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«التضخم» زاد بنسبة  4.52باملئة في مايو املاضي

مطالب بزيادة بدل غالء املعيشة
تعاون كويتي -إيراني ملكافحة «الغبار»

�سمري خ�رض

طالب النائب خليل الصالح احلكومة بزيادة بدل غالء
املعيشة ،وإع�لان حزمة إج���راءات عاجلة لدعم األس��ر في
مواجهة الغالء ،أسوة بكثير من ال��دول التي حتركت بقوة
لدعم مواطنيها وتخفيف األعباء املعيشية عنهم.
وقد أظهرت بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء ارتفاع
األرقام القياسية ألسعار املستهلكني «التضخم» في الكويت
بنسبة  4.52باملئة في مايو املاضي على أساس سنوي.
وقالت “االحصاء” امس عن األرق��ام القياسية ألسعار
املستهلكني إن معدل التضخم في الكويت ارتفع  0.16باملئة
في مايو املاضي على أساس شهري الرتفاع أسعار عدد من
املجموعات الرئيسية املؤثرة في حركة األرق��ام القياسية
خصوصا املواد الغذائية والتعليم.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة األولى «األغذية
واملشروبات» ارتفع في مايو املاضي بنسبة  8.23باملئة
مقارنة بالشهر ذاته من عام  2021في حني لم يتغير مؤشر
أسعار املجموعة الثانية «السجائر والتبغ» وبقي مستقرا ً
عند  135نقطة على أساس سنوي.

(طالع صفحتي  4و )6

بني السطور

الشيخ عبدالله األحمد وعلي سالجقة خالل توقيع االتفاقية امس

وق��ع��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للبيئة
الكويتية مع منظمة احلفاظ على البيئة
االيرانية امس الثالثاء مذكرة تعاون
خاصة في مجال العواصف الرملية
والترابية واحلد منها وإقامة الدراسات
التي تسهم بوقف زح��ف العواصف

الترابية وإيجاد احللول املناسبة لها.
وق��ال رئيس مجلس االدارة املدير
العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ
عبدالله اح��م��د احل��م��ود الصباح في
تصريح صحفي عقب التوقيع إن
املذكرة تهدف ال��ى ايجاد البؤر التي

تتكون منها العواصف الترابية والغبار
للسيطرة عليها وات��خ��اذ اإلج���راءات
الالزمة للحد منها.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��س��اع��د رئيس
اجلمهورية ورئيس منظمة احلفاظ
على البيئة االي��ران��ي��ة علي سالجقه

أن اي��ران قامت بعمل برنامج ابحاث
موسع يشتمل على خرائط اقليمية
تبني مصادر العواصف الترابية مشيرا
ال��ى اس��ت��ع��داد ب�ل�اده ال��ت��ام لتقدميها
لدولة لكويت ومد يد التعاون املشترك
بني اجلانبني ملكافحة هذه الظاهرة.

روسيا تسمح بعبور بواخر القمح في البحر األسود

سفينة الشحن الروسية زهيبيك زولي خالل عبورها البحر االسود

رفع حظر تشغيل املرأة الكويتية
في «القطاع النفطي»
أص��درت الهيئة العامة للقوى
العاملة ام��س ق���رارا باستثناء
املرأة الكويتية من احلظر املتعلق
بتشغيل ال��ن��س��اء ف��ي ع���دد من
مجاالت األعمال ومنها النفطية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي
إن مجلس اإلدارة قرر في جلسته
ال��ت��ي ع��ق��دت أم��س إض��اف��ة فقرة
للمادة ( )26م��ن الئ��ح��ة قواعد
وإج�����راءات منح اإلذن بالعمل
بالقرار (رقم  156لسنة )2022

بإستثناء امل���رأة الكويتية من
احلظر املتعلق بتشغيل النساء
في مجاالت األعمال ومنها النفطية
بهدف حتقيق اإلستفادة القصوى
من طاقتها املتميزة.
وأضافت أن القرار يستثني من
احلظر أعمال االش��راف واإلدارة
وامل��ت��اب��ع��ة والتشغيل ال��ت��ي ال
تتطلب مجهودا بدنيا شاقا وميكن
أن تباشرها املهندسات والعامالت
الكويتيات.

السعودية :تأشيرة السياحة
ال تصلح ألداء احلج
أكدت وزارة السياحة السعودية
أن تأشيرة الزيارة بغرض السياحة
ال تخول صاحبها أداء مناسك احلج
على اإلطالق .واوضحت الوزارة في
بيان اوردته وكالة االنباء السعودية
(واس) امس ان األنظمة والتعليمات
ف��ي اململكة متنع احل��اص��ل�ين على
التأشيرة السياحية من أداء فريضة
احلج أثناء وجوده في اململكة “كما
متنع من أداء العمرة خ�لال موسم

احل���ج ال���ذي حت���دده وزارة احل��ج
والعمرة» .ودعت ال��وزارة الراغبني
ف��ي ال��ق��دوم ال��ى اململكة بتأشيرة
الزيارة لغرض السياحة إلى االلتزام
مبا مت إق��راره من تعهدات واالطالع
على التعليمات قبل احلصول على
ال��ت��أش��ي��رة واالل���ت���زام ال��ت��ام بكافة
التعليمات الصادرة بهذا الشأن حيث
أن ذلك يساعد في جتنب أي مخالفة
لألنظمة.

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي
شويغو امس الثالثاء عن فتح ممرين
إنسانيني لعبور البواخر الناقلة للقمح
واحل��ب��وب ف��ي البحر األس���ود وبحر
آزوف.
ونقلت وزارة الدفاع الروسية في
بيان عن شويغو قوله خالل اجتماع
م��ع كبار العسكريني ال���روس “اننا
نقوم مبجموعة من االج��راءات بهدف
ضمان سالمة املالحة في حوض البحر
االسود وبحر آزوف وقمنا بفتح ممرين
إنسانيني لعبور البواخر املدنية اضافة
الى ازالة االلغام في ميناء ميريوبيل».
الى ذلك قال مسؤول في اجلمارك
ال��ت��رك��ي��ة ،إن ت��رك��ي��ا حت��ق��ق مب��زاع��م
أوكرانيا ح��ول القمح امل��س��روق على
منت سفينة الشحن “زهيبيك زولي”،
بتعاون أممي.
من جانبها حظرت وزارة الدفاع
األوكرانية الرجال في سن التجنيد من
م��غ��ادرة مسقط رأس��ه��م ،حيث طلبت
هيئة االرك���ان العامة تفهم ذل��ك في
منشور على موقع فيسبوك .

فتح باب التسجيل في كلية
علي الصباح العسكرية
أعلنت رئ��اس��ة األرك���ان العامة للجيش فتح باب
التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية لاللتحاق
بشرف اخلدمة العسكرية كطلبة ضباط من الدفعة ()23
حلملة الشهادة اجلامعية ودفعة الطلبة الضباط ()49
حلملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة.
وق��ال��ت رئ��اس��ة األرك���ان ف��ي بيان صحفي ام��س إن
التسجيل سيكون إلكترونيا على املوقع خالل الفترة
اعتبارا من اليوم األربعاء وحتى  23شهر يوليو اجلاري.
وأشارت إلى أنه حتقيقا ملبدأ العدالة وإتاحة الفرص
للجميع سوف يتم قبول من اجتاز املقابالت واالختبارات
والفحوصات الطبية كطلبة ضباط عن طريق القرعة .

«الوزراء» تؤجل «اليوروفايتر»
إلى جلسة  13سبتمبر
أج��ل��ت محكمة ال����وزراء قضية صفقة ط��ائ��رات
ال��ي��وروف��اي��ت��ر إل���ى جلسة  13سبتمبر ل�لاط�لاع
والتصوير ،بعد أن صرفت احملكمة الوزير السابق
خالد اجل���راح واملتهمني اآلخ��ري��ن ف��ي القضية بعد
مواجهتهم بالتهم ونفيهم إياها.
وبدأت محكمة الوزراء ،امس  ،بنظر أولى جلسات
احملاكمة في صفقة طائرات «اليوروفايتر» التي مت
إبرامها قبل أكثر من  6سنوات ،بحضور جميع املتهمني
الـ  5باالستيالء على املال العام وتسهيل االستيالء
عليه خالل عقد صفقة الطائرات.

مناشدة مجلس ال���وزراء بلدية الكويت لتخصيص
مواقع للمدن العمالية ،وتسليمها للقطاع اخلاص إلجنازها
صحوة بعد غفوة! هذا املشروع أقر منذ سنوات ،ولم ينفذ،
فهل متت محاسبة من تسبب في هذا التعطيل؟ لألسف هناك
قوتان متضادتان الختالف مصاحلهما ،فاحلاجة األساسية
لإلصالح دائماً تصطدم بأطماع التجار ،وتكون احلكومة
حكماً غير نزيه ،فتقف مع مصالح التجار ،ملاذا تخصص
احلكومة أراضي املدن العمالية للقطاع اخلاص ،وال تنفذها
بالشكل املثالي ،التجار يهدفون إلى الربح ،وسوف يجعلون
م��ن امل��دن العمالية «علب س��ردي��ن» ،وتفتقد إل��ى أبسط
االشتراطات اإلنسانية والصحية ،تسليم األراضي لعدد من
الشركات العاملية ووضع االشتراطات كاملة ،سوف يحل
األزمة املزمنة خالل سنوات قليلة  « .إذا كُنتَ ذا رأيٍ فكُن ذا
عزمي ٍة فإن فسا َد الرأيِ أن تترددا».

ع�م��ادي  :أث��ق ب�ق��درة حمالت احلج
الكويتية على تفويج احلجاج دون
مشاكل
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روبرتا :إيطاليا تعمل على توطيد العالقات السياحية مع الكويت
أكدت رئيسة الهيئة القومية االيطالية للسياحة روبرتا
غاريبالدي سعي بالدها الى توطيد العالقات السياحية
مع الكويت حرصا على ج��ذب السائح الكويتي وتلبية
احتياجاته.
وقالت غاريبالدي في تصريح لوكالة األنباء الكويتية
(كونا) مبناسبة اختتام (القمة العاملية للسياحة الشبابية)
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في مدينة (سورينتو) االيطالية ان “السياحة القادمة من
الكويت ومن اخلليج مهمة وعالية القيمة بالنسبة اليطاليا”.
وأضافت ان الهيئة القومية االيطالية للسياحة “تفكر
بالفعل في امكانية فتح مكتب لها في الكويت” مضيفة انها
“تتواجد بنشاط في املعارض الرئيسية ب��دول اخلليج
وآخ��ره��ا (اكسبو دب��ي  )2020ال��ذي شكل فرصة مهمة

رئيس مجلس الوزراء يبعث برقية مماثلة

األمير وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية
الرأس األخضر بالعيد الوطني لبالده

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

بعث حضرة صاحب السمو أمير ال��ب�لاد الشيخ
نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية
تهنئة إلى فخامة الرئيس خوزيه ماريا نيفيس رئيس
جمهورية ال��رأس األخضر الصديقة عبر فيها سموه
حفظه الله عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني
لبالده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة

والعافية وجلمهورية الرأس األخضر وشعبها الصديق
كل التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل األحمد
اجلابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة
الرئيس خوزيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس
األخ��ض��ر الصديقة ضمنها س��م��وه خ��ال��ص تهانيه

مبناسبة العيد الوطني لبالده راجيا لفخامته وافر
الصحة والعافية.
وبعث سمو الشيخ صباح خالد احلمد الصباح
رئيس مجلس ال��وزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى
فخامة الرئيس خوزيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية
الرأس األخضر الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

القيادة السياسية ترسل برقيات تهنئة إلى رئيس
فنزويال البوليفارية بالعيد الوطني لبالده

صاحب السمو وولي العهد يعزيان بايدن
بضحايا إطالق النار في شيكاغو

بعث حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر
الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكوالس
مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويال البوليفارية الصديقة عبر
فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده
متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وجلمهورية
فنزويال البوليفارية وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح
حفظه الله ببرقية تهنئة إل��ى فخامة الرئيس نيكوالس م��ادورو
موروس رئيس جمهورية فنزويال البوليفارية الصديقة ضمنها سموه
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده راجيا لفخامته وافر
الصحة والعافية .وبعث سمو الشيخ صباح خالد احلمد الصباح
رئيس مجلس ال��وزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس
نيكوالس م��ادورو م��وروس رئيس جمهورية فنزويال البوليفارية
الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

بعث حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه
الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف ر .بايدن رئيس الواليات املتحدة
األمريكية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وص��ادق مواساته
بضحايا حادث إطالق النار الذي وقع في مدينة شيكاغو بوالية إلينوي األمريكية والذي
أسفر عن سقوط العديد من الضحايا واملصابني راجيا سموه رعاه الله ألسر الضحايا جميل
الصبر وللمصابني سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية
إلى فخامة الرئيس جوزيف ر .بايدن رئيس الواليات املتحدة األمريكية الصديقة ضمنها
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطالق النار الذي وقع في مدينة
شيكاغو بوالية إلينوي األمريكية راجيا سموه ألسر الضحايا جميل الصبر وللمصابني
الشفاء العاجل .وبعث سمو الشيخ صباح خالد احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف ر .بايدن رئيس الواليات املتحدة
األمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطالق
النار الذي وقع في مدينة شيكاغو بوالية إلينوي امريكية.

بشأن القواعد األساسية لقبول الطلبة وشروط التحويل

مجلس اجلامعة يقر مقترح «القبول والتسجيل»

جانب من االجتماع

بشأن املوافقة على مقترح عمادة القبول
والتسجيل اخل��اص بالقواعد األساسية
لقبول الطلبة املتقدمني بطلب االلتحاق
بجامعة الكويت للفصل الدراسي األول من
ال��ع��ام اجلامعي  2022/2023وش��روط
التحويل إليها وأبرز التعديالت».
وأف���اد األم�ين ال��ع��ام ملجلس اجلامعات
احلكومية بأن «املجلس قد اعتمد اقتراح كلية
ال��دراس��ات العليا بجامعة الكويت املعتمد
م��ن مجلس جامعة الكويت ب��ش��أن إعفاء
غير املقيدين من ذوي اإلعاقة من الرسوم
الدراسية ،ورد ما مت حتصيله من رسوم
دراسية من غير املقيدين من ذوى االعاقة
عن الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي
 2022/2023استنادا َ ألحكام القانون رقم
 8/2010في شأن حقوق االشخاص ذوي
اإلعاقة».

الساير :الهالل األحمر تسعى لبناء اإلنسان وتأهيله لتحقيق أهداف التنمية
ق���ال رئ��ي��س م��ج��ل��س ادارة جمعية
ال��ه�لال االح��م��ر الكويتي ال��دك��ت��ور هالل
الساير ان (اجلمعية) تسعى دائما لبناء
االنسان وتأهيله لتحقيق اهداف التنمية
واحتياجات املجتمع واعداد ثروة بشرية
متميزة.
وأض���اف الساير ف��ي كلمة مبناسبة
تكرمي الطلبة الفائقني في املرحل الدراسية
من أبناء األس��ر احملتاجة واملسجلني في
كشوفات اجلمعية أن (ال��ه�لال األحمر)
يسمو في أهدافه من أجل خدمة اإلنسانية
والتطور والنماء متماشيا مع استراتيجية
الكويت التي أولت اهتماما كبيرا لتنمية
الفرد واملجتمع من خالل تنمية القدرات
البشرية.
وأفاد بأن الغاية من تكرمي الفائقني هو
االحتفال بهم وتهنئتهم وأولياء أمورهم
معربا عن ثقته في قدراتهم وإمكانياتهم
في حتقيق ما يحلمون به ليرتقوا في سلم

تكرمي الطلبة الفائقني

النجاح والتفوق.
وق��ال الساير إن الفائقني ه��م البناة

احلقيقيون للمستقبل وال��راف��د العلمي
للمجتمع والوطن وعماد تطوره وتقدمه
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عقد مجلس اجلامعات احلكومية اجتماعه
رق��م « »2/2022مساء أول أم��س األثنني
برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي
وال��ب��ح��ث العلمي ال��دك��ت��ور علي املضف،
وبحضور أعضاء املجلس .وص��رح األمني
العام ملجلس اجلامعات احلكومية الدكتور
مثنى ط��ال��ب ال��رف��اع��ي ببيان رس��م��ي ،أن
«املجلس ناقش في اجتماعه البنود املدرجة
على جدول أعماله ،حيث صدق املجلس على
محضر االجتماع رقم  1/2022ال��ذي عقد
بتاريخ  ،6/2/2022كما أحيط املجلس
علماً بتقرير متابعة ق���رارات املجلس في
اجتماعه رق��م  1/2022املنعقد بتاريخ
.»6/2/2022
وأش��ار الرفاعي أن «املجلس اعتمد قرار
مجلس جامعة الكويت في اجتماعه رقم
 4/2022املنعقد في تاريخ 4/7/2022

للتعريف باملقاصد االيطالية”.
وذك���رت أن الهيئة “تعمل م��ع ال��س��ف��ارات االيطالية
بشكل مستمر لتقدمي العروض السياحية املصممة لتلبية
احتياجات السائحني القادمني من اخلليج الذين يقبلون
على ايطاليا بشكل متزايد” مؤكدة رغبة بالدها بترسيخ
العالقات السياحية في السنوات القادمة.

مشيرا إلى ضرورة االستمرار في اكتساب
العلم واملعرفة وال��ت��زود بالقيم النبيلة
وامل���ب���ادئ ال��س��ام��ي��ة وم��ض��اع��ف��ة ال��ب��ذل
والعطاء.
وأض����اف أن جمعية ال��ه�لال األح��م��ر
مستمرة ف��ي تكثيف ال��ب��رام��ج املتعلقة
ب��إع��داد أب��ن��اء األس��ر املستفيدة دراسيا
وثقافيا وتأهيل األسر وتدريبهم والسعي
ملساعدة املتاهلني لتوفير وظائف لهم.
وذكر الساير أن اجلمعية تسعى لتأهيل
وتدريب املتفوقني وإعدادهم للوظيفة لكي
يحصل على مكانة مرموقة في املجتمع
معربا عن الشكر للشركاء الداعمة.
وعلى هامش احلفل كرم الساير نائب
رئ��ي��س مجلس إدارة االحت����اد ال��دول��ي
جلمعيات الصليب وال��ه�لال األحمر عن
منطقة آسيا ودول احمليط الهادئ األمني
العام جلمعية الهالل األحمر الكويتي مها
البرجس.

الكويت تتضامن مع الواليات
املتحدة جراء حادث إطالق
النار في شيكاغو

أع��رب��ت وزارة اخلارجية أم��س الثالثاء
ع��ن تعاطف دول���ة الكويت وتضامنها مع
الواليات املتحدة األمريكية الصديقة جراء
حادث إطالق النار العشوائي الذي وقع في
مدينة شيكاغو وأدى إلى مقتل وج��رح عدد

من األشخاص.وتتقدم دولة الكويت بخالص
ال��ت��ع��ازي وص���ادق امل��واس��اة إل��ى ال��والي��ات
املتحدة األمريكية قيادة وحكومة وشعبا وإلى
أسر الضحايا معربة عن متنياتها للمصابني
بالشفاء العاجل.

محافظ األحمدي يهنئ القيادة
السياسية بحلول عيد األضحي املبارك
هنأ محافظ األحمدي الشيخ فواز خالد احلمد
الصباح حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح بحلول عيد
األضحى املبارك  ،وأعرب اخلالد في تهنئته إلى
سمو األمير  ،عن أسمى آيات التهاني والتبريكات
 ،مقرونة بأصدق األمنيات أن يُعيد الله سبحانه
هذه املناسبات املباركة وقد حتققت اآلمال لكويت
اخلير واحملبة واإلنسانية ولألمتني العربية
واإلسالمية.
سائالً املولى عز وجل مع قدوم العيد السعيد
أن يحفظ سموه من كل مكروه وأن يُنعم سبحانه
على سموه مبوفور الصحة ومتام العافية وطول
العُ مر  ،وأن ُي��دمي على كويتنا الغالية وجميع
مواطنيها واملقيمني على ترابها الطاهر بنعمة
األمن واألمان واإلستقرار والرخاء في ظل قيادة
سموه احلكيمة .
وتوجه احملافظ بالتهنئة باملناسبة إلى سمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح
 ،وسمو الشيخ صباح خالد احلمد الصباح
رئيس مجلس ال��وزراء بالعيد السعيد ،آمالً أن
يُنعم املولى سبحانه وتعالى على دولة الكويت

الشيخ فواز اخلالد

احلبيبة باملزيد من التقدم والتطور واإلزده��ار
الصعد كافة وفي مختلف املجاالت .
على ُ

انطالق اجتماع جلنة التراث
في العالم اإلسالمي برئاسة الكويت
انطلقت مبقر منظمة العالم االسالمي للتربية
والعلوم والثقافة (ايسيسكو) بالرباط أعمال
االجتماع العاشر للجنة التراث في العالم االسالمي
برئاسة ال��دك��ت��ور وليد السيف ممثال ع��ن دول��ة
الكويت ومشاركة الدول االعضاء باللجنة.
وأكد مدير عام (ايسيسكو) سالم املالك في كلمة
باملناسبة أن تثمني تراث العالم اإلسالمي وحمايته
في مقدمة أولويات الرؤية اجلديدة والتوجهات
االستراتيجية ل (إليسيسكو) مركزا على العناية
اخلاصة التي توليها املنظمة للتدريب والتكوين
وبناء قدرات العاملني في مجال التراث والتعاون
مع الدول األعضاء في هذا األمر.
واش���اد بعمل اللجنة خ�لال السنوات الثالث
املاضية وتسجيلها أكثر من  350موقعا تاريخيا
وعنصرا ثقافية على قائمة ال��ت��راث ف��ي العالم
اإلسالمي راجيا لها التوفيق في اجتماعها احلالي.
من جهته توجه رئيس جلنة ال��ت��راث في العالم
اإلسالمي بالشكر إلى املدير العام اليسيسكو على
ما تلقاه اللجنة من رعاية ودعم مؤكدا أنها ستقوم
ب��دوره��ا في تعزيز ال��رؤي��ة اجل��دي��دة اليسيسكو

سالم املالك

بتوثيق تراث العالم اإلسالمي وتسجيله.وتناقش
اللجنة على م��دى يومني ع��ددا من التقارير حول
منجزات اللجنة ورؤية مركز االيسيسكو للتراث
في العالم االسالمي باالضافة الى مناقشة امللفات
اخلاصة باملواقع واملعالم التراثية والعناصر
الثقافية املقدمة للتسجيل على قائمة التراث في
العالم االسالمي.

رئاسة األركان تعلن فتح باب التسجيل
لإللتحاق بشرف اخلدمة العسكرية
أع��ل��ن��ت رئ��اس��ة األرك���ان
العامة للجيش «كلية علي
الصباح العسكرية» عن فتح
ب���اب التسجيل لاللتحاق
بشرف اخل��دم��ة العسكرية
كطلبة ضباط ضمن دفعة
الطلبة الضباط  23حلملة
الشهادة اجلامعية ودفعة
الطلبة الضباط  49حلملة
شهادة الدبلوم والثانوية.
وأش����ارت ال��رئ��اس��ة ب��أن
التسجيل سيكون إلكترونياً
على موقع كلية علي الصباح

العسكريةاإللكترونيwww.
asc.kuwaitarmy.gov.
 kwمنوهة ب��أن التسجيل
اإللكتروني سيبدأ في الفترة
م��ن  6يوليو  2022وحتى
 23يوليو .2022
وذك����رت ال��رئ��اس��ة بأنه
حتقيقاً ملبدأ العدالة وإتاحة
الفرص للجميع ،سوف يتم
ق��ب��ول م��ن اج��ت��از املقابالت
واالختبارات والفحوصات
الطبية كطلبة ض��ب��اط عن
طريق «القرعة».

