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وزير الدفاع
للضباط الجدد:
ً
كونوا أهال
للمسؤولية
َّ
وتسلحوا بالعلم
والتدريب
٠٢

ّ
«الداخلية» تحمر العين على «الفرعيات»
www.aljarida.com

وجار تعقب الباقين
داهمت «تشاورية» بالصليبيخات وضبطت  5منظمين ٍ
• ضبطت  3صناديق اقتراع وأحالتها مع أوراقها والمتهمين إلى النيابة
محمد الشرهان

بــدأت مرحلة الحسم والـحــزم الحكومي التي
شــرع رئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ أحمد
الـنــواف يـحــدد مــامــح صورتها لتنقية األج ــواء
مــن شــوائــب أدى تــراكـمـهــا خ ــال ف ـتــرات سابقة
إلى ٍّ
ترد غير مسبوق ،وفي باكورة تلك المالمح
نجحت وزارة الداخلية أمس األول في اصطياد
انتخابات فرعية كانت تجريها إحــدى القبائل

ً
لديوان رئيس
خالد الصباح وكيال
ً
الوزراء وحمد العامر مديرا لمكتبه

في الصليبيخات ،عبر ضبطها  5منظمين لتلك
الفرعية مع  3صناديق لالقتراع.
وق ـ ــال م ـص ــدر أم ـن ــي ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» إن قـطــاع
ً
األمن الجنائي ،ممثال بــاإلدارة العامة للمباحث
الـجـنــائـيــة ،أنـجــز ه ــذه العملية بـعــد مــداهـمـتــه 3
منازل أقيمت بها هــذه االنتخابات التشاورية،
كــاش ـفــا أن م ـع ـلــومــات س ــري ــة وردت إلـ ــى رج ــال

مباحث العاصمة تفيد بتنظيم انتخابات فرعية
بموقعين مختلفين في الصليبيخات ،وعلى الفور
تم تشكيل فرقة أمنية للمتابعة والرصد ومراقبة
هذين الموقعين.
وأضاف المصدر أن رجال المباحث استصدروا
ً
إذن ـ ـ ــا م ــن ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ل ـم ــداه ـم ــة وتـفـتـيــش
ً
الموقعين ،مبينا أن عملية التفتيش أسفرت عن

ضبط  3صناديق اقتراع وأدوات ومعدات وأوراق
ً
تستخدم في االنتخاب والفرز فضال عن أختام
وأوراق ُمتلفة تم استخدامها للتصويت.
ً
وأوض ـ ــح أن رجـ ــال ال ـم ـبــاحــث تـمـكـنــوا أي ـضــا
من ضبط  5أشخاص كانوا يشرفون على هذه
االنتخابات الفرعية ،وتمت إحالتهم وصناديق
االق ـتــراع واألوراق إلــى النيابة العامة02 ،

الصدر :تالله ال يحكم فينا الفاسد وال أبايع الفساد
والمالكي :ال حل وال انتخابات وال تغيير للنظام
ثوار النجف يطردون رئيس «الحشد الشعبي» من صحن اإلمام

خالد طالل خالد األحمد

محليات

السعيد يشرف على
استعدادات تشغيل مستشفى
الفروانية الجديد

٠٣

محليات

المضف ترأس اجتماع
لجنة االستعدادات للعام
الدراسي الجديد

٠٣

اقتصاد

حمد العامر

صدر مرسوم أميري أمس بتعيين الشيخ خالد طالل خالد األحمد الصباح
ً
ً
وكـيــا لــديــوان سمو رئـيــس مجلس الـ ــوزراء بــالــدرجــة الـمـمـتــازة ،فـضــا عن
ً
مرسوم أميري آخر بتعيين حمد العامر مديرا لمكتب سمو رئيس الــوزراء
بدرجة «وكيل».

نفق «دروازة العبدالرزاق» ً
يستعيد عافيته خالل  90يوما

«هيئة األسواق» تفوز
بعضوية مجلس إدارة
«األيسكو»

٠٨

الموسى« :المالية» وافقت بانتظار رأي «المحاسبة» و«المناقصات»
ب ـع ــد أكـ ـث ــر م ــن ع ــام ـي ــن ع ـل ــى إغ ــاق ــه،
يستعيد تقاطع نفق «دروازة العبدالرزاق»
ً
بمدينة الكويت عافيته خــال  90يوما،
وذلك بعد موافقات الجهات الرقابية.
وأعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر األش ـ ـغـ ــال ال ـع ــام ــة وزي ــر
الكهرباء والـمــاء والطاقة المتجددة علي
ال ـمــوســى ،أن وزارة الـمــالـيــة واف ـقــت على
تنفيذ الهيئة العامة للطرق والنقل البحري
األعـ ـم ــال ال ـم ـط ـلــوبــة أع ـل ــى ت ـقــاطــع الـنـفــق
المذكور.
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اقتصاديات

«طيران الجزيرة» تربح 7.8
ماليين دينار في النصف األول

بودي :توقعاتنا ورؤيتنا ًللنصف
األول كانتا دقيقتين جدا

عـقــب ظ ـهــور بـ ــوادر حـلـحــة لــأزمــة
ال ـم ـع ـقــدة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،عـ ــاد الـمـشـهــد
السياسي إلــى ضبابيته ،مع تجديد
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
ُّ
وعده القاطع بمنع الفاسدين من تسلم
مقاليد الحكم في ٍّ
رد سريع على رفع
خـصـمــه األب ـ ــرز رئ ـيــس ائ ـت ــاف دول ــة

بلغ  16132ميغاواط باليوم قبل األخير لـ «جمرة القيظ»
سيد القصاص

ً
تزامنا مع اليوم قبل األخير لموسم
«جـ ـم ــرة ال ـق ـي ــظ» ،وع ـل ــى وقـ ــع حـ ــرارة
ت ـج ــاوزت ال ـ ـ  50درجـ ــة ،أم ــس ،سجل
ً
م ــؤش ــر األح ـ ـمـ ــال ال ـك ـهــربــائ ـيــة رق ـم ــا
ً
ً
قياسيا جديدا هو األعلى في تاريخ
ال ـكــويــت ،إذ الم ــس ال ـخــط األص ـف ــر بـ
 16132ميغاواط.
وكشفت مـصــادر ب ــوزارة الكهرباء
والماء والطاقة المتجددة ،أن أغسطس
ال ـج ــاري يـعــد شـهــر الـ ــذروة بالنسبة

١٠

القانون نوري المالكي سقف التحدي
برفضه تغيير النظام ،وحل البرلمان،
وإجراء انتخابات مبكرة.
تصعيد تزامن مع طرد رئيس
وفي
ٍ
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض
من النجف ،كتب الصدر ،في تغريدة
جديدة بمناسبة العاشر من المحرم،

«الكهرباء» تسجل أعلى أحمال في تاريخ الكويت

مجلس اإلدارة ًيوصي بتوزيع أرباح نصف ●
سنوية بـ  30فلسا للسهم الواحد

مشهد تمثيلي لواقعة الطف في كربالء أمس (رويترز)

ل ـ ــأحـ ـ ـم ـ ــال الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة أن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
م ـ ـنـ ــذ بـ ـ ــدايـ ـ ــة م ــوس ــم
الــذروة رفعت وتيرة
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا
ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة أي
طـ ـ ـ ــارئ عـ ـل ــى م ـ ــدار
الـســاعــة فــي مختلف
المحافظات.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ــه ،تـ ــوقـ ــع
مـ ــراقـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـب ــؤات ال ـج ــوي ــة
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـ ـق ـ ــراوي فـ ــي ت ـصــريــح

ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،أن تـنـكـســر
ً
درج ـ ــات الـ ـح ــرارة قـلـيــا
خ ــال األي ـ ــام المقبلة
بسبب نشاط الرياح،
واألجـ ـ ـ ــواء الـمـغـبــرة
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــد م ــن
ً
ارتفاعها ،موضحا
أن ـه ــا س ـت ـت ــراوح في
الـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــث األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر م ــن
الـشـهــر ال ـج ــاري بـيــن 45
و 47درجة حتى الوصول إلى
فصل الخريف.
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ذك ـ ـ ــرى اس ـت ـش ـه ــاد اإلمـ ـ ـ ــام ال ـح ـس ـيــن
رضي الله عنه وكوكبة من أهل بيته
وأصحابه في سنة  61هجرية بواقعة
الطف في كربالء« :تالله ال يحكم فينا
الفاسد ،ومثلي ال يبايع الفساد ،أفال
من ناصر ينصرنا؟!».
وم ـ ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار اح ــتـــال 02

ً
قبول  6376طالبا
في «البعثات الداخلية»
●

أعلنت األمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة قبول 6376
ً
طالبا وطالبة ،في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس
والدبلوم التابعة لوزارة التعليم العالي ،للعام األكاديمي /2022
 ،2023الفتة إلى أنه تم توزيعهم على مختلف التخصصات بـ 13
جامعة وكلية خاصة في البالد.
ودع ــت األم ــان ــة ،فــي بـيــان أم ــسُ ،الـمـقـبــولـيــن فــي الـخـطــة إلــى
مراجعة الجامعات والكليات التي ق ِبلوا فيها حسب المواعيد
المعلنة لديهم؛ الستكمال إجراءات القبول والتسجيل ،وتسليم
شهادة الثانوية األصلية.
٠٢

األبيض
البيت
من
ترامب
أخذها
السرية
المستندات
من
صناديق
على
تركز
البحث
•
ً
• الرئيس السابق :الهجوم اضطهاد سياسي واالدعاء العام يستخدم العدالة سالحا
 %7.3النمو في ودائع القطاع
الخاص لدى البنوك
07
الصناديق المحلية تتفوق
على مؤشرات البورصة
٠٩
« :»KIBحركة تصحيح مرتقبة
للعقار السكني
١٠

إسرائيل تنقل عدوانها
للضفة وتخاطر
بمواجهة شاملة

١٢

حمد العبدلي

ألول مرة في التاريخ األميركي »FBI« ...يداهم منزل الرئيس الـ 45
في سابقة لم يشهدها التاريخ األميركي
الـحــديــث ،داهــم مكتب التحقيقات الفدرالي
( )FBIم ـنــزل الــرئ ـيــس ال ـخــامــس واألرب ـع ـيــن
لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة ال ـج ـم ـه ــوري ال ـســابــق
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ف ــي تـصـعـيــد درامــات ـي ـكــي
لجملة التحقيقات المختلفة معه ،وأخطرها
ً
مـحــو وإخ ـفــاء مـسـتـنــدات ســريــة ،خصوصا
المتعلقة باالقتحام الدموي ألنصاره لمبنى
الكونغرس في  6يناير .2021
وأعـ ـل ــن ت ــرام ــب ،ف ــي ب ـي ــان ع ـلــى منصته
ل ـل ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي «تـ ـ ـ ــروث» ،أن رج ــال
« »FBIاقتحموا مقر إقامته فــي منتجع مار
ايــه الغــو بوالية فلوريدا ،وفتشوه وكسروا
ً
خزنته ،واصفا هذه الخطوة غير المسبوقة
مع أي رئيس أميركي سابق ،بأنها «اضطهاد
سياسي ،وسوء تصرف لالدعاء العام».
وتـ ــابـ ــع« :إنـ ـه ــا أوق ـ ـ ــات عـصـيـبــة 02

دوليات

دوليات

تايوان تنظم مناورات
مضادة وتتهم الصين
باإلعداد لغزوها

١٣

رياضة

الظفيري يخوض اليوم
نهائي  800متر بدورة
التضامن اإلسالمي١٤
ً
مؤيدون لترامب يتظاهرون احتجاجا على مداهمة منزله في فلوريدا مساء أمس األول (أ ف ب)

ةديرجلا

الثانية

•
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األمير يهنئ
سنغافورة
بالعيد الوطني

ولي العهد
يستقبل المحمد
والفارس

ب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ نواف األحمد ،ببرقية تهنئة إلى
رئيسة سنعافورة حليمة يعقوبّ ،
عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لـبــاد هــا ،متمنيا سموه
لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية
ّ
التقدم
سنغافورة وشعبها الصديق كل
واالزدهار.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمــس ،سمو
الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سموه ،نائب رئيس مجلس
الــوزراء وزيــر النفط وزيــر الدولة لشؤون
مجلس الوزراء د .محمد الفارس.
مــن جهة أخ ــرى ،بعث سـمــوه ،ببرقية
تهنئة إلــى رئيسة جمهورية سنعافورة
الصديقة حليمة يعقوبّ ،
ضمنها سموه
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ً
لبالدها ،راجيا لها وافر الصحة والعافية.

ً
للضباط الجدد :كونوا أهال
الدفاع
وزير
َّ
للمسؤولية وتسلحوا بالعلم والتدريب
رعى مراسم تقليدهم الرتب بحضور رئيس األركان
ّ
ق ــل ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع وزي ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ب ــال ــوك ــال ــة ،الـشـيــخ
طالل الخالد ،في وزارة الدفاع
أمـ ـ ـ ـ ــس ،كـ ــوك ـ ـبـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة مــن
الـضـبــاط رتـبـهــم ،بـعــد صــدور
الـمــرســوم األم ـيــري بتوليتهم
ض ـ ـبـ ــاطـ ــا بـ ــال ـ ـج ـ ـيـ ــش ،ح ـي ــث
ب ــدأت مــراســم الـتــولـيــة بـقــراءة
ال ـم ــرس ــوم األم ـ ـيـ ــري ،ومـ ــن ثم
أدى ال ـض ـب ــاط الـ ـج ــدد الـقـســم
القانوني.
وهنأ الخالد الضباط الجدد
بـكـلـمــة قـ ــال ف ـي ـهــا« :أب ـ ـ ــارك لكم
وأهنئكم على نيلكم ثقة صاحب
السمو أمير البالد القائد األعلى
ل ـل ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة بـتــولـيـتـكــم
ض ـب ــاط ــا بــال ـج ـيــش ال ـكــوي ـتــي،
وأن ـت ــم ال ـي ــوم ف ــي ب ــداي ــة طــريــق
العمل والبذل والعطاء لوطنكم،
فـ ـك ــون ــوا أه ـ ــا ل ـل ـث ـقــة ال ـغــال ـيــة
بتحمل ا لـمـســؤو لـيــة والتسلح
بالعلم والتدريب والعمل بروح

الخالد والصالح مع بعض الضباط
الفريق الواحد مع إخوانكم من
منتسبي ال ـج ـيــش ،واحــرصــوا
دائما على أن تكونوا قدوة في
تـعــامـلـكــم ومـ ـث ــاال ي ـح ـتــذى في
أقوالكم وتصرفاتكم ،وتفانوا
بخدمة وطنكم وحمايته والذود
عن ترابه».

وأض ـ ـ ـ ــاف« :أسـ ـ ـ ــأل الـ ـل ــه عــز
وجـ ــل أن يــوف ـق ـكــم ،وأن يــديــم
نـعـمــة األمـ ــن واألمـ ـ ــان وال ـعــزة
والــرفـعــة على بلدنا الحبيب،
ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ال ـح ـك ـي ـمــة
لـصــاحــب الـسـمــو وسـمــو ولــي
ع ـهــده األم ـي ــن ،حـفـظـهـمــا الـلــه

ٔ
ٔ
«امانة االوقاف» توقع بروتوكول
تعاون مع «ساعي» السعودية
وقعت األمانة العامة لألوقاف،
في مقرها بالدسمة ،بروتوكول
تعاون مشترك في مجال الوقف
مـ ــع م ــؤسـ ـس ــة سـ ــاعـ ــي ل ـت ـطــويــر
األوقــاف (إحــدى مؤسسات وقف
الـشـيــخ سـلـيـمــان بــن عبدالعزيز
ال ــراجـ ـح ــي) ب ــال ــري ــاض ،ي ـتــم من
خالله تيسير وتطوير التعاون
بين األمانة ومؤسسة ساعي في
المجاالت ذات االهتمام المشترك،
وب ـص ـف ــة خ ــاص ــة دع ـ ــم وت ـن ـم ـيــة
ال ــدراس ــات وال ـب ـحــوث فــي مجال
ال ــوق ــف ،واس ـت ـق ـطــاب الـبــاحـثـيــن
وتحكيم األبحاث بغرض النشر
ف ــي مـجـلـتــي «أوق ـ ـ ــاف» و«وق ـ ــف»،
وإصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات إدارة ال ـ ــدراس ـ ــات
والـعــاقــات الـخــارجـيــة بــاألمــانــة،
وإص ــدارات مؤسسة ساعي ،بما
يسهم في تطوير البحث العلمي
الــوقـفــي والـنـهــوض بــه ومــواكـبــة
القضايا الوقفية المعاصرة.
وم ـ ـثـ ــل األم ـ ــان ـ ــة ف ـ ــي ت ــوق ـي ــع
البروتوكول أمينها العام باإلنابة
صـ ـق ــر ال ـ ـس ـ ـجـ ــاري ،ب ـي ـن ـم ــا مـثــل
مؤسسة ساعي رئيسها التنفيذي
د .محمد السريع ،الذي أشاد بدور
األمانة في خدمة الوقف ،مؤكدا
أن «التعاون بين األمانة وساعي
من شأنه زيادة فعالية نشاط كل
منهما ،ودعم جهودهما الرامية
إلـ ــى م ــا ف ـي ــه خ ـي ــر مـجـتـمـعــاتـنــا

تبادل وثيقة البروتوكول
على الصعد المختلفة ،وتحفيز
االه ـت ـم ــام الـمـجـتـمـعــي لـلـعـنــايــة
ب ــاألوق ــاف ودراس ـت ـه ــا وتـطــويــر
صورها».
وق ــال الـسـجــاري إن االتفاقية
تعد إيمانا من الطرفين بأهمية
إحياء سنة الوقف وتنمية دوره
ف ــي ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة بـكــل
أبعادها االقتصادية واالجتماعية
واإلعالمية والعلمية والثقافية،
وم ـ ــا ي ـت ـط ـل ـب ــه ذل ـ ــك م ـ ــن ج ـه ــود
مكثفة وإ ع ــداد متميز للعناصر
البشرية ،واستعانة كال الطرفين
باآلخر في مجاالت التعاون لبناء
قواعد البيانات والمعلومات في
م ـجــال األوق ـ ـ ــاف ،وتـ ـب ــادل قــوائــم
ال ـم ـح ـك ـم ـي ــن ال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن مــن

«الداخلية» ّ
تحمر العين على...

ً
مشيرا إلى أن رجال المباحث زودوا النيابة العامة بأسماء عدد
من المقترعين والمشرفين على تلك التشاورية ،وهم يعملون على
ضبط بقية المتورطين وتحويلهم إلى النيابة التخاذ اإلجراء ات
القانونية بحقهم.،
وشدد على أن «الداخلية» ماضية بكل حزم في رصد التشاوريات
ً
وف ـقــا لـلـقــانــون  1962/35بـشــأن انـتـخــابــات أع ـضــاء مجلس األمــة
ً
وتعديالته ،وحسب ما تنص عليه المادة  45الفقرة خامسا ،بأنه
«يـعــاقــب بالحبس م ــدة ال تــزيــد عـلــى خـمــس س ـنــوات وبـغــرامــة ال
تقل عن ألفي دينار وال تزيد على خمسة آالف أو بإحدى هاتين
العقوبتين ،كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو
دعا إليها» ،وهي تلك التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد
المحدد لالنتخابات الختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة
أو طائفة ّ
معينة.

نفق «دروازة العبدالرزاق»...
وأوضح الموسى في تصريح لـ «كونا» ،أمس ،أن هذه األعمال
تشمل الفحص واالختبارات واألعمال الخرسانية لجسم النفق،
وأع ـمــال إزال ــة وتـجــديــد وصـيــانــة جميع طـبـقــات ال ـعــزل ،وحقن
الفواصل ،وتغيير منصات االرتكاز.
وأضــاف أن «الـطــرق» ستصدر تعليماتها للبدء الـفــوري في
تنفيذ األعـمــال بعد ورود موافقة دي ــوان المحاسبة ،والجهاز
المركزي للمناقصات العامة ،وذلك لسرعة فتح الحركة المرورية
أعلى النفق.
وأش ــاد بجهود «الـمــالـيــة» وعـلــى رأسـهــا الــوزيــر عبدالوهاب
الرشيد على تعاونها مع «األشغال» و«الطرق» ،والموافقة على
المتطلبات المالية لسرعة االنتهاء من إصالح الدروازة.

األس ــات ــذة واألكــادي ـم ـي ـيــن الــذيــن
تستعين بـهــم الـمــؤسـسـتــان في
البحث وتحكيم األبحاث بهدف
ت ـطــويــرهــا وتـحـكـيـمـهــا بـغــرض
النشر في مجالتهما المحكمة.
وعـ ـ ـق ـ ــب ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــع ،ص ــرح ــت
مديرة إدارة الدراسات والعالقات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـي ـنــا الـ ـمـ ـط ــوع ب ــأن
هــذا البروتوكول يخدم البلدين
الشقيقين فــي مجال الــوقــف ،من
خالل تبادل الخبرات والتجارب
بينهما ،والتشاور حول األنشطة
الـتــي تــرى األمــانــة وســاعــي أنها
مناسبة ،خاصة في مجال إجراء
الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـب ـح ـث ـي ــة وت ـ ـبـ ــادل
المطبوعات والتقارير.

ورعــاهـمــا ،وس ــدد على طريق
الخير خطاهما».
حضر مراسم التقليد رئيس
األركان العامة للجيش ،الفريق
الركن خالد الصالح ،وعدد من
كبار الضباط القادة بالجيش.

أعـ ـلـ ـن ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت وتـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة
ال ـم ـع ـلــومــات ،إتــاف ـهــا نحو
ط ــن م ــن أج ـه ــزة االت ـص ــاالت
المخالفة للمواصفات الفنية،
والتي تعتبر مصدرا رئيسيا
للتداخالت والتشويش على
شبكات االتصاالت.
وقــالــت الـهـيـئــة ،فــي بيان
ص ـحــا فــي أ م ـ ــس ،إن عملية
االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف تـ ـ ـم ـ ــت بـ ـ ــإشـ ـ ــراف
مــوظ ـفــي ال ـه ـي ـئــة وبـطــريـقــة
محافظة على البيئة.
وأه ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ــالـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
ال ــراغ ـب ــة بــاس ـت ـيــراد أج ـهــزة
االتـصــاالت إلــى تقديم طلب
مرفق به جميع المواصفات
الفنية إلكترونيا مــن خالل
مــوقــع الـهـيـئــة االل ـك ـتــرونــي،
ل ـي ـت ــم م ـن ـح ـهــم ال ـم ــواف ـق ــات
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة
الس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ه ـ ـ ــذه األج ـ ـهـ ــزة
ل ـعــدم تـعـ ّـرضـهــم لـلـمـســاء لــة
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة والـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات
الـ ـ ـجـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة ومـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة
أجهزتهم.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت
الس ـت ـمــرار ال ـجــرائــم ال ـتــي تـقـتــرفـهــا سـلـطــات االح ـتــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي فـلـسـطـيــن ،بــإقــدام ـهــا ع ـلــى اغ ـت ـيــال 3
مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات وتدمير عدد
من المساكن والممتلكات خالل اقتحامها مدينة نابلس.
وأوضحت الوزارة ،في بيان لها أمس ،أن هذه الجريمة
النكراء تتحمل مسؤوليتها الكاملة سلطات االحتالل
ّ
الملحة لقيام المجتمع
اإلســرائـيـلــي ،مــؤكــدة الـحــاجــة
الدولي بواجباته في لجم هذه االعتداءات ،ووضع حد
لـهــا ،ومـحــاسـبــة مرتكبيها وتــوفـيــر الـحـمــايــة للشعب
الفلسطيني الشقيق.

«الخارجية» :تعطيل
قنصلية مومباي سببه عطلة
رسمية للحكومة الهندية
قــالــت وزارة الـخــارجـيــة ،إن ق ــرار تعطيل القنصلية
العامة في مدينة مومباي جاء بناء على عطلة رسمية
للحكومة الهندية شمل كــل الجهات والــدوائــر ومنها
البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها.
ً
جاء ذلك في بيان توضيحي للوزارة أمس ،تعليقا
على ما يتم تداوله في وسائل التواصل االجتماعي حول
اإلعالن الذي نشرته القنصلية العامة في مومباي على
مبناها بشأن تعطيل أعمالها أمس.
وأك ــدت ال ـ ــوزارة أنـهــا ات ـخــذت االجـ ـ ــراء ات القانونية
تجاه الموظف الذي قام بهذا التصرف الالمسؤول دون
موافقة الوزارة.

أنـصــار الـصــدر المنطقة الـخـضــراء والـبــرلـمــان لليوم الـحــادي
عشر ،ذكر المالكي ،في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء« :العراق
بلد مكونات ،وشعبه يتشكل من مكونات ومذاهب وقوميات،
ُ
وبــالـتــالــي ال يمكن أن ت ـف ـ َـرض عليه إرادة ،إال بـ ــإرادة الشعب
كله ،عبر مؤسساته الدستورية ،التي يمثلها مجلس النواب
المنتخب».
ً
وبعد يوم من تأكيد الصدر أن حل البرلمان أصبح مطلبا ال
بديل عنه ،قال المالكي ،أمس األول« :ال حل للبرلمان ،وال تغيير
للنظام ،وال انتخابات مبكرة ،إال بـعــودة مجلس الـنــواب إلى
االنعقاد ،وهو الذي يناقش هذه المطالب ،وما يقرره نمضي به».
وفــي ظل الوضع المتأزم وعــدم التمكن من تشكيل حكومة
جديدة ألكثر من  300يوم ،أعلن الصدر نهاية األسبوع الماضي،
أنه سيلجأ إلى الديموقراطية الثورية لمنع «الوجوه القديمة»
مــن حكم ال ـعــراق ،وحــل الـبــرلـمــان ،ثــم االنـتـظــار حتى محاسبة
الفاسدين ،قبل العودة مرة أخرى إلى ما ّ
سماه الديموقراطية
االنتخابية.
وفي ٍّ
رد غير عــادي على رفضه دعــوة زعيم التيار الصدري
إلى حل البرلمان وإجــراء انتخابات مبكرة ،طرد ثوار النجف،
ليل االثنين -الثالثاء ،رئيس «الحشد» فالح الفياض من صحن
اإلمام علي رضي الله عنه.
وبرر الفياض رفضه مقترحات الصدر الخميس الماضي بأن
«حل البرلمان قضية كبيرة ال يمكن القبول بها عندما تطرح
ً
مــن جهة واح ــدة» ،مــؤكــدا أن «نـظــام الحكم فــي الـعــراق ،بحسب
الدستور ،توافقي ،وال يمكن القبول بموقف واحد لجهة معينة».
من جهة أخرى ،وخالل مؤتمر السفراء الثالث عشر المنعقد
في أنقرة ،تحدث وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أمس ،عن
«ممر إرهــابــي في شمال سورية يبدأ من الـعــراق ويمتد حتى

بعث رئيس مجلس الوزراء ،سمو الشيخ أحمد
ال ـنــواف ،ببرقية تهنئة إلــى رئيسة سنغافورة
حليمة يعقوب بمناسبة العيد الوطني لبالدها.

إتالف طن من
أجهزة االتصاالت
المخالفة

الكويت تستنكر جرائم
إسرائيل في نابلس

الصدر :تاهلل ال يحكم فينا الفاسد...

النواف يهنئ سنغافورة
بالعيد الوطني

محافظ األحمدي :تحفيز الشباب
على المشاركة المجتمعية

ً
محافظ األحمدي مستقبال «مجلس الشباب»
أكــد محافظ األحـمــدي الشيخ فــواز الخالد أن
«شـبــاب الكويت هــم مستقبل هــذا الــوطــن وأمله
فــي تحقيق التنمية والـتـطــور ال ــذي نطمح إليه
جـمـيـعــا» ،م ـشــددا عـلــى «ضـ ــرورة االس ـت ـمــرار في
تحفيز أبنائنا وبناتنا ،وتشجيعهم على المبادرة
والمشاركة ليكونوا فاعلين في المجتمع».
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب ،حيث
التقى المحافظ الخالد صباح أمس في ديوان عام
المحافظة رئيس مجلس الشباب الكويتي نواف
العازمي ،وعضو المجلس وائل العنزي ،ورئيس
لجنة المنصة جميلة العتيبي ،حيث اطلع على
مجمل نـشــاط المجلس خــال الـفـتــرة الماضية،
وبحث سبل التعاون المشترك مستقبال ،متمنيا

للمجلس التوفيق والسداد والنجاح في مهمته
الوطنية.
من جانبه ،أعرب العازمي عن سعادته باللقاء
الذي يمثل دعما كبيرا للشباب ،كما تناول العديد
من األفكار والمقترحات ،الفتا إلــى الحديث عن
منصة مجلس الشباب التي ستنطلق بالتزامن
مع يوم الشباب الدولي.
ب ــدوره ــا ،قــالــت رئـيـســة لجنة منصة مجلس
الشباب جميلة العتيبي إن المنصة عـبــارة عن
بــوابــة إلـكـتــرونـيــة تـضــم ع ــدة أق ـســام «م ـب ــادرون،
متطوعون ،ومساندون» ،وتوضح المعلومات عن
رؤية ومهام ولجان المجلس واألعضاء واألنشطة
المتنوعة.

ً
قبول  6376طالبا في «البعثات الداخلية»

ُ
الكندري :مراجعة الجهات التي قبلوا فيها الستكمال اإلجراءات
●

حمد العبدلي

أعـ ـ ـل ـ ــن األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ــأم ــان ــة
العامة لمجلس الجامعات الخاصة
بالتكليف ،م .عمر الكندري ،اعتماد
وزي ــر التربية وزي ــر التعليم العالي
والبحث العلمي قـبــول  6376طالبا
وطالبة في خطة البعثات الداخلية
ل ـب ــرام ــج ال ـب ـك ــال ــوري ــوس وال ــدب ـل ــوم
التابعة لوزارة التعليم العالي للعام
األكاديمي .2023 /2022
وشدد الكندري ،في تصريح أمس،
ع ـلــى ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـق ـبــول ـيــن ف ــي خطة
البعثات الداخلية مراجعة الجامعات
والكليات التي تم قبولهم فيها حسب
المواعيد المعلنة لديهم ،الستكمال
إجراءات القبول والتسجيل ،وتسليم
شهادة الثانوية األصلية.
وأشار إلى ضرورة االلتزام بالئحة
البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم
الــدراس ـيــة خ ــال الـبـعـثــة ،داع ـيــا الله
لهم التوفيق والـنـجــاح فــي حياتهم
األكاديمية ،للمشاركة في دفع عجلة
التنمية والـتـطــور فــي بلدنا الغالي
الكويت.
ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ذات ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ب ـ ـلـ ــغ عـ ــدد
الـجــامـعــات الـخــاصــة الـتــي تــم إعــان
قبول الطلبة فيها  13جامعة وكلية
موزعين فــي مختلف التخصصات،
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت إحـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة أعـ ـ ـ ــدادهـ ـ ـ ــم
كــال ـتــالــي 572« :طــال ـبــا وطــال ـبــة في

الـجــامـعــة األمـيــركـيــة الــدول ـيــة ،و740
فــي كلية الـشــرق األوســط األميركية،
و 420فـ ــي ك ـل ـي ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـع ـلــوم
والتكنولوجيا ،و 2029فــي جامعة
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط األم ـي ــرك ـي ــة ،و357
بالجامعة األسترالية ،و 77في كلية
الجونكوين الكندية بالكويت ،و100
ف ــي كـلـيــة الـتـكـنــولــوجـيــا وال ـط ـيــران،
و 420ف ــي كـلـيــة الـتـقـنـيــة بــالـكــويــت،
و 216ف ــي كـلـيــة ال ـق ــان ــون الـكــويـتـيــة

العالمية ،و 729في جامعة الخليج
لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ،و315
ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة بــالـكــويــت،
و 306فــي الجامعة الــدولـيــة للعلوم
والتكنولوجيا بالكويت ،وأخيرا 95
طالبة في كلية بوكسهل الكويت».
* أس ـ ـم ـ ــاء الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ال ـم ـق ـب ــول ـي ــن
والجامعات والتخصصات المقبولين
فيها على الموقع اإللكتروني.

أعداد قبول الطلبة في الجامعات الخاصة
الجامعات
الجامعة األمريكية الدولية
كلية الشرق االوسط األمريكية
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
جامعة الشرق االوسط األمريكية
الجامعة األسترالية ( الكلية األسترالية سابقا )
كلية الجونكوين الكندية في الكويت
كلية التكنولوجيا والطيران
الكلية التقنية في الكويت
كلية القانون الكويتية العالمية
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
الجامعة االمريكية في الكويت
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت
كلية بوكسهل الكويت
المجموع

ً
البحر المتوسط» ،مــؤكــدا أن الرئيس رجــب طيب إردوغ ــان لن
يسمح بذلك ،والعملية العسكرية المحتملة هدفها القضاء على
هذا الممر ال قتل األكراد.
ووصف آكار سيطرة األكراد على المناطق الحدودية العراقية-
السورية ووجود اإلدارة الذاتية فيها بأنه «ممر إرهابي» ،وأن
ً
تركيا لن تسمح بشيء من هذا القبيل ،مبينا أن جيش بالده
ً
الوحيد الذي يحارب تنظيم داعش وجها لوجه ،ويريد تجفيف
اإلرهاب من مصادره.
ً
والحقا ،رد «وزير الصدر» محمد صالح العراقي على متابع
طــالــب بالتصعيد بــاتـجــاه الـقـصــر الـجـمـهــوري لـ ـ «ال ـشــد على
ً
الفاسدين» إذا لم تتحقق المطالب ،قائال« :نعم ،هناك تصعيد
قوي قادم انتظروا التوجيهات من اللجنة المنظمة» لتحركات
«ثورة التصحيح».

ألول مرة في التاريخ األميركي...
ألمتنا ،حيث يخضع منزلي الجميل في مار ايه الغو في بالم بيتش
ً
بوالية فلوريدا حاليا للحصار والمداهمة واالحتالل من مجموعة
ً
كبيرة من رجــال مكتب التحقيقات الفدرالي» ،مضيفا« :إنــه سوء
سلوك من جانب االدعاء العام ،واستخدام لنظام العدالة كسالح،
وه ـجــوم يشنه الــديـمــوقــراطـيــون الـيـســاريــون الـمـتـطــرفــون ،الــذيــن
يحاولون بشكل يائس أال أترشح للرئاسة عام .»2024
واعتبر أنه «بعد العمل والتعاون مع الوكاالت الحكومية ذات
الصلة ،لم تكن هذه الغارة غير المعلنة على منزلي ضرورية أو
مناسبة ،والـهـجــوم ال يمكن أن يحدث إال فــي دول العالم الثالث
ً
المكسورة» ،متسائال« :ما الفرق بين هذا وووترغيت ،حيث اقتحم
عمالء اللجنة الوطنية الديموقراطية؟ هنا ،في االتجاه المعاكس،
اقتحم الديموقراطيون منزل الرئيس الـ  45للواليات المتحدة».
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز« :يبدو أن البحث تركز على

عدد الطلبة
572
740
420
2029
357
77
100
420
216
729
315
306
95
6376

مستندات ســريــة ،جلبها تــرامــب مــن البيت األبـيــض إلــى مــار ايه
الغو ،ناديه الخاص ومقر إقامته في بالم بيتش بوالية فلوريدا»،
ونقلت عن شخصين مطلعين على التحقيق أن البحث ركز على
مواد أحضرها ترامب معه إلى مار ايه الغو في صناديق تحتوي
على صفحات عدة من الوثائق السرية.
ً
وأرجـ ـ ــأ ت ــرام ــب إعـ ـ ــادة  15ص ـن ــدوق ــا م ــن الـ ـم ــواد ال ـت ــي طلبها
المسؤولون في األرشيف الوطني لعدة أشهر ،ولم يفعل ذلك إال
عندما أصبح هناك تهديد باتخاذ إجراءات الستعادتها.
ووفق الصحيفة ،فإن ترامب معروف طوال فترة واليته بتمزيق
المواد الرسمية التي كان من المفترض االحتفاظ بها للمحفوظات
الحكومية .وبحسب شخص مطلع على األمر فإن عملية التفتيش
جرت ،صباح أمس األول ،على الرغم من أن ترامب ادعى أن العمالء
ما زالوا هناك.
وفــي حين رفــض المدعي الـعــام ميريك غــارالنــد التعليق على
تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية إلى ترامب ،شدد على أنه
ً
«ال يوجد شخص فوق القانون» ،مبديا عزمه «محاسبة كل شخص
ً
مسؤول جنائيا عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية».
ً
ويخضع ترامب أيضا للتحقيق في مـحــاوالت لتغيير نتائج
االنتخابات الرئاسية بوالية جورجيا ،في حين يتم التحقيق في
ممارساته التجارية بنيويورك في قضيتين منفصلتين ،واحدة
مدنية واألخرى جنائية.
ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن إلى أقل من  40في
المئة ،وتوقع فقدان الديموقراطيين هيمنتهم في مجلس النواب
بعد انتخابات نوفمبر النصفية ،يتفاء ل تــرا مــب بإمكان ر كــوب
ً
الموجة الجمهورية للوصول إلى البيت األبيض مجددا عام ،2024
ً
رغم أنه لم يعلن بعد ترشحه رسميا ،لكنه ألمح لذلك بقوة خالل
األشهر القليلة الماضية.
(فلوريدا ـ وكاالت)

ةديرجلا
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محليات
السعيد يشرف على استعدادات
الجديد أحمال «الكهرباء» تسجل  16132ميغاواط
تشغيل مستشفى الفروانية

ً
الرقم األعلى بتاريخ الكويت… وتوقعات بتراجع الحرارة تدريجيا
على وقع حرارة تجاوزت  50درجة
أمس ،في بعض مناطق البالد ،سجل
ً
م ــؤش ــر األحـ ـم ــال ال ـك ـهــربــائ ـيــة رق ـمــا
ً
ً
قـيــاسـيــا جــديــدا هــو األع ـلــى بتاريخ
الكويت ،إذ المس الخط األصفر وبلغ
 16132ميغاواط.
وي ــأت ــي ال ــرق ــم الـقـيــاســي الـجــديــد
ً
الستهالك الكهرباء في البالد تزامنا
م ــع الـ ـي ــوم م ــا ق ـب ــل األخـ ـي ــر لـمــوســم
«ج ـم ــرة ال ـق ـيــظ» الـ ــذي يـنـتـهــي الـيــوم
ً
إيذانا ببدء انكسار درجــات الحرارة
المرتفعة.
وتــوقــع مــراقــب الـتـنـبــؤات الجوية
عـبــدالـعــزيــز الـ ـق ــراوي ف ــي تـصــريــح لـ
«الجريدة» أن تنكسر درجات الحرارة
ً
ق ـل ـيــا خـ ــال األيـ ـ ــام الـمـقـبـلــة بسبب
نشاط الرياح ،واألجواء المغبرة التي
تحد من ارتفاع درجات الحرارة .كما
توقع أن تتراوح درجات الحرارة في

سيد القصاص

ُّ
السعيد خالل تفقد المستشفى

●

عادل سامي

ّ
تفقد وزير الصحة ،د .خالد السعيد،
االسـتـعــدادات والتحضيرات النهائية
ل ـخ ـطــة اف ـت ـت ــاح وت ـش ـغ ـي ــل مـسـتـشـفــى
ال ـف ــروان ـي ــة الـ ـج ــدي ــد ،ب ـح ـض ــور وك ـيــل
ال ـ ـ ــوزارة د .مـصـطـفــى رضـ ــا ،والــوك ـيــل
المساعد لشؤون الخدمات عبدالعزيز
ال ـط ـشــة ،والــوك ـيــل الـمـســاعــد لـلـشــؤون
الهندسية والمشاريع إبراهيم النهام.
واسـتـمــع ال ــوزي ــر إل ــى ش ــرح مفصل
ح ــول آخ ــر االس ـت ـع ــدادات ب ـهــذا الـشــأن
من أعضاء اللجنة المشرفة على خطة
افتتاح وتشغيل المشروع ،الذي سيكون
وفق مراحل محددة.
إلى ذلك ،وفي إطار خطة الوزارة لرفع
مستوى وكفاءة تقديم أفضل الخدمات
الصحية للمواطنين ،سيكون المشروع،

وفق خطة الوزارة ،مستشفى متكامال،
يـضــم مختلف ا لـتـخـصـصــات الطبية،
لــارتـقــاء بنوعية الـخــدمــات الصحية
المقدمة والمخصصة للمواطنين.
في إطــار صحي آخــر ،عقدت وزارتــا
ال ـص ـح ــة والـ ـتـ ـج ــارة اج ـت ـم ــاع ــا أم ــس،
ب ـح ـض ــور الـ ــوزيـ ــريـ ــن ال ـس ـع ـي ــد وف ـهــد
َ
الشريعان ،ووكيلي الوزارتين ،لبحث
تنظيم وضع الصيدليات الخاصة.
وانتهى االجتماع إلى تشكيل لجنة
رباعية تضم وزارات الصحة والتجارة
والـ ـبـ ـل ــدي ــة ،وال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـقــوى
العاملة ،للكشف على جميع الصيدليات
الخاصة ،والتأكد من تطبيق اإلجراءات
األدوية،
المرتبطة بالترخيص ،وصرف
ّ
وت ـط ـب ـيــق إل ـ ـ ــزام ال ـص ـي ــدل ـي ــات بـتـلــقــي
األموال عن طريق البطاقات البنكية.

«اإلطفاء» تدعو للحذر
دعت قوة اإلطفاء العام المواطنين والمقيمين أمس ،إلى توخي
الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية في البالد ووجود نشاط
في الرياح مثيرة للغبار تقل معها الرؤية األفقية.
ون ــاش ــدت ال ـقــوة الـجـمـيــع ع ــدم ال ـت ــردد فــي االت ـص ــال عـلــى هاتف
الطوارئ رقم ( )112عند الحاالت الطارئة واإلنسانية.

الثلث األخـيــر مــن أغسطس الـجــاري
بين  45و 47درجة حتى الوصول إلى
فصل الخريف.
وك ــان ــت ال ـب ــاد ق ــد ش ـه ــدت ،أم ــس،
تقلبات في الطقس وتسببت الرياح
ً
التي المست سرعتها  40كلم تقريبا
بموجة من الغبار في بعض المناطق،
السيما المناطق المفتوحة.
مــن جـهـتــه ،أع ـلــن مــركــز العجيري
ال ـع ـل ـمــي أن م ــوس ــم ال ـ ـمـ ــرزم (ج ـم ــرة
ال ـق ـيــظ) يـنـتـهــي ال ـي ــوم ويـعـتـبــر آخــر
مواسم الصيف وأشدها حرارة.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـع ــام ــة
واإلع ـ ــام ف ــي ال ـمــركــز ،الـفـلـكــي خــالــد
ال ـج ـم ـعــان ل ـ ـ «ك ــون ــا» إن م ــدة مــوســم
ً
المرزم  13يوما متواصلة وفق حساب

تـقــويــم ال ـع ـج ـيــري ،وتـشـتــد ال ـح ــرارة
ً
خالل هذه الفترة سنويا.
وأوضح أن االعتدال في الكويت
سيكون بشهر سبتمبر المقبل
مع بداية فصل الخريف ونهاية
ً
ف ـصــل ال ـص ـيــف ف ـل ـك ـيــا ،وعـقــب
تـ ــراجـ ــع زاويـ ـ ـ ــة سـ ـق ــوط أش ـعــة
الشمس التي تتزامن مع ظهور
نجم سهيل.
وذكر أن «المرزم» هو الموسم
الثالث عشر لناحية الترتيب بين
الـمــواســم ،يليه موسم الكليبين ،أي
موسم الرطوبة المعتاد في الكويت
ويسبق موسم سهيل.
وذك ــر الجمعان أن مــوســم الـمــرزم
ً
يطلق عليه أيضا «جمرة القيظ» في
داللة على شدة الحرارة بهذه الفترة.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـصـ ــادر
«الكهرباء» ان شهر أغسطس الجاري
يعتبر شهر الذروة بالنسبة لألحمال
الكهربائية ،مضيفة أن الوزارة رفعت
م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة م ــوس ــم ال ـ ـ ـ ــذروة وت ـي ــرة
اس ـت ـع ــدادات ـه ــا ل ـم ـتــاب ـعــة أي ط ــارئ
ع ـل ــى م ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة وف ـ ــي مـخـتـلــف
المحافظات.
وأشارت إلى أن األمور كانت خالل
ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة ت ـحــت ال ـس ـي ـطــرة،
وتفيد المؤشرات باحتمال تجاوز
الموسم من دون أي مشاكل أو أزمات.

َّ
المضف ترأس اجتماع االستعدادات للعام الدراسي الجديد

اليعقوب استعرض تقارير أعمال اللجان والمتابعة اليومية للمناطق
«التربية» تستعين بالمعلمين المتقاعدين
عـقــد وزيـ ــر الـتــربـيــة وزيـ ــر الـتـعـلـيــم الـعــالــي
ً
والـبـحــث العلمي د .عـلــي الـمـضــف ،اجتماعا
ً
موسعا مع لجنة استكمال االستعدادات لبدء
العام الدراسي الجديد ،بحضور وكيل الوزارة
د .علي اليعقوب ،والوكالء المساعدين ،لبحث
أهم خطوات االستعداد للعام الدراسي المقبل،
وفق القرار الــوزاري رقم  58الخاص بتشكيل
لجان االستعدادات.
ً
واس ـت ـع ــرض ال ـي ـع ـقــوب ت ـق ــري ــرا ع ــن أع ـمــال
اللجان والمتابعة اليومية لكل منطقة تعليمية،
وتـقــديــم الـتـقــاريــر عــن  10مـ ــدارس يــومـيــا في
ك ــل مـنـطـقــة تـعـلـيـمـيــة ،بـحـيــث ي ـكــون إجـمــالــي
المدارس يوميا في حدود  60مدرسة ،لسرعة
ـاف مــن بــدء
االنـتـهــاء مــن األع ـمــال قـبــل وق ــت ك ـ ٍ
العام الدراسي في  11سبتمبر المقبل ،حيث
ً
تم تشكيل اللجان سابقا وفق ما ورد في القرار
الـ ــوزاري  58/2022بــرئــاســة الــوكـيــل المساعد
المختص.
واستعرض كــل قطاع أهــم اإلن ـجــازات التي
أوك ـل ــت إل ـي ــه ،ح ـيــث قـ ـ َّـدم رئ ـيــس لـجـنــة قـطــاع
ال ـم ـن ـشــآت ،وال ـت ــي أس ـنــد ل ـهــا مـتــابـعــة أع ـمــال
الـصـيــانــة والـتـكـيـيــف ف ــي الـ ـم ــدارس ،الـتـقــريــر
األسـبــوعــي عــن نسب اإلن ـجــاز والمتابعة من
حصر المدارس الجديدة واألخــرى الخاضعة
للهدم وإعادة البناء ،مع التأكد من توفير كل
متطلبات المدارس من بــرادات مياه ووحدات
التكييف والصيانة الالزمة والبداالت وغيرها.
وأشـ ــارت رئـيــس لجنة الـقـطــاع اإلداري إلــى
متابعة الخدمات األساسية من نظافة ونقليات
ومــراسـلــة وتـغــذيــة وحــراســة ،ومتابعة توفير

الـكــوادر البشرية من هيئات تعليمية وإداريــة
كافية لضمان بدء العمل بالمدارس.
وت ـطــرق رئـيــس لجنة ال ـشــؤون الـمــالـيــة إلــى
تقديم تقرير وحـصــر أرص ــدة الكتب ،والتأكد
م ــن تــوزي ـع ـهــا ع ـلــى ال ـ ـمـ ــدارس ،واالن ـت ـه ــاء من
الـمـنــاقـصــات ،ثــم تـطــرق رئـيــس لجنة التعليم
العام إلى تحديد الميزانيات التقديرية لألعداد
المتوقعة لـلـطــاب وتـحــديــد أع ــداد المعلمين
واالنتهاء من المقابالت الشخصية للمتقدمين
واالنتهاء من قرارات تسمية المدارس ،ومعرفة
مراحل التنفيذ والمعوقات التي طرأت وطرق
حلها ،ومقترحات قرار التقويم الدراسي الخاص
بالعام الدراسي الجديد.
وق ــد أوض ــح رئـيــس لجنة التعليم الـخــاص
والـنــوعــي آلـيــة عمل اللجنة واإلج ـ ــراء ات التي
قــامــت بـهــا ،وحـيــث إن إدارة التعليم الـخــاص
تشرف على  188مدرسة ،وما يقارب  256ألف
طــالــب ،إضــافــة إلــى م ــدارس التربية الخاصة،
وجار
والتي لها احتياجات نوعية خاصة بها
ٍ
العمل على استكمالها.
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــف ،فـ ـ ــي خـ ـ ـت ـ ــام االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع،
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار وال ـم ـت ــاب ـع ــة ل ـج ـم ـيــع ال ـق ـط ــاع ــات
المعنية باالستعدادات ،وبحث إجراءات العمل
واالستمرارية بخطة االستعداد للعام الدراسي
الجديد.

