ملشاهدة الصفحات
PDF

اجل���م���ع���ة

 19من شوال  1443هـ 20/مايو  - 2022السنة السادسة عشر  -العدد E 4059

www.alwasat.com.kw

� 12صفحة ــ  100فل�س

جلنة حماية األموال العامة طالبت بأسماء الوزراء والنواب احلاصلني عليها

وزير الصحة :الوزارة حريصة على
حتسني جودة اخلدمات

احليازات واجلواخير بـ«أوامر عليا»
انتخابات «البلدي» تنطلق غد ًا
تنطلق غ��دا ً انتخابات املجلس
البلدي في دورتها الثالثة عشرة
لتضيف لبنة جديدة إل��ى مسيرة
الدميقراطية في الكويت وتسهم
ف��ي ترسيخ دور املجتمع املدني
وتعزيز عملية التنمية والتطوير
في البالد.
وتأتي أهمية تلك االنتخابات
ن��ظ��را ل���ل���دور احل���ي���وي امل��ن��وط
ب��امل��ج��ل��س ال���ب���ل���دي ف����ي رس���م
السياسات العامة لبلدية الكويت
ووضع اخلطط وتقرير املشروعات
في كل ما يتعلق مبهام ومجاالت
نشاط البلدية والسيما العمراني
والبيئي والصحي.
وي��ش��ارك ف��ي ه��ذه االنتخابات
 44مرشحا منهم امرأتان هم 10
ف��ي ال��دائ��رة الثالثة وتسعة في
الدائرة الرابعة وستة في الدائرة
اخلامسة وأربعة في كل من الدوائر
االولى والسادسة والثامنة وثالثة
ف��ي ال��دائ��رة الثانية واث��ن��ان في
الدائرة التاسعة ومرشح واحد في
الدائرتني السابعة والعاشرة في
حني تعني احلكومة ستة أعضاء
ليصبح إجماليهم  16عضوا.

(طالع صفحة )3

ريا�ض عواد

ناقشت جلنة حماية األموال العامة البرملانية في اجتماعها أمس تكليف
املجلس للجنة في جلسة  8م��ارس املاضي بالتحقيق في توزيع القسائم
الزراعية عن الفترة من  1يناير  2012إلى  8مارس  ،2022بحضور ممثلني
عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عبد الله الطريجي  ،ان هيئة الزراعة سلمت
اللجنة جميع احملاضر اخلاصة باحليازات واجلواخير من تاريخ  1يناير
 2012ولغاية تاريخ  8مارس .2022
وبني الطريجي أن اللجنة فوجئت أثناء التدقيق في احملاضر بوجود
أشخاص صرفت لهم حيازات زراعية وجواخير واتضح من خالل احملاضر ان
التوزيع مت بناء على “تعليمات عليا”.
وكشف الطريجي عن أن اللجنة كلفت ممثلي الهيئة بالعودة إلى أرشيف
الهيئة للتأكد من وجود أوراق أو مستندات تثبت ما املقصود بالتعليمات
العليا التي طلبت تخصيص هذه املزارع واجلواخير.
وأضاف أن اللجنة كلفت قيادات هيئة الزراعة أيضا بتسليم اللجنة جميع
أسماء ال��وزراء والنواب الذين حصلوا على حيازات زراعية أو جواخير من
تاريخ  1يناير  2012ولغاية تاريخ  8مارس .2022
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الفائض التجاري للكويت مع اليابان
يرتفع  83باملئة خالل أبريل

(طالع صفحة )4

بني السطور

استعدادات على قدم وساق النتخابات البلدي

إيران تعترف بقمع
تظاهرات الغالء

أصدرت ادارة احلج والعمرة بوزارة االوقاف والشؤون
االسالمية تعميما رقم ( ١٤٤٣ /١٢ه��ـ ) ألصحاب حمالت
احل��ج الكويتية بشأن االشتراطات والضوابط الصحية
ملوسم احلج ١٤٤٣هـ .
وشملت اشتراطات وزارة االوق���اف أن يكون حج هذا
العام للفئة العمرية األقل من ( )65عاماً ميالدياً  ،وضرورة
استكمال التحصينات األساسية بلقاحات تعتمدها وزارة
الصحة السعودية  ،وتقدمي فحص سلبي لفايروس كورونا
(كوفيـد )١٩لعينـة أخـذت خـالل ( )٧٢ساعة مـن موعد
امل��غ��ادرة إل��ى اململكة العربية السعودية،و اشتراط لبس
الكمامة أثناء أداء مناسك احلج في جميع األماكن املغلقة
واملفتوحة  ،واحلصول على تأمني يتضمن تغطيـة تكاليف
العـالج مـن اإلصابة بفايروس كورونا (كوفيد )١٩خالل
فترة تواجد احلجاج في اململكة العربية السعودية.

الصني حتذر أميركا
من التدخل بشؤونها
وجهت الصني حتذيرا ً إلى الواليات املتحدة األميركية،
وأك���دت أنها ستتخذ إج���راءات حاسمة حلماية سيادتها
ومصاحلها الوطنية ف��ي ح��ال تدخل أميركي بشؤونها
الداخلية.
وق��ال يانغ جيه تشي رئيس دي��وان الشؤون اخلارجية
باللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني ،إن بالده ستتخذ
إج��راءات حاسمة حلماية سيادتها ومصاحلها الوطنية في
حال تدخل أميركي بشؤونها الداخلية.
وأضاف :ستتخذ الصني إجراءات حاسمة حلماية سيادتها
ومصاحلها األمنية ،وسنحول أقوالنا إلى حقيقة.
وقال :نحث الواليات املتحدة على فهم املوقف بوضوح،
والتقيد الصارم بالتزاماتها ،وااللتزام مببدأ الصني الواحدة
والبيانات الثالثة املشتركة بني الصني والواليات املتحدة.

ل��ي��ب��ي��ا :ب���اش���اغ���ا ل��ل��ع��م��ل م���ن س�����رت...
والدبيبة يجري تغييرات عسكرية

عاهل األردن  :إقامة جبرية لألمير حمزة

قال العميد قاسم رضائي نائب قائد الشرطة اإليرانية إنه
عندما يحتج السكان على غالء السلع وقلتها ،فهم على حق،
لكن اخلصوم ومن يريد السوء للبالد يستغلون املطالب التي
يطرحها الشارع بهدوء.
وأك��د  :أننا سنواجه ه��ؤالء بجدية وال ميكننا التسامح
معهم ،مشيرا ً إلى أننا لن نتحمل التجمعات غير القانونية
واألع��م��ال التخريبية واإلض����رار باملمتلكات الشخصية
واحلكومية .
وأضاف :نحن نواجه هذه احلركات بطلب من املواطنني
ووفق القانون ،مبيناً أن بعض املتظاهرين لم يكونوا على
دراي���ة بحقيقة اخلطة االقتصادية األخ��ي��رة وتفاصيلها
والبعض كانت لديه توقعات وجاء ليعبر عنها ومت توجيه
هؤالء وحاليا ً ال نعاني من مشكلة أمنية خاصة.

احلج لألشخاص
دون  65عام ًا فقط

معارضة وزي��ر التجارة والصناعة فهد الشريعان ،بعد
تصريحه عن أهمية حتويل جميع قطاعات احلكومة إلى القطاع
اخلاص غير مبررة  ،ما يقوم به الوزير واإلدارات التابعة له
عني الصواب ومطلب وطني  ،جميع دول العالم املتقدمة طبقت
ه��ذا النظام ،في وق��ت تصرف الدولة معظم ميزانيتها على
الرواتب دون أن حتقق جناحات تذكر ،وأصبح العمل احلكومي
أشبه بالرعاية االجتماعية ،وحت��ول��ت البلد إل��ى حاضنة
للمتقاعدين غير املنتجني  ،الوضع القائم يحتاج إلى قرار حاسم
يدفع البلد في االجتاه الصحيح ويحولها إلى دولة منتجة .
لكل تغيير ردود أفعال وللنجاح ضريبة واحلصيف من ال
يخشى تلك الردود ويقفز لألمام.
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حمزة خرق حرمة املجالس بتسجيله وقائع لقائه مع رئيس هيئة األركان سرًا

وافق العاهل األردن��ي امللك عبدالله الثاني على توصية
املجلس املشكّل مبوجب قانون األسرة املالكة ،بتقييد اتصاالت
األمير حمزة وإقامته وحتركاته ،والتي رفعها املجلس للملك
منذ الثالث والعشرين من شهر ديسمبر املاضي
وجاء ذلك في بيان نشره الديوان امللكي األردني ،أن األمير
حمزة جتاوز ح��دوده عندما أرسل رسائل مصورة لإلعالم
اخل��ارج��ي ،وي��واص��ل جتاهل احلقائق وارت��ك��اب األخطاء،
مضيفا :ما يزال أخي حمزة يتجاهل جميع الوقائع واألدلة
القاطعة ،ويتالعب باحلقائق واألح���داث لتعزيز روايته
الزائفة.
وتابع :فما يلبث أن يتعهد بالعودة عما هو عليه من
ضالل ،حتى يعود إلى الطريق التي انتهجها منذ سنوات؛
يقدم مصاحله على الوطن بدالً من استلهام تاريخ أسرته
وقيمها ،ويعيش ف��ي ضيق هواجسه ب��دال م��ن أن يقتنع
برحابة مكانته ومساحة االحترام واحملبة والعناية التي
وفرناها له ،يتجاهل احلقائق ،وينكر الثّوابت ،ويتقمص دور
الضحية.
ّ
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«البترول
الوطنية» تنفي
بيع أسهم الشركة
أك����دت ش��رك��ة ال��ب��ت��رول
الوطنية أنه ال صحة إطالقا
ملا مت نشره بشأن بيع أسهم
الشركة.
وك���ان���ت ن���ش���رة مجلة
«ميد» االقتصادية أفادت أن
مؤسسة البترول الكويتية
تدرس بيع حصة في شركة
البترول الوطنية الكويتية
( ،)KNPCوأن��ه��ا طرحت
م��ن��اق��ص��ة إلع�����داد دراس���ة
ج���دوى بخصوص «البيع
اجلزئي احملتمل ألسهم في
ش��رك��ة ال��ب��ت��رول الوطنية
الكويتية .
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افتتح فرع للمجلس الطبي العام في «الفنيطيس»

وزير الصحة :الوزارة حريصة على حتسني جودة اخلدمات
«الصحة» تتخذ خطوات فاعلة لتعزيز مرونة النظام الصحي
إعادة جدولة وتنظيم مواعيد مراكز فحص العمالة تيسير ًا
على املواطنني وإلعطائهم األولوية لفحص عمالتهم املنزلية
أكد وزير الصحة ،الدكتور خالد السعيد،
أن افتتاح ف��رع للمجلس الطبي العام في
منطقة الفنيطيس خلدمة مواطني محافظتي
األح��م��دي وم��ب��ارك الكبير يأتي ف��ي إط��ار
حرص الوزارة على حتسني جودة اخلدمات
وتنفيذا ً ملرتكزات خطة التنمية ورؤي��ة
(كويت جديدة .)2035
وأض���اف ال��وزي��ر السعيد ف��ي تصريح
صحفي عقب االفتتاح أم��س ،أن ال��وزارة
تعمل ح��ال��ي��اً ع��ل��ى جتهيز أف���رع أخ��رى
للمجلس الطبي ال��ع��ام خلدمة املواطنني
في سائر محافظات البالد بهدف التيسير
والتسهيل على املواطنني ولتخفيف الضغط
على املجلس الطبي العام.
وأف��اد بأن ال��وزارة تتخذ خطوات فاعلة
لتعزيز مرونة النظام الصحي وتطوير
األدوات الكفيلة بضمان توفير أفضل

خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة وم��واج��ه��ة
التحديات واملتغيرات ومواكبة زيادة أعداد
املراجعني للمجلس الطبي العام.
ومن جهة أخ��رى ،أش��ار الوزير السعيد
إل��ى إع��ادة جدولة وتنظيم مواعيد مراكز
فحص العمالة تيسيرا ً على املواطنني
وإلع��ط��ائ��ه��م األول��وي��ة لفحص عمالتهم
املنزلية.
وب�ّي� أن ال����وزارة ش��ارف��ت على إمت��ام
نّ
جتهيز مركز فحص العمالة ف��ي مشرف
بالتنسيق م��ع ج��ه��ات ال��دول��ة األخ���رى
واملتوقع أن ينجز نحو  500معاملة يوميا
ليصل اجمالي املعامالت املنجزة في جميع
مراكز فحص العمالة الى ما يقارب 4000
معاملة يوميا ً.
بدورها أوضحت رئيسة املجلس الطبي
العام ،الدكتورة نادية اجلمعة ،في تصريح

مم��اث��ل ،أن العمل ف��ي ال��ف��رع اجل��دي��د في
منطقة الفنيطيس سيقوم بخدمة الطلبة
حديثي التخرج املقبولني من ديوان اخلدمة
املدنية من املواطنني واملواطنات من قاطني
محافظتي مبارك الكبير واألحمدي وذلك في
قسم اللياقة الصحية اخلاص بالتعيينات.
وأوضحت اجلمعة أن مبنى الفرع اجلديد
يضم أيضاً ثماني عيادات للكشف الطبي
بواقع ث�لاث للرجال وخمس للنساء كما
يضم سبع عيادات لسحب الدم بواقع ثالث
للرجال وأرب���ع للنساء إض��اف��ة إل��ى قسم
للطباعة والتراسل اإللكتروني.
وفيما يخص نوعية األشعة املطلوبة
من حديثي التخرج ،قالت :إنه يتم التنسيق
ال عن
مع مستشفى العدان إلجرائها فض ً
التنسيق مع قسم األنف واألذن واحلنجرة
في املستشفى لتوقيع الكشف الطبي وإجراء

د .خالد السعيد خالل افتتاح فرع املجلس الطبي في «الفنيطيس»

الفحوصات ال�لازم��ة ،داعية إل��ى ض��رورة
حجز م��وع��د مسبق عبر م��وق��ع ال���وزارة

«املهندسني» و«اإلطفاء» توقعان مذكرة العتماد
واختبار اجلهاز الفني للمقاولني
ات��ف��ق��ت جمعية املهندسني
الكويتية وق��وة اإلط��ف��اء العام
على التعاون في اعتماد اجلهاز
ال��ف��ن��ي – ال��ه��ن��دس��ي مل��ق��اول��ي
االطفاء وجهات الفحص الفني
وف��ق االش��ت��راط��ات واملعايير
املعتمدة لدة القوة .
ج��اء ذل��ك ف��ي م��ذك��رة تفاهم
للتعاون بينهما مت توقيعها
مبقر القوة من قبل رئيس قوة
االط��ف��اء ال��ع��ام ال��ف��ري��ق خالد
راكان املكراد ورئيس اجلمعية
املهندس فيصل دوي���ح العتل
بحضور أمني السر املهندس فهد
ارديني العتيبي ،ونائب رئيس
القوة لقطاع الوقاية اللواء خالد
فهد .
وات��ف��ق اجل��ان��ب��ان م��ن خالل
املذكرة على التعاون في مجال
ت��دري��ب ودع���م تطوير ال��ك��ادر
ال��ه��ن��دس��ي ل���دى ق���وة اإلط��ف��اء
العام وتنظيم وعقد االختبارات
امل��ط��ل��وب��ة الع��ت��م��اد مهندسي
اإلط���ف���اء ،وال��ع��م��ل م��ع��ا على
مراجعة كود اشتراطات الوقاية
وقوة اإلطفاء العام وتطويره.
وش������دد اجل���ان���ب���ان ع��ل��ى
ض��رورة التعاون المتام الربط
اإلل��ك��ت��رون��ي بينهما وإت��اح��ة
املجال لقوة اإلطفاء باالستعالم
ع����ن امل���ه���ن���دس�ي�ن امل��ت��ق��دمي��ن
العتمادهم لدى الهيئة .كما اتفق
على التعاون في مجال التوعية
للمواطنني واملقيمني لتطبيق
اش��ت��راط��ات األم���ن وال��س�لام��ة
وال���وق���اي���ة م���ن احل���رائ���ق في
مختلف املواقع.

سفير إسبانيا :تدريب املهندسني
واملعماريني الكويتيني «حديثي التخرج»
مثال للتبادل املهني بني البلدين
أك��د سفير مملكة إسبانيا ل��دى ال��ب�لاد ،ميغيل
خوسي مورو أغيالر ،أن مبادرة تدريب املهندسني
واملعماريني الكويتيني حديثي التخرج تعتبر
مثاالً للتبادل اجليد بني املهنيني من كال البلدين
الصديقني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير أغيالر ،أول أمس،
أمام حفل أقيم في مقر السفارة الستقبال منتسبي
برنامج تدريب املهندسني واملعماريني الكويتيني
حديثي التخرج اخل���اص بالصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية إلى جانب عدد من
ممثلي الشركات اإلسبانية املشاركة في البرنامج.
وقال :إن هذا البرنامج ينظر إليه باعتباره مساهمة
فعالة في تعزيز العالقات الثنائية واالرتقاء بها في
مجال تنمية رأس املال البشري وكان التقييم العام
للبرنامج لكال اجلانبني مرضياً جدا ً على مستوى
التدريب وميثل جن��اح امل��ب��ادرة فرصة لتشجيع
الشركات اإلسبانية األخرى على االنضمام إلى هذا
البرنامج .وأض��اف أن البرنامج يتوقع أن يكون
عالمة فارقة في تعزيز عالقة أوث��ق وأعمق بني
الشركات اإلسبانية والصندوق الكويتي للتنمية
في املستقبل.
من جانبه ق��ال املدير العام للصندوق م��روان
الغامن في كلمته :إن برنامج تأهيل املهندسني
واملعماريني يحظى باهتمام محلي كبير نظرا ً إلى
أنه يصب ضمن دعم جهود التنمية البشرية في
الكويت.
وأضاف الغامن أن البرنامج يسعى منذ إطالقه
إل��ى إكساب املشاركني م��ه��ارات احترافية عالية
تسهم ف��ي تلبية احتياجات ال��س��وق احمللي من
ه��ذه التخصصات املهمة وخصوصا في القطاع
اخل��اص الكويتي كما يسعى إل��ى املساهمة في

املكراد والعتل خالل توقيعهما االتفاقية

تكرمي خاص لقوة اإلطفاء من املهندسني

البرجس :الهيئة متكنت من تكثيف جهود التحول الرقمي وتهيئة قطاعاتها لتقدمي خدمات متنوعة

القصر» تكّرم املشمولني برعايتها من طلبة الصف الثاني عشر
«شؤون ّ
أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر،
أول أمس ،أنها حققت عوائد مرتفعة في عام
 2021بنسبة تزيد على 7ر 14في املئة.
وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة ب��اإلن��اب��ة
حمد البرجس في كلمته أم��ام حفل تكرمي
القصر املشمولني برعاية الهيئة من طلبة
الصف الثاني عشر ،برعاية وزير األوقاف
وال��ش��ؤون اإلسالمية عيسى الكندري :إن
ذل��ك ج��اء عبر سياسة استثمارية سليمة
وم��ت��وازن��ة ترتكز على السعي لتحقيق
أعلى العوائد املمكنة مع معدالت مخاطر
منخفضة.
وأض���اف أن��ه على ال��رغ��م م��ن حتديات
جائحة (كورونا) في األعوام املاضية ،فإن
الهيئة متكنت م��ن تكثيف جهود التحول
الرقمي وتهيئة قطاعاتها لتقدمي أكثر من
 40خدمة متنوعة عن بعد من خالل موقعها
اإللكتروني وعبر تطبيق (سهل) احلكومي.
وذك��ر أن تكثيف األنشطة االجتماعية
واإلنسانية والترفيهية تصب في مصلحة
القصر املشمولني بالرعاية مع تقدمي مختلف

(فرع الفنيطيس) قبل زيارة الفرع .وأكدت
أن افتتاح الفرع اجلديد يعد نقلة نوعية

لالرتقاء مبستوى اخلدمة املقدمة للمواطنني
وتذليل التحديات التي كانت تواجههم.

سفير إسبانيا ميغيل خوسي مورو أغيالر

جهود احلكومة في مجال التنمية البشرية للكوادر
الوطنية والدعم املؤسسي للقطاع اخلاص.
وأش���اد بتعاون املسؤولني ف��ي س��ف��ارة مملكة
إسبانيا لدى البالد مما كان له أبلغ األثر في إمتام
ه��ؤالء املهندسني واملهندسات ملتطلبات تدريبهم
امليداني.
وبني أن الصندوق الكويتي للتنمية اجته إلى
تعزيز مسؤوليته االجتماعية محليا من خالل
مساهمته ف��ي العديد م��ن األنشطة وامل��ب��ادرات
االجتماعية واالق��ت��ص��ادي��ة احمللية لدعم جهود
التنمية داخل الكويت ومبا ال يخل مبهمة الصندوق
ورس��ال��ت��ه األس��اس��ي��ة املتمثلة ف��ي تقدمي العون
اإلمنائي ملصلحة الدول العربية والنامية األخرى
مب��ا يحقق التنمية املستدامة فيها وامل��ب��ادرات
اإلنسانية واإلمنائية التي تطلقها الكويت في ظل
رؤية (كويت جديدة .)2035

«الداخلية» تشارك مبعرض SCIENCE
 EXPOفي جامعة الكويت

جانب من مشاركة وزارة الداخلية في املعرض

حمد البرجس

أشكال الدعم ألسرهم إضافة إلى دعم أنشطة
العديد من اجلهات اخليرية واالجتماعية
والدينية والصحية والتعليمية واملجتمع
عموما ً.
وأوض����ح أن اه��ت��م��ام الهيئة املستمر
باملساعدة ف��ي حتفيز الطلبة ف��ي مختلف
املراحل الدراسية يأتي من منطلق إدراكها

جانب من حفل تكرمي القصر املشمولني برعاية الهيئة من طلبة الصف الثاني عشر

التام ألهمية العنصر البشري في حتقيق أي
تقدم وحتقيقا لرؤية كويت جديدة .2035
وأك���د أهمية حتفيز الطلبة م��ن خالل
مشروعات الهيئة ومساعداتها في مجال
التعليم وأهمها مشروع احلقيبة املدرسية
لتوفير كل املستلزمات ألبنائنا إضافة إلى
توفير أجهزة حاسب آل��ي ألبنائنا الطلبة

واملساعدات واملبادرات االجتماعية األخرى.
وأسست الهيئة العامة لشؤون القصر
عام  1938ألهداف إنسانية ورسالة نبيلة
بغرض الوصاية على من ال وصي وال ولي
ل��ه م��ن القصر واحمل��ج��ور عليهم وفاقدي
األهلية واملفقودين وحماية أموالهم وصيانة
ممتلكاتهم.

ذك����رت االدارة ال��ع��ام��ة
للعالقات واالع�لام االمني ان
وزارة الداخلية بقطاعاتها
املختلفة املمثلة ف��ي االدارة
ال��ع��ام��ة للعالقات واالع�ل�ام
االمني ،االدارة العامة لالدلة
اجلنايئية ،اك��ادمي��ي��ة سعد
العبد الله للعلوم االمنية،
ادارة ش��رط��ة البيية قامت
ب���امل���ش���ارك���ة ف����ي م��ع��رض
 SCIENCE EXPOالذي

اق��ي��م بجامعة ال��ك��وي��ت في
كلية العلوم مبدينة صباح
السالم اجلامعية ،حتت رعاية
وحضور القامي باعمال عميد
كلية العلوم الدكتور محمد
بن سبت.
وأوضحت االدارة ان جناح
وزارة الداخلية في املعرض
شهد اق��ب��االً كبيرا ً م��ن طرف
الطلبة الذين كانت لهم رغبة
ف���ي ال��ت��ع��رف ع��ل��ى طبيعة

العمل ف��ي مختلف قطاعات
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة .ف��ي حني
استعرضت قطاعات وزارة
الداخلية املشاركة على الطلبة
حديثي التخرج اه��م فرص
العمل املتاحة لهم في وزارة
الداخلية ،وطبيعة عمل كل
ادارة وف���ق االخ��ت��ص��اص��ات
الدراسية في كلية العلوم،
متمنية ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق في
حياتهم العملية القادمة.

