإقامة مباراتين ،على الصالة ذاتها،
حيث تلعب البحرين مع السعودية
في الخامسة عصرا ،واالمــارات مع
قطر في الثامنة مساء.
و يـ ـ ـ ـ ـ ــر تـ ـ ـ ـ ـ ــا ح " ا أل ز ر ق " خ ـ ـ ــا ل
ال ـج ــول ــة ال ـخ ــام ـس ــة واالخ ـ ـيـ ــرة مــن
الـ ـ ــدور ال ـت ـم ـه ـيــدي ب ـح ـســب ج ــدول
المنافسات.
وكان منتخب الكويت ضمن التأهل
للدور نصف النهائي عقب فوزه على
السعودية  ،56-80في مباراة شهدت

تألقا الفتا من العبي "األزرق".
وقدم اتحاد السلة مكافآت مالية
لالعبين عقب تحقيق الفوز الثالث
على التوالي وضمان التأهل.
وفي مباراة أخرى ،فاز المنتخب
البحريني على قطر .77-90
وب ــذل ــك اح ـت ــل "األزرق" صـ ــدارة
الترتيب برصيد  6نـقــاط ،متقدما
على البحرين واالمــارات ( 4نقاط)،
في حين يأتي المنتخبان القطري
وال ـس ـع ــودي ف ــي ال ـمــركــزيــن الــرابــع
والخامس األخير برصيد نقطتين
لكل منهما.

«فضية» للدراجات
توج منتخبنا الوطني للدراجات
ل ـل ـس ـيــدات بــال ـم ـيــدال ـيــة الـفـضـيــة في
س ـ ـبـ ــاق "ال ـ ـف ـ ــرق ض ـ ــد ال ـ ـسـ ــاعـ ــة" فــي
ال ـي ــوم األول لـلـمـســابـقــة لـمـســافــة 20
كـلــم ،ال ــذي انطلق صـبــاح أمــس على
جسر جابر ،في حين حصد منتخب

اإلمارات الميدالية الذهبية ،والبحرين
الميدالية البرونزية.

«أزرق الصاالت» ينجح في االختبار
«السعودي»
تقام ،اليوم ،منافسات الجولة الثالثة
من مسابقة كرة قدم الصاالت للرجال،
حيث يلتقي منتخبا البحرين وعمان
في الساعة السابعة مساء ،واالمــارات
مع السعودية في التاسعة والنصف،
وذلــك في مجمع صــاالت الشيخ سعد
ال ـع ـبــدال ـلــه (ص ــال ــة رقـ ــم  .)2وي ــرت ــاح
منتخب الكويت في هذه الجولة.
ً
وك ــان "أزرق ال ـص ــاالت" حـقــق ف ــوزا
ً
ثمينا على حساب نظيره السعودي
 2-3ضمن الحولة الثانية ،بعد مباراة
مميزة من جانب العبي "األزرق" الذي
أح ــرز أه ــداف ــه كــل مــن صــالــح الـفــاضــل
وعبدالرحمن الوادي وأحمد الفارسي.
كـ ـم ــا ت ـغ ـل ــب م ـن ـت ـخ ــب عـ ـم ــان عـلــى
االمارات .1-2

ور فـ ـ ـ ــع "األزرق" ر ص ـ ـيـ ــده ا لـ ـ ــى 6
ً
نـقــاط فــي ص ــدارة الـتــرتـيــب ،متقدما
على السعودية وعمان ولكل منهما
 3نـ ـق ــاط ،ف ــي ح ـيــن ي ـح ـتــل مـنـتـخـبــا
البحرين واالمــارات المركزين الرابع
والخامس من دون رصيد.
وفــي الجولة الثانية من منافسات
كرة الصاالت للسيدات ،خسر منتخب
الـكــويــت مــن السعودية  ،2-1فــي حين
تفوقت البحرين على االمارات .1-4
وأنهت قطر مسابقات ألعاب القوى
للرجال ،التي اختتمت ،أمس األول ،في
ّ
صدارة الترتيب ،وحلت البحرين ثانية
والسعودية ثالثة ،بينما جاءت الكويت
راب ـعــة وع ـمــان خــامـســة أم ــام االم ــارات
السادسة واألخيرة.
وف ـ ـ ــي ق ـ ـ ــوى ال ـ ـس ـ ـي ـ ــدات ،تـ ـص ــدرت
ّ
البحرين الترتيب ،وحلت الكويت ثانية،
وعمان ثالثة ،واإلمــارات رابعة ،وقطر
خامسة ،والسعودية سادسة.

ةديرجلا
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إينتراخت يقهر رينجرز
ويتوج بـ «يوروبا ليغ»
ُ
توج اينتراخت فرانكفورت
األلماني بلقب الدوري األوروبي
لكرة القدم ،بفوزه على
رينجرز اإلسكتلندي بركالت
الترجيح ،وذلك في النهائي
الذي احتضنه ملعب «رامون
سانشيس بيسخوان» أمس
األول في مدينة إشبيلية
اإلسبانية.

ً
ابتسم الـلــون األبـيــض مـجــددا
إلينتراخت فرانكفورت األلماني
ب ـعــد أن تـ ـ ّـوج أم ــس األول بلقبه
ً
األوروبـ ـ ـ ــي األول م ـنــذ  42ع ــام ــا،
عـنــدمــا ظـفــر ب ــال ــدوري األوروب ــي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم "يـ ــوروبـ ــا ل ـي ــغ" بعد
فـ ـ ـ ــوزه عـ ـل ــى غ ــاسـ ـك ــو ري ـن ـج ــرز
االسكتلندي  4-5بركالت الترجيح
( 1-1بعد التمديد) ،فــي النهائي
ال ـ ــذي أق ـي ــم ع ـلــى م ـل ـعــب "رام ـ ــون
سانشيس بيسخوان" في مدينة
إشبيلية اإلسبانية.
ً
وب ـع ــد م ــوس ــم مـخـيــب مـحـلـيــا
أنـهــاه فــي الـمــركــز ال ـحــادي عشر،
سيمنح ه ــذا الـلـقــب فــرانـكـفــورت
ً
ً
مـقـعــدا مـبــاشــرا فــي دوري أبطال
أوروبا الموسم المقبل.
وسـبــق لـفــرانـكـفــورت أن أحــرز
ال ـل ـق ــب ع ـ ــام  1980ب ـ ـفـ ــوزه عـلــى
مواطنه بوروسيا مونشنغالدباخ
 3-4في مجموع المباراتين.
من جهة أخــرى ،حــرم رينجرز
ـان ب ـع ــد األول
م ــن ل ـق ــب قـ ـ ــاري ثـ ـ ـ ٍ
والـ ــوح ـ ـيـ ــد فـ ــي ك ـ ــأس ال ـ ـكـ ــؤوس
األوروبية عام .1972
وأنهى فريق المدرب النمساوي

