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ديب ًينتصر على هيرد
قضائيا
ص 10

إيران تتخوف من مصير السوفيات
َّ

الثانية

تقرير سري تسلمه خامنئي يتوقع السقوط الداخلي عبر انهيار اقتصادي وينصح بإنهاء العداء ألميركا
مسؤولون ُي ِّ
هربون عائالتهم وأموالهم
يحذر من تقسيم البالد ويوصي بتفكيك مافيا
«االلتفاف على العقوبات» واعتقال كبار المنتفعين إلى الخارج ...وشراء الجنسيات يزدهر

●

طهران  -فرزاد قاسمي

ّ
إن ــذار مقلق تـلــقــاه الـمــرشــد األع ـلــى اإلي ــران ــي علي
ً
خامنئي ،عبر تقرير يتضمن تحذيرا من أن اقتصاد
الدولة سائر في اتجاه انهيار محقق ،إذا لم تتمكن
البالد من تحسين عالقاتها مع الواليات المتحدة.
ّ
الـتـقــريــر ،ال ــذي تـســلـمــه خــامـنـئــي ،م ـســاء الـثــاثــاء
الـمــاضــي ،حسبما علمت «ال ـجــريــدة» ،وال ــذي أعــدتــه
الـلـجـنــة االق ـت ـصــاديــة ف ــي مـكـتـبــه وب ـهــا ب ـعــض كـبــار
مستشاريه ،يؤكد أن إيران تواجه سيناريو يشبه ما
واجهه االتحاد السوفياتي المنحل ،يرجح أن يؤدي
إلى التقسيم ،وأن الضربة ستكون من الداخل ال من
ال ـخــارج ،وبــالـتــالــي فــإن استراتيجية التعويل على
روسيا أو الصين في مواجهة الغرب ،والتي أعلنها
خامنئي نفسه ،سياسة غير منطقية ،وال تحل أزمة
البالد ،بل تضاعفها.
وكشف مصدر رفيع المستوى بمكتب خامنئي ،أن
التقرير ،الذي جاء بعنوان «مستقبل الوضع 02

«الخارجية» تواصل
جهودها لرفع أسماء
المواطنين المدرجين
بقوائم اإلرهاب الدولية

 %50من أموال دعم «الوكالء» اإلقليميين
تختفي ...والدوالر إلى  50ألف تومان

اعتقال قراصنة إيرانيين حاولوا سرقة «النج» كويتي

سفير إيطاليا :موقفنا
والكويت واحد حيال
األزمات الدولية

أبرز أعضاء اللجنة االقتصادية
في مكتب المرشد األعلى

الثانية

• محمد جــواد إيــروانــي ،رئيس اللجنة ،وقد
شغل منصب وزير االقتصاد عندما كان خامنئي
ً
رئيسا للجمهورية.
ً
• م ـح ـمــد ش ــريـ ـعـ ـتـ ـم ــداري ،وكـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ــرا فــي
حكومات أحمدي نجاد وروحاني.
• عـلــي آق ــا م ـح ـمــدي ،شـغــل منصب 02

طراد القراصنة اإليرانيين خالل مطاردته من خفر السواحل الكويتي أمس

٠٤

«أوبك ً »+تقرر زيادة اإلنتاج  648ألف
برميل يوميا في يوليو وأغسطس
السعد :ثقة مساهمي
تراجع صريح لمؤشرات
«الصناعات» وراء تغطية البورصة ...والسيولة
زيادة رأس المال
نحو  70مليون دينار
09

«تبرعات رمضان» تجاوزت
 53مليون دينار
●

جورج عاطف

ً
ت ـ ــأك ـ ـي ـ ــدا ل ـ ـمـ ــا انـ ـ ـ ـف ـ ـ ــردت بــه
«الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ح ـ ـ ـ ــول ح ـص ـي ـل ــة
تـ ـب ــرع ــات رم ـ ـضـ ــان الـ ـم ــاض ــي،
كـشــف مــد يــر إدارة الجمعيات
الـ ـخـ ـي ــري ــة وال ـ ـم ـ ـبـ ــرات ب ـ ـ ــوزارة
الشؤون االجتماعية عبدالعزيز
العجمي ،أن حصيلة المشروع
التاسع عشر لجمع التبرعات
الـخـيــريــة ت ـج ــاوزت  53مليون
دينار ،وهي أقل بمليوني دينار
عن «رمضان  »2021التي بلغت
ً
 55.258مليونا.
وصـ ــرح الـعـجـمــي ،ب ــأن هــذه
المبالغ المحصلة تعكس مدى

واشنطن :نقدر دور السعودية ومساهمات الكويت واإلمارات والعراق
فــي خ ـطــو ٍة قــد ت ــؤدي إل ــى تـهــدئــة أس ـعــار النفط
المرتفعة والحد من التضخم ،قررت «أوبك  »+زيادة
ً
اإلنتاج  648ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس
المقبلين.
ً
وتـعـلـيـقــا ع ـلــى ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،قــالــت ال ــوالي ــات
المتحدة ،في بيان ،أمس ،إنها تقدر دور السعودية
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق الـ ـت ــواف ــق داخ ـ ـ ــل «أوبـ ـ ـ ــك  ،»+مـثـمـنــة
المساهمات اإليجابية لكل من اإلم ــارات والكويت
والعراق.

08

انطالق احتفاالت اليوبيل البالتيني للملكة إليزابيث

سجلت الرقم األعلى منذ بداية الصيف الحالي
● سيدالقصاص
ً
ً
ً
شهد مؤشر األحمال الكهربائية ارتفاعا كبيرا أمس ،مقتربا
من حاجز الـ  14ألف ميغاواط ببلوغه  ،13981وهو الرقم األعلى
ً
منذ أن بدأت موجة الحر التي تشهدها البالد حاليا ووصلت إلى
ً
 45درجة مئوية ،وفقا إلدارة األرصاد الجوية.
وتتوقع وزارة الكهرباء أن يواصل المؤشر صعوده مع ارتفاع
درجات الحرارة خالل األسابيع المقبلة التي تشهد فترة الذروة.
وفــي السياق ،أكــد وكيل ال ــوزارة بالتكليف خليفة الفريج أن
قطاع محطات القوى تمكن من صيانة  96في المئة من إجمالي
وحدات توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة صيانتها وتبلغ 76
ً
ً
وحــدة ،مضيفا أن القطاع تمكن أيضا من صيانة  95في المئة
من مقطرات إنتاج المياه من إجمالي وحــدات اإلنـتــاج البالغة
 59وحدة.
٠٣

وقال مصدران من «أوبك  ،»+إن المجموعة تعكف
على التوصل التفاق لتعويض انخفاض إنتاج النفط
ً
الــروســي ،الــذي تراجع بنحو مليون برميل يوميا
في األشهر األخيرة ،نتيجة العقوبات الغربية على
موسكو بعد غزوها أوكرانيا.
وذكــر أحد المصدرين ،وهو مطلع على الموقف
الروسي ،أن موسكو قد توافق على تعويض منتجين
آخرين النخفاض إنتاجها ،لكن ليس بالضرورة أن
ً
ً
يكون تعويضا كامال.
(رويترز) ٠٨

لبنان :استشارات حكومية
بحسابات «رئاسية»
●

ثقة المتبرعين بالعمل الخيري
ال ـك ــويـ ـت ــي وم ــؤسـ ـس ــات ــه ال ـت ــي
باتت عالمة بــارزة في ساحات
ً
الـ ـعـ ـط ــاء والـ ـ ـب ـ ــذل ،م ـض ـي ـف ــا أن
الـ ــوزارة عـمــدت ،بالتنسيق مع
الـجـهــات المعنية ،إل ــى مراقبة
تلك التبرعات؛ لضمان إيصالها
إلــى مصارفها المستحقة عبر
القنوات الرسمية.
٠٣

أحمال الكهرباء تالمس 14
ألف ميغاواط

الثانية

«الملكة إليزابيث تتوسط األمير تشارلز ودوقة كورنويل واألمير ويليام ودوقة كامبريدج وعائلتهما أمس
على شرفة قصر باكينغهام (رويترز)
13

بيروت  -منير الربيع

تتركز األنظار في لبنان على تسمية شخصية
جديدة لرئاسة الحكومة ،في استحقاق هو األهم
بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه.
وإذ ينتظر رئيس الجمهورية ميشال عون
تشكيل الكتل النيابية للدعوة إلى االستشارات
الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة ،يشهد
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـق ـبــل ان ـت ـخ ــاب ل ـج ــان الـمـجـلــس
النيابي.
ووفق مصادر سياسية متابعة فإن اتصاالت
تـ ـج ــري ب ـي ــن «الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» والـ ـح ــزب
«التقدمي االشتراكي» ونواب الثورة والتغيير
وال ـم ـس ـت ـق ـل ـيــن لـتـنـسـيــق ال ـج ـه ــود ف ــي هــذيــن
االسـتـحـقــاقـيــن؛ ل ـعــدم ت ـك ــرار األخ ـط ــاء وس ــوء
الـتـنـسـيــق ال ـ ــذي ح ـصــل ف ــي جـلـســة األس ـب ــوع
ـي ،عـنــدمــا تمكن ح ــزب ال ـلــه مــن فــرض
ال ـمــاضـ ّ
ً
أكثرية هشة من  65صوتا.
02

ً
السعودية تستقبل غدا أول وفود الحجاج

السفير األسترالي لـ ةديرجلا:.
حكومتنا الجديدة تمثل
أستراليا حديثة ومنفتحة

رؤى عالمية

لماذا ُيهدد كيم جونغ
أون بشن حرب استباقية؟

٠٧
دوليات

خطة دولية لفتح ممر
لتصدير الحبوب واألغذية
من أوكرانيا

١٣

رياضة

• «بطاقة ّ
ذكية» لضيوف الرحمن… ورفع عددهم إلى مليون
• سفير المملكة :تأشيرة الحج والعمرة ستكون «أونالين»
●

ربيع كالس

ً
ت ـس ـت ـق ـبــل الـ ـسـ ـع ــودي ــة غ ـ ـ ــدا أول وفـ ــود
ضيوف الرحمن ،مع استكمال استعداداتها
الستقبال مليون حاج هذا العام ،في حين
أطلقت خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة
من خارج المملكة.
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـحــج وال ـع ـم ــرة ال ـس ـعــودي

تــوفـيــق الــربـيـعــة ،أم ــس ،إن «االس ـت ـعــدادات
اكتملت الستيعاب مليون حاج خالل هذا
ً
العام ،ونعمل على ضمان صحتهم» ،مبينا
أن «التقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم
المناسك بشكل مثالي ،وبطاقة الحج الذكية
سيجري تطبيقها هذا العام».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ــربـ ـيـ ـع ــة ،أن «رؤيـ ـ ـ ـ ــة 2030
تـسـتـهــدف تـسـهـيــل اس ـت ـق ـبــال الـمـعـتـمــريــن

ب ــأع ــداد أك ـبــر ،وأطـلـقـنــا خــدمــة إلـكـتــرونـيــة
ً
للتقديم على العمرة بعيدا عن الحمالت»،
ً
موضحا أن «تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر
خالل  24ساعة اآلن».
بــدوره ،أكــد الرئيس التنفيذي للشؤون
الحكومية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
فؤاد نور ،أن «أولى رحالت ضيوف الرحمن
ً
تصل صباح غد وتحمل  280راكبا 02

لقاء حاسم لـ «األولمبي»
أمام األردن غدًا
آسيا»
في «كأس ١٤

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يهنئ إيطاليا بالعيد الوطني
بعث سمو أمير البالد الشيخ
ن ـ ــواف األح ـم ــد ب ـبــرق ـيــة تهنئة
إلى الرئيس اإليطالي سيرجيو
مـ ــاتـ ــاريـ ــا ،ع ـب ــر ف ـي ـه ــا س ـمــوه
ع ــن خــالــص تـهــانـيــه بمناسبة
ً
العيد الوطني لـبــاده ،متمنيا
ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـح ــة وال ـعــاف ـيــة
وللجمهورية اإليطالية وشعبها
الصديق كل التقدم واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األح ـمــد ،وسمو
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد رئـيــس
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.
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«الخارجية» تواصل جهودها لرفع أسماء
المواطنين من قوائم اإلرهاب الدولية
واصلت وزارة الخارجية جهودها لرفع أسماء
المواطنين الكويتيين المدرجين بقوائم مجلس
األمن المعنية بمكافحة اإلرهاب.
وفي هذا اإلطار التقى مساعد وزير الخارجية
لشؤون التنمية والتعاون الــدولــي رئيس لجنة
تنفيذ قرارات مجلس األمن تحت الفصل السابع
مــن مـيـثــاق األم ــم الـمـتـحــدة ،المتعلقة بمكافحة
اإلرهاب ،السفير حمد المشعان ،كبير مستشاري
الشؤون السياسية الخاصة بالبعثة األميركية
لــدى األم ــم المتحدة جيفري ديلورينتس أمس
األول في نيويورك.
وقال المشعان ،في تصريح لـ «كونا» ،إنه بحث
مع ديلورينتس «ملفات المواطنين الكويتيين
المدرجين على قائمة العقوبات» ،كما بين «دعم
وض ـمــان دول ــة الـكــويــت لـهــذه الـطـلـبــات المقدمة
من أصحاب الشأن» ،مضيفا أن اللقاء كان وديا
ومثمرا ،وتمت اإلشــادة بالعالقة المتميزة التي

تجمع البلدين.
يذكر أن السفير المشعان يترأس لجنة إعادة
تأهيل األسماء المدرجة على قوائم مجلس األمن
المعنية بمكافحة اإلره ــاب ،والمنبثقة من لجنة
تنفيذ قرارات مجلس األمن تحت الفصل السابع من
ميثاق األمم المتحدة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب.
وتضم اللجنة فــي عضويتها وزارة الداخلية
(جهاز أمن الدولة) ووزارة الصحة (الطب النفسي)
وجامعة الكويت (كلية الشريعة) ووزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية والنيابة العامة.
وأخضعت اللجنة المدرجين المنضمين لهذا
البرنامج ،وهم خمسة أشخاص ،لبرنامج تأهيلي
مكثف لمدة عام كامل ،يتضمن جوانب عدة ،ومن
ش ــأن ه ــذا الـبــرنــامــج ،ال ــذي عملت عليه الـكــويــت،
أن يقوي موقف المدرجين ،ويدعم طلبهم بإزالة
أسمائهم من قوائم العقوبات الدولية.

السفير المشعان خالل لقائه المسؤول األميركي

بالدوتشي :موقفنا والكويت واحد حيال األزمات السفير السعودي :تأشيرة الحج
وثمن دعم الكويت خالل «كورونا» والعمرة «أونالين»
السفير اإليطالي احتفل بالعيد الوطني لبالده ّ
●
●
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وصــف السفير اإليطالي لــدى البالد
كارلو بالدوتشي المشاورات السياسية
بين بالده والكويت بالناجحة ،مشيدا
ب ـقــوة وم ـتــانــة ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بين
البلدين ،وأوضح أن العالقات الشعبية
الفريدة والمميزة هي المصدر الحقيقي
وال ـم ـل ـم ــوس لـجـمـيــع أشـ ـك ــال ال ـت ـعــاون
القوية بين البلدين.
جــاء ذلــك خــال احـتـفــال بالدوتشي،
مساء أمس األول ،بالعيد الوطني الـ76
ل ـبــاده ،فــي حـفــل كبير ش ــارك بــه نائب
وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري،
وحـ ـض ــره ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن
والسفراء المعتمدين في الكويت ،وذلك
للمرة األولى منذ عامين بسبب جائحة
كورونا.
وقال السفير اإليطالي« :نتشارك مع
أصدقائنا الكويتيين المواقف نفسها في
التعامل مع التهديدات واألزمات الدولية
من خالل الحوار والتسامح ،وفي العديد
من المناسبات لدينا تحليالت ومواقف
مماثلة ،مما ينتج عنه تفاهم متبادل
وتعزيز عالقاتنا الثنائية الممتازة يوما
بعد يوم».
وت ــاب ــع« :أريـ ــد فـقــط أن أش ـيــر إل ــى أن

الكويت ،حتى في اآلونة األخيرة ،أشارت
بقوة إلى موقفها مع إيطاليا واالتحاد
األوروبي وغالبية المجتمع الدولي ضد
العمل العدواني الغاشم على السيادة
األوكرانية ،وهذا يعني الكثير ،وكان حقا
موضع تقدير كبير ،فجميعنا نواصل
الــوقــوف معا من أجــل احـتــرام القوانين
الدولية ومبادئ ميثاق األمم المتحدة».
وأردف« :اس ـم ـحــوا لــي أن أذك ــر أحــد
أكـبــر الـتـحــديــات الـتــي ك ــان عـلــى العالم
أن يتعامل معها منذ عامين ،وإيطاليا
تـ ـض ــررت ب ـش ــدة م ــن جــائ ـحــة ك ــورون ــا.
وفي هذا الصدد ،ال يسعني إال أن أشكر
الـ ـك ــوي ــت م ـ ــرة أخـ ـ ــرى ع ـل ــى تـضــامـنـهــا
ومساعدتها الفورية ،وأثمن ما قدمته
من تضامن ومساعدات إنسانية حول
العالم ،وخصوصا إليطاليا ،خالل بداية
فترة المأساة التي مر بها بلدي بسبب
كثرة ضحايا الوباء».
وأضـ ـ ـ ــاف ب ــال ــدوتـ ـش ــي« :عـ ــامـ ــان بــا
اح ـت ـفــال بـعـيــدنــا الــوط ـنــي ،كــانــت فـتــرة
حزينة جدا بسبب الوباء العالمي .في
بـلــدي كـنــا مــن بـيــن أوائـ ــل مــن تـضــرروا
ب ـشــدة ،و ه ــذه مناسبة مهمة بالنسبة
لي ألشهد كيف ساعدتنا الكويت ،البلد
الحليف والقوي إليطاليا ،على مقاومة
الـمــوجــة األول ــى مــن الــوبــاء ،وأيـضــا من

غيلبرت لـ ةديرجلا :.سعداء بتوزير
مسلمين في أستراليا
●
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عـبــر الـسـفـيــر األس ـتــرالــي لــدى
ال ـ ـبـ ــاد ج ــون ــاث ــن غ ـي ـل ـب ــرت عــن
سـ ـع ــادت ــه ل ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـجــديــدة فــي ب ــاده ،وال ـتــي أدت
أمــس األول اليمين الــدسـتــوريــة،
م ـض ـي ـفــا« :إنـ ـن ــي مـ ـس ــرور بـ ــأداء
ال ـح ـكــومــة األس ـتــرال ـيــة الـجــديــدة
ال ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــن ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة ،ع ـق ــب
االنتخابات الفدرالية التي تمت
في  21مايو  ،2022بقيادة رئيس
الوزراء الجديد ،أنتوني ألبانيز».
وق ــال غـيـلـبــرت ،فــي ح ــوار مع
«الجريدة»« ،تتمتع هذه الحكومة
بـتـنــوع ثـقــافــي واج ـت ـمــاعــي غير
مسبوق ،حيث يتضمن التشكيل
الحكومي  10نساء ،منهن امــرأة
م ــن ف ـئ ــة ال ـس ـك ــان األس ـتــرال ـي ـيــن

األصـلـيـيــن ،وهــي تشغل منصب
وزيرة شؤون السكان األصليين،
ووزيرين مسلمين أيضا» ،معتبرا
أنـ ـه ــا «ت ـش ـك ـي ـل ــة وزاريـ ـ ـ ـ ــة تـمـثــل
أستراليا حديثة متعددة الثقافات
شاملة ومنفتحة».
وأضاف« :يسعدني على وجه
ا ل ـخ ـص ــوص أن أرى مــوا ط ـن ـيــن
من المجتمع المسلم الكبير في
أسـتــرالـيــا ،والــذيــن يبلغ عــددهــم
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن نـ ـص ــف مـ ـلـ ـي ــون ،يـتــم
تمثيلهم بشكل متزايد في الحياة
السياسية األسترالية ،ويتولون
مناصب وزارية».

إيران تتخوف من مصير...
االقتصادي للبالد مع السياسات االقتصادية الجديدة للحكومة»،
الح ــظ أن حـكــومــة الــرئـيــس إبــراه ـيــم رئـيـســي تتخبط فــي المجال
االقتصادي ،وليس لديها سياسة واضحة للمشاكل االقتصادية
ً
التي تعانيها البالد ،وأنها تحاول سد بعض الثغرات فقط ،فضال
عن عجزها عن تحقيق الحد األدنــى من أي برنامج اقتصادي أو
إصالحي بسبب الفساد المستشري بالنظام اإلداري.
وأض ــاف المصدر أن التقرير الـســري أوضــح أن الحكومة ليس
ً
لديها فريق اقتصادي منسجم وخطة ،فضال عن أن أقطابها يعملون
بطريقة انفرادية ،مما يؤدي في معظم األحيان إلى تداخل وتضارب
وتناقض بين القرارات الحكومية.
وأكــد أن إحــدى أكبر مشاكل االقتصاد اإليــرانــي ،هي العقوبات
األميركية ،وهذه مشكلة لها تأثير مزدوج؛ األول يتمثل في العقوبات
ً
ً
نفسها التي تحد من قــدرات إيــران ،واآلخــر هو أن عــددا كبيرا من
المتنفذين السياسيين واالقتصاديين والعسكريين باتوا يستفيدون
بشكل كبير من هذه العقوبات ،كما أن نظام االلتفاف على العقوبات
تسبب في خلق مافيات ضخمة مرتبطة بشخصيات سياسية أو
عسكرية أو حتى دينية باتت تسيطر على مجمل االقتصاد.
وذكر أن التقرير أوصى بأن أي حل حقيقي يجب أن يبدأ من قرار
حاسم باعتقال ومصادرة أموال جميع المنتفعين من العقوبات مع
عائالتهم وعدد كبير من المرتبطين بهم بشكل فجائي؛ ألن المافيات
االقتصادية باتت تشبه االخطبوط ،وقطع يد واحدة لها لن يؤدي
ً
إال إلى نموها مجددا بعد حين.
وأضــاف أن مجموعات من الحرس الـثــوري تحولت إلــى أقطاب
اقتصادية بسبب نظام االلتفاف على العقوبات وتهريب النفط على
ً
ً
أساس إعادة األموال إلى إيران ،لكن جزءا كبيرا من هذه األموال ال
يتحول إلى ممتلكات وأرصدة خاصة في الخارج.
يعود إلى البالد ،بل
ُ
رفقت به الئحة بأسماء عشرات من كبار
ولفت إلى أن التقرير أ ِ
ضباط الـحــرس الـثــوري ،ومـئــات مــن كبار الموظفين الحكوميين،
بعضهم مقرب من المرشد والحكومة ،حصلوا هم وعائالتهم على
جنسيات وهويات أجنبية ،واشتروا عقارات في دول أجنبية ،حتى
أن بعضهم نقلوا عائالتهم خــارج إي ــران بانتظار لحظة االنهيار
االقتصادي الحتمي.
وتابع أنــه ،بحسب الالئحة ،حصل هــؤالء على هويات من كندا
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السفير اإليطالي والظفيري خالل االحتفال
خــال المساعدة المالية لتخطي حالة
الـ ـط ــوارئ .ك ــان ه ــذا مــن ك ــرم السلطات
والحكومة الكويتية ،كما أن كرم العديد
م ــن األف ـ ـ ــراد ال ـكــوي ـت ـي ـيــن دف ـع ـه ــم ،ومــن
تـلـقــاء أنـفـسـهــم ،إل ــى مـســاعــدة إيطاليا
من خالل التبرع بحصص من رواتبهم
لشهر أبريل أو مايو  ،2020وكانت هناك
أيضا العديد من رسائل التضامن في
تلك األشهر».

وأكد« :لن ننسى هذا أبدا ،فاألصدقاء
دائما موجودون في األوقــات الصعبة،
ويقفون ويساندونك ألنهم يعرفون ما
تشعر به ويشاركونه معك ،كان هذا هو
نفس الشعور الذي دفع إيطاليا في عام
 1991إلى المشاركة في تحرير الكويت».

أك ــد سـفـيــر خـ ــادم الـحــرمـيــن
الـشــريـفـيــن ل ــدى ال ـب ــاد األم ـيــر
سـ ـلـ ـط ــان ب ـ ــن سـ ـع ــد أنـ ـ ــه «ب ـع ــد
االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مـ ـ ــن م ـ ــوس ـ ــم الـ ـح ــج
الحالي ،ستكون التأشيرات عبر
الـ»أونالين« ،أو عبر التطبيقات
ال ـخ ــاص ــة م ــن خـ ــال ال ـه ــوات ــف
ً
الذكية» ،مشيرا إلى أن «كل مسلم
أو راغ ــب فــي أداء الـعـمــرة عليه
الدخول على التطبيق المختص
وملء بياناته وبعدها تصدر له
التأشيرة وهــو فــي منزله دون
الحاجة للذهاب إلى السفارة».
وعلى هامش مشاركته ،مساء
أمــس األول ،فــي العيد الوطني
اإليطالي ،قال السفير بن سعد،
إن «المملكة العربية السعودية
على استعداد الستقبال مليون
حـ ــاج  15%م ـن ـهــم م ــن ح ـجــاج
ا لـ ـ ـ ــدا خـ ـ ـ ــل و 85%م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــارج
المملكة ،يتوزعون على جميع
الدول اإلسالمية وفق الحصص
المخصصة لها».
وذك ــر أن «ال ـس ـفــارة ال عالقة
لها بتأشيرات ا لـحــج والعمرة
التي أصبحت تصدر من وزارة

سفير النمسا :عالقاتنا مع الكويت متطورة
وربا :نتطلع إلى تحديد موعد لزيارة الوزير الناصر لبالدنا
●
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أشاد السفير النمساوي لدى البالد ماريان
ورب ــا ب ـقــوة وم ـتــانــة ال ـعــاقــات الـنـمـســاويــة -
الكويتية والتي وصفها بالممتازة والمتطورة
ً
على الصعد كافة نظرا إلى اإلمكانات الهائلة
التي يتمتع بها البلدان.
وفي تصريحات للصحافيين على هامش
حفل االستقبال الذي أقامه لمناسبة زيارة
ممثل المكتب الوطني النمساوي للسياحة
للسياحة في منطقة الشرق األوسط ،روبرت
غــروبــات ـشــر ،ق ــال ورب ـ ــا« :ع ـلــى الـمـسـتــوى
السياسي ،لدينا تعاون جيد على صعيد
المنظمات الــدولـيــة ونـتـبــادل الـمـشــاورات
حـ ــول مـخـتـلــف ال ـم ـل ـفــات وال ـق ـض ــاي ــا على
ال ـســاح ـت ـيــن اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ،وعـلــى
ال ـص ـع ـيــد االق ـت ـص ــادي والـ ـتـ ـج ــاري ،هـنــاك
إمـكــانــات كـبـيــرة لتعزيز ال ـت ـعــاون ،فلدينا

تبادل تجاري مميز ونسعى لرفع معدالته».
وتــابــع« :أمــا على صعيد التبادل الثقافي
فلدينا تــاريــخ مــن الـتـعــاون الـمـشـتــرك ،وكــان
للكويت مشروعات ثقافية في النمسا وكان لنا
عدد من المشروعات هنا قبل جائحة كورونا
ونتمنى ان يتم استئنافها بعد انحسارها
موجتها».
وأشــار إلــى أن بــاده تتمتع بسمعة طيبة
في الكويت كوجهة سياحية مميزة لما تتمتع
بــه مــن إمـكــانــات هــائـلــة وت ـنــوع فــي األنشطة
ً
الـسـيــاحـيــة ،مـعــربــا عــن سـعــادتــه الستئناف
الخطوط الجوية الكويتية و«طيران الجزيرة»
رحالتهما المباشرة إلى النمسا حيث ستبدأ
«الكويتية» رحالتها المباشرة في  ١٢يونيو
الجاري بينما ستبدأ رحــات «الجزيرة» في
 ٢٣الشهر.
ً
وردا على سؤال حول التأشيرة ،قال وربا:
«يستغرق إص ــدار الـتــأشـيــرة للكويتيين من

ً
وأميركا ودول أوروبية وأستراليا وأميركا الالتينية ،وأقلهم شأنا
حصل على هويات تركية مستخدمين قانون استثمار  250ألف دوالر
أميركي في مجال العقارات للحصول عليها.
وأش ــار إلــى أنــه بين عــامــي  2010و 2022بعد فــرض العقوبات
الدولية على إيــران ،تمكن هؤالء من إخــراج نحو ألفي مليار دوالر
األموال الحكومية والخاصة إلى الخارج.
من ّ
ً
وحذر من ارتفاع قياسي للدوالر ليصل قريبا إلى أكثر من  50ألف
تومان إيراني ،بسبب تخبط المصرف المركزي ووزارة االقتصاد في
السياسات االقتصادية والمالية والضغوط الكبيرة التي ُت َ
مارس على
التجار والقطاع الخاص ،وعموم الناس؛ لتغطية العجز الحكومي،
ً
موضحا أن سبب ارتفاع الدوالر ال يعود إلى شح العملة الصعبة،
ً
خصوصا بعد بيع كميات كبيرة من النفط بسعر مرتفع.
وأوضــح أنــه إذا تم الحصول على اتفاق في فيينا واإلف ــراج عن
كل األرصــدة اإليرانية المجمدة والمخبأة خــارج البالد ،فإن إيران
سـتـسـتـطـيــع ال ـح ـصــول ع ـلــى ن ـحــو  200م ـل ـيــار دوالر م ــن أمــوال ـهــا
المحتجزة خ ــارج الـبــاد كحد أقـصــى ،ولـكــن بسبب عــدم إمكانية
مستشر في النظام اإلداري فإنه من
إدارة هذه األموال ووجود فساد
ٍ
المستبعد االستفادة من هذه األموال لحل المشاكل االقتصادية.
ً
ّ
وبين أن التقرير أعطى مثاال بأن حكومة رئيسي حصلت على
ً
نحو  50مليار دوالر نقدا من األموال ،خالل األشهر الثالثة الماضية،
بعد الحرب الروسية  -األوكرانية ،بسبب بيعها النفط الــذي كان
ً
ً
مخزنا على حامالت النفط اإليرانية في المحيطات ،وبدال من أن
ً
تساهم هذه األموال في تحسن االقتصاد فإن الوضع ازداد سوءا.
ولفت المصدر إلى أن أكثر من  %50من األموال التي كانت طهران
ً
قد رصدتها لدعم حلفائها خارج البالد اختفت تماما ،إذ خرجت
بالفعل من الخزينة ولم تصل إلى الحلفاء.

أبرز أعضاء اللجنة االقتصادية...
مساعد قائد «فيلق الـقــدس» للشؤون اإلداري ــة عندما كــان أحمد
ً
وحيدي وزير الداخلية الحالي قائدا لـ «فيلق القدس».
• مهرداد بذرباش ،ويشغل منصب رئيس ديوان المحاسبات.
• نظام الدين الموسوي ،المدير العام السابق لوكالة أنباء فارس.
• محمد مخبر ،نائب رئيس الجمهورية ،ترك اللجنة بعد تسلمه
المنصب.

يومين إلى ثالثة أيام عمل بعد استالمها من
شركة في إف إس».
وع ـم ــا إذا ك ــان ــت ه ـن ــاك زي ـ ــارات مـتـبــادلــة
رفيعة المستوى بين البلدين في القريب قال:
«نتطلع إلى زيــارة وزير الخارجية الشيخ د.
أحمد الناصر إلى النمسا لكن لم يتم تحديد
موعدها إلى اآلن».
وع ـ ـ ــن اه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي ــة
بمشروعات «رؤيــة الكويت التنموية ،»2035
ً
أكد وربا «أهمية هذه الرؤية» ،الفتا إلى متابعة
الشركات النمساوية بشغف نتائجها وتهتم
بمشاريعها وتساهم فيها ولديها تعاون مع
رجال األعمال الكويتيين.
بدوره ،لفت غروبالشر إلى وجود عالقات
قوية تجمع ما بين الكويت والنمسا .وقال إن
بالده تعتبر إحدى أكثر المناطق السياحية
الـمـفـضـلــة لـ ــدى ال ـكــوي ـت ـي ـيــن وم ـع ـظــم الـ ــدول
الخليجية األخرى.

ً
• مسعود ميركاظمي ترك اللجنة أخيرا ليشغل منصب مساعد
رئيس الجمهورية لإلدارة والتخطيط.
• محمد فروزنده بهبهاني • غالمرضا سليماني • مصطفى
سيد هاشمي • شاهين شايان آراني • محمود عسكري آزاد
• عارف نوروزي • كاوه اشتهاردي • حجت الله نيكي ملكي
• محمد رضا فرزين • عباس علي آبادي • محمد سعيدي كيا
• غالمحسين نوذري • برويز فتاح • محمود بهمني • مهدي
غضنفري • جواد شكرخواه • محمد حسن مليحي.

لبنان :استشارات حكومية...
ويمكن فــي حــال حصل اتـفــاق بين هــذه األط ــراف أن تتشكل
أكثرية قادرة على االتيان برئيس جديد للحكومة .أما بخالف
ذلك ،فإن رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي ،الذي
ً
أطلق تصريحات قبل أيــام تظهر أنــه ال يــزال مستعدا للعودة،
ً
يتمتع بحظوظ عالية جدا لترؤس الحكومة الجديدة ،فهو يحظى
ً
ً
بدعم فرنسي أوال ،وموافقة حزب الله ثانيا ،إلى جانب تأييد
رئيس مجلس النواب ّنبيه بري ،والحزب التقدمي االشتراكي
وع ــدد مــن ال ـنــواب الـســنــة ون ــواب مسيحيين ،بــالـتــالــي سينال
أكبر عدد من األصوات السيما في ظل تشتت أصوات «القوات»
ً
والمستقلين ونـ ــواب «الـ ـث ــورة» ،عـلـمــا أن رئـيــس ح ــزب الـقــوات
ً
ً
اللبنانية سمير جعجع أطلق موقفا واضحا حول عدم قبوله
ً
المشاركة فــي أي حكومة يكون حــزب الله طــرفــا فيها ورفضه
االنضمام لحكومة وحدة وطنية.
وال يمكن الحسم حتى اآلن إذا كانت الحكومة الجديدة ستتشكل
ً
سريعا ،وسط معلومات متداولة ،لكن مستبعدة ،حول إمكانية أن
يجدد ميقاتي لحكومته الحالية ،أو أن يتم تكليفه فيقدم التشكيلة
نفسها مع تعديالت لمنح «حصة وزارية» لنواب الثورة.
في المقابل ،هناك من يعتبر أن تكليف ميقاتي قد ال يقود إلى
تشكيل حكومة ،وأن يستمر في تصريف األعمال ،ال سيما التفاوض
مع صندوق النقد الدولي وتسيير األمــور الحياتية والمعيشية
الداهمة ،وهو أمر ال يحبذه ميقاتي نفسه.
ً
في النهاية ،ما سيتحكم أيضا بمسار تشكيل الحكومة هو أن
لبنان دخل في مدار االنتخابات الرئاسية التي ستفرض نفسها
ً
أيضا على أي استحقاق من االستحقاقات.

الـ ـح ــج والـ ـعـ ـم ــرة ف ــي الـمـمـلـكــة
ً
م ـب ــاش ــرة ،م ــؤك ــدا أن»الـ ـسـ ـف ــارة
ت ـل ـصــق ال ـت ــأش ـي ــرة وتـسـلـمـهــا
للمكاتب«.
وفــي شــأن استقبال المملكة
لعدد كبير مــن المعتمرين في
ً
الفترة الماضية ،خصوصا في
األيام األخيرة من شهر رمضان
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،أفـ ـ ـ ــاد ب ــأن»:جـ ـمـ ـي ــع
المسلمين مــن أص ـقــاع األرض
م ـش ـت ــاق ــون ل ـل ــذه ــاب إلـ ــى بـيــت
ً
الـ ـل ــه الـ ـ ـح ـ ــرام خـ ـص ــوص ــا بـعــد
فترة سنتين من مــرور جائحة
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،حـ ـي ــث ك ـ ـ ــان ال ـس ـف ــر
والتنقل غير متاحين«.
وت ــاب ــع أنـ ـ ــه« :بــال ـن ـس ـبــة لـنــا
ك ـ ـس ـ ـعـ ــودي ـ ـيـ ــن ،شـ ـ ـ ــرف ل ـ ـنـ ــا ال
ي ـ ـضـ ــا ه ـ ـيـ ــه شـ ـ ـ ـ ــرف أن ن ـ ـقـ ــوم
ب ـخ ــدم ــة ال ـح ــرم ـي ــن الـشــريـفـيــن
وقــاصــدي ـه ـمــا ،وال ـم ـم ـل ـكــة منذ
المؤسس الملك عبدالعزيز آل
س ـع ــود ح ـتــى وق ـت ـنــا الـحــاضــر
وإلى آخر الزمان ،ستظل تحظى
بـ ـه ــذا ال ـ ـشـ ــرف ل ـخ ــدم ــة ورضـ ــا
الحجاج والمعتمرين«.
وع ـ ــن الـ ـسـ ـم ــاح ب ــاس ـت ـخ ــدام
تأشيرة العمرة للسياحة وزيارة
المدن السعودية األخرى قال بن

سلطان بن سعد

سـعــد»:ال شــك أن الحاصل على
تــأش ـيــرة ال ـع ـمــرة ل ــه ال ـح ــق في
زيـ ــارة جـمـيــع مـنــاطــق المملكة
ك ــذل ــك الـ ــذيـ ــن ل ــدي ـه ــم تــأش ـيــرة
ال ــدخ ــول إلـ ــى ال ـم ـم ـل ـكــة لــديـهــم
ال ـح ــق ف ــي أداء ال ـع ـم ــرة س ــواء
الحاصلون على تأشيرة عمل
أو تأشيرة زيارة».

باالنوستامن :ترحيل 230
ألف طفل أوكراني لروسيا
بـيـنـمــا ج ــدد الـسـفـيــر األوكـ ــرانـ ــي ل ــدى ال ـب ــاد أول ـي ـك ـســانــدر
باالنوستامن ،الشكر للكويت على مساندتها لبالده ،قائال« :ال
ً
المساعدة والدعم غير
أتعب أبدا من شكر الكويت الصديقة على
ّ
المسبوق ألوكرانيا في هذه األوقــات الصعبة ،حذر من الخطر
الذي تواجهه بالده نتيجة الغزو الروسي ،السيما المخاطر التي
تهدد حوالي  7ماليين طفل اضطروا إلى ّ
تحمل أهوال الحرب.
وقال السفير باالنوستامن ،في بيان أمس ،بمناسبة مرور 100
يوم من صمود أوكرانيا في ظل العدوان الروسي ،إن  243طفال
لقوا حتفهم وأصيب  446طفال آخر بجروح جراء الحرب الروسية.
ّ
وكشف عن ترحيل قسري لما ال يقل عن ّ 230ألف طفل أوكراني
إلــى روسيا ،حيث قــام المواطنون الــروس بتبنيهم بشكل غير
قــانــونــي دون اتـبــاع اإلجـ ــراء ات الــازمــة المنصوص عليها في
ً
ً
التشريعات األوكرانية ،وهو ما يعد تهديدا صارخا.
وطالب بالتحقيق في أخطر الجرائم الدولية ضد األطفال التي
يرتكبها كبار المسؤولين والجنود الروس في أراضي أوكرانيا،
ـون روسـيــا ق ــادرة على التهرب مــن أشـ ّـد
مـشــددا على أنــه لــن تـكـ ً
أشكال المسؤولية صرامة.

السعودية تستقبل غدًا أول وفود...

ً
من العاصمة الباكستانية إسالم أباد» ،مشيرا إلى أن «القطاعات
كافة في مجمع صاالت العمرة باشرت االستعداد الستقبال وخدمة
الحجاج وتم إنشاء  20استراحة مكيفة لهم خارج الصاالت».
وفي إطار خطتها التشغيلية لموسم الحج ،خصصت الخطوط
ً
السعودية أسطوال من  14طائرة للحجاج ،ويتوقع أن تنطلق 268
رحلة دولية من وإلى  15محطة حول العالم ،وقالت إنها ستسير
 32رحلة محلية من وإلى  ٦محطات.
وكانت السعودية قررت رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون
شخص ،مــع السماح للقادمين مــن خــارج المملكة أداء المناسك
وفق الحصص المخصصة للدول ،مع األخذ بالتوصيات الصحية.
مــن جهته ،أكــد سفير خ ــادم الحرمين الشريفين لــدى الكويت
األمير سلطان بن سعد أنه بعد االنتهاء من موسم الحج الحالي،
ستكون التأشيرات «أونالين» والتطبيقات الخاصة للهواتف الذكية،
ً
مشيرا إلى أن «كل راغب في أداء العمرة عليه الدخول على التطبيق
المختص وملء بياناته لتصدر له التأشيرة وهو في منزله دون
الحاجة للذهاب إلى السفارة».
وأوض ــح بــن سـعــد فــي تـصــريــح عـلــى هــامــش مـشــاركـتــه ،مساء
أمس األول ،في العيد الوطني االيطالي ،أن «السفارة ال عالقة لها
بتأشيرات الحج والعمرة التي أصبحت تصدر من وزارة الحج
ً
والعمرة في المملكة مباشرة ،مؤكدا أن «السفارة تلصق التأشيرة
وتسلمها للمكاتب».
وذك ــر أن الـمـلـيــون ح ــاج الــذيــن تستقبلهم المملكة ه ــذا الـعــام
يتوزعون بنسبة  %15على حجاج الداخل و %85من خارج المملكة.
وعن السماح باستخدام تأشيرة العمرة للسياحة وزيارة المدن
السعودية األخرى قال»:ال شك أن الحاصل على تأشيرة العمرة له
الحق في زيارة جميع مناطق المملكة ،كذلك الذين لديهم تأشيرة
الدخول إلى المملكة ،لديهم الحق في أداء العمرة سواء للحاصلين
على تأشيرة عمل أو زيارة»( .وكاالت)
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محليات
«الشؤون»« :تبرعات رمضان» تجاوزت  53مليون دينار
العجمي :الحصيلة كبيرة وتعكس ثقة المتبرعين بالعمل الخيري ومؤسساته
جورج عاطف

قال العجمي إن «الشؤون»
ّ
تولت خالل رمضان الماضي
التنسيق مع مختلف الجهات
الحكومية ذات العالقة؛ لرصد
وإزالة مخالفات التبرعات سواء
اإلعالنات غير المرخصة ،أو
أكشاك جمع المالبس البالية
المخالفة.

ً
ت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــدا لـ ـخـ ـب ــر «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة»
ال ـم ـن ـش ــور فـ ــي عـ ــددهـ ــا الـ ـص ــادر
الثالثاء الماضي بعنوان (حصيلة
ت ـب ــرع ــات رمـ ـض ــان ت ـ ـجـ ــاوزت 48
مليون ديـنــار) ،كشف مدير إدارة
الـجـمـعـيــات ال ـخ ـيــريــة وال ـم ـبــرات
ف ــي وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
عبدالعزيز العجمي ،أن إجمالي
حصيلة الـمـشــروع التاسع عشر
لجمع الـتـبــرعــات الـخـيــريــة ،الــذي
ن ـف ــذت ــه ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة خ ـ ــال رم ـض ــان
المنصرم ،تجاوز  53مليون دينار،
(بـتــراجــع ت ـجــاوز مليوني ديـنــار
عن «مشروع رمضان  »2021الذي
ً
بلغت حصيلته  55.258مليونا).

وق ـ ــال ال ـع ـج ـمــي ،ف ــي تـصــريــح
صحافي أم ــس ،إنــه «مـنــذ انتهاء
الشهر الفضيل بــاشــرت ال ــوزارة،
م ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي إدارة ا ل ـج ـم ـع ـي ــات
ال ـخ ـي ــري ــة والـ ـمـ ـب ــرات ،الـتـنـسـيــق
م ـ ــع ج ـم ـي ــع الـ ـجـ ـه ــات ال ـخ ـي ــري ــة
الـمـشــاركــة فــي ال ـم ـشــروع لحصر
حصيلة تبرعات وســائــل الجمع
المرخصة كافة المستخدمة خالل
رمـضــان ،والـتــي زودتـنــا بتقارير
إي ــراداتـ ـه ــا وم ـصــروفــات ـهــا خــال
الـشـهــر الـفـضـيــل ،تــوضــح نوعية
المشروعات المنفذة سواء كانت
ً
داخل الكويت أو خارجها» ،مؤكدا
أن هذا المبلغ الضخم يعكس مدى

أعلنت وزارة الصحة تحديث خطة عمل خدمة
عـ ـي ــادات ال ـم ـســاعــدة ف ــي اإلق ـ ــاع ع ــن الـتــدخـيــن،
وتضمنت الـخـطــة الـمـحــدثــة الـتــوســع فــي مــراكــز
الــرعــايــة الصحية األولـيــة لتصل إلــى  11مركزا،
موزعة على مختلف المناطق الصحية.
وقالت مديرة اإلدارة المركزية للرعاية الصحية
األولية د .دينا الضبيب ،بمناسبة اليوم العالمي
لالمتناع عن التدخين ،إن الخدمة تأتي بالتعاون
بين اإلدارة والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين،
مـضـيـفــة أن قــائ ـمــة ال ـم ــراك ــز ال ـتــي ت ـتــوافــر فيها
الخدمة ،تشمل مراكز عبدالله عبدالهادي الصحي
وعـلــي ثنيان الـغــانــم وعـبــدالــرحـمــن عبدالمغني
فــي منطقة الـعــاصـمــة ،والــراب ـيــة فــي الـفــروانـيــة،

ومــركــزي الرميثية وحــولــي الـغــربــي فــي منطقة
حولي ،والعيون بمنطقة الجهراء ،والظهر وشرق
األحمدي في منطقة األحمدي.
وأفـ ـ ـ ــادت د .ال ـض ـب ـيــب بـ ــأن الـ ـه ــدف م ــن ه ــذه
العيادات ،التي تتولى تقديم الخدمات العالجية
واالستشارية ،هو مساعدة المدخنين بمختلف
أع ـم ــاره ــم وأج ـن ــاس ـه ــم ،وال ــذي ــن لــدي ـهــم الــرغـبــة
واالس ـت ـع ــداد ال ـتــام ل ــإق ــاع ع ــن تـعــاطــي الـتـبــغ،
م ــن خـ ــال ال ـف ـحــص وال ـم ـتــاب ـع ــة وال ـ ـعـ ــاج عـبــر
خطة عالجية ترتكز على أحــدث البروتوكوالت
العالمية ،مبينة أن اإلشراف على العيادات تقوم
بــه نخبة مــن األط ـبــاء الــذيــن اج ـتــازوا البرنامج
الـتــدريـبــي ل ـعــاج إدمـ ــان «الـنـيـكــوتـيــن» مــن قبل
جهات معتمدة عالميا ،بغية مساعدة الراغبين
في اإلقالع عن التدخين.

