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«ال تقلق حبيبي» يتصدر
شباك التذاكر ص ١٦

مجلس الوزراء للبلدية :شهر لتسليم
«السكنية» األراضي الصالحة لمشاريعها

وزير الدفاع أقر التنازل عن موقع معسكر لواء الجنوب لمصلحة المؤسسة

تسريع تهيئة البنية التحتية لمواقع االستثمار في جسر إسقاط أقساط الشهداء «المراد تكريمهم» المستحقة
لـ «السكنية» و«االئتمان» وإعادة ما سددوه لذويهم
جابر الستيعاب أنشطة المستثمرين
ف ـ ــي دف ـ ـعـ ــة الف ـ ـتـ ــة ل ـم ـل ــف ال ــرع ــاي ــة
السكنية ،كلف مجلس ال ــوزراء بلدية
ال ـك ــوي ــت اتـ ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـكـفـيـلــة
بتخصيص المواقع المحددة في تقرير
لجنة حصر أراضي الفضاء المملوكة
ل ـلــدولــة ،لمصلحة الـمــؤسـســة الـعــامــة
للرعاية السكنية ،وتسليمها إ يــا هــا،
حتى يتسنى لها القيام بإجراء اتها،

ً
وصوال إلى توزيعها على مستحقيها،
على أن تتم مــوا فــاة المجلس بتقرير
حول هذا الملف خالل شهر.
وأب ـ ـ ـلـ ـ ــغ رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
باإلنابة ،وزير الدفاع ،وزير الداخلية
بــالــوكــالــة الـشـيــخ ط ــال الـخــالــد ,الــذي
ترأس اجتماع المجلس أمس ,بموافقته
عـلــى الـتـنــازل عــن مــوقــع معسكر لــواء

الجنوب (غــرب مدينة صباح األحمد
السكنية) البالغ مساحته  2كيلو متر
ً
ً
ط ــوال و 2كيلومتر عــر ضــا  ،لمصلحة
«السكنية».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ـ ــرر ال ـم ـج ـلــس
مــواص ـلــة ج ـهــود ال ـج ـهــات الحكومية
لالنتهاء من تنفيذ األعمال المتعلقة
ب ـت ـه ـي ـئ ــة ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ل ـم ــواق ــع

االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ج ـس ــر ال ـش ـي ــخ جــابــر
األحمد ،بما يضمن تلبية االحتياجات
األســاسـيــة السـتـيـعــاب األنـشـطــة التي
سيتم إنجازها بتلك المواقع من قبل
المستثمرين ،مــع اختصار البرنامج
ال ــزمـ ـن ــي ال ـ ـخـ ــاص ب ـ ــدراس ـ ــة م ـش ــروع
االستثمار في مواقع الجسر.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ق ـ ــرر ال ـم ـج ـلــس تــوصـيــة

لجنة الشؤون القانونية بشأن إسقاط
ما تبقى من األقساط المستحقة على
ال ـش ـه ــداء الـ ـم ــراد ت ـكــري ـم ـهــم ،ل ـكــل من
«الـسـكـنـيــة» وبـنــك االئـتـمــان الكويتي،
وإعــادة ما تم سداده إلى ذويهمً ،
بناء
على طلب مكتب الشهيد.
٠٢

«الدستورية» تنظر اليوم طعن وقف االنتخابات
«االستئناف» تؤيد استبعاد الفكر وبوخوصة والبرغش والمرداس
بوشهري :إصالح «قبة
عبدالله السالم» مشروع
شعب ال نواب

07

حددت غرفة المشورة في المحكمة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،ب ــرئ ــاس ــةً ال ـم ـس ـت ـشــار
محمد بن ناجي ،جلسة اليوم لنظر
طعن عدد من المحامين على قانون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب وتـ ـع ــدي ــات ــه ومـ ــرسـ ــوم
ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة ب ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل الـ ـتـ ـص ــوي ــت
ب ــال ـب ـط ــاق ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،وطـ ـل ــب وق ــف
العملية االنتخابية.
و م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــو ق ـ ـ ــع أن تـ ـ ـص ـ ــدر

العميم :الشعب والقيادة
ال يقبالن المساس بالبرلمان
والدستور
06

الشريعان يخاطب ديوان الخدمة
إلعادة النظر في بعض البدالت

«الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة» ال ـ ـيـ ــوم ق ـ ــراره ـ ــا إم ــا
بقبول الطعن وتحديد جلسة لنظره
ً
أو رفـضــه شـكــا لكونه مــن الطعون
المتصلة بالجداول االنتخابية والتي
كان يتعين تتبعها خالل فترة التظلم
من الجداول ،على أن تعلن المحكمة
رأي ـ ـه ـ ــا قـ ـب ــل االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـم ــزم ــع
غد.
إجراؤها بعد ٍ
إلى ذلك ،قضت محكمة االستئناف

اقتصاديات
هيئة األسواق :نقل أصول «الند العقارية»
تم بعد اإلدراج
10

●

جورج عاطف

علمت «ال ـجــريــدة» ،مــن مـصــادرهــا ،أن
وزيــر التجارة والصناعة وزيــر الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية فهد
الشريعان ،خاطب ديوان الخدمة المدنية
ً
رسميا إلعادة النظر في استمرار صرف
بــدل الـنــوبــة واإلضــافــي الــدائــم ومكافآت
موظفي إدارات مجمع الــوزارات ،السيما

روسيا :مجزرة «نازية» في مدرسة
وتظاهرات في داغستان ضد التجنيد
واشنطن لديها خطة جاهزة للرد على أي هجوم نووي
ف ــي أوج مـ ـح ــاوالت ال ـكــرم ـل ـيــن ال ـس ـي ـطــرة عـلــى
التداعيات الخطيرة لقرار إعــان التعبئة الجزئية
الـعـسـكــريــة األول ــى مـنــذ ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة،
ش ـه ــدت روسـ ـي ــا ،ف ــي ال ـس ــاع ــات األخـ ـي ــرة ،سلسلة
حوادث ،بينها مجزرة في مدرسة بمنطقة األورال،

وإط ـ ـ ــاق ن ـ ــار داخـ ـ ــل م ــرك ــز ت ـج ـن ـيــد ف ــي س ـي ـبــريــا،
وتظاهرات في داغستان ضد «التعبئة».
وأق ــدم مـسـلــح ،قــالــت مــوسـكــو إن ــه «ن ـ ــازي» ،على
مـهــاجـمــة ال ـمــدرســة رق ــم  88فــي مــديـنــة إيجيفسك
بجمهورية أودمورتي الواقعة على السفوح 02

«الوطني» يفوز بجائزتين في العمل االجتماعي
وتوطين الوظائف

13

خيارات «أوبك» ...بين تحديات األسعار
ومخاوف الركود
11

الحلبوسي يستقيل
من رئاسة البرلمان العراقي
فاجأ رئيس البرلمان العراقي محمد
الـ ـحـ ـلـ ـب ــوس ــي الـ ـجـ ـمـ ـي ــع أم ـ ـ ــس ب ــإع ــان
استقالته من منصبه ،وطلب التصويت
عليها بعد غد ،في أول جلسة منذ أحداث
العنف الدامية في  29أغسطس الماضي،
واعتصام أنصار زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر في محيطه قبل شهرين.
ووضـ ــع الـمـجـلــس ع ـلــى رأس ج ــدول
أعمال الجلسة ،المقررة في  28سبتمبر،
إج ـ ـ ــراء عـمـلـيــة ت ـصــويــت عـلــى 02

كشفت مصادر وزارة الكهرباء
والـ ـم ــاء وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة أن
تشغيل أول مـحـطــة تـحــويــل في
ً
المطالع « »1Zسيبدأ غدا على أن
يـتــم تشغيل  3مـحـطــات تحويل
رئيسية بالمنطقة في  6أكتوبر
المقبل.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر،
ً
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أنـ ــه وفـ ـق ــا لخطة
«ال ـ ـ ـك ـ ـ ـهـ ـ ــربـ ـ ــاء» ب ـ ـشـ ــأن 02

المضف :مبادرات
طموحة لـ «التربية»
في خطة التنمية

03

محليات

«التخطيط»38 :
ً
مشروعًا استراتيجيًا قابال
لـ «شراكة القطاعين»

03

محليات

المنفوحي :حضانة
واحدة في كل قطعة
سكنية بـ «الخاص»

04

E xtra

نسخة دونالد ترامب
في جنوب إفريقيا!

١٧

ميلوني تتعهد بإعادة هيبة إيطاليا وكبريائها
أوروبا وواشنطن تستقبالن بحذر أكبر فوز لليمين المتطرف

محتجو إيران يردون على القمع بتكتيكات جديدة
• لجأوا إلى تظاهرات متنقلة على الدراجات النارية وإطالق شعارات من أسطح المباني
عناصر أمنية ترفض تنفيذ األوامر بعد انتشار
فيديو لقائد الشرطة وهو يأمر بالقتل

محطة كهرباء
تشغيل أول ً
في «المطالع» غدا
تليها  3محطات تحويل رئيسية  6أكتوبر القادم
● سيد القصاص

منها «النوبة» واإلضافي الدائم ومكافآت موظفي مجمع الوزارات
في ظل المخاطبات السابقة من الديوان
ب ـ ـضـ ــرورة وق ـ ــف ال ـ ـصـ ــرف عـ ــن شــري ـحــة
عريضة من هؤالء الموظفين باعتبارهم
غير مستحقين لهذه االمتيازات المالية
ً
خصوصا بدل النوبة.
ً
ووفقا للمصادر ،فإن المخاطبة شملت
ً
أيضا صرف البدالت والمكافآت لشاغلي
ال ــوظ ــائ ــف اإلش ــراف ـي ــة وال ـن ـف ـس ـيــة أس ــوة
بـقــرنــائـهــم فــي وزارة الـتــربـيــة02 ،

اإلداريـ ـ ــة بــرئــاســة الـمـسـتـشــار ع ــادل
الـكـنــدري ،أم ــس ،بتأييد أحـكــام أول
درج ـ ــة ب ــرف ــض دعـ ـ ــاوى أن ـ ــور الـفـكــر
وعبدالله البرغش ونايف المرداس
وعايض بوخوصة وتأييد قرار وزارة
الداخلية باستبعاد ترشحهم بسبب
قــانــون حــرمــان المسيء الــذي قضت
المحكمة الدستورية بسالمته وأيدت
حرمانهم األبدي.

محليات

ِّ
المؤسسة ألوروبا ،وثالث
في «زلزال» سياسي ،هز إحدى الدول
ق ــوة اق ـت ـصــاديــة ف ــي مـنـطـقــة الـ ـي ــورو ،وع ـلــى وق ــع ال ـغ ــزو الــروســي
ألوكرانيا ،الذي أعاد الحرب إلى قلب القارة األوروبية ،تمكن أكثر
تحالف يميني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام  ،1945من
الفوز باالنتخابات التشريعية في إيطاليا ،التي جرت أمس األول،
مما يعني أن جورجيا ميلوني زعيمة حزب «فراتيلي ديتاليا» (إخوة
إيطاليا) القومي اليميني المتشدد ،الذي تعود جذوره إلى الفاشية
الجديدة ،تستعد لتصبح أول رئيسة وزراء للبالد.
وعقب النجاح الذي حققه اليمين المتطرف في السويد 02

دوليات

لبنان :تشكيل
الحكومة رهن الموازنة
و«الترسيم»

19

رياضة

اعتقال مئات اإلعالميين بينهم رؤساء تحرير
صحف وإلغاء جميع تراخيص المصورين

• نقابة بارزة تدعو المعلمين والطالب لإلضراب ...واشتباك مسلح في منطقة كردية
●

طهران  -فرزاد قاسمي

فشلت مـحــاوالت السلطات اإليرانية
حتى اآلن في احتواء االحتجاجات التي
ً
اندلعت قبل  11يوما ،بعد مقتل الشابة
الكردية مهسا أميني ،عقب توقيفها وفق
قانون الحجاب اإللزامي.
ورغ ــم الخبرة الكبيرة لــدى األجـهــزة
األمنية اإليرانية في إفشال االحتجاجات،
عـبــر خـلـيــط م ــن اإلج ـ ـ ــراء ات الترهيبية
والتضليلية ،ف ــإن المحتجين نجحوا

فــي إدامـ ــة ال ــزخ ــم ،وس ــط ان ـخ ــراط كبير
ً
للمجتمع ،خصوصا النساء ،في الحراك
الذي جاء في توقيت محرج.
وسـ ـع ــى ال ـم ـح ـت ـج ــون فـ ــي ال ـيــوم ـيــن
األخيرين إلــى اعتماد تكتيكات جديدة
ً
خصوصا في طـهــران .ففي وقــت أحدث
تـقـيـيــد ال ــوص ــول إل ــى ب ــرام ــج الـتــواصــل
ً
عبر اإلنترنت أثرا على تنظيم المسيرات
االحتجاجية لجأ نشطاء إلى زيادة عدد
نقاط التظاهر وتفريقها ،إلرهاق القوات
األم ـن ـيــة ،وتـصـعـيــب مهمتها 02

كأس آسيا لـ «الفوتسال»
تنطلق اليوم بـ  4مباريات

٢١

مواجهة بين األمن والمتظاهرين في طهران

ةديرجلا

الثانية
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ولي العهد يستقبل صباح الخالد مجلس الوزراء يستعجل تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى

وزير الدفاع يوافق لـ «السكنية» على التنازل عن موقع معسكر لواء الجنوب بغرب مدينة صباح األحمد

استقبل سمو ولــي العهد ،الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان
صباح أمس ،سمو الشيخ صباح الخالد.

الجالوي التقى نظيره المغربي
استقبل وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية المستشار جمال الجالوي ،ووكيل وزارة العدل عمر
الشرقاوي ،أمس األول ،وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي ،والوفد
المرافق له في مطار الكويت الدولي.
كما استقبل الجالوي في مكتبه بمعهد الدراسات القضائية والقانونية،
أمس ،الوزير المغربي والوفد المرافق له ،في إطار التحضير الحتضان
المملكة المغربية الدورة الـ  38لمجلس وزراء العدل العرب.
وفي ختام اللقاء أكد الجانبان عمق العالقات المشتركة بين البلدين
والعمل على تطويرها واالرتقاء بها وتعزيزها بما يكفل النهوض بالبلدين
بكل الصعد.

ً
بيع  42عقارا للرجعان بالمزاد

وجـهــت الـنـيــابــة ال ـعــامــة ،بصفتها الـمـشــرفــة عـلــى تنفيذ األحـكــام
الجزائية ،إدارة الشؤون المالية واإلداريــة في وزارة العدل ،إلى إبرام
ً
ً
عقد تنظيم مزاد عقاري علني ،تمهيدا لبيع  42عقارا مملوكة للمحكوم
عليهما فهد الرجعان ومنى الوزان ،بعد استيفاء اإلجراءات القانونية.

بينما كلف مجلس الوزراء ،بلدية
الكويت اتـخــاذ اإلجـ ــراءات الــازمــة،
وال ـك ـف ـي ـل ــة ب ـت ـخ ـص ـيــص عـ ـ ــدد مــن
المواقع لمصلحة المؤسسة العامة
لـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ،ب ـغــرض توفير
الرعاية السكنية للمواطنين ،وافق
على إسـقــاط مــا تبقى مــن األقساط
الـمـسـتـحـقــة ع ـلــى ال ـش ـه ــداء ال ـم ــراد
تكريمهم لكل من «السكنية» ،وبنك
االئ ـت ـمــان الـكــويـتــي ،وإع ـ ــادة مــا تم
سداده لذويهم.
وخــال اجتماع المجلس ،أمس،
ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
باإلنابة وزير الدفاع وزير الداخلية
بالوكالة الشيخ طــال الـخــالــد ،في
قصر السيف ،أعلم الخالد المجلس
بـمــوافـقـتــه عـلــى ال ـت ـنــازل عــن موقع
معسكر لــواء الجنوب (غــرب مدينة
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ال ـس ـك ـن ـيــة) الـبــالــغ
ً
م ـس ــاح ـت ــه (  )2ك ـي ـل ــو ًم ـت ــر طـ ــوال
و( )2كيلو مـتــر ع ــرض ــا ،لمصلحة
المؤسسة ،والذي يعد التنازل الثاني
من قبل وزارة الدفاع لدعم الرعاية
السكنية.
وعـ ـ ـ ّـبـ ـ ــر الـ ـمـ ـجـ ـل ــس عـ ـ ــن ج ــزي ــل
ش ـك ــره وت ـق ــدي ــره لــرئ ـيــس مجلس
الوزراء باإلنابة وزير الدفاع ووزير
الداخلية بالوكالة ول ــوزارة الدفاع
على هــذه المبادرة الكريمة ،والتي
تؤكد االهتمام بالقضية اإلسكانية،
والـ ـ ـح ـ ــرص ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر ال ــرع ــاي ــة
السكنية للمواطنين.
وبـ ـع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع ص ـ ــرح نــائــب
رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدولة
لـشــؤون مجلس ال ـ ــوزراء ،د .محمد
ال ـفــارس ،بــأنــه بمناسبة بــدء العام
الــدراســي  2023/ 2022شــرح وزيــر
ال ـت ــرب ـي ــة وزيـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ــي
والبحث العلمي ،د .علي المضف،
لـلـمـجـلــس ت ـفــاص ـيــل اسـ ـتـ ـع ــدادات
«التربية» الستقبال العام الدراسي
الجديد ،في جميع المحافظات ،كما

أحاط المجلس بالترتيبات التي تم
إنجازها من قبل اللجان المختصة
والخاصة بــإعــادة تأهيل وصيانة
وكوادر
وتهيئة المدارس والمرافق
ً
التعليم والكتب الدراسية ،تمهيدا
المسيرة التربوية في المدارس
لبدء ً
انطالقا من اليوم األول.
وع ـ ّـب ــر ال ـم ـج ـلــس ع ــن تـمـنـيــاتــه
لجميع الطالب والطالبات بالنجاح
والتوفيق ،وتحقيق اآلمــال المعلقة
عليهم في النهوض بالبلد ورفعة
شأنه ،ودعا إلى بذل الجهود لتهيئة
بيئة دراسية مناسبة.

حصر األراضي الفضاء
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ًـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أح ـ ـيـ ــط
الـمـجـلــس عـلـمــا بـتــوصـيــة اللجنة
ال ـ ــوزاري ـ ــة ال ـم ـشــرفــة ع ـلــى مـتــابـعــة
تنفيذ المشروعات الكبرى ،بشأن
التقرير المعد من قبل لجنة حصر
أراضـ ــي الـفـضــاء المملوكة للدولة
ال ـص ــال ـح ــة ل ـل ـم ـش ــاري ــع الـسـكـنـيــة
فــي المنطقة الـحـضــريــة (المشكلة
بموجب قــرار وزيــر الــدولــة لشؤون
اإلسـ ـك ــان رقـ ــم ( )49لـسـنــة ،)2021
األراضي الصالحة للرعاية السكنية
والمعوقات التي تــواجــه كــل منها،
وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت
باتخاذ اإلجــراءات الالزمة والكفيلة
ب ـت ـخ ـص ـيــص الـ ـم ــواق ــع ال ـم ـح ــددة
بالتقرير لصالح المؤسسة ،بغرض
توفير الرعاية السكنية للمواطنين
وتسليمها إلى المؤسسة ،ليتسنى
لها القيام بــاإلجــراءات الالزمة لكل
ً
منها وصــوال إلــى مرحلة توزيعها
إلى مستحقيها.
كما كلف البلدية بالتنسيق مع
«الــرعــايــة السكنية» والـجـهــات ذات
ال ـع ــاق ــة ،لــوضــع اآلل ـي ــة المناسبة
لتخصيص بعض المواقع لصالح
«السكنية» بـغــرض توفير الرعاية
السكنية للمواطنين ،وسبل تذليل كل

المعوقات التي قد تواجهها المناطق
المخصصة للرعاية السكنية ،على أن
تتم موافاة المجلس بتقرير يتضمن
م ــا ي ـت ــم ال ـت ــوص ــل إلـ ـي ــه بـ ـش ــأن كل
المواقع المذكورة أعاله ،والتوصيات
المناسبة بهذا الـشــأن ،وذلــك خالل
شهر من تاريخه.

المشاريع التنموية الكبرى
وناقش المجلس توصية اللجنة
بـشــأن ال ـعــرض الـمـقــدم مــن األمــانــة
العامة لمجلس الوزراء (أمانة اللجان)
ب ـش ــأن م ـتــاب ـعــة ال ـب ــرام ــج الــزمـنـيــة
ال ـم ـقــدمــة إل ـي ـهــا م ــن ق ـبــل الـجـهــات
الحكومية وال ـخــاصــة بالمشاريع
الـتــابـعــة لـهــا «الـمــديـنــة الترفيهية،
حديقة الشعب ،معالجة األوض ــاع
القائمة بنقعة الشمالن ،مطار الكويت
الــدولــي ( )T2والمشاريع والمرافق
ذات الصلة ،المدن العمالية بالكويت،
مــدي ـنــة ال ـش ـحــن ال ـج ــوي ف ــي مـطــار
الكويت الدولي ،الصبية الترفيهي،
مسار سكة الحديد في الكويت ،سوق
الصفارين ،المدن اإلسكانية ،تصميم
وإنشاء وتشغيل وصيانة وتحويل
اس ـت ــراح ــات عـلــى ال ـط ــرق السريعة
وم ــراك ــز خــدمــة الـشــالـيـهــات ،إقــامــة

ً
الخالد مترئسا اجتماع المجلس أمس
مشاريع إنشائية وتطويرية سياحية
فـ ــي جـ ــزيـ ــرة ف ـي ـل ـكــا «م ـن ـت ـج ـع ــات،
منتزهات ،شاليهات» ،وقرر تكليف
اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة
تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى
باستكمال جـهــودهــا الحثيثة في
مـتــابـعــة تنفيذ تـلــك ال ـم ـشــروعــات،
وغيرها من المشروعات التنموية
الصادر بشأنها قرارات من المجلس.

مشروعات جسر جابر

ً
كـ ـم ــا أح ـ ـيـ ــط الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـل ـم ــا
بتوصية اللجنة بالتقرير الــدوري
المقدم من األمــانــة العامة لمجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــريـ ــق الـ ـعـ ـم ــل ال ـف ــرع ــي

تهنئة السعودية باليوم الوطني
تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين
الشريفين ،الملك سلمان بن عبدالعزيز ،ملك المملكة العربية السعودية
الشقيقة ،وولي عهده صاحب السمو الملكي ،األمير محمد بن سلمان،
وللشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ (،)92
ً
والــذي صــادف الجمعة الماضية ،سائال المولى عز وجل للمملكة
المزيد من التقدم واالزدهار والرخاء ،وأن يديم عليها األمن واالستقرار
ً
والرفاه ،مشيدا بالنهضة المباركة وما تحقق من إنجازات على أرض
المملكة وبدورها اإليجابي في خدمة اإلسالم والمسلمين والسالم.

الفني لـلــدراســات واألع ـم ــال الفنية
لـمـشــروعــات االسـتـثـمــار ف ــي جسر
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ جـ ـ ــابـ ـ ــر األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد بـ ـش ــأن
اإلجراءات المتخذة بشأن المشروع
وذلـ ــك ح ـتــى ش ـهــر سـبـتـمـبــر لسنة
 ،2022وقرر مجلس الــوزراء تكليف
اللجنة بمواصلة الجهود المبذولة
بــال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق م ــع ك ــل من
وزارة ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء وال ـطــاقــة
المتجددة ،وزارة المواصالت ،بلدية
الكويت ،الهيئة العامة للطرق والنقل
البري ،والجهات التي تراها مناسبة
لالنتهاء من تنفيذ األعمال المتعلقة
بتهيئة الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـمـواقـع
االستثمار فــي جسر الشيخ جابر
األحمد (الجزيرتين االصطناعيتين،
والضفتين الشمالية والجنوبية) بما
يضمن تلبية االحتياجات األساسية
الستيعاب األنشطة والمشاريع التي
سوف يتم إنـجـازها في تلك المواقع
من قبل المستثمرين.
وقرر المجلس تكليف المؤسسة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة
بــال ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع األم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة
لمجلس الوزراء فريق العمل الفرعي
الفني لـلــدراســات واألع ـم ــال الفنية
لـمـشــروعــات االسـتـثـمــار ف ــي جسر
الشيخ جابر ،والجهات التي تراها
مناسبة الختصار البرنامج الزمني

الخاص بدراسة (مشروع االستثمار
في مواقع جسر الشيخ جابر) بما
فيها الـجــزيــرتــان االصطناعيتان،
والـضـفـتــان الشمالية والجنوبية،
وسرعة تحديد مدى مالءمته لرؤية
المؤسسة وتطلعاتها بهذا الشأن،
وعلى األخص مدى إمكانية مشاركة
الـمــؤسـســة وال ـش ــرك ــات الحكومية
التابعة لها بالمشروع المشار إليه،
بما يضمن تحقيق العوائد المالية،
ويصب بالنفع على الدولة ،وموافاة
المجلس بالمستجدات التي تتم بهذا
الشأن خالل شهر من تاريخه.

تبرع البنك الوطني
كـمــا وافـ ــق الـمـجـلــس عـلــى طلب
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون االت ـص ــاالت
وتـكـنــولــوجـيــا ال ـم ـع ـلــومــات بـشــأن
قبول التبرع المقدم من بنك الكويت
الــوط ـنــي ل ــدع ــم ج ـه ــود ال ــدول ــة في
خ ـطــوات ـهــا ن ـحــو تـحـقـيــق الـتـحــول
الرقمي.
وق ـ ـ ــد عـ ـ َّـبـ ــر ع ـ ــن ع ـظ ـي ــم ال ـش ـكــر
والتقدير لهذا التبرع الكريم ،والذي
يعزز مفهوم الدور المهم الذي يتبناه
القطاع الخاص في سبيل دعم جهود
الدولة بهذا الشأن.

العجيل لقضاة «التمييز» :حاربت على كل الجبهات وراعيت الله فيكم
ترأس الجمعية العمومية للمحكمة للنظر في توزيع العمل على الدوائر
أكد رئيس محكمة التمييز ،رئيس المجلس األعلى
للقضاء المستشار أحمد العجيل ،أن القضاء الكويتي
أثبت على مر العصور قدرته على حمل األمــانــة التي
وس ــدت إل ـيــه ،حـتــى ت ـبــوأ مـكــانـتــه فــي مـقــدمــة األنـظـمــة
القضائية فــي ال ــدول العربية ،مشيرا إلــى أن ذلــك كان
بفضل جهود أعضائه وجهود من سبقهم بما كان له
طيب األثر على ما تعيشه البالد من أمن وطمأنينة وثقة
مطلقة بنيل الحقوق وحماية الحريات.
جاء ذلك خالل الجمعية العامة لمحكمة التمييز التي
عـقــدت ،أمــس ،برئاسة العجيل وحـضــور نائب رئيس
محكمة التمييز المستشار د .عــادل بورسلي ،ووكالء
ومستشاري «التمييز» ،وذلــك للنظر في توزيع العمل
على دوائر المحكمة خالل العام القضائي الحالي.
وألقى العجيل كلمة أمام الجمعية العامة للمحكمة
رح ــب فـيـهــا ب ــوك ــاء وم ـس ـت ـشــاري الـمـحـكـمــة وهـنــأهــم

بمناسبة اطــالــة هــذا الـعــام القضائي الـجــديــد ،وبعد
عودتهم من اإلجازة السنوية.
وأضاف« :أقولها اآلن وأنا أختم مسيرتي القضائية
وال ـت ــي ق ــارب ــت م ــن الـخـمـسـيــن عــامــا قـضـيــت مـنـهــا ما
يقارب العشرين عاما قاضيا بمحكمة التمييز مختتما
مسيرتي بها رئيسا لها أنني أفخر بكل قضاتها ،وأنني
أرحل عنها وأنا مرتاح الضمیر مطمئن القلب لما قدمته
راجيا به رضى الله عز وجل».
وتابع« :حرصت كل الحرص وبقدر المستطاع على
توفير الراحة لكم واألخذ في االعتبار المصلحة العامة،
وإني ألرجو الله أن ينفعني بما قدمت ،متمنيا التوفيق
للرئيس القادم لما فيه خير للجميع السيما» ،مؤكدا أن
محكمة التمييز مازالت في حاجة إلى مضاعفة الجهد
والعمل لتطوير المنظومة القضائية.
وتابع« :وأشهد الله أنني راعيت الله فيكم وحرصت

كــل الـحــرص على أن أرتـقــي معكم بالعمل بالمحكمة،
وأن أق ــدم لكم فــي ح ــدود الـمـتــاح كــل التسهيالت التي
تعينكم على أداء مهمتكم السامية على أكمل وجه ،وقد
حاربت في ذلك على كل الجبهات لكل تنهض محكمة
التمييز بدورها».

الحصن الحصين
وش ــدد عـلــى أن ال ـعــدل أس ــاس الـمـلــك ومـعـقــد رجــاء
األم ــة ،وهــو الحصن الحصين وال ــدرع األمـيــن للحاكم
والمحكوم على حد سواء ،وهو طوق النجاة للذود عن
الحريات ،والمالذ لكل من ينشد الوصول إلى حقه ،أو
رفع ظلم حاق به.
وتابع« :فلنحرص دائما على قيمنا ومبادئنا العريقة
ليبقى قضاؤنا في مكانته العلية المرموقة ،ومنزلته
الرفيعة السامية ،ولتكونوا قوامين لله شهداء بالقسط،

الشريعان يخاطب ديوان الخدمة...
إضافة إلى المطالبة بإقرار كادر خاص لموظفي إدارتــي الجمعيات
األهلية والخيرية ،مــؤكــدة أن الـهــدف مــن ذلــك تثبيت صــرف البدالت
والمكافآت لتكون بصورة قانونية سواء للموظفين القدامى أو الجدد،
ً
ـا عــن تــافــي أي مــاحـظــات ســابـقــة ّ
سجلتها الـجـهــات الرقابية
فـضـ
في الدولة (ديواني المحاسبة والخدمة المدنية ،وجهاز المراقبين
الماليين) متعلقة بالصرف.
وأضافت أن «المخاطبة تضمنت الــدور الواسع المنوط بالوزارة،
والخدمات المتشعبة التي تقدمها لشرائح عدة في المجتمع ،وجاءت
مــن منطلق ال ـحــرص عـلــى سـيــر الـعـمــل وت ـفــادي مــاحـظــات الجهات
الرقابية والتغلب على ظاهرة عزوف الموظفين عن العمل في بعض
القطاعات التنظيمية بالوزارة».

تشغيل أول محطة كهرباء...
إيصال التيار للمدينة فإنه يتوقع أن تقوم الوزارة بتشغيل دائرتين
كهربائيتين جهد « »400كيلوفولت بما يسمح بمرور  2000ميغاواط
لتشغيل  4محطات تحويل رئيسية جهد  400كيلو فولت ،ومــن ثم
تشغيل محطات التحويل الرئيسية جهد  132كيلوفولت ومحطات
 11كيلوفولت.
وأكدت حرص الوزارة على إيصال التيار في الموعد المحدد ،مبينة
أنــه ستتم تغذية مدينة المطالع عبر خطين للضغط العالي بقدرة
 4000ميغاواط.

روسيا :مجزرة «نازية» في مدرسة...
الغربية لجبال األورال ،وقتل  13على األقــل وأصــاب نحو  20قبل أن
ينتحر.
ً
ً
واعتبر الرئيس فالديمير بوتين الحادث المأساوي «عمال إرهابيا
غير إنساني ارتكبه عضو في جماعة نازية جديدة» .وهو اتهام يناسب
ً
ً
تماما الخطاب الروسي حول حرب أوكرانيا ،علما أن أحد أهداف الغزو
الروسي كان «إنهاء النازية في كييف».
إلى ذلك ،وفي حادث يظهر أن قرار التعبئة الجزئية للجيش الروسي
يواجه معارضة ،شهدت مدينة في جمهورية داغستان الروسية التي
تسكنها أغلبية مسلمة ( 90.6في المئة من السكان) احتجاجات ضد
التعبئة.
ً
ً
وتم نشر فيديوهات مصورة تظهر تجمعا كبيرا ثم نساء يتصدين
لشرطي ،وأخريات يرفضن فتح الطريق أمــام سيارة شرطة اعتقلت

وال يجرمنكم شـنــآن قــوم عـلــى اال تـعــدلــوا اعــدلــوا هو
أقرب للتقوی».
كما أهاب العجيل بوكالء ومستشاري المحكمة بسرعة
الفصل في الطعون وحثهم على العمل على إنجاز ما تراكم
منها ،الفتا إلى أن المهمة األساسية لمحكمة التمييز هي
مراقبة صحة تطبيق القانون ووضع المبادئ القانونية
التي تسير عليها المحاكم في مختلف درجاتها.
واستطرد :هذه هي المهمة التي نجح القضاء الكويتي
في ارسائها وتعزيزها وشاركتم بجهودكم القيمة في

وضع تلك المبادئ ،األمر الذي يستدعي أال يتوقف ذلك
الرافد وأال يتسرب إليه الوهن والضعف بما يستلزم أن
ينظر القسم األكبر من الطعون في جلسات المرافعة وأال
يكون إنـهــاؤهــا فــي غرفة الـمـشــورة إال فــي اضيق نطاق
السيما وان كان رأي نيابة التمييز في الطعن هو تمييزه
حتى ال يحرم القضاء من المبادئ واالجتهادات القانونية
الجديدة وحتى نعزز ثقة المتقاضين بالقضاء الكويتي
وأن طعونهم أيــا كــان القضاء فيها قد اوليت حظها من
البحث والتمحيص.

الكويت تسلم إيطاليا رئاسة مؤتمر«الطاقة الذرية»

الصالح التقى الملحق
العسكري اإلماراتي
استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح،
صباح أمــس ،الملحق العسكري اإلمــاراتــي لــدى الكويت العميد د.
عبدالله النيادي بمناسبة انتهاء فترة عمله.
ووجه الصالح شكره وتقديره للعميد النيادي على ما قام به من
جهود أثناء فترة عمله،السيما المتعلقة بالجوانب العسكرية بين
ً
البلدين الشقيقين ،متمنيا له بالتوفيق و النجاح فيحياته القادمة.

ً
العجيل متوسطا المشاركين في الجمعية العمومية لـ «التمييز» أمس

ً
رئيس األركان مستقبال النيادي

محتجين .وقــالــت مـصــادر محلية ،إن قــوات األمــن اعتقلت مــا ال يقل
عــن  100شخص فــي محج قلعة عاصمة هــذه الجمهورية الفدرالية
الجبلية الواقعة في القوقاز على بحر قزوين ،في تطور متزامن مع
إصابة المفوض العسكري المشرف على مركز تجنيد إيركوتسك في
سيبيريا بجروح خطيرة عندما فتح روسي النار عليه.
وعـلــى هــامــش اجتماعات األم ــم المتحدة ،كشف وزي ــر الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن ومستشار األمن القومي جيك سوليفان عن
إرسال «تحذيرات سرية» إلى روسيا لثنيها عن خيار الحرب النووية
َ
مؤكدين أن الواليات المتحدة وحلفاءها الغربيين لديهم
على أوكرانيا،
خطة لمواجهة هذا السيناريو الكارثي.
(عواصم -وكاالت)

الحلبوسي يستقيل من رئاسة...
استقالة الحلبوسي ،وانتخاب نائب أول له.
وف ــي نـ ــدوة عـقــدهــا مـلـتـقــى ال ــراف ــدي ــن ،ق ــال الـحـلـبــوســي« :قــدمــت
ً
استقالتي ولم أتداول بها مع أحد ،والمناصب تكليف وليست تشريفا،
ً
ومن تسلم المواقع يجب أن يعرف أهمية المرحلة» ،مشددا على أنه
«علينا بــذل الـمــزيــد مــن الجهد للمصالحة ،واالنـتـخــابــات المبكرة
وحدها ال تكفي».
وأضــاف أن «التوجهات في مجلس النواب اختلفت بنسبة 180
درجــة ،وعلينا بــدء مرحلة جــديــدة ،وأمنح الحق ألعضاء البرلمان
إلبداء رأيهم بشأن االستقالة».
واعتبر أن «هذه السنة أصعب سنة بتاريخ حياته ،فيها مشاكل
ً
سياسية انعكست على جماهير األحزاب السياسية» ،مؤكدا أن «خطوة
االستقالة لن تعرقل انعقاد الجلسة ،وأحترم رأي المجلس ،ولن أفرض
وجودي على أعضاء البرلمان».
وبحسب مراقبين سياسيين ،فإن هذا التصويت ال يتعدى كونه
ً
إج ـ ً
ـراء شكليا ،وبمنزلة إعــادة منح الثقة للحلبوسي ،على خلفية
المساومات السياسية وراء الكواليس .وقال السياسي السني البارز
مشعان الجبوري ،في تغريدة ،إن هذه االستقالة «تهدف إلى الحصول
على تجديد الثقة» ،وتأكيد الدعم له «عندما يتم رفض االستقالة».
بدوره ،ذكر المحلل السياسي سجاد جياد ،لوكالة فرانس برس،
أن «الحلبوسي ال يخطط لالستقالة ،لكن من خالل السماح بتصويت
ً
ً
ً
محتمل بالثقة ،يتوقع من شركائه منحه دعما قويا يضع حدا لكل
ً
محاولة إلقالته مستقبال».
وأوضح جياد ،الباحث في مركز أبحاث «سنتوري إنترناشونال»،
أن هذه طريقة «لترسيخ مكانته كزعيم سياسي للسنة ،والضغط على
األحزاب الشيعية والكردية لتسريع تشكيل الحكومة».

ان ـط ـل ـق ــت ،أم ـ ــس ،أعـ ـم ــال الـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ـ 66
لـلـمــؤتـمــر ال ـع ــام لـلــوكــالــة الــدول ـيــة للطاقة
ّ
الذرية ،وسلمت خالله الكويت باعتبارها
الــرئ ـيــس ال ـســابــق لـلـمــؤتـمــر ال ـع ــام رئــاســة
الـ ـ ـ ــدورة ال ـح ــال ـي ــة إلـ ــى إي ـط ــال ـي ــا بـحـضــور
ممثلين رفيعي المستوى من جميع الدول
األعضاء في الوكالة.
وس ـ ـلـ ــم س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ــدى ال ـن ـم ـســا

ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في
فيينا طالل الفصام رئاسة الدورة الحالية
إلى سفير إيطاليا لدى المنظمات الدولية
أليساندرو كورتيزي.
وم ــن الـمـقــرر أن يـلـقــي وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ـش ـيــخ د .أح ـم ــد ال ـن ــاص ــر ك ـل ـمــة ال ـكــويــت
عـبــر تـقـنـيــة الـفـيــديــو يـسـلــط ال ـض ــوء فيها
على التعاون القائم بين الكويت والوكالة

ميلوني تتعهد بإعادة هيبة إيطاليا...
قبل أيام ،استطاع «فراتيلي ديتاليا» أن يحصل على  26 .4في المئة
مــن األص ــوات ،مما يعني أنــه سيحصل مــع حليفيه حــزب «ليغا»
(الرابطة) اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني المناهض
للمهاجرين (نـحــو  9فــي المئة) و»ف ــورزا إيطاليا» (هـيــا إيطاليا)
اليميني الوسطي المحافظ بزعامة سيلفيو برلسكوني (نحو 8
في المئة) على ما يصل إلى  47في المئة من األصوات ،وفق القانون
االنتخابي اإليطالي المعقد.
ً
وفي خطاب مقتضب في رومــا ،أعلنت ميلوني ( 45عاما) أنها
ستقود الحكومة المقبلة ،واعدة «بأننا سنحكم لجميع» اإليطاليين،
مع ُّ
تعمدها الحديث بلهجة تصالحية وسطية ،لكنها قالت إنها
ستفعل كل ما بوسعها لـ «إعادة الهيبة والكبرياء ألمتنا».
وأمس األول ،افتتحت ميلوني اليوم االنتخابي بتغريدة قالت
ً
فيها« :في أوروبا ،إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة...
انتهى العيد .ستبدأ إيطاليا الدفاع عن مصالحها القومية».
وبينما سارع سياسيون من اليمين األوروبي إلى تهنئة ميلوني،
استقبلت العواصم األوروبية وواشنطن هذا النبأ المتوقع بحذر.
وقــال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنــه «يحترم» نتائج
االنتخابات اإليطالية ويدعو إلى «مواصلة التعاون» ،بعد ساعات
مما يشبه اإلنذار الذي وجهته رئيسة حكومته إليزابيث بورن ،التي
حذرت روما من أن مؤسسات االتحاد األوروبي ستراقب احترام قيم
حقوق اإلنسان ،السيما حقوق اإلجهاض .وكانت ميلوني هاجمت
«األسلمة» و»لوبيات مجتمعات الميم  -عين» والمهاجرين.
من ناحيته ،قــال وزيــر الخارجية األميركي أنتوني بلينكن إن
الــواليــات المتحدة «حريصة» على العمل مع الحكومة اإليطالية،
ً
خصوصا بشأن «احترام حقوق اإلنسان».
٢٠

محتجو إيران يردون على القمع...
بمحاصرة المحتجين واعتقالهم ،ونقلوا التظاهرات من نقطة إلى
أخرى عبر الدراجات النارية السريعة.
وعـمــد المحتجون إلــى رفــع ش ـعــارات مـعــاديــة للنظام مــن أسطح
المنازل في شوارع المدن الرئيسية والعاصمة ،في استعادة ألساليب
الثورة التي أسقطت الشاه ،كما بــدأوا رسم الشعارات على الجدران،
إلنهاك قوات األمن التي تصر على محوها.
وفي تغير يظهر أن قطاعات في المجتمع بدأت تتجاوب مع الحراك
المطالب بالحريات االجتماعية ،د عــت نقابة معلمين رئيسية ،في
بيان ،المعلمين والطالب إلى تنظيم أول إضراب في عموم البالد ،منذ

الدولية في مختلف المجاالت ودور الوكالة
المحوري في تعزيز االستخدامات اآلمنة
والسلمية للطاقة الذرية وتعزيز منظومات
األم ـ ـ ـ ــن واألمـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي وف ـ ـ ــي ت ـط ـب ـيــق
الضمانات بموجب معاهدة عــدم انتشار
األسلحة النووية.

بدء االضطرابات .وأظهرت أشرطة فيديو تالميذ في أعمار متعددة
يـشــاركــون فــي وق ـفــات ،وهــم يهتفون «زن زنــدكــي آزادي» أي «الـمــرأة
والحياة والحرية».
وقام المحتجون بزيادة عدد المدن التي شهدت احتجاجات ،التي
ً
وصلت إلى ما يزيد على  ،105وما كان الفتا انضمام قرى إلى الحراك
الشعبي الغاضب ليل األحد ـ االثنين.
وفي وقت تداول نشطاء مقطع فيديو قالوا إنه يظهر قائد الشرطة،
اللواء حسين اشتري ،وهو يطالب عناصر مكافحة الشغب بـ «ضرب
ً
وقتل المحتجين دون أدنى تردد» ،أكد أحد مساعدي اشتري أن عددا من
مساعديه أبدوا استياءهم من تعليماته ،وقدموا استقاالتهم للمرشد،
ألنهم لن ينضموا لقتل الشعب.
ً
وأشار إلى أن ذلك مثل أبرز انشقاقا في صفوف قوات األمن التي
كشفت مقاطع فيديو عــن تـصــادم عناصرها خــال محاولتها لقمع
االحتجاجات الحاشدة.
كما واصلت قوات األمن اعتقال صحافيين ،بما في ذلك أولئك الذين
ً
يحملون ترخيصا من قبل وزارة اإلرش ــاد واإلع ــام والعاملين لدى
وسائل إعالم أجنبية ،وقامت باقتحام منازل عدد كبير منهم وتوقيفهم
ومصادرة جميع وثائقهم وأجهزتهم اإللكترونية ،ونقلوا إلى معتقالت
تابعة لوزارة االستخبارات في سجن أفين شمال مدينة طهران ،على
عكس المحتجين الذين يجري نقلهم إلى معتقالت للحرس الثوري.
وفي حين كانت االعتقاالت في األيام الماضية تشمل فقط المراسلين
والمصورين ،فإن األجهزة األمنية بدأت رفع مستوى اعتقاالتها كي
تشمل رؤســاء تحرير عــدد من الصحف ومحطات إعالمية .وصباح
ً
أمس أصدرت وزارة اإلرشاد تعميما على جميع وسائل اإلعالم تؤكد
أن كــل تراخيص التصوير التي تــم إصــدارهــا مــن قبل تعتبر ملغاة
حتى إشعار آخر.
وعلمت «الجريدة» من مصدر مسؤول بـ «الهالل األحمر» اإليراني
أن  17جثة نقلت إلى مستشفيات محافظة كردستان من مدن اشنويه،
وسنندج ،وسقز ،مسقط رأس مهسا ،بعد اشتباكات ليلية خاضتها
ً
القوى األمنية ،مشيرا إلى وجود عدد كبير من القتلى والجرحى الذين
لم يتم نقلهم للمستشفيات.
وذكــر المصدر أن األكــراد في تلك المناطق يفضلون نقل قتالهم
وجرحاهم إلى إقليم كردستان العراق ،لتفادي الوقوع تحت طائلة
ق ــوات األم ــن اإليــرانـيــة ،فيما جــدد «الـحــرس ال ـثــوري» قصف «مـقــرات
جـمــاعــات إرهــاب ـيــة تثير االض ـطــرابــات بــأوامــر خــارج ـيــة» فــي إقليم
كردستان العراق..
١٩
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محليات
المضف :مبادرات طموحة لـ «التربية» في خطة التنمية
• أثنى خالل حضوره تكريم خريجي أكاديميات «المعلمين» على مشاركة الجمعية الفاعلة في الميدان
• الهولي :دوراتنا وبرامجنا تهدف إلى االرتقاء بمستوى المنظومة التعليمية وتوطين المهارات
فهد الرمضان

أك ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة وزي ـ ــر
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي وال ـ ـب ـ ـحـ ــث
العلمي ،د .علي المضف ،وجود
ال ـعــديــد م ــن ال ـب ــرام ــج الـطـمــوحــة
وال ـم ـبــادرات ل ــوزارة الـتــربـيــة في
ب ــرن ــام ــج ع ـمــل ال ـح ـك ــوم ــة ،قــائــا
«نمد أيدينا لجمعية المعلمين
للعمل معا إلنجاز هــذه البرامج
والطموحات» ،لتحقيق التنمية
المنشودة.
وق ـ ــال ال ـم ـض ــف ف ــي ت ـصــريــح

للصحافيين على هامش حضوره
ح ـف ــل ت ـخ ــرج ال ــدف ـع ــة الـ ـ ـ  13مــن
األك ــادي ـم ـي ــات ل ـل ـعــام ال ـتــدري ـبــي
 ،2022/2021مـســاء أم ــس األول،
في فندق الجميرا ،إن «ما شاهده
خ ــال ت ـف ـقــده ل ـل ـم ــدارس ف ــي أول
يـ ــوم الن ـط ــاق ــة الـ ـع ــام ال ــدراس ــي
الجديد كان شيئا يثلج الصدر،
حـ ـي ــث ارتـ ـسـ ـم ــت الـ ـف ــرح ــة ع ـلــى
شفاه الطالب والطالبات فرحين
ً
بعودتهم إلى مدارسهم» ،معربا

السعد :األكاديميات تقدم دورات
بجودة عالية على مدار العام
قالت مديرة إدارة التطوير والتدريب بجمعية المعلمين،
هـبــة ال ـس ـعــد« ،ن ـب ــارك للجمعية وال ـم ـي ــدان ال ـتــربــوي انـطــاق
مبادرة «تكنو أكاديمي وفي بيتنا قائد» ،والتي تهتم بغرس
الصفات القيادية في النشء ،وندعو الجميع إلى االلتحاق بهذه
الدورات» ،مشيرة إلى أن األكاديميات تقدم دورات تدريبية ذات
جودة عالية على مدار العام.

هبة السعد

ع ــن شـ ـك ــره وتـ ـق ــدي ــره لـ ـ ـ ــإدارات
المدرسية وكل منتسبي «التربية»
على جهودهم التي بذلوها.
وأضاف أن «ما تقوم به جمعية
المعلمين والقائمين عليها من
ج ـه ــود ف ــي خ ــدم ــة أه ــل ال ـم ـيــدان
ً
التربوي أمر مهم ،ونشكره كثيرا
عـلـيــه» ،مـشـيــرا إل ــى أن الجمعية
توسعت في األعــوام األخيرة من
م ـشــروع أكــاديـمـيــة إع ــداد الـقــادة
لتصل إلــى مـشــاريــع أكاديميات
كثيرة ومختلفة كلها تصب في
إثـ ــراء ال ـم ـيــدان بـخـبــرات تــربــويــة
جديدة ومتنوعة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن «إنـ ـ ـج ـ ــازات
ال ـج ـم ـع ـي ــة ل ـي ـس ــت أمـ ـ ــرا غــري ـبــا
ف ـه ــي دائـ ـم ــا س ـ ّـب ــاق ــة ل ـم ـثــل ه ــذه
المشاركات المجتمعية الفاعلة
م ــع ال ـم ـيــدان ال ـتــربــوي ومـســاهــم
كبير وفاعل في تطوير العملية
ً
الـتـعـلـيـمـيــة» ،م ـعــربــا ع ــن شـكــره
وتقديره لجهود ودورهم المميز
في خدمة المنظومة التعليمية.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،حـ ـم ــد ال ـ ـهـ ــولـ ــي ،إن

المضف والهولي يتوسطان المكرمين
«ال ـ ـ ــدورات الـتــدريـبـيــة وال ـبــرامــج
التي نقدمها تهدف إلى االرتقاء
بمستوى المنظومة التعليمية من
خــال توطين مهارات المعلمين
ب ـ ـص ـ ـف ـ ـت ـ ـهـ ــم وواج ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــم ن ـح ــو
المتعلمين ،وبالتالي ينشأ جيل
من المتعلمين قــادر على التعلم
ومــواج ـهــة ال ـص ـعــاب ،وه ــذه هي
فلسفة التعليم الحديثة وركيزة
رأس ـمــال بـشــري إبــداعــي منبثقة
من خطة الكويت ،والهدف الرابع

تصوير ميالد غالي

من أهداف التنمية المستدامة».
وأشار الهولي إلى أن التعاون
بـيــن الجمعية و»ال ـتــرب ـيــة» فيما
يخص التدريب امتداد للشراكة
المجتمعية ،حيث تعتبر الجمعية
أحد روافد الوزارة.

القبندي األولى في التنمية
واالبتكار

كـ ــرم الـ ــوزيـ ــر ال ـم ـض ــف خــريـجــي
األكاديميات ،حيث شمل التكريم
موجهة العلوم سـهــام القبندي،
ل ـح ـصــول ـهــا ع ـلــى ال ـم ــرك ــز األول
ووسـ ـ ـ ـ ــام الـ ـتـ ـمـ ـي ــز ف ـ ــي ال ـت ـن ـم ـيــة
واالبـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار ،ب ـ ـعـ ــد اجـ ـتـ ـي ــازه ــا
متطلبات برنامج أكاديمية القادة.

ً
ً ً
«التخطيط» 38 :مشروعا استراتيجيا قابال لـ «شراكة القطاعين»
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،خـ ـ ـ ــال ال ـح ـف ــل

مهدي :تسهيل دخول الشركات األجنبية الكبرى السوق المحلي
●

محمد جاسم

كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف األم ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام
للمجلس األ عـلــى للتخطيط
وا ل ـت ـن ـم ـي ــة د .خ ــا ل ــد م ـه ــدي
ً
عن وجود نحو  38مشروعا
ً
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــا فـ ــي ال ـك ــوي ــت
قابال للشراكة بين القطاعين
العام والخاص.
وذك ــر م ـهــدي خ ــال ورشــة
ع ـ ـ ـمـ ـ ــل نـ ـ ـظـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاون م ـ ـ ـ ـ ــع ه ـ ـي ـ ـئـ ــة
مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة ب ـيــن
ال ـق ـطــاع ـيــن الـ ـع ــام وال ـخ ــاص
بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان «رؤي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الجديدة من خالل مشروعات
الـ ـش ــراك ــة» ،ص ـب ــاح أمـ ــس ،أن
رؤي ــة «كــويــت جــديــدة »2035

تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـت ــاج
ل ـشــراكــات وق ـ ــدرات مـتـطــورة
ً
لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا ،الفـ ـ ـت ـ ــا إل ـ ـ ــى أن
الـ ـك ــوي ــت أق ـ ـ ــرت الـ ـع ــدي ــد مــن
التشريعات لتسهيل د خــول
ال ـشــركــات األجـنـبـيــة الـكـبــرى
للسوق المحلي.
و ق ـ ـ ــال إن ا لـ ـك ــو ي ــت تـ ــدرك
أه ـم ـي ــة ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـفـعـيــل
مـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــراك ـ ـ ـ ــة بـ ـي ــن
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
ً
الـمـشــروعــات ،مـشـيــرا إلــى أن
توجيهات السياسات العامة
ل ـل ـخ ـطــة االن ـم ــائ ـي ــة ت ـحــرص
عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن
المتعلقة بـهــذا المجال على
مدار سنوات.

و ب ـ ـ ـيـ ـ ــن أن ر ك ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــز خ ـط ــة
الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــع ت ـ ــأت ـ ــي
م ـ ـتـ ــداخ ـ ـلـ ــة م ـ ــع الـ ـم ــواضـ ـي ــع
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـش ــراك ــة ،الف ـتــا
إلى أن التركيز يجب أن يكون
ع ـل ــى الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـمــويــة
اال س ـتــرا ت ـي ـج ـيــة ذات ا لـعــا ئــد
االجتماعي واالقتصادي.
و تــا بــع أن ا لـشــرا كــة تهدف
إل ــى ب ـنــاء اق ـت ـصــاد مـسـتــدام،
وت ـ ـ ـخ ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــف ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــط ع ــن
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـلـ ــدولـ ــة
واإلدارة ا لـفــا عـلــة للمشاريع
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وال ـم ـه ـم ــة،
مشددا على أهمية وضرورة
التركيز على تنوع االقتصاد
واستدامته.
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن ه ـن ــاك عـ ــدة أدل ــة

«القوى العاملة» :توظيف العمالة
الوطنية في «العقود الحكومية»

ً
األنصاري :مشروع «تدريب الطلبة» استهدف  260كويتيا
●

جورج عاطف

اخـتـتــم م ـشــروع تــدريــب طلبة
ال ـص ـيــف ل ـل ـعــام ال ـ ـجـ ــاري ،أم ــس،
ب ـت ـك ــري ــم الـ ـمـ ـت ــدربـ ـي ــن وم ـم ـث ـلــي
ال ـشــركــات ال ـم ـشــاركــة ،وبحضور
مـ ــديـ ــرة ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـقــوى
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة ب ــالـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف إي ـ ـمـ ــان
األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري ،وم ـ ـشـ ــاركـ ــة بـعــض
شركات القطاع الخاص.
وقــالــت األنـصــاري إن «تخريج
دفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
المستفيدين من البرامج التدريبية
الـصـيـفـيــة اس ـت ـه ــدف  260شــابــا
ك ــوي ـت ـي ــا ،ب ـم ـش ــارك ــة  30شــركــة
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص م ـت ـنــوعــة
ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت» ،م ـض ـي ـفــة أن ال ـع ــام
ال ـح ــال ــي ش ـه ــد دخـ ـ ــول ق ـطــاعــات
جديدة في مجال التدريب ،منها
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة والـبـنــوك
واألعـمــال الحرة التي تخلق لدى
الطالب الرغبة في العمل بالقطاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص ،وأك ـ ـ ـ ـ ــدت أن الـ ـخـ ـب ــرة
التدريبية التي يكتسبها الطالب
تـسـ ّـهــل مــن عملية حـصــولــه على
وظيفة عقب تخرجه.
وكـشـفــت األنـ ـص ــاري أن قطاع
ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ي ـ ــرك ـ ــز فــي
ال ـتــوظ ـيــف خ ــال ال ـع ــام ال ـج ــاري
على الشركات الحكومية المرتبطة
ب ـع ـق ــود ح ـك ــوم ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى

تؤكد نجاح النموذج الكويتي
ف ــي الـ ـش ــراك ــة ب ـي ــن ال ـق ـطــاع ـيــن
م ــن أب ــرزه ــا شــركــة الـصـنــاعــات
الــوط ـن ـيــة ،وق ـط ــاع االت ـص ــاالت
المتنقلة ،إضــافــة إلــى مشروع
شـ ـم ــال الـ ـ ـ ـ ــزور ،مـ ــؤكـ ــدا ريـ ـ ــادة
الكويت في التنظيم التشريعي
لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـقـ ـط ــاعـ ـي ــن
بمفهومها الحديث عبر إصدار
القانون رقــم  7لسنة  2008في
شـ ــأن ت ـن ـظ ـيــم ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـنــاء
والتشغيل والتحويل واألنظمة
المشابهة ،إضــافــة إلــى تعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون
 105لسنة  1980في شأن نظام
أمالك الدولة.

جانب من ورشة «التخطيط»

الغانم :قلة الوعي والتكاسل عن الفحص
يرفعان اإلصابة بسرطان البروستاتا
●

عادل سامي

كشف رئيس وحدة المسالك
ال ـبــول ـيــة ف ــي مـسـتـشـفــى جــابــر
لـ ـلـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة د .مـحـمــد
الغانم أن سرطان البروستاتا
ي ـت ـص ــدر ن ـس ــب اإلصـ ــابـ ــة بـيــن
ً
الرجال في الكويت ،مضيفا أن
معدالت اإلصــابــة به تصل إلى
ً
نحو  14.3شخصا لكل  100ألف

صورة جماعية للشركات المشاركة في المشروع
قطاعي التأمين والـصـنــاعــة ،مع
االستمرار في استهداف الشواغر
ب ــالـ ـقـ ـط ــاع الـ ـمـ ـص ــرف ــي وغ ـ ـيـ ــره،
موضحة أن «منصة فخرنا» توفر
حــالـيــا ت ـبــادل بـيــانــات الباحثين
عن العمل والفرص المتاحة سواء
مــن الـشــركــات أو األف ـ ــراد ،شــاكــرة
الـشــركــات المساهمة فــي تدريب
الـطـلـبــة« ،وه ــو أم ــر لـيــس بجديد
عـلــى ال ـق ـطــاع ال ـخــاص ال ــذي كــان
وسـيـظــل داع ـمــا لتنمية العمالة
الوطنية».
وأشارت إلى أن «أبناءنا الطلبة
هم عماد المستقبل ،وبسواعدهم
تتحقق التنمية والرخاء ،وعليهم
تـ ـق ــع مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
م ـك ـت ـس ـب ــات وطـ ـنـ ـن ــا ال ـح ـب ـي ــب»،
موجهة الشكر إلى جميع الشركات
ال ـ ـتـ ــي حـ ــرصـ ــت عـ ـل ــى مـ ـش ــارك ــة

الـهـيـئــة ف ــي إع ــداده ــم وتأهيلهم
بهدف االندماج المبكر في سوق
الـعـمــل ،وزرع الثقة فــي نفوسهم
وتحفيزهم لجعل القطاع الخاص
هدفهم مستقبال.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ذك ـ ــرت مــراق ـبــة
الـ ـت ــدري ــب الـ ـمـ ـي ــدان ــي فـ ــي ق ـطــاع
العمالة الوطنية الطاف السعيد
أن «مشروع تدريب الطلبة للموسم
الحالي امتد نحو  6أشهر ،السيما
أن هناك  52جهة بالقطاع الخاص
رحـبــت بــالـمـشــروع مــوفــرة قــرابــة
 1405ف ــرص تــدري ـب ـيــة» ،مشيرة
إلى أن الهيئة تلقت  749طلبا من
الراغبين في الحصول على فرص
تدريبية العتماد من هم مستوفين
ل ـل ـش ــروط ،واس ـت ـب ـعــاد اآلخ ــري ــن،
حيث التزم  260طالبا بالمشروع
بتعاون  30جهة.

زيارة إيجابية للوفد األميركي لـ «األعلى لألسرة»
ً
تــأك ـيــدا لـخـبــر «ال ـج ــري ــدة» ،الـمـنـشــور أمــس
األول ،بعنوان «وفد أميركي يجتمع بمسؤولي
المجلس األعلى لألسرة» اجتمع أمس وفد من
سفارة الواليات المتحدة األميركية لدى البالد
بـمـســؤولــي المجلس األع ـلــى ل ـشــؤون األس ــرة،
وبعض مسؤولي وزارة الشؤون االجتماعية

لالستفسار عن بعض األمــور المتعلقة بعمل
المجلس والوزارة.
ً
ووفقا للمصادر ،فإن الزيارة جاءت إيجابية،
ح ـي ــث قـ ــام م ـم ـثـلــو ال ــوف ــد ب ـط ــرح ال ـع ــدي ــد مــن
االستفسارات واألسئلة على مسؤولي المجلس
والوزارة الذين قاموا باالجابة عنها.

مواطن ،وبمعدل  55حالة بين
الكويتيين.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،فـ ــي ت ـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ،إن  63ف ــي ال ـم ـئــة من
حــاالت اإلصــابــة بمرض سرطان
البروستاتا تـحــدث بين الــرجــال
ً
ً
فوق سن الـ  65عاما ،مشيرا إلى
أن ما يرفع معدالت اإلصابة بهذا
الـنــوع مــن الـســرطــان فــي الكويت
أن نسبة كبيرة قد تصل إلى أكثر

جراحة معقدة للشبكية في «البحر للعيون»
في إنجاز طبي غير مسبوق على مستوى دولة الكويت ،أجرى
فريق طبي بمركز البحر للعيون بواسطة اختصاصي أول جراحات
قرنية د .فيصل الجسار ،واختصاصي اول جــراحــات الشبكية
والسائل الزجاجي د .محمود الربيعة عملية معقدة ،تمثلت في
زراعة قرنية صناعية مؤقتة إلجراء عملية الشبكية ،ومن ثم زراعة
قرنية طبيعية دائمة .وتعتبر هذه العملية من العمليات المعقدة،
ُ
وهي تجرى ألول مرة على مستوى دولة الكويت في مركز البحر
للعيون ،وهي بداية لنقلة نوعية إلجراء عمليات «الشبكية» المعقدة
في حال وجود «عتامة» أو فشل في «القرنية».

