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غير مخصص للبيع

3 شهداء فلسطينيين خالل اشتباك مع قوات االحتالل التي اقتحمت مدينة جنين

• الرئاسة الفلسطينية: عمليات القتل اليومية من قوات االحتالل ستخلق توترًا وتصعيدًا خطيرين • الصهاينة نظموا »مسيرة األعالم« التي جابت القدس ومحيط المسجد األقصى وسط حماية أمنية

تصعيد صهيوني... ومواجهات مسلحة
ثالثة  إن  الفلسطينية  الصحة  وزارة  قالت 
جهاز  عناصر  من  منهم  فلسطينيين،اثنان 
المخابرات الفلسطينية استشهدوا برصاص 
الضفة  شمالي  جنين  مدينة  في  االحتالل 

الغربية.
إسرائيليا  ضابطا  أن  عيان  شهود  عن  ونقل 
من القوات اإلسرائيلية المهاِجمة ُقتِل في 

االشتباكات.
وفي المقابل، قالت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
خالل  صفوفها  في  إصابات  تقع  لم  إنه 

تنفيذها عملية عسكرية في جنين.
اندلعت  االشتباكات  ان  الشهود  وأض��اف 
خاصة  ق���وات  اقتحمت  ع��ن��دم��ا  أم���س 
بعد  جنين  مدينة  إسرائيلية  »كوماندوز« 
جميل  الشابين  العتقال  الليل  منتصف 

العموري وأنس أبو زيد.
ش��ه��داء  »ك��ت��ائ��ب  دع���ت  جانبها  وم���ن 
األقصى« األجهزة األمنية الفلسطينية في 
الغربية إلى »االنخراط مع وحداتها  الضفة 
في صد العدوان الصهيوني المستمر بحق 
العدو  جنود  مع  المباشر  وااللتحام  شعبنا، 

أينما وجد«.
وقالت الكتائب في بيان: »يزف لواء الشهيد 
العسكري  الذراع  العامودي،  نضال  القائد 
واألجهزة  الفتح  شهداء  فتح،  لحركة 
العدو  واجهوا  الذين  جنين،  ومدينة  األمنية 
مخططاتها«،  تنفيذ  من  وحداته  ومنعوا 
»توجيه  إلى  األمنية  األجهزة  عناصر  داعية 
وقطعان  ال��ع��دو  ص��دور  إل��ى  بنادقهم 
مستوطنيه، وحماية أبناء شعبنا الفلسطيني 
العدو  مخططات  من  المرابط،  المناضل 

وجرائمه المتواصلة«.
وفي السياق ذاته دانت الرئاسة الفلسطينية، 

إلى  أدى  الذي  اإلسرائيلي،  التصعيد  أمس، 
االستخبارات  جهاز  من  ضابطين  مقتل 
العسكرية وأسير محرر في جنين برصاص 

قوة خاصة إسرائيلية، محذرة من تداعياته.
الرئاسة  باسم  الرسمي  الناطق  وطالب 
بالضغط  األميركية  اإلدارة  ردينة،  أبو  نبيل 
ال  »لكي  اعتداءاتها،  لوقف  إسرائيل  على 
تصل األمور إلى مرحلة ال يمكن السيطرة 

عليها«.
االحتالل  ممارسات  »استمرار  إن  وق��ال 
شعبنا  لحقوق  المتواصلة  وانتهاكاته 
القتل  وعمليات  واعتداءاته  الفلسطيني 
جنين،  في  امس  جرى  ما  وآخرها  اليومية 
ستخلق  الدولي،  القانون  لقواعد  وخرقه 

توترا وتصعيدا خطيرين«.
ومن جانب آخر نظم مئات من المستوطنين، 
جبل  بأمناء  يُعرف  لما  منتسبون  بينهم 
في  القديمة  البلدة  جابت  مسيرة  الهيكل، 
المسجد  أب��واب  ومحيط  المحتلة  القدس 
قوات  من  أمنية  تشديدات  وسط  األقصى 

االحتالل.
التجار  القدس  االحتالل في  وأجبرت شرطة 
الفلسطينيين في البلدة القديمة على إغالق 

محالهم التجارية لتأمين مرور المسيرة.
وق��ب��ل ظ��ه��ر أم���س، اق��ت��ح��م ع��ش��رات 
بحراسة  األقصى  المسجد  المستوطنين 
مؤسسة  أغلقت  التي  االح��ت��الل  شرطة 
بالضفة  اعتقاالت  حملة  وشنت  فلسطينية 

الغربية والقدس المحتلتين.
وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، في 
تصريح مقتضب، إن 78 مستوطنا اقتحموا 
بحراسة  ام��س  صباح  األقصى  المسجد 

الشرطة اإلسرائيلية.

احتياطي البالد األجنبي يرتفع 
إلى 45 مليار دوالر بنهاية أبريل

السعودية تنفي استهداف الفرقة المدرعة في صنعاء

غريفيث: ال حل للنزاع إال من خالل 
تسوية شاملة بقيادة يمنية مقاتلة روسية اعترضت طائرة استطالع 

أميركية في منطقة بحر بارنتس

سعر النفط قفز
إلى 72.39 دوالرًا للبرميل

النفط  برميل  سعر  ارت��ف��ع 
امس  جلسة  خ��الل  الكويتي 
إلى  ليصل  دوالر؛   1.79 بواقع 
 70.60 مقابل  دوالرا،   72.39
أم��س،  أول  للبرميل  دوالرا 
المُعلن  للسعر  وفقًا  وذل��ك 
الكويتية.  البترول  مؤسسة  من 
اآلجلة  العقود  ظلت  وعالميًا، 
عند  لتبلغ  تغيير  دون  برنت  لخام 
 72.22 أم��س  جلسة  تسوية 
أغلق  حين  في  للبرميل،  دوالرا 
الوسيط  تكساس  غرب  خام 
سنتات   9 منخفضًا  األميركي 
ومع  دوالرا،   69.96 ليبلغ 
انطالق تعامالت امس، تراجعت 
أسعار النفط في ترقب صدور 
في  الشهري  »أوب��ك«  تقرير 
ارتفاع  وبعد  أمس،  الحق  وقت 
الواليات  في  البنزين  مخزونات 
األسبوع  م��دار  على  المتحدة 

الماضي، في إشارة إلى ضعف 
في  المتوقع  من  بأكثر  الطلب 

بداية موسم الصيف.
قال  روي��ت��رز،  لوكالة  ووف��ق��ًا 
زد«  إن  »إي���ه  ل���دى  محللون 
كانت  األس���واق  إن  ل��أب��ح��اث، 
بدء  مع  الطلب  بشأن  متفائلة 
ال��والي��ات  ف��ي  القيادة  موسم 
بيانات  ف��إن  ذل��ك  وم��ع  المتحدة 
أشارت  األميركية  المخزونات 
التعافي  نحو  الطريق  أن  إل��ى 
صعيد  وعلى  سلسًا،  يكن  لن 
تداوالت امس، انخفضت العقود 
اآلجلة لخام برنت القياسي تسليم 
شهر أغسطس بنسبة %0.8 عند 
للبرميل،  دوالرا   71.68 مستوى 
كما هبطت عقود خام نايمكس 
يوليو  شهر  تسليم  األميركي 
 69.47 عند مستوى   0.7% بنحو 

دوالرا للبرميل.

ارتفعت قيمة االحتياطي الرسمي 
 2021 أبريل  للكويت خالل شهر 
بنسبة %6.38 على أساس سنوي، 
الشهرية  اإلحصائية  وفق  وذلك 
وسجلت  المركزي،  الكويت  لبنك 
قيمة االحتياطي الرسمي للكويت 
 13.545 نحو   2021 أبريل  نهاية 
مليار   45.14« دي��ن��ار  م��ل��ي��ار 
مليار   12.733 مقابل  دوالر«، 
في  دوالر«  مليار   42.43« دينار 
الشهر نفسه من العام الماضي، 
األجنبي  االحتياطي  نما  وشهريا، 
بأنه  علما   ،0.68% بنسبة  للكويت 
كان يبلغ في ختام مارس السابق 
ودعم  دينار،  مليار   13.453 نحو 
الكويت  الحتياطي  السنوي  األداء 
االحتياطي  وضع  ارتفاع  األجنبي 

بنسبة  الدولي  النقد  صندوق  لدى 
دينار،  مليون   211.8 عند   4.49%
البالغ  أبريل  في  مستواها  مقابل 
202.7 مليون دينار، مع استقراره 
شهريا، ويشمل وضع االحتياطي 
في صندوق النقد الدولي أي مبالغ 
للبلد  يجوز  التي  األجنبية  العمالت 
العضو سحبها من صندوق النق�د 
وأي  وجيزة،  مهلة  خالل  الدولي 
مديونية على صندوق النقد الدولي 
العضو  البلد  تصرف  تحت  تكون 
المبلغ  البلد  إقراض  ذلك  في  بما 
وكشفت  الدولي،  النقد  لصندوق 
السحب  حقوق  قيمة  أن  البيانات 
الخاصة بلغت بختام أبريل الماضي 
 1.61% بنمو  دينار،  مليون   573.4
المناظر  بالشهر  مستواها  عن 

 564.3 عند  السابق  العام  من 
مواصلتها  م��ع  دي��ن��ار،  مليون 
وسجلت  ش��ه��ري��ا،  االس��ت��ق��رار 
والودائع  العملة  مجموع  قيمة 
بارتفاع  دينار،  مليار   12.68 نحو 
 11.93 مقابل   6.29% سنوي 
مع   ،2020 أبريل  في  مليارا 
نموها شهريا %0.71، وواصلت 
الحتياطي  الدفترية  القيمة 
الذهب استقرارها بنهاية أبريل 
31.7 مليون دينار،  الماضي عند 
ما  تمثل  الذهب  قيمة  بأن  علمًا 
»بنك  النقدية  السلطة  تمتلكه 
الكويت المركزي«، وتحتفظ به 
استقرار  مع  احتياطية،  كأصول 
المالية  ب���األوراق  االستثمارات 

األجنبية عند 47.4 مليون دينار.

المتحدة  األم��م  مبعوث  ش��دد 
الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، 
على  إيران  إلى  زيارته  ختام  في 
التسوية  ع��ن  ب��دي��ل  أي  غ��ي��اب 

السياسية للنزاع في اليمن.
وأكد مكتب غريفيث في تغريدة 
الرسمي  حسابه  على  نشرها 
المبعوث  أن  أمس  »تويتر«  في 
التي  زي��ارت��ه  اخ��ت��ت��م  األم��م��ي 
استغرقت يومين إلى إيران، حيث 

التقى وزير الخارجية محمد جواد 
ظريف، ومسؤولين كبارا آخرين.

أن  ال��م��ب��ع��وث  مكتب  وذك���ر 
حل  أن  جديد  من  »أكد  غريفيث 
خالل  م��ن  فقط  يكون  ال��ن��زاع 
تسوية سياسية شاملة تفاوضية 

بقيادة يمنية«.
المملكة  أعلنت  جانبها  وم��ن 
األنباء  أن  السعودية،  العربية 
التحالف  استهداف  عن  ال��واردة 

للفرقة األولى مدرع بصنعاء غير 
صحيحة.

باسم  الرسمي  المتحدث  وق��ال 
الركن  العميد  التحالف،  ق��وات 
»التحالف  إن  المالكي،  تركي 
وضع  يريد  السعودية  بقيادة 
سلمية  لتسوية  سياسية  أرضية 
عن  يمتنع  فإنه  ولهذا  باليمن، 
أو  صنعاء،  قرب  هجمات  تنفيذ 

أي مدينة أخرى«.

أن طائرة  الروسي،  الشمالي  األسطول  أكد 
31« رافقت طائرة  تابعة له من طراز »ميغ 
استطالع عسكرية أميركية في منطقة بحر 

بارنتس.
وأشارت قيادة األسطول في بيان لها، إلى أن 

»طائرة الدورية التابعة لسالح الجو األميركي 
من  مقربة  على  كانت  بوزيدون«   P-8A«

الحدود الروسية.
العسكرية  الطائرة  تحويل  »بعد  وأضاف: 
الدولة،  حدود  عن  بعيدا  لمسارها  األجنبية 

عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى قاعدتها«.
بما  جرى  الروسية  المقاتلة  »طيران  وتابع: 
الستخدام  الدولية  القواعد  مع  بدقة  يتفق 
الحدود  بانتهاك  يسمح  ولم  الجوي،  المجال 

الروسية«.

وقعتا مذكرة تفاهم في مجال استقدام العمالة المنزلية

الناصر: الكويت والهند... 60 عامًا من العالقات 
الدبلوماسية وروابط تاريخية عميقة

أمس،  والهند،  الكويت  وّقعت 
مذكرة تفاهم في شأن التعاون 
العمالة  استقدام  مجال  في 

المنزلية.
مباحثات  جلسة  خالل  ذلك  جاء 
عام  ديوان  في  عقدت  رسمية 
ترأسها  والتي  الخارجية،  وزارة 
الدولة  وزي��ر  الخارجية  وزي��ر 
الشيخ  ال��وزراء  مجلس  لشؤون 
وزير  بحضور  الناصر  أحمد  د. 
عبداهلل  د.  والصناعة  التجارة 
السلمان، في حين ترأس الجانب 
الخارجية  الشؤون  الهندي وزير 
جاي  سوبرامنيام  د.  الهند  في 
الزيارة  خ��الل  وذل��ك  شانكار، 

الرسمية التي يقوم بها والوفد 
المرافق له إلى البالد.

وبدوره، أشاد الناصر بما تشهده 
بين  العميقة  التاريخية  العالقات 
البلدين من ازدهار وتقدم مستمر 
على جميع األصعدة، السيما وأن 
هذا العام يصادف مرور 60 عامًا 
على إقامة العالقات الدبلوماسية 
اع��ت��زازه  ع��ن  معربًا  بينهما، 
توصلت  وبما  العالقات  بمسيرة 
االستراتيجية  الشراكة  إليه 
في  الصديقين  البلدين  بين 
مختلف  وعلى  المجاالت  كافة 

األصعدة.
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الكويت ترفع إنتاجها النفطي 
خالل مايو بـ32 ألف برميل يوميًا

النفطي  إنتاجها  الكويت  رفعت 
بنحو  الماضي  مايو  شهر  خالل 
32 ألف برميل يوميا، بما يتماشى 
المصدرة  البلدان  أداء منظمة  مع 

للنفط »أوبك«.
الصادر  الشهري  التقرير  وحسب 
عن المنظمة، بلغ إنتاج الكويت في 
مليون   2.359 الماضي  الشهر 
برميل يوميا، مقابل 2.326 مليون 

برميل يوميا في أبريل 2021.
 7 رفعت  الكويت  جانب  وإل��ى 
بالمنظمة  أع��ض��اء  أخ��رى  دول 
إنتاجها النقطي خالل مايو بقيادة 
المملكة العربية السعودية ب�345 
المقابل  وفي  يوميا،  برميل  ألف 
إنتاجها  أخ��رى  دول   5 خفضت 
النفطي في الشهر الماضي في 
ألف   72 بواقع  نيجيريا  صدراتها 

برميل يوميا.

إنتاج منظمة  ارتفع  وبشكل عام، 
مايو  في  للنفط  المصدرة  البلدان 
برميل،  ألف   390 بنحو  الماضي 
برميل يوميا،  25.463 مليون  عند 
في  يبلغ  كان  إنتاجها  بأن  علما 
الشهر السابق له 25.073 مليون 

برميل يوميا.
المنظمة  إن��ت��اج  ارت��ف��اع  وي��أت��ي 
تقليص  إلى  توجهها  مع  تزامنا 
تخفيضات اإلنتاج التي اتبعت للحد 
من المعروض النفطي في أعقاب 
جائحة فيروس كورونا، وتوقعها 
والتعافي  العالمي  االقتصاد  نمو 

من تداعيات الجائحة.
لنمو  توقعاتها  على  أوبك  وأبقت 
في  النفط  على  العالمي  الطلب 
على  الثاني  للشهر  الجاري  العام 
برميل  ماليين  ب�6  بارتفاع  التوالي، 

إلى 96.58 مليون برميل يوميا.

• الشيخ أحمد الناصر مع وزير خارجية الهند

روسيا تحذر من تفاقم الوضع 
األمني في القدس نتيجة 

الممارسات اإلسرائيلية 
تفاقم  مخاطر  من  أم��س  روسيا  ح��ذرت 
نتيجة  الشرقية  القدس  في  االمني  الوضع 
على  قيود  وفرض  االسرائيلية  الممارسات 
»الشيخ  حي  في  العرب  السكان  تحرك 

جراح«.
في  الروسية  الخارجية  وزارة  وذك��رت 
سماح  »ان  االلكتروني  موقعها  على  بيان 
المتطرفة  للقوى  االسرائيلية  السلطات 
العامود«  »باب  في  لالعالم  مسيرة  بتنظيم 
القديمة  المدينة  في  االسالمي«  و»الحي 
جديدة  مجابهات  وقوع  باحتمال  محفوف 
القدس  في  واليهود  العرب  السكان  بين 
المناطق  ف��ي  واح��ت��ج��اج��ات  ال��ش��رق��ي��ة 

الفلسطينية المحتلة«.
التوتر  لتفاقم  قلقها  عن  الوزارة  واعربت 
القيود  الى  مشيرة  الشرقية،  القدس  في 
التي تفرضها السلطات االمنية االسرائيلية 
حي  في  العرب  المواطنين  تحرك  على 
العليا  المحكمة  واستئناف  جراح«  »الشيخ 
عائالت  شكوى  في  النظر  االسرائيلية 
التعسفية  ال��ق��رارات  م��ن  فلسطينية 

بطردهم من منازلهم. • الصهاينة يقتحمون مدينة جنين

اللجنة األولمبية: عودة النشاط الرياضي
لجميع الفئات السنية باالتحادات واألندية

الرياضي  النشاط  بعودة  السماح  الكويتية  األولمبية  اللجنة  أعلنت 
االتحادات  لكل  السنية  الفئات  بمختلف  والالعبات  لالعبين  والتدريبات 
المنبثقة  الرياضية  واللجان  والمتخصصة  الشاملة  الرياضية  واألندية 
عن اللجنة اعتبارا من أمس بعد أكثر من 15 شهرا من وقفهما إثر 

تداعيات جائحة كورونا.
وقالت اللجنة في بيان صحافي إن هذا القرار مشروط بااللتزام الكامل 
والوقائية  الصحية  اإلج��راءات  كل  باتخاذ  واألندية  االتحادات  هذه  من 
الشأن وفق  بهذا  اللجنة  بتعليمات  والتقيد  الصحة  وزارة  لدى  المعتمدة 

دليل تنظيم الفعاليات الرياضية بالكويت المرسل لها سلفا.

وأضافت اللجنة أن هذا القرار يأتي أيضا امتدادا للجهود المتواصلة التي 
ووزارة  للرياضة  العامة  الهيئة  من  المشكلة  الثالثية  اللجنة  بها  تقوم 
األوضاع  ومتابعة  بتقييم  المكلفة  الكويتية  األولمبية  واللجنة  الصحة 

الصحية الراهنة والمتعلقة بجائحة »كورونا«.
كل  تطبيق  ضرورة  الرياضية  واالتحادات  األندية  على  اللجنة  وأكدت 
العبيهم،  وصحة  سالمة  لضمان  الصحية  واالشتراطات  االحترازات 
السيما أنهم من صغار السن، ما يسمح لهم باالستعداد مبكرا للموسم 
الرياضيين  الشباب  خدمة  في  القرار  هذا  يصب  أن  متمنية  الرياضي، 

الكويتيين في كل األلعاب. 

آية قرآنية

الوكيح

يقولون
بواحم��د: في العال��م مليارات الطي��ور تذهب 
في الصباح بطونها خالية وتعود مس��اء وهي 
شبعانة، من دون أن يكون لديها أموال، وأكثر 
منه��ا حيوان��ات بمختل��ف األنواع واألش��كال 
يرزقه��ا ربها وس��ط الصحراء وف��ي أعماق 
البح��ار كل يوم دون حول منه��ا وال قوة، أما 
اإلنس��ان فهو يكن��ز األموال ويقض��ي حياته 
بالتفكي��ر ف��ي مضاعفة أرصدت��ه، يحفه 
الخ��وف من نفاد أمواله، ناس��يا متناس��يا أن 
الرزاق الكريم موجود وهو متكفل بأرزاق 

جميع مخلوقاته.

ٍة  »َوَما ِمن َدابَّ
ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ 

َعَلى اللِهّ ِرْزُقَها 
َوَيْعَلُم ُمْسَتَقرََّها 
َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ
ِبيٍن« ِفي ِكَتاٍب مُّ

 القناعة كنز

» هود - 6«
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مستحقي  كشوف  اإلعاقة  ذوي  لشؤون  العامة  الهيئة  اعتمدت 
المستحقين  الممتازة من موظفيها، وستكون في حسابات  األعمال 

أنه تم اعتماد المستحقين وفقا  األسبوع المقبل، فيما اكدت الهيئة 
للضوابط والشروط المحددة من ديوان الخدمة المدنية. 

مكافآت »الممتازة« لموظفي هيئة ذوي اإلعاقة 
في حساباتهم... األسبوع المقبل 

• صاحب السمو أمير البالد

الخالد استقبل عددًا من السفراء

رسالة خطية من رئيس وزراء الهند
إلى صاحب السمو

وزير الخارجية استقبل سفيري قطر وموريتانيا 
بمناسبة انتهاء فترة عملهما

لشؤون  الدولة  وزير  الخارجية  وزير  استقبل 
الناصر  أحمد  الدكتور  الشيخ  الوزراء  مجلس 
سفير  أمس  الخارجية  وزارة  عام  ديوان  في 
انتهاء  بمناسبة  العطية  محمد  بن  بندر  قطر 

فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
بجهود  اللقاء  خالل  الخارجية  وزي��ر  وأش��اد 
في  قدمها  التي  وإسهاماته  العطية  السفير 
المتينة  األخوية  العالقات  أواصر  تعزيز  إطار 

التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. 

الدولة  وزي��ر  الخارجية  وزي��ر  استقبل  كما 
أحمد  الدكتور  الشيخ  الوزراء  مجلس  لشؤون 
سفير  الخارجية  وزارة  عام  ديوان  في  الناصر 
محمدون  الموريتانية  اإلسالمية  الجمهورية 
داداه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده 

لدى الكويت.
بجهود  اللقاء  خالل  الخارجية  وزي��ر  وأش��اد 
في  قدمها  التي  وإسهاماته  داداه  السفير 
إطار تعزيز أواصر العالقات المتينة التي تربط 

البلدين الشقيقين. 

مجلس  رئيس  الخالد  صباح  الشيخ  سمو  استقبل 
لشؤون  الدولة  وزير  الخارجية  وزير  وبحضور  الوزراء 
قصر  في  الناصر  أحمد  د.  الشيخ  ال��وزراء  مجلس 
بجمهورية  الخارجية  الشؤون  وزير  أمس  السيف 
الهند د. سوبراهمانيام جاي شانكار والوفد المرافق 
وزراء  رئيس  من  خطية  رسالة  سموه  سلم  حيث  له، 
السمو  صاحب  إلى  مودي  ناريندرا  الهند  جمهورية 

أمير البالد الشيخ نواف األحمد.
الوزراء  مجلس  رئيس  ديوان  رئيس  المقابلة  حضر 
عبدالعزيز الدخيل ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون 
لدى  الكويت  وسفير  الخليفة  حمود  عبدالرازق  اسيا 

جمهورية الهند جاسم الناجم. 
مجلس  رئيس  الخالد  صباح  الشيخ  سمو  واستقبل 
الوزراء في قصر السيف امس كال على حدة سفير 
وسفيرة  النيادي  مطر  د.  الكويت  ل��دى  اإلم���ارات 
ليجيندر  كلير  آن  الكويت  لدى  فرنسا  جمهورية 
وسفير الكرسي الرسولي »الفاتيكان« لدى الكويت 
المتحدة  المملكة  وسفيرة  نوجينت  مارتن  يوجين 
بليندا  الكويت  لدى  ايرلندا  وشمال  العظمى  لبريطانيا 

لويس وذلك بمناسبة استالم مهام عملهم.
الوزراء  مجلس  رئيس  ديوان  رئيس  المقابالت  حضر 

عبدالعزيز الدخيل. 

صاحب السمو هنأ 
رئيس البرتغال

بالعيد الوطني لبالده

ديوان الخدمة المدنية: 
البدء بتسجيل الكويتيين 

الباحثين عن العمل 
الباحثين عن عمل يبدأ  المدنية أن تسجيل الكويتيين  أعلن ديوان الخدمة 

اليوم ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق  25 يونيو الحالي.
موقعه  عبر  سيكون  التسجيل  أن  أمس  بيان  في  الديوان  وأض��اف 

 .Csc.gov.kw اإللكتروني الرسمي

أمير  السمو  ص��اح��ب  بعث 
األحمد  ن��واف  الشيخ  ال��ب��الد 
الرئيس  إل��ى  تهنئة  ببرقية 
سوزا  دي  ريبيلو  مارسيلو 
البرتغال  جمهورية  رئيس 
خالص  عن  سموه  فيها  عبر 
تهانيه بمناسبة العيد الوطني 
له  س��م��وه  متمنيا  ل��ب��الده، 
والعافية  الصحة  م��وف��ور 
التقدم  دوام  الصديق  وللبلد 

واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
تهنئة  ببرقية  األحمد  مشعل 
ريبيلو  مارسيلو  الرئيس  إلى 
جمهورية  رئيس  س��وزا  دي 
سموه  ضمنها  البرتغال 
العيد  بمناسبة  تهانيه  خالص 
سموه  متمنيا  لبالده،  الوطني 

له موفور الصحة والعافية.
صباح  الشيخ  سمو  بعث  كما 
الوزراء  مجلس  رئيس  الخالد 

ببرقية تهنئة مماثلة. 

• ... وسفير موريتانيا

• خريجو الدورتين

• الشيخ د. أحمد الناصر مستقباًل سفير قطر

هيئة التعليم العسكري في »الدفاع« احتفلت 
بتخريج دورتي ضباط الصف والمتطوعين األغرار

 الناصر: 60 عامًا من العالقات الدبلوماسية 
الكويتية الهندية...وروابط تاريخية عميقة 

الدولة  وزير  الخارجية  وزير  أشاد 
د.  الشيخ  الوزراء  مجلس  لشؤون 
أحمد الناصر بما تشهده العالقات 
الكويت  بين  العميقة  التاريخية 
والهند من ازدهار وتقدم مستمر 

على جميع األصعدة.
المباحثات  جلسة  خالل  ذلك  جاء 
الرسمية بين الكويت والهند التي 
بديوان  أم��س  البالد  في  عقدت 
وترأسها  الخارجية  وزارة  عام 
أحمد  الشيخ  الكويتي  الجانب  عن 
التجارة  وزي��ر  بحضور  الناصر 
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  وال��ص��ن��اع��ة 
الجانب  ترأس  حين  في  السلمان، 
الخارجية  الشؤون  وزير  الهندي 
الذي  د. سوبرامنيام جاي شانكار 
والوفد  رسمية  ب��زي��ارة  يقوم 
في  الكويت  إل��ى  ل��ه  المرافق 
الفترة من 9 إلى 11 يونيو الحالي.