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت األم ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
للمجلس الـبـلــدي ،االنـتـهــاء من
استعداداتها الستقبال األعضاء
الجدد للفصل التشريعي الثالث
عشر.
وأكــد األمين العام للمجلس
ب ــاإلن ــاب ــة ج ــاس ــم ال ـح ـب ـيــب ،في
تـصــريــح أم ــس ،جــاهــزيــة جميع
قطاعات األمانة ممثلة باألمناء
ال ـم ـســاعــديــن ل ـش ــؤون قـطــاعــات
الـمــالـيــة واإلداريـ ـ ــة والـهـنــدسـيــة
والـفـنـيــة والـجـلـســات وال ـل ـجــان،
الستقبال األعضاء المنتخبين
والمعينين للفصل التشريعي
ال ـثــالــث ع ـشــر ،مــوض ـحــا ان ــه تم
ت ــوف ـي ــر ج ـم ـيــع ال ـس ـب ــل لـتـهـيـئــة
ب ـي ـئ ــة الـ ـعـ ـم ــل ،وتـ ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
ال ـف ـنــي واإلداري ل ـهــم ال ـخــاص

«الكهرباء» :إيصال المياه إلى قطعة «»1
بغرب عبدالله المبارك األسبوع المقبل
الفريج :صيانة  %96من وحدات توليد الطاقة بالمحطات
●

سيدالقصاص

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء
ـار عمل
وال ـم ــاء وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة ،أن ــه جـ ـ ٍ
مقايسة وإيصال المياه إلى قطعة « »1بمدينة
غرب عبدالله المبارك خالل األسبوع المقبل،
مضيفة ،أما بالنسبة إلى قطعة « »2فيجري
حاليا إيصال المياه إلى كل من تقدم بطلب
بهذا الشأن.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» ،إن الــوزارة
ح ــري ـص ــة ع ـل ــى س ــرع ــة ايـ ـص ــال ال ـم ـي ــاه إل ــى
أصـ ـح ــاب ال ـم ـن ــازل ال ــذي ــن ت ـق ــدم ــوا بـطـلـبــات
اإلي ـص ــال بـعــد أن ت ــم غـســل الـشـبـكــة ،حــرصــا
على توفير كل الخدمات إلى األهالي ،مبينة
أن القسائم التي سيتم إيصال المياه إليها
فــي قطعة « »1ستبدأ مــن القسيمة « »1حتى
القسيمة .6161
ودع ــت أص ـحــاب الـقـســائــم فــي تـلــك القطع
مـمــن لــم يـتـقــدمــوا بطلب اي ـصــال الـمـيــاه إلــى
تقديمه عبر موقع الوزارة اإللكتروني وتوفير
المستندات المطلوبة وهــي صــورة البطاقة
المدنية ،وصورة وثيقة الملكية ،وبراءة ذمة

من إدارة خدمات العمالء التابعة للوزارة.
فــي سـيــاق مـتـصــل ،أك ــد وكـيــل «الـكـهــربــاء»
بالتكليف خليفة الفريج ،أن الــوزارة ماضية
في انجاز أعمال صيانة الوحدات الكهربائية
ومقطرات انتاج المياه وفق الجدول الزمني
ال ـ ـخـ ــاص ب ــأعـ ـم ــال ص ـي ــان ــة ت ـل ــك الـ ــوحـ ــدات
والمقطرات.
وقـ ـ ــال الـ ـف ــري ــج ،ف ــي ت ـص ــري ــح« :إن ق ـطــاع
محطات الـقــوى تمكن حتى اآلن مــن صيانة

 96في المئة من اجمالي وحدات توليد الطاقة
الكهربائية المطلوب صيانتها ،والتي يبلغ
عددها  76وحدة كهربائية ،كما تمكن القطاع
مــن صيانة  95فــي المئة مــن مقطرات انتاج
المياه من اجمالي وحدات االنتاج المطلوب
صيانتها والبالغ عددها  59مقطرة».
وأكد حرص الوزارة على تلبية احتياجات
البالد من الكهرباء والـمــاء ،خصوصا خالل
موسم الصيف ،الذي يشهد عادة طلبا متزايدا
على الكهرباء والماء ،وذلك يأتي بالتزامن مع
استعدادات قطاعات الوزارة كافة لهذه الفترة.
وفــي الـسـيــاق ذات ــه ،شهد مــؤشــر األحـمــال
الـكـهــربــائـيــة ارت ـفــاعــا كـبـيــرا خ ــال الـيــومـيــن
الماضيين ،إذ اقترب أمس من حاجز الـ  14ألف
ميغاواط ببلوغه  ،13981وهو الرقم األعلى
منذ أن بدأت موجة الحر التي تشهدها البالد
حاليا ،والتي وصلت إلى  45درجة مئوية وفقا
إلدارة األرصاد الجوية.
وتـتــوقــع «ال ـك ـهــربــاء» ارت ـف ــاع األح ـم ــال مع
ارتفاع درجات حرارة الطقس خالل االسابيع
المقبلة التي تمثل فترة ال ــذروة فــي درجــات
الحرارة ومعدل استهالك الطاقة.

الطامي أول عربي يلقي كلمة
الخريجين في جامعة جورج واشنطن
أعرب عن شكره وتقديره للشعب الكويتي وأهدى نجاحه لألمير
أعرب الخريج سعد الطامي ،الذي كان أول عربي
يلقي كلمة الطلبة الـخــريـجـيــن فــي جــامـعــة جــورج
واشنطن األميركية بدرجة الماجستير في تخصص
منظمات دولية ،عن شكره وتقديره للشعب الكويتي،
على ما لمسه من مشاعر عقب إلقائه كلمة الخريجين
بجامعة جورج واشنطن العريقة.
وقــال الطامي أثناء حفل استقباله ،الــذي حضره
والــده د .فالح الطامي وأعمامه د .سعود ود .سعد
وفهد الطامي ولفيف من األهــل واألصــدقــاء ،إنــه تم
اختياره من قبل إدارة الجامعة إللقاء كلمة الخريجين،
نتيجة تميزه ،والتي حققت انتشارا عربيا واسعا في
مختلف الدول العربية من تونس والكويت والعراق
والـسـعــوديــة وغـيــرهــا مــن ال ــدول العربية الشقيقة،
موضحا أنــه يهدي تفوقه ونجاحه إلــى سمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد.
بـ ــدوره ،ق ــال د .ف ــاح الـطــامــي ،وال ــد الـخــريــج ،إنه
تواجد في الواليات المتحدة لحضور حفل التخرج،
وكان يشعر بالفخر والعزة عند قيام الجهة المنظمة
بالجامعة بذكر اسم الكويت خالل الحفل أكثر من مرة.
من جهته ،أوضح د .سعود الطامي أن سعد تخرج
بدرجة الماجستير في تخصص منظمات دولية من

وذك ـ ــر ال ـع ـج ـم ــي ،أن الـ ـ ـ ــوزارة
تولت خالل شهر رمضان المبارك
الـتـنـسـيــق م ــع مـخـتـلــف الـجـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ذات ال ـع ــاق ــة لــرصــد
وإزالــة مخالفات التبرعات سواء
ُاإلع ــان ــات غـيــر الـمــرخـصــة التي
ن ـ ـشـ ــرت عـ ـب ــر مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،أو أك ـ ـشـ ــاك جـمــع
المالبس البالية المخالفة ،التي
تمت إزالتها بالتنسيق مع بلدية
ً
ال ـكــويــت ،مـبـيـنــا أن ــه تـمــت أيـضــا

عبدالعزيز العجمي

الحبيب :لقاء تعريفي عن اختصاصات المجلس والقوانين والجلسات

الضبيب :تقدم الخدمات العالجية واالستشارية عبر أحدث البروتوكوالت
●

تنسيق حكومي واسع

«أمانة البلدي» :مستعدون الستقبال األعضاء الجدد

«الصحة» :التوسع في عيادات
اإلقالع عن التدخين لتصل إلى 11
عادل سامي

ثقة المتبرعين الكبيرة في العمل
الخيري الكويتي ومؤسساته التي
بــاتــت عــامــة بـ ــارزة ف ــي ســاحــات
العطاء والبذل.
ً
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه «يـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــا ب ـعــد
ي ــوم يــزيــد وع ــي الـمـتـبــرعـيــن من
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن بكيفية
ال ـت ـبــرع وم ـن ــح أم ـ ــوال الـتـبــرعــات
والـ ـص ــدق ــات وال ـ ــزك ـ ــاة ف ـق ــط إل ــى
الجهات المرخصة التي تخضع
إلش ــراف ورقــابــة وزارة الـشــؤون،
ليتسنى عقب ذلــك إيصالها إلى
م ـصــارف ـهــا ال ـح ـقــة ع ـبــر ال ـق ـنــوات
الــرس ـم ـيــة ،لـتـنـفـيــذ ال ـم ـشــروعــات
المرخصة داخل البالد وخارجها

بالتنسيق مع وزارة الخارجية».

إحالة مجموعة ليست بقليلة من
األفراد المجهولين المندسين على
العمل الخيري إلى جهات التحقيق
التخاذ الالزم بحقهم ،لتورطهم في
الجمع المخالف دون الحصول
عـلــى مــوافـقــة مسبقة .وتــابــع أنــه
ً
«تم أيضا رصد مؤسسات تجارية
تتواصل مع المواطنين والمقيمين
ل ـل ـت ـب ــرع بــال ـم ـخــال ـفــة ل ـل ـقــوان ـيــن
والقرارات المنظمة للعمل الخيري،
وت ـمــت مـخــاطـبــة وزارة الـتـجــارة
التخاذ الالزم حيالها ،إضافة إلى
إحــالــة حـســابــات عــدة على موقع
التواصل (إنستغرام) إلــى جهات
االختصاص».

الطامي مع والده لدى وصوله للبالد
جامعة جــورج واشنطن ،وكــان أول طالب عربي في
تاريخ الجامعة العريق يلقي كلمة الخريجين ،مضيفا
يأت من فراغ ،بل نتيجة معرفة إدارة
أن اختياره لم ِ
الجامعة لتفوقه فــي دراسـتــه وتميزه وقــدرتــه على
اإللقاء ،الفتا إلى أنه دخل لجنة مع  5طلبة أميركيين،
وتم اختياره من قبل مسؤولي هذه اللجنة.

«إحياء التراث»
تنظم دورة عن
الحج بعد غد
تـنـظــم جـمـعـيــة إح ـي ــاء ال ـتــراث
اإلس ــام ــي ال ـعــديــد م ــن األنـشـطــة
والبرامج ،بمناسبة قــرب موسم
ال ـحــج ،بـهــدف الـتـعــريــف بكيفية
أداء مـنــاسـكــه .وقــالــت الجمعية،
ف ــي بـ ـي ــان ،أم ـ ــس ،إن فــرع ـهــا في
منطقة العمرية ينظم العديد من
المحاضرات وال ــدورات العلمية
وال ـث ـق ــاف ـي ــة ت ـح ــت شـ ـع ــار «أفـ ــا
ت ـب ـص ــرون» ،مـنـهــا دورة علمية
فــي شــرح «كـتــاب الحج مــن بلوغ
المرام» للشيخ محمد بن صالح
العثيمين ،رحمه الله ،والتي تبدأ
فعالياتها األحد المقبل.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة طـ ـ ــاب
وط ــال ـب ــات ال ـع ـلــم لـلـمـشــاركــة في
فعاليات الــدورات والمحاضرات
والدروس التي تقيمها ،األمر الذي
يعود عليهم بالنفع والفائدة في
دينهم ودنـيــاهــم .جــديــر بالذكر،
أن فرع العمرية التابع للجمعية،
ي ـضــم ال ـعــديــد م ــن ال ـل ـجــان الـتــي
ت ـتــولــى م ـســؤول ـيــة ن ـشــر الـكـلـمــة
الطيبة في المجتمع.

باإلعداد والتحضير الجتماعات
الـلـجــان وح ـضــورهــم وتسجيل
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاض ـ ـ ــره ـ ـ ــم وأرشـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا
وتنظميها.
وقال الحبيب إنه أشرف على
إعـ ــداد ل ـقــاء تـعــريـفــي لــأعـضــاء،
يـ ـ ــوضـ ـ ــح لـ ـ ـه ـ ــم اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات
«الـ ـبـ ـل ــدي» ،وم ـن ـهــا إب ـ ــداء ال ــرأي
بالمخطط الهيكلي العام للدولة،
وتعديل وإقرار اللوائح المتعلقة
بالعمل البلدي ،وتتضمن تنظيم
أعمال البناء والجنائز والنظافة
العامة وإشغاالت الطرق والزراعة
وال ـخ ـيــام وال ـم ـع ــارض الـمــؤقـتــة
والمظالت والمحالت واألسواق
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب م ـنــاق ـشــة
رسـ ــوم مـقــابــل خ ــدم ــات الـبـلــديــة
أو االنـتـفــاع بـمــرافــق الـبـلــديــة أو

جاسم الحبيب
تعديلها أو إلغائها ،ومناقشة
مشروع الميزانية البلدية للسنة
الـ ـج ــدي ــدة ،إلـ ــى ج ــان ــب م ـشــروع
الحساب الختامي لها.
وأض ــاف أن الـلـقــاء التعريفي

س ـ ـي ـ ـت ـ ـطـ ــرق أي ـ ـ ـضـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى آلـ ـي ــة
ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن وال ـ ـن ـ ـظـ ــم الـ ـخ ــاص ــة
ب ــال ـج ـل ـس ــات الـ ـع ــام ــة وال ـس ــري ــة
واللجان واختصاصاتها ،ومنها
التوصيات للمحافظة على صحة
اإلنـســان ،والرقابة على شركات
ال ـن ـظ ــاف ــة وت ـج ـم ـي ــل وت ـح ـس ـيــن
البيئة المحيطة بكل محافظة.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن اال ج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع
األول ال ـ ــذي سـيـعـقــد بــالـجـلـســة
اال فـتـتــا حـيــة للفصل التشريعي
الثالث عشر ،والتي من المتوقع
ع ـق ــده ــا ف ــي ال ـن ـص ــف األول مــن
يونيو الجاري سيكون برئاسة
ً
أكبر األعضاء سنا لحين انتخاب
ً
األعضاء رئيسا ونائبا للرئيس،
ومن ثم يترأس الرئيس المنتخب
فترة أدوار االنعقاد.

سلة أخبار
«الدعوة اإللكترونية» تدعم
تعليم المهتدين الجدد

أكدت لجنة الدعوة اإللكترونية
التابعة لجمعية النجاة الخيرية،
االهتمام بتعليم ورعاية وتثقيف
المهتدين الجدد الذين يشرح الله،
جل وعال ،صدورهم لإلسالم من
خ ــارج ال ـكــويــت ،مـشـيــرة إل ــى أن
اللجنة خرجت آالف الدارسين
منذ تأسيسها في عام .2012
وق ــال مــديــر اللجنة عبدالله
الدوسري ،في تصريح صحافي،
أمــس ،إن «الــدعــوة اإللكترونية»
ل ــديـ ـه ــا رؤيـ ـ ـ ــة واض ـ ـحـ ــة ح ـي ــال
مشروع تعليم المهتدين ،تتبلور
في تقديم خدمات التعليم بخمس
لـغــات عالمية ،هــي :اإلنكليزية،
الفلبينية ،الفرنسية ،اإلسبانية
وال ـس ــواح ـل ـي ــة ،ح ـي ــث «نـحـظــى
بحضور وتفاعل فاق التوقعات
من شتى الجنسيات».

مستشفى عدن يتسلم مواد
غسل الكلى بتمويل كويتي
ب ــدع ــم وت ـم ــوي ــل م ــن جمعية
إح ـ ـيـ ــاء ال ـ ـتـ ــراث اإلسـ ــامـ ــي فــي
الكويت ،تسلمت هيئة مستشفى
الجمهورية العام النموذجي في
الـيـمــن (ع ـ ــدن) شـحـنــة م ــن م ــواد
الـغـســل ال ـك ـلــوي ،بــالـتـعــاون مع
جمعية الحكمة اليمانية الخيرية.
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب وزي ـ ـ ــر الـصـحــة
العامة والسكان اليمني د .عبدالله
دح ـ ـ ــان ،ف ــي ت ـصــريــح أم ـ ــس ،إن
مبادرة الجمعية تأتي استجابة
ل ـن ــداء االس ـت ـغــاثــة ال ـ ــذي أطـلـقــه
مركز الغسيل الكلوي في هيئة
المستشفى بخصوص قرب نفاذ
مواد الغسيل الكلوي.
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الرفاعي :إمداد «الحرس» بتخصصات ذات كفاءة وزير «التعليم العالي» يعتمد خطة
شهد تخريج دفعات من الطلبة الضباط ودعاهم إلى التحلي بالضبط والربط البعثات الخارجية للعام الجديد
السنان :التسجيل ينطلق  12الجاري عبر الموقع اإللكتروني
●

ً
الرفاعي مكرما أحد الخريجين

محمد الشرهان

شهدت الرئاسة العامة للحرس الوطني حفل
تخريج عــدد من الضباط وتأدية القسم ،والــذي
أقيم تحت رعاية سمو الشيخ سالم العلي ،رئيس
الحرس الوطني ،وبحضور وكيل الحرس الفريق
الــركــن هاشم الــرفــاعــي ،وكـبــار الـقــادة والضباط،
واشـتـمـلــت الـ ـ ــدورات لـلـضـبــاط الـخــريـجـيــن على
دورة الطلبة الضباط األطباء االختصاص ،ودورة
الطلبة ضباط الميدان حملة الشهادة الجامعية،
ودورة الوكالء المرشحين لرتبة مالزم.
وهنأ الرفاعي الخريجين بشرف االنضمام إلى
صفوف الحرس الوطني ،ونقل لهم تحيات رئيس
الحرس ،مؤكدا أهمية هذه الدورات إلمداد مختلف
قطاعات الحرس بالتخصصات العلمية والفنية

والعناصر البشرية التي تتمتع بالكفاءة والتميز.
وأوضـ ــح أن ال ـح ــرس ي ــواص ــل تــأهـيــل دفـعــات
جديدة وتدريبها وفق مناهج حديثة تتواءم مع
ما يهدف الحرس إلى تحقيقه من خالل الوثيقة
التوجيهية ( 2025حماية وسند) ،ومواكبة أحدث
ال ـع ـلــوم وال ـتــدري ـبــات الـمـتـبـعــة ف ــي الـمــؤسـســات
العسكرية المرموقة.
ودعــا الخريجين إلــى الوفاء بقسمهم ،ورسم
صورة مشرفة عن الحرس الوطني داخل وخارج
ال ـم ـع ـس ـكــرات ،وأن ي ـحــرصــوا عـلــى الـتـعـلــم ممن
سـبـقــوهــم م ــن قــادت ـهــم وزم ــائ ـه ــم ،وأن يـكــونــوا
نموذجا يحتذى في الضبط والربط ،متمنيا لهم
التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية والعلمية.

اع ـت ـمــد وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
التعليم العالي والبحث العلمي
د .علي المضف خطة البعثات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـلـ ـع ــام ال ـ ــدراس ـ ــي
.2023-2022
وأ عـلـنــت الوكيلة المساعدة
ل ـشــؤون الـبـعـثــات وال ـم ـعــادالت
وال ـع ــاق ــات الـثـقــافـيــة الـنــاطـقــة
الرسمية باسم ال ــوزارة فاطمة
ال ـس ـن ــان م ــوع ــد ال ـت ـس ـج ـيــل في
الخطة ،من  12حتى  30الجاري،
عبر الموقع اإللكتروني للوزارة.
وقالت السنان ،في تصريح
صحافي« ،إن التسجيل في خطة
بعثات الــوزارة سيكون للطلبة
الحاصلين على الثانوية عامي
 2021-2020و ،2022-2021وبناء
على توجيهات الوزير المضف
ت ــم ط ــرح ع ــدة تـخـصـصــات في
خـ ـط ــة الـ ـبـ ـعـ ـث ــات ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـعـ ــام،
م ـن ـهــا ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـط ـب ـيــة،
والـخــدمــات الطبية المساندة،
والتكنولوجية ،وفقا لمتطلبات
سوق العمل واحتياج الجهات
الحكومية والـخــاصــة ،تماشيا
مـ ــع خ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـيــة وتـحـقـيـقــا
لرؤية الكويت .»2035
وح ـ ـ ـثـ ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــان ال ـط ـل ـب ــة
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدمـ ـي ــن ل ـل ـت ـس ـج ـي ــل فــي
خطط البعثات الخارجية على

حاولوا سرقة النج كويتي ...وخفر السواحل أمطرهم بالرصاص وأجبرهم على التوقف
محمد الشرهان

تمكنت دوريات اإلدارة العامة لخفر السواحل ،صباح أمس ،من
ضبط النج يستخدمه قراصنة إيرانيون في سلب وسرقة السفن
والالنجات بالمياه االقتصادية واإلقليمية الكويتية ،بعد اشتباك
مسلح معهم ،حيث نجح رجال اإلدارة في السيطرة عليهم وضبط
 3منهم بالقرب من منطقة ارياق عوهة البحرية.
وفــي التفاصيل ،التي رواه ــا ل ـ «الـجــريــدة» مصدر أمني مطلع،
أن النج صيد كويتيا كان بالمياه اإلقليمية أرسل نداء استغاثة
إلى غرفة العمليات ،أفاد من خالله بأنه يتعرض لعملية قرصنة
ً
وســرقــة داخ ــل الـمـيــاه اإلقليمية الكويتية ،وتـحــديــدا بــالـقــرب من
منطقة ارياق عوهة الكويتية ،مؤكدا أنه على الفور توجهت دوريات
خفر السواحل إلى المنطقة ،وشاهدت النج القراصنة اإليرانيين
الذين حاولوا الفرار ،إال أن الدوريات أمطرتهم بوابل من الطلقات
التحذيرية وأجبرتهم على التوقف.
وأضاف المصدر أن القراصنة اإليرانيين أطلقوا عدة أعيرة نارية
تجاه رجال خفر السواحل ،الذين تمكنوا من السيطرة عليهم وإلقاء
القبض على ثالثة كانوا على متن الالنج ،وإحالتهم إلى إدارة األمن
البحري باإلدارة العامة لخفر السواحل للتحقيق معهم ،الفتا إلى
أن القراصنة اعترفوا خالل التحقيقات األولية معهم بأنهم اعتادوا
تنفيذ عمليات ســرقــة وسـلــب وقرصنة ضــد الــانـجــات الكويتية
الـعــابــرة للمياه االقـتـصــاديــة ،مــن خــال التسلل للمياه اإلقليمية
واالقتصادية ،والهروب بعد تنفيذ عملياتهم.

القراصنة اإليرانيون خالل مطاردتهم

االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ال ـت ـخ ـص ـص ــات
المطروحة ،وشــروط التسجيل
ب ـه ــا ع ـل ــى م ــوق ــع ال ـ ـ ـ ــوزارة قـبــل
إنهاء إجراءات التسجيل ،للتأكد
مــن صحة الــرغـبــات المختارة،
مشيرة إ لــى أ نــه يمكن للطالب
الـتـسـجـيــل ف ــي  8رغ ـب ــات كحد

أقصى ،والحصول على اختبار
اآليلتس بعد القبول في البعثة
ولمدة سنة من تاريخ القبول،
قبل التحاقه بمقر الدراسة.

ضبط آسيوي بـ  2كيلو هيروين
ضبط رجال قطاع األمن الجنائي؛ اإلدارة العامة لمكافحة
الـمـخــدرات ،إدارة المكافحة الــدولـيــة ،واف ــدا آسـيــويــا بتهمة
جلب وح ـيــازة ال ـمــواد الـمـخــدرة ،حيث عثر بـحــوزتــه على 2
كيلوغرام من مادرة الهيروين المخدرة و 50غراما من مادة
الشبو المخدرة ،اعترف بجلبها عن طريق شركات الشحن
السريع بعد تهريبها بطريقة مبتكرة وسرية بواسطة كرات
«البولو» البالستيكية.
وفــي التفاصيل التي رواهــا مصدر أمني لـ «الجريدة» أن
رجال مباحث المخدرات الحظوا ،من خالل الرصد اليومي،
نـشــاطــا فــي تــرويــج الـهـيــرويــن ،فـتــم تـتـ ّـبــع خــط سـيــر تــرويــج
الـمـخــدرات مــن خــال بعض المتعاطين الــذيــن أف ــادوا خالل
التحقيق معهم بأن هناك ّ
مروجا جديدا في السوق المحلية
يعمل على بيع الهيروين.
ّ
وأضاف المصدر أن رجال المباحث كثفوا تحرياتهم حول
المروج ،وتمكنوا من تحديد هويته ،وتبين أنه وافد آسيوي
يسكن في السالمية ،وهو عاطل عن العمل ،فاستصدروا إذنا
من النيابة ،وتمت مداهمة منزل المتهم والقبض عليه ،وعثروا
بحوزته على  2كيلو من الهيروين و 50غراما من مادة الشبو
المخدرة ،إضافة الى عثورهم على كميات كبيرة من كرات لعبة
«البولو» البالستيكية.
وأوض ــح أن ــه تــم إخـضــاع المتهم للتحقيق ال ــذي اعترف
خالله باعتاد جلب مادة الهيروين المخدرة عن طريق شركات
الشحن السريع بطريقة مبتكرة و ســر يــة ،حيث يتم تعبئة
المخدرات داخــل كــرات البولو ،وتدخل عبر الشحن الجوي،
الفتا الى أن رجال المباحث أحالوا المتهم الى النيابة العامة،
بعد أن سجلوا بحقه قضية االتجار وحيازة المواد المخدرة.

«الجمارك» تحبط  3محاوالت لتهريب حبوب مخدرة

ضبطت  113ألف كبسولة الريكا قادمة من الصين وإيران
●

محمد الشرهان

تمكن مفتشو االدارة العامة
ل ـل ـج ـمــارك ،م ـس ــاء أم ــس االول،
من احباط محاولة تهريب 107
آالف ك ـب ـســولــة ح ـب ــوب الري ـك ــا
الـ ـمـ ـخ ــدرة قـ ــادمـ ــة مـ ــن ال ـص ـيــن
داخل  3طرود بريدية في ادارة
ال ـج ـم ــرك ال ـ ـجـ ــوي ،ك ـم ــا اح ـبــط
رجال الجمارك محاولة تهريب
 6323كبسولة الريكا و 100حبة
مخدرة وعــدد كبير من اشرطة
ح ـب ــوب ال ـه ـلــوســة ع ـثــر عليها
بحوزة راكبين في مبنى الركاب
 T4بالمطار.
وفـ ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل ال ـض ـب ـط ـيــة

االولى ،قال عضو لجنة االعالم
الـ ـجـ ـم ــرك ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاالدارة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـج ـمــارك ع ـبــدال ـلــه الـمـطـيــري،
في تصريح صحافي أمــس ،إن
مفتشي ادارة الـشـحــن الـجــوي
ت ـم ـك ـنــوا م ــن ض ـب ــط  107آالف
كـ ـبـ ـس ــول ــة الريـ ـ ـك ـ ــا ق ـ ــادم ـ ــة مــن
ال ـص ـيــن ع ـبــر  3طـ ــرود بــريــديــة
على انها مواد استهالكية ،بعد
أن أخضعوها لعملية تفتيش
دقـيـقــة وكــانــت مـخـفــاة بطريقة
سرية ومبتكرة.
وفـ ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل ال ـض ـب ـط ـيــة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ان
م ـف ـت ـشــي الـ ـجـ ـم ــارك ف ــي مـبـنــى
الركاب  T4اشتبهوا في مسافر

«الزراعة» تدعو
إلى االلتزام بضوابط
صيد «الميد»
أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية قرارا يسمح بصيد سمك
الميد بالمياه اإلقليمية الكويتية بدءا من
أمس ،ويستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل،
داع ـيــة أص ـحــاب الـسـفــن وق ـ ــوارب الصيد
المرخص لها إلى االلتزام بأحكام القرار
رقم  787لسنة  2017بشأن فترة السماح
بصيد سمك الميد في المياه اإلقليمية.
وأكدت «الزراعة» ،في بيان صحافي ،أن
قراراتها تهدف إلى الحفاظ على مخزونات
المياه اإلقليمية من سمك الميد وتنميتها،
السيما في وقت حظر الصيد الذي يعتبر
فترة تكاثر هذا النوع من األسماك ،مشددة
على االلتزام بالضوابط والقوانين ،وكل
من يخالف أحكام هذا القرار تطبق بحقه
ال ـع ـقــوبــات ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا بـقــانــون
رقم  46لسنة  1980بشأن حماية الثروة
السمكية.

ايــرانــي قــادم مــن طـهــران بعدما
بـ ــدت ع ـل ـيــه ع ــام ــات االرتـ ـب ــاك
الشديدة عند وصوله الى نقطة
التفتيش الجمركية ،فأخضع
لعملية تفتيش د قـيـقــة ،وعثر
ب ـحــوزتــه ع ـلــى  6323كـبـســولــة
الريـ ـك ــا مـ ـخ ــدرة ك ـ ــان يـخـفـيـهــا
داخل امتعته الشخصية بطريقة
مبتكرة.
وأضاف المطيري ان مفتشي
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــارك بـ ـمـ ـبـ ـن ــى الـ ـ ــركـ ـ ــاب
 T4اش ـت ـب ـه ــوا ف ــي م ـس ــاف ــر مــن
الـجـنـسـيــة ال ـكــولــوم ـب ـيــة وصــل
ال ـ ــى الـ ـب ــاد م ــن احـ ـ ــدى ال ـ ــدول
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،وأثـ ـ ـن ـ ــاء تـفـتـيــش
امتعته الشخصية عثر بحوزته

على  50حبة مخدرة و 50شريط
مـ ـخ ــدر تـ ـع ــرف ب ــاس ــم أش ــرط ــة
اللسان المهلوسة.
وذكـ ـ ـ ــر أن رجـ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـم ــارك
أحالوا المتهمين والمضبوطات
الـ ــى االدارة ال ـع ــام ــة لـمـكــافـحــة
المخدرات الستكمال التحقيق
وإحالته الى النيابة العامة.
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ت ــوج ــه مــديــر
االدارة العامة للجمارك سليمان
ال ـف ـه ــد ب ــال ـش ـك ــر الـ ـ ــى مـفـتـشــي
ال ـج ـم ــارك الـعــامـلـيــن ف ــي ادارة
الشحن الجوي ومبنى الركاب
 T4ع ـلــى ج ـهــودهــم الـمـتـمـيــزة،
وت ـف ــان ـي ـه ــم فـ ــي اداء ع ـم ـل ـهــم،
وضبطهم لمهربي المخدرات.

الطرود البريدية القادمة من الصين

العقاب :مذكرة بين «حماية ًالبيئة»
و«يونيب» ألعمال بيئية قريبا

ً
الجمعية تحتفي بمرور  20عاما على اعتمادها باألمم المتحدة
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة د.
وجدان العقاب ،أن الفترة المقبلة
ستشهد تجهيز مــذ كــرة تفاهم
ب ـيــن الـجـمـعـيــة وب ــرن ــام ــج األم ــم
المتحدة للبيئة (يونيب) ألعمال
بـيـئـيــة مـشـتــركــة ف ــي المستقبل
القريب.
وأك ــدت الـعـقــاب ،فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،أن  2ي ــون ـي ــو يـمـثــل
ع ـ ــام ـ ــة مـ ـضـ ـيـ ـئ ــة فـ ـ ــي م ـس ـي ــرة
الجمعية ،كونه يصادف الذكرى
العشرين العتمادها من منظمة
األمــم المتحدة كمنظمة كويتية
معنية بالشأن البيئي التطوعي
والمجتمعي ،مستذكرة جهود

النخب الوطنية من المؤسسين
وأ عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء م ـ ـجـ ــا لـ ــس اإلدارات
المتعاقبة على إدارتـهــا ووضع
لبنات في مسيرة عطائها الممتد
لخمسة عقود.
و قــا لــت إن الجمعية انطلقت
مسيرتها كأولى جمعيات النفع
ال ـع ــام ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي الـتــي
برزت بعيد مؤتمر األمم المتحدة
المعني بالبيئة لعام  1972في
س ـتــوك ـهــولــم ،وه ــو أول مــؤتـمــر
ع ــال ـم ــي ي ـج ـع ــل ال ـب ـي ـئ ــة قـضـيــة
رئيسية.
وأوض ـحــت أن الـكــويــت كانت
وم ــازال ــت مــن ال ــدول ال ــرائ ــدة في
العمل البيئي المؤسسي ،مشيرة

طلبة «العمارة» شاركوا في
مسابقة «تصميم مرصد»

أحمد الشمري

اعتقال قراصنة إيرانيين بالقرب من ارياق عوهة
●

سلة أخبار

إل ــى أن جـمـعـيــة حـمــايــة الـبـيـئــة،
بـ ـم ــا ت ـض ـم ــه م ـ ــن ف ـ ـ ــرق ولـ ـج ــان
بـيـئـيــة مـتـخـصـصــة ،قــدمــت منذ
إن ـشــائ ـهــا م ـج ـمــوعــات متعاقبة
من المواسم الثقافية المشمولة
ب ـ ـنـ ــدوات ومـ ـح ــاض ــرات وورش
عمل وحلقات نقاش واألسابيع
البيئية فــي مختلف محافظات
ً
البالد ،فضال عن عقد المؤتمرات
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوات ال ـب ـي ـئ ـي ــة ال ـم ـح ـل ـيــة
واإلقليمية والدولية ،منها ندوات
تربوية بيئية بالتعاون مع وزارة
التربية ،وأيضا بين دول مجلس
التعاون الخليجي.

وجدان العقاب

«األرصاد» :طقس
ً
حار ورطب نسبيا
ً
اليوم وغدا
توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون
طقس البالد حــارا نهارا ومائال للحرارة
ليال ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية
في عطلة نهاية األسبوع.
وق ــال رئ ـيــس قـســم الـتـنـبــؤات البحرية
ب ـ ـ ــاإلدارة ي ــاس ــر ال ـب ـلــوشــي ،لـ ــ«ك ــون ــا» ،إن
ال ـط ـقــس ال ـي ــوم ح ــار ورطـ ــب نـسـبـيــا على
المناطق الساحلية ،والرياح جنوبية غربية
إلــى جنوبية شرقية خفيفة إلــى معتدلة،
ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 44
و 46درجة مئوية ،والصغرى بين  25و.28
وأش ـ ــار ال ـب ـلــوشــي إل ــى أن ط ـقــس الـغــد
س ـي ـكــون شــديــد الـ ـح ــرارة ورط ـب ــا نسبيا
على المناطق الساحلية ،والرياح جنوبية
غــربـيــة إل ــى متقلبة االت ـج ــاه خفيفة إلــى
م ـع ـت ــدل ــة ،ودرجـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ــرارة ال ـع ـظ ـمــى
المتوقعة بين  46و 48درجــة ،والصغرى
بين  27و.30

شارك طلبة كلية العمارة
في جامعة الكويت في
مسابقة «تصميم مرصد»
لتصميم مجموعة من
المراصد التي تستخدم
مبادرات مستدامة
وصديقة للبيئة بمحمية
الجهراء مؤخرا بالتعاون
بين الكلية وهيئة البيئة،
بحضور المدير العام
للهيئة الشيخ عبدالله
الصباح ،وبإشراف عضو
هيئة التدريس في الكلية
د .يوسف الهارون.
وذكر الهارون في
تصريح صحافي أمس
أن  14طالبا تنافسوا
على الفوز بالمسابقة،
الفتا إلى أن ابرز
التحديات التي واجهت
الطلبة خالل مشاركتهم
هو تصميم مرصد
يتناسب مع البيئة
الطبيعية ،ويتوافق مع
الحياة البرية المحلية
والطيور المهاجرة.
وأضاف الهارون أن طلبة
السنة االولى تغلبوا على
جميع العقبات وقاموا
بتصميم مراصد جميلة.

«جمعية التربية» لفتح 47
شعبة لطلبتها بـ «الصيفي»
دعا نائب رئيس جمعية
طلبة كلية التربية
بجامعة الكويت حمد
العجمي العميد المساعد
للشؤون الطالبية في
الكلية إلى توفير 47
شعبة دراسية خالل
فترة التسجيل للفصل
الدراسي الصيفي.
وقال العجمي ،خالل
كتاب موجه للعمادة
حصلت «الجريدة»
على نسخة منه ،إن
«هناك حاجة ماسة
لفتح الشعب الدراسية
في الفصل الصيفي
المقبل ،لكثرة اعداد
الطلبة في الكلية ،كما
أن هناك نسبة كبيرة من
الخريجين يحتاجون
لفتح عدد كبير من
الشعب».
وصنفت الجمعية عددا
من الشعب في كتابها مع
تحديد أسماء المقررات
التي يحتاجها الطلبة
الستكمال دراستهم
وتخرجهم.

ً
الصيفي رئيسا لرابطة
«تدريس التطبيقي»

بعد إعالن نتائج
انتخابات رابطة أعضاء
هيئة التدريس للكليات
التطبيقية ،أمس األول،
شكلت الرابطة هيئتها
اإلدارية ،ليكون د .خالد
الصيفي رئيسا للرابطة،
ً
ود .قاسم الفضلي نائبا
للرئيس ،ود .خالد
ً
الهيفي أمينا للسر،
ً
ود .محمد الفرج أمينا
للصندوق.
من جانب آخر ،استقبل
المدير العام لهيئة
التطبيقي باإلنابة د.
جاسم األنصاري ،أعضاء
الهيئة اإلدارية لرابطة
هيئة التدريب بالمعاهد
التدريبية برئاسة د.
محمد البريوج ،التي
حازت ثقة الهيئة
التدريبية في المعاهد،
بعد فوزها باالنتخابات
ً
أخيرا.
وهنأ األنصاري
خالل اللقاء الفائزين
وحصولهم على ثقة
زمالئهم المدربين،
مؤكدا استمرار دعم
إدارة الهيئة للرابطة،
واستمرار جسور
التعاون والتواصل
بين الطرفين بما يخدم
العملية التعليمية
والتدريب.
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الغانم :رسائل إيجابية إلعفاء الكويتيين من «شينغن»
ّ
ركزت اجتماعات الرئيس
الغانم في بروكسل على عدد
من الملفات ،منها عالقات
التعاون الثنائي بين الكويت
واالتحاد األوروبي ،والملفات
المتعلقة بالمرأة والطاقة،
إضافة الى ضرورة حشد
الدعم والتأييد بين مختلف
األحزاب األوروبية لدعم ملف
إعفاء الكويتيين من تأشيرة
«شينغن» ،والذي يدخل
ً
حاليا مراحل متقدمة انتهاء
بموافقة البرلمان األوروبي
ً
الحقا.

عـقــب سلسلة اجـتـمــاعــات مع
كبار مسؤولي البرلمان األوروبي،
أكــد رئيس مجلس األمــة مــرزوق
الـغــانــم أن م ــؤش ــرات اجـتـمــاعــات
الوفد البرلماني الكويتي معهم
كــانــت ايـجــابـيــة ج ــدا بـشــأن ملف
إعـ ـف ــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن م ــن تــأش ـيــرة
ً
«شـ ـيـ ـنـ ـغ ــن» ،م ـب ـي ـن ــا أن م ــواف ـق ــة
الـ ـب ــرلـ ـم ــان األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـت ـط ـلــب
أساسي إلتمام هذا اإلعفاء.
وص ـ ـ ــرح الـ ـغ ــان ــم ،أم ـ ـ ــس ،ب ــأن
هــذا الملف خــرج مــن المفوضية
األوروب ـيــة ،ويحتاج إلــى موافقة
كـ ـ ــل مـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي
ً
وال ـم ـج ـل ــس األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،م ـب ـي ـنــا
أن «ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات إي ـج ــاب ـي ــة وك ــل
رؤس ــاء الـلـجــان واألح ــزاب الذين
ت ــم االل ـت ـقــاء بـهــم أكـ ــدوا لـنــا بعد
كثير من األسئلة واالستفسارات
وبعد أجوبتنا أنهم سيدعمون
ملف الكويت عندما يحين وقت
التصويت عليه».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن م ـ ــوض ـ ــوع
« شـيـنـغــن» ال يتعلق فـقــط بسفر

الكويتيين ودخولهم إلــى الــدول
األوروب ـيــة ،بــل يتطرق إلــى أمــور
أخرى مثل التملك واالستثمارات
واالزدواج ال ـضــري ـبــي ،ك ـمــا أنــه
عامل أساسي في كل االتفاقيات
ال ـث ـنــائ ـيــة أو ال ـع ــام ــة م ــع الـ ــدول
األوروبية.
وك ـ ــان ال ـغ ــان ــم ق ــد اج ـت ـمــع في
بروكسل أمــس ،مع رئيسة لجنة

األوروبي وحلف شمال األطلسي
(الناتو) جاسم البديوي.
ك ـم ــا اج ـت ـم ــع ال ـغ ــان ــم وال ــوف ــد
ال ـب ــرل ـم ــان ــي الـ ـم ــراف ــق لـ ــه بـمـقــر
البرلمان األوروب ــي في بروكسل
أمس ،إلى رئيسة اللجنة الفرعية
لـحـقــوق اإلن ـس ــان وع ـضــو لجنة
الشؤون الخارجية في البرلمان
األوروبي ماريا أرينا.

العتيبي :ازدحام مروري كبير غضب نيابي من تغريدة للسفارة األميركية
ً
اعتبروا ترويجها للمثلية خروجا على أصول العمل الدبلوماسي

يعانيه سكان خيطان

اقترح استحداث مدخل ومخرج للقطعتين  1و2
ّ
تقدم النائب فارس العتيبي
بــاق ـتــراح بــرغـبــة بــاالسـتـعـجــال
واإلســراع في اعتماد الميزانية
ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة الس ـ ـت ـ ـحـ ــداث م ــدخ ــل
وم ـخ ــرج لـلـقـطـعـتـيــن  1و 2مع
ً
الدائري السادس ،امتدادا لشارع
إبراهيم بن أدهـم ،وعمل الدراسة
الـمــروريــة الــازمــة بــأســرع وقت
ممكن.
وعزا العتيبي سبب اقتراحه
ً
نظرا لما يعانيه سكان منطقة
خ ـي ـط ــان م ــن ازدحـ ـ ـ ــام مـسـتـمــر
على مداخل ومخارج المنطقة،
وحيث تم العمل في القطعتين
 1و 2ومـ ـ ــا يـ ـت ــرت ــب ع ـل ـي ــه مــن
دخــول آليات كبيرة ومعدات ال
يمكن استيعابها على المداخل
ً
الموجودة حاليا في المنطقة،
حـيــث ت ــم عـمــل دراسـ ــة مبدئية
من الهيئة العامة للطرق والنقل
الـ ـب ــري ،وت ـب ـيــن أن ه ـن ــاك فــرقــا
باالرتفاعات بين طريق الدائري
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس ال ـ ـسـ ــريـ ــع وم ـن ـط ـقــة

فارس العتيبي

خيطان الجنوبي ،وهذا يتطلب
عـ ـم ــل جـ ـس ــر عـ ـ ـل ـ ــوي ،كـ ـم ــا هــو
موضح بالكروكي ،وعليه تمت
الموافقة المبدئية مــن البلدية
على استحداث مدخل ومخرج
لـلـقـطـعـتـيــن  1و 2م ــع ال ــدائ ــري
ً
السادس ،امتدادا لشارع إبراهيم
بن أدهـم.

استنكر ع ــدد مــن ال ـنــواب نشر
الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـب ــاد
منشورات على حسابها في إحدى
منصات وســائــل الـتــواصــل تدعم
«المثلية» ،معتبرين ذلــك مخالفا
التفاقية فيينا وخروجا عن أصول
العمل الدبلوماسي.
وقـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب د .ع ـبــدال ـعــزيــز
ال ـ ـص ـ ـق ـ ـع ـ ـبـ ــي« :ت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارس ب ـعــض
الـسـفــارات الغربية ،وعلى رأسها
ً
األم ـيــرك ـيــة أدوارا مـشـبــوهــة في
محاولة فرض أجنداتها المنافية
للفطرة ولقيم المجتمع وثوابته،
وعلى وزارة الخارجية عدم السماح
بهذه الممارسات العبثية ،فاحترام
قيمنا واجب على جميع السفارات،
وهو من صلب العمل الدبلوماسي».
بدوره ،قال النائب د .عبدالكريم
الكندري« :نشر السفارة األميركية
مـ ـنـ ـش ــورات ت ــدع ــم ال ـم ـث ـل ـيــة عـبــر
ح ـســابــات ـهــا م ـخــالــف ل ـل ـم ــادة 41
فقرة  1من اتفاقية فيينا للعالقات
الدبلوماسية التي تلزمها باحترام
ق ــوان ـي ــن ال ــدول ــة الـمـسـتـقـبـلــة لها
وأن ـظ ـم ـت ـه ــا ،وع ـل ـي ـه ــا حـ ـ ــذف مــا

محمد الحويلة

نشرته واالعتذار ،وعلى الخارجية
الكويتية استدعاء القائم بأعمال
السفارة وتوجيه رسالة احتجاج
له».
مــن جانبه ،قــال النائب أسامة
الشاهين« :على السفارات األجنبية
احترام النظام العام للكويت ودينها
الرسمي» ،مضيفا «سلوك السفارة
األميركية مرفوض ،وخروج متكرر
على أص ــول العمل الدبلوماسي،

الشاهين لتسعيرة جديدة ألمالك الدولة
ذك ــر الـنــائــب أســامــة الـشــاهـيــن أن ــه وجــه
سـ ـ ــؤاال إل ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
للشؤون االقتصادية عبدالوهاب الرشيد،
بشأن تسعير أمالك الدولة ،مطالبا الوزير
بضرورة التحرك العاجل ،وتحديد موعد
إلعـ ــان ه ــذه ال ـت ـس ـع ـيــرة ،م ــؤك ــدا أن أم ــاك
الدولة مكون مهم من مكونات المال العام،
وحماية المال العام واجب على كل مواطن،
وأوجــب على ممثلي األمة ونوابها وكذلك
الوزراء.

وقـ ــال ال ـشــاه ـيــن ،ف ــي تـصــريــح بــالـمــركــز
اإلعالمي لمجلس األمة ،إنه طلب في السؤال
مــوعــد ص ــدور آخ ــر تسعيرة لــانـتـفــاع من
أم ــاك ال ــدول ــة ،ومــوعــد ص ــدور التسعيرة
الجديدة ،خصوصا أن هناك وعودا قدمت
إلى مجلس األمة بهذا الشأن ،الفتا الى أن
هناك وزيرين سابقين وعدا بإصدار الالئحة
ال ـج ــدي ــدة ل ـق ــان ــون أم ـ ــاك ال ــدول ــة لكنهما
لألسف الشديد رحال دون أن تصدر الالئحة.
وأضاف أن التقارير المحاسبية تبين أن

آخر تسعير ألمالك الدولة والتأجير وقيمة
انتفاع الــدولــة منها كــان قبل  6أع ــوام ،لذا
قدم هذا السؤال للوقوف على الحقائق في
هــذا الـشــأن ،مبينا أن هـنــاك عـقــودا ألمــاك
الدولة منتهية ويتم تجديدها بشكل مؤقت
ألصـ ـح ــاب ال ـع ـق ــود ال ــذي ــن ي ـق ــوم ــون بــرفــع
األسعار على المستأجرين والمستثمرين
بالباطن ،رغم أن الدولة لم ترفع األسعار،
ما يؤدي في النهاية إلى رفع المستثمرين
األسعار على المواطنين.

المناور للجالوي:
لماذا التأخر في برنامج
القرآن الكريم؟

أسامة المناور

وجــه النائب أسامة المناور
سـ ــؤاال إل ــى وزيـ ــر ال ـع ــدل وزي ــر
الــدولــة لـشــؤون تعزيز النزاهة
جمال الجالوي عن عدم اعتماد
ديوان الخدمة المدنية حتى اآلن
استحداث برنامج القرآن الكريم
ف ــي كـلـيــة ال ـتــرب ـيــة األس ــاس ـي ــة،
السيما أن الديوان هو المنوط
به هــذا الموضوع ،ويقع تحت
سلطة وإشراف الوزير الجالوي.
وتساء ل المناور عن أسباب
تأخر الديوان في إجابة الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والتدريب على كتابها الصادر
في  8أكتوبر  2020الستحداث
كلية التربية األساسية برنامج
م ـع ـلــم ال ـ ـقـ ــرآن الـ ـك ــري ــم ،بـعــدمــا
تــم االنـتـهــاء مــن وضــع الخطط
الدراسية واعتمادها ،استنادا
إلى كتاب وكيل وزارة األوقاف
والـ ـش ــؤون اإلســام ـيــة الـمــوجــه
إلى المدير العام للهيئة في 29
يناير  ،2019الستكمال مقترح
ف ـت ــح ت ـخ ـص ــص م ـع ـل ــم الـ ـق ــرآن
الـ ـك ــري ــم ،م ـش ـت ـمــا ع ـل ــى كـشــف
ت ـقــديــر االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة
بـ ــالـ ــوزارة م ــن ه ــذا التخصص
لمدة  10سنوات بـ 1100وظيفة
مـعـلــم ومـعـلـمــة لـلـقــرآن الـكــريــم،
منهم  300معلم و 800محفظ.

