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« »Top Gun: Maverickلتوم كروز
يتصدر شباك تذاكر أميركا الشمالية ص 10

 4مهندسات لـ «البلدي»

ً
مجلس الوزراء اعتمد مرسوما بتعيينهن في سابقة تعيد االعتبار للعنصر النسائي
• إجراءات احترازية لمواجهة «جدري القرود» وتالفي تسربه إلى البالد
• تشكيل فريق لدعم األمن الغذائي واستدامته
في سابقة تقدمية تعيد االعتبار إلى الحضور
الـنـســائــي فــي الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ،اعـتـمــد مجلس
الـ ــوزراء مـشــروع مــرســوم بتعيين  6مهندسين،
بينهم  4نساء ،في المجلس الجديد ،هم إسماعيل
بهبهاني ،و شـريفة الشلفان ،وعلياء الفارسي،
وع ـبــدال ـل ـط ـيــف ال ــدع ــي ،وم ـن ـي ــرة األمـ ـي ــر ،وف ــرح
ً
الرومي ،وقرر رفعه إلى سمو األمير ،متمنيا لهم
ولزمالئهم المنتخبين النجاح فــي تعزيز دور
«البلدي» في ممارسة مهامه ومسؤولياته لدعم
جهود التنمية الشاملة بالبالد.
ً
ً
وعـقــد مجلس الـ ــوزراء اجـتـمــاعــا استثنائيا،
بعد ظهر أمس ،في قصر السيف ،برئاسة رئيس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،استمع خالله
لشرح قدمه وزير الصحة ومدير الصحة العامة،
حــول آخــر تـطــورات انتشار «جــدري الـقــرود» ،من
واق ــع إحـصــائـيــات عــن ال ــدول الـتــي انتشر فيها،
وأعداد اإلصابات والوفيات ،مع التأكيد على خلو
البالد من هذا الفيروس حتى تاريخه.
واطـلــع المجلس على اإلجـ ــراء ات االحـتــرازيــة
التي بــاشــرت وزارة الصحة اتخاذها لمواجهة
تطورات هذا الفيروس ،وتالفي تسربه إلى البالد
والوقاية منه.
ً
من جانب آخر ،أحيط المجلس علما بتوصية
ل ـج ـنــة ت ـع ــزي ــز م ـن ـظــومــة األم ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي ب ـشــأن
العرض المرئي المقدم من جهاز األمــن الوطني
المتضمن «دراسـ ــة لجنة تقييم األم ــن الـغــذائــي
وبحث سبل تعزيزه في الكويت» ،والتي اشتملت
على التحديات والمخاطر التي تواجه 02

عضوات «البلدي» لـ ةديرجلا :.ثقة غالية سنجسدها بخدمة الكويت
●

اختيارنا
يعكس حرص
القيادة على
تمكين المرأة

أتطلع إلرجاع
البلد إلى حلته
الجميلة

علياء الفارسي

شـريفة الشلفان

الله يقدرنا على
خدمة الكويت
مع زمالئنا
بالمجلس

العمل الجاد
لتحقيق
رؤية الكويت

منيرة األمير

فرح الرومي

أصحابها رفضوا قرار تحديد تكاليف االستقدام

أعــربــت عـضــوات المجلس الـبـلــدي الـجــديــدات
اللواتي عينهن مجلس الوزراء ،أمس ،عن شكرهن
للقيادة السياسية على هذه الثقة المنصفة للمرأة
في المجلس.
وش ـكــرت الـعـضــوة المعينة شــريـفــة الشلفان
س ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد وس ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـهــد وسـمــو
رئيس الــوزراء على منحها الثقة الغالية بتولي
هذا الموقع البلدي ،مؤكدة ،لـ «الجريدة» ،أن هذا
االختيار تكليف ال تشريف.
وع ـبــرت الـشـلـفــان عــن أمنيتها أن تساهم
إلى جانب أعضاء «البلدي» في وضع الخطط
والمشاريع وكل ما من شأنه تحقيق االزدهار
والنماء للوطن ومستقبله ،مؤكدة أن اختيارها
يعكس حرص القيادة السياسية على أهمية
تمكين المرأة للقيام بدورها والمساهمة في
خدمة الوطن إلى جانب الرجل.
من جانبها ،أثنت العضوة منيرة األمير
على الثقة بتعيينها ،مضيفة لـ «الجريدة»:
«أشـ ـك ــر م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــى هـ ــذه الـثـقــة
الغالية ،والـلــه يقدرنا على خدمة 02

تكريم سفير الكويت
بواشنطن تقديرًا لـ «دعمه
الراسخ» لـ «يوم الذكرى»

محليات

«األشغال» :إنجاز
 %61.8من مشروع
مطار الكويت T2

03

دوليات

إيران« :أحكام عرفية»
في عبادان ...وال موعد
لـ «السادسة» مع السعودية

12

اقتصاديات

دوليات
ً
ملك البحرين مستقبال الفروف أمس (أ ف ب)

07

ً
غـ ــداة ف ــرض االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ح ـظــرا
ً
جزئيا على النفط الروسي ،وعشية اجتماع
لـ «أوبــك  »+في فيينا ،زار وزيــر الخارجية
الــروســي سيرغي الف ــروف أمــس ،البحرين
والسعودية ،على أن يلتقي اليوم ،حسبما
قــال م ـســؤوالن خليجيان ل ـ «روي ـت ــرز» ،في
الرياض وزراء خارجية دول مجلس التعاون
الخليجي.

والتزمت دول الخليج الحياد في الصراع
ال ــروس ــي -األوك ــران ــي رغ ــم دع ـ ــوات الـغــرب
لها للمساعدة في عزل روسيا .وقال وزير
الخارجية العماني ،في تصريحات نشرتها
وزارة الخارجية ،السبت الماضي ،إن األزمة
ً
ً
تتطلب حــا أوروب ـي ــا ،وإن نهج «معنا أو
ً
ضدنا» لن يجدي نفعا.
وذك ــرت وزارة الخارجية األميركية ،أن

وزي ــر ال ـخــارج ـيــة أن ـتــونــي بلينكن تـحــدث
ً
هاتفيا مع نظيره السعودي األمير فيصل
ً
بن فرحان ،أمس األول ،ملقيا الضوء على
أهمية الدعم الدولي ألوكرانيا.
وستأتي زي ــارة الف ــروف عشية اجتماع
«أوب ــك» فــي فيينا ،ومــن المتوقع أن تلتزم
المجموعة بــاتـفــاق إنـتــاج الـنـفــط ال ــذي تم
الـ ـت ــوص ــل إلـ ـي ــه ال ـ ـعـ ــام ال ـم ــاض ــي02 ،

ُ
لبنان« :حزب الله» يظهر «أكثرية عائمة» في انتخابات هيئة البرلمان
●

الثانية

اتصال بين بلينكن وبن فرحان قبيل زيارة محتملة لبايدن إلى السعودية

ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة ت ـ ـنـ ــذر ب ـت ـف ــاق ــم
أزمـ ــة ال ـع ـمــالــة ال ـم ـنــزل ـيــة ،هــدد
 79ص ــاح ــب م ـك ـت ــب اس ـت ـق ــدام
ً
ع ـم ــال ــة م ــن أص ـ ــل  420مـكـتـبــا
(بنسبة  )%18.8بــالـتـنــازل عن
ُرخ ــص مــزاولــة نشاطهم خالل
ً
أسبوعين ،ردا على قــرار وزارة
التجارة بشأن تحديد تكاليف
اس ـت ـقــدام الـعـمــالــة بـمــا ال يزيد
ً
ع ـل ــى  890ديـ ـ ـن ـ ــارا ،م ـش ــددي ــن،
خـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي أم ــس
األول ،على ضــرورة إلغاء قرار،
وإعــادة النظر في أسعار عقود
االستقدام.
03

ً
 974دينارا سعر متر «السكني»
في مزادات «العدل» خالل مايو 07
بنك الخليج يدعم
سيولة البورصة
مع مراجعة
MSCI

السفارة البريطانية ّ
تمول
مشاريع ذات صلة برؤية
الكويت لعام 2035

محمد جاسم

«وزاري خليجي  -روسي» يبحث ممرات الحبوب والنفط

 %18.8من مكاتب العمالة
المنزلية تهدد باإلقفال

الثانية

بيروت  -منير الربيع

لم يكن المشهد في مجلس النواب اللبناني،
ً
أم ــسُ ،مــرضـيــا للكثيرين ممن تـفــاء لــوا بنتائج
انتخابات مايو الماضي.
وك ــان انـتـخــاب نـبـيــه ب ــري لــواليــة ســابـعــة في
ً
رئاسة المجلس محسوما ،لعدم وجود أي مرشح
ً ً
غيره ،مع أن فوزه كان ضعيفا جدا ،إذ جاء بصوت
ً
واحــد فقط ( 65صوتا من  ،)128مما يشير إلى
حجم التراجع لدى الثنائي الشيعي.
ً
لكن «حزب الله» وحلفاء ه حققوا انتصارا في
معركة نائب الرئيس ،التي خاضها مرشحان،
إلياس بوصعب من «التيار الوطني ّ
الحر» بزعامة
جبران باسيل ،في مواجهة النائب غسان سكاف
ً
المستقل ال ــذي القــى دعـمــا مــن الـحــزب التقدمي
االش ـتــراكــي ،وح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،وبعض
ال ـم ـس ـت ـق ـل ـيــن ون ـ ـ ــواب ق ـ ــوى ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـمــدنــي
والتغيير.
ً
ً
وكان فوز بوصعب هزيال أيضا بحصوله على

ً
 65صوتا ،في الدورة الثانية ،في حين أنه كان قد
حصل على  64بالدورة األولى؛ بعد تصويت ثالثة
من نواب الثورة بورقتين بيضاوين وورقة ملغاة.
وأظهرت الجلسة أن التوازنات التي تم الحديث
عنها بعد صدور نتائج االنتخابات ،التي أشارت
إل ــى أن «ح ــزب ال ـلــه» وحـلـفــاءه حـصـلــوا عـلــى 61
ً
مقعدا ،مقابل  67لكل خصوم الحزب بمن فيهم
نواب مستقلون ونواب الثورة ،لم تعد واقعية.
إذ نـجــح ال ـحــزب فــي إي ـصــال ب ــري وبــوصـعــب
وكــذلــك الـنــائــب آالن ع ــون إل ــى أمــانــة الـســر ب ـ 65
ً
صوتا ،وال شك أن الحزب يريد أن ينسحب هذا
«االستفتاء» على ملفين أساسيين؛ األول يتعلق
بآلية تشكيل الحكومة من خالل محاولة استدراج
نـ ــواب إل ــى جــان ـبــه وتــرغ ـي ـب ـهــم بـمـقــاعــد وزاريـ ــة
وح ـصــص حـكــومـيــة ،مـقــابــل تـمــريــر الشخصية
التي يريدها الحزب لرئاسة الحكومة وفرض آلية
تشكيلها لتكون حكومة وحدة وطنية ،بخالف ما
يريده معارضوه الذين ينقسمون إلــى قسمين؛
قسم يريد حكومة أكثرية ،وآخر يطالب 02

الصين تخترق أجواء
تايوان قبل لقاء عسكري
مع واشنطن

13

رياضة

مهمة صعبة لـ «األزرق
األولمبي» أمام أستراليا
اليوم
14
بري خالل التصويت في جلسة
مجلس النواب أمس (رويترز)

ةديرجلا

•
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الثانية

ولي العهد يستقبل المحمد والفارس
اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر
بيان ،صباح أمس ،سمو الشيخ
ناصر المحمد.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه ،نــائــب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الـن ـفــط ووزي ـ ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،د .م ـح ـمــد
الفارس.
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النواف :تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة
شهد أداء القسم لضابط صف بحضور البرجس وبورسلي والرسمان والبحوه
اسـتـقـبــل الـنــائــب األول لــرئـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزيــر
الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف صباح
أمس ،بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس،
والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب باإلنابة اللواء
ناصر بورسلي ،المالزم يعقوب القطان من الدفعة الحادية
عشرة من ضباط الصف الجامعيين لترقيته إلى رتبة مالزم
ألداء القسم أمام الوزير النواف.
وهنأ النواف الضابط الخريج بترقيته إلى رتبة مالزم
وحـثــه على بــذل الـمــزيــد مــن الجهد والـعـطــاء ،ومضاعفة
العمل ،واالبتعاد عن أي سلوكيات خاطئة ،وتطبيق القانون
على الجميع بمسطرة واحدة ،متمنيا له التوفيق والنجاح.
وتال قرار التعيين والقسم مساعد مدير معهد تدريب
الضباط العقيد فهد العريب ،وحضر أداء القسم المدير
ال ـعــام لـ ــإدارة الـعــامــة لـلـتــدريــب الـعـمـيــد ف ــراج الــرسـمــان،
ومـســاعــد الـمــديــر الـعــام ل ــإدارة الـعــامــة للتدريب العميد
خالد البحوه.

ً
تكريم سفير الكويت بواشنطن تقديرا
لدعمه الراسخ لـ «يوم الذكرى»

ً
النواف مستقبال الضابط الخريج بحضور البرجس وبورسلي

ً
روبرتس :الدعم الكويتي كان حاسما لبقاء المسيرة ونموها
كرم سفير دولة الكويت لدى الواليات
المتحدة الشيخ سالم الصباح تقديرا
لـ ـ «دع ـمــه ال ــراس ــخ وال ـس ـخــي» للمواكب
والمسيرات التي تقام في «يوم الذكرى
الــوطـنــي» منذ انطالقها فــي عــام 2005
تخليدا ألفــراد الجيش األميركي الذين
فقدوا أرواحهم في خدمة بلدهم.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ف ـعــال ـيــات الـمـسـيــرة
التي نظمها مركز المحاربين القدامى
األميركيين امــس االول إلحياء الذكرى
ال ـس ـن ــوي ــة ال ـت ــي ي ـح ـت ـفــل ب ـه ــا ف ــي ي ــوم
االثنين األخير من شهر مايو وهو يوم
عطلة فدرالية بالواليات المتحدة.
وقال مؤسس ورئيس المركز جيمس
روبرتس في تصريحات خالل المسيرة
إن دولة الكويت من أوائــل الرعاة «وهم
معنا منذ ذلك الحين» ،معربا عن تقديره
لدعم السفير الشيخ سالم الصباح الذي
كان «حاسما لبقاء المسيرة ونموها».
وأوضح أن فرص تنظيم المسيرة بين
عــام وآخ ــر فــي سنواتها األول ــى «كانت
ضعيفة للغاية ،بصراحة ال أعرف ما إذا
كنا سنكون هنا اليوم لوال الدعم الراسخ
من شعب الكويت».
وأضــاف أن سفير الكويت الــذي دأب
سنويا على حضور المسيرة يحرص
ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
والتعبير دوما عن امتنان شعب الكويت

للشعب األميركي على تحرير بالده.
وتـسـلــم الـصـبــاح فــي ال ـعــرض لوحة
تـ ــذكـ ــاريـ ــة تـ ـق ــدي ــرا لـ ـ ـ «دع ـ ـمـ ــه ال ــراس ــخ
وال ـ ـس ـ ـخ ـ ــي ل ـ ـم ـ ـس ـ ـيـ ــرة ي ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ــذكـ ـ ــرى
ال ــوط ـن ــي ل ـت ـكــريــم ق ــدام ــى ال ـم ـحــارب ـيــن
والقوات العاملة في الخدمة العسكرية
األميركية».
وأكد روبرتس أن الكويت منذ تولي
الصباح منصب سفيرها لدى واشنطن
كانت «مــؤيــدا وداعـمــا راسـخــا لمسيرة
ي ـ ــوم الـ ــذكـ ــرى ال ــوط ـن ــي م ـن ــذ بــداي ـت ـهــا
تقريبا».
وأضــاف أن «هــذا الدعم كــان حاسما
ل ـب ـقــاء ال ـم ـس ـيــرة ون ـم ــوه ــا خ ــاص ــة في
السنوات األولى».
وأشار إلى أن سفير الكويت «يجسد
عــاقــات الـصــداقــة األخــويــة الـتــي تربط
بلدينا ولــن ينسى أب ــدا دعـمــه الــراســخ
لمركز المحاربين القدامى والخدمات
العسكرية للواليات المتحدة».
ومن جهته ،قال السفير الصباح خالل
المسيرة التي حضرها آالف األشخاص
مــن مختلف أنـحــاء الــواليــات المتحدة
وبثتها شاشات تلفزيونية عديدة «أنا
هنا اليوم ألخبركم أن الكويت لن تنسى
أبدا ما فعلته أميركا لنا قبل  32عاما».
وأض ـ ـ ــاف «ام ـت ـن ــان ـن ــا ل ـم ــا فـعـلـتـمــوه
وتضحياتكم لنا ستبقى محفورة في

تكريم سفير الكويت بواشنطن خالل فعاليات المسيرة
قلوبنا ،ودائما في أذهاننا ،ونحن نعلم
أجيالنا الـشــابــة مــا تمثله أمـيــركــا وما
فعلته من أجلنا».
وت ــاب ــع «أقـ ــف أمــام ـكــم ال ـي ــوم سـفـيــرا
لـ ــدولـ ــة حـ ـ ــرة م ـس ـت ـق ـلــة وذات سـ ـي ــادة
بسبب ما فعلتموه من أجلنا ...بسبب
تضحياتكم».
وأضاف «لذلك نحن هنا لنقول شكرا،
سنتذكر دائما وسنكون دائما جزءا من

هذه المسيرة ،وسنكون داعما ومشاركا
فخورا بها».
وشاركت دولــة الكويت في المسيرة
التي تعد أكبر احتفال في يوم الذكرى
ال ــوط ـن ــي ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة بـعــربــة
ذات م ـن ـص ــة مـ ـ ــرت ب ـ ـجـ ــادة ال ــدسـ ـت ــور
(كونستيتيوشن افنيو) لتنقل «التقدير
العميق لمن خدم ومن سقط» في الكفاح
من أجل تحرير البالد.

«موئل» تبحث مع «الخارجية» تحقيق
أهداف المجتمعات المحلية المستدامة
الحسن :دعم الكويت لتأدية أدوارها التنموية واإلنسانية حول العالم
ال ـت ـق ــت رئ ـي ـس ــة ب ـع ـثــة ب ــرن ــام ــج األم ــم
المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)
فــي الـكــويــت والـخـلـيــج الـعــربــي د .أمـيــرة
الـ ـحـ ـس ــن ،أمـ ـ ــس األول ،مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ــر
الخارجية الكويتي لـشــؤون المنظمات
الدولية المستشار عبدالعزيز الجارالله.
وتـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــور الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ح ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
المواضيع ذات االهتمام المشترك ،وسبل
ال ـت ـع ــاون ب ـيــن بــرنــامــج األمـ ــم الـمـتـحــدة
للمستوطنات البشرية والكويت ،وتحقيق
أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر،
والتي تتماشى مع خطة الكويت 2035
ً
ورؤي ــة كويت جــديــدة ،وتـحــديــدا الهدف
الـحــادي عشر :مــدن ومجتمعات محلية
مستدامة.
وثمنت الحسن هذه الزيارة ،قائلة إنها
تأتي تأكيدا لدعم الكويت ،متمثلة بوزارة
الـخــارجـيــة ،ش ــؤون الـمـنـظـمــات الــدولـيــة
ال ـم ـتــواصــل ل ـتــأديــة أدواره ـ ـ ــا الـتـنـمــويــة
واإلنسانية حول العالم.

الحسن والجارالله خالل اللقاء
وق ــال ــت رئ ـي ــس ب ـع ـثــة ب ــرن ــام ــج األم ــم
ال ـم ـت ـحــدة لـلـمـسـتــوطـنــات ال ـب ـشــريــة في
الـكــويــت والـخـلـيــج الـعــربــي ،إن ــه «يعيش
الـيــوم أكـثــر مــن نصف سـكــان الـعــالــم في
المناطق الحضرية ،وبحلول عام 2050

 4مهندسات...
اسـتــراتـيـجـيــة األم ــن ال ـغــذائــي والـمـتـطـلـبــات ال ــازم ــة إلي ـجــاد هــذه
الـمـنـظــومــة بــالـكــويــت ،إل ــى جــانــب أه ــم الـمـشــاريــع االستراتيجية
المقترح تنفيذها على المديين القصير والمتوسط بهذا الشأن ،كما
ً
أحيط علما بتوصية اللجنة بشأن آلية عملها ألداء االختصاصات
المنوطة بها.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،أص ــدر وزي ــر ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة والتنمية
المجتمعية وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون اإلس ـك ــان وال ـت ـطــويــر الـعـمــرانــي
ً
مبارك العرو قرارا بتشكيل فريق عمل لدعم منظومة األمن الغذائي
واستدامته في البالد ،برئاسة وكيل «الشؤون» عبدالعزيز شعيب.
وصرح شعيب ،أمس ،بأن القرار جاء من منطلق حرص الوزارة على
متابعة الوضع الغذائي في البالد واتخاذ اإلجــراءات كافة لتعزيزه
وحمايته في ظل المتغيرات العالمية ،وما تتعرض له سالسل اإلمداد.
وأوضح أن الفريق سيتابع حالة المخزون الغذائي في الجمعيات
التعاونية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وأخذ جميع
التدابير الممكنة للحفاظ على توازنه ولتحقيق األمن الغذائي والنظر
في آلية توريد السلع.

عضوات «البلدي» لـ ةديرجلا :.ثقة...
الكويت مع الزمالء في المجلس».
أما العضوة علياء الفارسي ،فقالت إنها ستسعى لخدمة الكويت

سيرتفع هذا الرقم إلى  6.5مليارات فرد،
أي حــوالــي ثـلـثــي الـبـشــريــة ج ـم ـعــاء .وال
يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون
إحداث تغيير كبير في طريقة بناء وإدارة
فضاءاتنا الحضرية».

وأهلها من خالل عضويتها في المجلس ،متمنية أن تكون على قدر
الثقة والمسؤولية التي أسندت إليها.
وأكــدت الفارسي ،لـ «الـجــريــدة» ،أنها ستسعى بشكل جــاد للعمل
ً
بما يخدم الوطن ،فالتحدي والمسؤولية في المنصب كبيران جدا،
متطلعة إلــى التعاون مع جميع أعضاء المجلس إلرجــاع البلد إلى
«حلته الجميلة».
بدورها ،قدمت المهندسة فرح الرومي الشكر لكل من أوالها الثقة
الغالية باختيارها عضوة في المجلس البلدي ،مؤكدة لـ «الجريدة»
أن هذه الثقة وسام ومسؤولية يجب تكريسها في العمل المجتهد في
المجلس برفقة األعضاء ،معلنة أنها ستقدم كل ما يتطلب منها من
عمل جاد لتحقيق رؤية الكويت المستقبلية.

«وزاري خليجي  -روسي» يبحث...
وترفع المستوى المستهدف لإلنتاج في يوليو بمقدار  432ألف
ً
برميل يوميا.
وتعرضت السعودية وغيرها من أعضاء «أوبك» لضغوط شديدة
من الغرب لزيادة اإلنتاج ،وتهدئة األسعار في خضم الغزو الروسي
ألوكرانيا.
وقاومت المملكة حتى اآلن مثل هذه الضغوط ،وتقول ،إن ارتفاع
أسعار النفط ناتج عن عوامل جيوسياسية ،وصعوبات تتعلق
بقدرات التكرير ،والضرائب المرتفعة في العالم الغربي ال بسبب
المخاوف المتعلقة باإلمدادات.

السفارة البريطانية ّ
تمول مشاريع ذات
صلة برؤية الكويت 2035
●

ربيع كالس

ف ــي خ ـط ــوة ل ـت ـعــزيــز ال ـع ــاق ــات ال ـبــري ـطــان ـيــة -
الكويتية ،أعلنت السفارة البريطانية في الكويت
فتح باب التقديم لطلبات تمويل المشاريع لعام
 2022إلى  ،2023كجزء من برنامجها لعام 2022
إلى .2025
وأك ــدت فــي بـيــان أنــه «يـمـكــن تـقــديــم مقترحات
الـمـشــاريــع مــن قـبــل الـمـنـظـمــات غـيــر الــربـحـيــة أو
متعددة األطراف والجهات الحكومية البريطانية
أو الكويتية» ،مشيرة إلى أن «فترة التقديم انطلقت
ف ــي  29مــايــو وتـنـتـهــي عـنــد ال ـســاعــة  1ظـهــر 23
الـجــاري» ،مشددة «على أن تكون المشاريع ذات
صلة بالعالقات البريطانية  -الكويتية ورؤ يــة
الكويت لعام .»2035
وأض ــاف الـبـيــان« :يمكن أن تشمل المشاريع
أنشطة بحثية ،وورش عمل تدريب لبناء القدرات،
وحمالت توعية ،وما إلى ذلك ،كما يجب تقديم إعالن السفارة البريطانية
جميع المقترحات باللغة اإلنكليزية فقط».
وأكــد البيان أن «السفارة ستنظر في المشاريع
واختتمت السفارة بيانها بالتوضيح أن «السفارة
التي تركز على إحــداث تأثير إيجابي في الكويت،
بما في ذلك ما يليّ :
تغير المناخ والتنوع البيئي ،سـتـقــدم ورش عـمــل ت ــدري ــب لـمـســاعــدة المهتمين
والـ ـتـ ـن ــوع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،والـ ـمـ ـش ــارك ــة ال ـس ـيــاس ـيــة بتصميم المشاريع وتقديم المقترحات».
ً
إلكترونيا للمهتمين:
ووضعت السفارة بــريـ ًـدا
للشباب ،والتعاون العلمي بين المملكة المتحدة
والـكــويــت ،والـمـســاواة فــي المجتمع ،وتعزيز نظم Kuwait.Programmes@fcdo.gov.uk
كما أكــدت أن على الراغبين فــي الحصول على
األمن السيبراني ،وتعزيز الحريات ،وتعزيز مبادئ
ال ـمــزيــد م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ح ــول مـعــايـيــر الـمـشــاريــع
الشفافية والتعليم والصحة».
وأوض ــح الـبـيــان أنــه «يـجــب أن يـكــون المنفذون والمستندات المطلوبة وطرق التواصل ،يمكن زيارة:
قــادريــن عـلــى تنفيذ مـشــروعـهــم بــالـكــامــل ،ويـجــوز https://www.gov.uk/government/news/british-
السماح للعمل مع منفذين مساندين بموافقة مسبقة embassy-kuwait-invites-proposal-submissions-
 for-the-gulf-strategy-fundمن  2022إلى .2025
من السفارة.

«التخطيط» :إنجاز التقرير الوطني الطوعي
الثاني عن الخطة الحضرية
أكد األمين العامة لألمانة العامة للتخطيط
والتنمية ،د .خالد مهدي ،حرص الكويت على
العمل بالتوازي في تنفيذ خطة كويت جديدة
 2035وأ ه ــداف التنمية المستدامة األممية
ال ـ  17والخطة الحضرية الجديدة لبرنامج
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية .
وأشاد مهدي ،في تصريح لـ «كونا» أمس،
بـعــد اجـتـمــاع عـقــد مــع رئـيــس بعثة برنامج
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ل ـل ـم ـس ـتــوط ـنــات ال ـب ـشــريــة،
د .أم ـيــرة الـحـســن ،بــالـتـعــاون اإليـجــابــي بين
األمانة وبرنامج األمم المتحدة.
وأوضح أن األمانة بالتعاون مع البرنامج
أع ـ ــدت ال ـت ـقــريــر «ال ــوط ـن ــي ال ـط ــوع ــي ال ـثــانــي
للكويت عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة
الحضرية الجديدة» ،الذي يرصد فيه تنفيذ
الخطة الحضرية الجديدة وما أنجزته البالد
في السنوات األربع الماضية منذ اعتماد الدول
األعضاء باألمم المتحدة لألجندة في مؤتمر
الموئل الثالث (كيتو  -أكتوبر .)2016
وأشـ ــار إل ــى أن الـتـقــريــر يــوثــق مــا حققته
الكويت مــن نقلة بالغة األهمية تنسجم مع
رؤيـتـهــا  2035مــن خ ــال الـمـخـطــط الهيكلي
الرابع للدولة ،الفتا إلى أن هذا المخطط اهتم

بـتــوطـيــن أه ـ ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة على
مـسـتــوى األح ـي ــاء والـمـنــاطــق الـحـضــريــة من
خالل بنية هيكلية تساعد على النمو المنتظم.
وأف ــاد ب ــأن الـتـقــريــر تضمن خططا تعمل
على تحسين الساحات والفضاءات المفتوحة
وجـعـلـهــا أك ـثــر اخـ ـض ــرارا وتـكـ ّـيـفــا م ــع ّ
تغير
ّ
المناخ العالمي ،إلــى جــانــب تبني مـبــادرات
تتعلق بتأسيس ا ل ـمــدن ا لــذ كـيــة والصحية،
مع استخدام تقنيات حديثة تعمل على دمج
التراث باالبتكار.
وأوضح أن التقرير يرصد ترجمة الكويت
لبنود اتفاق باريس للمناخ عبر المساهمة
بـحــزمــة م ــن ال ـم ـشــاريــع الـتـنـمــويــة الـصــديـقــة
لـلـبـيـئــة واالنـ ـتـ ـق ــال ال ـت ــدري ـج ــي ن ـح ــو ن ـظــام
اقتصادي منخفض االنبعاثات من الكربون
ال ـم ـك ــاف ــئ ب ـن ــاء ع ـل ــى ت ــوق ـع ــات ان ـب ـعــاثــات ـهــا
المستقبلية ضـمــن أن ـمــاط الـعـمــل الـمـعـتــادة
للفترة بين  2015إلى .2035
وق ـ ــال م ـه ــدي إن ج ـه ــود ال ــدول ـ ّـة خـطـطــت
لـتـنــويــع م ـص ــادر ال ـطــاقــة ع ـبــر ت ـبــنــي حـلــول
ال ـ ـطـ ــاقـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال ال ــوق ــود
األحـ ـف ــوري بــال ـغــاز ال ـم ـســال وب ـن ــاء وتـطــويــر
مصافي تكرير النفط إلنتاج الوقود البيئي

لكن الغرب لم يتوقف .وقالت مصادر ،إن الرئيس األميركي جو
بايدن وفريقه يبحثون توقفه في السعودية ،وكذلك إسرائيل بعد
سفره لحضور قمتين في ألمانيا وإسبانيا أواخر يونيو الجاري.
واألسبوع الماضي ،زار اثنان من كبار المسؤولين األميركيين،
هما بريت ماكغورك ،كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق األوسط،
ومبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة إموس هوكستين ،الرياض.
وقال البيت األبيض ،إن االثنين ناقشا الملف اإليراني وإمدادات
الطاقة العالمية وقضايا إقليمية أخرى مع المسؤولين السعوديين،
لكنهما لم يطلبا زيادة صادرات النفط السعودية.
وفي البحرين ،أكد الوزير سيرغي الفروف ،خالل مؤتمر صحافي
مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني ،أن «البحرية الروسية
يمكن أن تضمن عبور السفن المحملة بالحبوب من البحر األسود
حتى المتوسط من دون عوائق ،لكن على كييف حل مشكلة إزالة
األلغام من المياه».
وكان الملك حمد بن عيسى وولي عهده سلمان بن حمد استقبال
الفروف الذي وصل إلى المنامة أمس األول.
ومن جهته ،أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين لنظيره التركي
رجب طيب إردوغان ،أن موسكو مستعدة للتعاون مع أنقرة لتأمين
حرية الشحن مــن أوكــرانـيــا ،وحـ ّـمــل السياسات الغربية «قصيرة
النظر» مسؤولية النقص العالمي في الغذاء.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،أن الفروف
سيتوجه إلــى أنقرة في  8الجاري لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة»
لتصدير الحبوب األوكرانية.

النظيف ،لضمان اسـ ّتــدامــة إمـ ــدادات الطاقة
لألجيال القادمة وتبني استراتيجية وطنية
خفيضة الكربون حتى عام .2050

التزام حكومي
من جهتها ،قالت الحسن إن التقرير يؤكد
مــدى الـتــزام حكومة الـكــويــت بتنفيذ الخطة
الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة
 ،2030الفتة إلى توافر هذا التقرير على منصة
األمم المتحدة.
وأوضحت أن الكويت من الدول الرائدة في
مجال التخطيط الحضري والبنية التحتية
المتكاملة حسبما جاء في التقرير المذكور،
مؤكدة أن الكويت من أوائل الدول التي حرصت
عـلــى تـقــديــم الـتـقــريــر الــوطـنــي بـشــأن «الـتـقــدم
المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة»
بنسختيه األولى والثانية.
وأشــارت الــى أنــه من خــال نتائج التقرير
الـطــوعــي الـثــانــي ،فــإن الـكــويــت تسير بخطى
واضحة وثابتة في طريق إنجاز خطة الكويت
الجديدة  2035والخطة  2030التي تعمل فيها
على التحول نحو مدن ذكية وصديقة للبيئة.

لبنان« :حزب اهلل» ُيظهر «أكثرية...
بحكومة اختصاصيين مستقلين.
أمــا الملف الثاني ،فهو الحصول على أكثرية في عــدم مقاربة
ملف سالحه ،وعدم ّ
تقدم نواب باقتراح قانون يتعلق بضرورة نزع
السالح أو الذهاب إلى استراتيجية دفاعية ،ففي هذا المجال يعتبر
الحزب أنه قــادر على تجميع أكثرية النواب إلى جانبه من خالل
ّ
والتفرغ للملفات االقتصادية
طرح مسألة عدم مقاربة ملف السالح،
واالجتماعية ولإلصالح ومواجهة الفساد.
لن تكون األكثرية التي ترجمت في انتخاب هيئة مكتب المجلس
نهائية أو أبــديــة ،بــل سـتـكــون خــاضـعــة للتغير فــي استحقاقات
متعددة ،أولها استحقاق تسمية رئيس الحكومة ،وكيفية تشكيلها.
ً
وال يزال المجلس النيابي عائما في االتجاهات السياسية .كل
األرقام التي أفرزتها أوراق االقتراع تظهر أن األكثرية قابلة للتغير
ّ
والتبدل ،ونائب واحد قادر على قلبها من دفة ألخرى.
وأهــم مــا تؤشر لــه هــذه النتائج ،أن البرلمان الجديد سيكون
ً
خاضعا للكثير من معايير التعطيل والتشرذم.

ةديرجلا
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محليات

 79مكتب عمالة منزلية تهدد بإلغاء رخصها ووقف االستقدام
انتقدت قرار «التجارة» تحديد تكلفة جلب العمالة وحددت أسبوعين لتسليم الرخص

الجهات
الحكومية
تحاربنا
بإصدار
القرارات غير
المدروسة

الشمري

هـ ــدد  79ص ــاح ــب م ـك ـتــب اس ـت ـقــدام
عمالة منزلية بتسليم ُرخــص مزاولة
الـ ـنـ ـش ــاط إل ـ ــى وزارة الـ ـتـ ـج ــارة خ ــال
ً
أس ـب ــوع ـي ــن ،ردا ع ـل ــى قـ ـ ــرار األخـ ـي ــرة
الصادر بشأن تحديد تكاليف استقدام
ً
العمالة بما ال يزيد على  890ديـنــارا،
شــامـلــة ت ــذك ــرة الـسـفــر وف ـحــص ال ــ»بــي
ســي آر» للعامل المستقدم ،مشددين
ع ـلــى ض ـ ــرورة إل ـغ ــاء ه ــذا الـ ـق ــرار غير
ال ـم ــدروس ،وإعـ ــادة الـنـظــر فــي أسـعــار
عقود االستقدام ،لتكون بالتنسيق مع
أصحاب المكاتب أو من يمثلهم.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي ُعقد
أمس األول في فندق كوستا ديل سول،
ب ـع ـن ــوان« :ال ـت ــداع ـي ــات واالن ـع ـكــاســات
السلبية لـقــرار وزارة الـتـجــارة تحديد
تكلفة استقدام العمالة المنزلية على
ً
س ــوق ال ـع ـم ــل» ،وال ـ ــذي ت ـن ــاول شــرحــا
ً
م ـف ـصــا ح ــول ه ــذه ال ـت ــداع ـي ــات ،الـتــي
ً
تنعكس وباال على هذا القطاع الحيوي
والمهم.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـم ـت ـخ ـصــص في
ش ـ ــؤون ال ـع ـمــالــة ال ـم ـنــزل ـيــة وصــاحــب

إحدى شركات االستقدام بسام الشمري:
ً
«يوما بعد يوم تثبت الجهات الحكومية
ُ
المعنية بعمل المكاتب بـعــد هــا التام
الواصل حد االنفصال عن الواقع المرير
الذي تعيشه المكاتب والشركات خالل
السنوات الثالث الماضية ،السيما منذ
ّ
ظهور جائحة كورونا ،وما خلفته من
تداعيات سلبيةّ عصفت بعملنا ،حتى
بات العشرات منا على شفير اإلفالس».
وأض ــاف« :فــي خضم هــذه المعاناة
المستمرة والمتواصلة لم تجد المكاتب
(وه ـ ـ ــي مـ ـش ــروع ــات خ ــاص ــة وط ـن ـي ــة)
أي م ـســاعــدة م ــن ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
المعنية ،بــل ذهــب األم ــر إلــى أبـعــد من
ذلـ ــك ،حـتــى وص ــل إل ــى مـحــاربـتـنــا في
أرزاقـ ـن ــا وقـ ــوت أوالدن ـ ـ ــا ،ع ـبــر إص ــدار
ال ـق ــرارات غـيــر ال ـمــدروســة ،وال ـتــي كــان
آخ ــره ــا قـ ــرار وزارة ال ـت ـج ــارة تـحــديــد
تكاليف استقدام العمالة المنزلية ،الذي
ً
ً
ُيـعــد مـسـمــارا جــديــدا فــي نعش عملية
االستقدام ،التي باتت مهددة بالتوقف
التام حال استمرار هذا القرار المعيب».
وشـ ــدد ال ـش ـمــري ع ـلــى أن اس ـت ـمــرار

العمل بالقرار ُيهدد بإيقاف منظومة
االستقدام بالكامل ،ال سيما أن الشركات
والمكاتب المحلية لن تستطيع تغطية
م ـصــروفــات ـهــا ب ـعــد ال ـخ ـســائــر الـمــالـيــة
الفادحة التي تكبدتها خــال الموجة
األول ـ ــى م ــن ال ـج ــائ ـح ــة ،والـ ـت ــي دفـعــت
العشرات منها إلى اإلغالق ،خصوصا
أن اس ـت ـمــراره ُي ـنــذر ب ـعــودة أزم ــة شح
العمالة بقوة.

أسبوعان لتسليم الرخص
م ــن ج ــان ـب ــه ،أع ـل ــن ص ــاح ــب إح ــدى
شــركــات االس ـت ـقــدام نــايــف ل ـ ّـم ــاس ،أنــه
«فــي حــال استمرار هــذا القرار المعيب
وخـ ـ ــال أس ـب ــوع ـي ــن م ــن اآلن س ـن ـقــوم
بـتـسـلـيــم رخ ــص م ــزاول ــة ال ـن ـشــاط إلــى
وزارة التجارة ووقف عملية االستقدام
ب ــال ـك ــام ــل واالتـ ـ ـج ـ ــاه إل ـ ــى م ـش ــروع ــات
ً
ً
أخرى أكثر نفعا وأقل مشكالت» ،مبديا
ام ـت ـعــاضــه ال ـشــديــد م ــن طــري ـقــة وآل ـيــة
التفتيش التي تتبعها «التجارة» ضد
المكاتب ،والـتــي ال ترقى للتعامل مع

الشمري ّ
ولماس خالل المؤتمر الصحافي
المجرمين ،وليس كويتيين أصحاب
مشروعات وطنية تقدم خدمات كبيرة
للمجتمع.
وق ــال ل ـ ّـمــاس إن «ال ـ ــدول ال ـم ـجــاورة
نجحت في فتح أسواق استقدام جديدة
مــن عـشــرات ال ــدول الـمـصــدرة للعمالة
ال ـم ـن ــزل ـي ــة ،فـ ــي ح ـي ــن ت ـق ــف ال ـج ـه ــات

«األشغال» :إنجاز  %61.8من مشروع مطار الكويت T2

ّ
الحكومية المعنية (محلك راوح) غير
ق ــادرة على ذلــك ،حين تعتمد الكويت
على  3دول فقط ،واحــدة منها ّ
تزودنا
بـنـحــو  70ف ــي ال ـم ـئــة م ــن اح ـت ـيــاجــات
السوق» ،الفتا إلى أن ثمة ُجملة عقبات
تـجـعــل ال ـكــويــت ط ـ ــاردة وغ ـيــر جــاذبــة
لهذه العمالة ،على رأسها فترة الكفالة،

الـتــي تبلغ  6أشـهــر ،فــي حين أن فترة
ً
ال ـت ـجــربــة ال ـم ـت ـعــارف عـلـيـهــا حــال ـيــا 3
ً
أشهر فقط ،مؤكدا أن القادم أسوأ حال
استمرار السياسات الحكومية ذاتها
في التعامل مع أزمة نقص العمالة ،وفي
ظل استمرار العمل بقرار «التجارة».

َ
بوالبنات 11 :ألف م 3مياه معالجة
ً
يوميا في «غرب عبدالله المبارك»

«من خالل وحدات متنقلة حتى ربط المنطقة بالشبكة»
●

المطار الجديد

●

سيد القصاص

ذكرت وزارة األشغال العامة أن 61.8
في المئة من أعمال مشروع مطار الكويت
الدولي « »T2أنجزت حتى نهاية أبريل
الماضي ،وفقا ألحدث التقارير الصادرة
عـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،ال ـ ـ ــذي ي ـع ــد أح ـ ــد أك ـبــر
المشاريع التنموية في البالد.

وأفاد التقرير الصادر عن «األشغال»
ب ــأن ال ـم ـشــروع ي ـقــام عـلــى مـســاحــة 180
أل ــف مـتــر مــربــع ،ويـتـســع السـتـقـبــال 25
مـلـيــون مـســافــر سـنــويــا ،ويـحـتــوي على
 51بوابة دخول للطائرات ،وتم تصميم
المبنى ليحقق المركز الذهبي في الريادة
بالطاقة والتصميم البيئي ،حيث يتم
استخدام اإلنارة الطبيعية في كل أرجاء

ال ـم ـب ـنــى ،إض ــاف ــة إلـ ــى اس ـت ـخ ــدام م ــواد
صديقة للبيئة في عمليات اإلنشاء.
وأض ــاف التقرير أن الـمـشــروع يعمل
على الخاليا الشمسية ،ويشتمل على
فـنــدقـيــن تــرانــزيــت مــرتـبـطـيــن بالمبنى
ال ــرئ ـي ـس ــي ،واسـ ـت ــراح ــات «درجـ ـ ــة أول ــى
ودرج ــة رج ــال أع ـمــال» ،وقــاعــة استقبال
ل ـك ـبــار ال ـش ـخ ـص ـيــات ،وم ـب ـنــى لمحطة

الكهرباء المركزية ،ومبنى لخزان المياه،
مؤكدا حرص وزارة األشغال على سرعة
تنفيذ المشروع ،والدفع بعجلة اإلنجاز
في مختلف المواقع واألعمال التي تتم
داخــل المشروع ،وتذليل العراقيل التي
تــواج ـهــه حــرصــا عـلــى االن ـت ـهــاء م ــن كل
األعمال وفقا لما هو مخطط له.

سيد القصاص

أ ك ـ ـ ــد مـ ــد يـ ــر إدارة ت ـش ـغ ـيــل
وصـيــانــة الـمـحـطــات فــي قطاع
الـ ـهـ ـن ــدس ــة ال ـص ـح ـي ــة بـ ـ ـ ــوزارة
األشـغــال ،م .علي بوالبنات ،أن
وزارة األش ـغ ــال تـعــالــج يوميا
 11ألـ ــف م ـتــر مـكـعــب م ــن مـيــاه
الصرف في منطقة غرب عبدالله
ال ـم ـب ــارك ،م ــن خ ــال اس ـت ـخــدام
محطات معالجة متنقلة ،وفقا
لتوجيهات الجهات المعنية في
هذا الشأن.
وقال بوالبنات ،في تصريح
ل ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،لـ ـق ــد ح ــرص ــت
وزارة األش ـغ ــال عـلــى الـتـعــامــل
مــع مـيــاه ال ـصــرف الـصـحــي في
غــرب عبدالله الـمـبــارك منذ ما
يـقــارب العامين بمعالجة تلك
ال ـم ـيــاه واسـتـخــدامـهــا ف ــي رش
المزروعات عن طريق الجهات
المستفيدة بالمنطقة أو مناطق
أخــرى ،مبينا أن هناك تنسيقا
بين «األشغال» والهيئة العامة

«الشؤون» :جوالت على «التعاونيات» لمتابعة المخزون

شعيب :التوازن مع األسواق الموازية وإقرار دورة مستندية لتسهيل صرف مستحقات الموردين
●

جورج عاطف

أعلن وكيل وزارة الشؤون االجتماعية
ع ـبــدال ـعــزيــز ش ـع ـيــب ،تـشـكـيــل فــريــق عمل
بــرئــاسـتــه وعـضــويــة ممثلين عــن ال ــوزارة
والجهات الحكومية المعنية لدعم منظومة
ً
األم ــن الـغــذائــي فــي الـبــاد ،مــؤكــدا أن أبــرز
مـهــام هــذا الفريق إج ــراء جــوالت ميدانية
عـلــى الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة للتحقق من
ُحسن تصرفها بمخزونها السلعي ،ومدى
التزامها بالقرارات والتعاميم ذات العالقة.
وأوضــح شعيب ،في تصريح أمــس ،أن
الفريق المشكل بناء على قرار وزاري ،يضم
ف ــي عـضــويـتــه الــوك ـيــل الـمـســاعــد لـشــؤون
قطاع التعاون نائبا للرئيس ،إلى جانب كل

من مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني،
وممثلين عن وزارة التجارة وجهاز حماية
المنافسة واإلدارة العامة للجمارك والهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية،
عـلــى أن يـتــولــى مـتــابـعــة حــالــة الـمـخــزون
الغذائي بالجمعيات التعاونية بالتنسيق
مع الجهات الحكومية ذات الصلة ،واقتراح
الـتــدابـيــر الـمـمـكـنــة كــافــة للمحافظة على
ت ـ ــوازن ال ـم ـخــزون ب ـمــا م ــن شــأنــه تحقيق
األمن الغذائي.
وأضاف أن الفريق يختص بالنظر في
آلـيــة تــوريــد السلع بالجمعيات ،واقـتــراح
ال ـس ـب ــل ال ـم ـم ـك ـنــة ل ـت ـط ــوي ــره ــا ،وتـحـقـيــق
التوازن واألســواق الموازية ،وإقــرار دورة
م ـس ـت ـن ــدي ــة س ــريـ ـع ــة ل ـت ـس ـه ـي ــل ح ـص ــول

الموردين على مستحقاتهم.