من النصف من المعرضين لخطر
اإلصابة بسرطان البروستاتا ال
يلجأون إلى الفحص ،إلى جانب
عدم معرفتهم بأعراض المرض.
ونصح الغانم من تجاوز سن الـ
ً
 45عاما أو الـ  50بمراجعة طبيب
المسالك البولية لعمل فحوصات
دوري ــة خــاصــة بالبروستاتا ،أو
مــن يعاني مــن حــرقــان فــي البول
أو ضـعــف فــي دف ــع ال ـبــول فعليه
مراجعة طبيب المسالك البولية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن أب ـ ـ ـ ـ ــرز عـ ــوامـ ــل
الخطورة لإلصابة بهذا المرض
تشمل عامل الــوراثــة الــذي يكون
بإصابة أحد األقــارب من الدرجة
ً
األولـ ـ ـ ـ ــى ،خـ ـص ــوص ــا إن حــدثــت
اإلص ــاب ــة قـبــل عـمــر ال ـ ـ  ،50كذلك
وجود آالم في منطقة الحوض أو
ً
عند التبول ،وأيضا حرقان البول
وضعف تدفقه.
وذكـ ـ ـ ــر د .م ـح ـم ــد الـ ـغ ــان ــم أن
ه ـن ــاك عـ ــدة ف ـح ــوص ــات للكشف
ع ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـب ـ ــروسـ ـ ـت ـ ــات ـ ــا
ت ـش ـمــل ال ـف ـح ــوص ــات الـمـخـبــريــة
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نظم مركز العارضية الجنوبي
الـصـحــي ،صـبــاح أم ــس ،احتفاال
بمناسبة اليوم العالمي ألمراض
القلب ،تخللته محاضرات توعوية
للجمهور حول أهمية الحفاظ على
صحة القلب.
وقالت مديرة المركز د .حمدية
الـفـضـلــي إن أم ـ ــراض الـقـلــب تعد
السبب الرئيس واألول للوفيات
حــول العالم ،بنسبة بلغت %31
من عدد الوفيات عالميا ،مضيفة
أن أم ــراض القلب غالبا مــا تكون
نتيجة تراكمات ألسباب عدة ،مثل

استقبلت إدارة المشاريع
الخاصة ومبادرة السعادة
بالجمعية الكويتية لألسر
المتعففة األيتام المسجلين
بقاعدة بيانات الجمعية ،في
مقر الجمعية الرئيس بمنطقة
صباح السالم ،تزامنا مع قرب
حلول العام الدراسي الجديد.
وأعربت مديرة إدارة
الغارمين والمشاريع الخاصة
بالجمعية مريم المنيع عن
سعادتها باالجتماع مع
األيتام الذين تكفلهم الجمعية،
موضحة أن الجمعية تحرص
على االلتقاء بأيتامها
لالطمئنان عليهم وبث
األمل في قلوبهم والتفاعل
اإليجابي مع األحداث حولهم.
وبينت المنيع أن الجمعية
وزعت أكثر من  350حقيبة
مدرسية لهؤالء األيتام،
وسط فرحة عارمة منهم
بهذه الهدية ،مشيرة إلى أن
الحقيبة المدرسية أفضل
هدية يمكن أن يتلقاها الطالب
وهو يستعد الستقبال العام
الدراسي الجديد.

«الرحمة» وزعت مكائن
خياطة لمحتاجي الفلبين

ضمن مشاريع الكسب الحالل،
وانطالقا من حرصها على
التمكين المعيشي لألسر
الفقيرة ،وزعت جمعية
الرحمة العالمية  20ماكينة
خياطة على األسر المحتاجة
والمتعففة المحتاجين
والمتعففين في الفلبين.
وقال رئيس قطاعي أوروبا
وآسيا في جمعية الرحمة
العالمية خالد المال إن
المشروع يهدف إلى فتح باب
رزق لألسر المتعففة ،وإغنائها
عن السؤال ،واالنتقال بأفرادها
من االحتياج إلى اإلنتاج ،ومن
حالة انتظار المساعدة إلى
االستغناء.
وأوضح المال أن مشروعات
الكسب الحالل أو المشروعات
التنموية الصغيرة التي تقوم
بها جمعية الرحمة العالمية
متنوعة ،وتخدم الكثير من
األسر المتعففة ،وتعمل
الجمعية من خاللها على
توفير فرص عمل مناسبة،
والمساهمة في القضاء على
الفقر ،وتوفير حياة كريمة
خالية من ذوي الحاجة.

محمد الغانم

واإلكـ ـلـ ـيـ ـنـ ـيـ ـكـ ـي ــة مـ ـث ــل ال ـف ـح ــص
اإلكـلـيـنـيـكــي ،وف ـحــص عـيـنــة من
الدم لقياس معامل  PSAأو دالالت
س ــرط ــان ال ـب ــروس ـت ــات ــا ،وأي ـض ــا
ال ـت ـص ــوي ــر الـ ـص ــوت ــي «سـ ــونـ ــار»
لـلـبــروسـتــاتــا م ــن خ ــال ال ـشــرج،
إلى جانب أخذ عينة «خزعة» من
ال ـبــروس ـتــاتــا ،وك ــذل ــك الـتـصــويــر
بالرنين المغناطيسي .MRI

الفضلي متوسطة الحضور
دقيقة يوميا؛ حيث إن النشاط
البدني يقلل من خطر اإلصابة
بأمراض القلب.
فــي مــوضــوع منفصل ،نظمت
جمعية العالج الطبيعي ورشة عمل
بـمـشــاركــة  13اخـتـصــاصــي عــاج

«الكويتية لألسر المتعففة»
توزع قرطاسية لأليتام

«ورتل»« :األوقاف» دعمت
حلقات اإلسناد لألطفال

ً
الفضلي :وفاة  %31عالميا بسبب أمراض القلب
العمر ونمط الحياة ،واألسـلــوب
الـغــذائــي ،والـتــدخـيــن ،وقــد يــؤدي
نمط الحياة الخاطئ إلــى توقف
عمل القلب.
وأف ـ ــادت ب ــأن ال ـيــوم العالمي
لـلـقـلــب ه ـ ــذا الـ ـع ــام ي ـه ــدف إل ــى
التشجيع على اتباع نمط حياة
صـ ـح ــي ،والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادات ال ـغ ــذائ ـي ــة
الجيدة ،ووضع خطة تسهم في
الحد من التدخين ،لتقليل خطر
اإلصابة بمرض القلب ،وخفض
م ـع ــدل ان ـت ـش ــار ارت ـ ـفـ ــاع ضغط
ال ــدم عـلــى الـمـسـتــوى العالمي،
مؤكدة أهمية التوعية بممارسة
ال ــري ــاض ــة ل ـم ــدة ال ت ـقــل ع ــن 30

سلة أخبار

طبيعي مــن القطاعين الحكومي
والخاص .وقالت رئيسة الجمعية
هناء الخميس إن الــورشــة ركــزت
على أهمية استخدام األداة في عالج
األنسجة العضلية ،وكيفية إدراجها
ضمن خطة عالجية مناسبة.

أعلنت إدارة شؤون القرآن
الكريم والسنة النبوية،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية «ورتل» ،أن األمانة
ً
العامة لألوقاف قدمت دعما
لحلقات اإلسناد الخاصة
باألطفال بقيمة 29.400
دينار .وقال المستشار
اإلعالمي إلدارة «ورتل» ،الشيخ
طالل فاخر ،إن هذا الدعم
سوف يساهم في تغطية
نفقات الحلقات من مكافآت
للمحفظين والطالب ،مبينا
أن حلقات اإلسناد لألطفال
ً
يدرس بها  165طالبا ،مضيفا
أن مشروع حلقات اإلسناد من
ُ
المشاريع المهمة ،حيث تعنى
هذه الحلقات بتخريج قراء
مؤهلين لتالوة القرآن الكريم،
ً
كما تساهم أيضا في نشر
القراءات والعلوم المتعلقة
بها .وأضاف« :حرصنا على أن
يكون المحفظون والمحفظات
ً
في الحلقات مؤهلين علميا
ً
وتربويا ،حتى يتمكنوا من
تحقيق هذه األهداف».

٤
محليات
المنفوحي :حضانة واحدة في كل قطعة سكنية بـ «الخاص»
ةديرجلا

•
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المجلس البلدي وافق على تخصيص محطتي ضخ مياه بمدينة صباح األحمد السكنية
• مدير البلدية :عقود النظافة المقبلة ترتبط بفرز النفايات
محمد جاسم

وافق المجلس البلدي على
طـلــب الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـطــرق
وال ـ ـن ـ ـقـ ــل الـ ـ ـب ـ ــري ت ـخ ـص ـيــص
مـ ـ ـحـ ـ ـطـ ـ ـت ـ ــي ض ـ ـ ـ ــخ وم ـ ـح ـ ـطـ ــة
ل ـلــرفــع ض ـمــن مــدي ـنــة صـبــاح
االح ـمــد الـسـكـنـيــة ،كـمــا وافــق
عـلــى تصميم و تـنـفـيــذ خطي
أ ن ـ ــا بـ ـ ـي ـ ــب  8ب ـ ـ ــو ص ـ ـ ــات و10
بـ ـ ــوصـ ـ ــات ت ــابـ ـعـ ـي ــن ل ـش ــرك ــة
الـبـتــرول الــوطـنـيــة الكويتية،
للربط بين مستودع األحمدي
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــروق ـ ــات ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــة
ومصفاة ميناء األحمدي.
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام
ل ـل ـب ـل ــدي ــة ،ال ـم ـه ـن ــدس أح ـمــد
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــوحـ ـ ــي ،فـ ـ ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة
«ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي» أم ـ ـ ـ ــس ،ب ــرئ ــاس ــة
ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـحــري ،أن وزارة
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون ط ـ ـل ـ ـبـ ــت تـ ـح ــدي ــد

حضانة واحدة في كل قطعة
س ـك ـن ـيــة ف ــي م ـن ــاط ــق الـسـكــن
الخاص.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــوح ـ ــي
خـ ـ ــال ف ـت ــح بـ ـ ــاب ال ـم ـنــاق ـشــة
ب ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ـ ـ ــات ف ــي
ال ـس ـك ــن ال ـ ـخـ ــاص ،الـ ـت ــي يـتــم
ا س ـت ـغ ــا ل ـه ــا دون ا ل ـح ـصــول
عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــراخ ـ ـيـ ــص الـ ــازمـ ــة
ل ـمــزاولــة تـلــك ال ـن ـشــاطــات ،أن
ً
البلدية ستقوم قريبا بإحالة
تقرير عن طلب وزارة الشؤون
إلقراره.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق الـ ـ ـعـ ـ ـض ـ ــو نـ ــاصـ ــر
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي وع ـ ـ ـ ــد بـ ــات ـ ـخـ ــاذ
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات فـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة ح ـ ـيـ ــال
الـحـضــانــات غـيــر الـمــرخـصــة،
ً
م ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــددا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ــه تـ ــابـ ــع

اختبار المحامين بالبلدية ...تعجيزي
طلب العضو ناصر الكفيف فتح باب النقاش
ب ـعــد ت ـقــديــم ك ـت ــاب م ــن ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس خــالــد
المطيري ،واألع ـضــاء :عبدالله ال ـهــذال ،وفهد
العبدالجادر ،ونصار العازمي ،بشأن اختبار
متقدمي وظيفة محامي البلدية (ب) ،والــذي
عقد يوم السبت الماضي.
وطالبوا وزيرة الدولة لشؤون البلدية ،د .رنا

الفارس ،بإعادة االختبار ،ألنه كان تعجيزيا
ولم يحصل سوى  8في المئة من الطلبة على
نسبة  70في المئة المؤهلة للنجاح ،وشددوا
على ض ــرورة إنـصــاف المتقدمين وع ــدم قتل
طموحهم ،خصوصا أن هــذه الوظيفة مغلقة
منذ  18عاما.

ً
شـخـصـيــا ال ـش ـكــاوى الـ ــواردة
حول الحضانة التي تمارس
نشاطها في منطقة «سلوى»،
ً
م ـط ــال ـب ــا ال ـب ـل ــدي ــة بــالـتـعــامــل
ال ـفــوري مــع الـحـضــانــات غير
المرخصة.
ب ــدوره ،أف ــاد نــائــب المدير
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ل ـ ـل ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون
محافظتي حولي واألحمدي،
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس فـ ـه ــد ال ـش ـت ـي ـل ــي،
بأنه تم تحرير مخالفتين في
الحضانة المعنية ،ضمنهما
استغالل العقار لغير الغرض
المخصص له.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـش ـ ـت ـ ـي ـ ـلـ ــي أن
البلدية في تواصل مع وزارة
ا ل ـشــؤون لمتابعة تــرا خـيــص
ً
الحضانة ،الفتا إلى أنه يحق
ي ـحــق لـلـعـضــو االط ـ ــاع على
اإلج ـ ـ ـ ــراء ات ال ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
البلدية.

المحري والمنفوحي خالل جلسة «البلدي» أمس

عقود النظافة
وح ـ ـ ـ ــول س ـ ـ ـ ــؤال الـ ـعـ ـض ــوة
م ـن ـي ــرة األمـ ـي ــر بـ ـش ــأن ع ـقــود
الـنـظــافــة ،ق ــال الـمـنـفــوحــي إن
الـ ـبـ ـل ــدي ــة تـ ــرصـ ــد م ـ ــن خ ــال
ع ـق ــود ال ـن ـظــافــة الـمـتـطـلـبــات
واإلجـ ــراء ات الـتــي قــد تساعد
على تحسين ور ف ــع مستوى
ال ـن ـظــافــة ف ــي ك ــل م ـحــاف ـظــات
ً
ال ـك ــوي ــت ،ك ــاش ـف ــا ع ــن تـعــاقــد

البلدية مع شركة متخصصة
لـ ـ ــوضـ ـ ــع ش ـ ـ ـ ـ ــروط م ــرجـ ـعـ ـي ــة
للتعاقد مع شركات النظافة،
ً
ال فـتــا إ لــى أن العقود القادمة
سـ ـت ــدخ ــل مـ ـن ــاط ــق جـ ــديـ ــدة،
حـ ـي ــث ت ـ ــم االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ف ـي ـهــا
عـلــى ض ــرورة تقليل العمالة
واالعتماد على التكنولوجيا.
وأوضــح المنفوحي توجه

«الحرس الوطني» :رفع درجة
االستعداد للتعامل مع األمطار

الرفاعي مع قوة إسناد الحرس الوطني

●

محمد الشرهان

زار وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم
الــرفــاعــي ،يــرافـقــه عــدد مــن كـبــار ال ـقــادة ،معسكر
التحرير لتفقد قوة إسناد أجهزة الدولة استعدادا
لموسم األمطار.
واستمع الرفاعي إلى إيجاز عن خطة التعامل
مــع أمـطــار الخير والـتــي يـبــدأ تنفيذها اعتبارا
من اول أكتوبر المقبل ،وتعتمد على فــرق فنية
مــدربــة على استخدام أحــدث اآللـيــات والمعدات
المخصصة للتعامل مع تجمعات المياه وإنقاذ
العالقين وتسييل حركة الطرق.
ك ـمــا اس ـت ـمــع إل ــى إي ـج ــاز م ـمــاثــل م ــن مــديــريــة

الخدمات الفنية (فرع اإلطفاء) عن جاهزية أسطول
آل ـيــات اإلط ـف ــاء وال ـم ـعــدات ال ـجــديــدة الـتــي يمكن
االستفادة منها خالل التعامل مع موسم األمطار.
وتفقد وكيل الحرس الوطني والقادة اآلليات
واألج ـهــزة والـمـعــدات التي تــم تطويرها لتقديم
أفـ ـض ــل دع ـ ــم ومـ ـس ــان ــدة ألجـ ـه ــزة الـ ــدولـ ــة خ ــال
موسم األمطار ،وشدد على رفع درجة االستعداد
للوحدات المعنية وتفعيل مراكز العمليات وفرق
الطوارئ الفنية لتقديم اإلسناد الالزم لكافة أجهزة
الدولة المعنية بمواجهة األمطار واآلثار المترتبة
ً
ع ـل ـي ـهــا ،اس ـت ـك ـم ــاال ل ـم ـس ـيــرة الـ ـح ــرس الــوط ـنــي
المتميزة في دعم وإسناد أجهزة الدولة والتعامل
مع األزمات بكل كفاءة واقتدار.

انطالق مسابقة
الكويت لحفظ القرآن
برعاية كريمة من صاحب
ال ـس ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
نــواف األحـمــد أعلنت األمانة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـ ــأوقـ ـ ــاف انـ ـط ــاق
م ـس ــاب ـق ــة الـ ـك ــوي ــت ال ـك ـب ــرى
لحفظ القرآن الكريم وتجويده
ال ـخــام ـســة وال ـع ـشــريــن تحت
ً
شـ ـ ـع ـ ــار « 25عـ ـ ــا مـ ـ ــا ر عـ ــا يـ ــة
وسمو».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد األم ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام
ل ـل ـم ـس ــاب ـق ــة بـ ــاإلنـ ــابـ ــة صـقــر
ال ـس ـجــاري ،فــي كلمة األمــانــة
خ ـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي
الذي عقد أمس «حرص إدارة
المسابقة كل عام على اختيار
عـ ـن ــوان لـلـحـمـلــة اإلع ــام ـي ــة،
ً
ل ـي ـك ــون هـ ــدفـ ــا ي ـص ـب ــو إل ـيــه
ال ـم ـت ـســاب ـقــون» ،ف ـتــم اخـتـيــار
ً
شعار « 25عاما رعاية وسمو»
للمسابقة الخامسة والعشرين
ً
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وذل ـ ـ ـ ــك شـ ـك ــرا
ً
ً
وتقديرا وعرفانا من األمانة
الـ ـع ــام ــة ل ـ ــأوق ـ ــاف ل ـلــرعــايــة
األميرية السامية للمسابقة
منذ انطالقها عام .1997
وأضاف أن خدمة كتاب الله
العظيم القرآن الكريم ووضعه
فــي المنزلة األسـمــى بين كل
أعـمــالـهــا ،لـهــو ش ــرف تسعى
إليه األمــانــة العامة لألوقاف
ً
ً
دائ ـم ــا ،مـشـيــرا إل ــى أن موعد
التصفيات النهائية ستبدأ
في الثالثين من أكتوبر القادم
بالمسجد الكبير.

ال ـب ـلــديــة ف ــي ع ـق ــود ال ـن ـظــافــة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ل ــربـ ـطـ ـه ــا م ـ ــع ف ــرز
ا ل ـن ـف ــا ي ــات ،ال أن ي ـك ــون عمل
شــر كــات النظافة النقل فقط،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى وجـ ــود دراسـ ــات
ل ــدى ال ـب ـلــديــة تــؤكــد ض ــرورة
ربــط الـنـفــايــات مــع تــدويــرهــا،
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد أح ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات
المستقبلية.

ً
وأ ض ــاف أن ه ـنــاك تقييما
ً
شهريا ،وال تصرف الفاتورة
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ــات إال ب ـ ـخ ـ ـصـ ــم
ال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات الـ ـ ـم ـ ــدون ـ ــة مــن
مشرفي النظافة.
ك ـمــا أع ـ ــاد ال ـم ـج ـلــس طـلــب
تـوطين القـطـاعات الصناعية
بمنطقـة النعايم الصناعية-
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـغ ــرب ـي ــة ق ـط ـعــة 1

موقع الصناعات التحويلية
وت ـش ـك ـي ــل ال ـ ـم ـ ـعـ ــادن ل ـل ـج ـنــة
المختصة ،إلى لجنة الجهراء.
ب ـي ـن ـم ــا وافـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى ط ـلــب
وزارة األو قـ ـ ـ ـ ــاف وا لـ ـ ـش ـ ــؤون
اإل ســا م ـيــة تخصيص موقع
سكن عائلي لإلمام والمؤذن
بجوار مسجد مقبرة الجهراء.

«البحوث والدراسات» :ترميم مليون
وثيقة من مخلفات الغزو العراقي
أك ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس مـ ــركـ ــز ال ـب ـح ــوث
والـ ــدراسـ ــات د .ع ـبــدال ـلــه الغنيم
أن ال ـمــركــز الـ ــذي أن ـشــئ بموجب
الـ ـ ـم ـ ــرس ـ ــوم األمـ ـ ـي ـ ــري رق ـ ـ ــم 178
ل ـعــام  1992يـعــد م ـصــدرا وطنيا
للعلم والمعرفة بتاريخ الكويت
وشؤونها السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والتراثية.
وقال الغنيم في لقاء مع «كونا»
بمناسبة الــذكــرى الثالثين على
إنشاء المركز التي صادفت أمس
إن «البحوث والــدراســات» أصبح
ذاكرة للكويت ،ومصدرا أساسيا
ل ـكــل م ــن ي ــرغ ــب ف ــي ال ـك ـتــابــة عن
الـ ـك ــوي ــت لـ ـم ــا تـ ـح ــوي ــه مـكـتـبـتــه
وأرشيفه التاريخي من معلومات
فريدة ومهمة.
وب ـ ـيـ ــن ان ـ ــه أصـ ـ ـ ــدر أي ـ ـضـ ــا رد
الكويت على االدع ــاءات العراقية
الواردة في مذكرة وزير الخارجية
العراقي المقدمة إلى األمين العام
لــأمــم الـمـتـحــدة فــي مــايــو ،1992
اضافة الى اصدار كتاب المقاومة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة مـ ــن خ ـ ــال ال ــوث ــائ ــق
العراقية المترجم لثالث لغات.
وكـشــف الغنيم ان ــه فــي مجال
الوثائق تمكن المركز من تنظيف
وحفظ وترميم  1450120وثيقة
من أرشيف الهيئة العامة للجنوب
والخليج العربي ،وتمت فهرستها
وتصنيفها وإدخــال ـهــا الحاسب
اآللي ،الى جانب  1034456وثيقة
م ـ ــن م ـخ ـل ـف ــات الـ ـ ـغ ـ ــزو الـ ـع ــراق ــي
الغاشم ،وتــم االعتماد عليها في

إعــداد عدد من الدراسات والكتب
عن الغزو العراقي الغاشم.
وأوضح أن المركز يضم مكتبة
ف ــي طــاب ـق ـيــن تـشـتـمــل ع ـلــى أكـثــر
مــن خمسين ألــف كـتــاب تستقبل
الدارسين والباحثين ،مشيرا ان

ل ــدى ال ـمــركــز ال ـ ــذي ي ـضــم طــابـقــا
خاصا بترميم الوثائق وفهرستها
وتصنيفها ما يزيد على عشرين
مليون وثيقة «حكومية وأهلية»
أصبحت في مجموعها مادة ثرية
للباحثين في الشأن الكويتي.

ةديرجلا

•
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اجتماع تنسيقي بين «الداخلية» وجامعة
الشدادية لتخفيف االختناقات المرورية

٥

تكدس طالبي في الجامعة
الستكمال الجداول

محليات
سلة أخبار
الزعبي محكمًا دوليًا
ألبحاث «طب األسنان»

بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء باالٕنابة
محمد الشرهان

ع ـقــد ص ـب ــاح أمـ ــس اج ـت ـمــاع
تـنـسـيـقــي ب ـيــن االٕدارة الـعــامــة
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرور وج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
«الـ ـش ــدادي ــة» ب ـح ـضــور الــوكـيــل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد لـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ٔـوون الـ ـ ـم ـ ــرور
والعمليات اللواء جمال الصايغ،
وم ــدي ــر إدارة م ـ ــرور مـحــافـظــة
الفروانية العميد خالد الخالدي،
وم ـس ـ ٔـوول ــي ال ـجــام ـعــة ،لــوضــع
ال ـح ـل ــول ال ـم ـنــاس ـبــة لـتـخـفـيــف
االخ ـت ـن ــاق ــات الـ ـم ــروري ــة ،ب ـنــاء
عـلــى تعليمات ٔ
ري ـيــس مجلس
ال ـ ــوزراء بــاالٕنــابــة وزي ــر الــدفــاع
وزير الداخلية بالوكالة الشيخ
طالل الخالد.
وتم خالل اللقاء التوصل إلى
حلول عاجلة وسريعة لتخفيف
االختناقات المرورية ،من خالل
فتح جميع التقاطعات المرورية
ووضـ ـ ـ ــع  3س ـ ـي ـ ــارات ت ـصــويــر

«مستقلة األساسية» لسرعة
طرح المقررات للطلبة
ط ـ ــال ـ ــب مـ ـنـ ـس ــق الـ ـق ــائـ ـم ــة
الـمـسـتـقـلــة ف ــي كـلـيــة الـتــربـيــة
األس ــاسـ ـي ــة ح ـس ــن ال ـش ـم ــري،
المدير العام للهيئة د .جاسم
األنـ ـص ــاري ،بـســرعــة الـتــدخــل
وطرح مقررات دراسية للطلبة،
إلنقاذهم وانتشالهم من شبح
ال ـت ـس ــرب الـ ــدراسـ ــي وض ـي ــاع
مستقبلهم.
وقال الشمري ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس ،إن «نـسـبــة
كـبـيــرة مــن الطلبة ال يـجــدون
مـ ـق ــررات دراسـ ـي ــة للتسجيل
فيها ،وباتوا مهددين بالفصل
من الكلية».
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن مـسـتـقـبــل
الطلبة ،ســواء من الخريجين
أو المتوقع تخرجهم ،مرهون
بـمــدى قــدرتـهــم على تسجيل
المقررات التي تساعدهم على
الـتـخــرج ،إال أن شبح الفصل
من الدراسة يطاردهم ،بسبب
ع ــدم وج ــود م ـقــررات دراسـيــة
أمامهم للتسجيل فيها إلنهاء
متطلبات التخرج.

ازدحام طالبي في عمادة القبول والتسجيل

•
الصايغ والخالدي خالل االجتماع مع قيادات الجامعة أمس
(بكاميرات) لضبط المخالفين
وفــرز دوري ــات مــروريــة داخلية
لتنظيم حركة المرور خالل هذه
الفترة من بداية العام الدراسي.
ٔ
ٔ
واشار الصايغ إلى ان االٕدارة

ال ـعــامــة ل ـل ـمــرور تـعـمــل جــاهــدة
ل ـت ـس ـي ـي ــر الـ ـح ــرك ــة الـ ـم ــروري ــة
عـلــى جـمـيــع ال ـط ــرق الـ ٔ
ـريـيـسـيــة
ً
والفرعية خصوصا مع دخول
ٔ
الفصل الــدراســي االول من عام

 2022من خالل االنتشار الكثيف
لـ ـل ــدوري ــات الـ ـم ــروري ــة ف ــي كــل
ٔ
انحاء الكويت للتعامل الفوري
مع االختناقات المرورية.

«لتوجيه الطلبة إلى كيفية التقديم على المكافأة وتعريفهم باللوائح»
•

حسن الشمري

وأض ـ ــاف ال ـش ـمــري أن هــذا
األمـ ـ ــر ال ذن ـ ــب ل ـل ـطــالــب ف ـيــه،
و عـلــى اإلدارة العليا للهيئة
سرعة التحرك ،سواء بتوفير
الميزانيات الالزمة ،أو انتداب
أع ـ ـ ــداد إض ــاف ـي ــة م ــن هـيـئـتــي
ال ـت ــدري ــس والـ ـت ــدري ــب ،لفتح
م ـقــررات تساعد الطلبة على
التخرج وضمان مستقبلهم.

أحمد الشمري

أكــد عميد ش ــؤون الطلبة فــي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.
عبدالكريم العريعر ،أن المعرض الطالبي
ً
األول في الهيئة يعتبر بديال عن اللقاءات
التنويرية التقليدية.
جــاء ذلــك خــال تنظيم عمادة شؤون
الطلبة في «التطبيقي» المعرض الطالبي
األول ،بالتعاون مع إدارة العالقات العامة
واإلعالم واالتحاد العام لطلبة ومتدربي
الهيئة ،وبرعاية وحضور المدير العام
للهيئة بــاإلنــابــة د .جــاســم األن ـص ــاري،
أمـ ـ ــس ،ف ــي ال ـق ــاع ــة م ـت ـع ــددة األغـ ـ ــراض
بالشويخ.
وذكر العريعر أن المعرض يهدف إلى
توجيه الطلبة ألجواء أكاديمية مناسبة،
بطريقة تسمح لهم بالتفاعل مع قطاعات
الهيئة المختلفة.

ولفت إلى أن المعرض يوجه الطلبة
لكيفية التقديم على المكافأة االجتماعية،
واستخراج الهوية الطالبية ،والتعرف
على أهم لوائح الهيئة.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت ال ـم ـن ـس ــق ال ـع ــام
لـ ـلـ ـمـ ـع ــرض ورئ ـ ـي ـ ــس الـ ـمـ ـكـ ـت ــب ال ـف ـن ــي
ب ــالـ ـعـ ـم ــادة ل ـي ـل ــى م ــاجـ ـك ــي« :الح ـظ ـن ــا
انخفاض الطلبة في اإلقبال على اللقاءات
التنويرية التي تقام بالكليات والمعاهد
فــي الـسـنــوات الـســابـقــة ،لــذلــك أتــت فكرة
ت ـن ـظ ـيــم هـ ــذا الـ ـمـ ـع ــرض ،ل ـي ـضــم جـمـيــع
الخدمات التي تهم الطالب المستجد».
وأضافت ماجكي أن الطالب يستطيع
ال ـت ـق ــدي ــم ع ـل ــى اإلع ـ ــان ـ ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
والتعرف على الخطة الدراسية لجميع
التخصصات ،ليجيد اختيار التخصص
الذي يناسبه والمواد الدراسية للتسجيل
بها خالل المعرض.

جانب من جولة األسرة األكاديمية في المعرض

ً
ً
إحالة  60حدثا إلى النيابة وضبط  43مستهترا
•

أسـ ـف ــرت ال ـح ـم ــات ال ـم ــروري ــة
ال ـتــي نـفــذتـهــا ادارات ال ـم ــرور في
المحافظات الـ  6وإدارة العمليات
واإلدارات المرورية المساندة خالل
األسـبــوع الماضي عــن تحرير 30
ً
أل ـف ــا و 131مـخــالـفــة ،وض ـبــط 43
مستهترا ،وإحالة  39مركبة ودراجة
ً
نارية إلى كراج الحجز ،فضال عن
ً
إحالة  60حدثا إلى نيابة األحداث،
بعد ضبطهم يقودون مركبات من
دون الحصول على رخصة سوق،
ً
إضــافــة ال ــى إحــالــة  60واف ـ ــدا إلــى
إدارة سجن اإلبعاد ،بعد ضبطهم
بمخالفة تحميل ركاب.
وق ـ ــال ض ــاب ــط ق ـســم ال ـعــاقــات
العامة والتوعية المرورية باإلدارة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــرور ال ــرائ ــد عـبــدالـلــه
بــوحـســن ،إن تلك ال ــدوري ــات تمت

بينما تعمل اإلدارة الجامعية على إ يـجــاد حلول مناسبة
ألزمة االختناقات المرورية في مدينة صباح السالم الجامعية،
إال أن مبنى عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت بموقع
ً
ً
الشويخ شهد تكدسا طالبيا الستكمال جداولهم الدراسية خالل
فترة السحب واإلضافة ،حيث بلغت أرقام انتظار المراجعين
لدخول العمادة إلى  1000رقم في ساعات النهار األولى.
وذكرت مصادر مطلعة في جامعة الكويت لـ «الجريدة» ،أن
التسجيل شمل العديد من الفئات الطالبية ،ومنها المستجدون،
بعد إخطارهم برسائل نصية من العمادة بضرورة الحضور
غد ( 28الجاري).
والتسجيل واستكمال الجداول حتى يوم ٍ

«التطبيقي» :المعرض الطالبي بديل
عن اللقاءات التنويرية التقليدية

 30ألف مخالفة مرورية وحجز  39مركبة في أسبوع
محمد الشرهان

فيصل متعب

بإشراف وكيل الداخلية المساعد
لشؤون العمليات والـمــرور اللواء
جمال الصايغ ،ومتابعة ميدانية
مــن الـمــديــر ال ـعــام ل ـ ــإدارة العامة
ل ـل ـم ــرور ال ـ ـلـ ــواء ي ــوس ــف الـ ـخ ــدة،
والمدير العام لإلدارة العامة لشرطة
النجدة ،العميد فارس القحطاني.
وأضاف بوحسن أن الدوريات
تـعــامـلــت مــع  1171ح ــادث مــرور
خــال األسـبــوع الماضي اسفرت
ً
عــن اصــابــة  240شخصا نتيجة
ح ـ ـ ـ ـ ــوادث جـ ـسـ ـيـ ـم ــة ،فـ ـض ــا عــن
ض ـب ــط  6أشـ ـخ ــاص ل ـح ـيــازت ـهــم
مواد مخدرة ،وتمت إحالتهم الى
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات،
إلى جانب إحالة رجال المرور 43
ً
مستهترا إلى نظارة حجز اإلدارة
العامة للمرور ،كما تمت إحالة 39
مــركـبــة ودراجـ ــة نــاريــة ال ــى كــراج
حجز إدارة المرور.

وذكرت اإلدارة أن قسم مباحث
ال ـمــرور الـتــابــع إلدارة العمليات
الـمــروريــة ،بالتعاون والتنسيق
م ــع ق ـســم ال ـحــركــة ال ـم ــروري ــة في
المطار الــدولــي ،تمكن من ضبط
 60وافدا يعملون على نقل الركاب
ب ـمــرك ـبــات ـهــم ال ـخ ــاص ــة «تـحـمـيــل
رك ـ ــاب» ،وه ــي مـخــالـفــة جسيمة
بناء على تعليمات النائب األول
ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الــدفــاع وزي ــر الــداخـلـيــة بــاإلنــابــة
الـشـيــخ ط ــال ال ـخــالــد ،الفـتــة الــى
أن جميع الوافدين المضبوطين
تمت إحالتهم الى إدارة اإلبعاد،
تمهيدا لترحيلهم.
وقال بوحسن إن اإلدارة العامة
لـ ـش ــرط ــة الـ ـنـ ـج ــدة ن ـ ـفـ ــذت خ ــال
األسبوع الماضي  1109مهمات
أمنية لتنفيذ العمليات األمنية
وال ـم ــروري ــة ،ول ـفــرض األم ــن بكل

ضبط أحد المطلوبين
الـمـنــاطــق ،وأس ـفــرت تـلــك المهام
عن تحرير  3363مخالفة مــرور،
م ـن ـهــا  10م ـخــال ـفــات وق ـ ــوف في
أماكن المعاقين ،إضافة الى حجز
 25مركبة مخالفة ،وإحالتها الى
كراج حجز اإلدارة العامة للمرور.
وأوض ـحــت أن رج ــال دوري ــات
الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــدة ت ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــوا م ـ ـ ــن ض ـب ــط
شخصين صــادر بحقهما أوامــر

الـ ـق ــاء ق ـب ــض ،وك ــذل ــك ض ـبــط 55
ً
ً
شخصا مسجال بحقهم قضايا
ً
تـ ـغ ـ ّـي ــب ،وضـ ـب ــط  113ش ـخ ـصــا
ال ي ـح ـم ـل ــون اث ـ ـبـ ــات ش ـخ ـص ـيــة،
و ض ـبــط  27شـخـصــا لحيازتهم
ً
م ــواد م ـخ ــدرة ،ف ـضــا عــن ضبط
 3أشخاص بحالة غير طبيعية،
وفض  6مشاجرات والتعامل مع
 59حادث مرور.

ً
«خفر السواحل» تنفذ تمرينا
بالذخيرة في ميدان الرماية
أعلنت وزارة الداخلية ،تنفيذ اإلدارة العامة لخفر
ا لـســوا حــل ر مــا يــة بالذخيرة الحية فــي مـيــدان الرماية
ً
ا لـبـحــري ( )ALFAا لـيــوم بين ا لـســا عــة الثامنة صباحا
ً
والثالثة عصرا .
و حــذرت ا ل ــوزارة ،في بيان صحافي لــإدارة العامة
للعالقات واإلعالم األمني ،رواد البحر من االقتراب من
موقع الرماية خالل الفترة الزمنية المذكورة ،مؤكدة أن
الدوريات البحرية ستقوم بمنع كل من يحاول االقتراب
مكان الرماية من أجل سالمة الجميع.
وأف ـ ـ ــادت بـ ــأن ال ـم ـن ـط ـقــة ت ـق ــع ج ـن ــوب شـ ــرق ج ــزي ــرة
بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة
بــو بـيــان مــن جـهــة ا لـجـنــوب إ لــى رأس ا لـقـيــد بعمق 11
ً
ً
ميال بحريا باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة
ً
ً
ً
فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق  15ميال بحريا
باتجاه الشمال الشرقي.
وأ شـ ــارت إ ل ــى أن ا لـمـنـطـقــة تـبـعــد عــن جــز يــرة فيلكا
مسافة  2.8ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما
ً
يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول  15ميال
ً
ً
ً
بحريا وعرض  11ميال بحريا .

ضبط بدون وهندي يتاجران بالمخدرات إصابة  3وافدين في حريق منزل بالحساوي
عثر بحوزتهما على حشيش وشبو وميزان حساس
•

محمد الشرهان

واصـ ـ ــل رجـ ـ ــال م ـب ــاح ــث قـ ـط ــاع األم ــن
الـ ـجـ ـن ــائ ــي -اإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ـم ـكــاف ـحــة
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ،ب ـت ـع ـل ـي ـمــات مـ ـب ــاش ــرة مــن
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون
االم ــن الـجـنــائــي ال ـل ــواء حــامــد الـ ــدواس،
بمتابعة ميدانية من المدير العام لإلدارة
ال ـع ــام ــة ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـمـ ـخ ــدرات الـعـمـيــد
محمد قبازرد ،مالحقة تجار المخدرات
ومــروج ـيــه ،عـنــدمــا تمكنوا مـســاء أمــس
األول من ضبط وافد هندي وشخص من
المقيمين بصورة غير قانونية (بــدون)
بـتـهـمــة ت ــروي ــج ال ـم ــواد ال ـم ـخــدرة وعـثــر
بحوزتهما عـلــى نـصــف كيلو مــن مــادة
الشبو المخدرة ،وربع كيلو من الحشيش
ال ـم ـخ ــدر ،وعـ ــدد  2م ـي ــزان ح ـس ــاس ،في
قضيتين منفصلتين.
وفــي تفاصيل القضية األول ــى ،التي
رواه ــا ل ـ «الـجــريــدة» مصدر أمني مطلع
ان رجال مباحث اإلدارة العامة لمكافحة
المخدرات توصلوا إلى معلومات سرية
حول نشاط وافــد من الجنسية الهندية

في عملية ترويج مــادة الشبو المخدرة
بـيــن الـمـتـعــاطـيــن ،مـشـيــرا إل ــى أن رجــال
المباحث وضعوا المتهم تحت المراقبة،
وتأكدوا من نشاطه اإلجرامي في عملية
ترويج المواد المخدرة.
وأض ــاف المصدر أن رجــال المباحث
استصدروا إذنا من النيابة العامة لضبط

المتهمان وأمامهما المضبوطات

ال ـم ـت ـهــم وت ـف ـت ـيــش مـسـكـنــه ف ــي منطقة
السالمية ،الفتا إلى أن رجــال المباحث،
ب ـعــد حـصــولـهــم ع ـلــى اإلذن ال ـقــانــونــي،
داهموا منزل المتهم وألقوا القبض عليه،
وبتفتيش مـقــر سكنه عـثــر عـلــى نصف
كيلو من مــادة الشبو المخدرة ،وميزان
حساس ،وأكياس التجزئة التي تستخدم
في عملية ترويج الشبو.
وف ــي تفاصيل القضية الـثــانـيــة ،قــال
ال ـم ـصــدر ان رجـ ــال ال ـم ـبــاحــث تــوصـلــوا
لمعلومات سرية حول نشاط شخص من
غير محددي الجنسية في عملية ترويج
الحشيش ،وعليه تم استصدار إذن من
النيابة العامة لمداهمة منزل المتهم في
منطقة حولي وضبطه وتفتيشه.
وأضــاف المصدر أن رجــال المباحث،
ب ـعــد حـصــولـهــم ع ـلــى اإلذن ال ـقــانــونــي،
داه ـمــوا مـنــزل المتهم وع ـثــروا بحوزته
على ربع كيلو حشيش وميزان حساس،
الف ـتــا إل ــى أن الـمـتـهــم اع ـت ــرف بـحـيــازتــه
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــواد ال ـ ـم ـ ـخ ـ ــدرة بـ ـقـ ـص ــد االتـ ـ ـج ـ ــار
والـتـعــاطــي ،وتـمــت إحــالـتــه ال ــى النيابة
العامة.

آثار الحريق في المنزل

•

محمد الشرهان

أصيب  3وافدين بحاالت اختناق
وإجهاد حراري جراء حريق كبير اندلع
فــي مـنــزل عــربــي بمنطقة الحساوي
مساء أمس االول ،كما أسفر الحادث
عن خسائر مادية لحقت بالمنزل.
وأوضحت إدارة العالقات العامة
واإلعــام بقوة اإلطفاء العام أن ادارة

ً
العمليات المركزية تلقت بالغا بشأن
الحريق فتم تحريك مراكز اطفاء جليب
الشيوخ والعارضية الحرفي ومشرف
الى موقع البالغ ،وتبين أن الحريق في
الدور األرضي من المنزل المكون من
ثالثة ادوار وامـتــد ل ــأدوار العلوية،
الفـتــة ال ــى ان رج ــال االط ـفــاء بــاشــروا
اجالء سكان المنزل ومكافحة الحريق،
وتمكنوا من محاصرته وإخماده.

وذك ـ ــرت االدارة ان ض ـبــاط ادارة
التحقيق في حوادث الحريق وضباط
قطاع الوقاية انتقلوا الى موقع البالغ
للمعاينة والتحقيق في اسباب اندالع
النيران ،الفتة الى ان الحادث اسفر عن
اصابة ثالثة وافدين بحاالت اختناق
وإجهاد حراري ،وتم عالجهم في نفس
موقع الحادث من قبل فنيي الطوارئ
الطبية.

اختارت املنظمة الدولية
ألبحاث طب األسنان
« »IADRالقائم بأعمال
رئيس قسم العلوم
الجراحية بكلية طب
األسنان في جامعة الكويت
د .فواز الزعبي محكما
للمنظمة في لجنة تقييم
األبحاث الدولية لطلبة
الدراسات العليا ألبحاث
طب وجراحة الفم واألسنان
والفكني ،باإلضافة إلى 9
محكمني آخرين من مختلف
دول العالم للسنوات الثالث
املقبلة.
من جهته ،ذكر القائم
بأعمال عميد كلية طب
األسنان بجامعة الكويت
د .راشد العازمي« ،أن
اختيار د .الزعبي يؤكد
املستوى األكاديمي الرفيع
ألعضاء هيئة التدريس
بالكلية ،وسمعتهم املرموقة
في املحافل الدولية ،والذي
انعكس بشكل إيجابي على
التحصيل العلمي لطلبة
الكلية».

العنزي تمثل «العالمية
ألبحاث األسنان» بـ «آيدك»

اختيرت األستاذة املشاركة
بكلية طب األسنان في
جامعة الكويت ،األمينة
العامة لجمعية أبحاث
طب األسنان الكويتية
د .أبرار العنزي ممثلة
للمنظمة العاملية ألبحاث
طب األسنان ملنطقة الشرق
األوسط وإفريقيا AMER
للمشاركة في فعاليات
مؤتمر اإلمارات الدولي
لطب األسنان «آيدك دبي»
املزمع إقامته العام املقبل.

الجامعة تطلق برنامج
«مساحات جامعية»
أعلنت جامعة الكويت
إطالق أولى حلقات برنامج
«مساحات جامعية» ،مشيرة
إلى أنه يعتبر برنامجا
إرشاديا األول من نوعه عبر
الوسائل اإلعالمية.
وقالت الجامعة ،في بيان
أمس ،إن البرنامج يسلط
الضوء على أبرز املساحات
والخدمات املتنوعة والبيئة
األكاديمية املتكاملة التي
تقدمها الجامعة للطلبة
من نخبة متميزة من
أعضاء الهيئة األكاديمية
والهيئة األكاديمية املساندة
واإلداريني والحرم الجامعي
الجديد املتطور بمختلف
مرافقه.

«إحياء التراث» تنظم
حلقات لتحفيظ القرآن
تنظم جمعية إحياء
التراث اإلسالمي حلقات
لتحفيظ القرآن الكريم
للفتيات والنساء ،وسيتم
التدريس فيها بعدة حلقات
متخصصة ،مثل :حلقة
السند ،وحلقة املراجعة
للخاتمات ،إضافة إلى تنظيم
حلقة األطفال من سن  6إلى
 12سنة ،وحلقة الفتيات من
سن  13إلى  21سنة ،كما
سيتم من خالل هذه الحلقات
تدريس القاعدة النورانية
لألطفال ،وسيشرف على
تنظيمها مركز الفرقان
لتحفيظ القرآن الكريم في
الرميثية والساملية التابع
للجمعية ،وقد بدأ التسجيل
في حلقات التحفيظ
وسيستمر حتى نهاية الشهر
الجاري .وتأتي مثل هذه
األنشطة سعيًا من «إحياء
التراث» ،بمختلف لجانها
ومراكزها ،لشغل أوقات
النساء والفتيات ،بما يعود
عليهن بالنفع والفائدة في
دنياهن وأخراهن.

للتواصل مع صفحة «أمة »2022
majles@aljarida●com
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العميم :الشعب والقيادة ال يقبالن المساس بالبرلمان والدستور
«رئيس الحكومة السابق قام بثاني أكبر جريمة دستورية في تاريخ الكويت»
حصة المطيري

رئيس
الحكومة
السابق
إصالحي
لكنه «داس
بالدستور»

 15سنة مع
الفوائض
المالية
ومع الفساد
واإلفساد ولم
نقم بأي عمل
سوى دخولنا
في خالفات لم
يستفد منها
أهل الكويت

أكد مرشح الدائرة الثالثة عزام العميم
أن ــه «يـجــب عـلــى رئـيــس مجلس ال ــوزراء
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد أن يقدم
برنامج عمل قابال للتطبيق ،وفــي مدة
زمنية يحددها حتى يكون بمقدور أعضاء
مجلس األمــة أن يقيموه ويحاسبوه إن
كان إصالحيا أم ال ،وسيكون أهل الكويت
بـصـفــه ،وسـيـكــونــون أول خــط دف ــاع لــه،
ألنني ال أعتقد أن هناك كويتيا معارضا
للمعارضة ،وإن لــم يقدم هــذا البرنامج
فأعتقد أنه من الواجب علي أن أكون من
أول المعارضين له».
وق ــال العميم ،مـســاء أمــس األول ،في
نــدوة بعنوان «حكم ديموقراطي ...وطن
آمـ ـ ــن» ،إن «أمـ ـ ــام ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ال ـن ــواف
اختبارين ،األول أن لديه تشكيال حكوميا
قادما بعد االنتخابات ،وفي هذا التشكيل
ي ـج ــب أن ي ـخ ـت ــار م ــن رجـ ـ ـ ــاالت ال ــدول ــة
والـسـيــدات الـفــاضــات ،ويـجــب أن يكون
الخيار حتى بالنائب الوزير المحلل ،أي
نفس خياراتنا عام  1992عندما اختاروا
رجاالت الدولة ،أمثال مشاري العنجري
والمدعج والربعي ،حتى يسميها حكومة
صحيحة ،أمــا أن يختار نفس الحكومة
السابقة ،نــواب خــدمــات ،ويقول حكومة
شـعـبـيــة ،وم ــن ث ــم ي ـطــوفــون الجمعيات
التعاونية ،فهذه غير مقبولة من رئيس
يريد من أهل الكويت أن يقفوا معه ويكون
إصالحيا».
وبـيــن أن «االخ ـت ـبــار الـثــانــي يـجــب أن
يقدم برنامج عمل قابال للتطبيق ،فقد
عانت الكويت خالل الـ 10سنوات الفائتة
من عدم وجود تعليم وصحة جيدين ،كما
أن الشباب بدون وظيفة والسكن يحتاج
إل ــى  20سـنــة ،وال يــوجــد وسـيـلــة ترفيه
مناسبة» ،الفتا إلى أن «مثل هذه األمور
يجب أن يجد لها حــا ،فالكويت خالل
الـ 15سنة الماضية ومع الفوائض المالية
والفساد واإلفساد لم نقم بأي عمل سوى

جانب من الحضور

العميم متحدثا في ندوته
أننا دخلنا في خالفاتهم وصراعاتهم ولم
يستفد أهل الكويت منها طوال الـ 20سنة».

العهد الجديد
وفيما يتعلق بخطاب األمير ،الذي
تاله ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
ذك ــر الـعـمـيــم أن «ال ـخ ـطــاب يــؤكــد أننا
فــي انتخابات مفصلية وعهد جديد،
فـهــو خـطــاب ديـمــوقــراطــي ودس ـتــوري
وت ـق ــدم ــي ،ل ــم ي ــذك ــر ب ـت ــاري ــخ الـكــويــت
السياسي خطاب بهذه الديموقراطية
والدستورية والتقدمية ،خطاب شخص
مشاكل الكويت كاملة ،ووصفها وصفا
ص ـح ـي ـحــا ودقـ ـيـ ـق ــا ،وبـ ـي ــن أن ه ـنــاك
سلطتين ،التشريعية والتنفيذية ،لم
ينجزا ما يريده المواطن وكان همهما
الخالفات».
وأردف« :عـنــدمــا طلب األمـيــر وقــال
اح ـس ـنــوا االخ ـت ـي ــار ،ث ـقــوا ت ـمــامــا بــأن
الشعب الكويتي عمره لم يختر خطأ،
لـكــن الـ ــذي حـصــل ف ــي الـعـشــريــن سنة

الماضية أن هناك ماال سياسيا ،ومن
يسهل من النواب الخدمات ،وهناك غض
بصر عن الفرعيات وش ــراء األص ــوات،
فكان الكويتيون يحسنون االختيار،
ولكننا نــوعــد الـقـيــادة السياسية في
هذه الفترة لطالما قاموا بحل مشكلة
الفرعيات وشراء األصوات نتمنى هذه
المرة أن يكون هناك حسن اختيار».

«اإلجراءات الثقيلة»
وردا عـلــى سـ ــؤال عـمــا ك ــان يقصد
ولي العهد في خاتمة خطابه «سيكون
لنا فــي ح ــال عــودتـنــا إج ـ ــراءات أخــرى
ثقيلة الــوقــع والـ ـح ــدث» ،ق ــال العميم:
«أعتقد وأنــا ابــن التيار الوطني أنــه ال
حل غير دستوري للمجلس مرة أخرى
في الكويت ،ألن لدينا اتفاقا في مؤتمر
جدة بأن هذا المجلس قائم ،والبيان ال
ينسجم مع هــذه الخاتمة ،وأي إجــراء
سيتخذ البد أن يكون دستوريا ،ألن أهل
الكويت والقيادة السياسية ال يقبلون

المساس ببرلمان الكويت ودستورها».

اإلجراءات اإلصالحية الحديثة
ول ـف ــت إلـ ــى أن «ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ن ــواف
األحمد عمل إجــراءات إصالحية لم نرها
في السنوات الفائتة ،أوال :أوقــف زيــارات
ن ــواب ال ـخــدمــات لـ ـل ــوزارات ،ثــانـيــا :عمل
قـنــوات اتـصــال بين الشعب مباشرة مع
الحكومة ،ثالثا :حارب الفرعيات ،وأخيرا:
أصـبـحـنــا نـحــن الكويتيين ن ــرى أنــاســا
مسجونين بسبب ال ـفــرع ـيــات ،وح ــارب
شراء األصوات ،وعمل شيئا ثوريا بتغيير
ك ـش ــوف الـنــاخـبـيــن ع ــن ط ــري ــق مــرســوم
الضرورة».
وشدد على أنه لن يقع في أخطاء وقع
بها السابقون كونه ابن التيار السياسي،
ولن يقول عن النواف إنه إصالحي من غير
حذر ،والسبب يعود للتجارب التي علمتنا
فــي عــام  ،2006حيث كــان هـنــاك مــن قال
إن رئيس الحكومة هو فــارس اإلصــاح،
وجميعنا يعلم ماذا حصل بعد ذلك من

قضايا إيداعات وتحويالت ،وأتى رئيس
حكومة بـعــده واألغلبية قــالــوا إنــه عهد
جديد لنفتح صفحة جديدة ،ومن ثم رأينا
العهد الجديد بقضايا الفساد واألسلحة.
واستطرد« :قالوا عن رئيس الحكومة
ال ـســابــق ان ــه إص ــاح ــي وأنـ ــا أعـتـقــد أنــه
إصــاحــي لـكــن داس بــالــدسـتــور ،وعمل
ثــانــي أك ـبــر جــريـمــة دس ـتــوريــة م ــرت في
تاريخ الكويت ،بعد تعليق مجلس األمة
االستجوابات المزمعة ،ومعناها دستوريا
إلغاء المادة  100من الدستور الكويتي».

وثيقة القيم
وح ــول وثيقة الـقـيــم ،أوض ــح العميم:
«كنت مستاء بشأن وثيقة القيم ،فقد ظلوا
يطالبوني لـمــدة ثــاثــة أي ــام بالتوقيع،
وأنا عضو المنبر والتيار الوطني ،فمن
المفترض أن يكون معروفا رأينا فيها،
والـ ـمـ ـف ــروض أن ي ـك ــون ردي أق ـس ــى من
ردي السابق لهم ،ولكن احتراما للناس
وألنـ ــي ات ـيــت م ــن ت ـيــار حــريــص عـلــى أن

يكون خطابي السياسي موازيا للواقع
ومحترما ،وأق ــول لمن فتحوا موضوع
الوثيقة ال أحد يستطيع أن يقيم الشعب
الـكــويـتــي قــاطـبــة ،فالشعب يمثل نفسه
وقادر على أن يقيم دوره وحياته وعمله».
ودعا إلى «حسن االختيار ،وأن يكون
مدروسا وصحيحا وبعيدا عن العاطفة
واالنـفـعــال ،ألنــه فــي هــذا الـيــوم سنختار
ال ــدسـ ـت ــور وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة وال ـع ــدال ــة
وال ـم ـس ــاواة ودول ـ ــة عـمــل ال ـمــؤس ـســات»،
م ـض ـي ـفــا« :فـ ــي يـ ــوم  29س ـن ـقــرر إن كنا
نريد حكما ديموقراطيا حتى يكون لكل
شخص ممثل حقيقي داخ ــل المجلس،
ي ــوم  29سنختار الحكم الديموقراطي
ال ــذي يـقــف ضــد سـجــن أي شـخــص ألي
كلمة ،وال ــذي يقف مــع مكافحة الفساد
وحماية المال العام ،والذي يغير النظام
االنتخابي الفاسد ،والذي سيغير الالئحة
الداخلية لمجلس األمــة ،والــذي سيعمل
عمال جماعيا وينفذ بــرنــامـجــا ،ويغير
الـقــوانـيــن التعيسة الـتــي مــررنــا بها في
السنوات األخيرة».

«الصحة» 123 :عيادة طبية في اللجان العازمي :متفائل بالنهج الجديد ونمد يد التعاون
أتمت وزارة الصحة استعداداتها لمواكبة االنتخابات
الـتـشــريـعـيــة ،الـمــزمــع إج ــراؤه ــا الـخـمـيــس الـمـقـبــل (29
الجاري) ،بتجهيز العيادات الطبية في جميع اللجان
االنتخابية بالدوائر الخمس ،وتزويدها بفنيي الطوارئ
والهيئة التمريضية ،بما يوفر الرعاية الطبية للناخبين.
وفي هذا الصدد ،قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية
في وزارة الصحة د .عبدالرحمن المطيري ،لـ «كونا» ،إن
ً
َّ
الوزارة شكلت َّ عددا من الفرق الطبية موزعة على مقار
االقتراع ،إذ وفرت  123عيادة تضم جميع التجهيزات
الطبية الالزمة ،مع توفير سيارات اإلسعاف.
وأضــاف المطيري أن جميع المستشفيات التابعة
ً
للوزارة أتمت استعداداتها أيضا لمواكبة االستحقاق
ً
االنتخابي ،انطالقا من التكامل والتجانس الحكومي،
لضمان سير العملية االنتخابية بكل سالسة.
مــن جانبه ،قــال مدير إدارة الـطــوارئ الطبية أحمد
الـحـمــادي ،فــي تصريح مماثل ،إنــه تــم تجهيز وإمــداد
المقار االنتخابية الفرعية للرجال والنساء بالمعدات
ً
الالزمة ،تحسبا ألي طارئ ،مع توفير ثالثة فنيين من

الطوارئ الطبية في المقر الرجالي ،ومثلهم في المقر
النسائي ،منهم فنيتان.
وأكد الحمادي االستعداد التام للفرق للتعامل مع
ً
مختلف ال ـحــاالت ،مشيرا إلــى أن العمل سيكون على
فترتين حتى انتهاء عملية الفرز ،مع مراعاة الكثافة
االنتخابية في المقار الفرعية ،وتوفير سيارة إسعاف،
مع طاقم مكون من ثالثة فنيين.
ولـفــت إلــى تجهيز الـمـقــار الرئيسية كــذلــك بعيادة
مــزودة بالمعدات الطبية وفنيين اثنين من الطوارئ
الـطـبـيــة ،وس ـيــارة إس ـعــاف ،مــع طــاقــم مـكــون مــن ثالثة
فنيين ،على أن يكون العمل فيها على فترات ثالث ،حتى
انتهاء عملية الفرز.
ونوه إلى استعداد غرفة الطوارئ المركزية للتعامل
مع أي حــاالت طبية أو إصابات يتوجب معها وجود
ً
م ـع ــدات وم ـ ــواد طـبـيــة إضــاف ـيــة ل ـل ـت ـعــامــل ،ف ـض ــا عن
تخصيص موظفين اثنين من قسم العمليات للتواجد
ف ــي م ـقــر وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ــدفـ ــاع ال ـم ــدن ــي ل ـت ـبــادل
المعلومات وتذليل أي معوقات خالل وقت االقتراع.

مرشح «الخامسة» أقام ندوة انتخابية بعنوان «تحديات المرحلة القادمة»
طــالــب الـنــائــب الـســابــق مــرشــح ال ــدائ ــرة الخامسة
حمدان العازمي رئيس الوزراء القادم بضرورة اختيار
ً
وزراء دولــة حقيقيين فــي الحكومة المقبلة ،مبديا
تفاؤله بالنهج الجديد الــذي جاء به رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ احمد نواف األحمد.
وأكد العازمي ،خالل ندوة انتخابية أقامها مساء
أمــس األول بعنوان» تحديات المرحلة القادمة» ،أن
هــذا التفاؤل يكون بحذر بسبب التجارب السابقة،
«ولكن هذا لن يمنعنا من مد يد التعاون مع الحكومة
الن الشعب الكويتي سئم ويريد االستقرار في البالد
لتدور عجلة التنمية وهذا لن يتحقق إال باالستقرار
السياسي والتعاون بين السلطتين».
وأضاف« :لدينا قضايا مهمة في المرحلة المقبلة
ومنها قضية اإلسكان وتطوير المنظومة الصحية
واالرتـ ـق ــاء بـخــدمــاتـهــا ،إل ــى جــانــب قــانــون اسـتـقــال
القضاء ومخاصمته وقوانين اخــرى ان تم اقرارها
ً
ستصب في صالح البالد والمواطن الكويتي» ،مضيفا

أن «الدول المجاورة وصلت إلى الفضاء ،وفي المقابل
حكومتنا عاجزة عن توفير سكن لألسرة الكويتية،
بالرغم من توافر األراضي بشكل واسع ،وفي ظل وفرة
مالية وأيضا لدينا عقول مفكرة وعاملة ،ولكن لألسف
غالبا يكون صاحب القرار متنفذا ال يهتم لمعاناة
المواطنين ،وجميع قضايا البلد تنتهي بجرة قلم
إذا كان القيادي صاحب القرار».
ووجه رسالة إلى المتنفذين« :أبعدوا صراعاتكم
ومصالحكم الضيقة عن قاعة عبدالله السالم ،وصفوا
حساباتكم بينكم بعيدا عن مصالح الشعب الكويتي»،
مؤكدا انه «اذا كنا في نهج إصالحي جديد ومرحلة
انتقالية يجب ان تكون مصلحة الكويت وشعبها فوق
اي اعتبار او اي مصالح شخصية ضيقة ،حتى نخرج
فعال من النفق المظلم الذي كنا فيه».
وأكد العازمي أن «حل مجلس األمة ال يخيفنا ،فمن
يخف من الناخبين والـشــارع الكويتي فهو جبان»،
موضحا ان «مــا كــان ي ــؤدي سابقا إلــى حــل مجلس

األم ــة ع ــدة م ــرات ه ــو الـقـضــايــا ال ـتــي تـمــس الشعب
الكويتي ،لذا ان كانت الحكومة جادة في نهج اإلصالح
ومـحــاربــة الـفـســاد وحــل قضايا الـمــواطــن الكويتي،
فهذا يدعو للتفاؤل والتعاون معها ،ألننا كنواب لم
نأت للبرلمان إال من أجل مصلحة الشعب الكويتي
وتحقيق طموحاته ورفع معاناته والمحافظة على
مكتسباته التي أقرها الدستور».
وطلب من الناخبين ضــرورة مراقبة ومحاسبة
ال ـن ــواب عـلــى أدائ ـه ــم ومــواق ـف ـهــم ف ــي قــاعــة عـبــدالـلــه
ً
السالم ،موضحا أن اإلصالح يبدأ من إصالح السلطة
التشريعية ،واآلن لدى الشعب الكويتي فرصة بل هو
مسؤولية وطنية« ،فالقرار اليوم بيد المواطن الكويتي
من خالل حسن االختيار بصناديق االقتراع الخميس
المقبل ،مؤكدا «أنا كما عاهدتموني في السابق وأنا
على العهد باق وبإذن الله لن أخذل الشعب الكويتي».