سلة أخبار
فابينيو :ريال مدريد
يمتلك شيئًا مختلفًا

أول ـي ـف ــر غــاس ـنــر ال ـم ـســاب ـقــة من
دون هزيمة ،وأصبح ثالث فريق
ف ـق ــط ي ـح ـق ــق ذل ـ ــك فـ ــي ال ـب ـطــولــة
بـ ـع ــد ت ـش ـل ـس ــي االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ع ــام
 2019-2018وفـيــاريــال اإلسباني
.2021-2020

بداية متوازنة للفريقين
أم ـ ــام ج ـم ــاه ـي ــر غـ ـفـ ـي ــرة ،ج ــاء
الـ ـش ــوط األول م ــن ن ـص ـف ـي ــن ،إذ
سيطر الفريق األلماني على القسم
األول ،بينما كان رينجرز األفضل
في القسم الثاني.
وك ــان الـتـهــديــد األول لأللمان
عـبــر الـســويـســري دجـيـبــريــل سو
الذي سدد كرة من خارج المنطقة
استقرت سهلة بين يدي الحارس
آالن ماكغريغور (.)12
وكــانــت إح ــدى أخ ـطــر الـفــرص
لـ ـ "ال ـن ـس ــور" بـتـســديــدة ألنـسـغــار
كناوف من داخل المنطقة بيسراه
تـ ـص ــدى ل ـه ــا الـ ـ ـح ـ ــارس ب ـب ــراع ــة
ّ
وحولها الى ركنية (.)20
ً
وهـ ـ ـ ـ ــدد ف ـ ــرانـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــورت ب ـ ــاك ـ ــرا
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ب ـت ـســديــدة

جانب من مراسم تتويج إينتراخت فرانكفورت
للدنماركي ييسبير يندستورم
مـ ــن م ـ ـشـ ــارف ال ـم ـن ـط ـق ــة ارت ـ ــدت
مــن الفينلندي غلين كــامــارا الى
ركنية (.)50
واف ـت ـت ــح ري ـن ـج ــرز الـتـسـجـيــل
بمساعدة من الخصم عندما مرر
سو كــرة رأسية خلفية إلعادتها
الى فريقه ،إال أن المدافع البرازيلي
توتا انزلق ليخطف أريبو الكرة
ويتسلل الى داخل المنطقة ويضع
الـكــرة زاحـفــة فــي الشباك مسجال

ه ــدف ــه األول ف ــي  15مـ ـب ــاراة فــي
البطولة هذا الموسم (.)57
وكاد "النسور" أن يعادلوا بعد
أن افتكوا الكرة من رينجرز ورفع
القائد سيباستيان رودي الكرة
فـ ــوق ال ـمــداف ـع ـيــن الـ ــى ال ـيــابــانــي
داي ـت ـش ــي كـ ــامـ ــادا ال ـ ــذي تــابـعـهــا
ساقطة "لوب" فوق الحارس لكنها
سـقـطــت ع ـلــى ال ـج ـهــة الـعـلـيــا من
الشباك (.)67
وع ـ ـ ــادل بـ ـ ّ
ـوريـ ــه ل ـفــران ـك ـفــورت

بعد أن توغل بين مدافعين أمام
المرمى ليتابع عرضية منخفضة
عــن الجهة اليسرى مــن الصربي
ً
فيليب كوستيتش ( ،)69مسجال
ه ــدف ــه ال ــراب ــع ف ــي ال ـب ـطــولــة هــذا
الموسم ،بعد اثنين هامين ضد
برشلونة ووست هام.
ول ـ ــم ت ـش ـهــد ن ـه ــاي ــة الـ ـمـ ـب ــاراة
ً
فرصا تذكر ليحتكم الفريقان الى
التمديد الذي غابت عنه األهداف
ايضا.

وف ــي رك ــات الـتــرجـيــح ،سجل
لرينجرز تافيرنيير ،وا لـبــد يــان
األي ـ ــرلـ ـ ـن ـ ــدي الـ ـشـ ـم ــال ــي سـتـفـيــن
ديفيس والكندي سكوت أرفيلد
وروف ــي ،وأه ــدر الـبــديــل الــويـلــزي
آرون رام ـ ـس ـ ــي العـ ـ ــب أرس ـ ـنـ ــال
السابق ،بينما سجل لفرانكفورت
الـ ـب ــدي ــان ك ــري ـس ـت ـف ــور لـيـنـتــس
واالسـتــرالــي أيــديــن هروستيتش
وكامادا وكوسيتش وبوريه.

سيميوني يستعيد
خدمات ليمار

فان برونكورتس :نشعر بخيبة أمل كبيرة غالسنر :أنا فخور بالعبي فريقي
ق ــال الـنـمـســاوي أولـيـفــر غــاسـنــر ،مــدرب
آينتراخت فرانكفورت األلماني ،مساء أمس
األول ،عـقــب ف ــوزه ب ــرك ــات الـتــرجـيــح على
ريـنـجــرز األسـكـتـلـنــدي ،فــي نهائي ال ــدوري
األوروبـ ـ ـ ــي ،إن "الـ ـ ــروح ال ـم ـع ـنــويــة" لفريقه
تطورت على مدار الموسم.
وأض ـ ــاف غــاس ـنــر" :أنـ ــا ف ـخ ــور بــاعـبــي
فــريـقــي .لـقــد أظـهــرنــا ذل ــك ه ــذا الـمــوســم في
الــدوري األوروبــي ،وهــذه المباراة كانت ما
توقعناه .أهــم شــيء هو أننا أردنــا التحكم
في الوتيرة وكان األمر كذلك".
وشدد على أنه "خالل األسابيع األخيرة

قال مدرب جالسكو رينجرز االسكتلندي ،الهولندي جيوفاني فان
برونكورتس ،أمس األول ،إن خسارة نهائي الدوري األوروبي أمام
أينتراخت فرانكفورت األلماني ،تمثل "خيبة أمل كبيرة".
وأضاف فان برونكورتس "إذا لعبت نهائيا في أوروبا وخسرته،
فسيؤلمك ذلك كثيرا".
وأعــرب عن أسفه ،ألن المباراة آلــت إلــى "ركــات الترجيح ،وهي
لعبة حظ" ،مشيرا إلى أن "األمور لم تمض على ما يرام" مع فريقه.
وذكر الالعب السابق في نادي برشلونة أنه ال يمكن "توجيه اللوم
لالعبين؛ ألنهم قدموا كل شيء في مباراة كانت متكافئة للغاية...
عندما تخسر يؤلمك هذا كثيرا".

