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وزيرة الشؤون تعفي وكيل »التعاون« 
ف الرشيدي اختصاصاته

ّ
وتكل

إجراءات تنظيمية لمنع تكرار فوضى »انتخابات النسيم«
● جورج عاطف

أصـــدرت وزيـــرة الــشــؤون االجتماعية والتنمية 
المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة 
 بــإنــهــاء تكليف الــوكــيــل 

ً
 وزاريـــــا

ً
ــرارا ــ مــي الــبــغــلــي قـ

المساعد لــشــؤون قــطــاع الــتــعــاون، أحــمــد العنزي، 
مع تكليف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية 
االجتماعية سالم الرشيدي، القيام باختصاصاته.

إلــى ذلــك، وعلى وقــع ســوء التنظيم والتدافع 
الــكــبــيــر الــــذي شــهــدتــه انــتــخــابــات مــجــلــس إدارة 
جمعية النسيم، الخميس الماضي، ما حدا بوزارة 
الـــشـــؤون، إلـــى إلــغــائــهــا قــبــل غــلــق بـــاب االقــتــراع، 
 
ً
 مشتركا

ً
 ثالثيا

ً
علمت »الجريدة« أن ثمة تنسيقا

سيتم خالل الفترة المقبلة بين وزارات الشؤون 
والداخلية والتربية؛ لتفادي تكرار ما شهدته هذه 

.
ً
االنتخابات مستقبال

عون يختم عهده بفتح معركة رئاسة باسيل
ميقاتي يرفض مرسوم قبول استقالة حكومته وبري يضمن له »ثقة« النواب

● بيروت - منير الربيع
ــة  ــهــــوريــ ــمــ ــــس الــــجــ ــيــ ــ لـــــــم ُيـــــــــــــِرد رئــ
اللبنانية ميشال عون مغادرة القصر 
الجمهوري في بعبدا بطريقة عادية، 
إذ لــم يشهد لــبــنــان مــن قــبــل، خــروج 
ــه عـــلـــى وقـــع  ــتــ رئـــيـــس مــنــتــهــيــة واليــ
تــظــاهــرات وحــشــود شعبية كــبــيــرة، 
وهو ما وصفه عون بإعادة انطالقة 

ــه ولـــتـــيـــاره واالســــتــــعــــداد لــخــوض  لــ
المزيد من المعارك. 

وبحسب وصف مراقبين لخطوات 
عــون، فإن هذا المهرجان كان عبارة 
ــــح جـــبـــران 

ُّ
ــن إطــــــالق مـــعـــركـــة تــــرش عــ

باسيل لرئاسة الجمهورية، وتجيير 
كــل اإلرث العوني لمصلحته، وأراد 
عــون أن يــغــادر القصر وهــو ال يــزال 
، وأن ينتقل إلــى منزله بهذه 

ً
رئيسا

الــصــفــة قــبــل أن يــتــحــول إلـــى رئــيــس 
سابق.

ـــــع عــــون مــرســوم 
ّ
وقـــبـــل مـــغـــادرتـــه، وق

استقالة حكومة تصريف األعمال برئاسة 
نجيب ميقاتي، ونقل المعركة إلى مكان 
ــنـــواب، من  ــر، ال ســيــمــا إلـــى مــجــلــس الـ آخــ
خالل الرسالة التي بعث بها إليه لمناقشة 
مسألة استقالة حكومة ميقاتي، ومنعها 

من ممارسة الصالحيات. 

»الخدمة المدنية«: استئناف 
التعيين بالوظائف القيادية

»التربية«: قرارات »اإلشرافية« التعليمية اليوم

● فهد الرمضان
أعلن ديوان الخدمة المدنية، 
أمــــــــــس، اســــتــــئــــنــــاف الـــتـــعـــيـــيـــن 
ــقـــيـــاديـــة وشــغــل  بـــالـــوظـــائـــف الـ
الـــوظـــائـــف اإلشـــرافـــيـــة، وإلـــغـــاء 
قرار وقفها، مع مراعاة القواعد 
ات المقررة  واألحــكــام واإلجــــراء

 بهذا الشأن.
ً
قانونا

وأكد الديوان، في بيان أمس، 

اســتــمــرار وقـــف الــنــقــل والــنــدب 
واإلعـــــــارة الــــذي ســبــق أن قـــرره 
 
ً
مجلس الــخــدمــة المدنية وفقا
لألحكام والــقــواعــد الـــواردة في 
تعميم الــديــوان رقــم )10( لسنة 
2013 وتــعــديــالتــه لــلــمــدة التي 

يحددها المجلس.
وفــي الــســيــاق، تستعد إدارة 
التنسيق والمتابعة في وزارة 

التربية، اليوم، إلصدار 

 محيي عامر 
وفهد تركي 

وعلي الصنيدح

»بورصة الكويت« تربح 15.1 مليون 
دينار في ٩ أشهر بنمو 2.%2٩

مكاسب لمؤشرات البورصة... 
والسيولة 48.1 مليون دينار
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العتيبي يقترح بيع إجازات 
موظفي القطاع الخاص

أعلن النائب فارس العتيبي تقدمه باقتراح 
بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون 
رقــم 6 لسنة 2010 بــشــأن العمل فــي القطاع 
األهلي وتعديالته، تقضي بصرف بدل نقدي 
أثــنــاء الــخــدمــة عــن رصــيــد اإلجــــازات الــدوريــة 

المجمعة للعامل الكويتي.
ونــــص االقــــتــــراح عــلــى أن تــضــاف 

ض بين الرئيس والمقرر
ُ
تناق

فــي حين أكــد رئيس لجنة الميزانيات 
ــادل  ــائـــب د. عــ ــنـ والــــحــــســــاب الـــخـــتـــامـــي الـ
الــدمــخــي، أن األولـــويـــة فـــي مــبــلــغ الــــ 300 
ــلـــيـــون ديــــنــــار الــــخــــاص بـــبـــيـــع إجـــــــازات  مـ
الموظفين في القطاع الحكومي ستكون 
للمواطنين، قال مقرر »الميزانيات« النائب 
فــــــارس الــعــتــيــبــي: »اتـــفـــقـــنـــا فــــي اجــتــمــاع 
اللجنة مع الحكومة على أن بيع اإلجازات 

سيقتصر على الكويتيين فقط«.

إيران تزيد رواتب الشرطة... والطالب يتحدون »الحرس«
خفون ابنة أحد مؤسسي النظام فماذا تفعلون مع عموم الناس؟

ُ
• زوجة رفسنجاني لخامنئي: إذا كنتم ت

• طهران تعتقل مغني الراب توماج صالحي بسبب »دعمه« للمحتجين
● طهران - فرزاد قاسمي

فــــي خـــطـــوة تــظــهــر أن إيـــــــران صـــمـــت أذنــيــهــا 
عــن الــدعــوات الــدولــيــة لــوقــف قمع االحتجاجات 
المتواصلة منذ 7 أسابيع، رفع البرلمان اإليراني 
رواتـــب عناصر األمـــن، لتحفيزها على مواجهة 

االحتجاجات.
وحــســب وكــالــة أنــبــاء الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة 
اإليرانية »إرنا«، قرر البرلمان زيادة رواتب قوات 
األمــن بنسبة 20%. ورغــم تهديد قائد »الحرس 
الــثــوري« ودعــوتــه المحتجين إلــى عــدم الخروج 
مــن منازلهم، اضــطــرت قــوات األمــن لفرض طوق 
أمني حول معظم الجامعات في طهران وعدد من 
المدن في محاولة إلحكام السيطرة على تحركات 
الطالب الذين قرروا مساء أمس األول النزول بقوة. 
وقال مصدر أمني في طهران، لـ »الجريدة«، إنه 
يتوقع أن يتشدد »الحرس الثوري« و»الباسيج« 
 إلى سيناريو 

ً
، الفتا

ً
ضد المتظاهرين تدريجيا

دمــوي ألن قائد »الــحــرس« لن يسمح بــأن تسقط 
كلمته في الشارع.

وبينما انتشرت أشرطة مصورة تظهر 
 لـ »الحراك الشعبي« مطلع أكتوبر الجاري )أ ف ب(

ً
إيرانيون يتظاهرون في كندا دعما

رئيس الوزراء 
يتسلم نسخة 

من تقرير ديوان 
المحاسبة
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بالتوافق مع الحكومة، أدرجت لجنة الميزانية البرلمانية أمس 347 
مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2023/2022، منها 300 مليون 
للبدل النقدي الخاص ببيع إجازات الموظفين في القطاع الحكومي، 
إلى جانب 10 ماليين قيمة بدل اإليجار لمن تنازلوا عن طلباتهم في 

الهيئة العامة للرعاية السكنية.
وصــرح رئيس اللجنة النائب د. عــادل الــدمــخــي، عقب اجتماعها 
أمس، بأنها ستصوت، في اجتماع اليوم، على الميزانية العامة للدولة 
 إلى أنه تم تأكيد أن 

ً
وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة، مشيرا

تكون األولوية في بيع اإلجازات للكويتيين، مع إزالة شرط الحصول 
 
ً
على »امتياز«، وإلغاء اشتراط ُمضّي عام على البيع ليصبح متاحا

.
ً
، مع فتح السقف دون التوقف عند حد الـ ٩٠ يوما

ً
سنويا

وأضاف الدمخي أن وزارة المالية ستتولى تنظيم توزيع المبالغ 
 أن االجتماع 

ً
من أجل استفادة أكبر شريحة من المواطنين، موضحا

شهد كذلك االتفاق على زيادة ٣٧ مليون دينار إلى الميزانية، إلضافة 
العاملين في القطاع النفطي إلى شريحة مكافآت الصفوف 

توافق حكومي - برلماني على إدراج 347 مليون دينار 
بالميزانية الجديدة بينها 3٠٠ مليون لتغطية الشراء

 إلضافة »النفط« إلى »األمامية« 
ً
الدمخي: 37 مليونا

و1٠ ماليين إليجار المتنازلين عن طلبات اإلسكان 
»التشريعية« توافق على حزمة اقتراحات أبرزها 

»التظاهرات« و»اإلعالنات« وتحيلها للجان المختصة

ولي العهد يستقبل بن ناجي وأبوصليب 
والياسين ألداء اليمين الدستورية

● حسين العبدالله
اســتــقــبــل ســمــو ولـــي العهد 
ــد، فــي  ــ ــمـ ــ الـــشـــيـــخ مـــشـــعـــل األحـ
قــــصــــر بـــــيـــــان، صــــبــــاح أمـــــس، 
المستشار محمد بــن نــاجــي، 
الــذي أدى اليمين الدستورية 
أمــام سموه بمناسبة تعيينه 
رئيس المجلس األعلى للقضاء 
ــة الـــتـــمـــيـــيـــز  ــمـ ــكـ ــــس مـــحـ ــيــ ــ ورئــ
ورئيس المحكمة الدستورية، 
والمستشار محمد أبوصليب 
الــذي أدى اليمين الدستورية 
أمــام سموه بمناسبة تعيينه 
رئـــيـــس مــحــكــمــة االســتــئــنــاف، 
والمستشار يــونــس الياسين 
الــذي أدى اليمين الدستورية 

أمام سموه بمناسبة 

»الدستورية« تنظر الطعون 
االنتخابية 16 نوفمبر

حـــددت المحكمة الدستورية 
ــون  ــعــ ــطــ ــنــــظــــر فـــــــي الــ ــلــ ــة لــ ــســ ــلــ جــ
االنتخابية بــتــاريــخ 16 نوفمبر 

المقبل.
وكــانــت »الــدســتــوريــة« أغلقت، 
يــــوم 16 أكـــتـــوبـــر الــــجــــاري، بــاب 
تلقي الطعون بانتخابات مجلس 
األمة األخيرة بعد انتهاء المهلة 
القانونية لتقديمها، حيث تلقت 
 على نتيجة انتخابات 

ً
50 طعنا

الدوائر الـ 5 والمراسيم المتعلقة 
بها.

 بن ناجي أمس
ً
ولي العهد مستقبال
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02
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بن ناجي لـ ةديرجلا.: رقمنة الخدمات القضائية وسرعة الفصل أهم األولويات
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مصر: الجنيه يواصل النزيف 
والحكومة تتمسك بدعم الخبز

● القاهرة - حسن حافظ
لم ينج الجنيه المصري أمام »صدمة 
األحـــد«، مــع بــدء تعامل البنوك بــأدوات 
الــصــرف الــجــديــدة، ليجني الــمــزيــد من 
الـــخـــســـائـــر فــــي تـــعـــامـــالت الـــبـــنـــوك أمــــام 
الـــــدوالر، ومختلف الــعــمــالت الرئيسية 
أمس، وارتفع الدوالر إلى 24 جنيها في 
عدة بنوك، في أول يوم عمل لها بقواعد 

سعر الــصــرف الــمــرن الــتــي أقــرهــا البنك 
الــمــركــزي المصري الخميس الماضي، 
ليهوي الجنيه فورا ويخسر نحو 15 في 

المئة من قيمته.
وواصل الجنيه تراجعه أمس، لتصدق 
التوقعات التي بشرت بصدمة إضافية 
لــلــمــصــريــيــن الــــذيــــن تـــوقـــعـــوا أن يــثــبــت 
الدوالر بعد القفزة التي حققها الخميس 

الماضي من نحو 19.2 إلى 23 
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»بيع اإلجازات« بال سقف

العتيبي يقترح بيع...

»الخدمة المدنية«: استئناف...

مصر: الجنيه يواصل...

عون يختم عهده...

إيران تزيد رواتب...

ولي العهد يستقبل...

 للعاملين في تلك الصفوف من اإلدارة 
ً
األمامية، بعدما كان مخصصا

 فقط.
ً
العامة لإلطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع ١٢٠ مليونا

إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، 
في اجتماعها أمس، على 7 اقتراحات بقوانين وأحالتها إلى اللجان 
المختصة، بينها االقتراح بقانون بشأن التجمعات والتظاهرات، الذي 
بموجبه سيتم االكتفاء بإخطار المحافظة عند الدعوة إلى تظاهرة أو 
 عن اقتراح تنظيم إعالنات مواقع التواصل االجتماعي، 

ً
تجمع، فضال

 لمزيد من الدراسة.
ً
 واحدا

ً
في حين أرجأت اقتراحا

من جانبه، وخــالل اجتماعه برئاسة نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أمس، قرر مجلس 
الخدمة المدنية تعديل قراره رقم 3 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط 
وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد اإلجازات الدورية 

أثناء الخدمة.
وجــاء في بيان المجلس أن القرار يقضي بتعديل المادة 2 وذلك 

على النحو اآلتي:
 على أال يتكرر 

ً
1 - يجوز التقدم بطلب صرف رصيد اإلجازات سنويا

تقديم الطلب بنفس السنة.
2 - أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها 
أو النقل إليها مدة سنتين على األقل سابقتين على تاريخ صدور قرار 

صرف البدل النقدي.
3 - أال يكون قــد وقعت على الموظف إحــدى العقوبات التأديبية 
 قبل صدور قرار صرف 

ً
 للمدد المقررة قانونا

ً
ما لم يتم محوها وفقا

البدل النقدي.

تعيينه نائب رئيس محكمة االستئناف.
وعــقــب اداء اليمين الــدســتــوريــة أكــد المستشار محمد بــن ناجي، 
ــلـــى لــلــقــضــاء« عــلــى وضــع  ــريـــدة«، أنـــه ســيــعــمــل وأعـــضـــاء »األعـ لــــ »الـــجـ
استراتيجية كاملة لتنظيم العمل واألولويات التي يأتي في مقدمتها 
رقمنة الخدمات القضائية وســرعــة الفصل فــي الــدعــاوى، ومواجهة 

قـــــرارات تعيين الــوظــائــف اإلشــرافــيــة التعليمية للناجحين في 
المقابالت األخيرة، والذين يبلغ عددهم نحو 2000.

وصرح الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، أمس، 
ــدار جــمــيــع قـــــرارات نـــدب الــوظــائــف  ــ بــأنــه ســيــتــم االنــتــهــاء مـــن إصـ
 على حقوق المرشحين 

ً
اإلشرافية قبل 1 نوفمبر المقبل؛ حفاظا
لها للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023.

جنيها، ومعه بقية العمالت الرئيسية، ليفقد المصريون نحو 15 في 
المئة من قيمة ودائعهم، إذ بات السؤال الشاغل للمواطنين هو البحث 
عن النقطة التي سيتوقف عندها الجنيه عن التراجع، وسط مخاوف 

من تجاوز الدوالر حاجز الـ 25 جنيها.
وقال مصدر مطلع على السياسات النقدية المصرية، لـ »الجريدة«، إن 
تراجع الجنيه أمس، كان في حكم المؤكد بسبب أزمة السيولة الدوالرية 
في الفترة الماضية، وإقبال التجار على البنوك لسحب الدوالر بداية 
من أمس، لدفع مستحقات الجمارك لإلفراج عن سلعهم ومستلزمات 
اإلنتاج الموجودة في الموانئ، وأن التوقعات تذهب إلى استقرار سعر 
الصرف خالل أيام عندما يصل إلى نقطة التوازن بين العرض والطلب، 
لكنه رفض الحديث عن السعر المتوقع للدوالر لتحقيق هذا التوازن.

ووسط زيادات متالحقة في أسعار مختلف السلع األساسية، شددت 
الحكومة المصرية، أمس، على تمسكها بالدعم العيني للخبز، ونفت 
نيتها تحويله إلى دعم نقدي، تزامنا مع األزمة االقتصادية العالمية 
والــحــرب الروسية األوكــرانــيــة وتأثيرها السلبي على أســعــار القمح 
وخطوط إمداده، إذ تعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح على 
مستوى العالم، وما يزيد أزمة مصر أنها تستورد معظم قمحها من 

روسيا وأوكرانيا.
وردا على شائعة انتشرت عبر المواقع اإللكترونية، أفــاد المركز 
اإلعالمي لمجلس الوزراء المصري بأنه ال نية للحكومة بإلغاء الدعم 
العيني للخبز، وأن وزارة التموين والــتــجــارة الــداخــلــيــة أكـــدت عدم 

صحة هــذه األخــبــار، وأنها مستمرة في تقديم الدعم العيني للخبز 
على البطاقات التموينية، كما هــو، ودون أي تغيير في المنظومة، 
بصرف 5 أرغفة من الخبز المدعم يوميا لكل فرد، بمعدل 150 رغيفا 

مدعوما شهريا.
وأشــــارت وزارة التموين إلــى أنــه يتم احــتــســاب األرغــفــة الــتــي يتم 
توفيرها على البطاقة التموينية خالل الشهر بنقاط مجمعة، على أن 
يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل 
سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة، إذ يحق 
للمواطن، الــذي ال يستهلك الحصة المقررة لــه مــن الخبز على مــدار 
الشهر، استبدال نقاط الخبز بسلع غذائية، وهــو ما يفضله الكثير 
من المصريين الذين يحصلون على سلع أخــرى، مثل الزيت واألرز 

والمكرونة بدال عن الخبز.

وفي كلمته قبيل مغادرته للقصر، أعلن عون أنه يدخل إلى معركة 
جديدة لمواجهة »المنظومة الحاكمة التي سرقت جيوب اللبنانيين«، 
 معركة سياسية يريد من خاللها قلب الموازين 

ً
وهاجم القضاء، فاتحا

السياسية، ودفع »حزب الله« إلى خيار تبني ترشيح صهره جبران 
باسيل زعيم التيار الوطني الحر، لرئاسة الجمهورية.

ويأتي خــروج عــون من القصر على وقــع تباينات مع »حــزب الله« 
يمكن االســتــدالل إليها بجملة مــواقــف، أبــرزهــا تجاهل األمــيــن العام 
للحزب حسن نصرالله، في كلمته أمس، انتهاء والية عون، وإشارته 
إلــى الــدور األساسي الــذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه بــري في 
 إلى عدم حصر هذا 

ً
ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، داعيا

اإلنجاز في جهة وحيدة.
 وسبق ذلك الجلسة التي ُعِقدت بين باسيل ونصرالله يوم األربعاء 
الفائت، والتي لم يتم الوصول خاللها إلى أي نتيجة أو اتفاق ال حول 
تشكيل الحكومة وال االنتخابات الرئاسية، وهي من المرات النادرة 
التي ال ينجح فيها نصرالله بإقناع عون وباسيل بتبني وجهة نظره. 
ورّد جبران باسيل على »حزب الله« بشكل غير مباشر، إذ قال إن 
 
ً
أهم وأول حليف لهم هو الناس، وبعد الناس يأتي »حزب الله«، مؤكدا

أنه من غير الممكن أن يتبنى ترشيح سليمان فرنجية.
فــي المقابل، ســـارع ميقاتي إلــى الـــرد على عــون برسالة مــضــادة، 
أرسلها إلــى المجلس النيابي، جــاء فيها أنــه مصمم على ممارسة 
 أن »الــمــرســوم الــــذي قــبــل استقالة 

ً
صــالحــيــاتــه الــدســتــوريــة، مــعــتــبــرا

 بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي 
ً
الحكومة، المستقيلة أصال

قيمة دستورية«.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فسيدعو إلى جلسة نيابية خالل 
ثالثة أيام؛ لمناقشة رسالة عون، وفي حال قرر المجلس عدم التجاوب 
معها فسيكون ذلك عبارة عن تجديد الثقة البرلمانية للحكومة التي 

ستستمر في عملها، وهنا ال بد من انتظار ردة فعل »التيار الوطني 
ه من الحكومة، ويسعى إلى عرقلتها أو  الحر« الذي قد يسحب وزراء

قد يلجأ الى الضغط في الشارع.

قيام األمن بإطالق النار تجاه متظاهرين، أكدت مصادر أمنية أن 
عدد الموقوفين زاد على 15 ألفا وعدد القتلى المسجلين وصل إلى 

 بينهم 40 دون سن الـ 18.
ً
274 شخصا

واعتقلت السلطات األمنية مغني الراب توماج صالحي، بسبب 
نشره أغاني وتغريدات يؤيد فيها المحتجين، فيما انتقد أكثر 
 من زمالئهم على 

ً
من 300 صحافي إيراني توقيف السلطات عددا

 
ً
خلفية االحتجاجات. وأشارت تقارير إلى أن »أكثر من 20 صحافيا

ال يزالون موقوفين«.
 
ً
ودعا رئيس مجلس الشورى إلى اإلصــالح من الداخل، مشددا
عــلــى أن »الــحــركــات االجــتــمــاعــيــة ستستطيع تغيير الــســيــاســات 
وإصالح الحكم في إطار النظام السياسي للجمهورية اإلسالمية«، 
في وقــت توقع رئيس وزراء كندا جاستن تــرودو إمكانية تغيير 
 لمن 

ً
 آمنا

ً
 أن بالده لن تكون بعد اآلن مكانا

ً
النظام في إيران، مؤكدا

ينتمون إلى »النظام الفظيع«.
ووجــد مستشار الرئيس اإليــرانــي للشؤون السياسية محمد 
جمشيدي نفسه فــي مــوقــف مــحــرج عندما سئل على التلفزيون 
الرسمي: لماذا يستهدف المحتجون المرشد األعلى علي خامنئي 
بشعاراتهم ولم يطلق أحدهم أي هتاف حتى ضد الرئيس إبراهيم 

رئيسي؟ 
وفي مقابلة له مع التلفزيون الرسمي اتهم محمد قوتشاني، وهو 
أحد كبار المنظرين اإلصالحيين، األصوليين بالتواطؤ مع أعداء 
النظام اإلسالمي ألنهم حذفوا اإلصالحيين من المعادلة فاضطر 

 لإلصالح. 
ً
الناس إلى النزول للشارع طلبا

وكانت عفت مرعشي زوجة الرئيس اإليراني األسبق هاشمي 
رفسنجاني بعثت برسالة إلى خامنئي طالبته فيها بأن ينسى 
للحظة أنه المرشد ويتصرف كشخص مقرب من عائلة رفسنجاني 

.
ً
لمدة تزيد على 60 عاما

 ودعــت مرعشي المرشد إلــى إعــادة التفكير في قــراراتــه لحفظ 
النظام وأعطت مثااًل بأن ابنتها فائزة معتقلة منذ نحو شهر وال 
يسمح لها االتصال بأي شخص أو تعيين حتى وكيل لها، وال أحد 
يعلم أي جهة أوقفتها، واالتهامات الموجهة إليها، مضيفة:« إذا 
كان هذا حال ابنة صديق دربك المتوفى وله حق على رقبتك ومن 

مؤسسي هذا النظام فكيف الحال بالنسبة لعامة الناس؟«.

