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«الداخلية» :املسيرات دون ترخيص تشكل خرق ًا للقانون وتعرض للمساءلة القانونية

ال جتمعات في «اإلرادة»
السعودية :تقدم في احملادثات مع إيران

أكدت وزارة الداخلية امس ان اخل��روج في جتمعات أو
مسيرات دون احلصول على ترخيص من اجلهات املعنية
يشكل خرقا للقانون ويعرض للمساءلة القانونية.
واهابت الوزارة في بيان لالدارة العامة للعالقات واإلعالم
األم��ن��ي باجلميع االل��ت��زام بالقوانني املنظمة وال��ش��روط
واللوائح املوضوعة إلقامة التجمعات أو املسيرات.
واوضحت انها لم تصدر تصريحا إلقامة التجمع الذي
أعلن عنه بوسائل التواصل االجتماعي حتت عنوان (وقفة
احتجاجية) مطالبة اجلميع بضرورة االلتزام بالقوانني
املنظمة بهذا الشأن.

«اال ق �ت �ص��اد ي��ة» :م �ع��دالت ا ل�ت�ض�خ��م
ف ��ي ا ل �ك ��و ي ��ت ت �س �ج��ل ار ت �ف ��ا ع � ًا غ�ي��ر
مسبو ق
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ت � �ص � ��اع � ��د االح� � �ت� � �ج� � ��اج� � ��ات ف ��ي
ال� � �س� � ��ودان ل �ل �م �ط ��ال �ب ��ة ب ��احل �ك ��م
املدني

بني السطور

وزير خارجية اململكة طالب اللبنانيني بإصالحات الستعادة حكم الدولة

ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة السعودي
ف��ي��ص��ل ب��ن ف��رح��ان ام���س إن���ه على
إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون
املستقبلي ،مشيرا ً إلى حتقيق بعض
التقدم ف��ي احمل��ادث��ات م��ع إي���ران لكن

ليس بشكل كاف.
وأك���د ب��ن ف���رح���ان ،خ�ل�ال مؤمتر
صحفي م��ع ن��ظ��ي��ره األردن�����ي ،أمي��ن
الصفدي بأنه على اللبنانيني أن يقوموا
بإصالحات الستعادة حكم الدولة،

احملكمة الكلّية تنظر
دعوى حجب «نتفليكس»
في الكويت

مضيفا بأن التغيير وموضوع حزب
الله بيد اللبنانيني».
وش���دد على ض���رورة دف��ع عملية
ال��س�لام الفلسطينية-اإلسرائيلية
لألمام ،مضيفاً أن دول مجلس التعاون

اخلليجي تسعى الس��ت��ق��رار وس�لام
منطقة الشرق األوس��ط وضمان أمن
الطاقة .وح��ول انتخابات لبنان ،قال
إنها “قد تكون خطوة إيجابية لكن من
السابق ألوانه قول ذلك».

النواف« :ميليبول قطر »2022يساهم في تبادل اخلبرات األمنية
بحث النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الفريق أول
متقاعد الشيخ أحمد النواف مع رئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية في
دول��ة قطر الشيخ خالد بن خليفة آل
ث��ان��ي ع���ددا م��ن امللفات األمنية ذات
االهتمام املشترك.
وخ�لال لقائهما ام��س على هامش
اف��ت��ت��اح م��ع��رض األم����ن وال��س�لام��ة
(ميليبول قطر  )2022أش��ار النواف
إل���ى ع��م��ق ال��ع�لاق��ات األخ���وي���ة بني
البلدين.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان س��ب��ل تعزيز
التعاون في مجاالت تبادل اخلبرات
واملعلومات وإقامة التمرينات املشتركة
لزيادة آف��اق العالقات الراسخة بني
البلدين الشقيقني.

تنظر احملكمة الكلية اليوم أولى جلسات دعوى تطالب بإغالق
موقع «نتفليكس» وحجبه في الكويت ،مرفوعة من احملامي
عبدالعزيز السبيعي.
تأتي هذه الدعوى بسبب االنتقادات التي أثيرت عقب فيلم
“أصحاب وال أعزّ” ،حيث قال مقدم الدعوى أن املنصة األميركية
أنتجت وعرضت في اآلون��ة األخيرة فيلماً عربياً حتت عنوان
“أصحاب وال أعزّ” أثار موجة غضب جماهيري ،بسبب دعوته
إلى ما وصفه باالنحالل األخالقي .

ال� �ع ��راق مل��واط �ن �ي��ه م� �ج ��دداً:
أبلغوا عن رفات الكويتيني
دعت وزارت��ا اخلارجية والدفاع العراقيتان امس املواطنني
العراقيني ال��ى االب�لاغ عن اي معلومات لديهم عن املفقودين
الكويتيني داخ��ل ال��ع��راق او اي معلومات ع��ن ام��اك��ن وج��ود
املمتلكات الكويتية املتمثلة في احملفوظات واالرشيف االميري.
وذكرت الوزارتان في بيان ان ذلك يأتي متاشيا مع متطلبات
هذا امللف االنساني وتعبيرا عن حرص العراق حكومة وشعبا
على بذل اقصى درجات التعاون املبني على اسس االخوة وحسن
النية ومبا ينسجم مع التزامات العراق الدولية في هذا الشأن.

إعـفاء الطلبة «البدون»
مـن رسـوم فـرق الـشـريـحـة
أعلن الوكيل املساعد للتعليم اخلاص والنوعي بوزارة التربية
الدكتور عبداحملسن احلويلة امس سداد رسوم فرق الشريحة
للطلبة املقيمني بصورة غير قانونية في املدارس اخلاصة األهلية
العربية والنموذجية بجميع مراحلها التعليمية بالتعاون مع
بيت الزكاة الكويتي.
وأكد احلويلة في تصريح صحفي حتمل الوزارة بالتعاون مع
بيت الزكاة سداد هذه الرسوم جلميع الطلبة املشمولني برعاية
الصندوق اخليري للعام الدراسي احلالي  2022-2021لفئة
املقيمني بصورة غير قانونية.

(طالع صفحة )2

حتطم مقاتلة إيرانية
 F7في أصفهان

أعلنت السلطات اإليرانية ام��س حتطم مقاتلة إيرانية من
طراز (اف  )7 -مبحافظة اصفهان ومصرع طاقمها املكون من
الطيار ومساعده .ونقل التلفزيون احلكومي اإليراني عن املساعد
السياسي واألمني مبحافظة أصفهان محمد رضا جانثاري قوله
إن مقاتلة من طراز (اف  )7 -تابعة للجيش اإليراني حتطمت
اثناء مهمة تدريب مبنطقة (أن��ارك) مبحافظة أصفهان نتيجة
تعرضها لعطل فني.
وأشار جانثاري إلى أن التحقيقات مازالت متواصلة للوقوف
على تفاصيل احلادث.

يبدو أن احلكومة «دشها امل��اي» ،بعد تداعي
الشباب للتجمع في ساحة اإلرادة ،بدأت «ترقع»،
ف��ي وق��ت ب��دأ بعض ال��ن��واب ب��رك��وب املوجة
والتصريح عن قرب استالم املنحة ،احلكومة
تخشي نقل احل��دث علي احمل��ط��ات اإلخبارية
وخاصة األجنبية حتي ال تواجه ضغطا ً خارجيا ً،
وتفسر الصورة أنها عاجزة عن إدارة الدولة
بالشكل الدميقراطي السليم ،الصمت الرهيب
وعدم شرح احلكومة ملوقفها من املنحة ،سواء
بالقبول أو الرفض ،دليل عجزها.
احل��ك��وم��ة املستقيلة وامل��ج��ل��س املعطل،
مخالفتان صريحتان للدستور ،واستمرار
ه��ذا الوضع توغل في ه��ذه املخالفة ،إذا كانت
احلكومة «تطقطق» وتخشى التجمعات «ليش
مو كاسرين عز قريش» ،لو كانت املنحة لبعض
الدول لتجاوزت كل العقبات لصرفها ،التحجج
بالبحث عن مخرج دستوري لم يتبع في منحة
سابقة ،ن��ق��ول لكبار امل��س��ؤول�ين «خ��ل��و عنكم
االشوار العوية» التي يقدمها لكم من هم حولكم،
وآخرتها يقولون «ملناش دعوة».

النواف بحث مع رئيس الوزراء القطري امللفات األمنية ذات االهتمام املشترك

(طالع صفحة )2
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ال �ك��وي��ت ت �ع��زز ص��دارت �ه��ا «األل �ع��اب
اخلليجية» بـ 61ميدالية
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روسيا متنع  154عضو ًا
مبجلس اللوردات البريطاني
من دخول أراضيها

أعلنت روسيا أمس حظر دخول  154من أعضاء
مجلس اللوردات البريطاني إلى أراضيها.
من جانب اخر أعلن النائب واملفاوض الروسي
ليونيد سلوتسكي أن بالده تنظر في إمكان مبادلة
أس��رى م��ن مقاتلي كتيبة «آزوف األوك��ران��ي��ة»
بفيكتور ميدفيتشوك القريب من الرئيس فالدميير
بوتني.
وق��ال سلوتكسي عضو الوفد الروسي خالل
املفاوضات األخيرة مع كييف ،بحسب ما نقلت عنه
وكالة «ريا نوفوستي» لألنباء ردا ً على سؤال في
هذا الصدد“ ،سندرس املسألة”.
كما أعلن اجليش ال��روس��ي أن آخ��ر املدافعني
األوكرانيني عن مدينة ماريوبول االستراتيجية
واملتحصنني في مجمع آزوفستال املترامي قد
استسلموا.
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خالل مشاركته في افتتاح معرض األمن والسالمة «ميليبول قطر »2022

أمير البالد يهنئ رئيس إرتيريا
بالعيد الوطني لبالده
بعث صاحب السمو أمير
البالد الشيخ ن��واف األحمد،
ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس
إسياس أفورقي رئيس دولة
إرتيريا الصديقة ،عبّر فيها
س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تهانيه
مب��ن��اس��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي
ل���ب�ل�اده ،متمنياً لفخامته
م��وف��ور ال��ص��ح��ة والعافية
وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير
وول��ي العهد الشيخ مشعل
األح��م��د ،ببرقية تهنئة إلى
ال��رئ��ي��س إس��ي��اس أف��ورق��ي
رئيس دولة إرتيريا الصديقة،
ضمنها سموه خالص تهانيه
مب��ن��اس��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي
ل���ب�ل�اده ،متمنياً لفخامته
موفور الصحة والعافية.
ك��م��ا ب��ع��ث س��م��و الشيخ
صباح اخلالد رئيس مجلس
الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وزير الداخلية :القيادة السياسية العليا
حريصة على دعم املنظومة األمنية
أك���د ال��ن��ائ��ب األول ل��رئ��ي��س مجلس
ال����وزراء وزي��ر الداخلية ،الفريق أول
متقاعد الشيخ أحمد ال��ن��واف ،أم��س ،أن
“القيادة السياسية العليا حريصة كل
احل��رص على دعم املنظومة األمنية في
دولة الكويت بأحدث املعدات واألجهزة
والتقنيات التي تساهم في تعزيز األمن
واالستقرار في البالد”.
وقال الشيخ أحمد النواف في تصريح
ل��ـ (ك��ون��ا) عقب مشاركته ف��ي افتتاح
معرض األم��ن والسالمة (ميليبول قطر
 :)2022إن امل��ع��رض يتيح الفرصة
ل�لاط�لاع على أح���دث امل��ع��دات وأج��ه��زة
وأنظمة الكشف والوقاية ذات التقنية
العالية اجلودة.
وأوض��ح أن املعرض ال��ذي يقام حتت
رعاية أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل
ثاني متيز باستقطابه كبرى الشركات
ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة ف��ي التقنيات
واملعدات األمنية ،مبينا ً أن املعرض يضم
عدة فعاليات وورش عمل وندوات التي
تساهم في تبادل املعلومات واخلبرات
وتثري العمل األمني.
وأضاف أن املعرض يقام وسط تنامي
الطلب على احل��ل��ول املبتكرة وأنظمة
الدفاع املتقدمة وذلك ملواجهة التحديات
الكبيرة املعقدة التي تواجه قطاع األمن
الداخلي وارت��ف��اع م��ع��دالت التهديدات
السيبرانية .وكان الشيخ أحمد النواف
وصل إلى العاصمة القطرية (الدوحة)،

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

نائب األمير
يستقبل ناصر
احملمد ووزير النفط
استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ
مشعل األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو
الشيخ ناصر احملمد .كما استقبل سمو نائب
األمير وولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي��ر النفط ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس
الوزراء الدكتور محمد الفارس.
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الشيخ أحمد النواف والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خالل جولتهم في املعرض

ص��ب��اح أم���س ،للمشاركة ف��ي افتتاح
معرض (ميليبول قطر  )2022تلبية
لدعوة من رئيس مجلس ال��وزراء وزير
الداخلية ب��دول��ة قطر الشيخ خالد بن
خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.
وي��ش��ارك ف��ي امل��ع��رض ال��ذي افتتحه
رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الداخلية

القطري كل من وزارة الداخلية القطرية
وشركة (كوميكسبوزيوم) الفرنسية
املتخصصة بتنظيم الفعاليات الدولية
ممثلة عن ائتالف (جي آي إي ميليبول)
بقيادة (سيفيبول) املؤسسة املسؤولة
عن تنفيذ جهود التعاون التابعة لوزارة
الداخلية الفرنسية.

كما تشارك في الفعالية  30دولة من
مختلف أنحاء العالم وأكثر من  240من
الوفود وكبار الشخصيات.
وجن��ح (ميليبول قطر  )2022في
ترسيخ مكانته املتميزة بوصفة الفاعلية
الرائدة دولياً وإقليمياً في مجال األمن
الداخلي والدفاع املدني.

وزير اخلارجية التقى رئيستي مجلس إدارتي
«ليماك القابضة» و«غوغل كالود» في «دافوس»

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد

«البيئة» :حريصون على التنسيق مع جهات
الدولة املعنية لتطبيق قانون حماية البيئة
أعلنت الهيئة العامة للبيئة ،أمس ،أنها عقدت
اجتماعاً تنسيقياً مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية لتوضيح امل��ادة  16من قانون
حماية البيئة والالئحة الصادرة بشأن دراسات
تقييم امل���ردود البيئي واالجتماعي وف��ق القرار
( .)2015/2وقالت نائب املدير العام لشؤون
الرقابة البيئية في الهيئة ،سميرة الكندري لـ
(كونا) :إن هذا االجتماع يأتي في سياق حرص
الهيئة على التنسيق مع جهات ال��دول��ة املعنية
لتطبيق قانون حماية البيئة والقرارات واللوائح
التي تعنى بحماية البيئة وااللتزام باالشتراطات
والضوابط البيئية .وأوضحت الكندري أنه من أهم
تلك املشاريع واألنشطة التي مت مناقشتها مع هيئة
ال��زراع��ة في اجتماعهما ال��ذي عقد أم��س االنشطة
احلرفية في احليازات الزراعية واملخازن.
وأف���ادت أن امل��خ��ازن تعتبر م��ن املنشآت التي
تتطلب ت��ق��دمي ت��ق��ري��ر تقييم امل�����ردود البيئي
واالجتماعي وذلك إلصدار التصريح البيئي ووضع
االشتراطات البيئية الالزمة حول مواد التخزين

املختلفة مثل الكيميائية والغذائية واالنشائية
وغيرها وفق امل��ادة  18من قانون حماية البيئية
والقرار ( )2017/2بشأن االشتراطات البيئية.
وأض���اف���ت أن���ه مت خ�ل�ال االج��ت��م��اع مناقشة
اإلجراءات املتبعة لدى هيئة الزراعة بشأن املوافقة
على مزاولة نشاط مخازن امل��واد الكيميائية في
احليازات الزراعية ودور هيئة الزراعة والهيئة
العامة للغذاء والتغذية وقوة اإلطفاء العام وحتديد
دور الهيئة في املراقبة والتفتيش على املخازن وآلية
العمل بذلك .وأكدت أن الهيئة مهتمة بآلية تداول
املواد الكيميائية وتخزينها ،وذلك تطبيقاً للمواد
( 21و )24من قانون حماية البيئة واخلاصة بإدارة
امل��واد الكيميائية في البالد .وذك��رت الكندري أن
هيئة البيئة قامت بتحديد األماكن املصرح بتخزين
امل��واد الكيميائية فيها ضمن املناطق الصناعية
واحلرفية فقط ،مشيرة إلى أنه مينع تخزين املواد
الكيميائية اخلطرة في احليازات الزراعية حفاظاً
على السالمة واألمن وتفادياً للحرائق التي تنتج
عن تلك املواد اخلطرة القابلة لالشتعال.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد خالل لقائه بنائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية والتكامل األوروبي في جمهورية مولدوفا

ال��ت��ق��ى مم��ث��ل س��م��و ال��ش��ي��خ صباح
اخلالد رئيس مجلس ال���وزراء ،الشيخ
ال��دك��ت��ور أح��م��د ن��اص��ر احمل��م��د ،وزي��ر
اخلارجية ،أمس ،بنائب رئيس الوزراء
ووزي��ر اخلارجية والتكامل األوروب��ي
في جمهورية مولدوفا الصديقة نيكو
بوبيسكو وذلك على هامش أعمال املنتدى
االقتصادي العاملي املنعقد في مدينة

داف���وس .ومت خ�لال اللقاء بحث سبل
تطوير العالقات الثنائية في مختلف
املجاالت وآخر التطورات على الساحتني
اإلقليمية والدولية.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور أحمد
ناصر احملمد وزير اخلارجية ،برئيسة
مجلس إدارة شركة ليماك القابضة إبرو
أوزدمي��ي��ر ،أم��س ،على هامش مشاركة

تقدير ًا جلهوده في توثيق العالقات بني البلدين

السفيرة البريطانية تقلد الباحث عيسى دشتي وسام اإلمبراطورية

 ..وخالل لقائه رئيسة مجلس إدارة شركة ليماك القابضة إبرو أوزدميير

وزير اخلارجية في املنتدى االقتصادي
العاملي املنعقد في دافوس.
حيث ت��ن��اول اللقاء بحث التعاون
امل��ش��ت��رك وف����رص ت��ع��زي��ز التنمية
االقتصادية.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى مم��ث��ل س��م��و ال��ش��ي��خ
صباح اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء،
الشيخ ال��دك��ت��ور أح��م��د ن��اص��ر احملمد،

التربية :سداد رسوم «فرق الشريحة» للطلبة
املقيمني بصورة غير قانونية بالتعاون مع بيت الزكاة
أعلن الوكيل املساعد للتعليم اخلاص والنوعي
ب��وزارة التربية ،الدكتور عبداحملسن احلويلة،
أمس ،سداد رسوم فرق الشريحة للطلبة املقيمني
ب��ص��ورة غير قانونية ف��ي امل���دارس اخلاصة
األهلية العربية والنموذجية بجميع مراحلها
التعليمية بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي.
وأك���د احلويلة ف��ي تصريح صحفي حتمل
ال���وزارة بالتعاون مع بيت ال��زك��اة س��داد هذه
ال��رس��وم جلميع الطلبة املشمولني برعاية
ال��ص��ن��دوق اخل��ي��ري للعام ال��دراس��ي احلالي
 2022-2021لفئة املقيمني ب��ص��ورة غير
قانونية.
وق���ال إن���ه :ف��ي إط���ار ح��رص دول���ة الكويت
ممثلة في وزارة التربية قطاع التعليم اخلاص
والنوعي على التخفيف من معاناة أبنائها الطلبة

السفيرة البريطانية لدى البالد بليندا لويس تقلد الباحث الكويتي عيسى دشتي وسام االمبراطورية البريطانية

قلدت سفيرة اململكة املتحدة لدى
ال���ب�ل�اد ،ب��ل��ي��ن��دا ل��وي��س ،أول أم��س،
الباحث الكويتي بالعالقات الكويتية
البريطانية ،عيسى دش��ت��ي ،وس��ام
االم��ب��راط��وري��ة البريطانية (ب��ي إي
أم) املقدم من امللكة إليزابيث الثانية
تقديرا جلهوده في تنمية وتوثيق ودعم
العالقات بني البلدين.
وأش��ادت السفيرة لويس في كلمة

لها ف��ي احل��ف��ل ال���ذي أق��ام��ت��ه ف��ي مقر
السفارة بجهود الباحث دشتي وأعماله
املتنوعة من كتب ومعارض ومقتنيات
ساهمت في تعزيز األواصر التاريخية
التي جتمع البلدين منذ أكثر من قرنني
ونصف.
من جانبه أعرب دشتي في تصريح
ل��ـ (ك���ون���ا) ع��ل��ى ه��ام��ش احل��ف��ل عن
سعادته بهذا التكرمي نظيرا ً لألعمال

جانب من احلفل

التي قدمها في السنوات املاضية ،مشيدا ً
بالعالقات الكويتية البريطانية التي
تتسم بالصدق واالنسيابية والتنوع،
إذ م��رت بكثير من األح��داث واحملطات
التاريخية املهمة.
وأوض���ح أن ه��ذا ال��ت��ك��رمي يحمله
مسؤولية كبيرة للعمل بجد واجتهاد
إلب��راز أه��م احملطات التاريخية التي
جمعت البلدين الصديقني والعمل على

تطويرها وتوثيقها واحلفاظ عليها.
وكان الباحث الكويتي دشتي أصدر
أكثر من  25كتاباً مع جهات مختلفة
مثل مركز البحوث والدراسات الكويتية
واملجلس الوطني للثقافة والفنون
واألداب ،إض��اف��ة إل��ى إق��ام��ة أكثر من
 30معرضا وفعالية يوثق من خاللها
العالقات الكويتية البريطانية لفترات
وأحداث مختلفة.

وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ،م��ع رئيسة شركة
غوغل كالود الدولية Google Cloud
 ،Internationalأدير فوكس مارتن،
وذل����ك ع��ل��ى ه��ام��ش م��ش��ارك��ة وزي���ر
اخلارجية في املنتدى االقتصادي العاملي
املنعقد في داف��وس .حيث تناول اللقاء
بحث التعاون املشترك وف��رص تعزيز
التنمية االقتصادية.

من املقيمني بصورة غير قانونية قامت اللجنة
املختصة باإلشراف على أعمال الصندوق اخليري
بتوفير الدعم املالي.وأضاف أن التنسيق مع بيت
الزكاة جاء مبوجب اتفاقية التعاون بشأن سداد
فرق الشريحة لطالب امل��دارس العربية األهلية
(شريحة أ) والنموذجية املشمولني برعاية
الصندوق والبالغ عددهم  9318طالبا وطالبة
في مختلف املراحل التعليمية.
وثمّن دور بيت الزكاة املجتمعي ودعمه في
س��داد ه��ذه الرسوم ل 7138طالبا وطالبة من
املقيمني بصورة غير قانونية ،مضيفا ً أن الوزارة
حتملت من ميزانية الصندوق سداد رسوم فرق
الشريحة لباقي املتعلمني من ذات الفئة والبالغ
عددهم  2180حتقيقاً ملبدأ املساواة بني جميع
الطلبة.

الداخلية :التجمعات واملسيرات
دون ترخيص متثل خرق ًا للقانون
أك���دت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ،أم���س ،أن اخل���روج في
جتمعات أو مسيرات دون احلصول على ترخيص
من اجلهات املعنية يشكل خرقا للقانون ويعرض
للمساءلة القانونية.
وأهابت الوزارة في بيان لإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني ،باجلميع االلتزام بالقوانني املنظمة

والشروط واللوائح املوضوعة إلقامة التجمعات أو
املسيرات.
وأوضحت أنها لم تصدر تصريحاً إلقامة التجمع
ال��ذي أعلن عنه بوسائل التواصل االجتماعي حتت
عنوان (وقفة احتجاجية) مطالبة اجلميع بضرورة
االلتزام بالقوانني املنظمة بهذا الشأن.

محليات
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خالل اجللسة االفتتاحية لالجتماع الدولي ملكافحة اإلرهاب

املشعان :موقف الكويت حازم لتحقيق السالم الشامل في مناطق النزاع

مساعد وزير اخلارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير املفوض حمد املشعان خالل اجللسة

أك��د مساعد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الكويتي
لشؤون التنمية والتعاون الدولي ،الوزير
املفوض حمد املشعان ،موقف دولة الكويت
ال��واض��ح و»احل����ازم» ف��ي دع��م (مجموعة
املقاتلني اإلرهابيني األجانب واملنبثقة من
مجاميع التحالف الدولي ضد داع��ش) في
حتقيق السالم الشامل في مناطق النزاع.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة املشعان ،أم��س ،في
اجللسة االفتتاحية لالجتماع الدولي ملكافحة
اإلرهاب بشأن مجموعة املقاتلني اإلرهابيني
األج��ان��ب واملنبثقة م��ن مجاميع التحالف
ال��دول��ي ضد داع��ش ال��ذي تستضيفه دولة
الكويت.
وق��ال :إن هذه املجموعة هامة في سبيل
مساعدة املجتمع ال��دول��ي لتحقيق الهدف
املنشود في الوصول إلى السالم الشامل في
مناطق النزاع من خالل جتفيف منابع متويل
تلك التنظيمات وص��د ومكافحة مخاطر
املقاتلني «اإلرهابيني» األجانب.
وأض��اف أن العناية الالحقة والرعاية
للعائدين م��ن مناطق ال��ن��زاع ش��يء مهم
وأم��ر كبير ،الفتاً إل��ى أن��ه الب��د من مراعاة
اجلوانب النفسية وتقدمي املساعدة املالية
وإيجاد احللول االجتماعية وذلك لالندماج
واالنخراط في املجتمع.

وأكد أن دولة الكويت بذلت جهودا ً حثيثة
ومشتركة مع املجتمع الدولي في مكافحة
اإلره��اب ومتويله وذل��ك التزاماً في دورها
الفعال كعضو ف��ي التحالف ال��دول��ي ضد
(داع���ش) وترجمته على أرض ال��واق��ع من
خ�لال ت��رأس دول��ة الكويت لهذه املجموعة
مبشاركة تركية هولندية واستضافتها
للعديد من االجتماعات الدولية واحللقات
النقاشية ذات الصلة.
وأش��ار إل��ى دور دول��ة الكويت الريادي
في عمليات تسهيل نقل عائالت املقاتلني
امل��ت��واج��دي��ن ف��ي م��ن��اط��ق ال��ن��زاع وت��أم�ين
وصولهم إلى دولهم والذين بلغ عددهم 186
شخصا ً حتى اليوم.
وأوض��ح أن دول��ة الكويت تبنت إنشاء
برنامج إلعادة التأهيل للمدرجني على قوائم
مجلس األمن وال��ذي ساهم في خلق إتصال
إيجابي وتفعيل دور األج��ه��زة القضائية
وتقدمي املساعدة القانونية الالزمة في سبيل
جمع أكبر قدر من تبادل املعلومات بالتعاون
م��ع ال���دول الشقيقة والصديقة واملنظمة
الدولية للشرطة اجلنائية الدولية ومكاتب
اللجان املختصة لدى األمم املتحدة ومجلس
األمن.
ول���ف���ت إل����ى ال��ع��دي��د م���ن امل��ع��اه��دات

جانب من اجللسة االفتتاحية لالجتماع الدولي ملكافحة اإلرهاب

ال� �ك ��وي ��ت ب� ��ذل� ��ت ج � �ه � ��ود ًا ح �ث �ي �ث ��ة وم� �ش� �ت ��رك ��ة م��ع
امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي ف ��ي م �ك��اف �ح��ة اإلره� � ��اب ومت��وي �ل��ه
املجتمع الدولي يتطلع إلى استمرار ترجمة مواقفنا
امل �ع��ارض��ة ل�ع�ب�ث�ي��ة اجل �م��اع��ات امل �س �ل �ح��ة اإلره��اب �ي��ة
واالتفاقيات الدولية التي انضمت إليها
دول��ة الكويت في مجال التعاون القضائي
والقانوني الدولي ومالحقة املجرمني.
وق���ال امل��ش��ع��ان :إن���ه «ع��ل��ى ال��رغ��م من
التطورات اإليجابية اجل��اري��ة على أرض
ال��واق��ع إال أن��ه الي��زال املجتمع ال��دول��ي مير
بأوقات صعبة وظروف قاهرة إثر األوضاع
املتردية التي يتعرض لها على يد اجلماعات
اإلرهابية الفردية املسلحة».
وأكد أهمية قيام املجتمع الدولي من خالل
املجاميع املنبثقة عن التحالف الدولي بتنفيذ
اخلطط التي مت رسمها عبر االجتماعات
املستمرة لتحقيق واألهداف التي يسعى إليها
املجتمع الدولي.