تقارير فرق التفتيش
ً
وقال إن «الفريق يختص أيضا بالنظر
ف ــي ت ـقــاريــر ف ــرق الـتـفـتـيــش فـيـمــا يتعلق
بتوافر السلع وجودتها وطريقة حفظها
وعرضها في األســواق واألفــرع التعاونية
ً
ومتابعة تنفيذ هــذه التقارير ،فضال عن
اقتراح االجــراءات القانونية الالزمة بحق
الـجـمـعـيــات بـهــدف الـتـصــدي للمخالفات
المرصودة ،واقتراح التعديالت التشريعية
والـ ـحـ ـل ــول ال ـم ـم ـك ـنــة ل ـم ـعــال ـجــة مـشـكــات
ت ــزوي ــد الـجـمـعـيــات بــالـسـلــع والـمـنـتـجــات
بــالـكـمـيــات ال ــازم ــة والـ ـج ــودة الـمـطـلــوب،

والـنـظــر فــي الـمــوضــوعــات كــافــة المتصلة
بدور الجمعيات في تحقيق األمن الغذائي
وال ـم ـحــالــة إل ـي ـهــا م ــن ال ــوزي ــر لــدراس ـت ـهــا
وإبــداء الــرأي بشأنها ورفع تقارير دورية
كــل ثالثة أشهر للوزير تتضمن ُملخص
أعمال الفريق والتوصيات الصادرة عنه».
وأكد شعيب حرص الوزارة على متابعة
الوضع الغذائي واتخاذ االجراءات الممكنة
لـتـعــزيــزه وحـمــايـتــه فــي ضــوء المتغيرات
العالمية ،السيما فــي ظــل مــا تتعرض له
ســاســل اإلمـ ــداد ،مـشــددا عـلــى أن ال ــوزارة
بقطاعاتها كــا فــة حريصة على استدامة
األمن الغذائي في البالد.
عبدالعزيز شعيب

للبيئة و»السكنية» الستغالل
ت ـل ــك ال ـم ـي ــاه بــال ـش ـكــل األمـ ـث ــل،
وال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـب ـي ـئــة فــي
ال ـم ـن ـط ـقــة وال ـت ـف ــاع ــل م ــع كــافــة
مطالب المواطنين.
ول ـفــت إل ــى أن ه ـنــاك ج ـهــازا
فـنـيــا ولـجـنــة تـعـمــل عـلــى م ــدار
 24ســاعــة لمتابعة أعـمــال تلك
المحطات وتتفاعل مع الشكاوى
كــافــة الـتــي قــد تصل مــن بعض
المواطنين حولها ،خاصة فيما
يتعلق بموضوع الروائح ،حيث
تتفاعل ال ــوزارة على الـفــور مع
تلك الشكاوى وتعالجها.
وق ــال إن وحـ ــدات المعالجة
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة ح ــال ـي ــا ت ـع ــد حــا
مؤقتا للمحافظة على البيئة
ف ــي الـمـنـطـقــة ح ـتــى ي ـتــم وصــل
ال ـم ـن ـط ـق ــة بـ ـخـ ـط ــوط الـ ـص ــرف
الرئيسية ،ومشروع الربط يعد
مـشــروعــا آخــر تعمل بــه جهات
أخرى ،وهناك حرص كذلك على
ســرعــة إن ـج ــازه وف ـقــا لـلـجــداول
الموضوعة لذلك المشروع.

علي بوالبنات

ّ
وبين أنه عقب ربط المنطقة
س ـ ـي ـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــي ع ـ ـ ـمـ ـ ــل م ـ ـح ـ ـطـ ــات
الـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة ال ـم ـت ـن ـق ـل ــة ،ح ـيــث
س ـي ـتــم ت ـح ــوي ــل م ـي ــاه ال ـص ــرف
إلـ ــى م ـح ـطــات م ـعــال ـجــة كـبـيــرة
تقوم بمعالجتها؛ إما ثالثية أو
رباعية ،بحسب ما هو مخطط
له في تلك المرحلة.

«نحو مستقبل وظيفي مميز»
إلرشاد الباحثين عن عمل
●

جورج عاطف

نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة جلسة إرشادية بعنوان «نحو
مستقبل وظيفي مميز» للباحثين عــن عمل فــي القطاع الخاص،
واستهدفت الــورشــة حديثي التخرج والمقبلين على التوظيف،
لدعم وتأهيل الشباب الكويتيين ،وتمكين مشاركتهم فــي سوق
العمل ،وتوجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص ،وتقليل
ً
نسبة البطالة ،تماشيا مع الخطة االستراتيجية للهيئة ،من خالل
توعية الشباب وحديثي التخرج بأهمية العمل في القطاع الخاص،
ً
وإبــراز المزايا التي يوفرها وإرشادهم مهنيا وتمكينهم ،وصوال
إلى توظيفيهم بهذا القطاع بما يتناسب وتخصصاتهم وميولهم.
وخالل الورشة ،تم تقديم شرح كامل عن القطاع الخاص ومميزاته،
كما تم إرشــاد المتقدمين بكيفية االستعداد للمقابلة الوظيفية،
ومعرفة أهــم األســرار الجتيازها بنجاح ،إضافة إلــى كيفية إعــداد
السيرة الذاتية والتعامل مع بيئة العمل بما يحقق النجاح الوظيفي.

«الصحة» :نقلة نوعية في إنشاء عيادات «ال للتدخين» لتشخيص الحاالت ومتابعتها
●

عادل سامي

ش ــارك ــت ال ـك ــوي ــت ،أمـ ــس ،دول
العالم االحتفال باليوم العالمي
لــامـتـنــاع ع ــن ال ـتــدخ ـيــن .وأك ــدت
مقررة البرنامج الوطني لمكافحة

ال ـتــدخ ـيــن ف ــي وزارة ال ـص ـحــة د.
آم ــال الـيـحـيــى أن الـكــويــت تشهد
نقلة نوعية في إنشاء عيادات «ال
للتدخين» في البالد.
وقــالــت الـيـحـيــى ،فــي تصريح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ع ـ ـل ـ ــى هـ ــامـ ــش

االحتفال ،إن هناك  10عيادات «ال
للتدخين» في البالد تقدم جميع
ً
خ ــدم ــات ـه ــا م ـج ــان ــا لـلـمــواطـنـيــن
والمقيمين وتوفر كل المراحل مثل
االستشارات والتشخيص وتحديد
الحالة ومتابعتها.

ودعت إلى ضرورة إقرار قانون
الضريبة االنتقائية على منتجات
الـتـبــغ ،إذ إن الـضــريـبــة تــرفــع من
سعر هــذه المنتجات ،مما يؤدي
ً
إلى خفض االستهالك خصوصا
لدى الصغار.

البحوه :تأثير التبغ على البيئة يتفاقم
تمديد فترة تظلمات
مكافأة الصفوف
األمامية حتى 13
الجاري

أكـ ــدت م ــدي ــرة إدارة ت ـعــزيــز الـصـحــة،
عـ ـض ــو الـ ـب ــرن ــام ــج ال ــوطـ ـن ــي ل ـم ـكــاف ـحــة
التدخين د .عبير ا لـبـحــوه ،أن «التأثير
الضار لصناعة التبغ على البيئة واسع
ال ـن ـطــاق وآخ ــذ فــي الـتـفــاقــم ،األم ــر الــذي
ي ـض ـيــف ض ـغــوط ــا غ ـيــر ضـ ــروريـ ــة عـلــى
موارد كوكبنا والنظم البيئية الهشة».

وقالت البحوه ،في تصريح صحافي
بمناسبة ا لـيــوم العالمي لالمتناع عن
التدخين ،إن تدخين السجائر يتسبب
في تلوث البيئة عن طريق إطالق ملوثات
الهواء السامة في الغالف الجوي.
وأوضـحــت أن أعقاب السجائر أيضا
تـتـنــاثــر ،فـتــؤثــر عـلــى الـبـيـئــة ،وتـتـســرب

المواد الكيميائية السامة الموجودة في
المخلفات إلى التربة والمجاري المائية،
ما يتسبب في تلوث التربة والمياه.
ول ـف ـت ــت إلـ ــى أن ان ـب ـع ــاث ــات الـ ـغ ــازات
ً
الدفيئة تسهم سنويا بمقدار  84ميغاطن
من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون.

ودعــت إلــى عــدم بيع منتجات
ً
التبغ لمن أقل من  21عاما ،الفتة
إلــى أن االحتفال باليوم العالمي
لالمتناع عن التدخين هذا العام
جـ ــاء ت ـحــت ش ـع ــار «ال ـت ـب ــغ يـهــدد
بيئتنا» ،مبينة أن  20في المئة من
الغازات الدفيئة سببها التدخين.
وذك ــرت أن مـعــدل بين الــرجــال
البالغين مرتفع ،ويـصــل إلــى 36
في المئة ،وأن نسبة التدخين بين
النساء تتراوح بين  2و 3في المئة.
وأض ــاف ــت أن الـكـلـفــة السنوية
للتدخين المباشر وغير المباشر
ف ــي ال ـك ــوي ــت ت ـب ـلــغ  419مـلـيــون
دينار ،مما يدعو إلى أهمية العمل
للتصدي لهذه اآلفة.
وأوضـحــت أن نسبة التدخين
بين اليافعين والفئة العمرية بين
ً
 13و 15عــامــا تـصــل إل ــى  24في

الـمـئــة ،وبـيــن الـفـتـيــات فــي العمر
نـفـســه تـبـلــغ نـسـبـتـهــن م ــن  6و8
في المئة.
ف ــي م ـج ــال آخ ـ ــر ،ق ـ ــررت وزارة
ال ـص ـح ــة ت ـم ــدي ــد فـ ـت ــرة ال ـت ـقــديــم
لتظلمات مكافأة الصفوف األمامية
ل ـمــدة أس ـبــوع ـيــن ،عـلــى أن يـكــون
آخر موعد للتقديم هو  13يونيو
الجاري.
وأك ــد وكـيــل ال ـ ــوزارة المساعد
للشؤون المالية هشام الدليمي،
ف ــي تـعـمـيــم أص ـ ــدره إل ــى الــوكــاء
ال ـم ـســاعــديــن وم ــدي ــري اإلدارات
الـ ـم ــرك ــزي ــة وم ـ ــدي ـ ــري ال ـم ـن ــاط ــق
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،أنـ ـ ـ ــه لـ ـ ــن يـ ـنـ ـظ ــر فــي
الـتـظـلـمــات ال ـت ــي ت ـق ــدم ب ـعــد هــذا
التاريخ.
وأشار الدليمي في تعميمه إلى
أنه سيتم تقديم طلبات التظلمات

آمال اليحيى

بنفس الشروط والضوابط الواردة
في الكتاب رقم  23والمؤرخ بتاريخ
 30أبريل .2022
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«الخارجية» البرلمانية تسارع الخطى إلقرار اتفاقيات مهمة

الحميدي :طلبنا رأي الحكومة في تبادل المعلومات مع بريطانيا لجلب الهاربين
محيي عامر

تسارع لجنة الشؤون الخارجية
البرلمانية الخطى من أجــل إقــرار
ع ـ ـ ــددد مـ ــن االتـ ـف ــاقـ ـي ــات الـمـهـمــة
بعد االسـتـمــاع إل ــى رأي الجهات
الـمـعـنـيــة ،وع ـلــى رأس ـه ــا اتـفــاقـيــة
تبادل المعلومات بشأن المطلوبين
مــع بريطانيا ،وال ـتــي تـهــدف إلى
جلب المحكومين والهاربين في
قضايا أم ــوال عــامــة ،حيث عقدت
ً
ً
اللجنة اجتماعا أمس األول تمهيدا
إلقرارها واتفاقية تأسيس منظمة
التعاون الرقمي.
وف ـ ــي ت ـص ــري ــح ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»،
قـ ــال رئ ـي ــس الـلـجـنــة ال ـن ــائ ــب بــدر
الحميدي ،إن «اللجنة الخارجية
اجـتـمـعــت أم ــس األول ،لمناقشة
ال ـم ــذك ــرة ال ـمــرفــوعــة م ــن مــرســوم
رقم  2022 /94بشأن الموافقة على
ميثاق تأسيس منظمة التعاون
ً
ال ــرق ـم ــي» ،الف ـت ــا إل ــى أن «الـلـجـنــة
استمعت لشرح مفصل من رئيس
هيئة االت ـصــاالت ،حــول مضمون

الشحومي :صحف إلكترونية تنسب
األخبار السيئة للبلد وتسيء للوافدين
انـتـقــد نــائــب رئ ـيــس مجلس
األم ــة أح ـمــد الـشـحــومــي اتـجــاه
ب ـ ـع ـ ــض وسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االج ـت ـمــاعــي إل ــى اق ـت ـطــاع كــام
ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس الـ ــذيـ ــن
يلتقونهم بشكل سيئ ،بهدف
زي ـ ــادة الـمـتــابـعـيــن بـشـكــل غير
صحيح ودخيل على اإلعالم.
وقال الشحومي ،في تصريح
أ مـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن بـ ـ ـع ـ ــض ا لـ ـصـ ـح ــف
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ت ـن ـســب األخ ـب ــار
السيئة للبلد ،وهذا غير مقبول،
مشيرا إلــى أن «استقطاع كالم
لبنت أو شاب أو شيخ مسن ،من
خــال الـســؤال عــن وضــع معين
ً
بشكل غير مهني ،ويكون مثارا
للضحك واالستهزاء ،أمر سافر،
وهذا ال عالقة له بمهنية اإلعالم
والصحافة».
وتساء ل« :هل مهنية اإلعالم
طـ ـ ــرح ال ـم ـش ـك ـل ــة دون إيـ ـج ــاد
ح ــل ل ـه ــا؟ ول ـن ــا أس ـ ــوة ببعض
الصحف التي تتعامل بمهنية،

أحمد الشحومي

وت ـ ـطـ ــرح ال ـق ـض ـي ــة والـ ـحـ ـل ــول،
مـثــل قضية ال ــدج ــاج» ،متابعا:
«سألتقي مربي الدواجن قريبا
من أجل بلورة الحلول ومعالجة
مشكالتهم.

majles@aljarida●com

نافذة نيابية
الغانم إلى بروكسل الستكمال ملف إعفاء الكويتيين من «شينغن»
يلتقي خالل الزيارة رئيسة البرلمان األوروبي ورؤساء لجان

اجتماع لجنة الخارجية أمس األول
هذا القانون وكذلك وزارة الخارجية
من ناحية التنظيم الدولي ،واتفق
أعضاء اللجنة عقب المناقشة على
ترحيله إلى االجتماع القادم ،لمزيد
من الدراسة».

وأضـ ــاف الـحـمـيــدي أن اللجنة
ً
ناقشت أيـضــا االتفاقية الخاصة
ب ـ ـت ـ ـب ـ ــادل ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات بـ ـش ــأن
الـمـطـلــوبـيــن م ــع بــري ـطــان ـيــا ،وتــم
ت ــأج ـي ــل الـ ـب ــت ف ـي ـه ــا ل ـم ــزي ــد مــن

الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،ح ـي ــث ط ـل ـبــت الـلـجـنــة
االستماع إلــى رأي وزارت ــي العدل
ً
والخارجية بها ،خصوصا أن هذه
االتفاقية مهمة لجلب المحكومين
والهاربين بأموال العامة الدولة.

العازمي يسأل الفارس عن عقود
استثمارية في مطار الكويت
ّ
وج ــه الـنــائــب ح ـمــدان العازمي
ً
س ــؤاال إلــى وزي ــرة الــدولــة لشؤون
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
وزيــرة الدولة لشؤون البلدية رنا
الفارس ،عن عقود استثمارية في
مطار الكويت الدولي.
وت ـس ــاءل ال ـعــازمــي «ه ــل هناك
ش ــرك ــات وع ـق ــود اسـتـثـمــاريــة في
ال ـم ـط ــار ت ــم إع ـف ــاؤه ــا م ــن مـبــالــغ
مستحقة عليها حسب القانون؟ اذا
كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي
بنسخة من هذه العقود واسانيد
اعفائها وموافقات الجهات الرقابية
الصريحة على هذا اإلعفاء».
وتـ ــابـ ــع «ه ـ ــل تـ ــم ع ـم ــل ع ـقــود
صلح او تسوية بين اإلدارة العامة
للطيران المدني واحدى الشركات
االستثمارية في المطار  T1بموجبه
تم التنازل عن مستحقات اإلدارة
والمقدرة بمئات اآلالف منذ تاريخ
10-6-2019؟».
وأردف «اذا كانت اإلجابة بنعم

حمدان العازمي

يــرجــى إفــادتــي بــأسـبــاب ذل ــك ،مع
تزويدي بمخاطبات اإلدارة للجهات
الرقابية (إدارة الفتوى والتشريع–
دي ــوان المحاسبة) والـ ــردود التي
ع ـل ــى أس ــاسـ ـه ــا تـ ــم اب ـ ـ ـ ــرام ع ـقــود
التسوية مع المستثمر ،مع تزويدي
أيـضــا بنسخة مــن عقد التسوية

وبرأي اإلدارة الفنية المسؤولة عن
الـعـقــد ،وه ــل تــم ع ــرض ه ــذا ال ــرأي
على ذات الجهات الرقابية؟ وهل تم
أخذ رأي اإلدارة القانونية بالطيران
المدني في هذا الشأن؟».
وأضـ ـ ــاف« :ه ــل ق ــام المستثمر
ال ــذي تــم اب ــرام عقد التسوية معه
بـتـجــزئــة ال ـمــوقــع مـحــل التسوية
لعدة مواقع استثمارية وتأجيرها
مقاه ومطاعم؟ اذا
بالباطن لعدة ٍ
كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي
بموافقة إدارة الطيران المدني ،مع
تــزويــدي بنسخة مــن العقد محل
التعاقد» ،متابعا «وهل تم تمكين
ال ـم ـس ـت ـث ـمــر مـ ــن اسـ ـتـ ـغ ــال مـحــل
التعاقد بمجرد ابرام العقد ام منحه
فترة تجهيز؟ مع بيان هذه الفترة
وتاريخ انتفاعه بمحل التعاقد.

تـ ّ
ـوج ــه رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة
م ـ ـ ـ ـ ــرزوق الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ،عـ ـل ــى رأس
وف ــد بــرل ـمــانــي ،إل ــى الـعــاصـمــة
البلجيكية بروكسل ،في زيــارة
رس ـم ـيــة ت ـس ـت ـغــرق أربـ ـع ــة أي ــام
يلتقي خاللها رئيسة البرلمان
األوروب ـ ـ ـ ــي روبـ ــرتـ ــا م ـي ـت ـســوال،
والـ ـع ــدي ــد م ــن رؤس ـ ـ ــاء ال ـل ـجــان
ورؤس ــاء األح ــزاب فــي البرلمان
األوروبي.
ويضم الوفد المرافق للغانم
وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون مجلس
األمـ ـ ـ ــة وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـش ــؤون
الشباب محمد عبيد الراجحي،
الذي سيلتقي عددا من مسؤولي
المفوضية األوروبية ،كما يضم
وكيل الشعبة البرلمانية النائب
د .عـبـيــد الــوس ـمــي ،وأم ـي ــن سر
الشعبة النائب د .حمد المطر،
وأمين صندوق الشعبة النائب
سلمان الحليلة ،وعضو الشعبة
النائب مساعد العارضي.

الغانم والراجحي يتوجهان إلى بروكسل
ومن المقرر أن يبحث الغانم،
خــال سلسلة ل ـقــاء ات مــع كبار
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان
األوروبي ،الخطوات واإلجراءات
الـ ـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـت ـ ـك ـ ـم ـ ــال م ـل ــف
إع ـفــاء الـكــويـتـيـيــن مــن تــأشـيــرة
(الشينغن) ،ال سيما بعد موافقة
المفوضية األوروبية على طلب

ال ـكــويــت الـمـتـعـلــق ب ـهــذا الـشــأن
ف ــي ان ـت ـظ ــار م ــواف ـق ــة ال ـبــرل ـمــان
األوروبي.
وك ــان فــي وداع الـغــانــم على
أرض المطار نائب رئيس بعثة
االتحاد األوروبــي لدى الكويت
جديميناس فارانافيشس ،وعدد
من أركان البعثة األوروبية.

مهلهل وعبدالكريم يطالبان باستقالة مدير البلدية
عن الحريق الــذي نشب في
ســوق الخيام أمــس األول رغم
تحذير اإلدارة العامة لإلطفاء
الـمـسـبــق ،أك ــد الـنــائــب مهلهل
ال ـم ـض ــف أن ت ـج ــاه ــل ال ـمــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـب ـل ــدي ــة ل ـت ـح ــذي ــرات
اإلطفاء المتكررة مما أدى إلى
مزيد من الحرائق يؤكد حجم
الفساد واإله ـمــال فــي البلدية
واستهتارها بــأمــوال وأرواح
الناس.
وأضاف المضف« :ال قبول
ألقل من استقالة المدير العام
لـلـبـلــديــة ،واالس ـت ـع ــداد ألعـلــى
مساءلة».
مــن جهته طــالــب النائب د.
عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري الـمــديــر
العام للبلدية أحمد المنفوحي

عبدالكريم الكندري
بـتـقــديــم اسـتـقــالـتــه وت ــرك هــذا
المنصب.
وقال الكندري إن الموضوع
ل ـي ــس ب ـس ـبــب اح ـ ـتـ ــراق س ــوق
الخيام فحسب أو ما يحصل

مهلهل المضف
م ــن ت ـق ــاذف لـلـمـســؤولـيــة بين
الجهات الحكومية ،بل بسبب
فشل البلدية فــي كــل الملفات
الموكلة إليها.
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المضف :جامعة الكويت مرموقة خليجيا وعربيا

 10مرشحين يتنافسون
في انتخابات «تدريس التطبيقي»

خالل زيارته األولى لها ولقائه مديرها الجديد
أك ــد وزي ــر الـتــربـيــة وزي ــر التعليم
ال ـع ــال ــي وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي د .عـلــي
المضف أن جامعة الكويت تعد من
ال ـج ــام ـع ــات ال ـم ــرم ــوق ــة ،ل ـي ــس عـلــى
ْ
فحسب وإنما على
مستوى الكويت
ال ـم ـس ـتــوي ـيــن ال ـخ ـل ـي ـجــي وال ـع ــرب ــي،
متطلعا إ لــى المزيد مــن النجاحات
ال ـقــري ـبــة ب ـق ـيــادة مــديــر ال ـجــام ـعــة د.
يوسف الرومي الــذي بــدوره يساهم
ويسعى إلى أن يرفع من مستواها في
القريب العاجل في ظل التنافس بين
الجامعات على المستويين العربي
والعالمي.
وذكر المضف خالل زيارته األولى
لـجــامـعــة ال ـكــويــت ول ـقــائــه بـمــديــرهــا
وقيادييها وعمداء الكليات ،أنه «تم
التباحث حول المواضيع التي تهم
جامعة الكويت ،وحــل العالقة منها
وال ـت ــي ت ـح ـتــاج إل ــى دع ــم م ــن وزارة

«سوابق» خطف وافدة واعتدى عليها
تمكن رجال مباحث قطاع االمن الجنائي باالدارة العامة للمباحث
الجنائية في محافظة الجهراء من ضبط مواطن انتحل صفة ابن
نائب سابق ،وخطف وافدة مصرية ،واعتدى عليها في منطقة بر
السالمي.
وق ــال مـصــدر أمـنــي ل ـ «ال ـجــريــدة» إن ال ــواف ــدة تـقــدمــت بـبــاغ الــى
السلطات االمـنـيــة فــي محافظة الـفــروانـيــة ادع ــت فيه ان ابــن نائب
برلماني سابق أوهمها بأنه يستطيع انجاز معاملة خاصة بها،
وتــواعــد معها فــي منطقة اشبيلية الصطحابها إلحــدى ال ــوزارات
وإنجاز معاملتها ،اال انه توجه بها الى منطقة السالمي الصحراوية،
واعتدى عليها ثم أعادها الى نفس المنطقة ،والذ بالفرار.

مواطن وأميركي يتاجران بالمخدرات
تمكن رجال مباحث قطاع االمن الجنائي باالدارة العامة لمكافحة
المخدرات من ضبط مواطن ووافد أميركي يتاجران بالمواد المخدرة
وعثر بحوزتهما على كيلوغرام من مادة الماريغوانا المخدرة.
وذكر مصدر لـ«الجريدة» أن االميركي اعترف لرجال المباحث انه
وشريكه المواطن تمكنا من جلب المخدرات من الواليات المتحدة
عبر الشحن الجوي بعد أن أخفوها داخل طرد بريدي بشكل سري
وتمكنوا من تمريرها الى داخل البالد ،ومن ثم العمل على ترويجها
بين المتعاطين ،مشيرا الى ان رجال المباحث توجهوا الى منزل
شريك المتهم وهو مواطن ويسكن في منطقة جنوب السرة وألقوا
القبض عليه ،وعثروا بحوزته على الطرد الذي استخدم في عملية
تهريب الـمـخــدرات ،واالوراق التي تثبت انــه مــن جلب الـطــرد عبر
الشحن الجوي.

●

المضف والرومي يتوسطان األسرة األكاديمية
التعليم العالي أو مــن سمو رئيس
مجلس الوزراء أو الوزراء المعنيين
في الحكومة».
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال الـ ـ ــرومـ ـ ــي إن
الــوزيــر المضف يـعــزز فـكــرة الفريق
الواحد بين وزارة التربية والتعليم

ال ـعــالــي وال ـب ـحــث الـعـلـمــي وجــامـعــة
الكويت كونها من الجامعات الرائدة
والـجــامـعــة الحكومية الــوحـيــدة في
دولة الكويت ،متقدما بالشكر للوزير
على زيارته.
وأشــار الــرومــي إلــى أنــه «تــم خالل
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محليات

ال ـل ـقــاء ال ـت ـطــرق إل ــى مــواض ـيــع عــدة
ُ
ت ـع ـن ــى ب ــالـ ـش ــأن ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ب ــدول ــة
ً
الـكــويــت وال ـجــام ـعــة» ،مـبـيـنــا أن ــه تم
ال ـت ـن ـس ـي ــق ب ـي ــن ال ـج ــام ـع ــة ووزارة
التربية والتعليم العالي بشأن هذه
المواضيع.

أحمد الشمري

يتنافس ا لـيــوم  10مرشحين في
ان ـت ـخــابــات الـهـيـئــة االداريـ ـ ــة لــرابـطــة
أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة الـ ـت ــدري ــس لـلـكـلـيــات
ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة ع ـل ــى س ـت ــة م ـق ــاع ــد فــي
ثالث كليات تطبيقية للعام النقابي
 ،2024-2022وتنطلق الساعة التاسعة
ً
ً
صباحا حتى الثالثة عصرا ،بمشاركة
أك ـثــر م ــن  850عـضــو هـيـئــة تــدريــس
يحق لهم التصويت.
ف ـف ــي ك ـل ـيــة ال ـت ــرب ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة،
يتنافس  4مرشحين على مقعدين
هــم :عضو هيئة الـتــدريــس فــي قسم
علوم المكتبات والمعلومات د .ايمن
الحبشي ،وعضو هيئة التدريس في
قـســم االص ــول واإلدارة الـتــربــويــة د.
حسين الهدبا ،وعضو هيئة التدريس
في قسم المناهج وطرق التدريس د.
عبدالرحمن الــدويـلــة ،وعـضــو هيئة

الـتــدريــس فــي قـســم الـمـنــاهــج وطــرق
التدريس د .مدالله سويدان.
بينما في كلية الدراسات التجارية،
يتنافس  3مرشحين على مقعدين
هــم :عضو هيئة الـتــدريــس فــي قسم
التأمين والبنوك د .خالد الصيفي،
وع ـض ــو ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس ف ــي مــركــز
اللغات التخصصي خليفة الخليفة،
وعـ ـض ــو ه ـي ـئــة الـ ـت ــدري ــس ف ــي قـســم
المحاسبة د .محمد الفرج.
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـتـكـنــولــوجـيــة ،فـيـتـنــافــس عـلـيـهــا 3
مرشحين عـلــى مقعدين ه ــم :عضو
هيئة الـتــدريــس فــي قـســم ميكانيكا
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات وال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة د .خ ــال ــد
الهيفي ،وعضو هيئة التدريس في
قـســم تكنولوجيا ميكانيكا ا لـقــوى
والتبريد ،وعضو هيئة التدريس في
قسم الهندسة الكهربائية د .مشعل
الشريدة.

إصابة  5إطفائيين بحريق مزرعة في الصليبية الزراعية
المنفوحي :تشكيل لجنة تحقيق في «حريق سوق الخيام» ومحاسبة المقصرين
●

محمد الشرهان ومحمد جاسم

أص ـيــب  5إطـفــائـيـيــن ب ـحــاالت
اخ ـت ـن ــاق واجـ ـه ــاد حـ ـ ــراري ج ــراء
حــريــق كـبـيــر ان ــدل ــع ،م ـســاء امــس
االول ،ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــزر ع ـ ـ ــة ب ـم ـن ـط ـق ــة
الـصـلـيـبـيــة ال ــزراع ـي ــة ،كـمــا أسـفــر
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث عـ ـ ــن خ ـ ـسـ ــائـ ــر مـ ــاديـ ــة
جسيمة لحقت بالموقع ،وأتلفت
ً
محاصيل زراعية وأشجارا مثمرة
في المزرعة.
وفــي التفاصيل الـتــي رواه ــا لـ
«ال ـجــريــدة» مــديــر ادارة العالقات
ال ـع ــام ــة واالعـ ـ ـ ــام ب ـق ــوة االط ـف ــاء
الـعــام العقيد محمد الـغــريــب ،أن
غرفة عمليات قــوة االطـفــاء العام
تلقت بالغا مساء امس األول يفيد
باندالع حريق في مزرعة بمنطقة
الصليبية الزراعية ،مشيرا الى انه
فور تلقي البالغ تم تحريك مراكز
اطـفــاء الصليبيخات والسالمية
وال ـج ـه ــراء ال ـحــرفــي والـعــارضـيــة
الـصـنــاعــي وال ـت ـحــريــر واالس ـن ــاد
والشويخ الصناعي ومركز اسناد

من إطفاء رئاسة الحرس الوطني،
إلى موقع البالغ.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـغـ ــريـ ــب أن رج ـ ــال
االطفاء ،فور وصولهم الى الموقع،
ت ـب ـي ــن لـ ـه ــم أن ال ـ ـن ـ ـيـ ــران نـشـبــت
ف ــي اش ـج ــار ومـحــاصـيــل زراع ـي ــة،
وساعدت سرعة الرياح في امتداد
الحريق الــى مواقع متفرقة ،الفتا
ال ــى ان ف ــرق االط ـف ــاء عـمـلــت على
وضـ ـ ــع خـ ـط ــة خ ــاص ــة ل ـم ـكــاف ـحــة
الحريق ومحاصرته ومنع امتداده،
وتمكنت من السيطرة على الحريق
بعد حوالي  6ساعات من اندالعه،
ثم شرعت في عمليات التفتيش.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ض ـب ــاط إدارة
تحقيق ح ــوادث الحريق فــي قوة
االط ـفــاء ال ـعــام انـتـقـلــوا ال ــى موقع
ال ـبــاغ للمعاينة والـتـحـقـيــق في
اسباب اندالع النيران ،موضحا أن
الحادث اسفر عن اصابة  5رجال
اط ـفــاء ب ـحــاالت اخـتـنــاق واج ـهــاد
ح ـ ــراري ت ــم عــاج ـهــم ف ــي الـمــوقــع
نفسه مــن فنيي الـطــوارئ الطبية
الذين تواجدوا في الموقع مع رجال

جانب من الحريق الكبير في مزرعة الصليبية
األمـ ــن ال ــذي ــن ع ـم ـلــوا ع ـلــى تأمين
موقع الحادث.

حريق سوق الخيام

وف ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــورات ح ــري ــق س ــوق
الخيامّ ،
وجه المدير العام للبلدية
ً
ً
أحمد المنفوحي كتابا رسميا إلى
وزي ــرة الــدولــة لـشــؤون البلدية د.
رنا الفارس ،يطلب خالله تشكيل

لجنة تحقيق فــي أسـبــاب نشوب
الحريق في سوق الخيام وتحديد
المسؤوليات ومحاسبة المقصر
سواء داخل البلدية أو خارجها.
وقـ ــال الـمـنـفــوحــي ،ف ــي الـكـتــاب
التي حصلت «الجريدة» على نسخة
ً
مـنــه« :ن ـظــرا لـنـشــوب حــريــق أمــس
االول بسوق الخيام بالري يرجى
التفضل بالنظر نحو تشكيل لجنة

ٍّ
تقص محايدة لبحث أسباب نشوب
الحريق ،وتحديد االجــراءات التي
اتخذتها الجهات المعنية تجاه هذا
الـحــادث» .وأضــاف« :يجب تحديد
المسؤوليات ومحاسبة المقصر
س ــواء داخ ــل الـبـلــديــة أو خارجها
ومعرفة المتسبب ووضع الحلول
ال ـج ــذري ــة ل ـع ــدم تـ ـك ــرار م ـثــل هــذه
الحرائق والحد منها؛ حفاظا على

سالمة وأمن المواطنين والمقيمين
وممتلكاتهم».
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـغ ــري ــب ان فــرق
االط ـ ـفـ ــاء انـ ـتـ ـه ــت ،صـ ـب ــاح امـ ــس،
مــن عمليات التفتيش فــي موقع
حريق سوق الخيام ،والتي كانت
فـ ــرق االطـ ـف ــاء ت ـت ـعــامــل م ـعــه منذ
اندالعه ظهر امس االول ،وتمكنت
من السيطرة عليه وإخـمــاده بعد
ح ــوال ــي  6س ــاع ــات م ــن ان ــدالع ــه
بـمـشــاركــة مــراكــز إط ـفــاء الـشــويــخ
الـصـنــاعــي وال ـعــارض ـيــة الـحــرفــي
والسالمية واالسناد وصبحان.
وأضاف أن الحادث لم يسفر عن
وقوع اصابات بين رجال االطفاء،
واقـتـصــر عـلــى الـخـســائــر الـمــاديــة
الجسيمة ا لـتــي لحقت بالموقع،
والـتــي قــدرهــا أصـحــاب المحالت
في السوق بأنها تصل الى ماليين
الدنانير ،مشيرا الى ان قوة االطفاء
ال ـع ــام بــال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق مع
بلدية الـكــويــت وجـهــات حكومية
أخرى شكلت لجنة تحقيق للوقوف
على أسباب اندالع الحريق.

زوايا ورؤى
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عزيزة البسام أيقونة العطاء
أ.د .وسمية عبدالمحسن المنصور
فــي كــل مــوقــف نـتـجــرع فـيــه مـ ــرارة الـفـقــد تشاغلنا سهام
التحسر :ليتنا ،وليتنا ،نغالبها فتغلبنا ،ليتنا أمضينا مع
أحبتنا وقتا أطول ،وليتنا عبرنا لهم عن هذه المشاعر التي
فجرها الفقد ،ولكن الضعف البشري الذي جبلنا عليه يصرفنا
إلى قضايا أخــرى وهموم أيامنا ،فما زال صوتها في أذني
محادثة دارت بيننا يوم األحد قبل وفاتها بيوم ،سبحان الله،
قطرات من األنس في حديثها انتشيت.
هــذه ام ــرأة أيـقــونــة عـطــاء ووف ــاء ،مــاك بأجنحة تتنامى
وتفيض لتظلل كل تعب وتمسح دمع كل مكلوم ،وعزاؤها ليس
ً
في كل بيت كويتي فقط ،إنما أنا على ثقة أن كثيرا من المدن
العربية فيها بيوت تبكي أم العز ،أصدقاء جمعهم بها فكر
ّ
مستنير ومودة صادقة ،وتذوق لكل صور اإلبداع من فن جميل
أو مشاركة في حــوار األفكار أو قــراء ة في واقــع مجتمعاتنا
العربية والحلم في مستقبل نقي يشع باإلنجازات المأمولة
التي تضع العرب في دائرة الضوء الحضاري.
هذا زمن طغت فيه أضــواء الشهرة ولغة الجذب والكذب،
فهما الشغل الشاغل لكثير من طوائف المجتمع ،ونحن ال
نعلم إال جهود من يتابعهم اإلعالم ووسائل االتصال ،لكن من
يعمل بصمت اختارهم الرب سبحانه ليكونوا من الصفوة،
فـعـطــاء ات عــز يــزة تنطق سيرتها ببعضها ،منها مواقفها
الشجاعة إبان الغزو الصدامي الغاشم ،ومن عطاءاتها التي
ُ
ال تنسى جهودها في إنشاء أول مكتبة نسائية في الكويت،
وإخالصها في العمل في مؤسسات المجتمع المدني ،منها
رابطة االجتماعيين والجمعية الثقافية النسائية ،وحضورها
الفاعل بالمشاركة والتعليق في األنشطة الثقافية والتربوية
والتوعوية والخيرية.
ومـ ــا خ ـفــي م ــن ج ـه ــوده ــا أعـ ـظ ــم ،فـكـثـيــر م ــن ع ـطــاءات ـهــا
اإلنسانية غير موثق ،أعطت الجهد والمال والفكر والمشاركة
في تبادل سديد الرأي في حل كثير من المشكالت ،وأما وفاؤها
فقد نطقت به فيض دموع وشهقات تحسر على هذا الغياب
المباغت ،فــاألخـ ّـوة والـصــداقــة عند عــزيــزة مفهومها موقف
وفعل مع قليل من القول.
رحم الله العزيزة عزيزة ،وجبر كسر قلوبنا عليها ،وجمعنا
بأحبتنا وبها في مستقر رحمته ودار كرامته ،والحمد لله ،وال
نقول إال ما يرضي الله« ،إنا لله وإنا إليه راجعون».

راثيندرا كورويتا*

مساعدات الهند لسريالنكا...
حبل نجاة أم طوق خانق؟
لطالما قلق السريالنكيون من الهند ،جارتهم العمالقة ،وقد
استعمل اليساريون والقوميون في سريالنكا هذا البلد كفزاعة
طوال عقود ،لكن أصبحت الهند اليوم أبرز ُم ّ
مولة للبلد الذي
يواجه أزمة مالية خانقة ،ولوال المساعدات الهندية ،ال سيما
في قطاع الوقود ،لكان اقتصاد سريالنكا لينهار بالكامل.
في الفترة األخيرة ،قــررت واليــة «تاميل نــادو» في جنوب
الهند تقديم  40ألف طن متري من الرز ،و 500طن متري من
الحليب البودرة ،وكمية من األدويــة إلى سريالنكا ،وفي 22
مايو وصلت إلى كولومبو سفينة تحمل  9آالف طن متري
ً
ً
من الــرز ،و 50طنا متريا من الحليب البودرة ،وأكثر من 25
ً
ً
طنا متريا من األدوية ومستلزمات صيدالنية أخرى .تفوق
ّ
قيمة هــذه الشحنة  5.5ماليين دوالر ،وقــد سلمها مفوض
الهند السامي في كولمبو ،غوبال باغالي ،إلى وزير الخارجية
السريالنكي ،جاميني الكشمان بيريس.
ّ
ستقدم  65ألف طن متري من سماد
كذلك ،أعلنت الهند أنها
اليوريا ،وأصبحت سريالنكا على شفير أزمة زراعية بسبب
ً
طريقة تطبيقها الكارثية لخطة ا لــزرا عــة العضوية ،ونظرا
إلى ارتفاع أسعار األسمدة بدرجة قياسية حول العالم ،فمن
المستبعد أن تتمكن ســريــانـكــا مــن ش ــراء األس ـمــدة بسعر
السوق.
ُيفترض أال يتفاجأ أحد بهذه المبادرات ألن الهند بدأت
تأخذ مكان الصين تــدر يـجـ ًـا  ،باعتبارها الالعبة ُ
هيمنة
الم ِ
في سريالنكا منذ انتخاب الرئيس غوتابايا راجاباكسا في
 ،2019وهي مفارقة كبيرة ألن حزب «بودوجانا بيرامونا» الذي
ً
ينتمي إليه راجاباكسا كان ُيعتبر مواليا للصين.
فــي الـبــدايــة ،بــدا وك ــأن الصين تتلقى معاملة خــاصــة من
إدارة راجاباكسا ،لكن الهند نجحت في كسب مشاريع مهمة
واستبعاد الصين من معظم المبادرات البارزة بحلول .2022
ً
مــن المستبعد أيـضــا أن تـقـ ّـدم أي إدارة أخ ــرى الـتـنــازالت
التي منحتها عائلة راجاباكسا إلى الهند ،ال سيما تلك التي
ً
ً
أعطت نيودلهي معقال خاصا بها في مدينة «ترينكومالي»،
مما يعني أن الهند تستفيد بدورها من الحفاظ على عالقتها
الحالية مع سريالنكا.
ّ
رحـبــت معظم األح ــزاب السياسية ال ـبــارزة فــي سريالنكا
بالمساعدات الهندية ،لكن يخشى المنتقدون فــي أو ســاط
الـيـســاريـيــن والـقــومـيـيــن أن ي ـتـ ّ
ـوســع ن ـ ًفــوذ الـهـنــد ف ــي البلد
وتصبح سيادة سريالنكا ُمهددة نتيجة لذلكّ ،
وقدمت الهند
ّ
نحو  3مليارات دوالر إلى سريالنكا التي تخلفت عن سداد
ً
ديونها منذ شهر ،وكانت تعرف جيدا أن كولمبو لن تتمكن
من إعادة تلك المبالغ قبل مرور فترة طويلة ،ولهذا السبب
يظن منتقدو السياسة الهندية أن هذه التسهيالت المالية ال
ً
ً
تحمل طابعا تجاريا.
يقول بابودا جاياغودا من حزب «الخط األمامي االشتراكي»
:2021
إن الهند بدأت تستغل أزمة سريالنكا لمصلحتها منذ ّ
«استغل جيران البلد سوء أداء إدارة راجاباكسا التي ضخمت
االقتصادية في سريالنكا ،ونظن أن الهند استغلت
المشاكل
ً
خدمة لمصالحها الخاصة ،فهي ّ
تطبق أجندة
هــذه األزمــة
جيوسياسية واضحة ،وتتصرف مثل أي قوة بارزة في النظام
الدولي ،وحافظت سريالنكا على استقاللها االستراتيجي
حتى الفترة األخيرة ،رغم قربها الجغرافي من الهند ،لكن هذا
ّ
ّ
يتغير ،ونتجه للتحول إلى دولة تابعة للهند».
الوضع بدأ
هو يظن أن استمرار عهد راجاباكسا يخدم مصالح الهند
ً
ً
ألن عددا كبيرا من الشخصيات التي تعارض التدخل األجنبي
ً
فــي ال ـع ــادة يـبـقــى مـتـحــالـفــا مــع عــائـلــة راجــابــاك ـســا ،يوضح
جاياغودا« :حين يحاول شخص مثل رئيس الــوزراء ،رانيل
ويكرمسينغ ،بيع أصول وطنية إلى دولة خارجية ،ال مفر من
ّ
تصاعد السخط العام ،لكن معظم قادة الحركات التي تعارض
التدخل الخارجي متحالفة مع راجاباكسا».
في  24مايو أعلن البنك الدولي أنه ال يخطط لتقديم حزمة
ً
تمويل جديدة إلــى سريالنكا قبل أن تطرح كولمبو «إطــارا
ً
ً
مناسبا لسياسة االقـتـصــاد الـكـلــي» ،واكتفت الصين أيضا
بتقديم مـســاعــدات بقيمة  42.4مليون دوالر ،ولــم تتجاوب
سريالنكا مع الجهود الصينية لتأمين الــوقــود :إنــه مؤشر
آخر على تدهور العالقات بين بكين وإدارة راجاباكسا ،كذلك،
ّ
قدمت اليابان مليونا ونصف المليون دوالر لتأمين األدوية
فـقــط ،وفــي الــوقــت نفسه ،يسمح العمال السريالنكيون في
الخارج بتعويم عملة الروبية السريالنكية ،لكنهم توقفوا
عــن تحويل األم ــوال إلــى البلد ،وتحتاج سريالنكا إلــى دفع
 530مليون دوالر مقابل إمدادات الوقود في يونيو القادم.
ً
نـظــرا إلــى هــذه االنـتـكــاســات وال ــردود الباهتة مــن شركاء
ســريــانـكــا األســاسـيـيــن اآلخ ــري ــن ،أصـبـحــت اإلدارة الــراهـنــة
ّ
مضطرة لالتكال على السخاء الهندي ،أقله على المدى القصير
والمتوسط ،وستكون األشهر المقبلة كفيلة بتحديد التداعيات
السياسية والجيوسياسية المحلية لهذه التبعية المستجدة.
* «دبلومات»
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هل أنصف النظام االنتخابي المرأة الكويتية؟
لـطــالـمــا تـسـبـبــت «ال ــري ــاح» ال ـتــي تعصف
بــال ـس ـيــاســة ال ـم ـح ـل ـيــة ب ـيــن ال ـح ـيــن واآلخـ ــر
بــإ ضـفــاء منحى جــد يــد للحياة البرلمانية،
وذلــك إمــا عبر تغيير في الــدوائــر كما حدث
في السابق حينما انتقلنا من الدوائر العشر
إلى الخمس والعشرين ثم إلى الخمس ،أو في
تغيير الفئات الناخبة كما حدث في حصول
ال ـم ــرأة الـكــويـتـيــة عـلــى ال ـحــق فــي االنـتـخــاب
والترشح ودخولها كمرشحة كفؤة وناخبة
نسبيا.
ضخم العدد
ً
ولم يكن دخولها إلى المشهد السياسي
ببسيط رغم نشاطها السياسي في جمعيات
الـنـفــع ال ـعــام مـنــذ الـسـتـيـنـيــات ومـشــاركـتـهــا
ف ــي ان ـت ـخــابــات جــامـعــة ال ـكــويــت ،فــدخــولـهــا
إل ــى ال ـبــرل ـمــان ج ــاء م ـصــاح ـبـ ًـا لـتـغـيـيــر في
الـنـظــام االنـتـخــابــي مــن حـيــث إق ــرار الــدوائــر
الخمس ألسـبــاب عــدة ،منها إتــاحــة المجال

للشباب لتجديد البيئة السياسية وصناعة
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر ،ومـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـ ـم ـ ــال الـ ـسـ ـي ــاس ــي،
وتقويض االنتخابات التشاورية وغيرها من
الممارسات .واليوم وقــد انحسر «الحضور
ال ـن ـســائــي ال ـبــرل ـمــانــي» م ـحــدثــا تــراج ـعــا في
جهود التمكين ،عاد الحديث إلى السطح حول
السبل التي تعزز وجود المرأة في البرلمان
وبـشـكــل مـنـصــف وع ـ ــادل ،أق ــول ذل ــك بعدما
التقينا بممثلة حقوق اإلنسان في االتحاد
األوروب ــي «هــانــا نيومان» قبل أسـبــوع ،وقد
قامت األمانة العامة لمجلس األمة مشكورة
بتنظيم غ ــداء عـمــل وحـلـقــة نـقــاشـيــة للقوى
النسائية الناشطة ،تحت قبة البرلمان ،وقد
مثمرا بعدما انطلق في جميع
كان النقاش
ً
االتجاهات ،وأعني هنا التجارب الشخصية
للمرأة الكويتية كناخبة ومرشحة ،والمواقف
تجاه أساليب اإلصــاح االنتخابي ،لتمكين

طالل عبد الكريم العرب

ال ـم ــرأة م ــن ال ــوص ــول إل ــى ال ـع ــدد األك ـب ــر من
المقاعد البرلمانية.
ورغـ ـ ــم الـ ـخ ــوض ف ــي الـ ـنـ ـظ ــام الـتـمـثـيـلــي
والـ ـك ــوت ــا والـ ـنـ ـظ ــام ال ـن ـس ـب ــي وغـ ـي ــره ــا مــن
فيتامينات التوصيل السريع ،تبقى األسئلة
التي لم نجد لها إجابة:
ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون تـ ــأخـ ــر الـ ـنـ ـظ ــم االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
سببا لتراجع عدد
والتقاعس في تجديدها
ً
عضوات البرلمان ،ولكن ما عــذر الحكومة؟
ولماذا تراجعت جهود التمكين في الوزارات؟
وم ــا ال ـســر ف ــي فـتــح ب ــواب ــة الـتـقــاعــد المبكر
وتسهيل خ ــروج ال ـك ـفــاء ات الـنـســائـيــة بهذه
السرعة؟ ولماذا ما زلنا متقاعسين في تمكين
الدبلوماسيات من األدوار القيادية كسفيرات
رغــم ازدحــام منطقة الخليج بالسفيرات من
الدول األجنبية؟
وللحديث بقية.