تدرب العبوه على الكثير من ضربات الجزاء،
وأن األم ــور س ــارت على مــا ي ــرام" ،متابعا:
"الموسم كــان صعبا ،لكن الالعبين كانوا
يتطورون ويؤمنون بما قيل لهم .وقد أدى
ذلك إلى النجاح".
ي ـش ــار إلـ ــى أن غــاس ـنــر ه ــو أول م ــدرب
ن ـم ـســاوي ي ـفــوز بـلـقــب أوروب ـ ــي كـبـيــر بعد
إرنـســت هابيل الــذي فــاز عــام  1983بكأس
أوروبا ،اللقب السابق لدوري أبطال أوروبا،
مع فريق ألماني آخر هو هامبورغ.
(إفي)

توخل يطالب باالستعداد لعملية «إعادة بناء» غاريث بيل يعود لمنتخب ويلز
يتوقع المدرب األلماني لنادي تشلسي
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي تـ ــومـ ــاس ت ــوخ ــل أن فــري ـقــه
سيواجه فـتــرة "إع ــادة بـنــاء" بعد عملية
البيع المرتقبة للنادي.
وك ــان تـشـلـســي أك ــد ف ــي  7ال ـج ــاري أن
كــونـســورتـيــوم يـقــوده تــود بــوهـلــي ،أحد
مــال ـكــي نـ ــادي ل ــوس أنـجـلـيــس دودجـ ــرز
األم ـي ــرك ــي ل ـل ـب ـي ـس ـبــول ،فـ ــاز ف ــي مـعــركــة
شراء النادي اللندني بصفقة تبلغ 4.25
مليارات جنيه إسترليني ( 5.2مليارات
دوالر).
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي رومـ ـ ـ ـ ــان
ابراموفيتش طــرح الـنــادي للبيع مطلع

مارس ،قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها
عليه الحكومة البريطانية ،على خلفية
الغزو الروسي ألوكرانيا.
وكانت هناك مخاوف حيال مستقبل
تشلسي فــي حــال عــدم إنـجــاز البيع قبل
انتهاء مدة الترخيص في  31مايو ،إذ إنه
بموجب شروط الترخيص لم يكن النادي
األزرق قادرا على التوقيع مع العبين جدد
أو تجديد عقود العبيه.
وسيخسر تشلسي خــدمــات األلماني
أنتونيو روديـغــر لمصلحة ريــال مدريد
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،وال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك ـ ــي أن ـ ــدري ـ ــاس
كريستنسن إلى برشلونة ،في انتقاالت

مودريتش :أتمنى االستمرار
بقميص الملكي سنوات
أكــد النجم الـكــرواتــي لــوكــا مــودريـتــش ،العــب وســط ري ــال مدريد
اإلسباني ،أمس األول ،أنه يتمنى االستمرار "لسنوات أخرى" بقميص
الفريق الملكي ،وإنـهــاء مـشــواره معه ،مشيرا إلــى أن ارتــداء قميص
الميرينغي "هو أفضل ما يمكن أن يحدث له".
وقال مودريتش ،خالل مراسم تكريمه من جريدة ماركا اإلسبانية
اليومية" ،أتمنى االستمرار لسنوات أخــرى ،وإنـهــاء مسيرتي هنا.
الجميع أظـهــر حـبــه لــي فــي كــل م ـبــاراة ،فــي كل
األماكن ،وهو أمر مذهل .ولهذا أحاول دائما
تقديم أفضل ما لــدي عندما ارتــدي قميص
ريال مدريد".
وأضاف صاحب الـ 36عاما" :ريال مدريد
يـمـثــل كــل ش ــيء بــالـنـسـبــة ل ــي ،هــو بمنزلة
بيتي .أشعر بسعادة كبيرة هنا .األمور كانت
رائعة منذ اللحظة األولــى .أشعر وكأني
جــزء مــن هــذا الـكـيــان ،وأن ــا مــدريــدي،
وهـ ـ ـ ـ ــذا سـ ـيـ ـبـ ـق ــى لـ ـ ــأبـ ـ ــد .أت ـم ـن ــى
االستمرار لسنوات أخرى ،وإنهاء
مسيرتي في ريال مدريد".

مجانية نهاية الموسم الحالي ،وال يقين
حيال إمكانية إيجاد بديلين.
ويحتل فريق توخل المركز الثالث في
الــدوري اإلنكليزي الممتاز ،وضمن تأهله
لـ ــدوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا ،قـبــل م ـبــاراتــه قبل
األخيرة هذا الموسم على أرضه أمام ليستر
سـيـتــي ،لـكـنــه يـتــأخــر ب ـفــارق  19نـقـطــة عن
ليفربول صاحب المركز الثاني ،و 20نقطة
خلف مانشستر سيتي المتصدر.
وقال توخل ،في مؤتمر صحافي عشية
مواجهة ليستر" ،تسألون دائما عما إذا كان
لدينا تأخير في استقطاب العبين ووضع
خطط ،بالطبع ،هناك تأخير كبير".