ورحب باملشاركني في االجتماع ملتابعتهم
اجل��ه��ود املشتركة واالستراتيجية التي
مت العمل عليها في ه��ذه املجموعة الهامة
حيال جهود دول التحالف بشأن مواجهة
األضرار الناجتة عن تدفق املقاتلني األجانب
إلى مناطق النزاع والعمل على إيجاد آلية
واضحة لسياسة العودة وأهمية تأهيلهم
وإدماجهم في املجتمع.
وأشار إلى النتائج اإليجابية التي تضمنها
البيان اخلتامي لالجتماع الوزاري للتحالف
ال��دول��ي ض��د (داع���ش) وال���ذي عقد مؤخرا
في مدينة مراكش املغربية وتضمن أهمية
تضافر جهود ال��دول األعضاء في مواجهة
التهديدات املتطورة لـ (داع��ش) خاصة في

أكد أن نسبة التغيير في عدد األعضاء تعكس اهتمام ًا باألمور الفنية

العتيبي :نتطلع إلى مواكبة املجلس
البلدي اجلديد لتطلعات املواطنني
ه���ن���أ أم��ي��ن س����ر ج��م��ع��ي��ة
املهندسني الكويتية ،املهندس
فهد ارديني العتيبي ،الفائزين
بعضوية املجلس البلدي ،مشيرا ً
إلى أن جناح عملية االنتخابات
ونسبة التغيير بأسماء األعضاء
والتي وصلت إل��ى نحو % 70
تعكس اهتماما شعبيا بأهمية
دور املجلس.
وأضاف :إننا نأمل أن يواكب
املجلس اجلديد القضايا املهمة
ال��ت��ي يتطلع إليها املواطنون
وال��دول��ة على حد س��واء ،الفتا
الى وج��ود مجموعة من األمور
الفنية – الهندسية التي يجب
أن تعالج من خالل املجلس وفي
مقدمتها املخطط الهيكلي اجلديد
للكويت.
وأشار أمني سر “املهندسني”
إل��ى ض���رورة العمل م��ن خالل
امل��ج��ل��س ع��ل��ى ت��ط��وي��ر بنيتنا
التحتية وف��ي مقدمتها توفير

فهد العتيبي

املزيد من مواقف السيارات من
خالل التحديث املطلوب للوائح
البناء على الصعيدين الشخصي
واالستثماري ،الفتا ً إلى ضرورة
احلد من ظاهرة حتويل السكن
اخلاص إلى استثماري في كثير
من املناطق النموذجية.
ودع��ا إل��ى االستعانة بذوي

اخلبرة واالختصاص من أبناء
ال��ك��وي��ت ل��دع��م ع��م��ل املجلس
ووض��ع كافة احللول املمكنة،
معرباً عن األم��ل في أن يعكف
امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ف��ور اكتمال
نصابه إلى وضع قائمة أولويات
تنفذ وفق جدول زمني محدد.
ولفت إل��ى ض���رورة تطوير
منظومة اخلدمات التي تقدمها
البلدية وف��ي مقدمتها الئحة
النظافة ،وتطوير قانون البلدية
ليحقق ال��ت��ع��اون املنشود بني
اجلهاز التنفيذي لبلدية الكويت
واملجلس.
ووج�����ه ال��ع��ت��ي��ب��ي ال��ش��ك��ر
إل���ى اجل��ه��ات املعنية ب��امت��ام
االنتخابات على دوره��ا الكبير
في اجناح العملية االنتخابية،
مشيرا ً إلى الدور الكبير للداخلية
والصحة واإلطفاء ومؤسسات
املجتمع امل��دن��ي ف��ي العملية
االنتخابية.

شدد على توحيد اجلهود والبرامج الشبابية على مستوى دول جامعة الدول العربية

الربّيع :إلزام الشباب العربي في الثورة
الصناعية الرابعة لتطوير الوطن العربي
أكد مدير عام الهيئة العامة
ل��ل��ش��ب��اب ،ال���دك���ت���ور مشعل
ال��رب� ّي��ع ،على ض���رورة توحيد
اجلهود والبرامج الشبابية على
مستوى جامعة الدول العربية
لكي نرتقي بالشباب في الثورة
الصناعية الرابعة ونكون عامل
بناء في هذا التطور.
وق���ال ال��رب � ّي��ع ع��ل��ى هامش
مشاركته ف��ي اجتماع اللجنة
الشبابية املعاونة ملجلس وزراء
الشباب والرياضة العرب أنه
دول��ة الكويت طرحت من خالل
االجتماع العديد من املوضوعات
منها تهيئة ال��ش��ب��اب مبجال
احلوسبة السحابية ومبرمجني
الشبكات وم��ط��وري��ن األع��م��ال
اإلداري���ة ،باإلضافة إلى عرض
دراس���ة لسوق العمل متعلقة
بالوظائف وم��ش��روع “صناع
العمل” التنموي ،فضال الى عدد
م��ن امل��وض��وع��ات ذات الصلة
ب���ري���ادة األع���م���ال وامل��ش��اري��ع
املتوسطة والصغيرة واملتناهية
الصغر.
وأوض���������ح أن ال����ث����ورة
التكنولوجية حتتاج لكوادر

د .مشعل الربيّع خالل االجتماع

شبابية فنية متممكنة من العمل
ف��ي “السحابة اإللكترونية”
وق���ادرة على العمل والتطور،
الفتاً إلى أهمية تشجيع الشباب
العربي في التمكني بالبرامج
وامل��ش��اري��ع واخل��دم��ات لبناء
ق��درات��ه��م وتعزيز مساهمتهم
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
ل��ل��وص��ول إل���ى ش��ب��اب م��ب��دع
وم��ن��ت��ج ش��ري��ك ف���ي ال���ري���ادة

ل��وط��ن��ه .وتنعقد اجتماعات
ال��ل��ج��ن��ة ال��ش��ب��اب��ي��ة ف��ي اط��ار
االجتماعات التحضيرية للدورة
( )67للمكتب التنفيذي ملجلس
وزراء الشباب والرياضة العرب
امل��ق��رر عقدها ال��ي��وم األرب��ع��اء،
وكذلك حتضيرا ً ألعمال الدورة
( )45ملجلس وزراء الشباب
وال��ري��اض��ة ال��ع��رب ي���وم غ � ٍد
اخلميس.

القارة اإلفريقية وضرورة تعزيز القدرات في
نقل الدروس املستفادة للقضاء على هزمية
(داعش) في كافة أنحاء العالم.
وب�ّي�نّ أن تلك النتائج ج���اءت مل��ا أح��اط
(داعش) بالعالم من حروب ونزاعات مسلحة
أث��رت على املجتمعات وتسببت مبعاناة
مستمرة لشعوب منكوبة في املناطق الواقعة
بها تلك املنازعات واألخرى اآلمنة من مآسيها
وآث��اره��ا السلبية على أنظمتها السياسية
واالقتصادية واالجتماعية.
وذك��ر أن «املجتمع ال��دول��ي يتطلع إلى
استمرار ترجمة مواقفنا املعارضة لعبثية
اجلماعات املسلحة اإلرهابية في جميع أنحاء
العالم الداعية إل��ى جتفيف منابع متويل
اإلرهاب ونبذ التطرف ومنع تدفق املقاتلني
إلى مناطق النزاع من خالل ترجمة وإعادة
األمن الدولي وإع��ادة االستقرار في املناطق
التي تسيطر عليها التنظيمات اإلرهابية».
وبينّ أنه من املمكن تطويق أفعال وآثار
م��ش��ارك��ة األف�����راد ف��ي م��ن��اط��ق ال��ن��زاع��ات
وأضرارها من خالل سن قواعد وإج��راءات
قانونية أكثر مالئمة مع طبيعة هذه اجلرمية.
وجدد الترحيب بالدول املشاركة باالجتماع
في دول��ة الكويت معربا عن أمله بتحقيق
نتائج إيجابية ملموسة في ه��ذا االجتماع

تهدف إلى استكمال األعمال التي قاموا بها من
خالل اجتماعاتهم السابقة.
وأكد التزام دولة الكويت بقراري مجلس
األم��ن رقمي ( )2178و( )2253ودعمها
لدول التحالف الدولي واملجموعات املنبثقة
منها ضد تنظيم (داعش).
وي��ن��اق��ش االج��ت��م��اع ال��دول��ي ملكافحة
اإلره����اب ال���ذي تستضيفه دول���ة الكويت
إيجاد طرق جديدة وتشريعات حول كيفية
إعادة تأهيل واستقبال املقاتلني في مناطق
النزاع بعد اخضاعهم حملاكمات عادلة إضافة
إلى أهمية خلق برامج تساهم في تأهليهم
وادماجهم في املجتمع.
كما يبحث االج��ت��م��اع ك��اف��ة التحديات
الرئيسية إليجاد حلول للمرحلة املقبلة،
م��ش��ي��را ً إل���ى ض����رورة التنسيق وت��ب��ادل
املعلومات بني الدول األعضاء في التحالف
ال��دول��ي ضد داع��ش وكيفية االستفادة من
التجارب الوطنية وتعزيز بناء القدرات في
مجال مكافحة اإلرهاب.
يذكر أن مجموعة املقاتلني اإلرهابيني
األجانب والتي تترأسها كل من دولة الكويت
وتركيا وهولندا تعتبر أحد املجاميع املنبثقة
من التحالف الدولي ضد داعش والذي يضم
 85دولة.

يجمع أمهات وأرامل الشهداء

مكتب الشهيد نظم نشاط «شاي الضحى» بعنوان «من بعد غيبة»
ريا�ض عواد

أق���ام مكتب الشهيد ن��ش��اط «ش��اي
ال��ض��ح��ى» حت���ت ع���ن���وان (م����ن بعد
غيبة) ألسر الشهداء في إط��ار البرامج
واألن��ش��ط��ة التي يعدها املكتب ل��ذوي
ال��ش��ه��داء لتعزيز ال��رواب��ط األس��ري��ة
واالجتماعية ب�ين األس���ر ،بعد توقف
الفعاليات اخل��اص��ة باملكتب بسبب
جائحة كورونا وذلك مبشاركة الناشطة
االجتماعية زينب بوشهري ،وكان في
استقبال أسر الشهداء مدير عام مكتب
الشهيد ومسؤولو الرعاية االسرية
والعمل امل��ي��دان��ي وم��راق��ب��ة العالقات
العامة واألنشطة.
وأكد مدير عام مكتب الشهيد صالح
ال��ع��وف��ان أن ن��ش��اط “شاي الضحى”
يعتبر من األنشطة االجتماعية التي
ي��ح��رص املكتب على إح��ي��ائ��ه��ا ،حيث
تلتقي األس��ر وس��ط أج��واء عائلية يتم
من خاللها تبادل األحاديث ،العوفان عن
انطالق برامج اسر الشهداء التي ينظمها
املكتب بعد توقف دام ملدة عامني وذلك
بتوجيهات م��ن وزي��ر ش��ؤون الديون
األميري.
وقال :إن االجتماع األول كان صباح

صالح العوفان خالل حضوره نشاط «شاي الضحى»

أمس مع األسر من بعد غيبة دامت ملدة
عامني ،الفتا ً إلى أن احلضور كان مشرفا ً
بلقاء أمهات وأرامل الشهداء مجددا ً بعد
غياب فرضه إج��راءات مواجهة جائحة
كورونا.
ول��ف��ت إل���ى أن ه��ن��اك سلسلة من
البرامج من ضمنها احتفاالت التحرير
ف��ي الثاني م��ن أغسطس ث��م االحتفال
باملتفوقني من أبناء الشهداء في أكتوبر
املقبل ،حيث سيتم تكرمي ثالث دفعات

البلدية 979 :شكوى تلقاها
قسم الطوارئ باخلدمات العامة
خالل أبريل املاضي
كشفت بلدية الكويت ع��ن تلقي قسم ط���وارئ اخلط
الساخن “ ”139مبراقبة النقليات بإدارة اخلدمات العامة و
خدمة “  “ 24727732واتساب الشكاوى  979شكوى من
جميع احملافظات وذلك من خالل إحصائية صادرة من إدارة
اخلدمات العامة عن شهر أبريل املاضي.
وأوض��ح��ت البلدية ب��أن قسم ط���وارئ اخل��ط الساخن
“ ”139مبراقبة النقليات بإدارة اخلدمات العامة و خدمة
واتساب الشكاوي قد تلقى  979شكوى تتعلق بوجود
مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام املنازل
وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار
وباعه جائلني وسيارات مهمله وق��وارب فضالً عن تزويد
املواطنني بأرقام وهواتف مراكز البلدية باحملافظات.
وأش����ارت إل���ى تلقي  196ش��ك��وى تتعلق مبحافظة
األحمدي  186 ،شكوى حملافظة اجلهراء ،و 171شكوى
تتعلق مبحافظة الفروانية إلى جانب تلقي  165شكوى
تتعلق مبحافظة مبارك الكبير ،فضالً عن تلقي  132شكوى
حملافظة حولي و 129شكوى حملافظة العاصمة.
وأش���ارت البلدية إل��ى أن جميع ال��ش��ك��اوى ال��ت��ي يتم
استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة اخل��ط الساخن
“ ”139من قسم ال��ط��وارئ التابع إلدارة اخل��دم��ات يتم
متابعتها من قبل موظفي اخلط الساخن بعد حتويلها إلى
جهات االختصاص في البلدية طبقاً للمحافظات فضالً عن
التأكد من اإلجراءات التي مت اتخاذها للتواصل مع الشاكي
واطالعه على تلك اإلجراءات .وأضافت بأن موظفي النوبات
الثالثة ( أ،ب،ج) بقسم الطوارئ التابع إلدارة اخلدمات
العامة يعملون على مدار  24ساعة للتعامل مع الشكاوى
املتلقات ،مؤكدة على حتريك آليات ومعدات في حال وجود
احلاالت الطارئة في مختلف احملافظات التي تستوجب احلل
الفوري للعمل على حلها.

بعد توقف االحتفال بهم أثناء اجلائحة
باإلضافة إلى التحضير لألعياد الوطنية
التي اقتصر االحتفال بها خالل العامني
املاضيني على املستوى الضيق.
وحتدث عن استمرار مشاريع املكتب
في تخليد ذكرى الشهداء ،الفتاً إلى أن
مشروع التعاون مع كلية العمارة في
جامعة الكويت يسير وفق ما هو مأمول
بفتح املجال أمام طالب الكلية لتصميم
نصب للشهيد سيتم وض��ع التصميم

الفائز في احلدائق العامة وأم��ام مبنى
مكتب الشهيد .وأوض���ح أن مشروع
إط�لاق أس��م��اء ال��ش��ه��داء على احلدائق
العامة لكل منطقة في مراحله النهائية
بانتظار التصاميم لتسمية احلدائق
بأسماء شهداء املنطقة .وحول استخدام
اجلسور لتخليد الشهداء قال العوفان:
هناك إج��راءات مالية يتم االنتهاء منها
مع ال��دي��وان األم��ي��ري للبدء ب��إج��راءات
وضع أسماء وج��داري��ات الشهداء على
اجلسور بالتعاون مع وزارة األشغال
وطلبة جامعة الكويت.
من جانبها قالت مدير إدارة العمل
امليداني سليمة مبارك :إن نشاط “شاي
الضحى” عادة كويتية قدمية لسيدات
ال��ك��وي��ت .واس��ت��ض��اف امل��ك��ت��ب بهذه
املناسبة الناشطة االجتماعية زيزي بو
شهري التي وجهت بدورها للحضور
العديد من النصائح والتوجيهات مبن
خالل ح��وار ممتع وسلس ،تناول عددا
من مناحي احلياة وبخاصة التجربة
التي عاشها الكويتيون في أثناء جائحة
كورونا .فيما أكدت أسر الشهداء أهمية
إقامة هذا النوع من األنشطة ملا له من أثر
إيجابي في نفوسهم.

بلدية «الفروانية» ترفع  28سيارة
ومعدة ثقيلة في «خيطان»
أعلنت إدارة العالقات العامة
في بلدية الكويت عن قيام ادارة
النظافة العامة واشغاالت الطرق
بفرع بلدية محافظة الفروانية
بجولة ميدانية مبنطقة خيطان
ل��رف��ع ك��ل م��ا يعمل على إعاقة
الطريق ويشوه املنظر العام من
الساحات ومواقف السيارات.
وأك���د م��دي��ر إدارة النظافة
ال��ع��ام��ة واش����غ����االت ال��ط��رق
مب��ح��اف��ظ��ة ال��ف��روان��ي��ة ،سعد
اخلرينج ،أن الهدف من اجلوالت
امليدانية املكثفة رصد املخالفني
واتخاذ كافة االجراءات القانونية
بحقهم ،الف��ت �اً إل��ى أن الفريق
الرقابي ب��إدارة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق يولي اهتماماً
بالغاً برفع مستوى النظافة
بجميع مناطق احملافظة .وبشكل
ع��ام ورف��ع كافة املخلفات وكل
ما يشوه املنظر العام باملناطق،
فضالً عن اتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية حيال مخالفي الئحة
ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة واش��غ��االت
الطرق.
وأشار إلى أن اجلولة امليدانية
التي مت تنفيذها مبنطقة خيطان
قد اسفرت عن رف��ع  28سيارة
مهملة ومعدة ثقيلة من الساحات

رفع إحدى السيارات

وم��واق��ف امل���دارس واجلمعيات
وذل�����ك ب��ع��د ان���ت���ه���اء ال��ف��ت��رة
القانونية لوضع ملصق اإلنذار
وقد مت ارسالهم الى موقع حجز
السيارات التابع للبلدية.
وق����ال :إن م��ش��رف��ي امل��راك��ز
يقومون وبصفة دورية مبتابعة
أعمال النظافة بجميع مناطق
احملافظة م��ن خ�لال رف��ع ك��ل ما
يعمل على إعاقة الطريق ويشوه
املنظر ال��ع��ام ،م��ؤك��دا ً على عدم
تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ

اإلج�����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة حيال
املخالفني لالئحة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق.
ودع����ا اخل��ري��ن��ج أص��ح��اب
ال��س��ي��ارات وامل��ع��دات الثقيلة
االل��ت��زام ب��ال��ض��واب��ط املعمول
بها في بلدية الكويت وال��واردة
ب�لائ��ح��ة ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة
وإش��غ��االت الطرق جتنباً لرفع
ال��س��ي��ارة أو امل��ع��دة ملخالفتها
النظم واللوائح والغرامة املقررة
بالالئحة.
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وزير املالية للمضف « :التأمينات» و«االستثمار»
و«املركزي» و«نزع امللكية» لم تشارك في «إكسبو دبي»
ريا�ض عواد
أكد وزير املالية وزير الدولة للشؤون
االقتصادية عبدالوهاب الرشيد ،ان
عددا من اجلهات احلكومية التابعة له
شاركت في جناح الكويت في اكسبو
دبي ،وأخرى لم تشارك ،مشيرا الى ان
اجلهات التي شاركت لم تشارك على
نفقتها جاء هذا ردا على سؤال النائب
مهلهل املضف التي حصلت الوسط على
نسخة منه حيث رد وزير املالية الذي
زوده فيه باجلهات التابعة له التي
شاركت في جناح الكويت بـ «إكسبو
دبي».
وقال الرشيد في إجابتة على سؤال
النائب مهلهل امل��ض��ف ،عما إذا كانت
وزارة املالية واجلهات التابعة شاركت
في املعرض املذكور ومبررات وفوائد
امل��ش��ارك��ة ،والس��ي��م��ا م��ن قبل وزارة
املالية ،وبنك الكويت املركزي ،وإدارة
نزع امللكية ،وبنك االئتمان ،واالدارة
العامة للجمارك ،واملؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ،والهيئة العامة
لالستثمار ،وهيئة مشروعات الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص.
وق���ال ال��رش��ي��د إن «اجل���م���ارك» لم
تشارك في «إكسبو دب��ي» ،اال انه متت
االستعانة بخدمات احد موظفي االدارة،
للمشاركة ضمن فعاليات فرقة اإلذاعة
في جناح الكويت لدى املعرض ،دون
حتمل ادارة اجل��م��ارك اي تكاليف او
نفقات ،مضيفا ً :نعم شارك بنك االئتمان
ف��ي امل��ؤمت��ر لتمثيل ال��ك��وي��ت ،بدعوة
كرمية من وزارة االع�لام حتت عنوان
«ت��واص��ل العقول وصنع املستقبل»
بجناح االستدامة.
وأض���اف أن مشاركة البنك ج��اءت
ض���رورة «لكونه مؤسسة اعتبارية
عامة من مؤسسات الدولة احليوية التي
تقدم خدمات متويل الرعاية السكنية
واالجتماعية للمواطن الكويتي ،مبا
يضمن ل��ه العيش ال��ك��رمي املستدام،
باالضافة الى عرض جتارب رقمنة تلك
اخلدمات متاشيا مع ثورة تكنولوجيا

املضف يقترح إشهار
احتاد للمكتبات
العامة واخلاصة
ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب م��ه��ل��ه��ل امل��ض��ف
ب��اق��ت��راح برغبة ب��إش��ه��ار االحت��اد
الكويتي للمكتبات العامة واخلاصة
يشرف عليه املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب.
ودع���ا امل��ض��ف ف��ي مقترحه إل��ى
توفير مقر خاص لالحتاد في جامعة
الكويت ،على أن يكون من املبادئ
الرئيسية واأله��داف التي يعمل من
أجلها االحت��اد ترسيخ مبدأ اإلب��داع
والتميز في شتى حقول املعرفة.

املويزري
يطالب برفض
اتفاقية منظمة
الصحة العاملية

شعيب املويزري

دع���ا ال��ن��ائ��ب شعيب امل��وي��زري
ال��ى رف��ض معاهدة منظمة الصحة
العاملية ،معتبرا أن رفضها أمر شرعي
ووطني.
وق��ال امل��وي��زري إن «ك��ل حكومة
توافق على املعاهدة التي تتبناها
منظمة الصحة العاملية اخلبيثة هي
شريكة ف��ي ج��رمي��ة القتل املبرمج
لشعوبها ال��ت��ي ب���دأت بالتطعيم
ال��ق��ات��ل» ،م��ؤك��دا أن «رف���ض ه��ذه
االتفاقية واج���ب ش��رع��ي ووط��ن��ي،
واملوافقه عليها خيانة عُ ظمى للوطن
وال��ش��ع��ب ،ف��أوط��ان��ك��م وشعوبكم
أمانة».

وزير املالية

مهلهل املضف

امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��امل��ي��ة» ،مبيناً أن من
«النتائج واالس��ه��ام��ات التي حققتها
مشاركتنا في املؤمتر ابراز دور الكويت
احلضاري والفعال في شتى املجاالت
مب��ا يحقق االه���داف العاملية للتنمية
املستدامة».
وذك��ر الرشيد أن عدد أعضاء الوفد
املكلف باملهمة الرسمية كان  ،5حيث
ضم مدير ادارة الشؤون االدارية ومدير
مركز نظم املعلومات بالتكليف ،وكبير
املهندسني االختصاصيني ،وم��راق��ب
تطوير النظم لدى مركز نظم املعلومات،
ورئ��ي��س قسم تشغيل احل��اس��ب لدى
مركز نظم املعلومات -مراقبة التشغيل
والدعم الفني ،إلى جانب محاسب من
ادارة الرقابة واملتابعة  -قسم رقابة
القروض.
وع���ن دور ك��ل ع��ض��و ف��ي امل��ؤمت��ر،
ق���ال إن دور م��دي��ر ادارة ال��ش��ؤون
االداري���ة ،مدير مركز نظم املعلومات
ك��ان رئ��اس��ة ال��وف��د واالش����راف عليه
للتعريف بخدمات البنك االلكترونية
واحل��ل��ول املستدامة ،بينما ك��ان دور
كبير املهندسني االختصاصيني يتمثل

في التعريف بإجناز الكشوف الهندسية
إلكترونيا ،مبا يوفر خدمات االقراض
للمواطنني بسهولة ويسر.
وأض���اف أن م��راق��ب تطوير النظم
لدى مركز نظام املعلومات كان منوطا
به تقدمي عرض مرئي للزوار للتعريف
بخدمات البنك االلكترونية ،بينما عني
رئيس قسم تشغيل احلاسب لدى مركز
نظم املعلومات بتجهيز املقر وتقدمي
عرض مرئي للزوار للتعريف بخدمات
ال��ب��ن��ك اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ،ف��ي ح�ين عني
محاسب ادارة الرقابة واملتابعة بتقدمي
عرض عن خدمات البنك االئتمانية.
وقال إن اجمالي مستحقات أعضاء
الوفد  9آالف دينار ،وفقا لقرار اخلدمة
املدنية رقم  1لسنة  2015بشان نفقات
السفر ومصروفات االنتقال ،مضيفاً
أن ميزانية بنك االئتمان مستقلة وال
تتطلب مخاطبة وزارة املالية بهذا
الشأن.
التأمينات وهيئة االستثمار
أما املؤسسة العامة للتأمينات والهيئة
العامة لالستثمار ،فأفادتا ،في ردهما
على بنود ال��س��ؤال ،بأنهما لم تشاركا

في املؤمتر املذكور «إكسبو دب��ي» .في
السياق ،ذكرت هيئة مشروعات الشراكة
بني القطاعني العام واخل���اص ،أن��ه مت
توجيه دع��وة الى مدير عام الهيئة من
قبل ال��دائ��رة امل��ال��ي��ة ف��ي حكومة دبي
للمشاركة في املؤمتر ،وذلك في الفترة
من  2021/10/10الى 2021/10/11
كمتحدث ف��ي احللقة النقاشية التي
عقدت بتاريخ  ،2021/10/10وفق
احمل��اور احمل��ددة باجللسة والتي تدور
ح��ول :أه��داف وطموح كل من وح��دات
الشراكة بني القطاعني ،وط��ول عملية
ب��ن��اء ق���درات وخ��ب��رات ال��ق��ط��اع العام
في مجال الشراكة ،وإمكانية تسهيل
وتقصير الفترة املتوقعة ،فضالً عن طرق
تطوير هيئة مشروعات الشراكة لعملية
تدفق املشاريع الستقطاب املستثمرين،
إلى جانب التواصل مع القطاع اخلاص
والتدابير التي تتخذها احلكومات لدعم
وحتفيز متويل مشاريع الشراكة بني
القطاعني.
ولفتت الهيئة إلى أن اجلهة املنظمة
للمؤمتر (االدارة املالية ف��ي حكومة
دب��ي) هي التي حتملت تكاليف السفر
واالق���ام���ة ،ف��ي ح�ين حتملت ميزانية
الهيئة تكاليف املخصصات اليومية،
استنادا الى قرار مجلس اخلدمة املدنية
رقم  1لسنة  2015وتعديالته بشأن
الئ��ح��ة السفر وم��ص��روف��ات االنتقال
والتعديالت ،وبعد اخذ املوافقة املسبقة
من وزير املالية وديوان اخلدمة املدنية.
«املركزي» و»نزع امللكية»
وبينما ذك���رت إدارة ن��زع امللكية
للمنفعة ال��ع��ام��ة ،ف��ي رده���ا ،أن��ه��ا لم
ت��ش��ارك ف��ي «إكسبو دب���ي» ،ف��ي حني
ذكر بنك الكويت املركزي أنه لم يرسل
اي وفد في مهمة رسمية الى املعرض
املشار اليه ،غير أن بعض موظفي البنك
زاروه خالل فترة وجودهم في االمارات
حل��ض��ور اجتماعات رسمية اخ��رى،
ضمن اختصاص ومهام البنك وعليه
فإن «املركزي لم يتحمل اي نفقات للسفر
او للمشاركة في هذا املعرض».