محليات
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خالل جولة ميدانية قام بها على عدد من مقار احلمالت

عمادي  :أثق بقدرة حمالت احلج الكويتية على تفويج احلجاج دون مشاكل
اع��رب رئيس بعثة احل��ج الكويتية
فريد ع��م��ادي ع��ن ثقته ب��ق��درة حمالت
احلج الكويتية في تفويج جميع احلجاج
في املشاعر املقدسة “بأمن وسالمة بإذن
ال��ل��ه وم��ن دون وج���ود أي مشاكل أو
عوائق”.
واوضح عمادي في تصريح صحفي
بعد اجلولة امليدانية التي قام بها على
ع��دد م��ن مقار حمالت احل��ج الكويتية
في مكة املكرمة “ان تلك الثقة نتيجة
للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها ولثقة
جميع املسؤولني في البعثة بأصحاب
احلمالت الذين حملوا هذه األمانة وهذه
امل��س��ؤول��ي��ة العظيمة حيث أن حتمل
أعباء ضيوف الرحمن في ه��ذه األي��ام
املباركة مسؤولية كبيرة ال تضاهيها أي
مسؤولية”.
واض��اف “بالرغم من ذلك فإن بعثة
احل��ج الكويتية تراقب كل ما تقوم به
احل��م�لات وه��ي تقف إل��ى ج��ان��ب هذه
احلمالت وتدعمها” مؤكدا ان التقصير
في خدمة حجاج بيت الله احل��رام “لن

نقبله كمسؤولني في البعثة”.
وقال عمادي ان هذه اجلوالت امليدانية
لتأكيد العالقة الوطيدة التي تربط بعثة
احل��ج واحلمالت الكويتية التي بنيت
بأسوار من الثقة واملصداقية والتعاون
ب�ين الطرفني وه���ذا م��ا جعل احلمالت
الكويتية تتبوأ الصدارة بني مثيالتها من
الدول العربية واإلسالمي”.
وت��اب��ع ق��ائ�لا “ان ال��ه��دف م��ن ه��ذه
ال��زي��ارات امليدانية ليست ألداء ال��دور
الرقابي على احلمالت فحسب بقدر ما
هي جتديد الثقة بها ودعمنا لها ووقوفنا
معها والتأكيد على اننا جميعا في موقف
واحد وفي مركب واحد من أجل مواصلة
أداء هذه األمانة العظيمة واالستمرار
ف��ي حصد النجاح وع���دم تسجيل أي
مالحظات على البعثة وحمالت احلج
الكويتية وهذا ما نسعى إلى تكراره في
هذا املوسم”.
واوض���ح ع��م��ادي “اننا نسعى من
خالل هذه الزيارات واجلوالت امليدانية
االط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى أوض�����اع احل��م�لات

وتسجيل م��ا لديهم م��ن مالحظات كي
نتمكن م��ن معاجلتها ووض��ع احللول
املناسبة لها قبل ب��دء امل��وس��م وكذلك
اإلجابة عن كل استفساراتهم إن كانت
هناك أي استفسارات”.
وقال عمادي إن هذه اجلوالت امليدانية
“جددت ثقتنا باحلمالت الكويتية وتأكد
لنا قدرتها على احملافظة على الريادة
التي بلغتها ب�ين مثيالتها ف��ي العالم
اإلسالمي”.
وش���دد ع��ل��ى ان ه���ذه اجل����والت لها
أهمية خاصة لدى أعضاء بعثة احلج
“فهي تعطينا صورة واضحة عن قرب
بشأن أوضاع حجاج دولة الكويت ومن
واجبنا كأعضاء في البعثة االطمئنان
على راحتهم وتوفير كل سبل الراحة
لهم ولن يهدأ لنا بال حتى نتأكد من أن
جميع احلجاج حصلوا على كل ما مت
االتفاق بشأنه وفقا لبنود العقد املبرم
مع احلمالت وتوفير جميع احتياجاتهم
وأدائ��ه��م ملناسك احل��ج ثم عودتهم إلى
أرض الوطن ساملني غامنني بإذن الله”.

مبجرد وصول الكشوف من ديوان اخلدمة املدنية

بوعركي  :سرعة صرف األعمال املمتازة
للهيئة التعليمية واإلدارية مبدارس التربية

بوعركي والعازمي وعدد من اعضاء النقابة

اك�����دت ال���وك���ي���ل امل��س��اع��د
للشؤون االداري����ة والتطوير
االداري ب��وزارة التربية رجاء
ب��وع��رك��ي استجابتها ملطالب
نقابة العاملني ب��وزارة التربية
بسرعة اجن��از وص��رف االعمال
امل��م��ت��ازة للهيئة التعليمية
واالداري��ة باملدارس املستحقني
للمكافأة وذلك تقديرا جلهودهم
الكبيرة التي بذلوها خالل العام
الدراسي .
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال اس��ت��ق��ب��ال
بوعركي وف��د نقابة العاملني
ب��وزارة التربية برئاسة عادل
سعود العازمي مبكتبها مبقر
وزارة التربية .
ووع���دت الوكيلة بوعركي
خ�لال اللقاء بسرعة االنتهاء
من االعمال املمتازة وحتويلها
للقطاع املالي لصرفها مبجرد
وص���ول ال��ك��ش��وف م��ن دي���وان
اخلدمة املدنية.
ومن جهته وجه رئيس نقابة
العاملني ب��وزارة التربية عادل
العازمي الشكر لوكيلة التربية

ال�ع��ازم��ي :طلبنا س��رع��ة تسكني الوظائف
االش��راف�ي��ة االداري ��ة ب��امل�ن��اط��ق التعليمية
امل��س��اع��د ل��ل��ش��ؤون االداري�����ة
وال��ت��ط��وي��ر االداري ب����وزارة
التربية رج���اء ب��وع��رك��ي على
تعاونها الكامل مع نقابة التربية
وحسن االستقبال .
واشار العازمي الى ان النقابة
تقدمت بعدد من املطالب التي
تهم جموع املعلمني والعاملني
بالعملية التعليمة وعلى راسها
العمل على حتديث الئحة العمل
امل��درس��ي خلدمة العاملني في
امل�����دارس ول��ت��ح��دي��د حقوقهم
الوظيفية .
كما طالب العازمي بضرورة
العمل على فتح مكتب تابع
الدارة املكتبات مببنى ال��وزارة
الن��ه��اء م��ع��ام�لات املتقاعدين
تقديرا جلهودهم وعطائهم في
خدمة العملية التعليمية .
كما شدد العازمي خالل اللقاء

على ض��رورة االس��راع بتسكني
الشواغر في الوظائف االشرافية
االداري�����ة ن��ظ��را ملً���ا متثله من
اهمية قصوى في تنظيم العمل
وتسهيل االم���ور س���واء داخ��ل
امل��دارس او االدارات التعليمة
ودي��وان ال���وزارة مبا يصب في
النهاية في تيسير امور املوظفني
او ال��ط�لاب واول���ي���اء االم���ور
ومختلف املراجعني .
كما اش��اد ال��ع��ازم��ي بالدور
الواضح الذي قامت به الوكيل
امل��س��اع��د ل��ل��ش��ؤون االداري�����ة
وال��ت��ط��وي��ر االداري ب����وزارة
ال��ت��رب��ي��ة رج���اء ب��وع��رك��ي من
تطوير في القطاع االداري مما
ك��ان ل��ه دور كبير ف��ي تسهيل
االجراءات املختلفة على العاملني
بالوزارة من خالل موقع الوزارة
الرسمي..

يهدف لتدريب كافة التخصصات الوظيفية

معهد كامز  :برنامج «على رأس العمل»
ملوظفي جمعية النجاة اخليرية
ف��ي إط���ار سعي معهد كامز
للتدريب األهلي التابع جلمعية
ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة للتعاون مع
املؤسسات الرسمية واألهلية قام
املعهد بتنظيم البرنامج التدريبي
“على رأس العمل” ملوظفي
اجلمعية  ،وال���ذي ب��دأ اعتبارا ً
منذ شهر مايو و ميتد حتى شهر
أغسطس القادم.
ف��م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت امل��دي��ر
ال��ع��ام للمعهد عبير الهجرس
أن البرنامج تضمن العديد من
البرامج التدريبية التخصصية
التي قدمت من نخبة من املدربني
املؤهلني من داخل جمعية النجاة
 ،وحظيت هذه البرامج باهتمام
ب��ال��غ م���ن اإلدارة التنفيذية
للجمعية.
وأوضحت أن أهداف البرنامج
تتمثل في :تبادل اخلبرات وتالقح
األف��ك��ار ب�ين ق��ي��ادي��ي وموظفي
اجلمعية من خالل تبادل التدريب
االح��ت��راف��ي وامل��وج��ه��ة  ،و رفع
ك��ف��اءة امل��وظ��ف�ين إداري����اً وفنياً
ومهارياً كلن حسب اختصاصه
بالتالي رفع انتاجيته وأداءه ،
كما يهدف البرنامج إلى حتسني
جودة اخلدمات املقدمة للمتبرعني
واملستفيدين  .وأشارت إلى أن “

دورات في السكرتارية واألرشفة اإللكترونية

على رأس العمل “ برنامج عملي
يحوي جوانب تدريبية منوعة
مبني على نظرية التوافق الثالثي
بني املعرفة واملهارة واالجتاه K
 S Aونضيف إليهم بهذا البرنامج
الفريد األدوات والتقنيات .
وح���ول أه���م ال�����دورات التي
يحتوي عليها البرنامج قالت:
يضم البرنامج عدد من الدورات
املتنوعة مثل :احلوكمة سبيل
ل��ت��ح��ق��ي��ق االس���ت���دام���ة ،صمم
ت��ق��ري��رك ب��ط��ري��ق��ة إب��داع��ي��ة،
العاملني على ال��زك��اة أنواعهم
املعاصرة وأحكامهم الفقهية،

إدارة فريق العمل ،مهارات في
استخدام التقنيات احلديثة في
العمل اخليري  ،قصة جن��اح 7
سنابل  ،دورة خ��اص��ة لتعليم
ال��ل��غ��ة اإلجن��ل��ي��زي��ة  ..وغيرها
م��ن ال���دورات االي تخدم العمل
اخليري وترتقي بالعاملني فيه .
وختمت الهجرس على أهمية
م��ث��ل ه���ذه ال��ب��رام��ج التدريبية
لتطوير العاملني ف��ي اجلهات
اخليرية و أث��ره��ا امللحوظ في
تناقل اخلبرات وصقل القدرات
الوظيفية و امل��ه��ارات اإلداري���ة
والفنية.

جانب من زيارته مقر إحدى احلمالت

«بصائر اخليرية» تقدم
 286أضحية بدعم من
األمانة العامة لألوقاف

انطالقًا من أنشطة
جمعية بصائر اخليرية
وم��ا تقدمه من خدمات
ومساعدات للمحتاجني،
أع���ل���ن���ت اجل��م��ع��ي��ة
ع��ن ت��وزي��ع ع��دد 286
أضحية إلع��ان��ة األس��ر
امل��ت��ع��ف��ف��ة وال���ف���ق���راء
واحملتاجني في الكويت.
وقالت اجلمعية ،إن
ه��ذا امل��ش��روع اخليري
بدعم من األمانة العامة
ل�لأوق��اف ،وإن���ه يوفر
لألسر املتعففة والفقراء
احتياجاتهم من اللحوم ،ماجد الشيباني
بهدف إسعادهم وإدخال
البهجة والسرور عليهم
وكفايتهم في خير أيام الدنيا.
وأشارت “بصائر” إلى أن حلوم األضاحي من الصدقات
التي يقصد أهلها نيل أجر الصدقات في خير أيام الدنيا التي
أقسم الله بها في كتابه العزيز {والفجر وليال عشر}،
ون��وه��ت بأنها س��ت��وزع اللحوم ب��داي��ة م��ن أول أي��ام عيد
األضحى.
وب�ّي� مدير إدارة العمل الداخلي في جمعية بصائر
نّ
اخليرية ماجد الشيباني أن اجلمعية عمدت إل��ى تنفيذ
املشروع لألسر املتعففة وأهل احلاجة لرفع الضرر عنهم،
وقال“ :هذه الظروف االستثنائية تتطلب التكافل وحتسس
اآلخرين خاصة الفئات التي تستحق إدخال الفرح والسرور
عليها في ظل ما نعيشه من أزمات”.
وثمّنت اجلمعية دور األمانة العامة لألوقاف ملا تقدمه
من مساعدات وتواصل دائم مع اجلمعيات اخليرية ،وكذلك
جهود املتبرعني الذين ال يدخرون جهدًا في تقدمي املساعدات
لألسر احملتاجة ،مؤكدة أنها حريصة على إيصال اخلير ملن
يستحقون في تلك األيام املباركة.

توزيع بطاقات عافية للمتقاعدين
بعد العيد في مراكز الرعاية األولية

أص���درت مديرية االدارة امل��رك��زي��ة للرعاية
الصحية االولية الدكتورة دينا الضبيب تعميما
حددت فيه توزيع بطاقات عافية للمتقاعدين بعد
عيد االضحي من خالل املراكز الصحية محددة
على ان الشركة املعنية ستقوم بوضع البوث
اخلاص بها اعتبارا من أمس الثالثاء.
وطلبت الدكتورة الضبيب من رؤس��اء املراكز
املعنية بتحديد املكان املناسب للشركة لوضع
البوث لقيام موظف التأمني مبهمة تسليم البطاقات
م��ع ض���رورة ت��واج��د األم�ي�ن م��ع م��وظ��ف اداري
للتدقيق واعتماد من��اذج التسليم والكشوفات
املعدة لذلك.
وشملت قائمة مراكز الرعاية الصحية االولية
املعتمدة كنقاط ت��وزي��ع ف��ي منطقة العاصمة
الصحية مراكز الروضة ،على محمد ثنيان الغامن،
القيروان ،شيخان الفارسي وشريفة العوضي،
خالد الغنيم ،االحقافي ،عبد الله يوسف العبد

الهادي ،عبد الله وشريفة احمل��ري ،حمد الصقر
التخصصي ،قرطبة ،منيرة العيار ،عبد الرحمن
العبد املغني ،بدر خالد النفيسي.
كما شملت القائمة في منطقة حولي الصحية
مراكز «محمود حاجي حيدر ،الساملية الغربي،
السالم ،بيان ،مشرف ،الزهراء ،سلوي ،صباح
السالم ،كما ضمت في منطقة الفروانية مراكز»
عبد الله امل��ب��ارك ،مناحي العصيمي ،العمرية،
االندلس ،الفردوس ،صباح الناصر ،الرحاب ـ،
العارضية اجلنوبي.
وتضمنت القائمة في منطقة االحمدي الصحية
مراكز “ الصباحية الشرقي ،جابرالعلي ،الرقة،
على صباح السالم ،الظهر ،الفحيحيل ،املنقف،
هدية ،صباح االحمد الصحي  ،Aمبارك الكبير
الغربي ،العدان التخصصي ،القرين ،وشملت في
منطقة اجلهراء الصحية مراكز العيون ،القصر،
سعد العبدالله،الصحي قطعة .10

احتاد الصيادين :متمسكون بنقعة بديلة لـ «الشمالن»
ك��ش��ف االحت����اد ال��ك��وي��ت��ي لصيادي
األس��م��اك أن��ه ال ميانع ف��ي إخ�لاء نقعة
الشمالن وحتويلها إلى نقعة تراثية ،أكد
متسكه بها حلني توفير البديل تطبيقا
لقرار مجلس الوزراء.
وف��ي تصريح له ق��ال رئيس االحت��اد
ال��ك��وي��ت��ي ل��ص��ي��ادي االس���م���اك ظ��اه��ر
الصويان إن االحت���اد م��ا زال يؤكد أنه
مع اخ�لاء نقعة الشمالن بشرط توافر
نقعة بديلة ،آم�ًل�اً م��ن مجلس ال���وزراء
توفير البديل بالسرعة الالزمة« ،ألنه
ليس مقبوال أن تترك ق��وارب الصيادين
أص��ح��اب ال��رخ��ص ف��ي البحر ف��ي مهب
الريح دون مرسى أو دون نقعة تأويهم
وتكون فيها جميع اخلدمات».
واستعرض الصويان قضية الصيادين
املمتدة منذ س��ن��وات ،مؤكدا أن االحت��اد

ارسل العديد من الكتب للجهات املعنية
لتوفير نقعة تكون مكتملة اخلدمات
واملرافق ،معبرا عن طموحات الصيادين
في سرعة إنشاء نقعة بديلة ،وموضحا
أن نقعة الشمالن ه��ي للصيادين منذ
انشائها ،ومؤكدا أن الصيادين ليس لهم
س��وى نقعتني إلرس��اء قطعهم البحرية
هما الشمالن والفحيحيل.
وأك���د ان االحت���اد م��ع جميع ق��رارت
مجلس ال��وزراء والتي تصب في اجتاه
توفير االمن الغذائي ،مشيرا إلى أهمية
إنشاء قرية الصيادين التي يطالب بها
االحتاد منذ إزالة قريتهم عام  2000آملاً
تخصيص قرية للصيادين ألنها ستحل
العديد من املشاكل التي يعاني منها قطاع
الصيد.
وثمن الصويان جهود مجلس الوزراء

«استقدام العمالة املنزلية»
حصلت  126ألف دينار
ّ
ألصحاب العمل خالل
يونيو و 3آالف للعمالة
كشفت إحصائية صادرة من إدارة تنظيم استقدام
العمالة املنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة لشهر
يونيو ،عن قيمة املبالغ التي مت حتصيلها لصالح
أصحاب العمل؛ إذ بلغت  126ألفا و 106دنانير ،فيما
بلغت قيمة املبالغ التي مت حتصيلها لصالح العمالة 3
آالف و 380دينارا.
وبينت األحصائية أن الهيئة سجلت  495شكوى،
منها  259شكوى من صاحب عمل ضد مكتب أو شركة،
و  34شكوى من صاحب عمل ضد عامل ،و 3شكاوى
م��ن ع��ام��ل ض��د مكتب أو ش��رك��ة ،و 198ش��ك��وى من
عامل ضد صاحب عمل ،إضافة إلحالة  77شكوى إلى
القضاء.
كما أظهرت اإلحصائية وجود  420مكتبا الستقدام
العمالة املنزلية في الكويت.

ظاهر الصويان

الذي يعمل دائمًا للصالح العام ويحافظ
على ث��روات البالد ،وال��ث��روة البحرية،
م��ش��ي��دا ب��ت��وص��ي��ة امل��ج��ل��س مبتابعة

سفن الصيد الكويتية وحمايتها في
البحر،وسبق للجنة اخلدمات ان اتخذت
بعض التوصيات التى من شأنها ضرورة
توفير البديل فى حال اخالئها من السفن
والطراريد املرخصة بالصيد ومت تكليف
بلدية الكويت واجلهات املعنية األخري
ذات الصلة باختيار البديل والبدء فى
تنفيذ انشائه باملواصفات التى طلبها
االحتاد بتصور من ناحية توفير املرافق
بالنقعة البديلة ليتم نقل سفن وطراريد
الصيد اليها بعد اكتمال جتهيزها من
اخلدمات التى طلبها االحت��اد وقد سبق
وان بني االحتاد استعداده إلخالء النقعة
حال توفير البديل فورا آملاً ان يتم ذلك
فى القريب العاجل تنفيذا لتوصية جلنة
اخلدمات مبجلس الوزراء رقم ( ) 1055
فى العام .2017

ضبط  18مخالف ًا في العاصمة و مبارك الكبير
ودهم مكتب خدم وهمي في الفروانية

املخالفون الذين مت ضبطهم

ضبطت مباحث ش���ؤون اإلق��ام��ة  18مخالفاً
ومتسولة من مختلف اجلنسيات في محافظتي
العاصمة ومبارك الكبير ،كما دهمت مكتب خدم

وهميا في الفروانية.
وأحيل املضبوطون إل��ى جهات االختصاص
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.

4

ب��ع��ث رئ���ي���س م��ج��ل��س األم���ة
م���رزوق ال��غ��امن ام��س ببرقيتني
ال��ى رئيسة مجلس الشيوخ في
الواليات املتحدة األمريكية كاماال
دي ه��اري��س ،ورئ��ي��س��ة مجلس
ال��ن��واب نانسي بيلوسي ،أع��رب
فيهما عن خالص العزاء وصادق
امل��واس��اة بضحايا ح��ادث إط�لاق
النار الذي وقع في مدينة شيكاغو
بوالية إلينوي األمريكية وأسفر
ع��ن سقوط العديد م��ن الضحايا
واملصابني.
كما بعث رئيس مجلس األم��ة
م�����رزوق ال���غ���امن ام���س ببرقية
تهنئة إلى رئيس املجلس الوطني
ف��ي ج��م��ه��وري��ة ال����رأس األخ��ض��ر
أوستلينو تافاريس كوريا ،وذلك
مبناسبة العيد الوطني لبلده
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الغامن يعزي نظيرتيه األمريكيتني
بضحايا حادث شيكاغو

الشاهني يستقبل الباحث في االقتصاد
اإلسالمي عبد الله العبد املنعم
استقبل م��راق��ب مجلس األم��ة
النائب أسامة الشاهني في مكتبه
امس الباحث في االقتصاد اإلسالمي
د .عبد الله خالد العبد املنعم ،وذلك
مبناسبة ح��ص��ول��ه ع��ل��ى ش��ه��ادة
الدكتوراة.
وأثنى الشاهني في بيان صادر
ع��ن مكتبه ع��ل��ى امل��وض��وع ال��ذي
تناولته رسالة الباحث واملتعلق
مب��ش��روع إص���دار النقود الرقمية
القانونية م��ن منظور االقتصاد
اإلسالمي.
وفي ختام اللقاء كرم الشاهني
الباحث د .عبدالله العبداملنعم،
مؤكدا أهمية توجيه الرعاية والدعم
لألشخاص املميزين ف��ي مختلف
املجاالت.

مرزوق الغامن

طالب النائب خليل الصالح احلكومة بزيادة بدل
غالء املعيشة وإعالن حزمة إجراءات عاجلة لدعم األسر
في مواجهة الغالء أسوة بكثير من الدول التي حتركت
بقوة لدعم مواطنيها وتخفيف االعباء املعيشية عنهم.
الشاهني مستقبال الباحث د.عبد الله خالد

العتيبي يسأل وزير الصحة عن النقص احلاد في أدوية السرطان

خالد العتيبي

اعلن النائب خالد العتيبي عن توجيهه
سؤاال برملانيا الى وزير الصحة الدكتور
خالد السعيد  ،وجاء في السؤال ما يلي:
طالبنا وزير الصحة منذ أيام بإعالن
موقف ال���وزارة بعد ش��ك��اوى املواطنني
املتكررة بسبب النقص احلاد في األدوية
خاصة أدوية السرطان وبعض االمراض
املستعصية واالمراض األخيرة.
واض���اف العتيبي :أن نقص ال���دواء
مبثابة جرمية إنسانية مكتملة االرك��ان
يرتكبها املسؤول املنوط به توفير الدواء
للمواطنني ،وم��ن خاللها تتحول مرافق
ال��وزارة ومستشفياتها من أماكن للعالج
إلى وسائل للموت وفقدان أعز ما منلك من
األهل واملعارف.
لألسف اجلرمية لم تنتهي بعد فبدال من

الصالح يطالب بزيادة
بدل غالء املعيشة

خليل الصالح

مستغرب ًا صمت الوزراة عن شكاوى املواطنني

أن تتحرك الوزارة وتفتح خطوطا مباشرة
مع دول أخرى لتوفير هذه األدوية يصمت
املسؤولون عن توضيح االم��ر للمواطن
الكويتي.
وق��ال العتيبي :لقد وضعت ال��وزارة
املواطن املصاب باألمراض املستعصية
وخ��اص��ة م��رض��ى ال��س��رط��ان ف��ي موقف
صعب بعدما رفضت ابتعاثه للعالج
باخلارج بحجة توفر العالج بالداخل،
فال هي ارسلته للعالج وال قامت بتوفير
الدواء له.
واكد صمت الوزارة قطعه االخبار التي
نشرت وبينت النقص الشديد في أدوية
السرطان والضغط والسكري والدهون
الثالثية واألم��راض الرئوية ،وذلك على
الرغم من امليزانية الضحمة التي تقدر

alwasat.com.kw

بأكثر من  400مليون دينار لقطاع األدوية
بوزارة الصحة.
وزاد :اخلطورة األكبر في هذه القضية
اعتقاد املسؤولني أن الفترة والظروف
السياسية احل��ال��ي��ة ف��ي ظ��ل استقالة
احلكومة وانتظار اجلميع ح��ل مجلس
االم��ة تعفيهم من املسؤولية السياسية،
ولذلك نؤكد ملسؤولي ال��وزارة أن حدوث
أي مكروه ملواطن كويتي بسبب نقص
االدوي����ة سيكلف ال�����وزارة واحل��ك��وم��ة
الكثير.
وعليه يرجى اإلج��اب��ة على السؤال
التالي.
 .1ما حقيقة ما مت اإلع�لان عنه عن
وج��ود نقص شديد ف��ي االدوي���ة خاصة
أدوي���ة ال��س��رط��ان والضغط والسكري

والدهون الثالثية واألم��راض الرئوية؟
يرجى ت��زوي��دي بكافة املخاطبات التي
قامت بها ال���وزارة مع شركات األدوي��ة
والدول املصدرة للدواء حلل هذه املشكلة.
 .2م��ا سبب نقص األدوي����ة الشديد
ف��ي ص��ي��دل��ي��ات ال�����وزارة وت��وف��ره��ا في
الصيدليات التجارية املنتشرة في البالد،
والبدائل التي اقترحتها الوزارة حلل هذه
املشكلة؟
 .3تتميز وزارات الصحة في مختلف
دول العالم بوجود خطط طوارئ حلاالت
الطوارئ التي من املمكن أن حتدث ،هل لدى
الوزارة خطة طوارئ لنقص األدوية ،وهل
قامت بتفعيلها في ظل االزم��ة احلالية،
مع تزويدي بكافة اخلطط التي أعدتها
الوزارة لذلك.

املطر يؤكد إصابته
بفيروس كورونا

حمد املطر

أعلن النائب الدكتور حمد املطر إصابته بكورونا،
قائال :مت التأكد بإصابتي بكورونا وأنا حاليا ً مبستشفى
جابر واألمور بإذن الله مستقرة .
وق��الامل��ط��ر :أدع��و أخ��ي مقرر اللجنة التعليمية
والزمالء األعضاء إلى حضور اجتماع اللجنة اليوم
األربعاء  12:30بوجود احت��اد طلبة مصر واألردن،
للتأكد من مبررات التعليم العالي لوقف اجلامعات مبا
يحقق مصلحة الطلبة واألهم جودة التعليم .