٠٨

٠٦

مــادة جديدة برقم 73 مكرر، يكون نصها اآلتــي: »استثناء من حكم 
المادتين 72 و73 ُيصرف بدل نقدي أثناء الخدمة عن رصيد اإلجازات 
الدورية المجمعة، وذلك للعامل الكويتي الذي أمضى سنتين في خدمة 
صاحب العمل، على أال يقل رصيد إجازاته بعد صرف البدل النقدي 
، كما يحق له تجميع إجازاته السنوية ألكثر من سنتين«.

ً
عن 15 يوما

تــراكــم القضايا الــذي تواجهه بعض المحاكم، ومــا يتطلبه ذلــك من 
تعديل لبعض التشريعات.

وأضاف بن ناجي أن المجلس سينظر اليوم اعتماد دفعة أسماء 
من المقبولين في النيابة العامة، وإعالن فتح باب القبول فيها لدفعة 
 أمام الكفاءات من الخريجين الذين 

ً
 على فتحه سنويا

ً
جديدة، حرصا

تنطبق عليهم الشروط.
ولفت إلى أن المجلس سيتابع كذلك العمل على تسلم مبنى قصر 
 للمنظومة القضائية.

ً
العدل الجديد وغيره من مباني المحاكم؛ دعما

ولي العهد يستقبل بن ناجي وأبوصليب والياسين ألداء اليمين
سموه التقى الخالد وبورسلي والصفران والكندري والشرقاوي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مــشــعــل األحــــمــــد، فــــي قـــصـــر بـــيـــان، 
صباح أمس، المستشار محمد بن 
ناجي، الذي أدى اليمين الدستورية 
ــوه بـــمـــنـــاســـبـــة تــعــيــيــنــه  ــمــ أمـــــــام ســ
رئيسا للمجلس األعــلــى للقضاء، 
ــيـــس مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، رئــيــس  رئـ
المحكمة الدستورية، والمستشار 
محمد أبوصليب الذي أدى اليمين 
الــدســتــوريــة أمـــام ســمــوه بمناسبة 
تعيينه رئيسا لمحكمة االستئناف، 
والمستشار يونس الياسين الذي 
أدى اليمين الدستورية أمام سموه 

نائبا لرئيس »االستئناف«.
كما استقبل سموه نائب رئيس 

محكمة التمييز المستشار د. عادل 
بورسلي، والنائب العام المستشار 
ســعــد الـــصـــفـــران، ووكـــيـــل محكمة 
التمييز المستشار إسحاق الكندري، 
ووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي.

وحــضــر الــمــقــابــلــة وزيــــر شــؤون 
ــري الــشــيــخ محمد  ــيــ ــــوان األمــ ــــديـ الـ
الـــعـــبـــدالـــلـــه، ووزيــــــــر الــــعــــدل وزيــــر 
األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير 
الــــدولــــة لــــشــــؤون تـــعـــزيـــز الـــنـــزاهـــة، 
عبدالعزيز الماجد، ووكيل الديوان 
األميري مدير مكتب صاحب السمو 
أحــمــد الــفــهــد، ومــديــر مــكــتــب سمو 
ولي العهد الفريق المتقاعد جمال 

الذياب.

واستقبل سموه النائب األول 
ــيـــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيــــر  لـــرئـ

الداخلية الشيخ طالل الخالد.
في مجال آخر، بعث سمو ولي 
العهد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
الــكــوري، يــون ســوك يــول، ضّمنها 
ســمــوه خــالــص تــعــازيــه وصــــادق 
مواساته بضحايا حادث التدافع 
الـــذي وقـــع أمـــس األول خـــالل أحــد 
االحــتــفــاالت فــي العاصمة سيول، 
وأسفر عن سقوط أكثر من 150 من 
الضحايا والعديد من المصابين، 
متمنيا سموه للمصابين الشفاء 

العاجل.

 وزير العدل والمستشارين بن ناجي وأبوصليب والياسين والصفران
ً
ولي العهد مستقبال

رئيس الوزراء يتسلم نسخة من تقرير ديوان المحاسبة
سموه استقبل نائبة رئيس البرلمان األوروبي وهنأ نظيره العراقي بثقة حكومته

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد، في قصر السيف أمس، نائبة 
رئيس البرلمان األوروبـــي ايفا كايلي، والوفد 

المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها للبالد.
حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة 
النائبة الدكتورة جنان بوشهري، ووكيل ديوان 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طالل الخالد، 
ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.

كما استقبل سموه رئيس ديوان المحاسبة 
فيصل الــشــايــع، حيث قـــدم لسموه نسخة من 
تقرير الــديــوان عن نتائج الفحص والمراجعة 
على الجهات المشمولة برقابته وحساباتها 
الــخــتــامــيــة وتـــقـــريـــر أهــــم الـــمـــؤشـــرات الــمــالــيــة 
والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 

.2022/2021
مــن جهة أخـــرى، بعث سمو رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء ببرقية تــعــزيــة إلـــى الــرئــيــس الــكــوري، 
يون سوك يول،  ضّمنها سموه خالص تعازيه 

وصـــــادق مـــواســـاتـــه بــضــحــايــا حــــادث الــتــدافــع 
الذي وقع أمس األول خالل أحد االحتفاالت في 

العاصمة سيول.
فــي مجال آخــر، أجــرى سمو رئيس مجلس 
الوزراء اتصاال هاتفيا أمس مع نظيره العراقي، 
محمد شياع السوداني، أعــرب فيه سموه عن 
خالص تهانيه بمناسبة منح مجلس النواب 

العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسته.
وأكــــد ســمــو رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، خــالل 
االتصال، عمق العالقات الثنائية الوطيدة التي 
تجمع بين الكويت والعراق، معربا عن تطلعه 
إلـــى تعزيز وتنمية هـــذه الــعــالقــات بما يخدم 

مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشـــار سموه إلــى أهمية تنسيق المواقف 
الثنائية فــي مختلف القضايا ذات االهتمام 
الــمــشــتــرك، معربا عــن تمنياته لــلــســودانــي كل 
التوفيق والــســداد، وللشعب العراقي الشقيق 

مزيدا من التقدم واالزدهار.  إيفا كايلي أمس
ً
رئيس الوزراء مستقبال

السفير الهندي: وسائل اإلعالم الكويتية ساعدتني في مهمتي
• ربيع كالس

أعرب السفير الهندي لدى البالد سيبي 
جورج عن شكره وامتنانه العميق لوسائل 
اإلعــالم الكويتية لما قدمته من دعم خالل 
فترة توليه مهام عمله فــي الــبــالد »والــذي 
ساهم فــي نجاح مهمتي وتعزيز عالقات 
الــصــداقــة بــيــن بـــالدي والــكــويــت فــضــال عن 
تــقــديــم أفــضــل الــمــســاعــدة ألبـــنـــاء الــجــالــيــة 

الهندية المقيمة في البالد«.
وفــي كلمة ألقاها خــالل اخــر حفل وداع 

ــل االعـــــالم  ــائــ ــن مــمــثــلــي وســ ــه عـــــدد مــ ــامــ أقــ
ــه الــــبــــالد،  ــ ــادرتـ ــ ــغـ ــ ــلـــيـــة بـــمـــنـــاســـبـــة مـ الـــمـــحـ
بحضور عميد السلك الدبلوماسي سفير 
طاجيكستان د. زبيدالله زبيدوف وعميد 
ــلــــومــــاســــي اآلســـــيـــــوي ســفــيــر  الـــســـلـــك الــــدبــ
أوزبكستان د. بهرمجان أعاليوف، وعميد 
السلك الدبلوماسي االفريقي سفير توغو 
محمد سعد أورو، وسفير المكسيك ميغيل 
آنخيل إيــســيــدرو، قــال جـــورج: لقد تــم بناء 
عالقة ممتازة مع السلك الدبلوماسي، ومع 
وسائل االعــالم الكويتية، وتمكنت بفضل 

 
ً
مــن انــجــاز كــل مــا عملت مــن أجــلــه، متعهدا

»بمتابعة أخــبــار الــكــويــت مــن خــالل هــؤالء 
الصحافيين«.

وأشــار الى »أوجــه التعاون الثنائي بين 
الــبــلــديــن والســيــمــا خـــالل أزمــــة كـــورونـــا ما 
ساهم في تعزيز عالقتنا مع الكويت بشكل 
أكــبــر وأعــمــق، حــيــث كــانــت الــهــنــد صيدلية 
العالم بسبب إرسالها الجرعات المضادة 
ــم، فــيــمــا كــانــت  ــالـ ــعـ لــلــفــيــروس الــــى دول الـ
الــكــويــت، الــتــي لــطــالــمــا اعــتــقــدت أنــهــا بلد 
 بأنها بلد 

ً
نفطي غني، اال أنني لم أتخيل أبدا

 باألوكسجين الطبي، وأصبحت 
ً
غني أيضا

الكويت أكبر دولة تزود الهند باألوكسجين 
من خالل جسر جوي وبحري«.

ــه ســيــفــتــقــد الـــعـــديـــد مــن  ــ ــى أنـ ــ وأشـــــــار الـ
األمور التي تتميز بها الكويت عن أي مكان 
آخــر وخصوصا الديوانيات، حيث يلتقي 
الجميع ويتبادلون االحــاديــث والثقافات، 
كما سيشتاق إلى الترابط األســري والجو 
العائلي وهو القاسم المشترك بين الكويت 
والـــهـــنـــد، مــشــيــدا بـــكـــرم ضــيــافــة الــمــجــتــمــع 

لقطة تذكارية لحفل الوداعالكويتي وقبول اآلخر واحترام الثقافات.

بن ناجي يؤدي اليمين

... والمستشار الياسين... والمستشار أبو صليب

وزير الدفاع بحث التعاون مع »اإلطفاء«

استقبل وزير الدفاع الشيخ عبدالله 
العلي، صباح أمس، رئيس قوة اإلطفاء 
الــعــام الفريق خالد الــمــكــراد وعــدد من 

قيادات قوة اإلطفاء العام.
 تم خالل اللقاء استعراض أهم األمور 
والمواضيع ذات االهتمام المشترك، وقد 
أشـــاد وزيـــر الــدفــاع بالجهود المميزة 
والــدور الكبير الــذي يقوم به منتسبو 

قــــوة اإلطـــفـــاء الـــعـــام، وحـــجـــم الــتــعــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق الـــمـــشـــتـــرك بــيــنــهــم وبــيــن 
منتسبي الجيش الكويتي، الذي يسهم 
بدوره في تحقيق أقصى درجات اليقظة 
والجاهزية لمواجهة أية ظروف طارئة 
تستلزم ضرورة توحيد الجهود والعمل 
الجماعي الموحد بين مختلف وزارات 

الدولة ومؤسساتها الرسمية.

 المكراد وقيادات »اإلطفاء« أمس
ً
العلي مستقبال

األمير يعزي كوريا بضحايا 
حادث التدافع في سيول

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إلــى الرئيس الــكــوري، يــون ســوك يــول، عّبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التدافع الذي 
وقع أمس األول خالل أحد االحتفاالت في العاصمة سيول، 
وأســفــر عــن سقوط أكثر مــن 150 مــن الضحايا والعديد من 

المصابين، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.
ى سموه للرئيس الكوري موفور الصحة والعافية 

ّ
وتمن

ولبالده المزيد من الرقّي واالزدهار.

https://aljarida.com/article/2318
https://www.aljarida.com/article/2319
https://www.aljarida.com/article/2320
https://www.aljarida.com/article/2321
https://www.aljarida.com/article/2322
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المنصة التعليمية 
اإللكترونية 

ومشروع مدارس 
األفق على قائمة 

األولويات

حريصون 
على التحول 

الرقمي وتسريع 
صرف »األعمال 

الممتازة«
المقصيد

فهد الرمضان

سلة أخبار

ذكر املدير العام بالتكليف 
في جمعية النجاة الخيرية 

عبدالله الشهاب أن الجمعية 
حققت خالل عام 2022 

إنجازات مميزة في مجال 
التعليم داخل وخارج الكويت، 

كما واصلت إنجازاتها في 
مختلف القطاعات اإلنسانية 

والتنموية والتوعوية األخرى، 
تحت إشراف وزارتي الشؤون 

والخارجية.
وأكد الشهاب حرص جمعية 
النجاة على تنفيذ املشاريع 

التعليمية االستراتيجية، 
واختيار هذه املشاريع وفق 

احتياج املستفيدين، الفتا 
إلى أن »النجاة« نفذت 6039 

مشروعا استفاد منها أكثر من 
350 ألف شخص.

وحول طبيعة املشاريع 
التعليمية التي تم تقديمها 

قال الشهاب: »تنوعت املشاريع 
بني بناء املدارس، واملراكز 

التعليمية، واملعاهد، وكفالة 
الطلبة واملعلمني، والحقيبة 
الدراسية«، مؤكدا أن النجاة 

الخيرية تولي مجال التعليم 
اهتماما خاصا، كونه يعد 

واحدا من أهم املشاريع التي 
تحقق التنمية للشعوب 

الفقيرة.

النجاة: أنجزنا 6039 
مشروعًا تعليميًا

نظم قسم التاريخ واآلثار في 
كلية اآلداب تدريبات الحفائر 

اآلثارية لطالب وطالبات 
مساند اآلثار، بحضور القائم 

بأعمال العميد د. عبدالله 
الهاجري، وإشراف د. أحمد 

سعيد، ويأتي ذلك ضمن 
إطار موسم تدريبات عملية 

التنقيب في منطقة شرق.
وشهدت التدريبات مشاركة 

من قطاع املتاحف في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب.
وأثمرت الرحلة العديد من 
االستكشافات األثرية التي 

حصل عليها الطلبة، وترجع 
أقدمها إلى أكثر من 80 

عاما ضمن أساسات املنازل 
املكتشفة.

»التاريخ« ينظم تدريبات 
الحفائر اآلثارية

طالبت روابط ونقابات الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب، بضرورة تسكني 
منصب املدير العام ونوابه 
واملناصب القيادية بأسرع 
وقت ممكن، وفقًا للمعايير 

والكفاءة والخبرة والصفات 
القيادية واملهارات اإلدارية، 

بعيدًا عن أي اعتبار آخر 
مبني على العالقات 

الشخصية أو التصنيفات 
الفئوية.

وشددوا، في بيان صحافي، 
على ضرورة أن يؤخذ 

باالعتبار وجهة نظرها 
ورأيها حول قرار تسكني 

منصب املدير العام للهيئة، 
 نقابيًا 

ً
بصفتها ممثال

وقانونيًا لجميع املنتسبني 
للهيئة من أعضاء هيئتي 

التدريس والتدريب واإلداريني 
وجميع موظفي الهيئة بكل 

قطاعاتها.
وأفادت الروابط والنقابات، 

بأنها بصدد مقابلة وزير 
التربية والتعليم العالي 

والبحث العلمي، إليصال 
رسالة تفيد بأهمية االطالع 
على توصيتهم في اختيار 

املدير العام، ملا سيمثله ذلك 
من استقرار في العمل ومرونة 
في التعامل، وإكمااًل للجهود 
املبذولة إلصالح »التطبيقي«.

»روابط التطبيقي« لتسكين 
منصب مدير »الهيئة«

بــيــنــمــا أعـــلـــن ديــــــــوان الــخــدمــة 
المدنية انتهاء وقــف التعيين في 
ــيـــة والــقــيــاديــة  الـــوظـــائـــف اإلشـــرافـ
ـــ »الـــتـــربـــيـــة«، تستعد  لــلــعــامــلــيــن بـ
إدارة التنسيق والمتابعة بالوزارة 
ــرارات تعيين الوظائف  إلصـــدار قــ
اإلشــرافــيــة التعليمية للناجحين 
في المقابالت األخيرة، اليوم، حيث 

يبلغ عددهم نحو 2000 إشرافي.
وصرح الوكيل المساعد للتعليم 
العام أسامة السلطان، بأنه سيتم 
االنتهاء من اصــدار جميع قــرارات 
الــنــدب لــلــوظــائــف االشــرافــيــة قبل 
1 نــوفــمــبــر الــمــقــبــل، حــفــاظــا على 
ــقــــوق الـــمـــرشـــحـــيـــن لــلــوظــائــف  حــ
االشرافية للعام الدراسي الحالي 
2022 / 2023، شاكرا جهود جميع 
الــعــامــلــيــن بــــــإدارة الــتــنــســيــق على 
سرعة انــجــاز المطلوب بالسرعة 
الممكنة، ومتمنيا التوفيق والسداد 
لــمــرشــحــي الـــوظـــائـــف االشـــرافـــيـــة 

الجديدة.

جولة مفاجئة
ــام وزيـــر  ــر، قــ ــ فـــي مـــجـــال آخـ

التربية وزيــر التعليم العالي 
ــمـــي، د. حــمــد  ــلـ ــعـ والــــبــــحــــث الـ
العدواني، صباح أمس، بجولة 
تــفــقــديــة مــفــاجــئــة إلـــى اإلدارة 
الـــعـــامـــة لــمــنــطــقــة الـــفـــروانـــيـــة 

التعليمية.
وقــالــت مــصــادر تــربــويــة إن 
 
ً
الــوزيــر الــعــدوانــي تفقد عــددا

ــــي الــمــنــطــقــة،  ــن األقـــــســـــام فـ ــ مـ
واطلع على سير العمل فيها، 
حرصا على التأكد من انتظام 
ــيـــن والـــمـــســـؤولـــيـــن،  ــفـ ــمـــوظـ الـ
وقيامهم بمهامهم الوظيفية 
ــة إلـــى  ــتـ ــه، الفـ ــ ــمـــل وجــ عـــلـــى أكـ
أنــــه شــــدد خــــالل جــولــتــه على 
ضــــــــرورة حـــــرص الــمــوظــفــيــن 
عــلــى تــقــديــم افــصــل الــخــدمــات 
لــــــلــــــمــــــراجــــــعــــــيــــــن، وإنــــــــجــــــــاز 
معامالتهم في أسرع وقت وفق 

اللوائح والنظم.
ــر أكـــد  ــ ــــوزيـ ــــت أن الـ ــافـ ــ وأضـ
كذلك أهمية تذليل كل العقبات 
ــيــــن، واتــــبــــاع  امــــــــام الــــمــــراجــــعــ
ــاب الـــمـــفـــتـــوح،  ــ ــبــ ــ ــة الــ ــاســ ــيــ ســ
ــكـــل أريـــحـــيـــة  واســـتـــقـــبـــالـــهـــم بـ

واالستماع لهم لحل مشاكلهم، 
وإنجاز مطالبهم وفق القانون.

اجتماع مجلس الوكالء
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ُعــقــد 
صــبــاح أمــــس اجــتــمــاع مجلس 
ــور الــــــوزيــــــر  ــ ــــضـ ــحـ ــ الــــــــوكــــــــالء بـ
الـــعـــدوانـــي، لـــالطـــالع عــلــى آخــر 
الــمــســتــجــدات الــتــربــويــة وبحث 

العديد من الملفات التعليمية.

ــه الـــعـــدوانـــي الــمــجــلــس  ــ ووجـ
بــــســــرعــــة اإلنـــــــجـــــــاز وضـــــــــرورة 
االجتهاد والعمل خــالل الفترة 
الحالية، مؤكدا أن هناك ملفات 
مـــهـــمـــة يـــجـــب أن تــــكــــون ضــمــن 
ــا الـــمـــنـــصـــة  ــنــــهــ األولـــــــــويـــــــــات مــ
التعليمية االلكترونية ومشروع 
ــة  ــ ــافـ ــ ــاالضـ ــ مـــــــــــــدارس األفـــــــــــــق، بـ
ــــالت الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــامـ ــ ــعـ ــ إلــــــــى مـ
ا لتعليمات 

ً
والمراجعين تنفيذ

الــقــيــادة الــســيــاســيــة بـــأن تكون 
خـــدمـــة الـــمـــواطـــن مـــن أولـــويـــات 
 لتوجيهات 

ً
المرحلة، وتــأكــيــدا

ســمــو رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
بتذليل العقبات أمامهم.

حسم الملفات العالقة
ــــد وكـــيـــل وزارة  مـــن جـــانـــبـــه، أكـ
التربية باإلنابة فيصل المقصيد 
ــى تــنــفــيــذ  ــلــ ــد عــ ــ ــديـ ــ ــشـ ــ حـــــرصـــــه الـ
توجيهات الوزير العدواني بسرعة 
اإلنجاز وحسم الملفات العالقة في 
مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه 
تمت مناقشة العديد من القضايا 
ومنها قانون حق االطالع ليدخل 
حــيــز الــتــنــفــيــذ مـــن خــــالل اعــتــمــاد 
 لحق 

ً
نــمــوذج الــكــتــرونــي تسهيال

المواطن في االطالع على البيانات 
 لما 

ً
والمعلومات الخاصة به وفقا

يحدده القانون.
ــه الــمــقــصــيــد الـــوكـــالء  ــ كــمــا وجـ
ــــرورة مــتــابــعــة  ــــضـ الـــمـــســـاعـــديـــن بـ
ــــواردة عبر  شــكــاوى المواطنين الـ
تطبيق سهل وسرعة الــرد عليها 

ورفعها إلى مكتب الوزير.
ــار إلــــى حــــرص »الــتــربــيــة«  ــ وأشــ

على اعتماد التوقيع اإللكتروني 
والــتــراســل اإللــكــتــرونــي والــتــحــول 
الرقمي، الفتا إلى ضرورة متابعة 
الــــعــــقــــود الــــخــــاصــــة بـــتـــراخـــيـــص 
ــلـــيـــمـــيـــة ومــــــدى  الـــــشـــــركـــــات الـــتـــعـ
ــد مـــــن مــــدى  ــأكـ ــتـ ــلـ صـــالحـــيـــتـــهـــا لـ
ــة الـــمـــنـــصـــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــزيــ ــاهــ جــ

واستدامتها.
ــيــــد مــخــتــلــف  ــقــــصــ ــمــ ودعــــــــــــا الــ
ــــة حــصــر  ــرعـ ــ الــــقــــطــــاعــــات إلـــــــى سـ
الـــشـــواغـــر بــالــوظــائــف االشــرافــيــة 
بــمــخــتــلــف الــــوحــــدات التنظيمية 

 إلعالنها.
ً
التابعة لها تمهيدا

األعمال الممتازة
ــه المقصيد كــذلــك وكــالء  ــ ووّجـ
القطاعات المعنية بضرورة سرعة 
ــال الــمــمــتــازة  ــمـ إنـــجـــاز صــــرف األعـ
لــلــمــعــلــمــيــن، حــيــث أشـــــار الــوكــيــل 
المساعد للشؤون المالية، يوسف 
النجار، إلى ان التعليم الديني و3 
مناطق تعليمية جــاهــزة بالفعل 
لـــلـــصـــرف، فـــي حــيــن أن الــمــنــاطــق 
المتبقية قــيــد الــتــدقــيــق الــعــاجــل، 

 لتحويلها لإلدارة المالية.
ً
تمهيدا

جانب من اجتماع مجلس وكالء »التربية«

أكــد مدير إدارة المكتبات فــي وزارة التربية 
أحمد الماجدي أن من ضمن استراتيجية اإلدارة 
نــحــو االتــــجــــاه إلــــى الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي وتــحــقــيــق 
رؤيــتــهــا »مكتبات مستدامة بتقنيات حديثة«، 
ــرد اآللــــــي لــلــمــكــتــبــات الـــمـــدرســـيـــة  ــجــ اعـــتـــمـــاد الــ
بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، وسيتم إلغاء 

النماذج الورقية واستبدالها بنظام آلي.
وأوضــــح الــمــاجــدي أن الــنــظــام اآللــــي الــمــزمــع 
استخدامه يتيح لكل مدرسة الدخول على موقع 
الـــوزارة، وتعبئة البيانات بشكل آلي حسب كل 

مدرسة، وسترسل هذه اإلحصائيات بشكل آلي 
إلى إدارة المكتبات ومتابعتها.