املناور يسأل الفارس عن دور «الفتوى والتشريع»
في متابعة إصدار اللوائح التنفيذية
أعلن النائب أسامة أحمد املناورعن
تقدميه سؤاال الى
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
النفط ووزي��ر الدولة لشئون مجلس
الوزراء
(نص السؤال)
 - 1يرجى ت��زوي��دي بنسخة عن
القوانني السابق ص��دوره��ا من قبل،
خالل أي من مجالس االمة السابقة أو
تلك الصادرة مبرسوم بقانون ،والتي
لم تصدر عنها اللوائح التنفيذية التي
نصت عليها تلك القوانني سواء بأداة
ص��دور عبر مرسوم أو ق��رار مجلس
ال��وزراء أو ق��رارات وزاري��ة او قرارات
إداري��ة ممن ي��رأس هيئة أو مؤسسة،
مع تبيان سبب التأخر في صدورها؟
 - 2ما هو دور واختصاص إدارة
الفتوى والتشريع في متابعة اصدار

اسامه املناور

وزير النفط

اللوائح التنفيذية؟ وهل تستقل بعض
ال�����وزارات وال��ه��ي��ئ��ات وامل��ؤس��س��ات

بإصدار لوائحها دون العرض على
اإلدارة؟

احلميدي للرشيد :إجابتك عن تعيني مستشار
قانوني أجنبي في «اجلمارك» انتهاك للقوانني
انتقد النائب ب��در احلميدي إجابة
وزي��ر املالية عبدالوهاب الرشيد على
سؤاله بشأن تعيني مستشار قانوني
أجنبي ف��ي اإلدارة العامة للجمارك،
مخالفا بذلك لوائح وضوابط التعيني
في دي��وان اخلدمة املدنية والنصوص
الدستورية ،على حد قوله.
وق�����ال احل���م���ي���دي ،ف���ي ت��ص��ري��ح
صحافي« ،ال أستغرب أن معول الفساد
مازال قائما ،وأتكلم عن احلنث باليمني
واألمي���ان ال��ت��ي أق��س��م بها م��ن اح��ت��رام
ال��دس��ت��ور وق��وان�ين ال��ب��ل��د ،وإجابتك
على تعيني واف���د كمستشار قانوني
ف��ي اجل��م��ارك استخفاف بالنصوص
الدستورية ،وعليه حتمل تبعات ذلك».

بدر احلميدي

وأض���اف« :عندما تلقيت م��ن وزي��ر
املالية كتابا مرفقا به كتاب املدير العام
ل��ل�إدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��ارك ،يتضمن
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الدوسري :دور مهم للقطاع اخلاص
في تعزيز التكامل االقتصادي العربي
قال عضو البرملان العربي النائب ناصر الدوسري إن
للقطاع اخلاص دورا مهما في تعزيز التكامل االقتصادي بني
الدول العربية مع األزمات التي يشهدها االقتصاد العاملي.
وأضاف الدوسري على هامش مشاركته باعمال املنتدى
العربي للتكامل االقتصادي إن تبعات أزمة جائحة كورونا
“التي شلت العالم لعامني” والتطورات املرتبطة باحلرب
الروسية األوكرانية أكدتا مدى احلاجة إلى حتقيق االكتفاء
الذاتي للدول العربية في شتى املجاالت وبخاصة ما يتعلق
بالغذاء.
وش��دد على أهمية التكاتف والتعاون العربي واتخاذ
سياسات وإج���راءات اقتصادية ملواجهة ه��ذه التحديات
الصعبة واملتسارعة التي ألقت بظاللها على االقتصاد
العاملي.
وأك��د ح��رص دول��ة الكويت على املشاركة بالفعاليات
واملنتديات االقتصادية الدولية والعربية معربا عن األمل
في أن يقدم املنتدى إضافة حقيقة ملنظومة العمل املشترك.

ناصر الدوسري

الطريجي يدعو إلى توحيد اجلهود
العربية لتعزيز التكامل االقتصادي
دع��ا عضو البرملان العربي النائب الكويتي الدكتور
عبدالله الطريجي إل��ى ض��رورة توحيد اجلهود لتعزيز
التكامل االقتصادي بني الدول العربية.
وق��ال الطريجي على هامش مشاركته بأعمال املنتدى
العربي للتكامل االقتصادي إن الفعالية تتزامن مع التداعيات
التي خلفتها جائحة (كورونا) واحلرب الروسية األوكرانية
والتي كان لها تبعات على األمن الغذائي واقتصادات بعض
الدول العربية.
وأشار إلى أهمية أن تكون الدول العربية “يدا واحدة”
ملواجهة هذه التبعات وتعزيز التعاون االقتصادي املشترك
بني الدول العربية في شتى املجاالت وخاصة موضوعات
اجلمارك وتوحيد التعريفة اجلمركية بني الدول العربية.
وأكد أهمية املشاركة في هذا املنتدى واالستماع إلى ما
يطرحه املختصون حول أهمية تعزيز التكامل االقتصادي
العربي.

عبدالله الطريجي

دعا إلى ترك التنسيق بشأنها إلى رئيسي السلطتني بعيد ًا عن املزايدات

الشحومي :منحة املتقاعدين رغبة
من سمو ولي العهد وستُحسَ مْ
أك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
األمة أحمد الشحومي ،أن منحة
املتقاعدين هي رغبة من حضرة
سمو ولي العهد ،وسوف حتسم
خ�لال أي��ام م��ع��دودة ،داعيا إلى
ترك األم��ر للتنسيق بني رئيس
م��ج��ل��س األم����ة وس��م��و رئيس
م��ج��ل��س ال������وزراء ب��ع��ي��دا عن
املزايدات في هذا األمر.
وق��ال ف��ي تصريح صحافي
ع��ل��ى ح��س��اب��ه ال��رس��م��ي في
وسائل التواصل االجتماعي:
“إن املتقاعدين وأه��ل الكويت
كلهم محشومون ،لكن هذا األمر
محسوم باالتفاق” ،مستدركا
بالقول «لندع رئ��ي��س مجلس
األم����ة وس��م��و رئ��ي��س مجلس
الوزراء يتفقان على موعد لعقد
جلسة لصالح املتقاعدين ،أما
املفردات األخرى فليس لها داع،
فهم محشومون ونحن أصال في
خدمتهم.
وت��اب��ع ال��ش��ح��وم��ي «انتقد

أحمد الشحومي

كيفما تشاء ،لكن اختر املفردات
حتى ال نصيب الشعب الكويتي
بكلمات ليس لها معنى ،فنحن
م���وج���ودون خل��دم��ت��ه��م ،وإن
قصرنا ففي االنتخابات القادمة
ال��ش��ع��ب ي��ق��ول كلمته فينا».
وأوض���ح الشحومي أن منحة

املتقاعدين هي رغبة سمو ولي
العهد ،ولسنا أحرص من سموه
على هذا امللف أبدا» ،مضيفا «لكن
وال��دك��م صاحب السمو األمير
خ��ارج الكويت واألم���ر يحتاج
إلى تنسيق ،وخالل أيام معدودة
األمر سينتهي ،وأعضاء اللجنة
املالية لم يقصروا وقالوا إن هذا
األمر محسوم باالتفاق» .ودعا
الشحومي إلى «عدم نسب شيء
غير جيد إلى وطننا ،ولن أسكت
عن ه��ذا األم��ر ،يزعل من يزعل
هذا آخر همي ،ونحترم وجهات
النظر واألفكار واالختالف في
اآلراء
وش����دد ع��ل��ى ض����رورة ع��دم
تصوير الكويت بصورة سيئة،
مستدركا بقوله «البد من التفاؤل
وال��دف��اع عن وطننا ،وإال كيف
نبني وطنا وكيف يتعلم الشباب
الذي يبدع في بعض املجاالت؟!
فالبد من التفاؤل حتى نعطي
دافعا للمستقبل.

وزير الصحة يطلب تأجيل الرد على 5
أسئلة نيابية النشغال الطواقم الطبية

اإلجابة عن سؤالي بشأن بيان سبب
تعيني مستشار ق��ان��ون��ي أجنبي في
اإلدارة ،وما إذا كان قد مت اإلع�لان عن
هذه الوظيفة باجلمارك ،وفق اللوائح
واألن��ظ��م��ة اخل��اص��ة بشغل الوظائف
العامة ،وجاء الرد على غير املألوف بأن
وزير الداخلية األسبق هو من أمر بأن
يشغل تلك الوظيفة واف��د ،عندما كانت
تبعية اجلمارك لوزير الداخلية ،بغية
تكليفه بتولي إع��داد الدفاع ومتابعة
ال��دع��اوى القضائية مبطالبات مالية
تقدر بـ ،99425000وأن من مت تعيينه
لهذا ال��غ��رض خريج حقوق القاهرة،
وحاصل على دبلوم إدارة ،وخبرة 20
سنة».

وزير الصحة د .خالد السعيد

طلب وزير الصحة د .خالد السعيد تأجيل الرد على  5أسئلة من
 5ن��واب ،ملا تقوم به طواقم ال��وزارة من جهود في مكافحة فيروس
كورونا.
وق��ال السعيد ،في رده على النواب ،ال��ذي حصلت الوسط على
نسخة منه« ،يرجى التفضل بالعلم أن الرد على األسئلة البرملانية
الواردة لوزارة الصحة من األعضاء قد يحتاج إلى فترة زمنية تتخطى
املدة املمنوحة ،نظرا لطبيعة عمل ال��وزارة ،حيث إن الرد يكون بناء
على استيفاء اإلجابات اخلاصة ببنود السؤال من اجلهات املختصة
بالوزارة ،وما يتطلبه ذلك من بعض الوقت إلرسال اإلجابات (نظرا
ملا تقوم به تلك اجلهات من جهود مكثفة في مجال مكافحة كورونا)،
والتي تعقبها مراجعة وتدقيق وجتهيز رد السؤال ،وعليه يرجى
التفضل باملوافقة على تأجيل اإلجابة على األسئلة استنادا للمادة
 124من الالئحة الداخلية ملجلس األمة».
وكانت األسئلة مقدمة من النواب حمدان العازمي ،وأسامة املناور،
وفرز الديحاني ،وبدر احلميدي ،وأسامة الشاهني.

العتيبي  :تهيئة بيئة تشريعية مرنة لتحقيق التكامل االقتصادي العربي املأمول
أكد عضو البرملان العربي النائب خالد العتيبي أهمية
السعي لتهيئة بيئة تشريعية مرنة ومناسبة لتحقيق
التكامل االقتصادي العربي املأمول.
جاء ذلك في تصريح صحفي للنائب العتيبي على هامش

أعمال املنتدى العربي حول تعزيز التكامل االقتصادي
بني ال��دول العربية حتت عنوان «التجارة البينية ودور
القطاعني العام واخل��اص في حتقيق ذل��ك» ال��ذي ينظمه
البرملان العربي بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية

االدارية .وأوضح أن عقد مثل هذه املنتديات يساهم بشكل
اسرع في بناء تكامل اقتصادي عربي يشارك فيه اجلميع
الفتا الى أن “وجود تكتالت اقليمية وجغرافية معاصرة
هو احلل والسبيل ملواجهة املؤسسات االقتصادية العمالقة

التي تهدد الدول النامية» .واكد العتيبي اهمية ابراز جهود
القطاع اخلاص العربي في زيادة التجارة العربية البينية
وإق��ام��ة االحت��اد اجلمركي العربي متهيدا للوصول الى
التكامل االقتصادي العربي املنشود

محليات
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قسم اللغة الفرنسية أقام ندوة تكرميية للشاعرة في «الشدادية»

سعاد الصباح :جامعة الكويت إحدى إضاءات الشيخ عبدالله املبارك
أقام قسم اللغة الفرنسية في
كلية اآلداب بجامعة الكويت
ندوة حول شعر د.سعاد الصباح
وترجمته للغة الفرنسية وذلك
ف��ي م��س��رح كلية اآلداب املبنى
ال��ش��م��ال��ي ،بحضور ال��دك��ت��ورة
الشاعرة د.سعاد الصباح ،وحتت
رعاية القائم بأعمال عميد كلية
اآلداب بجامعة الكويت د.عبدالله
ال��ه��اج��ري ورئ��ي��س قسم اللغة
الفرنسية وثقافاتها د.منصف
اخلميري.
وألقت د.سعاد الصباح كلمة
في الندوة قالت فيها“ :يُسعدُني
أنْ تكونَ هذ ِه أوَّ لَ زي��ار ٍة لي إلى
ه��ذا احلَ���� َر ِم اجل��ام��ع��يِّ احل��دي��ثِ
اجلَميل” ،مضيفة“ :هذ ِه اجلامِعة
التي كانتْ واح��د ًة مِ��نْ إض��اءاتِ
الشيخ عبدالله مبارك الصباح
املعارف
ِ
مجلس
ِ
كما تُؤ ِّك ُد جلساتُ

في نهاي ِة اخلَمسينياتِ الذي كان
رئيسا ً ملجلس املعارف منذ 1947
إلى مطلع .”1961
ولفتت إلى الدور الذي قام به
سمو الشيخ عبدالله املبارك في
دعمه للثقافة والعلم قائلة“ :ومَا
أن��ا -أي��ض��ا ً -إال إح��دى إض��اءاتِ
ذلِ��ك ال��رجُ �� ِل اجلبَل ال��ذي علَّمَني
وس��ان�� َدن��ي وأطْ لَقَني ف��ي فَضا ِء
املعرفة وك��انَ داعِ مي األوَّ لَ مُن ُذ
أوَّ لِ دي��وانٍ طبع ُت ُه عا َم ..1961
ِصف قرْنٍ
وعلى مَ��دى أكث َر مِ��نْ ن ِ
ْف
مِنْ العَ طاء األدبيّ  ..فإنَّ ُك َّل حر ٍ
كتب ُت ُه يعو ُد الفَض ُل في ِه لعبدالله
امل��ب��ارك ..شريكِ العُ م ِر وصديقِ
الزَّم ِن اجلميل”.
وأش��ارت د.الصباح إل��ى دور
كلية اآلداب ف��ي خ��دم��ة العلم،
وال سيما األقسام اللغوية فيها،
قائلة“ :من هذا املكان تبدأ احلياة

جانب من تكرمي د .سعاد الصباح

وإليه تؤوب وإن لكل باب مفتاحاً
ومفاتيح العلم هي اللغات ،وبال
ل��غ��ة ي��ص��اب ال��ع��ال��م بالصمت
املطبق وباجلهل التام فباللغة
ت��ك��ون امل��ع��رف��ة ،وم���ن واج��ب��ن��ا
أن نسعى إل���ى ت��آل��ف اللغتني
العربية والفرنسية ،لالستفادة

م��ن ال��ت��ج��رب��ة الفرانكوفونية
ومعطياتها الثقافية” ،معربة عن
سعادتها بهذه الدعوة الكرمية
التي وجهت إليها.
وخ���ت���م���ت ك��ل��م��ت��ه��ا ب��ك��ل��م��ة
شكر شملت فيها ك��ل م��ن ساهم
بهذه ال��ن��دوة إع���دادا ً وح��ض��ورا ً،

«مناء اخليرية» تُطلق وقفية «الشيخ أحمد القطان
لعموم اخلير ودعم املسجد األقصى»

سعد العتيبي

ن��ع��ت من���اء اخل��ي��ري��ة بجمعية اإلص�ل�اح
االجتماعي الشيخ أحمد القطان ال��ذي توفي،
أم��س اإلثنني ،إث��ر وعكة صحة عن عمر ناهز
السادسة والسبعني ،بعد مسيرة طويلة في
الدعوة والوعظ واإلرشاد واجلهاد ،كان خاللها
علماً من أعالم الكويت واألمة يتبنّى قضاياها
كافة ،وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقال الرئيس التنفيذي لنماء اخليرية سعد
العتيبي :الشيخ القطان ،رحمه الله تعالى،
ترك بصمات واضحة في ميادين العمل الدعوي
والذود عن قضايا األمة ،فقد تبنى قضية الدفاع
عن املسجد األقصى؛ فأسس منبر الدفاع عن
األقصى ،وأعلن عنه ع��ام  ،1979وتنقل بني
مساجد الكويت محاضرا ً وخطيباً كمسجد
العلبان ،ثم مسجد املزيني ،ثم مسجد الكليب،

وقفية الشيخ أحمد القطان لعموم اخلير ودعم املسجد األقصى

ث��م مسجد ضاحية جابر العلي ،ث��م مسجد
جابر العلي في منطقة جنوب السرة ،وغيرها
من املساجد .وتابع العتيبي :كان رحمه الله
مدرسة دع��وي��ة ،فقد رق��ق القلوب مبواعظه،
وح��رص خ�لال مسيرته الدعوية على تقدمي
الدروس واحملاضرات التطوعية والثابتة في
م��دارس الكويت منذ منتصف التسعينيات،
كما قدم العديد من الدروس الثابتة والسالسل
الكاملة في إذاع��ة القرآن الكرمي ،إضافة إلى
دروس في جلان العمل االجتماعي والفضائيات

وامل��ؤمت��رات وجل��ان العمل النسائي ومراكز
القرآن .وأعلن العتيبي عن إطالق وقفية الشيخ
أح��م��د ال��ق��ط��ان لعموم اخل��ي��ر ودع���م املسجد
األقصى التي يصرف من ريعها على رعاية
املسجد األقصى ،ودعم قضيته واملساهمة في
صيانته ،وترميمه ،والتعريف بقضيته بجميع
الوسائل ،ودعم عموم أوجه اخلير أيضا ً ،داعياً
املولى عز وجل أن يتغمد الشيخ الفقيد بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله
الصبر والسلوان.

جانب من احلفل

ح��ي��ث ق��ال��ت“ :أشك ُركُم ألنَّ��ك��م
أخرجتُموني مِن ورا ِء اجلُدران..
ني وأنا حَ بيس ُة
فمن ُذ أكث َر مِن سنت ِ
مكانني؛ األوَّ لُ كُ��رس��ي ال��قِ��راء ِة
املرسم.
َ
والكِتابة ،والثّاني كُرسي
ُصبْني
وبِحم ِد الل ِه وفضله َل�� ْم ي ِ
امللَل وال االكتئاب ،وك��انَ الوقْتُ

��ات الرَّبيع ..لوال
مي ُّر مث َل فَ��راش ِ
قَلبيَ الذي ُي ْك ِث ُر مِنْ أسئلتِه عَ نْ
واألصدقاء ..أشك ُركُم
ْ
غِيابِ األح َّب ِة
جميعا ً ..يا منارات الروح”.
ب���دوره ،رح��ب القائم بأعمال
عميد كلية اآلداب بجامعة الكويت
د.عبدالله الهاجري ،باحلضور

في هذه الندوة التي يقيمها قسم
اللغة الفرنسية وثقافاتها والتي
أتت بعد أيام قليلة من االحتفالية
ال��ت��ي أق��ام��ه��ا ال��ق��س��م ب��ال��ي��وم
الفرانكفوني ،إذ يحتفي القسم
ف��ي ن��دوت��ه بالشيخة الشاعرة
د.س���ع���اد ال��ص��ب��اح ،م���ؤك���دا ً أن
احملتفى بها متثل بشعرها ونثرها
حالة إبداعية ال ميكن جتاوزها
ملا تتضمنه من رسائل إنسانية
ووطنية تعكس روح الكويت،
وما ترمز له الشخصية الكويتية
من العطاء واخلير حتى أصبحت
معلما ً أساسيا ً في شعرها.
وأض���اف د.ال��ه��اج��ري :عرفت
الشاعرة د.سعاد الصباح قارئاً
ق��ب��ل أن أع��رف��ه��ا م���ؤرخ���اً ،وق��د
توجت مسيرتها بعدد من األعمال
التاريخية املهمة التي أصبحت
مجاالً خصبا ً للباحثني واملؤرخني،

والسيما األح��داث التي تناولتها
وعرضتها وعاجلتها ،مشيرا ً إلى
أن أعمالها “ترجمت للفرنسية
ونحن نراه واقعا ً متجسدا ً يحتفي
به القسم بالكلية ،إضافة لترجمة
أعمالها لعدد من اللغات األخرى”.
م���ن ج��ه��ت��ه ،أع�����رب رئ��ي��س
قسم اللغة الفرنسية وثقافاتها
د.منصف اخلميري عن سعادته
ب��ت��ق��دمي ه����ذه ال����ن����دوة ال��ت��ي
يخصصها قسم اللغة الفرنسية
وثقافاتها لدراسة أشعار د.سعاد
الصباح وترجمتها إلى الفرنسية،
وتوجه بالشكر اجلزيل للقائم
بأعمال عميد كلية اآلداب األستاذ
الدكتور عبدالله الهاجري لدعمه
ه���ذه ال���ن���دوة ال��ت��ي ت��ق��ام حتت
رع��اي��ت��ه ول��ل��ش��اع��رة د.س��ع��اد
الصباح حلضورها الكرمي لهذه
الندوة.

«زكاة الفحيحيل» 39 :ألف مستفيد
من مشاريعنا الرمضانية

ت��ق��دم م��دي��ر زك���اة الفحيحيل التابعة
لقطاع البرامج واملشاريع بجمعية النجاة
اخليرية ،إيهاب الدبوس ،بالشكر اجلزيل
ألهل اخلير داعمي زكاة الفحيحيل ،مؤكدا ً
أن��ه بجميل عطائهم ساهمنا ف��ي إدخ��ال
السعادة والسرور لقرابة  39ألف إنسان
داخ��ل وخ��ارج الكويت ،وذل��ك خ�لال شهر
رمضان املبارك.
وأع��ل��ن ال��دب��وس أن زك���اة الفحيحيل
تلقت خ�لال شهر رمضان املاضي 1443
تبرعات من أه��ل اخلير منها بناء ع��دد 8
مساجد في العديد من ال��دول اخلارجية،
ون��ح��رص ب��دورن��ا على ب��ن��اء املسجد في
األم��اك��ن التي تكون بحاجة شديدة إليه،
ونزور املنطقة قبل اإلنشاء ،ونتابع مراحل
التنفيذ خطوة بخطوة ،ونرسل التقارير
ال�لازم��ة للمتبرعني ،كما نرفق باملسجد
مكتبة إسالمية ،ونقيم به حلقات لتحفيظ
ال��ق��رآن ال��ك��رمي ،ووالئ���م إف��ط��ار الصائم،
ونوزع من خالله حلوم األضاحي وغيرها
من األنشطة التربوية األخرى.
مضيفا ً :وفيما يخص توفير املياه العذبة
وحفر اآلب��ار ،بلغت حصيلة تبرعات شهر
رمضان املبارك حفر عدد  76بئرا ً في العديد
من ال��دول التي تفتقر إل��ى املياه النظيفة
ال��ص��احل��ة ل��ل��ش��رب ،وك��ذل��ك ب��ن��اء ع��دد 5

الدبوس خالل افتتاح مركز العجيل الصحي باليمن

بيوت للفقراء ،مبينا أنه يعد هذا املشروع
واح��دا ً من املشاريع احليوية التي تساهم
بشكل ملموس ف��ي حتسني واق��ع وحياة
املستفيدين ،وش��م��ل ح��ص��اد شهر اخلير
ت��وزي��ع ع��دد  132مصحفاً وكفالة حلقة
لتحفيظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي وكفالة ع��دد 68
داعية وتقدمي مساعدات مادية لعدد 62
أماماً ،وتوزيع زك��اة الفطر داخ��ل وخارج
الكويت.
وأوض��ح ال��دب��وس أن زك��اة الفحيحيل

وزع��ت قرابة  3000سلة رمضانية داخل
وخارج الكويت ،ضمت السالل أهم املكونات
الغذائية التي حتتاجها األس��ر ،كذلك مت
توزيع كسوة وعيدية األيتام و استفاد منها
 357يتيماً  .وفيما يخص نصيب األسر
املتعففة من حصاد شهر رمضان املبارك
أجاب الدبوس :قدمنا مساعدات مالية لعدد
 283أسرة متعففة ،وبني الدبوس أن هذه
اإلجنازات غيض من فيض عطاء أهل اخلير
خالل شهر رمضان املبارك.