ب ـ ـ ــات غ ـ ــاري ـ ــث بـ ـي ــل ج ــاه ــزا
لـقـيــادة حـلــم منتخب ويـلــز في
التأهل لكأس العالم لكرة القدم
للمرة األولى منذ  64عاما.
وانضم بيل إلى القائمة التي
تضم  27العبا ،التي كشف عنها
روبرت بيج مدرب منتخب ويلز
أمس ،استعدادا لمالقاة الفائز
م ــن اسـكـتـلـنــدا وأوك ــرانـ ـي ــا ،في
كارديف يوم الخامس من يونيو
ال ـم ـق ـبــل ف ــي ال ـم ـل ـحــق ال ـفــاصــل
المؤهلة لمونديال قطر.
كـمــا ي ـخــوض منتخب ويلز

يأمل ريال مدريد ،المتوج بلقب الدوري
اإلسباني للمرة الخامسة والثالثين في
تــاريـخــه ،أن يستعد لـمــواجـهــة ليفربول
اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ــي ن ـه ــائ ــي دوري األب ـط ــال
بــأف ـضــل طــري ـقــة ،وذلـ ــك م ــن خ ــال ال ـفــوز
على ضيفه ريال بيتيس اليوم في مرحلة
ختامية هامشية بالنسبة للكبار.
وحـســم ري ــال مــدريــد لقب ال ــدوري في
الـمــرحـلــة الــرابـعــة والـثــاثـيــن عـقــب فــوزه
الكاسح على إسبانيول -4صفر ،مما جعل
مـبــاريــاتــه المتبقية هــامـشـيــة وم ــن دون
حافز ،فخسر واحــدة أمــام جــاره أتلتيكو
صـفــر 1-وت ـعــادل فــي أخ ــرى فــي المرحلة
الماضية مــع ق ــادش  ،1-1فيما فــاز على
ليفانتي -6صفر.
واآلن وف ـ ــي ظ ـ ـهـ ــوره ال ـخ ـت ــام ــي بـيــن
جـ ـم ــاهـ ـي ــره قـ ـب ــل الـ ـسـ ـف ــر ال ـ ـ ــى ب ــاري ــس
لمواجهة ليفربول في  28الجاري ،يأمل
فريق المدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي

استعاد األرجنتيني دييغو
سيميوني ،مدرب أتلتيكو
مدريد ،خدمات توماس ليمار،
الذي انضم أمس األول للعمل مع
املجموعة بعد شهر من الراحة
بسبب إصابة عضلية ،مما يفتح
الباب أمام إمكانية مشاركته
األحد املقبل في مواجهة ريال
سوسيداد ،باملباراة األخيرة هذا
املوسم في الدوري اإلسباني ،في
حني غاب عن املران كل من جواو
فيليكس وسيم فرساليكو.
وأصبح ليمار جاهزا كما أظهر
في تدريبات أمس األول ،حيث
تدرب بنفس وتيرة باقي زمالئه
بعد أن غاب عن آخر خمس
مباريات لفريقه بسبب إصابة
عضلية تعرض لها يوم  17أبريل
في الشوط األول من املباراة التي
خاضها أمام إسبانيول على
ملعب (واندا متروبوليتانو).
وفي نفس اليوم ،عانى جواو
فيليكس أيضًا إصابة عضلية،
وال يزال يعمل على تجاوزها،
على الرغم من أنه بالفعل في
املرحلة النهائية ،لكنه يمثل شكًا
بالنسبة للمباراة املرتقبة ضد
ريال سوسيداد ،كما هو الحال
مع سايم فرساليكو ،الذي يعاني
إصابة تعرض لها قبل أسبوع
أمام إلتشي ،مما تسبب في غيابه
بالفعل عن املباراة األخيرة ضد
إشبيلية.
(إفي)

شميت يتولى تدريب
بنفيكا
أعلن نادي بنفيكا البرتغالي
لكرة القدم ،أمس األول ،تعيني
األملاني روجر شميت ليكون
مديرا فنيا له.
ووقع شميت ( 55عاما) عقدا
مع الفريق البرتغالي حتى
عام  ،2024بعد أن رحل عن
فريق أيندهوفن ،الذي قاده
للفوز بكأس هولندا في املوسم
املنصرم.
وسبق لشميت أن تولى
تدريب باير ليفركوزن األملاني
بني عامي  2014و ،2017كما
عمل في النمسا والصني قبل
االنتقال إلى تدريب أيندهوفن
عام .2020
(د ب أ)

دييغو ألونسو :نرغب أن
نكون أبطال العالم
غرين نجم ووريرز في محاولة امام داالس

الريال يستعد لليفربول بمواجهة بيتيس

ماريانو دياز وأسينسيو نجما ريال مدريد

منافسات دوري األمم األوروبي
ال ـش ـهــر ال ـم ـق ـبــل ،ح ـيــث يــواجــه
هولندا ذهــابــا وإيــابــا ،ويخرج
ل ـم ــاق ــاة ب ــول ـن ــدا ويـسـتـضـيــف
بلجيكا على ملعبه.
ولـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـشـ ـ ــارك ب ـ ـيـ ــل إال فــي
مباراتين فقط كبديل مع فريقه
ريال مدريد منذ تسجيله هدفي
ال ـفــوز لــويـلــز أم ــام النمسا 2-1
ف ــي الـمـلـحــق ال ـفــاصــل الـمــؤهــل
ل ـ ـل ـ ـمـ ــونـ ــديـ ــال فـ ـ ــي  24مـ ـ ــارس
الماضي.
وغاب بيل عن آخر  5مباريات

لريال مدريد بسبب مشكلة في
الظهر.
وعــاد بيل لتدريبات النادي
الملكي ،ويستعد للمشاركة مع
فريقه أمام ليفربول اإلنكليزي
في نهائي دوري أبطال أوروبا
في  28الجاري.

غولدن ستايت يتقدم على داالس
أحبط غولدن ستايت ووريــرز ضيفه السلوفيني
لوكا دونتشيتش نجم داالس مافريكس فنجح حامل
اللقب ســت م ــرات بتحقيق الـفــوز  ،87-112فــي أولــى
مباريات الدور النهائي للمنطقة الغربية في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين "أن بي ايه" ،أمس األول.
وبعد ثالثة أيام من قيادته داالس إلى تدمير أفضل
فريق في الموسم المنتظم فينيكس صنز ،أخفق النجم
السلوفيني الشاب في زعزعة دفاعات غولدن ستايت
التواق الستعادة أمجاد العقد الماضي.
ً
وخالفا لكرات أمطر بها داالس سلة فينيكس في
أريزونا األحد الماضي ،اكتفى دونتشيتش بتسجيل
 6من  18محاولة على ملعب تشايس سنتر في سان
فرانسيسكو.
وأنهى دونتشيتش المباراة كأفضل مسجل لدى
ال ـخــاســر م ــع  20نـقـطــة و 7م ـتــاب ـعــات ،في
ح ـيــن تـ ــوزع الــرص ـيــد الـتـسـجـيـلــي لــدى
غــولــدن سـتــايــت عـلــى ك ــوري ( 21نقطة
و 12متابعة) ،والكندي أندرو ويغينز (19
نقطة) والبديل ج ــوردان بــول ( 19نقطة)،
فيما سجل أربعة العبين آخرين  10نقاط
أو أكثر.

