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كروز تحصد جائزة الفيلم
الوطني لعام  2022ص ١٠

جامعة الكويت تواصل االنحدار
تصنيف  Qsيفضح زيف وعود مسؤوليها بانتشالها من قاع القائمة

• استمرت في المرتبة  1001مع تراجع معايير األبحاث والطلبة األجانب ْبكلياتها
ُ
• باتت بيئة تعليمية طاردة مقابل إنجازات لجامعات بدول نامية ال تنال عشر ميزانيتها
فيصل متعب

لم تفلح وعود مسؤولي جامعة الكويت ووزير التعليم العالي
«التطويرية» ،التي أطلقوها عقب «النتائج المخيبة» لتصنيف
ً
ً
الجامعة محليا وعالميا خــال العام الماضي ،في إحــداث طفرة
بمستواها ه ــذا ال ـعــام ،حـيــث ت ـكــررت أزم ــة ال ـعــام الـســابــق ،ليأتي
تصنيف الجامعة ،وفــق موقع  Qsالـخــاص بــإحـصــاء ات مستوى
ً
الجامعات العالمية ،مخيبا لآلمال ،دون أن يشهد ذلك التحسن
ً
الموعود ،ليستقر عند المرتبة ( )1200-1001عالميا للعام الثاني
ً
ً
تواليا ،فضال عن تراجعها في بعض مؤشرات احتساب التصنيف،
السيما األبحاث.
ً
وخالفا لتأكيدات المسؤولين أن «التصنيف سيرتفع خالل العام
الحالي» وأن اللجنة المكلفة بمعالجة نقاط الضعف في الجامعة
ً
أعدت «توصيات نوعية ستؤدي حتما إلى تجاوز القصور وتعيد
ً
لها سمعتها األكاديمية» ،كشف تقرير  Qsأن شيئا من تلك 02

التصنيف
في
تتقدم
«»AUM
ً
وتحافظ على صدارتها محليا
وفق تصنيف موقع  ،Qsحققت جامعة الشرق األوسط
ً
ً
األميركية ( )AUMفي الكويت تقدما الفتا في مستواها
ً
العالمي ،إذ حلت بين أفضل  750جامعة عالميا ،وعلى
المستوى المحلي ،ج ــاء ت فــي ص ــدارة الجامعات للعام

ً
ً
ً
الثاني تواليا بعدما سجلت تقدما كبيرا من المرتبة -801
ً
 1000في عام  2021الى  800-751في  ،2022وصــوال إلى
المرتبة  750-701في ترتيب .2023

محليات

«الشؤون» 61 :جهة خيرية
تشارك في مشروع «تبرعات
األضاحي»
٠٣

محليات

الصايغ :تطبيق القانون
بمسطرة واحدة
على المخالفين ٠٤

رياضة

الصدر «يكتب» استقالة نوابه ...وقيادي  3أسابيع حاسمة لـ «االتفاق النووي»

في تياره ِّ
يشبه إيران بإسرائيل

أربيل تتهم «حزب الله» بقصفها ...والفصائل تساوم على معتقلين

العالم بحاجة إلى عودة
«رجال دافوس»
07

●

بغداد  -محمد البصري

بعد ســاعــات مــن مواجهة حــادة فــي البرلمان الـعــراقــي ،أربكت
خصومه وممثلي الفصائل المسلحة ،أمر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر ،أمس ،جميع نواب كتلته البالغ عددهم  73بكتابة
استقاالتهم مــن الـبــرلـمــان؛ بسبب اسـتـمــرار قــادة اإلطــار 02

غ ـ ــداة ق ـ ــرار م ــن م ـج ـلــس مـحــافـظــي
الوكالة الدولية للطاقة الــذريــة يدين
إيـ ــران ،وف ــي حـيــن تــواجــه مـفــاوضــات
ً
فيينا ان ـســدادا منذ مــارس الماضي،
تحدث مدير الوكالة ،رفاييل غروسي،
عن  3أسابيع حاسمة ،قبل أن يصبح
إحـ ـي ــاء االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي م ــع ط ـهــران
ً
مستحيال.
وق ـ ـ ــال غ ـ ــروس ـ ــي ،إن إي ـ ـ ـ ــران ت ــزي ــل
جميع معدات المراقبة اإلضافية التي
وضـعـتـهــا الــوكــالــة بـمــوجــب االت ـفــاق
ً
الـمـبــرم عــام  ،2015كــاشـفــا أن طهران

أبلغته ،في رسالة ،أنها تعتزم فصل
 27كــام ـيــرا م ــراق ـب ــة ،ومـ ـع ــدات رقــابــة
أخـ ــرى تــاب ـعــة ل ـلــوكــالــة م ــن مــواقـعـهــا
النووية.
ً
وردا على ســؤال عما سيحدث إذا
ُ
لم ت ِعد إيران هذه المعدات في غضون
ثالثة أو أربـعــة أسابيع ،قــال« :أعتقد
أن هذا سيكون بمنزلة ضربة قاصمة
للصفقة».
م ــن جـهـتـهــا ،وص ـفــت ط ـه ــران ق ــرار
ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ،الـ ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـق ــدت فـ ـي ــه ع ــدم
تعاونها ،بـ «السياسي وغير 02

األزرق أمام نيبال غدًا
لإلبقاء على فرص التأهل
لكأس آسيا ١٤

ةديرجلا

•
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األمير :األردن حقق نهضة تنموية الخالد يستقبل أمين «التعاون اإلسالمي»
سموه هنأ الملك عبدالله بالذكرى الـ  23لتوليه العرش

الناصر بحث التطورات اإلقليمية مع طه والتقى وليام زهاو

بعث سمو أمير البالد الشيخ
نــواف األحمد ببرقية تهنئة إلى
الـعــاهــل األردنـ ــي الـمـلــك عبدالله
الـ ـث ــان ــي ،ع ـ ّـب ــر ف ـي ـهــا س ـم ــوه عــن
خالص تهانيه بمناسبة الذكرى
الثالثة والعشرين لجلوسه على
عرش المملكة األردنية الهاشمية
ال ـش ـق ـي ـق ــة ،م ـش ـي ــدا سـ ـم ــوه بـمــا
ح ـق ـقــه ال ـب ـل ــد ال ـش ـق ـيــق ف ــي عـهــد
الملك عبدالله من نهضة تنموية
وإن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ح ـ ـضـ ــاريـ ــة ش ـم ـلــت
مختلف الـمـيــاديــن ،وبالعالقات
األخ ــوي ــة ال ــوط ـي ــدة ال ـت ــي تــربــط
الكويت واألردن ،متمنيا سموه
ل ـم ـل ــك األردن مـ ــو فـ ــور ا ل ـص ـحــة
والعافية ،وللبلد الشقيق وشعبه
الكريم كــل التقدم واالزده ــار في
ظل القيادة الحكيمة.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحـمــد ،ورئـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
الخالد ،ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،في قصر السيف
أم ــس ،األم ـيــن ال ـعــام لمنظمة الـتـعــاون
اإلســامــي حسين إبراهيم طــه ،والوفد
المرافق له ،بمناسبة زيارته للبالد.
حضر المقابلة رئـيــس دي ــوان سمو
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ع ـبــدال ـعــزيــز
الدخيل ،والقنصل العام للكويت لدى
جدة وائل العنزي.

وزير الخارجية
مــن جـهـتــه ،الـتـقــى وزي ــر الـخــارجـيــة،
ال ـش ـيــخ ال ــدك ـت ــور أح ـم ــد ال ـن ــاص ــر ،فــي
الديوان العام للوزارة ،ظهر أمس ،حسين
طه ،بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــرى خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء مـ ـن ــاقـ ـش ــة
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ــاق ـ ــات الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة ألعـ ـ ـم ـ ــال
الـمـنـظـمــة ،إضــافــة إل ــى آخ ــر الـتـطــورات
عـلــى الـســاحـتـيــن اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة،
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ــواجـ ـ ــه الـ ـع ــال ــم
اإلسـ ــامـ ــي ،وال ـق ـضــايــا ذات االه ـت ـمــام
المشترك بين المنظمة والكويت.
كما التقى الناصر ،بحضور المدير

ً
الخالد مستقبال طه أمس
العام للهيئة ،الشيخ د .مشعل الجابر،
الــرئـيــس التنفيذي لشركة ه ــواوي في
شمال الخليج ،وليام زهاو.
وتـ ـ ــم خـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء بـ ـح ــث مـ ـج ــاالت
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـت ـع ــددة ب ـي ــن ال ـجــان ـب ـيــن،

ومناقشة الفرص المحتملة والمتاحة
لتأطير هذا التعاون.

نقابة «الخارجية» :إقرار
كادر اإلداريين والتأمين
الصحي من أولوياتنا
●

حمد العبدلي

كـ ـشـ ـف ــت ن ـ ـقـ ــابـ ــة الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ب ـ ـ ـ ــوزارة
الخارجية عــن عــدد مــن األولــويــات التي
س ـت ـس ـعــى ال ـ ــى ت ـقــدي ـم ـهــا خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،وهـ ــي إقـ ـ ــرار ك ـ ــادر اإلداري ـ ـيـ ــن،
وال ـن ـظ ــر ف ــي اع ـت ـم ــاد ال ـحــاص ـل ـيــن عـلــى
الشهادات الجامعية ،وتكون لهم األولوية
في تغيير المسمى الوظيفي ،إضافة الى
عدم التسويف والتأخير غير المبرر في
التأمين الصحي لموظفي الــوزارة ،نظرا
لألعباء المالية المترتبة على الموظف
من جراء ّ
تحملهم العالج لهم وألسرهم.
وأض ــاف ــت ال ـن ـقــابــة ،ف ــي بـيــانـهــا األول
بعد إشـهــارهــا ،أن مــن ضمن األولــويــات
أيضا اإلس ــراع فــي صــرف مكافأة نهاية
الـخــدمــة لـمــوظـفــي وزارة الـخــارجـيــة من
دبـلــومــاسـیـیــن وإداریـ ـی ــن عـنــد الـتـقــاعــد،
أســوة بجهات أخــرى بالدولة ،نظرا لما
يقوم به السلك الدبلوماسي واإلداري من
أعباء بالداخل والخارج ،فهم خط الدفاع
ّ
تتعرض له الدولة
األول في مواجهة ما
من أزمات.

مشاورات كويتية  -إسبانية
تناقش «الخارجية» :مظلة قانونية مع إفريقيا لحماية االستثمارات
«الشنغن» وخطة تطوير التعاون

سفراء إفريقيا احتفلوا بـ «يوم القارة» وأشادوا بالعالقات مع الكويت
●

الظفيري والوزيرة اإلسبانية
ع ـقــدت أم ــس األول ف ــي م ــدري ــد جـلـســة ال ـم ـش ــاورات السياسية
بين الكويت وإسبانيا ،تــرأس فيها الجانب الكويتي نائب وزير
الخارجية ،السفير مجدي الظفيري ،وترأس الجانب اإلسباني وزيرة
الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في وزارة الخارجية واالتحاد
األوروبي بإسبانيا أنخيليس مورينو باو.
وتــم خــال الجلسة اسـتـعــراض مسيرة الـصــداقــة المميزة بين
البلدين ،وما حققته من تطور ،وأكد الجانبان العزم على العمل وفق
خطة محددة ومزمنة ،لالنتقال بها بما يعكس عمقها وتجذرها بكل
المجاالت السياسية واالقتصادية واالستثمارية والثقافية وغيرها.
كما تناولت الجلسة الجهود التي تبذلها الكويت في سبيل إعفاء
مواطنيها من تأشيرة الشنغن ،حيث ّ
عبر الجانبان عن االرتياح
لما تحقق في هذا اإلطار حتى اآلن ،وعزمهما العمل معا الستكمال
ما تبقى من إجراءات لدخول اإلعفاء حيز النفاذ.
وأعرب الظفيري عن التقدير للدور الذي لعبته إسبانيا في سبيل
تحقيق هذا الهدف ،ومن جانبها أكدت أنخيليس مورينو باو عن
دعــم مملكة إسبانيا الكامل إلعفاء مواطني الكويت من تأشيرة
الشنغن ،وسعيها إلتمام اإلجراءات بأسرع وقت ممكن.
كـمــا ت ـنــاولــت الـجـلـســة اس ـت ـعــراض األوض ـ ــاع عـلــى الساحتين
اإلقليمية والدولية.

ربيع كالس

أشاد مساعد وزير الخارجية
لـ ـش ــؤون إف ــري ـق ـي ــا ال ـس ـف ـيــر عـلــي
السعيد بعمق العالقات الكويتية-
اإلفــري ـق ـيــة ف ــي ش ـتــى ال ـم ـجــاالت،
م ـع ــرب ــا ع ــن ت ـط ـلــع ال ـك ــوي ــت إل ــى
زي ـ ــادة ح ـجــم ال ـت ـب ــادل ال ـت ـجــاري
واالس ـت ـث ـم ــاري م ــع دول ال ـق ــارة
اإلفــري ـق ـيــة ،بـمــا ي ـعــزز الـعــاقــات
الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــة ،ويـ ـ ــوفـ ـ ــر ج ـم ـي ــع
احتياجات السوق المحلية.
وف ــي تـصــريــح صـحــافــي على
ه ــام ــش االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت بـ ــ»الـ ـي ــوم
اإلف ــري ـق ــي» ال ـت ــي أقــام ـهــا س ـفــراء
ورؤس ــاء البعثات الدبلوماسية
اإلفريقية المعتمدون ،قال السعيد
إن الكويت على تواصل مع جميع
الـ ـ ــدول اإلف ــري ـق ـي ــة إلعـ ـ ــداد مظلة
قــانــون ـيــة تـشـجــع االس ـت ـث ـمــارات
من ناحية ،وتحميها من ناحية
ً
أخرى ،مشيرا إلى أن إدارة شؤون
إف ــري ـق ـي ــا ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة
أعـ ــدت خـطــة طـمــوحــة ج ــدا لــرفــع
مستوى العالقات التي وصفها
بـ»المتميزة» مع دول القارة ،الفتا
إلى الحرص على ديناميكية تلك
ال ـعــاقــة وت ـعــزيــزهــا ،ب ـمــا يـخــدم
مصالح أطرافها.
وأض ــاف أن «الـ ــدول الصديقة
وال ـش ـق ـي ـق ــة ف ــي اف ــري ـق ـي ــا لــديـهــا

وت ـعــزيــز ال ـش ــراك ــة ال ــراب ـح ــة بين
ال ــدول اإلفــريـقـيــة ودول ــة الكويت
الشقيقة».

الصندوق الكويتي

جانب من المشاركين في احتفالية «اليوم اإلفريقي»
احتياجاتها ،ونحن في الكويت
لدينا احتياجاتنا ،ونستطيع ان
نتعاون ،خصوصا أن عالقاتنا
ً
تاريخية ومميزة جدا مع جميع
ال ـ ــدول اإلفــري ـق ـيــة ،ول ـيــس لــديـنــا
مشاكل مع أحد ،وبالتالي نطمح
لـ ــزيـ ــادة الـ ـتـ ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــاري مــن
ناحية ،وتشجيع االستثمار من
نــاحـيــة أخـ ــرى ،بـمــا يــوفــر جميع
م ـص ــادر أو اح ـت ـيــاجــات ال ـســوق
الكويتي» ،مشيرا إلى االتصاالت
المتبادلة على أعلى المستويات،
بما يخدم مجاالت األمن الغذائي
والتنسيق في مختلف القضايا.
وأضـ ـ ــاف :أن ال ـك ــوي ــت تـتــابــع
عن كثب أعمال االتحاد اإلفريقي
ودوره الفاعل ،كما تحرص على

ال ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع أم ــانـ ـت ــه ال ـع ــام ــة،
منوها بالدور «الكبير والفاعل»
لـلـجـمـعـيــات ال ـخ ـيــريــة الـكــويـتـيــة
فــي دول ال ـقــارة اإلفــريـقـيــة ،التي
تلقى إش ــادة واسـعــة ،آمــا تطور
ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات خ ـ ــدم ـ ــة ل ـل ـم ـص ــال ــح
المشتركة.

عالقات راسخة
وفي كلمته التي ألقاها نيابة
ع ــن أعـ ـض ــاء م ـج ـمــوعــة ال ـس ـفــراء
األفــارقــة المعتمدين لــدى البالد،
قــال سفير جمهورية جــزر القمر
المتحدة لــدى الـبــاد د .الـعــارف
سيد حسن« :يعد االحتفال بيوم
إفريقيا في الكويت فرصة طيبة

الكويت :قلقون حيال التوتر في شبه الجزيرة الكورية

العتيبي :إطالق بيونغ يانغ صواريخ بالستية تهديد للسلم الدولي
أكـ ــدت ال ـكــويــت أن ـه ــا تـتــابــع
«ب ـق ـل ــق شـ ــديـ ــد» ارتـ ـ ـف ـ ــاع ح ــدة
ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ف ـ ــي شـ ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة
الـ ـ ـك ـ ــوري ـ ــة ،وم ـ ـ ــا واك ـ ـب ـ ـهـ ــا مــن
خ ـط ــر ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـع ـس ـك ــري،
إثــر إط ــاق صــواريــخ بالستية
عــابــرة للقارات مــن قبل كوريا
الشمالية ،الفتة إلى أن الحالة
فــي شـبــه ال ـجــزيــرة واحـ ــدة من
أقــدم القضايا المطروحة أمام
األمم المتحدة وأكثرها خطورة.
جــاء ذلــك خــال البيان الذي
أل ـق ــاه م ـن ــدوب ال ـكــويــت الــدائــم
ل ــدى األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،السفير
منصور العتيبي ،أمس األول،
أمـ ــام الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم
ال ـم ـت ـحــدة ،ت ـحــت ب ـنــد «تـعــزيــز
منظومة األم ــم الـمـتـحــدة» ،في
الجلسة التي ناقشت استخدام
الفيتو من قبل روسيا والصين
في مجلس األمن على مشروع
ق ـ ــرار أم ـي ــرك ــي خـ ــاص بـكــوريــا
الشمالية.
وأش ــار العتيبي إلــى إطــاق
كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ص ــواري ــخ

ال ـج ـل ـســة ،ويـعـتـبــر ذل ــك الـفـيـتــو
المرة األولــى التي يحصل فيها
انقسام وعدم توافق في مجلس
األمن على ملف كوريا الشمالية
منذ  15عاما».

بالستية خ ــال األ ي ــام القليلة
ال ـم ــاض ـي ــة ،م ـع ــرب ــا عـ ــن إدان ـ ــة
الكويت إطالق تلك الصواريخ،
لما تشكله من انتهاك لقرارات
مجلس األم ــن ،وتهديد للسلم
واألمن اإلقليمي والدولي.

عدم استخدام القوة

عجز وإحباط
وأك ــد الـعـتـيـبــي أن اسـتـخــدام
حق النقض (الفيتو) من بعض
الدول الخمس الدائمة العضوية
فـ ــي ح ـ ــاالت عـ ــديـ ــدة س ــاه ــم فــي
النيل من اتخاذ القرار في مجلس
األمــن ،وأدى في بعض الحاالت
إل ـ ـ ــى عـ ـج ــز م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن عــن
االض ـطــاع بمسؤولياته ،وولــد
حالة من اإلحباط لدى الشعوب
والمجتمع الــدولــي ،نتيجة عدم
ات ـخــاذ الـتــدابـيــر ال ــازم ــة لحفظ
السلم واألمن الدوليين.
واستطرد« :إننا نؤمن بأن حق
الفيتو ،هذا االمتياز االستثنائي
النادر الذي تتمتع به فقط خمس
دول في العالم منذ إنشاء األمم

جامعة الكويت تواصل...

ً
التأكيدات لم يتحقق فعليا ،إذ استمرت الجامعة في قعر التصنيف،
مــع تــراجــع إضــافــي فــي بعض المعايير ،ومنها البحث العلمي،
ونسبة الطلبة األجانب الدارسين في الكليات.
وفــي م ــوازاة اإلخـفــاقــات المتالحقة لمستوى التصنيف ،قالت
ً
مصادر «التعليم العالي» ،لـ «الجريدة» ،إن الجامعة حققت تقدما في
بعض المعايير ،وإن استقر تصنيفها عند المرتبة «،»1200 1001-
ً
إذ ُسجل تحسن في نسبة األساتذة األجانب بمعدل  6نقاط تقريبا،
وفي معيار السمعة األكاديمية بنقطتين ،إلى جانب التحسن في
نسبة عدد األساتذة إلى الطلبة.
وعلى غرار الوعود السابقة غير المنتجة ،كشفت المصادر أن
ا لـتــدا بـيــر المتخذة لتحسين التصنيف لــن تتضح قبل العامين
ً
المقبلين ،ما يعني أن تصنيف عام  2024قد يكون مماثال للمستوى
الحالي ،وهو ما يشير إلى استمرار انحدار المؤسسة ،وتحولها إلى
بيئة تعليمية طاردة مقارنة بإنجازات جامعات في دول نامية ال
تتجاوز ميزانياتها ُعشر ما ُينفق على التعليم العالي في الكويت.

منصور العتيبي

المتحدة عام  ،1945هو مسؤولية
أوال وقبل أي شيء آخر».
وأردف« :لقد تابعنا مجريات
جلسة مجلس األمن ،التي عقدت
ف ــي  26م ــاي ــو الـ ـم ــاض ــي ،تـحــت
بند عــدم االن ـت ـشــار ...جمهورية
كوريا الشمالية ،واطلعنا على
ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي قــدمــه
رئيس مجلس األمن بخصوص
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـف ـي ـت ــو خ ـ ــال ه ــذه

و ش ــدد العتيبي عـلــى أهمية
الحل السلمي لهذه األزمــة وفقا
للمعاهدات واالتفاقيات المبرمة
بين األط ــراف المعنية وق ــرارات
مـ ـجـ ـل ــس األ مـ ـ ـ ـ ــن ذات ا لـ ـصـ ـل ــة،
وان ـ ـخـ ــراط ك ــل األطـ ـ ـ ــراف بـشـكــل
إيـجــابــي فــي ح ــوار ومـفــاوضــات
من أجل التوصل إلى حل سلمي
ي ـف ـضــي إلـ ــى إرسـ ـ ــاء االس ـت ـق ــرار
والسالم واألمن في شبه الجزيرة
الكورية ،مؤكدا ضرورة االلتزام
بميثاق األمم المتحدة ومقاصده
ومبادئه ،والتي نصت على حسن
الجوار ،وحل المنازعات بالطرق
السلمية ،واالمتناع عن استخدام
الـ ـق ــوة أو ال ـت ـهــديــد بــاس ـت ـخــدام
القوة ضد الدول األخرى.

ً
ويصدر تصنيف  Qsالعالمي للجامعات سنويا ،ويعد األكثر
ً
تأثيرا في العالم ،إذ يهتم الطلبة وأولياء األمور بترتيب الجامعات
للبحث عن أفضلها ،آخذين بعين االعتبار أن ترتيب الجامعة يؤدي
ً
ً
دورا مهما في توفير الفرص المهنية المميزة عقب التخرج04 .

الصدر «يكتب» استقالة نوابه وقيادي...
التنسيقي الشيعي في عرقلة مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة،
ّ
بينما ّ
مسيرة ،استهدف منطقة
تعر ضت أر بـيــل لقصف بطائرة
تزدحم بالمجمعات السكنية ،يتوسطها مبنى شديد التحصين
ً
ومطعم راق عادة ما ترتاده الشخصيات السياسية والدبلوماسية.
وقال الصدر ،في خطاب متلفز ،إن «االنسداد السياسي مفتعل،
واألغلبية لنا ال لغيرنا ،ولن أشترك في الحكومة التوافقية ،وإصالح
البلد لن يكون إال بحكومة أغلبية وطنية».
جــاء خـطــاب الـصــدر غ ــداة مـقــارنــة غير مسبوقة للنائب األول
لرئيس مجلس ال ـنــواب حــاكــم الــزامـلــي ،ال ــذي ينتمي إلــى التيار
الـصــدري ،بين إي ــران وإســرائـيــل ،حيث دعــا الزاملي إلــى مقاطعة

وج ــدد تأكيد مــوقــف الكويت
المبدئي والثابت تجاه قضايا
ع ــدم االن ـت ـش ــار ،والـمـتـمـثـلــة في
إدانة استخدام األسلحة النووية
وغـ ـي ــره ــا م ـ ــن أسـ ـلـ ـح ــة الـ ــدمـ ــار
الـ ـش ــام ــل فـ ــي أي مـ ـك ــان وزم ـ ــان
ومن قبل أي طرف كان ،باعتبار
ذل ــك انـتـهــاكــا جـسـيـمــا لـلـقــانــون
ال ــدول ــي ،م ــؤك ــدا أي ـضــا ض ــرورة
الحفاظ على نظام عدم االنتشار
الدولي ،وجدد قناعته بأن األمن
واألمان واالستقرار في العالم لن
تتحقق إال بنزع السالح النووي
والتخلص منه بالكامل ونهائيا.

لتوثيق عالقات بلداننا مع البلد
المضيف».
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن «هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
ال ـت ــي تـتـســم ب ــاألخ ــوة الــراس ـخــة
والـ ـص ــداق ــة ال ـم ـت ـي ـنــة وال ـت ـع ــاون
القائم بين الجهتين تتمثل بإبرام
اتفاقيات ثنائية ،وتبادل الزيارات
بين المسؤولين ،وتبادل البعثات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،وت ـق ــدي ــم الـمـنــح
ال ــدراسـ ـي ــة ،وت ـمــويــل الـمـشــاريــع
ال ـت ـن ـمــويــة ،وت ــواج ــد الـكـثـيــر من
ال ـمــوظ ـف ـيــن األف ــارق ــة ف ــي جميع
القطاعات بالكويت».
وأثـ ـن ــى ع ـلــى ج ـه ــود ال ـكــويــت
الـ ـمـ ـت ــواصـ ـل ــة حـ ـك ــوم ــة وش ـع ـبــا
ودع ـ ـم ـ ـه ـ ـم ـ ــا ال ـ ـث ـ ـم ـ ـيـ ــن ل ـ ـل ـ ــدول
اإلفــريـقـيــة ،مـشـيــدا ب ــدور العديد

من المنظمات اإلنسانية الكويتية
في الـقــارة اإلفريقية ،التي تعمل
ف ــي ش ـتــى الـ ـمـ ـج ــاالت ،وكـ ــل ذلــك
بـجـهــود مـشـتــركــة بـيــن الـقـيــادات
والحكومات والشعوب.
وأك ـ ــد أن «االت ـ ـحـ ــاد اإلفــري ـقــي
يسعى جــاهــدا لتحقيق التكامل
بين الدول اإلفريقية ،انطالقا من
التجمعات االقتصادية اإلقليمية،
ووصــوال إلى اإلنشاء التدريجي
لمنطقة ال ـت ـجــارة ال ـحــرة لـلـقــارة
اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة» ،داعـ ـي ــا «ال ـس ـل ـطــات
ورجـ ــال األع ـم ــال والمستثمرين
في الكويت الى دعم الديناميكية
الـتـنـمــويــة ،واسـتـكـشــاف الـفــرص
ال ـم ـتــاحــة ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـق ــارة
ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـم ـن ــاف ــع ال ـم ـت ـب ــادل ــة،

بدوره ،أكد نائب المدير العام
لشؤون العمليات في الصندوق
الـكــويـتــي للتنمية االقـتـصــاديــة
ال ـع ــرب ـي ــة ولـ ـي ــد ال ـب ـح ــر ،أن أول
مـ ـش ــروع م ــول ــه ل ــدول ــة إفــري ـق ـيــة
ك ـ ــان ل ـج ـم ـه ــوري ــة الـ ـ ـس ـ ــودان فــي
عام .1962
وأض ــاف أن نـشــاط الصندوق
توسع ليشمل دوال إفريقية غير
عربية في عام  ،1974الفتا إلى أن
اليوم نصف عمليات الصندوق
مــوج ـهــة إلـ ــى اف ــري ـق ـي ــا ،وتـشـمــل
ق ـط ــاع ــات مـخـتـلـفــة م ـث ــل الـبـنـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة والـ ــزراعـ ــة وال ـك ـهــربــاء
والـ ـنـ ـق ــل واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،إض ــاف ــة
إل ــى الـمـشــاريــع االجـتـمــاعـيــة في
قطاعات التعليم والصحة.
وكـشــف البحر أن «الـصـنــدوق
ي ـغ ـط ــي  51دولـ ـ ـ ــة فـ ــي إف ــري ـق ـي ــا
عـ ــن ط ــري ــق ت ـم ــوي ــل ال ـم ـش ــاري ــع
ذات األول ــوي ــة ل ــدى الـحـكــومــات،
وتقدم لنا ونتعامل معها حسب
أولويتها».

الكويت تترأس حلقة نقاشية لـ «يونسكو»
عن التغير المناخي والقدرة على التحدي

السفير المال خالل الحلقة النقاشية
ترأس مندوب الكويت الدائم
ل ـ ــدى م ـن ـظ ـمــة األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
لـ ـلـ ـت ــربـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـلـ ــم والـ ـثـ ـق ــاف ــة
(يونسكو) السفير د .آدم المال،
أمس األول ،حلقة نقاشية رفيعة
المستوى حول التغير المناخي،
حملت عنوان «التغير المناخي
وال ـق ــدرة عـلــى ال ـت ـصــدي :إدراج
العلوم والتكنولوجيا في دراسة
الـمـحـيـطــات بـطــريـقــة تـتـمــاشــى
بالمعارف التقليدية».
وقــال السفير المال ،لـ «كونا»،
إن «الكويت مهتمة بدعم الدول
الـ ـج ــزري ــة ال ـص ـغ ـي ــرة ال ـن ــام ـي ــة،

ً
بضائع تركيا وإيران في حال استمرار قطعهما للمياه ،معتبرا أن
«قطع المياه يموتنا كما تقتلنا إسرائيل بالسالح».
وفي أربيل ،عاينت «الجريدة» مكان الهجوم ،وتحدثت إلى عناصر
أمــن كانوا يحاولون فــرض النظام على طريق حيوي في أطــراف
المدينة ،بينما تضررت نحو خمس سيارات مدنية جراء انفجار
قوي ،قالت السلطات إنه نتج عن طائرة ّ
مسيرة انفجرت قرب مبنى
شديد التحصين ،يضم مقرات لدبلوماسيين خليجيين وشركات
عربية ،ويفصله عن مقر القنصلية األميركية قيد التشييد في أربيل
نحو ثالثة كيلومترات.
ً
لكن وكالة فارس نيوز اإليرانية ،ذكرت نقال عما قالت إنه مصادر
غربية وعربية ،أن الهجوم استهدف عــدة مركبات على الطريق
الـســريــع الرئيسي بمدينة أرب ـيــل ،وأدى إلــى مـصــرع «قــائــد فريق
االغتياالت بالموساد الصهيوني».
وجــاء الــرد فــي بيان لمجلس أمــن إقليم كــردسـتــان ،الــذي اتهم
ً
«كتائب حزب الله العراق» ونفى الرواية اإليرانية ،مؤكدا أن «أهالي
أربيل والمنطقة شاهدوا مكان الهجوم ونوعه ونتائجه بأعينهم».
وذكــر مصدر سياسي رفيع لـ «الجريدة» ،أن تكثيف الهجمات

وع ـل ـي ــه ت ــم ت ــأس ـي ــس مـجـمــوعــة
أصدقاء الدول الجزرية الصغيرة
ال ـنــام ـيــة ،بــال ـت ـعــاون م ــع الــوفــد
الــدائــم لجمهورية أرمينيا ،في
إط ــار تعزيز الـتـعــاون المستمر
بـ ـي ــن ال ـ ــوف ـ ــد الـ ـ ــدائـ ـ ــم ل ـل ـك ــوي ــت
والـيــونـسـكــو ،مضيفا أن الــدول
الجزرية الصغيرة النامية عرضة
ب ـش ـكــل خـ ــاص ل ـت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ،
وأصبح من الملح اآلن العمل.
وأشار إلى أن المجموعة ،التي
تــم تأسيسها فــي مــارس ،2022
ت ـتــألــف م ــن أك ـث ــر م ــن  50دول ــة،
وت ـهــدف إل ــى إظ ـهــار تضامنها

مع هــذه ال ــدول ،والتوعية حول
اح ـت ـيــاجــات ـهــا وم ـطــال ـب ـهــا أم ــام
ال ـم ـخ ــاط ــر ال ـت ــي ت ـن ـت ـظــرهــا مــع
التغير المناخي ،إضافة إلى دعم
تعزيز عمل ومبادرات اليونسكو
لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـجـ ــزريـ ــة
الصغيرة النامية.
وشــارك في الحلقة النقاشية
ع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـخ ـب ــراء ،الــذيــن
قـ ــدمـ ــوا م ـ ــداخ ـ ــات ق ـي ـم ــة ح ــول
ك ـي ـف ـيــة ت ـح ـق ـيــق ال ـ ـت ـ ــوازن بـيــن
التقدم التكنولوجي والمعارف
الـتـقـلـيــديــة ع ـلــى أم ــل الـتـصــدي
للتغير المناخي.

سببه األساسي دعم الزعيم الكردي مسعود البارزاني لمشروع
تيار مقتدى الصدر ،الذي يقود أغلبية نيابية ،تريد تقييد نفوذ
الفصائل بالحكومة الجديدة.
وأضــاف المصدر« :فــي اآلونــة األخـيــرة ظهر سبب آخــر ،يتمثل
في مساومة الفصائل المهاجمة أربيل على عنصرين معتقلين
لديها منذ نحو عام لتورطهما في قصف مطارها ،في مارس العام
ً
الماضي ،وقيل بوضوح إن قصف المنشآت التجارية خصوصا
سيتواصل إذا لم ُي َ
فرج عنهما».

 3أسابيع حاسمة لـ «االتفاق...

ّ
البناء» ،مؤكدة أنها سترد عليه «بنصب أجهزة طــرد مركزي
مـتـطــورة» ،فــي وقــت شــدد الــرئـيــس اإليــرانــي إبــراهـيــم رئيسي،
ً
على أن بالده لن تتراجع خطوة واحــدة ،معتبرا أن القرار جاء
ً
«اعتمادا على النفوذ السياسي» للواليات المتحدة والترويكا
األوروبية وإسرائيل.
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محليات
«الشؤون» 61 :جهة خيرية تشارك في «تبرعات األضاحي»
بواقع  46جمعية و 15مبرة ...وحظر «الكاش» والجمع العيني بكل أشكاله

ضرورة الحصول
على موافقة كتابية
من الوزارة قبل
تنفيذ أي تحويالت
مالية للخارج

أ نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزت وزارة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االجـتـمــاعـيــة ،ممثلة فــي إدارة
الجمعيات الخيرية والمبرات،
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط واالشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات
الـ ـخ ــاص ــة ب ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـمـ ـش ــروع
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاس ـ ـ ــع لـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع تـ ـ ـب ـ ــرع ـ ــات
ً
األضاحي للعام الجاري ،ووفقا
لمصادر «الشؤون» فإن إجمالي
ال ـج ـهــات ال ـخ ـيــريــة ال ـتــي أب ــدت
رغبتها في المشاركة بالمشروع
وح ـ ـص ـ ـلـ ــت ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــات
ال ــازم ــة ب ـلــغ  61ج ـهــة مــوزعــة
بــواقــع  46جمعية خيرية و15
مـبــرة ،مشيرة إلــى أن هناك 30
جمعية مسموحا لها بتوزيع
األضاحي الداخلية والخارجية،
فـ ــي حـ ـي ــن ه ـ ـنـ ــاك  8ج ـم ـع ـيــات
ً
ستقوم بالتوزيع داخليا فقط
ً
ومثلها خارجيا فقط ،شريطة
اس ـت ـخــدام الـحـســابــات البنكية
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ــالـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ف ـق ــط
والمعتمدة لدى الوزارة.

وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ع ـلــى
أن ــه م ــن مـنـطـلــق ال ـح ــرص على
تنظيم عملية التبرع ،وإحكام
الرقابة على األموال المجموعة،
وض ـ ـعـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـض ــواب ــط
واالشتراطات الخاصة بتنفيذ
م ـ ـش ـ ــروع األض ـ ـ ــاح ـ ـ ــي ،والـ ـت ــي
تحظر على الجهات المشاركة
الجمع النقدي (الكاش) والعيني
ب ــأش ـك ــال ــه كـ ــافـ ــة ،مـ ــع االل ـ ـتـ ــزام
بالجمع داخل المقار الرئيسية
لـلـجـمـعـيــات فـقــط عـبــر وســائــل
الجمع المرخصة المنصوص
عليها فــي ال ئـحــة تنظيم جمع
ال ـت ـب ــرع ــات ال ـ ـصـ ــادرة ب ــال ـق ــرار
الوزاري رقم (/28أ) لسنة ،2016
وه ــي (ال ـك ــي .ن ــت ،واألون ــاي ــن،
واالس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـب ـن ـك ـي ــة)،
مشددة على ضــرورة الحصول
على موافقة الوزارة المسبقة في
حــال رغبة الجمعية بالتعاون
مــع إح ــدى شــركــات االت ـصــاالت

المحلية لتفعيل خدمة الرسائل
ال ـن ـص ـي ــة ال ـق ـص ـي ــرة ال ـخ ــاص ــة
بالجمع.
وأوض ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ــه
م ــن ض ـمــن ال ـض ــواب ــط االلـ ـت ــزام
بـ ــال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى الـ ـم ــوافـ ـق ــة
ال ـم ـس ـب ـق ــة عـ ـل ــى أي إعـ ــانـ ــات
خ ــاص ــة ب ــالـ ـمـ ـش ــروع ،م ـش ــددة
ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ت ــزوي ــد الـ ـ ــوزارة
بـتـقــر يــر مــا لــي وإداري مفصل
ب ـع ــد ن ـه ــاي ــة ت ــاري ــخ تــرخ ـيــص
المشروع ،يوضح ما تم إنجازه
ً
ب ــالـ ـتـ ـفـ ـصـ ـي ــل ،ي ـ ـكـ ــون م ــدعـ ـم ــا
بكشف حساب بنكي منذ بداية
المشروع حتى نهايته ،إضافة
إلــى میزان مراجعة خــال فترة
المشروع ،الفتة إلــى أنــه سيتم
إدراجـ ــه ضـمــن الـتـقــريــر المالي
واإلداري للجمعية.
وب ـ ـشـ ــأن تـ ــوزيـ ــع األض ــاح ــي
ً
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة أيـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا ،أكـ ـ ـ ــدت
الـ ـمـ ـص ــادر ض ـ ـ ــرورة ال ـح ـصــول

على موافقة كتابية من الوزارة
قـبــل ب ــدء تـنـفـيــذ أي تـحــويــات
م ــال ـي ــة ،مـ ـش ــددة ع ـلــى ضـ ــرورة

أن ت ـك ــون ال ـج ـه ــات ال ـخــارج ـيــة
ال ـ ـتـ ــي س ـي ـت ــم الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـع ـهــا
لتنفيذ ا ل ـم ـشــرو عــات معتمدة

لــدى منظومة العمل اإلنساني
التابعة لــوزارة الخارجية وقت
التحويل المالي والتعاقد.

السالم لـ ةديرجلا « :كورونا» مازال «الهالل األحمر» تطلق حملة تبرع
ً
خطرا رغم االنحسار الواضح للجائحة لمشروع «سقي» عمال اإلنشاءات
•

المنظري :إصابات بـ «جدري القرود» في  4من أقاليم «الصحة العالمية»
●

عادل سامي

أك ـ ــد اسـ ـتـ ـش ــاري األم ـ ـ ــراض
ال ـب ــاط ـن ـي ــة د .غـ ــانـ ــم ال ـس ــال ــم
أن هـ ـن ــاك انـ ـحـ ـس ــارا واض ـح ــا
لـ ـج ــائـ ـح ــة «كـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ــا» ،ل ـكــن
الفيروس م ــازال يشكل خطرا
م ـحــدقــا ويـ ـه ــدد ح ـي ــاة بعض
األف ـ ـ ـ ـ ــراد ،حـ ـي ــث إنـ ـ ــه م ــوج ــود
ومـ ـسـ ـتـ ـم ــر فـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــورات،
وال أحـ ــد يـسـتـطـيــع أن يـحــدد
أو ي ـت ـن ـبــأ بـ ـق ــوة أو خ ـط ــورة
المتحورات في المستقبل.
ودع ــا الـســالــم فــي تصريح
لـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» إلـ ـ ــى االل ـ ـتـ ــزام
ب ـت ـع ـل ـي ـم ــات وزارة ا ل ـص ـحــة
ً
ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــا م ـ ــع دخـ ـ ـ ــول م ــوس ــم
ً
ال ـس ـفــر ،مــوض ـحــا أن الــوضــع
ال ــوب ــائ ــي ف ــي ال ـك ــوي ــت مـ ــازال
مطمئنا رغم ارتفاع الحاالت
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــالـ ـم ــي،
وذلك بفضل انتشار التطعيم
والـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـط ـب ـي ــة وت ـكــاتــف

غانم السالم

الـجـهــود بـيــن الـقـطــاع الطبي
م ـ ـقـ ــدم ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـص ـح ـيــة
وأفراد المجتمع.
وذك ـ ـ ـ ــر أن الـ ـ ـ ـ ــدول ال ت ـ ــزال
ترصد حاالت إيجابية مصابة
بفيروس «كورونا» المستجد
المسبب لمرض «كوفيد ،»19
إض ــاف ــة إل ــى أن ه ـن ــاك ح ــاالت

ت ـس ـتــدعــي الـ ــدخـ ــول لـلـعـنــايــة
المركزة.
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع مـ ـنـ ـفـ ـص ــل،
أك ــد ال ـمــديــر اإلق ـل ـي ـمــي لـشــرق
المتوسط في منظمة الصحة
المنظري أنه
العالمية د .أحمد
ُ
منذ مــايــو الـمــاضــي ،أبـ ِـلــغ عن
حــاالت إصابة بجدري القردة
مــن ع ــدة ب ـلــدان غـيــر موطونة
ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرض ف ـ ـ ــي أربـ ـ ـع ـ ــة
مـ ــن أق ــالـ ـي ــم م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـحــة
العالمية.
وقال المنظري ،في تصريح
ً
صـحــافــي ،إن ــه ع ــادة مــا تكون
القردة
الحاالت النادرة لجدري
ً
ف ـ ــي بـ ـ ـل ـ ــدان أخـ ـ ـ ــرى م ــرت ـب ـط ــة
بالسفر إلى البلدان الموطونة،
ولكن معظم الحاالت الحالية
لم يسبق لها السفر إلى البلدان
الموطونة ،لذلك فإن الفاشيات
الحالية غير معتادة ،وتختلف
ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــاش ـ ـ ـيـ ـ ــات ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة
المتعلقة بالسفر.

أط ـ ـل ـ ـقـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
األحـمــر حملة تـبــرع لمشروع
«سـ ـق ــي ال ـ ـهـ ــال» ل ـل ـع ـم ــال فــي
مـ ـن ــاط ــق اإلن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاءات داخ ـ ــل
ال ـكــويــت ،ب ـهــدف تــوفـيــر علب
المياه الباردة لهم ،باعتبارهم
أكثر تعرضا لتقلبات الجو مع
ارتفاع درجات الحرارة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت األم ـ ـي ـ ـنـ ــة الـ ـع ــام ــة
ف ــي الـجـمـعـيــة مـهــا الـبــرجــس،
ل ـ ـ «ك ــون ــا» ،أم ـ ــس ،إن «ال ـه ــال
األح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــر» تـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ م ـ ـ ـشـ ـ ــروع
«سقي الـهــال» مــع مــا تشهده
ال ـبــاد خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة من
ارتـفــاع درج ــات ال ـحــرارة ،وتم
ت ـخ ـص ـي ــص ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع
للعمالة في أماكن اإلنشاء ات،
حـيــث يــوجــد فيها ع ــدد كبير
من العمال.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت الـ ـ ـب ـ ــرج ـ ــس أن
ال ـم ـشــروع ي ـهــدف إل ــى تقديم
الماء الـبــارد لشريحة العمال
الذين يعملون في حرارة الجو
الـشــديــدة ،مــؤكــدة أهمية دعم
المشروع عبر التبرع من خالل

الموقع اإللكتروني للجمعية.
ودعت المواطنين والقطاع
الخاص والبنوك والمؤسسات
إل ـ ــى ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـت ـب ــرع،
ل ـت ـعــزيــز الـ ـت ــراح ــم وال ـت ـكــافــل
بين عناصر المجتمع ،ونفع
العمال داخل الكويت ،مشيدة
بتبرعات أهل الخير للتخفيف
ع ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ،خـ ـص ــوص ــا أن
المتبرعين داعمون أساسيون
لـجـهــود الـجـمـعـيــة ف ــي العمل
اإلنساني واإلغاثي سواء داخل
الكويت أو خارجها.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ش ـ ــا حـ ـ ـن ـ ــات
الجمعية المتنقلة الحديثة
وال ـم ـج ـهــزة ب ــأح ــدث أســالـيــب
ال ـت ـبــريــد ال ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم في
هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ال ـ ـح ـ ـيـ ــوي
سـتـتــولــى االن ـت ـقــال م ــع فــريــق
م ــن ال ـم ـت ـطــوع ـيــن إلـ ــى أمــاكــن
ت ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــات الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال الـ ــذيـ ــن
ي ـع ـم ـل ــون ف ـ ــي هـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ــواء
ال ـ ـحـ ــارة وتـ ــزويـ ــدهـ ــم بــال ـمــاء
البارد.
وش ــددت على أن الجمعية

مشروع «سقي الهالل» للعمال
تـ ــولـ ــي الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـم ـن ـف ــذة
للعمال داخل الكويت اهتماما
كبيرا ،مشيرة إلى أن المشاريع
مـ ـتـ ـن ــوع ــة ومـ ـنـ ـه ــا ال ـح ـق ـي ـبــة

الـ ـشـ ـت ــوي ــة وإفـ ـ ـط ـ ــار ال ـص ــائ ــم
وت ـ ــوزي ـ ــع ال ـ ـسـ ــال ال ـغ ــذائ ـي ــة
وسقي الهالل.

«األوقاف» :توزيع المهام على لجان بعثة الحج عزام الصباح :ترشيح مهدي لرئاسة
عمادي :ضرورة االلتزام باإلرشادات الصحية والقوانين السعودية
«إيفاد» تجديد لدعم الكويت للصندوق
●

سيد القصاص

قـ ــال وك ـي ــل وزارة األوق ـ ــاف
وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة رئـيــس
ب ـع ـثــة ال ـح ــج ال ـكــوي ـت ـيــة ،فــريــد
عمادي ،إن اللجنة العليا لبعثة
الـ ـح ــج ال ـك ــوي ـت ـي ــة ان ـت ـه ــت مــن
اختيار أعضاء اللجان والفرق
ال ـعــام ـلــة ،ووض ـع ــت الـلـمـســات
األخيرة في تقسيم آلية العمل
وال ـم ـهــام الـمـنــوطــة بـكــل لجان
بعثة الحج لعام .2022
وأضاف عمادي ،في تصريح
صحافي أمــس ،أن بعثة الحج
الكويتية التي كانت وستبقى
ً
ً
مثاال متميزا يشار إليه بالبنان
بـ ـي ــن م ـث ـي ــات ـه ــا م ـ ــن ب ـع ـث ــات
الـ ـح ــج ف ــي ال ـ ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة

والـعــربـيــة واإلســام ـيــة ،مردفا
أن هــذا النجاح مــا كــان ليبقى
لـ ـ ــوال تـ ـض ــاف ــر ج ـ ـهـ ــود جـمـيــع
أعـ ـض ــاء ال ـب ـع ـثــة م ــن مـخـتـلــف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات ،ومـ ـنـ ـه ــا األوقـ ـ ـ ــاف
والـصـحــة واإلع ــام والداخلية
والخارجية ،إضافة إلى اإلدارة
العامة لإلطفاء وهيئة الشباب
والـ ــريـ ــاضـ ــة وال ـ ـهـ ــال األح ـم ــر
الكويتي.
ّ
وبين أن جميع أعضاء بعثة
الـ ـح ــج ال ـك ــوي ـت ـي ــة هـ ــم س ـف ــراء
الكويت أمام العالم اإلسالمي،
فلنكن خير سفراء لبلدنا ،الفتا
إلى أن الكويت تستحق أن نقدم
لها الكثير من جهدنا ووقتنا،
ً
خـصــوصــا أنـنــا سنتعامل مع
ج ـم ـيــع ال ـح ـج ــاج م ــن مختلف

فريد عمادي

ال ـ ـ ـ ـ ــدول ومـ ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات فــي
الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
قــائــا :ال بـ ّـد أن نظهر أم ــام كل

أولـئــك بـصــورة مشرقة تعكس
الصورة الحقيقية للكويت.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
اإللـتــزام بــاالرشــادات الصحية
والـتـعـلـيـمــات الـطـبـيــة والـنـظــم
والقوانين الصادرة من الجهات
المختصة فــي المملكة ،حتى
ت ـكــون بـعـثــة ال ـحــج فــي طليعة
الجهات التي تقف إلــى جانب
ال ـم ـم ـل ـك ــة فـ ــي إن ـ ـجـ ــاح مــوســم
الحج.
وأكــد عمادي أن بعثة الحج
الكويتية ستعمل على متابعة
وإنجاز كل ما من شأنه توفير
األج ـ ـ ــواء االي ـم ــان ـي ــة الـمــائـمــة
لجميع حجاج الكويت؛ سواء
قبل السفر أو أثناء الوجود في
األراضي المقدسة.