«التجاري» :إلهام محفوظ ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيني على مستوى الكويت
أعلن البنك التجاري الكويتي عن اختيار إلهام محفوظ
رئ��ي��س اجل��ه��از التنفيذي بالبنك ضمن أف��ض��ل ال��رؤس��اء
التنفيذين ضمن جوائز ( )Top CEOللعام  2022ألسواق
امل���ال اخلليجية ،حيث ج���اءت إل��ه��ام محفوظ ف��ي املرتبة
السادسة على مستوى الرؤساء التنفيذين ملصارف اخلليج
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وفي املرتبة الثانية على مستوى الكويت وذلك وفقا ً للتصنيف
الذي أجرته اجلهات املنظمة لهذه احلدث الكبير.
ومن املعروف أن مؤمتر “كبار الرؤساء التنفيذيّني” يهدف
إلى تعزيز التواصل ،وخلق فرص جديدة للنموّ ،والتعرّف
على أب��رز ال��رؤس��اء التنفيذيّني في دول مجلس التعاون

األربعاء  24من شوال  1443هـ 25/مايو  - 2022السنة السادسة عشر  -العدد E 4061

بنهاية الربع األول  ..مدفوع ًا بغالء األسعار باألسواق العاملية

«االقتصادية» :معدالت التضخم في الكويت تسجل ارتفاع ًا غير مسبوق

دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ت �س �ع��ى ل �ت �ق �ل �ي��ل
اس � �ت � �ي� ��راد ال � �غ � ��ذاء ب ��اس� �ت� �ث� �ن ��اء ال �ك ��وي ��ت

قالت اجلمعية االقتصادية في بيان
لها عن التضخم  :منذ فترة واحلكومة
تواجهموجة غالء األسعار (نظريا ً على أقل
تقدير)،فقد بدأ التضخم فعلياً في أسعار
الكثير من السلع واخل��دم��ات خ�لال فترة
طفرة النفط ،وحت��دي��دا ً ح��دث في العقار
منذ بداية تلك الطفرة النفطية عام 2003
وانتهت في ع��ام  ،2014فأصبح حينها
ح��دوث صفقات مليونية ملنازل السكن
اخل��اص ام��را ً طبيعياً .وانتقلت العدوى
للسكن اخل���اص امل��ؤج��ر وال��ت��ي وصلت
ألس��ع��ار خيالية ق��د تصل لنصف رات��ب
املوظف.
ونعي أن مع تداعيات احلرب املستمرة
بني روسيا وأوكرانيا التي تلقي بظاللها
سلباً على كثير من ال��دول العربية ،فإن
ارتباط النظام االقتصادي العاملي ببعضه
ال يترك أي دولة مبنأى عما يحدث .ولكن
سجلت م��ع��دالت التضخم ف��ي الكويت
ارتفاعا ً غير مسبوق بنهاية الربع األول من
هذا العام مدفوعا ً بغالء األسعار باألسواق
العاملية وتبعه القفزة الكبيرة في االسعار،
والذي انعكس على الشأن احمللي.
وأظهرت مؤخرا ً بيانات اإلدارة املركزية
لإلحصاء احلكومية ارتفاعاً في املؤشر
الشهري ألسعار االستهالك بنسبة بلغت
نحو  4.36في املئة خالل م��ارس املاضي
على أساس سنوي ،في صعود لم تشهده
البالد سابقا .إال ان��ه سجلت خ�لال فترة
اجلائحة معدل تضخم عند نحو  3.2في
املئة أي أنه أقل مما وصله اليوم.
وتذكر بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء
إن م��ع��دل التضخم للمجموعة األول��ى
التي تشمل “األغذية واملشروبات”قفز
7.2باملئةمقارنة بالشهر ذاته من .2021
وهذا ما يجعلنا أوالً في ريبة مما اعتبره
ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي ب���أن األس��ع��ار
املرتفعة في معظم أنحاء املنطقة العربية
التي ب��دأت ف��ي الظهور منذ أشهر ج��راء
اإلغالق االقتصادي ثم تداعيات احلرب في
أوكرانيا باتت تشكل اآلن اختبارا حقيقيا
لقدرة البنوك املركزية في املنطقة العربية
للسيطرة على انفالت التضخم.
وثانيا ً بأن ارتفاع أسعار املواد الغذائية
دف��ع التضخم اإلجمالي في الكويت إلى
أعلى مستوى له في ثالث سنوات ،نتيجة
ملزيج من ارتفاع أسعار امل��واد الغذائية
الدولية ،املرتبط جزئيًا بانخفاض الدوالر

األمريكي ،وإطالة أم��د مشكالت سلسلة
التوريد وارتفاع األسعار من قبل جتار
التجزئة احملليني أثناء متريرهم ألسعار
شراء أعلى ،وباملقابل ال نرى أي دور يذكر
من قبل السلطة التنفيذية وال السلطة
التشريعية وال��ت��ي نعتقد أن النظرة
املستقبلية ألسعار املواد الغذائية ال تزال
غير معلومة لصناع القرار.
الالفت في األمر بأن نالحظمن بني دول
مجلس التعاون اخلليجي ،شهدت الكويت
واململكة العربية السعودية تضخمًا في
أسعار املواد الغذائية منذ بداية عام 2020
على خلفية ارتفاع أسعار املواد الغذائية
العاملية ،وفي املقابل شهدت دول مجلس
التعاون اخلليجي املتبقية ف��ي الغالب
أسعارًا ثابتة للمواد الغذائية ،املستغرب
م��ن تلك البيانات أن م��ع��دالت التضخم
السنوي في الكويت لتلك الفترة هي األعلى

قالت شركة ه��واوي في بيان لها  :لقد
وصلت سلسلةHUAWEI WATCH
 GT 3 Proاجلديدة بالفعل إلى األسواق
وت��خ��ل��ق ح��ال��ة م��ن اجل��ن��ون ب�ين عشاق
الساعات الذكية .يبدو أن هذه الساعة قد
ضربت جميع املالحظات الصحيحة من
حيث التصميم وامليزات .تتميز بتصميم
مذهل ،وعمر بطارية يصل إلى  14يوما،
وإدارة صحية اح��ت��راف��ي��ة ،وأك��ث��ر من
 100وض���ع مت��ري��ن مب��ا ف��ي ذل���ك وض��ع
الغوص احلر االحترافي والرائع ،واملزيد!
وتتوافق ساعة HUAWEI WATCH
 GT 3 Proمع أجهزة ه��واوي وأجهزة
 Androidو iOSاألخرى يجعلها خيارا
رائ��ع للكثير .وم��ع ذل��ك ,نحن نعلم أنه
يجب أن يكون لديك عدد قليل من األسئلة
التي حتتاج إلى إجاباتها قبل أن تتمكن

من اتخاذ قرارك .هنا ،ميكنك العثور على
إج��اب��ات جلميع األسئلة املهمة املتعلقة
بالساعة الذكية اجلديدة من هواوي.
صحيح أن الكثير من الناس يصابون
باجلنون بشأن تصميم هذه الساعة الذكية

ارت � �ف� ��اع أس� �ع� ��ار ال � �غ� ��ذاء دف � ��ع ال �ت �ض �خ��م
إل ��ى أع �ل��ى م �س �ت��وى ل��ه ف��ي ث�ل�اث س �ن��وات
م �ع��دالت ال�ت �ض�خ��م ف��ي ال �ك��وي��ت األع �ل��ى
خ � �ل � �ي � �ج � �ي � � ًا رغ � � � ��م ال � � ��دع � � ��م احل � �ك� ��وم� ��ي
ي �ج ��ب ع �ل ��ى ال� ��دول� ��ة حت �م ��ل أي زي � ��ادات
م� �ق� �ب� �ل ��ة ف � ��ي أس� � �ع � ��ار ال � �س � �ل� ��ع األول � �ي � ��ة
إع� � � ��ادة ص� �ي ��اغ ��ة اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة األم� ��ن
ال� � �غ � ��ذائ � ��ي وال� � �ق � ��وم � ��ي ب � � ��ات ض� � ��روري� � � ًا
مقارنة بالدول اخلليجية على الرغم من
الدعم احلكومي لبعض من املواد الغذائية
األساسية!
ول��ك��ن��ه��ا وف���ي ن��ف��س ال��وق��ت حت��اول
تلك ال��دول باستثناء الكويت على تقليل
اعتمادها على الغذاء من خالل االستثمار
ف��ي األراض���ي ال��زراع��ي��ة والتكنولوجيا
ف��ي ب�لاده��م وال���دول األجنبية ،ف��ي حني
أش����ارت دراس����ات ك��ث��ي��رة ب���أن الشركة
السعودية لالستثمار الزراعي واحليواني
(س��ال��ك)اس��ت��وردت أكثر من “ 350ألف
طن” م��ن ال��ق��م��ح م��ن أوك��ران��ي��ا وك��ن��دا
وأستراليا في عام  ،2021وهو ما ميثل
تقريباًباملئة10من احتياجات البالد.
وك��ذل��ك قامت(حصاد) ال���ذراع ال��زراع��ي
ل��ص��ن��دوق ال���ث���روة ال��س��ي��ادي القطري
أراض في ال��س��ودان وأستراليا،
ٍ
بشراء
ولديها خطط الستثمار مئات املاليني من

ال��دوالرات في مشاريع زراعية في كينيا
والبرازيل واألرجنتني وتركيا وأوكرانيا.
أما في الكويت ،نسمع دائماً أن الهيئة
ال��ع��ام��ة ل�لاس��ت��ث��م��ار ال��ك��وي��ت��ي��ة تعتزم
االستثمار في أراض زراعية باخلارج منذ
سنوات ولكنها أصبحت “كاإلسرائيليات
ال نصدقها وال نكذبها” كما ذكر الرسول
ال��ك��رمي ص��ل��وات رب���ي وس�لام��ه عليه.
ونستغرب صمت أهل العزم الذين اقتنعوا
مبصلحة عامة ،وآمنوا بطريق لإلصالح
وتوكلوا وعقلوها من نواب مجلس األمة
بتفعيل دوره��م التشريعي واالنصياع
للعبة الكراسي عن هموم الناس!
م��ا يجعلنا ف��ي ح��ال��ة ري��ب��ة م��ن أن
اإلج���راءات احلكومية احمللية لن جتدي
نفعاً هو انكشاف االقتصاد الكويتي الذي
يالمس ح��دود 75باملئة ،لتكون الكويت
بذلك من أكثر الدوالعتمادا ً على االستيراد
ف��ي س��د معظم احتياجاتها م��ن السلع.
ونعتقد أنه يجب الذهاب إلجراءات أوسع
تشمل مكافحة “ارتفاع تكاليف املوانئ
وإج��راءات التخليص اجلمركي وتبعات
النقص الكبير ف��ي م��س��اح��ات امل��خ��ازن
والتخزين” ،لذلك على الدولة حتمل أي
تكلفة أي زي��ادات مقبلة في أسعار السلع
األولية.فيما شهدنا في تقارير أطلعتنا بأن
العديد من السلع في اجلمعيات التعاونية
واألس��واق��ارت��ف��ع��ت م��ا ب�ين (7.5باملئة-
28باملئة) ،وبات معها كل مواطن مطالباً
بأن يدفع  28دينارا ً كويتيا ً إضافيا ً على كل
 100دينار كويتي ينفقها.
خ�����ت�����ام�����ا ً ،،وح����ت����ى ن����ك����ون ف��ي
صفوف”أصحاب العزم” ف��إن��ن��ا ن��ود
أن تذهب احلكومة ملا ذه��ب إليه رئيس
اجلمعية االقتصادية الكويتية ووزي��ر
التجارة والصناعة األسبق األخ فيصل
امل��دل��ج ع��ل��ى أن ت��ك��ون ش��رك��ة التموين
الكويتية هي محور اإلج��راءات احلكومية
املتبعة حملاربة الغالء والتضخم.
لذا أصبح من الضروري إعادة صياغة
استراتيجية األم���ن ال��غ��ذائ��ي والقومي
فيما يخص التضخم ودخ��ل ال��ف��رد ،الن
م��ا يحدث ه��و مقبرة للطبقة املتوسطة
وه��ذه الشريحة هي العمود الفقري ألي
اقتصادمحلي .وما نعانيه هو ترهل جهاز
إداري ال تليق كفاءته بكفاءة املتغيرات
الدولية التي حت��دث في عالم االقتصاد
والسياسية واألمن الغذائي.

«هواوي» تطلق «  »HUAWEI WATCH GT 3 Proفي الكويت

وألس��ب��اب وجيهة .بالنسبة للمبتدئني،
تضفي الساعة أناقة الساعات الفاخرة
الراقية ،مع شاشة تصميم مراحل القمر
الذى يضفي إحساس الساعات الكالسيكية
والفاخرة وذلك ليمكنهم من خاللها مراقبة

امل��راح��ل املختلفة للقمر أث��ن��اء تغيّرها.
الس��ت��ك��م��ال التصميم امل��ذه��ل للساعة،
وتستخدم الساعة اجلديدة م��واد رائعة
وعالية اجل��ودة .تأتي الساعة في نوعني
مختلفني ساعة HUAWEI WATCH
 GT 3 Proإص��دار التيتانيوم وساعة
HUAWEI WATCH GT 3 Pro
إص��دار السيراميك وكالهما يسر النظر.
تضفي ساعة HUAWEI WATCH
 GT 3 Proإص��دار التيتانيوم مظهرا
جديدا وملمسا رائعاً مع تصميم بسيط
وتستخدم تقنيات التلميع الدقيقة من
ال��درج��ة ال��ف��اخ��رة إلض��ف��اء ملسة نهائية
متميزة .وتأتى الساعة مع علبة معدنية
م��ن التيتانيوم وع��دس��ة زج��اج��ي��ة من
الياقوت وغطاء خلفى من السيراميك؛ كلها
مواد متميزة ومتينة للغاية.

«املتحد» يعلن رعايته الرسمية لدورة األلعاب الرياضية اخلليجية الثالثة
أعلن البنك األهلي املتحد عن رعايته
ال��رس��م��ي��ة ل����دورة األل��ع��اب الرياضية
اخلليجية الثالثة بدول مجلس التعاون
ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة حت��ت شعار
«روحنا ذهبية» ،والتي تستضيفها دولة
الكويت بتنظيم من اللجنة األوملبية
الكويتية في الفترة من  31-16مايو
اجل����اري حت��ت رع��اي��ة ص��اح��ب السمو
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح أمير
دولة الكويت حفظه الله ورعاه .
وي��أت��ي ح��رص البنك األه��ل��ي املتحد
على املشاركة ك��راع رسمي لهذا احلدث
الرياضي اإلقليمي البارز لتؤكد مسيرته
الهادفة إلي دعم األنشطة الرياضية في
دولة الكويت  ،فضال عن كونها استمرارًا

للمبادرات التي يقوم بها البنك في دعم
الرياضة والرياضيني وحتفيز الشباب
ضمن مساعي البنك لتحقيق االستدامة”
من خاللدعم لفعاليات املجتمعية املميزة .
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ،أع��رب��ت الرئيس
التنفيذى للبنك األهلي املتحد جهاد سعود
احلميضي عن اعتزاز البنك باملشاركة في
هذه الدورة املتميزة التي تشهد مشاركة
واسعة من منتخبات دول مجلس التعاون
اخلليجي في  16رياضة مختلفة  ،مما
يبرز الصورة املشرفة للرياضة الكويتية
في هذا احلشد الكبير ال��ذى يجمع كبار
الشخصيات الرياضية إقليميا ودوليا
 .مؤكدة على سعي البنك األهلي املتحد
املستمر لدعم

ممثلو البنك في افتتاح الدورة

اخلليجي ،ال سيما وأنه يتيح للمشاركني في جلساته العامّة
واملغلقة تبادل األفكار واخلبرات ،وتقييم الثغرات ،وبحث
سبل حتقيق النمو واالستدامة .وميثّل املؤمتر بجدول أعماله
وحفل جوائزه حدثًا استثنائ ّيًا يحتفي بريادة األعمال في دول
مجلس التعاون اخلليجي
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«الغرفة» تدرس مقترحات للنهوض
باملشروعات الصغيرة واملتوسطة

جانب من االجتماع

عقدت جلنة املشروعات الصغيرة واملتوسطة
املنبثقة عن مجلس إدارة غرفة جت��ارة وصناعة
الكويت اجتماعها ال��راب��ع ل��ع��ام  ،2022وذل��ك
ملناقشة عدد من املوضوعات املدرجة على جدول
أعمالها ،فقد التقت اللجنة مبمثلي البنك الصناعي،
الستعراض دور البنك في متويل ودعم املشاريع
الصغيرة واملتوسطة ،وال��ت��ي ك��ان م��ن أبرزها
محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة ،وكذلك
مت التطرق لآلثار الناجمة جائحة فايروس كورونا
على عمل هذه املشاريع ،كما مت استعراض عدد
من املقترحات التي من شأنها تقوية وتعزيز هذه
اجلهود البراز وتطوير دور املشروعات الصغيرة
واملتوسطة.

ومن جانب آخر التقت اللجنة مبمثلي الصندوق
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة ،واطلعت على دور الصندوق في دعم
ورعاية وتنمية هذا القطاع احليوي ،والتدابير
التي مت ات��خ��اذه��ا ملوجهات اآلث���ار الناجمة عن
جائحة كورونا ،ومتت مناقشة العديد من األفكار
وامل��ق��ت��رح��ات ال��ت��ي م��ن شأنها النهوض بقطاع
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وخلصت اللجنة إلى إنها بجانب تلك اللقاءات
التي متت مع اجلهات املمولة والراعية للمشاريع
الصغيرة واملتوسطة ،فإنه من الضروري عقد لقاء
موسع مع أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة،
بهدف الوقوف على ما يعانون منه من معوقات،
واالطالع على مقترحاتهم في تطوير هذا القطاع.

«كاسكو» تتعافى من تبعات جائحة كورونا
عقدت الشركة الكويتية خلدمات الطيران
(كاسكو) اجتماع اجلمعية العمومية العادية
بحضور رئيس مجلس اإلدارة خالد صنهات
املطيري وال��رئ��ي��س التنفيذي بالوكالة عبد
الرحمن أحمد الكندري و هالل عامر هالل ممثالً
عن شركة اخلطوط اجلوية الكويتية  ،كما حضر
ال من منال احلمد و زهيه الشمري
االجتماع ك ً
ممثلتني عن وزارة التجارة والصناعة و عمرو
لا ع��ن مكتب العيبان والعصيمي
أح��م��د مم��ث� ً
وشركاهم (أرن��س��ت وي��ون��غ) حيث مت اعتماد
البيانات املالية للشركة للسنة املالية املنتهية في
.2021/12/31
وقد صرح خالد املطيري رئيس مجلس اإلدارة
ب��أن البيانات املالية املعتمدة تبشر بتعافي
الشركة من آث��ار وتبعات جائحة كورونا وما
تبعها من إجراءات احترازية أهمها وقف حركة
الطيران والتي أث��رت بشكل كبير على أعمال
الشركة وعائداتها في السنتني املاضيتني ويأتي
هذا التعافي كنتيجة مباشرة للجهود املبذولة
خ�لال الفترة املاضية من قبل مجلس اإلدارة

خالد املطيري

واإلدارة التنفيذية وكافة العاملني بالشركة
والتي ب��دأت تؤتي ثمارها في تقليل اخلسائر
وتعظيم اإلنتاج وزيادة عوائد الشركة.

« »KIBيرعى معرض
« »AUMللفرص الوظيفية

تكرمي البنك

كجزء من برنامجه املجتمعي املتكامل والذي
يتضمن سلسلة م��ب��ادرات موجهة نحو متكني
الشباب الكويتي الطموح واستقطاب حديثي
ال��ت��خ��رج منهم لتأهيلهم للعمل ضمن القطاع
املصرفي ،أعلن بنك الكويت الدولي ( )KIBمؤخرا ً
عن تقدمي رعايته ملعرض الفرص الوظيفية الذي
استضافته جامعة ال��ش��رق األوس���ط األمريكية
( ،)AUMمشاركا ً ضمن فعاليات املعرض بجناح
له الستقبال طلبة اجلامعة ،ومنهم املقبلني على
التخرج ،وذل��ك ملنحهم الفرصة لتقدمي سيرتهم
الذاتية وإجراء املقابالت الوظيفية مع ممثلي إدارة
املوارد البشرية في .KIB
هذا وقد قامت اجلامعة بتنظيم معرض الفرص
الوظيفية على م���دار ث�لاث��ة أي���ام داخ���ل مقرها،
م��ؤخ��را وذل��ك بهدف املساهمة ف��ي تعزيز سبل
وقنوات التواصل بني جهات العمل ،والباحثني
من اخلريجني الكويتيني عن فرص عمل مالئمة،

وفي هذا اإلطار ،حرص  KIBعلى التواجد في هذا
املعرض ،حيث أنه يشكل فرصة الستقطاب املواهب
الكويتية الشابة والكفاءات احمللية لالنضمام
إلى القطاع املالي واملصرفي ،كما ساهم  KIBمن
خالل جناحه بزيادة وعي اجلمهور واملشاركني عن
املنتجات واخلدمات املصرفية واملالية ،ضمن دعمه
املتواصل حلملة “لنكن على دراية”.
وفي سياق متصل ،صرح مساعد مدير عام إدارة
امل��وارد البشرية في  ،KIBه��ادي ه��ادي ،قائالً:
“تأتي رعاية البنك في املقام األول ملعارض الفرص
الوظيفية املختلفة التي تقام في الكويت على مدار
العام ،وفقاً اللتزامه بدعم مثل ه��ذه الفعاليات
التي تفسح املجال أمام الشباب الكويتي الدؤوب
الستكشاف س��وق العمل قبل التخرج ،وإث��راء
فرصهم في إيجاد وظائف تناسب اهتماماتهم
بصورة أكبر وتالقي شغفهم فيما يتعلق مبسيرتهم
املهنية”.
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مخاوف التباطؤ تقلق املستثمرين

سوق النفط  ..قوى متضادة تدفع األسعار في اجتاهني
واصلت أسعار النفط اخلام مكاسبها
األس��ب��وع��ي��ة ال��ق��وي��ة م��دع��وم��ة بتزايد
توقعات سرعة تعافي الطلب الصيني
بعد تراجع اإلصابات اجلديدة بفيروس
كورونا ،وبدء خطة فتح البالد من مطلع
(يونيو) املقبل ،كما تدعم األسعار خطط
االحت��اد األوروب���ي في ف��رض حظر على
النفط الروسي ،رغم اعتراض وحتفظ من
جانب املجر.
ويستعد وزراء الطاقة ف��ي حتالف
“أوبك  ”+لعقد اجتماع شهري جديد
مطلع (يونيو) املقبل لتقييم أحدث بيانات
العرض والطلب واملخزونات ،وحتديد
مصير الزيادة الشهرية في اإلمدادات التي
تبلغ  432ألف برميل يوميا ،التي تلقى
صعوبة في الوفاء بها خاصة في ظل أزمة
اإلنتاج الروسي الراهنة.
وف��ي ه��ذا السياق ،ذك��ر تقرير “أويل
برايس” الدولي أن أسعار النفط سجلت
مكاسب أسبوعية صغيرة ،لكنها مكاسب
مع ذلك  -الرابعة على التوالي  -حيث
تكافح إم���دادات البنزين وال��دي��زل على
مستوى العالم لتلبية الطلب املتزايد قبل
موسم القيادة الصيفي.
وأشار التقرير إلى اختفاء خصم خام
غرب تكساس الوسيط مقارنة باملعيار
القياسي ال��دول��ي ب��رن��ت ،حيث وصلت

مخزونات املنتجات في الواليات املتحدة
إلى أدنى مستوياتها في عدة أعوام ،بينما
يستمر الطلب احمللي على البنزين في
االرتفاع على الرغم من األسعار القياسية
املرتفعة ،وم��ن املتوقع أن ي��زداد الطلب
بشكل أكبر مع موسم القيادة الصيفي.
وأوضح أن النفط اخلام اجتاز أسبوعا
متقلبا للغاية مرة أخرى ،حيث أدت قوى
السوق الصعودية والهابطة إل��ى دفع
األس��ع��ار ف��ي ك�لا االجت��اه�ين ،الف��ت��ا إلى
أن املخاوف بشأن التباطؤ االقتصادي
العاملي وحتى الركود أخافت املستثمرين
واملضاربني في منتصف األسبوع ،حيث
انضمت سوق النفط ، ،إلى عمليات البيع
املكثفة في األسهم في وول ستريت.
ولفت التقرير إلى تزايد املخاوف من
ح��دوث رك���ود ،حيث ق��ال احملللون “إن
االحتماالت آخ��ذة في االرت��ف��اع ودفعت
املشاركني في السوق إلى االنسحاب من
عديد من األصول اخلطرة ،وعلى اجلانب
الصعودي أشارت الصني إلى إعادة فتح
مؤقت في شنغهاي من أول (يونيو) املقبل
على الرغم من اكتشاف بعض احل��االت
اجلديدة في املدينة” ،مشيرا إلى تأكيد
احملللني أن انخفاض مخزونات الوقود
في ال��والي��ات املتحدة وتراجعا آخ��ر في
مخزونات البنزين األسبوع املاضي دعما

أسعار النفط وسيستمران في ذلك ،حيث
سيكافح العرض ملواكبة الطلب املرتفع
في الصيف.
ون��وه التقرير بالعوامل املتضادة،
مشيرا الى أن السوق لم تنخفض إلى ما
دون مائة دوالر للبرميل ،وهو ما يسلط
الضوء على القوة األساسية مع نقص
املعروض من الوقود الرئيس والعقوبات
على النفط اخلام الروسي ،بينما تكافح
“أوبك” لزيادة اإلنتاج على الرغم من
الصعوبات احلالية التي أضيفت إليها
االض��ط��راب��ات في ليبيا ،ما يعزز فرص
املكاسب السعرية.
ون��ق��ل ع��ن محللني ف��ي ساكسو بنك
تأكيدهم أن��ه مع احتمال أن تبدأ الصني
بتخفيف عمليات اإلغ�لاق ومع استمرار
ت��زاي��د االض��ط��راب��ات ف��ي ليبيا ال ت��زال
امل��خ��اط��ر ق��ص��ي��رة األج����ل ت��دع��م بشدة
ارتفاع األسعار ،منوها بأنه على الرغم
من احتمالية تباطؤ النمو االقتصادي
العاملي ال يزال سعر النفط اخلام مدعوما
م��ع احل��ف��اظ على ال��ن��ط��اق ال��واس��ع من
 90إل��ى  120دوالرا خل��ام برنت خالل
الربع احلالي مع استمرار مستوى نقص
االس��ت��ث��م��ار وم��س��اع��ي “أوبك” ل��زي��ادة
اإلن��ت��اج ،حيث سيستمر ذل��ك ف��ي دعم
األسعار خالل األرباع املقبلة.

اتفاق أميركي  -كوري لتعزيز سالسل
التوريد والتكنولوجيا املتقدمة

وقعت جينا رميوندو وزيرة التجارة
األمريكية ول��ي ت��ش��اجن ي��اجن نظيرها
الكوري اجلنوبي  ،مذكرة تفاهم للتعاون
في تعزيز سالسل التوريد والتكنولوجيا
املتقدمة ،حسبما ذك��رت وزارة التجارة
الكورية اجلنوبية في بيان.
وق��ال البيان  -ال��ذي أوردت���ه وكالة
“بلومبيرج”  -لألنباء “إن واشنطن
وس��ي��ئ��ول ات��ف��ق��ت��ا ع��ل��ى إج�����راء ح���وار
بشأن سالسل التوريد والصناعة على
امل��س��ت��وى ال�����وزاري س��ن��وي��ا ،ملناقشة
االقتصاد الرقمي وسالسل التوريد بشأن
منتجات التكنولوجيا املتقدمة وضوابط
الصادرات” .وأض���اف “عقد ال��وزي��ران
اج��ت��م��اع��ا منفصال م��ع رواد األع��م��ال،
مب��ا ف��ي ذل��ك ج��اي واي ل��ي نائب رئيس
شركة سامسوجن الكورية اجلنوبية،
وكريستيانو آمون املدير التنفيذي لشركة
كوالكوم األمريكية”.
والتقى الرئيس األمريكي جو بايدن
ويون سوك يول نظيره الكوري اجلنوبي ،
في سيئول للبحث في التحالف العسكري
الثنائي ،في ظل مخاوف من استئناف

كوريا الشمالية التجارب النووية املعلقة
منذ خمسة أعوام.
وب���دأ ب��اي��دن ن��ه��اره ب��زي��ارة املقبرة
الوطنية في سيئول ،حيث دفن اجلنود
األمريكيون الذين سقطوا خالل احلرب
الكورية .1953 - 1950
ثم باشر محادثات على انفراد مع يون،
يعقد الرئيسان بعدها مؤمترا صحافيا

الشحن عبر
املمرات املائية
في الصني
يرتفع 4.2
باملئة منذ
بداية 2022
ارت��ف��ع حجم الشحن
عبر امل��م��رات املائية في
الصني ،بنحو  4.2باملئة
خ�ل�ال األش��ه��ر األرب��ع��ة
األول��������ى م����ن .2022
وأش�����ارت “شينخوا”،
إلى نقل  2.63مليار طن
من البضائع عبر املمرات
امل��ائ��ي��ة خ��ل�ال ال��ف��ت��رة
املذكورة.
وأض����اف����ت أن حجم
الشحن عبر املمرات املائية
في الصني بلغ  694مليون
طن في شهر أبريل وحده.

مشتركا قبل عشاء دولة.
من جهة أخ��رى ،ق��ال مسؤولون “إن
ممثلني عن الواليات املتحدة وع��دة دول
أخ���رى ان��س��ح��ب��وا م��ن اج��ت��م��اع ل���وزراء
التجارة في منطقة آسيا واحمليط الهادي
في بانكوك أمس ،احتجاجا على احلرب
الروسية  -األوكرانية خالل كلمة لوزير
االقتصاد الروسي”.