 4طالب اجتازوا المعسكر الخليجي للذكاء االصطناعي بالتعليم

●

فهد الرمضان

أعلن رئيس جمعية المعلمين
ح ـم ــد الـ ـه ــول ــي م ــوافـ ـق ــة وزارة
الـتــربـيــة عـلــى مـقـتــرح الجمعية
بخصوص االستعانة بخبرات
الـمـتـقــاعــديــن م ــن أه ــل الـمـيــدان
الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي ،لـ ـس ــد اح ـت ـي ــاج ــات
ال ــوزارة المطلوبة ،واالستفادة
من الكفاءات الوطنية والخبرات
فــي الـجــوانــب اإلداريـ ــة والفنية
والمهنية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــول ـ ـ ــي ،ف ــي
تصريح صحافي ،أن االستعانة
ستتم مــع مــراعــاة عــدم اإلخــال
ب ـ ـضـ ــوابـ ــط وق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن ديـ ـ ــوان
ال ـخ ـب ــرة ال ـم ــدن ـي ــة ،مـضـيـفــا أن
موافقة «التربية» تأتي في إطار
التعاون المشترك بين الجمعية
والوزارة في حل جميع القضايا
التربوية التي تساهم في تهيئة
األجواء المناسبة قبل بدء العام
الدراسي الجديد .2023-2022

وع ـب ــر ع ــن ش ـك ــره وت ـق ــدي ــره
لــوكـيــل وزارة الـتــربـيــة د .علي
اليعقوب ،على تعاونه المستمر،
وتجاوبه السريع مع القضايا
ال ـت ــي ت ـهــم ال ـم ـي ــدان ال ـت ــرب ــوي،
وج ـ ـ ـهـ ـ ــوده ف ـ ــي ح ـ ــل ال ـق ـض ــاي ــا
العالقة قبل بدء العام الدراسي.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـل ـن ــت
وزارة التربية اجتياز  4طالب
ال ـم ـع ـس ـكــر ال ـخ ـل ـي ـجــي ل ـل ــذك ــاء
االصطناعي في التعليم ،والذي
نـظـمــه مـكـتــب ال ـتــرب ـيــة الـعــربــي
ل ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج م ــن  16يــولـيــو
الماضي وحتى  4الجاري.
وقالت «التربية» ،في موقعها
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،إن عـ ــدد الـطـلـبــة
الـمـشــاركـيــن فــي المعسكر بلغ
 33طالبا اجتاز منهم  4طالب
ال ـم ـع ـس ـكــر ،ه ــم ال ـط ــال ــب ط ــال
ال ـع ـت ـي ـبــي (مـ ــن ث ــان ــوي ــة صــاح
الدين) ،والطالبة عايشة العجمي
(م ــن ثــانــويــة الــرت ـقــة) ،والـطــالــب
ع ـل ــي ب ــوشـ ـه ــري (م ـ ــن ث ــان ــوي ــة

ّ
يوقع مذكرة تفاهم البلدية :إغالق سردابين مخالفين
«كيمز»
بعقارين استثماريين في األحمدي
مع «موناش» األسترالية

توقيع المذكرة

●

عادل سامي

كـشــف األم ـيــن ال ـعــام لمعهد الـكــويــت لــاخـتـصــاصــات الطبية
«كيمز» د .فواز الرفاعي عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة موناش
األسترالية ،بخصوص التخصص الدقيق في مجال طب الطوارئ
والصدمات وأمراض القلب ،إضافة إلى تخصص األشعة بفروعها،
إلــى جــانــب دراس ــة مــوضــوع بــرامــج اإلقــامــة والـبــرامــج التدريبية
لألطباء الكويتيين في جامعة موناش وجامعة غرب سيدني.
وقـ ـ ــال ال ــرف ــاع ــي ،ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،إن ال ـج ــام ـع ــات األس ـت ــرال ـي ــة
والنيوزيالندية تعد من ضمن أفضل  100جامعة عالميا في مجال
التعليم الطبي ،وهذه الزيارة تأتي ضمن الجهود لتنوع المدارس
الطبية ،واالطالع على كل جديد في مجال التعليم الطبي ،مضيفا
أن المعهد يرتبط حاليا باتفاقيات مع كندا والواليات المتحدة
وأيرلندا والمملكة المتحدة ،وغيرها من الدول ذات السمعة المميزة.
ولفت إلى أن  5جامعات من أستراليا ونيوزيلندا زارت المعهد
مؤخرا ،بهدف بحث آفاق التعاون المشترك في مجال تدريب األطباء
فــي عــدد مــن الـبــرامــج ،منها بــرامــج اإلقــامــة والتخصص الدقيق،
إضافة الى برامج الماجستير والدكتوراه في مجال الصحة العامة
والصحة الرقمية وصحة المجتمع.

تـحــريــر مـخــالـفــات ألح ــد الـســراديــب
المخالفة بالمهبولة
أعـلــن مــديــر ادارة الـتــدقـيــق ومـتــابـعــة خــدمــات
البلدية فــي فــرع بلدية األحـمــدي ،سعد الشيبه،
إغالق سردابين مخالفين يتم استغاللهما تجاريا
في العقارات االستثمارية بمحافظة األحمدي،
وذلك ضمن جولة تفتيش لفرق البلدية بمنطقة
المهبولة.
وأوضـ ــح الـشـيـبــه ،فــي تـصــريــح للصحافيين
أمــس ،أن الحملة التي بدأتها البلدية األسبوع
الـمــاضــي بــالـتـعــاون مــع اإلدارة الـعــامــة لإلطفاء
للكشف عـلــى الـمـخــازن الـمـخــالـفــة فــي الـعـقــارات
االس ـت ـث ـم ــاري ــة م ـس ـت ـمــرة ب ـش ـكــل ي ــوم ــي بجميع
المحافظات.
وشدد على أهمية إخالء السراديب المخالفة

طــواع ـيــة م ــن ق ـبــل مــالــك ال ـع ـق ــار ،مـبـيـنــا أن عــدم
االمتثال لقوانين البلدية و «اإلطفاء» سيتسبب في
إعطاء المالك عدة مخالفات منها الغلق اإلداري
وعمل «بلوك» لصاحب العقار.
ولفت إلى أن الفريق الرقابي في بلدية األحمدي
قام بإجراء اته القانونية بتحرير مخالفة وغلق
إداري فوري لسرداب في منطقة المهبولة مستغل
للنجارة ،مما يسبب خطورة عالية لسكان العقار.
وكانت بلدية الكويت بدأت الخميس الماضي
حملة بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلطفاء للكشف
على المخازن المخالفة في العقارات االستثمارية
بالمحافظات الست ،والتأكد من إلزام أصحابها
باشتراطات اإلدارة العامة لإلطفاء.

سليمان العدساني) والطالبة
فاطمة الزهراء جمال (من ثانوية
ماريا القبطية).
ويعد المعسكر حدثا تقنيا
يجمع نخبة من المتعلمين في
اسـتـخــدام مهاراتهم البرمجية
وقــدراتـهــم المعرفية فــي الذكاء
االصطناعي وتطبيقاته.
وه ـنــأ ق ـطــاع الـتـعـلـيــم ال ـعــام
الطلبة ا لـمـجـتــاز يــن للمعسكر،
مثمنا جهود الموجهة الفنية
ال ـع ــام ــة ل ـل ـح ــاس ــوب ب ــاإلن ــاب ــة،
مـنــى ســالــم ،والـمــوجـهــة الفنية
ل ـ ـل ـ ـح ـ ــاس ـ ــوب مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال ج ـ ـم ـ ــال،
والموجهة الفنية للعلوم نادية
الحبيب.

تراثنا البحري
من جانب آخــر ،أعلنت إدارة
االنـ ـشـ ـط ــة الـ ـم ــدرسـ ـي ــة ب ـ ـ ــوزارة
الـتــربـيــة عــن مـســابـقــة مفتوحة
لـلـطــاب مــن الـفـئــة الـعـمــريــة 12

حمد الهولي

حـ ـت ــى  18عـ ــامـ ــا تـ ـح ــت ش ـع ــار
«المحافظة على تراثنا البحري»،
وذل ـ ـ ــك ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع س ـف ــارة
ال ـكــويــت ف ــي مــال ـيــزيــا ،وتشمل
كـ ـت ــاب ــة م ـ ـقـ ــال ح ـ ــول م ــوض ــوع
المسابقة ،على أن يتم التسجيل
قبل  31الجاري.

ديوان «حقوق اإلنسان» :كوادر
متخصصة للتعامل مع المعنفات

سلة أخبار
«زكاة العثمان» لدعم
مشروع «الله يبرد عليك»

دعا مدير زكاة العثمان،
التابعة لقطاع البرامج
واملشاريع بجمعية النجاة
الخيرية ،أحمد الكندري،
املحسنني للمساهمة في
مشروع «الله يبرد عليك»،
للتخفيف من معاناة األسر
املتعففة داخل الكويت ،في ظل
ارتفاع درجات الحرارة خالل
فصل الصيف.
وأوضح الكندري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن هذا
املشروع تنفذه زكاة العثمان
سنويًا في فصل الصيف
لتوفير املستلزمات األساسية
لألسر من أجهزة تكييف
وثالجات وغيرها من األجهزة
األخرى ،الفتا إلى توزيع 131
جهازا كهربائيا من أجهزة
التكييف والثالجات وبرادات
املياه على  120أسرة متعففة
داخل الكويت.
وحول طريقة التبرعَّ ،
بي
أنه يمكن للمتبرع املساهمة
بثمن جهاز تكييف أو برادة،
كما يمكنه التبرع بأي مبلغ
تجود به نفسه ،مشيرا
إلى أن الشرائح املستفيدة
من املشروع ،تتمثل في:
الفقراء ،واملساكني ،واألرامل،
واملطلقات ،واملحتاجني،
والضعفاء.

«التراث» :اختتام دورة
علمية للنساء باليمن
اختتمت أعمال الدورة
التأهيلية العلمية للنساء في
مدينة املكال باليمن ،ضمن
البرنامج الصيفي الدعوي
لعام  ،2022بدعم من جمعية
إحياء التراث اإلسالمي
بالكويت ،وتنفيذ جمعية
الحكمة اليمانية الخيرية.
وقالت «إحياء التراث» ،في
بيان ،أمس ،إن برنامج الدورة
تضمن عددا من املحاضرات
الدعوية لعدد من املشايخ
والدكاترة في مختلف العلوم
الدينية ،مشيرة إلى استمرار
البرنامج أسبوعني بمعدل 3
ساعات في اليوم.
من جهتها ،أشادت املحاضرة
أحالم باسنبل بأهمية تأهيل
الداعيات ،عبر تنفيذ العديد
من املحاضرات والدورات،
والتي تحتاج إلى تعاون
الجميع يدا بيد ،للحد من
األفكار الجديدة التي تؤثر
على املجتمع وتغرس أفكارا
غربية خطيرة ودخيلة
كاإللحاد وغيره.
وشددت باسنبل على ضرورة
العمل مع الداعيات املتمكنات
في الكثير من هذه املجاالت
في إطار الدعوة لدين الله
وتدريبهن ليكون قدوة ويدا
واحدة.

 ...وتنظم محاضرة
«بركة القرآن» اليوم

لجنة الشكاوى زارت مركز «فنر» لالطالع على
المعايير الحقوقية
أكــد الــديــوان الوطني لحقوق
اإلن ـســان أهمية تعيين الـكــوادر
ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة فــي
ال ـم ـجــال االج ـت ـمــاعــي والـنـفـســي
والقانوني ،للتعامل مع الحاالت
والقضايا االجتماعية المرتبطة
بالنساء ،وتوفير سبل التأهيل
والمساندة والدعم النفسي الذي
قد تحتاجه النساء المعنفات.
ج ــاء ذل ــك ف ــي ب ـيــان صحافي
صـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــوان ،أمـ ـ ــس،
ع ـقــب زيـ ـ ــارة م ـيــدان ـيــة مـفــاجـئــة
ق ــام بـهــا رئ ـيــس وأع ـض ــاء لجنة
الـ ـشـ ـك ــاوى وال ـت ـظ ـل ـم ــات لـمــركــز
«ف ـنــر» ،الـتــابــع للمجلس األعـلــى
ل ـش ــؤون األس ـ ــرة ،ل ــاط ــاع على
م ـ ــدى ت ـط ـب ـيــق م ـع ــاي ـي ــر ح ـقــوق
اإلنسان ،والضمانات االجتماعية
ال ـم ـت ــوف ــرة ل ـل ـن ـســاء ال ـم ـع ـن ـفــات
ال ـ ــات ـ ــي يـ ـت ــم اس ـت ـق ـب ــال ـه ــن فــي
المركز.
وأضـ ـ ــاف ال ـب ـي ــان أن ال ــزي ــارة
ت ـ ــأت ـ ــي وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـقـ ــانـ ــون إن ـ ـشـ ــاء
«ال ــدي ــوان» رق ــم  67لـسـنــة 2015
المادة رقم  ،6بشأن متابعة مراكز
المؤسسات اإلصالحية ومراكز
التوقيف ودور الرعاية المختلفة،
عـبــر عـمــل ال ــزي ــارات ال ــدوري ــة أو

المفاجئة ،وإص ــدار تـقــاريــر عن
أوضاعها.

توفير الحماية
وذك ــر الـبـيــان أن اللجنة دعت
إلى ضرورة تدريب ودعم الكوادر
الوظيفية والعاملين في المركز،
وتوفير الحماية األمنية الالزمة
لكل من الكادر البشري والنساء
الـ ــاتـ ــي ي ـت ــم إيـ ـ ــواؤهـ ـ ــن ،م ــؤك ــدا
أهمية تعزيز التعاون مع الجهات
الحكومية ،مثل وزارات الداخلية
والصحة والعدل ،ومكاتب اإلنماء
االجـتـمــاعــي ،لتوفير الضمانات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وت ــأه ـي ــل ال ـن ـســاء
ال ـم ـع ـن ـف ــات ،ومـ ــراعـ ــاة ال ـظ ــروف
الخاصة لهن وألطفالهن.
وش ـ ــدد ع ـلــى ض ـ ــرورة تــوفـيــر
االحـتـيــاجــات والـمـعــدات الــازمــة
ل ـل ـم ــرك ــز ،ل ـض ـم ــان س ـي ــر ال ـع ـمــل
بــالـشـكــل ال ـم ـط ـلــوب ،مـشـيــرا إلــى
االطالع على آلية استقبال وإيواء
ال ـن ـس ــاء ال ـم ـع ـن ـفــات وأط ـفــال ـهــن،
وآلية تعامل الموظفات العامالت
م ــع ال ـ ـحـ ــاالت ،ومـ ــا ت ـق ــدم ــه لـهــن
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــود ل ـ ـمـ ــراعـ ــاة ال ـج ــان ــب
االجتماعي والنفسي.

تنظم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،سلسلة من
األنشطة العلمية والفعاليات
الثقافية ،من خالل اللجان
التابعة لها في عدة مناطق.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن من تلك األنشطة
محاضرة بعنوان «بركة
القرآن» يلقيها الشيخ جاسم
العيناتي ،اليوم بعد صالة
العشاء في ديوانية فرع
جنوب السرة بمنطقة حطني.
وأضافت أن الجمعية نظمت
محاضرة بعنوان «اليقني…
أهميته وآثاره» إلقاها
الشيخ سالم العجمي أمس
بعد صالة العشاء مباشرة
في ديوانية فرع الصباحية
التابع للجمعية.
جدير بالذكر ،أن «إحياء
التراث» تهتم بنشر الوعي
الديني في املجتمع ،وترسيخ
العقيدة اإلسالمية في قلوب
أبنائه ،وربط جيل الشباب
بالقرآن الكريم.

برلمانيات ٤
مجلس  2020نظر  105رسائل واردة ووافق على  83ورفض 3
ةديرجلا
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•  42قدمها رؤساء لجان و 46من نواب و 3من أمانة المجلس
•  46رسالة في دور االنعقاد األول و 59في «الثاني»
المجلس وافق على
رسالة بتكليف
«التعليمية» بحث
ودراسة المواضيع
المتعلقة ببعض
شؤون تطوير
التعليم العالي

تكليف لجنة المرأة
واألسرة والطفل
بحث حوادث
االعتداء األخيرة
على المرأة ومعرفة
أسبابها ودوافعها
وسبل عالجها

دراسة كل ما يتعلق
بسياسات التوظيف
واإلحالل واالعتماد
على الكوادر
الوطنية

إعداد تقرير مفصل
عن نتائج فحص
العقود المبرمة
لمشاريع الطاقة
المتجددة في
منطقة الشقايا

نظر مجلس األمة خالل الفصل
الـتـشــريـعــي ال ـس ــادس عـشــر 105
رسائل واردة ،منها  46رسالة في
دور االنعقاد األول ،و 59في دور
االنعقاد الثاني ،ووافق المجلس
على  83رسالة واردة ،ورفض ،3
ً
وأحيط علما بـ  ،18ولم يبت في
رسالة واحدة.
وت ـ ـنـ ــوعـ ــت الـ ـ ــرسـ ـ ــائـ ـ ــل ،وفـ ــق
م ـقــدم ـي ـهــا ،ب ـيــن  42م ــن رؤسـ ــاء
الـ ـلـ ـج ــان ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ،و 46مــن
ا ل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواب ،و 14مـ ـ ــن ا لـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة
السياسية ،و 3من األمانة العامة
للمجلس.
ونـ ـظ ــر ال ـم ـج ـل ــس خ ـ ــال دور
االنعقاد األول  46رسالة واردة،
واف ـ ـ ــق ع ـل ــى  33م ـن ـه ــا ،ورفـ ــض
ً
رسالتين ،وأحيط علما بـ  ،10ولم
يبت في رسالة واحدة ،وفي دور
االنعقاد الثاني نظر المجلس 59
رسالة واردة ،وافق على  50منها،
ورف ــض رس ــال ــة واح ـ ــدة ،وأحـيــط
علما بـ  ،8وفيما يلي أبرز األوراق
والــرســائــل ال ــواردة خــال الفصل
التشريعي السادس عشر وقرارات
المجلس بشأنها:
ف ــي جـلـســة  30مـ ــارس ،2021
واف ــق الـمـجـلــس عـلــى رســالــة من
مـجـمــوعــة م ــن الـ ـن ــواب ،يطلبون
ف ـي ـه ــا ت ـك ـل ـي ــف ل ـج ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون
الصحية واالجـتـمــاعـيــة والعمل
بـ ـح ــث عـ ـ ـ ــدم ت ـط ـب ـي ــق الـ ـق ــان ــون
النفطي رقم  28لسنة  1969على
الكويتيين العاملين في القطاع
النفطي الخاص.
كما وافق المجلس على رسالة
واردة مــن رئ ـيــس لـجـنــة الـبـيـئــة،
يطلب فيها تكليف اللجنة بحث
ودراس ـ ـ ــة وم ـنــاق ـشــة ال ـمــواض ـيــع
المتعلقة بــا لـشــؤون البيئية في
ال ـ ـبـ ــاد ،وواف ـ ـ ــق ال ـم ـج ـلــس عـلــى
رســالــة مــن رئ ـيــس لـجـنــة شــؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد ،يطلب
فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة
س ـب ــل ت ـط ــوي ــر الـ ـش ــأن اإلع ــام ــي
والثقافي ،وإزالة العراقيل العملية
والقانونية في هذا الشأن ،وأخرى
يطلب فيها تكليف اللجنة بحث
العوائق الموجودة أمام الجهات
المختصة فــي الـتـطــور والبحث
العلمي.
وواف ــق المجلس عـلــى رســالــة
من رئيس لجنة شــؤون التعليم
والثقافة واإلرش ــاد ،يطلب فيها
تـكـلـيــف ال ـل ـج ـنــة ب ـحــث ودراس ـ ــة
الـ ـم ــواضـ ـي ــع ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـبـعــض
شـ ـ ـ ـ ــؤون الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم فـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد،
ومـنـهــا أس ـبــاب تــدهــور التعليم
ال ـح ـكــومــي والـ ـخ ــاص ،وأس ـب ــاب
تأخر إصــدار الالئحة التنفيذية
ل ـقــانــون ال ـجــام ـعــات الـحـكــومـيــة،
كـمــا واف ــق عـلــى رســالــة بتكليف
اللجنة بحث ودراسة المواضيع
المتعلقة ببعض شــؤون تطوير
التعليم الـعــالــي ،ومـنـهــا تطوير
آلية البعثات الداخلية والخارجية
وسبل تطوير مؤسسات التعليم
العالي.
ووافــق على رسالة من رئيس
لـجـنــة ال ـم ــرأة واألس ـ ــرة والـطـفــل،
يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة
وبـ ـح ــث مـ ــوضـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــادة 153
مــن قــانــون ال ـج ــزاء ،ال ـتــي تخص
جــرائــم ال ـشــرف ،وم ــدى تالؤمها
مـ ــع واق ـ ـ ــع ال ـم ـج ـت ـمــع وال ـح ـل ــول
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ال ـم ــائ ـم ــة وإح ــال ــة
االقـ ـت ــراح ــات ب ـقــوان ـيــن الـمـقــدمــة
بشأنها إلى اللجنة ،ووافــق على
رسالة من النائبين د .بدر المال
ويوسف الفضالة ،يطلبان فيها
مــن المجلس اتـخــاذ ق ــرار بــإلــزام
الحكومة بعدم المضي قدما في
إجراء أي صفقات تسليح جديدة
دون إدراجها في الميزانية المقرة
من المجلس.
ورفـ ــض الـمـجـلــس رس ــال ــة من
النائب حسن جوهر ،يطلب فيها
ت ـك ـل ـيــف ل ـج ـنــة ح ـم ــاي ــة األمـ ـ ــوال
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــوضـ ــوعـ ــات
(صـ ـن ــدوق ال ـج ـيــش  -ال ـص ـنــدوق
الماليزي  -االيداعات  -التحويالت

جانب من جلسة سابقة
 التأمينات  -يوروفايتر  -الرفال ال ـن ـص ــب ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري) ،وإح ــال ــةال ـم ـس ـت ـنــدات الـمـتـعـلـقــة ب ـهــا في
فترات سابقة إلى اللجنة لتقديم
تقرير متكامل.
وافق المجلس على رسالة من
النائب حسن جوهر يطلب فيها
ع ــرض م ــوض ــوع تـمـكـيــن دي ــوان
المحاسبة من أداء مهامه الرقابية
ً
ً
وفقا للدور المرسوم له قانونا في
سائر الجهات الخاضعة لرقابته
دون تعطيل منها أو إرجاء على
المجلس.
وواف ــق المجلس عـلــى رســالــة
من النائب عبد العزيز الصقعبي
يطلب فيها تكليف لجنة المرأة
واألسـ ــرة والـطـفــل بـحــث ح ــوادث
االع ـ ـتـ ــداء األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ال ـم ــرأة
ومـ ـع ــرف ــة أس ـب ــاب ـه ــا ودوافـ ـعـ ـه ــا
وس ـب ــل ع ــاج ـه ــا ،ع ـلــى أن تـقــدم
اللجنة تقريرها بهذا الشأن خالل
شهرين.
ك ـ ـمـ ــا وافـ ـ ـ ـ ــق الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـلــى
رســالــة مــن النائب د .عبدالعزيز
ال ـ ـص ـ ـق ـ ـع ـ ـبـ ــي بـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف ل ـج ـن ــة
ال ـم ـي ــزان ـي ــات ب ـح ــث س ـب ــل إل ـغ ــاء
أو ت ـق ـل ـي ــص الـ ـفـ ـئ ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
ال ـم ـج ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ال ـب ــاب
الـســادس التوجيه الـثــانــي تحت
عنوان
«المنح للحكومات األجنبية»
اب ـت ــداء مــن مـيــزانـيــة ۲۰۲۲/۲۰۲۱
وترفع اللجنة تقريرها للمجلس
خ ـ ــال ش ـه ــر مـ ــن تـ ــاريـ ــخ إح ــال ــة
م ـي ــزان ـي ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات
الحكومية للجنة.
ووافق المجلس على رسالة من
رئيس لجنة الشؤون الخارجية
يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة
الـمــوضــوعـيــن الـمـحــدديــن بنص
الرسالة وتقديم تقرير بشأنهما
إلى المجلس.
واف ـ ــق ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى رســالــة

مــن رئـيــس لجنة تنمية الـمــوارد
ال ـب ـش ــري ــة ي ـط ـلــب ف ـي ـهــا تـكـلـيــف
اللجنة دراسة كل ما يتعلق بمدى
إمكانية ربط المشاريع التنموية
الكبرى بخطة سياسة التوظيف
وخ ـ ـ ـلـ ـ ــق فـ ـ ـ ـ ــرص عـ ـ ـم ـ ــل ج ـ ــدي ـ ــدة
للكويتيين فــي جـمـيــع ا لـجـهــات
الحكومية والقطاع الخاص.
ك ـ ـمـ ــا وافـ ـ ـ ـ ــق الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـلــى
رس ــال ــة م ــن رئ ـيــس لـجـنــة تنمية
ال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـشــريــة ي ـط ـلــب فيها
ت ـك ـل ـيــف ال ـل ـج ـنــة دراسـ ـ ــة ك ــل مــا
يتعلق بملفات التعيين واإلحالل
ومـعــالـجــة ال ـع ـقــود ال ـخــاصــة في
القطاع النفطي.
ووافق المجلس على رسالة
من رئيس لجنة تنمية الموارد
ال ـب ـشــريــة يـطـلــب فـيـهــا تكليف
الـلـجـنــة دراس ـ ــة ك ــل م ــا يتعلق
بسياسات التوظيف واإلحــال
واالعتماد على الكوادر الوطنية
وت ـم ـك ـيــن الـ ـكـ ـف ــاءات الـكــويـتـيــة
فــي جميع الـجـهــات الحكومية
والخاصة.
ووافق المجلس على رسالة
م ــن رئ ـي ــس لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات
ي ـط ـلــب ف ـي ـهــا إح ــال ــة م ــوض ــوع
تـ ـق ــاع ــس ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ــرق ــابـ ـي ــة
وال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
ش ـ ــر ك ـ ــات ( )KGLو ش ــر ك ــا تـ ـه ــا
ال ـت ــاب ـع ــة ال ـم ـس ـت ـغ ـلــة ألراض ـ ــي
تعود لمؤسسة الموانئ باتخاذ
االجـ ــراء ات القانونية تجاهها
إلى لجنة األموال العامة لبحثه
وترفع تقريرها خالل شهرين.
كـ ـم ــا وافـ ـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس عـلــى
رسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ل ـج ـن ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزانـ ـ ـي ـ ــات ي ـ ـط ـ ـلـ ــب ف ـي ـه ــا
ت ـك ـل ـي ــف الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع ت ـح ـم ـي ــل
الميزانية العامة للدولة أعباء
مــا لـيــة نتيجة كـثــرة المشاريع
التطويرية والعقود االستشارية

دراسة الرسوم التي
تفرضها الجهات
الحكومية المختلفة
على االنتفاع
بأراضي الدولة
ً
خصوصا األراضي
المؤجرة للغير

البديل االستراتيجي
فـ ــي ج ـل ـس ــة  18ي ـن ــا ي ــر  ،2022وا فـ ــق
الـمـجـلــس عـلــى رس ــال ــة م ــن رئ ـيــس لجنة
الشؤون المالية واالقتصادية يطلب فيها
إحالة اقتراحين بقانونين بشأن مشروع
قــانــون بـتـعــديــل بـعــض أح ـكــام الـمــرســوم
ب ــال ـق ــان ــون رق ـ ــم  15ل ـس ـنــة  1979ب ـشــأن
الخدمة المدنية (البديل االستراتيجي)،
وم ـش ــروع قــانــون بـتـعــديــل بـعــض أحـكــام
الـمــرســوم بالقانون رقــم  15لسنة 1979
بشأن الخدمة المدنية (الوظائف القيادية)
واق ـت ــراح بــرغـبــة بـشــأن الـقــانــون الـخــاص
بــالــوظــائــف ال ـق ـيــاديــة إل ــى لـجـنــة تنمية
الموارد البشرية لالختصاص وفقا للمادة
( )58من الالئحة الداخلية.
ووافـ ـ ـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس عـ ـل ــى رس ـ ــال ـ ــة مــن
مجموعة أ عـضــاء يطلبون فيها تكليف

لجنة المرافق العامة بالتحقيق فيما حدث
نتيجة األمطار الغزيرة التي هطلت على
البالد في عطلة رأس السنة الميالدية.
واطـ ـ ـل ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـل ــس عـ ـل ــى رس ـ ــال ـ ــة مــن
مجموعة أعضاء يطلبون فيها تخصيص
غ ــرف ــة خ ــاص ــة لـتـمـكـيــن أعـ ـض ــاء مجلس
األمة ممن تنطبق عليهم إجراءات الحجر
ال ـص ـحــي م ــن ال ـت ـصــويــت ع ـلــى الـقــوانـيــن
وال ـقــرارات فــي جميع جلسات المجلس،
وأعلن رئيس مجلس األمــة توجيه طلب
ً
إلى الحكومة بهذا الشأن ،وتلقى وعدا من
الحكومة بالرد خالل يومين.
ووافق المجلس على رسالة من النائب
محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة
ش ــؤون اإلس ـكــان والـعـقــار دراس ــة وبحث
إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني

المشروعات الصغيرة
فـ ــي ج ـل ـس ــة  1فـ ـب ــراي ــر  ،2022وافـ ــق
المجلس عـلــى رســالــة مــن رئـيــس لجنة
الشؤون المالية واالقتصادية يطلب فيها
إحــالــة االق ـتــراحــات بـقــانــون مــن اللجنة
التشريعية إلى اللجنة المالية لالرتباط،
مـ ـش ــروع ق ــان ــون ال ـص ـك ــوك ال ـح ـكــوم ـيــة،
اقتراحات بقانون بشأن منح تعويضات
خــاصــة لـلـمـشــروعــات متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة المتضررة من
تداعيات أزمــة فـيــروس كــورونــا :اقتراح
بقانون بتعمير واستثمار جزيرة فيلكا،
م ـش ــروع ق ــان ــون ب ـشــأن إن ـش ــاء المنطقة
االقـتـصــاديــة الشمالية ،اق ـتــراح بقانون
بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
وواف ـ ـ ـ ـ ــق ع ـ ـلـ ــى رسـ ـ ــالـ ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـن ــائ ــب
م ـه ـل ـهــل ال ـم ـض ــف ي ـط ـلــب ف ـي ـهــا تـكـلـيــف
ال ـل ـج ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـبـ ـح ــث وال ـت ـق ـص ــي
حــول الـسـحــوبــات وع ــدم ال ـتــزام الــوحــدة
التنظيمية المختصة في وزارة التجارة

إحكام الضبط
والسيطرة على
القسائم الصناعية
والحرفية والزراعية
والسكنية
والتجارية
واالستثمارية

ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـع ـم ـل ـيــة
التربوية دون تحقيق أهدافها.
وواف ــق المجلس عـلــى رســالــة
رئيس (الميزانيات) بإحالة مدى
قانونية إقــرار مشاريع بقوانين
ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد ح ـ ـسـ ــابـ ــات خ ـت ــام ـي ــة
أع ــادت الـحـكــومــة إحــالـتـهــا لعدم
موافقة المجلس عليها في فصول
سابقة إلى (التشريعية) وإحالة
مالحظات ديوان المحاسبة عيها
إلى لجنة المال العام إلبداء رأيها
وتقديم تقريرها خالل شهر.
ك ــذل ــك واف ـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس عـلــى
رســالــة مــن رئيس لجنة المرافق
العامة يطلب فيها إحالة تقرير
دي ــوان المحاسبة بـشــأن تكليف
مجلس األمة إعداد تقرير مفصل
عن نتائج فحص العقود المبرمة
لمشاريع الـطــاقــة الـمـتـجــددة في
منطقة الشقايا إلى لجنة شؤون
ال ـب ـي ـئــة ط ـب ـقــا ل ـل ـم ــادة ( )58مــن
الالئحة الداخلية.
ورفـ ــض الـمـجـلــس رس ــال ــة من
مجموعة من أعضاء مجلس األمة
يـطـلـبــون فـيـهــا اسـتـعـجــال لجنة
الـشــؤون التشريعية والقانونية
ن ـظــر االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون بتعديل
بـعــض أح ـكــام الـقــانــون رق ــم ()14
ل ـس ـنــة  ۱۹۷۳ب ــإن ـش ــاء الـمـحـكـمــة
ال ــدس ـت ــوري ــة وت ـق ــدي ــم ت ـقــريــرهــا
بشأنه إلى المجلس.
ف ـي ـمــا وافـ ـ ــق ال ـم ـج ـلــس عـلــى
رسالة من رئيس لجنة الشؤون
الـخــارجـيــة يـطـلــب فـيـهــا إحــالــة
االقتراح برغبة بشأن االستفادة
من خبرات المتقاعدين بمراحل
تـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف
ف ــي ال ـق ـن ـص ـل ـيــات والـ ـسـ ـف ــارات
والمكاتب الصحية والثقافية
ف ــي الـ ـخ ــارج إل ــى لـجـنــة تنمية
الموارد البشرية لالختصاص
ع ـم ــا ب ـن ــص ال ـ ـمـ ــادة ( )58مــن
الالئحة الداخلية.

بتطبيق أحـكــام الـقــانــون رقــم ( )2لسنة
 1995بشأن الرقابة على عمليات السحب.
كـمــا واف ــق الـمـجـلــس عـلــى رســالــة من
رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـم ـي ــزان ـي ــات وال ـح ـس ــاب
ال ـخ ـتــامــي ي ـط ـلــب ف ـي ـهــا تـكـلـيــف ديـ ــوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة دراس ـ ـ ـ ــة الـ ـح ــال ــة ال ـم ــال ـي ــة
لمؤسسة البترول الكويتية والشركات
التابعة لها.
وواف ــق على رســالــة مــن رئـيــس لجنة
الميزانيات والحساب الختامي يطلب
فـيـهــا تـكـلـيــف ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة إع ــداد
تـقــريــر يبين فـيــه اإلج ـ ــراء ات الحكومية
ب ـشــأن األم ــن الـسـيـبــرانــي وتكنولوجيا
المعلومات.
كذلك وافــق المجلس على رسالة من
رئيس لجنة الميزانيات بتكليف وزارة
ال ــدف ــاع الـتـنـسـيــق م ــع م ــن ي ـل ــزم إلع ــداد
مشروع قانون حساب ختامي للميزانية
االستثنائية للتسلح الصادرة بالقانون

والتنازل عن أرض منتزه أبوحليفة إلى
الرعاية السكنية منع الجهات المختصة
وت ـقــديــم تـقــريــر مـتـكــامــل ف ــي ه ــذا الـشــأن
بصفة عاجلة.
كما وافــق المجلس على رسالة واردة
مـ ــن رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـب ـي ـئ ــة ي ـط ـلــب فـيـهــا
تكليف اللجنة ببحث ودراســة ومناقشة
الـمــواضـيــع المتعلقة بــالـشــؤون البيئية
في البالد.
ووافق المجلس على رسالة واردة من
الـنــائــب د .عـبــدالـعــزيــز الصقعبي يطلب
فيها إحالة االقتراحات بقوانين المدرجة
بــال ـجــدول ال ـمــرفــق بــالــرســالــة إل ــى لجنة
ً
شؤون اإلسكان والعقار عمال بنص المادة
( )55من الالئحة الداخلية لمجلس األمة.

ووافق على رسالة من النائب
د .عبد الله الطريجي يطلب فيها
ع ــرض م ــوض ــوع مـخــالـفــة لجنة
حماية األمــوال العامة للمادتين
( 50و )114من الدستور والمواد
(  147و 148و )150مــن الالئحة
الــداخـلـيــة وأهـمـيــة معالجة هــذه
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات وم ـ ـنـ ــع تـ ـك ــراره ــا
م ـس ـت ـق ـب ــا مـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـلــى
الطلبات.
ك ـ ـمـ ــا وافـ ـ ـ ـ ــق الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـلــى
رسالة من النائب د .صالح ذياب
ال ـم ـط ـيــري ي ـط ـلــب ف ـي ـهــا تـكـلـيــف
لـجـنــة ش ــؤون التعليم والـثـقــافــة
واإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـبـ ـح ــث وم ـن ــاق ـش ــة
االختبارات الورقية لطلبة الصف
الـ ـث ــان ــي ع ـش ــر فـ ــي ظـ ــل جــائ ـحــة
( ،)19-Covidعلى أن تقدم تقريرها
في هذا الشأن خالل أسبوعين من
تاريخ الموافقة على الطلب.
وواف ــق المجلس عـلــى رســالــة
مـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب د .ع ـ ـبـ ــد الـ ـع ــزي ــز
الـصـقـعـبــي يـطـلــب فـيـهــا تكليف
ديوان المحاسبة ببحث ودراسة
أسباب تأخر الجهات الحكومية
في التحول الرقمي والتقني ،على
أن تكون نتائج بحث ودراسة كل
جهة على حدة.
واف ــق على رســالــة مــن النائب
الـصـقـعـبــي ،يـطـلــب فـيـهــا تكليف
ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة الـتــدقـيــق في
كـفــاء ة وفعالية اإلجـ ــراء ات التي
تـ ـق ــوم ب ـه ــا ب ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت فــي
إح ـكــام الـضـبــط والـسـيـطــرة على
ال ـق ـســائــم الـصـنــاعـيــة والـحــرفـيــة
والزراعية والسكنية والتجارية
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ،وال ـ ـتـ ــأكـ ــد مــن
استغاللها لألغراض المخصصة
ل ـه ــا وخ ـل ــوه ــا م ــن ال ـم ـخــال ـفــات،
وم ـ ــدى ت ـنــاســب ل ــوائ ــح الـبـلــديــة
وم ــراسـ ـي ــم ال ـم ـخ ـط ــط الـه ـيـك ـلــي
ل ـل ــدول ــة م ــع ال ـت ـط ــور ال ـع ـمــرانــي
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــم ،ومـ ـصـ ـل ـ ـحـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة
االقتصادية.
ّ
وأجل المجلس البت في رسالة
مجموعة مــن األع ـضــاء يطلبون
فيها تشكيل لجنة مؤقتة تكون
نظيرة للجنة الــوزاريــة لـطــوارئ
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،ل ـت ـق ـي ـي ــم اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الحكومية بشكل دوري ،وتقديم
ال ـت ـقــاريــر الـعـلـمـيــة بــاالسـتـعــانــة
بالمتخصصين وذوي الخبرة
م ــدة أسـبــوعـيــن ،بـنــاء عـلــى طلب
الحكومة.
وواف ــق المجلس عـلــى رســالــة
من النائب الصقعبي يطلب فيها
تكليف د ي ــوان المحاسبة بحث
ودراس ــة الــرســوم الـتــي تفرضها
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة الـمـخـتـلـفــة
عـلــى االن ـت ـفــاع ب ــأراض ــي الــدولــة،
خ ـص ــوص ــا األراضـ ـ ـ ــي ال ـم ــؤج ــرة
للغير ،ومدى عدالة وتناسب هذه
ال ــرس ــوم م ــع ق ـيــم ه ــذه األراضـ ــي
واإليرادات المتحققة من االنتفاع
منها.

ك ـم ــا واف ـ ـ ــق ع ـل ــى رسـ ــالـ ــة مــن
مجموعة من النواب يطلبون فيها
تكليف لجنة ا ل ـشــؤون الصحية
واالجتماعية والعمل ،بحث عدم
ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون ال ـن ـف ـطــي رق ــم
 28لسنة  1969على الكويتيين
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـق ـط ــاع الـنـفـطــي
الخاص ،فضال عن موافقته على
رس ــال ــة م ــن ال ـن ــائ ــب الـصـقـعـبــي
بتكليف لجنة الميزانيات بحث
أس ـب ــاب ام ـت ـن ــاع ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
ل ـلــريــاضــة ع ــن ص ــرف الـمـكــافــآت
الـ ـ ــواردة ف ــي ال ـق ــرار ال ــرق ــم ()714
ل ـس ـنــة  ،2014م ــع ال ـتــأك ـيــد على
وج ـ ــوب إدراج ه ـ ــذه ال ـم ـك ــاف ــآت
المالية الخاصة بميزانية الهيئة.

سحب الدوائر االنتخابية
كما وافق المجلس في الجلسة
ذاتها على رسالة من رئيس لجنة
الشؤون الداخلية والدفاع ،يطلب
ف ـي ـهــا س ـحــب ال ـت ـقــريــريــن رقـمــي
 23و 24المتعلقين بــا لـمـشــروع
بـقــانــون ،واالق ـتــراحــات بقوانين
ب ـش ــأن ت ـعــديــل الـ ـج ــدول الـمــرفــق
وبـعــض أح ـكــام ال ـقــانــون رق ــم 42
لسنة  2006بإعادة تحديد الدوائر
االنتخابية لعضوية مجلس األمة
وذلك لمزيد من الدراسة.
وواف ــق المجلس عـلــى رســالــة
من رئيس لجنة الشؤون الصحية
واالجتماعية والعمل ،يطلب فيها
تكليف اللجنة متابعة مدى قيام
الحكومة بتنفيذ أحكام القانون
رقم  70لسنة  2020بشأن مزاولة
مـهـنــة ال ـطــب والـمـهــن الـمـســاعــدة
لها وحقوق المرضى والمنشآت
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة وإصـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
المنفذة له ،على أن تقدم اللجنة
تقريرها بهذا الشأن قبل انتهاء
دور االنعقاد الحالي.
ووافق المجلس على رسالة من
العضو د .محمد الحويلة ،يطلب
فيها تكليف لجنة تنمية الموارد
الـبـشــريــة بـحــث تعطيل الالئحة
المالية واإلداري ــة لجهاز حماية
المنافسة ،على أن تـقــدم اللجنة
ت ـقــريــرهــا ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن خــال
دور االنعقاد الحالي ،ووافق على
رسالة من رئيس لجنة الشؤون
الصحية واالجتماعية والعمل،
ي ـط ـل ــب ف ـي ـه ــا إحـ ــالـ ــة م ـج ـمــوعــة
مــن االق ـتــراحــات بـقــوانـيــن بشأن
ق ــان ــون ال ــري ــاض ــة واالقـ ـت ــراح ــات
بــرغـبــة المتعلقة بــإنـشــاء مــراكــز
شباب وتطوير الرياضة والطب
الـ ــريـ ــاضـ ــي وال ـ ـسـ ـمـ ــاح ل ــأن ــدي ــة
بـفـتــح أف ــرع تــابـعــة ل ـهــا ،و‘ن ـشــاء
مدينة رياضية إلى لجنة الشباب
وال ــري ــاض ــة لــاخ ـت ـصــاص وفـقــا
للمادة  58من الالئحة الداخلية.

المتقاعدون
رقم ( )3لسنة  2016عن السنوات المالية
منذ إقــرار القانون وإحالته إلى مجلس
األمة.
ووافـ ـ ـ ــق ال ـم ـج ـل ــس ع ـل ــى رسـ ــالـ ــة مــن
النائب د .عبد العزيز الصقعبي يطلب
ف ـي ـهــا إح ــال ــة االقـ ـ ـت ـ ــراح ب ـق ــان ــون ب ـشــأن
تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات
إلى لجنة شؤون االسكان والعقار عمال
بنص المادة ( )55من الالئحة الداخلية
لمجلس األمة.
كذلك وافــق المجلس على رسالة من
النائب د .عبدالعزيز الصقعبي يطلب
فيها إحالة االقـتــراحــات بقوانين بشأن
ميزانيات بعض الجهات المستقلة بشأن
معهد الكويت لألبحاث العلمية ،إنشاء
وكالة األنباء الكويتية ،إنشاء بيت الزكاة
إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي
ع ـمــا ب ـنــص الـ ـم ــادة ( )55م ــن الــائ ـحــة
الداخلية لمجلس األمة.

في جلسة  8فبراير  ،2022وافق المجلس
على رسالة واردة من مجموعة من األعضاء
يطلبون فيها تكليف لجنة حماية األمــوال
العامة النظر في المخالفات المالية واإلدارية
المقرونة بقرارات بنك االئتمان وفقا لتقارير
ديوان المحاسبة للسنة المالية ،2021/2022
على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن
خــال ثالثة أشهر مــن تــاريــخ الموافقة على
هذا الطلب.
وواف ــق المجلس على رســالــة مــن النائب
أسامة الشاهين يطلب فيها إحالة االقتراحات
بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين وهــي (رفع
الحد األدنى للمعاشات التقاعدية – مشاركة
ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن بـ ــأربـ ــاح ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة
للتأمينات االجتماعية – تعديل زيادة الـ 30
ً
دينارا المقررة حاليا كل  3سنوات) والمدرجة
عـلــى ج ــدول أع ـمــال اللجنة التشريعية إلــى
اللجنة المالية خــال أسبوعين مــن تاريخ
الموافقة على هذا الطلب.