ً
«دواوين الكويت» :نريد نوابا يعينون الحكومة على اإلصالح
قــال تجمع دواوي ــن الكويت ،إن االنتخابات القادمة مهمة ومفصلية فــي تاريخ
ٔ
الوطن ،مشيرا إلى أن الركن األساسي فيها هو الشعب ،إذ يلعب دورا اساسيا في
ً
إصالح المسار الديموقراطي ،تماشيا مع اإلصالحات الحكومية التي طالت جميع
مرافق الجهاز التنفيذي للدولة.
وأكــد بيان باسم «التجمع» أصــدره أمــس ،فهد المعجل ،أنــه لزاما علينا أن نعي
مسؤوليتنا كشعب ألهمية حسن االختيار والتصويت لألفضل واألقدر على خدمة
الكويت ورفعتها والمحافظة على سمعتها ومكانتها ،داعيا إلى اختيار مرشحين
يملكون برنامجا متكامال يكشف فيه عن ٔ
روية والتزام وإخالص للوطن في حاضره
ومستقبله ،ويطرحون الحلول الواقعية لمشاكلنا ،ويكونون قادرين على إصالح

االختالالت والنهوض بالبلد ،بما يتوافق مع الدستور والقانون وتوجهات العهد
الجديد.
وتابع« :نحن نريد نوابا مخلصين يعينون الحكومة على االصــاح ،ويضمنون
بقوانين وتشريعات استمرارية هذا اإلصالح بدون ربطه بأشخاص ،خصوصا أننا
ٔ
ٔ
نالحظ ان التوجه الحكومي اصبح واضحا للوصول إلى اإلصالح الشامل» ،مشددا
على أن هذا لن يتحقق إال بمساندة الشعب باختيار األفضل لمجلس األمة لتصحيح
المسار الديموقراطي والعمل يدا بيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،للوصول
إلى مرحلة شاملة للنهوض بالوطن إلكمال التنمية الشاملة للدولة ،لما فيه خير
للوطن والمواطن.

مخلد العازمي :الدول تنهض
وترتقي بسواعد أبنائها
أك ـ ـ ــد ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـس ــاب ــق
مـ ــرشـ ــح الـ ـ ــدائـ ـ ــرة األولـ ـ ــى
مخلد العازمي أن رؤيته
فــي بــرنــامـجــه االنتخابي
تتوافق مــع رؤيــة القيادة
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـكــويــت،
ً
مشددا على أن «االستثمار
فــي ال ـمــوارد البشرية هو
اال سـتـثـمــار الحقيقي في
وقتنا المعاصر وال يوجد
ل ــدي ـن ــا ن ـق ــص ي ـع ـيــق ه ــذا
االستثمار».
وش ـ ـ ــدد ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ،فــي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى
أن « ك ـ ـل ـ ـمـ ــة مـ ـمـ ـث ــل أ مـ ـي ــر
الـبــاد فــي األمــم المتحدة
بـتــاريــخ  2022/9/٢٠التي
أك ـ ـ ــد ف ـي ـه ــا أن األول ـ ــوي ـ ــة

ال ـق ـصــوى ل ــدول ــة الـكــويــت
ه ــي ت ـط ــوي ــر رأس ال ـم ــال
البشري اإلبداعي وحرص
ال ــدول ــة ع ـلــى االس ـت ـخــدام
الفعال للموارد البشرية،
ت ـح ـت ــم عـ ـل ــى ال ـس ـل ـط ـت ـيــن
التعاون من أجل النهوض
بالتعليم ،خاصة أن الدول
تنهض وترتقي وتتطور
بسواعد أبنائها».
وف ـ ــي خـ ـت ــام تـصــريـحــه
ق ـ ــال ال ـ ـعـ ــازمـ ــي« :ف ــال ـي ــوم
مـ ــا أح ــوجـ ـن ــا لـ ــدعـ ــم ه ــذا
االستثمار لتعود الكويت
درة الخليج».

مخلد العازمي

ةديرجلا
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بوشهري :إصالح «قبة عبدالله السالم» مشروع شعب ال نواب

جنان بوشهري أثناء حديثها أمام الحاضرين

أكدت مرشحة الدائرة االنتخابية الثالثة الوزيرة السابقة د .جنان
بوشهري ،أنه ال سبيل لإلصالح دون إصالح السلطات الثالث،
وأن النهجالذي تغير اليوم هو نهج الفساد ،ونهج اختراق
الدستور ،واالعتداء عليه وكسر القوانين.
وقالت بوشهري ،في ندوة انتخابية بعنوان «لإلصالح كلمة»
علي الصنيدح

أقول لهيئة
مكافحة
الفساد افتحوا
صناديق
األمانات في
البنوك لتروا
ما تحويه

ف ــي ال ـب ــداي ــة ،ق ــال ــت بــوش ـهــري،
«أقف اليوم برأس مرفوع ألني بين
األمة وليست بين نواب المقاولين
والشركات ،كما أنني فخورة اليوم
بماشهدته من أبناء الدائرة الثالثة
م ــن اس ـت ـق ـبــال ل ــي وس ـم ــاع اآلراء،
وأس ـب ــاب نــزولــي النـتـخــابــات أمــة
 ،2022وسمعت تخوفكم على البالد
وعلى مستقبل أبنائكم» .
وأسفت بوشهري ،في ندوتها
ت ـح ــت عـ ـن ــوان «لـ ــإصـ ــاح كـلـمــة»
أقــام ـت ـهــا ف ــي م ـقــرهــا االن ـت ـخــابــي
بـمـنـطـقــة ال ـجــابــريــة ،ل ـمــا شـهــدتــه
ســاحــةاالن ـت ـخــابــات ف ــي ال ـن ــدوات
ً
أخ ـي ــرا مــن لـغــة تشكيك وتخوين
وتـ ــوزيـ ــع صـ ـك ــوك ال ــوط ـن ـي ــة بـيــن
األط ــراف ،مستدركة بالقول :حتى
قـصــر الـ ـع ــدل! ،أصـبـحـنــا نـتـســاءل
ً
اليوم هل هذا مازال قصرا للعدل؟!
ك ـم ــا ت ـس ــاء ل ــت ب ــوشـ ـه ــري :كــم
رئـيــس لمجلس األم ــة وكــم رئيس
للحكومة مر علينا حتى اليوم؟...
«تغيرت أسماء وتغيرت الشخوص
ولكنلالسف مشاكلنا لم تتغير.

ردة فعل

صوت
السياسيين
أصبح أعلى
من صوت
المختصين
وبقاء
الحكومة أو
الوزير أهم من
بقاء الدولة

وأضافت أنه على سبيل المثال
قــانــون هيئة مكافحة الفساد هو
عـ ـب ــارة ع ــن ردة ف ـعــلل ـح ــدث ولــم
ً
ي ـكــن م ــوج ــودا ف ــي بــرنــامــج عمل
الحكومة المقدم إلى مجلس األمة،
ً
وقــانــون مخاصمة القضاء أيضا
كـ ــان ردة فـعـلــه ورفـ ـض ــهالـقـضــاء
وردت ـ ـ ــه ال ـح ـك ــوم ــة ،ك ــذل ــك ق ــان ــون
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي ل ـلـم ـشــاريــع
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة ك ــان ردة
فـعــل عـلــى صــرخــة الـشـبــاب الــذيــن
طـلـبــوا الــدعــم للتوجه للعمل في
ً
القطاع الخاص وبدال من أن يكون
ً
القانون عونا للشباب أصبح عليهم

أقامتها في مقرها االنتخابي بمنطقة ًالجابرية ،إن مشروع
إصالح قبة عبدالله السالم ليس مشروعا للنواب إنما مشروع
الشعب الذي يملك أن يفرض على النواب إقرار قانون تعارض
المصالح ،وإقرار لجنة قيم برلمانية ،وتعديل الالئحة الداخلية
لمزيد من الشفافية والتطوير. وأوضحت أن قرار الحكومة يأتي
وفرعونا على حاللهم .وتابعت أن
اقتراحات تعديل الالئحة الداخلية
ً
لمجلس األمـ ــة ،أي ـضــا هــي إحــدى
ً
ردود األف ـعــال ،ولــم يكن مــوجــودا
على ج ــدول أعـمــال مجلساألمــة،
وكـ ــذلـ ــك م ـس ـت ـش ـفــى جـ ــابـ ــر ،حـيــن
اشتكى الناس من تردي الخدمات
الصحية ،تم بناء مستشفى جابر
وه ــو أك ـبــر مستشفى ف ــي الـشــرق
األوسط ،لكن اليوم نسبة تشغيله
ل ــم تـتـعــد ح ـتــى ال ـ ـ  30ف ــي الـمـئــة،
ومــازالــت الناس تصرخ من تردي
الخدمات الصحية.
واستطردت بوشهري :المشروع
الوحيد الذي لم يكن فيه ردة فعل
هــو م ـشــروع مــديـنــة الـحــريــر الــذي
تبناه المغفور له بإذن اللهالشيخ
ناصر صباح األحمد ،لكن ُما حدث
في هــذا المشروع هو أنــه قتل في
مـجـلــس األم ـ ــة ،ف ــي ح ـيــاة مجلس
األمة ،ودفنفي مجلس الوزراء بعد
وفاة الشيخ ناصر.
وقـ ـ ــال ب ــوشـ ـه ــري ،إن م ـش ــروع
إصالح قاعة عبدالله السالم ليس
ً
مـشــروعــا لـلـنــواب بــل هــو مشروع
الشعب ،الذي يملك أن يفرض على
ال ـنــواب أن ي ـقــروا قــانــون تـعــارض
الـ ـمـ ـص ــال ــح ،وي ـ ـق ـ ــروا ل ـج ـن ــة قـيــم
برلمانية وتعديل الالئحة الداخلية
لـمــزيــد م ــن الـشـفــافـيــة والـتـطــويــر،
موضحة أناألسباب التي تستدعي
ذلك هو أن هذه القوانين هي التي
تفسر تعارض المصالح الموجود
في مجلس األمــة ومــا بين النواب
وبينالوزراء وبين الشركات وبين
ً
المتنفذين ،وال ـيــوم أصـبــح لــزامــا
على النواب أن يقروا هذه القوانين.
وتــابـعــت :أق ــول لهيئة مكافحة
ً
الفساد لم يعد األمر كافيا بتقديم
كشف الذمة المالية ،بل اذهبوا إلى
فتح صناديق األمانات في البنوك

المرأة والحلقة األضعف
أشــارت بوشهري إلــى قضايا المرأة الكويتية ،قائلة :لم يعد
ً
ً
مقبوال أن تعتبر هي الحلقة األضعف في المجتمع ،ولم يعد مقبوال
أن نرىاالعتداءات اللفظية والجسدية عليها ،لم تعد هذه أمور
فردية ،بل أصبحت ظاهرة ،والبــد أن تكون هناك قوانين رادعــة،
ً
فاليوم الكثير منالنساء الكويتيات عندهم قضايا تحتاج حال،
ومنها المرأة غير المتزوجة ،والمرأة المتزوجة من غير كويتي،
والمطلقة وغيرهن منالـحــاالت للنساء ،يجب النظر لها بعين
االعتبار ،البد من تشريعات في مجلس األمة تراعي هذه الفئات
في المجتمع ،فعندما كنت فيوزارة اإلسكان تمكنت بمساعدة
الزمالء في هذه ال ــوزارة ،أن نتخذ بعض الـقــرارات الــوزاريــة التي
تساعد المرأة في بعض الفئات ،فتمتزيادة قرض الترميم للمرأة
وتمت مساواتها بالرجل ،ومكنا أرملة الشهيد من أن تصدر وثيقة
ً
بيتها منفردة ،ووفرنا مشروعا لمساكن للمرأةالكويتية المتزوجة
ً
من غير كويتي والمطلقة ،لكن هذا ليس كافيا فاحتياجات المرأة
أكثر من هذا ،وأنا أوجه كالمي إلخواني الرجالساندوا النساء
في متطلباتهن فالمرأة تحتاج لتعديالت تشريعية في المرحلة
القادمة لتلبية احتياجاتهم.

حضور كثيف

»وشوفوا ما تحتوي عليه ،وإذا كان
قانون ال يسمح لكم فإنه في حال
وصولي إلى مجلس األمة فسيكون
أول قانون أتبناه هو تعديل قانون
هيئة مكافحة الفساد لكي تتمكن
الهيئة من فتح صناديق األمانات
في البنوك ويرون ما تحويه».

«حكومة فاسدة»
وتـ ـط ــرق ــت ب ــوشـ ـه ــري إلـ ـ ــى أن
ال ـب ـع ــض حـ ـ ــاول خـ ـ ــال حـمـلـتـهــا
االنتخابية أن ّ
يروج فكرة أن جنان
كانت بحكومة فاسدة ،فكيف لها
ال ـي ــوم أنت ـح ــارب ال ـف ـس ــاد« ،وأن ــا
أق ــول لمن ي ــروج مثل هــذه الفكرة
وتساعدك في دعــم المرشح الذي
ً
تقف معه فهذا حقك ،لكن أنا أيضا
ً
من حقي أردوقول أن أكون وزيرا
ً
إصالحيا يقاوم الفساد ويحافظ
عـلــى ال ـم ــال ال ـع ــام وي ـحــافــظ على
حـقــوق الـمــواطـنـيــن ويــدفــع الثمن
ً
أفـضــل بكثير مــن أنيـكــون نائبا
ً
فـ ــاسـ ــدا ي ــدع ــي اإلصـ ـ ــاح ويـبـيــع
مبادئه» .وتابعت :ستزيد اإلشاعات
مع قــرب االنتخابات ،فقالوا عني

عكس برنامج عملها الذي تقدمت به إلى مجلس األمة ،وأن
صوت السياسيين أصبح أعلى من صوتالمختصين ،الفتة إلى أن
بقاء الحكومة أو الوزير كان أهم من بقاء الدولة ،وأكدت أنه «لم
ً
يعد مقبوال أن تعتبر المرأة هي الحلقة األضعف في المجتمع،
ً
ولميعد مقبوال أن نرى االعتداءات اللفظية والجسدية عليها».
أنـنــي مستشار فــي مكتب رئيس
ً
مجلس األمة وجعلوني مستشارا
في لجانحكومية واني عضو في
هيئة شــراكــة ،وكـلـهــا مـنــاصــب لم
أتقلدها ،وسيقولون أكثر من ذلك،
لكن أنا متأكدة أن وعي الناخبين
كاف لمعرفة اإلشاعات
والناخبات ٍ
من الحقائق ،فتركت الحكومة ولم
ً
يـسـتـطــع أح ــد يـمـســك شـيـئــا على
نــزاه ـتــي وأم ــان ـت ــي ال ـمــال ـيــة ولـلــه
الحمد.
ولفتت بوشهري إلى أن قرارات
السلطة التنفيذية متمثلة بمجلس
ال ـ ــوزراء تــأتــي بـنــاء عـلــى رد فعل،
مــوضـحــة أن ــه فــي بـعــض األح ـيــان
يأتيالقرار الحكومي عكس برنامج
عملها الذي تقدمت به إلى مجلس
األمة ،موضحة أن األمر يتكون ألن
ص ــوت ال ـق ــرار الـسـيــاســي وصــوت
السياسيين لألسف صار أعلى من
صوت المختصين وأصبح عندنا
بقاء الحكومة أو بقاء وزير أهم من
بقاء الدولة.
وتابعت :لألسف نحنوصلنا
إلــى هــذه المرحلة ،وأصبحنا في
وقـ ــت ل ـيــس ه ـن ــاك ف ـيــه م ــن مــانــع

تطهير وتطوير القضاء
تطرقت بــوشـهــري إلــى السلطة الثالثة وهــو المجلس األعلى
للقضاء ،قائلة :علينا أن نكون صريحين في الحديث عن هذا المرفق،
فالسكوت واإلنكار ال يصلحان هذا المرفق بل بالعكس يمكن أن
يدمراه ،أفهم أننا البد أن نحترم القضاء ونجل القضاء ،فنحن نتفهم
ً
حساسيةهذا الملف ،لكن أيضا مطلوب من القضاء أن يحمل مبادرة
تطوير وتطهير مرفقه ،مطلوب من القضاء أن يقر بحق المتقاضين
ً
فيمخاصمة القضاء ،ليس شكا في القضاء ورجاله ،بل لكي يطمئن
المتقاضون ويعلموا أنهم أمام سلطة عادلة خاصة بعد القضايا
ً
التيطالت هذا المرفق مؤخرا.

ً
أن ي ــأت ــي وزيـ ـ ـ ــر ويـ ـضـ ـي ــع ج ـي ــا
ً
كــامــا ويــؤثــر على تعليمه مقابل
ً
أن يــرضــي نــائ ـبــا ،أو لـيــس هناك
م ــن م ــان ــع أن ي ــأت ــي وزيـ ــر وي ـهــدم
ً
ً
ً
م ـشــروعــا إسـكــانـيــا ك ــام ــا ليأتي
نواب بالمجلس ويقولون له «كفو»
ألن ع ـنــدنــا وزيـ ــر ي ــرج ــعشــركــات
مــوقــوفــة ف ــاس ــدة وعـلـيـهــا قضايا
ويعطيها مناقصات عشان يحافظ
بوشهري متحدثة
على كرسيه ،وعندنا وزير يسرب
ً
ع ـلــى وزي ـ ــر آخـ ــر ويـ ـس ــربأوراقـ ـ ــا
على رئيس ال ــوزراء ،ال للمصلحة اليوم هناك الكثير من المبادرات
العامة إنما من أجل الحفاط على التي يقدمها المختصون بالتعليم
ً
كرسيه ،مستدركة بالقول :مثل ما ال يــرجــون مــن ورائ ـهــا ال م ــاال وال
ً
الشعب مسؤول عناختيار نوابه ،م ـن ـص ـب ــا إنـ ـم ــا يـ ــريـ ــدون إصـ ــاح
ً
أيضا سمو رئيس مجلس الوزراء التعليم ،ف ـهــوالء الـمـفـتــرض التي
مسؤول عن اختيار وزرائه ،مسؤول تستمع إليهم الدولة وتستمع إليهم
عـ ــن ح ـم ــاي ــة أج ـ ـهـ ــزة ال ـ ــدول ـ ــة مــن اللجنة التعليمية البرلمانية في
انحرافات بعضالوزراء لألسف» .مجلس األمــةال إلــى تقارير البنك
الدولي .


القضية التعليمية

وتـنــاولــت القضية التعليمية،
قائلة ،إن الحكومة رفعت برنامج
عملها لمجلس األمة ،إن مخرجات
ال ـثــانــويــة ال ـع ــام ــة ت ـع ــادل الـصــف
السابعالمتوسط ،معلومة مدمرة
مـ ـ ــرت مـ ـ ـ ــرور ال ـ ـك ـ ــرام عـ ـل ــى الـ ـك ــل،
لـكــن مــا م ــرت م ــرور ال ـكــرام عليكم
كــأول ـيــاء أمـ ــور ،أن ـتــم ت ـعــانــون في
تحصيل أبنائكم التعليمي ،لكن
بالمقابل الحكومة التي تقول إن
هــذه مخرجات التعليم عندها ال
مــانــع لــديـهــا الـتـنــازل فــي القضية
التعليمية مقابل لألسف صفقات
سياسية.
وأوضحت أن الملف التعليمي
ً
ً
لـيــس م ـشــروعــا انـتـخــابـيــا بــل هو
مشروع دولة ،فهذه أجيال مسؤولة
عن بناء الكويت بالمستقبل،فكيف
تـتــم الـمـقــايـضــة عـلــى ه ــذا الملف،

الوظائف
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى م ـس ــأل ــة ال ـحــاجــة
ل ــوج ــود وظ ــائ ــف ،ال ـتــي يعانيها
ً
الجميع ،وهي مشكلة أيضا تعود
إلى أن القرار السياسي صوته أعلى
مــنق ــرار المختصين ،فالحكومة
لــأســف تـســاهــم ف ــي خـلــق بطالة
مقنعة داخــل أجهزتنا الحكومية
لكي تـتـجــاوز أي تصعيد نيابي،
مـبـيـنــة أنالـ ـن ــواب يـقـبـلــون بـهــذا
الشيء مقابل أن ّ
يحصلوا لهم كم
ص ــوت فــي دوائ ــره ــم االنـتـخــابـيــة،
والـ ـضـ ـحـ ـي ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر هــم
أبناؤنا الذين ُيفاجأون ويجدون
أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ف ـ ــي وظ ـ ــائ ـ ــف ال ت ـمــت
بصلة لتخصصاتهم وت ـهــدم كل
طموحاتهم .
وتطرقت إلــى فئة المتقاعدين
الــذيــن يـتـجــاوز عــددهــم  100ألــف

متقاعد ومتقاعدة ،فالكثير منهم
يـمـلـكــون ال ـخ ـبــرات والـ ـق ــدرة على
ال ـع ـطــاء ل ـم ــاذايـتــم تـهـمـيــش هــذه
الـ ـفـ ـئ ــة! الب ـ ــد م ــن ت ـه ـي ـئــة قــوان ـيــن
لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـنـ ـه ــم فـ ـ ــي حـ ـ ــدود
م ـنــاط ـق ـهــم أو م ـح ــاف ـظ ــات ـه ــم فــي
ً
القطاعين العام والـخــاص ،فضال
عــنرواتـبـهــم ورواتـ ــب الموظفين
ً
وأي ـ ـضـ ــا م ـك ــاف ــآت ال ـط ـل ـبــة وس ــط
الــزيــادة التي نشهدها في أسعار
جـمـيــع ال ـس ـلــع ،فـكـيــف ل ـه ــؤالء أن
يتحملون الزيادةالتجارية وهذه
ال ــروات ــب تـبـقــى كـمــا ك ــان ــت؟ فـهــذا
الملف البد من دراسته في مجلس
األمــة الـقــادم ،ووضــع الحلول عبر
المختصين ال عبرالسياسيين.
وق ــال ــت ب ــوش ـه ــري ،إن إص ــاح
السلطات الثالث ،وإعادة بناء ثقة
ال ـمــواطــن ف ــي ه ــذه الـسـلـطــات هو
بداية التغيير في الكويت،
وقالت في ختام كلمتها ،ان يوم
 29سبتمبر ،هــو يــوم الشعب هو
اليوم الذي يجب أن نقرر نحن فيه
كشعب ،أن تكون نقطة االنطالقة
لبناء كل ما تم هدمه في السنوات
ال ـســاب ـقــة ل ــأس ــف ،ف ــا تـعـتـقــدون
أن صوتكم لــن ي ـفــرق ،فأصواتكم
ستكون العالمة المؤثرة وسيصنع
التغيير ،ونحن نحتاج التغيير في
المرحلة القادمة .

لماذا يرفض النواب تعديل
«المناقصات» لمصلحة الشعب؟

جانب من الندوة

ً
ً
قالت بوشهري ،إن صندوق المشاريع فشل فشال ذريعا في مساندة
الشباب وأصبح للمعارف وأصبح صندوق الحكومة تستعمله لدفع
فواتيرها السياسية ،واليوم علينا تهيئة بيئة اقتصادية تستقطب
وتستوعب هذه الطاقات الشابة ،الفتة إلى قانون المناقصات «حيث
دعونا فيه أاعضاء مجلس األمة إلى تبني تعديل عليه بأن يسمح بـ
 20في المئة من المناقصات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،فهناك
ً
مـشــروعــاتبمئات الماليين تتم ترسيتها سنويا لشركات كبرى
ً
لكن لم نجد نائبا يقبل هذا التعديل لكي يدعم أبناءنا وبناتنا في
ً
مشاريعهم الصغيرة،فضال عن تعديل آخر على قانون المناقصات
بأن تكون المناقصات التي قيمتها أكثر من  10ماليين دينار فأكثر
تطرح للشركاتالمدرجة بالبورصة لكي يستفيد منها مساهمو هذه
ً
ً
الشركات ،لكن أيضا لم نجدنوابا يتبنون هذه الفكرة ،داعية الجميع
إلى ســوال أنفسهم «لماذا نــواب األمــة الذين يمثلونكم يرفضون أن
يتبنوا قرارات هي في مصلحةالشعب؟

بوشهري ممازحة بعض الناخبات

٨

ةديرجلا

للتواصل مع صفحة «أمة »٢٠٢٢
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أسماء المرشحين لالنتخابات في الدوائر الخمس
اإلجمالي حتى أمس
المرشحون

283

المرشحات

22

اإلجمالي

305

المتنازلون

65

الدائرة
المرشحون45 :

المرشحات٣ :

اإلجمالي48 :

المتنازلون4 :

أحمد حاجي الري ،أحمد خليفة الشحومي ،أسامة زيد الزيد ،أسامة عيسى الشاهين ،باسل حسين
البحراني ،جمال سليمان القناعي ،حسن عبدالله جوهر ،حسن كاظم محمد ،حسين أحمد الشمالي ،حمد
أحمد روح الدين ،حمد محمد المدلج ،خالد حسين الشطي ،خالد راشد العازمي ،خالد سيد محمد القالف ،خالد
مرزوق العميره ،داود سليمان معرفي ،سميره يوسف الشطي ،صالح أحمد عاشور ،عادل جاسم الدمخي ،عبدالرزاق
محمد حيدر ،عبدالعزيز أحمد بومجداد ،عبدالله جاسم المضف ،عدنان إبراهيم الصالح ،علي أحمد دشتي ،علي حسين
محمد ،علي سيد حسين الموسوي ،علي عبدالرسول القطان ،علي محمد العلي ،علي مصطفى حالوة ،عيسى أحمد
الكندري ،عيسى حجي موسى ،غدير محمد أسيري ،فاخر علي السيد البحراني ،فاخر علي حيدر ،فاضل عبدالكريم
األطرم ،فاطمه فاضل الصفار ،فهد عبدالرحمن الحساوي ،مبارك سالم الحريص،
48610
الناخبون
محمد مبارك العازمي ،محمد مروي الهديه ،مخلد راشد العازمي ،مشعل راشد
51575
الناخبات
الجويسري ،مكي مسلم القديحي ،وسمي خالد الموسمي ،وليد أحمد القبندي ،يوسف
100185
االجمالي
أحمد الكتيتي ،يوسف عبدالهادي الجبعة ،يوسف فهد الغريب.
4551
الموقوفون

الدائرة

الدائرة

المرشحون 44 :المرشحات 4 :اإلجمالي 48 :المتنازلون18 :

المرشحون 39 :المرشحات 8 :اإلجمالي 47 :المتنازلون8 :

إبراهيم عيسى علي الكندري ،أحمد محمد الحمد ،بدر حامد المال ،بدر ناصر
الحميدي ،بدر نشمي العنزي ،ثامر خالد العنزي ،حامد محري البذالي ،حسن عواد
العازمي ،حسين إبراهيم العبدالمحسن ،حصه عبدالعزيز المليفي ،حمد سيف الهرشاني ،حمد
محمد المطر ،خالد عايد العنزي ،خلود طاهر الشمري ،خليل إبراهيم الصالح ،راشد حمدان
العازمي ،سالم علي الشريع ،سعد خالد الفجي ،شعيب علي قاسم ،صالح محارب الفضلي ،عادل
عيسى اليحيى ،عاليه فيصل الخالد ،عبدالرحمن صالح الجيران ،عبدالرحمن يوسف الشمري ،عبدالله
تركي األنبعي ،عبدالله عقاب العنزي ،عبدالله متعب العراده ،عبدالوهاب عارف العيسى ،علوي
سماوي الضفيري ،علي سالم الدقباسي ،عمر عقله العنزي ،فاطمه حسين غلوم ،فايز نايف الرديني،
فالح ضاحي الهاجري ،فالح الفي فرج المطيري ،فهد أحمد العنزي ،فهد صياح أبو شيبه ،فهد
عبدالعزيز المسعود ،فهد علي الكندري ،مبارك باتل العازمي ،محمد أحمد العوضي ،محمد باقر
خريبط ،محمد براك المطير ،محمد مفرج المطيري ،مدغش محمد الهاجري ،ناصر عبدالرحمن
العبيدي ،نواف بهيش العازمي.
44343
الناخبون

إبراهيم محمد دشتي ،أحمد عبدالعزيز السعدون ،أحمد محمود حسن،
أسامه أحمد المناور ،بشار عادل محمد ،جاسم ناصر جاسم الجريد ،جراح
خالد الفوزان ،جنان سالم الحربي ،جنان محسن رمضان ،حسن حسين حسن ،حسن علي
محمد ،حمد عادل العبيد ،حمد عبدالرحمن العليان ،حمود خليفه الماجد ،خالد محمد ناصر
إسماعيل ،خليفه خليل التميمي ،خليل عبدالله أبل ،رغيان باهج النومس ،سعدون حماد
العتيبي ،سلوى فرحان العنزي ،صالح عبدالرحمن الهاشم ،طالب علي العطار ،عبدالعزيز
سلطان أبورقبه العتيبي ،عبدالعزيز طارق الصقعبي ،عبدالكريم عبدالله الكندري ،عبدالله
أحمد الكندري ،عبدالله محمد المفرج ،عبدالله يعقوب الفودري ،عبدالمحسن علي الجمعه،
عزام بدر العميم ،عمار محمد العجمي ،عنود خالد العنزي ،غاده مشاري العتيبي ،فارس سعد
العتيبي ،فاطمه بدر القالف ،فجر عثمان السعيد ،قتيبه سامي الصقعبي ،مبارك زيد العرو،
محمد بدر الجوعان ،محمد مبارك العازمي ،محمد يعقوب صرخوه ،معجل عبكل العبكل،
66482
الناخبون
مهلهل خالد المضف ،مهند طالل الساير ،نادر يوسف
71882
الناخبات
منصور ،نوره ناصر المليفي ،هشام عبدالصمد الصالح.
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المرشحات٥ :

الدائرة
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اإلجمالي 80 :المتنازلون19 :

أحمد خضر العنزي ،أحمد علي أرشيد ،أنوار كامل القحطاني ،بدر حمدان الهبيده ،بدر سيار
الشمري ،بدر الفي المطيري ،بدر ناصر المجاوب ،بشرى سعد خلف ،بكر بادي الرشيدي ،ثامر سعد
الظفيري ،ثامر مثيب العبدلي ،حسين قويعان المطيري ،خالد رفاعي الشليمي ،خالد عبداللطيف العريفان ،رباح
مبارك القوبع ،رشيد عبدالرحمن العتيبي ،ساره حسين الدابي ،سالم حسين الحسيني ،سالم نايف المطيري ،سعد
باني الرشيدي ،سعد علي الرشيدي ،سعد هجرس الرشيدي ،سلطان مطني الشمري ،،سيف عوض المطيري،
شعيب شباب المويزري ،ضيف الله فضيل أبورميه ،طارق إبراهيم الوزق ،طالل منيزل العنزي ،عبدالرحمن حسن
العتيبي ،عبدالرحمن عبدالله الهاجري ،عبدالرضا سيد محمد الموسوي ،عبدالعزيز أحمد العوضي ،عبدالعزيز
حمدان العازمي ،عبدالله فهاد العنزي ،عبدالله مناور المطيري ،عبيد محمد المطيري ،عسكر عويد العنزي ،علي
مرضي سلمان البغيلي ،عويد محمد الرشيدي ،عيد سعد العنزي ،عيد عبدالله المطيري ،فايز غنام المطيري ،فراج
فالح الحجرف ،فرج عبدالله الخضري ،فرز محمد الديحاني ،فالح علي المعصب ،فالح محمد الربعي ،فهد الفي
العنزي ،فهد محمد أمهمل ،فهيد محسن الديحاني ،فهيمه نشمي الرشيدي ،فواز ثامر المطيري ،فواز سعد
العنزي ،فواز فهد العدواني ،ماجد مفرج المطيري ،مبارك أرشيد الكعمي ،مبارك بنيه العرف ،مبارك حمود
الطشه ،مبارك صالح النجاده ،مبارك هيف الحجرف ،متعب عايد الذايدي ،محمد سعد الحربي ،محمد عبيد
الراجحي ،محمد عوض المطيري ،محمد عيد الخرينج ،محمد فهد حراس الديحاني ،محمد نايف العنزي ،محمد
هايف المطيري ،مرزوق خليفه الخليفه ،مساعد عبدالرحمن المطيري ،مساعد عياده الشمري ،مشاري فالح
الشمري ،مشهور جليعب السعيدي ،مطلق عويد العنزي ،معاذ مبارك الدويله ،مفرج نهار المطيري ،موضي
100936
الناخبون
محمد المطيري ،نايف بدر المطيري ،يوسف علي القطان ،يوسف محمد البذالي.
الناخبات
االجمالي
الموقوفون

138364
6497

108035
208971
21286

اإلجمالي82 :

المتنازلون16 :

إبراهيم هندي الهاجري ،أحمد حمد السهلي ،أحمد عبدالله العازمي ،أحمد فهد الرشيدي ،أحمد محمد
العتيبي ،أشواق سالم العنزي ،الصيفي مبارك الصيفي ،أيوب يوسف حسين ،بدر منصور العازمي ،براك مبارك
العازمي ،بندر شباب المطيري ،تركي نايف العازمي ،جابر سعد العازمي ،حسين براك الدوسري ،حسين علي العتيبي ،حفيظ
مسعود العجمي ،حماد مناحي الدوسري ،حمد ناصر الفيلكاوي ،حمدان سالم العازمي ،حمود مبرك العازمي ،حمود محمد
الحمدان ،حيدر صادق حسن ،خالد خليفه العازمي ،خالد سريع الهاجري ،خالد محمد العتيبي ،دليهي سعد الهاجري،
زياد سند المطيري ،سعد حوفان الهاجري ،سعود عبدالعزيز الهاجري ،سعود فالح الصواغ ،سعود ناصر الطامي ،سعيد
سعد القحطاني ،صالح ذياب المطيري ،صالح ناجي العتيبي ،طالل فهد الدبوس ،عبدالرحمن حمد السعيدي ،عبدالله
عكاش العبدلي ،عبدالله فرحان العازمي ،عبدالله هادي العجمي ،عبدالهادي ناصر العجمي ،عبدالواحد محمد خلفان ،علي
ساير العازمي ،علي يوسف غلوم ،عيد شريم العتيبي ،عيد فالح عيد العازمي ،عيسى علي الكندري ،فالح الهذيلي عبيد ،فالح
عبدالله السبيعي ،فهاد محمد العجمي ،فهد فالح الهاجري ،فهد ناصر الدوسري ،فهيد حمد العجمي ،فهيد محمد
العجمي ،فوزي صقر الصقر ،فيصل طلق العازمي ،فيصل محمد الكندري ،ماجد مساعد المطيري ،مبارك عبدالله العجمي،
مبارك فيصل الفضلي ،محمد حسين العجمي ،محمد سالم العجمي ،محمد مساعد الدوسري ،محمد منصور الرشيدي ،محمد
هادي الحربي ،محمد هادي الحويلة ،محمود عبداللطيف عباس ،مرزوق فالح العازمي ،مساعد خميس العازمي ،مطر سالم
العازمي ،منصور صليهم العجمي ،ناصر بدر الكندري ،ناصر جاسم الصراف ،ناصر عبدالمحسن المري ،ناصر نقه العازمي،
نايف علي العنزي ،نجاه صالح البحراني ،نهار ثقل العتيبي ،هاني حسين شمس ،وسمي محمد شنيتر ،ياسين وحيد حيدر،
يوسف سيد حسن الزلزله ،يوسف عبدالله العتيبي.
الناخبون
الناخبات
االجمالي
الموقوفون

127728
130185
257913
20272

ةديرجلا

•
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كريستينا لو*

قيس األسطى

بوتين يسحق أوروبا بحرب
الطاقة

الكرة بملعبنا

تحارب المصانع والشركات والعائالت في أنحاء أوروبا للصمود
بعدما ّ
ضيقت روسيا الخناق على الـقــارة عبر وقــف إم ــدادات الغاز
الطبيعي ،مما أدى إلى ارتفاع األسعار بدرجة قياسية ،وإطالق أزمة
اقتصادية حادة بدأت تختبر مستوى التضامن األوروبي إزاء الحرب
الروسية في أوكرانيا وتؤجج المخاوف من حصول ركود وشيك.
في ظل تصاعد االستياء من ارتفاع فواتير الكهرباء ،بدأ التضامن
األوروبي يتالشى ،إنه وضع سيئ لبروكسل وللدعم األوروبي المستمر
ألوكرانيا وقدرتها على الدفاع عن نفسها ضد المعتدين الــروس ،إذ
ً
علنا بدعم كييف ،لكن قد ُت ّ
مهد دعوات المحتجين إلى
يتعهد القادة
تكثيف المواقف الحيادية في بلدان مثل جمهورية التشيك لنشوء
تصدعات مستقبلية في الوحدة األوروبية ،وتؤيد المجر المنتسبة
إلى االتحاد األوروبي روسيا منذ اليوم األول ،وبقيت مواقف ألمانيا
ً
ّ
فاترة منذ البداية .كذلك ،نظم رجال األعمال اإليطاليون تحركا في الفترة
ً
األخيرة احتجاجا على ارتفاع فواتير الكهرباء والمــوا بروكسل ،ال
بوتين ،على أزمتهم .يقول بن كاهيل من «مركز الدراسات االستراتيجية
ً
ً
والدولية»« :قد تواجه البلدان األوروبية اختبارا صعبا إلثبات وحدتها
السياسية إذا تفاقمت االضطرابات القائمة ،وإذا بقيت األسعار مرتفعة
وتــراجــع نطاق السوق خــال الشتاء ،فال مفر من تصاعد الضغوط
السياسية ،وقد يصبح المواطنون تعساء ويلومون الحكومات على
مشاكلهم ،فتبدأ الحكومات حينها بتطبيق مقاربات مختلفة لتحقيق
مصالحها الخاصة ،وسيكون الحفاظ على تضامن االتحاد األوروبي
ً
صعبا فــي هــذه الـحــالــة» .مــع اقـتــراب الـشـتــاء ،حققت ال ــدول األه ــداف
التي حددتها في منشآت التخزين ،لكن لن تكون هذه التدابير كافية
بالضرورة لحماية القارة على مر الشتاء بعد توقف تدفق الغاز الروسي
بشكل شبه كامل ،حيث سيتوقف وضع الطاقة في أوروبا خالل الشتاء
ٍ
على أحوال الطقس ،وحجم الطلب على مصادر الطاقة ،وقدرة الدول على
تأمين الغاز الطبيعي المسال من بلدان مثل الواليات المتحدة ،السيما
إذا احتاج العمالء اآلخرون إلى الكميات نفسها في األشهر الباردة.
في هــذا السياق ،تقول حليمة كــروفــت ،مديرة بنك RBC Capital
ً
« :Marketsإذا كان الشتاء خفيفا ،فمن األسهل أن يعيش الناس من دون
ّ
الغاز الروسي ،لكن الشتاء البارد سيثير استياء الجميع ،ولن يكون
ً
الوضع سهال في أي ظرف ،لكن يفرض الشتاء البارد على الناس توفير
الطاقة» .على صعيد آخر ،تكثر المخاطر األخالقية في مجال التدفئة
ً
أيضا ،فقد تؤدي الجهود األوروبية الرامية إلى حماية المستهلكين
من المشاكل ومعالجة ارتفاع األسعار إلى إضعاف المؤشرات السعرية
التي كانت ستسهم في كبح حجم الطلب.
يقول أليكس مانتون ،خبير في أسواق الغاز الطبيعي في مجموعة
«رابيدان» للطاقة« :من خالل تطبيق التدابير القادرة على معالجة ارتفاع
التكاليف على المستهلك ،ال مفر من أن تتراجع دوافــع المستهلكين
لتوفير الطاقة ،وهــذه المقاربة ال تسمح بتقليص التفاوت الواضح
بين العرض والطلب ،بل إنها ترفع الطلب في حين يواجه العرض
تحديات مستمرة» .يبدو أن االقتصاد الروسي نجا حتى اآلن من أسوأ
تداعيات حرب الطاقة ،فقد استفاد من تحليق أسعار النفط والغاز
ومن عائدات تصدير النفط التي يحصدها ،لكن على المدى الطويل،
ً
حين تجد أوروبــا أخيرا موردين بديلين وتخسر روسيا أكبر سوق
ً
تصدير كانت تتكل عليه ،سيتغير ميزان القوى حتما .تفتقر روسيا
بكل بساطة إلى بنى تحتية كافية لنقل جميع مبيعاتها إلى الصين،
ً
حتى لو كان الطلب موجودا ،وفي غضون ذلك ،بدأت روسيا «تحرق»
غازها الطبيعي بدل بيعه .يقول أنطوان هالف ،خبير في شؤون الطاقة
في مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا وكبير محللي
ُ
خرج
شؤون النفط السابق في الوكالة الدولية للطاقة« :بدأت روسيا ت ِ
بلد يحصد أكثر من
نفسها من األســواق األوروبـيــة» ،وبالنسبة إلى ٍ
 %40من عائداته الحكومية من مبيعات الطاقة ،سيكون تعطيل أهم
سوق تصدير لروسيا خطوة مصيرية ،أو حتى ال رجعة عنها ،في
ُ
ضعف هذا الوضع قدرة
هذه المرحلة ،ومع مرور الوقت ،ال مفر من أن ي ِ
روسيا على نشر الفوضى .لكن تبقى األحداث المتوقعة على المدى
ينذر بأزمة وقود ،ويضيف
الطويل مختلفة عن الشتاء المرتقب الذي ّ
هالف« :في ما يخص أسواق الطاقة ،ال يمكن توقع أحداث األشهر القليلة
المقبلة ألن هذا الوضع غير مسبوق ،ويبدو أننا نسير نحو المجهول».
* «فورين بوليسي»

الحكومة مهدت األجواء
إلقامة انتخابات حرة
نزيهة ،والكرة اآلن في
ملعبنا لتحديد أعضاء
السلطة التي ستشرع
وتراقب أداء الحكومة
المقبلةّ ،
فلنصوت لمن
لديهم مشاريع حقيقية
كالتعليم واالقتصاد
والثقافة ومحاربة الفساد
وغسل األموال وتنويع
مصادر الدخل ،والتي
تساهم في مستقبل
أفضل لألجيال المقبلة.
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منصة األمم المتحدة
العالمية
أ .د .محمد أمين الميداني*

أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات مجلس
األمــة ،وأكــاد أجــزم أنـهــا األهــم واألخـطــر منذ
المجلس التأسيسي.
ه ــذه ال ـم ــرة ت ـخــاض ب ـعــد صـ ــراع سـيــاســي
كبير نتج عنه رحيل رئيسين وتغيير كبير
لـ ـقـ ـي ــادات فـ ــي ج ـم ـي ــع ا ل ـس ـل ـط ــات واإلدارات
ال ـعــامــة ،كـمــا تــأتــي ه ــذه االن ـت ـخــابــات مــرفـقــة
بتعهد من القيادة السياسية بعدم التدخل
في االنتخابات ،بل حتى في رئاسة المجلس،
وكـ ــل األدلـ ـ ــة ت ــؤك ــد أن ال ـج ـم ــاع ــة ي ـع ـن ــون مــا
ً
ي ـ ـقـ ــو لـ ــون ،ألن ا لـ ـف ــر عـ ـي ــات م ـم ـن ــو ع ــة فـ ـع ــا ،
والمداهمات لشراء األصوات مستمرة بشكل
يــومــي وح ـق ـي ـقــي ،وه ــذا ل ــم ي ـكــن يـحـصــل في
السابق.
الحكومة مهدت األجواء إلقامة انتخابات
حرة نزيهة ،والكرة اآلن في ملعبنا لتحديد
أ عـضــاء السلطة ا لـتــي سـتـشــرع و تــرا قــب أداء
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـم ـق ـب ـلــة ،ف ـل ـن ـص ـ ّـوت ل ـم ــن لــديـهــم
مشاريع حقيقية تهتم بالمواضيع الرئيسة
كــالـتـعـلـيــم واالق ـت ـص ــاد وال ـث ـقــافــة وم ـحــاربــة
الفساد وغسل األموال وتنويع مصادر الدخل
و غـيــر هــا مــن مــوا ضـيــع تـســا هــم فــي مستقبل
أفضل لألجيال المقبلة.
ول ـن ـح ـجــب أص ــواتـ ـن ــا ع ــن ال ــذي ــن اش ـت ــروا
مصالحهم وباعوا الوطن ،ولنتذكر من ّ
صوت
بــال ـمــواف ـقــة ع ـلــى ق ــان ــون ال ـم ـس ــيء ،وأدخ ـل ـنــا
ً
أيضا من ّ
صو ت
في كــوارث كبيرة ،ولنتذكر
عـلــى «ق ــان ــون ال ـمــزمــع» ال ــذي يـمـنــح حـصــانــة
ل ــرئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ل ـس ـن ـت ـيــن ق ــادم ـت ـي ــن ،وه ــي

بدعة دستورية تنقح الدستور وتفرغه من
ً
مضمونه ،ولنتذكر أيضا من لجأ إلى الفنادق
ل ـكــي ي ـت ـهــرب م ــن مــواج ـهــة نــاخ ـب ـيــه ،ف ـهــؤالء
غير جديرين بثقة المواطنين ،ولنتذكر أننا
نؤسس لمرحلة سياسية جديدة ال تتحمل
مجامالت البن عم أو خال أو مرشح من ابن
القبيلة أو الطائفة ،فالكويت هي األم واألب
والعم والخال والصهر.
قد يبدو أن كالمي غير واقعي ،وقد يبدو
أنني أسبح في بحر من الخيال ،لكن الواقع
الذي وصلنا إليه من ٍّ
وتماد
ترد في الخدمات
ٍ
في الفساد يؤكد أننا مطالبون بذلك.
ك ــإع ــام ـي ـي ــن وس ـي ــاس ـي ـي ــن ب ـش ـك ــل خ ــاص
نـحــن مـطــالـبــون بــالــدفــاع عــن مـصــالــح مــن ال
يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم كاألطفال
وأصحاب اإلعاقات الذهنية وغيرهم ،وهذا
ال يأتي إال من خالل توجيه النصح لجميع
الناخبين.
ً
ختاما  :ال تجلس في بيتك لتلعن الظالم،
ب ـ ــل أش ـ ـعـ ــل ش ـم ـع ــة م ـ ــن خـ ـ ــال ذه ـ ــاب ـ ــك ي ــوم
ّ
تصو ت
الخميس إلى صندوق االقتراع لكي
لمن تعتقد أنه األفضل لمستقبل الكويت.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

تجتمع الجمعية العامة لألمم المتحدة في أدوار انعقاد
عامة وسنوية ،ولكن دورة انعقادها السنوية تمثل حدثا
عالميا ومنصة مفتوحة لكل الــرؤســاء والـحـكــام والملوك
واألمراء في العالم ،كل واحد يدلو بدلوه بالحديث عن مختلف
القضايا ،وهو ما يترجم ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة
 13من ميثاق األمم المتحدة والتي توكل إلى هذه الجمعية
مهمة إعداد دراسات وإصدار توصيات بهدف« :إنماء التعاون
الــدولــي فــي الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والتعليمية والصحية ،واإلعانة على تحقيق حقوق اإلنسان
والحريات األساسية للناس كافة بال تمييز بينهم في الجنس
أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء».
واعـتـلــى منصة األم ــم المتحدة فــي ال ــدورة  77للجمعية
العامة والتي انعقدت في الشهر التاسع من هذا العام العديد
مــن رؤس ــاء الـجـمـهــوريــات وك ـبــار الـمـســؤولـيــن السياسيين
العالميين ورؤســاء الهيئات الرئيسة في بعض المنظمات
الدولية ،لعرض سياسات بلدانهم ،وتطلعاتهم لمستقبل األمم
المتحدة وشعوب القارات ،وتقدموا بتوصيات ومقترحات
سـعـيــا إلي ـجــاد ح ـلــول ل ــأوض ــاع الـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة
والمناخية ،وللخروج من األزمات التي تعيشها مختلف دول
العالم ،وذكر العديد منهم بضرورة إصالح األمم المتحدة
وأنظمة مختلف هيئاتها ،وهذا موضوع بمنتهى األهمية
والعجلة أيضا.
وحدد رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة لهذه الدورة،
وه ــو م ــن ه ـن ـغــاريــا ،ال ـخ ـطــوط ال ـعــري ـضــة لـلـتـحــديــات الـتــي
يواجهها المجتمع الدولي والمتمثلة بالعديد من األوضاع
وفي مقدمتها :تغير المناخ ،وحماية البيئة ،وتعزيز حقوق
اإلنسان والتي يعد انتهاكها «إشارة إنذار لنا ،ودعوة للعمل
والتحرك» حسب تعبيره ،ولفت رئيس الجمعية النظر وبشكل
خاص إلى مشكلة تغيير البيئة ،وأكد أن الحلول مطروحة
وموجودة لكن ما ينقص هو اإلرادة الفعلية لمختلف القادة
والمسؤولين في العالم لتنفيذ هذه الحلول! وترجم الحقا
خـطــاب رئـيــس الـ ــوزراء الباكستاني أم ــام الجمعية العامة
انعكاسات عــدم االهتمام بحماية البيئة مــذكــرا بالمأساة
التي عرفتها وال تزال بلده بسبب الفيضانات الخطيرة التي
اجتاحت في اآلونة األخيرة مناطق عديدة من باكستان.
وكانت حاضرة الحرب في أوكرانيا في خطابات العديد
من الرؤساء والحكام والمسؤولين أمام الجمعية العامة ،وإذا
كان الرئيس الروسي لم يشارك في جلسة الجمعية العامة
لهذا العام ،فإن الرئيس األوكراني ألقى كلمة وكالعادة عن بعد
بسبب ظروف الحرب ،وكان الفتا حديث الرئيس الفرنسي
في خطابه عن حركة عدم االنحياز ودولها وتصوره بأنه ال
يمكن أن نعيد سياساتها التي تقف على الحياد فيما يتعلق
بالحرب في أوكرانيا ،وأن عدم اتخاذ مواقف محددة وواضحة
مــن هــذه الـحــرب سيخدم مــا سماه «اإلمبريالية الـجــديــدة»!
وللتذكير فــإن حركة عــدم االنحياز تأسست عــام  1955في
مؤتمر باندونغ (إندونيسيا) ،وانعقد مؤتمرها األول في
بلغراد (يوغسالفيا السابقة) عام  ،1961ومؤتمرها األخير
في طهران عام .2012
ً
وال بد أن نشير أخـيــرا إلــى خطاب الرئيس الفلسطيني،
وحديثه عن مأساة الشعب الفلسطيني ،واألوضاع الخطيرة
وال ـم ــأس ــاوي ــة ال ـتــي تـعـيـشـهــا األراضـ ـ ــي ال ـعــرب ـيــة الـمـحـتـلــة،
والعراقيل الكثيرة والمصطنعة أمــام حل الدولتين ،وقيام
الــدولــة الفلسطينية ،ويـجــب أن يـكــرر ويـعــاد باستمرار ما
قاله الرئيس الفلسطيني وعلى مسامع المجتمع الدولي
ودول ـ ــه ،وف ــي أروقـ ــة األم ــم ال ـم ـت ـحــدة ،وف ــي ق ــاع ــات مختلف
هيئاتها ،فاألمم المتحدة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية،
والتقصير ،والتقاعس فيما يتعلق بإيجاد حلول لمختلف
جوانب القضية الفلسطينية.
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا.

ليوناردو جارنير*

مارك كليف*

إحداث تحول في التعليم يعني محاربة فخ الفقر

العواقب الوخيمة لتغير المناخ

لقد تسببت جائحة كوفيد 19في أكبر اضطراب عالمي للتعليم
في التاريخ الحديث ،ومع تضرر  9من بين كل  10أطفال حول العالم،
أصبح عقدان من التقدم الذي تم احرازه فيما يتعلق بالقدرة على
الوصول للتعليم والتحصيل في خطر.
ومن أجل االستجابة لهذه األزمة دعا األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش إلى عقد قمة تحويل التعليم في نيويورك هذا
الشهر ،لكن القمة تتجاوز تعويض ما تم خسارته فالهدف منها هو
حشد حركة عالمية يمكنها أن تجعل التعليم في طليعة األجندة
السياسية ودفع صناع السياسات لتحقيق هدف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة من أجل التعليم (هدف التنمية المستدامة )4
وهــو «ضـمــان تعليم جيد شامل ومنصف وتعزيز فــرص التعلم
مدى الحياة للجميع».
فمن غير الصعب ان نرى لماذا يحتاج التعليم لمثل هذا التحول
ً
فحتى قـبــل الـجــائـحــة فــإن وضــع التعليم عالميا لــم يـكــن مثاليا
ً
بالمرة فهناك  300مليون طفل خارج المدرسة وطبقا للتقديرات
فإن ما نسبته  %57من األطفال التي تبلغ أعمارهم عشرة أعوام
في البلدان المحدودة أو المتوسطة الدخل ال يستطيعون حتى
استيعاب نص بسيط.
حتى نعطي كل طفل أفضل فرصة للنجاح ،يجب أن نكون أكثر
ً
ً
طموحا فجعل التعليم أكثر شمولية وا نـصــا فــا يعني التصدي
لعدم المساواة الواضح في الفرص واالستثمار وهذا يعني كذلك
القضاء على آليات التعزيز الذاتي والتي تعرف أيضا بفخ الفقر
وتبقي على الفوارق القائمة.
بادئ ذي بدء يجب أن يسمح التعليم لجميع الطالب بتطوير
قدرتهم على التعلم من خالل البدء في اللبنات األساسية للمعرفة
والتفكير النقدي :القراءة والكتابة والحساب والتفكير العلمي ،وإن
القيام بذلك من شأنه أن يساعد الطالب في التمييز بين الحجج
القائمة على الحقائق واالدع ــاء ات الزائفة أو التي ال أســاس لها،
ويـجــب أن يـعــزز التعليم أيـضــا ال ـقــدرة على التعلم مــدى الحياة
وإع ــادة التعلم ،وهــي مـهــارة حاسمة مــن أجــل ســوق العمل الــذي
يتغير بشكل سريع.
ولكن فــي زمــن زي ــادة االستقطاب السياسي ،يجب أال يقتصر
التعليم على المهارات األكاديمية ويقوم بتطوير قــدرة التالميذ
ً
على العيش معا وهذا يتطلب أنظمة تعليمية تؤكد على المسؤولية
المدنية والحكم الديموقراطي واحترام التنوع البشري وااللتزام
الفعال بالتنمية المستدامة.
تـحـتــاج الـ ـم ــدارس نـفـسـهــا للتغيير حـتــى ي ـكــون ه ـنــاك تـحــول
لألفضل بالنسبة للتعليم ،فعلى سبيل المثال في البلدان النامية
هناك تقديرات بأنه ال يزال ما نسبته  %90من األطفال الذين لديهم
إعــاقــات ال يذهبون للمدرسة ،ويجب أن تصبح جميع المدارس
أمــاكــن تعليمية آم ـنــة وصـحـيــة بـحـيــث يـشـعــر كــل طـفــل أو شــاب
بالقبول والحماية.
وإن المعلمين هم العامل ً األكثر أهمية للتعليم ونحن بحاجة
إلــى المزيد منهم 69 -مليونا على وجــه الــدقــة -مــن أجــل تحقيق
هدف األمــم المتحدة المتمثل بضمان التعليم األساسي الشامل
بحلول عــام  ،2030ولـكــن إلح ــداث تـحــول فــي التعليم يجب على
المعلمين أيضا تغيير أنفسهم والتحول من مجرد نقل المحتوى
إلى تطوير مهارات الطالب في حل المشكالت ومن سرد إجابات
مـسـبـقــة إل ــى ط ــرح أس ـئ ـلــة ص ـع ـبــة ،ح ـيــث تـكـمــن الـمـشـكـلــة ف ــي أن
المعلمين يعانون نقصا في التدريب وال يحظون بالتقدير الكافي
كما ال يتقاضون األجــر الــذي يستحقونه ،وإن الطريقة الوحيدة
للحصول على معلمين أكثر وأفضل هي تعزيز تدريبهم وإظهار

المزيد من الثقة واالحترام لهم وضمان حصولهم على رواتب أعلى.
لقد أظهرت الجائحة فوائد ومخاطر التعلم الرقمي ففي خضم
عمليات اإلغالق سمحت التكنولوجيا الرقمية للعديد من المدارس
والمعلمين بالوصول إلى الطالب المعزولين ،ومع ذلك وفي البلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل ،ال يزال العديد من األطفال يفتقرون
إلى المعدات الضرورية والقدرة على االتصال بشكل يمكن التعويل
عليه ،أما على مستوى العالم ،فال يزال ثلثا األطفال والشباب الذين
تقل أعمارهم عن  25عاما بال اتصال باإلنترنت في المنزل.
فللثورة الرقمية القدرة على توسيع القدرة على الوصول وإثراء
ُ
التعلم ولكن لو ترك األمر للسوق وحــده ،فإن هذا قد يفاقم أوجه
عدم المساواة الحالية ،ويجب اعتبار التعليم والتعلم كمنفعة عامة
بحيث تكون مجانية ومفتوحة للجميع.
ولكن األمر يتطلب أكثر من مجرد الوصول إلى الموارد الرقمية
ً
لتقليل التفاوت في االستثمار والفرص التعليمية ،فطبقا للبيانات
الحديثة من التقرير العالمي لرصد التعليم ،تستثمر الدول الغنية
بالمتوسط  8500دوالر سنويا على كل شخص في سن المدرسة
وتستثمر البلدان ذات الدخل المتوسط األعلى نحو  1000دوالر
لكل طالب ،في حين تستثمر البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى
ً
ً
 275دوالرا فقط ،والبلدان األكثر فقرا أقل من  50دوالرا.
وإن ع ــدم ال ـم ـســاواة بـيــن ال ـب ـلــدان لـيــس م ـصــدر الـقـلــق الــوحـيــد
فــالـفـجــوة داخ ــل الـبـلــد نفسه بـيــن األط ـفــال مــن األس ــر ذات الــدخــل
ً
المرتفع مع أباء أفضل تعليما من ناحية واألطفال المولودين ألسر
منخفضة الدخل وأقل تعليما من ناحية أخرى تثير القلق كذلك،
وخصوصا في العالم النامي ،حيث أقل من نصف األطفال لديهم
إمكانية الوصول إلى التعليم ما قبل االبتدائي ،مقارنة بنسبة 91٪
في البلدان ذات الدخل المرتفع.
يتطلب ســد هــذه الـفـجــوات التعامل مــع تمويل التعليم العام
ً
باعتباره استثمارا فعاال يتمتع بالمسؤولية االجتماعية :نحن
بحاجة إلى زيادة االستثمار في التعليم ،واالستثمار بشكل أكثر
ً
إنـصــافــا وك ـفــاء ة ،لقد أظـهــرت مجموعة مـتــزايــدة مــن األبـحــاث أن
ً
التعليم لديه أعلى معدل عائد ،وخصوصا تعليم الطفولة المبكرة،
ً
والذي ينتج عنه  17دوالرا في القيمة مقابل كل دوالر يتم استثماره.
المشكلة هي أن االستثمار في التعليم يعتمد على السياق ،فالبلد
الذي يعاني عدم المساواة بشكل كبير ووفــرة العمالة الرخيصة
يجذب االستثمارات غير المتطورة التي تخلق وظائف منخفضة
اإلنتاجية علما أنه بدون الحاجة إلى قوة عاملة ماهرة ،لن يكون
لدى الحكومات أي حافز يذكر لالستثمار في التعليم وكما أظهر
دارون أسيموغلو ،وسيمون جونسون ،وجيمس أ.روبنسون تميل
ً
األطر المؤسسية إلى أن تكون أضعف في مثل هذه البلدان وعادة
ما تتركز السلطة االقتصادية والسياسية في أيدي األثرياء الذين
يعارضون الزيادات الضريبية التصاعدية الالزمة لتمويل التعليم
الجيد الشامل والنتيجة هي فخ الفقر.
ً
ً
ً
عادة ما يقال إن التعليم يؤدي دورا أساسيا في تشجيع النمو
ً
االقتصادي المستدام ،ولكن فخ الفقر المدمر بيئيا وغير الفعال
ً
اقتصاديا هو عكس االستدامة ،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
ً
لألمم المتحدة يتطلب بالضرورة القضاء على مثل ذلك الفخ علما
ً
أنه فقط عندما يكون هناك نموذج أكثر إنصافا يمكننا وبنجاح
أن ّ
نكرس التعليم كحق من حقوق اإلنسان.
* مستشار خاص لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون قمة
تحويل التعليم.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع «الجريدة»

زوايا ورؤى

من المرجح أن تدفع
عواقب الطقس الوخيمة
السياسيين ورجال
األعمال إلى اتخاذ
إجراءات في غضون فترات
زمنية قصيرة ،فدعونا نأمل
أن تعمل هذه التحديات
على تحفيزنا على دعم
السياسات الالزمة للحفاظ
على استقرار التداعيات
المناخية.