محليات
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تعمل على تعزيز ثقافة الوقاية والتوعية املجتمعية وصوال حلياة أفضل

«اإلطفاء» الكويتية ..مثال يحتذى في اإليثار والتضحية حلماية األرواح

رجال قوة اإلطفاء في اخلارج

تضرب أروع األمثلة في التضحية

ال أبلغ وال أدل من مناقبية قوة اإلطفاء
العام الكويتية بكل قطاعاتها التي تضرب
أروع األمثلة في اإليثار والتضحية حلماية
األرواح واملمتلكات وتعزيز ثقافة الوقاية
والتوعية املجتمعية وص��وال حلياة أفضل
خصوصا أننا على أع��ت��اب فصل الصيف
حيث اتخذت القوة إج��راءات واستعدادات
استباقية ملواكبته.
فما إن تتبلغ العمليات املركزية في القوة
أي ب�لاغ ع��ن حريق أو ح��دث أو ط��ارئ إال
ويتسابق رج��ال اإلط��ف��اء ككل إل��ى العمل
ي��دا واح���دة وب���روح الفريق ف��ي سباق مع
الوقت لبلوغ موقع احل��دث والتعامل معه
وتطويقه في عملية تبث الشعور باألمان
لدى املواطنني واملقيمني وبتنسيق عال مع
مختلف املستويات القيادية بالقوة وصوال
إلى خواتيم احلدث بالسيطرة عليه وتقدير
املوقف.
وعن استعدادات (اإلطفاء) لفصل الصيف
وغيره من مواسم وظروف مناخية قال مدير
إدارة العالقات العامة واإلعالم بالقوة العقيد
محمد الغريب لوكالة األنباء الكويتية (كونا)
أمس الثالثاء إن القوة في حالة استعداد دائم
على م��دار ال��ع��ام إذ تطلق إدارة العالقات
العامة واإلع�لام حمالت توعوية دائمة مبا
يتناسب مع شتى املواسم .وأضاف الغريب
أن هناك انخفاضا في نسبة احل��وادث في
املناطق السكنية إل��ى  8في املئة في الربع
األول وه��و م��ؤش��ر اي��ج��اب��ي ونسعى إلى
وصوله ل 100في املئة من خ�لال تعاون
املواطنني واملقيمني.
وأوض����ح أن أك��ث��ر مسببات احل��رائ��ق
خالل الربع األول كانت من نصيب التماس
الكهربائي يليها وضع مصدر حراري قرب
مواد قابلة لالشتعال وعبث االطفال مبصدر
ح���راري .ودع��ا أص��ح��اب املباني واحمل�لات
إل��ى سرعة اس��ت��خ��راج وجت��دي��د تراخيص
وتصحيح وإزالة املخالفات إن وجدت لتجنب
حترير املخالفات واالجتاه إلى الغلق اإلداري
مع ض��رورة االلتزام بتطبيق االشتراطات

الغريب 8 :باملئة انخفاضا بنسبة احلوادث في املناطق السكنية خالل الربع األول
 45رج ًال و 6آليات إطفاء بكامل جتهيزاتها كافحوا حرائق الغابات في تركيا
اإلط �ف��اء س�ي�ط��رت ع�ل��ى ح��ري��ق ه��ائ��ل ف��ي س��وق اخل �ي��ام ن�ت�ي�ج��ة م��اس ك�ه��رب��ائ��ي
الوقائية وأنظمة السالمة وال��وق��اي��ة من
احلريق املطلوبة ومراجعة قطاع الوقاية في
حال عمل أي تغيير باملبنى لئال يتعارض مع
معدات اإلطفاء املوجودة فيه.
ووج��ه رس��ال��ة إل��ى أول��ي��اء األم���ور بأن
العادة جرت في العطلة الصيفية أن تزداد
ح��وادث األح��داث واألطفال لذلك يجب عدم
تركهم دون رق��اب��ة باملنزل وي��ج��ب أيضا
االطمئنان على أجهزتهم الكهربائية وعدم
السماح لهم باستخدام املصاعد دون وجود
شخص بالغ وعدم وضع أحمال كهربائية
زائدة على املوصالت الكهربائية.
وشدد الغريب على أن قوة اإلطفاء العام
على استعداد تام “ألي محاضرات توعوية
تطلب منا من األندية الصيفية أو جمعيات
النفع العامالن هدفنا تقليل نسبة احلوادث”.
ولم تقتصر مناقبية رجال اإلطفاء داخل
حدود الكويت الوطن بل امتدت إلى بلسمة
جراح ال��دول الشقيقة والصديقة منها مثال
مشاركة القوة في إخماد احلرائق في تركيا
وال��ي��ون��ان وإه���داء آل��ي��ات إط��ف��اء مبعداتها
كاملة إلى تونس واجلزائر بتوجيهات من
سمو أميرالبالد الشيخ نواف األحمد اجلابر
الصباح في أسمى معاني اإليثار للموقف
النبيل الذي يبني املزيد من جسور الصداقة
وي��ع��زز ال��ع�لاق��ات ب�ين ال��ب��ل��دان الشقيقة
والصديقة.
وس��ط��ر رج����ال ق����وة اإلط���ف���اء ال��ع��ام
ف��ي مشاركتهم ه��ذه صفحات ناصعة من

التضحية رغم مخاطر حريق الغابات في
تلك البلدان مع وجود مناطق وعرة وغابات
كثيفة ومع ذلك قاموا مبساهمة عظيمة في
إخماد النيران وإن��ق��اذ أهالي تلك املناطق
املنكوبة واحملاصرة.
وبالفعل كافح رج��ال اإلطفاء الكويتية
ألسنة اللهب التي التهمت الغابات في تركيا
بعزم وهمة  45رجال و 6آليات إطفاء بكامل
جتهيزاتها من معدات مكافحة وإنقاذ كما
مت إرس��ال فرقة أخ��رى م��زودة بنفس العدد
واآلليات إلى اليونان.
وتوجت مبادرة سمو أمير البالد بإهداء
امل��ع��دات واآلل��ي��ات امل��ش��ارك��ة للجمهورية
التركية تعبيرا عن التضامن بني البلدين
وترسيخا للصداقة والتعاون.
وبتوجيهات سموه أيضا أهدت الكويت
إل��ى اجلزائر  6آليات إطفاء مجهزة بكامل
معداتها تعبيرا ع��ن محبة البلد الشقيق
وملكافحة حرائق الغابات بالتنسيق مع
وزارت���ي اخلارجية وال��دف��اع اللتني قدمتا
بدورهما تسهيال في عملية نقل وإرسال فرق
اإلطفاء إلى هناك.
وفي مبادرات صاحب السمو املعهودة
وجه سموه بإرسال طائرتني تابعتني للقوة
اجلوية للجيش الكويتي إلى تونس حتمالن
على متنهما  6آليات إطفاء مجهزة مبعداتها
كاملة إه��داء لها ملكافحة حرائق الغابات
وعمليات اإلنقاذ .وفي الكويت على سبيل
املثال ال احلصر وفي الفترة األخيرة سيطر

يتضمن  15ألف مستفيد في البالد

البنك الكويتي للطعام واإلغاثة
يطلق مشروع مصرف األضاحي
أعلن البنك الكويتي للطعام
واإلغاثة إطالق مشروع مصرف
األضاحي ،ضمن جهود الرامية
إلى تقدمي مشاريعه اخليرية
واإلنسانية داخل دولة الكويت،
وس��د احتياجات ومتطلبات
أالف من األسر املتعففة ،بهدف
مواصلة تقدمي املساعدات في
بلد اخلير والعطاء.
وق��ال نائب رئيس مجلس
إدارة البنك الكويتي للطعام
واإلغ��اث��ة مشعل األنصاريفي
تصريح صحفي إن مشروع
مصرف األض��اح��ي ه��ذا العام
يستهدف  3000أسرة متعففة
في كافة مناطق دولة الكويت،
( 15ألف مستفيد) ،بهدف رسم
الفرحة والبهجة ف��ي نفوس
تلك األس���رة خ�لال ف��ت��رة عيد
األضحى امل��ب��ارك ،انطالقا من
دور البنك اخليري واإلنساني
واملجتمعي ،وترسيخا للبرامج
املتعددة التي يطلقها على مدار
ال��ع��ام ،وتستهدف العديد من
األسر املتعففه واحملتاجني.
وأض���اف أن البنك يواصل
مثل تلك املشاريع على م��دار
ال��س��ن��ة ،ل��ل��وص��ول إل���ى كافة
الفئات احملتاجة م��ن األرام��ل
واأليتام واألس��ر املتعففة وما
سواهم ،خصوصا ونحن مقبلني
ع��ل��ى مناسبة ع��ي��د األض��ح��ى
املبارك ،بالتالي ستساهم تلك
املساعدات في إدخ��ال البهجة
وال��س��رور إل��ى القلوب ،وحتد
من املعاناة والفقر ،إلى جانب
كونها متثل شكال م��ن أشكال
التكافل االجتماعي ال��ذي جبل
عليه أهل الكويت منذ القدم.
وث���م���ن األن����ص����اري دور
ومشاركة ومساهمة احملسنني
ف��ي م��د األي����ادي البيضاء في
دعم مشروع مصرف األضاحي
ه��ذا ال��ع��ام ،وال��ذي يساهم في

رجال اإلطفاء على احلريق الهائل الذي اندلع
في سوق املباركية والتهم عشرات احملال في
سوق السالح وأسفر عن إصابات معظمها
بسيطة تعاملت معها فرق الطوارئ الطبية.
وبالفعل كافحت ف��رق اإلط��ف��اء احلريق
وب��ذل��ت ج��ه��ودا ك��ب��ي��رة للسيطرة عليه
وم��ح��اص��رت��ه وك��ان��ت معظم احمل���ال التي
التهمتها النيران حتتوي على مواد عطرية
وسوائل سريعة االشتعال وأوان منزلية
وبضائع متنوعة.ومتكنت أيضا فرق اإلطفاء
م��ن السيطرة على حريق هائل ان��دل��ع في
مخزن للمواد الغذائية مبنطقة العارضية
الصناعية تبني أنه طال ثالجات تستخدم
لتخزين املواد الغذائية مبساحة  1000متر
مربع .كما سيطرت فرق اإلطفاء على حريق
هائل في سوق اخليام الذي تبني أنه ناجت عن
متاس كهربائي في أحد األسالك الكهربائية
املمتدة من صندوق كهرباء فرعي وتراوحت
مساحة احلريق بني  2و  3آالف متر مربع
واقتصرت األضرار على اخلسائر املادية.
وأيضا متكنت ف��رق اإلطفاء بإسناد من
إطفاء احلرس الوطني من إحكام سيطرتها
على حريق هائل اندلع في مزرعة مبنطقة
الصليبية الزراعية طال أشجارا ومحاصيل
زراعية وساعدت سرعة الرياح على امتداده
الى اماكن متفرقة.
كما سيطر رجال القوة على حريق اندلع
في حجز البلدية مبنطقة ميناء عبدالله الذي
نشب في زوارق تقع على مساحة كبيرة وأن

العسل يكافحة جرثومة املعدة

أوضحت مستشارة التغذية بـ ” معجزة الشفاء ” وإستشارية العالج
الغذائي د.هدى أحمد خالل تصريح صحفي لها عن فوائد العسل ملكافحة
جرثومة املعدة أن اجلرثومة عدوى بكتيرية تصيب عدد من األشخاص،
بسبب األحماض التي تفرزها وحتدث على إثرها إتالف ألنسجة املعدة
واإلثني عشر ،وتوجد العديد من الوسائل الطبيعية التي تساهم في
مكافحتها مشيرة إلى طريقة عالج جرثومة املعدة بالعسل وفقا ملوقع
« »medical news todayالطبي  ،حيث يعتبر عسل النحل من أفضل
العالجات الطبيعية التي حتتوي على مضادات األكسدة التي تساعد على
القضاء على البكتيريا املوجودة في املعدة ،وهو عالج قدمي الضطرابات
املعدة ،باإلضافة إلى ذلك هناك عسل املانوكا ال��ذي يعمل على تثبيط
البكتريا احللزونية املسببة جلرثومة املعدة .وأضافت أحمد  :العسل
يعزز مكافحة جرثومة املعدة ناصحة بالبعد عن األكالت التي تسبب
زيادة األعراض وتهيج أحماض املعدة منها الكافيني ،األكالت املسبكة،
الشطة الفواكه احلمضية والليمون .وأردفت  :أظهرت دراسة أن من فوائد
العسل جلرثومة املعدة أنه يثبط منو بكتيريا جرثومة املعدة في خاليا
الظهارة املعوية  ،عالوة أن بعض الباحثني يقترحون استخدامه إلى
جانب العالجات املوصوفة جلرثومة املعدة .

جانب من عملية التوزيع

مجلة «الكويت» تستعيد جوانب
مضيئة من تاريخ الكويت

البنك الكويتي للطعام واإلغاثة

تخفيف ال��ظ��روف املعيشية
ل��ل��ع��دي��د م��ن األس���ر املتعففة
واحملتاجني داخل دولة الكويت،
السيما أن املشروع يعتبر أحد
النماذج اخليرية واإلنسانية
التي تعد إحدى أوجه التكافل
ب�ين املسلمني ،وال���ذي يغطي
كافة محافظات دولة الكويت،
م���ن خ�ل�ال ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وزي��ع
التي ستتم ف��ي موقع البنك ،
وتستهدف األس��ر واحملتاجني
وف��ق البيانات امل��وج��ودة لدى
البنك.

وأش���ار األن��ص��اري إل��ى أن
مشروع األض��اح��ي يعتبر من
أع��ظ��م م��واس��م اخل��ي��ر فضال
وأج�����را ،وم���ن أه���م الشعائر
اإلس�ل�ام���ي���ة ،إح���ي���اء للسنة
النبوية الشريفة ،وترسيخا
ل��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى “فصل لربك
وأنحر” ،من خ�لال استهداف
األس���ر املتعففة واحملتاجني،
وال���ذي ميثل ص���ورة مشرفة
ع��ن العمل اخل��ي��ري ف��ي دول��ة
الكويت ،بلد اإلنسانية واخلير
والعطاء.

صدر عدد شهر يوليو من مجلة الكويت ،ويتضمن ملفا حول موسم
احلج هذا العام ،واجلهود التي بذلتها وزارة األوقاف في دولة الكويت
إلجناح املوسم رغم صعوبات ضيق الوقت ،إضافة لعدة موضوعات
تتناول وصف رحالت احلج قبل وسائل املواصالت احلديثة ،وقراءة
في اجلوانب الروحية للمناسك قدميا وحديثا ،وموقع الكويت التاريخي
كنقطة عبور للحجيج ،كما يتوقف أحد املوضوعات في امللف حول بيان
بعض الشعائر واملناسك لبيان فضلها.
كما تضمن العدد بعض املوضوعات التاريخية وبينها موضوع حول
مبادرات أبناء الكويت الوطنية التي اتخذوها وأسهمت في أن جتعل
من البالد وطنا آمنا وركيزة من ركائز النهضة من مثل بناء األس��وار
ووصوال إلى تأسيس أول جيش وطني .إضافة ملوضوع حول تأسيس
األنظمة احلكومية في الكويت .وتستعيد املجلة في العدد اجلديد جوانب
مضيئة من تاريخ الكويت الفني عبر موضوع يتناول الثنائي الفني األبرز
في تاريخ املسرح والدراما الكويتية الذي مثله الفنان الكبير الراحل
عبداحلسني عبدالرضا ،مع الفنانة الكبيرة الرائدة سعاد عبدالله ،إضافة
ملوضوع يتناول سيرة قامة فنية لها إنتاج كبير في املسرح الكويتي وفي
اإلذاعة والدراما أيضا وهو الفنان جمال الردهان.

الفرق متكنت من حصرها مبساحة 1000
متر مربع فقط بعد جهود مكثفة بذلتها فرق
اإلطفاء لعدم امتداد احلريق ولم يسفر عن
وقوع اي اصابات.
وتوعويا أطلقت ق��وة اإلطفاء العام في
مجمع األفنيوز أخيرا بالتعاون مع شركة
(إيكويت للبتروكيماويات) ومشاركة قطاع
الوقاية حملة (منزل آمن) للتوعية مبخاطر
احلرائق وتقليل نسبة احلوادث عبر تكثيف
إجراءات السالمة في املنازل والسكن اخلاص
والتركيز على الكهرباء وع��ب��ث األط��ف��ال
والسالمة في املصاعد واملسابح اخلاصة
واملطابخ وغيرها .كما حرصت القوة على
املشاركة في املؤمترات العاملية أو االقليمية
املتعلقة مب��ج��ال ع��ل��وم االط��ف��اء وهندسة
اإلطفاء وعمليات البحث واإلنقاذ ومكافحة
احلرائق باعتبارها تشكل اضافة كبيرة في
هذه املجاالت.
وش��ارك��ت ال��ق��وة ف��ي امل��ؤمت��ر واملعرض
الدولي الثالث لعمليات اإلطفاء في الرياض
أخيرا بغية االطالع على االبحاث والتجارب
مع جميع الوفود املشاركة س��واء من دول
مجلس التعاون او وف��ود عربية او على
املستوى ال��دول��ي او من خ�لال االب��ح��اث أو
أوراق العمل التي تقدم في هذه املؤمترات.
وف��ي مجال متصل أعلنت ق��وة اإلطفاء
العام أن قطاع الوقاية أجن��ز في النصف
األول م��ن ال��ع��ام احل��ال��ي  5264ترخيصا
للمباني واحمل�ل�ات ف��ي احمل��اف��ظ��ات الست

فيما بلغ إجمالي منح الرخص للدراسات
املعمارية للمشاريع  1782رخصة.
ووف���ق إحصائية ال��ق��وة بلغ إجمالي
الدراسات التنفيذية للمشاريع  1512اعتمادا
منها مشاريع حكومية وصل عدد مخططاتها
التي متت دراستها إلى  384مخططا.
ويساهم قطاع الوقاية بشكل كبير في
إجناز املشاريع في الدولة باختالف أنواعها
احلكومية واألهلية عبر تسهيل وتبسيط
إجراءات منح التراخيص للمباني واحملالت
واملشاريع بعد دراستها ووضع االشتراطات
الوقائية املناسبة لها.
وب��ش��أن املخالفات التي رصدتها فرق
التفتيش فقد أعطت القوة تعليمات واضحة
للفرق بعدم التهاون مع أي مخالفات تعرض
أم��ن وس�لام��ة املواطنني واملقيمني للخطر
وسط متابعة مستمرة وخطط يتم العمل بها
من أجل حتقيق األمن املجتمعي في البالد.
وبلغ إجمالي املخالفات التي مت حتريرها
خالل النصف االول من العام  680مخالفة في
حني مت تسجيل آالف اإلخطارات التي وجدت
فيها تعاونا كبيرا من أصحاب الرخص إلزالة
مخالفاتهم .كما بلغ عدد اإلغالقات اإلدارية
التي قامت بها فرق التفتيش التابعة لقطاع
الوقاية في احملافظات الست  108إغالقات
إدارية في  30موقعا مبحافظة العاصمة و28
في الفروانية و 26في حولي و 11في مبارك
الكبير و 8في اجلهراء و 5في األحمدي.
ودع��ت القوة أصحاب املباني واحملالت
إل��ى ض��رورة االل��ت��زام بتنفيذ االشتراطات
وأنظمة السالمة والوقاية من احلريق لتجنب
املخالفات التي تؤدي في نهاية املطاف الى
الغلق االداري الذي يطبق من قبلها.
ودائ��م��ا تدعو ال��ق��وة أص��ح��اب القسائم
واحمل�لات التجارية والصناعية إل��ى عدم
زي����ادة األح��م��ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وأال تكون
التمديدات واألس�لاك الكهربائية مكشوفة
خ��اص��ة بعد دخ���ول فصل الصيف جتنبا
الندالع احلرائق مع اتباع إرشادات السالمة
والوقاية من احلريق.

البسام :املشروع يهدف إلى احلد من ظاهرة التسرب التعليمي

«من ��اء اخل �ي��ري��ة» :ن�ح��و  2000طالب
اس �ت �ف��ادوا م��ن «ح�م�ل��ة ن�ب��ي نعلمهم »2
بشراكة مع أمانة األوقاف
أع��ل��ن��ت من���اء اخل��ي��ري��ة بجمعية اإلص�ل�اح
االجتماعي عن عدد املستفيدين من مشروع دعم
التعليم التي أطلقتها “علمني ولك أجري” ،الذي
ي��ه��دف إل��ى س���داد امل��ص��روف��ات ال��دراس��ي��ة للعام
الدراسي  -2021 2020عن الطالب غير القادرين
واأليتام بالتعاون مع إدارة الصناديق الوقفية
واملتمثلة بالصندوق الوقفي للتنمية العلمية
واالجتماعية باألمانة العامة ل�لأوق��اف ،تنفيذا ً
لشروط الواقفني التي نصت عليها احلجج الوقفية
في األمانة العامة لألوقاف.
ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،ق��ال م��دي��ر إدارة العمليات
والتمكني في مناء اخليرية وليد البسام :إن عدد
املستفيدين من املشروع بلغ أكثر من  2000طالب
وطالبة .وأشاد البسام بالشراكة اإلستراتيجية بني
مناء اخليرية والصندوق الوقفي للتنمية العلمية
باألمانة العامة لألوقاف ،مشيرا ً إلى أن املشروع
يهدف إل��ى احل��د م��ن ظ��اه��رة التسرب التعليمي
وتوفير الفرص التعليمية ملن يستحقها ويحتاج
إليها من الطلبة املقيمني ،ومساعدة األسر احملتاجة
في دفع الرسوم املدرسية للمدارس اخلاصة داخل
الكويت ،ومنح األولوية للطالب املتفوقني فرصة
استكمال دراستهم ،وحتسني الوضع املعيشي
لألسر الفقيرة من خالل تعليم أبنائها في ظل تفاقم
أوضاع األسر جراء أزمة «كوفيد »19 -التي حولت
التعليم إلى تعليم إلكتروني يتطلب دفع الرسوم
الدراسية وغيرها .وأوضح البسام أن هناك الكثير
من الطلبة كانوا متفوقني دراسياً ويحلمون بأن
يصبحوا مبدعني ،ولكن ظروفهم املادية لم تسمح
لهم باستكمال دراستهم ،فتسربوا من مدارسهم
مكرهني ،ومتنوا أن ي��ع��ودوا إل��ى دراستهم مرة
أخرى كباقي زمالئهم ولكنهم لم يجدوا من يسدد
عنهم مصروفاتهم الدراسية ولم يعودوا يأملون
بوظيفة جيدة تسد حاجتهم ،لذا أطلقت مناء حملة
نبي نعلمهم التي يأتي ضمنها مشروع «علمني
ولك أجري» للحد من ظاهرة التسرب التعليمي في
مراحل التعليم العام داخل الكويت .وأكد البسام
أن االهتمام بالعملية التعليمية التي تعد من أبرز
األولويات لنماء اخليرية التي رفعت شعار نهتم
باإلنسان لتخريج جيل نافع لنفسه ومجتمعه
وأمته بالتعاون مع الصندوق الوقفي للتنمية
العلمية باألمانة العامة ل�لأوق��اف ،فمن األم��ور
التي تدمي القلب رؤي��ة بعض الطالب مطرودين

وليد البسام

وم��ح��روم�ين م��ن ال��دراس��ة ف��ي امل���دارس اخلاصة
بسبب ع��دم س��داده��م ملصروفاتهم ال��دراس��ي��ة ما
ا للضياع ،فالتعليم عصب
ال ك��ام�ل ً
يعرض جي ً
احلياة وأس��اس تقدمها وب��ه تتقدم األمم .وتابع
البسام أن «مناء» متضي قدماً في حتقيق رؤيتها
اإلستراتيجية الرامية نحو تفعيل دور الشراكة
املجتمعية مع جميع املؤسسات احلكومة واخلاصة
والهيئات املانحة نحو تقدمي العون واملساعدة
والدعم للمحتاجني واملعوزين وامللهوفني ،مشيرا ً
إلى أن التنسيق والتعاون بني املانحني واملنفذين
أم��ر ض���روري لتحقيق أف��ض��ل النتائج بأفضل
ال��ط��رق؛ ل��ذا ك��ان من األهمية مبكان تعزيز سبل
الشراكة املجتمعية بني من��اء اخليرية واألمانة
العامة ل�لأوق��اف املتمثلة في الصندوق الوقفي
للتنمية العلمية واالجتماعية من خالل املشروعات
اخليرية املتنوعة .وتوجه البسام بالشكر إلى
إدارة الصناديق الوقفية ومدير الصندوق الوقفي
للتنمية العلمية باألمانة العامة لألوقاف على
التعاون املثمر ،مؤكدا ً أن امللف التعليمي يأتي على
رأس اهتمامات مناء اخليرية التي رفعت شعار
االهتمام باإلنسان خاصة لطالب العلم املعسرين
واألي��ت��ام وذوي ال��دخ��ل احمل���دود داخ��ل الكويت،
مشيرا ً إلى أن مناء اخليرية لديها عشرات القصص
لطالب أصبحوا طاقات فاعلة تساهم وبقوة في
نهضة ورفعة املجتمعات ،مشيرا ً إلى أن مناء في
السنوات الثالث األخيرة ساهمت في تعليم أكثر من
 2600طالب وطالبة داخل الكويت ،كما أن املشروع
يتطور عاما ً بعد عام.