في جلسة  15مارس  ،2022وافق المجلس
على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية يطلب فيها إحالة نسخة من
تقارير دي ــوان المحاسبة الــدوريــة السابقة
والالحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى
اللجنة المالية باإلضافة إلى لجنة الميزانيات،
وذلك الرتباط هذه التقارير بمشروع قانون
باإلذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات
تمويل من األسواق المحلية والعالمية المدرج
على جدول أعمال اللجنة.
وواف ــق المجلس عـلــى رســالــة مــن رئيس
لجنة الشؤون التشريعية بشأن آلية وضوابط
عمل اللجنة خالل دور االنعقاد الحالي ،منها
دعوة مقدمي االقتراحات المستعجلة وعدم
ات ـخــاذ ق ــرار بــرفــع الـحـصــانــة مــا لــم يحضر
النائب أمام اللجنة والتصويت على طلب رفع
الحصانة بشكل منفرد في كل قضية.
كما وافق المجلس على رسالة من النائبين
مهلهل المضف وأســامــة الشاهين بتكليف

لجنة حماية األموال العامة بحث ما ورد من
معلومات حــول حسابات فهد الرجعان في
الـبـنــوك السويسرية على أن يشمل البحث
أسباب تأخر تنفيذ إجراءات استرجاع حقوق
مؤسسة التأمينات وترفع اللجنة تقريرها
خالل  3أشهر.
وواف ــق المجلس عـلــى رســالــة مــن رئيس
لجنة الـشــؤون التشريعية والقانونية التي
يحيط فيها المجلس علما بأن قراره المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ  19يناير 2022
بــإحــالــة مجموعة مــن االق ـتــراحــات بقوانين
إلــى لجنة ش ــؤون اإلس ـكــان والـعـقــار ،يتعذر
تحويلها إلى اللجنة المذكورة كونها تدخل
في االختصاصات األصيلة للجنة التشريعية،
فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة
م ــن ل ـج ـن ـتــي اإلس ـ ـكـ ــان والـ ـعـ ـق ــار والـ ـش ــؤون
التشريعية لدراسة تلك االقتراحات.

ةديرجلا
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إصابة  5وإنقاذ ّ 19شخصا في  3حرائق

٥

محليات

 7جرحى بحادث في كبد

النيران التهمت منزلين عربيين ومحلين في الجهراء والجليب
محمد الشرهان

أخمد عناصر «اإلطفاء» 3
حرائق أمس في عدد من
المناطق ،نجم عنها إصابة
 5أشخاص بحاالت اختناق
وإجهاد حراري.

فـ ــي وق ـ ــت أصـ ـي ــب  5واف ــدي ــن
بحاالت اختناق وإجهاد حراري،
جراء حريق اندلع في بيت عربي
يستخدم سكنا للعمال في منطقة
ّ
الجهراء ،تمكن رجال اإلطفاء من
إنقاذ  15وافدا حاصرتهم النيران
وأعمدة الدخان جراء الحريق.
كـ ـم ــا أن ـ ـقـ ــذ رج ـ ـ ـ ــال اإلط ـ ـف ـ ــاء،
ف ـ ــي ح ـ ـ ـ ــادث آخ ـ ـ ـ ــر 4 ،أشـ ـخ ــاص
حــاصــرت ـهــم ال ـن ـي ــران ف ــي حــريــق
م ـ ـنـ ــزل عـ ــربـ ــي ب ـم ـن ـط ـق ــة ج ـل ـيــب
الشيوخ يستخدم سكنا للعزاب،
ك ـمــا تـمـكـنــوا م ــن إخ ـم ــاد حــريــق
اندلع في محلين بمنطقة الجهراء
الصناعية.
وفــي تفاصيل الـحــادث األول،
ق ــال ــت إدارة الـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
واإلع ــام بـقــوة اإلط ـفــاء الـعــام إن
إدارة ا ل ـع ـم ـل ـيــات ب ــا ل ـق ــوة تلقت
بالغا صباح أمس باندالع حريق
فــي منزل عربي يستخدم سكنا
للعزاب في منطقة الجهراء ،فتم
َ
تـحــريــك م ــرك ــزي إط ـفــاء الـجـهــراء
والجهراء الحرفي الى الموقع.
وأضــافــت اإلدارة أنــه تبين أن

ه ـنــاك ع ــددا مــن ال ـع ــزاب ساكني
ال ـ ـم ـ ـن ـ ــزل م ـ ـح ـ ـشـ ــوريـ ــن داخ ـ ـلـ ــه
وت ـح ــاص ــره ــم الـ ـنـ ـي ــران ،وتـمـكــن
رجـ ـ ـ ــال اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء م ـ ــن إنـ ـ ـق ـ ــاذ 15
شخصا كانوا محتجزين داخل
المنزل.
وذك ــرت أن ال ـحــادث أسـفــر عن
إصابة  5وافدين بحاالت اختناق
وإج ـه ــاد ح ـ ــراري ،وق ــد عالجهم
فـنـيــو الـ ـط ــوارئ الـطـبـيــة بـمــوقــع
الـ ـح ــادث ،وان ـت ـقــل ض ـبــاط إدارة
التحقيق ب ـحــوادث الـحــريــق الــى
الموقع للمعاينة والتحقيق في
أسباب الحريق.

حريق جليب الشيوخ
وف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث
الـثــانــي ،قــالــت اإلدارة إن غرفة
ع ـم ـل ـيــات اإلدارة ت ـل ـقــت بــاغــا
مساء أمس األول يفيد باندالع
حريق في منزل عربي بمنطقة
جـلـيــب ال ـش ـي ــوخ ،ف ـت ـ ّـم تـحــريــك
َ
مــركــزي إط ـفــاء جليب الشيوخ
والعارضية الصناعي للتعامل
مع الحادث.

المركبة بعد الحادث

جانب من إخماد حريق «صناعية» الجهراء
وأض ــاف ــت أن ــه تـبـيــن لــرجــال
اإلطـ ـف ــاء أن ه ـنــاك  4أش ـخــاص
محشورين جراء الحادث ،حيث
ت ــم إن ـق ــاذه ــم وإخـ ـم ــاد ال ـن ـيــران
وم ـنــع انـتـشــارهــا ال ــى الـمـنــازل
الـمـجــاورة ،ولــم يسفر الـحــادث
عن إصابات تذكر.

خسائر مادية
وفي تفاصيل الحادث الثالث،

أوضحت اإلدارة أن فرق اإلطفاء
تمكنت مساء أمس من السيطرة
عـلــى حــريــق انــدلــع فــي محلين
بـمـنـطـقــة ال ـج ـهــراء الـصـنــاعـيــة،
ول ــم يـسـفــر ال ـح ــادث ع ــن وق ــوع
إصابات ،واقتصر على الخسائر
المادية.
وذ كـ ـ ـ ـ ــرت اإلدارة أن إدارة
العمليات المركزية تلقت بالغا
َ
بـ ــال ـ ـحـ ــادث ،ووج ـ ـهـ ــت م ــرك ــزي

«الجمارك» تحبط تهريب الريكا وماريغوانا
من خالل  3ضبطيات متنوعة في إدارة الشحن الجوي
•

محمد الشرهان

ّ
تـمــكــن مفتشو االدارة الـعــامــة لـلـجـمــارك قسم
الجمرك الجوي في إدارة الشحن الجوي ،خالل
 3ضبطيات مختلفة ،من احباط محاولة تهريب
 3.5كـيـلــوغــرامــات مــن ب ــودرة الــاريـكــا الـمـخــدرة
مخبأة داخل مكمالت غذائية ،وضبط  280غراما
من مخدر الماريغوانا ،إضافة إلى  200غرام من
مادة شمع الماريغوانا المخدرة.
وقال مدير إدارة الجمرك الجوي مطلق العنزي،
إن االدارة العامة للجمارك متمثلة في «الجمرك
ال ـج ــوي» شـكـلــت ،خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،فريق
االسـتـهــداف فــي اإلدارة ،وال ــذي يعمل على مــدار
الساعة ،وحقق إنجازات رائعة خالل فتره قصيرة
فــي عـمـلـيــات مـكــافـحــة تـهــريــب ال ـم ــواد الـمـخــدرة
والممنوعات.
وأضــاف العنزي أن هذا المجهود يأتي بدعم

تشميع الماريغوانا المضبوطة

«العلوم والتكنولوجيا» تختتم دورة األمن
السيبراني بالشراكة مع «التقدم العلمي»
العثمان :تسعدنا قيادة حملة توعية سيبرانية لطلبة الثانوية

صورة جماعية بعد اختتام الدورة
اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــت كـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ل ـ ـل ـ ـع ـ ـلـ ــوم
وا ل ـت ـك ـن ــو ل ــو ج ـي ــا دورة األ مـ ـ ــن ا ل ـس ـي ـبــرا نــي
ال ـث ــان ـي ــة ب ــالـ ـش ــراك ــة م ــع م ــؤس ـس ــة ال ـكــويــت
للتقدم العلمي ،والتي كانت موجهة لطلبة
الثانوية العامة.
وأ ق ـي ــم ا ل ـح ـفــل ا ل ـخ ـتــا مــي ب ـح ـضــور ممثل
الـكـلـيــة مــديــر ال ـعــاقــات ال ـعــامــة والـتـســويــق
إبراهيم المطوع ،ومستشارة برنامج دعم
ت ـع ـل ـيــم ال ـع ـل ــوم وال ــري ــاض ـي ــات ف ــي «ال ـت ـقــدم
ا لـ ـعـ ـلـ ـم ــي» د .أ ب ـ ـ ـ ــرار ا ل ـ ـمـ ــو سـ ــى ،واأل سـ ـ ـت ـ ــاذ
المساعد في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر
ف ــي ال ـجــام ـعــة وال ـق ــائ ــم ع ـلــى ف ـك ــرة وتـنـفـيــذ
دورات األ م ــن ا لـسـيـبــرا نــي ا لـمــو جـهــة لطلبة
الثانوية العامة د .باسل العثمان.
وافـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــوع ال ـ ـح ـ ـفـ ــل الـ ـخـ ـت ــام ــي
بالترحيب بممثلة «التقدم العلمي» والطلبة
المشاركين وذويهم الذين جاؤوا لالحتفاء
بأبنائهم الذين اجتازوا  40ساعة تعليمية
من ورش عملية ،ومحاضرات وتطبيقات في
األ مــن السيبراني خالل ا لــدورة التي امتدت
خمسة أيام ،مؤكدا أن الجامعة منذ نشأتها
أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير التعليم
دا خــل الكويت ،وهو ما جعلها تقدم برامج
استثنائية تواكب التكنولوجيا الحديثة.
وأ ضــاف المطوع« :يسعدنا في الكلية أن
نخرج كوكبة متميزة من الطالب يحملون
معهم مهارات إدار يــة وحرفية تجعل منهم
قيمة مضافة كبيرة ألي قطاع سيعملون فيه
سواء الحكومي أو الخاص».

تحفيز العطاء العلمي
بــدور هــا ،أ كــدت د .أ ب ــرار الموسى أن هذه
الـ ـ ـ ــدورة ت ـح ـق ــق أه ـ ـ ــداف م ــؤس ـس ــة ال ـك ــوي ــت
للتقدم العلمي في أن تكون ركيزة لتحفيز
ود ع ــم ا لـعـطــاء ا لـعـلـمــي وا لـمـعــر فــي ،مضيفة
«إنـ ـن ــا ع ـلــى ث ـقــة ت ــام ــة بـ ــأن إق ــام ــة وتـنـظـيــم

مثل تلك ا ل ــدورات العلمية سيمنح الطلبة
ال ـم ـعــرفــة ال ــازم ــة لـلـتـغـلــب ع ـلــى الـتـحــديــات
الحالية والمستقبلية ،وتشجعهم لالنخراط
بـمـجــاالت الـتـكـنــولــوجـيــا واالب ـت ـكــار ،وتـعــزز
المهارات التي تتطلبها ا لـثــورة الصناعية
الرابعة».
واختتمت الموسى كلمتها بتوجيه الشكر
للكلية على تنظيم تلك ا لــدورات التدريبية
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة ،وإل ـ ـ ـ ــى جـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـح ــاض ــري ــن
والـمـنـظـمـيــن وجـمـيــع الـمـشــاركـيــن وأول ـي ــاء
امورهم.

قيادة التوعية السيبرانية
وم ــن ج ــان ـب ــه ،أعـ ــرب ب ــاس ــل ال ـع ـث ـمــان عــن
شكره لـ «التقدم العلمي» التي دعمت الدورات
التدريبية فكرة وتنفيذا ،وأخرجتها للنور
إلي ـم ــان ـه ــم بـ ــأهـ ــداف الـ ـب ــرن ــام ــج ،م ــؤك ــدا أن
الجامعة يسعدها أن تـقــود حملة التوعية
ال ـس ـي ـبــران ـيــة ف ــي ال ـكــويــت لـطـلـبــة ال ـثــانــويــة
العامة.
و ق ــال ا لـعـثـمــان إن الطلبة ا لــذ يــن شــار كــوا
في ا لــدورة أصبحوا متمكنين في التعامل
مع المخترقين وحماية األنظمة واألجهزة،
مشيرا ا لــى ا نــه منذ ا لـيــوم األول تــم ايضاح
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـتـ ــرق ـ ـيـ ــن األخـ ــاق ـ ـي ـ ـيـ ــن
وال ـعــدوان ـي ـيــن ،وكـيـفـيــة الـتـعــامــل مــع الـنــوع
األخير من جمع بيانات ومعلومات شخصية
إلى جانب التعامل مع الفيروسات.
يذكر أن الكلية و«التقدم العلمي» بصدد
إقامة دورة األمن السيبراني الثالثة لطلبة
ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة خ ــال أغـسـطــس ال ـجــاري،
والـ ـت ــي س ـي ـتــم اإلعـ ـ ــان ع ـن ـهــا ع ـب ــر وس ــائ ــل
التواصل االجتماعي الخاصة بالجامعة.

ضبط إيراني ّ
حرض على القتل والفتنة الطائفية

ً
ً
ّ
بث مقطعا مصورا على حسابه بأحد مواقع التواصل
•

مباشر وتعليمات من المدير العام لإلدارة العامة
للجمارك باإلنابة سليمان الفهد ،والداعية الى
تشديد الرقابة على الشحنات ال ــواردة وتذليل
كــل الصعوبات التي تــواجــه رجــال الجمارك في
عـمـلـيــات الـتـفـتـيــش ،لــدعــم وت ـطــويــر الـمـنـظــومــة
الجمركية.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن رجـ ـ ـ ــال ال ـ ـج ـ ـمـ ــارك ات ـ ـخ ـ ــذوا كــل
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة وال ـم ـت ـب ـعــة م ــع الـمـهــربـيــن
الثالثة وتم تحويلهم والمضبوطات إلى جهات
االخ ـت ـصــاص ب ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة ،مـشـيــرا ال ــى ان
إدارة ال ـج ـم ــارك ت ـحــذر ك ــل م ــن ت ـس ـ ّـول ل ــه نفسه
تهريب الـمــواد الـمـخــدرة والبضائع المحظورة
بكل أشكالها وأنواعها إلى البالد ،ألنه ُ
سي ّ
عرض
نفسه للمساء لة الـقــانــونـيــة وات ـخــاذ اإلجـ ــراء ات
الجمركية بحقه.

«التطبيقي» :تمديد
التقديم لـ «البعثات»
حتى  24سبتمبر
أعـ ـل ــن م ــدي ــر إدارة ال ـب ـع ـثــات
وال ـع ــاق ــات الـثـقــافـيــة ف ــي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
جاسم القعود ،تمديد فترة التقديم
في خطة البعثات الدراسية للعام
الدراسي  2022 /2021لشغل وظيفة
«معيد بعثة» ،لإليفاد ببعثة دراسية
للحصول على درجــة الماجستير
والــدكـتــوراه ،حتى يــوم السبت 24
سبتمبر المقبل ،لتمكين المتقدمين
من استيفاء المستندات المطلوبة
للتقديم.
وأوض ــح الـقـعــود ،فــي تصريح
صحافي ،أن «إعالن البعثات تضمن
نوعين من المستندات المطلوبة،
منها اإللزامية التي لن يتم استكمال
الطلب إال باستيفائها بشكل كامل،
واالختيارية ،وهي المستندات التي
تــرتـبــط بمعايير الـمـفــاضـلــة بين
المتقدمين».
وط ـ ــال ـ ــب ج ـم ـي ــع ال ـم ـت ـقــدم ـيــن
بـ ـض ــرورة االط ـ ــاع ع ـلــى اإلعـ ــان
والشروط والضوابط الــواردة فيه
واستمارة تقييم المتقدم التي من
خاللها ستتم المفاضلة.
وأضاف أن اإلدارة على استعداد
للرد على استفسارات المتقدمين،
م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـظ ـ ــام االسـ ـتـ ـفـ ـس ــار
اإللكتروني الـمــوجــود عبر موقع
الهيئة (.)www.paaet.edu.kw

«التطبيقي» :التسجيل
بـ «خدمة المجتمع»
ينطلق األحد
أع ـل ــن عـمـيــد خ ــدم ــة المجتمع
والتعليم المستمر في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والـتــدريــب ،د.
تركي المطيري ،بدء التسجيل في
دورات العمادة للفصل الخريفي
 ،2023 /2022اع ـت ـبــارا مــن األحــد
المقبل ،عبر الـمــوقــع اإللكتروني
للعمادة.
وقـ ــال ال ـم ـط ـيــري ،ف ــي تصريح
أم ـ ــس« ،إن ال ـ ـ ـ ــدورات ال ـم ـطــروحــة
تتضمن اللغات التركية واإلنكليزية
واألل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة وال ـ ـفـ ــارس ـ ـيـ ــة ول ـغــة
اإلشارة ،والتصوير عبر الموبايل
وبـ ــرم ـ ـجـ ــة ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات ال ــذك ـي ــة
بالفالتر واألتوكاد ،ودورة التعامل
م ــع اض ـط ــراب ــات س ـلــوك األط ـف ــال،
واإلس ـعــافــات األول ـي ــة ،والسباحة
للبنات ،وصيانة األجهزة المنزلية،
والـ ـنـ ـج ــارة ال ـم ـنــزل ـيــة ،والـ ـح ــدادة
واللحام ،والتمديدات الكهربائية،
ومـيـكــانـيـكــا وك ـه ــرب ــاء ال ـس ـيــارات
والدوائر اإللكترونية وغيرها».

إطـ ـ ـف ـ ــاء الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء والـ ـجـ ـه ــراء
ال ـح ــرف ــي الـ ــى ال ـم ــوق ــع ،وتـبـيــن
أن ال ـحــريــق ن ـشــب ف ــي محلين
ت ـجــاري ـيــن ،وأن رجـ ــال اإلط ـفــاء
ب ــاش ــروا ف ــي مـكــافـحــة الـحــريــق
وإخ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاده ،وم ـ ـ ــن ث ـ ــم ف ـت ـح ــوا
تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث،
وت ـ ــم اسـ ـت ــدع ــاء ض ــاب ــط ق ـطــاع
الوقاية للتحقق من االشتراطات
الوقائية.

أصيب  7أشخاص بجروح خطيرة جراء حادث مرور مروع
على طريق كبد مساء أمس األول ،وقد أسفرت شدة الحادث عن
ّ
تعطل حركة السير لفترة.
وفي التفاصيل ،قالت إدارة العالقات العامة واإلعــام بقوة
اإلط ـفــاء الـعــام إن إدارة العمليات بــالـقــوة تلقت بــاغــا ،مساء
أمس األول ،بوقوع حادث تصادم بين مركبتين؛ األولى رباعية
الدفع بقيادة مواطن ،واألخــرى رباعية الدفع أيضا يستقلها
 6آسيويين ،وفور تلقي البالغ تم تحريك مركز إطفاء كبد الى
الموقع.
وأضافت اإلدارة أن رجال اإلطفاء عملوا على إنقاذ  7أشخاص
كانوا محشورين داخل المركبتين ،وهم مواطن و 6وافدين ،وقد
وصفت إصاباتهم بين الحرجة والمستقرة.
وذك ــرت أنـهــم عـمـلــوا عـلــى إخ ــراج األش ـخــاص المحشورين
وتسليم المصابين لإلسعاف الجوي وسيارات اإلسعاف التابعة
إلدارة الطوارئ الطبية ،وتم نقلهم إلى المستشفى.

محمد الشرهان

ت ـم ـك ــن رج ـ ـ ــال م ـب ــاح ــث قـ ـط ــاع األمـ ــن
ال ـج ـن ــائ ــي ب ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـع ــام ــة لـلـمـبــاحــث
الجنائية ،إدارة ا لـجــرا ئــم اإللكترونية،
مـ ــن ض ـب ــط واف ـ ـ ــد إي ـ ــران ـ ــي ن ـش ــر مـقـطــع
فيديو على حسابه الخاص بأحد مواقع
التواصلّ ،
حرض من خالله على القتل.
وفي التفاصيل ،التي روا هــا مصدر
أ م ـنــي لـ ـ «ا ل ـج ــر ي ــدة» أن إدارة ا لـجــرا ئــم
اإللكترونية باإلدارة العامة للمباحث
الجنائية رصدت مقطع فيديو انتشر
عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي
ّ
يحر ض على
لشخص مجهول الهوية
ً
ً
ال ـق ـتــل ،وف ـقــا لـلـمـنـهــج الـطــائـفــي ،الفـتــا
إلى أن رجال المباحث تتبعوا المقطع
و تـمـكـنــوا مــن تـحــد يــد هــو يــة الشخص
الذي ظهر به ،وتبين أنه مقيم إيراني،

وكان يشارك في موقع للبث المباشر.
وأضـ ــاف ال ـم ـصــدر أن رج ــال الـمـبــاحــث
تـمـكـنــوا م ــن ض ـبــط اإلي ــران ــي ومــواجـهـتــه
بالتصوير الـمـتــداول ،واعـتــرف بما نسب
إليه ،وأكد أنه كان يمزح مع أصدقائه عبر
أحــد برامج البث المباشر ،ولــم يعتقد أن
المقطع سينتشر.
وأشــار المصدر إلى أن رجال المباحث
اتخذوا اإلجراءات القانونية الالزمة بحق
الوافد المذكور.
بدورها ،أكدت اإلدارة العامة للعالقات
العامة واإلع ــام األمـنــي ب ــوزارة الداخلية
أن رجــال األمــن يقفون بالمرصاد لكل من
ت ـس ـ ّـول ل ــه نـفـســه الـعـبــث بــأمــن واس ـت ـقــرار
البالد وزرع الفتن ،مشددة على أنه سيتم
ات ـخــاذ كــل اإلج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة لـكــل من
يخالف قوانين وأنظمة البالد.

المتهم أثناء بثه المقطع

٦
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العمل واألخالق
من غير التحليق في فضاءات المثالية البد من استرجاع القناعة ،وتثبيت القاعدة بأن األخالق ال
تنفصل عن ممارسة أي عمل أو وظيفة ،وإال فرغت كل المهن من مضمونها ،وانحرفت برسالتها
ّ
اإلنسانية نحو الوحشية ،وتحكمت فينا شريعة الغاب.

ضروري
اإلقرار بوجود
مسيئين
لشرف أي
مهنة دون أن
يستدرجنا
االستثناء إلى
التنكر للقاعدة
والوقوع
بفخ التعميم
أو التنميط
السلبيين

قوانين
تنظيم المهن
ومدونات
السلوك
وقواعد
الحوكمة
وإجراءات
تعزيز النزاهة
والشفافية
نبذة من جهود
ومحاوالت
تحصين
العمل بأسوار
أخالقية
ومبادئ قيمية

أث ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــامـ ـ ــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة م ـ ــع طـ ـبـ ـي ــب ال ـت ـق ـي ـتــه
ألول م ــرة ،و ب ـم ـجــرد عـلـمــه بمهنتي
ً
القانونية وعدني مازحا أنه «سيأخذ
ك ــل الـ ـح ــذر أثـ ـن ــاء الـ ـك ــام وال ـت ـعــامــل
مـ ـ ـع ـ ــي!» ،و قـ ـ ــد رددت عـ ـل ــى م ــز ح ـت ــه
الثقيلة باستفهام استنكاري سألته
فيه إذا كنت سأفهم من خالل منطقه
أ نــه كطبيب يتمنى ا لـمــرض لكل من
يلتقيه ليكسبه «كزبون»؟!
وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ال ـم ــوق ــف مــن
بـعــض ال ـمــزاح وبـعــض الـمـمــازحـيــن،
ومــع حـكـمــة الـتـعــالــي عـلــى مـثــل هــذه
ال ـ ـس ـ ـق ـ ـطـ ــات ،فـ ــإنـ ــه ي ـن ـب ـغ ــي اإلقـ ـ ـ ــرار
بوجود بعض المسيئين لشرف أي
مهنة ،دون أن يستدرجنا االستثناء
إل ــى الـتـنـكــر لـلـقــاعــدة وال ــوق ــوع بفخ
التعميم أو التنميط السلبيين.
على العكس من ذلك ،فإن الصورة
ا لـ ـنـ ـمـ ـطـ ـي ــة ا لـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـجـ ــب أن ت ـب ـق ــى
ً
ب ــأذه ــانـ ـن ــا ل ـل ـط ـب ـي ــب مـ ـث ــا ي ـن ـب ـغــي
رب ـط ـه ــا ب ـس ـمــو رس ــال ـت ــه اإلن ـســان ـيــة
ال ـت ــي ي ـع ـك ـس ـهــا الـ ـل ــون األبـ ـي ــض فــي
روبه .أما الصورة النمطية للمحامي
والقاضي ورجل القانون بشكل عام
فهي مرتبطة بسعيه الدائم لتحقيق
العدالة وإحقاق الحق .وكل ما يقال
عن خــاف ذ لــك فهو ال يليق إال بمن
ّ
يدعون االنتساب لهذه المهنة أو تلك
ً
يعتنقوها شرفا أو يؤمنوا
دون أن ً
بـهــا ر س ــا ل ــة أو ي ـمــار ســو هــا بضمير
وعلم.
م ــن غ ـي ــر ال ـت ـح ـل ـيــق ف ــي ف ـض ــاء ات
المثالية ،ال بد من استرجاع القناعة
وت ـث ـب ـي ــت الـ ـق ــاع ــدة ب ـ ــأن األخ ـ ـ ــاق ال
ت ـن ـف ـصــل ع ــن مـ ـم ــار س ــة أي ع ـم ــل أو
و ظ ـي ـف ــة ،وإال ّ ف ــر غ ــت ك ــل ا ل ـم ـهــن مــن
م ـض ـمــون ـهــا ،وانـ ـح ــرف ــت بــرســال ـت ـهــا
ّ
اإلنسانية نحو الوحشية ،وتحكمت
ف ـي ـنــا شــري ـعــة الـ ـغ ــاب ال ـت ــي يـسـيـطــر
فيها القوي على الضعيف ويتحكم
ب ـ ــواسـ ـ ـطـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــدر ب ـم ـص ـي ــر
المضطر.
وألن نزعة الشر مالزمة لإلنسان
مـنــذ بــدء الخليقة ،لــم تغفل األد ي ــان
ال ـس ـمــاويــة وال ال ـقــوان ـيــن الــوضـعـيــة
عــن ه ــذا ال ــواق ــع ال ــذي مــن ّتــداعـيــاتــه
ال ـت ــأث ـي ــر فـ ــي ِحـ ـ َـرفـ ـ ّـيـ ــة وعـ ــفـ ــة بـعــض
الموظفين والعاملين في القطاعين
العام والخاص .وما قوانين تنظيم
الـمـهــن ،ومــدونــات الـسـلــوك ،وقــواعــد
الحوكمة ،وإ جــراء ات تعزيز النزاهة
وا لـ ـشـ ـف ــا فـ ـي ــة إال ن ـ ـبـ ــذة م ـ ــن ج ـه ــود
و مـحــاوالت تحصين العمل بأسوار
ّ
قيمية.
أخالقية ومبادئ
ُي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ َّـرف م ـ ـع ـ ـجـ ــم ّ«أوكـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورد»
اإلنكليزي الفساد بأنه انحراف في
أداء ا ل ــو ظ ــا ئ ــف مـ ــن خ ـ ــال ا ل ــر ش ــوة

ُ
ُ
وت ِّ
عرفه منظمة الشفافية
والمحاباة.
ّ
الدولية بأنه كل عمل يتضمن سوء
استخدام المنصب لتحقيق مصلحة
ذاتية لنفسه أو جماعته .أما ّ القرآن
فقد ذ كــر الفساد و حــذ ر منه
الكريمّ ،
ومن مشتقاته عشرات المرات تحت
المذكور في َسورة
العنوان العريض
َ َْ ْ َ َ َ
ْ
ض
القصص ُ«وال ُّتب ْ ِغ ُ ْالفسادَ ِفي األر ِ
َّ َّ
ِإ ن الل َه ال ي ِحب المف ِس ِد ين ».
ً
فما أحوجنا أن نستذكر دائما في
ّ
ّ
أعمالنا توجيه ُالله عز وجل َ لعباده
ُ
«وقـ ــل ْ
الـمـخـلـصـيــنَ :
اعـ َـمــلــوا فـْ َـسـ َ ُـيـ َـرى
َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ِ ُ ُ َ ْ
َ
ُ
ال ــل ــه عــمــلــكــم ورس ــول ـ َـه وال ــم ــؤ َّ ِم ــن ــون
َ َ ُ َ ُّ َ
ون إ َلى َعالم ْالغ ْيب َوالش َه َ
اد ِة
وسترد
َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ ِ َ ُ ْ ِ ُ ِ ْ َ ْ َ ِ ُ َ
فــيــنــبــئــكــم ِبــمــا كــنــتــم تــعــمــلــون» ،ومــا
أر ب ـ ـ ــح م ـك ـس ـب ـن ــا إذا ا م ـت ـث ـل ـن ــا ق ــول
َّ
الــرســول األك ــرم والـنـبــي األع ـظــم «إن
ً
َ
الله تعالى ُيح ُّب إذا عم َل ُ
أحد ْ
كم عمل
ِ
ِ
ْ ُ َ
ُ
تقنه ».
أن ي ِ
م ـ ــن أول وأ ه ـ ـ ــم أدوات م ـكــا ف ـحــة
الفساد ،تعزيز األخالقيات المهنية،
فال يقتصر االتجاه اإلصالحي على
م ـجــرد االه ـت ـمــام بــإت ـقــان ال ـع ـمــل ،بل
يـسـبـقــه ال ـن ــأي بــال ـع ـمــل ع ــن مـفــاســد
األخالق وشهوة المال ونزعة التنفع
بـغـيــر وج ــه ح ــق ،فــال ـف ـســاد ال يـنـفــي

أن ي ـق ــوم ا ل ـف ــا س ــد ب ـت ـقــد يــم ا ل ـخــد مــة
الـمـطـلــوبــة مـنــه لـلـمـفـ ِـســد عـلــى أكـمــل
وج ــه ،ولـكــن الــرشــوة أو الـتـكـ ّـســب أو
حـتــى مـجــا مـلــة شـخــص عـلــى حساب
المستحقين ،كلها مساوئ أخالقية
ً
ً
ً
مــدا نــة دينيا واجتماعيا وإنسانيا
ق ـبــل أن ت ـك ــون آفـ ــات عـمـلـيــة يـعــاقــب
عليها القانون.
وعليه ،تقترن الجهود التشريعية
والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـي ــة لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد
وتعزيز ا لـنــزا هــة فــي العمل ،بواجب
تــوطـيــد االل ـتــزام الـ ّـديـنــي واألخــاقــي
وال ــوطـ ـن ــي واإلنـ ـس ــان ــي ،ب ـم ــا ي ــؤدي
الى تحصين الذمم المالية وتطهير
ب ـي ـئــة ال ـع ـم ــل م ــن م ــوب ـق ــات ال ــرش ــوة
والتنفع واإلهمال والمحاباة ،األمر
ال ــذي ي ـبــرز أهـمـيــة ح ـمــات الـتــوعـيــة
الواسعة والمدروسة لتعزيز األخالق
الـمـهـنـيــة ف ــي ال ـم ـســاجــد والـ ـم ــدارس
وال ـج ــام ـع ــات ،وف ــي وس ــائ ــل اإلع ــام
ّ
المرئية والمسموعة والمكتوبة.
وفي اإلطار تبرز أهمية «مدونات
ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك الـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــي» ال ـم ـت ـض ـم ـن ــة
ل ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـقـ ـي ــم وال ـم ـع ــاي ـي ــر
والمبادئ األخالقية التي من شأنها
إرش ـ ـ ـ ــاد الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي م ــؤس ـس ــات
الـ ـقـ ـط ــاعـ ـي ــن الـ ـ ـع ـ ــام وال ـ ـ ـخـ ـ ــاص إل ــى
ال ـ ـضـ ــوابـ ــط ال ـس ـل ــوك ـي ــة الـ ـت ــي ي ـجــب
اال ل ـتــزام بـهــا بـمــا يشمل عـلــى سبيل
ال ـم ـثــال ال ال ـح ـصــر :م ــراع ــاة األمــانــة،
واالنـ ـضـ ـب ــاط ،وح ـس ــن ال ـت ـع ــام ــل مــع
ال ـم ــراج ـع ـي ــن ،وع ـ ــدم قـ ـب ــول ال ـه ــداي ــا
و«العزومات» والمبالغ المالية.

ا لــوا قــع أ ن ــه مـهـمــا سـمــت التعاليم
الــدي ـن ـيــة ،وم ـه ــا ت ـع ــددت ال ـم ــدون ــات
واختلفت التشريعات في حجمها أو
شكلها أو محتواها ،تبقى المعادلة
األهـ ــم وم ـف ــاده ــا االلـ ـت ــزام األخ ــاق ــي
لـلـقـيــادات والموظفين والمواطنين
وال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن ب ـم ــا م ـ ـ ــؤداه حـســن
العمل وانضباطية ّ
مؤد يه.
***
رح ـ ــم الـ ـل ــه أمـ ـي ــر الـ ـشـ ـع ــراء أح ـمــد
شوقي الذي أنشدنا:
والـ ـص ــدق أرفـ ــع م ــا اه ـت ــز ال ــرج ــال له
وخ ـيــر م ــا عـ ـ ّـود اب ـن ـ ًـا ف ــي ال ـح ـيــاة ُ
أب
وإنـ ـم ــا األمـ ـ ــم األخ ـ ـ ــاق م ــا بـقـيــت
ف ــإن ه ـ ُـم ذه ـبــت أخــاق ـ ـ ُـهــم ذهـبــوا
* كاتب ومستشار قانوني

ماثيو بيسيرا *

تنظيم «الدولة اإلسالمية»
يستعد للعودة إلى سورية
كان تفكيك الدولة البدائية التي أنشأها تنظيم دا ًعــش ًفي عام
 2019على ًيد تحالف بقيادة الواليات المتحدة ،انتصارا مهما ،لكنه
لم يكن كافيا لهزم هذه الجماعة المتطرفة بالكامل أو إلغاء الظروف
ُّ
بتوسع التنظيم منذ البداية.
االجتماعية واالقتصادية التي سمحت
فــي آخــر ثــاث سـنــوات ،أثـبــت «داع ــش» قــوة ُّ
جهود
ـد
ـ
ض
له
تحم
ً
التحالف الرامية إلى استئصاله ،وبدأ يتكيف مع الظروف تدريجيا،
وينشئ بيئة تناسب عــودتــه المحتملة إلــى شمال شــرق سورية
ووسطها.
ً
ال يزال التنظيم يملك أعــدادا كبيرة من المقاتلين ،رغم هزيمته
العسكرية ،ويمكنه أن يستدعيهم إلى الجمهورية العربية السورية
في أي لحظة ،وهو يطلق حركة تمرد منخفضة المستوى ضد عدد
من األطــراف إلثبات قدراته ،وإضعاف ثقة الــرأي العام ُّ
بالسلطات
المحلية ،وإعــاقــة جـهــود المصالحة ،ومـنــع إرس ــاء االسـتـقــرار في
للطوائف.
المناطق العابرة ً
يطمح «داعش» إذا إلى استرجاع تأثيره واألراضي التي خسرها
بعد انهيار دولة الخالفة عبر استغالل هشاشة الدولة السورية.
َّ
تمكن «داعــش» من إطــاق حركة تمرد في شمال شــرق سورية،
بسبب قلة كفاءة «قوات سورية الديموقراطية» التي يقودها األكراد،
ألنها فشلت في ضم عــرب محليين إلــى عملية ُصنع الـقــرار ،لهذا
السبب عجزت هــذه الجماعة عــن فــرض األمــن بالشكل المناسب،
فتضرر السكان المحليون عن غير قصد خــال عمليات مكافحة
اإلرهاب ،نتيجة االعتقاالت الجائرة والفشل في معالجة المشاكل
االقتصادية.
ً
أنتجت هذه العوامل ُمجتمعة فسحة يستطيع «داعش» استغاللها
إلضعاف ثقة المدنيين بالقيادة الكردية وزيادة جاذبية التنظيم
المتطرف.
يصعب على قوات األمن إضعاف حركة التمرد في شمال شرقي
ال ـبــاد ،بسبب خـطــوط السيطرة القابلة لــاخـتــراق بين مختلف
مناطق سورية ،وتــزداد هــذه المهمة صعوبة ،ألن القادة يقيمون
في أماكن أخرى.
ً
تستطيع وح ــدات «داع ــش» إذا أن تتجنب الضغوط فــي إحــدى
المناطق عبر االنتقال إلى منطقة أخرى .كذلك ،تشمل معظم عمليات
التمرد التي يقودها التنظيم متمردين ذوي مستوى منخفض ،ما
يعني إمكانية استبدالهم بمقاتلين جدد يتم تجنيدهم في الشمال
الشرقي وتدريبهم في وسط سورية .في الوقت نفسه ،تجد قوات
األمــن صعوبة في تحديد هوية قــادة «داعــش» واعتقالهم ،بسبب
المصاعب التي تواجهها «قوات سورية الديموقراطية» والتحالف
األميركي لبناء شبكات استخبارية فاعلة.
خسارة دولة الخالفةُ ،س ِّجل تراجع الفت في نفقات «داعش»،
منذ ً
لكن غالبا ما تغفل األطراف المنشغلة بمعرفة األرباحّ التي يجنيها
التنظيم عــن هــذا الــواقــع .بعد ًخـســارة األراضـ ــي ،خــفــض «داع ــش»
الحكم ،وتراجعت أيضا نفقاته العسكرية ،بعد ّ
تكاليف ُ
تحوله إلى
حركة ّ
تمرد سرية .تسمح خسارة المقاتلين واألعضاء خالل القتال
بزيادة مرونة التنظيم في إدارة الرواتب ،وقد حرص «داعــش» في
الوقت نفسه على تقليص التكاليف الشخصية .من خالل تخفيض
َّ
النفقات والممارسات االقتصادية الراهنة ،تمكن التنظيم من إعالة
نفسه ،وإع ــادة بناء أسسه ،وتحقيق أهــدافــه بطرق خبيثة .يثبت
«داعش» طوال الوقت مرونته التنظيمية عبر حماية هياكله المالية
واالحتفاظ بالقدرة على جمع األموال ونقلها.
من الواضح أن «داعش» استفاد من الصراعات والفوضى وضعف
المؤسسات داخــل ســوريــة لتوسيع عملياته ،ومــن ًالمستبعد أن
يفرض التنظيم نظام الخالفة على مناطق واسعة مجددا أو يسترجع
االمتيازات التي حصدها في عام  ،2015لكن ال مفر من أن ُيزعزع
االستقرار في الشرق األوسط.
توسعه المتجدد
ً
ً
لهزم «داعش»ً تدريجياً ،يجب أن ً يضع الخصوم خالفاتهم جانبا،
ُ
ويطلقوا تعاونا استخباريا مكثفا لمنع المقاتلين في التنظيم من
تجاوز خطوط السيطرة بسهولة .لقد أثبتت الحرب األميركية على
اإلرهاب أن التحركات العسكرية المتواصلة ال تكفي لمجابهة حركات
التمرد ،ولمنع عودة «داعــش» المحتملة وإخماد جاذبية التنظيم
بنظر الكثيرين ،يجب أن يتحسن الوضع االقتصادي في سورية،
وتحصل مصالحة سياسية بين األطــراف المتناحرة والجماعات
الطائفية ،وتبقى نوعية الخدمات العامة ثابتة وكافية .لكن يصعب
تحقيق هــذه األهــداف على أرض الــواقــع ،فهي ًتتطلب سنوات من
االستثمار واإلصالح واالستقرار النسبي ،ونظرا للوضع الراهن في
سورية ،من المستبعد أن يتحقق أي ُّ
تقدم بارز في المستقبل القريب.
* (جيوبوليتكال)

نيويورك  -ريتشارد هاس*

َ
بينما يحترق العالم
منذ كارثة فوكوشيما في اليابان عام  2011أصبحت
محاوالت تشغيل المفاعالت النووية القائمة أو بناء محطات
جديدة معركة سياسية شاقة.
ً
كـثـيــرا مــا ُيـقــال إنــه ال أحد
ً
ي ـخ ــرج ف ــائ ــزا م ــن أي ح ــرب،
إنـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـك ـ ــون خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة أحـ ــد
األط ـ ـ ـ ـ ــراف أق ـ ـ ــل م ـ ــن خـ ـس ــارة
اآلخر ،ولن تكون الحرب التي
تشنها روسيا ضد أوكرانيا
اسـتـثـنـ ً
ـاء ،الـخــاســر الــواضــح
حتى اآلن هو كوكب األرض.
أصبحت الـحــرب األولـ ّـويــة
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـص ــن ــاع

ال ـس ـيــاســات وع ــام ــة ال ـن ــاس،
وه ــو اهـتـمــام مـسـتـحــق :ذلــك
أن ع ــدوان الــرئـيــس الــروســي
فـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــر بـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــن عـ ـل ــى
أوكرانيا يهدد إ حــدى ركائز
النظام ا لــدو لــي ،التي تتمثل
على وجه التحديد في حظر
تغيير ا لـحــدود بــا لـقــوة ،لكن
ً
ه ــذه ال ـح ــرب أش ـع ـلــت أي ـضــا
شرارة اندفاع عالمي لتأمين

اإلمدادات الكافية من الطاقة
ف ــي االس ـت ـج ــاب ــة ل ـل ـع ـقــوبــات
الـ ـمـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى صـ ـ ــادرات
ال ـطــاقــة ال ــروس ـي ــة واح ـت ـمــال
إق ـ ـ ـ ـ ــدام روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ق ـطــع
اإلمدادات.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــد مـ ــن
الـ ـبـ ـل ــدان أن أسـ ـه ــل وأس ـ ــرع
طـ ــريـ ــق ي ـت ـم ـث ــل ف ـ ــي ت ــأم ـي ــن
ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــود األحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوري الـ ـ ــذي
ُي ـن ـ ِـت ــج االن ـب ـع ــاث ــات ال ـغــازيــة
المسببة لالحتباس الحراري
الـكــوكـبــي ،لـكــن حـتــى قـبــل أن
ي ـش ــن ب ــوت ـي ــن حـ ــربـ ــه ،كــانــت
الـمـعــركــة ض ــد تـغـيــر الـمـنــاخ
خاسرة.
كان من الصعب توليد أي
حــس بــاإل ل ـحــاح إزاء مشكلة
َ
ُينظر إليها على نطاق واسع
على أنها حقيقية (بدأ إنكار
ِعلم المناخ يتالشى) لكنها
ُ
ت َعد في األغلب مشكلة يمكن
التعامل معها في المستقبل،
ال ــواق ــع أن درج ـ ــات ال ـح ــرارة
ال ـم ــرت ـف ـع ــة إلـ ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات
غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة فـ ــي أوروب ـ ـ ــا
َ
وأمـ ــاكـ ــن أخ ـ ــرى م ــن ال ـع ــال ــم،
والجفاف ،وحرائق الغابات،
والعواصف المتزايدة الشدة،
وتــزايــد الـهـجــرة ،ربـمــا تكون
جميعها عوامل مساعدة في
تغيير هذا التصور ،لكن ذلك
لم يحدث حتى اآلن.
عالوة على ذلك ،لن تتمكن
أي حـكــومــة تـعـمــل بـمـفــردهــا
مـ ــن حـ ــل ال ـم ـش ـك ـل ــة ،ولـ ـه ــذا،
ينتشر في العديد من البلدان
شعور بــأن القيام بما يجب
ً
لــن ي ـكــون م ـه ـمــا ،ألن آخــريــن
سـيــواصـلــون الـتـصــرف على
النحو الخطأ ،وسوف يعاني
الجميع.
ثـ ـ ــم هـ ـ ـن ـ ــاك س ـ ـ ـ ــؤال وثـ ـي ــق
الـ ـصـ ـل ــة ب ـق ـض ـي ـت ـن ــا ،والـ ـ ــذي
ُي ـ ـسـ ـ َـمـ ــع غ ــالـ ـب ــا ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم
ال ـن ــام ــي« :لـ ـم ــاذا يـنـبـغــي لنا
أن نـفـعــل ا ل ـص ــواب ف ــي حين
أن ـنــا ل ــم نـتـسـبــب ف ــي أح ــداث
ال ـم ـش ـك ـلــة؟» ت ــرف ــض ال ـب ـلــدان