مبادرة إفريقية إلنتاج  38مليون طن من الغذاء بشكل سريع

أعلن البنك اإلفريقي للتنمية مبادرة
ل��دع��م  20م��ل��ي��ون م����زارع ف��ي ال��ق��ارة
اإلفريقية بالبذور والتقنيات الزراعية
إلنتاج  38مليون طن من الغذاء بشكل
سريع.
وصادق مجلس إدارة البنك في بيان
على إنشاء مرفق لهذا الغرض بقيمة
 1.5مليار دوالر ،وذل��ك بهدف جتنب
أزمة الغذاء الناجتة عن تعطل اإلمدادات
الغذائية الناجم عن احل��رب الروسية
 األوكرانية.وأوضح اكينوومي أديسينا ،رئيس
مجموعة البنك اإلفريقي للتنمية أن
مرفق اإلنتاج الغذائي الطارئ اإلفريقي
سيمكن إفريقيا من جتنب أزمة الغذاء،
التي تلوح في األفق ،واستغالل الفرصة
لدفع التغييرات الهيكلية في الزراعة
من أجل إطالق العنان لإلمكانات الكاملة
إلفريقيا لتصبح سلة خبز العالم.
ووف���ق ت��ق��دي��رات ال��ب��ن��ك اإلفريقية
للتنمية ،فإن القارة تواجه نقصا ال يقل

عن  30مليون طن من ال��غ��ذاء ،خاصة
القمح والذرة وفول الصويا املستوردة
من كال البلدين.
يأتي ذلك في وقت خفض فيه مجلس
احلبوب الدولي توقعاته إلنتاج القمح
العاملي إلى  769مليون طن ،وهو أقل

الجارد تتوقع أن يرفع
املركزي األوروبي أسعار
الفائدة في يوليو
توقعت رئيسة البنك امل��رك��زي األوروب����ي ،كريستني
الجارد ،إجراء البنك أول زيادة في أسعار الفائدة األوروبية
خالل أكثر من عقد في شهر يوليو املقبل ،ولكنها قللت من
أهمية فكرة حدوث زيادة بواقع  50نقطة أساس ( 5.0في
املائة) في ظل املخاوف من اتساع النشاط االقتصادي.
ونقلت وك��ال��ة بلومبرج ل�لأن��ب��اء ع��ن الج���ارد قولها
للتلفزيون الهولندي إنه في ظل تنامي االعتماد على دفع
مجلس محافظي البنك لزيادة أسعار الفائدة خالل الصيف،
يتوقع أن تأتي ال��زي��ادة بعد “أسابيع” من نهاية عملية
صافي شراء السندات في وقت مبكر خالل الربع السنوي
املقبل ،بالتوافق مع إرشادات البنك.
وق��ال��ت الج���ارد“ :سنتبع سبيل التوقف ع��ن عمليات
مشتريات األصول الصافية  ...وحينئذاك ،وفي وقت ما فيما
بعد -رمبا بعد بضعة أسابيع  -يتم رفع أسعار الفائدة”.
وأشارت بلومبرج إلى تنامي القلق لدى مسؤولي البنك
املركزي األوروب��ي بشأن معدالت التضخم القياسية ،مع
التركيز على املخاطر املتعلقة بجموح األسعارعلى خلفية
املخاوف من تداعيات األزمة بني روسيا روسيا وأوكرانيا
واملشكالت املتجددة بشأن تعطل سالسل اإلم���داد ،مما
سيخرج التعافي من جائحة كورونا عن مساره.

مستوى خالل ثالثة أعوام.
جاء ذلك بعد تدهور إنتاج محصول
القمح الفرنسي ،حيث إن احلر القياسي
ع��ب��ر أك��ب��ر منتج للقمح ف��ي االحت���اد
األوروب����ي ي��زي��د م��ن مشكالت توريد
احلبوب في العالم.

ووف��ق��ا ألح���دث ب��ي��ان��ات م��ن وك��ال��ة
الزراعة احلكومية “فرانس أجري مير”،
تراجعت حصة محصول القمح الناعم
الفرنسي ،التي هي في حالة جيدة أو
جيدة للغاية إلى  73في املائة حتى 16
(م��اي��و) ،أي أق��ل من الفترة نفسها من
العام السابق.
وهذا يهدد باحلد من محاصيل القمح
في البالد ،ما يزيد من مشكالت الطقس
لدى دول منتجة أخ��رى ،مثل الواليات
املتحدة وكندا ،في وقت تسبب فيه تدخل
روسيا عسكريا في أوكرانيا في احلد من
إمدادات القمح العاملية.
ف���ي ح�ي�ن ج����دد ج���وزي���ب ب��وري��ل،
مسؤول الشؤون اخلارجية في االحتاد
األوروبي ،حتذيرات نقص الغذاء العاملي
بسبب احل��رب في أوكرانيا ،وهي أحد
أكبر منتجي احلبوب في العالم ،مشيرا
إلى أنه ال ميكن تصدير احلبوب حاليا أو
حتى حصدها أو زراعتها بسبب القتال
الدائر.

طفرة مرتقبة لصناعة السيارات الكهربائية
منذ  2017وإل��ى وقتنا هذا
وصناعة السيارات الكهربائية
تشهد من���وا م��ذه�لا ،إذ حتمل
ال��ت��وق��ع��ات ح����ول مستقبل
الصناعة آف��اق��ا إيجابية لها،
وس���ط ت��ق��دي��رات ب���أن تشهد
معدالت النمو ت��زاي��دا ملموسا
مع زيادة الطلب العاملي على هذا
النوع من السيارات.
ورغ�����م ال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي
تواجهها الصناعة ن��ظ��را إلى
األح��داث العاملية الراهنة ،فإن
األرق���ام املتاحة تشير إل��ى أن
مستقبلها يحمل كثيرا من القدرة
على االزدهار.
وإذا كانت املشكالت الراهنة
داخ��ل سالسل التوريد تطرح
حتديات غير تقليدية في مجال
إن��ت��اج ال��س��ي��ارات الكهربائية،
ف��إن أغلب التكهنات تشير إلى
أن ق��ادة الصناعة يسعون إلى
تطوير ب��دائ��ل أخ���رى متكنهم
من التغلب على تلك العقبات،
خاصة املشكالت املتعلقة بتوريد

البطاريات ،وبشكل أكثر حتديدا
توريد امل��واد اخل��ام املستخدمة
في إنتاج هذه البطاريات.
وت��ظ��ه��ر امل��ب��ي��ع��ات العاملية
للمركبات الكهربائية ارتفاعا
متواصال في عمليات الشراء،
إذ بلغت مبيعات هذا النوع من
ال��س��ي��ارات  1.2مليون سيارة
ف��ق��ط  ،2017وارت��ف��ع��ت إل��ى
مليوني س��ي��ارة ف��ي  2018أي

بزيادة بلغت  63في املائة ،وفي
 2020قفزت املبيعات إلى ثالثة
ماليني سيارة بزيادة تقدر بنحو
 43في املائة عن العام السابق.
وف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي ،حققت
املبيعات طفرة ملحوظة ،اذ بلغ
عدد املركبات الكهربائية املبيعة
على مستوى العالم  6.75مليون
سيارة بزيادة تقدر بـ 108في
املائة عن .2020

وزير االقتصاد األملاني يدعو إلى
أجندة أعمال أوروبية جديدة للتجارة
دع��ا روب���رت ه��اب��ي��ك ،وزي��ر
االق��ت��ص��اد األمل��ان��ي إل��ى أجندة
أعمال جتارية أوروبية جديدة،
قبل انطالق املنتدى االقتصادي
العاملي في داف��وس من  22إلى
( 26مايو) ،وفقا لـ”األملانية”.
وكتب هابيك في مقال مشترك
م��ع كاتارينا دروج���ه رئيسة
الكتلة البرملانية حلزبه اخلضر،
إن��ه ال ميكن أن تكون اإلجابة
على املشكالت امللحة املتعلقة
ب��ـ “العوملة املفرطة املوجهة
ن��ح��و النمو” ه��ي ع���زل ال���ذات
و”التشجيع على نزع العوملة”.
وجاء في املقال ،الذي نشر في
صحف محلية أمس ،أنه ال يتعني
على أمل��ان��ي��ا وأوروب����ا فحسب
أن تصبحا أكثر استقاللية عن
الشركاء التجاريني الفرديني مثل
روسيا أو الصني ،بل يجب أن
تشمل اتفاقيات التجارة احلرة
الثنائية على وجه اخلصوص
االمتثال التفاقية باريس حلماية
املناخ وحقوق اإلنسان.
وكتب السياسيان “ال ينبغي
أن تكون هناك منتجات أرخص،
وب��ال��ت��ال��ي أك��ث��ر ق����درة على
املنافسة ،ألنها قائمة على عمالة
أطفال أو جتاهل قواعد حماية
املناخ” ،ووفقا للسياسيني ،فإن
أفضل إطار لسياسة جتارية هو
قواعد جت��ارة عاملية مشتركة،
موضحني أن تلك القواعد تضعها
منظمة التجارة العاملية ،لكنها
حتتاج إل��ى إص�لاح ،وطاملا أن

روبرت هابيك

ذلك لم يحدث حتى اآلن ،فإنه من
الضروري إبرام اتفاقيات جتارة
ثنائية عادلة.
وأج�����رى وزي����ر االق��ت��ص��اد
محادثات مع رؤس��اء حكومات
واليات شرق أملانيا حول الوضع
احلالي في إمدادات الطاقة أمس.
وقالت مانويال شفيزيج ،رئيسة
مؤمتر رؤساء حكومات واليات
ش��رق أمل��ان��ي��ا ،ف��ي تصريحات
أمس إن احملادثات كانت بناءة،
وأضافت“ :نحن ندعم احلكومة
االحت��ادي��ة ف��ي االس��ت��ق�لال عن
النفط والغاز الروسي في أسرع
وقت ممكن ،نحن نأخذ مخاوف
امل��واط��ن�ين وال��ش��رك��ات بشأن
ارت��ف��اع األس��ع��ار ع��ل��ى محمل
اجلد”.
وذك��رت شفيزيج أنهم قاموا

ل��ذل��ك ب��دراس��ة ب��دائ��ل م��ح��ددة
للنفط والغاز ،على سبيل املثال
توريد نفط إلى منشأة التكرير
في شفيت عبر روستوك والغاز
املسال عبر لومبني لتزويد شرق
أملانيا بالطاقة .وقالت“ :التطلع
ه��و ت��زوي��د ال��ش��رك��ة بالطاقة
املتجددة من مواردنا اخلاصة”.
وأض���اف���ت أن����ه م���ن امل��ق��رر
مواصلة مناقشة املوضوع خالل
مؤمتر رؤساء حكومات واليات
شرق أملانيا مع املستشار أوالف
شولتس املقرر عقده في والية
ميكلنبورج -فوربومرن في 13
(يونيو) املقبل.
واكتفت متحدثة باسم وزارة
االقتصاد األملانية باإلشارة إلى
أن ال���وزارة بوجه ع��ام ال تعلق
على “محادثات سرية” .وكان
رئيس حكومة والية سكسونيا،
ميشائيل كريتشمر ،شكك مجددا
أمس األول في خطط حظر النفط
من روسيا ،وق��ال“ :ال ميكن أن
يكون هناك حظر نفطي إال إذا
مت ض��م��ان أن يحل محل 100
في املائة من الكميات املفقودة
مصادر أخرى وبأسعار معقولة
ومنافسة” .وي��ج��ري مناقشة
ح��ظ��ر ال��ن��ف��ط ع��ل��ى م��س��ت��وى
االحت��اد األوروب���ي ،لكن لم يتم
البت فيه بعد ،وستتأثر شرق
أملانيا بشكل خاص ألن مصفاتي
التكرير الكبيرتني ف��ي لوينا
وشفيت تعاجلان النفط الروسي
من خط أنابيب دروجبا.

إلى أدنى معدالتها منذ  48عام ًا

تكاليف املعيشة تتراجع بثقة
املستهلك البريطاني
ت��راج��ع��ت ث��ق��ة املستهلك
البريطاني إلى أدن��ى معدالتها
منذ  48عاما ،على األقل ،في ظل
ارتفاع تكاليف املعيشة وزيادة
أسعار الطاقة في البالد.
وذك�����رت م��ؤس��س��ة “جي.
إف.كيه” للدراسات التسوقية
أن مؤشرها لقياس ثقة املستهلك
تراجع الشهر اجل��اري نقطتني
ليصل إلى سالب  ،40في أدنى
معدل له منذ بدء تسجيل نتائج
املؤشر عام .1974
وت��ع��د ه��ذه ال��ق��راءة مبنزلة
إشارة أخرى إلى أن أسوأ موجة
تضخم تشهدها ال��ب�لاد خالل
أرب��ع��ة ع��ق��ود ت��ه��دد التعافي
االقتصادي من جائحة كورونا.
كما تزيد ه��ذه ال��ق��راءة أيضا
الضغوط على وزي��ر اخلزانة
ال��ب��ري��ط��ان��ي ري��ش��ي س��ون��اك
ملساعدة الفئات األكثر تضررا،
ورمب���ا تعطي البنك امل��رك��زي
ال��ب��ري��ط��ان��ي س��ب��ب��ا للتحرك
بحرص فيما يتعلق برفع أسعار
الفائدة بشكل أكبر.
ونقلت وكالة “بلومبيرج”
لألنباء عن ليندا إيلينت ،مدير
ق��س��م األس�����واق االستهالكية
وجت��ارة التجزئة في مؤسسة
“كيه.بي.إم.جي” لالستشارات
االقتصادية ،قولها“ :كلما زادت
األسعار والفائدة ،كلما تراجعت
قدرة املستهلكني على اإلنفاق”.
وارتفعت مبيعات التجزئة
في بريطانيا ،بشكل غير متوقع،

في (أبريل) املاضي ،رغم أسرع
وتيرة تضخم تشهدها البالد
خالل أربعة عقود.
وذك������ر امل���ك���ت���ب ال��وط��ن��ي
لإلحصاء في بريطانيا أمس أن
حجم السلع املبيعة من خالل
املتاجر ومنصات التسوق على
اإلنترنت ارتفع  1.4في املائة في
(أبريل) ،بعد تراجعه  1.2في
املائة في الشهر السابق عليه.
وت��وق��ع خ��ب��راء االق��ت��ص��اد،
ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي استطالع
لوكالة “بلومبيرج” لألنباء
تراجع مبيعات التجزئة 0.3
في املائة.
وارتفعت مبيعات التجزئة،
بعد استثناء ال��وق��ود  1.4في
املائة أيضا.
وأوضح املكتب أن الزيادة في
مبيعات التجزئة جاءت مدفوعة
باإلنفاق على مشروبات معينة
واحللويات والتبغ في األسواق

ال��ت��ج��اري��ة ،فضال ع��ن ارت��ف��اع
مبيعات املالبس عبر منصات
التسوق على اإلنترنت.
وارت��ف��ع��ت مبيعات ال��وق��ود
ال��ش��ه��ر امل��اض��ي ب��ع��د أن أدت
زي��ادة قياسية في أسعاره في
تراجع املبيعات بشكل حاد في
(م��ارس) .ومعدل التضخم في
بريطانيا ارت��ف��ع ف��ي (أب��ري��ل)
امل��اض��ي إل��ى  9ف��ي امل��ائ��ة ،في
أعلى معدالته منذ ثمانينيات
القرن املاضي ،في الوقت ،الذي
يشهد فيه ماليني البريطانيني
قفزات مؤملة في فواتير الطاقة
اخلاصة بهم .إلى ذلك ،تناقش
بريطانيا قانونا جديدا يعطي
هيئة الرقابة املالية السلطة
للتأكد من التزام البنوك الكبرى
ومؤسسات التمويل العقاري
ب��ت��وف��ي��ر ت��س��ه��ي�لات السحب
واإلي����داع ال��ن��ق��دي ف��ي مختلف
أنحاء البالد.

الهدنة اليمنية بني التمديد وعودة شبح احلرب

قبل أيام من انتهاء الهدنة األممية في اليمن ،يرى محللون
أن عودة املواجهات ستكون خيارا ً مكلفاً؛ لكنهم حذروا في
الوقت نفسه من أن التمادي وعدم تنفيذ التزامات الهدنة قد
يتطلب تعامالً خشنا ً للضغط باجتاه حتقيق السالم املنشود.
وتفاوتت آراء ساسة ومحللني مينيني بشأن فرص متديد
الهدنة األممية التي أعلنت مطلع أبريل ) املاضي ملدة شهرين،
وينتظر أن تنتهي في  2يونيو ) املقبل .ويرى لطفي نعمان -
وهو سياسي ميني -أن من واجبات سلطات الدولة الشرعية

8

األربعاء  24من شوال  1443هـ 25/مايو  - 2022السنة السادسة عشر  -العدد E 4061

استمرارها في خيار تقدير وتقدمي معاناة املواطنني من
استمرار املواجهات التي تعد خيارا ً مكلفاً للجميع؛ لكنه في
الوقت نفسه ضاغط على من ينتهز استمرار الهدنة إلبداء
اشتراطات وممارسة مزايدات .وأضاف في حديثه لـ«الشرق
األوس��ط»« :ي��درك مجلس القيادة الرئاسي قدر الضغوط
العامة على املواطنني ج��راء استمرار احل��رب ،وما اعترى
مساره من فشل بعض احللول ،ولذا فإنه يصبر على ما يالقي
من اجلانب اآلخر من تأخير ومتنع عن أداء بعض االلتزامات،
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«أم درمان» تنتفض ضد قتل املتظاهرين السلميني

تصاعد االحتجاجات في السودان للمطالبة باحلكم املدني

احتجاجات في السودان

تظاهر في اخلرطوم آالف املواطنني احتجاجا ً
على أحداث العنف التي شهدتها مدينة أم درمان
األح��د امل��اض��ي ،والتي أدت إل��ى مقتل متظاهر
بالرصاص احلي وإصابة العشرات ،وللمطالبة
مبحاسبة امل��ت��ورط�ين ف��ي مقتل املتظاهرين
السلميني في االحتجاجات التي تشهدها البالد
منذ أكتوبر) املاضي.وكانت «جلان مقاومة أم
درمان» قد أعلنت عن مظاهرة مليونية بشارع
الشهيد عبد العظيم ،حتت شعار «أم درم��ان
ل��ن تنكسر» ،وللتأكيد على صمود املدينة،
واستمرارها في احل��راك اجلماهيري الداعي
للحكم املدني .واستخدمت قوات األمن والشرطة
الغاز املسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق
اجلموع احلاشدة ،التي فرضت سيطرتها على
ش��ارع األربعني ،وأقامت املتاريس باحلجارة
حلماية املوكب ومنع تقدم قوات األمن.
كما أعلنت «جلان املقاومة بوالية اخلرطوم»
ع��ن «تنظيمات شعبية ف��ي امل��دن واألح��ي��اء»
لتصعيد حدة االحتجاجات عبر املواكب السلمية

واملتاريس ،تنديدا ً باستخدام األجهزة األمنية
العنف املفرط في مواجهة املتظاهرين السلميني.
من جهتها ،سيرت «جل��ان مقاومة بحري»
موكباً كبيرا ً انطلق من منطقة «املؤسسة» عبر
جسر «شمبات» ،قاطعاً عشرات الكيلومترات
إل��ى «ش��ارع الشهيد عبد العظيم» للمشاركة
في امليلونية ،وذلك للتعبير عن تضامنهم ضد
أح��داث العنف التي واجهها املتظاهرون في أم
درمان.
وردد احملتجون ش��ع��ارات« :ال��ث��ورة ثورة
شعب والسلطة سلطة ش��ع��ب ...والعسكر
للثكنات» .كما رفعت هتافات بعودة مسار
االن��ت��ق��ال ال��دمي��ق��راط��ي عبر حكومة يقودها
امل��دن��ي��ون .أم��ا ف��ي ش��رق اخل��رط��وم فقد جتمع
اآلالف في موكب حاشد انطلق من األحياء إلى
شارع املشتل.
واتهمت «جلنة أط��ب��اء ال��س��ودان املركزية
(غ��ي��ر ح��ك��وم��ي��ة)» أج��ه��زة األم���ن السودانية
باستخدام القوة املميتة ضد املواكب السلمية،

مبا ذلك استخدام «اخلراطيش» التي سقط بها
قتيل واحد وأصابت العشرات ،باإلضافة إلى
عرقلتها وصول املصابني إلى املستشفيات لتلقى
اإلسعافات ،األمر الذي عرض بعضهم للخطر.
ورص��دت اللجنة في تقريرها عن أح��داث أم
درم��ان األح��د املاضي إصابة نحو 77شخصاً؛
بينها  3بالرصاص احل��ي ،و 53بطلق ناري
متناثر م��ن س�لاح «اخل��رط��وش» ،وإص��اب��ات
عديدة بعبوات الغاز املسيل للدموع وأجسام
صلبة.
في سياق ذلك ،حذرت «اآللية الثالثية» لألمم
املتحدة واالحت��اد األفريقي ومنظمة «إيقاد»،
التي ترعى محادثات حلل األزمة السياسية في
البالد ،من استخدام قوات األمن السودانية القوة
املفرطة ضد االحتجاجات السلمية ،وطالبت
بإجراء حتقيقات موثوقة في أحداث العنف.
ون��اش��دت «اآلل��ي��ة» ف��ي بيان أول م��ن أمس
السلطات العسكرية الوقف الفوري للعنف،
وإج��راء حتقيقات موثوقة في جميع ح��وادث

التعنيف ،كما طالبت ب��إط�لاق س��راح جميع
املعتقلني السياسيني؛ مبن فيهم أعضاء وقادة
جلان املقاومة ،ووقف جميع االعتقاالت ،ورفع
حالة ال��ط��وارئ .ودع��ت ف��ي بيان إل��ى تهيئة
الظروف بسرعة إلجن��اح العملية السياسية.
كما أك��دت «اآلل��ي��ة» ،بوصفها راعية وميسرة
للمحادثات بني األطراف السودانية ،استعدادها
ل��دع��م اجل��ه��ود ال��س��ودان��ي��ة ال��رام��ي��ة للتوصل
إل��ى حل سياسي في أق��رب وق��ت ممكن ،بشكل
يؤدي إلى العودة للنظام الدستوري واالنتقال
الدميقراطي.
وسقط أكثر من  96قتيالً ،وأصيب املئات ،في
االحتجاجات التي تنتظم البالد منذ أكثر من 6
أشهر بسبب استيالء اجليش على السلطة في
البالد.
يأتي ذلك في حني ترفض جلان املقاومة؛ التي
تقود احلراك في الشارع ،أي تفاوض أو شراكة
أو شرعية مع العسكريني ،وتطالبهم بالعودة
إلى الثكنات وتسليم السلطة للمدنيني.

مصر ترصد بـ«شكل حلظي» معدالت سقوط األمطار في منابع النيل
تضع وزارة املوارد املائية مبصر ،سيناريوهات مختلفة للتعامل
مع فيضان نهر النيل خالل األشهر املقبلة ،وسط ترقب لبدء أديس
أبابا املرحلة الثالثة من تخزين املياه بـ«سد النهضة» ،في خطوة
يتوقع أن تضاعف حجم التوترات مع القاهرة واخلرطوم (دولتي
مصب نهر النيل).
وقالت وزارة امل��وارد املائية مبصر ،إن أجهزتها تتابع بـ«شكل
حلظي» معدالت سقوط األمطار مبنابع النيل ،واحلالة الهيدرولوجية
للنهر ،وحتديد كميات املياه الواصلة لبحيرة «السد العالي «جنوب
مصر».

وتخشى القاهرة أن يقلص السد املقام على أحد الروافد الرئيسية
لنهر النيل إمداداتها الشحيحة أصالً من املياه ،والتي يعتمد عليها
سكانها ،البالغ عددهم أكثر من  100مليون نسمة ،بأكثر من  90في
املائة في الشرب والزراعة».
وتستند القاهرة في مطالبها التفاقيات دولية تشير لـ«حقوق
تاريخية لها في النهر الدولي» .وفي اجلهة املقابلة ،تقول أديس
أبابا إن املشروع ،الذي تبنيه بالقرب من احلدود السودانية منذ عام
 ،2011حيوي لنموها االقتصادي ،وسعيها ألن تصبح أكبر مصدر
للطاقة الكهربائية في أفريقيا» .واجتمعت في القاهرة أمس «اللجنة

الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» ،برئاسة وزير املوارد املائية والري
محمد عبد العاطي ،في إطار املتابعة املستمرة ملوقف إيراد نهر النيل
للعام املائي احلالي ،واإلج���راءات املتبعة من أجهزة وزارة الري
لتحقيق اإلدارة املثلى للموارد املائية خالل فترة أقصى االحتياجات
املائية .ووف��ق بيان صدر في ختام االجتماع ،أكد عبد العاطي أن
«أجهزة الوزارة تتابع بشكل حلظي معدالت سقوط األمطار ،مبنابع
النيل ،واحلالة الهيدرولوجية لنهر النيل ،وحتديد كميات املياه
الواصلة لبحيرة السد العالي ،وبحث السيناريوهات املختلفة
للفيضان املقبل».

«احتاد الشغل» التونسي يقاطع احلوار ويلوّح بإضراب عام
قال االحتاد التونسي للشغل ،ذو التأثير القوي،
إنه سيقاطع ح��وارا ً «شكلياً ومعروف النتائج»
حول اإلصالحات السياسية واالقتصادية ،دعا
إليه الرئيس قيس سعيد ،موضحاً أن الهيئة
اإلداري��ة ،التي تعد أعلى سلطة قرار فيه ،وافقت
على تنظيم إض��راب ع��ام وطني ،احتجاجاً على
جتميد األج��ور والوضع االقتصادي السيئ ،في
خطوة يُتوقع أن تفتح مواجهة مع سعيد ،الذي
يستعد إلعادة صياغة دستور جديد ،وتضعه في
أصعب اختبار.
ويعد االحتاد العام التونسي للشغل أقوى قوة
سياسية في تونس ،وقد تشكل دعوته لإلضراب
أكبر حت ٍّد حتى اآلن لسعيد ،منذ حله البرملان ،في
خطوة وصفها معارضوه بأنها ترسخ حكم الرجل
الواحد.
وقال املتحدث باسم «االحتاد» ،سامي الطاهري:
«نرفض أي ح��وار حت��دد فيه األدوار من جانب
واح��د ،وتستبعد منه القوى املدنية والسياسية
الوطنية» ،معتبرا ً احل��وار ،الذي دعا إليه سعيد
«غ��ي��ر ق���ادر على إخ���راج ال��ب�لاد م��ن أزم��ت��ه��ا ،بل
سيعمقها ويطيل أمدها إلى حد تفكيك أوصالها»،
موضحا ً أن موعد اإلضراب سيعلن في وقت الحق.
وكانت عدة أحزاب معارضة ،من بينها حركة
النهضة ،ق��د أك��دت منذ فترة مقاطعة احملطات
االنتخابية املعلنة من قبل الرئيس ضمن خارطة
الطريق السياسية ،فيما متسكت أط��راف أخرى
ب��ج��دوى امل��ش��ارك��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ،ودع���م امل��س��ار
التصحيحي الذي خلص تونس من «حكم تزعمته
حركة النهضة خ�لال عشرية س���وداء» ،غير أن
إصرار الرئيس التونسي على استبعاد األحزاب
السياسية ،مبا فيها الداعمة خلياراته من جلسات
احل���وار ،أرب��ك حسابات الكثير منها ،وجعلها
ت��ف��رض ضغوطاً كبيرة م��ن أج��ل امل��ش��ارك��ة في
احلوار.