قال سفير الكويت لدى إيطاليا ،الشيخ عزام الصباح ،أمس،
إن تسمية الكويت للدكتور خالد مهدي مرشحا لتولي رئاسة
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) هو تجديد لدعمها
القوي لمهمة الصندوق التنموية.
وأضاف السفير ،في تصريح لـ «كونا» ،أن ترشيح الحكومة
الكويتية د .مهدي لقيادة هذه المؤسسة األممية في مرحلة
دقيقة من األزمات التي تهدد األمن الغذائي لمئات الماليين
حول العالم ينطلق من رغبة الكويت في االستفادة من خبراته
المتميزة على رأس األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية منذ .2016
وأوض ـ ــح أن لـلـكــويــت دورا ري ــادي ــا ف ــي ال ـع ـمــل اإلن ـســانــي
والتنمية اال قـتـصــاد يــة والبشرية المستدامة وإدارة العمل
الدولي واالقليمي المتعدد األطــراف ،السيما داخل صندوق
(إيـ ـف ــاد) م ـنــذ تــأس ـي ـســه ،م ـمــا ي ــؤه ــل مــرشـحـهــا ل ـتــولــي هــذه
المسؤولية الدولية وتحقيق التنمية الزراعية ومكافحة الفقر
الريفي حول العالم.

الجامعة و«الحرس الوطني» بحثا التعاون التدريبي «حماية البيئة» اختتمت الدورة الدولية
لـ «قاعدة معلومات التنوع الحيوي»
ً ّ
بهزاد :تخريج  84متدربا مثلوا جهات وجامعات كويتية وعربية
●

جانب من االجتماع
اجتمع مساعد نائب مدير جامعة
الكويت للخدمات األكاديمية المساندة
لخدمة المجتمع والمكتبات د .محمد
ال ـظ ـف ـيــري م ــع وف ــد ال ــرئ ــاس ــة الـعــامــة
ل ـل ـح ــرس ال ــوط ـن ــي ب ــرئ ــاس ــة الـعـقـيــد
صالح مطيران ،لمناقشة االحتياجات

التدريبية وتعزيز التعاون التدريبي
بين الجامعة والحرس الوطني.
وقــال الظفيري ،إن «هــذا االجتماع
يعد خـطــوة ضــروريــة لتقوية روابــط
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـثـ ـن ــائ ــي بـ ـي ــن ال ـج ـه ـت ـيــن
وتــأصـيــل الـتــرابــط بينهما ،وتوطيد

ال ـع ــاق ــات م ــع م ــؤس ـس ــات الـمـجـتـمــع
المدني ومن ضمنها الرئاسة العامة
لـلـحــرس الــوطـنــي بـمــا يكفل االرت ـقــاء
بالمعرفة العلمية والثقافية والتقنية
ً
وتـطــويــرهــا بكل تطبيقاتها وصــوال
لألهداف المنشودة».

عادل سامي

اختتمت الجمعية الكويتية لحماية
البيئة ،فعاليات دورة التدريب الدولية
ال ـت ــي انـطـلـقــت اف ـتــراض ـيــا ت ـحــت شـعــار
«ق ــاع ــدة ال ـم ـع ـلــومــات ال ـب ـي ـئ ـيــة لـلـتـنــوع
ّ
بتخرج  84مشاركا من داخل
الحيوي»،
الكويت وخارجها.
وقالت عضوة مجلس اإلدارة مديرة
ال ـبــرامــج واألن ـش ـطــة بــالـجـمـعـيــة ،جـنــان
بهزاد ،إن دورة التدريب الدولية نظمها
مــركــز صـبــاح األح ـمــد لـلـتــدريــب البيئي
بالجمعية ،بالتعاون مــع منظمة بيرد
الي ــف انـتــرنــاشـيــونــال وجمعية الحياة

البرية في فلسطين الدولية عبر البوابة
اإللكترونية.
وأوض ـحــت أن الـخـبــراء الــدولـيـيــن من
«بيرد اليف» واالتحاد العالمي لحماية
الطيور والجمعية الفلسطينية ّ
قد موا
خ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــدورة وورشـ ـتـ ـه ــا الـتـطـبـيـقـيــة
حصصا لـلـتــدريــب عـلــى قــاعــدة بيانات
الطيور للمهتمين والمختصين بالطيور.
وذكــرت أن الجهات المشاركة شملت
مؤسسات وهيئات حكومية ذات عالقة
بــالـبـيـئــة والـ ـف ــرق الـتـطــوعـيــة وال ـمــراكــز
البحثية البيئية والمنظمات المدنية
ومـجــامـيــع األف ـ ــراد ،فـضــا عــن المعاهد
والجامعات الكويتية والعربية.

جنان بهزاد

سلة أخبار
«النوري» تفتتح مدرسة
لالجئين السوريين بتركيا

أعلنت جمعية الشيخ عبدالله
النوري الخيرية الكويتية ،أمس
األول ،افتتاح مدرسة «شباب
الخير» الثانوية املهنية لالجئني
السوريني بمدينة «شانلي
اورفا» جنوبي تركيا.
وقال مدير مكتب جمعية «عطاء»
التركية في املدينة أسامة
الشيدون ،في تصريح لـ»كونا»،
إن املدرسة التي تبلغ مساحتها
 3000متر مربع مكونة من 4
طوابق ،حيث تحتوي على 16
فصال دراسيا ،إضافة إلى قاعة
كبيرة تبلغ مساحتها 400
متر مربع .وأضاف الشيدون
أن املدرسة تم بناؤها بإشراف
جمعية الشيخ عبدالله النوري،
وتمويل فريق شباب الخير
التطوعي الكويتي ،وفق نموذج
مطابق ملواصفات مديرية
التربية التركية .حضر حفل
افتتاح املدرسة محافظ «شانلي
اورفا» صالح ايهان ،ومدير
التربية فوزي كورت ،واملدير
العام للجمعية وليد السيف.

«التراث» تدشن مخيم
جراحة العيون باليمن

دشنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،بالتنسيق مع االدارة
العامة للمخيمات ومكتب
الصحة العامة والسكان
بمحافظة «إب» اليمينة ،املخيم
الطبي املجاني لطب وجراحة
العيون الـ  51بالتعاون مع
جمعية الحكمة اليمانية
باملحافظة ومؤسسة البصر
العاملية .وأشارت الجمعية،
في بيان أمس ،الى تسجيل
 200عملية جراحية إزالة
املياه البيضاء ،حيث تم إجراء
املعاينة والفحوصات الالزمة
لهم ،فيما تم صرف أدوية
ونظارات للحاالت التي تعاني
أمراض العيون ولم يحتاجوا
إلى عمليات .وأوضح مدير
مكتب الصحة العامة والسكان
باملحافظة د .عبدالله السماوي،
في تصريح ،أن هذا املخيم
املجاني ُيعنى بأمراض العيون
ومنها إزالة املياه البيضاء
التي تعد مرضًا شائعًا في
الكثير من مناطق مديرية يريم،
مؤكدًا أن القائمني على املخيم
يستقبلون جميع الحاالت
للكشف واملعاينة وخالل األيام
القادمة ستتم إقامة العمليات
والتدخل الجراحي بمستشفى
مكة للعيون بمديرية جبلة.

«الرحمة» تطلق
مشروع األضاحي

أطلقت جمعية الرحمة العاملية
حملتها ألضاحي العام الهجري
 1443تحت شعار «أضحيتك
أجر وفرحة» ،ضمن حمالتها
الخيرية املوسمية.
وقال نائب املدير العام
لشؤون االتصاالت والتسويق
وتكنولوجيا املعلومات في
الجمعية ،د .عدنان الحداد ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن
أعداد املستفيدين من مشروع
األضاحي العام املاضي بلغت
 600ألف مستفيد.
وأوضح الحداد أن الدول
التي يستهدفها املشروع هي:
تنزانيا ،والصومال ،والسودان،
والنيجر ،وجيبوتي ،وغانا،
وإثيوبيا ،والهند ،وبنغالدش،
وتايلند ،ونيبال ،وكمبوديا،
وإندونيسيا ،وقرغيزيا،
والفلبني ،والصني ،ومسلمو
الروهينغا في بنغالدش،
باإلضافة إلى عدة دول عربية
هي :فلسطني ،واليمن ،والداخل
السوري ،والالجئون السوريون
في األردن ولبنان وموريتانيا
وتونس ،وكذلك بعض دول
أوروبا كالبوسنة ،وألبانيا،
وكوسوفا.
ودعا جموع املتبرعني إلى
املسارعة في تقديم لحوم
األضاحي ،ومد يد العون
واملساعدة في هذا املوسم املبارك
ملختلف الفئات املتضررة.

٤
محليات
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القائمة
أسفل
في
يزال
ال
وتصنيفها
تتقدم
لم
الكويت
جامعة
•
ً
•  AUMتتقدم في التصنيف وتحافظ على صدارتها محليا
أصدرت مؤسسة  )QS (Quacquarelli Symondsالعالمية،
تصنيفها الجامعي العالمي لسنة  ،2023الذي أعلن  8الجاري،
خ ــال ق ـمــة  ،EduData Summitف ــي ن ـيــويــورك بــالــواليــات
المتحدة.
ويشمل ّهذا التصنيف لسنة  ،2023ترتيب أفضل 1500
جامعة مصنفة مــن  100دول ــة حــول الـعــالــم .وفــي الئـحــة الـ
ً
 Top10المتضمنة ترتيب الجامعات العشر األولى عالميا،
حافظ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( )MITفي الواليات
ّ
المتحدة على مركز الصدارة ،كما هو ّ
مبين في الجدول التالي:

ترتيب الـ 10جامعات األولى
ً
عالميا بحسب تصنيف QS

ّ AUM
تقدمت بشكل
الفت في تصنيف
 QSمن مرتبة -801
 1000عام  2021إلى
مرتبة  800-751عام
ً
 2022وصوال إلى
مرتبة  750-701في
ترتيب سنة 2023

University
#
Massachusetts Institute of
1
)Technology (MIT
University of Cambridge 2
Stanford University
3
University of Oxford
4
Harvard University
5
California Institute of
=6
)Technology (Caltech
=Imperial College London 6
University College London
8
)(UCL
ETH Zurich - Swiss Federal
9
Institute of Technology
University of Chicago
10

Country
United States
United Kingdom
United States
United Kingdom
United States
United States
United Kingdom
United Kingdom
Switzerland
United States

ّ
 :AUMاألولى في الكويت وضمن أفضل
تقدم الفت لـ ً
 750جامعة عالميا

وفي الكويت ،حافظت جامعة الشرق األوسط األميركية
 AUMعـلــى ال ـم ــرك ــزاألول لـلـسـنــة الـثــانـيــة عـلــى ال ـتــوالــي،

وتقدمت بشكل الفت عن باقي الجامعات إلى المرتبة 701
ً
ضمن الـ 750األولى عالميا.
وقــد لــوحــظ االسـتـمــرار فــي النهج الـتــراجـعــي لجامعة
الكويت ،إذ لــم تحرز أي تـقــدم ،وظلت تــراوح مكانها في
ذيل القائمة (في المرتبة  ،)1001-1200بما يتناقض مع
ما سبق أن أعلنته الجامعة ،بشأن قيامها باتخاذ تدابير
لتحسين التصنيف.

 AUMتقدم يتبعه آخر وتصاعد مطرد وجامعة الكويت
تراوح مكانها في ذيل القائمة
وبحسب الرسم البياني للجامعة ،وكما هو متوفر على
ّ
الموقع الرسمي لـ ،)QS (Topuniversities.comيالحظ أن
 AUMقد ّ
تقدمت بشكل الفت من مرتبة  801-1000في سنة
ً
 ،2021إلــى مرتبة  751-800فــي سنة  ،2022وص ــوال إلى
مرتبة  701-750في ترتيب سنة .2023

أفضل جامعات العالم العربي حسب QS World
University Rankings 2023
 80جامعة عربية من بينها  35خليجية ،أدرجها ترتيب
 ،QS 2023وذلك من  15دولة عربية شملت :السعودية (16
جامعة فــي طليعتها جامعة الملك عبد ا لـعــز يــز) ،مصر
( 14جامعة في طليعتها الجامعة األميركية في القاهرة)،
اإلمــارات (11جامعة في طليعتها جامعة خليفة) ،لبنان
( 8جامعات في طليعتها الجامعة األميركية في بيروت)،
األردن ( 8جامعات في طليعتها جامعة األردن) ،العراق (5
جامعات في طليعتها جامعة بغداد) ،الكويت ( 3جامعات
في طليعتها جامعة الشرق األوســط األميركية ،)AUM-
تونس ( 3جامعات في طليعتها جامعة سوسة) ،فلسطين
( 3جامعات في طليعتها جامعة القدس وجامعة النجاح
الوطنية) ،البحرين ( 3جامعات في طليعتها جامعة العلوم
التطبيقية) ،الـســودان (جامعتان فــي طليعتهما جامعة
الخرطوم) ،وجامعة واحدة في كل من :قطر (جامعة قطر)،
سلطنة عمان (جامعة السلطان قابوس) ،سورية (جامعة
دمشق) ،والمغرب (جامعة محمد الخامس بالرباط).
ويظهر الـجــدول التالي ترتيب ال ـ 10جــامـعــات األولــى
ً
عربيا بحسب تصنيف :QS 2023

عربيا
ترتيب الـ 10جامعات األولى
ً
بحسب تصنيف QS
Country

1
2
3
4
5
6
7

University
King Abdulaziz University
Saudi Arabia
)(KAU
Fahd University of
Saudi Arabia King
Petroleum & Minerals
UAE
Khalifa University
Qatar
Qatar University
Saudi Arabia
King Saud University
of Beirut
Lebanon American University
)(AUB
UAE
United Arab Emirates University

American University of Sharjah 8

UAE

Sultan Qaboos University
9
The American University in Cairo 10

Oman
Egypt

 QS Rankingهو التصنيف
ً
األكثر تأثيرا في العالم
يـ ـص ــدر ت ـص ـن ـيــف QS
ً
العالمي للجامعات سنويا،
ً
وي ـع ـت ـب ــر األك ـ ـثـ ــر ت ــأثـ ـي ــرا
وأهـ ـمـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،إذ
يهتم معظم الطلبة وأولياء
األمور حول العالم بترتيب
الجامعات ،ويبحثون عن
أفضلها وفق التصنيفات
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ،آخـ ـ ــذيـ ـ ــن فــي
ّ
اال ع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــار أن ت ــر تـ ـي ــب
ً
ً
الجامعة ،يؤدي دورا مهما
ّ
المهنية
في توفير الفرص

المميزة عقب التخرج.
وي ـع ـت ـمــد ت ـص ـن ـيــف QS
الـعــالـمــي لـلـجــامـعــات على
م ــؤش ــرات ع ــدي ــدة ،السيما
ال ـ ـس ـ ـم ـ ـعـ ــة األك ـ ــادي ـ ـم ـ ـي ـ ــة،
وسمعة الجامعة في سوق
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وع ـ ـ ـ ــدد األب ـ ـحـ ــاث
العلمية المنشورة ألعضاء
الهيئة األكــاديـمـيــة ومعدل
النشر والتأثير ،باإلضافة
إل ــى نـسـبــة أع ـض ــاء الهيئة
األكاديمية إلى عدد الطالب.

 AUMبين أفضل  750جامعة في العالم
٠
٢٠٠
٤٠٠
2023#701-750

٦٠٠
2021#801-1000
٨٠٠

2022#751-800

١٠٠٠
2022

2023

2021

رسم بياني ّ
لتقدم تصنيف جامعة الشرق األوسط األمريكية ()AUM

تصنيف جامعة الكويت  ...2023مكانك راوح
تراجع في «البحث العلمي» و«الطلبة األجانب» ...وتقدم بـ «السمعة األكاديمية والوظيفية»
•

فيصل متعب

اسـتـقــر تـصـنـيــف جــامـعــة ال ـكــويــت لـعــام
 ،2023بـحـســب مــوقــع  ،QSال ـخ ــاص بعمل
إحصائيات لمستوى الجامعات العالمية،
عند المرتبة « »1001-1200عالميا للعام
الثاني على التوالي.
وأوضحت مصادر مطلعة في الجامعة ،لـ
«الجريدة» ،أنه «على الرغم من اتخاذ جامعة
ً
الكويت عددا من التدابير ،منها تشكيل لجنة
للنظر في تحسين التصنيف فإن نتائجها
لـ ــم ت ـن ـع ـكــس ح ـت ــى اآلن ع ـل ــى ال ـت ـص ـن ـيــف
العالمي» ،مضيفة أنه من المتوقع أن تؤتي
تدابير الجامعة نتائجها على التصنيف
خالل العامين المقبلين.

وكـشـفــت الـمـصــادر أن الـجــامـعــة شهدت
ً
ً
تــراجـعــا قـلـيــا فــي مـعـيــار الـبـحــث العلمي،
الذي يأتي ضمن معايير عدد مرات الرجوع
لألبحاث ،كما تراجعت الجامعة في معيار
نسبة الطلبة األجانب الدارسين في مختلف
كلياتها مقارنة بعدد الطلبة الكويتيين.

وع ـ ـ ــن ال ـس ـم ـع ــة ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة ،أوضـ ـح ــت
ً
ً
المصادر أن هناك تقدما ملحوظا في معيار
ً
السمعة الوظيفية ،التي كانت سابقا ،6.9
وأصـبـحــت  ،7.7كـمــا تـقــدمــت الـجــامـعــة في
نسبة عــدد األســاتــذة للطلبة ،والـتــي كانت
 ،5.1وأصبحت .5.7

األساتذة األجانب

الشبكة البحثية

ً
في المقابل ،شهدت الجامعة تقدما في
التصنيف بمعيار نسبة األساتذة األجانب،
بحيث كــانــت فــي الـســابــق  ،19.3وارتـفـعــت
حاليا الى  ،25.8كما أنها تقدمت في معيار
ً
السمعة األكاديمية ،التي كانت سابقا 11.8
وأصبحت اآلن .13.3

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم اعتماد
معيارين للتقييم خالل العام المقبل ،األول:
الشبكة البحثية الدولية ،وهو تقييم مدى
تعاون جامعة الكويت مع جامعات أخرى
في مجال البحث العلمي ،والثاني يتعلق
بنتائج التوظيف ،بحيث لم يدخل المعياران

•

محمد الشرهان

أك ـ ــد وك ـ ـيـ ــل وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرور
والعمليات ،اللواء جمال الصايغ،
مواصلة قطاع المرور والعمليات
الـحـمــات األمـنـيــة الـمــروريــة التي
تهدف فــي المقام األول إلــى الحد
مــن ارتـكــاب المخالفات المرورية
الجسيمة وضـبــط المستهترين،
ومــن يساعدهم على ارتـكــاب تلك
الـمـخــالـفــات م ــن ً ك ــراج ــات وورش
م ـخ ــال ـف ــة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن تطبيق
الـ ـق ــان ــون ع ـل ــى ال ـم ـخــال ـف ـيــن يـتــم
بـمـسـطــرة واحـ ـ ــدة ،وال فـ ــرق بين
ارت ـ ـكـ ــاب ال ـم ـخــال ـفــة ب ـيــن مــواطــن
ومقيم.
وق ـ ــال ال ـص ــاي ــغ ل ـ ـ «الـ ـج ــرًي ــدة»،
ميدانيا على
على هامش إشرافه
ّ
 3حـمــات أمنية مــروريــة نفذتها

الصايغ مع قادة أمنيين خالل الحملة
ً
قطاع التخطيط والبحوث ،فضال
ع ــن حـجــز  14مــركـبــة وض ـبــط 10
مخالفين لقانون اإلقامة والعمل.
وذكر بوحسن أن الحملة األولى
أسفرت في الموقع األول عن تحرير
 800مـخــالـفــة م ــن ض ـبــاط وأفـ ــراد

إيقاف عمل مركز
خدمة الشامية
 4أشهر
أ ع ـل ـن ــت اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
لـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة ،وقـ ــف
اس ـت ـق ـبــال م ـعــامــات خــدمــة
الـمــواطــن فــي ف ــرع الشامية
ً
اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن أم ـ ــس ول ـم ــدة
أرب ـع ــة أش ـه ــر ،م ـش ـيــرة إلــى
ً
ت ـخ ـص ـي ــص ال ـ ـفـ ــرع مـ ــركـ ــزا
ل ـخ ــدم ــة الـ ـه ــوي ــة الــوط ـن ـيــة
وتجديد جوازات السفر.
وأ هـ ـ ــا بـ ـ ــت اإلدارة ،فــي
ب ـي ــان ،أمـ ــس ،بــالـمــواطـنـيــن
ال ـ ـ ـتـ ـ ــاب ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــن ل ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة
العاصمة الراغبين في إنجاز
معامالتهم مــراجـعــة مراكز
خدمة اليرموك والضاحية
والروضة.

إدارات الفحص الفني وضبط 14
مركبة مطلوبة لجهات قضائية،
وصادرة بحقها أوامر حجز وضبط
وإح ـ ـضـ ــار ،ف ـي ـمــا س ـ ّـج ــل مفتشو
وزارة ال ـت ـجــارة مـحـضــر مخالفة
لسكن عمال.

0

في آلية التقييم للجامعة هذا العام.
ي ـع ـت ـم ــد ت ـص ـن ـي ــف « »QSف ـ ــي ت ـق ـي ـي ـمــه
ل ـل ـجــام ـعــات ع ـلــى  6م ـقــاي ـيــس ،تـتـمـثــل في
السمعة األكاديمية ،وسمعة صاحب العمل،
ونـسـبــة أع ـضــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس /ال ـطــاب،
واقتباسات كل كلية ،ونسبة أعضاء هيئة
التدريس الدولية ،وعدد الطالب الدوليين.
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الصايغ :تطبيق القانون بمسطرة واحدة على المخالفين
قطاعات الشؤون الفنية والتعليم
والتخطيط والبحوث في مناطق
الصليبية الصناعية والعارضية
الحرفية والفحيحيل ّالصناعية،
والحملة األمنية التي نفذها قطاع
ال ـش ــؤون الـفـنـيــة ب ـ ــاإلدارة العامة
للمرور ،بالتعاون والتنسيق مع
اللجنة الخماسية ،إنه من المالحظ
أن ه ـ ــذه الـ ـحـ ـم ــات ب ـ ـ ــدأت تــؤتــي
ث ـم ــاره ــا ،وخ ــاص ــة ف ــي الـمـنــاطــق
المنظمة ،حيث
الصناعية
والحرفية ً
ً
الحظنا انخفاضا كبيرا في أعداد
المخالفات المرتكبة.
م ــن جــان ـبــه ،قـ ــال ض ــاب ــط قسم
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ب ـ
«المرور» ،الرائد عبدالله بوحسن،
إن تلك الحملة أسفرت عن تحرير
 1704مخالفات متنوعة ،منها 640
حررها قطاع التعليم ،و 800حررها
قطاع الشؤون الفنية ،و 264حررها

المرتبة
القائمةفيبالمرتبة
ذيلالقائمة
مكانهافيفيذيل
تراوحمكانها
الكويتتراوح
جامعةالكويت
جامعة
1001-1200

وأشــار بوحسن إلى أن الحملة
األم ـن ـي ــة ف ــي مـنـطـقــة الفحيحيل
ال ـص ـنــاع ـيــة ،ال ـت ــي ن ـفــذهــا قـطــاع
الـتـعـلـيــم وال ـب ـح ــوث ،أس ـف ــرت عن
ت ـح ــري ــر  640م ـخــال ـفــة مـتـنــوعــة،
وضـبــط وافــديــن اثنين مخالفين
لقانون اإلقامة ،إضافة الى  3أحداث
يقودون مركبات من دون الحصول
على رخصة سوق.
وف ـ ــي ال ـح ـم ـل ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ،ال ـتــي
اس ـت ـه ــدف ــت م ـن ـط ـقــة ال ـع ــارض ـي ــة
الحرفية ،ونفذها قطاع التخطيط
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوث ،إدارة ال ـت ـن ـس ـي ــق
والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة ،وال ـ ـتـ ــي اس ـت ـهــدفــت
مركبات األجرة الجوالة ودراجات
تــوص ـيــل ال ـط ـل ـب ــات ،أسـ ـف ــرت عن
تحرير  264مخالفة متنوعة ،أبرزها
استخدام دراجات توصيل الطلبات
جسور المشاة.

ً
«األمن العام» :ضبط  91مخالفا
في بنيد القار والشويخ الصناعية

نفذت مديرية أمــن محافظة العاصمة ،أمــس ،حملة أمنية في
منطقتي بنيد القار والشويخ الصناعيةً ،
بناء على تعليمات النائب
األول لرئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الداخلية الفريق أول متقاعد
الشيخ أحمد النواف ،بضبط المخالفين والخارجين عن القانون
ومخالفي قانون اإلقامة ،وبمتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق
أنور البرجس ،وتحت إشراف الوكيل المساعد لقطاع األمن العام
اللواء فراج الزعبي.
وأغ ـل ــق رجـ ــال األمـ ــن ال ـع ــام بـمــديــريــة أم ــن مـحــافـظــة الـعــاصـمــة
المشاركون في الحملة المنطقتين في إطار خطة استهدفت التمركز
على مداخلهما ومخارجهما لمنع المطلوبين والخارجين على
القانون من الهروب ثم انتشر رجال دوريات األمن في شوارع وطرق
المنطقتين لمالحقة المطلوبين والمخالفين للقانون.
ً
وأسفرت الحملة عن ضبط ( )91شخصا منهم ( )2اشتباه بمواد
م ـخــدرة وأدوات تـعــاط واشـتـبــاه بـحــالــة غـيــر طبيعية ،ومطلوب
للتنفيذ الجنائي ،و( )13القاء قبض (تغيب) ،و( )19انتهاء إقامة،
ً
و( )40مخالفا لقانون اإلقامة ،و( )1انتهاء تأشيرة دخــول ،و()15
بدون إثبات ،وتمت احالتهم الى جهة االختصاص.
وأكدت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني استمرار الحمالت
األمنية والمرورية على جميع انحاء البالد ،لضبط الخارجين على
القانون والمخالفين لقوانين اإلقامة والعمل.

إصابة رجال إطفاء َ
ووافدين
في حريق مخزن بالعارضية

رجال إطفاء ينفذان عملية تهوية للموقع

•

محمد الشرهان

أصيب وافدان آسيويان ورجل إطفاء بحاالت
اختناق وإجـهــاد ح ــراري ،مــن جــراء حريق كبير
ان ــدل ــع ف ــي مـ ـخ ــزن لـ ـلـ ـم ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة بـمـنـطـقــة
العارضية الصناعية ،صباح أمس ،وأسفر الحادث
عن خسائر مادية لحقت بالمخزن.
وفي التفاصيل ،قال مدير إدارة العالقات العامة
العام ،العقيد محمد الغريب،
واإلعالم بقوة اإلطفاء ّ
إن غرفة عمليات القوة تلقت بالغا باندالع حريق
في مخزن بمنطقة العارضية الصناعية ،وفور
تلقي البالغ تم تحريك مراكز إطفاء العارضية
الحرفي وجليب الشيوخ واإلسـنــاد والـبــدع الى
موقع البالغ.

وأضاف أنه ّ
تبين لرجال اإلطفاء اندالع الحريق
في ثالجات تستخدم لتخزين المواد الغذائية ممتدة
على مساحة  1000متر مــربــع ،فـبــاشــروا مكافحة
الحريق ،وتمكنوا من السيطرة عليه.
وذكر الغريب أن ضباط إدارة التحقيق في حوادث
الحريق وضباط قطاع الوقاية انتقلوا الــى موقع
البالغ للمعاينة والتحقيق والكشف على الموقع،
ورفع التقارير الفنية المتضمنة مسببات الحادث.
مــن جــانـبــه ،قــال مــراقــب إدارة ال ـطــوارئ الطبية،
فني الطوارئ الطبية فهد العنزي ،إن فنيي الطوارئ
لوافدين
إصابات في الحادث،
الطبية تعاملوا مع 3
ّ
ً
آسيويين ورجل إطفاء ،الفتا إلى أن اإلصابات تمثلت
في حاالت االختناق واإلجهاد الحراري ،وتم عالجهم
في موقع الحادث.

مراجعة عقود تراخيص الشركات المهنية
ات ـف ـقــت جـمـعـيــة ال ـم ـه ـنــدس ـيــن ووزارة ال ـت ـجــارة
والصناعة على تعزيز التعاون في مختلف المجاالت
ذات العالقة بالمهنة الهندسية ،وتوسيع األنشطة في
تراخيص الشركات المهنية الهندسية ،وتفعيل نظام
النافذة الواحدة بالجمعية.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ل ـقــاء رئ ـيــس الجمعية م .فيصل
العتل مع مدير إدارة النافذة الواحدة نضال خريبط،
ورئيسة قسم الشركات لولوة البطي من وزارة التجارة
والصناعة ،بحضور نائب رئيس الجمعية م .محمد
السبيعي ،وعضو مجلس اإلدارة علي محسني وعضو
الجمعية م .حمود الزعبي.
وذكر العتل ،في تصريح صحافي أمس ،أن اللقاء
بحث في األنشطة للشركات المهنية ،حيث اتفق على

أن تقوم الجمعية بتقديم مقترحاتها لتوسيع هذه
األنشطة ومراجعة عقود التأسيس وتقديم الوصف
المهني ً للتراخيص المهنية للشركات الهندسية،
موضحا أن الجمعية ستفعل نظام النافذة الواحدة
لخدمة المهندسين والمهندسات للحصول على أية
خدمات يطلبونها من الجمعية.
وأكد العتل أن الجمعية حريصة على اتمام الربط
الجهات الحكومية ومنها وزارة
االلكتروني مع كل
ً
التجارة والصناعة ،مؤكدا «أننا سنستكمل مع الجميع
هــذه الخدمة في القريب العاجل» ،متوجها بالشكر
لممثلي وزارة التجارة والصناعة على تعاونهم وفتح
آفاق للعمل المشترك مع الجمعية ،مما يتيح مجاالت
أوسع لعمل المهندسين الكويتيين في القطاع الخاص.

ةديرجلا

•
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عبدالصمد :تمكين «المحاسبة» من دوره الرقابي
شرط الموافقة على ميزانيات الحكومة
استمعت لجنة الميزانيات ألبرز
االختالالت المستمرة في
الصندوق الوطني للمشروعات
الصغيرة ،المتمثلة في استمرار
ظاهرة االستقاالت في
المناصب ًالقيادية ،مما أوجد
ً
فراغا كبيرا فيها.

فراغ كبير في
المناصب القيادية
بـ«المشروعات
الصغيرة» بسبب
االستقاالت

نــاق ـشــت ل ـج ـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات
وال ـح ـســاب الـخـتــامــي مـيــزانـيــة
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ــرع ــاي ــة
وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وحسابه الختامي،
إض ــاف ــة إل ـ ــى م ـي ــزان ـي ــة الـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة لـ ــات ـ ـصـ ــاالت وت ـق ـن ـيــة
المعلومات وحسابها الختامي،
ومــاحـظــات األج ـهــزة الرقابية
بشأنهما.
وقــال رئيس اللجنة ،النائب
ع ـ ـ ــدن ـ ـ ــان الـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــد ،ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي ،إن اللجنة استمعت
إلفـ ـ ــادة ال ـم ـك ـتــب ال ـف ـنــي للجنة
وم ـم ـث ـل ــي دي ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة
حــول المستجدات الـتــي طــرأت
بعد اجتماع اللجنة األخير مع
مـمـثـلــي ال ـص ـن ــدوق ب ـت ــاري ــخ 6
ً
أبريل  ،2022مضيفا انــه تبين
للجنة أن ما تم تسويته بشكل
ت ـ ـ ــام م ـ ــن مـ ــاح ـ ـظـ ــات م ـ ــن ق ـبــل
الصندوق قد بلغت نسبته 29
بالمئة ،مع بقاء  54بالمئة من
ال ـمــاح ـظــات م ــن دون تـســويــة،
رغـ ـ ــم ال ـم ـه ـل ــة ال ـم ـم ـن ــوح ــة مــن
ق ـبــل ال ـل ـج ـنــة والـ ـت ــي ت ـج ــاوزت
الشهرين.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد أن
ال ـل ـج ـن ــة أك ـ ـ ــدت ضـ ـ ـ ــرورة ق ـيــام
الـ ـصـ ـن ــدوق بـ ـ ــإجـ ـ ــراءات جـ ــادة
لـلـعـمــل عـلــى تـســويــة م ــا سجل
م ـ ــن مـ ــاح ـ ـظـ ــات ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ــى
عـ ــدم ت ـن ــاس ــب م ــا ت ــم تـســويـتــه
مــن مــاحـظــات مــع م ــدة المهلة
الممنوحة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
اس ـت ـف ـس ــرت عـ ــن م ـ ــدى ت ـع ــاون
الصندوق مع ديوان المحاسبة
ب ـ ـ ـتـ ـ ــزويـ ـ ــده بـ ـ ـم ـ ــا يـ ـطـ ـلـ ـب ــه م ــن
ً
مستندات ،الفتا إلى أن ممثلي
ال ـ ــدي ـ ــوان أكـ ـ ـ ــدوا ت ـح ـ ّـس ــن آل ـيــة
ال ـت ـعــامــل م ــن خـ ــال تــزويــدهــم
بعد اجتماع اللجنة األول بجزء
من طلباتهم ،على أن يستكمل
تزويدهم ببقية الطلبات خالل
الفترة المقبلة.
ول ـفــت إل ــى أن الـلـجـنــة أكــدت
ض ـ ـ ــرورة ت ـم ـك ـيــن ال ـ ــدي ـ ــوان مــن
القيام بدوره الرقابي ،وتزويده
بما يطلبه من مستندات إحكاما

المضف يستفسر من الشريعان
عن «أسواق المال»
سأل النائب مهلهل المضف
وزير التجارة والصناعة فهد
الـشــريـعــان عــن ع ــدد الـحــاالت
الـتــي خالفت ق ــرارات مجلس
مفوضي هيئة أســواق المال،
ورأي ا لـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــا ع ـ ــات ا ل ـف ـن ـي ــة
المختصة في الهيئة ،وأسباب
عدم األخــذ بالرأي الفني لكل
حالة.
وقــال المضف ،فــي سؤاله،
«ل ـم ــا كـ ــان الـ ـق ــان ــون ق ــد نــص
ع ـلــى إش ـ ــراف وزيـ ــر ال ـت ـجــارة
والصناعة على هيئة أسواق
المال فــإن دور الوزير يتمثل
ف ــي ال ـت ــأك ــد م ــن مـ ــدى ال ـت ــزام
مـ ـجـ ـل ــس م ـ ـفـ ــوضـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة
بــالـعــدالــة وتـطـبـيــق نصوص
الـقــانــون ،إلــى جــانــب التحلي
ب ــال ـح ـي ــاديــة وال ـش ـف ــاف ـي ــة فــي
جميع التعامالت مع األطراف
المختلفة».
واستفسر عن أسباب عدم
األخذ بالرأي الفني لكل حالة
عـلــى ح ــدة ،مــع إرف ــاق صــورة
ض ــوئـ ـي ــة م ـ ــن ق ـ ـ ـ ــرار م ـج ـلــس

مهلهل المضف

المفوضين ،وصــورة ضوئية
من الرأي الفني الذي لم يؤخذ
به ،متسائال« :ما عدد القرارات
ال ـت ــي ل ــم تـنـفــذ أو ل ــم تعتمد
لـمـجـلــس ال ـتــأديــب عـلــى عــدد
من المخالفين والمتالعبين،
مع بيان أسباب عدم التنفيذ
أو االعتماد ،واإلجراءات التي
ات ـخــذت ـهــا ال ـه ـي ـئــة ل ـكــل حــالــة
على حدة».
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برلمانيات

نافذة نيابية
ً
توصلونا
العازمي محذرا من عودة الخالد :ال ً
لدواوين االثنين ...سقفها سيكون عاليا
الشاهين :الحكومة لم تؤكد حضورها ًجلسة المتقاعدين
وتساوم لتمرير  500مليون دينار سنويا لـ «التأمينات»

جانب من اجتماع لجنة الميزانيات
للعمل الــرقــابــي ،وأن ذلــك األمــر
ً
يـعــد أم ــرا أســاسـيــا فــي تحديد
موقفها بالموافقة على ميزانية
الجهات وحساباتها الختامية
من عدمه.
وأضاف أن اللجنة استمعت
إلـ ــى إفـ ـ ــادة مـمـثـلــي ال ـص ـنــدوق
عن أبــرز االختالالت المستمرة
ف ــي ال ـص ـنــدوق والـمـتـمـثـلــة في
اس ـت ـم ــرار ظ ــاه ــرة االس ـت ـقــاالت
ً
بالمناصب القيادية ،الفتا إلى
أن مرسوم تعيين مجلس إدارة
الصندوق ونــواب المدير العام
قد انتهى الشهر الماضي ،مما
أوجد فراغا كبيرا في المناصب
القيادية.
وأفاد عبدالصمد بأن اللجنة
نــاقـشــت اسـتـمــرار ع ــدم اعتماد
الـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـم ــدق ـق ــة
للميزانية الرأسمالية للسنوات
المالية الثالث السابقة (/2018
/2020 ،2020 /2019 ،2019
.)2021
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ــى أن م ـم ـث ـلّــي
ال ـص ـنــدوق أوض ـح ــوا أن تــأخــر
إقـ ــرار ه ــذه ال ـم ـيــزان ـيــات يــرجــع
إل ــى تــأخــر مـجـلــس اإلدارة في
اعتمادها ،الفتا إلى أن الميزانية

ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
 2019 /20218تم إقرارها من قبل
مجلس اإلدارة ،وهي في انتظار
اعتماد الوزير.
ّ
وبين أن اللجنة أكدت ضرورة
ممارسة مجلس اإلدارة أدواره
ً
ال ـم ـنــوطــة ب ــه ،وف ـق ــا ل ـمــا ينص
عليه القانون ،وعدم عرقلة عمل
الـجـهــات الرقابية فــي التدقيق
على الميزانية الرأسمالية.
وقـ ـ ـ ــال إن ال ـل ـج ـن ــة نــاق ـشــت
أيضا ما يخص الهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية المعلومات،
مضيفا أنها استمعت إلى إفادة
المكتب الفني وممثلي د يــوان
الـمـحــاسـبــة ح ــول المستجدات
التي طرأت بعد اجتماع اللجنة
األخير مع ممثلي الهيئة في 4
أبريل .2022
وذكــر عبدالصمد أنــه «تبين
لـلـجـنــة أن م ــا ت ــم م ــن إج ـ ــراءات
خـ ــال ال ـم ـه ـلــة ال ـم ـم ـنــوحــة مــن
اللجنة والتي تجاوزت الشهرين
لـ ـتـ ـس ــوي ــة مـ ـ ــا سـ ـجـ ـل ــه ديـ ـ ـ ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة م ــن مــاح ـظــات قد
بلغ  2بالمئة فقط من إجمالي
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـم ـس ـج ـل ــة عـلــى
الـهـيـئــة ،األم ــر ال ــذي يشير إلــى

عـ ــدم اتـ ـخ ــاذ ال ـه ـي ـئــة إجـ ـ ــراءات
جــادة لتسوية ما سجل عليها
من مالحظات
وأوضـ ـ ــح أن مـمـثـلــي ديـ ــوان
المحاسبة أشاروا إلى استمرار
عـ ـ ـ ــدم ت ـم ـك ـي ـن ـه ــم مـ ـ ــن الـ ـقـ ـي ــام
بــدورهــم الــرقــابــي الـمـنــوط لهم
قانونا ،من خالل عدم تزويدهم
ب ــال ـم ـس ـت ـن ــدات الـ ـت ــي ي ـقــومــون
بطلبها من الهيئة.
وب ـ ّـي ــن أن مـمـثـلــي ال ــدي ــوان
أشـ ــاروا إل ــى أن مــاحـظــة «عــدم
تمكين الهيئة ديوان المحاسبة
من ممارسة دوره» مستمرة في
تقريرهم ألكثر من سنة مالية.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت
الهيئة باتخاذ إج ــراء ات جادة
لـ ـتـ ـس ــوي ــة مـ ـ ــا سـ ـجـ ـل ــه ديـ ـ ـ ــوان
المحاسبة مــن مالحظات ،كما
أكدت ضرورة تمكين الديوان من
القيام بدوره الرقابي ،وتزويده
بما يطلبه من مستندات إحكاما
للعمل الــرقــابــي ،وأن ذلــك األمــر
يع أساسيا في تحديد موقفها
بالموافقة على ميزانية الجهات
وحساباتها الختامية من عدمه.

لــم يتبق ســوى أربـعــة أيــام
ع ـلــى م ــوع ــد ج ـل ـســة مـنــاقـشــة
ق ـ ــان ـ ــون الـ ـمـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن ال ـت ــي
يترقبها ا لـجـمـيــع ،و ل ــم تعلن
الـحـكــومــة حـتــى اآلن موقفها
فيما يتعلق بـحـضــور هــا من
عدمه.
يــأتــي ذل ــك ف ــي وق ــت رفــض
فـيــه الـنــائــب ح ـمــدان الـعــازمــي
ع ــودة رئـيــس مجلس ال ــوزراء
سـمــو الـشـيــخ ص ـبــاح الـخــالــد
رئـيـســا لـلـحـكــومــة مــن جــديــد،
بـيـنـمــا ش ـكــك ال ـن ــائ ــب أســامــة
الشاهين في حضور الحكومة حمدان العازمي
جلسة المتقاعدين.
وقــال النائب الـعــازمــي ،في مــؤكــدا «وج ــود غضب نيابي
تـ ـص ــريـ ـح ــات صـ ـح ــافـ ـي ــة ،إن وشـ ـعـ ـب ــي ،وال اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار إال
«عـ ـ ــودة ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد على برحيل الرئيسين».
رأس الحكومة القادمة تعني
وكشف العازمي أن تعديل
استجوابه ،وعدم التعاون معه ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة سيكون
منذ الجلسة األولى» ،متسائال بـقــرار مــن المجلس ،ولــن يقر
بـ ـ ـق ـ ــول ـ ــه« :لـ ـ ـي ـ ــش ت ــوصـ ـل ــون ــا بأول جلسة.
ل ـمــرح ـلــة دواويـ ـ ـ ــن االث ـن ـي ــن»،
من جهته ،كشف الشاهين
م ــؤك ــدا أن «س ـق ـف ـهــا سـيـكــون ال ـن ـق ــاب ع ــن م ـش ـهــد الـجـلـســة
عاليا».
القادمة «أقولها بكل صراحة
ِ
وك ـ ـشـ ــف الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ق ــائ ــا ووض ـ ــوح ان الـحـكــومــة حتى
«أتمنى حل المجلس قريبا» ،االن لـ ـ ــم تـ ـ ــؤكـ ـ ــد حـ ـض ــوره ــا
م ـع ـت ـبــرا أن ال ــوض ــع ال ـحــالــي لجلسة المتقاعدين».
تعليق غير مباشر.
وقــال «لألسف ان الحكومة
وأك ـ ـ ــد أن ال ـح ـك ــوم ــة تــريــد ت ـع ـت ـبــر ق ـض ـيــة ال ـم ـت ـقــاعــديــن
إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب ب ـق ـض ـي ــة ق ـ ـض ـ ـيـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاوم ـ ــة ،ول ـ ــن
الـمـتـقــاعــديــن ،وه ــي تستطيع نسمح لها القيام بذلك ،فهي
صرف ًالمكرمة من دون جلسة ،ق ـض ـيــة مـسـتـحـقــة ألش ـخــاص
مـحــذرا بقوله «راح يكون في مستحقين».
«سلق» إذا وضعوا الميزانيات
وأكد أن «قضية المتقاعدين
مع جلسة المتقاعدين».
قضيتنا األول ــى ،وهــي مهمة
وأك ــد أن رحـيــل الرئيسين جـ ــدا ،وعـ ــدم اعـ ــان الـحـكــومــة
هو الحل ،موضحا أن «الوضع حضورها الجلسة أمر مقلق،
ا لـحــا لــي تعليق بطريقة غير ون ـحــن مـلـتــزمــون بــالـحـضــور
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،وه ــالـ ـش ــي خـطـيــر وإنـجــاز هــذه الجلسة ،وإقــرار
وما حد يــدري وين رايحين» ،ق ـ ــان ـ ــون الـ ـمـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن ،رغ ــم

اسامة الشاهين

تمسكي بــالــرأي القانوني أن
مثل هذه األمور ال تحتاج الى
جلسات إلقرارها».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف قـ ــائـ ــا «ل ــاس ــف
ان الـحـكــومــة كــأنـهــا تختطف
اط ـفــال ـنــا ره ــائ ــن بــاعـتـبــارهــا
قضية المتقاعين للمساومة،
وال تــريــد أن تـصــدر المكرمة
ب ـقــرارات تنفيذية لالستفادة
من مساومتها من خالل قانون
ت ــري ــد م ـن ــه أن ي ـت ـض ـمــن 500
مليون دينار سنويا كحقوق
للتأمينات االجتماعية».
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إن «ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــو مـ ـ ــة
ً
والمجلس مقصران كثيرا في
تحقيق طموحات المواطنين،
وم ـعــال ـجــة ال ـق ـضــايــا األزل ـي ــة
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة والـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة
واإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ،وغـ ـي ــره ــا مــن
الـقـضــايــا األخ ـ ــرى ،لـكــن نحن
كنواب نحاسب على أدوارنــا
الفردية ،وأنا أدعو الشعب إلى
إطالق حملة ابحث عن نائبك
لمحاسبته».

المطر يسأل النواف عن عالوات
«الداخلية» والناصر عن رسوم تأشيرة مصر الصالح يقترح تخصيص مناطق لمقار
تقدم النائب د .حمد المطر
ب ـســؤال ـيــن إل ــى ك ــل م ــن الـنــائــب
األول لــرئـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ال ـش ـيــخ أحـمــد
النواف ،ووزير الخارجية الشيخ
د .أحمد الناصر ،حول عالوات
العسكريين ب ــوزارة الداخلية،
والــرســوم التي فرضتها مصر
للحصول على تأشيرة لدخول
أراضيها.
وقــال المطر ،فــي ســؤالــه إلى
وزير الداخلية« ،أصدرت وزارة
الدفاع مع الحرس الوطني قرارا
ج ــدي ــدا رق ــم  149م ـكــرر لـلـقــرار
الـ ــوزاري رق ــم  283لسنة 2018
بشأن األحكام الخاصة بخدمة
ض ـب ــاط ال ـص ــف واألفـ ـ ـ ــراد نص
ع ـلــى أن ــه إذا أح ـي ــل الـعـسـكــري
إلــى التقاعد برتبة وكـيــل أول،
وكان قد استوفى مدة  25سنة
فعلية وأتم عمر  45سنة فأكثر
وحاصل على  3عالوات دورية،
ُي ـم ـن ــح آخ ـ ــر مـ ــربـ ــوط لــرت ـب ـتــه،
ويـ ـحـ ـس ــب تـ ـق ــاع ــده عـ ـل ــى ه ــذا
األس ــاس ،وكــان األصــل فــي ذلك

أنـ ــه ي ـش ـمــل ال ـع ـس ـكــري ـيــن كــافــة
دون اس ـت ـث ـن ــاء ،وب ـ ــال ـ ــذات فــي
وزارة الداخلية ،التي ُيلقى على
عاتقها الكثير من العمل ،وكان
آخرها في أزمة كورونا».
وت ـ ـسـ ــاءل عـ ــن أس ـ ـبـ ــاب ع ــدم
شـ ـم ــول وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة فــي
ه ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار ،أسـ ـ ــوة بــالـجـيــش
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،وطـ ـل ــب
ص ـ ـ ـ ــورة ضـ ــوئ ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ال ـك ـت ــب
والخطابات والدراسات في هذا
ال ـش ــأن ،وال ـم ـطــال ـبــات الـمـقــدمــة
مــن العسكريين بـهــذه الــزيــادة،
والكلفة المالية التي ستتحملها
ال ـ ـ ــوزارة ف ــي ح ــال تـطـبـيــق هــذا
ال ـ ـقـ ــرار ،والـ ـم ــوان ــع ال ـقــانــون ـيــة
لـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــه أس ـ ـ ـ ـ ــوة ب ــال ـج ـي ــش
والحرس الوطني.
وفي سؤاله لوزير الخارجية،
ذكر« :فرضت بعض الدول رسوم
تــأش ـيــرة دخـ ــول إل ــى أراضـيـهــا
عـلــى الـمــواطـنـيــن ،س ــواء كــانــوا
طلبة دارسين أو سياحا ،وهذه
الـ ـ ــرسـ ـ ــوم ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـفـ ــرض ع ـلــى
الـكــويـتـيـيــن دون وج ــود رقــابــة

البعثات الدبلوماسية

حمد المطر

مــن وزارة الـخــارجـيــة للتعامل
مع أي استغالل قد يفرض على
الطلبة وغيرهم الذين قد تصل
رحــاتـهــم فــي الـسـنــة إل ــى مــا ال
يقل عــن  7سـفــرات ،وه ــذا األمــر
مــرهــق لطلبتنا وغ ـيــرهــم ،لــذا
وجــب التعامل بالمثل وفــرض
رس ــوم على الــزيــارات العائلية
أو التجارية.