ال ـف ـق ـيــرة ال ـم ـع ـيــار الـ ـم ــزدوج
الـمـتـمـثــل ف ــي مـطــالـبـتـهــا من
ِق َبل الدول الغنية التي بدأت
الـتـصـنـيــع ف ــي وق ــت ل ــم تـكــن
لالعتبارات المناخية أهمية
ُ
كـبـيــرة وال ـتــي تـ َـعــد مـســؤولــة
عن انبعاثات كربونية أعلى
ً
كـثـيــرا بــالـمـعـيــار الـتــاريـخــي،
تــر فــض تلك ا لـبـلــدان الفقيرة
إدارة ج ـه ــود ا ل ـت ـن ـم ـيــة عـلــى
نـحــو يـحــرمـهــا مــن الــوصــول
إلى أرخص أشكال الطاقة.
ما يضيف إلى المشكلة أن
العديد من البلدان (البرازيل
عـ ـل ــى وجـ ـ ــه ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص) ال
تـفـعــل م ــا ف ــي و س ـع ـهــا لمنع
ت ــدم ـي ــر الـ ـغ ــاب ــات ال ـم ـط ـي ــرة،
األداة ا ل ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـيـ ــة ا ل ـ ـتـ ــي
يستعين بـهــا كــو كــب األرض
المتصاص الكربون.
ب ــال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـم ـعــاي ـيــر
المزدوجة ،يجب أن ندرك أن
ال ـج ـهــود ال ــدول ـي ــة الـمـبــذولــة
إلبطاء تغير المناخ تعرقلها
معارضة االعتماد بشكل أكبر
عـلــى الـطــاقــة ال ـنــوويــة ،برغم
أن ـهــا ال تـطـلــق ثــانــي أكـسـيــد
الكربون إلى الغالف الجوي،
وم ـ ـنـ ــذ ك ـ ــارث ـ ــة ف ــوك ــوش ـي ـم ــا
ف ــي الـ ـي ــاب ــان ف ــي عـ ــام 2011
أ صـبـحــت م ـح ــاوالت تشغيل
المفاعالت النووية القائمة أو
بناء محطات جديدة معركة
سياسية شاقة.
ال ت ـ ــزال ال ـج ـه ــود الــرام ـيــة
إل ـ ـ ــى إبـ ـ ـط ـ ــاء تـ ـغـ ـي ــر الـ ـمـ ـن ــاخ
تـ ـع ــان ــي م ـ ــن ت ـ ـصـ ــور مـ ـف ــاده
ب ــأن ـه ــا ي ـج ــب أن ت ــأت ــي عـلــى
حـ ـ ـس ـ ــاب تـ ـشـ ـغـ ـي ــل الـ ـعـ ـم ــال ــة
والنمو االقتصادي ،هذا غير
صـحـيــح عـلــى نـحــو مـتــزايــد؛
ل ـقــد ت ـب ـيــن أن ت ـغ ـيــر ال ـم ـنــاخ
بــا هــظ التكلفة ،فــي حين من
الممكن أن يعمل تقديم بدائل
للوقود األحفوري على خلق
الوظائف والحد من تكاليف
ال ـطــاقــة ب ـم ــرور ال ــوق ــت ،لكن
الـ ـمـ ـق ــاوم ــة الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا
محاوالت سلوك هذا المسار

شـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة ،خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ف ــي
المناطق التي اعتمدت لفترة
طــوي ـلــة ع ـلــى إن ـت ــاج ال ــوق ــود
األحفوري.
ل ـ ـكـ ــل ه ـ ـ ــذه األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،لــم
تـ ـحـ ـق ــق الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود الـ ــدول ـ ـيـ ــة
إلب ـ ـطـ ــاء وت ـ ـيـ ــرة االحـ ـتـ ـب ــاس
ال ـ ـحـ ــراري ال ـك ــوك ـب ــي إال أق ــل
ال ـق ـل ـيــل م ــن اإلن ـ ـجـ ــاز .ســوف
ي ـج ـت ـم ــع ق ـ ـ ــادة الـ ـع ــال ــم م ــرة
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ــي نـ ــوف ـ ـم ـ ـبـ ــر (ف ـ ــي
ِمصر) لحضور مؤتمر األمم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ل ـت ـغ ـيــر
المناخ ( )COP27ولكن ليس
هـ ـن ــاك مـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب مـ ــا قــد
ي ــدع ــو إل ـ ــى الـ ـتـ ـف ــاؤل ب ـق ــدرة
هـ ــذا االج ـت ـم ــاع ع ـلــى إن ـجــاز
ً
مـ ـ ــا ي ـ ــزي ـ ــد كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرا ع ـ ـلـ ــى م ــا
أنـ ـج ــزه االج ـت ـم ــاع ال ـس ــادس
والعشرون الذي سبقه.
ا لـ ـ ـ ـ ــوا قـ ـ ـ ـ ــع أن ا ل ـ ـ ـ ــوال ي ـ ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ،وه ـ ـ ـ ــي تـ ـت ــزع ــم
ً
ت ـق ـل ـي ــدي ــا ال ـج ـه ــود ال ــدول ـي ــة
المبذولة لكبح جماح تغير
الـ ـمـ ـن ــاخ ،يـ ـج ــري تـهـمـيـشـهــا
على نحو متزايد ،فقد سحب
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـسـ ــابـ ــق دونـ ــالـ ــد
ت ــرام ــب الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
مــن ا تـفــا قـيــة بــار يــس للمناخ
ال ـتــي أبــرمــت ع ــام  ،2015في
حين أصبح الرئيس الحالي
ً
جــو بــا يــدن مـقـيــدا على نحو
متزايد فيما يمكنه أن يفعل
ألن ا لـ ـك ــو نـ ـغ ــرس (أ ع ـ ـضـ ــاؤه
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون ف ـ ــي ال ـم ـق ــام
األول) لـ ـ ــن ي ـ ــد ع ـ ــم تـ ـط ــو ي ــر
مصادر الطاقة البديلة ،كما
قلصت المحكمة العليا بشدة
سـلـطــة الـحـكــومــة ال ـفــدرال ـيــة،
ف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــل بـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم
االنبعاثات من ثاني أكسيد
الكربون.
ك ـمــا أن ال ــدع ــم الـسـيــاســي
ضـ ـئـ ـي ــل أو مـ ـنـ ـع ــدم ل ـف ــرض
الضرائب على االنبعاثات أو
الدخول في اتفاقيات تجارية
من شأنها أن تثبط استهالك
ال ـف ـح ــم أو ال ـن ـف ــط م ــن خ ــال
فرض تعريفات جمركية على

ال ـم ـن ـت ـجــات الـ ـت ــي تـسـتـخــدم
الفحم والنفط بكثافة.
ا ل ـن ـت ـي ـج ــة هـ ــي أن ح ـ ــرارة
س ـ ـطـ ــح األرض تـ ـ ـق ـ ــدر اآلن
بنحو  1.1درجة مئوية فوق
مستويات مــا قبل الصناعة
وس ـ ـ ـ ـ ــوف ت ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرارة
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاعـ ـ ــا ب ـ ـس ـ ـبـ ــب أنـ ـشـ ـط ــة
سابقة ،حتى لو توقف العالم
عن إطــاق غــازات االحتباس
الحراري الكوكبي اليوم ،ومن
ال ــواض ــح أن ه ــذا لــن يـحــدث،
بـ ــل عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس مـ ــن ذلـ ــك،
يقودنا مسارنا الحالي إلى
ً
م ـنــاخ أك ـثــر دف ـئــا ،مـمــا يؤثر
ع ـل ــى ال ـص ـف ــائ ــح ال ـج ـل ـيــديــة،
والغابات المطيرة ،وسهول
ال ـت ـن ــدرا .ف ــي حـلـقــة حـمـيــدة،
تؤدي التطورات الطيبة إلى
تـ ـ ـط ـ ــورات أفـ ـ ـض ـ ــل؛ وع ـن ــدم ــا
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق األم ـ ـ ـ ـ ــر بـ ــال ـ ـم ـ ـنـ ــاخ،
تصبح الحلقة مفرغة :حيث
ُ
تفضي التطورات السيئة إلى
تطورات أسوأ.
ُ
ت ــرى ه ــل يــو جــد أي سبب
لألمل؟ أجل ،ولكن في القسم
األعظم من األمر ال يرجع هذا
األمل إلى الجهود الحكومية،
سـ ـ ـ ـ ــواء كـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــردة أو
فـ ــي م ـج ـم ــوع ـه ــا ،الـ ــواقـ ــع أن
ا ل ـقــادة السياسيين مــن غير
المحتمل أن يـتـحــر كــوا على
ن ـ ـطـ ــاق ي ـت ـن ــاس ــب م ـ ــع ح ـجــم
المشكلة إلى أن يفوت األوان.
ق ـ ــد ي ـ ــأت ـ ــي أح ـ ـ ــد م ـ ـجـ ــاالت
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ال ـ ـم ـ ـح ـ ـت ـ ـم ـ ـلـ ــة م ــن
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أص ـ ـبـ ــح
لديها الحافز المالي لتقديم
م ـن ـت ـج ــات أك ـ ـثـ ــر كـ ـ ـف ـ ــاء ة فــي
اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــود ،وم ـ ــن
الممكن أن تعمل الحكومات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة والـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ع ـلــى
زي ـ ـ ـ ــادة م ـص ـل ـح ــة الـ ـش ــرك ــات
ف ــي الـ ـقـ ـي ــام ب ــذل ــك م ــن خ ــال
ا س ـت ـنــان ض ــوا ب ــط تنظيمية
تشجع االستثمار في اإلبداع
المناخي.
ـان للتغير
ـ
ث
ـال
ـ
ج
ـ
م
يتمثل
ٍ
اإليجابي في جهود التكيف،

ح ـيــث تـسـتـطـيــع ال ـح ـكــومــات
أن تعمل على تشييد البنية
األساسية الالزمة للمساعدة
في إدارة التأثيرات المترتبة
ع ـ ـلـ ــى تـ ـغـ ـي ــر الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاخ ،م ـثــل
ال ـف ـي ـض ــان ــات ،ومـ ــن الـمـمـكــن
أن تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ا لـ ـم ــؤ سـ ـس ــات
الـمــالـيــة س ـيــاســات اإلق ــراض
والـتــأمـيــن إلث ـنــاء ال ـنــاس عن
بناء مساكنهم في المناطق
ال ـم ـع ــرض ــة ل ـل ـف ـي ـضــانــات أو
الحرائق.
قد يأتي أفضل أمل للتقدم
في مكافحة تغير المناخ من
التكنولوجيا ،و خــا صــة تلك
ال ـتــي تـمـكـنـنــا م ــن إي ـق ــاف أو
ح ـت ــى ع ـك ــس ت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ،
ســواء عن طريق إزالــة بعض
الـكــربــون فــي الـغــاف الجوي
أو نشر جسيمات عاكسة في
الغالف الجوي لتقليل كمية
ض ـ ــوء ال ـش ـم ــس الـ ـت ــي تـصــل
إلى األرض ،ويجب أن تكون
األول ــوي ــة لـتـطــويــر مـثــل هــذه
التكنولوجيات.
لدينا سابقة حديثة لمثل
ه ــذا ال ـج ـهــد :جــائ ـحــة مــرض
فـيــروس كــورونــا  ،2019ففي
حـيــن ي ـت ــراوح ع ــدد الــوفـيــات
ال ـمــرت ـب ـطــة بــال ـجــائ ـحــة عـلــى
مستوى ا لـعــا لــم بين  15إلى
 18مـ ـلـ ـي ــون و فـ ـ ـ ـ ــاة ،ف ـ ـ ــإن مــا
أن ـقــذنــا م ــن ك ــارث ــة أك ـبــر كــان
تكاتف الحكومة والشركات
لـ ـتـ ـط ــوي ــر ج ـ ـيـ ــل ج ـ ــدي ـ ــد مــن

ا لـلـقــا حــات ا لـعــا لـيــة الفعالية
فـ ـ ـ ــي زم ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي .وفـ ـ ــي
التصدي لتغير المناخ أيضا،
يتعين علينا أن نعتمد على
الـ ـعـ ـل ــوم ال ـف ـي ــزي ــائ ـي ــة بـشـكــل
أكـ ـ ـب ـ ــر مـ ـ ــن اع ـ ـت ـ ـمـ ــادنـ ــا ع ـلــى
الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة إلنـقــاذنــا
من أنفسنا.
* رئيس مجلس
العالقات الخارجية،
َ
ومؤلف كتاب «العالم:
مقدمة موجزة»« .بروجيكت
سنديكيت» باالتفاق مع
«الجريدة»

حتى لو
توقف العالم
عن إطالق
غازات
االحتباس
الحراري
الكوكبي اليوم
فإن حرارة
األرض سوف
تزداد بسبب
أنشطة سابقة

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

8.594

7.715

5.893

2.691 3.183 3.260

 %7.3النمو في ودائع القطاع الخاص لدى البنوك
بقيمة  2.72مليار دينار مقابل  2.39مليار تسهيالت جديدة في  6أشهر
محمد اإلتربي

تراجع التسهيالت
االستهالكية
مقابل نمو األوراق
المالية والتجارة

أظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت ب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات الـ ـبـ ـن ــك
الـ ـم ــرك ــزي أن ودائـ ـ ـ ــع ال ـق ـط ــاع
الخاص ارتفعت من بداية العام
وح ـت ــى ن ـه ــاي ــة ال ـن ـص ــف األول
بنحو  2.728مليار دينار ،بما
نسبته  7.3فــي المئة ،مرتفعة
من مستوى  37.189مليارا الى
 39.917مليارا ،ووفــق مصادر
تـتـضـمــن تـلــك الـسـيــولــة مبالغ
كبيرة لشركات حكومية لديها
فــوائــض مــالـيــة كـبـيــرة ،وكــذلــك
الـ ـح ــال ل ـشــري ـحــة م ــن ش ــرك ــات
القطاع الخاص بمتوسط ايداع
شـ ـه ــري ي ـب ـل ــغ  454.6م ـل ـيــون
دينار.

في حين نما إجمالي الودائع
فــي الـقـطــاع المصرفي بنهاية
ا لـنـصــف األول بنسبة  5.7في
ا ل ـم ـئــة ،إذ زادت  2.547مـلـيــار
دينار مرتفعة من  44.561مليارا
الى  47.108مليارا.
وس ـج ــل اج ـم ــال ــي ال ـق ــروض
القائمة بنهاية النصف األول
من العام الحالي  44.678مليار
دينار مقارنة برصيد ديسبمر
الـعــام الـمــاضــي الـبــالــغ 42.286
مليارا ،إذ ضخت البنوك خالل
 6أش ـه ــر  2.392م ـل ـيــار دي ـنــار
ق ــروض ــا ج ــدي ــدة ف ــي مـخـتـلــف
الـقـنــوات بنمو نسبته  5.6في

وك ــان إجـمــالــي اي ـ ــرادات الـنـصــف األول
 2022بلغت  48.925مليون دينار مقارنة
مع  43.502مليارا للفترة نفسها من العام
الماضي.

ارتفع اجمالي موجودات البنك المركزي
م ــن  12.213م ـل ـيــار دي ـن ــار ك ـمــا ف ــي نـهــايــة
ديسمبر الماضي الى  12.960مليارا بنهاية
النصف األول من العام الحالي بنمو 6.1
في المئة.
وبلغ رصيد الموجودات األجنبية بنهاية

ً
ُ
«نفط الكويت» ترسي عقودا
بـ  388.5مليون دوالر
اخـ ـت ــارت ش ــرك ــة ن ـفــط ال ـك ــوي ــت  3م ــن أص ــل 8
ش ــرك ــات لـتــوقـيــع ع ـقــود بـ ـ  388.5مـلـيــون دوالر
لتوريد وتركيب مضخات في حقولها النفطية،
ً
وفقا لمصادر في «الصناعة» ،وتم ترسية العقد
باستخدام نظام مناقصات الممارسة ،وهو نظام
مزاد عكسي.
ووف ــق «م ـي ــد» ،يـغـطــي الـعـقــد تــوريــد وتــركـيــب
وتشغيل وصيانة المضخات ،وتفوقت الشركات
الكويتية الـتــي ف ــازت بالعقود على الـعــديــد من
شركات المقاوالت الدولية الموجودة في الواليات
المتحدة ،حيث قدمت العطاء ات الفائزة كل من
«سبيتكو» و«سي إم إس» ،و«الفوارس للخدمات
البترولية».
ّ
ومــن المتوقع أن يوقع الفائزون العقود هذا
األسبوع ،وفق مصادر في «الصناعة» .وأشار أحد
المصادر إلى أنه «تم تقديم أسعار الجولة الثالثة
منذ أكثر من  6أسابيع» ،و«لفترة طويلة لم يكن

من المؤكد ما إذا كانت ستكون هناك جولة رابعة
من العطاء ات أم ال ،ألن األسعار كانت تنافسية
للغاية»« .األسـعــار أقــل بكثير من المرة األخيرة
قدموا فيها ً
التي ّ
ً
مشابها».
عقدا
وسوف تستمر العقود ً 7سنوات مع  6أشهر
إضافية للتعبئة ،ويمكن أ يــضــا تمديدها لمدة
تصل إلى عام واحد .ووفقا ألحد المصادر« :من
المحتمل أن تستمر العقود  8سـنــوات ونصف
السنة».
وك ـ ــان ال ـس ـع ــر ال ـن ـه ــائ ــي ال ـ ــذي ق ــدم ـت ــه شــركــة
 ،Spetcoوهو أقل مزايد في الجولة األخيرة من
ال ـع ـطــاء ،أق ــل بنسبة  0.4بــالـمـئــة فـقــط مــن ثاني
أقل سعر ،الذي ّ
قدمته شركة  .CMSوأضاف أحد
مـصــادر «الـصـنــاعــة»« :كــانــت هــذه أق ــرب منافسة
عـ ـط ــاءات ش ـهــدهــا ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـقــاول ـيــن على
اإلطالق».

«المتحدة» تربح  6.58ماليين دينار
في النصف األول بنمو 417%
حوا :أداء الشركة المميز جاء نتيجة خطط مدروسة
أع ـل ـنــت شــركــة ال ـع ـقــارات
المتحدة نتائجها المالية
ل ـل ـن ـص ــف األول ا ل ـم ـن ـت ـهــي
فـ ـ ـ ــي  30ي ـ ــو نـ ـ ـي ـ ــو ،2022
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث حـ ـ ـقـ ـ ـق ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة
ً
ً
ن ـمــوا مـلـحــوظــا فــي صــافــي
أر ب ــا حـ ـه ــا ب ــوا ق ــع  417فــي
ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة لـ ـتـ ـص ــل إ ل ـ ـ ــى 6.58
م ــايـ ـي ــن دي ـ ـن ـ ــار عـ ــن ف ـت ــرة
األش ـه ــر ال ـس ـتــة األول ـ ــى من
ال ـع ــام ،م ـقــارنــة بــربــح 1.27
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ع ــن الـفـتــرة
نفسها من عام .2021
ف ـي ـم ــا ب ـل ـغ ــت اإلي ـ ـ ـ ــرادات
الـتـشـغـيـلـيــة لـلـشــركــة خــال
فترة األشهر الستة األولى
م ــن ا لـ ـع ــام ا ل ـح ــا ل ــي 40.73
مـلـيــونــا ،مـقــارنــة ب ــإي ــرادات
ت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة بـ ـلـ ـغ ــت 143.1
مليونا ،عن الفترة نفسها
من عام .2021
وب ـل ـغــت ص ــاف ــي األربـ ــاح
ا لـتـشـغـيـلـيــة ل ـل ـشــر كــة 9.82
مــايـيــن دي ـنــار ،خــال فترة
األشهر الستة األو لــى لهذا
ا ل ـعــام ،محققة بــذ لــك ز يــادة
بنسبة  52بالمئة ،مقارنة
ب ـ  6.45مــا يـيــن عــن الفترة
نفسها من عام .2021
وع ـ ــن أدائ ـ ـهـ ــا ف ــي ال ــرب ــع
ا لـثــا نــي لـهــذا ا ل ـعــام ،حققت
ً
«العقارات المتحدة» تحسنا
ف ــي ص ــاف ــي أرب ــاح ـه ــا الـتــي
بلغت  84.9مليونا ،مقابل
ر بــح بـلــغ  0.14مـلـيــون ،عن
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا مـ ـ ــن عـ ــام
 ،2021ك ـ ـمـ ــا ب ـ ـلـ ــغ ص ــا ف ــي
األر بـ ـ ــاح ا لـتـشـغـيـلـيــة 6.30
ماليين ،خالل الربع الثاني
من هذا العام ،مقارنة بربح
 3.17م ــا ي ـي ــن ،ع ــن ا ل ـف ـتــرة
نفسها من عام .2021
وفي سياق تعليقه على
النتائج المالية الفصلية،
صرح نائب رئيس مجلس

المئة ،وبمتوسط شهري يبلغ
 398.6مليونا ،إذ تسبق وتيرة
اإلي ـ ــداع ـ ــات وتـ ـي ــرة االقـ ـت ــراض
بنحو  1.14في المئة.
وتفصيليا ،سجلت عمليات
تمويل األنشطة التجارية أعلى
ن ـس ـب ــة ن ـم ــو بـ ــواقـ ــع  11.4فــي
المئة من بداية العام ،إذ حصل
القطاع على تسهيالت جديدة
بلغت  345مليون دينار ،وارتفع
الــرصـيــد مــن  2.971مـلـيــار إلــى
 3.311مليارا.
وجـ ــاء ف ــي ال ـمــرت ـبــة الـثــانـيــة
لناحية نمو االئتمان المصرفي
تـمــويــل ش ــراء األوراق المالية

موجودات «املركزي» ترتفع %6.1

 %16.2نمو أرباح قطاع الصيرفة
حققت شركات الصيرفة المحلية نموا
في صافي األربــاح بلغت نسبته  16.2في
المئة ،إذ بلغ صافي ربح النصف األول من
العام الحالي  24.528مليون دينار مقارنة
مع  21.096مليونا.

بنسبة  6.86في المئة من بداية
العام ،حيث ارتفع رصيدها من
 2.812مليار الى  3.005مليارات
بزيادة  193مليونا جديدة.
وحازت التسهيالت الموجهة
للقطاع االسـكــانــي ثــالــث أعلى
نسبة نمو بلغت  5.7في المئة
ب ـت ـم ــوي ــل ج ــدي ــد  823م ـل ـيــون
دي ـن ــار ،إذ قـفــز رص ـيــد الـقـطــاع
م ــن  14.391مـلـيــار دي ـن ــار الــى
 15.214مليارا.
وف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ــراب ـع ــة جــاء
ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري بـنـسـبــة نمو
بلغت  4.8في المئة بقيمة 454
م ـل ـيــون دي ـن ــار ت ـمــويــا جــديــدا

ل ـل ـش ــرك ــات ال ـع ـق ــاري ــة ال ـك ـبــرى
ال ـتــي لــدي ـهــا م ـشــاريــع ضخمة
قيد االنـشــاء والتنفيذ ،إذ بلغ
رصيد القطاع  9.771مليارات
دي ـن ــار بـنـهــايــة ال ـن ـصــف األول
مرتفعا من  9.317مليارات كما
في نهاية العام الماضي.
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة
ب ــوت ـي ــرة ن ـمــو ضـعـيـفــة قـيــاســا
على السنوات السابقة ،إذ بلغت
التسهيالت الجديدة  50مليون
دي ـنــار مــن بــدايــة ال ـعــام وحتى
نهاية يونيو بنمو بلغ  2.7في
المئة يعتبر األضـعــف بعد أن

كانت التسهيالت االستهالكية
تتصدر قائمة النمو.
وبـلــغ رصـيــد األشـهــر الستة
األولى من العام الحالي 1.895
مليار دينار مقارنة مع 1.845
م ـل ـيــار رص ـي ــد ديـسـمـبــر ال ـعــام
الماضي.
وأرج ـعــت مـصــادر مصرفية
ذل ــك إل ــى ع ــدة ع ــوام ــل ،أهـمـهــا
ت ـ ــراج ـ ــع ك ـب ـي ــر عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـق ـط ــاع ف ــي ت ـم ــوي ــل األج ــان ــب
بـ ـع ــد تـ ـش ــدي ــد شـ ـ ـ ــروط ال ـم ـنــح
ورف ــع سـقــف الــراتــب المطلوب
وذل ــك بـهــدف تقليل المخاطر،
إضــافــة إل ــى ثـمــة وف ــرة سيولة

لــدى األف ــراد خصوصا فــي ظل
تحسن أوضاع السوق المالي،
وات ـس ــاع رق ـعــة ال ـشــركــات التي
ت ـ ــوزع أرب ــاح ــا ن ـقــديــة م ــا وفــر
قنوات شريحة كبيرة من األفراد
أف ـض ــل م ــن االق ـ ـتـ ــراض بـكـلـفــة،
فضال عن إعــادة شرائح كثيرة
مــراجـعــة الـحـســابــات فــي ضــوء
االت ـج ــاه ال ـتـصــاعــدي لـلـفــائــدة،
إذ م ــن س ـي ـح ـصــل ع ـل ــى ق ــرض
سيرزح تحت طائلة المتغيرات
التي تؤشر المعطيات إلى أنها
ناحية الصعود.

 %6.6زيادة تعامالت الشيكات
النصف األول  2022ما قيمته  12.821مليار
ديـنــار ،منها  12.742مليارا عملة أجنبية
وودائـ ـ ــع ف ــي الـ ـخ ــارج .م ـقــارنــة م ــع رصـيــد
ال ـمــوجــودات األجـنـبـيــة للفترة نفسها من
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ب ــواق ــع  ،12.077إذ بلغت
الزيادة  744مليون دينار.

البرميل الكويتي يرتفع 23
ً
سنتا ليبلغ  101.45دوالر
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  23سنتا ،ليبلغ 101.45
دوالر للبرميل في تداوالت يوم االثنين مقابل  101.22دوالر
في تــداوالت يــوم الجمعة الماضي ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،تراجعت أسعار النفط صباح أمس،
بعدما ّ
سجلت ،أمس األول ،أكبر مكاسب في أكثر من أسبوع،
وذلك مع قيام المستثمرين بتقييم المحادثات النووية بين
الواليات المتحدة وإيران وتوقعات الطلب في ظل التباطؤ
االقتصادي.
وو فـقــا لــو كــا لــة بلومبرغ لــأ نـبــاء ،فقد انخفض خــام غرب
تـكـســاس ا لــو سـيــط تسليم سبتمبر بنسبة  1.3بــا لـمـئــة إ لــى
 89.57دوالرا للبرميل ،فيما تراجع خام برنت تسوية أكتوبر
بنسبة  1.2بالمئة إلى  95.50دوالرا للبرميل.
و قــا لــت «إ نــر جــي أسبكتس» ال سـتـشــارات وأ بـحــاث الطاقة،
االث ـن ـي ــن ،إن أسـ ـع ــار الـ ـخ ــام ق ــد ت ــواص ــل الـ ـت ــراج ــع ،ق ـب ــل أن
ترتفع فــي ا لـشـتــاء ،مــع تقليص ا لــوال يــات المتحدة للسحب
مــن ال ـم ـخــزونــات االسـتــراتـيـجـيــة وح ـظــر االت ـح ــاد األوروب ــي
لإلمدادات الروسية.

بلغت قيمة التعامالت التي شهدها
ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي عـبــر الـشـيـكــات ما
قـي ـم ـتــه  13.951م ـل ـيــار ديـ ـن ــار لـفـتــرة
النصف األول من العام الحالي ،مقارنة
مــع  13.080مليارا للفترة نفسها من

العام الماضي بنمو بلغ  6.6في المئة.
وبـلـغــت قيمة الـشـيـكــات المرتجعة
لعدم وجــود رصيد  30مليون دينار،
وتم إغالق  873حسابا بسبب ارتجاع
هذه الشيكات.

قيادي في «المركزي» يتلقى عرضين
من بنك محلي وآخر خليجي

ً
يمتلك خدمة مصرفية تمتد  29عاما
•

عيسى عبدالسالم

كشفت م ـصــادر مطلعة أن أح ــد قـيــاديــي بنك
ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي ت ـل ـقــى عــرض ـيــن م ــن بـنـكـيــن،
لالستفادة من خبراته المصرفية الممتدة على
مدار  29عاما.
وأوضحت المصادر ،لـ «الجريدة» ،أن العرض
األول من أحــد البنوك المحلية ،واآلخــر من بنك
خليجي يتخذ من الكويت مقرا له ،الفتة إلى أن
الفترة الراهنة تشهد تحركا مــن جميع البنوك
ال ـم ـح ـل ـيــة ،لــاس ـت ـفــادة م ــن ال ـخ ـب ــرات الـكــويـتـيــة
المصرفية المتوافرة في السوق المحلي.
وأض ــاف ــت أن ال ـب ـنــوك تـعـمــل ع ـلــى اسـتـقـطــاب
الـعـمــالــة الــوطـنـيــة ،خـصــوصــا األك ـثــر طـلـبــا ،في

محاولة للمحافظة على نسب العمالة الوطنية
الـمـسـتـهــدفــة ،ورفـ ــع ك ـف ــاءة مـنــافـسـتـهــا مـحـلـيــا،
مبينة أن الطلب المصرفي على موظفي الخدمات
المصرفية والمالية ،والمتخصصين في أعمال
التقنية واألتمتة ،ارتفع خــال الفترة الماضية،
ال ـت ــزام ــا بـتـعـلـيـمــات ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي في
الحرص على استقطاب العمالة الوطنية.
وأف ــادت بــأن بعض الـبـنــوك لـجــأت فــي الفترة
األخيرة إلى تقديم عروض سخية لموظفين في
بنوك أخرى ،السيما من الكويتيين ،مشيرة إلى
أن ه ــذا الـسـلــوك تـنــامــى أخ ـيــرا ،خـصــوصــا فيما
يتعلق بالوظائف األكثر طلبا لديها ،في محاولة
الستمالة المزيد من الموظفين المتاحين لسد
شواغرها.

أخبار الشركات
«الصفاة» تخسر  908.2آالف دينار
خسرت شركة الصفاة لالستثمار  908.23آالف دينار بواقع
 3.22فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30يونيو ،2022
ً
ً
مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  929.29ألفا بواقع  3.29فلوس
للسهم في نفس الفترة من عام .2021

ً
 217.3ألفا خسائر «سنرجي»

بلغت خسائر شركة سنرجي القابضة  217.3ألف دينار بواقع
 1.09فلس للسهم خــال الفترة المنتهية فــي  30يونيو ،2022
ً
مقابل تسجيلها خسارة بقيمة  295.17ألفا بما يعادل  1.48فلس
للسهم في نفس الفترة من عام .2021

 1.56مليون دينار أرباح «منتزهات»
مازن حوا

اإلدارة ا لــر ئـيــس التنفيذي
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة ،م ـ ـ ــازن حـ ــوا،
ً
ق ـ ــا ئ ـ ــا إن «ا لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم ا ل ـ ــذي
أحرزناه في نتائج النصف
األول م ــن عـ ــام  ،2022هــو
ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة األداء ا لـ ـمـ ـمـ ـي ــز
ألصــول ـنــا وت ـضــافــر جـهــود
مـجـمــو عــة شــر كــا ت ـنــا ضمن
خطط مدروسة وفعالة».
وأضـ ـ ـ ــاف« :يـ ـع ــود سـبــب
ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ص ـ ــاف ـ ــي األرب ـ ـ ـ ــاح
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ف ـ ــي ال ـن ـص ــف
األول مـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــام ب ـش ـك ــل
رئيسي إ لــى ار تـفــاع مجمل
الربح الناتج عن أنشطتنا
فــي جميع ا لـقـطــا عــات التي
نـ ـعـ ـم ــل ب ـ ـهـ ــا ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
الـ ـ ــربـ ـ ــح الـ ـ ـن ـ ــات ـ ــج عـ ـ ــن ب ـي ــع
ح ـص ــة ال ـش ــرك ــة ف ــي شــركــة
الـ ـفـ ـن ــادق ال ـك ــوي ـت ـي ــة خ ــال
الربع الثاني من هذا العام،
ً
كما شـهــدت ا لـشــر كــة إ قـبــاال
ً
م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرا ع ـ ـلـ ــى م ـ ـشـ ــروع
ضاحية حصة قيد التطوير
بمكوناته المختلفة».

ً
حققت الشركة الكويتية للمنتزهات أرباحا بقيمة  1.56مليون
دينار بواقع  7.97فلوس للسهم خــال الفترة المنتهية في 30
ً
يونيو  ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  1.11مليون بما يعادل
 5.48فلوس للسهم في نفس الفترة من عام .2021

«كابالت» :خصم %20
على سعر «البورصة»
ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـكـ ـ ــابـ ـ ــات وال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــات
ال ـك ـهــربــائ ـيــة أن ـه ــا ت ـم ـت ـلــك مــا
نـسـبـتــه  14.41ف ــي ال ـم ـئــة من
أسـهــم شــركــة بــورصــة الكويت
ً
لألوراق المالية ،ونظرا للقيود
المفروضة بالتعامل على تلك
األسهم مدة  5سنوات تنتهي
في فبراير  ،2021قامت الشركة
بـتـطـبـيــق م ـ ــاورد بــال ـف ـقــرة 11
مــن المعيار الــدولــي للتقارير
ا ل ـم ــا ل ـي ــة ر ق ـ ــم ( )ifrs13عـلــى
استثمار الشركة فــي بورصة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة
باحتساب خصم بنسبة  20في
المئة على سعر السوق المعلن
للسهم بتاريخ  30يونيو 2022
عند تحديد قيمته العادلة.

«املشتركة» تحصل على ثاني أقل أسعار ملشروعي بنية تحتية
حصلت المجموعة المشتركة للمقاوالت على ثاني أقل أسعار لمشروعي
البنية التحتية في قرطبة والسرة التابعين لوزارة األشغال العامة.
وقالت الشركة ،إن المشروع األول يتعلق بتنفيذ أعمال تحسين
البنية التحتية لمنطقة قرطبة ،بمدة تنفيذ  3سنوات ،بقيمة 15.24
مليون ديـنــار ،أمــا المشروع الثاني فيتعلق بتنفيذ أعـمــال تحسين
البنية التحتية لمنطقة السرة بقيمة  19.44مليون دينار ،وألجــل 3
ً
سنوات أيضا.
ً
وطبقا لمحلق الشروط اإلضافية في وثائق المناقصة وإلى البند
ر قــم  ،3فلن تتم ترسية أ كـثــر مــن مناقصة على المناقص المشارك
بالمناقصات المطروحة ذات طبيعة األعمال المتماثلة في آن واحد.
وتوقعت «المشتركة» ترسية إحدى تلك المناقصات على الشركة؛ إذ
أسفرت نتائج فتح مظاريف المناقصات عن إحدى الشركات المحلية
على أقل األسعار بجميع المناقصات.

«عمار» 181.4 :ألف دينار خسارة
خسرت شركة عمار للتمويل واإلجارة  181.4ألف دينار بواقع
 0.93فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30يونيو  ،2022مقارنة
ً
بتحقيقها أرباحا بقيمة  396.7ألفا بما يعادل  2.03فلس للسهم
في نفس الفترة من عام .2021

«الخصوصية» تكسب
مليون دينار
حققت شركة مجموعة الخصوصية
القابضة مكاسب قدرها  1.08مليون
دينار بواقع  6.71فلوس للسهم خالل
الفترة المنتهية في  30يونيو ،2022
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 661.4
ألف دينار بما يعادل  4.1فلوس للسهم
في نفس الفترة من عام .2021

«بيتك ريت» :توزيع
ً
 %0.417نقدا
أقـ ــرت الـهـيـئــة اإلداريـ ـ ــة لـصـنــدوق
بيتك كابيتال ريت توزيع أرباح نقدية
بنسبة  0.417فــي الـمـئــة مــن القيمة
االسمية للوحدة عن شهر يوليو ،2022
للمساهمين المسجلين في سجالت
الصندوق في نهاية يوم االستحقاق.

«أجوان» :بيع أرض في األردن
وافـقــت شــركــة أج ــوان الخليج الـعـقــاريــة على بيع األرض
المملوكة لها في المملكة األردنية بـ  13ألف دينار ،بعد أن
قــامــت إدارة الـشــركــة بــدراســة ال ـعــروض المقدمة إلـيـهــا ،وتم
اختيار أفضل العروض حماية لحقوق ومقدرات المساهمين،
ً
ً
ً
والمبلغ كامال يمثل ربحا صافيا للشركة.

«الصلبوخ» تخسر  463.64ألف دينار
بلغت خسائر شركة الصلبوخ التجارية  463.64ألف دينار
بواقع  4.42فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30يونيو
 ،2022مقابل تسجيلها خسائر بـ  409.52آالف ،بما يعادل 4.04
فلوس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

 3.54ماليين دينار خسائر «الكويتية لالستثمار»
تكبدت الشركة الكويتية لالسثتمار خسائر قدرها 3.54
ماليين دينار بواقع  6.48فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية
ً
في  30يونيو  ،2022مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة 13.77
ً
مليونا ،بما يعادل  25.14فلسا للسهم في نفس الفترة من
عام .2021

«السينما» تحقق  4.89ماليين دينار

 9.73ماليين دينار أرباح «التمدين أ»

«آسيا كابيتال» تربح  11مليون دينار

ً
حققت شركة السينما الكويتية أرباحا بقيمة  4.89ماليين
ً
دينار بواقع  52.83فلسا للسهم خــال الفترة المنتهية في
ً
 30يونيو  ،2022مقابل تسجيلها خسائر بقيمة  230.21ألفا
بمقدار  2.49فلس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

اعتمدت شركة التمدين االستثمارية البيانات المالية للفترة المنتهية في 30
ً
ً
يونيو  ،2022إذ حققت الشركة أرباحا بقيمة  9.73ماليين دينار بواقع  28.53فلسا
ً
للسهم خالل الفترة المنتهية في  30يونيو  ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
 1.7مليون دينار بما يعادل  5فلوس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت أرباح شركة آسيا كابيتال االستثمارية  11.02مليون
ً
دينار بواقع  14.2فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في 30
ً
ً
يونيو  ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  142.76ألفا بما
يعادل  0.18فلس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

اقتصاد
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«هيئة األسواق» تفوز بعضوية مجلس إدارة «األيسكو»

تزكية مثنى
ً
الصالح عضوا
في لجنة األسواق
النامية والناشئة

في إطار رؤية الكويت  2035والرغبة السامية
نحو تحويل الكويت مركزا ماليا واستثماريا،
ورصيد هيئة أسواق المال الحافل باإلنجازات
واالسـتـحـقــاقــات الـتــي تسعى مــن خاللها إلى
تحقيق الــرؤى الوطنية وتعزيز حضور دولة
ً
الكويت في المحافل الدولية ،وتأكيدا على ثراء
التجربة االقتصادية الكويتية وما تشهده من
تقدير إقليمي ودولي ،حظيت الهيئة بمنصب
عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات
األوراق الـمــالـيــة (األي ـس ـك ــو) م ــن خ ــال تزكية
مرشحها  -من اإلدارة التنفيذية العليا للهيئة
ً
رئـيــس قـطــاع األسـ ــواق مثنى الـصــالــح عضوا
ً
وممثال ( )Board Representativeللجنة األسواق
النامية والناشئة The Growth and Emerging
 ،Markets Committeeالـمـعــروفــة اختصارا
( )GEMCفي مجلس اإلدارة ،وذلك مدة سنتين
منذ العام الحالي إلى .2024
وتجدر اإلشارة الى أنه تقدم الى منصب
ال ـع ـضــويــة م ــرش ـح ــان أح ــده ـم ــا م ــن هيئة
أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال واآلخ ـ ـ ــر م ــن ه ـي ـئــة أخـ ــرى،
وانسحب قبل يوم االنتخاب.
وت ـعــد لـجـنــة األس ـ ـ ــواق ال ـنــام ـيــة والـنــاشـئــة
( )GEMCفي المنظمة الدولية لهيئات األوراق
المالية أكبر لجان المنظمة ،حيث يبلغ عدد
أعضائها  115من الدول يشكلون  75بالمئة من
األعضاء العاديين فيها ،وتشمل هــذه اللجنة

ك ــا م ــن أوروب ـ ـ ــا ،وآس ـي ــا ،وإفــري ـق ـيــا ،وأمـيــركــا
الجنوبية ،وأوقيانوسيا ،وتهدف اللجنة إلى
تطوير وتعزيز فاعلية األسواق المالية الناشئة
من خالل وضع الضوابط والمعايير التي من
شأنها رفع كفاءة تلك األسواق ،إضافة إلى توفير
برامج تدريب للدول األعضاء ،وتقديم المساعدة
والدعم الفني ،وكذلك تسهيل تبادل المعلومات
والخبرات والتقنيات.
وتأتي عضوية الكويت  -ممثلة بهيئة أسواق
الـمــال  -فــي اللجنة مــن خــال تمثيل مؤسسي
ً
وليس شخصيا ،إيمانا من الهيئة بالكفاءات
ً
الوطنية ،والتزاما بمبادئ العمل المؤسسي،
حيث لم تقدم الهيئة ترشيحاتها على مستوى
أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس ال ـم ـفــوض ـيــن ت ـح ـس ـبــا لفقد
العضوية عند انتهاء مرسوم تشكيل مجلس
المفوضين ،الــذي شــارف على االنتهاء مطلع
شهر سبتمبر القادم ،ويتيح التمثيل المؤسسي
للهيئة ال ـمــرونــة الخ ـت ـيــار الـمـمـثــل المناسب
لتمثيلها في مجلس إدارة «األيسكو».
وب ــال ـح ـص ــول ع ـلــى هـ ــذا ال ـم ـن ـصــب تـكــون
هيئة أســواق المال ،وألول مــرة في تاريخها
ً
مـمـثـلــة تـمـثـيــا مــؤسـسـيــا ف ــي مـجـلــس إدارة
منظمة األيسكو ،وهو ما تطمح معه الهيئة
لفتح آفــاق جديدة من التعاون واالطــاع عن
كثب على تجارب ممثلي األســواق المتقدمة
فــي م ـجــاالت تنظيم أس ــواق ال ـمــال والــرقــابــة

سيولة البورصة تتجاوز  50مليون دينار
•

مثنى الصالح
ع ـل ـي ـهــا واألدوات االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـج ــدي ــدة
والمتطورة ،فضال عن االستفادة من مشاركة
مجلس إدارة منظمة األيسكو في العديد من
المنظمات والجهات الدولية المرموقة ذات
العالقة المباشرة بأعمال أســواق المال مثل
لجنة بــازل ،والمفوضية األوربـيــة ،ومجلس
االستقرار المالي ،والمنتدى الدولي لمنظمي
مهنة التدقيق الداخلي ،والبنك الدولي ،والتي
تــرتـبــط أعـمــالـهــا وقــرارات ـهــا بــأهــداف ومـهــام
الهيئة.

علي العنزي

استقرت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية،
أمــس ،وسجلت إقفاالت بتغيرات محدودة ،إذ
ً
خسر مؤشر السوق العام نسبة محدودة جدا
هــي  0.02فــي المئة أي  1.87نقطة ليقفل على
مستوى  7715.83نقطة بسيولة تواصل االرتفاع
التدريجي لتتجاوز مستوى  50مليون دينار،
أمس مقارنة بنمو تخطى  60في المئة بأولى
جلسات هــذا األس ـبــوع ،وارتـفــع الـنـشــاط كذلك
وبلغ عدد األسهم المتداولة  262.2مليون سهم
تـمــت عـبــر  12163صـفـقــة ،وت ـ ــداول أم ــس 138
ً
سهما ر بــح منها  71بينما خسر  43واستقر
 24دون تغير.
وسجل مؤشر السوق األول خسارة محدودة
ً
أيضا وبنسبة  0.08في المئة تعادل  6.47نقاط
ليقفل عـلــى مـسـتــوى  8594.36نقطة بسيولة
بلغت  36.1مليون دينار تداولت  80.3مليون
سـهــم عـبــر  5930صـفـقــة ،وارتـفـعــت أس ـعــار 14
ً
سهما مقابل تــراجــع  8فقط واسـتـقــرار  5دون
تغير.
وعلى النقيض من خسائر المؤشرين العام
واألول ،رب ــح مــؤشــر ال ـســوق الــرئـيـســي بنسبة
واضحة هي  0.16في المئة أي  9.53نقاط ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  5893.14نقطة بسيولة جيدة

تحسنت إلــى  14مليون ديـنــار تــداولــت 181.7
مليون دينار عبر  6233صفقة وتم تداول 111
ً
سهما ربح منها  57وانخفض  35بينما استقر
 19دون تغير.

تطور السيولة
ارت ـف ــع ال ـن ـشــاط وال ـس ـيــولــة خ ــال تـعــامــات
جلسة ،أمــس ،وســط األسـبــوع بعد تراجعهما
في بداية األسبوع وتحسنت أسعار العديد من
األسهم باستثناء أسهم قيادية مؤثرة مثل بيتك
والوطني وبنك بوبيان وزين للتقلص المكاسب
على الــرغــم مــن عــدد األسـهــم المرتفعة الكبير،
ً
الذي بلغ  71سهما أفضلهم سيولة أسهم أهلي
ً
ً
متحد وبنك الخليج الذي سجل نموا واضحا
بنسبة  1.1في المئة.
كما ربحت أسهم اجيليتي وهيومن سوفت
والجزيرة في السوق األول ،بينما في المقابل
استمر نشاط وارتفاعات سهم «جي إف إتش»
وصعد سهم آسيا وارتد سهم االستهالكية ونما
بنسبة كبيرة بلغت  6.3في المئة ،كما تحسن
نـشــاط وأس ـع ــار أسـهــم م ـنــازل واإلن ـم ــاء ودبــي
األول ــى وج ـيــاد وم ـنــازل مــن األس ـهــم الصغيرة
وارتفعت أسعار السفن من األسهم التشغيلية
ف ــي ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي لـتـنـتـهــي الـجـلـســة على
استقرار وبحيادية.

«المركز» يدعم برنامج «أعضاء مجالس إدارة الشركات»
ً
سعيا إلى تعزيز ممارسات حوكمة الشركات والتنوع بين الجنسين

رعـ ـ ــى الـ ـم ــرك ــز الـ ـم ــال ــي ال ـك ــوي ـت ــي
(ال ـم ــرك ــز) بــرنــامــج أع ـض ــاء مـجــالــس
إدارة ا لـشــر كــات التدريبي المعد من
مــؤس ـســة ال ـت ـمــويــل ال ــدول ـي ــة ،وال ــذي
نـ ـظـ ـمـ ـت ــه جـ ـمـ ـعـ ـي ــة س ــوروبـ ـتـ ـمـ ـس ــت
الكويتية لتنمية المجتمع بالتعاون
مع شركة إي آي جي  -تميز.
وتـ ــم ت ـص ـم ـيــم ال ـب ــرن ــام ــج ل ـتــزويــد
ّ
ال ـم ـش ــارك ـي ــن بـ ـ ـ ــأدوات ت ـم ــك ـن ـه ــم مــن
تطوير ممارسات حوكمة الشركات
ً
ال ـتــي تــؤثــر إي ـجــابــا عـلــى مـمــارســات
ال ـ ـحـ ــوك ـ ـمـ ــة الـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــدة ،وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
مجالس إدارات الشركات ،والتنمية
ا لـمـسـتــدا مــة ،وذ ل ــك بتمكين مجالس
إدارة ا لـشــر كــات مــن القيام بــأدوار هــا
وم ـســؤول ـيــات ـهــا ،إض ــاف ــة إل ــى تـعــزيــز
ا لـتـنــوع بـيــن ا لـجـنـسـيــن فــي مجالس
اإلدارة.
وف ــي إط ــار سـعـيــه لـتـعــزيــز أه ــداف
وم ـبــادئ ال ـم ـبــادرة ،ش ــارك  3أعـضــاء
من فرق عمل «المركز» في البرنامج
الـ ـ ــذي تـ ــم ت ـن ـظ ـي ـمــه ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت.
وي ـ ــؤك ـ ــد «الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز» م ـ ــن خـ ـ ــال ه ــذه
ا لــر عــا يــة وا لـمـشــار كــة ا لـتــزا مــه بتبني
مبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـت ـ ـنـ ــوع بـ ـي ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن
وت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـمـ ــرأة ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،بـمــا
يتسق مع استراتيجيته للمسؤولية
االجتماعية واالقتصادية واألهداف
الرئيسية لرؤية كويت جديدة .2035
ويـ ـسـ ـع ــى «ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز» ،ك ـم ــؤس ـس ــة
استثمارية رائدة في المنطقة تحرص
ع ـلــى الـتـمـيــز ف ــي خــدمــات ـهــا وال ـق ـيــام
ب ــدور فــا عــل فــي تنمية ا لـكــو يــت ،إ لــى

تـبـنــي أف ـضــل ال ـم ـمــارســات الـعــالـمـيــة
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـح ــوك ـم ــة الـ ـش ــرك ــات
وال ـت ـنــوع وال ـش ـمــول ـيــة .ويـسـهــم دعــم
«الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز» لـ ـلـ ـب ــرن ــام ــج ف ـ ــي ت ـس ــري ــع
ال ـج ـهــود الــوط ـن ـيــة ن ـحــو ب ـنــاء قـطــاع
خــاص دا عــم لعملية تطوير مجتمع
يتسم بالمساواة والتقدم.
ويتكون برنامج أ عـضــاء مجالس
إدارة ا ل ـشــر كــا م ــن  5أ ج ـ ــزاء ه ــي ()1
مـقــدمــة عــن حــوكـمــة ال ـشــركــات ودور
ومـ ـس ــؤولـ ـي ــات وواجـ ـ ـب ـ ــات م ـجــالــس
اإلدارة )2 ( ،األدوات ا ل ـع ـم ـل ـيــة)3 ( ،
إط ـ ــار ال ــرق ــاب ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ،اإلف ـص ــاح
وا لـشـفــا فـيــة )4( ،دور مجلس اإلدارة
فــي حـمــايــة حـقــوق الـمـســاهـمـيــن)5( ،
التنوع بين الجنسين في المجالس.

