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السود في هوليوود ص 14

ترسخ «المسيء»
«الدستورية»
ً ً ً
شرطا أبديا مانعا من الترشح
«من يسيء للذات اإللهية أو األنبياء أو األمير ال يصلح لممارسة حق االنتخاب»
• «التمييز» تستبعد القريفة وشخير وتوقف ترشح الفكر والمرداس والبرغش وبوخوصة
حسين العبدالله

أسدلت المحكمة الدستورية ،أمس،
الستار على قانون حرمان المسيء للذات
اإللـهـيــة واألنـبـيــاء واألم ـيــر مــن الترشح
واالنتخاب ،برفضها الدعاوى المحالة
إليها مــن محكمة االستئناف اإلداري ــة،
ً
وتــأكـيــدهــا ســامــة ال ـقــانــون دس ـتــوريــا،
بعدما اعتبرت أن الفقرة المطعون ضدها
ً
ً
ً
ف ــي ال ـقــانــون تـعــد ش ــرط ــا أب ــدي ــا مــانـعــا
مــن ال ـتــرشــح ،وه ــو مــا يـعـنــي الـحــرمــان
األبدي للمرشحين أنور الفكر وعايض

بــوخــوصــة وع ـبــدال ـلــه ال ـبــرغــش ونــايــف
المرداس ومساعد القريفة وخالد شخير
إلدانتهم بجرائم المساس بذات األمير،
ً
على خلفية تــرديــد خطاب «كفى عبثا»
الذي أطلقه النائب السابق مسلم البراك
في ساحة اإلرادة عام .2012
وق ــال ــت «ال ــدس ـت ــوري ــة» ،ف ــي حيثيات
حكمها« :متى كان ما تقدم وكان النص
ً
المطعون فيه بهذه المثابة قد جاء متفقا
م ــع ال ـم ـهــام ال ـم ـل ـقــاة ع ـلــى عــاتــق عضو

«اإلصالح والتوافق الوطني» :انتخابات 2022
بداية تاريخ جديد وفارق للبالد
03

المجلس النيابي وتمثيله لألمة ،إذ ال
يـســوغ أن يـكــون ممثل األم ــة قــد عوقب
بسبب إساءته للذات اإللهية أو األنبياء
بما ينطوي على طعن في معتقدات أبناء
هذه األمة ،ونيل من مقدساتهم أو بسبب
إساءته للذات األميرية وهو يقسم على
اإلخالص لها قبل أن يتولى أعماله في
المجلس فهي جرائم تسيء إلى مرتكبها
ل ـمــا تـفـضــي إل ـي ــه م ــن اس ـت ـه ـجــان لـهــذه
األفعال ولمن يرتكبها وإيــذاء 02

ً
ً
تلقت المحكمة الدستورية ،أمــس ،طعنا مباشرا من المحامي المرشح
عادل اليحيى لطلب الحكم بعدم دستورية المادتين  5و« 6مكرر» من قانون
االنتخاب ،واألخيرة متعلقة بالتصويت بالبطاقة المدنية.
وطلب الطاعن كذلك وقف العملية االنتخابية التي ستجرى  29الجاري،
ومن المتوقع أن تحدد المحكمة جلسة قريبة لنظر الطعن.

عودة سعيدة للدراسة الشاملة

05

عالية الخالد :المجلس المطر لناخبيه :آن أوان
القادم مفصلي ونحتاج تنقيح الدستور دون
إلى حلول لمشاكل
المساس بمكتسبات
الكويت
 ٠٦الشعب
٠٧

السعيد يلغي وقف النظر بترخيص
الصيدليات الجديدة في «األهلي»

ً
أصــدر وزيــر الصحة د .خالد السعيد قــرارا ألغى بموجبه قــراره الخاص بوقف
النظر في طلبات منح تراخيص للصيدليات الجديدة في القطاع األهلي وطلبات
منح ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة لغير الكويتيين.
ً
وتفاعال مع القرار ،ثمن رئيس الجمعية الصيدلية عبدالله العنزي ،في تصريح،
موقف الوزير وتفهمه لمطالب الصيادلة.

الشريعان لـ ةديرجلا:.
ّ
لم نتسلم توصية برفع
أسعار سلع تعاونية
●

أكــد وزيــر التجارة والصناعة ،وزيــر الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان،
لـ «الجريدة» ،أنه لم يتسلم حتى أمس أي توصيات
من اللجنة المشكلة من قبله لدراسة أسعار السلع
الغذائية واالستهالكية بالجمعيات التعاونية،
ً
ً
مشيرا إلى أن مكتبه أيضا لم يصله ،إلى اآلن ،أي
مخاطبات من اللجنة بهذا الصدد.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،كـ ـش ــف رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـي ــة ح ـمــايــة
المستهلك مشعل المانع أن اللجنة رفعت توصية
بزيادة أسعار سلع بعض الشركات بنسبة تصل
إلى  ،%30كما أكد وجــود ّ
توجه لدى «التجارة»
بــإلـغــاء تثبيت أسـعــار السلع فــي «التعاونيات»
وتحريرها.

موجة خسائر تضرب بورصات الخليج

مشروعات ال تعاني معوقات ...واألزمة في إدارتها

●

●

كشف تقرير المتابعة للربع األول من
الـخـطــة اإلنـمــائـيــة الـسـنــويــة 2023 /2022
عن تأخر  %74من المشاريع المدرجة في

10

اقتصاد

ً
الخطة ،مبينا أن عدد المشاريع المدرجة
 ،129بينها مشروعان متقدمان عن الجدول
ً
ً
ال ــزم ـن ــي ،و 31م ـش ــروع ــا م ـت ــواف ـق ــا مـعــه،
والبقية متأخرة.
وأك ـ ــد ال ـت ـقــريــر ،الـ ـص ــادر عن 02

أكبرها في «الكويتي» بخسارة %2.69
علي العنزي

ضـ ـ ــربـ ـ ــت مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق
المالية الخليجية المفتوحة ،أمس،
موجة بيع شديدة كــان أكبرها في
بــورصــة الكويت ،إذ خسر المؤشر
ال ـع ــام  %2.69حـيــث سـجــل مــؤشــر

محليات

جورج عاطف

ً
 96مشروعا بـ «الخطة اإلنمائية»
متأخرة عن الجدول الزمني للتنفيذ
محمد جاسم

مجلس وزراء
العمل الخليجي يكرمّ
«بيتك»

13

ً
• مجانا لمدة سنة من  15أكتوبر بتكلفة  35ألف دوالر لكل منهم
• تشمل العالج واإلخالء الطبي ومطابقة لمتطلبات «شنغن»

أعلنت وزارة الصحة التوصل
إل ــى ات ـف ــاق م ــع ش ــرك ــة «الـخـلـيــج
ل ـل ـت ــأم ـي ــن» ع ـل ــى ت ـغ ـط ـيــة ع ــاج
ال ـح ــاالت ال ـطــارئــة للمتقاعدين
خارج البالد ضمن وثيقة تأمين
«عافية».
وقــالــت الـ ــوزارة ،فــي بـيــان لها
أم ـ ــس ،إن ال ـت ـغ ـط ـيــة الـتــأمـيـنـيــة
الـتـكـمـيـلـيــة ل ـعــاج تلك 02

اقتصاد

«بوبيان» أفضل بنك
إسالمي بالعالم في الخدمات
المصرفية الرقمية

«الصحة» :تغطية عالج الحاالت الطارئة
للمتقاعدين خارج البالد ضمن «عافية»
●

الناصر :القوة متعددة
األطراف مسألة مهمة
للكويت

طعن لوقف العملية االنتخابية

• الناخبون مطالبون بحسن اختيار ممثليهم لتدارك األخطاء السابقة
• التحليالت الموجهة خطيرة
• ضرورة إقرار قانون إنشاء
هيئة مستقلة لالنتخابات وسن ويجب تشديد الرقابة والمحاسبة
لتأكيد نزاهة االنتخابات
قوانين داعمة لها
• نتطلع إلى تضافر جهود السلطات في بناء الوطن ورفع راية اإلصالح

عادل سامي

الثانية

ً
ً
ســوق الكويت األول تراجعا كبيرا
بـ  ،%2.48في حين كانت تراجعات
مؤشر السوق الرئيسي أكثر قسوة
وبلغت .%3.47
وضغطت تراجعات أسعار النفط
العالمية إضافة إلى هبوط مؤشرات
ً
ً
سوق األسهم األميركي ضغطا كبيرا

على أسعار األسهم الخليجية حيث
خسر السوق السعودي  ،%2.6وأقفل
مؤشر السوق القطري على خسارة
 ،%1.5وتــراجــع «البحريني» %1.4
واستقر مؤشر سوق عمان المالي
على خسارة أقل وبنسبة ثلث نقطة
مئوية فقط.
09

«األشغال» :إنجاز %65
من مشروع المطار
الجديد

٠٣

دوليات

روسيا تواجه «غضب
األصدقاء» واحتجاجات
ضد «التعبئة»

17

رياضة

محتجو إيران ازدادوا جرأة
●

طهران  -فرزاد قاسمي

ف ــي وق ــت حــافـظــت ال ـت ـظــاهــرات ف ــي إيـ ــران على
ً
زخ ـم ـه ــا ن ـس ـب ـي ــا ح ـت ــى أنـ ـه ــا ب ـ ــدت م ـخ ـت ـل ـفــة عــن
سابقاتها ،لجأت السلطات اإليرانية إلى األسلحة
ال ـث ـق ـي ـلــة إلجـ ـه ــاض ح ــرك ــة االحـ ـتـ ـج ــاج ال ــواس ـع ــة
المستمرة منذ أكثر من أسبوعين؛ التي اندلعت إثر
مقتل الشابة الكردية مهسا أميني ،بعد توقيفها من
الشرطة بسبب «مخالفتها قواعد الحجاب».
ورأى مراقبون ومحللون أن االحتجاجات هذه

الـمــرة مختلفة عــن تلك السابقة ،التي كــان تندلع
ألس ـب ــاب اق ـت ـصــاديــة أو سـيــاسـيــة ،إذ إن ـهــا الـمــرة
األولى التي يتحرك فيها الشباب اإليرانيون بهذه
الوتيرة ،من أجل المطالبة بالحريات االجتماعية
التي يتعطشون إليها.
وق ــال ــت وس ــائ ــل إعـ ـ ــام أم ـي ــرك ـي ــة إن ال ـش ـبــاب
اإليــران ـي ـيــن ب ــات ــوا أجـ ــرأ ف ــي ت ـحــدي ال ـن ـظــام ،وقــد
شاركت آالف اإليرانيات في االحتجاجات.
وعلمت «الجريدة» ،من مصدر مطلع ،أن الرئيس
األصولي المتشدد إبراهيم رئيسي ،ترأس 02

الكويت جاهزة
لـ «آسيوية الصاالت»

18

جانب مــن المواجهات العنيفة بين
المحتجين وأجهزة األمن في طهران

ةديرجلا

الثانية

•
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ولي العهد يستقبل
طالل الخالد
وسلطان البهرة
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
في قصر بيان صباح أمس ،رئيس مجلس الوزراء
بــاإلنــابــة وزي ــر الــدفــاع وزي ــر الــداخـلـيــة بالوكالة
الشيخ طالل الخالد.
كما استقبل سموه سلطان البهرة د .مفضل
سيف الدين ،والوفد المرافق له ،بمناسبة زيارته
للبالد.
وحضر المقابلة كبار المسؤولين في الديوان
األميري وديوان سمو ولي العهد.

الخالد يستقبل سيف الدين
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل رئ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
ال ـ ــوزراء بــاإلنــابــة وزي ــر الــدفــاع
وزير الداخلية بالوكالة الشيخ
ط ــال ال ـخــالــد ،فــي قـصــر بـيــان،
أمــس ،سلطان البهرة الدكتور
م ـف ـضــل س ـيــف ال ــدي ــن ،وال ــوف ــد
ال ـمــرافــق ل ــه ،بـمـنــاسـبــة زيــارتــه
للبالد.

ً
ولي العهد مستقبال سلطان البهرة أمس

سفارتنا لدى واشنطن
تحذر من إعصار إيان

ً
الخالد مستقبال سلطان البهرة أمس

الناصر :القوة المتعددة األطراف مسألة مهمة للكويت
• «سمعة بالدنا طيبة بمواقفها وعملها اإلنساني وإرثها في الوساطة»
• «الوقت لن يعالج القضية الفلسطينية إال من خالل موقف دولي جاد»

أكــد وزيــر الخارجية الشيخ د .أحمد
الناصر ،أن عالقة الكويت باألمم المتحدة
ً
وثيقة وتاريخية مستذكرا الدور المميز
وال ـم ـه ــم وال ـ ـم ـ ـحـ ــوري ،الـ ـ ــذي أدتـ ـ ــه ه ــذه
المنظمة ومـجـلــس األم ــن بــإصــدار أكثر
ً
م ــن  20قـ ـ ــرارا لـتـحــريــر ال ـكــويــت وع ــودة
الشرعية إليها.
وق ــال الـنــاصــر ،فــي لـقــاء مــع تلفزيون
الكويت من نيويورك ،مساء أمس األول،
عـلــى هــامــش مـشــاركـتــه بــأعـمــال ال ــدورة
الـ ــ 77للجمعية الـعــامــة لــأمــم المتحدة،
«إن القوة متعددة األطراف مسألة مهمة
ً
جدا بالنسبة للكويت ،فكلما كان هناك
تمسك أكبر بالقانون الدولي؛ أبعدنا ذلك
عن شريعة الغاب ،وأدى إلى أمن وتأمين
استقرار البلدان».
وشدد على موقف الكويت الثابت تجاه
القضية الفلسطينية« ،فهي أكبر وأقدم
أزمة يمر بها عالمنا المعاصر منذ نشأة
األمم المتحدة ،مما يثبت الفشل الذريع
بالتعامل بحزم لحل هذه القضية».

وأكد أهمية أن يقف المجتمع الدولي
وقفة جادة لمعالجة القضية الفلسطينية
ً
ال ـتــي ط ــال أم ــده ــا ،م ــردف ــا« :وال ــوق ــت لن
يعالجها إال من خالل موقف جاد من قبل
المجتمع الدولي وتقديم حل لها بحيث
ً
يسود األمل بدال عن اليأس».

األمن الغذائي
وق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،إن قـضـيــة
األم ــن ال ـغــذائــي كقضية اآلن مــع األزم ــة
األوكرانية تصدرت قائمة اهتمام القيادة
السياسية في الكويت ،إذ قامت بالكثير
مــن اإلج ــراء ات اآلن بالتعاون مــع الــدول
الشقيقة والـصــديـقــة لتأمين ال ـغــذاء في
الكويت.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ــم عـ ـ ـق ـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
االجتماعات ،التي نوقش فيها هذا األمر
بـحـيــث ال ي ـكــون ه ـنــاك ح ــل مــؤقــت إب ــان
األزمــة األوكرانية ،لكن األهــم إيجاد حل
مستدام.

ورأى أن العالم فشل في قضية األمن
الغذائي بكل المؤشرات قبل حدوث أزمة
أوكرانيا.
وأكد أهمية تقوية التكتالت اإلقليمية
والـ ـتـ ـع ــاون ب ـيــن ال ـم ـن ـظ ـمــات اإلقـلـيـمـيــة
ً
وال ـم ـن ـظ ـم ــات األخـ ـ ـ ــرى ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
الـ ـك ــوي ــت عـ ـض ــو أس ـ ــاس ـ ــي ف ـ ــي مـجـلــس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ،وأن ق ــوة ومـنــاعــة
الـمـجـلــس هـمــا راف ــد أســاســي مــن رواف ــد
األمن الوطني الكويتي ،وأحد المقومات
الــرادعــة لكل مــن تسول لــه نفسه إلحاق
ضرر للكويت.
وقال الناصر ،إن الكويت تقدمت برغبة
لزيادة تمثيل المنظمات في آسيا سواء
ك ــان م ــع مـجـمــوعــة أس ـي ــان أو كــانــت مع
مجموعة شانغهاي للتعاون وغيرها،
ضمن النطاق اإلقليمي وتقويتها بما
ي ـع ــزز م ــن ال ـم ـج ــاالت االق ـت ـص ــادي ــة بين
الكويت والدول المنظمة لهذه المنظمات،
كذلك بينها وبين دول مجلس التعاون
الخليجي.

أك ـ ـ ــد مـ ـح ــاف ــظ حـ ــولـ ــي ع ـلــي
األصفر ضرورة انجاز مشاريع
ا ل ـطــرق فــي المحافظة بالوقت
الـ ـمـ ـح ــدد ،وذلـ ـ ــك أله ـم ـي ــة ه ــذه
المشاريع في تخفيف الضغط
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــوارع ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة
وت ـح ـس ـيــن ح ــرك ــة ال ـ ـمـ ــرور فــي
المناطق التجارية والخاصة.
جاء ذلك خالل جولة محافظ
حـ ــولـ ــي عـ ـل ــى مـ ـ ـش ـ ــروع ط ــري ــق
ال ـقــاهــرة ال ــواق ــع بـيــن منطقتي
ح ـ ـ ــول ـ ـ ــي ومـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب
وبحضور المدير العام للهيئة
ال ـعــامــة ل ـل ـطــرق وال ـن ـقــل ال ـبــري
ب ــال ــوك ــال ــة ال ـم ـه ـن ــدس ــة سـهــى
أشكناني ،حيث اطلع المحافظ
عـ ـ ـل ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــرض م ـ ـ ــرئ ـ ـ ــي لـ ـك ــاف ــة

المشاريع القائمة والمستقبلية
التي تقوم بها هيئة الطرق.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـحـ ــافـ ــظ ح ـ ــول ـ ــي إن
المحافظة ستستمر بمتابعة
كافة المشاريع القائمة ،وذ لــك
ل ـمــا ل ـهــا م ــن أه ـم ـيــة ف ــي خــدمــة
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن فــي
مناطق المحافظة.
وف ــي ال ـخ ـتــام ت ـق ــدم االص ـفــر
ب ــال ـش ـك ــر ل ـل ـعــام ـل ـيــن فـ ــي ه ــذه
ً
المشاريع الحيوية ،متمنيا لهم
ً
م ــزي ــدا م ــن ال ـع ـطــاء واالج ـت ـهــاد
لخدمة وطننا الغالي.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق
والـنـقــل ال ـبــري لــديـهــا مـشــاريــع
مـسـتـقـبـلـيــة وقـ ـي ــد الـ ـط ــرح فــي
المحافظة منها تطوير طريق

المشتري بأقرب نقطة من األرض
قال مركز العجيري العلمي ،إن كوكب المشتري سيكون في
ً
أقرب نقطة له من األرض مساء اليوم ،مشيرا إلى أنه حدث فلكي
مميز لهذا العام لم يتكرر منذ عام .1963
وأضـ ــاف مــديــر ال ـعــاقــات الـعــامــة فــي الـمــركــز الـفـلـكــي خالد
الجمعان ،في بيان صحافي أمــس ،أن كوكب المشتري الذي
يعتبر أضخم كواكب المجموعة الشمسية على اإلطالق سيكون
ً
ً
ً
هذه األيام أكثر لمعانا وأكبر حجما نسبيا.
وأشار إلى أن هذه الفترة تعتبر من أفضل أيام السنة لرصد
ً
ً
وتصوير كوكب المشتري الــذي يشكل نظاما خــاصــا بــه مع
أقماره الـ  80التي تدور حوله ،وهو الكوكب الخامس من حيث
الترتيب في المجموعة الشمسية إضافة إلى أنه أحد حراس
ً
األرض نظرا إلى جاذبيته العالية التي تقوم «بقنص» أي جرم
سماوي يتجه إلى األرض.
ولفت إلى أنه يمكن رؤية كوكب المشتري بالعين المجردة
بعد غروب الشمس مباشرة في اتجاه الشرق وحتى الفجر وهو
ً
يشق طريقه باتجاه الغرب وسيكون المشهد أكثر وضوحا عند
استخدام األجهزة والتلسكوب التي ستتيح رؤية تفاصيل أكثر.

«الدستورية» ترسخ «المسيء» شرطًا...
للشعور العام ،فال غرو أن يكون مرتكبها غير صالح لممارسة حق
االنـتـخــاب لما يحمله ذلــك مــن اعـتــداء خطير على ثــوابــت المجتمع
وقيمه السامية ،فال يكون حرمان من حكم عليه بسبب ذلك من حقه في
االنتخاب وما يستتبعه من حقه في الترشح قد أخل بمبدأ المساواة
ً
أو تضمن تمييزا غير مبرر بين مرتكبي هذه الجرائم وبين غيرهم
من مرتكبي الجرائم األخرى».
وأوضحت أن «المشرع في هذا المقام ال يقرر عقوبات تبعية يتعين
أن يــوازن بين اآلثــار المترتبة عليها ،بل يحدد شروط ممارسة حق
االنتخاب ،وبالتالي الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس األمة
وهي شــروط تتفق مع طبيعة مهامه وتقوم على أسس موضوعية
ً
ً
ً
تبررها عقال ومنطقا ،ومن ثم ال يكون النص بذلك مناقضا ألحكام
ً
الدستور ،ويكون حريا القضاء برفض الدعوى».
على صعيد آخر ،أيدت محكمة التمييز اإلدارية ،برئاسة المستشار
د .جمال العنيزي ،استبعاد المرشحين القريفة وشخير وفق قانون
حرمان المسيء ،في وقت قررت وقف قرار «االستئناف» السماح بترشح
الفكر والمرداس والبرغش وبوخوصة.
وعلى صعيد متصل ،تنظر «االستئناف» برئاسة المستشار عادل
الكندري اليوم في استئنافات الفكر وبوخوصة والبرغش والمرداس،
ومن المتوقع أن تصدر أحكامها؛ لقرب العملية االنتخابية.

األصفر خالل لقاء مسؤولي «الطرق»
الدائري الثالث ،وجسر التفاف
بين منطقتي السرة والجابرية،
وتطوير طرق في منطقة جنوب

السرة ،ومشروع تطوير الدائري
الرابع ،ومشروع تطوير طريق
الفحيحيل السريع.

أعلنت سفارة الكويت لدى
تايلند انها أوقفت تعامالتها
مع مستشفيني خاصني في
العاصمة بانكوك منذ شهر
يوليو  2022ألسباب إدارية
هما مستشفى بانكوك امللكي
ومستشفى باولو.
وأوضحت السفارة في بيان
نشرته «كونا» موجه الى
املواطنني املوجودين في مملكة
تايلند أو القادمني إليها للعالج
أن السفارة لن تستقبل أي
طلبات جديدة تحمل عالجا
على نفقة وزارة الصحة في دولة
الكويت في تلك املستشفيات،
وأنه وجب التنويه حول هذا
املوضوع ألهميته.

«األرصاد» :طقس غير
مستقر ورياح مثيرة للغبار
الناصر ونظيره الجزائري

تسليم البنية التحتية لـ «مساكن
منخفضة التكاليف» في السالمي
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية االنتهاء من تسليم البنية
التحتية لـ 9800قسيمة بمشروع «مساكن منخفضة التكاليف» ،الذي
ً
يقع على طريق السالمي ،ويبعد عن منطقة الجهراء  16كيلومترا.
وقالت «السكنية» ،في بيان صحافي ،أمس ،إن مساحة القسيمة
الواحدة تبلغ  200متر مربع ،ويحتوي المشروع على خــزان للري
بسعة  250ألف غالون مع بئر مياه جوفية لتغذية الخزان ،باإلضافة
إلى األعمال الخاصة بمحطات الكهرباء الفرعية.
وأوضـحــت أن المشروع بــدأ في  12ديسمبر  2018وتــم تسليمه
في  29مايو  ،2021مشيرة إلى أن «مساكن منخفضة التكاليف» من
ً
المشاريع الحيوية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها لتكون بديال عن
المساكن القائمة بمنطقتي تيماء والصليبية ،التي تبعد عن مدينة
ً
الـجـهــراء  16كيلومترا جـنــوب طــريــق السالمي ،ويتضمن مساحة
للسكن الخاص.
وبينت أن المشروع سيتضمن منطقة سكن استثماري بمساحة
 48ألف متر مربع ،ومباني عامة ،وخدمات ومنطقة حرفية «مخازن
وقسائم حرفية» ،ومناطق خدمات بنية تحتية تتضمن أبراج مياه
علوية ،ومحطة معالجة صرف صحي ،باإلضافة إلى طرق رئيسية.
ولفتت إلى أن المؤسسة ستطرح  3مناقصات للبيوت ،ومباني
للخدمات العامة التي تم االنتهاء من أعمال البنية التحتية لها خالل
يناير .2023

«الصندوق الكويتي» شارك في مؤتمر اتحاد الطلبة بفرنسا
شـ ـ ـ ــارك ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي
للتنمية االقتصادية في فعاليات
المؤتمر السنوي الثالث لالتحاد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـط ـل ـب ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ــرع
ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا ،الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــام ت ـ ـحـ ــت شـ ـع ــار
«الـ ـك ــوي ــت ب ـش ـبــاب ـهــا» ف ــي مــديـنــة
مونبليه الفرنسية ،وضم المؤتمر
الطلبة الكويتيين ا لــدار سـيــن في
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،والـ ــدول
المجاورة.
وت ـم ـث ـلــت م ـش ــارك ــة ال ـص ـنــدوق
بـ ـجـ ـن ــاح خ ـ ـ ــاص ضـ ـم ــن م ـع ــرض
ال ـ ـفـ ــرص ال ــوظ ـي ـف ـي ــة ال ـم ـصــاحــب
ل ـل ـمــؤت ـمــر ،ك ـمــا قـ ــدم ن ــائ ــب مــديــر
إدارة ال ـع ـم ـل ـي ــات ل ـ ـشـ ــؤون غ ــرب
إفــريـقـيــا ،ثــامــر الـفـيـلـكــاوي ،نــدوة

خ ــال ال ـمــؤت ـمــر اس ـت ـعــرض فيها
م ـ ـس ـ ـيـ ــرة إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
ودوره الـتـنـمــوي مـخـتـلــف بـلــدان
ال ـعــالــم ،بــاإلضــافــة إل ــى م ـبــادراتــه
المحلية خــاصــة بــرنــامــج تــدريــب
وتأهيل المهندسين والمعماريين
الكويتيين حديثي التخرج.
وت ـ ــأت ـ ــي م ـ ـشـ ــاركـ ــة الـ ـصـ ـن ــدوق
فـ ــي فـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،ضـمــن
إط ـ ــار اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـمـســؤولـيــة
االجتماعية تجاه قطاعي الشباب
وال ـت ـع ـل ـيــم ،ومـ ــن مـنـطـلــق إيـمــانــه
بأهمية زيادة الحصيلة العلمية،
ب ـمــا ي ـصــب ف ــي مـصـلـحــة الـطــالــب
الكويتي األكاديمية والعلمية على
حد سواء.

«الصحة» :تغطية عالج الحاالت...
الحاالت مجانية ،وال ترتب أي زيادة على قيمة العقد ،مضيفة أن مدة
ً
هذه التغطية سنة كاملة ،اعتبارا من  15أكتوبر المقبل ،بتكلفة 35
ألف دوالر لكل متقاعد.
وأضافت أن تلك التغطية تشمل العالج بجميع الدول ،باستثناء
مناطق الحروب ،كما تشمل مصاريف العالج الطارئ لحاالت «كورونا»،
ً
وحاالت اإلخالء الطبي ،فضال عن نقل الجثمان في حالة الوفاة.
وأش ــارت إلــى أن التغطية مطابقة لمتطلبات فـيــزا دول االتـحــاد
األوروبي «شنغن» ،مذكرة بأن وثيقة التأمين التكميلية الخاصة بهذه
التغطية ستكون متاحة للمتقاعدين الذين تسلموا بطاقة «عافية» على
موقع الشركة اإللكتروني.

 96مشروعًا بـ «الخطة اإلنمائية»...
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط ،أن إجمالي اإلنفاق على
المشاريع في الربع األول بلغ  31.7مليون دينار من أصل  1.3مليار
ً
كاعتماد كلي ،مبينا أن التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع التنموية
ً
تبلغ  665تحديا.
وأشار إلى التغلب على  %80من تحديات تنفيذ المشروعات بواقع
ً
ً
 534تحديا ،منها  206تحديات إدارية و 80تحديا من الجهات الرقابية،

دعت سفارة الكويت بواشنطن
املواطنني الكويتيني
املوجودين في جنوب شرق
الواليات املتحدة ،واملناطق
املجاورة لها ،إلى توخي
الحيطة والحذر ،جراء إعصار
إيان الذي يستمر حتى اليوم.
وأكدت السفارة ،في بيان
أوردته «كونا» ،ضرورة اتخاذ
التدابير الالزمة ،واتباع
التوجيهات الصادرة عن
السلطات املحلية املعنية،
والتواصل مع بعثات الكويت
على أرقام الطوارئ لدى سفارة
الكويت بواشنطن ،والقنصلية
العامة في نيويورك،
والقنصلية العامة في لوس
أنجلوس.

سفارتنا لدى تايلند توقف
َ
تعامالتها مع
مستشفيين

وأكـ ــد أن سـمـعــة ال ـكــويــت طـ ــوال هــذه
ال ـع ـق ــود «ط ـي ـب ــة» ب ـمــواق ـف ـهــا وبـعـمـلـهــا
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ،وهـ ـ ــي م ـب ـن ـيــة عـ ـل ــى أفـ ـع ــال
ومواقف تعكس دورها المحوري والمهم،
ً
مضيفا« :لدينا إرث فيما يخص الوساطة
التي تعتبر اآلن ضمن أساسيات العمل
ال ـم ـت ـع ــدد األطـ ـ ـ ــراف والـ ـعـ ـم ــل ف ــي األم ــم
المتحدة».
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل وزي ـ ـ ــر
الـخــارجـيــة ،أم ــس األول ،وزي ــر الـشــؤون
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
في الجزائر رمطان لعمامرة ،كما استقبل
وزي ــر الـخــارجـيــة وال ـت ـعــاون الــدولــي في
رواندا فينسينت بيروتا ووزير خارجية
بروناي دار السالم الصديقة داتو إيريوان
بيهين يوسف ثم األمينة العامة لمنظمة
التعاون الرقمي ديمة اليحيى ،وتم خالل
ا لـلـقــاء ات مناقشة المواضيع المتعلقة
ب ــال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة وال ـق ـض ــاي ــا ذات
االهتمام المشترك.

محافظ حولي :ضرورة إتمام مشاريع الطرق
في مواعيدها لخدمة مرتاديها

سلة أخبار

جانب من المشاركين في المؤتمر

ً
ً
ً
ً
ً
و 74تـحــديــا مــالـيــا ،و 151فـنـيــا ،و 23تشريعيا ،مضيفا أن ثمة 17
ً
ً
مشروعا جديدا في الخطة السنوية %47 ،منها بالمرحلة التحضيرية.
ووضع التقرير مجموعة توصيات بشأن معالجة أهم المالحظات
في الخطة ،أبرزها ضرورة تعاون مجلسي الوزراء واألمة لإلسراع في
مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال البرلمان
ً
ً
ً
أو قيد الدراسة بلجانه والتي يبلغ عددها  22مشروعا تشريعيا ،فضال
عن إلــزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال
هياكلها التخطيطية ،وضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي
تواجه المشروعات الواردة في الخطة ،السيما مع وجود مشروعات
ً
ً
تعاني تأخرا كبيرا في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل
الجهة ألي معوقات تواجه تلك المشروعات ،مما يعني أن األزمة تتعلق
بـ «إدارة تلك المشروعات».

محتجو إيران ازدادوا...

ً
مساء يوم الجمعة الماضي ،اجتماعا لمجلس األمن القومي األعلى،
عقب عودته من نيويورك ،أعلن خالله جملة قرارات متشددة إلجهاض
االنتفاضة ،قال إنه قام بتنسيقها مع المرشد األعلى علي خامنئي،
وهي ليست قابلة للبحث.
وبـحـســب ال ـم ـصــدر ،أم ــر رئـيـســي بــالـسـمــاح ل ـل ـقــوات األمـنـيــة
استخدام القوة لـ «إخـمــاد الفتنة» ،وتــم إعطاء الضوء األخضر

قال مراقب املحطات في إدارة
األرصاد الجوية ضرار العلي،
إن الطقس غير مستقر والرياح
شمالية غربية نشطة قد تزيد
سرعتها على  60كيلومترا في
الساعة ،ما يؤدي إلى انخفاض
الرؤية األفقية مع ارتفاع األمواج
إلى أكثر من  6أقدام.
وتوقع العلي في تصريح
لـ»كونا» أمس ،استمرار نشاط
الرياح الشمالية الغربية خالل
اليومني املقبلني مع درجات
الحرارة العظمى ما بني  39و41
درجة مئوية ،والصغرى بني 23
و 25درجة على املناطق البرية،
و 27و 29درجة على املناطق
الساحلية والسكنية.
ودعا قائدي املركبات خصوصا
على الطرق السريعة البرية
الى توخي الحيطة والحذر من
انخفاض الرؤية األفقية والرمال
الزاحفة املتراكمة على أكتاف
الطريق ،كذلك مرتادي البحر
من ارتفاع األمواج إلى أكثر من
 6أقدام.

«الرحمة» تفتتح مركزًا
لتحفيظ القرآن بـصوماليالند
افتتحت جمعية الرحمة
العاملية مركزًا لتحفيظ القرآن
الكريم في أحد أحياء مدينة
هرجيسيا بصوماليالند.
وقال رئيس إقليم إفريقيا
بالجمعية ،د .غانم الشاهني،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن املركز الذي يحمل شعار
«بالقرآن نحفظهم» يضم
فصلني دراسيني بمساحة
50م ،2يتسعان لنحو  60طالبًا،
مجهزين بكامل األثاثات
واملستلزمات ،بهدف توفير
البيئة التعليمية املناسبة
للطالب وحفظة كتاب الله.
وأضاف الشاهني أن املركز
يهدف للقيام بدور تربوي
متميز في إعداد وتأهيل
الطالب والطالبات علميًا
وتربويًا لحفظ كتاب الله،
ومحاربة األمية ،باإلضافة
إلى تأهيلهم دراسيًا ومعرفيًا،
لتحقيق التفوق في مدارسهم
النظامية.

لـلـحــرس ال ـثــوري وأج ـهــزة األم ــن بــإطــاق ال ـنــار عـلــى أي محتج
يهاجمها.
ً
وذكر أن رئيسي منح أجهزة األمن كذلك تفويضا باعتقال جميع
الشخصيات التي تحرض على التظاهر ،من صحافيين وإعالميين
ورياضيين وممثلين وشخصيات جامعية أو سياسية أو اجتماعية
أو ثقافية ،وطلب إبالغ مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون االيراني بضرورة
عدم إجراء أي نقاش حول أسباب االنتفاضة.
ولفت إلى أن رئيسي أمر كذلك بفرض رقابة إضافية على جميع
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي ورصد أي شخص يعبر عن
رأي أو موقف داعــم لالحتجاجات ،لمحاسبته ومالحقته ،كما وجه
بتهديد الطلبة بطردهم من الجامعات الحكومية ،في حال تم ضبطهم
ً
في أي تجمع معارض ،وأيضا طرد فوري ألي موظف حكومي يشارك
هو أو أحد أفراد عائلته في أي احتجاج.
كما أمر بنقل جميع الموقوفين إلى مقر تابع للحرس الثوري في
جنوب شرق طهران معروف بثكنة «قصر فيروزه» ،على أن يتم تعيين
عدد من القضاة الميدانيين في تلك الثكنة ليتم التحقيق مع الموقوفين
ً
ومحاكمتهم فورا.
ووجــه الرئيس اإليــرانــي كذلك إلــى الطلب من السفارات اإليرانية
خارج البالد برصد كل اإليرانيين الذين يشاركون في أي تظاهرات في
الخارج لتوقيفهم في حال عودتهم إلى البالد.
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محليات
«اإلصالح والتوافق» :انتخابات  2022تاريخ فارق للبالد
دعت الناخبين إلى حسن اختيار ممثليهم من الكفاءات المخلصة لتدارك األخطاء السابقة
نتطلع إلى
تضافر
الجهود
بين جميع
السلطات فى
بناء الوطن
ورفع راية
اإلصالح
الشامل
ومحاربة
الفساد

ناشدت مجموعة اإلصالح
والتوافق الوطني الناخبين
وال ـن ــاخ ـب ــات ف ــي ان ـت ـخــابــات
مجلس األمة « 2022الحرص
التام على أداء واجب االقتراع
ّ
ف ـ ــى هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ب ـ ــل وح ـ ــث
جـمـيــع إخ ــوان ـك ــم وأخــوات ـكــم
للمشاركة».
وقالت المجموعة ،في بيان
أمـ ـ ــس :إنـ ـن ــا سـنـسـتـقـبــل ي ــوم
الخميس المقبل  29الجاري،
انتخابات مجلس األمة ،التي
تعد بداية تاريخ جديد وفارق
ً
ً
ل ــوطـ ـنـ ـن ــا ،وي ـ ــوم ـ ــا مـ ـشـ ـه ــودا
تصنعونه بحسن اختياركم
لـمـمـثـلـيـكــم م ـم ــن يـسـتـحـقــون
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءات الـ ـ ـص ـ ــادق ـ ــة
وال ـم ـخ ـل ـص ــة ف ـ ــي وط ـن ـي ـت ـهــا
واألمـ ـيـ ـن ــة وال ــوفـ ـي ــة لقسمها
كــي نـتــدارك األخـطــاء السابقة
ف ــي االخـ ـتـ ـي ــار وال ـم ـم ــارس ــات

حينئذ اإلرادة الشعبية
لتلتقي
ٍ
ّ
الحرة والواعية مع مضامين
الـ ــرسـ ــالـ ــة األب ـ ــوي ـ ــة ال ـســام ـيــة
لـصــاحــب الـسـمــو أمـيــر الـبــاد
الشيخ نــواف األحمد بتاريخ
 22يــونـيــو  2022الـتــي تالها
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد نيابة عن سموه.
وأضافت :إذ نزجي شكرنا
وتـ ـق ــدي ــرن ــا ل ـل ـم ـق ــام ال ـســامــي
على ما ورد في ذلك الخطاب
ال ـت ــاري ـخ ــي ومـ ــا اح ـ ـتـ ــواه مــن
مـ ـض ــامـ ـي ــن تـ ـبـ ـش ــر ب ـف ــات ـح ــة
تـحـقـيــق اإلص ـ ــاح الـسـيــاســي
المطلوب لوطننا العزيز فإننا
نتطلع إلى أن تتضافر الجهود
المشتركة بين جميع السلطات
فى بناء الوطن وتنميته ،ورفع
راية اإلصالح الشامل المنشود
وم ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد وتـحـقـيــق
األماني الشعبية في ترسيخ

أعضاء المجموعة
عبدالله المفرج ،ويــوســف النصف ،وخالد
عيسى الـصــالــح ،وعبدالله الــرومــي ،ومشاري
العنجري ،وخالد هالل المطيري ،وعبدالوهاب
الوزان ،وجاسم العون ،وعلي الموسى ،وصالح
ال ـف ـض ــال ــة ،وي ــوس ــف ال ـج ــاس ــم ،وأحـ ـم ــد بــاقــر،
وفيصل الـخــالــد ،وعـبــدالــوهــاب ال ـه ــارون ،ود.

محمد المقاطع ،ود .عــادل الصبيح ،وخميس
ع ـق ــاب ،وس ـعــد ط ــام ــي ،ود .مــوضــي الـحـمــود،
وم ـ ــوس ـ ــى م ـ ـعـ ــرفـ ــي ،وس ـ ــام ـ ــي ال ـ ـن ـ ـصـ ــف ،ود.
عبدالمحسن حـمــاده ،وحـمــزة عـبــاس ،وخالد
المشاري ،ومحمد الهاجري (منسق المجموعة).

مبادئ العدل والمساواة بين
أفراده وجموعه.

حسن االختيار
وأردف ـ ـ ــت :كـلـنــا أم ــل وإي ـمــان
بــوع ـي ـكــم ال ــوط ـن ــي ،وحــرص ـكــم
عـلــى تـقــويــم وتـطــويــر وتطهير
مؤسساتكم و ضـمــان استقرار
ورخ ــاء حاضركم ،واالطمئنان
ع ـل ــى مـسـتـقـبــل أج ـي ــال ـك ــم لـكــي
يـنـعـمــوا بــالـعــدل فــي وط ــن آمــن
ومستقر ومزدهر ،وذلك لن يتم
إال بحسن اختياركم لممثليكم
في هذه االنتخابات.
وشـ ــددت عـلــى أن ــه «سـيـكــون
صــوت ـكــم ش ـه ــادة وتــزك ـيــة مما
يستوجب الـتــأكــد ال ـتــام مــن أن
ً
يـ ـك ــون مـ ــن تـ ـخـ ـت ــارون م ــؤه ــا
ً
وصــالـحــا ومـمــن ُع ـ ِـرف بصدقه
وإخ ــاص ــه وحـكـمـتــه ونــزاه ـتــه
وشرفه ونقاء مسيرته ،ليتسنى
ل ـ ــه ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى ال ـم ـس ــاه ـم ــة
ف ــي ع ـم ـل ـيــات إص ـ ــاح الـسـلـطــة
التشريعية ونجاحها فــي أداء
وتطوير مهامها».
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة «أال
يقتصر دوركــم على التصويت
فى هذا اليوم فقط بل أن يمتد
طيلة فـتــرة الـعـضــويــة لمراقبة
أداء ممثليكم ومتابعتهم ،بل
ومـعــاونـتـهــم فــي أداء واجـبـهــم
ومهامهم وعلى رأسها التأكد

مــن احترامهم والتزامهم التام
بقسمهم ال ــدس ـت ــوري وال ــوف ــاء
بما جاء فيه».

قـ ــانـ ــون إن ـ ـشـ ــاء ه ـي ـئ ــة وط ـن ـيــة
مستقلة عليا لالنتخابات وسن
القوانين الداعمة لعملها.

صون كرامات المواطنين

خطورة االستطالعات

وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة
ص ـ ـ ــون كـ ـ ــرامـ ـ ــات ال ـم ــواط ـن ـي ــن
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـي ـس ـي ــر وسـ ـه ــول ــة
حـصــولـهــم عـلــى حـقــوقـهــم دون
اس ـت ـغ ــال ل ـح ــاج ــات ـه ــم ،وم ـنــع
اس ـت ـم ــرار اضـ ـط ــراره ــم لـلـجــوء
لـلــوا سـطــة النيابية المهيمنة،
وذلــك من خالل اإلعمال العادل
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوا ن ـ ـيـ ــن ،و ت ـ ـب ـ ـنـ ــي اإلدارة
النزيهة والمتطورة في مختلف
المؤسسات.
ون ـ ــددت واس ـت ـن ـكــرت جميع
محاوالت مخالفة وخرق نظام
االنتخابات بمختلف أنواعها
وصــورهــا ،مـشــددة على أهمية
تفعيل دور المواطن في كشف
ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـم ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــات وإب ـ ـ ـ ــاغ
السلطات المختصة بذلك.
واس ـ ـت ـ ـطـ ــردت :م ــع ت ـقــديــرنــا
ال ـت ــام ،وتــأي ـيــدنــا لـمــا ت ـقــوم به
جميع ا لـجـهــات المختصة من
جـ ـه ــود مـ ـشـ ـك ــورة فـ ــى ت ـشــديــد
لتحقيق
الــرقــابــة والـمـحــاسـبــة ُ
نزاهة االنتخابات فإننا نهيب
ب ــال ـس ـل ـط ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة س ــرع ــة
وضرورة استكمال أوجه الرقابة
على نزاهة االنتخابات بإقرار

وأكـ ـ ـ ـ ــدت أهـ ـمـ ـي ــة وض ـ ـ ـ ــرورة
دور اإل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ا ل ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي
واأله ـلــي المنصف والـحـيــادي
والموضوعي بمختلف أنواعه
ووسائله خالل هذه الفترة« ،إال
أننا نحذر من خطورة وتأثير
ال ـت ـح ـل ـي ــات واالسـ ـتـ ـط ــاع ــات
والحسابات الموجهة ،ونطالب
ال ـج ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة بـتـشــديــد
ال ــرق ــاب ــة وال ـم ـحــاس ـبــة لـتــأكـيــد
ً
نزاهة االنتخابات وفقا للقانون
المنظم لها».
وفـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام ب ـي ــان ـه ــا ق ــال ــت
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة :نـ ـ ـب ـ ــدي أس ـف ـن ــا
ال ـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــد ،ون ـ ـن ـ ـبـ ــه إخـ ــوان ـ ـنـ ــا
الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن وال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــات ال ــى
ض ـ ـ ــرورة ال ــرف ــض الـ ـت ــام وع ــدم
االنسياق وراء بعض الظواهر
السلبية الخطيرة ا لـتــي بــرزت
فــي حـمــات بعض المرشحين
واشتدت مع قرب يوم االقتراع
م ــن سـ ـج ــاالت وتـ ــراشـ ــق وك ـيــل
االتـ ـهـ ــامـ ــات وال ـت ـش ــوي ــه ت ـجــاه
ً
بعضهم بـعـضــا دون أي رادع
أخـ ـ ــاقـ ـ ــي أو احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام ل ـل ـق ـيــم
الوطنية.

«الصحة» دشنت حملة تطعيمات الشتاء

ً
السند :الطعوم متوافرة عبر  46مستوصفا والبد من التسجيل المسبق
•

عادل سامي

أع ـلــن الـمـتـحــدث الــرس ـمــي بــاســم وزارة
الصحة د .عبدالله السند تدشين حملة
تـطـعـيـمــات ال ـش ـتــاء لـمــوســم 2023 /2022
ً
ً
اعتبارا من أمس ،عبر  46مركزا صحيا في
جميع المحافظات.
وق ــال الـسـنــد فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إن
الـحـمـلــة تـشـمــل تـقــديــم تطعيم اإلنـفـلــونــزا
الموسمية ،والتطعيم المضاد لاللتهاب
الرئوي البكتيري الحاد (نيموكوكال).
وأشار إلى أن الطعوم متوفرة في جميع
مراكز التطعيم التي حددتها الــوزارة عبر
حساباتها في وسائل التواصل االجتماعي،
الفتا إلى أن الحصول على الخدمة يتطلب
الــدخــول إلــى الموقع االلكتروني الخاص
للوزارة ،والتسجيل ألخذ موعد مسبق.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ذات ـ ـ ــه ،أكـ ــد رئ ـي ــس قـســم
م ـكــاف ـحــة األمـ ـ ـ ــراض ال ـم ـع ــدي ــة ف ــي ق ـطــاع
الصحة العامة في وزارة الصحة د .حمد
بستكي أهمية المبادرة لتلقي التطعيم،
ً
ما لم يوجد هناك أي مانع طبي ،الفتا إلى
أن التطعيم يحد مــن احتمالية اإلصــابــة،
وفي حال اإلصابة يحد من مضاعفاتها،
وي ـق ـلــل م ــن دخـ ــول الـمـسـتـشـفـيــات بسبب
المضاعفات.
وأوضــح أنه يوصى أن تتلقى الحوامل
تـ ـطـ ـعـ ـي ــم االنـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــون ـ ــزا (ول ـ ـ ـيـ ـ ــس ت ـط ـع ـيــم
النيموكوكال) في أي وقت من أوقات الحمل
لتحقيق الحماية ،مشيرا إلى أهمية تطعيم

االنفلونزا أيضا لفئة المرضعات ،واألطفال
تـحــديــدا مــن ســن  6شـهــور إلــى  5سـنــوات،
وأصـ ـح ــاب األم ـ ـ ــراض ال ـمــزم ـنــة وغ ـيــرهــم،
وذل ــك لـحـمــايـتـهــم وح ـمــايــة م ــن مـعـهــم من
المضاعفات الشديدة الناجمة عن اإلصابة
باالنفلونزا.

جورج عاطف

جانب من اليوم الوظيفي
ودعـ ـ ــا أصـ ـح ــاب األع ـ ـمـ ــال إل ــى
االل ـ ـتـ ــزام ب ــدف ــع أجـ ـ ــور الـعــامـلـيــن
لــديـهــم عـبــر الـمــؤسـســات المالية
الـمـحـلـيــة قـبــل ال ـي ــوم ال ـســابــع من
ً
تاريخ االستحقاق ،مبينا أن الهيئة
قــامــت بـتــوفـيــر جـمـيــع الـخـطــوات
التي يحتاجها صاحب العمل عبر
الخدمة اآللية «أسهل».
إلــى ذلــك ،نظمت الهيئة العامة
ً
ً
ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة ي ــوم ــا وظـيـفـيــا
بالتعاون مع البنك األهلي الكويتي،
بحضور نائب مدير العام لشؤون

ق ـط ــاع الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة الــوطـنـيــة
سلطان الشعالني.
وشـكــرت مــديــرة إدارة الـمــوارد
البشرية باإلنابة في البنك أفــراح
األربــش الهيئة على استضافتها
ً
ً
هذا اليوم ،باعتبارها شريكا مهما
ً
للقطاع المصرفي يعمالن سويا
عـلــى إت ــاح ــة ال ـف ــرص السـتـقـطــاب
وتوظيف الكوادر الوطنية.

«بلد الخير» تغيث متضرري
فيضانات باكستان

أعلنت جمعية بلد الخير
تواصل الجهود لتقديم
املساعدات اإلغاثية
للمتضررين من الفيضانات
في باكستان ،مشيرة إلى
أنها وزعت أكثر من  811سلة
غذائية ،و 229خيمة ،و1643
شبكة لحماية األطفال من
الحشرات .وقال مدير «بلد
الخير» ،عثمان الثويني ،إن
األوضاع اإلنسانية مأساوية،
فثلث مساحة البالد غرق
بالكامل في أعقاب الفيضانات
غير املسبوقة التي شهدتها
البالد ،وجرفت السيول
الطرقات واملنازل واملحاصيل،
ّ
وخلفت دمارًا كبيرًا في أنحاء
باكستان .وأوضح أن الجمعية
قامت بتلبية النداءات
اإلنسانية إلغاثة باكستان،
واحتواء كارثة الفيضانات،
ومعالجة آثارها ،ومد يد
العون للمتضررين.

ُ
«نماء» تطلق مشروع رعاية
طالب العلم الجامعي

لجنة لمتابعة خطط تطوير
األقسام الطبية
كشفت مـصــادر صحية مطلعة أن ق ــرارا وزاري ــا مرتقبا في
وزارة الصحة سيصدر خالل أيام من د .خالد السعيد ،بتشكيل
لجنة لمتابعة تنفيذ الخطط التطويرية لألقسام الطبية.
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن ه ــذه الـلـجـنــة تستهدف
تنفيذ مــا جــاء فــي االجـتـمــاع ال ــذي تــرأســه الــوزيــر مــؤخــرا مع
رؤســاء األقسام الطبية الفنية الجدد ،والــذي تم فيه التوجيه
لكل رئيس قسم بإعداد خطة لتطوير القسم الفني ،ومعايير
تقييم هذه الخطط.
وأ شـ ــارت إ ل ــى أن لجنة متابعة تنفيذ ا لـخـطــط التطويرية
لألقسام الطبية ،التي تختص بتلقي الخطط من رؤساء األقسام
الفنية في المستشفيات ،وتسهيل ومتابعة تنفيذها ،وتقديم
تقرير نصف سنوي إلى وزير الصحة ،ستضم مديرة اإلدارة
الفنية في الوزارة ،د .نوفة الشمري ،إلى جانب رؤساء الهيئات
الطبية في مستشفيات جابر ،ومبارك ،والفروانية ،والجهراء،
واألميري.

ً
ً
أصدر وزير الصحة د .خالد السعيد ،قرارا وزاريا ،بإضافة
مناطق العدان والقصور والقرين إلى المناطق التي يغطيها
مستشفى جابر األحمد للمواطنين.
وج ــاء فــي الـقــرار الـ ــوزاري ،ال ــذي حمل الــرقــم  ،321وأص ــدره
الــوزيــر السعيد ،أمــس ،أن ذلــك يأتي في إطــار الرغبة بتطوير
أداء تقديم الخدمات الطبية الشاملة لمستشفى جابر األحمد،
ً
تحقيقا لـغــايــات وأه ــداف خطة التنمية الصحية فــي الـبــاد،
ً
ولتغطية الخدمات الطبية وفقا للحاجات الفعلية للمناطق
السكنية ،وبما يتوافق مع السعة السريرية والمراحل التشغيلية
المقررة للمستشفى.