مظاهرات سابقة في تونس

وفي هذا السياق ،استقبل الرئيس سعيد ،عبيد
البريكي ،رئيس «حركة تونس إلى األم��ام» ،في
محاولة أخيرة لضمان املشاركة في احلوار ،فيما
أكد أسامة عويدات ،عضو املكتب السياسي حلركة
الشعب ،أن الرئيس استقبل ،أمس ،سعيد زهير
املغزاوي ،رئيس احلركة ،بشأن احلوار الوطني
املزمع تنظيمه قبل  20يونيو املقبل.
في غضون ذلك ،أكد حزب «التيار الدميقراطي»

ومنها تأخير تسمية وتعيني وفده للتشاور على فتح معابر
احل��وب��ان» .وبينما يشير نعمان إل��ى أن «ك��ل اخل��ي��ارات
مفتوحة ومطروحة» في حال لم متدد الهدنة األممية ،لفت إلى
أن «ثمة حدودا ً للحِ لم والصبر على داء (الدالل امليليشياوي)
ل��دى سلطة الدولة -أي سلطة دول��ة -وم��ن طبائع النظم
والسلطات دوماً أن من ميد يد السلم غير عاجز البتة عن أن
ميد يدا ً أخرى تضغط في اجتاه السلم امل ُنتظر ،وتدفع إلى
السير في سبيل السالم لليمن».

املعارض مقاطعته لكل احملطات االنتخابية املقبلة،
ورفضه املشاركة في االستفتاء الشعبي املقرر
في  25يوليو املقبل ،وكذا االنتخابات البرملانية
املنتظرة نهاية السنة اجل��اري��ة .ودع��ا األح��زاب
السياسية واملنظمات الوطنية واملجتمع املدني إلى
مقاطعة «مسار التأسيس للجمهورية اجلديدة».
من ناحيته ،قال زهير احلمدي ،رئيس «التيار
الشعبي» الداعم للمسار التصحيحي للرئيس

سعيد ،إن اللجنة االستشارية القانونية لتأسيس
اجلمهورية اجلديدة ،التي ستعد مشروع الدستور
اجلديد« ،تشوبها نقائص ال ب ّد من تداركها ،وذلك
عبر دعوة النخب الوطنية في شتى االختصاصات
إل��ى املشاركة فيها» ،مطالباً بتوسيع تركيبة
هذه اللجنة لتضم اختصاصات أخ��رى ،مثل علم
االجتماع والفلسفة والتاريخ ،باعتبار أن الدساتير
ليست مجرد وثيقة قانونية ،على حد تعبيره.
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أمير قطر :نعمل
ع� � �ل� � ��ى ح� � � ��ل وت � �خ � �ف � �ي� ��ف
النزاعات في العالم
قال أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني -خالل مشاركته
في منتدى داف��وس االقتصادي في سويسرا -إن ب�لاده تعمل
على إدارة وحل وتخفيف النزاعات في العالم ،معتبرا أن العقود
األخيرة شهدت تهميش دور األمم املتحدة ،وأضاف أن مراسلة
اجلزيرة الراحلة شيرين أبو عاقلة “حرمت من جنازة تصون
كرامة املوتى”.
وشدد الشيخ متيم على أن قطر على تواصل مع جميع أطراف
األزمة األوكرانية ،وأنها مستعدة لبذل اجلهود إليجاد حل سلمي
لألزمة ،مضيفا أن احلرب في أوروب��ا عمقت أزمة الطاقة حول
العالم.
ومن جانب آخر ذكر مراسل اجلزيرة مبنتدى دافوس عبد الله
الشامي أن أمير قطر أشار في كلمته إلى أن أزمة الطاقة احلالية
ليست حديثة ،ولكن كانت منظورة من لدن قطر ،وهو ما دفعها
لالستثمار في مجال الغاز الطبيعي املسال .وأض��اف املراسل
أن الشيخ متيم تطرق للجهود التي ميكن أن تقوم بها الدوحة
في النزاعات العاملية مشددا على أن احل��وار هو األس��اس حلل
النزاعات بني الدول.
ونبه أمير قطر على ضرورة “عدم التخلي عن محاولة اجلمع
بني أطراف النزاعات” وعلى أن تستند جهود جمع هذه األطراف
إل��ى ميثاق األمم املتحدة ،وق��ال إن العقود األخ��ي��رة “شهدت
تهميش دور األمم املتحدة وانتهاك سيادة حكم القانون في
العالقات الدولية”.
وتطرق أمير قطر في كلمته الغتيال الزميلة الراحلة شيرين
أبو عاقلة ،إذ قال إن مراسلة اجلزيرة “حرمت من جنازة تصون
كرامة املوتى” مضيفا أن “مقتل شيرين ال يقل رعبا عن مقتل
الصحفيني السبعة في أوكرانيا ،والـ  18في فلسطني منذ عام
.”2000
وم��ن ناحية أخ��رى ق��ال موفد اجلزيرة إل��ى منتدى داف��وس
محمود مراد إنه عندما ذكر أمير قطر اسم الراحلة أبو عاقلة دوت
القاعة بالتصفيق من احلاضرين.
وبشأن تنظيم كأس العالم هذا العام ،قال أمير قطر إن بالده
تعمل “بكل جهد لتكون بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر
فرصة للتعرف على منطقتنا التي عانت من التمييز” وأضاف
“ال يزال هناك أناس ليس بوسعهم قبول فكرة استضافة دولة
عربية إسالمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم”.
وبخصوص امللف النووي اإليراني ،نفى الشيخ متيم أن تكون
الدوحة تقوم بدور رسمي للوساطة بني الغرب وطهران ،مشددا
على أن بالده حتاول املساعدة وحث جميع األطراف على العودة
إلى االتفاق النووي املبرم عام .2015
يذكر أن أعمال املنتدى االقتصادي العاملي انطلقت مبدينة
داف����وس ،ف��ي أول ل��ق��اء مباشر بعد ع��ام�ين م��ن االجتماعات
االفتراضية بسبب تفشي جائحة كورونا .ويشارك بهذا املنتدى
نحو  50رئيس دول��ة وأك��ث��ر م��ن  2500شخصية سياسية
واقتصادية ورجل أعمال.

امل �ش ��ري الح� �ت ��واء م�ي�ل�ي�ش�ي��ات
موالية للدبيبة في طرابلس
سعى خالد املشري ،رئيس مجلس الدولة الليبي ،الحتواء
«ال��ل��واء  - 444ق��ت��ال» التابع حلكومة «ال��وح��دة» الوطنية
املؤقتة ،برئاسة عبد احلميد الدبيبة ،حيث أشاد بنجاح اللواء
وآمره محمود حمزة ،الذي التقاه مساء أول من أمس بالعاصمة
طرابلس ،في منع االقتتال داخل العاصمة طرابلس ومحيطها
مؤخرا .وقال بيان وزعه مكتب املشري إن حمزة «استعرض
اجلهود التي يبذلها اللواء في حفظ األمن في املناطق املوجود
فيه ،ودوره في مكافحة عصابات التهريب واجلرمية املنظمة».
في غضون ذلك ،تعهد محمد املنفي ،رئيس «املجلس الرئاسي
الليبي» ،م��ج��ددا ً ب��إج��راء االنتخابات دون أن يحدد موعدها
وكيفيتها ،معلنا ً سعيه لتحقيق ما وصفه بتطلعات أبناء الشعب
الليبي ،الذين سجلوا في قوائم الناخبني ،بإجراء انتخابات «حرة
وشفافة وفق إطار قانوني يتفق عليه اجلميع».
وق��ال املنفي ل��دى اجتماعه مع رئيس وأعضاء «تنسيقية
انتخابات ليبيا البرملانية» ،إن املجلس الرئاسي «على تواصل
دائم مع كل األطراف إلجناز كل استحقاقات املرحلة ،ابتدا ًء من
املصاحلة الوطنية ،وص��والً إلى االنتخابات وحتقيق السالم
واالستقرار» ،موضحاً أنه تلقى من الوفد «مبادرة حلل األزمة»،
وما سماه بـ«االنسداد السياسي في البالد».
كما أكد املنفي في لقائه مع وفد أعيان وحكماء املشاشية على
أهمية دور احلكماء واألعيان لتجاوز األزمة ،التي تعيشها البالد
منذ عدة سنوات ،ومساهمتهم في إجناح املصاحلة الوطنية بني
الليبيني للم الشمل ،والوصول إلى إجراء االنتخابات التشريعية
والرئاسية ،التي يطالب بها كل أبناء الشعب الليبي .مؤكدا
على ضرورة قيام كل اجلهات التنفيذية واخلدمية بدورها في
تقدمي اخلدمات للمواطنني في كل املدن والقرى ،وتسهيل كافة
إجراءاتهم والتخفيف من معاناتهم.
في املقابل ،شكك عبد القادر حويلي ،عضو «اللجنة الدستورية
املشتركة» ،في إمكانية إجراء عملية انتخابية بحلول ربيع العام
املقبل ،وتوقع عدم قدرة حكومة الدبيبة على تنفيذها «إال في
حالة وجود هدنة في البالد مما يحصل من صراع».
وأبلغ حويلي «وكالة األناضول» التركية الرسمية لألنباء
في تصريحات أمس أن تنظيم االنتخابات نهاية العام اجلاري
«صعب جدا» ،وقال بهذا اخلصوص« :ال أستطيع أن أعد أن تكون
هناك انتخابات نهاية العام احلالي ( )...إجراؤها نهاية العام
احلالي صعب جدا ،لكنه ليس أمرا مستحيال» ،مشيرا إلى أنه
«رمبا يكون شهر مارس )  2023أقرب اآلجال إلجراء انتخابات
وفق قاعدة دستورية ،وتكون انتخابات نزيهة وذات مصداقية
ومحددة امل��دد» .الفتا إلى وجوب أن يكون «هناك فارق ثالثة
أشهر على األق��ل بني إص��دار قوانني االنتخابات وبني إجرائها
فعليا».
إلى ذلك ،تابع الدبيبة أوضاع الشبكة العامة الكهربائية خالل
اجتماعه مساء أول من أمس بوئام العبدلي ،رئيس مجلس إدارة
الشركة العامة للكهرباء ،الذي أكد أن «دخول احملطات اجلديدة
سيرفع اإلنتاج إلى  7400ميغاوات في أعلى توليد للشبكة»،
مشيرا إلى أن «هناك زي��ادة في االستهالك كبيرة حتتاج إلى
متابعة».
وخالل اللقاء شدد الدبيبة على ض��رورة تركيز اجلهود من
قبل الشركة ملعاجلة أوض��اع الشبكة خالل فصل الصيف ،مع
ضرورة وجود حملة توعوية ،والتنسيق مع األجهزة األمنية
بشأن االستهالك الزائد من قبل احملالت التجارية.
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أوكرانيا تقر بصعوبات «متزايدة»  ..وقوات موسكو تواصل احلشد

وسط معارك دونباس ...أوروبا تتحرك لفرض عقوبات على روسيا
بايدن :أوكرانيا قضية عاملية ال إقليمية
قال الرئيس األميركي جو بايدن
في اجتماع للمجموعة الرباعية
في طوكيو ،أم��س (الثالثاء) ،إن
األزم��ة في أوكرانيا قضية عاملية
وليست إقليمية ،وف��ق�اً لوكالة
«رويترز».
وأض��اف بايدن «ه��ذه أكثر من
مجرد قضية أوروبية .إنها قضية
عاملية» .وش��دد على أن واشنطن
س��ت��ق��ف إل���ى ج��ان��ب «ش��رك��ائ��ه��ا
احملليني امل��ق��رب�ين» للضغط من
أج��ل أن ت��ك��ون منطقة احمليطني
الهندي والهادي حرة ومفتوحة.
وقال «هجوم روسيا على أوكرانيا
إمن��ا يبرز فحسب من أهمية تلك
األهداف األساسية للنظام الدولي
ووحدة األراضي والسيادة».
ويلتقي بايدن القادة اآلخرين
مل��ا تسمى مجموعة «الرباعية»
 اليابان وأستراليا والهند  -فيطوكيو ف��ي إط���ار ال��ي��وم األخير

احلرب في أوكرانيا

أعلنت أملانيا أن م��ن امل��رج��ح أن
يوافق االحت��اد األوروب��ي على حظر
واردات النفط الروسية «في غضون
أيام» ،فيما قالت موسكو إنها ستعمل
على تعزيز عالقاتها االقتصادية مع
ال��ص�ين بعد وقوعها حت��ت مقصلة
عزلة غربية بسبب غزوها ألوكرانيا.
وق������ال ال���رئ���ي���س األوك����ران����ي
فولودميير زيلينسكي لقادة أعمال
عامليني في داف���وس ،إن على العالم
زي��ادة العقوبات على روسيا لردع
ال��دول األخ��رى عن استخدام «القوة
الغاشمة» لتحقيق أهدافها.
ويعتمد العديد من الدول األعضاء
في االحت��اد األوروب��ي البالغ عددها
 27اع��ت��م��ادا ك��ب��ي��را ع��ل��ى ال��ط��اق��ة
الروسية ،مما أثار انتقادات كييف بأن
التكتل لم يتحرك بالسرعة الكافية
ل��وق��ف اإلم�����دادات .ومتسكت املجر
مبطالبها ي��وم االث��ن�ين باحلصول
على استثمارات ف��ي مجال الطاقة
قبل أن توافق على مثل هذا احلظر،

واصطدمت مع دول االحتاد األوروبي
التي ضغطت من أجل موافقة سريعة
على ه��ذا اإلج��راء العقابي .وعرض
االحتاد األوروبي ما يصل إلى ملياري
ي���ورو ( 2.14مليار دوالر) ل��دول
في وسط وش��رق أوروب��ا تفتقر إلى
إمدادات غير روسية.
وق���ال وزي���ر االق��ت��ص��اد األمل��ان��ي
روب����رت ه��اب��ي��ك ل��ت��ف��ل��زي��ون (زد.
دي .إف) «سنصل إل��ى انفراجة في
غضون أي��ام» .وأضاف أن املفوضية
األوروبية والواليات املتحدة تعمالن
بالتوازي على اقتراح للحد من أسعار
النفط العاملية .ومضى يقول «من
الواضح أن��ه إج��راء استثنائي ،لكن
هذه أوقات استثنائية».
وأدى الغزو الروسي املستمر منذ
ثالثة أشهر ،وه��و أكبر هجوم على
دول��ة أوروبية منذ عام  ،1945إلى
فرار أكثر من  6.5مليون إلى اخلارج
وحتويل مدن بأكملها إلى ركام ودفع
الغرب إلى فرض عقوبات لم يسبق

لها مثيل على روس��ي��ا .وف��ي إش��ارة
رمزية أخرى لعزلة روسيا ،أصبحت
سلسلة متاجر ال��ق��ه��وة األميركية
«ستاربكس» أح��دث عالمة جتارية
غربية تعلن انسحابها من البالد يوم
االثنني.
وع��ل��ى خلفية ه���ذه اإلج�����راءات
املتزايدة الرامية لعزل ب�لاده ،ذكر
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة سيرغي الف��روف
أن الكرملني سيركز على تطوير
العالقات مع الصني مع قطع العالقات
االق��ت��ص��ادي��ة م��ع ال��والي��ات املتحدة
وأوروبا .وقال في خطاب نشر موقع
وزارة اخلارجية على اإلنترنت نصه
«إذا أرادوا (الغرب) عرض شيء ما
فيما يتعلق باستئناف العالقات،
فسننظر بجدية فيما إذا كنا سنحتاجه
أم ال» .وأضاف «ومبا أن الغرب تبنى
اآلن م��وق��ف ال��دي��ك��ت��ات��ور ،ستنمو
عالقاتنا االقتصادية مع الصني بشكل
أسرع».
وج����اءت تعليقات الف����روف في

الوقت الذي قام فيه الرئيس األميركي
جو بايدن بجولة في آسيا ،حيث قال
إنه سيكون على استعداد الستخدام
القوة للدفاع عن تايوان في مواجهة
ع��دوان صيني؛ وه��و تعليق ب��دا أنه
يوسع ح��دود السياسة األميركية
الغامضة جت��اه اجل��زي��رة املتمتعة
باحلكم الذاتي.
وعلى جبهة القتال ،حتاول روسيا
تطويق القوات األوكرانية واالستيالء
على مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك
ال��ل��ت�ين ت��ش��ك�لان منطقة دون��ب��اس
ال��ش��رق��ي��ة ،ح��ي��ث ت��دع��م م��وس��ك��و
ال��ق��وات االنفصالية .وق��ال سيرهي
غ��اي��داي حاكم منطقة لوغانسك إن
 12500روسي يحاولون االستيالء
ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة .وأض�����اف أن ب��ل��دة
سيفيرودونتسك دمرت ،لكن أوكرانيا
أجبرت القوات الروسية على اخلروج
من توشكيفكا الواقعة جنوبها.
أما حاكم منطقة دونيتسك ،بافلو
كيريلينكو ،فقال للتلفزيون احمللي

اشتباك سياسي مبكر حول صيغة
احلكومة اللبنانية املقبلة

ب��دأت مالمح االشتباك السياسي تظهر
في لبنان ح��ول صيغة احلكومة املفترض
تشكيلها ،وذلك مع االختالف العمودي في
مقاربة املوضوع بني من يطالبون بتشكيل
حكومة م��ن األك��ث��ري��ة وم��ن يعتبرون أنه
يفترض تشكيل حكومة وحدة وطنية جتمع
جميع األطراف املمثلة في البرملان اللبناني،
وذلك على غرار معظم احلكومات السابقة
في لبنان ،وهو ما من شأنه أن يشكل سبباً
أساسياً في تأخير تأليف احلكومة إلى أجل
غير مسمى .ويأتي حزب «القوات اللبنانية»
في طليعة املطالبني بحكومة أكثرية ،وهو
الذي يعتبر أن كتلته النيابية هي األكبر بني
األح��زاب املسيحية ،إضافة إل��ى أن��ه يشكل
مع حلفاء له األكثرية النيابية ،مقابل رفع
«حزب الله» مطلب حكومة الوحدة الوطنية،
وهو األمر الذي من املرجح أن تتقاطع معه
مواقف حلفائه ،في وق��ت لم يعلن رئيس
اجلمهورية ميشال عون حتى اآلن أي موقف
في هذا االجتاه ،بانتظار مسار االستحقاقات

املقبلة التي تبدأ من انتخاب رئيس للبرملان
ونائب له وهيئة املجلس ،ثم تكليف رئيس
للحكومة ليبني على ال��ش��يء مقتضاه،
بحسب ما تشير إليه مصادر مطلعة على
موقف الرئاسة .وتقول املصادر لـ«الشرق
األوسط»« :الرئيس عون يرصد ردود الفعل
وامل��واق��ف وه��و ال ميلك أي توجه محسوم
في هذا اإلط��ار حتى اآلن بانتظار استكمال
اإلجراءات الدستورية واالستحقاقات املقبلة
على أن يكون هذا األم��ر محور بحث أيضاً
بينه وبني الرئيس املكلف».
وج��دد النائب حسن فضل الله موقف
«حزب الله» متحدثاً عن «أكثرية وهمية»،
ورافضاً «حكم األكثرية» .وقال خالل جولة
ق��ام بها على ق��رى اجل��ن��وب« :ب��دأن��ا نسمع
ش��روط �اً وأس��ق��ف�اً عالية تتعلق بتشكيل
احلكومة ،وهذا يعني أن هناك من لديه نية
تعطيل وعدم تعاون وضرب مبدأ الشراكة،
ويعتبر نفسه أنه إذا حصل على مقعد نيابي
زائد يستطيع أن يحكم البلد ،وأمثال هؤالء

الصني تهنئ رئيس وزراء
أستراليا اجلديد بعد أشهر
من الفتور
أعلنت الصني أن رئيس وزرائها لي كيتشيانغ بعث ببرقية
تهنئة إلى نظيره األسترالي اجلديد أنتوني ألبانيزي ،في أول
اتصال رفيع املستوى بني البلدين بعد فتور في عالقاتهما استمر
أشهرا ً ،وفقا ً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة «شينخوا» الرسمية
لألنباء عن لي قوله إن «اجلانب الصيني مستعد للعمل مع
اجلانب األسترالي للنظر إلى ال��وراء والتطلع إلى املستقبل...
لتعزيز النمو السليم والثابت لشراكتهما االستراتيجية
الشاملة» .والعالقات بني بكني وكانبيرا في أدنى مستوياتها
منذ  2020إثر انتشار جائحة «كوفيد  »19 -والطلب الذي
رفعته أستراليا إلجراء حتقيق مستقل في أصل الفيروس.
وتفاقم التوتر بني البلدين بعد ذلك مع قرار أستراليا إقصاء
شركة «ه��واوي» الصينية العمالقة من املنافسة لبناء شبكة
اتصاالت اجليل اخلامس « 5جي».
والصني هي أكبر شريك جتاري ألستراليا ،وقد ردت على
اخلطوة األسترالية بفرض رسوم جمركية عقابية على أكثر من
عشرة منتجات أسترالية ،مبا في ذلك الفحم والنبيذ والشعير.
وتولى ألبانيزي منصبه أمس قبيل ساعات من توجهه إلى
طوكيو للمشاركة في قمة التحالف الرباعي «كواد» (الواليات
املتحدة والهند واليابان وأستراليا) ،وهي مجموعة غير رسمية
ترمي ملواجهة تنامي النفوذ الصيني في منطقة آسيا  -احمليط
الهادئ.

واهمون ،ويعيشون في أحالم ،ولم يتعظوا
من كل التجارب املاضية».
وأض����اف« :ع��ن��دم��ا ن��ن��ادي بالشراكة
الوطنية ،فإن ذلك نابع من موقع القوة ومن
موقع مئات آالف األص���وات التي اقترعت
للوائحنا ،وم��ن موقع حضورنا الشعبي
القوي في كل الساحات ،أم��ا أولئك الذين
يتحدثون ع��ن أكثريات وهمية يعيشون
في عالم آخر غير الواقع اللبناني ،وعليهم
أن يعودوا إلى لبنانيتهم ،ليدركوا أننا في
لبنان بلد التنوع ،وبلد ال ميكن أن تكون
فيه أكثريات حاكمة ،ألن التركيبة الطائفية
ال تسمح ب��أي أكثريات أن حتكم م��ن لون
واحد» .وهذا املوقف ترد عليه مصادر قيادية
في «القوات» مؤكدة أن االنتخابات النيابية
أفرزت أكثرية جديدة تضم ،إضافة إلى كتلة
«القوات» ،كتل «حزب الكتائب اللبنانية»
واحل��زب التقدمي االشتراكي وم��ا سمتها
«احلالة السنية اجلديدة» (النواب السنة
املعارضني لـ«حزب الله»)،

الرئيس الفلبيني املنتخب يريد
إحياء «احللم النووي» لبالده
أعلن الرئيس الفلبيني املنتخب ،فرديناند ماركوس االبن،
تصميمه على تبني مشاريع الطاقة النووية إلنتاج الكهرباء
بعدما أجرى محادثات مع السفير الكوري اجلنوبي بشأن إحياء
محتمل حملطة أنشئت خالل عهد والده.
وظلت محطة باتان للطاقة النووية التي تبلغ قدرتها 620
ميغاواط في حالة إهمال بعد اإلطاحة بفرديناند ماركوس األب
عام  .1986وفي الفترة التي سبقت االنتخابات الرئاسية في 9
مايو ) ،تناول ماركوس االبن أهمية احملطات النووية ملواجهة
تكاليف إنتاج الكهرباء الباهظة في البالد .وترك ماركوس حينها
الباب مفتوحا ً أمام إمكانية إنعاش مشروع والده الذي يدفع اآلن
إلطالقه قبل حفل تنصيبه رئيسا ً في  30يونيو ).
وقال ماركوس إنه التقى سفير كوريا اجلنوبية لدى مانيال ،كيم
إنشول ،االثنني ملناقشة اقتراح إحياء منشأة «باتان» بكلفة تبلغ
 2.2مليار دوالر .وعقب االجتماع تساءل ماركوس خالل مؤمتر
صحافي «هل ميكننا االستمرار باحملطة أم أننا بحاجة لواحدة
جديدة؟ ما هي األشياء التي يتعني علينا القيام بها؟» .وأضاف
«لذلك أحيينا النقاشات ح��ول احملطة ،على الرغم من إثارتها
سابقاً .سنقوم اآلن بدراسة التوصيات والنتائج التي توصلوا
إليها ،وسنرى ما إذا كان ال يزال بإمكاننا املضي قدما ً بها».
وأظهرت دراس��ات أجراها خبراء كوريون جنوبيون وروس
أنه باإلمكان إعادة تشغيل احملطة النووية احلالية ،وفق ما ذكر
وزير الطاقة ألفونسو كوسي أمام جلسة استماع مبجلس الشيوخ
عام  .2020ولكن حتديث منشأة بتقنيات قدمية قد يستغرق أربع
سنوات على األقل ويكلف مليار دوالر أخرى ،كما أن هناك عالمات
استفهام أيضا ً حول تصميم املنشأة وموقعها.

إن القصف كان يحدث على طول خط
املواجهة ،مع استهداف بلدة أفدييفكا
لتعدين الفحم على م��دار الساعة.
وتركز موسكو على شرق أوكرانيا
منذ طرد القوات الروسية من املنطقة
احمليطة بالعاصمة كييف والشمال
في نهاية مارس ).
وك��ش��ف زي��ل��ي��ن��س��ك��ي ع���ن أس���وأ
اخلسائر العسكرية ألوك��ران��ي��ا في
هجوم واحد في احلرب يوم االثنني،
قائال إن  87شخصاً قتلوا األسبوع
املاضي عندما قصفت القوات الروسية
ثكنة بقاعدة ت��دري��ب ف��ي الشمال.
وقال في خطاب ألقاه في وقت متأخر
من مساء االثنني «في كل مرة نقول
لشركائنا بأننا بحاجة إلى أسلحة
حديثة مضادة للصواريخ الباليستية
وط��ائ��رات عسكرية حديثة ،فإننا
ال ن��ق��دم طلبات ج��وف��اء» .وأض��اف
«فهذه الطلبات هي حياة العديد من
األشخاص الذين لم يكونوا ليقتلوا لو
تلقينا كل األسلحة التي طلبناها».

من رحلته األول��ى إل��ى آسيا منذ
توليه منصبه .واتهم بايدن نظيره
الروسي فالدميير بوتني مبحاولة
تدمير الهوية األوكرانية ،وهو ما
يتضح في قصف األهداف املدنية،
مثل املدارس واملستشفيات ومراكز
الرعاية النهارية واملتاحف ،وفقاً
لوكالة األنباء األملانية.
وأوض����ح ب��اي��دن ف��ي طوكيو
«أعتقد أن ما يسعى إليه بوتني
هو محو هوية أوكرانيا ...ال ميكنه
احتاللها ،ولكنه رمبا يسعى إلى
القضاء على هويتها» .وأض��اف،
أن بوتني ال بد أن «يدفع ثمنا ً غاليا ً
عن أفعاله البربرية في أوكرانيا»،
لردع اآلخرين عن ارتكاب أفعال
مماثلة ،في إش��ارة إلى التوترات
العسكرية حول تايوان.
وج��اءت تعليقات بايدن خالل
مؤمتر صحافي مشترك مع رئيس
الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

روسيا تعلن قصف مستودع أسلحة
أوكراني يحتوي قذائف أميركية
قالت وزارة الدفاع الروسية
أمس (الثالثاء) إن قواتها قصفت
مستودعا لألسلحة ف��ي منطقة
دونباس بشرق أوكرانيا يستخدم
لتخزين قذائف ملدافع الهاوتزر
إم 777أميركية الصنع ،وهي نوع
من املدفعية.
ج��اء ذل��ك ف��ي إف���ادة صحافية
للمتحدث باسم الدفاع الروسية
إي��غ��ور كوناشينكوف) .وق��ال:
« أصابت صواريخ عالية الدقة
أطلقت من اجل��و  3مواقع قيادة،
و 36م��ن��ط��ق��ة جت��م��ع ل��ل��ق��وات
واملعدات العسكرية األوكرانية،
وكتيبة مدفعية ذات��ي��ة ال��دف��ع
م���ن ال���ل���واء اآلل����ي  14ب��ال��ق��رب
م��ن س��ول��ي��دار (ف��ي دونيتسك)،
إضافة إلى  6مستودعات ذخيرة
ف��ي أراض���ي دونيتسك ،مب��ا فيها
مستودع كبير يحوي قذائف عيار

 155مل��داف��ع ال��ه��اوت��زر أميركية
الصنع إم.»777
وأض����اف ك��ون��اش��ي��ن��ك��وف أن
الطيران الروسي ضرب موقعني
للقيادة ،و 3مستودعات للذخيرة،
و 80م��ن��ط��ق��ة جت��م��ع ل��ل��ق��وات
واملعدات األوكرانية ،إضافة إلى
منظومة  Buk - M1للصواريخ
املضاد للطائرات في دونيتسك،
وأن الغارات اجلوية أدت إلى مقتل
أكثر من  210عناصر من قوات
القوميني األوكرانيني ،وتعطيل 31
قطعة من املعدات العسكرية.
وذك���ر امل��ت��ح��دث أن مقاتالت
روسية أسقطت طائرة أوكرانية
من طراز  MiG - 29بالقرب من
مدينة كراماتورسك بدونيتسك،
فيما أسقطت ال��دف��اع��ات اجلوية
ال��روس��ي��ة  5ط���ائ���رات مسيرة
أوكرانية.