نافذة نيابية

«األموال العامة» تواصل تحقيقها
في تجاوزات الحيازات الزراعية

ً
مجتمعا مع هانا نيومان أمس
الغانم
(وفـ ـ ــد) ال ـع ــاق ــات م ــع دول شبه
ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة ف ــي الـبــرلـمــان
األوروبي د .هانا نيومان.
وح ـ ـ ـضـ ـ ــر االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع وكـ ـي ــل
ال ـش ـع ـبــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ال ـنــائــب د.
عبيد الوسمي ،وأمين سر الشعبة
الـنــائــب د .حـمــد الـمـطــر ،وسفير
الـ ـك ــوي ــت ل ـ ــدى م ـم ـل ـكــة بـلـجـيـكــا
ورئ ـيــس بعثتيها ل ــدى االت ـحــاد
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برلمانيات

وعلى وزارة الخارجية مسؤولية
وق ـف ــه وض ـب ـطــه ،وتـغـيـيــر أس ـمــاء
األشياء ال يغير حقيقتها!».
وقـ ــال ال ـنــائــب أس ــام ــة الـمـنــاور
ان «اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ف ـي ـن ـي ــا ل ـل ـع ــاق ــات
الدبلوماسية نصت على احترام
ال ــدول ــة قــوانـيــن ال ــدول ــة المضيفة
وأنـظـمـتـهــا ،وال أظ ــن أن الـسـفــارة
األمـيــركـ ّـيــة تجهلها ،لــذلــك ننتظر
ت ـح ـ ّـرك ال ـخــارج ـيــة ب ـشــأن تــرويــج
ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة ف ــي الـكــويــت
للشذوذ عبر حساباتها على مواقع
التواصل».
وقال النائب د .محمد الحويلة
«التحرك إلنكار الترويج للمثلية
واج ــب شــرعــي وأخــاقــي ،والعمل
الدبلوماسي له قواعد وأصــول ال
يجب خرقها ،واحترام النظام العام
وديــن الدولة أســاس هــذه القواعد
واألص ـ ـ ــول ،لــذلــك عـلــى ال ـس ـفــارات
األجـنـبـيــة وب ــاألخ ــص األمـيــركـيــة
اح ـت ــرام ـه ــا ،وع ـل ــى «ال ـخ ــارج ـي ــة»
الكويتية ضبط هــذه الممارسات
والتصدي لها».

عضوان في «الزراعة» أكدا أن توزيعها تم بناء على دراسات

جانب من اجتماع اللجنة أمس
عقدت لجنة حماية األموال العامة البرلمانية
اجتماعها الـ 23أمس ،بصفتها لجنة تحقيق في
محاضر توزيع القسائم الزراعية عن الفترة من
 2012/1/1إلى  ،2022/3/8بحضور ممثلي الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وق ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة الـ ـن ــائ ــب د .ع ـبــدال ـلــه
ال ـطــري ـجــي ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ،إن اللجنة
اس ـت ـعــرضــت ال ـم ـحــاضــر وك ـش ــوف ــات ال ـح ـيــازات
الزراعية والجواخير الكثيرة التي تم توزيعها
ع ـلــى ج ـه ــات وأشـ ـخ ــاص م ـن ـهــم ن ـ ــواب ووزراء
حاليون وسابقون ،بناء على ما يسمى «أوامــر
عـلـيــا» ،مشيرا إلــى أن المعلومات الـتــي قدمها
قياديو الهيئة لم تكن واضحة ،السيما ما يتعلق
بطبيعة األوامر العليا.

وأض ــاف الطريجي أن اللجنة استمعت إلى
إفادة اثنين من أعضاء لجنة القسائم الزراعية،
لـبـيــان دورهـ ــا فــي دراسـ ــة ال ـح ــاالت ال ـتــي كانت
تعرض عليها ،السيما الحيازات الموزعة بناء
على «أوامر عليا» ،مبينا أن هذين العضوين ذكرا
أن اللجنة كانت تعتمد في قرارها على الدراسة
التي يقوم بها المستشار القانوني ،ومن ثم ترفع
رأيها إلى رئيس الهيئة إلقراره واعتماده.
وأش ــار إلــى أن اللجنة كلفت قياديي الهيئة
مجددا تزويدها بالكشوف التفصيلية المتعلقة
بأسماء من حصلوا على الحيازات والجواخير،
وفقا لألسماء والتوصيات المرفوعة من لجنة
القسائم الزراعية إلى «الهيئة» ،ليتسنى للجنة
استكمال التحقيق وإعداد تقريرها.

العنزي يسأل عن «أمن الدولة» والقبض على مغرد

ً
وج ــه ال ـنــائــب د .خــالــد ال ـع ـنــزي سـ ــؤاال إلــى
ال ـنــائــب األول لــرئـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية الشيخ أحمد النواف ،بشأن قطاع أمن
ً
الدولة ،العاملين في الداخل والخارج ،وأيضا
المغردين.
عن إجراءات القبض على أحد
ُ
وق ــال الـعـنــزي فــي ســؤالــه :هــل نـقــل الوكيل
المساعد باألمن الجنائي اللواء محمد الشرهان

وم ــدي ــر إدارة ال ـج ــرائ ــم اإلل ـك ـتــرون ـيــة الـعـقـيــد
عبدالعزيز المطوع إلى ديوان الوزارة؟ ،ونمى
إلــى علمي قيام المسؤولين السابق ذكرهما
بالقبض على أحــد المغردين الــذي دأب على
نشر ألـفــاظ وص ــور مخلة بالحياء ومخالفة
للنظام العام ،فما مدى صحة ذلك؟.
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شوشرة :خارج السرب

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :من المتهم في إهمال ملف المزدوجين؟

د .مبارك العبدالهادي
مع اقتراب إجازة الصيف التي تتماشى مع مناخنا المشتعل فإن
الطيور المهاجرة أصبحت تعد العدة لتحلق في السماء وتحط رحالها
حيث األجواء المناسبة كل حسب مبتغاه ،ال سيما أن هناك من يريد
الهروب من واقعنا المليء بالهموم والشجون واالكتئاب بسبب تعطل
الحياة ،والصراع الدائر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ال ـم ــواط ـن ــون أص ـب ـح ــوا ي ـه ــرب ــون م ــن ت ـص ــدع ــات ج ـ ــدران هــذيــن
المتصارعين حتى ال تسيطر حالة «عدم التوافق» بين الطرفين على
نفسياتهم ،ففي حين حــولــت دول ال ـجــوار أراضـيـهــا لتكون محطة
الستقبال السياح ال نزال نحن نغرد خارج السرب ،بعد أن افتقدنا كل
سبل الترفيه ،فالسياحة الداخلية مجرد مجمعات تجارية تسعى جاهدة
لجذب الزوار ومطاعم اشتعلت نيران موائدها بسبب غالء األسعار.
أين مشاريعنا الستقطاب الزوار؟ وأين وسائل الترفيه؟ وأين المدينة
الترفيهية التي كانت متنفسا للصغار والكبار؟ وأيــن يقضي الذين
حرموا من السفر إجازتهم الصيفية؟ وكيف سيستمر األطفال في دائرة
الحرمان من لعبة ترسم على وجوههم سعادة انتظار اإلجازة بعد عام
دراسي ممل؟ إن المشاريع الترفيهية الخالدة في مخيلة متخذي القرار
ال تزال تسبح في شواطئنا الملوثة ومياهها الداكنة وبحرها المليء
باألسرار ،بانتظار اإلفــراج عن سجن الــدورات المستندية والقرارات
المعطلة والتناحر في حلبة المصارعة في قاعتنا البرلمانية والغرف
المغلقة واللجان التي تنام في سباتها.
األطـفــال الــذيــن يسمعون قصة الـفــرح التي ترسم على وجــوه من
عاشوا حقبة المدينة الترفيهية أصبحوا اليوم يترحمون على تلك
األيــام الجميلة رغم بساطة األلعاب مع تطور عالم التكنولوجيا في
حاضرهم ،ولكنهم رضخوا ألمر أمنياتهم بأن تفتتح مدينة ألعاب
ُ
تكون متنفسا لهم في إجازة احتكرت بين جدران البيوت والمجمعات
التجارية التي تشكل ازدحاما بشريا وانتظارا للدور في الجلوس على
طاولة األحزان وزيادة األوزان .هل يدرك أعضاء السلطتين حجم الضرر
الذي تسببوا فيه لآلخرين؟ وصعوبة حرمان طفل من لعبة؟ وأن هناك
أسرا ال تستطيع دخول المطاعم بسبب أزماتها المالية؟ وأن هناك من
ال يملكون قيمة تذكرة سفر؟ وأننا كنا السباقين فأصبحنا آخر الركب؟
وهل يعون أننا نملك من الميزانيات ما ال تملكه دول استطاعت ان
تستثمر أراضيها لتكون جاذبة للمشاريع الترفيهية والسياحية؟ وهل
يحرم بعض أعضاء السلطتين أسرهم من السفر ألنهم ال يستطيعون
ً
صعود طائرة؟ يجب أن يعوا جيدا أن أفــراد الشعب ال يملكون كلهم
الشاليهات والمزارع والجواخير واإلسطبالت للترفيه عن أنفسهم في
اإلجازة األسبوعية ،أو حتى الحصول على ختم مغادرة.
آخر السطر:
ال تــزال أصــوات بعض من ّ
يدعون وقوفهم مع الشعب في دهاليز
الظلمات مع أن وجودهم أصبح كعدمه.

بالعربي المشرمح« :صج بس
مصخت!»
محمد الرويحل
حالة االستياء والتذمر العام للمواطنين ليست وليدة هذه
األي ــام ،وليست نتيجة لمشكلة فاجأت الـنــاس ،بل هي نتيجة
تراكمات ومشاكل عدة منذ سنوات ،تم تجاهلها وعدم اكتراث
الحكومة والمجلس لها ،فازدادت وأصبحت ظاهرة عامة لدى
الجميع ،والمؤسف أن الساسة ما زالــوا يتجاهلونها ،ولسان
حالهم يقول :تركنا لشعبنا يقول ما يريد ،ونحن نفعل ما نريد،
األمر الذي جعل الوضع العام على حافة االنفجار.
ً
الـمـتــابــع لـلــوضــع اإلقـلـيـمــي والـعــالـمــي يفهم تـمــامــا ض ــرورة
تــوحـيــد جبهته الــداخـلـيــة ،وي ـقــدر حــاجـتــه إلن ـهــاء مشاكله مع
خصومه ،فالصراع السياسي وعدم االكتراث لحاجات ومطالب
الناس وتدهور الخدمات العامة جعل االحتقان يصل إلى ذروته،
بل ينذر بانفجاره في أي لحظة ودون سابق إنذار ،األمر الذي
سيزيد الطينة بلة ،ويدخل البلد في دوامة مجهولة النفق.
المشاكل العالقة منذ مــدة طويلة دون حلول وتسببت في
إحباط المواطنين زادتها المشكلة السياسية المتمثلة بعدم
انعقاد المجلس ،وتفعيل دوره واستقالة الحكومة وعدم تشكيل
وزارة جــديــدة ،أضــف الــى ذلــك غــاء األسـعــار المفاجئ للمواد
الغذائية واالستهالكية وإشغال المواطنين في صراعات سياسية
ال تغني وال تسمن مــن ج ــوع ،بــل ال يمكنها أن تصنع تنمية
ً
ً
وتـطــورا وازده ــارا ،وتسببت في تراجع البلد في كل الميادين
دون اإلحساس بالمسؤولية الوطنية .وصلنا إلى حالة حرجة
ً
ً
وخـطــرة مــن اإلح ـبــاط فــي كــل الـمـجــاالت سياسيا واقـتـصــاديــا
ً
واجتماعيا ،والمؤسف أن أعضاء الحكومة والمجلس يعلمون
ً
تماما ما وصلنا إليه ،إال أنهم يتجاهلون ذلك ويركزون على
خصوماتهم ومعاركهم السياسية ،وهو األمر الذي ال يمكن أن
يصلح الحال دون إبعادهم عن المشهد وقيادته ،بعد أن جعلوا
حروبهم أهم من قسمهم ،وأفضل من أداء واجبهم المنوط بهم.
يعني بالعربي المشرمح:
ص ــج ب ــس م ـص ـخــت ،ف ـفــاقــد الـ ـش ــيء ال ي ـع ـط ـيــه ،وال ـح ـكــومــة
والمجلس يفقدان القدرة على انتشال البلد من حالة اإلحباط
والركود الذي يعيشه ،كما أنهما عاجزان عن حل المشاكل العالقة
في مختلف المجاالت ،وألننا ،والعالم أجمع قد تجاوز كارثة
كورونا ،مقبلون على كارثة أخرى أغلب الحكومات والبرلمانات
في العالم وضعت الحلول والخطط لتجاوزها ،في حين ما زلنا
نعيش صراعات هامشية وشخصية تجر البلد إلــى حالة من
اليأس واإلحـبــاط ،فهل نتعظ ونبادر بإنهاء ما نحن عليه ،أم
نترك الوضع على طمام المرحوم ،وننتظر المزيد من األزمات
واإلحباط؟

فحص األهلية
تهاني الرفاعي
ال بد أن تحرقك غصة ُكلما هممت بالحديث عن شــيء آلمك في
طفولتك ،بأن هناك شيئا غرس في ذاكرتك ال تدري سبيل الخالص
منه ،فلطالما أخبرونا أن الطفولة كالطين يسهل تشكيلها ،لكنهم لم
يعرفوا فن التشكيل ،لذلك نجد أن أقصى همومنا جاءت من طفولة
شوهها الكبار! ولألسف تلك الخدوش تبدو صغيرة جدا في عيون
الوالدين؛ لذلك يكررون جملة «يكبر وينسى».
الواقع أنه ال ينسى ،بل يكبر حتى يصبح كابوسا يدفعه للبحث عن
طبيب نفسي متمرس ،أو ربما يظل عالقا في الماضي ويبني حياته
ومستقبله على جرح قديم غائر لم يندمل بعد ،كمن ال يثق بأحد ،ولو
بحثنا عن مصائب الناس لعرفنا أن السر يكمن في حقبة طفولته ،أو
شيئا ما بعثره صغيرا وظل قابعا في ذهنه يسيره تلقائيا.
ألم تتساءل يوماِ :لم ال تنسى تلك األحداث التي هزتك في طفولتك؟
ألن الطفل كالطين لين رقـيــق ،خلق بفطرة بريئة صــرفــة ،لــذلــك ال
يستوعب الشر الذي يمارسه الكبار من حوله ،وال يعي سبب خالفك
مع شخص ،وال يفهم امتعاضك وتجهمك ،فتلك األشياء الصغيرة جدا
في نظرك كفيلة أن تغير حياة الصغار لألبد ،وهذا األمر جعلني أفكر
بشيء عله يكون سببا في الحد من الشخصيات «السايكو» المنتشرة.
ِفلم ال يعاد النظر في نوعية الفحص المتبع قبل الزواج للمقبلين
عليه باجتياز اختبار الصحة العقلية ،لمعرفة مدى أهليتهم لإلنجاب
والتربية؟ وأن عليهم أن يعالجوا مكامن الصدمات النفسية التي
ماض أرعن شوه استقرارهم النفسي؟ وأن
ترسبت داخلهم من جراء
ٍ
يكونوا أصحاء نفسيا قبل أي شيء آخر ،فالنفسيات تورث كما الحقد
أبناء تربوا على كره أقاربهم دون سبب! وكم
والكره والحسد؟ وكم من ٍ
منهم دفعوا ثمن نفور أهلهم منهم دون ذنب منهم! فرمموا كسركم
قبل أن تكسروا أرواحا ال ذنب لها.

edhafat@aljarida●com

ً
ً
قبل ثماني سنوات تقريبا ،وتحديدا
في يوليو  ،2014نشرت جريدة «الشاهد»
ً
ً
اليومية الكويتية خبرا مثيرا يعد بمنزلة
القنبلة الموقوتة في قلب األمــن القومي
لدولة الكويت ،إذ تطرق الخبر إلى تعاون
أمني كويتي -سعودي أثمر عن الكشف
ع ــن أسـ ـم ــاء  432ألـ ــف كــوي ـتــي يـحـمـلــون
الجنسيتين الـسـعــوديــة والـكــويـتـيــة ،أي
ما يقارب الـ %40من إجمالي الكويتيين،
وجــاء فــي الخبر أنــه سيتم استدعاؤهم
لتخييرهم بين إ ح ــدى الجنسيتين من
أجــل الــوقــوف على رغبتهم فــي االنتماء
إل ـ ــى أي مـ ــن ال ــدولـ ـتـ ـي ــن ،وب ـم ـع ـن ــى آخ ــر
التعرف على الــوالء الحقيقي لهذه الفئة
المزدوجة ،وبالتالي الحفاظ على األمن
القومي لكال الدولتين ولألمن اإلقليمي
ً
أيضا بعد تزايد حدة العمليات اإلرهابية
في المنطقة ،يبدو أن هذا العدد الضخم
ً
م ــن ال ـم ــزدوج ـي ــن ل ــم ي ـح ــرك س ــاك ـن ــا في
ج ـســد ال ـج ـهــات األم ـن ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،ولــم
يدق ناقوس الخطر لخطورة هذه الفئة
مــن المواطنين على األم ــن الـقــومــي لكال
ً
الدولتين ،خصوصا أن بعضهم يحمل
اسمين مختلفين قد ال يستدل على هويته
إال من خالل البصمة ،وفي الوقت نفسه
فهم يرضعون «من ديدين» دون وجه حق،

بدور المطيري

ورغم مرور كل هذه السنوات لم يتم اتخاذ
أي قــرار لزحزحة قضية المزدوجين من
مخبئها القاتل حتى هذه اللحظة ،إال ما
يثار في وسائل اإلعــام ،وأنــا أتكلم هنا
عن الجانب الكويتي فقط.
ترى من المتهم أو المسؤول عن إهمال
ملف المزدوجين؟ لو وضعت الحكومات
الـكــويـتـيــة المتعاقبة ه ــذا الـمـلــف نصب
أعينها وضمن أولوياتها من أجل الحفاظ
على األمن القومي لبالدنا ،ألجبرتهم على
الـتـخـلــي ع ــن جنسيتهم األص ـل ـيــة خــال
األشهر الثالثة األولى من حصولهم على
الجنسية الكويتية ،وليس االنتظار لعقد
من الزمن ،ولو كان عندنا حكومة تعمل
بـمــوجــب خــريـطــة طــريــق لـحـصــرت الفئة
الـتــي لــم تلغ جنسيتها األول ــى ،وأللغت
من فورها قرار منحها الجنسية الكويتية
دون تـ ـ ــردد ،تـخـيــل ل ــو أن ك ــل واح ـ ــد من
ً
هؤالء المزدوجين الـ 400ألف يتسلم راتبا
ً
شهريا من بلده الثاني الكويت يبلغ مئة
دينار فقط ،تخيل مئة دينار فقط ،فهذا
يعني أنهم استنزفوا من ميزانية الدولة
ً
مــا ي ـعــادل  40مـلـيــون دي ـنــار ش ـهــريــا ،أو
 480مليون ديـنــار فــي السنة ،أو خمسة
مليارات خالل العقد المنصرم ،فما بالك
لو كان راتب غالبيتهم أكثر من ألف دينار

ً
شهريا؟ وماذا عن الميزات األخرى التي
تمتعوا بها وكأنهم كويتيون حقيقيون،
كالسكن الحكومي وا ل ـقــروض السكنية
والتعليم والعالج وغيرها من الخدمات
المجانية؟
نحن نـعــرف أن مــن يحمل جنسيتين
يضعف والؤه لواحدة من الدولتين اللتين
يحمل جنسيتيهما ،ولهذا ال أستبعد أن
أحــد أهــم أسباب تــردي مستوى التعليم
والـصـحــة وال ـخــدمــات الـعــامــة عـنــدنــا في
الكويت منذ أكثر من ثالثين سنة يعود
إلى انحدار وضعف الوازع الوطني لدى
الكثير مــن الـمــواطـنـيــن ،ول ـهــذا أت ـســاء ل:
م ــن ال ـم ـس ــؤول ع ــن ك ــل ه ــذه الـمـصــائــب؟
وهــل للمزدوجين دور فــي هــذا التراجع
ال ـ ـكـ ــارثـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
والتعليمية والصحية والثقافية؟ وأ نــا
هنا ال أتحدث عن مخرجات التعليم التي
ال تتوافق مع متطلبات سوق العمل وال
عن البطالة التي يعانيها الخريجون وال
عن تكدس الموظفين والبطالة المقنعة
ال ـت ــي أن ـه ـكــت م ـيــزان ـيــة الـ ــدولـ ــة ،وال عن
الــوظــائــف وال ـم ـنــاصــب الـحـســاســة الـتــي
حصل عليها المزدوجون دون وجه حق،
ودون أن نستشعر قيمة مضافة لتزايد
عدد الكويتيين فجأة ودون سابق إنذار.

ناجي المال

الحصى المتطاير والمطبات حجتنا البالغة
ً
كثيرا ما يصدمك بعض المتخلفين بربط
الذي نعانيه بوجود مجلس
الفساد والتخلف ُ
األمة ،فتكون لديهم أمنيات بتخريب التجربة
الديموقراطية ،ويعتقدون أن إنـهــاء الحياة
البرلمانية سيالقي القبول من دول قريبة منا
ألن الديموقراطية ستنشر عدوى إثارة الفتنة
في شعوبها والتراجع في تطور مجتمعاتها،
حيث تـقــدم الـكــويــت حسب زعمهم النموذج
الـ ــواضـ ــح ف ــي ال ـت ـش ـظــي ال ـق ـب ـلــي وال ـطــائ ـفــي
والفئوي مع أن االنتخابات األخيرة أثبتت أن
الشعب تجاوز كل هذه الحدود والتصنيفات
ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار ،كما
يزعم هؤالء أن البرلمان يسبب تعطيل التطور
وخلق العقبات والتعطيل في اتخاذ القرارات
وإنجاز المشروعات ،وأنه بمجرد التخلص من
الحياة البرلمانية سينفك البلد من كل هذه
القيود وينهض نهضة تخترق جدار الخيال.
ن ـق ــول ردا ع ـلــى هـ ــذه ال ـع ـق ــول وال ـن ـفــوس
ال ـض ــال ــة مـهـمــا أوغ ـل ـت ــم ف ــي رس ــم ال ـخ ـيــاالت
المريضة والحجج الركيكة فلن تصادف هذه
ً
األضاليل قبوال عند الناس ألن وضع الفساد
المتفاقم والمفضوح الذي وصل إلى مفاصل
الحكومة وبلغ أعلى المستويات يدحض كل
هراء تنشرونه ،وألن مظاهر التخلف والتراجع
الفاقع الشاخص على مختلف الصعد يذيب
كل ما تشيعونه من أكاذيب في الوقت الذي

ت ـمــأ ع ـي ــون وع ـق ــول ال ـن ــاس ح ـقــائــق صلبة
باهرة لتطور دول الخليج العربي التي زحفت
بفعالياتها على فرص االستثمار والتطوير،
حـتــى تـلــك ال ـتــي كـنــا نـحــن مــن خـطـطـنــا لها
وعندما أهملناها فــي األدراج تلقفتها تلك
الــدول وطبقتها بسرعة ،فضال عند انخراط
هذه الدول في عملية تطوير كل شؤون الحياة
واألخ ــذ بــأحــدث األنـظـمــة ،وإقــامــة المشاريع
االجتماعية في التعليم والصحة والمشاريع
االقتصادية االستثمارية الضخمة في مجال
الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة التي
تستقطب السياح والمستثمرين من مختلف
مناطق العالم ،هــذا الوضع القائم والصادم
للكويتيين يغرس في صميم يقينهم اإلدراك
بأن السبب يتركز في الحكومة بالدرجة األولى
والثانية والثالثة.
حكومة عجزت عن معالجة تطاير الحصى
ف ــي الـ ـش ــوارع ،ح ـكــومــة ع ـجــزت ع ــن معالجة
المطبات غير المرئية في الشوارع التي تحطم
المركبات ،حكومة عجزت عن ردع من لم يتقيد
بالسرعات المسموح بها في الشوارع ،حكومة
عجزت عن ردع وتطبيق العقوبات على من لم
يتقيد بالحظر أثناء كورونا ولبس الكمامات،
وال ـق ـضــاء عـلــى حـ ــوادث ال ـم ــرور ال ـتــي ي ــروح
ضحيتها ما يفوق الـ 400قتيل سنويا فضال
عن اإلعاقات ،حكومة لم تقارب عملية تعديل

التركيبة السكانية ،والقائمة تطول ،فما دخل
البرلمان في هذه ُاألمور؟
وأن ـ ــا ه ـن ــا سـ ــأرشـ ــد الـ ـك ــارهـ ـي ــن ل ـل ـح ـيــاة
البرلمانية إلى أفضل طريقة إلنهاء تضخم
البرلمان وإخراجه من دائــرة اهتمام الناس
إال فــي ال ـحــدود الطبيعية الـتــي نـجــدهــا في
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـم ـت ـق ــدم ــة وضـ ـم ــن ال ـس ـيــاق
السياسي المتوازن والمثمر.
ال ـطــريــق ه ــو أن ت ــأت ــي ح ـكــومــة يحكمها
وي ـقــودهــا كـمــا كــررنــا فــي مـقــاالتـنــا بــرنــامــج
عـمــل يـقـلــب الـحـيــاة رأس ــا عـلــى عـقــب أشــرنــا
إل ــى مــامـحــه ومـفــاصـلــه فــي مـقــاالتـنــا وآلـيــة
تصميمه.
سيجعل فـعــالـيــات البلد
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ـ
م
ـا
ـ
ن
ـر
ـ
ب
ـ
ل
ه ــذا ا
َّ
تنغمس فــي نـشــاط مـكــثــف بفاعلية جـبــارة
مخططة ومنظمة ومدعومة بكل إمكاناتنا
المادية والعلمية والثقافية في إطــار شبكة
عالقات تجعلنا نبني وضعا يفوق الخيال.
ه ـنــا سـيـلـهــث ال ـم ـج ـلــس خ ـلــف الـحـكــومــة
وستنكمش موضوعات الفساد والتقصير
التي تستهلك المجلس وتتيح لالنتهازيين
ع ـم ـل ـيــة االب ـ ـتـ ــزاز والـ ـمـ ـس ــاوم ــة ،ولـيـنـكـمــش
مـعـهــا ب ــال ـت ــوازي الـ ـص ــراخ الـ ـف ــارغ وت ـطــوى
االستجوابات الزاعقة ،ويتكلم العقل والخبرة
واإلبداع فقط ،حتى االستجوابات إن وجدت
فستكون في غاية الرصانة والرزانة.

مشاري ملفي المطرقة

ً
ً
أوال وأخيرا :ليس بالخصخصة تحيا الكويت
في العام الماضي وافق المجلس األعلى
للتخصيص في الكويت على خطة كبيرة
ً
وشاملة لخصخصة  38جهة ونشاطا تقوم
الحكومة بإدارتها لتنتقل بذلك الحكومة من
جهاز تشغيلي إلــى جهاز رقــابــي مسؤول
عن السياسات العامة ،حيث استندت هذه
الـخـطــة إل ــى ن ـجــاح شــركــة ال ـبــورصــة الـتــي
ً
ت ــم تـخـصـيـصـهــا ق ـبــل ف ـت ــرة لـ ـت ــؤدي دورا
ً
مـحــوريــا فــي تطوير ســوق الـمــال الكويتي
وتنويع االقتصاد الوطني بما يتوافق مع
أهداف رؤية كويت جديدة  ،2035وبالفعل
نجحت الـشــركــة فــي إع ــادة تصنيف سوق
ً
ً
الكويت باعتباره سوقا ناشئا ضمن أعلى
 3مؤشرات عالمية ،مما عزز مكانة الدولة
كمركز مالي إقليمي رائــد ،كما نجحت في
إدخــال أدوات استثمارية مبتكرة وتعزيز
مستوى الشفافية وإ ع ــادة هيكلة السوق
ب ـه ــدف رف ــع ال ـس ـيــولــة ف ـيــه وزيـ ـ ــادة قــدرتــه
ً
الـتـنــافـسـيــة اس ـت ـن ــادا إل ــى االسـتــراتـيـجـيــة
النابعة من مهمتها ،والتي تركز على تطوير
السوق ليواكب المعايير الدولية.
وعلى الرغم من نجاح تجربة خصخصة
بورصة الكويت فــإن المواطنين يشعرون
بالقلق الشديد من الحديث عن الخصخصة،
ويـ ـ ــرون أن هـ ــذا ال ـن ـج ــاح ال يـمـكــن قـيــاســه

بباقي القطاعات الضخمة التي تستوعب
آالف الموظفين وتقدم خدماتها على مدار
ال ـس ــاع ــة ،وي ــؤك ــدون أن الـخـصـخـصــة هي
إع ـ ــادة ت ــوزي ــع الـ ـم ــوارد لـمـصـلـحــة الـتـجــار
والـمـحـتـكــريــن ع ـلــى ح ـســاب ـهــم ،م ـمــا يـعــزز
ً
الـنـظــام الــرأسـمــالــي المجحف اقـتـصــاديــا،
ويرون أنه إذا كان هناك سوء إدارة حكومية
لبعض القطاعات فالحل في تعيين إدارات
ذات كفاء ة وقــادرة على قيادتها ال بيعها
والـتـخـلــص مـنـهــا ،وم ـنــح أمـ ــوال وأراضـ ــي
ال ــدول ــة ل ـل ـت ـجــار وال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن بــأسـعــار
ً
زهـيــدة ،ليجنوا مــن ورائـهــا أربــاحــا طائلة
ويتحكموا في مصاير الموظفين في هذه
األمــاكــن ،فيصبحون تحت التهديد الدائم
بقطع أرزاق ـه ــم وتـســريـحـهــم مــن أعـمــالـهــم،
ً
خـصــوصــا مــع ح ــدوث أزم ــات مثل جائحة
كورونا والحروب اإلقليمية والعالمية.
والطامة الكبرى التي يراها الرافضون
للخصخصة أن تكون القيادات التي تدير
ً
الخدمات الحكومية حاليا والمسؤولة عن
خـســائــر الــدولــة الـمــالـيــة وت ــردي الـخــدمــات
ا لـعــا مــة هــي ا لـتــي سيتم تعيينها لتراقب
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص وال ـش ــرك ــات ال ـت ــي سيتم
ً
تخصيصها الحقا ،لتنتقل خبرات فشلهم
الذريع في اإلدارة إلى اإلشراف والمتابعة،

أي إلى الضياع الحقيقي ألصول وممتلكات
الدولة واألجيال الحالية والقادمة.
ك ـ ـمـ ــا يـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاء ل ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــرضـ ــون ع ـلــى
الـخـصـخـصــة عــن ال ـغــايــات الـمـنـشــودة من
عمليات التخصيص ،وعن مدلول تصريح
وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة فهد الشريعان
األخـ ـي ــر «أن ك ــل شـ ــيء ف ــي ال ـك ــوي ــت مـتــاح
لـلـخـصـخـصــة» ،ه ــل مـعـنــى ذل ــك أن ــه سيتم
االقتراب من القطاعات الحيوية كالكهرباء
والماء وشركات النفط؟ وهل القطاع الخاص
ق ــادر على إدارة هــذه المؤسسات وتقديم
الخدمات للمواطنين بجودة عالية وتحقيق
مكاسب وتحمل الخسائر التي تتحملها
ال ـ ــدول ـ ــة فـ ــي ب ـع ــض األزم ـ ـ ـ ـ ــات؟ وه ـ ــل ل ــدى
الحكومة رؤية واضحة للخصخصة أم أنها
تعمل بال خطة وتريد خوض التجربة دون
أن تحسب النتائج والعواقب؟ وهــل تحت
أيدي الحكومة دراسة تؤكد أن التخصيص
ً
سـيــؤدي فعليا إلــى إصــاح اقـتـصــادي في
الكويت وتنويع الــدخــل وتحقيق الكفاء ة
وتـخـفـيــف األعـ ـب ــاء ع ــن ال ـم ـيــزان ـيــة الـعــامــة
للدولة؟ وهل هذا الوقت مناسب للحديث
عن الخصخصة مع تزايد التضخم الحادث
في العالم واالرتفاعات المستمرة في السلع
والخدمات؟

خالد وهف المطيري

وسائل التواصل االجتماعي
ال ـث ـب ــات ع ـلــى ال ـح ــق وال ـث ـق ــة بــالـنـفــس
ّ
المشوش
والفوز بالكرامة في هذا الزمان
والمليء بالتناقضات والمغريات شيء
جميل ومدعاة للمفخرة ،فاإلنسان يولد
على فطرة الله سبحانه وتعالى ،ومن ثم
يبدأ باكتساب كــل شــيء مــن أبــويــه وهو
ط ـف ــل ،وع ـن ــدم ــا يـكـبــر ي ـت ـحــول اكـتـســابــه
وتوسيع مداركه لمحيطه الجديد خارج
أسرته من أصدقاء ومـعــارف ،لذلك ربما
تجد أحــد األ ط ـفــال يتمتع بكل الصفات
الحميدة والـخـصــال الـمـمــدوحــة ،وينفذ
كل ما هو مأمور بــه ،ويبتعد عن كل ما
هو منهي عنه ،وعندما يكبر ويخرج إلى
ً
ال ـشــارع واألص ــدق ــاء تـجــده ينقلب رأس ــا
على ع ِقب ويصبح سيئ الصفات ومذموم
الخصال وكأنه شخصية أخرى غير التي
عرف بها.
ِ
نـعــم الـبـيــت وال ـش ــارع م ــدرس ــة ،فربما
ا لـبـيــت ي ـخــرج للمجتمع طـفــا محافظا
ً
وربما يخرج طفال متمردا وهذه القاعدة

تنطبق على الشارع ،فاألمر ليس قائما
على الطفل إنما على من رباه وهو صغير
وعلى من رافقه وهو كبير ،ومن الصفات
المكتسبة فــي الـبـيــت وال ـش ــارع الـصــدق
والكذب واألمانة والخيانة والكرم والبخل
والثقة بالنفس واالعتزاز بالرأي والقول
والتبعية واالنصياع لآلخر.
فى السابق كان ال يعرف سيئيو الخلق
إال ال ـق ــري ــب م ـن ـهــم وال ـم ـخ ـت ـلــط ب ـهــم ألن
بعضها،
المجتمعات كانت مغلقة على
ً
ولـكــن اآلن وبـعــد أن أصـبــح الـعــالــم قــريــة
ص ـغ ـيــرة وب ـع ــد ظ ـه ــور اإلعـ ـ ــام ال ـجــديــد
ووســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي انكشف
لنا الـمـسـتــور ،وبــدأنــا نشاهد ونـقــرأ كل
ما يكتبه وينشره هــؤالء المستخدمون
تحت أسماء حقيقية أو مستعارة في هذه
البرامج ،وما يتناولونه من كذب ونفاق
سـيــاســي وتـطـبـيــل ل ــذوي الـنـفــوذ مقابل
مصالح دنيوية ،مما جعل هذه الوسائل
نافذة نرى من خاللها سقوط األقنعة عن

وجوه كل المتنكرين ،ونعرف كل شخص
على حقيقته التي يخفيها.
لــذلــك ه ـنــاك أش ـخ ــاص تـ ــرأف لحالهم
ع ـنــدمــا ت ــراه ــم ي ـت ـظ ــاه ــرون أم ـ ــام األه ــل
واألصدقاء والمعارف أنهم يحملون كل
الصفات الحميدة والحسنة التي ترفع
الرأس لكل من حولهم ،في حين هم عكس
ذل ــك ف ــي وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
لــدرجــة أن ـهــم عـنــدمــا يــراج ـعــون أنفسهم
على كل ما يقومون به من أعمال سيئة
وما يمارسونه من أدوار يشمئز منها كل
رجل حر شريف تمنوا لو عاد بهم الزمن
ً
كما كانوا أطفاال على الفطرة.
ً
فحمدا لله أن الكثيرين من الشرفاء من
ً
أبناء وطني ما زالوا أحرارا لم يغرقوا في
مستنقع التواصل االجتماعي ،وما زالوا
مضرب مثل لعزة النفس وكرامتها ،ولم
ً
ً
يصبحوا يوما ما ذبابا إلكترونيا لكائن
من كان ،كما نشاهد ونرى في هذه األيام.

من صيد الخاطر :أوفا ركس
الملك البريطاني المسلم
طالل عبد الكريم العرب
من يصدق أن يأتي يوم يحكم فيه بريطانيا ٌ
ملك مسلم ،وتحديدا
في زمن تعصب كنسي مسيحي ضد كل ما هو مختلف عنهم ،وهذا
التعصب طبعا ينسحب على كل األديان ،بعضها ضد بعض ،وال يزال
هناك تعتيم إعالمي كنسي على سيرته وإنجازاته.
ً
ً
من يصدق أن ملكا أنجلو ساكسونيا مسلما حكم مرسيا البريطانية
ً
تسعة وثالثين عاما ،وتحديدا من عام  757حتى  ،796وقيل إنه كان
أحــد أكثر ملوك الجزيرة البريطانية هيبة ،ولكن الكنيسة أجبرت
المؤرخين على تجاهل تاريخه والتعتيم المتعمد على إنجازاته ،مما
َّ
تتحدث عنه ،رغم نجاحه في توحيد الممالك
أدى الى قلة المصادر التي
األنجلوسكسونية السبع ،ورغم إنعاشه االقتصاد وبسط األمن في
مملكته .تولى الملك «أوفا» حكم مرسيا البريطانية سنة 757م وذلك بعد
مقتل ابن عمه الملك «إيثلبالد» ،وبعد انتصاره في حرب أهلية طويلة
استمرت سبع سنواتّ ،ثبت فيها أحقيته في ُ
الملك ،بعدها استطاع أن
يوحد الممالك السبع عسكريا ودبلوماسيا وحتى بالمصاهرة ،مما
مكنه ،وكما أراد ،من توحيد إنكلترا.
إال أن هذا الوضع بالطبع لم يرق للفاتيكان ،فأظهروا العداوة للملك
«أوف ــا» بتحريضهم مملكة ويلز على محاربته ،مما دفــع «أوف ــا» إلى
تشييد سور عظيم على الحدود بين إنكلترا وويلز ،ال تزال آثاره باقية
حتى اليوم ،حتى أنه أصبح معلما تاريخيا وسياحيا يحمل اسم بانيه
«سور أوفا» .أقام الملك «أوفا» عالقات تجارية قوية مع الدولة العباسية،
زادت تلك العالقات بعد منع «شارلمان» ملك الفرنجة التجارة مع بالده،
وقد يكون هذا سبب إسالمه ،إال أن «شارلمان» سرعان ما عدل عن ذلك،
لمصالح بلده ،ولما وجده من عدل ملك إنكلترا في تطبيق القوانين
والتزامه باالتفاقيات والمعاهدات على عكس ما اعتاده من ملوك أوروبا.
ً
قام الملك «أوفا ركس» ِّ
بسك عملة جديدة بدال من عملته القديمة التي
تحمل صورته ،وكتب عليها عبارة «ال إله إال الله وحده ال شريك له» على
أحد الوجهين ،وعلى الوجه اآلخر «محمد رسول الله» ،وهو إعالن صريح
عن إسالمه ،ويقال إنه ال توجد من هذه العملة إال قطعة واحدة محفوظة
ّ
بالمتحف البريطاني فيها أخطاء إمالئية قد تكون لجهل من سكوها.
ويقال إن الفاتيكان ما كان ليهدأ له بال حتى يقضي على الملك
«أوفا» ،فتآمر مع «شارلمان» على اغتياله ،فتم لهم ما أرادوا وذلك يوم
الجمعة  29من يوليو 796م ،وتم توثيق سبب مقتله بالموت المفاجئ،
والداللة على صدق رواية اغتياله أنه ُد ِفن في مصلى صغير ،وليس في
كاتدرائيتهم كعادة ملوك مرسيا.
ً
ملحوظة :منقول بتصرف بعيدا عن التشنج الديني والعنصري.

حديث عن الخصخصة
حبيب السنافي
مثال الكويت كحال رجل ثري يكدس ثرواته في البنوك في حين هو
ً
يرتدي أسماال بالية وأبناء ما بين ناقد وناقم ويائس من صالح حاله.
من مساوئ القطاع الخاص أنه يخطط لمصالح شركاته دون اعتبار
لحاجات المجتمع الملحة وأولــويــاتــه ،أو شعبية سلعه لتكون في
متناول القدرة الشرائية للطبقات الشعبية ،يتحكم في أسعار الكهرباء
والماء والــدواء والمواصالت واالتصاالت والبلدية وغيرها مما تمت
ً
خصخصته ،بأسعار تتذبذب صعودا بأعذار السوق الحرة والعرض
ً
ً
والطلب ،ويبقى المواطن خاضعا لهامش الربح المتفاقم صعودا.
من المتوقع للخطة اإلنمائية االقتصادية فقده لدوره وتأثيره في
االقتصاد إن سلمنا قيادته إلى القطاع الخاص المرتبط أصال بالدعوم
ً
الحكومية والقروض البنكية ،مفتقرا الكفاءات المهنية ودراسات الجدوى
ً
االقتصادية واإلدارات المبدعة ،وهو يخطط تبعا لرؤاه واستراتيجيته
التي قد ال تتوافق مع تطلعات خطط الدولة ،وكأننا بذلك سلمناه مفاتيح
االقتصاد والميزانية دون رقابة ومحاسبة جادة ،فالقطاع الخاص ال
يمكنه أن يعوض خسائره إال بزيادة أسعار سلعه وخدماته المحتكرة
دون مراعاة للمصالح العامة ،في حين يتحمل القطاع العام الخسائر في
ً
بعض وحداته االقتصادية معوال على أرباحه في الوحدات والمشاريع
االقتصادية األخــرى ،فهو يتعامل مع االقتصاد كوحدة متكاملة ،في
ً
ً
حين ترتبط شركات القطاع الخاص بأسهم البورصة صعودا وهبوطا.
الترشيد االقتصادي للقطاع الخاص يضغط على العمال ،فهم أول
ضحايا الترشيد ،مهددون بالتسريح من العمل لرفع نسبة األربــاح،
وفرص العمل الجديدة الموعود بها المواطن تستجدى لمن يقبل باألجر
األدنى وساعات العمل اإلضافية بال مقابل.
ال توجد دولة في العالم سلمت مواردها الطبيعية للخصخصة إال
أفلست وتدهور اقتصادها وأملق شعبها ،فالرأسماليون يقتنصون
األرباح بأسهل وأسرع الطرق ،وهم منفلتون باسم «السوق الحرة» من
الضوابط القانونية والقواعد االقتصادية والبرامج االجتماعية الهادفة
لتأمين مصادر الدولة ومؤسساتها من االستغالل واالحتكار.
ً
ً
فيجب اعتبار القطاع الخاص سندا للقطاع العام ال منافسا له،
والــدولــة مهندس التنمية الشاملة والقطاع الـخــاص مدير تنفيدي،
ً
ً
يـ َ
قيم ُ
وي ّ
ـوجـ ْـه ُ
ويحاسب دائـمــا مــن الحكومة ،محققا أهدافها اآلنية
واالستراتيجية دون تقصير أو تباطؤ.

«عزومة مراكبية» على دعوة
انتخابية
ناصر الجعفري
ٌ
«عزومة مراكبية» مثل شعبي دارج لــدى الشعوب العربية ،يقوله
ُ
الصيادون في رحالتهم البحرية ،وبحسب إحدى المرويات يقال المثل
عندما يمخر جانب الصيادين ٌ
قارب آخر في البحر فيشرعون بالتلويح
ً
وإلقاء السالم حتى يبادر أحدهم هاتفا ،بدعوة اآلخر للغداء وبصوت
يكاد يعلو عباب البحر« :اتفضل اتغدى معانا!» ،وما هي في طبيعة الحال
إال مجرد دعوة من باب المجاملة فقط ،يصعب تحقيقها.
وها قد بدأ هذا المثل لألسف يطبق على أرض الواقع لدينا في دعوة
الحكومة لالنتخابات البرلمانية ،غير مبالين بتحقيق مبدأ العدالة
والمساواة الذي ّ
نص عليه وكفله الدستور الكويتي ،وفي هذا السياق
ً
نقف قليال عند مقولة أرسطو« :أسوأ شكل لعدم المساواة هو أن نحاول
ً
تساو وتحديدا في
المساواة بين أشياء غير متساوية».نعم ،هناك عدم
ٍ
انتخابات مجلس األمة ،وهذا ٌ
أمر واقعي وملموس إذ تجاهلت الحكومة
مبادئها «العادلة» عند دعوتها الجراء انتخابات خالل السنوات الماضية،
فما زالت هنالك شريحة كبيرة من المواطنين غير ّالمسموح لهم بحق
التصويت من األساس ،وكأن لسان الحال يقول« :تفضل شارك معنا في
العرس الديموقراطي» ،والحقيقة عكس ذلك ،فهذه الممارسة مختزلة
لغيرهم وأقــرب إلى حفل تنكري من كونها زفافا ديموقراطيا! وكيف
للداعي للعرس أن يصرف نظره عن دعوة أبنائه ألنهم غير مقيدين في
جداول االنتخابات؟
ً
ووفقا للمعلومات المعلنة من جمعية الشفافية الكويتية فإنه ومنذ
عام  2006وما بعد ذلك لم يتم تسجيل القيود االنتخابية لمناطق عدة
شملت مدينة جابر األحمد ،وصباح األحمد ،وشمال غرب الصليبخات،
وأبو فطيرة ،وأبو الحصانية ،والمسايل ،والوفرة السكنية ،وصباح
األحمد البحرية ،والنهضة ،وجنوب عبدالله مبارك ،وغــرب عبدالله
الـمـبــارك ،فقد تـجــاوز عــدد المواطنين المستحقين لتسجيل قيدهم
ُ
االنتخابي العشرة آالف! هكذا تسلب أبسط حقوقهم الدستورية مما
يجعلنا نقف هذه المرة أمام عالمات استفهام فرضتها هذه الجريمة
الدستورية لدى عامة الشعب الكويتي ،والتي تخدم مصالح من يرعاها
لمآرب انتخابية على األرجح ،متناسين بذلك المفهوم الحقيقي لتحقيق
العدالة والمساواة ،ومنذ عصور مضت ،أجمعت األمم على اعتبار العدالة
قاعدة اجتماعية أساسية الستمرار حياة البشر مع بعضهم بعضا ،أنها
ٌ
محور أساسي في األخالق ،وعبرها نجتاز طريقنا ونحقق طموحاتنا
وآمالنا بما يسمو ّ
بأمتنا.
وفي الختام نستذكر المثل الروسي الشهير« :برفقة العدالة تجتاز
العالم ،وبرفقة الظلم ال تعبر عتبة بيتك».

ةديرجلا
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رؤى عالمية
مشكلة الجيش الروسي داخلية
دارا ماسيكوت –
فورين أفيرز

إذا انهارت ًشعبية الغزو
الروسي تزامنا مع استمرار
الحرب ،فقد تعود العائالت
الروسية إلى عاداتها القديمة
ّ
وتفضل إبعاد أبنائها عن
التجنيد عن طريق الرشوة أو
إخفائهم داخل البلد أو في
الخارج ،وفي هذه الحالة قد
يضطر الجيش لتغيير طريقة
تعامله مع عناصره.