وأوضح إمكانية إعطاء أي نوع آخر من
الـطـعــوم فــي أي وق ــت قـبــل أو بـعــد تطعيم
اإلنـفـلــونــزا أو النيموكوكال ،مــا لــم يوجد
هناك أي مانع للتطعيم ،مشيرا إلــى هذه
الـطـعــوم يمكن أخــذهــا فــي أي وق ــت خــال
موسم الشتاء.

«لمعرفة أسباب عدم تحويلها والخصومات ...ووقف ملفات المخالفين»
أعلن نائب مدير الهيئة العامة
ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة لـ ـش ــؤون ق ـطــاع
حماية القوى العاملة باإلنابة فهد
ال ـم ــراد م ـع ــاودة إط ــاق وتشغيل
نـظــام متابعة أج ــور الـعـمــال عبر
ً
الخدمة اآللية «أسهل» اعتبارا من
مطلع أكتوبر المقبل ،بعد تحديثه
ً
وتـطــويــره تسهيال على أصحاب
األعمال.
وأوض ـ ــح الـ ـم ــراد ،ف ــي تصريح
صـحــافــي أم ــس ،أن الـنـظــام يتيح
مـتــابـعــة أج ـ ــور ال ـع ـمــال وأس ـب ــاب
عدم التحويل ،إضافة إلى أسباب
الـ ـخـ ـص ــوم ــات ل ـي ـق ــوم ع ـق ــب ذل ــك
مختصو الهيئة بمتابعة الطلبات
دون الحاجة إلى مراجعة صاحب
ً
العمل ،الفتا إلى أنه في حال عدم
االلتزام سيتم إيقاف ملف صاحب
ً
العمل آليا ومنعه من إضافة العمالة
الجديدة« ،أمــا في حال االستيفاء
ً
فسيتم فتح ملف صاحب العمل آليا
ليتمكن من إدخال طلباته».

نحذر من
خطورة
وتأثير
التحليالت
الموجهة
ونطالب
بتشديد
الرقابة
والمحاسبة
لتأكيد نزاهة
االنتخابات

العدان والقصور والقرين ضمن
تغطية مستشفى جابر

العاملة» :إطالق متابعة
«القوى
ً
أجور العمال آليا أكتوبر المقبل
•

ندعو إلقرار
قانون
إنشاء هيئة
مستقلة عليا
لالنتخابات
وسن القوانين
الداعمة
لعملها

سلة أخبار

أعلنت نماء الخيرية
بجمعية اإلصالح
االجتماعي ،إطالق مشروع
«رعاية طالب العلم»،
بالتعاون مع األمانة العامة
لألوقاف ،متمثلة بإدارة
املشاريع الوقفية ،تنفيذًا
لشروط الواقفني التي َّ
نصت
عليها الحجج الوقفية لدعم
الطلبة والدارسني داخل
الكويت وخارجها لهذا العام
من الكويتيني واملقيمني.
وفي هذا الصدد ،قال مدير
إدارة خدمة العمالء في
«نماء» ،عبدالله مال الله ،إن
مشروع رعاية طالب العلم
استفاد منه خالل العام
املاضي أكثر من  2300طالب
وطالبة تقريبًا ،مشيرًا إلى
أن املشروع يهدف إلى توفير
الرعاية املناسبة لجميع
الطلبة الكويتيني واملقيمني
في الكويت املحتاجني
للدعم والدارسني في املرحلة
الجامعية بالجامعات
املعتمدة في وزارة التعليم
العالي داخل الكويت
وخارجها.

«زكاة الرميثية» لكفالة
أيتام سورية واليمن

«األشغال» :إنجاز  %65من مشروع المطار الجديد
•

سيد القصاص

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر وزارة
األشغال العامة عن بلوغ نسبة
إنـجــاز مـشــروع مبنى الركاب
الـ ـج ــدي ــد فـ ــي مـ ـط ــار ال ـك ــوي ــت
ال ــدول ــي ( )T2ح ــوال ــى  65في
ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي األع ـم ــال،
التي يتم تنفيذها في الحزمة
األولى للمشروع.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،إن
«األشـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــال» حـ ــري ـ ـصـ ــة ع ـلــى
الدفع بعجلة إنجاز المشروع
والحزم المصاحبة له ،مبينة
ً
أن ــه تـمــت حــالـيــا إزالـ ــة أنظمة
حـ ـ ــديـ ـ ــد الـ ـتـ ـثـ ـبـ ـي ــت الـ ـم ــؤق ــت
ـار القيام بأعمال
بالكامل وجـ ٍ
ال ـت ـش ـط ـيــب ال ـن ـهــائ ـيــة لسقف
المبنى.
وي ـح ـت ــوي ال ـم ـش ــروع على
ً
ً
 30ج ـ ـسـ ــرا ث ــابـ ـت ــا «بـ ــوابـ ــات
للطائرات» ويتم تنفيذه على
مساحة  220أ لــف متر مربع،
ً
ليستقبل سـنــو يــا  25مليون
م ـ ـسـ ــافـ ــر ،ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ال ـم ـب ـن ــى
الجديد أحد أهم مشاريع خطة
التنمية للكويت ورؤية ،2035
الـ ـ ــذي ت ـش ــرف األش ـ ـغـ ــال عـلــى
تنفيذه ،حيث يعزز من قدرة
المطار السنوية للتعامل مع

مبنى الركاب الجديد
الركاب إلى  13مليون مسافر
ً
سنويا ،مع المرونة في الزيادة
ً
ً
إ لــى  25مليونا  ،و 50مليونا
مسافر في المستقبل.
وينفذ الـمـشــروع مــن خالل
 3مـجـمــوعــات «ح ـ ــزم» ،تشمل
الحزمة األول ــى مبنى الركاب

ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ،وم ـ ـب ـ ـنـ ــى الـ ـط ــاق ــة
المركزي ،ومبنى خزان المياه،
وم ـب ـنــى األم ـ ــن ،ون ـفــق البنية
التحتية ،والمحطات الفرعية
الكهربائية.
وت ـش ـم ــل ال ـح ــزم ــة ال ـثــان ـيــة
ال ـم ـبــانــي ال ـخــدم ـيــة ،وال ـط ــرق

الـمــؤديــة إلــى المبنى الجديد
ومـ ــوقـ ــف ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،بـيـنـمــا
تشمل الحزمة الثالثة ساحات
الطائرات وممراتها والمباني
الخدمية.

دعا مدير زكاة الرميثية،
التابعة لقطاع البرامج
واملشاريع بجمعية النجاة
الخيرية ،سلمان عبيد،
أهل الخير إلى املساهمة
في كفالة األيتام بسورية
واليمن ،نظرًا لوجود
عدد كبير من األيتام غير
املكفولني حتى اآلن.
وأشار عبيد ،في تصريح
له ،إلى أن األزمات التي
مرت بسورية واليمن خلفت
وراءها أعدادا كبيرة من
األيتام ،وهؤالء بحاجة إلى
رعاية ،وتوفير حاجاتهم
األساسية من غذاء وكسوة
وتعليم.
وأوضح أن كفالة األيتام تتم
بالتعاون مع الجمعيات
املرخصة واملشهرة في
منظومة وزارة الخارجية،
كما يتم إرسال وفود من
«النجاة» لتفقد األيتام
وتسليمهم الكفاالت.
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الشريعان لـ ةديرجلا  :لم نتسلم توصية
برفع أسعار السلع في «التعاونيات»
•

ً
تأكيدا لخبر ةديرجلا بشأن صدور قرار وزاري بدعم توطين العمل الخيري
•

جورج عاطف

بـيـنـمــا ك ـشــف رئ ـيــس جمعية
حـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـل ــك م ـش ـع ــل
ال ـمــانــع أن الـلـجـنــة الـمـشـكـلــة من
ق ـبــل وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة والـصـنــاعــة
لــدراســة أس ـعــار الـسـلــع الغذائية
واالسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون ـي ــات
رف ـع ــت تــوص ـيــة ب ــزي ــادة أس ـعــار

تصنيف المساعدات واحتساب النقاط
الدرجة

الحالة 

البيان

دخل الفرد من

 0إلى  150دينارا

15

من  151إلى  200دينار 10
حالة المسكن

تملك السكن
الحالة الصحية لرب األسرة

العمر

أكثر من  200دينار

5

حالته سيئة

10

حالة متوسطة

5

حالته جيدة

0

مستأجر

15

ملك

0

نسبة العجز (شديد)

15

نسبة العجز (متوسط)

10

نسبة العجز (منخفض)

7

حالة صحية جيدة

5

الحالة الصحية لألبناء
لديه أبناء مرضى

10

لديه أبناء غير مرضى

5

ليس لديه أبناء

0

أكبر من  60عاما

15

من  50إلى 59

8

من  40إلى 49

5

من  30إلى 39

0

س ـل ــع ب ـع ــض الـ ـش ــرك ــات بـنـسـبــة
ت ـص ــل إل ـ ــى  30فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،أك ــد
وزيــر الـتـجــارة والصناعة ،وزيــر
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والتنمية
الـمـجـتـمـعـيــة ف ـهــد ال ـش ــري ـع ــان لـ
«الـ ـج ــري ــدة» أنـ ــه ،ح ـتــى تــاري ـخــه،
لــم يتسلم أي تــوصـيــات مــن قبل
ال ـل ـج ـنــة ال ـس ــال ــف ذك ــره ــا بــرفــع
ً
أسـ ـع ــار ال ـس ـل ــع ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
ً
مكتبه أيضا لم يصله ،إلى اآلن،
أي مـخــاطـبــات مــن الـلـجـنــة بهذا
ال ـصــدد .وك ــان رئـيــس الجمعية،
أكد وجود ّ
توجه لدى «التجارة»
بإلغاء تثبيت أسـعــار السلع في
«التعاونيات» وتحريرها.

توطين العمل الخيري
ً
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،وت ـ ــأك ـ ـي ـ ــدا ل ـخ ـبــر
«الـجــريــدة» المنشور فــي عددها
الـ ـ ـص ـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ  22الـ ـج ــاري
بعنوان («تطوير العمل الخيري»
تـ ــوافـ ــق عـ ـل ــى خـ ـط ــة «الـ ـ ـش ـ ــؤون»
لتوطينه) ،أصدر الشريعان القرار
الوزاري رقم (/170أ) لسنة ،2022
بشأن توطين العمل الخيري في
البالد.
وقـضــى ال ـقــرار ،ال ــذي حصلت
«ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ع ـل ــى ن ـس ـخ ــة م ـنــه،
ب ــدع ــم ت ــوط ـي ــن ال ـع ـم ــل ال ـخ ـيــري
وت ــوج ـي ــه ري ـع ــه داخ ـ ــل ال ـســاحــة
ال ـكــوي ـت ـيــة وت ـب ـنــي ال ـم ـشــروعــات
الخدماتية ،وتقديم التسهيالت
كافة للجمعيات من قبل الجهات
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــة ،وع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
المختصة بإشهار وتقييم وحل
جمعيات النفع الـعــام والمبرات
دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة وم ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة أن ـظ ـم ـت ـه ــا

فهد الشريعان

األســاس ـيــة والـعـمــل عـلــى إشـهــار
جمعيات النفع العام ذات الطابع
ال ـخ ـيــري ع ـلــى الـجـمـعـيــات الـتــي
ت ــوج ــه م ـشــاري ـع ـهــا داخ ـ ــل دول ــة
ال ـك ــوي ــت ف ـق ــط ،وي ـع ـمــل بــال ـقــرار
ً
اعتبارا من تاريخ نشره ،ويبلغ
لمن يلزم لتنفيذه.

ميكنة المساعدات
ً
وف ــي مــوضــوع اخ ــر ،وتــأكـيــدا
لخبر «الجريدة» ،أصدر الشريعان
القرار الــوزاري رقم (/168أ) لسنة
 ،2022ب ـ ـشـ ــأن إ ص ـ ـ ـ ـ ــدار ال ئ ـح ــة
الـ ـمـ ـس ــاع ــدات الـ ـم ــوح ــدة ون ـظ ــام
م ـي ـك ـنــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـم ــرك ــزي
ال ـخــاصــة بــالـجـمـعـيــات الـخـيــريــة
والمبرات.
ً
ووف ـق ــا ل ـل ـقــرار ،ال ــذي حصلت
«الجريدة» على نسخة منه ،فإنه
يتعين على جمعيات النفع العام
كافة التي تعمل في مجال العمل
الخيري والمبرات االلتزام بالعمل

بنظام ميكنة المساعدات المركزي
في صرفها ،على أن تسترشد في
ذلك بالئحة المساعدات الموحدة.
ً
ووفقا لالئحة فإن المساعدات
جـ ـ ـ ــاء ت م ـق ـس ـم ــة عـ ـل ــى  7ب ـن ــود
ك ــاالت ــي :ال ـم ـق ـطــوعــة ،ال ـش ـهــريــة،
التعليمية ،االيـجــارات السكنية،
الـغــذائـيــة ،الصحية والـعــاجـيــة،
مـســاعــدات أخ ــرى ،كـمــا تضمنت
الالئحة آلية احتساب المساعدة
حـســب نـقــاط وف ــق ج ــدول خــاص
بـ ــالـ ــدرجـ ــة ال ـم ـم ـن ــوح ــة ل ـل ـحــالــة
مقسمة كاالتي :دخل الفرد ،حالة
المسكن ،تملك المسكن ،الحالة
ال ـص ـح ـيــة لـ ــرب األس ـ ـ ــرة ،ال ـحــالــة
الصحية لألبناء ،العمر ،كما يتم
ً
تصنيف الــدرجــات للفئات وفقا
لــاتــي :الـفـئــة (أ) مــن  65إل ــى 80
نقطة ،و(ب) من  50إلى  65نقطة،
و(ج) مــن  30إلــى  ،50و(د) مــن 1
إلى  30نقطة.
وأل ــزم ــت الــائ ـحــة الجمعيات
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــرات صـ ـ ـ ــرف حـ ـ ــد أدنـ ـ ــى
للمساعدة بمبلغ  100دينار حال
مطابقة الضوابط واالشتراطات
كــافــة ال ـخــاصــة ب ــذل ــك ،كـمــا يحق
لـهــم ص ــرف الـمـســاعــدة لـلـحــاالت
المستفيدة بالمبلغ الــذي يرونه
ً
مناسبا بما ال يتعارض والمادة
 21من الالئحة ،ومنحت الالئحة
طالب المساعدة الحق في تقديم
تظلم أو شكوى إلدارة الجمعية،
ً
في ما يــراه انتقاصا لحقوقه أو
تـقـصـيــرا ف ــي ت ـقــديــم ال ـخــدمــة أو
أس ـلــوب تـعــامــل غـيــر الئ ــق خــال
ً
م ـ ــدة ال تـ ـتـ ـج ــاوز  30يـ ــومـ ــا مــن
تاريخ الطلب ،وال يقبل التظلم أو
الشكوى بعدها.

«حولي البلدي» توافق على اعتماد مخطط قصر بيان
●

محمد جاسم

وافـقــت لجنة حــولــي فــي المجلس
الـبـلــدي على طلب الــديــوان األمـيــري

ب ـضــم الـ ـم ــواق ــع ال ـخــدم ـيــة واع ـت ـمــاد
ال ـم ـخ ـطــط ال ـن ـهــائــي لـلـقـصــر الـكــائــن
بمنطقة بيان.
ك ـ ـمـ ــا واف ـ ـ ـقـ ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ب ــرئ ــاس ــة

الـعـضــو نــاصــر ال ـجــدعــان مــع بعض
التعديالت على بناء وتنفيذ مبنى
مــواقــف س ـيــارات مـتـعــدد األدوار في
أحد المجمعات التجارية على شارع

الخليج العربي ،ووافـقــت على طلب
وزارة األوق ــاف والـشــؤون اإلسالمية
ت ــوس ـع ــة م ـس ـجــد نـ ـ ــورة ال ـتــوي ـجــري
الكائن في منطقة السالم قطعة .4

«الشباب» :فرصة
تطوعية بمشروع
«جسر جابر»
أعلنت الهيئة العامة للشباب
ع ــن ف ــرص ــة ت ـطــوع ـيــة لـلـشـبــاب
لتنظيم ال ـم ـشــروع الـتــرويـحــي
ال ـت ــرف ـي ـه ــي ف ـ ــي جـ ـس ــر ج ــاب ــر،
بالشراكة مع الصندوق الوطني
لــرعــايــة وتـنـمـيــة ال ـم ـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة وبلدية
الكويت ومركز العمل التطوعي،
ابـتــداء مــن نوفمبر المقبل الى
أبريل  ،2023لتسخير الطاقات
ال ـش ـب ــاب ـي ــة ل ـخ ــدم ــة الـمـجـتـمــع
وتعزيز العطاء لدى الشباب.
وقــالــت الـمـتـحــدثــة الرسمية
لهيئة الشباب أسرار األنصاري
إنه يمكن للشباب الكويتي من
الجنسين مــن عـمــر  18ال ــى 34
عــامــا ال ـت ـطــوع والـتـسـجـيــل عن
ط ــري ــق ب ــواب ــة أي ــادي ـن ــا للعمل
التطوعي.
وأوض ـ ـح ـ ــت األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري أن
المشروع يضم تجمعا منظما
لسيارات «الفود ترك» والمطاعم
ال ـم ـت ـن ـق ـل ــة وم ـن ـط ـق ــة األل ـ ـعـ ــاب
وم ـنــاطــق تــرفـيـهـيــة ،وأن ــه على
ال ـم ـت ـط ــوع ـي ــن اإلش ـ ـ ـ ـ ــراف عـلــى
الجمهور واألهــالــي والتنظيم
وال ـت ـع ــاون م ــع ال ـم ـب ــادري ــن في
تنفيذ الفعاليات.

«اتحاد بريطانيا»
لـ«االستثمار» :تأجير
عقارات للطلبة
●

حمد العبدلي

ط ــال ــب مـ ـس ــؤول ال ـع ــاق ــات
ال ـعــامــة ف ــي االت ـح ــاد الــوطـنــي
لطلبة الكويت  -فرع المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة م ـح ـمــد ال ـمــري ـجــب
هـ ـيـ ـئ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ب ـ ـشـ ــراء
ع ـ ـمـ ــارات س ـك ـن ـيــة فـ ــي ال ـم ــدن
التي يقطن بها غالبية الطلبة
الكويتيين ،على سبيل المثال
في مدينتي لندن ومانشستر،
وتأجيرها للطلبة الكويتيين
ال ـ ــدارسـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات
البريطانية ،لحل مشكلة غالء
المعيشة والسكن.
وقال المريجب ،لـ«الجريدة»،
إنه من خالل استثمار الكويت
في تلك العقارات يكون العائد
فيها مجزيا ،خاصة مع ارتفاع
نسبة اإليـجــارات ،وكذلك يكون
هـنــاك د ع ــم للطلبة الكويتيين
ب ـ ـ ـجـ ـ ــزء م ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـع ـ ـق ـ ــارات
وتأجيرها بنسبة  30في المئة.

«األعلى لألسرة» :توحيد بيانات
العنف ضد المرأة في الكويت
الحمدان لـ ةديرجلا  :وضع خطط لمواجهته
•

كشف مدير مكتب األمين العام
للمجلس األعلى لشؤون األسرة
عـبــدالـلــه ال ـح ـمــدان أن المجلس
ً
يعكف حاليا على إنجاز مشروع
تــوحـيــد الـمـعـلــومــات والـبـيــانــات
كـ ــافـ ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـع ـن ــف ضــد
ال ـم ــرأة ف ــي ال ـكــويــت بـيــن جميع
الجهات الحكومية ذات العالقة
مثل وزارتــي الداخلية والصحة،
إضافة إلى النيابة العامة ،وذلك
بــالـتـعــاون مــع االدارة المركزية
لالحصاء.
وقال الحمدان لـ «الجريدة» إن
جميع الجهات ،السالف ذكرها،
إض ــاف ــة إلـ ــى «األعـ ـل ــى ل ــأس ــرة»،
تملك بيانات حول حــاالت ُعنف
أسـ ـ ـ ـ ــري ،السـ ـيـ ـم ــا أن ال ـ ـحـ ــاالت
التي وقــع عليها هــذا العنف قد
ت ـكــون تـ ّ
ـوج ـهــت ألي مـنـهــا دون
علم أو معرفة الجهات األخــرى،
ً
م ـب ـي ـنــا أنـ ــه «مـ ــن خـ ــال تــوحـيــد
ال ـب ـيــانــات يـتـسـنــى لـنــا الــوقــوف
على المعلومات التالية :المراحل
الـعـمــريــة للمعنفات ،ومؤهلهن
الـ ــدراسـ ــي ،وجـنـسـيـتـهــن ،ون ــوع
العنف الذي تعرضن له ،ليتسنى
وضع الخطط المناسبة لمجابهة
ً
هذا العنف» ،الفتا إلى أن «األعلى
ل ـ ــأس ـ ــرة» قـ ـ ــام ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
«االحصاء» بهذا الصدد ،وخالل
شهر سيتم عقد اجتماعات مع
الجهات المعنية األخــرى التمام
المشروع.
وذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـح ـ ـمـ ــدان أن ه ـن ــاك
 3مـ ـب ــادرات س ـي ـقــوم الـمـجـلــس
بإطالقها خــال الفترة المقبلة
هي :القضاء على جميع أشكال
الـعـنــف والـتـمـيـيــز ضــد ال ـمــرأة،
و تــو فـيــر بيئة تمكينية للمرأة
ل ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــة ريـ ـ ـ ـ ـ ــادة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال،

وتمكين المرأة لتولي المناصب
ً
الـقـيــاديــة ،كــاشـفــا أن المجلس
بـصــدد مخاطبة وزارة االعــام
لطباعة الـقــانــون رقــم  16لسنة
 2020بشأن الحماية من العنف
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،ف ـ ــي ص ـ ـ ـ ــورة ك ـت ـيــب
ل ـت ــوزي ـع ــه ع ـل ــى أكـ ـب ــر شــريـحــة
مـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ــع ب ـ ـهـ ــدف زيـ ـ ــادة
ال ــوع ــي ال ـق ــان ــون ــي وال ـح ـقــوقــي
واالجتماعي والخاص بمكافحة
أش ـكــال الـعـنــف والـتـمـيـيــز كافة
ضد المرأة.

عبدالله الحمدان

وفد أميركي يجتمع اليوم
بمسؤولي المجلس
علمت «الـجــريــدة» أن وفــدا أميركيا مــن سـفــارة الــواليــات المتحدة
لدى البالد سيجتمع بمسؤولي المجلس األعلى لشؤون األسرة اليوم
لالستفسار عن بعض األمــور المتعلقة بمركز ايــواء المعنفات (فنر)
التابع للمجلس.
وتعد هذه الزيارات ،من قبل السفارة األميركية ،اعتيادية وليست
األولى ،السيما في ظل االهتمام الكبير الذي تبديه السفارة بالمعنفات،
ُ
وضرورة تأهيل المركز والعاملين فيه ليكونوا على أهبة االستعداد
الستقبال الحاالت متى وجدت.
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محليات

ّ
تفقد مجموعة من المدارس وأكد حرصه على سالمة الطلبة
فهد الرمضان

ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ان ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــم ص ـ ـبـ ــاح
أمـ ــس ن ـحــو  200ألـ ــف طــالــب
وط ـ ـ ــالـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة بـ ــال ـ ـمـ ــرح ـ ـل ـ ـت ـ ـيـ ــن
االبـتــدائـيــة وري ــاض األطـفــال،
أكـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة وزيـ ـ ــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي وال ـب ـح ــث
ال ـع ـل ـم ــي ،د .ع ـل ــي ال ـم ـض ــف،
أن «ا لـتــر بـيــة» بـكــل قطاعاتها
قامت باالستعدادات الالزمة
ً
الس ـت ـق ـب ــال ال ـط ـل ـب ــة ،م ـش ـيــدا
بـ ــال ـ ـج ـ ـهـ ــود الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــذول ـ ــة م ــن
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فـ ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات
المعنية واإلدارات المدرسية،
والعمل بجد لتجاوز جميع
العقبات لبدء العام الدراسي
الجديد .2023 / 2022
وهـنــأ الـمـضــف سـمــو أمير
الـبــاد الشيخ نــواف األحـمــد،
وسـ ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـيــخ
م ـ ـش ـ ـعـ ــل األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ،ورئ ـ ـيـ ــس

مجلس ا ل ــوزراء سمو الشيخ
أحمد نواف األحمد الصباح،
وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئ ـ ـت ـ ـيـ ــن الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة وأول ـ ـ ـيـ ـ ــاء األمـ ـ ــور
والمتعلمين بمناسبة العودة
الشاملة للدراسة فــي ر يــاض
األطـ ـف ــال ،وتــام ـيــذ الـمــرحـلــة
االبتدائية.

تحقيق األهداف المنشودة
وقال المضف ،خالل جولة
ت ـف ـق ــدي ــة ع ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـ ـم ــدارس ،أمـ ــس ،إن أع ـضــاء
الهيئتين التعليمية واإلدارية
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس والـ ـمـ ـن ــاط ــق
ً
التعليمية بذلوا جهودا كبيرة
من أجل بدء الدوام المدرسي،
ً
مـعــربــا عــن آمــالــه فــي تحقيق
التربية لألهداف المنشودة.

وأكـ ــد حــرصــه ال ـشــديــد في
الحفاظ على ســا مــة الطالب
والـطــالـبــات وأع ـضــاء الهيئة
التعليمية والهيئة اإلدار ي ــة،
وتـسـخـيــر جـمـيــع اإلم ـكــانــات
والسبل المتاحة التي تضمن
لـهــم ال ــراح ــة ،وتــوفــر األج ــواء
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ــدوام
المدرسي.
وت ـم ـن ــى ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـم ـضــف
ا لـســداد والتوفيق للمعلمين
واإلداريـ ـي ــن فــي كــل المناطق
التعليمية ،والتفوق والنجاح
لـ ـلـ ـط ــاب والـ ـط ــالـ ـب ــات خ ــال
عامهم الدراسي.

ً
المضف متوسطا طالبات أمس

العنزي :استقبلنا الطلبة بأجواء تربوية
أك ــدت مــديــرة مــدرســة محمد الـجـنـيــدل االبـتــدائـيــة بنين آمــال
العنزي ،أنه تم تشكيل فريق للعمل على متابعة جاهزية المرافق
المدرسية منذ منتصف أغسطس الماضي ،الفتة إلى أن اإلدارة
المدرسية كانت على تواصل ومتابعة دائمة مع المنطقة التعليمية
والـجـهــات المختصة لضمان توفير كــل متطلبات بــدء الــدراســة
والعودة الشاملة للطلبة.
وأضافت أنه تم استقبال الطلبة في أول يوم دراسي بعد الظروف
التي فرضتها «جائحة كورونا» ،إذ تم تجهيز القوائم الطالبية،
كــذلــك تــوفـيــر األجـ ــواء الـمـنــاسـبــة لطلبة الـصــف األول الــذيــن يتم
التعامل معهم بطريقة خاصة في أول أيامهم الدراسية لترغيبهم
فــي الــدراســة .وتوجهت بالشكر إلــى القائمين على إدارة منطقة
الجهراء التعليمية ،واإلدارات المختصة في وزارة التربية على
التعاون في عملية تجهيز وتنظيف المدرسة الستقبال الطلبة
بأجواء تربوية مناسبة.

جانب من استقبال مدرسة محمد الجنيدل أمس

فرحة الطلبة ببداية العام الدراسي الجديد

الجامعة و«التطبيقي» :اختناقات مرورية وحضور
طالبي متفاوت في أول يوم دراسي
الرومي :حريصون على توفير جميع ُّ
السبل التي تمهد طريق التعليم الجامعي

●

أحمد الشمري

وسط ازدحام مروري ،انطلق
العام الدراسي الجديد ،أمس ،في
جامعة الكويت دون اشتراطات
ص ـ ـح ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ـح ـ ـض ـ ــور طـ ــابـ ــي
م ـ ـت ـ ـفـ ــاوت ،ب ـس ـب ــب ان ـش ـغ ــال ـه ــم
باستكمال جــداولـهــم الدراسية
خالل فترة السحب واإلضافة.
وش ـه ــدت األج ـ ــواء الــدراس ـيــة
ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـك ـل ـي ــات ب ـمــوقــع
ً
ً
الشدادية هدوءا نسبيا ،في ظل
ال ـت ــزام أع ـضــاء هـيـئــة الـتــدريــس
ب ـ ُّت ــدري ــس ال ـط ـل ـبــة ف ــي مختلف
الشعب الدراسية.
وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ َّـي ـ ـ ــدت االخ ـ ـت ـ ـن ـ ــاق ـ ــات
المرورية داخل الحرم الجامعي
المشهد الــدراســي لليوم األول.
وفي المقابل لم تكن هناك أزمة
مــواقــف لـلـسـيــارات ل ــدى الطلبة
بمختلف الكليات.
من جانبه ،أكــد مدير جامعة
ال ـكــويــت د .يــوســف ال ــروم ــي أن

الـجــامـعــة حــريـصــة عـلــى توفير
جميع ُّ
السبل التي تمهد طريق
التعليم الجامعي ،وتهيئة أفضل
المنشآت التي تسهل على الطلبة
عال من
الحصول على مستوى ٍ
التعليم تـحــت إشـ ــراف أســاتــذة
متميزين.
وأشار الرومي ،بمناسبة بدء
ال ـع ــام ال ـجــام ـعــي ،2023-2022
إلى أن الجامعة ساهمت بإعداد
طاقات بشرية كانت بمنزلة لبنة
قوية في البناء المجتمعي ،من
خـ ــال ال ـت ـخ ـص ـصــات وال ـع ـل ــوم
والمعارف التي تقدمها الكليات
على مدى سنوات.

عام مشرق
مــن جهته ،قــال األمـيــن العام
ل ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت ب ــاإلن ــاب ــة د.
محمد زينل ،إن العام الدراسي
الجديد انطلق بعدما انقشعت
اآلث ــار الـمـتــرتـبــة عـلــى تــداعـيــات

ً
جائحة «كوفيد  ،»19مشيرا إلى
أن الجامعة تتطلع إلى بداية عام
مشرق يوفر األجواء والخدمات
ال ـت ــي ت ـس ـهــل تـشـغـيــل ال ـمــرافــق
الجامعية ،وتضمن سالسة سير
العملية التعليمية.
ولـفــت زيـنــل إلــى أن الجامعة
ً
خ ـ ـ ـ َّـرج ـ ـ ــت أج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاال م ـ ـ ــن خـ ـي ــرة
أب ـن ــاء ال ــوط ــن ال ــذي ــن كــانــت لهم
إس ـه ــام ــات بـ ـ ــارزة ف ــي مختلف
المجاالت الثقافية واالجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة ،وتتطلع إلــى أن
يكونوا خير خلف لمن سبقوهم،
فهم قادة المستقبل.

«التطبيقي»
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ل ــم تختلف
األج ـ ـ ــواء ال ــدراسـ ـي ــة ف ــي مــواقــع
كليات و مـعــا هــد الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب،
بــاس ـت ـك ـمــال ال ـط ـل ـبــة ج ــداول ـه ــم
الدراسية.

جانب من االختناقات المرورية في «الشدادية»
وكانت االزدحامات المرورية
ً
أيضا أبرز مشاهد انطالق العام
الدراسي الجديد.
م ــن جـهـتـهــا ،أع ـل ـنــت ع ـمــادة
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــول وال ـ ـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــل ف ــي
«ال ـت ـط ـب ـي ـقــي» م ــواع ـي ــد ت ــوزي ــع
ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــادات خـ ــري ـ ـجـ ــي كـ ـلـ ـي ــات

«الداخلية» تطلق «مستعدين لردتكم»

ً
ازدحام الطرق تزامنا مع بداية العام

الدراسات التكنولوجية للفصل
ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـص ـي ـفــي ال ـمــاضــي
ً
اعتبارا من اليوم حتى األربعاء.
وذكرت العمادة ،في تصريح
ص ـحــافــي ،أن ت ــوزي ــع ش ـهــادات
خريجي كلية العلوم الصحية
مــن  27حتى  28الـجــاري ،فيما

أك ــد مــديــر ع ــام اإلدارة الـعــامــة لـلـعــاقــات واإلعـ ــام األم ـنــي ب ــوزارة
الداخلية اللواء توحيد الكندري أن القطاعات األمنية المعنية اتخذت
ً
كافة التدابير واإلجراءات األمنية والمرورية وذلك استعدادا لبدء العام
الدراسي الجديد بكامل طاقته من خالل حملة «مستعدين لردتكم».
وأوض ــح الـكـنــدري فــي تصريح لــه أن قـطــاعــات المؤسسة األمنية
المعنية ستعمل وفق استراتيجية واضحة ومحاور عده هدفها عودة
آمنة لجميع الطالب والطالبات وترسيخ المبادئ والقيم والوالء للوطن
والتسامح ونبذ العنف والحفاظ على الممتلكات العامة باإلضافة إلى
زيادة الوعي بالسالمة المرورية واحترام القواعد واألنظمة األمنية.
وأض ــاف الكندري أن هناك تنسيقا بين اإلدارة العامة للعالقات
واإلعـ ــام األم ـنــي ووس ــائ ــل اإلعـ ــام وم ــن خ ــال قـنــواتـهــا فــي وســائــل
التواصل االجتماعي في إعداد فالشات تلفزيونية ونشر اإلرشادات
ونصائح توعوية من أجل الوصول للشريحة المستهدفة وتحقيق
األهــداف المطلوبة حيث تستهدف الحملة طالب وطالبات المدارس

فواز الخالد

ه ـ ـ ــذه ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ب ــال ـت ــوف ـي ــق
والـ ـنـ ـج ــاح ،وت ــؤت ــي ث ـمــارهــا
الـ ـم ــرج ــوة ،ألج ـ ــل م ــزي ــد مــن
الـ ـتـ ـط ــور والـ ـنـ ـم ــاء لــوط ـن ـنــا
الحبيب».

قوة اإلطفاء :الحريق متعمد واندلع في السرداب

جانب من االزدحام المروري أمس

●

ً
كلية التمريض اعتبارا من اليوم
ح ـتــى األربـ ـع ــاء ( 28الـ ـج ــاري).
أمــا كلية ال ــدراس ــات التجارية،
ً
فتنطلق اع ـت ـبــارا مــن  27حتى
 28الـ ـ ـج ـ ــاري ،وك ـل ـي ــة ال ـتــرب ـيــة
األساسية تنطلق اليوم وتستمر
حتى األربعاء المقبل.

أك ـ ـ ــد مـ ـح ــاف ــظ األح ـ ـمـ ــدي
الشيخ فواز الخالد ،أن «العام
الدراسي الجديد يطل علينا
ً
مصحوبا باألمل في تحقيق
طـمــوحــات بـنــاتـنــا وأبـنــائـنــا
وأولـيــاء أمــورهــم والقائمين
ع ـل ــى ش ــؤون ـه ــم ف ــي م ــراح ــل
ً
التعليم المختلفة» ،مشيرا
إلــى أنــه «الـعــام األول بعد أن
أن ـعــم ال ـلــه عـلـيـنــا بــانـحـســار
جائحة كورونا ،والذي يعود
مـ ـع ــه الـ ـ ـط ـ ــاب والـ ـط ــالـ ـب ــات
ومـ ـعـ ـلـ ـم ــوه ــم وم ـع ـل ـم ــات ـه ــم
وك ــل الـقــائـمـيــن عـلــى شــؤون
التربية والتعليم و هــم على
أتــم االسـتـعــداد لـعــام مكتمل
المتطلبات والـمـســؤولـيــات،
كما كان األمر قبل الجائحة».
وهنأ الخالد ،في تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس ،ق ـ ـيـ ــادات
ومنتسبي منطقة األحمدي
ً
التعليمية تـحــديــدا ،ووزارة
التربية والجهات الحكومية
ً
والتطوعية المساندة إجماال،
لجهودهم الفائقة المشهودة
للتهيئة لـعــام حــا فــل بالجد
واالجتهاد واإلنجاز وتأمين
أمن وسالمة وراحة الجميع،
ً
سائال الله سبحانه أن «تتوج

َ
إصابة رجلي إطفاء بحريق فندق في الرقعي
●

محمد الشرهان

(تصوير عبدالله الخلف)

محافظ األحمدي يهنئ
ببدء العام الجديد

والجامعات باإلضافة إلى أولياء األمور والهيئة اإلدارية والتعليمية.
وأهاب بجميع أولياء األمور بالتعاون مع رجال المرور والدوريات
المنتشرة والمتواجدة على الطرق الرئيسية وفي المناطق الداخلية
ومحيط المدارس والجامعات واتباع اإلرش ــادات الخاصة بااللتزام
ً
بالخطوط األرضية والطرق البديلة عبر تقنية ( )GPSتجنبا لالزدحام
المروري كما طالب قائدي المركبات بالحرص التام على العبور اآلمن
للطالب من خالل خطوط عبور المشاة واالنتباه عند نزول وصعود
الطالب إلى المركبات من اجل تحقيق أعلى قدر من األمن والسالمة
للجميع.
شهدت بعض الطرق والشوارع الرئيسة في البالد ،أمس ،ازدحاما
مروريا ،تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد ،وسط جهود كبيرة
بذلتها القطاعات األمنية لتيسير الحركة المرورية.
ودعت وزارة الداخلية قائدي المركبات إلى الحرص التام على العبور
اآلمن للطلبة من خالل خطوط عبور المشاة ،واالنتباه عند نزولهم
وصعودهم إلى المركبات ،مهيبة بالجميع التعاون مع رجال المرور،
واتباع إرشادات المرور.

محمد الشرهان

أص ـيــب رج ــا إط ـف ــاء بحالة
اختناق وإجهاد حــراري جراء
حريق كبير اندلع ،أمس األول،
في فندق غير مأهول بمنطقة
ال ــرق ـع ــي ،وأسـ ـف ــر ع ــن خـســائــر
مادية لحقت بالفندق.
فــي الـتـفــاصـيــل ،قــالــت إدارة
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ــام
بـقــوة اإلط ـف ــاء ال ـع ــام ،إن إدارة
ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـم ــرك ــزي ــة تـلـقــت
ً
بـ ـ ــاغـ ـ ــا ب ـ ـ ــان ـ ـ ــدالع ح ـ ــري ـ ــق فــي
فندق بمنطقة الرقعي ،مشيرة
إل ــى أن ــه ف ــور تـلـقــي ال ـب ــاغ تم
تــوجـيــه مــراكــز إط ـفــاء الشويخ
الصناعية والعارضية الحرفية
والـبــدع واإلس ـنــاد إلــى الموقع
وتـبـيــن أن ال ـحــريــق ان ــدل ــع في
س ــرداب الـفـنــدق ال ــذي يحتوي
عـلــى تـخــزيــن عـشــوائــي وتبلغ
م ـس ــاح ـت ــه مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب  5آالف
متر مربع ،الفتة إلــى أن رجال
اإلطفاء باشروا عملية مكافحة
الحريق الذي امتد إلى جزء من
الدور األرضي.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ــارت االدارة إ ل ـ ـ ــى أن
رجـ ـ ـ ــال اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء تـ ـمـ ـكـ ـن ــوا مــن
إخماد الحريق ومنع وصوله
إل ــى أج ــزاء أخ ــرى مــن الـفـنــدق،
م ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــة أن ضـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط ادرة
التحقيق فــي ح ــوادث الحريق

رجال إطفاء يقتحمان موقع الحادث

وضباط قطاع الوقاية انتقلوا
ال ـ ــى م ــوق ــع الـ ـب ــاغ لـلـمـعــايـنــة
والتحقيق فــي أس ـبــاب ان ــدالع
النيران.
من جانبه ،قال مسؤول إدارة
الطوارئ الطبية فهد العنزي إن
َ
الحادث أسفر عن إصابة رجلي
إطفاء بحاالت اختناق وإجهاد
حراري وتم عالجهما في نفس
موقع الحادث من جانب فنيي
الطوارئ الطبية.

ً
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا عـ ـل ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث،
أوضحت إدارة العالقات العامة
واإلعــام بقوة اإلطفاء العام أن
ف ــرق الـتـحـقـيــق الـتــابـعــة إلدارة
ت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــوادث ان ـت ـهــت
مــن إج ـ ــراء ات الـمـعــايـنــة الفنية
والتحقيق مــع شـهــود الواقعة
فــي حــادث الحريق الــذي اندلع
فــي س ــرداب فـنــدق غـيــر مــأهــول
يتكون من ســرداب وأرضــي و٧
أدوار بمنطقة الرقعي.

وأ ضـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــت اإلدارة ،ف ــي
بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،أنـ ـ ـ ــه ت ـب ـ َّـي ــن
أثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـمـ ـع ــايـ ـن ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة أن
بـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــق فـ ـ ـ ــي قـ ــاعـ ــة
ً
أف ـ ـ ــراح بـ ــال ـ ـسـ ــرداب ،وت ـح ــدي ــدا
ً
فـ ــي م ـن ـت ـص ــف ال ـ ـقـ ــاعـ ــة ،نـ ـظ ــرا
ل ـش ــدة الـ ـض ــرر وع ـم ــق الـتـفـحــم
بالمحتويات (كراسي وكنبات
اسفنجية) ،حيث جاء ت نتائج
الـتـحـقـيــق بـ ــأن س ـبــب ال ـحــريــق
ناتج عن فعل فاعل متعمد.

للتواصل مع صفحة «أمة »2022
majles@aljarida●com
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الخالد :المجلس القادم مفصلي ونحتاج إلى حلول لمشاكل الكويت
افتتحت مقرها االنتخابي في منطقة جابر األحمد بحضور ناخبي «الثانية»

عالية الخالد متحدثة لـ «الجريدة»

أحمد الشمري

أكدت مرشحة الدائرة الثانية
ع ــالـ ـي ــة الـ ـخ ــال ــد أن ال ـم ـج ـلــس
الـ ـق ــادم م ـف ـص ـلــي ،م ـش ـيــرة إلــى
«أن ـن ــا ن ـح ـتــاج ال ـي ــوم أن نـكــون

 ...وترحب بالناخبات

الخالد تتوسط أعضاء اللجنة اإلعالمية
في مواجهة للتصدي لمشاكل
وقضايا الكويت والعمل على
حلها».
وقالت الخالد ،خالل افتتاح
مقرها في منطقة جابر األحمد
ً
الذي شهد حضورا من ناخبي
ً
وناخبات الدائرة« :نتوسم خيرا
ف ــي الـمـجـلــس ال ـق ــادم أن يـكــون
عـلــى ق ــدر مــن الـمـســؤولـيــة ،من
خالل التعاون بين السلطتين،
ولـهــذا السبب فــإن االنتخابات
بـعــد  3أيـ ــام سـتـكــون مفصلية
وس ـ ـ ـ ــوف تـ ـبـ ـي ــن مـ ـ ـ ــدى اه ـم ـي ــة
المجلس المقبل».
وع ـ ـ ـ ــن م ـ ـلـ ــف «ش ـ ـق ـ ــق ج ــاب ــر
االحمد» ،ذكرت« :أرحب بإخواني
وأخ ـ ــوات ـ ــي م ــن سـ ـك ــان مـنـطـقــة
ج ــاب ــر االح ـ ـمـ ــد وش ـ ـمـ ــال غ ــرب
الصليبيخات ومنطقة النهضة،
و ن ـبــارك حصولهم على حقهم
الدستوري في الترشح» ،مشيرة
الـ ــى أن ـه ــم الـ ـي ــوم يـسـتـطـيـعــون
ممارسة حقهم الدستوري ،وأن

مـشــاكـلـهــم وق ـضــايــاهــم تعتبر
اولوية قصوى ،وأبرزها السكن،
ً
الذي يعتبر حقا كفله الدستور،
«ومن الطبيعي ان يكون اولوية
ضمن جدول اعمالي ،والنظر في
قضيتهم امر مستحق».
وأضافت أن «هناك مجموعة
مــن الـقـضــايــا ال ـتــي تــم طرحها
مؤخرا كثيرة ،أبــرزهــا التعليم
وال ـص ـحــة وال ـس ـكــن والــوظـيـفــة
والقضايا االقتصادية» ،مضيفة
أن «الـكــويــت الـيــوم بحاجة إلى
أن ت ـك ــون م ـت ـج ـهــة ن ـح ــو رؤي ــة
مـسـتـحـقــة ب ــأن ت ـضــع مــوقـعـهــا
عـ ـل ــى الـ ـخ ــريـ ـط ــة الـ ـج ـغ ــراف ـي ــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ،وأن مـشــاكـلـنــا
اليوم هي نتاج عدم وجود هذا
التوجه وهذه الرؤية».
وشددت على أن أهم القضايا
هي االصالح االداري الذي يكمل
بالتعاون بين السلطتين ،وهذا
م ـط ـلــب اسـ ــاسـ ــي ،م ـض ـي ـفــة ان ــه
«نحتاج أن يكون لــدى الكويت

جانب من حضور الرجال

خطة عمل متكاملة للنظر في
الـ ـمـ ـش ــاك ــل الـ ـحـ ـس ــاس ــة والـ ـت ــي
يعانيها المواطن وهي االسكان
والتوظيف والصحة والتعليم،
وهـ ـ ـ ــذا ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون اال ب ـج ـه ــود
وتـ ـع ــاون م ــن جـمـيــع االط ـ ــراف،
سواء كانوا من قبل السلطتين
أو أصحاب الخبرة والكفاءة».

البالد تحتاج
خطة عمل متكاملة
للنظر في مشاكل
المواطنين

 ...وتستمع إلى أحد الحاضرين

 ...وآخر من النساء

الوسمي :االنتخابات الفرصة األخيرة لإلصالح ولست مع رئيس الوزراء أو ضده

ً
«وثيقة الكويت التي قدمتها مشروع عمالق شامل ومازلت متمسكا بها»
أكـ ــد ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق مــرشــح
ال ــدائ ــرة الــراب ـعــة عـبـيــد الــوسـمــي
تـمـسـكــه بــوث ـي ـقــة ال ـك ــوي ــت ،الـتــي
اعـتـبــرهــا ال ـطــريــق إل ــى اإلص ــاح
الشامل في البالد ،مشيرا إلى أنها
مشروع عمالق وشامل.
وق ـ ـ ــال ال ــوسـ ـم ــي ،فـ ــي ن ــدوت ــه
االنتخابية ،إن هــذه االنتخابات
تعتبر الفرصة األخيرة لإلصالح
ف ــي ش ـتــى ال ـم ـج ــاالت ،الف ـت ــا إلــى
أنــه «قـبــل االنـتـخــابــات التكميلية
كــان الــوضــع السياسي مشلوال،
وك ــرم ـن ــي ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وح ـم ـل ـنــي جميال
ال ي ـن ـســى ،وأح ـب ـبــت أن أرد هــذا
الجميل للشعب ،وقــدمــت وثيقة
ال ـكــويــت لـسـمــو األم ـي ــر ،وح ــددت
األخـ ـ ـط ـ ــاء ووض ـ ـع ـ ــت الـ ـحـ ـل ــول،
وك ــام ــي لـيــس ق ــرآن ــا ،وم ــن لــديــه
حل آخر فليتقدم ،وتقدمت بعدها
أربعة تـيــارات بمطالب متطابقة
مع ما قدمت».
وت ـ ــاب ـ ــع« :ف ـ ــي كـ ــل ان ـت ـخ ــاب ــات
ت ـ ـطـ ــرح الـ ـمـ ـش ــاك ــل ن ـف ـس ـه ــا ول ــم
نـ ــر فـ ــاسـ ــدا ي ـح ــاس ــب أو يــدخــل
السجن أو يسترد دينار من المال
ال ـع ــام ،وقـمـنــا بــوضــع معالجات
شـ ــام ـ ـلـ ــة ل ـ ـل ـ ـحـ ــالـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
وعــارضـهــا البعض ألنـهــا ليست
ف ــي ص ــال ـح ـه ــم» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن

«خطورة األمر اآلن ليس في الحالة
الداخلية بل األوضاع الدولية غير
المستقرة سياسيا واقتصاديا
وأمنيا ،والحكومات التي تتعامل
مع توافه األمــور ال يمكن أن يتم
التعامل معها بشكل ايجابي».
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن «ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـف ــرص ــة
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى ط ــري ــق اإلص ـ ــاح
السياسي قبل حصول إمكانيات
ق ــد ت ــؤث ــر ع ـلــى الـ ــدولـ ــة ،م ـثــل ما
ي ـ ـحـ ــدث م ـ ــن تـ ـف ــاع ــل دول ـ ـ ـ ــي مــع
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ال ـم ـح ـي ـطــة
وال ـحــرب الــروسـيــة  -األوكــران ـيــة،
وال ــدول التي ال تتحذر وتحتاط
مـ ـم ــا ي ـ ـحـ ــدث دولـ ـ ـي ـ ــا م ـص ـيــرهــا
السقوط ،وكثير من الدول مالءتها
المالية كبيرة وأكبر من الكويت،
مثل فنزويال ،وحدث لها ما حدث،
وح ـت ــى ال ن ـصــل ل ـه ــذه الـمــرحـلــة
السيئة أصبح واجبا أن أقول هذا
ال ـكــام إل ــى كــل صــاحــب ق ــرار في
الدولة من حكم وحكومات وشعب
مشارك في القرار السياسي».

برنامج عمل الحكومة
واس ـتــدرك الــوسـمــي« :رسالتي
إلى النظام ،أسرة الصباح العزيزة،
فهي مثل أي أسرة بالكويت فيها
الــزيــن والـشـيــن ،ولـكــن على أبناء

ً
الوسمي متحدثا في ندوته

جانب من الحضور
األس ــرة الحاكمة أن يعرفوا أنهم
ليسوا أعلى من الدولة ،وإذا أردت
أن تحترم فعليك أن تحترم الدولة،
وما يحدث من عدم استقرار الدولة
سببه مجموعة من أبناء األسرة»،
مـضـيـفــا« :أق ـ ــول لــرئـيــس ال ـ ــوزراء
القادم عليك االلتزام ببرنامج عمل
الحكومة ،وأن تعلن المشاريع التي
سـتـقــوم بـهــا وع ــدده ــا وكـلـفـتـهــا،
وأنــا كنائب أراقــب وأحــاســب هذا
البرنامج ،والكالم الذي قلته صار
فعليا ،وخاصة ما جاء في وثيقة
الكويت».