د .أحمد العنيسي*

رحى الحريات ودورانها في الخليج العربي
قبل الولوج في الموضوع نعرج على معنى الحرية ومفهومها،
وبعض ضوابطها بشكل مختصر ،فالحرية لإلنسان ليست مطلقة،
وال بد أن تكون مقننة ،وفق ما يقتضيه المجتمع الــذي يعيش فيه
الفرد ،أي مثال لتتضح الصورة :ال يجوز المشي في الطريق وأنت شبه
عار وتقول أنا حر ،كما ال يحق أن تشرب الخمر في الطريق وتقول أنا
حر ،وغير مقبول أن تفتح محالت تعارض الدين والثقافة اإلسالمية
لمجتمعك بتبريرك للحرية.
رجوعا إلى موضوعنا ،الحرية في الخليج العربي مقننة أيضا،
لكن ما نريد أن نسلط الضوء عليه هو تلك الحرية المخنوقة المتعلقة
بحياة الناس في المجتمع ،والتي رحاها يتنفس يوما ويخنق يوما
آخر ،وليست تلك التي ذكرناها وفق الضوابط أعاله التي شرعنها
ديننا الحنيف والحياة االجتماعية في إطــار التفاعل والتعامل مع
الجماعة التي يعيش فيها اإلنسان وذلك بعدم اإلتيان ِبعمل يخل أو
يتنافى مع المجتمع .ما نقصده في هذا المقال والــذي يعنينا عن
ُ
الحرية المبتغاة ،في الخليج العربي ،أال تقنن الحرية المتعلقة بالشأن
العام وشــؤون المجتمع وفق أمزجة الحكومات ،فنحن نرى الحرية
ً
رحاها يرتفع وينزل ،وفق أمزجة الحكومات ،نرى أنه يسمح يوما
للجميع باستخدامها بارتفاع كبير وفي فترة ُيخنق الجميع ويمنع
حتى عن اإلدالء برأيه في الشؤون المجتمعية وحاجات المواطنين
للتعبير عن رأيهم ،وهذا لألسف لن يخدم الناس ،كما يحد من وصول
رغبات واحتياجات المواطنين للمسؤولين ،الذين هم في ّ
أمس الحاجة-
والة األمر -لمعرفة هذه الرغبات قبل غيرهم.
التضييق على الحريات ليس من مصلحة الجميع ،فالحرية مرآة
ً
تعكس العيش للناس وتعطي انطباعا وصــورة حقيقية عن حياة
المواطنين لوالة األمر وأصحاب القرار ،لذا هي مهمة للحكومات قبل

في الصميم :يا بلدية
«شفيكم» على أنجفة؟

أهميتها للناس .أعتقد من الضروري بمكان رفع سقف الحريات بما
ال يتجاوز الخطوط الحمراء كالتعدي على الــذات اإللهية ورساالته
فضال عــن التعدي على حقوق اآلخــريــن المصونة بالدين
النبويةً ،
ً
الـحـنـيــف .إذا نـحــن كـمــا ذكــرنــا أع ــاه ،ال نختلف أن للحرية ح ــدودا
وعلى الشخص مراعاة هذه الحدود ،لكن اختالفنا مع التضييق على
الحريات المتعلقة بحياة الناس ،كالتمييز وعــدم المساواة بينهم،
ومشاكل حقوقهم كالتوظيف والصحة واإلسكان ،ومراقبة المال العام
ووضع ضوابط وقوانين تحكم الفساد اإلداري والمالي.
م ــع ال ـط ـفــرة ال ـك ـب ـيــرة ف ــي عــالــم ال ـم ـيــديــا ال يـمـكــن ال ـس ـي ـطــرة على
ً
الـحــريــات بشكل مطلق ،خـصــوصــا مــع الميديا الـجــديــدة المعروفة
باسم الميتافيرس -حضرت محاضرة عنه في آخر مؤتمر األسبوع
الماضي -والتي تعرف باسم ،الميديا ما وراء الكون وال داعي أن يكون
عندك إنترنت ،أو كمبيوتر ،أو هاتف ذكي الستخدامها ،تحتاج فقط
نظارة ،أي ليس هناك يد أو سلطة تتحكم فيها كـ»فيسبوك» و»تويتر»
و»إنستغرام».
التضييق على الحريات يفضي بنا أو يوصلنا إلى تفشي السارقين
والمسروقات ،والفاسدين والمفسدين ،ويدفع بنا إلى زيادة هدر المال
العام من غير محاسبة وال مراقبة ،إذا ُمنع البوح بالسرقات والحرية
في القول إلشهار السارقين.
كما تعلمون ،الحرية ال تعني التعدي على حقوق اآلخرين بل يجب
خنقها ،ويمنع على األ ف ــراد انتهاك حقوق الشخص ومعرفة كيف
يعيش ،وأيــن يسافر ،ومــاذا يلبس ،ومــاذا يفعل ،وأيــن يقضي وقته،
ويذهب للمسجد أم ال ،وكيف يصرف أمواله ،فهذه األمور ليست من
ً
شؤوننا إذا كان الشخص ال يضر أحدا أو يمس بحقوق اآلخرين.
* كاتب بحريني

talalalarab@yahoo.com

كتبنا وكتب غيرنا وأرسل آخرون أفالما ولقطات توثق سوء
تنفيذ مــا يسمى مـشــروع تجميل شــا طــئ أنجفة التعيس ،لعل
وعسى أن يتنازل فيرد علينا من بيده أمر البلدية ،ولكن ال حياة
لمن تنادي ،ويبدو أنهم مكتفون بالبهرجة اإلعالمية ،فشاطئ
أنجفة ،وغيره من شواطئ ،يعاني من توقف في اإلنجاز تقريبا،
ومن سوء التنفيذ ،وبشاعة ما تم من أعمال بسيطة ال تذكر.
ه ـنــاك فـشــل ذري ــع وأداء سـيــئ وخ ـســائــر مــالـيــة واجـتـمــاعـيــة
ً
تتحملها الـبـلــديــة ،فـمـشــروع شــاطــئ أنـجـفــة لـيــس ق ـصــرا حتى
يستغرق استكماله كل هذا الوقت ،فال حمامات سباحة وال نوافير،
وال سراديب وال أساسات ،وال حتى حمامات في الجزء الشمالي
منه ،المشروع المدمر يفترض أن يكون تجميليا ،ويا ليتهم تركوه
كما هو ،فما تم تنفيذه من ممرات للمشي وأحواض لعدة شجيرات
هو أسوأ وأبشع من السابق ،ومع هذا فنحن اآلن نكاد نكمل السنة
الثالثة من بداية هذا المشروع التعيس ،ولم ينتهِ العمل به.
مــا أث ــار سـخــط رواد ه ــذا الـشــاطــئ أن كــل مـشــرفــي الـمـشــروع
الـكــويـتـيـيــن والـكــويـتـيــات اح ـت ـجــوا ،وت ــذم ــروا ،وكـتـبــوا عــرائــض
للمسؤولين في البلدية عن سوء التنفيذ وتباطؤ العمل ،وتوقفه
تـمــامــا لـشـهــور فــي بـعــض األح ـي ــان ،إال أن الـغــريــب هــو السكوت
والصمت ،ما فعلته البلدية في هذا الشاطئ أمر ال يمكن فهمه
حتى اآلن ،ال منطقيا وال إنسانيا وال ماديا ،فتكلفة العقد تبلغ 3
ماليين دينار ،وهو مبلغ كبير ،وسيزداد إذا ما تم كالعادة اعتماد
أوامر تغييرية مليونية إضافية.
هناك أمــور غريبة حصلت قبل وخــال بــدء تدمير وتخريب
شاطئ أنجفة ،ذكرناها سابقا ،كاالستعانة بشركة تقوم بتنظيف
ّ
«الشبات» أسبوعيا بال داع ،وتغيير «اللمبات» الباهظة الثمن
والموجودة أصــا في غيرها بال مسوغ وال مبرر ،واالستعانة
بعمالة سيئة ال تعرف ما تقوم به ،مما تسبب في تكسير وحفر ما
تم عمله ،ألنهم لم يمددوا مياه سقي األشجار قبل صب األرضيات،
وغيرها كثير.
وللعلم ،ورغم كل ما كتب عنه ،فالعمل في ذلك المشروع الفاشل
متوقف حتى كتابة هذه السطور ،والكرة اآلن في ملعب النواب
الوطنيين لتقصي حقائق ما يجري في شاطئ أنجفة.
***
أود هنا أن أكــرر سؤالي للبلدية عن المانع من إنشاء شركة
مساهمة مهمتها إدارة وصيانة ورقــابــة كــل الـمــرافــق الصحية
في البالد ،مع فرض رســوم مقابل استخدامها ،فكل دول العالم
تفعل ذلك ،كما أود أن أتمادى فأتمنى أن تلغي البلدية كل عقود
النظافة ،رغم معارضة بعض حيتان الفساد لذلك ،واالستبدال
بها عقود أخرى يشترط فيها االستغناء عن عشرات اآلالف من
العمالة الهامشية ،باستخدامها آليات خاصة متطورة كسائر دول
العالم المتقدم ،فميكنتها توفر على البلد الكثير ،أمنيا وماديا
واستهالكا جائرا للبنية التحتية.
نعلم أن بــاوي الفساد كثيرة ومتغلغلة ،ولكن ما يجري في
أنجفة يثير الشك والريبة.

ماريا خيمينا أراغون*

هل أصبحت كولومبيا
مستعدة لرئيس يساري؟
اتجه الكولومبيون األحد الماضي لإلدالء بأصواتهم خالل الجولة
األولــى من االنتخابات الرئاسية القادرة على تغيير معالم أميركا
ُ
الالتينية ،وتعتبر كولومبيا الدولة البارزة الوحيدة التي لم تنتخب
ً
الرأي
يوما أي رئيس ّيساري في المنطقة ،وتشير أحدث استطالعات ّ
إلى احتمال تغير هذا الوضع ،إذ إن غوستافو بيترو هو المرشح
ً
ً
سابقا ،ثم ّ
تحول
العصابات
األوفر حظا :شارك هذا اليساري في حرب
ّ
إلى خبير اقتصادي وسياسي ،وسرعان ما أثرت رسالته الشعبوية
بالناخبين المستائين من استفحال الالمساواة.
ً
ً
ً
يبلغ بيترو  62عاما ،وهو ليس اسما جديدا في معترك السياسة،
ّ ً
مشرعا ورئيس بلدية العاصمة بوغوتا في الماضي ،وسبق
كان
فقد ّ
َ
ً
أن ترشح للرئاسة مرتين ،كان بيترو قريبا من الفوز خالل االنتخابات
المحافظ الحالي ،إيفان دوكي
الماضية ،في  ،2018حين نافس الرئيس
ِ
ماركيز .%75
ماركيز ،واليوم ،تبلغ نسبة معارضي
ّ
المحافظ فيديريكو
يملك بيترو فرصة حقيقية لهزم المرشح
ِ
«فيكو» غوتيريز هذه السنة ،لكن حملته االنتخابية أدت إلى تقسيم
ً
ً
ً
البلد الذي شهد طوال عقود صراعا يحمل طابعا ماركسيا ،ويعكس
صعود بيترو حجم انعدام االستقرار في كولومبيا خالل السنوات
القليلة الماضية.

فيرنر هوير*

إجماع المناخ في الشرق األوسط
أنا على يقين أن دعم دبلوماسية
المناخ بمشاريع إبداعية عالية الجودة
وذات أهمية إقليمية كفيل بفتح آفاق
جديدة واعدة لتحقيق االستقرار،
والنمو ،وإحالل السالم في الشرق
األوسط ،فقد حان الوقت إلعطاء
تمويل المناخ الفرصة.
ُ
قبل أيام التقيت في رام الله مراهقة تـدعى
مريم ،حدثتني مريم ،بلغة إنكليزية متقنة ،عن
مدى استفادتها من واحــدة من َ 450م َ
ـدرسة
تعمل بالطاقة الشمسية والـتــي مولها بنك
االس ـت ـث ـمــار األوروب ـ ــي ف ــي الـضـفــة الـغــربـيــة،
ولمست من حديثها إدراكها التام للتحديات
التي تواجهها منطقتها بسبب تغير المناخ.
لكنها أيضا كانت ناضحة بالتفاؤل ،وشرحت
لي بالتفصيل لماذا يتعين على منطقة الشرق
األوسط أن تبذل المزيد من الجهد لالستفادة
من أشعة الشمس ،واحــدة من مــوارد الطاقة
النظيفة القليلة التي تتمتع المنطقة بوفرة
منها.
يتزايد عــدد سكانها ،يعرف
منطقة
ـي
ـ
وف
ُ
اإلسرائيليون أن نـدرة المياه من الممكن أن
ت ــؤدي بسهولة إلــى صــراعــات جــديــدة ،وهم
يــريــدون تعظيم قــدراتـهــم فــي مـجــال تحلية
المياه على النحو الذي يمكنهم من مقايضة
المياه بالطاقة النظيفة.
ُ
تؤثر أنماط هطول األمطار ،ونـدرة المياه،
والظواهر الجوية القاسية المتزايدة التواتر
والشدة -بما في ذلك موجات الحر وحرائق
الغابات -على اإلسرائيليين والفلسطينيين
على حد سواء ،ومن الواضح أن الحاجة إلى
ُ
معالجة المشكلة ت َـعـد واح ــدة مــن القضايا
الـقـلـيـلــة ال ـتــي يـتـفــق عليها ال ـط ــرف ــان ،وه ــذا
مــا أكــدتــه لــي مـحــادثــاتــي مــع رئـيــس ال ــوزراء
الفلسطيني محمد اشتية ،في سياق الصراع،

َ
حيث ُيـنـظـر إلى أغلب السياسات على أنها
ُ
َ
مـ ـب ــاراة مـحـصـلـتـهــا ص ـ ـف ـ ــر ،ت ـ ــع ـ ــد مـشــاريــع
المناخ استثناء .في خطاب ألقاه في فبراير
الماضي ،أشــار إسحاق هرتسوغ إلــى تزايد
حدة الظواهر الجوية القاسية على أنه نداء
إيقاظ للمنطقة ،وقال محذرا« :لمن ال يفهم ماذا
يعني هذا ،اسمحوا لي أن أوضح :هذا ُيـن ِـذر
بكارثة حقيقية ،إن أزمة المناخ عالمية ،ونحن
في الشرق األوسط يجب أن نفهمها في المقام
األول على المستوى اإلقليمي ،ألن تداعياتها
ستكون مأساوية».
ثم دعا هرتسوغ إلى إقامة شراكة إقليمية
لخلق «شــرق أوســط متجدد» ،تشمل رؤيته
ومـصر ،واألردن،
اإلمــارات العربية المتحدةِ ،
وال ـب ـح ــري ــن ،وال ـم ـغ ــرب ،والـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية ،و«الفلسطينيين» ،ولكن برغم أن
السلطة الفلسطينية دفعت ببعض سياسات
المناخ ،فإن األمر يتطلب استثمارات ضخمة
لـتــرجـمــة ه ــذه األف ـك ــار إل ــى ع ــائ ــدات واسـعــة
النطاق من المياه النظيفة من محطة تحلية
المياه المركزية في غزة والطاقة الشمسية في
الضفة الغربية.
الواقع أن مشاريع التخفيف والتكيف هذه
ستكون ضرورية إلدارة القضايا اإلنسانية
والبيئية واالق ـت ـصــاديــة الـنــاجـمــة عــن تغير
الـمـنــاخ ،فبعد عــودتــي إلــى لوكسمبورغ من
زيارتي للمنطقة ،بات من الواضح في تصوري
أكثر من أي وقت مضى أننا في احتياج إلى
االسـتـفــادة مــن «اإلج ـمــاع المناخي» الحالي
لبناء الــزخــم وراء ذلــك الـنــوع مــن المشاريع
المناخية التحويلية المتوخاة في الصفقة
الخضراء األوروبية ،فبينما تساهم مثل هذه
المشاريع في جعل أوروبا محايدة كربونيا
بحلول عام  ،2050فإنها من الممكن أن تساعد
أيضا في تعزيز االستقرار وتحسين الظروف
االقتصادية في الشرق األوسط.
ل ـقــد أص ـب ــح إي ـمــانــي بــال ـقــوة الـتـحــويـلـيــة
الكامنة فــي االسـتـثـمــارات المناخية الذكية
أشـ ــد رس ــوخ ــا بـ ـم ــرور الـ ــوقـ ــت ،ف ـع ـلــى م ــدار
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة األخ ـ ـي ـ ــرة ،أصـ ـب ــح بـنــك

االس ـت ـث ـم ــار األوروبـ ـ ـ ــي أك ـب ــر م ـم ــول مـتـعــدد
األط ـ ــراف لـمـشــروعــات ال ـم ـنــاخ ،مــع تـعـهــدات
بدعم استثمارات ال تقل قيمتها عن تريليون
يورو ( 1.05تريليون دوالر أميركي) هذا العقد،
ولكن في منطقة معقدة مثل الشرق األوسط،
يتطلب األمر أكثر من مجرد التمويل إلنجاز
الـعــديــد مــن هــذه الـمـشــاريــع ،وسنحتاج إلى
ق ــدر أع ـظــم كـثـيــرا مــن ال ـت ـعــاون بـيــن الـبـلــدان
وأصحاب المصلحة الخارجيين الرئيسيين
مثل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.
وم ـ ــن ال ـم ـم ـك ــن أن يـ ـس ــاع ــد م ـك ـت ــب بـنــك
االسـتـثـمــار األوروب ـ ــي ال ـجــديــد ،ال ــذي افتتح
هذا الشهر في القدس لتمثيل الضفة الغربية
وق ـطــاع غ ــزة ،فــي تـعــزيــز مـثــل ه ــذا الـتـعــاون،
وسيعمل على تطوير شراكات وإقامة أواصر
تعاون أقوى في الضفة الغربية وقطاع غزة
في حين يقدم الدعم أيضا لمشاريع المناخ
التحويلية العابرة للحدود في مختلف أنحاء
المنطقة ،وعلى هــذا فإنه سيكون مفيدا في
تعزيز دبلوماسية الـمـنــاخ الـتــي ينتهجها
االتحاد األوروبي في الشرق األوسط.
ن ـحــن ن ـس ـعــى ،م ــن م ـن ـظــور أوروب ـ ـ ــي ،إلــى
استكمال وتوسيع نطاق ما بــدأه المبعوث
الرئاسي األميركي الخاص لشؤون المناخ
جــون كيري من خــال جهوده الدبلوماسية
الرامية إلى دفع دول الشرق األوسط إلى تبني
الطاقة المتجددة تدريجيا ،وهذا يعني تمويل
تطوير مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق
واســع وتعزيز التعاون المائي في المنطقة
وبناء إجماع مناخي أقوى.
أنا على يقين أن دعم دبلوماسية المناخ
بمشاريع إبداعية عالية الجودة وذات أهمية
إقـلـيـمـيــة كـفـيــل بـفـتــح آف ـ ــاق ج ــدي ــدة واعـ ــدة
لتحقيق االستقرار ،والنمو ،وإحــال السالم
في الشرق األوســط ،فقد حان الوقت إلعطاء
تمويل المناخ الفرصة.
* رئيس بنك االستثمار األوروبي.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

مسار االنتخابات ّ
إذا لــم يفز أي مــرشــح بأكثر مــن  %50مــن األص ــوات يــوم األحــد،
ً
ستنطلق الجولة الثانية من التصويت في  19يونيو ،واستنادا إلى
نتائج االستطالعات الراهنة ،يبدو أن الجولة الثانية ستكون حتمية
في هذا االستحقاق .يختار أكثر من  39مليون ناخب كولومبي ُم ّ
سجل
ّ
خانات ،لكن التصويت
المرشحين من بطاقة اقتراع تتضمن ثماني
ّ
ّ
ً
ّ
يصب تلقائيا في مصلحة المرشح الذي يحظى
لمرشح ُمنسحب
بدعمه .تمنح كولومبيا الناخبين خيار التصويت بورقة بيضاء :إنها
الطريقة التي يعطيها الدستور للناس كي ّ
يعبروا عن استيائهم من
الناخبين هذا الحق ،فال بد من
المرشحين ككل ،وإذا استعمل معظم ّ
تنظيم انتخابات جديدة يشارك فيها مرشحون مختلفون ،لكن تبقى
هذه النتيجة مستبعدة.
ً
ً
تشهد هذه االنتخابات تغييرا بارزا بعد فتح الحدود بين كولومبيا
ً
وفنزويال مؤقتا للسماح ألكثر من  195ألف كولومبي مقيم في فنزويال
بدخول بلدهم األم للتصويت ،وقد أغلقت القنصليات الكولومبية
أبوابها في فنزويال منذ انهيار العالقات الدبلوماسية بين البلدين
في .2019

تحديات كبرى أمام الرئيس المقبل

وفق استطالعات الرأي ،يظن أكثر من  %74من الكولومبيين أن
بلدهم يسير في االتجاه الخطأ ،تتعلق أكبر التحديات التي تنتظر
ً
اإلدارة المقبلة بمعالجة مظاهر الالمساواة والفقر ،فضال عن تهريب
المخدرات والمسائل الجيوسياسية اإلقليمية.
زاد إنتاج الكوكايين في كولومبيا بدرجة ملحوظة في السنوات
ّ
األخيرة ويشكل هذا القطاع مصدر دخل كبير للبلد ،حتى أنه يتجاوز
ُ
ً
أحيانا قيمة صادراته القانونية ،فيجب أن تخطط اإلدارة المقبلة
ً
إذا لطرح بدائل اقتصادية فاعلة للمزارعين المتورطين في هذه
األعمالُ ،
ويفترض أن تشمل هذه الخطة تطوير عالقات استراتيجية
مع المحميات األصلية ،والجماعات الكولومبية من أصل إفريقي،
والحدائق الطبيعية ،إذ يقع نصف محاصيل الكوكا اإلجمالية في
هذه األماكن.
على الساحة العالمية ،تبقى كولومبيا في طليعة الدول التي تتأثر
باألزمة اإلنسانية المستمرة في فنزويال ،وقد استقبلت كولومبيا أكبر
عدد من الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الفنزويليين ،ويقيم
ً
أكثر من  1.8مليون فنزويلي في كولومبيا بدءا من أغسطس ،2021
وأدت سياسة الباب المفتوح التي ّ
طبقتها الحكومة وقــرار دوكي
بتسهيل معامالت إعطاء الجنسية لهؤالء المهاجرين إلى زيادة أعباء
المستشفيات وخدمات عامة أخرى.
سيضطر الرئيس الكولومبي المقبل التخاذ قرار حاسم حول إعادة
إحياء الروابط الدبلوماسية مع الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو،
ويتابع غوتيريز انتقاد نظام مادورو ويعارض تجديد العالقات بين
َ
الطرفين ،لكن يظن بيترو في المقابل أن تحسين الروابط الثنائية قد
َ
يساعد البلدين في تجديد العمليات التجارية واسترجاع السيطرة
ّ
لكن هذه الخطوة قد ّ
تؤجج الخالف بين
على حدودهما المشتركة،
كولومبيا وحلفائها القدامى في واشنطن ألن الواليات المتحدة ال
تعترف بنظام مادورو.
* «فورين بوليسي»

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

8.675

7.823

6.071

ً
 974دينارا سعر متر «السكني» في مزادات «العدل» خالل مايو
سند الشمري

ع ـق ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة ال ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ،خـ ــال مــايـ ـ ـ ــو
الماضي 8 ،مزادات عقارية ،تم من خاللها
بيع العديد من العقارات واألراضي السكنية
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،ب ـق ـي ـمــة إج ـم ــال ـي ــة بـلـغــت
 26.3مليون دينار ،أي بزيادة قدرها 3.29
ماليين ،وبنسبة  14.3في المئة عن السعر
االبتدائي البالغ قيمته  23مليونا.
وتم بيع  10عقارات وأراض سكنية بقيمة
 3.9ماليين دينار ،بارتفاع نسبته  23.8في
المئة ،وبزيادة قدرها  765ألفا ،عن السعر

االبتدائي البالغ  3.2ماليين.
وبـلــغ مـتــوســط سـعــر الـمـتــر فــي م ــزادات
«العدل» ما قيمته  974دينارا ،فيما تراوحت
نسبة االرتـفــاع في العقارات المبيعة بين
 10.1إلى  87.8في المئة ،حيث تم بيع بيت
واقع في منطقة السالمية مساحته  600متر
مربع بسعر  620ألف دينار ،فيما كان سعره
االبتدائي  330ألفا ،أي بزيادة نسبتها 87.8
في المئة ،كما تم بيع بيت سكني واقع في
منطقة الرقة ،مساحته  400متر مربع بسعر

2.599 ٣.054 3.265

 245ألفا ،بينما كان سعره االبتدائي يبلغ
 165ألفا ،أي بارتفاع نسبته  48.4في المئة.
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـ ــم ب ـ ـيـ ــع  6عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات وأراض
اسـتـثـمــاريــة  22.3مـلـيــون دي ـنــار ،بــارتـفــاع
قــدره  2.5مليون ،وبنسبة  12.7في المئة،
عــن السعر االبـتــدائــي البالغ  1.98مليون،
وتراوحت نسبة االرتفاعات في هذا القطاع،
بين  6.4إلى  51.7في المئة ،إذ تم بيع بناية
وا ق ـعــة فــي منطقة بنيد ا ل ـقــار ،مساحتها
 2066مترا مربعا ،بسعر  3.5ماليين دينار،

فيما بلغ السعر االبتدائي  2.3مليون ،أي
بزيادة نسبتها  51.7في المئة.
وشهد الربع األول من العام الحالي بيع
عدد كبير من العقارات في مــزادات العدل،
بقيمة  38.6مـلـيــون دي ـن ــار ،وبــارت ـفــاع ما
نسبته  37.8في المئة ،عن القيمة االبتدائية
الـبــالـغــة  28.04مـلـيــونــا ،فيما اسـتـحــوذت
العقارات السكنية على ما نسبته  77.1في
المئة من إجمالي تلك العقارات.
وت ـش ـتــرط وزارة ال ـع ــدل لـلـمـشــاركــة في

المزاد سداد خمس ثمن العقار على األقل
بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب
بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بوزارة العدل،
ويجب على من يعتمد القاضي عطاء ه أن
يودع ،حال انعقاد جلسة البيع ،كامل الثمن
ال ــذي اعـتـمــد ،بــاإلضــافــة إلــى المصروفات
ورسوم التسجيل.

بنك الخليج يدعم سيولة البورصة مع مراجعة MSCI
استقرار أداء معظم األسهم القيادية انتهى إلى فترة مزاد منتظرة
تذبذب أداء األسهم القيادية
منذ بداية التعامالت ،والتي
بدأتها خضراء ،ثم تراجع
معظمها وفقد نسبة كبيرة
من اإليجابية.

●

علي العنزي

استمر األداء اإليجابي لمؤشري
بــورصــة ال ـكــويــت الــرئـيـسـيـيــن الـعــام
واألول ،وحققا أمــس ارتفاعا جديدا
ل ـك ـنــه أقـ ــل م ــن ال ـم ـك ــاس ــب ال ـســاب ـقــة،
وأقفل مؤشر السوق العام على نمو
بـنـسـبــة  0.18ف ــي ال ـم ـئــة ،أي 14.42
نقطة ،ليقفل على مستوى 7823.58
نقطة بسيولة كـبـيــرة جلها سيولة
 MSCIلألسواق الناشئة ،والتي كان
من المقرر موعدها أمس كانت 145
مليون دوالر ،لتبلغ سيولة الجلسة
اإلجـمــالـيــة  188مليونا ،وهــي أعلى
س ـي ــول ــة خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة
باستثناء دخول سيولة مؤشرات ام
اس سي أي أول مرة في نهاية نوفمبر
 ،2020وتم تداول  566.7مليون سهم
ع ـب ــر  21404ص ـف ـق ــة ،وتـ ـ ـ ــداول 133
س ـه ـمــا رب ـ ــح م ـن ـهــا  ،66وخـ ـس ــر 57
سهما ،بينما استقرت  10أسهم دون
تغير ،وكان الدعم من مكاسب األسهم
القيادية :الوطني ،وبيتك ،وأجيليتي،
التي دفعت مؤشر السوق األول إلى
مكاسب جديدة بنسبة  0.28في المئة،
أي  23.97نقطة ليقفل على مستوى
 8675.96نقطة بسيولة كـبـيــرة هي
 154.8مليون ديـنــار ،تــداولــت 344.7
مليون سهم عبر  13075صفقة ،وربح
 15سهما فــي األول مقابل تــراجــع 6
أسهم ،واستقرار  5أسهم دون تغير،
وفــي المقابل تــراجــع مــؤشــر السوق
الرئيسي بنسبة محدودة ،وفقد نسبة
 0.14في المئة هي  8.63نقطة ،ليقفل
على مستوى  6071.24نقطة بسيولة
ك ـب ـيــرة ب ـل ـغــت  33.2م ـل ـيــون دي ـن ــار،
تداولت  222مليون سهم عبر 8329
صفقة ،وتعادلت كفة األسهم الرابحة
والخاسرة ،وكانت  51سهما في كل
طرف ،واستقرت  5أسهم دون تغير.

تذبذب ثم مزاد
ت ــذب ــذب أداء األسـ ـه ــم ال ـق ـيــاديــة
مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــات ،والـ ـت ــي

«بوبيان للبتروكيماويات» تخارجت
من حصتها في «الخليج»
قالت "بوبيان للبتروكيماويات"
إن الشركة تخارجت من كل حصتها
من بنك الخليج والبالغة  160مليون
س ـه ــم ،ب ـم ـتــوســط س ـعــر  320فـلـســا،
بقيمة إجمالية  51.15مليون دينار.
وذكرت أن أثر المعلومة الجوهرية
عـلــى الـمــركــز الـمــالــي لـلـشــركــة زي ــادة
فــي األرب ــاح المرحلية  4.47ماليين
دينار تسجل في الربع األول المنتهي
.2022/7/31
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ذي صـ ـ ـل ـ ــة ،أفـ ـ ــاد
"الخليج" أن إعــان  MSCIعن ترقية
ً
"البنك" لمؤشرها الرئيسي اعتبارا

أخبار الشركات
«أبوظبي لألوراق المالية» يدرج أسهم «جي إف إتش»
بدأتها خضراء ،ثم تراجع معظمها
و فـقــد نسبة كبيرة مــن اإليجابية،
خـصــوصــا ف ــي بـيـتــك ،وأجـيـلـيـتــي،
وزيـ ــن ،وخ ـســرت أس ـهــم صـغـيــرة كـ
"جي اف اتش" ،وسارت التعامالت
م ـت ـبــاي ـنــة ب ـي ــن شـ ـ ــراء ع ـل ــى بـعــض
األس ـ ـهـ ــم الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،ك ـ ــان أب ــرزه ــا
سـهــم أع ـي ــان ،واألولـ ـ ــى ،وال ـص ـفــاة،
وب ـ ـيـ ــن بـ ـي ــع وض ـ ـغـ ــط عـ ـل ــى أس ـه ــم
مـثــل بـنــك الـخـلـيــج ،وبـنــك بــوبـيــان،
و"الـ ـتـ ـج ــاري ــة" ،ال ـ ــذي ت ـح ــرك سلبا
أمـ ـ ــس ،ب ـي ـن ـمــا ت ــذب ــذب أداء أس ـهــم
"بيتك" ،و"أجيليتي" ،و"صناعات"
ب ـ ـ ـشـ ـ ــدة أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ول ـ ـك ـ ـن ـ ـهـ ــا انـ ـتـ ـه ــت

خـضــراء ،رغــم تغيرات فترة المزاد
التي شهدت إقفاالت وتنفيذا على
إيجابية لمعظم األسهم باستثناء
بـنــك الـخـلـيــج ،و"ت ـجــاريــة عـقــاريــة"،
و"بــوب ـيــان" ،واسـتـثـمــارات وطنية،
وكان أكبر الرابحين أسهم كابالت
بنسبة  7في المئة ،ومشاريع بنسبة
 6.6في المئة ،والجزيرة وكويتية،
بينما ربــح مــن األسـهــم الصغيرة،
رغ ــم الـبـيــع وجـنــي األرب ـ ــاح ،سهما
الـصـفــاة وأع ـيــان ،واسـتـقــرت اسهم
بــوب ـيــان ب ـتــروك ـي ـمــاويــات ،وأه ـلــي
مـتـحــد لـتـنـتـهــي ال ـج ـل ـســة خ ـضــراء
للمؤشرين الرئيسيين العام واألول،

وحمراء على مستوى مؤشر السوق
الرئيسي.
واسـ ـتـ ـم ــر األداء اإليـ ـج ــاب ــي فــي
مـ ـعـ ـظ ــم ب ـ ـ ــور ص ـ ـ ــات دول م ـج ـلــس
التعاون الخليجي ،وكــان التراجع
ف ــي بــورص ـتــي ال ـس ـعــوديــة وع ـمــان
ف ـ ـقـ ــط ،وتـ ـ ـص ـ ــدر دب ـ ـ ــي ال ــرابـ ـحـ ـي ــن
بنمو بنسبة  0.8في المئة ،بينما
ك ــان ــت م ـكــاســب ال ـب ـق ـيــة مـ ـح ــدودة،
وت ــراج ـع ــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط ن ـحــو 2
في المئة ،ولكنها تبقى قريبة من
أ عـلــى مستوياتها خ ــال شهرين،
ويتداول برنت حول مستوى 118
دوالرا للبرميل.

االتحاد األوروبي يتفق على حظر أغلب النفط الروسي
تحالف «أوبك  »+سيتمسك بزيادة محدودة لإلنتاج في يوليو
واصلت أسعار النفط ارتفاعها صباح
أمــس ،عقب اتفاق االتحاد األوروب ــي على
حظر جزئي للنفط الروسي وقرار الصين
رف ــع ب ـعــض ال ـق ـيــود ال ـم ـفــروضــة الح ـتــواء
فيروس كورونا ،وسط زيادة الطلب قبيل
ذروة موسم عطالت الصيف في الواليات
المتحدة وأوروبا.
وارت ـف ـعــت ال ـع ـقــود اآلج ـلــة ل ـخــام بــرنــت
لشهر يوليو ،التي حل أجلها أمــس ،أكثر
من  2.31دوالر أي  1.9في المئة إلى 123.98
ً
دوالرا للبرميل بعد ارتفاعه في وقت سابق
ً
إل ــى  124.10دوالرا لـلـبــرمـيــل وه ــو أعلى
مستوياته منذ التاسع من مارس.
وزادت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
ال ــوس ـي ــط األم ـي ــرك ــي  4.27دوالرات إلــى
ً
ً
 119.34دوالرا للبرميل مرتفعا للجلسة
الرابعة على التوالي بارتفاع  3.7في المئة
ً
عن سعر إغالق يوم الجمعة ،مسجال أعلى
مستوى منذ التاسع من مارس .وكان أمس
األول عطلة رسمية في الواليات المتحدة.
واتفق زعماء االتحاد األوروبي من حيث
المبدأ على خفض واردات النفط من روسيا
بنسبة  90فــي الـمـئــة بـحــول نـهــايــة 2022
وتعتبر هذه أشد عقوبة حتى اآلن يفرضها
االتحاد األوروبي على موسكو منذ غزوها
ألوكرانيا قبل ثالثة أشهر.
وتعفى مــن الحظر واردات النفط عبر
خطوط أنابيب من روسيا كامتياز للمجر.
وت ــدع ـم ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط ك ــذل ــك ب ـقــرار
شـنـغـهــاي إن ـه ــاء إغـ ــاق اس ـت ـمــر شـهــريــن
بـسـبــب ان ـت ـشــار م ــرض "كــوف ـيــد  "19مما
يتيح لألغلبية العظمى من سكان المدينة
الكبيرة بمغادرة منازلهم وقيادة سياراتهم
ً
اعتبارا من اليوم.
وع ـل ــى ج ــان ــب اإلنـ ـت ــاج ،م ــن ال ـم ـقــرر أن
يتمسك تحالف "أوبك  "+بزيادة محدودة
لإلنتاج فــي يوليو تبلغ  432ألــف برميل

م ــن  31م ــاي ــو  ،2022وت ــدف ــق أم ــوال
عـلــى سـهــم الـبـنــك ،قــد يـكــون انعكس
بالتداول غير االعتيادي على سهم
البنك.
وأف ـ ـ ــاد "ال ـخ ـل ـي ــج" ان ـ ــه ل ــم ي ـحــدث
ً
مـ ـ ــؤخـ ـ ــرا أي ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات م ـ ــن شــأن ـهــا
التأثير على البنك أو شؤونه بالشكل
ال ــذي تــرتــب عليه ه ــذا الـنـشــاط غير
االعتيادي في التداول ،ولم تتوافر أي
معلومات جوهرية تتطلب اإلفصاح،
ً
وفقا لتعليمات هيئة أســواق المال،
وبــال ـتــالــي ال يـمـكــن ت ـحــديــد الـسـبــب
األكيد الذي أدى إلى هذا النشاط.

ً
ً
يــومـيــا ،وفـقــا لستة مـصــادر مــن التحالف
ً
متجاهال دعوات من الغرب لزيادة اإلنتاج
بوتيرة أسرع من أجل احتواء األسعار.
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،ارت ـفــع سـعــر برميل
ً
ً
النفط الكويتي سنتا واحدا ليبلغ 121.62
ً
دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت يــوم االثنين
ً
مقابل  121.61دوالرا للبرميل في تداوالت
ً
يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،أظهرت بيانات
حكومية يابانية أمس ،أن صادرات الكويت
مــن النفط الـخــام إلــى اليابان ارتفعت في
أبريل الماضي بنسبة  7.6في المئة مقارنة
بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى

 6.61مــايـيــن بــرمـيــل مــا ي ـعــادل  220ألــف
ً
برميل يوميا للشهر الثاني على التوالي.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة
اليابانية في تقرير أولي ،إن الكويت تفوقت
على قطر لتصبح ثالث أكبر مزود للنفط
لليابان ،إذ قدمت  7.6في المئة من إجمالي
واردات الدولة اآلسيوية من الخام.
وأضــافــت أن إجـمــالــي واردات الـيــابــان
من النفط الخام نما بنسبة  9.9في المئة
على أساس سنوي إلى  2.92مليون برميل
ً
يوميا بزيادة للشهر التاسع على التوالي.
وشكلت الشحنات من الشرق األوســط
 90.3فــي المئة مــن اإلجـمــالــي بــزيــادة 3.0
نقاط مئوية عن العام السابق.

استقالة في مجلس «بتروغلف» واستدعاء االحتياط
قالت الشركة الخليجية لالستثمار البترولي ،إن شركة الدسر الدولية للتجارة
العامة والمقاوالت استقالت من عضوية مجلس اإلدارة ،على أن يجتمع مجلس
اإلدارة  2يونيو ،لمناقشة االستقالة واستدعاء أعضاء االحتياط المنتخبين في
الجمعية العامة المنعقدة في  3يونيو  ،2021النضمام أحدهم لعضوية مجلس
اإلدارة ،وسيتم اإلعالن في حينه،
ً
كما تمت استقالة ميار طنطاوي من وظيفة مدير إدارة المخاطر اعتبارا من أمس،
ً
واستقالة شيماء شلبي من وظيفة مدير إدارة التدقيق الداخلي اعتبارا من أمس.

الخالد :استراتيجية لزيادة إنتاج الغاز
الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد
حلقة نقاشية افتراضية حول تطورات الغاز المسال والهيدروجين
●

ً
ووفـ ـق ــا ل ـل ـب ـيــانــات اح ـت ـف ـظــت الـمـمـلـكــة
العربية السعودية بصدارة قائمة مزودي
اليابان بالنفط ،إذ ارتفعت ال ــواردات من
المملكة بنسبة  43.9فــي المئة عــن العام
ال ـســابــق لـتـصــل إل ــى  1.28مـلـيــون برميل
ً
يــومـيــا تلتها اإلم ــارات العربية المتحدة
ً
بنحو  934ألــف برميل يوميا بانخفاض
 10.5في المئة.
واحتلت قطر المرتبة الرابعة بـ  207آالف
ً
برميل يوميا وروسيا الخامسة بـ  84ألف
ً
برميل يوميا على التوالي.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط
في العالم بعد الصين والواليات المتحدة.

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية أن سوق أبوظبي لالوراق المالية أدرج
ً
أسهم المجموعة والتداول بها اعتبارا من أمس .وبينت المجموعة أن هذا اإلدراج
سيؤدي إلى توسيع قاعدة مستثمري المجموعة ،وتعزيز السيولة في اسهمها،
وسط زيادة المشاركة اإلقليمية والدولية في السوق.