«كاسكو» تكرم الكويتيني األوائل
6

في ب��ادرة لتشجيع املتفوقني الكويتيني  ،قامت الشركة
الكويتية خلدمات الطيران – كاسكو بتكرمي أوائل الكويتيني
بالثانوية العامة واملعهد الديني واملعاهد اخلاصة للعام
الدراسي احلالي  .حيث قام خالد صنهات املطيري – رئيس
مجلس االدارة بتكرمي املتفوقني بحضور الرئيس التنفيذي
بالوكالة عبدالرحمن الكندري
فقد قام املطيري بتكرمي الطالبة جود عبدالله املطيري

مؤشرات البورصة ترتفع
في اخلتام بدعم  6قطاعات

اختتمت امل��ؤش��رات الرئيسية لبورصة الكويت
تعامالت أمس الثالثاء على ارتفاع جماعي؛ تزامنا ً مع
ارتفاع  6قطاعات.
ص��ع��د م��ؤش��ر ال��س��وق ال��رئ��ي��س��ي  50بنسبة
0.50باملئة ،وارتفع “الرئيسي” 0.46باملئة ،وزاد
املؤشران العام واألول بنحو 0.25باملئة و0.20باملئة
على التوالي ،عن مستويات .
سجلت البورصة ت��داوالت في تلك األثناء بقيمة
 44.49مليون دينار ،وزعت على  145.63مليون
سهم ،بتنفيذ  8.79ألف صفقة.
وبنهاية اجللسة ارتفعت  6قطاعات على رأسها
اخلدمات االستهالكية بـ0.98باملئة ،بينما تراجعت 4
قطاعات تقدمها الصناعة بـ1.04باملئة ،فيما استقرت
 3قطاعات أخرى.
وت��ص��در س��ه��م “متحدة” االرت��ف��اع��ات بنحو
9.93باملئة ،فيما جاء “ورقية” على رأس التراجعات
بـ14.68باملئة .وتقدم سهم “أهلي متحد” املرتفع

1.06باملئة نشاط التداول على كافة املستويات بحجم
بلغ  34.33مليون سهم ،وسيولة بقيمة  9.79مليون
دينار .من جانبه ،قال رائد دياب ،نائب رئيس إدارة
البحوث واالستراتيجيات االستثمارية بشركة كامكو
إنفست ”:بعد التراجع القوي في الفترة املاضية،
متكن املؤشر العام لبورصة الكويت من تعويض
بعض خسائره”.
ولفت رائ��د دي��اب إلى وج��ود تأثر واض��ح في ظل
األج���واء السلبية التي تشهدها األس���واق العاملية
مع اجت��اه البنوك املركزية إلى رفع أسعار الفائدة
للسيطرة على معدالت التضخم املرتفعة.
ويتزامن ذلك مع تداعيات الصراع العسكري القائم
في شرق أوروبا بني روسيا وأوكرانيا؛ األمر الذي زاد
من املخاوف حيال تراجع النمو االقتصادي العاملي في
ظل التوقعات بخطوات مماثلة لرفع أسعار الفائدة
في الفترة القادمة ،بحسب نائب رئيس إدارة البحوث
واالستراتيجيات االستثمارية في “كامكو”.

منها بطاقة العمالت االجنبية وخزائن االمانات واالتصال الدولى

«بيتك» 6 :منتجات تزداد أهميتها
في موسم السفر والعطالت

اعلن بيت التمويل الكويتي “بيتك” عن مجموعة
اخل��دم��ات واملنتجات التي يقدمها لعمالئه والتى
ت��زداد اهميتها واالحتياج اليها خالل موسم السفر
والعطالت ،حيث دائما ما يزود “بيتك” عمالئه مبزايا
وخدمات مبتكرة تتناسب مع أمناط حياتهم املختلفة
وتتيح للعمالء خصومات وخيارات متنوعة تضمن
افضل جتربة مصرفية ممكنة .
وق��ال��ت نائب امل��دي��ر ال��ع��ام للمنتجات ملجموعة
“بيتك” بالتكليف  -نهال املسلّم ،ان “بيتك” يوفر
تشكيلة متنوعة م��ن بطاقات االئ��ت��م��ان واخلصم
ومسبقة الدفع التي تقدم للعمالء الراحة وحت ّد من
اعتمادهم على النقود ملزيد م��ن االم���ان ،مبينة ان
بطاقات “بيتك” متكن حامليها من االستمتاع بقائمة
من املزايا واخلصومات االستثنائية وإمكانية دخول
صاالت كبار الزوار وغيرها الكثير.
ولفتت املسلّم ان من ابرزالبطاقات التي طرحها
“بيتك” مؤخرا بطاقة ماستركارد وورل��د إيليت،
وبطاقة فيزاانفينيت االئتمانية املعدنية  ،وبطاقة
فيزا SIGNATUREوبطاقة التيسير املاسية ،كما
اطلق بطاقة الدفع املسبق بالعمالت األجنبية ،التي
تتيح للعمالء سهولة التعبئة والدفع بعمالت مختلفة
أثناء السفر وخالل التسوق عبر اإلنترنت ،وتساعد
في إدارة مدفوعاتهم بكفاءة ،مع ميزة الدفع املباشر
بعمالت أجنبية مختلفة بدون احتساب رسوم صرف
العمالت ،ما مينح املسافرين طريقة ذكية ومناسبة
وآمنة حلمل أموال السفر ،وتتوفر البطاقة بـ 5عمالت
رئيسية :ال��دوالر ،واجلنيه اإلسترليني ،واليورو،
والدرهم اإلماراتي ،والريال السعودي.
وأضافت املسلّم ان “بيتك” يوفر صناديق أمانات
حتقق راحة البال أذ حتظى باملراقبة واألم��ن بصفة
دائمة ،وتاتي الصناديق بثالثة أحجام أساسية:
الصغير واملتوسط والكبير”يختلف سعر اإليجار
على حسب احلجم” ومي��ك��ن للعميل أن يستأجر
هذه الصناديق لفترات قصيرة أوطويلة  ،حلماية
املقتنيات الثمينة والشخصية  ،خاصة اثناء السفر
وفى كل االوقات .

«األحصاء» :ارتفاع التضخم
محلي ًا بنسبة  4.52باملئة في مايو املاضي
أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات اإلدارة املركزية
ل�لاح��ص��اء ارت��ف��اع األرق����ام القياسية
ألس��ع��ار املستهلكني (ال��ت��ض��خ��م) في
الكويت بنسبة 52ر 4باملئة في مايو
املاضي على أساس سنوي.
وقالت (االحصاء) في بيان لوكالة
األنباء الكويتية (كونا) أمس الثالثاء
عن األرقام القياسية ألسعار املستهلكني
إن معدل التضخم ف��ي الكويت ارتفع
16ر 0باملئة ف��ي م��اي��و امل��اض��ي على
أس���اس ش��ه��ري الرت��ف��اع أس��ع��ار ع��دد
من املجموعات الرئيسية امل��ؤث��رة في
حركة االرقام القياسية خصوصا املواد
الغذائية والتعليم.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة
األولى (األغذية واملشروبات) ارتفع في
مايو املاضي بنسبة 23ر 8باملئة مقارنة
بالشهر ذاته من عام  2021في حني لم

يتغير مؤشر أسعار املجموعة الثانية
(السجائر والتبغ) وبقي مستقرا عند
 135نقطة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر األرقام القياسية
للمجموعة الثالثة (امللبوسات) ارتفع
بنسبة 37ر 6باملئة في حني ارتفعت

أسعار مجموعة (خدمات املسكن) بنسبة
26ر 2في املئة فيما ارتفع معدل التضخم
ف��ي املجموعة اخلامسة (امل��ف��روش��ات
املنزلية) بنسبة 27ر 2باملئة.
وذك��رت أن مؤشر أسعار املجموعة
السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 78ر1
باملئة في حني شهدت أسعار مجموعة
(النقل) ارتفاعا بنسبة 9ر 4باملئة في
مايو املاضي مقارنة بالشهر ذات��ه من
عام .2021
وأف����ادت (االح���ص���اء) ب���أن أس��ع��ار
املجموعة الثامنة (االتصاالت) ارتفعت
بنسبة 29ر 2باملئة على أساس سنوي
كما ارتفع معدل التضخم في املجموعة
التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة
88ر 3باملئة ف��ي ح�ين ق��ف��زت أسعار
املجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة
95ر 18باملئة.

«املواشي» أمتت استعداداتها الستقبال أضاحي العيد
أك��دت شركة نقل وجت��ارة املواشي
ال��ك��وي��ت��ي��ة اس��ت��ع��داده��ا الستقبال
امل��ض��ح�ين م��ن امل��واط��ن�ين واملقيمني
واجلمعيات وامل��ؤس��س��ات اخليرية
خالل عيد األضحى املبارك ابتداء من
بعد صالة العيد مباشرة.
وق��ال الرئيس التنفيذي للشركة
أسامة بودي لوكالة األنباء الكويتية
(ك���ون���ا) أم����س ال��ث�لاث��اء إن شركة
املواشي بدأت تسجيل طلبات األفراد
ل�لأض��اح��ي ع��ب��ر اخل��دم��ة الهاتفية
وتطبيق (امل��واش��ي) لألجهزة الذكية
ليتم ذبح األضاحي بعد صالة العيد
مباشرة وإرسال رسالة نصية قصيرة
إلى هواتفهم بإمتام عملية الذبح حسب
الضوابط الشرعية ويتم توصيلها
مغلفة ومحفوظة إلى عنوان العميل.
وأضاف بودي أن أسعار األضاحي
تبدأ م��ن  120دي��ن��ارا كويتيا (نحو

 390دوالرا أمريكيا) ل(النعيمي)
و 75دي���ن���ارا (ن��ح��و  244دوالر)
ل(األسترالي).
وأوضح أن مسلخ العاصمة التابع

للشركة ج��اه��ز الستقبال املضحني
خ�لال عيد األض��ح��ى امل��ب��ارك بتقدمي
خدمة الفحص البيطري من األطباء
ال��ب��ي��ط��ري�ين املختصني وس���ط بيئة

صحية ورق��اب��ة بيطرية فائقة وفقا
لالشتراطات الصحية املعتمدة قبل
ال��ذب��ح للتأكد م��ن صالحية اللحوم
والتخلص اآلمن من مخلفات األضاحي
حفاظا على الصحة العامة.
وذك��ر أن الشركة خصصت موقعا
لبيع وتسليم األض��اح��ي األسترالية
إذ ميكن للمضحي ش���راء األضحية
األسترالية بعد صالة العيد مباشرة
ليتم ذبحها وتسليمها يوميا بعد
الساعة  11صباحا في معرض الري
الذي يقع ضمن مرافق مسلخ العاصمة
اجلديد.ولفت إلى أن الشركة خصصت
الفترة الصباحية واملسائية الستقبال
املضحني من األفراد في حني خصصت
ال��ف��ت��رة املسائية الستقبال اللجان
اخل��ي��ري��ة فيما مت تخصيص موقع
خاص الستقبال املضحني الذين لديهم
أكثر من خمس أضاح.

اإلستدامة البيئية لألجيال القادمة

«وفرة العقارية» تطلق
مبادرة «مع ًا لبيئة أفضل»
نهال املسلّم

وأش����ارت ال��ى ان “بيتك” ي��ق��وم ببيع وش��راء
العمالت االجنبية من وال��ى العمالء حسب رغبتهم
واحتياجاتهم لنحو  26عملة عاملية تتضمن اغلب
العمالت االساسية واالكثر تداوال على مستوى العالم
وباسعار مناسبة ،منوهة بأن “بيتك” أطلق ،كأول
بنك في الكويت ،اخلدمة الرقمية اجلديدة والفريدة
من نوعها «األسعار املباشرة للعمالت Live FX
 Pricingوهي خدمة تتيح للعمالء ميزة التسعير
املباشر للعمالت أثناء عمليات التحويل احمللية أو
العاملية ،وكذلك عمليات التحويالت بني احلسابات
بالعمالت األجنبية ،حيث تتميز اخلدمة بأنها متوافرة
على م��دار  24ساعة طيلة أي��ام العمل في األس��واق
العاملية ،وتقدم هوامش ربحية تنافسية .وتتميز
اخلدمة بالديناميكية في األسعار ،وكفاءة أثناء تنفيذ
العملية ،وه��ي متوفرة عبر  ،KFHonlineعلى
املوبايل أو عبر املوقع االلكتروني لـ «بيتك» ،وتشمل
باقة من العمالت وهي :ال��دوالر األميركي ،والدوالر
ال��ك��ن��دي ،وال��ي��ورو ،واجلنيه االسترليني ،وال�ين
الياباني ،والليرة التركية.

«اخلليج» يرعى ملتقى االستثمار البشري
والفرص الوظيفية في جامعة الكويت
في إط��ار مساعيه املتواصلة لتمكني الشباب،
وترسيخاً لدوره باعتباره الوجهة املفضلة للعمل
ف��ي القطاع امل��ال��ي الكويتي ،أعلن بنك اخلليج
عن رعايته مللتقى االستثمار البشري والفرص
الوظيفية  ،2022ال��ذي تنظمه جامعة الكويت،
خالل الفترة من  4إلى  7يوليو اجلاري.
وسلط ممثلو بنك اخلليج خالل مشاركتهم في
املعرض الضوء على طبيعة العمل املصرفي التي
يجسدها البنك ،وقدموا شرحاً تفصيلياً عن آليات
العمل والفرص الوظيفية املتاحة حلديثي التخرج،
كما قاموا ب��إج��راء املقابالت الشخصية للطلبة
املتقدمني.
والق��ى جناح البنك في املعرض إقباالً واسعاً
من الطلبة والطالبات ،للتعرف بشكل تفصيلي
عن إدارات البنك وبيئة العمل املصرفي ،مدفوعني
بالسمعة الطيبة التي يحظى بها بنك اخلليج
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سجلت التداوالت  44.49مليون دينار

األولى على القسم العلمي والطالبةروان حافظ ناصر االولى
على القسم االدبي والطالبة روان فهد الكندري االولى على
املعهد الديني والطالب فالح عبدالله حجيالن األول على
القسم االدب���ي باملعاهد اخل��اص��ة والطالبة أط��ي��اف محمد
الهاجري األولى على القسم العلمي باملعاهد اخلاصة .
وقد صرح املطيري قائالً ان املسؤولية االجتماعية لدينا
جت��اه املجتمع حتتم علينا مشاركة ابناءنا الطلبة فرحة

التخرج ونحن ف��ي الشركة الكويتية خل��دم��ات الطيران
حريصني على تكرمي ابناءنا الطلبة املتفوقني و دعمهم
للمستقبل متمنني لهم النجاح والتوفيق في املرحلة القادمة .
كما اننا في الشركة الكويتية خلدمات الطيران نحرص دائماً
على تشجيع الطاقات الوطنية و العمل على زي��ادة اعداد
الكويتيني بالشركة النهم رأس املال احلقيقي ألي مؤسسة و
بهم نحقق جناحاتنا و تطلعاتنا .

كأحد أبرز جهات التوظيف ،التي تستقطب الكوادر
الشبابية في الكويت.
بهذه املناسبة ،قالت مدير ع��ام إدارة امل��وارد
البشرية في بنك اخلليج السيدة /سلمى احلجاج:
“ تأتي مشاركة بنك اخلليج في معرض جامعة
الكويت ،في إطار دوره في دعم االقتصاد املستدام
من خالل توظيف وتدريب وتأهيل الشباب والعمل
على تطوير املواهب الشبابية ،وتشجيعهم على
العمل والتطور ليصبحوا قادة املستقبل.
وأش���ارت إل��ى أن��ه ضمن ج��ه��ود بنك اخلليج
ف��ي ت��رس��ي��خ مكانته كبنك املستقبل ،وضمن
استراتيجيته لعام  ،2025يحرص على استقطاب
املواهب الشبابية في مختلف املجاالت ،باعتبارهم
اجليل القادر على التماهي مع لغة العصر ومسايرة
االبتكارات والتطور التكنولوجي املتسارع في
القطاع املصرفي محليا ً وعامليا ً.

حت���ت ش��ع��ار “معاً لبيئة
أفضل”  ،أطلقت ش��رك��ة وف��رة
العقارية مبادرتها املجتمعية
للتقليل من استخدام البالستيك
 ،في إطار اهتمام القطاع اخلاص
و احلكومي ومنظمات املجتمع
امل��دن��ي ف��ي ب��ن��اء بيئة نظيفة
ومستدامة.
وف��ي ه��ذا السياق  ،أش��ارت
كبير مسؤولي العالقات العامة
شيخة صالح الفضالة إلى أن
امل��ب��ادرة تأتي ف��ي إط��ار حرص
الشركة على املساهمة بفعالية
مع كافة اجلهود املبذولة من أجل
احلد من النفايات البالستيكية
و العمل على إعتماد و حتفيز
سياسة إعادة التدوير .

وأش�����ارت إل���ى أن امل��ب��ادرة
ت��رك��ز ع��ل��ى ت��ع��ري��ف وت��وع��ي��ة
أفراد املجتمع مبخاطر النفايات
البالستيكية وكيفية احلد منها
م��ن أج���ل حت��ق��ي��ق ب��ي��ئ��ة أفضل
ومستدامة  ،م��ع ال��ق��ض��اء على
املخاطر التي تنشأ عن استخدام
البالستيك.
وش������ددت ال��ف��ض��ال��ة على
أن ش���رك���ة وف�����رة ال��ع��ق��اري��ة
حت���رص وب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر من
واق���ع مسؤوليتها املجتمعية
تهدف دائماً إلى تبني املبادرات
التي من شأنها خدمة املجتمع
وتنمية ق��درات��ه وتوفير حياة
مستدامة ألفراده من كافة الفئات
والشرائح العمرية.

جانب من فعاليات املبادرة

بهدف تعزيز أعمالها وتقدمي خدمات طبية تلبي احتياجات األسر

العازمي :املجموعة الدولية لالستثمار تزيد رأسمالها  40باملئة
قامت مجموعة العازمي الدولية لالستثمار بزيادة
رأسمالهاوذلك بهدف توسيع أعمالها ف��ى السوق
االردن��ي حيث ق��رر مجلس االدارة رف��ع رأس املااللى
خمس ماليني دينار كويتي
و ق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام ملجموعة ال��ع��ازم��ي الدولية
لالستثمار أحمد العازمي أن تلك الزيادة جاءت نتيجة
دراسة اجلدوى االقتصادية
التى قامت بها شركة “كي بي ام جي”العاملية
حيث ق��رر مجلس االدارة توسيع أعمال املجموعة
نظرا للكثافة السكانية الكبيرة واحلاجةالتى أصبحت
ملحة لزيادة أعداد الغرف وإستقبال املزيد من األسر
وال��ع��ائ�لات ال��ت��ى تطلب ال��رع��اي��ة الصحية  ,ع�لاوة
على رغبة املجموعة ال��ى تقدمي خ��دم��ات طبية ذات
معاييرعاملية .
أش��ار العازمي إلى أن قيمة سهم التأسيس بلغت
( )500فلس حيث تتمثل تلك القيمة فى املوجودات
واألصولوذلك بناء على دراسة اجلدوى سالفة الذكر
 ,الفتا ال��ى ان املجموعة طرحت السهم بتلك القيمة
بهدف فتح الباب أمام جميع املستثمرين الراغبني فى
املساهمة فى املشروع .
وقال العازمى أن املجموعة تتطلع إلى توسيع نطاق
اعمالها في املشاريع اخلدماتية الصحية والتعليميةفي
اململكة األردنيه الهاشمية
وت��وق��ع العازمي ارت��ف��اع قيمة السهم خ�لال فترة
الشهور الثالث األول��ى على خلفية املوجوداتوالتي

أحمد العازمي

تتضمن االصول القائمة  ,الفتا الى ان القيمة احلقيقية
لألسهمستزداد مبعدل ثالثه أشهر الى ان تصل الى
الذروة بقيمة  2.250دينار كويتي اي ما يساوي ()5
دينار اردني
وأضاف “ أن األسهم اخلاصة  :تخضع للموجودات
في الشركة وقيمة املشاريع اب��ت��داءا من االنشاء الى
فترات التشغيل و حتصيل االيرادات
وأن ه��ذه القيمة ترتفع خ�لال فترات االن��ش��اء الن
مراحل تطوير املشروع هي قيمة حقيقة مضافة على

قيمة السهم خالل مراحل االنشاء ،وتصل قيمة السهم
ال��ى ذروت��ه��ا بعد التشغيل و استخراج امليزانيات
السنوية والتي تخضع للمراقب القانوني املختص من
اجلهات احلكومية ومتتاز األسهم اخلاصة بضمان
القيمة و حتتفظ بحق املساهم حتت أي ظرف ،ناهيك أن
الألسهم اخلاصة تخضع للرقابة القانونية من اجلهات
املختصة حلفظ احلقوق و ضمان سير العمل على أكمل
وجه
و ص��رح ال��ع��ازم��ي أن ه��ن��اك إق��ب��ال ملحوظ على
اخلدمات الصحية في اململكة األردنية الهاشمية حيث
من املتوقع أن تصل نسبة االشغال الى ذروتها فى
م��ش��روع املستشفي بسبب الطلب احمللي و االقبال
اخلارجي و نسبة االيرادات املتوقعه بناءا على دراسة
اجلدوى املعتمدة من الشركة العاملية (كي بي أم جي)
وأن معدل تدفق االي���رادات ثابت النمو للمشروع و
مستمر في السنوات القادمة وال��ذي يتبني من دراسة
اجل��دوى أن نسبة األرب��اح تزيد بالتقادم وعلى املدى
الطويل بسبب الطلب احمللي و االقليمي.
على صعيد أخ��ر ق��ال رئيس جمعية املستشفيات
اخلاصة الدكتور ف��وزي احل��م��وري ان تلك اخلطوة
ج���اءت م��ن منطلق ح��رص اجلمعية على ان تكون
ممثلة في املجالس والهيئات واالحت���ادات الصحية
احمللية والدولية وكذلك تعزيز مكانة االردن دوليا
واستعراض إجنازاتة الطبية  ,عالوة على النهوض
مبؤسسات ومرافق الرعاية الصحية املناسبة.

اقتصاد
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مخاوف من ركود عاملي على السوق

انخفاض أسعار النفط مع استمرار نقص املعروض
تراجعت أسعار النفط في بداية التعامالت
اآلس��ي��وي��ة  ،مم��ا قلص مكاسبها م��ن اجللسة
السابقة حيث أث��رت امل��خ��اوف من رك��ود عاملي
على السوق في الوقت ال��ذي استمر فيه نقص
املعروض.
تراجعت العقود اآلجلة خلام برنت  35سنتا
أو  0.3باملئة إلى  111.28دوالر للبرميل عند
الساعة  00:16بتوقيت جرينتش ،بعد أن قفزت
 2.4باملئة يوم اجلمعة.
وباملثل انخفضت العقود اآلجلة خلام غرب
تكساس الوسيط األمريكي  32سنتا أو 0.3
باملئة  ،إلى  108.11دوالر للبرميل ،بعد ارتفاعها
بنسبة  2.5باملئة.
وف��ي ح�ين أث���رت امل��خ��اوف م��ن ال��رك��ود على
ال��س��وق خ�لال األس��ب��وع�ين امل��اض��ي�ين ،ال ت��زال
امل��خ��اوف بشأن امل��ع��روض قائمة ،مم��ا يحول
دون ح��دوث انخفاض حاد في األسعار بحسب
رويترز.
وك��ان��ت ق��در ارتفعت أس��ع��ار النفط نحو 3
ف��ي امل��ائ��ة اجلمعة املاضية  ،لتعوض معظم
انخفاضات اجللسة السابقة ،إذ ف��اق انقطاع
اإلم��دادات في ليبيا وعمليات إغالق متوقعة في
النرويج أثر توقعات لتراجع الطلب بفعل تباطؤ
اقتصادي.
وصعدت العقود اآلجلة خل��ام برنت 3.03
دوالر أو  2.8ف��ي امل��ائ��ة إل��ى  112.06دوالر
للبرميل بحلول الساعة  1157بتوقيت جرينتش

بعد أن هبطت إلى  108.03دوالر للبرميل في
وقت سابق من اجللسة .وارتفعت العقود اآلجلة
خل��ام غ��رب تكساس الوسيط األمريكي 2.84
دوالر ،أو  2.7في امل��ائ��ة ،إل��ى  108.60دوالر
للبرميل ،بعد أن تراجعت إلى  104.56دوالر
للبرميل في وقت سابق.
وانخفضت عقود اخلامني بنحو  3في املائة
 ،منهية الشهر على انخفاض للمرة األول��ى منذ
نوفمبر .وأعلنت املؤسسة الوطنية للنفط الليبية
ف��ي بيان أم��س اخلميس حالة ال��ق��وة القاهرة
في مينائي السدرة وراس الن��وف وحقل الفيل
النفطي .وقالت إن القوة القاهرة ال تزال سارية
في مينائي البريقة والزويتينة.
وفي النرويج ،قالت نقابة عمال أمس إن 74
عامل نفط في ث�لاث منصات تابعة إلكوينور
أعلنوا أنهم سيبدأون إضرابا في اخلامس من
يوليو ،مما سيوقف على األرجح  4في املائة من
إنتاج النفط في النرويج.
وأظ��ه��ر استطالع أج��رت��ه “رويترز” أن من
املتوقع ب��ق��اء أس��ع��ار النفط ف��وق  100دوالر
للبرميل ه��ذا العام في الوقت ال��ذي تكافح فيه
أوروبا ومناطق أخرى للتخلص من االعتماد على
اإلمدادات الروسية ،لكن املخاطر االقتصادية قد
تبطئ ارتفاعها .وفرضت الهند رس��وم تصدير
على زيت الغاز والبنزين ووقود الطائرات اليوم
للمساعدة في احلفاظ على اإلمدادات احمللية ،مع
فرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط.

ضريبة الوقود املفاجئة في الهند قد تدر  12.7مليار دوالر
م��ن احملتمل أن تساعد الضريبة املفاجئة التي مت فرضها
على عمليات إنتاج النفط اخل��ام احمللية وعلى ص��ادرات الوقود
احلكومية ،في حتقيق عائدات تصل إلى تريليون روبية (12.7
مليار دوالر).
ونقلت “بلومبيرج” عن مسؤولني لم تكشف عن هوياتهم قولهم،
إن الرسوم األح��دث التي فرضتها احلكومة االحت��ادي��ة ميكن أن
تساعد في تعويض معظم اإليرادات املفقودة بسبب خفض رسوم
الوقود في مايو هذا العام.
وأضافت ،أن الضريبة اجلديدة على النفط اخلام ميكن أن تدر
 520مليار روبية ،بينما ميكن أن تصل الضرائب على صادرات
الوقود إلى  200مليار روبية على األقل بحلول نهاية السنة املالية
في مارس .2023
وق��ال��ت نيرماال سيثارامان وزي���رة املالية ،إن التخفيضات
الضريبية على البنزين والديزل سوف تكلف اخلزانة تريليون
روبية ،وبالنسبة لألشهر العشرة املتبقية من السنة املالية احلالية،
وكان من املتوقع أن تبلغ اإليرادات املفقودة  840مليار روبية ،وأن
الضريبة املفاجئة ستساعد بتعويض 85باملئة من هذا العجز.