وشدد على أن «وثيقة الكويت
م ـ ـشـ ــروع عـ ـم ــاق ق ــدمـ ـت ــه ،ون ـفــذ
ب ـع ـض ــه ،وم ـت ـم ـس ــك بـ ـه ــا ،وأحـ ــد
الشيوخ الذي ضبط سارقا يأتي
لينتقم ونقول لك اذهب بالطقاق
غـ ـي ــرك ع ـ ـشـ ــرة ،ولـ ـك ــن ق ــول ــك إذا
خــرجــت مــن المشهد فلن تستقر
الكويت ،أرد عليك تستقر غصب
عليك وعـلــى خشمك واع ــرف اين
ق ـل ــت ه ـ ــذا ال ـ ـكـ ــام ،وكـ ـي ــف يــدفــع
الـشـعــب ال ـث ـمــن ،ال وال ـل ــه تستقر
البلد غصب عليك وعلى خشمك
خ ــاص ــة مـ ــع صـ ـبـ ـي ــان ــك ،خـمـســه

ومعهم محرم ويفترون من مكان
آلخر».
وقـ ــال إن «ه ـن ــاك أق ــزام ــا ب ــدأت
ت ـت ـط ــاول م ــدف ــوع ــة ال ـث ـم ــن بـعـلــم
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــؤالء
مدفوعو الثمن ،ومعي المستندات
واألسماء ،وأكثر األقــزام تشويها
ه ــم أك ـث ــر حــدي ـثــا ع ــن اإلص ـ ــاح،
وأق ــول لرئيس ال ــوزراء :أنــا لست
مـ ـع ــك أو ضـ ـ ـ ــدك ،والـ ـ ـ ـ ــذي بـيـنــي
وبينك الـمــادة  98وبرنامج عمل
الـحـكــومــة» ،متابعا« :ال يمكن أن
ن ـقــول فــانــا وطـنـيــا واآلخـ ــر غير

وطـ ـن ــي ب ــا ب ــرن ــام ــج ان ـت ـخــابــي،
وأق ــول للشعب هــل هــذه األشكال
قـ ــدمـ ــت أي ش ـ ــيء أو ب ــرن ــام ـج ــا
هادفا؟ والمضحك أنهم يقولون
نطالب بإلغاء قانون المسيء في
حضرة من اقترح القانون نفسه
ممن معهم».
وأردف ا لـ ــو س ـ ـمـ ــي« :ال أ ق ـب ــل
االبتزاز والمساومة التي حدثت
من بعض النواب والحوار الوطني
لـ ـي ــس سـ ـح ــب الـ ـم ــزم ــع وال ـع ـف ــو
وال إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة ال ـمــؤس ـســات،
وأه ـ ـ ـ ــم بـ ـن ــد م ـ ــن ب ـ ـنـ ــود ال ـ ـحـ ــوار

ك ــان الـمـحــاسـبــة عـلــى كــل ملفات
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ،ل ــذل ــك كـ ــل م ـعــازب ـي ـهــم
األح ـي ــاء وال ـمــوتــى صـحــوا فجأة
وبعضهم أرجــع األم ــوال والبقية
طلبوا اإلعفاء من المنصب ،ومن
حــاول إث ــارة الـنـعــرات أقــول لــه إن
أهــل الـكــويــت أهـلــي ،الشيعة قبل
السنة ،والحضر قبل البدو ،وأنا
ما أرد على الــردي ،لكن إذا قريب
منك شيء ثاني ،وأقول لمن شكك
لو موعبيد كــان للحين تقصص
طماط في تركيا».
واستطرد« :أقول الخواني في

كل الــدوائــر :عشان الكويت وأهل
ال ـك ــوي ــت ه ـن ــاك نــوع ـيــة سـيـئــة ال
تستحق تمثيلكم ،وأحــد النواب
ينظر إليه حكوميا ،وقال لي أبي
أش ــوف ــك ،وهـ ــذا ال ـمــوضــوع ليس
م ـف ـه ــوم ــا ،وقـ ـل ــت لـ ــه فـ ــي صــالــح
ال ــدول ــة ،وأنـ ــا ال أف ـهــم تفاصيله
ال ـف ـن ـي ــة ،ولـ ـك ــن ان ـ ــا مـ ـع ــك ،وه ــذا
يختلف عــن الــذي معزبه يعطيه
فلوس ،وأنتم تعلمون من حصن
رئيس ال ــوزراء الــذي حصلت في
عهده أكبر قضايا فـســاد ،وقلتم
ارحــل يا مــرزوق ،واليوم تقولون
ارحل ياعبيد واقولكم قاعد».
وأض ــاف« :يـطــالـبــون بحكومة
برلمانية ،وعندما اتفقنا على هذا
األم ــر فــي ال ـحــوار الــوطـنــي رفض
البعض وأحيي روح الدين الذي
تحمل الكثير ألنه قبل بالمنصب
الوزاري من أجل الكويت ،وأتعهد
ب ـم ــا ق ــدم ـت ــه ب ـح ـض ــور ال ـق ـي ــادة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وهـ ـ ــي ل ـي ـس ــت أم ــر
شخصيا ،وأنــا متمسك بما جاء
في وثيقة الكويت وأقول للشعب
احسنوا االخـتـيــار واخ ـتــاروا من
ي ــداف ــع ع ــن ال ـب ـلــد ،ول ــن أوجـهـكــم
ل ـمــرش ـح ـيــن م ـح ــددي ــن ،وأت ـم ـنــى
وجود مجموعة نيابية مصلحة
قـ ــادرة عـلــى اسـتـكـمــال مــا قدمته
من برنامج».
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المطر :آن أوان تنقيح الدستور دون المساس بمكتسبات الشعب
طالب الجماهير في ندوة بمقره االنتخابي بحسن االختيار لتحقيق نهضة تنموية بالكويت

ً
المطر متحدثا إلى الحضور

فهد الرمضان

ّ
فعلنا اللجنة
التعليمية
بالمجلس
الماضي لكن
ما كنا نريده
لم يتحقق
لعدم وجود
جلسات
للمناقشة
متفاؤلون
بالمرحلة
المقبلة
لمحاربة
الفساد ووقف
الفرعيات
وشراء
األصوات

 900ألف
ناخب
سيختارون
ً
 50نائبا
يمثلونهم
وعلى السلطة
حسن انتقاء
الوزراء

في 2012
كان للشعب
وقفة كبيرة
بعد الحراك
المستحق
لمواجهة
الفساد

جانب من الحضور

أكـ ــد م ــرش ــح الـ ــدائـ ــرة الـثــانـيــة
ال ـنــائــب ال ـســابــق د .حـمــد المطر
أهمية تطوير النظام السياسي
في الكويت ،معلال مطالبته بأنه
«صار لنا  50سنة ندور في حلقة
م ـفــرغــة ،وال ي ـجــوز أن نستخدم
نفس األدوات واألساليب ونتوقع
تغيير النتائج».
وقــال المطر ،في افتتاح مقره
االنتخابي مساء أمــس األول في
منطقة القادسية« :علينا التفكير
ف ــي مـ ـس ــار إص ــاح ــي ي ــأت ــي مــن
رحــم الــدسـتــور أســاســه اإلصــاح
السياسي الذي تحتاجه الكويت
وال يمكن أن يكون هناك اصالح
سـ ـي ــاس ــي إال ب ـت ـغ ـي ـي ــر ال ـن ـظ ــام
السياسي من خالل المادة ،174
إما بتنقيح الدستور ومراجعته،
ع ـلــى اع ـت ـبــار أن ك ــل ش ــيء قــابــل
لـلـتـغـيــر إال الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم ،مــع
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ال ـث ــواب ــت الـتــي
جبل عليها الشعب الكويتي في
ال ـمــادت ـيــن  4و ،6ف ـل ـمــاذا ال يتم
تـغـيـيــر ال ـن ـظ ــام االن ـت ـخــابــي إلــى
األفضل؟».
وأض ــاف المطر« :آن األوان أن
ن ـت ـحــدث ع ــن ت ـعــديــل ال ــدس ـت ــور،
تبي تسميه تعديل ،تبي تسميه
تنقيح ،سـمــه مــا شـئــت ،لـكــن من
خ ــال ال ـم ــادة  174نـسـتـطـيــع أن
ً
نطور آلياتنا السياسية» ،داعيا
الـنــاخـبـيــن إل ــى أن يـتـخـيـلــوا «أن
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـق ــب ال ـق ـس ــم تـحـظــى
بـتـصــويــت وم ـبــاركــة مــن أعـضــاء
مـجـلــس األمـ ــة ،أو أن ي ـكــون عــدد
األعضاء  ،70وتغير الدوائر بشكل
عـ ــادل ،أو أن ت ـكــون ه ـنــاك قــوائــم
نسبية ،أو أن تكون عملية اختيار
رئيس الــوزراء ألعضاء الحكومة
خاضعة لمزاج الشارع الكويتي،
بالتأكيد سينصلح حالنا».
واسـ ـت ــدرك« :ق ــد يـحـتــاج األمــر
إل ــى م ـنــاخ سـيــاســي غـيــر متوفر
اآلن ،لكننا من نمكن أن نخلق هذا
المناخ السياسي المناسب للبدء
بهذه االجراءات الهامة».
ً
وذكر أن الرسائل دائما توجه
إلى النائب «ماذا فعلت في الزحمة
أو ال ـت ـع ـل ـيــم؟» وهـ ــذا ل ـيــس دوره
وإن ـم ــا ه ــو دور ال ـح ـكــومــة الـتــي
يـجــب أن تـقــع عـلـيـهــا مـســؤولـيــة
معالجة أي خـلــل فــي الـخــدمــات،
وعلى النائب المراقبة والمتابعة
وتفعيل أدواته الدستورية اذا لم
تقم الحكومة بدورها.
وأض ـ ــاف ال ـم ـطــر :بـسـبــب عــدم
تفعيل دور مجلس الوزراء أصبح
ال ـش ـعــب ي ـطــالــب ب ــأول ــوي ــات من
النواب ،فهل يمكن أن يقف النائب
ضد عمل الحكومة اذا ما أرادت
ً
االص ـ ـ ــاح؟ م ـس ـت ـش ـهــدا ب ـش ــوارع
مدينة جابر األحمد التالفة منذ
 9سـ ـن ــوات ،إذ «ي ـج ــب أن تـكــون
الـخــدمــات فــي هــذه المدينة وأي

مدينة بالكويت متساوية وبنفس
الجودة».

مديح يومي
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه يـ ــرغـ ــب فــي
التعاون« ،وأســاس أي تعاون هو
بــرنــامــج ع ـمــل ت ـقــدمــه الـحـكــومــة،
ونـ ـح ــن س ـن ـس ــاع ــده ــم ،مـ ــن أج ــل
م ـس ـت ـق ـبــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وأول ـ ــوي ـ ــات
ً
ال ـمــواطــن» ،مـعــربــا عــن اسـتـعــداده
أن يمتدح الحكومة بشكل يومي
إذا كانت حكومة إصالحية تقوم
بدورها على الوجه األكمل وتحقق
ط ـ ـمـ ــوحـ ــات الـ ـشـ ـع ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي،
فبالتأكيد سيكون هـنــاك تعاون
أساسه اإلنجاز المشروط« ،فبعد
القسم إما اإلنجاز أو المحاسبة،
إم ـ ـ ــا أن ن ـ ـ ــرى إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات رئ ـي ــس
الـحـكــومــة بـتـقــديــم بــرنــامــج عمل
يـسـتـطـيــع م ــن خ ــال ــه أن يـسـعــد
الشعب الكويتي بأولويات وبرامج
ومشاريع وقوانين دون أن نغفل
ا ل ـمــرا ق ـبــة الحقيقية لنتمكن من
تحقيق هذه المشاريع على ارض
الـ ــواقـ ــع ،أو س ـت ـكــون الـمـحــاسـبــة
وسنضع الرئيس أو أي وزير على
منصة االستجواب».
وب ـي ــن أن ح ـض ــور ن ــدوت ــه هو
رســالــة تـشــريــف لــه وكــذلــك أمــانــة
ً
ثقيلة ،الفتا إلى أن «الناخب يعيش
حاليا حالة من التفاؤل ،لعل أبرز
أسـبــابـهــا م ــا ح ــدث ف ــي مــوضــوع
ش ــراء األص ــوات ال ــذي ي ــزور إرادة
األم ــة وقـيــام السلطة بــدورهــا في
م ـح ــارب ــة هـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ،بـعــدمــا
ً
كانت دائما تتعذر بأعذار واهية
ً
وال تفعل شيئا ،وهــا هــي عندما
أرادت وقــف هــذا األمــر استطاعت
بنفس القوانين».
وذكر أن المظهر الثاني في هذه
االنتخابات هو محاربة الفرعيات
ب ــذات الـقــانــون وبـهــذه المسببات
أصبح هناك نوع من أنواع التفاؤل
ً
يعيشها المجتمع الكويتي ،مبينا
أن المطلوب من الناخبين حسن

االخ ـت ـيــار بـعــد الـخـطــاب السامي
لسمو األم ـيــر والـ ــذي أل ـقــاه سمو
ولي العهد فكانت هناك نقلة نوعية
في العمل وهناك حالة من التفاؤل
ً
ع ـنــدمــا نـسـمــع خ ـط ــاب سـيــاسـيــا
ً
ً
متميزا يـبــدأ بعبارة (ن ــزوال عند
رغـبــة الشعب الكويتي) ومـنــه أن
الدستور في حرز مكنون ،فتفاعل
ً
مـعـهــا ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي تـفــاعــا
ً
إي ـج ــاب ـي ــا أدى إل ـ ــى عـ ـ ــودة األم ــة
الخـتـيــار ممثليها يــوم الخميس
 29الجاري».
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـم ـط ــر أن «ال ـش ـعــب
اخ ـ ـتـ ــار الـ ـ ـص ـ ــواب أكـ ـث ــر مـ ــن م ــرة
ويعرف الراشي والشخص الكفوء
والـ ــزيـ ــن والـ ـ ـ ــذي ي ـ ــؤدي األم ــان ــة،
ويعرف من يمثل األمة ومن يمثل
عـلـيـهــا ،وه ـ ــذا دوركـ ـ ــم ف ــي حسن
االختيار ،حتى تتوافق مع الخطاب
السامي خيارات األمة التي نأمل أن
نراها في المجلس القادم».
وبين أن المرحلة المقبلة يجب
أن تكون لتعزيز مسارات التنمية
ً
واإلصالح ومواجهة الفساد ،مذكرا
بــأنــه فــي ع ــام  2012ك ــان للشعب
وقفة كبيرة بعد الحراك الشعبي
المستحق لمواجهة الفساد ،حيث
كــان هناك اصطفاف شعبي وتم
اختيار ألول مرة الرجال والنساء
بمجلس األغلبية في  ،2012وكان
أول مجلس في الحياة السياسية
ً
ً
ليكون مجلسا تشريعيا بامتياز
ً
فكان هناك  35عضوا في مجلس
األم ــة ،وم ــا لــه وم ــا عليه يجب أن
نستفيد منه في المرحلة المقبلة.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أن االس ـت ـح ـقــاق
الـ ـث ــان ــي ك ـ ــان ف ــي م ـج ـلــس 2020
ع ـن ــدم ــا ت ـغ ـلــب ال ـش ـع ــب ع ـل ــى كل
الصعاب من الطقس والمناخ أو
الــوبــاء ال ــذي كــان قــد عطل العالم
أجـ ـم ــع ،واخـ ـت ــار ال ـش ـعــب أغـلـبـيــة
رقــابـيــة بــامـتـيــاز ،وه ــذه األغلبية
الــرقــابـيــة هــي ال ـتــي تـفــاعــل معها
الخطاب السياسي عندما اعتصم
إخوانكم المعتصمون في مجلس
األمــة وصاحب ذلــك حــراك شعبي
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ّ
«حصلنا واحد ثاني»
ق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـط ــر إن ع ـم ـل ـيــة
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ت ـتــم
بـ ـ ــال ـ ـ ـطـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــة ص ـ ـح ـ ـي ـ ـحـ ــة،
ً
مـسـتـشـهــدا بـحــادثــة عندما
اتـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــوا ب ـ ــأح ـ ــد األطـ ـ ـب ـ ــاء
ي ـخ ـب ــرونــه بــأن ـه ــم ي ــري ــدون
اخـتـيــاره وزيــر صحة ،فقال
ل ـ ـهـ ــم «أنـ ـ ـ ـ ــا أجـ ـ ـ ـ ــري ع ـم ـل ـيــة
اآلن ،وعـنــدمــا أنـتـهــي منها
سأكلكم» ،فكان الرد« :خالص
حصلنا واحد ثاني» ،وهذه
حقيقة ،وه ــذا واق ــع يعكس
طريقة اختيار الوزراء.

ً
المطر مرحبا بضيوفه

حضور نسائي الفت

وسياسي كبير وعفوي أدى إلى
ال ـخ ـطــاب ال ـســامــي الـ ــذي نحصد
آثاره اآلن.
ودعـ ــا إل ــى أن ت ـكــون الـمــرحـلــة
المقبلة مرحلة العمل الجماعي،
الذي يفترض أن يتصدر المشهد
الـسـيــاســي فــي الـبــرلـمــان المقبل،
«وال يمكن أن يصلح ح ــال البلد
إال بالرقابة والتشريع والقوانين،
وال يمكن عمل كــل هــذا إال بعمل
جماعي منظم».

مخرجات «الصوت الواحد»
ولفت المطر إلــى أن مخرجات
ال ـصــوت ال ــواح ــد كــانــت ومــازالــت
مزعجة ومـحــدودة ،ولكن الشعب
الـكــويـتــي اص ـطــف ب ــذات الـقــانــون
وذات ال ـظــروف فــي  2020وكانت
خـ ـي ــارت ــه م ـن ــاس ـب ــة« ،وأن ـ ـ ـ ــا عـلــي
يـقـيــن بـ ــإذن ال ـلــه أن يـحـصــل ذات
االصـطـفــاف الــوطـنــي المستحق»
لـنـحـقــق ت ـلــك األغ ـل ـب ـيــة ف ــي قــاعــة
عبدالله السالم.
وأش ــار إل ــى أن السلطة وعــدت
بعدم التدخل حتى في انتخابات
ال ـل ـج ــان «ول ــذل ــك ه ــي مـســؤولـيــة
كبيرة علينا جميعا ان نتقدم معها
خـطــوة إلــى األم ــام لتعزيز العمل
الجماعي ،ونــأمــل أن تكون هناك
أغـلـبـيــة إصــاح ـيــة لنجلس على
طاولة واحــدة لنتفق على قوانين
وأولويات بتفعيل اللجان لتحقيق
التنمية المطلوبة».
وحــول التعاون ،قــال المطر إن
ً
«النائب يجب أن يعمل كتفا بكتف
مع الحكومة وفق المادة  123من
الدستور والـتــي قالت إن مجلس
ال ــوزراء يهيمن ويضع السياسة
الـعــامــة ل ـلــدولــة ،إذن كـيــف لـنــا أن
ً
ً
نـحـقــق ت ـع ــاون ــا م ـن ـش ــودا يحقق
أولويات الشعب ما لم يكن هناك
تعاون حقيقي داخل قاعة عبدالله
السالم».
وبين أنه كان هناك قضايا في
المجلس الـمــاضــي تــم تحقيقها،

 ...ويستعرض إنجازات اللجنة التعليمية
لكن لألسف لم تكتمل بسبب عدم
وجود جلسات بسبب االنتفاضة
الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـصـ ـل ــت لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
الدستور لم ننته منها.
وشدد على أن أي قضية تنمية
ب ـ ــأي م ـ ـشـ ــروع دول ـ ـ ــة إن لـ ــم يـكــن
التعليم هــو بــوابــة لها فلن تقوم
لها قائمة« ،ولنا في تجربة ماليزيا
وكيف نهضت ببوابة التعليم مثال
وعلينا أن نستفيد من تجربتها،
ً
ونحن قادرون إذا ما تعاونا سويا
كما فعلنا في المجلس الماضي،
حيث تم تفعيل اللجنة التعليمية
لكن لم يتحقق ما كنا نصبو إليه
بسبب عدم وجود جلسة لمناقشة
القانون الــذي قدمته اللجنة ،وقد
ً
اجتمعنا أكـثــر مــن  66اجـتـمــاعــا،
وق ــدم ـن ــا أن ـ ــا وإخ ـ ــوان ـ ــي الـ ـن ــواب
ً
ق ــان ــون ــا لـتـطــويــر الـتـعـلـيــم ،وهــو
المربع الذهبي من الحكومة ،ممثلة
بالوزير وقياديي التربية وأعضاء
مجلس االمة باللجنة التعليمية،
وأساتذة الجامعة المتخصصين
والمؤسسات األكاديمية وجميع
مؤسسات المجتمع المدني ،وإن
ش ــاء الـلــه راح تــرونــه يتحقق في
المجلس المقبل».
وذكر أن «األستاذ حمزة الخياط
عـنــده حلم بــأن ينشأ هــذا الجيل
نشأة حقيقية على اللغة العربية
الصحيحة« ،ما في تعليم بدون لغة
صحيحة ،وقد قدمنا هذا المشروع
بقانون إلى قاعة عبدالله السالم،
لكنه لم ير النور بكل أسف».
وعرج على القضية االسكانية
التي أكد أنها من القضايا المهمة
ف ـهــي تـعـنــي الـكـثـيــر ل ـكــل مــواطــن
كــوي ـتــي ،وأي أسـ ــرة هـمـهــا األول
هــو مــوضــوع اإلس ـك ــان« ،وأعـتـقــد
أن اللجنة اإلسكانية فــي مجلس
 2020حققت خطوات ملموسة ،وقد
اصطدمنا بمافيا العقار» ،وعليه
«أوجه رسالة من هذه الندوة بأننا

لــن نسمح لكم وسنواجهكم ولن
نسمح لكم بــالــوقــوف ضــد أحــام
المواطن الكويتي» ،وهذه الملفات
تم تحريكها في المجلس الماضي
ل ـك ــن ل ــم ت ـك ــن هـ ـن ــاك اج ـت ـمــاعــات
كافية ولم تكن هناك عودة للقاعة
وال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــات بـ ـسـ ـب ــب م ــوض ــوع
تحصين الرئيس واالعـتــداء على
الالئحة الداخلية.
وأضـ ــاف« :فــي اللجنة البيئية
ً
اجتمعنا  36اجتماعا حللنا فيها
ً
عائقا ،وهو موضوع موقع جنوب
ال ـق ـي ــروان الـ ــذي لــأســف الـشــديــد
تتعدى فيه الهيئة العامة للبيئة
عـلــى طـمــوح الـشـعــب وأولــويــاتــه،
أوقفناهم عند حدهم لكن لألسف
حــل المجلس رغــم أنــه استحقاق
ل ـل ـع ــودة إلـ ــى ال ـش ـعــب لتصحيح
المسار ،ونأمل أن يتم حل الملفات
العالقة من خالل العمل الجماعي
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـق ــق طـ ـ ـم ـ ــوح ال ـش ـع ــب
الكويتي».
ووج ــه الـمـطــر رســالــة للسلطة
ب ـ ــأن «هـ ـن ــاك أكـ ـث ــر م ــن  900أل ــف
نــاخــب ونــاخ ـبــة س ـي ـخ ـتــارون 50
ً
ن ــائ ـب ــا ي ـم ـث ـلــون ـهــم ،وهـ ـ ــذا خ ـيــار
ص ـ ـعـ ــب الشـ ـ ـ ـ ــك ،وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ب ـعــض
ال ـم ـظ ــاه ــر اإليـ ـج ــابـ ـي ــة مـ ــن وق ــف
ظاهرة شراء األصوات والفرعيات
ل ـك ــن ت ـب ـق ــى مـ ـخ ــرج ــات ال ـص ــوت
الواحد مزعجة وبالتالي الخيارات
صعبة وفــي انــزعــاج مــن الصوت
ال ــواح ــد ومـخــرجــاتــه ال ـتــي تــؤدي
إلـ ــى مـجـلــس ش ـبــه ف ـ ــردي ولـيــس
ً
جماعيا ،ومــع ذلــك نقول للسلطة
إذا أحـســن الشعب اخـتـيــار نوابه
فعليكم مسؤولية حسن اختيار
الوزراء ولماذا ال تختارون األفضل
نظيف اليد ال ــذي يتمتع بسمعة
طيبة ،فنحن فــي الكويت نحتاج
مجلس وزراء في أول جلساته يقدم
برنامج عمل الحكومة وخطة قابلة
للتطبيق».

زوايا ورؤى
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«الكفيل» بين روايتي
أبوحديدة والعبدالمغني
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
روا ي ـت ــان تـكـمــان بعضهما ،تلقيتهما مــن صديقين
عــزيــزيــن ح ــول «ن ـظــام الـكـفـيــل» ال ــذي تـنــاولـنــاه فــي مقال
ً
ً
األسـبــوع الماضي ،أحــدث تفاعال إيجابيا ولقي صدى
عند معظم الذين قرؤوه ،والغاية من وراء طرح الموضوع
نبيلة ومخلصة و فــي النهاية تصب في خدمة الكويت
وسمعتها.
وفــي الروايتين هناك تجربتان ورؤيـتــان :األولــى من
النائب السابق علي سالم أبوحديدة وصاحب الخبرة في
الشأن الوطني العام ،والثانية من الزميل الكاتب والمؤرخ
د .ع ــادل العبدالمغني ا ل ــذي يثرينا بــأ فـكــاره وتوثيقه
ً
لألحداث التي كان شاهدا عليها.
ي ــروي السيد أبــوحــديــدة وباختصار شــديــد ،كيف أن
المشرع الكويتي سبق عصره واآلخرين ،فقد كانت لديه
نظرة شاملة وبعيدة ،بحيث لم يترك شيئا للمصادفة،
يعتقد أن ما ينقصنا هو التطبيق الفعلي والحازم ودون
انتقاء ،والتعامل مع الجميع بمسطرة واحــدة ،وبحسب
معرفته فإن معظم دول الخليج التي ألغت نظام الكفيل أو
هي في سبيلها إلى اإللغاء ،أخذت «األفكار» من التجربة
الكويتية ،سواء أعطيت التسمية «إقامة ذهبية» أو إقامة
ً
موسمية ،والكويت لديها قانون مرن جدا ويلحظ تماما
موضوع المستوى االجتماعي والتعليمي وسنوات اإلقامة
والخبرة لدى الوافدين ،لذلك خصه المشرع بالمادة ()24
أي إقــامــة حــرة ،يسمونه ،كفيل نفسه ،متى مــا استوفى
الـ ـش ــروط ال ـم ـط ـلــوبــة ،م ــن س ـيــرة حـسـنــة وأعـ ـم ــال جليلة
ومصدر دخل وإقامة ممتدة ،وعليه ال يحتاج إلى «واسطة»
أو وكيل أو وزير فقط مدير الهجرة والجوازات ،وكما كان
يفعل آنــذاك صديقه ناصر البناي في الفترة التي تولى
فيها مسؤولية اإلدارة ،وهو رجل نظيف وعملي ،فقد أقدم
ً
على خطوة غير مسبوقة عندما أعطى عددا من الشركات
الكبرى والفنادق صالحية إصــدار «فيزا إلكترونية» من
شأنها تسهيل دخول الزائرين والوافدين واكتفت الوزارة
بالقيام بــدور الرقابة األمنية ،وينهي أبو حديدة كالمه
بــا لـقــول :علينا توفير بيئة قانونية خصوصا للعقول
العربية التي تقاسمنا معها حياة كريمة وآمنة ،فنحن
أولى بهم وواجبنا أال نتخلى عنهم حتى ال نفقد خبراتهم
ً
ونراهم غدا يهاجرون إلى بلد آخر كما هو حاصل اآلن.
أما رواية الزميل والمؤرخ د .عادل العبدالمغني فقد
ً
ً
ً
َّ
سجلت جانبا مضيئا نسيه الناس كــان معموال به في
الكويت بعد االستقالل عام  1961بالشكل التالي:
يأتي الزائر بصفته الشخصية مباشرة وتمنحه إدارة
الهجرة إقامة ثالثة شهور ،وعلى الجهة التي يسكن عندها
أن تبلغ الهجرة والجوازات سواء سكن في بيت أو فندق
لتحديد ومعرفة مكان إقامته ،ويترك له الحرية في البحث
عن العمل الــذي يناسبه ،وفــي حــال وجــد الوظيفة يقوم
ً
صاحب العمل بإبالغ الهجرة والجوازات أن فالنا يعمل
لدينا ويذكر معلومات عن وظيفته وراتبه ومكان سكنه،
وســواء كــان في العمل نفسه أو مكان آخــر ،وكذلك يترك
للوافد الجديد إذا ما رغب في تغيير وترك المؤسسة أو
العمل الخاص الذي يعمل عنده ،وله مطلق الحرية دون
قيود بالطريقة السابقة نفسها ،وإذا زادت المدة على ثالثة
ً
ً
شهور يعتبر عاطال عن العمل وعليه المغادرة فورا ،وإن
لم يفعل تفرض عليه عقوبة شديدة وغرامات يتحملها
الوافد نفسه إذا تجاوز المدة!
يتذكر السيد العبدالمغني :اشتغل عندنا مواطن لبناني
سائقا عام  ١٩٦١وكان يحمل إجازة قيادة عامة ،وراتبه ٢٥
ً
دينارا ،وبكل تأكيد تم توفير سكن له والمأكل في البيت،
ً
ً
أما بالنسبة إلى الراتب فهو يعتبر جيدا قياسا باألجور
السائدة في ذلك الوقت!!
بعد عام أخبر الوالد أنه يحتاج لزيادة راتبه ألن لديه
أسرة كبيرة في لبنان ،وبكل أريحية بحث له الوالد عن
عمل آخر لدى جهه حكومية تدفع له أكثر من راتب سائق
لدى األسرة ،فوجد له الوالد وظيفة سائق لدى سيارات
ً
اإلطفاء وعندما نجح في االختبار أصبح راتبه  ٦٠دينارا
قابلة للزيادة!
يقول الدكتور عادل عندما حضر إلى بيتنا بعد عامين
بزي رجل اإلطفاء بعد ذهابه لزيارة أهله في لبنان وبيده
علبة خشب بيضاوية بداخلها حـلــويــات عــربـيــة ،وكــان
ً
سعيدا للغاية ،بعد أن تحسن وضعه الوظيفي والعالوات
والبدالت التي حصل عليها!
هــذه الطريقة القديمة التي كانت فــي الكويت متبعة
ً
حــالـيــا فــي بــريـطــانـيــا! ومـتــى مــا تــم ضـبــط ووق ــف تجار
ً
اإلقامات نهائيا سينتهي موضوع الكفيل وتسير األمور
بدقة ونظام سليم!

د فاطمة خدادة

انتبهوا لصحتكم ()1
في ظل ارتفاع كلفة العالج الطبي أصبحت الرعاية الصحية
كعكة ثمينة للمتنافسين ،ونظامنا الصحي الحالي غير
مستدام ،فاحذروا وانتبهوا على صحتكم كي ال يجري في
الصحة ما جرى في التعليم.
في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت السياسي يتم
طرح ملف الصحة كإحدى األولويات اإلصالحية إلحساسنا
ً
الشديد بأننا نعاني ترديا في الخدمات الصحية ،فالجمعية
الطبية وجهت رسالة الى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٣
أغسطس تشكو من الفساد اإلداري ،وتطالب بضم الصحة
إلى موجة اإلصالح ،كما تطرق الدكتور محمد جمال عبر
برنامج بودكاست إلى العلل في المنظومة الصحية ،منها
مثال ضخامة وزارة الصحة الذي وصفه بالكيان الفيلي،
وهو وصف دقيق لما تعانيه الوزارة من مركزية مشلة.
أعجبت بهذه المحاوالت التشخيصية المبدئية وبودي
لو يدخل جميع المواطنين في هذا النقاش ،فإذا نظرنا حول
العالم نجد نماذج من األنظمة الصحية التي تطورت مثل
تايوان وسينغافورة ،وأخرى تردت مثل الصين وبعض دول
االتحاد السوفياتي السابق ،وفي ظل ارتفاع كلفة العالج
الطبي أصبحت الرعاية الصحية كعكة ثمينة للمتنافسين،
ونظامنا الصحي الحالي غير مستدام ،فاحذروا وانتبهوا
على صحتكم كي ال يجري في الصحة ما جرى في التعليم.
من الضروري دخول جميع المواطنين في النقاش ،وأال
يتم التعويل وإلقاء المسؤولية على عاتق األطباء ،فاألطباء
ليسوا الجزء األكبر أو األهم في الصحة وال هم خبراء في
هندسة النظم واالقتصاد مثال حتى يكونوا الطرف الوحيد
في هذا النقاش.
ً
لــذلــك ،أحببت أن أشــاركـكــم قصصا عــن أنظمة صحية
مختلفة حول العالم لعلها تكون مــادة نشكل من خاللها
رؤيـ ــة أوضـ ــح ل ـمــا ي ـج ــري ف ــي ال ـكــويــت وم ــا عـلـيـنــا فـعـلــه،
واستعنت بشكل كبير بكتاب رائــع يسمى The healing
 of Americaباإلضافة إلى تجربتي في العمل الطبي في
دول عديدة.
ولنا حديث عن المصلحين والسياسيين الذين صنعوا
النظام الصحي البريطاني في المقال القادم.

ةديرجلا
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لماذا يغرق اإليراني
في الفقر؟

أحمد باقر

رياح وأوتاد :نعم هي حرية تعبير
فــي معرض رده ّ
علي كتب الزميل حسن
العيسى أن وثيقة القيم ليست حرية التعبير
عن الرأي ووصفها بالقمع والقهر وبالفاشية،
والصحيح يــا أسـتــاذ حسن أن المرشحين
ف ــي وثـيـقــة الـقـيــم ع ـب ــروا ع ــن رأي ـه ــم بحرية
يكفلها الدستور والقانون بشأن عزمهم على
ً
متابعة بعض القوانين التي صدرت سابقا،
ولم يطعن أحد في دستوريتها ،كما عبروا
عن تبنيهم اقتراحين جديدين األول بشأن
مـحــات لـلــوشــم الــدائــم الـمـحــرم ال ــذي يحفر
الـجـلــد ،وق ــد ي ــؤدي لنقل فـيــروســات اإلي ــدز،

وال ـث ــان ــي ب ـشــأن م ـحــات ل ـخــرافــة وش ـعــوذة
ال ـط ــاق ــة ،وهـ ــي م ــن ال ـم ـظــاهــر ال ـع ــام ــة الـتــي
ينظمها القانون ،أي أنهم لم يفرضوا رأيهم
ً
فــرضــا ولــم يـحــرضــوا على الـقـيــام بــأي فعل
ّ
مجرم ،ولم يتطرقوا إلى خصوصية الحريات
التي يمارسها اإلنسان في بيته ،وقد يرفض
بعض األعـضــاء مــا جــاء فيها أو يقبلونها،
ّ
وقد يعترض بعض الكتاب والمراقبين على
توقيتها ،لكن ال يجوز اتهام مقدميها بالقمع
والقهر السلطوي أو الفاشي ،وكان األجدر أن
ُ
تنتظر حتى تعرض اقتراحاتهم على لجان

د .عبدالحميد األنصاري *

خليل علي حيدر
المجلس ،ويثبت أنها تخالف الدستور أو
تخالف حقوق المواطنين فيه ،وهذا لن يثبت
بلد مسلم ،أما
ألنها اقتراحات شرعية وفي ٍ
ً
القول إنها ليست حرية تعبير فهو بعيد جدا
عــن أحـكــام الدستور الــذي كفل حرية رأيهم
واقتراحاتهم ،وهــي ال شك مقدمة على رأي
تلك التي طالبت بسماح الزواج بين الشذوذ،
وذلــك الــذي طالب بإباحة الخمور ،والثالث
الــذي طالب بحرية ســب النبي والصحابة،
وهي اآلراء التي لم تعترض أي أقالم ليبرالية
على نشرها.

aeansari@qu.edu.qa

انتخابات الكويت وامتحان «وثيقة القيم»
إن أخطر ما يهدد مستقبل أي مجتمع باالنغالق والجمود ،سعي
ً
من يعدون أنفسهم حراسا للقيم لفرض رؤاهم عليه ،وصبه في قالب
واحد ،عبر ما سموه «وثيقة القيم» يرونها مبادئ وثوابت دينية،
يمتحن بها إيمان الشعب الكويتي ومن يترشح لتمثيله ،وما هي
بمبادئ وال ثوابت.
منذ متى كان «منع االختالط» من الثوابت؟!
شرع اإلسالم االختالط في الطواف والسعي في بيت الله وبقية
ً
مناسك أداء الـحــج ،ولــم يخصص مسجدا للنساء وآخ ــر للرجال،
وكان المسجد النبوي الشريف يؤمه الرجال والنساء على السواء
على امتداد سنوات حياة الرسول ،صلى الله عليه وسلم ،والخلفاء
الراشدين من بعده.
يأت هذا الدين لسكان الجزيرة العربية ،بل لجميع البشر ،وما
لم ِ
كان لدين جاء للناس كافة منع االختالط ،إنما حرم اإلسالم الخلوة
ال االختالط ،فهل نحن أغير على دين الله من صاحب الدعوة ،صلى
ً
الله عليه وسلم ،الذي ترك النساء يشهدن معه الجماعات صفوفا
حاشدة خلفه طوال عشر سنين من الفجر إلى العشاء.
االختالط هو األصل في اإلسالم وكان المجتمع اإلسالمي األول
ً
مختلطا بدليل أن اإلمامين البخاري ومسلم خرجا في صحيحيهما
أكثر من ( )300واقعة لقاء بين الجنسين في مختلف المجاالت ،وأما
الفصل بين الجنسين فقد حصل فــي عـصــور اال نـحـطــاط بضغط
العادات والتقاليد والغيرة المرضية ،فتم حجب المرأة وعزلها عن
المشاركة العامة ،فانتشرت األمية ،وعمت الجهالة وخيم التخلف.
المبادئ والثوابت والمحرمات أحكام محصورة ،وهذا من رحمة
ً
الله ويـســره بـعـبــاده ،ورفـعــا للحرج والعنت عنهم (يــريــد الله بكم
اليسر وال يريد بكم العسر) وهي ال تشكل إال مساحة ضيقة في دائرة
األحكام ،ومنهج اإلسالم وهديه توسيع دائرة المباحات وتضييق
دائرة المحرمات ،فلماذا يسعى البعض إلى توسيع دائرة المحرمات؟!
إن وثيقة القيم التي يراد تقييد المرشحين بها ومن ثم فرضها
على المجتمع الكويتي ،مع احترامي لنوايا واضعيها ،إنما هي قراءة

ضمن قراءات أخرى لمكونات وأطياف المجتمع الكويتي لهم رؤى
مختلفة ،وليس من الديموقراطية إقصاء قراءات الشركاء اآلخرين
ورؤاهم (الوطنية والدينية والمذهبية) بحجة أنه رأي األكثرية ،ذلك
استبداد يقوض المبدأ الديموقراطي.
على المجتمع الكويتي أخذ العبر من تاريخ المجتمعات التي
تحكم بها أصحاب الـقــراء ات األحــاديــة :دينية كطالبان أو قومية
كالبعث ،كانوا دعاة قراءة أحادية وطالب سلطة ،فرضوا قراءتهم
ً
األحادية فكانت العاقبة خسرانا ،فهل يراد جر المجتمع الكويتي
ذي الماضي البحري والمدني العريق (الثقافي والفني) إلى نهج
االنغالق؟!
يعتقدون أنهم بوثيقتهم يخدمون الدين والوطن ،وما يخدمون
إال أنفسهم وأجندتهم السياسية.
ويبقى طرح تساؤلين:
 -1ما تفسير ظهور الوثيقة في هذا التوقيت؟
مجتمعاتنا أميل إ لــى المحافظة على قيمها وخصوصيتها
وهــوي ـت ـهــا ،ذل ــك أم ــر طـبـيـعــي وم ـف ـهــوم يـصــب ف ــي تـعــزيــز (مـنــاعــة
ً
المجتمع) لكن الغلو فــي (التحصينات) ينقلب (هــوســا) ويخنق
المجتمع ويـشــل إبــداعــاتــه ،ويـتـحــول إل ــى حــالــة تسمى (المناعة
المرتدة) وهي حالة نمو مفرط لجهاز المناعة يفتك فيها خاليا
الجسم السليمة.
أت ـصــور أن وثـيـقــة الـقـيــم مــا هــي إال حــالــة مــن ح ــاالت (الـمـنــاعــة
المرتدة) أو (ردة فعل) تجاه كل ما تمثله طروحات (الليبراليين)
من تهديدات (موهومة) لدى أصحاب الوثيقة لما يعتقدونها هوية
ً
وقيما ثابتة.
 - 2ما مستقبل الوثيقة؟
ً
ً
ً
الوثيقة تشكل طرحا فكريا مغاليا يختبر فيه إيمان المجتمع
ً
ً
ً
الكويتي ،والغلو بكل ألوانه فكريا أو رمزيا أو ماديا ال مستقبل له،
والشعب الكويتي سيرفضها.
* كاتب قطري

من المشروع ونحن نتابع انتفاضة الشعب اإليــرانــي ضد
القمع واإلكراه السياسي واالجتماعي على النساء والرجال ،أن
نسأل مؤيدي هذا النظام ،وأنصار الولي الفقيه والمدافعين عن
ً
ً
«الجمهورية اإلسالمية» سؤاال بدهيا بعد مرور  43سنة على
ظهور هذا النظام :لماذا تعيش الدول الخليجية بهذا المستوى
ً
المعيشي المتقدم ،وبخاصة مثال الكويت والمملكة العربية
السعودية ودولة اإلمارات ،في حين يعاني الشعب اإليراني كل
ً
هذا الفقر والمعاناة؟ لماذا حقا يعاني اإليرانيون بعد ثورة
عــارمــة أعطتهم كــل وع ــود الــرفــاهـيــة ،هــذا الـبــؤس والمستوى
المعيشي المتدني ،في حين تغوص عملتهم «التومان» ،حتى
الدوالر يساوي أكثر من ثالثين ألف تومان ،والدينار الكويتي
نحو مئة ألف تومان؟
إن «الجمهورية اإلسالمية» دولة بترولية بمستوى السعودية،
وبـحـجـمـهــا وأقـ ــدم مـنـهــا فــي م ـجــال ال ـن ـفــط ،وإي ـ ــران تـمـلــك من
المؤهالت السياحية والــزراعـيــة واليد العاملة وغيرها ما ال
تملكه دول عربية وإسالمية كثيرة ،فلماذا رواتــب الناس من
مدرسين ومهندسين وأطباء وغيرهم ،متدنية بشكل ال يقارن
إال ببعض الدول الفقيرة ،حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي
لإليراني ،بموجب اإلحصائيات الدولية نحو  13ألــف دوالر
مقابل نحو  50ألــف دوالر للفرد السعودي ،وكذلك للمواطن
اإلماراتي؟
ولماذا يتمكن اإلنسان الخليجي من شراء أغلى السيارات
ويسافر كل صيف ويسكن في منازل حديثة مكيفة ،ويقبض
رواتب بعملة قوية كالريال والدرهم والدينار الكويتي ،في حين
ً
يغلف العجز الفظيع والـبــؤس ،وأحيانا كثيرة الفقر المدقع
ماليين اإليرانيين؟ هل تعلم مثال أن راتب المدرس في إيران ال
يكاد يساوي ما يدفعه مواطن كويتي أو خليجي وربما غيرهم
في مطعم لتناول العشاء؟! بل إن دخل المدرس والمهندس في
إيران يقل عن دخل البنغالي أو اآلسيوي الذي يدفع العربة في
جمعيات الكويت التعاونية ويجمع مبالغ شهرية في الجمعية؟
أليست هذه الحقيقة مؤلمة فعال؟
إن متوسط راتــب الكويتي تقول اإلحصائيات نحو 5000
ً
دوالر ،أي نحو  15مليون تومان شهريا! واآلن كم رواتب األطباء
والمهندسين في السعودية واإلمــارات وقطر ومسقط وحتى
شيعة البحرين! ومــا الفجوة بينها وبين رواتــب اإليرانيين!
المتوسط فــي رات ــب ّ الـمــواطــن البحريني نحو  45ألــف دوالر
ً
سـنــويــا ،شيعة وســنــة! أال يحق لــإيــرانــي أن يـثــور على نظام
«والية الفقيه» ،الذي يبدد أموال الشعب في مغامرات سياسية
وعسكرية ويتدخل في العراق ولبنان واليمن وينفق المليارات
على السالح الذري الذي ال يحتاج إليه أحد ،منذ أكثر من 40
سنة؟! إلى متى ينبغي على هذا اإليراني المسكين أن يتحمل
هذا البؤس؟!

برلمانات هي ام بالونات
صوتية؟ *
خولة مطر

خافيير سوالنا*

الديموقراطية األميركية كضرورة عالمية
في خطاب الليسيوم النبوئي ،الذي ألقاه عام
 ،1838قبل جيل من اندالع الحرب األهلية ،تنبأ
أبراهام لينكولن بأن سقوط الواليات المتحدة،
إذا ح ــدث على اإلطـ ــاق ،فلن يــأتــي مــن تهديد
خارجي ،بل نتيجة النقسام داخلي .قــال« :من
غير الممكن أن يأتي من الخارج ،إذا كان الدمار
مـصـيــرنــا ،فيجب أن ن ـكــون نـحــن أنـفـسـنــا من
يبتدعه ويكتب خاتمته».
في لحظات تاريخية حرجة ،تعود مخاوف
أعظم قادة أميركا إلى الخطاب السياسي ،وفي
خـطــاب أل ـقــاه فــي فيالدلفيا ه ــذا الـشـهــر ،كــان
التخوف الذي أبداه الرئيس جو بايدن إزاء حالة
الديموقراطية األميركية شبيها بدرجة مخيفة
بالقلق الذي أعرب عنه لينكولن ،كان المقصود
مــن اختيار بايدين إلـقــاء خطابه خ ــارج قاعة
االستقالل ،حيث نوقش إعالن االستقالل وجرى
إقراره في عام  ،1776توضيح أهمية مالحظاته،
وعكس عنوان الخطاب« -المعركة المستمرة
من أجل روح األمة» -طبيعة السياسة األميركية
َ
المعاصرة المستقطـبة.
الواليات المتحدة هي القوة الرائدة في العالم،
ل ــذا ف ــإن مــا يـحــدث ه ـنــاك -س ــواء ك ــان خـيــرا أو
شرا -نادرا ما يبقى هناك ،ففي غياب الواليات
المتحدة المستقرة سياسيا ،ال يمكننا معالجة
أي من َالتحديات الملحة التي تواجه البشرية
بشكل ف ّـعـال.
وطئت قدمي أرض الواليات المتحدة ألول
م ــرة فــي ع ــام  1965بصفتي بــاحـثــا فــي إطــار
برنامج فولبرايت ،وعشت هناك لمدة خمس
س ـ ـنـ ــوات ،وك ـ ـ ــان لـ ـيـ ـن ــدون ج ــونـ ـس ــون رئ ـيــس
الواليات المتحدة آنذاك ،وكانت البالد ،الغارقة
فــي مستنقع فيتنام فــي حـيــن كــانــت تتعامل
في ذات الوقت مع حركة الحقوق المدنية التي
طالبت بإنهاء العنصرية القانونية ،في حالة من
االضطراب الشديد .بعد ستة عقود من الزمن،
تشهد الواليات المتحدة مرة أخرى اضطرابات
سياسية ،ولكن مــن نــوع مختلف تماما ،ففي
حين دارت الصراعات االجتماعية التي اتسمت
بها فترة ستينيات القرن العشرين حول مظالم
غير مقبولة في أي مجتمع حديث ،فقد ظلت
المؤسسات التأسيسية راسخة ،ولم يتساءل
أحد في عام  1965ما إذا كان جونسون رئيسا
شرعيا ،واليوم ،على النقيض من ذلك ،أصبحت

شرعية المؤسسات الديموقراطية -وخصوصا
النظام االنتخابي -على المحك.
على هذه الخلفية ،ستكون انتخابات التجديد
النصفي في الواليات المتحدة على قدر عظيم
مــن األهـمـيــة للديموقراطية األمـيــركـيــة ،حيث
تسلم أحــد الطرفين المسؤولين عــن إدامتها
األمـيــركــي السابق دونــالــد
لسلطوية الرئيس َ َّ
ترامب الشعبوية ،وأقـر ترامب  208مرشحين
لالنتخابات الجمهورية التمهيدية الختيار
أعضاء مجلس النواب ،ومجلس الشيوخ ،وحكام
الواليات ،وسيتنافس  %95منهم في صناديق
االقتراع في نوفمبر.
ستكون قــدرة المجتمع الــدولــي على قيادة
َ
عالـم مفتت إلى خــارج األزمــة أيضا على ورقة
َ
االقتراع ،فبعد جائحة لم يتعاف العالـم منها
بـعــد ،تـهــدد ال ـحــرب ال ــدائ ــرة فــي أوروب ـ ــا بقلب
المجتمعات واالقتصادات في مختلف أنحاء
ّ
الطين َبـلـة
العالم رأســا على عقب ،ومما يزيد ُ
أن المؤسسات المتعددة األطراف التي أن ِـشـئت
إلدارة فرص ومخاطر العولمة أربكها االنقسام
الـمـتـســارع إل ــى كـتــل جيوسياسية متنافسة
واالنفصال بين قوتيها الرئيستين.
ن ـظ ــرا ل ـل ـن ـفــوذ ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي اكـتـسـبـتــه
أيديولوجية تــرامــب السياسية فــي السنوات
األخيرة ،يخشى بعض المراقبين أن تتحول إلى
عنصر أساسي في السياسة األميركية ،لم تكن
أيديولوجية ترامب لتضرب بجذورها في األرض
لوال نجاح المحافظين في تعزيز سلطتهم ،حتى
فــي مــواجـهــة تــراجــع انتخابي ،فبعد انتخاب
باراك أوباما رئيسا في عام  ،2008قلب الحزب
الجمهوري المجالس التشريعية في  11والية
لمصلحتهم في انتخابات التجديد النصفي
ع ــام  ،2010وف ــي حـيــن ك ــان الــديـمــوقــراطـيــون
مشغولين بتنفيذ أجندتهم المحلية والدولية
في واشنطن ،استغل الجمهوريون هيمنتهم على
سياسات الواليات لتزوير الخريطة االنتخابية
لمصلحتهم من خالل التالعب الحزبي المكثف.
من حسن الحظ أن أيديولوجية ترامب ليست
منيعة ،إذ ُيـظ ِـهـر االنتصار الذي حققته مؤخرا
الــديـمــوقــراطـيــة م ــاري بيلتوال عـلــى الحاكمة
الجمهورية السابقة سارة بالين في االنتخابات
الخاصة لشغل مقعد أالسكا في مجلس النواب
أن الشعبويين مــن أم ـثــال تــرامــب مــن الممكن

إلحاق الهزيمة بهم حتى في الواليات الحمراء
(الجمهورية) التقليدية ،ولكن لتكرار هذا الحدث
على نطاق واســع ،يتعين على بايدن أن يعمل
على توحيد الديموقراطيين والجمهوريين
المعتدلين ،وهي مهمة جسيمة.
لكن حتى بـنــاء أغلبية ديـمــوقــراطـيــة قــد ال
يكون كافيا إلنقاذ الديموقراطية ،ويتمثل أحد
مواطن القوة في النظام السياسي األميركي في
بنيته المؤسسية ،التي تفصل سلطة الحكومة
الفدرالية إلى أفرع تنفيذية وتشريعية وقضائية،
فتمنع بالتالي تغول أي فــرع بمفرده ،بيد أن
المحكمة العليا في الواليات المتحدة تعاني أزمة
شرعية ،حيث تلقي األحكام األخيرة الصادرة عن
األغلبية العظمى المحافظة بظالل من الشك على
سلطة القضاء بالكامل ،كما قال مؤخرا القاضي
ُ
المتقاعد ستيفن براير ،إذا اعـت ِـبـر القضاة مجرد
نشطاء سياسيين ،فإن هذا يعني تضاؤل سلطة
المحاكم في دعم حكم القانون .يزودنا التاريخ
وبــاحـثــوه بدليل ال يقدر بثمن لفهم األح ــداث
الجارية وعواقبها المحتملة ،فقبل شهر واحد،
وجه بايدن الدعوة إلى مجموعة من المؤرخين
من أفضل الجامعات في البالد لــزيــارة البيت
األب ـيــض لتحليل وض ــع المجتمع األمـيــركــي
الحالي ،وكانت الخالصة األساسية واضحة:
االسـتـقـطــاب الـسـيــاســي ي ـقــود الــديـمــوقــراطـيــة
األميركية إلى حافة االنهيار.
في عام  ،1838بدأ لينكولن خطابه الشهير
ً
بسؤال «عند أي نقطة ينبغي لنا إذا أن نتوقع
اقتراب الخطر؟» ،وأعطى إجابة قاطعة ال تزال
صحيحة :الخطر األكـبــر الــذي يهدد مستقبل
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة هو
االن ـق ـســام الــداخ ـلــي ،وال ـي ــوم ،ال ي ــزال لتحذير
لينكولن المستبصر أبعد األثر على األميركيين
واالستقرار الدولي.
* الممثل األعلى األسبق للشؤون الخارجية
والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي،
وأمين عام منظمة حلف شمال األطلسي
ووزير خارجية إسبانيا سابقا ،وحاليا رئيس
 EsadeGeoمركز أبحاث االقتصاد العالمي
والدراسات الجيوسياسية ،وهو زميل متميز
لدى مؤسسة بروكنجز.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

ص ــور كـثـيــرة تــزيــن ال ـش ــوارع بـشـعــارات تـبــدو مـغــريــة جــدا
خاصة للمراقبين األجــانــب ،هي االنتخابات البرلمانية في
البحرين والكويت ،وهي االستعدادات لها حيث تبدأ الخيام
هنا وهـنــاك وجلسات يـقــوم فيها المرشح بـشــرح برنامجه
االنتخابي أو ما يريد أن يقوم به من إنجازات ،وهي بالطبع
كلها للناس كل الناس دون انحياز أو تمييز!! بعضهم أعلن
عبر حساباته الـمـتـعــددة على وســائــط الـتــواصــل عــن نزوله
«حلبة» المنافسة «تحت رغبة الـنــاس» أو ربما استخدم أو
استخدمت كلمة الجماهير للتذكير بمرحلة تصورنا جميعا
فــي كــل ه ــذه المنطقة المنكوبة أنـهــا آخ ــر دول الـعــالــم التي
تصارع من أجــل المشاركة الحقيقية أو هي الــدول الوحيدة
التي ال تشكل الصناديق وال االنتخابات أي شكل من أشكال
المشاركة بعد أن وجهت تقارير األمــم المتحدة وغيرها من
المنظمات الدولية ،النقد النعدام المشاركة الشعبية في صياغة
السياسات والتشريعات بل حتى في أن تكون هناك فضاءات
لسماع أصوات الناس بعيدا عن االستفراد بالقرار ،خاصة أن
اإلعالم أصبح بعضه أو ربما معظمه في أيدي القلة القريبة
ممن يحكم أصال!
ي ـمــر ال ـم ــواط ــن الـمـتـعــب م ــن ط ــول أيـ ــام رزقـ ــه ج ــري ــا خلف
مصروفات تزداد في حين المدخول هو هو أو ربما يتقلص
ً
بعض الشيء ،هو المواطن نفسه الذي طفح به الكيل مؤخرا
حتى أصبح «يفش غله» عبر نشر رسائل متقطعة ما تلبث أن
تتحول إلى «ترند» أو أن تتم متابعتها وإعادة نشرها من قبل
اآلالف ،هؤالء المواطنون المدعوكون ال يرون في البرلمانات
أي شكل مــن أشـكــال التمثيل أو الـمـشــاركــة ،بــل هــم ربـمــا في
كثير من األحيان ال يطمحون للمشاركة ،وكل ما يأملونه أن
يسمع صانعو القرار صــوت أوجاعهم ال شكاواهم ،ألــم يقل
ذاك المسؤول الكبير يوما إن المواطنين كثيرو الشكوى و«ال
يحمدون الله» وال يشكرونه على ما تقدمه لهم حكوماتهم
من خدمات ال أول لها وال آخر ،هم ربما يشيرون إلى مراحل
سابقة عندما خير الخليجي بين المشاركة في الحكم أو توفير
الخدمات المجانية في حقبات النفط األولــى ،سنوات الملح
التي لم تدم طويال والتي لم تكن برضاء الكثيرين أو تمثل
ً
بعضا مــن طموحات المتعلمين والمطلعين على مسارات
الديموقراطيات الحديثة،
منذ بضع سنين تخلت الدولة عن مسؤولياتها وأصدرت
الـضــريـبــة خـلــف األخـ ــرى وقـلـصــت نـفـقــاتـهــا ودعـمـهــا لألسر
المحتاجة وزادت أسـعــار الخدمات األساسية حتى «غــص»
المواطنون بها ،ولم يعد أمامهم كما إخوتهم في الدول العربية
غير النفطية سوى أن يلهثوا من الفجر حتى الغروب بحثا عن
لقمة عيش كريمة غير مغمسة بالذل أو قلة الكرامة.
وكان أن حسد بعضهم بعضا على وجود برلمانات لديهم
إل ــى أن انـكـشــف ال ـس ــر ،وه ــو أن تـلــك الـبــرلـمــانــات م ــا ه ــي إال
مجالس صوتية في أحسن حاالتها أو هي جــزء من توزيع
المكارم ،وهي السياسة العامة التي تسير عليها هذه الدول
إلسكات البعض أو كسب اآلخرين حتى األثرياء ،منهم أولئك
الذين يطلق عليهم تسمية «التجار» هم اآلخرون لهثوا خلف
المناصب الوزارية أو في مجالس شورى وبرلمانات صورية
جدا ال تمثل أي شكل من أشكال المشاركة أو الديموقراطية
الحقة رغم أنه ال اختالف على أن صناديق االقتراع ليست هي
الديموقراطية الحقة ،فهناك تصور خطأ لها إنما هي شكل من
أشكال المشاركة في صنع القرار لو سارت بشكل حقيقي من
االستقاللية وفتح الحوارات الجادة في هموم المواطنين أو
حتى فئة منهم لكون مجتمعاتنا قد قسمت المقسم ،إال أنها
فشلت حتى في ذلك.
ينظر ذاك الشاب أو الشابة المتخرجون الجدد الذين حفيت
أقدامهم وهم يدقون أبواب المؤسسات العامة والخاصة بحثا
عن فرصة عمل ،ينظرون إلى تلك اليافطات والمجالس القادمة
ً
التي في مجملها تشكل عبئا على جيبوهم هم أيضا ،أليس
المواطن من يدفع كل تكاليف المجالس؟ تلك نفسها التي ال
تنقل حتى بعض همه إن لم تكن قادرة على نقل همومه؟ وماذا
بعد؟ انتظروا مجالس عرجاء أو ربما عمياء ال تشفي وال تنقذ
الغريق أينما كان.
يقول ذاك الجالس عند حافة القهوة في خاصرة ذاك الحي
الشعبي «ليش ما يسكرونها ويريحوا راسنا وراسهم؟» وفي
سؤاله كثير من الحكمة التي ال يعرفها سوى البسطاء من القوم.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.244

8.121

5.400

2.977 3.333 3.230

تراجعات حادة تضرب مؤشرات األسواق المالية الخليجية
«الكويتي» يخسر  %2.69واألسهم القيادية تسجل خسائر كبيرة
ضــربــت مــؤشــرات األس ــواق
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ـت ــي
ت ـع ـمــل أم ـ ــس م ـن ـف ــردة مــوجــة
بيع شديدة كــان أكبرها على
مستوى مؤشر الـســوق العام
ال ـكــوي ـتــي وب ـن ـس ـبــة  2.69في
المئة أي  200.04نقطة ليقفل
على مستوى  7244.09نقطة
بسيولة بيعية كبيرة تجاوزت
 57.3م ـل ـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت
 209.1مـ ــا ي ـ ـيـ ــن س ـ ـهـ ــم ع ـبــر
 14111صفقة ،وتم تداول 129
ً
ً
س ـه ـمــا رب ــح مـنـهــا  13سـهـمــا
فقط بينما خسرت  108أسهم
واستقرت  8أسهم دون تغير.
وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر س ـ ـ ــوق
ً
ً
الـكــويــت األول تــراجـعــا كبيرا
ً
أ يـضــا بنسبة  2.48فــي المئة
أي  206.12نـقــاط ليقفل على

علي العنزي

0
15 -

م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  8121.87ن ـق ـط ــة
بـسـيــولــة بـلـغــت  44.7مـلـيــون
دينار تداولت  87مليون سهم
عبر  8304صفقات ،وخسر 25
ً
سهما في األول مقابل ارتفاع
س ـه ــم واح ـ ـ ــد ف ـق ــط هـ ــو سـهــم
الغانم للسيارات بفلسين فقط.
وك ــان ــت ت ــراجـ ـع ــات مــؤشــر
الـســوق الرئيسي أكـثــر قسوة
و ب ـل ـغ ــت  3.47فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة أي
 194.42نـقـطــة لـيـسـتـقــر على
مستوى  5400.54نقطة ،بعد
تداول  103أسهم ربح منها 12
ً
ً
سهما وخسر  83سهما بينما
استقرت  8أسهم فقط.