أشرف عجمي

قالت مديرة العالقات العامة
واإل ع ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي وزارة ا ل ـن ـف ــط،
ال ـش ـي ـخــة ت ـمــاضــر الـ ـخ ــال ــد ،إن
الـكــويــت وضـعــت استراتيجية
ل ـل ـتــوســع ف ــي اس ـت ـخ ــدام ال ـغــاز
الـطـبـيـعــي بـمـحـطــات الـكـهــربــاء
والـ ـم ــاء ،وف ــي سـبـيــل ذل ــك أخــذ
ال ـق ـط ــاع ال ـن ـف ـطــي ع ـل ــى عــاتـقــه
إن ـش ــاء م ــراف ــق اس ـت ـي ــراد ال ـغــاز
الـطـبـيـعــي ال ـم ـس ــال ،وال ـ ــذي تم
ً
االنتهاء منه أخـيــرا في منطقة
الزور بطاقة قصوى  3000مليار
وحــدة طاقة حــراريــة بريطانية
ً
يوميا ،وبتكلفة إجمالية بلغت
 2.93مليار دوالر.
وأضـ ــافـ ــت ف ــي م ــداخ ـل ــة لـهــا
خالل الحلقة نقاشية افتراضية
نظمتها إدارة العالقات العامة
في وزارة النفط حول تطورات
ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاز ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــال
والهيدروجين خالل عام ،2021
وأن الـكــويــت تـجــري الـتـطــورات
الالزمة لزيادة اإلنتاج المحلي
للغاز الطبيعي لتلبية الطلب
المحلي الـمـتــزايــد ،حيث تبذل
ش ــرك ــة ن ـف ــط الـ ـك ــوي ــت ج ـه ــودا
دؤوب ــة فــي سبيل ذل ــك ،كـمــا أن
الشركة الكويتية لنفط الخليج
تقوم مع األشقاء في السعودية
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـ ــن اإلمـ ـك ــان ــات
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ـهــا
المنطقة المقسومة بين البلدين.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال خ ـب ـي ــر

صـ ـن ــاع ــات ال ـ ـغـ ــازيـ ــة بـمـنـظـمــة
األقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـص ــدة
للبترول (أوابك) ،المهندس وائل
عبدالمعطي ،إن السوق العالمي
للغاز المسال قــد تطور بشكل
كبير ،حيث وصل عدد المصدرة
له عام  2021إلى  21دولة ،بينما
بلغ عــدد األس ــواق المستوردة
 44سوقا في ظل تنامي الطلب
ع ـل ــى ال ـ ـغـ ــاز واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـلـيــه
ك ــوق ــود رئ ـي ـســي ف ــي مـنـظــومــة
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ب ـ ـلـ ــغ ح ـجــم
األسـ ـط ــول ال ـعــال ـمــي ن ـحــو 700
ناقلة ،معظمها ناقالت حديثة
ال تـتـجــاوز أعـمــارهــا مــن  6إلى
ّ
وتعد الدول العربية
 10سنوات.
الرائدة في مجال الغاز المسال،
حيث كانت الجزائر أول دولة في
ّ
وتصدره منذ عام
العالم تنتجه
 ،1964ثــم انـضـمــت تـبــاعــا عــدة
دول عربية ،مثل ليبيا واإلمارات
وقـطــر وسلطنة عـمــان ومصر،
وأخ ـيــرا الـيـمــن ،لترتفع الطاقة
اإلنتاجية االسمية في المنطقة
الـعــربـيــة إل ــى  138مــايـيــن طن
ً
سنويا.
وحول أبرز مؤشرات السوق
العالمي عام  ،2021قال إن الدول
العربية ّ
صدرت نحو  112مليون
ّ
طن من الغاز المسال ،وشكلت
ح ـصــة ســوق ـيــة عــال ـم ـيــة بلغت
نحو  29.5بالمئة ،وأن التجارة
العالمية للغاز المسال حققت
ً
ن ـمــوا سـنــويــا بـلــغ  7.4بالمئة،
في إشارة إلى تعافي االقتصاد

الـعــالـمــي مــن تــداعـيــات جائحة
كورونا.
كما أوضح أن الكويت باتت
أكـ ـب ــر س ـ ــوق ل ـل ـغ ــاز الـطـبـيـعــي
الـ ـمـ ـس ــال ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوس ـ ـ ـ ــط بـ ـع ــد ت ـش ـغ ـي ــل م ــرف ــأ
الــزور خالل شهر يوليو ،2021
والـ ـ ــذي ي ـعــد أي ـق ــون ــة هـنــدسـيــة
ومشروعا عالميا بطاقة تغويز
تصل إلى  3مليارات قدم ّ
مكعبة
ي ــوم ـي ــا وسـ ـع ــة ت ـخ ــزي ــن تـصــل
إل ـ ــى  1.8م ـل ـي ــون م ـت ــر مـكـعــب،
ويملك مقومات لتقديم خدمات
لوجستية متنوعة لتطبيقات
الـ ـغ ــاز ال ـم ـس ــال مـسـتـقـبــا مثل
تـمــويــن الـسـفــن ،مـشـيــرا إل ــى أن
ال ـك ــوي ــت اس ـ ـتـ ــوردت ن ـحــو 5.3
ماليين طن عام .2021
أم ـ ــا خ ـ ــال ال ــرب ــع األول مــن
عام  ،2022فاستوردت أكثر من
 0.8مليون طــن ،وج ــاء ت مــن 3
وجـهــات رئيسة هــي دولــة قطر
ّ
ال ـتــي شــكـلــت وحــدهــا نـحــو 57
بالمئة مــن إجـمــالــي الـ ــواردات،
إضافة إلى اإلمارات ( 13بالمئة)
ونيجيريا ( 30بـ ّـا لـمـئــة) ،علما
بأن العقد الذي وقعته مؤسسة
ال ـب ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة م ــع شــركــة
قطر للطاقة الستيراد  3ماليين
طــن /السنة من الغاز الطبيعي
ً
ال ـم ـســال ل ـمــدة  15عــامــا يدخل
حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ ع ــام  ،2022بما
يـســاهــم ف ــي تـلـبـيــة احـتـيــاجــات
ً
الكويت مستقبال.

اقتصاد
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«الوطني» يطلق حملة الستقطاب أفضل
المواهب والكفاءات
ننظم ورش
عمل لموظفينا
حول التنوع
والوعي
باالختالفات
وكيفية
تسخيرها
لتحسين
اإلنتاجية
وزيادة االبتكار
الكوهجي

تنوع القوى
العاملة يمنح
قيمة مضافة
ألعمال البنك
الذي تنتشر
فروعه في 4
قارات و 15دولة
حول العالم
العبالني

أط ـل ــق ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
حـ ـمـ ـل ــة تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب
أفضل المواهب والـكـفــاءات التي
ت ـع ــزز ال ـت ـن ــوع وال ـش ـم ــول ضمن
استراتيجيته لالستدامة ،وتدعم
في الوقت نفسه ريادته المحلية
واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وت ـ ـسـ ــاهـ ــم ب ـش ـكــل
فـ ّـعــال فــي مـســار الـنـمــو وتحقيق
طموحاته المستقبلية ،في إطار
سعيه الدؤوب لالستثمار في رأس
المال البشري.
وأك ـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـمــوارد
ال ـب ـشــريــة ل ـم ـج ـمــوعــة "ال ــوط ـن ــي"
عـ ـم ــاد الـ ـعـ ـب ــان ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـحــافــي ،أم ــس ،أن ه ــذه الحملة
تـ ـعـ ـب ــر ع ـ ــن م ـ ـ ــدى إدراك ال ـب ـن ــك
أله ـم ـي ــة االس ـت ـث ـم ــار ال ـم ـس ــؤول،
الــذي يستهدف العنصر البشري
ً
وتشكيله بــاعـتـبــار ذل ــك جـ ــزءا ال
يـتـجــزأ م ــن اسـتــراتـيـجـيـتــه ،التي
ت ــراع ــي تقييم كيفية تــأثـيــر هــذا
االستثمار على المجتمع.
وأضاف العبالني أن "الوطني"
ً
يسعى دائـمــا إلــى تشجيع ثقافة
التنوع وتكافؤ الفرص وتقويتها
والـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،إذ ت ـع ـت ـبــر
سياسة إشراك الموظفين من أكثر
السياسات فعالية ألنها تعكس
مدى تقدير البنك لكوادره البشرية
باعتبارهم أهم األصول لديه.
وأوضح أن "تنوع القوى العامة
يضفي قيمة مضافة ألعمال البنك
ً
من الصين شرقا وحتى نيويورك
ً
غ ــرب ــا ،إذ يـســاعــد ذل ــك عـلــى فهم
ع ـمــائ ـنــا م ــن ال ــذي ــن ي ــأت ــون مــن
ثقافات وخلفيات متنوعة ،بالتالي
تنفيذ حـمــات تسويقية مميزة
وتقديم خدمات عالمية لعمالئنا".
وشــدد على أنــه وفــي انعكاس
ل ـن ـجــاح ال ـب ـنــك ف ــي خـطـطــه نحو
إدارة رأس المال البشري يتمتع
"الوطني" بأعلى معدالت االحتفاظ
بالموظفين الكويتيين ،كما يعتبر

عماد العبالني

غدير الكوهجي

ً
إحــدى جهات العمل األكثر جذبا
للكفاءات الكويتية.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت م ــدي ــرة
إدارة الـتـعـيـيـنــات ف ــي مجموعة
الموارد البشرية لـ"الوطني" غدير
ال ـكــوه ـجــي ،إن م ـح ــاور الـعـمــالــة
الوطنية ،والتنوع ،وإدارة المواهب
وتخطيط التعاقب الوظيفي تعتبر
من االستراتيجيات الرئيسية التي
ً
ينتهجها الـبـنــك سـعـيــا مـنــه إلــى
توفير بيئة عمل مميزة".
وأضــافــت الكوهجي ،أن البنك
يـ ـكـ ـث ــف لـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــه ورش ع ـمــل
حـ ــول أه ـم ـيــة ال ـت ـن ــوع وال ـش ـمــول
ف ــي ب ـي ـئــة ال ـع ـم ــل ل ـل ـت ـعــرف عـلــى
مـفـهــوم ال ـق ـيــادة وكـيـفـيــة ضـمــان
ال ـش ـم ــول والـ ـتـ ـن ــوع ب ـي ــن ال ــرج ــل
والـمــرأة في جميع نواحي العمل
لــزيــادة الــوعــي باالختالفات بين
الجنسين وكيفية تسخير هــذه
االخـتــافــات لتحسين اإلنتاجية
وزي ـ ــادة االب ـت ـكــار بــاإلضــافــة إلــى
ضـ ـم ــان م ـســاه ـم ـت ـهــا ع ـل ــى نـحــو
َ
فعال في صنع القرار الذي يصب
في مصلحة مواصلة مسار النمو
للمؤسسات.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى الـ ـ ـت ـ ــزام ال ـب ـنــك
ب ـت ـم ـك ـيــن الـ ـم ــزي ــد م ــن ال ـس ـي ــدات
الالتي تبلغ نسبتهن  45في المئة
م ــن إج ـمــالــي ال ـق ــوى الـعــامـلــة من

خالل التوجيه وتوفير فرص أمام
تطورهن الوظيفي ،وإضافة إلى
ذل ــك ،دأب الـبـنــك خ ــال الـسـنــوات
الماضية على تبني الـعــديــد من
المبادرات التي تساعد في جذب
ال ـمــواهــب الـنـســائـيــة واالح ـت ـفــاظ
بـهــا ،ع ــاوة عـلــى مـســاعــدة اآلب ــاء
العاملين في العثور على تــوازن
أفضل بين العمل والحياة.
ً
وذك ــرت الكوهجي أنــه تأكيدا
ع ـلــى ت ـكــريــس دوره ك ــأح ــد أكـبــر
الداعمين للكوادر الوطنية الشابة
وتأهيلهم لـســوق العمل يشارك
الـ ـبـ ـن ــك فـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف مـ ـع ــارض
تــوظ ـيــف ب ـه ــدف ت ـقــديــم خــدمــات
تثقيفية وتنويرية تساعد الشباب
الباحثين عن فرص عمل بالقطاع
الخاص في اتخاذ القرار المناسب
بشأن مستقبلهم الوظيفي.
وتـ ـلـ ـتـ ـق ــي ج ـ ـهـ ــود الـ ـبـ ـن ــك فــي
اس ـت ـق ـط ــاب الـ ـكـ ـف ــاءات الــوط ـن ـيــة
بخططه التطويرية والتدريبية
الساعية إلى االستثمار بالكوادر
الــوطـنـيــة ،وإعـ ــداد جـيــل مصرفي
واعـ ـ ــد ،ك ـمــا ي ـح ــرص ال ـب ـنــك على
تقديم سلسلة من دورات التدريب
والـبــرامــج األكاديمية المحترفة،
بــاعـتـبــاره مــن رواد الـمــؤسـســات
المصرفية في الكويت التي تبنت
تنظيم برامج تدريب للشباب.
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«الخليج» يعلن الفائزين في أول مسابقة
«داتاثون» بالكويت
اختتم بنك الخليج فعاليات
أول م ـس ــاب ـق ــة "دات ـ ـ ــاث ـ ـ ــون" فــي
ا لـكــو يــت للمهتمين بالبيانات
وال ـت ـح ـل ـي ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،ال ـتــي
ت ــواص ـل ــت ع ـل ــى مـ ــدى يــوم ـيــن،
بـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة عـ ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ــن
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن ،وط ـ ـل ـ ـبـ ــة
الجامعات وحديثي التوظيف،
الــراغ ـب ـيــن ف ــي االنـ ـخ ــراط بـهــذا
الـ ـمـ ـج ــال والـ ـ ــولـ ـ ــوج إلـ ـ ــى آفـ ــاق
جديدة في عالم البيانات.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت لـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم
المكونة من أساتذة في جامعة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ومـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت
لألبحاث العلمية الفرق الفائزة
بــالـمـســابـقــة ،إذ حـصــل الـفــريــق
الفائز في فئة "برمجة وتصور
البيانات" على جــائــزة قيمتها
 1000دي ـ ـنـ ــار ،م ـق ــاب ــل ج ــائ ــزة
قـيـمـتـهــا  500دي ـن ــار لـلـفــائــزيــن
فــي فئتي "تـصــويــر الـبـيــانــات"،
و"التحليالت الرقمية" .
وكــانــت فـعــالـيــات المسابقة
شهدت  3ورش عمل تدريب تم
بثها مـبــاشــرة عبر "يــوتـيــوب"،
ب ـه ــدف ن ـش ــر ث ـق ــاف ــة ال ـب ـيــانــات
ً
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع عـ ـم ــوم ــا ،تـحــت
إشراف  3متخصصين من بنك
الخليج ،هم مي العويش وفوزان
السميط وحيدر المهري.
وبهذه المناسبة ،قالت رئيس
وحدة التحول الرقمي واالبتكار
في البنك مي العويش" :سعدنا
ً
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ب ـح ـج ــم اإلق ـ ـ ـبـ ـ ــال ع ـلــى
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ه ــذه الـمـســابـقــة
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ،م ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
الفئات فوق سن  ،18ما يجعلنا
ً
نــدرس جديا تنظيم المسابقة
ً
سـنــويــا لـلـبـنــاء عـلــى مــا تحقق
م ــن ال ــزخ ــم واإلن ـ ـج ـ ــازات ال ـتــي
شهدتها النسخة األولى ،لجذب
المزيد من الفئات لالنخراط في

جانب من المسابقة
مجال البيانات ،السيما في ظل
الحضور المكثف من شريحتي
الشباب والنساء.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــويـ ـ ــش أن ـ ــه
"ل ـت ــرس ـي ــخ اه ـت ـم ــام ــه بـتـطــويــر
مـ ـ ـه ـ ــارات ال ـم ـش ــارك ـي ــن اخ ـت ــار
بنك الخليج فــرق الطلبة التي
حـقـقــت أع ـل ــى ن ـق ــاط ف ــي مـجــال
ت ـح ـل ـيــل وت ـص ـم ـيــم ال ـب ـي ــان ــات،
لحضور تدريب ميداني في قسم
البيانات في البنك خــال فترة
ا ل ـص ـيــف ،لتطبيق مــا تعلموه
في المسابقة وتجهيزهم لسوق
الـعـمــل ،وه ــم ضـحــى الـيــاسـيــن،
وأروى ا ل ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــا مـ ـ ــي ،و ف ـ ـجـ ــر
األحمد ،وحيدر حاجيه وأفنان
األنصاري.
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن م ـث ــل ه ــذا
النوع من الفعاليات يساهم في
تـعــزيــز ون ـشــر ثـقــافــة الـبـيــانــات
ف ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وي ـ ــزي ـ ــد ع ــدد
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن ،مـ ــن مـحـلـلــي
البيانات ،ومطوري التطبيقات،

وال ـ ـم ـ ـه ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
اإللكترونية ،ومؤلفي المواقع
اإللكترونية ،وكل أنواع منشئي
المحتويات الرقمية.
ولـفـتــت إل ــى أن بـنــك الخليج
ضمن جـهــوده فــي دعــم مسيرة
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ،ي ــأخ ــذ عـلــى
عاتقه مسؤولية المساهمة في
تـحـقـيــق رؤيـ ــة "ك ــوي ــت ،"2035
ونلتزم باستضافة الفعاليات
وتــوظـيــف م ــواردن ــا للمساعدة
في تطوير مجتمع تكنولوجي
محلي ،من خالل تعليم وتعزيز
م ـ ـعـ ــرفـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن ب ـع ـل ــم
وتـ ـص ــوي ــر ال ـب ـي ــان ــات وأح ـ ــدث
تـقـنـيــات الـتـحـلـيــات الــرقـمـيــة،
ول ـه ــذا فـتـحـنــا ب ــاب الـمـشــاركــة
أمام جميع المهتمين بالبيانات
والتقنيات الرقمية في النسخة
األولى من المسابقة.
وذكرت أن "الداتاثون" يعتبر
ً
واحـ ــدا مــن ال ـخ ـطــوات الـعــديــدة
التي تهدف إلى تزويد المجتمع

بمجموعة جديدة من المهارات
والتحديات ،مما يساعد األجيال
القادمة على توظيف البيانات
ألهـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة
وت ـع ــزي ــز االق ـت ـص ــاد م ــن خــال
البيانات والخدمات الرقمية.
وبـيـنــت أن الـطـلــب الـعــالـمــي
يتزايد ألدوات وتقنيات تحليل
البيانات الضخمة ،السيما من
الشركات الكبيرة والراغبة في
الـتــوســع ،إذ يـســاعــدهــا تحليل
البيانات على مواصلة أعمالها
بفاعلية ،واتخاذ قرارات أفضل،
مما ينعكس على شكل ز يــادة
فــي اإلي ـ ــرادات ونـمــو بــاألربــاح،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن ه ـ ـ ــذا ي ـت ـب ـعــه
بــال ـضــرورة ارت ـف ــاع فــي الطلب
عـ ـل ــى ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن وذوي
الـمـهــارات فــي تحليل البيانات
الضخمة.

«المتحد» ينظم حملة للتبرع بالدم
في إطار مسؤوليته المجتمعية ،وضمن أنشطته لخدمة المجتمع،
نظم البنك األهلي المتحد ،بنجاح ،حملة للتبرع بالدم ،والتي أطلقها من
مقره الرئيسي لمصلحة بنك الدم المركزي ،بحضور الرئيسة التنفيذية
للبنك جهاد الحميضي ،وعدد من ممثلي اإلدارة التنفيذية بالبنك.
ً
ً
وشـهــدت الحملة إق ـبــاال كـبـيــرا مــن موظفي الـبـنــك ،الــذيــن ســارعــوا
للتبرع بالدم للمساهمة في إثراء مخزونه ،وتقديم قدوة حسنة للعطاء
للمجتمع ،مما يعكس وعيهم بأهمية التبرع بالدم كواجب مجتمعي
وإنساني ،للحفاظ على حياة المرضى والمصابين ممن يحتاجون

ً
لنقل الدم .وتعليقا على هذه المبادرة ،أفادت فاتن التميمي رئيسة إدارة
المسؤولية المجتمعية والتواصل االجتماعي بالبنك" :نحن سعداء
بهذه المبادرة اإلنسانية ،حيث يعد التبرع بالدم مساهمة ّقيمة في كل
المجتمعات ،كما أن عملية التبرع بالدم ،رغم أنها بسيطة ،فإن بضع
قطرات من الدم قد تنقذ حياة إنسان" .وأضافت التميمي :أن البنك يسعى
من خالل الرسالة التوعوية التي تقدمها هذه الحملة إلى أن يصبح التبرع
ً
بالدم سلوكا راسخا يقوم به كل من يستطيع من أفراد المجتمع ،لمواجهة
الطلب المتزايد على الدم لمعالجة اإلصابات واألمراض التي تحتاج إلى

ً
نقله ،مؤكدة أن "األهلي المتحد" يحرص دائما على أن يكون في طليعة
المبادرين لتنظيم حمالت التبرع بالدم في الكويت.
ً
وأوضحت :تعد هذه الحملة جزءا من سلسلة حمالت التبرع بالدم
ّ
ّ
التي نظمها البنك من قبل بالتعاون مع بنك الــدم المركزي باعتبارها
إحدى مبادرات "األهلي المتحد" المجتمعية في مجال الصحة ،والتي
نقدم من خاللها دورا إنسانيا وتوعويا شديد األهمية ،ضمن التزامه
المستمر بالمشاركة المجتمعية ،وبالمبادرات التي تعود بالنفع على
المجتمع بشكل عام.

«برقان» يطلق حملة «فرحة الـ »22
أطلق بنك برقان حملة "فرحة
الـ  "22لحاملي بطاقات ماستركارد
االئتمانية ،التي تمنحهم فرص
دخول سحب والفوز بجوائز رائعة
ع ـنــد اس ـت ـخ ــدام أي م ــن بـطــاقــات
مــاسـتــركــارد االئـتـمــانـيــة مــن بنك
ً
ً
برقان محليا أو دوليا .وتتماشى
هذه الحملة مع خطة البنك طويلة
األج ــل لــارتـقــاء بتجربة العمالء
ً
المصرفية إلى مستوى جديد كليا
مع مجموعة متنوعة من المزايا
الحصرية والمكافآت المميزة.
ً
سيتم اختيار  22فــائــزا خالل
فترة الحملة الممتدة من  1يونيو
إلى  30يوليو.
وس ــوف يــدخــل جميع حاملي
بـطــاقــات مــاسـتــركــارد االئتمانية
ً
تلقائيا في السحب ،مع حد إنفاق
أدنى قدره  200د.ك على كل بطاقة
ً
شهريا خالل فترة الحملة.
وسـيـحـصــل ك ــل عـمـيــل مــؤهــل
على فرصة واح ــدة مقابل كل 10
ً
د.ك يتم إنفاقها محليا و 3فرص
ً
لكل  10د.ك يتم إنفاقها دوليا.
سيحالف الحظ  6عمالء للفوز
ب ـن ـق ــاط مـ ـك ــاف ــآت بـ ــرقـ ــان (ن ـق ــاط
أو  )Aviosوسـيـحـصــل ال ـفــائــزان
األول والـ ـث ــان ــي ع ـل ــى  3مــايـيــن
عميالن
نـقـطــة م ـكــافــآت ،يليهما
َ
س ـ ـي ـ ـح ـ ـصـ ــان ع ـ ـل ـ ــى مـ ـلـ ـي ــون ــي
نقطة م ـكــافــآت ،وعـمـيــان آخ ــران
سـيـحـصــان ع ـلــى مـلـيــون نقطة

م ـكــافــآت .كـمــا سـيـفــوز  16عميال
بأجهزة .iPhone
ً
وتعليقا على الحملة الجديدة،
ق ـ ـ ـ ــال ن ـ ــاص ـ ــر ال ـ ـق ـ ـي ـ ـسـ ــي رئـ ـي ــس
مـ ــديـ ــري الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك "نـ ـق ــوم
بتنظيم حمالت برنامج مكافآت
بــرقــان ب ـهــدف تحسين التجربة
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـش ــام ـل ــة لـعـمــائـنــا
م ـ ــن خـ ـ ـ ــال مـ ـك ــاف ــأتـ ـه ــم بـ ـم ــزاي ــا
إضــافـيــة عند اسـتـخــدام بطاقات
ماستركارد االئتمانية" .وأضاف
الـقـيـســي أن حملة "فــرحــة ال ـ ـ "22
هـ ـ ــي ف ـ ــرص ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ل ـح ــام ـل ــي
بـطــاقــات مــاسـتــركــارد االئتمانية
لالستمتاع بمزايا أكثر تتناسب
مــع اهتماماتهم واحتياجاتهم.
فمع اقتراب موسم السفر الصيفي،
أطلقنا هذه الحملة لنقدم لعمالئنا
ً
فرصا جديدة للفوز بـ  22جائزة
رائ ـ ـعـ ــة ،ت ـش ـمــل مـ ـك ــاف ــآت ب ــرق ــان
(ن ـق ــاط أو  )Aviosال ـتــي يمكنهم
استخدامها للتخطيط لعطالتهم
في الوقت الذي يناسبهم".

«األهلي» يعلن الفائز في السحب
األسبوعي لـ «الفوز»
أعلن البنك األهلي الكويتي
فــوز مجبل حمود الشمري في
ال ـس ـح ــب األسـ ـب ــوع ــي لـحـســاب
"الفوز" للجوائز ،بجائزة نقدية
ق ــدره ــا  10.000دي ـن ــار ،وال ــذي
أقيم تحت إشراف وزارة التجارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،وت ـ ــم إعـ ـ ــان اس ــم
الفائز أمس األول.
وح ـس ــاب "الـ ـف ــوز" لـلـجــوائــز،
هو األول من نوعه الــذي يتيح
لـعـمــاء "األه ـل ــي" فــرصــة الـفــوز
بجوائز ومكافآت كبرى.
ومن خالل الحساب سيحظى
عـ ـم ــاء ال ـب ـن ــك ب ـف ــرص ــة ال ـف ــوز
ب ـم ـب ـلــغ  10.000ديـ ـن ــار ضـمــن
الـ ـسـ ـح ــب األس ـ ـبـ ــوعـ ــي األعـ ـل ــى
لفائز واحــد فــي الكويت ،كذلك
فرصة للفوز بالجائزة الكبرى،
وهي راتب شهري بقيمة 5.000
دي ـنــار م ــدة  10س ـن ــوات .تجدر

اإلشارة إلى أنه سيكون بمقدور
كــل مــن عـمــاء "األه ـل ــي" الـجــدد
والحاليين االستفادة من هذه
الفرصة الفريدة ،في حالة توفر
رصيد في حسابهم بمبلغ 100
دينار.
والـ ـبـ ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـك ــوي ـت ــي
يشجع الجميع على فتح حساب
ال ـ ـفـ ــوز أو زي ـ ـ ـ ــادة أرص ــدتـ ـه ــم،
للحصول على فرص أكبر للفوز
في السحب القادم يوم االثنين
الـمـقـبــل ،وكـلـمــا زادت الـمـبــالــغ
المودعة زادت فرص الفوز.

الحميضي تتبرع بالدم

«وربة» يكرم حفظة القرآن الكريم
من أبناء موظفيه
للسنة الخامسة على التوالي،
يستمر بـنــك ورب ــة فــي مسابقة
حـ ـف ــظ ال ـ ـق ـ ــرآن الـ ـك ــري ــم ألبـ ـن ــاء
مــوظ ـف ـيــه ،ب ــداف ــع ح ــرص ــه على
تـنـشـئــة ج ـيــل م ــن حـفـظــة كـتــاب
الـلــه ،وإدراك معانيه ورسائله
السماوية السامية التي تعتبر
م ــرج ـع ــا روح ـ ـيـ ــا ل ـك ــل ن ــواح ــي
ال ـح ـي ــاة ،ب ـم ـشــاركــة  34حــافـظــا
من أبناء الموظفين لكتاب الله
عز وجل.
وتـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة
ك ـجــزء م ــن بــرنــامــج "وربـ ـ ــة" في
المسؤولية االجتماعية خالل
شـهــر رم ـض ــان ،وال ـتــي يحرص
ع ـلــى إق ــام ـت ـه ــا ب ـش ـكــل س ـن ــوي،
ب ـ ـهـ ــدف تـ ـع ــزي ــز نـ ـش ــر مـ ـب ــادئ
الثقافة اإلسالمية السيما بين
جيل الشباب.
وتـنـقـســم الـمـســابـقــة للبنين
وال ـب ـن ــات إل ــى  3ف ـئ ــات :األول ــى
تضم متسابقين من عمر  5إلى
 7أعوام ،والثانية من عمر  8إلى
 10أع ــوام ،والثالثة مــن  11إلى
 14عــامــا ،عـلــى أن يـتــم اخـتـيــار
 3فائزين من كل فئة يحصلون
ع ـلــى ج ــوائ ــز م ــادي ــة تـشـجـيـعــا
لهم على دأبهم في حفظ السور
القرآنية المباركة ،بينما يحصل

جميع المشاركين على شهادات
تقديرية.
ف ــي اإلط ـ ــار ،ق ــال مــديــر قـطــاع
التسويق واالتـصــال المؤسسي
أي ـ ـ ـمـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري إن تـ ـك ــري ــم
ال ـم ـش ــارك ـي ــن الـ ـ ـي ـ ــوم ،ب ـح ـضــور
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ل ـل ـب ـن ــك
شــاهـيــن الـغــانــم ،يــأتــي بصفتنا
مــؤس ـســة إســام ـيــة تـعـمــل وفــق
أح ـ ـكـ ــام الـ ـش ــريـ ـع ــة اإلس ــامـ ـي ــة،
حيث نسعى إلــى غــرس مبادئ
وت ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــم ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن اإلس ـ ــام ـ ــي
الحنيف عـبــر كـتــابــه الـكــريــم في
األج ـيــال الـشــابــة لتكون بمنزلة
المرجع الرئيسي لهم في جميع
أمـ ـ ــور ح ـي ــات ـه ــم ،ل ـم ــا تـتـضـمـنــه
م ــن ت ـش ــري ـع ــات ع ــادل ــة تــوضــح
لـهــم الـطــريـقــة األف ـضــل للتعامل
فــي مـخـتـلــف جــوانــب حـيــاتـهــم".
وأض ــاف الـمـطـيــري" :يــولــي بنك
ورب ـ ـ ــة اه ـت ـم ــام ــا خ ــاص ــا ل ـق ــواه
العاملة ،حيث يعتبرهم الشريك
األساسي في مسيرة نجاح البنك
وت ـطــوره ،لــذلــك كــان البــد مــن أن
نـقــوم بتخصيص حيز لهم من
ج ـم ـل ــة األنـ ـشـ ـط ــة وال ـف ـع ــال ـي ــات
الهادفة والبناء ة التي ينظمها
بـنــك ورب ــة خــال شـهــر رمـضــان،
وال ـت ــي تـسـهــل ع ـلــى الـمــوظـفـيــن

أيمن المطيري
قضاء وقــت مــع أســرهــم ،وأيضا
ت ــزرع روح الـمـنــافـســة الـشــريـفــة
بين المشتركين في المسابقة".
يذكر أن عدد المشاركين بلغ ،34
وفــازت بالمركز األول ،عن الفئة
األولـ ــى ،لـيــان إبــراه ـيــم الـغــريــب،
تلتها جمانة محمد حسن ،وجاء
ثالثا عبدالرحيم عبدالله فخرو،
وعــن الفئة الثانية فــاز بالمركز
األول حمزة حسن قصاب ،تلته
ديمة عبدالله فخرو ،وحل ثالثا
زهير محمد حموي ،وعن الفئة
الثالثة األخ ـيــرة ف ــازت بالمركز
األول جنى عبدالله فخرو ،تلتها
ريم أيمن طاهر ،وفازت بالمركز
الثالث ملك محمد حموي.

«التجاري» يطلق حملته الصيفية
الجديدة بحر  /جو
أعلن البنك التجاري الكويتي
إطــاق حملته الصيفية الجديدة
بـ ـح ــر /ج ـ ــو ،ال ـم ــوج ـه ــة لـعـمــائــه
م ــن ح ــام ـل ــي ب ـط ــاق ــات ال ـت ـج ــاري
االئتمانية ،والتي تتيح لهم فرصا
للدخول في السحوبات الشهرية
للفوز بالعديد من الجوائز القيمة،
من خالل سحوبات يجريها البنك
عـلــى ع ــدد مــن الـمـعــدات البحرية
وباقات السفر.
وعـ ــن ال ـح ـم ـلــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
أطلقها البنك لعمالئه من حاملي
ب ـط ــاق ــات ال ـت ـج ــاري االئ ـت ـمــان ـيــة،
قال المدير العام بالوكالة لقطاع
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ل ــأف ــراد
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ــزع ــاب ــي" :ل ـق ــد دأب
ال ـب ـن ــك الـ ـت ـ ـجـ ــاري ال ـك ــوي ـت ــي كــل
صـيــف عـلــى م ـكــافــأة عـمــائــه من

حــام ـلــي ال ـب ـط ــاق ــات ،ت ـقــديــرا لهم
على اختيارهم التجاري كمصدر
لخدماتهم المصرفية ،وتحفيزا
للعمالء على إص ــدار والحصول
على البطاقات التجارية االئتمانية
والتعرف على منافعها ومميزاتها
وبرامج الوالء المختلفة المرتبطة
بها على مدار العام".
وبـ ـي ــن الـ ــزعـ ــابـ ــي أن ال ـح ـم ـلــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ـ ـحـ ــر /ج ـ ــو تـتـضـمــن
جوائز مختلفة هذا الصيف ،وهي
عـ ـب ــارة ع ــن ب ــاق ــات س ـف ــر مـمـيــزة
إلــى المالديف ،موريشس وجــزر
ال ـس ـي ـش ــل ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـع ــدات
ومركبات تستخدم في البحر داخل
الكويت يستفيد منها الفائز بشكل
مباشر وفي جميع األوقات ،ومنها
كاياك  ،Masterوسكوتر Yamaha

عبدالعزيز الزعابي
الـمــائـيــة ،وأي ـض ــا ج ــت سـكــي Jet
 Ski Sea-Dooبأنواعه المختلفة،
وغيرها من الجوائز األخرى خالل
فترة الحملة الممتدة من  1يونيو
 2022حتى  31أغسطس .2022
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دانا الصباح :يتمتعان بخبرات واسعة في قطاع الترفيه والقطاع التقني
التنفيذي ،جو
أعرب الرئيس ّ
كوكباني ،عن تطلع OSN
إلى المساهمة البارزة والتأثير
القوي اللذين ُ
ّ
سيحدثهما
كل من الشيخة الزين وحبيب
بانضمامهما إلى مجلس
اإلدارةً ،
مرحبا بتجربتهما
العميقة ورؤاهما في قطاعي
الترفيه والتقنية.

أعلنت " ،"OSNالـعــامــة الـتـجــاريــة الــرائــدة
ب ـم ـج ــال ال ـت ــرف ـي ــه وال ـم ـح ـت ــوى ال ـم ـت ـم ـيــز فــي
المنطقة ،إجراء تغييرات في مجلس إدارتها
شملت إضافة عضوين جديدين إلى المجلس.
وصوتت شركة مشاريع الكويت (القابضة)
"كيبكو" وشــركــة م ــوارد القابضة ،الشركتان
الـمـســاهـمـتــان ف ــي " ،"OSNعـلــى ض ـ ّـم ك ــل من
الـشـيـخــة ال ــزي ــن ال ـص ـبــاح وإي ـل ــي حـبـيــب إلــى
مجلس اإلدارة برئاسة الشيخة دانــا ناصر
ال ـص ـبــاح .وتــأتــي ه ــذه الـخـطــوة لـتــأكـيــد دعــم
التزام المجموعة بالنمو وإثراء الخبرات التي
يتمتع بها مجلس إدارتها.
ج ــاءت ه ــذه الـخـطــوة فــي أع ـقــاب خـطــوات
مهمة أ خ ــرى اتخذتها " "OSNوأعلنتها في
سياق تطوير األعـمــال والـتــوســع فــي منطقة
الشرق األوســط وشمال إفريقيا ،والتي كان
أح ــدث ـه ــا اإلعـ ـ ــان ع ــن تـعـيـيــن ال ـش ـي ـخــة دان ــا
الصباح رئيسة لمجلس إدارة " ،"OSNوجو
الرئيس التنفيذي.
كوكباني في منصب ّ
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،هــنــأت رئـيـســة مجلس
ً
إدارة " ،"OSNالشيخة دانــا الصباح ،كــا من
الشيخة الــزيــن الـصـبــاح وإي ـلــي حبيب على
انضمامهما إلى مجلس اإلدارة ،ورحبت بهما
ً
نيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة ،قائلة
إنـهـمــا يتمتعان بـخـبــرات واس ـعــة فــي قطاع
الترفيه والقطاع التقني ،وهــذا من شأنه أن
يساعد في تعزيز مكانة " "OSNلكونها الوجهة
األبرز للترفيه المتميز في المنطقة ،وأضافت:
َ
ّ
الملهمين
"يشرفنا انضمام هذين القائدين
إلى مجلس إدارة " ،"OSNونتطلع إلى تضافر
الـجـهــود لــارتـقــاء ب ـ " "OSNإل ــى آف ــاق أرحــب
ً
ازدهارا".
وأكثر
ُ
وع ّينت العضوة الجديدة ،الشيخة الزين

دانا الصباح
الصباح ،نائبة لرئيس مجلس إدارة "،"OSN
وتشمل خبراتها القيادية الكبيرة ّ
تميزها في
توسعة قطاعات الفنون اإلبداعية والوسائط
اإلعالمية المتعددة في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .تشغل الشيخة الزين منصب
رئيسة مجلس اإلدارة والرئيسة التنفيذية
الوطنية للصناعات اإل بــدا عـيــة،
للمجموعة
ً
فيما شغلت سابقا منصب الوكيل في وزارة
الدولة لشؤون الشباب في الكويت ،وقد ُس ّميت
مدينة الكويت ّإبان ّ
مدة توليها هذا المنصب
عــام " 2017عــاصـمــة الـشـبــاب الـعــربــي" ،فيما
ش ـهــدت ال ـبــاد فــي ال ـمــدة نفسها وض ــع أول
سياسة وطنية للشباب في تاريخها .وقبل
ذ ل ــك ،شغلت الشيخة ا لــز يــن منصب رئيسة
مجلس اإلدارة والعضوة المنتدبة لمجموعة

صرخوه :تطوير بيئة أعمال مستدامة
جزء من استراتيجية «كامكو إنفست»
الشركة أصدرت تقريرها األول عن االستدامة لعام 2021
أص ـ ـ ــدرت "ك ــام ـك ــو إن ـف ـس ــت"،
تقريرها األول عــن االسـتــدامــة،
ال ـ ـ ــذي ُيـ ـظـ ـه ــر الـ ـ ـت ـ ــزام ال ـش ــرك ــة
الـمـسـتـمــر بــال ـجــوانــب البيئية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
والحوكمة للعام المنتهي في
 31ديسمبر .2021
ويـتـمــاشــى الـتـقــريــر مــع عــدد
مــن المبادئ التوجيهية وأطــر
الـعـمــل ،منها م ـبــادرة التقارير
العالمية ( ،)GRIوأهداف التنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة
( ،)SDGsوالركائز السبع لمبادئ
تـمـكـيــن الـ ـم ــرأة ال ـتــاب ـعــة لــأمــم
ال ـم ـت ـحــدة ( ،)WEPوم ــؤش ــرات
بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ـخ ــاص ــة
بالبيئة والمجتمع والحوكمة،
واألرك ـ ـ ـ ــان ال ـس ـب ـعــة ل ــ"ال ـك ــوي ــت
الجديدة" التي تندرج في إطار
خطة الكويت للتنمية.
ً
وان ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن أه ـ ـم ـ ـيـ ــة
الـمـحــافـظــة ع ـلــى رؤيـ ــة طــويـلــة
األجــل لألعمال ،تسعى "كامكو
إنفست" جاهدة لتصبح واحدة
من المساهمين الرئيسيين في
النسيج االجتماعي بالكويت.
فـقــد ســاهـمــت اإلج ـ ـ ــراءات الـتــي
اتخذتها الشركة بهذا الجانب
فــي صـيــاغــة نـظــام بيئة أعـمــال
مستدام يساعد في نمو أعمال
الـ ـش ــرك ــة وذي ق ـي ـم ــة م ـضــافــة
ل ـج ـم ـي ــع أص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـص ـل ـحــة
فـ ـ ــي ع ـ ــال ـ ــم يـ ـتـ ـس ــم ب ــال ـع ــول ـم ــة
والديناميكية بشكل متزايد.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـي ـ ـصـ ــل صـ ـ ــرخـ ـ ــوه،
الرئيس التنفيذي"ُ :يعد تطوير
بيئة أعـمــال مستدامة ج ــزء ا ال
يـتـجــزأ مــن اسـتــراتـيـجـيــة خلق
القيمة في (كامكو إنفست) .فقد
ً
ً
أصبحت االستدامة جزءا رئيسا
م ــن أع ـم ــال ـن ــا ،م ــا ي ــؤث ــر بشكل
إيجابي على طريقتنا بالعمل،
وتفاعلنا مع البيئة والمجتمع
وم ــوظ ـف ـي ـن ــا .ي ـس ـت ـع ــرض ه ــذا
الـتـقــريــر نـهــج االس ـتــدامــة الــذي

فيصل صرخوه

تبنيناه لسنوات ،والذي أضحى
جزءا من استراتيجية الشركة".
وأضـ ــاف" :ســاهـمــت سياسة
االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـت ـب ـع ـه ــا
(ك ــامـ ـك ــو إنـ ـفـ ـس ــت) فـ ــي ت ـقــديــم
خــدمــة أفـضــل لجميع أصحاب
الـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة ،وإح ـ ـ ـ ـ ــداث ت ــأث ـي ــر
إي ـجــابــي ع ـلــى الـمـجـتـمــعُ .يـعــد
ت ـقــريــر االس ـت ــدام ــة ل ـعــام 2021
خ ـ ـطـ ــوة أس ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي ت ـعــزيــز
اع ـت ـبــارات الـشــركــة المستدامة
عـ ـب ــر الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــة واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة
والـ ـ ـح ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــة ،ال سـ ـيـ ـم ــا ع ـنــد
صياغة استراتيجيات جديدة
متعلقة باألعمال .تتضح هذه
ال ـم ـم ــارس ــة ف ــي ال ـج ـه ــود الـتــي
تـبــذلـهــا ال ـش ــرك ــة ،ل ـت ـكــون أكـثــر
عال من
شفافية وذات مستوى ٍ
أخالقية العمل ،واألهم من ذلك
خلق قيمة طويلة األجل لجميع
أصحاب المصلحة".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :خ ـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،اتـ ـ ـخ ـ ــذت (ك ــام ـك ــو
إن ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــت) خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوات كـ ـبـ ـي ــرة
نـحــو قـضــا يــا متعلقة بالبيئة
والمجتمع والحوكمة ،من خالل
عــدد من المبادرات .فقد عملت
ً
ال ـش ــرك ــة إلـ ــى ال ـتــأث ـيــر إي ـجــابــا
على البيئة ،وطرحت منصات

الزين الصباح

رق ـم ـيــة ت ـع ــزز ت ـجــربــة الـعـمـيــل،
وتحسن من العمليات الداخلية.
ومن منظور اجتماعي ،تساهم
ال ـ ـشـ ــركـ ــة بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـتـ ــزايـ ــد فــي
مـ ـج ــاالت ال ـص ـح ــة وال ــرف ــاه ـي ــة
وت ـم ـك ـي ــن الـ ـشـ ـب ــاب والـ ـنـ ـس ــاء،
ً
فضال عن التعليم ونشر الثقافة
المالية".
وفيما يتعلق بالحوكمة ،لفت
إلى أن "كامكو إنفست" استمرت
في تنفيذ إطار عمل قوي يوائم
أعمالها مع أفضل الممارسات
والـمـعــايـيــر األخــاق ـيــة .وضمن
هـ ــذا ن ـهــج االل ـ ـتـ ــزام واالم ـت ـث ــال
لـلـقــوانـيــن وال ـل ــوائ ــح الـمـعـمــول
ب ـهــا ال ـت ــي ت ــؤث ــر ع ـلــى األع ـم ــال
ال ـت ـج ــاري ــة .وإض ــاف ــة إل ــى ذل ــك،
م ــن خ ــال ال ـمــراج ـعــة ال ــدؤوب ــة
وال ـم ـس ـت ـم ــرة ،ت ـل ـت ــزم ال ـش ــرك ــة
بجميع التطورات والتعديالت
التنظيمية في أسرع وقت ممكن.
وأضــاف صرخوه" :ساهمت
(كامكو إنفست) ،منذ تأسيسها،
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
ً
الـتــي تــركــت أث ــرا فــي المجتمع،
وتشمل هذه المساهمات تقديم
ف ـ ـ ــرص عـ ـم ــل جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وط ـ ــرح
ح ـل ــول مــال ـيــة م ـب ـت ـكــرة ،ونـشــر
مـعـلــومــات وتـحــالـيــل قـيـمــة عن
األس ـ ـ ــواق ،ول ـعــب دور رئـيـســي
فــي األسـ ــواق الـمــالـيــة المحلية
واإلقليمية .بالتوازي مع ذلك،
ً
تطبق (كامكو إنفست) برنامجا
ً
شامال للمسؤولية االجتماعية
يهدف إلى نشر الوعي وتقديم
الدعم والمساهمة في عــدد من
القضايا االجتماعية".

إيلي حبيب

"إيغل فيجن" اإلعالمية المختصة في إنتاج
الوسائط المتعددة في الكويت.
مـ ــن نــاحـيـتــه ،انـضــم الـشــريــك المؤسس
لـ "أنغامي" إيلي حبيب ،إلى مجلس إدارة
" "OSNب ـص ـف ـتــه عـ ـض ــوا م ـس ـت ـقــا يـتـمـتــع
ُ
خـ ـب ــرة ت ـق ـن ـيــة واس ـ ـعـ ــة .وت ـ ـعـ ـ ّـد "أنـ ـغ ــام ــي"
ّ
خــدمــة ب ــث الموسيقى األول ــى واألبـ ــرز في
المنطقة .وكانت "أنغامي" قد وصلت بعدد
ّ
المستخدمين في أقل من عام بعد إطالقها
في  2012إلى أكثر من  75مليون مستخدم،
ّ
على  72ماليين
وهــي تبث الـيــوم مــا يزيد ّ
مقطع غنائي وموسيقي مرخص باللغتين
ُ
وت َّ
قدم ضمن الخدمات
العربية واإلنكليزية،
الـمـتـكــامـلــة ال ـتــي تتيحها  45م ــن شــركــات
ُ
وت ّ
عد
االت ـصــاالت المحمولة فــي المنطقة.