ت ـقــدم ال ـنــائــب ه ـشــام ال ـصــالــح بــاق ـتــراح ب ـقــانــون بـشــأن
تخصيص مناطق لمقار البعثات الدبلوماسية.
وقال المقترح ،في مادته االولى ،انه ال يجوز الترخيص
بفتح مقار السفارات والقنصليات األجنبية وسط المناطق
السكنية التي يصدر بتحديدها قــرار من بلدية الكويت،
أما مادته الثانية فنصت على أن تحدد البلدية بالتنسيق
مع وزارة الخارجية المناطق التي يجوز بها إقامة مقار
السفارات والقنصليات.
وتقضي ا لـمــادة الثالثة بنقل ا لـسـفــارات والقنصليات
الـمــوجــودة بالمناطق غـيــر الـمــرخـصــة مــن تــاريــخ صــدور
هذا القانون إلى المناطق المحدثة المخصصة بمقتضى
هذا القانون.
و قــا لــت ا ل ـمــذ كــرة اإل يـضــا حـيــة لـلـقــا نــون ان التمثيليات
الدبلوماسية في مختلف العواصم تحظى بعناية خاصة
من لدن البلدان المضيفة التي تحرص على توفير أفضل
ظـ ــروف ال ـع ـمــل لـتـمـثـيـلـيــات ت ـلــك ال ـب ـل ــدان ال ـصــدي ـقــة ،وإن
السفارات والقنصليات تسعى إلى اختيار أحسن البنايات
في أرقى المناطق لتكون مقرا لها ،كما تعمل معظم الدول
على تخصيص أحياء دبلوماسية في عواصمها تتوافر
فيها الشروط المالئمة لألمن والسالمة.

هشام الصالح

«األموال العامة» تواصل التحقيق في «المشروعات السياحية»
الطريجي يسأل الرشيد عن خسائر االستثمارات في الشركات التابعة والزميلة
ناقشت لجنة حماية األموال العامة ،خالل
اجتماعها كلجنة تحقيق ،أمس االول ،آخر
المستجدات المتعلقة بالتجاوزات المالية
واإلداري ـ ــة لـشــركــة الـمـشــروعــات السياحية
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ك ـم ــا بـحـثــت
ال ـت ـط ــورات الـمـتـعـلـقــة بــالـشــركــة الـكــويـتـيــة
لالستثمار.
وأك ــد رئـيــس اللجنة الـنــائــب د .عبدالله
الطريجي ،في تصريح ،أن المالحظات التي
سجلها دي ــوان المحاسبة فــي تقريره عن
السنة المالية األخـيــرة على «المشروعات
الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة» تـ ـتـ ـط ــاب ــق بـ ـشـ ـك ــل كـ ـل ــي مــع
الـمــاحـظــات الـتــي رصــدتـهــا اللجنة خــال
اجتماعاتها السابقة ،والـتــي انتهت فيها
إلــى تنامي ال ـت ـجــاوزات المالية واإلداري ــة
في الشركة.
وأضــاف الطريجي أن اللجنة لم ترصد
أي إجراء جاد من «المشروعات السياحية»
في التعامل مع المالحظات العديدة التي
تـشـكــل تـعــديــا ص ــارخ ــا عـلــى ال ـم ــال ال ـعــام،
وم ـن ـهــا م ــا ي ـخــص ت ـجــديــد ب ـعــض الـعـقــود
ب ــال ـم ـخ ــال ـف ــة ل ـل ـق ــان ــون رق ـ ــم ،2014 /116
والتعيينات المخالفة التي استمرت رغم
تـعـ ّـهــد مجلس إدارة الـشــركــة أم ــام اللجنة

بتطبيق القانون واللوائح والحد من هذه
التعيينات ،باإلضافة إلى عدم التزام الشركة
بتطبيق الرسوم الحكومية مقابل االنتفاع
بأراضي الدولة.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أك ـ ـ ــد الـ ـط ــريـ ـج ــي أن ال ـل ـج ـن ــة
الحظت استمرار إدارة الشركة في تجاهل
مالحظاتها وتوصيات الجهات الرقابية،
فــإنـهــا أعــربــت عــن أمـلـهــا اض ـطــاع اإلدارة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـل ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار
بـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــا فـ ـ ــي مـ ـت ــابـ ـع ــة كـ ـ ــل ه ــذه
التجاوزات والحد منها ،حفاظا على األموال
العامة.
وذكر أن اللجنة بحثت خالل اجتماعها
آخر التطورات المتعلقة بالشركة الكويتية
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،واس ـ ـت ـ ـعـ ــرضـ ــت الـ ـبـ ـي ــان ــات
والمستندات التي تم تزويدها بها في شأن
مــدى ال ـتــزام الـشــركــة بتصويب مالحظات
«ال ـم ـح ــاس ـب ــة» ،وهـ ــو م ــا س ـي ـتــم تـضـمـيـنــه
فــي تقرير اللجنة الــذي سيرفع قريبا إلى
مجلس األمة.
إلى ذلك ،وجه الطريجي سؤاال إلى وزير
المالية وزيــر الدولة للشؤون االقتصادية
واالس ـت ـث ـم ــار ،ع ـب ــدال ــوه ــاب ال ــرش ـي ــد ،قــال
فـيــه إن ــه ب ــاإلش ــارة إل ــى قـيــام لجنة حماية

األم ـ ـ ــوال ال ـع ــام ــة بــال ـتــدق ـيــق ع ـلــى ت ـقــاريــر
األمـ ــوال المستثمرة الـمــرسـلــة مــن ال ــوزراء
المختصين وفق القانون رقم  1لسنة 1993
بشأن حماية األمــوال العامة ،لوحظ ورود
بـيــانــات مقتضبة حــول الـشــركــات التابعة
والزميلة للجهات والشركات الخاضعة لهذا
القانون في تقرير عن الفترة من 2021/1/1
إلى  ،2021/6/30وتقرير آخر عن الفترة من
 2021/7/1إلى .2021/12/31
وط ـل ــب ال ـطــري ـجــي ف ــي س ــؤال ــه ت ــزوي ــده
بقائمة تضم ا لـشــر كــات التابعة والزميلة
ل ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار
والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
وبنك الكويت الصناعي ،وإفادته برأسمال
تـلــك ال ـشــركــات الـتــابـعــة والــزم ـي ـلــة ونسبة
مساهمة المال العام فيها ،مع بيان أسماء
ال ـش ــرك ــاء ،إن ُوجـ ـ ــدت ،ف ـضــا ع ــن ت ــزوي ــده
بحجم األموال المستثمرة في تلك الشركات،
مع البيان المالي للمصروفات واإليــرادات
والخسائر آلخر  10سنوات ،وكذلك أسماء
أعـ ـض ــاء م ـج ــال ــس إدارات ت ـل ــك ال ـش ــرك ــات
وم ــدي ــري ـه ــا ال ـت ـن ـف ـيــذي ـيــن ،وآلـ ـي ــة ال ــرق ــاب ــة
والتدقيق على أدائها.

جانب من اجتماع لجنة األموال العامة

زوايا ورؤى

٦

شوشرة :بال منهج!
د .مبارك العبدالهادي
ودع طلبة المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية ،ما عدا
الصف  ،12الـعــام الــدراســي ،والــذيــن سيختبرون بعد غــد الفصل
ً
الثاني ،فضال عن طلبة الجامعة والتطبيقي ،فإن عملية التقييم
ً
ً
لمناهجنا الدراسية أصبحت أمرا حتميا ،وإعادة فلسفة التعليم
ً ّ ً
ملحا لما للوضع التربوي الحالي من انتكاسات
صــارت واقعا
ً
يعلمها أهل االختصاص جيدا مع التدني الشديد لمستوى الطلبة،
ً
الذين ال تزال قدراتهم التعليمية متدنية جدا رغم قفزاتهم لمراحل
تعليمية متقدمة؛ مما يضع المسؤولين أمــام عالمات استفهام
كبيرة حول أسباب ذلــك ،فــإذا كنا نشكو من الشهادات الوهمية،
فــاألولــى واألج ــدر االلتفات إلــى ال ــدار قبل الـجــار ،ألن المجامالت
فــي تمرير هــذا الـهـبــوط فــي مستوى الـعــديــد مــن الطلبة ستدفع
ً
ثمنه مستقبال الـكــويــت .هـنــاك مــن يصف أي تــوجـهــات إلصــاح
الخلل التعليمي بأنها من بــاب الحسد أو الحقد وغيرها ألنهم
غير مبالين بخطورة األمر ويكتفون بقاعدة «مشي األمور… خل
الـنــاس تعيش» فنقول لـهــؤالء الــذيــن يــوجـهــون ع ــادة اتهاماتهم
ُ
للشهادات المستوردة :ماذا تسمون الجريمة التي ترتكب في حق
تعليمنا الذي يفترض أن يكون انطالقة حقيقية لمستقبل األجيال؟
ً
وهل المسؤول الدكتور أم المعلم أم الطالب ،خصوصا أن تبادل
ً
االتهامات يكون حاضرا ،وكل يرمي المسؤولية على اآلخــر ،ألن
المحاسبة مفقودة وإعادة التقييم مجهولة ،بينما التعليم يتجرع
سموم اإلهمال والمناهج التي ال تزال تحمل غبار إرث الالمباالة
وعــدم التطوير؟هناك من الدكاترة والمعلمين لو أعيد تقييمهم
ً
أو إخضاعهم الختبار قدرات لكانت نتيجته «صفرا» ومع األسف
الشديد ال يزالون يكابرون وال يسعون إلى تطوير أنفسهم أو تحمل
مسؤولياتهم الحقيقية تجاه هذا الجيل الضحية الذي ّ
همه األول
واألخير النجاح بأي صورة كانت حتى لو ظل ال يعرف كتابة اسمه.
والـعــديــد مــن الـ ــوزراء فــي ف ـتــرات متتالية ك ــان همهم الوحيد
تشكيل اللجان إلعادة النظر في مناهجنا لكن أغلبها مع األسف
الشديد شكلية بال مضمون وال نتائج أو توصيات أو تصورات،
فإعادة تقييم العملية التربوية ال تنتظر فطاحلة اللجنة التعليمية
البرلمانية الذين يسعون إلقــرار التكسبات قبل معالجة الخلل،
ً
بل يحتاج نفضة وإصالحا لالعوجاج التربوي ،وخلع جذور من
يحرصون على كراسيهم ومكاتبهم ووجاهتهم ،بضخ دماء جديدة
واع ومتفوق
طموحة تواكب التطورات التعليمية والنهوض بجيل ٍ
دون مجاملة أصحاب النفوذ والواسطات الذين اعتادوا القفز على
القانون واستخدام براشوتاتهم في تسكين المحسوبين عليهم.
آخر السطر:
أن ـق ــذوا التعليم حـتــى ال يـصـبــح طلبتنا م ـجــرد ش ـه ــادات بال
اسـتـثـمــار ،وافـسـحــوا الـمـجــال فــي الـجــامـعــات والتطبيقي لحملة
الشهادات ألن سياسة االحتكار دمرت األجيال.

نظارة القانون
د .محمد عبدالرحمن العقيل
يقول أحد المعلمين :بعدما حصلت على الدكتوراه في الموهبة
واإلبداع من جامعة مرموقة ومن بلد يحترم العلم والتعليم ،توقعت
أن يفرح مدير المدرسة لوجود هذه الكفاءات العلمية تحت قيادته
الحكيمة ،وأن ــه سيستغل وج ــودي فــي الـمــدرســة ويـقــدر درجتي
العلمية ،ويكلفني بالقيام بإحدى الوظائف اإلشــرافـيــة ،أو على
األقل إعطاء دورات تنشيطية وتحفيزية للمعلمين والطلبة ،ولكن
فوجئت بأنني مكلف بتنظيم طابور المقصف!
يقول هذا المعلم :أنا ال يعيبني القيام بهذا العمل المتواضع،
الذي ال يحتاج لمؤهالت ،والــذي باستطاعة أي شخص تنفيذه،
وال هــو انـتـقــاص مــن ق ــدري ،ولـكــن ه ــذا يعيب الـمــديــر وأصـحــاب
القرار ،الذين ال يرون من حولهم ،وال ينزلون الناس منازلهم ،وال
يحاولون البحث عن إبداعات موظفيهم ليستثمروها ،ويستفيد
منها الجميع ،ولكن لألسف هم يروننا بنظارة القانون!
ً
ً
ً
بمعنى آخر؛ إذا كنت ال تزال معلما أو مهندسا أو موظفا ولم
تتعين بعد في أي منصب إداري ولــو رئيس قسم؛ فأنت ال تزال
ً
ً
اسما صغيرا في أعين أغلب المسؤولين ،وحتى في أعين بعض
زمالء العمل ،فال يهمهم سنوات خبرتك أو شهاداتك أو حرصك أو
عطائك ،فهم يتعاملون معنا رسميا بالمسميات والكتب القانونية،
التي ترفع مناصبنا ُوتقعدها بقوة القانون ،فكم من وضيع ُر ِفع
المهم :هل فقدنا
بقرار ،وكم من كريم نسي خلف جدار ،والسؤال
َُ
القدرة الذاتية على تمييز الكفاء ات ،أم أصبحنا ال نق ّدر بعضنا
إال بقرار رسمي؟!
كثير من هذه الكفاءات لم تترق لسبب ما ،وكل مسؤول يوظفها
في المكان المناسب دليل على أنه هو نفسه في المكان المناسب،
ً
فـفــي الـ ــدول الـمـتـحـضــرة ي ـق ــدرون ه ــذا ال ـم ـبــدأ ج ـي ــدا ،ويـ ــرون أن
التكليف أمانة ومسؤولية ال تشريف وأنانية ،ويعلمون أن نجاح
المرؤوس جزء من نجاح الرئيس ،فنراهم يتنافسون في اقتناص
هــذه الـمــواهــب البشرية وتسخيرها لخدمة الـبـلــد ،لــدرجــة أنهم
ّ
يستفيدون حتى من النصابين والمحتالين العباقرة ويوظفونهم
في الخدمات األمنية ،ولعل أحد أبرز هذه القصص؛ قصة النصاب
( )Frank Abagnaleالذي استغلته وكالة االستخبارات األميركية
( )F.B.Iللعمل معها كخبير فــي الـتــزويــر تحت إشــرافـهــم ،ونحن
ونواه ومراقبة (وين
لألسف ال نفهم من المسؤولية إال أنها أوامر
ٍ
كنت ،وين رحت)!
راق ،يعطي أكثر مما يأخذ،
مبدأ
التقدير
إن
المسؤول؛
عزيزي
ٍ
فــأغـلــب مــن تعطيه مكانته وق ــدره لــن يبخل عليك بـمــا لــديــه من
إبداعات ومهارات ،وسيجتهد في تقديم أفضل ما عنده ،لكي ال
ْ
ُي ّ
خيب ظنك به ،ولكي ُيك ِرم نظرتك المحترمة له ،وستعطيه دافعا
ُ
ليعمل معك بتفان ونفس طيبة ،فيخرج أفضل ما عنده ،فالنفوس
البشرية تحيا وتتناغم مع من ُي ّ
قدرها.

شركات الـ « »OTCما بين
اإلدراج واالندماج
عبدالعزيز العامر
ال ـ ـ « »OTCاخ ـت ـصــار لـجـمـلــة  over the counterال ـتــي تعني
نـظــام ال ـت ــداول لـ ــأوراق الـمــالـيــة غـيــر ال ـمــدرجــة ،ف ـ ــاإلدراج هــو أن
تكون أسهم الشركة متاحة للتداول في البورصة وتلتزم الشركة
بقواعد وقوانين اإلدراج في البورصة ،وتكون على درجــة عالية
من الشفافية ،واالندماج يعني عملية قانونية ومحاسبية تهدف
إلى دمج الذمة المالية لشركتين كي تكونا في كيان شركة واحدة.
ً
واليوم نالحظ في تقارير ومؤتمرات بورصة الكويت دائما ما
يشجعون على إدراج الشركات العائلية ،وخصخصة الشركات
ً
الحكومية وإدراجها ،ولكن في حقيقة األمر ليس األمر سهال بإدراج
الشركات العائلية أو خصخصة الشركات الحكومية ،ولكني واثق
من قدرة فريق عمل بورصة الكويت على تحقيق هذه األهداف.
ولكن حبذا لو شجع فريق عمل بورصة الكويت الشركات غير
ً
ً
المدرجة على االندماج إو اإلدراج ،خصوصا أن في ذلك تعزيزا
ً
للقيمة السوقية لبورصة الكويت ،وتنويعا للشركات ،حيث الكثير
من شركات ال ـ « »OTCشركات تشغيلية ،ولها توزيعات سنوية
وتتمتع بالمالءة المالية ،وكانت في وقت سابق شركات مدرجة.
ً
وكذلك االندماج فإن في االندماج تعزيزا لحقوق المساهمين
وتشابها من حيث النشاط خاصة وأن أغلب الشركات المدرجة
مملوكة لشركات غير مدرجة والعكس صحيح ،فهناك العديد من
الشركات غير المدرجة مملوكة لشركات مدرجة.

ةديرجلا
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يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :من المزعج ...الشعب أم السلطة؟
ف ــي ال ـك ــوي ــت وفـ ــي ك ــل دول ال ـع ــال ــم ،إذا
م ــا ات ـصــل شـخــص بـجـهــة أمـنـيــة وأبـلـغـهــا
بوقوع جريمة ،أي جريمة ،فإن هذه الجهة
األمنية تأخذ هذا البالغ مأخذ الجد للحد
من تبعات الجريمة من خالل القبض على
المتسبب فيها ،وإذا تبين لـهــذه الجهات
ً
ً
األمـنـيــة أن ــه ك ــان بــاغــا ك ــاذب ــا ،وال أســاس
لـ ــه مـ ــن الـ ـصـ ـح ــة ،ف ـس ـي ـل ـقــى ال ـق ـب ــض عـلــى
ً
الشخص المبلغ ف ــورا وتــوجــه إلـيــه تهمة
إزعاج السلطات ،وهي جريمة يعاقب عليها
ً
القانون بالسجن والغرامة معا.
فــي الـكــويــت ومـنــذ عـقــود تــم اإلب ــاغ عن
مجموعة جرائم أغلبها تصل إلى مستوى
اإلخالل باألمن القومي لدولة الكويت ،إن لم
يكن اإلخــال بأمن دول المنطقة بأسرها،
ورغ ــم ذل ــك ل ــم ت ـحــرك الـسـلـطــات الكويتية
ً
ساكنا للحد من التأثيرات السلبية لهذه
الجرائم ،بل لم يصل أي تحرك حكومي إلى
مستوى الحدث.
وأول ـ ــى ه ــذه ال ـج ــرائ ــم ه ــي ال ـت ــزوي ــر في
وث ــائ ــق ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـت ــي وصــل
ع ــدده ــا إلـ ــى آالف الـ ـح ــاالت ال ـت ــي أعـلـنـهــا
مسؤولون كبار وأعضاء في مجلس األمة
عبر مختلف وسائل اإلعــام ،ورغم ذلك لم
ً
تستدع وزارة الداخلية أيــا من األشخاص

الذين صرحوا بهذه المعلومات للتحقيق
معهم ،والتأكد مــن حقيقة هــذه البالغات،
وحـتــى لــو كــان هـنــاك اسـتــدعــاء للتحقيق،
ّ
وتحر ،وال إلقاء
إال أنــه لم يستتبعه بحث
القبض على الضالعين بهذه الجرائم ،ولم
تتم معاقبة المزورين والمسؤولين الذين
اشتركوا بارتكاب جرائم التزوير.
ً
األدهـ ــى واألمـ ــر أن دوال عــربـيــة وأخ ــرى
أجنبية أعلن بعض سياسيوها أن هناك
أعضاء في مجلس األمة الكويتي يحملون
جنسية ه ــذه الـ ــدول ،ورغ ــم ذل ــك لــم نسمع
أن ال ـس ـل ـطــات األم ـن ـيــة أل ـقــت ال ـق ـبــض على
هؤالء ،وهناك مئات اآلالف من المزدوجين
الـ ــذيـ ــن ي ـح ـم ـل ــون أكـ ـث ــر مـ ــن ج ـن ـس ـيــة إل ــى
جانب الجنسية الكويتية ،في كسر فاضح
للقوانين الكويتية ،التي ال تسمح بالجمع
ب ـيــن جـنـسـيـتـيــن ،ولـ ــم ت ـت ـحــرك الـسـلـطــات
الكويتية قيد أنملة في سبيل الحفاظ على
أمن واستقرار البلد.
وإذا ك ـنــا ن ـع ــرف أن ال ـج ـه ــات األم ـن ـيــة
نفسها تتابع عبر كمبيوتر وزارة الداخلية
أوضاع الوافدين في الكويت ،وهم يشكلون
ضـعـفــي ع ــدد ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،وت ـح ــذره ــم من
البقاء خــارج الديرة ألكثر من ستة شهور
أثـنــاء ســريــان إقــامــاتـهــم ،فكيف تعجز عن

تتبع أوضاع الكويتيين المزدوجين خالل
وجودهم لسنوات خارج الكويت؟
وه ـن ــاك أك ـثــر م ــن  30أل ــف حــالــة تــزويــر
في إجــازات قيادة السيارة ،دون أن نسمع
ً
ً
تصريحا يؤكد أن الدولة ماضية قدما في
الـقـبــض عـلــى ال ـم ــزوري ــن ،وه ـنــاك م ــزورون
ل ـش ـه ــادات ال ـم ـي ــاد والـ ـشـ ـه ــادات الـعـلـمـيــة
بـعـشــرات اآلالف ويـعـمـلــون فــي وظــائــف ال
يستحقونها ،لكنهم ا عـتـمــدوا فــي شغلها
على هــذه الشهادات الـمــزورة ،وهناك ثراء
فاحش مفاجئ ألناس ليسوا من أصحاب
األعمال ولم يكونوا من األثرياء ولم يرثوا
مــا تـكــدس فــي حـســابــاتـهــم الـمـصــرفـيــة من
ماليين ،ورغم ذلك يسرحون ويمرحون دون
حسيب أو رقـيــب ،حتى إن وجهت أصابع
اتهام دولية لبعض دول المنطقة بوجود
رائحة غسل أموال تفوح من بعض الثغور
المصرفية.
وإذا كــانــت دول الـخـلـيــج ت ـت ـبــادل فيما
بينها معلومات أمنية متنوعة ،فأين كانت
الجهات األمنية الكويتية من متابعة هذه
األرقام الكبيرة من المزورين والمزدوجين
ال ــذي ــن ل ــم يـنـهـكــوا مـيــزانـيــة دولـ ــة الـكــويــت
ً
ف ـح ـســب ،إن ـم ــا ش ـك ـلــوا خـ ـط ــرا ع ـلــى األم ــن
القومي للمنطقة بأسرها؟

د .محمد بن عصام السبيعي

تركي ليس من الترك
لو سأل أحدهم عن مدلول اسم العلم «تركي» لربما نسب ذلك
على عجل إلى الترك ،شعب قدم من أواسط آسيا ويستوطن شبه
جزيرة آسيا الصغرى ،هكذا كما لو أن أسود ينسب إلى السويد
في شمال أوروبا أو أن من ُيدعى رواسا يعود في أصل التسمية
إلى ديار الروس المترامية األطراف ،الحق أنه ال عالقة البتة لالسم
بــا لـتــرك إال محض مـصــاد فــة لغوية يشيد عليها البعض ربطا
ساذجا يلقى لسوء الحظ قبوال واسعا ،فعهد االســم حديث ،ال
يعود إلى أكثر من قرنين أو ثالثة ،هذا رغم معرفة العرب للترك
منذ انطالق الفتح اإلســامــي ،كما يكثر في التشكيالت القبلية
البدوية في جزيرة العرب التي ال يعرف عنها اتصاال أو إعجابا
باألعاجم قد يغريهم باتخاذهم أسماء لذرياتهم ،بل ال أخالني
مغاليا لو قلت إن ذلك العهد قد تزامن مع عتو حكم األتراك لديار
العرب وضيق هــؤالء بأولئك ،مما يستبعد معه أن يقوم العرب
بتلك االستعارة.
كال ،فتركي ،بفتح التاء ،من صميم لغة العرب ويجسد واحدة
َّ
من أرقى الخصال األخالقية للفرد ،وذلك يعود إلى فضيلة الترك
أي الكف عن الفعل ،أال يجري على لسان البادية قولهم« :ما شأني
وفعالن أو تركان» ،أي من يفعل ومن ال يفعل ،كما أن الياء المتطرفة
ليست ياء نسبة ،كما عربي نسبة إلى العرب ،بل ياء وصف إن جاز
التعبير نحو :سحمي ،طرقي ،حميدي وجلوي وغيرها.
وقد يجادل المرء في أي مكسب أخالقي أو غيره يتحقق لمن
يكف عن الفعل؟ يبدو هذا وجيها للوهلة األولى غير أن ترك المرء

لكثير من األمور ليس فيه من الخسارة المادية غير المباشرة بقدر
ما يتحقق مباشرة من فوائد غير مادية ،أولها راحة البال وصفاء
المزاج وذلك تمام صحة النفس والبدن وغاية المرام ،فكثير مما
يأتي أذاه على المرء ال يخرج في علته األولى عن تعمده انشغاال
بما ال ينبغي له أو أن يهم بما ال يعنيه ،وال يتبين ذلك إال حين
يبصر سوء منقلبه ،فكم رأى المرء ما كره وسمع ما يضيق به
الصدر لمجرد تدخله فيما ال يعنيه أو مباشرته لما ليس له.
وليس أقل من ذلك مغانم مادية جمة قد يحصلها المرء باعتياد
ترك ما ال يعنيه ،أولها الوفرة الملحوظة في الوقت ،وهي لحظات
من عمر اإلنسان الفاني ،فالوقت هنا أثمن من المال :فالمال بين
غاد ورائح ،بينما الوقت يذهب وال يعود ،وفي حين يشكو كثيرون
شح ما لديهم من وقت ،فما يتاح للمرء من وقت حال انصرافه عما
ليس له يبدأ بالتزايد ،ويصبح فائضا بعد نــدرة ،وفي السياق
ذاته فإن ذلك قمين بتجنيبه أضــرارا كان سيتكبدها لو فعل ما
امتنع عنه ،فكم تجشم أحدهم من خسائر في بيع وشراء ليس له
به قبل وآخر من تجارة ال يفقهها.
لكل ذلــك فتركي ،أو من يــدع ما ليس له بعيد عن كل ما يجر
الخيبة والحزن والنفس اللوامة ،وهو كذلك وافر المال واألجل،
وسعيد بتسخير هذين الموردين الثمينين فيما يعنيه ،وهنا ال
يستغرب أن تتلخص إحدى أعظم الرسائل األخالقية لإلسالم في
ضرورة ترك المرء ما ال يعنيه إلى ما يعنيه ،والذي وصف بحسب
حديث نبوي بحسن إسالم المرء.

د .نبيلة شهاب

األم وحماية أبنائها
عالقة األم بأبنائها ال مثيل لها ،عالقة
م ـت ـف ــردة مـبـنـيــة ع ـلــى ال ـح ـمــايــة وال ــرع ــاي ــة
وال ـ ـحـ ــب الـ ـ ــا م ـت ـن ــاه ــي غـ ـي ــر الـ ـمـ ـش ــروط،
ً
وحماية الطفل يعد سلوكا يجمع بين الحب
واالهتمام والخوف على الطفل ،وال تعني
الحماية مساعدة الطفل ومساندته والدفاع
عنه حين يكون في موضع خطر فقط ،بل
تتنوع أساليب وطرق الحماية من أبسطها،
وهي توفير األكل الصحي له حماية لصحته
البدنية والعقلية ،إلى حمايته من االنجراف
ف ــي ال ـت ـصــرفــات الـمـغـلــوطــة أو ال ـصــداقــات
المضرة وغيره.
ح ـمــايــة األم لـلـطـفــل ودع ـم ــه ف ــي جميع
الظروف سلوك تشترك فيه جميع األمهات
إال م ــا ن ـ ــدر ،وه ــو س ـل ــوك يـجـعـلـهــا تشعر
بالفخر بــذا تـهــا كونها تستطيع أن توفر
الحماية المطلوبة ألبنائها ،وعلى الطرف
اآلخر نجد أن الطفل ينتظر ذلك ويتوقعه،
وال ـب ـعــض مـنـهــم يـطـلـبــه ص ــراح ــة ،ويشعر
بالحزن واإلحباط إذا كانت الحماية مهددة
أو ليست كما يتوقع ويتمنى.
ً
وإن كانت الحماية تجعل الطفل غالبا ما
يشعر بالراحة والسعادة ،فإنها قد ال تكون
دائما كذلك ،فقد يكون منعه من الحصول

على ما يريد أو منعه من القيام بعمل ما
في مواقف معينة على الرغم من أنه يوفر
له الحماية المطلوبة ،إال أنه يجعله يشعر
باإلحباط أو الحزن أو حتى الغضب ،فمنع
ال ـط ـفــل م ــن الـ ـخ ــروج لـلـعــب وق ــت ال ــدراس ــة
أوضح دليل على ذلك وغيره الكثير.
ومن البدهي أن تحتاج األم إلى أن تكون
قوية واثقة من نفسها محبة ألبنائها حازمة
بحب مــع بعض الـمــرونــة؛ حتى تستطيع
أن تمارس دورها المهم وتستطيع حماية
الطفل وتربيته التربية الصحيحة ،لكن ماذا
لو كانت األم تتعرض لالعتداء الجسدي أو
اللفظي أو قلة االحترام من األب على سبيل
ال ـم ـث ــال؟ ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة يـصـعــب عليها
القيام بأداء أدوارها المطلوبة منها لحماية
ال ـط ـف ــل ب ــأري ـح ـي ــة واقـ ـ ـت ـ ــدار ،ف ـع ـلــى سـبـيــل
المثال لن يستمع الطفل ألم قد شاهد األب
وهــو يهينها ويحقرها أو حتى يضربها
خـصــوصــا إن كــانــت ال تــدافــع عــن نفسها،
فكيف لها أن تحمي أطفالها إن لم تستطع
حماية نفسها؟
وب ــال ـم ـث ــل لـ ــو ك ـ ــان هـ ـن ــاك اخ ـ ـتـ ــاف فــي
المبادئ والمعايير بين األبــويــن فإنه من
الصعب على األم أن تـمــارس دوره ــا بدقة

وبطريقة صحيحة ،فالقوانين التي تضعها
لحماية الطفل قــد تــواجــه برفض أو حتى
استهزاء من األب وهكذا ،ومن المهم بمكان
أن نـتــذكــر دور بـعــض ال ـج ــدات عـلــى وجــه
الـخـصــوص ،فتدخلهن فــي تربية األطـفــال
على الطريقة التي يحسبنها مناسبة ،قد
ً
ً
تجعل الطفل فاقدا للثقة بأمه أو رافضا لها
ألنها باختصار ليست على هواه وكما يريد
كما هي قوانين الجدة.
ويجب أال ننسى أن التفرقة بين األبناء
فــي التنشئة لها تأثير مباشر على مدى
تقبل الطفل لقوانين الحماية التي تفرضها
ً
عليه األم أو األب ــوان مـعــا ،فحينما يشعر
الطفل أنه أقل من إخوته في حب األم خاصة
وفي اهتمامها نجده يفقد ثقته بتعاملها
م ـعــه وي ـش ـكــك ب ـمــدى حـبـهــا ل ــه ،وبــالـتــالــي
ينعكس ذلك على مدى تقبله للقوانين التي
توضع لصالحه ويرتاب فيها ويرفضها.
باختصار ،إن بناء جسر قوي من الثقة
وال ـح ــب واالحـ ـت ــرام ال ـم ـت ـبــادل بـيــن الطفل
ً
ووال ــدي ــه مـهــم جـ ــدا لـسـهــولــة تـفـهــم الطفل
وتقبله للمعايير والقوانين التي يطلب منه
االلتزام بها والحفاظ عليها حماية له في
كل مراحل حياته.

مشاري ملفي المطرقة

ً
ً
أوال وأخيرا :ارفعوا الظلم عن اإلداريين
ال يزال أغلب اإلداريين العاملين في الدوائر الحكومية المختلفة
ً ّ ً
بينا ويواجهون التعنت والتأخير المتعمد من ديوان
يعانون ظلما
الخدمة المدنية في إقرار الكوادر المالية الخاصة بهم أسوة بزمالئهم
اإلداريـيــن في جهات حكومية أخــرى ،وباقي زمالئهم القانونيين
والمحاسبين وغيرهم ،ورغم المطالبات والمناشدات الكثيرة التي
ُوجهت من اإلداريين ونقاباتهم في الوزارت المختلفة والوعود التي
حصلوا عليها من وزراء ونواب مجلس األمة على مدار سنوات طويلة
فإنه لم يحدث تقدم على أرض الواقع ،ولم يتم النظر في رفع مستوى
كوادرهم ،األمر الذي يجعل اإلدارة بيئة طاردة للكفاءات ،وكذلك تدني
مستوى اإلدارة في الوزارات والجهات الحكومية وعزوف مخرجات
الدولة من الشباب والتقيد بتخصصات إدارية بسبب ضعف الكوادر
وغياب العدالة وعدم المساواة في الكوادر.
وفي الوقت الذي تتفنن الحكومة في منح المهن األخرى الكوادر
والرواتب المجزية دون اقتران ذلك باإلنتاج الذي يقدمه أصحابها
وتحملهم للمسؤوليات مثل األطـبــاء والمهندسين والمحاسبين
وغيرهم فإنها تحرم أصحاب أهم مهنة وهم اإلداريون من الكوادر
بحجة أنهم زائدون على المطلوب ،وهذا غير صحيح ،فاإلداريون قلة
في الحكومة ،وإن كانوا موجودين فهم مصابون باإلحباط واليأس
بسبب استيالء غيرهم على مناصبهم وحرمانهم مــن المساواة
مع المهن األخــرى في المؤسسة نفسها ،مع التأكيد على أني ضد
الكوادر ومع التوصيف الوظيفي الذي يضمن لنا المساواة والعدالة
وضمان اإلنتاجية.
ويشير اإلداريون المظلومون بأصابع االتهام إلى ديوان الخدمة
المدنية ويتهمونه بأنه يكيل األمور بمكيالين ،وال يطبق العدالة ألنه
أقر الكادر المالي لإلداريين لبعض الــوزارات والجهات الحكومية،
ولم يتم إقراره لموظفين في جهات أخرى ،حيث يتساءل هؤالء :هل

ُ
الموظفون اإلداريــون الذين أقــر كــادر لهم يقومون بأعمال تختلف
عن األعمال التي نقوم بها أم توجد ميزة لديهم يتميزون بها عنا؟
وكذلك الحال بالنسبة إلى الموظفين غير اإلداريـيــن :لماذا يوجد
لديهم كادر مالي دون سواهم؟ وأين العدالة والمساواة بين موظفي
وزارات الدولة الذين هم أبناء هذا الوطن؟
في الحقيقة إن اإلداريين لديهم مهام واختصاصات كثيرة يقومون
ً
بها ويساهمون في المسيرة التنموية جنبا إلى جنب مع زمالئهم
الموظفين اآلخرين ،فاإلدارة هي الركيزة األساسية لكل وزارة حكومية
ومسؤولة عن جميع خدمات الموظفين مثل التعيينات واإلجازات
وإصــدار الـقــرارات ومتابعة المصالح المختلفة لجميع العاملين،
وكما يقال «إن صلحت اإلدارة صلحت جميع مرافق الدولة» ،وبالتالي
يستحق هؤالء التقدير من ديوان الخدمة المدنية ،بأن يسارع في
إقرار الكوادر المالية والتعديل عليها برفع مستواها أسوة بزمالئهم
المحاسبين دون مماطلة أو تسويف ،وأن تكون هذه الكوادر مناسبة
مع حجم المهام والمسؤوليات الكثيرة والمرهقة التي أصبحت
ملقاة على عاتقهم.
في الختام أود التأكيد على مواصلة السعي بمختلف الوسائل
إلنصاف اإلداريين ومكافأتهم بكوادر عادلة ومجزية مقابل األعمال
ً
التي يؤدونها ،ويجب على النقابات أن تبذل جهودا أكبر لتحقيق
ً
هذا المطلب العادل من خالل الطرح العقالني والمتوازن بعيدا عن
األصوات المرتفعة والتهديد باإلضرابات وتعطيل األعمال ،وعليها
أن تــؤكــد بــاسـتـمــرار وقــوفـهــا إل ــى جــانــب اإلداري ـي ــن فــي مطالبتهم
بإقرار الكادر الخاص بهم ،وتتواصل وتضغط على الوزراء والنواب
والمسؤولين فــي دي ــوان الخدمة المدنية إليـجــاد حــل ع ــادل يلبي
مطالب العاملين ويحافظ على حسن سير العمل ،إن الوطن من وراء
القصد والله يهدي السبيل.

من صيد الخاطر :على الخبير
َ ْ
َسقطت
طالل عبد الكريم العرب
َ ْ
«على الخبير َسقط َت» ،مثل عربي قديم ومعروف ،ومعناه حرفيا
«لقد سألت الشخص المناسب الملم بما سألت عنه» ،ويقال إن
أول من تلفظ به هو مالك بن العامري ،أحد حكماء العرب القدماء،
وكالعادة فوراء كل مثل قصة ،ولهذا المثل قصته:
ً
بسؤال عن أول من
ُ فيقال إن مالكا كان في منافسة مع صديق له
َ َ ْ
َ
ٌق ِرعت له العصا ،فقال مالك عبارة« :على الخبير سقطت ،وبالحليم
ً
أح َ
طت» ،فأخذها الناس عنه ُمثل ُيضرب فيمن أحاط العلم في شيء
ِ
ما ،أما السؤال عن «أول من ق ِرعت َله العصا» فوراءه حكاية أخرى.
ْ
وقد قيل المثل «على الخبير َسقط َت» للحسين بن علي بن أبي
طالب ،رضي الله عنهما وأرضاهما ،حين كان في طريقه إلى العراق،
الفرزدق فسأله عن أحوال
فقد حصل أن صادف الحسين الشاعر
َ ْ
أهل العراق ،فرد الفرزدق« :على الخبير َسقط َت ،قلوب الناس معك،
وسيوفهم مع بني أمية ،واألمر ينزل من السماء»َّ ،
فرد عليه الحسين
َ ْ
صدقتني ،فـ «على الخبير َسقط َت» ،مثل تداوله شعراء العرب على
مر العصور ،إما ممتدحين به أنفسهم ،أو واصفين به غيرهم ،ومن
ذلك قول أبي بكر بن مجبر من العصر األيوبي:
ُ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر ع ـَّ ـ ـ ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـم ا َلـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــواض ـ ـ ـ ــي
ْ
َ
َ
َ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــإن ـ ـ ـ ـ ـ ــك ق ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــر
وقول عبد الغفار األخرس من العصر األندلسي:
ـات
فـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـَّـ ـغـ ـ ـ ـ ــوام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض َ مـ ـ ـ ْشـ ـ ـ ـ ـ ـ َك ـ ـ ٍ
فـ ـ ـ ـ ـ ــإنـ ـ ـ ـ ـ ــك قـ ـ ـ ـ ـ ــد َسـ ـ ـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـخـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر
المملوكي:
وقول
البوصيري من َالعصر َ
َ َ َ ْ
ـطـ ـ ـ َـت َعـ ـ ــلـ ـ ــى ال ـ ــخـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر ِبـ ـ ـ َـدائ ـ ـ ـهـ ـ ــا
ـ
ـ
ـ
ـق
ـ
ـ
ـ
س
ا
ـإذ
فـــــــ
َّ
َ
َفـ ـ ـ ـ ْ
ـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـبـ ـ ـ ـ ْـر ِلـ ـ ـ ـ ـ ُـمـ ـ ـ ـ ـ ِّـر َد َو ِائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهِ َوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـج ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد
وهناك قصة سخيفة لكنها ذات مغزى لمن ّ
يدعي العلم بشيء
ال يعلمه ،بطلها أحد الرواة العرب يقال له «سيفويه» ،فقد كان في
أحد المجالس ،فسأل أحدهم عن معنى «الغسلين» في اآلية ()36
َ َ َ َ ٌ لَّ ْ ْ
ين» ،فأشكل على الجميع
من سورة األحقاف« ،ول طعام ِإ ِمن ِغس ِل ٍ
ولم يجبه َ أحد ،فرفع «سيفويه» رأسه قائال ،ومادحا نفسه« :على
ْ
الخبير َسقط َت» ،وأنصت له الجميع منتظرين منه اإلجابة الكافية،
لكنه أكمل قائال :بأنه قد سأل أحد شيوخ الحجاز قبل ستين عاما
ً
عن «غسلين» ولم يجبه ،فانفجر بعض الموجودين ضحكا عليه
واستهزاء به .المغزى من هذه القصة أن هذا المثل يجب أن يقوله
من يملك المعرفة كاملة حول أمر بعينه ،وعندما يقوله فالمتوقع
منه أن يتحف مستمعيه بإجابته الشافية الوافية ،وهذا ما لم يفعله
«سيفويه» ،وال غيره من سفهاء كثر يعيشون بيننا ،ومع هذا يؤخذ
رأيهم في شؤوننا ،وهذه هي الطامة.
ملحوظة :منقول من التراث بتصرف.

بالعربي المشرمح« :لي
متى؟»
محمد الرويحل
تركيزنا على حالة اإلحباط واالستياء والفساد التي يعانيها
الجميع ليس خصومة وال هو استثناء أو ظاهرة عارضة ،بل هو
واقع الجميع يشعر به بمن فيهم المسؤولون ،ولو جلست مع أي
مسؤول في الدولة مهما كان منصبه ألكد ما نقوله ونكتبه ،حتى
أنك حين تناقش أحدهم تجده هو من يبادرك بالشكوى والتذمر
واإلحـبــاط لتشعر بالشفقة عليه ولـســان حالك يـقــول« :جيتك يا
عبدالمعين تعينى لقيتك يا عبدالمعين عايز تتعان» ،وهي حقيقة
بدأت تتجلى للجميع بعجز المسؤولين عن إيجاد الحلول الجذرية
والحازمة لما نحن فيه وإنهاء حالة االحتقان والتذمر التي بلغت
أقصى درجاتها.
ال أحد يغيب عنه هذا األمر ،وال أحد يعلم بالعجز الذي تمر به
البالد ،بل أصبح المسؤولون يقرون بــه ،إال أنــه ال بــوادر حل في
ً
األفــق ،وكــأن الجميع يريد أن يأتيه الفرج دون أن يحرك ساكنا،
ويــريــد أن تنجلي الغمة دون أن يبحث عــن حـلــول لـهــا ،وينتظر
المبادره من غيره حتى ال يالم إن وقع في خطأ ،في حين مؤسسة
الفساد وزبانيتها يتفرجون على هــذا العجز وهــذا الخلل وهم
يضحكون فرحين بما حققوه ،ويزيدون النار حطبا لتستمر الحال
ويكملوا مسيرة الفساد والنفوذ.
يعني بالعربي المشرمح:
إلــى متى ستبقى الـحــال كما هــي بــا حلول وال خطة ،ويبقى
ً
ً
مجلس األمة مغلقا بسبب الحكومة المستقيلة منذ شهر تقريبا؟
وكيف ستحل المشاكل العالقة بوضع كهذا الذي نعيشه؟ وإلى متى
أيها الساسة وأيها المسؤولون ستتحملون مسؤولياتكم الوطنية
لتخرجونا من هذه الحال قبل فوات األوان؟

أين ستكون الكويت
في المستقبل؟
خالد محمد خالد الردعان
يـ ـت ــداول ال ـعــديــد م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن ف ــي الـ ــدواويـ ــن والـمـلـتـقـيــات
االجتماعية مواضيع عديدة منها التساؤالت عن مستقبل الكويت،
وأين سنصل في ظل السياسات الحالية والعالقة المتأزمة بين
الـحـكــومــة والـمـجـلــس ،وغ ـيــاب الـخـطــط المستقبلية الفعلية في
ً
مؤسسات الدولة ذات االختصاص ،خصوصا أن الحكومة تشكلت
وقدمت استقالتها ولم َنر أي برنامج لها؟
سنطرح مانشيتا في الصحف اليومية تحت عنوان «استدامة
األمن االجتماعي رغم التحديات» ،وعلى الرغم من اهتمامي بهذا
الموضوع بصفتي عضوا ناشطا في المجتمع المدني واهتمام
المؤسسة التي أنتمي لها كرابطة االجتماعيين الكويتية بهذا
الشأن بشكل مباشر ،فإنني استطعت الحصول على بعض النقاط
المكتوبة ،وعجزت عن معرفة هل تم إقرار هذه الخطة بشكل رسمي
من عدمه ،وهل تم تكليف جهات االختصاص بها؟
اإلنسان البسيط إن جلس وفكر في ما سيفعله في هذا الشهر أو
السنة الحالية ويخطط لها فسيصل الى خطة معقولة ،قد تتضمن
ادخاره مبلغا معينا ،ليسافر الى دولة معينة ،وقد يشتري عقارا أو
يشرع في بناء قسيمة أو ترميم منزله ،وسيتضمن تفكيره المبلغ
الــذي يجب عليه ادخــاره ،وإن كان يحتاج لقرض من عدمه أو أن
يدخل في جمعية مع أسرته أو أصدقائه ليتجنب القرض ،لكن ما
يؤلم المواطن أن بعض المؤسسات الضخمة في بلده ليس لديها
أي رؤية أو اطالع للمستقبل.
ا ل ــدول المتقدمة تخطط مؤسساتها بشكل دوري للمستقبل
وبـخـطــط مـتـعــددة تـخـتــار منها مــا يـنــاســب األوضـ ــاع وال ـظــروف
المحيطة بها ،وتقوم الــدول من خالل مؤسساتها بعمل خريطة
طــريــق ت ـت ـحــرك ب ـهــا ف ــي االت ـج ــاه الـ ــذي تـحـتــاجــه عــامــا ب ـعــد عــام
لتحقيق الـنـجــاح والـتـطــور على الـمــدى الـطــويــل ،وهــي تمتد من
البحث والصياغة إلى التنفيذ والتقييم والتعديل ،ومن ثم تحصد
مــا تجنيه يــداهــا ،ولنجاح هــذا التخطيط يتطلب وجــود إدارات
ناجحة للسير فــي خـطــوات العمل بشكل ناجح وقـيــاس وتقييم
مستمر ألدائها ،والعديد من الدول تفشل لغياب اإلدارة الناجحة
والمخلصة.
العالم من حولنا يمتلئ باألخبار المؤلمة من انتشار أوبئة إلى
حروب طاحنة قد تقترب منا ،وأسواق المال تتأرجح ،ومؤشرات
السلع األساسية ترتفع لمستويات قياسية ،والتضخم العالمي
يخرج عن السيطرة ،لذلك نحتاج الى مؤسسات ناجحة تعمل كل
منها باختصاصاتها لتالفي أي ضرر ،فالمواطن البسيط يحتاج
أن يطمئن وأن هناك من يخاف على الكويت ومستقبلها ،وأن هناك
ً
ً
عيونا وقلوبا ساهرة للحفاظ على هذا الوطن.

ةديرجلا
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رؤى عالمية
العالم بحاجة إلى عودة «رجال دافوس»
مايكل هيرش –
فورين بوليسي

وقت
منتدى دافوس يحتاج إلى ٍ
طويل قبل أن ينفذ وعوده
بإرساء المساواة االقتصادية،
ً
وغالبا ما يبالغ في التركيز
على األزمات المستجدة ،لكن
َُ
معظم النخب في دافوس
تدعم الحق على األقل ،رغم
قصر نظرها في الماضي.