كبار القادة الروس
ليسوا ّ
مجرد
خبراء أو محاربين
غير ّ
مسيسين
فهم وصلوا إلى
مناصبهم بعدما
فهموا أن الوالء أهم
من قول الحقيقة في
عالم السلطة

خبرة الجيش
الروسي في تجنيد
عناصر محترفة
تمتد إلى  20سنة
ويتوقف نجاحه
ً
عموما على
امتيازات الخدمة
العسكرية والثقة
االجتماعية

قـ ـب ــل سـ ـت ــة أيـ ـ ـ ــام مـ ــن الـ ـغ ــزو
الروسي ألوكرانيا ،اجتمع عدد
صغير من الجنود الروس داخل
ِخ َيمهم في بيالروسيا ،وحصل
ً
أحــدهــم ّعـلــى هــاتــف ذك ــي س ــرا،
ث ــم ت ـصــفــح م ــع الـمـحـيـطـيــن به
مواقع إخبارية غربية ،حيث قرأ
الجنود قصة أثــارت صدمتهم:
وفـ ـ ــق تـ ـق ــاري ــر االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الغربية ،توشك روسيا على غزو
جــارتـهــا أوكــران ـيــا ،وبـعــد مــرور
خمسة أيــام ،كشف الـقــادة أنهم
يــوش ـكــون ع ـلــى غ ــزو أوكــران ـيــا
ً
فعال ،حتى أنهم هددوا العناصر
باتهامهم باالنشقاق عن الجيش
إذا لم يشاركوا في هذه الحملة.
تـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك روسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـعـ ـ ــدات
ع ـس ـك ــري ــة مـ ـتـ ـط ــورة وت ـت ـف ــوق
ً
ع ـلــى م ـس ـتــويــات عـ ــدة ن ـظــريــا،
لـكـنـهــا ت ـع ـثــرت ف ــي عـمـلـيــاتـهــا
وم ـق ــارب ــات ـه ــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
والـ ـتـ ـكـ ـتـ ـيـ ـكـ ـي ــة فـ ـ ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا
بـ ـسـ ـب ــب ت ـخ ـط ـي ـط ـه ــا ال ـم ـب ـن ــي
عـلــى فــرضـيــات غـيــر صحيحة،
وج ـ ـ ــداولـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ال ـ ــزمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة غ ـي ــر
ال ـ ــواقـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة ،وأهـ ـ ــداف ـ ـ ـهـ ـ ــا غ ـيــر
ال ـع ـم ـل ـيــة ،ح ـتــى أن ـه ــا واج ـهــت
ال ـم ـش ــاك ــل ن ـت ـي ـجــة إم ــداداتـ ـه ــا
الشائبة ،وخدماتها اللوجستية
السيئة ،وغياب الحماية الكافية
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،وس ـ ــوء
ً
قـيــادتـهــا ع ـمــومــا ،ف ــا تقتصر
هـ ــذه ال ـم ـشــاكــل ع ـلــى ال ـم ـعــدات
التقنية أو ســوء التدريبات أو
ً
الـفـســاد ،بــل إنها ترتبط أيضا
ً
بمشكلة كــامـنــة وأك ـثــر تــأثـيــرا:
ً
ال يهتم الجيش فعليا بحياة
وراحة عناصره ،ففي أوكرانيا،
يجد الجيش الروسي صعوبة
ف ــي اسـ ـت ــرج ــاع ج ـث ــث ال ـق ـت ـلــى،
ويخفي حجم الخسائر البشرية،
وال ي ـب ــال ــي ب ـع ــائ ــات ال ـج ـنــود
القلقة ،وقــد ينفق هــذا الجيش
مليارات الدوالرات على معدات
جديدة ،لكنه ال يعالج إصابات
الجنود بالشكل المناسب وال
ً
يهتم عموما بالصدمات التي
يعيشها العناصر.
مـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ــوا ض ـ ـ ـ ــح أن ثـ ـق ــا ف ــة
ُ
ال ـ ــامـ ـ ـب ـ ــاالة ت ـ ـضـ ـ ِـعـ ــف فــاع ـل ـيــة
الجيش الــروســي ،بغض النظر
ع ـ ـ ــن مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ت ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــه ف ــي
الـفـتــرة األخ ـيــرة ،ففي الــواليــات
المتحدة ،يكون الجندي البارع
ً
س ـع ـيــدا ف ــي ال ـم ـقــام األول ،مما
يعني أن يتلقى ما يحتاج إليه
مــن الـطـعــام وال ـمــال واالح ـتــرام،
لكن تتصرف القيادة الروسية
ال ـع ـل ـي ــا وك ـ ـ ــأن الـ ـجـ ـن ــود عــامــل
ثانوي ،فتتخذ قرارات تكتيكية
وك ــأنـ ـه ــا ت ـس ـت ـط ـيــع ال ـم ـج ــازف ــة
ً
بالناس عشوائيا لبلوغ أهداف
غير مدروسة إلى حين تحقيق
ُ
حبط
النجاح ،وال مفر مــن أن ي ِ
هذا الموقف االنهزامي معنويات
ُ
ضعف فاعلية القتال،
الجنود وي ِ

الطراد الروسي الغارق «موسكفا» في البحر األسود وفي اإلطار فالديمير بوتين
حـ ـي ــث أصـ ـبـ ـح ــت نـ ـت ــائ ــج ه ــذه
المقاربة واضحة.
يـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ــروس ـ ــي
ً
ً
تاريخا طويال في إساءة معاملة
عناصره وعائالتهم المرعوبة،
ومن الواضح أن ثقافة الالمباالة
هذه امتدت إلى الغزو الروسي
األخير ،ولو لم تؤثر العمليات
األمنية المفرطة على مستوى
ً
حـ ـم ــاي ــة الـ ـجـ ـن ــود م ـ ـثـ ــا ،ل ـك ــان
ال ـج ـيــش سـيـصـبــح أك ـث ــر ق ــدرة
على تحضير وتــدريــب الـقــوات
العسكرية على المعارك الطاحنة
الـتــي تنتظرها فــي الـمــدن ،لكن
الجيش الــروســي انشغل بمنع
ت ـســريــب ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،فــأخـفــى
خ ـط ـط ــه عـ ــن م ـع ـظ ــم األوس ـ ـ ــاط
ال ـع ـس ـكــريــة وأضـ ـع ــف جــاهــزيــة
العناصر وأعاق مساره بنفسه،
ولــو أرادت موسكو أن تتجنب
الخسائر البشرية ا لـكـبــرى ،ما
ك ــان ــت ل ـت ـطـ ّـبــق االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ن ـ ـ ـف ـ ـ ـس ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا ك ـ ـش ـ ـفـ ــت
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـغــرب ـيــة خطط
ً
الغزو الروسي ونشرتها علنا،
لكن ّ
أصر الكرملين على خوض
ُ
ال ـح ــرب بــالـشـكــل الــم ـخ ـطــط لــه،
فأرسل جنوده لمحاربة القوات
األوك ــران ـي ــة ال ـتــي كــانــت تنتظر
وصوله في بعض األماكن.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــرُ ،ي ـع ـت ـبــر
ال ـت ـس ـم ــم اإلشـ ـع ــاع ــي م ــن أب ــرز
األمـثـلــة المتطرفة عـلــى تــراجــع
ال ـق ــدرات الـقـتــالـيــة بسبب ســوء
ت ـع ــام ــل ال ـج ـي ــش الـ ــروسـ ــي مــع
الجنود ،لكن تكثر األمثلة التي
تـصـ ّـب فــي الـخــانــة نفسها ،فقد
تـعـ ّـرض الجنود إلصــابــات مثل
ق ـض ـمــة ال ـص ـق ـيــع ب ـس ـبــب س ــوء
التخطيط ،ثم تلقوا العالج على
يــد مسعفين روس استعملوا
ض ـم ــادات مـيــدانـيــة عـمــرهــا 44
سنة ،وفي غضون ذلك ،اختفى
بعض القادة الروس في مناطق

ال ـق ـت ــال ب ـك ــل ب ـس ــاط ــة ،ف ـتــركــوا
ال ـع ـن ــاص ــر ال ـت ــاب ـع ـي ــن ل ـه ــم بــا
مأوى أو طعام أو مياه ،وأرسل
ً
الجيش حصصا غذائية منتهية
الصالحية إلــى بعض الجنود،
ووصلت كميات غير كافية من
الـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة إل ــى وح ــدات
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وامـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأت ش ــاحـ ـن ــات
ال ـم ـط ـب ــخ الـ ـمـ ـي ــدان ــي ب ــأك ـي ــاس
الـ ـبـ ـط ــاط ــا والـ ـمـ ـخـ ـّل ــل ودقـ ـي ــق
ال ـشــوفــان ،لـكــن تـعــفــن معظمها
خالل بضعة أيام.
ّ
لكن إهمال الجيش الروسي
ً
لجنوده لم ينعكس سلبا على
أدائـهــم القتالي فحسب ،بل إنه
أحـ ـب ــط م ـع ـنــويــات ـهــم وأض ـع ــف
ً
رغبتهم في القتال أيضا ،حيث
ي ـ ـسـ ــرق ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط م ـح ـت ــوي ــات
َ
ُح ـ ـ ــزم ال ــرع ــاي ــة ب ـش ـك ـ ٍـل م ـت ـكــرر،
ّ
ل ــذا ات ـص ــل ال ـج ـنــود بــأمـهــاتـهــم
ّ
وطلبوا منهن وقــف إرس ــال أي
إمدادات لهم ،وفي الوقت نفسه،
ي ـن ـس ــى الـ ـضـ ـب ــاط دف ـ ــع روات ـ ــب
ال ـ ـج ـ ـنـ ــود مـ ـق ــاب ــل م ـش ــارك ـت ـه ــم
فــي الـقـتــال ،وتتخلى الــوحــدات
ال ـع ـس ـك ــري ــة عـ ــن ج ـث ــث الـقـتـلــى
وتـ ـت ــاب ــع مـ ـس ـ ّـاره ــا ،فـ ــا عـجــب
ً
إذا ف ــي أن ت ـفــضــل وح ـ ــدات من
الـقــوات العسكرية االبتعاد عن
الـصــراع ،فتترك معدات حديثة
وفاعلة فــي الحقول األوكرانية
وت ـغ ــادر ال ـم ـكــان .ات ـصــل جنود
ّ
آخ ـ ـ ــرون ب ــأم ـه ــات ـه ــم إلب ــاغ ـه ــن
بأنهم يفكرون بإطالق النار على
ساقهم كي يتمكنوا من الرحيل.
ً
تزامنا مع تراجع معنويات
الجنود ومستوى انضباطهم،
بدأت القوات الروسية تنهب ما
تستطيع إيـجــاده فــي أوكرانيا
وتعيد شحنه إلى روسيا ،بما
في ذلك الغساالت وأواني القلي
وأجهزة التلفزيون من المدارس
األوك ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ل ـ ـقـ ــد اقـ ـتـ ـحـ ـم ــوا
ال ـ ـم ـ ـتـ ــاجـ ــر األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ألخـ ــذ

الـلـحــوم والـسـجــائــر والـكـحــول،
وح ـيــن ن ـفــدت ال ـم ــواد الـغــذائـيــة
من األســواق ،راحــوا يسرقونها
ً
من الشعب األوكراني مباشرة،
حتى أن بعض الجنود الــروس
لــم يـتــردد فــي أكــل الـكــاب ،وفق
مـ ـك ــالـ ـم ــات ه ــاتـ ـفـ ـي ــة ن ـش ــرت ـه ــا
االستخبارات األوكرانية.
ً
ون ـ ـ ـظـ ـ ــرا إل ـ ـ ــى س ـ ـ ــوء ت ـع ــام ــل
الجيش الــروســي مــع عناصره،
ً
ً
ليس مفاجئا أيـضــا أن يشارك
ال ـ ـج ـ ـنـ ــود الـ ـ ـ ـ ــروس ف ـ ــي ج ــرائ ــم
واسعة النطاق ،وال يمكن تبرير
ه ــذا ال ـت ـصــرف ألي س ـبــب ،فقد
ً
ارتكبت القوات الروسية أعماال
وحشية مــر يـعــة ،مثل التعذيب
واالغتصاب واإلع ــدام ،في قرى
وم ــدن أوكــرانـيــة ع ــدة ،لكن بدل
إصدار
إدانة هذه االنتهاكات أو ّ
األوامـ ــر الــازمــة لــوقـفـهــا ،فضل
الكرملين تكريم وحدة عسكرية
ّ
متهمة بارتكاب أعمال وحشية
في مدينة «بوتشا».
يستحيل أن يعالج الجيش
ال ـ ــروس ـ ــي م ـش ـك ـل ـت ــه ال ـث ـق ــاف ـي ــة
ال ــداخ ـل ـي ــة خـ ــال هـ ــذه ال ـح ــرب،
وحتى لو انتهى الغزو ،ال مفر
من أن يجد صعوبة في إصالح
نـ ـفـ ـس ــه ،كـ ـم ــا فـ ـع ــل بـ ـع ــد ح ــرب
الخمسة أيام ضد جورجيا في
عـ ــام  .2008ع ـل ــى ع ـك ــس ح ــرب
جــورجـيــا ،ال ّتستطيع موسكو
أن تـنـســب تـعــثــرهــا ه ــذه الـمــرة
إلى المعدات القديمة ،إذ تكمن
المشكلة الحقيقية فــي طريقة
صـ ـن ــاع ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار وال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات
المنتقاة ،ولم يعترف المعنيون
بعد باستمرار سوء التعامل مع
الجنود .حتى أن قــادة الجيش
ق ــد ي ـب ــدون اس ـت ـعــدادهــم ال ـيــوم
للتغاضي عــن أي ســوء تعامل
م ـن ـه ـج ــي ط ــالـ ـم ــا تـ ـبـ ـق ــى ه ــذه
ال ـم ـم ــارس ــات خ ـف ـيــة ،ويـسـتـمــر
تدفق الروبل إلى ميزانية الدفاع،

ويتواصل شــراء األسلحة وفق
الخطة األصلية.
ال يمكن اعـتـبــار كـبــار الـقــادة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ّـرد خ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراء أو
ّ
مسيسين ،فهم
محاربين غير
وص ـلــوا إ ل ــى مناصبهم بعدما
ف ـه ـمــوا أن ال ـ ــوالء أه ــم م ــن قــول
الحقيقة في عالم السلطة ،كما
أن ـهــم واف ـق ــوا عـلــى خـطــة الـغــزو
رغم شوائبها الواضحة ،أبرزها
احتمال استنزاف القوة القتالية
إلى أن تنهار ،وال وجود ألي قوة
احتياطية جاهزة الستبدال 190
أل ــف ج ـنــدي روسـ ــي ي ـشــاركــون
فــي هــذه ال ـحــرب ،مما يعني أن
الجنود سيحاربون حتى الرمق
األخ ـيــر ،إال إذا أعـلــن الكرملين
تعبئة شاملة.
ً
يدرك الجيش الروسي طبعا
ُ
أن خ ـ ـسـ ــارة الـ ـجـ ـن ــود ت ـص ـ ّـع ــب
ّ
الـ ـف ــوز ب ــالـ ـح ــروب ،وال يـتـقــبــل
ً
الكرملين تحديدا أي شكل من
ال ـخ ـســائــر ال ـب ـش ــري ــة ،وقـ ــد بــذل
ق ـص ــارى ج ـهــده إلخـفــائـهــا كما
فـعــل خ ــال ال ـح ــروب الـمــاضـيــة.
لـتـحـقـيــق هـ ــذه الـ ـغ ــاي ــة ،مـنـعــت
روسـ ـي ــا ال ـن ـق ــاش ــات الـمــرتـبـطــة
بــالـقـتـلــى ف ــي ص ـف ــوف الـجـيــش
مـنــذ ال ـع ــام  .2015وف ــي الــوقــت
الـ ــراهـ ــن ،ال ي ـكــف ال ـم ـســؤولــون
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ع ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـمـ ــاط ـ ـلـ ــة ف ــي
تعاملهم مع العائالت المرعوبة
الـ ـت ــي ت ـ ـحـ ــاول مـ ـع ــرف ــة مـصـيــر
أبنائها .قيل لبعض األهالي إن
المعلومات المرتبطة بأوالدهم
س ــري ــة أو مـ ـع ــدوم ــة .وي ـض ـطــر
آ خـ ــرون للتعامل مــع مجموعة
المـتـنــاهـيــة مــن أرقـ ــام الـهــواتــف
ً
بحثا عن أي مستجدات ،حتى أن
البعض يعتبرهم «مهووسين»،
ً
وق ـ ــرر األه ــال ــي أيـ ـض ــا ال ـتــوجــه
إل ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة
ً
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ـيـ ــات مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة
لجمع المعلومات عــن أبنائهم

الـ ـمـ ـفـ ـق ــودي ــن ،ل ـك ـن ـه ــم ق ــوب ـل ــوا
بالرفض ،وعلىّ سبيل المثال،
ذهــب وال ــد مجند اختفى وهو
على متن الطراد الروسي الغارق
«موسكفا» إلى القاعدة البحرية
فــي البحر األس ــود لالستفسار
عــن مـكــان اب ـنــه .فـقــال لــه القائد
المحلي بــأسـلــوب ســاخــر« :هو
مكان ما في البحر».
موجود في
ٍ
ّ
لـكــن ه ــذه الـمـعــانــاة لــم تمنع
األهـ ــالـ ــي الـ ـ ـ ــروس مـ ــن م ـتــابـعــة
ال ـب ـحــث ع ــن أوالدهـ ـ ـ ــم ،ف ــراح ــوا
ـرق
ي ـج ـم ـعــون ال ـم ـع ـلــومــات ب ـطـ ٍ
أخـ ـ ـ ــرى ،أبـ ــرزهـ ــا ش ـب ـك ــات غـيــر
رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي ،وح ـتــى الـحـكــومــة
األوكرانية التي عرضت إطالق
سراح بعض الجنود إذا جاء ت
ً
أمهاتهم الصطحابهم .وتماشيا
مـ ــع ت ـق ـل ـيــد م ـ ــأس ـ ــاوي بـ ـ ــدأ فــي
أفغانستان والشيشان واستمر
خالل الغزو الروسي ألوكرانيا
ُ
فــي ع ــام  ،2014تـخـطــط أمـهــات
أخـ ــريـ ــات ل ـل ـس ـفــر إل ـ ــى م ـنــاطــق
ّ
ال ـح ــرب لـلـعـثــور عـلــى أبـنــائـهــن
وإع ــادتـ ـه ــم إلـ ــى ديـ ــارهـ ــم ،لـكــن
ال ت ـع ـن ــي ه ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــود كـلـهــا
أن الـ ـجـ ـي ــش ي ـ ـنـ ــوي تـصـحـيــح
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاره ،وال يـ ـتـ ـح ـ ّـم ــل الـ ـج ــو
ال ـس ـيــاســي ال ــراه ــن ف ــي روس ـيــا
أي اح ـت ـج ــاج ــات ج ـمــاًع ـيــة مــن
عائالت الجنود مقارنة بأواخر
الـثـمــانـيـنـيــات والـتـسـعـيـنـيــات،
ويـ ـ ـع ـ ــوق ت ـ ـشـ ــريـ ــع ج ـ ــدي ـ ــد أي
خـ ـط ــاب ــات غ ـي ــر مـ ــرغـ ــوب فـيـهــا
بشأن الجيش ،وتبذل السلطات
الروسية قصارى جهدها لقمع
كل من يناقش موضوع الحرب
بـ ـم ــا ي ـ ـت ـ ـعـ ــارض م ـ ــع ال ـخ ـط ــاب
الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي ،ح ـ ـتـ ــى أن ال ـ ـنـ ــاس
يعجزون عن التعبير عن حزنهم
من دون أخذ إذن مسبق.
حتى اآلن ،قد يتمكن الجيش
ال ــروس ــي م ــن م ـقــاومــة التغيير

ُ
لماذا يهدد كيم جونغ أون بشن حرب استباقية؟
•

مانسيوك لي – ناشيونال إنتريست

ً
ّ
تنبه المسؤولون في واشنطن وسيول سريعا إلى
وعود كيم جونغ أون الطموحة باستعمال أسلحة
بطريقة استباقية للدفاع
كوريا الشمالية النووية
ّ
وحذر الخبراء من ّ
تغير
عن مصالح البلد األساسية،
استراتيجية بيونغ يانغ النووية ،فتوقعوا أن يؤثر
هذا التطور في استقرار المنطقة ،لكن لم تطرح هذه
التحليالت في معظمها أي سياسات بديلة ألنها
ً
ً
مبنية على أسس ضعيفة نظريا وعمليا.
ً
يحذر المحللون المتشائمون مثال من مساعي
كوريا الشمالية لتحضير برنامج قد يسمح بغزو
ً
ً
الجنوب يــومــا ،حيث يبقى هــذا السيناريو واردا،
لكن من المستبعد أن يتحقق طالما يهدف التحالف
العسكري بين الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية
إلى كبح استفزازات كوريا الشمالية.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يــزعــم الـمـحـلـلــون الـمـتـفــائـلــون أن
ُ ّ
بيونغ يانغ تركز بكل بساطة على حماية نفسها
ُ
ّ
ُ
من الواليات المتحدة ،وبالتالي يفترض أن تسهل
واش ـن ـطــن ج ـهــود ال ـت ـع ــاون م ـع ـهــا ،ل ـكــن يـغـفــل هــذا
التحليل عــن حــاجــة كــوريــا الشمالية إلــى الحفاظ
على بيئة خارجية عدائية لتبرير صمود النظام
ّ
سيطبق على
نفسه ،فقد أعلن كيم في خطابه أن بلده
األرجــح استراتيجية تضمن زيــادة قدراته النووية
لتحقيق أهدافه السياسية.
ال تشمل هذه التحليالت أي رؤية واضحة ألنها
ً
ً
ال تطرح تفسيرا مقنعا لركيزة المصالح الوطنية
الكورية الشمالية التي يريد كيم الدفاع عنها عبر
اسـتـعـمــال ال ـقــوة ال ـنــوويــة ،ول ـهــذا الـسـبــب ،سيكون
ً
فهم مصالح البلد الوطنية أساسيا لتوقع مسار
استراتيجيته النووية.
ً ُ
عمليا ،تعتبر كوريا الشمالية دولة ثورية ويرتكز
وجودها على تحقيق أهداف وطنية ثورية ،ويقود
«حزب العمال الكوري» الثورة الوطنية في هذا البلد،
ّ
لــذا يتفوق على الدولة بحد ذاتها ويشكل قانونه
الداخلي وثيقة الدولة العليا بدل الدستور الرسمي.
ّ
وينص ميثاق َ «حزب العمال الكوري» على السعي
إل ــى تحقيق هــدفـيــن وطـنـ َـيـيــن فـ َ
ـوري ـيــن فــي كــوريــا
الـشـمــالـيــة ،ويـتـعـلــق ال ـهــدف األول بـبـنــاء بـلــد قــوي

فــي الـنـصــف الـشـمــالــي مــن شـبــه الـجــزيــرة الـكــوريــة،
أي المنطقة الكورية الشمالية ،أمــا الهدف الثاني،
فيرتبط بإنشاء دولة اشتراكية تشمل شبه الجزيرة
ال ـكــوريــة كـلـهــا ،بـمــا فــي ذل ــك كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،ما
يعني تحرير الكوريين الجنوبيين من اإلمبريالية
األميركية المزعومة وبناء بلد شيوعي ّ
موحد.
ً
يجب أن يــدرك الجميع أيـضــا أهمية عائلة كيم
ً
لتحقيق هذه األهداف الوطنية ،وانطالقا من عقيدة
ّ
«زوت ـش ـيــه» (م ـبــدأ االت ـك ــال عـلــى الـ ــذات ال ــذي يشكل
أس ــاس الــرؤيــة الـتــي تحملها كــوريــا الشمالية عن
ُ
الدولة والمجتمع) ،تعتبر قيادة عائلة كيم الوسيلة
الــوح ـيــدة لتنفيذ ث ــورة اشـتــراكـيــة نــاج ـحــة ،وهــزم
الواليات المتحدة ،وتوحيد شبه الجزيرة الكورية،
وفي السياسة الكورية الشمالية ،ال ُيعتبر كيم جونغ
ً
إذا ،بل إنه الزعيم الــذي ّ
ّ
يوجه
مجرد دكتاتور
أون
الكوريين الشماليين لتنفيذ ثورتهم.
لقد أصبح هــذا النظام السياسي الــركـيــزة التي
تستعملها كــور يــا ا لـشـمــا لـيــة لـتـحــد يــد مصالحها
الوطنية الخاصة ،فبشكل عام ،تعتبر الدول العادية
سيادة أراضيها ،وراحة شعبها ،وازدهار اقتصادها،
من أهم المصالح الوطنية ،وقد تكون هذه األهداف
من المصالح الوطنية المهمة في كوريا الشمالية
ً
أيضا ،لكن تضع عقيدة «زوتشيه» عائلة كيم فوق
ً
جميع األهداف الوطنية األخرى باعتبارها تجسيدا
للمصلحة الوطنية العليا وسبب وجــود البلد ،إذ
تــرتـكــز ه ــذه الـفـكــرة عـلــى قـنــاعــة مـفــادهــا أن كــوريــا
الشمالية لــن تتمكن مــن تحقيق أهدافها الوطنية
وإتمام ثورتها إال إذا صمدت عائلة كيم.

استفزازات نووية متكررة

ّ
تتضح المشكلة األ ســا سـيــة حين تعتبر كوريا
الـشـمــالـيــة مـصــالـحـهــا األس ــاس ـي ــة ُمـ ـه ــددة ،ب ـمــا أن
مصالح األمــن القومي هناك ترتبط بــوجــود نظام
كيم ،تكثر المواقف التي تدفع بيونغ يانغ إلى اعتبار
مصالحها العليا ُمهددة ،وبعبارة أخرى ،ال تقتصر
ال ـت ـهــديــدات الـمـحـتـمـلــة عـلــى الـمـخــاطــر الـعـسـكــريــة
الخارجية التي تواجهها الدولة ،بل تتعدد الظروف
الخارجية والداخلية القادرة على إضعاف شرعية
النظام.

الجوهرية ومـنــع ان ــدالع حــرب كـبــرى ،ويعني ذلك
أن كوريا الشمالية قــادرة على استخدام األسلحة
النووية أو التهديد باستعمالها لتحقيق أهدافها
السياسية من دون تجاوز العتبة التي تدفع الواليات
المتحدة إلــى إطــاق رد نــووي ،ومــن المستبعد أن
تـلـقــي كــوريــا الـشـمــالـيــة قـنــابــل نــوويــة عـلــى كــوريــا
الجنوبية ،لكن يمكنها أن تستعمل أسلحتها النووية
لرفع مستوى اإلكراه عبر نشر مخاوف توازي الرعب
المرافق ألي هجوم حقيقي من هذا النوع.

هل من حلول واعدة؟

كيم جونغ أون
ً
نتيجة لذلك ،ال ُيستعمل نظام الردع بالشكل الذي
تتصوره كوريا الشمالية لمنع الخصوم من إطالق
هجوم استباقي ضد البلد فحسب ،بل إنــه يهدف
ً
أيضا إلى الدفاع عن نظام كيم ،ولهذا السبب ،يشمل
مفهوم الردع من وجهة نظر كوريا الشمالية عناصر
إكراه قد تنشئ بيئة خارجية لتعزيز شرعية النظام
أو إجبار الــدول المجاورة على ّ
تقبل الوضع الذي
تفرضه بيونغ يانغ.
كانت كوريا الشمالية قد استعملت جيشها لتحقيق
هذا الهدف المزدوج في آخر سبع سنوات ،حيث يتعلق
أول هدف بمنع أي غزو من جانب التحالف الذي يجمع
الحفاظ على
واشنطن وسيول ،أما الهدف الثاني فهو
ً
ً
شرعية نظام كيم أو تقويته أحـيــانــا ،ونتيجة لذلك،
لطالما كانت المقاربة العسكرية االستراتيجية في
كــوريــا الـشـمــالـيــة قــريـبــة مــن اسـتــراتـيـجـيــة «السيطرة
ُ
على التصعيد» :تحقق بيونغ يانغ أهدافها السياسية
المنشودة عبر إطــاق استفزازات مدروسة وحــذرة ال
ً
ً
ً
تصل إلى المستوى الذي يستلزم ردا أميركيا واسعا،
شاملة.
مما يعني الحد من مخاطر اندالع حرب ً
أعلن كيم جونغ أون في خطابه صراحة أن كوريا
ا لـشـمــا لـيــة قــد تستعمل أسلحتها ا ل ـنــوو يــة مثلما
استخدمت قوتها العسكرية للدفاع عن مصالحها

هــذا التحول الــواضــح فــي البيئة االستراتيجية
يطرح تحديات كبرى على مهندسي األمن القومي
ً
في واشنطن وسيول معا.
ً
أوال ،ي ـجــب أن ي ـط ـ ّـور مـهـنــدســو األمـ ــن الـقــومــي
سيناريوهات قد تدفع كوريا الشمالية إلى استخدام
أسلحتها النووية أو التهديد باستعمالها ،ومن
المتوقع أن تطلق بيونغ يانغ مستويات متنوعة
من االستفزازات النووية المدروسة في محاولةٍ منها
لتحقيق أهدافها السياسية المنشودة ،حيث تتعلق
خطوة أساسية برصد االستراتيجيات التي تميل
كوريا الشمالية إلى اختيارها في ظروف مختلفة،
وسيكون تحديد هذه الخيارات والظروف ُ
المسببة
ً
لها ضروريا إلدارة األزمة بأفضل الطرق.
ً
ثــانـيــا ،تـبــرز الـحــاجــة إل ــى ابـتـكــار وســائــل متنوعة
ل ـلــرد ،ويــدعــو الـبـعــض كــوريــا الـجـنــوبـيــة إل ــى تطوير
أسلحة نووية ،بما أن كوريا الشمالية ّ
طورت أسلحتها
الخاصة ،أو ربما ُيفترض أن تعيد الواليات المتحدة
نشر أسلحتها النووية التكتيكية في شبه الجزيرة
ً
الكورية ،لكن نظرا إلى طبيعة االستراتيجية النووية
ٌّ
الراهنة في كوريا الشمالية ،فقد ال يعطي أي من هذين
الخيارين المفعول المنشود ،وستحاول كوريا الشمالية
على األرجــح تحقيق أهدافها عبر إطــاق استفزازات
ّ
م ــدروس ــة ب ــدل ش ــن ح ــرب نــوويــة شــام ـلــة ،وق ــد يثبت
االتكال على الخيارات النووية أن التحالف القائم بين
الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية يفتقر إلى الوسائل
المناسبة للرد على استفزازات كوريا الشمالية النووية
المحدودة ،ومن األفضل على األرجح أن يبدأ العمل على
تقوية القوات التقليدية المتقدمة في كوريا الجنوبية

بسبب هــذه العوامل كلها ،لكن
ال يمكن التأكيد على استمرار
ال ـ ــوض ـ ــع نـ ـفـ ـس ــه عـ ـل ــى الـ ـم ــدى
الطويل ،فقد يخسر هذا الجيش
م ــا ي ـف ــوق آالف ال ـم ـع ــدات الـتــي
تدمرت منذ بداية هذا الصراع،
وتمتد خبرة الجيش الروسي
في تجنيد عناصر محترفة على
ً
عشرين سنة تقريبا  ،ويتوقف
ً
نجاحه عـمــومــا على امـتـيــازات
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة والـ ـثـ ـق ــة
االجتماعية ا لـتــي سعت وزارة
الدفاع الروسية إلــى اكتسابها
عبر طرح سلسلة من السياسات
وال ـم ـنــافــع ال ـجــديــدة وتحسين
ّ
ظــروف الخدمة العسكرية ،لكن
ُ
ضعف
إه ـمــال شـبــاب ال ــروس ي ِ
هــذا التكافل بين الطرفين وال
ي ـح ـمــل أي م ــؤش ــرات إيـجــابـيــة
ً
حول مستوى التجنيد مستقبال.
ً
ال يزال الوقت مبكرا للتأكيد
ّ
على المخاطر التي يتعرض لها
برنامج التجنيد االحترافي ،لكن
ق ــد يـمـتـنــع ال ــرج ــال الـ ــروس عن
االنـتـســاب إلـيــه مــع أنـهــم كــانــوا
لينضموا إلى الجيش الروسي
المحترف في الظروف العادية،
ّ
يتكل البلد حتى اآلن على عدد
من المجندين ،لكن إذا انهارت
ً
شعبية الـغــزو الــروســي تزامنا
مع استمرار الحرب ،فقد تعود
الروسية إلى عاداتها
العائالت ّ
القديمة وتفضل إبعاد أبنائها
عن التجنيد عن طريق الرشوة
أو إخفائهم داخــل البلد أو في
ال ـ ـخـ ــارج .ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة ،قد
يضطر الجيش لتغيير طريقة
تـ ـع ــامـ ـل ــه م ـ ــع عـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــره ،ل ـكــن
س ـي ـك ــون األوان ق ــد ف ـ ــات عـلــى
تحقيق أكبر أهدافه في أوكرانيا،
ً
لن تعود الفرصة سانحة أيضا
إلنـ ـ ـق ـ ــاذ آالف الـ ـجـ ـن ــود ال ــذي ــن
ّ
ضحت بهم روسيا بكل تهور في
بلد مجاور.
سبيل غزو ٍ

وتـحــديــث ال ـقــوات األمـيــركـيــة المتمركزة فيها لــزيــادة
مصداقية الرد الفوري من جانب التحالف الثنائي.
ً
ثالثا ،يجب أن ّ
تطور األطراف المعنية استراتيجية
ردع أكثر سالسة ،ففي الظروف الراهنة ،حيث يستطيع
الطرفان تدمير بعضهما ،قد يخسر رد كوريا الجنوبية
وغير
مـصــداقـيـتــه بـسـبــب تـعـهــدهــا بــإطــاق رد هــائــل
ً
مشروط على أي استفزاز من كوريا الشمالية ،ونتيجة
لــذ لــك ،يجب أن يستعد الجميع لمستويات مختلفة
مــن الـ ــردود المحتملة الـتــي ت ـت ــراوح بـيــن الـتـحــركــات
المحدودة والتدريجية والشاملة .يعني ذلك أن التحالف
بين الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية قد ّ
يرد على
استفزازات كوريا الشمالية بطريقة تزيد احتمال خوض
حرب شاملة لكنها ال تجعلها مؤكدة.
ً
أخيرا ،يجب أن تستمر الجهود الرامية إلى فتح قناة
ً
حوار مع كوريا الشمالية تزامنا مع تعزيز قدرات الردع
داخــل التحالف الثنائي ،وسيكون تبادل المعلومات
ً
أســاسـيــا إلدارة األزم ــة ألنــه يسمح لكل طــرف بتوقع
الخطوة التي ينوي الفريق األخير اتخاذها ،حيث تزداد
أهمية هذا العامل حين تتفاقم األزمة عن غير قصد ،إذ
يمكن تحليل المعلومات نفسها بطرق مختلفة في هذه
الظروف ،مما يؤدي إلى ارتكاب أخطاء محتملة بسبب
ّ
المتسرعة.
القرارات أو األحكام

إلى أين؟

ً
بدأت كوريا الشمالية تزيد قدراتها النووية سريعا،
وقد أوضح كيم جونغ أون أن بلده مستعد الستخدام
ً
القدرات المكتسبة حديثا بطريقة ناشطة واستباقية،
فـ ـه ــذا الـ ــوضـ ــع ي ــزي ــد الـ ـضـ ـغ ــوط عـ ـل ــى ال ـم ـخ ـط ـط ـيــن
العسكريين في واشنطن وسيول ،لكن يجب أن يحاول
هــؤالء تحليل الــوضــع بموضوعية فــي هــذه الظروف
ً
ألن العواطف واألحـكــام المنحازة ال تنعكس إيجابا
على صياغة أي سياسات عقالنية ،كذلك من الضروري
أن يتذكر المخططون العسكريون أهدافهم السياسية
الـمـنـشــودة ،فــا تـخــوض ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وكــوريــا
الجنوبية منافسة أيديولوجية مع كوريا الشمالية،
ب ــل يـتـعـلــق هــدف ـه ـمــا ال ـس ـيــاســي ب ــإرس ــاء االس ـت ـق ــرار
والحفاظ عليه في شبه الجزيرة الكورية لضمان السالم
ً
واالزدهار في المنطقة ،فقد حان الوقت إذا إلعادة النظر
بأفضل استراتيجية عسكرية في ظروف مماثلة.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.765

السوق األول السوق الرئيسي

8.589

6.080

2.602 3.054 3.267

«أوبك» نحو تعويض نقص إنتاج النفط الروسي
لتهدئة أسعار الخام المرتفعة والحد من التضخم
قد توافق روسيا على أن
ّ
تعوض دول أخرى من
«أوبك »+نقص
أعضاء
ً
إنتاجها حفاظا على
التحالف.

قــد تــرفــع ال ـس ـعــوديــة ،وغ ـيــرهــا مــن ال ــدول األع ـضــاء
فــي منظمة ا لـبـلــدان ا لـمـصــدرة للبترول (أو ب ــك) ،إنتاج
النفط ،لتعويض نقص اإلنتاج الروسي ،في خطوة قد
تــؤدي إ لــى تهدئة أسعار النفط المرتفعة جــدا والحد
من التضخم.
وقال مصدران من "أوبك "+إن المجموعة تعكف على
التوصل إ لــى ا تـفــاق لتعويض انخفاض إ نـتــاج النفط
الروسي ،الذي تراجع بنحو مليون برميل يوميا في
األشهر األخيرة ،نتيجة العقوبات الغربية على موسكو
بعد غزو أوكرانيا.
و تـ ــرا جـ ــع س ـع ــر ا ل ـن ـف ــط  4دوالرات إ لـ ــى ن ـح ــو 113
دوالرا للبرميل ،بعد األ نـبــاء عــن ا حـتـمــال ر فــع "أو بــك"
إنتاجها ،لكنه ظل قرب أعلى مستوياته في  10أعوام،
بعد ارتفاعه هذا العام مقتربا من أعلى مستوى على
اإلطالق عند  147دوالرا.

تعويض المنتجين
وذك ــر أح ــد ال ـم ـصــدريــن ،وه ــو مـطـلــع عـلــى الـمــوقــف
الروسي ،أن موسكو قد توافق على تعويض منتجين
آخــريــن النـخـفــاض إنـتــاجـهــا ،لكن ليس بــالـضــرورة أن
يكون تعويضا كامال.
وأضاف المصدر" :في نهاية المطاف قد تتم الموافقة
عـلــى ا لـتـعــو يــض" ،لكنه قــال إن ا ل ـقــرار قــد ال يتخذ في
اج ـت ـمــاع أوبـ ــك ،+ال ـتــي تـضــم أوب ــك ومـنـتـجـيــن آخــريــن
منهم رو سـيــا .لكن مـصــدرا خليجيا مــن "أو ب ــك "+أ فــاد
بأن اتخاذ قرار بهذا الشأن "محتمل جدا" في االجتماع
الوزاري.

نقص المعروض
و م ـ ــع ا ل ـ ـحـ ــرب األو كـ ــرا ن ـ ـيـ ــة ،ا لـ ـت ــي زادت مـ ــن نـقــص
ا لـمـعــروض فــي ســوق ا لـنـفــط ،سـعــت اإلدارة األميركية
إلى المزيد من اإلمدادات من حلفائها في الخليج ،مثل
السعودية ،وكذلك من إيران التي تقيد إنتاجها بسبب

عقوبات أميركية يمكن رفعها إذا تم التوصل إلى اتفاق
نووي ،كما تسعى الواليات المتحدة إلمدادات نفط من
فنزويال التي ترزح كذلك تحت وطأة عقوبات أميركية.
ودفعت أسعار البنزين ،التي بلغت عنان السماء،
التضخم األميركي إلى أعلى مستوياته في  40عاما،
مـمــا حــد مــن شعبية بــا يــدن مــع ا ق ـتــراب ا نـتـخــا بــات
الـتـجــديــد الـنـصـفــي ،لـكــن بــايــدن يــرفــض حـتــى اآلن
التعامل مع ولي العهد السعودي األمير محمد بن
سلمان ،باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة .وأشار
مصدر مطلع إلى أن واشنطن تريد وضوحا بشأن
خطط السعودية واإلمارات إلنتاج النفط ،قبل زيارة
بايدن المحتملة لعقد قمة مع زعماء دول الخليج.
وتعقد "أوبك "+اجتماعا افتراضيا عبر اإلنترنت،
و ســط توقعات بــأن تلتزم خالله بخطتها القائمة
ل ــزي ــادة اإلنـ ـت ــاج ب ـم ـقــدار  432أل ــف بــرم ـيــل يــومـيــا،
مثلما فعلت في اجتماعات سابقة متجاهلة دعوات
لزيادات أكبر في اإلنتاج ،لكن مصدرا في "أوبك"+
قال أمس إن من المرجح جدا أن توافق المجموعة
على زيادة إنتاج النفط في حدود  600ألف برميل
يــوم ـيــا ف ــي يــول ـيــو ،وه ــو م ــا يـتـخـطــى ت ـلــك ال ــزي ــادة
الشهرية السابقة.

تضافر التحالف
وتفيد تقديرات مختلفة بــأن العقوبات الغربية
الـمـفــروضــة عـلــى روس ـيــا بـسـبــب غ ــزو أوكــران ـيــا قد
تؤدي إلى خفض إنتاج ثاني أكبر مصدر للنفط في
العالم ،بما يتراوح بين  2و 3ماليين برميل يوميا،
وأنتجت روسيا بالفعل أقل من حصتها المستهدفة
بموجب اتفاق "أوبك "+البالغة  10.44ماليين برميل
يوميا في أبريل ،إذ بلغ إنتاجها نحو  9.3ماليين.
وق ـ ــال دب ـل ــوم ــاس ــي غ ــرب ــي إن روسـ ـي ــا ق ــد ت ـكــون
مستعدة للموافقة على أن تعوض دول أ خــرى من
أعضاء "أوبك "+نقص إنتاجها للحفاظ على تضافر
التحالف ،واإلبقاء على دعم دول الخليج التي تميل

مساهمو «جون مينزيس» البريطانية
يصوتون لمصلحة استحواذ «أجيليتي»
نقلت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية
عن شركة جون مينزيس البريطانية القول ،إن مساهمي
الشركة البريطانية صوتوا لمصلحة العرض النقدي
الــذي قدمته أجيليتي لالستحواذ على أسهم جون
مينزيس بسعر  608بنسات للسهم.
وقالت أجيليتي ،في بيان لبورصة الكويت" ،هذه
خ ـطــوة مـهـمــة ف ــي إج ـ ـ ــراءات الـصـفـقــة غـيــر أن إتـمــام
ً
الصفقة ال يزال خاضعا لموافقة السلطات التنظيمية
ذات الصلة ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع
الثالث من عام ."2022
وفي مارس ،أعلنت شركة جون مينزيس أن وحدة
تابعة لشركة أجيليتي لخدمات الطيران ستستحوذ
عليها مقابل  571مليون جنيه إسترليني ( 749مليون
دوالر).
وقالت المجموعة البريطانية لخدمات المطارات في
حينها ،إن المساهمين سيحصلون على  608بنسات
ً
نـقــدا عــن كــل سهم مــن أسهم جــون مينزيس بزيادة

بنحو  81في المئة عن سعر إقفال السهم يوم الثامن
من فبراير وهو اليوم السابق على تلقي الشركة عرض
االستحواذ من أجيليتي.
ُ
وستدمج مينزيس مع شركة ناشيونال لخدمات
الطيران (نــاس) التابعة ألجيليتي .وتملك أجيليتي
بالفعل حصة  19في المئة في مينزيس.
ومن المتوقع أن تصبح المجموعة المدمجة أكبر
شركة لخدمات المطارات في العالم من حيث عدد الدول
التي تخدمها والثالثة على العالم من حيث اإليرادات.
وجاء االتفاق بعد ثالثة عروض سابقة من الشركة
(رويترز)
الكويتية رفضتها مينزيس.

التخاذ موقف محايد من
الحرب األوكرانية.
واتفقت "أوبك "+على
خ ـ ـ ـفـ ـ ــض ق ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي ف ــي
إنتاج النفط عام ،2020
عندما قلصت جائحة
كــورو نــا الطلب بشدة،
وتـ ـت ــراج ــع ال ـم ـج ـمــوعــة
تـ ـ ــدري ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن هـ ـ ــذا
االتـ ـف ــاق الـ ــذي يـنـقـضــي
أج ـ ـ ـلـ ـ ــه ف ـ ـ ــي سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر،
وبحلول هذا الموعد لن
يـ ـك ــون ل ـ ــدى ال ـم ـج ـمــوعــة
سـ ـ ـ ــوى ط ـ ــاق ـ ــة إنـ ـت ــاجـ ـي ــة
فائضة محدودة.

قدرة كبيرة
وت ـن ـتــج ال ـس ـع ــودي ــة حــالـيــا
 10.5مــا يـيــن بــرمـيــل يــومـيــا ،ونـ ــادرا ما
اخـتـبــرت مـسـتــويــات إنـتــاج مـسـتــدامــة فــوق
م ـس ـت ــوى  11م ـل ـي ــون ــا .والـ ــدولـ ــة ال ــوح ـي ــدة
األخرى من أعضاء "أوبك" التي لديها قدرة
ك ـب ـيــرة ع ـلــى زي ـ ــادة اإلنـ ـت ــاج ه ــي اإلمـ ـ ــارات،
ولكن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الطاقة
اإلنتاجية الفائضة لــدى "أو بــك" تقل عن مليوني
برميل يوميا.
وق ــال ب ـي ــارن ش ـي ـل ــدروب ،كـبـيــر مـحـلـلــي الـسـلــع
األو ل ـي ــة ل ــدى ب ـنــك "إس إي ب ــي"" ،ال تــو جــد طــا قــة
إنتاجية فائضة في السوق تكفي لتعويض النفط
المحتمل فقده من روسيا".

«المناقصات» يرجئ موعد
مناقصتين نفطيتين
أرجأ الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت مناقصتين
تم طرحهما من قبل شركة النفط الكويتية ،حيث تم تمديد الموعد
النهائي لتقديم العطاءات لمشروع إنشاء خطوط التدفق واألعمال
المرتبطة بها في منطقة غرب الكويت من  31مايو إلى  28يونيو.
ووفق "ميد" تم كذلك تأجيل عقد خدمات الصيانة ودعم التشغيل
لمنشآت اإلنـتــاج في منطقة غــرب الكويت ،بحيث يكون الموعد
ً
ً
النهائي لتقديم الـعـطــاء ات  26يونيو ب ــدال مــن  5يونيو .ووفـقــا
لتتبع المشاريع اإلقليمية ،هناك ما يقرب من  13.5مليار دوالر
من مشاريع خطوط األنابيب في مراحل مختلفة من التنمية بدول
مجلس التعاون الخليجي.
جدير بالذكر ،أن "نفط الكويت" قدمت خالل عامي  2021و2020
عطاءات بأحجام كبيرة من مشاريع خطوط التدفق بقيم تتراوح
غالبا بين  50و 250مليون دوالر .في حين أن عددا كبيرا من عقود
المشاريع الصغيرة هذه شهد تقدما كبيرا ،فقد عانى العديد من
المشاريع األكثر طموحا في الكويت تأخيرات شديدة ،ولــم يتم
تقديم سوى عدد قليل جدا من المشاريع الكبيرة.

البرميل الكويتي ينخفض
 7.35دوالرات
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  7.35دوالرات
ً
ليبلغ  117.01دوالرا للبرميل في تداوالت أمس األول،
ً
مقابل  124.36دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت الثالثاء
ً
الـمــاضــي ،وفـقــا للسعر المعلن مــن مؤسسة البترول
الكويتية.

الكويت تستعد لطرح مشروع نفطي
بـ  200مليون دينار
لعمل مخططات التخلص من مياه الصرف الصحي بحقول النفط
ذكـ ـ ــرت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،أن ال ـك ــوي ــت ب ـصــدد
الموافقة على ميزانية مشروع لتوسيع محطتين
للتخلص من مياه الصرف الصحي ،مضيفة أنه
بمجرد الموافقة على المشروع ،سيتم طرحه في
أكتوبر أو نوفمبر من العام الحالي.
وب ـح ـســب "م ـي ــد" ،م ــن ال ـم ـتــوقــع أن تـبـلــغ قيمة
المشروع أكثر من  200مليون دينار ( 650مليون
دوالر).
ووفقا لتتبع المشاريع اإلقليمية "ميد" ،هناك
 320م ـل ـيــون دوالر م ــن م ـشــاريــع ال ـن ـفــط وال ـغ ــاز
الكويتية في مرحلة العطاء الرئيسي للعقد ،و350
مليون دوالر في مرحلة تقييم العطاء.
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،قـ ــال أحـ ــد ال ـم ـص ــادر:
"سـيـكــون ه ــذا ال ـم ـشــروع مـهـمــا ج ــدا لـشــركــة نفط

الكويت" ،إذ يشمل نطاقه توسيع المرافق الحالية
المعروفة باسم  EWDP-1و .EWDP-2إذ يقع األول
على بعد حوالي  20كيلومترا جنوب وسط مدينة
ال ـكــويــت ،وال ـثــانــي عـلــى بـعــد نـحــو  40كيلومترا
جنوب العاصمة.
وفي ديسمبر من العام الماضي ،ذكرت "ميد"،
أن ــه ت ــم االن ـت ـهــاء م ــن هـنــدســة الــواج ـهــة األمــامـيــة
وتـصـمـيــم (الـتـغــذيــة) لـلـمـشــروع .وك ــان التخلص
من المياه المنتجة بالبترول مصدر قلق لـ "نفط
الكويت" منذ عقدين على األقل.
وشـهــد حـقــل بــرقــان الـنـفـطــي ،وه ــو ثــانــي أكبر
حقل نفط في العالم ،زيادات متتالية في المحتوى
المائي للنفط المنتج ،ويتم التخلص من الكثير من
مياه الصرف باستخدام آبار الحقن المخصصة.