جو كوكباني

"أنغامي" أول شركة تقنية عربية يتم تداول
أسـمـهـمــا ف ــي ب ــورص ــة "ن ــاس ــداك" ،ويعتبر
نجاحها شهادة على خبرة حبيب الواسعة
في خدمات البث بالمنطقة.
مــن جهته ،أع ــرب الــرئـيــس التنفيذي ،جو
ّ
كــوك ـبــانــي ،ع ــن ت ـطــلــع  OSNإل ــى الـمـســاهـمــة
ُ
الـبــارزة والتأثير الـقـ ّ
ـوي اللذين سيحدثهما
كل من الشيخة الزين وحبيب بانضمامهما
إلـ ــى م ـج ـلــس اإلدارة ،م ــرح ـ ًـب ــا بـتـجــربـتـهـمــا
العميقة ورؤاهما في قطاعي الترفيه والتقنية.
و ق ــال"ُ :يضيف تعيين هاتين الشخصيتين
الرفيعتين في مجلس إدارتـنــا مستوى آخر
من الخبرة العميقة إلى القطاع ،كما يسهم في
تحقيق التنوع وتعزيز التوجه االستراتيجي
أثـنــاء تحركنا نحو مـجــاالت جــديــدة ،ونحن

ً
مطمئنون إلى أنهما سيلعبان ً
كبيرا في
دورا
نجاح  OSNوتطوير أدائها خالل هذه المرحلة
المهمة من عمر الشركة".
ً
ً
ويضم مجلس إدارة " "OSNأيضا كــا من
مايكل جونسون مــن شركة م ــوارد القابضة
ُ
وت ّ
عد  OSNرائدة السوق في
وجو كوكباني.
الـتــرفـيــه الـمـنــزلــي عــالــي ال ـج ــودة ،بـمــا تقدمه
مــن تشكيلة واس ـعــة مــن الـمـحـتــوى المتميز
ال ــذي تـثــريــه ع ــاق ــات ال ـشــراكــة الــراس ـخــة مع
كبريات االستديوهات ودور اإلنتاج العالمية
ّ
واإلقليمية ،مما يضمن تمتع الجماهير في
جميع أنحاء منطقة الشرق األوســط وشمال
إفريقيا بإمكانية المشاهدة األولى والحصرية
ألفضل األعمال السينمائية والتلفزيونية.

«الصناعة والعمل» تناقش بدالت االنتفاع بالقسائم
عقدت لجنة الصناعة والعمل ،المنبثقة عن مجلس
إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ،اجتماعها الثالث
لعام  ،2022لبحث عدد من القضايا ذات الصلة بالقطاع
الصناعي ،واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة ما
نشرته الصحف الكويتية حول إعادة النظر في بدالت
االن ـت ـفــاع بــالـقـســائــم ورسـ ــوم ال ـخــدمــات ال ـتــي تقدمها
الهيئة العامة للصناعة والمقترحات المقدمة في هذا
الخصوص.
واستذكرت اللجنة أن مجلس ال ــوزراء سبق أن أقر
مقترحات للهيئة زادت بالفعل الرسوم والبدالت التي

تتقاضاها منذ أبريل  ،2016وأن التحرك الجديد يسير
بنفس االت ـجــاه ،األم ــر ال ــذي يجب أن يـجــري التشاور
بـشــأنــه مــن الـقـطــاع ال ـخــاص فــي ض ــوء عــدالــة الــزيــادة
وأثرها على تنافسية الصناعة الكويتية ،وفي ضوء
اإلجراءات والتكاليف والمماثلة في دول الجوار.
و كــذ لــك ناقشت اللجنة تــو جــه هيئة الصناعة إلى
صياغة الئحة االستثمار التي تسعى من خاللها إلى
توظيف نظام الشراكة من القطاعين في تطوير المناطق
الصناعية ،مؤكدة أن الفكرة مجذية من حيث المبدأ،
شريطة تحديد نطاق هذه الالئحة بتطوير المناطق

الصناعية والبنية األساسية بتحويل القطاع الخاص.
وت ـطــرقــت إل ــى قـ ــرار الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـبـيـئــة الـقـيــام
بالفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات الكويت
مــن ال ـمــواد الكيميائية والـنـفــايــات ،وال ــذي دخــل حيز
التنفيذ منذ منتصف مايو الماضي ،وأقــرت متابعة
هذا الموضوع في ضوء ما تعمل به معظم دول العالم
من تقديم الحوافز لتنمية وتشجيع صادراتها وإزالة
ال ــرس ــوم وال ـق ـيــود عـلـيـهــا بـغـيــة االس ـت ـف ــادة م ــن مــزايــا
االرتقاء بالتنافسية.

«زين» كرمت الطلبة الفائزين بمسابقة «برنامج الشركة»
تـ ــوجـ ــت شـ ــركـ ــة زي ـ ـ ــن ف ــري ــق
 HAQIBATIعن فئة الجامعات،
و ف ـ ــر ي ـ ــق  KHUTWAع ـ ــن ف ـئــة
المدارس بجائزة "أفضل منتج
مبتكر" ،ضمن النسخة السادسة
ع ـش ــرة م ــن م ـســاب ـقــة "ب ــرن ــام ــج
الـشــركــة" الـتــي تــرعــاهــا سنويا
بتنظيم جمعية إنجاز الكويت
وب ـم ـشــاركــة واس ـع ــة م ــن طــاب
وطالبات الجامعات والمدارس.
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـيــان
ص ـ ـ ـحـ ـ ــا فـ ـ ــي ،إن ن ـ ـس ـ ـخـ ــة ه ـ ــذا
الـعــام مــن المسابقة ع ــادت إلى
شكلها االع ـت ـيــادي ،بـعــد أن تم
تنظيمها اف ـتــراض ـيــا الـعــامـيــن
ال ـمــاض ـي ـيــن بـسـبــب ال ـجــائ ـحــة،
حـ ـي ــث اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا ج ــام ـع ــة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا،
وش ـ ـ ــارك ـ ـ ــت "زيـ ـ ـ ـ ـ ــن" فـ ـ ــي ل ـج ـنــة
التحكيم المكونة من مجموعة
من رجال األعمال والمسؤولين
التنفيذيين من القطاع الخاص،
والــذيــن اسـتـمـعــوا إل ــى عــروض
الـطـلـبــة ،وإجـ ــراء عملية تقييم
واختيار الفرق الفائزة اعتمادا
ع ـلــى م ـج ـمــوعــة م ــن الـمـعــايـيــر
األكاديمية.
وت ـت ـي ــح م ـس ــاب ـق ــة بــرنــامــج
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة ف ــرص ــة
ذهـ ـبـ ـي ــة ل ـط ـل ـب ــة ال ـمــرح ـل ـت ـيــن
الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة وال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة فــي
الكويت ،لتدريبهم على كيفية
ت ــأ س ـي ــس وإدارة شــر كــا ت ـهــم

«زين» ُت ِّ
كرم إحدى الفرق الفائزة
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـه ــم،
بحيث قام متطوعون من ذوي
الخبرة والكفاء ة من مختلف
م ــؤس ـس ــات ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
الـ ـك ــويـ ـت ــي ب ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـط ـل ـبــة
ال ـم ـش ــارك ـي ــن ع ـل ــى ال ـم ـه ــارات
األســاس ـيــة فــي عــالــم األع ـمــال،
وأهمها تطوير وترجمة فكرة
ال ـم ـش ــروع إل ــى أرض ال ــواق ــع،
وإجراء دراسات الجدوى ،وبيع
األسهم ،وإدارة الفرق والموارد
الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري ـ ــة ،وإنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء خ ـطــط
العمل ،وإنتاج وبيع الخدمات

والمنتجات ،وغيرها الكثير.
وتأتي مشاركة "زين" في هذه
ال ـم ـســاب ـقــة بـشـكــل س ـن ــوي ،في
إ ط ــار شراكتها االستراتيجية
ك ـ "شــريــك اإلبـ ــداع" مــع جمعية
"إن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاز ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت" ضـ ـم ــن
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ل ــاس ـت ــدام ــة
واالب ـت ـك ــار ،وال ـت ــي تـســاهــم من
خ ــالـ ـه ــا ف ـ ــي ت ـن ـم ـي ــة ق ـط ــاع ــي
الشباب والتعليم بالدولة.
وت ـس ـع ــى "زي ـ ـ ـ ــن" ،مـ ــن خ ــال
شــراك ـت ـهــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة مع
مــؤسـســة "إن ـج ــاز" ،إل ــى تثقيف

ودعم الشباب الشغوف بتطوير
أفكاره ومشاريعه وفق معايير
ع ــال ـم ـي ــة ،م ــن خ ـ ــال مـجـمــوعــة
م ــن ال ـب ــرام ــج ال ـتــدري ـب ـيــة الـتــي
يتم تنظيمها على مــدار العام
لطلبة الـجــامـعــات وال ـم ــدارس،
ومنها مسابقة "برنامج الشركة"
الـتــي تـقــام على مستوى طلبة
الجامعات والمرحلة الثانوية،
حيث تسعى الشركة باستمرار
إلى توفير بيئة مناسبة لطاقات
وإبداعات شباب الكويت حتى
تنمو وتثمر وتسهم في إضفاء

قيمة مضافة للمجتمع.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن "إن ـج ــاز
الـ ـك ــوي ــت" أسـ ـس ــت عـ ـ ــام 2005
ك ـمــؤس ـســة غ ـيــر رب ـح ـيــة وغـيــر
ح ـك ــوم ـي ــة بـ ــدعـ ــم م ـ ــن ال ـق ـط ــاع
ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وع ـبــر
شراكة وتعاون استراتيجي مع
القطاع الخاص وقطاع التعليم
بالكويت ،وبمساعدة متطوعين
ذوي خبرة وكفاءة في مختلف
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت ،وه ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــزء م ــن
مــؤسـســة "إن ـج ــاز ال ـع ــرب" التي
تـعــد م ــن ك ـبــريــات الـمــؤسـســات
ا ل ـعــا ل ـم ـيــة ا ل ـم ـخ ـت ـصــة بتعليم
وت ـث ـق ـي ــف ال ـط ـل ـب ــة ل ـتــأه ـي ـل ـهــم
لخوض معترك الحياة العملية
وتنظيم المشاريع ومحو األمية
الـ ـم ــالـ ـي ــة مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـت ــدري ــب
العملي.
وت ـ ـق ـ ــدم "إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز الـ ـك ــوي ــت"
برامج تعليمية وتربوية تنمي
المهارات القيادية والتنظيمية
في بيئة األعمال منذ تأسيسها
عام  ،2005بهدف تعليم وإلهام
الجيل القادم في إدارة األعمال،
حـيــث ألـهـمــت "إن ـجــاز الـكــويــت"
أكثر من  70000طالب وطالبة،
بفضل أكـثــر مــن  6000متطوع
مــن الـقـطــاع ال ـخــاص الكويتي،
وفـ ـ ــي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  200م ــدرس ــة
وجامعة في الكويت.

«وفرة العقارية» نظمت بطولتها األولى للبادل «القطرية» :باقات سفر مخصصة لكأس العالم
نظمت شركة وفرة العقارية
ب ـطــول ـت ـهــا ال ــري ــاض ـي ــة األول ـ ــى
لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــادل فـ ـ ــي  29و 30م ــا ي ــو
ال ـمــاضــي ،بـمـشــاركــة  24فريقا
م ــن داخـ ــل ال ـشــركــة وخــارج ـهــا،
وق ــام نــائــب الــرئـيــس التنفيذي
للخدمات المساندة في الشركة
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـحـ ـمـ ـيـ ـض ــي ،وم ــدي ــر
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة إب ــراهـ ـي ــم
الربيعان ،بتتويج الفائزين في
نهاية البطولة ،وتقديم هدايا
قيمة ودروع تذكارية لهم.
وأعرب الحميضي عن فخره
بـمــواكـبــة اهـتـمــامــات المجتمع
الكويتي ،وتوطيد العالقات بين
أعضاء فريق الشركة ،بعيدا عن
أجواء العمل الرسمية ،مضيفا
أن إق ــام ــة ال ـب ـطــولــة أت ــت ضمن
سياسة "وفــرة العقارية" لبناء
وتوطيد العالقات بين العاملين
فـ ـيـ ـه ــا وخـ ـ ــارج ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وش ـ ـهـ ــدت
الفعالية مشاركة  48العبا بواقع
العبين لكل فريق.
مــن جهته ،أكــد الــربـيـعــان أن

الحميضي يتوج الفرق الفائزه بحضور اللجنه المنظمة
إق ــام ــة ال ـب ـطــولــة ت ــأت ــي ف ــي ظل
االنـتـشــار الكبير ال ــذي شهدته
لعبة البادل أخيرا في الكويت،
واإلقـ ـب ــال الـكـبـيــر ع ـلــى تنظيم

الـ ـبـ ـط ــوالت الـ ـخ ــاص ــة ب ـه ــا فــي
جميع أنحاء الكويت ،مبينا أن
"وفرة العقارية" دأبت على إقامة
األن ـش ـطــة الــريــاض ـيــة ف ــي إط ــار

مـســؤولـيـتـهــا ت ـجــاه المجتمع،
وه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات ت ـع ـك ــس
التزاماتها في هذا الشأن.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية خيارات
جــديــدة ل ـبــاقــات ال ـس ـفــر ،متيحة بــذلــك أمــام
عشاق كرة القدم إمكانية السفر إلى الدوحة
لتشجيع فريقهم المفضل خالل التصفيات
ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـك ــأس ال ـع ــال ــم ال ـش ـه ــر الـ ـج ــاري.
وستشهد هذه المباريات الفاصلة ،تنافس
أربعة منتخبات وطنية ضمن "دور خروج
المغلوب" ،لتحديد آخر منتخبين يشاركان
في بطولة كــأس العالم  FIFAقطر ،™2022
والتي ستقام للمرة األولــى بمنطقة الشرق
األوسط في نوفمبر .2022
وم ــن الـمـتــوقــع أن ت ـكــون الـمـنــافـســة على
أشدها لحجز آخر مركزين ضمن التصفيات
النهائية للتأهل للبطولة ،وستكون بمنزلة
ف ــرص ــة أخ ـ ــرى إلبـ ـ ــراز اس ـت ـع ــداد دول ـ ــة قطر
السـتـضــافــة بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم  FIFAقطر
ُ .™2022
وينصح المشجعون الذين يرغبون
بالسفر إلى الدوحة لحضور هذه المباريات،
بشراء باقات السفر قبل نفاد كمية التذاكر،
ليستمتعوا بــأجــواء اإلث ــارة والحماس قبل
انطالق الحدث الكبير في نوفمبر.
وستشارك في هذه المنافسات  4منتخبات
مــن مختلف ات ـح ــادات ك ــرة ال ـقــدم العالمية.
وسـيـتــواجــه منتخب أسـتــرالـيــا أو منتخب

اإلم ــارات ،مع منتخب بيرو في  13الجاري،
يـلــي ذل ــك م ـبــاراة بـيــن منتخب كوستاريكا
ومـنـتـخــب ن ـيــوزي ـل ـنــدا ف ــي  14م ـنــه ،الـلــذيــن
سيتنافسان بدورهما على المركز األخير
ل ـل ـتــأهــل ل ـب ـطــولــة كـ ــأس ال ـع ــال ــم  FIFAقـطــر
.™2022
كما ستنطلق مـبــاريــات الـمــربــع الذهبي
ال ـقــاريــة قـبــل م ـبــاراة ال ــدور الــرابــع لالتحاد
اآلسيوي لكرة القدم بين أستراليا واإلمارات
ف ــي  7الـ ـج ــاري ،وال ـت ــي سـتـقــام ف ــي الــدوحــة

لتحديد الفريق الرابع المتأهل إلى التصفيات
الـنـهــائـيــة لـبـطــولــة ك ــأس ال ـعــالــم  FIFAقطر
.™2022
وتشمل باقات السفر إلى الدوحة ،تذاكر
السفر على متن "القطرية" ،وتذاكر حضور
الـمـبــاريــات ،وخ ـيــارات اإلقــامــة لـمــدة ليلتين
على األقل.
ك ـم ــا س ـي ـح ـظــى ال ـم ـش ـج ـع ــون بــإم ـكــان ـيــة
اختيار حجز إقامتهم الفندقية مع مجموعة
فنادق المسيلة الفاخرة ،أو فندق هيلتون
الريان الدوحة  -كوريو ،أو فندق هوليداي
إن بيزنس.
وق ـ ــال أك ـب ــر ال ـب ــاك ــر ،ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لمجموعة "القطرية"" :تتطلع الناقلة القطرية
للترحيب بجميع المنتخبات والمشجعين
ً
ً
في قطر ،وتتمنى حظا موفقا لكل المنتخبات
المشاركة ،التي تسعى إلــى التأهل لبطولة
ُ
كـ ــأس الـ ـع ــال ــم .ت ـع ــد مـ ـب ــاري ــات الـتـصـفـيــات
النهائية التي تقام في الدوحة بمنزلة فرصة
أخرى إلبراز استعداد قطر الستضافة بطولة
كــأس الـعــالــم  FIFAقطر  .™2022كما تحث
"القطرية" المشجعين على "تجربة خدماتنا
االستثنائية ،مــن خــال حجز بــاقــات السفر
لحضور مباريات التصفيات".

منظمة السينما اإليرانية تنتقد مهرجان «كان»
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انتقدت طهران منح مهرجان كان السينمائي جائزة أفضل ممثلة لبطلة فيلم عن
ّ
جرائم سفاح متسلسل قتل بائعات هــوى في مدينة مشهد المقدسة ،معتبرة إياه
«منحازا ومسيسا».
ونالت الممثلة اإليرانية المقيمة في الخارج زار أمير إبراهيمي ،جائزة أفضل ممثلة
في الــدورة الخامسة والسبعين للمهرجان السينمائي الفرنسي ،السبت الماضي ،عن
دورها في فيلم «العنكبوت المقدس» للمخرج الدنماركي من أصل إيراني علي عباسي.
ً
وتؤدي إبراهيمي دور صحافية شابة من طهران تتعقب بنفسها سفاحا ارتكب سلسلة
جرائم قتل أودت بحياة مومسات في مشهد بشمال شرق إيران.
وانـتـقــدت منظمة السينما اإليــرانـيــة المرتبطة ب ــوزارة الثقافة والـتــوجـيــه اإلســامــي،
ّ
ومسيسا،
المهرجان ،لمنحه الجائزة لممثلة الفيلم ،معتبرة أن إدارته ارتكبت «عمال منحازا
مــن خــال تقدير الفيلم الخاطئ والسخيف» .ورأت أن «العنكبوت الـمـقــدس» يقدم صــورة
«مشوهة عن المجتمع اإليراني وجرح مشاعر ماليين المسلمين الشيعة» .واعتبرت أن العمل
الذي جرى تصويره في األردن ،بعد عدم منحه إجازة لذلك في إيران« ،يسير على نهج» رواية
(أ ف ب)
«آيات شيطانية» للمؤلف البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي.

« »Top Gun: Maverickلتوم كروز
يتصدر شباك تذاكر أميركا الشمالية

زار أمير إبراهيمي

شيلد ز وابنتاها يتألقن في عرض أزياء

بروك شيلدز مع ابنتيها
تألقت عارضة األزياء العالميةبروك شيلد ز
خالل حدث موضة في نيويورك ،إذ شوهدت مع
ً
ً
ابنتيها روان  19عاما وغرير  16عاما.
وبدت شيلدز في كل تفصيل على أنها األم
الرائعة في بلوزة بيضاء مهدبة أثناء حضورها
حدث .Fashionphile
ورغــم الفرق في العمر الــذي يمتد إلــى أكثر
من ثالثة عقود بين نجمةT he Blue Lagoon
ومراهقتيها ،بدا الثالثي أشبه بالشقيقات أكثر
من أنهن أم وابنتاها.

ونسقت شيلدز مع بلوزة بال أكمام الجينز
الضيق الغامق ومحفظة مبطنة ،وكانت وروان،
التي بدأت بالفعل في اتباع خطى والدتها في
عرض األزياء ،ترتدي قميصا أسود وبنطلونا
أبيض واسـعــا وحقيبة يــد مــنشانيل ،بينما
ارتدت شقيقتها الصغرى سترة بيضاء ،وحقيبة
ي متطابقة ،وقميصا ورديا ،إضافة إلى
غوتش 
بنطلون جينز أزرق فاتح.

ً
بيرين سات وتاتليتوغ يجتمعان صيفا

توم كروز مع نجوم العمل
ّ
تصدر فيلم الحركة «»Top Gun: Maverick
شباك التذاكر في أميركا الشمالية خالل عطلة
نهاية األسبوع التي امتدت أربعة أيام بسبب
ً
ي ــوم ال ــذك ــرى األم ـيــركــي ،مـحـقـقــا فــي األس ـبــوع
األول من ّعرضه  151مليون دوالر ،وهي أرقام
كانت ُمتوقعة النطالق هذا العمل في الصاالت،
ح ـس ـب ـمــا أفـ ـ ــادت ش ــرك ــة «إك ــزب ـي ـت ــر ري ـل ـي ـش ـنــز»
المتخصصة.
ً
وب ـي ـن ـمــا ان ـت ـظــر م ـح ـبــو ال ـس ـي ـن ـمــا  36عــامــا
لمشاهدة تتمة فيلم «توب غن» األساسي ،يؤكد
ّ
النقاد أن هــذا العمل ،و هــو من إنتاج شركتي
ميديا»،
«باراماونت بيكتشرز» و»سكايدانس
ّ
ّ
ا س ـت ـحــق اال ن ـت ـظــار ح ـتــى أن ا ل ـب ـعــض رأى أن ــه
أفضل من العمل األساسي.
و قــال ديفيد أ .غــروس من شركة «فرانشايز
ّ
إنترتاينمنت ريسيرتش» إن «المادة األساسية
ّ
للعمل ال تزال قوية كما أن التنفيذ ممتاز وتوم
كروز ساهم من خالل أدائه في إنجاحه».

العرض األول
ُ
و ح ـصــد ا لـفـيـلــم ا لـ ــذي أ ّجـ ــل عــر ضــه سنتين
بسبب الجائحة  124مليون دوالر خالل األيام
الثالثة األولى من عطلة نهاية األسبوع ،وحقق
اإليرادات نفسها خارج الواليات المتحدة رغم
ّ
أنــه لم يعرض في الصين وروسيا .و كــان ذلك
أول فيلم من بطولة تــوم كــروز تفوق عائداته
مئة مليون دوالر في أيام عرضه األولى.
ومرة جديدة ،يؤدي كروز دور الطيار بيت
«م ــاف ــري ــك» م ـي ـت ـشــل الـ ـ ــذي ي ـص ـبــح ف ــي ال ـع ـمــل
ً
ّ
مهمته قصف منشأة تخصيب
الجديد نقيبا
يــورا نـيــوم تابعة لــدو لــة مـعــاد يــة .ويضم طاقم
ً
ال ـع ـمــل ك ــا م ــن إد ه ــاري ــس وجـنـيـفــر كــونـيـلــي
ومــاي ـلــز تـيـلــر ،إضــافــة إل ــى م ـشــاركــة م ـحــدودة
ل ـل ـم ـم ـث ــل فـ ـ ــال ك ـي ـل ـم ــر ال ـ ـ ــذي بـ ـ ــرز فـ ــي ال ـف ـي ـلــم
األساسي.

تراجع للمتصدر

ً
محققا في أسبوعه الرابع  16.4مليون دوالر
في الفترة الممتدة بين الجمعة واألحد و21.1
مليون دوالر خالل العطلة الكاملة.
وح ـ ـقـ ــق الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ،وه ـ ـ ــو م ـ ــن إنـ ـ ـت ـ ــاج ش ــرك ــة
«ديزني» وبطولة الممثل البريطاني بنديكت
كامبرباتش ،إيرادات بلغت  187مليون دوالر
في أولى أيام انطالق عروضه.
وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «بوب برغر»
ا لـجــد يــد ل ـ «توينتيث سينتشري سـتــود يــوز».
وحقق الفيلم الذي تستند قصته إلى مسلسل
تـلـفــز يــو نــي شهير  12.6مـلـيــون دوالر فــي أول
ثالثة أيام من العطلة و 15مليون دوالر خالل
األيام األربعة.
وحصد فيلم «داون تاون آبي  :2إيه نيو إيرا»
ً
المرتبة الرابعة محققا  5.9ماليين دوالر في
ثالثة أيام و 7.5ماليين دوالر خالل أيام العطلة
األرب ـ ـعـ ــة .وشـ ـ ــارك ف ــي هـ ــذا ال ـف ـي ـلــم الـمـقـتـبــس
م ــن مـسـلـســل «داون تـ ــاون آ بـ ــي» ا لـتـلـفــز يــو نــي
البريطاني الشهير كل من ماغي سميث وهيو
بونفيل وإليزابيث ماكغوفرن وميشال دوكري.
أم ــا الـمــرتـبــة الـخــامـســة ،فـكــانــت مــن نصيب
فيلم الرسوم المتحركة «ذي باد غايز» لشركة
« ي ــو ن ـي ـف ــر س ــال» ،إذ ح ـصــد  4.6مــا ي ـيــن دوالر
على مدى ثالثة أيام و 6.1ماليين دوالر خالل
أربعة أيام.
وفيما يلي األفالم المتبقية في الترتيب:
« - 6سونيك ذي هيدجدوغ  2.5( »2مليون دوالر
في ثالثة أيام 3.1 ،ماليين دوالر في أربعة أيام).
« - 7إ ي ـفــر ي ـث ـي ـنــغ إ ي ـفــر يــو يــر آل أت وا ن ـ ــس» (2.5
مـلـيــون دوالر فــي ثــاثــة أي ــام 3.1 ،مــايـيــن دوالر
في أربعة أيام).
« - 8ذي لــو ســت سـيـتــي» ( 1.8مـلـيــون دوالر2.3 ،
مليون دوالر).
«من» ( 1.2مليون دوالر 1.5 ،مليون دوالر).
ِ -9
 « - 10فــا نـتــا سـتــك بـيـسـتــس :ذي سـيـكــر تــس أوف
دامبلدور» ( 905آالف دوالر 1.1 ،مليون دوالر).
(أ ف ب)

بيرين سات

كشفت النجمة التركيةبيرين ســات عن
تطورات فيلمها المنتظر مع النجم التركي
كيفانش تاتليتوغ ،وقالت إنهما سيصوران
المشاهد في هــذا الصيف ،وتحضيراته ما
زالــت متواصلة ،على أن يعرض الحقا على
إحدى المنصات اإللكترونية.
وعلى صعيد آخر ،تلقت بيرين سات عددا
كبيرا مــن االنـتـقــادات مــن الجمهور بعد أن
ّ
شبهت الحجاب بـ «الصمغ» باعتباره ُ«يلغي
عقل المرأة» ،وأصبح اسمها «تريند» في تركيا
على موقع التواصل االجتماعي ،في حين دافع
عنها بعض الجمهور وأيدها الرأي.
والعمل ال يعد األول لهما ،اذ التقىبيرين
ت وك ـي ـفــانــش تــات ـل ـي ـتــو غ ف ــي مسلسل
سـ ــا 
«الـعــش الممنوع» الــذي حقق أص ـ ً
ـداء كبيرة
أثناء عرضه.

«كالوش أوركسترا» تبيع جائزة
«يوروفيجن» بـ  900ألف دوالر

و تـ ــرا جـ ــع ف ـي ـلــم «د ك ـ ـتـ ــور س ـت ــرا ي ـن ــج إن ذي
مالتيفيرس أوف مادنس» إلى المرتبة الثانية،

جنيفر كونيلي

حصدت فرقة كالوش أوركسترا األوكرانية،
الفائزة في النسخة األخيرة من «يوروفيجن»،
 900ألــف دوالر ،إثــر بيعها مجسم المسابقة
الغنائية األوروبية في مزاد ،وتبرعت بالمبلغ
لمؤسسة تساعد القوات المسلحة األوكرانية.
ُ
طرحت الجائزة ،وهي على شكل ميكروفون
بـلــوري كبير يحمل شـعــار «يــوروفـيـجــن» ،في
م ــزاد على «فيسبوك» ،وف ــازت بــه شركة وايــت
بيت المتخصصة في تداول عمالت البتكوين.
وكتبت الفرقة عبر صفحتها بـ«فيسبوك»:
ً
«أنتم مدهشون يا رفاق!» ،مضيفة« :شكرا على
وجه الخصوص لفرقة وايت بيت ،التي اشترت
الميكروفون البلوري مقابل  900ألــف دوالر،
وباتت مالكتها الشرعية».
وقالت الفرقة على «إنستغرام» إن ريع المزاد،
الذي أتيحت المشاركة فيه باستخدام العمالت
المشفرة ،سيذهب لتمويل مؤسسة بريتوال
التي تساعد الجيش األوكراني .وأضافت« :للمرة
األولــى في تاريخ (يوروفيجن) يبيع الفائزون
جوائزهم بالمزاد لمساعدة الجيش األوكراني».

الجائزة

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :يكفيك بناء القصور في الهواء ،فقد مهنيا :يبدو أن حجم المشكالت في تعاظم،
ً
حان الشروع الفعلي في اإلنجاز.
فابحث سريعا عن الحلول.
َ
ً
ً
عــاطـفـيــاُ :حـســن إدراكـ ــك لمتطلبات شريك عــاطـفـيــا :ال خـيــل عـنــدك وال م ــال تهديها
ّ
حياتك يجعله في فرح دائم.
للحبيب ،لكن لديك لسان طيب.
ً
ً
اجتماعيا :سالمة عائلتك على رأس القائمة ،اجتماعيا :تشعر بالهناء العائلي عندما
فاجعلها من أولوياتك.
يكون من حولك سعداء.
رقم الحظ48 :
رقم الحظ4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً ُ
مهنيا :كن مداوما على عملك ،وأنجزه
بمهارة ،تبلغ هدفك بسرعة.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـغـيــب الـحـبـيــب ع ــن عينيك
ً
زم ـن ــا ،ل ـظــروف ق ــاه ــرة ،وتـشـتــاق إليه
ً
كثيرا.
ً
اجتماعيا  :أ نــت تقلل مــن قيمة نفسك
عندما تصاحب مجموعة من األشرار.
رقم الحظ36 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :م ـصــائــب ال ــده ــر ك ـث ـي ــرة ،لكن
إرادت ــك أقــوى على مواجهتها بالعمل
الجاد.
ً
عــاطـفـيــا :يـضــع الـشــريــك ي ــده فــي يــدك،
ً
وتصممان معا على تجاوز المشكالت.
ً
ً
ً ُ
اجتماعيا :كن صبورا وثابتا في حال
ً
الشدائد ،فالغيوم ستنجلي قريبا.
رقم الحظ49 :

الجوزاء

السرطان

 21مايو  21 -يونيو

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :يفرض عليك هذا اليوم أن تبقى
ً
حياديا ،وال تتدخل في مشكلة مهنية.
ً
عاطفيا :الصدق واالستقامة في حياتك
مع الحبيب هما خير ما تقدمه له.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :إذا أردت أن تـكــون سعيدا،
فعليك أن تفكر بما لديك ،وال تطلب ما
ليس لك.
رقم الحظ16 :

ً
مـهـنـيــا :تتمتع فــي عملك ب ــروح الـفــريــق،
ويعتبرك الزمالء قدوة لهم.
ً
عــاط ـف ـيــا :اس ـلــك م ــع الـحـبـيــب س ـلــوك من
ُ
يصغي إلى كل كلمة يقولها ،فيغرم بك.
ً
اجتماعيا :سوف تحصل على الطمأنينة
ا لــدا خـلـيــة ،بعدما قمت بمجهود عائلي
كبير.
رقم الحظ23 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :الدهر يقف لك بالمرصاد ،فجابهه
بالصبر ،حتى تنفرج األمور.
ً
عاطفيا :الكالم الجارح عند الحوار يؤذي
من دون أن يؤدي إلى نتيجة.
ً
اعتن بصحتك ،وحدد مواعيد
اجتماعيا:
ِ
ثابتة لشؤونك اليومية.
رقم الحظ23 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :يجب أال تطغى المشكالت الراهنة
ً
عليك ،وابدأ بحلها تدريجيا.
عاطفيا ً:انظرا في االتجاه نفسه ،لتصال
إلى هدفكما بأسرع وقت.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ـس ـل ــوك ال ـح ـســن م ــع أفـ ــراد
ال ـعــائ ـلــة يـجـعـلـهــم م ـت ـعــاون ـيــن ع ـلــى كل
صعوبة.
رقم الحظ45 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

مهنيا :أنت أمام قرار ّ
جدي في عملك ،أو
أمام خيار يفرض التغيير.
ً
واد
عاطفيا :تفكير كل واحــد منكما في ٍ
آخر ال يبشر بالخير.
ً
اجتماعيا :ال خير في صاحب إن كان ال
يرى الخير لك كنفسه.
رقم الحظ26 :

ً
مهنيا :لن تتوقف الصعوبات ،وضربات
الـ ـ ـق ـ ــدر ق ـ ــوي ـ ــة ،أمـ ـ ــا سـ ــاحـ ــك ف ـخ ـبــرتــك
وحكمتك.
ً
ً
عاطفيا :أنت اليوم لست مؤهال للقيام
ُ
بأي دور عاطفي ،فال تقدم.
ً
اجتماعيا :تتالقى مع صديق في موعد
محدد ،وتستشيره في مسألة خاصة.
رقم الحظ16 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :تجابهك اليوم مشاكل في سوق
العمل ،فال تفقد ثقتك بنفسك.
ً
عاطفيا :أحوالك العاطفية مضطربة ،فال
تدعها تسوء وتتحول إلى خصام.
ً
ً
اجتماعيا :إذا كنت ال تلقى للسر أهال،
فمن األفضل أن تحتفظ به لنفسك.
رقم الحظ9 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ّ
مهنيا :تنكر لك الحظ لفترة ،لكنه يعود
ً
اليوم ليفتح لك أبوابا جديدة.
ً
ً
عاطفيا  :يــر تــاح الحبيب كثيرا عندما
ً
ً
ً
يراك مبتسما ومرتاحا معنويا.
ً
اجتماعيا :أنــت إنسان صالح بطبعك،
فال تجعل المجتمع يفسدك.
رقم الحظ30 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

علي العوض :وسائل التواصل تفوقت على المؤسسات الفنية
خالل محاضرة نظمتها «كاب» بعنوان «أثر غياب الفنون في المناهج على الذائقة الفنية»
فضة المعيلي

أجمع المشاركون في
المحاضرة على ضرورة تكاتف
جميع المؤسسات الفنية
والجهات الراعية للفنون،
إضافة إلى الفنانين ،لتطوير
دور الفن في المجتمع.

أقــامــت منصة الـفــن المعاصر
(ك ـ ـ ــاب) م ـح ــاض ــرة ب ـع ـن ــوان «أث ــر
غـيــاب الـفـنــون فــي الـمـنــاهــج على
الذائقة الفنية» ،بمشاركة الفنان
علي العوض ،وفنان الكاريكاتير
بــدر بــن غيث ،ورئيسة مجموعة
«الكوميكس والمانغا» في جمعية
الكاريكاتير الكويتية أمل البقشي،
وحاورهم حسين سنا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاور سـ ـ ـن ـ ــا إن
«المحاضرة جمعت عدة محاور،
هي بيان أهمية الفن في صناعة
الحضارات ،والثقافة ودورها في
الحضارة ،وتأسيس المؤسسات
ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـف ـن ـيــة ف ــي ال ـكــويــت،
بداية من دائرة المعارف ،والرواد
ال ــذي ــن درسـ ــوا ف ــي الـ ـخ ــارج ،مثل
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز حـ ـسـ ـي ــن ،وأحـ ـم ــد
ال ـع ــدوان ــي وغ ـيــره ـمــا ،ونــاقـشـنــا
المطلوب من المؤسسات ،وأهمها
وزارة التربية التي تخرج الكوادر
الفنية ،والجامعات ،والهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب،
والمؤسسات التي تعتبر رديفة
م ـثــل مـجـلــة ال ـع ــرب ــي ،والـمـجـلــس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
وال ـم ـن ـص ــات ،وج ـم ـع ـيــات الـنـفــع
العام».
وأش ـ ــار إل ــى أن تــأس ـيــس هــذه
ال ـم ــؤس ـس ــات ف ــي ال ـم ــاض ــي أدى
إلــى طفرة ثقافية على المستوى
الـمـحـلــي ،وإل ــى أي ــن وصـلــت هــذه

ال ـمــؤس ـســات الـ ـي ــوم ،ه ــل ه ــي في
تراجع ،أم مواكبة لدورها ،وكيف
يمكن أن تتحرك في هذا الزمن مع
متغيرات المستقبل.

جوانب إيجابية ومعوقات
من جانبه ،أعطى العوض نبذة
ثرية عن تاريخ الحركة التشكيلية
في الكويت ،ثم تكلم عن المناهج
ودورهـ ـ ــا وأث ــره ــا ف ــي الـمـجـتـمــع،
وتأثيرها على الواقع العام ،وعلى
الطلبة ،مؤكدا أن «وزارة التربية
ال تستطيع وحدها أن تصنع كل
شيء ،فنحن جزء من مجتمع كبير،
يتكون من وزارة التربية ،والكليات
الفنية ،والجهات التي تهتم بالفن،
مـثــل الـمـجـلــس الــوط ـنــي للثقافة
وال ـف ـن ــون واآلداب ،وال ـم ـع ــارض،
وهي التي تصنع الفنان ،والحركة،
وتغير الحركة وثقافة المجتمع،
وكـ ــل ش ـخــص م ــوج ــود ي ـجــب أن
يغير مــا فــي نفسه أوال ،ومــن ثم
يغير ما في اآلخرين».
وأردف « :ي ـ ـ ـجـ ـ ــب أن نـ ـك ــون
إيجابيين في طرحنا حتى نوصل
للناس الجوانب اإليجابية ،التي
تشجعهم على العمل ،فال يوجد
عمل بدون معوقات ،ولكن كمبدع
يجب أن تكون لديك مرونة حتى
تتخطى هذه المعوقات للوصول
إلى ما تريد تحقيقه ،وفي الوقت

الحالي ساعدت وسائل التواصل
االجتماعي في أن تجعل المبدع
وال ـ ـف ـ ـنـ ــان ي ـع ـم ــل ب ـ ـم ـ ـفـ ــرده ،فـهــو
صاحب الشركة ،والمحل ،ويملكه
من متابعين ،ومن محتوى يفوق
م ــا ق ــد ي ـت ـل ـقــاه م ــن ال ـمــؤس ـســات
الفنية».

غياب الفن
وذكر الفنان بن غيث أنه شيء
طبيعي أن يؤثر غياب الفن على
ال ــذائ ـق ــة ال ـع ــام ــة ،وع ـل ــى ال ـت ــذوق
الفني لدى األفراد ،إضافة إلى عدم
وجــود جيل ثــان أو ثالث للفنون
التشكيلية فــي ال ـكــويــت ،وأيـضــا
طرح تساؤالت ،منها لماذا نتعلم
الفن ،وهو أحد األسئلة التي غابت
عن الجيل الحالي.
وأوضـ ــح أن «جــائـحــة كــورونــا
أث ـ ـ ــرت ،ف ـفــي زمـ ــن كـ ــورونـ ــا قمنا
بتدريس الطالب فنونا تشكيلية
داخـ ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة ،ل ـكــن بعد
الـ ـج ــائـ ـح ــة مـ ـنـ ـع ــت ،وأي ـ ـضـ ــا مــع
وجود بعض الظروف االقتصادية
واالجتماعية وبعض المؤسسات
التي ضعف دورها ،كل ذلك أحدث
أثرا ،وطرح تساؤال :هل لدينا فن؟».
وقـ ــدم ن ـصــائــح ع ــدة لتنشيط
الــذائ ـقــة الـفـنـيــة ،مـضـيـفــا« :نـعــود
إلــى البداية الحقيقية للفن وهي
المدارس ،وتجديد رؤية وتسويق

المشاركون في المحاضرة
الفن في المجلس الوطني للثقافة
والـ ـفـ ـن ــون واآلداب ف ـهــو ال ــراع ــي
الرسمي ،وهناك مؤسسات أخرى
يجب أن تدخل في هذا اإلطار ،وال
بد من إعادة التفكير في القوانين
الـمــوجــودة الـتــي تـحــرم الفنانين
مــن الـظـهــور ،وفــي المقابل هناك
دول أخرى حولت الفن إلى جانب
تسويقي في مجتمعاتها وانطلقوا
اآلن».

أهمية التعليم
بدورها ،أكدت البقشي أن هناك

أهـمـيــة تكمن فــي الـجــانــب الفني
بالتعليم ،الفتة إلــى أن «التعليم
ي ـص ـنــع ال ـم ـج ـت ـمــع ويـ ــؤثـ ــر عـلــى
طــري ـقــة ال ـت ـف ـك ـيــر ،وي ـج ــب علينا
تطوير الطرق لتوصيل المعلومة،
ليس فقط في مادة التربية الفنية
أو التربية الموسيقية ،ولكن فيما
يخص جميع المواد حتى يتعلم
الـطـلـبــة كيفية الـتـفـكـيــر ،والـنـقــد،
وأيـ ـ ـض ـ ــا ت ـن ـم ـي ــة ال ـ ـحـ ــس ال ـف ـنــي
وال ـت ـف ـك ـيــر ت ـن ـط ـبــق ع ـل ــى جـمـيــع
المواد«.
وأضــافــت أن»مــوضــوع الذائقة
الفنية مهم ويترجم إلى مستوى

الفنانين بالكويت والخليج بشكل
عام ،ويؤثر على ثقافة المجتمع،
وك ـ ـيـ ــف ي ـ ـ ــرى ال ـم ـج ـت ـم ــع نـفـســه
الفنانين ،ويركز على دور الفنانين
في المجتمع ،فنحن لدينا ثقافة،
ودور مجتمعي يجب أن نطبقه،
الموضوع ال يتعلق باإلنتاجية
فقط ،والشهرة ،وإقامة معرض«،
واق ـت ــرح ــت أن»يـ ـك ــون ه ـنــاك بـنــاء
لنطاق حواري ،وبناء ثقافة معينة
ت ـتــرجــم إلـ ــى أشـ ـي ــاء أخ ـ ــرى مثل
افتتاح متاحف ،وتقدير حاجتنا
من التخصصات ،معارض ،تقدير
الثقافات والمهارات الموجودة».

خبريات
مصطفى قمر يبدأ تحضيرات
«حق ضايع»

أحيا النجم مصطفى
قمر حفال غنائيا في
اإلسكندرية ،بحضور
اآلالف من طالب
الجامعة .ويستعد
لتصوير مسلسله
الجديد (ظروف
خاصة ...حق ضايع)،
بمشاركة الفنانة سمية
الخشاب ،وإخراج
محمد عبدالخالق.
ويشهد العمل
عودة التعاون بين
قمر والخشاب ،بعد
غيابهما عن العمل
ً
معا منذ فيلم «بحبك
وأنا كمان» ،الذي تم
تقديمه عام .2003
وتدور أحداث العمل
في إطار اجتماعي
وجار
أكشن تشويقي،
ٍ
التعاقد مع باقي أبطال
العمل.

حمادة هالل يشارك
فهمي في فيلم جديد

مهرجانات بعلبك تستعيد جمهورها بـ  4حفالت
منظموها اعتبروها «مقاومة ثقافية» في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة يعيشها لبنان
ي ـ ـ ـعـ ـ ــود الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور لـ ـلـ ـم ــرة
األول ــى مـنــذ ث ــاث س ـنــوات إلــى
مـ ـه ــرج ــان ــات ب ـع ـل ـبــك ال ــدول ـي ــة
فــي شــرق لبنان خــال الصيف
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ب ـ ـعـ ــد غ ـ ـيـ ــاب ـ ـهـ ــا ف ــي
ال ـع ــام ـي ــن ال ـم ــاض ـي ـي ــن ،بـسـبــب
جائحة «كوفيد .»-19وقد شدد
منظموها عـلــى أنـهــا «مـقــاومــة
ثقافية» ،في ظل أزمة اقتصادية
واجـتـمــاعـيــة غـيــر مـسـبــوقــة في
لبنان.
وأكــدت رئيسة المهرجانات
نــايـلــة دو ف ــري ــج ،ف ــي ب ـي ــان ،أن
هذا الحدث يشمل أربع حفالت،
وي ـم ـتــد م ــن  8إلـ ــى  17يــول ـيــو،
«ف ــي ه ــذه األوقـ ــات الـتــي يشهد
فـيـهــا لـبـنــان أزمـ ــات مـتـتــالـيــة»،
ً
ً
يمثل «تحديا وشكال من أشكال
المقاومة الثقافية».

منارة ثقافية
وشـ ــددت عـلــى ضـ ــرورة عــدم

تـخـلــي لـبـنــان عــن «دوره كركن
ف ـن ــي وثـ ـق ــاف ــي ،وع ـ ــن ال ـت ــزام ــه
الثابت تجاه جيل الشباب».
وقالت إن مهرجانات بعلبك
الدولية «حرصت خالل السنوات
الماضية على أن تحافظ على
دورها كمنارة ثقافية ،وتكيفت
مع القيود التي فرضتها جائحة
كورونا ،ومع الواقع االقتصادي
المستجد في البالد» ،من خالل
َ
َ
االك ـت ـفــاء بـبــث حـفـلــتــي دورت ــي
 2020و  2021ع ـل ــى م ـح ـطــات
التلفزيون وشبكات التواصل
االجتماعي.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح مـ ـح ــاف ــظ م ـن ـط ـقــة
بعلبك  -الهرمل بشير خضر ،أن
«الحياة ستعود هذه السنة إلى
بعلبك» التي «اشتاق أهلها إلى
ً
المهرجانات» ،معتبرا أن الحدث
العريق الذي أقيم للمرة األولى
ِّ
ع ــام  1955ي ـشــكــل ه ــذه الـسـنــة
«بصيص أمــل ومساحة للفرح
رغم كل الظروف».