وأضــاف أنــه سيتم إعــداد اإلحصائيات التي 
سيستفيد منها قــســم الــبــحــوث إلعــــداد الكتاب 
الــســنــوي »المكتبات حقائق وأرقــــام« واألقــســام 
األخرى للحصول على اإلحصائيات بكل سهولة، 
كــمــا سيتم تــزويــد الــجــهــات المختلفة بــالــدولــة 
باإلحصائيات المطلوبة، مشيرا إلى أنه سيتم 
عقد دورات تدريبية للمتخصصين ليتم تطبيقه 

هذا العام.

 »غرناطة المتوسطة« تنظم محاضرة 
»كلنا ضد الجرائم اإللكترونية«

نظمت مــدرســة غرناطة المتوسطة بنات التابعة لمنطقة 
العاصمة التعليمية محاضرة عن الجرائم اإللكترونية بعنوان 
»كلنا ضد الجرائم اإللكترونية«، بالتعاون مع وزارة الداخلية 
ممثلة في إدارة العالقات واإلعالم األمني، حاضرت فيها النقيب 

سارة فريدون والمالزم أول مريم الغريب. 
وركزت فريدون على التنمر االلكتروني، مؤكدة أهمية الوقاية 
واتخاذ كل االحتياطات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع وسائل 
التكنولوجيا الــحــديــثــة فــي الــمــراســالت االلــكــتــرونــيــة وكيفية 

استخدام التواصل االجتماعي بالصورة األمثل.

»التربية«: قرارات »اإلشرافية«... اليوم»التربية«: قرارات »اإلشرافية«... اليوم
د »الفروانية التعليمية« ودعا إلى تسريع إنجاز المعامالت

ّ
د »الفروانية التعليمية« ودعا إلى تسريع إنجاز المعامالتالعدواني تفق
ّ

العدواني تفق

»الشؤون«: التدافع وعدم وجود قوة أمنية 
كافية وراء إلغاء انتخابات جمعية النسيم
 عّما حدث 

ً
 مفصال

ً
ً• »شؤون العضوية« رفعت للوزيرة البغلي تقريرا

• تنسيق مشترك مع »الداخلية« و»التربية« لمنع تكرار األمر مستقبال
• جورج عاطف

على وقع سوء التنظيم والتدافع الكبير الذي 
شهدته انتخابات مجلس إدارة جمعية النسيم 
الــتــعــاونــيــة، الــخــمــيــس الــمــاضــي، مــا حـــدا بــــوزارة 
الشؤون االجتماعية، الــى إلغائها قبل غلق باب 
 
ً
ــحــدد الــــوزارة مــوعــدا

ُ
االقــتــراع بــدقــائــق، على أن ت

آخر خالل الفترة المقبلة لمعاودة عقدها، علمت 
 فـــي إدارة 

ً
»الـــجـــريـــدة« أن قــطــاع الـــتـــعـــاون، مــمــثــال

شؤون العضوية وإشهار االتحادات والجمعيات 
ــرة الـــشـــؤون مي   إلـــى وزيــ

ً
الــتــعــاونــيــة رفـــع تــقــريــرا

الــبــلــغــي، يــشــرح، بــصــورة تفصيلية، مــا شهدته 
االنتخابات، وأسباب اتخاذ قرار إلغائها.

 لــمــصــادر »الـــشـــؤون«، فـــإن الــتــقــريــر ذكــر 
ً
ووفــقــا

 عــدة وراء اإللــغــاء، جــاء في مقدمتها عدم 
ً
أسبابا

توفير وزارة الداخلية قوة كافية لحفظ األمن ومنع 
التدافع وتنظيم عملية الدخول والخروج والتدقيق 
على البطاقات المدنية للمساهمين الذين لهم حق 
التصويت، إضافة إلى غياب الحواجز األمنية التي 
تفصل بين مساري الدخول والخروج وتنظم خط 

سير المساهمين إلى لجان االقتراع.
رفق بالعديد 

ُ
وأضافت المصادر، أن »التقرير أ

مــن الــفــيــديــوهــات والـــصـــور الــتــي تــوضــح مــدى 
الــتــدافــع والــتــزاحــم والــهــرج الـــذي شهدته لجان 
االقــتــراع، إضــافــة إلــى دخــول بعض األشخاص 
غير المسؤولين من غير مندوبي المرشحين 
واستقرارهم داخلها بالمخالفة للوائح المنظمة 
لسير العملية االنتخابية، فضال عن المناوشات 
التي بدت بين بعض المساهمين وأفراد األمن، 
 داخـــل الــلــجــان المخصصة القــتــراع 

ً
خــصــوصــا

ــة الــمــطــوعــة شـــريـــف الــعــمــر  الـــنـــســـاء فـــي مـــدرسـ
بمنطقة العيون«.

تنسيق ثالثي 
 سيتم في 

ً
 مشتركا

ً
 ثالثيا

ً
وقالت إن »ثمة تنسيقا

الفترة المقبلة بين وزارات الشؤون والداخلية والتربية 
ليتسنى لكل وزارة االضطالع بدورها المنوط بها في 
 لتكرار ما شهدته 

ً
تنظيم العملية االنتخابية، تجنبا

، السيما على 
ً
انتخابات تعاوينة النسيم مستقبال

صعيد تــوافــر الــقــوة األمنية الــالزمــة التي تتناسب 
وعدد الحضور، إضافة إلى التوسع في لجان االقتراع 
عبر تحديد أكبر عدد من الفصول المخصصة لذلك«.
وكشفت أن الـــوزارة تــدرس استدعاء المرشحين 
والقيام بإتالف أوراق االقتراع الخاصة باالنتخابات 
 لمبدأ الشفافية، مبينة أن 

ً
الُملغاة أمامهم تحقيقا

 داخل الصناديق 
ً
هذه األوراق بحوزة الــوزارة حاليا

المخصصة لالقتراع، والتي نقلت من اللجان إلى 
ُمجمع الوزارات مساء الخميس الماضي بمعية رجال 
»الداخلية«، وسيتم تحديد موعد آخر لعقد االنتخابات 

خالل األيام القليلة المقبلة.

مخاطبة »ديوان الخدمة«
 معاودة 

ً
وذكرت المصادر، أن الوزارة تدرس أيضا

مــخــاطــبــة ديـــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة إلدخـــــال بعض 
التعديالت على قراره ليتيح لها االستعانة بنحو 140 
من موظفيها اإلشرافيين ومساعديهم في اإلشراف 
وتنظيم عقد »العموميات« والعملية االنتخابية، 
بداًل من 70، وهو العدد المحدد من الديوان؛ ليتسنى 
لها إحكام رقابتها على االنتخابات ومنع حدوث أي 

اشكالية من شأنها تهديد صحة وسالمة عقدها.

جانب من التدافع في انتخابات »تعاونية النسيم« الخميس الماضي

»الكهرباء«: تنسيق مع 
الجامعة الختبارات »اإلشرافية«

• سيد القصاص
ــــدت وزارة الــكــهــربــاء والـــمـــاء تــنــســيــقــهــا مــع  أكـ
ــويـــت لـــتـــطـــويـــر عــمــلــيــة االخــــتــــبــــارات  ــكـ جـــامـــعـــة الـ
لــلــمــتــقــدمــيــن لــلــوظــائــف اإلشـــرافـــيـــة، مــشــددة على 
أنها مستمرة في تسكين الوظائف اإلشرافية في 

الوزارة وعددها 183 وظيفة . 
ــــت الـــــــــــوزارة ردا عـــلـــى مـــالحـــظـــة ديــــــوان  ــالـ ــ وقـ
ــتــــمــــرار عــــــدم شـــغـــل الـــوظـــائـــف  ــة بــــاســ ــبـ ــمـــحـــاسـ الـ
اإلشرافية ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد األمر 
الــذي يــؤدي إلى اربــاك األعمال اإلداريــة والمالية 
بــهــا إنــهــا حــريــصــة عــلــى تــســكــيــن كــافــة الــوظــائــف 

اإلشرافية الشاغرة. 
وبينت أنه تم ندب 22 مسمى إشرافيا موزعا 
ما بين 4 مديري إدارات، و9 مراقبين و9 رؤساء 

أقسام خالل السنة المالية 2020 / 2921. 
وأكـــــد ديــــــوان الـــمـــحـــاســـبـــة أن نــســبــة األعـــــداد 
الــتــي تــم انــتــدابــهــا لــلــوظــائــف اإلشــرافــيــة مقارنة 
ــداد الــــشــــاغــــرة ضـــئـــيـــلـــة، كـــمـــا أن قــــــرارات  ــ ــاألعـ ــ بـ
نــدب الــمــوظــفــيــن لــلــوظــائــف اإلشــرافــيــة تــجــاوزت 
مــدة الــنــدب الــمــقــررة فــي قـــرارات ديــوان الــخــدمــة 

المدنية، ولم يتم تثبيتها حتى تاريخه. 

أصــــــــــــــــــــدرت وزيــــــــــــــــــــرة الـــــــــشـــــــــؤون 
االجــتــمــاعــيــة والتنمية المجتمعية 
وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة 
مــــي الـــبـــغـــلـــي، الــــقــــرار الـــــــــوزاري رقـــم 
)182/أ( لسنة 2022، والـــذي يقضي 
بـــإنـــهـــاء تــكــلــيــف الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد 
لــشــؤون قطاع الــتــعــاون، مدير إدارة 
شؤون العضوية وإشهار االتحادات 

والجمعيات التعاونية أحمد العنزي، 
من القيام بأعباء القطاع، مع تكليف 
الـــوكـــيـــل الـــمـــســـاعـــد لــــشــــؤون قــطــاع 
التنمية االجتماعية سالم الرشيدي، 
بــاالخــتــصــاصــات الــمــخــولــة للوكيل 
 
ً
العنزي، على أن ُيعمل بالقرار اعتبارا

من تاريخ الصدور.

البلدية تبدأ استقبال طلبات 
تأهيل »كورنيش الجهراء«

• محمد جاسم
ــن الـــمـــديـــر الــــعــــام لــبــلــديــة الـــكـــويـــت، أحــمــد  ــلـ أعـ
المنفوحي، أمــس، بــدء استقبال طلبات التأهيل 
المسبق لــمــشــروَعــي كــورنــيــش الــجــهــراء والــمــركــز 
الــتــعــلــيــمــي الــثــقــافــي الــتــرفــيــهــي بـــشـــارع عــبــدالــلــه 

األحمد.
وقــال المنفوحي، في بيان صحافي، إن البلدية 
بــــدأت اســتــقــبــال الــطــلــبــات بــشــأن تــطــويــر الــواجــهــة 
الــبــحــريــة بــالــجــهــراء الــكــورنــيــش لــغــايــة الــثــانــي من 
مــارس 2023, كما يتم استقبال الطلبات لمشروع 
المركز التعليمي الثقافي حتى 29 ديسمبر المقبل.

الحشاش: 120 ألف مصاب بـ »السيلياك«
• عادل سامي

كشفت استشارية األمراض الباطنية والجهاز 
ــاء الــحــشــاش، أن مــرض  الهضمي والــكــبــد، د. وفـ
السيلياك ينتشر في منطقة الخليج بشكل أكبر 
من أوروبــا، مبينة أن نسب اإلصابة في الخليج 
بحسب دراســـة قــامــت بها السعودية تصل إلى 
نــحــو 3 بــالــمــئــة، بينما تــتــراوح تــلــك الــنــســب في 

أوروبا بين 1 و1.5 بالمئة.
وأضــافــت أن عــدد المصابين فــي دول الخليج 
بــهــذا الــمــرض نــحــو مــلــيــون و700 ألـــف مــن تــعــداد 
السكان البالغ 57.3 مليون نسمة، وفــق تقديرات 
2021، وبذلك يكون عدد المصابين بالكويت بهذا 
المرض نحو 120 ألفا، مشيرة إلى أن عدد اإلصابات 

للحاالت غير المصحوبة باألعراض هي 1:7.

وأكــدت الحشاش أن مرض السيلياك ال يمكن 
تجاهله أو التقليل مــن شــأنــه، مبينة أنــه مرض 
مناعي ذاتي وخطير ومراوغ، بسبب الحساسية 
مـــن الــجــلــوتــيــن الـــغـــذائـــي الـــمـــوجـــود فـــي الــقــمــح 
والشعير وحبوب الجاودر، مما يؤدي إلى التهاب 
ومهاجمة الزغابات المعوية الموجودة في األمعاء 
الدقيقة المسؤولة عن امتصاص المواد الغذائية 
من الطعام، وعندما تتدهور هذه الزغابات، فإن 
المواد الغذائية لن يتم امتصاصها بشكل كاف 

للجسم.
وشــددت على أن مرض السيلياك، على الرغم 
من أنه يصيب األطفال في األغلب، فإنه ال يقتصر 
على عمر معّين، بل إن األكثر شيوعا هو اإلصابة 

وفاء الحشاشبه من عمر 10 إلى 40 عاما.

الجمعيات الصحية الستثناء المهن الطبية 
والمساعدة من الحد األقصى لبيع اإلجازات

• عادل سامي
طالبت الجمعيات الصحية، ممثلة في الجمعية 
الطبية الكويتية وجمعية أطباء األسنان الكويتية 
والجمعية الصيدلية الكويتية وجمعية التمريض 
الكويتية وجمعية الــعــالج الطبيعي الكويتية، 
السلطتين التشريعية والــتــنــفــيــذيــة، باستثناء 
موظفي المهن الطبية والطبية المساعدة من الحد 
األقصى المقترح لبيع اإلجازات، نظرا لخصوصية 
العمل في القطاع الصحي، وعدم التحجير الواسع 
الذي كان مقترحا من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وذكرت هذه الجمعيات، في بيان مشترك، أنه تم 

إيقاف منح اإلجازات السنوية للعاملين في وزارة 
الصحة خالل عامي 2020 و2021 وبداية 2022، 
مما تسبب فــي تــراكــم رصــيــد إجــــازات العاملين 

خالل فترة الجائحة.
وبينت أنــه بسبب النقص والعجز المستمر 
في أعداد الطواقم الطبية العاملة، مما يستوجب 
مزيدا من العمل، وعــدم القدرة على التمتع بكل 
رصيد اإلجازات السنوي، فإنه ومن باب اإلنصاف 
ندعو السلطتين التشريعية والتنفيذية الى النظر 
بعين الحكمة للوضع الخاص بالقطاع الطبي، 
واستثنائهم مــن الحد األقــصــى لبيع اإلجـــازات، 

والذي سينعكس بدوره إيجابا على الخدمات.
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»العدان« يحتفل باليوم العالمي للعالج بالعمل
صالح: نقدم خدماتنا لجميع المراحل من الوالدة حتى الشيخوخة

• عادل سامي
نظمت وحدة العالج بالعمل 
فـــي مــســتــشــفــى الــــعــــدان صــبــاح 
أمــس يــومــا تــوعــويــا، بمناسبة 
االحتفال باليوم العالمي للعالج 
بالعمل، الذي يوافق 27 أكتوبر 

من كل عام.
ــق الــــــــوحــــــــدة،  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــــــال مـ
اخـــصـــائـــي الــــعــــالج بــالــعــمــل د. 
ــــح إن الـــفـــعـــالـــيـــة  ــالـ ــ ــمـــد صـ مـــحـ
ــــرح لــلــجــمــهــور عــن  تــخــلــلــهــا شـ
هـــــــــذا الــــتــــخــــصــــص وفـــــــوائـــــــده 
ــا  ــهـ ــقـــدمـ ــي يـ ــ ــتــ ــ ــ والـــــــخـــــــدمـــــــات ال
للمصابين، مضيفا أن الوحدة 
تقدم خدماتها لجميع المراحل 
العمرية من الوالدة حتى مرحلة 

الشيخوخة.
ــقـــدم  ــع ان الــــــوحــــــدة تـ ــ ــابــ ــ وتــ
ــات والــكــســور  ــابــ خـــدمـــات اإلصــ
ــاغــــي والـــتـــوحـــد  ــدمــ والـــشـــلـــل الــ
ــدرات الــعــقــلــيــة والـــتـــأخـــر  ــ ــقــ ــ ــ وال
الحسي، الفتا إلــى أنها تسعى 

ــدرات الــمــريــض  ــ ــ ــــى تـــطـــويـــر قـ إلـ
والعمل على جعله يعتمد على 
ــهــــارات  نـــفـــســـه فــــي مــــمــــارســــة مــ
حياته اليومية، من خالل تطوير 
الـــمـــهـــارات الــحــســيــة والــحــركــيــة 

للمريض.
وأشــــــــــار د. صــــالــــح إلـــــــى أن 

الـــــعـــــالج بـــالـــعـــمـــل يـــعـــتـــبـــر مــن 
التخصصات النادرة والجديدة 
في العمل الطبي، والتي تدخل 
فيها جميع المناحي الحياتية، 
مــن الــقــدرات الحسية والعقلية 
والـــــــــمـــــــــهـــــــــارات االجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والنفسية.

ــدة تــســعــى  ــ ــوحــ ــ وذكــــــــر أن الــ
إلــــــى نـــشـــر الـــتـــوعـــيـــة عـــــن هـــذا 
الــتــخــصــص بــشــكــل أكـــبـــر، وأن 
تصل خدماتها لجميع المراحل، 

وتطوير العمل بشكل أوسع.

 في أسبوع
ً
30 ألف مخالفة مرور وضبط 34 حدثا

• محمد الشرهان
ذ قطاع المرور والعمليات، 

ّ
نف

خــالل األســبــوع الماضي، عددا 
من الحمالت األمنية الميدانية 
بــإشــراف وكيل وزارة الداخلية 
الـــمـــســـاعـــد لــــشــــؤون الــعــمــلــيــات 
والمرور، اللواء جمال الصايغ، 
وبـــإشـــراف مــيــدانــي مــن المدير 
ــــإدارة الــعــامــة لــلــمــرور،  الــعــام لـ
الــلــواء يوسف الــخــدة، والمدير 
الـــعـــام لــــــإدارة الــعــامــة لــشــرطــة 
الــــــــنــــــــجــــــــدة، الـــــعـــــمـــــيـــــد فـــــــــارس 

القحطاني.
وأسفرت الحمالت عن تحرير 
30 ألــف مخالفة مــرور، وضبط 
64 مستهترا، وإحالة 16 مركبة 
ــــى كــــراج  و51 دراجـــــــة نــــاريــــة الـ
الــحــجــز، و34 حــدثــا الـــى نيابة 
األحداث، بعد ضبطهم يقودون 
مركبات من دون الحصول على 

رخص سوق.

وقــال ضابط قسم العالقات 
العامة والتوعية باإلدارة العامة 
للمرور، الرائد عبدالله بوحسن، 
إن دوريـــــــــــات أقـــــســـــام الـــحـــركـــة 
ـــ 6، إضــافــة  فـــي الــمــحــافــظــات الــ
الــــى دوريــــــات إدارة الــعــمــلــيــات 
المرورية ودوريات قسم مباحث 
المرور، نفذت عددا من الحمالت 
األمنية المرورية طوال األسبوع 

الـــمـــاضـــي، أســـفـــرت عـــن تــحــريــر 
ــرور  30 ألـــفـــا و579 مــخــالــفــة مـ
متنوعة، إضافة الــى ضبط 34 
حدثا يقودون مركبات من دون 
الـــحـــصـــول عــلــى رخــــص ســـوق، 
و16 مركبة و51 دراجـــة نارية، 
و4 أشخاص مطلوبين لإدارة 
العامة لتنفيذ األحكام، وصادرة 
بحقهم أحــكــام بــالــحــبــس، كما 

تمّكن رجال المرور من ضبط 23 
مركبة مطلوبة إلدارة التنفيذ 

الجنائي وجهات أمنية أخرى.
وأضافت اإلدارة أن دوريــات 
اإلدارة العامة للمرور تعاملت 
ــا أمـــنـــيـــا خـــالل  مــــع 3465 بـــالغـ
األســــــــبــــــــوع الــــــمــــــاضــــــي، مـــنـــهـــا 
1556 حــــادثــــا بــســيــطــا و255 
ــا جـــســـيـــمـــا، فــــضــــال عــن  ــ ــادثــ ــ حــ
ضــبــط 4 أشـــخـــاص لــحــيــازتــهــم 
مـــواد مــخــدرة، وتــمــت إحالتهم 
الــــى اإلدارة الـــعـــامـــة لــمــكــافــحــة 
ــال رجــــال  ــدرات، كـــمـــا أحــــ ــخــ ــمــ الــ
 الى نظارة 

ً
المرور 64 مستهترا

حــجــز اإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور، 
وأحــيــلــت 81 مــركــبــة الـــى كـــراج 

حجز اإلدارة العامة للمرور.
وقــــال بــوحــســن إن الــحــمــالت 
األمنية لشرطة النجدة أسفرت 
عن تحرير 1653 مخالفة مرور 
وضبط 94 مركبة يصدر منها 

أصوات مزعجة.