«وربة» يعلن الفائزين
في  4سحوبات
أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك ورب ـ ـ ـ ـ ــة أس ـ ـمـ ــاء
الـفــائــزيــن بـسـحــوبــات السنبلة
األس ـب ــوع ـي ــة وال ـس ـن ـب ـل ــة Kids
وحساب الحصالة ،وسيستمر
الـ ـبـ ـن ــك فـ ــي عـ ـم ــل ال ـس ـح ــوب ــات
لـ ـعـ ـش ــرة راب ـ ـح ـ ـيـ ــن أس ـب ــوع ـي ــا
لحساب السنبلة ،و 5رابحين
ل ـح ـســاب ال ـح ـص ــال ــة ،بـحـضــور
مـ ـمـ ـث ــل عـ ـ ــن وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والصناعة وموظفي «وربة».
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـع ـمــاء ال ــذي ــن
ح ــال ـف ـه ــم الـ ـح ــظ خ ـ ــال سـحــب
السنبلة األس ـبــوعــي ،فـقــد تــوج
 10رابـ ـحـ ـي ــن مـ ــن عـ ـم ــاء بـنــك
وربـ ـ ـ ــة ،ح ـص ــل كـ ــل م ـن ـهــم عـلــى
 1000دينار ،وهم :خالد فيصل
عبدالله الهاجري ،وفهد ناصر
هــايــف الـحــويـلــة ،ون ــورة جميل
نــاشــي ال ـخــرس ،وســوســن فهد
حمود الدباسي ،وخليل عبدالله
حسين عبدالكريم ،وطالل سالم
براك الهيفي ،ومثقال إسماعيل
الـ ـف ــاح ،وط ـ ــارق عـبــدالـمـحـســن
عبدالعزيز المخيزيم ،وأحمد
جواد جابر العتيبي ،ومنصور
راشد سعيد الراجحي.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ــراب ـح ـي ــن فــي
سحب السنبلة  ،Kidsفقد فاز
بالجوائز المحددة  7رابحين،
هم :حصة بدر ناصر العتيبي،
وديـمــة مـبــارك مشعل الديهان،
ولولوة عيسى حسين بوسكندر،
وفاطمة عبدالله فهد العنزي،
وي ــوس ــف ع ـبــدال ـم ـح ـســن ب ــراك
الزنكي ،وعبدالعزيز علي جابر
الـمــري ،وعبدالعزيز فايز فالح
مناور العازمي.
وبـ ـ ـ ـ ــارك «وربـ ـ ـ ـ ـ ــة» ل ـف ــائ ــزي
س ـح ــب «ال ـح ـص ــال ــة الــرق ـم ـيــة
األس ـب ــوع ــي» لـعـمــاء Bloom
وه ــم :ري ــم بـســام أحـمــد لـبــده،
وأح ـ ـمـ ــد عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز أح ـم ــد
الدعيج ،ونورة عبدالله سعيد
ال ـه ــاج ــري ،ومـ ـش ــاري محمد

ّ
البخيت
عبدالعزيز

علي أسد عبدالرحيم ،وغدير
عزمي أحمد عبدالرزاق.
وب ــارك كــذلــك لـفــائــزي سحب
«الـمـكــآفــات الطالبية الشهري»
لـ ـعـ ـم ــاء  Bloomوهـ ـ ـ ــم :رتـ ــاج
ذيـ ــاب ح ـمــد الـعـتـيـبــي ،وخــولــة
عبداللطيف خلف العنزي ،وديما
عـيــد صــالــح ال ـش ـم ــري ،وأم ـثــال
مشاري محمد المطيري ،ومنيرة
بادي كروز العجمي.
وحـ ــول الـ ـش ــروط ،ق ــال مــديــر
منطقة المجموعة المصرفية
ل ــأف ــراد ع ـبــدال ـعــزيــز الـبـخـ ّـيــت:
«يتطلب اآلن وجــود  100دينار
لـ ــدخـ ــول سـ ـح ــوب ــات ال ـس ـن ـب ـلــة
األسبوعية والسحوبات الكبرى،
ً
علما بأن العميل ال يزال يحصل
على فرصة واحدة مقابل كل 10
دنانير فــي الـحـســاب ،والفرص
تحتسب على حسب أدنى رصيد
في الحساب خالل الشهر.
لـ ــذلـ ــك يـ ـج ــب أن ي ـ ـكـ ــون قــد
مضى على المبلغ شهر كامل
ف ــي ال ـح ـســاب لـلـتــأهــل للسحب
األس ـب ــوع ــي ،وشـ ـه ــران كــامــان
للسحوبات الكبرى الحتساب
ال ـ ـفـ ــرص .وال ت ــوج ــد قـ ـي ــود أو
حدود للسحب واإليــداع ،فكلما
زاد المبلغ المودع زادت فرص
العميل للربح».

وي ـس ـه ــم ال ـب ــرن ــام ــج ف ــي م ـســاعــدة
ال ـم ـشــارك ـيــن ع ـلــى ت ـعــزيــز ال ـتــزام ـهــم
وم ـع ــرف ـت ـه ــم ب ـم ـم ــارس ــات ال ـحــوك ـمــة
ا لــر شـيــدة ،و فـهــم دور مجلس اإلدارة
ومسؤولياته وواجباته ،إضافة إلى
تمكينهم من وضع الهيكلة المناسبة
من أجل تحسين كفاء ة المجالس.
ّ
ويقدم البرنامج للمشاركين أفضل
الممارسات الدولية ودراسات الحالة
حــول ا لـجــوا نــب الرئيسية للحوكمة
ا لــر شـيــدة ،مثل اإل فـصــاح والشفافية
«اإلفصاح المالي وغير المالي»ّ ،
وقدم
ً
ً
أيضا إ طــارا فاعال للرقابة الداخلية
يشتمل على إدارة المخاطر ووظائف
التدقيق الداخلي ،ويتيح للمشاركين
ا عـتـمــاد مـمــار ســات ا لـحـمــا يــة لجميع

ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـط ــي أه ـم ـيــة
كبرى للمعاملة العادلة لجميع حملة
األسهم ،ويوفر إرشادات حول كيفية
إدارة معامالت األطراف ذات الصلة،
وتضارب المصالح واآلليات البديلة
للتعامل مع نزاعات الشركات.
وي ـ ـ ـحـ ـ ــدد بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـت ـ ـنـ ــوع ب ـيــن
ا لـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــن فـ ـ ــي م ـ ـجـ ــا لـ ــس اإلدارة
ال ـت ـحــديــات الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـت ــي يـنـبـغــي
مواجهتها وا لـتـعــا مــل معها لتعزيز
ا لـتـنــوع بـيــن ا لـجـنـسـيــن ،مــع التركيز
ع ـلــى أف ـض ــل ال ـم ـم ــارس ــات وال ـح ـلــول
ّ
الدولية للتغلب على هذه التحديات.
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صندوق كامكو األعلى ً
أداء بعائد  %20.28في  7أشهر
محمد اإلتربي
رغـ ــم ال ـت ــداع ـي ــات ال ـم ـت ـشــاب ـكــة الـتــي
خيمت عـلــى الـســوق الـمــالــي مــن بــدايــة
ال ـ ـعـ ــام ،ب ـس ـبــب ال ـج ــائ ـح ــة وت ــواب ـع ـه ــا،
وج ـ ـ ـ ــدري ال ـ ـ ـقـ ـ ــرود ،وحـ ـ ـ ــرب روس ـ ـيـ ــا -
أوكــران ـيــا ،وتــوتــرات الصين  -تــايــوان،
وض ـغــوط الـتـحــريــك الـســريــع لـلـفــائــدة،
ومـ ــؤشـ ــرات ال ــرك ــود ال ـت ـض ـخ ـمــي ،فــإن
السوق المالي الكويتي حافظ على أداء
إيجابي في  7أشهر.
وعكست الصناديق المحلية األداء
الـ ـم ــؤسـ ـس ــي ،وم ـث ـل ــت م ـق ـي ــاس األداء
المحترف ،فحققت أداء إيجابيا قويا
ت ـف ــوق ع ـلــى م ــؤش ــر ال ـب ــورص ــة بنسب
كبيرة والفتة ،وجاء أداء الصناديق بين
 20.28فــي الـمـئــة مــن نصيب صـنــدوق
كامكو االستثماري ،الــذي حافظ على
تفوقه على مستوى الصناديق المحلية،
وصـنــدوق الــرؤيــة بعائد بلغ  0.13هو
األدن ــى أداء عـلــى مـسـتــوى الصناديق
كافة.
وحـ ـق ــق  11صـ ـن ــدوق ــا م ـح ـل ـيــا أداء
إيجابيا لفترة األشهر السبعة األولى
مــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،مــدعــومــة بتماسك
الـ ـش ــرك ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ال ـق ـي ــادي ــة فــي
السوق ،والتفاؤل بتوزيعاتها النقدية،
سواء نصف السنوية أو بنهاية العام،
إضافة إلــى استمرار ارتفاعات أسعار
النفط والمؤمل أن تستمر ،فضال عن
الجو السياسي العام المحلي المتفائل
بنهج جديد قــد ينعكس على الوضع
االقتصادي ،وتتسع رقعة دور القطاع
ال ـخــاص وتـتــراجــع مـسـتــويــات الفساد
وكلها معطيات تصب في تحفيز السوق
للتماسك.
وجاء ت مؤشرات البورصة بنهاية
يوليو الماضي كالتالي :سجل مؤشر
رئ ـي ـســي  50م ـكــاســب بـنـسـبــة  5.1في
المئة ،متفوقا على أداء مؤشر السوق
األول ،الــذي سجل ارتفاعا بنسبة 4.4
في المئة ،في حين سجل مؤشر السوق
ال ــرئ ـي ـس ــي ،األوس ـ ـ ــع ن ـط ــاق ــا ،مـكــاســب
بنسبة  3.4في المئة ،ما أدى إلى ارتفاع
المؤشر العام بنسبة  4.2في المئة.
وساهمت المكاسب الشهرية التي
سجلتها البورصة في يوليو  2022في
تعزيز األداء منذ بداية عام  2022حتى
نهاية يوليو ،لتحتل بذلك المركز الرابع
كأفضل األسواق الخليجية أداء ،وارتفع
المؤشر األول  12.6في المئة منذ بداية
العام ،بينما ارتفع «السوق العام» 9.6
في المئة مقابل تسجيل مؤشر رئيسي
 50مكاسب بنسبة  1.4فــي المئة ،من
جـهــة أخ ــرى ك ــان مــؤشــر الــرئـيـســي في
المنطقة الحمراء بتراجعه بنسبة 0.2
في المئة.
وتمثل الصناديق عمقا استثماريا
م ــؤس ـس ـي ــا لـ ـب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت ،حـيــث
تـ ـك ــون ع ـي ــن ع ـل ــى ق ـن ــاع ــة ال ـص ـن ــاديــق
ودورها وأخرى على المضاربات وكبار
المضاربين ،وكانت  9صناديق حققت
أداء أعلى من المؤشر العام للبورصة،
و 8ص ـن ــادي ــق ح ـق ـقــت أداء أف ـض ــل من
مؤشر السوق األول.

جدول الصناديق المحلية من بداية العام لنهاية يوليو
صناديق كويتية تقليدية

مدير الصندوق

أداء الشهر

األداء منذ
بداية العام

صندوق كامكو االستثماري

كامكو إنفست

%6.67

%20.28

صندوق الوسم

الكويتية للتمويل و االستثمار

%5.77

%17.06

صندوق فرصة المالي

المركز المالي الكويتي

%6.00

%15.40

صندوق الساحل

الساحل للتنمية واإلستثمار

%5.93

%15.21

صندوق المركز لالستثمار
والتطوير

المركز المالي الكويتي

%5.60

%14.90

صندوق كامكو لمؤشر السوق
األول

كامكو إنفست

%4.37

%14.81

صندوق األهلي الكويتي

أهلي كابيتال

%5.28

%12.93

صندوق الرائد لالستثمار

الكويتية لالستثمار

%5.26

%12.78

صندوق الوطنية االستثماري

االستثمارات الوطنية

%5.40

%11.99

صندوق وفرة

وفرة لالستثمار الدولي

%6.05

%8.21

صندوق الرؤية

الكويت والشرق االوسط
لالستثمار المالي -

%1.54

%0.13

صناديق كويتية إسالمية  
صندوق الدرة اإلسالمي

كامكو إنفست

%5.08

%12.79

صندوق المركز اإلسالمي

المركز المالي الكويتي

%5.30

%12.40

صندوق الكويت االستثماري

الكويتية لالستثمار

%4.40

%10.24

صندوق كاب كورب المحلي

كاب كورب لالستثمار

%3.55

%5.11

صناديق خليجية تقليدية
الصندوق األهلي الخليجي

أهلي كابيتال

%4.69

%13.77

صندوق مصارف االستثماري

وفرة لالستثمار الدولي

%6.61

%13.33

صناديق خليجية اسالمية
صندوق بيتك كابيتال لألسهم
الخليجية

بيتك كابيتال لالستثمار

%5.54

%12.89

صندوق الدارج االستثماري

االستثمارات الوطنية

%3.90

%9.42

صندوق نور اإلسالمي الخليجي

نور لإلستثمار المالي

%5.28

%7.21

صندوق األسهم المحلية
والخليجية

بوبيان كابيتال لالستثمار

%2.54

%3.84

صندوق وفرة الخليجي االسالمي

وفرة لالستثمار الدولي

%5.15

%7.24-

صناديق عربية تقليدية
صندوق ثروة االستثماري

ثروة لالستثمار

%8.20

%21.67

صندوق المركز للعوائد الممتازة

المركز المالي الكويتي

%6.20

%15.80

صندوق األثير لالتصاالت

الكويتية لالستثمار

%5.75

%11.61

صناديق عربية إسالمية
صندوق ثروة اإلسالمي

ثروة لالستثمار

%6.30

%10.00

صندوق موارد للصناعة
والخدمات النفطية

االستثمارات الوطنية

%4.16

%8.97

صندوق الفجر

وفرة لالستثمار الدولي

%4.25

%6.93

صندوق زاجل للخدمات
واالتصاالت

االستثمارات الوطنية

%4.89

%5.08

«كاسكو» تكشف
عن قائمة الطعام
الكويتية
ت ـ ــم ال ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ـ ــن ق ــائ ـم ــة
ال ـط ـعــام ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى متن
طـ ــائـ ــرات ال ـخ ـط ــوط ال ـجــويــة
الكويتية ،خــال الحفل الــذي
أق ــامـ ـت ــه الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لـخــدمــات الـطـيــران (كــاسـكــو)،
ل ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ــذوق ال ـ ـط ـ ـعـ ــام،
بـحـضــور الــرئـيــس التنفيذي
ب ـ ــال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ـ «كـ ـ ــاس ـ ـ ـكـ ـ ــو»
عبدالرحمن الـكـنــدري ،وعــدد
م ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي «ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط
ال ـك ــوي ـت ـي ــة» ،ورئـ ـي ــس ات ـحــاد
ال ـم ـطــاعــم ،وع ــدد م ــن مــديــري
الـ ـفـ ـن ــادق الـ ـكـ ـب ــرى وال ـط ـه ــاة
التنفيذيين والمهتمين بمجال
التجهيزات الغذائية.
وص ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري بـ ــأن
«كـ ــاس ـ ـكـ ــو» تـ ـسـ ـع ــى ج ــاه ــدة
ل ـت ـق ــدي ــم كـ ــل جـ ــديـ ــد وم ـم ـيــز
ل ـخ ــدم ــة ال ـش ــرك ــة األم شــركــة
الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية،
والحرص على إرضــاء أذواق
ال ـ ــرك ـ ــاب عـ ـل ــى مـ ـت ــن رحـ ــات
الطائر األزرق ،وتــأتــي قائمة
الـطـعــام الـجــديــد المقدمة من
ق ـبــل «كــاس ـكــو» لـتـلـبـيــة رغـبــة
المسافرين في تــذوق أطعمة
ت ـح ـتــوي ع ـلــى نـكـهــة الـطـعــام
الكويتي األصيل.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـقـ ــا ئ ـ ـمـ ــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ت ـ ـضـ ــم ت ـش ـك ـي ـل ــة
م ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــوعـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاق
واألص ـنــاف التي تــم إعــدادهــا
بـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــة أمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر الـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــاة
الـكــويـتـيـيــن ،لــوضــع البصمة
والــذوق الكويتي األصيل في
كــل وجـبــة تـقــدم للمسافرين،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا الق ـ ـ ــى اس ـت ـح ـس ــان
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ب ــالـ ـحـ ـف ــل ،ح ـيــث
أش ــادوا بتنوع األصـنــاف في
قائمة الطعام الجديدة ،وأثنوا
على الطعم والـمــذاق األصيل
للطعام الكويتي ،والذي يلبي
جميع األذواق.

اقتصاد
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طيران الجزيرة تربح  7.8ماليين دينار في النصف األول
ةديرجلا
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ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نصف سنوية بـ  30فلسا للسهم الواحد
توقعاتنا
ورؤيتنا
للنصف األول
كانت دقيقة
ً
جدا
بودي

أعلنت شركة «طيران الجزيرة»
نتائج قياسية بــأر بــاح صافية
ق ـ ـ ــدر ه ـ ـ ــا  7.8مـ ــا ي ـ ـيـ ــن د ي ـ ـنـ ــار
كــويـتــي لـلـنـصــف األول م ــن عــام
 ،2022مقارنة بخسائر صافية
ً
قدرها  11.7مليونا في النصف
األول مــن عــام  ،2021كما بلغت
ـرادات ال ـن ـص ــف األول 77.6
إيـ ـ ـ ـ ـ ً
مـلـيــونــا ،بــزيــادة أرب ــع م ــرات عن
ال ـف ـتــرة ال ـم ـمــاث ـلــة ،فـيـمــا حققت
ً
ً
تشغيليا بلغ  9.8ماليين،
ربحا
بارتفاع .%187
وجــاء ت هــذه النتائج المالية
الـ ـق ــوي ــة م ــدف ــوع ــة بــال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـن ـش ـي ـط ــة ،الـ ـت ــي شـ ـه ــدت ق ـيــام

«بيتك» يعلن الفائزين بحملة
«مكافآتكم الطالبية عندنا»
أعلن بيت التمويل الكويتي
«ب ـي ـت ــك» اسـ ــم ال ـف ــائ ــز ب ـم ـب ـلــغ 5
آالف ديـ ـن ــار ،وهـ ــي رشـ ــا جــابــر
الـ ـشـ ـم ــري ،إض ــاف ــة إل ـ ــى أس ـم ــاء
ً
 20فائزا بمبلغ  500دينار لكل
مـنـهــم ض ـمــن ال ـس ـحــب الـشـهــري
ال ـث ــان ــي م ــن ح ـم ـلــة «م ـكــافــآت ـكــم
الـ ـ ـط ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـن ـ ــدن ـ ــا» لـ ـعـ ـم ــاء
«حسابي» للشباب ،التي تمنح
الـ ـعـ ـم ــاء ف ــرص ــة ال ـ ـفـ ــوز بــأك ـبــر
سحب حصري بقيمة  100ألف
دينار خــال فترة الحملة ،التي
تستمر إلى نهاية العام ،إضافة
إلى فرصة فوز  4عمالء بجائزة
قيمتها  5آالف دينار على مدار
الحملة .وجــرى السحب بالمقر
الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف
ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزون هـ ـ ـ ـ ــم :ف ــاطـ ـم ــة
دخـ ـي ــل الـ ـعـ ـن ــزي ،ح ـم ــد فـيـصــل
ال ـ ـع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب ،أس ـ ـمـ ــاء سـعــد
المطيري ،حمود سعد القويع،
دانة مشعل الطبيخ ،يوسف وليد
الرمضان ،مريم محمد بوشهري،
اسمى بجاد العتيبي ،حمد ركاد
الضفيري ،غاية نايف العجمي،

وض ـح ــة م ـت ـعــب ال ـم ـط ـي ــري ،فـ ّـي
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـ ـمـ ــويـ ــزري ،مــريــم
ع ـبــدالــرزاق عـبــدالـســام ،شيخة
ب ــدر الـسـبـيـعــي ،ف ــوز الـحـمـيــدي
العدواني ،غدير سعود العتيبي،
سامية زبار العتيبي ،عبدالعزيز
أحـ ـم ــد ي ــوس ــف ،ل ــول ــوة ي ــاق ــوت
م ـ ـ ـبـ ـ ــارك ،عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ب ــرج ــس
الحيالن.
وف ـ ــازت رش ــا جــابــر الـشـمــري
ب ـم ـب ـل ــغ  5آالف د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،و ه ــي
ال ـج ــائ ــزة ال ـك ـبــرى األول ـ ــى لـهــذه
السنة.
وي ــأت ــي إطـ ــاق ه ــذه الـحـمـلــة،
ب ـم ـم ـيــزات ـهــا اإلض ــافـ ـي ــة ،ضـمــن
استراتيجية «بيتك» باالهتمام
بـ ـعـ ـم ــائ ــه ،حـ ـي ــث ي ـ ـقـ ــدم ال ـب ـنــك
مميزات مختلفة لعمالء برنامج
«ح ـس ــاب ــي» م ــن ح ـم ــات خــاصــة
وخـصــومــات وجــوائــز ومكافآت
حصرية.
وتـ ـتـ ـي ــح ح ـم ـل ــة «م ـك ــاف ــآت ـك ــم
الطالبية عندنا» ،التي يوفرها
«بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك» ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء «ح ـ ـسـ ــابـ ــي»
ل ـل ـش ـبــاب ،أك ـبــر س ـحــب حـصــري
بقيمة  100ألــف دي ـنــار ،خالل
فـ ـت ــرة ال ـح ـم ـلــة ال ـم ـم ـت ــدة إل ــى
نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي ،إضــافــة
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــزايـ ــا
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ،مـ ـنـ ـه ــا :ب ـطــاقــة
مسبقة الــدفــع للسنة األولــى
ً
مجانا ،المشاركة في برنامج
مـكــافــآت «بـيـتــك» ،والحصول
على  1000نقطة من مكافآت
«ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك» عـ ـ ـن ـ ــد الـ ـتـ ـفـ ـعـ ـي ــل،
وعـ ـ ــروض م ـم ـيــزة وعـ ــروض
ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع وخ ــدم ــات
مصرفية على مدار الساعة.

الشركة بنقل أكبر عدد من الركاب
عـلــى اإلطـ ــاق ف ــي ا ًل ــرب ــع الـثــانــي
ب ــإج ـم ــال ــي  817ألـ ــفـ ــا ،م ـم ــا رف ــع
إجمالي عدد الركاب في النصف
األول من عام  2022إلى  1.5مليون
ً
تدريجيا
مسافر مع عودة السفر
إل ــى مـسـتــويــات م ــا قـبــل جائحة
كـ ــورونـ ــا ،بــال ـم ـقــابــل ،ب ـلــغ عــامــل
الحمولة  %74.0للنصف األول
من العام بما يعكس زيادة قدرها
 %19.3عن العام الماضي.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
«طـيــران الـجــزيــرة» م ــروان بــودي:
«كانت توقعاتنا ورؤيتنا للنصف
ً
األول مــن هــذا الـعــام دقيقة جــدا،

إذ تــزامـنــت ع ــودة شهية الــركــاب
للسفر مع زيــادة سعة السفر في
مطار الكويت الدولي منذ النصف
الثاني للعام الماضي».
وأضـ ـ ــاف ب ـ ــودي أن ال ـجــزيــرة
وض ـعــت نـفـسـهــا ف ــي مــركــز جيد
لجني فوائد ديناميكيات السوق
المتغيرة واستطاعت مــن خالل
تــواصـلـهــا المستمر مــع ركــابـهــا
وت ـح ـل ـي ـل ـه ــا لـ ـلـ ـس ــوق أن ت ـع ــود
بـشـكــل أقـ ــوى م ــن ذي ق ـبــل« ،لـقــد
أطلقنا وجهات سياحية جديدة
وكذلك بدأنا خدماتنا للوجهات
عالية الحركة وسنواصل نمونا
وتقدمنا خالل الفترة القادمة».
ول ــإش ــارة ف ــإن الـشــركــة خــال
ا ل ـن ـص ــف األول م ــن ع ـ ــام ،2019
وهي آخر فترة مقارنة كاملة قبل
جــائ ـحــة  ،COVID-19نـقـلــت 1.1
مـلـيــون مـســافــر وحـقـقــت أربـ ً
ـاحــا
صافية قدرها  6.5ماليين دينار.
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،أوص ـ ــى مـجـلــس
إدارة الـ ـش ــرك ــة بـ ـت ــوزي ــع أرب ـ ــاح
نقدية فصلية بقيمة  6.6ماليين
دينار أو  %30من رأس المال بما
ً
يـعــادل  30فلسا للسهم الــواحــد،
وهـ ــي الـ ـم ــرة األول ـ ــى ف ــي تــاريــخ
الشركة التي تقوم فيها بتوزيع
أرباح فصلية ،مما يعكس المركز

المالي القوي للشركة ونظرتها
اإليجابية حول األداء المستقبلي.
أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــائـ ـ ــج ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
والتشغيلية:
أظـهــرت نتائج النصف األول
م ــن ع ــام  2022ب ـل ــوغ اإلي ـ ــرادات
 77.6مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،بـ ــزيـ ــادة
 %399.0عن النصف األول من عام
 ،2021وبلغت األرباح التشغيلية
 9.8م ــايـ ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار ،مـ ـق ــارن ــة
بخسائر تشغيلية قــدر هــا 11.3
ً
مليونا في النصف األول من عام
 ،2021وبلغت األرب ــاح الصافية
 7.8ماليين دينار ،مقابل صافي
ً
خسارة  11.7مليونا في النصف
األول من.2021
ووف ــق تلك النتائج ،بلغ عدد
الـمـســافــريــن  1.5مـلـيــون مسافر
بـ ــزيـ ــادة  %632.5عـ ــن ال ـن ـصــف
األول 2021
وبلغ عامل الحمولة،%74.0 :
زيادة بنسبة  %19.3عن النصف
األول .2021

تطورات الربع الثاني
من عام 2022

ً
حققت طيران الجزيرة إنجازا
ً
جديدا إذ أجرى فريق الصيانة

والهندسة للشركة أول فحص
صيانة داخلي بدرجة «أ» ،وهي
خ ـط ــوة ك ـب ـيــرة ن ـحــو االع ـت ـمــاد
على موارد الشركة البشرية في
مجال خدمي رئيسي مثل أعمال
الصيانة ،مما سيمكن الشركة
مـ ــن ت ـح ـق ـيــق ق ـ ـ ــدرة ع ــال ـي ــة مــن
االستقاللية والكفاءة التشغيلية
وت ـح ـق ـيــق وفـ ـ ـ ــورات م ــال ـي ــة فــي
المستقبل.
وخالل الربع الثاني ،أضافت
ال ـج ــزي ــرة ط ــائ ــرة إضــاف ـيــة إلــى
أس ـطــول ـهــا اسـ ـتـ ـع ـ ً
ـدادا لـمــوســم
الصيف عالي اإلشـغــال ،بينما
أنـ ـه ــت الـ ـش ــرك ــة م ـف ــاوض ــات ـه ــا
لتسلم طائرتين جديدتين في
سبتمبر  ،2022وهما من ضمن
صفقة الـطــائــرات التي وقعتها
الشركة نهاية الـعــام الماضي،
ب ـع ــد ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ات ـفــاق ـيــات
مــع شــركــة إيــربــاص ومؤجرين
الطائرات.
وحـ ـقـ ـق ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـت ــاب ـع ــة
لـلـجــزيــرة الـمـســؤولــة عــن إدارة
أعـ ـم ــال األس ـ ـ ــواق الـ ـح ــرة ،الـتــي
استحوذت على متجر السوق
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي م ـح ـط ــة
الجزيرة ( )T5في ديسمبر 2021
أرب ـ ـ ً
ـاح ـ ــا وإيـ ـ ـ ـ ــرادات جـ ـي ــدة مــن
ب ــدء الـعـمـلـيــات وحـقـقــت جميع
األه ـ ـ ــداف ال ـت ـج ــاري ــة وال ـمــال ـيــة
الموضوعة لها.
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ًـك ،واص ـل ــت
طـيــران الجزيرة أيــضــا توسيع
شبكتها مع إطــاق العديد من

مروان بودي
الـخــدمــات الـجــديــدة إلــى فيينا،
وبراغ ،وأبها ،وحائل ،وصاللة،
ً
(ابتداء من أغسطس).
والقصيم
هذه الوجهات الجديدة ستلبي
اح ـت ـي ــاج ــات ق ـط ــاع ــات ال ـس ــوق
المختلفة التي تقع ضمن دائرة
سفر طيران الجزيرة.

وس ـتــواصــل شــركــة الـطـيــران
نمو أسطولها وعدد الوجهات
خـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــام  2022ك ـ ـمـ ــا كـ ــان
ً
مخططا مع الحفاظ على نظرة
مستقبلية إيجابية لبقية العام
عـلــى الــرغــم مــن ارت ـف ــاع أسـعــار
الوقود منذ مارس .2022

النظرة المستقبلية
ً
أعلنت طيران الجزيرة خططا
إلطــاق خطوط رحــات جديدة
لموسم الصيف لتلبية الطلب
السياحي المرتفع.

ً
«المعيشة والتضخم» األكثر تأثرا نتيجة المتغيرات العالمية
«بروكابيتا لالستشارات» تصدر تقريرها نصف السنوي
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت شـ ـ ــركـ ـ ــة بـ ــروكـ ــاب ـ ـي ـ ـتـ ــا
ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات اإلداريـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـمـ ــوارد
الـبـشــريــة تـقــريــرهــا نـصــف الـسـنــوي
الثاني لعام  ،2022واصلت فيه إدارة
ال ـب ـح ــث وال ـت ـط ــوي ــر ت ــرك ـي ــزه ــا عـلــى
أح ــدث مـمــارســات ال ـم ــوارد البشرية
والتحديات التي تفرضها التغيرات
العالمية نتيجة لتداعيات الجائحة،
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ب ـ ـيـ ــن روس ـ ـيـ ــا
وأوكرانيا ومدى تأثيرها على سوق
الـعـمــل ال ـكــوي ـتــي ،وتـخـطـيــط الـقــوى
ً
العاملة والتوظيف ،فضال عــن آخر
توجهات إدارة المواهب في الكويت.
وأطلقت الشركة استبيانها نصف
السنوي الثاني ،الذي استهدف قادة
األعمال وخبراء الموارد البشرية من
مختلف القطاعات العاملة في الكويت
والسعودية ،إذ شــارك أكثر من 300
شــركــة ،مــن بينها  84مــدرجــة ،و216
غير مدرجة تغطي مختلف القطاعات
االقتصادية.
ونتج هــذا التقرير تحليل قاعدة
بيانات شركة بروكابيتا وشركائها
االس ـتــرات ـي ـج ـي ـيــن ش ــرك ــة ZENITHR
المختصة بالحلول الذكية للموارد
ال ـب ـشــريــة وتـحـلـيــل وق ـي ــاس تـجــربــة
ا ل ـ ـمـ ــو ظ ـ ـف ـ ـيـ ــن ،و ش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــة Thomas
العالمية المتخصصة بأدوات تقييم
الموظفين الـسـلــوكــي والـمـهـنــي ،مع
اتـبــاع الممارسات العالمية الــرائــدة
ً
في هذا المجال ،حيث ّ
يقدم تحليال
ألح ــدث مــؤشــرات ال ـم ــوارد البشرية
وتوجهات التوظيف للنصف األول

م ــن عـ ــام  2022داخ ـ ــل سـ ــوق الـعـمــل
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ال ـت ـح ـل ـيــل
الديموغرافي لبيانات الباحثين عن
العمل وتغطية ألحدث المستجدات
والتحديات التي يواجهونها.
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال الــرئـيــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ل ـ ـشـ ــركـ ــة ب ــروك ــابـ ـيـ ـت ــا
لـ ــاس ـ ـت ـ ـشـ ــارات اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،م ــؤس ــس
ش ــرك ــة  ZENITHRل ـل ـح ـلــول الــذك ـيــة
لـلـمــوارد البشرية ،محمد أبــو الـ ُّـرب:
«شمل التقرير أبرز التغيرات المهمة
والجوهرية في مؤشرات وتوجهات
ال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ،والـ ـت ــي ش ـهــدت
ً
ً
تعافيا ملحوظا فــي النصف األول
ً
مــن ع ــام  َ،2022فـضــا عــن مــؤشــرات
أخرى لم تتعاف بعد ،مما يدل على
عدم استقرار بيئة األعمال ويستدعي
إعــادة الهيكلة التنظيمية للمنشآت
السـتــدامــة األع ـمــال واسـتـمــراريـتـهــا.
كما ّ
قدم التقرير المؤشرات األساسية
لــأع ـمــال وإدارة ال ـمــواهــب وتقييم
الموظفين».
وأضـ ــاف أب ــو الـ ــرب« :وق ــد تضمن
التقرير تسليط الضوء على ظاهرة
ع ــال ـم ـي ــة ،ه ــي ظ ــاه ــرة االسـ ـتـ ـق ــاالت
الـكـبــرى ،The Great Resignation
التي انتشرت في الواليات المتحدة
األم ـيــرك ـيــة والـ ـق ــارة األوروبـ ـي ــة منذ
منتصف عام  ،2021وبدأ تأثيرها في
بعض الدول اآلسيوية ودول مجلس
التعاون الخليجي ،علما بأن تقارير
بروكابيتا السابقة كانت قد أشارت
إل ــى أن مـعــدل ال ـ ــدوران الـطــوعــي في

محمد أبو ُّ
الرب

ازدياد منذ يونيو  2021ومدى تأثر
بيئة األع ـمــال والـخـلــل الهيكلي في
ســوق العمل والـتــداعـيــات المترتبة
على هجرة الكفاءات وندرتها».
وقال أبو ّ
الرب إن أبرز المشاهدات
الرئيسية للدراسة أظهرت التالي:
التغيرات العالمية والتحديات في
بيئة العمل
ً
• استنادا إلى نتائج االستطالع،
يعتقد  64.3بالمئة من المشاركين أن
التحدي الرئيسي الموجود في بيئة
األعمال الذي يؤثر على نمو المنشآت
هــو عــدم تــوافــر الـخـبــرات والـكـفــاءات
المطلوبة ،إذ أثــرت عليها تداعيات
الـجــائـحــة بـشـكــل كـبـيــر ،وال ـت ــي أدت
بدورها إلى الخلل الهيكلي الموجود
في سوق العمل الكويتي.

• أما الزيادة المستمرة في معدل
الـتـضـخــم وأزم ـ ــة ســاســل ال ـتــوريــد
ّ
ال ـعــال ـم ـيــة ف ـقــد حــل ـتــا ف ــي ال ـمــرت ـبــة
الثانية والثالثة من حيث التحديات
ً
األكـ ـث ــر ت ــأث ــرا بـنـسـبــة  65.3و59.7
بالمئة على التوالي.

حزم التعويضات والمزايا الحالية
ال تتناسب مــع مستويات األسعار
والـ ـغـ ــاء ال ـم ــوج ــود وأن ال ــزيـ ــادات
السنوية للرواتب ال تواكب أو تغطي
االرتفاع في تكلفة المعيشة ،مما أدى
إلى عدم كفاية األجور للموظفين.

التغيرات والتوترات العالمية

استدامة األعمال في بيئة غير مستقرة

• يـ ـعـ ـتـ ـق ــد  73.6بـ ــا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة م ــن
ال ـم ـش ــارك ـي ــن أن ت ـك ـل ـفــة الـمـعـيـشــة
ً
والـتـضـخــم األك ـثــر تــأثــرا فــي الفترة
المقبلة نتيجة المتغيرات واألزمات
اال قـتـصــاد يــة والسياسية العالمية
الـتــي يـشـهــدهــا االق ـت ـصــاد العالمي
حاليا ،في حين كان استقرار األعمال
ً
ال ـع ــام ــل ال ـث ــان ــي األكـ ـث ــر تـ ــأثـ ــرا فــي
الفترة المقبلة بنسبة  58.9بالمئة،
ً
نظرا إلى أن مدى ثقة المستهلكين
وال ـ ـشـ ــركـ ــات قـ ــد ت ـن ـخ ـفــض نـتـيـجــة
ال ـ ـتـ ــذبـ ــذب وال ـ ـتـ ــوتـ ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
والسياسي العالمي.
ً
• تــأثــرت الـتـجــارة الــدولـيــة سلبا
بشكل كبير في العامين السابقين
إثــر تــداعـيــات الجائحة ًوالـتــوتــرات
العالمية الحالية ،خاصة في القارة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـنـ ــزاعـ ــات ال ــروس ـي ــة
واألوكرانية.
وإضــافــة إل ــى ذل ــك ،شـهــدت نسب
الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم زي ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة م ـنــذ
ال ــرب ــع األخـ ـي ــر لـ ـع ــام  ،2021حـيــث
ارت ـف ـعــت أس ـع ــار الـكـثـيــر م ــن السلع
األســاسـيــة .ويعتقد المشاركون أن

• أ ثـبــت التحول ّالرقمي أهميته
ل ـل ـم ـن ـشــآت ف ــي ت ـجــنــب ال ـع ــدي ــد من
المخاطر المحتملة ،وقد تبين مدى
فاعليته وضــرورتــه خــال الجائحة
لضمان استمرارية األعـمــال بشكل
م ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــر .إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ت ـح ـس ـيــن
اإلجراءات ورفع الكفاءة واإلنتاجية
والـمـســاعــدة على خفض التكاليف
التشغيلية.
• ل ـض ـمــان اس ـت ـق ــرار واس ـت ــدام ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــآت ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ب ـ ـي ـ ـئـ ــة ع ـ ّم ــل
مـتــذبــذبــة وغ ـيــر مـسـتـقــرة ومـعــقــدة
وغ ـيــر واض ـح ــة (VUCA Business
 ،)Environmentفـقــد اعـتـمــد 71.4
بالمئة مــن المشاركين على إ عــادة
الهيكلة التنظيمية لمنشآتهم ،في
حين توجه  42.9بالمئة نحو التحول
الرقمي لفعاليته في التقليل من األثر
الناجم عن بيئة عمل غير مستقرة
وضمان استمرارية األعمال.

ُ
« :»KIBحركة تصحيح مرتقبة للعقار السكني «بوبيان» يطلق المرحلة الرابعة من
ّ
قياسية
معدالت
األسعار
بلوغ
بعد
معدالته
وتراجع
التداول
حجم
ص
تقل
«أكاديمية المبيعات المركزية»

كشف بنك الكويت الدولي ( ،)KIBفي آخر
تقرير عقاري أعده ،أن قطاع عقارات السكن
ال ـخــاص فــي مـحــافـظــات الـكــويــت قــد شهد
خــال األشـهــر الـ ـ  6األخ ـيــرة ارتـفــاعــا قليال
نسبيا مقارنة مع العام الماضي ،بالرغم من
تضخم األسعار إلى مستويات تعد قياسية
في علوها ،والذي أسفر عن تقليص حجم
التداول وتراجع معدالته.
وذكر « ،»KIBفي تقريره العقاري نصف
السنوي ،أن قطاع عقارات السكن الخاص
في الكويت يواصل اتخاذ منحنى متحفظا
ف ــي م ـعــدل ارت ـف ــاع ــات ــه ،وذلـ ــك ح ـتــى نـهــايــة
ال ـن ـصــف األول م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،حيث
س ـج ـلـ ًـت ن ـســب االرتـ ـف ــاع ــات ف ــي األسـ ـع ــار،
مـقــارنــة بــالـعــام الـمــاضــي ،مــا ي ـتــراوح بين
 4.7و 6.1بــا لـمـئــة لمختلف ا لـمـحــا فـظــات،
وقد أظهرت بيانات التقرير نسب التغيير
المتباينة فــي األس ـع ــار بـيــن نـهــايــة 2021
إلى منتصف  2022عن كل محافظة ،حيث
سجلت األح ـمــدي خ ــال تـلــك الـفـتــرة أعلى
نسبة تغيير في ارتفاع األسعار االبتدائية
لكل متر مربع ،بينما شهدت «مبارك الكبير»
أقلها.
وأوضح البنك بعض العوامل الرئيسية
التي ساهمت في انخفاض نسبة االرتفاع
بعقارات السكن الخاص ،حيث أفــاد مدير
التقييم العقاري في « ،»KIBالمهندس علي
الشخص ،بأن الزيادة المستمرة في الطلب،
والمتزامنة مع نمو عدد السكان ،يقابلها
قلة بالعرض في ظل األزمة اإلسكانية ،مع

نــدرة فــي األراض ــي والـمــواقــع المرغوبة ،ال
سيما مع تخصيص القسائم في المناطق
ً
البعيدة نسبيا ،إلى جانب استمرار األعمال
بــالـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ف ــي الـمـنــاطــق السكنية
الجديدة ،كما لفت إلى استمرارية المضاربة
واالستثمار في العقار السكني ،ضمن أحد
مسببات هذا االنخفاض في معدالت ارتفاع
السكن الخاص.
وفي السياق ذاتهّ ،
بين الشخص أنه على
الــرغــم مــن ارتـفــاع األسـعــار النسبي لقطاع
السكن ا لـخــاص فــي النصف األول للفترة
الماضية ،فإن هناك حركة تصحيح متوقعة
يترقبها انخفاض في األسعار خالل الفترة
القادمة ،وذلك بوجود عدة مؤشرات ،منها:
• ارت ـفــاع قيمة أس ـعــار الـسـكــن الـخــاص
وت ـك ـل ـفــة م ـ ــواد ال ـب ـن ــاء ،ح ـيــث أص ـب ـحــت ال
تتناسب مع القدرة المالية لشريحة كبيرة
من المواطنين.
• ال ـتــوس ـعــة ال ـج ــدي ــدة ل ـضــاح ـيــة سعد
العبدالله السكنية ،األمــر الــذي سيزيد من
عرض الوحدات السكنية.
• ان ـخ ـفــاض ع ــدد ال ـص ـف ـقــات المسجلة
بنسبة  51.33بالمئة ،مقارنة بالنصف األول
من عام .2021
• ارتفاع سعر الخصم من البنك المركزي
ً
أخيرا.
وبالتركيز على تداوالت عقارات السكن
الـ ـخ ــاص ف ــي م ـح ــاف ـظ ــات الـ ـك ــوي ــت ،أظ ـهــر
تقرير « »KIBأن محافظة األحمدي تصدرت
حــركـتـهــا بـنـسـبــة  43.7بــالـمـئــة ،وذلـ ــك من

مجمل الـعـقــود المسجلة لـعـقــارات السكن
الـخــاص فــي األشـهــر ال ـ  6الماضيةّ ،
وفسر
ال ـش ـخ ــص ذلـ ـ ــك ب ـ ــزي ـ ــادة ت ــرك ـي ــز ال ـ ـتـ ــداول
منطقة
والطلب على األراضــي والسكن في
ّ
ً
صباح األحمد البحرية ،علما بأنها تمثل
متنفسا ترفيهيا للمواطنين ،مضيفا أن
الفلل والمنازل الموجودة في بعض مناطق
محافظة األح ـمــدي مــا زال ــت أسـعــارهــا في
متناول شريحة كبيرة من المواطنين ،في
ظــل ارت ـفــاع أسـعــار األراض ــي فــي المناطق
ً
الداخلية ومحيطها ،وأيضا التكلفة العالية
لمواد البناء األولية ،كالحديد واألسمنت
واأللمنيوم وغيرها ،ناهيك بتكلفة األيدي
العاملة.
كـمــا شـمــل تـقــريــر اإلدارة الـعـقــاريــة لــدى
« »KIBألسعار أراضي السكن الخاص ضمن
الشوارع الداخلية (شارع واحد وزاوية) لكل
منطقة في محافظات الكويت ،وذلك حتى
النصف األول من عام  ،2022حيث ّ
بين أن
كال من الشويخ السكنية ،والصديق ،وسعد
العبدالله ،والمسايل ،وأشبيلية ،والعقيلة،
قد سجلت ما بين أسعار األراضي للشارع
الــواحــد وأسـعــار الــزاويــة بجميع المناطق
أعلى متوسط لسعر المتر المربع .بينما
سـجـلــت ك ــل م ــن الـصـلـيـبـيـخــات ،وس ـلــوى،
والواحة ،وصباح السالم ،وخيطان ،وصباح
األحمد السكنية ،أدنى سعر للمتر المربع
بين أسعار أراضي الشارع الواحد وأسعار
الزاوية في جميع المناطق.