الصعود السريع
للدوالر سالح ذو حدين
للشركات األميركية

يشكل الصعود السريع للدوالر منذ بداية العام
س�لاح��ا ذا ح��دي��ن ل��ل��ش��رك��ات األم��ري��ك��ي��ة امل��ت��ع��ددة
اجلنسيات التي ميكنها ،للحد من التداعيات ،إما أن
تلجأ إلى التحوط أو أن تقوم بإعادة متوضع ألنشطتها
في اخلارج.
وبالنسبة لشركة مستوردة ،يعد ارت��ف��اع سعر
ال��دوالر مقابل اليورو أو الني أو اجلنيه االسترليني
نعمة ألن ذلك يعني تدني تكلفة املنتجات بالنسبة لها،
وفقا لـ”الفرنسية”.
لكن بالنسبة لشركة أمريكية م��ص��درة ،تصبح
املنتجات املبيعة بالدوالر أكثر تكلفة ،ما قد يكلفها
عمالء ،فضال عن خسارة قيمة العائدات التي حتققها
في اخلارج عند حتويلها إلى دوالرات.
وراج��ع��ت ش��رك��ات م��ت��ع��ددة اجلنسيات عديدة
توقعاتها لهذا العام ،ومنها مجموعة مايكروسوفت
العمالقة للكمبيوتر التي ح��ذرت م��ن أن مبيعاتها
الفصلية ستنخفض مب��ق��دار  460م��ل��ي��ون دوالر
وأرباحها الصافية مبقدار  250مليونا بسبب تأثيرات
أسعار الصرف.
وح���ذرت مجموعات “أدوبي” و”سيلزفورس”
و”بايوجني” و”فايزر” م��ن أن االرت��ف��اع السريع
للدوالر في بداية العام سيكون له تأثير أكبر مما كان
متوقعا على حساباتها.
وال��ش��رك��ات التي حتقق معظم إي��رادات��ه��ا خ��ارج
ال��والي��ات املتحدة هي بطبيعة احل��ال األكثر عرضة
للخطر بدءا من مجموعات التكنولوجيا العمالقة إلى
مصنعي املعدات الطبية وشركات اخلدمات ،حسب
منصة إدارة سيولة الشركات “كيريبا”.
وتتوقع املنصة أن تؤثر تبعات أسعار الصرف في
نتائج الشركات املدرجة في “ستاندرد آند بورز ”500
مببلغ إجمالي قدره  40مليار دوالر في النصف األول
من العام.
وأدى االرتفاع احلاد في معدالت الفائدة الذي قرره
االحتياطي الفيدرالي األمريكي ملكافحة التضخم ،إلى
جانب تدفق أم��وال املستثمرين إلى الواليات املتحدة
بحثا عن رهانات آمنة في هذه األوقات املضطربة ،إلى
تعزيز الدوالر.
وارتفع ال��دوالر  13في املائة مقابل اليورو خالل
األشهر الـ 12املاضية مقتربا بذلك من التساوي مع
العملة املوحدة ،أو حتى  22في املائة مقابل الني.

«بيتكوين» تتراجع إلى أقل من
 19ألف دوالر بانخفاض  2.2باملئة
انخفضت عملة بيتكوين
إلى أقل من  19ألف دوالر حيث
تراجعت  2.2ف��ي امل��ائ��ة خالل
التعامالت .وتذبذبت أسعار
العملة املشفرة الرقمية بنسبة
 2.7في املائة ،ليتم التداول بني
 18981دوالرا و 19491دوالرا.
وانخفضت بيتكوين ،العملة
املشفرة األش��ه��ر ،اآلن  72في
املائة عن أعلى مستوى سجلته
ف��ي ( 10ن��وف��م��ب��ر) ،ال���ذي بلغ
 68992دوالرا ،وت��راج��ع��ت
قيمتها  59في املائة حتى اآلن
هذا العام.
يشار إلى أن فقاعة االنكماش
في األص��ول الرقمية كشفت عن
نظام هش لالئتمان والرافعة
امل��ال��ي��ة ف��ي ال��ع��م�لات املشفرة
م��ش��اب��ه ألزم���ة االئ��ت��م��ان التي
شملت قطاع التمويل التقليدي
في  .2008منذ إنشائها ،وعد
املتحمسون للعمالت املشفرة

مبستقبل من الثروات الشخصية
الهائلة والتأسيس لنظام مالي
ج��دي��د أف��ض��ل ،راف��ض�ين رأي
النقاد الذين شككوا في قيمتها
وفائدتها التي لم تنشر سوى
اخلوف وعدم اليقني والشك.
غير أن هذه املشاعر باتت اآلن

تطارد صناعة العمالت املشفرة
الواحدة تلو األخرى ،واملشاريع
التي غالبا م��ا تكون مترابطة
وحتجز أم��وال العمالء تواجه
خ��س��ائ��ر مب�لاي�ين ال�����دوالرات
وتتوجه إلى عمالقة الصناعة
طلبا حلزم اإلنقاذ.

بولندا تهدد مصارفها مبزيد من
الضرائب إذا لم ترفع فوائد الودائع

هدد ياروسالف كاتشينسكي
زعيم احلزب احلاكم في بولندا،
املصارف احمللية بفرض ضريبة
عليها إذا ما لم متض سريعا في
خططها لتقدمي املزيد من الفوائد
على ال��ودائ��ع ،ف��ي ظ��ل ارتفاع
تكاليف االق��ت��راض ملستويات
قياسية ،بحسب “بلومبيرج”.
وقد أث��ار إحجام البنوك عن
دفع املزيد من األموال للمودعني
ان��ت��ق��ادات م��ن احل��ك��وم��ة ،حيث
تعاني األس��ر بشكل متزايد في
ظل ارت��ف��اع تكاليف قروضها،
وب���دأ البنك امل��رك��زي سلسلة
جريئة من خطوات رفع أسعار
ال���ف���ائ���دة ،ووص���ل���ت ال��ف��ائ��دة
الرئيسية إل���ى  6ب��امل��ئ��ة ،في
مسعى للحد من تداعيات ارتفاع
التضخم.

التضخم في تركيا يسجل أعلى
مستوى منذ  24عام ًا

بلغ التضخم في تركيا 78,6
ب��امل��ئ��ة مب��ع��دل س��ن��وي خ�لال
يونيو وه��و أعلى مستوى منذ
 1998على م��ا أظ��ه��رت أرق��ام
رسمية نشرت ال��ي��وم ،ويعود
االرتفاع الكبير جدا في األسعار
بجزء كبير منه إلى انهيار الليرة
التركية التي خسرت حوالى
نصف قيمتها في غضون سنة
ف��ي م��ق��اب��ل ال����دوالر األم��ري��ك��ي
بحسب الفرنسية.
وك���ان التضخم بلغ 73,5
باملئة في مايو بوتيرة سنوية.
وهو لم يسبق أن وصل إلى هذه
املستويات منذ وصول الرئيس
رج��ب طيب اردوغ���ان للسلطة
في .2003
ورغ��م التضخم ال��ذي يشهد

نقص املوظفني في املطارات
يلقي بظالله على حركة السفر
أثر نقص عدد املوظفني في مطارات عديدة
حول العالم في حركة السفر اجلوي والشحن
أيضا ،ما فاقم أزمة سالسل اإلم��داد املتأثرة
ب��احل��رب ف��ي أوك��ران��ي��ا ،وع��ط��ل من��و قطاع
الطيران املتعافي قريبا من اجلائحة.
وف��ي بريطانيا ،تعمل احل��ك��وم��ة على
تسريع عمليات الفحص املرتبطة باألمن
القومي لتعيني موظفني جدد في املطارات من
أجل معاجلة النقص في املوظفني بعد الوباء،
وال��ذي أض��اف إل��ى الفوضى التي يعانيها
املسافرون في اململكة املتحدة وعبر أوروبا.
ونقلت وكالة “بلومبرج” لألنباء عن بيان
من وزارة النقل  ،أن بريطانيا سرعت عملية
الفحص التي يجب أن يخضع لها جميع
املوظفني اجلدد في قطاع الطيران ،حيث يتم
االنتهاء من فحوص االعتماد خالل خمسة
أي��ام ف��ي املتوسط ،وستستغرق فحوص
مكافحة اإلرهاب أقل من عشرة أيام.
وأض��اف البيان ،أن التغيير يهدف إلى
مساعدة القطاع في تعيني موظفني جدد ،مثل
مسؤولي أجهزة فحص األشعة السينية ،في
أس��رع وقت ممكن حتى يتمكن من مواجهة
الزيادة في الطلب على الرحالت اجلوية.
وواج��ه املسافرون البريطانيون لقضاء

العطلة هذا الصيف حاالت من الفوضى في
املطارات ،ما أثار اجلدال بني قطاع الطيران
والسلطات حول من املسؤول عن ذلك .وفي
أملانيا ،قالت متحدثة باسم مطار فرانكفورت
الدولي ردا على س��ؤال ،إن أحد اإلج��راءات
التي حتقق االستقرار للنظام بأكمله هو
أن شركات الطيران اخلاصة بنقل الركاب
واألخرى اخلاصة بالبضائع تنقل الرحالت
من أوقات الذروة إلى األوقات التي تقل فيها
احلركة أو تلغيها.

وق�����������ال ي�������اروس���ل���اف
ك��ات��ش��ي��ن��س��ك��ي ،ال����ذي يتخذ
ال���ق���رارات ف��ي ح��زب��ه احل��اك��م
ويوجه السياسات احلكومية،
أم��س “على ال��ب��ن��وك أن تعود

لرشدها وترفع الفائدة بشكل
كبير على الودائع” ،وأض��اف
“وإذا ل���م ت��ف��ع��ل ،فسيتعني
علينا ف��رض ضرائب على هذه
األرباح”.

ونظرا إلى نقص املوظفني يتم  -بحسب
املتحدثة  -النظر في التعامل مع طائرات
الركاب والشحن حيث تكون احلاجة أكبر ثم
يتم توزيع العاملني وفقا لهذا االحتياج.
وق��ال��ت متحدثة باسم شركة الطيران
األملانية لوفتهانزا ،إن قطاع الشحن في
الشركة “شديد احلساسية” بسبب نقص
عدد العاملني فيه ،وإن الشركة ألغت أربع
رح�ل�ات اجلمعة بسبب خ��ط��وط الشحن
وبعض التأخيرات.

تسارعا متواصال واملخاوف من
ارتفاع جديد في األسعار بسبب
احل���رب ف��ي أوك��ران��ي��ا يرفض

البنك املركزي التركي رفع نسب
الفائدة الرئيسية التي تبقى عند
 14باملئة منذ ديسمبر.

سحب آالف السيارات من إنتاج
«تسال» بسبب خلل برمجي
قالت الهيئة املعنية بتنظيم سالمة املرور في أملانيا :إنها ستسحب
سيارات “تسال” من ط��رازي واي و 3بسبب خلل في نظام مكاملات
الطوارئ التلقائية يعتقد أنه يؤثر في  59ألف سيارة على مستوى
العالم .وقالت الهيئة التنظيمية كيه.بي.إيه على موقعها على
اإلنترنت إن عيبا برمجيا تسبب في تعطل خدمة إي -ك��ول التي
تستخدم لالتصال تلقائيا بخدمات الطوارئ في حال وقوع حادث
خطير .وأض��اف��ت الهيئة أن  59129مركبة ت��أث��رت باخللل على
مستوى العالم لكنها لم حتدد عدد املركبات املوجودة في أملانيا وفقا
لـ “رويترز”.
ويضيف اخللل البرمجي مزيدا من املتاعب إليلون ماسك رئيس
“تسال” التنفيذي بعد أن قالت الشركة أمس األول إنها سلمت سيارات
كهربائية في الربع الثاني بعدد يقل  17.9في املائة عن الربع السابق،
حيث أدت حالة اإلغالق املرتبطة بجائحة كوفيد  19 -في الصني إلى
تعطيل اإلنتاج وسالسل اإلمداد.
وقال ماسك الشهر املاضي إن مصانع “تسال” اجلديدة في تكساس
وبرلني “تخسر مليارات الدوالرات” في الوقت ال��ذي تواجه فيه
الصعاب لزيادة اإلنتاج بسبب نقص البطاريات ومشكالت املوانئ
الصينية.
ولم يتسن احلصول على تعليق من “تسال” حول سحب السيارات.
ومن املتوقع أن تعلن شركة تسال األمريكية لصناعة السيارات
الكهربائية بيانات اإلنتاج والتسليم مطلع األسبوع املقبل ،وتكون
البيانات ضمن األسوأ على مدار العام ،وتضع حدا لسلسلة من النتائج
القياسية خالل عدة أرباع سنوية ،وهو ما يرجع بشكل كبير إلى متديد
إغالق مصنع الشركة في شنغهاي وفقا لوكالة بلومبيرج لألنباء.
وقد يصل عدد السيارات التي تسلمها الشركة إلى نحو  271ألفا
و 700مركبة على مستوى العالم خالل األشهر الثالثة حتى اخلميس
نهاية (يونيو) ،وفقا لـ  15محلال استطلعت “بلومبيرج” آراءهم.

فلسطني :اعتقاالت واسعة في الضفة ومصادرة أسلحة
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شنت القوات اإلسرائيلية حملة اعتقاالت واسعة في الضفة
الغربية طالت  13فلسطينياً على األقل قال اجليش إنهم مشتبه
في قيامهم «بأنشطة عدائية» وأكدت أنها «صادرت أسلحة غير
قانونية» في هذه احلملة.
وقاد احلملة اجليش اإلسرائيلي بالتعاون مع جهاز األمن
العام (الشاباك) وشرطة احل��دود ،في عملية مشتركة جديدة
في الضفة الغربية ضمن عملية «كاسر األمواج» التي أطلقتها
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إس��رائ��ي��ل ف��ي الضفة قبل ش��ه��ور ردا ً على سلسلة عمليات
فلسطينية أدت إلى مقتل  18إسرائيلياً في وقت قصير .وقال
اجليش إن��ه تعرض ف��ي بلدة بيتونيا ف��ي رام الله لهجوم
باحلجارة وزجاجات املولوتوف ،وعبوات ناسفة وإطالق النار
ماض في املداهمات بشكل يومي في
في مدينة جنني .وأكد أنه ٍ
الضفة الغربية في إطار عملية «كاسر األم��واج» االستباقية؛
إال أن اجلانب الفلسطيني أعلن أن إسرائيل اعتقلت نحو 25

Wednesday 6th July 2022 - 16th year - Issue No.E 4075

فلسطينياً في رام الله وجنني ونابلس وطولكرم والقدس
وسلفيت واخلليل.
وطالبت وزارة اخلارجية الفلسطينية ،املجتمع الدولي
واإلدارة األميركية مبمارسة «ضغط حقيقي على دولة االحتالل
لوقف االستيطان وسرقة األرض الفلسطينية وجميع أشكال
تصعيدها الدموي والقمعي وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب
الفلسطيني.

alwasat.com.kw

وسط تصاعد انتهاكات الهدنة وتعنت امليليشيات إزاء فتح «املعابر»

«الرئاسي اليمني» يدعو إلى ضغط دولي لدفع احلوثيني نحو السالم
ألغام امليليشيات احلوثية في
اليمن أكبر قاتل لألطفال
ذكرت منظمة دولية معنية باألطفال أن األلغام األرضية والذخائر
غير املنفجرة كانت أكبر قاتل لألطفال في اليمن منذ إعالن الهدنة في
أبريل املاضي حيث إن الزيادة الطفيفة في الوفيات الناجمة عن هذه
األسلحة ناجتة عن انتقال العائالت إلى مناطق كان يتعذر الوصول
إليها سابقا ً في أعقاب انخفاض األعمال العدائية.
جاء ذلك في وقت قالت فيه احلكومة اليمنية إنها بحاجة إلى 48
مليون دوالر لتمويل عملية نزع األلغام التي زرعها احلوثيون خالل
سنوات احلرب ،مع حتذيرها من زيادة مستوى تلوث البالد باأللغام،
في ظل استمرار زرعها من قبل احلوثيني .ووف��ق حتليل جديد من
وكالة حقوق الطفل فإن األلغام األرضية والذخائر غير املنفجرة كانت
مسؤولة عن أكثر من  75في املائة من جميع اإلصابات املرتبطة باحلرب
ال بني أبريل
بني األطفال ،ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من  42طف ً
ونهاية يونيو ) .وبحسب التحليل فإنه منذ ب��دأت الهدنة بعد سبع
سنوات من النزاع ،انخفض عدد الضحايا املرتبطني بالنزاع املسلح
انخفاضاً كبيرا ً ،حيث قُتل  103مدنيني في النزاع خالل فترة الثالثة
أشهر ،أما في األشهر الثالثة التي سبقت الهدنة ،فقُتل  352مدنيا ً.
ومع ذلك ،استمرت  -بحسب الوكالة الدولية  -احلوادث املتعلقة
باأللغام األرضية والذخائر غير املنفجرة على مستوى مماثل ،مبتوسط
يقدر بحادث واح��د في اليوم ،ما أسفر عن مقتل  49مدنياً من بينهم
ثمانية أطفال على األقل ،أما في األشهر الثالثة التي سبقت الهدنة ،فقُتل
 56مدنيا ً بسبب األلغام األرضية والذخائر غير املنفجرة.

قوات اجليش اليمني

وس��ط تصاعد االن��ت��ه��اك��ات احلوثية للهدنة
األممية التي مت متديدها حتى الثاني من أغسطس
املقبل ج��دد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في
اليمن دع��وة املجتمع الدولي وال��والي��ات املتحدة
األم��ي��رك��ي��ة مل��م��ارس��ة امل��زي��د م��ن ال��ض��غ��وط على
امليليشيات االنقالبية لدفعها نحو السالم وتنفيذ
التزاماتها املتعلقة بالهدنة.
التصريحات الرئاسية اليمنية ج��اءت على
لسان عضوي مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن
أب��و زرع��ة احملرمي وعثمان مجلي خ�لال لقاءين
منفصلني في الرياض مع السفير األميركي لدى
اليمن ستيفن فاجن.
وذك���رت امل��ص��ادر الرسمية اليمنية أن عضو
مجلس القيادة عبد الرحمن احملرمي استعرض
م��ع سفير واشنطن ج��ه��ود احلكومة الشرعية
وموقف مجلس القيادة في دعم وإسناد مساعي
املبعوث األممي واملبعوث األميركي إلجناح الهدنة
بعد متديدها واملوقف اإليجابي ال��ذي التزمت به
الشرعية من أجل رفع املعاناة عن الشعب.
وأوض���ح احمل��رم��ي أن الشرعية «واف��ق��ت على
ف��ت��ح م��ط��ار ص��ن��ع��اء ال��دول��ي وت��س��ي��ر ال��رح�لات
الدولية وكذلك مت السماح بدخول السفن النفطية
والتجارية مليناء احلديدة على أن يتم دف��ع ذلك
املردود املالي كرواتب للموظفني وهذا ما لم يحدث
إطالقا ً بل ذهبت تلك األموال للمجهود احلربي».
وشدد عضو مجلس القيادة اليمني على أهمية
الضغط على امليليشيات احلوثية من قبل املجتمع
الدولي لتنفيذ كل ما اتفق عليه من حيث فتح املنافذ
والطرق الرئيسية في تعز واحملافظات األخرى.
وات��ه��م احمل��رم��ي احلوثيني بأنهم «يتاجرون
مبلف األسرى مبن فيهم املختطفون واألسرى وفي

مقدمتهم وزير الدفاع السابق اللواء ركن محمود
الصبيحي واللواء ناصر منصور شقيق الرئيس
السابق واللواء فيصل رجب وعدد من الصحافيني
واإلعالميني».
وقال إن «مجلس القيادة الرئاسي واحلكومة
جاهزون للسالم الشامل والعادل في حال انصاع
احلوثي للغة احل��وار واملفاوضات بدالً من القتل
والدمار واخلراب».
وأك���د احمل��رم��ي أن مجلس ال��ق��ي��ادة الرئاسي
واحلكومة يعمالن وف��ق ضوابط وطنية ترتكز
على أهمية تقدمي اخلدمات للمواطنني وإحالل األمن
واالستقرار ،مشيدا ً بدعم السعودية واإلم��ارات
للشعب اليمني ولقيادته الشرعية مبا فيها تقدمي
احلزمة االقتصادية التي أعلن عنها سمو األمير
خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب
وزير الدفاع السعودي.
وقال« :تلك املساعدات األخوية دون أدنى شك
س��وف تنعش من احلالة االقتصادية واخلدمية
للمواطن».
ف��ي السياق نفسه ،ذك���رت امل��ص��ادر اليمنية
الرسمية أن عضو مجلس ال��ق��ي��ادة ال��رئ��اس��ي،
عثمان مجلي ،التقى السفير األميركي ستيفن
فاجن ،وناقش معه األط��ر املشتركة في محاربة
اإلرهاب واجلماعات اخلارجة عن النظام والقانون،
وض��رورة ردع ميليشيات احلوثي العابثة بأمن
واستقرار اليمن ومم��رات املالحة الدولية ،بدعم
مباشر من إيران.
وأك���د مجلي ع��ل��ى ض����رورة ت��ض��اف��ر اجل��ه��ود
الدولية ،ودعم الواليات املتحدة األميركية ،ملجلس
القيادة الرئاسي ،واحلكومة والشعب اليمني،
للخالص مما وصفه بـ«آفة امليليشيات احلوثية»

التي قال إنها تتعمد استنزاف وق��درات الشباب
وتزييف وعيهم ،بأفكار ظالمية معادية لإلقليم
والعالم.
ونقلت وك��ال��ة «س��ب��أ» ع��ن مجلي ق��ول��ه« :لقد
تراجع اليمن بفعل انقالب ميليشيات احلوثي على
الشرعية ومؤسساتها الدستورية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،وألغت امليليشيات
بقوة السالح ثقافة التعددية السياسية ولغة
احل��وار ،ومارست أبشع اجلرائم بحق الشعب،
وتسببت ف��ي أس��وأ ك��ارث��ة إنسانية ف��ي العالم،
من خالل تشريد الناس من مساكنهم ومصادرة
أموالهم وحرياتهم وببيع منازلهم بالقوة نكاية
برفضهم مشروعها الطائفي».
وأوض��ح عضو مجلس القيادة اليمني عثمان
مجلي أن املجلس وافق على الهدنة وعلى متديدها،
وليس على تسليم الشعب لفئة إرهابية متثل
ال��وج��ه اآلخ���ر ل��ـ«ال��ق��اع��دة» و«داع����ش» وحتمل
مشروعا ً خارجيا ً ،في إشارة إلى احلوثيني.
وت��اب��ع« :ن��ح��ن ن��واج��ه ف��ك��را ً مي���ارس العنف
والتكفير ويجر األطفال إلى مراكز صيفية ،ويعمل
على جتنيدهم وحتريضهم وتسميم أفكارهم ،كما
يعمل على التحريض املباشر على األش��ق��اء ،من
خالل ه��ؤالء األطفال املغرر بهم الذين يدفع بهم
احلوثي إلى معارك خاسرة».
وأكد مجلي أن الواليات املتحدة ،شريك أساسي
ل��ب�لاده ف��ي مكافحة اإلره����اب ،وق���ال إن «عليها
مسؤولية ف��ي تنفيذ ال��ق��رارات ال��دول��ي��ة ودع��م
الشرعية التي متتثل لهذه القرارات».
وأش���ار إل��ى أن الهزمية العسكرية للحوثي
متاحة ،وإلى أن «املوت مقابل الدفاع عن الكرامة
واحلق أصبح محتوماً» ،وأضاف« :اليوم املجتمع

الدولي يريد السالم ،ونحن نريد السالم ،ولكن
امليليشيات رفضت فتح طريق موجود منذ  40سنة
في تعز ،رغم ما قدمناه لشعبنا من تنازالت بفتح
مطار صنعاء ،وميناء احلديدة ألغراض إنسانية،
ولم يقابلها احلوثي إال بخرق مستدام للهدنة».
تصريحات أعضاء «الرئاسي اليمني» الذي
تسلم احلكم برئاسة رش��اد العليمي في السابع
م��ن أب��ري��ل امل��اض��ي ج��اءت ف��ي وق��ت ت��واص��ل فيه
امليليشيات احلوثية خروقها للهدنة في مختلف
اجلبهات.
وف��ي أح��دث تقرير للجيش اليمني ،أف��اد بأن
امليليشيات ارتكبت  185خرقاً للهدنة األممية
خالل يومي اجلمعة والسبت املاضيني ،في جبهات
القتال مبحافظات احلديدة وتعز والضالع وحجة
وصعدة واجلوف ومأرب.
وت��وزع��ت اخل��روق  -بحسب املركز اإلعالمي
للقوات املسلحة اليمنية  -بني  47خرقاً في محور
حيس جنوب احل��دي��دة ،و 45خ��رق�اً ف��ي جبهات
محور تعز ،و 30خرقاً غرب محافظة حجة ،و29
خرقاً جنوب م��أرب وشمالها وغربها وشمالها
الغربي ،إل��ى جانب  26خرقاً في محور البرح
غرب تعز ،وخروق أخرى في شمال حزم اجلوف
وشرقها ،وفي محور الضالع ،وفي جبهة البقع
مبحور صعدة.
وتنوعت االنتهاكات احلوثية  -وفق اجليش
اليمني  -ب�ين إط�لاق ال��ن��ار على م��واق��ع اجليش
وامل��ق��اوم��ة ب��ص��واري��خ الكاتيوشا وبالدبابات
واملدفعية وال��ع��ي��ارات املختلفة ،وبالطائرات
املسيرة املفخخة ،بالتزامن مع مواصلة امليليشيات
استحداث متارس ومرابض مدفعية ونشر عيارات
وطائرات استطالعية مسيرة في مختلف اجلبهات.