مركبة أحد المستهترين بعد ضبطها

البلدية: توزيع 84 
بسطة في الري

أعلنت بلدية الكويت إجراء 
قرعة علنية لتوزيع 84 بسطة 
ــيـــة  لـــــســـــوق الــــســــلــــع الـــمـــوســـمـ

بمنطقة أسواق الري.
وبـــلـــغ عــــدد الــطــلــبــات الــتــي 
تـــقـــدمـــت لـــلـــقـــرعـــة 585 طــلــبــا، 
انطبقت الــشــروط والــضــوابــط 
الــــــــواردة بــالــالئــحــة عــلــى 572 
مـــن الــمــتــقــدمــيــن، واســتــبــعــدت 
13 طــلــبــا لــــم تــنــطــبــق عــلــيــهــا 
شروط وضوابط حق استغالل 
ــــت عــمــلــيــة  ــمـ ــ ــات.  وتـ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ــبـ ــ الـ
السحب والتنظيم تمت تحت 
إشراف إدارة التدقيق ومتابعة 
الخدمات البلدية وأعضاء من 
ــواق بــمــشــاركــة من  ــ لــجــنــة األســ

منيرة األمير والشلفان تقترحان وزارة الداخلية.
الئحة للمحافظة على المباني

قــّدمــت عــضــوتــا الــمــجــلــس الــبــلــدي، مــنــيــرة األمــيــر وشــريــفــة 
الشلفان، مقترحا الستحداث الئحة للمحافظة على المباني 
من التهالك والتعامل مع المباني اآليلة للسقوط في البالد، 
 
ً
 فــي العاصمة التي تشهد فــي هــذا اإلطـــار تشويها

ً
خصوصا

لجماليتها وتناقض صارخ في مبانيها، حيث توجد األبراج 
الشاهقة ذات التصاميم المعمارية المتميزة، وإلى جانبها عدد 

من المباني القديمة المتهالكة أو اآليلة للسقوط.
 آلخر تحديث 

ً
واستثنى االقتراح المباني التاريخية، وفقا

لقانون اآلثــار، على أن تتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، 
معايير خاصة للمحافظة على المباني والعقارات، من أهمها 
الحفاظ على العناصر اإلنشائية الخالية من التدهور، وصيانة 
الهيكل الخارجي والــجــدران واألســقــف والــبــروزات المعمارية 
 من الشقوق والكسور، 

ً
والحفاظ على المبنى بشكل عام خاليا

 عن إزالة جميع 
ً
وفي حالة تمنع دخول القوارض واآلفات، فضال

النفايات والقمامة والتخلص منها في حــاويــات وفــق الئحة 
ــقـــوارب، وغــيــرهــا مــن المركبات  ــة الــمــركــبــات والـ الــنــظــافــة وإزالــ
اآللية الُمهملة وغير المرغوب فيها وغير الُمرخصة والمخزنة 
باألماكن غير المخصصة للتخزين، وصيانة كــل مــن أنظمة 
اإلنــــذار والــكــامــيــرات بشكل دوري إن وجـــدت، ونــظــافــة ممرات 
السيارات والمواقف وتركها بحالة جيدة، وااللتزام بالزراعة 

التجميلية في مدخل العقار.

شريفة الشلفان  منيرة األمير

جانب من االحتفالية

»التخطيط«: أغلب مشاريع خطة التنمية
ذ

ّ
ليست »أسمنتية« بل تطويرية لم تنف

محمد جاسم
كــشــف األمـــيـــن الـــعـــام للمجلس 
ــلــــى لــلــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة د.  األعــ
خـــالـــد مـــهـــدي عـــن وجـــــود قـــــراءات 
ــلــــيــــالت تــــقــــوم بــهــا  خــــاطــــئــــة وتــــحــ
ــات والــــقــــنــــوات  ــســ ــمــــؤســ بــــعــــض الــ
اإلعالمية، تتعلق بتقارير متابعة 
خطة التنمية الصادرة عن النظام 
اآللي في األمانة، الفتا إلى أن هذه 
الــقــراءات قـــادرة على نسف جهود 

الموظفين. 
ــــالل ورشـــــة  ــ وشــــــــدد مـــــهـــــدي، خـ
تعريفية، أمس، عن تقرير المتابعة 
لخطة التنمية الــســنــويــة، على أن 
كــثــيــرا مــن الــمــعــلــومــات المغلوطة 
تنشر حول تقارير المتابعة لخطة 
التنمية الصادرة عن النظام اآللي 
 أن تقارير 

ً
لــأمــان الــعــامــة، مــؤكــدا

الــمــتــابــعــة تــحــتــوي عــلــى شفافية 
ناتجة عن تقارير ترفعها الجهات 
والمؤسسات الحكومية لمشاريعها 

المدرجة بالخطة السنوية.
وأشار إلى أن األمانة لم تتوقف 
عن إصــدار تقرير المتابعة لخطة 
 
ً
التنمية منذ إنشاء القانون، مبينا
أن جميع ما يقدمه »التخطيط« ال 
يخرج عــن مــواد قــانــون التخطيط 
التنموي، الــذي ينص على إحــدى 
مــــــــــواده عــــلــــى أن يــــرفــــع الـــتـــقـــريـــر 
للمجلس االعلى ثم مجلس للوزراء، 
ــة،  ــ ثــــم ُيــــعــــرض عـــلـــى مــجــلــس األمــ
 أن أغلب المشاريع ليست 

ً
موضحا

إنــشــائــيــة )أســمــنــتــيــة( كــمــا يعتقد 

الكثير، بــل »تطويرية« أي مازالت 
لم تنفذ. 

 
مشروعات الشراكة

وأفـــاد بأنه يوجد نمط لتنفيذ 
ــمــــــشــــــروعــــــات، وهـــــــــــو الـــتـــنـــفـــيـــذ  الــــ
عـــــــن طـــريـــق مـــشـــروعـــات الـــشـــراكـــة 
ــات الـــمـــســـاهـــمـــة، إذ يــمــر  ــركــ ــشــ والــ
الـــمـــشـــروع بــمــرحــلــة واحــــــدة فــقــط، 
وهي المرحلة التحضيرية، مردفا: 
وفــي هــذه الحالة تعطى المرحلة 
التحضيرية الــــوزن النسبي 100 
في المئة، وهــو ما يعني أن نسبة 
اإلنجاز الكلية للمشروع تكون هي 

ذاتها نسبة اإلنجاز المرحلية.
ولـــــــفـــــــت مـــــــهـــــــدي إلـــــــــــى أن مـــن 
التوصيات التي أوصت بها أمانة 
التخطيط ضــرورة إســراع الجهات 
لالنتهاء من مشروعات القوانين في 
الخطة، إذ هناك عدد من مشروعات 

ــــت لــــدى الــجــهــات  الــقــوانــيــن مـــا زالـ
المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 
11 مـــشـــروع قـــانـــون، مــمــا يتطلب 
قــوة دفــع جديدة إلنجاز البرنامج 

التشريعي للخطة اإلنمائية.
وتـــــــابـــــــع أن األمــــــــانــــــــة أوصـــــــت 
بــــضــــرورة قـــيـــام مــجــلــس الـــــــوزراء 
بالتعاون مع مجلس األمة باإلسراع 
فــــي مــنــاقــشــة وإقــــــــرار مـــشـــروعـــات 
القوانين المدرجة على جدول أعمال 
المجلس، أو قيد الــدراســة بلجان 
الــمــجــلــس الـــنـــوعـــيـــة، والـــتـــي يبلغ 
عددها 22 مشروعا من التشريعات 
الــمــدرجــة بــالــبــرنــامــج التشريعي 
لخطة التنمية، وذلك الرتباط إنجاز 
كثير من برامج ومشروعات التنمية 
بها، مشددا على ضرورة وضع حد 
لتعثر اإلنفاق في بعض مشروعات 
خطة التنمية السنوية 2022/ 2023 
نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة 

على الصرف.

 خالل الورشة
ً
مهدي متحدثا

قراءات خاطئة 
وتحليالت 

لتقرير 
متابعة الخطة 
تنسف جهود 

الموظفين
مهدي

https://www.aljarida.com/article/2283
https://www.aljarida.com/article/2286
https://www.aljarida.com/article/2290
https://www.aljarida.com/article/2201
https://www.aljarida.com/article/2288
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ف الجامعة »القوى الطالبية« تنتصر للطلبة في مواجهة تعسُّ
• أعلنت استنكارها التحقيق معهم وقمعهم لرفضهم إلغاء كلية الصحة 

• جمعية الحقوق: ال حصانة إلدارة تمنع الطلبة من انتقاد الجامعة
ــؤازرة الـــقـــوى الــطــابــيــة  ــ فـــي مــ
بجامعة الــكــويــت للطلبة الــذيــن 
تـــم الــتــحــقــيــق مــعــهــم لتعبيرهم 
عــن آرائـــهـــم حـــول رفــضــهــم إلــغــاء 
كلية الصحة العامة وتحويلها 
إلــى قسم علمي في كلية العلوم 
الطبية المساعدة، استنكر عدد 
من الجمعيات والقوائم الطابية 
إحــالــة الطلبة للتحقيق بسبب 
تعبيرهم عن آرائهم بخصوص 
ــرارات والـــســـيـــاســـات  ــ ــقــ ــ ــ بـــعـــض ال

الجامعية.
وأشــارت القوى الطابية إلى 
أن الــدســتــور الــكــويــتــي كــفــل لهم 
حـــريـــة الــــــرأي، مــعــلــنــيــن رفــضــهــم 
لسياسة اإلدارة الجامعية التي 
أحالت الطلبة للتحقيق، واعتبروا 
ــذا اإلجــــــــــراء تـــعـــّســـفـــا فــــي حــق  ــ هــ
الــطــلــبــة الــذيــن يــعــتــبــرون مكونا 

رئيسا فيها.
وفــي هــذا الــســيــاق، استنكرت 
جـــمـــعـــيـــة طـــلـــبـــة كـــلـــيـــة الـــحـــقـــوق 
فــي جامعة الــكــويــت واقــعــة قيام 
اإلدارة الجامعية بإحالة إحدى 
الطالبات في كلية الصحة العامة 
للتحقيق، عــلــى خلفية قيامها 
بالتعبير عن رأيها تجاه بعض 
القرارات والسياسات الجامعية، 
مشيرة إلى أنه »ال حصانة لإلدارة 
الجامعية التي تمنع الطلبة من 

انتقاد الجامعة«.
ــالــــت الــجــمــعــيــة، فــــي بــيــان  وقــ
صــحــافــي لــهــا، »إن حــريــة الـــرأي 
والــــتــــعــــبــــيــــر مـــكـــفـــولـــة لــلــجــمــيــع 

بموجب الدستور والقانون«.
وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــــه »مـــــن حــق 
الطلبة إبـــداء آرائــهــم فــي قـــرارات 
اإلدارة الجامعية وسياساتها، 
وتوجيه النقد لها، ألنها تمّس 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي يعد 
الـــطـــالـــب مــكــونــا رئــيــســيــا فــيــهــا، 
معلنة وقوفها مع جميع الطلبة 
ات تــعــســفــيــة من  ضـــد أي إجـــــــراء

هذا القبيل.
 

حرية الرأي

من جانبها، استنكرت القائمة 
ــة فــــي جـــامـــعـــة الــكــويــت  ــاديــ ــريــ الــ

اإلجـــراء التعسفي بحق الطالبة 
التي عّبرت عن رأيها بشأن قرار 
جامعة الكويت بخصوص كلية 
الــصــحــة الــعــامــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
ــة الـــــــرأي والــتــعــبــيــر كــفــلــهــا  ــريـ حـ
ــور لــلــجــمــيــع، مـــمـــا يــحــق  ــتـ الـــدسـ
معه ألي مواطن ومواطنة انتقاد 
أي قــرار تصدره جامعة الكويت 
أو جهة حكومية أخرى. وأعلنت 
ــان صـــحـــافـــي،  ــيــ ــــي بــ الــــقــــائــــمــــة، فـ
تضامنها مــع الــطــالــبــة، متمنية 
من الجامعة إعادة النظر باإلجراء 
المتخذ ضدها، امتثااًل للحقوق 
الــتــي كفلها الــدســتــور الكويتي 

للجميع.

إدانة الواقعة

ــة  ــمـ ــائـ ــقـ ــنــــت الـ ــلــ بـــــــدورهـــــــا، أعــ
المعتدلة في كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت إدانتها واقعة 
إحــالــة اإلدارة الجامعية إلحــدى 
ــى الــتــحــقــيــق عــلــى  ــ الـــطـــالـــبـــات إلـ
خلفية قيامها بالتعبير عن رأيها 
في بعض القرارات والسياسات 

● حمد العبدلي
كشف أمين السر في الهيئة اإلدارية لاتحاد الوطني لطلبة الكويت، 
فرع المملكة المتحدة، يوسف الرويلي، عن تشكيل الهيئة اإلدارية للعام 
 
ً
النقابي الجديد 2023/2022، برئاسة سالم الشبال، وفواز العتيبي نائبا
للرئيس، ويوسف الرويلي أمينا للسر، وأحمد الحضينة أمينا للصندوق.

وتابع الرويلي، في تصريح صحافي أمس، أن التشكيل جاء كالتالي: 
»جراح الحضي أمينا عاما، وناصر السرهيد رئيسا للمكتب التنفيذي، 
وخــالــد الديحاني نائبا للرئيس للشؤون اإلداريــــة، وســعــود العجمي 
نائبا للرئيس لشؤون الملحق الثقافي، وعباس الرامزي نائبا للرئيس 

لشؤون التعليم العالي والــشــؤون األكاديمية، وعبدالعزيز الصديقي 
رئيسا لمجموعة مستجد، وخالد التورة نائبا لرئيس مجموعة مستجد، 
وخالد البندر رئيسا للجنة االعامية، ويوسف الخليف رئيسا للجنة 

االجتماعية«. 
وأضاف الرويلي أن التشكيل يضم: »عبداللطيف العدواني بمنصب 
نائب للرئيس للشؤون الخارجية، وعبدالله الحشاش رئيسا لمجموعة 
عب، 

ُّ
الــدراســات العليا، وحمود العتيبي رئيسا للجنة القطاعات والش

ومــحــمــد الــخــريــنــج مـــســـؤواًل لــلــعــاقــات الــعــامــة والــــشــــؤون الــطــابــيــة، 
وعبدالعزيز العنزي رئيسا للجنة الثقافية، ومريم بوزبير رئيسة لمكتب 

الطالبات، وصالح المطوع رئيسا للجنة البرامج واألنشطة«.

نطالب 
الجامعة 

بإعادة النظر 
في اإلجراء 

المتخذ 
ضدها

»الريادية«

لن نقف 
موقف 

المتفرج 
إلرهاب 
الطلبة 

وتقييد 
حرياتهم!

»المعتدلة«

نستنكر 
اإلجراءات 

القمعية ضد 
الطلبة

»المنار الطبي«

الــجــامــعــيــة، مـــؤكـــدة وقــوفــهــا مع 
ات  جميع الطلبة ضــد أي إجـــراء
تعسفية، وأنــهــا لــن تقف موقف 
المتفرج أمـــام مــحــاوالت اإلدارة 
الجامعية إلرهاب الطلبة وتقييد 

حرياتهم في إبداء آرائهم.
وأوضــحــت القائمة، فــي بيان 
صحافي، أن حرية الرأي والتعبير 
ــيــــع بــــمــــوجــــب  ــلــــجــــمــ مــــكــــفــــولــــة لــ
الـــدســـتـــور والـــقـــانـــون، ومــــن حق 
الطلبة إبـــداء آرائــهــم فــي قـــرارات 
اإلدارة الــجــامــعــيــة وسياساتها 
وتوجيه النقد لها، ألنها تمّس 
مباشرة العملية التعليمية التي 
 
ً
 رئيسيا

ً
يعتبر الــطــالــب مــكــونــا

فيها.

إجراءات قمع

مــــن جــهــتــهــا، شــجــبــت قــائــمــة 
الــمــنــار الــطــبــي فــي كــلــيــة الــعــلــوم 
ــدة بــجــامــعــة  ــاعــ ــســ ــمــ الـــطـــبـــيـــة الــ
الكويت، إجراءات القمع ضد طلبة 
جامعة الكويت، ومحاولة منعهم 
من إيصال صوتهم في القضايا 

التي تخصهم وتخص کلياتهم.
ــيـــان  ــي بـ ــ ــة فــ ــمــ ــائــ ــقــ ــــت الــ ــالــ ــ وقــ
ــــت بـــلـــد  ــويــ ــ ــكــ ــ ــي »إن الــ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ صـ
الحريات، وحرية الفرد فيها ھی 
حق أصيل بما في ذلك حريته في 
التعبير عــن رأيــه بما ال يخالف 

اللوائح والقوانين«. 
ــرت الــقــائــمــة أن الجامعة  وذكــ
صـــرح أكــاديــمــي عــريــق لــم نعتد 
فــيــه هــــذه الــمــمــارســات القمعية 
التي تؤدي لمنع طلبة الجامعة 
ــم فـــي  ــ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ مـــــــن مــــــمــــــارســــــة حـ
التعبير عن رأيهم بما يتماشى 
مــع دســتــور الــكــويــت بشكل عــام 
ولـــوائـــح ونــظــم الــجــامــعــة بشكل 
خاص، والتي تكفل جميعها حق 
التعبير عـن الرأي، ونحن جميعا 
نقف متماسكين للدفاع عن هذه 

الحقوق«.
كــمــا جـــــددت اســتــنــكــارهــا أي 
ل تهديدا لحقوق 

ّ
إجـــــراء قـد يمث

 
ّ
ــلــــبــــة جــــامــــعــــة الـــــكـــــويـــــت، ألن طــ
طلبة الــيــوم هــم مستقبل الوطن 
ــبـــنـــا  ــوده وأبــــطــــالــــه، وواجـ ــ ــنـ ــ وجـ

الوقوف في صفهم.

أعلنت إدارة متابعة الخريجني 
وسوق العمل في الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب 
تنظيم معرضها السنوي 

الخامس للفرص الوظيفية 
والدراسية الذي ينطلق االثنني 
28 نوفمبر، ويستمر ثاثة أيام.

وأكد نائب املدير العام 
للخدمات األكاديمية املساندة 

نائب املدير العام للتخطيط 
والتنمية باإلنابة د. جاسم 
االستاد أن الهيئة حريصة 

على دعم طلبتها الخريجني 
واملتوقع تخرجهم وتعزيز 

العاقة بينهم وبني سوق العمل.
وقال االستاد إن املعرض هذا 

العام يهدف إلى توعية الطلبة 
الخريجني واملتوقع تخرجهم 

بمتطلبات سوق العمل من 

الفرص الوظيفية املتاحة في 
القطاعني الحكومي والخاص، 

وتذليل الصعوبات أمام 
الخريجني الباحثني عن فرص 

وظيفية ودراسية بما يتفق مع 
تخصصاتهم.

أعلن القائم بأعمال نائب مدير الجامعة لألبحاث د. علي املطيري 
الفائزين بجوائز قطاع االبحاث؛ جائزة الباحث املتميز، وجائزة 

أفضل باحث من الشباب، وجائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات 
العليا للعام األكاديمي 2022/2021.

وذكر املطيري أن الفائزين بجائزة الباحث املتميز في مجال اآلداب 
والعلوم اإلنسانية هم د. يعقوب الكندري، ود. تركي الشمري، ود. 
عمار صفر، وأما في مجال العلوم األساسية والتطبيقية، فهما د. 

علي يحيى، ود. بدر العنزي.
وبني أن الفائزين بجائزة أفضل باحث في مجال االداب والعلوم 

االجتماعية من الشباب هما د. هدى املؤمن، ود. مريم الكندري، بينما 
في مجال العلوم األساسية والتطبيقية د. عمار بهمن، ود. دانة 

معرفي.
وتابع املطيري ان الفائزين بجائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات 
العليا لدرجة الدكتوراه محمد العوضي، وعا مغنية، بينما درجة 

املاجستير حسني بدران، وإسراء علي، وروان كتانه، ومنيرة الفرحان.

طالب نائب رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. مشاري 
الحربي الحكومة بتعديل أوضاع أصحاب الشهادات العليا 

من الحاصلني على املاجستير والدكتوراه العاملني في وزارات 
ومؤسسات الدولة كافة ومساواتهم.

وقال الحربي في تصريح صحافي: آن، ومع العهد الجديد، أوان 
مساواة أصحاب الشهادات العليا بأقرانهم في جميع مؤسسات 

الدولة.
وذكر أن أصحاب الشهادات العليا ال يحصلون على العاوات 

والبدالت العادلة، مشيرًا إلى تفاوت العاوات والبدالت بني حملة 
املاجستير والدكتوراه بمختلف وهيئات ووزارات الدولة.

سلة أخبار

معرض الفرص الوظيفية والدراسية
في »التطبيقي« ينطلق 28 نوفمبر

»أبحاث الجامعة« يعلن الفائزين بالجوائز العلمية

»الدراسات العليا« إلنصاف أصحاب »الشهادات«

»اتحاد بريطانيا« يشكل هيئته اإلدارية

جاسم االستاد

https://www.aljarida.com/article/2224
https://www.aljarida.com/article/2234
https://www.aljarida.com/article/2226
https://www.aljarida.com/article/2228
https://www.aljarida.com/article/2230
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السعدون بحث مع كايلي الملفات اإلقليمية
استقبل رئيس مجلس األمة 
ــمـــد الـــســـعـــدون فــــي مــكــتــبــه  أحـ
أمـــس نــائــبــة رئــيــس الــبــرلــمــان 
األوروبــــي إيفا كايلي والوفد 
المرافق لها، بمناسبة زيارتها 

الرسمية للكويت.
حــضــر الــلــقــاء نــائــب رئيس 
ــد الـــمـــطـــيـــر  ــمــ ــلــــس مــــحــ ــجــ ــمــ الــ
ورئيسة بعثة الشرف المرافقة 
ــنـــان بــوشــهــري  الـــنـــائـــبـــة د. جـ
والنائبة عالية الخالد والقائم 
بأعمال بعثة االتحاد األوروبي 
ــويــــت جـــديـــمـــيـــنـــاس  ــكــ ــدى الــ ــ ــ لـ

فرانافيشيوس.
وتــنــاول الــلــقــاء أهـــم ملفات 
التعاون الثنائي بين البرلمان 
األوروبـــــــــــــــي ومــــجــــلــــس األمــــــة 
الكويتي، إضافة إلى بحث أهم 
الــمــلــفــات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

ذات االهــتــمــام الــمــشــتــرك بين 
الجانبين.

كــمــا الــتــقــت كــايــلــي والــوفــد 
ــا أمـــــــس رئـــيـــس  ــهــ ــق لــ ــ ــرافـ ــ ــمـ ــ الـ
وأعــــــــضــــــــاء لــــجــــنــــة الــــــشــــــؤون 
ــة الــــبــــرلــــمــــانــــيــــة،  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ

بــمــنــاســبــة زيــارتــهــا الــرســمــيــة 
للبالد.

يذكر أن كايلي وصلت إلى 
الكويت أمــس األول فــي زيــارة 

رسمية تستغرق يومين.

 لنائبة رئيس البرلمان األوروبي هدية تذكارية
ً
السعدون مقدما

الشاهين: ضرورة انعكاس التوجيهات 
السامية في برنامج عمل الحكومة

قــال أمين ســر مجلس األمــة أســامــة الشاهين، »إنــنــا متفائلون 
بــتــفــاؤل المواطنين بــوجــود تغيير كبير وإرادة أمــيــريــة سامية 
لإلنجاز واإلصالح«، مؤكدا ضرورة أن تنعكس التوجيهات السامية 

في برنامج عمل الحكومة.
وقال الشاهين، في حديث مع برنامج نبض اللجان على تلفزيون 
المجلس، ان الجلسة االفتتاحية للمجلس تميزت بأكثر من حدث، 

ومشاهد متتالية جميلة وأجواء إيجابية.
وكشف أن التوجيهات السامية تبين أن مالمح الحقبة الحالية 
هــي الــرقــابــة الــصــارمــة والفعالة وعــدم التساهل، مضيفا »أحيي 
ــواردة فيها، والــتــي تعيد  الخطابات السامية وكــل الــمــبــادرات الــ

التركيز على السلطة التنفيذية«.
وذكر أن الخطوات الحكومية ومراسيم الضرورة سهلت ورسمت 
معالم العملية االنتخابية قبل أن تبدأ، الفتا الى ان إعالن الحكومة 
حيادها وخروجها من القاعة في الجلسة االفتتاحية يعتبر مكسبا 

شعبيا وديموقراطيا جديدا.
وأوضــح أن تطبيق وثيقة العهد الجديد وكلمات سمو نائب 
األمير يتطلب االلتزام بالدستور، وتحديدا المادة 50، التي نصت 
على فصل السلطات مع التعاون بينها، مضيفا أن النواب ينتظرون 

برنامج عمل الحكومة عاكسا للرؤية والتوجيهات السامية.