أ طـلــق بنك بوبيان المرحلة
الرابعة من البرنامج التدريبي
(أكاديمية المبيعات المركزية)
ً
ال ـم ـص ـمــم خ ـص ـي ـصــا لــارت ـقــاء
بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات م ـ ــو ظ ـ ـف ـ ــي إدارة
المبيعات المباشرة من مختلف
ال ــدرج ــات الــوظـيـفـيــة ،فــي إطــار
حرص إدارة البنك على تطوير
مهارات موظفيه ،ودعم االبتكار
واإلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ،وتـ ـع ــزي ــز م ـ ـهـ ــارات
التعامل مع العمالء ،ما ينعكس
ً
إيجابيا على تقديم خدمة عالية
المستوى لعمالء «بوبيان».
وقال المدير العام لمجموعة
الموارد البشرية في «بوبيان»،
ً
عـ ـ ــادل الـ ـحـ ـم ــاد« :ن ــؤك ــد دائ ـم ــا
ح ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـ ـلـ ــى ت ـن ـم ـيــة
وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات مـ ـ ـ ـ ــوارده
ً
ال ـب ـشــريــة ،كـمــا ال نــدخــر جـهــدا
في سبيل توفير أفضل البرامج
ً
ال ـت ــدري ـب ـي ــة ل ـه ــم ،انـ ـط ــاق ــا مــن
إحــدى قيم البنك الرئيسية ،أال
وهي االهتمام بالموظفين ،إلى
جانب قيامنا بتبني ومواكبة
أحدث التطورات التكنولوجية،
ً
ت ـمــاش ـيــا م ــع تــوج ـهــات الـبـنــك،
وحرصه على االبتكار واإلبداع،
ً
ما ينعكس إيجابا على خدمة
العمالء».

عادل الحماد

ثامر العنزي

وأضـ ـ ــاف أن «ال ـب ـن ــك يسعى
ً
دوم ـ ـ ــا إلـ ــى إض ــاف ــة ك ــل م ــا هــو
جـ ــديـ ــد إل ـ ـ ــى ق ــائـ ـم ــة الـ ـب ــرام ــج
ً
التدريبية ،بما ينعكس إيجابيا
على خدمة عمالئنا ،حيث ُيعد
بــرنــامــج (أكــادي ـم ـيــة المبيعات
ً
ً
ال ـم ــرك ــزي ــة) ب ــرن ــام ـج ــا مـبـتـكــرا
يهدف إلى زيادة الوعي بوظيفة
المبيعات المباشرة وأهميتها،
بجانب كيفية التواصل الفعال
مع العمالء ومحاولة خدمتهم
بشكل أفضل».
وعـ ـ ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ،أوضـ ـ ــح

الـ ـحـ ـم ــاد أن ـ ــه ج ـ ــرى تـصـمـيـمــه
ً
وت ـن ـف ـيــذه خـصـيـصــا لموظفي
إدارة المبيعات المباشرة في
«بوبيان» على مختلف الدرجات
الوظيفية لالرتقاء بمهاراتهم،
وإي ـ ـجـ ــاد م ـن ـه ـج ـيــة ث ــاب ـت ــة فــي
تـقــديــم الـخــدمــة لـعـمــاء الـبـنــك،
ً
ويحرص أيضا على الربط بين
النظريات العلمية والممارسة
والتطبيق في مجال التسويق
والمبيعات وخدمة العمالء في
القطاع المصرفي اإلسالمي.
وأوضح أن البرنامج يتضمن

ربـ ــط ال ـت ـق ــدم ف ــي الـ ــدراسـ ــة مع
الـ ـتـ ـق ــدم ال ـم ـه ـن ــي وال ــوظ ـي ـف ــي
واسـ ـتـ ـخ ــدام ل ـغــة م ــوح ــدة بين
جـمـيــع أع ـض ــاء ال ـف ــري ــق ،حيث
يـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مــن
المعارف واآلليات واالتجاهات
الـحــديـثــة فــي مـجــال المبيعات
وخـ ـ ــدمـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء مـ ـ ــن خـ ــال
استخدام أدوات رئيسية تتعلق
بفهم احتياجات العميل وتقديم
الخدمة بما يناسب احتياجاته
الـشـخـصـيــة وت ـطــويــر مستوى
رض ــا ال ـع ـمــاء بـمــا ي ـت ــاءم مع
مستوى الخدمة التي يقدمها
البنك.
من جانبه ،قال مساعد المدير
العام إلدارة المبيعات المركزية
ث ــام ــر ال ـع ـن ــزي« :ن ـس ـعــى دائ ـمــا
كفريق واحــد في (بوبيان) إلى
أن نـ ـك ــون م ــؤس ـس ــة م ـصــرف ـيــة
حريصة على توظيف وتدريب
وتمكين موظفينا لمساعدتهم
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح فـ ـ ــي ح ـي ــات ـه ــم
ً
المهنية معنا ،حيث نركز دائما
عـلــى تــأهـيــل ال ـك ــوادر الوطنية
وتدريبها للنجاح في الصناعة
المصرفية في جميع القطاعات
واألقسام».

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

«خلني ساكت» و«مسج» يحصدان مشاهدة كبيرة على «نتفليكس»

ً
بهبهاني :تأكيد لتفوق الفيلم الكويتي ورواجه إقليميا
فضة المعيلي

أعرب المخرج صادق بهبهاني
عن سعادته ،لعرض فيلم
«خلني ساكت» عبر منصة
نتفليكس وشاشة تلفزيون
الكويت.

ُي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض فـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــم «خ ـ ـل ـ ـنـ ــي
س ـ ـ ــاك ـ ـ ــت» ،تـ ــأل ـ ـيـ ــف وإخـ ـ ـ ـ ــراج
صادق بهبهاني ،على منصة
نـتـفـلـيـكــس .الـفـيـلــم ذو طــابــع
اج ـت ـمــاعــي ،ويـ ـ ــدور ف ــي إط ــار
ك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي سـ ـ ــاخـ ـ ــر يـ ـن ــاق ــش
العديد مــن القضايا ،وفكرته
ت ــدور ح ــول شخصية «عـيــد»،
ً
الـ ــذي ي ــرث م ــن وال ــدت ــه مـحــا
ُ
ل ــأع ـش ــاب ،وزوجـ ـت ــه تـصـنــع
ً
ً
العطور منزليا ،ويبتكر عطرا
يسميه «جاب العيد» ،وينجح
ً
بشكل خيالي ،مستغربا نجاح
العطر.

وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ب ـ ـه ـ ـب ـ ـهـ ــانـ ــي ع ــن
ً
سعادته بعرض العمل ،مشيرا
إلــى أنــه «فــي األيــام األولــى من
عرض الفيلم كان ضمن قائمة
األكثر مشاهدة بالمنصة ،كما
ُعـ ــرض عـبــر شــاشــة تـلـفــزيــون
الـكــويــت فــي  5ال ـج ــاري ،وهــو
تــأك ـيــد ع ـلــى أه ـم ـيــة السينما
ً
والـ ـفـ ـيـ ـل ــم الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ف ـش ـك ــرا
للمسؤولين عـلــى ه ــذه الثقة
الغالية».
وتأتي تلك الخطوة للتأكيد
ع ـلــى رواج الـفـيـلــم الـكــويـتــي،
ً
وتـفــوقــه إقـلـيـمـيــا ،السـيـمــا أن

 4.8ماليين دينار أرباح «السينما الكويتية»
أعـلـنــت شــركــة السينما الـكــويـتـيــة الوطنية
تحقيقها  4.8ماليين دينار ( 15.8مليون دوالر)
ً
أرب ــاح ــا صــافـيــة فــي الـنـصــف األول مــن ،2022
م ـقــارنــة م ــع خـســائــر بـلـغــت  230.2أل ــف ديـنــار
( 759.6ألف دوالر) في الفترة المماثلة من ،2021
بزيادة نسبتها  2225في المئة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة فـ ـ ــي إف ـ ـ ـصـ ـ ــاح ب ــال ـم ــوق ــع
اإللكتروني لبورصة الكويت ،أمس ،إن ربحية
السهم بلغت  52.8في المئة خالل النصف األول

من  ،2022مقارنة مع خسائر بلغت  2.4فلس
للسهم عن الفترة نفسها من عام .2021
ُ
أسـ ـس ــت ال ـش ــرك ــة عـ ــام  ،1954وأدرج ـ ـ ــت في
بــورصــة الكويت عــام  ،1984ويبلغ رأسمالها
المصرح به  10.10ماليين دينار ( 33.33مليون
دوالر) ،و ت ـخ ـتــص ب ـكــل م ــا يـتـعـلــق بالسينما
وم ـل ـح ـقــات ـهــا م ــن أوجـ ـ ــه ال ـت ـث ـق ـيــف وال ـت ــرف ـي ــه
والنشاط الفكري في الكويت وخارجها.
(كونا)

السمعة الطيبة للمنتج الفني
الكويتي والريادة التي تحتلها
ا ل ـكــو يــت تــد ف ـعــان المنتجين
والـمـحـطــات والـمـنـصــات إلــى
التعاقد مع الفنانين بالكويت
لـتـقــديــم نـتــاجــاتـهــم عـبــر هــذه
الوسائل اإلعالمية.
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم بـ ـط ــول ــة ع ـب ــدال ـل ــه
الـخـضــر ،أحـمــد ال ـفــرج ،أحمد
الـ ـ ـع ـ ــون ـ ــان ،شـ ـ ـ ــوق ،إب ــراهـ ـي ــم
الـشـيـخـلــي ،فـيـصــل ب ــوغ ــازي،
جمال الشطي ،رابعة اليوسف،
خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ـ ـس ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،أسـ ــامـ ــة
المزيعل ،رازي الشطي ،المذيع
عبدالعزيز درويش ،وبمشاركة
مـ ـمـ ـي ــزة م ـ ــن اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة أم ــل
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ،ال ـ ـم ـ ـشـ ــرف ال ـ ـعـ ــام
عـبــدالـعــزيــز بـهـبـهــانــي ،مــديــر
التصوير واإلضـ ــاء ة مشاري
الـخــوالــد ،مــديــر إدارة اإلنـتــاج
علي الهادي ،مهندس الصوت
أحمد الخالدي ،ماكياج سارة
فــاضــل ،مـســاعــد مـخــرج رازي
الشطي وحسن مطرود ،إنتاج
شركة آرتست لإلنتاج الفني.
جـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر ،أن ف ـي ـلــم
«خـلـنــي ســاكــت» ُع ــرض بــدور
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـم ـح ـل ـيــة ،وحـصــد
جائزة الدولة التشجيعية لعام

ً
رحيل الفنانة رجاء حسين عن  84عاما

رجاء ُم َّ
كرمة في إحدى المناسبات

رحلت عن عالمنا ،أمس األول ،الفنانة
ً
رجاء حسين ،عن  84عاما ،وشيعت في
مقابر األسرة.
ُول ـ ــدت رجـ ــاء حـسـيــن ف ــي  7نــوفـمـبــر
 ،1937بـمـحــافـظــة الـقـلـيــوبـيــة .انضمت
لفرقة الريحاني سنة  ،1958واشتغلت
ف ــي اإلذاع ـ ـ ــة وال ـت ـل ـف ــزي ــون كـمـمـثـلــة في
المسلسالت اإلذاعية والتلفزيونية .كما
لمعت في أعمال يوسف شاهين .وهي
متزوجة من الممثل سيف عبدالرحمن.
الراحلة اسمها عايشة رجــاء حسين
زكـ ــي إس ـم ــاع ـي ــل ،ع ـم ـلــت ف ــي الـسـيـنـمــا
والتلفزيون منذ مطلع ستينيات القرن
الـعـشــريــن ،مــن أفــام ـهــا :أف ــواه وأران ــب،

ح ــدوت ــة مـ ـص ــري ــة ،ال ـم ـت ــوح ـش ــة ،أب ـن ــاء
وقتلة .وفي التلفزيون قدمت الكثير من
المسلسالت ،مثل :الشهد والدموع ،رحلة
السيد أبوالعال البشري ،المال والبنون،
زيزينيا .وشــاركــت الراحلة فــي  5أفــام
مع يوسف شاهين .تزوجت سابقا من
الفنان سيف عبدالرحمن ،وهي شقيقة
الفنانة ناهد حسين ،وكانت خالل الفترة
الماضية لها آراء مناهضة للمهرجانات
الفنية الجديدة مثل الجونة.
خــال مسيرتها الفنية قــدمــت رجــاء
حسين ما يقرب من  200عمل كان آخرها
مسلسل «واحة الغروب» قبل ما يقرب من
 5أعوام مع منة شلبي وخالد النبوي.

بلقيس :أريد الزواج مرة أخرى
أج ــاب ــت ال ـف ـن ــان ــة ال ـي ـم ـن ـيــة -
اإلم ــارات ـي ــة بـلـقـيـس ع ــن أسئلة
متابعيها فــي صفحتها بأحد
مواقع التواصل.
وح ــول اسـتـعــدادهــا لخوض
تـ ـج ــرب ــة ال ـ ـ ـ ـ ــزواج مـ ـ ــرة أخـ ـ ــرى،
فاجأت بلقيس الجمهور بأنها
تريد ال ــزواج مــرة أخ ــرى ،ولكن
ليس فــي الــوقــت الحالي ،فــاآلن

ت ــري ــد أن ت ــرك ــز ع ـل ــى أع ـمــال ـهــا
الفنية.
وكتبت في تعليق لها« :قلبي
أخـ ـ ـض ـ ــر ...ح ــاب ــة أكـ ـ ــرر تـجــربــة
الزواج أكيد بس مش في الوقت
الحالي أبدا يمكن بالمستقبل»،
وتصدرت الفنانة الترند بسبب
حــدي ـث ـهــا ال ـ ـنـ ــادر ع ــن حـيــاتـهــا
الخاصة.

وعلى الصعيد الفني ،نشرت
صورة لها في االستديو ،ظهرت
فـيـهــا م ــع فــريــق عـمــل أغنيتها
الجديدة ،بعد أن طرحت أغنية
«ونتدلع» باللهجة المصرية.

بلقيس

انتعاشة في بالتوهات السينما بمصر
في ظل اإليرادات الجيدة التي تحققها األفالم منذ بداية العام الحالي
●

القاهرة – هيثم عسران

تـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـتـ ـص ــوي ــر فـ ــي مـ ـص ــر خ ــال
الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـح ــالـ ـي ــة ح ــال ــة مــن
اال نـتـعــا شــة ا لـفـنـيــة بتصوير
م ـج ـم ــوع ــة م ــن األف ـ ـ ــام ال ـتــي
ي ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرض عـ ـ ــرض ـ ـ ـهـ ـ ــا خـ ـ ــال
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ب ــال ـص ــاالت
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ،وخ ــاص ــة فــي
ظــل اإليـ ـ ــرادات ال ـج ـيــدة الـتــي
تحققها السينما منذ بداية
العام الحالي.
ويعتبر فيلم «شقو» ،الذي
ي ـت ـقــاســم ب ـطــول ـتــه ال ــرب ــاع ــي
ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرو يـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــف ،مـ ـحـ ـم ــد
مـمــدوح ،أمينة خليل ودينا
ً
ال ـشــرب ـي ـنــي ،واحـ ـ ــدا م ــن أهــم
األعـ ـم ــال ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ال ـتــي
يجري تصويرها في الوقت
ا لــرا هــن تـحــت إدارة المخرج
كــر يــم ا ل ـس ـب ـكــي ،فـيـمــا يكثف
فريق العمل التصوير خالل
الفترة المقبلة لالنتهاء من
ا لـفـيـلــم قـبــل نـهــا يــة سبتمبر،
بـ ـسـ ـب ــب وجـ ـ ـ ــود ارت ـ ـبـ ــاطـ ــات
أ خــرى للفنانين المشاركين
فيه.
وت ـ ـ ـشـ ـ ــارك شـ ـيـ ـم ــاء س ـيــف
وك ــري ــم ع ـف ـي ـفــي م ــع مـحـمــود
حـ ـمـ ـي ــدة ف ـ ــي فـ ـيـ ـل ــم «مـ ـط ــرح
مـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــروح» ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـج ـ ــري
تصويره في شوارع القاهرة
ت ـح ــت إدارة ا لـ ـمـ ـخ ــرج وا ئ ــل
إحـ ـس ــان ،وهـ ــو ال ـف ـي ـلــم ال ــذي
أعلن ُصناعه مشاركة الفنان
اإلن ـك ـل ـي ــزي سـ ـك ــوت آدك ـي ـنــز
ضمن أحداثه ،بحيث يصور
مشاهده خالل األيام المقبلة.
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان عـ ـم ــرو
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا
م ـ ــن خ ـ ـ ــال فـ ـيـ ـلـ ـم ــه الـ ـج ــدي ــد
(الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ال ـ ـ ـجـ ـ ــاي) ،ال ـ ــذي
ي ـ ـن ـ ـت ـ ـمـ ــي ل ـ ـنـ ــوع ـ ـيـ ــة األف ـ ـ ـ ــام

عمرو عبدالجليل

محمود حميدة

مصطفى خاطر

أمينة خليل

ال ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــة ،وي ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــه
الـ ـبـ ـط ــول ــة :إسـ ـ ــام إب ــراهـ ـي ــم،
مـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاب ،وم ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــود
الليثي ،فيما يتولى إخراجه
حـ ـس ــن صـ ــالـ ــح ،وس ـ ُـيـ ـع ــرض
ع ـ ـلـ ــى األرج ـ ـ ـ ـ ــح ق ـ ـبـ ــل ن ـه ــاي ــة
الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـح ــال ــي ب ــالـ ـص ــاالت
السينمائية.
ويـ ـتـ ـق ــاس ــم أح ـ ـمـ ــد ف ـت ـحــي
ومحمد جمعة بطولة الفيلم
الكوميدي الجديد « 5محيي
ا لــد يــن أ بــوا ل ـعــز يــز» ،للمخرج
شـ ـ ـ ــادي ع ـ ـلـ ــي ،وهـ ـ ــو ال ـع ـم ــل
ال ـ ــذي ك ـت ـبــه ال ـث ــاث ــي مـحـمــد

عـبــدالـعـظـيــم ،مـحـمــد يــونــس،
وأن ـي ــس ب ــوج ــواري ،وسـيـتــم
ت ـ ـصـ ــويـ ــره ب ــالـ ـك ــام ــل داخ ـ ــل
مصر ،لكن لم يتم االستقرار
على موعد طرحه بالصاالت
السينمائية.
وي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل أحـ ـ ـم ـ ــد ف ـه ـمــي
وه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــزاهـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـصـ ــويـ ــر
فيلمهما السينمائي الجديد
(مـ ـسـ ـت ــر إكـ ـ ـ ـ ــس) ،ب ـم ـش ــارك ــة
أوس أوس وعدد من ضيوف
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرف ،فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت س ـي ـت ــم
استكمال التصوير الخارجي
ف ــي قـ ـب ــرص .ب ـي ـن ـمــا ي ـبــاشــر

عمرو يوسف

أمير المصري تجربته األولى
مـ ــع الـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة
بمصر من خالل فيلم «إصابة
عمل» ،الذي تشاركه بطولته
مـ ــايـ ــان الـ ـسـ ـي ــد وص ــاب ــري ــن،
ويخرجه عصام نصار ،حيث
ينتمي الفيلم لنوعية األفالم
الرومانسية الكوميدية.
ويـ ـع ــود ال ـف ـن ــان مـصـطـفــى
خاطر للبطولة السينمائية،
م ـ ــن خ ـ ـ ــال فـ ـيـ ـلـ ـم ــه الـ ـج ــدي ــد
(وي ــك إي ـن ــد) ،ال ـم ـقــرر عــرضــه
م ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل
ب ـ ــالـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة،
حيث يواصل جلسات العمل
مـ ــع الـ ـمـ ـخ ــرج عـ ـل ــي إدريـ ـ ــس
خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة الـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة،
ً
اس ـت ـعــدادا لـبــدايــة الـتـصــويــر
مطلع أ كـتــو بــر ا لـمـقـبــل ،فيما
ت ـض ــع ال ـس ـي ـنــاري ـســت زي ـنــب
ع ـ ــزي ـ ــز ال ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة
عـلــى سـيـنــاريــو الـفـيـلــم الــذي
يـشــارك فيه بيومي فــؤاد مع
صابرين ،و تــدور أحداثه في
إطار كوميدي.

صادق بهبهاني

 2020ل ــإخ ــراج الـسـيـنـمــائــي،
وش ـ ـ ــارك فـ ــي مـ ـه ــرج ــان أفـ ـ َّـام
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث مـ ــثـ ــل
الكويت ضمن مسابقة األفالم
الخليجية الطويلة.

فيلم «مسج»
من جانب آخر ،وفي خطوة
تــؤكــد رواج الـفـيـلــم الـكــويـتــي
ً
وتـ ـف ــوق ــه إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــاُ ،يـ ـع ــرض
أيـ ـ ـض ـ ــا فـ ـيـ ـل ــم «م ـ ـ ـسـ ـ ــج» ع ـلــى
م ـن ـص ــة ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس ،ت ــأل ـي ــف
وإخ ـ ـ ـ ــراج رم ـ ـضـ ــان خـ ـس ــروه،

عبدالله الخضر وإبراهيم الشيخلي في «خلني ساكت»
وإن ـتــاج مؤسسة كــويــت فيلم
التي يتولى إدارتها ،وبطولة
النجوم :عبدالعزيز النصار،
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــر ،ح ـم ــد
أش ـك ـن ــان ــي ،ح ـص ــة ال ـن ـب ـهــان،
طيف ،عبدالله الرميان ،محمد
عاشور ،وظهور خاص للنجم
جاسم النبهان.
وت ـ ــدور ق ـصــة الـفـيـلــم حــول
م ـحــاولــة صــالــح (عـبــدالـعــزيــز
الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــار) ،صـ ــاحـ ــب ال ــدخ ــل
المحدود ،السفر ،بعد اقتراضه

ً
مبلغا مــن أحــد الـبـنــوك ،لكنه
ُيفاجأ بمنعه من السفر وحكم
ب ــإل ـق ــاء ال ـق ـب ــض ،ل ـي ــدخ ــل فــي
صـ ــراع م ــع ال ـج ـهــات المعنية
والبيروقراطية.
ُيـشــار إلــى أن الفيلم ُعــرض
ف ــي دور الـسـيـنـمــا الـمـحـلـيــة،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى دور ال ـس ـي ـن ـمــا
السعودية.

َ
الدوسري :سعيد بشخصيتي خلدون ومعن
●

فضة المعيلي

وضـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ن ـ ــاص ـ ــر
ال ــدوس ــري عـلــى صـفـحـتــه في
«إن ـس ـت ـغ ــرام» صـ ــورة تجمعه
مـ ـ ــع الـ ـك ــاتـ ـب ــة هـ ـب ــة ح ـ ـمـ ــادة،
وك ـت ــب« :ك ــم أن ــا سـعـيــد أنـنــي
قدمت شخصيات من كتاباتك.
ً
شـكــرا على شخصية خلدون
وش ـخ ـص ـي ــة م ـ ـعـ ــن ،والـ ـ ـق ـ ــادم
أفضل وأجمل».

«من شارع الهرم إلى»..
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــر ،أن
ال ـ ــدوس ـ ــري ج ـ َّـس ــد شـخـصـيــة
معن فــي مسلسل «مــن شــارع
الـهــرم إل ــى ،»..الــذي ُعــرض في
رم ـض ــان ال ـمــاضــي ع ـلــى قـنــاة
 ،MBCوكــان المسلسل األكثر
تداوال إعالميا ،وعبر منصات
السوشيال ميديا ،حيث لعب
دور االب ـ ــن األصـ ـغ ــر لـلـفـنــانــة
هـ ــدى ح ـس ـيــن ،ال ـت ــي جـ َّـســدت
شخصية «عبلة».
ال ـم ـس ـل ـس ــل بـ ـط ــول ــة :ه ــدى
حـسـيــن ،خــالــد الـبــريـكــي ،نــور
الغندور ،ليلى عبدالله ،مرام،
أحـ ـم ــد إيـ ـ ـ ــراج ،عـبــدالـمـحـســن
ال ـق ـف ــاص ،ل ــول ــوة ال ـم ــا ،فــرح
الـ ـص ــراف ،مـحـمــد الــرم ـضــان،

خبريات
ِّ
أسرة عكاشة تحذر ًمن
تناول حياته إعالميا

حذرت أسرة السيناريست
والكاتب الراحل أسامة
أنور عكاشة ،من تناول
أحاديث عن حياته
الشخصية في وسائل
اإلعالم ،والتسبب لألسرة
في مشكالت كبيرة ،مما
يضطرهم إلى اللجوء
للقانون خالل الفترة
المقبلة .وفي بيان لألسرة
نشرته اإلعالمية نسرين
عكاشة نجلة الراحل،
أكدت أن األسرة تابعت
ببالغ االستياء ما أذيع من
لقاءات إعالمية على بعض
القنوات بشأن الوالد ،وال
يخفى على أحد أن الوالد
ال يعد فقط رب أسرة
أسامة أنور عكاشة ،بل
كما تتردد العبارة دائما
على لسان أحبائه.وكانت
الفنانة عبير منير ،أرملة
الراحل أسامة أنور عكاشة،
تحدثت عن زوجها مؤخرا
في أحد البرامج.

ً
الجسمي ُ
حفال
حيي
ي
ً
ً
غنائيا في عمان غدا

خ ــال ــد ال ـش ــاع ــر ،نـ ــور ال ـش ـيــخ،
إي ـم ــان الـحـسـيـنــي ،وغ ـيــرهــم،
ومن إخراج المثنى صبح.

«دفعة بيروت»
وفي مسلسل «دفعة بيروت»
ق ــام ال ــدوس ــري ب ــدور خـلــدون
ط ــال ــب ال ـ ـطـ ــب ،ال ـ ـ ــذي يـعـيــش
ق ـص ــة ُحـ ــب م ــن طـ ــرف واحـ ــد،
وتــدور أحــداثــه في لبنان عام
 ،1964ح ـيــث ي ـجــد مجموعة
من الطالب أنفسهم في دوامة
مـ ـ ــن األفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار وال ـ ـط ـ ـمـ ــوحـ ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـض ـ ــة وال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــادات
المختلفة.
ويضم المسلسل مجموعة
من نجوم التمثيل ،هم :مهند
الحمدي ،نور الغندور ،خالد
الـ ـش ــاع ــر ،ن ـ ــور الـ ـشـ ـي ــخ ،عـلــي
كاكولي ،حمد أشكناني ،روان
ال ـم ـه ــدي ،سـ ــارة أب ــي كـنـعــان،
ك ــارل ــوس ع ـ ـ ــازار ،أن ـطــوان ـيــت
عقيقي ،أسعد رشدان وغيرهم.
وتـ ـ ــم تـ ـص ــوي ــر الـ ـعـ ـم ــل فــي
بيروت تحت إشراف المخرج
ع ـل ــي ال ـع ـل ــي ،وإن ـ ـتـ ــاج شــركــة
ايغل فيلمز.

ُيحيي النجم اإلماراتي
ً
حسين الجسمي حفال
ً
ً
غنائيا ،في عمان غدا،
ويقدم توليفة كبيرة من
أغانيه الشهيرة ،التي حقق
من خاللها نجاحا كبيرا
في مشواره.
وطرح الجسمي مؤخرا،
أغنية جديدة بعنوان
«ليه» على موقع يوتيوب،
وهي كلمات مصطفى
مرسي ،وألحان وليد سعد،
وتوزيع أحمد إبراهيم،
مكس وماستر هاني
محروس.
كما طرح خالل الفترة
الماضية أغنية جديدة
من أشعار ولي عهد دبي
حمدان بن محمد بن راشد
آل مكتوم ،بمناسبة عيد
الفطر ،بعنوان أغنية «طير
المحبة».
ناصر الدوسري

ةديرجلا

•
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دوليات

إسرائيل تنقل عدوانها للضفة وتخاطر بمواجهة شاملة

ً
اشتباكات ومسيرات ودعوات لإلضراب دعما لنابلس ...وتضاؤل احتماالت تبادل األسرى
ّ
شنت قوات إسرائيلية عملية
أمنية على البلدة القديمة في
نابلس ،أمس ،أسفرت عن
تصفية قائد كتيبة شهداء
األقصى التابعة لحركة فتح
في الضفة الغربية المحتلة،
ّ
في حين حذرت السلطة
الفلسطينية من أن التصعيد
اإلسرائيلي الذي يشمل
القدس وجنين وغزة يتجه إلى
مواجهة شاملة.

غانتس والبيد
يشيدان باغتيال
النابلسي بعد مقتل
مسؤول فتحاوي
في عين الحلوة

ب ـ ـعـ ــد سـ ـ ــاعـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى دخـ ـ ــول
هدنة هشة توسطت فيها مصر
إلنـ ـ ـه ـ ــاء عـ ــدوان ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ح ــرك ــة
الـ ـجـ ـه ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي فـ ــي ق ـط ــاع
غ ــزة الـمـحــاصــر ،اقـتـحـمــت قــوات
االحـ ـ ـت ـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـب ـل ــدة
ال ـق ــدي ـم ــة ف ــي ن ــاب ـل ــس ،بــالـضـفــة
ال ـ ـغ ـ ــرب ـ ـي ـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،وقـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــت 3
فلسطينيين بينهم قــا ئــد كتيبة
شـهــداء األقـصــى التابعة لحركة
فتح إبراهيم النابلسي.
وأعلن الجيش اإلسرائيلي أن
قواته استهدفت النابلسي ،بعد
س ــاع ــات م ــن مـحــاصــرتــه داخ ــل
منزل في نابلس ،وأن الحصار
تخلله تبادل إلطالق النار .وقال
عبر «تويتر»« :أطلق مقاتلونا
النار على المنزل واستخدموا
وسـ ـ ــائـ ـ ــل خ ـ ــاص ـ ــة مـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــا
صواريخ محمولة على الكتف،
ُ
وقـتــل النابلسي ،ومسلح آخر
كان يقيم في المنزل» .وأشار إلى
أن «اضـطــرابــات عنيفة اندلعت
بمشاركة عشرات المتظاهرين».
وف ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـج ـ ـي ـ ــش
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي أن ـ ـ ـ ــه اع ـ ـت ـ ـقـ ــل 4
فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـيـ ـي ــن مـ ـ ـ ــن مـ ـن ــاط ــق
مختلفة بالضفة وضبط أسلحة
وذخ ـي ــرة ،تغنى كــل مــن رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ــائ ـي ــر البـ ـي ــد ووزي ـ ــر
ا لــد فــاع بيني غانتس باغتيال
ال ـنــاب ـل ـســي ،الـ ــذي ك ــان يــوصــف
بأنه أحد أبرز المطلوبين للدولة
العبرية.
ّ
وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن عـ ــلـ ــق غ ــان ـت ــس
ً
عـلــى اغـتـيــال الـنــابـلـســي قــائــا:
ً
«مـ ـ ــن ي ـش ـك ــل ت ـ ـهـ ــديـ ــدا ع ـل ـي ـنــا،
ل ــن ي ـن ـجــو» ،وص ــف الب ـيــد قتل
الـنــابـلـســي ،ال ــذي نـجــا مــن عــدة
عـمـلـيــات اغ ـت ـيــال ســاب ـقــة ،بــأنــه
«تـ ـصـ ـفـ ـي ــة إره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي وخ ـ ـطـ ــوة
أ خ ــرى فــي كفاحنا غير القابل
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاوم ــة ض ـ ــد اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب».
وقال« :أهنئ الشاباك والجيش
ووحــدة الشرطة الخاصة على
تنفيذ عملية د قـيـقــة وناجحة
انتهت بدون وقوع إصابات في
صفوفنا».

مواجهة شاملة
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أع ـل ـنــت وزارة
الصحة الفلسطينية استشهاد
 3مــن ق ــادة «ش ـه ــداء األق ـصــى»،
وهــم باإلضافة إلــى النابلسي،
إس ـ ـ ــام صـ ـب ــوح وح ـس ـي ــن ط ــه.
وأفــادت بــأن «حصيلة الشهداء
في الضفة الغربية وقطاع غزة

تونس :انتقادات لغموض
مجلس الجهات واألقاليم

فلسطيني يواجه القوات اإلسرائيلية في نابلس أمس (أ ف ب)
منذ بداية العام الحالي ارتفعت
إلى .»129
ك ـم ــا ت ـس ـب ـبــت ال ـم ــواج ـه ــات
التي دارت بين قوات االحتالل
واأله ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي إص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة 69
ً
ش ـخ ـص ــا ب ــال ــرص ــاص ال ـح ــي،
معظمها فــي الـظـهــر واألي ــدي
ً
واألرجل .والحقا ،أفادت وزارة
الصحة بمقتل فتى في الخليل
برصاص الجيش اإلسرائيلي.
ّ
وح ـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـن ــاط ــق
ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي بـ ـ ــاسـ ـ ــم الـ ــرئـ ــاسـ ــة
الفلسطينية ،نبيل أبــو ردينة
مــن أن «االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
يقترب من المواجهة الشاملة
مع شعبنا الفلسطيني بأسره،
من خالل عدوانه الشامل الذي
ب ــدأ م ــن مــدي ـنــة الـ ـق ــدس ،ومــن
ثـ ــم امـ ـت ــد إل ـ ــى ج ـن ـي ــن ،وغ ـ ــزة،
وال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ن ــابـ ـل ــس ،وال ـ ــذي
ذهب ضحيته اليوم  3شهداء
والعشرات من الجرحى».
وقال أبوردينة ،إن «الحكومة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة غ ـ ـيـ ــر م ـع ـن ـيــة
بتحقيق الـهــدوء واالسـتـقــرار،
وت ـع ـمــل ع ـلــى اس ـت ـبــاحــة ال ــدم

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،واسـ ـتـ ـغ ــال ــه،
لتحقيق مكاسب في السياسة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» ،فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ــى
استطالعات عبرية تشير إلى
ارتـ ـف ــاع شـعـبـيــة الب ـيــد مـقــابــل
زعـ ـي ــم الـ ـمـ ـع ــارض ــة ب ـن ـيــام ـيــن
نـتـنـيــاهــو م ـنــذ انـ ـ ــدالع مــوجــة
الـعـنــف الـحــالـيــة .ورف ــض دعــم
ال ـ ـم ـ ـنـ ــدوبـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ــدى
األمــم المتحدة للرواية الدولة
ال ـعـبــريــة ل ــأح ــداث ،م ــن خــال
تــأك ـيــدهــا «حـ ــق إس ــرائ ـي ــل في
الــدفــاع عن نفسها» ،مؤكدا أن
«إسرائيل هي المعتدية وهي
التي تحتل األرض الفلسطينية
المحتلة عام  1967التي يعترف
العالم بها ،وأن المطلوب اآلن
هو تحميل إسرائيل مسؤولية
ه ــذا الـتـصـعـيــد ال ــدم ــوي الــذي
يــذهــب ضحيته الـعـشــرات من
أبناء شعبنا».
ودع ــا أبــوردي ـنــة المجتمع
الدولي إلى «الخروج عن صمته
الـمــريــب وال ــوق ــوف بـحــزم ضد
سياسة إسرائيل التي انتهكت
كــل القوانين الدولية وحقوق

اإلنـ ـس ــان ال ـتــي ي ـن ــادي الـعــالــم
ً
يوميا بتطبيقها».

دوامة عنف
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،دع ــت الـقــوى
الفلسطينية فــي بـيــت لـحــم إ لــى
ً
اإلضراب والحداد احتجاجا على
اغتيال شهداء نابلس ،ولتصعيد
ال ـمــواج ـهــة ع ـلــى ن ـق ــاط الـتـمــاس
مــن سـلـطــات االح ـت ــال ،وشـهــدت
مناطق مختلف بالضفة الغربية
ً
مسيرات غضب تنديدا بالعدوان
اإلسرائيلي على نابلس.
من جهته ،قــال متحدث باسم
«فتح» ،التي ينتمي لها الرئيس
الفلسطيني محمود عـبــاس ،إن
«ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي
س ـ ـيـ ــؤدي إلـ ـ ــى مـ ــوجـ ــة مـ ــن ع ــدم
ً
ً
االستقرار محليا وإقليميا».
ورأى نـ ــا طـ ــق بـ ــا سـ ــم ح ــر ك ــة
ح ـم ــاس أنـ ــه «مـ ــن ال ــواض ــح أنـنــا
ف ــي مــرحـلــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـصــراع
ضد االحتالل عنوانها االشتباك
المستمر فــي مــدن الـضـفــة» .كما
نعت «الجبهة الشعبية» شهداء

ُ
ُ
ث ـ ــروات لـبـنــان ســتـقـطــع كـمــا قـطـعــت عندما
امتدت إلى أرضه».
ّ
وتوجه نصرالله إلى إسرائيل بالقول إن
«لـبـنــان وشـعـبــه لــن يـقـبـلــوا بـعــد اآلن بنهب
ث ــروات ــه ،وأن ت ـفــرض عـلـيـنــا غ ـيــر إرادتـ ـن ــا»،
م ـض ـي ـف ــا« :كـ ـم ــا قـ ـل ــت فـ ــي ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،أقـ ــول
لألميركيين ،الذين ّ
يقدمون أنفسهم وسطاء
وهــم ليسوا وسـطــاء ،وأق ــول لإلسرائيليين،
لبنان وشعب لبنان ال يمكن بعد الـيــوم أن
يتسامح بنهب ثرواته ،نحن وصلنا إلى آخر
الخط وسنذهب إلى آخر الطريق ،وال يجربنا
أحد وال يمتحننا أحد وال يهددنا».
وأض ــاف فــي كلمته بمناسبة «استشهاد

الحسين»« :نحن تلقينا الرسائل المطلوبة
في حرب غزة ورأينا صمود غزة ،ونحن في
لبنان حسابنا معكم حـســاب آ خ ــر» ،مؤكدا
ضــرورة االستعداد لكل االحتماالت بجدية
قبل وصول المبعوث األميركي إلى بيروت.
وفي سياق آخر ،دعا زعيم «حزب الله» إلى
«تشكيل حكومة حقيقية كاملة الصالحيات
لتتحمل المسؤوليات إذا لم يتم االستحقاق
الــرئــاســي أو إذا تـ ــم» ،مـطــالـبــا الـمـســؤولـيــن
اللبنانيين بأن «يعيشوا مع آالم الناس».
وبعد ساعات من اغتيال مسؤول االرتباط
والـعــاقــات الـعــامــة فــي ق ــوات األم ــن الوطني
الفلسطيني بمخيم عين ا لـحـلــوة لالجئين

ّ
طهران تكذب قائد حماية الخميني
ُّ
َ
وتوجه لتوريث منصب المرشد
بـ ـعـ ــد تـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات حـ ـمـ ـي ــد رضـ ــا
نقاشيان ،رئيس فريق حماية المرشد
الراحل روح الله الخميني ،التي أثارت
ً
جدال بشأن وفاة مؤسس الجمهورية
ُ
اإلس ــامـ ـي ــة ب ـ ـ «ح ـ ـبـ ــوب» ج ـل ـب ــت مــن
ب ــري ـط ــان ـي ــا ،ع ـل ــى يـ ــد أحـ ـ ــد ح ــراس ــه
الشخصيين ،نفى مصدر إيراني مطلع
ذلك ،قائال إنه «ال يوجد ملف في وزارة
االستخبارات بشأن اغتيال الخميني
في هجوم بيولوجي» .وذكرت وكالة
األنباء الرسمية (إرنا) ،نقال عن مصدر
م ـ ـسـ ــؤول ،أن وزارة االس ـت ـخ ـب ــارات
ً
ً
أصـ ــدرت كـتــابــا رسـمـيــا ب ـهــذا الـشــأن
عقب استفسارات «معهد تحرير ونشر
أع ـم ــال الـخـمـيـنــي» ،وزودت السلطة
القضائية بنسخة منه.
يذكر أنه قبل نحو أسبوعين ،قال
رئيس فريق حماية المرشد الراحل
فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة إن ال ـخ ـم ـي ـن ــي «اغ ـت ـي ــل

حفتر :لن نتسامح
مع َ
«عبدة الكراسي»

شن قائد قوات «لجيش
الوطني» ،املسيطر على شرق
ليبيا ،املشير خليفة حفتر،
هجومًا على من وصفهم بـ
«عبدة الكراسي» ،مؤكدأ أنه لن
يسمح باستمرار صراعاتهم
التي ال تنتهي.
وفي كلمة له ،خالل استقبال
مشايخ وأعيان بمدينة
طبرق ،أمس ،توجه حفتر
بالتهنئة إلى أهل املدينة على
«احتضان مجلس النواب
وتقديم كل التسهيالت».
يأتي ذلك ،في وقت تشهد
العاصمة طرابلس ،توترًا
متزايدًا ،في أعقاب اشتباكات
بني قوات متناحرة تابعة
لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

نابلس ،مؤكدة أن دمــاء الشهداء
ً
لن تذهب ه ــدرا .واعتبرت حركة
الجهاد أن «مــا حــدث فــي نابلس
ً
ً
سيزيد مقاومينا ثباتا ويقينا
بمواصلة قتال االحتالل».
ورأت ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـح ـقــوق ـيــة
«هيومن رايتس ووتش» أن دوامة
التصعيد اإلسرائيلي ستستمر
طالما استمر اإلفالت من العقاب.

أسرى واغتيال
وي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت ذك ــرت
قللت أوســاط عبرية من احتمال
ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إلـ ـ ـ ــى صـ ـفـ ـق ــة ت ـ ـبـ ــادل
أس ــرى بين إســرائـيــل و»حـمــاس»
ال ـم ـس ـي ـطــرة ع ـلــى غ ـ ــزة ،وهـ ــو ما
ي ـن ــذر بــاح ـت ـمــال ت ـج ــدد ال ـق ـتــال،
بـيــن الــدولــة الـعـبــريــة و»الـجـهــاد»
التي اشترطت أن تقوم سلطات
االحتالل بإطالق ســراح أسيرين
للقبول بوقف إطــاق النار الذي
تــوس ـطــت ال ـق ــاه ــرة ودخ ـ ــل حـيــز
التنفيذ األحد الماضي.
ُ وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادث م ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل،
ق ـ ـتـ ــل م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي حـ ــركـ ــة فـتــح

الفلسطينية ،يدعى سعيد عالء
الــديــن بــالــرصــاص ،ليل االثنين ـ
الـثــاثــاء ،فــي مخيم عين الحلوة
لالجئين الفلسطينيين جنوب
لـبـنــان .وذك ــر الـقـيــادي فــي حركة
ّ
فتح فــي لبنان منير المقدح ،أن
ّ ً
عالء الدين ،كان مكلفا التنسيق
مع القوى األمنية اللبنانية .وأكد
المقدح اغتيال عالء الدين ،وقال
ً
ّ
إن «مسلحا دخل عليه أثناء تأدية
صالة بمنزل أحد أصدقائه».
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،ق ــال وزي ــر
خارجية هندوراس ،إنريكي ريني،
فــي تعقيب على أنـبــاء حــول نية
إعــادة السفارة في إسرائيل إلى
تل أبيب بعد عــام من نقلها إلى
مدينة القدس« :إن القضية أثيرت
أمــام الرئيسة زيــومــارا كاسترو،
وإن األمــر يهمها بشكل خــاص».
وأضـ ـ ـ ــاف أن ب ـ ــاده «تـ ــرغـ ــب فــي
الحفاظ على التوازن في عالقاتها
مع إسرائيل والعالم العربي.
(رام الله  -وكاالت)

نصرالله يتمسك بمعركة «كاريش» ويعد بحماية فلسطينيي لبنان
جدد األمين العام لـ «حزب الله» اللبناني
حسن نصرالله ،التلويح باستخدام القوة
ضـ ــد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،رغ ـ ــم اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـج ـهــود
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـق ــوده ــا ال ــوالي ــات
المتحدة ،بهدف التوصل إلــى تفاهم بين
الــدولــة اللبنانية والــدولــة العبرية ،بشأن
ترسيم الحدود البحرية واستخراج الغاز
الطبيعي من حقل «كاريش» المتنازع عليه
شرق المتوسط.
واستبق نصرالله عودة الوسيط األميركي
عاموس هوكشتاين ،المنتظرة إلــى بيروت
وم ـع ــه األج ــوب ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى مـطــالــب
ً
ب ـي ــروت ،م ــؤك ــدا أن «ال ـيــد ال ـتــي ستمتد إلــى

سلة أخبار

بواسطة حبوب تم شراؤها من لندن»،
ً
مطالبا بتشديد الحماية على المرشد
الحالي ،علي خامنئي.
ً
وبما أن نقاشيان ّ
قدم نفسه مرارا
ً
بصفته عضوا في وزارة االستخبارات
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،ع ـل ـق ــت وكـ ــالـ ــت األن ـ ـبـ ــاء
ً
الرسمية على ذلك ،نقال عن مصدرها
المطلع ،بــأن األول «لــم يكن لــديــه أي
مسؤولية فــي وزارة االسـتـخـبــارات»
وقت وفاة الخميني أو بعده.
وق ـ ــال ال ـم ـص ــدر إن «ن ـق ــاش ـي ــان له
سابقة في ادعاءات كاذبة بخصوص
انـتـســابــه إلــى وزارة االسـتـخـبــارات»،
وفــي السنوات الماضية ،اتهم بعدة
قضايا لــدى السلطة القضائية ،من
قـبـيــل «ان ـت ـحــال ص ـفــات وظـيـفـيــة في
وزارة االستخبارات».
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،وصـ ــف مــوقــع
جماران ،التابع لـ «معهد تحرير ونشر

أع ـم ــال ال ـخ ـم ـي ـنــي» ،أق ـ ــوال نـقــاشـيــان
ً
بأنها «كــاذبــة تماما ،وال أســاس لها
من الصحة».
ً
ونشرت مــرارا تقارير مختلفة عن
حـ ــاالت وفـ ــاة مـشـبــوهــة لـمـســؤولـيــن
رف ـ ـي ـ ـعـ ــي ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ف ـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـظـ ــام
اإليراني ،ومن بينهم أحمد الخميني
(ن ـج ــل ال ـم ــرش ــد الـ ــراحـ ــل) وهــاش ـمــي
رف ـس ـن ـج ــان ــي ،الـ ـ ــذي ش ـغ ــل مـنــاصــب
رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان
ور ئـيــس مجلس تشخيص مصلحة
ال ـن ـظــام ،إال أن ه ــذه أول م ــرة يـطــرح
مــوضــع «اغـتـيــال» المرشد المؤسس
واألب الــروحــي للطبقة الحاكمة في
طهران.
إلى ذلكّ ،
وجه مير حسين موسوي،
ال ـم ــرش ــح الـ ـ ــذي احـ ـت ــج ع ـل ــى ن ـتــائــج
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ل ـعــام ،2009
انتقادات حــادة للنظام في إيــران ولـ

ّ
جنوب لبنان العميد سعيد العسوس ،حذر
نصرالله من أي محاوالت إسرائيلية لتوسيع
استهدافها قادة فلسطينيين إلى بلده.
وقـ ـ ـ ــال ن ـ ـصـ ــرال ـ ـلـ ــه« :سـ ـمـ ـعـ ـن ــا ف ـ ــي األي ـ ـ ــام
الماضية أنهم يخططون الغتيال قــادة في
الجهاد اإلسالمي أو حماس أو في الفصائل
الفلسطينية خارج فلسطين المحتلة ومنها
لبنان ،في يوم عاشوراء نقول للعدو ،إن أي
اعتداء على أي انسان في لبنان لن يبقى بدون
عقاب ولن يبقى بدون رد».
وج ــاءت ه ــذه الـتـصــريـحــات بـعــد تصاعد
العنف بين إســرائـيــل وحــركــة «الـجـهــاد» في
ً
ً
قطاع غزة ،بعد اعتقال إسرائيل قياديا كبيرا

في الحركة مطلع أغسطس الجاري في الضفة
الغربية المحتلة.
وأل ـم ــح وزيـ ــر ال ــدف ــاع اإلس ــرائ ـي ـل ــي بيني
غ ــانـ ـت ــس ،ال ـس ـب ــت الـ ـم ــاض ــي ،إل ـ ــى اح ـت ـمــال
استهداف مسؤولي «الجهاد» المرتبطة بإيران
في الخارج ،الذين قال إنه يمكن رؤيتهم في
«مطاعم وفنادق في طهران وسورية ولبنان».
وقال غانتس« :سيتعين عليهم أيضا دفع
ال ـث ـمــن» .وصـ ــرح غــان ـتــس ،أم ــس األول ،بــأن
الــدولــة العبرية تشن «ضــربــات وقــائـيــة» من
طهران إلى خان يونس.
(بيروت  -وكاالت)

اليمن :الحوثي نهب
المليارات خالل الهدنة

اتهمت الحكومة اليمنية،
ليل االثنني ـ الثالثاء ،جماعة
«أنصار الله» الحوثية ،بنهب
 150مليار ريال يمني من
إيرادات املشتقات النفطية
الواردة عبر ميناء الحديدة
منذ بدء الهدنة اإلنسانية
في  2أبريل املاضي ،والتي
ترعاها األمم املتحدة.
وأكدت الحكومة أن هذا املبلغ
يكفي لتمويل دفع مرتبات
موظفي الدولة في مناطق
سيطرة املتمردين ملدة 6
أشهر.
َّ
وحمل وزير اإلعالم اليمني،
معمر اإلرياني ،في بيان،
الجماعة املتحالفة مع إيران
املسؤولية الكاملة عن توقف
صرف مرتبات موظفي
الدولة.