كارمن ومحمد ممدوح األفضل
في جوائز «القومي للسينما»
●

القاهرة  -محمد قدري

أس ــدل ــت د .إي ـن ــاس عـبــدالــدايــم
وزيرة الثقافة ،الستار على جوائز
الدورة الـ  24من المهرجان القومي
للسينما المصرية ،والتي جاءت
بعنوان« :السينما إبداع ال يتوقف»،
برئاسة الناقد كمال رمزي.
وكـ ـ ـ َّـرمـ ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـثـ ـق ــاف ــة 4
شخصيات من أهم المبدعين الذين
أثروا السينما المصرية ،هم :اسم
المخرج الراحل كامل التلمساني
وت ـس ـل ـم ـهــا ح ـف ـي ــده ك ــري ــم خــالــد
عبدالقادر التلمساني ،والمونتيرة
رحـمــة منتصر أس ـتــاذ المونتاج
بالمعهد العالي للسينما ،والفنانة
رجــاء حسين ،والفنان عبدالعزيز
مخيون.
وتـ ـ ــم إعـ ـ ـ ــان جـ ــوائـ ــز الـ ـ ـ ـ ــدورة،
وج ـ ــاءت ف ــي فـئــة أفـ ــام الـتـحــريــك
«جائزة لجنة التحكيم حصل عليها
المخرج سامي الشرقاوي عن فيلم
(لما أكبر) ،فيما جائزة أفضل فيلم
تحريك نالها المخرج محمد غزالة
عن فيلم (الهرم)».
وف ـ ـ ــي فـ ـئ ــة األف ـ ـ ـ ـ ــام الـ ــروائ ـ ـيـ ــة
القصيرة« ،جائزة شادي عبدالسالم
للعمل األول ذهبت للمخرج عمرو
السيوفي عن فيلم (لما كان البحر
أزرق) ،فـ ــي ح ـي ــن جـ ــائـ ــزة لـجـنــة
التحكيم حـصــل عليها الـمـخــرج
محسن عبدالغني عن فيلم (خط في
دائــرة) ،وجائزة أفضل فيلم نالها
الـمـخــرج بــاســم الـتــركــي عــن فيلم
(أوهام الغرفة الموصدة)».
وفــي مسابقة األف ــام الــروائـيــة
ال ـطــوي ـلــة ذه ـب ــت ج ــائ ــزة اإلن ـت ــاج
األولى لفيلم «العارف» ،فيما جائزة
أحسن صوت حصل عليها الفنان
أحمد أبوالسعد عن فيلم «العارف»،
وجــائــزة الموسيقى نالها الفنان
مـ ـ ــودي اإلم ـ ـ ــام ع ــن ف ـي ـلــم «اإلنـ ــس
والنمس» ،وجائزة المونتاج حصل
عليها الفنان أحمد حافظ عن فيلم
«العارف» ،وجائزة التصوير حققها
حسين عـســر عــن فيلم «مــوســى»،

كارمن بصيبص
وجائزة السيناريو حصل عليها
السيناريست إسالم السيد إمام عن
فيلم «لإليجار» ،وجائزة اإلخــراج
نالها المخرج أحمد عالء الديب عن
فيلم «العارف».
وقد حققت جائزة أفضل إخراج
عمل أول المخرجة نادين خان عن
فيلم «أب ــوص ــدام» ،وجــائــزة أحسن
مـمـثـلــة دور ث ــان حـصـلــت عليها
ال ـف ـنــانــة زي ـن ــة م ـن ـصــور ع ــن فيلم
«أبــوصــدام» ،ونــال جائزة التمثيل
دور ثان رجال الفنان أحمد داش عن
دوره في فيلم «المحاكمة» ،وجائزة
أح ـســن مـمـثـلــة دور أول حصلت
عليها الفنانة كارمن بصيبص عن
دورها في فيلم «العارف» ،وجائزة
أحسن ممثل دور أول حققها الفنان
محمد ممدوح عن دوره في فيلم
«أبوصدام».
ومنحت لجنة التحكيم جوائزها
الـ ـخ ــاص ــة ل ـف ـن ــان ـت ـي ــن ك ـب ـيــرت ـيــن
لقبولهما أدوارا صغيرة أدتها كل
منهما بتميز ،وهما :ليلى علوي
وإسـعــاد يــونــس ،عــن دورهـمــا في
فيلم « ٢٠٠جنيه» .كما قررت لجنة
التحكيم منح  ٣شهادات تقدير لكل
من المخرج مازن صالح عن فيلم
«واجب محسن» ،والمخرجة حنان
راضــي عن فيلم «وطــن االختيار»،
والممثلة هبة عبدالغني عن دورها
في فيلم «لما كان البحر».

جانب من الفعاليات السابقة للمهرجان
ويعود الجمهور بالفعل «إلى
أدراج معبد باخوس» ،وفق دو
فريج ،بعدما استقطبت نسختا

المهرجان االفتراضيتان «أكثر
مــن  17مليون مـشــاهــدة» ،على
ما أوضحت.

ويـ ـفـ ـتـ ـت ــح الـ ـمـ ـه ــرج ــان ف ـ ــي 8
ي ــولـ ـي ــو ب ـح ـف ـل ــة ب ـم ـن ــزل ــة تـحـيــة
«للموسيقى واألغنيات اللبنانية

الـتــراثـيــة» ،وفــق مــا وصفتها دو
فريج ،تحييها المغنية اللبنانية
سمية بعلبكي ،فيما يتولى إدارة
األورك ـس ـت ــرا ال ـمــاي ـس ـتــرو لـبـنــان
بعلبكي.
واستكماال «اللتزام المهرجان
بدعم المواهب الشابة» ،تطل في
 10يــولـيــو فــرقــة أدونـ ـي ــس ،الـتــي
تعنى بموسيقى البوب -روك.
ُ
وط ـ ـ ّـعـ ــم الـ ـمـ ـه ــرج ــان بــأمـسـيــة
فالمنغو وجــاز في  11يوليو مع
عازف الغيتار والمؤلف اإلسباني
خوسيه كيفيدو بوليتا في حفلة
عنوانها «كواتيكو تريو» ،يرافقه
فـيـهــا غ ـن ـ ً
ـاء رافــاي ـيــل دي ــاوت ــري ــرا،
وعلى اإليقاع كارلوس مورينو.
ُ
وي ـ ـخ ـ ـت ـ ـتـ ــم الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ف ـ ُـ ــي 17
م ــن ال ـش ـهــر ع ـي ـنــه بـحـفـلــة أعـ ــدت
ً
خـصـيـصــا لـمـهــرجــانــات بعلبك،
بتوقيع عــازف البيانو اللبناني
 الفرنسي سيمون غريشي ،الذيكان وراء مبادرة إقامة حفلة لدعم
مهرجانات بعلبك في معهد العالم

الـعــربــي فــي بــاريــس فــي ديسمبر
المنصرم .وترافق غريشي الراقصة
اإليــرانـيــة رنــا غــرغــانــي والمؤلف
ال ـمــوس ـي ـقــي اإلي ـط ــال ــي جــاكــوبــو
بابوني شيلينجي.
ويـ ـشـ ـه ــد لـ ـبـ ـن ــان عـ ـ ـ ــادة خ ــال
ال ـص ـي ــف ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـح ـف ــات
وال ـم ـهــرجــانــات الـمــوسـيـقـيــة في
مختلف أن ـحــاء ال ـبــاد ،لـكــن هــذه
األحداث الفنية غابت بصورة شبه
كــامـلــة عــن ال ـبــاد خ ــال العامين
الماضيين ،بسبب الجائحة ،التي
فــاقـمــت تـبـعــات االن ـه ـيــار الـمــالــي
الذي صنفه البنك الدولي من بين
أســوأ ثالث أزمــات في العالم منذ
عام .1850
( أ ف ب)

حفل االفتتاح
سيكون في  8يوليو
وتحييه سمية
بعلبكي

بدأ الفنان حمادة
هالل التحضير
لفيلم جديد بالطابع
الكوميدي يقدمه خالل
العام الحالي أو بداية
العام القادم ،بعد غيابه
عن السينما خالل
الفترة الماضية ،والتي
وصلت إلى ما يقرب من
 5سنوات.
ويتعاون حمادة في
الفيلم مع الفنان كريم
فهمي ،الذي يكتب له
العمل الجديد ،بعد
اقتناعه بفكرة معينة،
حيث رفض خالل
الفترة الماضية عشرات
األفكار والسيناريوهات
المكتوبة ،التي رأى
أنها لم تضف إليه
جديدا بعد األعمال
التي قدمها خالل
السنوات الماضية.

ةديرجلا
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دوليات

لقاءات روسية ـ خليجية تبحث «ممرات الحبوب» والنفط

موسكو تشيد بامتناع بايدن عن مد كييف بصواريخ بعيدة المدى
أجرى وزير الخارجية الروسي
زيارة للبحرين والسعودية
حيث من المقرر أن يلتقي
وزراء خليجيين ،عشية اجتماع
لـ «أوبك  ،»+وزيارة مرتقبة
للرئيس األميركي جو بايدن،
الذي يرغب بخفض أسعار
النفط ،للمملكة.

غداة فرض االتحاد األوروبــي
ً
ً
حظرا جزئيا على النفط الروسي،
وعـشـيــة اج ـت ـمــاع ل ـ ــ«أوبـ ــك »+في
فـيـيـنــا ،أجـ ــرى وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الــروســي سيرغي الف ــروف أمــس،
زيــارة إلــى البحرين والسعودية
على أن يلتقي اليوم ،حسبما قال
مـســؤوالن خليجيان لــ«رويـتــرز»
في الرياض وزراء خارجية دول
مجلس التعاون الخليجي.
والتزمت دول الخليج الحياد
في الصراع الروسي  -األوكراني
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن دع ـ ــوات ال ـغــرب
لها للمساعدة فــي عــزل روسـيــا.
وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة العماني
ف ــي ت ـصــري ـحــات نـشــرتـهــا وزارة
الـخــارجـيــة الـسـبــت ال ـمــاضــي ،إن
ً
ً
األزمــة تتطلب حال أوروبيا ،وإن
نهج «معنا أو ضدنا» لن يجدي
ً
نفعا.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــرت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
األم ـيــرك ـيــة ،أن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ً
أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع
نظيره الـسـعــودي األمـيــر فيصل
بن فرحان آل سعود ،أمس األول،
ً
ملقيا الـضــوء على أهمية الدعم
الدولي ألوكرانيا.
وستأتي زيارة الفروف عشية
اجـتـمــاع «أوب ــك» فــي فيينا ،ومن
ال ـم ـتــوقــع أن ت ـل ـتــزم الـمـجـمــوعــة
بــات ـفــاق إن ـت ــاج ال ـن ـفــط ،الـ ــذي تم
ال ـت ــوص ــل إل ـي ــه الـ ـع ــام ال ـمــاضــي،
وت ــرف ــع ال ـم ـس ـت ــوى الـمـسـتـهــدف
لــإنـتــاج فــي يــولـيــو بـمـقــدار 432
ً
ألف برميل يوميا.
وتعرضت السعودية وغيرها
مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء «أوب ـ ـ ـ ـ ــك» ل ـض ـغــوط
شــديــدة مــن الـغــرب لــزيــادة إنتاج
النفط وتهدئة األسعار في خضم
الغزو الروسي ألوكرانيا.
وق ــاوم ــت الـمـمـلـكــة ح ـتــى اآلن
مـثــل ه ــذه ال ـض ـغــوط ،وت ـقــول ،إن
ارت ـف ــاع أس ـع ــار الـنـفــط نــاتــج عن
عوامل جيوسياسية ،وصعوبات
ت ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق بـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدرات ال ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــر،
والـضــرائــب المرتفعة فــي العالم
الغربي وليس بسبب المخاوف
المتعلقة باإلمدادات.
لكن الغرب لم يتوقف .وقالت
مـصــادر هــذا الشهر ،إن الرئيس

ّ
سعيد يطرد أعضاء
لجنة أوروبية
ً
ملك البحرين مستقبال الفروف في المنامة أمس (أ ف ب)
األمـ ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن وفــري ـقــه
يبحثون تــوقـفــه فــي الـسـعــوديــة،
وكــذلــك إســرائـيــل بـعــد أن يسافر
لـ ـحـ ـض ــور ق ـم ـت ـي ــن فـ ــي أل ـم ــان ـي ــا
وإسبانيا أواخر يونيو الجاري.
واألسبوع الماضي ،زار اثنان
من كبار المسؤولين األميركيين
وهـ ـم ــا ب ــري ــت مـ ــاك ـ ـغـ ــورك ،كـبـيــر
م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــاري ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن ل ـ ـشـ ــؤون
الشرق األوســط ،ومبعوث وزارة
الخارجية لشؤون الطاقة إموس
هوكستين ،السعودية.
وقال البيت األبيض ،إن االثنين
ناقشا الملف اإليراني وإمــدادات
الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة وقـ ـض ــاي ــا
إقليمية أ خ ــرى مــع المسؤولين
ا لـسـعــود يـيــن ،لكنهما لــم يطلبا
بزيادة صادرات النفط السعودية.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن ،أك ـ ـ ــد وزي ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــروس ـ ــي س ـيــرغــي

بشأن أوروبا ،وكان آخرها في .2015
وقـ ـ ــالـ ـ ــت رئـ ـيـ ـس ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،م ـي ـتــي
فـ ــريـ ــدري ـ ـك ـ ـسـ ــن ،خ ـ ـ ــال آخ ـ ـ ــر مـ ـن ــاظ ــرة
ت ـل ـفــزيــون ـيــة ل ـل ـح ـم ـلــة :أع ـت ـق ــد مـ ــن كــل
قـلـبــي أن ــه ي ـجــب ال ـت ـصــويــت ب ـ ـ «ن ـع ــم»،
ألنــه حين نضطر للقتال مــن أجــل أمن
أوروب ــا ،علينا أن نكون متحدين أكثر
مع جيراننا.
وكانت الدنمارك الدولة العضو في
االتحاد األوروبي منذ ّ ،1972
سجلت أول
تشكيك بالوحدة األوروبية عبر رفضها
ع ـ ــام « 1992مـ ـع ــاه ــدة م ــاس ـت ــري ـخ ــت»
بغالبية  50.7فــي المئة مــن األص ــوات،
ً
وهو أمر لم يكن قد حصل سابقا.

الفــروف ،في مؤتمر صحافي مع
نـظـيــره الـبـحــريـنــي عبداللطيف
الــزيــانــي ،أن «الـبـحــريــة الــروسـيــة
ي ـم ـكــن أن ت ـض ـمــن ع ـب ــور الـسـفــن
الـمـحـمـلــة بــال ـح ـبــوب م ــن الـبـحــر
األســود حتى المتوسط من دون
ع ـ ــوائ ـ ــق ،لـ ـك ــن عـ ـل ــى ك ـي ـي ــف حــل
مشكلة إزالة األلغام من المياه».
وك ــان الـمـلــك حـمــد بــن عيسى
وولـ ــي ع ـهــده األم ـي ــر س ـل ـمــان بن
حمد استقبال الفروف الذي وصل
إلى المنامة أمس األول.
ً
وأمس األول أيضا ،أكد الرئيس
الروسي فالديمير بوتين لنظيره
ال ـت ــرك ــي رجـ ــب ط ـي ــب إردوغـ ـ ـ ــان،
أن مــوس ـكــو م ـس ـت ـعــدة لـلـتـعــاون
مــع أنـقــرة لتأمين حــريــة الشحن
مــن أوكــرانـيــا وحـ ّـمــل السياسات
الغربية «قصيرة النظر» مسؤولية
النقص العالمي في الغذاء.

ومن أجل رفع هذه العقبة التي كانت
ت ـه ـ ّـدد دخ ـ ــول ال ـم ـعــاهــدة الـتــأسـيـسـيــة
ح ـي ــز ال ـت ـن ـف ـيــذ فـ ــي كـ ــل دول االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ،ح ـص ـلــت كــوب ـن ـهــاغــن على
سلسلة من االستثناء ات أطلق عليها
اسم «أوبت آوت» (خيارات رفض) حسب
المصطلحات األوروبية .وعادت الدولة
لتوافق على المعاهدة باستفتاء آخر
ّ
نظم في العام التالي.
ومنذ ذلــك الحين ،بقيت الدنمارك
خارج منطقة اليورو ،وهو ما رفضته
عـبــر اسـتـفـتــاء ف ــي  ،2000لـكــن أيـضــا
خ ــارج الـسـيــاســة األوروبـ ـي ــة المعنية
بــال ـشــؤون الــداخـلـيــة وال ـع ــدل ،بعدما

وأعلن وزير الخارجية التركي
مولود جاويش أوغلو ،أن الفروف
سيتوجه إلى أنقرة في  8يونيو
لـمـنــاقـشــة إن ـش ــاء «م ـم ــرات آمـنــة»
لتصدير الحبوب األوكرانية.

«حظر تدريجي»
وبعد أسابيع من العرقلة من
جانب المجر ،تـ ّ
ـوصــل قــادة دول
ّ
ّ
االتحاد األوروبي الـ 27خالل قمة
في بروكسل ليل االثنين ـ الثالثاء
إلــى اتفاق على «حظر تدريجي»
ل ـل ـن ـفــط الـ ــروسـ ــي مـ ــن ش ــأن ــه أن
ي ـج ـف ــف تـ ـم ــوي ــل «آل ـ ـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــرب»
الروسية.
وس ـي ـش ـم ــل هـ ـ ــذا الـ ـحـ ـظ ــر فــي
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة واردات الـ ـنـ ـف ــط الـ ــذي
ّ
تصدره روسيا عبر السفن فقط،
أي ثلثي المشتريات األوروبـيــة

رفضتها في استفتاء عام  ،2015وكذلك
الدفاع.
وبموجب هذا االستثناء األخير ،لم
تتمكن ا لــدو لــة اإلسكندنافية ،العضو
المؤسس لحلف شمال األطلسي (ناتو)،
م ــن ال ـم ـشــاركــة ف ــي أي مـهـمــة عسكرية
لالتحاد األوروبي.
والــدنـمــارك هي الــدولــة الوحيدة في
االتحاد االوروبي التي لديها «خيارات
رفـ ــض» ،م ــع أن مــال ـطــا ،بـحـكــم ال ــواق ــع،
خارج التعاون الدفاعي .وقد لجأت إلى
هذه االستثناءات  235مرة منذ  29عاما،
وفق إحصاء لمركز األبحاث «يوروبا».
(كوبنهاغن  -أ ف ب)

مـ ــن الـ ــذهـ ــب األس ـ ـ ــود الـ ــروسـ ــي،
وليس النفط المنقول عبر خطوط
األنــابـيــب ،مــا سمح برفع الفيتو
المجري.
وقال رئيس المجلس األوروبي
ّ
ش ــارل مـيـشــال ،إن ه ــذا الخفض
«سيحرم آلة الحرب الروسية من
مصدر تمويل ضخم».
بــدوره ،أكــد الرئيس الفرنسي
إيـ ـم ــان ــوي ــل مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ورئ ـي ـس ــة
الـمـفــوضـيــة األوروب ـي ــة أورس ــوال
ّ
ف ـ ــون دي ـ ــر الي ـ ـيـ ــن ،أن االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي س ـي ـب ـحــث «فـ ــي أق ــرب
وقــت مـمـكــن» تــوسـيــع نـطــاق هــذا
الحظر ليشمل النفط الذي ّ
تصدره
روسـ ـي ــا ع ـبــر خ ـط ــوط األنــاب ـيــب
ّ
إل ـ ــى دول أعـ ـض ــاء ف ــي ال ـت ـك ــت ــل،
ّ
وفــي المجمل سيتخلى االتحاد
األوروبي بحلول نهاية العام عن
 90في المئة من الواردات النفطية
الروسية.
ووافق القادة األوروبيون خالل
ً
قمتهم أيضا على منح الحكومة
األوكـ ــران ـ ـيـ ــة  9مـ ـلـ ـي ــارات يـ ــورو
لـتـغـطـيــة اح ـت ـيــاجــات ـهــا ال ـفــوريــة
من السيولة لتتمكن من تشغيل
اقتصادها.
وتـ ـط ـ ّـرق ــت ال ـق ـم ــة ف ــي يــوم ـهــا
ّ
التحول
الثاني واألخير أمس ،إلى
ف ــي مـ ـج ــال الـ ـط ــاق ــة ف ــي أوروبـ ـ ــا
لــاسـتـغـنــاء ع ــن ال ـغ ــاز ال ــروس ــي
الــذي يبدو ال غنى عنه أكثر من
ال ـن ـفــط بــالـنـسـبــة لـبـعــض ال ــدول
األوروبية.

«غازبروم»
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أع ـل ـن ــت
مـجـمــوعــة «غ ــازب ــروم» الــروسـيــة،
ّ
أمــس ،أنها علقت إم ــدادات الغاز

إلى هولندا بعدما رفضت شركة
«غـ ــاز ت ـي ــرا» ال ـهــول ـنــديــة لـلـطــاقــة
إتـمــام عملية الــدفــع بــالــروبــل في
أعقاب غزو أوكرانيا.
وكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ال ـ ّ ـط ـ ــاق ـ ــة
الدنماركية «أورستد» حذرت من
ً
ّ
أن روسيا قد تقطع قريبا إمدادات
الغاز عن الدنمارك لرفضها سداد
ّ
ثـمـنــه بـ ّـالــروبــل ،م ــؤك ــدة فــي اآلن
نفسه أنــه يمكن تأمين الغاز من
السوق األوروبية.
وسـ ـب ــق أن ط ــال ـب ــت مــوس ـكــو
الــزبــائــن مــن «دول غـيــر صديقة»
(بـ ـ ـم ـ ــا فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك دول االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروب ـ ـ ــي) بـتـســديــد ثـمــن الـغــاز
ب ــال ــروب ــل ،ف ــي مـسـعــى لــالـتـفــاف
على العقوبات الغربية المفروضة
ع ـل ــى م ـص ــرف ـه ــا الـ ـم ــرك ــزي عـلــى
خلفية حرب أوكرانيا.

إشادة روسية
وفي أول رد فعل على استبعاد
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن
ت ـس ـل ـيــم ك ـي ـيــف أن ـظ ـم ــة ق ــاذف ــات
صواريخ بعيدة المدى قادرة على
بلوغ روسيا ،وصف نائب رئيس
مـجـلــس األم ــن ال ـقــومــي الــروســي
دمـيـتــري مــدفـيــديــف ق ــرار بــايــدن
ً
بــ«الـعـقــانــي» ،مـشـيــرا فــي الوقت
نفسه إلــى أن «ال ـقــوات المسلحة
الــروس ـيــة فــي تـلــك الـحــالــة كانت
لتوجه ضربات لمراكز اتخاذ تلك
القرارات اإلجرامية في حالة وقوع
هجوم على مدننا ،والبعض من
هـ ــذه الـ ـم ــراك ــز ،ل ـيــس ف ــي كـيـيــف
ً
إطالقا».

إيران« :أحكام عرفية» في عبادان

ً
ً
• «صواريخ عين األسد» تظهر تصعيدا متدرجا بين طهران وواشنطن
ً
ً
• «الخارجية» اإليرانية ترصد تأثيرا إسرائيليا على تقرير «الوكالة الذرية»
ال يــزال التوتر سيد الموقف
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـح ـ ــاف ـ ـظ ـ ــة خـ ـ ــوزس ـ ـ ـتـ ـ ــان
«األهــواز» غرب إيــران وعدة مدن
إيـ ــران ـ ـيـ ــة ب ـع ــد ف ــاج ـع ــة ان ـه ـي ــار
مبنى «م ـتــروبــول» فــي المدينة.
وأف ــادت التقارير بــأن السلطات
ن ـشــرت بـكـثــافــة رج ــال األم ــن في
شــوارع عـبــادان ،وأمــرت بإطالق
ال ـ ـغـ ــاز ال ـم ـس ـي ــل لـ ـل ــدم ــوع عـلــى
االحـتـجــاجــات الـمـتــواصـلــة منذ
األح ـ ــد ق ـبــل ال ـم ــاض ــي ،م ــع قطع
خدمات اإلنترنت ،والقيام بحملة
اع ـت ـق ــاالت واس ـع ــة ال ـن ـط ــاق ،في
تـحــركــات تشبه «ف ــرض األحـكــام
العرفية» الحتواء التظاهرات.
وبينما منع مواطنون ممثل
ال ـمــرشــد األع ـل ــى عـلــي خامنئي
م ــن إلـ ـق ــاء ك ـل ـمــة خ ـ ــال تـشـيـيــع
ضحايا المبنى ،أظهرت مقاطع
فيديو تم نشرها ،ليل االثنين ـ
الـثــاثــاء ،اسـتـخــدام ق ــوات األمــن
الـ ـغ ــاز ال ـم ـس ـيــل ل ـل ــدم ــوع لـمـنــع
ال ـم ـت ـظــاهــريــن م ــن ال ـت ـج ـمــع في
عـ ـ ـب ـ ــادان ب ـع ــد انـ ـضـ ـم ــام ق ـبــائــل
وع ـ ـشـ ــائـ ــر ع ــربـ ـي ــة ب ــال ـم ـن ـط ـق ــة
التابعة لمحافظة خوزستان إلى

االحتجاجات التي اندلعت عقب
فاجعة «متروبول».
ونظمت مدن أخرى تجمعات
لـ ـلـ ـتـ ـض ــام ــن مـ ـ ــع احـ ـتـ ـج ــاج ــات
عبادان ،شهدت إطــاق شعارات
م ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـن ـظ ــام ول ـل ـم ــرش ــد
األعلى علي خامنئي.
وردد ا لـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــا ه ـ ــرون ف ــي
بــوش ـهــر ه ـتــافــات م ـثــل «ال ـم ــوت
للديكتاتور» ،وفي طهران واجه
ضـ ـب ــاط مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـخ ــاص ــة
المتظاهرين فــي شــارعــي نــازي
آباد وبيروزي وردد المتظاهرون
«الموت لخامنئي».
وأم ــس ،أف ــادت وزارة الصحة
بـ ــارت ـ ـفـ ــاع ع ـ ـ ــدد ق ـت ـل ــى ان ـه ـي ــار
ً
«متروبول» ،المكون من  11طابقا،
إل ـ ــى  34ب ـع ــد ان ـت ـش ــال  6جـثــث
جديدة من تحت األنقاض التي
يعتقد أن العشرات دفنوا تحتها.

صواريخ وناقالت
وفي خطوة أدرجها مراقبون
في إطار التصعيد المتدرج بين
واشنطن وايران ،سقطت خمسة

إسرائيل واإلمارات توقعان
اتفاقية تجارة حرة

وقعت إسرائيل اتفاقية للتجارة
الحرة مع اإلمارات ،أمس ،والتي
ُ
تعد أول اتفاقية تجارة كبيرة
مع بلد عربي ،وخطوة تهدف
إلى تعزيز التبادل التجاري بني
البلدين.
ُ
ووقع االتفاق في دبي بعد
مفاوضات امتدت عدة أشهر.
وقال وزير الدولة اإلماراتي
للتجارة الخارجية ثاني
الزيودي ،إن «االتفاقية تقوم
على األسس القوية التي أرستها
االتفاقيات اإلبراهيمية للسالم».
وأضاف الزيودي ،عبر «تويتر»:
«االتفاقية ستؤدي إلى زيادة
التجارة البينية غير النفطية بني
البلدين إلى أكثر من  10مليارات
دوالر سنويا».

ً
الدنمارك ّ
تصوت لالنضمام دفاعيا إلى أوروبا
ّ
في تأثير جديد خلفه الغزو الروسي
ّ
تصوت الدنمارك في استفتاء
ألوكرانيا،
ال ـيــوم ،على انضمامها إلــى السياسة
الــدفــاع ـيــة لــات ـحــاد األوروب ـ ـ ــي ،بعدما
ً
بقيت طوعا خارجها منذ  3عقود.
ويــرجــح فــوز مــؤيــدي االنـضـمــام مع
دعــوة  4.3ماليين ناخب إلى صناديق
االق ـ ـت ـ ــراع ،ف ـي ـمــا أظـ ـه ــرت ن ـت ــائ ــج آخ ــر
اس ـت ـطــاع لـ ـل ــرأي ،أن أك ـثــر م ــن  65في
الـمـئــة مـنـهــم مــع انـضـمــام بــادهــم إلــى
هذه السياسة.
ّ
ً
ّ
لكن الحذر ال يزال قائما ،بسبب توقع
نسبة امتناع عن التصويت عالية في
بـلــد اع ـتــاد ق ــول «ال» فــي االسـتـفـتــاءات

سلة أخبار

صواريخ أمس األول على قاعدة
«ع ـيــن األس ـ ــد» ف ــي غ ــرب ال ـعـ ّـراق
تستضيف قوات أميركية .وتبنت
ذل ـ ــك الـ ـهـ ـج ــوم م ـج ـم ــوع ــة غـيــر
معروفة تطلق على نفسها اسم
«فصيل المقاومة الدولية» ،عبر
قناة موالية إليــران على تلغرام.
ورأى م ــراق ـب ــون أن ال ـصــواريــخ
رسالة إيرانية لواشنطن.
واتـ ـه ــم س ـع ـيــد خ ـط ـيــب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية
اإلي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــس ،واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
بالتسبب بــأزمــة ال ـنــاقــات بين
إيران واليونان بعد أن احتجزت
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ن ــاق ـل ـت ـي ــن
يــونــان ـي ـت ـيــن ف ــي ال ـخ ـل ـيــج عـقــب
اح ـت ـج ــاز نــاق ـلــة إي ــران ـي ــة قـبــالــة
اليونان.
ً
وردا ع ـل ــى ت ـص ــر ي ــح ل ــوز ي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي أن ـتــونــي
بـ ـلـ ـيـ ـنـ ـك ــن أش ـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ـيـ ــه إل ـ ـ ـ ــى أن
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ت ـقــف لــدعــم
ال ـ ـيـ ــونـ ــان ح ـل ـي ـف ـت ـهــا فـ ــي حـلــف
ش ـمــال األط ـل ـســي «ف ــي مــواجـهــة
هذا االحتجاز غير المبرر» ،قال
زاده« :يتعين على السيد بلينكن

أن يـ ــدرك أن ال ــزم ــن الـ ــذي كــانــت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تـفــرض فيه
شروطها منفردة على العالم قد
انتهى» ووصف واشنطن بأنها
«أكبر معطل للتجارة الحرة في
العالم».
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث «ل ــأس ــف
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة أظ ـه ــرت
أن ـه ــا تـتـلـقــى األوام ـ ـ ــر م ــن طــرف
ثالث أكثر أهمية بالنسبة لها»،
وتابع« :أقترح أن تسلك الحكومة
اليونانية مسار القانون والعدالة
فـ ــي ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر دون إثـ ـ ـ ــارة أي
ضجة» .وأضاف أن أفراد طاقمي
الناقلتين اليونانيتين بصحة
جيدة وعلى اتصال مع أسرهم
ً
هاتفيا.

تقرير الوكالة
إل ــى ذل ــك ،انـتـقــد خـطـيــب زادة
الـتـقــريــر ال ــذي أص ــدرت ــه الــوكــالــة
ال ــدول ـي ــة ل ـل ـطــاقــة الـ ــذريـ ــة ،أمــس
األول ،ال ـ ــذي ات ـه ــم إي ـ ـ ــران ب ـعــدم
تقديم إيـضــاحــات بـشــأن أنشطة
ً
نــوويــة غير معلنة ،واص ـفــا إيــاه

«الجولة السادسة»
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أف ـ ـ ــاد ال ـم ـت ـحــدث

الخرطوم :تظاهرات
ضد المبعوث األممي

دعا ناشطون سياسيون في
السودان إلى القيام بتظاهرات
في العاصمة الخرطوم ،اليوم،
للمطالبة بطرد رئيس بعثة
«يونتامس» األممية ،فولكر
بيرتس.
ّ
وحث التيار اإلسالمي العريض،
أعضاءه على املشاركة في
املسيرة ،التي تتزامن مع
الوساطة التي تقودها البعثة
األممية لحل األزمة السياسية،
والتي بدأت بالتواصل مع قادة
األحزاب واملؤسسة العسكرية.
يذكر أن رئيس مجلس السيادة،
قائد الجيش عبدالفتاح البرهان،
كان قد هدد بطرد بيرتس ،في
وقت تتهمه الحكومة وأحزاب
موالية لها ،باالنحياز إلى
معارضيهم.

األردن يحبط تهريب
أسلحة من سورية

قساوسة وأحبار يهود بمرقد المرشد اإليــرانــي المؤسس روح الله
الخميني مع قرب الذكرى الـ  33لرحيله في طهران أمس األول (إرنا)
بأنه «غير منصف وغير متوازن»
ً
الفتا إلى تأثير إسرائيلي محتمل
على التقرير.
و حـ ـ ـث ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
ً
الفرنسية إي ــران عـلــى ال ــرد ف ــورا
ع ـ ـلـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــارات الـ ــوكـ ــالـ ــة،
ف ــي ح ـي ــن جـ ــدد رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي نفتالي بينيت ،اتهام
ب ـ ــاده ل ـل ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة
بـ«سرقة» وثائق سرية من الوكالة
واستغاللها للتضليل وللتهرب
من الرقابة.

ّ
طالب الرئيس التونسي قيس
ّ
سعيد ،ليل االثنني  -الثالثاء،
أعضاء «لجنة البندقية» املعنية
بالشؤون الديموقراطية،
بمغادرة البالد ،عقب تقرير
للجنة األوروبية انتقد التوجه
إلى استفتاء على الدستور
بتونس في  25يوليو املقبل.
وجاء ذلك ،وفق مقطع فيديو
ّ
بثته الرئاسة التونسية على
«فيسبوك» ،إثر لقاء جمع
الرئيس بوزير الخارجية عثمان
الجرندي.
وأكد ّ
سعيد أنه «ال مجال للتدخل
ّ
ّ
في الشأن الداخلي التونسي،
مثلما فعلت لجنة البندقيةَ ،
ومن
يوجد في تونس من هذه اللجنة
ً
فليغادر حال».

ب ــاس ــم ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة،
أمس ،بأنه لم يتم تحديد موعد
ل ـع ـقــد الـ ـج ــول ــة الـ ـس ــادس ــة مــن
المباحثات اإليرانية السعودية
التي تستضيفها بغداد بهدف
إنـ ـه ــاء ال ـق ـط ـي ـعــة ب ـي ــن ط ـه ــران
والـ ــريـ ــاض وت ـخ ـف ـيــف ال ـتــوتــر
اإلقليمي.
وق ـ ــال زادة« :ن ـن ـت ـظــر لـنــرى
ات ـجــاه ال ـتــواف ـقــات» .ولـفــت إلــى
وجود «اتفاقيات بشأن الحج»،
ً
مـعــربــا عــن أمـلــه فــي أن تجري
مناسك الحج بـ«هدوء».
وك ــان ــت ال ـج ــول ــة ال ـخــام ـســة
من الـحــوار ،الــذي تتوسط فيه
ال ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة وأط ـ ــراف

إقليمية أخ ــرى ،عـقــدت أواخ ــر
أبريل الماضي.
ووص ـ ـ ـفـ ـ ــت ط ـ ـ ـهـ ـ ــران الـ ـج ــول ــة
الخامسة ،بأنها «كانت إيجابية
وجادة وتسير إلى األمام».
و ت ـ ـ ـحـ ـ ــدث زادة عـ ـ ــن جـ ـ ــوالت
إقليمية قادمة لوزير الخارجية
اإليراني حسين أمير عبداللهيان،
ً
خ ــال األيـ ــام الـمـقـبـلــة ،الف ـتــا إلــى
أنها ستمهد لزيارة قادة آخرين
ً
إي ــران ،مشيرا إلــى توجيه بــاده
دعوة لرئيس اإلمارات محمد بن
زايد لزيارة طهران.
(طهران  -وكاالت)

أعلن الجيش األردني ،أمس،
إحباط محاولة تسلل وتهريب
أسلحة وذخيرة إلى أراضي
اململكة من الجانب السوري.
وذكر بيان للجيش ،نقال عن
مصدر عسكري مسؤول ،أنه
«جرى تطبيق قواعد االشتباك
على إحدى واجهات املنطقة
العسكرية الشمالية ،فجر
أمس ،مما أدى إلى إصابة
أحد املتسللني وضبط آخرين
كانت بحوزتهم كمية من
األسلحة ّوالذخيرة» .وفي وقت
سابق ،حذر العاهل األردني
امللك عبدالله الثاني من نشاط
جماعات موالية إليران على طول
الشريط الحدودي بني بالده
وسورية.

ةديرجلا

•
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دوليات

الصين تخترق أجواء تايوان قبل لقاء عسكري مع واشنطن
• بايدن يبحث مع رئيسة وزراء نيوزيلندا أمن «الهادئ» • الفلبين تعترض على مضايقات صينية
أجرت الصين ثاني أكبر عملية
توغل في أجواء تايوان هذا
العام ،وحذرت الواليات
المتحدة من جلب المتاعب
لنفسها ،وذلك قبل لقاء
محتمل بين وزيري دفاع
البلدين يأتي وسط حرب
أوكرانيا وبعد جولة الرئيس
األميركي جو بايدن اآلسيوية
التي أثار خاللها الجدل ً
بتلويحه بالدفاع عسكريا عن
تايوان في وجه غزو صيني
محتمل .

اس ـت ـب ـق ــت ال ـص ـي ــن أول ل ـقــاء
محتمل بين وزيــر دفاعها ووي
فنغ خه ونظيره األميركي لويد
أوسـ ـت ــن ،بـتـنـفـيــذهــا ث ــان ــي أكـبــر
عملية توغل لها في منطقة الدفاع
الجوي التابعة لتايوان هذا العام،
ً
ت ــزامـ ـن ــا م ــع اسـ ـت ــدع ــاء الـفـلـبـيــن
ً
ً
ً
دبـلــومــاسـيــا صـيـنـيــا احـتـجــاجــا
عـلــى اسـتـمــرار انـتـهــاك سلطتها
عـلــى ال ـم ـيــاه اإلقـلـيـمـيــة مــن خفر
السواحل في بكين وحظرها من
جــانــب واح ــد الـصـيــد فــي البحر
الجنوبي.
وذكرت وزارة الدفاع التايوانية
ليل االثنين -الثالثاء أن  30طائرة
صينية منها  22مقاتلة باإلضافة
إلــى طائرات الحرب اإللكترونية
واإلن ـ ـ ـ ـ ـ ــذار ال ـم ـب ـك ــر والـ ـمـ ـض ــادة
ل ـل ـغ ــواص ــات ح ـل ـقــت ف ــي منطقة
إلى الشمال الشرقي من براتاس،
موضحة أنها ردت بوضع سالح
الجو وأنظمة الدفاع الصاروخية
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـه ــا فـ ــي ح ــال ــة تــأهــب
وأطلقت طائرات مقاتلة لتحذير
ال ـم ـق ــات ــات ال ـص ـي ـن ـيــة ودف ـع ـهــا
لالبتعاد.
وأفــادت وسائل إعالم صينية
ً
ب ـ ــأن ط ـ ـيـ ــارا ل ـق ــي ح ـت ـفــه ب ـعــدمــا
ّ
تحطمت طــا ئــر تــه التدريبية في
مــديـنــة كــاوهـسـيــونــغ الجنوبية.
ويـ ـ ـع ـ ــد هـ ـ ـ ــذا أكـ ـ ـب ـ ــر ت ـ ــوغ ـ ــل م ـنــذ
أن أب ـل ـغ ــت ت ـ ــاي ـ ــوان عـ ــن دخـ ــول
 39ط ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــرة صـ ـيـ ـنـ ـي ــة م ـن ـط ـق ــة
تـحــديــد ال ــدف ــاع ال ـج ــوي ي ــوم 23
ينايرالماضي.
وال ـ ـ ـعـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،س ـ ّـج ـل ــت
ت ــاي ــوان  969عـمـلـيــة لـلـمـقــاتــات
الصينية ،و هــو ضعف عمليات
التوغل المسجلة في  2020التي
بلغ عددها حوالى .380
ّ
وسجل أكبر عدد من الطائرات
التي أرسلتها الصين إلى جارتها
فـ ــي ي ـ ــوم واح ـ ـ ــد فـ ــي الـ ــرابـ ــع مــن
أكتوبر  2021وبلغ .56
في هذه األثناء ،كشفت رئيسة
تايوان تساي إينغ وين عن خطط
لـلـتـعــاون بـيــن ال ـح ــرس الــوطـنــي
األم ـي ــرك ــي وال ـج ـيــش ال ـتــايــوانــي
لـتـعـمـيــق ال ـع ــاق ــات األم ـن ـيــة في
مــواج ـهــة الـتـهــديــد ال ـم ـتــزايــد من
الصين.
وق ــال ــت ت ـس ــاي ،أث ـن ــاء لـقــائـهــا
مــع الـسـنــاتــورة األمـيــركـيــة تامي

رئيسة تايوان مرحبة بداكوورث في المكتب الرئاسي في تايبيه أمس
داك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوورث ف ـ ـ ــي مـ ـكـ ـتـ ـبـ ـه ــا ف ــي
تايبه«،نتطلع إلــى تـعــاون أوثــق
وأعمق في مسائل األمن اإلقليمي
واتخاذ خطوات جديدة لتطوير
خطط ملموسة تعمق شراكتنا
االقتصادية».
وف ــي ح ـيــن أوض ـح ــت وســائــل
إعــام أن تــايــوان يمكن أن تدخل
فــي شــراكــة مــع ال ـحــرس الوطني
ف ــي ه ـ ــاواي م ــن أج ــل ال ـبــرنــامــج،
ذكـ ـ ـ ــرت داك ـ ـ ـ ـ ـ ــوورث أن ـ ـهـ ــا ق ــام ــت
ً
بالزيارة لتؤكد مـجــددا الوقوف
ً
إلى جانب تايوان ،وأن هناك دعما
ً
«هــائــا» للجزيرة من المشرعين
األميركيين.

لقاء مباشر
فـ ـ ــي أوج الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات ،الـ ـت ــي

ً
مرتبة عالية في سلم أولوياتها» ،مضيفا:
«قال لي دبلوماسي أميركي رفيع إنه إذا
عبرت الصين عن غضب تجاهك ،فيبدو
ً
أنك تفعل شيئا صائبا».
وأك ــد وو ،فــي ح ــوار عـبــر الـفـيــديــو مع
صحيفة «جيروزاليم بوست» اإلسرائيلية،
أن ال ـص ـيــن ت ـخ ـطــط ل ـغ ــزو تـ ــايـ ــوان ،وأن
تهديدها العسكري زاد بشكل كبير في
األشهر األخيرة.
وعلى الفور ،هدد دبلوماسي بالسفارة
ال ـص ـي ـن ـيــة ف ــي ت ــل أبـ ـي ــب أم ـ ــس بـخـفــض
مستوى الـعــاقــات مــع إســرائـيــل ،وطالب
ب ـش ـطــب ال ـم ـقــاب ـلــة م ــع وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة

عـ ــززت ـ ـهـ ــا جـ ــولـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس جــو
بايدن واتهامات وزير خارجيته
أ نـتــو نــي بلينكن لـبـكـيــن ،كشفت
صحيفة «وول ستريت جورنال»
ع ــن وض ـ ــع ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وال ـ ـص ـ ـيـ ــن الـ ـلـ ـمـ ـس ــات األخ ـ ـيـ ــرة
ألول ل ـق ــاء م ـبــاشــر ب ـيــن وزيـ ــري
دفــاعـيـهـمــا ،عـلــى هــامــش مؤتمر
«ش ــان ـغ ــري ــا» ال ـم ـق ــرر ع ـق ــده فــي
الفترة بين  10و 12يونيو الجاري
في سنغافورة.
ونـقـلــت الـصـحـيـفــة األمـيــركـيــة
عن مصادر مطلعة ،أمــس األول،
أن وزي ـ ــري ال ــدف ــاع وم ـســؤول ـيــن
آخرين أميركيين وصينيين «عادة
ما يجتمعون بشكل مباشر قبل
وأثـنــاء المؤتمر ،لكن هــذا اللقاء
بين أوستن ووي ،يكتسب أهمية

ال ـ ـتـ ــايـ ــوانـ ــي م ـ ــن الـ ـمـ ــوقـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
للصحيفة.
وفي تغريدة على «تويتر» ،كتب رئيس
ت ـحــريــر «ج ـي ــروزال ـي ــم ب ــوس ــت» ،يـعـقــوب
ك ــات ــس ،ال ـ ــذي أج ـ ــرى ال ـم ـقــاب ـلــة م ــع وو:
«تـلـقـيــت ات ـص ــاال م ــن ال ـس ـفــارة الصينية
ف ــي إس ــرائ ـي ــل .وي ـت ـضــح أن ع ـل ـ ّـي شطب
التقرير أو أنهم سيقطعون العالقات مع
الصحيفة ويخفضون مستوى العالقات
مع إسرائيل .وال داعي للقول إن التقرير
لــن يـشـطــب ،وإال ف ــإن الـصـيــن ستخفض
مستوى عالقاتها مع إسرائيل وتقاطع
الصحيفة».