عودة عوائل «طالبان» إلى األراضي
الباكستانية بعد استئناف محادثات السالم

العائالت يعودون إلى باكستان

ب���دأت ع��ائ�لات أع��ض��اء ح��رك��ة «طالبان
ب��اك��س��ت��ان» ف���ي ال���ع���ودة إل����ى األراض����ي
الباكستانية بعد استئناف محادثات السالم
م��ع احل��ك��وم��ة الباكستانية ،حسبما أف��اد
س��ك��ان محليون م��ن املنطقة ال��واق��ع��ة على
احلدود الباكستانية األفغانية في تصريحات
لـ«الشرق األوسط».
كانت هذه العائالت قد فرت مع أعضاء من
قيادات احلركة إلى األراض��ي األفغانية عام
 ،2014عندما بدأ اجليش الباكستاني عملية
عسكرية ضد احلركة في شمال وزيرستان.
وم��ن��ذ ذل��ك احل�ي�ن ،تقيم ه��ذه ال��ع��ائ�لات في
البلدات احلدودية بأفغانستان.
اليوم ،سمحت احلكومة الباكستانية لهذه
العائالت بالعودة إلى األراضي الباكستانية،

وذل���ك ع��ل��ى أم���ل ج���ذب ع��ن��اص��ر «ط��ال��ب��ان»
اآلخرين املستعدين للدخول في نوع من اتفاق
السالم مع احلكومة الباكستانية.
ف��ي ال��وق��ت ذات����ه ،ب���دأ ممثلو احلكومة
الباكستانية مفاوضات ال��س�لام م��ع حركة
«طالبان» الباكستانية في كابول ،األسبوع
املاضي ،حتت رعاية حركة «طالبان» األفغانية
داخ��ل فندق محلي في العاصمة األفغانية.
جدير بالذكر أن معدل عودة عائالت «طالبان»
تضاعف منذ ج��رى مت��دي��د اجل��ان��ب�ين وقف
إطالق النار حتى  30مايو )  .2022املعروف
أن قيادة «طالبان» الباكستانية هربت بأكملها
إلى أفغانستان عام  ،2014عندما بدأ اجليش
الباكستاني عملية عسكرية واسعة النطاق
في شمال وزيرستان بغية طرد اإلرهابيني

واملسلحني من األراضي الباكستانية .وبدأت
حركة «طالبان» الباكستانية في العودة إلى
األراض��ي الباكستانية في  2018بعد إحياء
أنشطة «طالبان» الباكستانية داخل املناطق
احل��دودي��ة الباكستانية  -األفغانية .وبعد
أن كثفت «طالبان» هجماتها ضد قوات األمن
الباكستانية ،طلبت احلكومة الباكستانية من
حركة «طالبان» األفغانية احلد من نشاطات
احلركة األصولية داخل املناطق احلدودية.
ويعتقد أن احمل��ادث��ات األخ��ي��رة ج��ز ٌء من
هذه اجلهود ،خصوصاً أن حكومة «طالبان»
املؤقتة ال ت��زال ممتنعة عن اتخاذ أي إجراء
ضد حركة «طالبان باكستان» ،وبدالً عن ذلك
تبدو حريصة على إيجاد مخرج لها من خالل
احملادثات.

املغرب :انطالق دورات تكوينية ملكافحة اإلرهاب
انطلقت في مدينة الرباط املغربية سلسلة
ال���دورات التكوينية املتخصصة في مجال
مكافحة اإلره��اب ،املنظمة من طرف مكتب
ب��رن��ام��ج األمم امل��ت��ح��دة ملكافحة اإلره���اب
والتدريب في أفريقيا ،بتعاون مع احلكومة
األسترالية.
وتتوخى هذه ال��دورات التكوينية التي
ي��ؤط��ره��ا خ��ب��راء دول��ي��ون ع��ل��ى م���دى 10
أسابيع ،تطوير وتعزيز القدرات واملهارات
ف��ي مجال مكافحة اإلره���اب .وي��ش��ارك في

السلسلة األول��ى التي تستمر  3أسابيع،
 24مشاركاً ميثلون  6دول أفريقية ،هي:
ب��ن�ين ،وبوركينافاسو ،وت��ش��اد ،وم��ال��ي،
ونيجيريا ،والسنغال .وستتواصل سالسل
هذه الدورات التكوينية بوحدة التكوين في
املستوى املتوسط ،ثم املستوى املتقدم ،من
 21نوفمبر إلى  9ديسمبر (كانون األول)
 ،2022ثم مستوى متقدم ج��دا ً في فبراير
)  .2023وق��ال نائب مدير مكتب برنامج
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب والتدريب في

أفريقيا ،ماورو ميديكو في مداخلة عن بعد،
إن هذا املكتب الذي يعد األول من نوعه في
أفريقيا ،يطمح إلى أن يكون قطباً للتكوين
والتدبير وإع��ادة التأهيل ،وبناء القدرات،
عبر دورات تكوينية يشرف عليها خبراء
دول��ي��ون؛ موضحاً أن��ه بعد افتتاح املكتب
بالرباط مت احلرص على العمل ،وفق نهج
يستجيب الحتياجات بناء القدرات ابتداء
من املستوى األساسي ،ثم املتوسط ،فاملتقدم،
واملتقدم جدا ً. ،

قطر و «الشرطة» يوقعان اتفاقية لتمديد تعاون لـ«مشروع ستاديا»
وقعت قطر واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية
اتفاقية لتمديد تعاون ل(مشروع ستاديا) ملدة
عامني.
وق���ال امل��دي��ر التنفيذي للخدمات الشرطية
باملنظمة ال��دول��ي��ة ستيفن كافانا ف��ي تصريح
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صحفي عقب توقيع االتفاقية ان املشروع جنج
خالل هذه الفترة في تعزيز التعاون والتخطيط
املشترك ملجابهة التحديات الدولية في مجال
الفعاليات الرياضية.
واض��اف كافانا ان (ستاديا) اسهم في تقوية

اواصر التواصل بني قطر واالحت��اد الدولي لكرة
القدم (فيفا) ومنظمة الصحة العاملية وغيرها من
اجلهات واملنظمات الدولية املعنية مؤكدا استمرار
هذا النهج خالل السنوات املقبلة مبا يحقق اعلى
مستويات االمن والسالمة على املستوى الدولي.
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منها  23ذهبية و 19فضية ومثلها من البرونزيات

الكويت تعزز صدارتها لـ«األلعاب اخلليجية» بـ 61ميدالية

ذهبية األلعاب االلكترونية زرقاء

ع���ززت ال��ك��وي��ت ص��دارت��ه��ا منافسات
دورة األلعاب الرياضية اخلليجية الثالثة
مبيداليتني ذهبية وبرونزية في مسابقتي
األلعاب اإللكترونية والدراجات تواليا.
ومع انتهاء منافسات اليوم السابع من
الدورة املستمرة حتى  31مايو اجلاري بلغت
حصيلة الكويت  61ميدالية تشمل  23ذهبية
و 19فضية ومثلها من البرونزيات.
وجاءت البحرين في املركز الثاني برصيد
 46ميدالية تشمل  17ذهبية و 17فضية
و 12برونزية بينما حلت قطر في املركز
الثالث برصيد  39ميدالية هي  12ذهبية
و 15فضية و 12برونزية.
واحتلت عمان املركز الرابع برصيد 27
ميدالية ه��ي  11ذهبية و 5فضيات و11
برونزية فيما ارتقت اإلم���ارات إل��ى املركز
اخلامس برصيد  28ميدالية هي  9ذهبيات
و 11فضية و 8ب��رون��زي��ات وت��راج��ع��ت
السعودية إل��ى املركز السادس بواقع 36
ميدالية هي  8ذهبيات و 10فضيات و18
برونزية.
وتتضمن ال����دورة إق��ام��ة  16مسابقة
رياضية للرجال وسبع للسيدات في ألعاب
القوى وك��رات اليد والطائرة والسلة وقدم
الصاالت والرماية والسباحة والكاراتيه
واجل���ودو وامل��ب��ارزة والتنس وال��دراج��ات
الهوائية وه��وك��ي اجلليد وك��رة الطاولة
وال���ب���ادل إض��اف��ة إل���ى ري��اض��ة األل��ع��اب
اإللكترونية.

حضور نسائي الفت

الى ذلك ،وصفت عضو اللجنة األوملبية
الكويتية رئيسة رياضة املرأة فاطمة حيات،
املشاركة النسائية في ال��دورة بأنها خطوة
وب��داي��ة لتطوير ري��اض��ة امل���راة ف��ي دول
اخلليج ،وقالت «سيكون هناك رؤية واحدة
ملزيد من الدعم والتطوير في مجال األلعاب
النسائية».
وق��ال��ت ح��ي��ات «تعيش الكويت عُ رسا
رياضيا جميال جمع األش��ق��اء على أرض
الصداقة وال��س�لام ،حيث ب��رزت املنافسة
القوية بينهم على حتقيق امل��راك��ز األول��ى
والفوز بامليداليات امللونة».
ومن املعلوم ان مراسم حفل افتتاح الدورة
شهدت حضور رئيسة اللجنة التنظيمية
اخلليجية لرياضة امل���رأة وعضو اللجنة
االومل��ب��ي��ة البحرينية الشيخة حياة بنت
عبدالعزيز آل خليفة وعضو مجلس ادارة
اللجنة االوملبية العمانية جلينة بنت محسن
بن حيدر درويش الزعابية واألمني العام
املساعد للشؤون اإلدارية واملالية للجنة
األوملبية اإلماراتية عزة بنت سليمان ووكيل
وزارة الرياضة للتخطيط االستراتيجي
واالس��ت��ث��م��ار وع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة
السعودية اضواء بنت عبدالرحمن العريفي
ورئيسة جلنة رياضة املرأة القطرية لولوة
حسني املري ،إضافة الى عضوات جلنة

برنزوية الدراجات الهوائية من نصيب الكويت

وأع��رب الريش عن فخره مبنح الكويت
ه��ذه امليدالية «التاريخية» ف��ي املشاركة
األول���ى ل��ه��ذه ال��ري��اض��ة ضمن البطوالت
اخلليجية ،متمنيًا أن تكون ه��ذه الذهبية
بداية للمزيد من اإلجنازات واملزيد من الدعم
لأللعاب اإللكترونية.
ب���دوره ،أب��دى رئيس اللجنة الكويتية
لأللعاب اإللكترونية عبدالله املعجل سعادته
بهذا اإلجناز وحتقيق الذهبية األولى للكويت
بهذه الرياضة ،مضيفاً «نطمح للمزيد من
اإلجنازات وامليداليات بعد اعتماد هذه اللعبة
في ال��دورات اخلليجية .كما نتوجه بالشكر
لالعبي دول مجلس التعاون
املشاركني في املنافسات».
وأض��اف «هناك توجه لدى دول مجلس
التعاون نحو االهتمام باأللعاب اإللكترونية،
بعد أن باتت جزءا أساسيا في الترفيه داخل
كل بيت ،وهذا يدفع إلى املزيد من االهتمام في
املستقبل».
وتختتم اليوم منافسات لعبة (league
 )of legendsمبشاركة منتخبات الكويت
والسعودية والبحرين واإلم���ارات .وميثل
الكويت الالعبون عبدالرحمن العازمي ،عيد
العازمي ،محمد العازمي ،طالل الراكب ،سعد
العجمي ،عبدالله العنزي وفواز البذالي.

رياضة املرأة في الكويت.
واقامت اللجنة األوملبية الكويتية حفل
عشاء في دار حمد للوفود النسائية عقب
ختام حفل االفتتاح ،وذلك بحضور الرئيس
الفخري ل��ن��ادي املعاقني الشيخة شيخة
العبدالله وعضو مجلس إدارة نادي الكويت
بلسم االيوب.

آل خليفة يثني على املنشآت

من جهته ،اثنى رئيس االحتاد البحريني
للتنس الشيخ عبدالعزيز ب��ن م��ب��ارك آل
خليفة على املنشآت الرياضية التي حتضن
منافسات ال����دورة ،وق��ال «نتقدم بجزيل
الشكر واإلمتنان حلكومة دولة الكويت على
استضافتها ل��ل��دورة وال��دع��م الكبير الذي
تقدمه ألج��ل اجناحها ول��م شمل الشباب
اخلليجي وهذا ليس بغريب عليها».
وأضاف الشيخ عبدالعزيز «ما لفت نظرنا
ه��و التنظيم ال��رائ��ع واملنشآت الرياضية
التي تعد مفخرة للشباب اخلليجي .فمجمع
الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس ومجمع
اح���واض الشيخ ن��اص��ر احمل��م��د للسباحة
ومجمع ميادين الشيخ صباح االحمد االوملبي
للرماية تعد أمثلة على املنشآت املثالية التي
تقام عليها فعاليات الدورة».
وت��اب��ع «بالنسبة ملستويات الالعبني
ومنتخبات التنس ،م��ن ال��واض��ح أنها في
تصاعد واملنافسات قوية بني األشقاء .والبد
هنا ان نشيد مبستوى الالعبني الكويتيني
وك��ذل��ك السعوديني ال��ذي��ن لفتوا األن��ظ��ار
وشدوا االنتباه بعطائهم العالي ونتائجهم
املتميزة في االيام األولى من املنافسات».
ول��ف��ت ال��ى أن��ه م��ع ف��ك��رة اق��ام��ة دورة
األل��ع��اب اخلليجية ك��ل سنتني ،باعتبار
ان تنظيمها سنويا ،سيكون مكلفا ماديا
للدولة املستضيفة ،وايضا قد يتعارض مع
االستحقاقات اخلارجية.
واشار أن اقامة الدورة يعتبر امرا ايجابيا
ج��دا ،خصوصا على صعيد اع��داد وتأهيل
العبني ق��ادري��ن على املنافسة في احملافل
الدولية.

البحرين تفوز على عمان في منافسات الكرة الطائرة

خارجي في قطر لعب خالله مباراتني مع
«العنابي».
يذكر أن احت��اد الكويتي للعبة وضع
خطة للسنوات اخلمس املقبلة ،م��ن اجل
النهوض باملستوى العام سواء في اجلانب
احمللي او اخلارجي .كما يعمل على جتهيز
منتخب ال��ش��ب��اب امل��دع��م ببعض العبي
اخلبرة للمستقبل وه��و من سيشارك في
ال��دورة ،يعقبها خوضه غمار بطولة آسيا
في البحرين.
ونوه املدير الفني لالحتاد الدكتور خالد
الشرجي إلى ان املعسكر اإلع��دادي للدورة
والذي أقيم في الدوحة ،ادى املأمول منه من
خ�لال تدريبات يومية ومباراتني وديتني
خسرهما املنتخب بفارق هدفني ،مضيفا
«حرصنا على ان يستفيد الالعبون جيدا من
التجريبيات بقدر اإلمكان من خالل

االحتكاك واكتساب اخلبرة».

انطالق منافسات اليد

وتابع الشرجي «شهد املعسكر إلتزاما
ت��ام��ا م��ن قبل ال�لاع��ب�ين خ�لال التدريبات
الصباحية واملسائية مع أتباع تعليمات
اجلهازين الفني واالداري .االحت��اد يبحث
عن بناء ممتخب املستقبل ونطمح لظهور
ك��رة اليد الكويتية بشكل مشرف ونحن
مطمئنون على األهداف التي وضعناها لبناء
هذا املنتخب».
وط��ال��ب الشرجي اجلماهير الكويتية
بدعم «أزرق ال��ي��د» وال���ذي تضم أكثر من
نصف صفوفه العبني شباب يحتاجون الى
دعم اجلماهير والتي «نعدها بأن يكون هذا
املنتخب هو الذي سيقود اللعبة في احملافل
اخلارجية مستقبال».

على صعيد املنافسات ،تتوجه االنظار
اليوم الى انطالق منافسات اقوى االلعاب
وه���ي ك���رة ال��ي��د ،ح��ي��ث تنتظر منتخب
الكويت مهمة صعبة ،عندما يواجه نظيره
البحريني ،حيث تضم املنافسات ايضا كل
من السعودية وقطر واالمارات.
وتقام املباراة في الساعة السابعة مساء،
في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصاالت
املغلقة ،ويسبقها لقاء السعودية وقطر في
اخلامسة مساء .وتستمر منافسات اللعبة
حتى ختام الدورة يوم  31اجلاري.
وكان «أزرق اليد» قد استعد للمنافسات
من خالل إعداد محلي أعقبه خوض معسكر

استبعاد كينيا وزميبابوي
من تصفيات كأس األمم األفريقية
أع��ل��ن االحت���اد األف��ري��ق��ي ل��ك��رة القدم
(الكاف) استبعاد كينيا وزميبابوي من
التصفيات املؤهلة لكأس األمم األفريقية
 2023بعد استمرار إيقافهما من االحتاد
الدولي (الفيفا) بحلول نهاية املهلة هذا
األسبوع.
وعوقب احتاد الكرة في البلدين باإليقاف
بسبب «التدخل السياسي» ومت إدراجهما
في قرعة التصفيات القارية في حال رفع
اإليقاف.
وق���ال ال��ك��اف «سيتم اع��ت��ب��ار االحت��اد
الكيني لكرة القدم واحتاد زميبابوي لكرة
القدم خاسرين وسيُستبعد املنتخبان من
املسابقة» .وأضاف ظ املجموعتان الثالثة
واحلادية عشرة من ثالثة فرق فقط وسيتم
احلفاظ على ترتيب املباريات وفقا جلدول
املباريات».
ويتأهل املنتخبان املتصدران في كل

السعودية واإلمارات في افتتاح هوكي اجلليد

الفيفا قرر استبعاد البلدين بسبب التدخالت السياسية

مجموعة إل��ى نهائيات ك��أس األمم املقرر
إقامتها في ساحل العاج في يونيو حزيران
ويوليو متوز.
وكانت القرعة أوقعت كينيا في املجموعة

الثالثة إل��ى جانب الكاميرون وناميبيا
وب��ورون��دي ،بينما ج��اءت زميبابوي في
امل��ج��م��وع��ة احل��ادي��ة ع��ش��رة م��ع امل��غ��رب
وجنوب أفريقيا وليبيريا.

منتخب الطائرة
على صعيد آخر ،تقام ،اليوم ،منافسات
اجلولة الرابعة من لعبة الكرة الطائرة،
وذل����ك ع��ل��ى ص��ال��ة م��ج��م��ع ال��ش��ي��خ سعد
العبدالله ،وتشهد مواجهة قوية بني الكويت
والسعودية في الساعة السابعة مساء،
يسبقها مباراتا االمارات مع عمان في الثالثة
عصرا ،والبحرين وقطر في اخلامسة مساء.
وكانت الظروف اجلوية أجلت مباراتان
ضمن اجلولة الثالثة وكانتا بني السعودية
واإلم��ارات من جهة وبني الكويت وقطر من
جهة اخرى ،لتقاما أمس على نفس الصالة.
اما البحرين وعمان ،فقد تواجهتا ضمن
اجلولة املذكورة ،امس االول ،ومتكنت االولى
من حتقيق فوز بثالثة أشواط لشوط واحد
( 21-25و 25-23و 23-25و،)29-31
لترفع رصيدها في الصدارة إلى  9نقاط من 3
مباريات ،مقابل نقطتني لعمان.
وتخلد املنتخبات الى الراحة غ��دا ،على
أن يكون يوم اجلمعة موعدا إلقامة اجلولة
األخيرة وتتويج البطل.

ذهبية «إلكترونية» للكويت

الى ذلك ،توج املنتخب الكويتي املكون من
الالعبني عبدالله الريش ومشاري الكايد،
يقودهما امل��دي��ر الفني عبدالله املسباح،
بذهبية لعبة «فيفا  »22في منافسات األلعاب
اإللكترونية للرجال.
وتغلب ال��ري��ش ف��ي امل��ب��اراة النهائية
على اإلماراتي أحمد السويدي الذي اكتفي
بالفضية ،في حني ذهبت البرونزية للعماني
فهد احلسني.

تأهل قبازرد ومبارك وعنتر

على صعيد متصل ،ش��ه��دت منافسات
لعبة التنس تألقا كويتيا ،حيث أسفرت
مباريات دور ال 16عن فوز عيسى قبازرد
على القطري موسى شنان  3-6و.1-6
وتغلب عبداحلميد م��ب��ارك على القطري
مبارك شنان  1-6و .1-6وتخطى بدر عنتر
عقبة البحريني حسن عبدالرضا  3-6و6
صفر.في املقابل ،خسر علي الشطي أمام القطري
راش��د ن��واف  6-4و ،6-4وحسني الشطي
امام السعودي عبدالله الفرج  7-5و.6-3
وف��از السعودي سعود احلقباني على
البحريني يوسف قائد  1-6و .2-6كما فاز
مواطنه عمر احلقباني على القطري عيسى
شنان 6-صفر و.2-6
وتغلب السعودي سليمان القاسم على
اإلماراتي عبدالرحمن اجلناحي  6-2و2-6
و.4-6

خسارة في الطاولة

ال��ى ذل��ك ،خسر املنتخب الكويتي ام��ام
نظيره القطري صفر ،-3ضمن كرة الطاولة
التي تقام منافساتها في مقر اللجنة األوملبية
الكويتية .وحقق املنتخب السعودي فوزًا
مهمًا على نظيره اإلماراتي بالنتيجة ذاتها.
ويتصدر املنتخب القطري جدول الترتيب
برصيد  6ن��ق��اط ،تليه السعودية ( )4و
الكويت والبحرين ( )3واالمارات (.)2
وق��ال رئيس اللجنة الفنية للعبة في
الدورة ومدير االحتاد الكويتي أحمد القالف

أن اللجنة ق��ررت تأجيل مباريات املرحلة
الرابعة التي كانت مقررة في الفترة املسائية
أمس االول ،نظرًا لسوء األحوال اجلوية.
ب���دوره ،أوض��ح امل��دي��ر الفني للمنتخب
السعودي يوسف ربيع أن املنافسات كانت
ق��وي��ة ن��ظ �رًا ل��ت��ق��ارب امل��س��ت��وى ب�ين جميع
املنتخبات حيث يصعب التكهن بالنتائج
وباعتبار ان اجلميع جاهز للمنافسة على
اللقب .وأش��اد ربيع بالتنظيم في ال��دورة،
موضحً ا أن كافة األم��ور كانت جاهزة فور
وصول البعثة السعودية إلى الكويت.

 4مواجهات في «البادل»

الى ذلك ،تستكمل اليوم منافسات البادل
ف��ي يومها الثاني على مالعب «ب���ادل إن»
في نادي اليرموك ،فيلتقي منتخب الكويت
للرجال مع نظيره البحريني في الساعة
اخلامسة مسا ًء ضمن اجلولة الثانية التي
تشهد مواجهة السعودية مع اإلم��ارات في
التوقيت ذاته .ولدى السيدات يلعب منتخب
الكويت مع عمان في الساعة الرابعة عصرا ً
ضمن املجموعة األولى ،فيما يلتقي املنتخب
السعودي مع نظيره اإلماراتي في التوقيت
ذاته ضمن املجموعة الثانية.
وتستمر مباريات البادل حتى يوم السبت
املقبل الذي يشهد املباراة النهائية ملنافسات
السيدات ،واجلولة األخيرة ملنافسات الرجال
التي تقام بنظام الدوري.

نتائج الدراجات

على صعيد لعبة ال��دراج��ات الهوائية
للسيدات ،اس��ف��ر س��ب��اق مسافة 49:700
كيلومترًا ال��ذي اقيم على جسر جابر عن
سيطرة االم���ارات على امليداليات الثالث
االولى في فئة الفردي ،حيث توجت شيخة
راش��د بالذهبية وصفية الصايغ بالفضية
وهدى حسني بالبرونزية.
وفي فئة الفرق للسيدات ،حققت الكويت
البرونزية واالم��ارات الذهبية والسعودية
الفضية.

اجلودو تتواصل

تواصل منافسات لعبة اجلودو اليوم على
صالة الشيخ عبدالله اجلابر ،حيث ستقام
منافسات أوزان حتت  81و 90و 100كلغ،
اضافة الى فوق  100كلغ.
وقال عضو مجلس إدارة االحتاد الكويتي
للعبة ،عضو اللجنة الفنية للدورة ،حسني
أكبر ،أن االم��ل يعتبر كبيرا في ان يحقق
العبو الكويت نتائج ايجابية ،وينافسوا على
الذهب ،مؤكدا ً أن الطموح دائماً هو التطلع
إلى الصدارة.
وأش��ار أكبر إلى ان مجلس ادارة االحتاد
مهتم بالعبي اجل��ودو ويخرص على احراز
النتائج املأمولة ،وكذلك خروج املنافسات
بالشكل املطلوب ،سعياً لترك بصمة في
اجناح العرس اخلليجي احلالي.