تراجع صريح لمؤشرات البورصة والسيولة نحو  70مليون دينار
تذبذب الجلسة األسبوعية األخيرة بعد تماسك في بدايتها
●

علي العنزي

ً
سجلت مؤشرات البورصة تراجعا
ً
صريحا بآخر تعامالتها هذا األسبوع
ً
وفقد مؤشرا السوق الرئيسيان نسبا
واضحة ،إذ فقد مؤشر السوق العام
نسبة  0.54فــي المئة تـعــادل 43.86
نقطة ليقفل على مستوى 7765.29
نقطة بسيولة كبيرة اقتربت من 70
مليون دينار تــداولــت  251.7مليون
سهم عبر  14938صفقة.
ً
وتــم تــداول  130سهما ربــح منها
 51وخسر  62بينما استقر  17دون
تغير ،وكــان الضغط نتيجة تراجع
ً
األسهم القيادية خصوصا بيتك وزين
وأجيليتي ليخسر مؤشر السوق األول
نسبة أكبر بلغت  0.77في المئة أي
 66.32نقطة ليستقر على مستوى
 8589.53نقطة بسيولة بلغت 50.6
مليون دينار تداولت  107.5ماليين
سـهــم عـبــر  8579صـفـقــة ،ورب ـحــت 8
ً
أسهم بينما خسر  16سهما واستقر
سهمان دون تغير.
في المقابل ،وللجلسة الثانية على
التوالي يحقق مؤشر السوق الرئيسي
ً
ً
أداء معاكسا ويربح نسبة  0.16في
المئة أي  9.8نقاط ليقفل على مستوى
 6080.08نقطة بسيولة جيدة بلغت
 19.1مـلـيــون دي ـنــار ت ــداول ــت 144.1
مليون سهم عبر  6359صفقة ،وتم
تداول  104أسهم ربح منها  43وخسر
 46واستقر  15دون تغير.

تراجع نهاية األسبوع
ب ـ ـع ـ ــد ح ـ ـ ــال ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار

أخبار الشركات
«األسواق» توافق لـ«الصناعات» على
شراء أو بيع  %10من أسهم الخزينة
قالت شركة الصناعات الوطنية القابضة ان هيئة اسواق
المال وافقت للشركة على تجديد حق شراء او بيع بما ال
يتجاوز  10في المئة من أسهم الخزينة ،لمدة  6اشهر.

 21يونيو موعد توزيع أرباح «مدينة األعمال»
ذك ــرت شركة مدينة االعـمــال الكويتية العقارية انــه بناء على
التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة تم تعديل موعد توزيع
االرباح ليكون  21يونيو  ،2022على ان يكون تاريخ االستحقاق 20
يونيو ،وتاريخ حيازة السهم  15يونيو.

«القرين» :انتهاء فترة تجميع
أسهم «التقدم»

واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن تـطـبـيــق مــراجـعــة
"إم إس ســي آي مــورغــان ستانلي"
بمنتصف األس ـبــوع ومــا لحق بها
من تعديل األسعار ،جاءت تعامالت
ال ـج ـل ـســة األخ ـ ـيـ ــرة لـ ـه ــذا األسـ ـب ــوع
متذبذبة في بدايتها وعلى سيولة
متراجعة ومحدودة وباللون األخضر
ً
الذي لم يكن مقنعا إذ ارتفعت معظم
األسهم لكن بنسب محدودة وعلى
كميات وسـيــولــة أقــل مــن معدالتها
للفترة المبكرة لهذا الشهر ،وارتفعت
أسعار أسهم الوطني وأهلي متحد
وصناعات واستقر أجيليتي وبيتك
أول ســاعــة ثــم مــا لبثت أن تحولت
الـجـلـســة إل ــى ب ـيــع وب ـس ـيــولــة أكـبــر
ارتفعت لتعوض تراجعها المبكر
وت ـبــدأ عـمـلـيــات بـيــع واض ـحــة على

أس ـه ــم ب ـي ـتــك وال ـخ ـل ـي ــج والــوط ـن ــي
ً
وأجيليتي وزيــن وصناعات أيضا
بــالــرغــم مــن تــأكـيــد تــوزيـعــاتــه لهذا
العام وأرباح الربع األول ويعم اللون
ً
األحـ ـم ــر خ ـص ــوص ــا ب ـي ــن م ـكــونــات
السوق األول المؤثرة على التعامالت.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ق ـف ــز س ـه ــم أع ـي ــان
ً
ً
وسجل نـمــوا كبيرا بنسبة  5.5في
المئة قبل أن يقلصه إلى  4.5في المئة
من أسهم السوق الرئيسي كما عاد
للتداول سهم الصفاة وانتهى إلى
اس ـت ـقــرار بـعــد إعـ ــان دم ــج الـشــركــة
مع شركة استثمارية أخرى ،وخسر
سهما "جــي إف إتــش" واألول ــى بعد
نمو قصير وتراجع سهما إنوفست
وكــويـتـيــة بنسب واض ـحــة لتنتهي
الـجـلـســة ح ـم ــراء وب ـس ـيــولــة كـبـيــرة

مالت للبيع بانتظار محفزات جديدة
لألسبوع الـقــادم أو مــؤشــرات وأداء
أسواق عالمية واقتصاد عالمي.
وت ـ ــراج ـ ـع ـ ــت مـ ـعـ ـظ ــم م ـ ــؤش ـ ــرات
أسواق المال بدول مجلس التعاون
الخليجي وكــان االستثناء الوحيد
م ـك ــاس ــب م ـ ـحـ ــدودة ل ـم ــؤش ــر س ــوق
الـ ـبـ ـح ــري ــن ال ـ ـمـ ــالـ ــي ،وكـ ــانـ ــت أك ـب ــر
الخسائر في مــؤشــرات دبــي المالي
وال ـس ـع ــودي وب ـن ـســب أقـ ــل للبقية،
وكــانــت أس ـعــار الـنـفــط قــد تراجعت
ً
إلى مستوى  113دوالرا لمزيج برنت
بــانـتـظــار نـتــائــج اجـتـمــاع "أوبـ ــك "+
(أم ــس) الــذي سيحدد مــدى تماسك
قرارات كميات اإلنتاج ومدى تأثيره
عـلــى أس ـع ــار الـنـفــط خ ــال الـفـتــرات
القادمة.

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية أن فترة
التسجيل فــي محفظة مدير عــرض الـشــراء الجزئي المتعلقة
بعرض الشراء الجزئي المقدم من قبل الشركة لشراء ما ال يجاوز
 13.50مليون سهم في شركة التقدم التكنولوجي "التقدم" ،أو
ما نسبته  %9رأسمال األخيرة بـ  500فلس للسهم انتهت أمس.
وأفــادت "القرين" بأن الكمية المحققة خالل فترة التجميع
بلغت  14.878مليون سهم بما يمثل  %9.92من رأسمال شركة
التقدم التكنولوجي ،وما يعادل  %110.2من النسبة المرجوة،
ً
وتبعا لذلك سيتم توزيع أسهم مساهمي الشركة محل العرض
على المشاركين في عملية عرض الشراء الجزئي بطريقة النسبة
والتناسب ،ولفتت "القرين" إلى أنه سيتم تحديد األثر المالي
لذلك اإلجــراء عند االنتهاء من استكمال إجــراءات نقل الملكية
والحصول على الموافقات ذات العالقة.

حكم لمصلحة تابعة
لـ «أعيان العقارية»
قالت شركة اعيان العقارية انه وردت افادة من المستشار
القانوني الحدى الشركات العقارية التابعة لشركة اعيان
والمملوكة بنسبة  99.9في المئة ،بصدور حكم نهائي
لمصلحتها فــي المملكة العربية الـسـعــوديــة السـتــرداد
مبلغ  57مليون ريال بشأن نزاع قانوني قائم حول ملكية
ارض ،وان الحكم الصادر سيستوفي االجراءات النظامية
التي تمكن الشركة من المباشرة في اجراءات التنفيذ ضد
الخصم.
وأفادت الشركة بأنه ال يوجد تأثير على المركز المالي
للشركة في الوقت الحالي ،علما بأن الشركة قامت بتسجيل
مخصص على كامل قيمة االرض في البيانات المالية للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2020وفي حال تحصيل
اي مبلغ من الخصم فإن ذلك سينعكس ايجابا على الشركة.

الموافقة لـ «الوطني» على تمديد شراء وبيع أسهم الخزينة
أفاد بنك الكويت الوطني بأن بنك
الـكــويــت الـمــركــزي واف ــق عـلــى تمديد
ال ـمــواف ـقــة الـ ـص ــادرة لـلـبـنــك الــوطـنــي

لشراء او بيع او التصرف في اسهمه
بما ال يتجاوز  10في المئة من رأس
المال المصدر والمدفوع ،وذلك لمدة

سـتــة اش ـهــر ت ـبــدأ م ــن ت ــاري ــخ انـتـهــاء
الموافقة الحالية في  30مايو وتنتهي
في  30نوفمبر من العام الحالي.

9
السعد :ثقة مساهمي «الصناعات» وراء تغطية رأس المال
ً
ةديرجلا

•
العدد  /5046الجمعة  3يونيو 2022م  4 /ذو القعدة 1443هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

عمومية الشركة أقرت توزيع أرباح ألسهم الزيادة الجديدة بنسبة  %12نقدا و %8منحة
محمد اإلتربي

أصول مجموعة
«الصناعات
الوطنية» قفزت إلى
 1.3مليار دينار
وحقوق المساهمين
 409ماليين

كشف رئـيــس مجلس اإلدارة
ل ـش ــرك ــة م ـج ـمــوعــة ال ـص ـنــاعــات
الوطنية سعد السعد أن أسهم
زي ـ ـ ــادة رأس الـ ـم ــال الـ ـت ــي تـمــت
ً
أخيرا ،وتم االكتتاب فيها بواقع
 524.7م ـل ـيــون س ـهــم ستحصل
على التوزيعات النقدية وأسهم
الـمـنـحــة ال ـتــي أقــرتـهــا الجمعية
ال ـع ـمــوم ـيــة ،أمـ ــس ،ال ـت ــي عـقــدت
بنسبة حضور بلغت .%81
بهذه المناسبة ،أضاف السعد
أن نسبة التوزيعات للمساهمين
ً
ه ــي ب ــواق ــع  %12نـ ـق ــدا أي مــا
يعادل  17.9مليون دينار و%8

أس ـهــم مـنـحــة مـجــانـيــة ،عـلــى أن
تـكــون للمساهمين المسجلين
بنهاية يوم االستحقاق المحدد
 25يونيو الجاري ،وتوزع بعد 5
أيام من تاريخ االستحقاق.
وق ـ ــال إن ن ـج ــاح زيـ ـ ــادة رأس
الـ ـ ـم ـ ــال الـ ـ ـ ــذي ج ـم ـع ــت ال ـش ــرك ــة
م ــن خ ــال ــه  105مــاي ـيــن دي ـنــار
وبـنـسـبــة تـغـطـيــة بـلـغــت %350
ً
تقريبا ،بالتالي ارتـفــع رأسمال
الشركة المصدر والمدفوع %35
م ـم ــا ي ـع ـكــس ث ـق ــة الـمـســاهـمـيــن
بــاسـتــراتـيـجـيــة ال ـشــركــة طويلة
األجل.

ثلثا أرباح «الصناعات» من خارج الكويت
الستثمارات المجموعة وقوتها الدفاعية في
وج ــه الـتـحــديــات ،كــذلــك كـفــاء تـهــا التشغيلية
كــاسـتـثـمــارات مـ ـ ّ
ـدرة إذ حـقـقــت االسـتـثـمــارات
ً
ً
الخارجية نموا قدره نحو  28%تقريبا.

قـ ـ ــال ر ئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس اإلدارة ل ـم ـج ـمــو عــة
الصناعات الوطنية القابضة ،إن ثلثي أرباح
الصناعات عن العام الماضي  2021والبالغة
 98.8مـلـيــون دي ـنــار مــن خ ــارج الـكــويــت  ،مما
ً
ً
يـعـكــس ال ـتــوزيــع الـجـيــد ج ـغــراف ـيــا وقـطــاعـيــا

وذكــر أن أداء المجموعة كان
ً ً
جيدا جدا للسنة المالية ،2021
إذ ب ـل ـغــت إي ـ ـ ـ ــرادات االس ـت ـث ـمــار
للمجموعة كما في  31ديسمبر
 2021مبلغ  152.1مليون دينار
مقارنة بخسائر من االستثمارات
بلغت  9.4ماليين لنفس الفترة
من عام .2020
وب ـيــن أن أداء س ــوق الـكــويــت
وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ً
ال ـخ ـل ـي ـج ــي كـ ـ ــان ج ـ ـيـ ــدا بـشـكــل
استثنائي عام  ،2021إذ سجلت
م ـح ـف ـظ ـت ـنــا لـ ــأصـ ــول ال ـم ــال ـي ــة
بالقيمة العادلة من خــال بيان
ً
األرب ـ ـ ـ ـ ــاح أو الـ ـخـ ـس ــائ ــر عـ ــائـ ــدا
إي ـج ــاب ـي ــا يـ ـق ــارب  %36لـلـسـنــة
المنتهية في  31ديسمبر.2021
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ت ـم ـك ـنــت مـ ــن ت ـح ـق ـيــق ن ـم ــو فــي
األربـ ـ ـ ــاح خـ ــال س ـن ــة  2021مــع
زيادة صافي الربح بنسبة %250
ً
تـقــر يـبــا أي بمبلغ  78.6مليون
دينار أو ربحية سهم (ربح) 53.7
ً
فـلـســا م ـقــارنــة بـصــافــي خـســارة
ً
بـلـغــت  52.2مـلـيــو نــا أو ربحية

السعد (الثاني من اليمين) خالل «العمومية» أمس (تصوير عبدالله الخلف)
ً
سهم ( خ ـســارة)  35.7فلسا عن
نفس الفترة من عام .2020
وقـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـع ــد إن إج ـم ــال ــي
أصول المجموعة بلغ  1.3مليار
ديـنــار مقارنة ب ـ  1.2مليار كما
ف ــي  31دي ـس ـم ـبــر  ،2020وبـلــغ
إج ـم ــال ــي إيـ ـ ـ ــرادات الـمـجـمــوعــة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

ً
 2021مبلغ  262.9مليونا مقارنة
ب ـ  100.5مليون للفترة نفسها
من عام  ،2020مما يمثل زيادة
بنسبة .%161
وأشار إلى أن حقوق مساهمي
مـجـمــوعــة الـصـنــاعــات الوطنية
ف ــي  31د ي ـس ـم ـبــر  2021بـلـغــت
 409ماليين دينار مقارنة بـ 327

ً
مليونا فــي  31ديسمبر ،2020
وي ـم ـث ــل هـ ــذا زي ـ ـ ــادة ق ــدره ــا 82
ً
مليونا أو  %25مقارنة مــع 31
ديسمبر .2020
وانتخبت الجمعية العمومية
م ـج ـلــس إدارة ل ـل ـثــاث س ـنــوات
ً
الـقــادمــة ضــم كــا مــن :علي مــراد
بهبهاني ،وعبدالعزيز إبراهيم

ال ـ ــرب ـ ـي ـ ـع ـ ــه ،وسـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــان ح ـم ــد
الداللي ،وحسام فوزي الخرافي،
وعبدالعزيز راشد الراشد ،وسعد
مـحـمــد ال ـس ـعــد ،وإيـ ـم ــان محمد
األحمد عن "التأمينات" ،ومحمد
عبدالمحسن العصفور "عضو
م ـس ـت ـق ــل" ،وم ـه ــا خ ــال ــد الـغـنـيــم
"عضو مستقل".

الخطوط التركية تستأنف خدمة االستضافة المجانية أثناء العبور

إيك :هدفنا إظهار كرم الضيافة وعجائب إسطنبول الفريدة لركابنا
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية استئنافها خدمة االستضافة
المجانية أثناء العبور « »stopoverالستكشاف أماكن الجذب السياحي
والمعالم الفريدة لمدينة إسطنبول أمام المسافرين أثناء فترة انتظارهم
الطويلة بين الرحالت.
وقالت الشركة ،في بيان ،إن استئناف خدمة االستضافة التي أطلقتها
في  2017بعد توقف مؤقت بسبب جائحة «كورونا» هدفه االرتقاء بمستوى
التجربة المقدمة للركاب خالل العام الحالي.
وأضافت أنها ستوفر لركاب الترانزيت لمدة طويلة إقامة لليلة واحدة
في فندق أربع نجوم للدرجة السياحية وإقامة لليلتين في فندق خمس
نجوم لدرجة رجال األعمال مدرجة بقسيمة فندقية تصدر بعد شراء تذكرة
السفر ،إضافة إلى توفير خيار اإلقامة في فنادق متعاقد عليها بأسعار
ً
ً
تبدأ من  49دوالرا أميركيا.
ً
وتعليقا على المشروع ،قال المدير العام للخطوط الجوية التركية بالل
إيك« :نهدف إلى إظهار كرم الضيافة التركية وعجائب إسطنبول الفريدة
لركابنا الذين يختارون الخدمة مساهمة في السياحة التركية وزيادة عدد
ركاب الخطوط التركية».
وأضاف إيك أنه «يمكن للمسافرين تمديد فترة إقامتهم األولية المجانية بالل إيك
بأسعار مميزة تقدمها الخطوط التركية في عدد من الفنادق المتعاقد معها
لتعريفهم أكثر على إسطنبول».
التي توفرها الخطوط الجوية التركية ،ومن أجل دعم قطاع السياحة في
ً
يذكر أن أكثر من  57000مسافر من  42دولة و 108مدن حصلوا حتى اآلن تركيا يجري حاليا التخطيط لتوسيع نطاق المشروع بإدخال  15دولة
على فرصة الكتشاف مدينة إسطنبول بفضل خدمات اإلقامة المجانية ،جديدة في عام .2022

«الوطني» ينظم لموظفيه برنامج تدريب «بيتك» :توعية العمالء بالتعامالت
حول شهادة  ACIللعمليات
المصرفية والمالية واألمن السيبراني
ضمن حملة «لنكن على دراية»

هنوف الجويعد

لقطة جماعية

ضـمــن مـســاعـيــه الـمـتــواصـلــة لــرفــع كـفــاءة
موظفيه بأفضل بــرامــج الـتــدريــب والتطوير
وبالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية،
ً
ً
دشن بنك الكويت الوطني برنامجا تدريبيا
لموظفي إدارة العمليات بالتعاون مع مؤسسة
التدريب العالمية المرموقة & Peter Skerritt
.Associates
وي ـم ـت ــد ال ـب ــرن ــام ــج ال ـت ــدري ـب ــي ع ـل ــى م ــدى
ً
ش ـه ــري ــن ويـ ـض ــم  19مـ ـت ــدرب ــا وي ـ ـهـ ــدف إل ــى
تزويدهم بالمعرفة النظرية والعملية بأسواق
الـنـقــد األجـنـبــي وعـمـلـيــات الـخــزيـنــة ،لـكــل من
مــوظـفــي الـمـكــاتــب الــدعــم ،واإلدارات األخ ــرى
التابعة والمساندة.
وصممت النسخة الجديدة من برنامج ACI
العمليات لتوفر مجموعة من برامج التدريب
المتنوعة ،التي تهم موظفي إدارات الخزانة
والمخاطر والعمليات المصرفية ،إذ تركز على
بيئة األسواق المالية وسعر الصرف األجنبي
ومعدالت الفائدة والسندات إضافة إلى أدوات

الدخل الثابت والمشتقات وتطبيقات األسواق
المالية.
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال ــت ال ـم ـســؤولــة في
إدارة الـتــدريــب والـتـطــويــر هـنــوف الجويعد:
يؤمن "الوطني" بأن موظفيه أهم أصوله ،وأن
االستثمار في رأس المال البشري أحــد أبرز
خـطــط واسـتــراتـيـجـيــات الـبـنــك نـحــو تحقيق
االستدامة ،لذلك فإنه ال يدخر أي جهد لالرتقاء
بـ ـ ــأداء مــوظ ـف ـيــه وت ـن ـم ـيــة ق ــدرات ـه ــم الـعـلـمـيــة
والعملية ،لصقل مهاراتهم وهو ما ينعكس
بصورة إيجابية على أدائهم الوظيفي".
وأوضـحــت الجويعد أن ال ـمــوارد البشرية
للمجموعة تنتهج مـنــذ فـتــرة استراتيجية
"التعلم المستمر" التي تطبق على مستوى
بشكل دائم وضمن ثقافة وأجواء
المجموعة
ٍ
تــد فــع الموظفين لتحقيق النمو الشخصي
وت ـقــدر الـمـسـيــرة المهنية طــويـلــة األم ــد لهم
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى م ـس ــاه ـم ـت ـه ــا فـ ــي االس ـت ـث ـم ــار
بـمــواهـبـهــم وم ـه ــارات ـه ــم وه ــو م ــا ي ـصــب في

تحقيق نمو مستدام لمصلحة البنك.
وأضافت أن االستثمار في الكوادر البشرية
ً
يجعل البنك جهة العمل األكثر جذبا للكفاءات
الكويتية في القطاع الخاص ،لما يتمتع به من
ثقافة بيئة عمل قوية ودعــم كبير لموظفيه،
يساعدهم على االرتقاء والتطور الدائم وبناء
مستقبل وظيفي مستدام.
وأكدت حرص "الوطني" على دعم موظفيه
بشكل مستمر وتمكينهم وتأهيلهم بأفضل
برامج التدريب وورش العمل لتطور مهاراتهم
الـخــاصــة بــالـقـيــادة وتنفيذ االستراتيجيات
وإدارة التغيير واالبتكار لمواكبة التطورات
المتالحقة التي تشهدها الصناعة المصرفية
وتـتـبــوأ رؤي ــة "الــوط ـنــي" لـتـطــويــر ك ــوادره
ال ـب ـش ــري ــة م ـك ــان ــة م ـه ـمــة ف ــي ص ـم ـيــم خـطـطــه
االستراتيجية إليمانه بأن كفاءة فريق العمل
تضمن جودة ما يقدمه من خدمات مصرفية
ب ـش ـتــى أن ــواعـ ـه ــا وعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى األسـ ـ ــواق
المختلفة التي يعمل بها.

يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) جهوده لنشر الثقافة المالية
ضمن إطار حملة لنكن على دراية ،التي أطلقها بنك الكويت المركزي
بابتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.
وتركز الحملة على التوعية بحقوق العمالء ،وأصــول وقواعد
التعامل مع البنوك ،وأمن وحماية المعلومات من االختراق ،ومكافحة
عمليات االحتيال المالي ،وغيرها من النظم والتحذيرات ،ضمن
التزامه بتوعية العمالء بشأن حقوقهم وواجباتهم نحو التعامالت
المصرفية والمالية واألمن السيبراني.
وت ـت ـطــرق الـحـمـلــة إل ــى الـتــوعـيــة بـعـمـلـيــات الـتـمــويــل وأن ــواع ــه،
وال ـب ـط ــاق ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ،وال ـت ــوع ـي ــة ب ـح ـقــوق ال ـع ـم ــاء م ــن ذوي
االحـتـيــاجــات ال ـخــاصــة ،كـمــا تـتـنــاول الـنـصــائــح المتعلقة بــاألمــن
السيبراني وحماية الحسابات المصرفية ،وتوضيح آليات تقديم
ال ـش ـكــوى وح ـمــايــة ح ـقــوق ال ـع ـمــاء ،مــع الـتـعــريــف بـمـهــام الـقـطــاع
المصرفي ودوره في تعزيز االقتصاد الوطني وتنميته.
ويساهم "بيتك" من خالل رسائل متعددة تحمل مضامين مختلفة
تتعلق بالعناصر الرئيسية للحملة ،يوجهها الى شرائح عمالئه على
ّ
تنوع مستوياتهم واهتماماتهم وبما يتناسب مع ثقافة وطبيعة كل
شريحة منهم ،كما تتوجه بصفة دائمة مجموعة من الرسائل الى
الموظفين باعتبارهم الضلع الثاني في مثلث التوعية المكون من
العمالء والموظفين والجمهور ،باعتبارهم إما عمالء مستقبلين أو
مستهدفين ،وبما يخدم في النهاية تحقيق أهداف الحملة ،وأهمها
التوعية والـتـعــريــف والـتـحــذيــر مــن مخاطر محتملة لـعــدم اتباع
تعليمات األمان والسالمة عند االستخدام لوسائل التقنية الحديثة،
ومنها عدم تقديم أي معلومات عن الحسابات والمعامالت الشخصية
لجهات مجهولة أو ردا على رسائل غير معلومة المصدر ،بما يخالف
سرية البيانات وإجراءات الحماية المصرفية.
وي ـحــرص "بـيـتــك" عـلــى نـشــر الـثـقــافــة الـمــالـيــة وثـقــافــة االدخ ــار
واالستثمار ،وتوعية العمالء بخدمات ومنتجات البنوك وكيفية
االسـتـفــادة منها ،كما يـقـ ّـدر "بيتك" جـهــود بنك الكويت المركزي
واتحاد المصارف في تنظيم حملة لنكن على دراية لتوعية المجتمع
بالمعامالت المالية والمصرفية ،التي تأتي في وقت مهم ،يتزايد فيه

«المتحد» يجري السحب الشهري لـ «الحصاد»
أعلن البنك األهلي المتحد نتيجة السحب الشهري
من برنامج جوائز الحصاداإلسالمي ،الذي أقيم أمس
األول ،وحصل على الـجــائــزة وقيمتها  100ألــف د.ك
العميل عبدالله الفيلكاوي.
وبهذه المناسبة ،قدمت هنادي خزعل رئيسة إدارة
قـنــوات الـتــوزيــع المصرفية لــأفــراد بالبنك التهنئة
للفائز متمنية له دوام التوفيق.
وأعربت خزعل عن أملها أن يحالف التوفيق جميع
ع ـمــاء الـبـنــك ف ــي ال ـس ـحــوبــات ال ـق ــادم ــة ،وع ـب ــرت عن
سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العمالء
في البنك.
وأكدت حرص "األهلي المتحد" منذ إطالق برنامج
جوائز الحصاد اإلسالمي على تقديم باقة حصرية

من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عمالئه،
ويعمل على تعزيز ثقافة اإلدخار.
شددت على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية
ال ـح ــدي ـث ــة ،والـ ـت ــي ت ـن ـس ـجــم م ــع م ـت ـط ـل ـبــات ال ـع ـمــاء
المختلفة.
ويقدم حساب الحصاد اإلسالمي في باقته الجديدة
مجموعة أوســع من المزايا ،حيث يحظى الرابحون
مــن عـمــاء المتحد بـجــائــزة شهرية بقيمة 100.000
د.ك .إضافة إلى  10جوائز أسبوعية بقيمة  1.000د.ك
لكل جائزة.
وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250.000
ً
د.ك .نقدا للرابح هي أهــم ما يطمح إليه العمالء ،إذ
تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.

التوجه نحو المعامالت البنكية والخدمات المالية باالعتماد على
التكنولوجيا ،بما يحمل ذلك من فرص واسعة مع تحديات ومخاطر
عديدة في ظل اكتشاف محاوالت كثيرة باء معظمها بالفشل الختراق
حسابات العمالء أو اإلضرار باألنظمة ،مما يتطلب توعية شاملة،
مع تعزيز نظم االمن السيبراني والحماية ومقاومة غسل األموال
ّ
المجرمة قانونيا والمشبوهة.
واالنشطة األخرى
وت ـبــرز رســائــل "بـيـتــك" الـسـيــاســات الــواضـحــة وال ـم ـحــددة التي
وضعها بنك الكويت المركزي لتوجيه عمليات االقتراض والتمويل
في البنوك ،ومنها تزويد العمالء بتفاصيل القرض ،وقيمة وعدد
األقساط ،ومواعيد السداد ،ونسبة القسط إلى صافي الراتب وتبعات
عدم السداد ،ويحق للعميل الحصول على مهلة يومين على األقل،
لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه ،والحصول على
مسودة العقد التي تتضمن تفاصيل مثل نوع القرض ،ومدة السداد،
مقدار القسط والعائد بعد توقيعه ،حيث تنقسم القروض المتاحة
للعمالء إلى نوعين ،القرض االستهالكي والقرض السكني.

«وربة» يعلن فائزي «السنبلة» األسبوعي
أع ـل ــن ب ـنــك وربـ ــة أس ـم ــاء ال ـفــائــزيــن بـسـحــوبــات
ال ـس ـن ـب ـلــة األس ـب ــوع ـي ــة ،وس ـي ـس ـت ـمــر ال ـب ـن ــك بـعـمــل
ً
السحوبات لـ  10رابحين أسبوعيا بحضور ممثل
عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء الــذيــن حالفهم الـحــظ خالل
السحب ،فقد ّ
توج  10رابحين من عمالء البنك حصل
كــل منهم عـلــى  1000دي ـنــار وه ــم :شــاهــه منصور
الــدوســري ،وشعاع مطلق العازمي ،وعــادل ساكت
الـسـعـيــدي ،وهــاجــر محمد ال ـخــزي ،وعـبــدالــرحـمــن
أبوبكر السيد ،وعبدالله جديع الظفيري ،وحميد
سـلـيـمــان الـعـنــزي ،وسـعــد غــالــب الـطـعــان ،ومحمد
مشعل ّالهاجري ،ومرضي عبيد العنزي.
وي ـم ــث ــل ح ـس ــاب ال ـس ـن ـب ـلــة ال ـخ ـي ــار األمـ ـث ــل لكل
الــراغـبـيــن بتوفير األمـ ــوال وتحقيق عــوائــد مالية

مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه ،إضافة إلى
فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
وح ــول ال ـش ــروط ،ق ــال مــديــر منطقة المجموعة
المصرفية لــأفــراد عـبــدالـعــزيــز الـبـخـ ّـيــت" :يتطلب
اآلن وج ــود  100د .ك لــدخــول سـحــوبــات السنبلة
األسبوعية والسحوبات الكبرى ،علما بأن العميل
ال يزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل  10د.
ك في الحساب ،وتحتسب الفرص على حسب أدنى
رصيد في الحساب خالل الشهر.
لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر
كــامــل ف ــي ال ـح ـســاب لـلـتــأهــل لـلـسـحــب األس ـبــوعــي،
وش ـه ــران كــامــان لـلـسـحــوبــات ال ـك ـبــرى الحـتـســاب
الفرص .وال توجد قيود أو حدود للسحب واإليداع،
كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح".

شاكيرا وبيكيه وصال
إلى طريق مسدود
om

t
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كشفت تقارير صحافية عالمية أن عالقة المطربة الكولومبية شاكيرا مــع العب
برشلونة ومنتخب إسبانيا جيرارد بيكيه ،وصلت إلى طريق مسدود ،بسبب خيانته لها.
وبدأت عالقة شاكيرا وبيكيه بعد منافسات كأس العالم  ،2010التي أقيمت في جنوب
إفريقيا ،حينما اختيرت الكولومبية لتقدم األغنية الرسمية للمونديال ،وعلى مدار 12
ً
عاما لم يقرر الثنائي الزواج ،وأنجبا طفلين :ميالن وساشا.
وبحسب صحيفة « »EL PERIÓDICOاإلسبانية ،فإن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه ،األمر
ً
الذي جعلها تتخذ قرارا باالبتعاد عنه وإنهاء العالقة ،مؤكدة أن بيكيه ترك منزله مع شاكيرا
في منطقة كالي مونتانير ،وعاد إلى منزله القديم بعد األزمة األخيرة بينهما.
وبينت الصحيفة ،أن من المؤشرات األخــرى التي تؤكد انهيار عالقة بيكيه وشاكيرا عدم
ً
ظهورهما معا منذ مارس الماضي ،سواء في العلن أو على مواقع التواصل االجتماعي ،إضافة
إلى سفرها مرتين إلى إيبيزا في مايو رفقة طفليها بدون بيكيه.

«البندقية» يمنح كاترين
دونوف «األسد الذهبي»

كاترين دونوف

ُ َ
ت ـم ــن ــح ال ـن ـج ـمــة ال ـفــرن ـس ـيــة كــاتــريــن
دونــوف جائزة األسد الذهبي الفخرية
خــال ال ــدورة ال ــ 79لمهرجان البندقية
السينمائي ،التي تقام بين  31أغسطس
و 10سبتمبر المقبلين ،حسبما أعلن
منظمو المهرجان ،الــذي يعتبر األقــدم
في العالم.
ونقل بيان أصدرته إدارة المهرجان
ً
عــن الممثلة البالغة  78عــا مــا تعليقها
ّ
بــال ـقــول« :يـســرنــي تـســلــم ه ــذه الـجــائــزة
ال ـ ـمـ ــرمـ ــوقـ ــة ف ـ ــي م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـب ـن ــدق ـي ــة
الـسـيـنـمــائــي ،الـ ــذي أح ـبــه وأع ــرف ــه منذ
مــدة طويلة ،منذ حصول فيلم بيل دو
جور للويس بونويل على جائزة األسد
الذهبي».
وأش ـ ـ ـ ــاد مـ ــديـ ــر الـ ـمـ ـه ــرج ــان أل ـب ــرت ــو
باربيرا ،في البيان ،بالممثلة ،ووصفها
بأنها «مغنية أبدية ،وأيقونة حقيقية
لـلـشــاشــة ال ـك ـب ـيــرة ،وواحـ ـ ــدة م ــن أعـظــم
الممثالت في تاريخ السينما».

ميك جاغر

«رولينغ ستونز» تطلق
جولتها من مدريد

محاكمة جديدة لبيل
كوسبي في كاليفورنيا

أح ـي ــت ف ــرق ــة «رول ـي ـن ــغ س ـت ــون ــز» ليل
مــدريــد بحماس وشــيء مــن الحنين إلى
عازف الطبول الراحل تشارلي واتس في
مستهل جــولــة أوروب ـيــة إلحـيــاء الــذكــرى
الستين لتأسيس الفرقة.
واه ـت ــز اس ـت ــاد وانـ ــدا مـتــروبــولـيـتــانــو
ً
بصخب نحو  53ألفا من المعجبين وهم
يرحبون بأعضاء الفرقة األصليين ميك
ً
جاغر « 78عاما» وعازفي الجيتار كيث
ً
ريتشاردز « 78عاما» وروني وود «الذي
ً
أتم  75عاما» ،أمس األول ،لدى اعتالئهم
خشبة المسرح.
وانـضــم إليهم ع ــازف الـطـبــول ستيف
جوردان في الجولة .وتوفي واتس الذي
انضم للفرقة عــام  1963الـعــام الماضي
ً
عن  80عاما.
وبعد افتتاح العرض بأغنية «ستريت
فايتينغ مــان» أي «رجــل قتال الشوارع»،
ً
صاح جاغر باإلسبانية «مرحبا مدريد»
لـيـقــابـلــه ه ـتــاف أع ـلــى وان ـط ـلــق ف ــي أداء
حركاته الراقصة المميزة.

واجه الممثل األميركي بيل كوسبي،
أمــس ،مــرة جــديــدة اتهامات باالعتداء
الجنسي على مراهقة في لوس أنجلس
قبل نحو  50سنة ،في محاكمة بدعوى
مدنية أمام إحدى محاكم كاليفورنيا.
وت ـش ـكــل هـ ــذه ال ــدع ــوى إح ـ ــدى آخــر
الدعاوى التي ال تزال قائمة ضد الممثل
ً
« 84عاما» ،والذي اتهمته عشرات النساء
ً
باالعتداء جنسيا عليهن.
وفيما روى محامي المدعية ناثان
غولدبرغ أمام هيئة المحلفين تفاصيل
عـ ــن حـ ــادثـ ــة االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ،نـ ـف ــى م ـحــامــو
كوسبي أي اعتداء من جانب موكلهم،
وشككوا في أقوال المدعية ،التي بدأت
إف ــادتـ ـه ــا ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ـ ــى أن ال ــوق ــائ ــع
حصلت عام .1974
ولم يأمر القاضي كوسبي بالمثول
ً
شخصيا أم ــام الـمـحــاكـمــة ،وال يعتزم
الممثل المقيم في نيويورك الحضور
إلــى كاليفورنيا ،وأدلــى بشهادته عبر
َّ
مسجل.
مقطع فيديو

ً
ديب ينتصر على هيرد ...قضائيا

بيل كوسبي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :إهمال عملك سوف ينعكس عليك
ً
سلبا ،ويستفيد منه اآلخرون.
ً
ّ
عاطفيا :ال تعكر األجواء مع الشريك اليوم،
فاألعصاب متشنجة والضغوط كبيرة.
ً
ً
اجـت ـمــاع ـيــا :أن ــت ف ــي أف ـضــل ح ــال بــدنـيــا
ً
وذهـ ـنـ ـي ــا ،وال يـنـقـصــك سـ ــوى م ـمــارســة
الرياضة.
رقم الحظ28 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :تأقلم مع عملك ،ولو لم ترغب به،
كي تستطيع إنجازه بنجاح.
ً
ً
تلق اللوم دائما على الحبيب
عاطفيا :ال ِ
ّ
وتحمله نتيجة الخطأ الذي ترتكبه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :دع أع ـصــابــك ب ـ ــاردة ،ألنــك
ستتعرض النتقادات من جهات قريبة.
رقم الحظ44 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً ُ
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـع ــرض ع ـل ـيــك ص ـف ـقــة ج ــدي ــدة،
فتحاول تأجيل الموافقة عليها.
ً
عــاط ـف ـيــا :ق ــد تــوقــع نـفـســك ف ــي مـ ــأزق مع
الحبيب إذا بقيت تتصرف في الخفاء.
ً
اجتماعيا :يتوافر الوقت لديك لالهتمام
ببعض التصليحات المنزلية.
رقم الحظ32 :

أمبر عقب صدور الحكم
ق ـض ــت ه ـي ـئــة م ـح ـل ـف ـيــن فــي
والي ــة فــرجـيـنـيــا ،أم ــس األول،
بــأحـقـيــة الـمـمـثــل جــونــي ديــب
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى أك ـث ــر مــن
ً
عشرة ماليين دوالر تعويضا
ع ــن األض ـ ـ ـ ــرار ،ل ـي ـح ـقــق بــذلــك
ً
ن ـص ــرا شـبــه كــا مــل ف ــي قضية
تشهير ضــد زو جـتــه السابقة
آمبر هيرد استمرت جلساتها
ستة أسابيع.
كما حكمت الهيئة المؤلفة
مـ ــن س ـب ـع ــة أفـ ـ ـ ــراد ل ـم ـص ـل ـحــة
هـيــرد فــي دع ــوى واح ــدة ضد
ديب .ووصف ديب الحكم بأنه
تبرئة ال سـمــه ،فــي حين قالت
هـ ـي ــرد إنـ ـه ــا ت ـش ـع ــر «ب ـخ ـي ـبــة
أمل».
وم ـ ـ ـن ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة ديـ ـ ــب
ً
تـ ـع ــو يـ ـض ــا ق ـ ـ ــدره  15م ـل ـيــون
دوالر م ـ ــن هـ ـ ـي ـ ــرد ،خ ـف ـض ـتــه
ا لـقــا ضـيــة إ ل ــى  10.35ماليين
ً
ا لـتــزا مــا بالحد األ قـصــى ا لــذي
ت ـ ـحـ ــدده الـ ــواليـ ــة ل ـل ـت ـعــويــض
ع ــن الـ ـض ــرر ،بـيـنـمــا مـنـحـتـهــا
ً
تـ ـع ــويـ ـض ــا ب ـ ــواق ـ ــع م ـل ـي ــون ــي
دوالر.

 50مليون دوالر
ً
ور فـ ـ ـ ـ ــع د يـ ـ ـ ــب «  58ع ـ ــا م ـ ــا »
ً
ال ــدع ــوى ع ـلــى ه ـيــرد مـطــالـبــا
ب ـت ـع ــو ي ــض قـ ـ ــدره  50م ـل ـيــون
ً
دوالر ،قـ ــا ئـ ــا  ،إ نـ ـه ــا أ س ـ ــاء ت
لـ ـسـ ـمـ ـعـ ـت ــه عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا وص ـ ـفـ ــت
نفسها « بــا لـشـخـصـيــة ا لـعــا مــة
ال ـت ــي ت ـم ـثــل» م ــأس ــاة «الـعـنــف
ا ل ـم ـن ــز ل ــي» ف ــي م ـق ــال رأي فــي
إحدى الصحف.
وفي المقابل ،طالبت هيرد
ً
« 36عـ ــا مـ ــا » ب ـت ـعــو يــض ق ــدره
 100مـلـيــون دوالر ،قــا ئـلــة ،إن

ديب أساء لها عندما وصف
مـحــا مـيــه ا تـهــا مــا تـهــا بأنها
«كيدية».
و نـفــى د يــب ضــرب هيرد
أو أي امرأة ،وقال إن هيرد
ه ـ ــي م ـ ــن اسـ ـتـ ـعـ ـمـ ـل ــت م ـعــه
العنف في عالقتهما.
جــرى ت ــداول شـهــادة ديــب
ّ
وهـ ـ ـي ـ ــرد ف ـ ــي ب ـ ـ ــث ح ـ ــي ع ـبــر
وسائل التواصل االجتماعي،
ً
ً
م ـم ــا ج ـ ــذب جـ ـمـ ـه ــورا ك ـب ـي ــرا
ل ـم ـشــاهــدة ت ـفــاص ـيــل ال ـعــاقــة
المضطربة للزوجين.

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا  :ينظر إليك المسؤولون كشخص
متطلب ومغرور ،فراجع نفسك.
ً
عاطفيا :حان معالجة بعض القضايا التي
ً
أجلتماها ،نظرا للظروف المستجدة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اض ـطــراب مـنــزلــي واض ــح ،وال
شيء يسير في الطريق السليم.
رقم الحظ36 :

«قراصنة الكاريبي»
وقال ديب لهيئة المحلفين،
إنـ ـ ــه خـ ـس ــر كـ ــل شـ ـ ــيء ب ـس ـبــب
ا ت ـهــا مــات هـيــرد ل ــه ،إذ توقف
تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر ف ـ ـي ـ ـلـ ــم جـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
سلسلة «قراصنة الكاريبي»،
فيما تم استبدال ديب بممثل
آخـ ــر ف ــي ف ـي ـلــم «فــان ـتــاس ـت ـيــك
بيستس» (الوحوش الغريبة)
المرتبط بسلسلة أفالم هاري
بوتر.
وذ كــر ديب في بيان «هيئة
المحلفين أعادت لي حياتي،
ً
أنا ممتن جدا ».
و تــا بــع د ي ــب جـلـســة النطق
ب ــال ـح ـك ــم أث ـ ـنـ ــاء وجـ ـ ـ ــوده فــي
ب ــري ـط ــان ـي ــا ،ب ـي ـن ـم ــا ح ـض ــرت
هيرد الجلسة بصحبة اثنين
مـ ــن م ـح ــام ـي ـه ــا وب ـ ـ ــدا عـلـيـهــا
اإلحباط أثناء قراء ة الحكم.

خيبة أمل
وقالت في بيان بعد النطق
بــال ـح ـكــم« :خ ـي ـبــة األمـ ــل الـتــي
أ ش ـ ـعـ ــر بـ ـه ــا ا لـ ـ ـي ـ ــوم ال ت ـع ـبــر

ديب وهيرد
عنها كـلـمــات .أ شـعــر بالحزن
ألن ك ـ ــم األد ل ـ ـ ـ ــة م ـ ــا زال غ ـيــر
ـاف ل ـل ــوق ــوف ف ــي مــواج ـهــة
كــ ٍ
نفوذ وسلطة وتأثير زو جــي
السابق».
ّ
و م ـ ـ ـ ــع أن أ عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ه ـي ـئ ــة
المحلفين والمعجبين بديب
على شبكات التواصل أ يــدوا
الممثل خــال المحاكمة ،فإن
ذل ــك ال يـضـمــن ب ــأي شـكــل من
األ ش ـك ــال أن يـتـمـكــن د ي ــب من
ً
جــذب المشاهدين ،وتحديدا
النساء منهم ،وتحقيق نسب
ً
مشاهدة مرتفعة مجددا .
ون ـ ـ ـجـ ـ ــح بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــووديـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،كـ ـمـ ـي ــل
غ ـي ـب ـس ــون وروبـ ـ ـ ـ ــرت داونـ ـ ــي
ج ــونـ ـي ــور ،ف ــي إعـ ـ ــادة إح ـي ــاء
مـ ـسـ ـي ــراتـ ـه ــم الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة ب ـعــد
خـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــات أدت إ لـ ـ ـ ـ ــى د مـ ـ ـ ــار
حياتهم التمثيلية.
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول األسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاذة ف ــي

شاكيرا وبيكيه

ج ــام ـع ــة ج ـن ــوب كــال ـي ـفــورن ـيــا
وا ل ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة فـ ـ ــي إدارة
ّ
ال ـس ـم ـعــة ك ـ ــارن نـ ـ ــورث« :أظـ ــن
ّ
أن بـ ـع ــض شـ ــر كـ ــات اإل ن ـ ـتـ ــاج
ً
مستعدة للعمل مع ديب بدء ا
من اليوم».
ّ
وتشير إلى أن «أعمال ديب
ً
كــانــت دائـ ـم ــا تـحـقــق إي ـ ــرادات
ج ـ ـيـ ــدة ف ـ ــي ش ـ ـبـ ــاك ال ـ ـتـ ــذاكـ ــر»
رغ ـ ــم ال ـس ـل ـس ـل ــة األخ ـ ـيـ ــرة مــن
ً ّ
اإلخ ـفــاقــات ،مـعـتـبــرة أن ديــب
أف ـ ــاد م ــن ظ ـه ــور ع ـل ـنــي كـبـيــر
خ ـ ــال ه ـ ــذه ال ـم ـح ــاك ـم ــة ال ـتــي
حـ ـظـ ـي ــت بـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة إع ــامـ ـي ــة
واسعة.