طوال عقود كان
منتدى دافوس
ً
تجسيدا لمركزية
العولمة المفرطة
وبعد مرور أكثر
ً
من  50عاما على
تأسيس هذه القمة
يحتاج العالم اليوم
إلى تلك القوى
ً
المحورية مجددا

في الوقت الراهن
أصبح بوتين المفترس
الحقيقي الذي يهاجم
الجميع بال رادع
وبمساعدة دول تتابع
التعامل معه

ً
لم أتوقع يوما أن أتبنى هذا
ال ـم ــوق ــف ،ل ـكــن ي ـجــب أن يـعــود
«رجال دافوس» إلى الواجهة!
ـال ــم الـسـيــاســي
اس ـت ـع ـمــل ال ـع ـ ِ
صـ ـ ــا مـ ـ ــو يـ ـ ــل ب .هـ ـنـ ـتـ ـنـ ـغـ ـت ــون
ـوس» َفي
مـصـطـلــح «رجـ ـ ــال داف ـ ـ ـ ُ
عــام  2004لــإشــارة إلــى النخب
العابرة للحدود التي «تزداد قوة
بفعل المفاهيم ا لـجــد يــدة حول
الترابط العالمي» ،إنها األطراف
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـح ـضــر ال ـم ـن ـتــدى
االقتصادي العالمي في دافوس
ً
بسويسرا سنويا.
ط ـ ـ ــوال ع ـ ـقـ ــود ،كـ ـ ــان م ـن ـتــدى
ً
داف ـ ـ ـ ـ ــوس تـ ـجـ ـسـ ـي ــدا ل ـم ــرك ــزي ــة
ال ـع ــول ـم ــة ال ـم ـف ــرط ــة ،ل ـك ــن بـعــد
ً
مـ ــرور أك ـثــر م ــن خـمـسـيــن عــامــا
على تأسيس هذه القمة ،يحتاج
ال ـع ــال ــم الـ ـي ــوم إلـ ــى ت ـلــك ال ـقــوى
ً
المحورية مجددا ،بغض النظر
عــن شكلها ،ألن النظام الدولي
ً
أص ـبــح م ـعـ ّـرضــا لــان ـه ـيــار ،وال
يزال منتدى دافوس ،رغم جميع
م ـشــاك ـلــه ال ـســاب ـقــة ،ي ـه ــدف إلــى
ح ـم ــاي ــة ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام الـ ــدولـ ــي،
ويتابع عــدد كبير مــن أصحاب
ال ـم ـل ـي ــارات ال ـه ـب ــوط فـ ــوق ذل ــك
الـ ـجـ ـب ــل الـ ـس ــاح ــر ب ـط ــائ ــرات ـه ــم
الخاصة ،ويدفعون رسم الدخول
ال ــذي تـصــل قيمته إلــى  29ألــف
دوالر ،ل ـك ــن ال ت ـق ـت ـصــر مـهـمــة
داف ـ ـ ـ ــوس عـ ـل ــى جـ ـن ــي األم ـ ـ ـ ــوال،
ّ
ب ــل ي ـشــكــل ه ــذا ال ـم ـن ـتــدى ال ــذي
يمتد على أسـبــوع نقطة التقاء
ل ـل ـق ــادة ال ـس ـيــاس ـي ـيــن ورؤس ـ ــاء
أه ــم الـمـنـظـمــات ال ــدول ـي ــة ،إنـهــا
أجـ ــواء مـنــاسـبــة لـعـقــد شــراكــات
َ
القطاعين الـعــام والخاص
بين
لتأمين التمويل الالزم للمشاريع
الصديقة للبيئة ،وتحديد كيفية
التعامل مع الجرائم اإللكترونية،
واالس ـت ـع ــداد لــأوبـئــة المقبلة،
ومعالجة مسائل ُم ّ
لحة أخرى.
لكن المنتدى في هذا العصر
ً
أصـ ـ ـب ـ ــح م ـ ـكـ ــانـ ــا يـ ـجـ ـتـ ـم ــع ف ـيــه
مؤيدو سياسة التعاون الدولي
ويبحثون عن الطرق المناسبة
تبقى من مظاهر
للحفاظ على ما َ
العولمة ،ولم يتبق منها الكثير.
نقص واضح في حس القيادة
ّمنذ الغزو الروسي ألوكرانيا،
تكثفت نشاطات القوى الدافعة
ل ـل ـش ـع ـب ــوي ــة وال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
مـ ـ ـ ّـهـ ـ ــدت فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــد الـ ـم ــاض ــي
لصعود دونــالــد تــرامــب ،وإقــرار
خطة «بريكست» ،وظهور حكام
مستبدين جدد حول العالم ،وفي
الوقت نفسه ،بدأت المؤسسات
ال ــدولـ ـي ــة ،م ـثــل األم ـ ــم الـمـتـحــدة
وم ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـج ــارة ال ـعــال ـم ـيــة،
تخسر أهميتها وال أحد يتدخل
لـتـغـيـيــر الـ ــوضـ ــع ،ف ـث ـمــة نـقــص
واضــح في حس القيادة :حاول
الرئيس األميركي جو بايدن أن
يسترجع دور بلده القيادي من

المجتمعون في المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في مايو الماضي
ُ
واش ـن ـطــن ،لـكــن أعـيـقــت جـهــوده
بسبب مقاربته شبه الحمائية
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة أو نـهــج
ترامب المرتبط بشعار «أميركا
ً
أوال في ثياب ِح ْمالن» ،كما قال
الخبيران التجاريان نيكوالس
ً
المــب وجينيفر هيلمان حديثا
خــال حــدث مــن تنظيم مجلس
العالقات التجارية ،وفي غضون
ّ
ذلــك بــدأت تتشكل كتل تجارية
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وت ـ ـبـ ــاطـ ــأت ت ــدف ـق ــات
الــرســامـيــل واالس ـت ـث ـمــارات عبر
الـ ـح ــدود ،وي ـس ــود «ان ـق ـســام في
قطاعات السلع والتكنولوجيا
وأسواق العمل» ،كما ذكر تقرير
جـ ــديـ ــد ص ـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن ال ـم ـن ـت ــدى
االقتصادي العالمي.
سيكون منع تفكك العالم من
ً
أكثر المسائل إلحاحا في منتدى
داف ـ ــوس وأم ــاك ــن أخ ـ ــرى ،وقـبــل
أيام كتبت مديرة صندوق النقد
الدولي ،كريستالينا جورجيفا،
فـ ــي ت ـق ـي ـيــم م ـش ـت ــرك مـ ــع غـيـتــا
غــوبـيـنــاث وجــايــا بــازاربــاســي
أوغلو« :نحن أمام خيار واضح:
االس ـ ـت ـ ـسـ ــام ل ـ ـقـ ــوى ال ـت ـق ـس ـيــم
الجغرافي واالقـتـصــادي وجعل
ً
عالمنا أكثر فـقــرا وخ ـطــورة ،أو
تعديل طريقة التعاون بيننا».
ي ـ ـحـ ــاول الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون ت ـحــديــد
ال ـم ـخ ــاط ــر ال ـم ـط ــروح ــة ويـلـجــأ
ً
البعض أحيانا إلى طرق غريبة
وم ـب ــال ــغ ف ـي ـهــا ،ف ـي ــوم ال ـثــاثــاء
قـبــل ال ـمــاضــي ،أل ـقــى أم ـيــن عــام
الناتو ،ينس ستولتنبرغ ،كلمة
خـ ـ ــال الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى االقـ ـتـ ـص ــادي
العالمي ،فـقــال إن «الـحــريــة أهم
مــن ال ـت ـجــارة ال ـح ـ ّـرة» و«حـمــايــة
ِقـ َـيـمـنــا أه ــم مــن جـنــي األربـ ــاح»،
وقد يؤدي اقتصاد الحرب القاتم
إلى وقوع اضطرابات مضاعفة
ً ُ
ص ّر الرئيس الروسي
قريبا ،وي ِ

فــاديـمـيــر بــوتـيــن عـلــى متابعة
الغزو ،وقد بدأ اآلن يمنع تصدير
ال ـح ـبــوب م ــن أوك ــران ـي ــا ُ
وي ـهــدد
بتأجيج أزم ــة غــذائـيــة عالمية،
إنه التحذير الذي أطلقته رئيسة
المفوضية األوروبية ،أورسوال
ف ــون دي ــر الي ــن ،خ ــال خطابها
ً
في دافــوس أيضا .لكن يبدو أن
ه ــذه ال ـخ ـطــوة الــروس ـيــة تــدخــل
فــي خــانــة ال ــرد االنـتـقــامــي على
الحظر األوروبي المتوقع للنفط
الروسي خالل األيام المقبلة.

حشد الحلفاء

جو بايدن

ينس ستولتنبرغ

ال شــك أن ا ل ـقــوى المجتمعة
ً
في دافوس ّ
سببت جزءا من هذه
المشاكل ،ال سيما حين أساء ت
قراءة عدد كبير من هذه النزعات
الـعــالـمـيــة فــي الـعـقــود األخ ـيــرة،
لكن في خضم أي حرب شاملة،
ت ـب ــرز ال ـحــاجــة إل ــى ح ـشــد أكـبــر
عدد ممكن من الحلفاء ،بما في
ذلــك األط ــراف البغيضة ،فنحن
ً
نخوض حربا عالمية محتدمة
ل ـض ـم ــان تـ ـف ـ ّـوق ال ـت ـك ــام ــل عـلــى
االكتفاء الــذاتــي ،ويبقى منتدى
ً
ً
دافوس رمزا دائما للتكامل رغم
ً
جميع شوائبه ،وعمليا يستطيع
المواطنون المؤيدون للعولمة
أن يستعملوا هذا المنتدى بكل
حــر يــة لمناقشة مسائل شائكة
ال يـسـتـطـيـعــون ال ـت ـطــرق إلـيـهــا
فــي بلدانهم بسبب السياسات
الشعبوية هناك.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات جـ ـ ــديـ ـ ــدة
ومعارضة تتصاعد في دافوس
ًِ
أيـضــا ،أبــرزهــم خبير االقتصاد
ا ل ـت ـقــد مــي ج ــوز ي ــف ستيغليتز
الـ ـف ــائ ــز بـ ـج ــائ ــزة نـ ــوبـ ــل ،حـيــث
يقول إن هدف المنتدى األصلي
وال ـم ـثــال ــي يــرت ـبــط بــرأسـمــالـيــة

أصحاب المصلحة ،وهو ال يزال
في متناول اليد ،وفي عام ،2011
ش ـ ــارك سـتـيـغـلـيـتــز ف ــي اب ـت ـكــار
فكرة «بنك التنمية الجديد» في
دافــوس لتأمين األمــوال الالزمة
لمشاريع التنمية المستدامة في
االقتصادات الناشئة ،فالمفارقة
تكمن في مشاركة روسيا بقيادة
بوتين فــي تأسيس ذلــك البنك،
إل ــى ج ــان ــب الـ ـب ــرازي ــل ،وال ـه ـنــد،
والصين ،وجنوب إفريقيا ،لكن
ّ
ع ــل ــق «بـ ـن ــك ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـج ــدي ــد»
اآلن تعامله مع موسكو ،وأنتج
ً
اجتماع دافوس أيضا جماعات
ـارضــة أخ ــرى ،منها تحالف
مـعـ ِ
الـلـقــاحــات وأص ـح ــاب الماليين
الوطنيين« ،غــافــي» ،الــذي يدعو
إلـ ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب ع ـلــى
األثــريــاء ،كــذلــك ،أطـلــق المنتدى
االقتصادي العالمي والواليات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ال ـس ـنــة الـمــاضـيــة
ت ـحــالــف «ال ـم ـحــركــون األول ـ ــون»
للتشجيع على شــراء التقنيات
الخضراء ،وقد زاد هذا التحالف
المساهمة من أكثر
عدد شركاته
ِ
من  30إلى .55
ّ
يتعرض أصحاب المليارات

ّ
للصد اليوم ،بدرجة معينة على
األقــل ،رغــم زيــادة أعــدادهــم أكثر
من أي وقت مضى (نتيجة تفاقم
أزمات الغذاء والطاقة ،ساهمت
ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا ف ـ ــي ظ ـه ــور
مـلـيــارديــر جــديــد كــل  30ســاعــة،
وقد يواجه مليون شخص الفقر
المدقع بالوتيرة نفسها في عام
 ،2022وفق تقرير جديد صادر
عن اتحاد «أوكسفام» الدولي).
م ـ ـنـ ــذ ثـ ـ ـ ــاث س ـ ـ ـنـ ـ ــوات فـ ـق ــط،
حصد المؤرخ الهولندي ،روتغر
بريغمان ،شعبية واسعة حين
اعـتـبــر حـضــور مـنـتــدى داف ــوس
أش ـب ــه بــال ـم ـشــاركــة ف ــي مــؤتـمــر
عــن رجــال اإلطـفــاء لكن مــن دون
السماح ألحد بالتكلم عن المياه،
ُ
لمح حينها إلــى موضوع
كــان ي ِ
ال ـ ـت ـ ـهـ ــرب الـ ـض ــريـ ـب ــي ،ث ـ ــم دع ــا
بريغمان أصحاب المليارات إلى
وقف أعمالهم الخيرية المزعومة
ودفع ّ
حصتهم من الضرائب بكل
بساطة.

فرض ضرائب عالمية جديدة
اليوم ،أصبح هذا الموضوع

ً
محط نقاش أخـيــرا فــي دافــوس
ومـنـتــديــات أخ ــرى ،ول ــو بــدرجــة
مـ ـع ـ ّـيـ ـن ــة ،وبـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـحـ ـك ــوم ــات
تـ ــدرك م ــا ي ـح ـصــل ،ح ـيــث يـبــذل
ب ـ ــاي ـ ــدن وع ـ ـ ـشـ ـ ــرات ال ـ ـ ـقـ ـ ــادة فــي
العالم قـصــارى جهدهم لفرض
ض ــرائ ــب عــال ـم ـيــة ج ــدي ــدة على
ال ـشــركــات وك ـبــح لـعـبــة الـتـهــرب
ال ـضــري ـبــي ،وف ــي ال ــوق ــت نفسه
بدأت مواصفات «رجل دافوس»
تتغير مع مرور كل سنة ،فهو لم
ً
يعد بالضرورة رجال أو أبيض
ً
البشرة أو غربيا.
ً
غ ــال ـب ــا م ــا ت ـب ــدو ال ـمــواض ـيــع
ا لــر سـمـيــة المنبثقة مــن منتدى
دافـ ـ ـ ــوس م ــزعـ ـج ــة ،ل ـك ــن يـحـمــل
ً
ش ـعــار «ال ـع ـمــل م ـعــا الس ـت ـعــادة
ً
ً
معنى صائبا
الثقة» هذه السنة
ً
ومتواضعا على األقل ،فيختلف
ً
هذا المفهوم مثال عن الشعارات
ال ـم ـب ـهــرجــة ف ــي ال ـم ــاض ــي ،مثل
«التحول العظيم :تشكيل نماذج
جديدة» ( ،)2012و«العولمة :4.0
تشكيل هندسة عالمية جديدة
ف ــي ع ـص ــر ال ـ ـثـ ــورة ال ـص ـنــاع ـيــة
الرابعة» (.)2019
ل ـكــن ي ـظــن ب ـعــض الـمــراقـبـيــن
أن منتدى دافوس ال يزال يحتل
ال ـم ـك ــان ــة ن ـف ـس ـهــا ع ـل ــى ط ــاول ــة
ً
الفاسدين ،وكما يحصل سنويا،
أصــدر اتحاد «أوكسفام» أحدث
ت ـقــريــر ل ــه ب ـع ـنــوان «االس ـت ـف ــادة
مـ ــن األل ـ ـ ـ ــم» ،وتـ ـ ّ
ـوصـ ــل ف ـي ــه إل ــى
استنتاج دقيق مفاده أن جائحة
«ك ــوفـ ـي ــد »19ك ــان ــت واحـ ـ ــدة من
«أف ـض ــل ال ـمــراحــل ال ـتــي عاشها
أصحاب المليارات في التاريخ
الـ ـمـ ـكـ ـت ــوب» ،مـ ــع أنـ ـه ــا سـ ّـب ـبــت
ً
أضرارا كبرى للعمال العاديين،
ك ــذل ــك ،ك ــرر بـيـتــر س .غ ــودم ــان
معظم االنتقادات المألوفة حول
هذا الموضوع في أحدث مقالة

الذعة له ،بعنوان «رجال دافوس:
كيف التهم أصـحــاب المليارات
العالم» .كان ازدراء غودمان لهذه
ً
الفئة مــن الـنــاس مهينا لدرجة
ً
أن يعتبر «أبـنــاء داف ــوس» جــزءا
مــن « فـصـيـلــة» مختلفة ،ويكتب
غ ــودم ــان فــي كـتــابــه الـجــديــد أن
«رجل دافوس» «كائن نادر والفت:
إنه شخص مفترس ال يكف عن
مهاجمة اآلخر بال رادع ،ويحاول
ً
دوما توسيع أراضيه واالستيالء
ً
على قــوت اآلخــريــن ،تــزامـنــا مع
حـمــايــة نفسه مــن االنـتـقــام عبر
ادعاء صداقته مع الجميع».
ً
هذا التقييم مبالغ فيه طبعا،
ً
إذ ي ـغ ـف ــل غـ ــودمـ ــان أي ـ ـضـ ــا عــن
اللحظة التاريخية التي نعيشها
اليوم ألن المشاكل التي ُيسببها
أصـحــاب الـمـلـيــارات المتأنقون
والمتغطرسون لم تعد من أكبر
انشغاالتنا على األرج ــح ،وفي
ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،أص ـب ــح بــوتـيــن
المفترس الحقيقي الذي يهاجم
الـجـمـيــع بــا رادع ،وبـمـســاعــدة
دول تتابع التعامل معه ،يحتاج
وقت طويل
منتدى دافــوس إلى
ٍ
ق ـبــل أن ي ـن ـفــذ وعـ ـ ــوده ب ــإرس ــاء
ً
الـمـســاواة االقـتـصــاديــة ،وغالبا
م ـ ــا يـ ـب ــال ــغ ف ـ ــي الـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـلــى
األزمات المستجدة (هو ينشغل
ً
راهنا بأوكرانيا مع أن الكوارث
الـ ـح ــاصـ ـل ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ح ـق ــوق
اإلنسان في دول مثل أفغانستان
مرور َ األيام)،
واليمن تتفاقم مع ُ
ل ـك ــن ت ــدع ــم م ـع ـظــم ال ــن ــخ ــب فــي
دافـ ــوس ال ـحــق عـلــى األقـ ــل ،رغــم
قصر نظرها في الماضي.

فالديمير بوتين ينقلب على تاريخ بلده
●

أندريه كوليسنيكوف –
فورين أفيرز

ت ـع ـ ّـج ال ـح ــرب ال ــروس ـي ــة ف ــي أوكــران ـيــا
ُ
ص ّر الرئيس الروسي
بالمفارقات ،حيث ي ِ
ً
فــاديـمـيــر بــوتـيــن عـلــى أن ــه ي ـحــارب بـلــدا
يطغى عليه النازيون ،لكن يشمل ماليين
األوكــران ـي ـيــن ال ــذي ــن ه ــرب ــوا م ــن الـهـجــوم
ً
الروسي  78ناجيا من محرقة اليهود ،وقد
تم إجالؤهم إلى ألمانيا ،فقد نجت فاندا
ً
أوبيدكوفا ( 91عاما) من االحتالل األلماني
لمدينة «ماريوبول» ُفي الحرب العالمية
الثانية ،لكنها عادت وق ِتلت خالل الحصار
للمدينة نفسها في  ،2022وفي
الروسي
ُ
«خــارك ـيــف» ،قـ ِـتــل بــوريــس رومانشينكو
ً
( 96عاما) بعد سقوط قذيفة روسية على
ً
المبنى الــذي يقيم فيه ،علما أنه كان قد
نجا من معسكر اعتقال «بوخنفالد» في
الماضي ،وخالل الحرب العالمية الثانية
ً
أيـ ـض ــا ،كـ ــان ال ـج ـن ــدي األوكـ ــرانـ ــي إي ـفــان
ً
ليسون واحدا من الجنود السوفيات الذين
شاركوا في تحرير بيالروسيا وبولندا
من النازيين ،لكن ّ
تدمر منزله اليوم في
«خاركيف» على يد الجيش الروسي.
أص ـب ـحــت تـ ـج ــارب ه ـ ــؤالء األش ـخ ــاص
ً
جـ ـ ـ ـ ـ ــزءا مـ ـ ــن ع ـ ــال ـ ــم الـ ـك ــرمـ ـلـ ـي ــن الـ ـمـ ـل ــيء
بالمفارقات :انقلب مسار التاريخ في هذا
ً
العالم رأسا على عقب ،فبعد ثالثة أشهر
ً
تـقــريـبــا عـلــى ب ــدء أع ـمــال الـعـنــف القاتلة،
يجد النظام الروسي صعوبة في العثور
على رمــوز إيجابية ومتماسكة لوصف
«عمليته الخاصة» في أوكرانيا ،فهو لم
ْ
ُيل ِق القبض على أي نازي (مع أن مجلس
ا لــدو مــا يـضــع المقاتلين المعتقلين من
«كتيبة آزوف» األوكرانية في هذه الخانة)،
حتى أنــه فشل فــي اخـتــراع سبب واضــح
ً
ً
لتبرير ما يفعله ،لكنه أغرق بلدا كامال في
عالم خيالي حيث تحمل األقوال واألفعال
مـعــا نــي مـتـنــا قـضــة ،فعلى سبيل المثال
اب ـت ـكــر ن ـي ـكــوالي ب ــات ــروش ـي ــف ،سـكــرتـيــر
مجلس األمــن الروسي ،مفهوم «الفاشية

الـلـيـبــرالـيــة» ،حـتــى أن مــاريــا زاخ ــاروف ــا،
ال ـم ـت ـح ــدث ــة األس ـ ـطـ ــوريـ ــة ب ــاس ــم وزارة
الخارجية الروسية ،تقول اليوم إن كتاب
 1984بقلم جــورج أوروي ــل كــان يتمحور
حول الحضارة الغربية ،كذلك يواجه نظام
ً
ً
بوتين راهنا تحديا أكثر خطورة :كيف
يمكن ّ
حرب
تخيل أي شكل من النصر في
ٍ
أوصلت البلد إلى شفير الكارثة؟
ف ــي اس ـت ـط ــاع أجـ ـ ــراه «م ــرك ــز ل ـي ـفــادا»
ف ــي ش ـهــر م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي ،أع ـل ــن %81
مــن ال ــروس دعـمـهــم «للعملية الـخــاصــة»
الــروسـيــة ،ثــم تــراجـعــت هــذه النسبة إلى
 %74بحلول شهر أبريل كذلك ،واستقرت
ِنـ َـســب تــأيـيــد بــوتـيــن وانـخـفــض مستوى
ال ـث ـقــة ب ــه ب ــدرج ــة ب ـس ـي ـطــة ،ل ـكــن ب ـمــا أن
ُ
ً
أحدا ال يعرف العوامل التي تحدد معنى
النصر ،يقول  %73من المشاركين إنهم
يظنون أن روسيا ستنتصر ،وفي المقابل،
ال ي ـظ ــن ال ـك ـث ـي ــرون أن أوك ــرانـ ـي ــا قـ ــادرة
على الـفــوز ،مــع أن  %15مــن المشاركين
يتوقعون أال يتفوق أي طرف منهما.
ت ـث ـبــت هـ ــذه األرقـ ـ ـ ــام ن ـش ـ ّـوء ش ـك ـ ٍـل مــن
التوازن مع مرور الوقت ،ويفضل مناصرو
بوتين العدائيون حتى اآلن تكثيف الحملة
الـعـسـكــريــة مــن جــانــب الـجـيــش الــروســي
لــاسـتـيــاء عـلــى أوكــران ـيــا ،فيتجاهلون
بــذلــك ّ أه ــداف العملية المعلنة ،مــع أنها
ال ت ـكــف عــن الـتـغـيــر ،وم ــن نــاحـيــة أخــرى
قد يتقبل الروس الذين يشككون بوجهة
الـحــرب أو يقلقون مــن مسارها فــي هذه
الـمــرحـلــة خ َـيــار عـقــد ال ـســام ،لـكــن اعتبر
أكثر من ثلثي المشاركين في استطالع
«مركز ليفادا» أن العملية تسير على طريق
ً
النجاح ،مع أن  %50منهم أعطوا جوابا
ً
مبهما واعتبروا الحملة «ناجحة إلى حد
ُ
كبير» ،وحين ط ِلب من المشاركين تعريف
معنى النجاح ،كــرر معظمهم الشعارات
المملة حول تماشي جميع التطورات مع
العمليات ُ
المخطط لها وتحرير األراضي
من الفاشيين والعصابات ،وفي المقابل لم
يعتبر  %17من المشاركين هذه العملية

ستالين
ناجحة ،وينسب جزء كبير منهم السبب
ّ
المطو لة
إ لــى طبيعة الحملة العسكرية
وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا وسط
ال ـمــدن ـي ـيــن واألوالد ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا وفــي
صفوف الجنود الروس.
ل ـك ــن يـ ـل ــوم م ـع ـظــم ال ـ ـ ــروس الـ ــواليـ ــات
المتحدة وحلف الناتو على هذه الحرب،
ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن م ـس ـت ــوى ن ـجــاح ـهــا،
وتقتصر نسبة من يلومون روسيا على
 ،%7لكن حتى هــذا التجاهل المقصود
للوقائع ال ينسف جميع الشكوك الكامنة:
يقول  %82من المشاركين في االستطالع
إنـهــم يـشـعــرون بالقلق مــن األحـ ــداث في
أوكرانيا ،ويتعلق سبب قلقهم في معظم
ال ـ ـحـ ــاالت ب ـم ـظ ــاه ــر ال ـ ـمـ ــوت وال ـم ـع ــان ــاة
والــدمــار هناك ( ،)%46أو بفكرة الحرب
بحد ذاتـهــا ( ،)%26ويكشف س ــؤال غير
مباشر آخر مستوى المخاوف العاطفية
والنفسية الـتــي يحملها ال ــروس إزاء ما
أصاب بلدهم منذ شهر فبراير ،رغم حملة
الـتـلـقـيــن الـمـسـتـمــرة م ــن وس ــائ ــل اإلع ــام
الرسمية والدولة الروسية.
من ّالمستبعد أن يــدرك بوتين إلى أي
حد تأثر مستوى الدعم الــذي يحظى به
ّ
يتخبط هؤالء
وسط أشرس مناصريه ،إذ
لتبرير هذا الكابوس المستمر ،فقد سبق
والحظ علماء النفس الروس زيادة سريعة

فالديمير بوتين
ف ــي إص ــاب ــات الـقـلــق ال ـمــزمــن واالك ـت ـئــاب
ونوبات الهلع ،كذلك بدأ اصطدام الروس
المتكرر بالواقع يجبرهم على التخلي عن
الشعارات المريحة التي تنشرها حملة
بوتين الدعائية.
ً
ً
أص ـب ـح ــت الـ ـح ــرب ج ـ ـ ــزءا م ــأل ــوف ــا مــن
ً
ال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــة ،لـكـنـهــا تـعـكــس جــانـبــا
ً
ُمـحـ ِـبـطــا يتمنى ال ـنــاس زوال ــه فــي أســرع
وق ــت ،وي ـتــوق الـكـثـيــرون إل ــى اسـتــرجــاع
حياتهم الطبيعية السابقة ،لكن يبدو أن
الوضع الطبيعي الجديد لن يتالشى ،وال
ً
يــدرك الناس أيضا أن هــذا الوضع ليس
ً
طبيعيا بأي شكل ،لكنه سيستمر خالل
ّ
السنوات المقبلة ،فال أحد يشك في تحقيق
النصر ،لكن ال ترتكز هــذه القناعة على
الوقائع بل على شكل من التخدير الذاتي.
في «يــوم النصر» ،نتذكر أنا وعائلتي
ً
ً
دوم ـ ــا أش ـخــاصــا م ــن أيـ ــام ال ـح ــرب :ج ـ ّـدة
زوج ـت ــي ،م ــاري ــا شــاتـيـلــوفــا ،ال ـتــي كــانــت
ّ
مراسلة تغطي أحداث الحرب من الخطوط
األمامية؛ وخالي إدوارد ُتروب الذي تطوع
للمشاركة فــي الـقـتــال وقـ ِـتــل عــن عمر 18
ً
عــامــا خ ــال «مـعــركــة كــورســك» فــي 1943
(إنـهــا أكـبــر معركة دبــابــات فــي الـتــاريــخ،
وهـ ــزم ال ـســوف ـيــات حـيـنـهــا ن ـحــو مـلـيــون
ّ
وجدي إيفان
جندي تابع ألدولف هتلر)؛
كوليسنيكوف ال ــذي عــاد إلــى دي ــاره من

الحرب بعدما قاتل إلى جانب «فرقة حرس
التفيا رقم  »43التي حررت «ريغا» ،وحين
أص ـ ّـر بــوتـيــن عـلــى تشبيه أحـ ــداث 2022
بـحـقـبــة ال ـح ــرب ف ــي  ،1945اف ـت ـعــل بــذلــك
ً
مواقف أكثر تعقيدا تجاه ذكرى التحرير
الـســوفـيــاتــي لــاتـفـيــا :ق ــرر ال ـبــرل ـمــان في
التفيا اآلن هدم النصب التذكاري الخاص
بالمحررين بعدما ّ
شيده السوفيات خالل
الثمانينيات.
ـزء م ــن جـ ـه ــود ت ــرس ـي ــخ ال ـع ـق ـيــدة
كـ ـج ـ ٍ
«البوتينية» لــدى الشباب ال ــروس ،كانت
ال ـ ـمـ ــدارس ال ــروسـ ـي ــة ت ـط ـلــب م ــن األوالد
ل ـس ـنــوات أن يـكـتـبــوا رس ــائ ــل م ــن جبهة
القتال أو يرسلوها إلى المقاتلين هناك،
ُ
وكأنهم جزء من تلك الحرب ،وحين ط ِلب
م ــن ابـنـتــي ف ــي ال ـمــدرســة الـمـتــوسـطــة أن
ً
بدال من ّ
جدها،
تكتب رسالة من الجبهة
ا ق ـتــر حـ ُـت عليها أن تتكلم ُ ب ـصــوت وا لــد
ّ
جدها ،ديفيد تروب ،الذي ن ِقل إلى معتقل
«ج ـ ـ ــوالج» ف ــي أق ـص ــى ال ـش ـم ــال ال ــروس ــي
لتنفيذ «نشاطات مضادة للثورة».
لـ ـك ــن ال ُي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن نـ ـت ــذك ــر ه ـ ــؤالء
األش ـ ـخـ ــاص ف ــي روسـ ـي ــا ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـه ــم ال
يناسبون معايير بوتين ،ولهذا السبب،
قــرر نظامه قبل بــدء «العملية الخاصة»
تدمير  ،Memorialأهم منظمة مدنية في
البلد :تقع هــذه المنظمة غير الحكومية
في موسكو ،وهي تبذل قصارى جهدها
للحفاظ على ذكــريــات القمع خــال عهد
ّ
سـتــالـيــن ،ل ـكــن تــدمـيــر ه ــذا ال ـتــاريــخ عبر
إغ ـ ــاق م ـقــر ال ـم ـن ـظ ـمــة ف ــي ن ـهــايــة 2021
ّ
سهل اتخاذ تدابير أخرى من هذا النوع
ً
ّ
في  ،2022فقد مهدت هذه الخطوة مثال
إلطــاق «العملية الخاصة» في أوكرانيا
ُ
واســت ـبـ ِـدلــت ذاكــرتـنــا الجماعية بتاريخ
وهمي ومفبرك.
ً
تشمل عائلتي أشخاصا وقعوا ضحية
جـمـيــع ال ـمــآســي الـســوفـيــاتـيــة ف ــي الـقــرن
الماضي :الحرب العالمية الثانية ،وحصار
لـيـنـيـنـغــراد ،وح ـمــات سـتــالـيــن القمعية
ً
محليا .ال أحــد يستطيع تجريد عائلتي

أو عائالت روسية كثيرة أخــرى من هذه
الذكريات ،لقد أعاد بوتين وأعوانه إحياء
م ـش ــاع ــر الـ ـخ ــوف وال ـخ ـط ــر ف ــي روس ـي ــا،
ً
فوجدنا أنفسنا مجددا عالقين في شرك
التاريخ رغم محاوالت طمسه ،كان والداي
الــراحــان ي ـقـ ّـدران االنـتـصــار الــذي تحقق
على النازيين ألقصى حــد ،لكننا نتفوه
اآلن بالعبارة المريعة التالية« :الحمدلله
أنهما لم يعيشا لرؤية ما يحصل اليوم».
ً
جاء بوتين ليقلب كل شيء رأسا على
عقب ،لقد ّ
دمر جميع اإلنجازات ُ
المحققة
بما في ذلك إنجازاته
في العقود األخيرةّ ،
ً
الخاصة ،حتى أنه حقق أهدافا معاكسة
لغاياته المعلنة :بدل نزع سالح أوكرانيا،
ّ
جعل البلد يتسلح بدرجة غير مسبوقة،
وبدل إبعاد حلف الناتو ،جعله أقرب إلى
حــدود روسـيــا ،وبــدل اسـتــرجــاع العظمة
الروسية الغابرة ،أغرق البلد وشعبه في
عزلة تامة ،وعندما حــاول بوتين فرض
نسخته الـخــاصــة مــن تــاريــخ روس ـيــا ،لم
ً
ُي ـح ـقــق ش ـي ـئــا بــاس ـت ـث ـنــاء ت ـجــريــد الـبـلــد
مــن تــاريـخــه الحقيقي ،فحرمه بــذلــك من
ً
مستقبله أي ـضــا ،وهـكــذا وصـلــت روسيا
ال ـ ـيـ ــوم إلـ ـ ــى أخـ ـط ــر ط ــري ــق م ـ ـسـ ــدود فــي
تاريخها.

عندما حاول بوتين فرض
نسخته الخاصة من تاريخ
ً
روسيا لم ُيحقق شيئا
باستثناء تجريد البلد من
تاريخه الحقيقي

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.609

السوق األول السوق الرئيسي

5.908

8.436

2.602 3.040 3.246

 15صندوق استثمار حافظت على مكاسب من بداية العام
استوعبت الضغوط ونتائج النصف األول التي ستكون مفصلية
محمد اإلتربي

حافظ  15صندوق استثمار
ً
م ــوج ـه ــا لــأس ـهــم ف ــي بــورصــة
الكويت على مكاسب جيدة من
بــدايــة الـعــام حتى نهاية مايو
ال ـم ــاض ــي ،ت ـص ــدره ــا ص ـنــدوق
كامكو االستثماري بعائد بلغ
 ،%19.44م ـن ـه ــا  4ص ـن ــاد ي ــق
إس ــامـ ـي ــة ح ــاف ـظ ــت ع ـل ــى أداء
ً
إيجابي أيـضــا مــن بــدايــة العام
تراوحت بين  %15.47لصندوق
الـ ـ ـ ـ ــدرة اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي ،وخ ـ ـسـ ــارة
بلغت  %8.40لصندوق الهدى
اإلسالمي.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن الـخـســائــر
ال ـت ــي خـيـمــت ع ـلــى ال ـس ــوق في
مايو الماضي ،فإن الصناديق
اسـ ـت ــوعـ ـب ــت تـ ـل ــك الـ ـت ــراجـ ـع ــات
التي تراوحت بين  3و %6لذلك
الشهر.
ً
وأي ـض ــا رغ ــم ارت ـف ــاع أسـعــار
ال ـن ـفــط خ ــال ال ـش ـهــر الـمــاضــي
بنسب الفتة بلغت نحو %21
فـ ـق ــد تـ ـج ــاه ــل س ـ ـ ــوق ال ـك ــوي ــت
ً
تـقــريـبــا مــوجــة ص ـعــود الـنـفــط،
كذلك أســواق خليجية رئيسية
أخ ــرى فــي المنطقة ،مما جعل

الـكـثـيــريــن يـتـســاء لــون عـمــا إذا
كانت األسواق بدأت فك االرتباط
مع صعود النفط.
لكن مراقبين أشــاروا إلــى أن
ثـمــة عــوامــل سلبية مـسـتــوردة
ً
ً
تؤدي دورا مؤثرا في نفسيات
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن وال ـم ـت ـعــام ـل ـيــن
ً
عموما مما يسبب عامل ضغط
على قرارات المستثمرين.
ل ـكــن يـمـكــن اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن
ن ـت ــائ ــج وإفـ ـص ــاح ــات ال ـن ـصــف
األول سـ ـتـ ـك ــون م ـف ـص ـل ـيــة فــي
م ـس ـي ــرة ال ـ ـسـ ــوق ،إذ س ـت ـحــدد
بشكل كبير نتائج ا لـعــام ككل،
ح ـيــث سـتـكـشــف ت ـلــك الـنـتــائــج
الشركات الدفاعية التي لديها
قـ ــدرة ع ـلــى تـقـلـيــص الـخـســائــر
وال ـخــروج مــن دوام ــة العاصفة
بأقل تراجع وهي التي ستمثل
عامل جذب كبير للسيولة.
وتبقى اإلشارة إلى أن القطاع
ال ـم ـصــرفــي ف ــي أف ـض ــل حــاالتــه
ً
حاليا ،والسيولة متوافرة ،وال
ت ــوج ــد أزم ـ ــة ت ـم ــوي ــل ،بــالـتــالــي
ً
يـمـثــل ه ــذا األم ـ ــر اط ـم ـئ ـنــانــا ال
سـيـمــا أن ال ـت ـبــاطــؤ ال ــراه ــن له

أسـ ـب ــاب مـخـتـلـفــة ع ــن األزم ـ ــات
السابقة التي كانت أزمة ديون
وتمويل.
وت ـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات
البورصة في مايو الماضي بعد
تسجيل معظم قطاعات السوق
خ ـس ــائ ــر واس ـ ـعـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق ،إذ
شهد مؤشر السوق األول أكبر
انخفاض شهري بنسبة %6.8
فـيـمــا ك ــان أداء مــؤشــر ال ـســوق
ً
الرئيسي أفضل نسبيا إذ سجل
خـســائــر بـنـسـبــة  5.0فــي المئة
تاله مؤشر السوق الرئيسي 50
الذي تراجع بنسبة .%4.5
وإث ـ ـ ــر ذل ـ ـ ــك ،تـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر
الـ ـس ــوق الـ ـع ــام ب ـن ـس ـبــة ،%6.4
وأثرت تلك التراجعات على أداء
الـســوق منذ بــدايــة الـعــام 2022
حتى نهاية مايو الماضي ،فقد
بـلـغــت مـكــاســب ال ـمــؤشــر الـعــام
 %11.1ووصلت مكاسب مؤشر
السوق األول إلى  %13.6بينما
سجل مؤشر السوق الرئيسي
ً
نـ ـ ـم ـ ــوا ب ـن ـس ـب ــة  %4.3م ـق ــا ب ــل
تسجيل مؤشر السوق الرئيسي
 50لمكاسب بنسبة .%3.1

ً
تراجع مؤشرات البورصة والسيولة  49مليونا
استقرار أسعار األسهم القيادية في تداوالت مترددة
●

حذر وترقب مستمر
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـع ـ ــام ـ ــات بـ ــورصـ ــة
الكويت ،أمس ،في آخر تعامالت

صناديق تقليدية
صندوق كامكو االستثماري
صندوق الوسم
صندوق الساحل
صندوق كامكو لمؤشر السوق األول
صندوق فرصة المالي
صندوق المركز لالستثمار والتطوير
صندوق األهلي الكويتي
صندوق الوطنية االستثماري
صندوق الرائد لالستثمار
صندوق وفرة
صندوق الرؤية

مدير الصندوق
كامكو إنفست
الشركة الكويتية للتمويل و االستثمار
شركة الساحل للتنمية واالستثمار
كامكو إنفست
شركة المركز المالي الكويتي
شركة المركز المالي الكويتي
شركة أهلي كابيتال لالستثمار
شركة االستثمارات الوطنية
الشركة الكويتية لالستثمار
شركة وفرة لالستثمار الدولي
شركة الكويت والشرق االوسط

أداء الشهر
 %5.26 %4.92 %6.32 %6.66 %6.00 %6.50 %6.56 %5.84 %6.12 %5.88%3.70 -

األداء منذ بداية العام
%19.44
%16.53
%15.82
%15.44
%14.80
%14.70
%14.54
%13.37
%13.25
%10.42
%1.10

صندوق الدرة اإلسالمي
صندوق المركز اإلسالمي
صندوق الكويت االستثماري
صندوق كاب كورب المحلي
صندوق الهدى اإلسالمي

كامكو إنفست
شركة المركز المالي الكويتي
الشركة الكويتية لالستثمار
شركة كاب كورب لالستثمار
شركة الكويت والشرق األوسط

 %5.72 %6.90 %6.42 %6.55%5.70 -

%15.47
%15.30
%12.49
%9.97
%8.40 -

صناديق إسالمية

أخبار الشركات
«ريم العقارية» توافق على تسوية مديونية «وربة» ومقاول برج الصالحية
وافق مجلس إدارة شركة ريم العقارية،
ً
مبدئيا ،على تسوية مديونية بنك وربة
بموجب عقد اإلج ــارة المنتهي بالتملك
وال ـ ـمـ ــؤرخ ف ــي  22ي ــول ـي ــو  ،2018كــذلــك
بـمــوجــب اإلن ـ ــذار الـقـضــائــي الـ ُـمــرســل من
«وربة» بتاريخ  30مايو  ،2022المتضمن
سداد المديونية المترصدة بذمة الشركة.
وق ــال ــت «ري ـ ــم الـ ـعـ ـق ــاري ــة» ،إن مـجـلــس
ً
اإلدارة ناقش أيضا مديونية مقاول برج

علي العنزي

استمر تراجع مؤشرات بورصة
الكويت في آخر تعامالت األسبوع،
وللجلسة السادسة على التوالي،
وفقد مؤشر الـســوق الـعــام نسبة
 0.27فــي الـمـئــة أي  20.38نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 7609.42
نقاط بسيولة ارتفعت إلى حدود
 49مليون ديـنــار تــداولــت 150.4
مليون سهم عبر  11487صفقة،
ً
وتم تــداول  128سهما ربح منها
 ،40وتراجع  ،73بينما استقر 15
دون تغير.
وخ ـســر ال ـس ــوق األول نسبة
مقاربة بلغت  0.21في المئة أي
 17.8نقطة ليستقر على مستوى
 8436.89نقطة بسيولة بلغت 36
مليون دينار ،تداولت  70مليون
س ـه ــم ع ـب ــر  7068ص ـف ـق ــة ،وت ــم
ً
تـ ــداول  27سـهـمــا هــي مـكــونــات
الـســوق األول ربــح منها  7فقط
لكن معظمها ذات وزن مؤثر مثل
بيتك وأجيليتي وزين وتراجعت
أسعار  16بينما استقرت  4دون
تغير.
وكانت خسارة مؤشر السوق
الرئيسي أكبر ،إذ فقد  0.47في
المئة هي  27.82نقطة ليقفل على
مستوى  5908.79نقاط بسيولة
ً
م ـت ــراج ـع ــة م ـ ـجـ ــددا إل ـ ــى ح ــدود
 13مليون دي ـنــار تــداولــت 80.4
مليون سهم عبر  4419صفقة،
وتم تــداول  101سهم ربح منها
 33وخسر  57بينما استقر 11
دون تغير.

أداء صناديق األسهم المحلية للسوق الكويتي

الصالحية «شركة اإلمارات للتجارة العامة
والمقاوالت» الصادر بها الحكم االبتدائي
ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــاول وتـ ـسـ ـل ــم ال ـص ـي ـغــة
التنفيذية مــن الـحـكــم ال ـص ــادر فــي مــادة
تجارية بتاريخ  14فبراير .2022
وأوض ـحــت أنــه بـنـ ً
ـاء على ذلــك الحكم،
ق ــرر مـجـلــس إدارة «ريـ ــم» الـمــوافـقــة على
ع ـمــل ت ـســويــة ب ـنــك وربـ ــة ب ـمــوجــب أعـلــى
وأفضل عرض سعر مقدم من عدة عروض،

ً
«بوبيان» :المحجم رئيسا للخدمات الشخصية

أفــاد بنك بوبيان بتعيين عبدالله المحجم بمنصب رئيس
الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة
اب ـتــداء مــن تــاريـخــه ،بـعــد الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة بـنــك الكويت
المركزي.
وأضـ ــاف الـبـنــك ،أن رئ ـيــس مـجـمــوعــة الـعـمـلـيــات المصرفية
ديفا سيش استقال من منصبه ألسباب شخصية ،وتــم قبول
االستقالة ،وكــان آخــر يــوم عمل له نهاية يــوم أمــس األول ،وتم
ً
إس ـنــاد ه ــذا المنصب إل ــى عـبــدالـعــزيــز الــدويـلــة لـيـكــون رئيسا
لمجموعة العمليات المصرفية اب ـتــداء مــن ذلــك الـتــاريــخ بعد
الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.

أسبوعها ،الذي سيطر عليه اللون
األحمر ثقيلة وبسيولة محدودة
ً
ج ــدا لــم تبلغ مليوني ديـنــار إال
بعد مرور أكثر من  8دقائق ،كانت
تتداول خالل الثواني األولى ،مما
أشاع أجــواء من الهدوء والفتور
دون الــذهــاب إلــى عمليات بيع،
بل حذر وتداوالت بمجال ضيق
من التذبذب ،وتبادل األدوار بين
سـهـمــي الــوط ـنــي وب ـي ـتــك وهـمــا
ً
األكبر وزنا في السوق.
فقد تماسك الوطني بخسارة
محدودة مقابل مكاسب لبيتك بعد
خسارة كبيرة أمس األول ،وارتد
ً
أيضا زين وأجيليتي مقابل تراجع
أغلب األسهم القيادية مثل الوطني
وأهـ ـل ــي م ـت ـحــد وال ـخ ـل ـي ــج وبـنــك

بوبيان وبوبيان بتروكيماويات
وكابالت.
ل ـك ــن م ـع ـظــم ال ـت ـغ ـي ــرات كــانــت
محدودة لم تزد على نسبة  2في
المئة عدا خسارة سهم الغانم في
ثالث تعامالته إذ خسر نسبة 3.7
ف ــي الـمـئــة وبـضـغــط ب ــدأ الـســاعــة
الثانية من عمر الجلسة.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ت ـ ــراج ـ ــع سـهــم
أعيان وكويتية ووطنية عقارية
مـ ــن ال ـ ـسـ ــوق ال ــرئ ـي ـس ـي ــة م ـقــابــل
ارتفاعات محدودة لسهمي األولى
وجــي إف إتــش لتنتهي الجلسة
حمراء بانتظار أخبار وتحركات
اقتصادية عالمية.
ً
خ ـل ـي ـج ـي ــا ،ت ــراجـ ـع ــت مـعـظــم
مــؤشــرات األس ــواق المالية بــدول

مجلس التعاون الخليجي وربح
فـقــط م ــؤش ــرا قـطــر وع ـم ــان وك ــان
ً
ً
األول حقق نموا جيدا بعد اإلعالن
عن أكبر مشاريع الغاز المسال في
العالم بين قطر للطاقة وشركات
تــوتــال وإكـســون موبيل وكونكو
وإيني مما يرفد موازنة قطر إذا
ما اكتمل بمليارات الــدوالرات ،إذ
سـيــرفــع الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة لقطر
مــن ال ـغــاز الطبيعي الـمـســال إلــى
مستويات  110ماليين طن متري
ً
مكعب سنويا عام  .2027وتراجعت
م ــؤش ــرات بـقـيــة األسـ ـ ــواق بنسب
م ـ ـحـ ــدودة ب ــال ــرغ ــم مـ ــن مــام ـســة
ً
أسعار النفط مستوى  124دوالرا
للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ
نهاية شهر فبراير الماضي.

النفط يواصل الصعود مع طلب أميركي
قوي وتفاؤل إزاء الصين

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  91سنتا ليبلغ  120.84دوالرا
120.84
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  91سنتا ليبلغ
ً
ً
 119.93دوالرا
دوالرا للبرميل في تداوالت أمس األول ،مقابل
ً
للبرميل فــي ت ــداوالت يــوم الثالثاء الماضي ،وفـقــا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،واصلت أسعار النفط صعودها
صباح أمس ،مدعومة بطلب قوي في الواليات المتحدة ،أكبر
مستهلك في العالم ،بينما من المتوقع أن ينتعش الطلب في
الصين مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا في المدن
الكبرىً .وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت ًتسليم أغسطس
 50سنتا ،أو  0.4في المئة ،إلى  124.08دوالرا للبرميل ،بينما
األميركي تسليم يوليو 38
زاد ًخام غرب تكساس الوسيط
ً
سنتا ،أو  0.3في المئة ،إلى  122.49دوالرا للبرميل.
وأغلق الخامان القياسيان ،أمس األول ،عند أعلى مستوى
لهما منذ الثامن من مــارس ،مسجلين مستويات شهداها
في عام .2008
أمس
األميركية،
الطاقة
معلومات
إدارة
بيانات
وأظهرت
ً
ً
األول ،أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة سـجـلــت انـخـفــاضــا قياسيا
فــي احـتـيــاطـيــات ال ـخــام االسـتــراتـيـجـيــة ،فــي حـيــن ارتفعت
المخزونات التجارية األسبوع الماضي.
وانـخـفـضــت م ـخــزونــات الـبـنــزيــن األم ـيــرك ـيــة عـلــى غير
المتوقع ،مما يشير إلى متانة الطلب على وقود السيارات
خــال ذروت ــه الصيفية على الــرغــم مــن االرت ـفــاع الـحــاد في
األسعار.
وي ـتــرقــب الـمـسـتـثـمــرون ب ـيــانــات ال ـت ـجــارة لـشـهــر مــايــو

بــالـصـيــن ،بـحـثــا عــن م ــؤش ــرات عــن الـطـلــب فــي ثــانــي أكبر
مستهلك للنفط في العالم .وقالت تينا تينغ المحللة في
«سي إم سي ماركتس» في مذكرة« :تواصل إعادة الفتح في
الصين دعم التفاؤل بشأن الطلب».
وذكرت إدارة معلومات الطاقة األميركية ،إن مخزونات
النفط التجارية فــي الــواليــات المتحدة ارتفعت على غير
المتوقع األسبوع الماضي ،في حين سجل مخزون الخام
في االحتياطي البترولي االستراتيجي هبوطا قياسيا مع
ارتفاع استهالك مصافي التكرير إلى أعلى مستوياته منذ
يناير .2020
وسجلت مخزونات البنزين األميركية انخفاضا مفاجئا
قــدره  800ألف برميل ،بينما ارتفع الطلب على الوقود
على الرغم من قفزة األسعار في محطات الوقود .وكان
محللون استطلعت «رويـتــرز» آراء ه ــم توقعوا أن
ترتفع مخزونات البنزين  1.1مليون برميل.