أسامة الشاهين

»الداخلية والدفاع«: الموافقة على مرسوَمي 
»البطاقة المدنية« و»إضافة مناطق«

ــاع  ــدفــ ــيـــة والــ ــلـ ــقــــت لــجــنــة الــــشــــؤون الـــداخـ وافــ
البرلمانية في اجتماعها، أمس، على المرسومين 
بقانونين بشأن إعادة تحديد الدوائر االنتخابية 
بــشــأن إضـــافـــة مــنــاطــق جـــديـــدة لــبــعــض الـــدوائـــر 
ــتـــخـــاب أعـــضـــاء مــجــلــس األمـــة  االنـــتـــخـــابـــيـــة، وانـ

بالبطاقة المدنية، وأحالتهما إلى المجلس.
وأوضح مقرر اللجنة النائب د. محمد المهان، 
في تصريح أمس، أن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 
2022 يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
35 لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء المجلس 

فيما يتعلق بــالــمــوطــن االنــتــخــابــي والتصويت 
بالبطاقة المدنية.

وأضــــاف الــمــهــان أن الــمــرســوم بــقــانــون رقـــم 6 
لــســنــة 2022 يــتــعــلــق بــتــعــديــل الـــجـــدول الــمــرافــق 
للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر 
االنــتــخــابــيــة لعضوية المجلس بــإضــافــة بعض 
الــمــنــاطــق إلـــى الـــدوائـــر الــقــريــبــة منها جــغــرافــيــا، 
 أن االجتماع تم بحضور ممثلين عن وزارة 

ً
مبينا

الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
اجتماع لجنة الداخلية والدفاع أمس

5 نواب يقدمون مقترح 
الحقوق المدنية للبدون

بطاقة لـ 5 سنوات واإلقامة الدائمة والعالج 
تــقــدم الـــنـــواب ثــامــر السويط 
وخالد العميرة وعــادل الدمخي 
وشـــعـــيـــب الــــمــــويــــزري ومـــبـــارك 
الطشة، بــاقــتــراح بقانون بشأن 
الــحــقــوق الــمــدنــيــة والــقــانــونــيــة 
ــة لــغــيــر مـــحـــددي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ

الجنسية )البدون(.
ويــقــضــي الــمــقــتــرح بتطبيق 
أحكام هذا القانون بأنه: ُيقصد بـ 
»غير مّحددي الجنسية« كل من ال 
يحمل جنسية أي دولة، ويوجد 
على أرض الكويت، وال تعترف 
بــمــواطــنــتــه أي دولــــة مـــن الــــدول 
بموجب قوانينها. وتعتبر إقامة 
األصــــول مكملة إلقــامــة الــفــروع، 
 أو 

ً
بشرط أن يكون الفرع مولودا

 بالكويت.
ً
مقيما

ومــنــح مــقــتــرح الــقــانــون غير 
مّحددي الجنسية بطاقة خاصة 
صــالــحــة لــمــدة 5 ســنــوات قابلة 
لــلــتــجــديــد، تـــصـــدر عــــن الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة، 
ويــحــق لهم اإلقــامــة الــدائــمــة في 
الكويت والعالج والدواء والرعاية 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــمـــعـــاقـــيـــن وذوي 
االحتياجات الخاصة والتعليم 
فــي جميع الــمــراحــل الــدراســيــة، 
ــــل الــتــعــلــيــم  ــــراحـ ــة إلــــــى مـ ــ ــافـ ــ إضـ
 لنظم وقواعد القبول 

ً
العالي، وفقا

بها وشــهــادات الميالد والــوفــاة 
ورخص القيادة بجميع أنواعها 
وجوازات السفر بموجب القانون، 
وجــواز العمل بالقطاعين العام 
والــخــاص، ومعاملتهم معاملة 
مــواطــنــي دول مجلس التعاون 
الخليجي، وصـــرف مستحقات 
ومـــكـــافـــأة نــهــايــة الـــخـــدمـــة وأيـــة 
ــقـــوق مــالــيــة حــســب األنــظــمــة  حـ
المرعية، وتحرير وتوثيق عقود 
الــــزواج والــطــالق وحــصــر اإلرث 
ــق بــــاألحــــوال 

ّ
وجــمــيــع مــــا يــتــعــل

ك العقار لغرض 
ّ
الشخصية، وتمل
السكن الخاص.

مبارك الطشة

صرف 
ُ
»الميزانيات«: ال سقف لبيع اإلجازات وت

... واألولوية للكويتيين
ً
سنويا

الدمخي: ٣٧ مليون دينار إضافية لـ »الصفوف األمامية« لتشمل القطاع النفطي
كشفت لجنة الميزانيات 

والحساب الختامي عن التوافق 
مع الحكومة على إدراج ٣4٧ 

مليون دينار في ميزانية السنة 
المالية 2022 / 202٣ 

تتضمن البدل النقدي عن بيع 
اإلجازات بقيمة ٣00 مليون، 
وإضافة شريحة العاملين في 
القطاع النفطي كمستفيدين 

من مكافآت الصفوف األمامية  
، وإضافة 10 

ً
بقيمة ٣٧ مليونا

ماليين لبدل اإليجار لمن قام 
بتبديل طلبه اإلسكاني.

ــهــــت لـــجـــنـــة الــــمــــيــــزانــــيــــات  ــتــ انــ
والــحــســاب الختامي البرلمانية، 
ق 

ُ
خالل اجتماعها أمس، إلى التواف

مــع الجانب الحكومي بشأن بدل 
بيع اإلجازات ومكافآت العاملين في 
الصفوف األمامية لعدد من الجهات 

الحكومية وبدل اإليجار.
وقــال رئيس اللجنة، النائب د. 
عادل الدمخي، في تصريح أمس، إن 
االجتماع تم بحضور وزير المالية 
ووكـــيـــل الـــــــوزارة والــفــريــق الــتــابــع 
لهما، وتــم االتــفــاق بين الجانبين 
النيابي والحكومي على تخصيص 
٣٠٠ مليون دينار بدال نقديا لبيع 

اإلجازات.
وبّين الدمخي أنه تم تأكيد أن 
تكون األولــويــة فــي بيع اإلجـــازات 
لــلــكــويــتــيــيــن، وإزالـــــــــة شـــــرط بـــدل 
االمتياز، وإلغاء شرط ُمضّي عام، 
حيث يتاح بيع اإلجــازات سنويا، 
وأن يفتح الــســقــف وتــنــظــم وزارة 
المالية لكي يوزع المبلغ على أكبر 
شريحة من المواطنين بدون اإللزام 

بمدة الـ ٩٠ يوما.
وأوضح أن الـ ٣٠٠ مليون دينار 
لم تكن ضمن الميزانية العامة، لكنه 
أوجد بالتوافق بين وزارة المالية 
ولــجــنــة الــمــيــزانــيــات، مــعــتــبــرا أنــه 

تعاون كبير من الحكومة.

وبّين أن هذا المبلغ سيستخدم 
خـــالل الــــ 5 أشــهــر الــقــادمــة، مؤكدا 
أن اللجنة استطاعت تجاوز هذا 
الموضوع والمالحظات التي وردت 
ــازات، ومنها إزالــة  ــ حــول بــدل اإلجـ

سقف الـ ٣ أشهر.
ــه تـــم االتـــفـــاق على  وأوضــــــح أنــ
ــلـــيـــون ديـــنـــار  زيـــــــــادة مــبــلــغ ٣٧ مـ
لتغطية مكافآت الصفوف األمامية 
للعاملين في القطاع النفطي، بعد 
أن كـــان المبلغ ١٢٠ مليونا فقط 
للعاملين فــي الصفوف األمامية 
للعاملين في اإلدارة العامة لإلطفاء 

والحرس الوطني ووزارة الدفاع.
وأعــلــن االتــفــاق على إضــافــة ١٠ 
ماليين دينار بدل إيجار لمن أجرى 

البدل اإلسكاني.

ولفت إلى أن اللجنة ستجتمع 
الــيــوم للتصويت على الميزانية 
العامة للدولة وميزانيات الجهات 

المستقلة والجهات الملحقة.
بدوره، قال عضو اللجنة، النائب 
فارس العتيبي: خرجنا من لجنة 
الميزانيات باتفاق حكومي - نيابي 
على موضوع بيع اإلجازات، وكان 
اتــفــاقــنــا أنــــه ال ســقــف لـــعـــدد أيـــام 
 ،

ً
البيع، بشرط أال يقل عن ٣٠ يوما

ويحق للمواطن التقديم دون تقييد 
بموعد مــحــدد، كما يحق لــه بيع 
، ويقتصر البيع 

ً
اإلجـــازات سنويا

على الكويتيين فقط، وإلغاء شرط 
االمتياز.

مــن جهته، قـــال الــنــائــب فيصل 
الكندري: وافقت لجنة الميزانيات، 

أمــــس، عــلــى ضــم الــقــطــاع النفطي 
ــأة الـــصـــفـــوف  ــافــ ــكــ لــمــســتــحــقــي مــ
األمامية، ويبقى حسم القرار بيد 
مجلس الوزراء الذي نثق بإنصافه 
ألبـــنـــائـــه مــمــن عــمــلــوا وتـــعـــّرضـــوا 
للمخاطر في ذروة انتشار جائحة 

كورونا.
بــــــــــــدوره، قـــــــال الــــنــــائــــب خــلــيــل 
الــصــالــح: نشكر اإلخـــوة فــي لجنة 
ــتـــجـــاوب مع  الـــمـــيـــزانـــيـــات عــلــى الـ
المقترح الذي تقدمت به بإقرارها 
الــيــوم، وفتح سقف بيع اإلجـــازات 
وعدم تقييد المواطن في الحصول 
على حقه ببيع اإلجازات، ونتمنى 
من الحكومة تسهيل عملية البيع 
ودفـــع المبالغ للمواطنين بشكل 

عاجل.

جانب من اجتماع »الميزانيات« أمس

https://www.aljarida.com/article/2229
https://www.aljarida.com/article/2232
https://beta.aljarida.com/article/2185
https://beta.aljarida.com/article/2194
https://beta.aljarida.com/article/2186
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 بأن 
ً
فــي 25 مــن شهر سبتمر الــمــاضــي حملت الصحف خــبــرا

 وطالبة في بداية العام 
ً
جامعة الكويت استقبلت 42136 طالبا

الــدراســي الــجــديــد، وهـــذا الــرقــم ال يشمل الجامعات الــخــاصــة في 
 الدارسين الكويتيين في التعليم التطبيقي 

ً
الكويت، وال يشمل أيضا

والجامعات المصرية واألميركية وغيرها في العالم، ومن المتوقع 
أن يتخرج خالل السنوات القليلة القادمة من هذه الجهات مئات 
اآلالف من الكويتيين وسيطالبون بالوظيفة والزواج وبيت العمر.

 خبر انخفاض سعر 
ً
وفي األسبوع نفسه حملت الصحف أيضا

، وهذا شيء طبيعي 
ً
برميل النفط الكويتي إلى ما دون 90 دوالرا

ألن النفط سلعة عالمية قد يرتفع سعرها أو ينخفض بناء على 
ظروف األزمات والحروب والعرض والطلب في العالم، وقد سبق 
أن انخفضت إيــرادات النفط عن متطلبات الميزانية عدة سنوات 
، ويوم أول من أمس حملت الميزانية الجديدة 

ً
قبل أن يرتفع مؤخرا

خبر إدراج 25 ألف درجة وظيفية جديدة في الميزانية المعروضة 
على مجلس األمة، وهي بالتأكيد لن تكفي.

هــذه األخــبــار الــواضــحــة تمثل تحديات كــان يجب أن يضعها 
اإلخوة النواب في أعلى سلم األولويات، وأول هذه التحديات أن 
النفط سلعة ناضبة ومتغيرة السعر، وهــو قــد ينخفض فــي أي 
وقت، وال يجوز االعتماد عليه كمصدر وحيد للدخل خاصة مع 
ازديـــاد عــدد الكويتيين وزيـــادة احتياجاتهم فــي المستقبل، فال 
بــد مــن البحث عــن مــصــادر أخـــرى لـــإيـــرادات الحكومية مــن أجل 
ديمومة المالية واالقتصاد، والثاني أن أكبر ما ستواجهه البالد 
في المستقبل القريب هو توفير وظائف حقيقية ومنتجة لألعداد 
 على 

ً
الــهــائــلــة مــن الــخــريــجــيــن الــذيــن لــم يــعــد الــقــطــاع الــعــام قــــادرا

استيعابهم حتى لو تم االستغناء عن جميع الوافدين، وكل بيت 
في الكويت يشهد أن معاناة الخريجين بدأت منذ اآلن.

ورغــم وضــوح هــذه األخــبــار وداللــتــهــا الخطيرة وتــكــرارهــا في 
الصحف وتنبيه جميع االقتصاديين إلى خطورتها فإن جميع ما 
تم تقديمه في المجلس حتى اآلن هو اقتراحات للصرف من المال 
العام، ولم يقدم حتى اآلن أي اقتراح جاد من أجل خلق اقتصاد 
مــســتــدام فــي القطاعين الــعــام والــخــاص يــوفــر الــفــرص الوظيفية 
المطلوبة للكويتيين، ويسعى إلــى تحقيق مــزيــد مــن اإليـــرادات 
الــمــالــيــة لــلــمــيــزانــيــة الســتــمــرار تــوفــيــر الــرفــاهــيــة لــلــمــواطــنــيــن في 
المستقبل. لذلك يجب التفكير في مستقبل أبنائنا منذ اآلن ولنا 
عبرة في قصة نبي الله يوسف وتخطيطه لمواجهة األزمة المقبلة 
 في تفكير الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، فلم 

ً
في مصر، وأيضا

يوزع أرض السواد على الفاتحين، وأبقاها في بيت مال المسلمين 
لإنفاق على الثغور والذرية والمحتاجين.

لذلك على النواب والحكومة منذ اآلن وقبل فوات األوان التأمل 
الــجــاد والــعــلــمــي فــي هـــذه األخـــبـــار واإلحــصــائــيــات والــتــفــكــيــر في 
خطورتها، وبالتالي ابتكار الحلول لمواجهتها باعتبارها من أهم 

التحديات التي ستواجه البالد في المستقبل القريب.

قال لي ذاك الصديق الذي رحل دون أن أودعه كما آخرين كثر في 
السنوات األخيرة، قال ابقي فسيأتي بهاء وأريدك أن تتعرفي عليه 
 أن يعرفني بأصدقائه الكثر من فنانين تشكيليين 

ً
وكــان معتادا

وموسيقيين وصحافيين مخضرمين وشــبــاب، جلسنا طويال 
ذاك المساء في قهوة زهــرة البستان، وأنهينا ربما كل المتوافر 
من مشروبات على قائمة الطلبات من أنواع الشاي والقهوة، ولم 
يأت بهاء الذي انتظرته بحرقة رغم أني لم أكن أعرف أي بهاء هو؟ 
جاء النادل ليكرر على صديقي العبقري »أستاذ جميل محتاجين 
«، ثم 

ً
مشاريب تانية؟« لم أستطع االنتظار أكثر فــرددت: »ال شكرا

وجهت كالمي لجميل بأننا قد أنهينا كل قائمة المشروبات، ولم 
يأت صديقك الذي تنتظره وإنني مضطرة أن أتركه، بل إن عليه أن 
يعود هو اآلخر للمنزل في الجيزة وزحمة المواصالت و... و.... و. 
ضحك أستاذي وصديقي الجميل جميل عطية إبراهيم، وقال كانت 
فرصتك أن تلتقي بمن قلِت عنه إنه رائع، جاء رده ليثيرني والتوقف 
بعض الشيء لمعرفة من يكون وقبل أن يجيب كنت قد خمنت أنه 
بهاء طاهر ذاك الذي قرأت له »الحب في المنفى« وكانت الرواية التي 
شدتني للبحث عن كل رواياته بل المحاولة للوصول إليه خاصة 
أننا كنا نعمل للمنظمة نفسها التابعة لألمم المتحدة، إال أن كل 
محاوالتي بلقائه باءت بكثير من الفشل في جنيف حيث كان يقيم 

قبل أن يتقاعد، وحيث ناجى البحيرة وبجعها، أو في القاهرة.
بــشــيء مــن الطفولية المتبقية بعد كــل عــوامــل الــزمــن تشبثت 
بــيــدي جميل ألمنعه مــن الحركة قبل أن يعد بتحديد مــوعــد مع 
الرائع بهاء طاهر، فكان أن وعد وهو يقهقه كعادته ويسخر من 

طفوليتي المتأخرة!! 
مر وقت ربما طويل ليس بعدد الساعات بل بشغف اللقاء الذي 
لم يحدث، حتى التقيت ببهاء طاهر، وبدأ سيل الحديث الذي لم 
يعرف الفواصل والنقط، بل القفز بين المراحل والفقرات وأنا أكثر 
من األسئلة وهو ببهائه المعهود يجيب بكثير من اللطف والجمال، 
بعدها كان لي مع األديب الرائع والمبدع بهاء طاهر لقاءات أحيانا 
في ذاك المقهى بالزمالك على الناصية قريبا من شقته وأخــرى 

في مقاه أخرى. 
وفيما كان صلب األحاديث عن الرواية واألدب إال أن كثيرا من 

جلساتنا معا شملت كيف يكون أديبا مبدعا مثله يعمل مترجما 
في منظمة دولية ببيروقراطيتها ولغتها الخشبية؟ كيف يتحمل 
هو الجلوس لساعات طويلة وهو يترجم ويستمع لكالم إما أنه 
صيغ في كتب وتقارير أريد لها أن تروج لفكرة ما وإما أنه جزء 
من حوار بين مندوبي الدول المدافعين عن األوضاع في بلدانهم 

وكالمهم فيه كثير من النفاق إن لم يكن الكذب؟!
كان يضحك بهدوء شديد وهو يحاول أن يشرح ويفسر كيف 
يدمج بين العالمين، عالم شديد الخصوصية واإلبــداع والجمال 
وآخــر بعيد جدا عن الجمال والواقعية، وربما حتى عن الصدق، 
ويـــردد »دي حكاية ودي حكاية تــانــيــة«، لــم أفهمه والــســنــون تمر 
اتنا تقل حتى أصبحت نادرة وفي السنوات األخيرة، انقطعت  ولقاء
رغم أننا نستنشق أخباره القادمة عبر المقربين منه وخصوصا 

تالمذته المبدعين.
تتحول أعماله إلى مسلسالت تلفزيونية، فنعيد االتصال للتهنئة 
والقول إنهم لم يستطعيوا حتى اآلن أن يقدموا في المسلسل جمال 
الرواية التي كتبها، وهو يدافع بل يكرر على العكس »المسلسل كان 
جميل«. بهاء الذي كان يرى الجمال في تفاصيل اللحظة ويعشقها 
كما هي، بل هو الذي في إحدى الجلسات حاول أن يفسر لماذا كان 
 أيضا لبنائه 

ً
االنتقال إلى العمل الروتيني في األمم المتحدة مفيدا

الروائي، وهو الذي لم يكن يرى إال الجمال ويبعد ناظريه عن أي 
شكل من أشكال القبح رغم أنه كان يعرف أنهما يتجاوران أحيانا. 
ات  عندما مرض جميل واختفى من الصورة، أي مشهد اللقاء
مع األصدقاء، وتعثر الوصول إليه حتى بدافع مؤازرته في محنته 
المرضية، بحثنا عن بهاء وما هو إال بعض الوقت حتى اختفى 
هو اآلخر من تجمعات األصدقاء وابتعد صوته الرقيق بتلك النبرة 
الخاصة، استسلمنا ربما إيمانا بحق األصدقاء حتى لو كانوا أدباء 
وشخصيات عامة، حقهم في االبتعاد والخصوصية، وتوقفنا عن 
اإللحاح في الزيارة أو سماع الصوت عبر الهاتف، فمر الوقت كما 
كل شيء جميل، ليأتي الخبر أن بهاء قد رحل أيضا مثله مثل جميل 
دون وداع حقيقي، وداع ال عالقة له بصيوان العزاء والسير حتى 

المدافن بل وداع يليق به.
* ينشر بالتزامن مع »الشروق« المصرية.

صادف الشهر الماضي الذكرى العشرين ألول قمة على اإلطالق بين 
اليابان وكوريا الشمالية، فقبل ذلك االجتماع التاريخي، اّدعت كوريا 
الشمالية لوقٍت طويل أن مسألة اختطاف اليابانيين هي مجّرد »فبركة 
من الحكومة اليابانية«، لكن بعد المفاوضات المتماسكة التي قادتها 
إدارة جونيتشيرو كويزومي، اعترف زعيم كوريا الشمالية السابق، 
كيم جونغ إيل، بعمليات الخطف واعتذر عنها. بموجب اتفاق بين 
البلدين، عاد خمسة مخطوفين كانوا معتقلين في كوريا الشمالية 
طوال ربع قرن إلى اليابان، في 15 أكتوبر 2002، وبقي إقدام عمالء من 
كوريا الشمالية على غزو أرض يابانية لخطف مواطنين يابانيين 
 حتى عام 2002، لذا تألم الجميع حين علموا أن ضحايا الخطف 

ً
سّريا

كانوا يعيشون في ظروف مريعة، من دون أن يعرف أفراد عائالتهم 
مكان وجودهم أو أنهم على قيد الحياة.

في المقابل، أنكرت كوريا الشمالية خطف ضحايا آخرين أو أعلنت 
 إلى المصير 

ً
وفاتهم، وشعر اليابانيون بأعمق مشاعر البغض نظرا

الذي واجهه هؤالء، وقد تكون ميغومي يوكوتا من أشهر الضحايا 
ألنها كانت في الثالثة عشرة من عمرها عند اختطافها.

في تلك الفترة، زادت شعبية شينزو آبي، الذي كان نائب كبير أمناء 
 من ملف المخطوفين. في 

ً
 صارما

ً
مجلس الــوزراء، ألنه اتخذ موقفا

عام 2006، أصبح آبي أصغر رئيس وزراء في تاريخ اليابان، فأنشأت 
 لملف المخطوفين« وخصصت له ميزانية كبيرة، وأعلن 

ً
إدارته »مقرا

 أنه سيضمن عودة جميع المخطوفين إلى اليابان بشكٍل 
ً
آبي مرارا

فوري وآمن، لكن كانت المفاوضات مع كوريا الشمالية بالغة الصعوبة 
 في السلطة، 

ً
بسبب انعدام الثقة بين الطرفين، فأمضى آبي 2822 يوما

وهو أطول عهد في تاريخ اليابان، ومع ذلك لم يعد أي مخطوف آخر 
في عهده، ورغم غياب أي نتائج ملموسة، تابع معظم الرأي العام دعم 
موقف آبي المتشدد في هذه القضية، وفي غضون ذلك، تدهورت صورة 
كوريا الشمالية في اليابان. لكن بعد اغتيال آبي في شهر يوليو من هذه 
السنة، انكشفت مجموعة من الحقائق التي بقيت مجهولة حتى هذه 
المرحلة في ملف المخطوفين، فقد بدأ مسؤولون حكوميون ُيْدلون 

ضح سبب تعثر المفاوضات بين البلدين.
ّ
بشهاداتهم، فات

 
ً
لطالما اّدعت الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية لم تنشر تقريرا
 ،

ً
 عــن الــمــوضــوع، لكن يبدو أن الــظــروف كانت أكثر تعقيدا

ً
مناسبا

ين مينورو تاناكا 
َ
وتبّين اآلن أن كوريا الشمالية ذكرت أن المخطوف

وتاتسوميتسو كانيدا ال يزاالن على قيد الحياة، لكن لم تتقّبل إدارة 
آبي ذلك التقرير.