خ ــاص ــة ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـت ــوت ــرات
المتصاعدة في تايوان» ،مشيرة
إلى أن اجتماع الوزيرين «لم تتم
بعد تسويته بشكل نهائي وأن
الخطط يمكن أن تتغير».
وق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر ،إن
ً
االستعدادات تجري أيضا لمنح
رئيس ال ــوزراء الياباني ،فوميو
ك ـي ـش ـيــدا ،الـكـلـمــة الــرئـيـسـيــة في
افتتاح المؤتمر هذا العام ،ليكون
هــذا الظهور األول لرئيس وزراء
ياباني منذ أن ألقى سلفه شينزو
آبي كلمة مماثلة عام .2014
وأفـ ـ ـ ـ ــاد أوسـ ـ ـت ـ ــن أم ـ ـ ـ ــام ل ـج ـنــة
المخصصات بمجلس الشيوخ
ب ــأن ــه ي ـتــوقــع ل ـق ــاء ال ـج ـن ــرال وي
ً
فــي سـنـغــافــورة ،مـعــربــا عــن أمله
في أن يؤدي هذا اللقاء المباشر
إلى«تعزيز األمن واالستقرار في
ً
ال ـم ـن ـط ـقــة» ،ق ــائ ــا« :ك ــان ــا ي ــدرك
أهمية الـحــوار والمحافظة على
القنوات المفتوحة».
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـفــة إلـ ــى أن
أوس ـ ـتـ ــن ووي أجـ ــريـ ــا م ـكــال ـمــة
ه ــات ـف ـي ــة ألول م ـ ــرة ف ـ ــي أب ــري ــل
الماضي ،ناقشت األمور الدفاعية
وقضايا األمــن اإلقليمي والغزو
ال ــروس ــي ألوك ــرانـ ـي ــا ،مـبـيـنــة أن
الجنرال وي أوضــح أن العالقات
ً
ً
سـتــواجــه «تــأث ـيــرا م ــدم ــرا ،إذا لم
يـتــم الـتـعــامــل مــع قضية تــايــوان
ً
على نحو جيد» ،مؤكدا أن جيشه
س ـيــدافــع ع ــن ال ـس ـيــادة الــوطـنـيــة
للصين ،وأمنها ،ووحدة أراضيها.
وف ـ ـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر س ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة
 ،2019أث ـ ــار ال ـج ـن ــرال الـصـيـنــي
ض ـ ـجـ ــة بـ ـسـ ـب ــب وصـ ـ ـف ـ ــه ال ـق ـم ــع
الـعـسـكــري ال ــدم ــوي للمحتجين

دبلوماسيو فرنسا يتمردون على إصالحات ماكرون
ي ـ ـن ـ ـظ ـ ــم الـ ـ ــدب ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــون
ً
ً
ال ـف ــرن ـس ـي ــون غـ ـ ــدا ،إض ـ ــراب ـ ــا هــو
األول من نوعه منذ نحو عقدين؛
ً
احـت ـجــاجــا عـلــى خـطــط اإلص ــاح
الحكومية التي يطبقها الرئيس
إي ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون .وم ـ ــع ه ــذه
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة ،ي ـ ـ ـخـ ـ ـ ُـرج إلـ ـ ـ ــى ال ـع ـل ــن
«الضيق» الذي تشعر به األوساط
الدبلوماسية الفرنسية المتكتمة
ع ـ ــادة ،إزاء إص ــاح ــات تــزيــد في
رأيهم من تراجع نفوذ فرنسا على
الساحة الدولية.
ُ
وف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ،ت ـ َـو ِظ ــف
ف ـ ــرن ـ ـس ـ ــا ث ـ ـ ــال ـ ـ ــث أكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر خـ ــدمـ ــة
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،بـعــد
الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وال ـص ـي ــن،
العاملين بها وتدربهم ليصبحوا
مبعوثين وسفراء لفرنسا.
ً
وك ــان ه ــذا ال ـتـ ّ
ـذمــر كــامـنــا منذ
أشـهــر ،ال بــل س ـنــوات ،لكنه خرج
إلى العلن بعدما نشر في الجريدة
ال ــرس ـم ـي ــة ف ــي أب ــري ــل ال ـم ــرس ــوم
التطبيقي فــي وزارة الخارجية،
ل ــإص ــاح ال ـم ـت ـعـلــق بــالــوظــائــف
العامة العليا.
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــدث هـ ـ ـ ــذا اإلصـ ـ ـ ــاح
ً
ً
الذي أراده ماكرون ،سلكا جديدا
للموظفين المشرفين على إدارة
الدولة ،وينص على أن الموظفين
الكبار لن يكونوا مرتبطين بعد
اآلن بإدارة معينة ،بل على العكس،
هــم م ــدع ــوون إل ــى تغيير اإلدارة
التي يرتبطون بها بانتظام طوال
مسيرتهم المهنية.
وي ــرى الــدبـلــومــاسـيــون الــذيــن
يـشـمـلـهــم ه ــذا اإلص ـ ــاح وال ـبــالــغ
عددهم نحو  ،700أن ذلك سيؤدي
إلـ ــى عـمـلـيــة دمـ ــج «واض ـم ـح ــال»
تــدريـجــي بـحـلــول  2023لسلكين
تاريخيين في الخارجية الفرنسية

وهـ ـ ـ ـ ــم :ال ـ ـس ـ ـف ـ ــراء فـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـع ـ ــادة
ومستشارو الشؤون الخارجية.
ويرى الكثير منهم أن ذلك يعني
«نهاية الدبلوماسية المحترفة»
في فرنسا التي تملك ثالث شبكة
عــالـمـيــة بـعــد ال ــوالي ــات المتحدة
والصين.
ودعت  6نقابات وتجمع يضم
 500دبلوماسي شاب إلى إضراب
ً
غ ـ ــدا ،ف ــي ح ــرك ــة ن ـ ــادرة ال ـح ــدوث
بتاريخ وزارة الخارجية الفرنسية،
إذ ي ـع ــود آخـ ــر إضـ ـ ــراب إلـ ــى عــام
 .2003ويـقــول أوليفيه دا سيلفا
مسؤول نقابة الـكــوادر « CFTCلم
تشهد وزارة الخارجية الفرنسية
فــي تاريخها الكثير مــن حركات
المعارضة».
وفـ ـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة تـ ـعـ ـك ــس ح ـجــم
الـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــل ،أعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات
الدبلوماسيين الكبار فــي األيــام
األخيرة عبر «تويتر» ،مشاركتهم
أو دعمهم لإلضراب.
وكـ ـتـ ـب ــت سـ ـفـ ـي ــرة ف ــرنـ ـس ــا فــي
الـ ـك ــوي ــت ك ـل ـي ــر ل ــوف ـل ـي ـش ـي ــه فــي
تغريدة« :سأضرب في الثاني من
يــون ـيــو اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى إص ــاح
ال ـس ـلــك الــدب ـلــومــاســي والـخـفــض
ال ـم ـت ــواص ــل ل ـلــوســائــل الـمـتــاحــة
ل ــأوس ــاط الــدب ـلــومــاس ـيــة» ،فيما
رأت زمـيـلـتـهــا فــي سلطنة عمان
فـيــرونـيــك آلــونـيــون أن ــه «ال يمكن
استبدال ّالدبلوماسيين».
ً
ومـ ـل ــخـ ـص ــا الـ ـشـ ـع ــور ال ـ ـعـ ــام،
كتب سفير فرنسا في أذربيجان
زاك ــاري غــروس« :الدبلوماسيون
الفرنسيون متفانون بالكامل ،إال
انهم مرهقون وال يتلقون أجــورا
الئقة وال تتوافر لهم التجهيزات
المناسبة».
ويفيد الــداعــون إلــى اإلض ــراب

باكستان :اتفاق لوقف نار
بين السلطات والمسلحين

اتفقت السلطات
الباكستانية والمسلحون
اإلسالميون على وقف
النار ألجل غير مسمى،
في ظل مباحثات السالم
المستمرة إلنهاء القتال
المستمر منذ نحو عقدين
في المنطقة الواقعة
بشمال غرب البالد
المتاخمة ألفغانستان.
ويأتي التمديد في ظل
مباحثات بوساطة من
جانب حركة طالبان
أفغانستان بين الحكومة
وحركة طالبان المحظورة،
التي يشار إليها باسم
«طالبان باكستان» .وكان
من المقرر أن ينتهى وقف
النار أمس األول.
وقال المحلل األمني،
مدير المعهد الباكستاني
لدراسات السالم ،أمير
رانا ،أمس« ّ ،حركة طالبان
مازالت تمثل تهديدا
حتى بعد نزع سالحها
وإعادة دمجها في المسار
الرئيسي».

ُ
صحيفة إسرائيلية تغضب بكين وتايبيه

قـ ـ ّـدم وزيـ ــر خــارج ـيــة ت ــاي ــوان جــوزيــف
وو ،أم ــس األول ،نصيحة إلســرائـيــل من
ً
التعامل مع الصين ،محذرا من أنها «دولة
اس ـت ـبــداديــة وت ـج ــرى م ـعــامــات تـجــاريــة
ب ـف ـل ـس ـفــة م ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـغ ــاي ــة ،وت ـس ـت ـخــدم
التجارة كسالح مع دول أخرى كثيرة».
وق ــال وو ،فــي ح ــوار عـبــر الـفـيــديــو مع
صحيفة «جيروزاليم بوست» اإلسرائيلية،
إنهم «يـحــاولــون القيام بذلك مــع تايوان
ً
أيضا .وعلينا أن نكون حذرين جدا وعدم
السماح لعالقات كهذه أن تؤثر على أمننا
القومي .وعلى حــد علمي ،فــإن موضوع
األم ــن الـقــومــي فــي إســرائـيــل مــوجــود في

سلة أخبار

ماكرون مع رئيسي وزراء لوكسبورغ والمجر
ب ــأن ه ــذا اإلص ـ ــاح س ـي ــؤدي إلــى
«تعيينات مسايرة وتفكك المسيرة
المهنية وأزمة في إيجاد مرشحين
في األوساط الدبلوماسية».
وأعرب  500دبلوماسي ،شكلوا
ت ـج ـم ـعــا فـ ــي مـ ـق ــال ن ـش ــرت ــه قـبــل
فترة قصيرة صحيفة «لوموند»،
ع ـ ــن ق ـل ـق ـه ــم م ـ ــن «خ ـ ـفـ ــض ه ــائ ــل
ف ــي ال ــوس ــائ ــل (إل ـ ـغـ ــاء  %50مــن
الموظفين فــي غـضــون  30عاما)
و»عقود من تهميش دور الــوزارة
ضمن الدولة».
وتقليديا ،تعتبر الدبلوماسية
من اختصاص رئيس البالد لكن
ه ــذا الـتــوجــه ب ــارز أك ـثــر فــي عهد
مــاكــرون .ولــم يوفر رئيس البالد
الدبلوماسيين وانتقد أمامهم في
عام  2019وجود «دولة عميقة» في
وزارة الخارجية.
وقـ ــال سـفـيــر ف ــي ه ــذا التجمع

ً
طــال ـبــا ع ــدم كـشــف اس ـمــه «صـيــت
الدبلوماسيين سيئ مع أنهم في
الــواقــع موظفون متمسكون جدا
ب ــاإلدارة الـجـمـهــوريــة» .ويضيف:
«ن ــري ــد أداة دب ـلــومــاس ـيــة تسمح
لفرنسا بالمحافظة على موقعها.
ل ـكــن لــدي ـنــا االنـ ـطـ ـب ــاع ب ــأن ــه يتم
التقليل من شأننا وأننا ال نزود
الـ ــوسـ ــائـ ــل الـ ـ ـض ـ ــروري ـ ــة .مـ ــا هــي
انجازات الدبلوماسية الفرنسية
منذ مؤتمر األطراف حول المناخ
في 2015؟ ال شيء».
وت ــؤك ــد ال ـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ــي عـيـنــت
على رأسها كاترين كولونا ،وهي
دبلوماسية من السلك والتي فسر
تعيينها على أنــه «رســالــة» حيال
الـمــوظـفـيــن ،أن ـهــا «أق ــام ــت ح ــوارا
نوعيا» مع كل النقابات.
ً
ً
إال أن م ـ ـصـ ــدرا م ـط ـل ـعــا عـلــى
الـمـلــف يـقـ ّـر بــوجــود «قـلــق فعلي

وبإرهاق في صفوف الموظفين»
مشددا على أن التحرك هذا يأتي
ً
في «ظل ظروف صعبة جدا» بعد
وباء مستمر منذ اكثر من سنتين
وأزمات متتالية وعمليات اإلجالء
م ــن ك ــاب ــول ب ـعــد س ـي ـطــرة حــركــة
«ط ــالـ ـب ــان» ف ــي اغ ـس ـط ــس 2021
مـ ـ ــرورا ب ــال ـح ــرب ع ـلــى أوكــران ـيــا
وأزمة مالي.
ي ـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك ان الـمـعــالــم
الـ ـمـ ـبـ ـهـ ـم ــة حـ ـت ــى اآلن إلص ـ ــاح
الوظيفة العامة العليا ال تسمح
بتوفير إجــابــات للدبلوماسيين
القلقين الذين يريدون «ضمانات
مـتـيـنــة» حـسـبـمــا يــؤكــد الـمـصــدر
نفسه.
وتظهر أرقام رسمية أن 13500
شخص بعقود مختلفة يعملون
في وزارة الخارجية الفرنسية.
(باريس  -وكاالت)

ال ـ ـمـ ــوال ـ ـيـ ــن لـ ـل ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة فــي
ميدان تيانانمين عام  1989بأنه
كان«أفضل الخيارات المتاحة في
ذلــك الــوقــت» ،ونسب إليه الفضل
فــي«ف ـتــح ال ـطــريــق أمـ ــام التنمية
السلمية فــي الصين فــي العقود
التالية».
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،اتـ ـ ـه ـ ــم وزيـ ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـص ـي ـنــي ،وانـ ــغ يــي،
الواليات المتحدة بالتهرب بشكل
م ـتــزايــد م ــن الـتــزامــاتـهــا بقضية
تايوان ،وهي بذلك في المحصلة
«ستجلب لنفسها المتاعب».
وف ـ ــي رس ــال ــة ب ــال ـف ـي ــدي ــو إل ــى
المشاركين في ندوة «كيسنجر»،
اعتبر وانغ أن فشل واشنطن في
االلـ ـت ــزام ب ـم ـبــدأ «ص ـي ــن واحـ ــدة»
يقوض السالم في مضيق تايوان،
ً
مشددا على أن الواليات المتحدة
إذا ان ـت ـه ـج ــت سـ ـي ــاس ــة ت ـه ــدف
إل ــى«ال ـه ــزي ـم ــة ال ـك ــام ـل ــة لـلـصـيــن
والنصر المطلق لها» ،فستواجه
ً
ً
ً
حتما احتكاكا متزايدا.

فرديناند ماركوس
وبعد أيــام مــن توليه منصبه
وعهده بتحصيل حقوق الشعب
الـفـلـبـيـنــي ف ــي ال ـب ـحــر الـجـنــوبــي
وعــدم السماح للصين بـالدوس
ع ـلــى ح ـقــوقــه وس ـي ــادت ــه ،واص ــل
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـجـ ــديـ ــد ف ــرديـ ـن ــان ــد
ماركوس جونيور تحديه لبكين،
م ــع كـشــف وزارة ال ـخــارج ـيــة عن
ً
ً
استدعائها دبلوماسيا صينيا
ً
احـتـجــاجــا على إع ــان بكين من
ً
جــانــب واح ــد ح ـظــرا للصيد في
الـ ـبـ ـح ــر الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،وم ـض ــاي ـق ــة

(رويترز)

خـفــر ســواحــل للسفن وانـتـهــاكــه
لسلطتها اإلقليمية.
واتهمت الخارجية الفلبينية
السفن الصينية بتعطيل مهمة
مشتركة للبحث العلمي البحري
وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك أن ـ ـش ـ ـطـ ــة اسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف
ال ـطــاقــة ف ــي مــوقـعـيــن بالمنطقة
االقـتـصــاديــة الـخــالـصــة لمانيال،
معتبرة تصرفات خفر السواحل
«ال ت ـت ـف ــق مـ ــع الـ ـ ـم ـ ــرور الـ ـب ــريء
وانـ ـتـ ـه ــاك ــات واضـ ـح ــة لـلـسـلـطــة
البحرية الفلبينية».
وفــي بيان آخــر ،نــددت بفرض
الصين وقف صيد األسماك بهدف
تـجــديــد م ـخــزون األس ـم ــاك ،وهــو
حظر سنوي يشمل المياه داخل
المناطق االقتصادية الخالصة
لفيتنام والفلبين.

بايدن و»الهادئ»
وغ ــداة فـشــل وزي ــر الـخــارجـيــة
الصيني في إقناع قــادة  10دول
جـ ــزريـ ــة فـ ــي ال ـم ـح ـي ــط ال ـ ـهـ ــادئ
بــاالن ـض ـمــام إل ــى «م ـح ــور بكين»
األم ـنــي واس ــع ال ـن ـطــاق ،استقبل
الرئيس األميركي أمــس ،رئيسة
ال ــوزراء النيوزيلندية جاسيندا
أرديرن في البيت األبيض لبحث
ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون ل ــدع ــم مـنـطـقــة
جــزر المحيط الـهــادئ ،وتنسيق
ً
عـمـلـهـمــا م ـعــا ف ــي مـجـمــوعــة من
الـقـضــايــا ،بـمــا فــي ذل ــك معالجة
أزم ـ ــة ت ـغ ـيــر الـ ـمـ ـن ــاخ وم ـكــاف ـحــة
اإلرهاب.

ً
ترودو يقترح قانونا لتجميد
حيازة األسلحة الفردية

أعلن رئيس الوزراء الكندي
جاستن ترودو مقترح
لتعليق السماح بحيازة
األسلحة الفردية في بالده،
في خطوة تحظر فعليا
استيرادها وبيعها ،في
أعقاب عمليات إطالق نار
كبيرة شهدتها الواليات
المتحدة.
ّ
وسيتعين على البرلمان
إقرار مشروع القانون،
علما بأن الحزب الليبرالي
ّ
الحاكم يشكل أقلية في
المجلس.
وقال ترودو ،في مؤتمر
صحافي إلى جانب
عشرات األشخاص من
عائالت وأصدقاء ضحايا
العنف الناجم عن األسلحة
النارية« :نعرض تشريعا
ُي َ
فرض بموجبه تجميد
لحيازة األسلحة الفردية
على الصعيد الوطني،
ويعني ذلك أنه لن يعود
باإلمكان شراء األسلحة
الفردية أو بيعها أو نقلها
أو استيرادها في أي
مكان بكندا ،أي بعبارة
أخرى ،سنضع حدا لسوق
األسلحة الفردية».

كوريا الجنوبية تروي
مقابر في ّ
التاريخ المعقد لعائلة كيم
تشهد  13مقبرة نمت فــي محيطها األعـشــاب في
جــزيــرة جيجو فــي كــوريــا الـجـنــوبـ ّـيــة ،عـلــى الـتــاريــخ
العائلي لزعيم كوريا الشمالية الديكتاتور كيم جونغ
ّ
الرسمية
أون ،ال ــذي يـبــدو أكـثــر تعقيدا مــن ال ــرواي ــة
لسلطات بيونع يانغ.
وتقع مقابر عائلة كو ،أسالف كويونغ هوي ،والدة
الشمالية ،في زاويــة صغيرة ّ
ّ
خفية على
حاكم كوريا
ّ
السياحية.
الجزيرة
وكيم جونغ أون هو ثالث حاكم من ساللة كيم تحكم
الشمالية ،بعد والده كيم جونغ إيل ّ
ّ
وجده كيم
كوريا
ّ
ّ
الشمالية على
الكورية
إيل سونغ .وتطلق السلطات
ً
تيمنا بجبل ّ
مقدس
سيرة العائلة اسم «ساللة بايكتو»،
يحمل االسم نفسه في شمال شبه الجزيرة.
وخلف هذا اإلرث يختبئ مصير غير معلن لوالدة
جونغ أون المولودة في أوساكا عام  ،1952من والدين
من جيجو هاجرا إلى اليابان عام  ،1929عندما كانت
ّ
ّ
يابانية.
الكورية مستعمرة
شبه الجزيرة
ويظهر التفاوت بين هذه المقابر المتواضعة في
جيجو حيث دفن أفراد من عائلة كيم جونغ أون ومن
بينهم ّ
جدته الكبرى ،وقصر «الشمس كومسوسان»
في بيونغ يانغ حيث ضريح والد الزعيم الحالي كيم
جونغ إيل ّ
وجده كيم إيل سونغ.
وأثار عدد من الخبراء مسألة ماضي وأصول والدة
ّ
كيم جون أون لدى وصوله إلى الحكم عام  ،2011إال أن
سلطات بيونغ يانع لم تؤكد الموضوع.
ويؤكد تشيونغ سيونغ -تشانغ من مركز دراسات
ّ
الشمالية في معهد سيجونغ لوكالة فرانس
كوريا
ّ
ب ــرس ،أن السلطات تخشى تأكيد هــذه المعلومات
مخافة تقويض شرعية حكم كـيــم .وتستمد ساللة
كيم المسيطرة على الحكم شرعيتها من قيام كيم إيل
سونغ بطرد اليابانيين من شبه الجزيرة عام .1945
ويقول تشيونغ« :يتعارض التراث الكوري -الياباني
المشترك مــع األسـطــورة التي رسمتها قـيــادة كوريا
ّ
الشمالية» ،ويشرح صعوبة اعتراف الديكتاتور الكوري
ً
ّ
الشمالي علنا بصالت عائلته مع اليابان.
ّ
تنضم عائلتها
ونشأت والدة كيم في أوساكا قبل أن
إلى برنامج إلعادة توطين العائالت في كوريا الشماليةّ
ّ
ّ
الصحافي
نــفــذتــه بـيــونــغ يــانــغ ع ــام  .1960وي ـشــرح

ّ
ّ
والروائي في طوكيو بارك شول -هيون ،أن البرنامج
ّ
كان يحث الكوريين المقيمين في اليابان على العودة
ّ
الشمالية في إطار حملة تهدف إلى إظهار
إلى كوريا
ّ
ّ
«التفوق على كوريا الجنوبية».
ّ
ّ
وي ـض ـيــف أن ك ــوري ــا ال ـش ـمــالــيــة كــانــت تـنـظــر إلــى
ّ
استراتيجية»،
الكوريين اليابانيين «كساحة معركة
أصول
شخص من ّ ٍ
ونجحت في إقناع قرابة مئة ألف ّ ٍ
ّ
كورية باالنتقال إلى العيش في «الجنة االشتراكية».
ّ
وكــانــت عائلة كــو تعيش كـهــوالء حياة عــاديــة في
ّ
الشمالية ،إلى أن لفتت ابنتهم الكبرى نظر ابن
كوريا

الحاكم والوريث المحتمل كيم جونغ إيل.
وت ـ ّ
ـزوج جونغ إيــل من كو التي كانت راقصة عام
 ،1975حسب تقدير الخبراء ،وأنجبت منه ثالثة أطفال،
وتوفيت عام .2004
وت ـش ـيــر م ـس ــؤول ــة األبـ ـح ــاث ف ــي ب ــرن ــام ــج كــوريــا
ّ
الشمالية في مركز ستيمسون في واشنطن رايتشل
ّ
مينيونغ لي ،إلى أن «وسائل اإلعالم الرسمية لم تأت
على ذكر كو يونغ هوي» ،مضيفة أن «اإلعالم الرسمي
ّ
يسعى إلثـبــات أن كيم هــو الــوريــث الـشــرعــي لساللة
ّ
ّ
يتطرق إلى جذوره العائلية».
بايكتو ،وال
ّ
ّ
واكتشفت الصحافة الكورية الجنوبية هذه المقابر
عام  ،2014وكانت أول األدلة على تاريخ أسالف حاكم
ّ
الشمالية من جهة األم.
كوريا
فــي حينه ،كانت عليها لوحة كتب عليها «القبر
تكرم ّ
جد كيم ّ
الفارغ» ،وكانت ّ
ألمه كو غيونغ تايك الذي
ّ
مات ودفن في كوريا الشمالية.
وولد تايك عام  1913وغادر إلى اليابان عام ،1929
وتوفي عام  1999كما كتب على اللوحة التي وضعت
ّ
الخاصة
بهدف السماح لعائلته بممارسة الطقوس
بتكريم الموتى ،حتى وإن خال القبر من الرفات.
ّ
صحافيو
ولم تعد هذه اللوحة موجودة عندما زار
فرانس برس الموقع في أبريل.
وبحسب صحيفة «شوسن إلبو» ،نزع أحد األقارب
البعيدين لكيم جونغ أون اللوحة بعد أن ُصدم باهتمام
ً
وســائــل اإلع ــام بها وخــوفــا مــن الـتـخــريــب .وأوضــح
ّ
علم «بصلتها بكيم
للصحيفة أن عائلته لم تكن على ٍ
ّ
جونغ أون» قبل نشر التقارير الصحافية.
(جيجو  -أ ف ب)
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مهمة صعبة لـ «األزرق األولمبي» أمام أستراليا اليوم
في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا تحت  23سنة
أحمد حامد

يدخل منتخب الكويت األولمبي
لكرة القدم في مواجهة صعبة
اليوم بمستهل مشواره في
كأس آسيا ًتحت  23سنة
المقامة حاليا في مدينة كارشي
بأوزبكستان ،عندما يواجه
األسترالي عند الساعة
نظيره ً
الرابعة عصرا بتوقيت الكويت
ضمن منافسات المجموعة
الثانية.

ي ــدش ــن مـنـتـخـبـنــا األول ـم ـبــي
لكرة القدم مشواره في منافسات
المجموعة الثانية لكأس آسيا
فـ ــي ال ــرابـ ـع ــة مـ ــن مـ ـس ــاء ال ـي ــوم
بـتــوقـيــت الـكــويــت بـلـقــاء نظيره
األس ـ ـتـ ــرالـ ــي فـ ــي أوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان.
وتشهد المجموعة مبارة أخرى
تجمع األردن مع العراق الساعة
الثامنة مساء.
وي ـ ـتـ ــأهـ ــل إل ـ ـ ــى رب ـ ـ ــع ن ـه ــائ ــي
البطولة أول وثاني كل مجموعة
من المجموعات األربــع ،على أن
تـقــام ال ـم ـبــاراة النهائية فــي 19
الجاري.
و تـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدو مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة «األزرق
األولمبي» صعبة أمــام «الكنغر
ً
األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرال ـ ـ ــي» ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن
المنتخب واجه صعوبات كبيرة
للتحضير للبطولة ،بــدا يــة من
االع ـ ـتـ ــذارات ال ـتــي ان ـهــالــت على
«األزرق» مـ ــن ا ل ــا عـ ـبـ ـي ــن ،إ ل ــى
جــانــب وج ــود ال ـق ــوام الرئيسي
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب األولـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــي ض ـمــن
ص ـف ــوف الـمـنـتـخــب األول ،بما
يعني غيابهم عن المشاركة في
ً
منافسات البطولة ،وصوال إلى
إلـ ـغ ــاء الـمـعـسـكــر الـتـحـضـيــري،
ً
والذي كان مقررا في أذربيجان،
وأي ـ ـضـ ــا إقـ ــالـ ــة الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
البرازيلي بــاولــو كامبوس قبل
أيام قليلة من بدء المنافسات.
و عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب «األزرق»
عبدالعزيز حمادة ،خالل األيام
القليلة الـمــاضـيــة ،ومـنــذ تسلم
المهمة ،على تعزيز ثقة الالعبين

بأنفسهم ،إلنقاذ ما يمكن إنقاذه،
ّ
ك ـم ــا ك ــث ــف م ــن عـ ــدد الـحـصــص
التدريبية والمحاضرات النظرية
ً
للتقارب فنيا مع الالعبين.
وكان للجهاز اإلداري ،بقيادة
مـ ـ ـش ـ ــاري ف ـ ـي ـ ـحـ ــان ،دور ك ـب ـيــر
لتحفيز الــاعـبـيــن ،لـتـجــاوز كل
ال ـظ ــروف الـصـعـبــة ال ـتــي لحقت
بتجهيز المنتخب للبطولة.
واشـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــى خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد ص ـ ـبـ ــاح
وص ـ ــال ـ ــح ال ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاي ،وه ـ ـمـ ــا مــن
ال ـ ـقـ ــوة األس ــاسـ ـي ــة ل ــأول ـم ـب ــي،
م ــن اإلصـ ــابـ ــة ،إال أن لـحــاقـهـمــا
ً
بــال ـم ـبــاراة يـبـقــى قــائ ـمــا ،وســط
مساع كبيرة من الجهاز الطبي.
ٍ
ويـ ـمـ ـل ــك «األولـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــي» ،رغ ــم
ً
الغيابات ،أوراق ــا مميزة ،بداية
م ــن الـ ـح ــارس خ ــال ــد الـعـجــاجــي
ً
وعـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ك ـم ـي ــل ،م ـ ـ ــرورا
بمهدي دشتي ويوسف الحقان
ً
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع ،وص ـ ـ ـ ـ ــوال ل ـ ـفـ ــواز
المبيلش وعثمان الشمري في
الهجوم.

الركون للدفاع
وم ــن خ ــال ال ـتــدري ـبــات التي
َّ
خاضها «األزرق» ،رك ــز الـمــدرب
حـمــادة على االرتـ ــداد الــدفــاعــي،
إلغــاق المنافذ الهجومية أمام
ال ـم ـن ـت ـخــب األسـ ـت ــرال ــي ،وش ــدد
عـلــى أهـمـيــة الـســرعــة فــي تنفيذ
ال ـه ـج ـمــات ال ـم ــرت ــدة ،والـتـحـلــي
بالقوة فــي األداء أمــام الخصم،
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـل ــك عـ ـن ــاص ــر م ـم ـي ــزة
وسريعة.

ً
المنتخب األول يواجه سنغافورة وديا

جانب من التدريب األخير لـ «األزرق األولمبي» في أوزبكستان

يخوض منتخبنا االول لكرة القدم مواجهة ودية
في السادسة من مساء اليوم مع منتخب سنغافورة
عـلــى مـلـعــب نـ ــادي ال ــوح ــدة ف ــي أبــوظ ـبــي ،وذلـ ــك في
معسكره القائم حاليا هناك ضمن استعدادات األزرق
للتصفيات اآلسيوية المؤهلة لكأس آسيا .2023

وتشهد صفوف األزرق جاهزية كبيرة بما يعني أن
الفرصة متاحة للجهاز الفني بقيادة التشيكي الفيكا
لتجربة جميع الالعبين ،باستثناء طالل الفاضل الذي
عانى إصابة خالل الفترة الماضية.
وي ـع ــول الفـيـكــا عـلــى مــواج ـهــة س ـن ـغــافــورة كثيرا

«المبارزة» هيمنت على ذهب «األلعاب الخليجية»

العربي يتعاقد مع  3العبين
للطائرة و«إحصائي»

الكويت رفعت رصيدها قبل اليوم الختامي إلى  87ميدالية
عززت الكويت صدارتها
ج ــدول ترتيب الميداليات
في دورة األلعاب الرياضية
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة بـعــد
اق ـت ـن ــاص العـ ــب ال ـم ـب ــارزة
عبدالعزيز الشطي ،أمس
األول ،ذهبية فردي فئة
(آيبيه) ليبلغ اإلجمالي
 87ميدالية ،تشمل 32
ذهـ ـبـ ـي ــة ،و 24ف ـض ـيــة،
و 31بـ ـ ــرونـ ـ ــزيـ ـ ــة ،قـبــل
يــوم مــن اختتام ال ــدورة،
أمــس ،إذ أقيمت منافسات
فــي ألـعــاب الـكــاراتـيــه والـمـبــارزة
للفرق بأسلحتها الثالثة (سابر)
و(فلوريه) و(آييبه) والتنس
وكرة اليد.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
الـ ـبـ ـح ــري ــن
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

جانب من منافسات المبارزة

حسام حسن ً يعود لتدريب
المصري خلفا للشعباني
أعلن النادي المصري لكرة القدم تولي حسام حسن
ً
تدريب الفريق خلفا للتونسي معين الشعباني المقال من
منصبه ،على خلفية تراجع نتائج النادي.
ونشر المصري عبر موقعه الرسمي خبر إتمام تعاقده
مــع حـســن لــإشــراف عـلـيــه ،لـلـمــرة الــراب ـعــة فــي مسيرته
كمدرب.
وسبق لحسام حسن أن تولى تدريب المصري ثالث
مرات ،األولى عقب إعالن اعتزاله اللعب في نوفمبر ،2007
ثم لوالية ثانية من  2008إلى  ،2013وثالثة في عام 2015
لفترة أربعة مواسم ،بإجمالي  167مباراة ،حقق خاللها
ً
ً
 77انتصارا ،و 53تعادال ،وخسر في .37
وقاد حسام المصري إلى نصف نهائي كأس االتحاد
اإلفريقي «الكونفدرالية» ،ونهائي كأس مصر ،والكأس
السوبر المحلية ،من دون أن يتمكن من إحراز أي لقب.
وت ــراج ــع أداء ال ـم ـصــري فــي ال ـم ـبــاريــات األخ ـي ــرة في
ال ــدوري هــذا الـمــوســم بـقـيــادة الشعباني ،إذ لــم يحصد
سوى نقطة يتيمة في  8مباريات متتالية ،منذ فوزه على
األهلي بهدف نظيف في  8أبريل الماضي في المرحلة
الثالثة عشرة.
وخاض المصري بعدها  8مباريات فتعادل في واحدة
وخسر في سبع ،ليحصد نقطة واحدة من أصل  24ممكنة.
ويحتل المصري المركز الرابع عشر برصيد  20نقطة
من  21مباراة ،إذ فاز في أربع مقابل  8تعادالت و 9هزائم،
ً
ً
وسجل  24هدفا ،واستقبلت شباكه  30هدفا.
وودع ال ـم ـصــري ك ــأس االت ـح ــاد اإلفــري ـقــي م ــن ال ــدور
ربع النهائي بعد الخسارة أمام نهضة بركان المغربي
باجمالي المباراتين .2-3
(أ ف ب)

المرتبة الثانية برصيد  59ميدالية ،هي
 20ذهبية و 21فضية و 18برونزية ،في
حين احتلت اإلمارات المركز الثالث بعد
أن رفعت رصيدها إلى  46ميدالية (18
ذهبية و 16فضية و 12برونزية) ،بينما
جــاءت قطر فــي المركز الــرابــع برصيد
 49ميدالية ( 14ذهبية و 20فضية و15
برونزية).
وارتـ ـ ـق ـ ــت الـ ـسـ ـع ــودي ــة إل ـ ــى ال ـمــركــز
الخامس بعد أن عززت رصيدها ليبلغ
 59ميدالية ،هي  12ذهبية و 19فضية
و 28ب ــرون ــزي ــة ،وت ــراج ـع ــت ع ـمــان إلــى
المركز الـســادس برصيد  32ميدالية،
هي  12ذهبية و 5فضيات و 15برونزية.
على صعيد النتائج وضمن المبارزة
التي خطف فيها أبطال الكويت األنظار
بقوة مواصلين حضورهم الخارجي
الناجح فــي السنوات األخ ـيــرة ،أضــاف
عبدالعزيز الشطي ميدالية ثالثة من
«المعدن األصـفــر» وكانت ضمن فردي
اآليبيه ،إثر تغلبه على اإلماراتي خليفة
الزرعوني  8-15في المباراة النهائية،
الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ع ـل ــى ص ــال ــة مــركــز
جابر األحمد في اللجنة األولمبية
الكويتية.
وتقاسم السعوديان حسين الطويل
وبـطــل آسـيــا ج ــواد ال ـ ــداوود الميدالية
البرونزية.

للوقوف على جاهزية عناصر الفريق التي سيخوض
ب ـهــا م ـنــاف ـســات آس ـي ــا ،خ ـصــوصــا أن ال ـم ـب ــاراة هي
الوحيدة المتاحة قبل دخول معترك التصفيات.

ً
الشطي متوجا بذهب المبارزة
وبذلك ،نالت الكويت جميع ذهبيات
مسابقات ال ـفــردي ،بعد أن حقق عمار
العماري وعلي عباس المركزين األولين
في السابر والفلوريه على التوالي.
إل ــى ذلـ ــك ،وض ـمــن مـنــافـســات الـيــوم
قبل االخير ،أمس األول ،فازت قطر على
السعودية  ،1-2ضمن مسابقة الفرق.
وتـغـلــب ال ـق ـطــري راشـ ــد نـ ــواف على
ال ـس ـعــودي عـمــار الحقباني  5-7و7-5
و .4-6ورد السعودي سعود الحقباني
بالفوز على القطري موسى شنان 1-6
و-6صفر ،قبل أن تحسم قطر األمور من
خالل لقاء الزوجي بفوز نــواف وشنان
على عمر أحمد وسعود الحقباني 6-7
ـان ،تغلبت البحرين
و .4-6وفــي لقاء ث ـ ٍ
على اإلمارات .1-2
وفاز اإلماراتي عبدالرحمن الجناحي
على البحريني يوسف قائد  4-6و.2-6
وعادل يوسف اشرف للبحرين بتغلبه
على اإلماراتي فهد الجناحي 1-6و.2-6
وحـســم حـســن عـبــدالــرضــا ويــوســف
أشــرف النتيجة للبحرين ،بالفوز على
عبدالرحمن الجناحي وعـمــر أحمدي
 -6صفر و.2 -6

أن ـهــت إدارة ال ـن ــادي العربي
إبرام عدد من الصفقات الجديدة
لدعم صفوف الفريق األول للكرة
ً
الـ ـط ــائ ــرة اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا لـلـمــوســم
الـ ـج ــدي ــد ،إذ اسـ ـتـ ـع ــاد ال ـفــريــق
خ ــدم ــات الع ـبــه ال ـســابــق مـبــارك
ع ـبــدال ـهــادي وت ـعــاقــد م ــع العــب
«ال ـل ـي ـبــرو» عـبــدالـلــه فـ ــارس مــدة
مــوســم واح ــد مــن ن ــادي كاظمة،
كما جدد عقد معد الفريق محمد
قاسم مــدة مــوســم ،وضــم مــدرب
نادي الجهراء السابق التونسي
ص ـ ـ ـبـ ـ ــري ب ـ ـ ــن األزرق ل ـل ـع ـمــل
ً
ً
إحصائيا للفريق األول ومدربا
لفريق الناشئين تحت  17سنة.
وجرت مراسم توقيع العقود،
أمــس األول ،بحضور أمين سر
ال ـنــادي ف ــؤاد الـمــزيــدي والمدير
الفني الجديد للفريق األول راشد
الــرشــود ،ال ــذي يتولى اإلش ــراف
الفني على الفريق األول.
وأ كـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـ ــر ش ـ ـ ــود أن إدارة
األخـ ـض ــر ت ــول ــي ال ـف ــري ــق األول
ً
ً
اهـ ـتـ ـم ــام ــا كـ ـبـ ـي ــرا فـ ــي ال ـف ـت ــرة
ً
ً
الحالية طمعا في العودة مجددا
للمنافسة على جميع األلـقــاب
ً
المحلية ،مضيفا «أمامنا عمل
كبير ،وشاق حتى نعيد ترتيب

راشد الرشود

جميع األوراق مرة أخرى».
ولـفــت ال ــرش ــود إل ــى أن إدارة
ً
الفريق تعكف حاليا على دراسة
عدد من السير الذاتية لمدربين
أجانب للتعاقد مع األفضل منهم
لتولي قيادة سفينة األخضر في
ً
الموسم الجديد خلفا للمدرب
األرجنتيني أنطونيو الذي انتهى
عقده مع النادي بنهاية الموسم
ً
المنقضي ،كما تدرس سيرا ذاتية
لمحترفين للتعاقد م ــع واح ــد
أو اثنين حسب اللوائح الجديد
لالتحاد لدعم صفوف الفريق.

األهلي المصري يرفض التضحية بموسيماني
بعد خسارة اللقب اإلفريقي
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

سـ ـيـ ـط ــرت حـ ــالـ ــة م ـ ــن االس ـ ـت ـ ـي ـ ــاء ع ـلــى
م ـســؤولــي ال ـن ــادي األه ـل ــي ال ـم ـصــري بعد
خ ـ ـسـ ــارة الـ ـف ــري ــق ل ـل ـق ــب دوري األبـ ـط ــال
اإلفريقي لحساب الوداد المغربي بهدفين
دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما،
أ م ــس األول ،عـلــى ملعب محمد الخامس
ف ــي مــديـنــة الـ ــدار الـبـيـضــاء «كــازابــان ـكــا»،
ووجـ ــه مـجـلــس اإلدارة بــرئــاســة مـحـمــود
الخطيب اتـهــامــات واضـحــة إلــى الجنوب
إفريقي بيتسو موسيماني بــأ نــه السبب
ف ــي ت ـلــك ال ـهــزي ـمــة بـسـبــب ق ــرارات ــه الفنية
الـغــريـبــة خ ــال ال ـم ـب ــاراة ،وأب ــرزه ــا قيامه
بتبديل الالعب أحمد عبد القادر رغم أنه
كان الوحيد صاحب الحلول الفردية أمام
الدفاع الودادي الصلب.
وعلمت«الجريدة» أن إدارة النادي األهلي
وب ــاالتـ ـف ــاق م ــع ل ـج ـنــة ال ـت ـخ ـط ـيــط لـقـطــاع
الكرة قررت الجلوس مع موسيماني بعد
عــودة الفريق أمــس ،من المغرب ،من أجل
مناقشته في إجراء تعديالت على تشكيل
الجهاز المعاون من خــال إضافة عنصر
جــديــد لـلـعـمــل ف ــي مـنـصــب ال ـم ــدرب الـعــام
ً
ب ـ ــدال م ــن س ــام ــي ق ـم ـصــان ع ـلــى أن يـعــود
األخير لمنصب الـمــدرب المساعد ،وترى

العبو الوداد يحتفلون باللقب
إدارة الـ ـن ــادي أن مــوسـيـمــانــي وقـمـصــان
يفتقران إلى بعض األمور الفنية المطلوب
توصيلها لالعبين وأصبح فريق األهلي
ب ــا أي إب ـ ــداع ج ـمــالــي داخـ ــل المستطيل
األخضر.
ورفــض النادي األهلي فكرة التضحية
بموسيماني بعد خسارة اللقب اإلفريقي،
ً
عمال بمبدأ أن النادي ال يتعامل مع مدربيه
بــال ـق ـط ـعــة وس ـي ـن ـت ـظــر ال ـم ـج ـل ــس ان ـت ـهــاء

الموسم الكروي الحالي وفي حالة خسارة
لقب الدوري الممتاز سيتم توجيه الشكر له
وسداد قيمة الشرط الجزائي في عقده وهو
ثالثة أشهر بواقع  420ألف دوالر.
ً
وي ـن ــوي األه ـل ــي أي ـض ــا مـطــالـبــة م ــدرب
ال ـف ــري ــق بـ ــإجـ ــراء ت ـع ــدي ــات واسـ ـع ــة عـلــى
التشكيلة األساسية وإراحة بعض الالعبين
وإعادتهم إلــى الدكة واالستعانة بوجوه
ً
أخ ــرى مــن ال ـبــدالء وأي ـضــا االع ـت ـمــاد على

بـعــض الــاعـبـيــن الـشـبــاب بــدايــة مــن لقاء
ايسترن كومباني منتصف يونيو الجاري
ف ــي ب ـطــولــة ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز كـمـحــاولــة
ً
لتصحيح مسار الفريق مبكرا وقبل فوات
األوان وخسارة لقب الدوري للعام الثاني
علي التوالي.