صورة متزنة
ّ
ومن المؤكد أن أي نجم ذي
صورة متزنة ورصينة سيجد
صعوبة في استعادة مسيرته
الـمـهـنـيــة بـعــد رواي ـ ــات تــدعــي

أن ــه ك ــان يـتـعــاطــى ال ـم ـخــدرات
ُ
ويـصــاب بنوبات ثمالة جراء
ت ـع ــاط ـي ــه الـ ـمـ ـف ــرط ل ـل ـك ـح ــول،
لكن جوني د يــب « لــم يتظاهر
قــط بــأنــه رجــل مـهــذب وحسن
السلوك».
وتقول نورث «عندما يظهر
ً
ً
ً
الـشـخــص جــانـبــا سـيـئــا نــوعــا
ُ َّ
م ـ ــا م ـ ــن ش ـخ ـص ـي ـت ــه وي ــتـ ـه ــم
ُب ــارتـ ـك ــاب تـ ـ ـج ـ ــاوزات كــال ـتــي
ذك ـ ــرت ف ــي ح ــق دي ــب سـيـقــول
ً ّ
ا لـ ـ ـن ـ ــاس حـ ـسـ ـن ــا إن األ مـ ـ ـ ــر ال
يشكل مفاجأة لنا ،ولن يغير
ا لـفـكــرة ا لـتــي نحتفظ بـهــا عن
هذا الشخص».
ّ
و تــا بـعــت «أ عـتـقــد أن جوني
ديب سينجح في إعادة إحياء
ّ
مسيرته التمثيلية ،إن األ مــر
ً
يبدو لي منطقيا ».
(رويترز)

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :اسـتــراتـيـجـيــات الـمــاضــي لــم تعد
تنفع ،وأنت اليوم أمام واقع جديد.
ً
عاطفيا :بانتظارك تغييرات عاطفية كبيرة
ال ُيعرف مدى وقعها عليك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـتــزايــد الـمـشـكــات العائلية،
فاحرص على عدم نفاد صبرك وهدوئك.
رقم الحظ35 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـهـنـيــا :يـجــب أال تـتــوقــع الـكـثـيــر فــي هــذه
ً
ً
الظروف ،وأن تكون قنوعا ومرنا.
ً
عاطفيا :شريك ُ
العمر يعزز موقعك العائلي،
ويساعدك على فهم األمور أكثر.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :وض ـع ــك االق ـت ـص ــادي الـجـيــد
يـســاعــدك فــي الـتـعــامــل بـطــريــق أفـضــل مع
الغير.
رقم الحظ45 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تتعرض لمشكلة مالية ،وتضطر
إلى االقتراض ،لتتمكن من المتابعة.
ً
عاطفيا :ال تفاوض على أمر بشأن عالقتك
العاطفية قبل التأكد منها.
ً
اجتماعيا :يالحظ الجميع مدى إيجابيتك
ومعاملتك الحسنى في كل الظروف.
رقم الحظ36 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا  :ستكون حياتك المهنية هــاد ئــة،
وستكتمل مشاريعك ،ولو تأخرت.
ً
عاطفيا :تعمد مع شريك ُعمرك إلى تغيير
ً
نمط تعاملكما بوضع التفاهم أوال.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تنظر فــي أوضــاعــك المالية،
وتطلب من العائلة التروي في المصروف.
رقم الحظ50 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :منذ مدة طويلة تعمل على المشروع
نفسه ،وتشعر بالحاجة إلى التغيير.
ً
عــاط ـف ـيــا :شــريــك ُع ـم ــرك يـجــاهــد مـعــك في
الضراء قبل أن يفرح في السراء.
ً
اجتماعيا :قد تضطر إلى معالجة مسألة
طارئة تتعلق بقريب أو صديق.
رقم الحظ11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :إذا قمت بأفضل ما عندك ،فسوف
ً
تحصل على نتائج مثمرة قريبا.
ً
عاطفيا :يجب أن تقبل أي دعم مادي يسهم
في ترتيب وضعك العاطفي.
ً
اجتماعيا  :الجميع معجب بطاقتك على
االحتمال وطريقة تقبلك للمشاكل الطارئة.
رقم الحظ47 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ي ـجــب أن تـتـبـنــى م ـســؤول ـيــات
جديدة قبل إنجاز ما لديك.
ً
عاطفيا :لقد وصلت إلى حائط مسدود مع
الحبيب ،والتفاهم لم يعد ينفع.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـض ـطــر لـمـعــالـجــة مــوضــوع
ش ـخ ـص ــي ي ـت ـط ـل ــب ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـص ـبــر
واالتزان.
رقم الحظ41 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :أصبح من الضروري إعادة تقييم
أوض ـ ـ ــاع ال ـع ـم ــل وال ـن ـظ ــر ف ــي اح ـت ـم ــاالت
جديدة.
ً
عاطفيا :أجواء مناسبة لكل عمل إيجابي
يقربك من الحبيب ،فاغتنم الفرصة.
ً
اجتماعيا :اعتبر األوقات العائلية الراهنة
مجرد اختبار لقوة احتمالك.
رقم الحظ44 :

توابل ةديرجلا
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تغريد الداود« :ممنوع من الرقابة» شكل مسرحي مختلف

ً
ً
عبدالعزيز النصار :قدمنا  26عرضا بحضور تجاوز  20ألفا
فضة المعيلي

أكدت المؤلفة تغريد الداود
ممنوع
أن فريق عمل مسرحية
ً
ً
الرقابة ّقدم شكال مسرحيا
من ً
مختلفا.

شهد آخر عروض مسرحية
«مـ ـمـ ـن ــوع مـ ــن الـ ــرقـ ــابـ ــة» ال ـتــي
تقام على مسرح عبدالحسين
ً
ً
عبدالرضا ،إ قـبــاال جماهيريا
غ ـ ـصـ ــت بـ ـ ــه ق ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح،
وي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة
نخبة من النجوم ،عبدالعزيز
الـ ـنـ ـص ــار ،وحـ ـص ــة ال ـن ـب ـه ــان،
وخ ــال ــد الـ ـسـ ـج ــاري ،ومــوســى
كـ ـ ـ ــاظـ ـ ـ ــم ،وخـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد ال ـ ـثـ ــوي ـ ـنـ ــي
وغيرهم.
وعـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــام ـ ــش الـ ـ ـع ـ ــرض،
ال ـ ـت ـ ـقـ ــت «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» م ــؤل ـف ــة
ال ـع ـم ــل ت ـغ ــري ــد ال ـ ـ ـ ــداود ال ـتــي
أعــربــت عــن سعادتها بالعمل
مـ ـ ــع «كـ ـ ــاسـ ـ ــت الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة»،
فــالـفـنــان عـبــدالـعــزيــز الـنـصــار
نجم كبير وقدير بإمكانياته
ً
وحـبــه لعمله و«ك ــان مــوجــودا
مـ ـن ــذ ل ـح ـظ ــة تـ ـح ــوي ــل ال ـن ــص
م ــن ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة إلـ ــى نص
ل ـل ـم ـســرح ال ـج ـمــاه ـيــري ،وأن ــا
سعيدة أن أعـمــل مــع المخرج
يوسف البغلي للمرة الثانية،
وقد اختار الفنان النصار هذا
الـكــاســت الـجـمـيــل ال ــذي راهــن
عليه وعلى قدراته».

عبدالعزيز النصار

إلـ ـ ــى أنـ ـه ــا ك ــان ــت بـ ـعـ ـي ــدة عــن
المسرح الجماهيري ،لكن اآلن
ستخوض أكثر من تجربة.

صدى العمل
أمــا المخرج يوسف البغلي

تغريد الداود

يوسف البغلي

ً
فقال «كان هدفنا أن نقدم شكال
ً
ومسرحا يمزج بين األكاديمي
ُ
والـجـمــاهـيــري ،وقــدمــت النص
بـشـكــل مـخـتـلــف ف ــي م ـهــرجــان،
ونال ثماني جوائز وقت العمل،
لكن اآلن قدم بشكل جماهيري
مختلف مع فريق العمل والفنان

الـ ـنـ ـص ــار ،وال ـح ـم ــدال ـل ــه ص ــدى
ً ً
العمل ونجاحه كان جميال جدا،
وال ـث ـن ــاء ع ـلــى ال ـع ـمــل والـشـكــل
الجديد الذي قدم ،وهذا الثناء
يعطينا مسؤولية أكبر في أننا
ً
نقدم شيئا أفضل في المواسم
القادمة».

أفكار جديدة

المسرحية
تمزج ما بين
األكاديمي
والجماهيري
البغلي

وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداود :ن ـحــن
ً
ف ــي الـمـســرحـيــة قــدم ـنــا شـيـئــا
ً
ً
مختلفا عن السائد ،خصوصا
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري
الكوميدي ،ورأينا ردود األفعال
ً
من الجمهور وكان شيئا يثلج
الصدر ،و«أنا سعيدة ،وبنفس
الوقت حزينة ألنه آخر عرض».
وعن أعمالها المقبلة ،أوضحت
ً
أن هناك أفكارا جديدة ،وهناك
أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ــرض ،مـ ـشـ ـي ــرة

من أعمال الداود

طارق العلي« :الطمباخية» ستعرض
في دول مجلس التعاون
«المسرحية تواصل عروضها في الكويت»
●

فضة المعيلي

كشف الفنان طــارق العلي أن
مسرحية «الطمباخية» مازالت
تــواصــل عــروضـهــا فــي الكويت،
ً
الفتا إلــى أن «الطمباخية» اسم
كويتي قديم يعنى «الكرة» ،وأن
هـنــاك ج ــوالت خليجية لعرض
ال ـم ـســرح ـيــة ف ــي ع ـ ــدد م ــن دول
مجلس التعاون الخليجي.
وبسؤاله هل يفكر في تحويل
إح ـ ــدى م ـســرح ـيــاتــه إلـ ــى فـيـلــم،
ق ــال الـعـلــي لـ ـ «ال ـج ــري ــدة»« :أفـكــر
بأشياء كثيرة ،لكن إن حصل فما
ً
المانع» ،مبينا أن المسرح شيء
ً
مهم وأيضا الحضور السينمائي
شيء مهم للفنان ،كذلك الحضور
اإلذاعي ،وأضاف« :ما فيه فن من
الفنون ما ودنا ما نشارك فيه».
وحـ ـ ـ ــول م ـ ـ ــدى دع ـ ـ ــم وس ــائ ــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي لـشـهــرة
الـفـنــان أوض ــح أن ــه «بـكــل تأكيد
سـ ـ ــاعـ ـ ــدت وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي في شهرة الفنانين»،
ً
مبينا أنــه «فــي السابق في أيام
جيلنا ساعد ظهور الفيديو في

العلي في إحدى مسرحياته
الشهرة ،واآلن وسائل التواصل
ً
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي س ـب ـب ــت انـ ـتـ ـش ــارا
ً
وش ـ ـه ـ ــرة أوسـ ـ ـ ـ ـ ــع» ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن
ً
بعض الفنانين الصغار حاليا
مشهورون أكثر من فنانين كبار،
والسبب يعود لوسائل التواصل
االجتماعي.

بصمة في العمل
وبالنسبة للخروج عن النص
في األعمال المسرحية أكد العلي،

أن ـ ــه ال ي ـح ــب االلـ ـ ـت ـ ــزام بــالـنــص
ً
خصوصا أن لديه دكـتــوراه في
ال ـخــروج عــن الـنــص مــن جامعة
اإلسكندرية العريقة فــي مصر.
وتــابــع البــد للفنان أن تـكــون له
ب ـص ـم ــة فـ ــي ال ـع ـم ــل وأن يـضــع
«ج ـ ــوه» فـيـمــا ي ـقــدمــه إذا كــانــت
هناك حاجة لذلك.
وع ـ ــن أه ـ ــم مـ ــا ي ـم ـي ــز م ـســرح
ال ـ ـع ـ ـلـ ــي عـ ـ ــن ب ـ ــاق ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــارح
األخ ــرى فــي ظــل انتشار العديد
المسرحيات أفــاد بــأن :ما يميز

مـ ـس ــرح ــه «أن ـ ـ ـ ــه م ـ ـسـ ــرح ط ـ ــارق
العلي».
وي ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ــي مـ ـس ــرحـ ـي ــة
«الـ ـطـ ـمـ ـب ــاخـ ـي ــة» م ـج ـم ــوع ــة مــن
ال ـف ـن ــان ـي ــن هـ ـ ــم :أحـ ـم ــد الـ ـف ــرج،
وسـ ـع ــود ال ـش ــوي ـع ــي ،وض ـ ــاري
ع ـبــدالــرضــا ،وغـ ــادة الــزدجــالــي،
وأمـ ـي ــر م ـط ــر ،ون ــاص ــر الـ ـ ــدوب،
وأحمد التمار ،ومحمد الوزير،
وع ـبــدال ـلــه ال ـب ـص ـيــري ،ومـحـمــد
المنصوري ،وعبدالله الهويدي،
وعلي القديري.

مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه قـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان
الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــار ،إن «م ـ ـم ـ ـنـ ــوع مــن
ً
الرقابة» ثاني إنتاج له ،الفتا
ً
إلـ ــى أن ـه ــم ق ــدم ــوا  26عــرضــا
ً
م ـس ــرح ـي ــا ب ـح ـض ــور ت ـج ــاوز
ً
ً
ال ـع ـشــريــن أل ـ ـفـ ــا ،م ـش ـي ــرا إلــى
سعادته بــردة فعل الجمهور،
«وإن شاء الله في أقرب فرصة
نعيد العمل ،والجمهور الذي
لــم تسنح لــه فرصة الحضور
يحضر في العروض القادمة».
وبـ ـ ـس ـ ــؤال ـ ــه مـ ـت ــى س ـي ـك ــون
الـ ـع ــرض ال ـ ـقـ ــادم ل ـم ـســرح ـيــة،
أفـ ــاد بــأنــه ل ــن ي ـكــون ف ــي عيد
األضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــى ،ألن ـ ـ ـ ـ ــه س ـ ـي ـ ـكـ ــون
ً
م ـش ـغــوال ب ـع ــروض مسرحية
«سـ ــوبـ ــر م ـ ــارك ـ ــت» مـ ــع قـ ــروب
الـبــام ،وسيرى متى سيكون
ً
الوضع مناسبا حتى يجددوا
عروض المسرحية مرة أخرى.
أمــا عــن الـجــولــة الخليجية
ل ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة «م ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــوع م ــن
الرقابة» ،أوضح النصار ،أنهم
ً
تلقوا عــرضــا ألكـثــر مــن مكان
لكن حتى اآلن لم يتم الترتيب
النهائي لذلك.
بـ ـ ــدوره ع ـبــر ال ـف ـن ــان خــالــد
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري عـ ـ ـ ــن س ـ ـعـ ــادتـ ــه
ب ــال ـم ـش ــارك ــة ف ــي الـمـســرحـيــة
التي تعتبر نقله بالنسبة له
ك ـف ـنــان« :أنـ ــا مـمـثــل أكــادي ـمــي
سـ ــابـ ــق وأحـ ـبـ ـبـ ـن ــا أن ن ـط ــور
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح األك ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي إلـ ــى
المسرح الجماهيري ،وكعرض
تنطبق عليه قوانين المسرح
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري» ،أمـ ـ ــا مـ ــن نــاح ـيــة
ال ـ ـ ـنـ ـ ــص فـ ـ ـه ـ ــو يـ ـخـ ـتـ ـل ــف ع ــن
الـ ـنـ ـص ــوص الـ ـت ــي ق ــدم ــت فــي
السابق ،فالعمل يشتمل على
عدة شخوص.
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مسك وعنبر

رواق السيد أحمد الرفاعي الكبير
بحر المتقارب
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـك ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـه؟
ـاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــه؟ْ
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـم لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ِ ٌ
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
ُ
ـث َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد ْي أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــهْ
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـخ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـعـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ِـل ال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــدى
ل ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ِ
ٌ و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـب ذوي ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـم ا ل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا ئ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ْـه
ر و ا ق أل حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ُ
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـه
و مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ز لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت أ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو إ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن بـ ـ ـ ـ ـ ــدت
ـاء بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواره حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهْ
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ِ
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ِـ ـ ـ ـ ُـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمُ
َ
َ
ـات لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـه
وعـ ـُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ُ
ـال ـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــا
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ َّـ ـ ـ ـ ـ ــوث ع ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َ
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـه
ُّ
َ
ـال الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي
أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد وابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
عـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـت نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ْـه
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـرب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ْـت
وكـ ـ ـ ـ ٍـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـ ـ ـ ُـس ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــهْ
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدره
ُ
ـاءاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه هـ ـ ـِ ـ ـ ـِـاط ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــهْ
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ ْـت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآدابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهِ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــى
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهْ
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـوس ب ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــزك ـ ـ ـ ـ ْـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــةٍ
ُ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزل نـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـه
َ
َّ
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـول ُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اهـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهْ
ِّ
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر َه فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء َدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـي
و أ َّن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ا تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـ ـ ِ ز ا ئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهْ
ـهِ
ِ
َ
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه
بـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى هـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــهْ
َّ ـةٍ
َ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
ـام ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــهْ
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ِ
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ـ ــوا وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ُده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ر أ و ا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ر ؤ ى مـ ـ ـ ـ ــا ث ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــهْ
ِ
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادوا وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ألوطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ُ
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًّـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـه
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اإللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــى
ُ
ـاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهْ
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌّـي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ٌ
ُ
و آ ل ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم ِع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ة
ِ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـة واص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهْ

*شعر :ندى السيد يوسف الرفاعي

مسابقة الكويت لتأليف قصص األطفال
تستعد إلطالق قائمتها الطويلة
بـعــد عـمــل طــويــل ومـتــواصــل
م ـن ــذ مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب س ـت ــة أش ـه ــر،
اجتمعت لجنة اإل شـ ــراف على
مسابقة الكويت الدولية لتأليف
قصص األطفال ،برئاسة نائب
األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ورئ ـ ـيـ ــس لـجـنــة
اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــراف صـ ـق ــر ال ـ ـس ـ ـجـ ــاري،
وبـحـضــور ن ــدى الـبـســام نائبة
الرئيس ،وأعضاء اللجنة :عالء
الجابر ،د .هدى الفرحان ،باسمة
الوزان ،إضافة إلى مقرر اللجنة
فادي األحمر ،واألستاذ يوسف
الكندري.
وتأتي أهمية هذا االجتماع
كونه جاء ليتوج أعمال اللجنة،
ويضع النقاط على الحروف في
العديد من تفاصيل المسابقة،
ال ـت ــي اسـتـقـبـلــت ه ــذا ال ـع ــام ما
ي ـقــارب  800قـصــة مــن مختلف
دول العالم.
وب ـع ــد أن اف ـت ـتــح ال ـس ـجــاري
االجتماع بكلمة موجزة بشأن
المسابقة وأهميتها ،تحدثت
ال ـب ـســام ع ــن ال ـم ــراح ــل ال ـتــي تم
إنـ ـج ــازه ــا ،ومـ ــن ث ــم ت ــم ع ــرض
ع ـن ــاوي ــن ال ـق ـصــص ال ـت ــي تمت
الموافقة عليها من قبل األعضاء
الثالثة.
ك ـمــا ت ـمــت مـنــاقـشــة تــرشـيــح
أعـ ـض ــاء ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم الـتــي

من أجواء اجتماع لجنة المسابقة
سـ ـتـ ـق ــوم ب ــاخـ ـتـ ـي ــار ال ـق ـص ــص
الفائزة بالمراكز الثالثة األولى،
وف ــق ال ـجــوائــز الـتــالـيــة :المركز
األول 15 :أ ل ــف دوالر ،ا لـمــر كــز
الثاني 10 :آالف دوالر ،المركز
ال ـثــالــث 5 :آالف دوالر ،إضــافــة
إلـ ــى ت ـحــديــد ال ـق ـصــص ال ـثــاث
المتميزة لطباعتها ،إلى جانب
الـقـصــص ال ـثــاث ال ـفــائــزة بعد
إتمام مرحلة التحكيم .كما تم
االتفاق على عقد اجتماع قريب
لتحديد القصص المقرر اإلعالن
عنها في القائمة الطويلة ،ومن
ثم القصيرة.
ُ
وت ـ ـ ـعـ ـ ــد مـ ـس ــابـ ـق ــة الـ ـك ــوي ــت
الدولية لتأليف قصص األطفال

من المسابقات الكبرى والمهمة
من حيث المشاركات والجوائز،
ل ـي ــس ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـك ــوي ــت
والوطن العربي فحسب ،بل على
مستوى العالم ،والـتــي يشارك
فيها عـشــرات المتسابقين من
ُ
كبار الكتاب والمهتمين بمجال
الطفولة.
وتركز المسابقة على ترسيخ
قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ــوق ـ ــف وع ـ ـمـ ــل ال ـخ ـي ــر
والعمل التطوعي ،لتعزيز القيم
اإلنسانية النبيلة بين األطفال.

«العالي للفنون المسرحية» ِّ
رمضان
م
يكر
مايا دياب تغني لوالدات األطفال المبتسرين

ك ـ ـ ـ ـ َّـر م ق ـ ـسـ ــم ا ل ـ ـن ـ ـقـ ــد واألدب
المسرحي فــي المعهد العالي
للفنون المسرحية ،عضو هيئة
ال ـت ــدري ــس ف ــي ال ـق ـســم د .خــالــد
ً
رمـضــان ،تقديرا لجهوده التي
بذلها في خدمة المعهد بصورة
عـ ــامـ ــة ،وقـ ـس ــم ال ـن ـق ــد ب ـص ــورة
خاصة.
ح ـ ـضـ ــر ال ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــم ال ـع ـم ـي ــد
السابق د .علي العنزي ،ورئيس
القسم األسبق د .عــادل المالك،
وال ـع ـم ـيــد ال ـم ـســاعــد د .حسين
الـ ـحـ ـك ــم ،ورئ ـ ـيـ ــس ق ـس ــم ال ـن ـقــد
واألدب ال ـم ـســرحــي د .س ـعــداء
الــدعــاس ،إضافة إلــى مجموعة
كبيرة من طلبة القسم.
وفــي كلمة موجزة ألقتها د.
الدعاس ،أكدت قيمة د .رمضان،
وتشجيعه لها منذ كانت طالبة،
وقالت إن هذا التكريم أقل واجب
م ــن ال ـم ـم ـكــن أن ُيـ ـق ــدم ألس ـتــاذ
ل ــه ف ـضــل ع ـلــى ال ـق ـســم بطلبته
وأساتذته الذين ّ
درسهم.
وأشاد األساتذة :د .العنزي،
ود .الحكم ُ ،ود .المالك ،بالدكتور
ً
ً
رمضان ،خلقا وعلما ،وبــدوره
ال ـف ــاع ــل ف ــي ال ـق ـس ــم .وأشـ ـ ــار د.
المالك إلى إسهامات د .رمضان
ً
خ ــارج إط ــار الـمـعـهــد ،ب ــدءا من
ع ـم ـلــه فـ ــي ال ـم ـج ـل ــس الــوط ـنــي
ً
للثقافة والفنون واآلداب ،مرورا
بدوره كأمين عام لرابطة األدباء.
وف ــي كلمة مــؤثــرة ألـقــاهــا د.
رم ـضــان ،غالبته فيها الــدمــوع
ً
اب ـت ـهــاجــا بــال ـت ـكــريــم ،وبمحبة

طــرحــت الـفـنــانــة مــايــا دي ــاب أغـنـيــة
ً
«أمــي يا أمــي» ،تزامنا مع يــوم الطفل،
ال ـ ــذي يـ ـص ــادف األول م ــن يــون ـيــو كــل
عـ ـ ــام ،وه ـ ــي أغ ـن ـي ــة خ ــاص ــة لــأم ـهــات
ا لــا تــي ينجبن أ طـفــا لـهــن قـبــل وقتهن
الطبيعي مع مشاكل صحية يعانونها
طــوال حياتهم وما يعرفون باألطفال
المبتسرين.
األغ ـن ـي ــة ك ـل ـم ــات م ـن ـيــر ب ــوع ـس ــاف،
ألـ ـ ـ ـح ـ ـ ــان وتـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ـ ــادي ش ـ ـ ـ ـ ــرارة،
َّ
وصورتها مايا بطريقة عفوية مؤثرة
مع المخرج رجا نعمة.

وقالت مايا « :مــن أصعب اللحظات
التي تعيشها األم في حياتها هي تلك
التي تعرف أنه بداخلها طفل مريض
أو سيولد قبل موعده مع كل مشاكل
ال ــوالدة المبكرة ،وانــه مــن الممكن أال
يكمل الحياة إال بمرض معين ومشاكل
صحية .أمي يا أمي أغنية بقدمها لكل
أم عانت وشفيت من معاناتها ،ولكل
أم ال ت ــزال تـعــانــي مــع طـفــل خـلــق قبل
و قـتــه الطبيعي بمشاكل مــا بتخلص
كل الحياة».

مايا دياب

من أجواء التكريم
الطلبة وتقدير األســاتــذةَّ ،
عبر
مــن خــالـهــا عــن سـعــادتــه بهذا
ال ــوف ــاء ال ـج ـم ـيــل ،وتـ ـح ــدث عن
ارتـبــاطــه بالمكان منذ سنوات
ً
ً
ً
طويلة؛ إداريا وعمليا وعلميا،
وأشار إلى خدمته في مؤسسات
الدولة المتعددة ،لكن القدر كان
ً
يـعـيــده دائ ـمــا للمعهد ال ــذي له
مـكــانــة خــاصــة فــي قـلـبــه ،حيث
تقلد فيه عــدة مناصب ما بين
عـضــو مـجـلــس إدارة ،ورئـيــس
قسم وعميد للمعهد.
وف ـ ــي خـ ـت ــام الـ ـحـ ـف ــل ،قــدمــت
ً
الدعاس درعا تكريمية للدكتور
رمـ ـض ــان ،ك ـمــا ق ــدم ــت الـطــالـبــة
ضحى ناصر باقة ورد نيابة عن
طلبة القسم ،وتم التقاط الصور
مع ُ
المحتفى به.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ت ــم تـكــريــم

س ـكــرت ـيــرة ق ـســم ال ـن ـقــد ش ــروق
الـ ـشـ ـم ــري ،الـ ـت ــي س ـت ـغ ـيــب عــن
الـ ـقـ ـس ــم بـ ـع ــد ح ـص ــول ـه ــا عـلــى
إج ــازة دراس ـي ــة .كـمــا تــم تكريم
طلبة الفرقة الرابعة المشاركين
في كتابة نص «الجدار» ،كنتاج
ل ـم ــادة ف ــن الـكـتــابــة ف ــي الفصل
الدراسي األول ،وهم :آالء خالد
البرجس ،حصة عادل التميمي،
حـصــة ف ــؤاد الـعـيـســى ،سندس
حاتم ،شهد عادل حسن ،عالية
الـ ـم ــزي ــدي ،ع ــائ ـش ــة ال ـع ـب ـي ــدان،
عبدالعزيز محمد الناصر ،غالية
الـمــزيــدي ،محمد علي الـقــاف،
منال بنت أحمد الشحية ،إضافة
إل ـ ــى تـ ـك ــري ــم خ ـ ــاص ل ـل ـطــال ـبــة
المثالية سندس حاتم سعيد،
لتميزها على جميع األصعدة
طوال سنوات الدراسة.

ضيق الوقت يؤجل فيلم «فضل ونعمة»

هند صبري

تسبب ضيق الوقت المتبقي
عـ ـل ــى م ـ ــوس ـ ــم عـ ـي ــد األضـ ـح ــى
فــي تــأجـيــل ع ــرض فيلم «فضل
ونعمة» ،الذي يتقاسم بطولته
م ـ ــاج ـ ــد الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــدوان ـ ـ ــي م ـ ـ ــع ه ـن ــد
صبري ،وينتمي لنوعية األفالم
الكوميدية االجتماعية.
ول ــم ي ـن ـتــهِ ف ــري ــق ال ـع ـمــل من
تصوير عدد كبير من المشاهد
ح ـت ــى اآلن ،ب ـس ـب ــب االع ـت ـم ــاد
على التصوير الخارجي بشكل
كبير ،في وقت تسبب سفر عدد
كبير من ضيوف الشرف الذين
ك ــان يـفـتــرض أن ي ـشــاركــوا في
العمل بمشاهد تصور في يوم

أو يومين على األكثر في إرجاء
تصوير مشاهدهم ،األمر الذي
جعل الفيلم يخرج من خريطة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض خـ ـ ـ ــال م ـ ــوس ـ ــم ع ـيــد
األضحى.
مـ ـخ ــرج ال ـف ـي ـل ــم رام ـ ـ ــي إمـ ــام
يباشر العمل على مونتاج ما
جرى تصويره ،وكذلك االتفاق
مع المزيد من ضيوف الشرف،
حـ ـي ــث تـ ـ ـ ــدور األح ـ ـ ـ ـ ــداث داخ ـ ــل
مطعم يـتــردد عليه العديد من
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ،وتـ ـك ــون م ـحــور
انطالق األحداث.

خبريات
أمينة خليل تركز
في السينما بفيلمين

بعدما حصلت على إجازة
عقب شهر رمضان ،وعقب
انتهائها من تصوير دورها
في مسلسل «العائدون» ،قررت
الفنانة أمينة خليل التركيز
بمشاريعها السينمائية
الجديدة خالل الفترة المقبلة.
وتعاقدت خليل على االشتراك
في بطولة فيلمين جديدين
ستبدأ تصويرهما خالل
موسم الصيف ،في وقت
بدأت إحدى شركات اإلنتاج
الدرامي التفاوض معها
على عمل جديد تطل به في
رمضان  .2023مشاريع أمينة
السينمائية الجديدة هي
فيلم « »532مع المخرج ياسر
سامي ،ويجري اختيار باقي
فريق عمله في الوقت الحالي،
إضافة إلى فيلم «شقو» ،الذي
تجتمع فيه مع محمد ممدوح
وعمرو يوسف ،ويخرجه كريم
السبكي ،ولم يتحدد موعد
عرضه بعد ،حيث يفترض أن
ينطلق تصويره في غضون
األيام المقبلة.

ناهد السباعي تنضم لمبادرة
التوعية بحقوق الحيوان

انضمت الفنانة ناهد
السباعي إلى مبادرة «شارع
أليف» ،التي تهدف للتوعية
بحقوق الحيوان وأهمية
الحيوانات في الحفاظ على
التوازن البيئي ،وضرورة أن
يتم الحفاظ على وجودها
والتعامل معها بشكل ال
يتسبب في ضرر لإلنسان.
وجاء انضمام ناهد
للمبادرة الشبابية ،التي
تحظى بدعم من وزارات
ً
عديدة في مصر ،انطالقا
من اهتماماتها الشخصية
بحقوق الحيوان بشكل
عام ،في وقت ستشارك في
المبادرات التي تقدمها
الحملة ،سواء من خالل
التواجد الميداني مع
المنظمين ،أو من خالل
الفيديوهات التي ستقوم
ببثها عبر حساباتها
الرسمية بمنصات مواقع
التواصل االجتماعي.

ةديرجلا

•
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دوليات

مباحثات أميركية  -إسرائيلية للتصدي لـ «نووي» إيران
هجوم سيبراني يعطل أنظمة بلدية طهران ...وإدارة بايدن تدفع لتشكيل منظومة دفاع جوي إقليمي

جانب من المناورات اإلسرائيلية في البحر األحمر

أكد مسؤولون أميركيون
وإسرائيليون التزامهم
بتنسيق الجهود ،لمنع إيران
من امتالك سالح نووي،
عقب اجتماعات ُع ِقدت في
واشنطن.

مع تعاظم احتمال عودة ملف
إي ـ ــران ال ـ ــذري إل ــى مـجـلــس األم ــن
الدولي وتفعيل العقوبات الدولية
ضدها تحت بند الفصل السابع،
الذي يخول استخدام القوة ،أفاد
«البيت األبيض» في بيان ،أمس،
فــي ختام اجتماع بين مستشار
األم ــن الـقــومــي اإلســرائـيـلــي جيك
سوليفان مع نظيره اإلسرائيلي
ايـ ــال حــول ـتــا ب ــأن الـمـمـثـلـيــن عن
كال الجانبين «التزموا بتنسيق
الجهود» لمنع إيران من الحصول
ع ـلــى س ــاح نـ ــووي وردعـ ـه ــا عن
«م ــواص ـل ــة أنـشـطـتـهــا اإلقـلـيـمـيــة
العدوانية».
وق ــال البيان إن اجتماع كبار
ال ـم ـســؤول ـيــن تـ ـن ــاول اإلج ـ ـ ــراءات
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الـتــي تـعــزز التنسيق واألهـ ــداف،
وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـ ـي ــن ج ـ ـيـ ــوش كــا
البلدين.
وأكد «استمرار التنسيق بين
المسؤولين بشكل وثيق بسلسلة
مـ ــن الـ ـقـ ـض ــاي ــا ذات ال ـم ـص ـل ـحــة
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ،وأن ـ ـه ـ ــم س ـي ـب ـقــون
موحدين ضد كل التهديدات التي
تنعكس على مصالحهم الوطنية».
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان بـ ـ ـع ـ ــد ن ـش ــر
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ـ ــاسـ ـ ــم ال ـ ـج ـ ـيـ ــش
ً
اإلسرائيلي ،أمس األول ،بيانا بأن
ع ـشــرات الـمـقــاتــات اإلسرائيلية
نفذت مناورات جوية فوق البحر
ً
المتوسط استعدادا لهجوم طويل
ً
المدى ،موضحا أن التدريب شمل
ع ـشــرات الـمـقــاتــات ال ـتــي حاكت

س ـي ـنــاريــو رح ـل ــة طــوي ـلــة ال ـمــدى
وه ـج ــوم ف ــي ال ـع ـمــق ،بـمــا يشمل
تزويد وقود جوي.
وذك ــر أن الـمـنــاورات جــرت في
إطار تدريب «مركبات النار» التي
ً
ً
تـسـتـغــرق ش ـه ــرا ك ــام ــا ،وكـجــزء
م ــن ال ـج ــاه ــزي ــة ل ـس ـي ـنــاريــوهــات
حــرب متعددة الجبهات القريبة
والبعيدة في إشارة إلى استهداف
المنشآت الذرية اإليرانية.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
والـ ـمـ ـن ــاورات اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـتــي
ش ــارك ــت ب ـهــا ط ــائ ــرات أمـيــركـيــة
بشكل لوجستي ألول م ــرة ،على
خـلـفـيــة ش ـلــل ال ـم ـف ــاوض ــات بين
طـهــران وال ــدول العظمى الرامية
إلع ـ ـ ــادة قـ ـي ــود االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي
المبرم عام  2015والذي يبدو أنها
على وشك االنهيار.

دفاعي إقليمي
ووس ــط ت ـحــذيــرات غــربـيــة من
أن إيــران تقترب من النقطة التي
ستتمكن منها مــن االنـتـقــال إلى
ت ـط ــوي ــر سـ ـ ــاح ذري ب ـ ـ «ال ــوق ــت
الذي تريد» ،أفاد تقرير لصحيفة
«هــآرتــس» العبرية بــأن اتصاالت
أمـيــركـيــة – إســرائـيـلـيــة ،تـنــاولــت
ً
أخـيــرا ،ضــرورة توطيد إسرائيل
عالقاتها مع اإلمارات «وربما مع
السعودية».
وأحد االتجاهات المركزية في
هذا السياق هو تشكيل منظومة
دفـ ــاع ج ــوي إقـلـيـمـيــة ،لـمــواجـهــة

ال ـصــواريــخ الـبــالـسـتـيــة وال ـكــروز
وال ـط ــائ ــرات ال ـم ـس ـيــرة «الـ ـ ــدرون»
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة .وت ــوقـ ـع ــت أن تــدفــع
زيارة مرتقبة للرئيس األميركي،
جــو بــايــدن ،إل ــى ال ـشــرق األوس ــط
لتعزيز العالقات األمنية بين دول
المنطقة.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ت ـطــالــب
الواليات المتحدة إسرائيل بدعم
اإلمـ ـ ــارات ودف ــع ص ـ ــادرات أمنية
إلـ ـيـ ـه ــا ،وإظ ـ ـهـ ــار انـ ـفـ ـت ــاح ت ـجــاه
السعودية .ولذلك ،يجري البحث
بجدية بالغة اآلن في الفكرة التي
تكررت كثيرة طوال السنة األخيرة،
حول مسألة هندسة دفاع جوي،
تــركــز عـلــى تحسين الــدفــاع أمــام
الصواريخ والمسيرات اإليرانية
التي تــزود طـهــران بها الفصائل
المتحالفة معها في المنطقة.
ويأتي ذلك في أعقاب هجمات
منسوبة إليران ،بضمنها هجمات
ش ـن ـه ــا الـ ـح ــوثـ ـي ــون فـ ــي ال ـي ـم ــن،
ب ـ ـصـ ــواريـ ــخ وطـ ـ ــائـ ـ ــرات م ـس ـيــرة
ض ــد م ـن ـش ــآت ن ـف ـط ـيــة س ـعــوديــة
وإماراتية ،في السنوات األخيرة.
وت ــوط ـي ــد الـ ـع ــاق ــات األم ـن ـيــة
بين دول الخليج مرتبط بخطوة
بــادرت إليها الــواليــات المتحدة،
الـعــام الـمــاضــي ،بنقلها التعاون
مـ ــع الـ ـجـ ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي إل ــى
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ــوس ـط ــى
ً
للجيش األميركي «سانتكوم» بدال
من قيادة أوروبا.
وت ــزام ــن ذل ــك م ــع ب ــدء الـمــديــر
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة

اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـ ــون اوشـفـنـتـيــس
زيــارة رسمية إلــى البحرين على
رأس وف ـ ــد إس ــرائـ ـيـ ـل ــي إلج ـ ــراء
س ـل ـس ـل ــة اجـ ـتـ ـم ــاع ــات مـ ــع قـ ــادة
المنامة وبينهم وزيــر الخارجية
عبداللطيف الزياني.

تدريب بحري
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،أنـهــى ســاح
ً
البحرية اإلسرائيلي ،أمس ،تدريبا
ً
واسـ ـع ــا لـ ـب ــوارج حــرب ـيــة حــامـلــة
صــواريــخ وغ ــواص ــات فــي البحر
األحـ ـم ــر ،ب ـه ــدف «تـحـقـيــق تـفــوق
بحري في البحر األحمر ،من خالل
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى حــريــة ب ـحــريــة في
المنطقة وتوسيع حيز عمليات
الــذراع العسكري البحري» .وذكر
بـ ـي ــان ل ـل ـج ـيــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي أن
الـ ـغ ــواص ــة «تـ ـك ــوم ــاه» م ــن ط ــراز
«دولفين» التابعة لسالح البحرية
رست في قاعدة إيالت ،أمس ،بعد
إبحار في البحر األحمر.
وأضـ ــاف الـبـيــان أن ــه فــي إطــار
م ـ ـنـ ــاورة «م ــركـ ـب ــات ال ـ ـنـ ــار» الـتــي
ي ـجــري ـهــا ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
رافـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت «تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــاه» ال ـ ـبـ ــارجـ ــة
ال ـص ــاروخ ـي ــة «إيـ ـ ــات» م ــن ط ــراز
«س ــاع ــر  »5وب ــارج ــة ال ـصــواريــخ
«حيتس» من طراز «ساعر  »4.5في
البحر األحمر.

تسلل إلكتروني
وف ــي وق ــت تكثف إســرائـيــل

تـحــركــات معلنة وغـيــر معلنة
ب ـهــدف الـضـغــط عـلــى ط ـهــران،
ذكــرت وكالة نــادي المراسلين
الـشـبــاب اإليــران ـيــة لــأنـبــاء أن
مـ ــواقـ ــع إل ـك ـت ــرون ـي ــة مــرتـبـطــة
ببلدية ط ـهــران تــوقـفــت أمــس،
مـشـيــرة إل ــى تـسـلــل سـيـبــرانــي
مـحـتـمــل .وذكـ ـ ــرت ال ــوك ــال ــة أن
ال ـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي للبلدية
توقف.
وأضــافــت أن مجموعة من
المتسللين نشروا تسجيالت
فيديو من مركز بيانات البلدية،
زاع ـم ـيــن أن ـه ــم س ـي ـطــروا على
كاميرات المراقبة بالعاصمة.

أزمة الناقالت
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ذكـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ــوقـ ــع
«تـ ــان ـ ـكـ ــر ت ـ ـ ــراك ـ ـ ــرز» أن ـ ـ ــه ح ــدد
مكان الناقلتين اليونانيتين
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـج ــزتـ ـي ــن فـ ـ ــي الـ ـمـ ـي ــاه
اإليرانية.
وأض ـ ــاف أن ال ـنــاق ـلــة« ،دلـتــا
بوسيدون» ،موجودة في شمال
جــزيــرة الرك وناقلة «بــرودنــت
وريور» في مرسى بندر عباس.
واحتجزت القوات اإليرانية
الـ ـن ــاقـ ـلـ ـتـ ـي ــن يـ ـ ـ ــوم  27م ــاي ــو
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ب ـ ـعـ ــدمـ ــا صـ ـ ـ ــادرت
ال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــان ح ـ ـمـ ــولـ ــة الـ ـن ــاقـ ـل ــة
«بيجاس» التي ترفع علم إيران
فــي أبــريــل الماضي بطلب من
واشـ ـنـ ـط ــن ،ف ـي ـمــا دعـ ــت أثـيـنــا
أم ـ ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ــى «تـ ـ ـح ـ ــرك ع ــال ـم ــي

(رويترز)

لتحرير الناقالت التي سيطر
عليها الحرس الثوري».

رفض إيراني
في المقابل ،رفضت إيران أمس،
بيانا صدر أمس األول ،عن مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،واع ـت ـبــرت
أن ــه ي ـهــدف «إلح ـب ــاط ال ـم ـبــادرات
الدبلوماسية التي تقوم بها إيران
مع دول الجوار».
وقال المتحدث باسم الخارجية
سعيد خطيب زادة ،إن إصدار مثل
هذه البيانات الشكلية «يتعارض
وأسس حسن الجوار».
وكــانــت دول مجلس الـتـعــاون
ش ـ ـ ـ ـ ــددت ف ـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ــان ع ـ ـقـ ــب ق ـمــة
وزاري ــة على ض ــرورة مشاركتها
ف ــي م ـف ــاوض ــات ال ـم ـلــف ال ـن ــووي
اإليراني.
وأكـ ـ ـ ــدت ضـ ـ ـ ــرورة «أن تـشـمــل
المفاوضات معالجة سلوك إيران
الـ ـم ــزع ــزع السـ ـتـ ـق ــرار ال ـم ـن ـط ـقــة،
ورعايتها لــإرهــاب ،وبرنامجها
الصاروخي».
ف ــي س ـي ــاق آخـ ــر ،ط ــال ــب وزي ــر
الخارجية حسين أمير عبداللهيان
خـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـم ـ ــة م ـ ـ ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره
السنغافوري فيفيان باالكريشنان
ب ــ«وضــع حــد لــأجــواء اإلعالمية
الـمـفـتـعـلــة وغ ـي ــر ال ـب ـن ــاءة خــال
االجتماع القادم لمجلس الحكام
التابعة للوكالة الدولية للطاقة»
ً
ال ــذي يـتــوقــع أن يـشـهــد توبيخا
لطهران.

ً
الرئيس التونسي يعزز صالحياته ويعزل  57قاضيا ويالحقهم
ً
تعديل قانون االنتخابات استعدادا لالستفتاء على تغيير النظام البرلماني في  25يوليو
ّ
ّ
سعيد ،بموجب مرسوم
عــزز الرئيس التونسي ،قيس
صالحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس األعلى
ً
قاضيا ،وكذلك ّ
عدل قانون
للقضاء ،عزل بموجبه نحو 60
االنتخابات واالستفتاء.
وصــدرت في الجريدة الرسمية ليل األربعاء  -الخميس
ُّ
قائمة تضم أسماء  57قاضيا اتخذ قــرار عزلهم بتهم من
بينها «التستر على قضايا إرهابية» و»الفساد» و»التحرش
الجنسي» و»ال ـم ــواالة ألح ــزاب سياسية» و»تعطيل مسار
ّ
سعيد في
قضايا» وستتم مالحقتهم قضائيا ،وفق ما أكد
اجتماع وزاري.
ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب
القضائي لمكافحة اإلره ــاب ،ومدير عــام سابق للجمارك،
والرئيس السابق للمجلس األعلى للقضاء ،وقضاة آخرون
تـ ّ
ـوجــه لهم اتـهــامــات سابقة بالتقرب مــن أح ــزاب سياسية
كانت نافذة.
ً
ويشمل القرار أيضا ،قضاة كانوا يشرفون على ما ُيعرف

بملف «الجهاز الـسـ ّـري» المتعلق بالتحقيق فــي اغتياالت
سياسية طالت سياسيين اثنين عام .2013
ّ
وج ــاء فــي نــص الـتـعــديــل ،ال ــذي مــكـنــه مــن ات ـخــاذ الـقــرار
ً
وكذلك مالحقة القضاة المعزولين قضائيا ،أنه يحق لرئيس
الجمهورية« ،فــي صــورة التأكد من المساس باألمن العام
ّ
أو بالمصلحة العليا ،وبناء على تقرير معلل من الجهات
ّ
المخولة ،إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق
به ما من شأنه أن ّ
يمس من سمعة القضاء أو استقالليته
أو ُح ْسن سيره».
وقــال سعيد ،خــال اجتماع مجلس ال ــوزراء أمــس األول:
«لــم نتدخل فــي القضاء ،لكن لــن نترك الشعب والــدولــة في
هذا الوضع ،وأعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو
التحذير حتى ّ
يطهر القضاء نفسه ،وال يمكن أن يستمر
الوضع بال نهاية».
وأشار الرئيس إلى عمليات تدقيق في شبهات تشملهم
استغرقت عدة أسابيع .وذكر أن أسباب اتخاذه هذا القرار

«تتعلق بما ارتكبه بعض القضاة من جرائم ،لم يترتب عنها
أي جزاء ضد المؤسسات».
وتحدث عن جملة من التجاوزات لهؤالء القضاة ،من بينها
تعطيل ُّ
تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية ،والتصدي
لتطبيق الفصل  23من جملة اإلجــراءات الجزائية في ملف
«الجهاز السري» ،واالمتناع عن فتح أبحاث جزائية في قضايا
ذات عالقة باألمن ولها صبغة إرهابية.
في المقابل ،أكــدت جبهة الخالص الوطني ،وهــي تكتل
ومنظمات مجتمع مدني معارضة ،في بيان،
ألحزاب سياسية
ُّ
ّ
«تدخل فــظ» في القضاء .واتهمته بأنه
سعيد
ُ
أن ما قام به ّ
أعطى لنفسه «حق عزل القضاة بناء على مجرد الشبهة دون
االعتراض قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي».
حق
ِ
ب ــدوره ،اعتبر األمـيــن الـعــام لحزب التيار الديموقراطي
المعارض ،غازي الشواشي ،في مؤتمر صحافي أن قرار العزل
«تصفية حسابات ضد قضاة».
ومع صدامه الجديد مع السلطة القضائية ،أعلن ّ
سعيد،

ّ
الـ ــذي تــولــى الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة ال ـص ـيــف ال ـمــاضــي بـحــل
البرلمان وإقالة الحكومة ،في بداية االجتماع نفسه ،عن
ً
تعديل قانون االنتخابات ،استعدادا لالستفتاء المقرر في
 25يوليو المقبل.
ودعــا الرئيس في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح
قانون االنتخابات واالستفتاء كل اإلدارات والهياكل العمومية
الـمــركــزيــة وال ـج ـهــويــة ،وخــاصــة الـبـنــك ال ـمــركــزي والـ ــوزارة
المكلفة بالمالية ،إلى أن تضع على ذمة الهيئة ما تطلبه من
معطيات ووسائل وإمكانات مادية وبشرية وجميع القواعد
البيانية والمعلوماتية واإلحصاءات ذات العالقة بالعمليات
االنتخابية واالستفتاء ،بما يساعد على حسن أداء مهامها.
ويستعد ّ
سعيد لعرض دستور جديد لالستفتاء تمهيدا
لتأسيس جمهورية جديدة ،وسط اعتراض من خصومه من
المعارضة .ومن المرجح أن ينقل الدستور الجديد تونس إلى
نظام حكم جديد رئاسي ،بينما ستجري انتخابات برلمانية
مبكرة في ديسمبر المقبل.