وقال الشيخ أحمد الناصر إن هذا 
العام يصادف مرور 60 عاما على 
بين  الدبلوماسية  العالقات  إقامة 
البلدين معربا عن اعتزازه بمسيرة 
إليه  توصلت  وب��م��ا  ال��ع��الق��ات 
الشراكة اإلستراتيجية بين البلدين 
المجاالت  كافة  في  الصديقين 

وعلى مختلف األصعدة.
الشؤون  وزي��ر  عبر  جهته  وم��ن 
عظيم  عن  الهند  في  الخارجية 
الكويت  لوقوف  والتقدير  الشكر 
في  وشعبها  ال��ه��ن��د  ب��ج��ان��ب 
االستثنائية  ال��ظ��روف  مواجهة 
ج��راء  م��ؤخ��را  شهدتها  ال��ت��ي 
تفشي السالالت الجديدة من وباء 

كورونا.
عاليا  ال��ه��ن��دي  ال��وزي��ر  وث��م��ن 

قيادة  الكويت  وتضامن  مساندة 
وحكومة وشعبا عبر تزويد الهند 
اإلغاثية  وال��م��واد  باألوكسجين 
الموقف  هذا  أن  مضيفا  الطارئة 
الصداقة  عمق  يعكس  الداعم 
بين  الوثيقة  التاريخية  والعالقات 

البلدين وقيادتيهما.
وتناول الجانبان خالل الجلسة أطر 
بين  االستراتيجية  الشراكة  تعزيز 
الهند  وجمهورية  الكويت  دولة 
التعاون  أوجه  كافة  واستعرضا 
مختلف  ف��ي  والمتميز  الوثيق 

مجاالتها الحيوية والهامة.
األمور  الجانبان  استعرض  كما 
المنظومة  بتطوير  المتعلقة 

الغذائي  األمن  وتعزيز  الصحية 
التعليم  ق��ط��اع��ات  وت��ن��م��ي��ة 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��م��ع��ل��وم��ات 
المتنوعة  ال��ط��اق��ة  وم��ج��االت 
والتجارية  االقتصادية  والقطاعات 
تطوير  وس��ب��ل  واإلس��ت��ث��م��اري��ة 
آفاقها المستقبلية دعما للمصالح 
المشتركة بين البلدين وشعبيهما 

الصديقين.
التعاون  تعزيز  آليات  وتم مناقشة 
مواجهة  سياق  في  المشترك 
المستجد  كورونا  جائحة  تداعيات 
مناقشة  تم  كما  »كوفيد–19« 
المستجدات األخيرة على الساحتين 
اإلقليمية والدولية والتطورات التي 

تشهدها المنطقة.
الرسمية  المباحثات  جلسة  وعقب 
تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  تم 
الكويت  دول���ة  ح��ك��وم��ة  ب��ي��ن 
الهند  جمهورية  وح��ك��وم��ة 
الصديقة بشأن التعاون في مجال 
ليبلغ  المنزلية  العمالة  إستخدام 
الموقعة  االتفاقيات  عدد  إجمالي 
ومذكرة  اتفاقية   34 البلدين  بين 
عزم  م��دى  يعكس  ما  تفاهم 
تطوير  على  الصديقين  البلدين 
في  وتوطيدها  الثنائية  العالقات 
مختلف  وعلى  المجاالت  كافة 
األصعدة بما يخدم مصالح البلدين 

وشعبيهما الصديقين. 

احتفلت هيئة التعليم العسكري في وزارة الدفاع 
ممثلة بمعهد تدريب ضباط الصف واألفراد امس 
ودورة   »50« الدفعة  الصف  ضباط  دورة  بتخريج 
المتطوعين األغرار الدفعة »90« الذين أنهوا فترة 
التدريب األساسي بنجاح، وقال آمر مدرسة تدريب 
الهاجري في كلمة  متعب  الركن  العقيد  األفراد 
األركان  رئاسة  عن  صادر  صحافي  بيان  نقلها 
الطلبة  تدريب  فترة  إن  الكويتي  للجيش  العامة 
الخريجين استغرقت ثالثة أشهر ليلتحقوا بعد ذلك 
بوحدات الجيش المختلفة بعد أن تلقوا خالل فترة 
العسكرية  ال��دروس  كافة  بالمعهد  تدريبهم 
الهاجري  وسلط  االساسية،  والعملية  والنظرية 
المناهج والدروس والتدريبات  الضوء على طبيعة 

العسكرية التي تلقاها الطلبة الخريجون.

وبدوره قام آمر مدرسة ضباط الصف العقيد 
النتائج  بإعالن  الموسى  مساعد  بحري  الركن 
القانوني  للقسم  الخريجين  أداء  ذلك  وتال 
الخريجين  على  والجوائز  الشهادات  وتوزيع 

والمتفوقين.
وفي الختام قام راعي الحفل رئيس هيئة التعليم 
بتوزيع  الطريجي  فهد  الركن  اللواء  العسكري 
والمتفوقين  الخريجين  على  والجوائز  الشهادات 
القائمين على المعهد في  حيث أثنى على جهود 

رفع قدرات وكفاءة منتسبي هذه الدورات.
يترجموا  وأن  والنجاح  التوفيق  للخريجين  وتمنى 
عملي  واق��ع  إل��ى  ودروس  علوم  من  تلقوه  ما 
درجات  أعلى  لتحقيق  العسكرية  حياتهم  في 

الجاهزية في الدفاع عن الوطن. 

• الشيخ د. أحمد الناصر مع وزير الشؤون الخارجية في الهند

• سمو الشيخ صباح الخالد مستقباًل أحد السفراء
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وزير التربية: االختبارات الورقية
للصف الـ12 تسير بكل يسر وسالسة 

أكد وزير التربية اد. علي المضف 
أن االختبارات الورقية للصف الثاني 
واألدب��ي  العلمي  بقسميه  عشر 

تسير بكل يسر وسالسة.
صحافي  تصريح  في  ذلك  جاء 
جولة  خ���الل  ال��م��ض��ف  ل��ل��وزي��ر 
من  عدد  على  بها  قام  تفقدية 
المتحانات  المخصصة  اللجان 
للعام  الثانية  الدراسية  الفترة 
للصف   2021-2020 الدراسي 
مدارس  ثالث  شملت  عشر  الثاني 
الهولي  »عيسى  مدرسة  هي 
األحمدي  بمنطقة  بنين«  الثانوية 
بنات«  العدان  و»ثانوية  التعليمية 
الكبير  مبارك  لمنطقة  التابعة 
العصماء  و»ثانوية  التعليمية 
منطقة  وتتبع  بنات«  الحارث  بنت 

العاصمة التعليمية.
وأوض����ح ال��وزي��ر ال��م��ض��ف أن 
المدارس بذلت جهدا واضحا في 
وتطبيق  اللجان  وتهيئة  تنظيم 
الصحية  االش��ت��راط��ات  جميع 
الصحة  وزارة  بها  أوص��ت  التي 
اجتماعي  تباعد  من  بحذافيرها 
والكمامات  المعقمات  وتوفير 
التعليمية  والهيئتين  الطلبة  على 

واإلدارية.
التعليمية  الطواقم  أن  إلى  وأشار 

واإلدارية في المناطق والمدارس 
كبيرة  وجهود  جبار  بعمل  قامت 
االختبارات  عملية  سير  لتسهيل 
أن  إلى  ولفت  اللجان،  مختلف  في 
متوافقا  جاء  االمتحانات  محتوى 
تلقاها  التي  العلمية  المادة  مع 
الفتا  بعد،  عن  التعليم  في  الطلبة 
قبل  من  ارتياحا  »وجدنا  أنه  إلى 

الطلبة على أسئلة االختبارات«.
وأشاد بالجهود المبذولة والتعاون 
ورقية  اختبارات  لعقد  المجتمعي 
في بيئة آمنة تهدف لحماية األبناء 
الطلبة وعدم تعريضهم للخطر، 
فيما  والنجاح  التفوق  لهم  متمنيا 
وتحقيق  اخ��ت��ب��ارات  م��ن  تبقى 
العلمية  وطموحاتهم  أهدافهم 

والعملية.
د.  التربية  وزارة  وكيل  قام  كما 
إلى  تفقدية  بزيارة  اليعقوب  علي 
عدد من مدارس منطقة األحمدي 
التعليمية، حيث زار »ثانوية عبداهلل 
االيوب«  أيوب  و»ثانوية  العباس« 
الحسن«  بنت  »جمانة  وثانوية 
عملية  سير  على  لالطمئنان 

االختبارات فيها.
المساعد  الوكيل  ق��ام  وب���دوره 
أسامة  ب��ال��وزارة  العام  للتعليم 
من  ع��دد  إل��ى  ب��زي��ارة  السلطان 

مدارس منطقة الجهراء التعليمية 
يرافقه مدير عام منطقة الجهراء 
التعليمية باالنابة حمد السعيد، حيث 
األرق��م«  بنت  »آمنة  ثانوية  زار 
وثانوية »خالد بن سعيد« ومدرسة 
على  لالطالع  المتوسطة  الجهراء 
على  واالطمئنان  االختبارات  لجان 
الناحية  من  ال��م��دارس  إج���راءات 
الستقبال  وال��وق��ائ��ي��ة  الصحية 

الطلبة. 

• جانب من الجولة

»الصحة«: اعتماد تحليل األجسام المضادة 
لـ»كورونا« لقياس احتمال وجود إصابة سابقة

»البلدية«: غلق 5 محال خالفت 
االشتراطات الصحية في مبارك الكبير 

مبارك  بمحافظة  الصحية  االشتراطات  لجنة  أعلنت 
الكبير إغالق خمسة محال تجارية في شهر يونيو 
أقرها  التي  الصحية  االشتراطات  تطبق  لم  الجاري 
كورونا  فيروس  انتشار  لمواجهة  الوزراء  مجلس 

المستجد »كوفيد19-«.
وقال عضو فريق اللجنة فهد المليحان على هامش 
جولة في أحد األسواق المركزية بمحافظة مبارك 
ملتزمة  التجارية  المحال  من  كبيرا  عددا  إن  الكبير 

بتطبيق تلك اإلجراءات.

وأضاف إن نسبة االلتزام الكبير في المحال التجارية 
واألسواق المركزية انعكست بسبب ارتفاع الوعي 
الصحي في المجتمع، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا 

مع السلطات الصحية للتغلب على هذه الجائحة.
الميدانية  البلدية  مفتشي  جوالت  استمرار  وأكد 
والموظفين  المحال  أصحاب  التزام  مدى  لمراقبة 
بقرارات  وااللتزام  الصحية  االشتراطات  بتطبيق 
سالمة  على  للحفاظ  وذل���ك  ال����وزراء  مجلس 

المواطنين والمقيمين. 

البالد  تشهد  أن  الجوية  األرص��اد  إدارة  توقعت 
تتجاوز  السرعة  رياحا شمالية غربية حارة نشيطة 
بهبات  مصحوبة  الساعة  في  كيلومترا  ال���70 
قوية وسريعة مثيرة للغبار خصوصا خالل فترات 

النهار.
وقال مراقب التنبؤات الجوية في اإلدارة عبدالعزيز 
الرؤية  انخفاض  إلى  الرياح تؤدي  تلك  إن  القراوي 
على  تنعدم  وقد  متر  ألف  من  أقل  إلى  األفقية 
ارتفاع  وإلى  المكشوفة  خاصة  المناطق  بعض 
المنتظر  ومن  أقدام،  سبع  من  أكثر  إلى  األمواج 

استمرار هذه الحالة إلى نهاية األسبوع المقبل.
ومغبرا  حارا  يكون  بأنه  أفاد  اليوم  الطقس  وعن 
والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة 
في  كيلومترا  و70   20 بين  ما  فترات  على  قوية 
ما  المتوقعة  العظمى  الحرارة  ودرجات  الساعة 
بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر معتدال إلى 

عالي الموج ما بين ثالث وسبع أقدام.
مائل  إلى  ح��ارا  سيكون  ليال  الطقس  أن  وذك��ر 

للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة 
السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و50 كيلومترا 
في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما 
بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى 

معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وبين القراوي أن الطقس نهار الغد سيكون حارا 
ومغبرا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة 
السرعة قوية على فترات ما بين 20 و65 كيلومترا 
في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما 
بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر معتدال إلى 

عالي الموج ما بين ثالث وسبع أقدام.
إلى  حارا  غد سيكون  ليل  الطقس  أن  إلى  وأشار 
إلى  خفيفة  غربية  شمالية  والرياح  للحرارة  مائل 
معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و50 
الصغرى  الحرارة  ودرجة  الساعة  في  كيلومترا 
ويكون  مئوية  درجة  و33   31 بين  ما  المتوقعة 
بين  ما  أحيانا  يعلو  الموج  معتدل  إلى  البحر خفيفا 

قدمين وست أقدام. 

»األرصاد«: الطقس حار... وغبار

شحنات إضافية خالل األيام المقبلة

جسر المساعدات الجوي للشعب الفلسطيني... مستمر 
أكدت الجمعية الكويتية لإلغاثة 
المساعدات  نقل  استمرار  امس 
الفلسطيني عبر  للشعب  اإلغاثية 
الجسر الجوي ضمن إطار حملة 
التي  الشعبية  لألقصى«  »فزعة 
خيرية  جمعية   33 بها  تشارك 

كويتية.
سفير  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
الكويت لدى االردن والمحال الى 
لوفد  الديحاني  عزيز  فلسطين 
»الجمعية الكويتية لإلغاثة« في 

عمان.
إإلدارة  مجلس  عضو  وق���ال 
بالجمعية  اإلغاثة  لجنة  ورئيس 
جمال النوري إن المساعدات التي 
وصلت األربعاء عبر طائرة سالح 
طليعة  في  تأتي  الكويتي  الجو 
القوافل الجوية اإلغاثية لألشقاء 

الفلسطينيين.
المقبلة  المرحلة  أن  وأض��اف 
شحنات  وص����ول  س��ت��ش��ه��د 
إغاثية  م��واد  وتشمل  إضافية 
وحليب  طبية  ومستلزمات  غذائية 
األطفال مخصصة بشكل رئيس 
للمتضررين من اعتداءات سلطات 
على  األخيرة  االسرائيلي  االحتالل 
وقطاع  القدس  في  المرابطين 

غزة في األراضي المحتلة.
قام  الجمعية  وف��د  أن  وذك��ر 
امس بزيارة إلى مقر مستودعات 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��خ��ي��ري��ة األردن��ي��ة 
المعنية  الجهة  الهاشمية 
الى  برا  المساعدات  شحنة  بنقل 
لالطالع  وذلك  المحتلة  األراضي 
لتسيير  تمهيدا  العمل  على سير 
االراض��ي  ال��ى  اإلغاثية  ال��م��واد 

المحتلة.
وأع���رب ع��ن األم��ل ب��أن تكون 
دعم  عامل  الكويتية«  »الفزعة 
فلسطين  في  اإلنسانية  لألوضاع 
المؤسسات  ح���رص  م��ؤك��دا 
الكويتية  والرسمية  األهلية 
»األه��ل  احتياجات  تأمين  على 
في فلسطين« واالستمرار فيها 
حتى يستعيد الشعب الفلسطيني 

الشقيق حقوقه المشروعة.
السفير  ح��ي��ا  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
الكويت  أبناء  »فزعة«  الديحاني 
ال��م��ع��ه��ودة ت��ج��اه األش��ق��اء 

ترجمتها  والتي  الفلسطينيين 
التي  الشعبية  المساعدات  حملة 
انطلقت في شهر مايو الماضي 
الشؤون  وزارت���ي  من  برعاية 
المجتمعية  والتنمية  االجتماعية 

والخارجية الكويتيتين.
يوليه  ال���ذي  ال��ح��رص  وأك���د 
الكويتية  السفارة  وأع��ض��اء 
إج��راءات  تسهيل  على  كافة 
اإلغاثية  المواد  وتسليم  تسلم 
وصولها  وبعد  قبل  وتوثيقها 
األراضي  في  مستحقيها  إلى 

المحتلة.
وف��د  م��ع  ال��ل��ق��اء  إن  وق����ال 
الستكمال  يأتي  امس  الجمعية 
والمتابعة  التنسيق  إج���راءات 
الشعبية  الحملة  إنجاح  لضمان 
المساعدات  وإيصال  الكويتية 
للمستحقين بأسرع وقت ممكن 
الخيري  العمل  إلى أن هذا  الفتا 
الخارجية  والسياسة  يتسق 
في  مسجال  »وسيبقى  للكويت 

ذاكرة الوطن«.
العام  المدير  قال  جانبه  ومن 

العبيد  عبدالعزيز  الجمعية  في 
 40 بزنة  المساعدات  شحنة  إن 
من  طنا   30 إل��ى  تنقسم  طنا 
األطفال  وحليب  الغذائية  المواد 
في  المستفيدين  إلى  ستصل 
قطاع غزة عبر جمعيات ميدانية 
شريكة فيما ستصل 10 أطنان 
من المواد الطبية إلى مستشفى 
استجابة  بالقدس  »المقاصد« 
لتعويض  المستشفى  لطلب 

النقص بالمستلزمات الطبية.
الحثيثة  بالمتابعة  العبيد  وأشاد 
من السفارة الكويتية في األردن 
االغاثية  المواد  تسلم  الجراءات 
السلطات  مع  والتنسيق  بالتعاون 
على  إشرافها  السيما  األردنية 
التي  المالية  التحويالت  عملية 
ساهمت بتسلم المساعدات في 

الوقت والشكل المناسبين.
ممثلة  األردنية  الجهود  وثمن 
األردن��ي��ة  ال��خ��ي��ري��ة  بالهيئة 
استقبال  ع��ل��ى  ال��ه��اش��م��ي��ة 
وتسييرها  المساعدات  قافلة 
لتصل  المحتلة  األراض��ي  إل��ى 

ل��دى  المعتمدة  للجمعيات 
الخارجية  وزارة  منظومة 

الكويتية.
شحنات  أولى  األربعاء  ووصلت 
المهداة  اإلغاثية  المساعدات 
الكويتية  اإلغاثة  جمعية  من 
طائرة  عبر  الفلسطيني  للشعب 
من  طنا   40 تضم  عسكرية 
تمهيدا  والطبية  الغذائية  المواد 
إلرسالها إلى القدس وغزة عبر 

األردن.
إطار  ضمن  المساعدات  وتأتي 
حملة »فزعة لألقصى« الشعبية 
33 جمعية خيرية  بمشاركة من 
كويتية والتي أطلقت في شهر 
الحكومة  م��ن  ب��رع��اي��ة  م��اي��و 
الكويتية عقب اعتداءات االحتالل 
اإلسرائيلي على الفلسطينيين في 

القدس وقطاع غزة.
»ف��زع��ة  ح��م��ل��ة  أن  ي��ذك��ر 
تبرعات  حصدت  لألقصى« 
إجمالية بقيمة تبلغ نحو 2.330 
من  قدمت  كويتي  دينار  مليون 

نحو 59 ألف متبرع.

اعتماد  أن  الصحة  وزارة  أعلنت 
األجسام  قياس  تحاليل  تقييم 
كورونا  لفيروس  ال��م��ض��ادة 
تم   »19 »كوفيد-  المستجد 
إصابة  وجود  احتمالية  لقياس 
ضمن  ب��ال��ف��ي��روس  س��اب��ق��ة 
يتم  ول��م  م��ح��ددة  معطيات 
كمية  قياس  أجل  من  تقييمها 
األجسام المضادة بعد التطعيم.

تلك  ب��ع��ض  أن  وأوض���ح���ت 
مختلفة  أنواعا  ترصد  التحاليل 
 IgG -« من األجسام المضادة
IgM« لذلك ليس لديها القابلية 
المضادة  األج��س��ام  ل��رص��د 

الخاصة الناتجة عن التطعيم.
قالت  متصل  س��ي��اق  وف���ي 
أكسفورد  لقاح  إن  ال���وزارة 
هو  روس��ي��ا  ف��ي  ينتج  ال���ذي 

شركة  من  واعتماد  بترخيص 
عملية  أن  كما  »أسترازينيكا« 
اإلج���راءات  وجميع  التصنيع 
ألنها  ب��إش��راف��ه��ا  ت��ك��ون 

الشركة مانحة الترخيص.
وب��ش��أن ل��ق��اح »أك��س��ف��ورد-

الوزارة  أفادت  أسترازينيكا« 
بأنها استلمت الدفعة الثالثة من 
نتائج عيناته  اللقاح بعد مطابقة 

للمواصفات الفنية والتأكد من 
تخزينها وفقا لدرجات الحرارة 

وشروط التخزين المعتمدة.
الجرعة  فعالية  أن  وأك���دت 
أكسفورد  لقاح  من  األول��ى 
ت���زداد م��ع إط��ال��ة ال��م��دة إلى 
الجرعة الثانية إلى أكثر من 12 
الدراسات  بينت  كما  أسبوعا، 
العلمية واإلحصائيات الواقعية. 

• طالبات الثاني عشر 

• تحرير مخالفة

• جانب من الحملة

ضرورة  إلى  والمقيمين  المواطنين  الداخلية  وزارة  دعت 
األح��وال  استقرار  لعدم  نظرا  والحذر  الحيطة  توخي 
الجوية التي تشهدها البالد في بعض المناطق، خصوصا 

المكشوفة.

الضرورة  عند  التردد  عدم  الجميع  على  إن  الوزارة  وقالت 
على  وش��ددت   ،»112« الطوارئ  هاتف  على  باالتصال 
المواطنين والمقيمين مرتادي البحر ضرورة االتصال على 

عمليات خفر السواحل عند مواجهتهم ألي حالة طارئة. 

»الداخلية« تدعو إلى توخي الحيطة والحذر 

• المساعدات الكويتية
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مواطنون: إغالق المطاعم بعد الـ 8 مساًء يكلفها خسائر كبيرةمحليات
أكد عدد من المواطنين على ضرورة النظر إلى الجانب االقتصادي عند 
ال  التي  المطاعم  ومنها  مساء   8 الساعة  عند  المحال  مختلف  إغالق 
تستقبل زبائنها في الصاالت بعد هذا الموعد، وإنما من خالل الطلبات 
الخارجية فقط، فإن ذلك يكلفها خسائر كبيرة، إذ ليس كل المطاعم 
وال المقاهي تستطيع توفير توصيل الطلبات، كما أن غالبية األنشطة 

األخرى ال توفر ذلك، وهو ما يعني أنها تعاني الكثير من الخسائر.

المطار  في  التدريجي  االنفتاح  ظل  في  الضروري  من  إنه  وذك��روا: 
كامل  بشكل  واألنشطة  األسواق  تلك  فتح  يتم  أن  المثال  سبيل  على 
داخل  الناس  ويعيش  والمطاعم،  األسواق  تلك  إلى  الحياة  تعود  حتى 
البالد حياة طبيعية من دون إغالق، مشددين على أن كل ذلك يتم وفق 
من  وغيرها  الكمام  وارتداء  الجسدي  كالتباعد  الصحية  االشتراطات 

األمور الكثيرة التي وضعتها الجهات المختصة.

تصوير فؤاد الشيخ• ازدحام الطرق سببه االغالق المبكر

طالبوا بفتح المطاعم والمقاهي واألسواق والموالت بشكل كلي

• عدد المطعمين تجاوز مليوني شخص واقتربنا من الوصول إلى المناعة المجتمعية
• الوضع لدينا مطمئن... خصوصًا أن تحوالت كورونا »البريطانية« و»الهندية« وغيرهما لم تصل إلينا

• وزارة الصحة تبذل جهودًا كبيرة في تطعيم كل الفئات وآخرهم موظفو وطلبة وزارة التربية وكذلك الحضانات

مواطنون: حان الوقت للعودة إلى الحياة الطبيعية

• إغالق المطاعم بعد الساعة 8 مساء يكبدها خسائر كبيرة• الحظر تسبب بخسائر فادحة

أكد عدد من المواطنين ضرورة 
ف��ت��ح األس�����واق وال��م��ط��اع��م 
المحال  وجميع  والمقاهي 
وعودة  كامل  بشكل  التجارية 
في  خصوصًا  الطبيعية  الحياة 
ظل ارتفاع نسبة المطعمين إلى 

أكثر من مليوني شخص.
الجميع  إن  المواطنون:  وق��ال 
كانوا ينتظرون الفتح الكلي لتلك 
الماضية،  الفترة  خالل  األنشطة 
ما  وهو  يحدث،  لم  ذلك  أن  إال 
حالها  على  األمور  جميع  جعل 
اآلن،  حتى  ش��يء  يتغير  ول��م 
إع��ادة  ض��رورة  على  مشددين 
التجارية  األنشطة  غالبية  فتح 
الحياة  تدب  كي  واالقتصادية 
الناس  ويعيش  جديد،  من  فيها 
يتم  أن  دون  من  طبيعية  حياة 
مساء   8 الساعة  عند  اإلغ��الق 

كما يحدث في الوقت الحالي.
العديد  هناك  أن  إلى  وأش��اروا 
من دول العالم عادت إلى حياتها 
الطبيعية وخصوصًا فيما يتعلق 
تعتبر  التي  التجارية  باألنشطة 
تنشيط  في  كبيرة  أهمية  ذات 
ال��ب��الد،  ف��ي  االق��ت��ص��اد  عجلة 
حذو  نحذو  أن  الضروري  ومن 
تسير  أن  يعقل  ال  إذ  الدول  تلك 
اللحظة  ه��ذه  حتى  أوضاعنا 

كسير السلحفاة ببطء شديد.
يحز  ما  أن  المواطنون:  وأوضح 
بجولة  نقوم  حينما  نفوسنا  في 

في بعض الموالت التجارية نرى 
والمقاهي  المطاعم  العديد من 
أصحابها  تكبد  أن  بعد  أغلقت 
أنهم  حيث  الخسائر،  من  الكثير 
في  الصمود  من  يتمكنوا  لم 
التي  الكبيرة  الخسائر  ظ��ل 
تعرضوا لها، سواء فيما يتعلق 
الموظفين  رواتب  أو  باإليجارات 
ال��خ��اص��ة  ال��م��ص��اري��ف  أو 

بالمستلزمات اليومية.
من  بعض  أن  إل��ى  وأل��م��ح��وا 
أصحاب تلك المشاريع الصغيرة 
من  الكثير  ض��ده��م  رف��ع��ت 
القضايا لعدم تمكنهم من دفع 
المتأخرة،  الرواتب  أو  اإليجارات 
ن��رى  أن  غ��راب��ة  ال  ث��م  وم���ن 
انسحاب الكثير من أصحاب تلك 

المشاريع من السوق المحلية.