يوم دام
ش ـك ـلــت ت ــراجـ ـع ــات أس ـع ــار

إجمالي خسائر القيمة السوقية للبورصات الخليجية
في آخر يوم تداول
3.9 -

1.0 -

4.7 -

0.4 -

3.3 -

0.1 -

مليار دوالر أميركي

 30 45 60 7590 -

 75.3الكويت *

دبي**

تغير المؤشر * %2.7 -

%0.7 -

أبوظبي** البحرين*

قطر*

عمان*

88.8 -

السعودية* اإلجمالي

%2.6 - %0.3 - %1.5 - %1.4 - %0.7 -

* إقفال  25سبتمبر 2022

** إقفال  23سبتمبر 2022

الـنـفــط إضــافــة إل ــى تــراجـعــات
م ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــرات سـ ـ ـ ـ ــوق األسـ ـ ـه ـ ــم
ً
ً
األميركي ضغطا كبيرا على
أس ـ ـعـ ــار األس ـ ـهـ ــم ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
التي عملت منفردة يوم األحد
وس ــط عطلة نـهــايــة األسـبــوع
لـ ـبـ ـقـ ـي ــة األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــالـ ـي ــة
العالمية ،وافتتحت األســواق
على خسائر كبيرة تجاوزت
 2فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
ً
بـعـضـهــا خ ـصــوصــا الـكــويــت
وال ـس ـع ــودي ــة وقـ ـط ــر ،وبـ ــدأت
بورصة الكويت على خسارة
ً
 70نـقـطــة ثــم زادت تــدريـجـيــا
لتصل إلى أكثر من  200نقطة
وبضغط جماعي على جميع
األسهم القيادية التي سجلت
خسائر كبيرة هي األكبر منذ
بداية مارس  2020فترة تراجع
األسواق المالية بداية كورونا.
وتـ ـ ـص ـ ــدر الـ ـخ ــاس ــري ــن مــن
األس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــاديـ ـ ــة س ـه ــم
أجيليتي إذ انخفض بنسبة
ً
 7في المئة تقريبا وبتداوالت
كـ ـبـ ـي ــرة ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ـت ـه ــا 9.4
م ــايـ ـي ــن دي ـ ـنـ ــار تـ ـ ــاه أس ـه ــم
ص ـ ـنـ ــا عـ ــات ب ـن ـس ـب ــة  5.5فــي
المئة بينما تماسكت أسهم
الـ ــوطـ ـن ــي وزيـ ـ ـ ــن وان ـخ ـف ـض ــا
بنسب محدودة كانت 1.6و1
في المئة على التوالي وكانت
تــراج ـعــت أس ـهــم اس ـت ـث ـمــارات
و ط ـ ـن ـ ـيـ ــة بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  10.3فــي
الـمـئــة كـمــا خـســر كــابــات 7.3
ف ــي ال ـم ـئــة وكــوي ـت ـيــة بنسبة
 6.4ف ــي ال ـم ـئــة ،وف ــي ال ـســوق
الرئيسي كانت الخسائر أكبر
ً
نسبيا إذ بلغت خسارة سهم
الصفاة وأعيان االستثمارية
نسبة  7.5في المئة كما تراجع

التسهيالت بنسبة  15.8في
ً
ا لـمـئــة و بـنـشــاط كبير قياسا
ع ـل ــى تـ ـ ـ ــداوالت خ ـ ــال الـ ـع ــام،
وخسر مشتركة نسبة  8.4في
ال ـم ـئــة بـضـغــط بـيـعــي مكثف
وت ــراج ــع س ـه ـمــا اسـتـهــاكـيــة
وجي إف إتش وهما األفضل
سيولة فــي ا لـســوق الرئيسي
ً
بـنـسـبــة قــاس ـيــة أي ـض ــا كــانــت
على التوالي 10.4و 8في المئة
لتنتهي ا لـجـلـســة عـلــى أ ســوأ
سيناريو لها منذ بداية ازمة
كورونا.
ً
وخليجيا لــم يـكــن ا لــو ضــع
أف ـض ــل ك ـث ـي ــرا واقـ ـف ــل مــؤشــر
الـســوق القطري على خسارة

أخبار الشركات
تسجيل «كميفك» كصانع سوق على «آبار»
وقعت شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة اتفاقية
لـخــدمــات صــانــع ال ـســوق مــع شــركــة الـكــويــت وال ـش ــرق األوس ــط
لالستثمار المالي «كميفك».
وتم تسجيل «كميفك» كصانع سوق على الورقة المالية «آبار»،
ً
على أن تتم مزاولة النشاط اعتبارا من اليوم.
وأوضحت «كميفك» في بيانها أنه ال يوجد أثر جوهري على
ً
المركز المالي تبعا لذلك اإلجراء.

«الند» فسخت عقود
صناع السوق مع
«المركز» و«ثروة»
وافــق مجلس إدارة شركة
«الند» المتحدة العقارية على
ف ـســخ ع ـق ــود ص ـن ــاع ال ـســوق
للشركة الموقعة مع شركتي
ث ــروة لــاسـتـثـمــار ،والـمــركــز
المالي الكويتي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ع ـ ــدم
التجديد للشركتين ،منوهة
بأنه ال يوجد أثر على المركز
ً
الـ ـم ــال ــي ش ــرك ــة ت ـب ـع ــا لــذلــك
اإلجراء.

ً
 180فلسا للسهم بعرض االستحواذ على الفنادق
أعلنت شركة الفنادق الكويتية موافقة هيئة
أسواق المال على نشر مستند عرض االستحواذ
اإلل ــزام ــي الـمـقــدم مــن شــركــة بـتــروبــرت الكويت
للتجارة العامة والمقاوالت واألطراف المتحالفة
معها على جميع األسهم المتبقية من «الفنادق»
الكويتية.
وج ـ ــاء س ـع ــر الـ ـع ــرض ال ـم ـق ــدم ي ـب ـلــغ 0.180
ً
ً
دينار للسهم الواحد ( 180فلسا) ،علما أن فترة

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تطور جديد بشأن عملية استحواذه
على  %100من أسهم البنك األهلي المتحد ،وتضمن تلقي «بيتك» أمس األول،
من مقاصتي البحرين والكويت وسيكو – وكالء التسلم في البحرين والكويت
– نتيجة نسبة القبول اإلجمالية التي تلقاها «بيتك» فيما يتعلق بالعرض.
وبلغ عدد أسهم «المتحد البحريني» التي تم التناول عنها لمصلحة «بيتك»
 10.84مليارات سهم ،لتصبح النسبة لمصلحة بيتك .%97.273
ً
ً
وتبعا لذلك ،واستنادا إلى اإلفصاح السابق الخاص بانتهاء فترة العرض
األولي ،فإن مساهمي «المتحد» الذين لم يقدموا استثمارات القبول للعرض
قام «بيتك» حيال ذلك باستخدام حصة باالستحواذ اإلجباري.
كما تم تقديم أول يوم لتداول أسهم «بيتك» الجديدة إلى يوم الخميس في
ً
 6أكتوبر  ،2022نظرا ألنه من المتوقع أن يكون األحد الموافق  9أكتوبر عطلة
ً
رسمية ،احتفاال بذكرى المولد النبوي.
وفي إفصاح مكمل وبناء على قرارات الجمعية غير العادية لبيتك المنعقدة
في  25يوليو  2022وعلى ضــوء كتاب وكــاء االسـتــام الـمــؤرخ  24سبتمبر
 ،2022وافــق أعضاء مجلس اإلدارة على إصــدار  4.02مليارات سهم بالقيمة
االسمية للسهم تخصص لمساهمي البنك االهلي المتحد ،الذين وافقوا أثناء
مدة العرض على التنازل وتبادل األسهم المملوكة لهم بأسهم بيت التمويل
ً
الكويتي وفقا لمعدل التبادل المتفق عليه.

بعد انتهاء عقودهم مع الشركة
●

انتهاء خدمات رئيس مجموعة
العمليات في «وربة»

«بيتك» :انتهاء فترة العرض وتاريخ
اإلغالق النهائي لعرض االستحواذ

مقاولون في «نفط الكويت»
تقدموا بمطالبات التسوية
أشرف عجمي

ك ـش ــف مـ ـص ــدر ن ـف ـط ــي م ـط ـل ــع عـ ــن قـ ـي ــام بـعــض
المقاولين العاملين مع شركة «نفط الكويت «بتقديم
بعض مطالباتهم بعد انتهاء العمل بالعقود المقدمة
عنها تلك المطالبات ،وقد تمت التسوية بعد انتهاء
ً
تاريخ تلك العقود ،موضحا أن األمــر أدى إلــى عدم
إص ــدار أوام ــر تغييرية لتلك العقود لتوافق عليها
اللجان الداخلية والخارجية التابعة لـ« نفط الكويت»
سواء كانت اللجان الداخلية أو الخارجية المخولة
إصدار تلك األوامــر بعد موافقة المقاولين على هذه
التسويات.
وقــال المصدر ،إن ما امكن حصره من مطالبات
الـمـقــاولـيــن ي ـقــدر بـنـحــو  88مـطــالـبــة بـقـيـمــة بلغت
ً
نحو  161.10مليون دينار ،الفتا إلى أن بعض تلك
المطالبات يرجع تاريخها إلى عام  2011ومنها ما
تمت تسويته من خالل موافقة مجلس إدارة الشركة أو

الرئيس التنفيذي أو من خالل لجنة تسوية مطالبات
ً
المقاولين والموردين ،مشيرا إلى أن هناك مطالبات
لم تتم تسويتها وأخــرى بانتظار توقيع المقاولين
أنفسهم .وأك ــد الـمـصــدر كــذلــك أن هـنــاك الـعــديــد من
المناقصات التي تم إلغاؤها خالل السنة المالية 2020
 -2021بلغ عددها نحو  59مناقصة وبلغت قيمتها
التقديرية نحو  414.3مليون دينار وأرجع المصدر
السبب فــي إلـغــاء تلك المناقصات إلــى رفــض لجنة
الشراء العليا لمؤسسة البترول الكويتية طرحها.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أوض ـ ــح ال ـم ـص ــدر أن ال ـشــركــة
مستمرة في بناء الطاقة اإلنتاجية من النفط الخام
ً
وفقا لــأهــداف االستراتيجية لشركة نفط الكويت،
كما تتطلع إلى مواصلة تنفيذ المشاريع التي تزيد
اإلنتاج ،مثل مركز بعض مراكز التجميع التي تعكف
ً
ً
الشركة حاليا عليها ،مبينا أن بعض تلك المراكز
سيتم تشغيله خ ــال ال ـعــام الـحــالــي أومـطـلــع العام
المقبل.

ً
التجميع سوف تبدأ اعتبارا من  6أكتوبر المقبل
حتى  77نوفمبر القادم.
وبـيـنــت «ال ـف ـن ــادق» أن ــه سـيـتــم نـشــر مستند
عــرض االسـتـحــواذ اإللــزامــي والـجــدول الزمني،
وكافة المستندات المتاحة لالطالع على مواقع
بورصة الكويت ،والشركة محل العرض شركة
ال ـف ـن ــادق ال ـكــوي ـت ـيــة ،وم ــوض ــع ش ــرك ــة الـمـســار
لإلجارة واالستثمار مدير عملية االستحواذ.

قــال بنك ورب ــة إنــه تــم انـتـهــاء خــدمــات سايمون
كليمينتس رئيس مجموعة العمليات في بنك وربة
وسيكون األربعاء المقبل آخر يوم عمل له بالبنك.

توفيق أوضاع النظام األساسي
وملحقه لصندوق بيتك كابيتال ريت
ذكر صندوق بيتك كابيتال ريت أنه تم االنتهاء
م ــن تــوف ـيــق أوض ـ ــاع ال ـن ـظــام األس ــاس ــي والـمـلـحــق
الـخــاص بـصـنــدوق كابيتال ريــت بحسب اللوائح
واألنظمة المعمول بها لدى هيئة أسواق المال.

 1.5فـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة و ت ـ ـ ــرا ج ـ ـ ــع
ال ـب ـح ــري ـن ــي ب ـن ـس ـبــة  1.4فــي
الـمـئــة واس ـت ـقــر مــؤشــر ســوق
عمان المالي على خسارة أقل
وب ـن ـس ـبــة ث ـلــث ن ـق ـطــة مـئــويــة
فـ ـق ــط ،والـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن
أسعار النفط كانت قد أقفلت
على خسارة  4.7في المئة يوم
الجمعة لتفقد  5.7فــي المئة
خالل األسبوع الماضي فقط
وتبلغ أدنى مستوياتها خالل
عام  2022وتدخل في المنطقة
الحمراء.

«السوق السعودي» يتراجع  300نقطة
أنهى «مؤشر السوق السعودي» ،جلسة أمــس ،على تراجع
بنسبة  2.6في المئة ،مغلقا عند  11161نقطة ( 300 -نقطة)،
مسجال أدنى إغالق منذ شهرين ونصف ،وسط تداوالت بلغت
قيمتها اإلجمالية نحو  4.4مليارات ريال.
وبانخفاض اليوم تتجاوز خسائر مؤشر السوق منذ بداية
الشهر الـجــاري الـ ــ 1100نقطة وبنسبة  9.1فــي المئة ،مقارنة
بنهاية شهر أغسطس الماضي.
ويأتي هبوط السوق السعودي بالتزامن مع هبوط األسواق
العالمية ،خصوصا األميركية و تــراجــع أ سـعــار النفط عطلة
األسبوع مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الركود االقتصادي
العالمي وتداعيات رفع الفائدة.

«أسواق المال» :تكليف جهة خارجية
ألداء وظائف واجبة التسجيل
ً
أصـ ـ ــدرت ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ق ـ ـ ــرارا يقضي
بالتعديل على البعض من أحكام الكتاب األول
«التعريفات» والكتاب الخامس «أنشطة األوراق
الـمــالـيــة واألش ـخ ــاص الـمـسـجـلــون» مــن الــائـحــة
التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية
وتعديالتهما.
وقالت الهيئة ،إن القرار رقم  146لسنة ،2022
يأتي في إطار سعي المتواصل لتطوير القواعد
ً
المنظمة لنشاط األوراق المالية وسعيا منها
ل ـمــواك ـبــة أح ـ ــدث الـ ـتـ ـط ــورات ف ــي أسـ ـ ــواق ال ـمــال
ّ
والـمـعــايـيــر الـمـتـعــارف عليها دول ـيــا فــي نشاط
األوراق ال ـمــال ـيــة وب ـعــد الـتـطـبـيــق وال ـم ـمــارســة،
والبحث الشامل والدراسة والمقارنة مع أحدث
التشريعات والممارسات اإلقليمية والعالمية،
ً
واسـتـكـمــاال إلــى النهج ال ــذي تتبناه الهيئة في
التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية ،وحرص
الهيئة على استيعاب وجهات النظر واالقتراحات
المقدمة من قبل المتعاملين والجهات ذات العالقة
في المنظومة االقتصادية للسوق الكويتي
وتتبلور أبرز التعديالت في القرار سالف الذكر
بشكل رئيسي على ما يلي:
• تـنـظـيــم آل ـي ــة تـكـلـيــف ج ـهــة خ ــارج ـي ــة ألداء
الوظائف واجبة التسجيل وإعفاء بعض أنشطة
األوراق ال ـمــال ـيــة م ــن ب ـعــض ال ــوظ ــائ ــف واج ـبــة
التسجيل وجواز تكليف جهة خارجية ألداء مهام
تلك الوظائف وفق ضوابط واشتراطات محددة
في الالئحة.
• الـتـعــديــل عـلــى تـعــريــف مـمـثــل ن ـشــاط مــديــر
محفظة االستثمار  -إدارة الشخص المرخص له
لمصلحة العمالء ،بإضافة كل أشكال المحافظ
االستثمارية إلى نطاق عمل تلك الوظيفة.

• األحكام الخاصة بوظيفة كبار التنفيذيين
حيث تم استثناء وظيفة ممثل نشاط مدير نظام
استثمار جماعي -ضابط عمليات مــن أن يتبع
شخص مسجل في وظيفة كبار التنفيذيين.
• تنظيم آلية التفويض في حال غياب الرئيس
التنفيذي أو كبار التنفيذيين لفترة تتجاوز شهر.
• التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهالت
العلمية والمهنية وا لـخـبــرات العملية ا لــوا جــب
توافرها في وظيفة ممثل نشاط صانع السوق.
ً
وتأتي هذه التعديالت انطالقا من سعي الهيئة
بـشـكــل مـسـتـمــر ع ـلــى تـحـسـيــن وت ـطــويــر أح ـكــام
الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة فـيـمــا يـتـعـلــق بــاألش ـخــاص
المرخص لهم.
من جانب آخر ،أصدرت الهيئة التعميم رقم 12
لسنة  2022بشأن التعامل مع عمالء األشخاص
المرخص لهم
ولفتت هيئة أســواق المال انتباه األشخاص
المرخص لهم عند التعامل مع عمالئهم وجوب
االلتزام باتخاذ جميع الخطوات الالزمة للحصول
على البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل،
وال ـتــي مــن ضمنها «جـنـسـيــة الـعـمـيــل ،واإلقــامــة
الـقــانــونـيــة فــي دول ــة الـكــويــت للمقيمين» ،حيث
لوحظ تعامل بعض األشخاص المرخص لهم مع
عمالئهم دون استيفاء لتلك المتطلبات.
وعـ ـلـ ـي ــه ،يـ ـت ــوج ــب عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع األش ـ ـخـ ــاص
المرخص لهم ضرورة االلتزام بجميع المتطلبات
الرقابية والقانونية الخاصة بمعرفة العميل (قبل
وأثناء التعامل) واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات
لتوفيق أوضاعهم وبما يتوافق مع أحكام القانون
رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية
وتعديالتهما.

«الوطني» 75 :نقطة أساس أصبحت الخطوة
االعتيادية لرفع الفائدة األميركية
اخ ـت ـت ــم م ـج ـل ــس االح ـت ـي ــاط ــي
الفدرالي اجتماعه األربعاء الماضي
واستمر يومين ،بإعالن رفع سعر
الـفــائــدة بـمـقــدار  75نقطة أســاس
أخرى إلى نطاق مستهدف جديد
يتراوح ما بين  %3إلى  %3.25مع
اإلش ــارة إلــى مواصلته رفــع سعر
الفائدة فوق المستوى الحالي.
وح ـس ــب ت ـقــريــر أس ـ ــواق الـنـقــد
األسبوعي الصادر عن بنك الكويت
ال ــوطـ ـن ــي ،ع ـك ــف رئـ ـي ــس مـجـلــس
االحتياطي الفدرالي جيروم باول
مـنــذ فـتــرة طــويـلــة عـلــى تــأكـيــد أن
الـمــركــزي األمـيــركــي بإمكانه كبح
التضخم المترسخ دون دفع أكبر
اقتصاد على مستوى العالم إلى
ً
حافة الركود ،حيث قال أخيرا في
يوليو الماضي« :ال نحاول إحداث
حالة من الركود ،وال نرى ضرورة

لــذلــك» .لكنه بعد إعــان الفدرالي،
تبخر هذا التفاؤل حيث ألقى باول
أحد تصريحاته األكثر قتامة حتى
اآلن حول آفــاق النمو االقتصادي
ف ــي ظ ــل تـطـبـيــق أك ـث ــر ال ـح ـمــات
صرامة لتشديد السياسة النقدية
منذ عام .1981
ك ـمــا أكـ ــد ب ـ ــاول رس ــال ـت ــه الـتــي
الـقــاهــا فــي ن ــدوة جــاكـســون هــول
ً
وال ـت ــي كــانــت األك ـث ــر ت ـش ــددا منذ
توليه رئاسة االحتياطي الفدرالي،
إذ قال« :سنواصل ذلك حتى نتأكد
من إنجاز المهمة».

وقالت اللجنة الفدرالية للسوق
المفتوحة ،التي أكــدت إجماع كل
صــان ـعــي ال ـس ـي ــاس ــات ع ـلــى ق ــرار
رفع سعر الفائدة ،إنها «تتوقع أن
مواصلة رفــع الفائدة فــي النطاق
ً
المستهدف سيكون مناسبا».
ورف ــض ب ــاول اسـتـبـعــاد مــرور
أكبر اقتصاد في العالم بمرحلة من
ً
الركود ،وفي الواقع بدا غير متأكدا
من مدى شدة الركود الذي قد ينتج
عــن جـهــود االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي
لكبح التضخم.
وقال« :علينا أن نجعل التضخم

وراء ن ـ ـ ــا .أت ـم ـنــى ل ــو ك ــان ــت هـنــاك
طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك ،لكن
ال توجد» .وفسر االقتصاديون هذه
الرسالة على أنها اعتراف ضمني
ً
ب ــأن ه ــدف بـ ــاول الـمـعـلــن ســابـقــا
والمتمثل في تحقيق «هبوط ناعم»
يتمكن من خالله البنك المركزي
تهدئة وتيرة االقتصاد دون إحداث
خسائر مفرطة فــي الــوظــائــف قد
ً
أصبح اآلن أمرا غير واقعي.
وأقر رئيس مجلس االحتياطي
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي ب ـ ــأن احـ ـتـ ـم ــاالت ه ــذه
النتيجة «تتضاءل» كلما استمرت
المعدالت التقييدية فترات أطول.
وحذر باول من أن «فرص الهبوط
الناعم مــن المرجح أن تتضاء ل»
ً
نظرا ألن السياسة النقدية يجب أن
ً
تكون «أكثر تقييدا أو يتم تقييدها
فترة أطول».

اقتصاد
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ّ
مجلس وزراء العمل الخليجي يكرم «بيتك»
ّ
البنك حقق معدالت مرتفعة في برامج إحالل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص الكويتي

العمر ُم ً
كرما

ً
متسلما التكريم
زياد العمر

أوضح العمر أن اختيار «بيتك»
أفضل مؤسسة في توطين
العمالة على مستوى القطاع
الخاص في الكويت ،جاء بناء
على معايير وضوابط استطاع
خاللها «بيتك» تحقيق
معدالت مرتفعة في مؤشرات
التكويت والتدريب حسب
تصنيفات ومعطيات الجهات
الرسمية المعنية.

لدى «بيتك»
أكبر عدد من
الموظفين
الكويتيين
على مستوى
مؤسسات
القطاع
الخاص كافة

العمر

ً
نحقق تقدما
ً
ملحوظا
في تحقيق
أهداف
االستدامة
على مستوى
مواردنا
البشرية

العمر

حفل التكريم

كـ ـ ـ ّـرم م ـج ـلــس وزراء الـعـمــل
والشؤون االجتماعية بمجلس
التعاون الخليجي ،بيت التمويل
الـكــويـتــي «ب ـي ـتــك» ،لـتـمـ ّـيــزه في
تنفيذ برامج اإلحالل والتوطين
والتدريب على مستوى القطاع
الـخــاص فــي الـكــويــت ،فــي حفل
تكريم خاص عقد في العاصمة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ت ـحــت
رعــايــة وزراء الـعـمــل وال ـشــؤون
االجتماعية بدول المجلس.
وع ـل ــى ه ــام ــش تـسـلـمــه درع
التكريم ،أعــرب رئيس الـمــوارد
البشرية للمجموعة في «بيتك»
زيــاد العمر ،عــن سعادته بهذا
ً
ال ـت ـكــريــم ال ـ ــذي يـعـتـبــر ت ـقــديــرا
ً
رسميا ّ
لتميز جهود «بيتك» في
مجال تأهيل وتوطين العمالة،
ً
مؤكدا االلتزام بتعزيز دور البنك
بالتعاون مع الجهات المعنية
لخدمة جهود توطين العمالة
واالرتـ ـق ــاء بـمـسـتــواهــم العلمي
والمهني وصقل الخبرات وفق
المعايير والمقاييس العالمية.
وأوضـ ـ ــح ال ـع ـمــر أن اخ ـت ـيــار
«بـ ـيـ ـت ــك» أفـ ـض ــل م ــؤسـ ـس ــة فــي
تــوطـيــن الـعـمــالــة عـلــى مستوى
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ف ــي ال ـكــويــت،
جاء بناء على معايير وضوابط
اس ـت ـط ــاع م ــن خــال ـهــا «ب ـي ـتــك»
تـحـقـيــق مـ ـع ــدالت مــرت ـف ـعــة في
م ــؤش ــرات الـتـكــويــت والـتــدريــب
ح ـســب تـصـنـيـفــات ومـعـطـيــات
الجهات الرسمية المعنية.
وأع ـ ــرب ع ــن ف ـخــره ب ــأن لــدى
«بيتك» أكبر عدد من الموظفين
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
الـبـنــوك الـكــويـتـيــة ومــؤسـســات
ً
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ك ــاف ــة ،مبينا
أن نسبة استقطاب الكويتيين
مــن التعيينات الـجــديــدة خالل
السنوات األخيرة ترواحت بين
 98%ونحو  ،100%فيما بلغت
نسبة التكويت  78.2%كما في
نهاية النصف األول مــن العام
الحالي.
وأكـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة الـ ـجـ ـه ــود
باتجاه رفــع مـعــدالت التكويت
ً
تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط
والمتطلبات الرقابية فــي هذا
ً
ال ـش ــأن ،مـشـيــرا إل ــى أن «بيتك»
ح ــري ــص ع ـلــى م ــواص ـل ــة الــدفــع
ب ـ ــاتـ ـ ـج ـ ــاه ش ـ ـغـ ــل ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن

مؤشرات وأرقام
• بين  %98و %100نسبة استقطاب الكويتيين من
التعيينات الجديدة
•  %78.2نسبة التكويت
•  %77نسبة الكويتيين في الوظائف القيادية
•  %35تمثيل المرأة في فروع «بيتك»
•  %53نسبة استقطاب السيدات في برنامج «فرصة»
للمتفوقين

العمر والوزير فهد الشريعان ود .نايف الحجرف مع فريق «بيتك»
ل ــو ظ ــا ئ ــف اإلدارة ا ل ــو سـ ـط ــى،
ً
واإلدارة التنفيذية ،الفتا إلى أن
نسبة الكويتيين في الوظائف
القيادية تبلغ حوالي .77%
ع ـلــى صـعـيــد م ـت ـصــل ،أش ــار

ال ـع ـمــر إلـ ــى أن «ب ـي ـت ــك» يحقق
ً
ً
ت ـق ــدم ــا م ـل ـح ــوظ ــا ف ــي تـحـقـيــق
أهداف االستدامة على مستوى
م ـ ـ ـ ـ ــوارده الـ ـبـ ـش ــري ــة م ـ ــن خ ــال
ت ـط ـب ـي ــق ال ـش ـف ــاف ـي ــة وت ـط ــوي ــر

سـيــا ســا تــه المهنية فــي العمل
مع االلـتــزام بالمعايير البيئية
والقيم االجتماعية والحوكمة
واالستدامة ،كجزء من تحسين
ث ـق ــاف ــة ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،وتــرس ـيــخ

ً
مبادئ البنك ،مبينا أن «بيتك»
ي ــواص ــل ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى تـعــزيــز
تـمـثـيــل الـ ـم ــرأة ض ـمــن صـفــوف
الـقــوى العاملة فــي كــل إدارات ــه،
وي ـ ـس ـ ــاه ـ ــم ف ـ ـ ــي رف ـ ـ ـ ــد ال ـ ـسـ ــوق
ب ـخ ـبــرات مـصــرفـيــة وتـمــويـلـيــة
ّ
الكويتيات
متميزة من السيدات
اللواتي يتمتعن بدرجة عالية
مــن االحـتــرافـيــة ،مــا يمثل قيمة
م ـض ــاف ــة ل ــاق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي
والمجتمع الكويتي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
الموظفات فــي «بيتك» يشغلن
مناصب إدارية تنفيذية ،وأثبتن
قدرتهن على االضطالع بأدوار
ً
مـهـمــة ،مبينا أن نسبة تمثيل
الـمــرأة فــي فــروع «بيتك» بلغت
ن ـحــو  ،35%ك ـمــا بـلـغــت نسبة
استقطاب السيدات في برنامج
«ف ــرص ــة» لـتـطــويــر الـمـتـفــوقـيــن
نحو  53%كما في .2022

معايير التكريم
واس ـت ـن ــد ال ـت ـكــريــم إلـ ــى عــدة
ضوابط ومعايير ،من ضمنها

أن تـ ـق ــوم ك ــل دولـ ـ ــة م ــن الـ ــدول
األعـ ـ ـض ـ ــاء ب ـم ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
لدول الخليج العربية باختيار
م ــؤسـ ـس ــات الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص
ال ـتــي تـحـقــق م ـع ــدالت مــرتـفـعــة
ومـ ـتـ ـط ــورة فـ ــي مـ ـج ــال تـنـفـيــذ
بـ ــرامـ ــج االح ـ ـ ـ ــال والـ ـت ــوطـ ـي ــن،
وتعتمد على العمالة الوطنية
بـ ـمـ ـع ــدالت م ــرتـ ـفـ ـع ــة ،وت ـل ـت ــزم
بتقديم فرص التأهيل والتدريب
المناسـبة للعمالة الوطنية ،مع
مراعاة نوعية المزايا والحوافز
في المؤسسة المرشحة للتكريم
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـسـ ـه ــم ف ـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق
استقرار العمالة الوطنية ،ومدى
توافر تلك المزايا في المؤسسة.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
االخـ ـتـ ـي ــار ،ي ـتــم تـشـكـيــل لجنة
مختصة بإشراف وزارة العمل
والشؤون االجتماعية بالتعاون
مع الغرف التجارية والصناعية
وغيرها من الجهات ذات الصلة
لـمــراجـعــة وتـقـيـيــم المعلومات
الخاصة في المؤسسة المزمع
اختيارها وفي ضوء البيانات
اإلحصائية المتوافرة والمعايير
والشروط المحددة للتكريم.

جوائز وتقديرات
يذكر أن سجل «بيتك» حافل
ً
ف ــي ال ـج ــوائ ــز ت ـق ــدي ــرا لــريــادتــه
وتـ ـمـ ـي ــزه فـ ــي مـ ـج ــال ال ـ ـمـ ــوارد
البشرية ،إذ حصد عدة جوائز
مــرمــوقــة منها :جــائــزة «التميز
في االرتباط الوظيفي» ،وجائزة
«ال ـت ـم ـي ــز ف ــي أت ـم ـت ــة األعـ ـم ــال»

وهـمــا جــائــزتــان عالميتان في
مـجــال ال ـمــوارد البشرية للعام
 2022م ــن مـجـمــوعــة ب ــران ــدون
هــول ()Brandon Hall Group
ال ـمــرمــوقــة والـمـتـخـصـصــة في
تقييم أداء الـبـنــوك والـشــركــات
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ح ـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم
مـ ــن خـ ـ ــال دراسـ ـ ـ ـ ــات وبـ ـح ــوث
وا س ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــاء آراء خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء
متخصصين في مجاالت التعلم
والتطوير.
كـ ـم ــا فـ ـ ــاز «بـ ـيـ ـت ــك» ب ـج ــائ ــزة
ً
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة األك ـ ـ ـثـ ـ ــر ت ـع ـي ـي ـن ــا
ل ـ ـل ـ ـمـ ــواهـ ــب ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
مستوى القطاع الخاص من قبل
الهيئة العامة للقوى العاملة،
ً
ت ـقــديــرا لـجـهــوده االستثنائية
فــي توظيف العمالة الوطنية،
وحـ ـص ــد جـ ــائـ ــزة ال ـم ــؤس ـس ــات
المتميزة (AUM CORPORATE
.)AWARD 2022
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أصول «الند العقارية» ليست باسم الشركة!
قيمتها  ١٣.٥مليون دينار مسجلة لدى «أطراف ذات صلة»
محمد اإلتربي

أسرع شركة في
تاريخ البورصة
ُت َّ
هدد بالشطب من
اإلدراج ما لم تلتزم
باستيفاء متطلبات
هيئة األسواق

بعد مــرورعــام فقط بالتمام والكمال على
إدراج شــركــة النــد المتحدة العقارية هــددت
ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ال ـش ــرك ــة بـشـطـبـهــا من
مقصورة اإلدراج في السوق الرسمي.
وتعتبر «الن ــد» الـعـقــاريــة إح ــدى الظواهر
النادرة في البورصة ،وتكاد تكون أسرع شركة
فــي أس ــواق ال ـمــال يـتــم شطبها أو تهديدها
بالشطب مــا لــم تلتزم باستيفاء المتطلبات
ال ــرق ــاب ـي ــة الـ ـت ــي الح ـظ ـت ـهــا ال ـه ـي ـئــة وطـلـبــت
تعديلها ومعالجتها.
لكن التساؤالت التي تطرح نفسها:
 -1شــركــة لــم يمر على إدراج ـهــا عــام كيف
يتم تهديدها بالشطب؟ ومتى ارتكبت هذه
المخالفات؟
 -2هل هذه المالحظات تم اكتشافها بعد
عـمـلـيــة اإلدراج؟ ولـ ـ َـم ل ــم ي ـتــم ال ـتــدق ـيــق على
ً
ً
ميزانية الشركة جيدا قبل اإلدراج؟ خصوصا
ً
أن ف ـتــرة ع ــام قـلـيـلــة جـ ــدا لـيـتــم ارت ـك ــاب تلك
المخالفات ما يعني أنها أدرجت بهذا الوضع.
 -3مــا ذنــب المكتتبين فــي اكتتاب خاص
لتوسعة قاعدة المساهمين إلى  400مساهم
ً
ب ـح ـســب شـ ـ ــروط اإلدراج؟ ع ـل ـم ــا أن بـعــض
المكتتبين ربما يكونون محتفظين بأسهمهم
التي لم يمر عليها سوى عام.
ً
 -4لماذا دائما يتحمل المستثمر والمساهم
إخفاقات مجالس اإلدارات واإلدارات التنفيذية
وتتبدد أمواله ويكون ضحية قرارات الشطب
واإللغاء؟
 -5م ـتــى سـيـتــم درس ال ـظ ــواه ــر الـخــاصــة
ب ـب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ووض ـ ــع خـ ـي ــارات بــديـلــة
لعمليات الشطب والوقف عن التداول وتبديد

أ م ــوال المساهمين؟ السيما أن المالحظات
على الكثير من الميزانيات في ازديــاد ،كذلك
عمليات ا لـتــا عـبــات المحاسبية والهندسة
ال ـمــال ـيــة ال ـمــري ـبــة ف ــي ال ـس ـطــو ع ـلــى األص ــول
وال ـم ـم ـت ـل ـكــات وت ـفــريــغ ال ـم ـيــزان ـيــات ووض ــع
ً
ضوابط تحمي المساهمين بديال عن القاعدة
التقليدية الــروتـيـنـيــة الـتــي تــدعــو المساهم
الصغير والبسيط إ لــى مجابهة ومحاسبة
مجالس اإلدارات التي تسيطر على كل كبيرة
وصغير وتستخدم أموال الشركة والمساهمين
في الدفاع عن عملياتهم وممارساتهم.
 -6ه ــل ك ــان ــت األصـ ـ ــول مـسـجـلــة بــأس ـمــاء
أطراف ذات صلة قبل اإلدراج أم تم نقلها بعد
اإلدراج؟ وما دور مراقب الحسابات في هذه
العملية س ــواء بـعــد أم قـبــل وكــذلــك الجهات
الرقابية؟
ووفــق بيانات الشركة فقد تم إدراج الند
ال ـع ـقــاريــة ف ــي  22أغ ـس ـطــس ع ــام  2021وتــم
إيقافها وتهديدها بالشطب في  21أغسطس
 2022ك ـحــالــة نـ ـ ــادرة وس ــاب ـق ــة ل ــم تـشـهــدهــا
البورصة.
ووفق مالحظات هيئة أسواق المال سيتم
إيقاف الشركة لحين قيامها باتخاذ اإلجراءات
الالزمة نحو معالجة المركز المالي لها بشكل
يعكس استيفاءها لمتطلبات الهيئة الرقابية
الالزمة لالعتراف باألصول العقارية المتنازل
عنها لمصلحة الشركة ،ومنحها مهلة زمنية
مــدت ـهــا  5ش ـهــور ( 4ش ـهــور ون ـصــف الـشـهــر
الستيفاء الشركة لمتطلبات الهيئة الرقابية،
وأسبوعا عمل فترة دراسة للهيئة).
وذكرت هيئة أسواق المال أنه سيتم النظر

الرشيد يوافق على استقالة
العثمان ونوابه من «التأمينات»
وافق وزير المالية ،عبدالوهاب الرشيد،
أمس ،على استقالة المدير العام للمؤسسة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،مـشـعــل
العثمان ،من منصبه.
كما تقدم نــواب المدير العام للمؤسسة
رائ ـ ـ ــد م ـح ـم ــد الـ ـنـ ـص ــف ،وخـ ــالـ ــد ع ـب ــدال ـل ــه
ال ـف ـضــالــة ،وإي ـم ــان األح ـم ــد بــاسـتـقــاالتـهــم،
ووافق عليها وزير المالية.

في استمرارية إدراج سهم شركة الند المتحدة
العقارية في بورصة الكويت لألوراق المالية
في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات
الهيئة الرقابية خالل المهلة الزمنية المحددة
لها بنحو  5أشهر.
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن مــراقــب حـســابــات
الشركة كشف مفاجأة في تقريره بأن إجمالي
مــوجــودات الشركة  54.8مليون ديـنــار منها
ً
موجودات مدرجة بمبلغ  13.5مليونا مسجلة
بأسماء أطراف ذات صلة بالشركة ولم تحول
ب ــاس ــم ال ـش ــرك ــة ح ـتــى ت ــاري ــخ ت ـقــريــر مــراقــب
الحسابات األخير.
والتساؤل األخر الذي يطرح نفسه هو كيف
ً
تكون هناك أصول بقيمة  13.5مليونا ضمن
الميزانية ولم تحول باسم الشركة وهي ضمن
ال ـم ــوج ــودات .وه ــذه حــالــة جــديــدة قــد تفتح
الباب أمام حاالت مماثلة فمتى سيتم ضبط
هذه األوضــاع والممارسات وتحميل صغار
المساهمين هذه الممارسات!

«بورصة الكويت» تشارك في
مؤتمر  EFG Hermesاالستثماري
شـ ـ ــاركـ ـ ــت بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
فـ ـ ـ ــي م ـ ــؤ تـ ـ ـم ـ ــر EFG Hermes
االستثماري السادس عشر (EFG
 ،)Hermes One-on-Oneوالــذي
أقـ ـي ــم فـ ــي دب ـ ــي ي ــوم ــي  19و20
ال ـجــاري ،بـهــدف تسليط الـضــوء
عـلــى مـسـتـجــدات الـشــركــة ،وأب ــرز
إنجازاتها ،إضافة إلى استعراض
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـمــال ـيــة وتـطـلـعــات
قـطــاع األع ـمــال أم ــام جـمـهــور من
المستثمرين المحتملين.
واج ـت ـم ـعــت ال ـبــورصــة م ــع 20
ش ــرك ــة إلدارة األصـ ـ ــول الـمــالـيــة
وب ـنــك اس ـت ـث ـمــاري عــالـمــي خــال
مشاركتها في هذا المؤتمر البارز،
حيث أبــدى المشاركون اهتماما
كـ ـبـ ـي ــرا ب ــالـ ـتـ ـع ــرف عـ ـل ــى أح ـ ــدث
تـ ـط ــورات ال ـش ــرك ــة ،واس ـت ـعــرض
ممثلو البورصة بياناتها المالية،
وآخ ــر الـمـسـتـجــدات فــي خطتها
لـ ـتـ ـط ــوي ــر س ـ ـ ــوق مـ ــالـ ــي ي ـت ـم ـتــع
بالسيولة والشفافية ،مــن خالل
تنفيذ مجموعة من التحسينات
وا ل ـم ـشــار يــع التنظيمية ،بهدف
ت ـع ــزي ــز م ـك ــان ــة ال ـ ـسـ ــوق ال ـمــال ــي
محليا وعالميا.
ويعتبر مؤتمر EFG Hermes
االستثماري السادس عشر األكبر
من نوعه في العالم لبحث فرص
االستثمار في األســواق الناشئة
وال ـم ـب ـت ــدئ ــة ،وي ـش ـه ــد م ـشــاركــة
ممثلي اإلدارة التنفيذية لمئات
الـشــركــات مــن كــل دول المنطقة،
وال ـ ــذي ـ ــن يـ ـعـ ـق ــدون اج ـت ـم ــاع ــات
مباشرة مــع كبرى المستثمرين
الدوليين بالعديد من المؤسسات
ال ـم ــال ـي ــة وال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـعــائ ـل ـيــة
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نعيم آزاددين

ب ـق ــاع ــدة أص ـ ــول ت ـت ـج ــاوز مـئــات
الماليين من الدوالرات.
وصــرح رئيس قطاع الشؤون
الـمــالـيــة لـبــورصــة الـكــويــت نعيم
آزادديــن« :اجتمعنا مع  20شركة
استثمارية رائدة في هذا المؤتمر
البارز ،وسلطنا الضوء على أبرز
إن ـجــازات ـنــا وم ـع ـلــومــات الـشــركــة
المالية ،وتحرص بورصة الكويت
على تسويق وترويج سوق المال
الكويتي ،لتعزيز مكانته محليا
وع ــال ـم ـي ــا ،ك ـم ــا ت ـش ـكــل ال ـشــركــة
ن ـمــوذجــا ي ـح ـتــذى ب ــه لـلـشــركــات
ال ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة ،حـ ـي ــث نـ ـسـ ـع ــى إل ــى
تأكيد كفاء تنا العالية ،والقيمة
المضافة التي نوفرها ،وتميزنا
في تنفيذ اإلج ــراء ات التطويرية
التي تتماشى مع أفضل المعايير
والممارسات العالمية المعمول
بها فــي هــذا المجال ،األمــر الــذي
ي ـ ـعـ ــزز آفـ ـ ـ ــاق الـ ـنـ ـم ــو والـ ـت ــوس ــع
لعملياتنا».

«هواوي» تكشف قدرات
«الشبكات السحابية الذكية»
على هامش مؤتمر «هواوي كونكت »2022

سون ليانغ
كشفت ه ــواوي فــي القمة التي ُعـقــدت بعنوان «الشبكات السحابية
الذكية من هواوي :ابتكار رقمي رائد» على هامش مؤتمر «هواوي كونكت
ّ
المحدثة لحل الشبكات السحابية الذكية
 »2022في بانكوك ،عن القدرات
والمخصصة لثالثة سيناريوهات رئيسية  CloudFabric -وCloudWAN
و – CloudCampusوالتيً تسهم في تلبية متطلبات العمالء المتغيرة.
كما نشرت «هواوي» تقريرا عن هندسة الشبكات الالسلكية الذكية لتعزيز
االبتكارات الرقمية في المؤسسات.
وتفرض خدمات المؤسسات المزيد من المتطلبات على شبكات اتصال
ً
البيانات ،في ظل تزايد االعتماد على التقنيات الرقمية .أوال ،تتطلب
من الشبكات لتوفير
األعداد الكبيرة من اتصاالت إنترنت األشياء المزيد ً
اتصال النطاق الترددي العريض الفائق والشامل .ثانيا ،يتم االنتقال إلى
الحوسبة السحابية لتوفير خدمات الشركات الفرعية ،ما يتطلب نشر
الشبكات بشكل سلس وتوفير قدرات الحوسبة السحابية في
المزيد من
ً
وقت قصير .ثالثا ،يجب نشر الخدمات الجديدة على نطاق واسع وتعديلها
بشكل متواصل ،ما يتطلب شبكات سلسة وآمنة وتتمتع بالكفاءة .وفي
ظل تزايد االعتماد على مؤتمرات الفيديو ،يجب توفير الشبكات المالئمة
لتوفير تجربة تتمتع بالكفاءة.
وأشار سون ليانغ ،نائب رئيس خط منتجات اتصال البيانات لدى
«هواوي» ،إلى أن شركة َّ Huawei Datacom
طورت حل الشبكات السحابية
الذكية من خالل االبتكار المتواصل لمواجهة التحديات .ويوفر الحل
القدرات األساسية مثل تجربة الوصول المتكاملة والوصول فائق السرعة
إلى منصة الحوسبة السحابية من خالل الفروع ،والتجارب الحتمية،
والنشر السلس ،والذي يتمتع بالكفاءة .ويتم االعتماد على حل الشبكة
السحابية الذكية على نطاق واسع في العديد من القطاعات ،مثل :التعليم
وتجارة التجزئة والمؤسسات الحكومية والخدمات المالية ،ما يسهم في
تحقيق التحول الرقمي للعمالء.