تعزيزات عسكرية كبيرة إلى شمال سورية وقصف متبادل

ّ
«قسد» تحذر من عواقب أي هجوم ...وواشنطن
تناشد موسكو اإلبقاء على آخر معبر إنساني
دفع الجيش التركي بتعزيزات
ع ـس ـكــريــة ك ـب ـيــرة ل ـيــل األرب ـ ـعـ ــاء ـ
الخميس إلــى األراض ــي السورية
ع ـب ــر مـ ـعـ ـب ـ َـري تـ ــل أبـ ـي ــض وب ــاب
السالمة ،وسط تصعيد عسكري
كبير بين الجيش التركي وفصائل
ال ـم ـع ــارض ــة الـ ـس ــوري ــة م ــن جـهــة
وق ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة
(قسد) من جهة أخرى في مناطق
شمال سورية.
وقال قائد عسكري فيما يعرف
ب ـ ـ «ال ـج ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي» ال ـس ــوري
الموالي ألنقرة« :دخلت تعزيزات
عـسـكــريــة كـبـيــرة تــابـعــة للجيش
ال ـتــركــي م ــن مـعـبــر ب ــاب الـســامــة
الحدودي في مدينة أعــزاز بريف
ح ـلــب ال ـش ـم ــال ــي ،وت ــوج ـه ــت إلــى

القواعد التركية ،كما دخل رتل آخر
مــن معبر تــل أبـيــض بــريــف الرقة
الشمالي ،واتجه الرتل إلى مناطق
جنوب تل أبيض».
وي ـ ــأت ـ ــي دخ ـ ـ ـ ــول الـ ـتـ ـع ــزي ــزات
الـعـسـكــريــة الـتــركـيــة إل ــى ســوريــة
بـ ـع ــد ال ـت ـص ـع ـي ــد الـ ـ ـ ــذي ش ـهــدتــه
مناطق شمال سورية بين فصائل
المعارضة الموالية لتركيا وبين
«قسد».
وقال سكان محليون في مناطق
ريف تل أبيض الغربي إن الجيش
التركي وفصائل المعارضة أطلقوا
ع ـشــرات ال ـقــذائــف عـلــى ع ــدة قــرى
غرب تل أبيض الخاضعة لسيطرة
«قسد».
وقــال طبيب فــي مستشفى تل

أبيض« :قتل  4أشخاص وأصيب
 7آخ ــرون بينهم اثـنــان فــي حالة
حرجة ،وتم تحويل أحد المصابين
إل ــى الـمـشــافــي الـتــركـيــة» .وأص ــدر
ً
المركز اإلعالمي لـ «قسد» بيانا دان
فيه «القصف التركي الوحشي».
وقالت «قسد» ،أمس ،إن هجوما
جديدا تهدد تركيا بشنه في شمال
ســوريــة سيسبب أزم ــة إنسانية
ويـ ـق ــوض حـمـلـتـهــا ض ــد تنظيم
داعـ ـ ــش .ون ــاش ــد م ـظ ـل ــوم ع ـبــدي
القائد العام لـ «قسد» كل األطراف
«منع أي مآس جديدة ودعم خفض
التصعيد» ،محذرا من أن هجوما
ج ــدي ــدا م ــن شــأنــه أن يـ ــؤدي إلــى
موجات نزوح جديدة في الصراع
السوري المستمر منذ  11عاما.

مقاتلون موالون لتركيا في شمال سورية
وت ـع ـهــدت تــرك ـيــا ،ال ـت ــي شنت
 4ع ـم ـل ـي ــات فـ ــي شـ ـم ــال س ــوري ــة
ّ
منذ  ،2016بـشــن تــوغــل عسكري
جديد ضد وحدات حماية الشعب
الـكــرديــة الـســوريــة ،وهــي المكون
الرئيسي لـ «قـســد» ،التي تسيطر
على مناطق واسـعــة مــن الشمال
السوري على الحدود التركية.

وأعــربــت واشنطن عــن قلقها
قـ ــا ئ ـ ـلـ ــة إن أي هـ ـ ـج ـ ــوم ج ــد ي ــد
سيعرض القوات األميركية التي
لـهــا وج ــود فــي ســوريــة للخطر
وي ـق ـ ّـوض االس ـت ـقــرار اإلقـلـيـمــي.
وأث ـ ـن ـ ــاء زي ـ ـ ـ ــارة لـ ـبـ ـل ــدة ه ــات ــاي
ال ـت ــرك ـي ــة ب ــال ـق ــرب م ــن الـ ـح ــدود
الـســوريــة ،أم ــس ،أك ــدت السفيرة

األمـيــركـيــة ل ــدى األم ــم المتحدة
ليندا غرينفيلد ،مجددا ،معارضة
واشنطن ألي عمل عسكري.
وطــال ـبــت ال ـس ـف ـيــرة بــاإلب ـقــاء
عـلــى آخ ــر معبر حـ ــدودي يتيح
نقل المساعدة الى شمال سورية
وال ـ ـم ـ ـهـ ــدد بـ ـ ــاإلغـ ـ ــاق م ـ ــن قـبــل
مــوسـكــو ،مـعـ ّـبــرة عــن قلقها من

(أ ف ب)

مخاطر «تفاقم معاناة» ماليين
األشخاص.
يـنـتـهــي ال ـس ـم ــاح بــاس ـت ـخــدام
نقطة الـعـبــور ه ــذه ال ـس ــاري منذ
 2014فــي  10يوليو ،وسيتطلب
تصويتا بمجلس األمن في مطلع
يوليو ،تهدد موسكو بعرقلته عبر
استخدام حق النقض (الفيتو).

سلة أخبار
ً
مقتل  62فلسطينيا
منذ بداية العام

أظهرت إحصائية
فلسطينية رسمية،
أمس ،مقتل 62
ً
فلسطينيا برصاص
الجيش اإلسرائيلي منذ
بداية العام الجاري ،في
ظل توتر ميداني غير
مسبوق منذ سنوات.
وذكرت وزارة الصحة أن
هؤالء القتلى قضوا في
كل من الضفة الغربية،
وشرق القدس ،وقطاع
غزة ،خالل النصف األول
من العام الحالي.
وأفادت بأن آخر القتلى
شاب قتل أمس خالل
مواجهات في مخيم
لالجئين بجنوب بيت
لحم اثر قيام سلطات
االحتالل بهدم منزل
يعود لعائلة فلسطيني
تتهمه بتنفيذ هجوم
ضد مستوطنين.

تمديد هدنة اليمن
شهرين إضافيين

أعلن مبعوث األمم
المتحدة إلى اليمن
هانس غروندبرغ ،أن
الحكومة اليمنية وحركة
«أنصار الله» الحوثية،
وافقتا على تمديد
الهدنة الحالية في
اليمن شهرين إضافيين،
قبل ساعات من انتهاء
مفاعليها أمس.
وقال غروندبرغ« :شهد
اليمنيون الفوائد
الملموسة للهدنة خالل
الشهرين الماضيين،
حيث انخفض عدد
الضحايا المدنيين
بشكل كبير ،ودخل
المزيد من الوقود
إلى اليمن عبر ميناء
الحديدة ،واستؤنفت
الرحالت التجارية من
مطار صنعاء الدولي
وإليه ،بعد نحو 6
سنوات على اإلغالق».

مسؤولون هنود يجتمعون
مع «طالبان» في كابول

ذكرت حركة «طالبان»
ً
أن فريقا من المسؤولين
الهنود ،برئاسة جيه بي
سينغ ،التقى بالقائم
بأعمال وزير الخارجية
في حكومة الحركة،
مولوي أمير خان ،أمس،
في أفغانستان لبحث
العالقات الثنائية
والمساعدات اإلنسانية،
وذلك في أول زيارة من
نوعها إلى كابول منذ
االنسحاب األميركي
الفوضوي العام
الماضي.
وتزايد الفقر والجوع
في أفغانستان منذ
وصول الحركة إلى
السلطة في العام
الماضي بعد انسحاب
القوات األميركية ،كما
ً
ترسل نيودلهي حبوبا
ومساعدات أخرى إلى
البالد.

ةديرجلا
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خطة دولية لفتح ممر لتصدير الحبوب واألغذية من أوكرانيا
 100يوم على الغزو ...روسيا تسيطر على  % 20من أراضي كييف وهجومها الخاطف يتحول إلى حرب استنزاف
ُ
تبذل جهود دولية لفتح
خطوط تصدير الحبوب من
اوكرانيا للتخفيف من ازمة
غذاء عالمية فيما تحول
الهجوم الروسي على اوكرانيا
الذي بدأ قبل  100يوم الى
حرب استنزاف.

تقود األمم المتحدة مفاوضات
م ـت ـس ــارع ــة إلع ـ ـ ــادة ف ـت ــح خـطــوط
ت ـص ــدي ــر الـ ـحـ ـب ــوب وزيـ ـ ـ ــت دوار
الشمس من أوكرانيا عبر موانيها
على البحر األسود ،وفق ما ذكرت
صحيفة وول ستريت جورنال.
وتقضي الخطة الـجــديــدة بأن
تتولى تركيا إزالة األلغام البحرية
ف ــي م ـمــر ال ـس ـف ــن ،ع ـلــى أن تـلـتــزم
القوات البحرية الروسية بالسماح
بالمرور اآلمن للسفن التي تحمل
الـ ـ ـم ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة مـ ــن ال ـم ــوان ــي
المحاصرة.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ال ـم ــواف ـق ــة
الـمـبــدئـيــة لـمــوسـكــو وأن ـق ــرة ّعلى
الـخـطــة ،ف ــإن تفاصيلها المعقدة
تبقي مصيرها غير مؤكد.
وكان وزير الخارجية األميركي
أنتوني بلينكن ،قد صرح بأن 85
سفينة مليئة بالحبوب محتجزة
في ميناء أوديسا األوكراني ،فيما
ت ـح ـتــوي األه ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــري ـبــة من
الميناء ما بين  20و 25مليون طن
من الحبوب.
يــأتــي ذلــك فيما توقعت وكالة
إس آند بي غلوبال ،استمرار ارتفاع
أسعار الـمــواد الغذائية وتناقص
اإلمدادات نتيجة للحرب الروسية
 األوكرانية حتى عام .2024وأوضـ ـح ــت ال ــوك ــال ــة أن نقص
األس ـ ـم ـ ــدة وض ـ ــواب ـ ــط ال ـت ـصــديــر
وتعطل التجارة العالمية وتصاعد
تـكــالـيــف ال ــوق ــود وال ـن ـقــل عــوامــل
سـتــؤدي إلــى زي ــادة الضغط على
تكلفة السلع األساسية .وأضافت
 S&P Globalأن صدمة اإلمــدادات
الغذائية سيكون لها آثــار سلبية
ع ـل ــى بـ ـل ــدان األس ـ ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة،
ال س ـي ـم ــا ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان الـمـنـخـفـضــة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة الـ ــدخـ ــل فـ ــي آس ـيــا
الوسطى والشرق األوسط وإفريقيا،
مما يؤثر على نمو الناتج المحلي
اإلجمالي واألداء المالي واالستقرار
االجتماعي لهذه الدول.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،أعـلـنــت
السفارة األوكرانية في بيروت ،أن
روسيا أرسلت لحليفتها سورية
مــا يقدر بمئة ألــف طــن مــن القمح
«مسروقة» من أوكرانيا منذ غزت

ّ
امرأة مسنة وابنها يزيالن بقايا منزلهما المحترق في قرية أندرييفكا (أ ف ب)
ال ـ ـبـ ــاد ،ووصـ ـف ــت الـ ـسـ ـف ــارة تلك
الشحنات بأنها «أنشطة إجرامية».
الــى ذلــك ،وبعد فشل هجومهم
الخاطف إلسقاط النظام في كييف،
ّ
خفضت القوات الروسية مستوى
طموحاتها لتركيز جهودها على
الـسـيـطــرة عـلــى منطقة دون ـبــاس
األوكرانية ،حيث باتت تدور حرب
استنزاف بعد  100يوم على اندالع
النزاع.
ويبدو أن «تكتيك المحدلة» الذي
تعتمده موسكو لقضم أجــزاء من
دونباس تدريجيا ،يؤتي ثمارها:
فرغم المقاومة األوكرانية ،تسيطر
القوات الروسية ً
حاليا على جزء من
مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية.
وأق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي
فولوديمير زيلينسكي بأن «الوضع
ً
صعبا للغاية».
في دونباس ال يزال

وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،أن الـ ـ ـق ـ ــوات
ُالروسية باتت تسيطر على نحو
خ ـم ــس أراض ـ ــي ب ـ ــاده ،ب ـم ــا فــي
ذلك شبه جزيرة القرم واألراضي
الخاضعة لسيطرة االنفصاليين
الموالين لموسكو منذ عام .2014
وق ــال ف ــي كـلـمــة عـبــر الـفـيــديــو
أمـ ــام الـ ـن ــواب ف ــي لــوك ـسـمـبــورغ:
«الـ ـي ــوم ه ـن ــاك ن ـحــو  20بــالـمـئــة
مـ ـ ــن أراضـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا ت ـ ـحـ ــت س ـي ـط ــرة
المحتلين».
ويــأتــي ه ــذا الـتـصــريــح بينما
قبضتها
تعزز الـقــوات الروسية
ً
عـ ـل ــى م ـن ـط ـق ــة دونـ ـ ـب ـ ــاس ش ــرق ــا
وت ــدف ــع بــات ـجــاه ج ـعــل الـمـنـطـقــة
المركز اإلداري ألوكــرانـيــا بحكم
األمر الواقع.
وي ـ ـق ـ ــول الـ ـخـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي م ــرك ــز
تشاتام هاوس البريطاني ماتيو

ب ــول ـي ــغ« :رغـ ـ ــم ك ــل ش ـ ــيء تـتـقــدم
المحدلة بالطبع ،لكن بصعوبة،
ه ــذا لـيــس اك ـت ـسـ ً
ـاحــا عـسـكـ ً
ـريــا».
ويضيف« :في األسابيع المقبلة،
ستضطر موسكو إلى االنتقال من
حــرب متحركة إلــى حــرب مواقع.
فـهــي ال تـجــدد عـتــادهــا وقــواتـهــا
ُ
جمد ً
ست ّ
قريبا».
منهكة .المواقع
وب ـع ــد ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى مـيـنــاء
مــاريــوبــول االستراتيجي ،سمح
األمر بربط روسيا بشبه جزيرة
القرم ،وسيكون تحقيق انتصار
أمرا ُم ّ
عسكري في دونباس ً
رح ًبا
ب ــه بــالـنـسـبــة لـلــرئـيــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتين الذي أثار دخوله
في حرب ،صدمة الغرب.
ففي  24فبراير ،أطلقت موسكو
أوســع هجوم عسكري في أوروبــا
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

الدنماركيون يؤيدون االنضمام إلى «الدفاع األوروبي»
في أقوى رسالة إلى الرئيس الروسي فالديمير بوتين
اختار الناخبون في الدنمارك ،بغالبية ساحقة ،التحول عن
موقف بالدهم القائم منذ عقود بشأن االبتعاد عن السياسة
الدفاعية المشتركة لالتحاد األوروبي.
وأظهرت النتائج الرسمية الستفتاء أجري بهذا الشأن
أن معسكر «نعم» حصل على  66.9في المئة من األصوات،
في حين عارض  33.1في المئة من الناخبين هذا اإلجراء.
وتعني النتيجة أن الدنمارك ستكون قادرة على المشاركة
في برامج التعاون األمني والدفاعي األوروبية بالمستقبل،
في البعثات العسكرية لالتحاد األوروبي في الخارج ،على
سبيل المثال .وكانت الدنمارك البلد الوحيد في االتحاد

األوروبــي الذي لديه مثل هذا الترتيب الخاص ،الذي كان
قائما منذ عام .1993
وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن ألنصارها« :الليلة
أرسلت الدنمارك إشارة مهمة جدا إلى حلفائنا في أوروبا
وحلف شمال األطلسي (الناتو) ،وإلى بوتين» ،مضيفة« :نحن
نظهر أنه عندما يغزو بوتين بلدا حرا ويهدد االستقرار في
أوروبا ،فإننا نحن اآلخرين نتكاتف».
وكانت غالبية األحزاب الدنماركية ،بما في ذلك الحزب
االشتراكي الديموقراطي الحاكم بزعامة فريدريكسن ،تحدثت
علنا لمصلحة االنضمام إلى السياسة الدفاعية.
وذكر رئيس المجلس األوروبي شارل ميشال« :لقد اتخذ

شعب الدنمارك خيارا تاريخيا .لقد تغير العالم منذ أن غزت
روسيا أوكرانيا .هذا القرار سيفيد أوروبا ويجعل كال من
االتحاد األوروبي والشعب الدنماركي أكثر أمانا وقوة».
وأفـ ــادت رئـيـســة المفوضية األوروب ـي ــة أورسـ ــوال فــون
ديرالين بأنها ترحب «برسالة االلتزام القوية بأمننا المشترك
التي أرسلها الشعب الدنماركي اليوم» ،مضيفة أنها «مقتنعة
بأن االتحاد األوروبي والدنمارك سيستفيدان من القرار.
ُ
ودعي ما يقرب من  4.3ماليين دنماركي للتصويت على
اإلجــراء أمس األول ،وبلغت نسبة اإلقبال على التصويت
نحو  65.8في المئة.
(كوبنهاغن  -د ب أ)

وفتحت  3جبهات فــي الوقت
نفسه ،مما أدى إلى تشتت القوات
ً
الروسية :شمال باتجاه العاصمة
كييف ،في الشرق وفي الجنوب.
ُ
وحـ ـش ــد  160ألـ ــف عـنـصــر لـهــذه
ّ
العملية ،مما يرجح ميزان القوى
لمصلحة موسكو وإن قليال ،مع
أكثر من جندي روسي في مقابل
كل جندي أوكراني.
إال أن ا لـ ـعـ ـقـ ـي ــدة ا ل ـع ـس ـكــر يــة
توصي بأن يكون هناك  3جنود
ّ
في مقابل كل جندي مضاد ،لشن
هجوم.
وســرعــان مــا أثبتت «العملية
العسكرية الخاصة» كما ُت ّ
سميها
موسكو ،محدوديتها في مواجهة
دفاع أوكراني المركزي من جانب
عـنــاصــر يـتـلـقــون تــدري ـبــات منذ
سنوات من حلف شمال األطلسي
(ناتو).
وتحصل القوات األوكرانية التي
أساء المهاجم تقدير ّ
قوتها ،على
أسلحة مضادة للدبابات والطائرات
م ــن ال ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة ،وق ــد ألحقت
أضـ ـ ـ ً
ـرارا جسيمة ب ــال ــروس الــذيــن
اض ـط ــروا بـعــد شـهــر عـلــى إط ــاق
هجومهم ،على تعديل أهدافهم.
ُمـ ــذاك ،ق ــررت مــوسـكــو التركيز
على حــوض دونباس في الشرق.
تخفيض مستوى هذا
إال أنــه تــم ّ
الطموح وتكثفت الجهود لمعالجة
اإلخفاقات التي لوحظت.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم
«البنتاغون» جون كيربي الجمعة
الماضي« ،رأينا الروس يواجهون
ً
خصوصا على
بعض الصعوبات،
المستوى اللوجستي .دونـبــاس

قريبة من روسيا ومــن خطوطهم
لإلمدادات العضوية».
وأوض ـ ـ ــح أن ـه ــم ع ـلــى مـسـتــوى
الـتـكـتـيــك «ي ـس ـت ـخــدمــون وحـ ــدات
أصغر ويقومون بتحركات أصغر،
ويحاولون أن يكون لديهم تنسيق
أفـ ـض ــل بـ ـي ــن ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـب ــري ــة
والجوية».
ً
حاليا تقصف المدفعية الروسية
بشكل متواصل المواقع األوكرانية
إلضـ ـع ــافـ ـه ــا وق ـ ـضـ ــم األراض ـ ـ ـ ـ ــي.
ّ
ل ـكــن مــاتـيــو بــولـيــغ يشير إل ــى أن
«األوكرانيين متجذرون بالميدان،
في خنادق».
ويـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ّ
ـؤرخ ال ـع ـس ـك ــري
الفرنسي ميشال غويا في ّ
مدونة
بعنوان «مسار السيف» ،أن «بعد
نـجــاحــات أوكــران ـيــة مـفــاجـئــة ،في
الواقع هي خطوات تستغل الثغرات
ال ــروس ـي ــة ،اس ـت ـعــاد الـ ــروس زم ــام
ال ـم ـبــادرة .مـعــركــة دون ـب ــاس أبعد
ما تكون عن االنتهاء» .ويتوقع أن
تأخذ هذه الجبهة الشرقية «شكل
ّ
ستمتص الجهود
معركة حاسمة
في األسابيع المقبلة».
ب ــدوره ،قــال القائد السابق في
القوات الخاصة الفرنسية ،الجنرال
كريستوف غــومــار ،إن ــه بالنسبة
للكرملين «الهدف هو بلوغ الحدود
اإلداريـ ــة لــدون ـبــاس» .وأض ــاف أنه
«م ــا إن يحصل ذل ــك ،أعـتـقــد أنهم
س ـي ــأخ ــذون اس ـت ــراح ــة تشغيلية
ح ـق ـي ـق ـي ــة ،ألن ه ـ ـنـ ــاك ج ـي ـش ـيــن
ي ـت ــواج ـه ــان م ـنــذ  3أش ـه ــر وهـمــا
ّ
يتحول إلى
منهكان .لقد بدأ النزاع
حرب استنزاف».
(عواصم  -وكاالت)

انطالق احتفاالت اليوبيل البالتيني للملكة إليزابيث دبلوماسيو فرنسا ُ
«الم َتعبون»
ُ
 % 62من البريطانيين يريدون استمرار النظام الملكي و % 50يؤيدون تشارلز يضربون في الداخل والخارج
ات ـج ـه ــت األن ـ ـظ ـ ــار ،أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى ش ــرف ــة قـصــر
باكينغهام مــع إط ــاق الملكة إلـيــزابـيــث الثانية
االحتفاالت في ذكرى مرور  70عاما على اعتالئها
الـعــرش ،وهــي مــدة قياسية فــي مرحلة انتقالية
للعائلة الملكية البريطانية.
ّ
وعلقت األعــام والصور العمالقة في شــوارع
ّ
المملكة الـمـتـحــدة بــرمـتـهــا ،فيما نـصــب عشاق
الـعــائـلــة الـمـلـكـيــة الـخـيــم ف ــي ل ـنــدن لـيـكــونــوا في
الصفوف األمامية لالحتفاالت باليوبيل البالتيني
ألشهر ملكة في العالم ،التي باتت صحتها تتراجع
وهي في سن السادسة والتسعين.
وفــي بلد أمـضــى الـسـنــوات األخـيــرة ممزقا
بشأن «بريكست» ،وعانى في الصميم جائحة
كوفيد 19 -وعمليات الحجر الصارمة ،ويواجه
اآلن ارتفاعا كبيرا في األسعار ،توفر هذه األيام
األربعة متنفسا ضروريا.
وفي رسالة خطية ،قالت الملكة والقائدة العليا
ل ـ  15بلدا مــن المملكة المتحدة إلــى كندا مــرورا
بنيوزيلندا «آمــل أن تشكل األيــام المقبلة فرصة
للتفكير فيما أنجز خالل السنوات السبعين ،مع
التطلع إلى المستقبل بثقة وحماسة».
ولم يسبق ألي عاهل بريطاني أن جلس على
العرش هذه الفترة الطويلة .ومن غير المرجح
أن يحقق أي ملك آخــر ذل ــك .فــاألمـيــر تشارلز
وريث العرش عمره  73عاما فيما نجله وليام
سيحتفل بعمر الـ  40قريبا.
وتنطلق االحتفاالت التي ستتخللها عروض
ومـسـيــرات وحفلة موسيقية كـبـيــرة ،بعرض
عـسـكــري سـنــوي ُي ـعــرف بــاســم «تــروبـيـنــغ ذي
كولور» ،بمشاركة األمير تشارلز على صهوة
حصان ،على غرار ما كانت تفعل والدته فيما
ّ
ستحلق طائرات في األجواء.
وسـتـخــرج الملكة مرتين إلــى شــرفــة قصر
باكينغهام ،إحدى أشهر الشرفات في العالم،
حيث تحتفل العائلة الملكية باألحداث المهمة
منذ القرن التاسع عشر.
وسـيـقــف إل ــى جانبها األفـ ــراد الرئيسيون
النشطون فــي العائلة وأطـفــالـهــم .ولــن يكون
بين هؤالء األمير هاري وزوجته ميغن اللذان
سيتابعان العرض من مبنى آخــر .وسيغيب
أي ـضــا األم ـي ــر أن ـ ــدرو نـجــل الـمـلـكــة الـ ــذي دفــع
ماليين الدوالرات لحفظ شكوى ضده بارتكاب
اعتداء جنسي.
وقد تأكد خــروج الملكة إليزابيث إلى الشرفة
مساء األربعاء فقط ،خصوصا أن مشاركة الملكة

الملكة إليزابيث تتوسط األمير تشارلز وزوجته واألمير ويليام وزوجته وعائلتهما
في مناسبات عامة باتت قليلة.
وتثير صحة إليزابيث الثانية قلقا في الفترة
األخيرة ،فقد ادخلت المستشفى في أكتوبر ،حيث
أمـضــت لـيـلــة ،وأل ـغــت كــل مشاركتها تقريبا في
ّ
مناسبات رسمية ،وحــل مكانها األمير تشارلز.
وقد ألقى نيابة عنها للمرة األولى خطاب افتتاح
الدورة الجديدة البرلمان .وتواجه الملكة صعوبة
في المشي ،وتستعين بعصا.
وكــانــت الملكة المؤمنة ج ــدا ،قــد تعهدت في
سن الحادية والعشرين بتكريس «حياتها كاملة»
لخدمة البريطانيين ،وال يبدر عنها أي مؤشر على
أنها ستتخلى عن العرش قريبا .وقد شاركت في
الفترة األخيرة في مناسبات عدة بشكل مفاجئ،
وال سيما معرض تشيلسي الشهير للزهور في
لندن على عربة كهربائية.
وشهدت العائلة الملكية أزمات عدة فيما تواجه
انـتـقــادات مـتــزايــدة ،وال سيما فــي المستعمرات
السابقة بشأن الماضي االستعبادي لالمبراطورية
الـبــريـطــانـيــة .وبـعــد ب ــارب ــادوس ال ـعــام الـمــاضــي،
قالت جامايكا إنها تريد قطع الروابط مع العرش
البريطاني لتتحول إلى جمهورية.
في المملكة المتحدة ال تزال الملكة تتمتع
بـشـعـبـيــة كـبـيــرة م ــع نـسـبــة تــأيـيــد تـصــل إلــى
 75ب ــال ـم ـئ ــة ،وفـ ــق م ــا أفـ ـ ــاد م ـع ـهــد ي ــوغ ــوف
الستطالعات الرأي ،فيما األمير تشارلز يحظى
بتأييد  50بالمئة من السكان.
وجــاء في نتائج االستطالع أن  62بالمئة

يــريــد اس ـت ـمــرار الـنـظــام الـمـلـكــي ،إال أن ال ــرأي
منقسم في صفوف فئة  18-24عاما ( 33بالمئة
مؤيد و 31بالمئة معارض) .ويرى  39بالمئة
م ــن الـبــريـطــانـيـيــن ف ـقــط أن ال ـعــائ ـلــة الملكية
ستستمر لمئة سنة إضافية.
في هذه المرحلة االنتقالية الزاخرة بالتساؤالت،
توفر االحتفاالت بيوبيل الملكة وقتا مستقطعا
يركز على شخصية الملكة ،فبعد الظهور على
شرفة قصر باكينغهام ،ستشارك مساء في مراسم
تضاء خاللها لوحات ضوئية من قصر ويندسور
غرب لندن ،حيث باتت تقيم.
ويقام الجمعة قداس شكر في كاتدرائية القديس
بولس في لندن ،بمشاركة كل أفراد العائلة ،بمن
فيهم هاري وزوجته ميغن واألمير أندرو.
والسبت ستغيب الملكة عن سباقات دربي
ابسوم للخيول ،وفــق ما ذكــرت الصحف رغم
شغفها الكبير.
ويلي ذلك حفلة موسيقية كبيرة ستتابعها
ال ـم ـل ـك ــة عـ ـب ــر الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ،ت ـ ـقـ ــام ف ـ ــي قـصــر
باكينغهام بمشاركة  22ألف شخص وفنانين
من أمثال أليشا كيز وديانا روس.
واألح ــد سيسير  10آالف شخص فــي شــوارع
لندن .وسيشارك ماليين البريطانيين في آالف
ال ـمــآدب االحتفالية فــي األح ـيــاء واحـتـفــاالت في
الشوارع ،تكريما للملكة التي تعالت على األزمات
وعاصرت العهود المختلفة بقوة وعزيمة الفتة.

ً
للمرة األول ــى منذ  20عــامــا ،نظم المئات من
الموظفين الدبلوماسيين الفرنسيين في الداخل
وال ـخــارج ،ومــن بينهم بعض الـسـفــراء ،إضرابا
أمس ،احتجاجا على غياب التقدير وقلة الموارد
وإصالحات يضغط الرئيس إيمانويل ماكرون
إلجرائها ،ويقولون إنها يمكن أن تلحق الضرر
بوضع فرنسا في العالم.
ويأتي اإلضــراب في وقت سيئ بالنسبة إلى
ماكرون ،الفائز بوالية رئاسية ثانية في أبريل،
الذي ترأس بالده االتحاد األوروبي حتى نهاية
ً
ً
ّ
تصدي
يونيو ،ويريد أن تلعب دورا قياديا في
التكتل للغزو الروسي ألوكرانيا.
ُ
ودعي موظفو وزارة الخارجية الفرنسية الذين
يشعرون بـ «التعب والقلق والتهميش» إلى هذا
اإلضراب ،ضد سلسلة من اإلصالحات التي تهدد
برأيهم كفاءة الدبلوماسية الفرنسية ومكانتها.
ودعــت إلــى اإلضــراب النادر في قطاع يعتمد
التكتم تقليديا وال يميل إلى االحتجاج 6 ،نقابات
ّ
وتجمع يضم  500دبلوماسي شاب.
ّ
وشــكــل إص ــاح اإلدارة المدنية العليا الــذي
يريده ماكرون تحقيقه ،وسيكون له تأثير على
الحياة المهنية الدبلوماسية ،الشرارة التي أطلقت
هذه الحركة .لكن في الواقع أن االستياء يتصاعد
منذ سنوات.
ويـ ـ ــوضـ ـ ــح الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي وال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــي فــي
«الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين»
(سي إف تي سي) أوليفييه دا سيلفا أن «تراكم
اإلصــاحــات واالنخفاض المستمر في الموارد
يؤديان إلى إرهاق وقلق بين الموظفين» ،مشيرا
إل ــى أن «الـغـضــب كبير بشكل خ ــاص» فــي هــذا
القطاع.
وف ـ ــي ك ـ ــام غ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ،ي ـع ـ ّـب ــر ع ـ ــدد مــن
الدبلوماسيين والسفراء والمديرين اإلقليميين عن
دعمهم للحركة في تغريدات على «تويتر» خالل
األيام القليلة الماضية.
وأعلن بعضهم ،مثل سفيرة باريس في الكويت،
كلير لو فليشير ،أو في سلطنة ُعمان ،فيرونيك
أوالن ـي ــون ،أنـهــم أضــربــوا عــن العمل ،بينما قام
آخرون وبينهم مدير الشؤون السياسية بالوزارة،
فيليب إيريرا ،بإعادة تغريد عمود نشرته أخيرا
مجموعة الدبلوماسيين الشباب.
وك ـت ــب ال ـق ـن ـصــل الـ ـع ــام ال ـفــرن ـســي ف ــي ســان
فرانسيسكو ،الذي يعمل دبلوماسيا منذ  18عاما،
على «تويتر»« :الدفاع عن مصالح فرنسا وخدمتها
ليست أمورا ارتجالية .ال شك في أننا نحتاج إلى

اإلصــاح وتقوية دبلوماسيتنا ،لكن ال نحتاج
إلى القضاء عليها».
وتـ ـ ّـم عـقــد تـجـمـعــات أمـ ــام مـبـنــى مـقــر وزارة
الخارجية في باريس ،وكذلك في مدينة نانت،
حيث يقع مركز األرشيف الدبلوماسي.
وبالنسبة للدبلوماسيين ،يطول اإلصالح نحو
 700منهم بشكل مباشر ،وهذا سيؤدي إلى اندماج
ثم «اضمحالل» تدريجي بحلول  2023للهيئتين
التاريخيتين للدبلوماسية الفرنسية ،السفراء فوق
العادة ومستشاري وزارة الخارجية.
ويـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـعـ ــض أن ذلـ ـ ـ ــك يـ ـعـ ـن ــي «نـ ـه ــاي ــة
الدبلوماسية المحترفة» الفرنسية ،التي تعد ثالث
شبكة دولية بعد الواليات المتحدة والصين.
وي ـح ـت ــج الـ ـمـ ـش ــارك ــون فـ ــي اإلضـ ـ ـ ـ ــراب عـلــى
إصــاحــات القطاع العام التي طرحها ماكرون،
وسـتـغـيــر هـيـكــل ال ـع ـمــل الــدب ـلــومــاســي .لكنهم
يشعرون بالقلق أيضا من خفض في الموازنة
يحدث منذ سنوات ،وتسبب في انخفاض عدد
الموظفين بنحو  20بالمئة منذ .2007
وقال سفير ،طالبا عدم كشف هويته« :مع هذا
اإلصالح سيتم تمثيل الفرنسيين بأشخاص غير
مدربين أو غير مستعدين لقواعد الدبلوماسية».
وأضاف أن «منصب قنصل ليس دورا فخريا
كما سمعت ،بل الذهاب إلــى المشرحة للتعرف
على جثمان مواطن ،أو إعالن وفاة أحدهم» ،مؤكدا
أنه «يجب أن نحافظ على مهنية دبلوماسيتنا».
وت ــؤك ــد الـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ــي عـ ّـي ـنــت ع ـلــى رأس ـهــا
الدبلوماسية كاترين كولونا ،في خطوة ّ
فسرت
على أنها «رسالة» للموظفين ،أنها «أقامت حوارا
جيدا» مع جميع النقابات العمالية.
ول ــدى فرنسا ثــالــث أكـبــر شبكة دبلوماسية
في العالم ،إذ تملك  1800دبلوماسي و 135ألف
شخص في المجمل يعملون في وزارة الخارجية.
على صعيد آخــر ،قالت وزيــرة انتقال الطاقة
الـفــرنـسـيــة ،أيـنـيــس رون ــاش ـي ــر ،إن الـحـكــومــة ال
تستبعد تأميم شركة الكهرباء ،رغم أنه لم يصدر
حتى اآلن قرار بعد بهذا الشأن.
وأضافت أنه سيتعين أن تشارك الشركة في
بناء  6محطات نووية جديدة بتكلفة  60مليار
يورو ،كما ستستثمر في شبكة الطاقة المتجددة
وتوليد الكهرباء.
وكان ماكرون قد قال ،في وقت سابق ،إنه يتعين
عـلــى الـحـكــومــة االس ـت ـحــواذ عـلــى بـعــض أصــول
شركة الكهرباء.
(باريس  -أ ف ب ،رويترز ،د ب ا)

دوليات
سلة أخبار
ّ
تحسن طفيف في
شعبية بايدن

أجرته
أظهر استطالع للرأي ّ ً
تحسنا في
«رويترز /إبسوس»
نسبة التأييد العام للرئيس
األميركي جو بايدن بـ  6نقاط
مئوية هذا األسبوع لتصل
إلى  42في المئة ،ارتفاعا
من أدنى مستوى سجله
خالل فترة رئاسته األسبوع
ووجد االستطالع
الماضي.
ُ
الوطني الذي أجري على مدار
يومين أن  52في المئة من
األميركيين غير راضين عن
أداء بايدن الوظيفي .ونسبة
التأييد لبايدن دون  50في
المئة منذ أغسطس ،وهو ما
يثير مخاوف من أن حزبه
الديموقراطي في طريقه لفقد
السيطرة على غرفة واحدة
على األقل من الكونغرس في
انتخابات التجديد النصفي
المقررة في  8نوفمبر المقبل.
كما ارتفعت شعبية الرئيس
داخل حزبه إلى  78في المئة،
من  72في المئة األسبوع
السابق .وال يؤيد سوى 12
في المئة من الجمهوريين أداء
بايدن في منصبه.

سيول :الحزب الحاكم
يكتسح االنتخابات المحلية

ّ
حقق حزب سلطة الشعب
لكوريا الجنوبية
الحاكم
ً
ً
فوزا كاسحا ،أمس ،في
االنتخابات المحلية ،بعد أن
مقعدا من أصل
على 12
ً
حصل ً
 17مقعدا مخصصا لحكام
األقاليم وعمداء المدن فيما
حصل «الحزب الديموقراطي»
المعارض الرئيسي على 5
مقاعد .وقال رئيس كوريا
الجنوبية الجديد يون سوك
يول في بيان «أعتبر نتائج
االنتخابات نداء من الشعب
إلحياء االقتصاد وتحسين
سبل عيشه».

ّ
«يوروبول» تفكك نظام
تجسس يستهدف الهواتف

أعلنت وكالة الشرطة
األوروبية (يوروبول) تفكيك
نظام «فلوبوت» للتجسس
المستخدم على نطاق واسع
الختراق الهواتف المحمولة
بهدف سرقة معلومات
حساسة ،أو كلمات مرور أو
أرقام حسابات مصرفية.
وذكرت «يوروبول» ،في
بيان ،أن «فلوبوت تسبب
في حوادث كبيرة في
إسبانيا وفنلندا ،وهو
أحد أكثر البرمجيات
الخبيثة شيوعا» .ولم ّ
تحدد
من
«يوروبول» كيف تمكنت ّ
تعطيل هذا البرنامج ،تجنبا
لكشف معلومات حول
التقنيات المتبعة.
وكان قد اكتشف برنامج
«فلوبوت» نهاية عام ،2020
وانتشر بسرعة فائقة
في السنة ًالتالية ،مما
ألحق ضررا بعدد كبير
األجهزة حول العالم،
من
ً
خصوصا في إسبانيا
وفنلندا.

وضع «كورونا» في كوريا
الشمالية يتدهور

الصحة
ألقت منظمة ً
العالمية شكوكا على مزاعم
كوريا الشمالية بإحراز ّ
تقدم
في مكافحة تفشي «كورونا»،
قائلة إنها تعتقد أن الوضع
يتدهور وال يتحسن ،في ظل
غياب البيانات المستقلة.
وذكرت وسائل اإلعالم
الرسمية في كوريا الشمالية
أن موجة «كورونا» تنحسر،
بعدما تجاوزت اإلصابات
اليومية للمصابين بالحمى
 390ألفا قبل نحو أسبوعين.
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ً
لقاء حاسم لـ «األولمبي» أمام األردن غدا بكأس آسيا

يحتاج إلى الفوز لإلبقاء على فرصة التأهل لربع نهائي البطولة
يلتقي المنتخب األولمبي لكرة
القدم نظيره األردني غدا،
ضمن منافسات الجولة الثانية
من المجموعة الثانية في كأس
آسيا  2022تحت  23عاما،
والتي تستضيفها أوزبكستان،
وتقام مواجهة أخرى ضمن
المجموعة ذاتها بين أستراليا
والعراق.

ي ـ ـ ــرف ـ ـ ــع م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ال ـ ـكـ ــويـ ــت
األول ـ ـم ـ ـبـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ش ـع ــار
ال ـ ـفـ ــوز ال غـ ـي ــره فـ ــي مــواج ـه ـتــه
ال ـم ـق ــررة أم ـ ــام ن ـظ ـيــره األردن ـ ــي
غدا ،عند الثامنة مساء بتوقيت
الكويت ،في الجولة الثانية من
منافسات كــأس آسـيــا تحت 23
سنة ،المقامة في مدينة قرشي
األوزبكية ،لإلبقاء على حظوظ
ال ـتــأهــل لــربــع ن ـهــائــي الـبـطــولــة،
بـعــد أن ت ـعــرض لـلـخـســارة أمــام
أستراليا بالجولة األولى بهدفين
دون رد.
وت ـص ــدرت أس ـتــرال ـيــا ترتيب
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة بــرص ـيــد
 3ن ـق ــاط ،م ـقــابــل نـقـطــة ل ـكــل من
األردن وال ـعــراق بـعــد تعادلهما
ف ــي ال ـجــولــة األول ـ ــى ب ـهــدف لكل
فريق ،في حين تراجع األزرق إلى
المركز األخير دون نقاط ،وهو
مــا يـحـتــم عـلـيــه تحقيق نتيجة
ايجابية في مواجهة األردن غدا،
وأم ــام المنتخب الـعــراقــي فــي 7
الجاري.
ولم تكن بداية المنتخب على
المستوى المأمول أمام أستراليا،
م ــع أهـمـيــة االع ـت ــراف بــال ـفــوارق
الكبيرة بين المنتخبين ،وهو
ما أقره مدرب األزرق عبدالعزيز
حماده ،خالل المؤتمر الصحافي
ب ـعــد الـ ـمـ ـب ــاراة ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن
أستراليا تفوقت من الناحيتين
البدنية والذهنية.
وشدد حماده على أهمية رفع
م ـس ـتــوى ال ـث ـقــة ل ــدى الــاعـبـيــن،
ل ـل ـم ـضــي ق ــدم ــا ف ــي مــواج ـه ـتــي

العربي يجدد عقد الجزائري بوعبطة
أعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي الـ ـع ــرب ــي
ت ـجــديــد ت ـع ــاق ــده م ــع مــدافــع
الـ ـف ــري ــق األول لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
ب ــال ـن ــادي ،ال ـج ــزائ ــري ط ــارق
بــوعـبـطــة م ــدة مــوســم واحــد
ي ـن ـت ـه ــي بـ ـنـ ـه ــاي ــة الـ ـم ــوس ــم
الكروي المقبل.
وانضم بوعبطة لألخضر
فـ ــي ش ـه ــر ي ـن ــاي ــر ال ـم ــاض ــي
بعقد مدته ستة أشهر وظهر
بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى م ـت ـم ـي ــز س ــاه ــم
ب ـ ــأن يـ ـك ــون إحـ ـ ــدى ال ــرك ــائ ــز
األســاس ـيــة فــي خــط الــدفــاع،
مـ ـم ــا د ف ـ ـ ــع إدارة األ خـ ـض ــر
للتجديد له.
وتـ ـتـ ـج ــه الـ ـنـ ـي ــة ل ـت ـجــديــد
عقد الليبي محمد الصولة
والمهاجم السنغالي ابيالي
ام ـب ـن ـي ـج ـي ــو ب ـي ـن ـم ــا سـيـتــم
االس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن الـنـيـجـيــري
س ـت ـي ـف ــن جـ ــوبـ ــي والـ ـبـ ـح ــث
ع ــن م ـهــاجــم ب ــدي ــل ل ــه خــال
الصيف الحالي.
وف ــي ح ـيــن يـبـقــى الليبي
ال ـس ـن ــوس ــي الـ ـ ـه ـ ــادي داخـ ــل
أســوار النادي العربي حتى
نهاية عقده.

حماده يعترف بالفوارق مع أستراليا ويعزز قدرات المنتخب الهجومية أمام النشامى
األردن والعراق ،ولم يغفل مدرب
األزرق عـمــا قــدمــه األولـمـبــي في
بـ ـع ــض أوق ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة عـلــى
صعيد التنظيم.
وم ـ ــن خ ـ ــال م ــا س ـب ــق وض ــع
مــدرب األزرق يديه على مواطن
ال ـخ ـل ــل ،ومـ ــا ي ـج ــب ت ــاف ـي ــه فــي

م ـبــاراة الـغــد أم ــام األردن ،بداية
م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــزات ال ـه ـج ــوم ـي ــة،
وصوال إلى بث الثقة في نفوس
الالعبين ،ويدرك المدرب أن الكفة
متعادلة مع األردن على صعيد
اإلمكانات الفنية ،إال أن الجانب
ال ـبــدنــي ق ــد يـصــب ف ــي مصلحة

النشامى ،لذلك طلب من الالعبين
الـ ـنـ ـق ــل الـ ـس ــري ــع لـ ـلـ ـك ــرة ،وعـ ــدم
المبالغة فــي االحـتـفــاظ بالكرة،
وزيادة اللعب من األطراف ،لخلق
ف ـ ــرص ه ـج ــوم ـي ــة ،تـ ـع ــزز ف ــرص
تسجيل األهداف.
ول ـ ــم ت ـش ـهــد ت ــول ـي ـف ــة األزرق

ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ــرات ع ــن
الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ـ ــى ،ال ـت ــي ضـمــت
خ ــال ــد ال ـع ـج ــاج ــي ،ال ـ ــذي نـجــح
بشكل الفت أمام أستراليا ،وفي
الــدفــاع يـبــرز عبدالعزيز ناجي،
ويوسف الحقان ،وصالح البناي،
وم ـح ـمــد ال ــراش ــد ،وف ــي الــوســط

مـهــدي دشـتــي ،وخــالــد المرشد،
ونــاصــر الف ــي ،وف ــواز المبيلش،
وفي الهجوم يوسف الرشيدي،
وعقيل الهزيم.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،يـ ـق ــود مـ ــدرب
األردن أحمد هايل ،العب العربي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،والـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــواج ـ ــد فــي

ً
خليجي «أندية اليد  -أبطال الكؤوس» ينطلق غدا

طارق بوعبطة

ً
تنطلق غدا منافسات البطولة الخليجية لألندية
أبطال الكؤوس لكرة اليد ،التي يستضيفها نادي
الكويت على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد
العبدالله ،من  4حتى  12الجاري.
ويـ ـش ــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة  7أن ــدي ــة ،م ــوزع ــة على
مجموعتين ،تضم «األولى» أندية الكويت (صاحب
الضيافة) واألهلي القطري ،والجزيرة اإلماراتي،
ومـسـقــط ال ـع ـمــانــي ،وت ـضــم الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة:
السالمية (ممثل الكويت الثاني) ومضر السعودي،
والنجمة البحريني ،وستقام المنافسات بنظام
ال ــدوري مــن دور واح ــد من
م ـ ـج ـ ـمـ ــوع ـ ـت ـ ـيـ ــن،
بـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــث
ي ـتــأهــل
أول

وث ــان ــي ك ــل م ـج ـمــوعــة إلـ ــى الـ ـ ــدور ق ـبــل ال ـن ـهــائــي،
ثــم يلعب الـفــريـقــان ال ـفــائــزان عـلــى لـقــب البطولة،
والخاسران على المركزين الثالث والرابع.

 3مباريات

ً
وتقام غدا ثالث مباريات في الجولة االفتتاحية،
إذ يدشن في الثامنة مساء فريق الكويت مشواره
فــي البطولة بلقاء مسقط العماني ،وتسبق هذا
اللقاء في الرابعة مساء مباراة الجزيرة اإلماراتي
مع األهلي القطري ضمن المجموعة األولى ،فيما
يـلـعــب ف ــي ال ـس ــادس ــة م ـســاء الـســالـمـيــة م ــع مضر
السعودي في المجموعة الثانية.

الكويت ومسقط
يتطلع نــادي الكويت لتحقيق بــدايــة قوية في

مباريات الغد
التوقيت

المباراة

4:00

األهلي  xالجزيرة

6:00

مضر  Xالسالمية

8:00

مسقط  xالكويت

«آسيوي السلة» يؤجل مباراة
الكويت والعراق إلى اليوم
•

الكويت يلتقي مسقط والسالمية يلعب مع مضر
البطولة والظفر بأول نقطتين على حساب نظيره
ً
العماني ،متسلحا باإلعداد المميز عبر معسكره
ال ـق ــاه ــري ،ال ـ ــذي اس ـت ـمــر  10أيـ ـ ــام ،خـ ــاض خــالــه
مباراتين تجريبيتين مع منتخب مصر األولمبي
ونادي سموحة ،وعقب عودته للكويت لعب مباراته
الـتـجــريـبـيــة ال ـثــال ـثــة م ــع نـ ــادي م ـضــر ال ـس ـعــودي.
ويعتمد المدرب البرتغالي بيريرا على كتيبة من
الالعبين ،خصوصا المحترفين الثالثة :البرتغالي
هيرنانديز ،والقطري فرانكيس (العــب خليجي)،
والمعار من نادي برقان المونتنيغري فوك.

السالمية ومضر
وفــي الـمـبــاراة الثانية ،يطمح «الـسـمــاوي» إلى
تحقيق نتيجة إيجابية في أول ظهور له بالبطولة
ً
يضع بها قــد مــا فــي نصف النهائي على حساب
خـصـمــه الـعـنـيــد مـضــر ال ـس ـعــودي ال ـســاعــي كذلك
للظفر بالنتيجة.
وسيخوض مدرب «السماوي» الوطني د .أحمد
ً
ف ــوالذ الـلـقــاء مــدعــومــا بـتــألــق الـتــونـســي أن ــور بن
عبدالله والـمـعــار مــن القادسية عبدالله العطية،
فيما سيعتمد مضر على محترفيه الثالثة :حارس
المرمى الجزائري عبدالمالك سالحجي ،ومحترف
الـقــادسـيــة الـبـحــريـنــي محمد حـبـيــب ،والتونسي
أمين بالنور.