وأف����ادوا ب��أن ال��وض��ع ب��دا في 
السيما  مطمئنًا  األخيرة  الفترة 
طرأ  الذي  الكبير  التحسن  بعد 
النخفاض  نتيجة  ال��ب��الد  ف��ي 
عدد  وانخفاض  اإلصابات  عدد 
العناية  في  والحاالت  الوفيات 
الوضع  أن  صحيح  المركزية، 
وصلنا  لكننا  كثيرًا  يتحسن  لم 
بكثير  وأفضل  مطمئنة  لمرحلة 

من السابق، خصوصًا أننا لم نعد 
وقلوب  عيون  في  الخوف  نرى 
في  كورونا  رعب  وزال  الناس، 
أيقن  أن  بعد  الحالي  ال��وق��ت 
يمكن  الوباء  هذا  أن  الكثيرون 
معالجته من خالل أخذ اللقاحات 

المعتمدة.
في  األوض���اع  أن  إل��ى  ولفتوا 
أي  توجد  وال  مطمئنة  الكويت 

تخوفات السيما في ظل الجهود 
وزارة  تبذلها  التي  المميزة 
في  األخ��رى  والجهات  الصحة 
توفير أقصى درجات األمان في 
اللقاحات  توفير  خالل  من  البالد 
من  ممكن  عدد  أكبر  وتطعيم 
حد  على  والمقيمين  المواطنين 
فإنه  وذاك  ه��ذا  وقبل  س��واء، 
كورونا  تحوالت  إلينا  تصل  لم 

وغيرهما،  والهندية  البريطانية 
وهذا أمر جيد، ويبعث االطمئنان 

في النفوس.
وأردفوا قائلين: ووفقًا لكل تلك 
اإلسراع  ينبغي  فإنه  الظروف، 
الحالية  المرحلة  ت��ج��اوز  ف��ي 
ومن  الوراء،  إلى  العودة  وعدم 
التجارية  األسواق  جميع  فتح  ثم 
كما  والمقاهي،  والمطاعم 
فعلت الكثير من الدول، مؤكدين 
تحسن  الكويت  في  الوضع  أن 
وأصبحت  السابق،  عن  كثيرًا 
في  ت��ت��راوح  اإلص��اب��ة  معدالت 
كما  زي��ادة،  دون  من  مكانها 
المرحلة  في  المتوقع  من  أنه 
اإلصابات  عدد  تقل  أن  المقبلة 
في  الكبيرة  ال��زي��ادة  ظل  في 
أن  خصوصًا  المطعمين  أعداد 
انضمت  جديدة  قائمة  هناك 
الموظفون  منهم:  للمطعمين 
إضافة  الحضانات  في  العاملون 
والمعلمين  الموظفين  إل��ى 
واإلداريين والطلبة والطالبات في 

وزارة التربية وغيرهم الكثير.
إننا في الكويت بدأنا   وأضافوا: 
المجتمعية  المناعة  من  نقترب 
عالية  نسبة  إلى  الوصول  بعد 
جدًا من المطعمين، وهذا يؤكد 
بشكل  المجال  فتح  ض���رورة 
والمطاعم  األسواق  أمام  كلي 
والمقاهي والمحال التجارية في 

أقرب وقت ممكن.

• يجب فتح المجمعات والمطاعم بشكل كلي • مشاريع وشركات كثيرة أعلنت افالسها بسبب اإلغالق



الجهات  من  مواطنون  طالب 
ع��دم  ال��ب��اد  ف��ي  المختصة 
وخصوصًا  جهة  ألي  السماح 
األع��م��ال  ألص��ح��اب  بالنسبة 
في  العمل  الخاصة  والشركات 
المناطق المكشوفة في الوقت 

الحالي.
على ضرورة  المواطنون  وشدد 
الصادر  اإلداري  القرار  تطبيق 
العمالة  تشغيل  حظر  بشأن 
من  المكشوفة  المناطق  في 
صباحًا  عشرة  الحادية  الساعة 
وذل��ك  ع��ص��رًا  الرابعة  وحتى 
يونيو  م��ن  األول  م��ن  اع��ت��ب��ارًا 
أغسطس  نهاية  وحتى  الجاري 
من  ك��ل  ومحاسبة  المقبل، 

يخالف ذلك.
 وأكد المواطنون ضرورة قيام 
وتحديدًا  المختصة  الجهات 
الوطني  ال��م��رك��ز  مفتشو 
للسامة والصحة المهنية التابع 

العاملة  للقوى  العامة  للهيئة 
القيام بجوالت ميدانية مستمرة 
في مختلف محافظات الكويت، 
من  الكثير  هناك  أن  خصوصًا 
الذين  والمقاولين  الشركات 
هذه  مثل  مخالفة  على  دأب��وا 
بتشغيل  ويقومون  ال��ق��رارات، 
الوقت  ضمن  لديهم  العمالة 
المخالف، مشيرين إلى أنه رغم 
في  يسيؤون  أنهم  إال  قلتهم 

سمعة الكويت الخارجية.
وأوضحوا: إن العمل خال هذه 
لألعمال  بالنسبة  السيما  الفترة 
الشاقة، ومنها أعمال البناء على 
ومتعبة  مرهقة  المثال،  سبيل 
عند العمل وقت الظهيرة، وفي 
ذلك مخالفة صريحة لاتفاقيات 
المناخية  للظروف  نظرًا  الدولية، 
العمل  يصعب  والتي  الشاقة 

فيها.
ودعا المواطنون أصحاب العمل 

العمال  على  الضغط  عدم  إلى 
تحميلهم  وعدم  بهم  والرأفة 
فوق طاقاتهم من خال العمل 
المناخية  ال��ظ��روف  ظ��ل  ف��ي 
الكويت  بها  تمر  التي  الحارة 
ودول المنطقة في هذه الفترة 
كل  من  الخصوص  وجه  على 
العمل  أن  إلى  مشيرين  ع��ام، 
أو  معينة  لفترة  تأجيله  يمكن 
ليًا  لتصبح  أوقاته  تغيير  يمكن 
ال  بينما  الباكر،  الصباح  في  أو 
الناس  أرواح  تعويض  يمكن 
ولكل  نحبهم  قضوا  هم  إذا 

بمايين الدنانير.
العديد  ه��ن��اك  إن  وت��اب��ع��وا: 
زال��ت  م��ا  التي  المنشآت  م��ن 
ق��رارات  مخالفة  على  مصرة 
تشغيل  على  واإلص��رار  الدولة 
المحظور  الفترة  في  العمالة 
األم��اك��ن  ف��ي  العمل  فيها 
محاسبة  ويجب  المكشوفة، 

وعدم  المنشآت،  هذه  أصحاب 
كانت  مهما  معهم،  التهاون 
التساهل  األعذار واألسباب، ألن 
سوف  أن��ه��م  يعني  معهم 
من  األمر  هذا  بتكرار  يقومون 
جديد، وفي ذلك إضرار بسمعة 

الكويت الدولية.
تتجه  األعين  إن  قائلين:  وأردفوا 
ال��ك��وي��ت خ��ال هذه  ص��وب 
من  العديد  قبل  من  المرحلة 
الجهات الدولية، ومن الضروري 
الجهات  لتلك  السماح  ع��دم 
أي  ف��ي  ب��ادن��ا  على  بالتصيد 
شيء، السيما فيما يتعلق بهذا 
والحساس،  الحيوي  الموضوع 
هذا  بمثل  اهتمامنا  أن   كما 
مراقبة  بسبب  ل��ي��س  األم���ر 
وإنما  فحسب،  الدولية  الجهات 
ألن ديننا الحنيف أوصى بالعمال 
كاملة،  حقوقهم  وأعطاهم 
أعمااًل  منحهم  عدم  إلى  ودعا 

أن  فيه  شك  ال  ومما  شاقة، 
الشمس  أشعة  تحت  العمل 
وفاة  تسبب  قد  والتي  الحارقة، 
ألح��ده��م ي��ع��د م��ن األع��م��ال 
اإلسام  نهى  ما  الشاقة، وهو 

عنه.
بلد  ال��ك��وي��ت  إن  وأض���اف���وا: 
العمالة  أول��ت  وقد  اإلنسانية، 
الوافدة أهمية خاصة من خال 
الذي  األهلي  القانون  إق��رار 
جميع  بتوفير  العمل  أرباب  ألزم 
ومنحهم  لهم،  الراحة  سبل 
حقوقهم كامًا سواء من حيث 
اإلج��ازات  أو  الشهري  الراتب 
وغيرها  السنوية  أو  ال��دوري��ة 
الكثير من األمور، مشيرين إلى 
الحقوق  ه��ذه  ضمن  من  أن��ه 
أرواحهم  على  الحفاظ  هو 
في  إصابة  أي  من  وسامتهم 
الجهات  ف��إن  ولهذا  العمل، 
تحرص  الدولة  في  المسؤولة 

وعلى  عليهم  ال��ح��رص  أش��د 
خطر  ألي  تعرضهم  ع��دم 
الطبيعي  ومن  حياتهم،  يهدد 
الشمس  أشعة  تحت  العمل  أن 
ولهذا  عليهم،  خطرًا  الحارقة 
يجب مراقبة جميع الجهات التي 

تقوم بذلك.
على ضرورة  المواطنون  وشدد 
تحافظ  إضافية  قرارات  اتخاذ 
العمالة  وصحة  سامة  على 
الوافدة التي تعمل في المناطق 
تنظيم  ومنها:  المكشوفة، 
يمكن  بحيث  العمل،  ساعات 
اليوم كما  توزيعها على طول 
العمل  ساعات  تخفيف  يمكن 
الرحمة  العمل  أصحاب  أراد  إن 
بالعمالة لديه من دون أن تكون 
عليهم،  ضغوطات  أي  هناك 
لهم،  الحرية  ترك  يجب  وإنما 
يتسبب  أن  يريد  أح��د  ال  ألن��ه 
الذين  العمل  ألصحاب  بالضرر 

تتعلق  التزامات  أيضًا  عليهم 
بتسليم العمل في وقت محدد.

للجهات  يمكن  إنه  وأوضحوا: 
دل��ي��ًا  ت��ق��دم  أن  المختصة 
حول  وال��ج��ه��ات  للشركات 
تصيب  ق��د  ال��ت��ي  األض�����رار 
العمال عند العمل في األماكن 
ومنها:اإلصابة  المكشوفة 
بضربة شمس والدوار والشعور 
وجفاف  ال��رأس  وآالم  بالقيء 
وصعوبة  الوجه  واحمرار  الجلد 
التنفس وارتفاع درجات الحرارة، 
كم قد يتعرض العامل باإلجهاد 
يعاني  أن  يمكن  حيث  الحراري 
ال��وج��ه وضعف  م��ن ش��ح��وب 
وضعف  ال��ت��ن��ف��س  وس��رع��ة 
التقلصات  جانب  وفي  النبض، 
إلى  فتؤدي  الحرارة  عن  الناتجة 
عضات  بتقلص  العامل  إصابة 
وغيرها  البطن  وجدار  الساقين 

من األمراض واألعراض.
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أصحاب العمل ملتزمون بالقرار ألنهم يدركون حجم المسؤولية محليات
ذكر مواطنون إنه رغم وجود بعض المخالفات للقرار المذكور 
ألنهم  بالقرار  ملتزمون  العمل  أصحاب  من  الكثير  فإن  آنفًا، 
يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعلمون جيدًا 
المسؤولية  وهذه  مطلقًا،  فيها  يتهاونون  وال  العمالة،  حقوق 
نابعة من الدين اإلسامي الذي حث على إعطائهم كافة الحقوق، 
الجهات  بعض  من  عليه  وخوفهم  لبلدهم،  إلى حبهم  إضافة 

التي قد تتربص به وخصوصًا فيما يتعلق بقضايا العمال.
وأضافوا: إن أصحاب العمل يؤيدون ذلك القرار الذي جاء مراعيًا 
معايير  بتطبيق  الكويت  التزامات  مع  ويتوافق  العامة  للمصلحة 
العمل الدولية في أوقات الظهيرة، حيث إنهم يضعون مصلحة 
مصالحهم  حساب  على  ولو  حتى  اعتبار،  أي  فوق  الكويت 

التجارية.

تصوير فؤاد الشيخ• ... وأيضًا مخالف لاتفاقيات الدولية• العمل وقت الظهيرة مرهق ومتعب

مواطنون أكدوا أن القرار حدد التوقيت من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ4 عصرًا

للعمل في األماكن المكشوفة ... حدود

• تحت أشعة الشمس الحارقة

• عامل يؤدي دوره

• الغالبية من الشركات تلتزم به حفاظًا على سمعة بادنا

• العمال يتعرضون لمخاطر كثيرة مع حرارة الشمس

• قلة من أصحاب األعمال يخالفون القرار

• الكويت ال تسمح بمثل هذه المخالفات



الجمعة 11 يونيو 2021 العدد 4470
www.alshahedkw.com06alshahednews

alshahed_daily
alshahed_tv

السوق الكويتي أصبح مؤسسيًا... وتم طرح خدمات عدةاقتصاد
واإلقليمية  المحلية  االستثمارات  بقطاع  رئيس  نائب  قال 
السوق  إن  تناغو،  فؤاد  أشرف  الكويتية  وفرة  بشركة 
خدمات  عدة  طرح  وتم  مؤسسيا  سوقا  أصبح  الكويتي 
مثل Netting وهناك المزيد من الخدمات سيتم طرحها 

والصناديق  العالمية  المؤسسات  أصبحت  كما  الحقا، 
البنك  أن  تناغو  وأض��اف  بالسوق.  مهتمة  الخارجية 
األجهزة  من  وغيرها  والسوق  والمقاصة  المركزي 

تعتبر عالمات مضيئة في االقتصاد الكويتي.

بورصة الكويت ترتفع عند اإلغالق
... والسوق األول ُيخالف االتجاه

سعر النفط الكويتي قفز
إلى 72.39 دوالرًا للبرميل

خطوة غير مسبوقة... أول دولة 
تراجع معدالت الفقر في المغربتعتمد بيتكوين كعملة قانونية

... كيف تغيرت تركيبة المجتمع؟

9 أشخاص يملكون ثروات تعادل اقتصادات دول شمال أفريقيا
ثروة الواحد منهم تفوق الناتج المحلي لدول رئيسية، الحدث هنا يدور عن 
قائمة أعلى 10 مليارديرات في العالم، بحسب أحدث أرقام مجلة فوربس.

في  مليارديرات   10 أغنى  ثروة  أن  فوربس  مجلة  بيانات  أحدث  وتظهر 
تريليون   1.285 نحو  الماضي،  األسبوع  نهاية  أرقام  وفق  بلغت  العالم، 
دوالر، تعادل الناتج المحلي لدول مثل إسبانيا، أو إندونيسيا، وتفوق موازنة 
دول مثل هولندا.  وتصدر رجل األعمال بيرنار آرنولت صاحب سلسلة لويس 
فيتون، قائمة أثرياء العالم، بإجمالي ثروة قيمتها 192.2 مليار دوالر، وهو 
رقم يعادل الناتج المحلي لدولة مثل كازاخستان، ويفوق موازنة دول مثل 

الكويت، أو قطر، أو أوكرانيا.
شركة  مؤسس  بيزوس،  جيف  األعمال  رجل  جاء  الثانية،  المرتبة  وفي 
المحلي  الناتج  ثروة تفوق  ثروة 187 مليار دوالر، وهي  بإجمالي  أمازون، 
المحلي  الناتج  وتعادل  مجتمعة،  وكوستاريكا  وبيالروسيا،  لدول كرواتيا، 
لدولة مثل الجزائر، الدولة النفطية. وفي المرتبة الثالثة، جاء رجل األعمال 
إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس أكس وتسال للسيارات الكهربائية، 
مثل  لدولة  المحلي  الناتج  تعادل  دوالر،  مليار   156.4 تبلغ  ثروة  بإجمالي 

هنغاريا، وتفوق الناتج المحلي لبلدان ليبيا، وصربيا ولبنان مجتمعة. 

الفروف يعلق على احتمال فصل روسيا 
عن نظام سويفت للمدفوعات الدولية

مخاطر أسعار النفط تميل إلى االتجاه 
الصعودي في المدى القريب

في  الكويت  بورصة  ارتفعت 
ختام تعامالت يوم الخميس، حيث 
 ،0.04% العام  مؤشرها  صعد 
الرئيسي  ال��م��ؤش��ران  وارت��ف��ع 
 0.22% ب��واق��ع   »50 »رئيسي 
بينما خالف  الترتيب،  و%0.33 على 
وتراجع  االت��ج��اه  األول  السوق 
نسبته  طفيف  بنحو  اإلغالق  عند 

.0.02%
بنحو  البورصة  سيولة  وتقلصت 
مليون  إلى 60.64  لتصل   17.7%

دينار  مليون   73.65 مقابل  دينار 
أحجام  تراجعت  كما  باألمس، 
إلى  لتصل   20.3% بنسبة  التداول 
مقابل  سهم  مليون   368.99
بجلسة  سهم  مليون   462.82
قطاعات   7 مؤشرات  وسجلت 
الطاقة  بصدارة  اليوم  ارتفاعًا 
بنمو نسبته %1.31، بينما تراجع 6 
قطاعات أخرى يتصدرها الرعاية 
»السكب«  سهم  وجاء  الصحية 
الخضراء  القائمة  رأس  على 

بارتفاع نسبته  المُدرجة  لألسهم 
سهم  تصدر  فيما   ،12.63%
»ثري��ا« القائمة الحمراء مُتراجعًا 
بنحو وتصدر سهم »أهلي متحد 
على  التداول  نشاط  البحرين«   -
بلغت  بكميات  المستويات  كافة 
ج��اءت  سهم  مليون   62.45
حققت  صفقات   505 بتنفيذ 
سيولة بقيمة 14.14 مليون دينار؛ 
ليرتفع السهم عند اإلغالق بنسبة 

.0.89%

جلسة  الكويتي خالل  النفط  برميل  ارتفع سعر 
إلى  ليصل  دوالر؛   1.79 بواقع  األربعاء  أمس 
للبرميل  دوالرا   70.60 مقابل  دوالرا،   72.39
من  المُعلن  للسعر  وفقًا  وذل��ك  أم��س،  أول 
اآلجلة  العقود  ظلت  عالميًا،  البترول.  مؤسسة 
جلسة  تسوية  عند  لتبلغ  تغيير  دون  برنت  لخام 
حين  في  للبرميل،  دوالرا   72.22 إل��ى  أم��س 
األميركي  الوسيط  تكساس  غرب  خام  أغلق 
ومع  دوالرا.   69.96 ليبلغ  سنتات   9 منخفضًا 
النفط  أسعار  تراجعت  امس،  تعامالت  انطالق 
الشهري  »أوب��ك«  تقرير  ص��دور  ترقب  في 
مخزونات  ارتفاع  وبعد  امس،  الحق  وقت  في 
البنزين في الواليات المتحدة على مدار األسبوع 
الماضي، في إشارة إلى ضعف الطلب بأكثر من 

المتوقع في بداية موسم الصيف. وفقًا لوكالة 
لألبحاث،  زد«  إن  »إيه  لدى  قال محللون  رويترز، 
بدء  مع  الطلب  بشأن  متفائلة  كانت  األسواق  إن 
ذلك  ومع  المتحدة  الواليات  في  القيادة  موسم 
أن  إلى  أشارت  األميركية  المخزونات  بيانات  فإن 
الطريق نحو التعافي لن يكن سلسًا. على صعيد 
لخام  اآلجلة  العقود  انخفضت  امس،  تداوالت 
بنسبة  أغسطس  شهر  تسليم  القياسي  برنت 
للبرميل. كما  دوالرا  عند مستوى 71.68   0.8%
األميركي  نايمكس  خام  عقود  اليوم  هبطت 
مستوى  عند   0.7% بنحو  يوليو  شهر  تسليم 
تعلن  أن  المُقرر  ومن  للبرميل.  دوالرا   69.47
منظمة »أوبك« تقرير اإلنتاج الشهري عن مايو 

الماضي في وقت الحق امس.

السلفادور،  برلمان  واف��ق 
األرب����ع����اء، ع��ل��ى ق��ان��ون 
اإللكترونية  العملة  يعتبر 
قانونية  عملة  البيتكوين 
مسبوقة  غير  خطوة  ف��ي 
الرئيس  يؤيدها  العالم  في 
نمو  لتعزيز  كيلة  أبو  نجيب 
أميركا  في  الواقعة  الدولة 
المادة  وتقضي  الوسطى. 
على  النص  هذا  من  األول��ى 
هو  القانون  من  »الهدف  أن 
قانونية  عملة  البتكوين  جعل 
بال قيود تتمتع بصالحية إبراء 
في  محدودة  وغير  الدفعات 
من  فترة  صفقة«.وبعد  أي 
سوق  في  واالنهيار  التراجع 

الرقمية خالل شهر  العمالت 
مايو الماضي، شهدت األيام 
األولى من شهر يونيو تغيرات 
دراماتيكية، بالتزامن مع جملة 
التي  السعيدة  األخ��ب��ار  م��ن 
الخضراء  األسهم  أع��ادت 
حركة  متابعة  مؤشرات  إلى 
الرقمية.وبحسب  العمالت 
موقع »كوين ماركت كاب« 
تحليل  ف��ي  ال��م��ت��خ��ص��ص 
األيام  فإن  الرقمية،  العمالت 
ظهر  حتى  األخيرة،  السبعة 
األحد 6 يونيو، شهدت ارتفاعا 
معظم  نمو  ف��ي  ملحوظا 
الشهيرة،  الرقمية  العمالت 
الرقمية  العمالت  عدد  وصل 

عملة   10.296 إلى  المتداولة 
بإجمالي قيمة سوقية 1.645 

تريليون دوالر.
»البتكوين«  عملة  وصعدت 
وصعدت   ،1.5% ب��ح��وال��ي 
 ،13% بنحو  »إيثيريم«  عملة 
أيضا عملة »بينانس« صعدت 
حين  في   ،20% قاربت  بقيمة 
»دوجكوين«  عملة  صعدت 

بقيمة تجاوزت عتبة ال�20%.
ه����ذا ال���ص���ع���ود األخ��ي��ر 
مدفوعا  ج��اء  وال��م��ف��اج��ئ 
بجملة من األسباب والعوامل، 
»سكاي  لموقع  يرصدها 
نيوز عربية« الخبراء والمحللين 

االقتصاديين.

كشفت دراسة للمرصد الوطني 
للتنمية البشرية في المغرب عن 
عقب  للبالد  المجتمعية  التركيبة 
وتحسن  الفقر  معدالت  تراجع 

مستوى عيش المغاربة.
في  الفقر  معدل  وانخفض 
 2001 بين  الفترة  خالل  المغرب 

و2019 من 20,4% إلى %17,7.
المدقع  الفقر  معدالت  وعرفت 
بالمملكة  ملموسا  انخفاضًا 
عاما  العشرين  خالل  المغربية 
مع  بالموازاة  وذل��ك  الماضية، 
مستوى  على  شامل  تحسن 

عيش المغاربة.
المرصد  أعدها  دراسة  وبحسب 
حول  البشرية  للتنمية  الوطني 
المغرب«،  في  الفقر  »دينامية 
المدقع  ال��ف��ق��ر  م��ع��دل  ف���إن 
منذ  ملحوظ  بشكل  انخفض 
فقط   %1,2 ليمثل   2001 عام 
في 2019.وال يزال معدل الفقر 

مرتفع،  مستوى  عند  النسبي 
القروي  ال��وس��ط  ف��ي  خاصة 
 .2019 سنة   %36,8 بلغ  حيث 
انخفض  الفترة،  نفس  وخ��الل 
معدل الفقر النسبي في الوسط 

الحضري من 9% إلى %6,4.
أن حوالي  إلى  الدراسة  وأشارت 
في  يعتبرون  المغاربة  من   %45
 %38,6« ذاتيا«  »فقراء   2019
و%58,4  الحضري  الوسط  في 

مسجلة  القروي«،  الوسط  في 
يمثل  »ال��ذي  الذاتي  الفقر  أن 
األسر  ألرب��اب  المئوية  النسبة 
في  أنفسهم  يعتبرون  الذين 
حالة فقر« يطال جميع الطبقات 
بمستويات  ولكن  االجتماعية 

مختلفة.
وأضاف المصدر أن معدل الفقر 
الذاتي كان بنسبة 55.7% ضمن 
األكثر  األشخاص  من  ال���%20 
ال%20  ضمن  و%26.7  فقرا، 
رفاهية. األكثر  األشخاص  من 

عرف  الوطني،  المستوى  وعلى 
تجربة  السكان  م��ن   %48.5
الفقر  من  األق��ل  على  واح��دة 
بين عامي 2012 و2019، كما 
بين  األف��راد،  من   %18.2 كان 
فقر  حالة  في  و2019،   2012
الوسط  ف��ي   %34,4« مزمن 
القروي مقابل 5.5% في الوسط 

الحضري«.

على  الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  علق 
احتمال فصل روسيا عن نظام »سويفت« للمدفوعات 
»ق���راءات  منتدى  ف��ي  الف���روف،  وق��ال  ال��دول��ي��ة. 
بريماكوف« الدولي السنوي، إن المسؤولين الغربيين 
»سويفت«.  عن  والصين  روسيا  بفصل  يطالبوا  لم 
الغربيين  المسؤولين  وتابع قائال: »لم يطالب أي من 
بحسب ما أتذكر بحجب سويفت عن روسيا أو الصين 
السياسيين«.  بعض  من  الدعوات  بعض  باستثناء 
للدول  البارزين  الرسميين  الممثلين  أن  إلى  وأشار 
الغربية وال حتى ممثلي نظام »سويفت« نفسهم لم 
النوع.وفي وقت سابق  بتصريحات من هذا  يطلقوا 

الحكومة  أن  في  ثقته  عن  الروسي  الوزير  أعرب 
والبنك المركزي واإلدارات المالية األخرى في روسيا 
في  المسألة  هذه  لتجاوز  الممكنة  الحلول  تحضر 

حال تم فصل روسيا عن »سويفت«.
دولي  نظام  هو   »SWIFT« أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
المدفوعات،  وإجراء  المعلومات  لتحويل  البنوك  بين 
المؤسسات  أكبر  من  ألف   11 من  أكثر  به  وترتبط 
تقارير  تحدثت  تقريبا.وقد  العالم  دول  جميع  في 
عن  روسيا  فصل  إمكانية  عن  مؤخرا  إعالمية 
العقوبات  أشد  من  كواحدة   »SWIFT« منظومة 

الغربية التي يمكن أن تفرض ضد روسيا.