محليات
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تنطلق غد ًا مبشاركة  44مرشح ًا بينهم امرأتان

3

انتخابات «البلدي» تسهم في ترسيخ دور املجتمع املدني
وتعزيز عملية التنمية والتطوير في البالد

انتخابات املجلس البلدي ترسخ دور املجتمع املدني

تنطلق غ���دا ً السبت انتخابات املجلس
البلدي في دورتها الثالثة عشرة ،لتضيف
لبنة ج��دي��دة إل��ى مسيرة الدميقراطية في
الكويت وتسهم ف��ي ترسيخ دور املجتمع
املدني وتعزيز عملية التنمية والتطوير في
البالد.
وتأتي أهمية تلك االنتخابات نظرا ً للدور
احليوي املنوط باملجلس البلدي في رسم
السياسات العامة لبلدية الكويت ووضع
اخلطط وتقرير املشروعات في كل ما يتعلق
مب��ه��ام وم��ج��االت ن��ش��اط البلدية والسيما
العمراني والبيئي والصحي.
ويشارك في هذه االنتخابات  44مرشحاً
منهم ام��رأت��ان ه��م 10 :في ال��دائ��رة الثالثة،
وتسعة في الدائرة الرابعة ،وستة في الدائرة
اخلامسة ،وأربعة في كل من الدوائر األولى
وال��س��ادس��ة والثامنة ،وث�لاث��ة ف��ي ال��دائ��رة
الثانية ،واثنان في الدائرة التاسعة ،ومرشح
واحد في الدائرتني السابعة والعاشرة ،في
ح�ين تعني احلكومة ستة أع��ض��اء ليصبح
إجماليهم  16عضوا ً.
وكانت نشأة بلدية الكويت ع��ام 1930
ال��ف��رص��ة األول���ى للكويتيني ف��ي تاريخهم
ملمارسة جتربة االنتخابات حيث اختاروا
مجلساً للبلدية عن طريق االنتخابات فيما
مثلت تلك التجربة منعطفاً تاريخياً في مسار
تطور املجتمع الكويتي.
ومنذ استقاللها في الـ  19من يونيو 1961
شهدت دول��ة الكويت  12عملية انتخابية
عامة الختيار أعضاء املجلس البلدي بدأت
أوالها في يونيو  ،1964حيث استمر املجلس
في أداء أعماله حتى الـ  14من مايو 1966
وفاز بعضويته عيسى بهمن وإبراهيم امليلم
وعبد اللطيف األمير ويوسف الغامن وناصر
العصيمي وي��وس��ف ال���وزان وعبداللطيف
الكاظمي ومحمد امل��رش��اد ومحمد الرومي

جانب من التقدمي النتخابات املجلس البلدي

وسلمان الدبوس.
وانتخب محمد يوسف العدساني رئيساً
للمجلس بيد أن املجلس لم يستمر طويالً،
حيث صدر مرسوم أميري بحل املجلس في
 19مايو  1966وأصدر مجلس الوزراء قرارا ً
بتشكيل اللجنة املركزية املنوط بها القيام
باختصاصات املجلس البلدي وكانت برئاسة
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يوسف
السيد هاشم الرفاعي واستمرت هذه اللجنة
حتى عام  1972وهي تقوم بأعمال املجلس
البلدي املنحل.
وفي يونيو  1972جرت ثاني انتخابات
للمجلس البلدي واستمر أعضاؤه في أداء
م��ه��ام أع��م��ال��ه��م ح��ت��ى ي��ون��ي��و  1976وف��از
بعضويته آن��ذاك يوسف كمال وأحمد امليلم
وهيف احلجرف وخالد املطيري وفهد اجلبري
وع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��دس��ان��ي وم��ض��ف املضف
وجاسر الراجحي وسالم احلماد وخميس
عقاب.
وانتخب ب��در الشيخ يوسف ب��ن عيسى
رئيساً ثم عبدالعزيز العدساني إثر استقالة
األول وبلغت نسبة امل��ش��ارك��ة ف��ي عملية
االقتراع حينئذ 6ر 36في املئة.
أما املجلس الثالث فقد مت انتخاب أعضائه
في يونيو  1976واستمر في أعماله حتى
يونيو  1980وف��از بعضويته يوسف كمال
وأحمد امليلم وهيف احلجرف ومسلم الوهيدة
وخالد الطاحوس وعبدالعزيز العدساني
وحسني القطان وعبدالوهاب املطوع ومرزوق
العميرة وخميس عقاب وانتخب محمد يوسف
العدساني رئيساً ل��ه وبلغ ع��دد الناخبني
حينها  56553ناخباً في حني بلغت النسبة
املئوية لالقتراع 8ر 36في املئة.
ومت انتخاب املجلس ال��راب��ع ف��ي يونيو
 1980واستمر ف��ي أعماله حتى ديسمبر
 1983وفاز بعضويته حسن السلمان وأحمد

بلدية «مبارك الكبير» حترر
 7مخالفات وتوجه  6إنذارات
أعلنت إدارة العالقات العامة
في بلدية الكويت عن قيام إدارة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق
بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير
بجولة ميدانية مبنطقة غرب أبو
فطيرة احلرفية لرفع كل ما يعمل
على إعاقة الطريق ويشوه املنظر
العام.
وق��د أك��د م��دي��ر إدارة النظافة
العامة واش��غ��االت ال��ط��رق بفرع
بلدية محافظة مبارك الكبير نواف
املطيري ،بأن الهدف من اجلوالت
امليدانية املكثفة رص��د املخالفني
واتخاذ كافة االجراءات القانونية
بحقهم ،الفتا ً إلى أن الفريق الرقابي
بإدارة النظافة العامة وإشغاالت
الطرق يولي اهتماماً بالغاً برفع
مستوى النظافة بجميع مناطق
احملافظة .وبشكل ع��ام من خالل
ت��ن��ظ��ي��ف ال���ش���وارع الرئيسية
والداخلية ورف��ع كافة املخلفات
وكل ما يشوه املنظر العام بجميع
مناطق احملافظة ،فضالً عن اتخاذ
كافة اإلج���راءات القانونية حيال
مخالفي الئحة النظافة العامة و
إشغاالت الطرق.
وأشار إلى أن اجلولة امليدانية
التي مت تنفيذها من قبل الفريق
ال��رق��اب��ي ،ق��د أس��ف��رت ع��ن حترير
 7مخالفات تضمنت حت��ري��ر 3
مخالفات نظافة عامة فضال عن
حت��ري��ر  3م��خ��ال��ف��ات اس��ت��غ�لال
م��س��اح��ة حمل��ل�ات ل��ع��دم وج���ود
ت��رخ��ي��ص م��ن ال��ب��ل��دي��ة وحت��ري��ر
مخالفة بائع متجول وذل��ك بعد
اتخاذ كافة اإلج��راءات القانونية
إلى جانب توجيه  6إنذارات.
وق�����ال :إن م��ش��رف��ي امل��راك��ز
ي���ق���وم���ون وب���ص���ف���ة دوري�����ة
مبتابعة أعمال النظافة بجميع
مناطق احملافظة م��ن خ�لال رفع
كل ما يعمل على إعاقة الطريق
ويشوه املنظر العام ،مؤكدا ً على
ع��دم تهاون الفريق الرقابي في
اتخاذ اإلج��راءات القانونية حيال
املخالفني لالئحة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق.

حترير مخالفة

التاكد من األوراق الثبوتية

إحدى املرشحات
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امليلم وهيف احلجرف وخالد ب��وردن وفهد
اجل��ب��ري وعبدالعزيز العدساني وص��ادق
اجلمعة وعبدالعزيز املطوع ومرزوق العميرة
وخميس عقاب وانتخب عبدالعزيز العدساني
رئيساً له وبلغت نسبة االقتراع 1ر 36في
املئة من مجموع عدد الناخبني البالغ 61069
ناخباً وح��ل املجلس مبرسوم ص��در في 20
ديسمبر .1983
وانتخب املجلس اخلامس في يناير 1984
واستمر في أعماله حتى أغسطس عام 1986
وفاز بعضويته صادق اجلمعة وأحمد النصار
وعبدالعزيز العدساني وبدر العبيد ومرزوق
العميرة وفهد اجلبري وفهد العالج وهيف
احلجرف وحمود الكريباني وعلي العجمي
ومت انتخاب داود الصالح رئيسا ً له وبلغ عدد
الناخبني  45216ناخباً بنسبة اقتراع بلغت
6ر 67في املئة.
وف��ي  4أكتوبر  1993ج��رت انتخابات
املجلس البلدي السادسة وهي األول��ى بعد
حترير البالد من الغزو العراقي الغاشم وفاز
فيها أحمد الري وخليفة اخل��راف��ي ومحمد
الشايع وخلف التميمي ومخلد العازمي وبدر

النويهض وحسن الديحاني وخالد الصليلي
وفهيد العجمي ومحمد العجمي.
وانتخب محمد إبراهيم الشايع رئيساً
للمجلس السادس فيما شارك في االنتخابات
9ر 47في املئة من مجموع عدد الناخبني البالغ
 82113ناخبا ً بيد أنه في  11ديسمبر 1994
ص��در مرسوم أميري بحل املجلس البلدي.
وجرت انتخابات املجلس البلدي في دورتها
السابعة في  6يونيو  1995وأسفرت عن فوز
أحمد الري وخليفة اخلرافي وباسل الراجحي
وسليمان املنصور وعبدالله العازمي وبدر
النويهض وحسني الديحاني وخالد الصليلي
وفهيد العجمي ومحمد العجمي ومتت تزكية
عبدالرحمن احلوطي رئيساً له وبلغت نسبة
املقترعني 1ر 54ف��ي املئة م��ن إجمالي عدد
الناخبني الذي بلغ  87004ناخبني.
وفي الدورة الثامنة التي جرت انتخاباتها
في  9يونيو  1999واستمرت حتى يوليو
 2003ف��از بعضوية املجلس البلدي كل
من أحمد الري وخليفة اخلرافي وروض��ان
ال��روض��ان وناجي العبدالهادي وعبدالله
العازمي وب��در النويهض وماجد املطيري

وحمود الشمري وعبدالله العازمي ومحمد
العجمي.
ومت ان��ت��خ��اب أح��م��د ال��ع��دس��ان��ي رئيساً
للمجلس الثامن قبل أن يستقيل ليتم انتخاب
روض��ان الروضان رئيسا فيما بلغت نسبة
املقترعني حينها 3ر 61في املئة من مجموع
عدد الناخبني البالغ  108272ناخبا ً.
وجرت انتخابات املجلس البلدي التاسعة
في  2يونيو  2005بعد التعديالت عليه من
قبل مجلس ال��وزراء وكان عدد املرشحني 54
وفاز بعضويته عبدالله احمليلبي وعبدالعزيز
الشايجي وزي��د العازمي وخليفة اخلرافي
ومحمد امل��ط��ي��ري وم��اج��د امل��ط��ي��ري وفهيد
العجمي وعسكر العنزي والدكتور فاضل
صفر ومحمد املفرج.
وفي  5يونيو  2005وافق مجلس الوزراء
على تعيني سيدتني من بني ست شخصيات
لعضوية املجلس البلدي للمرة األول��ى في
تاريخ الكويت وهما الوكيل املساعد بالديوان
األميري املهندسة فاطمة الصباح واملهندسة
فوزية البحر.
وش��ه��د ه��ذا املجلس م��ش��ارك��ة امل���رأة في
االنتخابات البلدية ترشحاً وتصويتاً ،إذ
ترشحت املهندسة جنان بوشهري النتخابات
املجلس في الدائرة اخلامسة عندما خال مقعد
ال��دائ��رة باختيار العضو عبدالله احمليلبي
وزيرا ً في احلكومة عام  2006وحصلت على
املقعد الثاني في الدائرة التي فاز عنها حمود
العازمي.
وفي انتخابات املجلس البلدي العاشر 25
يونيو  2009بلغ عدد املقترعني في الدوائر
العشر نحو  71402ناخب وناخبة بنسبة
قدرها 56ر 20في املئة من إجمالي 347214
ناخباً وناخبة وكانت تلك النسبة األقل في
تاريخ انتخابات املجلس البلدي.
وفاز في هذه االنتخابات كل من عبدالكرمي

السليم ومهلهل اخلالد ومحمد املفرج وشايع
الشايع ومحمد مروي الهدية وأحمد البغيلي
وف��رز الديحاني وعبدالله العنزي ومانع
العجمي وزي��د عايش ال��ذي انتخب رئيساً
للمجلس البلدي.
أما انتخابات املجلس البلدي الـ  11فقد
ج���رت ف��ي  28سبتمبر  2013وب��ل��غ ع��دد
الناخبني  178887ناخبا في حني بلغ عدد
الناخبات اللواتي يحق لهن اإلدالء بأصواتهن
 205342ناخبة.
وتنافس في تلك االنتخابات  61مرشحاً
في مختلف الدوائر االنتخابية العشر وفاز
بعضوية املجلس كل من حسن كمال ومهلهل
اخل��ال��د وفهد الصانع وعبدالله الكندري
ويوسف الغريب وأحمد الرشيدي ونايف
املطيري ومشاري املطوطح ومانع العجمي
وعادل امليع.
وف��ي  12م��اي��و  2018ج��رت انتخابات
املجلس البلدي الـ  12حيث بلغ مجموع عدد
الناخبني  519636ناخبا وناخبة منهم
 924805ناخبا ً مقابل  271577ناخبة وفاز
بعضويته حسن ك��م��ال وعبدالله احمل��ري
وعبدالعزيز املعجل وحمد املدلج وعبدالله
ال��روم��ي وفهيد الرشيدي ومحمد املطيري
وأح��م��د ال��ع��ن��زي وع��ل��ي ال��ع��ازم��ي وحمدي
العازمي وانتخب أسامة العتيبي رئيسا له.
يذكر أن مشاركة املرأة الكويتية ترشحاً
في انتخابات املجلس البلدي لم تسفر عن
ف��وز أي م��ن امل��رش��ح��ات ،بيد أن��ه��ا وج��دت
طريقها إلى (املجلس) عن طريق التعيني فقط
من قبل القيادة السياسية ففي عام  2009مت
تعيني املهندسة أش��واق املضف واملهندسة
جنان بوشهري واملهندسة منى بورسلي،
فيما خال مجلس  2013من العنصر النسائي
وفي مجلس  2018مت تعيني املهندسة مها
البغلي.

في إطار االستعدادات النتخابات «البلدي»

البلدية تشكيل فرق ًا ميدانية خاصة
باالستعدادات وتوزيعها على  8دوائر انتخابية

تنظيف أحد املقار االنتخابية

أحد املراكز االنتخابية

ان��ط��ل��ق��ت أول أم����س أع���م���ال ف��رق
بلدية الكويت املكلفة في التحضيرات
واالس���ت���ع���دادات الن��ت��خ��اب��ات املجلس
البلدي (#بلدي_ )2022املقرر إجرائها
غدا ً بنا ًء على توجيهات وإشراف مباشر
من قبل مدير عام بلدية الكويت ورئيس
اللجنة العليا للقيام باتخاذ الترتيبات
واالس��ت��ع��دادات اخل��اص��ة بانتخابات
اعضاء املجلس البلدي.
وقد باشرت الفرق امليدانية املشكلة
بشأن انتخابات املجلس البلدي اجلديد
ل��ل��ق��ي��ام ب��أع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة ل��ل��م��دارس
املخصص مل��راك��ز اق��ت��راع س��واء داخ��ل
املدرسة بالتنسيق والتعاون مع وزارة
التربية أو األم��اك��ن احمليطة وكذلك
أعمال إشغاالت الطرق اخلاصة مبواقف
السيارات وعملية تنظيم دخول الناخبني
بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية
إلى جانب قيام مفتشي اإلعالنات بشأن
اعالنات املرشحني واملقرات االنتخابية.
وأع��ل��ن��ت ادارة ال��ع�لاق��ات العامة
ببلدية الكويت عن خطة عمل ميدانية
بشأن استعدادات االنتخابات للمجلس
ال��ب��ل��دي وت��ش��ك��ي��ل ال��ف��رق امل��ي��دان��ي��ة

توفير احلاويات داخ��ل وخ��ارج مراكز
االق��ت��راع إل��ى جانب عمليات التنظيف
باإلضافة إل��ى أعمال إشغاالت الطرق
عبر رفع السيارات املهملة املعيقة ملواقف
السيارات املخصصة لناخبني أمام مراكز
االقتراع وإزال��ة أي أكشاك مقامة أمام

إزالة جميع العوائق أمام املراكز االنتخابية

اخل��اص��ة ب��االس��ت��ع��دادات وتوزيعها
على  8دوائ���ر انتخابية ،موضحة أن
اخلطة تتضمن تكثيف اجلوالت امليدانية
للفرق املختصة لتأكد من التجهيزات
الالزمة التي تصب في تسهيل العملية
االنتخابية وخدمة الناخبني س��واء في

مراكز االق��ت��راع وكذلك إزال��ة إعالنات
املرشحني غير املرخصة إض��اف��ة إلى
التعاون مع وزارة الداخلية في وضع
احلواجز لتنظيم عملية دخول وخروج
املقترعني عند مدارس مراكز االقتراع.
وق��ال��ت :إن ال��ف��رق الرقابية قامت
بتوفير م��راق��ب عند ك��ل م��درس��ة ،و5
عمال كنس لكل مركز اقتراع مع إدوات
النظافة 5 ،حاويات سعة  240لتر في
داخل كل مركز اقتراع ،وتوفير  2حاوية
سعة  1100لتر خ���ارج ك��ل م��درس��ة،
وت��وف��ي��ر ل���وري ع���ادي ول���وري كرين
وتنكر مياه ،ورافعة شوكية فضالً عن
توفير تريال ،الفتاً في هذا اخلصوص
إلى استمرار عمل الفرق الرقابية حتى
االن��ت��ه��اء م��ن عملية التصويت وف��رز
النتائج وتنظيف امل��دارس من الداخل
واخل��ارج وإعادتها إل��ى ما كانت عليه
ورفع وإزالة أي إعالن مخالف بشكل عام
من الشوارع بجميع احملافظات.
وأش���ارت إل��ى أن ع��دد امل���دارس التي
سيتم بها اإلق��ت��راع  76م��درس��ة وع��دد
اللجان الرئيسية والفرعية قد بلغت
 443ذكورا ً وإناثا ً.

وزارة األوقاف استدعت  4أئمة بسبب آرائهم في وسائل التواصل االجتماعي
قال وزي��ر األوق��اف والشؤون اإلسالمية
عيسى الكندري ،إن عدد أئمة املساجد الذين
استدعتهم الوزارة بسبب آرائهم في وسائل
التواصل االجتماعي خالل السنوات اخلمس
األخيرة بلغ  4أئمة ،أحدهم نشر تغريدة من
خ�لال حسابه مبوقع التواصل االجتماعي
«تضمنت شكه بأنه املهدي املنتظر».
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وأوض��ح الكندري ردا ً على سؤال النائب
الصيفي الصيفي أن األئمة الثالثة اآلخرين
استدعوا لنشر أحدهم مقطع فيديو طلب
فيه عدم التبرع للجمعيات اخليرية ،واآلخر
غ��رد معترضاً على غلق املساجد والتباعد
بني املصلني ،والثالث طرح آراء سياسية عما
يدور في اليمن.

وعن السند القانوني الستدعاء ال��وزارة
أئمة املساجد ،أوضح الوزير أنهم موظفون
عموميون تابعون لها ،وق��د نصت امل��ادة
 24من قانون اخلدمة املدنية على أنه يجب
على امل��وظ��ف :أن ينفذ م��ا ي��ص��در إل��ي��ه من
أوامر بدقة وأمانة ،وذلك في حدود القوانني
واللوائح والنظم املعمول بها ،وأن يلتزم

أحكام القوانني واللوائح.
وأش��ار إلى أن ميثاق املسجد ال��ذي صدر
ب��ق��رار وزاري ن��ص على أن يحث اإلم��ام
الناس على اتباع األوام��ر الصادرة من ولي
األمر ،ويجتهد في تعليمهم السمع والطاعة
باملعروف ،واتباع األنظمة العامة التي فيها
صالح البالد والعباد،
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الهيئة سلمت اللجنة جميع محاضر احليازات

«حماية األموال العامة» :توزيع احليازات الزراعية «بأوامر عليا»

ريا�ض عواد

ناقشت جلنة حماية األم���وال العامة
في اجتماعها امس تكليف املجلس للجنة
في جلسة  8م��ارس املاضي بالتحقيق في
توزيع القسائم الزراعية عن الفترة من
1يناير  2012إلى  8مارس  ،2022بحضور
ممثلني عن الهيئة العامة للزراعة والثروة
السمكية.
وق��ال رئيس اللجنة النائب د.عبد الله
الطريجي ف��ي تصريح باملركز اإلعالمي
ملجلس األم���ة ان هيئة ال���زراع���ة سلمت
اللجنة جميع احملاضر اخلاصة باحليازات
واجل��واخ��ي��ر م��ن ت��اري��خ  1يناير 2012
ولغاية تاريخ  8مارس .2022
وبني الطريجي أن اللجنة فوجئت أثناء
التدقيق ف��ي احمل��اض��ر ب��وج��ود أشخاص
صرفت لهم ح��ي��ازات زراع��ي��ة وجواخير
واتضح من خالل احملاضر ان التوزيع مت
بناء على تعليمات عليا .
وب�ين أن ق��ي��ادات هيئة ال��زراع��ة التي
ح��ض��رت االج��ت��م��اع ل��م يكن لديها إجابة
واضحة عن ماهية التعليمات العليا وما
املقصود بهذه العبارة.
وكشف الطريجي عن أن اللجنة كلفت
ممثلي الهيئة بالعودة إلى أرشيف الهيئة
للتأكد من وجود أوراق أو مستندات تثبت
ما املقصود بالتعليمات العليا التي طلبت

الطريجي متحدثا

اجتماع جلنة حماية االموال العامة

تخصيص هذه املزارع واجلواخير.
وأض��اف أن اللجنة كلفت قيادات هيئة
الزراعة أيضا بتسليم اللجنة جميع أسماء
الوزراء والنواب الذين حصلوا على حيازات
زراعية أو جواخير من تاريخ  1يناير 2012
ولغاية تاريخ  8مارس .2022
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ي���ش���ارك أع��ض��اء
مجلس األم��ة د.عبدالله الطريجي وخالد

العتيبي وناصر الدوسري ،تنطلق فعاليات
منتدى تعزيز التكامل االقتصادي بني الدول
العربية« :التجارة البينية ودور القطاع
العام واخل��اص في حتقيق ذل��ك» ،وال��ذي
ينظمه البرملان العربي ،وذلك خالل الفترة
من  23إل��ى  25اجل��اري بجمهورية مصر
العربية ويعقد حتت رعاية رئيس مجلس
الوزراء املصري د ..مصطفى مدبولي.

وسيشهد املؤمتر كلمات افتتاحية لرئيس
الوزراء املصري د.مصطفى مدبولي ،وعادل
بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرملان
العربي ،ود.ناصر الهتالن القحطاني مدير
عام املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
ويحظى املؤمتر ،الذي يعقد للمرة األولى
ف��ي العاصمة املصرية ال��ق��اه��رة بحضور
عربي ب��ارز لشخصيات رفيعة املستوى

«شؤون البيئة» :احلكومة لم تخصص األموال
املطلوبة ملعاجلة تلوث جون الكويت
ناقشت جلنة شؤون البيئة تكليف
املجلس لها ببحث ومناقشة الوضع
البيئي ال��راه��ن ،كما ناقشت تكليفها
ببحث ومناقشة تلوث الهواء والتربة
واملياه مع كافة اجلهات احلكومية.
وق��ال رئيس اللجنة ف��ي تصريح
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة النائب د.
حمد املطر ،إن اللجنة عقدت اجتماعها
احلادي عشر اليوم لبحث التكليفني،
موضحا ان��ه فيما يتعلق باحملافظة
على ج��ون الكويت من التلوث ،فان
وزارة املالية لم تخصص مبلغ 20
مليون دينار للهيئة العامة للبيئة
في ميزانية  2023/2022لتركيب
وح��دات معاجلة مائية في نهاية كل
مجرور.
وأك���د أن ج��ون ال��ك��وي��ت يئن وبه
مشاكل بيئية وصحية وكيميائية
وفيزيائية خطيرة نتيجة عدم وجود
وحدات معاجلة في نهاية كل مجرور.
وت��اب��ع املطر ان ه��ذا امل��وض��وع مت
سحبه منذ ع��ام م��ن وزارة األشغال
لتتحمل مسئوليته هيئة البيئة التي
طالبت بهذا املبلغ أال ان احلكومة متتنع

حمد املطر متحدثا ً

جانب من اجتماع جلنة شئون البيئة

عن توفيره من خ�لال وزارة املالية،
متسائالً عن اسباب امتناع الوزارة عن
توفير هذه املبالغ.
وفيما يخص تكليف اللجنة بشأن
متابعة معاجلة قضية التصحر قال
املطر إن اللجنة اجتمعت اليوم مع
ع��دد م��ن امل��ب��ادري��ن وجمعية السالم
األخضر الذين قدموا مبادرات عملية
وغنية ملعاجلة قضية الرمال املتحركة

ملا له من قيمة اقتصادية في الزراعة
والصناعة ولشركات االسمنت.
وأوض���ح أن امل��ب��ادرات املطروحة
من قبل عدد من املبادرين تعالج هذه
القضية من خ�لال استخدامهم ملياه
الصرف من املصانع التابعة للهيئة
العامة للصناعة.
وأش���ار إل��ى أن اللجنة طلبت من
املبادرين عن طريق جمعية السالم

املطر :اخلصخصة بال رؤية
إهدار ملوارد الدولة
قال النائب حمد املطر إن «اخلصخصة بال رؤية
إهدار ملوارد الدولة وبيع لألصول املُ��درّة» ،مؤكدا
أن «اخلصخصة في مثل هذا احلال ستحول الدولة
إلقطاعية».
وس���أل «ع���ن أي خصصة ت��ت��ح��دث ي��ا وزي��ر
التجارة؟»

املناور يسأل العرو عن
نقل موظف من «املعلومات
املدنية» إلى مكتب الوزير
وج��ه النائب أس��ام��ه امل��ن��اور س��ؤاال إل��ى وزي��ر
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية وزير
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني مبارك
العرو حول نقل موظف من هيئة املعلومات املدنية
إلى مكتب الوزير.
وق��ال« :بتاريخ  2022-3-16صدر ق��رار رقم
 199لسنة  2022من قبل املؤسسة العامة للرعاية
السكنية بنقل خدمات موظف من الهيئة العامة
للمعلومات املدنية للعمل لدى إدارة مكتب الوزير
بوظيفة باحث مبتدئ قانوني ،وبعد ي��وم صدر
قرار رقم  284لسنة  2022بندبه بوظيفة رئيس
قسم بناء على مذكرة اعتمدها الوزير بالرغم من أن
مدة خدمته في الهيئة العامة للمعلومات املدنية لم
تتجاوز  7سنوات ،وعليه يرجى تزويدي بنسخة
من املذكرة املعتمدة من قبل الوزير والسند القانوني
لتعيينه رئيس قسم بعد نقله مباشرة».
وأضاف« :ما هو السند القانوني لتعيينه رئيس
قسم بالرغم من حصوله وفق آخر تقييم للكفاءة
على تقدير ج��ي��د؟» ،طالبا ت��زوي��ده «بالعقوبات
واملالحظات او أي إحاله للتحقيق متت مع املوظف
ل��دى جهة عمله السابقة خ�لال السنوات الثالث
السابقة على صدور قرار النقل للمؤسسة».