مشعل العثمان

وزارة النفط تطلق جائزة «النفط تبتكر »2
بعد النجاح الكبير الــذي حققته فــي دورتـهــا
األولــى ،التي ضمت العديد من األفكار اإلبداعية
البناء ة في التحول الرقمي ،كشفت وزارة النفط
عن إطالق الموسم الثاني لجائزة «النفط تبتكر
 ،»2التي تسعى من خاللها إلى طرح أفكار جديدة
لتطوير العمل في جميع التخصصات واإلدارات
بالوزارة.
وقالت وزارة النفط ،في بيان صحافي ،إن الفكرة
العامة للجائزة ،التي تنفذها وتشرف عليها إدارة
العالقات العامة واإلعالم في الوزارة ،هو استضافة
طالبات وطالب الجامعة في إدارات الوزارة ،ومن

ث ــم تـقــديــم م ـش ــروع لـتـطــويــر اإلدارات ،وتسهيل
األ ع ـمــال بأقسامها المختلفة ،و يـكــون بموجبه
مواكبا لمشروع التخرج الخاص بالطلبة.
وب ـي ـنــت الـ ـ ـ ــوزارة أن ال ـف ـئ ــات الـمـسـتـهــدفــة في
الجائزة هم شباب الجامعات من جامعة الكويت
والـجــامـعــة األسـتــرالـيــة ،مضيفة أن تــاريــخ البدء
في عمل المشاريع سيكون في  25أكتوبر ،2022
على أن يـكــون آخــر مــوعــد لتقديم الـمـشــاريــع 25
نوفمبر  ،2022على أن يقام الحفل في ديسمبر
المقبل ،تحت رعاية وكيل وزارة النفط الشيخ د.
نمر الصباح.
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إطالق سلسلة iPhone 14
حفل
تقيم
stc
ً
ةديرجلا
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مع عروض حصرية ولمدة محدودة تزامنا مع موعد اإلطالق الرسمي

نسعى
باستمرار إلثراء
نمط حياة
قاعدة عمالئنا
المتنامية أثناء
تنظيم مبادرات
تفاعلية
عطوي

أطـ ـلـ ـق ــت شـ ــركـ ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
ً
الكويتية  ،stcرسميا سلسلة أبل
 iPhone 14الرائدة ،خالل فعالية
ً
مميزة أقامتها تزامنا مع موعد
اإلطـ ـ ــاق ال ــرس ـم ــي ألج ـه ــزة أبــل
الرائدة في الكويت.
ً
واسـ ـتـ ـقـ ـط ــب ال ـ ـحـ ــدث حـ ـش ــدا
ً
كبيرا من عمالء ُ
ومحبي هواتف
 iPhone 14فــي فرعها بمارينا
ً
مول ،فضال عن إطالق بث مباشر
لـتـغـطـيــة ف ـعــال ـيــات ال ـح ـفــل على
قـ ـن ــوات الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
الخاصة ب ـ  ،stcوالـتــي اشتملت
على عدد من األنشطة الترفيهية
وتوزيع الجوائز على الحضور
والمشاركين.
وخـ ـ ــال ح ـف ـ َّـل إطـ ـ ــاق هــاتــف
 ،iPhone 14وف ـ ــرت  stcخــد مــة
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات فـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــارع س ــال ــم
الـ ـمـ ـب ــارك ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـســال ـم ـيــة،
ً
وت ـحــديــدا مــن أم ــام أضـخــم فــرع
ل ـ ـ  stcف ــي مــاري ـنــا مـ ــول ،بـهــدف
تــزو يــد العمالء بخدمة متميزة
وه ــم جــال ـســون ف ــي س ـيــارات ـهــم.
وإلـ ــى جــانــب خــدمــة ال ـس ـيــارات،
نظمت  stcمسابقاتها الترفيهية،
ووزعت الجوائز ،التي تتألف من
منتجات أبل المختلفة للعمالء
والـحـضــور الـفــائــزيــن .فيما قــام
اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـل ــي نـ ـج ــم ب ـت ـغ ـط ـيــة
مختلف المسابقات واألنشطة
عبر حسابات الشركة الرسمية
على «إنستغرام» و«تويتر».
وقــد حرصت  stcعلى توفير
خـ ــدمـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ك ـ ـجـ ــزء مــن
الـفـعــالـيــة ،السـيـمــا بـعــد النجاح

أحمد النويبت وعلي نجم مع فريق عمل الفعالية
الـ ـ ـ ــذي ح ـق ـق ـت ــه هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة
العام الماضي ،حيث استقطبت
شريحة كبيرة من العمالء الذين
شاركوا في المسابقات الترفيهية
المصاحبة للفعالية ،وحصلوا
على فرصة الفوز بإحدى الجوائز
ّ
القيمة التي تقدمها .stc
وفـ ــي ظ ــل ان ـت ـظ ــار ال ـمــاي ـيــن
حــول العالم النطالقة السلسلة
ال ـج ــدي ــدة م ــن ه ــوات ــف iPhone
 ،14حرصت  stcعلى ترك بصمة
ب ـ ــارزة ل ــدى ال ـت ــروي ــج لـبــاقــاتـهــا
ل ـل ــدف ــع اآلجـ ـ ــل م ــع عـ ــرض ل ـمــدة
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودة ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ــوف ـي ــر
تجربة تسوق تفاعلية وجذابة
لعمالئها.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،ت ـعــاونــت

فيصل الفودري مع فريق عمل فرع مارينا مول سعود جمعة وأحمد السويل

 stcمرة أخرى مع تطبيق COFE
الــرائــد فــي مجال تسوق القهوة
عبر اإلنترنت في مبادرة جديدة
تـجـمــع الـمــؤسـسـتـيــن ،ف ــي إط ــار
ال ـش ــراك ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
تجمع بينهما ،حيث قــام فريق
العمل بتوزيع قهوة مجانية على
الحاضرين.
عـلــى صعيد مـتـصــل ،شهدت
فروع  stcفي العديد من مناطق
الكويت ارتفاعا في عــدد الــزوار
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
أ جـ ـه ــزة  iPhone 14ا ل ـج ــد ي ــدة
مــن خــال بــاقــات «»Always ON
ال ـص ــوت ـي ــة ل ـل ــدف ــع اآلج ـ ــل ال ـتــي
تقدم مجموعة كبيرة من المزايا
اإلض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــرض ل ـم ــدة

مـحــدودة أطلقته  stcمــع باقات
الدفع اآلجل وهدايا رائعة لغاية
 100دينار.
ً
وتعليقا على إطالق السلسلة
ال ـج ــدي ــدة م ــن ه ــوات ــف iPhone
 ،14قال م .عامر عطوي ،الرئيس
التنفيذي لقطاع مبيعات األفراد
في « :stcنسعى باستمرار إلثراء
نـ ـم ــط ح ـ ـيـ ــاة ق ـ ــاع ـ ــدة ع ـم ــائ ـن ــا
المتنامية أثناء تنظيم مبادرات
ت ـفــاع ـل ـيــة بــال ـن ـظــر إل ـ ــى ال ـتــوقــع
العالمي إلطالق سلسلة iPhone
الشهيرة في جميع أنحاء العالم،
فـ ـق ــد عـ ـق ــدن ــا الـ ـ ـع ـ ــزم عـ ـل ــى ت ــرك
بصمتنا لدى توفير هذه التجربة
لعمالئنا».
وأك ـ ـ ـ ــد ع ـ ـط ـ ــوي« :ت ـ ــؤم ـ ــن stc

ب ــأه ـم ـي ــة ت ـع ــزي ــز الـ ـت ــواص ــل مــع
عمالئها ،ليتمكنوا من االستمتاع
بــالـتـجــربــة الـشــامـلــة لمنتجاتنا
وخدماتنا ،سواء كانوا يحصلون
عـ ـل ــى أح ـ ـ ـ ــدث هـ ــاتـ ــف ذك ـ ـ ــي فــي
ال ـس ــوق ،أو مــن خ ــال االش ـتــراك
في إحدى خدماتنا للدفع اآلجل
ال ـم ـم ـي ــزة .وم ـ ــن ه ـ ــذا الـمـنـطـلــق
أطلقت  stcعرضا لمدة محدودة
مــع بــاقــات الــدفــع اآلج ــل وهــدايــا
رائعة لغاية  100دينار لمحبي
اقتناء أحدث أجهزة iPhone 14
مع أحدث التقنيات التي توصل
إليها عالم االتصاالت».
وتابع« :في سبيل إثراء تجربة
العمالء ستواصل  stcاستكشاف
وتطبيق أحدث االبتكارات التي

يطل بها العصر الرقمي سريع
ال ـت ـط ــور ال ـ ـيـ ــوم ،بـ ـه ــدف ت ــزوي ــد
ال ـع ـم ــاء ب ـخ ــدم ــات اسـتـثـنــائـيــة
ومنتجات مبتكرة».
واخ ـت ـتــم ع ـطــوي« :سـ ــواء كــان
ذل ــك مــن خ ــال أح ــد فــروع ـنــا ،أو
عبر منصاتنا الرقمية ،أو مركز
االت ـ ـصـ ــال الـ ـخ ــاص بـ ـن ــا ،فـنـحــن
مصممون على تــزو يــد عمالئنا
بأحدث المنتجات وذات الطلب
ع ـبــر ش ـب ـكــات ال ـج ـيــل ال ـخــامــس.
ً
انطالقا من تجربة العمالء ،قمنا
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة بتقديم
حلول مبتكرة ورائدة تهدف إلى
تـلـبـيــة االح ـت ـي ــاج ــات الـمـتـنــوعــة
ل ـع ـمــائ ـهــا .ك ـج ــزء م ــن ال ـتــزام ـنــا
ب ـ ــإث ـ ــراء نـ ـم ــط ح ـ ـيـ ــاة ع ـم ــائ ـن ــا،

سنواصل المشاركة في األحداث
والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ال ـتــي
تعكس حرصنا على تقديم أحدث
االبتكارات والحلول والخدمات
في األسواق المحلية واإلقليمية».
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــر ،أنـ ـ ـ ـ ـ ــه ت ــم
تـصـمـيــم ب ــاق ــات «»Always ON
لـتـلـبــي االح ـت ـيــاجــات الـمـتـنــوعــة
لــاتـصــاالت والـخــدمــات الرقمية
ل ـل ـع ـمــاء .وي ـم ـكــن لـلـمـشـتــركـيــن
اس ـ ـت ـ ـك ـ ـشـ ــاف ع ـ ــال ـ ــم ج ـ ــدي ـ ــد مــن
ّ
المحسنة ،من خالل أي
الخدمات
من الباقات المتنوعة ،بما يشمل
االت ـص ــاالت الـصــوتـيــة وخــدمــات
اإلنترنت الحصرية لتبقى على
ات ـصــال دائ ــم ،إضــافــة إل ــى مــزايــا
أخرى ذات قيمة مضافة.

 ...وتطلق حملتها «#إحنا_واحد» ضد التنمر
أعلنت شركة االتصاالت الكويتية  stcإطالق حملتها
«#إحنا_واحد» ،تزامنا مع العودة إلى المدارس ،وتركز
الحملة بشكل أساسي على التصدي للتنمر ،عبر سلسلة
مــن األنشطة الهادفة والتفاعلية التي ســوف تطلقها
وتنظمها  stcخصيصا لهذه الحملة.
وفي إطار الحملة التوعوية ،سوف تتعاون  stcمع
عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص ،من
خالل إطــاق وتنظيم العديد من المبادرات التفاعلية
التي تستهدف الطالب لدى العودة إلى المدارس.
وف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ،ق ــال ــت « :stcت ـمــاش ـيــا م ــع الــركــائــز
األس ــاسـ ـي ــة الس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ال ـش ــام ـل ــة لـلـمـســؤولـيــة
االجتماعية للشركات ،أطلقت الشركة حملة #إحنا_واحد
في الوقوف ضد التنمر بجميع أشكاله ،وذلك مع بداية
العام الدراسي الجديد ،وتهدف من خالل الحملة إلى
تعزيز ونشر اإليجابية عبر الحث على احترام الزمالء
وبناء عالقات إيجابية مع اآلخرين».
وفي إطار حملة #إحنا_واحد سوف ترعى  stcشابة
من المواهب الكويتية في فن الكتابة والقصص ،حيث
سيتم تطوير عمل صمم خصيصا لشركة االتصاالت
الـكــويـتـيــة  stcيـحــاكــي األط ـفــال لــرفــع مـسـتــوى وعيهم
بثقافة الـقـبــول ،وسـيـتــم عــرض الـقـصــة ضـمــن سلسلة
الفعاليات الهادفة المنظمة من  stcلتعزيز تواصلها
مع المجتمع المحلي.

صورة جماعية لفريق عمل  stcودبدوب وشركة IBC
وتـتـضـمــن الـحـمـلــة ال ـتــوعــويــة أي ـضــا نـشــر ع ــدد من
التقارير التوعوية التي تغطي الموضوع المطروح،
كما تتضمن رسائل ونشرات توعوية من طبيب نفسي
متخصص لتقديم نصائح استشارية تتعلق بكيفية
التعامل مع التنمر ،والوقوف على األسباب المحتملة
لمثل هذه الممارسات ،وكذلك سيتم نشر رسائل التوعية
على قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بـ stcلتوعية
الـجـمـهــور ب ــاآلث ــار السلبية للتنمر ،واسـتــراتـيـجـيــات

مكافحة التنمر ،إضافة إلى المعلومات القيمة األخرى.
وف ــي إط ــار حـمـلــة #إح ـن ــا_واح ــد ،نـظـمــت  stcأول
مـبــادرة  Purple Stationeryمن سلسلة الفعاليات
ا لـتــي تستهدف الطلبة والمجتمع ا لـمـحـلــي ،حيث
تعاونت  stcمع منصة التجارة اإللكترونية لأللعاب
والهدايا دبــدوب  ،Dabdoobإضافة إلى شركة IBC
لـلـقــرطــاسـيــة واألدوات الـمـكـتـبـيــة ،لتنظيم م ـبــادرة
خاصة لألطفال في مستشفى بيت عبدالله للعناية

التلطيفية لألطفال  BACCHو ،KACCHبهدف غرس
م ـنــاخ إيـجــابــي لــأطـفــال بــالـتــزامــن مــع ال ـع ــودة إلــى
المدرسة .وحصل األطفال على فرصة الختيار األدوات
والمستلزمات المكتبية التي يحتاجونها للعام الدراسي
الجديد ،والتي كانت مقدمة من شركة  ،IBCمن خالل جو
ترفيهي مثل الرسم على الوجه ،وتوزيع اآليس كريم،
والـمـشــاركــة فــي منصة الـتـصــويــر لــرســم البسمة على
وجوه األطفال ،كما وزع تطبيق دبــدوب قسائم هدايا
لألطفال المشاركين لتشجيعهم وزيــادة وعيهم حول
التنمر ،وحـضــور شخصية  Dabdoobالمحببة عند
األطفال والتي تفاعلت معهم.
بـهــذه المناسبة ،وتعليقا على هــذه الحملة ،قالت
ال ـم ــدي ــرة ال ـع ــام ــة التـ ـص ــاالت ال ـش ــرك ــات ف ــي  stcدان ــة
الجاسم« :فخورون بإطالق حملتنا التوعوية لمكافحة
التنمر في سبيل نشر الوعي حول تأثير هذا السلوك
على المجتمع ،وفــي اطــار استراتيجيتنا للمسؤولية
المجتمعية وتماشيا مع القيم التي تتمسك بها ،stc
نؤمن بأنه من الضروري أن يتحد مجتمعنا ويقف ضد
أي أعمال تنمر ،ومن خالل إطالق هذه الحملة ينصب
تركيزنا على تثقيف ونشر الوعي بين الشباب والكبار
حول طرق منع التنمر ،مع إبراز أهمية بناء جو إيجابي
ومريح ألطفالنا».
وأضــافــت الجاسم« :بالتعاون مع عــدد من الجهات

في القطاعين الحكومي والخاص ،ستنظم  stcسلسلة
مــن ال ـم ـبــادرات فــي إط ــار حملتها ال ـجــديــدة لتشجيع
الـطــاب على مواجهة التنمر ،مــع تركيز طاقاتهم في
الوقت نفسه على إحــداث تأثير إيجابي في مدارسهم
ومجتمعهم« ،مضيفة»:مع إطالقنا العديد من المبادرات
الهادفة ،تحاول  stcقــدر المستطاع أن تشرك الشباب
الكويتي في كل الفعاليات ،وتسلط الضوء على إنجازات
المواهب الكويتية فــي شتى الـمـجــاالت ،التزاما منها
بتمكين الشباب في إطار برنامجنا الشامل للمسؤولية
المجتمعية».
وتابعت« :في إطار التعاون المتواصل مع مؤسسات
القطاعين الحكومي والخاص ،نظمنا فعالية Purple
 Stationeryف ــي مـسـتـشـفــى ب ـيــت ع ـبــدال ـلــه لـلـعـنــايــة
الـتـلـطـيـفـيــة ل ــأط ـف ــال ،بــال ـت ـعــاون م ــع تـطـبـيــق دب ــدوب
وشركة  IBCللقرطاسية واألدوات المكتبية وKACCH
و ،BACCHضمن شراكتنا المستمرة إلطالق مبادرات
هادفة لألطفال ضمن برنامجنا الشامل للمسؤولية
المجمعية ،وبهذه المناسبة أود أن أشكر فرق العمل
الـقــائـمــة عـلــى ه ــذه ال ـم ـبــادرة عـلــى جـهــودهــم الــدؤوبــة،
حيث كانت تجربة مثمرة نظرا لردود الفعل اإليجابية
التي شهدها األطفال خالل هذه المبادرة ،ونتطلع إلى
المزيد من التعاون في المستقبل الذي يركز على تمكين
مجتمعنا بطرق مختلفة».

«القطرية» تحصد جائزة أفضل شركة طيران في العالم

سفارة اإلمارات تنظم ملتقى الشركات
الكويتي
السوق
في
المستثمرة
خالل حفل جوائز سكاي تراكس العالمية

لقطة جماعية
نظمت س ـفــارة اإلم ـ ــارات ل ــدى الـكــويــت الملتقى
الثاني مع ممثلي الشركات اإلماراتية المستثمرة في
السوق الكويتي ،في فندق جميرا المسيلة ،بحضور
السفير د .مطر النيادي ،الذي أكد أهمية دور القطاع
الخاص في التبادل التجاري بين البلدين ،مشددا
على أهمية السوق الكويتي الواعد.
وأك ــد د .الـنـيــادي عـمــق الـعــاقــات بـيــن اإلم ــارات
والـ ـك ــوي ــت ،وال ـن ـم ــو الـمـسـتـمــر ف ــي ح ـجــم ال ـت ـبــادل
التجاري ،والفرص االستثمارية المتاحة للشركات

من البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات ،ويأتي
هذا الملتقى في إطار حرص السفارة على التواصل
مع الشركات اإلماراتية المستثمرة في الكويت.
مــن جانبهم ،تـقــدم ممثلو الـشــركــات اإلمــاراتـيــة
ال ـم ـس ـت ـث ـمــرة ف ــي الـ ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي بــال ـش ـكــر إل ــى
س ـف ــارة ال ــدول ــة ع ـلــى تـنـظـيــم م ـثــل ه ــذه ال ـل ـق ــاءات،
وح ـضــر الـمـلـتـقــى إل ــى جــانــب الـسـفـيــر الـمـسـتـشــار
حمد المنصوري ،وفــارس المقامي ،ومنى القمزي
ومريم الراشد.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية فوزها
بجائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة
السابعة ،خالل حفل توزيع جوائز سكاي
تراكس العالمية  2022في لندن ،ويأتي هذا
الفوز بالتزامن مع احتفال الناقلة بالذكرى
ال ــ 25منذ انطالق عملياتها ،كما حصدت
الناقلة ثالث جوائز أخرى« :أفضل خدمات
طـعــام فــي صــالــة درج ــة رج ــال األع ـمــال في
ال ـعــالــم» ،و«أف ـضــل درج ــة رج ــال أع ـمــال في
العالم» ،و«أفضل شركة طيران في الشرق
األوســط» ،وواصلت الناقلة الوطنية لقطر
م ـكــان ـت ـهــا ف ــي ص ـ ـ ــدارة ش ــرك ــات ال ـط ـي ــران
العالمية ،بعد الـفــوز بجائزة األفـضــل في
العالم للمرة السابعة في تاريخها (2011
و  2012و  2015و  2017و  2019و 2021
و.)2022
وتشتهر جــوائــز سـكــاي تــراكــس بأنها
األعلى مكانة على مستوى قطاع الطيران،
وت ـع ــد ب ـم ـنــزلــة ج ــوائ ــز األوس ـ ـكـ ــار لـقـطــاع
الطيران ،ومعيار التميز ،كما فــاز مؤخرا

مطار حمد الدولي بجائزة أفضل مطار في
العالم للمرة الثانية على التوالي ،مما يعزز
من تجربة سفر سلسة ومريحة على متن
أفضل شركة طيران في العالم عبر أفضل
مطار بالعالم.
وفازت المقصورة الراقية للناقلة بجائزة
أفضل درجة رجال أعمال في العالم للعام
السادس على التوالي ،والتي تتميز بمقعد
كـيــو س ــوي ــت ،ال ــذي يــوفــر تـجــربــة الــدرجــة
األولــى في درجــة رجــال األعمال ،كما نالت
صالة المرجان ،التي تعتبر واحة للرفاهية
واالسترخاء ،جائزة أفضل خدمات طعام
فــي صــالــة درج ــة رج ــال األع ـم ــال بــالـعــالــم،
بفضل تقديم تجربة طعام استثنائية ،كما
فــازت الناقلة بجائزة أفضل شركة طيران
بالشرق األوسط ،لتؤكد تفضيل المسافرين
ف ــي الـمـنـطـقــة الـسـفــر عـلــى مـتــن رحــاتـهــا،
لما تقدمه من خدمات استثنائية وشبكة
وجهات عالمية وسياسة تتسم بالمرونة
واالعتمادية ،عبر مطار حمد الدولي.

«المعامل» تنظم حملة للتبرع بالدم في مقرها
انـطــاقــا مــن حــرصـهــا عـلــى المساهمة
في إنقاذ حياة المرضى ،وتأكيدا لدورها
المجتمعي ،نظمت الشركة الكويتية لبناء
ال ـم ـعــامــل وال ـم ـق ــاوالت «ال ـم ـعــامــل» حملة
للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي الكائن
بالشويخ ،وذلــك بالتعاون والتنسيق مع
بنك ال ــدم الـمــركــزي .وأك ــدت «الـمـعــامــل» أن
ه ــذه الـحـمـلــة تــأتــي ان ـطــاقــا م ــن واجـبـهــا
اإلنساني الذي يعتبر على رأس اولويات
م ـج ـلــس االدارة ،ح ـيــث ت ـح ــرص ال ـشــركــة
على تنظيم حـمــات التبرع بــالــدم بشكل
دوري ليتمكن موظفوها والعاملون فيها
من المساهمة بدورهم المجتمعي بشكل
إي ـجــابــي وص ـح ـيــح ،وب ـمــا يــرســخ معاني
التعاون والعطاء.
واشارت «المعامل» الى الوعي الصحي
الكبير الــذي يضطلع بــه العاملون فيها،

لقطة جماعية خالل الحملة
ول ـمــا ل ـهــذه ال ـم ـب ــادرة م ــن ف ــوائ ــد صحية
عـلــى جميع المتبرعين و عـلــى المجتمع
ككل ،وبما يعكس جزءا من صور التكافل
االجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأش ــادت باإلقبال الكبير والمميز من
ج ـم ـيــع ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي مـخـتـلــف اإلدارات
واألق ـس ــام عـلــى الـتـبــرع ب ــال ــدم ،لقناعتهم
بــأهـمـيــة ذل ــك ،ول ـمــا لــه مــن آث ــار إيـجــابـيــة

ف ــي إنـ ـق ــاذ أرواح الـ ـن ــاس ودع ـ ــم م ـخــزون
بنك الــدم من أكياس الــدم التي تــوزع على
المستشفيات ،مشيرة ا لــى تنوع فصائل
الدم التي تم جمعها.

لقطة جماعية مع الجوائز
وتعليقا عـلــى ه ــذا اإلن ـجــاز الـتــاريـخــي
للناقلة الـقـطــريــة ،قــال الــرئـيــس التنفيذي
لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر
ال ـبــاكــر« :إن ال ـف ــوز ب ـجــائــزة أف ـضــل شــركــة
طـيــران فــي العالم لطالما كــان هدفنا منذ
بداية تأسيس الناقلة ،والفوز بهذه الجائزة
للمرة الـســابـعــة ،إضــافــة الــى ثــاث جوائز

أخـ ــرى ،م ــا ه ــو إال دل ـيــل جـلــي عـلــى حجم
ال ـجـهــود االسـتـثـنــائـيــة الـمـبــذولــة مــن قبل
موظفينا اال ك ـف ــاء .إن تفانيهم فــي العمل
الــدؤوب لتقديم أفضل الخدمات يعزز من
حصول مسافرينا األعزاء على تجربة سفر
سلسة ومريحة على متن الناقلة الوطنية
لدولة قطر».

«معرض الكويت الدولي» :عودة
النشاط في القاعات الرئيسية
أع ـل ـن ــت الـ ـم ــدي ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـق ـط ــاع ال ـت ـســويــق
والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة
الــده ـيــم أم ــس اس ـت ـع ــداد ال ـشــركــة الح ـت ـضــان كـبــرى
المعارض الدورية المتخصصة خالل األيام المقبلة في
قاعاتها الرئيسية المجهزة في بداية أكتوبر المقبل،
بـعــد تجهيزها وصيانتها وف ــق أح ــدث التصاميم
والتقنيات الحديثة.
وأضافت الدهيم أن الشركة مع عودة النشاط بصدد
احتضان معارض دورية اعتادها الزوار ،سواء كانت
محلية أو دولـيــة ،مثل مـعــارض العطور والساعات
والكتاب والبناء والــذهــب ،داخــل القاعات الرئيسية،
حيث إن مثل تلك المعارض تساهم في تحقيق فرص
تسويقية عبر التقاء ممثلي الشركات مع العمالء بشكل
مباشر لتقديم خدماتهم من خالل تنظيمها للفعاليات.
وأشـ ــارت إل ــى وض ــع الـشــركــة الخطط التشغيلية

الستقبال واحتضان كبرى المعارض والمؤتمرات
خــال الفترة المقبلة عبر صــاالت الشركة المجهزة
بقاعات للمؤتمرات بتقنية عالية وبمواقف عمومية
وخاصة ومــزودة بأحدث األجهزة التقنية لتتناسب
مع احتياجات عمالئها ،كما ندعو الشركات لسرعة
تأكيد مشاركتها في المعارض خالل الفترة المقبلة،
نـظــرا للطلب الكبير عـلــى الـمـشــاركــة فــي الـمـعــارض
وضيق الوقت.
وتوقعت أن تشهد المعارض خالل الفترة المقبلة
إقباال واسعا بتوافد الزوار عليها القتناء احتياجاتهم
من العطور وأدوات التجميل والساعات ومستلزمات
البناء والغذاء واألواني المنزلية ،حيث تسعى الشركة
إلى إقامة معارض متخصصة يستفيد منها الزوار،
فضال عن توفير أجواء تسوق وعروض جذابة مميزة
تلبي كل احتياجاتهم االستهالكية.
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البنك يتبوأ مكانة مميزة إلى جانب «سيتي بنك» وبنوك عالمية أخرى وفق «غلوبل فاينانس»

ارتفاع غير
مسبوق في
قاعدة عمالء
«بوبيان»
مستخدمي
الحلول
المصرفية
الرقمية
المجحم

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة غـ ـل ــوب ــل
ف ــاي ـن ــان ــس ال ـع ــال ـم ـي ــة ،اخ ـت ـيــار
ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان لـ ـج ــائ ــزة أف ـضــل
بنك إسالمي بالعالم في مجال
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الــرقـمـيــة
ل ـل ـع ــام ال ـث ــام ــن ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي،
نتيجة اإلنـجــازات التي ال يــزال
ال ـب ـنــك يـحـقـقـهــا ب ـهــذا ال ـم ـجــال،
ودوره في تقديم أعلى مستوى
الخدمات الرقمية فــي الكويت،
واستحواذه على حصص مؤثرة
في السوق.
وخـ ــال حـفــل كـبـيــر أق ـيــم في
َّ
دب ـ ـ ــي ،تـ ـس ــل ــم ال ـ ـجـ ــائـ ــزة ن ـيــابــة
عـ ــن الـ ـبـ ـن ــك رئ ـ ـيـ ــس الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية الخاصة والخدمات
المصرفية الشخصية عبدالله
المجحم ،إضــافــة إلــى تسلمه 3
جوائز أخرى ،هي :جائزة أفضل
بنك إسالمي بالكويت في مجال
ا لـخــد مــات المصرفية الرقمية،

وجــائــزة األفـضــل على مستوى
الشرق األوسط في نفس المجال،
ً
وجائزة أكثر البنوك ابتكارا على
مستوى الشرق األوسط.
ً
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ق ــال
الـ ـمـ ـجـ ـح ــم« :الـ ـ ـي ـ ــوم نـ ـح ــن عـلــى
موعد جديد مــع واحــد مــن أهم
ُ
التكريمات التي تمثل لـ (بوبيان)
عالمة فارقة في تاريخ إنجازاته
المستمرة وج ــوائ ــزه فــي شتى
المجاالت والخدمات المصرفية،
السيما الرقمية ،والتي انفرد بها
البنك خــال السنوات األخيرة،
ل ـي ــس ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـك ــوي ــت
وال ـش ــرق األوس ـ ــط وح ـس ــب ،بل
على مستوى العالم».
وك ــان ــت «غ ـلــوبــل فــايـنــانــس»
أعـلـنــت قــائـمــة جــوائــزهــا ،حيث
ج ــاء ت مكانة «بــوبـيــان» مميزة
إلى جــوار مجموعة من البنوك
العالمية ،من بينها سيتي بنك،

الجوائز التي حققها البنك
 -1أفضل بنك إسالمي رقمي في الكويت 2022
 -2أفضل بنك رقمي إسالمي في الشرق األوسط 2022
 -3أفضل بنك إسالمي رقمي  -عالمي 2022
ً
 -4البنك األكثر ابتكارا في الشرق األوسط 2022

وغـ ـي ــره م ــن ال ـب ـن ــوك الـعــالـمـيــة
األخــرى ،وهو ما يؤكد المكانة
التي بــات البنك يحتلها وسط
ً
الكبار عالميا.
وأضـ ـ ـ ــاف« :ت ـك ـت ـســب ج ــوائ ــز
(غلوبل فاينانس) أهمية خاصة،
السـ ـيـ ـم ــا أنـ ـه ــا ت ــأت ــي مـ ــن قـبــل
مؤسسة عالمية معروف عنها
الحيادية التامة واالختيار بناء
عـلــى مـعــايـيــر صــارمــة ودقـيـقــة،
إل ــى جــانــب ك ــون الـجــوائــز التي
ً
ح ـصــدهــا ال ـب ـنــك ت ـم ـثــل واح ـ ــدا
مــن أه ــم الـمـجــاالت الـتــي تشهد
منافسة قوية».
وأوض ــح الـمـجـحــم« :رحلتنا
مع الخدمات الرقمية تمثل حالة
اسـتـثـنــائـيــة تمكنا خــالـهــا من
التفوق والوصول إلى القمة ،رغم
المنافسة في سوق ينمو بقوة
وبسرعة ،وهــو ســوق الخدمات
المصرفية الرقمية».
ً
وأك ــد أن «بــوب ـيــان» دائ ـمــا ما
ي ـهــدف إل ــى االرتـ ـق ــاء بمستوى
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الــرقـمـيــة
ً
تـ ـج ــاه م ـس ـت ـق ـبــل أكـ ـث ــر إبـ ــداعـ ــا
ً
وتـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزا ،حـ ـي ــث ت ـ ـكـ ــون راح ـ ــة
الـ ـعـ ـمـ ـي ــل ه ـ ــي األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ع ـلــى
ً
نـطــاق عــالـمــي ،مـنــوهــا بــأن هذا
االستثمار االستراتيجي الذي
يـلـبــي االح ـت ـيــاجــات الـمـتـنــوعــة
وال ـم ـت ـقــدمــة ل ـع ـمــاء ال ـشــركــات

ً
متسلما الجائزة
المجحم

جوائز «غلوبل فاينانس»
وع ـ ـمـ ــاء الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة
ومتوسطة الحجم سوف يؤكد
ال ـم ــوق ــع الـ ــريـ ــادي ل ـ ـ «ب ــوب ـي ــان»
ً
كبنك رقمي إسالمي رائد محليا
ً
ً
وإقليميا وكذلك عالميا.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه خـ ــال األع ـ ــوام
األخـ ـي ــرة س ـعــى «ب ــوب ـي ــان» إلــى

ال ـت ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي ،وقـ ــد ع ــززت
جائحة «كوفيد »19 -من أهمية
تقديم خدمات ومنتجات البنك
بشكل رقمي متطور ،كما حرص
على التطور المستمر للجانب
ال ـت ـق ـن ــي والـ ــرق ـ ـمـ ــي ل ـل ـخــدمــات
والمنتجات المصرفية المقدمة

ً
لماذا «بوبيان» األفضل عالميا؟

ذك ــرت الـمــؤسـســة ،فــي تـقــريــرهــا ،معايير
االخ ـت ـيــار ال ـتــي قــامــت بــوضـعـهــا لـجـنــة من
المحكمين العالميين ،وهي:
 مــدى قــوة االستراتيجية التي يضعهاالبنك لجذب وخــدمــة العمالء الراغبين في

لـ ـعـ ـم ــائ ــه ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال إض ــاف ــة
خدمات متنوعة عبر موقع البنك
(،)www.bankboubyan.com
أو من خالل تطبيق البنك على
الهواتف الذكية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـجـ ـح ــم إلـ ـ ـ ــى أن
ً
السنوات األخيرة شهدت ارتفاعا

الحصول على خدمات مصرفية رقمية.
 تحفيز وترغيب العمالء في التحول إلىاستخدام الخدمات المصرفية الرقمية.
 نمو قاعدة العمالء الذين يستخدمونالخدمات المصرفية الرقمية بجميع قنواتها،

غـيــر مـسـبــوق فــي قــاعــدة عمالء
«ب ــوب ـي ــان» ال ــذي ــن يـسـتـخــدمــون
ال ـح ـل ــول ال ـم ـصــرف ـيــة الــرق ـم ـيــة،
وهــو مــا ارتـبــط بالنمو الكبير
في عدد العمالء وعدد العمليات
المصرفية باستخدام القنوات
كافة.

سواء عبر اإلنترنت أو الهواتف الذكية.
 اإلب ـ ــداع واالب ـت ـك ــار ف ــي تـقــديــم خــدمــاتمصرفية وغير مصرفية مميزة عبر القنوات
الرقمية.

أكاديمية «الوطني» تستقبل الدفعة الـ  27من المتدربين
ضمن استراتيجيته الهادفة إلى االستثمار في الكفاءات الوطنية
ضمن استراتيجيته الهادفة إلى االستثمار
في الكفاء ات الوطنية ،استقبل بنك الكويت
ال ــوط ـن ــي ال ــدف ـع ــة ال ـســاب ـعــة وال ـع ـش ــري ــن من
المتدربين الـجــدد ضمن برنامجه السنوي
ً
«أكاديمية الوطني» والمصمم خصوصا لحملة
ال ـش ـهــادات الجامعية مــن ال ـك ــوادر الكويتية
الشابة.
وحضر حفل االستقبال الرئيس التنفيذي
لـ «الوطني» – الكويت صالح الفليج ،ونائبه
سليمان الـمــرزوق ،والمدير العام لمجموعة
الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان
ورئيس مجموعة العمليات لمجموعة البنك
محمد ال ـخــرافــي ،وال ـمــديــر ال ـعــام لمجموعة
الخدمات المصرفية للشركات المحلية أحمد
ب ــورس ـل ــي ،إض ــاف ــة إل ــى مــديــريــن تنفيذيين
ومسؤولين في إدارة التدريب والتطوير .ويمتد
البرنامج التدريبي لألكاديمية  7أشهر ،حيث
يبدأ فــي  18الـجــاري وينتهي فــي مــارس من
العام المقبل ،حيث يخضع المتدربون لبرنامج
مكثف في المهارات التقنية والسلوكية وغيرها
من المهارات التي تمنح المشاركين الفرصة
لبناء مسيرة مهنية طويلة في «الوطني».
كـمــا يتضمن الـبــرنــامــج جــوانــب مختلفة

للعمل الـمـصــرفــي مـثــل الـمـبــادئ المصرفية
األس ــاس ـي ــة ،وإدارة ال ـم ـخــاطــر ،والـمـحــاسـبــة
المالية ،والتسويق ،والـتـفــاوض ،واالئتمان،
إضــافــة إلــى الـتــدريــب على اإلب ــداع واالبتكار
والتفكير التصميمي وتعزيز اإلنتاجية إلى
جانب تدريب مكثف لمدة  5أسابيع على نظام
العمل في الفروع قبل التدريب العملي لمدة
شهرين في الفروع.
وف ـ ــي الـ ـم ــراح ــل األخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن ال ـب ــرن ــام ــج
ً
ً
التدريبي يجرى المتدربون تدريبا ميدانيا
شمل العديد مــن إدارات البنك مــن أجــل فهم
أفضل لطبيعة عمل القطاع المصرفي.
كما يقدم المشاركون في األكاديمية أمام
ً
مديري اإلدارات المختلفة أفـكــارا جديدة من
خ ــال «م ـش ــروع ت ـحــدي االب ـت ـكــار» والـ ــذي تم
تــدشـيـنــه ب ـهــدف تـحـفـيــز ق ـ ــدرات الـمـتــدربـيــن
على اإلبداع ووضع حلول ابتكارية للعناصر
والجوانب المختلفة التي تم التدريب عليها
خالل األكاديمية.
ً
وتجسد أكاديمية «الوطني» إرثا من النجاح
يمتد ألك ـثــر مــن  13س ـنــة ،حـيــث تــم تصميم
ً
هــذا البرنامج خصوصا لحاملي الشهادات
الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة الذين

مريم النصر الله
اج ـت ــازوا بـنـجــاح معايير االخـتـيــار مــن أجــل
االنـضـمــام للبرنامج ،كما يتضمن مدربين
ً
مـعـتـمــديــن عــال ـم ـيــا لـتـمـكـيــن الـمــوظـفـيــن من
اكتساب المهارات المصرفية المتخصصة.
وبهذه المناسبة ،قالت المسؤولة في إدارة
المواهب والتطوير ،مريم النصر الله« :نحرص
ً
ف ــي الـبـنــك دائ ـم ــا عـلــى اسـتـقـطــاب الـمــواهــب
الـكــويـتـيــة ال ـشــابــة وال ـع ـمــل ع ـلــى تـطــويــرهــم

«الخليج» يعلن فائزي نسخته األولى
من مسابقة هاكاثون

عبدالله الشعيل

جانب من المشاركين في المسابقة
ضمن جهوده في دعم مسيرته للتحول الرقمي،
وفي إطار دعمه لتسريع أجندة االستدامة الوطنية
وتنفيذ رؤيــة الكويت  ،2035اختتم بنك الخليج،
بالتعاون مع شركة كودد لتنمية الموارد البشرية،
فـعــالـيــات الـنـسـخــة األولـ ــى م ــن مـســابـقــة هــاكــاثــون
( ،)Hackathoالتي أقيمت يومي  23و 24سبتمبر
.2022
وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة الفرق الفائزة
بــالـمـســابـقــة ،إذ ف ــاز بــالـمــركــز األول فــريــق Noobs
بجائزة قيمتها  1000دينار ،في حين فاز بالمركز
الثاني فريق  Undefinedبجائزة قيمتها  500دينار،
وفاز بالمركز الثالث فريق  Fintech Expertبجائزة
قيمتها  250دينارا.
وش ـ ــارك ف ــي الـمـســابـقــة ن ـحــو  135م ـشــاركــا من
المتخصصين والهواة من مختلف الفئات واألعمار
للتنافس على جــوائــز المسابقة ،وذل ــك على مدى
 12س ــاع ــة م ـتــواص ـلــة ،الب ـت ـكــار أف ـك ــار ج ــدي ــدة في
مجال برمجة التطبيقات الذكية ،ومواقع اإلنترنت،
والحلول التقنية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية
( ،)Fintechوالمصارف الرقمية.
وشهدت فعاليات المسابقة في اليوم األول لقاء
تنويريا لتوضيح الـقــواعــد اإلرش ــادي ــة للمسابقة
وتشكيل الفرق ،إلى جانب عقد  3ورش عمل مجانية،
حــاضــر فـيـهــا خ ـب ــراء ومـتـخـصـصــون ف ــي مـجــاالت
المسابقة ،مما يتيح للمتسابقين فرصة التعاون
المسبق ،والتعرف عن قرب على األهداف المرجوة
من المسابقة ،وتكوين الفرق المتسابقة ،بينما شهد
اليوم الثاني التقديم النهائي للمتسابقين وإعالن
الفائزين وتوزيع الجوائز.
على صعيد متصل ،تعد مسابقة الهاكاثون إحدى
مبادرات بنك الخليج لتحديد المواهب المبتكرة في

«وربة» 10 :فائزين
في حملة الصيف
مع نادي الواحة

المجتمع ،والتعرف على األفكار الجديدة ،ما يجعلها
فــر صــة متميزة لجمع ا لـمـبــد عـيــن مــن المبرمجين
والمهندسين وذوي ا لـخـبــرات التقنية والعلمية
والـهــواة تحت سقف واحــد ،بهدف تبادل الخبرات
وابتكار أفكار جديدة قابلة للتطبيق.
يـشــار إلــى أن الـهــاكــاثــون أصـبــح ثقافة معروفة
ومـنـتـشــرة بـيــن الـمـبـتـكــريــن وال ـم ـطــوريــن ،كنشاط
للعصف الذهني والخروج بأفكار إبداعية تساهم
في تطوير مجال أو قطاع معين ،من شأنها تطوير
وتـحــديــث ه ــذا ال ـم ـجــال ،مــن خ ــال تـحــويــل األفـكــار
المبتكرة إلى مشروعات ناجحة قابلة للتطبيق.
وي ــأخ ــذ ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج ع ـل ــى ع ــات ـق ــه م ـســؤول ـيــة
المساهمة في التحول الرقمي للكويت ،والمساعدة
فــي تنفيذ رؤي ــة الـكــويــت  ،2035مــن خ ــال تنظيم
ورعــايــة المسابقات والفعاليات ،الـتــي مــن شأنها
تطوير مجتمع تكنولوجي محلي.
ويعد «الهاكاثون» واحدا من الخطوات العديدة
التي تهدف إلى تزويد المجتمع بمجموعة جديدة
م ــن ال ـم ـه ــارات وال ـت ـحــديــات ،مـمــا يـســاعــد األج ـيــال
الـقــادمــة عـلــى تحقيق أه ــداف التنمية المستدامة
وتعزيز االقتصاد والمساهمة في المنفعة الجماعية
من خالل البيانات والخدمات الرقمية.
وكــان بنك الخليج أطلق في مايو الماضي أول
مسابقة «داتــاثــون» مفتوحة للمهتمين بالبيانات
وال ـت ـح ـل ـيــات الــرق ـم ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،م ــن س ــن 18
عاما فما فــوق ،والقــت حينها إقباال غير مسبوق،
وســاهـمــت بـشـكــل واض ــح فــي تـعــزيــز ون ـشــر ثقافة
البيانات بالمجتمع الرقمي ،من محللي البيانات،
إل ــى م ـط ــوري الـتـطـبـيـقــات ،والـمـهـتـمـيــن بــالـتـجــارة
اإللكترونية ،ومؤلفي المواقع اإللكترونية ،وكل أنواع
منشئي المحتويات الرقمية.

أعلن بنك وربة ،بالتعاون
مــع «ن ــادي ال ــواح ــة» التابع
للخطوط الجوية الكويتية،
عــن  10فــائــزيــن فــي حملته
الصيفية عن شهر سبتمبر.
وال ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ــزون ال ـ ـ ـ ـ ــ 10ه ــم:
مـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــا مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد ع ـي ـس ــى
حليم ،التي فازت بـ 50000
مـيــل ،ونــاصــر بــدر محمود
الـنـجــار ال ــذي ف ــاز بـ ــ30000
مـ ـي ــل ،وفـ ــالـ ــح س ـع ــد فـهـيــد
السبيعي الذي فاز بـ20000
م ـي ــل ،بـيـنـمــا فـ ــاز ب ـ ـ ــ10000
م ـي ــل ل ـك ــل م ـن ـهــم ال ـع ـم ــاء:
م ـح ـمــد عـ ـب ــدال ــرزاق م ـنــاور
ال ـم ـط ـي ــري ،وولـ ـي ــد فيصل
عبدالعزيز الشمري ،وحمد
فايز سالم العتيبي ،ومسفر
م ـل ـح ــان ع ـل ــي ال ـق ـح ـطــانــي،
وايـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـج ـ ــدي ال ـ ـمـ ــوقـ ــع،
وع ـبــدالــرح ـمــن عـبــدالـكــريــم
م ـح ـم ــد مـ ـنـ ـص ــور ،وزهـ ـي ــر
هادي جواد كبه.
فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،ق ــال
م ــد ي ــر إدارة أول ا لـ ـف ــروع
فـ ـ ــي ب ـ ـنـ ــك ورب ـ ـ ـ ــة عـ ـب ــدال ـل ــه
ال ـش ـع ـيــل إن ال ـب ـنــك يسعى
دائـمــا إلــى توفير كــل سبل
الراحة لعمالئه وخدمتهم،
إضافة إلى توفير العروض
التنافسية لهم.

لقطة جماعية
وصقل مهاراتهم حتى يصبحوا قيمة مضافة
للقطاع المصرفي فــي المستقبل» ،مضيفة
«تعكس أكاديمية الوطني رؤية البنك ورسالته
المتمثلة في االستثمار في المواهب المحلية
بما يتماشى مــع أهــدافــه المتعلقة بسياسة
توطين الوظائف ودعم االقتصاد الوطني».
وأك ــدت النصر الـلــه أن أكــاديـمـيــة الوطني
ت ـهــدف إل ــى إعـ ــداد ق ـي ــادات مـصــرفـيــة وطنية

شابة ذات مهارات عالية في جميع تخصصات
القطاع المصرفي ،وهو ما ينسجم مع تطلعات
ال ـب ـنــك ال ــرام ـي ــة إل ــى ب ـنــاء مـسـتـقـبــل مـسـتــدام
واالرتقاء المتواصل بالخدمات والنمو المطرد
ألنـشـطــة األع ـم ــال والـخـطــط الـتــوسـعـيــة على
المستويين المحلي واإلقليمي.
يــذكــر أن أكــاديـمـيــة الــوطـنــي افـتـتـحــت في
عــام  2008بـهــدف تمهيد تمكين الخريجين

الجامعيين ال ـجــدد مــن الـشـبــاب الكويتيين
م ــن االل ـت ـح ــاق بــالـعـمــل ف ــي ق ـطــاع ال ـخــدمــات
الـمـصــرفـيــة ،مــن خ ــال مــا تــوفــره األكــاديـمـيــة
للخريجين من أفضل البرامج التدريبية التي
تــم وضعها بــالـتـعــاون مــع أكـبــر المؤسسات
والجامعات حــول العالم لمواكبة متطلبات
سوق العمل.

بيونسي وإيليش بموسوعة غينيس
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كيم كارداشيان

ضـ ّـمــت صـفـحــة مـشــاهـيــر مــوســوعــة
غينيس لــأر قــام القياسية النجمتين
بـيــونـســي وبـيـلــي إيـلـيــش ،بـسـبــب كثرة
ال ـتــرش ـي ـحــات والـ ـج ــوائ ــز ال ـت ــي حصلتا
عليها.
وحصدت بيونسي أكثر من  12إدخاال
فــي كتاب غينيس لــأرقــام القياسية لهذا
ال ـعــام ،بـمــا فــي ذل ــك «أول عـمــل يظهر ألول
م ــرة ف ــي ال ـمــركــز األول م ــع أول  6ألـبــومــات
اس ـ ـتـ ــوديـ ــوهـ ــات ،وأع ـ ـلـ ــى م ـك ــاس ــب س ـنــويــة
لمغنية ،وتتصدر أيضا قائمة غينيس ألحدث
ارتـ ـب ــاط ــات تــوي ـتــر (إع ـ ـ ــادة ت ـغ ــري ــد) لـمـغـنـيــة،
وتتشارك الرقم القياسي العالمي مع زوجها
جاي زي ،الزوجان األعلى دخال في هوليوود
على اإلطالق».

وبيونسي ،التي تعرف بملكة البوب ،هي مغنية
وممثلة أميركية حائزة على  28جائزة غرامي،
وهي المرأة األكثر ترشيحا في تاريخ الجائزة،
وهي أيضا الفنانة األكثر حصدا لجوائز موسيقى
فيديو  ،MTVمع  24فوزا ،وأكثر من  600جائزة
طوال حياتها المهنية.
وحـصـلــت إيـلـيــش عـلــى ترشيحين جــديــديــن،
في «معظم ترشيحات غرامي المتتالية ألفضل
رقم قياسي لهذا العام (أنثى)» ،و«أصغر شخص
يفوز بجائزة التاج الثالثي لجوائز الموسيقى
السينمائية» ،وجــائــزة أوسـكــار وغــولــدن غلوب
وغرامي عن دورها في فيلم جيمس بوند.

بيونسي

كيم كارداشيان في أسبوع
الموضة بميالنو

للشاشة
«أفاتار» يعود ً
الكبيرة بعد  13عاما

شاكيرا :ولداي لم يتقبال
االنفصال بسهولة

طغى على اليوم الرابع من أسبوع الموضة
فــي ميالنو عــرض لمجموعة «دولـتـشــه آند
غابانا» ُصممت بالتعاون مع كيم كارداشيان،
بحضور والدتها كريس جينر وابنتها نورث
وإحدى شقيقاتها.
وتـهــافــت مـحـبــو نـجـمــة تـلـفــزيــون الــواقــع
بأعداد كبيرة إلى مقر الدار اإليطالية في مركز
متروبول ،آملين رؤية كارداشيان ،إثر الحملة
اإلعالنية الضخمة التي مهدت للحدث.
ُ
وعــرض في خلفية المنصة أثناء الحدث
فيلم باألبيض واألسود لكارداشيان بشعرها
ً
األشـقــر البالتيني ،وهــي تـتـنــاول طبقا من
المعكرونة في المطعم .كما تضمن الشريط
ُ
لقطات بطيئة تظهر النجمة األميركية وهي
تقوم بحركات عادية ،كمسح فمها أو تناول
قطعة من الخبز.
ومشت العارضات على المنصة على وقع
موسيقى حماسية لتقديم مجموعة األزياء
بعنوان «تـشــاو كـيــم» ،التي اخـتــارت قطعها
نجمة تلفزيون الواقع من مجموعات الــدار
(رويترز)
اإليطالية بين  1987و.2007

يركز الجزء الثاني من فيلم «أفاتار» على
مــوضــوع حماية األس ــرة ،وسـيــوســع نطاق
عــالــم ب ــان ــدورا ال ــذي ج ــذب الـجـمــاهـيــر منذ
ً
أكثر  13عاما.
وم ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـط ــرح فـيـلــم (Avatar:
« )The Way of Waterأفاتار :طريق الماء»،
للمخرج جيمس كــامـيــرون ،بــدور السينما
في ديسمبر المقبل .واستبقت شركة والت
ديزني إصدار الفيلم بطرح نسخة محسنة
مـ ــن ال ـف ـي ـل ــم األص ـ ـلـ ــي ال ـ ـصـ ــادر ع ـ ــام 2009
بالسينما ابتداء من أمس األول.
وق ــال بـطــل الـفـيـلــم س ــام ورثـيـنـغـتــون إن
الجزء الثاني يسلط الضوء على كيفية تطور
ُ
شخصيته ،التي تدعى جيك سولي ،وكذلك
شخصية نيتري ،التي تلعب دورها النجمة
زوي ســالــدانــا كــأبــويــن يعمالن على إبعاد
أسرتهما عن األذى.
ويتصدر فيلم «أفاتار» قائمة أكثر األفالم
ً
تحقيقا لإليرادات تجاوزت  2.8مليار دوالر،
ويخطط كاميرون إلطالق  4أفالم أخرى من
(رويترز)
السلسلة حتى عام .2028

تحدثت النجمة العالمية شاكيرا عن
عالقتها بجيرارد بيكيه ،عقب انفصالهما،
وتأثير ذلك على ولديهما.
وك ـش ـفــت ش ــاك ـي ــرا ،ال ـت ــي ظ ـه ــرت على
غ ــاف مـجـلــة  Elleاألم ـي ــرك ـي ــة ،أن ــه بعد
انـفـصــالـهـمــا فــي يــونـيــو الـمــاضــي بقيت
هـ ــادئـ ــة ،وحـ ــاولـ ــت أن ت ـس ـتــوعــب األمـ ــر،
لـكــن األم ــور صعبة بالنسبة لـهــا ،ألنها
شخصية عامة ،وألن أوالدهــا لم يتقبال
االنفصال بسهولة.
وأض ــاف ــت أن ـه ــا ت ـح ــاول ق ــدر اإلم ـك ــان
حماية ولديها (ميالن  9سنوات وساشا
 7سنوات) ،ألنهما أولويتها في الحياة،
لكن عندما يسمعان أشياء في المدرسة
من أصدقائهما يؤثر ذلك عليهما.
وأشارت إلى أنها وضعت كل ما لديها
في هذه العالقة وفي عائلتها ،فقد اتت الى
إسبانيا لدعم بيكيه لكي يتمكن من لعب
كــرة القدم والـفــوز باأللقاب ،وهــذا سمح
لها بأن تخلق رابطا رائعا مع أوالدها ،ال
شيء يمكنه تدميره.