إلى  م��ؤخ��رًا  النفط  أس��ع��ار  وصلت 
أكثر من  لم تشهدها منذ  مستويات 
عامين؛ إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت 
يونيو  مطلع  للبرميل  دوالرًا   70 إلى 
المؤشرات  من  بدعم  وذلك  الجاري، 
الطلب  نمو  وتيرة  تسارع  على  الدالة 
فيه  ظلت  الذي  الوقت  في  العالمي 
للسياسات  نتيجة  محدودة  اإلم��دادات 
بنك  وقال  األوبك.  منظمة  تبنتها  التي 
الكويت الوطني في تقرير اقتصادي، 
الطاقة  لقطاع  المنظمة  الجهات  إن 
نمو  تقييمات  تعديل  على  تعمل 
توجه  إمكانية  النفط، مع  الطلب على 
أو  المقبل  الشهر  وحلفائها  األوبك 
التي  التدابير  بعض  التخاذ  ذلك  نحو 
اإلمدادات  عجز  تزايد  منع  شأنها  من 
أن  األس��ع��ار. كما  ارت��ف��اع  وزي���ادة 
من  مؤخرًا  شهدناها  التي  التحركات 
للضغط  والمستثمرين  النشطاء  قبل 

لتبني  الكبرى  النفط  شركات  على 
من  وخالية  للبيئة  صديقة  ممارسات 
انعكاسات  لها  يكون  قد  الكربون 

بالغة على قطاع النفط.
وأوضح التقرير أنه على المدى القريب، 
إلى  تميل  النفط  أسعار  مخاطر  فإن 
االت��ج��اه ال��ص��ع��ودي؛ م��ا ل��م نشهد 
الطلب  اتجاهات  في  كبيرًا  انعكاسًا 
يجب  ال  الذي  األمر  وهو  النفط؛  على 
استبعاده في ضوء استمرار الضعف 
األس��واق  ف��ي  الجائحة  ع��ن  الناجم 
قد  الهند. كما  مثل  الرئيسية  الناشئة 
الخريف  فصل  في  انتكاسة  نشهد 
نتيجة لظهور سالالت متحورة جديدة 
المدى  على  أن��ه  إال  الفيروس،  من 
الطويل، سيكون التحول إلى استخدام 
الطلب  نمط  وتغير  النظيفة  الطاقة 
الرئيسية  األمور  أهم  من  النفط  على 

التي ستحدد مسار أسعار النفط.

»المركزي«: عرض النقد انخفض
0.3% في أبريل الماضي

بنك  عن  ص��ادرة  أرق��ام  أظهرت 
الكويت المركزي انخفاض عرض 
»ن2«  الواسع  بمفهومه  النقد 
الماضي  أبريل  شهر  في   0.3%
نحو  ليبلغ  شهري  أس��اس  على 
دينار »نحو 126 مليار  38.2 مليار 

دوالر«.
وأوضحت إدارة البحوث االقتصادية 
التابعة لبنك الكويت المركزي في 
األنباء  لوكالة  إحصائية  ج��داول 

القطاع  الكويتية »كونا« أن ودائع 
الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار 
انخفضت %0.5 في أبريل الماضي 
لتبلغ 34.4 مليار دينار »نحو 113.5 

مليار دوالر«.
الخاص  القطاع  أن ودائع  وأضافت 
 2.3% ارتفعت  األجنبية  بالعمالت 
لتبلغ ملياري دينار »نحو 6.6 مليار 
إجمالي  استقر  حين  في  دوالر« 
المحلية  البنوك  مطالب  أرص��دة 

بالدينار  المركزي  البنك  على 
عند  »المركزي«  بسندات  المتمثل 
مليار   9.6 »نحو  دينار  مليار   2.9

دوالر«.
وأشارت إلى أن إجمالي موجودات 
بنسبة  انخفض  المحلية  البنوك 
%0.2 ليسجل 73 مليار دينار »نحو 
أن  موضحة  دوالر«  مليار   241
لدى  األجنبية  الموجودات  صافي 
البنوك المحلية انخفض %5.8 ليبلغ 

 19.8 »نحو  دينار  مليارات  ستة 
مليار دوالر«.

لدى  ألج��ل  ودائ���ع  أن  وذك���رت 
أبريل  في  قفزت  »ال��م��رك��زي« 
لتبلغ   12.4% بنحو  ال��م��اض��ي 
مليار   5.2 »نحو  دينار  مليار   1.6
أرصدة  ارتفعت  حين  في  دوالر« 
التسهيالت االئتمانية النقدية بنسبة 
»نحو  دينار  مليار   40 لتبلغ   0.5%

132 مليار دوالر«.

عودة الدوالر تقيد أسعار 
الذهب... والنفط »ضحية«

ماراثون  في  والنفط  الذهب  أسعار  تراجعت 
في  الطفيفة  الزيادة  خلفية  على  امس،  أسعار 

سعر الدوالر، وارتفاع مخزونات البنزين.
وانخفضت أسعار الذهب، امس، إذ ارتفع الدوالر 
قليال، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات 
األوروب��ي  المركزي  البنك  اجتماع  قبيل  كبيرة 
وبيانات للتضخم األميركي تصدر في وقت الحق 
الفورية  المعامالت  في  الذهب  ونزل  اليوم.  من 
»األونصة«  لألوقية  دوالر   1883.26 إلى   0.3%

بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش.
 0.4% للذهب  اآلجلة  األميركية  العقود  وتراجعت 
مؤشر  لألوقية.وارتفع  دوالر   1888.20 إل��ى 
الدوالر قليال ليُتداول قرب 90.189 مقابل عمالت 
منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العمالت 
أسعار  مؤشر  بيانات  على  األنظار  األخرى.وجميع 
تقرير  أظهر  أن  بعد  األميركي  المستهلكين 
بأكبر قدر في نحو 12  الشهر الماضي ارتفاعه 
عاما في أبريل . وبحسب تقديرات خبراء اقتصاد 
 0.4% المؤشر  تقدم  آراءهم  رويترز  استطلعت 

في مايو.

أسعار العقارات في بريطانيا توسع 
الفجوة بين األغنياء والفقراء

مؤشر جديد كشفه بنك إنكلترا المركزي، يحذر من تزايد الفجوة بين 
األغنياء والفقراء في بريطانيا.

المركزي،  إنكلترا  بنك  االقتصاد في  أندي هالدين، كبير خبراء  وقال 
األغنياء  بين  الفجوة  وتزيد  »مشتعلة«  البريطانية  المساكن  سوق  إن 

والفقراء في البالد.
أسعار  اإلثنين،  بريطانيا،  في  العقاري  التمويل  مؤسسات  وخفضت 
الفائدة على تمويل مشتريات العقارات عند دفع مقدمات مرتفعة إلى 
%1.2 في نهاية مايو الماضي.وتابع هالدين: في حين ال يمكن للبنك 
المركزي عمل الكثير إلصالح هذا الوضع، وذلك حسب وكالة األنباء 

األلمانية.
وأوضح هالدين في مؤتمر عن انعدام المساواة،: »كما تبدو األمور، 
في  كبير  خلل  هناك  مشتعلة...  بريطانيا  في  المساكن  سوق  فإن 

التوازن بين الطلب األولي والعرض المتاح من المساكن«.
سجلت  االقتصادية،  الجاذبية  بقوانين  العمل  لتعليق  »ونظرا  وأضاف: 
لألنباء  بلومبرج  وكالة  وذكرت  كبيرة«.  ارتفاعات  المساكن  أسعار 
ارتفاع  تأثيرات  المخاوف بشأن  التصريحات تؤكد  األميركية، أن هذه 
المتوسطة  األج��ور  وأصحاب  الشباب  قدرة  على  العقارات  أسعار 
هذه  إن  هالدين،  وقال  بهم.  خاص  منزل  امتالك  على  بريطانيا  في 
المتزايدة  المساواة  انعدام  تغذي  السوق  في  الهيكلية  المشكالت 
والتي ال يستطيع البنك المركزي حلها. وكانت بيانات اقتصادية نشرت 
بريطانيا  في  العقاري  التمويل  مؤسسات  أن  إلى  أشارت  قد  اإلثنين، 
دفع  عند  العقارات  مشتريات  تمويل  على  الفائدة  أسعار  خفضت 

مقدمات مرتفعة إلى %1.2 في نهاية مايو الماضي.

سوق الحوسبة السحابية حقق 42 مليار دوالر
في الربع األول من 2021

كوفيد19-،  عن  الناجمة  الجديدة  الرقمي  التحول  موجة  في 
السحابية،  الحوسبة  خدمات  نحو  كبيرًا  تحواًل  العالم  شهد 
من  لتتمكن  بُعد  عن  العمل  الشركات  من  المزيد  تفضيل  مع 
الوباء. أدى ذلك إلى  مواصلة العمل في ظل الوضع الجديد مع 
ارتفاعًا  شهدت  حيث  السحابية،  الحوسبة  على  اإلنفاق  زيادة 
 ،2021 عام  من  األول  الربع  في  دوالر  مليار   41.8 بلغ  قياسيًا 
عام  السوق.في  لتتبع   Canalys عن شركة  لتقرير صادر  وفًقا 
التحتية  البنية  خدمات  على  اإلنفاق  إجمالي  ارتفع  وحده،   2020
بنحو  مقارنة  دوالر،  مليار   142 إلى  ليصل   33% بنسبة  السحابية 
إنفاق  تجاوز  عام،  وبشكل   .2019 عام  في  دوالر  مليار   107
الربع  في  مرة  ألول  دوالر  مليار   40 حاجز  السنوي  ربع  العمالء 
دوالر  مليار   11 بنحو  اإلنفاق  إجمالي  زيادة  مع  العام،  من  األول 
الربع  من  أكثر  دوالر  مليار   2 ونحو   ،2020 في  األول  الربع  عن 
األخير في 2020، وفًقا للتقرير الصادر في أبريل، وفق ما ذكر 

فوربس. موقع 
كانت أمازون، إلى جانب شركة Salesforce، من أوائل الشركات 
وتصدرت  العالم.  في  السحابات  على  قائمة  خدمات  قدمت  التي 
Amazon Web Services الخدمات السحابية األخرى حيث كانت 
هي المزود الرائد للخدمات السحابية في الربع األول من عام 2021، 

.Canalys انتعاش في سوق الحوسبةوشكلت نحو %32 من إجمالي اإلنفاق، وفًقا لتقرير •

• تراجع معدالت الفقر في المغرب
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اقتصاد
في  العالمي  االقتصاد  نمو  الدولي  البنك  توقع 
وتيرة  أعلى  يعد  ما  وهو   5.6% الحالي  العام 
النمو  هذا  أن  موضحا  عاما،   80 منذ  للتعافي 
كافة  بين  متساٍو  غير  ذلك  من  الرغم  على 

أن  المتوقع  من  حيث  العالم،  ودول  مناطق 
هائل  نحو  على  العام  هذا  االقتصاد  يتعافى 
في بعض االقتصادات الكبرى وفي مقدمتها 

الواليات المتحدة.

البنك الدولي يتوقع أسرع انتعاش اقتصادي 
عالمي في 80 عامًا

وقود بديل أكفأ 3 مرات من البنزين
... وال تنتج عنه أي انبعاثات

أميركا تحقق في مصدر تسريب سجالت 
ضريبية لمليارديرات أميركيين

جنون العظمة يشعل حربًا بين واشنطن 
وبكين... أميركا تستثمر والصين غاضبة

األميركية  الطاقة  وزارة  تدعم 
جديد  وقود  عن  بحثًا مستمرًا  حاليًا 
يحتوي على ما يصل إلى 3 أضعاف 
محتوى الطاقة من البنزين، واألهم 
يكون  أن  يمكن  أن��ه  ذل��ك،  م��ن 
األرض  وجه  على  الوحيد  الوقود 
عند  انبعاثات  أي  عنه  تنتج  ال  الذي 
واحدة  شركة  أن  االحتراق.ويبدو 
مهندس  يرأسها  معروفة،  غير 
ن��اس��ا تدعى  س��اب��ق ف��ي وك��ال��ة 
»آمباور«، تسبق المنافسين بمراحل 
لترويض هذه المادة في سوق من 

 81 حجمها  يتجاوز  أن  المتوقع 
لما ذكره موقع  مليار دوالر، وفقًا 
المحددات  فاينناس«.ومن  »ياهو 
كثافة  الجديدة،  للمادة  المهمة 
أكثر  ثاني  تمثل  حيث  وج��وده��ا، 
العضوية  غير  الكيميائية  المواد 
يجعل  ما  وهو  الكون،  في  وجودًا 
أمر ندرتها مشكلة محلولة، لكن 
كيفية  هو  اآلن  إلى  القلق  يثير  ما 
التي  التكنولوجيا  على  الحصول 
لتسخير  ممكنًا،  هذا  كل  تجعل 
يكون  قد  متجدد  طاقة  مصدر 

أقوى بثالث مرات وأكثر نظافة من 
الماضية  السنوات  البنزين.وخالل 
دائمًا ما كان هناك تحدٍّ أمام كل 
النفط  تكرير  منذ  للطاقة،  بديل 
كفاءة،  أكثر  مشتقات  إلى  الخام 
ومشكلة  الطبيعي  بالغاز  م��رورًا 
نوع  من  تبريدًا  تطلبت  والتي  نقله 
الليثيوم  إلى  حجمه،  لتقليل  خاص 
في  عليه  التعويل  يمكن  ال  والذي 
الطاقة  من  كبيرة  كميات  نقل 
وحتى  الكبيرة،  اآلالت  لتشغيل 

ظهور الهيدروجين أخيرًا.

األميركية  الضرائب  هيئة  قالت 
تسريب سجالت  في  تحقق  إنها 
البالد،  أغنياء  ألغنى  ضريبية 
وإيلون  بيزوس  جيف  فيهم  بمن 

ماسك، ضمن تقرير إعالمي.
اإلي���رادات  هيئة  رئ��ي��س  وق���ال 
أمام  ريتيج،  تشارلز  الداخلية، 
ال  الشيوخ:  بمجلس  المالية  لجنة 
شىء  أي  عن  التحدث  أستطيع 
ضرائب  بدافعى  يتعلق  فيما 

محددين.
أؤك��د  أن  أستطيع  وأض����اف: 
يتعلق  فيما  تحقيقا  هناك  أن 
باإلدعاءات بأن مصدر المعلومات 
من  جاء  المقال  الواردة في هذا 

هيئة اإليرادات الداخلية.
وزارة  ب��اس��م  م��ت��ح��دث  وق���ال 
الكشف  إن  األميركية  الخزانة 
معلومات  عن  به  المصرح  غير 

حكومية سرية غير قانوني.

بابليكا  ب��رو  منظمة  ون��ش��رت 
تقارير  وتنتج  نيويورك  ومقرها 
إعالمية استقصائية، تقريرا قالت 
إنه يستند إلى مجموعة هائلة من 
التي  الضرائب  معلومات مصلحة 
المليارات  أصحاب  أن  كيف  تبين 
ماسك  وإيلون  بيزوس  جيف  مثل 
من  القليل  يدفعون  بافيت  ووارن 
بثروتهم  مقارنة  الدخل  ضريبة 

الهائلة.

قانونًا  األميركي،  الشيوخ  مجلس  أقر 
في  دوالر  مليار   170 الستثمار  يهدف 
مواجهة  بهدف  والتكنولوجيا  العلوم 

ارتفاع التهديد االقتصادي من الصين.
من  حالة  األميركي،  القانون  على  وترتب 
الواليات  اتهمت  التي  بكين،  لدى  الغضب 
وصفت  كما  العظمة«،  ب�»جنون  المتحدة 
الصيني  بالبرلمان  الخارجية  الشؤون  لجنة 
الشؤون  في  للتدخل  محاولة  بأنه  القانون 

الداخلية وحرمانها من حقها المشروع في 
التنمية من خالل التكنولوجيا، بحسب وكالة 

األنباء الفرنسية.
في  لالستثمار  خطة  الشيوخ  مجلس  وأقر 
لتشجيع  تهدف  والتكنولوجيا،  العلوم 
الشركات على اإلنتاج في الواليات المتحدة، 
وكذلك  الموصالت،  أشباه  خاص  وبشكل 
الحرب  ف��ي  األميركية  الصناعة  دع��م 

التجارية مع الصين.

بيع عملة ذهبية نادرة
في مزاد بـ19 مليون دوالر

ليبيا تخسر 50 ألف برميل يوميًا 
من النفط بسبب كارثي

التسرب  حاالت  بسبب  يوميا،  نفط  برميل  ألف   50 من  أكثر  ليبيا  تفقد 
المستمرة على خطوط أنابيب نقل الخام.

ليبيا،  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  اهلل،  صنع  لمصطفى  ووفقا 
فإن بالده فقدت 50 ألف برميل يوميا من إنتاج الخام بوحدتها أكاكوس 

للعمليات النفطية.
وأضاف، في تصريحات نقلتها رويترز، أن بالده تكبدت المزيد من الخسائر 

من شركة الواحة للنفط بسبب حاالت تسرب بخط أنابيب.
وفي وقت سابق، قال مصدر نفطي بمرفأ السدرة لتصدير الخام إن إنتاج 
اليوم  يوميا  برميل  ألف   130 إلى  انخفض  الليبية  للنفط  الواحة  شركة 

األربعاء من 250 ألف برميل يوميا قبل يوم بسبب تسرب في خط أنابيب.
وأعلنت الواحة، الوحدة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، 
التسرب يوم اإلثنين وقالت إنه يؤثر على اإلنتاج في حقل السماح النفطي 
يوم  تمت  بأنه  بالحقل  النفط  مهندس  السدرة.وأفاد  ميناء  يغذي  الذي 
السماح  يربط  الذي  األنابيب  خط  نفس  في  تسرب  على  السيطرة  اإلثنين 

بميناء السدرة، ولكن التسرب تجدد.
و300  مليارا  بلغت  النفط،  بيع  من  جديدة  قياسية  إيرادات  ليبيا  وحققت 

مليون دوالر في أبريل من العام الحالي، وفقا لمؤسسة النفط في ليبيا.
والمكثفات  والغاز  الخام  النفط  مبيعات  إي��راد  إن  المؤسسة،  ووفق 

والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، وصلت لمستويات قياسية.
النفط  بإيرادات  النفط، االحتفاظ  الماضي، أعلنت مؤسسة  نوفمبر   وفي 
الليبي  المصرف  في  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  السيادية  الحسابات  في 
رئيس  إلى  اهلل  صنع  وجهها  اتهامات  بعد  القانون،  وفق  الخارجي، 
مليار   186 بإخفاء  الكبير،  الصديق  بطرابلس  المركزي  الليبي  المصرف 

دوالر من العائدات النفطية.

بيعت عملة ذهبية نادرة في الواليات المتحدة في مزاد »سوثبيز« مقابل 
الذي  العملة  به  بيعت  الذي  18.9 مليون دوالر. ويعد السعر  مبلغ قياسي 
المحقق  العالمي  القياسي  الرقم  المزدوج« ضعف  »النسر  عليها  ُأطلق 
سابًقا. فيما تبلغ القيمة االسمية للعملة 20 دوالرًا فقط، ولم يتم تداولها 
منذ عام 1933، بحسب شبكة »سي إن إن«.وأعيدت جميع تلك العمالت 
تقريبًا إلى حكومة الواليات المتحدة إلتالفها ولم ينج سوى حفنة قليلة، 
ولكن الحكومة أعلنت في عام 1944 أنه سيتم التعامل مع تلك العمالت 
على أنها مسروقة حال ضبطها مع أي من هواة جمع التحف.كما شهد 
المزاد بيع طابع بريد من المستعمرة البريطانية السابقة »غيانا« مقابل 8.3 

ماليين دوالر إذ يصل عمرها إلى 165 عامًا.

• عملة النسر المزدوج

الخبراء ال يعرفون كل شيء 

التنبؤ االقتصادي العلمي ال ُيبنى
على التصريحات أو التقديرات الجزافية

والشركات  الحكومات  تتوق 
أسواق  في  المستثمرين  وجموع 
التوقعات  إلى  باستمرار  المال 
الرسمي  الموثوقة،  االقتصادية 
الرسمي  غ��ي��ر  وح��ت��ى  منها 
ب��ي��وت خبرة  ال���ذي ي��ص��در ع��ن 
من  تشكله  لما  وذلك  مرموقة، 
سياسات  تحديد  ف��ي  أهمية 
للتعاطي  الحاضر  واستراتيجيات 
االقتصادي  المستقبل.التنبؤ  مع 
العلمي ال يُبنى على التصريحات 
وهو  الجزافية،  التقديرات  أو 
بهدف  وحساسة  معقدة  عملية 
تقييم  أق���رب  إل��ى  ال��وص��ول 
ومكوناته  االقتصاد  لمستقبل 
وتتم  فيه،  المؤثرة  والعوامل 
واسعة  مجموعة  باستخدام 
المهمة.وتحتاج  المؤشرات  من 
نماذج  بناء  إل��ى  العملية  ه��ذه 
بمدخالت  وتزويدها  إحصائية 

أو  المتغيرات  من  العديد  من 
في  عادًة  الرئيسية،  المؤشرات 
نمو  معدل  إلى  للتوصل  محاولة 
في  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
المستقبل، كهدف رئيسي للتنبؤ 
المؤشرات  االقتصادي.وتشمل 
يتم  التي  األساسية  االقتصادية 
االلتفات إليها عند بناء عملية التنبؤ 
وأسعار  التضخم،  االقتصادي، 
وثقة  الصناعي،  واإلنتاج  الفائدة، 
العمال،  وإنتاجية  المستهلك، 
ومعدالت  التجزئة،  ومبيعات 
والمآخذ  السياسة  البطالة.بسبب 
الكثيرون  ينظر  السياسيين،  على 
التي  االقتصادية  التوقعات  إلى 
ببعض  الحكومات  تصدرها 
الشك، وفي الوقت نفسه، تدفع 
السلوكية  والجوانب  التحديات 
االق��ت��ص��ادي،  للتنبؤ  البشرية 
االق��ت��ص��ادي��ي��ن ف��ي ال��ق��ط��اع 

التنبؤات  فهم  إل��ى  ال��خ��اص 
أح��ي��انً��ا.ورغ��م  خاطئ  بشكل 
واالعتماد  العلمية  المنهجية 
فإن  الموثوقة،  المؤشرات  على 
والخبراء  االقتصادية  التنبؤات 
العاكفين عليها موضع اهتمام 
مغلف  إطار  في  كبيرين،  وجدل 
أنه  يعتقد  لما  والحيرة  بالشك 
وطريقة  لالقتصاد  خاطئ  فهم 
عمله.في بعض األحيان، قد تأخذ 
تستمر  »التي  االقتصاد  دراس��ة 
األق��ل«  على  ع��امً��ا   250 منذ 
العديد  ي��ود  إذ  خاطًئا،  منحى 
بأن  االعتقاد  االقتصاديين  من 
تقدمًا  أكثر  أصبح  تخصصهم 
من السابق، لكن يجادل اثنان من 
كبار االقتصاديين البريطانيين بأنه 
أكثر  جعلها  جهود  إط��ار  في 
االقتصاديون  ضل  »صرامة«، 

الطريق بشكل خطير.

مخزونات النفط األميركية تتراجع لألسبوع الثالث

النفط في طريق العودة لالنتعاش

دولة أفريقية تغزو أميركا
على ظهر »حبة كاجو«

فوق  مكاسبه  النفط  واص��ل 
بعد  امس،  للبرميل،  دوالرًا   72
إلى  صناعي  تقرير  أش��ار  أن 
الخام  مخزونات  في  آخر  سحب 
األميركية مما عزز التفاؤل بشأن 
تعافي الطلب. وارتفعت العقود 
الوسيط  تكساس  لخام  اآلجلة 
 70 ف��وق   0.5٪ نيويورك  في 
برنت  للبرميل، فيما صعد  دوالرًا 
بالنسبة ذاتها متجاوزًا 72 دوالرًا 
البترول  معهد  وأفاد  للبرميل. 
الخام  مخزونات  بأن  األميركي 
مليون   2.11 بمقدار  انخفضت 
وفًقا  الماضي،  األسبوع  برميل 
ألشخاص مطلعين على البيانات. 

ويتم دعم النفط أيضًا من خالل 
ضعف الدوالر، في حين أن سوق 
تظهر  األوس��ط  الشرق  خ��ام 
االنتعاش  القوة.كان  عالمات 
الطلب  بارتفاع  مدعومًا  القوي 
والصين  المتحدة  الواليات  في 
وأوروبا، وهناك عالمات على أن 
 Covid-19 ظهور  عودة  وتيرة 
في آسيا قد تتراجع. كما خففت 
من  األميركية  الخارجية  وزارة 
حول  للدول  السفر  تحذيرات 
الطريق  يمهد  قد  مما  العالم، 
من  الطيران.  رحالت  من  لمزيد 
ناحية أخرى، يتم إحراز تقدم في 
إيران،  مع  النووي  االتفاق  إحياء 

التي  المتحدة،  للواليات  وفًقا 
طلبت من طهران إعادة عمليات 
تقوم  التي  الكاملة  التفتيش 
للطاقة  الدولية  الوكالة  بها 
تجديد  ي���ؤدي  وق��د  ال��ذري��ة. 
العقوبات  تخفيف  إلى  الصفقة 
تدفقات  وزي���ادة  األميركية 
إلى  اإلي��ران��ي  ال��خ��ام  النفط 
األسواق العالمية. وقال معهد 
مخزونات  إن  األميركي  البترول 
المتحدة  الواليات  في  البنزين 
برميل  مليون   2.41 ارتفعت 
حين  في  الماضي،  األس��ب��وع 
زادت نواتج التقطير - وهي فئة 
 3.75 بمقدار   - الديزل  تشمل 

ماليين برميل. وإذا أكدت البيانات 
صدورها  المتوقع  الحكومية 
اليوم األربعاء انخفاض مخزونات 
النفط الخام على مستوى البالد، 
انخفاض  ثالث  ذلك  فسيكون 
ذلك،  غضون  في  أسبوعي. 
على  المؤشرات  بعض  هناك 
القاتلة في  الفيروس  أن موجة 
تباطأ  وقد  تتراجع.  قد  الهند 
في  الجديدة،  اإلصابات  معدل 
في  النفط  مصافي  أن  حين 
البالد تستفيد من ضعف الطلب 
إلجراء الصيانة تحسبًا النتعاش 
األشهر  في  الوقود  استهالك 

المقبلة.