تركيا تطلق سفينة جديدة
للتنقيب بشرق «المتوسط»

ً
ً
صور الخميني وخامنئي تتقدم موكبا جنائزيا لحزب الله في ضاحية بيروت أمس (أ ف ب)
«الحرس الثوري» لـ «دوره القمعي» في
ً
إيــران وســوريــة ،محذرا من «خطوات
توريث» ّمنصب المرشد األعلى.
وح ـ ـ ـ ــذر م ـ ــوس ـ ــوي الـ ـ ـ ــذي يـخـضــع
لإلقامة الجبرية مــن نحو  12عاما،
في مقال نشره موقع ّ
مقرب منه ،من

تتزايد التساؤالت والتكهنات
في تونس بشأن مجلس
الجهات واألقاليم املستحدث،
وآليات عمله ودوره املحتمل،
بعد إجراء االستفتاء على
الدستور ،ومع اقتراب موعد
االنتخابات التشريعية املبكرة
املقرر تنظيمها في السابع
عشر من ديسمبر املقبل.
وتنتقد املعارضة بشدة فكرة
إنشاء هذا املجلس ،الذي
ينص عليه الدستور الجديد،
معتبرة أنه يندرج في إطار
تنفيذ املشروع السياسي
لرئيس الجمهورية قيس
سعيد ،لكن أحزاب املواالة
تقول إنه يهدف إلى حلحلة
مشكالت الجهات الداخلية
التي تواجه أزمات متراكمة.

احتمال خالفة خامنئي ،عبر «مرشد
وراثي».
وكتب« :خبر هذه المؤامرة يسمع
منذ  13عاما ،إذا كنتم ال تبحثون عن
ً
ذلك حقا ،فلماذا ال تنكرون مثل هذه
ّ
النية مرة واحدة؟».

وت ــم ذك ــر مـجـتـبــى خــامـنـئــي ،أحــد
أب ـنــاء خــامـنـئــي ،ال ــذي يتمتع بنفوذ
كبير فــي «ال ـحــرس ال ـث ــوري» ،كواحد
من المرشحين لشغل منصب المرشد
المستقبلي.

شارك الرئيس التركي،
رجب طيب إردوغان ،في
حفل اإلبحار األول لسفينة
«عبدالحميد خان» للتنقيب
عن الطاقة في شرق البحر
املتوسط ،في ظل استمرار
الخالفات مع اليونان
وقبرص.
وقال إردوغان من ميناء في
والية مرسني إن «في مجال
البحث عن الطاقة نحن
موجودون بـ  4سفن تنقيب
وسفينتي مسح جيولوجي».
وشدد على أن «عمليات
التنقيب ضمن مناطق
سيادتنا ،لهذا لسنا بحاجة
إلى إذن من أحد».

ةديرجلا
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ّ
ّ
موسكو تطلق قمر الخيام… وتعلق معاهدة ستارت

ّ
واشنطن تؤكد خسارة روسيا  80ألف جندي في أوكرانيا… وزيلينسكي يستفزها بحظر السفر
مع تصعيد هجومها على
أوكرانيا ،ومواصلة سعيها
بال هوادة الستكمال
البالد،
شرق
سيطرتها على ً
ً
أطلقت روسيا قمرا ّاصطناعيا
ً
إيرانيا للمراقبة ،كما علقت
عمليات التفتيش الميدانية
المنصوص عليها في معاهدة
ستارت مع الواليات المتحدة
والمعنية بالحد من األسلحة
االستراتيجية.

بوتين وهرتسوغ
يبحثان العالقات
الثنائية والوكالة
اليهودية

رغـ ـ ــم م ـ ـخـ ــاوف ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
الـغــربـيـيــن مــن اسـت ـخــدامــه لــدعــم
هـجــومـهــا فــي أوك ــران ـي ــا ،أطلقت
روس ـيــا ،أم ــس ،قـمــرا اصطناعيا
إي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا لـ ـلـ ـم ــراقـ ـب ــة ،وأبـ ـلـ ـغ ــت
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ـت ـع ـل ـي ــق ع ـم ـل ـي ــات
التفتيش الميدانية المنصوص
ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي م ـ ـعـ ــاهـ ــدة سـ ـت ــارت
ال ـم ـع ـن ـيــة ب ــال ـح ــد م ــن األس ـل ـحــة
االستراتيجية.
وح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروخ روس ـ ـ ـ ــي
م ـ ـ ــن طـ ـ ـ ـ ـ ــراز «س ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــوز» الـ ـقـ ـم ــر
االصطناعي اإليراني ّ
«خيام» من
قــاعــدة بــايـكــونــور الفضائية في
كازاخستان .ويهدف القمر الذي
يحمل ه ــذه التسمية ِنـسـبــة الــى
ال ـعــالــم وال ـشــاعــر ال ـفــارســي عمر
ّ
الخيام ،الــذي عاش بين القرنين
ال ـ ـحـ ــادي ع ـش ــر والـ ـث ــان ــي ع ـشــر،
إلــى «مــراقـبــة الـحــدود» وتحسين
اإلن ـت ــاج ـي ــة ف ــي م ـج ــال ال ــزراع ــة،
وم ــراق ـب ــة م ـ ــوارد ال ـم ـيــاه وإدارة
المخاطر الطبيعية ،وفق ما أفادت
وكالة األنباء اإليرانية (إرنا).
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا تـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات
المتحدة أن البرنامج الفضائي
اإليراني له أغراض عسكرية أكثر
منها تجارية ،تؤكد طهران أنه
ً
ألغراض مدنية ودفاعية حصرا،
وال يخالف أي اتـفــاقــات دولية،
بما فيها االتفاق مع القوى الـ 6
الكبرى بشأن برنامجها النووي
الذي أبرم عام  ،2015وانسحبت
الواليات المتحدة منه في .2018
ّ
ل ـ ـكـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة
اضطرت هــذه المرة إلــى دحض
ات ـهــامــات مــن ن ــوع آخ ــر ،بعدما
ذكرت صحيفة واشنطن بوست
األم ـي ــرك ـي ــة أن روسـ ـي ــا «ت ـن ــوي
استخدام القمر مدة أشهر عدة»،
في إطار هجومها على أوكرانيا
ّ
ق ـبــل أن ت ـســلــم إيـ ـ ــران اإلش ـ ــراف
عليه.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـفـ ـض ــاء
اإلي ــرانـ ـي ــة ،ف ــي ب ـي ــان ،أن الـقـمــر
«خ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــام يـ ـ ـع ـ ــود إليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،وكـ ــل
األوامر المرتبطة بالتحكم بهذا
ال ـق ـمــر االص ـط ـنــاعــي وتـشـغـيـلــه
سـ ـيـ ـت ــم إص ـ ـ ــداره ـ ـ ــا م ـ ــن الـ ـي ــوم
األول وم ـب ــاش ــرة ب ـعــد االطـ ــاق
م ــن ق ـب ــل خـ ـب ــراء إي ــران ـي ـي ــن فــي
قــواعــد الـفـضــاء الـعــائــدة ل ــوزارة
االتصاالت وتقنية المعلومات».

«نيو ستارت»
في غضون ذلك ،أفادت وزارة

خـبـيــرا أل ـغــام بـمــوقــع مختبر طـبــي نسفه
صاروخ روسي في خاركيف أمس (أ ف ب)
الخارجية الروسية ،في بيان،
بـ ــأن مــوس ـكــو أب ـل ـغــت رسـمـيــا
الواليات المتحدة بأن جميع
منشآتها الخاضعة للتفتيش
بموجب معاهدة نيو ستارت
ستعفى «مؤقتا» من عمليات
التفتيش.
ويتعلق األمر بقواعد إطالق
الـ ـص ــواري ــخ ،وك ــذل ــك ال ـقــواعــد
الجوية والبحرية ،حيث يتم
نشر الصواريخ النووية.
وجاء في البيان أن «روسيا
مجبرة على الـلـجــوء إلــى هذا
اإلجراء بسبب الحقائق القائمة
الـ ـت ــي ت ـخ ـلــق م ـن ــاف ــع أح ــادي ــة
ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،وت ـحــرم
روس ـي ــا م ــن حـقـهــا ف ــي إج ــراء
عمليات تفتيش على األراضي
األميركية».
وت ـس ـت ـش ـه ــد «الـ ـخ ــارجـ ـي ــة»
الروسية خصوصا بالعراقيل
لـ ـسـ ـف ــر الـ ـمـ ـفـ ـتـ ـشـ ـي ــن الـ ـ ـ ــروس
والصعوبات المرتبطة بإصدار
الـتــأشـيــرات بسبب العقوبات
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـفـ ــروضـ ــة ع ـلــى
موسكو إثر حرب أوكرانيا.

م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،غ ــادرت
ّ
محملتان
سفينتان جديدتان
ب ـ ـ  70أل ـ ــف ط ــن م ــن ال ـح ـبــوب
أم ــس ،مـيـنــاء تـشــرنــومــورســك
األوكراني على البحر األسود،
بموجب االتفاق على استئناف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادرات األوكـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
متوجهتين إلى تركيا وكوريا
الجنوبية.
و ف ــي تكثيف لمساعداتها
ال ـمــال ـيــة واإلنـ ـف ــاق الـعـسـكــري
ألوك ــرانـ ـي ــا ،أع ـل ـنــت واشـنـطــن
أن ـه ــا س ـت ــرس ــل  4.5م ـل ـي ــارات
دوالر لدعم الميزانية ومليار
دوالر في شكل أسلحة ،بما في
ذلك ذخائر صاروخية بعيدة
ال ـ ـمـ ــدى وع ـ ــرب ـ ــات ن ـق ــل طـبـيــة
مصفحة.

استفزاز زيلينسكي
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،أث ـ ــارت
دعـ ـ ـ ــوة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي
فــولــودي ـم ـيــر زيـلـيـنـسـكــي إلــى
فرض حظر دولي على السفر
يشمل جميع الروس ،انتقادات

حادة من جانب موسكو.
وأعـ ـل ــن ال ـن ــاط ــق ال ــرئ ــاس ــي
دمـ ـيـ ـت ــري ب ـي ـس ـك ــوف ،أن ـ ــه تــم
اس ـت ـق ـب ــال دع ـ ــوة زيـلـيـنـسـكــي
«االسـ ـتـ ـف ــزازي ــة ب ـش ـكــل سلبي
لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :ان ـ ـعـ ــدام
العقالنية في التفكير تجاوز
ً
كــل ال ـح ــدود» ،مـشـيــرا إل ــى أنــه
«ال مـ ـج ــال لـ ـع ــزل ال ـ ـ ــروس عــن
بقية العالم».
وك ـ ــان زيـلـيـنـسـكــي قـ ــال في
مقابلة مع صحيفة واشنطن
بــوســت ،إن «ال ـع ـقــوبــات األهــم
هي إغالق الحدود ،ألن الروس
يستولون على أراضي غيرهم».
وتدور مشاورات في االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـج ـ ـعـ ــل إص ـ ـ ـ ــدار
التأشيرات السياحية للروس
أكثر صعوبة ،أو حتى إيقافها
تماما.
وت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـقـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـقـ ـت ــرح
زيـلـيـنـسـكــي ب ـفــرض عـقــوبــات
عـلــى ال ـس ـفــر ،وص ــف الــرئـيــس
ال ـ ــروس ـ ــي الـ ـس ــاب ــق دم ـي ـت ــري
ميدفيديف ،الرئيس األوكراني،
أم ـ ـ ـ ــس ،بـ ــأنـ ــه «أعـ ـ ـظ ـ ــم م ـه ــرج

ّ
وشبهه بالدكتاتور
أوكراني»،
النازي أدولف هتلر.

خسائر هائلة
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ص ـ ـ ّـع ـ ــدت روسـ ـي ــا
ه ـ ـجـ ــوم ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى أوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــا،
مـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـب ــري ــة
وال ـضــربــات الـجــويــة والـقـصــف
الـمــدفـعــي ،ق ـ ّـدرت وزارة الــدفــاع
األمـيــركـيــة (ال ـب ـن ـتــاغــون) أن ما
ُيـ ـص ــل إل ـُـ ــى  80أل ـ ـ ــف ش ـخــص
قتلوا أو أصيبوا على الجانب
الروسي في الحرب األوكرانية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــؤول فـ ــي
«الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون» ،ك ــول ـي ــن ك ــاه ــل،
للصحافيين «لم يحقق الروس
أي هــدف مــن أه ــداف فالديمير
ب ــوتـ ـي ــن ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــرب»،
وأض ـ ــاف أن ال ـج ـيــش ال ــروس ــي
ّ
تكبد «خسائر بشرية هائلة».
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،أك ـ ــدت
األجهزة األمنية األوكرانية أنها
أحبطت مـحــاولــة اغـتـيــال وزيــر
ال ــدف ــاع أول ـي ـك ـســي ريــزنـيـكــوف
ورئيس االستخبارات العسكرية

كيريلو بودانوف ،وأوقفت ً
عددا
م ــن الـ ُـمـخـطـطـيــن الـمـفـتــرضـيــن
للعمليات.

ً
ردا ع ـلــى إطـ ــاق ال ـص ـيــن أك ـب ــر م ـنــاورات ـهــا
الـعـسـكــريــة ال ـجــويــة وال ـب ـحــريــة ح ــول ت ــاي ــوان
األسـبــوع الـمــاضــي ،فــي رد غاضب على زيــارة
رئ ـي ـس ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب األمـ ـي ــرك ــي نــان ـســي
بـيـلــوســي لـلـجــزيــرة الـتــي تتمتع بحكم ذات ــي،
أج ـ ــرى ال ـج ـيــش ال ـت ــاي ــوان ــي ،أم ـ ــس ،مـ ـن ــاورات
عـ ـسـ ـك ــري ــة ب ــال ــذخـ ـي ــرة الـ ـحـ ـي ــة ف ـ ــي م ـقــاط ـعــة
بينغتونغ ،جنوب البالد ،شملت محاكاة للدفاع
عــن الـجــزيــرة ضــد غــزو صيني اتهمت تايوان
بكين باإلعداد له.
وت ـخ ـلــل ه ــذه ال ـم ـن ــاورات إطـ ــاق صــواريــخ
مضيئة وقصف مدفعي ،واستقطبت العديد
م ــن ال ـم ـت ـفــرج ـيــن ،وق ــال
وزير خارجية تايوان

جوزيف وو ،أمــس ،خــال مؤتمر صحافي في
تايبيه« ،استخدمت الصين المناورات وخططها
العسكرية لإلعداد لغزو تايوان» ،مؤكدا أن «نية
الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في
مضيق تايوان والمنطقة كلها».
وجــدد وو إدانته للمناورات الصينية التي
استمرت حتى أمس األول ،رغم إعالن بكين في
البداية أنها ستنتهي في اليوم السابق ،مشيرا
إلى أنها أعاقت أحد أكثر طرق الشحن البحري
ازدحاما في العالم.
وشـ ـك ــر ال ـح ـل ـف ــاء ال ـغ ــرب ـي ـي ــن ،وم ـ ــن بـيـنـهــم
بيلوسي ،ألنها صمدت في وجه الصين ،متابعا:
«هذا يبعث أيضا برسالة واضحة إلى العالم بأن
الديموقراطية لن تخضع لترهيب االستبداد».

ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ص ــرح ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة وانـ ـ ــغ وي ـن ـب ـي ــن ،خ ــال
مؤتمر صحافي ،أمس ،بأن «أي محاولة بالقوة
الـمـسـلـحــة لـمـعــارضــة م ـســار ال ـتــاريــخ وإع ــادة
التوحيد ستواجه حتما معارضة حازمة من
الشعب الصيني بأسره ،وسيكون ذلك مبالغة
في تقدير قدراتكم ،وتعبيرا عن التهور والفشل».
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـجـ ـي ــش ال ـص ـي ـن ــي أن الـ ـت ــدريـ ـب ــات
ستتواصل بمشاركة القوات الجوية والبحرية.
وتـ ــرى واش ـن ـط ــن أن خ ـطــر ح ـص ــول م ــزي ــد من
التصعيد من جانب بكين ضئيل.
وقال الرئيس األميركي جو بايدن« :أنا غير
قلق لكني غير مرتاح بسبب تحركاتهم الكثيفة.

مـ ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أجـ ـ ــرى
ال ــرئ ـيــس اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،إس ـحــاق
ه ــرتـ ـس ــوغ ،ات ـ ـصـ ــاال بــالــرئ ـيــس
بوتين ،أمس ،ركز على العالقات
المتوترة بين البلدين.
وأفـ ـ ــاد م ـك ـتــب ه ــرت ـس ــوغ بــأن
الـ ـمـ ـح ــادث ــات ك ــان ــت «ص ــري ـح ــة
وصــادقــة» ،وأن الجانبين بحثا
الـقـضــايــا الـثـنــائـيــة ،وم ــن بينها
مشكالت اليهود في الشتات.
واسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاض هـ ــرت ـ ـسـ ــوغ فــي
ال ـح ــدي ــث ع ــن أن ـش ـطــة «ال ــوك ــال ــة
اليهودية» ،المسؤولة عن التعامل
مع الهجرة إلى إسرائيل ،والتي
ت ـس ـعــى وزارة الـ ـع ــدل الــروس ـيــة
لحلها ،رغم احتجاجات إسرائيل.
وتجدر اإلشارة إلى أن هرتسوغ
كان رئيسا للوكالة اليهودية قبل
ّ
تولي منصبه.
(عواصم ـ وكاالت)

«البنتاغون» بواشنطن ،إن التوتر الحالي «أزمة
مصطنعة ،وكــل مــا سأقوله هــو أننا لــن نأخذ
الطعم ولــن ينجح هــذا األم ــر» ،متهما الصين
بــأنـهــا «ت ـح ــاول مـمــارســة اإلكـ ــراه عـلــى تــايــوان
والمجتمع الدولي».
وأضــاف كــال« :سنواصل الطيران واإلبحار
والعمل حيثما يسمح لنا القانون الدولي بذلك،
وهذا يشمل مضيق تايوان ،وسنواصل الوقوف
إلى جانب حلفائنا وشركائنا في المنطقة».
(عواصم
 -وكاالت)

من التدريبات العسكرية التايوانية أمس (رويترز)

جونسون يورث خليفته غالء المعيشة بلينكن :لن نتجاوز القوى العالمية في إفريقيا
رئيس وزراء بولندا لم يعد لديه الوقت لوداعه
أعـلــن متحدث بــاســم رئـيــس ال ـ ــوزراء البريطاني،
بوريس جونسون ،أن األمر متروك لـ «رئيس الــوزراء
المستقبلي» للتصرف في مواجهة أزمة غالء المعيشة،
في وقت ُيالم جونسون المستقيل على غيابه في ظل
االقتصاد.
تدهور
ّ
في حين ُيتوقع أن يدير جونسون القضايا اليومية
في المملكة المتحدة ،ذهب مع زوجته األسبوع الماضي
سلوفينيا لقضاء فترة شهر عسل ،فيما كان البنك
إلى
ّ
المركزي يحذر من تجاوز التضخم نسبة الـ  13بالمئة
بحلول الخريف ،مما يدفع المملكة المتحدة إلى الركود
األطول منذ األزمة ًالمالية لعام  .2008وكان وزير المالية
ناظم الزهاوي أيضا ً
بعيدا عن لندن.
ً
وق ــال المتحدث لصحافيين «عــرفــيــا ،ليس على
رئيس ال ــوزراء أن يقوم بتدخالت مالية كبيرة خالل
فترة اإلنــابــة .سيكون ذلــك مــن واجــب رئيس ال ــوزراء
المستقبلي».
واسـتـقــال جونسون مطلع يوليو ،بعد شهر من
ال ـف ـضــائــح ال ـتــي طــال ـتــه .وس ـي ـص ـ ّـوت أع ـض ــاء حــزب
المحافظين خالل الشهر الجاري الختيار خلف له ،على
أن ُيعلن اسم الفائز في  5سبتمبر المقبل.
ووسط مخاطر ركود اقتصادي ،يغيب جونسون
عــن ساحة ال ـق ــرارات ،إذ سافر مــع زوجـتــه ك ــاري إلى
سلوفينيا ،حيث قــال للتلفزيون المحلي «تسلقنا

جميع الجبال المتاحة ،وغطسنا في البحيرات وركبنا
ً
وقتا ً
رائعا».
الدراجات الهوائية ،وقضينا
من ناحية أخــرى ،ألغيت زيــارة جونسون المقررة
إلى بولندا ،بعد أن أبلغ مكتب رئيس وزرائها ماتيوش
مورافيتسكي« ،داونينغ ستريت» ،أنه لم يعد لديه الوقت
لمقابلة رئيس الوزراء المنتهية واليته.
وكان مسؤولون بريطانيون وبولنديون بحثوا عدة
تواريخ محتملة ،ووافقوا على إجراء اللقاء بين َ
رئيسي
الحكومتين في وارسو أمس األول ،قبل فشل عقد هذا
ً
اللقاء ،وفقا ألشخاص مطلعين على المناقشات.
وكان من المقرر أن تكون الرحلة جزءا من سلسلة
من زيارات الوداع والمكالمات الهاتفية بين جونسون
ومختلف قادة العالم .وجرى وضع الجدول التفصيلي
من قبل موظفي الخدمة المدنية للتخطيط للزيارة
البولندية ،وأبلغ مقر الحكومة البريطانية الصحافة
بأنها في طور اإلعداد.
وأفـيــد نقال عــن مـصــادر ّ
مقربة ،بأنه حتى اآلونــة
األخيرة ،كان المسؤولون البريطانيون يعتقدون أن
الــزيــارة ال تــزال ســاريــة ،لكن ما أثــار خيبة أمــل فريق
جونسون ،أن مكتب مورافيتسكي أبلغهم بعد ذلك أنه
ّ
إضافة إلى عدم تمكنه يوم  8الجاري ،فمن غير المرجح
أن يتمكن الزعيم البولندي من العثور على وقت قبل
مغادرة جونسون منصبه في سبتمبر( .لندن ـ أ ف ب)

أع ـل ـن ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
رغبتها بـ «شــراكــة حقيقية» مع
إفريقيا ،مؤكدة أنها ال ترغب في
«تـجــاوز» نفوذ القوى العالمية
األخرى في القارة.
وخـ ـ ـ ـ ــال مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ص ـح ــاف ــي
إل ـ ــى ج ــان ــب ن ـظ ـيــرتــه ال ـج ـنــوب
إفــريـقـيــة ،نــالـيــدي ب ــان ــدور ،قــال
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األمـ ـي ــرك ــي
أنتوني بلينكن خالل زيارة إلى
ّ
بريتوريا« :نتطلع قبل كل شيء
إلى شراكة حقيقية بين الواليات
المتحدة وإفريقيا .ال نريد عالقة
غير متوازنة».
ووص ـ ــل بـلـيـنـكــن األح ـ ــد إل ــى
جنوب إفريقيا ،المحطة األولى
من جولته في الـقــارة اإلفريقية
ال ـ ـت ـ ــي م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر أن ت ـض ــم
كـيـنـشــاســا وكـيـغــالــي ،وتنتهي
ً
غدا.
وق ـ ـ ـ ــال فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت الحـ ـ ـ ــق فــي
خطاب ألقاه بجامعة بريتوريا
«الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ل ــن تملي
ع ـل ــى إف ــري ـق ـي ــا خـ ـي ــاراتـ ـه ــا ،وال
ينبغي ألي شخص آخر أن يقوم
ً
ب ــذل ــك» ،م ــؤك ــدا أن «ح ــق ات ـخــاذ

بلينكن يتحدث مع مصمم أزياء في جوهانسبورغ (أ ف ب)
ه ــذه ال ـخ ـيــارات يـعــود لــأفــارقــة
وحدهم» .في الوقت ذاته ،كشفت
واشـ ـنـ ـط ــن الـ ـنـ ـق ــاب عـ ــن وث ـي ـقــة
ُ
سياسية تعلن عن إصالح شامل
لسياستها فــي إفريقيا جنوب
الصحراء ،حيث تنوي مواجهة
ال ــوج ــود ال ــروس ــي وال ـص ـي ـنــي،
وتطوير أساليب غير عسكرية
ضد اإلرهاب.
وتأتي االستراتيجية الجديدة
وسـ ــط انـ ـتـ ـق ــادات ل ـع ــدم ج ــدوى
ال ـ ـ ـ ــدور األم ـ ـيـ ــركـ ــي فـ ــي الـ ـح ــرب

الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ض ـ ــد الـ ـجـ ـم ــاع ــات
ّ
المتطرفة في إفريقياّ .
من ناحية أخرى ،حذر مفوض
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـس ــام
واألمـ ـ ـ ـ ــن ب ـم ـف ــوض ـي ــة االت ـ ـحـ ــاد
اإلف ــريـ ـق ــي ب ــان ـك ــول أدي ـ ـ ــوي فــي
إحــاطــة أم ــام مجلس األم ــن ،من
ّ
أن التهديد الذي يشكله التطرف
العنيف واإلرهــاب ال يزال يلوح
بشدة فــي أفــق الـقــارة اإلفريقية
وفي العالم بأسره.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،ق ــال ــت م ـس ـت ـشــارة

سلة أخبار
ناغازاكي تدعو للتخلص
من األسلحة النووية

أحيت ناغازاكي اليابانية،
أمس ،الذكرى الـ 77للقصف
الذري األميركي للمدينة
التي تقع جنوب غربي
اليابان خالل الحرب
العالمية الثانية ،ودعا
عمدة المدينة توميهيسا
تاوي إلى التخلص من
األسلحة النووية ،وسط
مخاوف متزايدة من
استخدامها المحتمل
في أعقاب الغزو الروسي
ألوكرانيا .وكان إلقاء
قنبلة ذرية على ناغازاكي،
بعد  3أيام من إسقاط
قنبلة مماثلة على مدينة
هيروشيما ،على بعد نحو
 300كيلومتر إلى الشمال
الشرقي ،أودى بحياة
نحو  74ألف شخص،
بينما عانى كثيرون من
آثار الحروق واألمراض
المرتبطة باإلشعاع لفترة
طويلة.

مالي
«داعش» يهاجم جيش ً
ويقتل  21بينهم  17جنديا

محادثات صريحة

تايوان تنظم مناورات مضادة وتتهم الصين باإلعداد لغزوها
لكني ال أظن أنهم سيقومون بالمزيد».
مــن ناحيتها ،داف ـعــت بـيـلــوســي ،أم ــس ،عن
زيــارت ـهــا ل ـتــايــوان ووصـفـتـهــا بــأنـهــا تستحق
القيام بها «قطعا» ،وقالت« :ال يمكن أن نسمح
للحكومة الصينية بعزل تايوان .لن يحددوا من
الذي يمكنه الذهاب إلى تايوان».
في غضون ذلك ،أكدت وزارة الدفاع األميركية
(ال ـب ـن ـتــاغــون) أن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ت ــزال
متمسكة بتقييمها بأنه من غير المحتمل أن
تسعى الصين للسيطرة عسكريا على تايوان
خالل العامين المقبلين.
وقــال وكيل ال ــوزارة كولن كــال ،في
مــؤتـمــر صـحــافــي ف ــي مقر

دوليات

األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
ال ـم ـع ـن ـي ــة ب ــالـ ـش ــأن اإلف ــريـ ـق ــي،
كريستينا دوارت ــي ،إن «السالم
واألمـ ـ ـ ــن فـ ــي إف ــري ـق ـي ــا مـ ـه ــددان
بمجموعة من العوامل الخارجية
والــداخـلـيــة الـتــي تـقــوض قــدرات
الـ ـبـ ـل ــدان اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة ع ـل ــى مـنــع
العنف والتصدي له».
وأش ــارت إلــى أن عــوامــل ،مثل
المنافسة الخارجية على ّ الموارد
الطبيعية لبلد مــا ،تـغــذ ي عدم
االس ـت ـقــرار فــي إفــريـقـيــا ،كـمــا أن
الـحــدود التي يسهل اختراقها،
ت ـ ـ ـغـ ـ ــذي األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوداء،
وتسهل ظهور الجريمة العابرة
للحدود وانتشار األسلحة غير
المشروعة.
وأ ض ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــات
اإلرهابية العالمية تجد ،بشكل
مـ ـت ــزاي ــد ،م ــوط ــئ ق ـ ــدم ل ـه ــا فــي
ج ـي ــوب مـخـتـلـفــة م ــن إفــري ـق ـيــا،
وتـسـتـمــر ال ـنــزاعــات بـيــن ال ــدول
والجهات الفاعلة غير الحكومية
في التسبب بالنزوح والدمار.
(نيويورك ،بريتوريا ـ
أ ف ب ،د ب أ)

ُ
قتل  21شخصا في هجوم
لتنظيم داعش في مالي،
وفق ما أعلن جيش الدولة
الواقعة في غرب إفريقيا،
ً
مشيرا إلى أنه من بين
الضحايا  4مدنيين و17
جنديا ،كما أصيب 22
شخصا .ووقع الهجوم
قرب مدينة تيسيت بالقرب
من الحدود مع النيجر
وبوركينا فاسو .وألقت
باماكو باللوم في الهجوم
على تنظيم داعش في
الصحراء الكبرى ،قائلة
إن الهجوم كان منسقا
ومجهزا بشكل جيد،
وشمل استخدام طائرات
من دون طيار.

باكستانً :انتحاري يقتل 4
جنود انتقاما لعبدالوالي

قتل انتحاري  4جنود
باكستانيين في غضون
ساعات من مقتل قائد
«طالباني» بارز ،مما ّ
يعرض
ّ
وقف إطالق النار الهش بين
إسالم آباد وحركة طالبان
باكستان للخطر .وأفاد
الجيش ،في بيان أمس ،بأنه
تم استهداف قافلة جنود في
منطقة وزيرستان الشمالية
قرب الحدود األفغانية.
ووقع الهجوم االنتحاري
النادر بعد ساعات من
مقتل القائد البارز بحركة
طالبان باكستان ،عبدالوالي
محمد ،المسؤول عن بعض
أكثر الهجمات دموية خالل
األعوام الماضية ،إثر انفجار
بإقليم باكتيكا األفغاني
األحد.

سريالنكا ترفع رسوم
الطاقة للمرة األولى

أعلن رئيس مفوضية
المرافق العامة ،جاناكا
راتناياكي ،أن سريالنكا
سترفع الرسوم على الطاقة
بنسبة  75بالمئة ابتداء من
اليوم ،وذلك للمرة األولى
منذ عام .2013
كما سترتفع الرسوم
المحلية فوق  120كيلووات
بنسبة  79بالمئة.
وأوضح راتناياكي أن
المستخدمين المحليين
الصغار والمواطنين الذين
يستهلكون  90كيلووات
وأقل سترتفع عليهم الرسوم
بنسبة أقل.

ةديرجلا
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الظفيري يخوض اليوم نهائي  800متر بدورة التضامن اإلسالمي

ً
الرماية تدشن منافساتها صباحا بمسابقة «فردي تراب»
فيما تدشن الرماية الكويتية
منافساتها اليوم في دورة
التضامن اإلسالمي ،يخوض
العداء إبراهيم الظفيري
منافسات نهائي سباق 800
متر أللعاب القوى.

يتطلع العب منتخبنا الوطني
ألل ـع ــاب ال ـق ــوى الـ ـع ــداء إبــراه ـيــم
ال ـظ ـف ـي ــري إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق نـتـيـجــة
م ـم ـي ــزة وخـ ـط ــف أحـ ـ ــد ال ـم ــراك ــز
األول ـ ـ ــى ع ـن ــدم ــا يـ ـخ ــوض ال ـي ــوم
سباق نهائي  800متر ،في دورة
ألعاب التضامن اإلسالمي ،التي
تستضيفها مدينة قونية التركية
حتى  18الجاري.
ً
وقدم الظفيري مستوى مميزا
ّ
في الــدور األول تمكن من خالله
أن ي ـت ــأه ــل ل ـل ـمــرح ـلــة ال ـن ـهــائ ـيــة
للسباق بعد أن جــاء فــي المركز
ال ـثــانــي بــزمــن ق ــدره دقـيـقــة و49
ً
جزءا من الثانيةّ .
وعبر
ثانية و31
الظفيري عن سعادته بالوصول
ً
ال ــى الـنـهــائــي مـتـمـنـيــا الـتــوفـيــق
والنجاح لتحقيق نتيجة تضمن
له الفوز في أحد المراكز األولى.
وكـ ـ ـ ــان م ـم ـث ــل م ـم ـث ــل س ـمــو
األم ـي ــر ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـمــد،
وزي ــر اإلع ــام والـثـقــافــة ووزي ــر
الــدولــة لشؤون
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ــي
حفل االفتتاح
الـ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــي
لـ ــدورة ألـعــاب

جابر الثامر

التضامن اإلســامــي الخامسة
الـتــي انطلقت أم ــس فــي قونية
التركية.
وشـ ـ ــارك ف ــي ال ـح ـفــل «حــامــل
العلم» البطل االولمبي الرامي
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـط ــرق ــي والـ ـ ـع ـ ــداءة
امــل الــرومــي والعـبــو منتخبنا
ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـطـ ـ ــاولـ ـ ــة
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــايـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ـ ـ ــدو والـ ـ ــرمـ ـ ـ ّـايـ ـ ــة
والـ ــدراجـ ــات ال ـهــوائ ـيــة ومــثـلــو
وفد دولة الكويت المشارك في
الدورة.

انطالق منافسات الرماية
وت ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــق ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح ال ـ ـيـ ــوم

أبطال رماية «التراب» والجهاز الفني
منافسات مسابقة رماية (فردي
تـ ـ ـ ــراب) ع ـل ــى مـ ـي ــادي ــن مــدي ـنــة
ق ــونـ ـي ــة ،وت ـع ـق ــد اآلمـ ـ ـ ــال عـلــى
مـنـتـخــب ال ــرم ــاي ــة ف ــي تحقيق
االن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات وال ـ ـظ ـ ـفـ ــر ب ــأك ـب ــر
ع ــدد مــن الـمـيــدالـيــات الملونة
بوجود عــدد من أبــرز األسماء
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـلـ ـعـ ـب ــة،وه ــم
طـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ون ـ ــاص ـ ــر
المقلد وعبدالرحمن الفيحان

إبراهيم الظفيري

والالعبات شهد وسارة الحوال
وهاجر عبدالملك.
إلى ذلك ،ودع العب منتخبنا
الــوطـنــي لـلـتــايـكــونــدو يوسف
القالف منافسات مسابقة وزن
تحت  54كغم بعد الهزيمة أمام
منافسه السنغالي بنتيجة .0-2
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب ال ــوطـ ـن ــي
لـمـنـتـخــب ال ـت ــاي ـك ــون ــدو ول ـيــد
المرشاد :ان منافسات البطولة

«فيفا» يرفض طلب القالف ويمنح العربي صفقة دياكيتي
السالمية خسر أمام الرائد بهدفين ويلتقي داريجا ...واألخضر ضم ثنائي خيطان
بينما رفض االتحاد الدولي
لكرة القدم «فيفا» طلب
الالعب حمد القالف فسخ
تعاقده مع السالمية ،أعطى
النادي العربي الحق في
تسجيل المحترف اإليفواري
دياكيتي.

•

أحمد حامد وعبدالرحمن
فوزان
أبلغ اتحاد الكرة الالعب حمد
الـقــاف بعدم أحقيته فــي طلب
فسخ تعاقده مع نادي السالمية،
لعدم تسديد األخير قيمة رواتب
متأخرة ،بعد أن استأنس برأي
نـ ـظـ ـي ــره ال ــدول ــي
«فيفا».

ووج ــه االت ـحــاد ،عبر األمين
العام صالح القناعي ،كتابا إلى
نــادي السالمية ،مفاده بأنه لم
يثبت لديه إمكانية االستدالل
عـلــى إرس ــال طـلــب فـســخ العقد
م ــن ق ـبــل ال ــاع ــب ح ـمــد ال ـقــاف
لنادي السالمية ،حسبما قدمه
الــاعــب ،مبينا ع ــدم مشاركته
فـ ــي ت ـل ــك ال ـ ـمـ ــراسـ ــات اب ـ ـتـ ــداء،
وبـحـســب ال ـطــرق الـمـقــررة على
س ـ ـب ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـثـ ـ ــال ،ولـ ـي ــس
الحصر ،البريد  -البريد
اإللكتروني  -الفاكس
 التسليم.وكان القالف استند
إل ـ ــى ف ـس ــخ تـ ـع ــاق ــده مــع
السالمية ،الذي يمتد حتى
ع ــام  ،2024عـلــى الئحة
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
والمادة  44منها ،والتي
ت ـم ـنــح ال ــاع ــب أحـقـيـتــه
في فسخ تعاقده حــال لم
يـتـسـلــم راتـ ــب ث ــاث ــة أشـهــر
متتالية.
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة»
أن ا ل ـ ـسـ ــا ل ـ ـم ـ ـيـ ــة خـ ـ ـ ـ ــرج م ــن
م ـ ـ ــأزق ال ــائـ ـح ــة الـ ـج ــدي ــدة
ب ـ ــاالسـ ـ ـت ـ ــدالل بـ ـ ــأن تــأخ ـيــر
الـ ــرواتـ ــب جـ ــاء ق ـب ــل ص ــدور
الالئحة الجديدة ،كما قام بمنح
الالعب رواتبه المتأخرة.

الخسارة أمام الرائد

حمد القالف

ومـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق
األول لـ ـك ــرة ا ل ـق ــدم
ب ـ ـنـ ــادي ال ـســال ـم ـيــة
ب ـه ــزي ـم ــة ب ـهــدف ـيــن
د و ن ر د  ،أ مـ ـ ـ ـ ــا م
الـ ــرائـ ــد ال ـس ـع ــودي،
ف ــي مـ ـب ــاراة ج ـم ـعــت الـفــريـقـيــن
أم ــس األول ف ــي تــرك ـيــا ،ضمن

دياكيتي
استعداداتهما للموسم الجديد.
وم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر أن يـ ــواجـ ــه
الـسـمــاوي الـيــوم فــريــق داريـجــا
جـ ـيـ ـنـ ـكـ ـل ــر ب ـ ـيـ ــرل ـ ـي ـ ـجـ ــي ،ع ـن ــد
الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ــاء ،ب ـت ــوق ـي ــت
ال ـك ــوي ــت ،ف ــي ث ــال ــث م ـبــاريــاتــه
الودية خالل المعسكر.
وكان السالمية تعادل بهدف
لكل فريق مع األهلي السعودي،
ف ــي أولـ ــى ت ـجــاربــه ال ــودي ــة في
تركيا.

دياكيتي عرباوي
ومنح «فيفا» النادي العربي
األح ـق ـي ــة ف ــي تـسـجـيــل الــاعــب
اإلي ـ ـ ـفـ ـ ــواري المـ ـي ــن دي ــاك ـي ـت ــي،
وال ــذي وقــع على عقد احـتــراف
جديد مع األخـضــر ،وأكــد أمين
ســر الـعــربــي ف ــؤاد ال ـمــزيــدي أن
«فيفا» حكم بأحقية النادي في
الحصول على بطاقة االنتقال
الخاصة بالالعب ،بعد أن رفض
نادي مولودية وجدة ،واالتحاد
ال ـ ـم ـ ـغـ ــربـ ــي إرسـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـبـ ـط ــاق ــة
ال ـخ ــاص ــة بـ ــه ،والـ ـ ــذي وقـ ــع مع
األخضر في وقت سابق.
وقال المزيدي ،في بيان على

موقع النادي ،إن تعاقد األخضر
م ــع ال ـم ـهــاجــم اإلي ـ ـفـ ــواري جــاء
صحيحا ،وهو ما أقــره «فيفا»،
واص ـفــا األس ـب ــاب ال ـتــي ساقها
اتحاد وجدة واالتحاد المغربي
بالواهية وغير القانونية.
وأوضح أن العربي واالتحاد
الكويتي قــد مــا احتجاجا على
ال ـت ـع ـســف ف ــي إرس ـ ـ ــال ش ـه ــادة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال الـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـخ ــاص ــة
بدياكيتي ،وعلى اثر ذلك شكل
«فيفا» لجنة لفض النزاع أحادية
التحكيم ،برئاسة األرجنتيني
خــاف ـي ــر ب ـي ـن ــاس ،ح ـي ــث أص ــدر
ق ــراره بأحقية حـصــول الـنــادي
الـعــربــي عـلــى ش ـهــادة االنـتـقــال
الــدول ـيــة ل ــاع ــب ،اس ـت ـنــادا إلــى
تخلف نادي مولودية وجدة عن
تسديد رواتبه لمدة سنة.

صفقة ثنائية
ودعم العربي صفوفه بثنائي
خيطان حسين إسماعيل وأحمد
سمير ،ويجيد الالعبان في خط
الدفاع.

شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت م ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات قـ ــويـ ــة
ً
ً
وتنافسا كبيرا بين الالعبين
ً
ن ـ ـظـ ــرا ل ـم ـش ــارك ــة الـ ـع ــدي ــد مــن
االبطال االولمبيين والالعبين
المصنفين على مستوى العالم.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرش ـ ـ ــاد أهـ ـمـ ـي ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـث ـ ــل ه ـ ــذه
المنافسات القوية التي تشكل
اهم العوامل لتطوير المستوى
الفني لالعب وتقديم مستويات

اف ـ ـ ـضـ ـ ــل ف ـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاقـ ــات
القادمة.

الثامر :تجمع يعزز الروابط
وأكـ ـ ـ ــد عـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة
اللجنة االولمبية الكويتية رئيس
الــوفــد  -الشيخ جــابــر الـثــامــر ،إن
دورة الـتـضــامــن االس ــام ــي ،تعد
ً
ً
تجمعا رياضيا يسهم في تعزيز
الروابط بين الدول اإلسالمية.

الساحل يجدد عقود  7العبين ويواجه
الخليج السعودي اليوم
•

حازم ماهر

ج ـ ـ َّـدد ج ـه ــاز ال ـك ــرة ب ـن ــادي ال ـس ــاح ــل ع ـق ــود 7
مــن العـبــي الـفــريــق األول لـكــرة ال ـقــدم ،هــم :فيصل
عجب ،وعبدالرحمن الديحاني ،وحسين البحر،
وعبدالرحمن المجدلي ،وحسن حسون ،إضافة
إلى المحترفين البرازيليين جيوفاني وليوناردو.
فـيـمــا ت ــم الـتـعــاقــد ف ــي وق ــت ســابــق م ــع العـ َـبــي
القادسية السابقين واللذين خاضا أكثر من تجربة
فــي أنــديــة محلية وهـمــا :مـنــور المطيري وحمد
الخالدي ،والعب النصر نايف العازمي ،والمحترف
التونسي حمزة بن عبده ،والعماني حمد الحبسي،
والفرنسي طارق عجون.
إلى ذلك ،يواجه الساحل فريق الخليج السعودي
المتأهل للدوري الممتاز ،في مباراته التجريبية
ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي ي ـخــوض ـهــا ال ـف ــري ــق ف ــي مـعـسـكــره
التدريبي بتركيا.
ُيذكر أن الساحل تمكن من تحقيق الفوز بهدفين
من دون رد على فريق الخور القطري ،في المباراة
التجريبية األولى ضمن المعسكر ذاته.
ويسعى الجهاز الفني ،بقيادة المدرب الوطني
مـحـمــد دهـيـلـيــس ،إل ــى مـنــح الـفــرصــة ألك ـبــر عــدد
مــن الالعبين فــي مـبــاراة الـيــوم ،لالطمئنان على
المستوى الفني والبدني لهم.
وأكــد رئيس جهاز كــرة القدم بنادي الساحل،
أح ـمــد ع ـجــب ،أن األمـ ــور داخـ ــل الـمـعـسـكــر تسير
على خير ما يرام ،وهناك جهود مضاعفة يبذلها

•

يكثف جهاز كرة القدم بنادي التضامن
اتـ ـص ــاالت ــه ل ـل ـت ـعــاقــد م ــع ث ــاث ــة مـحـتــرفـيــن
لتدعيم صفوف الفريق األول ،قبل انطالق
الموسم المقبل ،في خطي الوسط والهجوم،
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى رغـ ـب ــة الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي ب ـق ـيــادة
المدرب جمال القبندي.
وكـ ــان ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ل ـل ـت ـضــامــن ،رفــض
إتـ ـ ـم ـ ــام الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف ال ـغ ــان ــي
عبدالباسط لعدم اال قـتـنــاع بمستواه ،إلى
جانب تنازل مجلس اإلدارة عن المحترف

•

يخوض النادي األهلي مواجهة صعبة
مساء اليوم في بطولة الــدوري المصري
الـمـمـتــاز ،حـيــن يــاقــي نـظـيــره المصري
الـبــورسـعـيــدي ،عـلــى ملعب ب ــرج الـعــرب
باإلسكندرية ،في إطار مباريات الجولة
الـثــاثـيــن ،ويـحـتــل الـفــريــق األح ـمــر قبل
مباراة الليلة المركز الثالث وفي رصيده
 59نقطة وله مباراة مؤجلة ضد النادي
اإلسماعيلي ،فــي حين يحتل المصري
المركز الحادي عشر برصيد  33نقطة من
أصل  29مواجهة.
وي ـس ـعــى األه ـل ــي ف ــي مـ ـب ــاراة الـلـيـلــة،
النتزاع انتصار جديد بعدما حقق فوزا
عريضا في الجولة الماضية على حساب
االتـ ـح ــاد ال ـس ـك ـن ــدري ب ـثــاث ـيــة نـظـيـفــة،
لتضطر إدارة زعيم الثغر إلى إقالة مدرب
الفريق عماد النحاس ،وتعيين محمد عمر
في منصب المدير الفني في المباريات
المتبقية للفريق حتى نهاية الموسم
الحالي.