قال البرازيلي فابينيو ،العب
وسط ليفربول ،إن ريال مدريد
يمتلك شيئا مختلفا في دوري
أبطال أوروبا.
وصرح فابينيو ،في مقابلة مع
"إفي" ،وصحيفة آس اإلسبانية،
عن مشوار ريال مدريد في
النسخة الحالية من دوري
األبطال حتى التأهل للنهائي
ملواجهة ليفربول في  28الجاري
بباريس" ،لقد تابعت ريال
مدريد ،وتحديدا في املباريات
الثالث األخيرة ،ألنه لم يكن يلعب
في نفس أيامنا".
وأضاف" :انه فريق معتاد
على هذه املسابقة .يبدو أنه
صحيح ما يقولونه عن ريال
مدريد بأنه يمتلك هذا الشيء
املختلف في دوري األبطال .ريال
مدريد فاز بشكل متشابه في
آخر  3مباريات .سجل هدفني
أو أكثر في فترة زمنية قصيرة
جدا .يستحق خوض النهائي.
قدم عاما جيدا جدا .سنرى ما
سيحدث يوم  ،28أتمنى أن نفوز".

أن يستعد بــأ فـضــل طــر يـقــة لالستحقاق
القاري من خالل الفوز على ضيفه القوي
ريــال بيتيس الــذي فقد ب ــدوره األمــل في
الـتــأهــل للمسابقة الـقــاريــة األم حتى في
حال فــوزه على النادي الملكي وخسارة
جاره إشبيلية األحد أمام ضيفه أتلتيك
بلباو ،وذلك بسبب أفضلية المواجهتين
المباشرتين لمصلحة فريق المدرب خولن
لوبيتيغي.
وفي ظل تصدره ترتيب هدافي الدوري
ً
برصيد  27هــدفــا وبـفــارق تسعة أهــداف
عن مهاجم سلتا فيغو ياغو أسباس ،من
المرجح أن يخلد المهاجم الفرنسي كريم
بنزيمة الــى الــراحــة فــي م ـبــاراة الجمعة،
ع ـل ــى غـ ـ ــرار ال ـع ــدي ــد م ــن نـ ـج ــوم ال ـفــريــق
ً
تجنبا ألي إصابة قد تحرمهم من خوض
االستحقاق القاري.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

10:00

ريال مدريد  -بستيس

beINSPORTS HD1

10:00

فايكانو  -ليفانتي

beINSPORTS

9:45

تورينو  -روما

Seria A YouTube

مباريات الغد
الدوري اإليطالي
6:15

جنوى  -بولونيا

Seria A YouTube

9:45

أتاالنتا  -امبولي

Seria A YouTube

9:45

فيورنتينا  -يوفنتوس

Seria A YouTube

9:45

التسيو  -فيرونا

Seria A YouTube

الدوري اإلسباني
6:30

فالنسيا – سيلتا فيغو

beINSPORTS HD1

قال املدير الفني ملنتخب
أوروغواي لكرة القدم ،دييغو
ألونسو ،إن الفريق يسعى
للتتويج بلقب كأس العالم
 2022في قطر ،مؤكدًا "نرغب أن
نكون أبطال العالم .ولكن علينا
أن نركز فيما يمكننا فعله...
هذا هو األهم".
وأضاف ألونسو ،خالل مؤتمر
صحافي أمس األول" ،لدينا
الكثير من الحماس ونؤمن
بقدراتنا وطاملا نشارك في
املونديال فسنرغب في الفوز
به .ما يشغل بالي اآلن هو
التدرب حتى نحقق هذا
الهدف".
ومن املقرر أن تشارك أوروغواي
في املونديال ،الذي يقام في
الفترة من  21نوفمبر وحتى
 18ديسمبر ،ضمن املجموعة
الثامنة بجانب البرتغال وغانا
وكوريا الجنوبية.
وقبل املونديال سيخوض
املنتخب عدة مباريات ودية
يستهلها في يونيو املقبل
أمام املكسيك في الثاني من
الشهر ثم مع الواليات املتحدة
بعدها بثالثة أيام ،فيما يواجه
جامايكا  11يونيو.
(إفي)
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

نقطة

درايش

شر البلدية
ما يضحك...