من المستغرب
أننا نعي مخاطر
الظواهر الجوية
الشديدة إال أن
خبراء األرصاد
يتغاضون عن
دورها في تسريع
التغييرات الهيكلية

حذر العلماء منذ فترة طويلة من أن تغير المناخ
سيؤثر سلبا على أنماط الطقس والظروف المعيشية
في جميع أنحاء العالم ،وقد تحولت هذه التحذيرات
اآلن إلى واقع مؤلم ،واألسوأ من ذلك أن مجموعة النتائج
المحتملة أثبتت أنها «وخيمة» على نحو متصاعد :قد
تكون الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحر
والعواصف الشديدة والفيضانات أكثر احتماال مما
تتوقعه التوزيعات اإلحصائية العادية.
ال شيء من هذا يبشر بالخير بالنسبة لالستقرار
السياسي أو االزدهار االقتصادي في المستقبل ،وأفضل
أمل لنا هو أن تدفعنا حدة هذه المخاطر إلى اتخاذ
اإلجــراءات الضرورية والعاجلة قبل أن تسوء األمور،
ُ
لكن هل ستمثل هذه المخاطر دافعا قويا؟
ُيــدرك الناس بشكل متزايد أن االحتباس الحراري
يــؤدي إلــى طقس أكثر تقلبا ،فقد سجلت العديد من
البلدان حــول العالم موجات حر قياسية هــذا العام،
ليس فــي الهند ،ولكن أيضا فــي أمــاكــن مثل المملكة
ال ـم ـت ـحــدة ،وتـشـهــد فــرنـســا وال ـص ـيــن أسـ ــوأ مــوجــات
جفاف على اإلط ــاق ،وقــد أدت أربــع سنوات متتالية
مــن مــواســم األم ـطــار الـفــاشـلــة فــي ش ــرق إفــريـقـيــا إلــى
تعريض أكثر من  50مليون شخص لخطر «انعدام األمن
الغذائي الحاد» ،ومن ناحية أخرى ،ضربت العواصف
والفيضانات المدمرة مدغشقر وأستراليا والواليات
ُ
المتحدة وألمانيا وبنغالديش وجنوب إفريقيا .تفضي
هذه األحــداث إلى مئات اآلالف من الوفيات وخسائر
اقتصادية ومالية ضخمة كل عام ،مما يجعل تقلبات
الطقس عامال مهما للغاية في تقييم المخاطر ،وفي
حين أن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار  0.5درجة مئوية
أمر نادر الحدوث في أي مكان ،إال أن موجات الجفاف
والفيضانات وتقلبات الطقس األخرى قصيرة المدى
ُ
يمكن أن تحدث أضرارا مميتة.
عالوة على ذلك ،يمكن أن تتسبب الظواهر المناخية
الـمـتـطــرفــة ف ــي حـ ــدوث ت ـغ ـيــرات ت ـت ـجــاوز الـصــدمــات
واألضــرار الفورية ،ال سيما عندما تؤدي إلى تسريع
األحـ ــداث الـتــي كــان مــن الممكن أن تستغرق سنوات
عــديــدة لــوال ذلــك ،كما يشعر العلماء بقلق كبير إزاء
«ن ـق ــاط ال ـت ـح ــول» -مـثــل ذوب ـ ــان الـصـفــائــح الجليدية
القطبية -التي من شأنها أن تدفعنا إلى ما وراء عتبة
تغيير ال رجعة فيه ،وهذا من شأنه أن يخلق حلقات
ردود فعل ضارة بين مخاطر المناخ المترابطة ،والتي
قد تمتد جميعها إلى االقتصاد الحقيقي ،مما يؤدي
إلى حاالت التخلف عن السداد ،وفقدان الوظائف التي
تضر بشكل غير متناسب بالمجتمعات المحرومة،
واالضطرابات السياسية .باإلضافة إلى األضرار التي
تلحق بالبيئة الـمــاديــة ،قــد يــؤدي الطقس المتطرف
بالتالي إلى تحوالت مفاجئة وأحيانا دائمة في المواقف
االجتماعية والسياسة العامة ،فعندما يبدأ الناس
بفقدان منازلهم أو سبل عيشهم أو حتى حياتهم ،يتعين
على السياسيين االستجابة لذلك.
مــن المستغرب أنـنــا جميعا نعي تماما مخاطر
ال ـظــواهــر ال ـجــويــة ال ـش ــدي ــدة ،إال أن خ ـب ــراء األرصـ ــاد
يتغاضون على نطاق واس ــع عــن دوره ــا فــي تسريع
التغييرات الهيكلية ،ويميل علماء المناخ واالقتصاديون

الرئيسيون على حد سواء إلى التركيز على اآلثار طويلة
المدى لتغير المناخ الناجمة عن االحتباس الحراري،
مع التركيز على السيناريوهات التي تتوقع متوسط
زيادات في درجات الحرارة العالمية في نطاق ال يتجاوز
 1.5درجة مئوية إلى  2درجة مئوية فقط ،وهي األهداف
المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ ،وحتى
في سيناريوهات درجات الحرارة المرتفعةُ ،يفترض أن
التأثيرات ستتراكم تدريجيا فقط ،مما يعني ضمنا أن
النتائج النهائية ستستغرق عدة عقود.
ومع ذلكُ ،يظهر مقال حديث بعنوان« -نهاية لعبة
المناخ :استكشاف سيناريوهات تغير المناخ الكارثي»-
أن تحليل السيناريو التقليدي هذا يقلل بشكل كبير من
تقدير المخاطر طويلة األجــل ،ألنه يفشل في حساب
العواقب المناخية األكثر خطورة ،وكما أشار اإلحصائي
ُ
نسيم طالب في سياق األسواق المالية ،تحاول النماذج
التقليدية التعامل مع العواقب المترتبة على أحداث
المناخ المتطرفة ،مما يخلق نقطة غير مرئية خطيرة
في توقعاتها .ستعمل مسارات درجات الحرارة المرتفعة
على إط ــاق العنان لما يسميه المؤلفون «الفرسان
األربعة» في نهاية لعبة المناخ :المجاعة وسوء التغذية
والطقس ُ
المتطرف وال ـصــراع واألمـ ــراض المحمولة
بــالـنــواقــل ،ومــن السهل تخيل الفوضى االجتماعية
والسياسية التي يمكن أن تخلقها هذه األحداث ُ
المروعة،
ال سيما عندما تحدث جميعها في آن واحد ،كما هي
الحال بالفعل اليوم مع أزمة الغذاء العالمية ،والحرب
الجديدة في أوروبا ،والجائحة المستمرة ،واألسوأ من
ذلك أن وجــود الفارس الثاني يشير إلى أن المخاطر
األكثر إلحاحا المترتبة على تغير المناخ ال تزال موضع
تجاهل ،فبعد كل شيءُ ،يعد الطقس المتطرف ُمحرك
الفرسان الثالثة اآلخــريــن ،مما يجعله العامل األكثر
ُ
ُ
أهمية .تعد المعاناة التي تسببها الصدمات المناخية
مصدر قلق اجتماعي أكثر بكثير من مجرد تحذيرات من
ُ
الهالك على المدى الطويل ،وتظهر استطالعات الرأي أن
أولئك الذين عانوا بشكل مباشر من الطقس المتطرف
هم أكثر استعدادا لدعم العمل المناخي ،وعلى الرغم
من أن االرتفاع الحالي في معدالت التضخم يعني أن
الناس سيكونون أقل حماسا بشأن اإلجراءات التي من
شأنها أن تضر بأوضاعهم المالية ،فإن تزايد حدوث
ُ
الكوارث يؤدي إلى تقليص األقلية التي تشكك تماما في
تغير المناخ أو السياسات المناخية بالكامل .وبهذه
الطريقة ،فإن عواقب الطقس الوخيمة من المرجح أن
تدفع السياسيين ورجال األعمال إلى اتخاذ إجراءات في
غضون فترات زمنية قصيرة ،فدعونا نأمل أن تعمل هذه
التحديات -التي أصبحت أكثر شيوعا وإيالما من أي
وقت مضى -على تحفيزنا على دعم السياسات الالزمة
للحفاظ على استقرار التداعيات المناخية.
* أستاذ زائر في معهد لندن لألعمال المصرفية
والمالية ،وكبير االقتصاديين السابق لمجموعة
«.»ING
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

هيئة األسواق :نقل أصول «الند
العقارية» تم بعد اإلدراج
محمد اإلتربي

economy@aljarida●com

ً
ت ـ ـ ـفـ ـ ــاعـ ـ ــا مـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــا نـ ـش ــرت ــه
«الـجــريــدة» بشأن ملف (أصــول
«النـ ــد ال ـع ـقــاريــة» لـيـســت بــاســم
الـ ـش ــرك ــة) ق ــال ــت ه ـي ـئــة أسـ ــواق
الـ ـم ــال ،إن ــه ب ـشــأن الـمـعـلــومــات
الـ ــواردة فــي الخبر بــأن الهيئة
لـ ــم ت ـق ــم ب ـ ـ ــاإلج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
فــي مراجعة وتدقيق البيانات
ال ـم ــال ـي ــة ق ـب ــل إدراج ال ـش ــرك ــة
ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت لـ ــأوراق
المالية ،كما تضمن الخبر عن
دور مراقب الحسابات في إبداء
ال ــرأي بتلك الـبـيــانــات المالية،
ف ــي ظ ــل ق ـي ــام الـهـيـئــة ب ــإص ــدار
ً
قـ ـ ـ ــرار مـ ـ ــؤخـ ـ ــرا بـ ــإي ـ ـقـ ــاف س ـهــم
الشركة في البورصة إلى حين
ا سـتـيـفــاء ا ل ـشــركــة للمتطلبات
الرقابية بشأن األصول العقارية،

نــود التوضيح هنا أن« :هيئة
أس ـ ــواق ال ـم ــال ت ـقــوم بـمــراجـعــة
ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة ل ـل ـشــركــات
بشكل دوري ،وفي حال تكشف
أي مــن المالحظات الجوهرية
ب ـ ـ ـعـ ـ ــدم االل ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزام ب ــال ــائـ ـح ــة
التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010وتعديالتهما يتم اتخاذ
اإلجراءات الرقابية الالزمة نحو
الشركة.
وأوضـحــت الهيئة أن شركة
الند العقارية أفصحت في موقع
بورصة الكويت لألوراق المالية
ع ــن ب ـيــانــات ـهــا ال ـمــال ـيــة للسنة
المنتهية في  2021/12/31التي
تضمنت الرأي المتحفظ لمراقب
الـحـســابــات الـخــارجــي للشركة
على بند األصول العقارية ،وأن

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.184

السوق األول السوق الرئيسي

8.033

5.409

2.953 3.327 3.222

«المالية» :ملف جليب الشيوخ قيد الدراسة
ولم تخصص ميزانية للمنطقة حتى اآلن

إبداءه للمالحظات والتحفظات
الجوهرية تمت بعد إتمام إدراج
أس ـه ــم ال ـش ــرك ــة ف ــي ال ـب ــورص ــة،
وباألخص األصول العقارية.
وأك ــدت «أس ــواق ال ـمــال» أنها
تمارس أعمالها ومسؤوليتها
ال ــرق ــابـ ـي ــة بـ ـم ــوج ــب ق ــان ــون ـه ــا
والئ ـح ـت ــه ال ـت ـن ـف ـيــذيــة بــات ـخــاذ
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ــازم ـ ــة مـ ـت ــى مــا
ت ـك ـشــف لـلـهـيـئــة أي مـخــالـفــات
للوائح المعمول بها في الهيئة.
وكــانــت هـيـئــة أسـ ــواق الـمــال
كشفت الكثير مــن المخالفات،
س ــواء عـلــى مـسـتــوى الـشــركــات
الـ ـم ــدرج ــة أو ح ـت ــى ال ـش ــرك ــات
ً
الـتــابـعــة والــزمـيـلــة خــارجـيــا ما
ي ـع ـك ــس ال ـ ــدق ـ ــة ف ـ ــي كـ ـش ــف أي
تجاوزات.

األولوية لتوفير السيولة للمناطق السكنية الجديدة
●

جراح الناصر

قال مصدر مطلع في وزارة المالية إن
مقترح البلدية بإعادة بيع قسائم منطقة
ج ـل ـيــب ال ـش ـي ــوخ ب ــالـ ـم ــزاد ال ـع ـل ـنــي بعد
تنظيمها وتطويرها للقسائم ،سواء كان
سكنا خاصا أو استثماريا أو تجاريا،
مازال في طور الدراسة ،ولم تتم مناقشته
على الصعيد المالي حتى اآلن.
وأشــار في حديثه لـ «الجريدة» إلى أن
المقترح عبارة عن دراسة ولم تخصص
لها ميزانية ،كما نوقشت بشكل مبدئي
ً
مع البلدية ،مضيفا انها كانت عبارة عن
أفكار أولية تحمل خطين ،امــا الموافقة
عليها فـقــد ال ت ــرى ال ـنــور بـعــد الــدراســة
المستفيضة.

وأشار إلى أن هناك أولويات بالنسبة
للمالية منها توفير السيولة للمناطق
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ب ـ ـعـ ــد وضـ ـ ـ ــع كــل
الـتـصــورات ،السيما أن منطقة المطالع
عانت حتى تــوافــر السيولة لها ،وكانت
ه ـن ــاك ع ـق ـبــات ج ـم ــة ،م ـن ـهــا عـ ــدم وج ــود
م ـيــزان ـيــة مــال ـيــة ل ـل ـم ـشــاريــع اإلس ـكــان ـيــة
ال ـجــديــدة ،وضـ ــرورة اإلسـ ــراع فــي توفير
الميزانيات الالزمة لقروض المواطنين
الـحــاصـلـيــن عـلــى الـقـســائــم السكنية في
المدن الجديدة األخرى ،والتي عانت هي
األخـ ــرى حـتــى تــم اعـتـمــاد الـسـيــولــة لها،
ومنها مـشــروع جـنــوب سعد العبدالله،
وال ـت ــي تـبـلــغ  2.1مـلـيــار دي ـن ــار ،عـلــى أن
ً
تدرج في ميزانية الدولة تدريجيا حسب
المراحل اإلنشائية للمشروع.

وأكـ ـ ــد ال ـم ـص ــدر أن «الـ ـم ــالـ ـي ــة» لــديـهــا
ت ـص ــورات لـلـمـنــاطــق ال ـج ــدي ــدة ،إال أنـهــا
تــراعــي اع ـت ـبــارات تــوافــر الـسـيــولــة ،وفــق
الميزانية المرصودة لتلك المناطق ،لذا
ً
من المبكر جدا الحديث عن منطقة جليب
الشيوخ.
الجدير بالذكر أن المذكرة مقدمة من
قبل بلدية الكويت بشأن مقترح مشروع
تطوير الموقع الشمالي الغربي لمنطقة
جليب الشيوخ ،والعرض المرئي بشأن
مشروع تطوير الموقع الشمالي الغربي
المطل على جامعة ا ل ـشــداد يــة الجديدة
(جليب الشيوخ).

تراجعات جديدة للمؤشرات الخليجية و«الكويتي» يخسر %0.83
ارتفاع سيولة بورصة الكويت إلى  74.1مليون دينار في جلسة متذبذبة
●

علي العنزي

اس ـت ـم ــر الـ ـت ــراج ــع فـ ــي م ــؤش ــرات
األسـ ــواق الـمــالـيــة الخليجية لليوم
الـ ـث ــان ــي ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،ل ـك ــن عـلــى
وت ـيــرة منخفضة ووس ــط رغـبــة في
االرتـ ـ ـ ـ ـ ــداد ،وأق ـ ـفـ ــل م ــؤش ــر ب ــورص ــة
الـكــويــت الـعــام عـلــى خـســارة بنسبة
 0.83فــي المئة تـعــادل  60.05نقطة
ليقفل على مستوى  7184.04نقطة
بسيولة كـبـيــرة بلغت  74.1مليون

دي ـنــار ت ــداول ــت  232.5مـلـيــون سهم
عـ ـب ــر  17606صـ ـفـ ـق ــات ،ورب ـ ـ ــح 43
ً
سهما مقابل تراجع  77واستقرار 8
دون تغير.
وس ـ ـجـ ــل مـ ــؤشـ ــر ال ـ ـس ـ ــوق األول
خسارة أكبر بلغت نقطة مئوية أي
 88.84نـقـطــة لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 8033.03ن ـق ـط ــة ب ـس ـي ــو ل ــة ك ـب ـيــرة
وم ـض ــاع ـف ــة ل ـم ـعــدالت ـهــا خـ ــال ه ــذا
ال ـش ـهــر ب ـل ـغــت  61.9م ـل ـيــون دي ـنــار
تـ ــداولـ ــت  113.5م ـل ـيــون س ـهــم عـبــر

«السوق السعودي» يتراجع %2.3
أنهى «مؤشر السوق السعودي» ،جلسة االثنين ،على تراجع بنسبة ،%2.3
مغلقا عند  10909نقاط ( 252 -نقطة) ،مسجال أدنى إغالق منذ نحو  10أشهر،
وبتداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية نحو  6.85مليارات ريال.
وبذلك تصل خسائر مؤشر السوق منذ بداية الشهر الجاري إلى نحو
 1375نقطة وبنسبة تتجاوز الـ ،%11مقارنة بنهاية شهر أغسطس.
وتراجع سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» عند  34.05رياال
( )%3 -لألول و 78.50رياال ( )%4 -للثاني.
وأنهت أسهم «بنك الرياض» و«سبكيم العالمية» و«اتحاد اتصاالت» و«بنك
البالد» و«مصرف اإلنماء» و«سلوشنز» و«السعودي الفرنسي» و«السعودية
للكهرباء» و«ينساب» ،تداوالتها على تراجع بنسب تراوحت بين  3و.%7
في المقابل ،تصدر سهم «أنعام القابضة» ارتفاعات بالنسبة القصوى
عند  20.80رياال ،وسط تداوالت بلغت نحو  900ألف سهم.
وكانت الشركة أعلنت النتائج المالية للفترة المنتهية في يونيو .2022
وصعدت أسهم «الحكير» و«تنمية» و«سيرا» و«شاكر» و«جبل عمر» بنسب
تراوحت بين  4و.%7

 11487صفقة ،وربحت  5أسهم فقط
مـقــابــل تــراجــع  19سهما واسـتـقــرار
سـهـمـيــن دون ت ـغ ـيــر ،وع ـل ــى عكس
مـ ــؤشـ ــرات الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـس ـيــة رب ــح
مؤشر السوق الرئيسي نسبة 0.16
في المئة أي  8.91نقاط ليقفل على
مستوى  12.1مليون دينار تداولت
 118.9مليون سهم مــن خــال 6119
ص ـف ـقــة ،وتـ ــم تـ ـ ــداول  102س ـهــم في
ً
الرئيسي ربح منها  38سهما وخسر
ً
 58سهما بينما استقر  6أسهم دون
تغير.

تذبذب حاد
ب ــدأت تـعــامــات بــورصــة الكويت
على مــا انتهت عليه حيث عمليات
بيع مكثفة رفعت سيولة أول دقيقة
إلى مليون دينار تركزت على األسهم
ذات ـهــا بيتك وأجيليتي وصـنــاعــات
وت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع نـ ـ ـش ـ ــاط أسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـسـ ــوق
الــرئـيـســي وس ــط ه ــذا الـبـيــع الكبير
الذي استمر إلى الساعة األخيرة من
عـمــر الـجـلـســة ،الـتــي شـهــدت تحسن
مـ ــؤشـ ــرات ال ـف ـي ــوت ـش ــرز األم ـي ــرك ـي ــة
وارتداد محدود ألسعار النفط لترتد
األس ـهــم الـقـيــاديــة وتستعيد بعض
ً
خسائرها خصوصا أجيليتي وبيتك
وصناعات وزين الذي بلغ المنطقة
ال ـخ ـضــراء بينما ك ــان ه ـنــاك ضغط
بيعي على سهم البنك الوطني والذي
زادت خ ـس ــارت ــه الـ ـمـ ـح ــدودة وكـســر

مستوى الدينار ليقفل على مستوى
ً
 996فلسا.
ووسـ ـ ـ ـ ــط ت ـ ــرق ـ ــب الرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد اكـ ـب ــر
تراجعت بسرعة مؤشرات الفيوتشرز
وأسـ ـع ــار ال ـن ـفــط ل ـي ـتــوقــف االرتـ ـ ــداد
وتعود األسهم للضغط لتنتهي الى
خ ـس ــارة م ـت ـفــاوتــة لـمـعـظـمـهــا حيث
فقد بيتك  1.2في المئة بينما تراجع

 34.4مليون دينار تداوالت شقق التمليك

أخبار الشركات
«خليج ت» ربحت  21ألف دينار «نابيسكو» :طلب أمر تغييري من شركة نفط الكويت
تسلمت شركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» طلب أمر تغييري من
من التخارج من «حياة للتأمين»
قــالــت شــركــة الخليج للتأمين ،إن األرب ــاح
الناتجة عن تخارجها من كامل ملكيتها في
شركة حياة للتأمين اإلماراتية تقدر بـ 20.83
ألف دينار.
وأضافت الشركة أن األثر المالي للمعلومة
سينعكس صافي الربح على البيانات المالية
للشركة في الربع الثالث لسنة .2022
وكانت الشركة ،أعلنت ،في بيان لها أمس
األول ،عـلــى بــورصــة الـكــويــت ،تـخــارجـهــا من
كامل ملكيتها في شركة حياة للتأمين «الهالل
ً
األخـضــر سابقا» فــي دولــة اإلم ــارات العربية
المتحدة ،وأن قيمة التخارج بلغت نحو 1.64
مليون دينار.

أج ـي ـل ـي ـتــي  2.8ف ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وك ــان ــت
األسهم الصغيرة أكبر ارتــداد وربح
االستهالكية وجي إف اتش ووطنية
ع ـق ــاري ــة وأعـ ـي ــان واس ـت ـق ــر ال ـص ـفــاة
في السوق الرئيسي ليرتفع مؤشر
سوقها ويتوازن األداء بعض الشي
بانتظار تعامالت األسواق األميركية
مساء أمس.

واس ـت ـمــر ال ـت ــراج ــع ف ــي م ــؤش ــرات
األس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة إذ
بـ ــدأت أس ـ ــواق اإلمـ ـ ــارات تـعــامــاتـهــا
األس ـ ـب ـ ــوع ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة واض ـ ـحـ ــة
ب ـن ـســب ق ــارب ــت  1.5ف ــي ال ـم ـئــة كـمــا
استمرت الخسائر في الكويت وقطر
والسعودية والبحرين لكن بنسب أقل
وعاكس مؤشر سوق عمان االتجاه

وسجل مكاسب لكنها محدودة ،فيما
تــذبــذبــت أس ـعــار الـنـفــط ح ــول نقطة
ً
األساس  85دوالرا لمزيج برنت عقد
ديسمبر مما ألقى بظالله على قوة
ارتداد األسواق المالية الخليجية.

شركة نفط الكويت بزيادة قيمة عقد بقيمة  15.85مليون دينار.
وقالت الشركة ،إن قيمة العقد اإلجمالية ستصبح نحو  45.78مليون دينار،
حتى نهاية تاريخ العقد المؤرخ في  15مارس .2024
وأشارت «نابيسكو» إلى أن العقد يتعلق بتقديم خدمات التسميت والخدمات
المساندة لعمليات الحفر وإصالح اآلبار.
وبشأن األثر المالي لذلك اإلجراء توقعت الشركة استمرار األثر المالي السابق
للعقد والبالغ  ،%20مبينة أن ذلك يعتمد على ظروف تنفيذ العقد وسير العمل.

«قابضة م ك» تناقش شراء أسهم الخزينة من بورصة مصر
ً
أفادت الشركة القابضة المصرية  -الكويتية بأن مجلس إدارتها سينعقد غدا
ً
لمناقشة االقتراح بقيام الشركة بشراء أسهم خزينة من البورصة المصرية وفقا
للقوانين والقواعد المنظمة لذلك بجمهورية مصر العربية ،بما في ذلك قواعد
قيد وشطب االوراق المالية بالبورصة المصرية.

●

سند الشمري

بلغ إجمالي تــداول قطاع شقق التمليك
ما قيمته  34.4مليون دينار منذ بداية العام
حتى تاريخه ،إذ شهد القطاع خالل الفترة
الماضية إقباال واسعا ونشاطا كبيرا ،بعد
رك ــود اسـتـمــر ف ـتــرة لـيـســت بــالـقـصـيــرة ،إذ
تراوحت أسعار الشقق المبيعة المسجلة
في وزارة العدل بين  28و 185ألف دينار.
وت ــرك ــزت م ـع ـظــم ص ـف ـقــات ال ـ ـتـ ــداول في
منطقتي صباح السالم والفنطاس ،تليهما
مناطق السالمية وحولي والجابرية وبنيدر
القار ،ومنطقة الشعب أخيرا ،وجاءت منطقة
الـفـنـطــاس أرخ ــص الـمـنــاطــق ،إذ بـلــغ فيها
متوسط سعر المتر  480ديـنــارا ،وتعتبر
مـنـطـقــة الـشـعــب أغ ـلــى ال ـم ـنــاطــق ،إذ يبلغ
م ـتــوســط س ـعــر ال ـم ـتــر فـيـهــا  1320دي ـنــارا
تقريبا.
وتستحوذ ت ــداوالت شقق التمليك في
العديد من بلدان العالم على نسبة كبيرة

تراجع الذهب قرب أدنى مستوى له منذ عامين ونصف
استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ
عامين ونصف العام أمس ،متأثرة بارتفاع الدوالر ،ومع
تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن
أسعار الفائدة لخفض التضخم.
وتراجع سعر الذهب في المعامالت الفورية  0.3في
المئة إلى  1637.85دوالرا لألوقية (األونصة) اعتبارا من
الساعة  04:15بتوقيت غرينتش ،وتراجعت األسعار 1
في المئة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى
لها منذ أبريل  2020مسجلة  1626.41دوالرا.
وهبطت العقود األميركية اآلجلة للذهب  0.6في المئة
إلــى  1645دوالرا ،ورفــع مجلس االحتياطي االتحادي
(البنك المركزي األميركي) وعــدد من البنوك المركزية
الكبرى األخرى أسعار الفائدة األسبوع الماضي ،مما
أثار مخاوف بشأن تأثيرها على النمو ،وأظهر استطالع
يوم الجمعة تفاقم تباطؤ النشاط التجاري في منطقة
اليورو في سبتمبر.
وفــي الــوقــت نفسه ،قــال رئـيــس مجلس االحتياطي

االت ـح ــادي فــي أتــانـتــا أم ــس األول إن ــه ال ي ــزال يعتقد
أن بإمكان البنك الـمــركــزي األمـيــركــي خفض التضخم
دون خسائر كبيرة في الوظائف نظرا للزخم المستمر
لالقتصاد.
ويؤدي رفع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة إلى
الحد من جاذبية الذهب الذي ال يدر عوائد في الوقت
الذي يعزز الدوالر الذي يتم تسعير الذهب به.
وتراجعت أسعار الذهب أكثر من  20في المئة منذ
تجاوزها الحد الرئيسي البالغ  2000دوالر لألونصة
في مارس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى ،انخفض سعر
الفضة في المعامالت الفورية  1.6في المئة إلى 18.54
دوالرا لألونصة ،بعد أن انخفض في وقت سابق إلى
أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين ،وارتفع سعر
البالتين  0.5في المئة إلى  858.40دوالرا ،وارتفع سعر
البالديوم  0.9في المئة إلى  2084.79دوالرا.

من إجمالي تداوالت القطاع العقاري ككل،
إذ يـشـكــل ه ــذا الـقـطــاع فــرصــة لـلـعــديــد من
المواطنين والوافدين في تلك البلدان ،إال
أن الوضع مختلف في الكويت ،إذ يعاني
القطاع من عــزوف صريح من المواطنين،
لعدة أسباب منها عدم دعم الجهات المعنية
لهذا القطاع ،والــذي تسبب في العديد من
المشاكل ألصحاب الشقق.
وأيضا من بين األسباب ارتفاع أسعار
الـشـقــق مـقــارنــة بــالـعــديــد مــن دول الـعــالــم،
ف ـض ــا عـ ــن ت ـف ـض ـيــل ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـس ـكــن
ف ــي ال ـم ـنــاطــق ال ـن ـمــوذج ـيــة ع ــن الـمـنــاطــق
االستثمارية التي تعاني ازدحامات مرورية
وبشرية ونقصا في العديد من الخدمات
التي تتمتع بها المناطق النموذجية ،وال
تسمح القوانين المحلية للوافدين بامتالك
الشقق ،مما ادى إلــى ضعف ت ــداوالت هذا
الـقـطــاع ،وأيـضــا ساهم فــي هجرة شركات
التطوير العقاري العاملة في هذا المجال.
وتهتم دول العالم بقطاع شقق التمليك

«المركزي» :سندات
وتورق بـ 240
مليون دينار
أعلن بنك الكويت المركزي
ت ـخ ـص ـيــص إصـ ـ ـ ــدار س ـن ــدات
وت ـ ـ ــورق ب ـق ـي ـمــة  240مـلـيــون
د ي ـ ـنـ ــار ( 792مـ ـلـ ـي ــون دوالر
أميركي).
وذكر البنك في بيان لـ «كونا»
أن أجـ ــل اإلصـ ـ ـ ــدار ي ـب ـلــغ سـتــة
أشهر بمعدل عائد قدره 3.750
في المئة.
وك ــان الـبـنــك أص ــدر فــي 21
الجاري سندات وتورقا بقيمة
 290مليون دينار ( 957مليون
دوالر) أل ج ـ ـ ــل ثـ ــا ثـ ــة أ ش ـه ــر
بنسبة عائد قــدره  2.625في
المئة.

وت ـش ــرع ال ـقــوان ـيــن لتنظيمه والـمـحــافـظــة
على جاذبيته ،إذ يعتبر من أكثر القطاعات
جذبا لــرؤوس األم ــوال ،وخاصة الصغيرة
والمتوسطة ،وقد قدمت العديد من الدول
امـتـيــازات وتسهيالت للراغبين فــي تملك
الشقق ،ومنحتهم تأشيرات دخول وإعفاء
من بعض الضرائب ،مما ساهم في زيادة
ه ـجــرة أص ـحــاب رؤوس األمـ ــوال المحلية
للخارج.
ويـ ـط ــال ــب الـ ـع ــدي ــد مـ ــن خ ـ ـبـ ــراء ال ـع ـق ــار
باالهتمام بهذا القطاع وســن التشريعات
التي تساهم في تطويره وتنظيمه ،وتطبيق
قانون اتحاد المالك الذي يعمل على حماية
حقوق مالك العقارات ،والسماح للوافدين
بتملك الشقق ،لما له من انعكاسات ايجابية
على السوق المحلي وعلى شركات التطوير
الـعـقــاري ،وبالتالي ستنعكس أيضا على
العديد من القطاعات األخرى.

الليرة التركية تهبط لمستوى
قياسي أمام الدوالر
هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على
اإلطــاق مقابل الــدوالر خــال التعامالت المبكرة
أمــس لترتفع خسائرها حتى اآلن هــذا العام إلى
أكـثــر مــن  28فــي الـمـئــة ،ولـتــواصــل تراجعها بعد
خـفــض غـيــر مـتــوقــع ف ــي سـعــر ال ـفــائــدة األس ـبــوع
الماضي.
وب ـل ــغ س ـعــر ال ـل ـي ــرة  18.4440م ـقــابــل ال ـ ــدوالر
متراجعة عن مستواها عند اإلغالق يوم الجمعة
الذي بلغ  .18.4280وهبطت الليرة في وقت سابق
إلى مستوى قياسي بلغ .18.4450
وكان البنك المركزي خفض بشكل غير متوقع
سعر الفائدة المرجعي  100نقطة أساس األسبوع
الـمــاضــي إلــى  12فــي الـمـئــة ،مشيرا إلــى التباطؤ
االقـتـصــادي على الــرغــم مــن ارتـفــاع التضخم إلى
أكثر من  80في المئة في أغسطس.

١١
خيارات «أوبك» بين تحديات األسعار ومخاوف الركود
ةديرجلا

•
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اقتصاد

• نفطيون لـ ةديرجلا• :توقعات باستهالك أقل في المستقبل
ً
• خفض «أوبك بلس» اإلنتاج  100ألف برميل يوميا رسالة للعالم باستقاللية قرارها
ً
انخفاض األسعار إلى ما دون  50دوالرا للبرميل صعبة.
األحداث وقامت بتخفيض
وأوضحوا أن المنظمة استبقت
ً
اإلنتاج ،مشيرين إلى أن «أوبك» دائما مستعدة لمساعدة العالم
في حاالت كثيرة مثل زيادة اإلنتاج متى ما كان هناك احتياج
لذلك.
ولفتوا إلى أن هناك من يحاول التأثير على روسيا من خالل
تجارة النفط والغاز ،إال أن ًروسيا أثبتت أنها تستطيع قبول
ذلك التحدي بل تنافس أيضا حيث إن الطرف اآلخر يحتاج إلى
الغاز ،وكذلك الروس يحتاجون إلى المال ،معتبرين أن العقوبات
التي يتم فرضها على روسيا لم تؤثر فيها ولم تكن ذات فائدة...
وإلى التفاصيل:

ً
ً
بين  145-125دوالرا للبرميل.
األسواق أخيرا ،إن الصين ترتبط مع روسيا بنظام مالي يوازي
أشرف عجمي
نظام «سويفت» العالمي ،إلى جانب أن المبادالت التجارية للسلع وأضافوا أنً قرار أوبك بلس األخير بتخفيض اإلنتاج  100ألف
بالعمالت الوطنية لكال البلدين وفرت غطاء لحماية قيمة الروبل برميل يوميا كانت رسالة واضحة للعالم بأنها منظمة تبحث
أكد خبراء نفطيون أن الصين تعتبر من أكثر الدول المستفيدة
لها بإقحام السياسة في
فقط في الناحية
واليوان من التقلبات الحاصلة للعمالت الرئيسية العالمية ،فما
من الحرب الروسية  -األوكرانية ،مبينين أن الجميع يعرف أن
عالقة ً
االقتصادية وال ً
ً
الفتين إلى أن األهم
الصين أكبر مستهلك للطاقة من النفط والغاز والكهرباء
الدوالر ،بينما تهاوت موضوع النفط بوصفه جانبا اقتصاديا بحتاً ،
زالت عملتاهما تحافظان على قوتهما أمام ً
ً
بالنسبة ألوبك النظر إلى الوضع االقتصادي حاليا ومستقبال.
األوروبية اليورو والجنيه اإلسترليني معا في حدث غير
وألنها ترتبط مع روسيا بأنابيب لتزويدها بالنفط والغاز ،فهي العملة ً
ً
وذكروا أن هناك توقعات بأن يكون االستهالك أقل مستقبال،
.
أيضا
مسبوق
تحصل على أسعار تنافسية غير مسبوقة للنفط والغاز بخصم
ً
مع حدوث كساد عالمي ،مشيرين إلى أن فوائد البنوك بدأت
يصل الى  25في المئة من األسعار السائدة ،مما يخدم قطاعات وأشاروا إلى أنه وفقا لتلك المعطيات وعلى فرضية استمرار
ترتفع وهي من الدالئل على أن الحاجة ستقل على الخام ألن
رئيسية لديها مثل اإلنتاج التكنولوجي والصناعي والزراعي ويرفع الحرب بين روسيا وأوكرانيا من جانب وتزايد الضغوط الدولية
وتكثيف العقوبات االقتصادية والسياسية على روسيا من جانب األسواق ستكون متخمة بالنفط نتيجة هذا الكساد المتوقع
معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي.
آخر ،فإن أسعار النفط ستتصاعد خالل العامين المقبلين إلى ما والتباطؤ االقتصادي ،وستكون ردة فعل أوبك في حال
وقال النفطيون ،في تحقيق أجرته «الجريدة» حول تطورات

العقوبات
االقتصادية
والسياسية
والعسكرية
ضد روسيا
لها أثر مباشر
على اتجاهات
تجارة النفط
والغاز

العوضي

قال الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط
عبدالحميد ا لـعــو ضــي إن قــرار «أو ب ــك بـلــس» األخير
بشأن خفض إ نـتــاج النفط بمقدار  100أ لــف برميل
ً
يــو مـيــا لشهر سبتمبر ا لـحــا لــي فقط لــم يكن لــه ذلك
األثر االقتصادي والسياسي الملموس مقارنة بما
ك ــان لـلـقــرار الـتــاريـخــي بـخـفــض اإلن ـتــاج حــوالــي 10
ً
ماليين برميل يوميا األ ثــر الكبير في تغيير مسار
أسعار النفط عالميا ،وإنما قد يكون القصد من وراء
ذلك القرار البسيط هو ارسال رسائل قصيرة مفادها:
( )1أن ألوبك قرارها المستقل حول ما يجري في
العالم من أ حــداث عسكرية و مــا تبعها من تطورات
سياسية واقتصادية آلت نتائجها إلى فرض عقوبات
على رو سـيــا ،و هــي إ حــدى ا لــدول الرئيسية المؤثرة
في استمرارية اتفاق اوبك بلس ،وأكبر دولة منتجة
للنفط وا لـغــاز عالميا تعادل حصتها حصة إنتاج
السعودية من النفط.
( )2أن استمرار الحرب الروسية  -األوكرانية هو
من دواعي ارتفاع أسعار النفط.
( )3أن ازدياد الطلب العالمي على النفط والغاز
الـطـبـيـعــي فــي ال ـس ـنــوات الـمـقـبـلــة أم ــر حـتـمــي ،ولـكــن
تعوق تلبيته القدرات االنتاجية الحالية الوبك بلس،
ونذكر هنا بمحاوالت سابقة لدول كبرى مستهلكة
لـلـنـفــط سـحـبــت مــن مـخــزونــاتـهــا االحـتـيــاطـيــة بغية
خفض أسعار النفط ولكن دون جدوى أو أثر واضح.
( )4أن الرسالة الواضحة التي تريد أن تؤكد عليها
أوبك بلس هي أنها تحرص دائما على خلق التوازن
في السوق النفطية وتسلك إلى ذلك سبيل السياسة
المرنة تجاه األ حــداث والمتغيرات الدولية التي قد
تؤثر على عمليات التزويد العالمي.

كامل الحرمي

لماذا ال تسمح «أوبك» للصحافة
واإلعالم بحضور اجتماعاتها
لتكون الصورة أكثر شفافية
بشأن أسباب اتخاذ القرارات
الحرمي

عقوبات اقتصادية

الكساد
العالمي
المتوقع
على المدى
المتوسط
سيساهم في
انخفاض
استهالك
النفط

الكوح

واض ـ ـ ــاف الـ ـع ــوض ــي أن ال ـع ـق ــوب ــات االق ـت ـص ــادي ــة
والسياسية والعسكرية ضد روسيا في واقع األمر
لها أثر مباشر على اتجاهات تجارة النفط والغاز
ً
وم ــن ثــم ارت ـف ــاع أس ـعــارهــا ،مـبـيـنــا أن مــن أب ــرز تلك
االتجاهات مـحــاوالت منع استيراد النفط الروسي
عبر ناقالت النفط وقطع توريد الغاز الروسي عبر
األ نــا بـيــب وذ لــك باستئجار نــا قــات ا لـغــاز الطبيعي
المسال  LNGبتكاليف باهظة.
ول ـفــت ال ــى ان ــه ف ــي أل ـمــان ـيــا ن ـتــج ع ــن ق ـطــع الـنـفــط
ا لـ ــرو سـ ــي ردة ف ـع ــل مـ ـض ــادة ح ـي ــث ق ــا م ــت أ ل ـمــا ن ـيــا
بــا لـسـيـطــرة عـلــى ثــاث مـصــاف تمتلك رو س ـيــا فيها
ً
حـصـصــا مــؤ ثــرة و تـبـلــغ إ جـمــا لــي ا لـطــا قــة التكريرية
فيها نحو  750ألف برميل يوميا تابعة لشركة (روس
ن ـفــط) ،وتـضــاعـفــت أس ـعــار ال ـغــاز الـطـبـيـعــي  8مــرات
عــن أ سـعــار مــا قبل ا لـحــرب نتيجة انخفاض كميات
تصدير الغاز الروسي وعدم توفر مصدر بديل يسد
النقص في احتياجات أوروبا بصورة عاجلة ،وهذا
أيضا يعزز ارتفاع أسعار النفط.
وأ شــار إلى ان أورو بــا وأميركا فرضتا قراراتهما
الـعـقــابـيــة ل ــإض ــرار أك ـثــر بـمـصــالــح ومـ ــوارد روسـيــا
المالية سواء من تجارة النفط والغاز او غيرها من
السلع ،إال أن العقوبات جاء ت بنتائج عكسية فزادت
إ يــرادات روسيا المالية رغم انخفاض إنتاجها في
حين زادت فاتورة الكهرباء في أورو بــا  0.24دوالر
لكل واحد كيلو وات  KWHبسبب ارتفاع أسعار الغاز
على َّنحو غير مسبوق!
وعقب العوضي بأنه بطبيعة الحال يمكن اعتبار
ال ـص ـي ــن م ــن أكـ ـب ــر ال ـ ـ ــدول ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدة م ــن ال ـح ــرب
الروسية االوكرانية وكما يعرف الجميع أن الصين
أكبر مستهلك للطاقة مــن النفط وا لـغــاز والكهرباء
ول ـك ــون ـه ــا ت ــرت ـب ــط م ــع روسـ ـي ــا ب ــأن ــاب ـي ــب ت ــزوي ــده ــا
بالنفط وا لـغــاز فهي تحصل على أ سـعــار تنافسية
غـيــر مـسـبــو قــة للنفط وا ل ـغــاز بـخـصــم يـصــل ا ل ــى 25
في المئة من األسعار السائدة وهذا يخدم قطاعات
رئيسية لديها مثل اإلنتاج التكنولوجي والصناعي
وال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــي وي ـ ــرف ـ ــع مـ ـ ـع ـ ــدالت الـ ـنـ ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
واالجتماعي كما ترتبط الصين مع روسيا بنظام
مالي يوازي نظام سويفت العالمي ،اضف الى ذلك أن
المبادالت التجارية للسلع بالعمالت الوطنية لكال
البلدين و فــرت غطاء لحماية قيمة ا لــرو بــل واليوان
من التقلبات الحاصلة للعمالت الرئيسية العالمية

فـمــا زال ــت عـمـلـتــاهـمــا تـحــافـظــان عـلــى قــوتـهـمــا امــام
ال ـ ــدوالر ،فــي مـقــابــل ذل ــك ت ـهــاوت الـعـمـلــة األوروب ـي ــة
ال ـي ــورو وال ـج ـن ـيــه االس ـتــرل ـي ـنــي م ـعــا ف ــي ح ــدث غير
مسبوق أيضا!

أسعار النفط
وذ ك ــر أ نــه و فـقــا للمعطيات ا لـمــذ كــورة آ نـفــا وعلى
فرضية استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا من
جانب وتزايد الضغوط الدولية وتكثيف العقوبات
االقتصادية والسياسية على روسيا من جانب آخر
فإن أسعار النفط ستتصاعد خالل العامين المقبلين
ما بين  125-145دوالر للبرميل وستظل هذه األسعار
ره ـنــا بـتـلــك ال ـفــرض ـيــات ورب ـم ــا يـلـعــب س ـعــر الـنـفــط
وسعر الغاز المرتفعين في مرحلة مقبلة دورا مهما
في خلق أ جــواء تفاوضية جــادة لوقف الحرب على
أوكرانيا وعلى روسيا ايضا كما حدث في حرب عام
 1973من وجهة نظر تاريخية ويبقى تساؤل حول:
أي سعر للنفط ستتوقف عنده الحرب؟!

معدل االنتاج
من جانبه ،قال الخبير النفطي كامل الحرمي انه
كــان مــن األ فـضــل للمنظمة البترولية عــدم المساس
بـمـعــدل اإلن ـتــاج س ــواء بــرفـعــه أو خـفـضــه ،الفـتــا الــى
ان ا لـتــو صــل إ لــى ق ــرار بخفض اإل ن ـتــاج بـمـعــدل 100
ألف برميل ال يمثل شيئا إذا تم تقسيمه على عدد
األعضاء البالغ عددهم  ،22حيث من الصعب قياسه
سواء عند المنشأ أو عند التفريغ.
ً
وت ـ ـسـ ــاء ل الـ ـح ــرم ــي :لـ ـم ــاذا أصـ ـ ــا قـ ـ ــرار ال ـخ ـفــض
والمنظمة النفطية لم ولن تلتزم بسقف إنتاجها منذ
البداية ،وفي الشهر الماضي أنتجت ما دون المقرر،
ولتحدد بأكثر من  3ماليين برميل في اليوم؟ ،مشيرا
الى ان «أوبك» لم تنتج أكثر من مليون برميل من كل
من نيجيريا ،وأنغوال والعراق ،في حين أن (أوبك )+
تنتج من روسيا ،وماليزيا ،وكازاخستان بأكثر من
 2مليون برميل في اليوم ،ثم تقرر خفض اإلنتاج بـ
ً
 100ألف برميل والذي يعد رقما هزيال ،حيث شركات
ً
ً
التجزئة تعتبرها أرقاما تالفة أصال وتسجلها في
دفاترها تحت البنود التالفة.
ً
وأضاف :لماذا لم تقرر مثال اإلبقاء على حصصها

أسعار النفط تواصل التراجع
كمية خفض
اإلنتاج من
«أوبك» ال تمثل
ً
شيئا إذا تم
تقسيمها على
عدد أعضاء
المنظمة
البالغ عددهم
22

الحرمي

تراجعت أسعار النفط صباح أمس لليوم
الـثــانــي وســط مـخــاوف مــن انـخـفــاض الطلب
على الوقود بسبب ركود عالمي محتمل نجم
ً
عن ارتفاع أسعار الفائدة ،فضال عن المزيد
من ضغوط األسعار نتيجة ارتفاع الدوالر.
وهبطت العقود اآلجلة لخام برنت تسوية
ً
نوفمبر دوالرا أو  1.2فــي المئة إلــى 85.15
ً
ً
دوالرا للبرميل وتراجع العقد إلى  84.51دوالرا
في أدنى مستوى منذ  14يناير .
ونزلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الوسيط األميركي تسوية نوفمبر  87سنتا
ً
أو  1.1في المئة إلــى  77.87دوالرا للبرميل.
ً
وت ــراج ــع ال ـع ـقــد إلـ ــى  77.21دوالرا ف ــي أقــل
مستوى منذ السادس من يناير .وانخفضت
تعاقدات الخامين نحو خمسة في المئة يوم
الجمعة.
وارت ـف ــع مــؤشــر ال ـ ــدوالر ال ــذي يـقـيــس أداء
الـعـمـلــة األمـيــركـيــة مـقــابــل سـلــة مــن الـعـمــات

أحمد الكوح

الرئيسية إلى أعلى مستوى في  20عاما أمس.
وعادة ما يؤدي الدوالر القوي إلى تقليص
الطلب على النفط المقوم بالدوالر.
في الوقت نفسه أثارت الزيادات في أسعار
الـفــائــدة الـتــي أعلنتها الـبـنــوك الـمــركــزيــة في
العديد من البلدان المستهلكة للنفط الحتواء
ال ـت ـض ـخــم ال ـم ـت ـصــاعــد مـ ـخ ــاوف م ــن تـبــاطــؤ
اقتصادي وما يصاحبه من ركود في الطلب
على النفط.
ومع انخفاض األسعار سيتحول االهتمام
إل ــى مــا قــد تفعله منظمة الـبـلــدان الـمـصــدرة
للبترول (أوب ــك) وحلفاؤها بـقـيــادة روسـيــا،
وال ـت ــي يـطـلــق عـلـيـهــا اس ــم «أوب ـ ـ ــك ،»+عـنــدمــا
يـجـتـمـعــون ف ــي ال ـخ ــام ــس م ــن أك ـت ــوب ــر ،بعد
االتفاق على خفض اإلنتاج بشكل متواضع
في اجتماعهم األخير.

عبدالحميد العوضي

ردة فعل «أوبك» في حال
انخفاض األسعار إلى ما
ً
دون  50دوالرا للبرميل
ستكون صعبة

الصين أكبر المستفيدين من
الحرب الروسية  -األوكرانية
لحصولها على أسعار تنافسية
غير مسبوقة للنفط والغاز

الكوح

العوضي

ً
وأر ق ــا مـ ـه ــا ا ل ـم ــا ض ـي ــة دون ت ـغ ـي ـي ــر؟ خـ ـص ــو ص ــا أن
المنظمة قــا لــت إ نـهــا سـتـتــا بــع األ س ــواق وا لـتـقـلـبــات،
ً
وسـتـجـتـمــع إن دع ــت ال ـح ــاج ــة ،ولـ ـم ــاذا أي ـض ــا ق ــرار
ال ـخ ـفــض ال ـه ــزي ــل ،وك ـيــف تـ ّ
ـوص ـلــت إل ــى قـ ــرار ك ـهــذا،
ً
خصوصا أن المنظمة النفطية ال تجتمع وال تسمح
لإلعالم والصحافة بالتحدث إلى وزراء النفط لمعرفة
خلفية وأسباب القرار ،لكي تتضح الصورة وتكون
أكثر شفافية.
و قــال إن « هــذا يجرنا إ لــى قــرار مجموعة دول ا لـ7
الـغـنـيــة ال ـتــي ت ـصــر ع ـلــى وض ــع س ـقــف ل ـش ــراء وبـيــع
النفط ا لــرو ســي ،و هــي تعلم أنها بحاجة إ لــى الهند
ً
والصين وتركيا الحقا لتطبيق هذا القرار العشوائي
و ســط التهديدات األميركية بمعاقبة ا لــدول التي ال
تلتزم ،في الوقت الذي ال نرى إ مــدادات نفطية تحل
محل النفط ا لــرو ســي ،ليتزامن مــع ا سـتـمــرار سحب
أميركا من مخزونها النفطي االستراتيجي».

ً
ً
ً
ً
الـنـفــط كــونــه جــانـبــا اقـتـصــاديــا بـحـتــا ،الف ـتــا الــى ان
األه ـم ـيــة بــالـنـسـبــة ألوب ــك كــانــت الـنـظــر ال ــى الــوضــع
االقتصادي الحالي والمستقبلي.
وذكر الكوح أن هناك توقعات بأن يكون االستهالك
اقل مستقبال ،وأن يكون هناك كساد عالمي ،مشيرا
ا لــى ان فوائد البنوك بــدأت ترتفع و هــي من الدالئل
ع ـلــى ان ال ـحــاجــة سـتـقــل ع ـلــى ال ـخ ــام ك ــون األسـ ــواق
ستكون متخمة بالنفط نتيجة هذا الكساد المتوقع
والتباطؤ االقتصاد.
وأو ضـ ـ ــح ان ردة ف ـع ــل او ب ـ ــك ف ــي حـ ــال ا ن ـخ ـفــاض
اال س ـع ــار ا ل ــى م ــا دون  50دوالرا لـلـبــر مـيــل سـتـكــون
صعبة ،غير أن المنظمة استبقت اال ح ــداث وقامت
ً
بتخفيض اال ن ـتــاج ،مبينا ان او ب ــك دا ئـمــا مستعدة
لمساعدة العالم في حاالت كثيرة مثل زيادة االنتاج
متى ما كان هناك احتياج لذلك.
ولفت الى ان هناك من يحاول التأثير على روسيا
من خالل تجارة النفط والغاز ،إال أن روسيا اثبتت
انها تستطيع قبول ذلك التحدي بل وتنافس ايضا
كون الطرف االخر يحتاج الى الغاز ،وكذلك الروس
يحتاجون الى المال ،مشيرا الى ان العقوبات التي
تم فرضها على روسيا لم تؤثر فيها ولم تكن ذات
فائدة.

التزام بالحصص
وزاد ال ـحــرمــي :هــل ف ـكــرت أوروبـ ــا بـمـصـيــرهــا من
ا لـطــا قــة ،و كـيــف باستطاعتها ان تتعامل مــع توقف
ً
الغاز والنفط الروسيين معا ،ودول منظمة (أوبك)+
ً
ً
ال تستطيع أصال االلتزام بحصصها وتحقق عجزا
ً
مستداما في اإلنتاج اليومي ،وال نريد التخمين كيف
سيكون عليه الوضع خالل األشهر الباردة المقبلة.
وتساء ل عن كيفية اتخاذ المنظمة النفطية قرارها
األخير ،وكيف باستطاعتها أن تواجه المستهلكين
و تـبــرر موقفها مــن حيثيات ذ لــك ا ل ـقــرار ،و ل ـمــاذا لم
ً
تؤجل اجتماعها؟ ولماذا لم تتمكن مثال من دراسة
و مـعــر فــة األ س ــواق النفطية وا لـمــا لـيــة واال قـتـصــاد يــة،
وهي تمتلك أدوات وخبراء وخبرات تمكنها من هذا
ً
إن كانت في شك ،معتبرا أن هذا الرقم هزيل وتالف
وال يحسب له حساب ،ويتم تجاهله في دفاتر مدققي
الحسابات ،حيث حصة كل عضو من هــذا الخفض
ما دون  5آالف برميل في اليوم!

كساد عالمي
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــال اس ـت ــاذ االق ـت ـص ــاد ف ــي جــامـعــة
ا ل ـك ــو ي ــت د .ا ح ـم ــد ا لـ ـك ــوح إن ر س ــا ل ــة م ـن ـظ ـمــة او ب ــك
واضحة فهي ال تريد اقحام السياسة في موضوع

الحاجة للنفط
وقال الكوح إن العالم أجمع في حاجة الى النفط
وهو سلعة مرتبطة باألسعار العالمية في األسواق،
وليس بسوق محدد ،ولذلك فإن أي تقليل لصادرات
النفط الروسية سيؤثر في األسعار العالمية.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ا لـ ـ ــو ضـ ـ ــع ا ل ـ ـص ـ ـي ـ ـنـ ــي واال نـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــاش
االقتصادي واألزمة التي يشهدها العالم حاليا اثرت
بشكل مباشر على اسعار النفط وخصوصا السوق
الـصـيـنــي الـ ــذي ي ـس ـتــورد ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن الـنـفــط
لالستهالك والتكرير والبيع مــرة ا خــرى ،لذلك فهو
ســوق كبير وو ضـعــه اال قـتـصــادي يــؤ ثــر على العالم
ً
ً
ً
ً
تأثيرا مباشرا وكبيرا  ،مؤكدا أن و حــدة او بــك بلس
واتخاذ القرارات المناسبة سيعمالن على الحفاظ
عـلــى اس ـعــار الـنـفــط واس ـت ـقــرار االسـ ــواق ،وعـلـيــه من
المتوقع أن تدور األسعار حول  70دوالرا للبرميل،
«لكنني ال أحبذ صعودها فــوق  100دوالر ألن ذلك
سيؤثر على االقتصاد العالمي بشكل سلبي».
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اقتصاد
هل تجاهلت البنوك المركزية العالج «الحقيقي» للتضخم؟
ةديرجلا
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ستيف فوربس :نظام «بريتون وودز» حقق معدالت نمو أكبر لالقتصاد العالمي
يــرى رئيس «فــوربــس ميديا»،
سـتـيــف ف ــورب ــس ،أن ــه ف ــي سـبــاق
التركيز على رفع أسعار الفائدة
لـ ـتـ ـه ــدئ ــة الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم ،ت ـج ــاه ـل ــت
ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة وال ـح ـكــومــات
العالج األهم ،والمتمثل في أهمية
الحفاظ على استقرار العمالت.
ج ـ ـ ــاءت ت ـص ــري ـح ــات ــه ب ـعــدمــا
ان ـخ ـف ــض ال ـج ـن ـيــه اإلس ـتــرل ـي ـنــي
بنسبة  %4إلى أدنى مستوى له
على اإلطــاق عند  1.0382دوالر
فــي آس ـيــا ،بـعــد إع ــان الـحـكــومــة
الـبــريـطــانـيــة ال ـجــديــدة األس ـبــوع
الماضي أنها ستنفذ تخفيضات
ضــري ـب ـيــة وح ــواف ــز اس ـت ـث ـمــاريــة
لتعزيز النمو.
وتواصل العمالت ضعفها أمام
الـ ــدوالر األمـيــركــي حـيــث تستمر
أس ـ ـعـ ــار الـ ـف ــائ ــدة فـ ــي الـ ــواليـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ف ـ ــي االرت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع .ك ـمــا
انخفض كل من اليوان الصيني
وال ـ ـيـ ــن الـ ـي ــاب ــان ــي بـ ـش ــدة حـيــث
يحتفظ االقـتـصــادان بسياسات
نقدية تيسيرية أكثر من الواليات
المتحدة.
ق ـ ــال ف ــورب ــس خ ـ ــال مــؤت ـمــر
فـ ـ ــوربـ ـ ــس ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ل ـ ـلـ ــرؤسـ ــاء

ال ـت ـن ـف ـي ــذي ـي ــن ف ـ ــي سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة
اليوم االثنين« :ال يوجد مصرف
مركزي اليوم  -بالكاد  -يتحدث
عن عمالت مستقرة» .وأضاف أن
األمر تحول إلى محاولة متعمدة
للوقوع فــي الكساد االقتصادي
ً
لمحاربة التضخم ،وفقا لما نقلته
«.»CNBC
و تـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــع ،أن ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ي ـ ـ ــد م ــن
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن وص ـ ــان ـ ـع ـ ــي
السياسات قد تمسكوا بـ «عقيدة»
نمطية عبر اسـتـهــداف التضخم
م ــن خ ــال رف ــع أس ـع ــار ال ـفــائــدة،
وفشلوا في النظر إلى ما هو أبعد
من ذلك ،مثل اتخاذ خطوات لدعم
العمالت.

«العالج الحقيقي»
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــد فـ ـ ــوربـ ـ ــس ب ـم ـث ــال
إيـجــابــي مــن الثمانينيات ،حين
حاول رئيس مجلس االحتياطي
ال ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي ،ب ـ ـ ــول فـ ــول ـ ـكـ ــر ،ك ـبــح
التضخم بــر فــع كبير فــي أسعار
ال ـ ـفـ ــائـ ــدة والـ ـ ـ ـ ــذي وص ـ ـ ــل ألك ـث ــر
م ــن  ،%20ب ـعــدهــا ق ــام الــرئـيــس
األم ـيــركــي رونــالــد ري ـغــان ،بدعم

استقرار االقتصاد وزيادة اإلنتاج
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق خـ ـف ــض الـ ـض ــرائ ــب
وتخفيف القيود التنظيمية.
ً
ون ـس ـقــت إدارة ري ـغ ــان أي ـضــا
الجهود العالمية لبيع الدوالرات
وشراء العمالت األخرى.
وب ـح ـس ــب ف ـ ــورب ـ ــس« :ال ـ ـيـ ــوم،
لسوء الحظ ،ال تضع إدارة بايدن
عقبات للتعامل مع مشاكل جانب
ً
الـ ـع ــرض ف ـح ـس ــب ،ولـ ـك ــن أي ـض ــا
يـعـتـقــد االح ـت ـي ــاط ــي ال ـف ـيــدرالــي
وال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة األخـ ــرى أنــه
ي ـت ـع ـي ــن ع ـل ـي ــك دفـ ـ ــع االقـ ـتـ ـص ــاد
للكساد لخفض التضخم» ،كما
ً
قال مشككا في فكرة أن الركود هو
الحل الوحيد لمكافحة التضخم.
وقـ ـ ــال الـ ـع ــاج ال ـح ـق ـي ـقــي هــو
اس ـت ـقــرار ال ـع ـم ـلــة« ...ل ـيــس عليك
أن ت ـج ـع ــل ال ـ ـنـ ــاس ف ـ ـقـ ــراء لـقـهــر
ال ـ ـت ـ ـض ـ ـخـ ــم» .يـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـ ــؤدي
اخ ـ ـتـ ــاالت ال ـع ـم ـلــة إلـ ــى مـشــاكــل
ل ــاق ـت ـص ــادات .إذ يـعـنــي ارت ـفــاع
ال ــدوالر األميركي ص ــادرات أكثر
ت ـك ـل ـف ــة ،فـ ــي ح ـي ــن أن ال ـع ـم ــات
األضـعــف قــد تعني مشاكل مثل
انـ ـخـ ـف ــاض اح ـت ـي ــاط ـي ــات ال ـن ـقــد
األجنبي.

واق ـ ـتـ ــرح فـ ــوربـ ــس اس ـت ـخ ــدام
ال ــذه ــب لـتـثـبـيــت ال ـع ـم ــات ،على
س ـب ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،رب ـ ــط الـ ـ ـ ــدوالر
األمـيــركــي بــالــذهــب بحيث يكون
للدوالر قيمة ثابتة.
وقال« :يحتفظ الذهب بقيمته

ال ـجــوهــريــة أف ـضــل م ــن أي شــيء
آخ ــر عـلــى وج ــه األرض ...الــذهــب
ً
ليس مثاليا كقيمة ثابتة ،ولكنه
أفضل من أي شيء اكتشفناه منذ
أكثر من  4000عــام» .وتابع« :مع
العمالت غير المستقرة ،تحصل

اإلسترليني يهبط إلى أدنى مستوى ...والدوالر
يستفيد من القلق البريطاني
هبط الجنيه اإلسترليني إلى مستوى قياسي أمس مع تدافع
المتعاملين لبيعه وسط تكهنات بأن الخطة االقتصادية للحكومة
الـجــديــدة فــي لـنــدن ستضغط على أوض ــاع المالية الـعــامــة إلى
أقصى حد.
وساعد االنخفاض الحاد في اإلسترليني مؤشر الدوالر ،الذي
يقيس أداء العملة األميركية أمام  6عمالت رئيسية ،بما في ذلك
ً
اإلسترليني واليورو ،إلى أعلى مستوى له منذ  20عاما.
وهبط اإلسترليني بنسبة  4.9في المئة إلى أدنى مستوى له
ً
على اإلطالق مسجال  1.0327دوالر ،قبل أن يستقر حول ،1.05405
وهو مستوى أقل من إغالق الجلسة السابقة بنسبة  2.9في المئة.
وكان قد انخفض  3.6في المئة يوم الجمعة ،عندما كشف وزير
المالية الجديد كواسي كوارتنج النقاب عن تخفيضات ضريبية
تاريخية ممولة بأكبر زيادة في االقتراض منذ عام .1972
وق ــال كــريــس وي ـس ـتــون ،رئ ـيــس األب ـح ــاث فــي بـيـبــرسـتــون إن
«الجنيه اإلسترليني يتعرض لضربة كبيرة».

وأضاف «يبحث المستثمرون عن رد من بنك إنكلترا .يقولون إن
هذا ال يمكن أن يستمر» .كما المس اليورو أكبر انخفاض له منذ
 20عاما أمام الدوالر ،وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي
مع استمرار أزمة الطاقة واقتراب الشتاء وسط تصعيد في حرب
أوكرانيا ،ومن المتوقع أيضا أن تسفر االنتخابات التي جرت أمس
في إيطاليا عن حصول تحالف يميني على أغلبية واضحة في
البرلمان .وواصل الــدوالر انتعاشه أمام الين بعد صدمة تدخل
السلطات اليابانية في سوق الصرف األسبوع الماضي ،إذ أعاد
المستثمرون تركيزهم إلى التناقض بين تشديد سياسات مجلس
االحتياطي االتـحــادي (البنك المركزي األميركي) ،وإصــرار بنك
اليابان على التمسك بإجراءات التحفيز الهائلة.
ووصل مؤشر الدوالر إلى  114.58للمرة األولى منذ مايو 2002
قبل أن يتراجع إلــى  ،113.73بارتفاع  0.52فــي المئة عــن ختام
تعامالت األسبوع الماضي.
وكتب جوزيف كابورسو ،رئيس قسم االقتصاد الدولي في

«طيران الجزيرة» تطلق
«»Jazeera Global
بالشراكة مع نظام  Dohopللربط بالرحالت العالمية
أعلنت شــركــة ط ـيــران الجزيرة
أمس إبرامها اتفاقية شراكة جديدة
مع مزود خدمات تكنولوجيا السفر
األيسلندي  Dohopإلطالق خدمة
« ،»Jazeera Globalوالـتــي تتيح
لمسافري الشركة إمكانية حجز
رح ــات رب ــط بـيــن رح ــات طـيــران
الجزيرة وشركات عالمية ،والسفر
إلــى مــدن حــول العالم عبر عملية
موثوقة وآمـنــة متوفرة فــي مكان
واحــد على موقع وتطبيق طيران
الجزيرة.
وتقوم هــذه الشراكة على دمج
مـنـصــة ال ـح ـجــز ب ـن ـظــام ،Dohop
ليتمكن عمالء طيران الجزيرة من
اختيار السفر إلــى شبكة واسعة
بفضل الــربــط بــرحــات ّ
تسيرها
شركات طيران عالمية تشمل طيران
بيجاسوس ()Pegasus Airlines
ال ـتــرك ـيــة ،وح ـجــز ل ـهــذه الــرحــات
مـ ـب ــاش ــرة ع ـب ــر م ـن ـص ــات ط ـي ــران
الجزيرة دون الحاجة إلى اتفاقيات
تقليدية للربط بين الـشــركــات أو
اتفاقيات مشاركة الرمز.
وت ـض ـي ــف هـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــراكـ ــة فــي
بدايتها  23وجـهــة جــديــدة تربط
رح ــات طـيــران الـجــزيــرة برحالت
شركات تخدم مدنا عالمية ،مثل
ل ـنــدن وأم ـس ـت ــردام ودوسـ ـل ــدورف
وأثـ ـيـ ـن ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـم ـط ــارات
اإلقليمية في تركيا.
بـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال الرئيس
التنفيذي في شركة طيران الجزيرة
روهـ ـي ــت رامـ ــاشـ ــانـ ــدران« :بـفـضــل

روهيت راماشاندران
هـ ــذه ال ـش ــراك ــة الـ ـج ــدي ــدة ،أصـبــح
بإمكاننا رب ــط عمالئنا برحالت
مــن الـكــويــت إل ــى وج ـهــات عــديــدة
في القارة األوروبية .نحن سعداء
بالعمل مــع  Dohopومنصتهم،
ونتطلع إلى توسيع هذه الخدمة
في المرحلة القادمة» .من ناحيتها،
قالت المديرة التجارية في Dohop
سارة حنان« :يسرنا توسيع نطاق
خدماتنا في الشرق األوسط بهذه
الشراكة الجديدة مع شركة طيران
مبتكرة ذات رؤيــة مستقبلية مثل
ط ـي ــران ال ـج ــزي ــرة ،إذ تـسـلــط هــذه
الشراكة الضوء على الطلب العالمي
المتزايد لحلول بديلة عن اتفاقيات
الـ ــربـ ــط ب ـي ــن شـ ــركـ ــات الـ ـطـ ـي ــران،
ونتوقع توسيع تعاوننا مع طيران
ال ـجــزيــرة خ ــال الــربــع األخ ـيــر من
العام ،وتوفير رحالت ربط جديدة
تشغلها شركات طيران عالمية».