كانت شهادة رئيس الوزراء السابق، ياسو فوكودا، الفتة في هذا 
، وفي مقابلة مع وكالة »كيودو نيوز«، تكلم فوكودا عن 

ً
الملف أيضا

الظروف المحيطة بعودة المخطوفين الخمسة في أكتوبر 2002، وقيل 
حينها إن اليابان وكوريا الشمالية اتفقتا على عدم إعادتهم بشكٍل دائم، 
 لمدة أسبوَعين، لكن انتشرت ادعاءات متكررة حول 

ً
بل إرجاعهم مؤقتا

انقسام اآلراء داخل الحكومة اليابانية بين إبقاء المخطوفين الخمسة 
في اليابان وخرق الوعد الذي حصلت عليه كوريا الشمالية بإبقائهم 
، أو إعادتهم إلى كوريا الشمالية خالل تلك المرحلة، وقيل إن 

ً
مؤقتا

آبي عارض إعادتهم بقوة، ويظن الكثيرون أن هذا الموقف الصارم هو 
الذي حّسن مكانته أمام الرأي العام الياباني بمستويات غير مسبوقة.

 بحسب قول فوكودا، فهو لم يعرف أن 
ً
 جدا

ً
لكن كان الواقع مختلفا

 من وراء الكواليس في المفاوضات المرتبطة بتنظيم 
ً
آبي كان مشاركا

القمة مع كوريا الشمالية قبل نهاية شهر أغسطس، ولم تكن مكانة آبي 
في تلك الفترة تسمح له بتجاوز رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي 

أو فوكودا الذي كان حينها كبير أمناء مجلس الوزراء.
لم يتنّبه الرأي العام الياباني لتلك الشهادات المهمة، ولهذا السبب 
تنتشر أفكار غير دقيقة عن سياسة آبي تجاه كوريا الشمالية حتى 

اآلن في اليابان.
* »دبلومات«

 الحكومة األوكرانية ال تواجه مشاكل كافية كي تطلب وزارة 
ّ
وكأن

الخارجية األوزبكية من كييف قبل أيام »اتخاذ التدابير المناسبة« لمنع 
وسائل اإلعالم من نشر »اتهامات ال أساس لها« عن تجميع طائرات 
إيرانية مسّيرة، كتلك التي نشرت الرعب في المجال الجوي األوكراني 

، في أوزبكستان.
ً
حديثا

تنجم هذه األزمة عن مقابلة نشرها الصحافي األوكراني ديمتري 
غوردون على يوتيوب، في 26 أكتوبر، مع رجل األعمال اإلسرائيلي 
المولود في روسيا، ليونيد نيفزلين، فناقش نيفزلين في تلك المقابلة 
موضوع الطائرات العسكرية اإليرانية المسّيرة، وأعلن أن إسرائيل 
منعت إيران من تزويد روسيا بها عبر مهاجمة مصنع في سورية، ثم 
قال إن تلك الطائرات يتم إنتاجها في إيران والعراق، وفي تلك اللحظة، 
قاطعه غوردون وسأله عن احتمال إطالق اعتداءات إسرائيلية ضد 
مصانع في بلدان أخــرى، بما في ذلك أوزبكستان، فأجاب نيفزلين: 
»ال يمكنني قول شيء عن أوزبكستان، فهي دولة حيادية وصديقة. 
ال أعلم إذا كانت إسرائيل تعرف أن الطائرات المسّيرة يتم تجميعها 
هناك، أتمنى أنها تعرف، سيكون صدور إنذار من إسرائيل والواليات 

 لردعهم«.
ً
المتحدة كافيا

 على ذلك الكالم، 
ً
رّدت لجنة الدولة األوزبكية لصناعة الدفاع سريعا

فأنكرت بشكٍل قاطع إقدام أوزبسكتان على تجميع الطائرات اإليرانية 
، فذكرت تلك اللجنة في بيان صحافي: »نود 

ً
 أو حاضرا

ً
المسّيرة سابقا

، وهي تعلن أنها 
ً
أن نشير إلى أن أوزبكستان لم تتعاون مع إيران يوما

«. كذلك، عّبرت 
ً
 وال تنتجها راهنا

ً
لم تنتج أي معدات عسكرية سابقا

اللجنة عن مخاوفها من احتمال أن تسيء تلك األخبار إلى »العالقات 
الوّدية« مع الدول الخارجية.

عادت وزارة الخارجية األوزبكية وأصدرت بيانها الخاص إلنكار 
تجميع الطائرات اإليرانية المسّيرة في أوزبكستان في أي مرحلة من 
المراحل، فذكرت ما يلي: »نحن نعلن أن جمهورية أوزبكستان ال تتعاون 
مع جمهورية إيـــران اإلسالمية في المجال العسكري والتقني وال 
تجمع المعدات العسكرية اإليرانية على أراضيها«، ثم دعت السلطات 
األوكرانية إلى »اتخاذ التدابير المناسبة لمنع وسائل اإلعالم األوكرانية 
من نشر اتهامات ال أساس لها من الصحة أو أي معلومات غير دقيقة 

أخرى عن أوزبكستان من شأنها أن تسيء إلى العالقات الثنائية«.
 في كالمه، إذ ال تشير أي تقارير إلى إبرام 

ً
ربما ارتكب غوردون خطأ

اتفاق بين أوزبكستان وإيــران إلنتاج الطائرات العسكرية المسّيرة 
ــل طشقند إنــتــاج معداتها الــخــاصــة(، وفـــي الــمــقــابــل، أبرمت 

ّ
)تــفــض

طاجيكستان المجاورة هذا النوع من الترتيبات، وأصبحت الطائرات 
 في عمليات الشراء العسكرية في آسيا الوسطى 

ً
المسّيرة رائجة جدا

في هذه األيــام، إذ تتعاون كازاخستان وقيرغيزستان مع الشركات 
، وتبحث إيران بدورها 

ً
التركية إلنتاج طائرات تركية مسّيرة محليا

عن شركاء لها في هذا المجال. 
في شهر مايو، سافر اللواء اإليراني محمد باقري، وهو رئيس 
هيئة األركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية، إلى دوشانبي لمقابلة 
 
ً
الرئيس إمام علي رحمن وكبار المسؤولين العسكريين، فافتتحوا معا

عتبر طائرة »أبابيل2« 
ُ
 إلنتاج طائرات »أبابيل2« المسّيرة، وت

ً
مصنعا

 وأقدم من الطائرات المسّيرة التكتيكية التي 
ً
 نسبيا

ً
 رخيصا

ً
نموذجا

تنشط على نطاق 200 كيلومتر، يمكنها أن تقطع نحو ساعة ونصف 
في الجو. األهم من ذلك هو أن الطائرات المسّيرة المستعملة لمهاجمة 
أوكرانيا هي من نوع »شاهد136«، وهو طراز أكثر حداثة من الطائرات 
التي ُيفترض أن ينتجها المصنع الجديد في طاجيكستان، وُيعتبر 
 ويتراوح نطاقه بين 1800 و2500 

ً
نموذج »شــاهــد136« أكثر تطورا

كيلومتر، وأنكرت إيران تزويد روسيا بالطائرات المسّيرة، لكن سيال 
من الفيديوهات التي تظهر فيها تلك الطائرات فوق أوكرانيا يشير 

إلى عكس ذلك.
وحتى لو أخفق غوردون وتكلم عن دولة من آسيا الوسطى بدل دولة 
: ال يتم تجميع الطائرات اإليرانية 

ً
أخرى، يبقى االتهام األساسي شائبا

المسّيرة التي شوهدت وهي تهاجم أوكرانيا في آسيا الوسطى، وال 
تعترف أي حكومة أو تقارير إعالمية بهذه المعلومة.

يؤكد إنكار طشقند السريع والقاطع على األهمية التي تعطيها 
أوزبكستان للحفاظ على الحياد في هذا الصراع، فقد كانت روسيا 
وأوزبكستان قد أعلنتا شراكة استراتيجية شاملة في الشهر الماضي، 
ومنح الرئيس الــروســي فالديمير بوتين نظيره األوزبــكــي شوكت 
 لجهوده »لتقوية 

ً
ميرزيوييف »وســـام ألكسندر نيفسكي« تكريما

الصداقة والتعاون بين البلدين«، ومع ذلك سعت طشقند إلى الحفاظ 
 إلى الظروف الجيوسياسية المرتبطة 

ً
على حيادها قدر اإلمكان نظرا

بالصراع المستمر في أوكرانيا، ولــن يكون التمسك بهذا الموقف 
 في أي ظرف.

ً
سهال

* »دبلومات«

 دأب منتقدو عدم االنحياز الجيوسياسي لفترة طويلة على وصف 
هذا التوجه بأنه سياسة معيبة ومحكوم عليها بالفشل، وفي أعقاب 
غزو روسيا ألوكرانيا، بدأ عدم االنحياز يفقد شعبيته بسرعة، ذلك أن 
غزو أوكرانيا لم يحدث إال ألنها لم تكن ملتحقة بعضوية حلف شمال 
األطلسي )الناتو(، وهو ما دفع كل من السويد وفنلندا إلى التخلي عن 
حيادها الذي دام طويال والتقدم بطلب االنضمام إلى عضوية الناتو.

لكن عدم االنحياز، أو رفض التحالف مع أي قوة كبرى دون قيد أو 
شرط، ربما يكون ضروريا لكبح جماح القوى العظمى في العالم، وإال 
فإن نزوعها المتزايد إلى النعرة القومية قد يؤدي إلى نشوء نظام 

عالمي يتعارض مع مصالح كل الدول األخرى.
الواقع أن القومية االقتصادية تشهد صعودا واضحا بين القوى 
الــعــظــمــى الــرئــيــســة فـــي الــعــالــم، فــقــد ســلــط تــقــريــر صــــادر عـــن معهد 
بيترسون لالقتصاد الــدولــي عــام 2019 الــضــوء على الــدعــوة التي 
أطلقها رئيس الــواليــات المتحدة آنـــذاك دونــالــد تــرامــب إلــى انتهاج 
سياسات الحماية، وفرض القيود على االستثمار األجنبي الموجه 
إلى الداخل والهجرة، ورفض القيود المتعددة األطراف. في السابق، 
كانت الواليات المتحدة تعرض على حلفائها التزامها بنظام دولي 
قائم على القواعد واألمن المشترك، وهو ما تسعى إدارة الرئيس جو 
بايدن إلى استعادته، لكن شعار »أميركا أوال« الذي رفعه ترامب تسبب 
في تغيير ذلك العرض، ويتعهد العديد من المرشحين الجمهوريين 
في انتخابات التجديد النصفي المقرر انعقادها في نوفمبر بإضعافه 

بدرجة أكبر.
الــصــيــن أيـــضـــا تــعــيــد تــشــكــيــل الـــعـــرض الـــــذي تــقــدمــه لــحــلــفــائــهــا 
المحتملين، فقبل عــشــر ســنــوات، وعـــدت مــبــاردة الــحــزام والــطــريــق 
الصينية الدول الشريكة بتمويل سخي لمشروعات البنية األساسية 
والتنمية، حيث أنشأ صناع السياسات الصينيون شبكة قوية من 
العالقات االقتصادية والمالية والسياسية واألمنية في مختلف أنحاء 
العالم، واآلن يجري تقليص هذه االستثمارات مع اتخاذ الصين نهج 

أكثر عملية في التعامل مع المشاريع في الخارج.
على نحو مماثل، قبل ست سنوات فقط، تعهد الرئيس شي جين 
بينغ بدعم نظام عالمي قائم على القواعد، ففي المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعي الصيني هذا الشهر، أعلن أن التغيرات العميقة التي 
طرأت على المشهد الدولي والمحاوالت الخارجية البتزاز واحتواء 

وحصار الصين تعني »أننا يجب أن نضع المصالح الوطنية أوال«.
تجبر النزعة القومية الجديدة التي تهيمن اآلن على القوى العظمى 
البلدان األخرى على اتخاذ بعض الخيارات الصعبة، فأثناء الحرب 
الباردة، عمل االنحياز مع الواليات المتحدة على تمكين دول أوروبا 
الغربية من االستفادة من التجارة المفتوحة وإعادة بناء اقتصاداتها 
وأنظمتها الديموقراطية، لكن دوال أخرى لم تستمد مثل هذه الفوائد 
واستجابت للحرب الباردة وفقا لذلك، فقد تأسست حركة عدم االنحياز 
في عام 1961، وكــان أبطالها الرئيس الـِمـصري جمال عبدالناصر، 
والرئيس الغاني كــوامــي نكروما، ورئــيــس الـــوزراء الهندي جواهر 
الل نهرو، والرئيس اإلندونيسي سوكارنو، والرئيس اليوغوسالفي 

جوزيف بروز تيتو.
لــم يكن عــدم االنحياز أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة يعني عــدم االنحياز 
إلــى طــرف بعينه فــي المطلق، ففي غــضــون عــام مــن تأسيس حركة 

عدم االنحياز، لجأ نهرو إلى الواليات المتحدة طلبا لمساعدتها في 
الحرب الصينية الهندية، وبعد عشر سنوات، لجأت ابنة نهرو، رئيسة 
وزراء الهند أنديرا غاندي إلى االتحاد السوفياتي طلبا للمساعدة، 
واشتهر الرئيس الـِمـصري أنــور الــســادات بنبذ السوفيات لصالح 
األميركيين في أوائل سبعينيات القرن العشرين. يساعد عدم االنحياز 
إلى حد ما في تمكين بعض الدول من وضع طرف في مواجهة اآلخر 
في المنافسة على االستثمار، والمساعدات، ومشتريات األسلحة، 

والترتيبات األمنية.
لـة القوى العظمى. على سبيل  وهو أيضا يمكن البلدان من ُمـساء
المثال، رفضت سنغافورة غير المنحازة دعم غزو إندونيسيا لتيمور 
الشرقية عام 1975، وعارضت غزو الواليات المتحدة لغرينادا عام 
1983، ودانت غزو روسيا ألوكرانيا، ودانت الدول التي تشكل منظمة 
الــدول األميركية الغزو الــروســي وعلقت صفتها كمراقب، لكنها لم 
تنضم إلــى العقوبات التي تقودها الــواليــات المتحدة ضد روسيا، 
مستشهدة بالتأثيرات التي تخلفها على الناس في كوبا وفنزويال، 
وصوتت كينيا إلدانة غزو روسيا ألوكرانيا في الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، لكنها بعد شهر واحد امتنعت عن التصويت على إخراج 
روسيا من مجلس حقوق اإلنسان، الواقع أن السفير الكيني مارتن 
ـر العالم بأن الغرب علق عضوية ليبيريا في مجلس حقوق  كَّ

َ
كيماني ذ

اإلنسان كمقدمة لغزوها، وكانت العواقب وخيمة على جيران ليبيريا.
كما يمكن عدم االنحياز البلدان األصغر حجما من تعزيز قيمها 
ومصالحها دون تقييد نفسها بسياسات وتفضيالت قــوة عظمى 
دولــيــة دون قــيــد أو شـــرط، فــمــن مــنــظــور الــقــوى الــعــظــمــى يمثل هــذا 
تحديا، ذلــك أن الـــوالء األعــمــى يريح الــبــال ويسمح لها بإظهار قدر 

أعظم من القوة.
تتطلب النزعة القومية الناشئة اليوم االعتماد على الذات اقتصاديا، 
وهو ما قد يكون من الصعب تحقيقه بعد عقود من المشاركة النشطة 
في األســواق العالمية، ولتعزيز مرونتها المالية، عملت الهند على 
تكديس أكثر من 500 مليار دوالر من احتياطيات النقد األجنبي، 
في حين زادت البرازيل احتياطاتها إلى أكثر من 300 مليار دوالر، 
وتتمثل طريقة أخرى لتعزيز المرونة في تقليص الديون الخارجية، 
وفي منتصف العقد األول من القرن الحالي، كانت نحو 46 في المئة 
من ديــون إندونيسيا العامة، ونحو 83 في المئة من ديــون تشيلي 
مقومة بعمالت أجنبية، وبحلول العام الماضي، خفضت إندونيسيا 
النسبة إلى 23 في المئة في حين خفضتها تشيلي إلى 32 في المئة.

لكن تعزيز االعتماد على الذات قد يكون صعبا حتى بالنسبة للدول 
الغنية. على سبيل المثال، يزعم تقرير حديث صــادر عن المجلس 
األوروبـــي للعالقات الخارجية أن االتحاد األوروبـــي يجب أن يعمل 
على تحسين قدراته التكنولوجية إذا كان راغبا في العمل وفقا لقيمه 
»دون أن يتعرض للتنمر والترهيب من ِقـَبـل آخرين«. مع وضع مثل 
هذه االعتبارات في الحسبان، اتخذ االتحاد األوروبي بالفعل خطوات 
نحو تحقيق هدف تعزيز استقالليته االستراتيجية من خالل إنشاء 
تحالف البطاريات األوروبــي، الذي يسعى إلى تطوير سلسلة قيمة 

تنافسية ومستدامة لتصنيع البطاريات في القارة.
لكن الطريق ال يــزال طــويــال، والــواقــع أن مــوازيــن الــقــوى العالمية 
تتحول مع تصاعد الخصومة بين الواليات المتحدة والصين، عالوة 
على ذلك، تواجه كال القوتين العظميين تحديات سياسية داخلية قد 
تؤثر على سياستها الخارجية، ومن ناحية أخرى ال ينبغي ألحد أن 
يلوم دوال أخرى على سعيها إلى عدم االنحياز لتحقيق االعتماد على 
الذات، وربما تساعد مقاومة جاذبية القوى العظمى في ضمان نشوء 

نظام عالمي أكثر عدالة وإنصافا.

*عميدة كلية علوم اإلدارة الحكومية في جامعة أكسفورد.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

20 سنة على أول قمة بين 
اليابان وكوريا الشمالية

إيزوساكي أتسوهيتو*

أوزبكستان ال تجمع »المسّيرات« 
اإليرانية لمصلحة روسيا

كاثرين بوتز*

رياح وأوتاد: هل فكرتم
في المستقبل؟

أحمد باقر عندما يرحل البهاء *

خولة مطر

أخذت بنصيحة واحد من المدونين المشهورين الذين يتجولون 
في عواصم العالم، ويرسل فيديوهاته الى متابعيه، ونصيحته 
بأنك إذا زرت مدينة ألول مرة فعليك النزول إلى األرض واالحتكاك 
بالناس والمشي في الــشــوارع والتعرف على ثقافتهم، وهــذا ما 

فعلته في زيارتي األولى لمدينة بوسطن األميركية.
عراقة المدينة ترجع إلى أقدمية تأسيسها عام ١٦٣٠، وفيها 
 MIT أشهر جامعات في العالم، وهما جامعة هارفارد وجامعة
والمعروف باسم معهد ماساتشوستس للتقنية، فمنذ اللحظة 
األولى والنزول في مطار لوغان الواقع على حافة المحيط األطلسي 
تشعر أنــك في مدينة هادئة وغير صاخبة كما هي حــال مدينة 

نيويورك التي تبعد عنها نحو 4 ساعات بالسيارة.
جغرافية بوسطن تجدها فــي أي مــوقــع يمكن الــدخــول إليه، 
السيما نهر تشارلز الــذي يفصل بينها وبين جامعة هــارفــارد 
في كامبريدج والتي سميت بهذا االسم تيمنا باسم الجامعة في 
بريطانيا، هي أساسا مستوطنة إنكليزية تمت مصادرة عقارات 
سكانها وأمالكهم بعد الثورة األميركية عام ١٧٧٥، يعني إذا أردنا 
ترجمته إلى العربي فهو أقرب إلى ما فعلته الحركة الصهيونية 

في فلسطين.
ذهبت إلى ممشى الحرية freedom trail الذي يلزمك بالمرور 
 وفي خطوط أرضية يلتزم المارة بالسير 

ً
بنحو ستة عشر مكانا

فيها، وهي منطقة ذات طابع إيطالي، والطريق إلى الحرية طوله 
نحو ثالثة كيلومترات، تتجول في أزقة وأحياء ذات طابع تاريخي، 
وهذه تعكس أحد الوجوه لتركيبة المجتمع األميركي، فهنا ترى 
، وقد تنقلت بين المقاهي والمطاعم وفي 

ً
األثر األوروبي واضحا

أكثر من حي والغالب على السكان أنهم من ذوي البشرة البضاء، 
وهناك خليط من اآلسيويين واألوروبيين والشرق أوسطيين ممن 

يعملون ويعيشون ويتعلمون هنا.
 القول إن أهم جامعتين في العالم هما هارفارد و

ً
ليس جديدا

MIT تخرج فيهما المئات من العقول العربية في مجال الهندسة 
والتكنولوجيا، ولديهما مراكز بحثية متقدمة متخصصة بالطاقة 
الــنــوويــة، ومــركــز عمره ٨٠ سنة متخصص بالطيران والفضاء، 
ومركز خاص برواد األعمال والمبدعين، وبحسب أحد المنتسبين 
إلى جامعة MIT يتبنى مركز رواد األعمال الطلبة الذين لديهم 

أفكار مبدعة في مجاالت الموسيقى واألعمال.
أهمية مدينة بوسطن أنها تماثل أكسفورد في لندن ومدينة 
السوربون في فرنسا فيما يتعلق بالتعليم العالي والمتطور، 
ودائما ما تحوزالتصنيفات األولى في عالم الجامعات، وتاريخيا 
فيها غنى بالموقع الجغرافي، وهي من أقدم المدن، وشهدت أحداثا 
مهمة بتاريخ الثورة األميركية، ومن يتخرج من جامعاتها هم 

رواد في مجاالتهم.
ومعظم الرؤساء األميركيين خرجوا من هنا، وكذلك شخصيات 
عربية وإسالمية منهم بناظير بوتو من باكستان، وزيد الرفاعي 
وعمرالرزاز من األردن، ومن مصر عزيز صدقي وباسم يوسف أحد 
مقدمي البرامج اإلعالمية، ومن الكويت الشيخ محمد صباح السالم 
الصباح وعمر الغانم، ومن لبنان الصديق إيلي هاني وغيرهم 
الكثيرين، وعدد ال يحصى من الخليجيين والعرب وأغلبهم هم 

األكثر شهرة واألكثر تأثيرا.
بوسطن مدينة يغلب على ساكنيها طابع النخبة في العلم 
والعمل، شوارعها في غاية النظافة، والحركة فيها تسير بنظام 
محكم وسلس ودون صخب، وفي جامعاتها عراقة وتاريخ عمره 
يزيد على أربعمئة سنة، وليست وليدة األمــس، فالمسألة أبعد 
بكثير من تشييد أبنية فخمة واستيراد أسماء وتركيبها على 
مداخل جامعات حديثة، كما هي في بعض عواصم الخليج العربي، 
فبوسطن وكما يتم التعريف بها هي )أثينا( أميركا ومهد الحرية 

ومحور العلم.