األخ��ض��ر البيئية ت��ق��دمي دراس���ات
ميدانية ف��ي ه��ذا ال��ش��أن ،معتبرا ً أن
اإلط���ارات القدمية من املمكن ان يتم
استخدامها ملعاجلة هذه األمور.
واكد املطر أن هناك اجتماعات قادمة
للجنة للتأكد من قيام وزارة املالية
ب��دف��ع ه��ذه امل��ب��ال��غ وم��ن��ح امل��ب��ادري��ن
املساعدات املالية لتحقيق مبادراتهم
واحلفاظ على البيئة

أكد أن فكرة املشروع احلكومي بشأن االقتراض والدين العام لن تستبعد

وزير املالية 1.5 :مليار دينار كلفة
املشاريع املستبعدة من امليزانية
أوضح وزيـر املاليـة وزير الدولة
للشؤون االقتصادية واالستثمار
عبدالوهاب الرشيد ،في رده على
سؤال وجهه النائب أسامة املناور،
أن سعر التعـادل للبرميل الواحد
فـي الوقـت الـراهن الـذي يحقـق
الـوفر املـالي ودون رصـد عجـز
فـي امليزانيـة العامـة للدولـة هـو
 75دوالرا ،وقـد حتقـق هـذا السعر
في الوقت احلـالي طبقـا ألسـعار
برميـل الـنفط فـي هـذه األيـام.
وق��ال الرشيد أن فكرة املشروع
احلكومي بشأن االقتراض والدين
ال��ع��ام ل��ن تستبعد ،م��ش��ددا على
ضرورة دعم السيولة في صندوق
االحتياطي العام ،ومتويل املشاريع
ذات األث���ر التنموي امل��درج��ة في
امليزانية السنوية وإع��ادة متويل
أو استبدال دي��ن ع��ام قائم ودع��م
وتطوير أسواق املال في الدولة.
وأش��ار إلـى أن الـوفر والعجـز
احملقـقني فـي امليزانيـة العامـة
يـتم حتديدهما وال��وق��وف علـى
الـرقم الفعلـي لكليهمـا بعـد إجنـاز
احل��س��ـ��اب اخل��ت��ام��ي للدولـة عـن
السـنة املاليـة / 2022،2021
حيـث يتم الوقـوف بشكل دقيـق
علـى اإلي���رادات الفعليـة احملققـة
سـواء اإلي���رادات النفطية أو غير
النفطية .وإن سعر التعـادل بعـد
إجنـاز احلساب اخلتـامي للسنة
املاليـة / 2022 2021فقـد يختلـف
عـن السـعر ( 75دوالرا) ،وذل��ك

وزير املالية

اسامه املناور

حسب متوسـطات أسعار مبيعـات
الـنفط التـي عـادة مـا يـتم احتسابها
في نهاية السنة املالية.
وق��ال الرشيد إن وزارة املاليـة
تـحـرص علـى تـوفير كل املتطلبات
املاليـة جلميـع اجل��ه��ـ��ات ،وفـي
ح��ـ��دود امل��ـ��وارد املاليـة املتاحـة
للدولـة وأسـقف اإلن��ف��اق املقررة
للميزانيـة فـي امل��ـ��دى املتوسـط،
وذل����ـ����ك ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���روع���ات
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وامل���ش���روع���ات
الكبـرى فـي ال��دول��ـ��ة ،باإلضافة
إلـى تـوفير جميع املتطلبـات ذات
الصلة باخلدمات العامـة للمواطنني
(تعلــيم  -صحة  -دفـاع  -أمـن..
إلـخ) ،عـالوة علـى توفير متطلبـات
إنشـاء وتطـوير البنية التحتيـة
فـي مختلف مناطق دولــة الكويت،

وذل��ـ��ك ألهميـة تلـك البنيـة فـي
جميـع األن��ش��ـ��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعيـة ،ع�لاوة علـى أنهـا
مت��ث��ـ��ل بيئـة ج��ـ��ذب لالستثمار
وحتقيق التنمية املستدامة.
وذكر أن كلفة املشاريع املستبعدة
من امليزانية العامة للسنة املالية
/ 2021  2022بلغت  1.5مليار
دينار ،مشيرا إلى أنه «سيتم النظـر
فـي مـعـاودة العمـل فـي املشاريع
املستبعدة مـن امليزانيـة العامـة
للسـنة املاليـة / 2022 2021
وذلــك حـسـب ترتيـب األولويـــات
وطبقاً لألهميـة وتنفيـذهـا مـرة
أخــرى فـي السـنوات التاليـة وفقـاً
ألولويات اجلهـات التـابعة لها تلك
امل��ش��اري��ع ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى احلالة
املالية للدولة.

تضم وزراء وممثلني عن ال��دول العربية،
ومنهم وزي���رة التجارة والصناعة نيفني
ج��ام��ع ووزي����ر امل��ال��ي��ة بجمهورية مصر
العربية د.محمد معيط ،ووزي��رة التجارة
وال��ت��م��وي��ن بجمهورية ال��س��ودان د.آم���ال
صالح سعد ،ووزير العمل والتأهيل بدولة
ليبيا علي العابد الرضا ،ووزير االتصاالت
بجمهورية العراق م.أرك���ان شهاب أحمد،

وأم�ين ع��ام احت��اد الغرف العربية د.خالد
حنفي ،ومؤسس ورئيس مجموعة طالل
أبوغزالة العاملية د.ط�لال أب��وغ��زال��ة .كما
سيشارك في املنتدى ممثلون عن جامعة
ال��دول العربية ومنظمة التجارة العاملية
وصندوق النقد الدولي واحتادات الصناعات
والغرف التجارية العربية وعدد من رجال
األعمال العرب .وتنسجم رؤية املنتدى مع
األه��داف التي تسعى إليها ال��دول العربية
م��ن أج��ل حتقيق التكامل االق��ت��ص��ادي في
ظل واق��ع مليء بالتحديات ،ومن املقرر أن
يناقش املنتدى واقع منطقة التجارة احلرة
العربية ،والتجارب العربية في التجارة
البينية ودور القطاع اخل���اص ،وتيسير
التبادل التجاري من واقع التوجهات العاملية
والتجارب العربية والتكامل االقتصادي
العربي باعتباره مدخال أساسيا لتعزيز
التضامن ب�ين األق��ط��ار العربية وحتقيق
التنمية املرجوة والرخاء لشعوب املنطقة
العربية ،وكذلك املستجدات والتطورات على
الساحتني الدولية واإلقليمية فيما يتعلق
بتداعيات األزم��ة العاملية وتأثيرها على
األوضاع االقتصادية في املنطقة العربية.
وكان البرملان العربي واملنظمة العربية
للتنمية اإلدارية قد ناقشا االستعدادات التي
جترى على قدم وس��اق استعدادا النطالق
أعمال املنتدى املهم.

الصالح يقترح إضافة صحيفة احلالة
اجلنائية وشهادة خلو من املخدرات
إلى فحوص املقبلني على الزواج
أعلن النائب د .هشام الصالح
ع��ن ت��ق��دم��ه ب��اق��ت��راح بقانون
بتعديل القانون رقم ( )31لسنة
 2008بشأن الفحص الطبي
للراغبني في ال��زواج قبل إمتام
ال����زواج ب��إض��اف��ة ش��ه��ادة خلو
من تعاطي املخدرات واملؤثرات
العقلية إلى الفحوصات الطبية
واالدالء ب��ص��ح��ي��ف��ة احل��ال��ة
اجلنائية.
وج��اء ف��ي االق��ت��راح بقانون
ما يلي:
املادة األولى
يستبدل عنوان القانون رقم
( )31لسنة  2008املشار اليه
كالتالي :
قانون بشأن الفحص الطبي
واالدالء بالصحيفة اجلنائية
للراغبني في ال��زواج قبل إمتام
الزواج .
املادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة األولى
من امل��ادة ( )1من القانون رقم
( )31لسنة  2008املشار Yليه
النص التالي :
« على راغبي ال��زواج االدالء
بصحيفة حالتهم اجلنائية
وبشهادات طبية عن الفحوصات
التي تفيد خلوهم م��ن تعاطي
امل��خ��درات وامل��ؤث��رات العقلية
ومن االمراض املعدية والوراثية
التي يصدر بتحديدها قرار من
وزير الصحة.
املادة الثالثة
على رئيس مجلس ال��وزراء
وال�����وزراء – ك��لّ فيما يخصه
– تنفيذ هذا القانون ويعمل به
م��ن ت��اري��خ نشره ف��ي اجلريدة
الرسمية .

هشام الصالح

ونصت امل��ذك��رة اإليضاحية
لالقتراح بقانون على اآلتي:
قال تعالى في محكم التنزيل
خلَقَ َل ُك ْم مِنْ
“ وَ مِ��نْ آ َي��ا ِت� ِه أ َنْ َ
َس ُكنُوا إ ِ َل ْيهَا
اج��ا ِلت ْ
ُس ُك ْم أَزْوَ ً
أ َ ْنف ِ
َح َم ًة ۚ إ ِنَّ
وَ جَ عَ َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة وَ ر ْ
�ات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّكرُونَ
فِي ذَٰ ِل��كَ لآَ َي� ٍ
“صدق الله العظيم .
إذا كانت تلك حكمة الله في
خلقه فقد وج��ب ت��دب��ر حكمته
تعالى مب��ا رت��ب على ال���زواج
م��ن األس��ب��اب اجلالبة للمودة
والرحمة وحصول الطمأنينة
واملنفعة بحسن تربية األوالد
وس�لام��ة تنشئتهم  ,فصالح
امل��ج��ت��م��ع م���ن ص�ل�اح االس���رة
واستقامة افرادها وفساده من
فسادها وانحرافها .
وان��س��ج��ام��ا م���ع ذل���ك نص
ال��دس��ت��ور الكويتي ف��ي مادته
ال��ت��اس��ع��ة ع��ل��ى ان االس����رة
أس��اس املجتمع وقوامها الدين

واألخ�ل�اق وح��ب ال��وط��ن  ,وان
القانون يحفظ كيانها ويقوي
أواص���ره���ا وي��ح��م��ي ف��ي ظلها
األمومة والطفولة ،وجاءت املادة
العاشرة لتؤكد مسؤولية الدولة
عن رعاية النشء وحمايته من
االستغالل ووقايته من اإلهمال
االدبي واجلسماني والروحي .
ومل����ا ك����ان ال������زواج سبيال
ل�لإع��ف��اف وال��ت��ح��ص�ين مب��ا له
م��ن م��ق��اص��د س��ام��ي��ة ف��ي بناء
امل��ج��ت��م��ع ال��ص��ال��ح وتأسيس
االس��رة واستقرارها مبا لها من
املسؤوليات الدينية والدنيوية .
وان���س���ج���ام���ا م����ع م��ف��ه��وم
الكفاءة كما بينته م��واد قانون
األح���وال الشخصية ومذكرته
اإليضاحية ،وتعزيزا ملقتضيات
القانون رقم ( )31لسنة 2008
بشأن الفحص الطبي للراغبني
ف��ي ال����زواج ق��ب��ل إمت��ام��ه ج��اء
ه��ذا االق��ت��راح بقانون بإضافة
ش���ه���ادة اخل���ل���و م���ن ت��ع��اط��ي
امل��خ��درات وامل��ؤث��رات العقلية
ال��ى الفحوصات الطبية التي
يجب ان يدلى بها الراغبون في
الزواج قبل امتامه ،كما جعل هذا
االقتراح االدالء بصحيفة احلالة
اجلنائية م��ن متطلبات إمت��ام
ال���زواج ،فقد اقتضى التعديل
تغيير مسمى القانون ليشمل
هذا الشرط اجلديد .
وي��ه��دف ه���ذا االق���ت���راح في
مجمله ال���ى ح��م��اي��ة مؤسسة
ال����زواج وص���ون ح��رم��ة األس��ر
م��ن اآلث���ار السلبية الصحية
والنفسية واالجتماعية وحتى
يكون كل طرف على بينة تامة
من حالة اآلخر قبل إمتام العقد

الشاهني يستقبل املستشار الرئاسي
السابق في جمهورية تركيا
اس��ت��ق��ب��ل م���راق���ب مجلس
األم��ة النائب أسامة الشاهني
ف���ي م��ك��ت��ب��ه ام����س ،ال��ن��ائ��ب
واملستشار الرئاسي السابق
ف��ي اجل��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة د.
ياسني أقطاي ،مبناسبة زيارته
للبالد.
وت��ن��اول اللقاء وفقا لبيان
صادر من مكتب النائب ،تبادل
وجهات النظر في العديد من
القضايا اإلقليمية والدولية،
وبحث سبل تعزيز وتوطيد
العالقات الثنائية بني البلدين ،
كما تطرق إلى عدد من القضايا
املشتركة في مختلف املجاالت.
وقام أقطاي بإهداء الشاهني
مجموعة من مؤلفاته األخيرة
املترجمة إلى اللغة العربية

الشاهني النائب واملستشار الرئاسي السابق في اجلمهورية التركية
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العتيبي :تهدف إلى نقل األسر املتعففة من احلاجة إلى طاقات فاعلة منتجة

تعليق االعتصام بعد لقاء قيادات الهيئة

«مناء اخليرية» توقع اتفاقية شراكة
مع أكادميية احلرف

احتاد التطبيقي :صرف التخصص النادر
تدريجي ًا بدايةً من األسبوع املقبل

جانب من توقيع اتفاقية الشراكة

وقعت من��اء اخليرية بجمعية اإلص�لاح
االجتماعي ،اتفاقية ش��راك��ة وت��ع��اون مع
أكادميية احل��رف التابعة لشركة كويست
لوسائل وتقنيات التعليم ،بالتعاون مع
جمعية املعلمني الكويتية ،في مجال رعاية
األسر املنتجة داخل دولة الكويت ،وذلك في
مقر من��اء اخليرية مبنطقة صباح السالم،
بحضور الرئيس التنفيذي لنماء اخليرية
سعد العتيبي ،ورئ��ي��س ق��ط��اع االت��ص��ال
وتكنولوجيا املعلومات عبدالعزيز الكندري،
ومدير أكادميية احل��رف أحمد عبدالوهاب
ال��ص��ال��ح .وق��ال الرئيس التنفيذي لنماء
اخليرية سعد العتيبي :االتفاقية تهدف
لتحويل ون��ق��ل األس���ر املتعففة م��ن العوز
واحلاجة إلى طاقات فاعلة منتجة تسهم بقوة
في دف��ع عجلة التنمية والتطوير واإلب��داع
واإلنتاج ،وتنقل أسرهم إلى العطاء واإلنتاج،
ويغنونهم عن ذل السؤال ،وذل��ك من خالل
تأهيلهم وتدريبهم وبناء قدراتهم مبا يتوافق
مع احتياجات سوق العمل ،حيث يتم تقدمي
دورات مفيدة يحتاجها املجتمع بشكل مباشر
وفعال ،وذلك من خالل دراسية واقعية تقوم
بها األكادميية ألهم احتياجات سوق العمل.
وأوض��ح العتيبي أن االتفاقية تأتي من
باب احلث على األكل من عمل اليد والتعفف
عن ال��س��ؤال والتعرض لإلعطاء ،ق��ال الله
َشرُوا فِي
الصلاَ ُة فَانت ِ
ُضيَتِ َّ
تعالى( :فَ��إِذَا ق ِ
َض ِل ال َّل ِه وَ ا ْذك ُُ��روا ال َّل َه
ْض وَ ا ْبتَغُ وا مِن ف ْ
الأْ َر ِ
َكثِيرا ً لَّعَ لَّ ُك ْم ُت ْفلِحُ ونَ ) (اجلمعة ،)10 :وعن
أبي هريرة رضي الله عنه ق��ال :قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم“ :ألَن يأخذ أحدكم
ِح ْزمَة من
أُح ُب َل ُه ثم يأتي اجلبل ،فيأتي ب ُ
ُف الله بها
حطب على ظهره فيبيعهاَ ،ف َيك َّ
وجهه ،خي ٌر له من أن يسأل الناس ،أعْ طَ وه أو
َمنَعُ وه” (رواه البخاري).
ومن ناحيته ،قال رئيس قطاع االتصال
عبدالعزيز ال��ك��ن��دري :إن االتفاقية تهدف

لقطة جماعية

إل��ى الشراكة وال��ت��ع��اون للعمل اإلنساني
وتطوير آلياته وتنسيق جهوده مبا يحقق
األه��داف املرجوة بكفاءة وفعالية ،وتعزيز
الفرص املتاحة وتبادل املعلومات واخلبرات
والتجارب ورفع كفاءة األداء بني الطرفني في
مجاالت العمل اإلنساني.
وأض��اف الكندري أن رسالتنا اإلنسانية
جتعلنا ال نك ّل وال منل عن خدمة احملتاجني
وتفقد أحوالهم ،مشيرا ً إلى أن ثقة املتبرعني
الكرام حتفزنا على تطوير منظومة العمل
في مناء اخليرية لتحقيق الريادة اخليرية،
وأص��ال��ة منطلقاتنا اإلسالمية والوطنية
تدفعنا إلى التجديد والتطور الذي ال يتوقف
وال يقتنع باجلمود.
وأوض��ح الكندري :مناء اخليرية تسعى
م��ن خاللها رؤيتها ف��ي أن ت��ك��ون من��وذج��اً
للمؤسسة الرائدة التي جتمع بني األصالة
واإلب����داع واالح��ت��راف��ي��ة ف��ي مجال التنمية
واملساعدات اإلنسانية ،موضحا ً بأن رسالتها
تتمثل في أن تكون منظومة مؤسسية تنموية
متكاملة للمساهمة في بناء اإلنسان ونهضة
املجتمعيات عبر جسور الشراكات بنوعية
مشروعاتها وجودة مخرجاتها.
ومن جانبه ،قال مدير أكادميية احلرف
أحمد عبدالوهاب الصالح :نسعى إلى االرتقاء
مبستوي التعليم احمللي نحو التعليم احلرفي
والتكنولوجي والفنون ومواكبة التطور
التكنولوجي وال��ت��دري��ب عليه والنهوض
باملجتمع وإكساب أف��راده مهارات احلرفية
وخلق بيئة تعزز وت��دع��م ق���درات الشباب
وشغل أوقاتهم؛ وذل��ك ألننا نؤمن بأن أهم
مقومات بناء اإلنسان هو التعليم ،كما تؤمن
من��اء اخليرية ب��أن االهتمام باإلنسان هو
عصب العمل اخل��ي��ري ،وأن التعليم هو
أساس التنمية في املجتمعات؛ لذا كانت هذه
االتفاقية.
وأض���اف ال��ص��ال��ح :االت��ف��اق��ي��ة تشمل 6

مجاالت ،هي :اخلط العربي وبناء املجسمات
الفنية واخل��رس��ان��ي��ة تشكيل وتصليب
وصباغة والتصميم الثالثي وتصميم املواقع
والصناعة اخلشبية والقص بالليزر والنحت
واألعمال الفنية باالكريلك.
وتتطرق الصالح إلى مجال الفنون الذي
يشتمل على قسمني؛ األول :اخلط العربي؛
وذل���ك م��ن خ�ل�ال تعلم األح����رف العربية
والتدريب على امل��واد املستخدمة من ورق
وأق�ل�ام وتعليم أس��اس��ي��ات رب��ط احل��روف
وأشكالها وتعلم أساسيات اجلمل والعبارات
وط��ري��ق��ة إدخ����ال ال��ن��ق��وش��ات ب��احل��اس��وب
وحتويلها لفنون رقمية ،أما القسم الثاني:
فهو بناء املجسمات الفنية واخلرسانية،
ويشتمل على تعلم مفاهيم املجسمات الثالثية
والقص وبناء أس��اس املجسمات الداخلية
واحل��ف��ر والتشكيل وال��ل��ص��ق وامل��س��ارات
الكهربائية واملالية والتصليب والتقوية
واحلماية.
أما عن املجال التكنولوجي ،فقال الصالح:
ينقسم إلى قسمني؛ األول :التصميم الثالثي؛
وحت��ت��وي ع��ل��ى التصميم ث�لاث��ي األب��ع��اد
وأساسيات التركيب والتوصيل ب��دون أثر
وجتهيز التصميم لإلنتاج ،أما القسم الثاني:
فهو تصميم املواقع ويحتوي على اللغات
املستخدمة في برمجة املواقع اإللكترونية
وكيفية البحث في قوالب تخدم املشروع الذي
يقوم به املتعلم وشراء النطاق ورفع املواقع
وعمل التثبيتات الالزمة.
وف��ي امل��ج��ال ال��ص��ن��اع��ي ،ق��ال الصالح:
إن��ه ينقسم إل��ى قسمني؛ األول :الصناعة
اخلشبية؛ ويشتمل على األم��ن والسالمة
لألدوات الصناعية والقص واحلفر وجتميع
املجسمات وتشطيبها ،أم��ا القسم الثاني:
فيشمل على القص بالليزر والنحت واألعمال
الفنية باالكريلك واحل��ف��ر على املجسمات
بتضاريس مختلفة.

أعلن رئيس االحت��اد العام
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
ع��ب��دال��ل��ه م��ح��م��د س��ع��ي��دان
العازمي ،أنه ت��رأس وف��دا ً من
االحت����اد وال��ت��ق��ى م��دي��ر ع��ام
الهيئة أ.د جاسم األنصاري،
وبحضور نائب املدير العام
للشؤون اإلداري��ة واملالية د.
حسن الفجام ،ونائب املدير
ال��ع��ام للخدمات األكادميية
املساندة د .جاسم االس��ت��اد،
وعميد التسجيل والقبول د.
مشعل املنصوري ،وحضور
ع��م��ي��د ش���ئ���ون ال��ط��ل��ب��ة د.
عبدالكرمي العريعر ،ومساعد
ال��ع��م��ي��د د .س��ل��م��ان ح��اج��ي،
ومدير اإلدارة املالية بالهيئة
د .عبدالوهاب السرحان.
وق��ال العازمي :إن االحتاد
ناقش خالل االجتماع أسباب
تأخر صرف مكافأة التخصص
النادر ومكافأة التفوق ،وقد
أعرب االحتاد عن استيائه من

وفد احتاد التطبيقي مع قيادات الهيئة

ه��ذا التأخير غير املبرر ،وأن
هذه املكافآت البد من صرفها
في مواعيدها احمل��ددة لتشيع
الطلبة على التفوق وكذلك
تشجيعهم ع��ل��ى االل��ت��ح��اق
بالتخصصات ال��ن��ادرة التي
ت��ع��ان��ي ع����زوف ال��ط��ل��ب��ة من
االلتحاق بها نظرا ً لصعوبة

دراستها.
وأوضح العازمي أن االحتاد
تلقى وعدا ً من إدارة الهيئة ببدء
عملية الصرف تدريجياً بداية
من األسبوع املقبل ،مشيرا ً إلى
أن االحت���اد ك��ان ق��د أعلن عن
تنظيم اعتصام طالبي صباح
األحد  22مايو اجلاري ،وبناء
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على نتائج االجتماع فسوف
يتم تعليق االعتصام إلعطاء
ف��رص��ة للهيئة لالنتهاء من
إج���راءات الصرف ،وف��ي حال
تقاعسها وعدم الوفاء بوعدها
فسوف يتم حتديد موعد جديد
لالعتصام والبدء في التصعيد
حفاظا على حقوق الطلبة.

«النجاة اخليرية» تنفذ مشروع
«بناء املساجد» في  9دول
أعلنت جمعية النجاة اخليرية عن
تنفيذ مشروع بناء املساجد في  9دول
إسالمية ،م��ؤك��دة أن امل��ش��روع يهدف
إلى توفير أماكن للصالة في املناطقة
الفقيرة واحمل��روم��ة ،واملساهمة في
الدعوة إلى الله ،وفتح أبواب الصدقة
اجلارية أمام املتبرعني.
وقال مدير إدارة امل��وارد واحلمالت
بجمعية النجاة اخليرية ،عمر الشقراء:
إن��ه ميكن للمتبرع اخ��ت��ي��ار ال��دول��ة،
وم��س��اح��ة امل��س��ج��د ،وع���دد املصلني،
والتكلفة من بني عدد من النماذج التي
وفرتها اجلمعية.
وفيما يتعلق بالدول التي ينفذ فيها
املشروع قال :يتم بناء املساجد في كل
من النيجر ،وتشاد ،وموريتانيا ،وبنني،
وب��ن��غ�لادي��ش ،وال��ه��ن��د ،وسريالنكا،
وإندونيسيا ،وألبانيا.
وأوض���ح ال��ش��ق��راء أن تكلفة بناء

عمر الشقراء

امل��س��ج��د ت��خ��ت��ل��ف ب��ح��س��ب امل��س��اح��ة
وع��دد املصلني وت��ب��دأ م��ن  2825د.ك
في النيجر .مشيرا ً إلى أنه يتم إطالع

املتبرع بشكل مستمر على مراحل بناء
املسجد كما ميكن للمتبرع املشاركة في
افتتاح املسجد الذي تبرع به إن رغب
في ذلك.
وح��ول السبب في إقبال املتبرعني
على بناء املساجد في الدول اإلسالمية
قال :ال شك أن بناء املساجد من أفضل
األعمال الصاحلة وأكثرها أجرا ً وقد ورد
في ذلك العديد من األحاديث الصحيحة
منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:
“من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله
بنى الله له مثله في اجلنة” .وال شك
أن احملسنني يرغبون في حتصيل هذا
األجر والثواب اجلزيل.
وختم بتوجيه الشكر إلى أهل اخلير
على دعمهم ملشاريع جمعية النجاة
اخليرية كما دع��ا من يرغب في بناء
مسجد االتصال هاتفيا ً أو زيارة جمعية
النجاة اخليرية.