• انتاج الكاجو
عرش  على  العاج  ساحل  تتربع 
أكبر  كونها  حيث  من  العالم 
منتج للكاجو في العالم، وانطالقا 
لغزو  تسعى  العرش  ه��ذا  من 

األسواق األميركية.
األكبر،  المنتج  كونها  ورغ��م 
موجودة  غير  تكون  تكاد  فإنها 
المتحدة،  الواليات  أس��واق  في 
كونها غير قادرة على »معالجة« 
على  قادرا  يصبح  بحيث  الكاجو 
غزو السوق األميركية الضخمة.
»التقشير  تعني  هنا  والمعالجة 
قد  تقنيتان  وهما  وال��ط��ح��ن« 
»المعايير  لكن  بدائيتان،  تبدوان 
بأي  ترضى  ال  التي  األميركية« 

ساحل  تدفع  وط��ح��ن،  تقشير 
العاج لالستعانة بدول أخرى ألداء 
المهمة.وحاليا، تريد ساحل العاج 
إلى  واالنطالق  الواقع،  تغيير هذا 
أميركا من قواعد تقشير وطحن 

محلية.
نسبة  معالجة  إلى  البالد  وتسعى 
في  لبيعه  محصولها  من  أكبر 
من  الضخمة  األميركية  السوق 
الطحن  على  قدرتها  زيادة  خالل 
بحلول  م��رات  خمس  والتقشير 
العام 2025.وقال أداما كوليبالي 
والكاجو  القطن  مجلس  مدير 
لوكالة فرانس برس إن المنتجين 
المعدل  مضاعفة  إلى  يهدفون 

%10 بحلول  البالغ  السنوي الحالي 
العام 2025. لكن معالجة المزيد 
من الكاجو محليا سيعني االبتعاد 
التقليدية  التصدير  وجهات  عن 
والتي تشهد حاليا إرسال معظم 
إلى  ال��خ��ام  المكسرات  ه��ذه 

فيتنام والهند.
»التجارة  تركت  اآلن،  وحتى 
الكاجو  طحن  عملية  الثالثية« 
وتقشيره للعمال هناك قبل شحن 
المكسرات إلى الواليات المتحدة 
»بسعر باهظ«، كما قال لوسيني 
»أيفوري  شركة  رئيس  كوني 
المتخصصة  األميركية  كاشيو» 
ف��ي ت��ج��ارة ال��ك��اج��و وإص���دار 

رجل  األصالة.وأضاف  شهادات 
األعمال المقيم في ميريالند »تبلغ 
%40 من  قيمة السوق األميركية 
تمثل  لكنها  العالمية،  السوق 
%1 فقط من واردات المكسرات 
األعمال  آفاق  اإليفوارية«.وتعتبر 
واعدة إذا تمكنت الدولة من تنفيذ 
وقال  يجب.  كما  الخطوات  كل 
الصناعات  اتحاد  رئيس  باور  بوب 
الغذائية لوكالة فرانس برس »ال 
الكاجو  سوق  بشأن  للقلق  داعي 
نحبه.  المتحدة. نحن  الواليات  في 
كاجو ساحل العاج هو األفضل« 
المجموعة  »تساعد«  أن  وتعهد 

المنتجين.
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مقاالت

بأن هناك  الكهرباء اكدت  مصادر مطلعة في وزارة 
الحمل  يتخطى  أال  متوقعة  للكهرباء،  جيدا  احتياطيا 
هذه  في  يبقى  بل  المقبلة،  األيام  في  ذلك  من  أعلى 
االحمال  تقيس حجم  ما  دائما  الوزارة  إن  إذ  المعدالت 
فيهما  تكون  اللذين  وأغسطس  يوليو  شهري  على 
عن  والجديد  القديم  الحديث  عاد  مشابهة،  االحمال 
المحطات  :أين  المهم  الكهرباء،السؤال  الترشيد في 
الجديدة لتوليد الطاقة الكهربائية، من سنوات لم تبني 
وهل  بالترشيد،  المجتمع  ونطالب  جديدة  محطات  اي 
ينفع الترشيد بالكهرباء مع درجات الحرارة التي وصلت 
دول  معظم  سؤال،تتجه  مجرد  درجة  الخمسين  فوق 
الطاقة  مصادر  الي  وأفريقيا  أوربا  وخصوصا  العالم 
الطاقة  وإلى  األرض  سطح  على  المتوافرة  المتجددة 
الطاقة  مصادر  إلى  باإلضافة  النظيفة   الشمسية 
الثانوية، والسؤال هنا : لماذا تأخر إنشاء محطات للطاقة 
الشمسية عندنا والشمس عندما علي مدار العام ؟ في 
العام، وهناك  عندهم التشرق  طول  الشمس  اوروبا 
الكهرومائية  والطاقة  األمواج  وطاقة  الرياح  طاقة 
لم  أنه  نذكر  أن  هنا  األهمية  .من  الحيوية  والكتلة 
يتم استخدام سوى جزء صغير من الطاقة الشمسية 
من  كهربية  طاقة  توليد  ،يتم  حياتنا  في  المتوافرة 
الطاقة الشمسية بواسطة محركات حرارية أو محوالت 
فولتوضوئية وبمجرد أن يتم تحويل الطاقة الشمسية 
إلى طاقة كهربية، فإن براعة اإلنسان هي فقط التي 
التطبيقات  ومن  استخداماتها.  في  بالتحكم  تقوم 
التسخين  نظم  الشمسية  الطاقة  باستخدام  تتم  التي 
على  تعتمد  التي  المعمارية  التصميمات  خالل  والتبريد 
للشرب  الصالح  والماء  الشمسية،  الطاقة  استغالل 
النهار،  ضوء  واستغالل  والتطهير،  التقطير  خالل 
ودرجات  الشمسية،  بالطاقة  والطهو  المياه،  وتسخين 
المرتفعة في أغراض صناعية. تتسم وسائل  الحرارة 
التي تعتمد الطاقة الشمسية بشكل عام  التكنولوجيا 
بأنها إما أن تكون نظم طاقة شمسية سلبية أو نظم 
طاقة شمسية إيجابية وفًقا للطريقة التي يتم استغالل 
خاللها،وتشمل  من  الشمس  ضوء  وتوزيع  وتحويل 
الشمسية  الطاقة  استغالل  على  تعتمد  التي  التقنيات 
والمجمع  الفولتوضوئية  اللوحات  استخدام  اإليجابية 
الميكانيكية  المعدات  م��ع  الشمسي،  ال��ح��راري 
والكهربية، لتحويل ضوء الشمس إلى مصادر أخرى 
مفيدة للطاقة ، في حين تتضمن التقنيات التي تعتمد 
أحد  توجيه  السلبية  الشمسية  الطاقة  استغالل  على 
الكتلة  ذات  المواد  واختيار  الشمس  ناحية  المباني 
األشعة  تشتيت  خصائص  أو  المناسبة  الحرارية 
التي تعمل على تدوير  الضوئية، وتصميم المساحات 
الهواء بصورة طبيعية، حسب تصنيف وكالة الطاقة 
الدولية وتُعد ألمانيا من أكبر اقتصاديات العالم التي 
جزًءا  وتُصدر  الطاقة  إنتاج  في  نفسها  على  تعتمد 
على  تحتوي  ألمانيا  إن  األرقام  تقول  إذ  منها،  كبيرًا 
على  تعتمد  للطاقة  توليد  محطات  من  كبيرة  إعداد 
كهرومائية  أخرى  محطة  و28  األحفوري،  الوقود 
الطاقة  خالل  من  الطاقة  إلنتاج  أخرى  محطة  و21 
تظهر  التي  األيام  قلة  من  الرغم  على  الشمسية، 
ألمانيا  الطاقة في  إلنتاج  الشمس بشكل كاف  فيها 
األرضية  الكرة  جنوب  أو  العربية  بالدول  مقارنة 
عالميًا  الطاقة  إنتاج  في  الرائدة  المانيا  عام  بشكل 
توليد  في  عالميًا  األذكى  النظام  إلى  مؤخرًا  انتقلت 
وتوفير الكهرباء، إذ يُشترط على البيوت الجديدة في 
ألمانيا أن تُزود بنظام توليد للطاقة الشمسية، ويقوم 
الطاقة  من  الكهربائية  الطاقة  بتوليد  النظام  هذا 
آخر  بجزء  ويُحتفظ  منها  جزء  ويستخدم  الشمسية، 
في البطاريات، ثم يُباع الفائض للدولة وبذلك أصبحت 
الكهربائية  الطاقة  تستهلك  ال  ألمانيا  في  البيوت 
وحسب، وإنما تساهم في إنتاجها وتقوم الدولة بشراء 

هذه الطاقة من المواطنين.  

الترشيد الحديث
... القديم والجديد 
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حرية المعتقد
في النصوص الدستورية 

»2/2«
إن استعمال أسلوب التفتيش من خالل أدوات 
التدخل  في  خاص  بامتياز  تُستخدم  خاصة 
الحياة  وفي  الحريات  وباقي  المعتقد  بحرية 
يوضح  السياسية،  السلطة  قبل  من  الخاصة 

لعبة التداخل في المصالح.
الزمنية  السلطة  استقالل  إرادة  تنطِو  ولم 
وال  تعددية  ألعلى  الروحية  للسلطة  بالنسبة 
على التسامح في حرية المعتقد ،ولكن لوقف 
أن  اعتماد  األمر  بادئ  في  توجب  التشويش، 
حرية الضمير ال مخاطرة فيها في أن تضر 
اعتبر  عشر،  السادس  القرن  ففي  بالدولة، 
بكليّته  الدين  أن  »كالفان«  الديني  المصلح 
في نطاق الروح، فالضمائر )حرة ومجردة من 
إلى وجود  البشر( ولكن هذا ال يؤدي  سلطة 
للملك، ألن سلطته ممنوحة  بالنسبة  خطر ما 
يمكن  حيث  لها  الخضوع  وينبغي  اهلل،  من 
العبودية  مع  تمامًا  توجد  أن  الروحية  للحرية 

المدنية.
الديني ،خاصة في مسألة  وقد لعب اإلصالح 
في  مهمًا  دورًا  الضمير،  أو  المعتقد  حرية 
يؤكد  لم  لكنه  والسياسة،  الدين  بين  الفصل 
للفلك  واألخالق  األفكار  انتماء  على  مطلقًا 
أخرى،  مصادر  األخ��الق  فلعلمانية  الخاص، 
وأما في القرن السابع عشر، يؤكد الفيلسوف 
»ال  أن��ه:  على  هوبز«  »توماس  االنكليزي 
ينبغي لقانون بشري أن يُخضع ضمير إنسان، 
يقوم  أن  »منذ  وإن��ه  فقط«  أعماله  وإنما 
اإلنسان بواجب طاعة الملك، فإنه على الملك 
أن ال يبالي بحياته الخاصة«، وفكرة الالمباالة 
هذه هامة جدًا، فالحرية األخالقية تستخلص 
في الواقع في شطر كبير منها من سكوت 
القانون  القانون، وذلك »من واقع أن إمكانية 
لتنظيم السلوك البشري وضعيًا هي إمكانية 
حالة  من  تنتج  فالحرية  تقنيًا«،  م��ح��دودة 
في  لوك  جون  ميز  وكما  ولكن  الالقانون، 
كتابه عن اإلدراك البشري بين ثالثة أنواع من 
المدني  والقانون  اإللهي  القانون  القوانين: 
أساسه  في  يرتكز  الذي  األخالقي  والقانون 

على الرأي.
ومع ذلك، فإن القانون، حتى األكثر تحرّرًا 
المقام  وفي  الميدان،  هذا  عن  غائب  غير 
حرية  بسبب  بفرد  األذى  إلحاق  يمنع  األول 
عليه  أك��دت  ما  وذل��ك  كان  أي��ًا  المعتقد 
لحقوق  الفرنسي  اإلعالن  من   /10/ المادة 
أن  يجوز  ال  أن��ه  على  وأك��دت  اإلن��س��ان، 
معتقداته  بسبب  لإلزعاج  إنسان  يتعرض 
مظهرها  كان  إذا  إال  منها،  الدينية  وحتى 

قانونًا. المحدد  العام  النظام  يعكر 
أما وثيقة حقوق اإلنسان للعام »1948« التي 
فقد  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أقرتها 
عدّدت حق اإلنسان في حرية المعتقد والفكر 
والدين وغير ذلك، وشرحنا في الجزء األول أن 
تجمع  الفكر،  حرية  الضمير شعبة من  حرية 

الدساتير والقوانين أحيانًا فيما بينها.

الشاهد

عبد العزيز
بدر القطان

نقطة ضوء الشعب أواًل

تقع بحيرة طبرّيا شمال فلسطين، وُتحيط 
بالبحيرة تالٌل من كّل الجوانب؛ فمن الغرب 
بها  ُتحيط  الشرق  ومن  أربيل،  جبل  يقع 
ُحلوة،  بحيرة  وهي  الجوالن،  ُمرتَفعات 
الينابيع  من  العديد  وجود  بسبب  وذلك 
ُيَعدُّ  كما  البحيرة،  ُتغذِّي  التي  المعدنّية 
وتمتدُّ  لها،  الرئيس  المنفذ  األردّن  نهر 

البحيرة على مساحة 65 مياًل ُمربَّعًا، أي ما 
ُيعادل 170 كيلومترًا ُمربَّعًا، ويبلغ ُمتوّسط   

فيها  المياه  وحجم  مترًا،   25.6 ُعمقها 
بة، وُتعتَبر مياه  4 كيلومترات ُمكعَّ حوالي 
الرئيسة  رب  الشُّ مصادر  من  طبرّيا  بحيرة 
ر ُثلث مياه  في إسرائيل، إذ إّنها كانت ُتوفِّ

إسرائيل في الماضي.

أين تقع بحيرة طبريا ؟ 

لعبة الكراسي السياسية  »2-1«
شاهدنا جميعا ما يجري من لعبة الكراسي والتي 
المجلس  أعضاء  بين  متكرر  بشكل  مورست 
التحسرعلى  الى  اليوم  لنعود   ، ،حكومة وبرلمانا 
ما يضيع من وقت وزمن يمضي دون فائدة تذكر 
وفوئد تحصر ،فالوقت يمضي ولعبة الكراسي 
لم تنته ولم تختصر لنا أي وقت نحتاجه في أقرار 
القوانين وتشريعها ،بل الى اليوم كثير من تلك 
األمة  مجلس  جلسات  أنعقاد  تنتظر  القوانين 
التي تمارس بلعب وصبيانية سياسية من الطرف 
للحكومة حرية تقرير حضورها  ،تاركين  األخر 
من عدمه وجاعليها بما يفعلون رافضة لمبادئ 
البرلماني ال  العرف  أن  ،مع  التنازل عن مقاعدها 
يحدد أماكن جلوس الحكومة والنواب في أعرق 
في  للعضو  يترك  ،بل  العالم  حول  البرلمانات 
الجلوس  حرية  نواب  أو  حكومة  سواء  البرلمان 
الرئيس  كرسي  دون  والصفوف  المقاعد  على 
الذي يكون شاغله من يدير الجلسة ،وال يصعد 
بالصعود  األستئذان  بعد  اال  الرئاسة  منصة  الى 
،وهذا ما نعرفه دون أن نحضر جلسات مجلس 

نكتب  ما  بسبب  حضورها  من  منعنا  التي  االمة 
مترنحة  باتت  التي  ومسيرته  المجلس  منتقدين 
بعض  عند  الراس  وكبر  العنجهية  بعض  بسبب 
ماسكي زمامه. ولنكن صادقين مع أنفسنا ومع 
أهواء  هو  مايجري  ،فأن  األعزاء  األحبة  قرائنا 
سياسية تمارس في البرلمان بأريحية دون أحترام 
للدستور وللشعب ،بل هي نقض للعهد بالحفاظ 
وحفظ  دعاماته  وصون  الشعب  مقدرات  على 
بلعبة  اللعب  األط��راف  أحد  يقرر  حين  كراماته 
الكراسي و»اللبيدة« متى ما قرر أن يلعبها على 
تعطيل  من  اليوم  يجري  ،فما  سياسيا  االخرين 
دستوري  عبث  هو  تشريعية  قوانين  ألق��رار 
الفوضى  مبادئ  ويرسي  يدعم  بشكل  يمارس 
أنما  يتم  فما  واضحة  اليوم  باتت  التي  السياسية 
هو ينم عن فهم قصير لحقوق الوطن والشعب 
أي  على  تتسامى  أن  الحكومة  من  ينتظر  الذي 
لعبة برلمانية تمارس بمراهقة سياسية يراد بها 

أظهار الحكومة بشكل المقصر والمعطل.
يتبع

الشاهد حسبة مغلوطة

دراما السفر
آخر  يودعون  هناك  كانوا  بقليل،  الموعد  قبل 
ارتحاٍل لعاشق تسكنه الذكرى والحنين ولغة 
المنحنى،  عند  تصرخ  أحزانه  كانت  السفر، 
لموعد  معنوي  انكسار  وآخر  بحقائبه  اًل  محمَّ
بأناملهم  الوداع  دموع  القناطر، كفكفوا  مع 
تْ  وانتظروا الغياب، سكن الوقت في باله ومرَّ
المعجزات،  كحضور  ينسكب  طيفها  هي، 
علها  حوله،  ت  تلفَّ الحكاية،  اكتمال  بوهم 
وأهله  الناس  ووجوه  المقاعد  إلى  نظر  تأتي، 
والحقائب، هو يعرف أنه اليوم على موعد مع 
االشتياق للتفاصيل واألماكن، إن أتت سيرمي 
اآلتي بين يديها، ويكسر زجاج حقائبه األسود، 
ويصلي الختفاء المنطق والنسيان . نظر إليهم 
في  والسنون،  الحب  وي��راوده  القاتلة،  للمرة 
عيونهم استسالم للدقائق، وشعور بالفقدان.

كيف سيودعهم؟ والعناق عذاب، كأنه يرمي 
عناء  عنه  ليحملوا  أكتافهم،  فوق  بأحزانه 
من  مايملك  كل  وه��م  واالغ��ت��راب،  السفر 
ضبابًا  تذرف  والعيون  وذكريات،  وحياة  معانٍ 

كالقدر،  بمجيئها،  يحلم  كان  عنه،  يحجبهم 
أناملها  وتجرح  معنى،  من  تبقى  ما  لتلملم 

بأشواك الوداع.
للغربة والعزلة، سيدخل في تلك  الموعد  حان 
الممرات المعلبة، تأخذنا لمكان آخر ال يشبهنا، 
من  وأدن��ى  الطموح،  من  أصغر  الوطن  ألن 

الحب، وأقسى من الوقت.
يجر  يمضي،  المشاعر  حديدي  ج��دار  خلف 
ليقطعوا  دوال��ي��ب،  على  الكسيحة  حقائبه 
ويدمغوا  غريبة،  طائرة  في  حياة  تذكرة  له 
حبرهم الشرعي وشمًا سرمديًا على جلد جواز 

السفر.
 – البقاء  أضناه  مطاٍر  عابر   - لهم  قلبه  يلوح 
ليل  في  تاهت  المشهد، وكفٍ  درامي  ببطء 
أرقها، كالموت هو السفر، يشيعنا من معنا 
واقعي  عالم  في  لنحيا  مكانية،  وداع  بجنازة 
آخر، بالقرب من متاهات السنين القادمة، بحلٍم 
ال  بالدٍ  أقدام  عند  ويرمينا  أنفسنا  من  يسرقنا 

تعرفنا.

الشاهد حياة

اد كنان فواز حمَّ

العلمية  الفروع  أهم  من  تعتبر  اإلنشائية   الهندسة 
بصورة  عليها  ويعتمد  اإلنسانية  حاجات  تلبي  التي 
،فمن  ومعيشته  اإلنسان  حاجات  تلبية  في  أساسية 
لها  التي  الحياتية  المشاريع  كافة  تنفذ  خاللها 
مباني  إنشاء  من  الحياة  ومقومات  بضروريات  عالقة 
مختلفة »للسكن ومباني وإنشاءات الكهرباء والماء 
والمجمعات..الخ«  العامة  والمرافق  والمستشفيات 
إنسانية  بذلك كله  والطرق ومطارات وغيره. مراعية 

اإلنسان ومتطلباته المختلفة.
اإلنسانية  الجوانب  من  للهندسة  آخ��ر  جانب  ثمة 
،وهي التعامل مع أحد العناصر اإلنسانية في تشييد 
أو  اإلنشاء  في  العاملين  جميع  ،وهي  األبنية  هذه 
بالجانب  االهتمام  إن  الشمس.  أشعة  تحت  خالفه 
اإلنساني لهذه الفئة العاملة من توفير عناصر األمن 
عملهم  لتأدية  لهم  والمتطورة  الكافية  والسالمة 
إلى إعطائهم كافة حقوقهم العمالية »مثل األجر 
وعدد ساعات عمل مسموحة«؛ تعتبر ضرورة إلنجاح 
تنفيذ هذه المشاريع بسالمة وإلنجاح ونشاط القطاع 
اإلنشائي عموما، بل ومظهر إنساني وحضاري ،حينما 
بها  تعمل  التي  واألجواء  اإلنسانية  بالجوانب  يهتم 

هذه العمالة »كارتفاع درجات الحرارة العالية والرياح 
والسالمة  األمن  من  جزء  وهي  ونحوها«  الشديدة 
المهنية، وهو ما اتخذته الجهات المعنية بشأن حظر 
العمل في المناطق المكشوفة في ساعات الظهيرة 
– وهو أمر يتخذ بكل سنة منذ عدة سنوات ماضية - 
حماية للعمالة –في جميع المجاالت والقطاعات- من 
شدة الحرارة خالل هذه الفترة من السنة فالظروف 
المناخية القاسية. وتعويض ساعات العمل بانخفاض 
ساعات  قلة  من  العمالة  تضرر  دون  الحرارة  درجات 
الناس.  حاجات  فتتأخر  المشاريع  تتعطل  أو  العمل 
السباقة في تطبيق مثل هذه  الدول  وهي بذلك من 
العامة  والمصلحة  السالمة  مع  المتفقة  القرارات 

واإلنسانية دوليا وعالميا.
،واإلنشائية  عموما  الهندسة  أن  البعض  يعتقد    
ما  ،لكن  باإلنسانية  لها  مباشرة  عالقة  ،ال  خاصة 
مصدرة  للجهات  فالتقدير  جوانبها.  إحدى  سبق 
صيف  في  سنويا  تنفيذه  على  والقائمين  القرار 
بصمة  فإنه  والقرارات،  للقانون  استنادا  الكويت 
القطاع  خاصة  المهنية  السالمة  تاريخ  في  إنسانية 

عموما.  والهندسة  اإلنشائي 

اإلنسانية والهندسة 
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غياب من يدعون أنهم مؤثرون على السوشل ميديا 
الناس  لحث  المبذولة  الجهود  مع  المشاركة  في 
األسف  مع  وبدا  جدًا،  واضحًا  بدا  اللقاح  أخذ  على 
تعرف المتابعين لهم على مدى مستوى ثقافتهم 
بجانب  التطوعية  المشاركة  الوطني في  وحسهم 
الجهود اإلعالمية األخرى لزيادة الوعي المجتمعي 

والتعريف بأهمية التطعيم في التصدي للجائحة.
هذا اإلنطباع ال يمثل الكل، ولكن مع األسف األغلب 
كان حضوره في التسويق لمنتجات مدفوعة الثمن، 
وحصد أرباحًا كبيرة، وجمهور عريض إال أن عطاءه 
غائب  المجتمعية  المسؤولية  تفعيل  أو  الخيري 
ظهور  الجائحة  لنا  كشفت  الذي  الوقت  في  جدًا، 
ومصداقية  نضجًا  أكثر  جديدة  مؤثرة  شخصيات 
تساهم في بث الطمأنينة بين الناس وتعرفهم على 
جهود أبطال الصفوف األمامية، وتعزيز التوصيات 

اإلرشادية التي تؤمن سالمة الجميع.
دائمًا عند األزمات تظهر حقيقة البشر، ومعدنهم 
الواقعية،  بأفعالهم  كلماتهم  وصدق  األصيل، 
المتطوعين  مع  جنب  إلى  جنبًا  الميدان  ونزولهم 
لتقديم مهاراتهم لخدمة البالد والعباد، دون انتظار 
العمل  هذا  نتيجة  مادي  مقابل  أو  الشكر  كلمات 
النبيل الذي ال يقارن باألعمال التجارية التي يقدمها 
»فاشينستا«  مؤثرين  أنفسهم  على  يطلقون  من 
بكلمات  األفعال  المبتذلة، وتصنع  يومياتهم  بنشر 

معسولة بعيدة عن الذوق العام.
عن  عربية  سي  بي  بي  موقع  نشره  الذي  التقرير 
الوباء«،  من  المتضررين  أكبر  المؤثرين  »إن 
والرحالت  والعطايا،  الهديا  خسروا  الذين  وهم 
وعيادت  الصالونات  خدمات  أو  بالكامل  المدفوعة 
أداء  أن  من  يعزز  األمر  وهذا  وغيرها.  التجميل 
البعض كان هدفه شخصيا في المقام األول على 
النقيض  هناك  نجد  المقابل  في  المتابعين،  حساب 
الذي ساهم في تعزيز موقعه اإليجابي في أزمة 
أكثر،  الناس  قربته من  إلى منحة  كورونا وحولها 
بل  أض��رار  أي  حدوث  دون  يستمر  عمله  وجعلت 
عند  الحقيقي  النجاح  وهو  كثيرة  مكتسبات  إلى 

األزمات.
مجتمعاتنا  الخليجية بها المئات من المؤثرين الذين 
صعد نجمهم قبل األزمة، وحصدوا متابعة الغالبية 
بعض  أصحاب  عليهم  وتهافت  المراهقين،  من 
مالية،  ثروة  وحققوا  التجارية  والمشاريع  المحالت 
حتى جاءات األزمة لتجعلهم أول الخاسرين لضعف 
يكون  أن  يجب  ال��ذي  اإلنساني  دوره��م  غياب  أو 
وعيهم  مدى  عن  والكشف  مجتمعاتهم،  إتجاه 
منهم  البعض  األس��ف  مع  ي��زال  وال  الحقيقي. 
بطرق  الشائعات  نشر  في  السلبي  دوره  يمارس 
أفعاله  خطورة  يعي  أن  دون  مسؤولة  ال  فكاهية 

المجرمة قانونيًا.

مؤثرون كشفت أزمة كورونا أداءهم 
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الحــر يقتلهم
... حرام عليكم 

 ذكرت إدارة األرصاد الجوية في وسائل االعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي أن طقس شهر يونيو سيكون شديد 
الحرارة وتوقعت أن تصل درجة الحرارة نهارًا في بداية 
االسبوع األول إلى 50 درجة وقد سجلت هذه الدرجة في 
الدعوة  هذه  مع  تفاعلته  الذي  األمر  منطقة،  من  أكثر 
الكويتية  الجمعية  المهاجرة في  العمالة  لجنة  والتحذير 
العمل  أن  اإلنسان في حملتها حيث أكدت على  لحقوق 
تحت درجة الحرارة الشديدة سيكون لها نتائج سلبية على 

صحة العمال، سواء على المدى القريب أو البعيد. 
وقد اطلقت بالتزامن حملة »الحر يقتلهم« مع إعالن قرار 
تشغيل  بحظر  العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  من  الصادر 
11 صباحا  الساعة  المكشوفة من  المناطق  العمال في 
 31 يونيو حتى   1 الفترة من  4 مساءا خالل  الساعة  إلى 
أغسطس من كل عام. حيث تكون بالتعاون للمساهمة 
فترة  االعمال في في  وتشغيل  استغالل  معنا في وقف 
تحت  للعاملين  حية  صور  التقاط  طريق  عن  الصيف 
الساعة  من  تشغيلهم  حظر  فترة  أثناء  الشمس  أشعة 
معنا  ومشاركتها  عصرًا،  الرابعة  وحتى  ظهرًا   11
مع  #الحر_يقتلهم  »هاشتاق«  وسم  عبر  نشرها  أو 

الحفاظ على الخصوصية. 
حيث تهدف هذه الحملة لخلق وعي عام بخطورة العمل 
الرقابة  دور  وتفعيل  المباشرة،  الشمس  أشعة  تحت 
عدم  ثقاقة  نشر  حيث  المخالفين  جميع  على  المجتمعية 
قبول ورفض مثل هذه االنشطة والممارسات واالعمال 

في فترة حظر تشغيل العمال. 
الجمعية  في  المهاجرة  العمالة  لجنة  رص��دت  وق��د 
الكويتية لحقوق اإلنسان في يوم االثنين الماضي »117« 
والخاص  العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  لقرار  مخالفة 
بحظر تشغيل العمال في المناطق المكشوفة في فترة 

الصيف من الساعة »11« ظهرًا وحتى »4« عصرًا. 
وحصدت الدراجات النارية النصيب األبرز من المخالفات 
عدد  تسجيل  تم  فيما  مخالفة،   »53« عدد  سجلت  إذ 
مخالفة  و»16«  النظافة،  عمال  بحق  مخالفة   »27«

البناء.  بحق عمال 
وقد تابعت لجنة العمالة المهاجرة وحرصت على النزول 
لعدد من المناطق التي تحوي مباني قيد اإلنشاء، وقامت 
بزيارة »30« موقع مختلف، ورصدت من خالله عدد »21« 
يتواجد  ولم  للحراس  مؤقتة  اتخاذها كمنازل  يتم  خيمة 

فيها تكييف للعمال. 
معها  ينبغي  المهمة  والتقارير  المالحظات  هذه  ومثل 
من  التشديد  كذلك  وإنما  المجتمع  دور  ليس  تفعيل 
الرقابة  وتفعيل  المختصة  والمؤسسات  الجهات  قبل 
والمسائلة القانونية للحد من هذه التجوزات واالنتهاكات 
يحدث  فما  المادة،  نظير  العالمي  اإلنساني  المركز  في 
فترة  في  وخاصة  البشرية  والثروة  العمالة  لهؤالء 
الصيف الحار جدًا هو امتهان لكرامة االنسان واستغالل 
للخطر  العمالة  هؤالء  حياة  وتعريض  الصعبة  للظروف 
الساحق والماحق، وهذا ما يجب الوقوف عنده وتغيره من 
أجل كرامة والحفاظ على االنسان عن طريقة نشر ورفع 

هذه الثقافة بالوعي ومعرفة الحقوق والواجبات. 
*- أكثروا من قول »اللهم أجرني من حر جهنم«، حيث 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: »إذا كان يومٌ 
السماء  أهل  إلى  وبصره  سمعه  تعالى  اهلل  ألقى  حار 
وأهل األرض، فإذا قال العبد: ال إله إال اهلل، ما أشد حر 
هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال اهلل عز وجل 
لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك وإني أشهدك 

أني قد أجرته. 