ً
«سنام» تشتري عقارا
بـ  2.3مليون دينار

«الجزيرة» :بيع وإعادة تأجير
محركين واستئجار طائرة
ق ــرر مـجـلــس ادارة شــركــة طـيــران
الجزيرة بيع وإعادة تأجير محركين،
إض ــاف ــة إل ـ ــى اس ـت ـئ ـج ــار ط ــائ ــرة مــع
الطاقم للفترة من  15يونيو حتى 15
سبتمبر .2022

«المركزي» األوروبي يبقي
الفائدة بال تغيير
أرجأ رفعها ليوليو المقبل
أك ــد الـبـنــك الـمــركــزي األوروب ـ ــي أن ــه سينهي خـطــة شــراء
السندات طويلة األمد في األول من يوليو ،وأشار إلى سلسلة
ً
من زيادات أسعار الفائدة اعتبارا من يوليو ،في ظل مكافحة
التضخم المرتفع.
ومع ارتفاع التضخم الشهر الماضي إلى مستوى قياسي
بلغ  8.1فــي الـمـئــة ،وات ـســاع نطاقه بـســرعــة ،يـتــراجــع البنك
المركزي األوروبي عن إجراءات التحفيز التي كان قد طبقها
خالل معظم العقد الماضي.
وي ـهــدف إل ــى وق ــف تـســرب الـنـمــو الـســريــع لــأسـعــار إلــى
االقتصاد األوسع ،واستمراره عبر دوامة يصعب كسرها.
ومتابعة لخطوة وعد بها منذ فترة طويلة ،قال «المركزي»
األوروب ـ ــي ،إن ــه سينهي بــرنــامــج ش ــراء األصـ ــول ،وه ــو أداة
التحفيز الرئيسية منذ أزمة الديون في منطقة اليورو .وأضاف
أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار  25نقطة أساس في يوليو،
ثم يغير األسعار مرة أخرى في سبتمبر ،ربما بهامش أكبر.
وأشــار «الـمــركــزي» األوروب ــي إلــى أن «مجلس اإلدارة يعتزم
رفــع أسعار الفائدة له بمقدار  25نقطة أســاس في اجتماع
السياسة النقدية لشهر يوليو» .وذكر أن «مجلس اإلدارة يتوقع
رفع أسعار الفائدة الرئيسية له مرة أخرى في سبتمبر ،إذا
استمرت توقعات التضخم على المدى المتوسطأو تدهورت،
فإن الزيادة األكبر ستكون مناسبة في اجتماع سبتمبر».
ويـقــف سعر الـفــائــدة على الــودائــع لــدى «ال ـمــركــزي» اآلن
عند  0.5في المئة ،-وقالت رئيسة البنك المركزي األوروبي،
ً
كريستين الغ ــارد ،إنــه قــد يعود إلــى الصفر أو أعلى قليال
(رويترز)
			
بنهاية الربع الثالث.

هيئة األسواق توافق على نشرة
اكتتاب زيادة رأسمال «استهالكية»
كشفت الشركة الوطنية االستهالكية القابضة عــن موافقة
هيئة أســواق المال ،على نشرة اكتتاب زيــادة رأسمال الشركة
المصدر والمدفوع.
وقالت «استهالكية» ،إنه سيتم اإلعــان عن الجدول الزمني
الستحقاقات أسهم زيادة رأس المال وتداول حقوق األولوية.

«بيتك ريت»ً :توزيع
 % 0.417نقدا

ً
وقعت شركة سنام العقارية اتفاقا
ً
مبدئيا لـشــراء عـقــار استثماري في
منطقة الفروانية بقيمة  2.3مليون
دينار.

وتضمن كذلك الموافقة على عمل تسوية
مديونية مــع مـقــاول بــرج الصالحية من
ذات عرض السعر المعروض.
وذكرت أن المعلومة الجوهرية السابقة
ال يمكن تحديد أثرها المالي على الشركة
ً
ح ــالـ ـي ــا .ل ـك ــن م ــن ال ـم ـت ــوق ــع ع ـن ــد تـنـفـيــذ
العملية أن ينتج عن ذلك تسوية مديونية
ب ـن ــك ورب ـ ـ ــة ،وت ـس ــوي ــة م ــدي ــون ـي ــة شــركــة
اإلمارات للتجارة العامة والمقاوالت.

أق ـ ــرت ال ـه ـي ـئــة اإلداري ـ ـ ـ ــة ل ـص ـنــدوق
بيتك كابيتال ريت توزيع أرباح نقدية
بـنـسـبــة  0.417ف ــي ال ـم ـئــة م ــن القيمة
االسمية للوحدة في سجالت الصندوق
في نهاية يوم االستحقاق.

«التجاري» يخفض ملكيته
في بوبيان إلى %8.69
ّ
خفض البنك التجاري ملكيته في
بـنــك بــوب ـيــان م ــن  9.73إل ــى  8.69في
المئة من إجمالي رأسمال البنك.

«نور» تطعن على قرار
مجلس التأديب
قالت شركة نور لالستثمار المالي ،إنها ستقوم
بمباشرة إجراءات الطعن على قرار مجلس التأديب،
الذي أقر تغريم الشركة  10آالف دينار عن كل مخالفة
من المخالفتين:
ً
 - 1حكم بند  3من أوال :الجوانب المرتبطة بجميع
اشكال المحافظ االستثمارية وأحكام بنود 1و3و5
ً
ثانيا :الجوانب المرتبطة بالمحافظ االستثمارية
ب ــإدارة الشخص المرخص لــه مــن الـمــادة  5-4-1من
الكتاب السابع (أصول العمالء وأموالهم) من الالئحة
التنفيذية للقانون  7لسنة  2010وتعديالتهما.
 - 2حـكــم بـنــد مــن م ــاد  8-6مــن الـكـتــاب الخامس
عـشــر (حــوكـمــة ال ـشــركــات ) مــن الــائـحــة التنفيذية
وتعديالتهما.

ً
الثروة العالمية تسجل مستوى قياسيا
 530تريليون دوالر في 2021
أظهر تقرير «بوسطن كونسالتنغ غروب» ارتفاع
الثروة على مستوى العالم إلى مستوى قياسي في
العام الماضي ،ومــن المتوقع أن تواصل الصعود
في كل المناطق رغــم الضغوط التضخمية ،وغزو
روسيا ألوكرانيا.
وارتفعت الثروة حول العالم بنسبة  %10.6في عام
 2021لتصل إلى  530تريليون دوالر ،وهو المستوى
األعلى على اإلطالق ،بدعم من أسواق األسهم القوية
وارتفاع الطلب على األصول الحقيقية مثل العقارات.

ويتوقع التقرير أن تحافظ منطقة آسيا والمحيط
الهادي على أسرع معدل نمو للثروة ،مع استعداد
قيم األصول لالرتفاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ
 %8.4حتى عام  ،2026وفي حال استمر هذا المعدل
يمكن أن تضم المنطقة ما يقرب من ربع ثروة العالم.
وسوف يتباطأ نمو الثروة في أميركا الشمالية
بمتوسط خمس
إلى  %4.7حتى عام  ،2026مقارنة ً
سنوات البالغ  ،%9.1كما قد يتباطأ أيضا نمو الثروة
في أوروبا الغربية من  %4.5إلى ما يقل عن .%4

ارتفاع العمالت االفتراضية %1
صـعــدت عملة الـبـتـكــويــن أكـثــر مــن  %1خــال
تعامالت أمس ،بالتزامن مع متابعة المستجدات
المتعلقة بمشروع قانون تنظيم أصول التشفير
المقترح في الكونغرس األميركي.
وارتـ ـفـ ـع ــت ال ـب ـت ـك ــوي ــن ب ـن ـس ـبــة  %1.27عـنــد
ً
ً
 30489.87دوالرا ،وفقا لبيانات «كوين باس».
كذلك صعدت ثاني أكبر العمالت المشفرة من
حيث القيمة السوقية «اإليثريوم» بنسبة %1.29
ً
إلى  1816.34دوالرا ،لكنها ال تزال أدنى مستوى
ً
ألفي دوالر ،بينما استقرت الريبل عند  40سنتا.
أما عن مستجدات مشروع قانون تنظيم أصول

التشفير ،فعارضت السيناتورة الديموقراطية
«كيرستن جيليبراند» أمس التقارير التي تصف
التشريع بأنه يجعل هيئة تداول العقود اآلجلة
هي الجهة التنظيمية األساسية ،موضحة أنهم
ملزمون فقط بتنظيم عملتي بيتكوين وإيثريوم،
وذلك حسبما ذكر تقرير «كوين تيليجراف».
وذك ـ ــر م ــاي ــك ن ــوف ــوغ ــرات ــز ال ـم ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
لـ«غالكسي هولدينغز» في مؤتمر «بايبر ساندلر»
أن ثلثي صناديق التحوط الخاصة بالعمالت
ال ـم ـش ـفــرة م ــن ال ـم ــرج ــح أن تـفـشــل م ــع اس ـت ـمــرار
اضطراب سوق األصول الرقمية.
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ّ
«نفط الكويت» توقع  3عقود لتأهيل التربة خالل  3أشهر
الشركة احتفلت باليوم البيئي لبرنامج الكويت إلعادة تهيئة البيئة
أشرف عجمي

أك ــد الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي بــالــوكــالــة ،نــائــب
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـم ـش ــاري ــع ال ـك ـب ــرى
والخدمات الفنية في شركة نفط الكويت ،خالد
العتيبي ،توقيع الشركة  5عقود ضخمة من
شأنها إعادة تأهيل التربة إلى ما كانت عليه
قبل الغزو.
وقــال العتيبي ،فــي تصريحات صحافية
خالل فعالية نظمتها مجموعة تأهيل التربة
في الشركة باليوم البيئي لبرنامج الكويت
لمشاريع إعادة تأهيل البيئة  ،KERPبالتعاون
مع المقاول:JV/C HEISCO Hangzhou Zaop
خالل شهرين أو ثالثة سنوقع  3عقود أخرى
لتأهيل التربة بعد الغزو العراقي وأكثر من
 700بئر تسببت في تدمير البيئة الصحراوية،
مبينا أن هذه العقود والعقود المقبلة ستكون
التربة.
الستكمال البرنامج لتأهيل ّ
وأشار إلى أن حرق اآلبار أثر على البيئة،
وه ــي ك ــارث ــة م ــن أك ـب ــر الـ ـك ــوارث ف ــي ال ـعــالــم،
وال يــوجــد بــرنــامــج بـهــذا الـحـجــم فــي الـعــالــم،
وشــركــة نـفــط الـكــويــت ب ــدأت بـمـشــاريــع بيئة
لتأهيل التربة.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـع ـم ــل م ـس ـت ـمــر  4سـ ـن ــوات،
وبعدها تعود األراضــي الكويتية كما كانت
قبل الغزو ،مبينا أن التكلفة المالية من أموال

التعويضات تستخدم إلعادة تأهيل التربة.
وعــن عمليات التشجير التي ستقوم بها
«نفط الكويت» ،أشار العتيبي الى أن جزءا من
برنامج تأهيل التربة إعــادة زراعــة النباتات
البرية أو الصحراوية ،واآلن نعمل على إعداد
مناقصة إع ــادة ال ــزراع ــة ،وسـنــرى الـمـشــروع
خالل عام أو عام ونصف العام.
حـضــر الـفـعــالـيــة الـتــي أقـيـمــت فــي معرض
أحـمــد الـجــابــر للنفط وال ـغــاز الـتــابــع لشركة
نفط الكويت ،عدد من نواب الرئيس التنفيذي
والمسؤولين في جهات خارجية هي وزارة
الــدفــاع ،ونقطة االرتـبــاط الكويتية لمشاريع
ال ـب ـي ـئ ــة ،وال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـب ـي ـئــة ،ومـعـهــد
الـكــويــت لــأبـحــاث العلمية ،وبـعــض أعـضــاء
هيئة التدريس بجامعة الكويت ،وحشد من
الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـش ــرك ــة ،فـيـمــا ح ـضــر رئـيــس
مجلس اإلدارة في «هيسكو  -الكويت» مرزوق
الخرافي.
وت ـض ـم ـنــت ال ـف ـعــال ـيــة ن ـب ــذة تـعــريـفـيــة عن
بــرنــامــج ال ـكــويــت لـتــأهـيــل ال ـب ـي ـئــة ،الـ ــذي تم
إنشاؤه إلصالح األضرار التي ألحقها الغزو
عامي  1990و 1991على الصعيدين البشري
والبيئي.
ً
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ـ ـ ّـدم ال ـ ـم ـ ـقـ ــاول ع ـ ــرض ـ ــا عــن
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اقتصاد

 ...وتعقد اجتماعات مكثفة مع
مقاولي النفط والغاز
بهدف طرح عقود لمشاريع جديدة وخدمات الصيانة

خالد العتيبي
تكنولوجيا المعالجة الحيوية وغسل التربة
( ،)Bioremediation and Soil washingكما
تــم التطرق إلــى المشاريع األخ ــرى التي تم
توقيعها فــي الـعــام الماضي ،والـتــي تشمل
خـمـســة ع ـقــود لـتــأهـيــل ال ـتــربــة ف ــي مـنــاطــق
عمليات شــركــة نفط الـكــويــت ،منها عقدان
ف ــي ش ـم ــال ال ـك ــوي ــت ،و 3ع ـق ــود ف ــي جـنــوب
شــرق الـكــويــت ،تستهدف معالجة نحو 13
مـلـيــون مـتــر مكعب مــن الـتــربــة الـمـلــوثــة في
حقول الشركة.

أصدرت كيانات النفط والغاز الكويتية وثائق
مناقصة للعقود ا لـتــي تغطي إ نـشــاء المشاريع
وخدمات الصيانة ،إذ طرحت شركة نفط الكويت
مناقصة لبناء محطتين فرعيتين جديدتين 132
كيلوفولت وخطوط كهرباء في شمال الكويت و33
ً
خطا للطاقة .وبحسب «ميد» ،فإن الموعد النهائي
لتقديم العطاءات للمقاولين هو  4سبتمبر ،ومن
المقرر عقد اجتماع ما قبل العطاء في  19الجاري.
كـمــا طــرحــت «نـفــط ال ـكــويــت» مـنــاقـصــة عقدين
للصيانة والــدعــم التشغيلي فــي منشآت الـغــاز،
أحدهما لمنشآت الغاز في جنوب وشرق الكويت،
بينما يركز اآلخــر على منشآت في شمال وغرب
الـكــويــت ،بموعد نهائي لتقديم الـعـطــاء ات فــي 6
سبتمبر المقبل.
وم ــن الـمـقــرر عـقــد اجـتـمــاع مــا قـبــل المناقصة
الخاص بالعقد الذي يغطي جنوب وشرق الكويت
في  28الجاري .ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل
المناقصة الخاص بالعقد المتعلق بشمال وغرب
الكويت في  29منه.
كما طرحت شركة البترول الوطنية عقد صيانة

يركز على خدمات الصيانة الكهربائية في مصفاة
ً
ميناء األح ـمــدي ،فـضــا عــن ذلــك فــإن لــديــه موعد
لتقديم العطاء في  11سبتمبر ،ومن المقرر عقد
اجتماع ما قبل العطاء في  22الجاري.
كما طرحت شركة البترول الوطنية مناقصة
لمشروع ا سـتـبــدال محطة كهرباء فرعية قديمة
في مصفاة ميناء األحمدي ،وتم تحديد الموعد
النهائي لتقديم الـعـطــاء ات فــي  6سبتمبر ،ومن
المقرر عقد اجتماع ما قبل العطاء في  26يونيو.
وكــان هناك حجم كبير من العقود الصغيرة،
التي تم طرحها على مدى العامين الماضيين في
قطاع النفط والغاز في الكويت ،وكان هناك القليل
في طريق المشاريع األكبر.
ويأمل العديد من المقاولين الكويتيين طرح
موجة من مشاريع النفط والغاز األكبر في نهاية
هذا العام.
وس ـ ــواء ك ــان ذل ــك س ـيــؤتــي ث ـم ــاره أم ال ،فمن
المرجح أن يعتمد على عدة عوامل ،بما في ذلك
الوضع السياسي في الكويت .السيما أن عملية
ً
صنع القرار قد تعثرت كثيرا في السنوات األخيرة.

ً
ّ
«المطوع التجاریة» تستقبل فريقا من «بيزنس فرانس» «الدراسات المصرفية» يكرم خريجي برنامج
شهادة المدقق الشرعي المعتمد

اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
اإلدارة ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي في
شركة علي عبدالوهاب المطوع
ال ـت ـجــاريــة ،فـيـصــل ال ـم ـط ــوع ،في
ً
مكتبه بمقر ال ـشــركــة ،فــريـقــا من
الهيئة الفرنسية لدعم االستثمار
وال ـ ـصـ ــادرات (ب ـيــزنــس ف ــران ــس)،
ً
ممثال بكل مــن الـمــديــر اإلقليمي
للهيئة في منطقة الشرق األوسط،
فــريــدريــك زاب ــو ،ورئ ـيــس المكتب
التجاري ،ربيع سوفنجي ،حيث
تــم الحديث عــن مشاركة الشركة
ـراع رسـمــي فــي ملتقى «طـمــوح
كـ ٍ
ال ـش ــرق األوس ـ ــط  ،»2022وال ــذي
سيعقد يوم  20أكتوبر المقبل في
وزارة االقتصاد والمالية وإصالح
اإلدارة ف ــي الـعــاصـمــة الفرنسية
باريس ،وبرعاية الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون.
تهدف «بيزنس فــرانــس» التي
أسست عام  2015كهيئة حكومية،
إلى دعم االقتصاد الفرنسي على
الـســاحــة الــدول ـيــة ،مــن خ ــال دعــم
ال ـش ــرك ــات ال ـفــرن ـس ـيــة ال ـم ـصــدرة
والترويج لالستثمار في فرنسا،
كـمــا ت ـهــدف إل ــى تـعــزيــز جــاذبـيــة
فــرنـســا وت ـقــويــة شــراكــات ـهــا على
الصعيد االقتصادي.
وقد جاءت هذه الزيارة من أجل

المطوع وفريق بيزنس فرانس
تعزيز العالقات التجارية الثنائية
ب ـي ــن شـ ــركـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
الرائدة في الكويت وفرنسا وبحث
فرص التبادل التجاري المحتملة،
كما تــم التطرق إلــى الحديث عن
ت ـفــاص ـيــل م ـش ــارك ــة ال ـش ــرك ــة في
ملتقى «ط ـم ــوح ال ـش ــرق األوس ــط
.»2022
ً
وقـ ـ ــال الـ ـمـ ـط ــوع :سـ ـع ــداء ج ــدا
اليوم باستقبال فريق من «بيزنس
ف ــران ــس» ،ه ــذه الهيئة الفرنسية
الـعــريـقــة وال ـتــي نـتـشــارك وإيــاهــا
الهدف نفسه من ناحية دعم روابط
ال ـش ــراك ــة وف ـت ــح فـ ــرص ال ـت ـعــاون
ال ـث ـن ــائ ــي ب ـي ــن ش ــرك ــات ال ـق ـطــاع
الخاص في فرنسا والكويت.

ً
وأض ـ ــاف« :يـسـعــدنــا ك ـث ـيــرا أن
ً
ً
ً
نـكــون داع ـم ــا وم ـشــاركــا رئيسيا
في رعاية ملتقى «طموح الشرق
األوسـ ـ ـ ــط  ،»2022ال ـ ــذي تـنـظـمــه
هـيـئــة ب ـيــزنــس ف ــران ــس ،بــرعــايــة
وحضور الرئيس مــاكــرون ،فهذه
فرصة ثمينة للتعرف على مزيد
مــن الشركات الخاصة الفرنسية
والتعاون معها لجلب ما يناسب
المستهلك فــي ال ـســوق الكويتي
وإثـ ـ ــرائـ ـ ــه ب ـم ـن ـت ـج ــات وع ــام ــات
ت ـجــاريــة رائـ ــدة وعــال ـيــة ال ـج ــودة.
ً
ش ـك ــرا ل ـفــريــق «ب ـيــزنــس فــرانــس»
على هــذه الــزيــارة التي هــي محل
تقدير وذات أهمية كبيرة بالنسبة
ً
لنا ،ونتمنى أن نستقبلهم مجددا

لبحث المزيد من التعاون وفرص
التبادل التجاري المحتملة بين
الـ ـش ــرك ــات ال ـخ ــاص ــة ف ــي فــرنـســا
والكويت» .يذكر أن «ملتقى طموح
ال ـش ــرق األوس ـ ــط  »2022سيعقد
ب ــرع ــاي ــة ال ــرئ ـي ــس م ــاك ــرون على
مــدار يــوم كامل ،حيث سيتضمن
جلسة عامة واجتماعات مستديرة
لمختلف القطاعات ،وذلك بحضور
وزراء وسفراء ومتحدثين رفيعي
ال ـم ـس ـت ــوى ووف ـ ـ ــود م ــن ش ــرك ــات
خاصة في منطقة الشرق األوسط،
إضــافــة إلــى شــركــات فرنسية من
جـمـيــع األح ـج ــام واألعـ ـم ــال الـتــي
تسعى لبدء أو تعزيز وجودها في
منطقة الشرق األوسط.

كـ ـ ـ َّـرم ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـمـعـهــد
الدراسات المصرفية ،د .يعقوب
الرفاعي ،خريجي الدفعة الثالثة
م ــن ب ــرن ــام ــج «شـ ـه ــادة الـمــدقــق
الشرعي المعتمد» ،حيث تم عقد
المجموعة األولى من البرنامج
بين  10يناير و 3مارس ،2021
وال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ب ـيــن
 24ي ـنــا يــر و 21م ـ ــارس ،2021
وقـ ــد شـ ـ ــارك ف ـي ـه ـمــا ن ـخ ـبــة مــن
الكويتيين العاملين في مجال
التدقيق الشرعي والمهتمين به،
ً
حيث بلغ عددهم  41مشاركا.
وتـ ّ
ـوجــه الــرفــاعــي ،فــي كلمته
للخريجين ،بالشكر لمحافظ
بـنــك الـكــويــت ال ـمــركــزي ،رئيس
مجلس إدارة معهد الــدراســات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،ب ــاس ــل ال ـ ـهـ ــارون،
وكــذلــك ألع ـضــاء مـجـلــس إدارة
المعهد لدعمهم هذا البرنامج،
ً
وأيضا لمديري الموارد البشرية
فــي الـبـنــوك الـمـشــاركــة عـلــى ما
ي ـب ــذل ــون ــه م ــن ج ـه ــد وم ـتــاب ـعــة
إلن ـجــاح انـعـقــاد ه ــذا البرنامج
في كل عام.

لقطة جماعية خالل التكريم
ُي ــذك ــر أن ب ــرن ــام ــج «ش ـه ــادة
المدقق الشرعي المعتمد» هو
أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي
أطلقها بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي
بالتعاون مع البنوك الكويتية،
ُ
ويـ ـش ــرف ع ـلــى ت ـن ـف ـيــذه مـعـهــد
ً
ال ــدراس ــات الـمـصــرفـيــة ،إيـمــانــا
ب ـ ـضـ ــرورة م ـض ــاع ـف ــة ال ـج ـهــود
والمبادرات التي تسهم في رفع
قدرات كوادر التدقيق الشرعي،
ً
وال ـع ـمــل عـلــى تــأهـيـلـهــم علميا
ً
ومهنيا ،بهدف تعزيز الحوكمة

في أعمال الرقابة الشرعية في
البنوك اإلسـُـامـيــة فــي الكويت
وت ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــخ أس ـ ـ ـ ـ ــس الـ ـت ــدقـ ـي ــق
الشرعي على أعمال تلك البنوك.
ومـ ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ــرز م ـ ـم ـ ـيـ ــزات هـ ــذه
الـشـهــادة أنـهــا تــولــي الـجــوانــب
العملية التطبيقية فــي مجال
ً
ً
التدقيق ُالشرعي اهتماما كبيرا،
حـ ـي ــث خ ـ ـ ّـص ـ ــص نـ ـص ــف وق ــت
ال ـبــرنــامــج إل ُج ـ ــراءات الـتــدقـيــق
ال ـش ــرع ــي ،وخ ـ ّـص ــص الـنـصــف
اآلخـ ـ ــر م ــن س ــاع ــات ال ـبــرنــامــج

للجوانب المعرفية التأسيسية
والـمـعــايـيــر الـشــرعـيــة الخاصة
بالصناعة المالية اإلسالمية.
ُ
وقـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ــت ـ ــرش ـ ــد ف ـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــداد
برنامج هــذه الـشـهــادة بأفضل
الـ ـمـ ـم ــارس ــات وأح ـ ـ ــدث الـ ـم ــواد
العلمية في هذا الخصوص ،كما
تتمتع شهادة المدقق الشرعي
باعتماد بنك الكويت المركزي
وه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ومــركــز
الكويت لالقتصاد اإلسالمي.

ّ
ّ
«األرجان العالمية» :اتفاقية تعاون مع «الكويتية» توقع اتفاقية الرمز «المتحد» يكرم المشاركين في دورة
أكاديمية باريس سان جرمان
المشترك مع طيران إيتا اإليطالي األلعاب الرياضية الخليجية

أعلنت شركة األرجــان العالمية العقارية توقيع
اتفاقية تعاون مع أكاديمية باريس سان جرمان PSG
لتدشين أول موقع لها بالكويت في أرجان بداية في
منطقة صباح السالم ،وهو مجمع مثالي فريد من
نوعه متعدد األغراض يتضمن العديد من المالعب
الرياضية وبرامج التعليم والمهارات ،إضافة الى
مــركــز الطفولة الـمـبـكــرة ،وس ــوف تــديــر األكاديمية
مــاعــب كــرة الـقــدم الخارجية والــداخـلـيــة لتحسين
وتطوير مـهــارات عشاق كــرة القدم الطموحين من
األطفال والناشئة من خالل برامج تدريب رياضية
متخصصة يـشــرف على تنفيذها نخبة مــن أمهر
المدربين المعتمدين لديها.
وق ــد ب ــاش ــرت الـنـسـخــة الـكــويـتـيــة م ــن أكــاديـمـيــة
باريس سان جرمان في أرجان بداية صباح السالم
ً
عملها فعليا نهاية مايو الماضي ،بتقديم دورات
كرة القدم للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم
بين  4و 17سنة .كما تتميز أكاديمية باريس سان
جــرمــان  PSGبمنهجية فــريــدة مــن نوعها ،تستمد
قــوتـهــا وت ـف ـ ّـرده ــا م ــن نـ ــادي ب ــاري ــس س ــان جــرمــان
الشهير الذي أنشئت تحت إشرافه وتوجيهه الفني،
وتطبق المعايير المنهجية الخاصة لألكاديمية على
جميع المدربين المعتمدين لديها ،الذين يعملون
على تحسين وتطوير مهارات الالعبين ويشرفون
على تأهيلهم وتدريبهم وفق القيم األساسية لنادي
باريس سان جرمان ،ليكونوا قادرين على االرتقاء
من األكاديمية الى الفريق المحترف التابع لها.
وفي السياق ذاتهّ ،
ثمن الرئيس التنفيذي لشركة
األرجان العالمية العقارية خالد المشعان الشراكة
والـتـعــاون مــع أكاديمية بــاريــس ســان جــرمــان PSG
ً
أحد أهم وأرقى الكيانات الرائدة عالميا في تقديم
ً
برامج تدريب متخصصة لرياضة كرة القدم ،مشيرا
الى أن التعاون مع األكاديمية يعكس التزام األرجان
بعناصرالتميز واالبتكار والتجدد في مشاريعها،
ويحقق شعارها «الحياة كما تحبها».
وأردف المشعان أن أكاديمية باريس سان جرمان
الكويتية ستشكل قاعدة صلبة لتمكين وبناء فرق
ً
كرة قدم محترفة من الكويت ،الفتا الى أن برامجها
التدريبية المعتمدة ستستغل الشغف برياضة كرة
ً
القدم إيجابيا لدى الالعبين من األطفال والناشئة،
وستوظفه لصقل مهاراتهم الكروية وتعزيز بلوغهم
أعلى المستويات في األداء والكفاءة.
بدوره ،قال المدير العام ألكاديمية باريس سان

جرمان في الشرق األوسط ،فابيان ديلم ،إن برامج
الـتــدريــب لألكاديمية ستستهدف تــزويــد األطـفــال
الـكــويـتـيـيــن بــأف ـضــل مـ ـه ــارات ري ــاض ــة ك ــرة ال ـقــدم،
ً
معربا عن سعادته باختبار هذه المغامرة الفريدة
مــع أرج ــان بــدايــة ،ومــؤكــدا أن التعاون مــع األرجــان
سيساهم في تقديم تجربة جديدة ورائعة للشباب
في أكاديمية باريس سان جرمان الكويتية.
واخـتـتــم ديـلــم بــاالشــارة الــى آلـيــة التسجيل في
األكــاديـمـيــة ،وال ـتــي سـتـكــون مـتــاحــة عـبــر الحساب
الرسمي لألكاديمية في الكويت أو االتصال المباشر
بإدارة «أرجان بداية» على الرقم 0096597688370

في إطــار مساعيها الــدؤوبــة لتوسيع شبكة خطوطها حــول العالم
وتطوير خدمة الـعـمــاء ،ومنح خـيــارات سفر متنوعة ،أعلنت شركة
الخطوط الجوية الكويتية توقيع اتفاقية الرمز المشترك مع شركة طيران
«ايتا» اإليطالية ،اعتبارا من  1يونيو  ،2022وتتيح االتفاقية لـ»الكويتية»
إدراج رمزها ضمن رحالت طيران «ايتا» إلى  12وجهة في إيطاليا ،وهي
باليرمو وكاتانيا وفلورنسا وبرينديزي وبــاري والبندقية وتورينو
وجنوى وترييسي وبولونيا ونابولي والميتسيا تيرمي ،ووجهتين
دوليتين من روما إلى أثينا ونيس.
وتعتبر االتفاقية مواكبة للنمو الملحوظ وطلبات السفر إلى إيطاليا،
وفتح المجال لعمالء الطائر األزرق وطيران «ايتا» لالختيار من باقة
متنوعة للسفر لوجهات مختلفة ،إضافة إلى توطيد أواصر العالقات
المشتركة بين البلدين في المجال التجاري والسياحة ،علما أن كل باقات
السفر متاحة للحجز للعمالء ووكالء السفر ،من خالل موقع وتطبيق
«الكويتية» اإللكتروني أو أنظمة الحجز الخاصة بوكالء السفر.

عن أكاديمية باريس سان جرمان PSG

أبي اللمع والعوضي والرمضان مع مسؤولي «إيتا»

هي مدرسة كرة قدم مفتوحة لجميع األطفال من
الجنسين ،وهي عبارة عن شبكة تحتوي على 160
مدرسة لكرة القدم منتشرة في  18دولة ( الواليات
المتحدة األميركية وكندا والبرازيل وفرنسا  -جزر
األن ـت ـيــل ال ـفــرن ـس ـيــة وج ـيــانــا ال ـفــرن ـس ـيــة وإنـكـلـتــرا
وويلز وألمانيا والبرتغال وتركيا وقطر والكويت
وروسيا ومصر والسنغال ورواندا وتايالند وكوريا
الجنوبية والصين).
ّ
توفر األكاديمية فرصة مثالية لعشاق كرة القدم
ً
وك ــرة الـيــد وأخ ـيــرا عـشــاق الــريــاضــات اإللكترونية
ً
لعيش شغفهم وتطوير مهاراتهم جنبا الى جنب
م ــع ن ــادي ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان الـشـهـيــر بخبرته
وجودة تدريبه بفضل البرامج التدريبية لألكاديمية
التي يستفيد منها أكثر من  22500العــب تتراوح
أعمارهم بين  4و 18سنة من الفتيان والفتيات الذين
يتلقون تدريباتهم على يد أمهر المدربين المؤهلين
ً
والمعتمدين عالميا ،إضافة الى معسكرات التدريب
المحددة أو كجزء من برامج تدريب لمدة عام.

ّ
 ...وتدشن رحالتها إلى سراييفو

عن أرجان بداية
تــم تطوير مـشــروع أرج ــان بــدايــة مــن قبل شركة
ّ
األرجــان العالمية العقارية ،ليشكل مجتمع عيش
مـثــالـيــا ذا أغـ ــراض مـتـنــوعــة وم ـت ـعــددة فــي منطقة
صباح السالم ،وهــو يتضمن العديد من المالعب
الرياضية وبرامج التعليم والمهارات ،إضافة الى
مركز الطفولة المبكرة ،وذلك بغية تعزيز نهج شامل
واستكشافي للتعلم الواقعي المتعدد األجيال.

ضمن مساعيها الدؤوبة والمتواصلة لتوسيع شبكة خطوطها،
وتطوير خدماتها للوصول إلى أفضل مستويات الجودة ،أعلنت شركة
الخطوط الجوية الكويتية إطالق أولى رحالتها التجارية المجدولة إلى
مدينة سراييفو في البوسنة ،بواقع رحلتين في األسبوع أيام األحد
ً
والخميس ،اعتبارا من  9يونيو .2022
وقالت الشركة ،في بيان صحافي ،إن «إطالق رحلة سراييفو يأتي
استجابة للطلب الملحوظ والمتنامي لجمهور المسافرين في دولتنا
الحبيبة الكويت ،بل وفي منطقة الخليج العربي» ،مشيرة إلى أنها
ً
ً
أطلقت مؤخرا عددا من الوجهات يأتي في مقدمتها مانشستر ،والدار
البيضاء ،واالسكندرية ،وشرم الشيخ ،وسوهاج ،وطرابزون ،وبودروم،
ً
وازمير ،وميكونوس ،وأخيرا صاللة ،فيما سيتم إطالق رحالت جديدة
الى كل من مدينة نيس الفرنسية ومدريد وملقا في إسبانيا ،ومدينة
فيينا في النمسا خالل األيام القادمة ،يليها افتتاح وتشغيل خطوط
مثل كوااللمبور الماليزية ،وكاتماندو النيبالية في الشهور القادمة.
واختتم الشركة بأنها تسعى بشكل دؤوب لمنح المسافرين على متن
طائراتها خيارات أوسع ،تلبية الحتياجاتهم في السفر وتوفير وتقديم
خدمة أفضل لهم من خالل إطالق وجهات جديدة ومتنوعة ،الفتة إلى
أن الطائر األزرق يحرص كل الحرص على خدمة عمالئه ،وتوفير كل
سبل الراحة لهم أثناء سفرهم على متن طائراته بداية من توفير قنوات
ً
الحجز المختلفة للمسافرين ،وطــرح العروض المناسبة لهم مــرورا
باستقبالهم في مبنى الركاب رقم  ،4وإنهاء إجراءات سفرهم بكل يسر
ً
ّ
المكون
وسهولة ،وصوال للتجهيز الكامل ألسطول «الكويتية» المتنوع
من أحدث الطرازات المختلفة الحجم المليء بالخدمات المتميزة.

فاتن التميمي في حفل التكريم
أعرب البنك األهلي المتحد عن اعتزازه بالرعاية
الرسمية لدورة األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والتي
استضافتها الكويت تحت شعار «روحنا ذهبية»،
برعاية سامية من سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد.
وشارك البنك في حفل تكريم أبطال الكويت من
الرياضيين ُ
المشاركين في الــدورة ،والذي أقيم في
مقر اللجنة األولمبية الكويتية بحضور عدد كبير
مــن أعـضــاء اللجنة ورؤس ــاء االت ـحــادات الرياضية
المحلية ُ
وممثلي جـهــات ا لــدو لــة المختلفة ،حيث
تم االحتفاء بجميع أبطال الكويت الحاصلين على
الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في جميع
األلعاب خالل الدورة ،والتي انتهت بتتويج الكويت
ً
بطلة للدورة بإجمالي  96ميدالية.
وب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،أعـ ــربـ ــت رئ ـي ـس ــة ال ـم ـســؤول ـيــة
االجـتـمــاعـيــة والـتــواصــل االجـتـمــاعــي بالبنك فاتن

التميمي عن فخرإدارة البنك واعتزازه باإلنجازات
العظيمة التي حققها األبطال الكويتيون في الدورة،
متمنية لـهــم ال ـمــزيــد م ــن اإلنـ ـج ــازات والـنـجــاحــات
ومواصلة العطاء.
ك ـمــا أع ــرب ــت ع ــن س ـعــادت ـهــا بــرعــايــة ال ـب ـنــك هــذا
ال ـحــدث الــريــاضــي اإلقـلـيـمــي ال ـب ــارز ،بــالـتـعــاون مع
اللجنة األولمبية الكويتية ،والتي نجحت في ترتيب
هــذه ال ــدورة بشكل مشرف يليق بمكانة الرياضة
الكويتية ،حيث تأتي رعاية البنك لهذا الحدث في
إطار برنامجه المجتمعي الذي يهتم بدعم القدرات
الوطنية الرياضية ،وإث ــراء الحركة الرياضية في
الكويت .وأضافت التميمي أن البطوالت المحققة
خالل هذه الدورة هي خير برهان على قدرة الشباب
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ع ـلــى تـحـقـيــق اإلن ـ ـجـ ــازات الــريــاض ـيــة
المشرفة ،وما قدموه من نموذج يحتذى به في أهمية
العمل الدؤوب والمخلص من أجل تحقيق النجاح
والوصول إلى األهداف.

«وربة» يعلن فائزي سحب «السنبلة» لألطفال
أعـ ـ ـل ـ ــن بـ ـ ـن ـ ــك ورب ـ ـ ـ ـ ـ ــة أسـ ـ ـم ـ ــاء
ال ـف ــائ ــزي ــن ب ـس ـحــوبــات الـسـنـبـلــة
األس ـب ــوع ـي ــة ،وسـيـسـتـمــر الـبـنــك
فـ ــي عـ ـم ــل الـ ـسـ ـح ــوب ــات ل ـع ـشــرة
رابحين أسبوعيا ،بحضور ممثل
عــن وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة،
وم ــوظـ ـف ــي «ورب ـ ـ ـ ـ ــة» .وبــال ـن ـس ـبــة
ل ـل ـع ـمــاء ال ــذي ــن حــال ـف ـهــم الـحــظ
خالل سحب السنبلة األسبوعي،
فقد تــوج  10رابـحـيــن مــن عمالء
بنك وربة ،وحصل كل منهم على
 1000دينار ،وهــم :مطلق حشف
مطر المطيري ،نواف خلف عباس
خلف ،عبدالله جبر ،حماد براك
حماد العجمي ،أحمد فالح دخيل
العازمي ،موفق بكر درباس ،مها
سعد علي العازمي ،علي حسين
أحمد مال يوسف ،مشاري صنت
داب ــان الــديـحــانــي ،أسـمــاء سعيد
عمر شريم.
وبالنسبة للرابحين في سحب
السنبلة  ،Kidsفقد فاز بالجوائز

المحددة  7رابحين ،هم :الحسن
قــاســم أك ـبــر الري ،ش ــروق هاني
حسين البدر ،يوسف مشعل بجاد
العتيبي ،أفنان خالد علي العتال،
طيب باسل يوسف الرشيد البدر،
جـ ـ ــود حـ ــامـ ــد م ـن ـي ــف الـ ـشـ ـم ــري،
منصور فرحان سالم العازمي.
ويمثل حساب السنبلة الخيار
األمـثــل لكل الــراغـبـيــن فــي توفير
األم ـ ــوال ،وتحقيق عــوائــد مالية
مناسبة على أرصدتهم في الوقت
فرص للفوز
نفسه ،باإلضافة إلى
ٍ
بجوائز نقدية طوال العام.
وحـ ـ ــول الـ ـ ـش ـ ــروط ،ق ـ ــال مــديــر
مـنـطـقــة ال ـم ـج ـمــوعــة الـمـصــرفـيــة
لــأفــراد أحمد الـمـطــوع« :يتطلب
اآلن و جـ ـ ـ ــود  100د.ك ل ــد خ ــول
سـحــوبــات الـسـنـبـلــة األسـبــوعـيــة
وال ـس ـحــوبــات ال ـك ـبــرى ،عـلـمــا أن
العميل ما زال يحصل على فرصة
واحـ ـ ـ ــدة م ـق ــاب ــل ك ــل  10د.ك فــي
الحساب ،والفرص تحتسب على

أحمد المطوع
حسب أدنــى رصيد في الحساب
خالل الشهر ،لذلك يجب أن يكون
قد مضى على المبلغ شهر كامل
ف ــي ال ـح ـس ــاب ل ـل ـتــأهــل لـلـسـحــب
األسبوعي ،وشهران للسحوبات
ال ـك ـبــرى الح ـت ـســاب ال ـف ــرص ،وال
تــوجــد ق ـيــود أو حـ ــدود للسحب
واإليداع ،وكلما زاد المبلغ المودع
زادت فرص العميل للربح».

لوبيز تتألق في «»Tribeca
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ملصق الفيلم

خطفت ا لنجمة ا لعا لمية جينيفر
لوبيز األنظار على السجادة الحمراء،
ح ـ ـيـ ــث تـ ــأ ل ـ ـقـ ــت خ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـع ـ ــرض األول
للوثائقي حول حياتها Halftimeالذي
تـعــرضــه مـنـصــة نـتـفـلـكــس فــي مـهــرجــان
األفالم .Tribeca
ارتدت لوبيز للمناسبة على السجادة
ا لـحـمــراء فستانا أ ســود شفافا بتفاصيل
جريئة ،وهو من تصميم المصمم العالمي
.Tom Ford
وي ـن ـط ـلــق عـ ــرض ال ـف ـي ـلــم ال ــوث ــائ ـق ــي عـلــى
نتفلكس في  14الجاري ّ ،والذي يروي مسيرة
لوبيز المهنية و كـيــف أث ــرت أ ض ــواء الشهرة
على حياتها.

ً
ويــركــز الـفـيـلــم الــوثــائـقــي أي ـضــا عـلــى كونها
م ـص ــدر إلـ ـه ــام ل ـل ـعــديــد م ــن الـ ـن ــاس ،وذل ـ ــك مــن
خالل مثابرتها ،وتألقها اإلبداعي وإسهاماتها
الثقافية ،كما يكشف  Halftimeالفيلم الوثائقي
ع ــن جـيـنـيـفــر لــوب ـيــز ع ــن ت ـطــورهــا ك ــأم وفـنــانــة
التينية واستخدامها صوتها ومكانتها لغرض
أكـ ـب ــر .ك ـم ــا س ـي ـت ـض ـمــن ال ـف ـي ـلــم م ـق ـت ـط ـفــات مــن
عروضها مثل عرض .Super Bowl Halftime

جنيفير لوبيز

خواكين فينكس يستعد
لفيلم «»Joker 2

ديب يعود لنشاطه
عقب فوزه

«ديزني» ًتطلق ًمنصتها
في  16بلدا عربيا

كشف المخرج تــود فيليبس عــن جزء
ثــان مــن فيلم  ،Jokerال ــذي لعب بطولته
في الجزء األول النجم العالمي خواكين
فينكس  ،2019وحقق نجاحا جماهيريا
كبيرا.
ونشر فيليبس صــورا على انستغرام
بما في ذلــك غــاف نص أحمر كتب عليه
باللغة الفرنسية «»Joker: Folie à Deux
باإلضافة إلى لقطة للممثل الحائز على
جائزة األوسكار النجم خواكين فينيكس
أثناء قراءة السيناريو استعدادا النطالق
التصوير بعد أن تــم االنـتـهــاء مــن كتابة
ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـج ــدي ــد لـلـفـيـلــم ،بـقـلــم تــود
فيليبس وسكوت سيلفر.
وق ـ ــال ـ ــت ص ـح ـي ـف ــة ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــاي ـم ــز
األميركية إنــه بينما لــم يكشف فيليبس
عــن أي تـفــاصـيــل إضــاف ـيــة ف ــإن الـتــرجـمــة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة السـ ـ ــم ال ـف ـي ـل ــم ه ـ ــي «جـ ـن ــون
ً
شخصين» ويمكن أن تعني وهما مشتركا
بين شخصين بحسب النقاد الذين أشاروا
إلى وجود شريك آخر لـ «جوكر».

عاد النجم األميركي جوني ديب إلى
نشاطه برسالة إلى جمهوره ومتابعيه
الذين ساندوه في رحلته القضائية «بكل
ثـبــات و إخـ ــاص» ،وشـ ــارك فـيــديــو على
«إنستغرام» وعلى حسابه الجديد على
«تيك توك».
وعقب مــرور أسبوع على نجاحه في
كسب قضية التشهير ضد مطلقته أمبر
هـيــرد ،قــرر النجم العالمي فتح حساب
له على «تيك تــوك» ،وتفاعل مستخدمو
اإلنترنت معه بشكل كبير ،وتابعه خالل
ساعات أكثر من  2.5مليون شخص.
وكتب ديب في الفيديو :كنا معا في كل
مكان ،ورأينا كل شيء ،سلكنا معا نفس
الطريق ،فعلنا الشيء الصحيح ،كل ذلك
ك ــان بسبب اهـتـمــامـكــم ،واآلن ،سنتقدم
جميعا معا ،أنتم كما هو الحال دائما
أرباب العمل لدي ،ومرةأخرى ال أستطيع
التعبير عن امتناني غير قولي شكرا لكم،
مع حبي واحترامي.

أطـلـقــت شــركــة دي ــزن ــي خــدمـتـهــا للبث
ً
ً
«ديزني» في  16بلدا عربيا بحثا عن حصة
سوقية في منطقة نسبة كبيرة من سكانها
من الشباب ،لكن قلة قليلة فحسب تستخدم
مثل تلك الخدمات.
ً
وقالت ديزني ،إنها تقدم محتوى مخصصا
للمنطقة يشمل ترجمة عربية لمعظم األعمال
ال سيما التي تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة.
وتتصدر «نتفليكس» الشركات المقدمة
لـخــدمــات الـبــث فــي المنطقة بــأكـثــر مــن 6.8
ماليين مشترك ،وتأتي ستارزبالي في المرتبة
الثانية ثم أمازون بعدد مشتركين  1.4مليون.
وتعكف «نتفليكس» على إطــاق موسم
ـان مــن المسلسلين الشهيرين «مــدرســة
ثـ ٍ
الــروابــي للبنات» و«الـبـحــث عــن ع ــا» ،كما
تقوم منصة «شاهد» التابعة لمجموعة «إم.
بي.سي» بإعداد نسخة معربة من المسلسل
البريطاني الكوميدي «المكتب» (ذا أوفيس).
وط ــرح ــت خــدمــة أو.إس.إن المنافسة
للبث نسخة عربية من المسلسل القانوني
(رويترز)
األميركي «سوتس».

جوني ديب

بينيلوب كروز تحصد جائزة الفيلم
الوطني لعام 2022

ً
أول ممثلة إسبانية تفوز بكأس «فولبي» واألكثر ترشيحا للجوائز في التاريخ

ديزني

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :عليك التواصل مــع زمــائــك؛ إن
رغبت في إنجاز عمل مهم.
ً
عاطفيا :يزداد األمر صعوبة في عالقتك
ّ
العاطفية وتتردد في أخذ موقف.
ً
راع ظ ــروف ــك الـصـحـيــة وال
اج ـت ـمــاع ـيــاِ :
ت ـت ــأخ ــر فـ ــي اسـ ـتـ ـش ــارة ال ـط ـب ـي ــب عـنــد
الحاجة.
رقم الحظ44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :اليوم مناسب لمناقشة أمور مالية
واالستثمار في مشروع ما.
ً
عاطفيا :الموضوعات التي اتفقتما عليها
ً
قد ال ّ
تتقدم فال تجعالها سببا للخالف.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ك ــن ه ــادئ ــا وحـ ـ ــاذر ال ـكــام
ً
ال ـ ـقـ ــارص وت ــوج ـي ــه االتـ ـه ــام ــات يـمـيـنــا
ً
وشماال.
رقم الحظ2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
م ـه ـن ـيــا :يـنـبـغــي ت ـعــديــل ب ـعــض خططك
ً
ّ
المهنية نظرا للظروف التي تمر بها.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :رؤيـ ـت ــك ال ـعــاط ـف ـيــة أصـبـحــت
واض ـح ــة وتـسـتـطـيــع اآلن ات ـخ ــاذ ال ـقــرار
المناسب.
ً
اجتماعيا :لن يتوقف هاتفك عن الرنين،
وتكثر حركة تواصلك مع اآلخرين.
رقم الحظ6 :

كروز في أحد أعمالها
فازت الممثلة العالمية بينيلوب
كروز بالجائزة الوطنية اإلسبانية
لألفالم لعام  ،2022حيث منحتها
ل ـج ـن ــة الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم ،هـ ـ ــذه الـ ـج ــائ ــزة
ا ل ـب ــا ل ـغ ــة ق ـي ـم ـت ـهــا  30أ لـ ــف يـ ــورو،
بــاإلجـمــاع بـعــد عــام  2021الـمـلــيء
ب ـن ـجــاحــات ـهــا ال ــدولـ ـي ــة ،م ــع األخ ــذ
فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار أنـ ـه ــا أص ـب ـح ــت فــي
العام الماضي أول فنانة إسبانية
تفوز بكأس «فولبي» في مهرجان
البندقية ،باإلضافة إلى ترشيحها
ال ــراب ــع ل ـج ــوائ ــز األوس ـ ـكـ ــار ،األم ــر
ا ل ــذي ر ف ــع مـكــا نـتـهــا كــأ كـثــر ممثلة
ً
إسبانية ترشيحا في التاريخ.