ملصق الفيلم

 »Sidneyيتناول إرث
««»Sidney
السود في هوليوود
حول مسيرة بواتييه بمشاركة واشنطن وبيري

شاكيرا وولداها

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :ضع يدك بصرامة على جدول عملك
الزمني ،كي تنجزه في وقته المحدد.
ً
عاطفيا :استغل وج ــودك مــع الحبيب على
أكمل وجه ،فالظروف مؤاتية لكما.
ً
ـط األولــويــة فــي أوق ــات فراغك
اجتماعيا :أعـ ِ
لممارسة الرياضة ،فهي دواء غير مكلف.
رقم الحظ44 :

ُ
ً
مهنيا :في عملك جوانب ممتعة تبعد عنك
الملل وتجلب لك الفرح.
ً
ً
ً
عاطفيا :افعل لشريك حياتك شيئا جديرا
باهتمامه لتغيير أجوائه.
ً
ً
اجتماعيا :ال تكن أسيرا للدعايات المتلفزة،
ُ ً
ودع قرارك يبقى حرا.
رقم الحظ3 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :اخرج من روتينك اليومي في عملك،
ً
ً
وأضف إليه نفسا جديدا.
ً
عاطفيا :يمكنك االستغناء عن بعض األمور
الشكلية ،واالنصراف فقط إلى الشريك.
ً
لصيانة صحتك أن
اجتماعيا :السبيل الوحيد ُ
تأكل ما ال تريد وتشرب ما ال تحب.
رقم الحظ14 :

ً
ً
مهنيا :ينبغي أن يكون التنسيق كامال بين
برنامج عملك وأوقات فراغك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ستتغير األمـ ــور نـحــو األف ـضــل،
ً
وستنعمان قريبا بأوقات طيبة.
ً
اجتماعيا :إياك ومصادقة األحمق ،فإنه يريد
أن ينفعك فيضرك.
رقم الحظ43 :

األسد

يـ ـتـ ـن ــاول ال ـف ـي ـل ــم ال ــوث ــائ ـق ــي ال ـجــديــد
( ،)Sidneyال ــذي تــوفــره «آب ــل تــي فــي ،»+
مسيرة أول نجم أسود في هوليوود ،وهو
ً
الممثل سيدني بواتييه ،مبرزا االنتقادات
الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ــوج ـه ـه ــا إلـ ـي ــه ال ـن ــاش ـط ــون
وال ـم ـف ـكــرون األم ـيــرك ـيــون ذوو األص ــول
اإلفــريـقـيــة ،متهمين إي ــاه بـتــولــي أدوارا
منمطة موجهة إلى جمهور من البيض
في خضم حركة الحقوق المدنية.
وتولت أوبرا وينفري إنتاج «سيدني»،
وم ــن ب ـيــن ط ــاق ــم الـمـمـثـلـيــن ف ـيــه دي ـنــزل
واشـ ـنـ ـط ــن ومـ ــورغـ ــن ف ــريـ ـم ــان وبـ ــاربـ ــرا
سترايساند وروبرت ريدفورد.
ويهدف الفيلم إلى إظهار األسباب التي
توضح أن االتهامات التي طالت الممثل
المتوفى في يناير عن  94سنة ،كانت في
غير محلها.
يـتـضـمــن الـفـيـلــم م ـقــابــات م ــع ديـنــزل
واشنطن وهالي بيري وروبرت ريدفورد
ول ـي ـن ــي ك ــراف ـي ـت ــز وبـ ــاربـ ــرا سـتــرايـسـنــد
وسـ ـ ـب ـ ــاي ـ ــك لـ ـ ــي وهـ ـ ـ ـ ـ ــاري بـ ـي ــاف ــونـ ـت ــي،
وجـمـيـعـهــم يـحـكــون كـيــف رف ــع بــواتـيـيــه
معايير صناعة السينما وأعلى شأنها،
ك ـمــا تـظـهــر أوبـ ـ ــرا وي ـن ـف ــري ف ــي الـفـيـلــم،
الذي عرض مقابالت أجراها بواتييه مع
اإلعالمية قبل وفاته بسنوات.
وي ـ ـق ـ ــول م ـ ـخـ ــرج الـ ـفـ ـيـ ـل ــم األمـ ـي ــرك ــي
ريجينالد هــدلـيــن« :فــي الــواقــع ،أظـهــرت
الـسـيـنـمــا ب ـصــورة كـبـيــرة مـنــذ إنشائها
ص ــورة مهينة لألميركيين الـســود ،لكن
َّ
س ـي ــدن ــي ب ــوات ـي ـي ــه ت ـم ــك ــن بـ ـمـ ـف ــرده مــن
اإلطاحة بهذه الصورة ،من خالل أعماله
المتتالية».
وي ـصــف هــدلـيــن الـمـمـثــل الـ ــذي سطع
ن ـج ـمــه ف ــي سـت ـيـنـيــات الـ ـق ــرن ال ـف ــائ ــت بـ
«ال ـ ـم ـ ـحـ ــارب» ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـق ـضــايــا
ً
العرقية ،مضيفا« :من دونه ،ما كنت ألكون
ً
مخرجا ،ومــا كــان كل من أوبــرا وينفري
وباراك أوباما ليحققا ما أنجزاه».
وكـ ـ ـ ـ ــان بـ ــوات ـ ـي ـ ـيـ ــه وال ـ ـم ـ ـغ ـ ـنـ ــي هـ ـ ــاري
بيالفونت ُمالحقين سنة  1964من أعضاء
مسلحين تابعين لجماعة « كــو كلوكس
ً
كــان» عندما كانا ينقالن أمــواال لحركة
تتولى الدفاع عن حق األميركيين السود
في االقـتــراع .وإضافة إلى نزاعه مع «كو
كلوكس كالن» ،يظهر الفيلم المشكلة التي
كانت قائمة بين الممثل وشرطي أبيض

ً
كان يضايق بواتييه عندما كان مراهقا
ويهدده بالسالح.
وتبرز هاتان الواقعتان في الفيلم على
أنهما عــامــان َّ
تسببا فــي إط ــاق معركة
بواتييه لمصلحة حركة الحقوق المدنية
األمـيــركـيــة ،والـتــي كــانــت خفية فــي كثير
من األحيان.
ويقول هدلين« :هذا هو المدهش لدى
الممثل ،فهو لم يسمح لنفسه أن ينكسر
ً
مـطـلـقــا ،وال أن يـسـيـطــر الـغـضــب عـلـيــه».
ويـ ـع ــرض ال ـف ـي ـلــم م ــواق ــف ت ـن ـطــوي على
عنصرية كبيرة واجهها الممثل.
ً
ً
وي ـت ـنــاول الـفـيـلــم م ـق ــاال م ـن ـشــورا عــام
 1967في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان
«لماذا األميركيون البيض يحبون سيدني
ً
بواتييه كثيرا؟» .ويتهم المقال بواتييه
بتأديته «الــدور نفسه في األعمال كلها»،
وهو دور البطل المحايد الــذي ال يتمتع
بهوية واضحة.
وتحدث المقال عن «متالزمة سيدني
ً
بواتييه» ،موضحا أنها عبارة عن «رجل
طيب في عالم األشخاص البيض ،ليس
ً
م ـ ـتـ ــزوجـ ــا ،وال ح ـب ـي ـبــة ل ـ ــه ،بـ ــل ي ـســاعــد
أص ـ ـحـ ــاب الـ ـبـ ـش ــرة ال ـب ـي ـض ــاء ع ـل ــى حــل
المشاكل المرتبطة بهم».
وقبل نشر المقال بثالث سنوات ،أصبح
بواتييه أول ممثل أس ــود يـفــوز بجائزة
أوسكار عن فيلم «ليليز أوف ذي فيلد»،
الذي َّ
جسد فيه دور عامل متنقل يساعد
مجموعة مــن الــراهـبــات الـبـيـضــاوات ،ثم
تنشأ بينهم في النهاية عالقة صداقة.
وي ـقــول هــدلـيــن« :أعـتـقــد أن ــه بإمكاننا
اليوم النظر إلى أعمال الممثل من منظور
تــاريـخــي أوس ــع ،واسـتـنـتــاج أن ال ـقــرارات
التي اتخذها بواتييه كانت في محلها،
وساعدت الحركة االجتماعية على التقدم».
ً
وي ـس ـل ــط ال ـف ـي ـلــم الـ ـض ــوء أيـ ـض ــا عـلــى
القبلة «الـثــوريــة» بين بواتييه والممثلة
البيضاء كاثرين هوتون في فيلم «غيس
ً
هوز كومينغ تو دينر» ،وعلى صفعه رجال
أبيض من أرستقراطيي الجنوب األميركي
في أحــد مشاهد فيلم «إن ذي هيت أوف
ذي نايت».
وي ـخ ـت ــم ه ــدل ـي ــن ح ــدي ـث ــه« :لـ ــم يـسـبــق
بواتييه أحد على التمتع بهذه الشخصية،
وال حتى على القيام بهذه األفعال».
(أ ف ب)

ً
مهنيا :يتعين عليك أن تقرر البقاء في عملك،
االنتقال إلى آخر.
أو ً ُ
عاطفيا :ت ــدرك الـيــوم بـصــورة أفضل كيف
يجب أن تتعامل مع الشريك.
ً
اجتماعيا :ال تهتم بمن يصدقك ،بل اهتم
بمن يصدقك القول.
رقم الحظ29 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مـهـنـيــا :ينمو فــي داخ ـلــك أح ـيــانــا شعور
بالضيق من عملك ،وهذا أمر طبيعي.
ً
عاطفيا :ال تجعل متعتك بوجود الشريك
تتبدد ،واخلق أجواء محببة.
ً
اجتماعيا :إذا كنت تريد معاتبة الناس في
كل أمر ،فلن تلقى من ال تعاتبه.
رقم الحظ3 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :كيفية استخدام وقتك لها تأثير كبير
على سرعة إنتاجك.
ً
عاطفيا :بإمكانك أن تـكــون أقــل غـيــرة على
أسباب تافهة تفكر بها.
ً
اجتماعيا :أفضل صديق هو من إذا أغضبته
واجهك بصبره الجميل.
رقم الحظ10 :

الدلو

هالي بيري

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

 23يوليو  22 -أغسطس
هالي بيري وسيدني بواتييه

الثور

 20أبريل  20 -مايو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :تعمل بجهد ق ــوي ،على أمــل يؤتي
ثماره بسعادة مستقبلية.
ً
عاطفيا :لو كنت تعلم كم يحبك شريك حياتك
لتغيرت معاملتك له.
ً ً
ً
اجتماعيا :تكون محظوظا جدا إذا كان كل
فرد في عائلتك يقتنع بكالمك.
رقم الحظ30 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :تملك ميال نحو السيطرة في نطاق
عملك ،فانتبه من العداوات.
ً
عاطفيا :دع أيامك تمضي مع الحبيب بهناءة،
فهي لن تتكرر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :خـطــط لـسـهــرة فــي ال ـخ ــارج مع
ً
األصدقاء ،لترتاح أعصابك قليال.
رقم الحظ8 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :ال تترك اآلخرين يحددون مسار عملك،
فأنت أدرى بوضعه.
ً
عاطفيا :أنت معجب بشخص ،لكن االحتمال
ضعيف في اللقاء به.
ً
اجتماعيا :عليك القيام ببعض االلتزامات
التي وعدت بها ،فال تتأخر.
رقم الحظ45 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :ال ت ــدع مـشــاكــل عملك تـتـســرب إلــى
حياتك االجتماعية ،فتدمرها.
ً
عــاطـفـيــا :تـشـعــر ب ـفــرح كـبـيــر ،ألن الحبيب
أسمعك بما في مكنونات قلبه.
ً
اجتماعيا :إذا صنعت صدقة ،فال تدع شمالك
تعرف ما فعلته يمينك.
رقم الحظ7 :

ً
مهنيا :مصلحتك في أن تكون عالقة جميع
أفراد الفريق ممتازة.
ً
عاطفيا :من البديهي أن يقع خالف بينكما
من وقت آلخر ،لكن ال تدعه يطول.
ً
اجتماعيا :امتالك قدر كبير من الوقت دون
معرفة استخدامه أمر مزعج.
رقم الحظ30 :

توابل ةديرجلا

•
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الخضر« :أحب المملكة» احتفاء باليوم السعودي
رسالة فنية بصوت «سفير األغنية الخليجية» عبدالله الرويشد
عزة إبراهيم

انطلقت احتفاالت السعودية
بيومها الوطني الـ ،92
بمشاركة نجوم الغناء العرب،
وكان للكويت حضورها َّ
المميز،
من خالل فيديو كليب «أحب
المملكة».

أعرب الملحن حمد الخضر عن سعادته
وفخره ،بالمشاركة ضمن احتفاالت اليوم
الوطني السعودي ،من خالل أحدث أغنياته
(أحـ ــب ال ـم ـم ـل ـكــة) ،ال ـت ــي لـ َّـحـنـهــا بـمـنــاسـبــة
احتفاالت السعودية بيومها الوطني.
وأك ـ ـ ــد الـ ـخـ ـض ــر ،لـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،عـشـقــه
ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ،وأن األغ ـن ـي ــة ت ـع ـ ِّـب ــر ع ــن حــالــة
ُ
الحب التي تجمع كل كويتي بالسعودية،
ُ
وكيف أن الكويتيين يشعرون بحب وفخر
ً
بــالـسـعــوديــة ،مـضـيـفــا« :أن ــا كــويـتــي وأحــب
المملكة» ،كما تقول األغنية.
َّ
وتوجه بالشكر لكل من شاركه صناعة
ُ
تلك األغنية ،التي خرجت كرسالة حب وفخر
بالمملكة ،و جـهــود هــا ،واحتضانها للفن
والفنانين ،وما تشهده من نهضة حضارية
وفنية بالسنوات األخيرة.

نجوم العمل

األغنية ِّ
تعبر
عن حالة ُ
الحب
التي تجمع
كل كويتي
بالسعودية

وق ــال ال ـخ ـضــر« :أش ـكــر مــن قـلـبــي نجوم
العمل الــذيــن شــاركــوا فيه ُ
بحب وإخــاص
للمملكة ،و هــم (سفير األغنية الخليجية)
عبدالله الــرويـشــد ،ومــؤلــف األغـنـيــة أحمد
الـصــانــع ،وال ـمــوزع ومـكــس ومــاسـتــر ربيع
الصيداوي ،والمخرج سامي الراشد».
كـ ـم ــا تـ ـ َّ
ـوجـ ــه ب ـش ـك ــر خـ ـ ــاص ل ـل ـف ـنــان ـيــن
واإلعالميين والرياضيين الــذيــن شاركوا
بالظهور في فيديو كليب األغنية ،وأرسلوا
رسـ ــائـ ــل ُح ـ ــب ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ،وف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــم
الشاعر الغنائي يوسف ناصر ،والفنانون:
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن الـ ـعـ ـق ــل ،وإل ـ ـهـ ــام ال ـف ـض ــال ــة،
وشـهــاب جــوهــر ،وحـصــة الـنـبـهــان ،وغدير
السبتي ،والالعبون :سعد الحوطي ،وجاسم
الـهــويــدي ،وخــالــد الفضلي ،واإلعــامـيــون:
يوسف مصطفى ،وغادة الرزوقي ،وبركات
الوقيان ،ونادر كرم ،وورود حيات وأميرة
نجم.
وانطلقت األغنية أمس األول عبر مواقع

الخضر والرويشد

 ...وأنغام

التواصل االجتماعي والقنوات التلفزيونية
السعوديةُ ،محققة نسبة مشاهدة مرتفعة
خالل ساعات من انطالقها ،ومن كلماتها:
«في هذه األرض قلبي تملكه ...ولو عطيت
الروح كني ما عطيت ...كيف ما أعشق تراب
المملكة ...وأنا عندي المملكة متل الكويت...
أنا كويتي وأحــب المملكة ...حبكم بالقلب
ثــابــت ك ــال ــوت ــد ...وال ـم ــواق ــف ش ــاه ــدة طــول
الـسـنـيــن ...مــا تعيش قلوبنا بليا جـســد...
ويكفي إنها قبلة للمسلمين».
ُيذكر أن المملكة تحتفل باليوم الوطني
الـ ـسـ ـع ــودي ال ـ ـ ـ  92الـ ـم ــواف ــق  23الـ ـج ــاري
تحت شـعــار «هــي لنا دار» ،حيث انطلقت
االحتفاالت لمدة  9أيام في مختلف مناطق
المملكة مــن  18إلــى  26ال ـجــاري ،إذ ينظم
مــر كــز الملك عبدالعزيز للثقافة العالمية
(إثـ ـ ــراء) بــرنــامـجــا ثـقــافـيــا وتــراث ـيــا خــاصــا
باليوم الوطني ،ليستمتع به الجمهور في
هذه المناسبة الوطنية المهمة.
ُ
ولم يخل البرنامج الحافل للمملكة من
ال ـح ـفــات الـفـنـيــة ال ـت ــي شـ ــارك ب ـهــا نـجــوم

الغناء بالوطن العربي ،مــن خــال لوحات
غنائية واستعراضية ،منها أوبريت وطني
للمطربين عايض وداليا مبارك وعبدالعزيز
المعنى ،وفهد العمري وزينة عماد ،وذلك
ف ــي مـحـمــد ع ـبــده أريـ ـن ــا ،إل ــى جــانــب حفل
الفنانين أحــام وعـبــادي الجوهر ،بقيادة
الـمــايـسـتــرو أم ـيــر عـبــدالـمـجـيــد فــي مدينة
الرياض على مسرح أبوبكر سالم ،وحفل
المطرب رابح صقر في مدينة األحساء على
مـســرح مــديـنــة األم ـيــر عـبــدالـلــه بــن جـلــوي،
وح ـف ــل ال ـف ـنــان ـيــن ش ـمــة ح ـم ــدان وسـلـطــان
خليفة في مركز الملك عبدالله الحضاري،
وحـفــل مــاجــد الـمـهـنــدس فــي القصيم على
مسرح مدينة الملك عبدالله بصحبة الفرقة
الـمــوسـيـقـيــة ب ـق ـي ــادة ال ـمــاي ـس ـتــرو مــدحــت
خميس ،وفي المنطقة الغربية حفل أنغام
وأح ـمــد سـعــد عـلــى مـســرح بـنــش م ــارك في
ج ــدة .وال يمكن أن تـتــم الـحـفــات مــن دون
حضور «فنان العرب» محمد عبده في تبوك
على مسرح مركز األمير سلطان الحضاري
برعاية شركة روتانا.
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مسك وعنبر

إطالق برامج أكاديمية البابطين
الدراسية في أكتوبر
ت ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزم م ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة
ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــز س ـ ـ ـعـ ـ ــود
ال ـب ــاب ـط ـي ــن ال ـث ـق ــاف ـي ــة فــي
مـ ـطـ ـل ــع أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ال ـم ـق ـب ــل،
إطـ ـ ـ ــاق ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ــرابـ ــع
لبرامج أكاديمية البابطين
الدراسية (فصل الخريف)،
من خالل افتتاح «الدبلوم
ال ـت ــأس ـي ـس ــي فـ ــي مـ ـه ــارات
اللغة العربية» و«الدبلوم
التخصصي فــي التحرير
والتدقيق».
وكان القطاع األكاديمي
ب ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة عـ ـب ــدالـ ـعـ ــزي ــز
ال ـبــاب ـط ـيــن اس ـت ـغــل تــوقــف
الـ ـنـ ـش ــاط ال ـ ــدراس ـ ــي خ ــال
ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،بـسـبــب
جائحة كورونا ،لمراجعة
ب ـ ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ـ ــج األكـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
الـ ـ ــدراس ـ ـ ـيـ ـ ــة وت ـ ـطـ ــويـ ــرهـ ــا
بـ ـم ــا يـ ـ ـت ـ ــواء م مـ ــع ث ــواب ــت
المؤسسة في نشر الثقافة،
وبما يتوافق مع متطلبات
ا لــدار سـيــن واحتياجاتهم،
م ـ ـ ـمـ ـ ــا أسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر عـ ـ ـ ــن وضـ ـ ــع
الئحة جديدة لألكاديمية
تشتمل على خمسة عشر
ب ــرن ــامـ ـج ــا دراس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ي ـتــم
طــرحـهــا ت ـبــاعــا ،ويـقــدمـهــا
ن ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن األس ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــذة
ا لـبــارز يــن عبر محاضرات
ودروس نظرية وتطبيقية
بمكتبة البابطين المركزية
لـلـشـعــر ال ـعــربــي ،فــي إطــار
مـ ـ ــا ي ـ ـقـ ــدمـ ــه عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
البابطين رئيس المؤسسة
مـ ــن رعـ ــايـ ــة ودع ـ ـ ــم خ ــاص
ل ـ ــأنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة الـ ـتـ ـثـ ـقـ ـيـ ـفـ ـي ــة

عبدالعزيز البابطين

وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ف ـ ــي خ ــدم ــة
ال ـل ـغ ــة والـ ـ ـت ـ ــراث وال ـش ـع ــر
الـ ـع ــرب ــي ،وهـ ــو ال ـم ـش ــروع
الـ ــذي ب ــدأ م ـنــذ ع ــام 2000
بـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدورات
الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـنـ ــاج ـ ـحـ ــة،
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون م ـ ـ ـ ــع كـ ـلـ ـي ــة
اآلداب ج ــا م ـع ــة ا ل ـك ــو ي ــت،
وكـلـيــة الـتــربـيــة األســاسـيــة
ً
ب ـه ـي ـئــة ال ـت ـط ـب ـي ـقــي ،عـلـمــا
أن ا ل ـ ـ ــدرا س ـ ـ ــة ف ـ ــي ج ـم ـيــع
برامج األكاديمية مجانية
بالكامل ،والتسجيل متاح
عـ ـ ـب ـ ــر مـ ـ ــوقـ ـ ــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
اإلل ـك ـتــرونــي وحـســابــاتـهــا
بمواقع التواصل.

اختتام ورشة «اإلضاءة المسرحية» بعرض متميز للمواهب الشابة
السوداني« :البا» واكبت الحركة المسرحية وتركت بصمة كبيرة في المجتمع العربي
م ــن مـنـطـلــق تـمـسـكـهــا بــرســالـتـهــا
القائمة على دعــم الـمــواهــب الشابة
وصـ ـقـ ـلـ ـه ــا وتـ ـمـ ـكـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،اخ ـت ـت ـم ــت
أك ــادي ـم ـي ــة ل ــوي ــاك ل ـل ـف ـنــون– «الب ـ ــا»،
ورشة «فعالية الكتابة الضوئية في
سينوغرافيا العرض المسرحي» ،بعد
خمسة أيام متواصلة من التدريبات
النظرية والعملية.
ُعقدت ورشة اإلضــاء ة المسرحية
ف ــي م ـقــر أك ــادي ـم ـي ــة ل ــوي ــاك لـلـفـنــون
– «الب ـ ـ ـ ـ ــا» ،تـ ـح ــت إش ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـمـ ــدرب
العراقي د .علي السوداني ،بمشاركة
ش ـبــان وش ــاب ــات م ــن هـ ــواة الـمـســرح
والمحترفين في مجال السينوغرافيا
ومتخصصين فــي التمثيل واألداء
المسرحي.

فن حقيقي
وفــي تعقيبه على الــورشــة ،أشــاد
د .السوداني ،مدير مسارح العراق،
بأكاديمية «البا» ،معتبرا أنها «إحدى
األك ــاديـ ـمـ ـي ــات ال ـم ـه ـم ــة فـ ــي ال ــوط ــن
ا لـعــر بــي ،بحيث تسعى بشكل كبير
إلى خلق فضاء ات جمالية تحتضن
ُ
الحب والمعرفة والجمال ،من خالل
برنامج سنوي تستقطب عبره نخبة
من المدربين والخبراء المحترفين،
ب ـه ــدف اك ـت ـش ــاف م ــواه ــب وط ــاق ــات
جــديــدة ق ــادرة على مــواكـبــة الحركة
المسرحية ،السيما أن مؤسساتنا
الـفـنـيــة وال ـتــربــويــة غـيــر قـ ــادرة على
ذلك».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ت ـ ـع ـ ـمـ ــل (الب ـ ـ ـ ـ ــا) وفـ ــق
اسـتــراتـيـجـيــة حقيقية وذكـ ــاء كبير
ـال ودقــة متناهية ،كما
وانضباط عـ ٍ
تحرص على اختيار الطالب بشكل

من أجواء الورشة
ن ــوع ــي ف ــي مـخـتـلــف تـخـصـصــاتـهــم
وأعمارهم وتوجهاتهم ،تاركة بذلك
بصمة كبيرة داخل المجتمع العربي
ب ـص ــورة ع ــام ــة ،وال ـكــوي ـتــي بـصــورة
خاصة».
ورأى مـ ــدرب ال ـس ـي ـنــوغــراف ـيــا ،أن
ُ
«الب ـ ــا» ت ـعــد «م ــن أه ــم األم ــاك ــن الـتــي
َّ
حاضر فيها وقدم ورشة عمل مكثفة»،
وقال« :تمكنت (لوياك) من استقطاب
ال ـج ـمــاه ـيــر ع ـل ــى ت ـن ــوع ـه ــم ،بـحـيــث
خلقت مناخا خاصا للتذوق الفني،
س ــواء مــن خــال الــرســم والــرقــص أو
ال ــدرام ــا وال ـم ـســرح ،وه ــذا بـحــد ذاتــه
هــدف كبير ،إذ إن المجتمع الواعي
ً
والـمـثـقــف يـجــب أن ي ـكــون مجتمعا
عال ،قائم على الفن بكل
يتحلى بنقاء ٍ
تخصصاته».
وأوجـ ـ ـ ــز ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ال ـت ــدري ـب ــات
ب ــال ـق ــول« :ت ـم ـح ــورت ال ــورش ــة حــول
فعالية الكتابة الضوئية في فضاء
ال ـ ـعـ ــرض الـ ـمـ ـس ــرح ــي ،حـ ـي ــث اط ـل ــع

ال ـم ـشــاركــون عـلــى مـفـهــوم الـمـســرح،
واقعه وتقنياته ،منذ النشأة األولى
ً
حـتــى يــومـنــا هـ ــذا ،م ـ ــرورا بــالـتـطــور
ً
الـتـكـنــولــوجــي ال ـحــاصــل ،ف ـضــا عن
قراءة معمقة في العصور والمذاهب
واألشـكــال المسرحية .وركــزت كذلك
على تقنية اإلضاءة ووظائفها ،حيث
إن ال ـضــوء ب ـصــورة عــامــة هــو رؤيــة
حقيقية لعالمنا المظلم ،لكن هناك
إبصارا وتذوقا ضوئيا وهناك ذوقا
لإلبصار».

مشاهد مسرحية متميزة
ون ـ ـ ــوه م ــدي ــر م ـ ـسـ ــارح ال ـ ـعـ ــراق ب ـ
«تـمـيــز الـمـشــاركـيــن ،وم ــا أبـ ــدوه من
طاقة إيجابية ساهمت فــي تحقيق
مخرجات كبيرة للورشة .لقد نجحنا
في تشكيل فريق متجانس ،وإعــداد
وتصميم مشاهد مسرحية ،وابتكار
فضاء جمالي لها ،كما في استخدام

ُ
كامل العبدالجليل يصدر «اللغة العربية
ومقومات النهوض الثقافي»
أصدر الكاتب كامل العبدالجليل
ً
ً
ك ـ ـتـ ــابـ ــا ج ـ ــدي ـ ــدا ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ال ـل ـغ ــة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ومـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــات الـ ـنـ ـه ــوض
الثقافي».
و قــال العبدالجليل فــي التقديم
لـ ـ ـلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب ا ل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ـ ــن «ذات
الـســاســل»« :مــا دفعني إلــى إعــداد
هــذا الكتاب و نـشــره شغفي الدائم
ُ
وحبي الكبير للغة العربية ،وقوة
ت ــأث ـي ــره ــا ف ــي الـ ـنـ ـف ــوس الـ ــذواقـ ــة،
لتعبيراتها الجميلة ،ومفرداتها
ومرادفاتها الكثيفة والثرية».
وبـ َّـي ــن أن اإلصـ ــدار يـتـحــدث عن
هذه السمات األصيلة في العربية،
وه ـ ـ ـ ــو ل ـ ـيـ ــس بـ ــال ـ ـب ـ ـحـ ــث الـ ـعـ ـلـ ـم ــي
والتأليفي المقتبس من المصادر
والمراجع العلمية ،إنما هو كتاب
للعامة يعبر عن اآلراء الشخصية
ح ـ ــول م ـك ــام ــن الـ ـحـ ـي ــوي ــة ،والـ ـق ــوة
والـتـمـيــز فــي الـلـغــة الـعــربـيــة ،وفــي
ذات ال ــوق ــت «أب ــدي ــت ف ـيــه ال ـه ـمــوم
والقلق على لغتنا العربية الرائعة،
لكنها حتى اآلن فــي محل المنعة
والصمود ،والتزال في كل المحافل
ل ـغــة ذات ال ــوق ــت ،أب ــدت الـصـيــاغــة
وال ـن ـطــق واالس ـت ـم ـت ــاع ع ـنــد إل ـقــاء

غالف اإلصدار
الـكـلـمــات والـخـطــابــة إلـقــاء وأجـمــل
أبيات الشعر العربي المذهل».
وأضـ ـ ــاف« :م ــا ي ـس ـت ـعــرضــه هــذا
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ف ـ ــي م ـج ـم ـل ــه م ـ ــن أفـ ـك ــار
وآراء و ه ــوا ج ــس ق ـلــق أو بــوا عــث
أمـ ـ ــل ج ـم ـي ـع ـه ــا فـ ــي إي ـج ــاب ـي ــات ـه ــا
وس ـل ـب ـيــات ـهــا ت ـم ـثــل نـ ـج ــاح ــات أو
ت ـح ــدي ــات ت ــواج ــه ال ـل ـغ ــة ال ـعــرب ـيــة
فـ ــي عـ ـص ــرن ــا ال ـ ـحـ ــاضـ ــر ،وع ـل ـي ـنــا
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي ت ـغ ـل ـي ــب

اإليجابيات وتمكينها من تحقيق
النجاح التنموي للغتنا العربية
ال ــرائ ـع ــة ،ف ــي ف ـضــاء ثـقــافــة الـعــالــم
الـ ـع ــرب ــي أج ـ ـمـ ــع ووصـ ــول ـ ـهـ ــا إل ــى
العالم الخارجي ،وثبات مكانتها
وقوتها الكامنة فيها كلغة ثقافة
ّ
والسمات والمزايا،
عالمية الهوية
لغة قادرة على أن تكون إحدى أهم
دعائم ومقومات النهوض الثقافي
العربي».
وت ــاب ــع« :ي ـت ـض ـمــن ه ــذا ال ـك ـتــاب
مقومات النهوض الثقافي العربي
اعتمادا على اللغة العربية ،وهي
بمنزلة المحور الرئيسي والقلب
ال ـن ــاب ــض ال ـص ـحــي وال ـح ـي ــوي فــي
الـ ـجـ ـس ــم الـ ـثـ ـق ــاف ــي مـ ـتـ ـع ــدد ألـ ـ ــوان
الـعـطــاء ال ـف ـكــري ،وأج ـنــاس اآلداب
واإلن ـت ــاج الـتــوثـيـقــي وال ـتــاري ـخــي،
ال ـ ـ ــذي هـ ــو غ ـ ـ ــذاء الـ ـعـ ـق ــل وم ـل ـت ـقــى
الناس حول الثقافات بين الشعوب
واألمـ ـ ــم ،ت ـك ــون ف ـيــه ك ـمــا نــريــدهــا.
الـ ـلـ ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ف ـ ــي م ــؤل ـف ــات ـه ــا
وإص ــداراتـ ـه ــا وإن ـتــاج ـهــا الـكـثـيــف
ً
الـمـنـتـشــر عــال ـم ـيــا بـمـنــزلــة حــامـلــة
ال ــري ــادة ،وت ـت ـبــوأ مــركــز ال ـص ــدارة
المرموق».

السوداني والهاجري في ورشة اإلضاءة
أهـ ـ ــم األجـ ـ ـه ـ ــزة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،واإلل ـ ـمـ ــام
ً
بأنواعها وكيفية عملها ،خصوصا
ً
أن المنظومة الضوئية تختزل أسرارا
ك ـب ـيــرة ،بـتـعــددهــا وفـلـسـفـتـهــا ،بين
الكثافة والتباين والسطوع والملمس
وال ـت ـح ـكــم بــال ـضــوء والـ ـل ــون وال ـظــل
وإيقاع الضوء وتــردداتــه ومساراته
وخ ـطــوطــه ،إل ــى ال ـمــوجــات الطولية
وال ـعــرض ـيــة وال ـش ــاش ــات واألج ـه ــزة
ال ـم ـت ـحــركــة وال ـم ـس ــاح ــة وال ـم ـســافــة
ً
الجمالية ،وصوال إلى تناغم الضوء
م ـ ــع تـ ـقـ ـنـ ـي ــات الـ ـ ـع ـ ــرض والـ ــدي ـ ـكـ ــور
المسرحي واألزياء والماكياج ،ومدى
تفاعله مع شخصية كل ممثل».
وت ـ ـ ـ َّ
ـوج ـ ـ ــه ال ـ ـ ـسـ ـ ــودانـ ـ ــي ب ــال ـش ـك ــر
لرئيسة مجلس إدارة «ال ب ــا» فارعة

الـسـقــاف ،والسينوغرافي د .خليفة
ال ـه ــاج ــري ،وف ــري ــق الـعـمــل وال ـطــاب
الرائعين الذين لعبوا دورا أساسيا
فــي الــورشــة ،حيث آمـنــوا بأنفسهم،
وتمسكوا بقدراتهم ،فكانت الورشة
بمنزلة محفز دفعهم للتفكير بشكل
فاعل منتج.
وأع ــرب عــن فخره ب ـ «التعامل مع
أكاديمية لــويــاك للفنون -البــا ،فهي
نافذة لالكتشاف والمحبة والتعايش
السلمي وبناء الفن الحقيقي».

العرض واإلضاءة

حــوراء إبراهيم ،إعجابها بالورشة،
قائلة« :كــانــت ورشــة عملية ،ممتعة
ورائ ـ ـ ـعـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ــدا ،خ ـض ـع ـن ــا خ ــال ـه ــا
الخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ع ـ ــدي ـ ــدة ت ـ ـحـ ــدد م ــدى
إلمامنا بتقنيات اإلضاءة وأهميتها
ف ــي ت ـج ـم ـيــل الـ ـمـ ـس ــرح ،الس ـي ـم ــا أن
المسرحي ال يكتمل من دون
العرض
ُ
ً
إضــاء ة .لقد أتيح لنا أيضا الغوص
فــي تقنيات األل ــوان واخـتــاف اآلراء
ح ــولـ ـه ــا ،فـ ـم ــن ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري ت ـنــويــع
اإلضـ ـ ـ ــاءة واألل ـ ـ ـ ــوان ع ـل ــى ال ـم ـس ــرح،
إل ظـهــار المعنى الحقيقي للمشهد،
سواء كان مشهد فرح أو حزن».

فضة المعيلي

تـ ــم ت ـك ــري ــم أم ـي ـن ــة سـ ــر راب ـط ــة
األدبـ ــاء الـكــويـتـيـيــن أم ــل عـبــدالـلــه
ض ـمــن ف ـعــال ـيــات ال ـ ــدورة الـثــانـيــة
وال ـع ـشــريــن م ــن مـلـتـقــى ال ـشــارقــة
ال ــدول ــي لـ ـل ــراوي ،الـ ــذي ج ــاء هــذا
الـ ـ ـع ـ ــام تـ ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوان «حـ ـك ــاي ــات
البحر» ،وشهد مشاركة أكثر من
ً
 160ض ـي ـفــا ي ـش ـك ـلــون ن ـخ ـبــة مــن
الخبراء والباحثين والحكواتيين
واإلعالميين من  46دولة لتقديم
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـب ــرام ــج ال ـث ـقــاف ـيــة
والـ ـفـ ـك ــري ــة والـ ـ ـ ــورش ال ـتــدري ـب ـيــة
والفعاليات الجماهيرية.
وبهذه المناسبة ،قالت عبدالله
إن «الملتقى ينظمه معهد الشارقة
ً
للتراث سنويا  ،و قــام هــذه السنة
ب ــدع ــوة م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـف ـنــان ـيــن
ومنهم حياة الفهد ،وسعد الفرج،
ومحمد المنصور ،حيث شاركوا
في ندوة تحدثوا خاللها عن فيلم
«بـ ــس ي ــا ب ـح ــر» ب ـح ـض ــور مــؤلــف
ال ـف ـي ـل ــم عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن الـ ـص ــال ــح،
وأدارها الفنان خالد البناي».
وأضــافــت أن «الـشــاعــر الــراحــل
م ـح ـم ــد الـ ـف ــاي ــز هـ ــو ال ـش ـخ ـص ـيــة

آيتن عامر تطرح أحدث
كليباتها «طلعت شاطرة»

أطلقت الفنانة آيتن
عامر ،عبر القناة
الرسمية لها على
«يوتيوب» ،أحدث
كليباتها باسم «طلعت
شاطرة» ،بعد فترة
من الترويج لها عبر
منصاتها بمواقع
التواصل االجتماعي.
األغنية الجديدة «طلعت
شاطرة» تعاونت
فيها آيتن مع أحمد
عالء الدين ،الذي كتب
الكلمات ،وهي ألحان
نورهان البغدادي،
وتوزيع ومكس وماستر
.zoom
ومن المقرر أن تطرح
آيتن خالل األيام القادمة
ً
عددا آخر من األغاني
السينغل ،التي تعمل
ً
عليها حاليا  ،إضافة إلى
البحث عن دور مختلف
تقدمه خالل الموسم
الدرامي الرمضاني
القادم ،بعد نجاحها في
مسلسل «مكتوب عليا»
العام الماضي مع أكرم
حسني.

دنيا سمير غانم ِّ
تروج
مسرحية «آنستونا»

أطلقت الشركة المنتجة
لمسرحية النجمة دنيا
سمير غانم الجديدة
(آنستونا) ،الملصق
الترويجي للعمل الجديد،
ً
تمهيدا إلطالق العرض
خالل األيام القادمة.
وظهرت دنيا بصدارة
الملصق في دور نجمة
ومن خلفها األضواء.
وبعد انتشار الملصق
قام عدد كبير من نجوم
الفن بمشاركة الملصق،
وتوجيه التهنئة لها،
متمنين لها التوفيق.
المسرحية الجديدة
يشارك في بطولتها
عدد من النجوم ،منهم
بيومي فؤاد وسامي
مغاوري .وتتناول قصة
كوميدية استعراضية،
وتغني دنيا في العمل
أغان تتماشى مع
عدة
ٍ
قصة المسرحية المبنية
على فكرة العائلة،
حيث تحتوي على 5
استعراضات كاملة ،كتب
كلماتها الشاعر الغنائي
أيمن بهجت قمر ،وألحان
عمرو مصطفى ،وتوزيع
نابلسي.

محمد صبحي في جزء
جديد من «يوميات ونيس»

م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أب ـ ــدت مـنـسـقــة قسم
الدراما والمالذ المسرحي في «البا»،

تكريم أمل عبدالله في ملتقى الشارقة للراوي
●

خبريات

أمل عبدالله

اال ع ـ ـت ـ ـبـ ــار يـ ــة ل ـل ـم ـل ـت ـق ــى ،إذ ق ــام
الملتقى بتكريمه ،وقامت أسرته
بـ ــاخ ـ ـت ـ ـيـ ــاري لـ ـلـ ـتـ ـح ــدث عـ ـن ــه فــي
أم ـس ـيــة ك ـب ـيــرة ،ب ـجــانــب األس ـتــاذ
عـبــدالـلــه خـلــف ،ود .ســالــم خــدادة
ال ـلــذيــن تـحــدثــا عـنــه مــن الـنــاحـيــة
الشعرية».
وت ـط ــرق ــت إلـ ــى أم ـس ـي ــة ال ـفــايــز
وف ـ ـحـ ــوى ح ــدي ـث ـه ــا عـ ـن ــه وق ــال ــت
«تحدثت عن البدايات في تسجيل
«م ــذك ــرات بـ ـح ــار» ألن ـه ــا تــزام ـنــت

مــع ا ل ـف ـتــرة ا ل ـتــي ق ــام بتسجيلها
جــاســم ش ـهــاب ،حـيــث كــانــت تــذاع
فقط بالصوت في اإلذا عــة» ،الفتة
إلى «أنه لوال جهود أسرة الشاعر
م ـم ـث ـلــة بــاب ـن ـتــه ال ــدكـ ـت ــورة ش ــذى
الفايز لما كان من الممكن أن تقام
ه ــذه ال ـم ـشــاركــة ،وك ــم مــن شــاعــر،
وأدي ـ ــب أس ــرت ــه ت ــراع ــي وت ـحــافــظ
على ذكرى وفاته ونتاجه األدبي،
فــأ نــا أ شـكــر أ س ــرة ا لـشــا عــر ممثلة
ب ـش ــذى ال ـف ــاي ــز كــون ـهــا ه ــي ال ـتــي
ت ـتــابــع ن ـت ــاج وال ــده ــا وت ـكــري ـمــه،
علما أنه تم إعادة طباعة مذكرات
ب ـح ــار حــدي ـثــا ع ـلــى ه ــام ــش هــذه
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة» ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــه أن ـ ـ ــه فــي
الختام تــم تكريمهم على أ ســاس
مشاركتهم في ملتقى الراوي.

يستعد النجم محمد
صبحي لتقديم الجزء
التاسع من مسلسل
«يوميات ونيس» ويفكر
في عرضه خالل الموسم
الرمضاني القادم .ويعقد
جلسات حوارية مع فريق
العمل ،لتقديم أفكار
ومقترحات للمسلسل
الجديد ،ضمن خطته
للعودة خالل الفترة
القادمة ،والتي بدأها
ً
بمسرحية أخيرا  ،كما
يستعد إلطالق فيلم
جديد خالل الفترة
المقبلة .ويختار صبحي
فريق عمله ،على أن
يحتفظ بالقوام األساسي
من خالل أدوار أبنائه
والفنان عبدالله مشرف
وعدد من الفنانين،
ويحاول الخروج من
مأزق وفاة عدد من
النجوم خالل الفترة
األخيرة .ويسعى إلى
مجاراة األحداث الراهنة
في العمل ،ليكون الجزء
التاسع أقرب إلى الواقع،
ويتماشى مع هذه الفترة
الزمنية.

ةديرجلا

•
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محتجو إيران يزدادون جرأة ...وتحذيرات من قمع وحشي

تقارير عن ارتفاع قتلى االضطرابات إلى  140والنظام يحرك تظاهرات مضادة
رصد خبراء ومراقبون تزايد
جرأة الشباب اإليرانيين
المشاركين في االحتجاجات
المتواصلة منذ  9أيام مما
أثار تحذيرات من استعداد
السلطات للجوء لوسائل
القمع الوحشية.

طهران تستدعي
َ
سفيري بريطانيا
والنرويج ...وإلقاء
مولوتوف على
سفارتها في أثينا

في وقت واصلت السلطات
اإلي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ع ـ ــرقـ ـ ـل ـ ــة وق ـ ـطـ ــع
خـ ـ ــدمـ ـ ــات اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ب ـش ـكــل
واسـ ـ ــع م ــع اع ـت ـم ــاد أســال ـيــب
مختلفة للتغلب على األز مــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـه ــدد
بتصدع النسيج المجتمعي،
دخـ ـ ـل ـ ــت االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات فــي
مــدن إيــرانـيــة مختلفة يومها
الـتــاســع ،أم ــس ،فيما أظـهــرت
م ـ ـقـ ــاطـ ــع ف ـ ـيـ ــديـ ــو وت ـ ـقـ ــاريـ ــر
ميدانية أن الشباب اإليرانيين
أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــوا أكـ ـ ـث ـ ــر جـ ـ ـ ـ ــرأة فــي
التعامل مع السلطات األمنية
ال ـتــي تـسـعــى الحـ ـت ــواء وقـمــع
االنتفاضة ضد النظام.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــة
االحتجاجات على حيويتها
ً
ن ـس ـب ـي ــا ،وخ ــرج ــت م ـس ـيــرات
ليلية في عدة مناطق رئيسية
مــن بينها الـعــاصـمــة طـهــران
وم ـش ـهــد وأص ـف ـه ــان وتـبــريــز
وكـ ـ ــردس ـ ـ ـتـ ـ ــان وك ـ ـ ـ ـ ــرج ،ف ـي ـمــا
سيطرت األجواء األمنية على
معظم الـمــدن بجنوب وغــرب
البالد.
وت ـح ــدث ــت ال ـم ـع ــارض ــة عن
ارتـ ـ ـف ـ ــاع عـ ـ ــدد ال ـق ـت ـل ــى جـ ــراء
ً
االضطرابات إلى  140شخصا
ً
فضال عن إصابة المئات.
واتـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــت رق ـ ـ ـعـ ـ ــة ت ــأيـ ـي ــد
الحركة االحتجاجية ،لتضم
في صفوفها داعمين لها من
كتاب وصحافيين ورياضيين
ً
وأخيرا السينمائيين.
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ـي ــن اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن
ً
ب ـيــانــا مــوجـهــا ل ـق ــوات األم ــن،
يحمل عنوان «ألقوا بنادقكم
ً
أرضــا» ،مطالبين قــوات األمن
ب ـعــدم اس ـت ـخــدام الـعـنــف ضد
المتظاهرين.
ّ
وح ــض الـمـخــرج اإليــرانــي

الـ ـع ــالـ ـم ــي أص ـ ـغـ ــر ف ـ ــره ـ ــادي،
الحائز جائزة أوسكار مرتين،
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء
ال ـعــالــم ع ـلــى «ال ـت ـضــامــن» مع
المتظاهرين وأشاد بـ «النساء
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ـ ـيـ ــات وال ـ ـش ـ ـجـ ــاعـ ــات
اللواتي قدن االحتجاجات من
أجــل حقوقهن اإلنسانية إلى
جانب الرجال».

مسيرات موالية
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،خـ ــرجـ ــت
م ـس ـي ــرات ح ـكــوم ـيــة ح ــاش ــدة
ً
ب ـع ــدد م ــن ال ـم ــدن رف ـض ــا لما
وص ـ ـ ــف بـ ـ ـ ـ «أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـش ـغ ــب
واالعـ ـ ـت ـ ــداء ع ـلــى الـمـمـتـلـكــات
العامة».
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى خـ ـ ـط ـ ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األصــولــي المتشدد ،إبراهيم
رئـيـســي ،دعــا رئـيــس السلطة
القضائية غالم حسين ايجئي،
إلــى التعامل بـقــوة مــع وحــزم
ودون تـهــدئــة م ــع «الـعـنــاصــر
الرئيسية لالضطرابات».
ومـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـع ـ ــي ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات
ل ـت ـك ــري ــس إل ـ ـصـ ــاق ات ـهــام ـهــا
لـ ـلـ ـمـ ـحـ ـتـ ـجـ ـي ــن ب ـ ـ ـ ـ «ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة
ل ـم ـص ـل ـح ــة دول م ـ ـعـ ــاد يـ ــة»،
اس ـت ــدع ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
اإليــران ـيــة سـفـيــري بريطانيا
وال ـنــرويــج ،بسبب «الطبيعة
ال ـعــدوان ـيــة» لــوســائــل اإلع ــام
الـ ـن ــاطـ ـق ــة ب ــالـ ـف ــارسـ ـي ــة ال ـتــي
مقرها لندن ،ولطلب إيضاح
م ــن ال ـن ــروي ــج ب ـش ــأن «مــوقــف
ي ـ ـن ـ ـطـ ــوي ع ـ ـلـ ــى تـ ـ ــدخـ ـ ــل» مــن
رئيس البرلمان في بالده في
ش ـ ــؤون إي ـ ـ ــران .وتـ ــزامـ ــن ذلــك
مــع إلـقــاء زجــاجــة مــولــوتــوف،
ع ـلــى ال ـس ـف ــارة اإلي ــرانـ ـي ــة في
أث ـ ـي ـ ـنـ ــا .وجـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك بـ ـع ــد أن
شـهــدت الـعــاصـمــة اليونانية

ت ـظــاهــرة م ـن ــددة بـمـقــع إي ــران
للمتظاهرين.

جرأة ووحشية
وب ـي ـن ـمــا ت ـع ـهــد ال ـم ـب ـعــوث
األميركي الخاص روبرت مالي
بتسهيل ا ل ــوال ي ــات المتحدة
ومـ ـس ــاع ــدة اإلي ــران ـي ـي ــن على
ال ـت ــواص ــل م ــع بـعـضـهــم عبر
ً
اإلنـ ـت ــرن ــت ،رفـ ـض ــا «ل ـت ـعــامــل
الـ ـنـ ـظ ــام اإلي ـ ــران ـ ــي الــوح ـشــي
ضد المتظاهرين السلميين»،
رأت ش ـ ـب ـ ـكـ ــة « س ـ ـ ـ ــي إن إن»
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أن الـ ـشـ ـب ــاب فــي
إ يـ ــران ينتفضون ضــد عقود
من القمع.
وجـ ــاء ف ــي تـقــريــر للشبكة:
«بينما اشتعلت المظاهرات
فـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ن ـت ـي ـج ــة وفـ ـ ــاة
أميني ،فــإن المطالب األولية
ب ــال ـم ـح ــاس ـب ــة تـ ـح ــول ــت إل ــى
مطالب بالمزيد من الحريات
وال ـح ـق ــوق ،خــاصــة بالنسبة
ً
للنساء ،الالئي يواجهن قيودا
ح ــادة على حقوقهن وتفرقة
أم ـ ـ ــام الـ ـ ــرجـ ـ ــال ،م ـن ــذ الـ ـث ــورة
اإلسالمية عام .»1979
وأش ـ ــارت إل ــى أن «مـطــالــب
تغيير الـنـظــام تــرتـفــع ،حيث
يـ ـهـ ـت ــف م ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــون ال ـ ـمـ ــوت
ل ـ ـ ـلـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــاتـ ـ ــور ،ويـ ـ ـم ـ ــزق ـ ــون
ص ــور الـمــرشــد األع ـل ــى علي
خ ــام ـن ـئ ــي» .وب ـي ـن ــت أن ذل ــك
يحدث في الوقت الذي تواجه
الـقـيــادة المتشددة اإليرانية
ً
ضـغــوطــا مـتـصــاعــدة فــي ظل
مـ ـب ــاحـ ـث ــات إحـ ـ ـي ـ ــاء االت ـ ـفـ ــاق
الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي ،وال ـحــالــة
االقتصادية المتردية للبالد
الـ ــواق ـ ـعـ ــة تـ ـح ــت الـ ـعـ ـق ــوب ــات
األميركية ،إذ يعاني الكثير
م ـ ــن اإليـ ــران ـ ـي ـ ـيـ ــن ل ـم ــواج ـه ــة

ايرانية تشارك في تظاهرة ليلية في طهران
االرتفاع الكبير في التضخم».
وحـ ـ ـ ـ ــذر مـ ـحـ ـلـ ـل ــون مـ ـ ــن أن
الحكومة اإليرانية ستتحرك
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى األرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواء
االح ـت ـجــاجــات بــال ـل ـجــوء إلــى
األس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب ال ـ ـقـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـت ــي

اس ـت ـخــدم ـت ـهــا ف ــي ال ـم ــاض ــي.
وتحدثوا عن رصد مؤشرات
على أن «حملة قمع وحشية
مـ ـقـ ـبـ ـل ــة» ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ق ـي ــود
على اإلنترنت بمستوى غير
مسبوق منذ عام .»2019

على صعيد منفصل ،كشف
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي،
ح ـس ـيــن أم ـي ــر ع ـبــد ال ـل ـه ـيــان،
أمس ،من نيويورك ،عن إرسال
الــواليــات المتحدة األميركية
«رســائــل بأنها لديها اإلرادة

وحسن النية الــازمــة إلحياء
االت ـف ــاق ال ـن ــووي الـمـبــرم عــام
 »2015خالل األيام األخيرة.