عبدالعزيز خريبط
@AKhuraibet
akhuraibet@hotmail.com 
khuraibet.blogspot.com

الشاهدالشاهد

الجمعة 11 يونيو 2021 العدد 4470
www.alshahedkw.com09alshahednews

alshahed_daily
alshahed_tv

مقاالت

أفتخر بلغتي العربية
خصصتها  التي  المتحدة  األمم  احتفاالت  ضمن 
لالحتفاء بكل لغة من اللغات الرسمية لديها، تقرر 
 1973 ديسمبر   18 في  العربية  باللغة  االحتفال 
العامة  الجمعية  الذي صدر فيه قرار  اليوم  كونه 
المعني بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية 
الست والعمل به في األمم المتحدة، كما أنها لغة 
بالدي االحواز الحبيبة والوطن العربي ولي الشرف 
والفخر، وهي، اللغة العربية، تتميز بالسهولة في 
نطقها كما أنها لديها الكثير من المعاني القوية 
العربية  واللغة  العرب،  نحن  انفسنا  في  والثمينة 
تود  التي  العربية  غير  البالد  الكثير من  تتواجد في 
في  ومكانتها  لقيمتها  نظرًا  وذلك  تتعلمها  أن 
من  أنها  كما  والمستقبل،  والحاضر  الماضي 
اللغات العريقة المنتشرة ولها كلمات تقريبًا في 
جميع لغات العالم، كما أنها اللغة الوحيدة واسعة 
االنتشار على المدى البعيد، وقد كان العرب قديمًا 
بأنهم يستطيعون نظم الشعر وضرب  يتفاخرون 
األمثال والبالغة والنثر، ومن خالل ما قيل عن أهمية 
ومكانتها،  والعروبة  اإلسالم  في  العربية  اللغة 
من  فهي  ماضيها  بأصالة  العربية  اللغة  تتميز 
»الرسول  لغة  فهي  العالم،  في  اللغات  أقدم 
محمد صلى اهلل عليه وسلم«، كما أنها اللغة التي 
نزل بها كالم اهلل تعالى في القرآن الكريم قبل 

في  المستخدمة  اللغات  من  ومازالت  عام،   1400
العربية خاصة حتى يومنا  العربي واالحواز  الوطن 
العربية  لتعلم  العجم  من  المسلمين  وإقبال  هذا، 
القرآن الكريم، وبالرغم  حتى يتسنى لهم قراءة 
الدخيلة فإنها  العولمة وظهور المصطلحات  من 
التي  العالمية  واللغة  يتغير بها شيء،  أو  تتأثر  لم 
الفصحى  العربية  اللغة  وتبقى  الناس،  بين  تنتشر 
هي المرجع األساسي عند التخاطب والتواصل بين 
الوطن  العربية وهي في  اللغة  يتحدث  كل عربي 
اإلعالم  وسائل  وفي  لنجة،  إال  طنجة  من  العربي 
واكتسبت  العربية،  اللغة  جمال  يظهر  المختلفة 
حروفها  جمال  من  واإلبداع  الجمال  العربية  اللغة 
تكتب  فعندما  وتُكتب،  وتُسمع  تُنطق  عندما 
بالخط العربي فال بدّ من لمسة فنية تزين أحرفها 
تظهر  كما  التشكيل  وح��رك��ات  زخ���ارف،  من 
الكتب  في  ترسم  كما  أو  الكريم،  القرآن  في 
والصحف، وعندما تتحرك بها األلسن تتجلى فيها 
اللغة األم يجب  البالغة والفصاحة والصور وهي 
المانيا  في  واليوم  بها،  ونفتخر  نحترمها  ان  علينا 
العرب وتتواجد في  الناس  الكثير من  يتعامل بها 
بعد  الثالثة  اللغة  وهي  الحكومية  الدوائر  كل 
موطني  واالحواز  انا  وعربي  واإلنكليزية،  االلمانية 

وباسقات النخل خير دليل.

مشعل السعيد
Mshal.AlSaed@gmail.com

صوت قلبي
حائرة ماذا أريد وماذا كنت أريد وهل أنا حقا أريد هل أنا مقيدة 
أم لدي القرار؟ فعال صرت حائرة أمام كل هذه األسئلة التي ال 
أجد لها أجوبة تشفي غليلي وتقتل شرارة الحيرة داخل عقلي.

العقل  هذا  سماع  مللت  واحدًا،  قرارًا  أجد  أن  عن  حتى  عاجزة 
الذي ال يكف عن التحليل والمنطق، أريد لمرة واحدة أن أكون 

غير منطقية، أن أسمع صوت قلبي، أن أحلق بعيدًا جدًا.
كم أرغب أن أكون تلك الطفلة التي كانت سعيدة منذ سنوات، 
المستقبل والمسؤوليات وكل  الحياة،  ال تفهم شيئًا عن هذه 
شيء ليس من أولوياتها، بل كانت تحلق جدا مع طفولتها ولم 
تحتج يوما حينها لمسكنات الصداع لتنسى أسئلة العقل التي ال 

تنتهي ولم تتدهور يوما صحتها بسبب الضغط والتوتر.
ال أريد أن أفكر في شيء، أرغب أن أعيش في سالم ال ينتهي، 
أال أشغل بالي بمستقبل مجهول وال بماٍض معلوم وال بحاضر، 
ال أستطيع أن أعيشه بسبب تفكيري في مستقبل لم يأتِ بعد .
أدمر  أن  الحياة ال تستحق  التوتر، وهذه  أعيش كل هذا  لماذا 
كل  أكتب  ولم  تفاصيلها  بكل  أعشها  لم  أجلها؟  من  ذاتي 
سطورها وال أعلم الكثير عنها ولم أكتشف كل ركن فيها .

ربما كنت في كهف في جزيرة بعيدة جدا عن الدنيا وعن الناس 
وعن العالم الخارجي وعن كل التفاصيل، وكل األركان التزال 

مجهولة وغير مرئية أمامي.
ما  بل كثيرا  زاوية من عقلي وتفكيري مفهومة،  ليست كل 

يوجد الغموض واأللغاز التي ال أستطيع أن أحلها.
الصراع بين العالم المنشود والموجود كل يوم اليزال مستمرًا 

بعد  يعلن  لم  الحكم  أن  والغريب  تنتهي،  ال  صراع  حلبة  في 
المنتصر، واليزال الصراع قائمًا في ظل الحيرة من يكون الفائز 

في هذه المباراة الالمتناهية؟!
لماذا ال أستطيع أن أعيش  أريد؟  حيرتي تقتلني وتعذبني، ماذا 

في واقع ال أفهمه؟ لماذا ال أستطيع التأقلم؟
أحيانا أتمنى لو أنني كنت طائرا ولست إنسانا، بل طائر يحلق في 
عالم السماء بجناحين بحرية مطلقة من دون تفكير وال سابق 
إنذار وال خوف من السقوط في هاوية المنعطف، طائر أبيض 
السالم، هذا  لون  األبيض، ألنه  اللون  أحببت  لطالما  اللون ألنني 

السالم الذي أطوق إليه بكل جوارحي.
لديه  ليس  اإلنسان  ألن  إنسانا،  وليس  طائرا  أكون  أن  تمنيت 
على  يكون  ما  أضعف  اإلنسان  ألن  جدا  بعيدا  ليطير  جناحان 
يعني  اإلنسان  ألن  حجمه،  ينسيه  غروره  لكن  األرض،  وجه 
يحبه،  شيء  أي  خسارة  الخسارة،  من  المستمر  الخوف 
كل  أخسر  أن  من  الخوف  الشعور  بهذا  شعرت  ولطالما 
ومواجهة  والوحدة  الحزن  من  الخوف  لدي،  مقرب  شخص 
قرار  نتيجة  بالندم  الشعور  من  حتى  تفاصيلها  بكل  الحياة 

محسوب. غير 
نعيش من  أن  واحد  ليوم  نستطيع  ليتنا  البشر معقد جدا،  عالم 
وروح  بتلقائية  مطلقة،  بعفوية  بل  تخطيط،  وال  حسابات  دون 
حية وأمل ال ينتهي، لكن األمل مثل الشمعة تنطفئ بسرعة، 
الفضاء  لعالم  يحررها  من  تنتظر  قفص  في  التزال  واألحالم 

بعيدا جدا بعيدا عن هذا الواقع االصطناعي.

الشاهد

رأي آخر

مصدرين  من  أساسي  بشكل  النيل  نهر  ينبع 
رئيسيين هما: بحيرة فيكتوريا الواقعة على حدود 
كل من أوغندا، وتنزانيا، وكينيا، والتي تعتبر ثالث 
البحيرات العظمى في العالم، وبحيرة تانا الواقعة 
وصول  كيفية  سنشرح  يأتي  وفيما  أثيوبيا،  في 

المياه من كال المصدرين إلى نهر النيل.

من أين ينبع نهر النيل ؟

واقع

فريهان رؤوف
firihenraouf@gmail.com

سلفني ثالثة جنيه 
لم يعرف النقاد تاريخ ميالد الفنان الممثل علي الكسار الذي 
 1939 عام  في  افالمه  اول  وأنتج   1957 يناير  في  توفي 
مزراحي  توجو  اخ��راج  من  جنيه«  ثالثة  »سلفني  عنوانه 
وكانت  المهدي  بهيجة  الفيلم  شاركه  كذلك  وتأليفه، 
يرحمهم  اهلل  الحداد،  وأحمد  القصبجي  ورياض  البطلًة 
نقاوة عالية  باألبيض واألسود وبدرجة  الفيلم  جميعا. طبعا 
جدا تسعد من يشاهده. هذا الفيلم الذي كان يشكي حال 
تجبره  ابتدائية  مدرسة  في  العامل  عثمان  المواطنين  احد 
حماته على أال يعود للبيت اال ومعه »ثالثة جنيهات« ليسدد 
وباقي مصاريف.  المتأخر من عدة اشهر  البيت  إيجار  بها 
المطلوب  الكبير  المبلغ  حجم  حول  تدور  الحكاية  كل 
وهو ثالثة جنيهات أيام ما كان راتب العامل البسيط اقل 
والمسؤولين  ال��وزراء  ان  واعتقد  كله،  للشهر  جنيه  من 
ورقة  بحجم  جنيهات  الخمسة  تتعدى  ال  رواتبهم  كانت 
والتجار  رخيصة  الدنيا  كانت  األيام  تلك  في  الفولسكاب 
البالد والعباد عكس  في قلوبهم رحمة ويقدرون ظروف 
البشري  اللحم  قطع  من  التاجر  يمانع  ال  التي  األيام  هذه 
سيطر  احتكاري  جشع  وبشكل  اكثر  ليكسب  الحي، 
مصير  في  وتحكموا  البالد  مفاصل  على  ماليون  الرأس 
التجار  التجار والبضائع يحتكرها  العباد فاألسعار يرفعها 
هم  الشعب  عامة  من  والفقراء  التجار  يملكه  والعقار 
لم  كله  هذا  ومع  أمرهم،  على  المغلوب  المستهلكون 

في كسب  الدنيا  يصارع  حاله  على  المعدوم  الفقير  يترك 
رزقه فالتف بعض اصحاب الشعارات واالحزاب والجماعات 
على  والخروج  الثورة  على  يحرضونه  معاناته  مستغلين 
السلطة، مشتكيا مرارة العيش التي سببها التجار اصحاب 
بهذا  والتجار  التراب  غير  ال يمألها  التي  الكبيرة  الكروش 
نازل مأكل،  بالمنشار طالع مأكل  الحالة اشبه ما يكونون 
الفقير في الحصول على مطلبه استعد  المواطن  إذا نجح 
وان  األسعار،  ورفعوا  التعديالت  تلك  لالستفادة من  التجار 
البالد في  الثورة ودخلوا  ان كبرت  المواطن وحصل  فشل 
وارتفعت  المواد  وشحت  مخازنهم  اقفلوا  بيص  حيص 
من  يضيع  أو  يخسر  وال  الغليان  درجة  الى  لتصل  األسعار 
هذا كله غير المواطن الغلبان الساعي عثمان كما حصل 
مع الفنان الكبير علي الكسار عندما وضعته األقدار تحت 
وال  كاهله  أرهقت  التي  والديون  الجبارة  حماته  رحمة 
يزيد قيمتها عن الثالثة جنيهات وال احد يقبل ان يقرض 
لم  يسدده  عمره  كل  عاش  لو  الذي  المبلغ  هذا  عثمان 
وارتفاعها  األسعار  لسداده مشكلة  الوقت  الزمن  يوفه 
على  واالعتماد  والمقاطعة  بالصوم  ومحاربته  التجار  بيد 
ان  التي  الحزبية  الشعارات  خلف  االنقياد  وعدم  األرخص 
يعرف  ال  جهنم،  نار  في  البالد  دخلت  فشلت  أو  نجحت 
إليكم  وصلت  فهل  وتعالى  سبحانه  اهلل  غير  آخرها 

المقاصد؟ الحمد هلل.

الشاهد

عبدالعزيز التميمي

ثقافيات

آلية مقترحة الختيار وتعيين قياديي  الجهاز الحكومي  »3-2«
السنوية  الكفاءة  بتقارير  اللجنة  هذه  3«تستعين 
وذات  المعنية  الجهات  من  وذلك  المدراء  لجميع 
متابعة  المدنية وجهاز  الخدمة  وديوان  العالقة مثل 
ديوان  تقارير  إلى  باإلضافة  الحكومي  الجهاز  أداء 

المحاسبة عن الجهة المرشح منها القيادي.
عن  معلومات  أية  طلب  اللجنة  لهذه  يحق  4«كما 
لديها  جهات  أية  أو  عملهم  جهة  من  المدراء 

معلومات تفيد وتسهل عمل اللجنة.
5«تقوم اللجنة العليا بترتيب جميع المرشحين حسب 
األفضلية في جهة عملهم حسب المسار الوظيفي 
للمدير وحسب ما تجمعه وتحلله من بيانات وما يتوفر 

من معلومات من الجهات الحكومية ذات العالقة.
المرشحين  أسماء  اللجنة  هذه  ترفع  أن  6«وقبل 
مخاطبة  اللجنة  لهذه  القيادية،يحق  للوظائف 
وجهازاألمن  الداخلية  األمنية»وزارة  الجهات 
والسلوك  السير  حسن  م��ن  الوطني«للتأكد 

األمنية. والجوانب 
7«تضع اللجنة شروطا للوظيفة القيادية الشاغرة أو 
التي ستشغر وذلك طبقا للوصف الوظيفي للوظيفة 
والخبرة  والعملية  العلمية  والمؤهالت  الشاغرة 

العملية والتدريب المطلوبة.
بين  المفاضلة  ومعايير  ش��روط  تضع  8«كما 

المتقدمين والمرشحين للوظيفة القيادية في الجهة 
الحكومية وآلية التفضيل.

أو  ال��وزارة  في  المطلوب  الشخص  يتوفر  لم  وإذا 
الجهة الحكومية التي شغرت بها الوظيفة القيادية 
يتم االختيار من المؤهلين من خارج الوزارة أو الجهة 

الحكومية.
األعمال  عن  كامل  بسجل  العليا  اللجنة  9«تحتفظ 
الجهات  في  المدراء  بها  يقوم  التي  واألنشطة 
الحكومية وتحدث هذه المعلومات والبيانات بأحدث 
األساليب التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة بشكل 

دوري.
في حالة شغر وظيفة قيادية بأية جهة حكومية؛

نفس  في  المدراء  جميع  بيانات  مراجعة  1«يتم 
الجهة الحكومية

الحكومية  الجهة  في  ال��م��دراء  ترتيب  2«يتم 
الوظيفة  شغل  شروط  على  بناءا  األفضلية  حسب 
الوظيفية  والخبرة  والعملية  العلمية  والمؤهالت 
المطلوبة  الفنية  والقدرات  السلوكية  والمهارات 

لشغل الوظيفة في نفس المسار الوظيفي
المسار  نفس  في  للمدراء  األول��وي��ة  3«تعطى 

الوظيفي في نفس القطاع في الجهة الحكومية.
يتبع

الشاهد

د.محمد الدويهيس
www.alduwaihees.com

مجالس كلمات ال تنسى

هناك بيت شعر ينتشل صاحبه من الفقر ويجعله غنيا، 
صاحبه،  لسان  يقطع  شعر  بيت  هناك  المقابل  وفي 
والقول عموما إما لك وإما عليك فليحذر اإلنسان لسانه 
فهو إما كان له أو كان عليه وأمهات كتب األدب حافلة 
بمثل هذا األمر وكما قيل: الصمت حكمة وقليل فاعله 

وبعض الشعراء يتمادي بالمدح غير آبه
بعواقب األمور، وهذا ما حدث ألحد كبار شعراء الدولة 
العباسية وهو على بن جبلة بن عبداهلل األنباري الشهير 
أبا  األمير  على  دخل  فقد  الحسن،  أبا  ويكنى  بالعكوك 
دلف العجلي القاسم بن عيسى فامتدحه بأبيات تعد من 

فاخر شعر المدح منها:
يا دواء األرض إن فسدت

ومديل اليسر من عسره
كل من في األرض من عرب

بين باديه الى حضره
مستعير منك مكرمة

يكتسيها يوم مفتخره
قصمت  التي  الكبرى  بالطامة  الشاعر  هذا  أتي  ثم 

ظهره فقال:
إنما الدنيا أبو دلف

بين مبداه ومحتضره
فإذا ولى أبو دلف

ولت الدنيا على أثره
القصيدة  هذه  بعد  واشتهر  درهم  ألف  مئة  فوهبه 
شهرة واسعة فسمع الخليفة عبداهلل المأمون القصيدة 
إياه  ينشده  أن  أحدهم  من  وطلب  حاشيته  بعض  من 
فأنشدها فغضب غضبا شديدا، وقال لست ألبي إن لم 
أقطع لسانه، وعلم علي بن جبلة بوعيد المأمون فهرب، 
وطلبه المأمون بكل مكان فلم يظفر به وذلك أنه هرب 
الى الجزيرة ثم الشام فظفر به المأمون وجيء به يقاد 
أنت  اللحناء،  ابن  يا   : المأمون  له  فقال  أعمى  كان  ألنه 

القائل للقاسم بن عيسى:
كل من في األرض من عرب

بين باديه الى حضره
مستعير منك مكرمة

يكتسيها يوم مفتخره
أمير  يا  فقال:  منه،  المكارم  يستعير  ممن  جعلتنا 
المؤمنين أنتم أهل بيت ال يقاس بكم أحد، ألن اهلل عز 
وجل فضلكم على خلقه، واختاركم لنفسه، وإنما عنيت 
بقولي القاسم وأقرانه، فقال له: واهلل ما استثنيت احدا، 
لألصفهاني  أخرى  رواية  وفي  قفاه،  من  لسانه  سلوا 
بسنده أن المأمون قال له: إني ال أستحل دمك لتفضيلك 
أبا دلف على العرب كلها وإدخالك في ذلك قريشا وهم 
ولكني  وعترته،  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  آل 

أستحله بقولك له:
أنت الذي تنزل األيام منزلها

وتنقل الدهر من حال الى حال
وما مددت مدى طرف إلى أحد

إال قضيت بأرزاق وأجال
تعالى  اهلل  إال  ذلك  على  يقدر  ال  اهلل  عدو  يا  كذبت 
فكانت  قفاه،  من  لسانه  سلو  القهار،  الواحد  الملك 
لقب  والعكوك  فقطع،  لسانه  سل  نهايته  هذه 
السمين  ومعناه  الشاعر  هذا  على  األصمعي  أطلقه 
الناس  أحسن  من  وهو  أسود  أعمي  وكان  القصير، 
جزلها،  األلفاظ  عذب  مطبوع  شاعر  وهو  إنشادا، 
والرثاء  المدح  بين  متنوعة  وأشعاره  التصرف  حسن 
له  ترجم  وقد  والوصف،  والعتاب  واالعتذار  والغزل 
المبرزين  الشعراء  فحول  من  أنه  وذكر  خلكان  ابن 
سنة  وفاته  وأن  ومئة  ستين  سنة  مولده  أن  وذكر 
أصيب  ان��ه  وق��ال  للهجرة،  ومئتين  عشرة  ث��الث 
وفي  بصره  فذهب  سنين  سبع  ابن  وهو  بالجدري 

كفاية. القدر  هذا 

بيت شعر يقطع لسان 
صاحبه

الشاهد قراءة

دهر يوسف الشمري
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»األولمبية« تسمح بعودة منافسات المراحل السنية المختلفة
أعلنت اللجنة األولمبية الكويتية السماح بعودة 
النشاط الرياضي والتدريبات لالعبين والالعبات 
بمختلف الفئات السنية لكل االتحادات واألندية 
واللجان  والمتخصصة  الشاملة  الرياضية 
الرياضية المنبثقة عن اللجنة اعتبارا من امس 
إثر  وقفهما  من  شهرا   15 من  أكثر  بعد 

تداعيات جائحة كورونا.

وقالت اللجنة في بيان صحافي إن هذا القرار 
مشروط بااللتزام الكامل من هذه االتحادات 
الصحية  اإلج���راءات  كل  باتخاذ  واألن��دي��ة 
والوقائية المعتمدة لدى وزارة الصحة والتقيد 
بتعليمات اللجنة بهذا الشأن وفق دليل تنظيم 
لها  المرسل  بالكويت  الرياضية  الفعاليات 

سلفا.

أيضا  يأتي  القرار  هذا  أن  اللجنة  وأضافت 
تقوم  التي  المتواصلة  للجهود  ام��ت��دادا 
الهيئة  من  المشكلة  الثالثية  اللجنة  بها 
واللجنة  الصحة  ووزارة  للرياضة  العامة 
ومتابعة  تقييم  المكلفة  الكويتية  األولمبية 
بجائحة  والمتعلقة  الراهنة  الصحية  األوضاع 

»كورونا«.

• مباراة سابقة

المنتخب األسترالي يسير بطريق ممهد لحسم تأهله

األزرق في مواجهة مصيرية 
أمام األردن

التاريخ يساند الكويت بموقعة 
الحسم أمام األردن

واألردنية  الكويتية  الجماهير  تترقب 
مشوار  في  المفصلية  المواجهة 
المشتركة  بالتصفيات  المنتخبين 
 ،2022 قطر  لمونديال  المؤهلة 
عندما   2023 بالصين  آسيا  وك��أس 
يتواجهان اليوم على ستاد جابر األحمد 
القسمة  تقبل  ال  موقعة  في  الدولي 

على اثنين.
سجال  يمتلكان  الشقيقان  المنتخبان 
السابقة  مواجهاتهما  خالل  حافال 
تاريخيا ولن يؤثر كثيرا  والذي سيبقى 

على نتيجة مباراتهما المرتقبة.
تاريخهما  مدار  على  المنتخبان  تواجه 
الفوز  الكويت  حققت  مباراة   27 في 
التعادل  فرض  فيما  مباراة   13 خالل 
جاء  بينما  مواجهات   9 على  نفسه 
الفوز من نصيب األردن في 5 لقاءات.

هذه  خالل  الكويت  منتخب  وسجل 
هدفا   24 مقابل  هدفا   43 المباريات 

للنشامى.
في  واح��دة  م��رة  المنتخبان  وتواجه 
تصفيات  في  ومباراتين  آسيا  كأس 
مواجهات   3 جانب  إلى  آسيا  كأس 
في التصفيات األولمبية، ومباراتين في 
كأس  في  مواجهات  و6  آسيا  غرب 
الدورة  في  مباراتين  جانب  إلى  العرب 

ودية  مواجهات  و10  لأللعاب  العربية 
مع مباراة وحدة في التصفيات الحالية 

بمرحلة الذهاب.
قائمة  الدولة  عبدالرحمن  ويتصدر 
األردن  شباك  في  الكويت  هدافي 
يوسف  يلية  أه���داف،   10 برصيد 
والمرشح  الحالي  األزرق  العب  ناصر 
 4 برصيد  المباراة  في  للمشاركة 

أهداف.
شباك  في  المسجلين  قائمة  وتضم 
الخطيب  إلى جانبهما محمد  النشامى 
3 أهداف، حمد الصالح وعبيد الشمري 
»هدفين« وهدف واحد لكل من علي 
الفهد،  إبراهيم  بهبهاني،  ناصر 
محبوب  يعقوب،  جاسم  بوحمد،  حمد 
جمعة، مؤيد الحداد، عبدالعزيز حسن، 
عبدالعزيز العنبري، فتحي كميل، وليد 
مشعل  الهويدي،  جاسم  البريكي، 
السالمة،  خلف  عبداهلل،  بشار  نايف، 
سعود  ج��راغ،  محمد  علي،  مساعد 
الكندري،  علي  العنزي  حمد  المجمد، 
فيصل  ندا،  مساعد  الهاجري،  فهد 

زايد.
فيما يتصدر قائمة هدافي األردن في 
شباك الكويت حسن عبد الفتاح برصيد 
القائمة كذلك أنس  5 أهداف وتضم 

العدوان،  سلطان  أهداف،  ب�3  الزبون 
أنس  ذيب،  عبداهلل  الشياب،  عبداهلل 
بني ياسين »هدفين«، وهدف لكل من 
جريس  محرم،  مؤيد  عدس،  شفيق 
تادروس، خالد سعد، عامر دياب، عدنان 

عدوس، أحمد هايل، سالم العجالين.
األردن  للكويت على  انتصار  أول  وجاء 
في 18 يناير 1963 »1-2« وديا، عندما 
الدولة،  الرحمن  عبد  للكويت  سجل 
علي ناصر بهبهاني فيما أحرز هدف 

األردن سلطان العدوان.
لألردن  انتصار  أول  جاء  المقابل  وفي 
فاز  عندما   1997 يوليو   23 ف��ي 
النشامى »2-3« في قبل نهائي دورة 
األلعاب العربية في بيروت حيث سجل 
»هدفين«،  الشياب  اهلل  عبد  ل��ألردن 
هدفي  أح��رز  فيما  ت��ادروس  جريس 
مشعل  الهويدي،  جاسم  الكويت 

نايف.
األردن  على  للكويت  فوز  آخر  وكان 
في 10 أكتوبر 2014 وديا في األردن 
بهدف   »1-0« األزرق  ف��از  عندما 
ليوسف ناصر، على الجانب اآلخر حقق 
األردن آخر فوز في 21 مارس 2018 
بنتيجة »0-1« وديا باألردن بهدف حمل 

توقيع أنس بن ياسين.