الدولة عاطلة

فهد البسام

إن كان هناك ما يستحق الحل والتعليق فهو المجلس
البلدي ،مع تسريح الجهاز التنفيذي واإلداري للبلدية،
ف ـه ــذه ال ـمــؤس ـســة ال ـم ـه ـمــة وال ـم ـن ـس ـيــة ب ـن ـفــس الــوقــت
ً
ً
ً
ليست إال ديناصورا مترهال وفاسدا يجثم على صدر
الكويت ويعوق حركتها وتطورها ،وما أغلب القضايا
والـمـشـكــات الـمــزمـنــة الـتــي يـعــانــي منها ال ـمــواطــن إال
وللبلدية ال ــدور األهــم فــي حدوثها أو استمرارها في
أفضل األحوال ،ففسادها وتخلفها ظاهر بالشوارع ،من
قبح أشكال المباني والبيوت والعمارات ومخالفاتها
واإلعالنات المزروعة أكثر من األشجار ،وال يحتاج األمر
ٍّ
وتحر أو فتح الملفات لمعرفة الخلل ،فعوراتها
لبحث
مكشوفة للجميع وفي كل وقت ،فإذا كان الطبيب تخفي
المقابر أخطاءه فإن الشوارع تكشف سوآت البلدية بكل
ٍّ
وضوح وتجل.
أعمال البلدية واختصاصاتها تمس الحياة اليومية
للمواطن ،ومجلسها البلدي الذي ستجري انتخاباته
ً
ً
غــدا -لمن ال يعلم -أكثر تأثيرا على حياة المواطن من
مـجـلــس األم ـ ــة ،وال أسـتـبـعــد أن الـكـثـيــريــن م ــن أعـضــاء
مجلس األمة على مر التاريخ السياسي كانوا يريدون
ً
فعليا التمتع بصالحيات المجلس البلدي لكنهم دخلوا
المجلس التشريعي لـســوء التقدير و قـلــة المعرفة أو
ً
بحثا عن النجومية ،فمجلس األمة يناقش العموميات
والمجردات النظرية ،صحيح أنه يصدر قوانين عامة
لكنها ليست بالضرورة تمس كل الناس ،وأما النقاشات
فلن تؤثر ما دامت ستنتهي بالمضبطة مع شتيمة من
هنا وتهديد من هناك ،بينما البلدية كل أعمالها تمس
أغلب الناس وتؤثر على حياتهم وتفسدها في غالب
األح ـيــان ،فيزيد السخط ويكثر الـتــذمــر حتى تتحول
المسألة مع الوقت إلى موضوع سياسي يناقشه مجلس
ً
األمة الحقا وال يستطيع حله.
فعلى سبيل المثال ،تغيير صغير في نسب البناء
َ
بالمناطق السكنية لم ُيعط حقه من الدراسة والبحث
بعمق من جميع الجوانب سواء الفنية أو االجتماعية أو
حتى السياسية ،فقرار مثل هذا يفترض أن يكون أكبر
من أن تتخذه البلدية أو مجلسها منفردين ،أدى بالنهاية
لما نراه ونعانيه اليوم من زيادة على أحمال الكهرباء
والماء والبنية التحتية والمجاري وازدحــام الشوارع
وكثرة قضايا اإليجارات في المحاكم واالرتفاع الجنوني
ألسعار المنازل ،كما ّ
غير من طبيعة األسرة والمجتمع
الكويتي بصفة عامة ،فتحول الناس من أسر طبيعية
تعيش في بيوت واسعة إلى مؤجرين يعيشون في شقق
صغيرة داخل مناطق كان يفترض أنها نموذجية ،وهم
في أثناء كل ذلك ينتظرون منزل العمر الذي سترخصه
لهم البلدية بعد أن تتوفر األراضــي السكنية بمباركة
ً
الـبـلــديــة أي ـضــا ومخططها الـهـيـكـلــي ،فـتـعـقــدت األزم ــة
اإلسكانية أكثر وأكثر لتضغط على المواطن وميزانيته
وتزيد من أزمــاتــه وقلقه وسخطه ،ومطلوب بعد ذلك
إيجاد الحلول من الحكومة والمجلس التشريعي بسبب
سوء تقدير البلدية المحترمة من البداية.
البلدية هــي وجــه أجـهــزة الــدولــة الفضولية القبيح
الذي يضع لمسته المزعجة على حياة الفرد في الكويت
ً
ويتدخل في كل شيء منذ الميالد حتى الوفاة ،حرفيا
ً
ً
ال مجازا ،بدء ا من إصدار تراخيص بناء المستشفيات
ً
مرورا بتراخيص البيوت والعمارات واألعمال التجارية
ً
والمطاعم وجمع القمامة وصوال لإلشراف على المقابر
ورحـلــة الـ ــوداع ،ومــا بين ذلــك الـحـيــاة بكل تفاصيلها
وإزعاجها الــذي تتسبب بأغلبه لنا البلدية وال تهون
وزارة الشؤون ،فإذا كانت البلدية "ريا" فإن الشؤون هي
"سكينة" ،والداخلية هي "عبدالعال" الحامي الرسمي
للشقيقتين ،و م ــا نـحــن إال ضـحــا يــا نبحث عــن مهرب
منهم قدر اإلمكان.

صورة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ــب شـ ـ ـ ـ ـ ــا غـ ـ ـ ـ ـ ــره فـ ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ـ ــل وزاره
وغـ ـ ـ ــارقـ ـ ـ ــه "ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئ ـ ــات" ف ـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـيـ ــل الـ ـض ــري ــر
ال وكـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ٍـل تـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــه اخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاره
ال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـر ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ال ن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ئ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــر
ٍّ
ب ـ ـ ـ ــس كـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ــذ "الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ــي" ْب ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــاره
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـدر م ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ــوم ف ـ ـ ـ ــي اسـ ـ ـ ـ ـ ــم األم ـ ـ ـيـ ـ ــر
ومـ ـ ـ ـ ـ ــا ِ
ب ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــه ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلن ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــاره
لـ ـ ـلـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــب وزوج بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت أ خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ــوز ي ـ ـ ـ ــر
ا ل ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــل وا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف وال يـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاره
وحـ ـ ــال ـ ـ ـنـ ـ ــا كـ ــال ـ ـس ـ ـقـ ــف ي ـ ـش ـ ـكـ ــي مـ ـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــريـ ــر
وال عـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــره صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ـ ـ ـ ــي " عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــم اإلداره"
ّ
ه ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــراغ ال ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ــل كـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـس ـ ـيـ ــر
والـ ـ ـمـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــه ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــال لـ ـ ـ ــو ط ـ ـ ـ ـ ــال ان ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــاره
عـ ـ ـن ـ ــده ـ ــم عـ ـ ـ ـ ـ ــادي األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ...م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو خ ـ ـط ـ ـيـ ــر!!

حوار كيميائي

االستدامة أو الطوفان!
ه ــذا لـيــس ك ــام ــي ،لـكـنـهــا أح ــادي ــث الـخـبــراء
والمتخصصين الذين يصرخون في منتديات
الـســاســة والـمــؤتـمــرات الـتــي يحضرها رؤس ــاء
الحكومات والشركات والجمعيات "أوقفوا هذا
االستنزاف الذي يطال الكوكب"!.
ُ
جهود حثيثة تحاول جاهدة الحد من ظاهرة
التغير المناخي الذي إن زادت به حرارة الكوكب
درجـ ــة واحـ ــدة الخـتـفــى خـمــس غـلــة ال ـعــالــم من
البذور والبقوليات! ولو تم ترشيد ثلث الغذاء
الــذي ُيهدر في مكبات النفايات الختفى جوع
مليار إنسان على سطح األرض!
تشرفت بتلقي دعــوة كريمة مــن بعثة األمــم
المتحدة فــي الـكــويــت ،للمشاركة خــال يوليو
ً
المقبل في أهم مؤتمر رفيع المستوى ،تحضيرا
الجتماع الجمعية العامة في سبتمبر القادم،
بهدف تضافر الجهود ،وحث جميع المعنيين
بصناعة القرار على وقف التراجع في مؤشرات
ً
التنمية ،خـصــوصــا بعد جائحة "كــوفـيــد ،"١٩