السودانيون يواصلون اعتصاماتهم  ..وال بوادر إلنفراجة
لليوم اخل��ام��س على ال��ت��وال��ي ،واص��ل مئات
السودانيني ،اعتصامهم ف��ي ش���وارع اخلرطوم
وضواحيها ،للمطالبة بحكم مدني وإنهاء احلكم
العسكري الذي نفذه قائد اجليش ،العام املاضي.
كما تواصلت االعتصامات املقامة في اخلرطوم وأم
درمان وبحري ،فيما حذرت قوى املعارضة من أي
اعتداء على املعتصمني من قبل السلطات ،بعد أن
راجت أنباء متداولة بكثافة عن استعدادات لفض
االعتصامات بالقوة.
ودعا حزب األمة القومي ،أكبر فصائل حتالف
ق��وى «احلرية والتغيير» ،جماهيره لالنخراط
بقوة في االعتصامات وامل��واك��ب السلمية ،التي
متهد للتنسيق املشترك بني القوى الثورية لهزمية
«االنقالب العسكري» .وأكد ،في بيان ،أمس ،أنه ال
مخرج من األزم��ة احلالية إال باالستجابة ملطالب
الشعب ال��س��ودان��ي ،وذل��ك بالتشاور مع املكون
العسكري احل��اك��م ،إلن��ه��اء ان��ق�لاب  25أكتوبر
امل��اض��ي ،ال���ذي اس��ت��ول��ى مبوجبه اجل��ي��ش على
السلطة في البالد.
وط��وال اليومني املاضيني ،حاولت قوات األمن
تفريق املتظاهرين باستخدام مدافع املياه وقنابل
الغاز املسيل للدموع.
ال ع��دم الكشف
وق���ال أح��د املعتصمني ،مفض ً
عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية« :أنا داعم
لالعتصام حتى لو طال سنة كاملة من أجل إخواني
الشهداء والثوار ...وحتى نثبت للناس أن الشارع
حي مهما فقدنا من شهداء وحتى نسقط النظام».
من جهته ،دع��ا ائتالف ق��وى احلرية والتغيير،
فصيل املعارضة الرئيسي في البالد ،في بيان،
إلى «تنوع أشكال املقاومة النوعية واجلماهيرية،
والتنسيق والوحدة بني قواها» .كما أعلنت نقابة
األطباء السودانيني ،بدء إض��راب ملدة  72ساعة
اعتبارا ً من أم��س (الثالثاء) ،فيما أعلن القضاء
السوداني فتح حتقيق في شأن «هذه األحداث التي
أسفرت عن قتلى وجرحى» .في سياق ذلك ،يرى
مراقبون أن العنف املفرط ،الذي استخدمته أجهزة
األم��ن السودانية ملواجهة املظاهرات احلاشدة،

إغالق طريق في الضالع ..عقاب
جماعي ميارسه احلوثي منذ سنوات
في الظروف الطبيعية ال يحتاج املرء لالنتقال بني مديريتي دمت
وقعطبة في محافظة الضالع اليمنية ،سوى إلى السير في الطريق
الرابطة بينهما ،إال أن ميليشيات احلوثي جعلت التنقل بني املديريتني
مير عبر أربع محافظات ،في عقاب جماعي خلّف مأساة إنسانية متت ّد
لسنوات .يتساءل أهالي املديريتني عن جتاهل معاناتهم ،وعدم إدراجها
ضمن بنود الهدنة األممية؛ نظرا ً لألهمية التي متثلها الطريق الرابطة
بني العاصمة صنعاء ومدينة عدن الساحلية اجلنوبية؛ إال أن بعض
األهالي ال يرون جدوى لوضع الطريق ضمن بنود الهدنة؛ بسبب تعنت
احلوثيني الدائم .تبعد مديريتا دمت وقعطبة ما يقارب 214كلم عن
العاصمة صنعاء ،واملسافة بينهما ال تتجاوز  3كيلومترات ،وبسبب
إغ�لاق ه��ذا الطريق أصبح السفر من صنعاء إل��ى ع��دن ،أو العكس،
يستغرق أكثر من يوم كامل عبر طرق بديلة في محافظتي البيضاء
وتعز ،بعد أن كان يحتاج إلى  8ساعات فقط.
يقول الناشط السياسي عبد اجلليل احلقب ،من أهالي املنطقة؛
لـ«الشرق األوسط» ،إن قطع طريق دمت قعطبة؛ دفع األهالي إلى التنقل
عبر طرق جبلية وعرة للغاية ،وأغلبها ال مير فيها سوى البشر على
أقدامهم ،وقلة منها ميكن أن تتحرك فيها سيارات الدفع الرباعي؛ إال أن
حركتها تكون بالغة الصعوبة واخلطورة.
وبحسب احلقب؛ متثل الطريق املغلقة خطاً حيوياً بالغ األهمية
ألهالي مديريات جنب ودمت ورداع ،الذين يعتمدون عليها في التنقل
وبيع منتجاتهم الزراعية ،واستقبال املواد األساسية والبضائع القادمة
من عدن ،إال أن قرى ومناطق مثل احلقب ،بيت اليزيدي ،محقن ،يعيس،
الزيلة ،أكثر تضررا ً ألن املواجهات حتدث في نطاقها.

روسيا تعزز قواتها شمال
شرقي سورية مبئات املظليني
تواصل روسيا تعزيز قواتها في مناطق شمال شرقي سوريا،
وأفادت وسائل إعالم روسية عن وصول قوات عسكرية تابعة لفرقة
املظليني التابعة للجيش ال��روس��ي إل��ى مدينة القامشلي في ريف
احلسكة .وبحسب صفحة «راشن سبيكتروم» الروسية على «تلغرام»،
فإن روسيا نقلت فرقة املظليني إلى منطقة القامشلي في سوريا ،حسبما
أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية لألنباء.
ونشرت وسائل إعالم محلية صور وصول اجلنود املظليني ،وقالت
«راشن سبيكتروم»« :وصلت قوات عسكرية مظلية روسية إلى منطقة
القامشلي السورية ،حيث شهدت األجواء في تلك املنطقة نشاطا جويا
من خالل هبوط طائرات نقل عسكرية روسية نقلت أكثر من  500جندي
مظلي روس��ي» .ونقلت الصفحة عن مصادر ،أن وص��ول هذه الفرقة
العسكرية «يهدف ملواجهة العصابات املسلحة املدعومة من تركيا التي
أعلنت في وقت سابق عن إطالق عملية عسكرية شمالي سوريا».
وسبق أن ع��ززت روس��ي��ا ،أواخ���ر شهر م��اي��و امل��اض��ي ،قدراتها
العسكرية في قاعدتها اجلوية مبطار القامشلي ،واستقدمت إليها
طائرات حربية ومروحية ،تزامناً مع تهديدات تركية بشن عملية
عسكرية شمالي سوريا.

لبنان :جريحان في اشتباكات
مبخيم عني احللوة

احتجاجات في السودان

التي خرجت في غالبية مدن البالد منذ  30يونيو
امل��اض��ي ،ق���وّض امل��س��اع��ي ال��دول��ي��ة واإلقليمية
الساعية حلل األزم��ة السياسية في البالد .وفي
غضون ذلك ،حمّل حتالف املعارضة قوى «احلرية
والتغيير» ،قادة اجليش مسؤولية تدمير «العملية
السياسية» ،التي ترعاها اآللية الثالثية ،املكونة
م��ن األمم املتحدة واالحت���اد األف��ري��ق��ي ومنظمة
التنمية األفريقية «إيقاد».
وأع��ل��ن التحالف امل��ع��ارض ،دعمه السياسي
وامليداني لالعتصامات ،التي تقودها جلان املقاومة
في مدن العاصمة املثلثة (اخلرطوم وبحري وأم
درم���ان) ،في ب��ادرة لتقريب وجهات النظر بني

الطرفني ،بهدف الوصول إلى جسم تنسيقي يوحد
القوى الثورية في مواجهة احلكم العسكري .فيما
اتهم رئيس جلنة العالقات اخلارجية ،عمر الدقير،
في مؤمتر صحافي عقده باخلرطوم ليلة أول من
أمس« ،املكون العسكري» بعدم امتالكه «اإلرادة
السياسية ،وبالتالي نحن غير معنيني بها».
وعزا موقف التحالف املعارض إلى «استمرار
العسكر في ارتكاب جرائم القتل ،والقمع املفرط
ضد االحتجاجات السلمية ،ولذلك هم مسؤولون
عن تدمير العملية السياسية».
وقادت السعودية وأميركا وساطة جنحت في
دف��ع «ق��وى التغيير» واملكون العسكري احلاكم

للجلوس ،والتشاور بشأن حل األزمة في البالد ،إال
أن اجتماعات الطرفني لم تسفر عن نتيجة إيجابية،
نظرا ً لتباعد املواقف السياسية.
في غضون ذلك ،جدّد حتالف املعارضة التأكيد
على خروج املؤسسة العسكرية من السلطة ،ألن
إقحام القوات النظامية في العمل السياسي أضر
بها ،حسبه ،وأدخلها في مواجهة مع الشعب ،في
إشارة إلى مشاركة قوات اجليش في االحتجاجات
التي تشهدها البالد .وبهذا اخلصوص ،قال احمللل
السياسي ،ماهر أبو اجلوخ ،إن العملية السياسية
«لم تنتهِ ،وميكن أن نقول إنها جُ مّدت أو تعثرت في
الوقت الراهن».

وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالقذائف الصاروخية ،في مخيم
عني احللوة لالجئني الفلسطينيني في مدينة صيدا جنوب لبنان ،أسفرت
عن إصابة شخصني ،بحسب وكالة األنباء األملانية.
وأفادت الوكالة الوطنية لإلعالم اللبنانية باندالع اشتباكات عنيفة
في حي ال��ط��وارئ مبخيم عني احللوة بني عناصر من «جند الشام»
و«عصبة األنصار» ،استخدمت فيها األسلحة الرشاشة وقذائف الـ«أر.
بي.جي» .وذك��رت الوكالة أن االشتباكات بدأت فردية بني عنصرين
م��ن الطرفني ،س��رع��ان م��ا ت��ط��ورت إل��ى اشتباكات مسلحة أدت إلى
إصابة املسؤول في «جند الشام» هيثم الشعبي بفخذه ،وآخر يدعى
محمود برقاوي ابن أبو عبيدة الطرابلسي ،الذي نقل إلى خارج املخيم
للمعاجلة .وقد أدت االشتباكات إلى نزوح عدد كبير من األحياء القريبة
من منطقة االشتباكات في املخيم إلى مناطق أكثر أمانا.
وأش���ارت الوكالة إل��ى أن ات��ص��االت ج��رت على أعلى املستويات
فلسطينية ولبنانية ،جنحت في تطويق االشتباكات ،ومنع تفاقم
األوضاع وإعادة الهدوء احلذر إلى املخيم.
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القوات األوكرانية تتراجع ...وهجومها املضاد مرهون باألسلحة

روسيا تعلن «النصر» في أدمى معركة عرفتها أوروبا على مدى أجيال
ات��خ��ذت ال���ق���وات األوك��ران��ي��ة خطوطاً
دفاعية جديدة في الشرق ،استعدادا ً ملرحلة
ج��دي��دة ص��ع��ب��ة ف��ي احل����رب ،ح��ي��ث أعلن
الرئيس فالدميير بوتني «االن��ت��ص��ار» في
معركة لوغانسك ال��ت��ي اس��ت��م��رت ألشهر،
وأم��ر مبواصلة الهجوم .ووض��ع استيالء
روسيا على مدينة ليسيتشانسك ،األح��د،
حدا ً لواحدة من أكبر املعارك في أوروب��ا منذ
أجيال ،التي شهدت قيام موسكو بجلب قوتها
البرية كاملة لتحمل على جيب صغير على
خط املواجهة مل��دة شهرين .وتكمل املعركة
بغزو روسيا ملقاطعة لوغانسك ،وهي إحدى
منطقتني تطالب موسكو بتنازل أوكرانيا
عنهما لالنفصاليني في منطقة دونباس.
وخ�ل�ال ل��ق��اء قصير بثه التلفزيون مع
وزي��ر ال��دف��اع ،هنأ بوتني ال��ق��وات الروسية
على «انتصاراتها في اجتاه لوغانسك» .وقال
إن القوات الروسية «يجب أن تنفذ مهمتها،
وفقاً للخطط التي متت املوافقة عليها ()...
آم�لاً أن جت��ري األم���ور ف��ي قطاعاتها مثلما
جرت في لوغانسك» .وذك��ر بوتني أيضاً أن
اثنني من جنراالته هما ألكسندر البني وأسد
الله أباتشيف سيمنحان لقب «بطل روسيا»
لدورهما في املعارك بأوكرانيا ،بدون تقدمي
مزيد من التفاصيل.
ومعركة لوغانسك هي األق��رب لتحقيق
موسكو أح��د أه��داف��ه��ا املعلنة منذ هزمية
قواتها في محاولة االستيالء على كييف في
م��ارس  ،ومتثل أكبر انتصار لروسيا منذ
استيالئها على ميناء ماريوبول اجلنوبي
في أواخر مايو .وتكبد اجلانبان آالف القتلى
واجلرحى ،بينما يزعم كل منهما أنه أحلق
خسائر أكبر بعدوه ،على طول مجرى نهر
سيفرسكي دونيتس الذي مير عبر لوغانسك
ودونيتسك .ودُمرت ليسيتشانسك املجاورة
لسيفيرودونيتسك وامل���دن احمليطة ،التي
كان كثير من مصانع الصناعات الثقيلة فيها
مبثابة مخابئ محصنة للمدافعني ،لتصبح
أرضا ً قاحلة بسبب القصف الروسي املستمر.
وحاولت روسيا مرارا ً محاصرة األوكرانيني،
لكنها فشلت ،فاختارت في النهاية تفجيرهم
بالقوة الغاشمة ملدفعيتها.
ويقول خبراء عسكريون إن املعركة قد
تكون نقطة حتول في احل��رب ،ليس بسبب
القيمة االستراتيجية للمدن املدمرة نفسها،
وه��ي م��ح��دودة ،لكن بسبب تأثير اخلسائر
على قدرة اجلانبني على القتال.
وق���ال ن��ي��ل م��ي��ل��ف��ن ،م��ن «م��رك��ز روس��ي
ل�لأب��ح��اث» ف��ي ل��ن��دن« :أعتقد أن��ه انتصار
تكتيكي لروسيا ،لكن بتكلفة باهظة» ،مقارناً
امل��ع��رك��ة ب��امل��ع��ارك الضخمة على مكاسب
إقليمية ه��زي��ل��ة ،ال��ت��ي مت��ي��زت بها احل��رب
العاملية األول���ى .وأض���اف« :اس��ت��غ��رق هذا

 60يوماً إلح��راز تقدم بطيء للغاية .أعتقد
أن ال��روس قد يعلنون نوعاً من النصر ،لكن
�أت بعد».
املعركة احلربية الرئيسية لم ت� ِ
وت��أم��ل موسكو أن مينح ت��راج��ع أوكرانيا
ال��ق��وات الروسية ال��زخ��م للتقدم غ��رب�اً إلى
مقاطعة دونيتسك امل��ج��اورة؛ حيث ال تزال
أوك��ران��ي��ا تسيطر على م��دن سلوفيانسك
وكراماتورسك وباخموت.
وت��أم��ل أوك��ران��ي��ا ،ال��ت��ي ك���ان بإمكانها
االنسحاب من لوغانسك منذ أسابيع ،لكن
اخ��ت��ارت م��واص��ل��ة ال��ق��ت��ال ه��ن��اك م��ن أج��ل
استنزاف ق��وات ال��غ��زو ،في أن يترك عنف
املعركة ال��روس منهكني لدرجة فقد القدرة
على االحتفاظ باملكاسب التي حققوها في
أم��اك��ن أخ���رى .واع��ت��رف سيرغي غ��اي��داي،
احلاكم األوك��ران��ي للوغانسك ،ب��أن اإلقليم
بأكمله في أيدي الروس فعلياً اآلن ،لكنه قال
لوكالة «روي��ت��رز»« :نحتاج إل��ى أن نكسب
احلرب ،وليس معركة ليسيتشانسك ...األمر
يؤلم كثيرا ً ،لكنه ال يعني خسارة احلرب».
وأوض��ح غايداي أن القوات األوكرانية التي
تقهقرت من ليسيتشانسك ترابط اآلن على
اخلط الواصل بني باخموت وسلوفيانسك،
وتستعد لص ّد أي تقدم روس��ي جديد .وقال
رئيس بلدية سلوفيانسك إن قصفاً روسياً
عنيفاً) ،أوق��ع  6قتلى في املدينة ،من بينهم
طفلة في العاشرة من العمر.
وقال روب لي ،من معهد أبحاث السياسة
اخلارجية في واشنطن ،إن اخل��ط الدفاعي
األوك��ران��ي اجلديد يجب أن يكون بالنسبة
ألوكرانيا أسهل في الدفاع عنه من اجليب
الذي تخلت عنه في إقليم لوغانسك .ومضى
قائالً« :إنه شيء ميكن أن يشير إليه بوتني،
ال على النجاح ...لكن هذا في
باعتباره دلي ً
املجمل ال يعني أن أوكرانيا سيكون عليها
التنازل أو الرضوخ في أي وقت قريبا ً».
من جانبه ،قال دميتري ميدفيديف ،نائب
رئيس مجلس األم��ن ال��روس��ي ،على مواقع
التواصل االجتماعي ،إن أوكرانيا مدفوعة
ملواصلة القتال من زعماء الغرب «الذين يطير
صوابهم ليروا دماء طرف آخر تسيل» ،وكذلك
من حكام كييف الذين يدفعهم للقتال «شم
الكوكايني».
وتبدو آمال أوكرانيا في شن هجوم مضاد
معلقة جزئياً على تسلم أسلحة إضافية من
ال��غ��رب ،من بينها الصواريخ التي ميكنها
إبطال فاعلية ميزة قوة نيران روسيا الهائلة،
وذلك عن طريق الضرب في العمق وراء جبهة
القتال .وفي األسبوع املاضي ،حققت أوكرانيا
نصرا ً كبيرا ً عندما ط��ردت القوات الروسية
من جزيرة األفعى ،وهي نتوء مهجور ،لكنه
استراتيجي في البحر األسود ،استولت عليه
موسكو في اليوم األول من الغزو ،لكنها لم

احلكومة الفرنسية اجلديدة
لم حتمل مفاجآت
بعد سبعني يوماً على إع��ادة انتخاب إميانويل ماكرون رئيساً
للجمهورية لوالية ثانية ،وبعد  15يوماً على اجلولة الثانية من
االنتخابات التشريعية التي منيت بها الكتلة الرئاسية املسماة «معا ً»
بفشل كبير ،إذ لم حتصل على األكثرية املطلقة ،أعلن قصر اإلليزيه
أمس ،تشكيلة احلكومة اجلديدة من غير مفاجآت تذكر .فاحلقائب
السيادية الرئيسية ،في احلكومة الثانية لرئيستها إليزابيث بورن،
بقيت من غير تغيير ،إذ احتفظ ال��وزراء الرئيسيون الذين يشغلون
وزارات الدفاع واخلارجية واالقتصاد والعدل والداخلية بحقائبهم.
وطالت التغييرات أربع وزي��رات ،أواله��ن وزي��رة شؤون البحار
يائيل براون  -بيفيه التي انتخبت رئيسة للبرملان ،والثالث األخريات
بسبب خسارتهن االنتخابات التشريعية ،وه��ن :وزي��رات العدل
والنقلة البيئوية واملناطق الفرنسية ملا وراء البحار .وأبرز اخلارجني
من احلكومة وزي��ر ش��ؤون املعاقني داميان آب��اد املتهم مبحاوالت
اغتصاب والذي فتح حتقيق قضائي بحقه.
وتكمن أهمية آباد في أنه كان أبرز «غنائم» ماكرون في احلكومة
السابقة ،إذ إنه كان يرأس في البرملان السابق مجموعة نواب اليمني
التقليدي حلزب «اجلمهوريون» ال��ذي تركه ليدخل حكومة بورن
األولى ،ثم ليترشح على لوائح حزب ماكرون في االنتخابات النيابية.
وباملقابل ،فإن الوزيرة املفوضة لشؤون التنمية والفرنكوفونية
والشراكات الدولية ،الطبيبة النسائية كريزوال زاكاروبولو ،املتهمة
بدورها بعمليات اغتصاب بحق نساء في عيادتها ،فإنها بقيت في
منصبها .والفرق بينها وبني آباد أنه حتى اليوم لم يتم فتح أي حتقيق
قضائي بحقها .وكان وضع الوزير آباد غير مريح منذ أن ظهرت في
الصحافة أولى االتهامات املساقة بحقه .وعلم أن رئيسة احلكومة
إليزابيث بورن سعت إلى استقالته أو إقالته منذ البداية ،إال أن قصر
اإلليزيه كان له رأي مختلف.

 27قتي ًال في هجومني نفذهما
متطرفون في بوركينا فاسو
قتل  27شخصاً على األقل في عطلة نهاية األسبوع في بوركينا
فاسو ،في هجومني منفصلني يشتبه بوقوف إسالميني متطرفني
وراءهما ،واستهدفا مدنيني في شمال وشمال شرق البالد ،بحسب
مصادر أمنية محلية حتدثت لوكالة الصحافة الفرنسية .وقال مصدر
أمني ،إن «أفرادا ً مسلّحني هاجموا السكان املدنيني في بوراسو ،وهي
منطقة واقعة قرب ديدوغو» ،عاصمة محافظة كوسي .وقال املصدر
إن «هناك نحو  15ضحية (قتلى) رجال ونساء وأطفال ،وفق حصيلة
مؤقتة» .وأك��د مصدر محلي الهجوم لوكالة الصحافة الفرنسية،
مشيرا ً إلى « 20قتيالً».
وأوض��ح أح��د السكان أن «املسلّحني جتولوا في نحو الساعة
اخلامسة مسا ًء (بتوقيت غرينتش والتوقيت احمللي) في القرية،
مطلقني أعيرة نارية في ال��ه��واء .وع��ادوا في وق��ت الح��ق من الليل
ليطلقوا النار بشكل عشوائي على السكان».
وذكر مصدر أمني آخر أن هجوماً مميتاً آخر وقع في ناميسيغينا،
في مقاطعة ياتينغا في شمال البالد .وأوضح املصدر أن «حصيلة
هذا الهجوم وصلت إلى  12قتيالً من بينهم ثالثة من متطوّعي الدفاع
عن الوطن» وهم مدنيون يحاربون إلى جانب اجليش ،وقد أثار ذلك
موجات ن��زوح منذ األح��د» .ودخلت بوركينا فاسو منذ عام 2015
في دوامة من العنف تقف وراءه��ا حركات متطرفة مرتبطة بتنظيم
«القاعدة» أو «داعش» ،األمر الذي خلّف آالف القتلى وأدى إلى تهجير
نحو  1.9مليون شخص» .وأشارت التقديرات الرسمية إلى أن أكثر
من  40في املائة من األراضي باتت خارج سيطرة الدولة.

جندي أوكراني في أحد املعارك

موسكو تلوّح بالرد على االحتاد األوروبي بعد طرد  70دبلوماسي ًا
حذّرت موسكو ،من أن ردّها على طرد
بلغاريا  70دبلوماسياً روسياً ميكن أن
يشمل دول االحت��اد األوروب���ي األخ��رى،
وفق ما ذكرت وزارة اخلارجية.
وق��ال��ت ال��ن��اط��ق��ة ب��اس��م اخل��ارج��ي��ة
الروسية ،ماريا زاخاروفا ،في بيان نقلته
وك��ال��ة الصحافة الفرنسية ،إن «ق��رار
صوفيا امل��س� ّي��س خفض ع��دد موظفينا
الدبلوماسيني من دون مبرر لن مير من
�ض��ت االحت��اد
دون رد ب��ال��ت��أك��ي��د» .وح� ّ
تعد ق��ادرة على الدفاع عنه أم��ام الضربات
األوكرانية .وقال اجليش األوكراني ،إنه رفع
علمه هناك .وق��ال ميلفن ،اخلبير في مركز
«روس��ي» ،إنه من املرجح أن تكون املعركة
احلاسمة بالنسبة ألوكرانيا ليس في الشرق

األوروبي وصوفيا على «التفكير في مبدأ
املعاملة باملثل ،الذي تقوم عليه العالقات
الدبلوماسية».
وقالت إن «على االحت��اد األوروب��ي أن
يفهم أن الدعم املتهور ألعمال مناهضة
لروسيا تقوم بها دول أع��ض��اء منفردة
يضع املسؤولية عن العواقب على كاهل
االحت���اد األوروب����ي برمته ،مب��ا ف��ي ذلك
إجراءات الرد من جانبنا».
وط��رح السفير ال��روس��ي في صوفيا،

إم��ك��ان إغ�ل�اق ال��س��ف��ارة بعدما رفضت
بلغاريا التراجع عن قرار طرد  70موظفاً
دبلوماسيا ً روسيا ً.
ويعتبر هذا العدد غير مسبوق بالنسبة
لبلغاريا ،علماً بأنها مقرّبة تقليدياً من
م��وس��ك��و ،رغ���م أن��ه��ا ع��ض��و ف��ي االحت���اد
األوروبي وحلف شمال األطلسي.
وأش����ارت ص��وف��ي��ا إل���ى أن املوظفني
الدبلوماسيني الذين قررت طردهم يعملون
ضد مصالح بلغاريا.