«سفن» تفوز مبناقصة لصالح «الكهرباء» بقيمة  1.9مليون دينار

أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن
عن ترسية مناقصة على الشركة بقيمة  1.865مليون دينار؛
لصالح وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة في الكويت.
وق��ال��ت “سفن” ف��ي ب��ي��ان للبورصة الكويتية ،أمس
اخلميس ،إن م��ش��روع املناقصة يتعلق بتوريد وتركيب
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اللون األحمر يخيم على تعامالت
اخلميس في البورصة

عاد اللون األحمر ليُخيم على بورصة الكويت
م��ن��ذ ان��ط�لاق ت��ع��ام�لات أم���س اخل��م��ي��س وحتى
نهايتها ،حيث هبط املؤشر العام للبورصة بنسبة
1.37باملئة وانخفض السوق األول 1.43باملئة،
وسجل املؤشران الرئيسي و”رئيسي  ”50تراجعاً
بنحو 1.13باملئة و1.52باملئة على الترتيب.
وبلغت أح��ج��ام ال��ت��داول الكلية ف��ي البورصة
 256.41مليون سهم تقريبا ً ،جاءت من خالل تنفيذ
 17.847ألف صفقة ،حققت سيولة بقيمة 82.24
مليون دينار بتراجع 14.9باملئة عن سيولة أمس
البالغة  96.59مليون دينار.
قطاعياً ،هبطت مؤشرات  10قطاعات بصدارة
التكنولوجيا بتراجع نسبته 4.95باملئة ،بينما
ارتفع قطاع االتصاالت وحيدا ً بنحو 0.32باملئة،
في حني استقر قطاعا املنافع والرعاية الصحية عند
اإلقفال.
وج��اء سهم “حيات كوم” على رأس القائمة
احل���م���راء ل�لأس��ه��م امل ُ���درج���ة ب��ت��راج��ع نسبته
16.11باملئة ،فيما تصدر سهم “معادن” القائمة
اخلضراء مُرتفعا ً مبعدل 9.81باملئة.
وحقق سهم “بيتك” أنشط سيولة بالبورصة
بقيمة  17.09مليون دي��ن��ار مُ تراجعاً بحوالي
2.17باملئة ،تاله سهم “أجيليتي” بقيمة 10.63
مليون دينار مُتراجعا ً بنحو 10.63باملئة.
وأغلقت على انخفاض مؤشر ال��س��وق العام

4ر 108نقطة ليبلغ مستوى 5ر 7829نقطة بنسبة
انخفاض بلغت 3ر 1في املئة.
ومت ت��داول 4ر 256مليون سهم عبر 17847
صفقة نقدية بقيمة 2ر 82مليون دينار كويتي
(ن��ح��و  296مليون دوالر أم��ري��ك��ي).وان��خ��ف��ض
مؤشر السوق الرئيسي 3ر 69نقطة ليبلغ مستوى
28ر 6041نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1ر 1في
املئة عبر تداول 8ر 140مليون سهم من خالل 7004
صفقات نقدية بقيمة 3ر 18مليون دينار (نحو
8ر 65مليون دوالر).
كما انخفض مؤشر السوق األول 8ر 63نقطة
ليبلغ مستوى 47ر 8696بنسبة انخفاض بلغت
4ر 1في املئة عبر ت��داول 5ر 115مليون سهم في
 10843صفقة بقيمة 8ر 63مليون دينار (نحو
 230مليون دوالر).في موازاة ذلك انخفض مؤشر
(رئيسي 4 )50ر 97نقطة ليبلغ مستوى 6326
نقطة بنسبة انخفاض بلغت 5ر 1في املئة عبر
تداول 3ر 129مليون سهم من خالل  5871صفقة
نقدية بقيمة 8ر 16مليون دي��ن��ار (نحو 4ر60
مليون دوالر) .وكانت شركات (معادن) و(وربة
كبيتل) و(سكب ك) و(قيوين أ) األكثر ارتفاعا
أما شركات (بيتك) و(اجيليتي) و(أهلي متحد)
و(وط��ن��ي) فكانت األك��ث��ر ت���داوال لناحية القيمة
في حني كانت شركات (حيات ك��وم) و(أص��ول)
و(أسيكو) و(عمار) األكثر انخفاضا.

« »KIBيجدد رعايته لبطل رياضة الدراجات
املائية العاملي الكويتي يوسف العبد الرزاق
م��ن منطلق ال��ت��زام��ه بدعم
ال��ط��اق��ات الرياضية الكويتية
ومتكينها للمنافسة في مختلف
احمل���اف���ل ال��دول��ي��ة ع��ل��ى أع��ل��ى
املستويات ،يواصل بنك الكويت
الدولي “ ”KIBتقدمي الرعاية
ألبطال الرياضة في البالد ،حيث
قام مؤخرا ً بتجديد رعايته لنجم
الدراجات املائية (اجليت سكي)،
يوسف ال��ع��ب��دال��رزاق ،مل��دة عام
ك��ام��ل ،وق��د ج��اء ه��ذا التعاون
ضمن مبادرات البنك املجتمعية
والتنموية ،واملعنية بتعزيز
ال��ث��ق��اف��ة ال��ري��اض��ي��ة ب�ين أف���راد
املجتمع وحثهم على اتباع منط
حياة صحي وهادف.
ويعتبر البطل العاملي يوسف
العبد ال��رزاق أحد أب��رز األسماء
الرياضية الكويتية وأملعهم في
ري��اض��ة ال��دراج��ات املائية على
املستوى الدولي ،إذ متتد مسيرته
الرياضية ألكثر م��ن  18عاماً،
وه��و مصنف أول على مستوى
ال
العالم ،حيث مت تتويجه بط ً
عاملياً  6مرات ،كما أحرز عددا ً من
امليداليات الذهبية في األوملبياد،
باإلضافة إلى دخوله موسوعة
(غ��ي��ن��ي��س) ل�لأرق��ام القياسية
كأكثر قائد محترف للدراجات
امل��ائ��ي��ة اس��ت��ط��اع ح��ص��د أل��ق��اب
عاملية.
وف��ي م��ع��رض تعليقها على
تقدمي هذه الرعاية ،أفادت مروه
معرفي ,مساعد مدير في إدارة
التسويق والعالقات العامة في

صورة جماعية

 ،KIBب��أن البنك ي��ح��رص كل
احل��رص على متابعة وتعزيز
برنامجه املجتمعي ،وذل��ك عبر
توسيع نطاق أنشطته ومبادراته
التنموية التي يقدمها للمجتمع،
الس��ي��م��ا ت��ل��ك امل��رت��ب��ط��ة بتمكني
شريحة الرياضيني الكويتيني
واحتضانهم ،وتأهيلهم على أرقى
مستوى للمشاركة في مختلف
البطوالت محلياً وعاملياً ،منوهاً
إل��ى أن دع��م ه��ذه الشخصيات
الناجحة ودفعها حلصد مراكز
متقدمة دولياً يساهم ب��دوره في
حتقيق ج���زءا ً م��ن أه���داف البنك
املجتمعية ،والتي تشمل تعزيز
الوعي مبستوى الالعب الكويتي
وج���دارت���ه ،وإب����رازه للمجتمع
ك��ق��دوة وم��ث��ال م��ش��رف حتتذي
ب��ه األج��ي��ال احلالية والقادمة
باختالف أعمارها .كما أضافت
أن جتديد الرعاية ليوسف العبد

الرزاق ،أتت لتعبر عن فخر KIB
بالتاريخ الذي صنعه هذا البطل
واحل���اف���ل ب����اإلجن����ازات ،كذلك
عن تقدير البنك ملا بذله النجم
م��ن جهود لتحقيق م��راك��ز غير
مسبوقة عاملياً ،وال��ذي استطاع
م��ن خاللها وب��أدائ��ه املتميز أن
يرفع أس��م الكويت ف��ي احملافل
الدولية وعزز مكانتها التنافسية
في املجاالت الرياضية.
وف��ي خ��ت��ام تصريحها ،أكد
معرفي أن  KIBالزال مستمرا ً في
تسخير م��وارده قدر اإلمكان مبا
يعود بالنفع على املجتمع وعلى
أف��راده ،حتت شعاره املؤسسي:
“بنك للحياة” ،مشيرة إلى سعيه
لتفعيل دوره الرائد في املسؤولية
االجتماعية ،وذل��ك ضمن إط��ار
ب��رن��ام��ج تنموي صمم ووض��ع
كركن رئيسي وم��ح��وري ضمن
استراتيجية البنك املتكاملة.

 6.3مليون دينار حصة «بوبيان للبتروكيماويات»
من توزيعات «إيكويت» و«األولفينات»
قالت شركة بوبيان للبتروكيماويات إن حصتها
م��ن ت��وزي��ع��ات األرب���اح السنوية لشركة إيكويت
للبتروكيماويات والشركة الكويتية لألولفينات
بلغت عن الربع األول املنتهي في  31مارس 2022
نحو  6.297مليون دينار.
وأوضحت “بوبيان” في بيان للبورصة الكويتية،
أم��س اخل��م��ي��س ،أن عمومية الشركتني أق��رت��ا في
اجتماعهما أم��س بتوزيع أرب��اح نقدية عن الفترة

امل ُشار إليها أعاله ،موضحة بأن حصتها في الشركتني
تبلغ 9باملئة من إجمالي رأس املال.
وبينت الشركة أن هذه التوزيعات سيظهر أثرها
في بيانات الربع األول املنتهي في  31يوليو .2022
كانت أرباح “بوبيان” ارتفعت 109باملئة لتصل
إل��ى  38.761مليون دي��ن��ار ،مقابل أرب���اح بقيمة
 18.526مليون دينار للسنة املالية املنتهية في 30
أبريل .2021
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أحجام التداول بلغت  256.41مليون سهم

وفحص واختبار محوالت جهد عالي في محطة الدوحة
الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير املياه.
وأوضحت الشركة أنها ستقوم باإلعالن فورا ً على املوقع
الرسمي للبورصة ف��ور تسلم كتاب الترسية النهائي من
اجلهاز املركزي للمناقصات العامة عن املناقصة املذكورة

أعاله.
كانت أرباح “سفن” تراجعت 32.3باملئة في الربع األول
من العام اجل��اري؛ لتصل إلى  1.168مليون دينار ،مقابل
أرباح نفس الفترة من العام املاضي البالغة  1.726مليون
دينار.

الفائض التجاري للكويت مع اليابان يرتفع  83باملئة خالل أبريل
كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الفائض التجاري
لصالح دولة الكويت مع اليابان في شهر أبريل 2022
بنسبة 82.7باملئة على أساس سنوي.
بلغت قيمة الفائض التجاري لصالح الكويت مع
اليابان ف��ي الشهر امل��اض��ي  81.96مليار ي��ن ياباني
( 636.49مليون دوالر) ،مقابل  44.87مليار ين
ياباني ( 348.46مليون دوالر) في أبريل  ،2021وفق
التقرير الشهري الصادر عن وزارة املالية اليابانية أمس
اخلميس.
للفائض ،ارتفاع صادرات
َ
ساهم في النمو السنوي
الكويت إلى اليابان في أبريل السابق بنسبة 53.9باملئة
عند  98.53مليار ين ياباني ( 765.17مليون دوالر)،
مقارنة بـ 64.04مليار ين ياباني ( 497.33مليون
دوالر) بنفس الشهر من العام املاضي.
وبشأن ورادات الكويت من اليابان فقد بلغت في
الشهر املاضي بقيمة  16.57مليار ين ( 128.68مليون
دوالر) ،مقابل  19.17مليار ين ( 148.87مليون دوالر)
في أبريل  ،2021بانخفاض سنوي 13.5باملئة.
وع��ل��ى مستوى ال��ش��رق األوس���ط ،فقد بلغت قيمة
الفائض لصاحله مع اليابان في أبريل املاضي 1.071
تريليون ين ( 8.317مليار دوالر) ،بقفزه 117باملئة عن

مستواه في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 493.44
مليار ين ( 3.83مليار دوالر).
وكشف التقرير الشهري حت��ول امل��ي��زان التجاري

لليابان إلى العجز في أبريل  2022بقيمة  839.17مليار
ين ( 6.52مليار دوالر) ،مقابل  226.76مليار ين (1.76
مليار دوالر) فائض بالشهر املناظر من العام السابق.

 4.2مليون دينار حصة «القرين»
من التوزيعات الفصلية لـ«إيكويت» و«األولفينات»

قالت شركة القرين لصناعة الكيماويات
البترولية إن حصتها من توزيعات األرباح

الفصلية لشركة إيكويت للبتروكيماويات
والشركة الكويتية لألولفينات بلغت عن

الربع األول املنتهي في  31مارس 2022
نحو  4.20مليون دينار.

وقالت “القرين” في بيان للبورصة
الكويتية ،أم��س اخلميس ،إن عمومية
الشركتني أق��رت��ا ف��ي اجتماعهما أم��س،
توزيع أرب��اح نقدية عن الربع األول من
العام اجل��اري ،موضحة بأن حصتها في
الشركتني تبلغ 6باملئة من إجمالي رأس
املال.
وأوضحت “القرين” أن هذه التوزيعات
سيتم إدراجها ضمن بيانات الربع األول
واملنتهي في  30يونيو .2022
كانت أرباح الشركة تراجعت 34باملئة
بالتسعة أشهر املنتهية في  31ديسمبر
2021؛ لتصل إل��ى  5.03مليون دينار،
مقابل أرب��اح بنحو  7.61مليون دينار
للفترة املماثلة من عام .2020

«هواوي» تعرض اجليل التالي من املنتجات املتطورة حلياة ذكية وصحية
ع��رض��ت مجموعة ه���واوي ألعمال
امل��س��ت��ه��ل��ك�ين م��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من
امل��ن��ت��ج��ات امل��ت��ط��ورة م��ن ه����واوي في
م��ي�لان��و خ�ل�ال ح���دث إط�ل�اق منتجات
 HUAWEIال��رائ��دة  ،2022والتي
تشمل :ساعة HUAWEI WATCH
 GT 3 Proوه��ات��ف HUAWEI
 Mate Xs 2وهاتف HUAWEI P50
س��اع��ة HUAWEI WATCH D
وسوار  HUAWEI Band 7وساعة
HUAWEI WATCH FIT 2
التي تهدف إلى تبسيط احلياة اليومية
للمستهلكني.
إل��ى جانب األج��ه��زة ،تقدم ه��واوي
أيضا تطبيق  Health Appالشهير
ً
عامليًا والذي ساعد املستهلكني في جميع
أنحاء العالم على اتباع أسلوب حياة
صحي.
ت��ض��ع م��ج��م��وع��ة ه�����واوي ألع��م��ال
املستهلكني دائمًا املستهلكني في قلب ما
تفعله .في حفل اإلطالق ،سلط ريتشارد
يو ،الرئيس التنفيذي ملجموعة هواوي
ألعمال املستهلكني ،الضوء على تفاني
ه����واوي املستمر ف��ي حت��س�ين جتربة
امل��س��ت��خ��دم لتحقيق استراتيجيتها
ورؤيتها حلياة سلسة مدعمة بالذكاء
االصطناعي جلميع السيناريوهات.
الساعة الذكية متوفرة ف��ي نوعني
مختلفني  -إص��دار التيتانيوم وإصدار
ال��س��ي��رام��ي��ك .ستتوفر أح���دث ساعة
ذكية من ه��واوي في للطلبات املسبقة
بتاريخ  12مايو  2022بسعر 119.9
دينار كويتي .سيكون متاحً ا في متاجر
ال��ت��ج��زئ��ة ف��ي  19م��اي��و  2022على
موقع هواوي الرسمي وجتار التجزئة
احملددين.
تأتي ساعة HUAWEI WATCH
 GT 3 Proبواجهة “مجموعة مراحل

القمر” وم��ص��م��م��ة ب��اس��ت��خ��دام م��واد
فاخرة ،وشاشة كبيرة فائقة الوضوح،
ومجموعة من وجوه الساعة لالختيار
من بينها .أحدث ساعة ذكية رائ��دة من
هواوي جتعل من السهل دعم منط حياة
ص��ح��ي ،م��ع حتليل ( ECGتخطيط
كهربية القلب)  ،وتقنية HUAWEI
 ، TruSeen™ 5.0+التي تسمح بقياس
دقيق لصحة القلب ومراقبة األكسجني
في الدم.
لضمان ال��راح��ة واملتانة ،تستخدم
ساعة HUAWEI WATCH GT 3
 Proعدسة زجاجية من الياقوت وعلبة
خلفية مصنوعة من السيراميك .تسمح
املواد الصديقة للجلد بالكشف التلقائي
عن أي تغير في درجة احلرارة.
ت���ض���ف���ي س����اع����ة HUAWEI
 - WATCH GT 3 Proإص���دار
وملمسا ج��دي�دًا
ً
التيتانيوم م��ظ��ه�رًا
بتصميم بسيط .لضمان اتساق اخلطوط
ودق��ت��ه��ا ،تعتمد ال��س��اع��ة على تلميع
م��ن ال��درج��ة ال��ف��اخ��رة ،وه��و أم��ر معقد
ويستغرق وقتًا ط��وي�لاً ،فقط إلنشاء

اللمسة النهائية املمتازة .الساعة تأتي
مجهزة بصندوق معدني من التيتانيوم
وعدسة زجاجية من الياقوت وعلبة
خلفية م��ن السيراميك .تتبنى ساعة
HUAWEI WATCH GT 3 Pro
 إص��دار السيراميك تصميم هيكل منالسيراميك .حتتوي الساعة على ملعان
طبيعي ناعم يبرز مظهرها األنيق .كما
تتميز بقرص زهرة حصري مع تأثيرات
ديناميكية؛ تظهر التأثيرات اخلمسة
املختلفة للقرص أش��ك �الاً مختلفة من
الزهرة مع مرور الوقت .ال يرمز اإلزهار
النابض باحلياة للزهور إل��ى م��رور
الوقت بطريقة رائعة فحسب ،بل تضيف
أيضا ملسة مرحة إلى العرض التقدميي.
ً
تأتي ساعة HUAWEI WATCH
 GT 3 Proإص��دار التيتانيوم بعمر
ب��ط��اري��ة ي��ص��ل ح��ت��ى  14ي���و ًم���ا في
سيناريوهات منوذجية و  7أي��ام في
سيناريوهات االستخدام املكثف ،بينما
تأتي ساعة HUAWEI WATCH
 GT 3 Proإص��دار السيراميك بعمر
بطارية يصل إلى  7أيام في سيناريوهات

من��وذج��ي��ة وع��م��ر ب��ط��اري��ة  4أي���ام في
سيناريوهات االستخدام الكثيف .بفضل
الشحن الالسلكي السريع ،ميكنك شحن
الساعة لالستخدام ليوم كامل في 10
دقائق فقط.
ت��ع �رّف على HUAWEI Mate
 ،Xs 2الهاتف ال��ذك��ي ال��رائ��د اجلديد
القابل للطي م��ن ه���واوي .يبلغ وزن
الهاتف  255جرامًا فقط وبسمك 5.4
ملم فقط ،ويتميز الهاتف بأول تصميم
ثالثي األب��ع��اد من األل��ي��اف الزجاجية
لتحقيق اندماج األلوان والقوام اجلمالي.
للحصول على سطح فائق االس��ت��واء
يتميز ب��أض��ي��ق احل����دود ف��ي وضعه
الطبيعي ،يستخدم الهاتف تصميم
جناح الصقر  .Falcon Wing -من
خالل ذل��ك ،تتم مزامنة حركة املفصلة
والشاشة بدقة عبر التحكم في االرتباط
ذي ال��ط��ول الثابت .بالنسبة لشاشة
الهاتف ،فإن استخدام الشاشة املركبة
املبتكرة األولى من نوعها في الصناعة
وامل���ط���ورة ذات��يً��ا م��ن ش��رك��ة ه���واوي
الم��ت��ص��اص ك��ل ال��ص��دم��ات وال��ع��ازل��ة
جتعل هاتف HUAWEI Mate Xs 2
جهازًا موثوقًا للغاية.
لتعزيز جودة املستخدم بشكل أكبر،
مت جتهيز هاتف HUAWEI Mate
 Xs 2مبيزات منتجات هواوي الرائدة
مثل شاشة ( )True-Chromaالقابلة
للطي مقاس  7.8بوصة لتقدمي محتوى
عالي الدقة وبطارية أن��ود Anode -
من السيليكون لكثافة أعلى وقدرة أكبر،
وتقنية الشحن فائق السرعة من هواوي
–  HUAWEI SuperChargeبقدرة
 66واط التي تسمح بشحن  90٪في
غضون  30دقيقة فقط ،وطبقة بصرية
نانو مضادة لالنعكاس للمساعدة في
تقليل الوهج.

 5يونيو ..مساهمو «اإلعادة» يناقشون زيادة رأس املال املصرح به

تناقش اجلمعية العمومية
غ��ي��ر ال��ع��ادي��ة ل��ش��رك��ة إع���ادة
ال��ت��أم�ين الكويتية ي��وم األح��د
املوافق  5يونيو  ،2022املوافقة
على زي���ادة رأس��م��ال الشركة
املصرح به من  24.015مليون
دينار إلى  50مليون دينار.
وق��ال��ت “اإلعادة” ف��ي بيان
ل��ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ،أم��س
اخلميس ،إن العمومية ستناقش
أيضاً تعديل امل��ادة رقم ( )6من
عقد التأسيس وامل��ادة رقم ()5
من النظام األس��اس��ي للشركة،
بحيث تواكب عملية زيادة رأس
املال.

ك��ان مجلس إدارة الشركة
أوصى في اجتماعه الذي انعقد
ب��ت��اري��خ  11م��اي��و اجل����اري،
باملوافقة على زي��ادة رأس املال
امل��ص��رح ب��ه ليكون  50مليون
دي��ن��ار م��وزع��اً على ع��دد 500
مليون سهم بقيمة  100فلس لكل
سهم ،وجميع األسهم نقدية.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن أرب���اح
“اإلعادة” ارتفعت 12.9باملئة
ف���ي ال���رب���ع األول م���ن ال��ع��ام
اجل����اري؛ لتصل إل���ى 2.052
مليون دينار ،مقابل أرباح الفترة
نفسها من العام املاضي البالغة
 1.816مليون دينار.

اقتصاد
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هبوط طفيف بصادرات اخلام السعودي في مارس

أسعار النفط حتافظ على مستوياتها فوق  110دوالرات للبرميل
ارتفعت أسعار النفط في النصف الثاني من
تعامالت بدعم من اقتراب االحت��اد األوروب��ي من
حظر واردات اخل��ام الروسي ،رغم تراجعها في
بداية اجللسة نتيجة بيانات اقتصادية صينية
ضعيفة أججت املخاوف من ركود عاملي.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت  0.4في
املائة إلى  112.13دوالر للبرميل الساعة 15:30
بتوقيت غرينيتش ،في حني ارتفعت العقود اآلجلة
خل��ام غ��رب تكساس الوسيط األميركي  0.9في
املائة إلى  111.51دوالر للبرميل .ووجدت أسعار
النفط بعض الدعم بعدما أع��رب دبلوماسيون
ومسؤولون من االحت��اد األوروب���ي عن تفاؤلهم
بشأن التوصل إلى اتفاق على حظر تدريجي للنفط
الروسي ،على الرغم من مخاوف تتعلق باإلمدادات
في شرق أوروبا.
وأظهرت أحدث بيانات صينية انكماش مبيعات
التجزئة في أبريل ) ،بنحو  11في املائة ،باملقارنة
مبستواها قبل ع���ام ،ف��ي ح�ين انخفض إنتاج
املصانع  2.9في املائة على أساس سنوي.
في األثناء ،أظهرت بيانات رسمية  ،أن صادرات
السعودية من النفط اخل��ام تراجعت واح��دا ً في
املائة تقريبا ً في مارس ) ،إلى  7.235مليون برميل
يوميا ً من  7.307مليون في فبراير ).
وارتفع إنتاج اخلام في السعودية في مارس،
ألعلى مستوى في نحو عامني إلى  10.300مليون
برميل يومياً ،من  10.225مليون برميل يومياً
في الشهر السابق .وق��ال وزي��ر الطاقة أم��س ،إن

السعودية في طريقها لرفع الطاقة اإلنتاجية
للنفط بأكثر من مليون برميل يوميا ً إلى ما يتجاوز
 13مليون برميل يومياً بنهاية  2026أو بداية
.2027
وارتفع استهالك اخلام في املصافي السعودية
مبقدار  0.267مليون برميل يومياً إلى 2.773
مليون برميل يوميا ً في مارس ،بينما ارتفع احلرق
املباشر للخام مبقدار  44ألف برميل يومياً إلى
 335ألف برميل يوميا ً.
وأعلنت وزارة املالية السعودية حتقيق البالد
فائضاً بامليزانية بلغ  15.33مليار دوالر في
األشهر الثالثة األولى من  ،2022مدعومة بقفزة
 58باملائة في عائدات النفط مع زيادة األسعار.
وتقدم السعودية وغيرها من الدول األعضاء في
منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك) ،بيانات
التصدير الشهرية مل��ب��ادرة البيانات املشتركة
(جودي) التي تنشرها على موقعها اإللكتروني.
في غضون ذلك ،ذكرت وكالة «إنترفاكس» لألنباء
نقالً عن مصدر  ،أن متوسط إنتاج روسيا من النفط
ومكثفات الغاز زاد بنحو  1.7في املائة على أساس
شهري إلى  1.4مليون طن يومياً ( 10.25مليون
برميل يوميا ً) في النصف األول من مايو ).
وقالت أيضاً إن صادرات النفط الروسية  -عدا
ص��ادرات االحت��اد السوفياتي السابق عبر شبكة
ترانسنفت  -انخفضت بنسبة  4.1في املائة،
مقارنة مع متوسط أبريل إلى  608600طن يوميا ً
( 4.46مليون برميل يوميا ً) خالل هذه الفترة.