مسيرة استثنائية
ووصـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـيـ ــم
مـسـيــرة ك ــروز الـسـيـنـمــائـيــة بــأنـهــا
ً
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،م ـش ـي ــرة أي ـ ـضـ ــا إل ــى
جـ ــوا ئـ ــز م ـث ــل جـ ــا ئـ ــزة أ فـ ـض ــل أداء
نـ ـس ــائ ــي ف ـ ــي م ـ ـهـ ــرجـ ــان كـ ـ ـ ــان ،عــن
ف ـي ـلــم  ،Volverوأو س ـ ـكـ ــار أل ف ـضــل
مـمـثـلــة م ـســاعــدة ،وج ــائ ــزة س ـيــزار
الـفـخــريــة ،وجــائــزة دونــوسـتـيــا في
 ،San Sebastiánو3جــوا ئــز Goya
ً
من أصل  13ترشيحا تم ترشيحها
لها.
ً
ووفـ ـق ــا لـ ـق ــرار ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم،
ت ـع ـت ـبــر ال ـم ـم ـث ـلــة إح ـ ــدى ال ــرؤس ــاء
المرئيين لجيل التسعينيات ،مما
يعني تـجــد يــد السينما ا لــو طـنـيــة،
ً
كـمــا أنـهــا تـشـكــل ج ــزء ا مــن األفــام
ً
الـ ــرمـ ــزيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ــت ح ـ ـضـ ــورا
ً
عالميا .

ً
الحفاظ أ يـضــا على ار تـبــاط وثيق
مــع السينما اإل سـبــا نـيــة» ،مضيفة
أن ـ ـهـ ــا م ـم ـث ـل ــة «تـ ـلـ ـت ــزم ب ـم ـه ـن ـت ـهــا،
وت ـس ـعــى إل ــى ال ـت ـم ـيــز ف ــي عـمـلـهــا،
مما يسمح لها بإنشاء بعض من
ُ
أكثر الشخصيات التي ال تنسى في
تاريخ السينما لدينا».
ومع تسلم الممثلة هذه الجائزة
ال ـتــي تـسـلــط ال ـضــوء عـلــى أب ــرز ما
ف ــي م ـجــال ال ـت ـصــويــر الـسـيـنـمــائــي
اإلسـ ـب ــان ــي ،ع ـق ـبــت رئ ـي ـس ــة لـجـنــة
ا لـتـحـكـيــم ا ل ـمــد يــرة ا ل ـعــا مــة لمعهد
ال ـت ـص ــوي ــر ال ـس ـي ـن ـمــائــي وال ـف ـن ــون
ا ل ـ ـس ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ا ل ـ ـ ـب ـ ـ ـصـ ـ ــر يـ ـ ــة ،ICAA
ب ـ ـيـ ــاتـ ــريـ ــس نـ ـ ــافـ ـ ــاس« :لـ ـ ـك ـ ــل هـ ــذه
األس ـب ــاب ،تـعـتـبــر بـيـنـيـلــوب كــروز
ممثلة ب ــارزة تـثــري تــرا ثـهــا ا لــرا ئــع
التراث الثقافي اإلسباني».

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :ال تـتــأخــر فــي إج ــراء ج ــردة على
إنجازاتك والحكم عليها بنزاهة.
ً
عاطفيا :إهمال الحبيب ليس بطولة ففكر
بواجباتك تجاهه وقم بها.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :لــديــك الـكـثـيــر م ــن الــوســائــل
ً
ّ
لتطوير نفسك فال تضيع وقتك أبدا.
رقم الحظ33 :

تهنئة من رئيس الوزراء

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

بدوره ،هنأ رئيس الوزراء بيدرو
س ــان ـش ـي ــز ال ـم ـم ـث ـل ــة «كـ ـ ـ ــروز» بـعــد
ف ـتــرة وج ـيــزة مــن إع ــان ال ـجــائــزة،
و كـتــب فــي تـغــر يــدة« :إ نـهــا تجسيد
ل ـل ـس ـي ـن ـم ــا ،س ـ ـ ــواء اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة أو
ً
ا لـعــا لـمـيــة» ،مـشـيــرا إ ل ــى موهبتها
الهائلة وأدائها االستثنائي.
ج ـ ــد ي ـ ــر بـ ــا لـ ــذ كـ ــر أن ا لـ ـف ــا ئ ــز ي ــن
ال ـســاب ـق ـيــن بــال ـجــائــزة ه ــم الـمـمـثــل
أنـطــونـيــو بــانــديــراس ،والـمـخــرجــة
إيزابيل كويكسيت.

ً ُ
مهنيا :ال تكثر من منح الفرص لآلخرين
ألنها تجعلهم كسالى.
ً
عــاط ـف ـيــا :اسـتـقـبــال ال ـشــريــك ل ــك يجعلك
تنسى هموم النهار وأتعابه.
ً
ً
ً
اجتماعيا :أمضيت وقتا طويال مع أحد
ّ
األشخاص وتبين لك أنه ليس بصديق.
رقم الحظ1 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :تخوض معركة إثبات وجود في
ً
ً
عملك فكن ذكيا ورصينا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـت ــذم ــر أم ـ ــام ال ـح ـب ـيــب يهبط
ً
داع كي تبقى عابسا.
معنوياته ًوال ٍ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أن ــت جـعـلــت نـفـســك مــرجـعــا
ّ
تتذمر إن راجعوك.
ألصدقائك فال
رقم الحظ15 :

التزام وتميز
و فــي حيثيات قــرار لجنة
ال ـت ـح ـك ـيــم ،ل ـه ــذا االخ ـت ـي ــار،
قــالــت ال ـل ـج ـنــة« :م ـنــذ ذل ــك الـحـيــن،
ف ـت ـحــت ك ـ ــروز مــوه ـب ـت ـهــا ال ـهــائ ـلــة
وت ـ ـعـ ــددت اسـ ـتـ ـخ ــدام ــات األبـ ـ ــواب
أمـ ــام ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع ص ــان ـع ــي
األفالم من جميع أنحاء العالم مع

بينيلوب كروز

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :مهارتك التنظيمية مطلوبة في
ً
العمل ويمكنك أيضا جمع أفكار الزمالء.
ً
عاطفيا :تشعر أن الحبيب يتطلب منك
الكثير في ظروف غير مالئمة.
ً
اجتماعيا  :تفرح لتسوية ُمرضية قبل
بها جميع أفراد العائلة بعد خصام.
رقم الحظ32 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ينبغي أن تركز على األمور التي
بين يديك قبل الشروع بأمر جديد.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال تـسـمــح لـحـيــاتــك الـعــاطـفـيــة
المضطربة بالتأثير على حياتك المهنية.
ً
ً
اجتماعيا :يطمئن بالك نسبيا اليوم ألن
األمور أخذت مجراها الطبيعي.
رقم الحظ17 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
م ـه ـن ـيــا :إصـ ـ ــرارك ع ـلــى ال ـن ـجــاح يجعلك
ً
ملتزما بعملك بشكل صارم.
ً
عــا ّطـفـيــا :تـعــامــل مــع شــريــك عـمــرك بفرج
تخفف عنه مشاق مسؤوليته.
ً
اجتماعيا :فترة اجتماعية جيدة تحمل
معها مناسبات طيبة عليك استغاللها.
رقم الحظ9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :اتــرك دائـمــا مسافة احـتــرام بينك
ً
وبين من يخالفك الرأي فقد يكون محقا.
ً
عاطفيا :شــريــك عـمــرك سـنـ ّـد لــك فامنحه
الكثير من عطفك ووقتك.
ً
اجتماعيا :معرفتك الحالية ستذهب ً
سدى
إن لم تنميها باالطالع على المستجدات.
رقم الحظ25 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ً
مهنيا :أنصاف الحلول تعقد أمورك فال
تعتمدها واذهب إلى النهاية.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـط ــورت األوض ـ ـ ــاع الـعــاطـفـيــة
بينكما وباتت تحتاج إلى اتخاذ القرار.
ً
ً
اجتماعيا :ال ّ
يهم أن تكون عظيما في عين
نفسك بل في عيون اآلخرين.
رقم الحظ49 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :المشكلة الكبرى في عملك هي في
عدم تنظيمه بحسب مواعيده.
ً
عاطفيا :تسير في درب عاطفي مجهول
بدون أن تفكر بالنتائج.
ً
ّ
تتغير من
اجتماعيا :ليس المطلوب أن
أجل اآلخرين وتكذب على نفسك.
رقم الحظ43 :

توابل ةديرجلا

tawabil@aljarida●com

•

العدد  / 5052الجمعة  10يونيو 2022م  11 /ذو القعدة 1443هـ

١١

مسك وعنبر

إطاللة ساحرة على «كنوز الطبيعة» لدول مجموعة فيشغراد
 60صورة فوتوغرافية في معرض الحياة البرية بـ «األفنيوز»
عزة إبراهيم

في إطاللة ساحرة على
الطبيعة الخالبة لدول
مجموعة فيشغراد ،نظمت
سفارات أجنبية بالكويت
ً 4
معرضا ضم  60صورة
فوتوغرافية حول كنوز
الطبيعة في بلدانها،
التقطتها مجموعة من أهم
المصورين هناك.

افتتح بمجمع األفنيوز ،أمس،
م ـع ــرض «كـ ـن ــوز الـطـبـيـعــة ل ــدول
مجموعة فيشغراد» (Visegrad
 Group (V4الذي شهد حضورا
دبلوماسيا وجماهيريا ،ليعكس
ح ــال ــة م ــن الـ ـف ــن الـ ــراقـ ــي هــدف ـهــا
الـتـعــريــف بــالـمـنــاظــر السياحية
والـطـبـيـعـيــة ب ـب ـلــدان المجموعة
األوروبية ،ومن المقرر أن يستمر
المعرض حتى  16الجاري.
فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة عـ ـ ّـبـ ــرت س ـف ـيــرة
ه ـن ـغ ــاري ــا لـ ــدى الـ ـك ــوي ــت ،إس ـتــر
تــوردا ،عن سعادتها بالمشاركة
فـ ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــرض إظ ـ ـ ـهـ ـ ــار الـ ـجـ ـم ــال
الطبيعي لدول مجموعة فيشغراد
في  60صورة ،مؤكدة أنها مهمة
شـبــه مستحيلة ،لـكــن بـنــاء على
طـلــب وزارة ال ـشــؤون الخارجية
والتجارة الهنغارية ،تم اختيار
أفضل مصوري الطبيعة من دول
 ،v4ال ـت ــي ت ـضــم ك ــا م ــن الـمـجــر
وسلوفاكيا والتشيك وبولندا.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن مـ ـجـ ـم ــو ع ــة
فـ ـيـ ـشـ ـغ ــراد ه ـ ــو تـ ـح ــال ــف دول ـ ــي
وإقليمي عمره  30عاما ،ويشمل
ج ــوان ــب م ـت ـعــددة ل ـل ـت ـعــاون بين
ال ــدول األع ـض ــاء ،ومـنـهــا أنشطة

صورة من المعرض

من الصور المعروضة
سفراء خالل افتتاح المعرض
ث ـقــاف ـيــة وس ـيــاح ـيــة وتــروي ـج ـيــة
لتلك البلدان ،ولذلك جاء ت فكرة
إق ــام ــة م ـع ــرض ك ـن ــوز الـطـبـيـعــة
للمجموعة في الكويت باعتبارها
بلدا مصدرا مهما للسياحة في
دول االتحاد األوروب ــي .وأضــاف
سفير بولندا لدى الكويت ،باول
لـيـشــوفـيـتــش ،أن م ـع ــرض كـنــوز
الطبيعة يشهد مشاركة جمعية
م ـص ــوري الـطـبـيـعــة ال ـبــول ـنــديــة،
وه ـ ــي أق ـ ــدم وأك ـ ـبـ ــر ال ـج ـم ـع ـيــات
الـ ـب ــولـ ـن ــدي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـم ــع ب ـيــن
مـصــوري الطبيعة ،وقــد أسسها
عـ ــام  1995ح ــوال ــي  21ع ـض ــوا،
وتتألف حاليا من نحو .500
وأك ـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـص ـ ــور ا ّل ـ ـتـ ــي تــم
التقاطها من البيئة الغناء لدولة
بولندا ،تهدف إلى نشر المعرفة
بالطبيعة الساحرة هناك ،في ظل
تـعــزيــز ال ـقــواعــد األخــاق ـيــة التي
ي ـجــب اح ـتــرام ـهــا أث ـن ــاء تـصــويــر
النباتات والحيوانات ،موضحا
أن المعرض مخصص في المقام

األول للمواطنين الكويتيين الذين
لم يسبق لهم زيارة وسط أوروبا،
ونــأمــل أن يـجـلــب ه ــذا الـمـعــرض
سـ ـ ـي ـ ــاح ـ ــا جـ ـ ـ ـ ـ ــددا ل ــاسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع
بالمناظر الطبيعية الخالبة لدول
مجموعة .Visegrad
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـفـ ـي ــر
سلوفاكيا لــدى الـكــويــت ،إيجور
هــادوســك ،إن الـحـيــاة الـبــريــة في
بـ ــاده ج ــاذب ــة وس ــاح ــرة ،ولــذلــك
قـ ــامـ ــت الـ ــراب ـ ـطـ ــة ال ـس ـل ــوف ــاك ـي ــة
ل ـ ـم ـ ـص ـ ــوري ال ـ ـح ـ ـي ـ ــاة ال ـ ـبـ ــريـ ــة،
بتكثيف جهودها إلرسال أفضل
إنتاجاتها مــن التصوير البري
لدعم ونشر حماية الطبيعة ،من
خــال التقاط صــور أن ــواع نــادرة
من الحيوانات في بلدنا الشديد
ال ـت ـنــوع ،وع ـلــى الــرغــم مــن صغر
ح ـج ـم ــه ،ف ــإن ــه ي ـت ـم ـتــع بــال ـج ـبــال
الـعــالـيــة واألراضـ ـ ــي المنخفضة
الـ ــرط ـ ـبـ ــة ،وال ـ ـغـ ــابـ ــات ال ـب ــدائ ـي ــة
القديمة ،واألنهار البرية أيضا.
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ن ــأم ــل أن ت ـســاعــد

صورنا في الترويج لبلدنا لدى
الـ ـك ــوي ــت ،فـ ــي دع ـ ـ ــوة ل ــزي ــارت ـه ــا
واالس ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــاع ب ـج ـم ــال ـه ــا ع ـلــى
ال ـط ـب ـي ـع ــة ،وخ ــاص ــة أن الـبـيـئــة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام ،ودول
 Visegradبشكل خاصّ ،
تعد من
البيئات المحببة لــدى المواطن
الكويتي والخليجي بما تنعم به
من ثراء طبيعي.
وبالنيابة عــن سفير التشيك
لدى الكويت ،جاروسالف سيرو،
ت ـح ــدث ــت نــائ ـب ـتــه إي ـف ــا دراك ــوف ــا
عن مشاركة بلدها في المعرض
ق ــائ ـل ــة« :إن ال ـج ـم ـهــور الـكــويـتــي
م ـ ـحـ ــب ل ـ ـل ـ ـف ـ ـنـ ــون وي ـ ـق ـ ـبـ ــل ع ـل ــى
المعارض بشكل مستمر ،ولذلك
كان تنظيم معرض حول المناظر
الطبيعية لدول المجموعة ،وفي
ذلــك التوقيت بــالــذات ال ــذي ّ
يعد
مــوس ـمــا لـلـسـيــاحــة وال ـس ـف ــر في
الكويت ،وهو أمر مهم تم التنظيم
له بعناية».
وأوضـحــت أن صــور الطبيعة

التشيكية تــم اختيارها مــن بين
مجموعة نادرة لدى نادي مصور
الطبيعة التشيكي الذي أسس عام
 1990فــي إط ــار جـمـعـيــة الصيد
الـتـشـيـكـيــة ال ـمــوراف ـيــا (،)CMMJ
ويضم حاليا  25عضوا ،وتعمل
الجمعية على تصوير عمليات
«الصيد بدون أسلحة» للجمهور،
وف ـق ــا ل ـقــوان ـيــن مـحـلـيــة ودول ـي ــة
صارمة ،ومن أبــرز أعضائها من
المصورين المشهورين عالميا،
س ــاف ــا سـ ـت ــوخ ــل ،وي ـ ـ ــان ريـ ــس،
وإدوارد ستودنیکا ،وميروسالف
کــراتــو تشفيل ،ومـیــرو زومــريــك،
وروس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاف سـ ـ ـت ـ ــات ـ ــش،
وأنتونين ريها ،ویارو میر زمر.

الزوار
وت ــواف ــد رواد ال ـم ـعــرض على
سـ ــاحـ ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــور ،وس ـ ـ ــط إقـ ـب ــال
مـلـحــوظ واس ـت ـح ـســان لجمالية
األع ـمــال الـمـعــروضــة ،كما تبادل
بعض الوزار الحديث مع منظمة
المعرض والسفراء الذين حرصوا
على حضور فعاليات المعرض

م ـنــذ اف ـت ـتــاحــه ع ـنــد ال ـس ــاع ــة 11
صباح أمس.
وتنوعت الصور الفوتوغرافية
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروض ـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ت ـ ـصـ ــويـ ــر
ال ـح ـي ــوان ــات ال ـب ــري ــة وال ـن ـبــاتــات
والبحار والجبال والمنخفضات،
ّ
التنوع
في إظهار لحالة كبيرة من
البيئي ،وحملت كل لوحة اسما
تعبيريا إلى جانب اسم المصور
وبلده ،في محاولة للتعريف بتلك
البلدان وطبيعة كل منها.

المعرض
مخصص في
المقام األول
للكويتيين
الذين لم يسبق
لهم زيارة وسط
أوروبا
ليشوفيتش

السريع :المسرح يحتاج إلى العمل بروح الفريق
فضة المعيلي
ف ــي خ ـط ــوة إي ـجــاب ـيــة ل ـت ـب ــادل اآلراء
واألفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار والـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
ال ـم ـســرحــي ،أط ـل ـقــت إدارة ال ـم ـســرح في
ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون
واآلداب «ديوانية المسرح» ،التي أقيمت
على مسرح الشامية ،واستضافت الكاتب
القدير عبدالعزيز السريع ،والفنان خالد
الـمـظـفــر ،بـحـضــور مــديــر إدارة المسرح
فــالــح المطيري ،وأدار الجلسة المخرج
عبدالعزيز صفر.
وعلى هامش الديوانية ،قال السريع:
«أوال أعتقد أن الفكرة جيدة ،وأتمنى أن
تستمر ،وتصبح تقليدا لطيفا يقام كل

أسبوعين أو ثالثة أسابيع ،ويتضمن طرح
موضوع ،بحضور أعضاء الديوانية الذين
سيتزايدون مع مرور الوقت».
وأضاف أن «المسرح يستحق أن نعقد
جلسات كثيرة من أجــل إعــادة تنشيطه،
وتقديمه بصوره أقوى وأفضل» ،،مؤكدا
أن هــذه الفعالية مهمة جــدا وضــروريــة،
وتساعد على التنبيه على أشياء كثيرة
تهم قطاع المسرح.
وأشـ ــار الـســريــع إل ــى أن «الـمـســرح في
الوقت الحالي يحتاج إلــى روح الفريق،
ألن ال ـفــرديــة تطغى اآلن عـلــى كــل منتج
يعمل لنفسه ومـجـمــوعــة تـســانــده ،لكن
روح الفريق تعني وجود المخرج والممثل
والمنتج والفني ،فريق كامل يحب بعضهم

بعضا ويتآلفون وتجمعهم فكرة وحدة
وتطلع واحد ،كما كانت الفرق األهلية في
بــدايــة تأسيسها ،إذ كانت كــل مجموعة
مــن الــزمــاء يجتمعون وبينهم الممثل،
والمؤلف ،والمخرج ،فأصبح بينهم اتفاق
وتجانس ،واستطاعوا أن يقدموا عروضا
جميلة واستمروا فترات طويلة».
وعن فكرة «ديوانية المسرح» ،أوضح
ال ـم ـخــرج ص ـفــر ،أن ـهــا ف ـكــرة مــديــر إدارة
الـمـســرح فــالــح الـمـطـيــري ،الف ـتــا إل ــى أن
«ه ــذا ال ـنــوع مــن الــديــوان ـيــات افـتـقــدنــاه،
كـمــا افـتـقــدنــا أيـضــا نــوعــا آخ ــر وه ــو ما
يسمى الـصــالــون الـثـقــافــي ،وه ــو تجمع
للمسرحيين ،والشعراء ،واألدباء والعلماء،
وال ـكــل يـتـحــاور فــي نـقــاط معينة ،حــول

ُ
أحـ ــد ال ـم ــوض ــوع ــات ،وت ـس ـ َـم ــع وج ـهــات
نظر الجميع مما يثري العمل بصورة
كبيرة ،وتعم الفائدة على الجميع .فعودة
الصالونات الثقافية أو ديوانية المسرح
ستفيدنا بشكل كبير».
وعن المحاور التي تم التطرق إليها قال
صفر« :تحدثنا عن طريقة كل فنان كيف
يرى من رؤيته الشخصية ،فعلى سبيل
المثال طرحت على الفنان خالد مظفر
المسرح الذي يقدمه كيف يرى الجمهور،
وأي ـض ــا م ــن خ ــال مـحــاورتـنــا لألستاذ
الكبير عبدالعزيز السريع طرحنا نفس
الموضوع ،وكيف يرى الفن ،وبدايته ،ومن
ثم تطرقنا إلى الفترة التي مرت واشتكى
منها الكثيرون بأن المسرح ال يقدم شيئا،

أمل عبدالله« :سوالف» يرصد قضايا المجتمع
يبث عبر موجات إذاعة البرنامج الثاني
●

فضة المعيلي

ذكــرت اإلعــامـيــة أمــل عبدالله
أن لديها برنامج «سوالف» يقدم
في الواحدة والربع ،على موجات
إذاعة البرنامج الثاني ،ويتناول
فـ ـ ــي كـ ـ ــل حـ ـلـ ـق ــة مـ ــوضـ ــوعـ ــا مــن
موضوعات الحياة العامة ،سواء
الـتـعـلـيــم أو األزمـ ــة ال ـمــروريــة أو
المتقاعدين أو ظاهرة التنمر أو
طريقة تربية األطفال ،وخاصة في
ظل حاالت اإلهمال التي نشاهدها
من بعض اآلبــاء في حق األبناء،
والعديد من المشكالت األخرى.
وأك ــدت عـبــدالـلــه ،فــي تصريح
لـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،أنـ ـه ــا مـ ــن خ ــال
برنامجها سوالف تسلط الضوء
على القضايا المجتمعية يوميا

ف ــي حـ ــدود  10دق ــائ ــق« ،وي ـك ــون
هناك تفاعل من المستمعين عبر
إبدائهم بعض المالحظات التي
نتحدث عليها في البرنامج».
وأفـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ــأن ه ـ ــذه ال ـب ــرام ــج
تحظى بمتابعة من المستمعين،
الس ـي ـمــا ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف الـتــي
يعيشها اإلنسان راهنا ،السيما
ف ـ ــي فـ ـص ــل الـ ـصـ ـي ــف واإلجـ ـ ـ ـ ــازة
وموسم السفر وغيرها من األمور،
معتبرة أن مــا يتم مناقشته في
الـبــرنــامــج يـهــم شــرائــح متنوعة
بــالـمـجـتـمــع ،ف ــأي إن ـســان يبحث
ع ــن ح ـلــول لـمـشـكــاتــه الـيــومـيــة،
«ومن خالل هذا البرنامج نسعى
إلـ ــى تـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى هــذه
القضايا رغبة في إيجاد الحلول
لها ومعالجة بواطن الخلل».

أمل عبدالله

العوضي يعلن زواجه عبر «إنستغرام»
أعلن الفنان أحمد العوضي،
عـبــر حـســابــه ف ــي «إن ـس ـت ـغــرام»،
زواجــه من كريمة إحــدى األسر
الكويتية ،وكتب« :تم بحمد الله
وفـضــل مـنــه سـبـحــانــه وتعالى
عقد قراني ،والله ولي التوفيق».
وت ـل ـقــى ال ـع ــوض ــي الـتـهــانــي
وال ـت ـب ــري ـك ــات مـ ــن زمـ ــائـ ــه فــي
ال ــوس ــط ال ـف ـن ــي ،م ـن ـهــم مـحـمــد
المسباح ،بشار الشطي ،خالد
مـ ـظـ ـف ــر ،عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ل ــوي ــس،
حـبـيــب غ ـلــوم ،ن ــوره الـعـمـيــري،
غــادة الــزدجــالــي ،رهــف غيتارا،
كما تلقى التهاني من متابعيه
بمواقع الـتــواصــل االجتماعي،
وتمنوا له حياة سعيدة.
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة عقب
موسم حافل بالنسبة للعوضي،
حيث قــال عن الفترة الماضية:
«ان ـت ـه ـي ــت هـ ــذا ال ـم ــوس ــم م ــن 3
أعـمــال قدمتها بـكــل حــب ،ومــن

ً
متوسطا بشار الشطي وشجون الهاجري
العوضي
أعماق القلب كانت شخصيات
هــذه األعمال بمنزلة األصدقاء
الذين اخترتهم بعناية شديدة
ك ــي ت ـت ـق ـب ـلــوهــم ك ـم ــا تـقـبـلـتـهــم
وتـ ـحـ ـب ــوه ــم كـ ـم ــا أح ـب ـب ـت ـه ــم»،
م ـض ـي ـفــا« :أت ـم ـن ــى أن أك ـ ــون قد

ق ــدم ــت مــوس ـمــا نــاج ـحــا يليق
ب ــال ـج ـم ـه ــور الـ ـ ــراقـ ـ ــي ،وي ـل ـيــق
بتطلعاتكم ،ويليق بكل أسماء
ال ـن ـجــوم والـفـنــانـيــن والفنيين
المشاركين في هذه األعمال».
يذكر أن األعمال التي قدمها

هــي مسلسل «ب ـي ـبــي» ،وعــرض
عـ ـب ــر شـ ــاشـ ــة إم ب ـ ــي س ـ ــي فــي
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،وه ـ ـ ــو م ـ ــن ت ــأل ـي ـف ــه،
إضافة إلى أنه شارك كممثل في
العمل مع مجموعة من النجوم:
شجون الهاجري وبشار الشطي
وأسمهان توفيق وعبدالله عبد
الــرضــا وب ــدر الشعيبي وغــادة
الزدجالي ومي البلوشي وفهد
الصالح وعبدالله عبد الرضا
وإخـ ـ ــراج مـحـمــد س ـم ـيــر ،وق ــدم
أيضا خالل الموسم المسرحي
مـ ـس ــرحـ ـي ــة الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرك ،ب ـط ــول ــة
بـشــار الـشـطــي وغــديــر السبتي
ويعقوب عبدالله وغرور وشهد
العميري ،وإخراج بدر الشعيبي،
و مـســر حـيــة « »Be Freeبطولة
شجون الهاجري وفهد الصالح
وع ـبــدال ـلــه عـبــد ال ــرض ــا وش ــوق
الهادي ،وإخراج محمد الحملي.

وأثرنا هذا الموضوع ،وسمعنا وجهات
نظر مختلفة عن أسباب حدوث ذلك».

إثراء الحركة المسرحية
مــن جانبه ،شكر الممثل خالد مظفر
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
ومدير إدارة المسرح فالح المطيري ،على
تنظيم هذه الفعالية ،وقال« :إذا كنا نطمح
دائـمــا إلــى تطور الحركة المسرحية في
الكويت فيتعين علينا النقاش في اجتماع
يجمع الشباب والرواد واألساتذة في هذا
المجال ،وذلك سيثري الحركة المسرحية
في الكويت» ،معربا عن سعادته باختيار
إدارة المسرح له ،وشكرهم على ذلك.

عبدالعزيز السريع

خبريات
منة شلبي نحو تكرار الثنائية
مع كريم عبدالعزيز

دخلت الجهة المنتجة
للمسلسل الدرامي الملحمي،
بطولة الفنان كريم عبدالعزيز،
والمقرر عرضه خالل الموسم
الرمضاني المقبل ،في
مفاوضات جادة مع النجمة
منة شلبي ،لالنضمام إلى
بطولة العمل ،الذي لم يستقر
صناعه على اسمه بعد.
وقاربت منة على الموافقة،
خاصة أن المسلسل
سيعيدها للعمل مع كريم
كثنائي ناجح ،بعد سلسلة
من األعمال السينمائية ،وجاء
الترشيح من كريم عبدالعزيز
والمخرج بيتر ميمي ،ومن
المقرر أن يعقد صناع العمل
جلسات عمل مع المؤلف
عبدالرحيم كمال ،لوضع
الخطوط العريضة للعمل قبل
البدء في المعاينات ،خاصة
أن العمل يحتاج إلى الكثير
من الوقت لتنفيذه ،ومن
المقرر أن يبدأ قريبا.

قصي يشوق الجمهور لـ
«حبني واكسر الشر»

يستعد الفنان العراقي الشاب
قصي حاتم لطرح أحدث
أغنياته المصورة بطريقة
الفيديو كليب ،تحت عنوان
«حبني وإكسر الشر» ،الذي
ّ
شوق الجمهور له من خالل
حساباته في مواقع التواصل،
حيث قال« :حبايبي الغالين،
انتظروا جديدي فيديو كليب
بعنوان حبني وإكسر الشر»،
واختتمها قائال.»Soon« :
ويجدد قصي حاتم ،نجم
برنامج «ذا فويس» في
موسمه األول ،في أغنيته
المصورة الجديدة ،تعاونه
مع المخرج حسن كشمولة،
بعد أن تعاون في كلماتها مع
الشاعر عمار محمد ،والملحن
مصطفى إبراهيم ،وتوزيع
ومكس وماستر محب الراوي،
وسيطرح األغنية عبر قناته
في «يوتيوب» خالل األيام
القليلة المقبلة.

ةديرجلا
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دوليات

«االتفاق النووي»« :ضربة قاصمة» ...و 3أسابيع حاسمة
طهران تعتزم إزالة  27كاميرا مراقبة ألنشطتها بعد إدانتها في «الوكالة الذرية» ...وبينيت يزور أبوظبي
تلقت جهود إعادة إحياء
االتفاق النووي مع إيران
ضربة قاصمة مزدوجة ،فبعد
قرار «الوكالة الذرية» الذي
ّوبخ طهران ،ردت األخيرة
بقرار إغالق  27كاميرا مراقبة
ألنشطتها الذرية.

محكمة يونانية
ً
تلغي حكما
بمصادرة ناقلة
إيرانية ...ومقتل
 4في انهيار مبنى
جديد

تحدث مدير الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،رفاييل غروسي،
عــن  3أسابيع حاسمة ،قبل أن
يـصـبــح مــن المستحيل إحـيــاء
االتفاق النووي مع إيران ،وذلك
غـ ــدة ق ـ ــرار لـمـجـلــس مـحــافـظــي
الــوكــالــة يــديــن إي ــران الـتــي ردت
بـقــرار بوقف  27كاميرا تراقب
انشطتها النووية.
وقال غروسي إن إيران تزيل
جميع معدات المراقبة اإلضافية
التي وضعتها الوكالة بموجب
«االت ـف ــاق ال ـن ــووي» الـمـبــرم عــام
ً
 ،2015وأضــاف ردا على سؤال
عما سيحدث إذا لم تتم إعــادة
بـ ـع ــض ال ـ ـم ـ ـعـ ــدات ال ـ ـتـ ــي ت ـمــت
إزال ـت ـه ــا ف ــي غ ـض ــون ث ــاث ــة أو
أربـعــة أســابـيــع« :أعـتـقــد أن هذا
سيكون بمنزلة ضربة قاصمة
إلح ـي ــاء االتـ ـف ــاق» الـ ــذي تسعى
إدارة الرئيس الديموقراطي جو
بايدن إلعادة االلتزام به مقابل
تخفيف العقوبات االقتصادية
المفروضة على طهران.
وبعد التهديد اإليــرانــي برد
مناسب على قرار اإلدانة ،كشف
غ ـ ــروس ـ ــي أن طـ ـ ـه ـ ــران أب ـل ـغ ـتــه
ف ــي رس ــال ــة أن ـه ــا ت ـع ـتــزم فصل
 27ك ــامـ ـي ــرا م ــراقـ ـب ــة ومـ ـع ــدات
رقابة أخرى تابعة للوكالة من
مواقعها الـنــوويــة .وأوض ــح أن
السلطات اإليرانية بــدأت بتلك
اإلجراءات يوم الخميس .وأشار
إلى أن تلك الكاميرات ستزال من
مختلف المواقع النووية ،ومنها
ف ــي نـطـنــز وأص ـف ـهــان وط ـهــران
وغيرها.
وك ــان ــت إي ـ ــران وص ـف ــت ق ــرار
الــوكــالــة الــدولـيــة الـتــي انتقدت
ف ـ ـي ـ ــه ع ـ ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـع ـ ــاون ـ ـه ـ ــا بـ ــأنـ ــه
«سـيــاســي وغـيــر ب ـن ــاء» .وقــالــت
وزارة الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة إن
«إيـ ـ ـ ــران تـسـتـهـجــن ال ـم ـصــادقــة
ع ـلــى م ـش ــروع الـ ـق ــرار الـمـقـتــرح
مـ ــن ق ـب ــل أمـ ـي ــرك ــا وبــري ـطــان ـيــا
وفرنسا وألمانيا» والــذي جاء
«بناء على تقرير متسرع وغير

ً
مستقبال بينيت في أبوظبي أمس (رويترز)
محمد بن زايد
م ـتــوازن للمدير الـعــام للوكالة
رف ــائ ـي ــل غ ــروس ــي وم ـع ـلــومــات
كـ ــاذبـ ــة وم ـف ـب ــرك ــة مـ ــن ال ـك ـي ــان
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ال ن ـت ـي ـج ــة ل ـهــا
ســوى إضـعــاف مسيرة تعاون
وتعامل الجمهورية اإلسالمية
مع الوكالة».
وأشــارت إلى أن «النهج غير
البناء للوكالة والمصادقة على
الـ ـق ــرار الـ ـم ــذك ــور» دف ـع ــا إيـ ــران
إلـ ـ ــى اتـ ـ ـخ ـ ــاذ خـ ـ ـط ـ ــوات عـمـلـيــة
بــا لـمـقــا بــل مــن ضمنها «نصب
أج ـه ــزة ط ــرد م ــرك ــزي مـتـطــورة
وإي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاف ع ـ ـمـ ــل ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرات
العاملة خــارج نـطــاق إج ــراء ات
الـضـمــان» .فــي م ــوازاة ذلــك ،أكد
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة حـسـيــن أمـيــر
عبداللهيان ،أن «أميركا والغرب
يدركان أن إيران ال تسعى وراء
ً
القنبلة النووية» ،متهما القوى
الغربية بأنها عرضت تجاهل
«القضية النووية» مقابل تخلي
طـهــران عــن دعــم الفلسطينيين
واالعتراف بإسرائيل.
وغداة تصريحاته عن اعتماد
استراتيجية جديدة ضد إيران

اطلق عليبه اسم «استراتيجية
االخ ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــوط» ،أج ـ ـ ـ ــرى رئ ـي ــس
ال ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،نـفـتــالــي
بينيت ،أمس ،زيارة خاطفة ،لم
ً
يعلن عنها سابقا ،إلى أبوظبي
تلبية لــدعــوة مــن رئ ـيــس دولــة
اإلمارات محمد بن زايد.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل بـ ـيـ ـنـ ـي ــت وزيـ ـ ــر
الخارجية اإلماراتي عبدالله بن
زايــد ،قبل أن يجتمع بالرئيس
اإلماراتي لتقديم واجب العزاء
بــوفــاة الرئيس السابق خليفة
ب ــن زاي ـ ــد ،ف ــي ل ـقــاء ه ــو الـثــالــث
خ ـ ــال األشـ ـه ــر األخـ ـ ـي ـ ــرة ،بـعــد
أن كانا قــد التقيا فــي ديسمبر
الماضي بأبوظبي ثم في مارس
بمصر.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
اإلم ــاراتـ ـي ــة بـ ــأن ال ـق ـمــة بحثت
م ـ ـ ـسـ ـ ــارات ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـث ـن ــائ ــي
وفـ ـ ــرص ت ـن ـم ـي ـتــه ف ــي مـخـتـلــف
الجوانب خصوصا االستثمارية
واالقتصادية والتنموية بجانب
مجاالت األمن الغذائي والصحة
وغيرها من القطاعات الحيوية.
وذكر بيان صادر عن مكتب

رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي
أنــه عقد لـقــاء عمل موسعا مع
الجانب اإلماراتي لمناقشة عدد
من القضايا اإلقليمية المهمة.
وص ـ ــرح ب ـي ـن ـيــت ق ـب ــل ان ـطــاقــه
فــي الــزيــارة بالقول« :أتـجــه إلى
اإلم ـ ـ ـ ــارات ،ح ـيــث س ــأع ـ ّـب ــر أم ــام
عــائـلـتـهــا الـمـلـكـيــة ع ــن خــالــص
تـعــازيـنــا وت ـع ــازي الـشـعــب في
إس ــرائـ ـي ــل ف ــي وف ـ ــاة ال ـم ــرح ــوم
الـ ـشـ ـي ــخ خ ـل ـي ـف ــة الـ ـ ـ ــذي س ــاه ــم
ف ــي ش ــق ال ـطــريــق ال ـم ــؤدي إلــى
الشراكة اإلسرائيلية -اإلماراتية
وه ــي تـلــك ال ـشــراكــة الـتــي نقوم
بتعزيزها الـيــوم» .وأضــاف أنه
سـيـجـتـمــع م ــع مـحـمــد ب ــن زاي ــد
الـ ـ ــذي وصـ ـف ــه ب ــأن ــه شـخـصـيــة
صــاح ـبــة رؤي ـ ــا ،وق ــائ ــد شـجــاع
«لنضيف اليوم طبقة أخرى إلى
العالقة المميزة التي تحاك بين
كلتا الدولتين في سبيل تحقيق
النمو واألمن لكال الشعبين».

إعادة الملف إلى مجلس األمن
من جانب آخر ،رحب بينيت

بقرار «إدانــة عدم تعاون إيران»
الــذي أصــدره مجلس محافظي
الوكالة الدولية للطاقة في فيينا
أمس األول.
ورأى رئيس الوزراء ،اليميني
ً
ال ـم ـت ـشــدد ،الـ ــذي تـعـهــد أخ ـي ــرا
بـ ـ ـ ــ» ض ـ ـ ــرب رأس اال خ ـ ـط ـ ـبـ ــوط
ً
ب ـ ـ ــدال مـ ــن األذرع» فـ ــي ا ل ـع ـمــل
ضـ ــد ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــام ـي ــة
وال ـف ـص ــائ ــل ال ـم ـت ـحــال ـفــة معها
بــالـمـنـطـقــة ،أن الـ ـق ــرار ال ــدول ــي
مـ ــوقـ ــف ص ـح ـي ــح ف ـ ــي «ت ـم ـي ـيــز
الخير عن الشر» بعد أن «فضح
األكــاذيــب والنفاق اإليــرانــي في
س ـي ــاق األالعـ ـي ــب ال ـت ــي تعتمد
عليها بالملف الـنــووي» .ودعا
رئيس الوزراء اإلسرائيلي العالم
إل ـ ــى أن «ي ـت ـح ــد ل ــدع ــم ســامــة
الوكالة الدولية للطاقة والعمل
ض ــد حـ ـي ــازة إي ـ ـ ــران لــأسـلـحــة
ال ـنــوويــة» .كـمــا دع ــا ال ــدول إلــى
إعادة ملف إيران لمجلس األمن
الــدولــي «إذا واصـلــت أنشطتها
الذرية» بهدف فرض العقوبات
عليها تحت «البند السابع» الذي
يخول استخدام القوة.

فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،ذك ـ ـ ــرت 3
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة أن مـحـكـمــة
ً
ً
يونانية ألغت حكما قضائيا
س ـ ـمـ ــح لـ ـ ـل ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
بمصادرة جزء من شحنة نفط
إي ــران ــي م ــن نــاق ـلــة ت ــرف ــع علم
إي ــران قبالة ســواحــل اليونان.
ً
وأثار الحادث رد فعل غاضبا
من طهران ،إذ احتجزت قواتها
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ن ــاق ـل ـت ـي ــن
يــونــانـيـتـيــن ف ــي الـخـلـيــج بعد
أن أنذرت إيران بأنها ستتخذ
«إجراءات عقابية» ضد أثينا.
عـلــى صـعـيــد مـنـفـصــل ،قتل
ش ـ ـخ ـ ـصـ ــان وأص ـ ـ ـيـ ـ ــب أرب ـ ـعـ ــة
آ خ ــرون بانهيار مبنى مؤلف
من  3طوابق في بلدة نوسودة
بمحافظة كرمانشاه في غرب
إيران ،وذلك بعد أسبوعين من
فاجعة انهيار مبنى «متروبول»
التي خلفت  43قتيال وتسببت
فــي إطــاق موجة احتجاجات
بـعــدة محافظات جـنــوب غرب
البالد.
(أبوظبي ،طهران ـ وكاالت)

ّ
الجزائر تجمد التجارة مع إسبانيا بعد تعليق «معاهدة الصداقة»

مدريد تتعهد بالدفاع بحزم عن مصالحها ...وتراقب تدفقات الغاز بحذر
أف ــادت اإلذاع ــة الـجــزائــريــة بــوقــف الـتـبــادل التجاري
بين البالد وإسبانيا ،أمس ،وذلك غداة تعليق الرئيس
الجزائري «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون»
ً
الموقعة قبل  20عاما مع مدريد.
وأشارت اإلذاعة الجزائرية إلى أن «تجميد عمليات
التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من إسبانيا
ً
وإليها اعتبارا من أمس الخميس».
وتنص المعاهدة اإلسبانية ـ ـ الجزائرية على تعزيز
الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات
وتطوير التعاون في المجاالت االقتصادية والمالية
والتعليمية والدفاعية.
ً
ً
ويمثل هذا فصال جديدا من الخالفات الدبلوماسية

المتصاعدة بين البلدين ،بعد أن غيرت اسبانيا في
مــارس الماضي موقفها من قضية الصحراء الغربية
ً
الحساسة ،لتدعم علنا مشروع الحكم الذاتي المغربي،
وأثارت بذلك غضب الجزائر الداعم الرئيسي لـ «جبهة
ال ـبــول ـي ـســاريــو» االنـفـصــالـيــة ال ـتــي تـطــالــب بــاسـتـقــال
الـ ـصـ ـح ــراء .غـ ـ ــداة ذلـ ـ ــك ،اس ـت ــدع ــت الـ ـج ــزائ ــر سـفـيــرهــا
ل ــدى إسـبــانـيــا وأع ـل ـنــت شــركــة ال ـم ـحــروقــات الــوطـنـيــة
«ســونــاطــراك» رفــع أسـعــار الـغــاز الــذي تسلمه الجزائر
إلسبانيا.
في المقابل ،أكد وزير الخارجية اإلسباني خوسيه
مانويل ألباريس ،أمس ،أن الحكومة اإلسبانية «ستدافع
بقوة» عن مصالحها الوطنية في ضــوء قــرار الجزائر

ً
بتعليق مـعــاهــدة ال ـصــداقــة ،مـضـيـفــا فــي تـصــريــح من
مــدريــد« :نحن نحلل نطاق وعــواقــب ذلــك اإلج ــراء على
الصعيدين الوطني واألوروبي بطريقة هادئة وبناءة،
ً
لـكــن أي ـضــا ب ـحــزم فــي ال ــدف ــاع عــن إسـبــانـيــا ومـصــالــح
المواطنين اإلسبان والشركات اإلسبانية».
وأش ــار إل ــى أن إسـبــانـيــا تــراقــب تــدفـقــات ال ـغــاز من
ً
الجزائر ،أكبر مورد لها ،والتي لم تتأثر حاليا بالخالف.
وكانت «الخارجية» اإلسبانية ،قالت في بيان ،أمس
ً
ً
ً
األول ،إن حكومتها «تعتبر الجزائر بلدا جارا وصديقا
وتؤكد استعدادها الكامل لمواصلة الحفاظ على عالقات
ا لـتـعــاون الخاصة بين البلدين وتطويرها لمصلحة
شعبيهما».

وأضافت« :تؤكد الحكومة اإلسبانية من جديد التزامها
الكامل بمحتوى المعاهدة ومبادئها ،وبنود ميثاق األمم
المتحدة ومبادئ القانون الدولي كعناصر أساسية»،
وتابعت« :وكذلك الحفاظ على السالم واألمن والعدالة في
المجتمع الدولي ،وال سيما مبادئ السيادة المتساوية
للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حق
الشعوب غير القابل للتصرف في أن يقرروا بأنفسهم».
وقبل تغيير موقفها من «الصحراء» ،واجهت اسبانيا
في  2021أزمة مهاجرين غير شرعيين تدفقوا الى جيبي
مليلة وسبتة في تحرك اتهمت مدريد السلطات المغربية
ً
بالتغاضي عنه ردا على استقبال مدريرإبراهيم غالي
زعيم «جبهة بوليساريو» بذريعة اصابته بـ «كورونا».

ُ
سجال داخلي حول «الترسيم» يضعف
موقف لبنان في «أزمة الغاز»
●

بيروت  -منير الربيع

كـ ــأن ل ـب ـنــان ل ــم ي ـكــن ينقصه
س ـ ـ ـ ـ ــوى خ ـ ـ ـ ـ ــاف داخ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي ب ـي ــن
م ـس ــؤول ـي ــه حـ ــول م ـل ــف تــرسـيــم
ً
ال ـح ــدود ،ل ـي ــزداد مــوقـفــه ضعفا
أمام إسرائيل والوسيط األميركي
في أزمة حقل كاريش الغازي في
البحر المتوسط الذي تعتبره تل
ً
ً
أبيب «حقا» خالصا لها ،في حين
ال تزال بيروت التي تعد جزءا من
الحقل يقع في منطقة متنازعة
عليه تائهة بين «الخطوط».
وفـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــاس ،مـ ــا نـجـحــت
إسرائيل في تكريسه هو قدرتها
عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـغـ ــال الـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ـت ـق ــوي ــة م ــوق ـف ـه ــا،
مستندة الى الخالفات السياسية
بين المسؤولين الذين يقاربون
الـ ـمـ ـل ــف ب ـ ـنـ ــوع م ـ ــن ال ـط ـف ــول ـي ــة
وان ـ ـ ـعـ ـ ــدام الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ،وس ــط
س ـ ـج ـ ــاالت ع ـل ـن ـي ــة وات ـ ـهـ ــامـ ــات
متبادلة بالتفريط في الحقوق.
وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ي ـب ـحــث
الــرؤســاء الثالثة عن صياغة ّ
رد

م ــوح ــد ع ـلــى اقـ ـت ــراح الـمـبـعــوث
األم ـي ــرك ــي ل ـش ــؤون أم ــن الـطــاقــة
ال ـع ــال ـم ــي ،آم ـ ــوس هــوكـشـتــايــن،
ال ـ ــذي ي ـف ـتــرض أن ي ـ ــزور لـبـنــان
األسبوع المقبل ،يستمر السجال
بين نائب رئيس مجلس النواب
إلـيــاس بــوصـعــب ،وهــو المكلف
م ــن رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة بـ ــإدارة
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض ف ـ ــي مـ ـل ــف ت ــرس ـي ــم
الحدود ،ورئيس الوفد العسكري
التقني المفاوض ،العميد بسام
ياسين.
ً
وان ـع ـكــس ال ـس ـجــال إض ـعــافــا
ً
ل ـل ـم ــوق ــف ال ـل ـب ـن ــان ــي وض ـي ــاع ــا
ً
ل ـل ــرؤي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،خ ـصــوصــا
أن يــاسـيــن يـشــدد عـلــى ض ــرورة
تــوقـيــع تـعــديــل ال ـمــرســوم 6433
لتوسيع مساحة لبنان ،واعتبار
أن حقل كاريش منطقة متنازعا
ع ـل ـي ـهــا ،ي ــرف ــض ب ــوص ـع ــب ذل ــك
ويتهم ياسين بالمزايدة.
في المقابل ،تستغل إسرائيل
ه ــذه ال ـم ــواق ــف ،وتـعـلــن أن ـهــا لم
تعمل فــي الـحـفــر داخ ــل مناطق
متنازع عليها ،معتبرة أن منطقة

الـ ـحـ ـف ــر خ ــاضـ ـع ــة ل ـس ـي ـطــرت ـهــا
ال ـك ــام ـل ــة ،وم ـب ــدي ــة االس ـت ـع ــداد
ً
لحمايتها عسكريا.
وأش ــار بــو صعب فــي انتقاده
لياسين إلــى أن «الـفــريــق التقني
برئاسة الضابط الذي ّ
أعد الدراسة
ّ ً
طـ ــرح أمـ ـ ــام الـ ــرؤسـ ــاء ال ـ ـ ــ 3خ ــطــا
ً
مـخـتـلـفــا ع ــن ال ـخــط  ،٢٩وبـعــض
المسؤولين السابقين عن الملف
ت ـحــدثــوا ب ـشــيء أمـ ــام الـمـفــاوض
األميركي وبشيء آخر في اإلعالم».
وتـ ــابـ ــع« :أنـ ـص ــح َمـ ــن ل ــم يعد
فــي موقعه بالتوقف عــن الـكــام،
خ ـصــوصــا أنـ ــه ي ـ ــدرك م ـ ــاذا فعل
وم ـ ـ ـ ـ ــاذا ق ـ ـ ــال وم ـ ـ ـ ـ ــاذا طـ ـل ــب وم ــا
يجبرنا نطلع نحكيها» .وأضاف:
«مـ ــن ي ــزاي ــد الـ ـي ــوم ف ــي مــوضــوع
تــوق ـيــع ال ـم ــر ّس ــوم  ٦٤٣٣اسـتـنــد
ّ
المعنيون
إلــى تقرير فــنــي أع ــده
في الجيش اللبناني ،لكن وجهة
نظر هؤالء هي أن الخط  ٢٩ليس
ّ
ً
ً
إل خ ـط ــا ت ـف ــاوض ـي ــا ،وبــالـتــالــي
توقيع المرسوم من دون أن يكون
ً
ً
السير بالخط  ٢٩موقفا نهائيا
من قبل التقنيين والسياسيين،

سنقاوم أي ًغزو
األسدً :
تركي شعبيا ورسميا

أكد الرئيس السوري
بشار األسد ،أمس،
أن قواته «ستقاوم
أي غزو تركي على
الصعيدين الشعبي
والرسمي والعسكري
عندما تسمح الظروف
للمواجهة المباشرة»،
في حين عززت القوات
الروسية مناطق
متاخمة للفصائل
السورية المعارضة
المدعومة من أنقرة
بـ  4منظومات
للدفاع الجوي من
طراز «بانتسير»
ومنظومتي «اسكندر».
جاء ذلك في
وقت تحدثت
تقارير عن إكمال
القوات المسلحة
التركية والفصائل
السورية الموالية
لها اإلجراء ات
التحضيرية لبدء
عملية جديدة
عبر الحدود ضد
المنظمات الكردية.