حيث تشن روسيا هجومها الرئيسي ،لكن في
اجلنوب حيث بدأت أوكرانيا هجوماً مضادا ً
الستعادة األراضي .وأضاف« :هذا هو املكان
ال��ذي نرى األوكرانيني يحرزون تقدماً فيه
حول خيرسون .توجد هجمات مضادة تبدأ

هناك ،وأعتقد أن األكثر ترجيحاً أننا سنرى
ق��وة ال��دف��ع متيل إل��ى جانب أوك��ران��ي��ا ،في
الوقت الذي ستحاول فيه شن هجوم مضاد
واسع لدفع الروس إلى الوراء» .وفي خطاب
بالفيديو خالل الليل ،تعهد الرئيس األوكراني

عناصر من حركة طالبان

بنادق من ط��راز «إي��ه كيه .»47
وأض����اف امل���س���ؤول أن سائق
«الريكشا» قُتل على أيدي قوات
األم����ن ،إال أن ه��ن��اك مهاجمني
آخرين متكنا من الفرار من موقع
احل�����ادث .ول���م تعلن أي جهة
مسؤوليتها عن الهجوم.

إل���ى ذل����ك ،ق���ال م��ح��م��د ش��اه
رس��ول��ي ،املتحدث باسم إدارة
األم��ن ف��ي إقليم ه��ي��رات الواقع
غربي أفغانستان ،إن مجهولني
فتحوا ن��ي��ران أسلحتهم ،على
سيارة تقل أفرادا ً تابعني للفيلق
رق���م  207ف��ي م��دي��ن��ة ه��ي��رات.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» عن
رسولي القول إن أحد املهاجمني
مت قتله ،دون أن ي��ذك��ر م��زي��دا ً
من التفاصيل ،إال أن مسؤولني
محليني قالوا إن هناك شخصني
تابعني لقوات «اإلم��ارة» قتال في
الهجوم.

فولودميير زيلينسكي ،األح��د ،باستعادة
األراض��ي املفقودة مبساعدة أسلحة بعيدة
املدى من الغرب .وقال زيلينسكي« :سنعيد
بناء اجل��دران ،سنستعيد األرض ،وفوق كل
شيء ال بد من حماية الشعب».

تركيا ترفض تسليم
املشتبه به في قضية
اغتيال رئيس هايتي

أفغانستان :مقتل شخصني في هجوم
شنه مسلحون على حافلتي ركاب
ل��ق��ي ش��خ��ص��ان ع��ل��ى األق���ل
حتفهما بعد أن هاجم مسلحون
م��ج��ه��ول��ون ح��اف��ل��ت��ي رك���اب
تستخدمهما وزارة الدفاع التابعة
حل��رك��ة «ط��ال��ب��ان» ،ف��ي مدينة
هيرات الواقعة غربي أفغانستان.
كما أصيب  20آخرون في الهجوم.
وكانت احلافلتان تقالن موظفني
تابعني لفيلق الفاروق رقم 207
التابع حلركة «طالبان» .وأكد
املتحدث باسم ال���وزارة ،عناية
ال��ل��ه خ���وارزم���ي ،النبأ لوكالة
األنباء األملانية ،وكانت هناك في
البداية تقارير متضاربة بشأن
عدد الهجمات وأع��داد الضحايا.
فيما أفادت وسائل إعالمية محلية
بتعرض أربع حافالت لهجوم في
أنحاء مختلفة من املدينة ،ما أسفر
ع��ن سقوط حصيلة م��ن القتلى
تصل إلى  18شخصا ً.
إال أن مسؤولي األمن احملليني
أك��دوا وق��وع هجوم واح��د فقط.
وقالت مصادر في املستشفى إنه
غير مسموح لهم باحلديث عن
أع��داد الضحايا .وق��ال مسؤول
أمني محلي في هيرات لوكالة
األن��ب��اء األملانية إن هناك ثالثة
رج���ال ك��ان��وا يستقلون عربة
«ريكشا» أطلقوا النار على حافلة
تقل موظفني مدنيني باستخدام

ف���ي غ���ض���ون ذل�����ك ،أع�����رب االحت����اد
األوروبي عن «أسفه للتهديد غير املبرر من
جانب روسيا االحتادية بقطع العالقات
الدبلوماسية مع بلغاريا» ،واصفا ً اخلطوة
بأنها «غير متناسبة» م��ع م��ا قامت به
صوفيا.
وط���رد كثير م��ن ال����دول األوروب��ي��ة
دبلوماسيني روس��اً غ��داة غ��زو أوكرانيا
في  24فبراير  ،وردّت موسكو بإجراءات
مماثلة.

رفضت محكمة تركية طلباً لتسليم مشتبه به إلى
هايتي بسبب م��زاع��م بتورطه ف��ي اغتيال الرئيس
جوفينيل مويس .وقُتل مويس ( 53عاماً) الذي كان
قد تولى منصبه في  ،2017بالرصاص في يوليو
 ،2021ف��ي منزله وأصيبت زوج��ت��ه ف��ي الهجوم.
وظهرت مجموعة من املرتزقة الكولومبيني كمشتبه
بهم رئيسيني على الرغم من عدم إدانة أي شخص في
القضية.
واعتُقل رجل األعمال األردني سمير حنظل مبوجب
مذكرة أصدرتها الشرطة الدولية (اإلنتربول) أثناء
عبوره تركيا في طريقه من الواليات املتحدة إلى األردن
في نوفمبر  ،2021لكن محاميه قالوا إن النشرة احلمراء
رُفعت الحقا ً بناء على طلبهم.
وقال حنظل ومحاموه إن املشتبه به أجر فقط منزالً
إلميانويل سانون ،املشتبه في كونه العقل املدبر لعملية
االغتيال ،وأضافوا أن حنظل لم يكن على علم باخلطط.
وذك��ر تقرير لشرطة هايتي في أغسطس أن حنظل
استضاف «اجتماعات ذات طابع سياسي» مبنزله في
بورت أو برانس ،شارك فيها سانون .ورفع حنظل يديه
إلى السماء وأجهش بالبكاء بعد أن قرر القاضي اإلفراج
عنه خالل نظر القضية عبر دائرة فيديو من سجنه في
أنقرة ،حيث ظل محتجزا ً ثمانية أشهر.
وق��ال حنظل إن��ه ب��ريء وإن مذكرة اإلنتربول قد
رُف��ع��ت .وق��ال محامو حنظل إن��ه ينبغي ع��دم تسليم
موكلهم األردن��ي إلى هايتي ،ألنه رمبا يواجه عقوبة
السجن مع األشغال الشاقة أو التعذيب أو ميوت في
السجن بسبب الظروف القاسية .كما شددوا على عدم
اليقني السياسي في البالد ،قائلني إن وزارة اخلارجية
التركية حذرت األسبوع املاضي ،من السفر إلى هايتي
بسبب ازدياد اجلرائم واملخاوف األمنية.

توقيف مطلق النار على مسيرة في عيد االستقالل األميركي

بايدن :احلريات تتعرض لالعتداء
قال الرئيس األميركي جو بايدن ،إن احلريات
ف��ي ال��والي��ات املتحدة تتعرض لالعتداء وحث
امل��واط��ن�ين على تبني «الوطنية القائمة على
املبادئ» بينما تواجه البالد حتديات اقتصادية
وانقسامات.
وأضاف بايدن في تصريحات بالبيت األبيض
احتفاال بيوم االستقالل األميركي« :دائما ما نهضنا
من أزماتنا ووصلنا إلى أعلى الذرى ...لقد تعرضنا
الختبارات من قبل ،متاما مثلما نتعرض اليوم،
لكننا لم نفشل أب��دا ألننا لم نتخل عن املعتقدات
والوعود األساسية التي متيز هذه األمة».
وتابع« :اقتصادنا ينمو لكن ليس بدون ألم.
احلرية تتعرض للهجوم هنا وفي اخلارج».

وحث بايدن على الوحدة رغم االنقسامات في
البالد .وق��ال« :في هذا اليوم ووس��ط العواصف
واألنواء والنزاعات ،نرجو أن نلزم أنفسنا بوطنية
قائمة على املبادئ ...أعتقد أننا أكثر احت��ادا مما
نحن منقسمون ...أعتقد أن بوسعنا اختيار الوحدة
ووحدة الهدف».
وأف���ادت صحيفة «شيكاغو صن-تاميز» أنّ
الشرطة األميركية أوق��ف��ت ،شاباً يشتبه بأنّه
أطلق النار في مدينة هايالند بارك على حشد من
الناس كانوا يحضرون استعراضاً مبناسبة عيد
االستقالل ،في هجوم أوقع  6قتلى و 26جريحاً
على األقلّ.
ونقلت الصحيفة ع��ن مصدر أمني قوله إنّ

املشتبه به «أوقف بدون حوادث» بعدما رصدته
الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج
شيكاغو ،لتنتهي بذلك عملية تعقّب شارك فيها
املئات من عناصر الشرطة ،وفق ما ذكرته وكالة
الصحافة الفرنسية.
وأطلق رجل يحمل بندقية قوية النار من فوق
سطح أحد املباني مستهدفاً عرضاً مبناسبة يوم
االستقالل في ضاحية هايالند ب��ارك الراقية في
مدينة شيكاغو األميركية ،يوم االثنني ،مما دفع
املتفرجني املذعورين للفرار من املكان.
وقالت الشرطة إن مطلق النار هو «روبرت إي.
كرميو الثالث» البالغ من العمر  22عاماً ،وهو من
املنطقة .وأضافت أنه كان يقود سيارة «هوندا

فيت» فضية اللون إنتاج عام  ،2010وفقاً لوكالة
«رويترز» لألنباء .وقال مسؤولون إنه عُ ثر على
بندقية في موقع الهجوم .وأصيب ما ال يقل عن
 25 ،26منهم بجروح ناجمة عن أعيرة نارية،
وبينهم أربعة أو خمسة أط��ف��ال .وق��ال متحدث
باسم مستشفى إن املصابني تتراوح أعمارهم بني
الثامنة و 85عاماً .وجاء حادث إطالق النار في
وقت ما زال فيه العنف باستخدام األسلحة ماثالً
في أذه��ان كثير من األميركيني بعد مذبحة في
 24مايو أدت إلى مقتل  19تلميذا ً ومعلمتني في
مدرسة ابتدائية في أوفالدي بتكساس ،وهجوم
في  14مايو أدى ملقتل عشرة أشخاص في محل
بقالة في بافالو بنيويورك.
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القناص إلى الكويت رسمياً ..وخيطان
يتمسك بحقة ويلجأ لالحتاد
أعلن نادي الكويت تعاقده مع
الالعب الدولي فواز املبيلش ،في
صفقة انتقال حر ،لتدعيم صفوف
األبيض باملوسم اجلديد.
ورح����ب ن����ادي ال��ك��وي��ت على
موقعه الرسمي باملبيلش صاحب
ال 23عاما ،حيث أطلق عليه لقب
القناص.
ول��م يوضح الكويت تفاصيل
التعاقد م��ع املبيلش ،وحصوله
على موافقة ناديه السابق خيطان
من عدمها.
جدير بالذكر أن خيطان لم مينح
القادسية املوسم املاضي ،املوافقة
الالزمة لتسجيل الالعب ،وهو ما
ساهم في تعذر انتقاله إلى صفوف
األصفر.
في سياق متصل متسك نادي
خيطان بحقه في الالعب الدولي
الكويتي فواز املبيلش ،بعد أن وقع

االخير على عقد انتقال إلى الكويت
الكويتي في صفقة انتقال حر بعيدا
عن ناديه السابق خيطان.
وك��ان الكويت تعاقده بشكل
رسمي مع املبيلش ،لتدعيم صفوف
األبيض خالل املوسم املقبل.
وذك��ر ن��ادي خيطان ف��ي بيان
على موقعه الرسمي عدم موافقة
إدارة النادي على انتقال الالعب
إلى صفوف الكويت.
واض�����اف ب���ي���ان خ��ي��ط��ان ان
ادارة النادي ستتخذ كافة السبل
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي حت��ف��ظ حقوق
النادي ،مبا في ذلك مخاطبة احتاد
الكرة الكويتي بهذا اخلصوص.
جدير بالذكر ان املبيلش «»23
سنة لم يتمكن في املوسم املاضي
من مزاولة كرة القدم في املسابقات
احمللية الكويتية من خالل شكوى
تقدم نادي خيطان الحتاد الكرة.

ت��ع��اق��د ال��ت��ض��ام��ن م��ع احمل��ت��رف
الغاني صامويل سارفو « 31عاما»،
لتدعيم صفوف الفريق ،اعتبارا من
املوسم اجلديد ،في صفة انتقال حر.
وأنهى الالعب مشواره مع اخلليج
ال��س��ع��ودي ،بعد مسيرة ام��ت��دت 3
سنوات.
وكان التضامن استغنى عن جميع
محترفيه عقب نهاية املوسم املاضي،
بعد أن جن��ا الفريق بصعوبة من
الهبوط ملصاف فرق الدرجة األولى.

الالعب الدولي فواز املبيلش

اقبال كبير على تذاكر كاس العالم في قطر

 ..وساوثجيت يشيد بجهود قطر

مانشستر سيتي ُي نّ
عي ثنائي جديد ًا
في جهاز بيب غوارديوال

غالتييه :ال يوجد أفضل من باريس لتولي تدريبه

بي اس جي يقدم مدربه اجلديد رسمي ًا
أع��ل��ن ف��ري��ق ب��اري��س سان
جيرمان بطل الدوري الفرنسي
بشكل رسمي عن تولي املدرب
الفرنسي كريستوف غالتييه
تدريبه.
ويبلغ غالتييه م��ن العمر
 55عاما ً وتولى خالل مسيرته
التدريبية قيادة كل من سانت
إي��ت��ي��ان ب�ي�ن ع��ام��ي 2009
و 2017حيث حقق معه لقب
كأس الرابطة الفرنسية موسم
.2013-2012
وت��ول��ى غالتييه ت��دري��ب
ليل بني عامي  2017و2021
وح��ق��ق م��ع ال��ف��ري��ق اإلجن���از
األب��رز في مسيرته التدريبة
عندما توج معه بلقب الدوري
ال��ف��رن��س��ي م��وس��م (-2020
 )2021ق��ب��ل أن يتجه إل��ى
تدريب نيس في املوسم املاضي
( )2022-2021وحصل معه
على املركز الثاني في النسخة
املاضية من كأس فرنسا.
من جانبه قال ناصر غامن
اخلليفي رئيس نادي باريس
س��ان جيرمان خ�لال املؤمتر
الصحفي الرسمي ال��ذي عقد
لتقدمي م��درب الفريق اجلديد
كريستوف غالتييه لوسائل
اإلع�ل�ام إن ه��دف إدارة سان
جيرمان بطل الدوري الفرنسي
ه��و ت��ق��دمي م���ردود أف��ض��ل من
السابق يساعد الفريق على
حتقيق طموحاته.
وأضاف رئيس باريس سان
جيرمان أنه سعيد جدا وفخور
بانتداب كريستوف غالتييه

املدرب الفرنسي كريستوف غالتييه

مضيفاً  « :أنه سيساعدنا على
حتقيق أهدافنا».
وقال ناصر غامن اخلليفي إن
الهدف األساسي للفريق حالياً
هو العمل ال���دؤوب واملثابرة
وتقدمي كرة قدم عصرية مؤكدا ً
ال من
أن الكل ينتظر أدا ًء جمي ً
الفريق الباريسي.
من جانبه قال غالتييه في
أول تصريح ل��ه بعد توليه
مسؤولية تدريب باريس سان
جيرمان إن��ه ال يوجد أفضل

من هذا الفريق لتولي تدريبه
مضيفا ً أنه يريد الفوز باأللقاب
وجلب املزيد من الالعبني وبناء
فريق كبير وقوي.
وأوضح غالتييه أنه يتمنى
بقاء النجم البرازيلي نيمار
مع الفريق ألنه العب من طراز
عاملي مضيفاً « :سعدت جدا
ببقاء كيليان مبابي مع باريس
س���ان ج��ي��رم��ان ألن ه���ذا أم��ر
مهم للغاية بالنسبة للكرة
الفرنسية بشكل عام».

من بينها األمن والنقل والتقنيات املرتبطة
بكرة القدم والتحكيم ،إضافة إلى زيارة
مقار إقامة املنتخبات املشاركة ،ومالعب
التدريب املخصصة لها.
وشهدت فعاليات ورشة العمل حضور
وف��ود  32منتخبا مشاركا في البطولة،
ضمت مدربي وأطباء الفرق ،إضافة إلى
املسؤول اإلعالمي لكل منتخب ،واجتمعت
ألول م��رة قبل  140ي��وم��ا م��ن انطالق
البطولة ،للتعرف ع��ن ق��رب على كافة
التفاصيل املتعلقة باستضافة املونديال،
وف��ي مقدمتها االس���ت���ادات املستضيفة
للمباريات ،ومالعب التدريب املخصصة
للمنتخبات املشاركة.

بيب غوارديوال

أعلن نادي مانشستر سيتي اإلجنليزي ،بشكل رسمي عن تعيني ثنائي
جديد في اجلهاز الفني للسيتيزنز بقيادة بيب غوارديوال ،باملوسم اجلديد
.2023-2022
وقرر مان سيتي ،تعيني رودولفو بوريل كمساعد لبيب غوارديوال املدير
الفني للفريق السماوي ،خلفًا خلوامنا ليلو.
كما كشف النادي ،عن عودة إنزو ماريسكا إلي اجلهاز الفني لفريق
مانشستر سيتي ،لينضم إلي الطاقم التدريبي بقيادة بيب جوارديوال.
كان مانشستر سيتي ،قد توج بلقب الدوري اإلجنليزي موسم -2021
 ،2022وللمرة الثانية على التوالي ،ويستعد للدفاع عن لقبه املوسم املقبل.
وتعاقد فريق مانشستر سيتي مع  3صفقات لدعم صفوفه إستعدادًا
للموسم اجلديد ،حيث ضم النرويجي إيرلينج هاالند جنم بوروسيا
درومتوند ،كالفني فيليبس العب وسط ليدز يونايتد ،وستيفان أورتيجا
جنم أرمينيا بيليفيلد.

نابولي يكسر سقف الرواتب
للحفاظ على كوليبالي

السنغالي كاليدو كوليبالي

وبحسب م��ص��ادر ف��ي التضامن
لكووورة ،فإن جهاز الكرة في النادي
اق��ت��رب م��ن احل��ص��ول على خدمات
أكثر من محترف جديد ،إل��ى جانب
مدير فني جديد للفريق خلفا للمدرب
السلوفاكي رومان بيفارنيك.
وح��دد التضامن مطلع أغسطس
املقبل ،للدخول في معسكر تدريبي
خارجي ملدة أسبوعني ،على أن يعود
الفريق بعدها للمشاركة في منافسات
الدوري املمتاز  25أغسطس.

ماالسيا أولى صفقات مانشستر يونايتد

مدرب منتخب إجنلترا

أشاد جاريث ساوثجيت مدرب منتخب
إجن��ل��ت��را ،ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي بذلتها قطر
الستضافة مثالية لبطولة كأس العالم
التي تنطلق في شهر نوفمبر.
وق��ال ساوثجيت في تصريحات له،
خالل مشاركته في ورشة عمل ملمثلني عن
املنتخبات املتأهلة للمشاركة في منافسات
كأس العالم قطر « :2022دون شك هذه
الورشة هي فرصة بالنسبة لي للتعرف
ع��ن ق��رب على ك��اف��ة تفاصيل اإلق��ام��ة،
واملعسكر الذي سنخوضه هنا في قطر».
يذكر أن وفود املنتخبات املنتخبات املتأهلة
للمونديال شاركت في فعاليات ضمن
ورشة العمل تناولت العديد من املواضيع،

التضامن يتعاقد مع الغاني سارفو

احملترف الغاني صامويل سارفو

انطالق املرحلة الثالثة من بيع تذاكر املونديال
تعود مبيعات تذاكر كأس العالم
 FIFAقطر ™2022لتصبح متاحة
للجميع القتنائها على موقع االحتاد
الدولي لكرة القدم.
وبدأت عملية بيع التذاكر مباريات
كأس العالم  FIFAقطر ™2022وفق
أسبقية الشراء.
وب���دأت املرحلة الثالثة م��ن بيع
تذاكر املونديال والتي ستعمل مببدأ
«من يأتي أوالً يخدم أوالً» مع تبقي
 139يوماً على انطالق كأس العالم
في دولة قطر.
وشهدت املرحلتان السابقتان بيع
ما مجموعه مليون و 800ألف تذكرة.
وتبدأ هذه املرحلة وقد مت التعرف
رسمياً على املنتخبات املتأهلة إلى
املونديال كما مت معرفة املجموعات
بشكل كامل وبالتالي ستكون الرؤية
واضحة واالختيار متاحاً للجميع
بشكل مباشر من خ�لال منصة بيع
تذاكر املونديال عبر اإلنترنت التابعة
لالحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
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يكثف فريق نابولي اإليطالي ،من محاوالته
حلماية الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي من
إغ��راءات ن��ادي برشلونة ،وال��ذي يسعي لنقله
إلي كامب نو ،خالل فترة اإلنتقاالت الصيفية
احلالية .ويرتبط السنغالي كاليدو كوليبالي
بعقد مع نابولي اإليطالي ،ينتهي في يونيو
 ،2023ويرتبط إسمه باإلنتقال إلي برشلونة
اإلسباني .ذكرت صحيفة «سبورت»الكتالونية،
إن إدارة نابولي ق��ررت كسر سقف ال��روات��ب
املدد داخل نادي اجلنوب بـ  3.5مليون يورو،
حُ

من أجل حتصني مستقبل النجم السنغالي كاليدو
كوليبالي ومنعه من الرحيل عن البلوجرانا.
وأض��اف��ت ،إن مسئولي نابولي يخططون
ملنح السنغالي كاليدو كوليبالي  4ماليني يورو
سنويًا ،من أجل املوافقة على جتديد عقده املنتهي
في يونيو .2023
جدير بالذكر أن كاليدو كوليبالي شارك في
 34مباراة مع نابولي اإليطالي ،بكافة املسابقات
املوسم املاضي  ،2022-2021وأحرز  3أهداف
وقدم  3متريرات حاسمة.

النجم الهولندى تايرل ماالسيا

أعلن ن��ادى مانشستر يونايتد اإلجنليزى،
تعاقده مع النجم الهولندى تايرل ماالسيا جنم
فينورد الهولندي ،كأولى صفقات الشياطني
احلمر الصيف احلالي.
وق��ال ن��ادى مانشستر يونايتد ف��ي بيانه
الرسمي ،أن ماالسيا وق��ع عقدا مع الشياطني
احلمر ميتد حتى يونيو من عام  2026مع خيار
التمديد لعام آخر.
وش����ارك م��االس��ي��ا ف��ى  199م��ب��اراة خ�لال
مسيرته الكروية ومتكن من تسجيل  7أهداف
وقام بصناعة  12هدف.

وأص��ب��ح م��االس��ي��ا ال��ب��ال��غ  22ع��ام��ا ،أول��ى
صفقات امل��درب الهولندي ،إري��ك تني ه��اج ،في
صفوف مانشستر يونايتد خالل فترة االنتقاالت
الصيفية احلالية.
وكان الصحفي اإليطالي فابريزيو رومانو،
ذكر مؤخرا عبر حسابه الشخصي على موقع
ال��ت��واص��ل االجتماعي «ت��وي��ت��ر»« ،مانشستر
يونايتد وقع بالفعل عقودًا مع فينورد لصفقة
تيريل ماالسيا ،وفى انتظار سفر الالعب إلى
إجنلترا بعد ظهر اليوم واخلضوع للجزء األول
من الفحوصات الطبية».
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بوكيتينو يرحل عن باريس سان جيرمان
أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب
دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم
انفصاله عن املدرب ماوريسيو بوكيتينو
بعدما قضى  18شهرا ً في منصبه ،وقبل
عام واحد من نهاية عقده .
وقال سان جيرمان في بيان مبوقعه
ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت «ي��ؤك��د ب��اري��س س��ان
جيرمان أن ماوريسيو بوكيتينو أنهى
مشواره مع النادي».
وأض��اف «ي��ود النادي توجيه الشكر
إلى ماوريسيو بوكيتينو وجهازه على
عملهم ويتمنى لهم التوفيق في املستقبل».
وتولى بوكيتينو املسؤولية في يناير
 2021وأح���رز لقب ال���دوري الفرنسي
م��وس��م  2022-2021وك���أس فرنسا
م��وس��م  2021-2020لكنه أخ��ف��ق في
حصد لقب دوري أبطال أوروب���ا ،وهو
اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن النادي
منذ استحواذ جهاز قطر لالستثمار عليه
في .2011
وم��ن املنتظر أن يتولى كريستوف
جالتييه تدريب باريس س��ان جيرمان
حيث قال ناصر اخلليفي رئيس النادي
منذ أيام إنه في مفاوضات مع نيس الذي
حترك بسرعة وعني لوسيان فافر مدرب
بروسيا دورمتوند السابق.