موسيماني مدرب األهلي المصري

ةديرجلا

•
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أوكرانيا الجريحة تحل ضيفة على اسكتلندا اليوم
في الملحق القاري المؤهل لمونديال قطر 2022
يسعى المنتخب األوكراني إلى
تناسي مأساة الغزو الروسي
لبالده ،والتركيز على مواجهة
اسكتلندا اليوم في الملحق
القاري المؤهل لمونديال قطر
.2022

9:45

م

أوكرانيا  xاسكتلندا

PR1

ي ـخ ــوض مـنـتـخــب أوك ــرانـ ـي ــا لـكــرة
القدم أكثر من مباراة نصف نهائية في
الملحق القاري المؤهل لمونديال قطر
 ،2022في خضم الغزو الروسي الذي
تتعرض له البالد.
وأراد المدرب أولكسندر بيتراكوف
االنخراط للدفاع عن بلده ،لكن طلبه
قوبل بالرفض ،إذ اعتبرت السلطات
أن ــه س ـي ـكــون أك ـثــر إف ـ ــادة ف ــي منصب
الـ ـم ــدرب ل ـي ـح ــاول قـ ـي ــادة الـ ـب ــاد إلــى
نهائيات كأس العالم.
و شــرح ليومية ديلو السلوفينية:
«من المهم أن نبقى مركزين» على كرة
ال ـق ــدم ،ون ـح ــاول نـسـيــان ال ـح ــرب مــدة
 90أو  120دقيقة ،وذل ــك خــال إعــداد
«زبـيــرنــا» فــي ب ــردو على بعد  20كلم
شمال العاصمة ليوبليانا.
وت ــاب ــع الـ ـم ــدرب الـ ــذي خ ـلــف ال ـعــام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي الـ ـنـ ـج ــم ال ـ ـسـ ــابـ ــق أنـ ــدريـ ــه
شـ ـيـ ـفـ ـتـ ـشـ ـنـ ـك ــو« :خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـمـ ــاريـ ــن،
ً
ً
يمنع مـنـعــا بــاتــا اسـتـخــدام الـهــواتــف
ال ـم ـح ـم ــول ــة .أقـ ـ ــر بـ ـ ــأن ال ــاع ـب ـي ــن قــد
ي ـتــأثــرون ب ـســرعــة» ألن «أف ـكــارهــم في
مكان آخر ويجب تهدئتهم إذ تتواجد
عائالتهم فــي أوكــرانـيــا وأصــدقــاؤهــم
على الجبهات».
وتلعب أوكــرانـيــا الـيــوم فــي نصف
نهائي ملحق المسار األول في أوروبا
مع مضيفتها اسكتلندا في غالسكو.
ويـ ـت ــأه ــل الـ ـف ــائ ــز لـ ـم ــاق ــاة ويـ ـل ــز فــي

ك ــاردي ــف ع ـلــى ب ـطــاقــة ال ـتــأهــل األح ــد
ا لـمـقـبــل .و يـنـضــم المنتخب المتأهل
عن هذا المسار القاري إلى المجموعة
الـثــانـيــة ف ــي ال ـمــونــديــال م ــع إنـكـلـتــرا،
والواليات المتحدة وإيران.
لـكــن ال ـحــرب سـتـخـ ّـيــم دون أي شك
ع ـلــى هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــاراة .وأكـ ـ ــدت إيــري ـنــا
كوزيوبا ،الصحافية في موقع تريبونا
ال ــري ــاض ــي والـ ـت ــي ت ـغ ـطــي الـمـنـتـخــب
الــوطـنــي ،لــوكــالــة فــرانــس ب ــرس« :هــذه
أهم مباراة في تاريخنا».
وي ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرج ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب
االع ـت ـي ــادي أن ـ ــدري بـيــدنـيــك لـفــرانــس
بــرس« :مجموعة صحافيين صغيرة
لحقت بالمنتخب إلــى سلوفينيا ،ثم
اسـكـتـلـنــدا» .لـكــن بـيــدنـيــك لــن يساعد
الصحافيين هــذه ال ـمــرة ،بــل بقي في
دنيبرو «هــذه المباراة ضد اسكتلندا
تمنح بعض الهواء النقي ،على األقل
حتى اآلن .هذه فرصة للفوز في معركة
أخرى ،مسالمة هذه المرة».
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال الـ ـح ــارس الـمـخـضــرم
ً
أنــدري بياتوف ( 37عــامــا)« :قبل هذه
المباراة ضد اسكتلندا ،يجب أن نطرد
كل األفكار الطفيلية» .وتابع بياتوف،
فــي حديث لموقع االتـحــاد األوكــرانــي
على االنـتــرنــت« :لكننا نـقــرأ األخـبــار،
نتصل بعائالتنا وأصدقائنا ونعرف
الوضع في البالد .لهذا السبب تختلف
ً
ً
األم ــور يــومــا بعد ي ــوم ،أحـيــانــا تكون

العبو المنتخب األوكراني خالل مباراة سابقة
ً
األمور طبيعية وأحيانا نشعر بالقلق
ألن الصواريخ مستمرة بالتحليق».

ذكرى إيجابية ألوكرانيا
على الصعيد الرياضي ،تحتفظ أوكرانيا
بذكرى ممتازة من غالسكو ،حيث سجل
أرت ـي ــم دوب ـف ـيــك ه ــدف ال ـف ــوز ف ــي الثانية
األخـيــرة مــن الــوقــت الـمـمـ ّـدد ضــد السويد
( )1-2في ثمن نهائي كأس أوروبا األخيرة.

ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ال ت ـ ـبـ ــدو اس ـك ـت ـل ـن ــدا
م ـت ـهــاونــة م ــع م ــا يـمـكــن أن يـمـثـلــه فــوز
أوكــران ـيــا فــي ه ــذه ال ـم ـبــاراة .ق ــال ظهير
أي ـ ـس ـ ــر ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي أن ـ ــدي
روبرتسون «لقد منحناهم الوقت الذي
ك ــان ــوا يـحـتــاجــون ال ـي ــه» ف ــي اشـ ــارة الــى
تأجيل المباراة من موعدها األصلي في
آذار/مارس الماضي.
ً
وفيما يبدو تأهل أوكرانيا جميال لو
تحقق ،اال ان «الرمز هو التضامن الذي

اثبتناه» بحسب رئيس االتحاد األوروبي
السلوفيني أ لـكـسـنــدر تشيفيرين «لكن
في أرض الملعب ،يتعين على كل فريق
اللعب .أنا متأكد من ان اسكتلندا ستلعب
دون االخذ بعين االعتبار أي شيء آخر».
وشاركت اسكتلندا  8مــرات في كأس
العالم بين  1954و 1998من دون تخطي
ال ـ ــدور األول ،فـيـمــا ش ــارك ــت أوك ــران ـي ــا،
الجمهورية السوفياتية السابقة ،مرة
يتيمة في  2006وبلغت ربع النهائي.

«اآلزوري» يصطدم بـ«التانغو» بـ«فيناليسيما» أسينسيو :أريد التتويج بلقب مع بالدي
ً
ب ـع ــد قـ ــرابـ ــة  11ش ـ ـهـ ــرا عـلــى
االن ـت ـصــار ال ـق ــاري ال ــذي حققته
عـ ـل ــى اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــز ف ـ ــي م ـع ـق ـل ـه ــم،
تـعــود إيطاليا الـيــوم إلــى ملعب
«وي ـم ـب ـلــي» ف ــي ل ـن ــدن لـمــواجـهــة
لـ ـي ــونـ ـي ــل مـ ـيـ ـس ــي ورف ـ ـ ــاق ـ ـ ــه فــي
ال ـم ـن ـت ـخ ــب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي بـطــل
أم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ،بــاح ـثــة عن
ش ــيء م ــن ال ـم ـع ـنــويــات ف ــي لـقــاء
«الفيناليسيما» بعد فشل التأهل
ل ـن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم لـلـمــرة
ً
الثانية تواليا.
ع ـن ــدم ــا رف ـ ــع رج ـ ـ ــال الـ ـم ــدرب
روبـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــو م ــانـ ـشـ ـيـ ـن ــي ال ـ ـكـ ــأس
األوروبـ ـي ــة فــي  11يــولـيــو 2021
على ملعب «ويمبلي» بالفوز على
البلد المضيف بركالت الترجيح
ب ـعــد ال ـت ـع ــادل  1-1ف ــي الــوقـتـيــن
األص ـ ـ ـلـ ـ ــي واإلض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــي ،اع ـت ـب ــر
الكثيرون أن «أتزوري» نفض عنه
غبار خيبة فشل التأهل لمونديال
روسيا  2018وبدأ حقبة قد تقوده
للفوز باللقب العالمي األول منذ

ً
دام  28عاما من أجل إحــراز لقب
بطولة كبرى ،بتتويجها بكوبا
أم ـي ــرك ــا ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـب ــرازي ــل
الـمـضـيـفــة بـنـتـيـجــة -1ص ـف ــر في
يوليو الماضي.

وداع كيليني

بونوتشي وكيليني نجما إيطاليا
 2006والخامس في تاريخه.
وتــأتــي هــذه المواجهة كجزء
مــن مــذكــرة تفاهم مـتـجــددة بين
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي «ي ــويـ ـف ــا»
ونـ ـظـ ـي ــره األمـ ـي ــرك ــي ال ـج ـنــوبــي

«كونميبول» حتى عام  ،2028التي
ستشهد إقامة نسختين أخريين.
وح ـظ ـي ــت األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن بـحــق
ت ـم ـث ـيــل «ك ــون ـم ـب ـي ــول» ف ــي ه ــذه
ً
ال ـم ـبــاراة بـعــدمــا أن ـهــت ان ـت ـظــارا

م ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،اخـ ـ ـت ـ ــار ق ــائ ــد
ال ـم ـن ـت ـخــب جـ ــورجـ ــو كـيـيـلـيـنــي
ً
مـ ـب ــاراة ال ـي ــوم ك ــي ي ـق ــول وداعـ ــا
ل ـ ـ ــ»أتـ ـ ــزوري» ب ـعــدمــا كـ ــان يـمـنــي
الـنـفــس ب ــأن يـســدل الـسـتــار على
مسيرته الدولية الطويلة نهاية
العام في المونديال القطري.
سـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـم ـ ــواج ـ ـه ـ ــة ض ــد
األرجنتين الــرقــم  117واألخـيــرة
ف ــي م ـس ـيــرتــه ال ــدولـ ـي ــة ،وي ــأت ــي
وداع المنتخب بعد رحيله عن
يــوف ـن ـتــوس ف ــي ن ـهــايــة الـمــوســم
ال ـفــائــت م ــن دون أن يـكـشــف عن
وجهته المستقبلية لكن المرجح
أن تكون الدوري األميركي.

بنزيمة أفضل العب بدوري األبطال

بوغبا ودي ماريا على بعد
خطوة من يوفنتوس

التشكيلة المثالية تشهد غياب صالح ومحرز

أكدت تقارير إخبارية أن نادي يوفنتوس اإليطالي يقترب من
ضم الثنائي الفرنسي بول بوغبا واألرجنتيني أنخل دي ماريا،
بعد انتهاء عقديهما مع مانشستر يونايتد وباريس سان
جرمان على الترتيب.
وذكـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «غ ــازيـ ـت ــا ديـ ـل ــو سـ ـب ــورت»
اإليطالية أن الثنائي بوغبا ودي ماريا أصبحا
على بعد خطوة من «البيانكونيري» ،حيث ينتهي
عقدهما فــي أواخ ــر يونيو مــع يونايتد وســان
جيرمان ،بعدما وافقا على اللعب في إيطاليا.
ً
ً
ورفض بوغبا ( 29عاما) عرضا بقيمة  15مليون
ً
يورو للذهاب إلى باريس ،بحثا عن العودة للمكان
الــذي شهد تألقه في السابق ( ،)2016-2012حيث
ً
ينتظر أن ينضم الدولي الفرنسي مجددا لليوفي
لثالثة أعوام.
بينما سيسعى «السيدة العجوز» لالتفاق مع دي
ً
ماريا ( 34عاما) على عقد يمتد لموسمين بمجرد نهاية
عقده الجاري مع باريس.
وسبق أن احترف دي ماريا في صفوف بنفيكا ،ريال
مدريد ومانشستر يونايتد قبل أن ينتقل لباريس في .2015

بوغبا

حصد الفرنسي كريم بنزيمة
مهاجم ريال مدريد جائزة أفضل
الع ــب فــي بطولة دوري أبطال
أوروبا موسم  22/2021التي توج
بلقبها مــع فريقه على حساب
ليفربول اإلنكليزي.
وساهم بنزيمة بشكل كبير
في تتويج الفريق الملكي باللقب
ال ـ ـ ـ ــ 14ف ــي ت ــاري ـخ ــه بــالـبـطــولــة
ال ـقــاريــة األع ـ ــرق عـلــى مستوى
األنــديــة والخامس في مشواره
منذ انضمامه للنادي األبيض
ف ــي  2009ق ــادم ــا م ــن أوليمبك
ليون.
وتوج بنزيمة ( 34عاما) هدافا
للتشامبيونز ليغ مع ريال مدريد
برصيد  15هدفا.
وكان بنزيمة انضم لمعسكر
منتخب بـ ــاده بـعــد االحـتـفــال

مدفيديف وتسيتسيباس يودعان «روالن غاروس»
ألـ ـح ــق ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي مـ ــاريـ ــن تـشـيـلـيـتــش،
ً
المصنف  23عالميا ،خسارة مذلة بالروسي
دانـيـيــل مدفيديف الـثــانــي فــي ثمن نهائي
ب ـطــولــة روالن غ ـ ــاروس ال ـفــرن ـس ـيــة ،ثــانـيــة
البطوالت األربــع الكبرى ،بفوزه عليه 2-6
و 3-6و 2-6في ساعة و 45دقيقة.
وسيواجه الكرواتي تشيليتش في ثالث

ً
أظهر ماركو أسينسيو حماسا في اليوم األول من عودته إلى قائمة
منتخب إسبانيا بعد تتويجه مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا.
واحتفل الجناح اإلسباني باللقب ،مؤكدا أن «المرء ال يدري» إذا كان
«سيصبح اللقب األخير».
ويرغب أسينسيو في إثبات نفسه أمام لويس إنريكي لكسب مركز
أساسي في مونديال قطر .2022
ً
وأضاف أسينسيو« :نظرا ألن كل شيء يحدث بسرعة كبيرة ،علي
أحيانا التوقف للتفكير فيما أحققه على المستوى المهني .إنه ألمر
رائــع التتويج بــدوري األبطال ثالث مــرات ،عندما أتيت إلى ريال
ً
مدريد لم أكن أتخيل األمر ،إنه شيء مميز جدا أعيشه بطريقة
ً
ّ
نادي الحالي».
مختلفة جدا ،السيما في
وتابع في تصريحاته أثناء توجهه إلى معسكر منتخب
إسـبــانـيــا« :حققت لقب دوري أبـطــال آخــر واستمتعت به
كثيرا ،وال أريد التوقف هنا .أريد تحقيق المزيد ،وأحاول
االستمتاع على أكمل وجه بكل لقب أحققه ،ألن المرء ال
يعرف متى سيكون األخير».
ويـغـيــب أسـيـنـسـيــو ع ــن «ال روخ ـ ــا» مـنــذ نوفمبر
 ،2020لــذا فإنه يعود برغبة إظـهــار إلنريكي أنه
يستحق ثقته.
وأنهى تصريحاته قائال« :أريد التتويج
بـلـقــب مــع الـمـنـتـخــب .حـقـقــت هــذا
م ــع ال ـف ـئــات الـسـنـيــة الـصـغـيــرة،
وهو أمر لن أغيره بأي شيء في
أسينسيو
العالم».

ظهور لــه فــي ربــع النهائي روالن غــاروس
ال ــروس ــي اآلخ ـ ــر أنـ ـ ــدري روب ـل ـي ــف الـســابــع
الــذي بلغ هذا الــدور إثر انسحاب منافسه
اإليطالي يانيك سينر ( )12عقب إصابته
في ركبته اليسرى ،فيما كانت النتيجة 6-1
و 4-6و2-صفر لمصلحة األول.
ول ـ ـ ـحـ ـ ــق م ـ ــدف ـ ـي ـ ــدي ـ ــف ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض

مدفيديف

لخسارته االولــى أمــام تشيليتش في رابع
مواجهة بينهما ،باليوناني ستيفانوس
ً
تسيتسيباس الرابع عالميا ووصيف البطل
الـعــام الماضي ،الــذي خــرج مــن ال ــدور ذاتــه
على يد الدنماركي الشاب هولغر رونه.
ّ
ودون رونــه اسمه في سجالت البطولة
الفرنسية بعدما بــات أول دنماركي يصل
إلى الدور ربع النهائي ،إذ سيالقي كاسبر
رود الثامن ،الذي أصبح بدوره أول نروجي
في التاريخ يبلغ هذا الــدور على المالعب
الترابية الفرنسية.
ً
وتغلب رونه ابن الـ  19ربيعا والمصنف
ً
 40عالميا على تسيتسيباس ،وصيف بطل
ً
ً
العام الماضي والمصنف رابعا عالميا5-7 ،
و 6-3و 3-6و.4-6
ل ــدى ال ـس ـي ــدات ،عــانــت الـبــولـنــديــة إيـغــا
ً
شفيونتيك ،المصنفة أو ل ــى عالميا  ،أ مــام
«الجريحة» الصينية جينغ كينوين وقلبت
تأخرها بمجموعة إلى فوز  )7-5( 7-6و6-
صفر و.2-6
وت ــاب ـع ــت شـفـيــونـتـيــك ب ـن ـجــاح سلسلة
ً
انتصاراتها المتتالية مع  32فوزا لتعادل
ث ــال ــث أف ـض ــل سـلـسـلــة ف ــي الـ ـق ــرن ال ـحــالــي
المسجلة باسم البلجيكية جوستين هينن
ً
قبل  14عاما.

بنزيمة
األحـ ـ ــد م ــع ال ـ ـنـ ــادي وجـمــاهـيــر
سانتياغو برنابيو.
ويـ ـ ـب ـ ــرز م ـ ــن أهـ ـ ـ ـ ــداف ب ـنــزي ـمــة
الـهــاتــريــك الـ ــذي سجله المهاجم
ال ــدول ــي الـفــرنـســي ف ــي إيـ ــاب ثمن

النهائي أمام باريس سان جرمان
والهاتريك الــذي سجله ايضا في
ذهـ ـ ــاب ربـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ف ــي مــرمــى
تشيلسي ،إضــافــة للثنائية التي
سجلها في مرمى مانشستر سيتي

بملعب االتـحــاد ،وهــدفــه مــن ركلة
جزاء في إياب نصف النهائي ليقود
فريقه إلى نهائي باريس.
واخـ ـت ــارت الـلـجـنــة الـفـنـيــة في
«الـ ـي ــويـ ـف ــا» ال ـت ـش ـك ـي ـلــة الـمـثــالـيــة
لـ ــدوري األب ـط ــال بــوجــود بنزيمة
وفينيسيوس فــي خــط الـهـجــوم،
الــى جانب كيليان مبابي مهاجم
«باريس سان جرمان».
وضـ ـم ــت ال ـت ـش ـك ـي ـلــة :ك ــورت ــوا
حـ ـ ــارس ري ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،وأرن ــول ــد
وروديغر وفان دايك وروبرتسون
ودي بروين وفابينو ومودريتش
ومبابي وبنزيمة وفينيسيوس.
وكان من المفاجآت عدم وجود
النجم المصري محمد صالح (نجم
ليفربول) ،الى جانب رياض محرز
(نجم السيتيزنس) ،رغم تألقهما في
المسابقة هذا الموسم.

أخبار منوعة
• أك ــد مـ ــدرب يــوف ـن ـتــوس ،مــاسـيـمـيـلـيــانــو
أليغري ،أن األرجنتيني باولو ديباال «عليه
أن يكون على طبيعته مــرة أخ ــرى» ،بــدال من
محاولة مضاهاة مواطنه ليونيل ميسي.
وقـ ـ ــال أل ـي ـج ــري ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع «»DAZN
«يـنـبـغــي عـلــى بــاولــو أن يـعــود ليصبح على
طـبـيـعـتــه م ــرة أخ ـ ــرى ،لـقــد م ـ ّـر عـلـيــه لحظات
استسلم فيها لـفـكــرة أن ــه ميسي الـجــديــد .ال
يـمـكــن لــاعــب أن يـحــاكــي أو يـفـكــر أن ــه يشبه
العب آخر».
وأكــد أن الالعب األرجنتيني «مــا زال لديه
الكثير ليقدمه ،ألنه يتمتع بمميزات فنية غير
ّ
عادية ،ويلعب بشكل رائع ،لكن عليه أن يعود
للتركيز على مميزاته البدنية والفنية».
• ذكرت تقارير صحافية أن برشلونة مهتم
بالحصول على خــدمــات الفرنسي وســام بن
يدر ،بعد موسم رائع مع موناكو سجل خالله
 32هدفا في جميع المسابقات ،لينضم النادي
الكتالوني إلى كبار الفرق األوروبية الراغبة في
الحصول على خدمات العب إشبيلية السابق.
ويواصل بن يدر تألقه منذ  10مواسم حافظ
خاللها على مـسـتــواه ،ليجذب اهـتـمــام كبار
القارة ،وكان آخرهم برشلونة ،وفقا لما ذكرته
صحيفة آس اإلسبانية امس.

• رب ـط ــت ت ـق ــاري ــر إخ ـب ــاري ــة اسـ ــم الـمـهــاجــم
األوروغوائي المخضرم إدينسون كافاني بنادي
ألميريا ،الصاعد أخيرا لدوري الدرجة األولى
اإلسباني لكرة القدم.
ونـشــر مــوقــع  cazurreando.comأن نــادي
ألميريا وضع اسم المهاجم المخضرم صاحب
الـ ــ 35عــامــا على الـطــاولــة ،بعد أي ــام مــن تأكيد
صعوده رسميا ألضواء الليغا.
• أكدت تقارير إخبارية أن الظهير اإلسباني
هـيـكـتــور بـيـيــريــن سـيــرحــل عــن ص ـفــوف ن ــادي
أرسنال اإلنكليزي هذا الصيف.
وأوضـ ـح ــت صـحـيـفــة م ــارك ــا ال ــري ــاض ـي ــة أن
بييرين ،الــذي نشأ كالعب صاعد في صفوف
ب ــرش ـل ــون ــة ،ي ــرغ ــب ف ــي االسـ ـتـ ـم ــرار ب ـص ـفــوف
ري ــال بـيـتـيــس االس ـبــانــي لـمــوســم آخ ــر م ـعــارا،
حيث سينتهي عـقــده رسميا مــع أرس ـنــال في
صيف  ،2023وذلــك رغم العرض المقدم له من
فيورنتينا اإليطالي.
• وقع االختيار على دييغو مارتينيز لتولي
تدريب فريق إسبانيول ،حسبما علمت «إفي» من
مصادر مطلعة على المفاوضات.
يشار إلى أن مارتينيز 41( ،عاما) ،ال يدرب
حاليا أي فــرق منذ أن قــاد غرناطة فــي موسم
.2021 /2020

رياضة
سلة أخبار
بايرن يسعى لضم لوكاكو
ً
بديال لليفاندوفسكي

أكدت تقارير إخبارية أن
نادي بايرن ميونيخ دخل
في اتصاالت بوكالء أعمال
المهاجم البلجيكي روميلو
لوكاكو لضمه هذا الصيف.
وأوضح موقع «توتو ميركاتو
ً
ويب» أن بايرن يتفاوض حاليا
ً
مع لوكاكو ( 29عاما) للتعاقد
ً
معه قادما من تشيلسي
اإلنكليزي .وسبق للوكاكو
اللعب في صفوف إيفرتون
ومانشستر يونايتد في
إنكلترا إضافة إلى إنتر ميالن
في إيطاليا .وأضاف أنه في
حال إتمام التعاقد قد يسمح
بايرن لمهاجمه البولندي
روبرت ليفاندوفسكي بتحقيق
رغبته في الرحيل عن صفوف
الفريق البافاري هذا الصيف.

ً
سان جرمان يتعاقد نهائيا
مع نونو منديش

أكد باريس سان جرمان بطل
الدوري الفرنسي لكرة القدم
أنه ّ
طبق خيار بند الشراء في
عقد الظهير األيسر البرتغالي
نونو منديش الذي تقدر قيمته
السوقية بنحو  40مليون
يورو ،بعدما لعب في صفوفه
موسما على سبيل االعارة
تكلل بالنجاح .وأفاد النادي
الباريسي في بيان بأن المدافع
ً
البالغ  19عاما والذي بدأ
مسيرته مع سبورتينغ (-2015
ً
« )2021بات مرتبطا مع النادي
ّ
حتى  30يونيو  .»2026وخاض
الالعب الدولي الشاب ( 13مبارة
دولية)  37مباراة بقميص سان
جرمان ،ليستحوذ على اعجاب
ادارته والجماهير بفضل
سرعته على الرواق األيسر.

كورتوا يغادر معسكر
منتخب بلجيكا
يغيب تيبو كورتوا حارس
مرمى ريال مدريد عن
المباريات الدولية مع منتخب
بالده بلجيكا في دوري األمم
األوروبية خالل األجندة
الدولية في يونيو المقبل.
وغادر كورتوا معسكر
المنتخب في الساعات
الماضية بعد إجرائه
فحوصات وأشعة أظهرت
ضرورة حصوله على راحة
بعد شعوره بمتاعب في
الحوض طوال الموسم
حسبما ذكرت صحيفة
(آس) اإلسبانية أمس .ورأى
القائمون على المنتخب
البلجيكي ضرورة منح
فترة أكبر من الراحة قبل
بدء الموسم الجديد سواء
لمصلحة المنتخب أو ريال
ً
مدريد ،خصوصا مع وجود
المونديال .وكان كورتوا
قد قدم موسما رائعا وكان
أحد أهم العبي ريال مدريد
وعنصرا فاعال للغاية في
وصول ريال مدريد إلى نهائي
دوري األبطال والفوز باللقب
بفضل تألقه في المباراة
النهائية أمام ليفربول.

رويس يغيب عن
«المانشافت»
لم يلتحق قائد بوروسيا
دورتموند ماركو رويس
بصفوف المنتخب األلماني
أمس جراء تعرضه لوعكة
صحية ،قبل أربعة أيام من
المباراة المنتظرة أمام إيطاليا
بطلة أوروبا في بولونيا ضمن
الجولة األولى من منافسات
المجموعة الثالثة لدوري
األمم األوروبية لكرة القدم .ولم
يلتحق رويس الذي احتفل
بعيد ميالده الـ  33أمس،
بزمالئه في المقر التدريبي
للمنتخب األلماني في بافاريا
بسبب ظهور «عالمات التهاب»،
بحسب ما أفاد االتحاد
األلماني للعبة في بيان .وأمام
«مانشافت» مهمة صعبة في
المسابقة القارية ،إذ وبعد
مواجهة إيطاليا ،يستقبل
وصيفة بطل أوروبا إنكلترا
في ميونيخ الثالثاء المقبل ،ثم
يلعب بعد  4أيام خارج دياره
أمام المجر ،قبل أن يستضيف
إيطاليا في مونشنغالدباخ في
 14الجاري.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

ً
شكرا للصدفة
الرائعة

حسن العيسى

الحمد والـشـكــر لله على "الـصــدفــة" السعيدة ،الـتــي جعلت
النائب الكريم بدر الحميدي يقرأ مقال "أحد الكتاب" البسطاء،
وهو العبد لله ،الذي انتقد فيه السؤال البرلماني الموجه من
حضرة النائب لوزير الصحة عن صحة تقاضي طبيب مصري
ً
راتبا بحدود  ٦٠٠٠دينار ،وزعمت فيه ما قد يبطن مثل هذا
السؤال من روح متغطرسة "لألنا" المتعالية عند البعض من
أهــل البلد ،ولـمــا قــد يحسب -ربـمــا دون وجــه حــق -أن النائب
الفاضل بــدر الحميدي قد يتوسل مشاعر غوغائية للبعض
من أهل البلد ،الذين وجدوا في الوافدين ضالتهم لفش غلهم
من إحباطات متكررة لــإدارة السياسية ،وأن هؤالء الوافدين
يــزاحـمــون أهــل الـبـلــد فــي رزق ـهــم ،وال أدري م ــاذا سيفعل أهــل
البلد لو أغلقت الكويت حدودها ،وأجلت كل الوافدين – وهم
بشر– من أرضها؟
لم يكن قصدي أن أوجه أي اتهام للنائب بدر الحميدي ،فأنا
أحاول أن أكتب عن الظواهر في األغلب ،وليس عن أشخاص،
وإذا ك ــان الـنــائــب ب ــدر يمثل مـثــل ه ــذه الـظــاهــرة غـيــر السوية
والمخالفة ألبسط مبادئ المساواة في الكرامة اإلنسانية ،فهذه
"صــدفــة" من ســوء حظ النائب أنــه تمثلها في أكثر من موقف
نيابي لهذا المجلس ،مثلما مثلها نواب سابقون قبله.
ً
كان أولى بدال من خطاب اإلنشائيات العامة ،التي سطرها
الـنــائــب الـكــريــم ،بـخـصــوص الطبيب الـمـصــري ،أن يـقــرأ "ولــو
بالصدفة" ما جاء في جريدة "الراي" عن حالة الطبيب المعني،
وتخصصه ال ـنــادر ،وع ــروض دول أخ ــرى عليه ،وع ــدم كفاية
ً
األطباء الكويتيين في الدولة بهذا التخصص الصعب ،بدال من
أن يشحذ قلمه للرد على مقال كاتب بسيط في جريدة "الجريدة".
يصر النائب بدر الحميدي على التمسك برأيه المعيب ،بأنه
ليس من واجب الدولة معالجة المرضى النفسيين من الوافدين،
وأن عالجهم يكلف خزانة الدولة مبالغ كبيرة! إذن ،لماذا فتحت
األبواب لهم بداية ودعتهم للعمل والخدمة بالدولة؟ وإذا مرضوا
ً
ً
جسديا أو نفسيا ،فهل يصح أن نتركهم وشأنهم كأنهم أقنان
يتبعون السيد ا لـمــا لــك والكفيل ا ل ــذي يجب أن يختص دون
غيره بميزات العالج وغيرها؟ ،ومــاذا يعني أن يذكر النائب
بدر الحميدي أن هناك  ١٧٠٠وصفة طبية خالل ثالثة أشهر،
لبشر عددهم بحدود ثالثة ماليين نسمة يخدمون البلد وأهله؟
هنا لماذا لم تفكر بوسائل جدية لتعديل التركيبة السكانية
ً
من دون اإلضرار بنوعية الخدمة التي تقدمها الدولة بدال من
الردح السياسي ضد وافدين أنت وأنا نعلم أنه ال غنى لنا عنهم؟
ً
أخيرا ،محزن أن تتقول ّ
علي ما لم أقله ،فأنا لم أصف الوافدين
المرضى النفسيين بالحشرات ،كما جاء في مقالك ،إنما سخرت
من هؤالء الذين يريدون أن يعاملوا الوافدين كحشرات ،وأنت
أخبر بهم ،فهل أزيد...؟ أليس من األفضل أن نتأمل دواخلنا على
مرآة الحق قبل إصدار األحكام؟!

جهاز إنعاش

عزيزة البسام ...امرأة من زمن العطاء
عندما بلغني خبر وفاة عزيزة البسام،
كان ذلك مدعاة الستدراج شريط ذكريات
يمتد عشرات السنين ،فقد كانت معطاء ة
للناس بال حدود.
ولفت انتباهي في إعــان خبر وفاتها
التركيز على تأسيسها أول مكتبة نسائية
عامة بالكويت ،ورغم أن ذلك إنجاز ُيحسب
ل ـه ــا ،ف ــإن ــه ك ــان نـقـطــة ف ــي ب ـحــر نـشــاطـهــا
وس ـع ـي ـهــا ف ــي أف ـق ـهــا اإلن ـس ــان ــي ال ــواس ــع
بمحيطيه الكويتي والعربي ،منذ أن كانت
مشرفة على شؤون الطالبات بمصر ،إلى
أن دخـلــت العمل الـعــام مــن أوس ــع أبــوابــه،
ً
ف ـلــن ت ـجــد ن ـش ــاطــا ف ـيــه خ ـيــر ل ـل ـن ــاس ،إال
متناه،
وجدت عزيزة حاضرة فيه ،بعطاء ال
ٍ
وإصرار على التفاني واإلنجاز.
عــانــت عــزيــزة الـكـثـيــر مــن المضايقات

أ .د .غانم النجار

واإلن ـ ـكـ ــار م ــن ب ـع ــض الـ ـجـ ـه ــات ،إال أن ـهــا
استمرت بنفس الوتيرة ،ولــم تتوقف بل
زاد عـمـلـهــا ،ع ـبــر جـمـعـيــات ال ـن ـفــع ال ـعــام
ً
وخصوصا رابطة االجتماعيين ،وكانت
ً
ّ
دائما تردد "بالدي وإن جارت علي عزيزة"
لتلتقط الملحوظة لتؤكد أ نـنــي و بــادي
نحمل االسم ذاته.
خــال الغزو العراقي في صيف ،١٩٩٠
ك ــان ــت ك ـع ــادت ـه ــا م ـث ــاب ــرة وم ـت ـح ــرك ــة فــي
التصدي للعدوان بأشكاله المختلفة ،وقد
ً
عملنا معا في تلك الفترة بمهمات متباينة،
رغــم خطورة الموقف ،ولكنها كانت كما
ً
ً
هي أيقونة وطنية ،ورمزا مهما من رموز
هذا الوطن ،وهم كثر ولله الحمد.
ع ـن ــدم ــا ك ـت ـب ــت ت ـج ــرب ـت ـه ــا فـ ــي ال ـغ ــزو
وضمنتها في كتاب ،وكان إضافة صادقة

ُ
لما جرى خالل تلك األيام الصعبة ،سألتها
عن سبب عدم ذكرها العديد من المواقف
ً
الـتــي عايشناها مـعــا أث ـنــاء ال ـغــزو ،فكان
ردهـ ــا ،بــدمــاثـتـهــا ال ـم ـع ـهــودة ،خـشـيــت أن
ُيساء فهمي ،بمحاولتي تعظيم نفسي ،في
حين أن هناك كثيرين قدموا حياتهم ً
فداء
للوطن .هكذا كانت عــزيــزة ،عزيزة نفس،
معطاءة لوطنها ومحيطها بال حدود ،على
مستوى وطنها الصغير ،وعلى مستوى
وطنها العربي ،وعلى المستوى اإلنساني.
ً
يقينا برحيل عزيزة البسام فقد الوطن
أيقونات العطاء دون رياء ،في
أيقونة من
ّ
ُ
زمن كثر فيه األخاذون.
رح ـ ــم الـ ـل ــه الـ ـع ــزي ــزة عـ ــزيـ ــزة ال ـب ـس ــام،
وأس ـك ـن ـهــا فـسـيــح ج ـن ــات ــه ،وألـ ـه ــم أهـلـهــا
ومحبيها ،ونحن منهم ،الصبر والسلوان.

(متى تشكيل الحكومة؟!)

nashmi22@hotmail.com

ك ـ ـ ــم س ـ ــألـ ـ ـن ـ ــا :ال ـ ـ ـ ـ ــدم أي ن ـ ـ ـ ــوع وف ـ ـص ـ ـي ـ ـلـ ــه؟!
َ ْ
حـ ـ ـ ّـل ـ ـ ـلـ ـ ــوا الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــهّ ...
وورون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِع ـ ــل ـ ــلـ ـ ـه ـ ــا
دم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارد ت ـ ـ ـ ـ َّـع ـ ـ ـ ــب أ نـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــاس ا لـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــه
َ َ ْ
ّ
وإل واق ـ ـ ــف ف ـ ــي الـ ـجـ ـس ــد َس ـ ـ َّـب ـ ــب ش ــل ــلـ ـه ــا؟!
ْ
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــه؟ ...إي ع ـ ـ ـ َـر فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا م ـس ـت ـق ـي ـل ــه
َ
ش ـ ـن ـ ـهـ ــو ذنـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال طـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـول عـ ــط ـ ـل ـ ـهـ ــا!
ّ
ول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــش ِچـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــا طـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــي فـ ـتـ ـيـ ـل ــه
ّ
ْ
وبـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ــدت كـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــدواي ـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ َـمـ ـ ــل ـ ـ ـهـ ـ ــا؟!
ّ
دورة ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ــب و ل ـ ـ ــفـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ا لـ ـ ـط ـ ــو يـ ـ ـل ـ ــه
ْ
َ
كـ ـ ـ ـ َّـرهـ ـ ـ ــت  -ك ـ ـ ــل نـ ـ ــفـ ـ ــس ت ـ ـن ـ ـطـ ــر -ف ـ ـ ــي أمـ ـلـ ـه ــا

ّ
مسخن األردن «نباتي»
ومقاطعة الدجاج أثمرت
مع دعوات متتالية على وسائل التواصل لمقاطعة شراء
ّ
الــدجــاج ،نجح أردنـيــون في إجبار محال بيع الــدواجــن على
تخفيض أسعارها التي وصلت إلــى مستويات قياسية لم
يعتدها الشارع األردني ،وذلك بعد انضمام مطاعم شاورما
وأخرى مختصة ببيع طبق "المسخن" ،لكن من دون دجاج.
فـقــد أ عـلــن مطعم أرد ن ــي يشتهر بصناعة طـبــق "المسخن"
ّ
ً
تخليه عن أشهر مكونات الطبق ،وهو الدجاج ،تضامنا مع
حملة المقاطعة.
وأوضـ ــح ع ـمــاد ال ـشــوب ـكــي ،وه ــو صــاحــب مـطـعــم يشتهر
بصناعة المسخن لـ "العربية .نت" أن المطعم قرر االستغناء
ً
عن الدجاج في المسخن ،واالستعانة بدال منه بخبز مسخن
الطابون ،الذي يتكون من الزيت البلدي والبصل والسماق.
وأضــاف أن الهدف هو إيصال رسالة إلــى أصحاب صنع
القرار بضرورة تخفيض أسعار الدجاج ،التي ّ
تمس شرائح
المجتمع كافة.
ويعتبر طبق المسخن من األطباق الشهيرة في فلسطين
ً
ً
واألردن ،ويحمل مــذاقــا طيبا ،يتكون مــن الــدجــاج والبصل
والسماق والخبز وزيت الزيتون البلدي.

ً
مجزرة تالميذ كادت تقع… مزحا

الحميدي يرد على مقال «سؤال في غير مكانه»
أرسل عضو مجلس األمة النائب بدر الحميدي
ً
ردا على مقال الكاتب حسن العيسى المنشور في
"الـجــريــدة" أمــس بعنوان "س ــؤال فــي غير مكانه"،
وفيما يلي نص الرد:
"اليوم وبالصدفة اطلعت على مقال كتبه أحد
ً
الكتاب في صحيفة يومية (الجريدة) تعقيبا على
ً
سؤالي عن طبيب يتقاضى راتبا فوق  6000دينار،
والغريب في هذا الكاتب المحترم أنه أرهق قلمه
ً
وسـطــر ال ـحــروف دفــاعــا عــن ه ــذا الـطـبـيــب ...وزاد
عليه دفاعه عن مرضى الطب النفسي الذين وصل
ً
عددهم إلى  7640معالجا لديهم ملفات وما زالوا
يراجعون.
عزيزي ال تشعر أنك اإلصالحي الوطني الذي
ً
يعرف الصح من الخطأ ...أوال :عندما سألنا عن

ّ
وضاح

الطبيب الـمـعــالــج وتــدخـلـنــا فيما يـتـقــاضــاه من
راتب والمبلغ الكبير والذي أشرت إلى أنه طبيب
متخصص ولــه ق ــدرات فنية عــالـيــة ،دفــاعــك عنه
ليس مـبــدأ وإنـمــا أعتقد هــو فقط مثل مــا قالوا
(خالف تعرف) ،ومن هذا المنطلق سأضع بعض
النقاط :وزارة الصحة وانحيازها لغير الطبيب
الـكــويـتــي وم ـحــاربــة الـطـبـيــب الـكــويـتــي المتميز
ً
فقط ،أشير إلى أن كثيرا من األطباء الكويتيين
المتميزين تمت محاربتهم وهــاجــروا إلــى دول
أخ ــرى تحترم مهنتهم وتـمـيــزهــم ...وب ــدون ذكر
األسماء.
وعندما سلطت الضوء حول موضوع الطبيب
إنما هو كذلك للتنبيه على وزارة الصحة أن تسعى
إل ــى تـشـجـيــع األط ـب ــاء الـكــويـتـيـيــن ف ــي تخصص

ً
األشعة بــدال من خمسة أطباء فقط بالكويت كما
ذكرت.
أم ـ ــا ذك ـ ـ ــرك م ــرض ــى الـ ـط ــب ال ـن ـف ـس ــي وط ـل ـب ـنــا
ترحيلهم إلى بلدانهم وأنا كوني المراقب الشرعي
على أداء الحكومة وحماية المجتمع الكويتي ومن
يقيم على أرضها من هذا المرض وهو ابتالء من
الله ،والله يشفي الجميع وال أعلم السر في هجومك
واستهزائك ،وقد غاب عن بالك أن هذا المرض له
تبعات كثيرة تؤثر على مجتمعنا ،أولها أن الكويت
غير ملزمة بعالج هؤالء والعدد الكبير الذي يتعدى
مرضى مواطنينا ،الله يشفيهم ،ويكلف الدولة
أعباء كبيرة منها كذلك التكلفة المالية الكبيرة
على خزينة الدولة.
ً
ثــان ـيــا :تـكـلـفــة األدوي ـ ــة وع ــدد الــوص ـفــات الـتــي

صرفت خالل ثالث سنوات تتعدى  1700وصفة!!!!!!
ولعلمك إن دواء مــن األدوي ــة الـتــي تـصــرف تصل
ً
قيمته إلى أكثر من خمسين دينارا!!!!
ً
ً
ثالثا :كيف ال أكون غيورا على حماية أبنائنا
وبناتنا من استغالل هــذه األدويــة للمتاجرة في
بيعها وتوزيعها على أطفالنا ،ال سمح الله...
ً
راب ـعــا :أولــى بـهــؤالء المرضى أن يتم عالجهم
ببالدهم وال تتحمل الدولة تبعات مرضهم.
في النهاية ،كنت أتمنى أال تستخدم مصطلح
ال ـح ـش ــرات واسـ ـتـ ـه ــزاءك ع ـلــى ه ـ ــؤالء ال ـمــرضــى،
وأن تسطر قلمك لمن ســرق المال العام والترهل
الحكومي فــي إدارة الـبــاد وغـيــاب رج ــال الــدولــة
وتــدمـيــر الـهــويــة الـكــويـتـيــة والـتــركـيـبــة السكانية
ً
والبنية التحتية ،وشكرا".

ب ـع ــد أس ـ ـبـ ــوع ّع ـل ــى م ـج ــزرة
ت ـك ـســاس ،ال ـتــي نــفــذهــا مــراهــق
فــي مــدرســة ،وأودت بحياة 19
ً
ط ـف ــا ،اعـتـقـلــت سـلـطــات والي ــة
ً
ف ـلــوريــدا صـبـيــا ( 10س ـنــوات)،
بعد العثور على رسالة نصية
كـشـفــت ع ــن اس ـت ـع ــداده لتنفيذ
إطالق نار جماعي.
ون ـش ــرت س ـل ـطــات ف ـلــوريــدا،
أمـ ــس األول ،ل ـق ـط ــات الع ـت ـقــال
الـ ـصـ ـب ــي الـ ـمـ ـتـ ـه ــم ب ــال ـت ـه ــدي ــد
ب ــإط ــاق الـ ـن ــار ع ـلــى مــدرس ـتــه،
ونقلها موقع العربية نت أمس،
ووص ــف الـعـمــدة الـمـحـلــي هــذه
ال ـخ ـطــوة بــأنـهــا م ـج ـ ّـرد مـقـ ّـدمــة
لمجرم مشتبه به.

وأوضح مسؤول أمني محلي
ً
أن "المشتبه بــه أ خـبــر صديقا
ّ
نصية عــن "رزم من
فــي رســالــة
الـنـقــود" و"االس ـت ـعــداد" لتنفيذ
إطالق النار الجماعي.
إلــى ذلــك ،كشفت التحقيقات
أن الـ ـصـ ـب ــي كـ ـت ــب ف ـ ــي ال ـن ــص
"خ ــدع ـ ُـت صــدي ـقــي" ،ف ــي إش ــارة
إلى صورة األموال المزيفة ،التي
أخذها من "غوغل".

وفيات

سهول سيبيريا تختفي
بعد  ٥٠٠عام

خالد فاضل حبيب حسين

 68ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،60002057 :
60091910

ميثا محمد الزايد العنبر

أرملة شحاذه ناصر المشعان الشمري
 73عاما ،شيعت ،ت66488566 ،99517037 :

سعود فرهود مخيلف الدرعة

 63عاما ،شيع ،العارضية ،ق ،3ش ،3م ،42ت66846163 :

سعود محمد سعود المجرن

 60ع ــام ــا ،ش ـيــع ،س ـل ــوى ،ق ،10ش ،9م ،24ت،99946566 :
55559644

مواعيد الصالة

أع ـ ـلـ ــن ال ـم ـك ـت ــب اإلعـ ــامـ ــي
ل ـم ـع ـه ــد الـ ـف ــري ــد ف ـي ـغ ـن ــر ،أن
ارت ـف ــاع درج ـ ــات الـ ـح ــرارة في
القطب الشمالي سيؤدي إلى
اختفاء أكثر من  70في المئة
مــن غــا بــات سيبيريا بحلول
م ـن ـت ـصــف األلـ ـفـ ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة،
ً
مشيرا إلــى أن هــذا سيحصل

حتى فــي حــا لــة تنفيذ جميع
اتفاقيات باريس المناخية.
وق ــال الـتـقــريــر الـمـنـشــور في
مجلة  ،eLifeونقله موقع روسيا
الـ ـي ــوم ،أم ــس األول ،إن عـلـمــاء
المناخ يعتقدون أنــه حتى في
حالة تـجــاوز العتبة المناخية
الـ ـح ــرج ــة  1.5درج ـ ـ ــة م ـئ ــوي ــة،

سـ ـ ـي ـ ــؤدي ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى ان ـ ـقـ ــراض
شبه كامل للشعاب المرجانية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـعـ ـ ــواصـ ـ ــف
واألعــاص ـيــر وغ ــرق الـعــديــد من
ال ـ ـمـ ــدن ن ـت ـي ـجــة ذوبـ ـ ـ ــان جـلـيــد
غرينالند والقطبين الشمالي
والجنوبي وكذلك بسبب عواقب
خطيرة أخرى.

وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـتـ ـق ــري ــر أن ه ــذا
م ــا أظ ـه ــرت ــه ن ـتــائــج ال ـم ـحــاكــاة
ال ـك ـم ـب ـيــوتــريــة ل ـم ـن ــاخ األرض
وق ـي ــاس ــات األقـ ـم ــار الـصـنــاعـيــة
ومـ ـحـ ـط ــات األرصـ ـ ـ ـ ــاد ال ـج ــوي ــة
وعوامات المحيطات.
وأشـ ــار إل ــى أن أزم ــة الـمـنــاخ
ح ــادة بشكل خــاص فــي القطب
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الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
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خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

اإلعالنات:

ال ـش ـمــالــي ،إذ ارت ـف ـعــت درج ــات
ً
الحرارة خالل  50عاما الماضية
درجـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرارة أكـ ـ ـث ـ ــر مــن
درجتين مئويتين ،وهــذا األمر
يـ ـتـ ـس ــارع ع ـل ــى ك ــوك ــب األرض
بكامله.

الطقس والبحر

الفجر

03:16

العظمى 42

الشروق

04:49

الصغرى 28

الظهر

11:46

ً
أعلى مد  02:10صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

ً
 12:01ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:43

ً
أدنى جزر  06:59صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:13

 08:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
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