انخفاض حيازة «السيادي السعودي»
باألسهم األميركية لـ 43.6مليار دوالر

عجز جتارة منطقة اليورو
 16.4مليار يورو في مارس
أظ��ه��رت التقديرات األولية
ملكتب اإلح��ص��اءات األوروب���ي
“يوروستات” ،تسجيل منطقة
ال��ي��ورو ع��ج��زا جت��اري��ا بقيمة
 16.4مليار يورو ( 17.05مليار
دوالر) ،خالل مارس املاضي.
ووفق بيانات “يوروستات”،
سجلت املنطقة فائضا جتاريا
بقيمة  22.5مليار يورو (23.4
م��ل��ي��ار دوالر) خ�ل�ال ال��ف��ت��رة
املناظرة من .2021
وسجلت صادرات املنطقة إلى
باقي دول العالم ارتفاعا بنسبة
 14باملئة خ�لال م���ارس على
أساس سنوي ،إلى  250.1مليار
يورو ( 260.1مليار دوالر).
كما زادت واردات املنطقة
بنسبة  35.4باملئة خالل مارس
إلى  266.5مليار يورو (277.1
م��ل��ي��ار دوالر) ،وس���ط زي���ادة
ملحوظة في واردات الطاقة.
ووف�����ق “يوروستات”،
ارتفعت التجارة البينية لدول
التكتل بنسبة  21.2باملئة إلى
 236.8مليار ي��ورو (246.2
مليار دوالر).
وسجلت املنطقة عجزا جتاريا

منو الناجت
اإلجمالي لتونس
 2.4باملئة في
الربع األول
أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات رسمية،
منو الناجت احمللي اإلجمالي
لتونس بنسبة  2.4باملئة
في الربع األول  ،2022على
أساس سنوي.
وق����ال امل��ع��ه��د ال��ت��ون��س��ي
لإلحصاء (حكومي) في بيان،
إن الناجت احمللي منا بنسبة
 0.7باملئة م��ق��ارن��ة بالربع
األخير من عام .2021
وتعاني ت��ون��س م��ن أزم��ة
اقتصادية وم��ال��ي��ة فاقمتها
ت��داع��ي��ات األزم����ة الصحية
واحلرب الروسيّة األوكرانية،
وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار
املواد األساسية.
وي�����ت�����وق�����ع ص����ن����دوق
النقد ال��دول��ي تباطؤ النمو
االقتصادي لتونس إل��ى 2.2
باملئة في  ،2022من  3.1باملئة
مسجلة في عام .2021
وأرج����ع امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي
لإلحصاء منو الناجت احمللي،
إل��ى ارت��ف��اع القيمة املضافة
ل��ق��ط��اع ال���زراع���ة وال��ص��ي��د
البحري بنسبة  3.3باملئة على
أساس سنوي.
ك��م��ا من���ا ق��ط��اع النسيج
وامل��ل�اب����س ب��ن��س��ب��ة 10.8
باملئة والصناعات الزراعية
والغذائية  9.6باملئة؛ وقطاع
ال��ص��ن��اع��ات امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة
وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة بنسبة 4.1
باملئة ،والصناعات الكيميائية
بـ  2.1باملئة.
في املقابل ،انكمشت القيمة
امل��ض��اف��ة لقطاع الصناعات
غير التحويلية ،نتيجة تراجع
إنتاج قطاع استخراج النفط
والغاز الطبيعي بنسبة 9.5
باملئة وقطاع البناء بنسبة
 12.2باملئة.

بقيمة  52.4مليار يورو (54.4
م��ل��ي��ار دوالر) خ�ل�ال األش��ه��ر
الثالثة األولى من  ،2022مقابل
ف��ائ��ض جت���اري بقيمة 56.7
مليار يورو ( 58.9مليار دوالر)
على أساس سنوي.
ووف�����ق ال���ب���ي���ان���ات ،سجل
االحتاد األوروبي عجزا جتاريا
بقيمة  27.7مليار يورو (28.8
مليار دوالر) خالل مارس ،مقابل
فائض جتاري بقيمة  18.7مليار
يورو ( 19.4مليار دوالر) خالل

انخفضت حيازة الصندوق
السيادي السعودي (صندوق
االستثمارات العامة) في سوق
األس��ه��م األم��ري��ك��ي��ة إل��ى 43.6
مليار دوالر حتى نهاية الربع
األول من  ،2022موزعة على
 37شركة.
كانت حيازة الصندوق 55.9
مليار دوالر ف��ي نهاية الربع
الرابع من عام .2021
وحسب ملف تنظيمي لهيئة
األوراق املالية األمريكية ،خفّض
ال��ص��ن��دوق ملكيته ف��ي ث�لاث
شركات ه��ي :فيزا أي إن سي،
وبالج باور ،وول مارت.
بينما زاد حصصه في أربع
شركات :هي تيك تو إنتراكتيف،
وباي بال ،ومجموعة علي بابا،
وفارفيتش احملدودة.
ودخ��ل الصندوق في خمس
شركات جديدة ،فيما تخارج من
شركة واحدة.
وأخ�����ذ ال���ص���ن���دوق ،ال���ذي
يرأس مجلس إدارته ولي العهد
ال��س��ع��ودي األم��ي��ر م��ح��م��د بن
سلمان ،دورا ً بارزا ً بشكل متزايد
في األسواق العاملية منذ أن تلقى

مارس .2021
وأظ��ه��رت البيانات ،ارتفاع
ص����ادرات االحت����اد ن��ح��و بقية
دول العالم إل��ى  220.5مليار
يورو ( 229.3مليار دوالر) في
م��ارس امل��اض��ي ،أي ب��زي��ادة بـ
 12.8باملئة.
كما ارتفعت واردات االحتاد
األوروب��ي بـ  40.4باملئة لتصل
إلى  248.2مليار يورو (258.1
مليار دوالر) في م��ارس ،وفقا
لبيانات “يوروستات”.

 40مليار دوالر من احتياطيات
اململكة في  ،2020عندما تسبب
تفشي وباء كورونا في تدهور
األسهم.
تشير بيانات معهد الثروات
ال��س��ي��ادي��ة swfinstitute
إل���ى ت��ق��دم ت��رت��ي��ب ال��ص��ن��دوق
إل��ى املرتبة اخلامسة بني أكبر
الصناديق السيادية في العالم
بأصول  620مليار دوالر.

ويسعى الصندوق ملضاعفة
أصوله إلى نحو  1.1تريليون
دوالر ب��ح��ل��ول  2025و2.7
تريليون دوالر في .2030
وت��ع��ول رؤي���ة السعودية
 2030على الصندوق في تنويع
مصادر دخلها عبر استثماراته
محليا وخارجيا للتخلص من
االع��ت��م��اد على النفط مصدرا
رئيسيا لإليرادات.

مصر تتوقع اتفاق ًا مع صندوق النقد على برنامج إصالح خالل شهور
ت��وق��ع��ت احل��ك��وم��ة امل��ص��ري��ة،
التوصل إل��ى ات��ف��اق م��ع صندوق
النقد الدولي على برنامج إصالح
يرافقه قرض مالي ،خالل الشهور
املقبلة ،ف��ي وق��ت ت��واج��ه البالد
حت��دي��ات م��ت��ص��اع��دة ن��اج��م��ة عن
احلرب الروسية األوكرانية.
وق��ال رئيس ال���وزراء املصري
مصطفى مدبولي ،في مؤمتر  ،إن
االتفاق مع صندوق النقد الدولي
قد يتم خالل الشهور املقبلة ،يشمل
دعما فنيا.
وف���ي م���ارس امل��اض��ي ،أعلنت
احلكومة املصرية ،بدء مشاورات
مع صندوق النقد ال��دول��ي بشأن

“برنامج جديد قد يتضمن متويال
إضافيا ملساندة خطط اإلص�لاح
االقتصادي الشامل”.
وذكر مدبولي أن بالده لم توقف
م��ف��اوض��ات��ه��ا م��ع ص��ن��دوق النقد
قائل:
الدولي خالل الفترة املاضية ،اً
“التفاوض على برنامج جديد
ك��ان أساسه الدعم الفني ..هناك
نقاش يجري بني الصندوق والبنك
املركزي املصري ووزارة املالية”.
وتبلغ حقوق السحب اخلاصة
ملصر في صندوق النقد الدولي،
حتى نهاية فبراير املاضي نحو
 1.898مليار وحدة ،قيمتها قرابة
 2.9مليار دوالر أمريكي.

املؤشر انخفاضاً بعد  3.5 -في
املائة في مارس ) املاضي.
وقال مكتب اإلحصاء الصيني،

إن���ه ي��ت��وق��ع حت��س��ن االق��ت��ص��اد
الصيني ف��ي مايو ) ،وتسارع
التعافي في االستهالك ،موضحاً

كشفت السعودية ع��ن توجهها ل��زي��ادة طاقتها
اإلنتاجية من النفط لتتجاوز  13مليون برميل يومياً،
بحلول  ،2027واحلفاظ على هذا املستوى في اإلنتاج
وفقا ً الحتياج السوق العاملية.
جاء ذلك على لسان األمير عبد العزيز بن سلمان،
وزير الطاقة السعودي الذي جدد دعوته إلى احلكومة
اإليرانية لالنخراط في مفاوضات مشتركة مع بالده
والكويت ،لتعيني احل��د الشرقي للمنطقة املغمورة
املقسومة ،مؤكدا ً أن البلدين اخلليجيني يريدان بحث
حقل غ��از «ال����درة» م��ع إي���ران ،ك��ون ه��ن��اك مصلحة
مشتركة للموارد في املنطقة.
وقال األمير عبد العزيز« :منضى قدماً فيما يتعلق
بهذا احلقل ،وأصدرنا بياناً مشتركاً نحث فيه إيران
على احلضور إلى طاولة املفاوضات إذا كانت تزعم أن
لها حصة» ،مضيفا ً أن السعودية والكويت ترغبان في
العمل معاً كفريق في أي مفاوضات؛ ألن لهما مصلحة
مشتركة في هذه املوارد.
وذكر األمير عبد العزيز بن سلمان ،خالل مشاركته
في مؤمتر الشرق األوسط الـ 29للبترول والغاز في
البحرين ،مبشاركة مسؤولني في الشركات النفطية
احمللية واإلقليمية والعاملية وخبراء الطاقة من 25
دول���ة ،أن حت��ول إن��ت��اج الطاقة إل��ى ال��غ��از والطاقة
املتجددة محلياً سيتيح مليون برميل يومياً من النفط
للتصدير ،وأن��ه ال توجد طاقة تكرير تكافئ الطلب
احلالي.
وأكد وزير الطاقة السعودي أهمية تعزيز مفاهيم
االستثمار في الطاقة ،ملا له من مردود كبير على تطوير
القطاع النفطي.
وأض��اف أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً؛ إال أنه
أكثر استقرارا ً نسبياً باملقارنة مع قطاعات الطاقة
األخ��رى ،موضحاً أن املرحلة املقبلة ستشهد التركيز
على املشروعات التي من شأنها أن تساهم في مزيد من
التطور والتقدم لهذه القطاعات املهمة.

ارتفاع قياسي بأسعار
اجلملة في أملانيا

تراجع حاد لالقتصاد الصيني ...واآلمال معقودة على يوليو
س��ج��ل��ت ال��ص�ين أس����وأ أداء
اقتصادي لها منذ عامني ،وفق
ما أظهرت أرق��ام رسمية نشرت
االثنني ،فيما تواجه البالد أكبر
تفش وبائي منذ ظهور جائحة
ٍ
«ك����ورون����ا» .وي���ؤث���ر تكثيف
ف���ح���وص ك���ش���ف اإلص����اب����ات
واإلجراءات الصحية بشكل كبير
على التنقل واالستهالك ،في حني
أن إغ�لاق شنغهاي منذ أبريل )
يشل سالسل التوريد.
وم���ا زال س��ك��ان العاصمة
االق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��ص�ين ،البالغ
عددهم  25مليوناً ،يخضعون
لقيود صارمة ،فيما تعزز مدينة
بكني إجراءاتها ملكافحة «كوفيد»
بعد االرتفاع في عدد اإلصابات
بالوباء.
وأع���ل���ن امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي
لإلحصاء ،أن مبيعات التجزئة،
املؤشر الرئيسي إلنفاق األسر،
تراجع بنسبة  11.1في املائة
ع��ل��ى أس����اس س��ن��وي ال��ش��ه��ر
املاضي .وكان ذلك الشهر الثاني
على التوالي الذي يسجل فيه هذا

الرياض ترفع الطاقة
اإلنتاجية من النفط إلى 13
مليون برميل بحلول 2027

أن ال��ص�ين متضي ق��دم �اً بشكل
مطرد في استئناف اإلنتاج في
املناطق املتضررة من فيروس

ك��ورون��ا ،مضيفاً أن االقتصاد
الصيني سيحافظ على توجه
قوي نسبيا ً في الربع الثاني.
من جهة ثانية ،ارتفع معدل
البطالة ال��ذي تراقبه السلطات
بشكل خاص ،من  5.8في املائة
في مارس إلى  6.1في املائة في
أبريل .وه��ذه النسبة قريبة من
أع��ل��ى نسبة سجلتها البطالة
عند  6.2في املائة في فبراير )
 ،2020في ذروة موجة الوباء
األولى .لكن املؤشر يرسم صورة
غير كاملة للوضع ،ففي الصني
حتتسب البطالة لسكان املدن
فقط ،فيما يستثنى ماليني العمال
املهاجرين.
وأعلنت السلطات ،اجلمعة،
إج����راءات لتشجيع الشركات
على توظيف املزيد من الشبان،
ف��ي ح�ين يتوقع أن ي��دخ��ل عدد
ق��ي��اس��ي م��ن امل��ت��خ��رج�ين س��وق
العمل هذا العام .وذكرت وكالة
أنباء الصني اجلديدة (شينخوا)
أنه طلب من الشركات التابعة
للدولة أن تساهم أيضا ً في ذلك.

ارتفعت أسعار اجلملة في أملانيا بوتيرة قياسية (أبريل)
املاضي ،حسب وكالة االنباء االملانية.
فقد أعلن مكتب اإلح��ص��اء االحت���ادي في مقره مبدينة
فيسبادن غرب أملانيا ،أن أسعار اجلملة في أملانيا ارتفعت
الشهر املاضي بنسبة 23 .8باملئة على أساس سنوي ،وهو
أكبر ارتفاع خالل عام واحد منذ بدء املسح عام .1962
وبحسب البيانات ،تسببت احلرب في أوكرانيا بزيادة
أس��ع��ار بيع اجلملة ل��ل��م��واد اخل���ام وال��ط��اق��ة على وجه
اخلصوص ،وكذلك أنواع مختلفة من املواد الغذائية.
وفي مارس ) املاضي ،ارتفعت أسعار اجلملة بنسبة .6
22باملئة على أساس سنوي .وبحسب البيانات ،سجلت
أسعار اجلملة للمنتجات البترولية أعلى زي��ادة الشهر
املاضي بنسبة  63 .4باملئة .جتدر اإلش��ارة إلى أن جتارة
اجلملة هي إحدى املراحل االقتصادية العديدة التي يتكون
فيها املستوى العام لألسعار .ويشمل ه��ذا أيضا أسعار
البضائع املستوردة إلى أملانيا واألسعار التي يحصل عليها
املصنعون مقابل منتجاتهم .وتؤثر جميعها على أسعار
املستهلك ،والتي ارتفعت بشكل ملحوظ.

الصادرات التركية للواليات
املتحدة حتطّ م رقم ًا قياسي ًا
حطمت ال���ص���ادرات التركية إل��ى ال��والي��ات املتحدة
األمريكية ،رقماً قياسياً على الصعيد الشهري ،خالل أبريل
املاضي.
وب��ح��س��ب ب��ي��ان��ات أحصتها األن���اض���ول م��ن مجلس
املصدرين ،فإن عائدات الصادرات التركية إلى الواليات
املتحدة ،بلغت في أبريل املاضي مليارا و 530مليون دوالر،
وهو أعلى معدل شهري حتى اآلن.
ووفقاً لهذا فقد حققت الصادرات التركية إلى الواليات
املتحدة ،من��وا ً بنسبة  50.2باملئة ،خ�لال أبريل املاضي،
مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.
وبلغت حصة الصادرات التركية إلى الواليات املتحدة،
خالل الشهر الفائت 6.6 ،باملئة من إجمالي صادرات البالد.

مصر تنفي اعتزامها بيع موانئها لألجانب
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وسط ترقب إلعالن تفاصيل خطة احلكومة املصرية للتخارج
من عدد من القطاعات وإتاحتها لالستثمارات اخلاصة احمللية
والدولية ،نفى وزير النقل املصري ،كامل الوزير أن تكون موانئ
البالد من بني القطاعات املستهدفة بالبيع ألجانب.
وقال الوزير ،في تصريحات تلفزيونية ،إن بالده «ال ميكن
أن تبيع املوانئ أو تفرط فيها بأي حال من األحوال» ،موضحا ً أن
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ،حتدث عن «دمج  7موانئ حتت

قيادة شركة واحدة ،ولم يذكر كلمة بيع».
وكانت حالة من اللغط أثيرت ،مطلع األسبوع احلالي ،بعد
مؤمتر حكومي موسع أعلن خالله مدبولي عن خطة حكومته
للتعامل مع األزم��ة االقتصادية ،وك��ان من بني عناصرها نية
احلكومة تخفيض نسبتها في بعض القطاعات واألنشطة
االقتصادية ،أو استمرار وزي��ادة متثيلها في مجاالت أخرى،
وكان من بني تلك القطاعات املوانئ ،غير أن الوثيقة النهائية
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استمرار حتشيد «امليليشيات املسلحة» رغم دعوات التهدئة

ليبيا :باشاغا للعمل من سرت ...والدبيبة يجري تغييرات عسكرية

املسلحون في طرابلس الليبية

أك��د عبد احلميد الدبيبة ،رئيس «حكومة
الوحدة الليبية» املؤقتة ،استمرارها في أداء
مهامها كـ«ضمان وحيد لليبيني من أجل إجراء
االنتخابات» ،فيما أعلن غرميه فتحي باشاغا،
رئيس «حكومة االستقرار» املكلفة من البرملان،
أنها «ستعمل انطالقاً من س��رت» .وفي غضون
ذل���ك ،حت��دث��ت م��ص��ادر محلية ع��ن اس��ت��م��رار
التحشيدات العسكرية للميليشيات املسلحة
في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس ،التي
يسودها هدوء حذر ،رغم عودة مظاهر احلياة
إل��ى املناطق التي شهدتها قبل يومني ،ورغم
الدعوات احمللية والدولية للتهدئة.
وأعفى الدبيبة باعتباره وزي��ر ال��دف��اع في
احلكومة ،بعد ساعات من تصدي قوات موالية
حلكومته م��ح��اول��ة ح��ك��وم��ة ب��اش��اغ��ا دخ��ول
العاصمة طرابلس ،أسامة جويلي من مهام مدير
إدارة االستخبارات العسكرية ،وكلف مساعده
باملهام املنوطة به إلى حني تعيني مدير جديد.
كما أعفى رئيس جهاز املخابرات الليبية،
مصطفى ق��دور ،القيادي بكتيبة النواصي من
منصبه كنائب للجهاز ،علماً بأن هذه الكتيبة

متهمة بتسهيل دخول باشاغا إلى طرابلس.
وطمأن الدبيبة ،ال��ذي اعتبر أن «مشروع
التمديد واالنقالب انتحر سياسياً ،وال مستقبل
ل��ل��ب�لاد إال ب��االن��ت��خ��اب��ات» ،جميع البعثات
الدبلوماسية وممثلي ال��دول والسفارات بأن
األوض����اع األم��ن��ي��ة مستقرة ب��ط��راب��ل��س ،وأن
بإمكانهم أداء واجبهم الطبيعي .وأشاد بعناصر
وقادة األجهزة األمنية والعسكرية التي تعاملت
بحزم للحفاظ على األم���ن ،و«م��ن��ع العصابة
املتسللة من خلق الفوضى» .فيما طالبت رئاسة
األركان العامة للقوات املوالية حلكومة الدبيبة،
جميع الوحدات العسكرية واملساندة التقيّد،
وااللتزام مبنع حركة األرتال العسكرية ،وأكدت
التزامها مبدنية ال��دول��ة ،وال��ت��داول السلمي
للسلطة عن طريق انتخابات نزيهة بعيدا ً عن
استعمال السالح.
وطبقاً إلحصائية أعلنتها حكومة الدبيبة،
فقد أسفرت اشتباكات طرابلس عن «إصابة 5
مواطنني ،وتضرر  32سيارة ،باإلضافة إلى
الواجهات الزجاجية ملجمع جت��اري وفندقني
وسكن أح��د امل��واط��ن�ين» .وتفقد وكيل وزارة

الصحة ،مساء أول من أمس ،األضرار التي حلقت
مبستشفى اجلالء للنساء وال��والدة بطرابلس،
بعد سقوط قذائف عشوائية ،وتضرر سيارات
خاصة باألطباء واملوظفني.
في غضون ذلك ،ندد مفتي ليبيا املقال ،الصادق
ال��غ��ري��ان��ي ،مب��ا وص��ف��ه ب��احمل��اول��ة االنقالبية
الفاشلة لدخول باشاغا إلى طرابلس .فيما أعلن
«احتاد القبائل الليبية» عن مبادرة جديدة حلل
األزمة الليبية ،تستهدف «جمع توقيعات أكثر من
مليوني مواطن ليبي على وثيقة لسحب الشرعية
من جميع األجسام السياسية املوجودة».
في املقابل ،اتهم باشاغا مؤسسة مالية كبيرة
ف��ي ليبيا (ل��م يحددها) بدعم الكتائب ،التي
حتركت ض��د دخ��ول��ه إل��ى طرابلس ،الف��ت�اً إلى
أن بعض قادتها «مطلوبون دولياً واتهمتهم
منظمات دولية بجرائم» .لكن محمد املنفي،
رئيس املجلس الرئاسي ،جتاهل التعليق على
اشتباكات طرابلس ،وأكد مجددا ً عقب اجتماع
موسع بالعاصمة طرابلس ،حضره الدبيبة
وعدد من املسؤولني ،استمرار املجلس في العمل
على توحيد املؤسسات كافة ،وملف املصاحلة

الوطنية إلع��ادة االستقرار للبالد ،مشددا ً على
أهمية دعم املسار السياسي للوصول حلل نهائي
لألزمة السياسية ،وإج��راء انتخابات برملانية
ورئاسية متزامنة مبشاركة اجلميع.
وكان املنفي قد أكد لدى لقائه ،مساء أول من
أمس ،مع أعيان من املنطقة الشرقية ،ضرورة
إجراء االنتخابات في أقرب اآلجال ،مشيرا ً إلى أن
العنف سيؤدي ملزيد من االنقسام ،وأن املجلس
يسعى لتحقيق مطالب ك��ل الليبيني بإجراء
انتخابات رئاسية وبرملانية متزامنة ،تضع
البالد على الطريق الصحيح ،نحو البناء واألمن
واالستقرار.
في سياق ذل��ك ،نصح خالد املشري ،رئيس
مجلس الدولة ،باشاغا بتقدمي استقالته ،وطلب
من الدبيبة ،الذي قال إن حكومته «ال تستطيع
إج���راء االنتخابات ألن نفوذها مقتصر على
طرابلس وبعض املدن» ،بقبول التغيير .واعتبر
أن حكومتيهما «ال تريدان الذهاب لالنتخابات
حتى بعد  5س��ن��وات» ،م��ؤك��دا ً على «احلاجة
للتوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغرة
هدفها إجراء االنتخابات فقط».

تونس« :هيئة االنتخابات» تطالب بتنقيح القانون قبل االستفتاء
دعا فاروق بوعسكر ،رئيس «الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات»
في تونس ،إلى تنقيح القانون االنتخابي قبل موعد إجراء االستفتاء
الشعبي؛ املقرر في  25يوليو ) املقبل ،وذلك بهدف السماح للهيئة
بتسجيل الناخبني من بُعد ،وطالب باعتماد التسجيل احلضوري
ومن بُعد .وخ�لال االجتماع الثاني ،ال��ذي عقدته هيئة االنتخابات
أمس ،ناشد بوعسكر أعضاء الهيئة عدم تكرار أخطاء أعضاء الهيئات
السابقة ،وأبرزها التدخل في امللفات والعمل اإلداري ،كما دعا إلى

تدخل تشريعي لفض إشكالية ملف الصفقات املبرمة بني الهيئة وبقية
األطراف ،مذكرا ً بأن أهم ما جاء في املرسوم الرئاسي املنقح لقانون
هيئة االنتخابات الفصل بصفة نهائية وواضحة بني عمل املجلس،
ال��ذي يتولى اإلش��راف على املسارات االنتخابية ،والعمل اإلداري
املوكول برئيس الهيئة ،مبساعدة مدير تنفيذي يتولى التصرف
اإلداري واملالي ويتحمل مسؤولية قراراته .كما أكد على ضرورة
االل��ت��زام بواجب حتفظ أعضاء مجلس الهيئة وجهازها اإلداري

لضمان نزاهة االستفتاء املرتقب؛ على حد قوله .وبشأن املقترحات
األربعة التي قدمتها الهيئة االنتخابية إل��ى الرئيس قيس سعيد
الختيار أفضلها ،أوضح بوعسكر أن مجلس الهيئة لم يصادق على
أية روزنامة انتخابية تتعلق باالستفتاء املرتقب ،وأنه لم ينطلق بعد
في احلملة املكثفة لتسجيل الناخبني ،مؤكدا ً أن املصادقة على الرزنامة
االنتخابية سيتبعها قرار ترتيبي يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية،
يتضمن آجاالً ثابتة ومحددة؛ من ضمنها فترة التسجيل.

قائد اجليش اجلزائري يشيد بـ«إحباط محاوالت ضرب الدولة»
بينما أشاد قائد اجليش اجلزائري ،الفريق
سعيد شنقريحة ،بـ«إحباط محاوالت تهديد
وح��دة اجل��زائ��ري�ين الترابية والشعبية»،
واص���ل ،أم��س ،فيكتور ب��ون��داري��ف ،رئيس
جلنة الدفاع في «مجلس االحتاد الروسي»،
لقاءاته في اجلزائر ،حيث يبحث منذ يومني
رفع مستوى التعاون العسكري ،وتطورات
احل���رب ف��ي أوك��ران��ي��ا ،واألزم����ة ف��ي ليبيا،
واملشكالت األمنية التي تتخبط فيها مالي.
وأطلق الفريق شنقريحة ،أمس ،تصريحات
من قسنطينة ( 500كلم ش��رق العاصمة)،
التي زار منشآتها العسكرية ،جاء فيها أن
الشعب «استطاع أن يتفادى بحكمة وبصيرة
كافة املناورات ،التي تستهدف نشر الفوضى
بني صفوف الشعب الواحد ،ومحاولة تهديد
وحدته الترابية والشعبية ،وض��رب أركان
دولته الوطنية ،خدمة ألج��ن��دات مشبوهة
و(مرامي) مغرضة ،وذلكم دليل قاطع آخر
على متاسك شعبنا وتفطنه ال��دائ��م ملكائد
هؤالء األعداء املتربصني».
وأكد رئيس أركان اجليش خالل مخاطبة
ضباط املنشأة أن اجلزائر «أرض املقاومة
وال��ش��ه��ادة ،تعرف جيدا ً حق ق��در السيادة
الوطنية وح��ق ق��در االس��ت��ق�لال ،وح��ق قدر
األم��ن واالس��ت��ق��رار ،ألنها جترعت باألمس
م���رارة االس��ت��ب��داد االس��ت��ع��م��اري الغاشم،
وعانت من ويالت اإلرهاب الهمجي ،الذي بات
ميثل ظاهرة عاملية جدية التهديد ،وشديدة
اخلطورة على أمن الشعوب واستقرارها ،بل
حتى على استقاللها وسيادتها الوطنية»،
داعياً إل��ى «حفظ ه��ذه السيادة وص��ون هذا
االستقالل ،الذي نستعد لالحتفال بالذكرى
الستني الس��ت��رج��اع��ه» ،م��ب��رزا ً أن الشعب
اجلزائري «املوحد واألصيل ،واملتشبع بقيمه
الوطنية ،تفطن خللفيات وأب��ع��اد مختلف
املؤامرات التي حتاك ضده في السر والعلن».