لبنان :المصارف تعود ...والراعي يحذر
من تعطيل «الرئاسية»
أعلنت جمعية مـصــارف لبنان ،في
بيان أمس ،أن بنوك البالد ستستأنف
مــزاولــة أعمالها ابـتــداء مــن الـيــوم بعد
أن أغلقت مــدة خمسة أي ــام فــي أعقاب
سلسلة مــن ح ــوادث االقـتـحــام مــن قبل
مــودعـيــن يـطــالـبــون بسحب أم ــوال من
حساباتهم المجمدة.
ُ
وقـ ــال ال ـب ـيــان ،إن ال ـق ــرار ات ـخ ــذ «مــع
األخذ بعين االعتبار األوضاع األمنية
الصعبة الراهنة وض ــرورة المحافظة
على سالمة الزبائن والموظفين على
حد سواء وذلك بغياب الحماية الكافية
من الدولة».
وأضـ ـ ــاف أن ال ـع ـمــل س ـي ـجــري «عـبــر
قـنــوات يحددها كــل مصرف لعمليات
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ـج ــاري ــة والـتـعـلـيـمـيــة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة وسـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ــا وعـ ـب ــر
الصرافات اآللية للجميع».
وانتقد مصرفي لبناني يوم الجمعة
السياسيين في بالده إلخفاقهم في سن
قانون لضبط حركة رأس المال وقال إن

هذا هو السبيل لتجنب اقتحام البنوك
م ــن ق ـبــل ال ـمــودع ـيــن ال ــذي ــن يـطــالـبــون
بسحب أموال من حساباتهم المجمدة
ولوقف «الممارسات التقديرية» للبنوك.
وت ـع ـكــس عـمـلـيــات اق ـت ـحــام الـبـنــوك
شعور المودعين باإلحباط بعد ثالث
سـنــوات مــن انهيار النظام المالي في
لبنان بسبب الفساد والهدر وانتهاج
س ـيــاســات مــالـيــة غـيــر مـسـتــدامــة على
مدى عقود.
ولم توافق الحكومة بعد على خطة
لـلـتـعــافــي الـمــالــي وال عـلــى إصــاحــات
ُ
تعتبر حيوية إلخراج لبنان من األزمة.
وبينما تـقــول الـحـكــومــة إنـهــا ملتزمة
ب ــاإلص ــاح ــات ،ي ـق ــول ص ـن ــدوق الـنـقــد
ً
الدولي إن التقدم ال يزال بطيئا جدا.
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،وغـ ـ ـ ـ ــداة تـ ـش ــدي ــد م ـف ـتــي
الجمهورية الشيخ عبداللطيف ّدريان،
خ ــال اسـتـقـبــالــه ال ـن ــواب «ال ـ ُـس ــن ــة» في
البرلمان على ضرورة انتخاب «الرئيس
المسيحي الوحيد في العالم العربي»

وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ات ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ،حــذر
ال ـب ـطــريــرك ال ـم ــارون ــي ب ـش ــارة الــراعــي
من أن ّ
«أي سعي لتعطيل االستحقاق
ال ــرئ ــاس ـ ّـي ي ـه ــدف إلـ ــى إقـ ـص ــاء الـ ــدور
ال ـمــارونـ ّـي عــن الـسـلـطــة» ،وانـتـقــد عــدم
دع ـ ـ ــوة ال ـم ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي الن ـت ـخ ــاب
رئيس جديد .واشترط رئيس المجلس
ال ـن ـي ــاب ــي ن ـب ـيــه ب ـ ــري وجـ ـ ــود ن ـ ــوع مــن
ال ـتــوافــق قـبــل دع ــوة المجلس لجلسة
انتخابية.
الـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،هـ ـ ـ ـ ــدد وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع
اإلســرائ ـي ـلــي ،بـيـنــي غــانـتــس ،بــأنــه إذا
تسبب األمين العام لـ»حزب الله» حسن
نصرالله ،في التصعيد ،فسيعود الضرر
الـجـسـيــم ع ـلــى ل ـب ـنــان ،م ـش ـيــرا ال ــى أن
إسرائيل بإمكانها إنتاج الغاز الطبيعي
من حقل «كاريش» حينما تكون جاهزة،
وأن االتفاق مع اللبنانيين حول ترسيم
الحدود البحرية في البحر المتوسط
ممكن.

مصر تبدأ ترشيد الكهرباء نهاية األسبوع

الحكومة تسعى لجمع  6مليارات دوالر عبر بيع شركات حكومية
●

القاهرة  -حسن حافظ

مـ ــع هـ ـب ــوب أول ـ ـ ــى ن ـس ـمــات
الشتاء ،ومواجهة دول أوروبا
أزمـ ـ ـ ـ ــة ط ـ ــاق ـ ــة غ ـ ـيـ ــر م ـس ـب ــوق ــة
عـلــى وق ــع مـسـتـجــدات الـحــرب
الــروسـيــة -األوكــران ـيــة ،كشفت
م ـ ـ ـصـ ـ ــر أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـ ـ ــن نـ ـيـ ـتـ ـه ــا
السـ ـتـ ـغ ــال الـ ـم ــوق ــف ال ــدول ــي
لـتـعــز يــز حصتها مــن تصدير
ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي إلـ ـ ـ ــى دول
االتحاد األوروب ــي ،عبر خطط
تـقـلـيــص اس ـت ـه ــاك ال ـك ـهــربــاء
ف ــي الـ ــداخـ ــل ،ل ـت ـصــديــر ال ـغــاز
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم فـ ـ ـ ــي ت ـش ـغ ـي ــل
مـحـطــات إن ـتــاج الـكـهــربــاء إلــى
أوروبا ،على أمل تعزيز عوائد
التصدير الدوالرية لدعم خزانة
الدولة.
وات ـ ـ ـخـ ـ ــذت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ع ــدة
إجـ ــراء ات لترشيد االستهالك
الحكومي من الكهرباء ،إذ تبدأ
من السبت المقبل (أول أكتوبر)،
ت ـط ـب ـيــق م ــواع ـي ــد ف ـتــح وغ ـلــق
المحال التجارية ،والمقاهي،

وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــم ،وال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوالت
التجارية ،وال ــورش ،واألعمال
ً
الـ ـح ــرفـ ـي ــة ،وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـم ــواع ـي ــد
ال ـش ـت ــوي ــة ،ال ـســاب ـعــة صـبــاحــا
للفتح ،والحادية عشرة مساء
لـ ــإغـ ــاق ،مـ ــع ت ــوق ـي ــع غ ــرام ــة
ع ـلــى ال ـم ـخــال ـف ـيــن ،واسـتـثـنــاء
الـمـحــال ذات الـنـشــاط الممتد
مـثــل الـصـيــدلـيــات ،والـمـخــابــز،
ويهدف القرار لتقليل استهالك
الكهرباء ليال.
وقالت الحكومة المصرية،
في بيان لها أمس ،إنها تمضي
قـ ــدمـ ــا «لـ ـلـ ـتـ ـح ــول إل ـ ـ ــى م ــرك ــز
إقليمي لتجارة وتداول الغاز»،
ً
عنصرا
األمر الذي يجعل مصر
ً
فــاعــا وق ــوة مــؤثــرة فــي ســوق
الطاقة العالمي ،خصوصا في
ظل بحث العديد من الدول عن
تأمين إمداداتها من الطاقة.
وأظ ـه ــر ت ـقــريــر ح ـكــومــي أن
قـ ـط ــاع الـ ـكـ ـه ــرب ــاء هـ ــو األك ـث ــر
ً
اس ـت ـه ــاك ــا ل ـل ـغــاز بـنـسـبــة 60
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ل ــذل ــك ت ــم تــدشـيــن
خطة ترشيد الغاز المستهلك

ف ــي تــولـيــد ال ـك ـهــربــاء ،بــإعــادة
هندسة عملية تشغيل محطات
إنتاج الكهرباء ،لتكون األولوية
ً
للمحطات التي تستخدم غازا
أقــل ،ما أدى إلــى تحقيق عائد
وفـ ـ ــر مـ ـن ــذ أكـ ـت ــوب ــر ال ـم ــاض ــي
بنسبة  5في المئة ،وذلك بقيمة
تصديرية تقدر ما بين  100إلى
ً
شهريا.
 150مليون دوالر
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـحـ ـك ــوم ــة إل ــى
إجـ ـ ـ ـ ــراءات ت ــرش ـي ــد اس ـت ـه ــاك
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ف ـ ــي ك ـ ــل ال ـم ـب ــان ــي
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة ،والـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــآت
ال ــري ــاض ـي ــة ،وإي ـ ـقـ ــاف اإلنـ ـ ــارة
ً
الخارجية بها ،فضل عن إلزام
الـ ـم ــوالت ال ـت ـجــاريــة بتشغيل
التكييف المركزي عند درجــة
حرارة  25فأكثر ،وكذلك تطبيق
ال ـت ــوق ـي ــت ال ـص ـي ـف ــي لـلـمـحــال
ال ـعــامــة والـ ـم ــوالت ال ـت ـجــاريــة،
بـحـيــث تـغـلــق ف ــي ال ـســاعــة 11
ً
مساء ،هذا إلى جانب تخفيض
إن ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع والـ ـمـ ـح ــاور
الرئيسية والميادين العامة.

ووق ـعــت مـصــر عـقــد شــراكــة
استراتيجية في مجال الطاقة
مع االتحاد األوروبي في أبريل
 ،2018فضال عن االتـفــاق على
نقل الغاز اإلسرائيلي واالتفاق
على إنشاء خط أنابيب بحري
لنقل الغاز من حقل أفروديت
ال ـق ـبــرصــي ل ـم ـصــانــع اإلس ــال ــة
بـمـصــر وإع ـ ــادة تـصــديــره إلــى
أوروبا.
ال ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ــال ـ ــت وزي ـ ـ ـ ــرة
ال ـت ـخ ـط ـي ــط ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ،ه ــال ــة
السعيد ،في نيويورك أمس ،إن
الحكومة تستهدف جمع نحو
 6مـلـيــارات دوالر قـبــل يونيو
العام المقبل ،عبر بيع حصص
في شركات مملوكة للدولة.

ةديرجلا
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روسيا تواجه «غضب األصدقاء» واحتجاجات ضد «التعبئة»

ّ
منطقة أوكرانية تتعرض لهجمات بمسيرات إيرانية انتحارية
وجدت روسيا نفسها في
الجمعية العامة لألمم المتحدة
في شبه عزلة ،خصوصا من
الدول الصديقة لها ،بعد
أن هدد الرئيس فالديمير
بوتين بحرب نووية ،دون أي
إشارة إلى استعداده لتقديم
أي تنازالت ضرورية إلنهاء
الحرب بأوكرانيا.

وسط مخاوف من احتمال أن
تــزيــد روسـيــا تصعيد الـصــراع
وح ـ ـتـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام األسـ ـلـ ـح ــة
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،ك ــان ــت الفـ ـت ــة دعـ ــوة
ال ـص ـيــن وال ـه ـن ــد ،وه ـم ــا ب ـلــدان
صديقان لروسيا من على منبر
األمــم المتحدة ،إلى حل سلمي
لـلـصــراع فــي أوكــرانـيــا مــن دون
تقديم الدعم لموسكو التي بدت
كأنها اكثر عزلة.

العراق :حراك لتشكيل ائتالف
حكومي ...والمالكي متفائل

باكو ّ
مصممة على دمج
المواطنين األرمن

جنود أوكرانيون خارج مدينة إيزيوم في منطقة خاركيف (أ ف ب)

الفروف

أسير بريطاني
محرر يكشف عن
تعرضه للتعذيب
ونجل رئيس أوغندا
يحذر من مهاجمة
روسيا

سلة أخبار

أكدت وكالة «شفق» العراقية أن
هناك حراكًا يجري منذ أيام ما
بني القوى السياسية العراقية
لتشكيل ائتالف ال تحالف
يهدف الى إعالن الحكومة
الجديدة وإدارتها بالتشاور
والتفاهم بني اإلطار التنسيقي
الشيعي وتحالفي العزم
والسيادة (سنة) ،والحزبني
الديمقراطي والوطني (أكراد)،
كتلة بابليون (مسيحيون)
حتى التوصل الى تفاهمات
على النقاط الثانية العالقة
مثل االنتخابات املبكرة.

وط ـ ــال ـ ــب وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارج ـي ــة
ال ـص ـي ـنــي وانـ ـ ــغ ي ــي أوك ــران ـي ــا
وروس ـ ـي ـ ــا ب ـ ـعـ ــدم تـ ـ ــرك ال ـ ـنـ ــزاع
ً
ب ـي ـن ـه ـم ــا «يـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــم» ،م ـ ــؤك ـ ــدا
أن «األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة ه ـ ــي ل ـت ـس ـه ـيــل
سالم».
مفاوضات ّ
بدوره ،حض وزير الخارجية
ال ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدي س ـ ـ ــوب ـ ـ ــرام ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام
ج ـ ـي ـ ـشـ ــان ـ ـكـ ــار ع ـ ـلـ ــى «ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار
وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة» .وق ـ ـ ــال« :م ــع
اح ـتــدام ال ـصــراع فــي أوكــرانـيــا،
ً
غالبا ما يسألوننا عن الجانب
ال ــذي نقف فـيــهُّ .
وردنـ ــا ،فــي كل
ً
ً
م ــرة ،ي ـكــون م ـبــاشــرا وص ــادق ــا.
الـهـنــد تـقــف إل ــى جــانــب الـســام
ً
وس ـ ـت ـ ـظـ ــل دائ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى هـ ــذا
الموقف».
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاح ـ ـي ـ ـت ـ ــه ،ك ـ ـ ـ ـ ــرر وزيـ ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــروس ـ ــي س ـيــرغــي
الفــروف ،المواقف الروسية التي
ب ــات ــت م ـع ــروف ــة ف ــي كـلـمـتــه ام ــام
مجلس االمن من دون اي حماسة.
وقال إن المناطق التي تجري
ف ـي ـهــا اس ـت ـف ـت ــاءات ب ــأوك ــران ـي ــا
سـ ـتـ ـصـ ـب ــح ت ـ ـحـ ــت «ال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة
الـكــامـلــة» لــروس ـيــا إذا ضمتها
موسكو إليها.وبدأت روسيا يوم
الجمعة الماضي استفتاءات في 4
مناطق بشرق أوكرانيا بهدف ضم
األراض ــي الـتــي احتلتها بالقوة.
وق ــال ــت ك ـي ـي ــف ،إنـ ــه ي ـت ــم إج ـب ــار
السكان على التصويت وال ُيسمح
ل ـه ــم بـ ـمـ ـغ ــادرة ال ـم ـن ــاط ــق خ ــال
الـتـصــويــت الـ ــذي يـنـتـهــي ال ـيــوم،
والذي وصفته الدول الغربية بأنه
صوري يهدف إلى تبرير تصعيد
الحرب المستمرة منذ  7أشهر.

دوليات

وج ــاءت تصريحات الف ــروف،
ب ـعــد أن وجـ ــه ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
دميتري ميدفيديف ،نائب رئيس
مجلس االم ــن الـقــومــي الــروســي،
ً
ً
تـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــرا صـ ــري ـ ـحـ ــا ال ـخ ـم ـي ــس
ال ـمــاضــي ،مــن أن أي أسـلـحــة في
ت ــرس ــان ــة م ــوس ـك ــو ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
األسلحة النووية االستراتيجية،
يـمـكــن اس ـت ـخــدام ـهــا ل ـل ــدف ــاع عن
األراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي تـ ــم ض ـم ـه ــا فــي
روسيا.
فــي االث ـن ــاء ،نظمت السلطات
الموالية والمعينة من روسيا في
دونيتسك ولوغانسك وزابورجيه
وخـ ـي ــرس ــون ال ـ ـيـ ــوم الـ ـث ــال ــث مــن
استفتاءات االنضمام إلى روسيا،
واتهمت كييف بتصعيد القصف
واستهداف لجان االستفتاء.
وأفاد معهد دراسات في القرم
ال ـتــي أعـلـنــت روس ـي ــا ضـمـهــا في

 ،2014بــأن  %93من المشاركين
بـ ـ ــاالس ـ ـ ـت ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ــي مـ ـق ــاطـ ـع ــة
زابـ ــوروج ـ ـيـ ــه فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم األول،
صوتوا لمصلحة االنضمام إلى
روسيا.

غضب مكتوم
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ـج ـ ـيـ ــل حـ ــرس
الـحــدود الفنلندي لليوم الثالث
زيادة في حركة المرور من روسيا
ب ـس ـبــب ق ـ ــرار ال ـت ـع ـب ـئــة الـجــزئـيــة
الـتــي اعـلـنـهــا الــرئـيــس فالديمير
بوتين ،القت السلطات الروسية
م ـســاء ام ــس االول ال ـق ـبــض على
م ـئــات الـمـحـتـجـيــن المعترضين
على الـحــرب .وأف ــادت منظمة «أو
في دي-انفو» الحقوقية الروسية
ً
باعتقال  724شخصا أمس األول
ف ــي  32مــديـنــة ومـنـطـقــة .ويـقــول
الـمــراقـبــون إن األم ــر األكـثــر إثــارة

لـلـقـلــق بــالـنـسـبــة لـلـكــرمـلـيــن هو
االضـطــرابــات الـتــي ب ــدأت تتفجر
ب ـع ـيــدا ع ــن الـ ـم ــدن ال ـك ـب ــرى وفــي
مـنــاطــق تـعـتـبــر مـعــاقــل تقليدية
للنظام .وتعرضت ثالثة مكاتب
تـجـنـيــد عـسـكــريــة إقـلـيـمـيــة على
األقــل للهجوم منذ أن أمر بوتين
بالتعبئة.

ّ
مسيرات إيران

ً
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،وبـ ـع ــد ي ــوم ـي ــن مــن
ّ
ه ـج ــوم روسـ ــي ب ـطــائــرة مـســيــرة
مـمــاثـلــة أدى إل ــى مـقـتــل مدنيين
اثنين ،أكــدت القيادة العملياتية
لـلـجـيــش األوكـ ــرانـ ــي ف ــي جـنــوب
ال ـبــاد ،أم ــس ،أن مدينة أوديـســا
الساحلية «تعرضت ليال لهجوم
بطائرات ّ
مسيرة انتحارية إيرانية
الـصـنــع» .وكــانــت كييف خفضت
تمثيلها الدبلوماسي مــع ايــران

اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى ال ـت ـق ــاري ــر الـتــي
أفادت بتسليمها آالف المسيرات
إلى الجيش الروسي.
على صعيد آخ ــر ،كشف أيــدن
أسلين ( 28عاما) وهو بريطاني
أطلق سراحه في شــرق أوكرانيا
خالل عملية تبادل األحد بوساطة
سـ ـع ــودي ــة أن خ ــاط ـف ـي ــه ع ــذب ــوه
وطعنوه في ظهره وأجبروه على
ترداد النشيد الوطني الروسي.
ُ
وق ــال أسـلـيــن إن ــه احــت ـجــز في
ال ـح ـب ــس االنـ ـ ـف ـ ــرادي ف ــي زن ــزان ــة
ص ـغ ـي ــرة ب ـه ــا ق ـم ــل وص ــراص ـي ــر
ويغيب عنها ضــوء النهار حيث
«عومل في شكل أســوأ من كلب».
ك ـمــا ك ــان ــوا ي ــأم ــرون ــه بـ ــأن ي ــردد
«ال ـم ـجــد ل ــروس ـي ــا» كـلـمــا فـتـحــوا
باب زنزانته.
في األثناء ،اعتبر قائد القوات
البرية في أوغندا ونجل الرئيس

األوغـ ـن ــدي ،ال ـج ـنــرال مــوهــوزي
ّ
ك ــاي ـن ـي ــروغ ــاب ــا ،أن ب ــوت ـي ــن «ال
يـحـتــاج لـلـحــديــث ع ــن الـتـهــديــد
بالحرب النووية ،اذ إن الهجوم
ً
على روسيا يعني هجوما على
إفريقيا».
وفــي  2مــارس  ،2022امتنعت
 17دول ــة إفــريـقـيــة بينها أوغـنــدا
ع ــن ال ـت ـصــويــت ع ـلــى قـ ــرار يــديــن
الـ ـغ ــزو الـ ــروسـ ــي ألوك ــرانـ ـي ــا فــي
الجمعية العامة لألمم المتحدة.
وزادت روسيا نفوذها في إفريقيا
ً
خصوصا فــي إفريقيا الوسطى
وم ــال ــي ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة وأوروبـ ـ ــا ،حـيــث تشير
ت ـقــاريــر غــربـيــة إل ــى أن ـهــا نـشــرت
مستشارين عسكريين ومرتزقة
م ــن م ـج ـمــوعــة «ف ــاغ ـن ــر» األم ـن ـيــة
وأصبحت حليفة السلطات هناك.
(عواصم ـ وكاالت)

التضخم واإلجهاض وترامب قضايا تهيمن على انتخابات أميركا النصفية

أعلن وزير خارجية
أذربيجان جيهون بيراموف،
أن بالده ستبذل كل الجهود
لدمج األرمن الذين يسكنون
في املناطق التي استعادتها
من أرمينيا في الحرب
الخاطفة التي اندلعت
بينهما عام  2020وما تالها
من اشتباكات كان آخرها
قبل أسبوعني.
وفي كلمة ألقاها في الدورة
الـ  77للجمعية العامة لألمم
املتحدة ،قال بيراموف:
«أذربيجان مصممة على
دمج املواطنني من أصل
أرمني في مجتمعنا،
وضمان نفس الحقوق
والحريات لهم مثل املواطنني
اآلخرين ،بغض النظر عن
العرق أو الدين».

 CIAتكشف عن سترة
صدام وبندقية بن الدن

الجمهوريون يمسكون بأوراق رابحة ...وأولويات المستقلين موزعة بين الحزبين
لم تكن انتخابات الرئاسة األميركية
ً
 2020محطة عــاديــة ،بــل شهدت أحــداثــا
تسجل في تاريخ الواليات المتحدة .ولم
ينس األميركيون بعد مشاهد الهجوم
على مبنى الكابيتول ،يوم التصديق على
تنصيب الرئيس ،جو بايدن ،في السادس
من يناير من ذات العام.
المشكلة ،هي أن تداعيات ما جرى بعد
إعالن فوز بايدن على خصمه الجمهوري،
ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ،دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،ال
ت ـ ــزال ح ــاض ــرة ،وس ـت ـكــون االن ـت ـخــابــات
النصفية المزمع إجراؤها في  8نوفمبر،
جــولــة جــديــدة مــن ص ــراع الجمهوريين
والديموقراطيين المحموم على قضايا
تـثـيــر ح ــال ــة م ــن االن ـق ـس ــام ف ــي أوسـ ــاط
الناخبين األميركيين .يضاف إلى ذلك أن
الواليات المتحدة مرت بظروف استثنائية
بسبب وب ــاء ك ــورون ــا ،ال ــذي تسبب في
أضــرار اقتصادية وتضخم أنهك جيوب
األميركيين ،إلى جانب قضايا حساسة

برزت مثل قوانين اإلجهاض التي ينقسم
حولها األميركيون بشدة.

التضخم يتغلب على اإلجهاض
وي ـح ـفــز ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون وال ـعــديــد
مــن المستقلين الناخبين على التركيز
عـلــى قضية اإلج ـهــاض لحماية حقوق
النساء من توجهات الجمهوريين لتقييد
اإلج ـهــاض ،بينما يشهر الجمهوريون
سالح االقتصاد متهمين الديموقراطيين
بأخذ الـبــاد إلــى حالة تضخم خطيرة،
إلى جانب التساهل في حماية الحدود
ال ـج ـنــوب ـيــة م ــن م ــوج ــات ال ـه ـج ــرة غير
الشرعية التي «تهدد» األمن القومي للبالد.
ويشير خبراء السياسة واالستطالعات
إلى أن التضخم يتربع على رأس أولويات
الـنــاخــب األم ـيــركــي ( .)%30وه ــذا ليس
مفاجئا بالنظر إلى المشهد االقتصادي.
لـ ـك ــن هـ ـ ــذا يـ ـعـ ـن ــي أن م ـ ــا يـ ــركـ ــز عـلـيــه

الجمهوريون فــي حملتهم االنتخابية،
ق ــد يـ ـك ــون أقـ ـ ــوى ت ــأثـ ـي ــرا ،م ــن الـقـضـيــة
الثانية ( )%22التي تهم الناخبين وهي
اإلجهاض ،التي يتبناها الديمقراطيون.
ومع بداية الفترة األكثر كثافة للحمالت
االنتخابية ،استثمر الديمقراطيون بالفعل
أكثر من  124مليون دوالر هذا العام في
اإلعــانــات التلفزيونية التي تشير إلى
اإلج ـه ــاض .ويكشف اسـتـطــاع ،لشبكة
إن بي آر األميركية ،أن  77في المئة من
الناخبين الديموقراطيين يعتبرون أن
قرار المحكمة العليا جعلهم أكثر احتمالية
للتصويت.
ك ــذل ــك ،ي ــرب ــط ال ـج ـم ـهــوريــون قضية
الهجرة باألمن القومي للبالد ،إذ يصر
مرشحا الجمهوريين لمنصبي حاكم
ف ـ ـلـ ــوريـ ــدا ،رون دي ـس ــان ـت ـي ــس ،وح ــاك ــم
ت ـك ـســاس ،غ ــري ــغ أبـ ـ ــوت ،ع ـلــى أن هـنــاك
أزمة حقيقية على الحدود بين الواليات
المتحدة والمكسيك ،حيث يتدفق آالف

المهاجرين غير الشرعيين إلــى البالد
بشكل غير قانوني كل يوم.

أوراق جمهورية رابحة
والمؤشر المهم في نتائج االستطالع،
هو أن الناخبين المستقلين ،الذين يلعبون
دورا رئيسيا في المقاطعات المتأرجحة
وال ــوالي ــات األرجــوانـيــة (ليست حـمــراء أو
زرقـ ـ ــاء) ،يعتقدون أنـهــم أكـثــر قلقا بشأن
ال ـت ـض ـخــم ،ل ـكــن ح ـق ــوق اإلج ـ ـهـ ــاض هي
أي ـضــا قـضـيــة مـهـمــة بالنسبة ل ـهــم .هــذا
يجعل المشهد معقدا أمــام الجمهوريين
والديموقراطيين في كيفية مخاطبة هذه
الفئة من الناخبين ،والذين لهم ثقل اقتراعي
ال يمكن االستهانة به.
وبـشـكــل عـ ــام ،يحتفظ الـجـمـهــوريــون
بمزايا انتخابية في ملف االقتصاد يمكن
أن تدفعهم للفوز والسيطرة على الكونغرس
والحكام في جميع أنحاء البالد ،ألن  63في

المئة مــن الناخبين يعتقدون أن دخلهم
يتراجع مقارنة بتكاليف المعيشة ،إضافة
إلى أن  58في المئة ال يوافقون على طريقة
تعامل بايدن مع ملف االقتصاد والتضخم،
وفق استطالع لشبكة إن بي سي األميركية.
ل ـكــن االس ـت ـط ــاع ل ــم يـحـســم الـنـتــائــج
ً
لمصلحة حزب معين ،بل أظهر تقاربا في
نسبالتأييدللديموقراطيينوالجمهوريين،
مما يجعل مــن الصعب التكهن بمصير
الحزبين في االنتخابات النصفية.
إل ــى ذلـ ــك ،ي ـقــدم بـعــض الجمهوريين
أنـفـسـهــم كـعــامــل مــوحــد ل ـل ـبــاد ،مـقــارنــة
بالديموقراطيين ،إذ يزعم الجمهوريون
أن خصومهم «يستخدمون العنصرية
كتكتيك تقسيم» .وتظهر استطالعات الرأي
أن الــديـمــوقــراطـيـيــن يحتفظون بقبضة
ً
على الناخبين الملونين ،لكن هناك تحوال
في مواقف هــؤالء لمصلحة الجمهوريين
ً
مدفوعا بشكل أساسي بالمخاوف بشأن
االقتصاد والتضخم.

وبـعــد مــا يـقــرب مــن عامين مــن رفض
ت ــرام ــب قـ ـب ــول ال ـه ــزي ـم ــة ف ــي ان ـت ـخــابــات
الرئاسة  ،2020قد يسير بعض أكثر أتباعه
الجمهوريين والء على خطاه في حال عدم
فوزهم في انتخابات الحكام أو الكونغرس
في نوفمبر.
ووفق «نيويورك تايمز» ،لن يلتزم ستة
مرشحين جمهوريين مدعومين من ترامب
لمنصب الحاكم ومجلس الشيوخ ،بقبول
نتائج انتخابات هــذا الـعــام إذا خـســروا،
وتجاهل  6جمهوريين آخرين أو رفضوا
اإلجــابــة عن ســؤال الصحيفة حــول تبني
النتيجة مهما كانت.
وفي الوقت نفسه تتطلع لجنة مجلس
النواب التي تحقق في هجوم الكابيتول
إلى إنجاز تقريرها النهائي وعرضه بحلول
نهايةديسمبر،مماقديؤثرعلىاالنتخابات
ف ــي ح ــال ادان ـ ــة ت ــرام ــب ،ف ــي وق ــت يتوعد
الجمهوريون بإلغاء اللجنة ووقف عملها
في حال فوزهم بأغلبية النواب.

الصراع على رئاسة البرازيل يحتدم ...وسيناريو ترامب يخيمّ
ّ
لوال يتجه لفوز من أول دورة وبولسونارو يحذر من التزوير ...والمعلومات المضللة تتصدر

لوال خالل تجمع حاشد في ساو باولو أمس األول
(أ ف ب)

قبل أسـبــوع مــن االنـتـخــابــات الرئاسية
البرازيلية ،تدخل الحملة شديدة االستقطاب
آخر مراحلها ،وسط صراع محتدم ينحصر
بـيــن الــرئ ـيــس اليميني الـمـتـطـ ّـرف جايير
بولسونارو ونظيره السابق اليساري لويس
سيلفا ،الذي يبدو فوزه من
إيناسيو لوال دا ً
الدورة األولى ممكنا.
ً
ويـ ـخ ــوض ال ـس ـب ــاق  11م ــرشـ ـح ــا ،لكن
االهتمام ينصب على المنافسة بين زعيم
حزب العمال والرئيس المنتهية واليته ،إذ
ّ
تبين أحــدث استطالعات نوايا التصويت
لمركز «داتــافــولـيــا» أن لــوال سينال  47في
المئة من األصوات ،فيما سينال بولسونارو
اليميني المتطرف  33في المئة.
ومنذ أشهر ،تشير االستطالعات بشكل
ثابت إلــى أن لــوال سيفوز بــواليــة رئاسية
ثالثة فــي أكبر قــوة اقتصادية فــي أميركا
الالتينية ،بعدما تولى الرئاسة لوالية أولى
في عام  2003وثانية في .2010
ولدى خروجه من السلطة ،كانت نسبة
الـتــأيـيــد ل ـلــوال ،الـعــامــل الـســابــق فـّـي قطاع
الـتـعــديــن ،تبلغ  87فــي الـمـئــة ،لكنه أدخــل
و 2019في قضية
السجن بين عامي 2018
ّ
فساد ومنع حينها من الترشح للرئاسة.
ومــن شــأن انتخاب الزعيم العمالي البالغ
 76عاما رئيسا أن ّ
يتوج عودته بقوة إلى
السلطة.
ّ
وقــالــت فــرنــانــدا مــانـيــوتــا الـمـحــلـلــة في
«مؤسسة أرماندو ألفاريس بنتيدو» ومقرها
ساو باولو ،إن «استطالعات الرأي تشير إلى

إمكانية حقيقية لفوز لوال من الدورة األولى»
في  2أكتوبر.
وأضافت« :كما يمكن أن يستفيد لوال من
تصويت تكتيكي إذا ّ
تحولت إليه أصــوات
ناخبي مرشحين أقــل تنافسية على غــرار
سيرو غوميز» ،في إشارة إلى مرشح وسط
اليسار الذي تضعه االستطالعات في المرتبة
سبعة فــي الـمـئــة مــن األص ــوات
الـثــا ّلـثــة مــع ّ
متقدما على مرشحة اليمين الوسط سيمون
تابت ( 5في المئة).
وبات «التصويت التكتيكي» العنوان األكبر
لحملة لوال االنتخابية .واعتبرت كارولينا
بريغيدو ،كاتبة المقاالت في موقع «يو.او.ال»
اإلخـبــاري أن «الموقف النموذجي للناخب
البرازيلي هو انتظار دنو موعد االنتخابات
للتصويت لألوفر حظا».
وفي األيام األخيرة ،استفاد لوال من موجة
تأييد لــه ،إذ دعــا الرئيس السابق فرناندو
هنريك كاردوسو البرازيليين إلى التصويت
«للديموقراطية» .كذلك ّأيــدت دعوته وزيــرة
سيلفا.
البيئة السابقة مارينا ّ
وطالب سياسيون ومثقفون يساريون في
أميركا الالتينية ،سيرو غوميز ،باالنسحاب
لتسهيل فــوز ل ــوال .لكن بــولـسـ ًـونــارو ،زعيم
الحزب الليبرالي ،البالغ  67عاما ،يبدو بدوره
ً
واثقا من الفوز ،إذ قال الجمعة خالل ّ
تجمع في
والية ميناس حيرايس (جنوب شرق) «سنفوز
من الدورة األولى».
ّ
وع ـلــى «ت ـل ـغ ــرام» ،ت ـشــن شـبـكــات مــؤيــدة
لبولسونارو حملة تشدد فيها على أنه في

تفض االنتخابات إلى فوز الرئيس
حال لم
ِ
المنتهية واليته ،ستكون نتائج االستحقاق
ّ
مزورة.
ويسود ّ
تخوف من أن يتكرر في البرازيل
مشهد اقـتـحــام مقر الـكــونـغــرس األمـيــركــي.
وقالت مانيوتا «قد يكون ذلك خطيرا ،ومن
ّ
المرجح جدا أن يشير بولسونارو إلى وجود
األميركي
تزوير انتخابي على غرار (الرئيس
ّ
السابق) دونــالــد تــرامــب ،هــذا األمــر سيحفز
داعميه».
فضابط الجيش السابق يمكنه أن ّ
يعول
على مجموعات من مناصريه على استعداد
للقيام بأي ّ
تحرك .وبولسونارو نفسه سبق أن
ّ
وجه انتقادات حادة لمؤسسات الديموقراطية
في البرازيلّ ،
السيما المحكمة العليا ،وشن
حملة ّعنيفة ضد االقتراع اإللكتروني ،معتبرا
أنه يعزز احتماالت «التزوير» .فمن المستحيل
ّ
التكهن بما سيحصل بعد الدورة األولى.
إذا
وبـ ــدال ّ م ــن ع ــرض ال ـبــرامــج االنـتـخــابـيــة،
الشخصية على حملتي
طغت االت ـهــامــات
ّ
بولسونارو ولوال وسط اتهامات بـ»السرقة»
و»انعدام الكفاءة» .دعت صحيفة «أو غلوبو»
لوال إلى «طرح برنامج اقتصادي متماسك»
سيحكم إذا فاز».
ألنه «ال أحد يعرف كيف
ّ
وخ ـ ــال الـحـمـلــة جـ ــال ال ـم ــرش ـح ــان على
م ـخ ـت ـلــف الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــة وعـ ـق ــدوا
اجتماعات كثيرة وارتــديــا سترة واقية من
الرصاص .وبات ملف البيئة والمناخ في بالد
هامشيا،
تضم الجزء األكبر من غابة األمازون،
ّ
إذ تـقـ ّـدمــت عليه ملفات ال ـجــوع والتضخم

والفساد التي تثير قلق أغلبية سكان البرازيل
البالغ عددهم  214مليونا.
ول ـت ــوس ـي ــع نـ ـط ــاق ح ـم ـل ـتــه س ـع ــى ل ــوال
ّ
السـتـمــالــة اإلنجيليين ال ــذي يـشــكـلــون مع
قطاعي المنتجات الزراعية واألسلحة القاعدة
االنتخابية لبولسونارو.
واختار لوال لمنصب نائب الرئيس الحاكم
السابق لوالية ساو باولو المعتدل جيرالدو
ألـكـمـيــن م ــن الـيـمـيــن الــوس ـطــي ،ف ــي خطوة
ّ
المتوجسة من انتخابه.
لطمأنة األسواق
من جهته ،يسعى بولسونارو إلى استمالة
ال ـق ــواع ــد االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـن ـســويــة ،إذ تنبذه
الـنــاخـبــات بأغلبيتهن بسبب تصريحاته
ال ـم ـت ـحـ ّـيــزة ج ـن ـس ـيــا .وهـ ــو أج ـ ــرى حـمــات
انتخابية في منطقة الشمال الشرقي ،معقل
لــوال ،لكن يبدو أنها لم تحقق نتائج تذكر
بحسب االستطالعات.
ّ
ويتم تداول الكثير من المعلومات المضللة
التواصل االجتماعي.
على شبكات
ّ
وي ـت ـن ــاق ــل الـ ـم ـ ّـرشـ ـح ــون أن ـف ـس ـه ــم ه ــذه
المعلومات المضللة على شبكات التلفزة،
وحتى على منبر األمم المتحدة ،كما حصل
الثالثاء الماضي خالل خطاب بولسونارو
أمام الجمعية العامة.
وسيشهد األسبوع المقبل بذل الخصمين
اللدودين جهودهما االنتخابية األخيرة مع
ّ
عات ك ـبــرى .وبعدما
مشاركتهما فــي تجم ّ
ّ
تغيب السبت ،مــن المتوقع أن يـشــارك لوال
الخميس في مناظرة تلفزيونية مرتقبة بشدة.
(ريو دي جانيرو ـ أ ف ب)

في أروقة املقر الرئيسي
للمخابرات املركزية
األميركية ( )CIAفي النغلي
بوالية فرجينيا يكشف
متحف الوكالة الذي تم
تجديده ،رغم أنه ال يزال
مغلقًا أمام الجمهور ،بعض
التذكارات التي تم رفع
السرية عنها في اآلونة
األخيرة من أبرز العمليات
التي قامت بها الوكالة منذ
تأسيسها قبل  75عامًا.
ومن أهم هذه التذكارات
نموذج مصغر للمجمع
الذي تم استخدامه في كابل
إلحاطة الرئيس جو بايدن
بالتطورات قبل الهجوم
الذي شنته طائرة مسيرة
وأدى إلى قتل زعيم القاعدة
أيمن الظواهري قبل شهرين
وكذلك بندقية «إيه كيه
إم» كان يحملها أسامة بن
الدن في الليلة التي قتل
فيها بباكستان في 2011
وسترة جلدية عثر عليها
مع الدكتاتور صدام حسني
عندما قبض عليه في .2003

كوريا الشمالية تجرب
«بالستيًا» في البحر

أعلنت هيئة األركان املشتركة
لكوريا الجنوبية أن جارتها
الشمالية أطلقت صاروخا
بالستيا صوب البحر قبالة
ساحلها الشرقي ،أمس ،قبل
تدريبات عسكرية ضخمة
مشتركة بني القوات الكورية
الجنوبية واألميركية،
بمشاركة حاملة طائرات
أميركية وزيارة كامال
هاريس نائبة الرئيس
األميركي هذا األسبوع.
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الكويت جاهزة لـ «آسيوية الصاالت»

باختصار
االتحاد العراقي 25 :أكتوبر
قرعة كأس الخليج

مدرب «األزرق» يختار القائمة النهائية اليوم
ً
باتت الكويت جاهزة تماما
لتنظيم بطولة كأس آسيا لكرة
قدم الصاالت ،التي تنطلق
ً
غدا ،وتختتم منافساتها 8
أكتوبر المقبل.

أنهت اللجنة المنظمة المحلية
ل ـب ـط ــول ــة ك ـ ــأس آسـ ـي ــا لـ ـك ــرة ق ــدم
ال ـصــاالت اسـتـعــداداتـهــا للبطولة
ً
التي تنطلق غدا على مجمع صاالت
الشيخ سعد العبدالله ،وتستمر
حتى  8أكتوبر المقبل.
وجـهــزت اللجنة مفاجآت عدة
لحفل افتتاح البطولة ،الــذي يقام
غد ،بحضور
الساعة  7:30من مساء ٍ
شـخـصـيــات بـ ــارزة عـلــى مستوى
القارة الصفراء.
وف ـي ـم ــا ت ــواص ــل الـمـنـتـخـبــات
المشاركة في البطولة تدريباتها
ً
ع ـلــى ال ـص ــال ــة الــرئ ـي ـس ـيــة ت ـبــاعــا،
ُ
تعقد اليوم المؤتمرات الصحافية
ل ـم ــدرب ــي ال ـم ـج ـمــوع ـت ـيــن األول ـ ــى
والثانية ،على أن يكون المؤتمر
الخاص بالمجموعة األولــى ،التي
تـضــم الـكــويــت والـ ـع ــراق وتايلند
ً
وع ـم ــان ال ـســاعــة  11:00صـبــاحــا،
والـمــؤتـمــر ال ـخــاص بالمجموعة
الـثــانـيــة ،ال ـتــي تـضــم أوزبـكـسـتــان
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــن وط ــاجـ ـيـ ـكـ ـسـ ـت ــان
وتــرك ـمــان ـس ـتــان ،ال ـس ــاع ــة 11:30
ً
صباحا.
ُ
ً
وت ـ ـع ـ ـق ـ ــد غـ ـ ـ ـ ـ ــدا ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات
الصحافية الخاصة بالمجموعتين
الثالثة والرابعة بذات التوقيت.

القائمة النهائية اليوم
إل ــى ذل ــك ،يحسم م ــدرب «أزرق
الصاالت» ،البرازيلي كاكاو ،اليوم،

جانب من تدريبات حراس مرمى «األزرق»
القائمة النهائية التي ستخوض
ً
الـمـنــافـســات ،بــاخـتـيــار  14العـبــا
ً
واستبعاد العبين ،وفـقــا لالئحة
البطولة.
مــن جـهـتــه ،ق ــال قــائــد «األزرق»
حمد حيات ،إن الالعبين وصلوا
إل ــى درجـ ــة عــالـيــة م ــن الـتـجــانــس،
وهذا العامل بالتأكيد يشجع على
تحقيق نتيجة مميزة في البطولة
القارية.
وأض ـ ــاف ح ـي ــات« :إق ــام ــة كــأس
آسيا على أرضنا وبين جمهورنا
تجعل فرصتنا قوية لنكون ضمن

المنافسين على اللقب ،وهذا األمر
ينسحب على جميع المنتخبات
المشاركة التي استعدت بصورة
مميزة للمنافسة بالتأكيد».

خطة أمنية متكاملة
من جهتها ،أشــادت المسؤولة
األمنية المحلية باالتحاد الكويتي
لكرة القدم سمر العنزي ،بالجهات
ً
ً
الحكومية التي أبدت تعاونا كبيرا
قبل انـطــاق البطولة ،األم ــر الــذي
يؤكد حــرص الجميع على ظهور
البطولة بالصورة التي تليق بها.

وقالت العنزي« :جهود وزارة
الداخلية وتعليمات قياداتها
ب ــوض ــع خ ـطــة أم ـن ـيــة مـتـكــامـلــة
بــوجــود رجــال األمــن على أهبة
االستعداد منذ بداية البطولة
حتى ختامها ،لتأمين الصالة
والمدرجات والمرافقة األمنية
للوفود المشاركة والشخصيات
وكذلك الحكام ،أمر يدعو للفخر،
ويؤكد حــرص (الداخلية) على
تأمين البطولة وضيوف الكويت
بالشكل المناسب».
وأض ــاف ــت« :ك ــذل ــك ،ال ننسى

دور اإلدارة العامة لإلطفاء ،التي
َّ
وفرت  4مراكز جاهزة للتعامل
م ـ ــع أي طـ ـ ـ ــارئ داخـ ـ ـ ــل م ـج ـمــع
الـ ـص ــاالت وخ ـ ــارج ـ ــه» ،مـشـيــدة
كذلك بجهود «الدفاع المدني»،
التي حرصت على توفير األعداد
الالزمة والكافية من المتطوعين
إلدارة ا ل ـ ـمـ ــدر جـ ــات و ت ـس ـه ـيــل
وصول الجماهير إلى كراسيهم.
وكشفت عن توفير  12بوابة
في الصالة ،سواء للجماهير أو
المنصة الرئيسية ،مشيرة إلى
أن توقيت فتح البوابات سيكون

قبل المباريات بساعتين.
وطالبت العنزي الجماهير
بالتقيد بتعليمات رجال األمن
والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن عـ ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم،
وعــدم إدخــال المواد الممنوعة
إلــى الصالة ،مثل :علب المياه،
والسجائر ،واألعالم التي يزيد
ارتفاع عصاها على متر ،كذلك
القنابل الــدخــانـيــة والـشـعــارات
والعبارات العنصرية ومكبرات
الصوت ذات المدى العالي.

أعلن االتحاد العراقي
لكرة القدم ،أمس ،أن قرعة
«خليجي  ،»25املقررة بمدينة
البصرة من  6إلى  19يناير
 ،2023ستقام في  25أكتوبر
املقبل.
وذكر االتحاد العراقي ،في
بيان إعالمي مقتضب ،أن
«اتحاد كأس الخليج العربي
لكرة القدم قرر إقامة قرعة
(خليجي  )25بمدينة البصرة
في  25أكتوبر .»2022
ويأمل املسؤولون العراقيون
استكمال كل تحضيرات
استضافة «خليجي »25
بوقت مناسب قبل املوعد
املحدد النطالقها.
وكان املكتب التنفيذي
التحاد كأس الخليج العربي
أمهل العراق حتى منتصف
الشهر الجاري ،الستكمال
مراحل إنجاز استاد امليناء
الدولي ،ليصبح ثاني
ملعب في مدينة البصرة
التي تشهد بني حني وآخر
موجات احتجاج شعبي،
بسبب تدني مستوى
الخدمات املعيشية.

طائرة الكويت ثاني بطولة
قبرص الدولية

ً
 4مباريات لـ «التعويض والتقدم» في كأس زين  12غيابا للتضامن أمام الساحل
تستكمل مساء الـيــوم مـبــاريــات الجولة
الـثــانـيــة ل ـكــأس زي ــن ل ـكــرة ال ـقــدم «الـبـطــولــة
الـتـنـشـيـطـيــة» ،بــإقــامــة  4م ـب ــاري ــات ضمن
الـمـجـمــوعــة األولـ ـ ــى ،ح ـيــث يـلـتـقــي كــاظـمــة
والـفـحـيـحـيــل ع ـلــى اسـ ـت ــاد مـحـمــد الـحـمــد
بـنــادي الـقــادسـيــة فــي الـ ـ  6:10مـســاء ،وفي
نفس التوقيت يلتقي القادسية مع اليرموك
على استاد الصداقة والسالم بنادي كاظمة
في العديلية ،وعند الثامنة والنصف يلتقي
برقان والكويت على استاد ثامر بالسالمية،
وخ ـي ـطــان وال ـســال ـم ـيــة ع ـلــى اس ـت ــاد ن ــادي
الكويت بكيفان.
وأسفرت نتائج الفرق الثمانية في الجولة
األولى ،عن فوز برقان على السالمية بثالثة
أه ـ ــداف م ـقــابــل هــدف ـيــن ،وال ـق ــادس ـي ــة على
الفحيحيل بهدفين مــن دون رد ،فــي حين
تعادل اليرموك مع الكويت بهدف لكل فريق،
وكاظمة وخيطان بهدف لكل فريق.
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـيـ ــن ك ــاظ ـم ــة
وال ـف ـح ـي ـح ـيــل ،يـتـطـلــع كــاه ـمــا ل ـف ــوز أول

فــي الـبـطــولــة ،إل ــى جــانــب االطـمـئـنــان على
الجاهزية قبل العودة إلى غمار مواجهات
مـنــافـســات الـ ــدوري الـمـمـتــاز ،حـيــث تنتظر
الـبــرتـقــالــي م ـبــاراة مهمة ضـمــن منافسات
الجولة الخامسة أمــام السالمية ،في حين
يخوض الفحيحيل مواجهة ال تقل صعوبة
أمام الكويت.

القادسية واليرموك
وتحت أنظار المدرب الجديد الصربي
بـ ــوريـ ــس ب ــونـ ـي ــاك يـ ـخ ــوض ال ـق ــادس ـي ــة
ً
مواجهة اليرموك ،علما بأن األخير ظهر
بصورة مميزة في الجولة األولى بكأس
ً
االت ـح ــاد أم ــام ال ـكــويــت ،وك ــان قــريـبــا من
حصد النقاط الثالث ،لوال هدف األبيض
ً
في الوقت المحتسب بدال من الضائع.
ومن المقرر أن يواصل الجهاز الفني
للقادسية الدفع بالعناصر التي غابت
عــن مــواجـهــات ال ــدوري الـمـمـتــاز ،أمثال
سـلـمــان ال ـبــوص ،وعـبــدالـلــه م ــاوي ،إلــى

ج ــان ــب ع ـي ــد الـ ــرش ـ ـيـ ــدي ،وغـ ـي ــره ــم مــن
الالعبين المميزين.

برقان والكويت
وبمعنويات عالية يــواجــه فريق برقان
ن ـظ ـي ــره ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،ع ـل ــى أمـ ــل مــواص ـلــة
ال ـ ـعـ ــروض ال ـق ــوي ــة ال ـت ــي ظ ـه ــر ع ـل ـي ـهــا فــي
المباراة األولى أمام السالمية ،وفي المقابل
تعد المباراة البروفة األخيرة لألبيض قبل
مواجهة الفحيحيل في الدوري الممتاز.

السالمية وخيطان
وعلى استاد نادي الكويت ،يتطلع السالمية
إلى تحقيق أول فوز في كأس زين على حساب
خيطان ،كما أن المباراة بمنزلة بروفة أخيرة
للسماوي قبل مــواجـهــة كاظمة الـمـقــررة في
الممتاز األحد المقبل ،في حين تدخل كتيبة
الـ ـم ــدرب ه ــان ــي ال ـص ـقــر الـ ـمـ ـب ــاراة ،ع ـلــى أمــل
الوصول إلى النقطة الرابعة ،والحفاظ على
حظوظ التأهل عن المجموعة األولى.

•

حازم ماهر

يعاني الفريق األول لكرة القدم
ب ـن ــادي الـتـضــامــن م ــن اإلص ــاب ــات
الـتــي تسببت فــي نقص صفوفه،
قبل مباراته مع الساحل ،في الجولة
ال ـخــام ـســة م ــن م ـنــاف ـســات دوري
زين للدرجة الممتازة ،المقرر لها
الجمعة المقبل.
وت ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــل إصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات العـ ـب ــي
الـتـضــامــن ف ــي ت ـعــرض الــاعـبـيــن
مشعل اديـلــم وه ــادي مربع لقطع
في الرباط الصليبي في مباراتي
الـكــويــت وال ـج ـهــراء على الـتــوالــي،
ف ــي الـجــولـتـيــن الـثــانـيــة والـثــالـثــة
م ــن مـنــافـســات الـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز،
لينتهي موسمهما بشكل رسمي،
إذ إن إصابتهما تحتاج إلى تدخل
جراحي ،وتأهيل لمدة ال تقل عن
 6أشهر.
وتـ ـع ــرض ال ــاعـ ـب ــون مـحـمــود

«الفروسية» ينهي مشاركته «يد» خيطان يواصل تدريباته بقيادة المعز
في «الجائزة الكبرى» النسائية

العبات منتخب الكويت للفروسية
أنهى منتخب الكويت للفروسية مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى
النسائية الدولية اللتقاط األوتاد ،والتي أقيمت في مدينة البترا األردنية،
بمشاركة  28فارسة يمثلن  14دولة.
وأكــدت رئيسة الوفد أمينة السر العام لالتحاد الكويتي للفروسية
نبيلة العلي أن الفريق الكويتي شــارك في هذا الحدث الرياضي المهم
بدعوة من األردن ،ومثله الفارستان أماني العنزي ورزان كتانه ،والمدرب
الوطني هاني الفصام ،الذي شارك أيضا في دورة المدربين المقامة ضمن
الفعاليات المصاحبة للبطولة ،كما شاركت الفارستان أسماء مال الله
وسارة المحمد في دورة التحكيم.