أحمد عجب
أعضاء الجهازين الفني واإلداري لتحقيق األهداف
المرجوة ،والوصول إلى المستوى المأمول قبل
انطالق الموسم.
ولـفــت عـجــب ،عبر اتـصــال هاتفي أجــرتــه معه
«الـجــريــدة» ،إلــى أن الساحل سيخوض مباراتين
تجريبيتين إلى جانب مباراة الخليج السعودي،
على أن يختتم معسكره يوم  19الجاري.
وثـ َّـمــن عـجــب دور مجلس اإلدارة بـتـقــديــم كل
اإلمكانيات الــازمــة للفريق ،والعمل على تذليل
ج ـم ـيــع ال ـع ـق ـبــات ال ـت ــي ت ــواج ـه ــه ،ف ــي س ـ ــواء في
المعسكر أو بالكويت ،موضحا أن مجلس اإلدارة
كلفه بناء فريق خالل السنوات الثالث المقبلة في
خطة طموحة تحسب له.

 ...والتضامن يبحث عن  3محترفين

األهلي يتحدى المصري النتزاع فوز جديد
القاهرة  -ةديرجلا

وث ـمــن اه ـت ـمــام دولـ ــة الـكــويــت
«قيادة وحكومة» وحرصها على
تقديم الدعم للرياضة الكويتية
وتطوير مــواهــب رياضييها في
جميع االلعاب.
وتـ ـق ــدم ال ـث ــام ــر بــال ـش ـكــر ال ــى
القيادة الرشيدة على اهتمامهم
الكبير بــالــريــاضــة والرياضيين
وت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم ال ــدائ ــم لـتـطــويــر
المواهب الرياضية.

فرحة العبي األهلي باللقاء السابق
ويستمر الجهاز الفني لألهلي بقيادة
البرتغالي ريكاردو سواريش باالعتماد
عـلــى بـعــض الــاعـبـيــن الـشـبــاب مـمــن تم
اختيارهم للمشاركة مع الفريق األول بعد
قرار إدارة النادي بإراحة عدد من الالعبين
األساسيين ،إذ سيشارك في مباراة اليوم
كل من أحمد سيد غريب ،ومحمد أشرف،
وزياد طارق ،ومحمد فخري ،وميدو نبيل.

ومـ ــن ال ـم ـن ـت ـظــر أن ي ـخ ــوض األه ـلــي
الـمـبــاراة بتشكيل مكون مــن علي لطفي
في حراسة المرمى ،وأمامه رامي ربيعة
وم ـح ـمــود مـتــولــي ومـحـمــد عبدالمنعم
ومحمد أشرف ومحمد هاني ،وفي الوسط
يلعب اليو ديانغ ومحمد محمود ومحمد
فخري وزيــاد طــارق ،وفي الهجوم أحمد
سيد غريب.

البرازيلي لويس فرناندو لنادي الفحيحيل.
وعلمت «الجريدة» أن جهاز الكرة لن يتعاقد
ـال مــن أجــل
إال مــع محترفين ذوي مـسـتــوى ع ـ
ًٍ
صناعة الفارق مع اآلخرين ،خصوصا أن هناك
ً
رفـ ـض ــا لـلـمـحـتــرفـيــن م ــن أصـ ـح ــاب الـمـسـتــوى
العادي.
إلى ذلــك ،يستضيف التضامن برقان مساء
غ ــد ،فــي م ـب ــاراة تـجــريـبـيــة ،ضـمــن اس ـت ـعــدادات
الفريقين للموسم المقبل.

مباراتان في الدوري
القطري اليوم
تستكمل ال ـيــوم ل ـق ــاء ات الـجــولــة الـثــانـيــة من
مـنــافـســات ال ـ ــدوري الـقـطــري ل ـكــرة ال ـق ــدم ،الـيــوم
بمواجهة تجمع الغرافة مع نظيره الوكرة على
اسـتــاد خليفة الــدولــي ،ويتطلع كــل منهما إلى
مواصلة االنـتـصــارات بعد فوزهما فــي الجولة
ً
االفتتاحية على السيلية والدحيل تواليا.
ويبحث الغرافة في الموسم الجديد عن الظهور
بـصــورة مـغــايــرة ،بـعــد أن عــزز صـفــوفــه بالنجم
الجزائري ياسين براهيمي ،المتوقع مشاركته
ألول مرة بعد استكمال إجراءات تسجيله.
بدوره ،يريد فريق الوكرة مواصلة عروضه القوية،
ً
ً
وتحقيق انتصاره الثاني بعد أن حقق انتصارا غاليا
في الجولة االفتتاحية على الدحيل .4-2
ً
ويلتقي الـيــوم أيـضــا السيلية مــع الشمال على
ا سـتــاد المدينة التعليمية ضمن ا لـجــو لــة الثانية
ويسعى السيلية إلى عدم تلقيه خسارة جديدة ،بعد
أن سقط في الجولة االفتتاحية أمام الغرافة.1-2 ،
بدوره ،يريد الشمال االستفادة من فوزه المثير
فــي الجولة السابقة على الــريــان بـهــدف نظيف
ومواصلة حصد االنتصارات تحت قيادة مدربه
المغربي هشام زاهد.
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يــريــد الـعـمــاق اإلسـبــانــي ري ــال مــدريــد أن يـبــدأ مـشــواره
الرسمي في الموسم الجديد كما أنهاه في مايو الماضي،
ع ـن ــدم ــا تـ ــوج ب ـط ــا ألوروب ـ ـ ـ ــا ،خـ ــال م ــواج ـه ـت ــه مـنــافـســه
اينتراخت فرانكفورت األلماني ،في مباراة كــأس السوبر
األوروبية ،على الملعب األولمبي في هلسنكي اليوم.
ولم يكن الريال مرشحا قويا إلحراز اللقب القاري الموسم
ال ـمــاضــي ،لـكـنــه قـلــب تـخـلـفــه ف ــي األدوار اإلقـصــائـيــة
ام ــام بــاريــس س ــان جــرمــان الـفــرنـســي ،وتشلسي
ومانشستر سيتي اإلنكليزيين ،قبل أن يهزم
فريقا إنكليزيا آخر هو ليفربول في النهائي
بهدف نظيف.
وعــزز الفريق الملكي رقمه القياسي في
دوري أبطال أوروبا ،رافعا اياه الى  14لقبا،

في حين انفرد مدربه اإليطالي كارلو أنشيلوتي بالرقم القياسي
ً
كالمدرب األكثر ألقابا في المسابقة االهم قاريا مع أربعة.
وكان أنشيلوتي ،الذي عاد لالشراف على نادي العاصمة مدريد
للمرة الثانية مطلع الموسم الماضي ،نجح في قيادة فريقه أيضا
الــى احــراز لقب ال ــدوري االسباني للمرة الخامسة والثالثين في
تاريخه.

أول مواجهة منذ 1960
وستكون المباراة أول مواجهة رسمية بين الفريقين منذ لقائهما
الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا عام  1960على ملعب هامبدن
بارك بغالسغو ،والذي انتهى بفوز استعراضي للريال  3-7ليحرز
لقبه القاري الخامس تواليا .ويخوض الريال مباراة كأس السوبر

رياضة

للمرة الثامنة في تاريخه ،وسبق له أن أحرزها  4مرات.
ً
وبدأ فرانكفورت رسميا قبل أسبوعين ،بمشاركته في
الدور االول من كأس المانيا ،قبل أن يخوض أولى مبارياته
في «بوندسليغا» ،حيث سقط سقوطا مدويا على أرضه أمام
بطل المواسم العشرة الماضية بايرن ميونيخ .6-1
في المقابل ،ينطلق الدوري االسباني نهاية األسبوع ،حيث
اكتفى ريال مدريد حتى اآلن بخوض مباريات تجريبية.
وك ــان فــرانـكـفــورت ت ـ ّـوج ب ــأول لقب ق ــاري لــه منذ
 42عاما ،عندما تغلب على رينجرز األسكتلندي
بــركــات الترجيح فــي نهائي ال ــدوري االوروب ــي
(يوروبا ليغ).
(أ ف ب)

أنشيلوتي :يجب أال يأخذ أحد مكاننا غالسنر :سنستعد بأفضل طريقة
قــال الـمــدرب اإليطالي أنشيلوتي« :نشعر بأنه يجب أال يأخذ أحد
مكاننا ،وهذا األمر يعتبر حافزا كبيرا لنا لمواصلة االنتصارات».
وأكد أنشيلوتي ،في تصريحات لموقع االتحاد األوروبي ،انه يكن
احتراما كبيرا لمنافسه االلماني ،مضيفا« :حقق اينتراخت فرانكفورت
أمرا مميزا الموسم الماضي من خالل فوزه بالدوري االوروبي ،السيما
انه لم يكن مرشحا».
وأردف« :خــاض الفريق مباريات رائعة ،وتمكن من إلحاق الهزيمة
ببرشلونة في عقر دار األخير ،من خالل اعتماد أسلوب لعب هجومي
رائع .إنه فريق سيخلق لنا المتاعب من دون أدنى شك».
واعـتـبــر أن فريقه ال يملك األفـضـلـيــة ،السيما مــن ناحية الجاهزية
البدنية« ،لدينا أفضلية أقل في مواجهة فرانكفورت ،الذي بدأ موسمه
قبلنا ،لكننا سنلعب من أجل الفوز».

أنشيلوتي

كونور كودي
بـيــرنـلــي جـيـمــس تــاركــوفـسـكــي ودواي ـ ــت مكنيل
ومدافع سبورتنغ البرتغالي روبن فيناغري.
(أ ف ب)

إنتر ُ
حرر
ي
ً
سانشيز تمهيدا
النتقاله إلى
مرسيليا

انتقال جيديس
إلى وولفرهامبتون

أليكسيس سانشيز
تحرر المهاجم التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز من عقده
ً
مع إنتر اإليطالي قبل عام على نهايته ،وذلك تمهيدا النتقاله الى
الــدوري الفرنسي لكرة القدم ،من أجل الدفاع عن ألــوان مرسيليا،
ً
الذي دخل منذ فترة في مفاوضات مع ابن الـ  33عاما.
وقال إنتر ،في موقعه الرسمي ،إنه توصل «إلى اتفاق من أجل
ً
فسخ العقد بالتراضي» ،مضيفا أن النادي يود أن يشكر أليكسيس
على أعوامه الثالثة مع «نيراتسورو» ،والتي توج فيها بثالثة ألقاب،
ويتمنى له كل التوفيق لما تبقى من مسيرته.
ودافع الالعب السابق ألرسنال ومانشستر يونايتد اإلنكليزيين
ً
وبرشلونة اإلسباني عن ألوان إنتر منذ عام  ،2019أوال على سبيل
ً
اإلعارة من يونايتد قبل أن يوقع نهائيا لمصلحة الفريق اإليطالي.
ويسمح رحيل سانشيس إلنتر بالتخلص من راتبه السنوي
ً
الضخم البالغ  7ماليين يورو بعد الضرائب ،وفقا لوسائل اإلعالم
التي تحدثت عن أن القطب األزرق واألسود لميالنو دفع للتشيلي
 5ماليين يورو كتعويض عن فسخ العقد قبل نهايته.

اوليفر غالسنر

ساسوولو يودع كأس إيطاليا برشلونة يكتشف مخالفات قانونية
أمام مضيفه مودينا
في عقود بعض العبيه

إعارة اإلنكليزي كودي إلى إيفرتون
انـضــم قلب الــدفــاع الــدولــي اإلنكليزي كونور
ك ـ ــودي الـ ــى إيـ ـف ــرت ــون ،ع ـلــى س ـب ـيــل اإلع ـ ـ ــارة من
المنافس المحلي ولفرهامبتون ،حسبما أعلن
القطب األزرق لمدينة ليفربول ،أمس األول.
ووجد إيفرتون نفسه في موقف صعب دفاعيا،
بعد خسارته جـهــود بــن غــودفــري والكولومبي
ي ـيــري مـيـنــا نـتـيـجــة إصــابـتـهـمــا خ ــال ال ـم ـبــاراة
األولى من الدوري الممتاز السبت الماضي ضد
تشلسي (.)1-0
ً
وسيعود كــودي ( 29عاما) بهذا االنتقال الى
مسقط رأسه بعد  8أعوام على رحيله عن ليفربول،
حيث تأسس كــرويــا فــي أكاديمية «الحمر» بين
 2005و ،2011قبل ترقيته الى الفريق األول دون أن
يحظى بفرصة لفرض نفسه ،فأعير الى شيفيلد
موسم  2014-2013قبل االنتقال الى هادرسفيلد
لموسم  2015-2014وبعدها ولفرهامبتون.
وبات كودي رابع العب يصل الى «غوديسون
بارك» خالل فترة االنتقاالت الحالية ،بعد ثنائي

قال مدرب فرانكفورت اوليفر غالسنر:
«نتطلع قدما إلى مواجهة ريــال مدريد.
إن ــه أح ــد أعـظــم ال ـفــرق عـلــى مــر الـتــاريــخ
الكروي .سنستعد بأفضل طريقة ممكنة
لتعزيز حظوظنا بالفوز».
واعـتـبــر ح ــارس مــرمــى الـفــريــق كيفن
تراب أن فريقه يحترم تاريخ الريال ،لكنه
ال يخشى مواجهته ،مضيفا« :نــريــد أن
نكون فريقا صعب الـمــراس ،يكافح وال
يستسلم .بطبيعة ا لـحــال نكن احتراما
كبيرا للمنافس لكننا نخوض المواجهة
بال خوف».

وت ــاب ــع ت ـ ــراب ،أح ــد ال ـقــائــل الــذيــن
يملكون الخبرة فــي فرانكفورت ،إلى
جانب الــوافــد الجديد مــن أيندهوفن
ال ـهــول ـنــدي ،م ــاري ــو غــوت ـســه ،خــوض
مباراة كأس السوبر األوروبية «ثمار
نجاحنا الموسم الماضي .ان تملك
فرصة الفوز بكأس ما في مواجهة
ريال مدريد ،فال يمكن أن نطلب
أكثر من ذلك في هذه الفترة من
الموسم».

أعـ ـ ـل ـ ــن نـ ـ ـ ـ ــادي ف ــال ـن ـس ـي ــا
اإلسباني أمس األول انتقال
نجمه البرتغالي جونسالو
ج ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــس إلـ ـ ـ ـ ـ ــى صـ ـ ـف ـ ــوف
وولفرهامبتون اإلنجليزي
دون الكشف عن أي تفاصيل
خاصة بالصفقة.
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي
اإلسباني التفاصيل المالية
ال ـخــاصــة بــان ـت ـقــال ال ــاع ــب،
ال ـ ــذي ارتـ ـ ــدى قـمـيـصــه على
م ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـمـ ــواسـ ــم ال ـخ ـم ـس ــة
األخـ ـي ــرة ،وكـ ــان يـتـبـقــى في
عقده عــامــان ،إال أن مصادر
عديدة تشير إلى أن فالنسيا
سـيـحـصــل ع ـلــى  30مـلـيــون
يـ ــورو ،قــابـلــة ل ـلــزيــادة وفـقــا
لبعض المتغيرات الرياضية.
ووصـ ـ ـ ــل صـ ــاحـ ــب ال ـ ـ ـ 25
عاما إلى «الخفافيش» قادما
مـ ــن بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ــرم ــان
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،وب ـ ـعـ ــد م ــوس ــم
أول رائــع له مع الفريق ،قام
الـ ـن ــادي اإلس ـب ــان ــي بتفعيل
بـنــد ال ـش ــراء نـهــائـيــا ،مقابل
 40مليون ي ــورو ،باإلضافة
إلى المتغيرات.
(إفي)

بات ساسوولو أمس األول خامس ضحية من الدرجة األولى يودع
مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم من الدور الثاني ،بخسارته أمام مضيفه
مودينا من الدرجة الثانية .3-2
واستحق مودينا التأهل لدور الـ  ،32الذي كان بطله نيكوال موستي
بتسجيله هدفا في كل من الشوطين خالل لقاء بدأه صاحب الضيافة
بالتقدم منذ الدقيقة  11بتسديدة بعيدة من دييغو فالتشينيلي تحولت
من الدفاع وخدعت الحارس .وأضاف موستي الهدف الثاني بعد نصف
ساعة على البداية ،قبل أن يقلص دومينيكو بيراردي الفارق لساسوولو
من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
لكن موستي ضرب مجددا في بداية الشوط الثاني ( ،)52ثم بقيت
النتيجة على حالها حتى الدقائق الثالث األخيرة حين أضاف التركي
كان أيهان الهدف الثاني للضيوف ،من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيبهم
اللحاق بكل من ليتشي (خسر أمام شيتاديال من الدرجة الثانية  3-2بعد
التمديد) ،إمبولي (خسر أمام سبال من الثانية  2-1بعد التمديد) ،هيالس
فيرونا (خسر أمام باري من الثانية  )4-1وساليرنيتانا (خسر أمام بارما
(أ ف ب)
				
من الثانية صفر.)-2

اكتشفت إدارة نادي برشلونة اإلسباني جرائم
قانونية فــي تـجــديــدات عـقــود بعض العـبـيــه ،وهم
الهولندي فرينكي دي يــونــغ ،والفرنسي كليمون
لــونـجـلـيــه ،واألل ـمــانــي م ــارك-أن ــدري ــه تـيــر شتيغن،
والمخضرم جيرارد بيكيه ،كان
الــرئـيــس الـســابــق جوسيب
ماريا بارتوميو قام بها قبل
أسـبــوع مــن تقديم استقالته
من رئاسة النادي الكتالوني،
حـ ـسـ ـبـ ـم ــا عـ ـلـ ـم ــت وكـ ــالـ ــة
األنباء اإلسبانية (إفي) من
مصادر داخل النادي.
وق ـ ــام بــارتــوم ـيــو ف ــي 20
أكـتــوبــر  2020بـتـجــديــد عقد
بيكيه حتى  ،2024وتير شتيغن

حتى  ،2025ولونجليه ودي يونغ حتى  ،2026في
الــوقــت الــذي قبل الــربــاعــي بتخفيض رواتـبـهــم في
موسم ( ،)21-2020مقابل تجديد عقودهم.
ويرى النادي الكتالوني أن تلك األرقام التي حصل
عليها هؤالء الالعبون األربعة مع تمديد
العقد «باهظة للغاية وخــارج السوق»،
وت ـم ـثــل رس ــوم ــا إضــاف ـيــة ع ـلــى روات ــب
خزائن النادي البالغة  311مليون يورو.
وتهدف اإلدارة الحالية ،بقيادة جوان
البورتا ،إلى عدم تفعيل هذه العقود،
وأن يقبل الالعبون بالشروط السابقة
ل ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـج ــدي ــد ،ح ـي ــث إن اإلدارة
ال ـقــانــون ـيــة ت ــرى ف ــي ه ــذه الـمـخــالـفــات
التعاقدية دالئــل على جريمة إداريــة من
(إفي)
مجلس اإلدارة السابق.

ً
برايس وماكالفلين تضربان مجددا في الدوري الذهبي

ضربت الجامايكية شيلي آن فرايزر برايس مجددا ،وأضافت فوزا
جديدا هــذا العام في سباق 100م ،بعدما سجلت  10.67ثــوان خالل
لقاء سيكيشفيهيرفار المجري أللعاب القوى ،الذي يدخل ضمن دوري
«كونتيننتل» الذهبي (ثــانــي الــدوريــات مرتبة فــي روزنــامــة االتحاد
الدولي بعد الدوري الماسي) .وخرجت النجمة الجامايكية فائزة من
اللقاء المجري بعد يومين فقط من تسجيلها أسرع زمن لهذا الموسم
في لقاء شورزو البولندي ضمن الدوري الماسي ،وقدره  10.66ثوان.
ً
وهذه المرة الرابعة في  2022التي تسجل فيها ابنة الـ 35عاما 10.67
ث ــوان ،وهــو نفس التوقيت الــذي سمح لها فــي يوليو بــإحــراز لقبها
العالمي الخامس في مدينة يوجين األميركية.

فوز األميركي برايسي
وعند الرجال ،كان الفوز بسباق  100متر من نصيب وصيف بطل
العالم األميركي مارفين برايسي بتسجيله  9.97ثــوان ،متقدما على
مواطنه ترايفون برومل ( 10.01ث) الذي نال برونزية المونديال األخير.
و بـعــد أ كـثــر مــن أسبوعين بقليل على تحطيمها ا لــر قــم القياسي
العالمي لسباق 400م حواجز خالل مونديال يوجين ،سجلت األميركية
سيدني ماكالفلين زمنا سريعا آخــر أمــس األول قــدره  51.68ثانية،
وهو أكثر بثانية تماما من رقمها القياسي ،وسادس أسرع زمن في
تاريخ السباق.

القفز بالزانة
وواص ــل السويدي أرمــانــد دوبالنتيس ،بطل العالم وحــامــل الرقم
القياسي ،هيمنته على منافسات القفز بالزانة ،لكنه لم يتجاوز هذه المرة
أكثر من 5.80م ،بعدما حقق األسبوع الماضي 6.10م خالل لقاء شورزو.
وفي سباق 200م عند السيدات ،فرضت بطلة العالم الجامايكية
شيريكا جاكسون هيمنتها المطلقة ،لتخرج منتصرة بزمن 22.02
ثانية.

إصابة ميهامبو
بـ «كورونا»
قبل بطولة أوروبا
كشفت األلمانية ماليكا ميهامبو ،البطلة
األولمبية في الوثب الطويل ،أنها أصيبت
ب ـعــدوى ف ـيــروس ك ــورون ــا لـتــدخــل بــذلــك في
س ـب ــاق م ــع ال ــزم ــن م ــن أجـ ــل ال ـم ـش ــارك ــة فــي
بـطــولــة أوروبـ ــا مـتـعــددة الــريــاضــات المقرر
ً
انطالقها في مدينة ميونخ غدا ،إذ تعتبر من
المرشحات للتتويج.
و قــا لــت ميهامبو ،المتوجة فــي األولمبياد
والفائزة بلقب بطلة العالم مرتين ،إنها تعرضت

األلمانية ماليكا ميهامبو
لـعــدوى «خفيفة» لكنها شعرت باإلجهاد ولم
تتدرب لمدة عشرة أيام.
وأضافت«:لألسف ،بسبب العزل واألعراض،
ً
كان االستعداد المثالي للمنافسة مستحيال».
وسيجرى حسم موقف ميهامبو من المشاركة
في بطولة أوروبا خالل األسبوع المقبل.
وت ـقــام تـصـفـيــات الــوثــب ال ـطــويــل للسيدات
ضمن منافسات ألعاب القوى ببطولة أوروبا في
 16الجاري بينما يقام النهائي بعدها بيومين.

مالك نتس يدعم الجهاز الفني عقب إنذار دورانت فوز أول لسيرينا وليامس منذ صيف 2021

دعم مالك نادي بروكلين نتس ،المشارك
في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين،
الـ ـكـ ـن ــدي -الـ ـت ــاي ــوان ــي ج ــو تـ ـس ــاي ،م ــدرب
الفريق مواطنه ستيف ناش والمدير العام
ال ـن ـيــوزي ـل ـنــدي ش ــون م ــارك ــس ب ـعــد تـقــريــر
صحافي يشير إلى أن النجم كيفن دورانت
طـلــب مـنــه االخ ـت ـيــار بـيــن االح ـت ـفــاظ بــه أو

كيفن دورانت

االبقاء على الجهاز الفني.
وكتب تشاي ،عبر صفحته على «تويتر»
أمس االول« :تحظى إدارتنا وجهاز التدريب
ً
بدعمي» ،متابعا «سنتخذ قرارات في مصلحة
بروكلين نتس».
وأف ــاد مــوقــع «ذي أتلتيك» اإللـكـتــرونــي أن
ً
دوران ـ ــت ( 33ع ــام ــا) الـتـقــى ت ـســاي ف ــي لـنــدن

إلعــامــه أنــه لــم يعد يثق ب ــإدارة الفريق بعد
ال ـخــروج أم ــام بــوسـطــن سلتيكس مــن ال ــدور
األول لـ ـ ــأدوار اإلق ـصــائ ـيــة «بـ ــاي أوف» في
الموسم الماضي.
وط ــال ــب دورانـ ـ ـ ــت ،ال ـم ـت ــوج مــرت ـيــن بلقب
الـ ـ ــدوري ( 2017و )2018وأف ـض ــل الع ــب في
ال ــدوري المنتظم في  ،2014بــأن يتم إدراجــه
ضمن صفقة تبادل في يونيو ،في حين بدأ
ال ـمــوســم األول م ـ ّـن ع ـقــده ال ـمــربــح م ــدة أرب ــع
سنوات ،والذي وقعه قبل عام مع نتس مقابل
 198مليون دوالر ( 194مليون يورو).
ويــأتــي إن ــذار دوران ــت بعدما أنـهــى نتس،
أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في
الموسم الماضي ،الموسم المنتظم برصيد
ً
 44فــوزا مقابل  38هزيمة من دون أن يرتقي
إلى التوقعات بالرغم من الثالثي الضارب في
صفوفه والمؤلف من دورانت وكايري إيرفينغ
وجيمس هاردن.
ورغم رغبة دورانــت في مغادرة بروكلين،
فقد أكد تساي ان األندية الراغبة في التعاقد
مع العبه ستحتاج إلى مبلغ فلكي النتزاعه من
نتس ،بالتزامن مع تبادل لالعبين وخيارات
م ــن ال ـ ـ «درافـ ـ ــت» ف ــي الـ ـ ــدوري ،م ـمــا س ـيــؤدي
إلــى ترتيب تجاري معقد لصفقة تجارية ال
تستطيع سوى أندية قليلة تحمل تكلفتها.

حققت األسـطــورة األميركية سيرينا وليامس فوزها األول في منافسات فردي
السيدات منذ أوائل صيف  ،2021بتغلبها أمس األول ،على اإلسبانية نوريا بريساس
دياس  3-6و 4-6في الدور األول لدورة تورونتو األلف في كرة المضرب.
وكانت سيرينا ،التي تحتفل بميالدها الحادي واألربعين
الشهر المقبل ،تخوض مباراتها الثانية فقط
في الفردي هذا العام ،واألولى على المالعب
ً
ً
الصلبة منذ  18شهرا ،وتحديدا منذ بطولة
أستراليا المفتوحة عام .2021
ً
وتــأه ـلــت ل ـل ــدور ال ـثــانــي أيـ ـض ــا ،ل ـكــن بـسـهــولــة تــامــة
الرومانية سيمونا هاليبن التي فازت باألشواط السبعة األولى في طريقها
لتخطي الكرواتية دونا فيكيتش 6-صفر و 2-6في ساعة ودقيقتين فقط.
ً
وتأهلت للدور الثاني أيضا الالتفية يلينا أوستابنكو بفوزها على
األوكرانية أنهيلينا كالينينا  4-6و.3-6
من جانب آخر ،ودعت األميركية المخضرمة فينوس وليامز منافسات
بطولة كندا المفتوحة بعدما تغلبت عليها السويسرية جيل بيلين
تايشمان  2 / 6و 3 / 6أمس ،ضمن منافسات الدور األول.
وتأهلت الفرنسية أليز كورنيه للدور الثاني بالفوز على مواطنتها
كارولين غارسيا  6 / 3و 3 / 6و 3 / 6كما تأهلت الكازاخستانية يوليا
بوتينتسيفا بفوزها على الكندية كاثرين سيبوف  6 / 3و 2 / 6و.5 / 7
بينما تجاوزت الكندية ليلى فيرنانديز عقبة األسترالية ستورم
ســانــدرز وتغلبت عليها  4 / 6و )7 / 2( 7 / 6و 3 / 6كما تغلبت
األمـيــركـيــة ألـيـســون ريـســك على النجمة التشيكية المخضرمة
بترا كفيتوفا ،الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون مرتين 2 / 6 ،و4
 6 /و.3 / 6
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آخر كالم
هل من تاريخ ّ
سري
للتدخل باالنتخابات؟

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش
أ .د .غانم النجار

ّ
تميز الخطاب األخير لسمو ولي العهد ،بتحديده لسياسات
وإجـ ـ ــراءات زم ـن ـيــة ،وبــال ـتــالــي إمـكــانـيــة رص ــده ــا وق ـي ــاس كـفــاءة
تنفيذها .فاالنتخابات لها بداية ونهاية معلومتان ،كمباراة كرة
القدم (التشبيه للتوضيح فقط).
ول ـ ّـم ــا ك ــان أح ــد ه ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات ه ــو ح ــل م ـج ـلــس األم ـ ــة ،فال
جــديــد فــي ذل ــك ،فـقــد تــم حــل الـمـجـلــس  9م ــرات مــن أص ــل  ،16أمــا
ً
وصعوبة في التنفيذ ،فهي عدم التدخل
السياسة األكثر تعقيدا
ّ
فــي اال نـتـخــا بــات .ففي حين يمثل التدخل مخالفة للقانون ،فإن
التصويت للرئاسة واللجان يجيزه الدستور واللوائح ،فقضية
ً
التدخل في االنتخابات هي األصعب تنفيذيا.
ومع أن الحكومة ّ
فوتت الفرصة بعدم إنشاء الهيئة المستقلة
ّ
لالنتخابات ،فإن التدخالت المعلنة وغير المعلنة تتجاوز وجود
ً
هيئة من عدمه ،وتتجاوز أمــورا هيكلية وقانونية ،وتتم بالسر
أكثر مما تتم في العلن.
والتدخالت أنواع ومستويات ،منها المباشر وغير المباشر،
كما أن منها ما هو هيكلي ومنها السياسي التكتيكي ،وإضافة
إلى ذلك ،فإن درجة التدخل تعتمد على الظروف السياسية الزمنية
وتوقيت االنتخابات.
ولــم تـكــن ظــاهــرة الـتــدخــل فــي االنـتـخــابــات ســائــدة بالمجلس
التأسيسي  ١٩٦٢أو المجلس األول  ،١٩٦٣ا لـتــي كــا نــت بسيطة
لدرجة أن بعض المرشحين كانوا يدفعون  ١٠دنانير و«خيشة
عيش» لبعض الناخبين للتصويت لهم ،إال أن األزمة األولى في
ديـسـمـبــر  ،١٩٦٤الـتــي ك ــادت ت ــودي بــالـحـيــاة الــدسـتــوريــة بشكل
نـهــائــي ،وال ـص ــراع «ال ـش ـيــوخــي» ال ـحــاد فـيـهــا ،لـفــت االن ـت ـبــاه إلــى
أهمية المجلس ،وكذلك المعارضة للقوانين المنافية للحريات
ّ
ً
واسـتـقــالــة ع ــدد مــن ال ـنــواب احـتـجــاجــا ،وح ــل الـمـجـلــس الـبـلــدي،
وتـبــديــد أم ــوال الـتـثـمـيــن ،أدى إل ــى تـحــالــف مـجـمــوعــة مــن الـقــوى
السياسية والتجارية لخوض انتخابات  ،١٩٦٧تحت اسم قائمة
«نواب الشعب» ،وكانت المؤشرات تفيد بإمكانية تحقيق نجاح
كبير لتلك القائمة ،مما اضطر السلطة إ لــى إ جــراء سريع وغير
مدروس في تزوير االنتخابات.
ً
ومنذ ذلك الحين صارت عملية التدخل في االنتخابات جزء ا
ً
أساسيا في الصراع السياسي ،وصارت القيود االنتخابية أداة
أســاسـيــة فــي الـتــأثـيــر عـلــى االنـتـخــابــات ،وعـنــدمــا ق ــررت السلطة
ً
توديع دستور  ١٩٦٢نهائيا عام  ،١٩٨٠استخدمت وسائل هيكلية
الدستور ،فغيرت الدوائر االنتخابية من  ١٠إلى  ٢٥دائرة
لتنقيح
ّ
ً
ً
ً
عام  ،١٩٨١وتبنت عددا كبيرا من المرشحين ماديا بصورة علنية،
وشجعت االنتخابات الفرعية بكل مسمياتها القبلية والطائفية،
وركزت للمرة األولى على االلتزام بالقيود االنتخابية ،وأعلنتها
للمرة األولى.
ول ــم يـطــرأ جــديــد عـلــى نـمــط الـتــدخــل ،س ــواء بــاسـتـخــدام البعد
الهيكلي ،تغيير الدوائر ،أو القوانين المقيدة لحركة المرشحين،
ً
مثل حرمان المسيء وغيرها مما ُيعرف بصندوق االنتخابات مثال.
وسيكون عدم التدخل الحكومي في االنتخابات ،إن تم بشفافية
ومـصــداقـيــة ،ال ـحــدث األه ــم فــي تــاريــخ االنـتـخــابــات ،وسينعكس
ً
إيجابيا على الحياة السياسية بعمومها ،وليس على االنتخابات
ونتائجها فحسب .فلننتظر ،فالحدث ليس ببعيد.

قرارات تصحيحية

تايسون عن «هولو» :سرقوا حياتي
اتـهــم بـطــل الـمــاكـمــة الـســابــق األمـيــركــي
مــايــك تــاي ـســون الـمـسـلـســل ال ـمــرت ـقــب على
منصة هولو ،الذي يتناول سيرته الذاتية

ً
بـ «سرقة قصة حياتي» ،واصفا المنصة بـ
«تاجر العبيد».
وي ـت ـن ــاول الـمـسـلـســل ال ــدرام ــي الـجــديــد

تكييف الهواء يجمد نمو السرطان
ُ
كـ ـشـ ـف ــت دراس ـ ـ ـ ـ ــة أج ـ ــري ـ ــت
بالسويد ،أن تشغيل تكييف
الهواء البارد في الغرفة يقلل
نمو األورام السرطانية.
وأظـ ـ ـه ـ ــرت ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ،ال ـت ــي
أج ــراه ــا ف ــري ــق م ــن الـبــاحـثـيــن
بمعهد كــارو لـيـنـسـكــا العلمي
فــي الـســويــد ونـشــرتـهــا دوري ــة
«ن ـي ـت ـشــر» ،أن ال ـط ـقــس ال ـب ــارد
يـحـفــز إن ـت ــاج ال ــده ــون الـبـنـيــة

ف ــي ال ـج ـس ــم ،والـ ـت ــي تستهلك
السكريات التي تتغذى عليها
األورام.
وذكــر ييهاي كــاو ،الباحث
بـقـســم األورام وع ـلــم األح ـيــاء
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــري ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـعـ ـه ــد
ك ــارولـ ـيـ ـنـ ـسـ ـك ــا« :وج ـ ــدن ـ ــا أن
األنـ ـسـ ـج ــة ال ــدهـ ـنـ ـي ــة ال ـب ـن ـيــة
ت ـت ـنــافــس ل ـس ـحــب ال ـغ ـلــوكــوز
م ــن األورام ،و بــا ل ـتــا لــي تقلل

بعنوان «مايك» ،الذي ُ
سي َ
عرض للمرة األولى
فــي  25ال ـج ــاري عـلــى «ه ــول ــو» ،حـيــاة بطل
ً
العالم السابق في الــوزن الثقيل ،بــدء ا من
ً
طفولته وم ــرورا بإنجازاته على الحلبات
ً
وانتهاء بإدانته باالغتصاب عام .1992
وان ـت ـق ــد ت ــايـ ـس ــون ،ع ـب ــر ص ـف ـح ـتــه عـلــى
ً
«انستغرام» المسلسل المرتقب ،قائال« :لقد
سرقوا قصة حياتي ،ولم يدفعوا لي».
ً
ً
وأض ـ ــاف م ـس ـت ـخــدمــا ال ـن ـجــوم بـ ــدال من
الحروف للداللة على كلمة عبد« :بالنسبة
ل ـل ـمــديــريــن ال ـت ـن ـف ـيــذي ـيــن ف ــي ه ــول ــو ،فــأنــا
م ـج ــرد (عـ ـب ــد) يـمـكـنـهــم ب ـي ـعــه ف ــي ال ـم ــزاد
ً
العلني» ،علما بأن هذه المنصة ،المتوافرة
بالواليات المتحدة فقط ،مملوكة ألغلبية
شركة ديزني.
وستركز إحدى حلقات المسلسل ،المؤلف
مــن ثمانية أجـ ــزاء ،عـلــى وجـهــة نـظــر ملكة
الجمال السابقة ديــزيــريــه واشـنـطــن ،التي
ً
كانت اتهمت في سن ال ـ  18عاما تايسون
باغتصابها في عام  ،1991وقد أدين نجم
المالكمة السابق في العام التالي ،وأمضى
ثالث سنوات في السجن.
(أ ف ب)

كــانــت ثــاجــة سـيـلـيــا ب ــاروس
فـ ــارغـ ــة ق ـب ــل أس ـ ـبـ ــوع ،ول ـ ــم يـكــن
فيها ما يسد جوع أبنائها ،لكن
هذه األم البرازيلية العازبة تكاد
ً
ال ـ ـيـ ــوم ال ت ـج ــد م ـت ـس ـع ــا لـحـفــظ
المواد الغذائية ،إذ تدفقت عليها
التبرعات من كل حــدب وصــوب،
ً
بـعــدمــا ات ـصــل ابـنـهــا ( 11عــامــا)
ً
بالشرطة مستغيثا.
وبــادر الفتى ميغيل العنصر

ن ـم ــو الـ ـس ــرط ــان ل ـ ــدى ف ـئ ــران
التجارب».
وأضاف كاو ،في تصريحات
أوردهـ ـ ـ ــا ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
«ميديكال إكسبريس» لألبحاث
ال ـط ـب ـيــة« :ت ــوض ــح ال ـن ـتــائــج أن
ال ـت ـع ــرض لـ ـلـ ـب ــرودة ق ــد ي ـكــون
ً
ً
نهجا واع ــدا لـعــاج الـســرطــان،
رغم الحاجة للتحقق من ذلك».
(د ب أ)

ْ
ـوم كـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب ـ ـ ــه
«ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد» فـ ـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـ ــح كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ْ
ي ـ ـن ـ ـقـ ــش م ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ـ ــروف ال ـ ـ ــذه ـ ـ ــب نـ ـ ــقـ ـ ــش بـ ـكـ ـت ــاب
وي ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــون قـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة م ـ ـ ـهـ ـ ــابـ ـ ــه
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب و«األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة» ل ـ ـهـ ــا جـ ـ ـن ـ ــود فـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــاب
وم ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل ال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــب الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــي بـ ــاس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــه
ي ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــر رصـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــده والـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــا أكـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــر ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب
س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرف ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــه
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوف ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــق ت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدا ب ـ ـ ـ ــاألق ـ ـ ـ ــراب
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ـ ــان ُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ...ح ـ ـ ـ ـ ـ ِّـول ـ ـ ـ ـ ــوه الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــه
ْ
ّ
ال ت ـ ـك ـ ـت ـ ـفـ ــون إنـ ـ ـ ـ ـ ــه «ان ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ َـصـ ـ ـ ــل» يـ ـ ـ ـ ــوم أو ت ـ ــاب
ْ
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــظ ـ ـ ـ ــم واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــه
ال ت ـ ـ ـق ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــون أعـ ـ ـ ـ ـ ــذارهـ ـ ـ ـ ـ ــا وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب
ي ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوس الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ْـع ـ ـ ـ ــب راحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت نـ ـ ـه ـ ــاب ـ ــه
ونـ ـ ـ ـ ــاس «اغـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــوه ـ ــا» م ـ ـثـ ــل مـ ـ ــا نـ ـغـ ـس ــل ثـ ـي ــاب
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم هـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ب ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب ـ ـ ــه
مـ ـ ـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ـ ـ ــوب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـورط وخـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ــف ومـ ـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـ ــاب
د ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إن أ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــه
َ ّ
وا لـ ـ ـ ـ ـ ــو قـ ـ ـ ـ ـ ــت دار ...و صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ل ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــق ط ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب

«مالك الرحمة» تقتل  ٦أشخاص
ّ
بعد حادث مروري مرعب وثقته كاميرات المراقبة بمدينة
لــوس أنجلس ،راح ضحيته  6أشـخــاص ،وجهت ُّ
السلطات
تهمة «القتل» لممرضة في وحدة العناية المركزة كانت تقود
السيارة التي تسببت في الحادث.
وأعلن ممثلو االدع ــاء ،في بيان نقله موقع سكاي نيوز،
ً
أمس ،أن نيكول لينتون ( 37عاما) ُوجهت إليها  6تهم بالقتل
وخمس تهم بالقتل العمد.
وت ـج ــاوزت لينتون بـسـيــارتـهــا ،مــن ن ــوع مــرسـيــدس بنز،
اإلشارة الحمراء ،بسرعة عالية عند تقاطع في منطقة وندسور
هيلز ،على مقربة من وسط مدينة لوس أنجلس ،الخميس
ً
الماضي ،وفقا لدورية الطرق السريعة ُفي كاليفورنيا.
ُ
وت ـظ ـهــر لـقـطــات ل ـل ـحــادث الـمـمـيــت ،ن ـش ــرت عـلــى وســائــل
التواصل االجتماعي ،اصطدام السيارة بسرعة «مرعبة» بعدة
سيارات قبل أن تشتعل فيها النيران.
ُ
وكان من بين ضحايا الحادث ،امرأة حامل تدعى آشيري
ً
رايان ،وابنها ألونزو ( 11شهرا) ،ووالد الطفل رينولد ليستر.
ولــم ُيكشف حتى اآلن إذا مــا كانت الممرضة «الطائشة»
كانت تحت تأثير المخدرات أو الكحول أثناء قيامها بالحادث
القاتل.

ال ــذي رد عليه بــالـقــول« :حـضــرة
الشرطي ،لم يعد لدينا ما نأكله».
وأتت خطوة الفتى بعد ثالثة
أيـ ــام ك ــان خــال ـهــا أف ـ ــراد األس ــرة
الـسـبـعــة الــذيــن يـعـيـشــون بغرفة
تحت سقف أحد األبنية في سانتا
ل ــوزي ــا ق ــرب بـيـلــو هــوريــزونـتـيــه
(جنوب شرق) يأكلون فقط دقيق
الذرة المخلوط مع الماء.
وتــوجــه الـشــرطـيــون إل ــى أحــد

الـمـتــاجــر ل ـشــراء األطـعـمــة ألف ــراد
األسرة.
وع ـن ــدم ــا ت ـن ــاول ــت الـصـحــافــة
الـمـحـلـيــة ه ــذه الـقـصــة الـمــؤلـمــة،
ت ـ ــأث ـ ــر ال ـ ـب ـ ــرازي ـ ـل ـ ـي ـ ــون ،وبـ ـ ـ ــدأت
الـتـبــرعــات تـنـهــال عـلــى الـعــائـلــة،
وأصبح مطبخها الضيق ،الذي
ً
ً
كان خاليا سابقا من الغذاء ،يبدو
كأنه متجر صغير.
(أ ف ب)

وفيات
مجبل ثواب قضاب المطوطح
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ً
ً
رص ــد شــريــط ف ـيــديــو مــوق ـفــا طــريـفــا
ل ـلــرئ ـيــس األمـ ـي ــرك ــي ج ــو بـ ــايـ ــدن ،ل ــدى
نزوله من المروحية الرئاسية في والية
ً
كـنـتــاكــي ،ال ـتــي وص ــل إلـيـهــا ق ــادم ــا من
واشنطن.
وق ـ ــال م ــوق ــع س ـك ــاي ن ـي ــوز أم ـ ــس ،إن
بايدن كان يحاول ارتداء السترة الزرقاء
اللون ،لكنه فشل في إتمام األمر ،مما حدا
بالسيدة األولى جيل بايدن إلى التدخل،
حيث ساعدته في ارتدائها.
ول ـ ــم ت ـم ــض ل ـح ـظ ــات ح ـت ــى سـقـطــت
النظارة الرياضية الشهيرة ،التي يواظب
ً
بايدن على ارتدائها منذ أن كان شابا،
على مدرج المطار ،وفي هذه الحالة قام
بايدن برفع النظارة عن األرض وحده،
ومـ ــن دون ت ــدخ ــل زوج ـ ـتـ ــه .وه ـ ــذه أول
رحلة للرئيس األميركي داخل الواليات
المتحدة بعد تعافيه من اإلصابة بمرض
«كوفيد .»19
ووصل بايدن إلى والية كنتاكي لتفقد
ّ
األضرار التي خلفتها الفيضانات التي
ضــربــت ال ــوالي ــة وأسـ ـف ــرت ع ــن ع ـشــرات
ال ـق ـت ـلــى .وكـ ــان ب ــاي ــدن أع ـل ــن ،األس ـب ــوع
الماضي ،الوالية منطقة «كارثة كبرى»،
م ـم ــا ي ـس ـمــح ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى تـمــويــل
فدرالي لألعمال الطارئة.
وتباينت ردود فعل المغردين بشأن
حــادثــة بــايــدن ،حيث اعتبرها البعض
حادثة طريفة ،وألقى باللوم على السيدة
األولى ،في حين اعتبرها آخرون أن األمر
يظهر اع ـتــال صـحــة بــايــدن الجسدية،
ً
علما بأنه يبلغ  79عاما.

بدر فيصل ناصر القطامي

 42عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت94444497 :

أنور عبدالوهاب سيف عبدالله

 58عاما ،شيع ،العارضية ،ق ،6ش ،2ج ،8م ،2ت55218285 :

حربية علي وبران سيحان

زوجة محمد عبدالله عبدالهادي الرشيدي
 60عاما ،شيعت ،ت66791911 :

عبدالله مطر حسن خاتم

 59عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت94906095 :

غازي عيسى نايف المطيري

 60عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :مبارك الكبير ،ق،1
ش ،7م ،54ت99880325 ،65024455 :

إسماعيل محمد صالح الخميس

 101عام ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :السالم ،ق ،4ش،413
م ،19النساء :الفيحاء ،ق ،6شارع التلمساني ،م ،13ت97410777 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

الشرطة تنقذ عائلة من الجوع

نظارة بايدن تطيح في كنتاكي ...وسترته بيد جيل

www.aljarida.com

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:46

العظمى 45

الشروق

05:13

الصغرى 29

الظهر

11:53

ً
أعلى مد  08:44صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:29

 11:53م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:33

ً
أدنى جزر  03:10صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:57

 05:05م ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