في الدفاع عن عدم االنحياز

نايري وودز*

عدم االنحياز، أو رفض التحالف مع أي قوة كبرى دون قيد 
أو شرط، ربما يكون ضروريا لكبح جماح القوى العظمى في 

العالم، وإال فإن نزوعها المتزايد إلى النعرة القومية قد يؤدي 
إلى نشوء نظام عالمي يتعارض مع مصالح كل الدول األخرى.

بوسطن العريقة 
بجامعاتها وكما رأيتها

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

https://www.aljarida.com/article/2271
https://www.aljarida.com/article/2269
https://www.aljarida.com/article/2270
https://www.aljarida.com/article/2272
https://www.aljarida.com/article/2273
https://www.aljarida.com/article/2268
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.2827.282

السوق العامالسوق العام

8.1478.147

السوق األولالسوق األول

5.4735.473

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2183.2322.771

مكاسب لمؤشرات البورصة... والسيولة 48.1 مليون دينار
سهم »أجيليتي« يستمر في قيادة السوق ويرتفع %3.5

قفزت مؤشرات بورصة الكويت 
الــرئــيــســيــة خـــالل أول تعامالتها 
بنسب جيدة وأقفلت عليها، وربح 
مؤشر السوق العام بنسبة جيدة 
بلغت 0.72 بالمئة، أي 51.8 نقطة، 
ليقفل على مستوى 7282.88 نقطة 
بسيولة كبيرة نسبيا قياسا على 
ســيــولــة جــلــســات األحـــــد، وبلغت 
أمــس 48.1 مليون دينار تداولت 
180.4 مليون سهم تم تداولها عبر 
ــداول أمــس 122  8623 صفقة، وتــ
سهما ربح منها 74 وتراجع 32، 

بينما استقر 16 دون تغير.

وربـــــــح مــــؤشــــر الــــســــوق األول 
سنبة مقاربة بلغت 0.69 بالمئة 
تــعــادل 56.03 نقطة، ليقفل على 
مستوى 8147.51 نقطة بسيولة 
كــبــيــرة وصــلــت الـــى 37.5 مليون 
دينار تــداولــت 85.9 مليون سهم 
ــا عــبــر 4840 صــفــقــة،  تـــم تـــداولـــهـ
وربـــح 16 سهما مقابل تــراجــع 5 

واستقرار 5 أخرى.
وســجــل الــرئــيــســي نــمــوا أكــبــر، 
حيث ربــح نسبة 0.81 بالمئة أي 
44.19 نقطة، ليقفل على مستوى 
5473.04 نــقــطــة بــســيــولــة جــيــدة 

ــبـــوع  قـــيـــاســـا عـــلـــى مــــعــــدالت األسـ
الماضي بلغت 10.5 ماليين دينار 
تداولت 94.4 مليون سهم نفذت من 
خالل 3783 صفقة، وتم تداول 96 
سهما ارتفع منها 58 مقابل تراجع 

27 واستقر 11.

جلسة تفاؤل

بدأت تعامالت بورصة الكويت 
عــلــى حــالــة مـــن الـــتـــفـــاؤل الــكــبــيــر، 
بعد إقفال إيجابي جدا لمؤشرات 
األســواق المالية األميركية مساء 
الجمعة الماضي ومكاسب النفط 
بنسبة 2.4 بالمئة خالل األسبوع 
الــمــاضــي، وقــبــل االفــتــتــاح كــانــت 
نوايا الشراء واضحة على معظم 
األسهم القيادية كالوطني وبيتك 
ــن وبــنــســبــة اكـــبـــر عــلــى سهم  ــ وزيـ
ــذي حـــقـــق ارتـــفـــاعـــا  ــ ــ أجــيــلــيــتــي الـ
كبيرا منذ البداية، بينما اكتفت 
الـــبـــقـــيـــة بـــنـــســـب دارت حـــــــول 1 
بالمئة، واندفعت سيولة شرائية 
ــبــــدايــــة، واســـتـــمـــرت  كـــبـــيـــرة فــــي الــ
حتى النهاية وسط عمليات جني 
أرباح محدودة بين فترة وأخرى، 
وسجل أجيليتي وكابالت النمو 
األكـــبـــر بــنــســب 3.5 و2.7 بالمئة 
على التوالي، وربح أالفكو مرتدا 
بقوة بنسبة 1.8 بالمئة، وسجل 
صـــنـــاعـــات نــســبــة قـــريـــبـــة، بينما 
كــان سهم أعــيــان األفــضــل سيولة 
في الرئيسي، وحقق نمو جديدا 

ــــح أرزان  بــنــســبــة 4 بــالــمــئــة، وربــ
نسبة 3 بالمئة، كما تقدمت أسهم 
عـــقـــارات الــكــويــت وجـــي إف إتــش 
والبنك األهــلــي وحــقــق ارتفاعات 
جيدة بين 2.8 و1.5 بالمئة، وكان 
اللون األحمر محدودا بين األسهم 

األفــضــل سيولة فقط على أسهم 
مــتــكــامــلــة والــتــجــاريــة ومــشــاريــع 
ــيــــزان، لــتــنــتــهــي الــجــلــســة على  ومــ
ل 

ّ
أفضل بداية أسبوعية ودون تدخ

األجانب الذين كانوا في إجازاتهم 
األسبوعية.

وتباين أداء مــؤشــرات األسهم 
الــخــلــيــجــيــة الـــخـــمـــســـة الـــعـــامـــلـــة، 
أمــس، حيث ربــح مؤشرا الكويت 
والبحرين بنسب متفاوتة كانت 
كــبــيــرة لــلــكــويــتــي ومــــحــــدودة في 
البحرين، بينما تراجعت مؤشرات 

السعودية وقطر وعمان، بعد بداية 
إيجابية، لكنها لم تكمل المشوار 
وعــادت للتراجع مسجلة خسائر 
متفاوتة أكــبــرهــا فــي السعودية، 
ومـــحـــدودة فــي قــطــر، ومتوسطة 

بمؤشر سوق عمان المالي.

»السوق السعودي« يتراجع بـ %0.7
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس على 
تراجع بنسبة 0.7 بالمئة، مغلقا عند 11632 نقطة
)- 77 نـــقـــطـــة(، وبــــــتــــــداوالت بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا 

اإلجمالية نحو 3.8 مليارات ريال.
وتـــراجـــع ســهــمــا مــصــرف الــراجــحــي واألهــلــي 
الــســعــودي عند 85.90 ريـــال )- 1 بالمئة( لــأول 

و57.80  ريال )- 3 بالمئة( للثاني.
وانخفض سهم »سابك« بنسبة 2 بالمئة عند 

88 رياال.
وكـــانـــت الــشــركــة قـــد أعــلــنــت انــخــفــاض أربـــاح 
الربع الثالث 2022 إلى 1.84 مليار ريال بنسبة 

67 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وهــبــط ســهــم »مــجــمــوعــة تــــداول« بــأكــثــر مــن 2 
بالمئة عند 218 رياال، عقب إعالن النتائج المالية 

للربع الثالث 2022.
وتراجع سهم »دار األركـــان« بنسبة 8 بالمئة 
عند 14.40 ريــاال، وسط تــداوالت بلغت نحو 23 

مليون سهم.
وتصدر سهم »الصقر للتأمين« تراجعات أمس 

بأكثر من 9 بالمئة.
في المقابل، ارتفع سهم »إس تي سي« بنسبة 
1 بالمئة، عند 40.25 ريـــاال، وكــانــت الشركة قد 
أعلنت ارتفاع أرباح الربع الثالث إلى 3451 مليون 
ريال بنسبة 21 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 

العام الماضي.
وصعد سهم »وقت اللياقة« بأكثر من 6 بالمئة 
عند 80.40 رياال، وارتفع سهم »بدجت السعودية« 

بأكثر من 2 بالمئة عند 45.95 رياال.

انخفاض الجنيه بنحو 14.5% بعد االلتزام بنظام سعر صرف مرن بشكل دائم
بعد دقــائــق مــن بــدء الــتــداول الرسمي في 
البنوك، قفز سعر صرف الدوالر من مستوى 
 الذي وصل إليه في نهاية تعامالت 

ً
23 جنيها

 في 
ً
األسبوع الماضي، إلى أعلى من 24 جينها

صباح تعامالت أمس. 
وانخفض الجنيه في مصر مقابل الدوالر 
بنحو 14.5 بالمئة، يــوم الخميس، بعد أن 
أعلنت السلطات التزامها بنظام سعر الصرف 
مرن بشكل دائم، تزامنا مع التوصل إلى اتفاق 
مــبــدئــي للحصول عــلــى قـــرض بـــ 3 مــلــيــارات 

دوالر من صندوق النقد الدولي.
وقــرر البنك المركزي المصري، الخميس 
الـــمـــاضـــي، زيـــــادة ســعــر الـــفـــائـــدة 200 نقطة 
ــاس، وتــعــويــم الــجــنــيــه الــمــصــري، ليقفز  ــ أسـ

الدوالر بعدها إلى أعلى مستوياته.

وفــي ســوق الــصــرف، ســّجــل أعــلــى سعر 
ــدوالر فــي 7 بــنــوك بــقــيــادة بنك  ــ لــصــرف الـ
مـــصـــر إيــــــــران لــلــتــنــمــيــة، والـــبـــنـــك األهـــلـــي 
 
ً
الـــكـــويـــتـــي، عــنــد مــســتــوى 24.10 جــنــيــهــا

 للبيع.
ً
للشراء، مقابل 24.20 جنيها

ــادة بـــنـــك الـــشـــركـــة  ــيــ ــقــ ــوك بــ ــنــ وفــــــي 4 بــ
المصرفية العربية الدولية )سايب(، وبنك 
االســـتـــثـــمـــار الـــعـــربـــي، صــعــد ســعــر صــرف 
 لــلــشــراء، 

ً
الــــدوالر إلـــى مــســتــوى 24 جنيها

 للبيع.
ً
مقابل 24.10 جنيها

وفـــي الــبــنــك األهـــلـــي الــمــصــري، سجلت 
الورقة األميركية الخضراء، مستوى 23.50 
 للبيع. فيما 

ً
 للشراء، و23.60 جنيها

ً
جنيها

 
ً
سجل لدى بنك مصر مستوى 23.15 جنيها

 للبيع.
ً
للشراء، مقابل 23.25 جنيها

وكان أقل سعر لصرف الدوالر لدى البنك 
الــمــركــزي الــمــصــري، عــنــد مــســتــوى 22.86 

 للبيع.
ً
 للشراء، مقابل 23 جنيها

ً
جنيها

وكان »المركزي«، قد أعلن عقب اجتماع 
اســتــثــنــائــي، يـــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي، أنــه 
سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء 
األولـــويـــة لــلــهــدف األســـاســـي الــمــتــمــثــل في 
تحقيق استقرار األسعار. وأوضح أن سعر 
صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العمالت 
األجــنــبــيــة األخــــرى سينعكس وفــقــا لقوى 

العرض والطلب.
وقال البنك إنه سيعمل على بناء وتطوير 
ســـوق الــمــشــتــقــات الــمــالــيــة، بــهــدف تعميق 
ســـوق الــصــرف األجــنــبــي ورفـــع مستويات 

السيولة األجنبية.

وأشــــار إلـــى أن ســعــر الــصــرف سيعكس 
ــمـــالت األخـــــرى  ــعـ قــيــمــة الــجــنــيــه مـــقـــابـــل الـ
بــواســطــة قــوى الــعــرض والــطــلــب، فــي إطــار 
نظام صرف مرن، مع إعطاء األولوية للهدف 
األســاســي لــلــمــركــزي المتمثل فــي تحقيق 

استقرار األسعار. 
وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصالحية في 
ضوء ما سبق لضمان استقرار االقتصاد 
الــكــلــي، وتحقيق نــمــو اقــتــصــادي مستدام 

وشامل.
وخــالل االجتماع قــررت لجنة السياسة 
النقدية في »الــمــركــزي«، رفــع سعر الفائدة 
بواقع 200 نقطة أساس، بنسبة 2 بالمئة. 
كما تقرر رفع سعَري عائد اإليداع واإلقراض 
لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 

200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 و14.25 
و13.75 بالمئة على الترتيب. 

كــمــا تــقــرر رفـــع ســعــر االئــتــمــان والــخــصــم 
بــواقــع 200 نقطة أســـاس، ليصل إلــى 13.75 

بالمئة.
ــلـــى ذلـــــــك، يـــــرى الــخــبــيــر  وفـــــي تــعــلــيــقــه عـ
ــانـــي جــنــيــنــة، أن مــوجــة  ــادي، د. هـ ــتــــصــ االقــ
تراجعات الجنيه سوف تستمر حتى منتصف 
نوفمبر المقبل، حيث لم تحصل مصر على أي 
تمويل حتى اآلن، وكل ما تم هو اإلعالن عن 

برنامج التمويل بـ 9 مليارات دوالر.
وأشار في حديثه لـ »العربية. نت« إلى أن 
البنك المركزي المصري لديه عدة اختيارات، 
وقادر على وقف صعود الدوالر، سواء تم ذلك 
عبر رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة، ولكن 

في هذه الحالة سوف تشهد السوق المحلية 
حالة صعبة من الركود.

وأوضــــــح أنــــه بــعــد قـــــــرارات خــفــض قيمة 
 سعر صــرف الـــدوالر في الوقت 

ّ
الجنيه، فــإن

، عــنــد 
ً
ــا ــهـ ــيـ ــنـ ــتـــوى 23 جـ ــد مـــسـ ــنـ الــــحــــالــــي عـ

ــادل، ومــن المتوقع أن تــبــدأ حــّدة  مستوى عـ
صعود الدوالر في التراجع بحلول منتصف 
نوفمبر المقبل، وذلــك بعد اجتماع مجلس 
إدارة صندوق النقد الدولي وإقــرار التمويل 
ــول أول شــريــحــة من  الــخــاص بــمــصــر، ووصــ
التمويل، يعقبها قيام المؤسسات المانحة 
األخــــرى بــبــدء ضــخ مــا تــم االتــفــاق عليه في 

السوق المصري.
»العربية نت«

الهند والخليج يبدآن محادثات 
التجارة الحرة الشهر المقبل

ــاون الــخــلــيــجــي  ــعـ ــتـ تـــبـــدأ الــهــنــد ومــجــلــس الـ
مــفــاوضــات حـــول اتــفــاق بــشــأن الــتــجــارة الــحــرة 
الــشــهــر الــمــقــبــل، طبقا لــمــا ذكــرتــه وكــالــة »بــرس 

تراست أوف إنديا« الهندية لأنباء. 
ونقل التقرير عن مسؤول لم يتم الكشف عنه 
قوله إنه يتم االنتهاء من بنود االتفاق وستبدأ 
المفاوضات في نوفمبر المقبل، حسب وكالة 

»بلومبرغ« لأنباء. 
وارتفعت حصة الدول األعضاء بالمجلس في 
إجمالي الواردات الهندية  بنسبة 18في المئة في  

2022-2021 ، من 15.5 في المئة في 2020 - 2021. 
وأضاف التقرير أن الهند تشتري في الغالب 
ــاز الــطــبــيــعــي مـــن دول مثل  ــغـ الــنــفــط الـــخـــام والـ
الــســعــوديــة وقــطــر، وتــصــدر الــلــؤلــؤ واألحــجــار 
الكريمة وشبه الكريمة والمعادن والمجوهرات 
ــلــــدة واآلالت الــــكــــهــــربــــائــــيــــة والــــمــــعــــادن  ــقــ ــمــ الــ

والكيماويات. 
جاءت المحادثات بعد أن أبرمت الهند اتفاقا 
للتجارة الحرة مع اإلمارات في وقت سابق من 

هذا العام.

»سنام« تربح 9.01 
آالف دينار في 9 أشهر

بلغت أربـــاح شركة سنام 
الــعــقــاريــة 9.01 آالف ديــنــار 
ــع 0.07 فـــلـــس لــلــســهــم  ــواقــ بــ
خـــالل الــفــتــرة الــمــنــتــهــيــة في 
30 ســبــتــمــبــر 2022، مــقــابــل 
تــحــقــيــقــهــا اربـــــاحـــــا بــقــيــمــة 
383.45 الف دينار بما يعادل 
3.16 فلوس للسهم في نفس 

الفترة من العام الماضي.

»غولدمان ساكس«: الفائدة في أميركا إلى %5
بحلول مارس 2023 بزيادة 25 نقطة أساس عن التوقعات السابقة

عّدل االقتصاديون في مجموعة »غولدمان ساكس«، توقعاتهم بأن 
يرفع مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي سعر الفائدة إلى 5 في المئة 

بحلول مارس 2023، بزيادة 25 نقطة أساس عن توقعاتهم السابقة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك »غولدمان ساكس«، ديفيد سولومون، 
األسبوع الماضي، إن بنك االحتياطي الفدرالي األميركي قد يرفع أسعار 
الفائدة بما يتجاوز 4.5-4.75 في المئة إذا لم يشهد »تغيرات حقيقية 

 لما نقلته »بلومبرغ«، واطلعت عليه »العربية.نت«.
ً
في السلوك«، وفقا

ويمكن أن يلقي االجتماع القادم لمجلس االحتياطي الفدرالي الضوء 
على المدة التي سيلتزم فيها بالسياسات النقدية المتشددة.

وأضاف التقرير أن االقتصاديين في »غولدمان ساكس« أضافوا أن 

الرحلة إلى زيادة بنسبة 5 في المئة تشمل زيادات 75 نقطة أساس هذا 
األسبوع و50 نقطة أساس في ديسمبر، و25 نقطة أساس في فبراير 
ومارس. وقال التقرير إن بنك غولدمان أشار إلى 3 أسباب وراء تعديل 
توقعاته بأن يواصل بنك االحتياطي الفدرالي رفع الفائدة إلى ما بعد 
فبراير، إلى التضخم »المرتفع بشكل غير مريح«، والحاجة إلى تهدئة 
االقتصاد مع انتهاء التشديد المالي وارتفاع الدخول المعدلة حسب 

األسعار، وتجنب التيسير المبكر لأوضاع المالية.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة 
أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه المقبل للسياسة 
في 1 و2 نوفمبر.                  »العربية.نت«

مستويات جديدة لملكيات األجانب 
في شركات البورصة التشغيلية

● محمد اإلتربي
ُسجلت مستويات جديدة في نسب الملكيات 
األجــنــبــيــة بهيكل كــبــرى الــشــركــات التشغيلية 
الـــمـــدرجـــة فـــي الـــبـــورصـــة، وكــمــا تــمــت اإلشــــارة 
 إلــى أنــه مع اقــتــراب نهاية الربع األخير 

ً
سابقا

من العام الحالي يتم رفع الملكيات وبناء مراكز 
متوسطة األجل.

 في 
ً
ويتصدر قائمة األسهم، التي شهدت نموا

ملكية األجانب، حيث تخطت النسبة الجديدة 
حـــاجـــز 24%، كــمــا دخــــل ســهــمــا بــنــكــي بــرقــان 
والــخــلــيــج مــســتــويــات جــديــدة بنسبة %17.78 
 للقطاعات شهدت 

ً
لأول و17% للثاني، وتنويعا

أســهــم أخـــرى مــســتــويــات جــيــدة فــي الملكيات، 
أبرزها المباني بنسبة 15.06%، وزين بنسبة 

.%14.5
فــي السياق ذاتـــه، يتم بناء ملكيات جديدة، 
 االهــتــمــام بسهم بــنــك بــوبــيــان، 

ً
حــيــث بـــدا الفــتــا

ــه الــتــشــغــيــلــيــة، وواصــــل  ــدارتــ بــعــد أن أثـــبـــت جــ
تــحــقــيــق أداء تــشــغــيــلــي وربـــحـــي قــــوي فـــي كل 

الــظــروف والــتــحــديــات بنمو كبير، متفوقا في 
السوق المحلي رغم شراسة المنافسة في قطاع 
الصيرفة اإلسالمية، وتبلغ ملكية األجانب حاليا 
5.8%، وأيــضــا بـــرز ســهــم شــركــة االســتــثــمــارات 
الوطنية ضمن قوائم األسهم المستهدفة بملكية 

الفتة بلغت %8.18. 
وتــمــت الــمــحــافــظــة عــلــى الــمــلــكــيــات الــكــبــيــرة 
السابقة فــي بعض األســهــم التشغيلية كسهم 
شــركــة الـــجـــزيـــرة، حــيــث تــبــلــغ مــلــكــيــة األجــانــب 
حــالــيــا 16.46%، وأجيليتي بنسبة %11.27، 

فالصناعات الوطنية بنسبة %7.8. 
وبعيدا عن اتجاهات السوق وتذبذب السيولة 
تــبــقــى حـــركـــة الــمــلــكــيــات األجــنــبــيــة والــســيــولــة 
ــرات الـــتـــي تعمق  ــمـــؤشـ الــمــتــدفــقــة أحــــد أبـــــرز الـ
ة  مــســتــويــات الــثــقــة فــي الــســوق، حــيــث تــتــم قـــراء
البيانات المالية للشركات المدرجة بدقة ويتم 

تقييمها بعدالة. 
تجدر اإلشارة إلى أن كتلة السيولة األجنبية 

سجلت في آخر تقييم لها 4.9 مليارات دينار.

علي العنزي

فرض غرامات تعادل رسوم التسويق الخارجي 
على شركات استثمارية

لتسويقها وحدات أنظمة استثمار جماعي دون موافقة هيئة األسواق
● عيسى عبدالسالم

أوقـــعـــت هــيــئــة أســــــواق الـــمـــال غـــرامـــات 
على بعض الشركات المدرجة التي تقوم 
بتسويق وبــيــع وحــــدات أنــظــمــة استثمار 
جماعي خارج دولة الكويت تعادل رسوم 
 لــجــدول الــرســوم 

ً
الــتــســويــق الــمــقــررة وفــقــا

المقررة، والبالغة 30 ألف دينار. 
وقالت مصادر مطلعة لـ »الجريدة« إن 
بعض الشركات المدرجة والمتخصصة في 
قطاع إدارة األصول قامت بتسويق وحدات 
أنــظــمــة اســتــثــمــار جــمــاعــي خـــارج الكويت 
دون الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مــســبــقــة من 
هيئة أسواق المال، األمر الذي يخالف حكم 
المادة )77( من القانون رقم 7 لسنة 2010 

وتــعــديــالتــه، والــمــادة )1– 15( مــن الكتاب 
الثالث عشر )أنظمة االستثمار الجماعي( 
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 

2010 وتعديالتهما.
وبينت المصادر أن هيئة أسواق المال 
تلقت طلبين لتسويق وحدات صندوقين 
عالميين داخل السوق المحلي، باإلضافة 
الــى تلقيها طلبين مــن شــركــات استثمار 
محلية لــتــأســيــس صــنــاديــق اســتــثــمــاريــة، 
مشيرة إلــى أنــه تمت دراســـة كــل الطلبات 
المقدمة ومواءمتها مع القانون رقم 7 لعام 
2010 والئحته التنفذية وتعديالتهما، وتم 

منح بعضها التراخيص الالزمة.
وأوضحت أن تسويق وحدات صناديق 
عالمية داخل السوق المحلي أو تأسيس 

صناديق جديدة سيكون وفق التعديالت 
الــتــي قــامــت بها هيئة أســـواق الــمــال على 
أحكام الكتاب الثالث عشر من كتب الالئحة 
التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن 
إنـــشـــاء هــيــئــة األســـــــواق وتــنــظــيــم أنــشــطــة 

األوراق المالية وتعديالتهما.
ولفتت المصادر إلى أن التعديالت التي 
أجرتها »أسواق المال« األخيرة على انظمة 
االستثمار الجماعي شملت فصل جدول 
الرسوم عن النظام األساسي لتقليل أعباء 
تعديل النظام األساسي في حال تغييرها، 
مع نقل جــدول الرسوم إلى ملحق النظام 
األساسي، وتخفيض المتطلبات التنظيمية 
لضوابط اإلعالنات الترويجية، رغبة في 
دعم صناعة إدارة األصــول لدى الشركات 

االســتــثــمــاريــة، ورفــــع مــســتــوى الــخــدمــات 
ــــى جــمــهــور  ذات الـــصـــلـــة بـــهـــا الـــمـــقـــدمـــة إلـ
المستثمرين، ويمكن بــصــورة فعلية من 
التأسيس لصناعة استثمارية على قدر 
عاٍل من المتانة والمالءة المالية الجيدة . 
وأشارت إلى أن »أسواق المال« اعتمدت، 
خالل الفترة الماضية، تراخيص عدد كبير 
من الصناديق االستثمارية، السيما بعد 
قــيــامــهــا بــتــوفــيــق أوضــاعــهــا، ومــواءمــتــهــا 
مـــع الــتــعــديــالت األخـــيـــرة الــتــي قــامــت بها 
على أحكام الكتاب الـ 13 من كتب الالئحة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــانــون رقـــم 7 لــســنــة 2010، 
بشأن إنشاء »أسواق المال« وتنظيم أنشطة 

األوراق المالية وتعديالتهما.