بنك الكومنولث األسترالي ،في تقرير «يؤدي الوضع السيئ في
المملكة المتحدة إلى زيادة الدعم للدوالر األميركي( ،والذي) يمكن
أن يواصل االرتفاع مرة أخرى هذا األسبوع».
وأضاف «إذا ظهر شعور باألزمة في االقتصاد العالمي ،فقد
يقفز الدوالر بشكل كبير».
وتراجع اليورو إلى  0.9528دوالر أميركي ،وانخفض في آخر
التعامالت بنسبة  0.41في المئة عند  0.96545دوالر.
وزاد الدوالر  0.39في المئة إلى  143.95ينا ،مواصال صعوده
مرة أخرى نحو ذروة بلغها يوم الخميس ،عندما وصل ألول مرة
منذ  24عاما إلــى  145.90ينا .وانخفض إلــى  140.31في نفس
اليوم بعد تدخل اليابان بشراء الين للمرة األولى منذ عام .1998
وكــرر وزيــر المالية الياباني شونيتشي ســوزوكــي أمــس ،أن
السلطات مستعدة للرد على تحركات المضاربة في العملة.
وانخفض اليوان الصيني في الخارج مرة أخرى إلى 7.1630
للدوالر ،وهو أضعف مستوياته منذ مايو .2020

ي ــرى الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي محمد
ال ـعــريــان ،أن ــه عـلــى بـنــك إنـكـلـتــرا رفــع
الفائد  1في المئة إذا لم يعكس وزير
المالية البريطاني كــواســي كوارتنغ
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي ات ـخــذهــا
وأوقعت األسواق في حالة من االنهيار.
وفـ ــي ح ــدي ـث ــه م ــع رادي ـ ـ ــو «بـ ــي بــي
س ــي» ،ق ــال ال ـعــريــان« :ل ــو كـنــت رئيس
بنك إنكلترا ولــم يعدل وزيــر المالية
خطته ،لكنت قررت رفع الفائدة بمقدار
 100نقطة أســاس كاملة ،في محاولة
لتحقيق استقرار الوضع».
وقـ ـ ـ ــرر بـ ـن ــك إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ب ــاألسـ ـب ــوع
ال ـم ــاض ــي رفـ ــع ال ـف ــائ ــدة ب ـم ـق ــدار 0.5
فــي الـمـئــة ،مــن أجــل خفض التضخم،
ال ـ ــذي ب ـلــغ أع ـل ــى م ـس ـتــويــاتــه ف ــي 40

 Shiprocketعلى خفض تكاليف
الـ ـم ــرتـ ـجـ ـع ــات ،مـ ــع ال ـت ـق ـل ـيــل مــن
ف ــرص ح ــدوث األخ ـط ــاء والـتــأخــر
ً
في التوصيل ،فضال عن توفيرها
ميزات التتبع والتنبيهات.
بـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،أوض ـح ــت
ه ـنــادي الـصــالــح ،رئـيــس مجلس
إدارة «أجيليتي» وفريق أجيليتي
 Venturesع ـن ــد إ ع ــا نـ ـه ــا ه ــذا
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،أن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ً
«أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي» ت ـت ـض ـم ــن خ ـط ـط ــا
ل ـت ــوس ـي ــع ريـ ــادت ـ ـهـ ــا ف ـ ــي م ـج ــال
ال ـخ ــدم ــات الـلــوجـسـتـيــة الــرقـمـيــة
والتجارة اإللكترونية في األسواق
عالية النمو ،وتقوم بذلك من خالل
التطوير الداخلي واالستحواذات
واالستثمار في الشركات الناشئة
المبتكرة.
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـص ــال ــح أن ل ــدى

مع مدربين متخصصين بهذا المجال.
وأعرب م .عبدالمطلب معرفي ،الرئيس
التنفيذي للشركة التجارية العقارية ،عن

« Shiprocketمـ ـي ــزة األولـ ــويـ ــة»
فــي الـســوق الـتـجــارة اإللكترونية
الضخم المرتقب فــي الهند ،وقد
قــامــت بابتكار منتجات ناجحة
تشهد إقـبــاال مـتــزايــدا فــي الشرق
األوس ـ ـ ــط وشـ ـم ــال إف ــري ـق ـي ــا ،بما
ف ــي ذل ــك خ ــدم ــات م ــا ب ـعــد الــدفــع
لممارسي التجارة اإللكترونية من
الشركات الصغيرة.
وقــالــت« :تـمـيــزت Shiprocket
من خــال بناء منتجات متطورة
ت ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـ ــل الـ ـمـ ـشـ ـك ــات
اللوجستية الرئيسية لشركائها
ً
خ ــال م ــراح ــل تــوس ـع ـهــم ،تـمــامــا
مثلما دعمت  PayPalالتجار ،من
خالل تزويدهم بحلول الدفع .كما
ً
نجحت  Shiprocketأيضا في سد
فـجــوة كـبـيــرة فــي قـطــاع الـتـجــارة
اإللكترونية عبر تزويد عمالئها

محمد العريان
ً
عــامــا ،وأعلنت الحكومة البريطانية
تـ ـخـ ـفـ ـيـ ـض ــات ضـ ــري ـ ـب ـ ـيـ ــة وحـ ـ ــوافـ ـ ــز
استثمارية لتعزيز النمو.

«الكويتية» تدشن مركز
«عالقات العمالء» بحلة جديدة

الفريق المؤسس لـ «»Shiprocket
مـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة
بتجربة سلسة لعمليات ما بعد
الـ ـ ـش ـ ــراء ،ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك خ ــدم ــات
التوصيل».
من جانبه ،قال أكشاي غوالتي،
الشريك المؤسس لـ :Shiprocket
ً
ُ«ي ـ ـعـ ــد ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط س ــوق ــا
ً
رئ ـي ـســا ل ـ ـ  ،Shiprocketونـحــن
نعمل على توفير أفضل الحلول
التكنولوجية لبائعي ا لـتـجــارة
اإللكترونية وللعالمات التجارية
التي تبيع منتجاتها للمستهلك
م ـبــاشــرة ول ـل ـشــركــات الـصـغـيــرة
والـمـتــوسـطــة ف ــي الـمـنـطـقــة عبر
م ـن ـصــات Shiprocket Direct
و .Wigzoي ـس ـعــد نــا ا ل ـتــر ح ـيــب
بـ ـ ـ (أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي) ك ـم ـس ـت ـث ـمــر فــي
 ،Shiprocketونتطلع إلى العمل
معهم وإلى النمو في المنطقة».

ف ــي إط ـ ــار حــرص ـهــا عـلــى
تـ ـق ــدي ــم أف ـ ـضـ ــل الـ ـخ ــدم ــات
لعمالئها ،ولتسهيل سبل
التواصل واالتـصــال معهم،
دشـ ـن ــت ال ـخ ـط ــوط ال ـجــويــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة مـ ــركـ ــز ع ــاق ــات
ال ـع ـم ــاء ب ـح ـلــة ج ــدي ــدة في
ا لـمـبـنــى ا لــر ئـيـســي للشركة
بمنطقة الضجيج.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،ق ــال
مــديــر دائ ــرة خــدمــة العمالء
م ـش ـع ــل ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري« :ي ـس ــر
(الكويتية) أن تعلن تدشين
مـ ـ ــركـ ـ ــز ع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء
الجديد ،الذي يتميز بموقع
ممتاز سهل الوصول إليه،
ك ـم ــا ي ـت ـم ـتــع ب ـخ ـصــوص ـيــة
ت ــام ــة الس ـت ـق ـب ــال ال ـع ـم ــاء،
م ــن خـ ــال اسـ ـت ــراح ــة تـلـيــق
بـ ـعـ ـم ــاء الـ ـن ــاق ــل ال ــوطـ ـن ــي،
حيث يقدم المركز خدمات
تلقي الشكاوى واالقتراحات
واالستفسارات ،بما يساهم
ف ـ ــي ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى أف ـض ــل
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة ف ــي
الخدمة».
وأضاف المطيري« :تأتي
إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح ال ـم ـك ـت ــب
ضـ ـم ــن خـ ـط ــة (الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة)
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة لـتـحـسـيــن
وت ـط ــوي ــر ت ـجــربــة ال ـع ـمــاء،
وتـ ـ ـل ـ ـ ّـم ـ ــس احـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــم،
وت ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة رغـ ـ ـب ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم ،ب ـم ــا

مشعل المطيري
ي ـت ـنــاســب م ــع ط ـمــوحــات ـهــم
فـ ــي ت ـل ـق ــي خـ ــدمـ ــات ت ـم ـتــاز
بــالــراحــة والــرفــاه ـيــة ،وذلــك
عـ ـب ــر اخـ ـتـ ـي ــاره ــم (الـ ـط ــائ ــر
ً
األزرق) نـ ــا قـ ــا لــر حــا ت ـهــم
المفضلة ،حيث إن الشركة
تسعى بشكل دؤوب لقياس
مـ ــدى رضـ ــا الـ ـعـ ـم ــاء ،وه ــو
م ـ ــا نـ ـجـ ـح ــت فـ ـي ــه بـ ــاآلونـ ــة
األخيرة ،من خالل ما حققته
بــالــوصــول إلــى المرتبة 76
ً
ع ــا ل ـم ـي ــا لـ ـع ــام  ،2022بـعــد
أن كــانــت ف ــي الـمــرتـبــة 179
ً
ً
ع ــا ل ـم ـي ــا ع ـ ــام  ،2021و ف ـق ــا
لـلـتـقـيـيــم ال ـس ـن ــوي ألف ـضــل
 100شـ ــر كـ ــة طـ ـ ـي ـ ــران ح ــول
ال ـعــالــم ،وف ــق مــوقــع سـكــاي
تراكس».

«وربة» يعلن فائزي «السنبلة» األسبوعي و«الحصالة»

سيمفوني ستايل
فندق ً
يفتتح ناديا للسيدات
أعلن فندق سيمفوني ستايل افتتاح
نادي سيمفوني للسيدات في الطابقين
الـتــاســع عـشــر والـعـشــريــن ،حـيــث يتميز
بــإطــالـتــه الــرائ ـعــة عـلــى ش ــارع الخليج
ال ـع ــرب ــي ،وي ـح ـت ــوي ع ـلــى ص ــال ــة أل ـعــاب
ري ــاض ـي ــة م ـخ ـص ـصــة ل ـل ـس ـيــدات تـتـمـيــز
بــأحــدث ال ـمــرافــق وال ـم ـعــدات ،كـمــا يضم
اس ـت ــدي ــوه ــات ل ـي ــاق ــة ب ــدن ـي ــة ل ـم ـمــارســة
رياضة الزومبا وألـعــاب الـقــوى ،إضافة
إل ــى غــرفــة ســاونــا وغــرفــة ثـلــج ومنطقة
مـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـ ـلـ ــراحـ ــة وغـ ـ ــرفـ ـ ــة ل ـت ـغ ـي ـيــر
المالبس.
كما يقدم نــادي سيمفوني للسيدات
دروس لياقة خاصة وجماعية ألعضائه

العريان يحث بنك إنكلترا
على رفع الفائدة %1

«أجيليتي» تستثمر في منصة التجارة
اإللكترونية Shiprocket
أعـلـنــت شــركــة أجيليتي ،أنها
وم ــن خ ــال ذراعـ ـه ــا لــاسـتـثـمــار
التكنولوجي ،Agility Ventures
استثمرت في  ،Shiprocketوهي
م ـن ـصــة رائـ ـ ـ ــدة ف ــي تـكـنــولــوجـيــا
التوصيل وإدارة طلبات التجارة
اإللكترونية ،ومقرها نيودلهي-
الهند.
وقــد ساعد الدعم الــذي قدمته
 Agility Venturesخالل عام ،2021
 Shiprocketفي توسعها بالشرق
األوسط ،ومنذ ذلك الحين ،عملت
«أجيليتي» على ربط Shiprocket
م ـ ــع ش ــرك ــائـ ـه ــا ال ـل ــوج ـس ـت ـي ـي ــن
اإلقليميين والمحليين والموردين
وغيرهم من ذوي المصلحة.
جدير بالذكر ،أن Shiprocket
اج ـتــذبــت مـنــذ إنـشــائـهــا ف ــي عــام
 ،2017العديد من االستثمارات من
شركات رأس المال االستثماري،
وش ــرك ــات ال ـت ـجــارة اإللـكـتــرونـيــة
العالمية والهندية .وتعمل المنصة
ع ـلــى تـبـسـيــط عـمـلـيــة الـتــوصـيــل
إلى الميل األخير ،من خالل دمج
الفواتير وتقديم أسعار مناسبة،
وتـحــديــد شــركــات الـنـقــل األس ــرع
واألكثر ثقة .فيما تضم خدماتها
لتلبية الطلبات خدمات التخزين
وعمليات االستالم وتغليف السلع
للتجار في جميع أنحاء الهند .كما
تقدم التكامل مــع أنظمة أمــازون
و Shopifyو Magentoوغيرها
م ــن بــائ ـعــي ال ـت ـجــزئــة واألسـ ـ ــواق
الرئيسية األخرى .تعمل منتجات

على استثمارات طويلة األجل أقل
إنتاجية ،وهو أمر أساسي للنمو
االقتصادي».
وقــال فوربس إنــه بعد إدخــال
معيار بريتون وودز للذهب في
األربعينيات من القرن الماضي -

والذي بموجبه تم تثبيت الدوالر
األميركي على الذهب وتم تثبيت
الـعـمــات األخ ــرى على ال ــدوالر -
كانت معدالت النمو االقتصادي
أعلى بكثير.ومع ذلك ،انهار نظام
بريتون وودز في السبعينيات.

سعادته بهذا االفتتاح ،الذي يهدف إلى
تشجيع الناس على تبني أسلوب حياة
رياضي وصحي.

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات
ال ـس ـن ـب ـلــة األس ـب ــوع ـي ــة وحـ ـس ــاب ال ـح ـصــالــة.
وسيستمر البنك بعمل السحوبات لعشرة
ً
رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة ،وخمسة
رابحين لحساب الحصالة ،بحضور ممثل عن
وزارة التجارة والصناعة وموظفي «وربة».
وبــالـنـسـبــة لـلـعـمــاء الــذيــن حــالـفـهــم الحظ
خــال سـحــب السنبلة األ سـبــو عــي ،فـقــد تــوج
 10راب ـح ـي ــن م ــن ع ـم ــاء «ورب ـ ـ ــة» ،ح ـصــل كــل
مـنـهــم عـلــى  1000د ي ـنــار ،و ه ــم :حـيــدر أحمد
فـخــرا ئــي ،عـبــدا لـلــه شليويح ا لـعـجـمــي ،جابر
معتق المطيري ،سعيد عايض العجمي ،آالء
ع ـصــام ح ـســن ،رح ــاب مـحـمــد زي ــد بــن راك ــب،
ن ــاص ــر ع ـم ــاش ال ـش ــاح ــي ،ع ـبــدال ـم ـن ـعــم زبــن
الشمري ،أ مــل عبدالمحسن البابطين ،وزيد
نايف المطيري.
كما يبارك «وربة» لفائزي سحب الحصالة
ا لــر ق ـم ـيــة األ س ـب ــو ع ــي ل ـع ـمــاء  ،Bloomو ه ــم:

أس ـ ـمـ ــاء عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،يـ ــوسـ ــف ف ـهــد
العتيبي ،خالد فهد العجمي ،ريم بسام لبدة،
ومها محمد الهاجري.
ّ
البخيت،
و حــول ا لـشــروط ،قــال عبدالعزيز
مدير منطقة المجموعة المصرفية لألفراد:
« ي ـت ـط ـل ــب اآلن و جـ ـ ــود  100د ي ـ ـنـ ــار ل ــد خ ــول
سحوبات السنبلة األسبوعية والسحوبات
ً
ا ل ـك ـبــرى ،عـلـمــا ب ــأن ا لـعـمـيــل ال ي ــزال يحصل
على فرصة وا حــدة مقابل كل  10دنانير في
ُ
الحساب ،والفرص تحتسب وفق أدنى رصيد
في الحساب خالل الشهر .لذلك يجب أن يكون
قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب
للتأهل للسحب األسبوعي ،وشهران كامالن
لـلـسـحــوبــات الـكـبــرى الحـتـســاب ال ـفــرص .وال
ت ــوج ــد ق ـي ــود أو ح ـ ــدود ل ـل ـس ـحــب واإلي ـ ـ ــداع،
وكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل
للربح».

ّ
البخيت
عبدالعزيز
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اقتصاد

البنك على هامش اجتماع لجنة وزراء الشؤون االجتماعية والعمل الخليجيين في الرياض
تكريم
•
ّ
ّ
• برنامج «تمكن» لتدريب الكويتيين يتوج بجائزة أفضل مشروع في القطاع الخاص

المطر تتسلم الجائزتين

«تمكن»
يستحق
أن يكون
في مقدمة
المشاريع ذات
المساهمة
المباشرة
في النمو
االقتصادي
ومستوى
اإلنتاجية
والتطور في
المجتمع

المطر

«الوطني»
يرى في هذا
المشروع
ً
نموذجا
يتبنى
الشباب
ويوقظ
أحالمهم
ويكتشف
مواهبهم

الشريعان والساير في حوار مع فريق البنك
َّ
كرمت لجنة وزراء الشؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة لـ ـ ــدول مـجـلــس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ب ـنــك
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،لـ ـف ــوزه
ب ـجــائــزتــي ال ـم ـش ــروع الــرائــد
فــي الـعـمــل االج ـت ـمــاعــي على
م ـس ـت ــوى ال ـق ـط ــاع ال ـت ـج ــاري
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ،عـ ـ ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــه
ّ
ال ـ ـمـ ــرشـ ــح «بـ ــرنـ ــامـ ــج ت ـم ــك ــن
لـتــدر يــب الكويتيين حديثي
الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــرج ،ك ـ ــذل ـ ــك ت ـت ــوي ـج ــه
ب ـج ــائ ــزة ال ــري ــادة ف ــي مـجــال
إحـ ـ ــال وت ــوطـ ـي ــن ال ــوظ ــائ ــف
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى دول مـجـلــس
التعاون الخليجي».
و ب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــور د .ن ـ ــا ي ـ ــف
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــرف األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام
لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون لـ ـ ــدول
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،ووزيـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة وزيـ ـ ــر الـ ـش ــؤون
االجتماعية فهد الشريعان،
سلم وز يــر ا لـمــوارد البشرية
والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
ال ـس ـعــودي الـمـهـنــدس أحـمــد
بـ ـ ـ ــن سـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــان الـ ـ ــراج ـ ـ ـحـ ـ ــي
ال ـج ــوائ ــز ل ـم ـســاعــدة ال ـمــديــر
العام إلدارة العالقات العامة
في بنك الكويت منال المطر،
والمدير في إدارة استقطاب
المواهب في «الوطني» مبارك
العنزي ،في الحفل التكريمي
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــاح ـ ــب الج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات
الـلـجــان ال ــوزاري ــة ال ــذي أقيم
في فندق كراون بالزا بمدينة
ال ــري ــاض بــالـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية.
ّ
وت ـ ـ ـ ــم ت ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــح «تـ ـ ـم ـ ــك ـ ــن»
لجائزة المشروع االجتماعي
الـ ـ ــرائـ ـ ــد بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره ت ـج ــرب ــة
تدريبية مبتكرة للخريجين
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـش ـبــاب تـهــدف
إلى نقلهم لمستوى إضافي
م ــن ال ـت ـن ـم ـيــة ال ــذاتـ ـي ــة ي ــدور
حول العمل على تحد حقيقي
فــي األ ع ـمــال ،وتشكيل أفكار
العمل إ لــى جانب أ نــه يعتبر
فرصة استثنائية للكفاء ات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة مـ ــن ال ـجــام ـع ـي ـيــن
حــدي ـثــي ال ـت ـخ ــرج ال ــذي ــن هــم
بأمس الحاجة إلى هذا النوع
من التجربة العملية المكثفة
والغنية ليتحولوا إلى قوى
عاملة فاعلة ومؤثرة.
وكان «الوطني» قد استثمر
ف ــي ال ـب ــرن ــام ــج ع ـل ــى مـ ــدى 3
سـ ـن ــوات ،ومـ ـ ــازال ال ـبــرنــامــج
ً
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرا بـ ـ ــال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة م ــع
 ،Creative Confidenceوهي
شــركــة اس ـت ـش ــارات وتــدريــب
كـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ف ــي
االبتكار واإلبداع والتعاون.
يـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار أن ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ــدى
ال ـس ـنــوات ال ـثــاث الـمــاضـيــة،
قدم البرنامج فرصة تدريب

جانب من فعاليات الحفل في الرياض

فريق «الوطني» في لقطة تذكارية خالل تسلم الجائزتين
ً
و تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــو ي ـ ـ ــر  120م ـ ـ ـتـ ـ ــدر بـ ـ ــا
وم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوادر
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وق ـ ـ ــد تـ ــوج ـ ــه مــا
ي ـ ـ ـقـ ـ ــارب ن ـ ـصـ ــف م ـ ـخـ ــرجـ ــات
البرنامج للعمل في القطاع
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص وضـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــه الـ ـبـ ـن ــك
الوطني.
و بـهــذه المناسبة ،أعربت
الـ ـمـ ـط ــر عـ ــن االع ـ ـ ـتـ ـ ــزاز ب ـه ــذا
ال ـ ـفـ ــوز ل ـل ـب ــرن ــام ــج ،الس ـ ّـي ـم ــا
أن هــذا ا لـمـشــروع ال تقتصر
أهميته على توفير التدريب
وال ـت ـن ـم ـيــة ال ــذات ـي ــة لـلـشـبــاب
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ،إن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ي ـ ــرك ـ ــز
ع ـ ـلـ ــى اكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاف ال ـ ـمـ ــواهـ ــب
واالستثمار بها فــي اإل بــداع
واال ب ـت ـكــار ،كما يــو فــر لسوق
ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل رؤى ف ـ ــر ي ـ ــدة حـ ــول
االه ـت ـمــامــات واالح ـت ـيــاجــات
والتفضيالت في السوق قد ال
ً
يكون متاحا التعرف عليها
في وسائل وأساليب أخرى.
وقـ ــالـ ــت «الـ ـبـ ـن ــك يـ ـ ــرى فــي
ً
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا
ل ـم ـش ــاري ــع ت ـت ـب ـنــى ال ـش ـب ــاب،
و تــو قــظ أ حــا م ـهــم وتكتشف
مواهبهم».
وش ـ ـ ــددت ال ـم ـط ــر ع ـل ــى أن
«ال ــوط ـن ــي» ي ــول ــي ال ـبــرنــامــج
أهمية كبرى للبرنامج ،ألنه
م ـب ـت ـكــر وفـ ـع ــال وقـ ـ ــادر عـلــى
ت ـح ـق ـيــق ت ـط ـل ـعــاتــه وخـطـطــه
ف ــي إيـ ـج ــاد م ـك ــان ــة لـلـشـبــاب
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار بـ ــال ـ ـطـ ــاقـ ــات
ا ل ـجــد يــدة ،كـمــا تــم تصميمه
ً
خـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة
ال ـت ـح ــدي ــات وال ـم ـنــاف ـســة فــي
السوق واختبار أفكار خالقة
وإعطائها مساحتها الالزمة

لالنطالق واإلبهار.

معايير االستدامة
وأضافت أن قيمة المشروع
الحقيقية بتحقيقه ا لـعــد يــد
م ــن م ـعــاي ـيــر االسـ ـت ــدام ــة فــي
الـمـجـتـمــع ،السـ ّـيـمــا إسـهــامــه
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــو االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي
ومستوى االنتاجية والتطور
ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر إل ـ ـ ـ ـ ــى إم ـ ـ ـكـ ـ ــانـ ـ ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع ،وق ـ ـ ــدرت ـ ـ ــه ع ـلــى
تعزيز اإلمكانات االقتصادية
ً
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،خ ـص ــوص ــا
إذا ما أخذنا بعين االعتبار
دوره ف ــي س ــد ا ل ـف ـج ــوة بـيــن
ا لـطــاب وا لـقــوى العاملة من
خــال إ نـشــاء عملية توظيف
مختلفة للمشاركة ،وتشجيع
الكويتيين للعمل في القطاع
الخاص.
وتـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ـ ــه «بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدر
فـخــرنــا بـقــدرتـنــا عـلــى إطــاق
المشاريع الرائدة فإننا نعتز
ب ـش ـبــاب ـنــا وش ــاب ــات ـن ــا الــذيــن
بمواهبهم وحماسهم كانوا
ق ـي ـمــة م ـض ــاف ــة ف ــي مـخـتـلــف
نسخ برنامج تمكن».
يشار إلى أن «الوطني» بدأ
بشراكته االستراتيجية مع
 Creative Confidenceفي
العام  2020كشراكة حصرية
النطالق هذا البرنامج .ويقدم
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج فـ ــرصـ ــة ت ــدري ــب
وتطوير لمدة شهرين عبارة
عن التزام بدوام كامل مدة 10
أسابيع وعلى مدار  5أيام في
األسبوع.
ت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن

البنك مستمر
في دعم
وإطالق
البرامج
والمشاريع
الملهمة
والمؤثرة

«الوطني»
أكبر
مؤسسات
القطاع
الخاص
ً
توظيفا
للعمالة
الوطنية

 ...وجانب آخر من الفعاليات

استمرارية البرنامج تعكس
تـ ـمـ ـس ــك الـ ـبـ ـن ــك بـ ـم ــا ي ـق ــدم ــه
ا لـبــر نــا مــج مــن قـيـمــة مضافة
وفرصة استثنائية للكفاء ات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة مـ ــن ال ـجــام ـع ـي ـيــن
حــدي ـثــي ال ـت ـخ ــرج ال ــذي ــن هــم
بأمس الحاجة إلى هذا النوع
من التجربة العملية المكثفة
والغنية ليتحولوا إلى قوى
عاملة.

ريادة في التوطين
وت ــأت ــي ال ـج ــائ ــزة ال ـثــان ـيــة
ا لـتــي تسلمها البنك لتميزه
ف ــي مـ ـج ــال إح ـ ــال وتــوط ـيــن
الوظائف على مستوى دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي
ل ـت ـبــرهــن ع ـلــى ال ـ ــدور ال ــرائ ــد
الـ ـ ــذي يـ ـق ــوم ب ــه ال ـب ـن ــك عـلــى
صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ف ــي
الكفاء ات المحلية ،مما يجعل
الـ ـبـ ـن ــك جـ ـه ــة الـ ـعـ ـم ــل األكـ ـث ــر
ً
ج ــذب ــا ل ـل ـك ـفــاء ات الـكــويـتـيــة،
حـيــث تتمثل استراتيجيته
فـ ــي الـ ـسـ ـع ــي الـ ـ ـ ـ ــدؤوب ن ـحــو
جــذب أفضل المواهب ودعم
أهـ ــداف رؤي ــة كــويــت جــديــدة
 2035الرامية لزيادة توظيف
ال ـمــواط ـن ـيــن الـكــويـتـيـيــن في
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـمـ ـص ــرف ــي ودع ـ ــم
االقتصاد الوطني من خالل
استقطاب المواهب المحلية.
وي ـع ـت ـبــر «ال ــوطـ ـن ــي» أك ـبــر
مــؤس ـســات ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
ً
ال ـكــوي ـتــي تــوظ ـي ـفــا لـلـعـمــالــة
ا لــو طـنـيــة بنسبة تـبـلــغ 74.6
ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة بـ ـنـ ـه ــا ي ــة ،2021
ً
ت ـمــاش ـيــا م ــع اسـتــراتـيـجـيـتــه

الخاصة بجذب واستقطاب
ا لـكـفــاء ات ا لــو طـنـيــة المؤهلة
وت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر مـ ـ ـه ـ ــاراتـ ـ ـه ـ ــم م ــن
أج ـ ــل إع ـ ـ ــداد قـ ـ ــادة مــؤه ـل ـيــن
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أع ـ ـلـ ــى
مستوى.
ك ـمــا ي ــواص ــل ال ـب ـنــك دوره
ال ـتــاري ـخــي ف ــي دع ــم الـتـنــوع
والمساواة كأساس ومحور
م ـه ــم فـ ــي ت ـب ـن ــي االسـ ـت ــدام ــة
خـ ـ ـ ــال عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــوظـ ـي ــف،
إذ ش ـك ـلــت اإل نـ ـ ــاث  44.4فــي
المئة من عمليات التوظيف
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ت ـم ــت خ ــال
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،م ـمــا يــؤكــد
التزام البنك بالمساواة بين
الجنسين ،وإضافة إ لــى ذلك
ع ــزز الـبـنــك مــن ه ــذا االل ـتــزام
مـ ــع بـ ـل ــوغ اإل ن ـ ـ ــاث  45.6فــي
المئة من إجمالي الموظفين،
كـمــا د ع ــم تمكين ا لـمــز يــد من
السيدات من خــال التوجيه
وتوفير فرص أمام تطورهن
ً
الــوظـيـفــي ،فـضــا عــن حــرص
الـ ـبـ ـن ــك عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر ف ــرص
توظيف للمواطنين من ذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة ،إذ
بلغت نسبة توظيفهم نحو
 0.4ف ــي ا ل ـم ـئ ــة م ــن إ ج ـمــا لــي
عدد الموظفين.
ً
وتأكيدا على تكريس دوره
كأحد أكبر الداعمين للكوادر
ا لــو طـنـيــة ا لـشــا بــة وتأهيلهم
لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ،ي ـ ـ ـشـ ـ ــارك
الـبـنــك فــي مـخـتـلــف مـعــارض
ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف ،ب ـ ـهـ ــدف ت ـق ــدي ــم
خــد مــات تثقيفية وتنويرية
تساعد الشباب الباحثين عن
فرص عمل بالقطاع الخاص
ف ــي ات ـخ ــاذ ال ـق ــرار الـمـنــاســب
بشأن مستقبلهم الوظيفي.
وتـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــوأ اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
البنك لتطوير كوادره مكانة
مـ ـهـ ـم ــة ف ـ ــي صـ ـمـ ـي ــم خ ـط ـطــه
االستراتيجية ،إل يـمــا نــه بأن
ك ـف ــاء ة فــر يــق ا ل ـع ـمــل تضمن
جــودة ما يقدمه من خدمات
م ـص ــرف ـي ــة ب ـش ـت ــى أن ــواعـ ـه ــا
وعـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى األس ـ ـ ـ ــواق
الـمـخـتـلـفــة ال ـتــي يـعـمــل بـهــا،
كما يستثمر «الوطني» بقوة
ف ــي مــوظ ـف ـيــه ال ــذي ــن يـعــدهــم
ث ــروت ــه ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،إذ يــوفــر
أف ـض ــل الـ ـب ــرام ــج ال ـتــدري ـب ـيــة
وورش ا ل ـع ـم ــل ا لـ ـت ــي ت ـطــور
مهاراتهم الخاصة بالقيادة،
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
وإدارة ا ل ـت ـغ ـي ـيــر واال ب ـت ـك ــار
لمواكبة التطورات المتالحقة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـه ــده ــا ال ـص ـن ــاع ــة
المصرفية.

على قدر
فخرنا
بقدرتنا
على إطالق
المشاريع
الرائدة نعتز
بشبابنا
الذين يعدون
قيمة مضافة
في مختلف
نسخ «تمكن»

البنك يتمتع
بأعلى
معدالت
االحتفاظ
بالموظفين
الكويتيين
مما يعكس
نجاحه في
إدارة رأس
المال البشري

١٤
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ُ
Zain Great Idea
برنامج
طلق
ت
«زين»
َّ
ً
السابع بحلة جديدة كليا

economy@aljarida●com

المرونة في اختيار الجلسات التدريبية والتوسع اإلقليمي في أسواق المنطقة أبرز مزايا الدورة الجديدة
قالت الروضان إن «زين»
تهدف من خالل برنامج ZGI
إلى األخذ بيد المبادرين نحو
الفرص والخبرات التي تضمن
لهم النمو المستدام ،ليس
لتنمية شركاتهم فحسب ،بل
أنفسهم كأشخاص
لتنمية ً
منتجين أيضا

أعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة زي ـ ـ ــن
تـقــديـمـهــا ل ـلــدورة الـســابـعــة
م ـ ــن ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا ال ـم ـب ـت ـك ــر
 Zain Great Ideaلتسريع
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ،وال ـ ـ ــذي يـنـطـلــق
ّ
ً
ب ـ ـ ـحـ ـ ــلـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة كـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــا،
ب ــا لـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع Brilliant
 ،Labبهدف تطوير منظومة
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
الـ ـ ـن ـ ــاشـ ـ ـئ ـ ــة واالبـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــارات
الرقمية في مجتمع األعمال
الناشئة الكويتي والتوسع
بـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة الـ ـ ـش ـ ــرق
األوسط وشمال إفريقيا.
وج ـ ـ ـ ـ ــاء إع ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ــدورة
الجديدة من البرنامج خالل
الحفل الخاص الذي أقامته
الشركة في مقرها الرئيسي
بالشويخ ،بحضور الرئيس
التنفيذي لـ «زين -الكويت»
إيمان الروضان ،ومسؤولي
اإلدارة ا ل ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ يـ ــة ف ــي
الشركة ،وممثلي الشركات
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ،وش ـ ــرك ـ ــاء
األع ـ ـمـ ــال ،وم ـج ـت ـمــع ريـ ــادة
األ عـمــال المحلي وخريجي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة م ــن
البرنامج.

نحرص
ً
دوما على
االستفادة من
شبكة شركائنا
الواسعة
على إيصال
حلة جديدة
مبادرينا
بالصناديق
وف ــي الـكـلـمــة االفـتـتــاحـيــة
ال ـتــي ألـقـتـهــا خ ــال الـحـفــل،
االستثمارية
ق ــال ــت الـ ــروضـ ــان« :س ـع ـيــدة
ً
ً
وشركاء النجاح جــدا باستضافتكم جميعا

في مقرنا الرئيسي ،لنشهد
ً
مـ ـع ــا انـ ـط ــاق ــة ب ــرن ــام ـج ـن ــا
ال ـم ـب ـت ـكــر ب ـح ـل ـتــه ال ـجــديــدة
والمطورة– الدورة السابعة
من برنامج .»ZGI
وأوضحت« :طوينا العام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ص ـف ـح ــة م ـم ـي ــزة
واسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة م ـ ــن ت ــاري ــخ
ه ــذا ال ـبــرنــامــج ،ال ــذي أعـتــز
ً
بـ ــه شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ،فـ ـق ــد ك ــان ــت
الـ ـ ـ ــدورة الـ ـس ــادس ــة األول ـ ــى
م ـ ــن نـ ــوع ـ ـهـ ــا ،ك ــونـ ـه ــا أت ــت
ً
بـ ـشـ ـك ــل اف ـ ـتـ ــراضـ ــي تـ ـم ــام ــا
خالل الجائحة ،لكن بفضل
الـ ـ ـل ـ ــه ،ث ـ ــم بـ ـفـ ـض ــل مـ ـث ــاب ــرة
ُمـ ـ ـب ـ ــادريـ ـ ـن ـ ــا وإصـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ــم،
ورغ ــم الـتـحــديــات الـعــديــدة،
أث ـم ــرت الـنـسـخــة ال ـســادســة
لوحدها استثمارات قيمتها
ت ـقـ َّـد ر بـ ـ  4.5مــا يـيــن دوالر
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـن ــاشـ ـئ ــة
المشاركة ،ما ساعدها على
االنـ ـ ـط ـ ــاق ال ـت ـش ـغ ـي ـل ــي فــي
سوق العمل».

البرنامج
يدفع بخططنا
ويحقق رؤيتنا
لتمكين شركات
التكنولوجيا
الناشئة
إنجازات مستمرة
بالسوق
وتابعت ا لــرو ضــان« :كما
الكويتي
شهدت دورة العام الماضي
ً
الصغير
أي ـضــا مـشــاركــة  170شــركــة
ناشئة ،انتقلت  25منها إلى
بحجمه الكبير
المحطة األخيرة لتسريعها
بطموحات
بصورتها النهائية ،إضافة
إل ــى أك ـبــر ع ــدد م ــن رائـ ــدات
أبنائه
األع ـمــال الـنـســاء فــي تــاريــخ
الروضان البرنامج بأكمله ،وا لــا تــي

الروضان تتوسط المبادرين وفريق «زين»

إيمان الروضان ُتلقي كلمتها
َّ
ش ــكـ ـل ــن مـ ــا يـ ـ ـ ــوازي  40فــي
الـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن إج ـ ـمـ ــالـ ــي ع ــدد
المشاركين».
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن « هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــازات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة
تـ ـعـ ـك ــس قـ ـيـ ـم ــة الـ ـب ــرن ــام ــج
فــي د ف ــع خـطـطـنــا وتحقيق
رؤيـ ـتـ ـن ــا ل ـت ـم ـك ـيــن ش ــرك ــات
التكنولوجيا ا لـنــا شـئــة في
ال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي الـصـغـيــر
بحجمه الكبير بطموحات
أبنائه ،واليوم ،ومع دخول
بــرنــام ـج ـنــا عـ ـق ــده ال ـث ــان ــي،
ً
نستعد معا لخوض تجربة
جـ ــد يـ ــدة مـ ــع Zain Great
 ،Ideaسـ ـيـ ـظ ــل ج ــو ه ــر ه ــا
ً
م ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــزا حـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـسـ ــريـ ــع
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ــة ،وت ـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــن
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادريـ ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب مــن
الكويت والعالم العربي».

مرونة أكبر
وأضافت الروضان« :نعلم
ً
ج ـي ــدا أن ل ـل ـم ـبــادر حـمــاســا
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ووقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا م ـ ـ ـحـ ـ ــدودا
وي ــوم ــا ح ــاف ــا وم ــزدح ـم ــا،
ّ
سنقدم هذا العام مرونة
لذا
ُ
أكـ ـ ـب ـ ــر وح ـ ـ ــري ـ ـ ــة أكـ ـ ـث ـ ــر ل ـكــل
مـ ـب ــادر الخـ ـتـ ـي ــار األن ـش ـطــة
وال ـج ـل ـس ــات ال ـت ــي ت ـنــاســب
جـ ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــالـ ــه وت ـن ــاس ــب
طـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــة عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ش ـ ــركـ ـ ـت ـ ــه
الناشئة ،كما سنتوسع في
محتوى وأنشطة البرنامج،
لنأخذ مبادرينا إلى جهات
م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،م ـن ـه ــا الـ ــريـ ــاض
والقاهرة ود بــي وأبوظبي،
ل ـل ـم ـشــاركــة واالطـ ـ ــاع عـلــى
ا لـخـبــرات و قـصــص النجاح
وال ـ ـ ــدروس ال ـت ــي اكـتـسـبـهــا
م ـ ـبـ ــادرون آخ ـ ـ ــرون ،وكــذلــك
مستثمرون ور عــاة لبرامج
ً
ً
مماثلة إقليميا وعالميا ».
واخ ـت ـت ـم ــت« :نـ ـه ــدف مــن
خ ـ ـ ــال بـ ــر نـ ــا مـ ــج  ZGIإ لـ ــى
األخ ـ ـ ـ ـ ــذ بـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادري ـ ــن
نـ ـح ــو ال ـ ـفـ ــرص والـ ـخـ ـب ــرات
ال ـ ـتـ ــي ت ـض ـم ــن لـ ـه ــم ال ـن ـم ــو
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ،ل ـي ــس لـتـنـمـيــة
ش ـ ــرك ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم فـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب ،ب ــل

لتنمية أنفسهم كأشخاص
ً
منتجين أيضا ،كما نحرص
ً
دوم ـ ــا ع ـلــى االس ـت ـف ــادة مــن
ش ـب ـكــة شــركــائ ـنــا الــواس ـعــة
ع ـ ـلـ ــى إي ـ ـ ـصـ ـ ــال مـ ـب ــادريـ ـن ــا
بــالـصـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة
وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــاح ،ل ـك ــي
ن ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدهـ ـ ــم ع ـ ـ ـلـ ـ ــى وضـ ـ ــع
خطوة أولى ثابتة في عالم
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،وأت ـ ـط ـ ـلـ ــع م ـع ـكــم
لالستفادة من تجربتنا في
دورتـ ـن ــا ال ـســاب ـعــة م ــن ZGI
م ــع م ــواه ــب شــابــة وأع ـمــال
إبداعية متجددة».
واح ـت ـف ـل ــت «زي ـ ـ ــن» ال ـع ــام
الماضي بعشر سنوات من
برنامج ،Zain Great Idea
والـ ـ ـ ـ ــذي ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر م ـ ــن أكـ ـث ــر
الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا
ً
الشركة نجاحا تحت مظلة
استراتيجيتها لدعم ريادة
األعـ ـ ـم ـ ــال واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ،ف ـقــد
وصلت قيمة االستثمارات
في الشركات الناشئة التي
قدمها  ZGIإ لــى أ كـثــر مــن 6
مــا ي ـيــن د ي ـن ــار ( 20مـلـيــون
دوالر) حتى ا لـيــوم ،ويملك
 30ف ــي ا ل ـم ـئــة م ــن خــر يـجــي
ال ـب ــرن ــام ــج ش ــرك ــات نـشـطــة
ف ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة

جلسات
وبرامج مكثفة
تنطلق من
الكويت إلى
الرياض ودبي
وأبوظبي
والقاهرة

الدورة
السابقة أثمرت
استثمارات
بـ  4.5ماليين
دوالر في
الشركات
المشاركة

واإلقـلـيـمـيــة ،كـمــا قــامــت 40
في المئة من هذه الشركات
بجمع رأسمال خاص بها.
و قـ ــام ب ــر ن ــا م ــج  ZGIعـلــى
مـ ـ ــدار ع ـق ــد ك ــام ــل بـتـمـكـيــن
و ت ـ ــدر ي ـ ــب أ ك ـ ـثـ ــر مـ ــن 1500
ش ـ ـ ــاب م ـ ــن الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــن مــن
ال ـك ــوي ــت وال ـع ــال ــم ال ـعــربــي،
والـ ـ ــذيـ ـ ــن تـ ـ ــواجـ ـ ــد الـ ـع ــدي ــد
منهم في الحفل ،ليشهدوا
ا ن ـطــا قــة ا ل ـبــر نــا مــج بحلته
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،حـ ـي ــث خ ــرج ــت
الشركة من النسخ السابقة
بـ ــال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدروس،
واستمعت آلراء ومالحظات
ا لـمـبــادر يــن السابقين ،لكي
ّ
تطو ر البرنامج وتخرج به
ب ـش ـكــل أف ـض ــل ف ــي ك ــل ع ــام،
ل ـه ــذا س ـت ـقــدم ال ـش ــرك ــة هــذا
ال ـع ــام م ــرون ــة أك ـبــر وحــريــة
أك ـث ــر ل ـكــل مـ ـب ــادر الخ ـت ـيــار
األن ـش ـطــة وال ـجـلـســات الـتــي
ت ـ ـنـ ــاسـ ــب جـ ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــالـ ــه
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاسـ ـ ــب ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة ع ـم ــل
شركته الناشئة.
فـ ـعـ ـل ــى سـ ـبـ ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال،
ف ـ ـ ـ ــإن بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادري ـ ــن
ً
الـمـتـقــدمـيــن نـسـبـيــا انـتـهــوا
مـ ـ ـ ــن ت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــز ال ـ ـ ـجـ ـ ــوانـ ـ ــب
األ ســا سـيــة لشركاتهم ،ولن
يحتاجوا لدخول المعسكر
الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـغ ـط ــي
ا لـمــرا حــل األو ل ـيــة لتأسيس
الـ ـش ــرك ــات ال ـن ــاش ـئ ــة ،ل ـهــذا
يـ ـمـ ـكـ ـنـ ـه ــم ب ـ ـب ـ ـسـ ــاطـ ــة ع ـ ــدم
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـم ـع ـس ـكــر
ا لـتــدر يـبــي ،و تــو فـيــر وقتهم
وجـ ـه ــده ــم ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
جـ ـلـ ـس ــات وبـ ـ ــرامـ ـ ــج أخ ـ ــرى
ت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــب احـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاج ـ ـ ــات
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم وم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى
تطورها.

برامج متميزة

امسح هنا للتسجيل

ك ـ ـ ـمـ ـ ــا س ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــز «زيـ ـ ـ ـ ـ ــن»
هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام عـ ـل ــى ال ـت ــوس ــع
اإلق ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي ،مـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال
بـ ــرامـ ــج م ـت ـم ـي ــزة تـ ـق ــام فــي
أنـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،مـ ـث ــل:
ال ــري ــاض ودبـ ــي وأبــوظ ـبــي
وال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،وال ـ ـتـ ــي تـغـطــي
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع
ذات األ هـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ا ل ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة،
م ـ ـثـ ــل :ت ــأسـ ـي ــس الـ ـش ــرك ــات

وتسريعها ،والتواصل مع
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن وص ـن ــادي ــق
ال ـت ـم ــوي ــل ،وبـ ـن ــاء ال ـعــامــة
الـ ـتـ ـج ــاري ــة وف ـ ـ ــرق ال ـع ـم ــل،
والـ ـجـ ـلـ ـس ــات االس ـت ـش ــاري ــة
الـفــرديــة ،وتـعــزيــز االبـتـكــار،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي
ت ـ ـ ــوا ج ـ ـ ــه رواد األ عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال،
و قـصــص ا لـنـجــاح المحلية
واإلقليمية ،وغيرها الكثير.
ُ
وي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم الـ ـب ــرن ــام ــج ه ــذا
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام فـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة مـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــددة
تـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادري ـ ـ ــن م ــن
جـهــة ،وا لـطــاب والطالبات
حــدي ـثــي ال ـت ـخــرج م ــن جـهــة
أخرى ،بحيث ستقوم «زين»
بـتـنـظـيــم ف ـعــال ـيــة أش ـب ــه مــا
تكون بالمعرض الوظيفي،
هــد فـهــا األ ســا ســي أن تكون
نقطة وصل بين المشاركين
فـ ـ ـ ــي  ZGIوا لـ ـ ـخ ـ ــر يـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــن
م ــن ال ـج ــام ـع ــات وال ـك ـل ـيــات
ب ـم ـخ ـت ـل ــف ت ـخ ـص ـص ــات ـه ــا،
ب ـح ـي ــث يـ ـق ــوم ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرون
بـعــرض شركاتهم الناشئة
وف ــرص الـعـمــل لــديـهــم أمــام
حــدي ـثــي ال ـت ـخ ــرج ،كـخـطــوة
ُ
ت ـســاعــدهــم ع ـلــى ب ـن ــاء فــرق
عمل المستقبل ،واستقطاب
ا لـمــوا هــب المحلية الشابة،
ً
ل ـ ـت ـ ـكـ ــون جـ ـ ـ ـ ـ ــزء ا مـ ـ ــن ق ـص ــة
نجاحهم ،وهو ما سيسهم
ً
ح ـت ـم ــا ف ــي إثـ ـ ــراء مـنـظــومــة
ريـ ـ ــادة األع ـ ـمـ ــال ،وتـنـشـيــط
سوق العمل المحلي.

استدامة مجتمعية
وي ـبــرز ال ـبــرنــامــج جـهــود
«زي ـ ـ ـ ـ ـ ــن» ف ـ ـ ــي دع ـ ـ ـ ــم أعـ ـ ـم ـ ــال
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
المتنامي نحو ممارستها
لالستدامة المجتمعية ،إذ
ضــع
إن ـه ــا حــري ـصــة ع ـلــى و ّ
ب ـص ـم ــة إيـ ـج ــابـ ـي ــة ،وت ـب ــن ــي
الـقـضــايــا األك ـثــر أهـمـيــة في
المجتمع ،مــن أ بــرز هــا د عــم
رواد األ عـ ـ ـم ـ ــال وا لـ ـشـ ـب ــاب،
وتشجيع االبتكار الرقمي،
لـيــس ف ــي ال ـكــويــت فـحـســب،
بل بالمنطقة بأسرها.
و ي ـق ـ ِّـد م ا ل ـبــر نــا مــج بشكل
دوري فـ ـ ــر صـ ـ ــة م ـ ـت ـ ـجـ ــددة
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة

واإلقليمية ومجتمع ريادة
ً
األ ع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،إذ ُي ـ ـعـ ــد وا ح ـ ـ ــدا
م ــن أك ـث ــر الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـتــي
ً
أطلقتها «ز يــن» نجاحا في
بـ ـيـ ـئ ــة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ب ــال ـك ــوي ــت
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ت ـ ـحـ ــت م ـظ ـل ــة
ا ستر ا تيجيتها ا لمتكا ملة
لــاسـتــدامــة ودع ــم االبـتـكــار
وري ـ ـ ـ ـ ـ ــادة األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ،ح ـي ــث
اح ـت ـض ـنــت م ــن خ ــال ــه عـلــى
م ــدى سـتــة مــواســم نــاجـحــة
م ـئــات ال ـش ـبــاب الـكــويـتـيـيــن
والـ ـ ـع ـ ــرب ال ـم ـب ــدع ـي ــن م ـمــن
ل ــديـ ـه ــم ش ـ ــرك ـ ــات ص ـغ ـي ــرة
وم ـتــوس ـطــة نــاج ـحــة تـعـمــل
ف ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة
واإلقليمية حتى هذا اليوم.
وتدرك «زين» أهمية دور
مؤسسات القطاع الخاص
في دعم مجاالت االستدامة
االجتماعية واالقتصادية،
ً
وانـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا م ـ ــن الـ ـت ــزامـ ـه ــا
الـمـتـنــامــي نـحــو الـمـمــارســة
الـ ـسـ ـلـ ـيـ ـم ــة ل ـم ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا
االج ـت ـمــاع ـيــة ،فــإن ـهــا تـلـتــزم
ب ــإح ــداث آث ــار إيـجــابـيــة في
ج ـم ـي ــع ن ـش ــاط ــات ـه ــا ،وهـ ــذا
مــا د فـعـهــا لتبني القضايا
ً
األك ـ ـثـ ــر ت ــأثـ ـي ــرا فـ ــي نـسـيــج
المجتمع ،ومنها االهتمام
ب ـ ـف ـ ـئـ ــة ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب وري ـ ـ ـ ـ ــادة
األعمال واإلبداع.
وتـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرات
والـ ـب ــرام ــج الـ ـت ــي ت ـطــرح ـهــا
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة م ـ ـ ــن وقـ ـ ـ ــت آلخـ ــر
ً
لفئة الشباب فــر صــا فريدة
ل ـت ـم ـك ـي ـن ـه ــم م ـ ــن الـ ــوصـ ــول
إ لــى المعلومات وا لـتـشــارك
ّ
وتجسد البرامج
بــاأل فـكــار،
ال ـت ــدري ـب ـي ــة الـ ـت ــي ت ـقــدم ـهــا
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـح ــرص ع ـل ـي ـه ــا فــي
مـ ـ ـج ـ ــاالت الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا،
وب ــرام ــج ال ـم ـنــح الـتــدريـبـيــة
المتعددة ،وبوابات التعليم
اإلل ـك ـتــرونــي وغ ـيــرهــا ،هــذا
الـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي
لـخـطــط ال ـشــركــة فــي تـعــزيــز
مجاالت االستدامة لديها.

ريهانا تعود للمسرح بمباراة «سوبربول»
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ً
ً
تـقـ ِّـد م النجمة ر يـهــا نــا عــر ضــا فنيا
خالل استراحة ما بين الشوطين في
ا لـمـبــاراة النهائية لبطولة كــرة ا لـقــدم
األمـيــركـيــة (ســوبــربــول) فــي  12فـبــرايــر
المقبل ،على مسرح والية أريزونا ،في
ً
ال ـحــدث األك ـثــر اسـتـقـطــابــا لـلـمـشــاهــديــن
بالواليات المتحدة.
ون ـشــرت ري ـهــانــا ،صــاحـبــة الـكـثـيــر من
األغـ ـنـ ـي ــات الـ ـض ــارب ــة ب ـي ـن ـه ــا «أمـ ـب ــري ــا»
و«دايمندز» ،صورة على وسائل التواصل
ُ
االجتماعي تظهر يدها وتحمل كرة.
ِّ
وتركز المغنية ،المتحدرة من باربادوس،
مـنــذ سـنــوات عـلــى نـشــاطــات تـجــاريــة خــارج
ً
إ طــار الموسيقى ،لتكرس نفسها خصوصا

لعالمتها التجارية لمستحضرات التجميل
«فينتي» ،لتصبح مـلـيــارد يــرة ،إ ثــر توظيفها
الشهرة التي اكتسبتها في مجال الفن إلطالق
ماركات تجارية ،كما استقبلت ريهانا ومغني
الراب ايساب روكي طفلهما األول في  13مايو
الماضي.
وق ـبــل ري ـهــانــا ،ش ـهــدت م ـب ــاراة ســوبــربــول
ً
األخيرة عروضا فنية لمغنين معروفين ،هم:
دكتور دري ،وسنوب دوغ ،وكيندريك المار،
ومـ ــاري ج ــي ب ـل ـيــغ ،وإي ـم ـي ـن ـيــم ،وف ــي حـفــات
ســاب ـقــة ش ــارك أب ــرز ن ـجــوم ال ـغ ـنــاء ،كــالـفـنــان
الكندي ذي ويكند ،وجنيفر لوبيز ،وشاكيرا.
(أ ف ب)

«ال تقلق حبيبي» يتصدر شباك التذاكر
فيلم رومانسي للمخرجة والممثلة أوليفيا وايلد

ريهانا

ووترز ينتقد إلغاء حفلتين له في بولندا
انـتـقــد الـنـجــم الـبــريـطــانــي روجـ ــر ووت ــرز
«الــرقــابــة» الـتــي دعــت إللـغــاء حفلتين كانتا
مقررتين له في كــراكــوف البولندية ،بسبب
موقفه من الحرب في أوكرانيا.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـنــاقــش مـجـلــس بلدية
ً
المدينة اقتراحا هذا األسبوع يعلن أن ووترز
«شخص غير مرغوب فيه» ،بعد حث سكان
المدينة على مقاطعة حفلتيه.
وقالت شركة اليف نيشن بولسكا ،المنظمة
للحفلتين ،إن الحفلتين الموسيقيتين اللتين
كان من المقرر إقامتهما في أبريل من العام
المقبل في مدرج تورون أرينا بالمدينة ،قد
«ألغيتا».
ونفى روجر على «فيسبوك» تقارير إعالمية
بولندية عن انسحاب فرقته (بينك فلويد)،
لكنه َّ
وجــه اتهامات بـ «فــرض رقابة صارمة
على عملي».
وذك ــر ووت ــرز« :يـبــدو أن أحــدهــم ال يعرف
ً
شيئا عن تاريخي في العمل ،طوال حياتي،
ً
على حساب مصلحتي الشخصية أحيانا،
(أ ف ب)
في خدمة حقوق اإلنسان».

روجر ووترز

هيالريا بالدوين تستقبل مولودها السابع
وايلد تتوسط نجوم الفيلم
ّ
تصدر فيلم «»Dont Worry Darling
أو «ال تـ ـقـ ـل ــق ح ـ ـب ـ ـي ـ ـبـ ــي» ،ل ـل ـم ـخ ــر ج ــة
والممثلة أوليفيا وايلد ،إيرادات شباك
الـتــذاكــر بــأمـيــركــا الـشـمــالـيــة فــي نهاية
األسـ ـب ــوع ال ـف ــائ ــت ،م ــع ع ــائ ــدات بـلـغــت
 19.2مليون دوالر ،وفق موقع «إكزبيتر
ريليشنز» المتخصص.
ول ــم يـكــن مــن ال ــواض ــح مــا إذا كــانــت
التقويمات والتقارير اإلعالمية السلبية
عن خالفات خارج الشاشة ،بما في ذلك
بين مخرجة العمل والممثلة فلورنس
بيو ،قد حفزت مبيعات شباك التذاكر
أو خففت من زخمها.
لكن في مطلق األحوال ،حقق الفيلم
ال ــذي أنـتـجـتــه شــركــة «وورنـ ــر ب ــراذرز»
انـ ـط ــاق ــة «ج ـ ـيـ ــدة جـ ـ ــدا فـ ـ ــوق ال ـم ـع ــدل
المعتاد» لمثل هذه األفالم الرومانسية،
بحسب المحلل فــي شــر كــة « فــرا نـشــا يــز
إن ـت ــرت ــاي ـن ـم ـن ــت ري ـ ـسـ ــرتـ ــش» ديـ ـفـ ـي ــدا.
غروس.
و ت ــرا ج ــع ف ـي ـلــم «ذي وو مـ ـ ــان كـيـنــغ»
(  )The Woman Kingمـ ـ ــن إ ن ـ ـتـ ــاج
« ســو نــي» ،متصدر األ سـبــوع الماضي،
إلــى الـمــركــز الـثــانــي مــع إي ــرادات بلغت
 11.1مليون دوالر ،مع انخفاض بنسبة
 ،%42وت ــؤدي فـيــوال ديـفـيــس ،الـفــائــزة
بجائزة أوسكار ،دور البطولة في قصة
تــاري ـخ ـيــة ع ــن ج ـيــش م ــن ال ـم ـحــاربــات
اإلفريقيات.
وفــي الـمــرتـبــة الـثــالـثــة ،حــل اإلص ــدار
الجديد لفيلم «أفاتار» الشهير للمخرج
جيمس كــا مـيــرون ،و حـقــق العمل ا لــذي
أنتجته «توينتيث سنتشري فوكس»
إ يـ ـ ـ ـ ــرادات قـ ــار بـ ــت  10م ــا يـ ـي ــن دوالر،
ب ـم ـع ـظ ـم ـهــا م ـتــأت ـيــة م ــن ع ـ ــروض عـلــى
شـ ــا شـ ــات «اي مـ ــا كـ ــس» ا لـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،مــن
الجمعة إلى األحد.
و قـ ـ ـ ــال غـ ـ ـ ــروس إن هـ ـ ــذه اال نـ ـط ــا ق ــة
ّ
« مـقـبــو لــة» ،لكنه ذك ــر بــأن الفيلم حقق
بداية بطيئة عام  ،2009قبل أن يسجل

رقما قياسيا مطلقا مع إيرادات بلغت
 2.8مـلـيــار دوالر فــي مـبـيـعــات ا لـتــذا كــر
العالمية.
وت ــأم ــل ال ـشــركــة الـمـنـتـجــة أن ي ــؤدي
اإلصدار الجديد إلى جذب اهتمام كبير
بما يكفي لتعويض الميزانية الضخمة
ا ل ـب ــا ل ـغ ــة  250م ـل ـي ــون دوالر لـلـتـكـمـلــة
المرتقبة بعنوان «أفاتار :ذي واي أوف
ووتر» ،المقرر طرحها في ديسمبر.
وحل في المركز الرابع فيلم آخر من
إن ـتــاج «تــويـنـتـيــث سـنـتـشــري فــوكــس»،
بـعـنــوان «بــاربــاريــان» ،محققا إي ــرادات
بلغت  4.8ماليين دوالر ،ويؤدي بطولة
فـيـلــم الــرعــب ه ــذا الـنـجـمــان جــورجـيـنــا
كامبل وبيل سكارسغارد.
وفـ ــي ال ـمــرت ـبــة ال ـخــام ـســة كـ ــان فـيـلــم
« بـيــرل» العنيف ،من بطولة ميا غوت،
مع إيرادات بلغت  1.9مليون دوالر.
وف ـي ـم ــا ي ـل ــي ب ـق ـي ــة األف ـ ـ ــام فـ ــي ه ــذا
الترتيب:
 « - 6سـ ــي هـ ــاو ذي ران» (  1.9مـلـيــون
دوالر).
« - 7بولت تراين» ( 1.8مليون دوالر).
« - 8دي سي ليغ أوف سوبر بتس» (1.8
مليون دوالر).
 « - 9تـ ــوب غ ــن :م ــا ف ــر ي ــك» ( 1.6مـلـيــون
دوالر).
 « - 10م ـي ـن ـي ـي ـنــز :ذي را يـ ــز أوف غ ــرو»
(مليون دوالر).
(أ ف ب)

عائلة بالدوين
أعلنت هيالريا بالدوين أنها استقبلت
طفلها السابع من زوجها الممثل األميركي
أليك بالدوين ،المتهم في حادثة مقتل مديرة
تصوير فيلمه األخير «.»Rust
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية
أن هيالريا ( 38عاما) ،وتعمل مدربة يوغا،
نشرت عبر حسابها على «انستغرام» ،أمس
األول ،أنها وزوجها أليك بالدوين ( 64عاما)،
استقبال طفلهما السابع قبل أيام ،وهي طفلة
أطلقا عليها اسم إيالريا كاتالينا إرينا.