تنصيب رئيس الصومال
تحت القذائف

شن مجهولون قصفا
صاروخيا ،أمس ،على
مناطق بالعاصمة
الصومالية مقديشو،
رغم اإلجراء ات
األمنية المشددة التي
اتخذتها السلطات
في محيط مطار
«آدم عدي» الدولي،
بالتزامن مع تنصيب
الرئيس حسن
شيخ محمود ،الذي
انتخبه ُالبرلمان
أخيرا .وأ غلقت
الطرق الرئيسية في
العاصمة أمس األول،
وانتشرت الشرطة
بأعداد كبيرة ،وعربات
مدرعة في الشوارع
المؤدية إلى ُ القصر
الرئاسي ،وفرض حظر
التجول طوال الليلة
الماضية ،وحضر
حفل التنصيب زعماء
إثيوبيا وكينيا
وجيبوتي.

الطبوبي يتهم سعيد
باستهداف «اتحاد الشغل»

بيروت تطرح معادلة «ال غاز من كاريش بدون غاز من قانا»
سيأخذ البلد إلى مكان آخــر ،وال
مصلحة ألحــد في خيار الحرب،
بــل مصلحتنا إن ـجــاز الـتــرسـيــم،
وهو ما ال يريده العدو».
وس ــارع ياسين إلــى ال ـ ّ
ـرد على
بــوص ـعــب ب ــال ـق ــول« :ه ـ ــذا ال ـكــام
يأتي من ضمن حملتهم المبرمجة
ل ـع ــدم ت ـع ــدي ــل الـ ـم ــرس ــوم ،6433
والتي اتبعوها سابقا وال يزالون
باتهامهم لنا زورا وبهتانا أننا
نـحــن َم ــن تـنــازلـنــا عــن الـخــط ،29
وذل ـ ـ ــك ب ــاس ـت ـن ــاده ــم الـ ـ ــى أقـ ـ ــوال
الــوسـيــط األمـيــركــي غير الـنــزيــه».
واعتبر أنه «لو كانت نيتهم حسنة،
ل ـق ــام ــوا ب ــاالتـ ـص ــال ب ـن ــا حـيـنـهــا
للتحقق من ذلكّ ،
ولبينا لهم كذب
وادعــاء اآلخرين وبالوثائق ،لكن
ّ
كان الهدف وال يزال بث الشائعات
في اإلعــام ،والتي تصب في غير
مصلحة ل ـب ـنــان» ،مـتـســائــا« :مــن
يقف خلفهم؟».
عـ ـل ــى وقـ ـ ــع هـ ـ ــذه الـ ـسـ ـج ــاالت،
ي ـف ـتــرض أن تـسـتـمــر االت ـص ــاالت
بين الرؤساء الثالثة للوصول إلى
صـيـغــة نـهــائـيــة لـتـقــديــم ال ـجــواب

سلة أخبار

جنديان فرنسيان من اليونيفيل في الناقورة أقصى نقطة بحرية في جنوب لبنان (أ ف ب)
لهوكشتاين ،وهنا تفيد مصادر
ً
مـتــابـعــة ب ــأن تـنـسـيـقــا سيحصل
ب ـي ــن ع ـ ــون وم ـي ـق ــات ــي ،وق ـ ــد تـتــم
الــدعــوة لعقد جلسة استثنائية
لمجلس الـ ــوزراء ،على الــرغــم من
أن الـحـكــومــة ف ــي حــالــة تصريف
أعـمــال ،لكن الــوضــع االستثنائي
يـسـتــدعــي ع ـقــد جـلـســة لـصـيــاغــة
الجواب النهائي ،ووفــق ما تقول
المعلومات ،فإن الجواب سيتركز
على رفــض الخط المتعرج الــذي

ّ
تقدم به هوكشتاين ،وسيركز على
المطالبة بمساحة  860كلم مربع
كاملة ،إضافة إلى حقل كاريش ،مع
اعتماد صيغة «ال غاز من كاريش
من دون غاز من قانا» .وقال عون
أمــس إن «ترسيم الـحــدود يندرج
ف ــي إط ـ ــار ال ـم ـف ــاوض ــات الــدول ـيــة
هو من صلب مسؤوليات رئيس
ً
استنادا إلــى المادة
الجمهورية،
 52من الدستور».
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،دخ ــل ح ــزب الـلــه

بشكل مباشر على ملف ترسيم
الحدود ،من خالل تكليف النائب
السابق نواف الموسوي بمتابعة
ه ــذا الـمـلــف ،بينما وض ــع أمينه
الـ ـع ــام ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه الـسـقــف
الواضح ،من خالل التهديد بأن أي
اعتداء على المياه اللبنانية سيتم
ً
الرد عليه عسكريا ،ال سيما عندما
تتخطى باخرة الحفر الخط  ،29أي
ّ
الخط الذي يعتبره لبنان منطقة
متنازعا عليها.

اتهم األمين العام
التحاد الشغل في
تونس نور الدين
الطبوبي سلطات
بالده باستهداف
االتحاد «بشكل كبير»،
بعد رفضه المشاركة
في محادثات بشأن
الدستور الجديد،
والتي دعا إليها
الرئيس قيس سعيد
مايو الماضي.
وأفادت مصادر مقربة
من النقابة العمالية
القوية بأن هناك
خشية حقيقية من
أن يستخدم سعيد
القضاء لضرب النقابة،
بعد أن أقال عشرات
القضاة األسبوع
الماضي ،وهو تحرك
ينظر إليه على أنه
خطوة جديدة لترسيخ
حكم الرجل الواحد.
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بايدن :الديموقراطية مكون أساسي لمستقبل «األميركتين»

ً ً
استمع النتقادات مكسيكية وأجرى اتصال دعم لمنافس مادورو ولقاء مثيرا مع «ترامب البرازيل»
في كلمته أمام قمة
األميركتين ،شدد الرئيس
جو بايدن على أهمية
الديموقراطية في مستقبل
القارتين ،وسط مقاطعة عدد
من رؤساء أميركا الالتينية
اللقاء بعد قرار واشنطن
عدم دعوة  3دول «غير
ديموقراطية» إليه.

ش ـ ّـدد الــرئـيــس األمـيــركــي جو
بايدن خالل قمة األميركتين في
لوس أنجلس ،أمس األول ،على
ضرورة الدفاع عن الديموقراطية
وال ـت ـعــاون مــن أج ــل ال ـمــزيــد من
االزدهـ ـ ـ ــار االقـ ـتـ ـص ــادي ،بينما
يشهد اللقاء خالفات دبلوماسية
عدة.
وخ ــال جلسة افـتـتــاح القمة
ـان ورس ــائ ــل من
وع ـلــى وق ــع أغ ـ ـ ٍ
أطفال حول العجائب الطبيعية
لـ ـ ــدول أم ـي ــرك ــا ال ــات ـي ـن ـي ــة ،أك ــد
ب ــاي ــدن أن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة هي
«ال ـم ـك ـ ّـون األس ــاس ــي لمستقبل
األميركتين» ،وقال إن «منطقتنا
ً
كبيرة ومتنوعة .ال نتفق دائما
ً
عـلــى كــل ش ــيء» ،مـشـيــرا إل ــى أن
ال ــدول الديموقراطية بإمكانها
ت ـج ــاوز ال ـخ ــاف ــات «ب ــاالح ـت ــرام
المتبادل والحوار».

خطأ استراتيجي
وغ ــاب رؤسـ ــاء ع ــدد م ــن دول
في أميركا الالتينية عن القمة،
بـ ـم ــن ف ـي ـه ــم رئـ ـي ــس ال ـم ـك ـس ـيــك
م ـ ــان ـ ــوي ـ ــل لـ ــوب ـ ـيـ ــز أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادور،
ونظيره الغواتيمالي ،ورئيسا
بــولـيـفـيــا وه ـ ـنـ ــدوراس .وانـتـقــد
لوبيز أوبرادور اليساري البيت
األبـ ـ ـي ـ ــض ل ـ ـعـ ــدم دع ـ ــوت ـ ــه ك ــوب ــا
ونيكاراغوا وفنزويال إلى ّ
القمة،
لــذلــك قــرر عــدم المشاركة فيها.
وبررت الواليات المتحدة ّقرارها
بأنها ال يــزال لديها «تحفظات»
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن «عـ ـ ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـ ــواف ـ ـ ــر مـ ـج ــال
للديموقراطية والحترام حقوق
اإلنسان» في الدول الثالث .وقال
وزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـمـكـسـيـكــي
مارسيلو إيبرارد ،الذي شارك في
القمة بالنيابة عنه ،إن استبعاد
ّ
هذه الــدول الثالث يشكل «خطأ
ً
ً
اس ـتــرات ـي ـج ـيــا» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
المكسيك ستدرس كيفية إصالح
المؤسسات اإلقليمية.

 11زيارة صينية

الرئيس األميركي
يطلق شراكة
اقتصادية مع
أميركا الجنوبية
بال التزامات صارمة
ً
وبرنامجا لتدريب
العاملين الصحيين

وتـ ـ ـه ـ ــدف قـ ـم ــة األم ـي ــرك ـت ـي ــن
إلــى توضيح رغبة إدارة بايدن
فــي إحـيــاء وتجديد العالقة مع
دول أميركا الالتينية فــي وقت
ت ـس ـت ـث ـمــر ال ـص ـي ــن ب ـك ـث ــاف ــة فــي
المنطقة .وقال مجلس العالقات
الخارجية (كاونسل أون فورين
ريليشنز) إن أرقامه تدل على أن
الرئيس الصيني شي جينبينغ
قد زار أميركا الالتينية ّ 11
مرة
م ـن ــذ ت ــول ـي ــه رئ ــاس ــة بـ ـ ــاده فــي
ُ
 .2013في المقابل ،لم يزر بايدن
ّ
أميركا الالتينية بعد منذ تسلمه
منصبه في يناير .2021

ً
بايدن متوجها إللقاء كلمته أمام قمة األميركتين في لوس أنجلس أمس (أ ف ب)
ويسعى بايدن إلــى استمالة
ً
دول الـمـنـطـقــة مـ ـج ــددا ،وأطـلــق
ً
برنامجا لتدريب نصف مليون
م ــن أف ـ ــراد ال ـط ــواق ــم الـطـبـيــة في
الدول الالتينية .وكانت الصين
ّ
قد عــززت حضورها في أميركا
ال ــاتـ ـيـ ـنـ ـي ــة خـ ـ ـ ــال الـ ـج ــائـ ـح ــة،
وســارعــت إلــى توفير اللقاحات
ً
لـلـمـنـطـقــة ال ـت ــي دائـ ـم ــا صـ ـ ّـدرت
إلـ ـيـ ـه ــا ك ـ ــوب ـ ــا ،الـ ـ ـع ـ ــدو ال ـ ـلـ ــدود
للواليات المتحدة ،أطباءها.

ال تمويل
ويـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــدن ت ــرسـ ـي ــخ
الـ ـع ــاق ــات ف ــي م ـن ـط ـقــة لـطــالـمــا
اعتبرتها واشنطن ضمن نطاق
نـفــوذهــا ،إال أن ال ـبــروز السريع
بصفتها قوة استثمارية
للصين ّ
ً
ف ـي ـهــا ي ـعــقــد ال ـم ـه ـمــة ،ع ـل ـمــا أن
ّ
اإلدارة األميركية تركز جهودها
ً
على تحقيق بعض التقدم بدال
م ــن ت ـقــديــم اقـ ـت ــراح ــات ج ــذري ــة.
وأعلن إطالق «شراكة األميركتين
لالزدهار االقتصادي» لتشجيع
نمو أوسع في أميركا الالتينية.
وأضاف الرئيس الديموقراطي:

«م ــا ه ــو صـحـيــح ف ــي ال ــوالي ــات
ّ
المتحدة هو صحيح في كل بلد.
االقتصاد االنسيابي ال يعمل».
وكان بايدن قد انتقد عدة مرات
نظرية أن زيادة ثروات األغنياء
ً
ستؤدي تلقائيا إلى إثراء جميع
الفاعلين االقتصاديين.
ّ
لـكــن واشـنـطــن ال تـنــوي الــرد
ع ـلــى ال ـص ـيــن ب ــإع ــان ــات مــالـيــة
ص ــارم ــة .وق ــال مـسـتـشــار األم ــن
القومي للرئاسة األميركية جيك
ســولـيـفــان «ل ــم تعتبر الــواليــات
ً
المتحدة أبــدا أن امتيازاتها في
ا لـعــا لــم تقضي بجمعها مبالغ
هائلة مــن الـمــال ال ـعــام» .وأشــار
إلى أن الهدف األميركي سيكون
«اإلف ـ ـ ــراج ع ــن م ـبــالــغ ك ـب ـيــرة من
التمويل الخاص».

الهجرة المنظمة

ً
وت ـ ـطـ ـ ّـرق بـ ــايـ ــدن أي ـ ـضـ ــا إل ــى
تــوق ـيــع «إع ـ ــان ل ــوس أنـجـلــس»
ح ـ ــول الـ ـهـ ـج ــرة الـ ـمـ ـق ــرر الـ ـي ــوم،
وه ــي قـضـيــة سـيــاسـيــة داخـلـيــة
رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـلــرئ ـيــس
ّ
وتحدث عن «مقاربة
األميركي.

إردوغان لليونان :أوقفوا تسليح الجزر
انتقد زيادة واشنطن وجودها العسكري في أثينا وعقوباتها على فنزويال
دع ــا الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طيب
إردوغ ـ ـ ـ ــان أمـ ـ ــس ،فـ ــي ك ـل ـم ــة أل ـق ــاه ــا
ً
ً
أثناء حضوره عرضا عسكريا على
ال ـســاحــل ال ـغــربــي ل ـتــرك ـيــا ،ال ـيــونــان
إلـ ـ ـ ــى «ت ـ ـج ـ ـنـ ــب األح ـ ـ ـ ـ ــام واألف ـ ـ ـعـ ـ ــال
والتصريحات التي قد تندم عليها».
وق ــال إردوغـ ـ ــان ،إن ــه يـتـعـيــن على
أثينا التوقف عن تسليح الجزر التي
ليس لها و ضــع عسكري وأن تلتزم
باالتفاقات الدولية ،في تصريحات
قد تجدد التوترات القائمة منذ فترة
طــو يـلــة بـيــن ا لـبـلــد يــن المطلين على
بحر إيجه.
وانتقد «تزايد الوجود العسكري
ً
األميركي» في الجارة اليونان ،مشيرا
إ ل ــى أن أ ن ـق ــرة ال تـعـتـقــد أن ا لـحـشــد
هدفه فقط التأهب ضد روسيا.
وت ـش ـعــر تــرك ـيــا ب ــإح ـب ــاط م ـتــزايــد

ب ـس ـبــب م ــا ت ـ ــرى أن ـ ــه دع ـ ــم ع ـس ـكــري
متنام لليونان ،العضوة هي
غربي
ٍ
األخ ـ ــرى ف ــي ح ـلــف ش ـمــال األطـلـســي
(ن ــات ــو) ،فــي ظــل وج ــود ص ــراع قــائــم
م ـنــذ أم ــد بـعـيــد ع ـلــى األراض ـ ــي بين
البلدين.
وت ـ ـ ـصـ ـ ــاعـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوت ـ ـ ــرات خ ـ ــال
السنوات األخيرة ،في ظل قيام تركيا
بتعبئة قــوا تـهــا ا لـبـحــر يــة للمطالبة
بحقوق في الموارد الهيدروكربونية
الـمـحـتـمـلــة فــي مـنـطـقــة ش ــرق الـبـحــر
المتوسط.
و فــي مــؤ تـمــر صـحــا فــي مــع نظيره
ال ـف ـنــزوي ـلــي ن ـي ـكــوالس مـ ـ ــادورو فــي
تــرك ـيــا ،ق ــال إردوغـ ـ ــان« :ه ـن ــاك تسع
قــوا عــد أ مـيــر كـيــة اآلن .تـمــت إقامتها
في اليونان .تمت إقامتها ضد من؟
الجواب الذي يقولونه هو أنها ضد

روسيا .ولكن هذا ال يقنعنا».
كـ ـم ــا ات ـ ـهـ ــم إردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة والـ ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة ،دون
أن يسميها ،بنقل كميات كبيرة من
األسـلـحــة وال ـطــائــرات والـمــروحـيــات
إلى اليونان .وألمح في الوقت نفسه
إ ل ــى أن ه ــدف ا لـحـشــد ا ل ــذي يتحدث
عنه قد يكون مواجهة بالده.
ووص ـ ــف م ـ ـ ــادورو خـ ــال ال ــزي ــارة
إردوغان في تغريدة بأنه «شقيقة»،
بينما دان الرئيس التركي العقوبات
«أ حــاد يــة الجانب» على فنزويال في
تغريدة مكتوبة باللغة اإلسبانية.
و فــي خطوة أ خــرى قــد تثير حفيظة
واشـ ـنـ ـط ــن ،ت ـم ـس ــك إردوغـ ـ ـ ـ ــان بـشــن
عملية داخل سورية لتوسيع الحزام
األمـ ـ ـن ـ ــي ال ـ ـ ــذي ت ـق ـي ـم ــه ق ـ ــوات ـ ــه ع ـلــى
الحدود.

مـتـكــامـلــة» ت ـهــدف إل ــى «تـقــاســم
المسؤولية» مع وصــول العديد
م ــن ال ـم ـه ــاج ــري ــن إلـ ــى الـ ـح ــدود
الـجـنــوبـيــة ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة.
واعتبر أن المشاركين في ّ
القمة
س ـي ـقــومــون «ب ــالـ ـت ــزام مـش ـتــرك»
ل ـخ ـلــق «ف ـ ــرص ل ـل ـه ـجــرة اآلم ـنــة
وال ـم ـن ـظ ـم ــة» و»وقـ ـ ـ ــف االتـ ـج ــار
بالبشر» .وأعلنت نائبة الرئيس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ك ـ ـ ــام ـ ـ ــاال ه ـ ــاري ـ ــس
تخصيص  1.9مليار دوالر لدعم
الــوظــائــف فــي أمـيــركــا الوسطى
على أمل خفض الهجرة.

حليف ترامب وخصم مادورو

ً
وستكون القمة أيضا فرصة
لبايدن إلجراء محادثات ثنائية،
وأكثر لقاء منتظر هو اجتماعه
ب ـن ـظ ـيــره الـ ـب ــرازيـ ـل ــي الـيـمـيـنــي
الـمـتـطــرف جــايـيــر بــولـســونــارو،
(أمـ ـ ـ ــس) الس ـي ـم ــا ح ـ ــول أه ـم ـيــة
إج ــراء انـتـخــابــات ح ــرة ونزيهة
فــي الـبــرازيــل ،أكـبــر دول أميركا
الالتينية من حيث عدد السكان.
وأثـ ـ ـ ـ ــار بـ ــول ـ ـسـ ــونـ ــارو (ح ـل ـي ــف
الرئيس السابق دونالد ترامب،

ول ــذا ُيـطـلــق عـلـيــه لـقــب «تــرامــب
ً
البرازيل») شكوكا دون أدلة حول
نظام التصويت اإللكتروني في
البرازيل.
وتـحــدث بــايــدن ،أمــس األول،
مع زعيم المعارضة الفنزويلية
خــوان غوايدو ،الــذي تعترف به
واشنطن «رئيسا بالوكالة» ،من
دون دعوته إلى قمة األميركتين
ال ـتــي اسـتـبـعــدت مـنـهــا السلطة
ً
الفنزويلية أيضا.
وقال البيت األبيض إن بايدن
جـ ــدد خـ ــال االت ـ ـصـ ــال ال ـتــأك ـيــد
لغوايدو على «اعتراف الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ودع ـم ـه ــا لـلـجـمـعـيــة
ً
الوطنية المنتخبة ديموقراطيا
ف ــي  2015ولـ ـغ ــواي ــدو كــرئـيــس
مؤقت لفنزويال».
كما جــدد دعمه للمفاوضات
ً
ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة الــداخ ـل ـيــة مـلــوحــا
بمراجعة سياسة العقوبات إذا
«أظ ـه ــر ن ـظــام الــرئ ـيــس مـ ــادورو
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــداده لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض م ــع
ال ـم ـع ــارض ــة ع ـل ــى إطـ ـ ــار جــديــد
يسمح بـمـشــاورة الفنزويليين
عبر انتخابات».

وك ــان م ــادورو قــد زار تركيا،
وأع ـل ــن أن ــه ي ـنــوي ال ـتــوجــه إلــى
طهران .وفشلت محاوالت إدارة
بايدن بعد اندالع حرب أوكرانيا
للتفاوض مع مادورو ،في إطار
محاوالتها لخفض سعر النفط،
فــي وقــت ي ــرزح القطاع النفطي
ال ـف ـن ــزوي ـل ــي ت ـح ــت ال ـع ـق ــوب ــات
األميركية.

االجتماعي وبحق من يحاولون تكدير األمــن العام
وتـحــريــض ال ـنــاس عـلــى االن ـق ـس ــام» .وأض ــاف ــت على
«تويتر»« :إحداهما متعلقة بالسيدة نوبور شارما،
واألخرى بحق كيانات متعددة على وسائل التواصل
االجتماعي».
وشـ ــددت الـهـنــد األم ــن ال ـع ــام ،بـعــد تـ ــداول تهديد
منسوب إلــى فــرع القاعدة فــي شبه الـقــارة الهندية،
بتنفيذ تفجيرات انتحارية في واليات هندية ،وأكد
مسؤول بوزارة الداخلية أن أجهزة المخابرات تتحقق
من صحة التهديدات ،وأصــدرت توجيهات للشرطة
«بعدم السماح بالتجمعات أو االحتجاجات العامة
التي يمكن أن تستهدفها الجماعة المتشددة».
وتحت حكم حزب بهاراتيا جاناتا ،ازداد الضغط
على األقلية المسلمة بالهند في كل األمور ،من حرية
العبادة إلى الحجاب ،وأوضحت جماعات حقوقية
إســامـيــة فــي الهند أن هــذه هــي الـمــرة األول ــى التي
يتحدث فيها زعماء أجانب مؤثرون ضد ما وصفوه
باإلذالل الذي تعانيه األقلية.

مناورات روسية في «بحر البلطيق»

ً
زيلينسكي :الماليين قد يموتون جوعا بسبب «حصار الموانئ»
وسط ازدياد التوتر حول هذه المساحة االستراتيجية
ً
التي ُيجري فيها حلف شمال األطلسي «الناتو» حاليا
ً
مناورات أيضا ،شاركت عشرات السفن الروسية ،أمس،
في مناورات عسكرية ببحر البلطيق.
وقــالــت وزارة ال ــدف ــاع الــروس ـيــة ،فــي ب ـيــان ،إن نحو
 60سـفـيـنــة و 40ط ــائ ــرة وم ــروح ـي ــة تـ ـش ــارك ف ــي هــذه
ً
الـتــدريـبــات الـتــي تحصل حــالـيــا فــي مــراكــز تــدريــب في
جيب كالينينغراد الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا.
وتجري التدريبات الروسية في وقت يجري «الناتو»
مـنــاورات بحرية سنوية كبرى في بحر البلطيق منذ
األحد
الماضي يطلق عليها اسم «بالتوبس  ،»22ومن المقرر
أن تستمر حتى  17يونيو الجاري.
وأصبحت منطقة بحر البلطيق االستراتيجية مركز
اهـتـمــام كبير الـشـهــر الـمــاضــي حـيــن أصـبـحــت طلبات
انـضـمــام الـســويــد وفـنـلـنــدا إل ــى حـلــف شـمــال األطلسي
رسـ ـمـ ـي ــة ،وه ـ ــي م ـن ـظ ـمــة ت ـع ـت ـبــرهــا م ــوس ـك ــو م ـعــاديــة
لمصالحها.
إلى ذلك ،وبينما دعا الرئيس األوكراني فولوديمير
زيلينسكي ،إلــى استبعاد روسـيــا مــن منظمة األغذية
ً
والــزراعــة التابعة لألمم المتحدة «ف ــاو» ،مـحــذرا من أن
حـصــار روسـيــا لـمــوانــئ ب ــاده على البحر األس ــود قد
ً
يتسبب بموت الماليين جــوعــا ،ألقى وزيــر الخارجية

الروسي سيرغي الفروف باللوم في األزمة على أوكرانيا.
نظيره
وقــال الفــروف ،في مؤتمر صحافي عقده مع ّ
األرمـ ـن ــي ف ــي ي ــري ـف ــان ،أمـ ــس ،إن ع ـلــى كـيـيــف ال ـتــوقــف
ً
عــن إطــالــة أمــد عملية تصدير الحبوب ،مشيرا إلــى أن
العسكريين الروس يعلنون عن ممرات آمنة يمكن ألي
ً
سفينة تحمل حـبــو بــا استخدامها مــن دون التعرض
ألي تهديد ،أو التي تنتظر في موانئ البحر األســود،
لكن شــرط أن يزيل األوكــرانـيــون األلـغــام مــن السواحل
الخاضعة لسيطرتهم».
ن أن ــه «ل ــم يـتــم الـتــوصــل
مــن نــاحـيـتــه ،أع ـلــنالـكــرمـلـيـ 
إلــى اتـفــاق مــعتركيا بشأن تصدير شحنات الحبوب
األوكرانية حتى اآلن ،لكن العمل مستمر».
وتضغط تركيا من أجل التوصل التفاق بين روسيا
وأوكــران ـيــا بـشــأن خـطــة السـتـئـنــاف صـ ــادرات الحبوب
من الموانئ األوكرانية ،رغم أن احتماالت االتفاق تبدو
بعيدة ،إذ يلقي كل طرف باللوم على اآلخر في تعطيل
اإلمدادات الغذائية العالمية.
ً
ميدانيا ،وبينما يخوض الجنود األوكــرانـيــون في
سيفيرودونيتسك واحدة من «أصعب المعارك» منذ بداية
الحرب لمقاومة القوات الروسية التي باتت تسيطر على
جزء كبير من هذه المدينة االستراتيجية التي ستحدد
«مصير» منطقة دونباس ،على حد قول زيلينسكي ،قال
وزير الدفاع األوكراني أوليكسي ريزنيكوف ،إن «ما يصل

ً
ً
الفروف ونظيره األرمني يزوران نصبا تذكاريا
لضحايا األرمن في يريفان أمس (رويترز)
إلى  100جندي أوكراني يقتلون و 500يصابون كل يوم»
في المعارك مع الجيش الروسي.
وفيما يزيد من احتمال إرسال المزيد من األسلحة إلى
أوكرانيا ،أعلن رئيس هيئة األركان المشتركة في وزارة
الدفاع األميركية «البنتاغون» ،الجنرال مارك ميلي ،أن
الجيش األميركي وضع خطة لتدريب فصيلة من الجنود
األوكرانيين على كيفية استخدام مدفعية صاروخية
متطورة متعددة اإلطالق.
تعليقات ميلي جــاء ت بعدما وافـقــت إدارة الرئيس

سلة أخبار
تبادل اتهامات بين واشنطن
والصين حول كوريا الشمالية

تساءل الدبلوماسي
األميركي البارز
جيفري ديلورينتيس
في اجتماع للجمعية
العامة لألمم
المتحدة ،عما إذا
كانت الصين وروسيا
تفضالن شراكتهما
االستراتيجية «التي
ال حدود لها» على
األمن العالمي عندما
استخدمتا حق النقض
«الفيتو» ضد فرض
المزيد من عقوبات
األمم المتحدة على
كوريا الشمالية بسبب
استئنافها إطالق
الصواريخ البالستية.
في المقابل ،قال
الدبلوماسي الصيني
وو جيان ،إن بكين
ً
ً
ترفض رفضا قاطعا
«التعليقات واالتهامات
الوقحة».
وأضاف أن «االستمرار
في زيادة العقوبات على
بيونغ يانغ لن يؤدي إال
لتراجع احتمالية الحل
السياسي».

وفد برلماني فرنسي يتعهد
من تايبيه بدعم تايوان

«األصليون»

ّ
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم ،حـ ـ ـ ــض قـ ـ ــادة
الـ ـشـ ـع ــوب األصـ ـلـ ـي ــة ل ــأم ــازون
المسؤولين المشاركين في ّ
قمة
األمـيــركـتـيــن ال ـتــي تستضيفها
لوس أنجلس هذا األسبوع على
اإلصغاء لنداءاتهم من أجل إنقاذ
ال ـغــابــة .وي ـش ــارك قـ ــادة شـعــوب
أصلية مــن مناطق مختلفة من
أم ـ ّي ــرك ــا ال ــات ـي ـن ـي ــة ف ــي ال ـق ـمــة،
لكنهم يشيرون إلى عدم السماح
لكثر من بينهم بالمشاركة في
المحادثات المتعلقة بمستقبل
أراضي شعوبهم.
(واشنطن ،لوس أنجلس ـ
وكاالت)

الهند :الشرطة تتهم المتحدثة باسم
حزب مودي بالتحريض على االنقسام
عشية إلقاء القبض على مسؤول في حزب بهاراتيا
جــانــاتــا ال ـحــاكــم ،عـلــى خـلـفـيــة تـصــريـحــات مسيئة
لــإســام ،أعلنت الـشــرطــة فــي نيودلهي أم ــس ،أنها
رفعت دعوى قضائية على المتحدثة باسم الحزب،
الـ ــذي يـتــزعـمــه رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ن ــاري ـن ــدرا م ــودي،
والموقوفة عن العمل بتهمة «تحريض الناس على
االنقسام» ،على وسائل التواصل االجتماعي ،بعد أيام
من تسبب تصريحاتها المسيئة عن الرسول الكريم
في أزمة دبلوماسية.
ودان ــت الكثير مــن ال ــدول ذات األغلبية المسلمة
موقف الهند ،بعد أن علقت نوبور شارما ،المتحدثة
باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ،على حياة النبي
محمد الخاصة خالل نقاش تلفزيوني ،وهي تعليقات
اعتبرها المسلمون مسيئة ،وشكلت هــذه الواقعة
ً
ً
تحديا دبلوماسيا لمودي ،الذي وطد في السنوات
األخيرة العالقات مع الدول اإلسالمية الغنية بالطاقة.
وذك ـ ـ ــرت ش ــرط ــة دلـ ـه ــي أنـ ـه ــا س ـج ـلــت شـكــويـيــن
رئيسيتين على أ ســاس «تحليل لوسائل التواصل

دوليات

جو بايدن الشهر الماضي ،على نقل  4أنظمة صواريخ
 M142عالية الحركة والمعروفة باسم « »HIMARSإلى
أوكــرانـيــا ،كما قالت بريطانيا إنها سترسل  3أنظمة
صاروخية متعددة اإلطالق من طراز  ،M270التي تؤدي
وظيفة مماثلة.
وأكد ميلي أن البريطانيين سيقومون بتدريب فصيلة
أخرى بموجب الخطة ،ما يسمح للقوات األوكرانية ببناء
مدفعيتها الصاروخية ،حسب صحيفة «واشنطن بوست».
(عواصم  -وكاالت)

في ثالث زيارة من نوعها
إلى الجزيرة المتمتعة
بالحكم الذاتي ،تعهد
وفد برلماني فرنسي
بتقديم الدعم لتايوان،
وذلك خالل اجتماع
أمس ،مع الرئيسة تساي
إنغ ون.
وأبلغ نائب رئيس لجنة
الشؤون الخارجية
والدفاع والقوات
المسلحة بمجلس
الشيوخ الفرنسي
السيناتور جويل غيريو،
تساي ،خالل اللقاء
في تايبيه أن بالده
«ستساعد تايوان في
مواجهة المضطهدين
لتعزيز حرية الجزيرة».
من جانبها ،أكدت تساي،
التي فازت بوالية ثانية
للرئاسة في ،2020
العالقة القوية بين
اقتصاد التكنولوجيا
الفائقة في تايوان ودول
االتحاد األوروبي.
وقالت« :نتوقع أن
تواصل تايوان وفرنسا
تعزيز التعاون في
مختلف المجاالت».

رئيس كوريا الجنوبية
يواجه إضراب السائقين

دخل ،أمس ،إضراب
نظمه اآلالف من
سائقي الشاحنات في
كوريا الجنوبية يومه
ً
الثالث ،احتجاجا على
زيادة حادة في أسعار
الوقود ،مما تسبب
في اضطراب اإلنتاج،
وتضرر أنشطة الموانئ،
ويفرض مخاطر جديدة
على سالسل اإلمداد
العالمية.
ويواجه الرئيس الجديد
يون سيوك يول،
أحد أكبر التحديات
االقتصادية في أوائل
أيامه بالسلطة مع
إضراب نحو نحو 30
في المئة من أعضاء
اتحاد تضامن سائقي
شاحنات البضائع.
وشهدت شركة
«هيونداي موتور»
بعض االضطرابات في
اإلنتاج في مصانعها
بعد رفض سائقي
الشاحنات توصيل
المكونات.

ةديرجلا
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رياضة

ً
األزرق أمام نيبال غدا لإلبقاء على فرص التأهل لكأس آسيا

الفيكا يصف الخسارة أمام إندونيسيا بـ «المحبطة» ...ويانغ يؤكد تواضع الدفاع الكويتي
أحمد حامد

ً
يتطلع األزرق غدا لتعويض
خسارته أمام إندونيسيا في
مستهل مشواره بالتصفيات
المؤهلة لكأس آسيا ،2023
وذلك عندما يواجه نيبال
في الجولة الثانية على استاد
جابر الدولي ،ضمن منافسات
المجموعة األولى ،والتي
تشهد مواجهة أخرى بين
األردن وإندونيسيا.

ب ـفــرصــة ال ـف ــوز ف ـقــط يــواجــه
منتخبنا الــوطـنــي لـكــرة الـقــدم
نظيره النيبالي غدا على استاد
جابر الدولي ،ضمن منافسات
ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة بــالـمـجـمــوعــة
األولــى من التصفيات المؤهلة
لكأس آسيا  ،2023والتي تشهد
غــدا أيضا مواجهة أخــرى بين
األردن والمنتخب اإلندونيسي.
وك ــان ــت مـ ـب ــاري ــات ال ـجــولــة
األولى قد شهدت خسارة األزرق
أم ـ ــام إن ــدون ـي ـس ـي ــا  ،2-1وف ــوز
األردن على نيبال بهدفين من
دون رد ،وهــو مــا وضــع األردن
فــي ال ـص ــدارة بــرصـيــد  3نـقــاط،
ب ـفــارق األهـ ــداف عــن المنتخب
اإلندونيسي ،وجــاء األزرق في
ال ـمــركــز ال ـثــالــث مــن دون نـقــاط
وبـهــدف وحـيــد ،واحـتــل المركز
األخـيــر المنتخب النيبالي من
دون نقاط أو أهداف.
ويتطلع األزرق في مواجهة
نـ ـيـ ـب ــال إل ـ ـ ــى ض ـ ـ ــرب أك ـ ـثـ ــر مــن
ع ـص ـف ــور ب ـح ـجــر واح ـ ـ ــد ،فــإلــى
جــانــب تـحـقـيــق ال ـف ــوز وخـطــف
النقاط الثالث ،يأمل زيادة غلة
األهـ ـ ــداف ال ـتــي ق ــد تـلـعــب دورا
بارزا في حال فوزه على األردن
في الجولة األخيرة ،كما يسعى
األزرق إلى مصالحة الجماهير
ال ـ ـ ـغـ ـ ــاض ـ ـ ـبـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة
ال ـتــاري ـخ ـيــة أمـ ــام إنــدونـيـسـيــا،
ال سيما أن إندونيسيا لم تفز
على األزرق من قبل في تاريخ
مواجهات المنتخبين.

مباراتا الغد
المباراة
الكويت × نيبال
األردن × إندونيسيا

التوقيت
 7:15مساء
 10:15مساء

الملعب
استاد جابر الدولي
استاد جابر الدولي

وعمل مدرب األزرق التشيكي
الفـيـكــا وال ـج ـهــاز اإلداري على
رفع همم الالعبين ومطالبتهم
بنسيان المواجهة اإلندونيسية،
والتركيز على مواجهتي نيبال
واألردن ،رافـ ـض ــا الـتـقـلـيــل من
قـ ـ ـ ــدرات ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـن ـي ـبــالــي،
السـيـمــا أن األخ ـيــر أظـهــر ندية
كبيرة أمام األردن.
وك ـش ـفــت مـ ـب ــاراة األزرق مع
إنــدونـيـسـيــا الكثير مــن األم ــور
أم ـ ـ ــام الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ،وال ـت ــي
تـحـتــاج لـلـتـعــديــل فــي مــواجـهــة
ال ـ ـغـ ــد ،ع ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـت ـن ـظ ـيــم
الـ ـ ــدفـ ـ ــاعـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــئ ،وغ ـ ـيـ ــاب
االن ـس ـجــام ف ــي وس ــط الـمـلـعــب،
وعـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى ص ـن ــاع ــة
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص ،إل ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب غ ـي ــاب
ال ـف ـع ــال ـي ــة ال ـه ـج ــوم ـي ــة وع ـ ــدم
التركيز.
وقـ ــد تـشـهــد تــول ـي ـفــة األزرق
الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـب ــدي ــات ،بــدايــة
م ــن ح ــراس ــة ال ـم ــرم ــى ،ال ـتــي قد
ت ــؤول إل ــى خــالــد الــرش ـيــدي ،أو
س ـل ـي ـمــان ع ـب ــدال ـغ ـف ــور ،مـ ــرورا
بالخط الخلفي ،بدخول عناصر
أكـ ـ ـث ـ ــر فـ ـع ــالـ ـي ــة ،وانـ ـسـ ـج ــام ــا،
أم ـث ــال خ ــال ــد إب ــراه ـي ــم ،وحـمــد
ال ـق ــاف ،وه ــو مــا ينطبق على
وســط الملعب ،بــدخــول مبارك
الـفـنـيـنــي ،وع ـلــي خ ـلــف ،وف ــواز
عايض ،وفي الهجوم يبقى بدر
المطوع خيار الفيكا المفضل،
إلى جانب شبيب الخالدي ،مع
إمكانية الــدفــع بيوسف ناصر
كمهاجم ثالث ،رغبة في زيادة
غلة األهداف.
في المقابل ،يراهن المنتخب
النيبالي على صالبته الدفاعية،
وقــدرتــه على التصدى لهجوم
األزرق المتوقع منذ بداية اللقاء،
السيما انه نجح في الدفاع أمام

العب األزرق يوسف ناصر يحاول النهوض من جديد بعد تعثره
األردن ،وت ـل ـقــى ه ــدف ــي ال ـل ـقــاء
ف ــي األوق ـ ــات األخ ـي ــرة م ــن عمر
المباراة.
ويتميز المنتخب النيبالي
م ــع م ــدرب ــه ع ـبــدال ـلــه الـشــاحــي
ب ــال ـح ـي ــوي ــة وال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ،وس ــط
تــراجــع مـعــدل أعـمــار الالعبين،
ف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ــن ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ـخـ ـ ــوض
الـتـصـفـيــات م ــن دون ض ـغــوط،
إذ ي ـع ـت ـبــر االت ـ ـحـ ــاد الـنـيـبــالــي

المشاركة في التصفيات فرصة
إلعداد الالعبين على المستوى
البعيد.

سوء الحظ وغياب التركيز
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أرجـ ـ ـ ــع م ـ ــدرب
األزرق ا ل ـ ـت ـ ـش ـ ـي ـ ـكـ ــي ال فـ ـيـ ـك ــا
الخسارة أمام إندونيسيا ،إلى
غ ـي ــاب ال ـت ــرك ـي ــز وع ـ ــدم ال ـق ــدرة

(تصوير نوفل إبراهيم)

على استغالل الفرص المتاحة
للتسجيل.
وق ـ ــال الف ـي ـك ــا ،ف ــي الـمــؤتـمــر
الصحافي بعد الـمـبــاراة أمس
األول ،إن األزرق قدم بداية جيدة،
لكن غياب التركيز حرم الالعبين
من ترجمة هذا التفوق ،مشيرا
إلــى أن المنتخب اإلندونيسي
داف ــع ب ـصــورة ج ـيــدة ،واستغل
األخطاء الدفاعية ليظفر بنقاط

المباراة .وأضاف أنه سعى إلى
تعزيز صفوف األزرق عن طريق
بعض التبديالت ،إال أن التسرع
في استغالل الفرص ،حال أيضا
دون تعديل النتيجة على أقل
تـقــديــر .واع ـتــرف بــأن الخسارة
م ـح ـب ـط ــة أم ـ ـ ـ ــام إن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا،
مـ ــؤكـ ــدا ان األه ـ ـ ــم هـ ــو ت ـج ــاوز
ت ـلــك ال ـخ ـس ــارة وال ـتــرك ـيــز على
المباريات المقبلة.

م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،كـ ـش ــف م ـ ــدرب
المنتخب اإل نــدو نـيـســي تشين
يانغ ،خالل المؤتمر ،عن خطته
الـتــي ع ـ ّـول عليها فــي مواحهة
االزرق ،م ــؤك ــدا أن ــه عـ ـ ّـول على
الـ ـثـ ـغ ــرات ال ــدف ــاعـ ـي ــة ،وال ـخ ـلــل
الـ ـم ــوج ــود فـ ــي ه ـ ــذا ال ـج ــان ــب،
«والـ ـ ـف ـ ــوز عـ ـل ــى الـ ـك ــوي ــت ب ـيــن
جماهيره ،بمثابة بداية جديدة
للكرة اإلندونيسية».

قرعة «آسيوية اليد» متوازنة للشباب وصعبة للناشئين السالمية والجزيرة على خامس «خليجي اليد»
●

محمد عبدالعزيز

أوقعت قرعة البطولة اآلسيوية
ل ـم ـن ـت ـخ ـبــات الـ ـشـ ـب ــاب (م ــوال ـي ــد
 ،)2002المؤهلة لبطولة العالم
 ،2023والـمـقــرر أن تستضيفها
البحرين من  15حتى  24يوليو
المقبل ،بمشاركة  8منتخبات،
والتي جرت أمس األول في فندق
ال ـم ـي ـل ـي ـن ـيــوم ،مـنـتـخــب ال ـكــويــت
ضمن المجموعة األولى ،بجانب
م ـن ـت ـخ ـبــات ال ـس ـع ــودي ــة وإيـ ـ ــران
وكوريا ،بينما ضمت المجموعة
الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـب ـحــريــن
الـ ـمـ ـضـ ـي ــف والـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان وال ـه ـن ــد
وباكستان.
وأس ـ ـ ـفـ ـ ــرت ق ـ ــرع ـ ــة الـ ـبـ ـط ــول ــة
اآلسيوية لمنتخبات الناشئين
(مواليد  ،)2004المؤهلة لبطولة
الـ ـع ــال ــم  ،2023وال ـ ـتـ ــي س ـت ـقــام
كــذلــك فــي البحرين مــن  16حتى
 27أغـسـطــس الـمـقـبــل ،بمشاركة
 11فــريـقــا ،عــن وق ــوع المنتخب
الوطني ضمن المجموعة الثانية،

إلـ ــى ج ــان ــب مـنـتـخـبــات ال ـيــابــان
وال ـس ـع ــودي ــة وق ـط ــر واإلمـ ـ ـ ــارات
والعراق ،بينما ضمت المجموعة
األولى منتخبات البحرين وإيران
والهند وكوريا وأوزبكستان.
وتـ ـع ــد م ـج ـم ــوع ــة الـمـنـتـخــب
ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي بـ ـط ــول ــة ال ـش ـب ــاب
متوازنة ،لكنها صعبة في بطولة
الناشئين ،ويتأهل من البطولة
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب ل ـب ـط ــول ــة
الـ ـع ــال ــم ال ـم ـق ـب ـل ــة ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات
األربعة األوائل ،بينما في بطولة
الناشئين يصعد أول  5منتخبات
لبطولة العالم.

قرعة عادلة
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـ ـ ــراس ـ ـ ـ ـ ــم سـ ـح ــب
القرعتين تـحــت إش ــراف المدير
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ــات ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي
د .أح ـ ـمـ ــد أبـ ــوال ـ ـل ـ ـيـ ــل ،وع ـض ــو
اللجنة الفنية لالتحاد عبدالله
الــذيــاب ،وبحضور نائب رئيس
االتـحــاد الــدولــي لـكــرة الـيــد أمين

غرب
نصف نهائي بطولة ً
آسيا لكرة الصاالت غدا

ي ـل ـت ـقــي فـ ــي ال ـ ـسـ ــادسـ ــة مــن
مـســاء غــد فــريــق السالمية مع
نظيره الجزيرة اإلماراتي على
صالة االتحاد بمجمع الشيخ
س ـعــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه ،ف ــي م ـب ــاراة
ت ـح ــدي ــد ال ـم ــرك ــزي ــن ال ـخــامــس
وال ـ ـسـ ــادس ض ـم ــن م ـنــاف ـســات
بـ ـط ــول ــة األن ـ ــدي ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
ألبطال الكؤوس لكرة اليد.
وكــانــت م ـبــاراتــا الـ ــدور قبل

جانب من مراسم سحب القرعة
صـنــدوق االت ـحــاد اآلس ـيــوي بدر
الــذيــاب ،ونائبي رئيس االتحاد
اآلسيوي القطري أحمد الشعبي
والبحريني علي عيسى ،وأمين
سر االتحاد القطري محمد جابر،
وأمـ ـي ــن س ــر االت ـ ـحـ ــاد ال ـكــوي ـتــي
قايد العدواني ،وممثلي عدد من
المنتخبات المشاركة.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،رحـ ـ ــب بـ ـ ــدر ال ــذي ــاب
بـ ــال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،وش ـ ـكـ ــر االت ـ ـحـ ــاد
الكويتي على استضافته القرعة،

كـمــا أع ــرب عــن امـتـنــانــه وشـكــره
الـ ـج ــزي ــل ل ــاتـ ـح ــاد ال ـب ـحــري ـنــي
على استضافته بطولتي آسيا
الـمـقـبـلـتـيــن ،وأضـ ـ ـ ــاف« :ال ـقــرعــة
ع ـ ــادل ـ ــة ف ـ ــي ب ـط ــول ـت ــي ال ـش ـب ــاب
وال ـنــاش ـئ ـيــن ،وأت ـم ـن ــى أن تـقــدم
جميع المنتخبات المشاركة في
البطولتين أفضل مستوى فني
م ـم ـكــن ل ـح ـجــز ب ـط ــاق ــات ال ـتــأهــل
لبطولتي العالم المقبلتين».

ال ـن ـه ــائ ــي ل ـل ـب ـطــولــة ق ــد جــرتــا
مساء أمس بين الكويت ومضر
السعودي في المباراة األولى،
واأله ـلــي الـقـطــري مــع النجمة
البحريني في «الثانية».
وي ـ ـس ـ ـعـ ــى الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة إلـ ــى
اغتنام آخر فرصة في البطولة،
وان ـ ـتـ ــزاع ال ـف ــوز ال ــوح ـي ــد بعد
خسارته مباراتي الــدور األول
التمهيدي وا لـمــر كــز الخامس

أقام االتحاد الكويتي لكرة اليد حفل تكريم لالعبي منتخبنا
الوطني للشباب بعد حصولهم على المركز الثالث والميدالية
البرونزية في دورة األلعاب الخليجية الثالثة التي اختتمت في
ً
البالد أخيرا.
ً
وقدم أعضاء مجلس اإلدارة مكآفات مالية لالعبين تشجيعا
منهم على تقديم المزيد في النتائج الجيدة في االستحقاقات
المقبلة.