لكرة  الكويت  منتخب  ي��واج��ه 
في  اليوم  األردن��ي  نظيره  القدم 
لقاء حاسم ضمن مباريات الجولة 
من  الثانية  للمجموعة  التاسعة 
المؤهلة  المشتركة  التصفيات 
العالم  كأس  بطولتي  لنهائيات 
»الصين  وآسيا   »2022 »قطر 
البالد  تستضيفها  التي   »2023
تجمع  ثانية  مباراة  وتشهد  حاليا 

أستراليا ونيبال.
صاحب  الكويتي  األزرق  ويدخل 
بالمجموعة  ال��ث��ال��ث  ال��م��رك��ز 
التي  المباراة  نقاط  عشر  برصيد 
الدولي  جابر  استاد  على  ستقام 
تحقيق  هو  فقط  واح��د  بخيار 
النتزاع  األردني  على ضيفه  الفوز 
بالمجموعة  منه  الثاني  المركز 
أستراليا  منتخب  أصبح  أن  بعد 
حسم  من  أدنى  أو  قوسين  قاب 

للمجموعة. صدارته 
لتقديم  الكويت  العبو  ويسعى 
االنتصار  وتحقيق  جيد  مستوى 
هذه  في  لهم  ظهور  ثاني  في 
تقام  التي  المجمعة  التصفيات 
جماهيرهم  لتعويض  بلدهم  في 
العاشقة عن أدائهم غير المرضي 

التي  المباراة  في  أستراليا  أمام 
الماضي  الخميس  ي��وم  أقيمت 

وخسروها بثالثية.
المنتخب  يبدأ  أن  المتوقع  ومن 
القتناص  مهاجما  الكويتي 
نقاط  ثالث  أهم  وتحقيق  الفوز 
من  سيمكنه  مما  بالتصفيات  له 
قد  التي  الثانية  المرتبة  احتالل 
لتصفيات  الثالث  للدور  تؤهله 
ال��م��ون��دي��ال ون��ه��ائ��ي��ات ك��أس 
خمسة  تتأهل  إذ  مباشرة  آسيا 
المراكز  ه��ذه  تحتل  منتخبات 
لتلك  الثماني  المجموعات  من 
األدوار بعد أن حسم منتخب قطر 

الخامسة. مجموعته  صدارة 
صاحب  األردني  المنتخب  ويمتلك 
نفس  نقطة  ب�13  الثاني  المركز 

دوافع منافسه الكويتي إذ سيدخل 
المباراة أيضا بهدف الفوز وضمان 
من  جيد  وبرصيد  الثاني  المركز 
النقاط قبل مواجهته الصعبة أمام 
أقوى فرق المجموعة أستراليا في 
الثالثاء  للتصفيات  الختامية  الجولة 
مع  الكويت  سيلعب  فيما  المقبل 
الصين تايبيه متذيل المجموعة في 

نفس الجولة.
المنتخب  يبدو  الثانية  المباراة  وفي 
نقطة  ب�18  المتصدر  األسترالي 
يسير بطريق ممهد لحسم تأهله 
النيبالي  المنتخب  يواجه  عندما 
بالمجموعة  الرابع  المركز  صاحب 
لفارق  وذل��ك  نقاط  ست  برصيد 
بين  ال��ه��ائ��ل  الفني  المستوى 

المنتخبين.

مباريات الفيوم
الملعبالتوقيتفريقان

تصفيات كأس العالم وآسيا »المجموعة الثانية«
استاد جابر الدولي7.00 مساءاستراليا X نيبال 
استاد جابر الدولي10.00 مساءالكويت X األردن

• من لقاء سابق ليد الكويت مع السالمية 

الكويت والسالمية يؤكدان االستعداد الكامل 
آلسيوية اليد

أكد ناديا الكويت والسالمية جاهزيتهما 
األندية  بطولة  منافسات  للمشاركة في 
اآلسيوية لكرة اليد ال�23 ألبطال الدوري 
للرجال المقررة إقامتها خالل الفترة ما 
بين 12 و21 يونيو الحالي في مدينة جدة 
رياضيان  مسؤوالن  وأكد  السعودية. 
للبطولة  المغادرة  قبيل  امس  بالفريقين 
المحفل  بهذا  فريقيهما  مشاركة  أن 
لمجرد  ت��ك��ون  ل��ن  الكبير  اآلس��ي��وي 
على  للمنافسة  بل  فقط  المشاركة 
الكويت  اسم  ورف��ع  النهائية  األدوار 
بكرة  والنهوض  القاري  المحفل  بهذا 
طريق  إل��ى  وإعادتها  الكويتية  اليد 
ثاني  تعد  وأنها  خصوصا  االنتصارات 

لعبة شعبية بعد كرة القدم.

في  اليد  لكرة  اإلعالمي  المنسق  وقال 
الفريق  إن  الشمري  الكويت سعد  نادي 
خالل  ودي���ة  م��ب��اري��ات  خمس  خ��اض 
في  أقيم  ال��ذي  الخارجي  المعسكر 
منها  بأربع  فاز  أسبوعين  لمدة  صربيا 
أن  الشمري  وأض��اف  واح���دة.  وخسر 
في  محترفين  أربعة  مع  تعاقد  الفريق 
مراكز مختلفة استعدادا للبطولة معربا 
مميزة  إضافة  يكونوا  أن  األم��ل  عن 
في  الالعبين  زمالئهم  جانب  إلى  للنادي 
الجهاز  أن  إلى  وأشار  الفريق.  صفوف 
الخارجي  المعسكر  خالل  وقف  الفني 
على جاهزية الالعبين الفنية والبدنية من 
فترتين  أقيمت على  التي  التدريبات  خالل 

صباحية ومسائية خالل أيام المعسكر.

وأعرب عن األمل في أن يقدم الالعبون 
في هذا المحفل القاري المهم مستوى 
فنيا جيدا وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني 
الرشيدي  هيثم  الوطني  المدرب  بقيادة 

إلسعاد جماهير النادي.
نادي  إدارة  مجلس  عضو  قال  وب��دوره 
إن  الخضري  حسين  الدكتور  السالمية 
لالعبين  خارجيا  معسكرا  نظم  النادي 
في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا 
للبطولة والمنافسة فيها وتحقيق النتائج 

المرجوة منها.
أيضا  يشغل  ال��ذي  الخضري  وأض��اف 
للعبة  ال��ك��رة  ج��ه��از  رئ��ي��س  منصب 
الحصص  من  ع��ددا  أج��رى  الفريق  أن 
المغادرة  قبل  ال��ن��ادي  في  التدريبية 

كل  تكلل  أن  آمال  الدوحة  لمعسكر 
جهود الالعبين بالتوفيق والنجاح.

وأشار إلى أنه تم تدعيم صفوف الفريق 
األول لكرة اليد بأربعة العبين للمشاركة 
أن  في  تمنياته  عن  معربا  البطولة  في 
االدارة  مجلس  طموح  الالعبون  يحقق 
إلى  والوصول  مستوى  أفضل  بتقديم 

أبعد مدى في البطولة.
للبطولة  الحالية  النسخة  في  وتشارك 
والسالمية  الكويت  ناديي  جانب  إل��ى 
أندية مضر السعودي والعربي القطري 
السعودي  والوحدة  البحريني  والنجمة 
كيرمان  ومس  االوزبكستاني  واالوزبك 
والدحيل  اليمني  والقطن  االي��ران��ي 

القطري وشاهد كزرون االيراني.

إنجازات الرماية تتواصل في البطولة العربية

خيطان يرفض عرض العربي

بخيت مرشح بقوة للعودة إلى كاظمة

حقق الراميان الكويتيان عبدالرحمن 
ميداليتين  الطرقي  وطالل  الفيحان 
منافسات  في  وبرونزية  فضية 
بالبطولة  ف��ردي  التراب«  »رماية 
تستضيفها  التي  للرماية  العربية 

مصر حتى 12 يونيو الحالي.
وأه����دى ال��رام��ي��ان ال��ف��ي��ح��ان 
متفرقة  تصريحات  في  والطرقي 
هذا الفوز لسمو أمير البالد الشيخ 
األمين  عهده  وولي  األحمد  نواف 
وللشعب  األحمد  مشعل  الشيخ 

كافة. الكويتي 
وقال الرامي الطرقي إن هذا »إنجاز 
مؤكدا  الكويت«  لبلدنا  عظيم 
سباقة  دائما  الكويتية  الرماية  أن 

باإلنجازات في المحافل الدولية.
أسبوعين  قبل  »حققت  وأض��اف 
العالم  لبطولة  الذهبية  الميدالية 
عدت  ثم  إيطاليا  في  أقيمت  والتي 
مصر  إل��ى  ومنها  الكويت  إل��ى 
العربية  البطولة  في  للمشاركة 
الميدالية  على  ال��ي��وم  وحصلت 
البطولة  أهمية  مؤكدا  البرونزية«، 
االستعدادات  ضمن  تعتبر  التي 
في  طوكيو  بأولمبياد  الخاصة 

أغسطس المقبل.
قصارى  سيبذل  أنه  الطرقي  وأكد 
المقبلة  البطوالت  خ��الل  جهده 
طوكيو  أولمبياد  رأسها  وعلى 

2021 لرفع اسم الكويت عاليا.
الفيحان  الرامي  أعرب  جهته  ومن 
الثاني  المركز  بتحقيق  عن سعادته 
والميدالية الفضية بالبطولة العربية 

لرماية التراب.
وأشار إلى أنه كان قريبا من تحقيق 
أهمية  مؤكدا  الذهبية  الميدالية 
هذا الفوز خاصة وأن البطولة تعتبر 
األلعاب  ل��دورة  االستعدادات  من 

األولمبية المقبلة.
نادي  ميادين  على  البطولة  وتقام 
أكتوبر  م��ن  ب��ال��س��ادس  الصيد 
بالمعادي  األول��م��ب��ي  وال��م��رك��ز 
بمشاركة 300 رام ورامية من 16 

دولة عربية.
المقلد  ناصر  الرامي  حقق  كما 
الجائزة  بمسابقة  الذهبية  الميدالية 
لرماية  بريكس«  »جراند  الكبرى 

التراب.
أمير  لسمو  الفوز  المقلد  وأهدى 
وولي  األحمد  ن��واف  الشيخ  البالد 
عهده األمين الشيخ مشعل األحمد 

وللشعب الكويتي.

وأعرب المقلد عن سعادته بحصوله 
والميدالية  األول  المركز  على 
منافسات  أن  موضحا  الذهبية، 
الفرق  مستوى  على  التراب  رماية 

ستستكمل غدا.
دورة  إلى  يتأهل  لم  أنه  إلى  وأشار 
طوكيو  المقبلة  األوليمبية  األلعاب 
للرماة  التوفيق  متمنيا   2021

الكويتيين المتأهلين.
وبدوره أشاد رئيس االتحاد المصري 
حازم  اللواء  للرماية  واألفريقي 
الكويتيين  الرماة  بمستوى  حسني 

المشاركين بالبطولة.
وأشار إلى أن الكويت حصلت على 

الميدالتين الفضية والبرونزية لرماية 
عن  فضال  العربية  بالبطولة  التراب 
مسابقة  في  الذهبية  الميدالية 

الجائزة الكبرى.
الكويتية  المشاركة  أن  وأك��د 
ك��ان��ت »ق��وي��ة« وس��اه��م��ت في 
وأن  خاصة  أكبر  منافسة  خلق 
المشاركين من المتأهلين ألولمبياد 

طوكيو 2021.
وتقام البطولة العربية للرماية على 
من  بالسادس  الصيد  نادي  ميادين 
أكتوبر والمركز األولمبي بالمعادي 
بمشاركة 300 رام ورامية من 16 

دولة عربية.

• ناصر المقلد

• فواز المبيلش

الكويتي،  خيطان  نادي  إدارة  رفضت 
مساء األربعاء، العرض الذي تقدم به 
العربي من أجل الحصول على خدمات 

المهاجم الدلوي فواز المبيلش.
أب��رز  أح���د  المبيلش  ف���واز  وي��ع��د 
الساحة  على  الصاعدين  المهاجمين 
ق��درات  من  يمتلكه  بما  الكويتية 

هجومية هائلة. 
وعلم أن إدارة خيطان أبدت تمسكها 
لقب  على  والحائز  الواعد  بالمهاجم 
األولى  النسخة  في  الصغير  المرعب 
على  للحفاظ  ون،  الغولدن  جائزة  من 
القوة الضاربة الهجومية للفريق في 

معترك العودة للعب مع الكبار. 
الباب  إلغالق  السريع  خيطان  رد  وجاء 
في  القمة،  ألندية  نجومه  رحيل  أمام 
للعودة  النادي  إدارة  فيه  تسعى  وقت 

سريعا إلى الدوري الممتاز. 
في  نجح  المبيلش  ف��واز  أن  يذكر 
تحقيق لقب هداف دوري الشباب في 
3 مواسم سابقة، كما سجل حضورا 

بارزا مع خيطان بالموسم األخير. 

• فواز بخيت 

عاد فواز بخيت عضو مجلس إدارة نادي كاظمة ورئيس جهاز 
المنقضي  الموسم  انتهاء  عقب  باستقالته  تقدم  الذي  الكرة 

لتصدر المشهد من جديد في قلعة السفير.
إدارة  لطاولة  بقوة  عاد  بخيت  اسم  أن  ل  وكشف مصدر مطلع 

النادي، كمرشح لشغل المنصب نفسه.
داخل  األغلبية  بموافقة  يحظى  بخيت  فواز  أن  المصدر  وأكد 
اإلداري  االستقرار  يدعم  استمراره  أن  يرون  إذ  اإلدارة،  مجلس 

في كاظمة.
ويرى أعضاء مجلس إدارة كاظمة أن بخيت أسهم في الموسم 

الماضي، في ظهور الفريق بشكل مغاير في الدوري.
وبرز في الفترة الماضية اسم يوسف سويد نجم وهداف النادي 
لخالفة  اإلدارة  مجلس  عضو  الحسن  مشعل  وكذلك  التاريخي 

بخيت في قيادة جهاز الكرة.
األيام  خالل  الكرة  جهاز  رئاسة  ملف  يحسم  أن  المنتظر  ومن 
القليلة القادمة من أجل بدء رحلة تجهيز الفريق للموسم الجديد.

كما يسعى كاظمة الختيار مدرب بديل بعد رحيل اإلسباني بيتو 
بيانيتش، إلى جانب االستغناء عن المحترفين الخمسة.
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روديغيز يحذر زمالءه من خطورة ويلز
حذر المدافع السويسري ريكاردو رودريغيز، زمالئه من مباراة الفريق 
المساحة  بيل  غاريث  ومنح  غدا،  ويلز  أمام  أوروبا  بطولة  في  األولى 
مفتاح  بيل  إن  السويسري،  األيسر  الظهير  وقال  خطورة.  لتشكيل 
في  األولى  المجموعة  ضمن  الفريقين  مباراة  في  ويلز  نجاح  فرص 
في  سويسرا  معسكر  داخل  للصحافيين  رودريغيز  وأضاف  باكو. 
عاصمة أذربيجان، اليوم األربعاء: »إنه بال شك العب جيد ويملك خبرة 
كبيرة. لكن يمكننا جميعا إيقافه«. وأردف الظهير األيسر البالغ عمره 
28 عاما: »نحتاج للتغطية بإحكام ومنحه مساحة صغيرة، ألنه بمجرد 

أن يستدير بجسده سيكون من الصعب إيقافه«.
موسم  بعد  مناسب  عرض  إليجاد  لرودريجيز  فرصة  البطولة  وتُعد 
مخيب لآلمال في تورينو المتعثر في الدوري اإليطالي، حيث خاض أقل 
تورينو  إلى  رودريغيز  وانتقل  الدوري.  في  الفريق  مباريات  نصف  من 
في بداية موسم 2020-2021 عقب ثالث سنوات في ميالن، ويرى أن 
بطولة أوروبا قد تكون فرصة إلبراز قدراته. وأكد: »هذا هو الغرض 
من مثل هذه البطوالت، لكنني لن أقلق نفسي كثيرا بهذا األمر. وبدال 

من ذلك سأتعامل مع المباريات مثلما أفعل عادة«.

• لوف وكيميتش

لوف يقرر تغيير مركز كيميتش 
بشكل مفاجئ

ليفاندوفيسكي في تحٍد خاص 
لمحو صورته الباهتة مع بولندا

منتخب  مدرب  لوف،  يواكيم  قرر 
جوشوا  العبه  مفاجأة  ألمانيا، 
أيام  قبل  مركزه  بتغيير  كيميتش، 
يلعبها  مباراة  اول  من  معدودة 

فريقه بطولة يورو 2020.
ومن المقرر أن يخوض المانشافت، 
مباراته األولى في البطولة المؤجلة 
منذ العام الماضي، الثالثاء المقبل، 
وذلك ضد فرنسا في الجولة األولى 
من منافسات المجموعة السادسة.

إبالغ  وكشفت صحيفة »بيلد« عن 
بأنه  لكيميتش،  األلماني  المدرب 
سيتحول إلى ظهير أو جناح أيمن، 

بدالاً من اللعب في وسط الملعب
لخوض  لوف في طريقه  أن  ويبدو 
وهي   ،»3-4-3« بطريقة  البطولة 
مباراتيه  خالل  عليها  اعتمد  التي 

الدنمارك  أمام  لليورو  التحضيريتين 
والتفيا.

في  بالفعل  كيميتش  وظ��ه��ر 
الجهة اليمنى خالل مواجهة التفيا 
صحة  يؤكد  ما  وه��و  الماضية، 
على  لوف  بعزم  تفيد  التي  التقارير 

االعتماد عليه في هذا المركز.
مجموعة  األلماني  المنتخب  ويملك 
خط  ف��ي  الالعبين  م��ن  مميزة 

على  لوف  شجع  ما  وهو  الوسط، 
في  ميونخ  بايرن  بنجم  االستعانة 
سنوات،  قبل  شغله  الذي  المركز 

لتعزيز قوة الجبهة اليمنى.
المدرب  يعوض  أن  المحتمل  ومن 
للجبهة  تحويل كيميتش  األلماني، 
اليمنى، باالعتماد على الثنائي إلكاي 
غ��ون��دوغ��ان وت��ون��ي ك��روس في 

وسط الملعب.

في  بروين  دي  كيفن  يشارك  لم 
فرص  يقلص  ما  بلجيكا،  تدريب 
األول��ى  ال��م��ب��اراة  ف��ي  مشاركته 
أمام  أوروبا،  أمم  بالده في  لمنتخب 

روسيا في سان بطرسبرغ، غدا.
وقال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا 
»بالفعل من غير المرجح أن يشارك 
بعد  السبت،  مباراة  في  بروين  دي 
تعرضه لكسر مضاعف في وجهه 
سيتي  مانشستر  مع  مباراته  خالل 

في نهائي دوري أبطال أوروبا«.
وأصيب دي بروين بكسر في األنف 
عينه  بتجويف  تحيط  التي  والعظام 
طفيفة  لجراحة  وخضع  اليسرى، 

األسبوع الماضي.
نظارة  ي��رت��دى  ب��روي��ن  دي  وك��ان 
كان  بينما  السوداء،  عينه  إلخفاء 
مقاعد  على  من  التدريب  يشاهد 

البدالء دون أن يشارك في اإلحماء.
مرة  البلجيكي  المنتخب  وسيتدرب 
الخميس،  غدا  بروكسل  في  أخرى 
قبل السفر إلى سان بطرسبرج بعد 
إيدين  القائد  وشارك  الجمعة.  غد 
ما  بالكامل،  التدريب  في  ه��ازارد 
بشأن  الشيء  بعض  القلق  يخفف 
أيضًا  ه��ازارد  ويعاني  بروين.  دي 
بسبب  البدنية  اللياقة  في  نقص  من 
خالل  لها  تعرض  عديدة  إصابات 
وتدرب  مدريد،  ري��ال  مع  موسمه 
فترات قليلة آخر 10 أيام. ويبدو من 
المرجح أن يكون لهازارد، دور أمام 

روسيا، حتى إذا لم يبدأ المباراة.
وعلى العكس، كان النجم البولندي 
دائما ما يقدم مستويات مميزة مع 

المشاركة  قبل  بايرن  ثم  دورتموند 
في البطوالت الكبرى مع المنتخب.

 ،2012 يورو  في  المشاركة  وقبل 
 47 في  هدفا   30 أح��رز  قد  كان 
يورو  وقبل  دورتموند،  مع  مباراة 
2016، أحرز 42 هدفا في 51 لقاء 

مع بايرن ميونيخ.
وأحرز ليفا 41 هدفا في 48 مباراة 
مع الفريق البافاري قبل المشاركة 
في مونديال روسيا، وأحرز المهاجم 
مباراة   40 في  هدفا   48 البولندي 

المشاركة  األلماني قبل  مع فريقه 
في يورو 2020.

هذا  ليفاندوفسكي  وي��ت��ف��وق 
الموسم على العديد من أبرز نجوم 
في  الهدف  يتعدى  بمعدل  العالم 
مبابي  كيليان  ومنهم  مباراة،  كل 
 42« جيرمان  سان  باريس  مهاجم 
مهاجم  هاالند  والنرويجي  هدفا« 
مهاجم  وميسي   »41« دورتموند 
برشلونة »38«، وكريستيانو رونالدو 

مهاجم يوفنتوس »36«.

مباريات اليوم

القناةالتوقيتالفريقان

بطولة أمم أوروبا »الجولة األولى«

10.00beIN HD1MAX مساءتركيا X إيطاليا

• ليفاندوفيسكي يحتفل بأحد أهدافه مع بولندا

• غريليش مع ساوثجيت

غريليش يكيل المديح
للمدرب ساوثجيت

 قال جاك غريليش العب وسط 
المدرب  مع  محادثة  إن  إنكلترا، 
أول  خ��الل  ساوثجيت  غ��اري��ث 
العام  المنتخب  مع  له  معسكر 
حجز  في  ساعدته  الماضي، 
بطولة  في  بالتشكيلة  مكان 

أوروبا.
وحول غريليش، الذي مثل أيرلندا 
على مستوى الشباب، الوالء إلى 
مع  وشارك   2015 في  إنجلترا 
منتخب تحت 21 عاما في العام 

التالي.
لكن صانع لعب أستون فيال لم 
المنتخب  تشكيلة  إلى  ينضم 

ساوثجيت  استدعاه  حتى  األول 
في  دولية  مباراة  أول  لخوض 
رفع  وبعدها  الماضي  سبتمبر 

رصيده إلى 7 مباريات دولية.
ال���25  صاحب  غريليش  وق��ال 
صحافي:  مؤتمر  خالل  عامًا، 
بارع  وهو  إنكلترا  مدرب  »إنه 
تحسين  في  وساعدني  بالتأكيد، 
م��س��ت��واي ب��ش��ك��ل ه��ائ��ل«، 
الموسم  بداية  »في  وأض��اف: 
سألته عن النقاط التي يمكن أن 
بعض  وأعطاني  فيها  أتحسن 
النصائح للعمل عليها ولمحاولة 
أنها  وأعتقد  التشكيلة،  اقتحام 

مباريات   7 ولعبت  بثمارها  أتت 
دولية«.

في  أس��اس��ي��ا  غريليش  وب���دأ 
النمسا  ضد  وديتين  مباراتين 
الماضي  األس��ب��وع  وروم��ان��ي��ا 
وقال  أوروبا،  لبطولة  استعدادا 
ساوثجيت  تشكيلة  دخ��ول  إن 

كان أولوية له هذا الموسم.
وت��اب��ع ص��ان��ع ل��ع��ب أس��ت��ون 
طيلة  أردت��ه  م��ا  »ه��ذا  فيال: 
األول  ال��ه��دف  ك��ان  حياتي. 
المنتخب،  تشكيلة  دخول  لي 
واعتز  بالفعل  حلمي  وتحقق 
ي��درك  لكنه  لحظة«،  بكل 

أجل  من  الشرسة  المنافسة 
األساسية،  التشكيلة  دخ��ول 
فقط  النظر  »يكفي  مضيفا: 
مركزي.  ف��ي  الالعبين  إل��ى 
نهائي  م��ن  ع��اد  معظمهم 
وال��دوري  أوروب��ا  أبطال  دوري 
مصابا  كنت  بينما  األوروب���ي 

الوقت«. لبعض 
وت��ب��دأ إن��ك��ل��ت��را م��ش��واره��ا 
أم��ام  ال��راب��ع��ة  بالمجموعة 
كرواتيا يوم األحد قبل مواجهة 
التشيك  وجمهورية  اسكتلندا 
يومي 18 و22 يونيو وتقام كل 

المباريات في استاد ويمبلي.

رونالدو يأمل في مواصلة تحطيم 
األرقام وصناعة اإلنجازات مع البرتغال

بليند: هولندا تسعى إلحياء
المسيرة المميزة

بعدما مر بأحد أسوأ األعوام في 
بطولته  تحقيق  وعدم  مسيرته، 
دوري  وه��ي  أيضا  المفضلة 
البرتغالي،  النجم  يدخل  األبطال، 
كريستيانو رونالدو، بطولة كأس 
حبيس،  كأسد  األوروبية  األمم 
عاقد العزم على االحتفاظ اللقب 
في  ب��الده،  منتخب  حققه  ال��ذي 

النسخة األخيرة عام 2016.
أحد  األبطال  دوري  توديع  وكان 
لرونالدو،  م��رارة  األح��داث  أكثر 
األولى  المرة  هذه  كانت  فقد 
فيها  يودع  التي  عاما،   15 منذ 
النهائي،  ثمن  الدور  من  البطولة 
دون تسجيل أي أهداف في هذا 

الدور.
على  الثاني  العام  كما كان هذا 
البطولة  الذي يغادر فيه  التوالي، 
حيث  النهائي،  ثمن  ال��دور  من 
حينها  اليوفي  مسيرة  انتهت 
على يد ليون الفرنسي، بينما في 
خرج   »2019/2018« موسم 
النهائي  ربع  من  البيانكونيري 

أمام أياكس أمستردام.
وأنهى رونالدو موسمه الماضي 
في دوري األبطال، بتسجيل أربعة 
جميعها  كانت  فقط،  أه��داف 

في دور المجموعات.
كما أن فريق »السيدة العجوز« 
الجولة  ف��ي  بصعوبة،  تأهل 
للنسخة  آ«،  »سيري  من  األخيرة 
األب��ط��ال،  دوري  م��ن  المقبلة 
بفضل تعثر نابولي أمام هيالس 

فيرونا.
وال يمكن لبطولتي كأس إيطاليا 
اللتين  اإليطالي،  السوبر  وكأس 
حققهما يوفنتوس في الموسم 
العب  ج��وع  إش��ب��اع  المنصرم، 
يرغب في مواصلة كتابة التاريخ 
لديه  أن  كما  ب��الده،  منتخب  مع 

تواجد  ظل  في  إضافي،  حافز 
مجموعة  في  »البحارة«  منتخب 

الموت ببطولة »يورو 2020«.
ضمن  البرتغال  منتخب  ويشارك 
المجموعة السادسة، التي تضم 
كأس  بطل  فرنسا،  م��ن  ك��ال 
بطل  وألمانيا   ،2018 العالم 
مونديال 2014، والمجر التي تعد 

األقل قوة بين فرق المجموعة.