وكتبت هيالريا« :لقد وصلت ،نحن سعداء
بــأن نقدم لكم حلمنا الصغير الــذي أصبح
حقيقة ،إيالريا كاتالينا إرينا» ،مضيفة« :أنا
والطفلة بصحة جيدة وسعداء».
يشار إلى أن هيالريا وأليك ،اللذين تزوجا
مـنــذ ع ـقــد ،لــديـهـمــا  6أب ـنــاء ه ــم :كــارمـيــن 9
أعوام ،ورافائل  7أعوام ،وليوناردو  6أعوام،
وروميو  4أعوام ،واديو عامان ،ومارليو عام.
(د ب أ)

رحيل لويز فليتشر والكاتبة هيالري مانتل

أوليفيا وايلد

توفيت الممثلة األميركية لويز فليتشر ،في
فرنسا عن  88عاما ،وهي الحائزة جائزة أوسكار
أفضل ممثلة عــن دوره ــا فــي فيلم One Flew
 ،Over the Cuckoos Nestوهو أكثر أدوارهــا
تأثيرا ،والذي نالت عنه جائزتي غولدن غلوب
وبافتا كأفضل ممثلة ،ورشحت للفوز بجوائز
«إيمي» عن دورها في «بيكت فنسز» سنة ،1996
و«جون أوف أركاديا» سنة .2004
ك ـمــا رح ـل ــت ال ـكــات ـبــة هـ ـي ــاري مــان ـتــل عن
 70عــامــا ،والـتــي نعاها مــؤلـفــون بريطانيون
ومؤسسات أدبية باعتبارها «واحدة من أفضل
الكتاب في العصر» ،ومنهم جي كيه رولينج،
مؤلفة سلسلة كتب هــاري بوتر ،والتي كتبت
على «تويتر»« :لقد فقدنا (كاتبة) عبقرية».
واشـتـهــرت مانتل بثالثية «قصر الــذئــاب»،
التي نالت إش ــادة دولـيــة ،ونالت عنها جائزة
بوكر األدبية.
(د ب أ)

لويز فليتشر

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
ً
ً
ً
ً
شعورا
مهنيا :تتشارك مع زمالء العمل اليوم
مهنيا :قيمة المرء في الحياة هو ما ينتجه
مهنيا أكثر كفاء ة
خصما
مهنيا :تواجه
بالتالحم والهدف المشترك.
وليس ما يعلمه.
منك فاستعن بمعلومات جديدة.
ّ
ً
ً
ً
ّ
المقربين معك على
عاطفيا :يتنافس أحد
عاطفيا :بدأ الروتين يتغلغل إلى حياتكما
عاطفيا :تعلم أن تقول ال للحبيب عندما
ّ
ود شخص من الطرف اآلخر.
فاستعمل دهاءك كي تخرجا منه.
تتأكد أنه يبالغ في مطالبه.
ً
ّ
ً
ً
ً
ّ
ـراد اجتماعيا :تحرر من تدخالت اآلخرين وحدد
اجتماعيا :لك ملء الحرية في
االنتساب إلى اجـتـمــاعــيــا :عـنــدمــا تـكــون مـحــاطــا بــأفـ ٍ
ّ
اختياراتك الخاصة بنفسك.
ناد أو االنخراط في جمعية فال تتأخر.
يحبونك تعرف عندها قيمة نفسك.
ٍ
رقم الحظ39 :
رقم الحظ34 :
رقم الحظ44 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :أنــت امــرؤ قــادر أن تحصل على
هدفك بالحجة فال تستعمل الصراخ.
ع ــاط ـف ـ ًـي ــا :م ــا أج ـم ــل عــاقـتـكـمــا عـنــدمــا
ّ
يستتب التفاهم ويسود الوئام بينكما.
ً
اجتماعيا :مــا مــن حـ ّـب أصــدق مــن ّ
حب
المرء لعائلته وهذا يبدو من معاملتك.
رقم الحظ45 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

مـهـنـ ًـيــا :إن كـنــت غـيــر واث ــق مــن نتيجة
ً
عملك فأعد النظر فيه ثانية.
ً
عاطفيا :طيبة قلب شريك الحياة تجعله
يغفر لك كل إساءة تصدر عنك.
ً
ً
اجتماعيا :قد تستقبل ضيفا تربطك به
عالقة عمر وتسترجعان ذكريات الطفولة.
رقم الحظ3 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

مهنيا :هناك ً
ً
دومــا في مصيرنا باب ُيفتح
فال تيأس إن الفرج قريب.
ً
عاطفيا :يشعر الحبيب اليوم ببعض الكدر
ً
ويطلب أن تبقى قربه قليل.
ّ
ً
اشتد الضيق عليك فال ّبد
اجتماعيا :مهما
من الفرج.
رقم الحظ15 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :الطمأنينة الحقيقية ال تتوقف على
إحراز المال بل على مهارتك في العمل.
ً
عاطفيا :تستحوذ عليك الرغبة في االنفراد
بالحبيب لكن الظروف غير مناسبة.
ً
اجتماعيا :الطفل الــذي يعتمد اليوم على
مساع َدك.
ساع ِدك يصبح في الشيخوخة
ِ
ِ
رقم الحظ20 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :أطـيــب طـعــام تأكله هــو ذلــك الــذي
تصنعه من تعب يديك.
ً ّ
عاطفيا :رقة شعورك تجاه الحبيب تجعله
يتعلق بك أكثر.
اجـتـمــاعـ ًـيــا :ي ـغــدر ال ــزم ــان بــأحــد مـعــارفــك
فتحاول مساعدته مع بعض األصحاب.
رقم الحظ27 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :تفتح عينيك اليوم على أبعاد من
األمل في تحقيق مشروع ّ
هام.
ً
عاطفيا :تتشارك مع الحبيب برابط عميق
َّ
ال تعلم سره.
اجـتـمــاعـ ًـيــا :تـعــود بــذاكــرتــك إل ــى الطفولة
لـلـشـعــور بــالـحـمــايــة واالط ـم ـئ ـن ــان بعض
الوقت.
رقم الحظ12 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ّ
ً
مهنيا :عليك أن تتعلم طاعة المسؤولين
ً
ُ
كي تحسن القيادة الحقا.
عــاط ـفـ ًـيــا :ت ـت ــرك ش ــري ــك ال ـع ـمــر صـبـ ً
ـاحــا
ً
وتعود إليه عند المساء مشتاقا.
ً
اجتماعيا :اخرج إلى الطبيعة مع العائلة
ّ
فهي المدرسة التي ينبغي أن تسبق كل
مدرسة.
رقم الحظ33 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :سوف تحصل على حصاد وفير
بعد كل المجهود الذي قمت به.
ً
عاطفيا :هناك شيء غامض يحصل وال
ُيخبرك الحبيب به كي ال تحزن.
ً
اجتماعيا :الفائدة الرئيسية لتمضية
الوقت مع العائلة تكمن في فرح أفرادها.
رقم الحظ38 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :الــوصــول إلــى هدفك بنجاح هو
مزيج من مجهود وصبر.
عاطفيا :نار الحب ّ
ً
تتأجج في فؤادك وال
صبر لك على انتظار الحبيب.
ً ّ
اجتماعيا :قلة الطعام تحمي جسمك من
ُ
األمراض وشرب الماء ينعشه.
رقم الحظ41 :

توابل ةديرجلا
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نسخة دونالد ترامب
في جنوب إفريقيا؟
كيت بارتليت – Foreign Policy

يستميل نهالنهال «لوكس»
موهلولي الناخبين السود
الفقراء في جنوب إفريقيا عبر
تأجيج مشاعر الكراهية تجاه
األجانب… يبدو أن خطته
بدأت تنجح!

البطالة بجنوب
إفريقيا بلغت %35
وبطالة الشباب
 %64ومظاهر الفقر
تستفحل والسكان
يبحثون عن سبب
لمشاكلهم

راح نهالنهال «لوكس» موهلولي يرقص بجزمة
الجيش الثقيلة ّ
وزيه العسكري وسترته المضادة
للرصاص في شوارع جوهانسبرغ ،في  27مايو.
حــذا مـنــاصــروه ح ــذوه ،وراح ــوا ي ــؤدون الرقصة
االحتجاجية المعروفة في جنوب إفريقيا وهم
ً
يرتدون الزي العسكري أيضا .كانت وجوه البعض
خفية وراء األقنعة ،وحمل البعض اآلخر األغالل،
وراح ــوا ُيطلقون هتافات ُمـعــاديــة للمهاجرين،
ً
ُ
ويحملون رايات ك ِتب عليها «جنوب إفريقيا أوال».
ك ــان لــوكــس ،الـقــائــد الـكــاريــزمــاتــي الثالثيني
المسؤول عن «عملية دودوال» (حركة جديدة في
جـنــوب إفريقيا تـهــدف إلــى ترهيب المهاجرين
ال ـقــادم ـيــن م ــن ال ـ ــدول ال ـم ـ ُج ــاورة ون ـشــر مشاعر
ُ
الكره تجاه األجانب) ،قد َمثل أمام المحكمة للتو،
ُ
منزل تباع فيه المخدرات ،وفق بعض
بتهمة نهب
ٍ
المصادر .قاد لوكس مسيرة احتجاجية باتجاه
منزله في بلدة سويتو ،بعد تلك العملية.

خطابات الذعة
ً
ب ــدأ ه ــذا ال ـش ــاب ،الـبــالــغ مــن الـعـمــر  35عــامــا،
ي ـك ـســب ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي ج ـن ــوب إف ــري ـق ـي ــا ،بسبب
خ ـط ــاب ــات ــه الـ ــاذعـ ــة ض ــد ال ـم ــواط ـن ـي ــن األف ــارق ــة
األجانب ،فهو يلومهم على سرقة فرص العمل من
السكان المحليين وارتفاع معدل الجرائم العنيفة.
تستهدف حــركــة «عملية دودوال» األمــاكــن التي
يعمل فيها أشخاص من زيمبابوي وموزمبيق
ً
ً
منحى
ودول أخــرى ،وغالبا ما تتخذ عملياتها
ً
عنيفا.
ً
بـلـغــت نـسـبــة الـبـطــالــة رس ـم ـيــا  35ف ــي الـمـئــة،
وتصل بطالة الشباب إلى  64في المئة ،وتستفحل
مظاهر الفقر ،ويبحث سكان جنوب إفريقيا عن
سبب لمشاكلهم .يـلــوم البعض حــزب المؤتمر
الوطني اإلفريقي الحاكم ،ألنه فشل في تحقيق
وعوده.
بـعــد  28سـنــة عـلــى تــأسـيــس ج ـنــوب إفريقيا
غداة حقبة الفصل العنصري ،ينتظر عدد كبير
مــن المقيمين فــي األك ــواخ خطط اإلس ـكــان التي
وعدت بها الحكومة .كذلك ،انهارت شركة الكهرباء
الــرسـمـيــة «إي ـس ـكــوم» ،لــدرجــة أن يـتـكــرر انقطاع
الكهرباء في هذه المرحلة ،حتى ان المسؤولين
اختلسوا ماليين الدوالرات المخصصة لمحاربة
أزمة كورونا .لكن يستعمل الكثيرون المهاجرين
(حوالى  5في المئة من السكان) ككبش محرقة.

حين يقصد الناخبون
في جنوب إفريقيا
طريقة روبن هود
صناديق االقتراع
نـشــأ لــوكــس فــي بـلــدة ســويـتــو ،حـيــث ّ
رب ـتــه أم
عازبة ،بعد انفصالها عن والده ،الذي كان سارق
عام  2024سيحاول
بنوك على طريقة «روبن هود» ،إذ يقول لوكس إنه
حزب المؤتمر الوطني كــان يــوزع مكاسبه غير المشروعة على أعضاء
«الـمــؤتـمــر الــوطـنــي اإلفــري ـقــي» فــي الـمـنـفــى .لكن
اإلفريقي أن يلهيهم
يصعب التأكد من صحة هذه االدعاءات ،فقد تكون
ّ
هذه الحكاية مجرد وهم في خياله.
عن إخفاقاته الهائلة

حـيــن ك ــان لــوكــس فــي ال ـمــدرســة ،ك ــان يضطر
للسفر لممارسة الرياضة ،كما يزعم ،فزار الصين
ً
وب ـل ــدان ــا أخ ـ ــرى ،لـكـنــه ل ــم ي ـكــن م ــن مـحـبــي هــذه
النشاطات فيقول« :يتكلم الناس اإلنكليزية في
تلك األمــاكــن ،لكنهم غريبو األطـ ــوار .ال يمكننا
سماع نصف ما يقولونه» .لكنه عاد وتخصص
في العالقات الدولية في جامعة جوهانسبرغ ،ثم
ً
الحقا ،وتـ ّ
ـدرب كي يصبح
رفــع سقف طموحاته
ً
طيارا.

الهيب هوب

من المبرر أن يشعر
سكان جنوب إفريقيا
بالسخط إزاء
مستويات الجريمة
ِّ
في بلدهم الذي يسجل
أعلى معدالت جرائم
القتل في العالم

لـكــن كـيــف ت ـح ـ ّـول ش ــاب يـحــب الـهـيــب هــوب
ً
التقليدي ويقرأ رواية بقلم باولو كويلو راهنا

جاكوب زوما
ُ
ً
اعت ِبر هؤالء الشبان أبطاال ،ثم انبثقت حركة
«عملية دودوال» بشكلها الراهن من تلك الحملة
المضادة للسرقة ،مــع أنها تحولت منذ ذلك
الحين إلى جماعة معادية للمهاجرين .برأي
لوكس ،حصل هذا التحول ألن سكان جنوب
إفــريـقـيــا قــد يـتـعــرضــون لــاعـتـقــال إذا ســرقــوا
الـطـعــام لـيــأكـلــوا ،بينما ي ـتــورط األجــانــب في
تجارة المخدرات ومعظم الجرائم العنيفة.

موجة الغضب
من المبرر أن يشعر سكان جنوب إفريقيا
بالسخط إزاء مستويات الجريمة في بلدهم،
ّ
يسجل أعـلــى مـعــدالت جــرائــم القتل في
ال ــذي
العالم .ومن الواضح أن لوكس يستغل موجة
الـغـضــب ه ــذه ،مــع أن اإلح ـص ــاء ات تكشف أن
ّ
األجانب يشكلون نسبة صغيرة من السجناء.
لكن إلى أي حد سيتمادى لوكس بتحركاته؟
ً
هو يجيب قــائــا« :هــذا بلدنا ،ونحن نريد أن
نعطي األولوية ألبناء البلد في جنوب إفريقيا.
سنواجه القوة بالقوة ...إذا قتلتمونا ،سنضطر
فــي مــرحـلــة معينة إلط ــاق الـعـنــان لغريزتنا
الحيوانية للدفاع عن حياتنا».
وأضاف بأسلوبه المتغطرس المألوف« :أنا
ُ
شاهدت
ال أخــاف أحــدا .أنــا ابــن سويتو ،وقــد
ً
عــددا ال ُيحصى من األشخاص وهم يموتون
أمامي».

نهالنهال «لوكس» موهلولي بالزي العسكري
إلى زعيم حركة كارهة لألجانب؟ يقول لوكس
إن كل شيء بدأ بسبب نشاطاته االجتماعية:
ُ
قصدت مدارس أفضل من غيري ،بفضل
«لقد
َ
ً
ً
ُ
المنح الدراسية ،واكتشفت هناك عالما مختلفا
ِ
ً
وفاحش الثراء .في المقابل ،ثمة عالم فقير جدا
وهو المكان الذي آتي منه أنا».
س ــرع ــان م ــا قـ ــرر ل ــوك ــس م ـس ــاع ــدة األوالد
فــي ســويـتــو ،الـتــي كــانــت تفتقر إل ــى الـفــرص،
ّ
ف ــراح يـ ّ
ـؤمــن لـهــم أحــذيــة ك ــرة ال ـقــدم ويعلمهم
الرياضيات.
زاد تأثير لوكس فــي مجتمعه منذ يوليو
 ،2021حين شهدت جنوب إفريقيا موجة من
أســوأ أعمال العنف في حقبة ما بعد الفصل
العنصري.

اعتقال جاكوب
تـ ّ
ـوس ـع ــت أعـ ـم ــال ال ـش ـغ ــب ،ب ـس ـبــب اع ـت ـقــال
الرئيس السابق جاكوب زومــا ،فترة وجيزة،
بتهمة االزدراء بالمحكمة ،وسرعان ما انتشرت
ه ــذه األعـ ـم ــال ف ــي أج ـ ــزاء م ـت ـعــددة م ــن الـبـلــد،
وتحولت إلــى عمليات نهب واسعة للمتاجر
والشركات .يقول لوكس إنه قرر في تلك اللحظة
اسـتــدعــاء أصــدقــاء لــه ممن يملكون األسلحة
مثله لـحــراســة مــركــز «مــابــونـيــا» الـتـجــاري في
سويتو وحمايته من اللصوص.

أطراف كثيرة

قاعدة الناخبين
التقليديين في الحزب
بدأت َّ
تتقدم في السن
ومن المتوقع أن
تبحث الجماعات التي
ُ«ولدت َّ
حرة» بجنوب
إفريقيا عن سياسيين
ُ
لهمين
جدد وم ِ

ً
وردا على سؤال حول مصدر أمواله وطريقة
تمويل «عملية دودوال» ،يبقى جــواب لوكس
ً
ً
مبهما .هو يقول إنه يملك عددا من الشركات،
ُ ّ
ّ
لكن عملها معلق في الوقت الراهن .أما تمويل
ال ـحــركــة ،فـهــو يـتــوقــف عـلــى م ـشــاركــة أط ــراف
كثيرة.
في  6أبريل الماضي ،زار لوكس وأعضاء من
«عملية دودوال» مستوطنة فقيرة وغير رسمية
اسمها «ديبسلوت» ،حيث تمتد أكواخ الحديد
الـمـمــوجــة عـلــى م ــد ال ـن ـظــر ،ويـعـيــش الـسـكــان
ـوف دائ ــم مــن الـجــرائــم العنيفة ،ويـلــوم
فــي خ ـ ٍ
الكثيرون األجانب على هذه المشكلة.
في تلك الليلة ،أقدم رجل عصابات من جنوب
إفريقيا على إضــرام النار في إلفيس نياتي،
ً
وهو رجل من زيمبابوي عمره  43عاما وأب
ألربـعــة أوالد كــان يعمل كبستاني ويقيم في
ً
جنوب إفريقيا منذ ست سنوات ،فأحرقه حيا.
ً
يتنقل رجل العصابات نفسه بين األكواخ دوما،
ويطالب برؤية تراخيص اإلقامة التي يحملها
األجانب المقيمون هناك.
حين ُسئل لوكس عن ّ
تحمله مسؤولية موت
ِ
نياتي وشعوره باألسف تجاه عائلته ،أجاب
بـكــل وض ـ ــوح« :ال أم ـلــك مـعـلــومــات كــافـيــة كي
أشعر بالشفقة على زوجة إلفيس .أنا منشغل
ُبالحداد على أرواح سكان جنوب إفريقيا الذين
ق ِتلوا على يد األجانب».

ردود حقودة

يميل لوكس إلى
مقارنة نفسه
ً
دوما بشخصيات
أسطورية في تاريخ
النضال لتحرير
جنوب إفريقيا وهو
ّ
جدي في مواقفه

بعد جريمة القتل تلك ،عادت عائلة نياتي
ً
إلى زيمبابوي ،لكنها أقامت أوال مراسم تأبين
بمركز اجتماعي في جوهانسبرغ .تثبت الردود
ُ
الـحـقــودة الـتــي تلقيتها حـيــن كـتـبـ ُـت تغريدة
عن مراسم التأبين مــدى انتشار مشاعر كره
األجانب في جنوب إفريقيا ،بما في ذلك عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
خ ــال م ــراس ــم ال ـتــأب ـيــن ،ل ــم تـسـتـطــع زوج ــة
نياتي أن ّ
ترد على األسئلة .لكن وصف نسيبه
فيليمبيني ندلوفو ما حصل في «ديبسلوت»
عـشـيــة ال ـه ـج ــوم ،ف ـق ــال إن م ـج ـمــوعــة بـلـبــاس
مدني حضرت إلى كوخ العائلة وطلبت رؤية
أوراقـهــم الثبوتية وطالبتهم بدفع  300رانــد
ً
(حوالي  .)20$أعطتهم العائلة  50راندا ،وهو
كل ما تملكه .عمد المعتدون حينها إلى ضرب
نياتي وزوجته.
أضاف ندلوفو بكل مرارة« :ثم أخذوا الزوج

جنوب افريقيا

أحزاب المعارضة
كما حصل فــي بـلــدان أخ ــرى ،حيث أبعدت
حركات يمينية متطرفة ناشئة الناخبين عن
األحــزاب الراسخة ،يحاول سياسيون آخرون
مــواكـبــة هــذه الـتـطــورات ال ـيــوم ّ .بــدل استنكار
مــا تفعله «عملية دودوال» ،يفضل الكثيرون
تطبيق نهجها ،وال يقتصر األمر على أحزاب
المعارضة الصغيرة ،بل تمتد هذه النزعة إلى
ً
حزب «المؤتمر الوطني اإلفريقي» الحاكم أيضا.
في الشهر الماضي ،الم وزير النقل فيكيلي
مبالوال «األجانب غير الشرعيين» على ارتفاع

ُ
مستوى البطالة فــي ال ـبــاد .وحـيــن طـ ِـلــب من
وزير الشرطة ،بيكي سيلي ،أن يستنكر الهجوم
عـلــى مـهــاجــريــن مـثــل نـيــاتــي ،عـ ّـبــر عــن موقف
مشابه لتصريحات لــوكــس ،فقال إن التركيز
ً
ّ
يصب أوال على سكان جنوب إفريقيا
يجب أن
الذين تعرضوا للقتل .يثبت رفضه إدانة مظاهر
كــره األجــانــب أن الحكومة تخشى أن تخسر
دعم المواطنين إذا عارضت «عملية دودوال»
بدرجة مفرطة.

صناديق االقتراع
حين يقصد الناخبون فــي جـنــوب إفريقيا صناديق
االقتراع في عام  ،2024سيحاول حزب «المؤتمر الوطني
اإلفريقي» أن يلهيهم عن إخفاقاته الهائلة .بما أن قاعدة
الناخبين التقليديين في الحزب بــدأت تتقدم في السن،
فمن المتوقع أن تبحث الجماعات التي ُ«ولدت ّ
حرة» في
جنوب إفريقيا ،أي تلك التي ال تتذكر النضال إلنهاء حقبة
ُ
لهمين بدل
الفصل الـعـنـصــري ،عــن سياسيين جــدد وم ِ
«الديناصورات» التي يتكلم عنها لوكس في إشــارة إلى
ّ
المشرعين الحاليين.
ّ
يبحث هــؤالء عن شبان مثله .قد يعتبر المسؤولون

ّ
سيتحم َلون
فــي الحكومة لــوكــس مـجـ ّـرد م ـهـ ّـرج ،لكنهم
ُ
تداعيات هذا الموقف .الوضع مشابه الستهزاء النخب
الحاكمة في الواليات المتحدة بنرجسي آخر لم يتوقع
أحد فوزه في عام .2016
في النهاية ،يقول لوكس« :أنا أقود الناس بكل بساطة،
وأق ـ ــود ال ـعــالــم ال ـح ــر ،وأق ـ ــود ك ــل م ــن ه ــو خـ ــارج مـعـتــرك
السياسة ،أي أغلبية الناس في البلد .لهذا السبب ،يشعر
السياسيون بالخوف .إذا ُ
قلت إننا سنتحول إلى حزب
ً
سياسي وإن حركتنا أصبحت واسـعــة ج ــدا ،فسيتغير
ً
المشهد الداخلي حتما .كل شيء سيتغير».

ُ
ً
وتــابـعــوا ضربه ثــم أحــرقــوه ح ـيــا ...هكذا ق ِتل
ً
نسيبي بسبب  250راندا».

خدمات التأمين
ك ــان ــت م ــراس ــم ال ـتــأب ـيــن م ـت ــواض ـع ــة ،ف ــراح
ُ
نشد ديني
المشاركون ينشدون
الترانيم مع م ِ
ً
ً
ً
يرتدي لباسا ذهبيا المعا ،فيما ُع ِرضت نبذة
ُ ّ
عــن حياة نياتي على غطاء سرير معلق في
جــوار المسرح .على المدخل ،استغلت شركة
اسمها «زورورو بوموالني لخدمة الجنازات»
الفرصة لتسويق خدمات التأمين التي ّ
تقدمها.
ّ
طوقت الشرطة المنطقة ،لمنع أي اعتداءات
ضـ ــد األجـ ــانـ ــب خ ـ ــال مـ ــراسـ ــم ال ـت ــأب ـي ــن عـلــى
األرج ـ ــح ،لكنها اض ـطــرت فــي نـهــايــة المطاف
لحماية سفير زيمبابوي لدى جنوب إفريقيا
من أبناء بلده.
عندما نهض السفير ديفيد همادزيريبي
إللـ ـق ــاء ك ـل ـمــة ،تـ ـع ـ ّـرض ل ـص ـي ـحــات اسـتـهـجــان
وطالبه المهاجرون الغاضبون بالنزول عن
الـمـســرح ،ألنـهــم يـلــومــون حـكــومــة زيمبابوي
وس ـي ــاس ــات ـه ــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـك ــارثـ ـي ــة عـلــى
اضطرارهم للمجيء إلى جنوب إفريقيا .شعر
همادزيريبي بالذهول في تلك اللحظة ،ثم هرب
من المبنى بحماية الشرطة ،ورحل بسيارته
التي تحمل لوحة دبلوماسية.

منصة سياسية
ف ـشــل الـ ـح ــزب ال ـح ــاك ــم ف ــي زي ـم ـب ــاب ــوي في
استخدام تلك المناسبة كمنصة سياسية ،لكن
نجحت جماعات أخــرى في تحقيق أهدافها.
حضر وفــد مــن جماعة «المناضلون مــن أجل
الحرية االقتصادية» بقيادة جوليوس ماليما.
يطرح هذا الحزب نفسه كخصم لحركة «عملية
دودوال» .استعمل أعضاء هذه الجماعة مراسم
التأبين كمنبر لالحتجاج على أعمال العنف
بين أصحاب البشرة السوداء.

الطبقة العاملة
ّ
ي ـفــضــل جـ ــزء ك ـب ـيــر م ــن س ـي ــاس ــات مــالـيـمــا
ّ
االن ـت ـهــازيــة عـلــى األيــديــولــوج ـيــا ،وه ــو يغير
تــوجـهــاتــه بـحـســب ال ـظ ــروف الـمـتـبــدلــة .يقول
ماليما إنــه يدافع عن الطبقة العاملة ،مع أنه
ي ــرت ــدي م ــاب ــس م ــن م ــارك ــات م ـش ـه ــورة مثل
«غ ــوت ـش ــي» و»ل ـ ــوي ف ـي ـت ــون» .ك ــان يــرفــض في
ال ـبــدايــة الـمـشــاركــة فــي ح ـمــات ك ــره األجــانــب
ولـطــالـمــا أدان االعـ ـت ــداء ات ضــد الـمـهــاجــريــن،
فطرح نفسه كزعيم إفريقي شامل.
لكن بعدما أطلق لوكس حملة تجبر الباعة
األجانب على إخالء األرصفة في سويتو بفترة
قصيرة ،قام ماليما بزيارة حصلت على تغطية
سـبــرغ
إعــام ـيــة واس ـع ــة إل ــى م ـطــاعــم جــوهــانـ ً
الحـتـســاب عــدد الـعـمــال المحليين نسبة إلى
الـعـمــال األجــانــب .هــو لــم يعتبر تلك العملية
ً
تعبيرا عــن كــره األجــانــب ،بــل طريقة لحماية
األف ــارق ــة مــن االس ـت ـغــال .لـكــن أع ـطــت الـصــور
الـمــأخــوذة فــي تلك المناسبة األث ــر المنشود
وســط مناصري حــزب «المناضلون مــن أجل
الحرية االقتصادية» ،فقد كان هؤالء يعتبرونه
ً
ضـعـيـفــا ف ــي مــوقـفــه م ــن الـمـهــاجــريــن وكــانــوا
ً
ليفكروا بدعم جماعات أكثر تطرفا مثل «عملية
دودوال».

السياسة العالمية
ي ـم ـي ــل ل ــوك ــس مـ ــن ج ـه ـت ــه إلـ ـ ــى اس ـت ـع ـمــال
االسـتـعــارات فــي كــامــه ،لــذا ق ــارن زعـيــم حزب
«الـمـنــاضـلــون مــن أج ــل الـحــريــة االقـتـصــاديــة»
ً
بـهــاتــف «نــوك ـيــا» ،بمعنى أن ــه ك ــان رائ ـجــا في
مــرحـلــة ســابـقــة لـكــن لــم يـعــد أح ــد يــريــده بعد
اختراع جهاز «آي فون» .يمكن اعتبار «عملية
دودوال» أشبه بمنتج متطور من شركة آبل،
بحسب رأيه .لكن من هو الزعيم الذي يعجبه
في السياسة العالمية؟ إنه دونالد ترامب الذي
يشبهه في خطاباته وتوجهاته.
ً
يقول لوكس« :ال أعرف إذا ُ
كنت معجبا بذلك
ً
ُ
أحببت وجهات نظره طبعا .من
الرجل ،لكني
المنطقي أن يبدي األميركيين على اآلخرين
فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وي ـع ـط ــي األولـ ــويـ ــة
لألميركيين ،ال األجانب غير الشرعيين .إنها
مسألة بديهية .هذا ما تفعله عملية دودوال».
ً
ي ـم ـي ــل ل ــوك ــس إلـ ـ ــى مـ ـق ــارن ــة ن ـف ـس ــه دومـ ـ ــا
بـشـخـصـيــات أس ـط ــوري ــة ف ــي ت ــاري ــخ الـنـضــال
لتحرير جنوب إفريقيا ،وهو ّ
جدي في مواقفه.
لكنه يــؤ كــد أ ن ــه ال يستعمل «عملية دودوال»
السياسة ،مع أن الناس
كمنصة لدخول معترك ّ
يضغطون عليه كي يترشح لمنصب عام .لكن
تبدو تصريحاته مــاكــرة فــي جميع الـحــاالت،
وم ـ ــن الـ ــواضـ ــح أن ش ـه ــرت ــه ال ـس ــري ـع ــة رف ـعــت
مستوى طموحاته السياسية.
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محمد الشعيبي :فخور بإخراج حفل اعتزال الخالدي
يفتح الصندوق األسود للسوشيال ميديا في «جنى تصعد المنصة»
عزة إبراهيم

َّقدم الفنان ًمحمد الشعيبي
ً
حفال ناجحا باستاد جابر
الدولي ،بمناسبة اعتزال الالعب
نواف الخالدي ،في ثاني تجاربه
اإلخراجية ،بعد مسلسل
«جنى تصعد المنصة» ،الذي
يتناول فضائح مشاهير مواقع
التواصل االجتماعي.

بـ ـخـ ـط ــوات ث ــابـ ـت ــة ،اتـ ـخ ــذ ال ـف ـنــان
ً
ً
ً
محمد الشعيبي اتجاها فنيا جديدا
يـعـ ِّـبــر عــن شغفه بـفـنــون ع ــدة ،منها
اإلخ ـ ــراج ،وإدارة المشهد مــن خلف
ال ـك ــام ـي ــرا ،ب ـعــدمــا ن ـجــح كـمـمـثــل له
حضور خاص أمام العدسات.
وتــأتــي ثاني تجاربه اإلخراجية،
بـ ــأن تـ ـص ـ َّـدى ل ـف ـك ــرة وإخـ ـ ـ ــراج حـفــل
اعتزال العب نادي القادسية السابق
نواف الخالدي ،حارس مرمى منتخب
الكويت واألصفر السابق ،الذي أقيم
أمس األول باستاد جابر الدولي.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـشـ ـعـ ـيـ ـب ــي عـ ـ ــن فـ ـخ ــره
ب ــالـ ـتـ ـص ــدي ل ـت ـل ــك ال ـم ـه ـم ــة ال ـف ـن ـيــة
والرياضية في ذات الوقت وإخــراج
الحفل ،الذي حظي بإقبال جماهيري
كبير وحاشد باستاد جابر الدولي،
بمناسبة مـبــاراة القادسية والهالل
الـسـعــودي واع ـتــزال العــب «األصـفــر»
نـ ــواف ال ـخ ــال ــدي ،لــذلــك «كـ ــان علينا
ً
أن نصنع حفال على مستوى يليق
بالمناسبة ،و بـهــذا ا لـكــم الكبير من
الجمهور».

نجاح الحفل
وأكــد الشعيبي أنــه سعيد بنجاح

الـحـفــل ،ال ــذي وض ــع فـكــرتــه وتـصـ َّـدى
ً
ً
إلخــراجــه ،مـعــربــا أيـضــا عــن سعادته
بــدخــول تجربة اإلخ ــراج التي أحبها
ً
ك ـث ـيــرا وع ـمــل عـلــى ثـقـلـهــا ،م ــن خــال
الحصول على شهادة الهيئة العامة
لإلعالم المرئي والمسموع بالسعودية
كمخرج تلفزيوني وسينمائي ،إلى
ج ــان ــب ال ـع ـم ــل بــال ـت ـم ـث ـيــل وت ـل ـح ـيــن
األغاني في يونيو الماضي.
وأض ـ ــاف ال ـش ـع ـي ـبــي« :ال ـح ـفــل زاد
حلة وبهاء بمشاركة المطرب يوسف
العماني ،الذي أشعل األجــواء ،حيث
تـعــاون فــريــق العمل بـ ُـحــب وحماس
إلخراج لوحة فنية للجمهور ُ
ومحبي
الالعب المعتزل نواف الخالدي».
وكشف عن انتهاء تصوير تجربته
اإلخ ــراجـ ـي ــة األول ـ ـ ــى ،ب ــال ـت ـع ــاون مع
المؤلف محمد الشمري ،وإنتاج مركز
النايف لإلنتاج الفني والفنان نايف
ال ــراش ــد ،فــي مسلسل «جـنــى تصعد
ال ـم ـن ـصــة» ،ال ـ ــذي ي ـت ـن ــاول مـشــاهـيــر
السوشيال ميديا ،ويكشف حقائقهم
ونظرتهم لمتابعيهم ،ونظرة البعض
لـهــم ب ــأن مـعـظــم الـمـشــاهـيــر عديمو
أخ ـ ـ ـ ــاق ،ن ـت ـي ـج ــة الـ ـحـ ـي ــاة ال ـت ــاف ـه ــة
والـسـطـحـيــة ال ـتــي يـعـيـشــونـهــا ،كما
ً
يكشف العمل أسرارا خطيرة عن غسل

نجوم «بطن وظهر» يحتفلون
باليوم الوطني السعودي
●

األم ـ ــوال ،وه ــو مــا ُيـعــد بـمـنــزلــة فتح
الصندوق األسود للسوشيال ميديا.

فكر شبابي
وي ـش ـم ــل م ـس ـل ـســل «ج ـن ــى تـصـعــد
ال ـم ـن ـص ــة» ال ـع ــدي ــد م ــن االت ـج ــاه ــات
الفنية ،فهو فكر شبابي يختلف في
ً
ً
القصة ،ألنها تحمل طابعا اجتماعيا
ً
ً
ترفيهيا كوميديا ،إضافة إلى أنه عمل
استعراضي ،ويقع في  30حلقة ،ومن
ً
المقرر عرضه قريبا عبر شاشة قناة
 ،MBCومنصة شــاهــد ،وهــو بطولة
الفنانين :شيالء سبت ،وعبير أحمد،
وح ــا نـ ــورا ،وم ــي الـتـمـيـمــي ،وحـمــد
ال ـق ـطــان وفــاط ـمــة الــدم ـخــي ومـشـعــل
الشايع وغيرهم.
إل ــى جــانــب ذل ــك ،كـشــف الشعيبي
ع ــن تــول ـيــه مـهـمــة إع ــام ـي ــة ج ــدي ــدة،
ً
قائال« :الحمد لله ،اجتمعت في امارة
المنطقة الـشــرقـيــة مــع الـمــديــر الـعــام
لـ ــإعـ ــام م ـح ـم ــد ال ـس ـه ـل ــي ،وشـ ــرف
كبير لــي تــرشـيـحــي وتـمـثـيــل وطني
ً
والمنطقة الشرقية إعالميا ،وأتمنى
أن أك ــون عـلــى ق ــدر ال ـث ـقــة ،وأبـشــركــم
ً
بمشاريع ضخمة في الشرقية قريبا».
ُيذكر أن آخر أعمال الشعيبي كانت

محمد الشعيبي
في استاد جابر
المسرحية العائلية (األرانب) ،التي تم
عرضها على مسرح دار المهن الطبية
في منطقة الجابرية ،لمدة عامين على
ال ـتــوالــي ،وه ــي ف ـكــرة وإخ ـ ــراج أخيه
الفنان بدر الشعيبي ،وتأليف عثمان
الـشـطــي ،وإشـ ــراف ع ــام عبدالرحمن
الـيـحـيــوح ،وي ـشــارك فيها مجموعة
مــن الفنانين ،منهم :كـفــاح الرجيب،
فهد صالح ،غرور صفر ،ريان دشتي،
عبدالله الخضر وغيرهم.

يهدف معرض «طالب الفن
البصري» إلى غرس قيم نبيلة
تمكن الطالب من تجاوز
الخوف الذي ينتابهم أثناء
ممارسة الرسم.

من األعمال المعروضة

حفل استاد جابر
زاد بهاء بمشاركة
المطرب يوسف
العماني

طه أمين و 40سنة من «الطحن المهني»
بين الكويت والقاهرة
●

نجوم مسلسل «بطن وظهر»
ُيذكر أن مسلسل «بطن وظهر» عمل
ً
اجتماعي -كوميدي ،وتراجيدي أحيانا،
حـيــث يـسـلــط ال ـضــوء عـلــى ال ـعــديــد من
الـمـشـكــات االجـتـمــاعـيــة الـتــي ال تخلو
مــن الـخـيــر وال ـشــر وال ـص ــواب والـخـطــأ،
من خــال أحــداث درامـيــة بين عائلتين
بينهما الكثير مــن المفارقات ،نتيجة
الـ ـتـ ـف ــاوت االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وال ـ ـم ـ ــادي فــي
مستوى معيشة كــل منهما ،مــا يخلق
تناقضات صادمة.

حمزة عليان

ب ـع ــد قـ ــراء تـ ــي ل ـل ـك ـتــاب اكـتـشـفــت
فـ ـي ــه أص ـ ــال ـ ــة الـ ـلـ ـح ــن ال ـم ــوس ـي ـق ــي،
وهــومـتـجــذر فــي هــذا الـمـقــام قبل أن
يعبر إلــى الصحافة «وطحنها» كما
ّ
ي ـس ـم ـي ـهــا ،ف ــي «الـ ـح ــك ــاء» يـسـتــدعــي
مـ ــن ي ـ ـشـ ــاء وك ـي ـف ـم ــا شـ ـ ــاء مـ ــن أه ــل
اإلعالم والصحافة والسياسة والفن
واالقتصاد.
ق ــادت ــه م ـج ـلــة «الـ ـع ــرب ــي» وح ـبــه
لقراءتها إلى المجيء للكويت ،وكان
ً
شغوفا بأحمد زكي والشاعر أحمد
السقاف ،وهو من الذين حصلوا على
ترخيص رسمي بمزاولة المهنة من
وزارة اإلعالم.
انتقل من «دار الـهــال» في مصر
إلـ ــى دار الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ف ــي ال ـكــويــت،
ً
وأمضى أربعين عاما في مهنة ألزمته
الـعــزف على كــل مــا يتصل بمناحي
الحياة.
أول م ــرة نـتـعــرف عـلــى إبــداعــاتــه
وألحانه الموسيقية ،فقد سجل أول
ألـحــانــه «ودعـيـنــي» للمطرب مدحت
صالح عام  1984في «استديو .»46
اس ـت ـع ــرض أسـ ـم ــاء م ــن صـنـعــوا

وشـ ــاركـ ــوا ف ــي ص ـنــع ف ـكــر ووج ـ ــدان
ومسيرة حياته المهنية ،في الكويت
وعنده أن من يدخل الكويت يذوب في
ً
حياتها عشقا.
يـتـحــدث فــي الـكـتــاب عــن أسـلــوب
األسـ ـت ــاذ مـحـمــد جــاســم ال ـص ـقــر في
ال ـحــوارات التي أطلقها مــع الرئيس
ح ـس ـنــي مـ ـب ــارك وق ــارن ـه ــا بــأس ـلــوب
يوسف إدريــس وحــواراتــه مع معمر
ال ـق ــذاف ــي ،إن ـمــا أس ـل ــوب الـصـقــر كما
يسميه «أسلوب رياضة اإلسكواش».
وي ــذك ــر أنـ ــه ذهـ ــب ل ـم ــدي ــر مــركــز
المعلومات في «القبس» حمزة عليان
لـ ـي ــدرس هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن الـ ـح ــوارات
النادرة الصياغة والتي تحتاج الى
كاتب لديه خيال يحسن به مفردات
المضامين السياسية العميقة ليطفو
بها على سطح الوضوح.
ً
كان الحوار كاشفا ،وأشبه بكرات
تروح وترتد وصد ورد ،وفق أسلوب
«اإلسـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــواش» وه ـ ـ ــي ري ــاض ـت ـه ـم ــا
المفضلة.
في كل محطة يسرد فيها مشاهد
مــن م ـشــواره المهني تجد طــه أمين
ً
الـمـلـحــن ال ـب ــارع أم ــام ــك ،ت ـمــامــا كما
حاله مع تلحينه أنشودة وطنية في

حب الكويت بعنوان «نعم نحبك يا
كويت» ،يا أغلى ديرة بالكون بإشراف
المهندس جاسم قبازرد.
تنقل بين «الرأي العام» و«الوطن»
و«الـنـهـضــة» ولــه مــع العاملين فيها
قصص وحكايات حبكها بأسلوبه
الرصين والممتع.
ا ل ـ ـك ـ ـت ـ ــاب ي ـ ـج ـ ـمـ ــع بـ ـ ـي ـ ــن األدب
السياسي والرواية ،يأخذك إلى زوايا
لم نكن نراها ونحن في خضم الحياة
المهنية ،يكتب عن معارك فكرية وعن
فالسفة ومفكرين كبار ،باعتباره من
«الــوراق ـيــن» والـتــي الحقته أي مهنة
الوراقين وأصابته بحساسية ،فجده
ً
ك ــان وراق ـ ــا ،والـشـيــخ عيسى الكبير
عندما كانت مهنة الطباعة والنشر
تشتمل على أعمال الطباعة المختلفة
حيث النسخ والتصحيح والتهذيب
والتصوير.
ي ـن ـحــو ف ــي ك ـت ــاب ــات ــه ن ـح ــو أدب
وأسلوب النقد الساخر ،وقد مارسه
مــع أصــدقــائــه فــي جـلـســات مفتوحة
وبالهواء الطلق.
يحذرك قبل أن تدخل متن الكتاب
من أنه سيحلق بك دون جاذبية ،إلى
عــالـمــه ال ـحــر وال ـم ـشــوق ،ويـكـتــب ما

«طالب الفن البصري» يمزج أفكار المعلم والتلميذ
●

دور العرض توقف
«خرجوا ولم يعودوا»

أوقفت الصاالت
السينمائية المصرية
عرض فيلم «خرجوا ولم
يعودوا» ،الذي تتقاسم
بطولته ويزو مع خالد
عليش وحسني شتا
ومصطفى أبوسريع،
بسبب ضعف اإليرادات،
ليكون أسرع فيلم يرفع
من الصاالت السينمائية
منذ إعادة افتتاحها عقب
جائحة كورونا ،حيث
استمر عرضه  10أيام فقط.
وحقق الفيلم إجمالي
إيرادات بلغت نحو  5آالف
دوالر ،في وقت لم يعرض
سوى بعدد محدود من
الحفالت نتيجة ضعف
اإلقبال الجماهيري ،حيث
لم تقم الشركة المنتجة
للفيلم بحملة دعائية على
غرار األفالم الموجودة
بالصاالت ،فضال عن
محدودية الصاالت التي
طرح الفيلم بها للجمهور.

حسين فهمي يشارك
ببطولة «عودة البارون»

حوارات محمد الصقر مع مبارك رسمها بأسلوب «اإلسكواش»

عزة إبراهيم

احتفل نجوم مسلسل «بطن وظهر»
بــال ـيــوم الــوط ـنــي ال ـس ـعــودي فــي موقع
ت ـص ــوي ــر ال ـم ـس ـل ـســل بـ ــإحـ ــدى م ـنــاطــق
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـج ـ ــري ت ـج ـه ـي ــزه
للمشاركة في الموسم الدرامي لرمضان
المقبل.
ونشر نجوم العمل عبر حساباتهم
ً
ب ـ «إنـسـتـغــرام» جــانـبــا مــن احتفاالتهم
بـهــذه المناسبة الــوطـنـيــة ،حيث ّ
عمت
موقع التصوير البهجة وأجواء االحتفال
والوناسة.
َّ
ووجـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـف ـ ـنـ ــان اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي أح ـم ــد
الجسمي ،بطل المسلسل ،تحية خاصة
ً
بمناسبة هذا االحتفال ،قائال« :كل عام
ً
والـمـمـلـ ًكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة؛ مـلـكــا
ً
وحكومة وشعبا ،بخير».
وش ــارك فــي االحـتـفــال جميع نجوم
الـمـسـلـســل ،وه ــم :س ـعــاد عـلــي وم ـبــارك
المانع وعبدالمجيد الــرهـيــدي وشهد
سلمان وزينب غازي وشمالن المجيبل
ونور محمود وروان الطويرقي وأحمد
مجلي وغيرهم ،تأليف عثمان الشطي،
وإخراج سعود بوعبيد ،وإنتاج الفنان
أحمد الجسمي ،ويصنف ضمن أعمال
الـكــومـيــديــا الخفيفة الـمـنــاسـبــة لشهر
رمضان.

خبريات

فضة المعيلي

تمتزج أفكار المعلم والتالميذ
في معرض «طالب الفن البصري»
ً
الذي يقدم أعماال متنوعة تنتمي
إل ــى األفـ ـك ــار الـمـشـتــركــة وتــدعــم
التعاون الفني واإلبداعي.
ضـ ـم ــن هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ق ــال ــت
الفنانة ديمة قطينة إنها شاركت
بــأعـمــالـهــا الـفـنـيــة فــي الـمـعــرض
الذي يستمر أسبوعين في منصة
ال ـفــن الـمـعــاصــر «كـ ــاب» بمنطقة
بــال ـشــويــخ ،وق ــد ك ــان ل ـهــا رؤي ــة
فــي إقــامــة مــع مـعــرض بمشاركة
طالبها ،حيث إنها معلمة للرسم
ولديها طالب صغار وتسعى إلى
إيصال رسالتهم للعالم السيما
ً
أن المعرض كان مميزا برسالته
«الفنان وطالبه».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـط ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــة ،لـ ـ ـ ـ
«الجريدة» ،أن طالبها المشاركين
م ـع ـهــا ف ــي الـ ـمـ ـع ــرض ،ه ـ ــم :الرا
ال ـب ــراك ،ولـمــا ون ــورا الحسيني،
وحـ ـسـ ـي ــن الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،وح ـس ـيــن
ومـحـمــد الــرفــاعــي ،وأن ـهــم كــانــوا
الملهمين لها بالعمل ،وغيرهم
من طالبها الذين لم يستطيعوا
المشاركة في هذا المعرض.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا دائـ ـم ــا
تـ ـح ــرص عـ ـل ــى إي ـ ـصـ ــال رس ــال ــة
ً
لطالبها خصوصا الصغار منهم
حتى يتجاوزا مخاوفهم السيما
عـنــدمــا يـخـطـئــون أث ـن ــاء الــرســم،
ً
مبينة أنها تحرص أيضا على أن

ال ـج ـم ـي ـلــة وظ ـي ـف ـت ـهــا أن ت ـحــرك
المشاعر داخل المشاهد لها.
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت« :أتـ ـمـ ـن ــى أن أكـ ــون
وص ـل ــت إلـ ــى ب ــداي ــة ال ـط ــري ــق في
تحريك مشاعر العالم» ،الفتة إلى
أن ـه ــا تـعـتـبــر نـفـسـهــا بــاح ـثــة عن
ً
الحقيقة بمشاعر العالم ،خصوصا
أن ـهــا تعتبر ال ـفــن لـغــة يـمـكــن من
خــال ـهــا ال ـت ــواص ــل م ــع اآلخ ــري ــن
عبر استخدام األلــوان والخطوط
واالشكال لكي تروي عن طريقها
قصص المحيطين بها.

مشاعر العالم

ديمة قطينة مع طالبها
ً
تلهم طالبها بأن يكونوا أحرارا
في طريقة تفكيرهم في األعمال
التي يقومون برسمها.
وقــالــت قطينة إنـهــا دائـمــا ما
ت ـح ــث ط ــاب ـه ــا ع ـل ــى اس ـت ـخ ــدام
ً
مخيلتهم الرائعة لالنطالق دوما
نحو اإلبداع« ،االبداع المختلف!
اإلب ـ ـ ــداع ال ـم ـم ـيــز! حـيـنـمــا نعمل
أن ــا وط ــاب ــي ع ـلــى إن ـت ــاج لــوحــة
ن ـتــواصــل ونـسـتـشـعــر الـخـطــوط
واألل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،ن ـك ـش ــف الـ ـحـ ـق ــائ ــق،
ن ـت ـح ــدى األخ ـ ـطـ ــاء م ــع أدواتـ ـن ــا
ال ـف ـن ـيــة وال ـم ـس ــاح ــات الـبـيـضــاء
ون ـت ـطــور ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة ،نعبر

ون ـ ـ ـ ـ ـ ــروي ،فـ ـط ــاب ــي الـ ـفـ ـن ــان ــون
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغـ ـ ــار كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوا وم ـ ـ ـ ــازال ـ ـ ـ ــوا
وس ـي ـظ ـلــون م ـص ــدر اإللـ ـه ــام لي
بالعمل».

طريقة مختلفة
وع ــن أعـمــالـهــا الـفـنـيــة ،كشفت
أن رحلتها الفنية كــا نــت طويلة
وص ـع ـب ــة ألن ـه ــا ت ــرس ــم بـطــريـقــة
مختلفة عن اآلخرين ،إذ واجهت
تحديات كبيرة السيما أن أصعب
شيء في طريق الفنان أن تكون له
بصمة مختلفة عن الفن الموجود
ً
فـ ـ ــا يـ ـقـ ـل ــد أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ،وأن تـ ـك ــون
رســومــاتــه نابعة مــن شخصيته
وتحمل بصمته الخاصة.
وأضافت أنها خالل مسيرتها
الفنية حاولت أن تجد بصمتها
الـخــاصــة ،مــؤكــدة أن طــريــق الفن
لـ ـي ــس سـ ـه ــا وحـ ـت ــى يـسـتـطـيــع
الـفـنــان أن يــرضــي الـجـمـهــور من
خ ـ ــال رسـ ــومـ ــاتـ ــه ذات طــاب ـعــه
الخاص فهذا أمر ليس باليسير
ً
ألن اإلنسان يحب دائما المألوف
بـمـعـنــى أنـ ــه يـسـتـشـعــر ال ـج ـمــال
بـ ــال ـ ـمـ ــألـ ــوف ف ــالـ ـل ــوح ــة ال ـف ـن ـي ــة

وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت أنـ ـ ـه ـ ــا ول ـ ـ ـيـ ـ ــدة هـ ــذا
الـمـجـتـمــع وال ـث ـقــافــة الـمـمــزوجــة
ب ـيــن ال ـعــرب ـيــة وال ـغ ــرب ـي ــة وأن ـهــا
ً
دائـ ـم ــا تـ ـح ــاول اإلحـ ـس ــاس بـمــن
حــولـهــا وأن هــدفـهــا م ــن شغلها
هز مشاعر العالم بالحقائق التي
تتضمن الـخــوف واألل ــم واألمــور
األخ ــرى ،الـتــي يتم إخـفــاؤهــا عن
العالم أو تجميلها ،مؤكدة أنها
من خالل رسوماتها تحاول إبراز
هــذه الصور بشكل أوضــح حتى
يستطيع من حولها عبر لوحاتها
أن يـقــاومــوا مـخــاوفـهــم وآالمـهــم.
وع ــن أه ــم أهـ ــداف قـطـيـنــة ،أك ــدت
أنها تأمل المشاركة في معارض
أخ ـ ــرى م ــع ط ــاب ـه ــا ،الس ـي ـمــا أن
م ـعــرض «طـ ــاب ال ـفــن الـبـصــري»
ً
كان مميزا على الصعيد العالمي
وليس فقط على الصعيد المحلي
لــدولــة ال ـكــويــت ،حـيــث إن النقاد
العالميين الذين زاروا المعرض
أكدوا تميزه السيما أنه يبرز روح
التواصل بين المعلمة وطالبها.
وتوجهت بالشكر إلى منصة
كــاب ولكل مــن دعمها وساندها
ً
وخـ ـص ــوص ــا ال ـف ـن ــان ـي ــن ســامــي
مـحـمــد ،وعبدالجليل الشريفي،
وثريا البقصمي ،والشكر موصول
ً
أي ـض ــا لـمـيــرفــت الـنــابـلـســي على
تـعــاونـهــا الـمـثـمــر ،وكــذلــك أهلها
وطالبها الـمـشــاركــون بأعمالهم
الفنية.

غالف اإلصدار
هو مفيد للعقل والوجدان واإليمان،
ويـنـقـلــك مــن خ ــال « 18م ـعــزوفــة» أو
بابا ،نسجها وكتبها وراح يستعرض
خبراته ومهاراته الفكرية دون رقيب.
سـنــوات «الـطـحــن» الفكرية ،تشد
القارئ للوهلة األولى ،لكن «الحكاء»
أعطاها مضامين أفرغها في كتابه
ً
الصادر حديثا من «دار النخبة» في
ال ـق ــاه ــرة ،ذات أب ـع ــاد فـلـسـفـيــة إنـمــا
بلباس موسيقي وأدبي.

يشارك الفنان حسين
فهمي في بطولة المسلسل
التلفزيوني الجديد «عودة
البارون» ،المقرر عرضه
خالل السباق الرمضاني
المقبل ،بمشاركة مجموعة
من نجوم الدراما المصرية
والعربية .ويشارك في
بطولة المسلسل ،الذي
كتبه ويخرجه سامر
خضر ،مجموعة كبيرة
من الفنانين ،منهم خالد
سليم ،ميس حمدان ،نهال
عنبر ،عالء مرسي ،سامي
مغاوري ،صبري عبدالمنعم.
ويجسد فهمي شخصية
رجل أعمال مصري مغترب
يعود بعد سنوات من
الغياب ،ويقوم بافتتاح
فندقه مجددا بمشاركة من
أصدقائه لتبدأ رحلة من
األحداث الشيقة والمثيرة
على مدار الحلقات.

ةديرجلا
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دوليات
احتجاجات إيران تصل قم والمعلمون يدعون إلضرابات
المتظاهرون يعتمدون تكتيكات جديدة وطهران تهدد بالرد على تدخل واشنطن
مع اعتماد المحتجين
تكتيكات جديدة ،امتدت
المتواصلة في
التظاهرات
ً
إيران منذ  11يوما إلى مدينة
قم ،التي تضم الحوزات
العلمية الشيعية األبرز،
في حين دعت نقابة بارزة
للمعلمين إلى إضراب.

اندلعت اضطرابات في البلدات
والمدن اإليرانية من جديد ،أمس،
وامتدت االحتجاجات المتواصلة
منذ  11يوما في مناطق رئيسية
بــالـعــاصـمــة ط ـه ــران وكــردس ـتــان
وأصفهان وتبريز وشيراز وكرج
إلى مدينة قم ذات الرمزية الدينية
لنظام الجمهورية اإلسالمية.
وج ـ ـ ــاء وص ـ ـ ــول الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات،
التي أثارتها وفاة الشابة مهاسا
أميني ،بعد احتجازها مــن قبل
شرطة اآلداب لمخالفتها قواعد
الـحـجــاب اإلل ــزام ــي ،إلــى قــم التي
ت ـض ــم أبـ ـ ــرز الـ ـ ـح ـ ــوزات الـعـلـمـيــة
الـشـيـعـيــة ،لـتـسـلــط ال ـض ــوء على
تحول الحركة االحتجاجية ،األبرز
واألوسع منذ عقود ،إلى انتفاضة
مـطــالـبــة بــال ـحــريــات الشخصية
وم ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــة لـ ـقـ ـم ــع الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
اإليرانية.
ونشرت وكالة تسنيم لألنباء
ش ـبــه الــرس ـم ـيــة ،أمـ ــس ،ن ـحــو 20
صــورة لمتظاهرين بينهم نساء
في شوارع عدة بمدينة قم الواقعة
ع ـلــى ب ـعــد ن ـحــو  150كـيـلــومـتــرا
ج ـ ـنـ ــوب الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،م ـب ـي ـن ــة أن
المؤسسات العسكرية واألمنية
نـشــرت ه ــذه ال ـصــور الـتــي تظهر
«مـ ـثـ ـي ــري ش ـ ـغـ ــب» ،وأن ـ ـهـ ــا دع ــت
ال ـس ـك ــان إل ـ ــى «الـ ـتـ ـع ــرف عـلـيـهــم
وإبالغ السلطات».
وتــرافــق التحريض الحكومي
على اإلب ــاغ عــن المشاركين في
االحتجاجات مع إعالن السلطات
األمنية أنها أوقفت  450متظاهرا
جـ ــديـ ــدا فـ ــي مـ ـ ــازنـ ـ ــدران ب ـش ـمــال
البالد ،حيث سبق أن أوقف 700
ش ـخ ــص آخ ـ ــر ل ـم ـش ــارك ـت ـه ــم فــي
اح ـت ـجــاجــات ع ـلــى وفـ ــاة أمـيـنــي،
وات ـه ـمــت الـسـلـطــات المحتجين
بمهاجمة مقار إدارات حكومية،
وقـ ــالـ ــت إنـ ـه ــم ألـ ـحـ ـق ــوا أض ـ ـ ــرارا
بممتلكات عامة في بعض مناطق
م ــازن ــدران ب ــ«تــوج ـيــه م ــن عـمــاء
أجانب».
وكانت السلطات أعلنت السبت
الماضي توقيف  739متظاهرا،
ب ـي ـن ـهــم  60ام ـ ـ ــرأة ف ــي مـحــافـظــة
غيالن المجاورة لمازندران.

أساليب جديدة

«الحرس الثوري»
يجدد قصف
كردستان العراق
واألمن يوقف 450
ً
ً
شخصا جديدا

وف ـ ــي وق ـ ــت ك ـث ـفــت ال ـس ـل ـطــات
حملتها لقمع المتظاهرين في
عموم البالد ،اثر تقييد الوصول
إل ـ ــى «إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام» و«ل ـي ـن ـك ــدإن»
و«واتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب» ،وه ـ ــي آخ ـ ــر ث ــاث
وسائل تواصل اجتماعي غربية
تعمل في البالد ،بشكل ملحوظ،
على قدرة المحتجين على تنظيم
الـمـظــاهــرات ومـشــاركــة المقاطع
المصورة الخاصة بهم مع العالم
الخارجي.
ل ـ ـكـ ــن مـ ـ ــع تـ ـ ــواصـ ـ ــل الـ ـح ــرك ــة
الشعبية ،التي ال يبدو أنها تهدأ،
أض ـ ــاف ال ـم ـت ـظ ــاه ــرون أســال ـيــب
ج ــدي ــدة الح ـت ـج ــاج ــات ـه ــم ،فــإلــى

جانب احتجاجات الشوارع لجأوا
إل ــى إجـ ـ ــراءات مـثــل ال ـتــوســع في
كتابة الـشـعــارات على ال ـجــدران،
وت ــردي ــد ال ـه ـتــافــات م ــن ال ـنــوافــذ
واألسطح .ودعــت نقابة معلمين
رئ ـي ـس ـيــة ،ف ــي بـ ـي ــان ،الـمـعـلـمـيــن
والطالب إلى تنظيم أول إضراب
فـ ـ ــي عـ ـ ـم ـ ــوم الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،م ـ ـنـ ــذ بـ ــدء
االضطرابات ،أمس وغدا األربعاء.

قصف وضغط
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت جـ ـ ــددت مــدف ـع ـيــة
ومـ ـسـ ـي ــرات «ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـثـ ــوري»
اإليراني قصف مواقع لما تصفه
بـ«مقرات جماعات إرهابية تدعم
االضطرابات داخل إيران» بنواحي
إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان ال ـ ـعـ ــراق ،أف ــاد
ريـبـيــن رح ـمــانــي ،عـضــو مجلس
إدارة «شبكة كردستان» لحقوق
اإلنـ ـس ــان وم ـقــرهــا ب ــاري ــس ،بــأن
المدن في المناطق الكردية حيث
تنحدر أميني ،أصبحت بمنزلة
«ثكنات عسكرية» من قبل قوات
األمن.
وقال رحماني ،في تصريحات،
إن م ــدن كــرمــان ـشــاه وك ــام ـي ــاران
وسـ ـنـ ـن ــدج وس ـ ـقـ ــز ودي ـ ــوان ـ ــدره
وأشنویه «تخضع لسيطرة أمنية
م ـ ـشـ ــددة» ،مـضـيـفــا أن أش ـنــوی ـه،
وه ــي مــديـنــة حــدوديــة مــع إقليم
كــردس ـتــان ال ـع ــراق ،أغـلـقــت لمدة
 3أي ــام بـعــد «حــادثــة مــروعــة قتل
فيها عدة أشخاص ليلة األربعاء».
ون ـف ــى ت ـقــاريــر ســاب ـقــة ع ــن قـيــام
الـمـتـظــاهــريــن بــإل ـحــاق الـهــزيـمــة
بقوات األمن في المدينة ،متابعا:
«ل ـ ـ ــم ن ـت ـل ــق أي مـ ـق ــاط ــع ف ـي ــدي ــو
جديدة نظرا النقطاع اإلنترنت.
مــن الصعب جــدا الـحـصــول على
أي أخبار».
وت ـ ـت ـ ـهـ ــم إيـ ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـع ــارضـ ـي ــن
مسلحين مــن األك ــراد اإليرانيين
ب ـ ــال ـ ـت ـ ــورط فـ ـ ــي االض ـ ـط ـ ــراب ـ ــات
الـمـسـتـمــرة ف ــي ال ـب ــاد ،ال سيما
في الشمال الغربي حيث يعيش
معظم األك ــراد اإليرانيين البالغ
عددهم عشرة ماليين نسمة.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،زع ــم عــرفــان
مرتضعي ،ابن عم الشابة مهاسا
أمـ ـيـ ـن ــي ،أن أس ــرتـ ـه ــا ت ـت ـعــرض
لضغوط من قبل السلطات األمنية
لحجب الـمـعـلــومــات عــن وســائــل
اإلع ــام .وقــال مرتضعي ،لشبكة
«س ـك ــاي ن ـي ــوز» ال ـبــري ـطــان ـيــة ،إن
أمـيـنــي أصـبـحــت «ص ــوت غضب
الـ ـشـ ـع ــب اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي» .م ـض ـي ـف ــا:
«ح ــاول ــت إي ـ ــران دف ـن ـهــا س ــرا في
الليل دون أن يعلم أحد .ولحسن
الحظ ،منع سكان بلدة سقز التي
عــاشــت فيها هــذه الـمــؤامــرة ولم
يسمحوا بذلك».