الكويت لسنوات طويلة ،ما يعني
أن هايل على دراية كبيرة بخفايا
ال ـك ــرة الـكــويـتـيــة .وظ ـهــر األردن
بمستوى متوسط أمــام العراق،
إال أن العبي النشامى يتميزون
بالمهارة والقوة الجسمانية.

جابر الشريفي

أجـ ــل االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ل ـك ــرة الـسـلــة
مـ ـب ــاراة الـمـنـتـخــب ال ــوط ـن ــي األول امــس
ال ــى ال ـيــوم ضـمــن مـنــافـســات المجموعة
ال ـث ــان ـي ــة ل ـت ـص ـف ـي ــات ك ـ ــأس آسـ ـي ــا ال ـتــي
تضم منتخبنا الوطني األول الى جانب
منتخبي فلسطين وا لـ ـع ــراق ،و يـخــوض
االزرق مباراته اليوم أمام نظيره العراقي
الــذي لعب مع المنتخب الفلسطيني في
افتتاح منافسات المجموعة الثانية أمس.
ً
ً
وأقــامــت بعثة األزرق معسكرا قصيرا
في العاصمة االردنية عمان ،والتقى مع
ً
المنتخب االردني وديا وفاز .62-69
وسبقت المعسكر مشاركة االزرق في
دورة االل ـعــاب الخليجية ،وحـصــل فيها
على الميدالية الفضية.
وب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم مـ ـ ــن ص ـ ـعـ ــوبـ ــة م ـ ـبـ ــاريـ ــات
منتخبنا الوطني في مواجهة المنتخبين
الفلسطيني والعراقي فإن الجهاز الفني
ب ـق ـي ــادة الـ ـم ــدرب ع ـ ــادل ال ـتــات ـلــي يـعــول
ً
كثيرا على النجوم حمد عدنان ،وأحمد
الـبـلــوشــي ،والـكـسـنــدر الـغـيــص ،وعـمــران
جــوهــر ،وصــالــح الـيــوســف ،وعبدالعزيز
ال ـح ـم ـي ــدي ،وت ــرك ــي ال ـش ـم ــري ،لتحقيق
نتائج ايجابية.

ّ
«األولمبية» كرمت المتوجين بالدورة «الخليجية»

الناصر :نطمح لزيادة عدد المتأهلين ألولمبياد باريس 2024
كرمت اللجنة األولمبية الكويتية الرياضيين
الفائزين بالميداليات في دورة األلعاب الرياضية
الـخـلـيـجـيــة ال ـثــال ـثــة ال ـت ــي اسـتـضــافـتـهــا الـكــويــت
واختتمت قبل يومين.
وب ـ ـعـ ــد نـ ـح ــو  24سـ ــاعـ ــة فـ ـق ــط عـ ـل ــى انـ ـتـ ـه ــاء
ً
المنافسات ،نظمت اللجنة حفال في مقرها على
ه ــام ــش جـمـعـيـتـهــا الـعـمــومـيــة لـتـكــريــم الـفــائــزيــن
بــال ـم ـيــدال ـيــات الــذه ـب ـيــة وال ـف ـض ـيــة وال ـب ــرون ــزي ــة،
ً
ف ـس ـل ـم ـت ـهــم ش ـ ـهـ ــادات ومـ ـك ــاف ــآت ن ـق ــدي ــة ت ـق ــدي ــرا
إلنجازاتهم.
وأن ـهــت الـكــويــت مـنــافـســات الـ ــدورة فــي ص ــدارة
ج ــدول الـمـيــدالـيــات بــرصـيــد  96مـيــدالـيــة متنوعة
بواقع  36ذهبية و 28فضية و 32برونزية.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـي ــة ال ـش ـيــخ فهد
الناصر :إن ريادة البالد لجدول ميداليات الدورة
تعتبر شهادة إثبات بأن الرياضة الكويتية بخير،
وبمنزلة بداية حقيقية لخريطة طريق للنهوض
والتطوير.
وأك ــد الـنــاصــر أن الـلـجـنــة تـعــد وتـجـهــز أبـطــال
الـكــويــت لـلـمـشــاركــة فــي أولـمـبـيــاد بــاريــس ،2024
«فنحن نطمح إلــى زي ــادة عــدد المتأهلين إلــى 20
ً
العبا ،عدا عن األلعاب الجماعية».
وأشار إلى أن نجاح الدورة «كان ثمرة تعاون بين
اللجنة واالتحادات واللجان الفنية والمتطوعين»،
ً
مضيفا :ال ننسى الدور اإلعالمي في إنجاح الدورة
الـتــي أثبتت أن الـكــويــت ق ــادرة على تنظيم أعتى
البطوالت القارية والدولية.

بــدوره ،قال أمين سر اللجنة االولمبية حسين
المسلم :إن نجاح الدورة جاء نتيجة عمل جماعي
مــن الـحــركــة الــريــاضـيــة بـقـيــادة اللجنة األولمبية
وال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة مـمـثـلــة ف ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
لـلــريــاضــة ،إذ زاد مــن الـنـجــاح التجمع الكبير من
الــريــاضـيـيــن مــن االش ـقــاء الخليجيين بـعــد غياب
دام  7سنوات.
وأوضح المسلم أن الدورة تركت بصمة إيجابية
في المجتمع وأدخلت الفرحة في قلوب الجماهير
وه ــي تـشــاهــد حـصــد أب ـطــال الـكــويــت الــذيــن نــالــوا
ً
تكريما وأكبر جوائز مالية في أقــل من  24ساعة
مــن خـتــام الـمـنــافـســات ،إن الــريــاضــي الـنــاجــح هو
الــذي يخدم الــريــاضــة بصفة عامة وال يبحث عن
خدمة نفسه.
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة الـعــامــة
للرياضة حمود فليطح ،أن الكويت كانت بحاجة
ً
إلــى تنظيم ال ــدورة كــي تـعــرف موقعها خليجيا،
ً
وك ــان ــت الـنـتـيـجــة بــرهــانــا عـلــى قــدرات ـنــا بتنظيم
واستضافة وفــود رياضية تجاوز عددها األلفي
العب والعبة ،إذ أثبتت الرياضة الكويتية تصدرها
ً
خليجيا ،رغم صعوبة المنافسة ووجود محترفين
في المنتخبات الضيفة.
واعتبر فليطح أن الــدورة كشفت هوية األبطال
الــذيــن يستحقون الــدعــم ،وبــرهـنــت بــأن الــريــاضــة
لـيـســت ك ــرة ق ــدم فـحـســب ،إن ـمــا أك ـثــر مــن  25لعبة
ً
أخرى ،موضحا أن مشروع البطل األولمبي اضحى
تحت رعاية اللجنة األولمبية الكويتية.

صورة جماعية للرياضيين المتوجين بالميداليات

«زين» :نفخر برعاية الحدث الرياضي البارز
أعلنت شــركــة زيــن مشاركتها فــي حفل تكريم أبطال
الـكــويــت مــن الــريــاضـيـيــن الـمـشــاركـيــن فــي دورة األلـعــاب
ً
الرياضية الخليجية الثالثة ،والتي رعتها الشركة رسميا
تحت شعار «روحنا ذهبية».
وذكرت الشركة ،في بيان ،أنها شاركت في الحفل الخاص،
الذي أقيم بمقر اللجنة األولمبية الكويتية ،بحضور عدد
كبير مــن أعـضــاء اللجنة ورؤس ــاء االت ـحــادات الرياضية
المحليةُ ،
وممثلي جهات الدولة المختلفة ،حيث تم االحتفاء

بجميع أبطال الكويت الحاصلين على الميداليات الذهبية
جميع األلعاب خالل الدورة ،التي
والفضية والبرونزية في ً
انتهت بتتويج الكويت بطلة لها بإجمالي  96ميدالية.
ّ
وعبرت «زين» عن فخرها برعاية هذا الحدث الرياضي
اإلقليمي البارز بالتعاون مع «األولمبية الكويتية» ،التي
نجحت فــي إخـ ــراج الـ ــدورة بشكل بــاهــر ُ
وم ـش ـ ّـرف باسم
الرياضة الكويتية ،إذ تحرص الشركة على دعم مختلف
األنشطة الرياضية الرسمية الـتــي تستضيفها الــدولــة،

ً
انطالقا من إيمانها الشديد بأهمية الدور الكبير الذي يؤديه
قطاع الرياضة في دفع عجلة االقتصاد الوطني وتنمية
الحركة السياحية واالقتصادية في الدولة.
وأضافت أنها تؤمن بأن لدى مؤسسات القطاع الخاص
َ
قطاعي الشباب والرياضة
دورا مهما وحيويا في تنمية
في الكويت ،وهي تنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من
خالل رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى
على مستوى الكويت ،ومنها هذه الدورة اإلقليمية البارزة.

ةديرجلا
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أوكرانيا تتجاوز اسكتلندا في ملحق المونديال
فازت أوكرانيا على مضيفتها
اسكتلندا ( )1-3في المباراة
المؤجلة التي جمعت بين
الفريقين مساء أمس األول،
ضمن منافسات نصف نهائي
الملحق األوروبي المؤهل
لنهائيات كأس العالم .2022

تأهل منتخب أوكرانيا الجريح
إلــى الملحق النهائي األوروب ــي
ال ـم ــؤه ــل ل ـمــونــديــال ق ـطــر 2022
ب ـفــوزه فــي نـصــف الـنـهــائــي على
اسكتلندا  3-1في غالسكو ،أمس
ً
األول ،لـيـضــرب مــوعــدا مــع ويلز
األحـ ــد ف ــي سـعـيــه ل ـل ـحــاق بــركــب
المتأهلين إل ــى ال ـعــرس الـكــروي
العالمي ،فــي خضم الـغــزو الــذي
ّ
تتعرض له البالد من روسيا.
تـ ـق ــدم ــت أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ب ـهــدف ـيــن
بفضل أن ــدري يارمولينكو ()33
وروم ــان ياريمتشوك ( ،)49قبل
أن تحسم الـلـقــاء فــي الــوقــت بدل
الضائع عبر البديل أرتيم دوفبيك
(.)90.5
وقلصت اسكتلندا الفارق قبل
 10دق ــائ ــق م ــن ص ــاف ــرة الـنـهــايــة
بهدف كالوم ماكغريغور (.)79
والـ ـمـ ـب ــاراة ف ــي غــاس ـكــو هي
األولــى للمنتخب األوكراني منذ
بدء الغزو الروسي.
وتأهلت أوكرانيا لمالقاة ويلز
ف ــي كـ ــارديـ ــف ل ـح ـجــز م ـق ـعــد فــي
المونديال العالمي ،على أن ينضم
المنتخب المتأهل عن هذا المسار
القاري إلى المجموعة الثانية في
المونديال مع إنكلترا ،الواليات
المتحدة وإيران.
وفشلت أسكتلندا في التأهل
إلــى كــأس العالم منذ عــام ،1998

التوقيت
5:00
7:00
9:45
9:45
9:45
9:45
9:45

مباريات اليوم

المباراة
كازاخستان  -أذربيجان
التفيا  -أندورا
كرواتيا  -النمسا
فرنسا  -الدنمارك
بلجيكا  -هولندا
ليختنشتاين  -مولدوفا
روسيا البيضاء  -سلوفاكيا

ً
علما بأنها شــاركــت  8مــرات في
النهائيات بين  1954و 1998من
دون تـخـطــي الـ ــدور األول ،فيما
ش ــارك ــت أوك ــران ـي ــا ،الـجـمـهــوريــة
السوفياتية السابقة ،مرة يتيمة
في  ،2006وبلغت ربع النهائي.
ول ـ ــم ي ـم ـنــع ت ــأل ــق الـ ـح ــارس

أحــرزوا لقب النسخة الثانية في أكتوبر الماضي،
بفوزهم في النهائي على إسبانيا  1-2على ملعب
سان سيرو في ميالنو.
وس ـي ـكــون الـمـهــاجــم الـم ـخـضــرم كــريــم بـنــزيـمــة،
المرشح األبرز للفوز بالكرة الذهبية ألفضل العب
في العالم للمرة األولى في مسيرته ،تحت المجهر
ً
وأعـيــن الـنـقــاد ،وتـحــديــدا شــراكـتــه فــي الـهـجــوم مع
كيليان مبابي ّالنجم «المتفجر» لنادي باريس سان
جرمان الذي فضل البقاء مع النادي الباريسي حتى
ً
 2025رافضا عرض ريال مدريد اإلسباني.
وعاد بنزيمة إلى التمارين الجماعية أمس األول،
بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا ،وقد يشارك
ً
علما أنهما ّ
سجال  14من أهداف
إلى جانب مبابي،
فرنسا الـ  26هذا الموسم.
وفي المجموعة عينها ،تستقبل كرواتيا ،وصيفة
فرنسا في مونديال  ،2018النمسا في أوسييك.
ً
وخالفا للنمسا التي أقصيت من نصف نهائي
الملحق القاري ضد ويلز ،تخوض كرواتيا نهائيات
المونديال في مجموعة واحــدة مع بلجيكا وكندا
والمغرب.
وتشهد المجموعة الرابعة من المستوى األول
مــواجـهــة نــاريــة بـيــن بلجيكا وضـيـفـتـهــا هــولـنــدا.
وكــانــت المجموعة شـهــدت فــوز بولندا على ويلز
 1-2أمس األول.

مولر يتمنى بقاء ليفاندوفسكي في بايرن
أبدى توماس مولر ،العب وسط بايرن ميونيخ،
أ مـلــه فــي أن يستمر رو ب ــرت ليفاندوفسكي في
الـنــادي الـبــافــاري ،وتــذكــر حــالــة الفرنسي فرانك
ريبيري ،الــذي أراد عــام  2009االنتقال إلــى ريال
مدريد ،لكنه ظل عشر سنوات أخرى في النادي
األلماني.
وذك ــر مــولــر ،فــي مقابلة نشرتها مجلة كيكر
األلمانية« :أتمنى أن يبقى شريكي في الهجوم
على مدار سنوات .نحن في عطلة الصيف ،وهي
فترة عشنا فيها الكثير من األشياء .أتذكر رغبة

ريال مدريد يعلن إتمام
صفقة روديغر

أعلن نادي ريال مدريد اإلسباني،
في بيان أمس ،إتمام صفقة ضم
املدافع األملاني أنطونيو روديغر،
قادمًا من تشلسي اإلنكليزي.
وبحسب النادي األبيض ،فإن كال
الطرفني اتفقا على توقيع عقد
يمتد أربعة مواسم ،على أن يتم
تقديم الالعب صاحب الـ  29عامًا
في  20يونيو الجاري.
وجاء في بيان على املوقع
الرسمي للنادي امللكي« ،توصل
ريال مدريد الى اتفاق للتوقيع
مع أنتونيو روديغر الذي
سينضم الى النادي بعقد مدة
أربع سنوات» ،وسيتم تقديمه
«االثنني  20يونيو».

«لوب» فوق الحارس (.)33
وضاعف المنتخب األوكراني
النتيجة في الشوط الثاني عبر
رأس ـي ــة يــاري ـم ـت ـشــوك ( )49أم ــام
ذهــول جماهير ملعب «هامبدن
بارك».
وقــد رد المضيف برأسية من

تجربة فرنسية أمام الدنمارك بدوري األمم اليوم
تبدأ فرنسا ،بطلة العالم ،حملة الدفاع عن لقبها
فــي دوري األم ــم األوروب ـي ــة فــي ك ــرة ال ـقــدم ،عندما
تالقي ضيفتها الدنمارك ،اليوم في الجولة األولى
من المجموعة األولــى ،في بروفة لمواجهتهما في
كأس العالم .2022
ّ
وب ـعــد مــواج ـهــة ال ــدن ـم ــارك ،ي ـحــل «ال ـ ــزرق» على
كرواتيا ثــم النمسا فــي  6و 10الشهر الـجــاري ،ثم
يستضيفون كرواتيا في  13منه ضمن المستوى
األول.
وفي وقت يستعد العبو المدرب ديدييه ديشان
للدفاع عن لقبهم في المونديال ،تقع على عاتقهم
ً
بداية مهمة الدفاع أيضا عن لقب دوري األمم بعدما

سلة أخبار

فرحة العبي المنتخب االوكراني بعد الفوز
االس ـك ـت ـل ـنــدي غ ــري ــغ غـ ــوردون
من افتتاح الضيوف التسجيل
ع ـب ــر ي ــارم ــول ـي ـن ـك ــو ب ـع ــد أي ــام
قليلة من انتهاء عقده مع وست
هام اإلنكليزي ،فكسر مصيدة
التسلل ،وسيطر على الكرة عند
حافة منطقة الجزاء ،ليسدد كرة

فرانك ريبيري في االنتقال إلى ريال مدريد».
و نـفــى مــو لــر بشكل غير مباشر احتمالية أن
ي ـتــراجــع أداء لـيـفــانــدوفـسـكــي إذا أص ــر الـبــايــرن
على االلتزام بعقده الــذي ينتهي في  ،2023رغم
أنه أبــدى صراحة رغبته في الرحيل عن النادي
الـبــافــاري ،وق ــال« :أي العــب سيبقى فــي البايرن
ً
بحلول األول من سبتمبر سيرغب في اللعب جيدا.
ً
اللعب بشكل سيئ ال يرضي أحدا».

جــون ماكغين من األمـتــار الستة
ّ
مرت بجانب المرمى ،قبل أن يصد
الـ ـح ــارس األوكـ ــرانـ ــي جـيــورجــي
بوشتان على دفعتين كرة تشي
أدامس ثم تسديدة ماكغين (.)76
إال أن قبضة بوشتان لم تمنع
هدف تقليص الفارق بعد تسديدة

م ــن األس ـك ـت ـل ـن ــدي مــاك ـغــري ـغــور
ال ـ ــذي أع ـ ــاد األم ـ ــل لـ ـب ــاده (،)79
لتسجل أوكرانيا هدف االطمئنان
والـ ـت ــأه ــل ،ب ـعــدمــا ك ـســر ال ـبــديــل
دوفـ ـبـ ـي ــك م ـص ـي ــدة ال ـت ـس ـل ــل فــي
الــدقـيـقــة الــرابـعــة مــن الــوقــت بــدل
الضائع.

أخبار منوعة
أعلن هرتا برلين ،الــذي نجا من الهبوط إلــى دوري الدرجة
الثانية في ألمانيا ،تعاقده أمس مع المدرب ساندرو شفارتس
حتى صيف .2024
ّ
ً
وسيحل شفارتس بدال من المدرب المؤقت فيليكس ماغاث،
المدرب الثالث لفريق العاصمة الموسم المنصرم والقادم في
مارس النتشال النادي من ورطته.
أعلن نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،أمس ،رحيل صانع
األل ـعــاب اإلسـبــانــي خ ــوان مــاتــا عــن صـفــوفــه ،بعد  8سنوات
أمضاها في ملعب أولد ترافورد.
وجاء في بيان على موقع النادي أن «ماتا سيرحل عن النادي
مع نهاية عقده هذا الصيف».

مبابي والمدرب ديشان

أعلن رئيس نــادي خيتافي اإلسباني ،أنخل توريس ،أمس،
إتمام صفقة بيع األوروغوائي ماتياس أوليفييرا إلى صفوف
نابولي اإليطالي.
ً
وكان أوليفييرا ( 24عاما) انضم لصفوف خيتافي عام ،2017
وبعد موسم لعب فيه بالكاد  4مباريات رسمية ،تمت إعارته
لصفوف ألباسيتي.
ً
كان ليونيل سكالوني ،المدير الفني لألرجنتين ،حاسما في
رده على ترشيح منتخب بالده للفوز بلقب مونديال 2022
ً
ً
بقطر ،نافيا هذا األمر تماما.
وق ــال سـكــالــونــي ،فــي تصريحات بعد ف ــوزه على المنتخب
اإل يـطــا لــي ببطولة «فيناليسيما» ا لــود يــة «بالطبع ال .لسنا
مرشحين أكثر أو أقل عن أي منتخب آخر للفوز بالمونديال
ً
فقط لفوزنا بهذه المباراة .المونديال يختلف تماما».

تشيليتش يصطدم بورود في روالن غاروس
يخوض الكرواتي مارين تشيليتش ،المصنف
ً
 23عــالـمـيــا ،أول نـصــف نـهــائــي فــي مـسـيــرتــه في
«روالن غاروس» ،عقب فوزه الصعب والماراثوني
ً
على الــروســي أن ــدري روبـلـيــف المصنف سابعا
ً
عالميا  7-5و 3-6و 4-6و 6-3و.)2-10( 6-7
ً
ً
ً
ً
وضــرب المصنف ثالثا عالميا سابقا موعدا
فــي الـمــربــع الــذهـبــي مــع الـنــرويـجــي كــاسـبــر رود
الثامن الفائز على الشاب الدنماركي هولغر رونه
األربعين ،في مباراة ليلية متأخرة  1-6و 6-4و6-7
( )2-7و ،3-6بعد  3ساعات و 14دقيقة.
وبعدما فاز على روسي آخر دانييل مدفيديف،

ً
ً
المصنف ثانيا عالميا ،في الــدور السابق ،وجه
العمالق الكرواتي ( 1.98م) أمام روبليف  88ضربة
ً
ً
ناجحة ،منها  33إرساال ساحقا (مقابل  71خطأ
ً
مباشرا) ،من أجل أن يفرض نفسه في أول «سوبر
تاي بريك» (من  10نقاط) على الملعب الرئيسي
لروالن غاروس بعد  4ساعات و 10دقائق.
ويخوض تشيليتش اليوم سادس نصف نهائي
له في الـ «غراند سالم» ،إذ حقق  3انتصارات مقابل
هزيمتين ،واألول له منذ قرابة  4أعــوام ونصف
ً
العام ،وتحديدا منذ بطولة أستراليا  ،2018في
طريقه إلى النهائي (خسر أمام فيدرر).

األرجنتين تقسو على إيطاليا بثالثية وتتوج بـ«فيناليسيما»
خـطــف أس ـط ــورة ك ــرة الـقــدم
األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـيــون ـيــل ميسي
األضـ ـ ــواء ف ــي ال ـمــواج ـهــة الـتــي
أطلق عليها ا ل ـ «فيناليسيما»
بـ ـع ــدم ــا ق ـ ـ ــاد م ـن ـت ـخ ــب ب ـ ــاده
ب ـط ــل «كـ ــوبـ ــا أمـ ـي ــرك ــا» ل ـل ـفــوز
على إيطاليا « المتوجة بأمم
أوروبـ ـ ــا» 3-ص ـف ــر أم ــس األول،
على ملعب «ويمبلي» في لندن.
وتناوب على تسجيل أهداف
األرجنتين الوتارو مارتينيس
« »28وأنخل دي ماريا «»45.1
والبديل باولو ديباال «.»90.4

ً
مانشيني :تفوقوا علينا تماما

أك ــد روب ــرت ــو مــانـشـيـنــي ،ال ـمــديــر ال ـف ـنــي إلي ـطــال ـيــا ،عقب
الخسارة على يد األرجنتين بثالثية نظيفة ،أمس األول ،في
نهائي كــأس األبـطــال «ال فيناليسيما» على ملعب ويمبلي،
ً
أن «األلبيسيليستي» تفوق عليهم تماما ،واستحق التتويج
باللقب.
وأوضح مانشيني ،في تصريحات عقب اللقاء ،أن «المباراة
كانت متكافئة بين الطرفين حتى الهدف األول ،ثم تفوقت
ً
األرجنتين علينا ،والعبوها كانوا أقــوى بدنيا ،واستحقوا
الـفــوز .أك ــرر ،الـمـبــاراة كانت متكافئة عندما كانت النتيجة
( ،)0-0لكن األهــداف جاء ت بخطأين ساذجين .لم نعتد على
ارتكاب مثل هذه األخطاء ،وهنا المباراة أصبحت أكثر صعوبة
ً
بالنسبة لنا ،ألن األرجنتين تمتلك العبين كبارا ،ويعرفون
كيف يسيطرون على هذه المواقف».
وأض ـ ــاف« :س ـن ـقــوم بتغيير كـثـيــر م ــن األش ـي ــاء بـعــد هــذه
المباراة .كانت هناك مشاكل عديدة في إنهاء الهجمات .علينا
إيجاد حل ،وبسرعة .األمور لن تكون سهلة».

ورفعت األرجنتين بإشراف
الـ ـ ـم ـ ــدرب ل ـي ــون ـي ــل س ـكــالــونــي
سـلـسـلــة م ـبــاريــات ـهــا م ــن دون
ً
خسارة إلى  32تواليا.
وهــي الـمـبــاراة الــرابـعــة بين
المنتخبين في القرن الحادي
والعشرين حيث كانت الغلبة
ً
ل ــأرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن فـ ـيـ ـه ــا ج ـم ـي ـع ــا
وطـغــى عليها الـطــابــع ال ــودي،
ً
ع ـل ـمــا أن ال ـم ــواج ـه ــة االخ ـي ــرة
ف ـ ـ ــي م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ب ـي ــن
المنتخبين تـعــود إ ل ــى نصف
نهائي مونديال  1990عندما
ف ــاز «ألبيسيليستي» بــر كــات
الـتــرجـيــح  4-3بـعــد تعادلهما
 1-1فـ ـ ــي ا لـ ــو ق ـ ـت ـ ـيـ ــن األ ص ـ ـلـ ــي
واإلضافي.
وتأتي هذه المواجهة كجزء
من مذكرة تفاهم متجددة بين
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي «ي ــوي ـف ــا»
ون ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي الـجـنــوبــي
«كونميبول» حتى عــام ،2028
والتي ستشهد إقامة نسختين
أخريين.
وح ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت األرجـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
ا ن ـت ـصــار هــا األول بالمسابقة
الـ ـق ــاري ــة م ـن ــذ ع ـ ــام  1993وال ـ ـ
 15ف ـ ــي تـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا ،لـ ـتـ ـع ــادل
األوروغواي كأكثر المنتخبات
ً
فوزا باللقب.

الوتارو يفتتح التسجيل
واف ـ ـت ـ ـت ـ ـح ـ ــت األرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن
التسجيل بعد مجهود فــردي

جانب من مراسم تتويج المنتخب األرجنتيني
رائ ـ ــع م ــن مـيـســي ع ـلــى الـجـهــة
اليسرى ليقاوم عودة جوفاني
دي لــورنـتـســو داخ ــل المنطقة
ويمرر كرة أرضية إلى مهاجم
إنـ ـت ــر اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي مــارت ـي ـن ـيــس
المتقدم على المدافع المخضرم
جورجيو كييليني في مباراته
الدولية األخيرة بقيمص بالده
تابعها بقدمه في الشباك (.)28
وقبل أن يطلق الحكم صافرة
نهاية الشوط األول ،ضاعف دي
م ــاري ــا الـنـتـيـجــة بـعــد مجهود
من الوتــارو بــدأه من منتصف

رياضة

الملعب ليمرر في ظهر المدافع
كييليني كرة وصلت إلى العب
باريس سان جرمان الفرنسي
ال ـســابــق الـ ــذي حــول ـهــا «ل ــوب»
ف ــوق زمـيـلــه الـســابــق ال ـحــارس
جانلويجي دوناروما (.)45.1
اس ـت ـهــل مــانـشـيـنــي ال ـشــوط
الثاني بإخراج كييليني والزج
بمانويل التساري من ضمن 3
تبديالت ،لكن األرجنتين ظلت
األخ ـ ـطـ ــر ب ـف ـض ــل ت ـســديــدت ـيــن
مــن دي مــاريــا تــألــق دونــارومــا
في صدهما ( 60و ،)62قبل أن

يمرر ميسي كرة عرضية داخل
ال ـم ـن ـط ـقــة مـ ــرت أم ـ ــام الـجـمـيــع
وأهدرها برعونة جيوفاني لو
سيلسو ( ،)64ليبدأ «البرغوث»
الصغير استعراضه بانتزاعه
الكرة من العب إيطالي ويجتاز
أكثر من نصف الملعب ويدخل
المنطقة ويسدد كرة وجدت لها
بالمرصاد الـحــارس اإليطالي
( ،)65ويعاود ّ
الكرة مرتين من
خارج المنطقة ( 67و.)69
ومع إهدار لو سيلسو فرصة
جـ ــديـ ــدة ( )80اخـ ـتـ ـت ــم بــدي ـلــه

ديـبــاال المهرجان التهديفي لـ
«راقصي التانغو» بعد هجمة
قـ ــادهـ ــا م ـي ـس ــي ل ـت ـص ــل ال ـك ــرة
إل ــى الع ــب يــوفـنـتــوس السابق
فيسددها بقدمه ا لـيـســرى من
خارج منطقة الجزاء في الزاوية
البعيدة في الدقيقة الرابعة من
الوقت بدل الضائع.

مارسيليا يرغب
في ضم مارسيلو
أكدت تقارير إخبارية ،أن نادي
أوليمبك مارسيليا يرغب في
التعاقد مع مدافع ريال مدريد،
البرازيلي مارسيلو.
وسينتهي عقد الظهير املخضرم
مع الفريق امللكي هذا الصيف،
وليست هناك خطط لتجديد
العقد ،حيث قام مارسيلو
بتوديع الجماهير في مشهد
مؤثر خالل التتويج بلقب
«التشامبيونز ليغ» أخيرًا.
ووفقًا ملا نشرته شبكة فاناتيك
التركية ،فإن النادي الفرنسي
يتفاوض لضم مارسيلو في
صفقة انتقال ُحر.
وكان مارسيلو ( 34عامًا) أكد
رحيله عن ريال مدريد وليس
اعتزاله ،حيث أوضح أنه
سيبحث عن وجهة جديدة« :ال
أشعر أنني أسطورة ،لكنني
شخص يستمتع بكل لحظة.
حالفني الحظ ،وأصبحت قائدًا،
ورفعت الكأس قبل رحيلي .كانت
آخر مباراة في البرنابيو وداعًا
مصغرًا .ال يمكنني أن أودع
النادي بشكل أفضل بعد حصد
لقب (التشامبيونز) الخامس.
أنهيت فترة جميلة جدًا».

لينغارد يرحل عن
مانشستر يونايتد
أكد مانشستر يونايتد ،أمس
األول ،رحيل جيسي لينغارد،
بعد أكثر من  20عامًا في النادي
اإلنكليزي.
وسيغادر العب الوسط في فريق
«الشياطني الحمر» مع انتهاء
عقده في  30الجاري ،وقد يوقع
مع أي فريق آخر.
وقضى لينغارد ،أحد أكبر
املواهب في فريق الناشئني في
يونايتد باألعوام األخيرة20 ،
عامًا في النادي منذ انضمامه
إلى فريق تحت تسعة أعوام ،لكن
مشاركته تراجعت في املوسمني
األخيرين ،ما أدى إلى إعارته إلى
ويست هام يونايتد في النصف
الثاني من املوسم املاضي.
وأقنعه املدرب أولي غونار
سولشاير الصيف املاضي
بالبقاء ،لكن عقب رحيل
النرويجي ،خاض الالعب 22
مباراة املوسم الجاري مع
تسجيل هدفني.
وخاض لينغارد ( 29عامًا)
إجمالي  232مباراة مع يونايتد
سجل فيها  35هدفًا.
(إفي)

لوكاكو مستعد لخفض
راتبه من أجل إنتر

أكدت تقارير إخبارية أن
املهاجم البلجيكي روميلو
لوكاكو ،العب تشلسي
اإلنكليزي ،مستعد لخفض
راتبه من أجل العودة للعب
بصفوف إنتر ميالن اإليطالي
املوسم املقبل.
وذكرت صحيفة ديلي ميل
البريطانية أن لوكاكو مستعد
لخفض راتبه ألكثر من 3.5
ماليني يورو من أجل العودة
لـ «السيري آ» والتعاقد مع
«النيراتزوري».
ويتقاضى الالعب صاحب الـ 29
عامًا مع تشلسي أكثر من 13
مليون يورو سنويًا.
ويرغب لوكاكو في العودة
للدوري اإليطالي بعد انتقاله
الضخم بأكثر من  114مليون
يورو من إنتر إلى «البلوز» في
صيف .2021
واحترف الدولي البلجيكي
بصفوف إنتر عامني من 2019
حتى  ،2021إذ استهل احترافه
خارج بلجيكا مع تشلسي،
ولعب أيضا في إنكلترا
بصفوف مانشستر يونايتد
وإيفرتون ووست بروميتش.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ٍّ
ولي العهد في عيد ةديرجلا :.تواصل رسالتها بمصداقية وحس وطني

ً
ً
تلقت فيضا من برقيات التهاني بمناسبة مرور  15عاما على أول إصدار لها

• سالم العلي :نبراس للرأي الحر • ناصر المحمد :حرفية ومهنية عالية • صباح الخالد :نعتز بجهودها في نشر الوعي
مـ ــع م ـط ـل ــع ع ـ ــام ج ــدي ــد مــن
مسيرتها ا لـتــي أ تـمــت خمسة
ً
عـ ـ ـش ـ ــر ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا م ـ ـ ــن ال ـم ـه ـن ـي ــة
وااللتزام والمساهمة في نشر
الـ ــرأي الـحــر والـخـبــر الـصــادق
والـصـحــافــة الـمـســؤولــة ،تلقت
ً
"ال ـج ــري ــدة" س ـيــا مــن بــرقـيــات
ال ـت ـه ــان ــي والـ ـتـ ـب ــريـ ـك ــات ،ك ــان
أبرزها تهنئة سمو ولي العهد
الـشـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد ،ال ــذي
أع ـ ـ ــرب عـ ــن خ ــال ــص ت ـم ـن ـيــاتــه
بـمــزيــد مــن ال ـن ـجــاح المستمر
"الــذي حققه جريدتكم الرائدة
لمواصلة رسالتها الصحافية
الـنـبـيـلــة ،ب ـحــس وط ـنــي ونـقــل
ال ـك ـل ـم ــة والـ ـ ـ ـ ــرأي ب ـم ـصــداق ـيــة
ً
وأمــانــة" ،مثمنا سموه دورهــا
اإلع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة
الكويتية وخدمتها المتميزة
للرسالة اإلعالمية طــوال هذه
السنوات.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أعـ ـ ـ ــرب رئ ـي ــس
الـحــرس الوطني سمو الشيخ
سالم العلي عن اعتزازه "بهذا
الصرح اإلعالمي المتميز " ،وما
حققته "الجريدة" في مسيرتها
المشرقة من إنجازات ومواقف
ً
وط ـن ـيــة مـخـلـصــة ،مـتـمـنـيــا أن
"ت ــواص ــل دوره ـ ــا ال ــري ــادي في
الجو الديموقراطي الذي تنعم
به صحافتنا الحرة ،وأن تكون
ً
على الدوام نبراسا للرأي الحر".
وأش ــاد سمو الشيخ ناصر
المحمد بالمستوى اإلعالمي
المتميز لـ "الجريدة" ،وما تم من
ً
حرفية ومهنية عالية ،معربا
عن اعتزازه بالدور البارز الذي
ت ـقــوم بــه لــدعــم مـسـيــرة العمل
ال ـص ـحــافــي ب ــال ـك ــوي ــت ،ونـشــر
الوعي بين أبنائها.
بدوره ،تمنى رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
ال ـخــالــد ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" تحقيق
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـن ـج ــاح ــات الـتــي
ت ـس ـه ــم فـ ــي ت ـع ــزي ــز ال ـم ـس ـيــرة
اإلعالمية والصحافية للكويت،
ً
مـ ـشـ ـي ــدا ب ـج ـه ــوده ــا فـ ــي نـشــر
الوعي الثقافي واالجتماعي من
أجل خدمة الوطن والمواطنين.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ د .أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـن ــاص ــر
بالنهج الملتزم الذي انتهجته
ً
"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" س ـب ـي ــا ل ــارت ـق ــاء
بالصحافة الوطنية واإلع ــام
ً
الهادف ،متمنيا لها دوام التألق
فــي ال ـقــادم مــن اإلصـ ــدارات لما

سالم العلي

ولي العهد

تثري المسيرة
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مسيرة
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ناصر المحمد
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نهج ملتزم
يرتقي باإلعالم
الهادف

فـيــه خـيــر الـمـسـيــرة اإلعــامـيــة
المسؤولة.
وفـ ــي تـهـنـئـتــه ،أع ـ ــرب وزي ــر
اإلعــام د .حمد روح الدين عن
تقديره دور "الجريدة" الكبير
وم ـ ــا ت ـق ــدم ــه مـ ــن م ــوض ــوع ــات
مهمة "من شأنها إعالء مصالح

وطـ ـنـ ـن ــا الـ ـحـ ـبـ ـي ــب مـ ـ ــن خ ــال
قــوة الـطــرح وص ــدق المعلومة
والكلمة الـهــادفــة والـتــي أثبتم
م ــن خــالـهــا حــرفـيــة صحافية
ً
ً
ً
راقـيــة وطــرحــا مميزا وتــوازنــا
ً
إعالميا".
وبينما تمنى رئيس الديوان

األميري الشيخ مبارك الفيصل
ل ــ"ال ـج ــري ــدة" مــواص ـلــة الـمــزيــد
من النجاحات اإلعالمية ،وأن
ت ـض ـط ـلــع ب ـ ــدوره ـ ــا فـ ــي إثـ ـ ــراء
وت ـع ــزي ــز ال ـم ـس ـيــرة ال ـث ـقــاف ـيــة،
تـ ـمـ ـن ــى رئ ـ ـيـ ــس ديـ ـ ـ ـ ــوان س ـمــو
ولـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ أحـ ـم ــد

أحمد الناصر

صورة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
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جهودها مشهودة
في تعزيز العمل
الصحافي

يومية سياسية مستقلة

الدخيل

ً
العبدالله لها مزيدا من التفوق
وال ـســداد ومــواصـلــة مسيرتها
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت أع ـ ــرب
رئ ـيــس دي ـ ــوان رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ع ـبــدال ـعــزيــز الــدخ ـيــل
عــن خالص تقديره لجهودها
ال ـم ـش ـهــودة ف ــي تـعــزيــز العمل

قوية الطرح
صادقة المعلومة
هادفة الكلمة
الـصـحــافــي ونـشــر الــوعــي بين
أبناء المجتمع.
وفي برقيته ،تمنى محافظ
األح ـمــدي الشيخ ف ــواز الخالد
لـ"الجريدة" مواصلة مسيرتها
المتميزة عـبــر ا ل ـطــرح المتزن
وال ـ ــرؤي ـ ــة ال ـص ــائ ـب ــة وال ـك ـل ـمــة

األمير أحمد الثنيان زار الكويت عام 1922
بتاريخ  26مايو سنة 1922م ،كتب الوكيل
السياسي في الكويت جي سي مور رسالة
إل ــى حــاكــم ال ـكــويــت ال ـش ـيــخ أح ـمــد الـجــابــر
ال ـص ـب ــاح ،يـبـلـغــه فـيـهــا أن طـبـيــب الــوكــالــة
الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـكــويــت ق ــد ع ــاد ل ـت ـ ّـوه من
سفينة األمـيــر أحمد الثنيان ،ووجــد فيها
شخصين مرافقين للشيخ أحمد؛ أحدهما
اسـمــه محمد ،واآلخ ــر اسـمــه نــاصــر ،ووجــد
ً
فيها شخصا ثالث كان على سطح السفينة،
وأصر الجميع على النزول إلى ميناء الكويت
مع الثنيان ،وقد ّ
بين الطبيب للسعوديين
أوامر وتوجيهات حاكم الكويت بخصوص
ّ
الكرنتينة (الـ َـحـ ْـجــر الـصـحــي) ،لـكــن األمـيــر
الثنيان أصر على أنه لن ينزل من السفينة
إال وجميع مرافقيه معه ،فخشي الطبيب أن
ّ
يـحــدث أمــر يعكر الـعــاقــات بين الشيخين
الثنيان والجابر ،فسمح لهم بالنزول ودخول
الكويت ،ثم أطلع الوكيل السياسي على قراره
بها للحجر
الــذي خالف ّ القواعد المعمول ّ
الصحي ،لكنه كان يهدف إلى تجنب غضب
الـشـيــخ أحـمــد الـثـنـيــان ومــرافـقـيــه ،أو خلق
مشكلة بينهم وبين الشيخ الجابر .وإليكم
نص الرسالة:
"حـ ـض ــرة االك ـ ـ ــرم االفـ ـخ ــم ح ـم ـيــد الـشـيــم
صاحب السعادة المحب الشيخ احمد الجابر
الصباح سي آي إي حاكم الكويت،
بعد السالم والـســؤال عن عزيز وشريف
خ ــاط ــرك ــم اتـ ـش ــرف ألخـ ـب ــر س ـع ــادت ـك ــم ب ــان
الحكيم الذي رجع اآلن من المركب أخبرني
ب ــان ال ـش ـيــخ اح ـم ــد ال ـث ـن ـيــان ك ــان بصحبة
عبريين (مرافقين) في السكن واحــد اسمه
مـحـمــد وال ـثــانــي نــاصــر وم ـعــه ع ـبــري على

فواز الخالد

الـحــرة ،وأن يتواصل عطاؤها
المهني وا ل ـخــاق ومواكبتها
الفاعلة على الساحة التنموية
وال ـف ـكــريــة وال ـث ـقــاف ـيــة كـمـنــارة
إعالمية فاعلة تحتذى.
وق ـ ــال وك ـي ــل وزارة اإلعـ ــام
س ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــود الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــدي إن
"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة"اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــت أن
تتبوأ مكانتها المرموقة بين
ال ـص ـحــف الـمـحـلـيــة وال ــدول ـي ــة
بـ ـفـ ـض ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـم ـت ـم ـي ــزة
ألس ـ ــرتـ ـ ـه ـ ــا وح ـ ــرصـ ـ ـه ـ ــم ع ـل ــى
الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـحـ ــرف ـ ـيـ ــة
االعالمية ،في حين أعرب وكيل
الحرس الوطني الفريق الركن
ه ــاش ــم ال ــرف ــاع ــي ع ــن خــالــص
تهنئته وتمنياته بالتوفيق.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أشـ ــاد الـمــديــر

وفيات
فضيلة إبراهيم الرجيب
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الـسـطـحــة الـ ــذي اص ــر ع ـلــى ن ــزول ــه معه
للساحل .فقد بين له الحكيم اوامركم من
جهة الكرنتينة ما هي ،لكنه أجاب انه ال
يتمكن من النزول بدونهم (أي مرافقيه)
ـ فلذلك خشي الحكيم من حدوث مغثة
بين الشيخ ا حـمــد الثنيان وسعادتكم
لــو اصــر على ذلــك ـ وافـتـكــر مــن الطيبة
(أي الالئق) ان يسمح له بنزولهم معه
ـ فعلى مقتضى األحوال أرى ان الحكيم
أص ــاب انـمــا لــو سعادتكم مــا توافقون
فانا حاال ابلغكم (ابلغهم) بهذا ...هذا ما
لزم بيانه لسعادتكم ودمتم  28رمضان
 .1340م ـي ـجــر ج ــي س ــي مـ ــور بــولـتـكــل
اجنت كويت".
وهنا ال بـ ّـد من التوضيح أن الشيخ
ال ـث ـن ـيــان ه ــو األم ـي ــر ال ـس ـع ــودي أحـمــد
بــن عـبــدالـلــه بــن إبــراه ـيــم بــن ثـنـيــان آل
ّ
سعود ،الذي ُولد في إسطنبول وتعلم
فــي مــدارس ـهــا ،ثــم ع ــاد إل ــى نـجــد أثـنــاء
ً
الحرب العالمية األولى ،وأصبح قريبا
م ــن ال ـم ـلــك ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،وس ــاع ــده في
الـعــديــد مــن الـمـهـمــات الـكـبـيــرة ،وراف ــق
الملك فيصل في زيارته إلى بريطانيا
عــام 1919م ،وك ــان لــه دور رئيسي في
مفاوضات معاهدة دارين عام 1915م،
مفاوضات أخرى مهمة
كما شارك في
ّ
بين نجد والعراق ،وتوفي في الرياض
عام 1922م.
في المقال المقبل سنعرض الرسالة
ال ـ ـجـ ــواب ـ ـيـ ــة ل ـل ـش ـي ــخ أح ـ ـمـ ــد الـ ـج ــاب ــر،
وسـنـسـتـعــرض ب ـعــض االسـتـنـبــاطــات
التاريخية من هذه الحادثة الجميلة.

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

الـ ـع ــام ل ـب ـنــك االئ ـت ـم ــان صــاح
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــف بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا تـ ـتـ ـضـ ـمـ ـن ــه
"الجريدة" من ذلك العدد الكبير
م ــن ال ـك ـت ــاب ال ــذي ــن يـتـنــوعــون
بين قــادة الفكر والقلم ورجــال
السياسة واألدب مانحين هيبة
للكلمة" ،فلم تكن مجرد جريدة
وإنما مدرسة ضمت العديد من
األســاتــذة وأخرجت للصحافة
ال ـع ــدي ــد م ــن أصـ ـح ــاب األقـ ــام
المعروفين".
وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـيـ ــس
مـجـلــس إدارة جـمـعـيــة أهــالــي
الشهداء األســرى والمفقودين
فايز العنزي بدعم "الـجــريــدة"
الـ ــدائـ ــم والـ ـمـ ـت ــواص ــل لـقـضـيــة
الشهداء واألسرى والمفقودين
بشكل عــام ،وأنشطة الجمعية
وفعالياتها بشكل خاص ،أعرب
المدير العام لمعهد الدراسات
المصرفية د .يعقوب الرفاعي
عن تقديره لمسيرة "الجريدة"
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ــا ح ـق ـق ـت ــه مــن
إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات خـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
السابقة حتى أصبحت تحتل
مكانة رائدة بين كبرى الصحف
في عالم الصحافة واإلعالم.
مــن جهتها ،تقدمت رئيسة
االت ـحــاد الـكــويـتــي للجمعيات
النسائية الشيخة فادية سعد
ال ـع ـب ــدال ـل ــه ب ــأط ـي ــب ال ـت ـهــانــي،
داعـيــة ل ـ "ال ـجــريــدة" بالتوفيق
ل ـم ــزي ــد م ــن ال ــرق ــي وال ـن ـج ــاح،
لما فيه خير ومصلحة بلدنا
الحبيب.
وقـ ــال سـفـيــر سـلـطـنــة عـمــان
د .صـ ـ ــا لـ ـ ــح ا لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرو ص ـ ـ ــي إن
"الـجــريــدة" استطاعت تحقيق
النجاحات الرائعة التي وصلت
إليها عبر سياستها المتزنة
في تناول مختلف القضايا بكل
ً
شفافية ومهنية مميزة ،مشيدا
بـ ــالـ ــدور الـ ـف ــاع ــل وال ـم ـل ـم ــوس
الذي طالما قامت به للتعريف
ب ــال ــوج ــه ال ـح ـض ــاري الـمـشــرق
للسلطنة.
ووصـ ـ ــف الـ ـق ــائ ــم ب ــاألع ـم ــال
في السفارة السورية بالكويت
ال ــوزي ــر ال ـم ـس ـت ـشــار مصطفى
ديوب مسيرة "الجريدة" بأنها
م ـس ـيــرة م ــن ال ـع ـمــل اإلع ــام ــي
الملتزم بقضايا األمة العربية
والـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ومــن
الحياد واإليجابية في التعامل
مــع مختلف القضايا العربية
واإلسالمية.

عبدالله ناصر محمد السنعوسي

 82عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة فقط ،النساء :السرة،
ق ،2ش ،14م ،11ت ،97973444 ،98722982 ،97917323 :للنساء،
99778897 ،99633796

حسين مال أحمد عبدالله مال

 71عاما ،شيع ،الرجال :مشرف ،ق ،6ش ،1م ،1النساء :العقيلة،
ق ،2ش ،104م ،80ت66559550 ،99825521 :

غنيمة أحمد عبدالرحمن الخراز

أرملة عبدالله عبدالرحمن الفهد
 75عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة فقط ،النساء:
السالم ،ق ،1ش ،114م ،12ت51137117 ،67636368 :

عائشة عبداللطيف باقر المحميد

 87عــامــا ،شـيـعــت ،مسجد ال ـ ــوزان ،الـخـمـيــس والـجـمـعــة ،ت:
99719297

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:15

العظمى 43

الشروق

04:49

الصغرى 28

الظهر

11:46

ً
أعلى مد  03:30صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

ً
 01:02ظـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:44

ً
أدنى جزر  08:03صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:15

 08:59م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