إنفانتينو :من املتوقع وصول عدد
مشاهدي كأس العالم إلى  5مليارات
ق����ال ج��ي��ان��ي إن��ف��ان��ت��ي��ن��و
رئ��ي��س االحت���اد ال��دول��ي لكرة
القدم (الفيفا) إن��ه من املتوقع
أن يصل ع��دد م��ش��اه��دي كأس
العالم  2022في قطر إلى حوالي
خمسة مليارات شخص حول
العالم.
وب��ل��غ ع���دد م��ش��اه��دي ك��أس
العالم  2018في روسيا رقما
قياسيا بعدما تابع  3.5مليار
شخص منافسات البطولة.
وس��ت��س��ت��ض��ي��ف ق��ط��ر أول
نهائيات لكأس العالم في الشرق
األوسط ابتداء من أواخر نوفمبر
تشرين الثاني.
وانتقد الشيخ متيم بن حمد
آل ثاني أمير قطر ي��وم االثنني
الهجوم الذي تتعرض له بالده

جياني إنفانتينو رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم

م���ن ب��ع��ض األش���خ���اص «مب��ن
فيهم كثيرون في مواقع النفوذ»
بسبب استضافتها لهذا احلدث

الكروي الرفيع.
وق���ال ف��ي كلمة ألقاها أم��ام
امل��ن��ت��دى االق��ت��ص��ادي العاملي

ف���ي داف�����وس «ح���ت���ى ال���ي���وم،
ال ي��زال هناك أن��اس ال يقبلون
فكرة أن دول��ة عربية إسالمية
ستستضيف بطولة مثل كأس
ال��ع��ال��م» .وق���ال إن قطر ،مثل
دول أخ���رى« ،ليست مثالية»
لكنها زادت وتيرة اإلصالحات
والتنمية .وتشمل اإلصالحات
رفع
احل��د األدن��ى لألجور وتبني
قواعد جديدة تقول السلطات
إنها مصممة حلماية العمال.
وت��ع��رض��ت قطر الن��ت��ق��ادات
ش��دي��دة م��ن ج��م��اع��ات حقوق
اإلنسان بسبب معاملتها للعمال
املهاجرين الذين يشكلون مع
أجانب آخرين اجلزء األكبر من
سكان البالد.
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استقبال مميز لوفد منتخب اجلمباز اإليقاعي للفتيات العائد من إسطنبول

بطالت الكويت حصدن  8ميداليات ملونة ..
 3ذهبيات و 3فضيات وبرونزيتني

المارا الفودري مع املدربني إيرينا وفيكتوريا

عاد إلى البالد أمس وفد منتخب اجلمباز
اإليقاعي للفتيات بعد اختتام مشاركته
الناجحة في بطولة إسطنبول الدولية
والتي حصد خاللها  8ميداليات ملونة
بواقع  3ذهبيات و 3فضيات وبرونزيتني.
وحظي وف��د املنتخب باستقبال مميز

لدى وصوله مطار الكويت الدولي ،من
قبل مسؤولي احتاد اللعبة يتقدمهم نائب
رئيس مجلس إدارة االحتاد الكويتي وأمني
صندوق االحت��اد العربي ناصر الهلفي
وأمني السر العام في االحتاد عبداللطيف
م��راد ورئيس اللجنة الفنية وأم�ين عام

االحتاد العربي محمد عبدالرسول ،وأهالي
الالعبات الذين طوقوا أعناق البطالت
بالورود وسط أجواء احتفالية.
وأع��رب الهلفي عن بالغ سعادته بهذا
اإلجناز املميز الذي حتقق بعد فترة غياب
عن البطوالت اخلارجية ،مشيدا ً بعطاء

الالعبات البطالت وبجهود رئيسة اللجنة
النسائية ح��ص��ة ال��ص��ان��ع وامل��درب��ت�ين
األوك���ران���ي���ت�ي�ن إي��ري��ن��ا ك��وف��ال��ت��ش��وك
وفيكتوريا فسيوك اللتني جنحتا في
تطوير مستوى ال�لاع��ب��ات خ�لال فترة
قصيرة ،ومشيرا ً أيضاً إلى ال��دور البارز
واألب����وي لرئيس االحت��ادي��ن الكويتي
والعربي فهد الصولة ال��ذي ت��رأس وفد
املنتخب وح��رص على توفير ك��ل سبل
ال��راح��ة لالعبات خ�لال رحلة الوفد إلى
إسطنبول.
وأكد الهلفي أن االحتاد سيقدم كل الدعم
لالعبات ملواصلة متثيل الكويت التمثيل
املشرف في احملافل الدولية ،مقدماً شكره
للهيئة العامة للرياضة واللجنة األوملبية
الكويتية على تسهيل مهمة املنتخب في
هذه املشاركة اخلارجية ،كما شكر أهالي
الالعبات على تعاونهم مع االحتاد وعلى
مساندتهم لفتيات املنتخب.
م��ن جانبه ،ذك��ر محمد عبدالرسول
أن املشاركة ف��ي ه��ذه البطولة الدولية
ج��زء م��ن خطة طويلة األم���د وضعتها
املدربة إيرينا بالتنسيق مع اللجنة الفنية
ومجلس إدارة االحت���اد ،مشيرا ً إل��ى أن
االحتاد سيوفر فرص التنافس واالحتكاك
ل�لاع��ب��ات م��ع م���دارس مختلفة م��ن أجل
تطوير مستوياتهن وزي���ادة خبراتهن
متهيدا ً للمشاركة في البطوالت االحترافية
واملتقدمة.
وك����ان امل��ن��ت��خ��ب ال��ك��وي��ت��ي ح��ق��ق 8
ميداليات بواقع  3ذهبيات عبر الالعبات
تاليا بهبهاني وفوزية العبدالكرمي وسارة
البناي ،و 3فضيات عبر الالعبات راية
القصار ودالل اجلسام ون��ور الرزيحان
وبرونزيتني بواسطة الالعبتني أمينة
الكندري والم��ار ال��ف��ودري ،فيما منحت
جلنة احلكام في البطولة الالعبة نبيلة
اخل��راف��ي لقب « »Miss Uniqueبعد
أدائها اجلميل واملتميز.

مانشستر تكتسي باللون السماوي مع احتفاالت سيتي بالدوري اإلجنليزي
احتفل مانشستر سيتي بلقبه الرابع
في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم
في خمس سنوات بطريقة رائعة حيث
مأل املشجعون ش��وارع املدينة لتحية
أبطالهم للمرة األولى منذ جائحة كوفيد
 .-19وكاد سيتي أن يفقد اللقب لصالح
الغرمي ليفربول في اليوم األخير من
امل��وس��م ي��وم األح���د عندما وج��د فريق
املدرب بيب جوارديوال نفسه متأخرا 2-
صفر على ملعبه أمام أستون فيال قبل أن
يسجل ثالثة أهداف سريعة في انتفاضة
مذهلة ليفوز  .2-3ول��وح الالعبون
واجل��ه��از الفني ،الذين كانوا يرتدون
اللون السماوي ويحملون كأس الدوري
اإلجن��ل��ي��زي املمتاز عاليا ،للجماهير
م��ن حافلة مكشوفة بينما تساقطت
ق��ص��اص��ات ال���ورق امل��ل��ون��ة وأض���اءت
مشاعل الدخان الزرقاء مسار احلافلة.
وقال العب الوسط كيفن دي بروين
«إن��ه ألم��ر مدهش أن نفعل ذل��ك للمرة
الرابعة .لم نتمكن من االحتفال العام

احتفاالت ضخمة باللقب

امل��اض��ي بسبب ف��ي��روس ك��ورون��ا لكن
من املدهش رؤية الكثير من الناس هنا
لالحتفال معنا« .شجعني زمالئي كثيرا

وأخرجوا كل طاقتي .أنا هنا منذ سبع
س��ن��وات وأع��ش��ق ال��ف��ري��ق .ل��دي ثالث
سنوات أخ��رى وسأستمر بالتأكيد مع

سيتي .هذا هو املكان الذي أريد أن أكون
فيه وأن أفوز مبزيد من األلقاب».وحصل
الدولي البلجيكي على لقب أفضل العب
ف��ي ال���دوري اإلجنليزي املمتاز للمرة
ال��ث��ان��ي��ة.وأح��رز دي ب��روي��ن  15هدفا
وساهم في ثمانية أهداف من بينها هدف
الفوز على أستون فيال الذي سجله إلكاي
جندوجان .وأض��اف جندوجان «قدم
لي كيفن الهدف على طبق من ذه��ب».
ونفث ج��واردي��وال ،ال��ذي أصبح أجنح
مدرب أجنبي في كرة القدم اإلجنليزية
مع لقبه ال��راب��ع في ال���دوري ،سيجارا
وبدا في سعادة غامرة بعد سباق متوتر
على اللقب.وقال ج��واردي��وال «اجلميع
يعرف أنه كان إجنازا رائعا .إنها أصعب
مسابقة للدوري ومع ذلك فزنا بأربعة
ألقاب .أستطيع أن أرى السعادة على
وج��وه ال��ن��اس« .أن��ا أفضل راق��ص في
طاقمي ،سنفعل ذل��ك الليلة .رأينا رد
الفعل عندما سجل إل��ك��اي جندوجان
هدف الفوز».

توتي يحاول إقناع ديباال باالنتقال إلى روما
أك��د فرانشيسكو توتي أسطورة روما
املعتزل أنه سيعرض رقم قميصه الشهير
 10على املهاجم األرجنتيني باولو ديباال
إلق��ن��اع��ه باالنتقال إل��ى ن���ادي العاصمة
اإليطالية عقب رحيله عن يوفنتوس.
وميكن لديباال ( 28عاما) االنضمام إلى
أي فريق في صفقة مجانية بعد نهاية عقده
مع يوفنتوس في  30يونيو املقبل إذ رفض
ناديه متديد عقده.
وودع ديباال جماهير يوفنتوس باكيا
في آخر مباراة مبلعب فريقه أمام التسيو،
ول��م تتحدد وجهته املقبلة رغ��م توقعات
وسائل إعالم محلية باستمراره في الدوري
اإليطالي مع الغرمي إنتر ميالن.
وأك��د توتي قائد روم��ا التاريخي أنه
سيكون سعيدا بأن يرث ديباال قميصه في
فريق «ال��ذئ��اب» وسيحاول إقناعه بذلك
شخصيا.
وأبلغ موقع كالتشو ميركاتو :سنرى إن

املهاجم األرجنتيني باولو ديباال

كان سيحصل على القميص  ،10ميكنني أن
أقدم له بعض النصائح.
وسيخوض روما نهائي دوري املؤمتر
األوروب��ي أمام فينوورد األربعاء على أمل

العودة ملنصات التتويج مع املدرب جوزيه
مورينيو
بعد صيام ط��وي��ل ،وق��د يساعد ديباال
في تطوير أداء الفريق الذي سيشارك في

تن هاغ :رونالدو ميثّل
«مستقبل» يونايتد

يرى إري��ك تن هاغ م��درب مانشستر
يونايتد اجلديد أن كريستيانو رونالدو
ميثل جزءا من خططه ،لينهي التكهنات
ح��ول مستقبل املهاجم البرتغالي في
ال��ن��ادي املنتمي ل��ل��دوري اإلجنليزي
املمتاز.
وقدم يونايتد تن هاغ لوسائل اإلعالم
 ،ورغ��م أن امل��درب رف��ض إط�لاق وعود
رن��ان��ة ،فإنه ك��ان واض��ح��ا عند سؤاله
في أول مؤمتر صحافي له عما إذا كان
رونالدو ضمن خططه.

وردا على س��ؤال بخصوص تفكيره
في استمرار املهاجم البالغ عمره  37عاما
مع يونايتد ،قال تن هاغ «بكل تأكيد» ثم
أجاب على سؤال بخصوص ما يستطيع
رونالدو أن يقدمه قائال «األهداف».
وأحرز رونالدو  24هدفا في الدوري
اإلجنليزي ودوري أبطال أوروب��ا هذا
املوسم عقب العودة قادما من يوفنتوس،
لكنه تعرض لبعض انتقادات من املدرب
امل��ؤق��ت رال���ف ران��غ��ن��ي��ك بسبب ع��دم
الضغط على املنافسني.

الدوري األوروبي باملوسم املقبل.
وتكهنت وسائل إع�لام أيضا بإمكانية
انتقال ديباال إلى إجنلترا واللعب بقميص
مانشستر يونايتد أو أرسنال أو توتنهام
هوتسبير.
وأق��ر مهاجم األرجنتني بأنه لم يتخذ
ق���راره ب��ع��د ،وس��ي��ح��اول اختيار «أفضل
مكان» له.
وقال حملطة «سكاي سبورتس» إيطاليا
عن عرض توتي له :توتي قدوة ،أنا سعيد
ألنه حتدث عني بشكل عاطفي ،أنا مطمئن
وسأنضم للمنتخب غدا لالستعداد ملواجهة
ممتعة أمام إيطاليا وبعدها سأحصل على
عطلة ،لن أحتدث عن مستقبلي اآلن.
وخ�ل�ال مسيرته ف��ي ي��وف��ن��ت��وس منذ
 2015حقق دي��ب��اال لقب دوري الدرجة
األولى اإليطالي خمس مرات متتالية وكأس
إيطاليا أرب��ع م��رات وساهم في الوصول
لنهائي دوري أبطال أوروبا .2017
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تكرمي بوربيع لدخوله غينيس
برياضة الدراجات املائية

الوزير الراجحي مع البطل الكويتي العاملي في صورة جماعية

كرم وزير الدولة لشؤون مجلس االمة ووزير
الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي البطل
الكويتي العاملي للدراجات املائية محمد بوربيع
مبناسبة دخ��ول��ه موسوعة غينيس العاملية
لألرقام القياسية للمرة الثالثة بحصوله على
 25ميدالية في بطولة العالم للدراجات املائية.
وأع���رب ال��وزي��ر ال��راج��ح��ي ف��ي كلمة خالل
حفل تكرمي بوربيع وتسليمه شهادة موسوعة
(غينيس) بحضور ممثلة كتاب غينيس لألرقام
القياسية ورئيس اللجنة األوملبية الكويتية
الشيخ فهد ناصر الصباح عن فخره واعتزازه
بهذا االجن��از الكبير ال��ذي رفع به اسم الكويت
عاليا .وأكد احلرص على دعم الشباب الرياضي
وتوفير ك��ل م��ا يلزم لهم لتحقيق االجن���ازات
باحملافل الرياضية الدولية والقارية واإلقليمية
لالرتقاء باحلركة الرياضية في البالد.
بدوره أعرب املتسابق محمد بوربيع في كلمة

مماثلة عن سعادته بهذا االجن��از ال��ذي يحسب
للرياضة الكويتية الفتا الى أنه مستمر في طريق
االجن��ازات وع��ازم على كسر املزيد من االرق��ام
القياسية في املستقبل وحتقيق امليداليات.
وتوجه بوربيع بالشكر لكل من سانده ودعمه
من اجلهات احلكومية والقطاع لتحقيق هذا
االجن��از ال��ذي رفع به اسم الكويت في احملافل
الدولية مبينا ان االجن��از جاء نتيجة للمثابرة
وال��ت��دري��ب والعزمية التي مكنته م��ن اعتالء
منصات التتويج.
وب��دأ البطل بوربيع مشواره في الدراجات
املائية ب��ال��ن��ادي البحري ال��ري��اض��ي ف��ي عام
 2006واستهل مشاركته الدولية عبر بطولة
العالم للدراجات املائية  2007التي تقام في
والية (اريزونا) االمريكية محققا املركز األول
وامل��ي��دال��ي��ة الذهبية منذ  2007حتى 2021
مبجموع  25ميدالية.

مبابي تفاوض مع ليفربول قبل
متديد عقده مع سان جيرمان
ق����ال ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي إن
ليفربول كان من األندية التي
تفاوضت معه قبل أن يقرر
االس��ت��م��رار م��ع ب��اري��س سان
جيرمان ،مشيرا إلى أنه التقى
أي��ض��ا م��ع م��س��ؤول��ي ال��ن��ادي
اإلجنليزي في  2017حني كان
يلعب بصفوف موناكو.
وارتبط مبابي بريال مدريد
منذ فترة طويلة وسط توقعات
قوية بانتقاله هذا الصيف لكنه
فاجأ بطل إسبانيا بتمديد عقده
مع سان جيرمان حتى 2025
األسبوع املاضي.
وك���ش���ف ي���ورج���ن ك��ل��وب
مدرب ليفربول في وقت سابق
هذا الشهر بأن ناديه كان مهتما
بضم م��ب��اب��ي ،وأق���ر املهاجم
الفرنسي بالفعل بالتواصل مع
وصيف بطل إجنلترا.
وأب���ل���غ ص��ح��ي��ف��ة داي��ل��ي
تليجراف «حتدثنا قليال وليس
كثيرا ،تواصلت مع ليفربول

كيليان مبابي

ألن���ه ال��ن��ادي امل��ف��ض��ل ألم��ي،
هي حتب ليفربول وال أعرف
السبب ،يجب أن تسألوها».
وأض����اف «إن����ه ن���اد كبير
والتقينا قبل خمس سنوات
عندما كنت في موناكو ،بالطبع
السباق ك��ان بني ري��ال مدريد

وب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان في
النهاية».
وسيلعب ليفربول ضد ريال
مدريد في باريس يوم السبت
في نهائي دوري أبطال أوروبا،
وأكد مبابي أنه سيشجع ريال
في هذه املباراة.

هيرتا برلني يحرم هامبورج من
الترقي لدوري األضواء األملاني

هيرتا برلني يحسم بقاءه ضمن منافسات البوندسليغا

كريستيانو رونالدو

احتفظ هيرتا برلني مبكانه في دوري األضواء
األملاني لكرة القدم بالفوز على هامبورج املنتمي
للدرجة الثانية 2-صفر في إياب ملحق الصعود
ليحسم االنتصار  1-2في مجموع املباراتني
بفضل هدفي ديدريك بوياتا ومارفن بالتنهارت.
وك��ان لودوفيت ريس منح هامبورج الفوز
ذهابا 1-صفر وفتح الباب أمام احتمال عودة
ناديه لدوري األضواء لكن هيرتا عادل النتيجة
بعد مرور أربع دقائق من بداية مباراة اإلياب
بعد أن سجل القائد بوياتا هدفا من ركلة ركنية
لعبها بالتنهارت.
وبعدها ضاعف بالتنهارت الغلة بعد مرور
ساعة من اللعب بهدف من ركلة حرة من زاوية
ضيقة خدعت احلارس دانييل فرنانديز.

وف��ي نهاية متوترة لعب هيرتا الثواني
األخيرة من اللقاء بعشرة العبني بعد طرد العب
الوسط لوكا توزار حلصوله على اإلنذار الثاني.
لكن هيرتا برلني الذي يدربه فيلكس ماجات
أس��ط��ورة هامبورج السابق ل��م يتأثر ليبقى
هامبورج في الدرجة الثانية ملوسم آخر.
واحتل هيرتا ،الذي كان يواجه خطر الهبوط
للمرة السابعة ،املركز  16في الدرجة األولى.
وهبط جرويتر ف��ورت وأرمينيا بيليفيلد من
دوري األضواء.
وك���ان ه��ام��ب��ورج يسعى ل��ل��ع��ودة ل���دوري
األضواء بعد غياب أربع سنوات .واحتل املركز
الثالث في الدرجة الثانية بينما ترقى شالكه
وفيردر برمين.

كلمة ���ص��ادق��ة ..خل�ير الكويت
الأرب�����ع�����اء
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مبنى «السلطان عبدالصمد»..
أشهر مزار سياحي في ماليزيا
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في الصـميم
مؤمتر الدوحة ينطلق حتت عنوان ح��وار األدي���ان ،هل
هناك أديان سوى اإلس�لام؟! « ،إن الدين عند الله اإلسالم»
وم��ا تبقى م��ن األدي���ان التي أنزلها ال��ل��ه ،عبثت ب��ه أي��دي
القساوسة والرهبان واألحبار ،فطالها التزييف والتحريف
 ،هذه املؤمترات لها انعكاسات سيئة على ديننا الصافي،
وهي محاولة لعرقلة اإلقبال على الدين الصحيح ،وهذا
املكر يجب أال ينطلي على املسلم الواعي ،من يدعون إلى هذا
املنهج منافقون ال نعرفهم ولكن الله يعرفهم ،وقول احلق في
ذلك واضح« ،ا ْل َي ْو َم أ َ ْك َملْتُ َل ُك ْم دِي َن ُك ْم وَ أَتمْ َ مْتُ عَ لَ ْي ُك ْم نِعْ َمتِي
َضيتُ َل ُك ُم الإْ ِْسلاَ َم دِينًا».
َور ِ
أحد البرجني في املبنى

لقطة عامة ملبنى السلطان عبدالصمد

يُعد مجمع مبنى (السلطان عبدالصمد) من
أكثر املباني شهرة في ماليزيا وه��و من إرث
االستعمار البريطاني ويقع في قلب العاصمة
(كواالملبور) أمام ساحة االستقالل التي شهدت
عام  1957إنزال العلم البريطاني ورفع العلم
املاليزي.
وبُني هذا املبنى التاريخي في القرن التاسع

عشر ب�ين ع��ام��ي  1894و 1897خ�لال فترة
االستعمار البريطاني وك���ان امل��ق��ر الرسمي
حلكومة االستعمار وسمي في عام  1974باسم
سلطان والي��ة (سيالنغور) احل��اك��م ف��ي ذلك
الوقت وأصبح فيما بعد مقرا لبعض مكاتب
وهيئات احلكومة املاليزية.
وصمم املبنى في األص��ل على ط��راز عصر
ُ

الواسعة والواجهات واملداخل املقوسة ،فيما
ت��زي��ن س��اح��ات��ه الداخلية امل��ن��اظ��ر الطبيعية
ونوافير املياه ،ويُعد م��زارا ً سياحياً مهماً في
ك��واالمل��ب��ور ،حيث تقام غالباً اح��ت��ف��االت يوم
استقالل ماليزيا ورأس السنة اجلديدة وعدد
من املهرجانات السياحية والتراثية أمام واجهة
املبنى.

النهضة الكالسيكي في أوروب���ا أوائ��ل القرن
اخلامس عشر ويتميز ببرج الساعة الذي يشبه
ساعة (بيغ ب��ن) في لندن ويبلغ ارتفاعه 41
مترا ً.
كما يتميز املبنى الذي تبلغ مساحته 4208
أمتار مربعة ببرجني آخرين لولبيي التصميم
تعلوهما قبتان نحاسيتان إضافة إلى الشرفات

إرسل كلمة «اشتراك»

األرجنتني ..اكتشاف حفرية
لنوع ضخم من الزواحف الطائرة

Retweet
 @HamadAlMunawerحمد املناور

يتعرض العالم ملوجة من التضخم وارتفاع االسعار بسبب كورونا
واحلرب الروسية وارتفاع حجم الديون السيادية ملواجهة تداعياتها
الكويت جزء من العالم وستنكشف على ارتفاع االسعار الكويت
مستفيده من ارتفاع اسعار النفط وعليها دعم القطاعات االقتصاديه
ومعيشة املواطن الي متضرر يكتب بالتعليقات!
فريق العلماء اكتشف حفرية ثاناتوسدراكون أمارو

اكتشف علماء أرجنتينيون ن��وع�اً ج��دي��دا ً من
ال��زواح��ف ال��ط��ائ��رة الضخمة أط��ل��ق عليه “تنني
املوت” ع��اش قبل نحو  86مليون سنة بجانب
الديناصورات ،في اكتشاف يسلط املزيد من الضوء
على ح��ي��وان مفترس ك��ان جسمه ب��ط��ول حافلة
مدرسية.
ويبلغ ط��ول ه��ذا ال��زاح��ف املجنح ال��ق��دمي ،أو
التيروصور ،نحو تسعة أمتار ويقول الباحثون:
إنه سبق الطيور في التحليق باعتباره من بني أول
املخلوقات على األرض التي استخدمت األجنحة
الصطياد فرائسها م��ن السماء ف��ي ف��ت��رة م��ا قبل
التاريخ.
واكتشف فريق العلماء حفرية ثاناتوسدراكون
أمارو ،التي متت تسميتها حديثًا ،في جبال األنديز
مبقاطعة ميندوزا في غرب األرجنتني .ووج��دوا أن
الصخور التي حفظت بقايا هذا الزاحف تعود إلى 86
مليون سنة ،إبان العصر الطباشيري.
ويعني ه��ذا التاريخ أن تلك ال��زواح��ف الطائرة
املخيفة عاشت ما ال يقل عن  20مليون سنة قبل أن
يتسبب اصطدام كويكب مبا يعرف اآلن بشبه جزيرة
يوكاتان املكسيكية في القضاء على معظم أشكال
احلياة على األرض منذ حوالي  66مليون سنة.

إيطاليا 1000 ..يورو غرامة
صاحب مقهى بسبب فنجان إسبريسو!
أثار فنجان قهوة بـ  2يورو جدالً كبيرا ً في إيطاليا،
حيث تسبب بتغرمي صاحب املقهى بـ  1000يورو
بسبب عدم إعالنه عن أسعاره اجلديدة.
وقامت الشرطة اإليطالية بتغرمي صاحب مقهى
 Ditta Artigianaleفي فلورنسا بعد أن أبلغ
أح��د العمالء عنه ف��ي نهاية أب��ري��ل لعدم اإلع�لان
عن أسعاره كما هو مطلوب قانوناً .وق��ال املفتش
ليوناردو ماجنولف ،من شرطة فلورنسا احمللية
لشبكة  :CNNإن زبونا ذكر أن املقهى لم يعرض
سعر القهوة خلف الكاونتر وفقا ملا ميليه القانون،
وتابعت الشرطة الشكوى وغرمت احملل  1000يورو
بعد أن تأكدت من أن السعر كان غائبا ً بالفعل.
وش���ارك ص��اح��ب املقهى فرانشيسكو سانابو
العقوبة على “فيسبوك” ،ق��ائ�لاً :غرموني ألن
شخصل شعر باالهانة لدفع  2ي��ورو لشراء قهوة
منزوعة الكافيني ،هل تصدقون ذلك؟” ،ما أثار تفاعل
واسع على شبكات التواصل االجتماعي في إيطاليا
لغرابة القضية والعقوبة.
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 @alhbbajفي�صل احلباج

اين نواب االمة من وزيرة التجارة والصناعة وال احد قدر يقوله مو
من حقكك توافق على زيادة االسعار على املواطنني بسحبه قلم رفعها
ولكن باملقابل اذا شي في مصلحة للمواطنني مثل املنحة للمتقاعدين
معطلينهم من شهرين للحني وتبون جلسة خاصة

 @Ali_Alfra3علي مناور العازمي

إلى كل مواطن ومواطنة يرفضون مسلسالت االنحالل األخالقي
والتي شوّهت صورة الكويت وأظهرت املجتمع الكويتي على أنه شعب
تافه وساقط ،وتتبناها قناة ( )mbcويقوم على هذه املسلسالت إما
غير كويتيني أو مت جتنيسهم حديثا وال يعرفون قيمنا وال عاداتنا

 @mullajumaahamdعبداخلالق اخلطيب

الى وزاره الشؤون االجتماعيه مع التحيه مضى اكثر من عشر
سنوات ومنطقه الفنيطيس ال توجد فيها جمعيه تعاونيه يحتاج سكان
هذه املنطقه فرع خدمات ع اقل تقدير يكون فيه سوبرماركت وغاز
ومخبز ومطعم الى ان يتسنى بناء جمعية متكاملة و باالمكان ضم هذا
الفرع الى جمعيه املسايل

َ @AljaziAlsenafi
اجلازي ال�سنايف

مع األسف في دولة صحراوية غُبارية ،تعكف مؤسسات الدولة
املعنية عن التشجير والزراعة للتقليل من آث��ار الغبار والعواصف
الترابية.

� @Dhuha1977ضحى اخلر ِّيف

لنفرض  ..مجرد فرض ان فعال في وباء جديد وقامت احلكومات
بفرض قوانني واج��راءات ملواجهة الوباء ..هل ستخضع الشعوب
وتطبق هذه القوانني؟ سمعونا رايكم

 @abdulazizz_sعبدالعزيز �سلطان

الكثير من مسؤولني الدوله وقياديها ياكلون من خيرات الكويت
روات��ب ومميزات عاليه ج��دا!! ومايبيك (تنتقده) ملا تكون فلوسك
اخلاصه وشغلك اخلاص من حقك ولكن ملا تكون من املال العام للدوله
وانت موظف بوظيفه عامه خلدمه الشعب واملواطنيني (ال) سوف
ننتقدك ونراقبك ونحاسبك ونحقق معاك للمصلحه العامه

@rayatalshaab1جمال ال�ساير

الغريب بأن نواب العمل الوطني في البرملان ال ينسقون مع القوى
السياسي وال مع الشخصيات الوطنية لإلعداد لوقفة شعبية سلمية
لدعم موقفهم من رفض التعاون مع حكومة لم تغير منهجها منذ 30
عام ،وما يجري في ساحة اإلرادة خير دليل على غياب هذا التنسيق
غير املفهوم ..كل شئ في هذا الوطن ال يكتمل !!
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