باستغالل االحتجاجات لمحاولة
زعزعة استقرار البالد ،وحذرت
من أن ذلك لن يمر دون رد.
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ن ــاص ــر
كنعاني« :تحاول واشنطن دائما
زعــزعــة اس ـت ـقــرار إيـ ــران وأمـنـهــا
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـهــا ل ــم تنجح
في ذلك».
واتهم كنعاني قادة الواليات
المتحدة وبعض الدول األوروبية
باستغالل حادث مأساوي لدعم
«مثيري الشغب وتجاهل وجود
الـ ـم ــايـ ـي ــن فـ ــي ش ـ ـ ـ ــوارع الـ ـب ــاد
وساحاتها لدعم النظام».

اتهام وتهديد

استدعاء ألماني

فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ،ات ـه ـم ــت
إيــران الــواليــات المتحدة ،أمس،

فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،اس ـ ـتـ ــدعـ ــت
ال ـخ ــارج ـي ــة األل ـم ــان ـي ــة الـسـفـيــر

اقتحامات وصدامات
واعتقاالت في «األقصى»

وفاة القرضاوي
عن  96عامًا

إيرانيون خالل أحد االحتجاجات في طهران قبل أيام
اإليــرانــي فــي برلين بسبب قمع
االحتجاجات.
وردا على سؤال حول احتمال
ف ــرض مــزيــد مــن الـعـقــوبــات على
ط ـ ـهـ ــران ب ـس ـب ــب االض ـ ـطـ ــرابـ ــات،
قـ ــال م ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة
األل ـم ــان ـي ــة« :سـنـنـظــر ف ــي جميع
ال ـ ـخ ـ ـي ـ ــارات م ـ ــع دول االت ـ ـحـ ــاد
األوروبي».
واألس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،فرضت
الواليات المتحدة عقوبات على
شــرطــة اآلداب اإليــران ـيــة ،بسبب
مزاعم اإلساءة للنساء اإليرانيات،
قائلة إ نـهــا تحملها المسؤولية
عــن وف ــاة مهاسا أميني البالغة
 22عاما في الحجز.

تباعد نووي
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،يـ ـب ــدو أن

اجتماعات نيويورك على هامش
أع ـم ــال الـجـمـعـيــة ال ـع ــام ــة لــأمــم
الـمـتـحــدة خ ــال األيـ ــام األخ ـيــرة،
وتـ ـ ـب ـ ــادل الـ ــرسـ ــائـ ــل بـ ـي ــن إيـ ـ ــران
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،لــم يحدثا
اختراقا في المفاوضات النووية
المتعثرة مع إيران ،فالطرفان ما
زاال يمارسان لعبة رمي الكرة إلى
الـطــرف اآلخــر ولــومــه ،مــع ّ
تمسك
طهران بمواقفها من دون تنازل،
وتأكيد واشنطن أنه «ال توقعات
ب ــإح ـي ــاء االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي عـلــى
المدى القصير».
ومازال الجانب اإليراني يكرر
مـطــالـبــه بـشــأن الـضـمــانــات التي
يطلبها مــن الـجــانــب األمـيــركــي،
وإغالق التحقيقات األممية حول
أنشطة نووية غير معلنة .وأمس،
أك ـ ــد م ـس ـت ـشــار ال ــوف ــد اإلي ــران ــي
ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوض م ـح ـم ــد مـ ــرنـ ــدي أن

األميركيين واألوروبيين «ليسوا
ف ــي م ــوق ــع ي ـس ـمــح ل ـه ــم ب ــزي ــادة
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى إي ـ ـ ـ ـ ــران» ،مـتـهـمــا
ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـلــوكــالــة الــدول ـيــة
للطاقة الــذريــة رافــائـيــل غروسي
بأنه ينفذ ما تمليه عليه اإلدارة
األميركية.
وع ـل ــى ال ـض ـفــة األم ـي ــرك ـي ــة ،ال
ً
أمل بحصول االتفاق ،أقله قريبا،
ً
والتشاؤم يــزداد يوما بعد يوم،
مع اتهام طهران بعرقلة الوصول
إلـ ـي ــه ،إذ أك ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األميركي أنطوني بلينكن ،أمس،
أنه ال يرى أي توقعات في المدى
القريب بخصوص إحياء االتفاق
النووي.

بيروت  -منير الربيع

●

مواطنون أمام آلة سحب النقود في بيروت أمس مع فتح
ً
المصارف أبوابها بعد إضراب استمر أياما (د ب أ)
أمـ ـ ـ ــام ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــواقـ ـ ــع يـ ـت ــوص ــل ال ـم ــرج ــع
ال ـل ـب ـن ــان ــي إل ـ ــى ق ـن ــاع ــة ب ـ ــأن ال أح ـ ــد يــريــد
ً
اتـفــاقــا مــع ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،ولــذلــك
هـنــاك م ـح ــاوالت لـتـبــديــل ع ــدد مــن ال ــوزراء
ً
في الحكومة الجديدة ،خصوصا أن هناك
مطالبات بتغيير وزير المال يوسف خليل
ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وهو
مستشار ســابــق فــي صـنــدوق الـنـقــد ،وهو
الــذي عمل على وضــع الخطة االقتصادية
وخطة التعافي وهو من تولى المفاوضات.
ث ـمــة ت ــراب ــط ب ـيــن م ـلــف إقـ ـ ــرار ال ـم ــوازن ــة
المالية العامة ،ومسار تشكيل الحكومة،
خ ــاص ــة أن ب ـع ــض ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ي ــري ــدون
إقــرارهــا من قبل حكومة تصريف األعمال
إلزالتها كعقبة أساسية من أمام الحكومة

سلة أخبار

اندلعت صدامات بني
الفلسطينيني في املسجد
األقصى ،والشرطة اإلسرائيلية،
أمس ،بعد اقتحام مجموعات
كبيرة من اليهود لساحات
املسجد ،تزامنًا مع االحتفاالت
برأس السنة العبرية.
وتعاملت طواقم الهالل األحمر،
مع عدد من اإلصابات عند باب
األسباط في القدس الشرقية
املحتلة ،حيث ساد توتر شديد
هناك على خلفية منع الشرطة
اإلسرائيلية للفلسطينيني من
دخول األقصى.

لبنان :تشكيل الحكومة رهن الموازنة و«الترسيم» مصر :الحكومة تنفي بيع الموانئ
●
وإفراج عن دفعة جديدة من السجناء

وصــف مــرجــع سياسي النقاشات التي
تخللتها جلسة إقــرار الموازنة العامة في
مجلس النواب اللبناني ،أمــس ،بالعبثية،
ً
خـصــوصــا أن األرق ــام لــم تكن واضـحــة وال
حتى االل ـتــزامــات ،وأكـثــر مــا أث ــار اعـتــراض
الـ ـن ــواب ه ــو إعـ ـ ــادة ت ــوزي ــع أرقـ ـ ــام جــديــدة
عليهم قبل وقت قصير من انعقاد الجلسة
مثل األرق ــام الـتــي ستعتمد إلق ــرار الــدوالر
الجمركي على أساس  15ألف ليرة لبنانية
لـسـعــر ال ـ ــدوالر ال ــواح ــد أي زيـ ــادة الــرســوم
ً
الجمركية  15ضعفا.
داخ ـ ــل ال ـم ـج ـلــس ع ـلــت أصـ ـ ــوات ال ـن ــواب
والـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــدات ،وخـ ــارجـ ــه ك ــان ــت ت ـحــركــات
وتـظــاهــرات احتجاجية على مــا ستحمله
ً
ه ــذه ال ـمــوازنــة مــن أرق ـ ــام ،خـصــوصــا أنها
ب ـن ـظــر خـ ـب ــراء اق ـت ـصــادي ـيــن ف ـهــي م ــوازن ــة
إلفقار اللبنانيين أكثر ولــن تكون مقبولة
من صندوق النقد الدولي.
ليس بالضرورة أن يؤدي إقرار الموازنة
في المجلس النيابي إلى الموافقة عليها،
ألنـهــا سـتـكــون بـحــاجــة إل ــى تــوقـيــع رئيس
الـجـمـهــوريــة خ ــال مـهـلــة ش ـهــر ،وف ــي حــال
لم يوقعها وقــرر ردهــا بعد استنزاف هذه
المهلة كلها ،حينها لــن يتمكن المجلس
النيابي من إعادة عقد جلسة ثانية إلقرارها
والمصادقة عليها ،ألن المجلس في االيام
ال ـع ـش ــرة أي ـ ــام األخـ ـي ــرة م ــن ش ـهــر اك ـتــوبــر
سيتحول إلى هيئة انتخابية ال تشريعية
قبل انتهاء والية رئيس الجمهورية ميشال
عون.
ه ـنــاك ت ـخــوف م ــن أن ي ـت ـكــرر سـيـنــاريــو
ّ
رد رئيس الجمهورية لقانون رفع السرية
المصرفية مــع الـمــوازنــة ،وذل ــك يعني طي
صفحة اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي
والذي كانت زيارته األخيرة للبنان األسبوع
الفائت في غاية السلبية.
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الجديدة ،فيما تربط مصادر سياسية ملف
اقرار الموازنة بملف تشكيل الحكومة ،وفي
حال حصل توافق على األولى سيكون هناك
توافق على الثانية ،ال سيما أن الحكومة
تشكل حــاجــة وضـ ــرورة فــي ه ــذه المرحلة
لتجنب الدخول في صــراع دستوري حول
صــاحـيــات رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،كـمــا أنها
حاجة ألجل إقرار مراسيم ترسيم الحدود
ً
في حال تم التوصل إلى إتفاق ،خصوصا أن
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب
أبـلــغ رئـيــس الجمهورية ميشال عــون بأن
لبنان سيتسلم االقتراح الخطي من جانب
الوسيط األميركي آموس هوكشتاين نهاية
األسبوع الجاري.

القاهرة -حسن حافظ

م ــع ان ـت ـشــار شــائ ـعــات تـلـتـهــا حـمـلــة هـجــوم
على الحكومة المصرية عبر وسائل التواصل
االجـتـمــاعــي ،خــرجــت الحكومة أم ــس ،لتتمسك
بملكية الموانئ المصرية ،وتنفي ما تداول بشأن
بيعها لجهات أجنبية ،في ظل سياسة الحكومة
ال ـجــديــدة لـبـيــع حـصــص ف ــي ش ــرك ــات مملوكة
لـلــدولــة لجمع  6مـلـيــارات دوالر خــال األشهر
الـمـقـبـلــة ،إذ أك ــدت ال ـقــاهــرة أن ملكية الـمــوانــئ
ال ـم ـصــريــة سـتـظــل م ـم ـلــوكــة بــال ـكــامــل ل ـلــدولــة،
وتـخـضــع لـلـسـيــادة الـمـصــريــة ،وأن االستعانة
بالقطاع الخاص تقتصر على التشغيل فقط.
ونقل المركز اإلعــامــي لمجلس ال ــوزراء عن
وزارة النقل نفيها الـتــام لما ت ــردد حــول أنباء
بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية،
ً
مؤكدة أنه ال صحة مطلقا لبيع أي من الموانئ
ال ـم ـصــريــة ل ـج ـهــات أج ـن ـب ـيــة ،وش ـ ــددت ع ـلــى أن
ال ـم ــوان ــئ ال ـم ـصــريــة سـتـظــل مـمـلــوكــة بــالـكــامــل
للدولة ،وتخضع للسيادة المصرية.
يأتي ذلك في وقت تسعى مصر لالستفادة
من الخبرات الخليجية ،خصوصا في اإلمارات
وقطر إلدارة وتشغيل عدد من الموانئ المصرية.
وقالت وزارة النقل المصرية إن إنشاء وتطوير
مشروعاتها ،ومنها مشروعات النقل البحري
والـمــوانــئ الـبـحــريــة ،تتم بــأيــادي استشاريين
وش ـ ــرك ـ ــات وط ـن ـي ــة مـ ـص ــري ــة ،مـ ــع االس ـت ـع ــان ــة
بــالـخـبــرات األجـنـبـيــة فــي مـجــال تــوفـيــر البنية
الفوقية ،مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا
ال ـم ـع ـلــومــات ون ـظ ــم اإلدارة وال ـت ـش ـغ ـيــل فـقــط،
بــاال سـتـعــا نــة بمشغلين متخصصين ،و جــذب
الخطوط المالحية لتوطين أعمالهم في مصر.
ولفتت الوزارة إلى أن المشاركة األجنبية في

مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ،
ستكون مــدة مـحــددة ت ــؤول بعدها كــل البنية
الـفــوقـيــة ال ـتــي وفــرهــا المستثمر ل ـلــدولــة ،كما
ً
يحدث حاليا في موانئ اإلسكندرية ،والدخيلة،
ودمياط ،وسفاجا ،والعين السخنة ،مع االحتفاظ
بـمـلـكـيــة الـبـنـيــة األســاس ـيــة وك ــل األصـ ــول مثل
ال ـم ـن ـش ــآت ،وأرص ـ ـفـ ــة ال ـم ـح ـط ــات ،والـ ـمـ ـع ــدات،
والــوحــدات المتحركة للدولة المصرية ،وليس
للمشغل أي حقوق عليها.
وكشفت ال ــوزارة عــن تبني الــدولــة المصرية
توجها لجذب المزيد من االستثمارات األجنبية
في مجال تطوير الموانئ المصرية ،في إطار
تـنـفـيــذ خـطــة تـحــويــل مـصــر إل ــى مــركــز عالمي
للتجارة واللوجستيات ،ولمواكبة االتجاهات
العالمية الحديثة في مجال النقل البحري ،إذ
تشهد الموانئ المصرية ثورة غير مسبوقة في
عمليات التوسعة والتطوير ،خصوصا في ظل
قطاع الشحن والتفريغ لـمــوارد الطاقة؛ النفط
وال ـغ ــاز ال ـم ـســال ،إذ تـسـعــى ال ـقــاهــرة لتحويل
ا لـمــوا نــئ المطلة على البحر المتوسط لنقطة
تصدير الطاقة لدول أوروبا.
إلى ذلك ،ووسط ضغوط دولية على الحكومة
المصرية بسبب انتقادات لملف مصر في حقوق
اإلنـســان ،أطلقت السلطات المصرية ســراح 39
من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية
صـبــاح أم ــس ،كــانــت لجنة الـعـفــو الــرئــاســي قد
أعـلـنــت إطـ ــاق ســراح ـهــم أم ــس األول ،ووع ــدت
اللجنة على لسان عضوها المحامي الحقوقي
طـ ـ ــارق ال ـع ــوض ــي ب ــإط ــاق سـ ـ ــراح ال ـم ــزي ــد مــن
المحبوسين احتياطيا فــي قـضــا يــا سياسية
خالل األيام المقبلة ،إذ أطلقت السلطات سراح
 146معتقال خالل األسبوعين الماضيين.

توفي ،أمس ،الرئيس
السابق لـ «االتحاد العاملي
لعلماء املسلمني» ،د .يوسف
القرضاوي ،عن عمر يناهز 96
عامًا .وأعلن الحساب الرسمي
على «تويتر» أن الداعية املثير
للجدل الذي يقيم في قطر
«انتقل إلى رحمة الله بعد أن
وهب حياته مبينا ألحكام
اإلسالم ،ومدافعا عن أمته.
نسأل الله أن يرفع درجاته في
عليني» .والقرضاوي الذي ُيعد
زعيمًا روحيًا لجماعة «اإلخوان
املسلمني» مصري ،يحمل
الجنسية القطرية ،وأصدرت
محكمة مصرية حكما غيابيا
بإعدامه عام  2015في قضية
«اقتحام السجون» خالل ثورة
عام .2011

تونس :احتجاجات
ليلية ضد الغالء

تظاهر ليل األحد ـ االثنني
عشرات املحتجني ضد غالء
املعيشة في منطقة دوار
هيشر القريبة من العاصمة
التونسية.
وسارت التظاهرة االحتجاجية
في شارع الشهداء الرئيس
باملنطقة ،ورفع املشاركون
الفتات تطالب بخفض األسعار
وتحسني معيشتهم.
وأفيد بأن مدينة مرناق،
شهدت مناوشات بني محتجني
وأفراد من قوى األمن بالتزامن
مع احتجاجات نظمت بمنطقة
دوار هيشر ،وسط استنفار
أمني ملحوظ على خلفية
االحتقان الذي يأتي بعد رفع
السلطات ألسعار املحروقات
للمرة الرابعة هذا العام.

أميركا واليمن يؤجالن
الديون المستحقة

وقعت الحكومة اليمنية ،مع
الجانب األميركي ،اتفاقية
تتضمن تأجيل فوائد الديون
للقروض املالية املترتبة على
اليمن.
وقالت وكالة األنباء اليمنية
الرسمية «سبأ» ،أمس ،إن وزير
املالية سالم بن بريك وقع
اتفاقا رسميا في الرياض ،مع
السفير األميركي لدى اليمن
ستيفن فاجن ،لتأجيل الديون،
دون اإلشارة إلى الفترة
الجديدة التي تضمنها االتفاق
لدفع تلك الديون ،مضيفة
أنه جرى على هامش توقيع
االتفاق بحث الوزير أوجه
التعاون الثنائي بني الجانبني.
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ً
ً
إيطاليا بقيادة أقصى اليمين وأوروبا تتخذ موقفا دفاعيا
ميلوني تلتزم لهجة وسطية في خطاب الفوز غداة إعالنها نهاية «العيد األوروبي»

عـ ـل ــى وق ـ ـ ــع الـ ـ ـغ ـ ــزو الـ ــروسـ ــي
ألوكرانيا الــذي أعــاد الحرب إلى
ق ـل ــب ال ـ ـقـ ــارة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،تـمـكــن
أ كـثــر تحالف يميني منذ نهاية
الحرب العالمية الثانية في عام
 1945م ــن الـ ـف ــوز بــاالن ـت ـخــابــات
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ال ـتــي
جــرت أمــس األول ،مما يعني أن
جورجيا ميلوني ،زعيمة حزب
«فراتيلي ديتاليا» (اخوة إيطاليا)
الـقــومــي اليمين المتتشد ،الــذي
تعود جــذوره للفاشية الجديدة،
تستعد لتصبح أول رئيسة وزراء
إيطالية ،في «زلزال» سياسي ،هز
إحــدى الــدول المؤسسة ألوروبــا
وثالث قوة اقتصادية في منطقة
اليورو.
وبـ ـع ــد الـ ـنـ ـج ــاح ال ـ ـ ــذي حـقـقــه
ال ـي ـم ـيــن ال ـم ـت ـطــرف ف ــي الـســويــد
ق ـب ــل أيـ ـ ــام ،اسـ ـتـ ـط ــاع «ف ــرات ـي ـل ــي
ديتاليا» أن يحصل على  26 .4في
المئة مــن األص ــوات ،وفــق نتائج
أولية ،يليه الحزب الديموقراطي
(يسار الوسط) بنسبة  19 .3في
الـمـئــة ،وبـلـغــت نسبة الـمـشــاركــة
في االنتخابات  64.07في المئة
م ـقــارنــة ب ـ ـ  73.86ف ــي ال ـم ـئــة في
.2018
وع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـقـ ـي ــض م ـ ــن ذل ـ ــك،
شـهــد حليف مـيـلــو نــي الرئيسي
ليلة كــارثـيــة مــع حـصــول «ليغا»
(ال ــرابـ ـط ــة) ال ـي ـم ـي ـنــي ال ـم ـت ـطــرف
بـ ـ ــزعـ ـ ــامـ ـ ــة م ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــو س ــالـ ـفـ ـيـ ـن ــي
الـ ـمـ ـن ــاه ــض ل ـل ـم ـه ــاج ــري ــن عـلــى
نـحــو  9ف ــي الـمـئــة م ــن األص ــوات

سالفيني في مؤتمر صحافي في ميالنو أمس (رويترز)

خطاب النصر
وفـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــاب م ـق ـت ـض ــب فــي
ً
رومــا ،أعلنت ميلوني ( 45عاما)
ستقود الحكومة المقبلة،
أ نـهــا ً
مـضـيـفــة أن «اإليـطــالـيـيــن بعثوا
رس ــال ــة واضـ ـح ــة ل ــدع ــم حـكــومــة
يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا»،
واع ــدة «بــأنـنــا سنحكم لجميع»
اإليطاليين.
وتعمدت ميلوني ا لـتــي ترفع
ش ـع ــار «الـ ـل ــه ،ال ــوط ــن ،ال ـعــائ ـلــة»
الفاشي األصــل ،الحديث بلهجة
تصالحية وسطية خــال الكلمة
التي ألقتها أمــام أنـصــار حزبها
ال ـق ــوم ــي ف ــي س ــاع ــة م ـب ـك ــرة مــن
صـ ـب ــاح ام ـ ــس ،وقـ ــالـ ــت« :إذا تــم
اسـتــدعــاؤنــا لحكم ه ــذا الشعب،
ف ـس ـن ـف ـعــل ذل ـ ــك م ــن أج ـ ــل جـمـيــع
اإليطاليين بهدف توحيد الشعب
وتمجيد ما يوحده ال ما يفرقه.
لن نخون ثقتكم» ،مضيفة« :يجب

بولندا تدرب مواطنيها
على القتال باليد والسالح

ميلوني تحتفل يفوزها أمس في روما (أ ف ب)
أن نتذكر أننا لم نصل إلى نقطة
النهاية ،فنحن في نقطة البداية.
اعـتـبــارا مــن الـغــد يجب أن نثبت
جدارتنا».
وت ــاب ـع ــت« :إنـ ــه وق ــت سـيـكــون
بوسع اإليطاليين فيه الحصول
على حكومة تعبر عن إرادتهم»،
مـنـبـهــة ال ــى أن «وضـ ــع إيـطــالـيــا
واالتـحــاد األوروب ــي يتطلب اآلن
مساهمة الجميع».
وجاءت لهجتها مناقضة الى
حد ما للتهديد الذي أطلقته أمس
األول في بداية اليوم االنتخابي
عـ ـن ــدم ــا غ ـ ـ ــردت عـ ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر»:
«ال ـي ــوم ،يمكنكم الـمـســاهـمــة في
ك ـتــابــة الـ ـت ــاري ــخ» ،مـضـيـفــة «فــي
أوروبا ،إنهم قلقون جميعا لرؤية
ميلوني في الحكومة ( )...انتهى
العيد .ستبدأ إيطاليا الدفاع عن
مصالحها القومية».

إطار خطته لإلنعاش االقتصادي
بـعــد «كــوفـيــد  »19 -وال ـتــي يمثل
هذا البلد أول المستفيدين منها
وبفارق كبير عن الدول األخرى.
ويتفق الخبراء منذ اآلن على
ُ
أن ائتالفا حكوميا كهذا ستواجه
فيه ميلوني تحديا حقيقيا في
التعامل مع حلفاء مربكين سواء
بــرلــوس ـكــونــي أو ســالـفـيـنــي ،لن
يستمر طــويــا فــي بـلــد مـعــروف
بافتقاره إلى االستقرار الحكومي.
وسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة
مبدئيا مــن «ال ـحــزب االشـتــراكــي
الــديـمــوقــراطــي» ال ــذي كــان يحكم
س ــاب ـق ــا م ــع ت ـحــال ـفــه ال ـي ـس ــاري،
وزعيم « 5نجوم» رئيس الــوزراء
اإليطالي السابق جوزيبي كونتي
و»الـ ـقـ ـط ــب الـ ـث ــال ــث» الـ ـ ــذي يـضــم
حزبي «أتسيوني» (العمل) و»فيفا
إيطاليا».

تحديات ومعارضة قوية

نشوة القوميين وأقصى اليمين

ل ـ ـكـ ــن مـ ـيـ ـل ــون ــي وحـ ـلـ ـف ــاء ه ــا
يــواجـهــون قــائـمــة مــن التحديات
الصعبة من بينها ارتفاع أسعار
ال ـط ــاق ــة وال ـ ـحـ ــرب ف ــي أوك ــران ـي ــا
وت ـجــدد الـتـبــاطــؤ فــي ثــالــث أكبر
اقتصاد بمنطقة اليورو.
وسـ ـيـ ـتـ ـحـ ـت ــم ع ـ ـلـ ــى م ـي ـل ــون ــي
م ـع ــال ـج ــة األزم ـ ـ ـ ــة الـ ـن ــاجـ ـم ــة مــن
االرت ـفــاع الـحــاد فــي األس ـعــار في
وقــت تــواجــه إيطاليا دينا يمثل
 150في المئة من إجمالي ناتجها
المحلي ،أعلى نسبة في منطقة
ال ـي ــورو بـعــد ال ـيــونــان .وف ــي هــذا
الـسـيــاق ،إيطاليا بحاجة ماسة
الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات ال ـت ــي
يــوزع ـهــا االت ـح ــاد األوروب ـ ــي في

وسارع سياسيون من اليمين
األوروبي إلى تهنئة ميلوني ،من
«ح ــزب الـبــديــل مــن أجــل ألمانيا»
و»التجمع الوطني» بزعامة مارين
لوبن الفرنسي وحــزب «فوكس»
اإلسـبــانــي و»ال ـعــدالــة والـقــانــون»
ً
ال ـب ــول ـن ــدي ،وص ـ ــوال إل ــى رئـيــس
الــوزراء المجري القومي فيكتور
أوربان الذي قال في برقية تهنئة:
«نحتاج أكثر من أي وقت مضى
إل ــى أص ــدق ــاء ي ـت ـشــاركــون رؤي ــة
ونهج مشتركين تجاه أوروبا».
وقال عضو البرلمان األوروبي
الـفــرنـســي جـ ــوردان ب ــاردي ــا ،عن
حزب لوبن إن «اإليطاليين أعطوا
رئ ـي ـس ــة ال ـم ـفــوض ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة

ميلوني ...شقراء مفوهة مقتنعة بإنجازات موسوليني
تستعدي «األسلمة» ومجتمع الميم والمهاجرين
تتحدث لهجة روما الشعبية وحماستها استقطبت وسائل اإلعالم
تجسد جورجيا ميلوني رئيسة حزب «فراتيلي
ديتاليا» (إخــوة إيطاليا) التي تستعد لتصبح أول
امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا ،حركة تندرج
فــي سـيــاق الـفــاشـيــة ال ـجــديــدة تمكنت مــن تحسين
صورتها للوصول إلى السلطة.
ً
وتمكنت ميلوني البالغة  45عاما من استقطاب
الكثير من اإليطاليين المستائين والغاضبين من
«إم ــاء ات» بروكسل وغــاء المعيشة وأفــق الشباب
المسدود ،وأصبح حزبها األول في البالد مع حوالى
رب ــع األصـ ــوات بـعــد أن حـصــل فــي انـتـخــابــات 2018
على  %4فقط.

الخريف الديموغرافي
وتـحـمــل مـيـلــونــي شـعــار «ال ـل ــه ،ال ــوط ــن ،الـعــائـلــة»
الـفــاشــي األص ــل وتشمل أولــويــاتـهــا إغ ــاق الـحــدود
اإلي ـطــال ـيــة لـحـمــايــة ال ـب ــاد م ــن «األس ـل ـم ــة» وإعـ ــادة
التفاوض بشأن المعاهدات األوروبية لكي تستعيد
روما السيطرة على مصيرها ،ومحاربة «مجموعة
الضغط لمجتمع الميم» و«الخريف الديموغرافي»
للبالد التي تسجل أعلى متوسط أعمار بين الدول
الصناعية بعد اليابان مباشرة.
في عام  2016نددت بـ «التبديل االتني» على غرار
األحزاب والحركات اليمينية المتطرفة األخرى في
أوروبا في ظل أزمة المهاجرين.
ت ـع ـت ـبــر م ـي ـل ــون ــي وح ــزبـ ـه ــا ورث ـ ـ ــة «الـ ـح ــرك ــة
االجتماعية اإليطالية» وهو حزب فاشي جديد
أسس بعد الحرب العالمية الثانية.

سياسي جيد
في سن التاسعة عشرة أكدت لمحطة «فرانس
 »3التلفزيونية الفرنسية أن الديكتاتور بينيتو
ً
ً
موسوليني كان «سياسيا جيدا».

قرغيزستان وطاجيكستان:
سحب المعدات الثقيلة

غ ـ ـ ـ ـ ــداة إع ـ ــان ـ ــه ع ـ ــن إزال ـ ـ ـ ــة
أرب ـ ــع ن ـق ــاط حـ ــدوديـ ــة م ــن كــل
ج ــان ــب ،ات ـف ـق ــت قــرغ ـيــزس ـتــان
وط ــاج ـي ـك ـس ـت ــان أمـ ـ ـ ــس ،عـلــى
سحب المعدات الثقيلة من خط
التماس بين الدولتين.
وق ـ ــال رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األمـ ــن
الـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــي ف ـ ــي ق ــرغـ ـي ــزسـ ـت ــان
كامشيبيك تاشييف« :من أهم
نقاط هذا البروتوكول ،سحب
المعدات العسكرية الثقيلة من
ال ـحــدود ،وسـنـتــرك هـنــاك فقط
ت ـل ــك األس ـل ـح ــة ال ـت ــي يـمـكـنـهــا
حماية حــرس ال ـحــدود وليس
الـ ـقـ ـت ــال .أي ي ـج ــب س ـح ــب كــل
الدبابات والمدافع من هناك».

برلسكوني وشريكته مارتا فاسكينا في مركز لالقتراع أمس األول (أ ف ب)
بانخفاض أكثر من  17في المئة
عن نتائجه قبل  4سنوات ،حيث
تفوقت عليه ميلوني في معاقله
ف ــي جـمـيــع ال ـم ـنــاطــق الـشـمــالـيــة
التقليدية في الشمال.
وحصل حزب «فورزا إيطاليا»
(هـيــا ايـطــالـيــا) اليمين الوسطي
ال ـ ـم ـ ـحـ ــافـ ــظ بـ ــزعـ ــامـ ــة س ـي ـل ـف ـيــو
برلسكوني على نحو  8في المئة.
وفـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ،سـيـحـصــل
ال ـت ـحــالــف الـيـمـيـنــي الـ ــذي أطـلــق
عليه اســم تحالف يمين الوسط
لطمأنة بعض شرائح الناخبين
الـقـلـقـيــن ،عـلــى مــا يـصــل إل ــى 47
في المئة من األصوات ،مقابل .5
 26في المئة ليسار الوسط ،و15
ف ــي ال ـم ـئــة ل ـحــركــة خ ـمــس نـجــوم
الشعبوية المناهضة للمؤسسات
وال ـتــي أعـلـنــت أن ـهــا سـتـكــون في
صفوف المعارضة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي
للدراسات االنتخابية إن «فراتيلي
ديـتــالـيــا» و«لـيـغــا» سـيـكــونــان قد
حصال معا على «أعلى نسبة من
األص ــوات الـتــي سجلتها أحــزاب
الـيـمـيــن الـمـتـطــرف عـلــى اإلط ــاق
في تاريخ أوروبا الغربية منذ عام
 1945إلى اليوم».

سلة أخبار

وهــي أدرك ــت أن عليها أن تــراعــي قاعدتها التي
تــؤكــد انـتـمــاء هــا إلــى هــذا الـمــاضــي ،كما عليها في
الــوقــت نفسه طمأنة المعتدلين للتمكن مــن الفوز.
وقـ ــالـ ــت فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع م ـج ـل ــة «ذي
سبكتيتور» البريطانية قبل فترة
قصيرة «لــو كنت فاشية لقلت
ذلك».
وف ــي حـيــن ال تـ ــزال تقر
ب ــأن مــوســولـيـنــي «أنـجــز
الـكـثـيــر» إال أن ــه ارتـكــب
«اخطاء» منها القوانين
ال ـم ـن ــاه ـض ــة لـلـيـهــود
ودخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب،
ل ـك ـن ـه ــا تـ ــوضـ ــح «ال
مـ ـك ــان لــأش ـخــاص
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـح ـن ــون
إلـ ـ ــى ال ـف ــاش ـي ــة

والعنصرية ومعاداة السامية» في صفوف حزبها.
ولـ ــدت مـيـلــونــي ف ــي رومـ ــا ف ــي  1977وأصـبـحــت
ناشطة في صفوف جمعيات طالبية مصنفة يمينية
ً
جدا فيما كانت تعمل حاضنة أطفال ونادلة.
في العام  1996ترأست جمعية في المدارس
ً
الثانوية اتخذت الصليب السلتي شعارا.
في  2006أصبحت نائبة ونائبة لرئيس
المجلس ،وبعد سنتين على ذلــك ،عينت
وزي ـ ـ ــرة ل ـل ـش ـبــاب ف ــي ح ـك ــوم ــة سـيـلـفـيــو
ب ــرل ــوس ـك ــون ــي ،وك ــان ــت هـ ــذه تـجــربـتـهــا
الوزارية الوحيدة.

نجمة تلفزيونية
وك ــان ــت ت ـحــل ضـيـفــة ع ـلــى ال ـك ـث ـيــر من
البرامج التلفزيونية .فشبابها وحماستها
والصيغ التي اعتمدتها تستقطب وسائل
ً
االعالم .وقد أدركت أيضا أن شخصية امرأة
شقراء وشابة مهمة بقدر األفكار التي تطرحها
في المجتمع الذكوري النزعة في إيطاليا.
هــذه المتحدثة الموهوبة التي تعرف
كـ ـي ــف ت ـ ـعـ ــزف عـ ـل ــى وتـ ـ ــر اإلي ـط ــال ـي ـي ــن
الحساس تعتمد لهجة شعبية خاصة
بالعاصمة اإليطالية ،لكنها قد تكون
ً
ً
أي ـضــا قــاطـعــة ال بــل عــدائـيــة أحـيــانــا.
ً
وقد تقع أيضا في االبتذال كما يظهر
فيديو نشر األحــد عبر تطبيق تيك
َ
ت ــوك تـظـهــر فـيـهــا مــع حـبـتــي شمام
عند مستوى الصدر في إشارة إلى
اســم عائلتها الــذي يرمز إلــى هذه
الفاكهة.

أورســوال فون ديرالين درســا في
التواضع».
وك ــان ــت ف ـ ــون ديـ ــراليـ ــن قــالــت
األسبوع الماضي إن المفوضية
لديها أدوات يمكنها استخدامها
لـمـعــاقـبــة الـ ــدول األعـ ـض ــاء ،الـتــي
تـنـتـهــك س ـي ــادة ال ـق ــان ــون وقـيـمــه
ال ـم ـش ـت ــرك ــة .وك ـ ــان زعـ ـي ــم ح ــزب
«لـيـغــا» مــاتـيــو سالفيني حليف
ميلوني أن حكومة اليمين المقبلة
«ل ـي ـس ــت ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــداد لـتـلـقــي
ً
األوامر من بروكسل .لسنا خدما
ال أحد».

موقف دفاعي
فــي الـمـقــابــل ،ب ــدت الـعــواصــم
ً
األوروبـ ـي ــة كــأنـهــا تـتـخــذ مــوقـفــا
ً
ً
دف ــاع ـي ــا خ ـص ــوص ــا ف ــي فــرنـســا.
وقالت رئيسة ال ــوزراء الفرنسية
إل ـي ــزاب ـي ــث بـ ـ ــورن ،إن ـه ــا ال تــريــد
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــق ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات
الديموقراطية للشعب اإليطالي،
ل ـك ـن ـه ــا ت ــرغ ــب فـ ــي الـ ـت ــأكـ ـي ــد أن
االت ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ــدي ــه قـيــم
مـحــددة يتمسك بها مثل حقوق
اإلنسان.
وذك ــرت بــورن فــي تصريحات
لقناة «بي إف إم» الفرنسية ،امس،
«م ــن ال ــواض ــح أن ـنــا سـنـنـتـبــه مع
رئيس المفوضية األوروبية إلى
أن قيم حقوق اإلنسان ،واالحترام
المتبادل ،السيما احترام حقوق
اإلجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاض تـ ـحـ ـظ ــى بـ ــاح ـ ـتـ ــرام
الجميع».
وقالت ميلوني إنها ستحافظ
على قانون اإلجهاض في البالد
وال ــذي يسمح بــإسـقــاط الجنين
ل ـك ـن ــه ي ـس ـم ــح ل ــأطـ ـب ــاء بــرفــض

إجـ ــرائـ ــه .ك ـمــا هــاج ـمــت الـمـثـلـيــة
وقــالــت فــي يونيو «نـعــم للعائلة
الطبيعية ،ال للوبي مجتمع الميم
ّ
للهوية الجنسية ،ال
 عين! نعمإليديولوجيا النوع االجتماعي».
وف ـ ــي ت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى ال ـن ـتــائــج
االيـطــالـيــة ،ق ــال وزي ــر الخارجية
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي خ ــوسـ ـي ــه م ــان ــوي ــل
أل ـ ـبـ ــاريـ ــس« :إن ـ ـنـ ــا نـ ـم ـ ّـر بـلـحـظــة
مــن ع ــدم الـيـقـيــن ،وف ــي مـثــل هــذه
ال ـل ـح ـظ ــات ،تـكـتـســب الـشـعـبــويــة
ً
دائما ،وهي تنتهي ً
دائما
أهمية
بالطريقة نفسها :بكارثة».
وخـلــص ألـبــاريــس الــى الـقــول،
إن «إجابتهم (الـشـعـبــويــون) هي
نفسها ً
دائما :دعونا ننغلق على
أنـفـسـنــا ون ـعــود إل ــى الـعـيــش في
الماضي».
وسيؤدي وصول ميلوني إلى
السلطة أيضا إلــى إغــاق حــدود
بـلــد يـصــل إل ــى ســواحـلــه سنويا
ع ـشــرات آالف الـمـهــاجــريــن ،وهــو
ما يثير مخاوف المنظمات غير
الحكومية التي تغيث مهاجرين
س ــرا يـعـبــرون الـبـحــر فــي مــراكــب
م ـتــداع ـيــة ه ــرب ــا م ــن ال ـب ــؤس في
إفريقيا.
وقد يكون موقفها من تايوان
وال ـ ـص ـ ـيـ ــن مـ ـفـ ـت ــاح ــا لـ ـه ــا ل ـع ــدم
ال ـت ـصــادم مــع واشـنـطــن اذ قالت
خ ــال الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة انـهــا
ل ــن ت ـجــدد م ــذك ــرة الـتـفــاهــم الـتــي
وقعتها حكومة جوزيبي كونتي
فــي عــام  2019مــع الصين بشأن
االن ـ ـض ـ ـمـ ــام ل ـ ـم ـ ـبـ ــادرة مـ ـش ــروع
«ال ـح ــزام وال ـطــريــق» وأعـلـنــت عن
دعم تايوان.
(روما ـ وكاالت)

ليبيا :تهدئة هشة بعد جولة
اقتتال بين ميليشيات موالية للدبيبة
أف ــادت تقارير أولـيــة بالتوصل إلــى اتـفــاق مبدئي لوقف الـنــار بين
ميليشيات موالية لرئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة
في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس ،أمس ،وتضمن االتفاق ،الذي
تم التوصل له بعد وساطة من أعيان ومشايخ المدينة ،تسليم المتسبب
في اندالع االشتباكات إلى الجهات الرسمية بالدولة.
جاء ذلك بعدما تحدثت مصادر عن فشل جهود التهدئة ووقف القتال
بعد رفض الطرفين إيقاف إطالق النار حتى القضاء نهائيا على الطرف
اآلخر .وارتفعت حصيلة القتلى خالل االشتباكات التي شهدتها المدينة
ليل أمس األول إلى  6قتلى بينهم طفالن ،إضافة إلى إصابة  19جريحا
جراء القتال الذي اندلع بين مجموعات مسلحة تتبع إداريا وتنظيميا
لوزارة الداخلية وأخرى تتبع لوزارة الدفاع ،بحكومة «الوحدة» ،وتحديدا
بين ميليشيا «السلعة» وميليشيا «سيفاو» ،التابعتين لنفس الحكومة.
وأوضحت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت بعد ّ
تعرض أحد عناصر
«السلعة» لهجوم مسلح من «سيفاو» ،استخدمت فيه الدبابات ومختلف
أنواع األسلحة المتوسطة والثقيلة.
وكــان جهاز اإلسـعــاف وال ـطــوارئ أعلن سابقا عــدم تمكن فرقه من
التحرك داخل مناطق االشتباكات لتقديم المساعدة وتوفير ممر آمن
للعائالت العالقة بسبب ارتفاع وتيرة االشتباكات.
في غضون ذلك ،حملت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة
فتحي باشاغا ،حكومة الدبيبة فــي طرابلس مسؤولية االشتباكات
و«األحداث المأساوية».
وقالت حكومة باشاغا ،المدعومة من قائد قوات «الجيش الوطني»
خليفة حفتر ،إن «حكومة الدبيبة لم تضع اآلليات لضم المجموعات
المسلحة إلى مؤسسات الدولة ،بل دعمتها مما زاد تغولها».
وتعتبر الــزاويــة من أكثر مــدن الغرب الليبي تــواجــدا للميليشيات
المسلحة ،التي أعلنت كلها اصطفافها إلــى جانب حكومة الدبيبة،
وشــاركــت قبل أسابيع فــي طــرد عــدة ميليشيات متحالفة مــع رئيس
الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا ،بعد أن حاولت الدخول
إلى العاصمة .يشار إلى أن هذه الجولة من االقتتال تعتبر أحدث موجة
عنف تهز الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والغارقة في فوضى مستمرة
منذ  10سنوات.
ومنذ أشهر تعيش ليبيا على وقع توتر سياسي وعسكري متصاعد
ومحتدم ،نتيجة الصراع على السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا،
الـلــذيــن يحظيان بــدعــم مــن ميليشيات مسلحة تتمركز فــي طرابلس
ومصراتة ،وغيرها ،ومستعدة للمواجهة ،وقد أدى قتال عنيف اندلع قبل
أسابيع بين الميليشيات الموالية لباشاغا واألخرى الداعمة للدبيبة،
إلى مقتل  23شخصا وإصابة أكثر من  100آخرين.

أ ع ـ ـل ـ ـن ـ ــت وزارة ا ل ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاع
البولندية أمس أنها ستعرض
تــوفـيــر دورة تــدريــب أساسية
مدة يوم لكل المواطنين البالغ
ً
أعمارهم بين  18و 65عاما.
وق ــال ــت ال ـ ـ ــوزارة إن الـ ــدورة
ستشمل التعامل مع األسلحة
وإطالق النار والقتال باأليدي
وقــراءة الخرائط ،وستعقد في
 17قاعدة عسكرية أيام السبت
في أكتوبر ونوفمبر .وتقتصر
هــذه ال ــدورات على المواطنين
البولنديين.

المجر تبحث عن تمويل
خارج االتحاد األوروبي

كشف رئـيــس وزراء المجر
فـ ـيـ ـكـ ـت ــور أوربـ ـ ـ ـ ـ ــان أم ـ ـ ــس عــن
ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي مـ ـح ــادث ــات مــع
«ش ـ ــرك ـ ــاء دول ـ ـي ـ ـيـ ــن» ل ـض ـمــان
ت ـم ــوي ــل خ ـ ــال أزمـ ـ ــة ال ـط ــاق ــة،
بـ ـسـ ـب ــب اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبــي بحجبه .وتراجعت
عملة المجر الفورنت بنسبة
 %9.0أمام اليورو بعد خطاب
رئيس ال ــوزراء .وكــان وفــد من
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي زار
بودابست في يوليو لمناقشة
«الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة»،
بحسب إذاعة أوروبا الحرة في
 23الجاري .ولم تطلب المجر
قرضا ،بحسب ما نقله الموقع
اإلخ ـبــاري عــن صـنــدوق النقد
الدولي.

«طباخ بوتين» يقر بتأسيس
«مجموعة فاغنر»
بـ ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ال ـن ـف ــي،
أق ـ ـ ـ ّـر رج ـ ــل األع ـ ـم ـ ــال ال ــروس ــي
ّ
المقرب من الكرملين ،يفغيني
بـ ــري ـ ـغـ ــوج ـ ـيـ ــن ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ــأن ــه
أســس «مجموعة فاغنر» شبه
الـعـسـكــريــة ع ــام  2014للقتال
في أوكرانيا ،واعترف بانتشار
عـ ـن ــاص ــر م ـن ـه ــا فـ ــي إف ــري ـق ـي ــا
ً
وأميركا الالتينية خصوصا.
وفي منشور على حسابات
شركته «كونكورد» عبر وسائل
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،أك ــد
ً
بريغوجين « 61ع ــام ــا» ،الــذي
يطلق عليه اسم «طباخ بوتين»
بسبب عقود خدمات المطاعم
التي أبرمها في الكرملين ،أنه
أسس هذه المجموعة إلرسال
مقاتلين مؤهلين إلــى منطقة
دون ـب ــاس األوك ــران ـي ــة ف ــي عــام
.2014
وأضــاف في بيان «منذ تلك
اللحظة في األول من مايو 2014
ولدت مجموعة وطنيين اتخذت
اس ــم مـجـمــوعــة كـتـيـبــة فــاغـنــر
التكتيكية».
وم ـنــذ س ـن ــوات ي ـت ــردد اســم
ب ــري ـغ ــوج ـي ــن ،األولـ ـيـ ـغ ــارش ــي
الــروســي الـمـقــرب مــن الرئيس
الـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر بــوت ـيــن،
كمؤسس ومشغل «فاغنر» ،وقد
تعرض ،لعقوبات من االتحاد
األوروب ــي والــواليــات المتحدة
في أعقاب الغزو الروسي على
أوك ــران ـي ــا والـمـسـتـمــر مـنــذ 24
فبراير الماضي.

ةديرجلا
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كأس آسيا لـ «الفوتسال» تنطلق اليوم بـ  4مباريات

ُ
«األزرق» يبدأ المشوار بمواجهة صعبة مع عمان ...والقناعي يطالب الجماهير بالمساندة
تنطلق اليوم منافسات بطولة
كأس آسيا لكرة قدم الصاالت،
التي تستضيفها الكويت حتى
 8أكتوبر المقبل بأربع مباريات،
على أن يقام حفل االفتتاح في
الساعة .7:00

تتجه األنظار اليوم إلى مجمع
ص ــاالت الـشـيــخ سـعــد الـعـبــدالـلــه
بمنطقة ضاحية صباح السالم،
التي تشهد حفل افتتاح وانطالق
منافسات بطولة كأس آسيا لكرة
قدم الصاالت «فوتسال» التي تعود
إل ــى مـنـطـقــة غ ــرب الـ ـق ــارة لـلـمــرة
األولـ ــى بـعــد  10أعـ ــوام وتستمر
حتى  8من الشهر المقبل بمشاركة
ً
 16منتخبا.
وكان االتحاد اآلسيوي اختار
الـ ـك ــوي ــت الس ـت ـض ــاف ــة ال ـب ـطــولــة
ً
التي كانت مقررة في  2020بدال
من تركمانستان ،قبل أن تتأجل
ألكـ ـث ــر م ــن م ـ ــرة ب ـس ـبــب جــائـحــة
كورونا «كوفيد  »19مع إبقاء حق
االستضافة للكويت إلى أن استقر
األم ــر على إقامتها فــي سبتمبر
وأكتوبر .2022
ويـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ـي ـ ــوم االف ـت ـت ــاح ــي
الـظـهــور األول لمنتخب الكويت
ال ــذي يستهل م ـشــواره باختبار
صـ ـع ــب عـ ـن ــدم ــا يـ ــاقـ ــي شـقـيـقــه
العماني فــي الساعة  8:00مساء
ضمن المجموعة األول ــى والتي
ت ـش ـه ــد لـ ـق ــاء آخـ ـ ــر ب ـي ــن الـ ـع ــراق
وتايلند عند الساعة  5:00مساء.
وض ـم ــن ال ـم ـج ـمــوعــة الـثــانـيــة
يـ ـلـ ـتـ ـق ــي م ـن ـت ـخ ـبــا
أوزبكستان

وتركمانستان فــي تـمــام الساعة
ً
 11:00ص ـ ـبـ ــا حـ ــا  ،ف ـي ـم ــا يـلـعــب
البحرين وطاجيكستان الساعة
ً
 2:00ظهرا.
ّ
وي ـت ـس ــل ــح «األزرق» بـعــامـلــي
األرض والجمهور أمام العمانيين
الذين يقدمون مستويات طيبة في
الفترة األخـيــرة والـتــي أوصلتهم
إلى الدور نصف النهائي من كأس
ً
غرب آسيا مايو الماضي ،علما أن
«األزرق» توج بلقب هذه البطولة
للمرة األولى في تاريخه.
ويقود منتخب الكويت ،المدرب
البرازيلي الخبير ريكاردو سوبرال
«كاكاو» ،والذي يعول على خليط
من عناصرالخبرة والشباب.
واختار «كــاكــاو» قائمة مكونة
ً
من  14العبا لخوض البطولة هم
حمد حيات وعبدالرحمن الوادي
وعبدالرحمن الطويل وعبدالرحمن
ال ـم ـس ـب ـح ــي وص ـ ــال ـ ــح ال ـف ــاض ــل
ويــوســف الخليفة وعبداللطيف
العباسي ومحمد الهزيم وحمد
العوضي وأحمد الفارسي ونجيب
علي وخالد أنــور ومحمد الهزيم
وعلي السيف.
واستعد «األزرق» لمدة شهرين
ل ـه ــذه ال ـب ـطــولــة ال ـق ــاري ــة الـمـهـمــة
عبر ثــاث محطات ،كانت األولــى
فــي الـكــويــت وتــوجــه فــي الثانية
إلــى الـمـجــر ،واخـتـتــم استعدادته
فــي إسبانيا ،قبل الـعــودة للبالد
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي .وخـ ـ ــاض
ال ـم ـن ـت ـخــب ف ــي فـ ـت ــرة االع ـ ـ ـ ــداد 7
مباريات تجريبية.

القناعي :االفتتاح
من وحي البيئة الكويتية
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،أك ـ ــد األمـ ـي ــن ال ـع ــام
ل ــات ـح ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
مدير البطولة صالح القناعي ،أن
جماهير كرة قدم الصاالت ستكون
عـلــى مــوعــد مــع المتعة واإلثـ ــارة
والندية والحماس ابتداء من اليوم
الــذي يشهد انطالق المنافسات،
بمشاركة أقوى منتخبات القارة.
وقــال القناعي« ،عملت اللجنة
ال ـم ـح ـل ـي ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة ل ـل ـب ـطــولــة
ب ــرئ ــاس ــة نــائــب
رئـيــس مجلس
إدارة االت ـح ــاد
الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم
للشؤون الفنية
واإلدارية هايف
الـ ـ ــدي ـ ـ ـحـ ـ ــانـ ـ ــي،
وجميع اللجان

العاملة المنبثقة منها ،على تنظيم
بـطــولــة اسـتـثـنــائـيــة ،بـعــد توفير
كل اإلمكانيات لها ،للخروج بها
إلــى بــر األم ــان ،وتحقيق النجاح
الذي يليق بتاريخ الكويت الزاخر
باستضافة البطوالت على أرضها
ووسط جماهيرها».
وأضاف« :تابع رئيس االتحاد
الـ ـك ــويـ ـت ــي عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـش ــاه ـي ــن
االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ع ــن ك ـث ــب ،وعـمــل
م ــن أجـ ــل ت ــذل ـي ــل ك ــاف ــة ال ـع ـق ـبــات
وال ـص ـعــاب ال ـتــي ت ــواج ــه اللجنة
ال ـم ـن ـظ ـم ــة الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،وج ـ ـ ــاءت
ت ـع ـل ـي ـم ــات ــه ل ـل ـج ـم ـيــع بـ ـض ــرورة
تقديم كل سبل الراحة للمنتخبات
المشاركة».
ول ـف ــت ال ـق ـنــاعــي إلـ ــى أن حفل
االفـ ـتـ ـت ــاح س ـي ـش ـهــد ال ـع ــدي ــد مــن
الفقرات المتنوعة ،التي تعبر عن
البيئة الكويتية ،والتي ستحظى
بإعجاب وتقدير الجميع.
وتابع« :سيحضر حفل االفتتاح
وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة
ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب ع ـبــدالــرح ـمــن
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
األولـمـبـيــة الكويتية الشيخ فهد
الناصر الصباح ،وعدد من رؤساء
االتحادات الرياضية األهلية بقارة
ً
آسيا ،فضال عن ممثلين لالتحاد
اآلسيوي لكرة القدم».
ورحــب القناعي بالمنتخبات
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي بـ ـل ــده ــا ال ـث ــان ــي
ً
ال ـك ــوي ــت ،مـتـمـنـيــا ال ـتــوف ـيــق لها

ً
الحداد 20 :حكما إلدارة المباريات
أعلن رئيس لجنة حكام البطولة الكويتي
محمد الـحــداد ،أن االتـحــاد اآلسـيــوي للعبة
قــام بــإعــداد وتجهيز الحكام للمشاركة في
البطولة منذ شهر يوليو الماضي ،مضيفا
أنه عقد أكثر من اجتماع معهم عبر برنامج
«زوم» إلطالعهم على آخــر التعديالت التي
أجريت على قوانين اللعبة.
وأشــار الـحــداد إلــى أن االتـحــاد اآلسيوي
ً
اخ ـ ـتـ ــار  22حـ ـكـ ـم ــا مـ ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن ،تـمــت
تـصـفـيـتـهــم إل ــى  20ح ـك ـمــا ،لـلـمـشــاركــة في
البطولة ،باإلضافة إلى حكمين «احتياطيين».
وأوضـ ـ ــح أن ال ـح ـك ــام ال ــذي ــن س ـيــديــرون
ً
فـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة ،م ــوجـ ـه ــا ال ـش ـكــر
ل ـج ـم ـيــع وزارات ال ـ ــدول ـ ــة ،ال ـتــي
ساهمت بشكل كبير وفـعــال في
االستعدادات للتنظيم ،وتقديم كل
مافي استطاعتها من أجل تحقيق
ال ـن ـج ــاح ال ـم ــأم ــول ال ـ ــذي يــرضــي
طموح الجميع.
وط ــال ــب ال ـق ـنــاعــي الـجـمــاهـيــر
بدعم ومساندة منتخب الكويت
مــن مــدرجــات صالة الشيخ سعد
ً
العبد الله ،مشددا على أن اللجنة
المنظمة وضـعــت نصب أعينها
ضرورة دخول وخروج الجماهير
دون صعوبات تذكر.

مـنــافـســات الـبـطــولــة ،مــن دول الـبـحــريــن (3
حكام) ،وإيران ( 3حكام) ،وتايلند (حكمان)،
وأستراليا (حكمان) ،وحكم واحد من كل من
الكويت واإلمارات وماليزيا ولبنان والصين
تايبيه وهونغ كونغ واليابان وأوزبكستان
وفيتنام والعراق.
ول ـف ــت إل ــى أن م ـس ــؤول ح ـك ــام الـبـطــولــة
مــن االت ـحــاد اآلس ـيــوي لـكــرة ال ـقــدم سيكون
ال ـس ـن ـغــافــوري دانـ ـي ــال وه ـن ــاك  5مقيمين
ل ـل ـح ـك ــام ،وه ـ ــم ال ـك ــوي ـت ــي ع ـ ـ ــادل ال ـش ـطــي،
والماليزي بادرول هشام ،والتركمانستاني
فاديم براتوف ،والفلبيني بــارالس ،إضافة

المنتخبات المشاركة
المجموعة األولى

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

الكويت

البحرين

لبنان

السعودية

عمان

اوزباكستان

إيران

كوريا ج

العراق

طاجيكستان

الصين تايبيه

اليابان

تايلند

تركامنستان

إندونيسيا

فيتنام

جانب من االجتماع الفني لمديري الفرق

الشاهين خالل جولته التفقدية أمس األول

ُ
عـ ــقـ ــد ظـ ـه ــر أمـ ـ ــس األول االجـ ـتـ ـم ــاع
ال ـف ـنــي ،بـحـضــور ممثلين ع ــن االت ـحــاد
اآلسيوي لكرة القدم ومديري المنتخبات
المشاركة.

وشهد االجتماع ،القاء ممثلي االتحاد
بعض التعليمات على مديري المنتخبات
مجتمعة ،وكــذلــك تـحــديــد ال ــزي الـخــاص
والزي االحتياطي لكل منتخب ،مع القاء

قالوا قبل المباريات

من المؤتمر الصحافي للمجموعة األولى

إلـ ـ ــى االسـ ـكـ ـتـ ـلـ ـن ــدي ان ـ ـ ــدرس ـ ـ ــون ،واألخـ ـي ــر
سيقوم بتقطيع بعض لقطات المباريات
وعرضها على المقيمين لالستفادة منها
في المحاضرات ،أما الماليزي أحمد خالد
ً
فسيكون مدربا للياقة البدنية.
واعتبر الحداد أن مستوى الحكام في كرة
ً
قدم الصاالت بالقارة اآلسيوية «مرتفع جدا»،
موضحا أن خمسة من الحكام المشاركين
في البطولة أداروا العديد من المباريات في
بطولة كأس العالم األخيرة ،التي أقيمت في
ليتوانيا ،معربا عــن ثقته بنجاح الحكام
في مهمتهم.

«اآلسيوي» عقد االجتماع الفني

لقطات
• تفقد رئـيــس االت ـحــاد الـكــويـتــي لكرة
القدم عبدالله الشاهين صالة الشيخ سعد
العبدالله أ مــس األول ،للوقوف على آخر
االستعدادات للبطولة.
• ش ـ ـهـ ــدت ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ال ـص ـحــاف ـيــة
للمجموعتين األولى والثانية التي عقدت
ً
ً
صباح أمس حضورا كثيفا لوسائل اإلعالم.
ً
• بعيدا عن تصريحاتهم في المؤتمر
الصحافي ،تبادل المدربون أطراف الحديث
واإلش ــادة قبل انـطــاق المؤتمر ،ال سيما
م ــدرب األزرق ال ـبــرازي ـلــي ك ــاك ــاو ،وم ــدرب
العراق ،اإليراني محمد ناظم الشريعة.
• ستكون جميع مـبــاريــات كــأس آسيا
ل ـك ــرة قـ ــدم ال ـ ـصـ ــاالت م ـن ـقــولــة ع ـل ــى ق ـنــاة
« »beIN sports AFCوالتي تمتلك الحقوق
ال ـح ـصــريــة لـلـبـطــولــة وف ــق ع ـقــد م ـبــرم مع
االتحاد اآلسيوي للعبة.
• أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا
للصاالت أن حجز تذاكر مباريات البطولة
للجمهور سيكون عبر الرابط اآلتي:
kw.games

جانب من تدريبات منتخب الكويت

الضوء على اإلجراءات التي سيتم اتباعها
ق ـب ــل وبـ ـع ــد ك ــل مـ ـ ـب ـ ــاراة .وعـ ـق ــب ان ـت ـهــاء
االجتماع قــدم ممثلو االتحاد اآلسيوي،
دروعا تذكارية لممثلي المنتخبات.

مباريات اليوم
• مدرب منتخب الكويت ريكاردو سوبرال
«كاكاو» :المجموعة األولــى للبطولة صعبة
ً
ً
ج ـ ــدا ،ول ـق ــاء ع ـمــان ال ـي ــوم ل ــن ي ـكــون س ـهــا،
واالس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ل ـل ـب ـطــولــة جـ ـي ــدة ،وش ـك ــرا
لالتحاد الكويتي على الدعم ،وعلى الجماهير
مساندتنا بقوة.
• مدرب المنتخب العماني يونس الفهدي:
فــريـقــي مــن المنتخبات ال ـشــابــة ،جئنا إلــى
الكويت للمنافسة على التأهل وليس لمجرد
ال ـم ـش ــارك ــة ...ق ـ ــادرون عـلــى تـحـقـيــق نتيجة
إيجابية أمام األزرق رغم قوته.
• م ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب ت ــايـ ـلـ ـن ــد ،اإلسـ ـب ــان ــي
كارلوس سيزار :نركز على المباراة األولــى
فقط أمام العراق ،وأعتقد أن المجموعة األولى
ليست األصعب ،لكن المستويات متقاربة.
• م ـ ــدرب مـنـتـخــب الـ ـع ــراق م ـح ـمــد نــاظــم
ال ـشــري ـعــة :الـمـجـمــوعــة األول ـ ــى ه ــي األق ــوى
ويمكن وصفها بـ«مجموعة الموت» ...مواجهة
تــاي ـل ـنــد ص ـع ـبــة ،لـكـنـنــا ج ـئ ـنــا لــاسـتـمـتــاع

باللعبة واالستعداد لكأس العالم المقبلة.
• م ــدرب منتخب أوزبـكـسـتــان بــاهــوديــر
ً
أحمدوف :البطولة تضم أفضل  16منتخبا
وكــل الـمـبــاريــات صعبة وال يــوجــد منتخب
سـهــل ،وهــدفـنــا الـفــوز فــي كــل لـقــاء ،وأتــوجــه
بالشكر اللجنة المنظمة على االستضافة.
• مدرب البحرين ،البرازيلي مارسيلينو:
تفكير الفريق ينصب حاليا على المواجهة
االفتتاحية أمام طاجيكستان ،ونسعى إلى
تحقيق الفوز وطالبت الالعبين باالستمتاع
باللعب وإسعاد الجماهير.
• مدرب طاجيكستان بايراف وحيدوف:
هدفنا التأهل للدوري المقبل ،وذلك يأتي من
خالل تحقيق الفوز في المباريات والبداية
ستكون أمام البحرين.
• مدرب تركمانستان ،غوفانش كاناييف:
أتمنى أن يحالف التوفيق فريقي ،سنواجه
منتخب أوزبكستان القوي ،وسنقدم كل ما
في جعبتنا أمامه.