•

يواصل الفريق األول لكرة اليد
ب ـن ــادي خ ـي ـطــان تــدري ـبــاتــه تحت
ق ـي ــادة م ــدرب ــه ال ـجــديــد التونسي
ال ـم ـع ــز بـ ــن مـ ـحـ ـف ــوظ ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
لخوض منافسات الموسم الجديد
في مطلع نوفمبر المقبل.
وأكــد بن محفوظ ،في تصريح
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ه ــو األول ل ــه بعد
توليه المهمة الـجــديــدة ،سعادته
بــاالن ـض ـمــام إل ــى أسـ ــرة ك ــرة الـيــد
بـنــادي خيطان ،متمنيا اإلضافة
الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـل ـف ــري ــق ف ـ ــي ال ـم ــوس ــم
الجديد الذي يطمح فيه إلى تقديم
مـسـتــويــات ج ـيــدة وح ـجــز بطاقة
التأهل للدوري الممتاز.
وقال بن محفوظ« :بعد أسبوع
من مباشرة عملي لدي انطباع جيد
عــن فريق خيطان ،خصوصا انه
يملك عناصر مميزة في أغلب مراكز
الـمـلـعــب الــدفــاعـيــة والـهـجــومـيــة»،
مؤكدا التزام الالعبين بالتدريبات،

األولمبي المصري يواجه بنين اليوم
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

يلتقي منتخب مصر األولمبي
نظيره البنيني مجددا في الثامنة
مساء اليوم بتوقيت الكويت ،على
استاد حرس الحدود بالمكس في
اإلسكندرية ،ضمن االستعدادات
ل ـل ـت ـص ـف ـيــات ال ـم ــؤه ـل ــة ل ـب ـطــولــة
أمــم إفريقيا تحت  23سنة ،التي
يستضيفها المغرب العام المقبل،
والمؤهلة ألولمبياد باريس .2024
ي ــذك ــر أن الـمـنـتـخــب الـمـصــري
تعادل وبنين بدون أهــداف خالل
الـتـجــريـبـيــة األول ـ ــى ال ـتــي أقـيـمــت
الجمعة الماضي ،ويأمل البرازيلي
روج ـي ــرو مـيـكــالــي ال ـمــديــر الفني

محمد عبدالعزيز

لـلـفــريــق مـعــالـجــة األخـ ـط ــاء الـتــي
وقع فيها الالعبون في المواجهة
السابقة بالفوز اليوم.

المعز بن محفوظ

وحرصهم على االستفادة الكاملة
مــن الـفـتــرة التحضيرية الحالية،
وهذا يعتبر مؤشرا إيجابيا يصب
في مصلحة الفريق مستقبال.
ً
وأضاف« :الفريق قطع شوطا من
البرنامج اإلعدادي للموسم الجديد،
خـصــوصــا مــن الـنــاحـيــة البدنية،
وسنعمل في الفترة المقبلة على
النواحي الفنية ،وباألخص الجانب

التكتيكي وط ــرق اللعب وتمركز
الالعبين داخل الملعب ،وواجبات
كل منهم خالل المباريات ،طمعا في
الوصول إلى المستوى الالئق قبل
بداية المباريات الرسمية».
وكـشــف أن عقد العـبــي الفريق
سيكتمل ال ـيــوم أو غ ــدا ،بوصول
الـمـحـتــرفـيــن الـمـصــريـيــن الـلــذيــن
ت ـعــاقــد مـعـهـمــا ال ـ ـنـ ــادي م ــؤخ ــرا،
وسيتم اإلعالن الرسمي عنهما بعد
وصولهما ،تمهيدا النضمامهما
إلـ ــى الـ ـت ــدريـ ـب ــات ،ل ـل ــوق ــوف على
مـسـتــواهـمــا ،ومـ ــدى الـ ـق ــدرة على
استفادة الفريق منهما في الموسم
الجديد.

فهد دابس

عايض ويوسف الفجي لخلع في
الـكـتــف ،وراشـ ــد ص ــاح وعبدالله
مسامح وفيصل سعيد لتمزق في
العضلة الضامة ،وفيصل العنزي
ل ـت ـمــزق ف ــي ال ـع ـض ـل ـيــة الـخـلـفـيــة،
ويوسف عنيزان لكدمة قوية في

الــرك ـبــة ،ول ــم يـتــم تـحــديــد مصير
مشاركته أمام الساحل من عدمها،
فيما يعاني محمد يوسف وسالم
الهولي من شد قــوي في العضلة
األمامية.
ولــم تتوقف غيابات التضامن
عند اإلصــابــات ،حيث يغيب قائد
ال ـفــريــق حــامــد ال ــرش ـي ــدي بــداعــي
اإلي ـقــاف ،بعد ط ــرده المباشر في
م ـبــاراة الـعــربــي بالجولة الرابعة
للبطولة ،بسبب الخشونة.
مــن جــانـبــه ،أكــد عضو مجلس
إدارة نادي التضامن رئيس جهاز
الكرة فهد دابس أنه على الرغم من
النقص العددي في صفوف الفريق
فإن الالعبين يدخلون لقاء الساحل
برغبة تحقيق الفوز.
وقـ ـ ـ ــال دابـ ـ ـ ـ ــس ،ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة»،
«الـتـضــامــن ق ــدم مـسـتــوى ال بــأس
به في البطولة حتى اآلن ،والقادم
سيكون أفضل.

«أزرق» الناشئين يتعادل مع سورية

أزرق الناشئين
خاض منتخب الكويت للناشئين ،أمس األول ،آخر مبارياته الودية في
المعسكر الذي يقيمه في اإلمارات حيث تعادل مع المنتخب السوري ،3 - 3
ً
ً
استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 17عاما التي ستنطلق
في مدينة الدمام السعودية مطلع أكتوبر المقبل ،التي يغادر لها الفريق
الخميس المقبل.
وكانت القرعة أوقعت المنتخب في التصفيات ضمن المجموعة الرابعة
التي تضم منتخبات السعودية والهند وميانمار والمالديف.
وسيخوض الفريق أولى مبارياته أمام المالديف يوم  1أكتوبر المقبل،
قبل أن يلتقي ميانمار يوم  3منه ،على أن يواجه الهند في  5من الشهر
ذاته ،وسيختتم مباريات المجموعة أمام المنتخب السعودي في  ٧من
الشهر ذاته.
وقام رئيس االتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين بزيارة وفد
المنتخب في معسكر اإلمارات ،واطلع على آخر االستعدادات للتصفيات.

ً
ً
مصر تجهز ملفا شامال الستضافة أولمبياد 2036

باخ :القاهرة قادرة على تنظيم البطوالت العالمية
•

عودة زيزو والونش
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـن ـت ـظــم
ثنائي الزمالك أحمد سيد «زيزو»
وم ـح ـم ــود ح ـم ــدي «الـ ــونـ ــش» في
م ـع ـس ـك ــر م ـن ـت ـخ ــب مـ ـص ــر األول
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادا لـ ـم ــواجـ ـه ــة
ليبيريا الودية ،وذلك بعد انتهاء
ارتباطهما مع فريقهما أمام إليكت
بطل تـشــاد ،فــي ال ــدور التمهيدي
لدوري أبطال إفريقيا.

باخ رئيس «األولمبية الدولية» والوزير أشرف صبحي

القاهرة  -ةديرجلا•

أكــد وزي ــر الشباب والــريــاضــة المصري،
أش ـ ـ ــرف ص ـب ـح ــي ،أن ـ ــه ج ـ ــار ت ـج ـه ـيــز مـلــف
شامل لتقديم طلب استضافة دورة األلعاب
األولمبية  ،2036وذلك بعد موافقة الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،عقب لقاء توماس باخ
رئيس اللجنة األولمبية الدولية خالل زيارته
األخيرة للقاهرة.
وق ــال أش ــرف صبحي فــي بـيــان أصــدرتــه
وزارة الرياضة ،إن مصر تملك بنية تحتية
وإنشاءات رياضية تتيح لها استضافة أكبر
الـبـطــوالت الــدولـيــة ،مــؤكــدا أن الــدولــة تولي
اهتماما كبيرا بالرياضة المصرية من خالل

الدعم الدائم على جميع المستويات.
وأضـ ــاف صـبـحــي« :لــدي ـنــا مــديـنــة مصر
األولمبية تــم إنـشــاؤهــا على مستوى ،كما
سيتم تطوير العديد من المنشآت الرياضية
وعـلــى رأس ـهــا اس ـتــاد ب ــرج ال ـعــرب ومجمع
ً
الـ ـ ـص ـ ــاالت ،وه ــدف ـن ــا ه ــو أن ن ـك ــون م ــرك ــزا
للبطوالت األولمبية».
مــن جــانـبــه ،أك ــد ب ــاخ أن البنية التحتية
الــريــاضـيــة المصرية تتيح لها استضافة
دورة األلعاب األولمبية وغيرها من البطوالت
الدولية.
وأعرب عن شكره وتقريره للدولة المصرية
والرئيس السيسي الذي التقاه خالل الزيارة
التي امتدت يومين.

حقق الفريق األول للكرة
الطائرة بنادي الكويت املركز
الثاني في البطولة الدولية
الودية التي ينظمها نادي
انيوسيس نيون القبرصي
حاليا ،إثر خسارته أمس
األول ضمن الجولة الثالثة
واألخيرة من البطولة
بنتيجة ثالثة أشواط مقابل
ال شيء أمام فريق سيروس
اليوناني الذي جاء في املركز
األول.
ويشارك األبيض في البطولة
خالل معسكره التدريبي
الخارجي املقام هناك حاليا،
استعدادا لبداية املوسم
الجديد املقرر أن ينطلق
 3أكتوبر املقبل بمباراة
السوبر.
وكان فريق الكويت فاز
في املباراتني السابقتني
بالبطولة بنتيجة واحدة،
ثالثة أشواط مقابل
شوط ،على فريقي امونيا
القبرصي ،وباناثينايوكس
اليوناني.
وسيواصل فريق الكويت
تدريباته اليومية املكثفة
حتى نهاية املعسكر
القبرصي على فترتني
صباحية ومسائية ،طبقا
للبرنامج التدريبي املوضوع
خالل هذه الفترة.

«سلة» الجهراء يلتقي
الزمالك في القاهرة
يخوض الفريق األول لكرة
السلة بنادي الجهراء اليوم
مواجهته الودية الثالثة
أمام الزمالك املصري ،بطل
إفريقيا ،ضمن املعسكر الذي
يقيمه الجهراء حاليا في
القاهرة ،استعدادا للبطولة
العربية لألندية التي تقام
في الكويت من  5الى 15
أكتوبر املقبل ،وهذه املباراة
تعتبر الودية الثالثة للفريق
الذي فاز في املباراتني
السابقتني له على كل من
الجيش والشمس.
واشترط مدرب الجهراء
اللبناني أحمد الفران
على متعهد املعسكر أن
يشارك الزمالك بكل نجومه
ومحترفيه ،من أجل خوض
مباراة قوية تكون مقاربة
ملستوى املباريات التي
سيخوضها الفريق في
البطولة ،ضمن املجموعة
الرابعة التي تضم بيروت
اللبناني ووداد بوفاريك
الجزائري ودجلة العراقي.
وكان الجهراء أبرم عدة
تعاقدات استعدادا للبطولة،
أهمها النيجيري الونو
شينيمولو ،واللبناني وائل
عرقجي ،والتونسي صالح
املاجري.
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صعقت سويسرا مضيفتها
إسبانيا  ،1-2بفضل ثنائية
مانويل أكانجي وبريل إمبولو
أمس األول ،لتفقد صاحبة
األرض صدارة المجموعة
الثانية في المستوى األول
بدوري األمم األوروبية لكرة
القدم ،قبل جولة واحدة من
نهاية دور المجموعات.

أزاح المنتخب البرتغالي نظيره
اإلسـ ـب ــان ــي ع ــن ص ـ ـ ــدارة الـمـجـمــوعــة
ال ـث ــان ـي ــة ،أم ـ ــس األول ،بـ ـف ــوزه عـلــى
تـشـيـكـيــا بــربــاع ـيــة نـظـيـفــة وخ ـســارة
«ال روخــا» أمــام سويسرا  ،2-1ضمن
منافسات الـجــولــة الخامسة مــا قبل
األخ ـي ــرة مــن دوري األم ــم األوروب ـي ــة
لكرة القدم.
وبـ ـه ــذا ال ـ ـفـ ــوز ،رفـ ــع «س ـي ـل ـي ـســاو»
أوروبـ ـ ـ ــا رصـ ـي ــده إلـ ــى  10ن ـق ــاط فــي
المركز األول ،بينما تراجعت إسبانيا
إلى المركز الثاني مع  8نقاط ،وخلفها
س ــوي ـس ــرا ب ـس ــت نـ ـق ــاط ،ت ــارك ــة ق ــاع
الترتيب لتشيكيا بأربع نقاط.
وتستضيف البرتغال وصيفتها
إسـ ـب ــانـ ـي ــا فـ ــي  27ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،ضـمــن
منافسات الجولة السادسة االخيرة،
ف ــي ق ـمــة هـ ــذه ال ـم ـج ـمــوعــة ،لـتـحــديــد
هـ ــويـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـصـ ــدر ،حـ ـي ــث ب ــإمـ ـك ــان
رف ــاق كريستيانو رونــالــدو االكتفاء
بــال ـت ـعــادل ،فـيـمــا تـحـتــاج «ال روخ ــا»
إلى الفوز لحجز بطاقتها إلى المربع
الذهبي.
في المباراة األولى ،بدأ التشيكيون
المباراة بهجوم ضاغط في الدقائق
ال ـع ـشــر األول ـ ــى ب ــا ج ـ ــدوى ،ليمسك
البرتغاليون بزمام األمــور وتمكنوا
من افتتاح التسجيل في الدقيقة 33
عــن طريق العــب مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ديوغو دالوت بعد تمريرة
حاسمة مــن مهاجم ميالن اإليطالي
رافـ ــايـ ــل لـ ـي ــاو ،وض ــاع ــف زم ـي ـل ــه فــي
ال ـنــادي بــرونــو فــرنــانــديــش النتيجة

ع ـل ــى ط ــري ـق ــة الـ ـه ــدف األول بــإك ـمــال
تمريرة متقنة من العب نابولي ماريو
روي (.)2+45
ووسـ ـ ـ ــط مـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـت ـش ـي ـك ـي ـيــن
للعودة في المباراة ،أهدر العب باير
ل ـي ـف ــرك ــوزن األل ـم ــان ــي ب ــات ــري ــك شيك
رك ـل ــة ج ـ ــزاء ( )6+45كـ ــان احـتـسـبـهــا
الحكم بعد لمسة يد من رونالدو إثر
استعانته بحكم ا لـفـيــد يــو المساعد
«ف ــي آي ــه آر» ،وع ــاق ــب الـبــرتـغــالـيــون
تشيكيا فــي الـشــوط الثاني بهدفين
آخ ــري ــن ،ف ــأح ــرز دالـ ــوت ثـنــائـيـتــه في
الدقيقة  52بتسديدة بعيدة جميلة،
قبل أن يختتم ديوغو جوتا مهرجان
األهــداف بعد ركنية حولها رونالدو
ب ـ ــرأس ـ ــه وت ــابـ ـعـ ـه ــا العـ ـ ــب ل ـي ـف ــرب ــول
ً
اإلنكليزي بــرأســه أيـضــا فــي الشباك
في الدقيقة .82

الخسارة األولى إلسبانيا
وألـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــت س ـ ــويـ ـ ـس ـ ــرا ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة
األولى بإسبانيا في النسخة الثالثة
ل ـل ـم ـس ــاب ـق ــة الـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة بـ ـع ــد ف ــوزي ــن
وت ـع ــادل ـي ــن ،وه ــي ال ـخ ـس ــارة األول ــى
لـمـنـتـخــب «ال روخـ ـ ــا» م ـنــذ خـســارتــه
نهائي النسخة األخيرة العام الماضي
أمام فرنسا  ،2-1محققا  6انتصارات
مقابل تعادلين منذ أكتوبر .2021
وهو الفوز األول لمنتخب سويسرا
على نظيره اإلسباني منذ انتصاره
عليه  - 1صفر فــي مــونــديــال جنوب
إف ــري ـق ـي ــا  ،2010ف ــي ط ــري ــق األخ ـي ــر

إنريكيَّ :قدمنا أسوأ شوط في واليتي
أكد لويس إنريكي ،المدير الفني إلسبانيا،
عـقــب الـخـســارة عـلــى يــد ســويـســرا ،أن الـشــوط
ً
األول كان «األكثر ســوء ا» في حقبته كمدرب لـ
«الماتادور».
وح ـل ــل إن ــري ـك ــي ال ـخ ـس ــارة خـ ــال الـمــؤتـمــر
الصحافي عقب ا لـلـقــاء ا ل ــذي احتضنه ملعب
«ال روم ــاري ــدا»« :ال أتــذكــر م ـب ــاراة ب ـهــذا الـعــدد
م ــن األخ ـط ــاء الـفـنـيــة ألك ـثــر م ــن الع ــب ،إضــافــة
إلى الهدفين اللذين سكنا شباكنا من ركلتين
ركنيتين ،وبشكل خــاص الـهــدف األول ،الــذي
َّ
تحسن
جعلنا متأخرين فــي النتيجة .األداء
ً
كثيرا في الشوط الثاني ،وشهد أخطاء أقل».
ورغم الخسارة ،التي كلفت إسبانيا صدارة
المجموعة لمصلحة البرتغال قبل جولة من
النهاية ا لـتــي ستشهد مــوا جـهــة حاسمة بين
المنتخبين ،فــإن مــدرب «ال ـمــاتــادور» أكــد عدم
وجود «أي شك» قبل مونديال قطر في نوفمبر
المقبل.

لويس إنريكي
وأوض ــح« :األم ــر يتعلق بالتحسن .بالطبع
من األفضل أن تدخل بطولة مثل هذه بسلسلة
ً
إيجابية ،لكننا مستعدون تماما لما هو قادم.
(إفي)
هناك إيمان كامل بهذه المجموعة».

مالك بوسطن :عقوبة
المدرب أودوكا مبررة
اع ـ ـت ـ ـب ـ ــر م ـ ـ ــال ـ ـ ــك ب ــوسـ ـط ــن
س ـ ـل ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــس ،وص ـ ـ ـيـ ـ ــف ب ـط ــل
دوري كـ ــرة ال ـس ـل ــة األم ـي ــرك ــي
للمحترفين ،أن إيـقــاف مدربه
إي ـمــي أودوكـ ـ ــا مــوس ـمــا كــامــا
جـ ــاء ن ـت ـي ـجــة ت ـح ـق ـيــق أج ــرت ــه
شــركــة مـحــامــاة خــارجـيــة على
مــدى عــدة اشهر ،بعد ارتكابه
«انـتـهــاكــات مـتـعــددة» لقوانين
الفريق الداخلية.
ولـ ــم ي ـع ــط ويـ ــك غ ــروزب ـي ــك
ال ـمــزيــد م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل حــول
ه ــذه القضية غـيــر المسبوقة
ف ــي دوري «أن ب ــي اي ـ ـ ــه» ،فــي
وقت كشفت عدة وسائل إعالم
أميركية ان أودوك ــا كــان على
«عالقة حميمية توافقية» مع
موظفة فــي ال ـنــادي .وأضــافــت
ا نـهــا تتهمه بــإ بــداء تعليقات
مـ ـهـ ـيـ ـن ــة ،م ـ ــا دف ـ ـ ــع م ـس ــؤول ــي
الـ ـف ــري ــق إل ـ ــى اجـ ـ ـ ــراء تـحـقـيــق
داخلي.
َّ
ول ـ ــم ت ــؤك ــد أو ت ـن ـفــى ه ــذه
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ف ـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر
الـصـحــافــي لـلـمــالــك وبـجــانـبــه
المدير العام براد ستيفنز.
وعــن العقوبة الكبيرة التي

إيمي أودوكا
ت ـك ـبــدهــا ال ـ ـمـ ــدرب ال ـب ــال ــغ 45
ً
عاما ،قال غروزبيك «اعتقد انها
ً
مبررة ومناسبة ،نظرا لألدلة
وال ـح ـقــائــق ،وتـقـبـلـهــا إي ـمــي»،
ً
مضيفا انه سيصاحبها «غرامة
مالية كبيرة».
ولـ ــم ي ــوض ــح م ــا إذا كــانــت
تنطوي على حسم من راتبه في
عقده الممتد حتى  30يونيو
 ،2023ومـ ــا اذا كـ ــان ال ـم ــدرب
سـيـعــود لـتــولــي مـنـصـبــه بعد
انتهاء فترة العقوبة.

فرحة العبي المنتخب البرتغالي بالهدف األول في مرمى التشيك
إلحــرازه لقبه العالمي األول ،كما انه
ً
ال ـفــوز ال ـثــانــي تــوال ـيــا لـســويـســرا في
دوري األمم عقب فوزها على البرتغال
 - 1صفر في الجولة السابقة ،بعدما
استهلت حملتها بثالث هزائم تواليا.
وأج ـ ـ ــرى ال ـ ـمـ ــدرب ل ــوي ــس انــري ـكــه
تـ ـع ــدي ــات جـ ــذريـ ــة عـ ـل ــى تـشـكـيـلـتــه
األســاسـيــة مقارنة بالنافذة الدولية

الـســابـقــة فــأبـقــى عـلــى ثــاثــة العبين
فقط ،وأقـحــم ستة مــن برشلونة ،في
الــدفــاع ج ــوردي ألـبــا وإري ــك غارسيا
والهجوم فيران تــوريــس ،إلــى جانب
العبي ريال مدريد ماركو أسينسيو
وب ـ ــاري ـ ــس سـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان ال ـفــرن ـســي
بابلو ســارابـيــا ،بينما جلس ألفارو
موراتا (أتلتيكو مدريد) على مقاعد

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

9:45

إنكلترا  -ألمانيا

9:45

المجر  -إيطاليا

9:45

الجبل األسود  -فنلندا

9:45

رومانيا  -البوسنة

9:45

جبل طارق  -جورجيا

9:45

مقدونيا الشمالية  -بلغاريا

9:45

سان مارينو  -أستونيا

البدالء ،وتألف خط الوسط من ثالثي
نــادي كتالونيا المخضرم سيرجيو
بــوسـكـيـتــس ( 34ع ــام ــا) ،إل ــى جــانــب
الشابين بدري ( )19وغافي (.)18

نتائج المباريات
وش ـه ــدت بـقـيــة ال ـم ـب ــاري ــات ،فــوز

أكد مراد ياكين ،المدير الفني لسويسرا،
بعد الفوز على إسبانيا ،أنهم أثبتوا قدرتهم
على الفوز على منتخبات الصف األول ،مثل:
البرتغال وإسبانيا.
وقال ياكين ،في تصريحات بعد المباراة
ا لـتــي أقيمت على ملعب «ال رو مــار يــدا»« :لم
ن ـكــن ع ـنــد ُح ـس ــن ال ـظ ــن ف ـق ــط ،ل ـك ـن ـنــا أي ـضــا
أظهرنا قدرتنا أمام منافسين كبار».
َّ
وأوضـ ــح أن ــه ت ـعــلــم م ــن أخ ـط ــاء م ـبــاريــات
سابقة ،و هــذا ساعدهم على الظهور بشكل
قوي في بداية اللقاء.
وأض ـ ـ ــاف أيـ ـض ــا أن ـ ــه مـ ــن ال ـم ـه ــم ج ـ ــدا أن
ي ـحــافــظ ال ـف ــري ــق ع ـلــى هـ ــذا ال ـت ـم ــاس ــك ،وأن
يـ ـتـ ـح ـ َّـس ــن م ـ ــن م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ألخ ـ ـ ـ ــرى ،وقـ ـ ـ ــال فــي
ه ــذا ال ـصــدد« :بــدأنــا ال ـم ـبــاراة بـشـكــل طـيــب،
وضغطنا على ا لـمـنــا فــس ،وال حـظـنــا و جــود
ثقة في الفريق.
رغـ ــم عـ ــدم ق ــدرت ـن ــا ع ـلــى ال ـس ـي ـطــرة عـلــى

جاك ميلر يتوج بجائزة اليابان الكبرى
أح ـ ــرز األسـ ـت ــرال ــي جـ ــاك م ـي ـلــر (دوك ــات ــي)
الـ ـم ــرك ــز األول فـ ــي سـ ـب ــاق جـ ــائـ ــزة ال ـي ــاب ــان
الكبرى ،المرحلة السادسة عشرة من بطولة
العالم للدراجات النارية موتو جي بي ،أمس
فــي مــوتـيـغــي ،فـيـمــا تـنـفــس الـفــرنـســي فابيو
كـ ــوارتـ ــارو ب ـطــل ال ـعــالــم وم ـت ـصــدر الـتــرتـيــب
العام الصعداء بانسحاب مـطــارده المباشر
اإليطالي فرانشيسكو بانيايا ضحية سقوط
من دراجته.
وهو الفوز األول لميلر هذا الموسم والرابع
فــي مسيرته االحـتــرافـيــة فصعد الــى المركز
الخامس في الترتيب العام برصيد  159نقطة.
وقطع ميلر مسافة السباق بزمن 42:29.174
دقيقة ،أمام زميله العام المقبل في «كاي تي
إم» الجنوب إفريقي بــراد بيندر واإلسباني
خورخي مارتين (دوكاتي-براماك).
وخـ َّـيــب دراج يــامــاهــا كـ ــوارتـ ــارارو اآلم ــال
مجددا بحلوله ثامنا بعدما كان انسحب من
اللفة األول ــى لسباق جــائــزة أراغ ــون الكبرى
أمس ،الماضي.
ول ـح ـس ــن حـ ــظ ك ـ ـ ــوارت ـ ـ ــارارو أن مـ ـط ــارده
المباشر بانيايا سقط من دراجته في اللفة
األخـ ـي ــرة ،عـنــدمــا ك ــان يـنــافـســه عـلــى الـمــركــز
الثامن.
وع ــزز الـفــرنـســي ص ــدارت ــه الـتــرتـيــب الـعــام
بــرصـيــد  219نقطة ب ـفــارق  18أم ــام بانيايا
و 25نقطة أمام اإلسباني أليكس إسبارغارو
(أبــريـلـيــا) ال ــذي أنـهــى الـسـبــاق الـيــابــانــي في
المركز السادس عشر.

جاك ميلر
وأنهى اإلسباني مارك ماركيس ،بطل العالم
 6مـ ــرات ،ال ـس ـبــاق فــي ال ـمــركــز ال ــراب ــع بعدما
انطلق من المركز األول.
وفـقــد دراج هــونــدا الـعــائــد إل ــى المنافسة
نهاية األسبوع الماضي بعد غياب مدة ثالثة

عــزز الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش واإليطالي
ماتيو بيريتيني تقدم منتخب أوروبا على حساب
ن ـظ ـيــره بــاقــي ال ـعــالــم  ،4-8ب ـفــوزه ـمــا ف ــي م ـبــاراة
الــزوجــي عـلــى األمـيــركــي ج ــاك س ــوك واألسـتــرالــي
أليكس دي مينور  5-7و 2-6أمس األول ،في لندن،
ضمن منافسات كأس اليفر لكرة المضرب ،وهو
الفوز الثاني لكل من ديوكوفيتش وبيريتيني في
منافسات الـيــوم الثاني ،بعدما كسب كــل منهما
مباراة الفردي.
ودخل المنتخبان األوروبي والعالمي منافسات
اليوم الثاني وهما متعادلين في أمسية شهدت
ال ـ ــوداع ال ـمــؤثــر الع ـت ــزال األسـ ـط ــورة الـســويـســري
روجـيــه فـيــدرر ( 41عــامــا) ال ــذي وضــع حــدا ألكثر
من  25عاما على مالعب الكرة الصفراء في ثنائية
أخ ـيــرة مــع مـنــافـســه الـكـبـيــر وصــدي ـقــه اإلسـبــانــي
رافايل نادال ،وخسارة أمام األميركيين جاك سوك
وفرانسيس تيافو  4-6و )7-2( 7-6و.11-9
وسمحت هذه الخسارة لمنتخب باقي العالم
بإدراك التعادل  2-2مع نهاية اليوم األول من أصل
ثالثة أيام من المنافسات ،بعد أن تأخر صفر،2 -
إال أن ذلك لم يمنع فيدرر من التواجد على مقاعد
البدالء لتشجيع زمالئه أمس األول.

أوكرانيا على أرمينيا  ،0-5وصربيا
على السويد  ،1-4وايرلندا الشمالية
على كوسوفو  ،1-2واسكوتلندا على
أيرلندا ،وسلوفينيا على النرويج،
بــال ـن ـت ـي ـجــة ذات ـ ـهـ ــا ،وق ـ ـبـ ــرص عـلــى
اليونان .0-1

ياكين :أظهرنا قدرتنا أمام منافسين كبار

أشهر بسبب عملية جراحية في ذراعه األيمن،
ال ـص ــدارة فــي الـلـفــات األولـ ــى ،لكنه نـجــح في
إنهاء السباق بعدما كان اضطر إلى االنسحاب
في أراغون اثر اصطدام مع كوارتارارو.

ديوكوفيتش وبيريتيني يعززان تقدم منتخب أوروبا

نوفاك ديوكوفيتش وماتيو بيريتيني

رياضة

وبالفعل ،كان السويسري شاهدا على فوز بديله
ً
بيريتيني ،الـمـصـنــف  15عــالـمـيــا ،عـلــى منافسه
الـكـنــدي فيليكس أوجـيــه-ألـيــاسـيــم )11-13( 6-7
و 6-4و.7-10
واح ـتــدم ال ـصــراع بين الالعبين خــال الشوط
ال ـف ــاص ــل ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة األول ـ ـ ــى ،ح ـيــث اسـتـغــل
اإليطالي سادس نقطة لحسم المجموعة لصالحه.
وعادل األميركي تايلور فريتز الكفة مجددا ،4-4
بفوزه على البريطاني كاميرون نوري ،بديل نادال
الــذي يعاني الستعادة لياقته البدنية 1-6 ،و6-4
و ،8-10قبل أن يعيد ديوكوفيتش ،المصنف أول
عالميا سابقا ،والغائب عن النسخة األخيرة من
بطولة الواليات المتحدة المفتوحة لرفضه تلقي
اللقاح المضاد لفيروس كورونا ،األفضلية ألوروبا
بفوزه على تيافو  1-6و.3-6
وحـســب نـظــام المسابقة ،يحصل كــل منتخب
على نقطة واحدة في كل مباراة يفوز بها في اليوم
األول ،ثم على نقطتين في كل مباراة يكسبها في
اليوم الثاني ،ثم ثالث نقاط على كل انتصار في
اليوم الثالث ،ويفوز المنتخب الذي يسبق منافسه
إلى جمع  13نقطة.

مراد ياكين
األمـ ــور ف ــي ك ــل أوقـ ــات ال ـم ـب ــاراة ،فــإن ـنــا كنا
مـ ـنـ ـظـ ـمـ ـي ــن ،واأله ـ ـ ـ ـ ـ ــداف جـ ـ ـ ــاء ت ب ـ ــاألوق ـ ــات
المناسبة».
(إفي)

كيبتشوغي يحطم رقمه
القياسي العالمي
حـ َّـســن ال ـعــداء الكيني إليود
كـ ـيـ ـبـ ـتـ ـش ــوغ ــي ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،رقـ ـم ــه
الـقـيــاســي الـعــالـمــي ف ــي سـبــاق
الماراثون بإحرازه المركز األول
ً
ف ــي بــرل ـيــن ،م ـس ـجــا ساعتين
ودقيقة واحدة وتسع ثوان.
ومحا البطل األولمبي مرتين
ً
والبالغ  37عاما الرقم القياسي
السابق وال ــذي كــان حطمه في
ً
الـعــاصـمــة األلـمــانـيــة أي ـضــا في
 16سبتمبر  2018عندما قطع
المسافة بزمن ساعتين ودقيقة
واحدة و 39ثانية.
وبدأ كيبتشوغي ،الذي يعتبر
أعظم عداء ماراثون في التاريخ،
الـسـبــاق بـقــوة ونـجــح فــي قطع
نصف مسافة الـسـبــاق فــي أقل
من ساعة ( 59دقيقة و 51ثانية)
لكنه لم ينجح في إنهائه تحت
الساعتين عند وصوله بالقرب
من بوابة براندنبورغ.
وكـ ـ ــان ك ـي ـب ـت ـشــوغــي الـ ـع ــداء
الوحيد ال ــذي نجح فــي النزول
عن حاجز الساعتين في سباق
ال ـم ــاراث ــون عـنــدمــا فـعـلـهــا عــام
 2019ف ــي فيينا لـكــن بـظــروف
سـبــاق مختلفة وغـيــر معتمدة

إليود كيبتشوغي
ً
رسميا.
آنــذاك ،سجل  1:59:41ساعة،
ً
بمساعدة من « 41أرنبا» تناوبوا
بـمـجـمــوعــات م ــن سبعة حوله
ف ــي ال ـم ـســافــة ال ـبــال ـغــة 42.195
ً
كيلومترا.
ول ــدى ال ـس ـيــدات ،ك ــان الـفــوز
من نصيب اإلثيوبية تيغيست
أس ـي ـف ــا ب ــزم ــن س ــاع ـت ـي ــن و15
دقيقة و 37ثانية في ثالث أفضل
توقيت في التاريخ.

سامسونوفا تفوز بدورة طوكيو
تـ ِّـوجــت الــروس ـيــة لـيــودمـيــا ســامـســونــوفــا بــالـلـقــب ال ــراب ــع في
مسيرتها االحترافية عندما أحرزت دورة طوكيو الدولية في كرة
المضرب ،بفوزها على الصينية الواعدة تشنغ كينيون  5-7و،5-7
أمس ،في المباراة النهائية.
وه ــو ال ـل ـقــب ال ـثــالــث لـســامـســونــوفــا ه ــذا ال ـع ــال ــم ،وال ـث ــال ــث في
المشاركات األربع األخيرة لها ،حيث ِّ
توجت في واشنطن وكليفالند
بأغسطس على حساب االستونية كايا كانيبي ،والبيالروسية
ألكسندرا ساسنوفيتش تواليا ،قبل خسارتها أمام األسترالية أيال
تومليانوفيتش في الدور الـ 16من «فالشينغ ميدوز».
َّ
وتوجت سامسونوفا مشوارها الرائع في الدورة اليابانية ،حيث
لم تخسر أي مجموعة ،وأقصت بطلة «ويمبلدون» الكازاخستانية
إيلينا ريـبــاكـيـنــا ،ثــم حــامـلــة لـقــب بطولتين كـبــريـيــن؛ اإلسبانية
غاربينيي موغوروسا ،في ربع النهائي.

سامسونوفا

 ...وألكسندروفا تظفر بدورة كوريا
أحرزت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا لقب
بطلة دورة كوريا المفتوحة في كرة المضرب
بفوزها على الالتفية يلينا أوستابنكو )4-7( 6-7
و - 6صفر ،أمس ،في سيول في المباراة النهائية.
وهــو اللقب الثالث أللكسندروفا ( 27عاما)
في مسيرتها االحترافية بعد شينغين الصينية

 ،2020وزهرتوغنبوش الهولندية مطلع يونيو
الماضي.
ودخ ـل ــت أل ـك ـس ـنــدروفــا دورة ك ــوري ــا وهــي
مصنفة في المركز  24عالميا ،وهو األفضل
ف ــي م ـس ـيــرت ـهــا االح ـت ــراف ـي ــة ال ـت ــي بـ ــدأت عــام
.2012
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

حفلة زار وليست ً
ً
عرسا ديموقراطيا

ال ّ
تصدقهم

أ .د .غانم النجار

ً
ً
ال أعرف من الذي أطلق على االنتخابات عرسا ديموقراطيا،
وكعادة المصطلحات الجذابة ،غير الدالة على المقصود ،يتم
تحويلها إلى واقع ظني ،أكثر منه واقعي .ربما كان القصد من
إطالقها التفاؤل بالحدث.
فاالنتخابات ،أي انتخابات ،هي محطة للصراع السلمي في
المجتمعات ،وبالتالي تستخدم فيها كل أدوات الصراع ،حتى
بعض غير المشروع منها ،باستثناء العنف ،للحصول على
أغلبية األصوات للمقعد النيابي .ولذلك ال يمكن لالنتخابات
ً
أن تـكــون عــرســا ب ــأي فـهــم ن ــري ــده ،خــاصــة أن طبيعة الحياة
السياسية هي الخالف وليس االتفاق ،والديموقراطية ،ووليدها
االنتخابات ،هما نوع من أنواع تهذيب الصراع ،ونقله من حالة
العنف ،إلى حالة السلم.
أما انتخاباتنا فهي منقوصة بالضرورة ،الصراع فيها بين
أطراف غير متكافئة ،فهناك مجاميع وأفراد تملك من التأثير
نسبة قليلة ،وفــي المقابل هـنــاك الـطــرف األق ــوى ال ــذي يملك
ويتحكم فيما يزيد على  ٪٩٠من أدوات القوة في المجتمع،
وهي الحكومة ،والتي تهيمن عليها األسرة الحاكمة .وقد جاء
دستور  ١٩٦٢ليؤكد موازين القوة تلك ،لمصلحة السلطة ،مع
بعض التنازالت .وبالتالي يصعب تحقيق تقدم عبر الدستور
ً
إال بالتوافق ،وربما يصلح نموذجا لذلك مجلس  ،١٩٧١وأي
أساليب أخرى للتغيير ستكون خارج نطاق الدستور .المالحظ
أنه خالل أكثر من  ٦٠سنة من قام بتلك «األساليب األخرى» كانت
السلطة ،في  ١٩٦٧و ١٩٧٦و ،١٩٨٦وأدى األمر في نهايته إلى
انهيارات سياسية ومجتمعية ال حصر لها.
وحيث إن االلتزام بالدستور يعني الصيغة التوافقية ،فهنا
يكون االلتزام المطلوب من السلطة ،بمعناها العام ،بتقديم
تنازالت لتحريك األجواء السياسية المسدودة .وها نحن نشهد
مــؤشــرات فــي هــذا االت ـجــاه منذ الـخـطــاب الـســامــي فــي يونيو
ً
الماضي ،والــذي كــان غير مسبوق ،ودافـعــا للبناء عليه ،وأن
يتحول إلى منهج مختلف عما سبق.
أما األجواء االنتخابية الحالية ،فقد تحولت لما يشبه حفلة
زار ،وهــي أسلوب في الـمــوروث الشعبي ،يستخدمه البعض
ً
زعما بأنهم يخرجون الجن ممن أصابه مس ،وتستخدم فيها
الطبول والطيران والـعـبــارات الغامضة ،من قبل إدارة عموم
الــزار ،ويتعرض المسكين للضرب ،والمسح بــدم ديــك أســود،
وتـقــديــم طـلـبــات أله ــل «الـمـجـنــي عـلـيــه» ،حـتــى يـقــوم بحركات
ً
هيستيرية ،ويسقط مغشيا عليه من اإلعـيــاء ،ويقال حينها
إنه قد شفي وخرج الجني ،وباإلمكان إسقاط ذلك على بعض
ً
الممارسات حاليا.
هذه الحالة ،وقد كنت أشرت إليها في مقال سابق بعنوان
«من االنسداد السياسي إلى االرتباك السياسي» ،بسبب الفراغ
السياسي ،حين بادرت الحكومة بإجراء إصالحات انتخابية،
ً
ً
لم يتوقعها أكثر المتفائلين ،محدثة ارتباكا حادا في صفوف
المرشحين الفاعلين ،مما أدى إلى التفاتهم لبعضهم ،وهي
ً
مرحلة حادة شديدة الوطأة ،إال أنها ستنتهي قريبا .غير أن
األهم هو ما يلي ذلك في االنتقال لمرحلة اإلصالح السياسي،
ً
وهي مسألة أكثر تعقيدا من االنتخابات ،مهما حمي وطيسها.

حلقات متشابهة تحيط بـ «عين القط»

أكبر قميص في العالم أردني
ت ـم ـك ـن ــت ش ــرك ــة م ـن ـظ ـف ــات أردنـ ـ ـي ـ ــة مــن
دخول موسوعة غينيس العالمية لألرقام
ال ـق ـيــاس ـيــة ،ب ـعــد تـصـمـيـمـهــا أك ـبــر قميص
في العالم.

وق ــال ــت «ال ـعــرب ـيــة نـ ــت» ،أم ــس األول ،إن
القميص ُعــرض في استاد جامعة العلوم
التطبيقية بــالـعــاصـمــة األردن ـي ــة (ع ـ َّـم ــان)،
بحضور وزير الصناعة والتجارة األردني

أنــه من األفضل أال تقوم بإغالق
التطبيقات إذا كنت تريد أن يعمل
جهازك بشكل صحيح.
يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن أن يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي إ غ ـ ـ ـ ــاق
التطبيقات إل ــى اسـتـغــراق وقــت
أطول للتحميل في المرة المقبلة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ش ــرك ــة أب ـ ـ ــل ،فــي
ب ـيــان نـقـلــه مــوقــع س ـكــاي نـيــوز،
أمــس« :عندما تظهر التطبيقات
ً
المستخدمة أ خ ـي ــرا  ،فــي خلفية

يــوســف ال ـش ـمــالــي ،ح ـيــث وض ــع القميص
في أرضية الملعب ،وبلغ طوله  103أمتار
ً
ونـصــف الـمـتــر ،فيما بـلــغ عــرضــه  72مـتــرا
ون ـص ــف ال ـم ـت ــر ،ووص ـ ــل وزن ـ ــه إلـ ــى قــرابــة
خمسة أطنان ،وفاقت المساحة التي غطاها
 7600متر مربع.
وذكرت الشركة ،في تصريحات صحافية،
أن «ماألهمنا الختيار هذا الرقم القياسي
لـمـحــاولــة تحطيمه هــو ارت ـبــاطــه بطبيعة
ً
مـنـتـجــاتـنــا ،وت ـح ــدي ــدا م ـس ـحــوق الـغـسـيــل
الرائد الــذي يحظى بثقةماليين العائالت
في األردن وخارجها».
وشـ ـ ـ ـ ــارك وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـن ــاع ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
مؤسسي «مجموعة ا لـعـمــاق الصناعية»
ال ـم ـن ـص ــة ،أثـ ـن ــاء ت ـس ـل ـم ـهــم ل ـل ـش ـه ــادة مــن
موسوعة غينيس ألكبر قميص ،ومنحت
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـح ــق ف ــي اسـ ـتـ ـخ ــدامش ـعــار
غينيس على موقعها لمدة ثالث سنوات.
تجدر اإلشــارة إلى أن القميص العمالق
ً
سيتم استخدامه الحقا إلنتاج قرابة 8000
«تـ ــي شـ ـي ــرت» بــال ـح ـجــم ال ـط ـب ـي ـعــي ،سيتم
توزيعها علىالعائالت المحتاجة في عدة
مناطق أردنية.

أثار مقطع فيديو تداوله رواد
مواقع التواصل االجتماعي في
ً
الهند أخيرا ،ردود فعل متباينة،
حيث أظهر لقطات لثيران وهي
ِّ
تولد الكهرباء ،بعدما استخدمت
بطريقة «غريبة».
وقال موقع سكاي نيوز ،أمس،
إن ال ـث ـيــران تـظـهــر ف ــي الـفـيــديــو
وهـ ــي ت ـم ـشــي ع ـل ــى آالت تـشـبــه
ت ـل ــك ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي األن ــدي ــة

الـ ـه ــات ــف ،ف ــإن ـه ــا غ ـي ــر مـفـتــوحــة
(ال تـ ـعـ ـم ــل) ،ل ـك ـن ـه ــا ف ـ ــي وض ــع
االستعداد لمساعدتك على التنقل
والقيام بمهام متعددة».
وتــابـعــت« :يـجــب عليك فــرض
إغــاق أحــد التطبيقات فقط في
حالة عدم استجابته».

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

ا ف ـت ـتــاح ا لـمــو ســم
الثقافي لدار اآلثار اإلسالمية.
ً
مساء.
الوقت :السابعة
المكان :مركز اليرموك الثقافي.

ِّ
الــريــاض ـيــة «ت ــري ــدم ـي ــل» ،لـتــولــد
الكهرباء من خالل حركتها.
وفــي لقطة أخ ــرى يظهر ثــور
وهو يمشي على اآللــة ،ما ينتج
ع ـ ــن ح ــركـ ـت ــه ض ـ ــخ ل ـل ـم ـي ــاه فــي
المزرعة التي ِّ
صور الفيديو فيها.
ووف ــق مــا ذك ــر مــوقــع إنــديــان
إك ـس ـبــريــس ،ف ــإن ال ـف ـيــديــو أث ــار
تعليقات متباينة ،فبينما اعتبر
كـ ـثـ ـي ــرون أن ال ـح ـي ـل ــة الـ ـت ــي تــم

اللجوء إليها «مبتكرة» لتوليد
الطاقة واالستخدامات الزراعية،
اعتبرها آخرون مسيئة لحقوق
ً
الحيوانات وتعذيبا لها.
َّ
و عـ ـ ــلـ ـ ــق أ حـ ـ ـ ــد رواد مـ ــوا قـ ــع
التواصل على الفيديو« :ابتكار
م ــذه ــل ص ــدي ــق لـلـبـيـئــة لـتــولـيــد
ال ـك ـهــربــاء» ،فيما ق ــال آخ ــر« :إنــه
تعذيب لمخلوقات ال تعبر عن
ألمها ومعاناتها».

وفيات
مها علي عبدالرزاق الطيار

زوجة علي محمد إسماعيل كوهري
ً
 53عاما ،شيعت ،الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :السالم،
ً
ق ،3ش ،326م ( 45عصرا فقط) ،ت،97660046 ،97959366 :
99821010 ،97407727

كشفت سيدة تعمل فــي كنيسة
ج ــورج ال ـس ــادس ،أنـهــا كــانــت بين
ع ــدد قليل مـمــن تمكنوا مــن رؤيــة
ض ــري ــح مـلـكــة بــريـطــانـيــا الــراح ـلــة
إل ـيــزاب ـيــث ال ـثــان ـيــة ،وال ـت ــي ووري
جثمانها الثرى االثنين الماضي.
وقــالــت تلك الـسـيــدة فــي مقابلة
مع صحيفة ديلي ميل البريطانية،
ونقلها موقع روسيا اليوم ،أمس
تمكنت من رؤية اللوح
األول ،إنها ُ
األسود الذي نقش عليه اسم الملكة
إل ـ ــى ج ــان ــب اس ـ ــم والـ ــدهـ ــا جـ ــورج
ال ـســادس ،وإلـيــزابـيــث الملكة األم،
وزوجها الراحل األمير فيليب ،الذي
تــوفــي الـعــام الـمــاضــي ،مضيفة أن
أحاسيس حزينة انتابتها عندما
رأت اس ـ ــم ال ـم ـل ـكــة وزوج ـ ـهـ ــا عـلــى
ً
ً
الرخام ألول مرة «كان مؤثرا جدا أن
ترى اسميهما هكذا .أشعر بأنني
ً
محظوظة جدا ،ألنني كنت من بين
األوائل الذين تمكنوا من رؤية هذا».
وبــال ـتــرت ـيــب ،يـمـكــن ق ـ ــراء ة اســم
ال ـم ـل ــك جـ ـ ــورج ال ـ ـسـ ــادس - 1895
ً
 ،1952قبل أن ُيـضــاف الحـقــا اسم
إليزابيث  ،2002 - 1900وإليزابيث
الـثــانـيــة  ،2022 - 1926ثــم فيليب
.2021 - 1921
وفي وسط الرخامة هناك نجمة
غـ ــارتـ ــر مـ ـع ــدنـ ـي ــة ،وشـ ـ ـ ــارة وسـ ــام
الـ ـ ــربـ ـ ــاط ،أق ـ ـ ــدم وأرق ـ ـ ـ ــى رت ـ ـبـ ــة فــي
الفروسية بالبالد.

حسنه عواد شذر

أرملة يعقوب الغريب
ً
 97عاما ،شيعت ،الرجال :القرين ،ق ،1ش ،9م ،5النساء :القرين،
ق ،1ش ،27م ،67ت،99899583 ،99050725 ،66682243 :
،99967134

علي محمد أحمد أبوطالب

ً
 87عاما ،شيع ،الرجال :العدان ،ق ،2ش ،26م ،1النساء :العمرية،
ق ،1ش ،4م ،38ت99026471 ،99716997 :

سعد بقيران سيف السبيعي

ً
 76عاما ،شيع ،الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :الفردوس،
ق ،2ش ،1ج ،5م ،7ت50536361 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

ابـتـكــر عـلـمــاء الـفـيــزيــاء الفلكية أول ن ـمــوذج ثــاثــي األبـعــاد
بواسطة الكمبيوتر لسديم عين القط ،كشف عن زوج من الحلقات
المتماثلة تحيط بالقشرة الخارجية للسديم.
وقال موقع روسيا اليوم ،أمس ،إن تناسق الحلقات يشير إلى
ً
ً
َّ
أنها تشكلت بواسطة نفاثة مسبقة ،مما يوفر دليال قويا على
وجود نجم ثنائي في مركز السديم.
والنفاثة ،هي تيار من الغاز عالي الكثافة يقذف في اتجاهين
متعاكسين من النجم المركزي للسديم.
لقمة
المتذبذبة
للحركة
مشابهة
وعرضت النفاثة حركة مدارية
ِّ ً
مكونة
دوارة .وعندما تتأرجح النفاثة ،أو تتقدم ،تحدد دائرة
الحلقات حول عين القط.
ويتشكل السديم الكوكبي عندما يقذف نجم ذو كتلة شمسية
محتضر طبقته الخارجية من الغاز ،مما يخلق بنية ملونة تشبه
الصدفة مميزة لهذه األجسامُ .
ويعد سديم عين القط ،المعروف
ً
ُ
أيضا باسم  ،NGC 6543أحــد أكثر السدم الكوكبية المعروفة
ً
ً
تعقيدا وغرابة ،ويبعد ما يزيد قليال على  3000سنة ضوئية
عن األرض ،ويمكن رؤيته في كوكبة التنين.
كما تــم تصوير ســديــم عين الـقــط بــواسـطــة تلسكوب هابل
الـفـضــائــي بــدقــة عــالـيــة ،مـمــا كـشــف عــن بنية مـعـقــدة مــن العقد
واألصداف الكروية والخيوط شبه المقوسة.

الثيران تنتج كهرباء في الهند

ضريح الملوك

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

يـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ّـدق ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـ ــود وم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِكـ ـ ـ َـسـ ـ ـ ْـب ـ ـ ـنـ ـ ــا
غ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــف وب ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــول نـ ـ ــاطـ ـ ــر
والـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــارب ك ـ ـ ـ ــم دخ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــاَ ...
ورس ـ ـ ـ ْـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا
ْ
مـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـجـ ـ ــح إال «ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــو» ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـچ ـ ـ ــذب شـ ـ ــاطـ ـ ــر!
َ ْ
ّ
م ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـعـ ـ ــل ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــا وال ْار ت ـ ـ ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع ـ ـ ـ ـ ـ ــت ِنـ ـ ـ َـسـ ـ ـ ْـب ـ ـ ـنـ ـ ــا
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزول ،ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرن ـ ـ ــا أي خ ـ ــاط ـ ــر
م ـ ـ ـ ــا دريـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــايـ ـ ــه ومـ ـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ َـس ـ ـ ْـبـ ـ ـن ـ ــا
ّ
إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي درب ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــا ط ـ ـ ــر

إغالق التطبيقات يضر اآليفون
ب ـحــركــة ب ـس ـي ـطــة ،ق ــد يــرتـكــب
ً
ال ـنــاس خـطــأ ف ــادح ــا ي ــؤدي إلــى
إبـ ـط ــاء ج ـه ــاز «آيـ ـ ـف ـ ــون» ،وحـتــى
الـ ـتـ ـسـ ـب ــب فـ ـ ــي م ـ ـشـ ــاكـ ــل ب ـ ُـع ـم ــر
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــاريـ ـ ــة ،تـ ـتـ ـمـ ـث ــل بـ ــإغـ ــاق
التطبيقات المفتوحة في خلفية
الهاتف.
ي ـع ـت ـق ــد ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون أن إغ ـ ــاق
التطبيقات سيوفر ُعمر البطارية،
أو يعزز أداء جهاز «آي ـفــون» ،إال

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:19

العظمى 40

الشروق

05:38

الصغرى 23

الظهر

11:40

ً
أعلى مد  00:58صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:05

ً
 12:05ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

05:40

ً
أدنى جزر  06:21صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:57

 06:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