املدرب ماوريسيو بوكيتينو

ميالن يقدم عرضه األول
لدي بروين اجلديد
ق �دّم ن��ادي ميالن ،عرضه األول من
أجل التعاقد مع أحد الالعبني البارزين
في ال��دوري البلجيكي ،بحسب تقارير
صحفية إيطالية.
وق���ال���ت ش��ب��ك��ة «س���ك���اي س��ب��ورت
إيطاليا» ،إن ميالن قدم العرض األول
لضم البلجيكي ش��ارل دي كيتيلياري
جنم كلوب بروج هذا الصيف ،مشيرة
إلى أن العرض بلغ  20مليون يورو،
ب��اإلض��اف��ة للمتغيرات ،لكن السعر
املطلوب من كلوب بروج أعلى بكثير.
وسبق أن زعمت تقارير أخ��رى أن
ك��ل��وب ب���روج يشترط احل��ص��ول على
 40مليون ي��ورو لالستغناء عن دي

كيتيلياري هذا الصيف.
ويلقب دي كيتيلياري في بلجيكا
بـ»دي بروين اجلديد» بسبب التشابه
مع جنم مانشستر سيتي في اجلنسية
واملركز.
وع��ان��ى م��ي�لان ف��ي م��رك��ز صانع
األل��ع��اب منذ رح��ي��ل ال��ت��رك��ي هاكان
تشالهانوجلو إل��ى إنتر ف��ي الصيف
امل��اض��ي ،وع��دم تعويضه ب��أي العب
آخر.
وأحرز دي كيتيلياري  18هدفًا مع
كلوب ب��روج في  78مباراة بالدوري
البلجيكي ،وظهر ألول مرة مع منتخب
بلجيكا في نوفمبر.2020

ليون يعزز صفوفه بضم
الظهير املغربي لعزيري
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برشلونة يقترب من حسم
صفقة ليفاندوفسكي

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

اقترب برشلونة من إبرام صفقة ضم املهاجم
البولندي روبرت ليفاندوفسكي ،بعد مفاوضات
مكثفة على م��دار األسابيع املاضية مع ناديه
بايرن ميونخ.
وأك��د الصحفي ببرنامج «التشيرينجيتو»
اإلس��ب��ان��ي ،خوسيه أل��ف��اري��ز ،أن االت��ف��اق بني
إدارة برشلونة وب��اي��رن بخصوص انتقال
ليفاندوفسكي سيحسم بشكل نهائي خالل أيام.
وكشف أن النادي الكتالوني يرغب في إمتام
الصفقة قبل حلول يوم  12يوليو اجلاري.

كان بايرن ،قد رفض عرضا ثانيا من برشلونة
للحصول على خ��دم��ات ليفاندوفسكي ،ال��ذي
يتبقى له موسم في صفوف البايرن ،قيمته 40
مليون يورو إضافة ل 5ماليني أخرى كمتغيرات،
حيث أصر على احلصول على  50مليون يورو
مقابل االستغناء عن املهاجم الدولي ،صاحب ال
 33عاما .وتعاقد بايرن مع املهاجم السنغالي
ساديو ماني قادما من ليفربول مقابل  32مليون
يورو تصل إلى  41مليون باملتغيرات ،علما بأنه
أيضا كان يتبقى له عام مع الريدز.

توخيل يرفض التعاقد مع رونالدو
البلجيكي شارل دي كيتيلياري

احتاد جدة يتعاقد
مع املدرب البرتغالي سانتو

املدرب األملاني توماس توخيل

عمل ن��ادي تشيلسي مؤخرًا على التعاقد
م��ع البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو ،جنم
مانشستر يونايتد ،لكن املدرب األملاني توماس
توخيل يرفض الصفقة.
وزع��م��ت العديد م��ن التقارير م��ؤخ �رًا أن
رونالدو أبلغ مانشستر يونايتد برغبته في
الرحيل عن النادي هذا الصيف.
ووف � ًق��ا لصحيفة «ذا ص��ن» البريطانية،
ف��إن ت��ود بويلي ،م��ال��ك تشيلسي ،م��ن أكبر
املعجبني برونالدو ،ويريد بقوة التعاقد معه
هذا الصيف.

الظهير املغربي الشاب أشرف لعزيري

أعلن ليون تعاقده مع الظهير املغربي
الشاب أشرف لعزيري ملدة أربعة أعوام،
قادما ً من الفتح الرباطي املرتبط بعالقة
شراكة مع النادي الفرنسي الذي أنهى
ال���دوري احمللي لكرة القدم في املركز
الثامن وسيغيب بالتالي عن املسابقات
القارية.
وق���ال ل��ي��ون ف��ي ب��ي��ان االع�ل�ان عن
التعاقد مع اب��ن الـ 19ربيعاً إن «هذا
ال��ت��ع��اون م��ع أح���د األن��دي��ة املغربية
التاريخية أثمر اليوم عن أول تعاقد مع
العب مغربي شاب».

وأج��رى لعزيري جتربة مل��دة ثالثة
أس��اب��ي��ع م��ع ال��ف��ري��ق ال��ردي��ف لليون
في م��ارس متهيدا ً لتوقيع العقد الذي
سيربطه ب��ال��ن��ادي ح��ت��ى  30يونيو
.2026
وان��ض��م ل��ع��زي��ري ال���ذي ي��داف��ع عن
ألوان املنتخب املغربي لدون  20عاماً،
ألكادميية الفتح املغربي عام  2017قبل
أن يتم ترفيعه للفريق األول في ختام
املوسم املاضي حيث ش��ارك في نصف
الساعة األخير من امل��ب��اراة ضد احتاد
طنجة في الدوري املغربي.

املدرب البرتغالي سانتو

أعلن نادي احتاد جدة وصيف بطل
ال��دوري السعودي لكرة القدم تعاقده
مع املدرب البرتغالي نونو إشبيريتو
سانتو لتولي منصب امل��دي��ر الفني
للفريق األول.
وجاء إعالن االحتاد عن التعاقد مع
املدرب البرتغالي عبر حسابه الرسمي
ف��ي تويتر ،وق��ال «البرتغالي نونو
سانتو مدربا ً لالحتاد».

ومي��ل��ك امل���درب البرتغالي سيرة
ذاتية مميزة من خالل قيادته للعديد
م���ن األن���دي���ة األوروب����ي����ة يتقدمها
فالنسيا االسباني وبورتو البرتغالي
وولفرهامبتون وتوتنهام االنكليزيان.
وك��ان االحت��اد وجه الشكر للمدرب
الروماني كوزمني كونترا معلنا انتهاء
عالقته بالنادي ،وأعلن بعدها بساعة
واحدة عن تعاقده مع سانتو.

إريكسن يقترب من مانشستر يونايتد
واف��ق صانع ألعاب منتخب الدمنارك
كريستيان إريكسن مبدئياً على االنتقال
إلى صفوف مانشستر يونايتد اإلنكليزي
بعقد ملدة ثالث سنوات ،بحسب ما ذكرت
أكثر من وسيلة إعالمية في انكلترا .
وك���ان إري��ك��س��ن ( 30ع��ام��اً) أصبح
العباً حرا ً بعد انتهاء عقده مع برنتفورد
اإلنكليزي الذي لعب في صفوفه ملدة ثالثة
أشهر ،بعد تعافيه من أزم��ة قلبية حادة
ك���ادت ت���ودي بحياته خ�لال بطولة أمم
اوروبا مع منتخب بالده الصيف املاضي.
وس��ب��ق إلريكسن أن ت���درب ب��إش��راف
مدرب مانشستر يونايتد اجلديد الهولندي
إريك تن هاغ ،عندما حاول استعادة لياقته
البدنية في صفوف أياكس أمستردام مطلع
العام احلالي.
كريستيان إريكسن العب منتخب الدمنارك
وبحسب شبكة سكاي ،وافق إريكسن
مبدئياً على االنتقال إلى صفوف يونايتد
بعقد حر ،على أن يقوم األخير بإعداد عقد للفحص الطبي متهيدا للتوقيع .وميلك
ميتد على فترة ثالثة أعوام قبل أن يخضع إريكسن خبرة في الدوري اإلنكليزي املمتاز

بعد أن دافع عن ألوان نادي توتنهام ملدة 7
اعوام من  2013الى  2020قبل االنتقال الى

إنتر اإليطالي .كما لعب الياكس ملدة ثالثة
اعوام من  2010الى .2013
ويبدو مانشستر يونايتد قريباً أيضا
من احلصول على خدمات الظهير األيسر
الهولندي الدولي تايرل ماالسيا الذي خضع
للفحص الطبي األحد متهيدا ً للتوقيع على
عقد ملدة خمس سنوات.
وكان ماالسيا في طريقه لالنضمام إلى
ليون الفرنسي ،لكن مانشستر يونايتد
تدخل في اللحظة األخيرة األسبوع املاضي
ليحسم الصفقة في صاحله وس��ط رغبة
الالعب في االنتقال اليه.
ويسعى «الشياطني احلمر» إلى تعزيز
صفوفهم أيضاً باحلصول على الهولندي
فرنكي دي يونغ من برشلونة اإلسباني،
علماً ب��أن��ه خسر العديد م��ن الع��ب��ي خط
ال��وس��ط ف��ي نهاية امل��وس��م الفائت أمثال
الفرنسي بوبل بوغبا والصربي نيمانيا
ماتيتش واإلسباني خ��وان ماتا وجيسي
لينغارد.

وأش��ارت الصحيفة البريطانية إلى بويلي
يواجه أزمة ،ألن توخيل ليس مؤيدًا للصفقة،
ويفضل عليه التعاقد مع رحيم سترلينج جنم
مانشستر سيتي ،باإلضافة إلى منح األولوية
لالستثمار في املدافعني.
وأوضحت أن بويلي سيحتاج للحصول على
أول ،قبل استكمال املفاوضات
موافقة توخيل اً
في صفقة رونالدو.
وغ��اب رون��ال��دو ع��ن تدريبات مانشستر
يونايتد ،باألمس وال��ي��وم ،ول��م يحدد موعد
عودته للشياطني احلمر حتى اآلن.

يعي الكرواتي
مرسيليا نّ
إيغور تودور مدرب ًا جديد ًا له

أع���ل���ن ن�����ادي م��رس��ي��ل��ي��ا
الفرنسي عن تعيني الكرواتي
إيغور ت��ودور مدرباً للفريق
ل��ل��م��وس��م�ين امل��ق��ب��ل�ين خ��ل��ف�ا ً
ل�ل�أرج���ن���ت���ي���ن���ي خ���ورخ���ي
سامباولي.
وق��ال مالك ال��ن��ادي فرانك
ماكورت في بيان «أعتقد أننا
وج��دن��ا ف��ي إي��غ��ور ت���ودور ما
ن��ح��ت��اج��ه ،وي��س��ع��دن��ي أن
أرح��ب ب��ه ف��ي نادينا .إيغور
رج��ل مقاتل ،كما أظهر طوال
مسيرته ،س���واء ك��م��درب أو
ك�لاع��ب» .وب���دأ ت���ودور (44
ع��ام��اً) مسيرته التدريبية
مع مواطنه ه��اي��دوك سبليت
( ،)2015-2013وانتقل
بعدها إل��ى اليونان لتدريب
ت���دري���ب ب����اوك س��ال��ون��ي��ك��ي
( ،)2016-2015ثم إلى تركيا
مع كارابوك سبور (-2016
 )2017وغ���ل���ط���ة س����راي
( )2017قبل أن يحط الرحال
ف��ي إي��ط��ال��ي��ا م��ع أودي��ن��ي��زي
( 2018و .)2019وع���اد
ت��ودور إلى كرواتيا لالشراف
ع��ل��ى ه���اي���دوك سبليت ع��ام
 ،2020لكن سرعان ما عرّج
مجددا نحو إيطاليا حيث عمل
مدربا مساعدا في يوفنتوس
ألندريا بيرلو ()2021-2020

الكرواتي إيغور تودور

وأش��رف على تدريب هيالس
فيرونا املوسم املاضي حيث
قاده الى املركز التاسع.
يذكر أن قلب الدفاع املتألق
كان لعب نحو عشر سنوات في

صفوف يوفنتوس اإليطالي
وخ��اض  55مباراة دولية مع
منتخب ب�لاده كرواتيا وحل
معه في املركز الثالث في كأس
العالم  1998في فرنسا.

كلمة ���ص��ادق��ة ..خل�ير الكويت
الأرب�����ع�����اء
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إدراج «قصر نايف» على قائمة
التراث بالعالم اإلسالمي

أدرجت منظمة العالم االسالمي
ل��ل��ت��رب��ي��ة وال���ع���ل���وم وال��ث��ق��اف��ة
(اي��س��ي��س��ك��و) (ق��ص��ر ن��اي��ف) في
دولة الكويت على قائمة التراث في
العالم االسالمي وذلك خالل انعقاد
االجتماع العاشر للجنة التراث في
العالم االسالمي التابعة للمنظمة.
وقال ممثل دولة الكويت ورئيس
جلنة التراث في العالم االسالمي
الدكتور وليد السيف في تصريح
لوكالة االن��ب��اء الكويتية (كونا)
ان إدراج (قصر نايف) ال��ذي ميتد
ألكثر من قرن من الزمن على قائمة
ال��ت��راث ف��ي العالم االس�لام��ي امنا
هو “اعتراف بأهميته التاريخية
والتراثية كأحد أه��م القصور في
العالم االسالمي” مشيرا الى رمزيته
التاريخية والسياسية والثقافية
واالثرية واملعمارية.
واوضح السيف ان (قصر نايف)
ي��ظ��ل ش��اه��دا ع��ل��ى روع���ة املعمار
في الكويت خ�لال الربع االول من
القرن العشرين “بأسواره العالية
وأبوابه اخلشبية وساحته الكبيرة
وأقواسه التي تزين املكان وتنبع
منه احلياة خاصة في رمضان من

خالل احياء تقاليد مدفع االفطار”.
وذك��ر ان (قصر نايف) يقع في
منطقة القبلة وميتد على مساحة
 28882م��ت��را مربعا وه��و مربع
ال��ش��ك��ل حت��ي��ط ب���ه  214غ��رف��ة
م��ت��ف��اوت��ة امل��س��اح��ات يستخدم
بعضها كمستودعات لالسلحة
والذخيرة فيما يستخدم البعض
االخر كمهاجع للحراس واحملاربني.
ويشتمل القصر أيضا على فناء
فسيح يسمح بالتجمعات البشرية
كما يتضمن مسجدا ف��ي ال��زاوي��ة
الشمالية بجانب بئر.ومن وسط
الفناء الكبير ميكن مشاهدة الليوان
ال��ط��وي��ل ف��ي اجل��ان��ب�ين الشمالي
والشرقي على شكل أقواس وأعمدة
على غ���رار ال��ق��ص��ور ذات املعمار
االسالمي القدمي.
ول��ف��ت ال��س��ي��ف ال���ى ان القصر
أصبح في عام  1950مقرا ملديرية
االم���ن ال��ع��ام ال��ت��ي ح��اف��ظ��ت على
استتباب االم��ن والنظام والفصل
في قضايا النزاع بني الناس وتولى
ادارت��ه��ا الشيخ عبدالله امل��ب��ارك
الصباح والشيخ عبدالله االحمد
الصباح رحمهما الله.

وحيد القرن يعود إلى براري موزمبيق
بعد  40عام ًا على انقراضه
عاد حيوان وحيد القرن للتجول في
ال��ب��راري مبوزامبيق ،بعدما انقرض
محليا قبل أكثر من  40عاما.
وأسرت مجموعة من احلراس عددا
م��ن ح��ي��وان��ات وحيد ال��ق��رن ال��س��وداء
والبيضاء وخدرتها ونقلتها مسافة
تتجاوز  1600كيلومتر إل��ى متنزه
زيناف الوطني في موزامبيق ،الذي
تبلغ مساحته نحو مليون فدان.
وق��ال كيستر فيكري ،أح��د نشطاء
البيئة وامل��ش��رف على نقل حيوانات
وحيد القرن لـ”رويترز”“ :حيوانات

وحيد القرن مهمة للنظام البيئي ،وهذا
أحد األسباب التي تدفعنا لنقلها كل هذه
املسافة الطويلة وبذل كل تلك اجلهود
حتى تصل إلى هنا”.
وجت��ل��ب م��وزام��ب��ي��ق احل��ي��وان��ات
املهددة باالنقراض من جنوب إفريقيا
في محاولة إلحياء املتنزهات وتعزيز
السياحة الداخلية .وتهدف مؤسسة
بيس ب��ارك��س املعنية باحلفاظ على
البيئة والتي تقود هذه العملية ،لنقل
أكثر من  40حيوانا من وحيد القرن
خالل العامني القادمني إلى موزامبيق.

� 12صفحة ــ  100فل�س

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

رسول الله حث على استغاللها باألعمال الصاحلة

مواقيت

فجر

الصالة

عشر ذي احلجة ..خير أيام الدنيا
ُت��ع��د ال��عَ ��ش��ر األوائ����ل م��ن ذي
احلجة من األي��ام املباركة ،وقد
حث رس��ول الله صلى الله عليه
وسلم ،على استغاللها باألعمال
الصاحلة وبجهاد النفس.
ووصف رسول الله صلى الله
عليه وسلم العمل فيها بأنه أفضل
من اجلهاد في سبيل الله تعالى،
فقال( :ما من أيام العمل الصالح
فيهن أحب إلى الله من هذه األيام
العشر ،فقالوا :ي��ارس��ول الله،
وال اجلهاد في سبيل الله؟ فقال
رس���ول ال��ل��ه -ص��ل��ى ال��ل��ه عليه
وس��ل��م : -وال اجل��ه��اد ف��ي سبيل
الله ،إال رجل خرج بنفسه وماله
فلم يرجع من ذلك بشيء).
ولم يُقيّد النبي صلى الله عليه
وسلّم األعمال الصاحلة في هذه
ُعي ،وجعل األمر
األي��ام بعمل م نَّ
مُ طلَقاً؛ فالعمل الصالح أنواعه
ك��ث��ي��رة ،ويشمل ذل��ك ذِك���ر الله
ّح��م
وصلة ال� َر ِ
تعالى والصيام ِ
وتالوة القرآن واحلجّ .
وي��وم العشر األوائ���ل من ذي
احلجة في الشرع يبدأ منذ طلوع
الفجر وح��ت��ى غ���روب الشمس،
وأف��ض��ل عمل يستغل ب��ه املسلم
نهار هذه األي��ام هو الصيام ،كما
أنّ أفضل م��ا يُستغَ لّ فيه الليل
ص�لاة ال��ق��ي��ام ،أ ّم���ا حُ ��ك��م صيام
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في الصـميم
جامع الشيخ زايد في اإلمارات

العشر األوائ���ل م��ن ذي احلجّ ة
فهو مندوب ،بينما حُ كم قيام الليل
سنّة.
أنّه ُ
وعلى ال��رغ��م م��ن ع��دم ثبوت
صحّ ة بعض األح��ادي��ث ال��واردة
في فضل صيام هذه العَ شر على
وجه اخلصوص ،إال أنه ال مينع
من صومها ،ويُشار إلى أن صيام
ال��ي��وم التاسع م��ن ذي احل��جّ ��ة،
وه��و ي��وم ع��رف��ة م��ش��روع لغير
احل����اج ،ف��ق��د ق���ال ال��ن��ب��يّ  ،عليه
(ص َ��ي��ا ُم َي��و ِم
الصالة والسالم ِ :
َس ُب علَى الل ِه أ َنْ ُي َك ِّف َر
عَ َر َفةَ ،أ َْحت ِ
الس َن َة ا َلّتي
الس َن َة ا َلّتي َق ْب َلهُ ،وَ َّ
َّ

�اش��ورَاءَ،
َص � َي��ا ُم َي��و ِم عَ � ُ
َب��عْ � َدهُ ،و ِ
الس َن َة
َس ُب علَى الل ِه أ َنْ ُي َك ِّف َر َّ
أ َْحت ِ
ا َلّتي َق ْبلَهُ) ،ويوم عرفة من أيّام
ري باملسلم أن
الله العظيمة ،وحَ ّ
يستغلّ فيه َنفَحات الرحمة ،كما
ب أن يصومه املسلم غير
يُستحَ ّ
احلاجّ ؛ ابتغاء تكفير ذنوبه.
وذه��ب الفقهاء إلى استحباب
صيام األيّ��ام العشر األوائ��ل من
ذي احل��جّ ��ة باستثناء ي��وم عيد
األضحى املبارك؛ أي يوم ال َنّحر؛
وهو اليوم العاشر من ذي احلجّ ة؛
إذ يحرم على املسلم أن يصوم يوم
العيد باتّفاق الفقهاء.

بدأ بعض نواب املجلس املنحل بطرح أنفسهم مجددا ً على الناخبني
بنفس «االسطوانة املشروخة» واململة التي تعتبر أماني غير قابلة
للتطبيق ،املشكلة أنهم مصدقني أنفسهم ويعتقدون أن الناخب سينسى
مواقفهم املخزية في املجلس ،لو فتح الناخب أي تقرير ص��در من
اجلهات املتخصصة الراصدة ألعمال النواب ،وطالع مواقف العضو
وإاجنازاته الكتشف أنه ال يصلح للعضوية ،وكان مجرد «مخلص
معامالت» ال أكثر!  ،لألسف هذه املأساة تتكرر في كل انتخابات ،لعدم
نضوج الناخبني من ناحية ،وغياب الدور الفاعل للتجمعات السياسية
من ناحية أخرى ،لألسف ونحن في هذا الزمن وعندنا من الناخبني
املؤهلني إال أن معظم مخرجات االنتخابات من «املتردية والنطيحة» .
إذا لم يرتقي الناخب في اختيار األصلح وال��ق��ادر على الرقابة
والتشريع ،سينطبق علينا قول الزعيم املصري سعد زغلول «غطيني
يا صفية مفيش فايدة».

سكرتارية مركز طبي
يقومون بعمليات ليزر
كشفت الوكيل املساعد لشؤون
اخلدمات الطبية االهلية بوزارة
الصحة الدكتورة فاطمة النجار
أن اللجنة الثالثية بوزارة الصحة
مم��ث��ل��ة ف��ي ادارة ال��ت��راخ��ي��ص
الصحية ،وإدارة تفتيش االدوية،
وال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة ،ضبطت
ع��م��ال��ة م��ن جنسيات آسيوية
تعمل سكرتارية في مركز طبي
مبحافظة اجلهراء  ،قامت بإجراء
عمليات الليزر دون حصولها على
تراخيص.
وق��ال��ت ال��ن��ج��ار أن ادارة
تفتيش األدوي����ة ع��ث��رت على
أدوي����ة وح��ق��ن م��خ��زن��ة بشكل
خ��اط��ئ وم��خ��ال��ف ،الف��ت��ة إل��ى
أن���ه س��ت��ت��م إح��ال��ة امل��وض��وع
إل��ى النيابة التخاذ االج��راءات
القانونية ال�لازم��ة ،ومشيدة
بجهود اللجنة الثالثية على
سرعة جتاوبها للواقعة.

إرسل كلمة «اشتراك»

Retweet
� @salem_h_alajmiسامل العجمي

احلرب االعالمية التي حتاك ضد اململكة العربية السعودية هي حرب
الضعاف بالد االسالم والتوحيد وذلك لنيل منها ومن أستقرارها .

 @hasanalatefi2ح�سن العاطفي

هناك أمر يجب أن يعرفه اجلميع بالنسبة الى زي��وت السيارات
والفالتر املوجوده في أغلب محالت تغيير البنشر في اجلمعيات  ،يأتي
مستثمر من جنسية عربية ويدفع مبلغ كبير نظير أستحواذة على فرع
البنشر ليقوم بأستيراد الزيوت والتي أغلبها رسياكل وفالتر تقليد
بربع السعر األصلي ويبيعها للزبائن.

� @AreejHamadahأريج حماد

سمو ولي العهد خطابه واضح قالكم لن نتدخل في التصويت على
الرئاسة و على اللجان  ،التهديد و لن نسمح ليش !!! يعني اعالن انكم
اقوى من السلطة و انهم خاضعني لصراخكم و صوتكم العالي

Musaed Al hajery @Musaed_Alhajery

للحني ماني قاعد اشوف مشروع وطني … الوضع للحني عبارة عن
توزيع غنائم بأسم الشعب …

 @drhasankhد .ح�سن خاجة

حاالت كثيرة من كسور في العامود الفقري وارجتاجات في املخ
واملترتب عليها فقدان في الذاكرة أو الصرع أو صداع شديد وأيضا
ضعف أو شلل في اليدين أو الرجلني والسبب املشترك في اكثر احلاالت
هو استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة

 @Naif_alsorنايف ال�سور

من غير املقبول ان خطة اإلبتعاث في وزارة التربية تخلو من طلبة
التعليم العام ( احلكومي ) فأبنائنا الطلبة هم مستقبل بناء هذه الدولة
وأي اجراء يبعدهم عن مواصلة حتصيلهم الدراسي مرفوض

 @A__alwasmiعبدالـله الو�سمي

التحقيقات ستتم واملسأله ستطال كل املتورطني .

� @Saadmandealسعد القح�ص

عدد املتقاعدين جت��اوز  140ألف متقاعد والكثير منهم أصحاب
إختصاص فلماذا اليتم اإلستفادة من خبراتهم الطويلة بتوظيفهم
علي بند املكافأة بالوزارات ومؤسسات الدولة واجلمعيات التعاونية
ومراكز التموين واملشروعات السياحية وشركات البترول بدالً من
تكدس العمالة الوافدة وغياب العنصر الكويتي !

@Alwasatkuwait

النا�شـر :دار الأخبار لل�صحافة والن�شـر والتوزيع «ذ.م.م».
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