«ناشئي السلة» إلى الدوحة للمشاركة في «اآلسيوية»

ماجكي :نمتاز بالضغط العالي

صورة جماعية لمنتخب الناشئين

●

جابر الشريفي

ي ـ ـغـ ــادر صـ ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم وف ــد
منتخبنا ا لــو ط ـنــي للناشئين
تـ ـح ــت  17سـ ـن ــة ل ـ ـكـ ــرة ال ـس ـل ــة
لـلـمـشــاركــة فــي نـهــائـيــات آسيا
ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـق ــام ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
الـقـطــريــة الــدوحــة خ ــال الفترة
من  12حتى  19الجاري.
ويـتــرأس الوفد نائب رئيس
االت ـح ــاد الـكــويـتــي ل ـكــرة السلة

خ ـل ـيــل ال ـط ــاه ــر ويـ ـض ــم ال ــوف ــد
عويد العنزي ووليد الشمري،
إداريـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،وسـ ـلـ ـم ــان رمـ ـض ــان
ً
ً
مــدربــا ،وطــال القالف مساعدا
ً
للمدرب ومشعل محمد مديرا
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب وج ـ ـ ـهـ ـ ــاد الـ ـغ ــال ــي
ً
اختصاصيا للعالج الطبيعي،
إلــى جانب  12العبا هــم :طارق
الــرشـيــد ،وعـبــدالـلــه الــرشـيــدان،
وب ــرج ــس ال ـح ـس ـي ـن ــي ،وع ـ ــادل
السعيد ،وفهد مال الله ،وعلي

أحمد فوالذ

«اليد» يكرم منتخب الشباب ثالث «الخليجية»

ق ــال ح ــارس مــرمــى منتخبنا الــوطـنــي ل ـكــرة ال ـصــاالت
مـحـمــد مــاجـكــي إن ال ـف ــوز عـلــى فـلـسـطـيــن  1-5ف ــي صــالــة
الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر ،ضمن الجولة
الثالثة واألخيرة من منافسات المجموعة األولى لبطولة
غرب آسيا الرابعة والذي وضع «األزرق» في الصدارة ،لم
ً
يكن سهال وجاء بفضل التركيز العالي من جانب زمالئه
الالعبين.

وأضاف ماجكي أن منتخب فلسطين يتميز بالسرعة
والمهارة ،فيما يمتاز منتخبنا بالضغط العالي وهو
ما جعل هناك مساحات كبيرة في مناطقنا الخلفية،
ولكننا تمكنا من التفوق عليهم والتأهل للدور نصف
النهائي.
وكان ماجكي الحارس الوحيد في تشكيلة «األزرق» أمام
فلسطين لغياب زميله محمد الهزيم لحصوله على البطاقة
الحمراء أمام السعودية في الجولة الثانية ،على أن يعود
ً
الهزيم للتشكيلة في الدور نصف النهائي الذي سيقام غدا
السبت وينتظر خالله منتخبنا صاحب المركز الثاني من
المجموعة الثانية .ولحق منتخب السعودية بـ «األزرق»
إلى «المربع الذهبي» بفوزه الصعب على العراق .2-3
وا حـتــل منتخبنا ا لــو طـنــي ص ــدارة ترتيب المجموعة
ً
األول ـ ـ ــى ب ـع ــد خ ـتــام ـهــا ب ــرص ـي ــد  7نـ ـق ــاط ،م ـت ـق ــدم ــا عـلــى
صاحب المركز الثاني السعودية بفارق نقطة ،لينتظر
أول المجموعة الثانية في نصف النهائي ،في حين بقي
العراق على رصيده السابق بـ  4نقاط في المركز الثالث
ويودع البطولة مع فلسطين صاحب المركز الرابع واألخير
خال من النقاط.
برصيد
ٍ

فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي الـ ـ ــذي
سيدخل اللقاء بالهدف نفسه،
ويعول السماوي بقيادة مدربه
الوطني ،د .أحمد فــوالذ ،على
ّ
مجموعة من الشباب ،تمكنوا
خـ ــال م ـشــارك ـت ـهــم م ــن تـقــديــم
م ـس ـت ــوي ــات واعـ ـ ـ ــدة وم ـب ـشــرة
ب ـفــريــق ق ـ ــادر ع ـلــى الـمـنــافـســة
مستقبال.

الشهاب ،وجمال اظبيه ،ودعيج
ال ـع ـن ـي ــزي ،وم ـش ـعــل ال ـك ـن ــدري،
وطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـ ــان ،وف ـ ـي ـ ـصـ ــل
الحسيني وهاشم أسدالله.
و ي ـ ــد خ ـ ــل أزرق ا ل ـن ــا ش ـئ ـي ــن
م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ض ـمــن
المجموعة الثالثة إ لــى جانب
منتخبي اليابان والفلبين.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس ال ــوف ــد
خـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـطـ ــاهـ ــر أن مـ ـش ــارك ــة
الع ـب ـي ـنــا ف ــي ال ـب ـط ــول ــة تـعـتـبــر

فرصة لكسب الخبرات مع أهم
منتخبات القارة.
وقـ ــال إن «أزرق» الـنــاشـئـيــن
ي ـس ـع ــى إلـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم م ـس ـتــوى
جـيــد ف ــي الـبـطــولــة رغ ــم بعض
ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات ال ـ ـتـ ــي واجـ ـهـ ـه ــا
المنتخب لتزامن االستعدادات
النهائية في الفترة السابقة مع
فترة اختبارات الطلبة.

مــن جانبه ،أشــاد كــل مــن أمين ســر االتـحــاد قايد الـعــدوانــي،
وأمين السر المساعد عبدالله الذياب ،بالمستوى الجيد الذي
ظهر به الالعبون وأكدا أن الروح القتالية التي أظهرها «األزرق»
فــي الـبـطــولــة تعكس الـتـفــاؤل والـعـمــل الكبير ال ــذي يـقــدم على
أرضية الميدان ،كما طالبا ببذل المزيد من الجهود للوصول
ً
إلى منصات التتويج مستقبال.

«دولية االكواثلون» تقام
على شاطئ المارينا
تقام في الرابعة من مساء
غد السبت ،بطولة االكواثلون
ٍ
الدولية على شاطئ المارينا،
بـ ــرعـ ــايـ ــة وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم الـ ـ ـن ـ ــادي
واالتحاد الكويتي للترايثلون،
وي ـ ـش ـ ـمـ ــل الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاق ال ـ ـجـ ــري
لمسافة  2.5كــم ثــم السباحة
ً
 750مـ ـت ــرا ق ـبــل الـ ـع ــودة مــرة
أخــرى للجري لــذات المسافة.
ويشارك في البطولة العبون
مــن الكويت وآسـيــا وإفريقيا
وأوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ع ـ ـلـ ــى أن تـ ـك ــون
ج ــوائ ــزه ــا كــال ـتــالــي :ال ـمــراكــز
الثالثة األولى ،رجال وسيدات،
األول  5000دوالر وا ل ـثــا نــي
 3000دوالر وا ل ـث ــا ل ــث 1500
دوالر ،وجوائز العبي مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي1500 :
دوالر لـ ـ ــأول وألـ ـ ــف لـلـثــانــي
ً
و 750دوالرا للثالث ،والجوائز
النقدية للفرق الثالثة األولى
حـســب الـتــرتـيــب  1500دوالر
ً
وألف دوالر و 750دوالرا ،إلى
جــانــب الـمـيــدالـيــات والـ ــدروع
التذكارية.

اتحاد خليجي للترايثلون
م ــن جــانـبــه أوضـ ــح رئـيــس

راشد الكندري

اتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـت ــرايـ ـثـ ـل ــون راش ـ ــد
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري أنـ ـ ــه سـ ـيـ ـق ــام عـلــى
ه ــام ــش ب ـطــولــة االك ــواثـ ـل ــون،
اج ـت ـم ــاع رؤسـ ـ ــاء االتـ ـح ــادات
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة لـ ـلـ ـت ــرايـ ـثـ ـل ــون،
لمناقشة إقامة دوري خليجي
دائم لها ،وكذلك كأس خليجي
ً
ل ـل ـتــراي ـث ـلــون ،م ــؤك ــدا إن ـشــاء
ات ـح ــاد خـلـيـجــي لـلـتــرايـثـلــون
العام الحالي.

ةديرجلا
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ُ
سقط ويلز بسيناريو درامي في دوري األمم األوروبية
هولندا ت ِ
عزز منتخب هولندا صدارته
لجدول ترتيب المجموعة
الرابعة بالقسم األول من
مرحلة المجموعات ببطولة
دوري األمم األوروبية لكرة
القدم ،بفوزه المثير  1-2على
مضيفه منتخب ويلز أمس
األول ،في الجولة الثانية
للمجموعة.

واصل المنتخب الهولندي
م ـســار ال ـفــوز فــي دوري األمــم
األوروب ـيــة لكرة الـقــدم ،عندما
أس ـق ــط أمـ ــس األول ،مـضـيـفــه
ال ــويـ ـل ــزي  1-2ف ــي ال ـل ـح ـظــات
األخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة عـلــى
«كـ ـ ـ ــارديـ ـ ـ ــف سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي» ،ض ـمــن
الجولة الثانية من منافسات
المجموعة الرابعة.
وافتتح المنتخب البرتقالي
ال ـت ـس ـج ـي ــل ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة 50
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة عـ ـ ـ ــن طـ ــريـ ــق
الع ــب أتــاالنـتــا اإليـطــالــي تــون
كــوب ـمــاي ـنــرز ب ـت ـســديــدة قــويــة
منخفضة من مشارف منطقة
الجزاء ،عجز الحارس الويلزي،
ً
الذي دخل بديال أدام ديفيس،
عن صدها.
وفيما كانت المباراة تتجه
إلـ ـ ــى خ ــواتـ ـيـ ـمـ ـه ــا م ـ ــع خـمــس
دق ـ ـ ــائ ـ ـ ــق احـ ـتـ ـسـ ـبـ ـه ــا الـ ـحـ ـك ــم
ً
ً
وق ـت ــا بـ ــدال م ــن ض ــائ ــع ،كــانــت
رأسـ ـ ـي ـ ــة ري ـ ـ ــس ن ــوري ـن ـغ ـت ــون
ديفيس ّ
توجه الكرة في شباك
ً
الـهــولـنــديـيــن م ــدرك ــا الـتـعــادل
(.)2+90
انطلق الهولنديون بهجمة

فرحة العبي هولندا بعد الفوز
مــرتــدة وصـلــت بها الـكــرة إلى
ت ـيــريــل م ــاالسـ ـي ــا ،ال ـ ــذي لعب
عـ ــرض ـ ـيـ ــة مـ ـنـ ـخـ ـفـ ـض ــة داخـ ـ ــل
م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـج ـ ــزاء ،ان ـ ـبـ ــرى لـهــا
ف ـي ـغ ـهــورســت ب ــرأس ـي ــة رائ ـعــة
ً
أسكن بها الكرة الشباك خاطفا

النقاط الثالث لمنتخب هولندا
(.)4+90

بلجيكا تكتسح بولندا
وف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة ث ـ ــان ـ ـي ـ ــة ف ــي

هازارد :سأعود إلى مستواي السابق

بيل :يجب تعلم بعض
الحيل قبل المونديال

أخبار منوعة
• أكد نــادي أولمبيك ليون المنافس في دوري
الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم ،أمس األول،
تـقــاريــر سابقة ذك ــرت ان هـنــاك مـحــادثــات بين
مـسـتـثـمــريــن محتملين ومـســاهـمـيــن حاليين
يـعـتــزمــون بـيــع حصصهم ،وه ــو مــا قــد يــؤدي
إل ــى تـعــديــل فــي مجلس إدارة ال ـن ــادي وزي ــادة
رأس المال.
وقــالــت صحيفة «لـيـكـيــب» الـفــرنـسـيــة فــي وقــت
سابق ،إن المستثمر الرياضي األميركي فورستر
جـيـلـيــت م ــن ال ـمــرجــح أن يـصـبــح م ــال ــك حصة
األغلبية الجديد في نادي ليون.
• أكـ ــدت ت ـقــاريــر اخ ـب ــاري ــة أن نـ ــادي تــوتـنـهــام
اإلنكليزي يتفاوض لضم المدافع اإلسباني باو
توريس ،المحترف بصفوف فياريال.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن «السبيرز» يسعى
إلقناع إدارة النادي اإلسباني بشراء باو توريس
( 25عاما) مقابل االستغناء لهم عن جيوفاني لو
سيلسو ،العب الوسط األرجنتيني الــذي أعير

أكد المدافع األلماني أنطونيو روديغر ،الذي
وقع مؤخرا مع ريال مدريد قادما من تشلسي ،أنه
سيقدم أقصى ما عنده في كل مباراة مع الملكي،
مشددا على أن عقلية الفائزين التي يتمتع بها
الفريق اإلسباني تتفق مع شخصيته.
وف ـ ــي م ـقــاب ـلــة ح ـص ــري ــة م ــع ص ـح ـي ـفــة م ــارك ــا
اإلس ـبــان ـيــة ،ت ـحــدث الــاعــب صــاحــب ال ـ ــ 29عاما
عن انضمامه إلى الريال ،الــذي سيقدمه رسميا
 20يونيو الـجــاري ،بعدما وقــع معه عقدا لمدة
أربعة مواسم.
وقال روديغر ،الذي انضم للملكي بدون مقابل
بعد انتهاء عقده مــع تشلسي« ،أنــا فخور جــدا،

الذهبي بدوري أبطال أوروبا.
وذكر ليفربول في بيان امس ان «ديفوك
أوريغي سيرحل عن النادي عندما ينتهي
عقده بنهاية يونيو الجاري» ،مضيفا «شكرا
لــك على ثمانية أع ــوام مذهلة مــن الخدمة،
ترحل عنا
بالكثير مــن الــذكــريــات الـخــاصــة ،ديفوك
أوريغي أسطورة ليفربول»( .د ب أ)

قــال الجناح المخضرم غــاريــث بيل إنــه يتعين على
منتخب بــاده ويلز تعلم بعض الحيل للتحكم بسير
المباراة عند الحاجة إلى ذلك بعد أن تلقى الفريق هدفا
في الثواني األخيرة من مباراته على أرضه أمام هولندا
في دوري األمم األوروبية لكرة القدم مساء امس االول.
وضمنت ويلز التأهل لنهائيات كأس العالم 2022
بعد الفوز في ملحق التصفيات على أوكرانيا في وقت
سابق من الشهر الجاري .وقال بيل الذي شارك بديال في
الدقيقة « 77إحراز هدف التعادل ثم دخول هدف الهزيمة
مرمانا كان مؤلما لكن يتعين علينا تعلم الحيل السوداء
للتصدي لمثل هذه المواقف».
وأضاف «علينا استغالل ذلك الستخالص العبر .إذا
حــدث هــذا ثانية فــي كــأس الـعــالــم فــإن علينا الـقـيــام بما
يتوجب علينا القيام به .عندما تلعب في مواجهة الفرق
الكبيرة وال تفعل المطلوب منك فإنك تتلقى عقوبة».

عــن طــريــق نـجــم بــايــرن ميونيخ
األلـمــانــي روب ــرت ليفاندوفسكي
ف ــي ا لــد ق ـي ـقــة  ،28ق ـبــل أن يقلب
«ال ـش ـيــاط ـيــن ال ـح ـمــر» ع ـلــى مــدى
ال ـش ــوط ـي ــن ب ـخ ـم ــاس ـي ــة ت ـن ــاوب
على تسجيلها ال عــب بوروسيا

روديغر :سأقدم أقصى ما لدي مع «الملكي»

ليفربول يستغني عن  7العبين
أكد نادي ليفربول اإلنكليزي أن سبعة من
العبيه سيرحلون ،من بينهم المهاجم ديفوك
اوريغي عندما تنتهي عقودهم بنهاية الشهر
الجاري.
وتـضــم قائمة الــراحـلـيــن ح ــارس المرمى
لوريس كاريوس ،وشي أوجو ،وبن وودبرن،
بجانب ثالثة من أعضاء أكاديمية النادي.
وقضى أوريغي ثمانية أعوام مع ليفربول،
وساهم في الفوز المثير على برشلونة 3-4
في مجموع مباراتي الذهاب واإلياب للمربع

الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،عـ ـ ـ َـوض
الـمـنـتـخــب الـبـلـجـيـكــي خـســارتــه
االف ـت ـتــاح ـيــة أمـ ــام ه ــول ـن ــدا ،ب ـ ّ
ـدك
ش ـبــاك وفـ ــادة نـظـيــره الـبــولـنــدي
بستة أهداف مقابل هدف واحد.
وافـتـتـحــت بــول ـنــدا التسجيل

بيل

ً
ً
لفياريال الموسم الماضي ،وقدم مــردودا جيدا
مع المدرب أوناي إيمري.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن توتنهام
ينافس ناديي مانشستر يونايتد وتشلسي على
ضم توريس.
• طــالــب سرجيو بوسكيتس ،قــائــد برشلونة
اإلسباني رئيس ناديه ،جوان البورتا ،بالحديث
«وجها لوجه» مع قادة الفريق ،حيث بدا غاضبا
م ــن األخـ ـب ــار الـمـنـتـشــرة عـبــر وس ــائ ــل اإلعـ ــام،
مؤكدا في الوقت ذاته أن أحدا من إدارة النادي
الكتالوني لم يفاتحه في مسألة تخفيض راتبه
بنسبة  50في المئة.
وق ــال بوسكيتس «ل ــم ُي ـعــرض عـلــي أي شــيء،
وال ن ـع ـلــم ش ـي ـئــا أك ـث ــر م ــن الـ ـ ــذي نـسـمـعــه من
الصحافيين .األمــر ال يزعجني ،وهــو جــزء من
لعبتنا ،ولكني أعتقد أنه ليس القرار األفضل أن
يتم من خالل الصحافة ،واألفضل أن يتم مباشرة،
ووجها لوجه».

دورت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــد أك ـ ـ ـس ـ ــل ف ـي ـت ـس ــل
( ،)42نـجــم مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
اإلنكليزي كيفن دي بروين (،)59
لياندرو تروسار (73و ،)80لياندر
ديندونكر ( ،)83وإيكوما لويس
أوبندا (.)3+90

أبـ ــدى الـنـجــم إيـ ــدن هـ ـ ــازارد ،قــائــد
مـنـتـخــب بـلـجـيـكــا ،رضـ ــاه ع ــن ال ـفــوز
الـ ـك ــاس ــح ال ـ ــذي ح ـق ـق ــه «ال ـش ـيــاط ـيــن
الـحـمــر» على بــولـنــدا أمــس األول في
ث ــان ــي جـ ـ ــوالت ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة
بدوري األمم األوروبية ( ،)1-6مؤكدا
أن ـ ــه ك ـ ــان م ــؤم ـن ــا ب ــأن ــه سـيـسـتـعـيــد
مستواه مع المشاركة دقائق أكثر في
المباريات.
وق ـ ـ ــال ه ـ ـ ـ ـ ــازارد ،فـ ــي ت ـصــري ـحــات
تلفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه
م ـل ـع ــب «الـ ـمـ ـل ــك بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودوان»« :ق ـل ـت ـهــا
مــرارا ،سأعود لما كنت عليه سابقا،
بالمشاركة وتوالي المباريات».
وصـ ـن ــع ه ـ ـ ـ ــازارد ال ـ ـهـ ــدف ال ـثــانــي
لمنتخب ب ــاده ( ،)1-2ا ل ــذي سجله
ً
كيفين دي بروين ،بينما أهدر فرصا
عديدة لهز الشباك بنفسه.
واخ ـ ـت ـ ـت ـ ــم الع ـ ـ ـ ــب ريـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
اإل سـبــا نــي تصريحاته« :سنحت لي

وفي هذه اللحظة ما زلت ال أدرك معنى كل هذا،
ألنني لم أذهب إلى مدريد بعد» ،متابعا« :سأذهب
مع عائلتي كلها بمجرد انتهاء هذا المعسكر مع
منتخب ألمانيا ،وبعد ذلــك أعتقد أنني ســأدرك
حقا ما يعنيه هذا التوقيع لريال مدريد».
وأكــد المدافع الــدولــي ،الــذي خــاض  50مباراة
مع منتخب بالده« ،أعتقد أنه في كرة القدم وفي
الحياة فصول وهــذا فصل جديد بالنسبة لي»،
وأب ـ ــرز أن «هـ ــذا ال ـف ـصــل ال ـجــديــد ه ــو كـبـيــر جــدا
بالتأكيد ،إنها خطوة كبيرة بالنسبة لــي .ربما
تكون األكبر في مسيرتي كلها».

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

9:45

النمسا  -فرنسا

9:45

الدنمارك  -كرواتيا

9:45

أندورا  -ليشتنشتاين

9:45

روسيا البيضاء  -كازاخستان

...والسبت
هازارد

فرص عديدة ،ولكن لألسف أهدرتها،
سأحاول التسجيل في المرة المقبلة»،
مؤكدا أنهم قدموا «مباراة طيبة» ،رغم
أنهم ب ــدأوا البطولة بخسارة كبيرة
أمام هولندا (.)4-1

4:00

أوكرانيا  -أرمينيا

7:00

ايرلندا  -اسكتلندا

9:45

انكلترا  -ايطاليا

9:45

المجر  -ألمانيا

9:45

هولندا  -بولندا

9:45

الجبل األسود  -البوسنة

9:45

لوكسمبورغ  -تركيا

9:45

ويلز  -بلجيكا

سلتيكس يستعيد األفضلية في مواجهة ووريرز
استعاد بوسطن سلتيكس األفضلية في نهائي دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين بفوزه على ضيفه غولدن ستايت
ووريــرز  ،100-116أمــس األول ،ليتقدم  1-2ضمن سلسلة من
 7مباريات.
على ملعب «تي دي غاردن» في بوسطن ،حال الثالثي المتألق
جايسون تايتوم ( 26نقطة) ،وجايلن بــراون ( ،)27وماركوس
سمارت ( )24دون ترجمة الضيوف انتفاضتهم في الربع الثالث
بقيادة «المتفجر» ستيفن كــوري ،صاحب  31نقطة ،إلى فوز
وبات على ُبعد انتصارين من لقبه الـ 18القياسي في الدوري.
ّ
ودون ثالثي بوسطن اسمه في سجل اإلنجازات النادرة في
نهائي «أن بي آيه» ،فإلى جانب حصاد النقاط أضاف تايتوم 6
متابعات و 9تمريرات حاسمة ،وبراون  9متابعات ،و 5تمريرات
حاسمة ،وسمارت  7متابعات ،و 5تمريرات حاسمة ،ليصبح أول
من يحقق على األقل  20نقطة و 5تمريرات حاسمة و 5متابعات
منذ ثالثي لــوس أنجلس ليكرز :كريم عبد الجبار ،وماجيك
جونسون ،ومايكل كوبر الذي حقق هذا اإلنجاز في عام 1984
أمام سلتيكس بالذات.

الهورفورد نجم سلتيكس يسجل في سلة بوسطن

بالتيني :ما فعله «فيفا» بحقنا« ...فضيحة»

رياضة
سلة أخبار
ليون يعلن عودة الكازيت

أعلن نادي ليون الفرنسي
عودة مهاجمه املخضرم
ألكسندر الكازيت إلى
صفوفه في عقد يمتد ثالث
سنوات ،وذلك بعد خمسة
أعوام أمضاها مع أرسنال
اإلنكليزي.
وبحسب بيان النادي،
انضم الكازيت الذي انتهى
عقده مع الفريق اللندني،
حتى  30يونيو .2025
وبالنسبة لليون الذي
ّ
حل في املركز الثامن
املوسم املاضي في الدوري
الفرنسي لكرة القدم ،فإن
ّ
عودة الكازيت «شكلت
أولوية منذ عدة أشهر،
لبث روح جديدة في
النادي».
وكان املهاجم الدولي
السابق البالغ راهنًا 31
عامًا انتقل في عام 2017
إلى نادي شمال لندن
مقابل  60مليون يورو بما
فيها املكافآت.

ماكرون يأمل عودة زيدان
إلى الدوري الفرنسي
أعرب الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون عن
رغبته أن «يعود» زين
الدين زيدان إلى الدوري
الفرنسي «من أجل تألق
فرنسا».
وقال ماكرون إن رؤية
ّ
املدرب الفرنسي ( 49عامًا)
الذي فاز ثالث مرات
بدوري أبطال أوروبا مع
ريال مدريد وغير مرتبط
بأي عقد حاليًا ،ستكون
أمرا «رائعًا».
وأضاف ماكرون الذي
ّ
يشجع نادي مرسيليا
«نريد حقًا أن يكون لدينا
في البطولة الفرنسية
رياضي ومدرب من موهبة
مماثلة كانت قادرة على
الفوز بثالث كؤوس
رئيسية نطمح إليها
كثيرًا ألنديتنا .لذلك آمل،
من أجل تألق فرنسا ،أن
يعود مرة أخرى ،أن يأتي
لتدريب ناد فرنسي كبير.
سيكون أمرًا رائعًا».

طبيب نادال« :كورونا»
وراء تدهور إصابة الالعب
قال طبيب العب التنس
اإلسباني ،رافائيل نادال،
أنخل رويث كوتورو ،إن
جائحة فيروس «كورونا»
تسببت في تدهور إصابة
متالزمة «مولر-فايس»
التي يعاني منها املصنف
الرابع عامليا في القدم
اليسرى .
وقال كوتور إن الوباء
كان فترة صعبة على
إصابة التعافي منها
يحتاج للحركة ،موضحا
«إنها إصابة نادرة جدا
لدى العب .اكتشفناها
في موسم . 2005-2004
إنها تتدهور مع الوقت
والوضع يصبح أكثر
تعقيدا ،ومع الوباء ازداد
سوء ا ،ألن هذا النوع
من اإلصابات ال يحتاج
للراحة إنما يتأقلم أكثر
مع األحمال .بعد الوباء
تغيرت إصابة نادال
لألسوأ

اإلصابة ِّ
تغيب ألكاراز
عن بطولة كوينز

ُ
 ...وبالتر :مبالغ مستحقة وقد ح ِكم علينا بأقصى عقوبة

بالتيني أثناء مغادرته مبنى المحكمة

هاجم الرئيس السابق لالتحاد األوروبــي لكرة
الـقــدم (يــويـفــا) ميشيل بالتيني ،بعنف ،االتـحــاد
الدولي للعبة (فيفا) ،أمس ،خالل مثوله أمام محكمة
في سويسرا التهامات تتعلق باالحتيال.
وم ـث ــل بــات ـي ـنــي أم ـ ــام الـمـحـكـمــة ع ـقــب انـتـهــاء
السويسري جوزيف بالتر الرئيس السابق لالتحاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا) من اإلدالء بأقواله أمام
المحكمة ،وقال غاضبا« :ما فعله فيفا لرئيسه ولي
فضيحة ،لـقــد تــم وصـفــي بــأنـنــي م ــزور حسابات
وغاسل أموال».
وأض ــاف «ال ـهــدف للجميع كــان معرفة أنـنــي ال
ينبغي أن أصبح رئيسا للفيفا ،هناك عــدالــة في
الحياة ،وأتمنى أن تخرج إلى النور».
واشتكى بالتر وبالتيني من قيام وسائل اإلعالم
بالحكم عليهما بشكل مسبق ،وذلــك على هامش
اليوم الثاني من جلسات المحاكمة.
وقال بالتر إنه لن يجيب عن اسئلة من «الفيفا»،
إذ إن رئيس االتحاد «أيضا لم يرد علي أبــدا منذ
مــارس  ،»2016في إيماءة إلــى جياني إنفانتينو،

كمدع
وجهها إلى ممثل «الفيفا» الذي كان حاضرا
ٍ
خاص في اإلجراءات.
وأضــاف ،خالل مثوله أمــام المحكمة الجنائية
الـفــدرالـيــة السويسرية فــي بيلينزونا ،أنــه «شــيء
غامض تماما بالنسبة له» وجودهما أمام المحكمة
ال ـج ـنــائ ـيــة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن مـبـلــغ مـلـيــونــي فــرنــك
سويسري (مليونين و 70ألف دوالر) التي تم دفعها
إلى بالتيني ،مر بجميع اإلجــراءات القانونية في
االتحاد الدولي لكرة القدم.
وأشار إلى أنه «دين ،دفع متأخر للرواتب» ،إنها
مسألة إداريــة في االتحاد وسيتم التعامل معها،
وفقا للقانون المدني ،بالتيني يستحق هذا المبلغ»،
معربا عن اندهاشه من االستجواب الذي خضع له
من جانب االدعاء العام في  ،2015الدعاءات تتعلق
باالحتيال« ،هــذه الصدمة استمرت سبعة أعــوام
حتى اآلن ،الصدمة مازالت قائمة».
وأكد أنه تلقى بالفعل «العقوبة القصوى» خالل
ً
تـلــك ال ـف ـتــرة «كــونــه م ـن ـبــوذا» مــن ال ـعــالــم ،مضيفا
«وسائل اإلعالم أعطتني سجال إجراميا ،لقد ُح ِكم

علينا بأقصى عقوبة» .ويواجه الثنائي اتهامات
تتعلق باالحتيال على «الفيفا» بشأن المبلغ الذي
تم دفعه لبالتيني على العمل الذي أنجزه بصفته
مستشارا لالتحاد الدولي بين عامي  1998و2002
بجانب اتهامات أخرى.
وفي أغسطس  1999تم االتفاق على عقد يبدأ
سريانه من بداية ذلك العام ،براتب  300ألف فرنك
سويسري ،وحينئذ أشار بالتيني إلى أن هذا ليس
المبلغ الكامل الذي تم االتفاق عليه ،وقال له بالتر:
«سنبحث ذلك في وقت الحق».
وفــي  ،2011بلغ مجموع مستحقات بالتيني
مليوني فرنك سويسري.
وأك ـ ــد الـ ـمـ ـس ــؤوالن ال ـس ــاب ـق ــان ب ــراء ت ـه ـم ــا قبل
جلسات المحاكمة التي تستمر إلى  11يوما حتى
 22الجاري ،علما بأن الحكم في القضية سيصدر
فــي الثامن مــن يوليو المقبل .وأوض ــح بالتر أنه
بعد انتخابه رئيسا ل ـ «الـفـيـفــا» فــي  ،1998وافــق
على التعاون مع بالتيني ،مشيرا إلى أن المسؤول
الفرنسي السابق أخبره «أنا أساوي مليونا».

تأكد غياب العب التنس
اإلسباني الواعد كارلوس
ألكاراز عن بطولة كوينز
املفتوحة للتنس ،التي
تسبق بطولة ويمبلدون،
ثالث البطوالت األربع
الكبرى (الغراند سالم)،
بسبب آالم في مرفق اليد.
وأكد املصنف السابع
عامليًا أنه كان «متحمسًا»
جدًا ملشاركته األولى
في بطولة كوينز ،ولكن
«مشكلة صغيرة في املرفق»
ستمنعه من املشاركة.
وغاب صاحب الـ 19عامًا
عن املشاركة في أي بطولة
منذ خروجه في ربع
نهائي روالن غاروس
على يد األملاني ألكسندر
زفيريف.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
تاجر يشرب سمادا أمام الملك
م ـ ـ ــا زال فـ ـ ـي ـ ــد ي ـ ــو ر ج ـ ــل
أع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال أردن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـن ـ ــاول
ً
ً
سمادا طبيعيا في مؤتمر
اقتصادي بث على الهواء
م ـب ــاش ــرة ،ح ــدي ــث ال ـش ــارع
األردنـ ـ ـ ــي خ ـ ــال ال ـس ــاع ــات
الماضية رغم مرور بضعة
أيام على الحدث.
ف ـ ـ ـفـ ـ ــي م ـ ـ ــوق ـ ـ ــف طـ ــريـ ــف
ف ــاج ــأ رجـ ــل أع ـم ــال أردنـ ــي
الحضور في مؤتمر رؤية
الـ ـتـ ـح ــدي ــث االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي،
ً
ً
بعدما شرب سمادا طبيعيا
ألحد منتجات شركته أمام
الحضور وعلى رأسهم ملك
األردن ومسؤولون آخرون.
وق ــال ــت «ال ـع ــرب ـي ــة ن ــت»،
أم ــس ،إن زي ــاد المناصير
ع ـ ـ ـ ـ ــرض خ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــورش ـ ـ ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ج ــرى
ّ
بثها عبر وســائــل اإلعــام،
أ ح ــد مـنـتـجــات مجموعته
وه ـ ـ ــو ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة عـ ـ ــن سـ ـم ــاد

درايش

الهيئة العامة
للشباب...

طبيعي  ،100%وشربه أمام
الحضور إل ثـبــات طبيعية
م ـكــونــاتــه وع ـ ــدم اح ـتــوائــه
على مواد صناعية.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول األردنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون
بكثافة لقطات من المؤتمر
تـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك ي ـض ـح ــك
ويصفق ويتفاعل بحماس
مــع رجــل األعـمــال األردن ــي،
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاص ـ ـيـ ــر ،الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ــان
ي ـح ــاول ت ــروي ــج مـنـتــج من
األس ـ ـمـ ــدة ال ـع ـض ــوي ــة عـبــر
القيام بشربه.

nashmi22@hotmail.com

أع ـ ـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروي فـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاه ـ ـ ــه
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــؤول ل ـ ـ ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر راه ـ ـ ـ ـ ـ ــي
كـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــه
ي ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــغ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــواه ـ ـ ـ ـ ـ ــي!
ْ
ْ
ّ
وي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــي «نـ ـ ـ ـ ـ َـمـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ِـشـ ـ ـ ـ ــن» خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر كـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ــه س ـ ـفـ ــاهـ ــه
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى « ت ـ ـ ــويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر» ولـ ـ ـ ـ ـ ــو قـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــه «شـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاه ـ ـ ــي»!
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذج شـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــص مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــده ن ـ ـ ـبـ ـ ــاهـ ـ ــه
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـدد م ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــه وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الهـ ـ ـ ـ ــي
وإذا ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـد ل و ن ـ ـ ـ ـ ــزا ه ـ ـ ـ ـ ــه
ط ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــي ن ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــش ف ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـكـ ـ ــاهـ ـ ــي!

مصادرة أسود في استراحة بالرياض

األجبان خطر على الصحة العامة
أكدت اختصاصية التغذية د .أكوا وولبرايت أن التخلي
عن تناول الجبن يمكن أن يساعد على التخلص من الصداع
النصفي ويقلل خطر اإلصابة بالسرطان.
ونصحت وولبرايت ،في حديث لموقع Eat This, Not
 Thatاألميركي ،ونشره موقع روسيا اليوم ،أمس ،بالتقليل
من تناول األجبان ،بسبب احتوائها على نسبة عالية من
الدهون والصوديوم ،مضيفة أن التخلي عن تناول الجبن
يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في الصحة ،بما في ذلك
حالة الجلد.
وقالت «إن التقليل من تناول األجبان ،يمكن أن يحسن
حالة الجلد .ألن الجبن يزيد من إنتاج الزهم ،الــذي يسد
الـمـســام الجلدية ويسبب حــب الـشـبــاب» ،مشيرة إلــى أن
التخلي عن تناول األجبان ،يمكن أن يؤدي إلى التخلص
من الصداع والصداع النصفي الناجم عن مركب التيرامين
الموجود فيها ،كما يمكن أن يساعد على التخلص من
الوزن الزائد.
وأفادت بأن التخلي عن تناول منتجات األلبان يساعد
على تخفيض خطر اإلصابة بالسرطان ،الذي يسببه مركب
الكازين .كما تتحسن عملية الهضم وينخفض احتمال
التهاب األعضاء الداخلية.

نيزك صغير يضرب «جيمس ويب»
ت ـعــرض الـتـلـسـكــوب الـفـضــائــي جيمس
وي ــب ،أق ــوى تـلـسـكــوب لـعـلــوم ال ـف ـضــاء تم
بناؤه على اإلطالق ،لضربة من قبل «نيزك
دقيق بحجم الغبار» في مايو الماضي.

واصـ ـط ــدم ال ـن ـي ــزك ال ــدق ـي ــق ب ـج ــزء من
مــرآة رئيسية من التلسكوب بين  23و25
الشهر الماضي .وقالت «نــاســا» ،أمــس ،إن
الـتـلـسـكــوب ال ي ــزال «يـعـمــل عـلــى مستوى

الخس يسبب أزمة وطنية في أستراليا
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
األسترالي أنه اجتمع مع كبار
الـمـســؤولـيــن ،أم ــس ،لمناقشة
التكلفة المرتفعة للخس ،إثر
ق ــرار سلسلة مطاعم «كــي إف
سي» المحلية استبدال الخس
بالملفوف في شطائر البرغر
الخاصة بها.
وق ـ ــال م ــوق ــع س ـك ــاي ن ـيــوز،

ّ
وضاح

أم ــس ،إن زعـيــم يـســار الوسط
أن ـتــونــي ألـبــانـيــز وص ــف ق ــرار
س ـل ـس ـل ــة مـ ـط ــاع ــم ال ــوجـ ـب ــات
ً
السريعة بأنه «مجنون» ،مازحا
بـ ـ ــأن ال ـ ــوض ـ ــع أص ـ ـبـ ــح يـشـكــل
«أزمة» وطنية.
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـخــس
بنسبة تصل إلى  300في المئة
فــي ال ـمــدن األس ـتــرال ـيــة ،بفعل

صورة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

الفيضانات األخـيــرة وارتفاع
أسعار الوقود العالمية .وازداد
سعر رأس خس األيسبرغ من
دوالري ــن إلــى نحو  8دوالرات
في سيدني وملبورن.
ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة لـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ،أب ـ ـل ـ ـغـ ــت
مطاعم «كي إف سي» العمالء
األسـتــرالـيـيــن أنـهــا ستخفض
االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــس فــي

تهيجت «إس» فدوت «اإلسبانية» في موسكو

م ـن ـت ـجــات ـهــا لـمـصـلـحــة مــزيــج
يجمع بالتساوي بين الخس
والملفوف.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ألـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــز إلذاعـ ـ ـ ـ ــة
«كـيــس إف إم» فــي سيدني إن
«الـمـلـفــوف لـيــس مـثــل الـخــس.
هذا قرار خاطئ».

سـمــع س ـكــان مــوسـكــو فجأة
إذاعـ ــات أوروب ـي ــة عـبــر مــوجــات
ال ــرادي ــو ال ــروس ــي ،ف ــي ظــاهــرة
ش ـ ـ ـ ـ ــاذة رده ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء إلـ ــى
«األيونوسفير المتهيج».
وح ـ ـ ــدث ـ ـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة
الـثــاثــاء الـمــاضــي ،حيث بــدأوا
يسمعون كالما باللغة األلمانية
واإلسبانية من أجهزة الراديو

يومية سياسية مستقلة

ال ـعــاديــة ،وفــوجـئــوا بــذلــك على
الرغم من اختفاء اإلشــارات من
وقت آلخر ،وعندما ظهرت بدت
بصوت عال وواضح ،وفي وقت
الحـ ــق ان ـض ـمــت إل ـي ـهــا بــول ـنــدا
ورومانيا وهنغاريا.
ُ
وس ـم ـعــت ه ــذه ال ـظــاهــرة من
قبل عشرات اآلالف من الناس.
ون ـقــل مــوقــع روس ـي ــا ال ـيــوم،

األمير أحمد الثنيان أتقن اللغات اإلنكليزية
والفرنسية والتركية إلى جانب العربية
نـشــرت جــريــدة الــريــاض بـتــاريــخ  15أغسطس 2014
مقاال بقلم أ .منصور العساف ،تحدث فيه بإسهاب عن
األمير أحمد الثنيان آل سعود ،الذي ورد اسمه في وثيقة
األسبوع الماضي ،عندما توقف بالكويت عام  .1922ذكر
ً
العساف فــي مقاله ،نـقــا عــن د .عبدالرحمن الشبيلي،
أن فــرع آل ثنيان يلتقي مــع آل سـعــود فــي جــدهــم األول
مؤسس األسرة السعودية الحاكمة سعود بن محمد بن
ً
مقرن ،موضحا أن عبدالله بن إبراهيم بن ثنيان (والد
أحمد الثنيان) يعتبر الحاكم التاسع في تسلسل حكام
السعودية ،إذ حكم نجد في عامي  1841و 1842خالل
فترة الدولة السعودية الثانية.
وي ـقــول الـشـبـيـلــي ،كـمــا أورد الـعـســاف فــي مـقــالــه ،إن
األمـيــر أحمد الثنيان هــو عــم األمـيــرة عفت بنت محمد
بن عبدالله الثنيان زوجة الملك فيصل بن عبدالعزيز،
رحمه الله ،وإن أسرة األمير أحمد الثنيان هاجرت إلى
تركيا في حدود عام  ،1843حيث ولد فيها أحمد وتعلم
بمدارسها ،واتقن اللغات التركية والفرنسية واإلنكليزية،
إلى جانب العربية.
ومـمــا قــالــه الـعـســاف يـصــف فـيــه سـيــرة األم ـيــر أحمد
الثنيان ما يلي« :وتكمن أهمية أحمد الثنيان في كونه من
أوائل أعضاء األسرة الحاكمة الذين حصلوا على التعليم
الحديث ،وعلى إجادة لغات أجنبية سهلت له المهمات
السياسية التي كلف بها» .وكان أحمد الثنيان ،الذي توفي
ً
في الرياض عام  ،1923عضوا في المجلس االستشاري
ال ــذي شكله الملك عبدالعزيز ،وضــم نخبة مــن األم ــراء
والشخصيات البارزة الذين كانوا يقدمون المشورة للملك
قبل اتخاذه القرارات المهمة في السعودية.
بعد هذا العرض الموجز لسيرة األمير أحمد الثنيان،
نعود إلى استعراض رسالة الشيخ أحمد الجابر الصباح
الجوابية على رسالة الوكيل السياسي البريطاني في
الكويت ،بخصوص زيارة األمير أحمد الثنيان للكويت
التي عرضنا ظروفها في مقالنا السابق ،فقد ذكرنا أن

أمس ،عن الخبير في االتصاالت
الـ ــاس ـ ـل ـ ـك ـ ـيـ ــة ال ـ ـبـ ــروف ـ ـي ـ ـسـ ــور
فالديمير بولياكوف ،أن النيازك
ال عالقة لها بما حدث ،والسبب
هو األيونوسفير ،أو ما يسمى
بطبقة «إس» منه ،والتي تتدلى
عاليا فوق األرض ،ووقعت في
ح ــال ــة م ــن ال ـت ـه ـيــج ،وعـ ـ ــادة ما
ت ـك ــون ن ـش ـطــة ق ـل ـيــا ،مـضـيـفــا:

«حــان موسم الصيف والليالي
ال ـق ـص ـيــرة ،وه ـن ــاك الـكـثـيــر من
اإلشعاعات الشمسية التي تبدو
مـتـهـيـجــة ،فـمــا دام ــت إسـبــانـيــا
صـ ــارت مـسـمــوعــة فــذلــك يعني
أن ال ـظ ــاه ــرة ل ــن تـ ــدوم طــويــا،
وستتحول منطقتها قريبا إلى
المحيط األطلسي».

وفيات
ناصر عبدالكريم محمد جعفر

 61عــامــا ،يشيع الـتــاسـعــة مــن صـبــاح ال ـيــوم ،ال ـعــزاء في
المقبرة فـقــط ،ت،66687557 ،90001152 ،66333347 :
66648959

محمد عبدالرحمن عبدالله الوهيبي

 69عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت،98728930 :
98576795

حفصة سليمان خالد البدر

أرملة بدر سالم عبدالوهاب المطوع
 97عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت66131212 :

أقدس رمضان محمد

أرملة حسن علي جاسم الوزان
 71عاما ،شيعت ،ت97977558 :

مبارك ملحم جرى العجمي

 88عــامــا ،شـيــع ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فقط (صـبـحــان) ،ت:
97882882

حسين سيد علي سيد أحمد الشماع

 70عاما ،شيع ،العزاء ابتداء من اليوم ،الــرجــال :مسجد
البحارنة ،الدعية ،النساء :صباح السالم ،ق ،7ش ،1ج،7
م ،27ت66650529 ،97645450 :

رسالة الشيخ أحمد الجابر بخصوص زيارة األمير أحمد الثنيان للكويت

الثنيان أصر على دخول مرافقيه معه دون االلتزام بنظام
«الكرنتينة» ،وأن طبيب المعتمدية البريطانية سمح لهم
ً
بذلك تجنبا لوقوع سوء فهم أو مشكلة بين أمير الكويت
الشيخ أحمد وضيفه األمير الثنيان.
وقد أعرب الشيخ أحمد عن موافقته على قرار الطبيب
وقــرار الوكيل السياسي البريطاني ،ولم يعترض على
ذلــك ،وإليكم نص الرسالة« :مــن أحمد الجابر الصباح
حاكم الكويت إلى حضرة حميد الشيم ذو الجاه العالي
االفـخــم الـمـحــب الـعــزيــز الميجر جــي ســي مــور بولتكل
اجنت الدولة البهية القيصرية اإلنكليزية بالكويت دام
محروسا..
بعد السالم والسؤال عن شريف خاطركم دمتم بخير
وســرور بعده ،،يد الــوداد اخذة (اخــذت) كتابكم المؤرخ

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يتجاوز جميع متطلبات المهمة ،على الرغم
من وجود تأثير هامشي يمكن اكتشافه في
البيانات» ،مبينة أن المرآة «مصممة لتحمل
االصطدام من بيئة النيازك الدقيقة».
وذك ـ ـ ــر لـ ــي ف ــايـ ـنـ ـب ــرج ،مـ ــن «ن ـ ــاس ـ ــا» ،أن
التلسكوب تعرض ألربــع «ضــربــات نيازك
دقيقة أصغر حجما قابلة للقياس» ،لكن
كانت هناك واحــدة في أواخــر مايو «أكبر
م ـم ــا اف ـت ــرض ـت ــه ت ــوق ـع ــات ـن ــا» .وتـ ــم إط ــاق
جيمس ويب إلى الفضاء في  25ديسمبر
من ميناء الفضاء األوروبي كورو في جيانا
ً
الـفــرنـسـيــة ،بـعــد عــامـيــن تـقــريـبــا مـمــا كــان
ً
مخططا له في األصل.
ويأمل العلماء أن توفر صور التلسكوب
ن ـ ـظـ ــرة ث ــاقـ ـب ــة عـ ـل ــى الـ ــوقـ ــت الـ ـ ـ ــذي أع ـق ــب
االن ـف ـجــار الـعـظـيــم ،قـبــل نـحــو  13.8مليار
ً
سنة .واستغرق جيمس ويب نحو  30عاما
لتطويره ،وبلغت تكلفته نحو  10مليارات
دوالر ،وهو يتبع تلسكوب هابل ،الذي كان
ً
قيد االستخدام ألكثر من  30عاما( .د ب أ)

صادرت السلطات السعودية المعنية بالبيئة  3أسود
كان مواطن سعودي يحتفظ بها في استراحة بالرياض،
ً
خــا فــا للقوانين المحلية ،مشيرة إ لــى إحالته للنيابة
العامة.
وذكر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الحكومي،
ً
أمس األول ،على «تويتر» ،أنه تلقى «بالغا عن حيازة 3
أس ــود فــي اسـتــراحــة بمدينة الــريــاض ،مــا يعد مخالفة
لنظام البيئة ،وتمكن الفريق من السيطرة على الكائنات
وتخديرها ونقلها إلى وحدة اإليواء التابعة للمركز».
وأش ــار الـمــركــز إل ــى أن ذل ــك تــم بــالـتـعــاون مــع الـقــوات
الخاصة لألمن البيئي ،ونشر صورا تظهر موظفي المركز
وعناصر األمن وهم يحيطون بثالثة صناديق معدنية
استلقت فيها األسود خائرة القوى بعد تخديرها.
وأوضحت القوات الخاصة باألمن البيئي ،في بيان،
أن ـهــا طـبـقــت اإلجـ ـ ــراء ات الـنـظــامـيــة بـحــق ه ــذا الشخص
و»أحــالـتــه إلــى النيابة الـعــامــة» ،مشيرة إلــى أن المتهم
ارتكب «مخالفة لنظام البيئة والالئحة التنفيذية لالتجار
بالكائنات الفطرية».
وتعد حيازة كائنات فطرية مهددة باالنقراض مخالفة
يعاقب عليها بغرامة تصل إلى  30مليون ريال ( 8ماليين
دوالر) ،والسجن لمدة تصل إلى  10سنوات ،أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
(أ ف ب)

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

 28رم ـضــان سـنــة  1340نـمــرة  403وفـهـمــة (فـهـمــت) ما
ابديتموه عن افادة الحكيم لسعادتكم منطرف (من طرف)
وصول الشيخ احمد بن ثنيان بالمركب ومراجعته معه
عــن الكرنتينة وع ــدم اعـتـنــاه لــذلــك حيث انــه اصــر على
نزول العبري الذي على السطحة من دون ان يكمل مدة
الكرنتينة .وان الحكيم افتكر بان االوفق يسمح له بنزول
ثالثة الرجال الذين معه .وحضرتكم ترون على مقتضى
األحوال ان الحكيم أصاب .نحن نقول ان امر الكرنتينة
نافذ على الخاص والعام من دون مراعاة لكل من كان
حيث ان ذلك امر ضــروري ولكن مالحظة الحكيم هذي
كما ذكرتم من الطيبة وغير ممكن يصادف مثلها واني
اراء (أرى) ذلك من حسن الطافكم واشكركم سلفا هذا ما
لزم ودمتم محروسين  29رمضان سنة .»1340

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:13

العظمى 44

الشروق

04:48

الصغرى 28

الظهر

11:47

ً
أعلى مد  08:12صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 08:00م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:47

ً
أدنى جزر  01:28صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:19

 02:23م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
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