احملددة مللكية الدولة تفصيالً ستصدر قبل نهاية الشهر احلالي.
وشرح وزير النقل ،أن «طرح الشركات في البورصة سيكفل
للمستثمر وضع عضو مجلس إدارة ملراقبة أمواله في الشركة
القابضة ،ولكن ذلك ال يعني الشراء والتحكم» ،موضحاً أنه
سيتم تأسيس «شركة قابضة ملوانئ مصر تضم  7موانئ
كبار ،وطرحها في البورصة ،مع دمج هيئة القطار اخلفيف
واملونوريل والنقل املتميز في شركة واحدة».

alwasat.com.kw

تخوف من شلل سياسي
أك������ب������ر ب�����ع�����د االن�����ت�����خ�����اب�����ات
البرملانية اللبنانية
يرى محللون أن خسارة «حزب الله» وحلفائه لألكثرية في البرملان
اللبناني قد تعقّد إجناز االستحقاقات املقبلة امللحة ،ما ينذر في أحسن
األحوال بشلل سياسي طويل أو حتى احتمال االنزالق إلى العنف.
ورغم خسارته األكثرية في مجلس النواب ،احتفظ «حزب الله»
وحليفته حركة أمل بكامل املقاعد العائدة للطائفة الشيعية ( ،)27لكن
حلفاء تقليديني بارزين له ،وبينهم من التيار الوطني احلر بزعامة
رئيس اجلمهورية ميشال عون ،خسروا مقاعدهم ،ما جعله غير قادر
على تأمني  65مقعدا ً من  128هو عدد مقاعد مجلس النواب .وحقق
خصمه اللدود حزب «القوات اللبنانية» بعض التقدم في عدد املقاعد
( ،)18بينما كانت املفاجأة في وصول  13نائباً على األقل من املعارضة
املنبثقة عن االنتفاضة الشعبية ضد الطبقة السياسية بكاملها التي
انطلقت في  ،2019وستجعل هذه النتيجة تركيبة البرملان مشتتة ،من
دون أكثرية واضحة ألي طرف.
وتقول لينا اخلطيب ،مديرة برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في مركز تشاتام هاوس« :سيسعى احلرس القدمي إلى تأكيد هيمنته
السياسية في مواجهة التغييريني الذين دخلوا البرملان للمرة األولى».
وتبدأ والية املجلس اجلديد في  22مايو ) ،وسيكون أمامه مهلة  15يوما ً
النتخاب رئيس له ،وهو منصب يشغله رئيس حركة أمل نبيه بري منذ
عام  ،1992وال ينوي التنازل عنه رغم بلوغه الرابعة والثمانني.
وأعلن «التغييريون» واملعارضون اآلخرون ،وبينهم رئيس حزب
«القوات اللبنانية» سمير جعجع ،أنهم لن ينتخبوا بري رئيسا ً للبرملان.
لكن قد ال يكون اعتراضهم مجدياً ،كون كل النواب الشيعة ينتمون إلى
حركة أمل و«حزب الله» أو ما يعرف بـ«الثنائي الشيعي» ،وبالتالي،
لن يكون لديهم مرشح بديل لتقدميه ،علماً بأن رئاسة املجلس النيابي
تعود للشيعة في لبنان .فهل تشكّل عملية انتخاب رئيس املجلس أول
اختبار للمعارضني ملعرفة إلى أي مدى هم مستعدون للمخاطرة بتحدي
«حزب الله»؟
وسارع احلزب إلى البدء بتوجيه رسائل إلى النواب املعارضني له
فور ظهور نتيجة االنتخابات ،وقال رئيس كتلة «حزب الله» النيابية
محمد رعد« :نتقبّلكم خصوماً في املجلس النيابي ،ولكن لن نتقبّلكم
دروعا ً لإلسرائيلي ومن وراء اإلسرائيلي».

فرار «دواعش» من سجن
في محافظة احلسكة السورية
قالت مصادر كردية إن أربعة محتجزين من تنظيم «داعش» متكنوا
من الفرار من سجن محكم احلراسة في بلدة الشدادي الواقعة جنوب
محافظة احلسكة شمال شرقي سوريا .وأسفرت العملية عن مقتل
عناصر حراسة وجرح آخرين ،في وقت أكد التحالف الدولي حملاربة
التنظيم ،في بيان على حسابه الرسمي مبوقع «تويتر» ،أن «قوات
سوريا الدميقراطية» (قسد) مستمرة في حرمان «داعش» من املالذات،
مكررا ً التشديد على التزام التحالف بالشراكة مع هذه القوات التي
يهيمن عليها األكراد ،لضمان الهزمية الدائمة للتنظيم املتشدّد.
وكشف مصدر مطلع ملوقع «باسنيوز» الكردي أن  4محتجزين
من عناصر «داع��ش» فروا من سجن مركزي محكم احلراسة في بلدة
الشدادي جنوب احلسكة الثالثاء املاضي ،بعد اشتباكات مسلحة دارت
أثناء محاولة الهروب أسفرت عن مقتل اثنني من عناصر احلراسة
وج��رح ثالث ،أعقبها استنفار وحتشيد عسكري من ق��وات «قسد»
وحتليق للطيران املروحي التابع للتحالف الدولي في سماء املدينة.
وفُ��رض حظر للتجول في ال��ش��دادي وأغلقت جميع مخارج البلدة
ومداخلها بحثاً عن الفارين املطلوبني .ونقلت مصادر محلية و«املرصد
السوري حلقوق اإلنسان» معلومات عن تعرض القاعدة األميركية
في محيط املنطقة الستهداف وهجوم صاروخي االثنني املاضي ،دون
الكشف عن حصيلة الهجوم .وتقع منشأة سجن الشدادي على مقربة
من القاعدة األميركية وتعرضت لهجمات وقصف مدفعي وصاروخي
مرات عدة ،فيما أشارت وكالة أنباء «هاوار» التابعة لإلدارة الذاتية إلى
سقوط قذيفتني مجهولتي املصدر على ناحية الشدادي سقطت واحدة
منهما باحلي الشمالي وأسفرت عن أضرار مادية في أحد املنازل .كما
تداولت مواقع محلية وصفحات نشطاء أن انفجارات دوّ ت في محيط
القاعدة األميركية بالشدادي نتيجة سقوط قذائف مجهولة املصدر.
إلى ذلك ،قالت عملية العزم الصلب بالتحالف الدولي حملاربة تنظيم
«داع��ش» ،في بيان أمس األربعاء ،إن شركاءها السوريني في قوات
«قسد» مستمرون في حرمان تنظيم «داعش» من املالذات .وأكد البيان
التزام التحالف بالشراكة مع «ق��وات سوريا الدميقراطية» لضمان
الهزمية الدائمة خلاليا التنظيم النائمة واملجموعات النشطة املوالية
لـ«داعش» .وأشار إلى «أن اجلهد الدؤوب لشركائنا في (قوات سوريا
الدميقراطية) من أجل حرمان (داعش) من املالذات ومنع عودة ظهوره،
يُبرهن على تفاني القوات لبناء استقرار مستدام ومرن في شمال شرقي
سوريا».

جوبا حتتجز  3قياديني
من «الشيوعي» السوداني

اجليش اجلزائري

ول��م يوضح الضابط العسكري الكبير
من يقف وراء «األج��ن��دات املشبوهة» .لكن
الالفت أن اخلطاب احمل��ذر من «امل��ؤام��رات»،
بات حاضرا ً بقوة في تصريحات املسؤولني
امل��دن��ي�ين والعسكريني منذ ب��داي��ة احل��راك
الشعبي في فبراير)  ،2019واستمر حتى
بعد توقفه.
من جهة أخرى ،ذكر شنقريحة أن «تضافر
جهودنا ف��ي اجل��زائ��ر بخصوص االق��ت�لاع
النهائي لظاهرة اإلره��اب املقيتة من أرضنا
الطاهرة ،مع إصرارنا على التشديد املستمر

واحملكم إلج��راءات حماية حدودنا الوطنية
املديدة ،سيسهم دون ريب في مكافحة هذه
الظاهرة العابرة للحدود واألوط��ان بطريقة
فعالة ،مبا يسهم جدياً في تعزيز وتقوية
اجلهد العام املبذول على املستوى اإلقليمي
والدولي».
إلى ذلك ،واصل ،أمس ،فيكتور بونداريف،
رئ��ي��س جلنة األم���ن وال��دف��اع ف��ي «مجلس
االحت��اد ال��روس��ي» ،اجتماعاته باملسؤولني
اجل��زائ��ري�ين ف��ي ال��ي��وم الثاني م��ن زي��ارت��ه،
رفقة أعضاء من «اللجنة» .ونقلت مصادر

من «مجلس األمة» أن رئيسه صالح قوجيل
أكد لضيفه ونظيره الروسي في لقائهما أن
العالقات بني اجلزائر وموسكو «تسير في
االجتاه الصحيح» .كما نقل عنه أن «البلدين
ع��ازم��ان على تطوير تعاونهما التجاري
واالق��ت��ص��ادي ،خصوصاً م��ع توفر اإلرادة
السياسية لتحقيق ذلك من جانب الرئيسني
عبد املجيد تبون وفالدميير بوتني ،والتي مت
التأكيد عليها خالل الزيارة األخيرة التي قام
بها وزير اخلارجية الروسي إلى اجلزائر»،
والتي جرت في  10من مايو ) احلالي.

احتجزت سلطات األمن في دولة جنوب السودان السكرتير العام
للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار اخلطيب ،واثنني من أعضاء
جلنته املركزية ،أثناء زيارة قاموا بها ملنطقة «كاودا» السودانية ،عبر
دول��ة جنوب ال��س��ودان ،إلج��راء مفاوضات مع رئيس حركة حترير
السودان عبد الواحد محمد النور في جوبا .واعتبر احلزب ما حدث
لقادته «غير الئق» من حكومة جنوب السودان.
وق��ال املتحدث باسم احل��زب الشيوعي ،عضو اللجنة املركزية،
صديق يوسف ،لـ«الشرق األوس��ط» ،أمس ،إن حزبه تلقى رسالة من
وف��ده املكون من السكرتير العام محمد مختار اخلطيب ،وعضوي
اللجنة املركزية صالح محمود وآمال الزين ،بأن جهاز األمن اخلارجي
في دول��ة جنوب السودان احتجزهم في الفندق ال��ذي كانوا يقيمون
فيه ،وأجرى معهم حتقيقاً بشأن زيارتهم ملنطقة «ك��اودا» السودانية
عبر دولة جنوب السودان دون إخطار السلطات .وأجرى وفد احلزب
الشيوعي السوداني مباحثات مع رئيس حترير حركة السودان عبد
الواحد محمد النور بعاصمة جنوب السودان جوبا ،تستهدف تكوين
حتالف معارض إلج��راءات اجليش في  25أكتوبر) .وعلمت «الشرق
األوس��ط» وفقاً ملصدر مقرب من الرجل أن مفاوضات وفد احلزب لم
تتوصل لنتيجة محددة بشأن التحالف .وغادر الوفد عبر دولة جنوب
إلى منطقة «ك��اودا» السودانية التي تسيطر عليها احلركة الشعبية
لتحرير السودان ،جناح عبد العزيز احللو ،وتعتبرها «منطقة محررة»،
وال ميكن دخولها إال عبر دولة جنوب السودان.
وأوضح يوسف ،في إفادته لـ«الشرق األوسط» ،أن وفد حزبه سافر
إلى دولة جنوب السودان إلجراء مباحثات مع حركات الكفاح املسلح
غير املوقعة على اتفاقية سالم جوبا.
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أكثر من  338ألف لغم حوثي انتزعها مشروع «مسام»

حملة مينية تطالب بالضغط على احلوثيني لتسليم خرائط األلغام
أط��ل��ق ن��اش��ط��ون مي��ن��ي��ون حملة
ج��دي��دة على كافة م��واق��ع التواصل
االج���ت���م���اع���ي ت��ط��ال��ب ب��ال��ض��غ��ط
ال��دول��ي على امليليشيات احلوثية
لتسليم خرائط األلغام التي زرعتها
امليليشيات ف��ي كافة املناطق التي
وص��ل��ت إل��ي��ه��ا م��ن��ذ ان��ق�لاب��ه��ا على
الشرعية أواخر .2014
وبحسب ما جاء في بيان للشبكة
اليمنية ملكافحة األلغام ،فإن احلملة
التي شارك فيها حقوقيون وإعالميون
حتت وسم «سلموا خرائط األلغام»
ت��ه��دف إل���ى إث����ارة ق��ض��ي��ة األل��غ��ام
األرض��ي��ة الفتاكة ،وتأثيرها على
املدنيني في اليمن ،خاصة مع تسببها
في مقتل وإصابة اآلالف من النساء
والرجال واألطفال ،إضافة إلى تسببها
في إعاقة الوصول وزراعة األراضي.
وأك���د ال��ق��ائ��م��ون على احلملة أن
االس��ت��خ��دام واس��ع النطاق لأللغام
األرضية في اليمن ،واأللغام البحرية
ع��ل��ى ط���ول ال��س��اح��ل ال��غ��رب��ي منذ
منتصف ع��ام  ٢٠١٥أدى إل��ى مقتل
وإصابة آالف املدنيني ،ناهيك عن منع
مجموعات اإلغاثة من الوصول إلى
املجتمعات احمللية الضعيفة.
وقالت احلقوقية اليمنية املعروف
هدى الصراري وهي منسقة احلملة:
«لقد أب��رز وقف إط�لاق النار احلالي
في اليمن ،احلاجة املاسة إلى حملة
متجددة تطالب بإزالة آالف األلغام
األرض���ي���ة ال��ت��ي مت��ت زراع��ت��ه��ا في
األراض���ي الزراعية وال��ق��رى واآلب��ار
وال��ط��رق ،وأدت إل��ى مقتل وتشويه
املدنيني».
وأض��اف��ت ال���ص���راري «غ��ال��ب��ا ما
تؤثر هذه األلغام على فئتي األطفال
والنساء ،حيث ال يكاد مير يوم واحد
دون أن تطأ قدم أحد الشبان أو األطفال
لغما أرضيا ،وإذا لم يتم إزالتها؛ فإن

الغام انتزعها فريق مسام

آالف األج��ه��زة املتفجرة ستعرض
حياة الشعب اليمني للخطر على مدى
العقود القادمة».
ويشير منظمو احلملة واملشاركون

فيها إلى أنهم يهدفون إلى «ممارسة
الضغط على اجلهات املسؤولة عن
زراع��ة األلغام لتقدمي خرائط كاملة
وواضحة عن حقول األلغام والعبوات

املتفجرة؛ م��ن أج��ل تطويق املناطق
امللوثة ،متهيدا ً للبدء مبهمة إزالتها من
قبل املنظمات املناهضة لأللغام».
وبالتزامن مع احلملة ،قال وزير

اإلع��ل�ام وال��ث��ق��اف��ة وال��س��ي��اح��ة في
احلكومة اليمنية معمر اإلرياني إن
امليليشيات احلوثية قامت بزرع مئات
اآلالف م��ن األل��غ��ام بشكل عشوائي

انتخابات في أستراليا وترجيح فوز «العمال» على احملافظني
يتوجه األستراليون ،الذين واجهوا
ث�لاث س��ن��وات م��ن ال��ك��وارث الطبيعية
املتتالية ووب��اء «كوفيد» ،إلى صناديق
االق��ت��راع ،السبت املقبل ،في انتخابات
تشريعية يرتقب أن ي��ف��وز فيها حزب
العمال على احملافظني ال��ذي��ن يتولون
السلطة منذ نحو عشر سنوات.
وتتوقع استطالعات الرأي ،منذ أشهر،
ف��وز ح��زب العمال ،حيث يبدو زعيمهم
أنتوني ألبانيز ،احلريص على قضايا
التغير املناخي أكثر من خصمه سكوت
موريسون ،األوفر حظا ً بأن يصبح رئيس
الوزراء املقبل.
لكن مع اقتراب االنتخابات ،يبدو أن
رئيس احلكومة املنتهية واليته سكوت
موريسون يحسن مواقعه.

ت��خ��رج أس��ت��رال��ي��ا ،ال��ت��ي لطاملا كانت
مثاالً بسبب أسلوب احلياة فيها ،من ثالث
س��ن��وات صعبة ش��ه��دت ح��رائ��ق غابات
ضخمة وفيضانات غير مسبوقة وفترات
جفاف طويلة ووباء «كوفيد – .»19
وأظهرت استطالعات الرأي التي أجراها
معهد «إيبسوس» أن الناخبني في القارة
الشاسعة ،وهم عموما ً من أكثر األشخاص
ت��ف��اؤالً ف��ي ال��ع��ال��م ،هبطت معنوياتهم
حالياً ،ويبدو أن الكثيرين يرغبون في
االبتعاد عن األحزاب التقليدية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن
مارك كيني ،األستاذ في اجلامعة الوطنية
األسترالية في كانبيرا ،قوله إنها «كانت
فترة صعبة جدا ً» و«احلكومة تواجه عدم
رضا».

مدير األمن املغربي يجدد
التزام احترام حقوق اإلنسان
قال عبد اللطيف احلموشي ،املدير العام لألمن الوطني ومراقبة
التراب الوطني (مخابرات داخلية) ،إن تخليق املؤسسة األمنية
«ليس مجرد شعار مرحلي» ،وال يتجسد فقط في مبادرات وإجراءات
معزولة ،بل هو «أسلوب حكامة مستدام وخيار مؤسساتي ثابت
وممنهج ،ال ينعزل عن إرادة ال��دول��ة القوية في رب��ط املسؤولية
باحملاسبة ،والقطع مع كل جرائم الفساد املالي» .مجددا ً التزام البالد
باحلكامة األمنية واحترام حقوق اإلنسان.
وأش���ار احلموشي ف��ي كلمة توجيهية أم��س ،مبناسبة تخليد
الذكرى الـ 66لتأسيس األمن الوطني ،إلى أن املديرية العامة لألمن
الوطني تلتزم «ب��ع��زم ال ي��ل�ين» ،مبواصلة إج���راءات االفتحاص
والتدقيق والبحث في كل التجاوزات واإلخالالت احملتملة ،وبشأن كل
الوشايات املرتبطة بالفساد املالي؛ إميانا ً منها بأن احلكامة والتخليق،
وربط املسؤولية باحملاسبة «هي السبيل األجنع والطريقة املثلى
لتطوير املرفق العام الشرطي ،وجعله ق��ادرا على كسب التحديات
األمنية املتسارعة».

وطغت على احلملة ،التي كانت حادة
ج��دا ً في بعض األح��ي��ان ،مسألة ارتفاع
مستوى املعيشة ،وهو مصدر قلق كبير
للناخبني .وبحسب استطالعات ال��رأي،
ف��إن القلق يسود خصوصاً ل��دى النساء
والشباب الذين يُخشى أن يكونوا أكثر
فقرا ً من أهاليهم ،في أحد البلدان األكثر
تعرضا ً لتغير املناخ.
دُع��ي  17مليون ناخب إل��ى صناديق
االق��ت��راع ،كما يحصل كل ث�لاث سنوات،
الختيار برملانهم الفيدرالي .التصويت
إلزامي ،وبحسب املمارسة السارية ،فإن
زعيم احلزب الذي يحل أوالً ،يعني الحقاً
رئيسا ً للوزراء.
وي��أم��ل م��وري��س��ون ( 54ع��ام �ا ً) ال��ذي
ي��رأس ائتالفاً ميينياً في أن يكرر فوزه

االنتخابي ال���ذي اعتُبر «م��ع��ج��زة» في
 ،2019حني ك �ذّب كل التوقعات بفوزه
بانتخابات ك��ان��ت اس��ت��ط�لاع��ات ال��رأي
تؤكد فيها أن الفوز سيكون من نصيب
العماليني.
بعد أش��ه��ر ،ان��دل��ع��ت ح��رائ��ق غابات
كارثية في شرق أستراليا ،ما أوقع أكثر
من ثالثني قتيالً .كما أن ق��راره املغادرة
إلى ه��اواي في أوج هذه األزم��ة ترك أثرا ً
كارثيا ً لدى الرأي العام .بالكاد طويت هذه
الصفحة حتى بدأ وباء «كوفيد – .»19
في البداية ،سجل هامش شعبية رئيس
ال���وزراء ارت��ف��اع�اً ،ورح��ب األستراليون
بكونهم يعيشون حياة عادية ،بعيدا ً عن
ال��وب��اء ال��ذي يفتك ف��ي أم��اك��ن أخ��رى في
العالم.

في كافة املناطق التي وصلت إليها،
أو ان���دح���رت م��ن��ه��ا ،وف���ي مناطق
االشتباكات ،وتلك التي ال تزال تسيطر
عليها ،في أكبر عملية زراعة لأللغام

سيول :كوريا الشمالية أنهت
التحضيرات إلجراء جتربة نووية

أنهت كوريا الشمالية التحضيرات لتجربة
نووية وهي تنتظر الوقت املناسب إلجرائها،
على م��ا ق��ال ن��ائ��ب ك���وري جنوبي ن��ق�لاً عن
معلومات من وكالة التجسس في سيول ،وفقاً
لوكالة الصحافة الفرنسية.
ورغم موجة اإلصابات األخيرة بـ«كوفيد -
 »19في كوريا الشمالية «أجنزت التحضيرات
إلج���راء جتربة ن��ووي��ة وه��م ينتظرون فقط
الوقت املناسب» لتنفيذها كما أوضح النائب
ها تاي  -كونغ للصحافة عشية زيارة الرئيس
األميركي جو بايدن لكوريا اجلنوبية.
وتظهر ص��ور ملتقطة ب��واس��ط��ة األق��م��ار
الصناعية أن كوريا الشمالية تستعد إلجراء
جت��رب��ة ن��ووي��ة ،وحت���ذر ال��والي��ات املتحدة

روسيا :استسالم املزيد من مقاتلي
أوكرانيا في ماريوبول

املجلس العسكري في مالي:
«مدعومون من الغرب»
حاولوا تنفيذ انقالب
قالت احلكومة املؤقتة في مالي ،إن ضباطا ً عسكريني «مدعومني من
الغرب» حاولوا تنفيذ انقالب األسبوع املاضي ،دون أن تقدم تفاصيل
أو أدلة على ذلك.
وذكر املجلس العسكري الذي تولى السلطة في انقالب أغسطس )
 2020في بيان إن االنقالب املزعوم وقع في ليل  11مايو ) ،وفق ما
ذكرته وكالة «رويترز» لألنباء.
وميثل اتهام املجلس للغرب تدنياً جديدا ً في مستوى العالقات
بني مالي وحلفائها الدوليني القدامى الذين ساعدوها على مدى عقد
من الزمن في حربها ضد املتشددين ،لكنهم ينسحبون وسط خالف
سياسي محتدم.
وج��اء املرتزقة ال��روس ملساعدة جيش مالي ،وق��ال شهود عيان
الشهر املاضي إن املرتزقة متورطون في إعدام جماعي للمدنيني في
مالي.
وق��ال البيان إنه مت وضع إج��راءات أمنية مشددة ،منها عمليات
التفتيش في املراكز احلدودية ونقاط الدخول إلى العاصمة باماكو،
كإجراءات لتحديد املتواطئني .وأضاف أنه مت فتح حتقيق وسيواجه
«املعتقلون» العدالة.
ويرتبط التوتر بني املجلس العسكري في مالي والغرب بعدم
إجرائه االنتخابات التي وعد بها في فبراير (شباط) واستعادة احلكم
املدني سريعا ً ،فضالً عن تعاونه مع املرتزقة الروس.