د .حمد محمد المطر
وأن مجمل ما تم تحقيقه خالل العقد ُ
المنصرم
ٌ
كثير من تقدمه نتيجة التداعيات التي
تهاوى
طرأت.
نعم لسنا على الجادة التي تقودنا النتشال
واق ـع ـنــا م ــن إش ـك ــاالت ــه ،ون ـح ـتــاج إل ــى تـضــافــر
وت ـكــامــل أوس ــع وأك ـب ــر وأعـ ـم ــق ...حـتــى ال يــرث
أحفادنا مجتمعات متهالكة نتيجة سوء األداء
في اإلدارة ،وعــدم الرشد في الحكم واستنزاف
ال ـ ـمـ ــوارد دون ح ـك ـمــة ،واإلن ـ ـهـ ــاك بــال ـصــراعــات
وخطاب الكراهية.
وفي الوقت الذي تقرع منابر األمم المتحدة
فيه أجراس اإلنذار في خضم ما يشهده العالم
من تحوالت ،نجد هناك العديد من المبادرات
التي يتم تبنيها لمواجهة هذه االستحقاقات،
ول ـعــل أب ــرزه ــا ع ـلــى صـعـيــد الـمـنـطـقــة م ـشــروع
"الشرق األوسط األخضر" ،الذي أطلقه صاحب
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ولي عهد
المملكة العربية السعودية ،حين ّ
وجــه سموه

إل ــى زراعـ ــة  50مـلـيــار ش ـجــرة حـتــى ع ــام ،٢٠٣٠
وشارك سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
ضمن قيادات المنطقة ،إلعالن المضي فيها مع
إصالح  200مليون هكتار من األراضي للزراعة،
وخفض  %60من االنبعاثات الكربونية نتيجة
إنتاج النفط والغاز.
يقول الداعي إلى قمة المبادرة في افتتاحها:
"اليوم ندشن الحقبة الخضراء الجديدة للمنطقة،
ً
ً
نقودها ونقطف ثمارها سويا ،إيمانا منا بأن
آث ــار الـتـغـ ّـيــر الـمـنــاخــي ال تقتصر عـلــى البيئة
الطبيعية فـقــط ،بــل تشمل االقـتـصــاد واألم ــن"،
ً
هــذه القمة في المنطقة كانت تأسيسا لمنهج
"دبلوماسية المناخ" ،وتعزيز اإلرادة السياسية
التي تتطلب إحــداث تغيير جذري عبر تشكيل
أول تحالف لمكافحة التغير المناخي في الشرق
األوسـ ــط ،وتــوفـيــر منصة تجمع بـيــن المعرفة
ورأس المال ،وتعزيز االستثمار ،ونقل المعرفة
لمواجهة التحديات المشتركة.

يختزن المستقبل األخضر للشرق األوســط
إمكانات هائلة للتنويع االقتصادي ،وخلق فرص
العمل ،واستثمارات القطاع الخاص ،وتسميه
بـعــض أدب ـي ــات الـتـنـمـيــة بــاالقـتـصــاد األخ ـضــر،
ً
وم ـبــدأ كــوكــب األرض أوال ،لــذلــك مــن المتوقع
ً
أن تمنح المبادرة فرصا واعــدة تتجاوز مجال
البيئة فقط ،وهي تستجيب ألهمية عكس مسار
التغير المناخي نحو "الحياد الكربوني" ،بمعنى
أن تتعادل االنبعاثات الضارة من الصناعة في
مقابل ما يتم إنتاجه من أوكسجين في العالم
ً
عام  ،2050خصوصا أن تداعيات ارتفاع درجات
الحرارة تؤثر بالفعل على جودة الحياة والفرص
في المنطقة وحماية الكوكب ،وضمان مستقبل
مشرق لألجيال القادمة.
« »Catalystمادة حفازة:
تنمية مـسـتــدامــة  +اسـتـجــابــة ج ــادة = رفــاه
وجودة حياة

ً
رندة ...في ظاهرها أنثى وبباطنها ذكر احترقا في زفافهما طلبا للشهرة
اكتشف أطباء في السعودية أن
"رندة" ليست أنثى ،بعد  20عاما
مــن حـيــاتـهــا ،وأن لــديـهــا أعـضــاء
جنسية ذكورية.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت قـ ـ ـن ـ ــاة "اإلخ ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــة"
ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــي ت ـقــريــرهــا ال ــذي
نـ ـقـ ـلـ ـت ــه ال ـ ـ ـحـ ـ ــرة نـ ـ ـ ــت ،إن س ـبــب
االك ـت ـش ــاف ال ـم ـتــأخــر ك ــان "خـطــأ
طبيا عـنــد ال ـ ــوالدة" ،مـشـيــرة إلــى
أن "الـهــويــة مــا زال ــت بــاســم رنــدة،
بالرغم من طلب التغيير إلى رائد".

وم ـ ـ ــع وج ـ ـ ـ ــود ت ـ ـشـ ــوهـ ــات فــي
المناطق التناسلية أثناء الوالدة،
التي تمت في مستشفى حكومي
بالرياض ،لم يكتشف األطباء أن
رندة شبيلي ذكر ،وليست أنثى.
وعـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا لـ ـ ـ ــم ي ـ ـظ ـ ـهـ ــر ع ـل ــى
رنـ ــدة ع ــام ــات ال ـب ـلــوغ األن ـثــويــة
مـ ـث ــل ق ــريـ ـن ــاتـ ـه ــا ،راج ـ ـعـ ــت أح ــد
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،ال ـ ـ ــذي اك ـت ـشــف
أع ـضــاء تناسلية ذك ــوري ــة داخــل
البطن.

وق ــال الــوالــد ،ويــدعــى عبدالله
شـبـيـلــي" ،أت ــواص ــل م ــع ال ـشــؤون
الصحية ،أكثر من  6أشهر ،وحتى
اآلن لم يجدوا الملف وال األطباء
المسؤولين عن الــوالدة ،يقولون
إنهم سافروا أو ماتوا".
وتـ ـشـ ـي ــر الـ ـضـ ـحـ ـي ــة إل ـ ـ ــى أن ــه
مــن الـمـفـتــرض أن ت ـجــرى عملية
ج ـ ــراح ـ ـي ـ ــة إلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء
التناسلية وأخرى تجميلية.