البرتغال  لصفوف  انضم  وقد 
السنوات  في  النجوم  من  العديد 
فرنانديز،  برونو  مثل  األخيرة، 
وجواو  يونايتد،  مانشستر  نجم 
مدريد،  أتلتيكو  العب  فيليكس، 

ودييجو جوتا، جناح ليفربول.
الدعائم  ه��ن��اك  زال���ت  ال  كما 
المدافع  أمثال  للفريق  األساسية 
في  رون��ال��دو  زام��ل  ال��ذي  بيبي، 

ريال مدريد، وجوزيه فونتي بطل 
الدوري الفرنسي مع ليل، وجواو 

موتينيو عقل خط الوسط.
رونالدو   »2020 »يورو  وستمنح 
البطولة  اس��ت��ع��ادة  ف��رص��ة 
دفعة  على  والحصول  المطلقة، 
يعلم  ال  الذي  للمستقبل،  قوية 
أحد هل سيكون في اليوفي أم 

في ناد كبير آخر؟

هولندا  مدافع  بليند  دالي  يتمنى 
الناجحة  المسيرة  إحياء ذكريات 
 2014 ال��ع��ال��م  ك���أس  ف���ي 
مستعيدا  أوروب��ا،  بطولة  خالل 
في  ل��ب��الده  قوية  بصمة  آخ��ر 
مسيرته  وبداية  كبرى  بطولة 

الشخصية.
أمستردام  أياكس  مدافع  وبليند 
فقط  العبين   6 من  واح��د  هو 
سبق  الحالية  هولندا  بتشكيلة 
كأس  ف��ي  المشاركة  لهم 
أعوام،   7 قبل  بالبرازيل  العالم 
الثالث،  المركز  حققت  عندما 

ويرى تشابها بين الفريقين.
وفشلت هولندا في التأهل آلخر 
عن  بالغياب  كبيرتين  بطولتين 
فرنسا  في   2016 أوروبا  بطولة 
وكأس العالم 2018 في روسيا.

بليند الصحافيين: »األجواء  وأبلغ 
وهذا  مماثل  والشعور  جيدة 
»ليس  وأض��اف:  ج��دا«،  مبشر 
مثل  الالعبين  من  الكثير  هناك 
بيرسي  فان  وروب��ن  روب��ن  آري��ن 
يونج،  دي  ونايجل  وش��ن��اي��در 
المواهب  من  الكثير  اآلن  ولدينا 
الخبرة  أصحاب  من  والبعض 
فريقا  نشكل  أن  يمكن  لكننا 

قويا«.
م��ش��واره��ا  ه��ول��ن��دا  وتفتتح 
أوكرانيا  أمام  الثالثة  بالمجموعة 
وفي  األحد،  يوم  أمستردام  في 
7 سنوات  قبل  اليوم  نفس هذا 
حققت هولندا فوزا ساحقا 1-5 
على إسبانيا في مباراتها األولى 

بكأس العالم في البرازيل.
في  المباراة  هذه  بليند  وخاض 
ومرر  األيسر،  الظهير  مركز 
الكرة التي سجل منها روبن فان 

بيرسي هدفا مذهال بالرأس في 
بداية انتفاضة هولندية.

هذه  »ستبقى  بليند:  وأوض��ح 
لي واستمتع  دائما  لحظة خاصة 

اللقطات  مشاهدة  عند  بها 
غيرت  المباراة  وه��ذه  مجددا 
حياتي«، حيث انتقل إلى مانشستر 

يونايتد بعد هذه البطولة.

• جانب من مباراة للمنتخب الهولندي

• رونالدو
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منذ 1978 ترسخت لي قناعة بأن ال عودة لي الى العراق ،بلدي الذي ولدت 
واالخراج  والرسم  والفكر  والثقافة  االدب  وتعلمت  فيه  وتعلمت  وتربيت 
اولى  على  رجلي  ،ووضعت  النثرية  والقصيدة  القصة  وكتابة  المسرحي 
كان  االيرانية  العراقية  الحرب  اندلعت  وعندما  الصحفي.  العمل  ساللم 
التعبير عن االلم مصطنعا في ظل الخوف من عواقب كل شيء. ولم يكن 
في اي طرف على الساحة من يمكن ان يتفهم او ان يقرأ مابين السطور. 
بوابة  انفتاح  ثم  المنطقة ومن  احداث  تسارع  الصحفي ومع  وخالل عملي 
الجحيم بوقوع الغزو العراقي للكويت قبل يوم واحد من عودتي واسرتي 
االمر وقتها،  نبيلة من صاحب  انتديت لمهمة سامية  ان  بعد  القاهرة  من 
ضاع اكبر شيء في حياتي على الرغم من كل ما عملته وحققته اعالميا 
صحفيا وتلفزيونيا وسياسيا ،وهو امر افخر به وافتخر واشكر اهلل عليه النه 
فضل اهلل علي اوال واخيرا ولم يكن بمقابل ابدا ،ابتداء بعملي في جريدة » 
االنباء« في القاهرة. ضاع مستقبل ابنائي وضاع شملنا العائلي ،اذ لم نتعود 
الكويت  او عمال. في  او سياحة  زيارة  بها  نمر  التي كنا  الغرب  على حياة 
العوائل تجتمع وتعيش معا الى ان يكبر االبناء ويتزوجون ،وبعضهم يبقى 
انه  اال  بحياته  يستقل  ان  او  يتسع  كاف  مكان  هناك  كان  ان  االسرة  مع 
واسرته لن يكونوا بعيدين اال نادرا او في حاالت شاذة عن االب العود »الجد« 
وهي  والعمام  والخوال  واالخوات  االخوان  وبقية  الجدة«   « الكبيرة  واالم 
واحدة من أكبر نعم الرحمن على االنسان ان يتربى االبناء وسط اكبر عدد 

من االهل لما لذلك من فوائد ومزايا وحسنات. 
. في الثاني من اغسطس 1990 انقطعت بنا السبل ،ولم يكن هناك خيار 
بعد  بدا مستحيال  ان ذلك  ،إال  الكويت  الى  القاهرة  العودة من  أفضل من 
حال  باي  يكن  ولم  المتوقع.  عن  االحتالل  النوابا وطال  اتضحت حقيقة  ان 
الستحالة  ايضا  العراق  الى  العودة  في  للتفكير  مجال  هناك  االحوال  من 
معيشة عيالي وأمهم ،و هي نصفي االخر، بل اكثر في بلد يحتل بلدها. 
ساقني قدري للعمل في عدة جهات في مجال المهنة بعد ان تخليت عن 
فتعرفت  البريطانية،  العاصمة  قلب  في  العربي  الحي  في  التجاري  العمل 
على ملوك ورؤساء وقادة ووزراء وسياسيين وادباء وفنانين لم اكن احلم 
في  اثرا  واكثرهم  لي  بالنسية  اهمهم  مني  وطلب  منهم.  بعدد  باللقاء 
حياتي ان اعمل معه مديرا العماله ،او ان اؤسس له قناة تلفزيونية حوارية 
واخبارية تكون قدوة وواجهة في المهنية والمنطق والمصداقية. وعرض 
علي اخرون العمل معهم بدرجات وظيفية وزارية وبامتيازات ال يحلم بها 
سواي، اال اني صدقت االول وفضلته وعدت الى الكويت لوحدي بدون عائلتي 
ألؤسس لهم ما تمنيته وما حلمت به امهم وهي ام تتمنى رؤية كل الخير 
اخف من خطورة  لم  الذي  العراق  بت على خطوات من  اني  ومع  البنائها. 
وضراوة وقسوة الحرب العبثية التي اجزم انها افقدت البلدين المتحاربين 
خيالية  ثروة  عن  ،فضال  ومفقود  ومعاق  قتيل  بين  انسان  مليون  من  اكثر 
تعدت التريليون دوالر وفرص ذهبية لالستفادة من عائدات النفط في بناء 
مجتمعات نموذجية متكاملة الخدمات وفرص العمل وورش االنتاج والزراعة 
والصناعة وموانئ التصدير وجامعات التعليم في بلدين ضاربين في عمق 
التاربخ، اال اني لم ادخل العراق اال ثالث مرات ،االولى في مارس 2003 بعد 
اجتياح الواليات المتحدة ببرنامجها الشيطاني وتركيزها على تدمير العراق 
بدال من تعويض اهله عن معاناتهم ومساعدتهم على  وتمزيقه طائفيا 
بناء قاعدة اقتصادية وصناعية تصرفهم عن كل معاناة الماضي ودروسه 
من التجارب الفاسدة. ومن ثم في عامي 2019 و 2020 بالطيران مباشرة 
من الكويت الى بغداد الجراء لقاءات تلفزيونية ضمن برنامجي الحواري » 
ديوان الديوان« في قناة » صوت العرب« العربية االخبارية الدولية التي كنت 
مديرها العام ورئيس تحريرها بعد ان اوكل الي صاحب اكبر فضل في 
حياتي ان اؤسسها له يالترتيب معه وبدعم كامل منه وبصبر يستحق الثناء 
منه علي وعلى القناة التي اجتذبت عشرات الماليين من المشاهدين بل اكثر 
من 79 مليون مشاهد» ارقام موثقة« في كل مكان في العالم في كل 

نشرة اخبار من ست نشرات يومية كنا نقدمها على الهواء. 
لجريدة  رسمي  غير  بشكل  للتحرير  رئيسا  عملت  قد  ذلك  قبل  كنت 
يوسف  خالد  المرحوم  صاحبها  لها  جند  التي  القاهرة  في  االنباء«   «
ان  يمكن  كان  ما  انها  ،اال  وخارجها  مصر  في  امكاناته  كل  المرزوق 
االحمد  الشيخ صباح  الراحل  االمير  ونفوذ  وتحرك  بدون جهد  النور  ترى 
وزير شؤون  ،يعاونه  الغاشم  الغزو  فترة  للخارجية في  وزيرا  الذي كان 
يمكن  كان  ،الذي  الصباح  المحمد  ناصر  الشيخ  آنذاك  االميري  الديوان 
لوال ظروف  والمنطقة  الكويت  تاريخ  ان يكون افضل رئيس وزراء في 
عن  مجبرا  والتراجع   POT بنظام  العمل  ووقف  العبري  الربيع  وخفابا 
الرابعة و ميناء  الداو كميكال والمصفاة  المضي في مشروع صناعات 
وخبرة  وسعي  دور  وايضا  اخرى.  استراتيجية  ومشاريع  الكبير  ميارك 
ولكن  الوظيفة  نفس  ومارست  القطمة.  خالد  محمد  االستاذ  الراحل 
بشكل مختلف في جريدة » العرب « اللندنية التي تركتها طوعا مرتين 
ثم  ومن  الوقت  لبعض   »CNN« في  وعملت  سياستها.  مع  الختالفي 
السياسي«  المشاهد   « مجلة  في  ايضا  الوقت  لبعض  ومترجما  محررا 
البريطانية  االذاع��ة  هيئة  اص��دارات  اولى  االسبوعية  الدولية  اللندنية 
تراعي  التي  افتتاحياتها  وكتابة  تحريرها  رئاسة  اتولى  ان  قبل   »BBC«

المطقة.  اوضاع واحداث  ازاء  البريطانية  والسياسة  الموقف 
و9  لندن  في  السياسي«  المشاهد   « تحرير  رئاسة  في  سنوات   7 وبعد 
سنوات في تقديم برنامجي التلفزيوني الحواري اليومي » الحوار المفتوح« 
االمارات  دولة  الى  انتقلت  انذاك،  الصيت  ذائعة  اللندنية   »ANN« قناة  في 
يعد  تأسست  عراقية  فضلئية  قناة  اول  الفيحاء«   « قناة  تحرير  لرئاسة 
سقوط نظام البعث الذي حكم 36 عاما بعد قناة » الشرقية « التي تأسست 
لم تستطع مجاراة »  انها  اال  اكبر  بامكانات وخبرة  التسعينات  اواخر  في 
يبث  كان  الذي  الحرية«  فضاء   « فيها  اليوم  برنامجي  بسبب  الفيحاء« 
على مدى 3 ساعات على الهواء ثم يعاد وكان هو اي البرنامج كل القناة 
تقريبا النه فتح ابواب الحوار والتعبير والتصحيح والنقد امام كل العراقيين 
بدون استثناء. ولم يرق الحال لبعض اطراف الحكم الجديد في العراق وال 
لبعض دول المنطقة التي تخوفت من الوضع الجديد ،فاستولى من استولى 
التوقف عن  نفسيا الجباري على  ان حوربت  بعد  البرنامج  القناة وعلى  على 
الدعوة العادة بناء عراق جديد يقوم على العدالة االجتماعية وتطبيق القانون 
وكفالة  والتعددية  والمساواة  بالعدالة  وااليمان  االنسان  حقوق  واحترام 
وعدت  السلطة.  احتكار  منع  و  العامة  الحريات  وحماية  االنسان  كرامة 
الى الكويت مجددا الؤسس جريدة » النهار« بميزانية كبيرة وسخاء في 
يسبب  وقع  ما  وقع  ان  الى  والقرار،  االدارة  في  تام  واستقالل  المرتبات 
عشر«  السابع  االمير   « موضوع  عن  القالف  حسين  السيد  النائب  تصريح 
الول  والقضاء  والتحقيقات  النيابة  امام  ومثلت  المخفر  بسببه  دخلت  الذي 
مرة في حياتي. وبعد تلك التجربة القاسية قدم لي صاحب الدار الكويتية 
 » الشاهد   « قناة  و  الغراء  الشاهد«   « جريدة  عنها  تصدر  التي  لالعالم 
التلفزيونية للمنوعات والبرامج الحوارية التي اثرت لغة الحوار السياسي في 
المنطقة، فرصة ان ابني واحدة من افضل ما حققت في حياتي وهي قناة 
8 رؤساء دول  التي لمست احسان وامتنان ماال يقل عن  العرب«  » صوت 
قابلتهم تلفزيونيا او التقيتهم في اطار جوالتي الجراء وتسجيل لقاءات مع 
عدد من الرؤساء السابقين ورؤساء الحكومات الحاليين والسابقين ووزراء 
واالعجاب  الثناء  كلمات  في  مادار  كل  فحوى  وكان  وسواهم.  الخارجية 
اشادة بالكويت التي لم تتدخل لفرض سياسة توحي بوجود مصلحة لها 
او انحياز او دفاع عن وجهة نظر في شان ما ،وسمحت على العكس من 
ذلك ان تكون القناة مستقلة »%100 « في سابقة غير مسشهودة عربيا 
،اذ لم تتقدم نشرات االخبار على مدى 7 سنوات صيغة رسمية معتادة في 
الكويت او كل الدول العربية تبدأ باخبار استقباالت رئيس الدولة في هذه 
الدولة او تلك، كانت والتزال » صوت العرب« تبدأ اخبارها بالحدث االهم 
عربيا واحيانا دوليا من اين ما كان ،وقد تخلو كل النشرات من خبر واحد عن 
الكويت لعدة اسابيع مالم يكن هناك خبر عربي او كويتي خليجي له عالقة 
بالكويت. وتركزت االشادة على عقلية وشخصية وثقافة وبعد نظر صاحب 
توظيفها  الى  لم يسع  الذي  المالكة  الشركة  ادارة  رئيس مجلس  القناة 
،وايضا  الكثيرون  تجاريا كما يفعل  او استغاللها لمصلحته ال سياسياوال 
شان  من  بان  لثقته  التمويل  او  للشراكة  ومغرية  مجزية  عروضا  لرفضه 
عالقة من هذا النوع ان تغير رسالة القناة وان تسقط عنها الحيدة وتقلل 
في  نشاز  ظاهرة  تشكل  العرب«  »صوت  ان  معتبرين  المصداقية،  من 
تجردها من العالقات مع المخابرات واجهزة االمن والحكومات وسفارات 
الدول الكبرى. وكانت بقية االسئلة على الدوام عن االمكانات الهائلة التي 
االخبار  ومتتبعي  المحررين  من  فيها  العاملين  وجيش  القناة  بها  تتمتع 
والحوار  التقديم  التقليدية في  االخبار وخبراتهم وقدراتهم فوق  ونجوم 
كل  مع  اليومية  الحوارية  والرياضية  واالقتصادية  السياسية  البرامج  في 
صناع القرار واصحاب العالقة والراي في كل الوطن العربي بدون استثناء. 

من جد وجد ومن زرع حصد. 
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للرأي عن رفضهم لربط  أعرب غالبية األلمان في استطالع 
سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع.

لقياس  »يوجوف«  معهد  أجراه  الذي  االستطالع،  وأظهر 
مؤشرات الرأي، أن 70% من األلمان رفضوا هذا األمر، بينما 

وافق عليه 20% آخرون، ولم تحدد 11% موقفها من األمر.
النساء  من  أعلى   »%26« الرجال  بين  التأييد  نسبة  وكانت 

»14%«. وكان أكثر المؤيدين بين أنصار الحزب الديمقراطي 
اليسار  حزب  أنصار  بين  أقلهم  كان  بينما   ،»%50« الحر 

.»%10«
العلمي  للمجلس  مقترح  حول  حاليا  ألمانيا  في  جدل  ويثار 
 - المستشارين  من  لجنة  وهو   - األلمانية  االقتصاد  لوزارة 

بإجراء إصالح على سن التقاعد برفعه إلى 68 عاما.

استطالع: غالبية األلمان يرفضون ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع

بين السطور

الحجارة!

• وزارة ذات طابع فني قررت وقف االستغناء عن عدد من الوافدين حتى 
إشعار آخر!

• وكيل وزارة انتهى من وضع خطة تطوير العمل، على إثر تكليف من 
الوزير!

من  أق��وى  الفلسطينية  الحجارة 
الصهاينة،  بأيدي  الفتاكة  األسلحة 
صلبة  وطنية  ب��إرادة  ملغمة  فهي 
الذي  الحقيقي«  ب�»البارود  ومزودة 
الهدف  ويصيب  »ال��ع��دو«  يرعب 
بدقة، لذلك تفوقت على التكنولوجيا 

والصناعات العسكرية الحديثة!
لها  والصغار  الكبار  بيد  فالحجارة 
و»الفوز  االنتصارات  من  حافل  تاريخ 
العظيم«، وحتمًا ستظل الوقود الذي 
غضبًا  المحتلة«  »األراض��ي  يشعل 

حتى النصر.

العصفورة

حكايات

العشاء  8.19المغرب  6.47العصر  3.21الظهر  11.47الشروق  4.48 مواقيت
الفجر  3.13الصالة

 د. هشام الديوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

النصر الفلسطيني 
... قريب

• خيرية علي عبداهلل صبيحه - 85 عامًا - ت: 99219430  
.97445444  -

 94  - صفيه أحمد كاظم، أرملة محمد صديق بستكي   •
عامًا - ت:  66633021.

جوهر  جمعه  جوهر  أرملة  عبداهلل،  خميس  سليمه   •
الشرقاوي - 83 عامًا -  ت:  90084406  - 60099455.

ت:     - عامًا   56  - الهاجري  الجدعان  سعد  حمد   •
.99622011 -  99657787 -  99625225

ت:     - عامًا   77  - أكبر  محميد  عبداهلل  عبدالعزيز   •
.99771797

عبدالرزاق  يوسف  أرملة  راشد،  شاهين  محمد  منيره   •
المحمود - 85 عامًا - ت: 97893293 - 99830202.

»1«  في النهاية، الحياة ماضية، وال يمكن أن يعصم فيها شخص من الخطأ 
والجحود واالساءة والخذالن، ولكن تجاوزها ال يأتي اال بالتعلم، حيث التلطف أبقى 

للود، واالحسان أجبر للقلوب، وااليثار مفتاح كل غنيمة.
»2«  مقولة األشياء جميلة أو قبيحة مقولة خاطئة، فال توجد فى األشياء جزيئات 
إسمها جمال أو قبح، فاألشياء ليست جميلة أو قبيحة فى ذاتها، بل هو شعور 
إنساني تقييمي إنطباعي وفق حالته المزاجية وإحتياجاته ليسقط الجمال على ما 

يتوافق مع احتياجاته وسالمه.
»3«  وفق ما ذهب اليه »مارك مانسون« فالشخص الناضج يدرك أن في العالم 
قد  التي  المستمرة  والتبادالت  المقايضات  تلك  من  وأسمى  وأعمق  أبعد  ماهو 
ناضجا  المرء  الثناء واالستحسان، ومن هنا فأن يكون  أجل  البعض من  يجريها 

يعني أن تتطور لديه فكرة على فعل ما هو صحيح لمجرد أنه صحيح فقط.
»4«  أحيانا يظن المرء نفسه أنه مركز كل شيء، يجب أن يهتم به من حوله 
لحياته  معنى  وجود  بعدم  إقراره  لذلك  األهمية،  من  يريد  الذي  الَقدر  ويعطونه 
هو أمر شخصي ومرتبط بتجارب فاشلة متعلقة بمن وما حوله أدت إلى شعوره 

بالتعاسة.
»5«  تقول السيكولوجية »سوزان فورورد« أنها لو اضطرت لالختيار بين اإلساءة 
يشعرون  الناس  تجعل  المرئية  ندوبها  ألن  األولى  فستختار  واللفظية  الجسدية 
باألسى على األقل مقارنة بالثانية التي قد تدفعك للجنون ألن ندوبها »الالمرئية« 

تجعل الناس ال يُبالون، سرعة التئام الكدمات ال تُقارن بعذاب اإلهانات.
»6«  ليس هناك شيء اسمه الفوضى، ليس هناك إال األنماط، أنماط فوق أنماط، 
أنماط تؤثر على أنماط أخرى، أنماط تخفيها أنماط، أنماط داخل أنماط، إذا انتبهت 
جيدا ستجد أن التاريخ ال يفعل شيئا سوى تكرار نفسه، ما نقول أنه فوضى ليس 
إال أنماطا لم نتعرف عليها بعد، ما نقول أنه عشوائي هو أنماط نعجز عن سبر 
اغوارها، ما ال نفهمه نقول إنه هراء، ما ال نستطيع قراءته نقول إنه كالم فارغ، 

ليس هناك متغيرات، ليس هناك سوى المحتوم.
»7«  متالزمة دون كورليوني - نسبة لفيلم »العراب« - اكتشفها جوشوا مايكل 
أسفرت  لو  الفضل  لك  ينسبوا  لن  الناس  أن  ملخصها  أمريكي«  »فيلسوف 
تصرفاتك ومبادراتك عن آثار جانبية إيجابية لم تكن في الحسبان، لكن لو حدثت 
تم  المتالزمة  أبدا،  لومك  عن  يتوقفوا  فلن  أصال  تقصدها  لم  جانبية سلبية  آثار 
نيويورك  في  المافيا  عصابات  أخبر  حين  كارليوني  دون  كالم  من  استلهامها 
بد  برق« فال  ولو قدرا »مثل شرارة  البنه  لو حدث شيء سيء  أنه حتى  بوضوح 
الناس  أن  إلى  جوشوا  توصل   2003 عام  ذلك،  مسؤولية  ما  شخص  يتحمل  أن 

يفكرون فعال بهذه الطريقة لو تسببت تصرفاتك بأثر جانبي غير مقصودة.
»8«  الحياة اآلمنة تتطلب ارتداء األقنعة لكن الحياة الممتعة تتطلب لعب األدوار 
المصطنعة وفق سيناريوهات متخيلة من وحي إبداعنا لمعنى الحياة الطيبة ألن 
مع  التصالح  يرفض  الذي  الوحيد  الكائن  - هو  كامو  ألبير  يقول  - كما  اإلنسان 

حقيقته.
»9«  ما هو مدون أعاله مجرد خربشات التحتاج الى إجابة بقدر ما تستلزم تأمل، 

فهي ليست أكثر من تنهيدة.

خربشات عدمية

الشاهد رؤى

محمد الزموري

السفر قد يكون مصدرًا 
لبكتيريا مقاومة 

لمضادات الميكروبات

93% من العسكريين 
الروس تلقوا لقاح كورونا

حذرت دراسة نشرت في مجلة »جينوم ميديسين« العلمية من 
المسافرين  إلى  تنتقل  قد  لألدوية  فائقة« مقاومة  »بكتيريا  أن 

بين الدول.
السفر  آثار  عن  دراسة  وهولنديون  أميركيون  باحثون  وأجرى 
بين الدول على البكتيريا الموجودة في معدة اإلنسان، من خالل 
في  مناطق  زيارتهم  قبل  هولنديًا  مسافرًا   190 براز  تحليل 

افريقيا أو آسيا وبعدها.
وأظهرت االختبارات التي أجريت بعد عودة المسافرين »كمية 
تُفقد  الميكروبات،  لمضادات  المقاومة  الجينات  من  كبيرة« 

المضادات الحيوية الشائعة االستخدام فاعليتها.

الروسي  الدفاع  وزير  أعلن 
ضد  التطعيم  حملة  أن 
شملت  ك��ورون��ا  فيروس 
العسكريين  من   93% نحو 

الروس وذويهم.
اجتماع  خالل  الوزير  وقال 
ال��م��ج��ل��س االج��ت��م��اع��ي 
»أنجزنا  ال��دف��اع:  ل���وزارة 
 ،93% نحو  بنسبة  التطعيم 
فقط  ليس  يشمل  وه��ذا 
وأف��راد  بل  العسكريين، 

عائالتهم«.
الدفاع  وزارة  أن  وأك��د 
ت��م��ك��ن��ت م���ن ت��ف��ادي 
لإلصابة  خطيرة  مستويات 
والوفيات بفيروس كورونا 
ف��ي ص��ف��وف ال��ج��ي��ش، 
فعاليات  جميع  أن  وأضاف 
تجري  ال���دف���اع  وزارة 
ب��اإلج��راءات  االل��ت��زام  مع 
االح���ت���رازي���ة ال��م��ض��ادة 

لفيروس كورونا.


	1 (11-6-2021)
	2 (11-6-2021)
	3 (11-6-2021)
	4 (11-6-2021)
	5 (11-6-2021)
	6 (11-6-2021)
	7 (11-6-2021)
	8 (11-6-2021)
	9 (11-6-2021)
	10 (11-6-2021)
	11 (11-6-2021)
	12 (11-6-2021)