المباراة

التوقيت

الصالة

المجموعة

أوزبكستان  xتركمانستان

11:00

صالة الشيخ سعد
العبدالله

الثانية

البحرين  xطاجيكستان

2:00

صالة الشيخ سعد
العبدالله

الثانية

العراق  xتايلند

5:00

صالة الشيخ سعد
العبدالله

األولى

الكويت  xعمان

8:00

صالة الشيخ سعد
العبدالله

األولى

٢٢

رياضة

ةديرجلا
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ً
روسمير قاد العربي استعدادا
لموقعة الجهراء في «الممتاز»

 ...وبونياك مع «األصفر» اليوم

العوضي يعود لتدريبات األخضر وإيدو يغيب لإليقاف
أحمد حامد

ب ــاش ــر م ـ ــدرب ف ــري ــق ال ـع ــرب ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
البوسني روسمير سفيكو مهمته الفعلية
مع األخضر من داخــل المستطيل األخضر،
اعـتـبــارا مــن أم ــس ،حيث اكتفى خــال األيــام
الـمــاضـيــة بمتابعة ال ـتــدري ـبــات ،كما
تــابــع مــواج ـهــة ال ـفــريــق م ـســاء أمــس
األول أم ــام ال ـج ـهــراء فــي منافسات
ك ـ ـ ـ ـ ــأس زي ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـن ـ ـش ـ ـي ـ ـط ـ ـيـ ــة م ــن
المدرجات.
وتنتظر العربي مواجهة مهمة
أم ـ ــام ال ـج ـه ــراء أي ـض ــا الـجـمـعــة
ال ـم ـق ـب ــل ،ض ـم ــن م ــواج ـه ــات
ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة مــن
مـنــافـســات دوري زيــن
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ،والـ ـت ــي
يتطلع األخضر
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق
ف ـ ـ ـ ـ ــوزه األول
فـ ــي م ـســاب ـقــة
الدوري.
وحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب
ال ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــاز
اإلداري فإن
روس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــر
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

حــري ـصــا ع ـلــى ال ـم ـتــاب ـعــة ،وال ـح ـص ــول على
تـفــاصـيــل دق ـي ـقــة ،لـتـكــويــن ف ـك ــرة كــام ـلــة عن
ال ـف ــري ــق ،ع ـلــى أن ت ـك ــون م ــواج ـه ــة ال ـج ـهــراء
االختبار األول له.
وي ـف ـت ـقــد ال ـع ــرب ــي ف ــي مــواج ـه ـتــه الـمـقـبـلــة
المهاجم النيجيري ايدو لإليقاف ،في حين
تعافى الالعب سلمان العوضي من الوعكة
الصحية التي المت به خالل الفترة الماضية،
ك ـمــا ج ـ ــاءت م ـش ــارك ــة ث ــاث ــي ال ـف ــري ــق ب ـنــدر
السالمة ،وعلي خلف ،وجمعة عبود ،إيجابية
أم ــام الـهــال الـسـعــودي فــي اع ـتــزال الـحــارس
نواف الخالدي.

فوز معنوي
وفي سياق متصل حقق العربي فوزه األول
فــي الـمــوســم الـحــالــي عـلــى حـســاب الـجـهــراء،
في الجولة الثانية من منافسات كأس زين،
بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
وحـمـلــت أه ــداف األخ ـضــر تــوقـيــع سلطان
الـعـنــزي ( ،)37وعـلــي فــريــدون ( ،)40وسيف
ال ـح ـشــان مــن رك ـلــة ج ــزاء ( ،)70والـنـيـجـيــري
ايدو ( ،)1+90في حين سجل للجهراء محمد
باجية ،وبهذا الفوز رفع العربي رصيده إلى
 4نقاط ،في حين تجمد رصيد الجهراء عند
نقطة واحدة.

ً
يقود المدرب الصربي بوريس بونياك ،اعتبارا من اليوم،
ً
فــريــق القادسية لـكــرة ال ـقــدم ،اسـتـعــدادا لمواجهة النصر،
المقررة السبت المقبل ،ضمن مواجهات الجولة الخامسة
للدوري الممتاز.
ً
ً
وكان بونياك ،والذي تم التعاقد معه أخيرا ،قادما من
العروبة اإلماراتي ،وصل إلى الكويت أمس األول ،وراقب
«األص ـفــر» بمواجهة الـهــال الـسـ َّعــودي ،فــي اعـتــزال حــارس
المرمى ن ــواف الـخــالــدي ،كما فــضــل الجهاز اإلداري منحه
فرصة اللتقاط األنفاس ،خالل مباراة «األصفر» ،أمس ،أمام
اليرموك بكأس زين التنشيطية.
ً
وأكد بونياك ،في تصريح لـ «الجريدة» ،أنه ليس غريبا
على الكرة الكويتية ،ويعرف مكانة القادسية ،في إشارة
إلى أن النادي وجماهيره ال يرتضيان إال باالنتصارات
وتحقيق البطوالت.
وسـبــق لـبــونـيــاك ( 67عــامــا) أن تــواجــد ألكـثــر مــن 6
مواسم مع فرق الجهراء ،والعربي ،وكاظمة ،كما تواجد
على رأس القيادة الفنية لمنتخب الكويت الوطني في
«خليجي  »23بالكويت.
بصدد التواجد مع «األصفر»،
وأضــاف بونياك أنه ُ
للتعرف عـلــى الــوضــع عــن ق ــرب ،والـعـمــل بـكــل قــوة مع
ال ـج ـم ـيــع ،م ــن أج ــل تـحـقـيــق آمـ ــال وط ـم ــوح ــات جـمـهــور
ً
القادسية ،موضحا أنه ال يستطيع إطالق وعود كثيرة
في الوقت الحالي ،رغم ثقته الكبيرة بـ «األصفر» ،وما
يملكه من مؤهالت يبحث عنها أي مدرب.

جاهزية كبيرة
في سياق متصل ،تشهد صفوف القادسية جاهزية
كبيرة قبل مواجهة النصر ،وسط تطمينات من الجهاز
الطبي على حــالــة بعض الــاعـبـيــن ،الــذيــن اشـتـكــوا من
اإلجهاد العضلي خــال مواجهة الهالل السعودي التي
أقيمت أمس األول.

الشطي ومحمد يحصدان الذهب
في ختام «دولية» تنس الناشئين

العبو الساحل يعدون
إدارتهم بصفحة جديدة
●

وفــي بقية منافسات البطولة فــاز بالمركز األول في
مسابقة فردي الرجال الالعب هوغو سواريس من فرنسا،
بفوزه على الدانماركي نوردال كالوزن ،وفي مسابقة زوجي
الناشئات فاز بالمركز األول الثنائي المكون من األوزبكية
مونيسا أشوربيكوفا والروسية ريناتا غاراييفا ،وحل
بالمركز الثاني الثنائي المكون من الالعبتين الهندية
سرينيدي باالجي وزميلتها األميركية ساهانا سانجيف،
وفي مسابقة فــردي الناشئات حلت األوزبكية مونيسا
أشوربيكوفا بالمركز األول بفوزها على األميركية ساهانا
سانجيف.
وتأتي هذه البطولة ضمن  4بطوالت دولية للناشئين
والناشئات ،بإشراف االتحاد الدولي للتنس ،وتستمر على
مدى األسابيع الثالثة المقبلة حتى  18أكتوبر المقبل،
ويشارك فيها الالعبون والالعبات من مختلف دول العالم
لحصاد نقاط تصنيف االتحاد الدولي للتنس للناشئين.

الشيخ أحمد الجابر يتوسط
النجمين الشطي ومحمد

االتحاد المدرسي يختتم مهرجان «صيفنا في مدارسنا»
أسدل االتحاد الكويتي الرياضي المدرسي
والتعليم العالي الستار على أنشطة مهرجان
«صيفنا في مــدارسـنــا» ،والــذي استمر على
مدار  3أشهر ،وشمل  5ألعاب ،هي :سباحة
بنين وبنت ،كرة اليد بنين وبنات ،كرة القدم
العشبي بنين ،وشهد مشاركة كبيرة وفاعلة
ً
وصلت إلى  250طالبا وطالبة.
ً
يــأ تــي المهرجان استكماال لفكرة إنشاء
مراكز الموهوبين ،لتطوير مستوى الالعبين
ال ـم ـت ـم ـيــزيــن وال ـ ـبـ ــارزيـ ــن ،م ــن خـ ــال م ــراكــز
التدريب التي أقامها االتحاد في المحافظات
الست ،مع توفير أفضل الطواقم التدريبية

واإلداريــة ،لضمان تطوير الالعبين في هذه
السن.

المقصيد :نتائج متميزة
من جانبه ،أكــد فيصل المقصيد ،رئيس
االتحاد المدرسي ،أن تنظيم المهرجان جاء
ً
بناء على دعم القيادة السياسية بالحرص
عـ ـل ــى شـ ـغ ــل فـ ـ ـ ــراغ ال ـط ـل ـب ــة خـ ـ ــال ال ـع ـط ـلــة
ً
الصيفية ،وتنفيذا الستراتيجية االتحاد2021
 « 2026مواهبنا في مدارسنا» ،والتي حظيتبمباركة عبدالرحمن المطيري وزير اإلعالم

والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب ،الذي
َ
لم يتوان عن تسهيل مهمة تطبيقها.
وقال« :إيمان الوزير بأهمية عودة الرياضة
المدرسية َّ
سهل لنا الطريق بجانب أن الهيئة
العامة للرياضة ،متمثلة بقطاع الرياضة
للجميع ،لــم تتأخر فــي دعــم االت ـحــاد خالل
األنشطة الصيفية ،وكانت النتائج متميزة
بشهادة الجميع وكل المتابعين».
وأضاف المقصيد« :منحنا فرصة كبيرة
ل ــاع ـب ـي ــن ،مـ ــن خ ـ ــال مـ ــراكـ ــز ال ـم ــوه ــوب ـي ــن
بخوض حصتين وثــاث حصص تدريبية
ف ـ ــي األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــل ،ت ـ ــرك ـ ــزت ع ـلــى

ً
مصر تواجه ليبيريا وديا
في غياب محمد صالح
ي ـ ـ ـخـ ـ ــوض م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب م ـص ــر
األول لكرة القدم اليوم الثالثاء
ثاني مواجهاته الــوديــة ضمن
األج ـن ــدة الــدول ـيــة ح ـيــن يــاقــي
ن ـظ ـي ــره ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـل ـي ـب ـيــري
ف ــي ال ـت ــاس ـع ــة م ـس ــاء بـتــوقـيــت
الكويت على ملعب اإلسكندرية
في إطار االستعداد الستئناف
التصفيات اإلفريقية المؤهلة
لنهائيات بـطــولــة األم ــم بكوت
دي ـف ــوار  ،2023بـعــد  72ســاعــة
ً
فقط من فوز الفراعنة وديا على
النيجر بثالثة أه ــداف دون رد
سجلها محمد صالح «هدفين»
ومصطفى محمد.
وي ـغ ـي ــب ع ــن م ـ ـبـ ــاراة الـلـيـلــة
ثالثي المنتخب المصري محمد
صالح نجم ليفربول اإلنكليزي،
ومصطفى محمد مهاجم فريق
نــانــت الـفــرنـســي ،وأحـمــد فتوح

بوطيبان :صقل للمواهب

ال ــوطـ ـن ــي أن ـ ـ ــور ب ــوطـ ـيـ ـب ــان ،أن أك ــادي ـم ـي ــة
الموهوبين لكرة القدم شهدت تطويرا في
أداء الالعبين ،بعدما قدموا أداء متميزا في
مــراكــز التدريب التي نظمها االتـحــاد خالل
ُ
الفترة الماضية ،وقال« :تعد فكرة إنشاء مركز
ً
الموهوبين دعما ألنشطة االتحاد المدرسي،
من خــال صقل المواهب ،وإعــدادهــا لــوالدة
جيل جديد لألندية المحلية وللمنتخبات
الوطنية».

بدوره ،أكد المحاضر اآلسيوي والمدرب

الزمالك يعبر محطة إليكت في «أبطال إفريقيا»

محمد صالح
ظهير أيسر الزمالك ،بعدما قرر
الجهاز الفني بقيادة البرتغالي
روي فيتوريا منحهم راحة من
المباراة ،بينما انضم للمعسكر
ثنائي نادي الزمالك أحمد سيد
زيزو ،ومحمود حمدي الونش،
بعد السماح لهما بالمشاركة
م ــع ن ــادي ـه ـم ــا أم ـ ــس األول فــي
مـ ـب ــاراة إيـلـيـكــت ال ـت ـش ــادي في
إي ــاب ال ــدور التمهيدي لــدوري
األبطال اإلفريقي.

أولويات الفئة العمرية ،من ناحية التوافق
الــذهـنــي الـعـضـلــي ،بـعــد ان ـطــاق الـعـمــل في
ال ـم ـش ــروع ب ــداي ــة م ــن يــون ـيــو ال ـم ــاض ــي ،من
خ ــال  5تـجـمـعــات ف ــي ال ـمــراك ــز الـمـعـتـمــدة،
ولـفـئــة عـمــريــة مختلفة ،وب ــإش ــراف مدربين
معتمدين ومتعاونين من مختلف القطاعات،
لــاس ـت ـفــادة م ــن ج ـهــودهــم ب ـه ــذا ال ـم ـشــروع
الوطني في تطوير الرياضة المدرسية».

وعـ ـق ــد روي ف ـي ـت ــوري ــا ع ــدة
اجتماعات مع العبي المنتخب
رك ــز فـيـهــا عـلــى ع ــاج األخ ـطــاء
التي ظهرت على أدائهم في لقاء
الـنـيـجــر ،وطـلــب منهم ض ــرورة
ً
ت ــاش ـي ـه ــا تـ ـم ــام ــا فـ ــي مـ ـب ــاراة
الليلة أمام ليبيريا ،وكان أبرزها
وج ــود مـســاحــات خـلــف العبي
الوسط ،والبطء في تسلم الكرة،
وعدم استغالل الكرات العرضية
على النحو األمثل.

ت ــأه ــل ف ــري ــق ال ــزم ــال ــك رس ـم ـيــا
لدور الـ  32من بطولة دوري أبطال
إفريقيا ،بعدما كرر فوزه على إليكت
سبورت بطل تشاد بهدفين دون رد،
خالل المباراة التي جمعتهما مساء
ام ــس األول ،عـلــى اس ـتــاد الـقــاهــرة،
ف ــي إيـ ــاب الـ ــدور الـتـمـهـيــدي ،وهــي
نفس نتيجة الــذهــاب الـتــي أقيمت
بالكاميرون.
أحرز هدفي الزمالك أحمد سيد
«زيــزو» ومحمود حمدي «الونش»،
في الدقيقتين  71و.79
وض ـ ــرب ال ــزم ــال ــك ب ـه ــذا ال ـتــأهــل
موعدا مع فالمبوالبوروندي الذي
أق ـصــى االت ـح ــاد الـلـيـبــي مــن ال ــدور
التمهيدي للبطولة ،ومن المنتظر
أن يـخــوض م ـبــاراة الــذهــاب خــارج
أرضه أحد أيام  7أو  8أو  9أكتوبر
المقبل ،بينما تقام مباراة العودة
في القاهرة أحــد أيــام  14و 15و16
من الشهر ذاته.
وأعرب فيريرا عن سعادته بتأهل
الزمالك ،مؤكدا أن عبور بطل تشاد

يـعــد ال ـخ ـطــوة األول ـ ــى ف ــي مـشــوار
المنافسة على اللقب.
وق ـ ـ ـ ــال ف ـ ـيـ ــريـ ــرا فـ ـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر
الـ ـصـ ـح ــاف ــي إن هـ ـن ــاك ح ــال ــة مــن
ال ـن ـض ــج ال ـف ـن ــي وال ـخ ـط ـط ــي ل ــدى
الــاع ـب ـيــن ،مـضـيـفــا أن الـمــواجـهــة
الـمـقـبـلــة أم ــام فــامـبــوالـبــورونــدي
س ـت ـكــون أص ـع ــب م ــن ب ـطــل ت ـشــاد،
والــزمــالــك سيبذل قـصــارى جهده
لتخطي الدور التالي والتأهل لدور
المجموعات.
وتحدث المدرب البرتغالي عن
واقعة سقوطه خالل المباراة قائال:
«فقدت اتزاني بسبب سجادة كانت
على أرضية الملعب ولكنني قمت
واستكملت إدارت ــي لـلـمـبــاراة ولم
أتعرض ألي أذى».
إلى ذلك ،قرر فيريرا منح العبي
الزمالك راحة  3أيام من أجل التقاط
األنفاس بسبب الخروج من موسم
طويل وعدم الحصول على الراحة
الكافية ،على أن يبدأ بعدها الفريق
االستعداد للقاء بطل بوروندي.

سلة أخبار
الفودري يشيد بفريق
النادي البحري للتايكوندو

استقبل أمني السر العام
في النادي البحري
الرياضي الكويتي خالد
الفودري ،فريق النادي
للتايكوندو ،املشارك في
بطولة األمير الراحل
الشيخ صباح األحمد
األولى للتايكوندو (فئة
الكورجي والبومسا)،
والتي أقيمت تحت
رعاية الشيخ عبدالله
ناصر صباح األحمد في
صالة االتحاد الكويتي
للتايكوندو من  15إلى 16
الجاري ،بمشاركة  40العبًا
والعبة مثلوا ثمانية أندية.
وأشاد الفودري بإنجاز
العبة النادي املتألقة شهد
العامري ،التي تمكنت من
تحقيق ذهبية الكورجي
وبرونزية البومسا ،موجهًا
شكره للفريق بجهازه
اإلداري والفني.
وأشار إلى أن النادي
البحري ،ورغم تخصصه
في الرياضات البحرية
واملائية ،فإنه يهمه أيضًا
دعم جميع األنشطة
الرياضية ،وبما يساهم
في إتاحة الفرصة للشباب
ملمارسة رياضاتهم
املفضلة وتحقيق النتائج
املشرفة.

حازم ماهر

يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي الساحل تدريباته دون
ً
توقف ،استعدادا لمباراته المهمة أمام التضامن الجمعة المقبل،
في الجولة الخامسة من منافسات دوري زين للدرجة الممتازة.
وتعاهد الالعبون مع جهاز الكرة وأعـضــاء الجهازين الفني
واإلداري ع ـلــى ف ـتــح صـفـحــة ج ــدي ــدة ف ــي ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،بعد
خسارتهم في الجوالت األربــع الماضية ،رغم تقديمهم مستوى
ً
جيدا.
وأكد رئيس جهاز الكرة بنادي الساحل د .أحمد عجب صعوبة
ً
مواجهة التضامن ،خصوصا مع المنافسة المحتدمة بين عدد
كبير من الفرق من أجل الهروب من منطقة الهبوط والوجود في
مركز جيد بجدول الترتيب ،لذلك تعد المباراة بـ  6نقاط وليس 3
ً
نظرا لموقع الفريقين.
وقال عجب ،في تصريح لـ «الجريدة» ،إن «التضامن فريق جيد
ً
جدا ،ويقدم كرة حديثة ،ولديهم العبون محليون أكفاء ،كما تعاقد
مع محترفين قــادريــن على صنع الـفــارق مع اآلخــريــن ،وهــو أمر
ً
يعلمه العبو الساحل جيدا وال يحتاجون التأكيد عليه».
وشدد عجب على أن الفترة المقبلة ال تتحمل خسارة المزيد
ً
من النقاط ،معربا عن أمنيته أن يحالف التوفيق الالعبين في
تحقيق الفوز وأن تتماشى النتائج مع المستوى الذي يقدمونه.
وأعلن عجب أن الساحل سيفتقد أمام التضامن جهود منور
ً
المطيري ،إضافة إلى راشد فراج لتعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

برعاية وحضور رئيس االتحادين الكويتي والعربي
برعاية وحضور رئيس االتحادين الكويتي والعربي
للتنس الشيخ أحمد الجابر ،اختتمت أمس األول بطولة
ال ـكــويــت ال ــدول ـي ــة الـســابـعــة ع ـشــرة لـلـتـنــس للناشئين
والناشئات ( )J5 ALZAHRAعلى مالعب االتحاد الكويتي
للتنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح
الدولي للتنس ،بمشاركة  15العبة من  9دول ،و 27العبا
من  11دولة.
وحقق نجما منتخب الكويت الوطني للتنس حسين
الشطي ويعقوب محمد المركز األول والميدالية الذهبية
للزوجي في البطولة ،بعد تغلبهما في المباراة النهائية
للبطولة على الثنائي المكون من اإليراني أميرشين كبادو
والجورجي سيث ساديكوف بمجموعتين مقابل مجموعة
واحدة ،بعد مباراة قوية وحماسية.
وبذلك حصد حسين ويعقوب  9نقاط للفردي و25
نقطة للزوجي حسب تصنيف االتحاد الدولي للتنس
للناشئين.
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العبو الزمالك يحتفلون بالفوز

ثالث يد «العربية»
بين الكويت واإلفريقي

يلتقي اليوم في الثالثة
عصرًا الفريق األول لكرة
اليد بنادي الكويت مع
نظيره فريق اإلفريقي
التونسي في مباراة
تحديد املركزين الثالث
والرابع للبطولة العربية
السابعة والثالثني لألندية
أبطال «الدوري والكأس»
املؤهلة لبطولة العالم
لألندية «سوبر غلوب»،
ويلي ذلك في السابعة
والنصف مساء املباراة
النهائية ،والتي ستجمع
فريقي الزمالك املصري
والترجي التونسي اللذين
يتنافسان على تحديد
هوية اللقب العربي
واملتأهل لبطولة العالم
املقبلة ،وتقام املباراتان
على صالة مدينة
الحمامات التونسية التي
تستضيف البطولة حاليًا.
خسارة الكويت
وكان فريق الكويت ّ
ودع
البطولة ،أمس األول ،من
الباب الضيق بعد خسارته
أمام الزمالك املصري
بنتيجة  ،31-25بينما فاز
الترجي التونسي على
شقيقه اإلفريقي بنتيجة
 22-28في مباراتي الدور
نصف النهائي للبطولة.
يذكر أن فريق الكويت
حجز مقعده في بطولة
العالم لالندية مسبقًا ،بعد
تتويجه بلقب بطولة آسيا
لألندية أبطال الدوري
التي أقيمت مؤخرًا في
مدينة حيدر آباد الهندية.

المغرب لتأكيد بدايته
الجيدة مع الركراكي
يأمل املنتخب املغربي
لكرة القدم تأكيد بدايته
الجيدة مع مدربه الجديد
وليد الركراكي ،عندما
يالقي الباراغواي ،اليوم،
في مباراة دولية ودية
بمدينة إشبيلية اإلسبانية،
استعدادًا لنهائيات كأس
العالم في قطر.
واستهل الركراكي مشواره
على رأس اإلدارة الفنية لـ
«أسود األطلس» بأفضل
طريقة ممكنة ،وفي يوم
عيد ميالده السابع
واألربعني ،بقيادته إلى
فوز مستحق على تشيلي
-2صفر ،الجمعة ،في مدينة
برشلونة اإلسبانية.
ووضحت بصمة املدرب
الركراكي على منتخب
بالده ،رغم قصر فترة توليه
مسؤولية اإلدارة الفنية لـ
«األسود» ،وتحديدًا أواخر
أغسطس املاضي ،خلفًا
للمدرب البوسني وحيد
ُ
خليلودجيتش ،املقال من
منصبه ،حيث َّ
قدم رجاله
عرضا جيدا أغلب فترات
املباراة توجوه بهدفني،
وكان بإمكانهم تسجيل
املزيد.
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هولندا تؤكد جاهزيتها للمونديال بالتأهل مع كرواتيا بدوري األمم
ةديرجلا
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تأهل منتخب هولندا للدور
قبل النهائي في بطولة دوري
األمم األوروبية لكرة القدم،
بعد أن تغلب  /1صفر على
بلجيكا ،أمس األول ،في
الجولة السادسة (األخيرة)
لمباريات المجموعة الرابعة
في القسم األول من مرحلة
المجموعات بالبطولة القارية.

أكـ ـ ــد ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـه ــول ـن ــدي
ج ــاه ــزي ـت ــه لـ ـخ ــوض م ــون ــدي ــال
قطر ،بعدما غاب عن الذي سبقه
فــي روسـيــا عــام  ،2018بتأهله
ل ـن ـص ــف نـ ـه ــائ ــي دوري األمـ ــم
األوروب ـ ـيـ ــة بـصـحـبــة كــروات ـيــا،
فيما بدأ الشك يشق طريقه إلى
المنتخب الفرنسي بطل العالم
بسقوطه على يد الدنمارك مرة
أخرى.
في أمستردام ،أظهرت هولندا
مرة أخرى أنها وضعت خلفها
خيبة الغياب عن كأس أوروبــا
 2016وبعدها مونديال ،2018
وذل ـ ــك ب ـت ـجــديــدهــا ال ـف ــوز على
ضيفتها بلجيكا القوية -1صفر
في ختام منافسات المجموعة
الرابعة.
ونجحت هولندا في الوصول
الـ ــى ال ـش ـب ــاك م ــن رك ـل ــة ركـنـيــة
نفذها غاكبو من اليسار وارتقى
ً
لها فان دايك عاليا وحولها في
ش ـبــاك تـيـبــو ك ــورت ــوا ( ،)73ثم
كانت قريبة من هــدف ثــان لكن
محاولة ستيفن بيرخفين هزت
الشباك الجانبية (.)76
وحسم المنتخب «البرتقالي»
ب ـطــاقــة الـمـجـمــوعــة ال ــى ال ــدور
ً
نصف النهائي ،موسعا الفارق
في الصدارة الى  6نقاط بعدما
كان بحاجة الى التعادل أو حتى
الـخـســارة بـفــارق أقــل مــن ثالثة
أهــداف لضمان التأهل لنصف

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

البرتغال  -اسبانيا

9:45

سويسرا  -التشيك

9:45

ألبانيا  -ايسلندا

9:45

اليونان – ايرلندا الشمالية

9:45

النرويج  -صربيا

9:45

السويد  -سلوفينيا

9:45

أوكرانيا  -اسكتلندا

9:45

نهائي هذه البطولة التي وصل
الى نهائي نسختها األولى عام
 2019حين خسر أمام البرتغال
صفر.1-
وأنـ ـ ـه ـ ــت وي ـ ـلـ ــز ال ـم ـج ـم ــوع ــة
فــي ذيــل الترتيب وهبطت الى
ال ـم ـس ـتــوى ال ـث ــان ــي لـسـقــوطـهــا
على أرضها أمام بولندا بهدف
سجله كارول سفيدرسكي (.)58

تأهل كرواتيا
وف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ــى،
بلغت كرواتيا نصف النهائي
بعودتها فائزة من ارض النمسا
 ،1-3في حين لم ينفع االنتصار
الـ ـ ــذي ح ـق ـق ـتــه ال ــدنـ ـم ــارك عـلــى
فرنسا بطلة العالم  -2صفر.
ورف ـع ــت ك ــروات ـي ــا رصـيــدهــا
ال ــى  13نـقـطــة ،مـتـقــدمــة بـفــارق
نقطة واحدة عن الدنمارك ،فيما
اكتفت فرنسا بالمركز الثالث
قـبــل أق ــل مــن شـهــريــن عـلــى بــدء
حملة الدفاع عن لقبها العالمي.
في فيينا ،افتتحت كرواتيا
ال ـت ـس ـج ـي ــل ب ــواسـ ـط ــة ق ــائ ــده ــا
المخضرم لوكا مودريتش بعد
م ـ ــرور  6دق ــائ ــق ،ل ـكــن الـنـمـســا
ادركـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل ع ـ ــن ط ــري ــق
كــريـسـتــوفــر بــوغـمــارتــر بعدها
بثالث دقائق.
وظـ ــل ال ـت ـع ــادل قــائ ـمــا حتى
الدقيقة  69عندما نجح ماركو
ليفايا فــي منح التقدم مجددا
لكرواتيا ،قبل ان يحسم المدافع
المخضرم ديان لوفرن النتيجة
ن ـه ــائ ـي ــا ف ـ ــي صـ ــالـ ــح مـنـتـخــب
البلقان بتسجيله الهدف الثالث
(.)72
وف ـ ـ ــي ك ــوبـ ـنـ ـه ــاغ ــن ،ج ـ ــددت
ال ــدن ـم ــارك ف ــوزه ــا عـلــى فرنسا
بهدفين نظيفين.
وبـ ـ ــدأ ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـفــرن ـســي
ال ـم ـبــاراة بـشـكــل جـيــد مــن دون
ان يـصـنــع اي فــر صــة حقيقية،
قبل ان تنقلب االمور رأسا على
عقب فــي مــدى  5دقــائــق عندما
افتتح اصحاب األرض التسجيل

فان دايك نجم هولندا يحرز هدفه في مرمى بلجيكا
بواسطة كاسبر دولـبــرغ الــذي
تلقى تمريرة من الجهة اليسرى
من ميكل دامسغارد فتابعها في
الشباك (.)34
ولم يكن المنتخب الفرنسي
آف ــاق مــن ال ـصــدمــة حـتــى تلقت
شـبــاكــه ال ـه ــدف ال ـثــانــي عندما
فشل الدفاع في تشتيت احدى
الكرات ،فأطلقها سكوف اولسن
قوية داخــل الشباك ( .)39ورفع
اولسن رصيده الى  8اهداف في
 23مباراة دولية.

أفضلية للبرتغال على إسبانيا النتزاع بطاقة المربع الذهبي
تملك البرتغال ،بطلة نسخة عام  2019من
دوري األمم األوروبية في كرة القدم ،أفضلية
ان ـت ــزاع بـطــاقــة الـتــأهــل للمربع الــذهـبــي على
حـســاب إسبانيا ،كونها تلعب على أرضها
ـادل ف ـقــط ،عـنــدمــا يلتقي
وت ـح ـتــاج إل ــى ال ـت ـعـ ً
الجاران األيبيريان وجها لوجه في براغا اليوم.
وفقدت إسبانيا صدارة المجموعة الثانية
في الجولة الماضية ،بخسارتها على أرضها
أمام سويسرا  ،1-2وهي األولى لها على أرضها
مـنــذ ع ــام  2018بـعــد سلسلة مــن  22م ـبــاراة
بــا هــزيـمــة ،فــي حين تغلبت الـبــرتـغــال على

سترلينغ يدافع عن ساوثغيت دانيلو :الفوز هدفنا

سترلينغ

قال رحيم سترلينغ العب المنتخب اإلنكليزي لكرة القدم إن المنتخب
استعرض ما قدمه المدير الفني غاريث ساوثغيت للفريق ،مؤكدا أن
هذا ليس «وقتا للذعر» بعد الهبوط في دوري أمم أوروبا.
ومع اقتراب نهائيات كأس العالم  2022المقررة في قطر ،بدت
التوقعات تتراجع بشأن ما سيقدمه المنتخب اإلنكليزي الذي
وصل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم  2018بروسيا
وإل ــى نـهــائــي ك ــأس األم ــم األوروب ـي ــة (ي ــورو  .)2020فرغم
إنجازاته مع المنتخب ،يواجه ساوثغيت انتقادات متزايدة.
ودافع سترلينغ عن الجهود التي قدمها المدرب قائال إنه
ال يزال الرجل المناسب.
وقــال سترلينغ« :لقد تأهلنا لقبل النهائي (فــي المونديال)
والنهائي (في يورو  ،)2020علينا إطالق رسائل إيجابية من أجل
تحفيز الالعبين مجددا ،وبسبب األداء ،أتفهم سبب عــدم تفكيرنا
بهذه الطريقة في الوقت الحالي».

أكد المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا أن منتخب بالده سيسعى
للفوز على نظيره اإلسباني في المباراة ،التي ستجمع الفريقين
ضمن منافسات دوري األمم األوروبية.
وعلى الرغم من أن البرتغال يمكنها أن تكتفي بالتعادل أمام «ال
روخا» ،قال العب باريس سان جرمان في تصريحات للصحافيين:
«هدفنا هو الفوز لنلعب في النهائيات .يجب أن نفكر في الفوز
فحسب ،والتركيز على لعبنا هو أهم شيء».
وأثنى المدافع البرازيلي على فريق المدرب اإلسباني لويس
ً
ً
إنريكي ،وأبــرز أن «لديه أفـكــارا واضحة ونمط لعب محدد جــدا»،
ً
محذرا من أن منتخب البرتغال سيحتاج إلــى «التركيز الشديد»
لتجاوز خصم «هجومي بشكل كبير».
كما أكد دانيلو بيريرا أنه أصبح في حالة ممتازة بعدما طلب
تغييره في مواجهة جمهورية التشيك في بــراغ ضمن منافسات
نفس البطولة ،إثر تعرضه لضربة في الركبة اليمنى.
(إفي)

ديشان يطالب سان جرمان بإراحة مبابي
دعا ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب
الفرنسي لكرة القدم ،كريستوف غالتييه،
المدير الفني لفريق باريس سان جرمان،
للسماح لكيليان مبابي «بالتنفس قليال» من
خالل منح الالعب راحة سلبية قبل انطالق
منافسات بطولة كأس العالم.
وشارك مبابي في المباريات التسع التي
خاضها سان جرمان في الدوري الفرنسي
ودوري األبطال هذا الموسم ،وسجل عشرة
أهداف .كما لعب مبابي ( 23عاما) المباراة
ال ـتــي ف ــاز فـيـهــا الـمـنـتـخــب الـفــرنـســي على
نظيره النمساوي  - 2صفر ،والتي أقيمت
يوم الخميس الماضي ،وسجل هدف التقدم

التشيك برباعية نظيفة ،لتتصدر كتيبة النجم
كريستيانو رونــالــدو المجموعة برصيد 10
نقاط ،بفارق نقطتين عن إسبانيا.
يتعين على إنريكي إشراك
ولتحقيق الفوزً ،
مهاجم صريح ،خالفا لما فعل ضد سويسرا.
ومن المتوقع أن يشارك مهاجم أتلتيكو مدريد
الفارو موراتا ومهاجم برشلونة فيران توريس
أساسيين.
ويعاني «ال روخا» غياب هداف حقيقي ،على
غرار دافيد فيا ،هداف كأس أوروبا عام 2008
ومونديال  ،2010بالتساوي مع العبين آخرين،

وعلى غرار فرناندو توريس أفضل هداف في
كأس أوروبا .2012
ً
ً
وتملك إسبانيا سجال جيدا في مواجهة
جارتها ،حيث تفوقت عليها  17مــرة في 39
مـبــاراة جمعت بينهما ،مقابل  6انتصارات
للبرتغال.
وكانت مباراة ًالذهاب انتهت بالتعادل 1-1
في إسبانيا ،علما بأن آخر خمس مواجهات
بين المنتخبين انتهت بالتعادل.

فان غال يعادل الرقم القياسي ألدفوكات
نجح لويس فــان غــال ،المدير الفني لهولندا ،في تحقيق
االنتصار الـ 37مع المنتخب «البرتقالي» بفوزه بهدف نظيف
على بلجيكا األ حــد فــي ختام دور مجموعات بطولة دوري
األمم األوروبية ،ومن ثم التأهل لنصف النهائي ،ليعادل
بذلك رقم المدرب األسبق ديك أدفوكات.
وجلس فــان غــال على مقعد المدير الفني لمنتخب
بـ ــاده ف ــي  3م ـنــا س ـبــات ( 2002-2000و،2014-2012
وأخـيــرا  ،)22-2021واحـتــاج إلــى  58مـبــاراة مــن أجل
تحقيق هذا اإلنجاز.
أما أدفوكات الذي تولى تدريب هولندا أيضا في 3
واليات سابقة ( 1994-1992و ،2004-2002ثم ،)2017
فحقق هذا الرقم خالل  62مباراة.
(إفي)

قبل أن يضاعف أولييفه جيرو النتيجة.
وأم ــام ســان جـيــرمــان  11م ـبــاراة قبل أن
يتوجه المنتخب الفرنسي إلى قطر ،ولكن
ديـشــان يــأمــل أال يتم اسـتـخــدام مبابي في
ك ــل تـلــك ال ـم ـب ــاري ــات .وقـ ــال دي ـش ــان »:أع ـلــم
أن غالتييه م ــازال يــريــد أن يــدفــع بكيليان
للمشاركة فــي الـمـبــاريــات ،ولـكــن مــن فترة
ألخرى ،يحتاج الالعب ألن يكون قادرا على
التنفس قليال».
وأضاف« :هو بحاجة للعب دقائق أقل ،لن
يؤذيه هذا ،العكس صحيح تماما».
(د ب أ)

ديشان

تسود حالة من القلق داخل جدران نادي
برشلونة من تكرار إصابة مهاجمه الشاب
أنسو فاتي ،الذي لم يستعد حالته البدنية
المميزة التي كــان عليها قبل إصابته في
الركبة منذ نحو عامين أمام ريال بيتيس.
ول ـه ــذا ال ـس ـبــب ي ـس ـتـهــدف الـ ـن ــادي عــدم
ً
إجهاد الالعب صاحب الـ  19عاما وإشراكه
فــي مـبــاريــات كــامـلــة ،حـتــى يستعيد كامل
لياقته ،إذ شــارك منذ إصابته األولــى قبل
ً
 22شهرا ونصف الشهر ،في  15مباراة من
أصل  45للبرسا ،ولم يكمل أي منها وشارك
في لقاء واحد كأساسي.
واستهل أنسو فاتي مشواره مع برشلونة

وعمره  16عاما و 298يوما فقط ،ليصبح
ثاني أصغر الالعبين ارتداء لقميص الفريق
األول خـلــف فينسنت مــار تـيـنـيــز (،)1941
وســرعــان مــا تــألــق لـيــرث القميص رقــم 10
الخاص بالنجم األرجنتيني ليونيل ميسي.
وبـ ـع ــد م ــوس ــم رائ ـ ـ ــع عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
ال ـش ـخ ـص ــي أن ـ ـهـ ــى أن ـ ـسـ ــو فـ ــاتـ ــي م ــوس ــم
ً
 2020-2019مـسـجــا ثـمــانـيــة أهـ ــداف في
 33م ـب ــاراة ،وف ــي الـمــوســم الـتــالــي تعرض
إلصابة بعد عشر مباريات وخمسة أهداف
أمام بيتيس في غضروف الركبة اليسرى،
ليضطر لـلـخـضــوع لـجــراحــة ل ـيــودع على
إثرها الموسم.

وبعودته في الموسم التالي2022-2021 ،
ً
أصيب أنسو فاتي مجددا في نوفمبر في
بــااليــدوس بنفس الركبة اليسرى وابتعد
عن المالعب شهرين ،قبل أن تتجدد إصابته
مرة أخرى ،لكن هذه المرة في الفخذ ،أمام
بلباو ،ليبكي الالعب.
ويخشى برشلونة بقيادة مدربه تشافي
هرنانديز من تجدد إصابات نجمه الشاب،
ل ــذا فـلــن يـخــاطــر بــالــدفــع بــه كــأســاســي في
الفترة المقبلة حتى يتأكد من استعادته
لـكــامــل لـيــاقـتــه ال ـبــدن ـيــة ،وه ــو األمـ ــر ال ــذي
لــم يجعله أيـضــا يتم اسـتــدعــائــه لمنتخب
إسبانيا بقيادة لويس إنريكي.

سونيجو يتوج ببطولة ميتز
تــوج اإليـطــالــي لــوريـنــزو سونيجو ،أمــس األول ،بلقب
بطولة ميتز المفتوحة للتنس إثر فوزه في النهائي على
الكازاخي ألكسندر بوبليك بمجموعتين دون رد.
ونجح المصنف الـ  65عالميا في حسم األمور لمصلحته
بنتيجة  )7-3( 7-6و 6-2بعد ساعة ونصف من المنافسة.
ويعد هذا هو ثالث ألقاب صاحب الـ 27عاما في مسيرته،
وهو األول له على األراضي الصلبة ،بعد لقبي أنطاليا في
 2019على األراض ــي العشبية ،وكالياري العام الماضي
على األراضي الترابية.
كما أن هذا هو أول ألقاب اإليطالي الشاب هذا العام.
أما بوبليك ،المصنف الـ 44عالميا ،فاكتفى باللقب الذي
حققه هذا العام في مونبلييه في مسيرته بشكل عام.
(إفي)

األميركي فرانسيس تيافوي يحمل كأس البطولة

ديوكوفيتش يؤكد معاناته مشكالت في المعصم
أكـ ـ ــد العـ ـ ــب الـ ـتـ ـن ــس الـ ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
دي ــوك ــوف ـي ـت ــش أن ـ ــه ع ــان ــى م ـش ـك ــات فــي
المعصم في األيام األخيرة أثرت عليه في
خسارته أمام فيلكس أوجر ألياسيم.
وق ـ ــال دي ــوك ــوف ـي ـت ــش ،ال ـ ــذي خ ـســر في
مجموعتين أم ــام أوج ــر ألـيــاسـيــم ،ليترك
أوروبا على حافة خسارة لقب كأس الفر،

فان غال

برشلونة يخشى تكرار إصابة أنسو فاتي

فريق العالم يتوج بلقب كأس الفر
ب ـف ــوز األم ـي ــرك ــي فــرانـسـيــس
ت ـ ـ ـيـ ـ ــافـ ـ ــوي ع ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ـ ــي
س ـت ـي ـف ــان ــوس ت ـس ـي ـت ـس ـي ـبــاس
بمجموعتين لواحدة ،توج فريق
العالم ،أمس ،باللقب األول له في
بطولة كأس الفر االستعراضية
للتنس.
ون ـ ـجـ ــح ال ـ ــاع ـ ــب األمـ ـي ــرك ــي
فــي قلب تــأخــره فــي المجموعة
األول بنتيجة  ،6-1إلى فوز في
الـمـجـمــوعـتـيــن الـتــالـيـتـيــن 6-7
( )11-13و.6-10
ويأتي التتويج األول لفريق
العالم ،بعد هيمنة فريق أوروبا
ع ـل ــى ال ـن ـس ــخ األرب ـ ـ ــع ال ـســاب ـقــة
( 2017و 2018و 2019و،)2021
بالتزامن مــع حــدث استثنائي
لـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــا وهـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـن ـ ـجـ ــم
السويسري روجر فيدرير الذي
أع ـلــن خ ــاض الـجـمـعــة مـبــاراتــه
األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي م ـس ـي ــرت ــه وس ــط
أجـ ــواء رائ ـعــة عـلــى مـلـعــب (O2
 )Arenaفي لندن.
وك ـ ــان ف ــري ــق ال ـع ــال ــم اق ـت ــرب
م ـ ــن الـ ـتـ ـت ــوي ــج ب ــالـ ـلـ ـق ــب ،ب ـعــد
خسارة النجم الصربي نوفاك
دي ــوك ــوفـ ـيـ ـت ــش ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
السابقة على يد الكندي الواعد
ف ـي ـل ـي ـك ــس أوج ـ ـيـ ــه-أل ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــم
بمجموعتين دون رد.

رياضة

وهو ما تحقق بالفعل في مؤتمر صحافي،
إنه عاني مشكالت في المعصم األيمن في
«األيام األربعة أو الخمسة» األخيرة.
وأضــاف ديوكوفيتش «مباراتا األمس
أثرتا على أدائــي .اليوم لم يكن سهال .لم
يمكنني اللعب بسرعة أو بدقة كما أريد.
أثرت اإلصابة علي طوال المباراة».

وأعـلــن الــاعــب الصربي أنــه يــرغــب في
الـلـعــب بـتــل أب ـيــب األس ـب ــوع الـمـقـبــل بعد
أسـتــانــا ،وبـطــولــة بــاريــس بيرسي لتنس
األساتذة ذات األلف نقطة ،لحصد النقاط
الكافية للتأهل لنهائيات بطولة العبي
التنس المحترفين في تورينو.
(إفي)

اإليطالي لورينزو سونيجو

شفيونتك وجابر على قمة التصنيف
احتفظت البولندية إيجا شفيونتك بصدارة
التنصيف العالمي لالعبات التنس المحترفات،
أم ــام التونسية أنــس جــابــر الـتــي استمرت في
ال ــوص ــاف ــة ،واإلس ـب ــان ـي ــة ب ـ ــاوال ب ــادوس ــا الـتــي
عــادت إلــى المراكز الثالثة األولــى على حساب
اإلستونية أنيت كونتافيت.
وب ــذل ــك ،ت ــراج ـع ــت كــون ـتــاف ـيــت إلـ ــى ال ـمــركــز
الــرابــع أم ــام األميركية جيسيكا بيجوال التي
ال ت ـ ــزال الـمـصـنـفــة ال ـخــام ـســة عــال ـم ـيــا ،بينما
تقدمت البيالروسية أر يـنــا سابالينكا مركزا

واح ـ ــدا لـتـصـعــد إل ــى ال ـمــرت ـبــة ال ـس ــادس ــة على
حساب اليونانية ماريا ساكاري التي أصبحت
المصنفة السابعة.
وفـ ــي ال ـم ــراك ــز ال ـث ــاث ــة األخـ ـي ــرة م ــن قــائـمــة
ال ـع ـشــرة األوائـ ـ ــل « ،»Top 10ل ــم يـتـغـيــر وضــع
األمـيــركـيــة كــوكــو ج ــوف والــرومــانـيــة سيمونا
هاليب والفرنسية كارولين جارسيا ،المصنفات
الثامنة والتاسعة والعاشرة ،على الترتيب.
(إفي)

ةديرجلا
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الله بالنور

في يوم ذكراه...
لماذا عبد الناصر
دون سواه؟

د .نجم عبدالكريم

يذكر تاريخ الطالب جمال عبدالناصر أنه قام بتمثيل
دور يــولـيــوس قيصر -فــي الـنـشــاط المسرحي لمدرسته
ال ـثــانــويــة ،وه ــي الـمـســرحـيــة ال ـتــي ص ــور فـيـهــا شكسبير
خيانة األصدقاء ،ولم يكن يخطر في بال من شاهدوا ذلك
ً
العرض ،أن الطالب الذي مثل ذلك الدور ،سيصرخ متألما
ً
ً
حقيقة وليس تمثيال بتلك العبارة الشهيرة (حتى أنت يا
بروتس؟) بعد سنين بسبب ما أصابه من األصدقاء الذين
وجهوا له طعناتهم القاتلة في حياتهِ  ،وبعد مماته ،وفي
مقدمتهم الصديق األعز عبدالحكيم عامر ،والثاني أنور
السادات ،فاألول فرض هيمنته على المؤسسة العسكرية،
ليحقق مــن خاللها رغـبــاتــه ،ونــزعــاتــه ،وكــانــت نتيجتها
هزيمة  67التي أنهت كل توجهاته الثورية فدفع ثمنها في
حياته ...والثاني  -أنور السادات  -يوم أطلق سراح اإلخوان
المسلمين ،ومنحهم امتيازات إعالمية ليقودوا حمالت
تشويه هدفت إلى مسح كل إنجازات عبدالناصر ،وإلغاء
كل ما له من تــراث إيجابي ،بل وجعلوه المسؤول األول
عن كل كوارث مصر والوطن العربي بعد مماته ،لدرجة أن
ً
الشاعر الجواهري وهو يرثيه خاطبه قائال« :أنت عظيم
المجد ،واألخطاء».
***
• فمعظم األخطاء التي ُحملت على عبدالناصر ،كانت
ُ
ً
تنفذ وفـقــا الستراتيجية  -داخلية وخــارجـيــة  -تتخطى
بكثير صالحياته أو مقدرته على مواجهتها ،مع أنــه لم
يصل إلــى تلك الـقــوة مــن التأثير ال ــذي أحــدثــه فــي العالم
العربي وفــي إفريقيا ودول العالم الـثــالــث ،وجـعــل مصر
تصبح الدولة األهم في تلك الدول لوال أنه:
َ
شرع قانون اإلصالح الزراعي إلنصاف الفالحين ،يوم
ألغى اإلقطاع.
 صمم على بناء السد العالي ليساعد على الرخاء فيالبالد.
 ق ــرر مجانية التعليم لتربية ك ــوادر بـشــر يــة تنهضبالبالد.
 ّأمــم قناة السويس ليسترجع حــق الشعب المصريفي ثرواته.
 لجأ إلى منبر األزهر الشريف أثناء العدوان الثالثي،ليعلن «لن نستسلم» فاستجاب له الشعب ،فكانت ملحمة
بورسعيد.
 تكلم في مؤتمر باندونج ،فكان الزعيم األبرز من بينأغلب قادة العالم.
 اعتلى منبر األمم المتحدة ،فصفق له قادة الدول أكثرمن أي متكلم آخر.
***
• وألنه ليس هناك من يستطيع أن يشكك بشرفهِ وأمانته
في عمله ،يلجأ البعض إلى ترديد األسطوانة التي اهترأت
ً
تشليخا:
 أليس جمال عبدالناصر وراء ضياع القدس؟ أليس هو الذي صنع القذافي ،وصدام ،واألسد؟ً
إلخ ...إلخ ...من هذه المكررات المهترئة ملال!!
• يــا جـمــاعــة :مــا هـكــذا تـنــاقــش أه ــم تـجــربــة عــربـيــة في
ً
ال ـتــاريــخ الـمـعــاصــر ،وت ـحــديــدا مــن خ ــال كـتــابــات أح ــزاب
اإلسالم السياسي التي شوهت تاريخنا العربي ،واإلسالمي
بما أحدثته في العقود الماضية.
***
• البد أال يخضع الحكم على التجارب السياسية الكبيرة
الندفاع مشاعر تستند إلى تفاعالت من كراهية مسبقة ،ألن
غالبية أبناء هذا الجيل ممن يكرهون عبدالناصر قد ورثوا
كراهيتهم له من الذين يكرهون مشروع الوحدة العربية،
أو ممن تضرروا من قوانين حدت من تسلطهم وسيطرتهم
الطبقات الفقيرة ،أو من كتابات اإلخوان المسلمين.
على
ٌ
ً
وشـ ـ ــرف ل ـع ـبــدال ـنــاصــر أن ي ـك ــون م ـغ ـضــوبــا ع ـل ـيــه من
الدواعش وأشباههم ،ألنه أول من َ
نبه لخطرهم.

أولويات المجلس
هل ستختفي المعارضة التقليدية؟
وماذا سيكون البديل لها؟!
واضح أن الحماس الذي يرافق أي
ً
انتخابات تجري غير متواجد حاليا
في الساحة...
بالرغم من ذلك فإن الناس متفائلة،
وكل له أسبابه في ذلك التفاؤل...
فالبعض يرى أن واسطات النواب
ً
وتــدخــاتـهــم ستخف كـثـيــرا ولربما
ستختفي ،ألن الوزراء لديهم تعليمات
بـمـنــع الــواس ـطــة ومــواج ـهــة ضـغــوط
النواب!
هذا التوجه سليم بالشك ،ونأمل

د .ناجي سعود الزيد
أن تستقيم األمـ ــور وي ـعــود ال ـتــوازن
ل ـل ـم ـنــاصــب ال ـق ـي ــادي ــة ب ـح ـيــث يبقى
األصلح واألكثر جدارة...
سننتظر ونــرى مدى اإلقبال على
التصويت...
وسـنـنـتـظــر ل ـنــرى الـتــركـيـبــة الـتــي
ستشكل مجلس األمة القادم.
حتى اآلن ال نرى منافسة حقيقية،
وم ــا يـحــدث مـجــرد ش ـعــارات مثالية
ومـ ـن ــاداة ب ــاإلص ــاح وال ـق ـضــاء على
الفساد دون خطط واضحة!
كل هذا جميل ولكن مشكلة الكويت
تـكـمــن ف ــي ع ــدم ت ـحــديــد األول ــوي ــات،

لذلك عندما يأتي األمر للتعليم فالكل
مجمع على أن التردي الحادث في هذا
المجال يستلزم أن تبدأ عملية إصالح
النظام التعليمي كأولوية.
فـ ـه ــل سـ ـيـ ـك ــون ل ـل ـم ـج ـلــس الـ ـق ــادم
دور أســاســي وحـيــوي فــي النهوض
بالتعليم وتقدمه؟
نأمل ذلك...

فــي حــادثــة غريبة ،اعـتــدى راكــب طــائــرة تابعة لشركة أميركان
إيرالينز ،على مضيف أثناء قيامه بعمله ،بالضرب المبرح دون أي
أسباب ،مما استدعى نقله للمستشفى فور هبوط الطائرة.
ً
وأصدرت وزارة العدل األميركية بيانا ،أمس األول ،نقله موقع
العربية نت ،أمس ،أكدت فيه أن ركاب الطائرة ساعدوا على كبح
جماح رجل قام بضرب أحد أفراد الطاقم ،وتسليمه ُّ
للسلطات فور
الوصول إلى مطار لوس أنجلس.

«قلب» البصرة ينبض ثقافة
يـشـهــد ش ــارع ال ـفــراه ـيــدي في
ً
محافظة البصرة العراقية ،إقباال
ً
متزايدا من ُمحبي الـقــراء ة ،بعد
أن أ ج ــرت المحافظة تحسينات
فـ ــي ب ـن ـي ـتــه ال ـت ـح ـت ـي ــة ،وأق ــام ــت
م ـن ـص ــات ل ـل ـف ـعــال ـيــات ال ـث ـقــاف ـيــة
تجذب السكان.
وقال موقع سكاي نيوز ،أمس،
إن ش ــارع الـفــراهـيــدي ،ال ــذي يقع
ً
في قلب البصرة ،أصبح متنفسا
ً
ثقافيا لمحبي القراء ة والفنون،
بمختلف توجهاتهم ،إذ يعيش
رواده أج ــواء فــريــدة فــور أن تطأ

مغربية عشرينية تنجب  ٤توائم
أقدامهم المكان ،حيث تحاصرهم
أكـ ـش ــاك ال ـك ـت ــب ال ـخ ـش ـب ـيــة عـلــى
جــان ـبــي ال ـط ــري ــق ،ف ـي ـمــا تضفي
أعمدة اإلنارة واألرصفة الحديثة
لـ ـمـ ـس ــة جـ ـم ــالـ ـي ــة م ـ ـم ـ ـيـ ــزة ع ـلــى
المنطقة.
وذكرت الباحثة العراقية إسراء
ً
طــه« :هــذه اإلج ــراءات ،خصوصا
ُ
المتعلقة بالبنية التحتية ،تعد
إضــافــة جميلة لـلـشــارع ،السيما
أن ـهــا ُول ـ ــدت م ــن رح ــم ال ـم ـعــانــاة،
وبعد مناشدات».

أن ـج ـب ــت سـ ـي ــدة ع ـشــري ـن ـيــة 4
تـ ــوائـ ــم ب ـع ـم ـل ـيــة قـ ـيـ ـص ــري ــة ،فــي
إحدى العيادات الخاصة بمدينة
الجديدة ،وسط المغرب.
وو ضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت األم ،و ه ـ ـ ـ ــي ف ــي
م ـن ـت ـصــف ال ـع ـش ــري ـن ـي ــات ،وف ــي
أول والدة لها 4 ،توائم 3 ،ذكور
وأنثى ،في حالة نــادرة الحدوث
بالمغرب.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــم الـ ـطـ ـب ــي،
المشرف على العملية ،أن «الحالة
الصحية لألم والرضع بخير وال
تــدعــو لـلـقـلــق» ،بـعــد أن حصلوا

على الرعاية الــازمــة التي تقدم
في مثل هذه الحاالت.
وأك ـ ــد وال ـ ــد الـ ـت ــوائ ــم ،يــوســف
ب ـي ــاض ــة ،أن «الـ ـح ــال ــة الـصـحـيــة
لألم مستقرة ،ولم يحتج الرضع
إلــى دعــم أو تــدخــل طـبــي خــاص،
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـف ـ ـيـ ــدون مـ ـ ــن الـ ــرضـ ــاعـ ــة
الطبيعية».
وقــال بياضة ،في تصريحات
ن ـق ـل ـه ــا «س ـ ـكـ ــاي ن ـ ـي ـ ــوز» ،أمـ ــس،
إن «الــرض ـي ـعــة األن ـث ــى ه ــي فقط
الـتــي احـتــاجــت إل ــى الـمـكــوث في
الحضانة لمدة  24ساعة ،قبل أن

يـتــم إلـحــاقـهــا بأشقائها الثالثة
عندما استقرت حالتها الصحية»،
مضيفا أن «الـ ــوالدة تمت بشكل
ط ـب ـي ـعــي وفـ ــي وق ـت ـه ــا ال ـم ـح ــدد،
عكس ما يحدث غالبا في حاالت
الحمل بعدة أجنة».

وفيات
شرف السيد أحمد شهريان أرملة علي حبيب صفر سناسيري
ً
 77عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد الــوزان ،غرب مشرف ،النساء:
هدية ،ق ،3ش ،1م ،15ت66006868 ،66377558 :

صالح جاسم أحمد الحشاش

ً
 84عــامــا ،شيع ،الـعــزاء في المقبرة ،ت،66640042 ،99038540 :
99502289 ،66410100 ،97968689 ،96968777

ِّ
يشكل التدخين أحد أكبر التهديدات الصحية
التي يواجهها العالم ،حيث يقتل أكثر من  8ماليين
ً
شخص سنويا حول العالم ،ويمكن أن يتسبب في
مجموعة واسعة من الحاالت الصحية الخطيرة،
والتي تتضمن أمراض الجهاز التنفسي وسرطان
الرئة والحلق.
ُ
ووجدت دراسة حديثة ،نشرت في مجلة journal
 ،of Clinical Medicineونقلها موقع روسيا اليوم،
ً
ً
أمس األول ،أن التدخين يرتبط ارتباطا أكيدا لدى
الرجال بخطر اإلصابة بمرض مينيير ( ،)MDفيما
كان ارتباط استهالك الكحول بالمرض غير مؤكد.
ويعرف مرض مينيير بأنه اضطراب في األذن
الداخلية قد يؤثر على السمع والتوازن بدرجات
مـتـفــاوتــة ،ويتميز بـحــدوث نــوبــات دوار وطنين
وفقدان تصاعدي لحاسة السمع ،وعادة ما يحدث
في أذن واحدة.
وقــد فحص د .يونغ كيم وزم ــاؤه من جامعة
 CHAفــي سيونغنام بكوريا الجنوبية ،العالقة
بين التدخين واستهالك الكحول والسمنة ،ومرض
مينيير بين الـسـكــان الــذيــن تــزيــد أعـمــارهــم على
ً
 40عــامــا ،فــي خــدمــة الـتــأمـيــن الـصـحــي الوطنية
الـكــوريــة ،وهــي مجموعة فحص صحي ،مــن عام
 2002إلى  .2019وتمت مطابقة إجمالي من 15208
ً
مرضى بمرض مينيير مع  499.658مشاركا ألجل
المقارنة.
ارت ـب ــط ن ـقــص ال ـ ــوزن بــاح ـت ـمــاالت إص ــاب ــة أقــل
ً
ً
بمريض مينيير ،وكان التدخين مرتبطا ارتباطا
ً
أكيدا بمرض مينيير لدى الرجال ،فيما لوحظ عدم
وجود ارتباط بين استهالك الكحول وهذا المرض.

إبراهيم الناصر الهاجري
ناصر
ً

 82عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة فقط ،النساء :العزاء
ً
هاتفيا ،ت99711801 ،99020120 ،99045077 :
بطية سعود سعد الهاجري أرملة خويلد خليفة مطرود الهاجري
ً
 68عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة فقط ،النساء :الدوحة،
ق ،1ش ،3م ،5ت99800828 ،94123441 ،99739192 ،50280200 :

ماجدة ناصر عبدالرسول القالف

ً
 60عاما ،شيعت ،الرجال :صباح السالم ،ق ،6الشارع األول ،ج ،2م،1
النساء :صباح السالم ،ق ،6الشارع األول ،ج ،2م ،7ت55666147 :

فهد ناصر فهيد بن فراج الضفيري

ً
 68عاما ،شيع ،ت96918856 ،97669357 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

أص ـب ـحــت ال ـع ـقــوبــة ع ـلــى جــري ـمــة اإلسـ ـ ــاءة ل ـل ــذات اإللـهـيــة
ً
واألنبياء والــذات األميرية مطلقة زمانيا وشبه مقدسة بعد
حكم المحكمة الدستورية األخير بتحصين الفقرة المطعون
ضدها من بعض المرشحين الذين أضحوا هم وغيرهم من
نواب سابقين مدانين بالمساس بالذات األميرية ،محرومين
من ممارسة تلك الحقوق السياسية ،هذا الحرمان واإلعــدام
ً
السياسي لمن تمت إدانتهم سابقا ،سواء رد إليهم اعتبارهم
أو لــم ي ــرد ،هــو أب ــدي ال يمكن أن يتغير دون تـشــريــع الحــق
مــن المجلس ،ينص صــراحــة على إلـغــاء هــذه العقوبة ،التي
اعتبرتها المحكمة ليست تبعية بــل ش ــرط دا ئ ــم لممارسة
الحقوق السياسية.
تـلــك الـحـقــوق الـسـيــاسـيــة بــاجـتـهــاد المحكمة ليست من
الحقوق الطبيعية ،بل هي حقوق مصدرها الدستور والقوانين،
هنا يمكن تصور أن الحقوق الطبيعية ومصدرها القانون
الطبيعي ومبادئ العدالة ،وتلك أفكار عامة مجردة ،تولد من
تجارب وخبرات البشرية المتحضرة ،وتكرس في نصوص
كتلك الـتــي ت ــرد فــي كثير مــن دســاتـيــر الـعــالــم الـمـتـقــدم وفــي
المواثيق الدولية كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الوارد في
ميثاق األمم المتحدة ،وبالتالي يمكن اعتبار حقوق المشاركة
السياسية وحرية التعبير من الحقوق الطبيعية لإلنسان،
وتتغير وتتطور بتغير الزمان والمكان.
هــل هـنــاك أي درس يمكن أن نتعلمه بعد حكم المحكمة
ً
الــدسـتــوريــة بعد أن استنفذ الـقـضــاء واليـتــه بالقطع رفضا
ألي دعــاوى مستقبلية بالطعن بعدم دستورية تلك المادة
الـعـقــابـيــة؟! ال ــدرس الـقــاســي هــو خـطــاب وتنبيه للمشرعين
في ممارستهم لعملية التشريع أن يتأنوا في أعمالهم ،وأال
تطغى عليهم العاطفة والحماسة التشريعية وتغيب عنهم
بالتالي الرؤية المستقبلية لما قد يسفر عنه تطبيق مثل تلك
النصوص العقابية ،فعدد من النواب الذين صوتوا للمادة
المجرمة «اإلساءة» باألمس هم الذين اكتووا بنارها اليوم ،فقد
أزاحوا حكم العقالنية المنطقية ليحلوا مثل تلك النصوص
االستعراضية االندفاعية ،فهل اتعظوا؟ ...لننتظر ونراقب.

ً
راكب ُيدخل مضيفا المستشفى!
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