تـحــول ه ــوس مستخدمي
مواقع التواصل االجتماعي
إلى اإلقدام على أفعال غريبة
وخ ـ ـط ـ ـيـ ــرة ،ل ـج ـل ــب األن ـ ـظـ ــار
وت ـ ـصـ ــدر الـ ـمـ ـش ــاه ــدات عـلــى
المنصات االجتماعية.
و نـ ـ ـش ـ ــرت ش ـب ـك ــة "أي بــي
سي" نيوز ،فيديو نقله موقع
ً
روسيا اليوم ،أمس ،آثار جدال
ً
واس ـ ـعـ ــا ل ـعــروس ـيــن ق ـ ــررا أن
يـضــرمــا ال ـنــار فــي نفسيهما

ِّ
ُ
«المسيل» حوطت قبل قرن ونصف
حفرة
ً
ُ
وأصبحت مشربا للدواب ثم ردمت
ُ
تعد حفرة المسيل من الحفر الكبيرة والمشهورة
ً
في تاريخ الكويت ،نظرا لموقعها المتميز بين المرقاب
ً
ووس ـ ــط ال ـك ــوي ــت ،ونـ ـظ ــرا لـ ــورودهـ ــا ف ــي ال ـع ــدي ــد من
ً
الروايات والوثائق القديمة .وتحديدا تقع هذه الحفرة
ً
ً
غربا من مسجد المطران (العتيقي) ،وجنوبا من شارع
ً
ً
أحمد الجابر ،وشرقا وشماال من فريج الفضالة.
ً
ال أعلم يقينا متى ُحفرت هذه الحفرة ،وال أعلم َمن
بدأ حفرها ،ألن الروايات المتوافرة في مصادر التاريخ
ً
الكويتي لم تذكر شيئا عن ذلك .ويبدو لي أن التسمية
وقعت لوصف شكل الموقع ،إذ إن كلمة "المسيل" تعني
المكان المرتفع الذي تسيل منه مياه األمطار بغزارة،
وتتوجه بعده باتجاه منخفض .لذلك ،فإن التسمية قد
تكون سابقة لوقت تعمير هذا الموقع ،مما يعني أن
بداية الحفرة كانت في منتصف القرن التاسع عشر أو
ً
قريبا من ذلك ،باعتبار أن التعمير في ذلك الموقع بدأ
ً
قبل عام  1900ميالدي بقليل استنادا إلى تاريخ بناء
المساجد في ذلك الجزء من مدينة الكويت القديمة.
ُ
وقد أطلق على الفريج الذي تقع فيه الحفرة نفس
االس ــم (فــريــج الـمـسـيــل) ،لـشـهــرة ال ـح ـفــرة بـيــن أهــالــي
ً
الكويت قديما.
مــن الوثائق التي ورد فيها اســم "المسيل" وثيقة
ألســرة الخالد الكريمة ،وردت في كتاب "الهدامة في
وثائق الخالد" من إصدارات مركز البحوث والدراسات
الكويتية .هذه الوثيقة كتبها المرحوم مهلهل بن حمد
الخالد ،وأرسلها إلى والده ،الذي كان حينها بالبصرة
فــي رمـضــان 1353ه ـ ـ الـمــوافــق شهر ديسمبر 1934م،
وفيها وصف الدمار الشديد الذي تعرضت له الكويت
نتيجة هطول أمطار غزيرة أسفرت عن تدمير مئات

عـ ـن ــد إنـ ـ ـه ـ ــاء حـ ـف ــل ال ـ ــزف ـ ــاف،
وحقق مقطع الفيديو أكثر من
 15مليون مشاهدة.
وي ـظ ـه ــر ال ـ ــزوج ـ ــان وه ـمــا
يـقـفــان إل ــى جــانــب بعضهما
بكل ثـقــة ،متشابكي األي ــدي،
قبل أن يشعل أحدهما زهور
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروس ،وتـ ـنـ ـتـ ـق ــل ال ـ ـنـ ــار
ً
تلقائيا إلــى فستانها وبدلة
العريس.
وركـ ـ ــض الـ ـع ــروس ــان أم ــام

ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف ،الـ ــذيـ ــن ارت ـف ـع ــت
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات تـ ـ ـشـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــم
وتصفيقهم ،ومن ثم انحنيا،
وتم إطفاء النار التي اشتدت
في اللحظات األخيرة.

ً
التلوث يقتل  9ماليين شخص سنويا
أفادت دراسة جديدة بأن التلوث بجميع أنواعه يتسبب في 9
ماليين حالة وفاة سنويا بالعالم ،مع ارتفاع حصيلة الوفيات
بسبب تلوث الهواء من عوادم السيارات والصناعة بنسبة 55
في المئة منذ عام .2000
وبـحـســب ال ــدراس ــة ،ال ـتــي ن ـشــرت ف ــي مـجـلــة "The Lancet
 ،"Planetary Healthونقلها موقع روسيا اليوم ،أمس ،يقابل
ه ــذه ال ــزي ــادة ع ــدد أق ــل مــن الــوف ـيــات الـنــاتـجــة عــن الـتـلــوث من
المواقد الداخلية البدائية والمياه الملوثة بالنفايات البشرية
والحيوانية.

وفيات
باقر أسد عبدالباقي أسد الله
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مواعيد الصالة
ً
حفرة المسيل في لقطة تعود إلى  150عاما

البيوت الطينية القديمة .في هذه الوثيقة يقول مهلهل
الخالد" :أما المسيل فهو تقريب ستين بيت تواست،
حتى أهلها ما يعرفون الحدود".
وورد في كتاب موسوعة الكويت المختصرة للكاتب
حمد السعيدان ،أن حفرة ُالمسيل "تتجمع فيها مياه
السيل ،وهي حفرة واسعة أخذ طينها وترابها لغرض
بناء المنازل ،وبقيت حفرة تتجمع فيها مياه األمطار
من الشوارع والمنازل ،ويتخذ ذلك الماء لغرض البناء
أو ل ـشــراب ال ـ ــدواب" .ويـصــف الـسـعـيــدان مــوقــع فريج

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

ّ
وضاح

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

المسيل ،فيقول" :فريج المسيل يقع في الشمال األقصى
من فريج المرقاب على ضفة شارع أحمد الجابر مقابل
فــرع مكتبة المعارف العامة ،كــان فيه حفرة المسيل
ً
المشهورة ّ
سورت زمنا ،ثم ُردمت".
وقــد حرصت على تحديد موقع الحفرة من خالل
إحدى الصور الجوية القديمة ،لتسهيل تصور موقعها
ً
حاليا ،كمحاولة لتوثيق هــذه المعلومة التاريخية،
ُ
وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:23

العظمى 40

الشروق

04:53

الصغرى 25

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  03:51صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

ً
 01:37ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:36

ً
أدنى جزر  08:40صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:04

 09:52م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