القتال في اوكرانيا

قالت موسكو إن نحو  700آخرين من
املقاتلني األوكرانيني استسلموا في ماريوبول
التي سيطرت عليها القوات الروسية فيما
تعزز مكاسب مهمة في اجلنوب في حني
أصبحت الواليات املتحدة أحدث دولة غربية
تعيد فتح سفارتها في كييف.
وأمرت أوكرانيا حاميتها في ماريوبول
باالستسالم لكن النتيجة النهائية ألكثر
امل��ع��ارك دم��وي��ة ف��ي أوروب���ا منذ عقود لم
حتسم بعد.
ونقلت وكالة دي.إن.إيه اإلخبارية احمللية
ع��ن دن��ي��س بوشيلني زع��ي��م االنفصاليني
املوالني لروسيا في منطقة ماريوبول إن كبار
قادة املقاتلني األوكرانيني الذين حتصنوا في
مصنع آزوفستال للصلب باملدينة ما زالوا
داخل املصنع.
ورف��ض مسؤولون أوكرانيون التعليق
ع��ل��ى م��ص��ي��ر امل��ق��ات��ل�ين .وق����ال امل��ت��ح��دث

العسكري أولكسندر موتوزاينيك في مؤمتر
صحافي« :الدولة تبذل ما في وسعها إلنقاذ
ج��ن��ودن��ا» .ونقلت وك��ال��ة ت��اس الروسية
لألنباء اليوم اخلميس عن بوشيلني قوله
إن أكثر من نصف املقاتلني األوكرانيني الذين
كانوا داخ��ل مصنع آزوفستال للصلب في
ماريوبول غادروا اآلن.
وأوردت أوك��ران��ي��ا وروس��ي��ا رواي���ات
متضاربة .فأكدت أوكرانيا استسالم أكثر
من  250جنديا يوم الثالثاء لكنها لم توضح
عدد الباقني بالداخل.
وق��ال��ت روس��ي��ا إن  694جنديا آخرين
استسلموا ليصل اإلجمالي إلى  959جنديا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيالت
فيديو ملن قالت إنهم مقاتلون أوكرانيون
يتلقون العالج مبستشفى بعد استسالمهم
في آزوفستال.
وماريوبول هي أكبر مدينة تسيطر عليها

منذ احلرب العاملية الثانية.
واتهم الوزير اليمني امليليشيات
احل��وث��ي��ة بأنها زرع���ت األل��غ��ام في
املنشآت العامة واخلاصة واملنازل
واألس�����واق وال���ش���وارع الرئيسية
والفرعية وامل��زارع ،دون تفريق بني
ه���دف م��دن��ي وع��س��ك��ري ،وأن���ه راح
ضحيتها عشرات اآلالف من املدنيني
غالبيتهم نساء وأطفال وشيوخ فارقوا
احلياة ،أو جنو بعد أن بترت أطرافهم،
وفق ما جاء في تصريحات رسمية.
وأش����ار اإلري���ان���ي إل���ى اس��ت��م��رار
تساقط الضحايا املدنيني بشكل شبه
يومي نتيجة انفجار األل��غ��ام التي
زرعتها ميليشيا احلوثي عشوائيا
ف��ي املناطق امل��أه��ول��ة بالسكان في
مختلف احمل��اف��ظ��ات اليمنية ،حيث
متنع األلغام املاليني من العودة إلى
منازلهم وقراهم ومزارعهم ملمارسة
حياتهم بشكل طبيعي .وفق قوله.
وأث���ن���ى وزي����ر اإلع��ل��ام اليمني
على ال��دور احلكومي عبر البرنامج
الوطني للتعامل مع األلغام بدعم من
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وعلى
املشروع السعودي لتطهير األراضي
اليمنية من األلغام (مسام) ،مشيرا
إل��ى اجل��ه��ود املبذولة لنزع األلغام
في املناطق احمل���ررة ،وتقدمي الدعم
الطبي والنفسي للمصابني ،وتوعية
املجتمعات احمللية مبخاطرها وكيفية
التعامل معها.
وطالب اإلرياني املجتمع الدولي
واألمم امل��ت��ح��دة وامل��ب��ع��وث األمم��ي
بالضغط على ميليشيا احلوثي لوقف
صناعة وزراعة األلغام بكافة أنواعها،
وت��ق��دمي خ��رائ��ط ب��ح��ق��ول األل��غ��ام،
والعمل على دع��م ب��رام��ج احلكومة
لتطهير األراضي اليمنية من األلغام،
وتأهيل املصابني وإع��ادة دمجهم في
املجتمع.

روسيا حتى اآلن مما ميكن الرئيس الروسي
فالدميير بوتني م��ن إع�لان نصر ن��ادر في
الغزو الذي بدأ يوم  24فبراير ).
ومنذ ذل��ك احل�ين دم��ر القصف الروسي
مدنا وبلدات وقتل اآلالف ودفع أكثر من ستة
ماليني للفرار إلى الدول املجاورة.
وركزت روسيا على اجلنوب الشرقي في
هجماتها األخيرة بعد انسحابها من محيط
كييف حيث قالت ال��والي��ات املتحدة إنها
استأنفت العمل بسفارتها في بادرة جديدة
على عودة احلياة إلى طبيعتها .وكانت كندا
وبريطانيا ودول أخرى قد استأنفت العمل
بسفاراتها هناك.
وت��ق��ول موسكو ،التي تنفي استهداف
املدنيني ،إنها تنفذ «عملية عسكرية خاصة»
ل��ن��زع س�ل�اح أوك��ران��ي��ا وتخليصها من
النازيني .ويصف الغرب وأوكرانيا ذلك بأنه
ذريعة لغزو غير مبرر.

وكوريا اجلنوبية منذ أسابيع من إمكان إجراء
االختبار في أي وقت.
ويصل بايدن إل��ى سيول ي��وم اجلمعة في
إطار أول رحلة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة.
وقال مستشار األمن القومي األميركي جايك
ساليفان «معلوماتنا تعكس احتماالً حقيقياً»
إلج��راء جتربة صاروخية نووية أو جتربة
سالح نووي تزامنا ً مع زيارة جو بايدن.
وأعلنت كوريا الشمالية األسبوع املاضي
أول��ى اإلصابات بـ«كوفيد  ،»19 -وهي اآلن
تبلغ ع��ن تسجيل م��ئ��ات اآلالف م��ن ح��االت
«احل��م��ى» يومياً .ويعتقد خبراء أن جتربة
نووية قد تساعد في صرف انتباه العامة عن
الوباء.

بوتني يحشد حلفاءه
في مواجهة «األطلسي»
بدا أن الكرملني سرع وتيرة حتركاته في إطار محاولة
إحياء حشد حلفاء روسيا في الفضاء السوفياتي السابق،
ضد ما وصف بأنها «حرب هجينة وشاملة» يشنها الغرب
على روسيا .وبرزت دعوات خالل لقاء جمع رؤساء البلدان
املنضوية في منظمة «معاهدة األم��ن اجلماعي» لتشكيل
«حتالف يواجه حلف األطلسي» فيما ميكن أن يشكل نسخة
محدثة لـ«حلف وارس��و» ال��ذي مت حله قبل انهيار االحتاد
السوفياتي.
وسيطرت فكرة املواجهة مع احللف الغربي على القمة
التي استضافتها موسكو أمس ،ورأى محللون أن الرئيس
الروسي فالدميير بوتني ،يسعى إلى تعزيز دور هذه املنظمة
التي كانت أدوارها محدودة في السنوات املاضية ،ولم تبرز
بشكل جدي إال في إطار مواجهة تداعيات انسحاب واشنطن
م��ن أفغانستان ،وخ�لال األح���داث ال��دام��ي��ة التي شهدتها
كازاخستان في بداية العام اجلاري.
وقال بوتني خالل اللقاء إن منظمة معاهدة األمن اجلماعي
باتت تلعب دورا ً مهما ً للغاية ودورها يزداد في هذه املرحلة.
واملنظمة هي حتالف عسكري يضم باإلضافة إلى روسيا،
كالً من بيالروسيا وأرمينيا ،وكازاخستان ،وقيرغيزستان،
وطاجيكستان ،وأوزبكستان ،مت توقيع معاهدة إلنشائها في
 1992قبل أن تنضم إليها في وقت الحق جورجيا ،التي عادت
وانسحبت منها بعد احلرب الروسية اجلورجية في .2008
وكانت أوزبكستان قد انسحبت بدورها من املعاهدة في وقت
سابق .لتبقى فيها ستة بلدان أسست في عام  2002على
إنشاء املنظمة كتحالف عسكري يهدف إلى مواجهة املخاطر
اخلارجية بشكل جماعي وفقا ً لنظامها الداخلي.
وشهدت اجلولة األولى من اجتماعات القمة أمس ،وهي
األول��ى التي تعقد منذ ان��دالع احل��رب في أوكرانيا ،جلسة
افتتاحية حتدث خاللها الرؤساء ،تلتها سلسلة اجتماعات
ثنائية بني الزعماء احلاضرين.
ومع الدعوات الروسية لتفعيل هذا التحالف ،حملت دعوة
رئيس بيالروسيا ،ألكسندر لوكاشينكو إشارة إلى الهدف من
عقد القمة في هذا التوقيت؛ إذ شدد على أهمية «حشد جهود
بلدان املنظمة» وقال إنه «ال ينبغي أن تواجه روسيا وحدها
مساعي توسيع حلف شمال األطلسي» .وقال لوكاشينكو
إنه «ب��دون حشد سريع ملنظمة معاهدة األمن اجلماعي في
جبهة موحدة سوف تتضرر كل بلدانها» .وزاد« :لو أننا منذ
البداية تصرفنا على الفور كجبهة موحدة ما كانت لتفرض
هذه العقوبات اجلهنمية ضدنا ،وال ينبغي لروسيا أن تواجه
محاولة توسيع الناتو وحدها» ،الفتاً إلى أن الغرب يشن
عدوانا ً هجينا ً واسع النطاق ضد بيالروسيا وروسيا».
وذكر لوكاشينكو أنه من أجل تعزيز منظمة معاهدة األمن
اجلماعي من الضروري تعزيز التفاعل السياسي ،وزيادة
آلية امل��ش��اورات وتوحيد امل��واق��ف .ولفت إل��ى أن «الغرب
اجلماعي ال يريد قبول رحيل النظام أحادي القطب للنظام
العاملي ويشن صراعا ً شرسا ً للحفاظعلى موقعه.

ليونيل ميسي األعلى دخ ًال بـ 130مليون دوالر سنوي ًا
تصدر النج ُم األرجنتيني ليونيل ميسي
قائمة َ الالعبني األعلى دخالً خالل  12شهرا ً
األخيرة وفق تقرير ملجلة فوربس العاملية.
ومب��دخ��ولٍ بلغ  130م��ل��ي��ونَ دوالر في
العام األخير ،بات جن ُم باريس سان جيرمان
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ميسي الالعبَ األعلى دخالً في العالم متقدماً
على جنم السلة األمريكي لبيرون جيمس
الذي ناهز دخلُه في الفترة ذاتها  121مليونَ
دوالر في حني حل البرتغالي كريستيانو
رونالدو العبُ مانشستر يونايتد في املرتبة
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الثالثة  115مليونا ً .ومن بني جنوم كرة القدم
كذلك حل نيمار رابعاً فيما جاء جنما السلة
ستيفني كوري وكيفني دوران��ت في املركزين
�س وال��س��ادس ت��وال��ي�اً وتالهما جن ُم
اخل��ام� ِ
التنس السويسري روجير فيدرر سابعا ً.

alwasat.com.kw

في منافسات كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم

العربي يقلب خسارته إلى فوز على الرفاع البحريني

أداء مميز للعربي في الشوط الثاني

قلب ن��ادي العربي الكويتي
خسارته إلى فوز بثالثة أهداف
لهدفني على نظيره نادي الرفاع
ال��ب��ح��ري��ن��ي ض��م��ن م��ن��اف��س��ات
اجل��ول��ة األول���ى م��ن املجموعة
الثانية لكأس االحت��اد اآلسيوي
لكرة القدم.
وافتتح الرفاع أهداف املباراة
في الدقيقة  24عندما سدد الالعب
علي حسن الكرة من خارج منطقة
اجل����زاء سكنت م��رم��ى ح��ارس
العربي سليمان عبدالغفور قبل
أن يضيف زميله جاسم آل الشيخ
الهدف الثاني في الدقيقة  34بعد
استغالله لكرة عرضية أودعها
الشباك العرباوية.
وعند اقتراب الشوط األول من
نهايته وحتديدا عند الدقيقة 45
قلص العربي النتيجة عن طريق
الالعب علي خلف بعد انفراده
باحلارس لينتهي الشوط األول
بتقدم الرفاع بهدفني لهدف.
وظ��ه��ر ال��ع��رب��ي ب��ع��ي��دا عن
مستواه في الشوط األول متأثرا
بغيابه لفترة طويلة عن املباريات
الرسمية ،لتتلقى شباكه هدف
م��ب��ك��ر ف���ي ال��دق��ي��ق��ة  ،24عبر
تسديدة من خارج منطقة اجلزاء
سددها علي سعيد ،لتسكن شباك

حضور جماهيري مميز حملبي األخضر

سليمان عبد الغفور.
وف���ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي كثف
العربي هجماته لتعديل النتيجة
وك���ان ل��ه م��ا أراد عندما سجل
احملترف اب�لاي مبينجيو هدف
التعادل في الدقيقة  59عن طريق
ضربة رأسية فيما أضاف الالعب
ب��در ط��ارق ال��ه��دف الثالث بعد
تسديدة قوية من مسافة بعيدة
استقرت في املرمى عند الدقيقة
 74من زمن املباراة.
وبهذه النتيجة حصد العربي
ال��ن��ق��اط ال���ث�ل�اث ف���ي مستهل
مشواره في البطولة التي غاب
ع��ن��ه��ا م��ن��ذ  13ع��ام��ا ليتصدر
مجموعته مؤقتا فيما بقي الرفاع
دون رصيد من النقاط.
ويستضيف العربي منافسات
املجموعة الثانية التي تضم أندية
الرفاع البحريني وشباب اخلليل
الفلسطيني وظفار العماني حيث
تقام من دور واحد على أن يتأهل
متصدر املجموعة للدور القادم.
وي���ل���ع���ب ن��������ادي ش���ب���اب
اخلليل الفلسطيني مع نظيره
ظ��ف��ار العماني ف��ي وق��ت الحق
اليوم ضمن اجلولة األول��ى من
املجموعة الثانية على ملعب
نادي الكويت.

 ..والكويت يتعادل إيجاب ًا
مع األنصار اللبناني
ت��ع��ادل ف��ري��ق ال��ك��وي��ت الكويتي م��ع نظيره
األنصار اللبناني بنتيجة ( )1-1ضمن منافسات
اجلولة االول��ى للمجوعة األول��ى من بطولة كأس
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
وتقدم الكويت في امل��ب��اراة التي يستضيفها
(نادي السيب) العماني عبر العبه ياسني اخلنيسي
في الدقيقة  27ليدرك األنصار التعادل عن طريق
جيمي سياج في الدقيقة  75ليحصد كل منهما
نقطة واحدة.
دانت األفضلية لـ «األبيض» في الشوط األول
بعد أداء متوازن سيطر خالله على مجريات اللعب
وسط غياب ردة الفعل من طرف الفريق اللبناني،
وافتتح التونسي ياسني اخلنيسي التسجيل
للكويت بتسديدة أرضية من داخل منطقة اجلزاء
بعد متريرة بينية وصلته من طالل الفاضل.
وفي الشوط الثاني دخل األنصار بشكل مختلف
وسيطر على مجريات اللعب وبدأ بتشكيل خطورة
كبيرة على مرمى الكويت ،فأحس مدرب الفريق
محمد عبدالله بخطورة املوقف ودفع بعبداحملسن

التركماني وفيصل زاي��د ب��دالً من احمد الزنكي
وابراهيم كميل (( )62لتحسني النواحي الهجومية
ولكن ذلك لم يكن كافياً أمام رغبة الفريق اللبناني
الذي متكن من تعديل النتيجة عن طريق البديل
األردني خيمي سياج الذي تابع كرة سقطت من يد
احلارس ضاري العريبي فحولها باملرمى .
بعد ال��ه��دف مباشرة دف��ع م���درب «األب��ي��ض»
باملهاجم ي��وس��ف ن��اص��ر ب���دالً م��ن الكونغولي
ديوميرسي امبوكاني ،وضغط الكويت بقوة على
مرمى اخلصم وخلق عدة فرص أبرزها تسديدة
التونسي ياسني اخلنيسي التي تكفلت العارضة
بالتصدي لها ( )92لتنتهي امل��ب��اراة بتعادل
الفريقني.
ويتصدر السيب للعماني ترتيب املجموعة
بثالث نقاط بعد فوزه على جبلة السوري بهدف
نظيف ليتذيل اخلاسر الترتيب دون أي نقطة.
وي��واج��ه الكويت في اجلولة الثانية السبت
املقبل السيب العماني فيما يالقي جبلة السوري
نظيره االنصار اللبناني.

جانب من اللقاء

منافسات دورة األلعاب اخلليجية الثالثة تتواصل

ختام الرماية والسباحة ...وانطالق الطائرة اليوم
فيما تختتم ،اليوم اجلمعة ،منافسات
ال��رم��اي��ة وال��س��ب��اح��ة ،ف��ي دورة األل��ع��اب
اخلليجية الثالثة واملقامة في الكويت برعاية
صاحب السمو أمير البالد ،سيكون اجلمهور
على م��وع��د م��ع ان��ط�لاق منافسات الكرة
الطائرة للرجال.
وستكون اآلمال كبيرة في حصد املزيد من
امليداليات امللونة في الرماية والسباحة عطفا ً
على وجود عناصر مميزة وقادرة على اثبات
جدارتها والتفوق على منافسيها من األشقاء
اخلليجيني.
ففي الرماية ،يسدل الستار على املنافسات
مبسابقات البندقية  10متر فرق ،واملسدس
سريع  25متر فرق ،والسكيت فردي وفرق.
وت��ع��ول الكويت على رم��اة «السكيت»
عبدالله الطرقي الرشيدي ومنصور الرشيدي
وعبدالعزيز السعد في حصد امليداليات سواء
في منافسات الفردي أوالفرق.
وكان املنتخب الكويتي امل ُكون من الرماة
طالل الرشيدي وناصر املقلد وعبدالرحمن
الفيحان املركز األول وامليدالية الذهبية في
مسابقة «تراب» فرق رجال ،خالل املنافسات
املقامة على مجمع الشيخ صباح األحمد
األوملبي للرماية.
وحل املنتخب اإلماراتي ثانيا ،فيما كانت
امليدالية البرونزية م��ن نصيب املنتخب
السعودي.
وف��ي مسابقة ال��ف��ردي كانت السيطرة
كويتية بفوز ناصر املقلد بامليدالية الذهبية
فيما وطالل الرشيدي بالفضية فيما ذهبت
البرونزية لعبدالرحمن الفيحان.
وتأهل إلى نهائي املسابقة الرماة طالل
الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان وناصر
املقلد واإلماراتي أحمد يحيى الذي خرج من
املنافسة بعد حصوله على املركز الرابع،
ليصبح النهائي كويتيا ً خالصا ً.
وب��ه��ذه النتائج رف��ع املنتخب الكويتي
رص��ي��ده م��ن امليداليات ف��ي الرماية إل��ى 5

أزرق الصاالت لكرة القدم جتاوز األخضر

ميداليات (ذهبيتان وبرونزيتان وفضية).

أبطال العالم

أك��د مدير ع��ام الهيئة العامة للرياضة،
حمود فليطح بأن النادي الكويتي للرماية
عوّد اجلمهور بأن يكون أبطاله على املوعد
في أي بطولة يخوضها ،وهاهم يحصدون
الذهب في دورة األلعاب اخلليجية التي تقام
على أرض الكويت ،وتشهد منافسة حقيقة
وقوية بني أبناء اخلليج.
وق��ال«:رم��اة الكويت أبطال العالم وفي
ص��دارة التصنيف العاملي في اللعبة وجاء
ذلك بفضل جهود القائمني على اللعبة ،وهذا
ما يشعرنا باالطمئنان بأن النادي يسير في
الطريق الصحيح ونأمل من باقي االحتادات
الرياضية أن حتذو حذوه».

ختام منافسات السباحة

وتختتم منافسات السباحة مساء اليوم

أداء مميز لسيدات الصاالت

ب��إق��ام��ة أرب��ع��ة س��ب��اق��ات تنطلق ف��ي متام
الساعة اخلامسة على مجمع احواض الشيخ
ناصر احملمد بنادي النصر وهي  100متر
حرة و 200متر صدر و 200متر ظهر و400
متر حرة .
ويسعى سباحو الكويت ال��ى مواصلة
هيمنتهم على صدارة الترتيب وحصد املزيد
من امليداليات عبر السباح وليد العبدالرزاق
ف��ي سباق  100ح��رة ،وس��ع��ود الشمروخ
في  200متر ص��در ،وال���ذي من املتوقع أن
يواجه منافسة قوية من القطري عبدالعزيز
العبيدلي على امليدالية الذهبية ،في حني
تبقى الفرصة متاحة أم��ام سباح منتخبنا
راشد الطرموم خلطف ميدالية في السباق
اخلتامي لـ  400متر حرة.
وكان أبطال الكويت واصلوا تفوقهم في
مسابقة السباحة بيومها الثاني ،األربعاء،
حاصدين ث�لاث ذهبيات وفضية من أصل
أربعة سباقات.

وانتزع عباس قلي ذهبية  100متر فراشة
بزمن  56،16ثانية ،تاله زميله في املنتخب
وليد عبدالرزاق في املركز الثاني وامليدالية
الفضية ،فيما ذهبت البرونزية للقطري
محمد محمد.
وج���اءت الذهبية الثانية عبر سعود
الشمروخ في سباق  800متر ح��رة بعدما
أنهى السباق بزمن  8،38،55دقيقة ،فيما
حصل العماني عيسى العداوي على الفضية،
والقطري كرمي صالح على البرونزية.
أم��ا امليدالية الذهبية الكويتية الثالثة
فحققها فريق التتابع  4في  100متر حرة
ب��زم��ن  3،31،02دق��ي��ق��ة وم��ث��ل منتخبنا
ف��ي السباق ال��رب��اع��ي :عباس قلي ووليد
ال��ع��ب��دال��رزاق وع��ب��دال��ع��زي��ز الضويحي
ومشاري السمحان ،في حني حل املنتخب
القطري ثانيا ونال امليدالية الفضية وجاء
العماني ثالثا بالبرونزية .
وحقق السباح السعودي علي العيسى

أول ميدالية ذهبية ملنتخب ب�لاده وجاءت
ف��ي س��ب��اق  100متر ظهر ب��زم��ن 59،79
ثانية ،فيما جاء البحريني عمر الرويال ثانيا ً
والقطري يوسف أبو ليلى ثالثا ً.
أك���د س��ب��اح منتخبنا ال��وط��ن��ي ،سعود
الشمروخ ،أنه لم يجد أية صعوبة في حتقيق
امليدالية الذهبية لسباق  800متر حرة وقال:
«ل��م أع��ان من صعوبات في حتقيق املركز
األول وهذا اإلجناز يسجل للكل سواء مدربني
والعبني واعضاء مجلس إدارة ،وأهديه الى
الكويت قيادة وشعبا ً»
وأضاف« :سنواصل بذل املزيد من اجلهود
لتحقيق أفضل النتائج وزيادة عدد امليداليات
الح��راز املركز األول في مسابقة السباحة
وهو الهدف األهم».

أزرق الطائرة

وتنطلق اليوم ،منافسات الكرة الطائرة
ضمن ال��دورة ،مبشاركة منتخبات الكويت

(املستضيف) والسعودية والبحرين وقطر
واالمارات وعمان .وتستمر منافسات اللعبة
حتى  26اجل��اري بنظام ال���دوري من دور
واح��د ،وتقام املباريات على صالة احتاد
الكرة الطائرة مبجمع الشيخ سعد العبدالله
ل��ل��ص��االت امل��غ��ل��ق��ة .وي��ل��ع��ب ف��ي اجل��ول��ة
االفتتاحية ،اليوم ،السعودية والبحرين
في الثالثة عصرا يليها في اخلامسة مساء
لقاء عمان وقطر على أن تختتم املباريات
في السابعة مساء مبواجهة جتمع منتخب
الكويت مع شقيقه االماراتي .وكانت اللجنة
الفنية للعبة قد اجتمعت اول من امس بفندق
امليلينيوم مع ممثلي املنتخبات املشاركة
للتأكد من أهلية الالعبني واعتماد أل��وان
املالبس االساسية واالحتياطية واالرق��ام
لكل منتخب .وأكد مدير املنتخبات الوطنية
في االحت��اد الكويتي للكرة الطائرة ،محمد
القطان ،استعداد املنتخب خلوض املنافسات
بعدما اختتم معسكره التدريبي في صربيا
وال��ذي خ��اض خالله  6مباريات جتريبية
بقيادة املدرب الصربي ألكسندر سنيسيتش.

سيدات الكويت الثاني

وح��ل منتخب الكويت للسيدات املركز
الثاني في ترتيب منافسات ألعاب القوى
خلف البحرين امل��ت��ص��درة ،وج���اءت عمان
ثالثة واالم����ارات راب��ع��ة وقطر ف��ي املركز
اخلامس أمام السعودية السادسة.
واسفرت النتائج عن تتويج العبة الكويت
مضاوي الشمري بذهبية  200متر جري
بزمن  23.74ثانية ،والبحرينية زينب محمد
بالفضية بـ  23.88ثانية ،ومواطنتها اميان
عيسى بالبرونزية بـ  24.35ثانية.
ون��ال��ت الع��ب��ة ال��ك��وي��ت ن��ادي��ة احل��ق��ان
ذهبية الوثب العالي بارتفاع 1.53متر ،
وزميلتها دالل مرزوق الفضية بـ  1.50متر،
والسعودية رغد ابو عريش البرونزية بـ
 1.45متر.
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فرانكفورت ينهي موسمه املتقلب باملجد األوروبي

فرانكفورت بطالً دون خسارة

وض��ع أي��ن��ت��راخ��ت ف��ران��ك��ف��ورت حدا
النتظاره  42عاما للقب أوروب��ي عندما
توج بطال للدوري األوروب��ي لكرة القدم
ب���دون خ��س��ارة أي م��ب��اراة عقب تغلبه

ب��رك�لات الترجيح  4-5على رينجرز
االسكتلندي بعد انتهاء الوقتني األصلي
واإلضافي بالتعادل .1-1
وبلقبه األوروب����ي األول منذ كأس

االحت��اد في  ،1980تأهل أينتراخت إلى
دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل رغم
احتالله املركز  11في الدوري األملاني.
وقال أوليفر جالزنر مدرب أينتراخت

«لعبنا  13مباراة في أوروبا ولم نخسر
أي مباراة .تعاملنا مع البطولة خطوة
بخطوة وفي النهاية كوفئ الفريق على
ذلك .ال أجد الكلمات للتعبير عن مشاعري
جتاه الالعبني».
وس��ج��ل أي��ن��ت��راخ��ت جميع رك�لات��ه
اخلمس فيما أنقذ احل��ارس كيفن تراب
ركلة من آرون رامسي.
وق��ال جالزنر «كانت آخ��ر مباراة في
امل��وس��م ،وك��ان��ت ح��م��اس��ي��ة ،واجلميع
أخ��رج��وا ك��ل م��ا لديهم .أوج���ه التهنئة
لالعبني» .وأشار املدرب النمساوي ،الذي
خاض موسمه األول مع أينتراخت ،إلى
أن عقلية الفريق ساعدته في األوق��ات
الصعبة في املوسم.
وبينما حافظ أينتراخت على سجله
اخلالي من الهزمية في الدوري األوروبي
وأخرج العديد من املنافسني البارزين مثل
برشلونة ،فقد عانى الفريق في الدوري.
وأضاف جالزنر «حافظنا على نهجنا
اإليجابي وكان ذلك ممكنا فقط بفضل هذه
ال���روح» .ورأى سيباستيان روده قائد
أينتراخت أن الفريق استحق هذه النهاية
الرائعة للموسم.
وتابع «الطريق ك��ان صعبا للغاية،
والليلة كان هناك الكثير على احمل��ك .ما
فعلناه كفريق كان مذهال وعن استحقاق.
ك��ان��ت رح��ل��ة مذهلة وف��ي النهاية أتت
ثمارها».

جاريث بيل على رأس تشكيلة ويلز قبل ملحق كأس العالم
اختار روب بيدج م��درب منتخب ويلز
األول لكرة ال��ق��دم  26العبا ف��ي تشكيلة
جديدة استعدادا خلوض ملحق تصفيات
كأس العالم أمام اسكتلندا أو أوكرانيا إلى
جانب لعب ثالث مباريات في دوري األمم
األوروبية الشهر املقبل.
وفي دوري األمم األوروبية ستلعب ويلز
خارج أرضها في مواجهة بولندا في وراسو
في بداية الشهر املقبل قبل أن تستضيف
الفائز من مواجهة اسكتلندا وأوكرانيا في
ملحق تصفيات كأس العالم في كارديف في
اخلامس من يونيو حزيران القادم.
وبعد ذلك سيعود املنتخب الويلزي إلى
دوري األمم األوروب��ي��ة عندما يستضف
نظيريه الهولندي في الثامن من يونيو
والبلجيكي في  11من الشهر نفسه.
وج��اءت التشكيلة اجل��دي��دة للمنتخب
الويلزي على النحو التالي..
حراس املرمى :وين هينيسي (بيرنلي)
ودان��ي وارد (ليستر سيتي) وآدم ديفيز
(شيفيلد يونايتد).
امل���داف���ع���ون :ب���ن دي��ف��ي��ز (ت��وت��ن��ه��ام
هوتسبير) وكريس جنتر (غير مرتبط
بفريق)
وك��ري��س ميفام (ب���ورمن���وث) وري��س
نورينجتون-ديفيز (شيفيلد يونايتد)
وكونور روبرتس (بيرنلي) وجو رودون
(ت��وت��ن��ه��ام هوتسبير) ون��ي��ك��و وليامز
(ليفربول).
العبو الوسط :جون آلني (ستوك سيتي)
وإيثان أمبادو (فينتسيا) وروبن كولويل
(كارديف سيتي) وديالن ليفيت (مانشستر
ي��ون��اي��ت��د) وآرون رام��س��ي (جالسجو
رينجرز) وجو موريل (بورتسموث).

جاريث بيل

املهاجمون :جاريث بيل (ري��ال مدريد)
ون��اث��ان برودهيد (س��ن��درالن��د) وبرينان
جونسون (نوتنجهام ف��ورس��ت) وم��ارك

توماس (هدرسفيلد تاون) وجوني وليامز
(س��وي��ن��دون ت����اون) وه����اري ويلسون
(فولهام).

السويد تستهل مشوارها في دوري األمم بدون إبراهيموفيتش
قال يان أندرسون م��درب السويد إن
املهاجم زالتان إبراهيموفيتش لن يشارك
مع املنتخب الوطني في أربع مباريات في
دوري األمم األوروبية لكرة القدم الشهر
املقبل.
وعانى إبراهيموفيتش من إصابة في
الركبة في األشهر األخيرة وكانت آخر
مرة يلعب فيها  90دقيقة كاملة في يناير
كانون الثاني املاضي مع ناديه ميالن.
وق��ال أن��درس��ون «يعلم اجلميع أنه
يعاني م��ن إص��اب��ة منذ ف��ت��رة ول��ه��ذا مت
استبعاده من البطولة».
وك��ان إبراهيموفيتش أعلن االعتزال
ال��دول��ي ألول م��رة بعد بطولة أوروب��ا
 2016لكنه عاد في التصفيات املؤهلة
لكأس العالم في .2021
وإبراهيموفيتش هو الهداف التاريخي
ملنتخب السويد برصيد  62هدفا في 121

إبراهيموفيتش

مباراة.
وردا على سؤال إذا كان إبراهيموفيتش
لن يلعب بشكل دائم ملنتخب السويد قال
أن��درس��ون إن��ه سيبقى على ات��ص��ال مع
الالعب البالغ عمره  40عاما.
وقال أندرسون «سنبقى على اتصال
في املستقبل .اتفقنا على ه��ذا األم��ر في
آخ��ر حديث دار بيننا .حتدثنا فقط عن
املباريات القليلة القادمة وال شيء آخر».
ومت استبعاد فيليب هيالندر مدافع
ري��ن��ج��رز وأل��ب�ين إي��ك��دال الع���ب وس��ط
سامبدوريا أيضا بسبب اإلصابة.
وستلعب السويد خ��ارج ال��دي��ار مع
سلوفينيا في الثالث من يونيو قبل أن
تستضيف ال��ن��روي��ج ف��ي ال��س��ادس من
يونيو وصربيا في العاشر من الشهر
ذاته تليها رحلة ملواجهة النرويج في 12
يونيو.

إيقاف متسابق اجلمباز الفني كولياك ملدة عام
أعلن االحت��اد الدولي للجمباز إيقاف
متسابق اجلمباز الفني الروسي إيفان
كولياك ملدة عام بعدما استعرض رمزا
يدعم الغزو ال��روس��ي ألوكرانيا خالل
بطولة في قطر في مارس .
واح��ت��ل املتسابق البالغ ع��م��ره 20
عاما املركز الثالث في نهائي مسابقة
امل��ت��وازي�ين ف��ي ك��أس العالم لألجهزة
في ال��دوح��ة واستعرض احل��رف (زد)
عندما صعد على منصة التتويج بجوار
منافسه األوكراني إيليا كوفتون الذي
نال امليدالية الذهبية.
وت��س��ت��خ��دم ال��ق��وات ال��روس��ي��ة ه��ذا
احلرف لتمييز مركباتها ودباباتها في
أوكرانيا بعد الغزو للدولة املجاورة.
ويستخدم بعض الداعمني للغزو احلرف
ذاته أيضا.
وق��ال االحت���اد ال��دول��ي للجمباز في
بيان يوم الثالثاء «انتهك السيد كولياك
لوائح االحتاد الدولي وميثاق أخالقياته
والقواعد الفنية باستعراضه هذا الرمز.

متسابق اجلمباز الفني الروسي إيفان كولياك

«ل��ن يكون بوسعه املشاركة في أي
بطولة ينظمها االحتاد الدولي للجمبار

أو أي احت��اد ينضوي حتت لوائه ملدة
ع��ام» .وك��ان كولياك ق��ال إن��ه ال يشعر

بأي ندم.
وق��ال لشبكة التلفزيون الروسية
اململوكة للدولة روسيا اليوم «إذا كانت
هناك فرصة ثانية وكان علي أن أختار
مرة أخرى ما إذا كنت سأخرج باحلرف
زد على ص��دري أم ال فسأفعل الشيء
نفسه بالضبط« .تعرفت عليه من خالل
جيشنا وفهمت مغزى هذا الرمز .اتضح
أنه (يعني) «للنصر «و» من أجل السالم.
«ال أمت��ن��ى أي م��ك��روه ألي شخص.
أظ���ه���رت م��وق��ف��ي ف��ق��ط .ب��ص��ف��ت��ي من
الرياضيني سأقاتل دائما من أجل النصر
وسأدافع عن السالم».
وتصف روسيا الغزو بأنه «عملية
ع��س��ك��ري��ة خ���اص���ة» .وك��ان��ت روس��ي��ا
البيضاء منطقة انطالق رئيسية للغزو
ال��روس��ي ألوك��ران��ي��ا .وس��ب��ق لالحتاد
ال��دول��ي للجمباز إل��غ��اء ك��ل مسابقاته
في روسيا وروسيا البيضاء وق��ال إنه
لن يسمح بإقامة أي بطولة هناك حتى
إشعار آخر.
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توخيل :املفاوضات بشأن بقاء
أزبليكويتا ما زالت جارية
ق��ال ت��وم��اس توخيل م���درب تشيلسي إن
املفاوضات مع سيزار أزبليكويتا قائد الفريق
بشأن االستمرار مع الفريق ما زالت جارية رغم
ارتباط اسمه باالنتقال إلى برشلونة.
ورمبا سيصبح أزبليكويتا املدافع الثالث الذي
يفقده تشيلسي بعد أنطونيو روديجر وأندرياس
كريستنني اللذين سيرحالن بنهاية املوسم.
ولم يستطع تشيلسي جتديد عقد الالعبني
بسبب ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي فرضتها احلكومة
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى م��ال��ك��ه ال���روس���ي روم���ان
أبراموفيتش ال��ذي ع��رض ال��ن��ادي للبيع بعد
الغزو الروسي ألوكرانيا.
وأبلغ توخيل موقع تشيلسي الرسمي في
اإلنترنت «إنه قائد (الفريق) وما زلنا نتفاوض
معه ،وفي وقت ما يجب أن نكون أنانيني ألننا
لسنا مسؤولني عن حل مشاكل أو تلبية رغبات
أندية أخرى.
«بالنظر إلى حقيقة رحيل اثنني من املدافعني
األساسيني ،ففقدان أزبليكويتا لن يكون مثاليا
رغم أنني أتفهم وجهة نظره».
وينتهي عقد أزبليكويتا بنهاية املوسم احلالي
لكن توخيل أشار إلى أن النادي ال يتعجل معرفة
موقفه النهائي.

سيزار أزبليكويتا

ويحتل تشيلسي املركز الثالث في ال��دوري
برصيد  70نقطة من  36مباراة قبل أن يستضيف
ليستر سيتي.

تعيني شيفتشنكو سفيرا لألعمال
اخليرية في أوكرانيا

ب���اش���ر جن���م ك����رة ال��ق��دم
األوك���ران���ي امل��ع��ت��زل أن��دري��ه
شيفتشنكو مهمة جديدة تتعلق
باملساعدة على جمع التبرعات
إلعادة أعمار بالده بعد الغزو
الروسي ألراضيها.
وق��ال الرئيس األوك��ران��ي
فولودميير زيلينسكي الذي
التقى مع شيفتشنكو إن مهاجم
تشيلسي وم��ي�لان ومنتخب
أوكرانيا السابق عني أول سفير
ملؤسسة يونايتد 24اخليرية
وه��ي م��ب��ادرة جلمع تبرعات
«إلع������ادة إع���م���ار وت��ن��م��ي��ة»
أوكرانيا.
وكتب الرئيس األوك��ران��ي
عبر تطبيق تليجرام «أكتسب
أن���دري���ه م���ن خ��ل�ال أع��م��ال��ه
وإجن���ازات���ه ال��ري��اض��ي��ة ثقة
هائلة على الساحة الدولية..
«واآلن أوك��ل��ت إليه مهمة
جديدة ..وهي إبالغ العالم مبا
يحدث في أوكرانيا وتوجيه
تأثيره نحو زيادة املساعدات
الدولية لبالدنا وأنا على ثقة
بنجاح املهمة».
ويعتبر كثيرون شيفتشنكو
( 45عاما) أفضل العب أجنبته
هاريس (ك��اردي��ف سيتي) ودان جيمس
(ليدز يونايتد) وراب��ي ماتوندو (سيركل
ب��روج) وكيفر مور (بورمنوث) وسوربا
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أندريه شيفتشنكو

ك���رة ال��ق��دم ف��ي ب�ل�اده ط��وال
تاريخها.
وش����ارك شيفتشنكو في
 111مباراة دولية مع منتخب
أوك��ران��ي��ا وأح����رز  48هدفا

ولعب مع دينامو كييف قبل
االح��ت��راف ف��ي اخل����ارج .كما
تولى تدريب منتخب بالده ملدة
خمسة أع��وام حتى أغسطس
املاضي.

مارتينيز يحذر العبي بلجيكا
من االنتقاالت قبل كأس العالم

روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا

حذر روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا العبيه
من أن االبتعاد عن أنديتهم احلالية في منتصف
العام قد يعرض فرصهم في املشاركة في كأس
العالم لكرة القدم للخطر.
وقال مارتينيز إن توقيت البطولة في قطر في
نوفمبر وديسمبر املقبلني يترك الكثير من األمور
مجهولة للمدربني في تخطيطهم وميكن لالعبني
أن يقدموا أداء أفضل دون تغيير النادي في فترة
االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وق��ال امل��درب اإلسباني في حتذير لالعبيه
عندما استدعى  32العبا للمشاركة في أربع
مباريات في دوري األمم األوروبية الشهر املقبل
«كن حذرا أنه في هذه الفترة ،ال تقوم بخطوة قد
تؤدي إلى انتكاسة في مسيرتك.
«ألن ه��ذا توقيت خ��اص للغاية في مسيرة
أي الع���ب .سنلعب ك��أس ال��ع��ال��م ف��ي الشتاء
(األوروب���ي) وليس لدينا أي معلومات سابقة
ملعرفة كيف يؤثر ذل��ك على الالعبني وكيف
ميكن أن تؤثر العطلة الصيفية على االنضمام
للمنتخب الوطني« .ما أحاول قوله هو أنه عندما

تقوم بتغيير ناديك  ،فإن ذلك يجلب عدم اليقني.
حتتاج أحيانا إلى التكيف مع لغة وثقافة جديدة
وطريقة لعب جديدة وه��ذا يحتاج أحيانا إلى
فترة استقرار».
وق��ال مارتينيز إن التكيف قد يستغرق ما
بني ثالثة وستة أشهر .وأض��اف «تفصلنا عن
ك��أس العالم  16أسبوعا ف��ق��ط .وه���ذا جانب
يجب مراعاته .رمبا تكون أفضل فترة انتقاالت
للموسم املقبل في يناير بعد كأس العالم».
ال توجد انتقاالت كبيرة ب�ين أفضل العبي
بلجيكا على ال��رغ��م م��ن أن روم��ي��ل��و لوكاكو
(تشيلسي) وإي��دن ه���ازارد (ري��ال م��دري��د) قد
يغادران نادييهما بعد مواسم مخيبة لآلمال.
وارتبط شارل دي كيتلر مهاجم كلوب بروج
الشاب بانتقال محتمل إلى ال��دوري اإلجنليزي
املمتاز .وستلتقي بلجيكا املصنفة األولى ،والتي
وصلت إلى قبل نهائي كأس العالم األخيرة في
روسيا ،مع كندا واملغرب وكرواتيا في املجموعة
السادسة في كأس العالم في نوفمبر وديسمبر
املقبلني.

فورموال  1تقلص املوسم إلى  22سباق ًا
أعلنت بطولة العالم لسباقات ف��ورم��وال 1
للسيارات أنها ستقلص ج��دول املنافسات هذا
املوسم إلى  22سباقا بعد أن قررت عدم استبدال
سباق جائزة روسيا الكبرى بعد إلغائه والذي كان

مقررا في  25سبتمبر .وكانت فورموال  1كشفت عن
جدول من  23سباقا هذا املوسم لكن مت إلغاء سباق
روسيا في سوتشي في بداية م��ارس بعد الغزو
الروسي ألوكرانيا.

كلمة ���ص��ادق��ة ..خل�ير الكويت
اجل���م���ع���ة
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علماء يطورون
فيروس ًا لقتل اخلاليا
السرطانية
ف��ي ب��ارق��ة أم���ل ينتظرها ال��ك��ث��ي��رون ،أج��رى
علماء أمريكيون جتربة سريرية لعالج شخص
مصاب بالسرطان ،بفيروس مصمم لقتل اخلاليا
السرطانية ،بطريقة لم يتم اختبارها من قبل في
مواجهة املرض القاتل.
وبحسب موقع “سكاي نيوز عربية” فإن العالج
يعتمد على فيروس فيروس مصمم لقتل اخلاليا
السرطانية بشكل انتقائي ،مع تضخيم استجابة
اجلسم املناعية للسرطان.
ويأمل العلماء في حال جناح جتربتهم أن يساعد
ذلك من يعاني أوراما سرطانية خطيرة ،بالتعاون
مع األدوية األخرى املعتمدة في عالج هذه احلاالت.
ويوصف الفيروس  CF33-hNISالذي يطلق
عليه اسم “فاكسينيا” ،واكتشفه باحثون مبركز
“سيتي أوف هوب” بكاليفورنيا األميركية ،بأنه
مذيب ل�ل�أورام ،أي أن��ه يفضل استهداف اخلاليا
السرطانية وإصابتها.
وال تقتصر ف��وائ��د ه��ذا الفيروس على إصابة
اخلاليا السرطانية فحسب ،ولكنه يجبرها على
أن تصبح أكثر قابلية للتعرف عليها من قبل جهاز
املناعة.
وف��ي التجارب املبكرة على احل��ي��وان��ات ،تبني
للعلماء أن الفيروس يقلل من حجم أورام سرطان
القولون والرئة والثدي واملبيض والبنكرياس،
حسبما ذكر موقع “غيزمودو”.
وتعليقا ً على التجربة اجلديدة اخلاصة بالبشر،
قال كبير الباحثني في مركز “سيتي أوف هوب”،
البروفيسور في طب األورام دانينغ ل��ي“ :حان
الوقت اآلن لتعزيز قوة العالج املناعي ،ونعتقد
أن الفيروس فاكسينيا لديه القدرة على حتسني
النتائج ملرضانا في معركتهم مع السرطان”.
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كسرت الرقم السنغافوري القياسي« ..طائف الورد»
تدخل «غينيس» بنحو  84ألف وردة
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في الصـميم

سلة طائف الورد

كسرت “سلّة” طائف الورد الرقم القياسي العاملي املسجل في منظمة
غينيس العاملية لألرقام القياسية باسم سلّة الورد السنغافورية منذ
عام 2018م ،حيث جاءت أبعاد سلّة طائف الورد  12.129مترا ً طولياً،
و 7.98أمتار عرض ،وارتفاع  1.297متر ،في حني كانت أبعاد السلّة
السنغافورية  9.47أمتار طولية ،و 6أمتار عرض ،وارتفاع  1.2مترا ً.
ويأتي هذا الرقم القياسي ضمن األرق��ام الكبيرة التي سجلها مهرجان
“طائف الورد” في نسخته الثانية الذي حتتضنه محافظة الطائف؛
برعاية من مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة،
األمير خالد الفيصل ،وبتنظيم من وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة
محافظة الطائف.وجهزت “سلة” طائف ال��ورد العمالقة بآلية مميزة
راعت جميع اجلوانب ،حيث ضمت ما يقارب من  26نوعا ً من أجود أنواع

الورد ،مشكِّل ًة باقة من  84,450وردة ،واستخدم في صناعة السلّة مواد
من احلديد ،اخلشب ،الفلني ،البالستيك ،PVC ،وجميعها مبا فيها الورد
مواد قابلة إلعادة التدوير ،وعمل على بنائها أكثر من  190شاباً وشاب ًة
من أبناء محافظة الطائف ،مستغرقني أكثر من  168ساعة عمل بداية من
جتهيز السلّة حتى نهايتها خالل املدة التي سبقت إطالق املهرجان.
يذكر أن مهرجان طائف الورد في نسخته الثانية انطلق في  6مايو
اجلاري ويستمر ملدة  14يوما ً ،ويضم أكثر من  50عرضا ً حيا ً وفنا ً أدائيا ً
إبداعياً مبشاركة مجموعة من الفنانني والفنانات والفرق املوسيقية،
وتهدف وزارة الثقافة من املهرجان إلى االحتفاء بالدالالت الثقافية التي
متثلها صناعة ال��ورد ،وربطها بالثقافة احمللية حملافظة الطائف التي
اشتهرت بالورد تاريخيا ً.

حذر مسؤول صيني كبير الواليات املتحدة األميركية أن بالده
ستتخذ إج��راءات حاسمة إذا استمرت األخ��رى في التدخل في
شؤون بالده الداخلية ،مشيرا ً إلى ما تقوم به من أعمال معادية
في تايوان  ،ه��ذا الوضع املتوتر مؤشر خطير على مستقبل
العالم األمني واالقتصادي ،ما تقوم به أميركا بعد أن حركت
أوكرانيا لوقف النمو الروسي حركت تايوان لنفس الغرض.
هذا الصراع اخلفي بني الكبار سببه املصالح ،بعد أن جتاوزت
الصني جميع التوقعات وسيطرت بصناعاتها على العالم طبقت
سياسة اإلغراق مما أدى إلى كوارث اقتصادية على الصناعات
في جميع دول العالم .هذا الصراع بني الكبار مؤشر خطير
وتهديد لألمن الدولي وفرصة للدول النامية لتأمني احتياجاتها
محليا ً.
اللهم رد الظاملني بالظاملني وأخرجنا من بني أيديهم ساملني.

إرسل كلمة «اشتراك»

دراسة تكشف خصائص
مذهلة حلجر مصري قدمي

Retweet
� @saeedtawfiqiسعيد توفيقي
مصر ..قطعة احللوى ..والكنافه . ..ومن ال يحب مصر نقول له . ..راجع
طبيب األمراض النفسيه. ..وقل له انك مريض  ..وحالة ميؤوس منها

حجر هيباتيا الفضائي

اقترح علماء في جامعة جوهانسبرغ فرضية عن
أصل حجر هيباتيا الفضائي املكتشف في مصر عام
 ،1996وذلك في دراسة جديدة.
وأفادت الدراسة التي نشرت في مجلة “إيكاروس”،
عن أن اجلسم الفضائي الذي بقي نواة مذنب يحتوي
على آثار انفجار مستعر هائل.
كما أضافت أن حجر هيباتيا ما هو إال قطعة من
الصخور احلاملة للماس ،وال توجد فيها صفات مميزة
لقشرة األرض.
كذلك أك��دت أن أص��ل ذاك احلجر من خ��ارج كوكب
األرض ،وذلك بناء على اخلصائص النظيرية لألرجون
والهيليوم والنيون والزينون والنيتروجني.
واستخدم العلماء في البحث اجلديد التحليل الطيفي
بيكسي على أس��اس األش��ع��ة السينية التي يسببها
البروتون والسماح لدراسة تكوين عنصري من العينة.
وتبني أنه في املادة التي تتكون منها هيباتيا ،ميكن
تتبع نوعني من التراكيب األولية ،منها النوع األول
ال يحتوي على عناصر أثقل من األكسجني ،أما النوع
الثاني فيوضح بنية مستقرة حتتوي على عناصر
كيميائية من األملنيوم إلى الزنك.

اليابان..الشرطة توقف رج ًال
صرف  360ألف دوالر وصلته
باخلطأ من احلكومة!

أ ُوقف رجل ياباني تلقى عن طريق اخلطأ مبلغ 360
ألف دوالر في إطار مساعدة مرتبطة بجائحة كوفيد-
 ،19بعدما قال إنه هدر األموال مبراهنات أجراها عبر
االنترنت ،على ما أعلنت الشرطة أمس.
وأص��ب��ح م��ن الصعب على السلطات احمللية أن
تسترجع األموال من الشاب البالغ  24عاما ً الذي أكد أنه
سيعيد املبلغ “حتى لو قام بذلك على مراحل”.
وأثار اخلطأ الفادح الذي ارتكبته سلطات بلدة أبو
النائية باإلضافة إلى عدم إعادة الرجل لألموال ،غضباً
في اليابان ،فيما تتناول البرامج احلوارية وضعه املالي
املعقدّ .والشهر املاضي ،حول مسؤولون كانوا يقدّمون
مساعدات نقدية للسكان من ذوي الدخل املنخفض
واملتضررين ج��راء اجلائحة ،مبلغ  46,3مليون ين
( 3,60ماليني دوالر) عن طريق اخلطأ للرجل.
ورف��ع��ت السلطات دع���وى قضائية ض��د الرجل
األسبوع املاضي في محاولة الستعادة أموالها ،بعدما
فشلت كل محاوالتها السابقة من االتصال به وبعث
رسالة له وحتى زيارته.
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 @mustafa1953املهند�س م�صطفى
من املعيب واملخجل ان يكون في الكويت اكثر من  ٥٠٠٠مهندس
كويتي  ،ومعهد لالبحاث وعشرات الدكاترة في اجلامعه  ،ومئات شركات
املقاوالت الهندسية وال يستطيعون اصالح دروازة عبدالرزاق منذ من
سنتني ،واملوقع حيوي وفي قلب املركز التجاري واملالي ! من املسؤول ؟
ومن املستفيد؟ ومن املتضرر ؟

 @mutlaq_lawyerمطلق اجلدعي
أدع��و جميع (( الشرفاء )) ف��ي مجالس إدارات األن��دي��ة  ..تقدمي
إستقاالتهم إحتجاجا ً على الوضع الرياضي  ..املناصب زائله  ..فلن يبقى
سوى املواقف املشرفه جتاه هذا الوطن

 @a1vVqnJ0H3u9tYhحممد بن فرج
الظاهر في نواب في مجلس األمه يتعمدون معارضة احلكومه في
تعديل القوانني من أجل أستمرار تعايشهم مع ربعهم على الفوضى و
ضعف القوانني و فزعة الواسطات و منع القوانني التي تغلض العقوبات
مثل تعديل قانون املرور

 @LawyerAlMubarakمرمي املبارك
الكويت أمام إرتفاع االسعار وغالء املعيشة وباملقابل موقف احلكومة
السلبي منها أصبح لزامااا علي الشعب تغيير العادات وإسلوب املعيشة
ليتوافق مع املتغيرات في احلالة املادية للفرد !! يجب مقاطعة ماليس
ضروري وتخفيف من املشتريات وخفض مستوي توقعات الرفاه!!

 @MRTAHSHA6مرته�شه
بيفتحون معرض العطور..بهاحلر والغبار والناس مفلسه...أهم شئ
يروجون لعطورات الفاشينستات وبعض الشركات االيثه...معرض
غالبيته هيلق..ناس مشفوحه وحديثة نعمه...أنصحكم التروحوون

� @sm_alomaniسمر العماين
أين نحن من التعليم عن بعد أين نحن من اخلطط البديله التعليم عن
بعد استخدم في أزمة كورونا ونحتاجه في وطننا بسبب تقلبات الطقس
!! ماذا درس الطالب ،،،وكيف ستكون املخرجات .

 @Hesham_Alawadiد .ه�شام العو�ضي
“تهدف دبي ان تكون الوجه ال��ودود للعالم العربي ومتناغمة مع
الثقافة الغربية واالستهالكية ،بينهما تستخدم قطر سياستها اخلارجية
وجذب األحداث الرياضية الكبرى إلبراز صورتها في اخلارج.أما الكويت
فتهدف إلى أن تكون وسيطا إقليميا وشريكا إنسانيا أكثر من أن تكون
مركزا للسياحة”
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