 في 4 بنوك
ً
مصر: الدوالر يتجاوز 24 جنيها
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 على مستوى الكويت
ً
»يوروموني«: »بيتك« األعلى تصنيفا

في الحلول الرقمية والخدمات المصرفية للشركات والمسؤولية االجتماعية والتمويل اإلسالمي
تؤكد التصنيفات المرموقة 

الممنوحة من مجلة يوروموني 
العالمية نجاح نموذج أعمال 

»بيتك«، وجودة خدماته 
وكفاءة استراتيجية التحول 
الرقمي، وريادته في مختلف 

المجاالت، بما يعزز مكانته 
وقوة عالمته التجارية ومتانة 

وضعه المالي.

مـــنـــحـــت مـــجـــلـــة يـــورومـــونـــي 
العالمية بيت التمويل الكويتي 
)بــيــتــك( تــصــنــيــفــات رائــــد ســوق 
فــي أربــع فــئــات، تقديرا لتفوقه 
وريــادتــه على مستوى الكويت 
فــي مــجــاالت الــحــلــول الــرقــمــيــة، 
والخدمات المصرفية للشركات، 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــيــــة االجـ ــمــــســــؤولــ والــ

والتمويل اإلسالمي.
ــذه الــتــصــنــيــفــات  ــــد هــــ ــــؤكـ وتـ
المرموقة الممنوحة من مجلة 
عــالــمــيــة نــجــاح نـــمـــوذج أعــمــال 
»بيتك«، وجودة خدماته وكفاءة 
استراتيجية الــتــحــول الرقمي، 
وريادته في مختلف المجاالت، 
بما يعزز مكانته وقوة عالمته 
التجارية ومتانة وضعه المالي.

ويعتبر حصول »بيتك« على 
تــصــنــيــف »رائـــــــد ســـــــوق«، وهـــو 
أعـــلـــى تــصــنــيــف عــلــى مــســتــوى 
الكويت، اعترافا عالميا بمكانته 
الرائدة، وإنجازا جديدا يضاف 
إلى سجل االنجازات التي دأب 
»بيتك« على تحقيقها في شتى 

المجاالت.

رائد الحلول الرقمية 

بـــــــهـــــــذه الــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة، قــــــال 
نــائــب الــمــديــر الــعــام للخدمات 
المصرفية لــأفــراد فــي »بيتك« 
ــالـــد الــســبــيــعــي إن تــصــنــيــف  خـ
»بيتك« »رائد سوق« في الحلول 
الرقمية على مستوى الكويت 
مـــــا هـــــو إال تــــتــــويــــج لــســلــســلــة 
ــازات االســتــثــنــائــيــة  ــ ــجــ ــ مــــن اإلنــ
التي حققها »بيتك« فــي مجال 
الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة الرقمية 
وتعزيز تجربة العميل، وتأكيد 
على نجاح استراتيجية التحول 

الرقمي للبنك.
ــي أن  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ وأضـــــــــــــــــاف الـ
التصنيف استند الــى معايير 

وبــيــانــات وتــقــيــيــمــات مستقلة 
ــــدد  ــــو عـ ــمـ ــ ــا نـ ــهــ ــنــ وشــــــامــــــلــــــة، مــ
المستخدمين لتطبيق »بيتك« 
عــلــى الــمــوبــايــل، واإلقـــبـــال على 
ــــك« الــــرقــــمــــيــــة،  ــتـ ــ ــيـ ــ ــات »بـ ــنــــصــ مــ
وتمكين العمالء مــن الحصول 
عــــــلــــــى الــــــتــــــمــــــويــــــل أونــــــــاليــــــــن، 
ــة مـــن  ــقــ ــقــ ــحــ ــمــ واإليـــــــــــــــــــــــرادات الــ
الــخــدمــات المصرفية الرقمية، 
ــا وخـــصـــائـــص تــطــبــيــق  ــ ــزايـ ــ ومـ
ــايــــل، والـــتـــحـــالـــفـــات مــع  الــــمــــوبــ
الـــشـــركـــات الــرقــمــيــة، مــبــيــنــا أن 
»بيتك« نجح فــي طــرح سلسلة 
من الخدمات المصرفية الرقمية 
المبتكرة والــفــريــدة مــن نوعها 
ــلــــى مـــعـــايـــيـــر الــــجــــودة  ــق أعــ ــ وفــ
واألمــــان، األمــر الــذي ساهم في 
ــا الـــعـــمـــالء وتــلــبــيــة  تــعــزيــز رضــ

تطلعاتهم.
وأشــار إلــى أن قيادة السوق 
فيما يتعلق بالحلول الرقمية 
ــتـــكـــار فـــي طــرح  ــلـــة االبـ ومـــواصـ
الخدمات والمنتجات المصرفية 
ــتـــك«  ــيـ ــيــــر، ونــــجــــح »بـ ــبــ تــــحــــد كــ
فـــي الـــتـــحـــدي، وأثـــبـــت جـــدارتـــه 
ــه لـــنـــيـــل تــصــنــيــف  ــاقـ ــقـ ــتـــحـ واسـ
»رائـــــــــد ســـــــــوق«، الفــــتــــا إلــــــى أن 
ــك« يــحــقــق ســـنـــويـــا نــمــوا  ــتـ ــيـ »بـ
ملحوظا في عدد المستخدمين 
وعــــــدد الـــعـــمـــلـــيـــات الــمــصــرفــيــة 
ــتــــي يــنــجــزهــا  اإللــــكــــتــــرونــــيــــة الــ
 »KFHonline« الـــعـــمـــالء عـــبـــر
على الموقع اإللكتروني وعبر 
تطبيق الموبايل، وهــو مؤشر 
ة الخدمات والحلول  على كفاء

الرقمية التي يقدمها »بيتك«.
ــهــــود  وأكــــــــــد مـــــواصـــــلـــــة الــــجــ
للمحافظة على الموقع الرائد 
لــلــبــنــك، بــمــواكــبــة وتــبــنــي آخــر 
مــا توصلت اليه التكنولوجيا 
ــارات الـــمـــالـــيـــة، وطـــرح  ــكــ ــتــ واالبــ
خــــدمــــات مـــالـــيـــة رقـــمـــيـــة ســهــلــة 
وآمــــــــنــــــــة وعــــــالــــــيــــــة الــــــــجــــــــودة، 

 ،Fintechبالتعاون مع شركات الـ
وبــاالســتــفــادة مــن تكنولوجيا 

الروبوت والذكاء االصطناعي.

رائد الخدمات المصرفية 
للشركات

بــــــدوره، أعــــرب نــائــب الــمــديــر 
ــام لـــلـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة  ــ ــعـ ــ الـ
ــل الـــشـــركـــات  ــمــــويــ ــال وتــ ــمــ لــــأعــ
الصغيرة والمتوسطة في »بيتك« 
يـــوســـف الـــمـــطـــوع عـــن ســعــادتــه 
ــلـــى أعــلــى  بـــحـــصـــول »بــــيــــتــــك« عـ
تصنيف على مستوى الكويت 
فـــي فــئــة الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 
للشركات من مجلة يوروموني 
العالمية، مشددا على أن »بيتك« 
ــمـــن اســتــراتــيــجــيــتــه  ــــرص ضـ حــ
عــــــلــــــى الــــــتــــــركــــــيــــــز عــــــلــــــى دعــــــم 
وتمويل الشركات واالستجابة 
للديناميكيات المتغيرة لطلب 

العميل والمنافسة.
وأضاف المطوع ان تصنيف 
»رائـــــــــد ســــــــوق« فـــــي الـــخـــدمـــات 
ــركــــات عــلــى  ــلــــشــ الـــمـــصـــرفـــيـــة لــ
مــســتــوى الــكــويــت يــؤكــد مكانة 
»بــيــتــك« الــمــرمــوقــة كــمــرجــع في 
ــلـــه، فـــيـــمـــا يــعــكــس  أســــلــــوب عـــمـ
نـــــجـــــاح الـــــجـــــهـــــود فــــــي تــلــبــيــة 
تطلعات الــشــركــات عبر تقديم 
ــة مــتــكــامــلــة مــــن الـــخـــدمـــات  ــاقـ بـ
التمويلية المتميزة، وبالتالي 
المساهمة بفاعلية في التنمية 
االقــتــصــاديــة، الفــتــا إلـــى أن من 
ــاح »بـــيـــتـــك«  ــجــ ــــاب نــ ــبـ ــ أبـــــــرز أسـ
ــه يــبــنــي عــالقــتــه مـــع عــمــالئــه  أنــ
على أســاس الشراكة، وتحقيق 
مصلحة مشتركة تشكل رافــدا 
من روافد التنمية، وتساهم في 

تحقيق رؤية الكويت 2035.
وأشــار إلــى أن سجل »بيتك« 
حافل بتنفيذ كبرى الصفقات 
ــاعــــات  ــقــــطــ ــيــــة مــــــع الــ ــلــ ــتــــمــــويــ الــ

يوسف الرويحخالد السبيعي يوسف المطوع

قال يوسف الرويح إن »بيتك« يواصل 
ــادرات واألنــــشــــطــــة  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــ إطــــــــالق ودعــــــــم ال
الــتــي تهتم بتشجيع مــمــارســة الــريــاضــة 
واالهتمام بالصحة ضمن حملة »صحة 
أفـــضـــل لــحــيــاة أفـــضـــل«، مـــؤكـــدا مــواصــلــة 
جهود دعم فئة ذوي االحتياجات الخاصة، 
وأشـــاد بتوقيع شــراكــة استراتيجية مع 

الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين.
وأضـــــاف أن »بــيــتــك« يــتــمــيــز بــجــهــوده 
المتواصلة فــي دعــم المبادرين اصحاب 
المشاريع، األمــر الــذي يؤكد دوره الرائد 

في دعم ريادة االعمال وتشجيع الشباب 
الكويتي وتــعــزيــز مفهوم ريـــادة األعــمــال 

والمبادرات الشبابية.
ــم  ــى تـــمـــيـــز »بــــيــــتــــك« فــــي دعـ ــ ــفــــت إلــ ولــ
ــيـــن، حـــيـــث يــحــرص  ــريـــجـ الـــطـــلـــبـــة والـــخـ
على المشاركة فــي حفل تخرج الطلبة، 
والــمــعــارض الوظيفية فــي عــدة كليات، 
بــاإلضــافــة إلـــى رعــايــتــه مــشــاريــع تخرج 
طــلــبــة، إذ يــعــد الــبــنــك أكـــبـــر داعـــــم لتلك 
ــا تـــجـــمـــعـــه شــــراكــــات  ــمـ ــيـ الــــمــــشــــاريــــع، فـ
ومبادرات تعاون مع مختلف الجامعات 

والـــكـــلـــيـــات والــــمــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة 
واألكاديمية في الكويت.

وبين أن ذلــك يساهم في دعــم الشباب 
الكويتي الذي يتمتع بقدرات كبيرة على 
اإلبـــــــداع والـــنـــجـــاح، مـــشـــددا عــلــى الـــتـــزام 
»بيتك« بالمشاركة في مختلف المبادرات 
المجتمعية، وترسيخ ريــادتــه فــي قيادة 
السوق بالمسؤولية المجتمعية ومختلف 
»رائد  المجاالت والمحافظة على مكانته كـ

سوق« على مستوى الكويت.

سجل حافل بتنفيذ
كبرى الصفقات

التمويلية مع القطاعات 
العمالقة بالكويت

المطوع

تصنيف »رائد 
المسؤولية االجتماعية« 

يجسد مسيرة »بيتك« 
المجتمعية

الرويح

جدارة واستحقاق 
لنيل تصنيف »رائد 

سوق« في الحلول 
الرقمية

السبيعي

الــعــمــالقــة بــالــكــويــت، كــالــقــطــاع 
الــنــفــطــي عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، 
مشيدا بمواصلة الجهود بهدف 
تــوســيــع الــمــحــفــظــة الــتــمــويــلــيــة 
ــلـــشـــركـــات، مــــن خـــــالل تــطــويــر  لـ
ــات وخــــــدمــــــات جــــديــــدة  ــتـــجـ ــنـ مـ
ــــي تـــحـــقـــيـــق الــتــمــيــز  تـــســـاهـــم فـ
بــمــجــال الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 
ــات واالســــــتــــــفــــــادة مــن  ــركــ ــشــ ــلــ لــ

األسواق المختلفة.

رائد المسؤولية االجتماعية

ــائــــب  ــه، أفـــــــــــاد نــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
المدير الــعــام للعالقات العامة 
واإلعالم للمجموعة في »بيتك« 
يوسف الرويح بأن فوز »بيتك« 
بــتــصــنــيــف »رائــــــد الــمــســؤولــيــة 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة« عـــلـــى مــســتــوى 
ــــت مــــــن »يــــــورومــــــونــــــي«  ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
ــد أن  ــؤكــ الــــمــــرمــــوقــــة عـــالـــمـــيـــا يــ
»بيتك« ينهض بدور اجتماعي 
بارز يتسم بالتنوع والشمولية 
ألكثر مــن مجال مهم فــي حياة 
المجتمع، ويساهم فــي تعزيز 
مــفــهــوم »التنمية الــمــســتــدامــة«، 
ويـــرســـي أســـســـا جـــديـــدة لـــدور 

القطاع الخاص في التنمية.
ــــح أن تــمــيــز  ــــرويـ وأضــــــــاف الـ
ــتـــك« الــمــجــتــمــعــيــة  ــيـ مـــســـيـــرة »بـ
الــمــمــتــدة ألكـــثـــر مـــن 45 عــامــا، 
جعلته مثاال يحتذى ونموذجا 
ومرجعا على مستوى السوق، 
مــؤكــدا حـــرص »بــيــتــك« عــلــى أن 
تكون مبادراته المجتمعية ذات 
قيمة مضافة وتشمل مكونات 

المجتمع بكل شرائحه. 
وأوضــــــــــــــــــــح أن مــــــــــن أبــــــــــرز 
ــات الــمــجــتــمــعــيــة لـــ  ــمـ ــاهـ ــمـــسـ الـ
»بيتك« دعم مبادرة إعادة إعمار 
ــع الـــمـــتـــضـــررة بــحــادثــة  ــواقـ ــمـ الـ
الــــحــــريــــق بــــســــوق الـــمـــبـــاركـــيـــة، 
ودعم مبادرة محافظة العاصمة 
فــــي تـــطـــويـــر وتـــجـــمـــيـــل مـــرافـــق 
العاصمة وشــوارعــهــا، وتنفيذ 
ــيــــات  ــونــ ــديــ مـــــــبـــــــادرة ســــــــــداد مــ
الــغــارمــيــن الــمــتــعــثــريــن والــذيــن 
صدرت بحقهم أحكام قضائية 

بالضبط واإلحضار، بالتعاون 
مــع وزارة الــعــدل، حيث تجاوز 
ــلــــغ 20 مــــلــــيــــون ديـــــنـــــار،  ــبــ الــــمــ
ــنـــه نـــحـــو 10 آالف  يــســتــفــيــد مـ
ــر، والـــمـــســـاهـــمـــة  ــثـ ــعـ ــتـ مــــديــــن مـ
بحصة كبيرة في صندوق دعم 
المجهود الحكومي لمواجهة 
ــة كـــــورونـــــا، والــــــــذي بــلــغــت  ــ ــ أزمـ
قيمته 10 مــاليــيــن ديـــنـــار، كما 
ســاهــم »بــيــتــك« مــنــفــردا بمبلغ 
إضافي للصندوق، ودعم جهود 
وزارة الداخلية عبر تقديم 30 
ســيــارة تــخــدم رجــــال الــداخــلــيــة 
والعاملين بالوزارة أثناء تأدية 
مهامهم تجاه الدولة والمجتمع.
ــــى أن »بـــيـــتـــك« دعـــم  ــفـــت الـ ولـ
ــنـــاء مــســتــشــفــى عـــالج  جـــهـــود بـ
اإلدمــــــــان بــتــكــلــفــة 4.5 مــاليــيــن 
دينار، وتبرع إلنشاء 15 مركز 
ــــاف لـــتـــعـــزيـــز الــمــنــظــومــة  ــعـ ــ إسـ
الطبية، مضيفا أن البنك وقع 
اتــفــاقــيــات تـــعـــاون مـــع جمعية 
الــهــالل األحــمــر الــكــويــتــي لدعم 
تـــنـــفـــيـــذ مــــــبــــــادرات اجــتــمــاعــيــة 
ــويــــت  ــكــ وانـــــســـــانـــــيـــــة داخـــــــــــل الــ
وخارجها، ومــن أبــرزهــا تنفيذ 
ــة لـــمـــســـاعـــدة  ــيــ ــاثــ ـــع إغــ ــاريـ ــشــ مــ
الــمــتــضــرريــن نــتــيــجــة الـــكـــوارث 
الطبيعية في تركيا، وتتضمن 
شــراء 12 ســيــارة للتبرع بالدم 
وقاربي إنقاذ، إضافة الى إنشاء 
مطبخ مــركــزي لــمــدة 300 يــوم، 
كــمــا جـــرى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مع 
إدارة الكوارث والطوارئ التركية 
»افاد« لدعم إنشاء مركز إقليمي 
لالستجابة للكوارث والحرائق 

في انطاليا التركية.

حملة إغاثية

وأشــــــــــــــار الــــــــرويــــــــح إلـــــــــى أن 
»بـــيـــتـــك« وقــــع اتــفــاقــيــتــي تــبــرع 
ــمــــر  مـــــع جـــمـــعـــيـــة الـــــهـــــالل األحــ
الـــكـــويـــتـــي ومــــؤســــســــة ومـــركـــز 
الحسين للسرطان فــي األردن، 
بـــهـــدف تــغــطــيــة تــكــالــيــف عــالج 
مرضى الــســرطــان، موضحا أن 
»بــيــتــك« شـــارك مــؤخــرا فــي دعم 

حــمــلــة إغــاثــيــة وطــبــيــة بــــاألردن 
ــا مـــــــن األطــــــبــــــاء  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــت فـ ــمـ ــ ضـ
ــيـــن الــكــويــتــيــيــن،  ــاريـ ــتـــشـ واالسـ
واســـتـــفـــاد مــنــهــا أكــثــر مـــن 200 

مريض. 
وشــدد على أن استراتيجية 
الـــمـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
ــك« تــــــرّكــــــز عــــلــــى رعــــايــــة  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ »بـ
ــيـــن مــن  ــبـــدعـ ــمـ الـــمـــتـــمـــيـــزيـــن والـ
ــاب الـــــكـــــويـــــتـــــي، ودعـــــــم  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ الــ
قدراتهم في األنشطة الشبابية 
المختلفة الرياضية والثقافية 
ــة تــــحــــت مــظــلــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
ــج »مــــــــبــــــــادري بــــيــــتــــك«،  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
الـــذي يستهدف تنمية اإلبـــداع 
والـــمـــنـــافـــســـة، مــبــيــنــا أن الــبــنــك 
ــنــــك عــلــى  ــه أول بــ ــ ــأنـ ــ يـــتـــمـــيـــز بـ
مستوى الكويت يطلق منصة 
»أنـــتـــم فــخــرنــا« كــمــظــلــة لتكريم 
أصــحــاب اإلنـــجـــازات بمختلف 

المجاالت. 
وأكد مواصلة جهود »بيتك« 
 Keep it green ــلـــة  ــمـ فـــــي حـ
لـــــدعـــــم الـــــــمـــــــبـــــــادرات الـــبـــيـــئـــيـــة 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة 
الـــمـــســـتـــدامـــة، مــشــيــدا بتنظيم 
العديد من الفعاليات المتميزة، 
وتــوقــيــع شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
ــة لــــشــــؤون  ــامــ ــعــ ــة الــ ــئـ ــيـ ــهـ مـــــع الـ
الــــــزراعــــــة والــــــثــــــروة الــســمــكــيــة 
لدعم حملة تشجير وتخضير 
مــنــاطــق الـــكـــويـــت، وكـــذلـــك وقــع 
شراكة استراتيجية مع مبادرة 
ــم أخـــضـــر  ــلــ ــــق حــ ــريــ ــ ســـــــــدرة وفــ
التطوعي التي تتضمن أنشطة 
ومــــشــــروعــــات بــيــئــيــة مــخــتــلــفــة 
في مجال التشجير والحد من 
االنـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة، مثل 
مــنــصــة Carbon Offset وهــي 
أول منصة في الكويت يتم من 
خــاللــهــا الــحــد مـــن االنــبــعــاثــات 

الكربونية.

رائد التمويل اإلسالمي

ونــال »بيتك« تصنيف »رائــد 
ســـوق« فــي الــتــمــويــل االســالمــي 
تــقــديــرا لــلــمــســاهــمــات الــكــبــيــرة 

فـــي تــطــويــر صــنــاعــة الــتــمــويــل 
ــو مـــحـــفـــظـــة  ــ ــمــ ــ اإلســـــــــالمـــــــــي، ونــ
ــقــــيــــق أربـــــــــاح  ــحــ ــــل وتــ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
مستدامة ونمو حجم االصــول 
وتلبية احتياجات العمالء من 
المنتجات المبتكرة المتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية من خالل 
قنوات خدمة متطورة وفعالة. 
ويرسخ »بيتك« قيادته لصناعة 
الصيرفة اإلسالمية، من خالل 
انــــتــــشــــاره جـــغـــرافـــيـــا وتـــقـــديـــم 
منظومة متكاملة من الخدمات 
التمويلية والمصرفية بما يعزز 
دعـــائـــم اســتــدامــة نــمــو صناعة 
التمويل االسالمي عبر تمويل 
العديد من المشاريع والمشاركة 
فــي صــفــقــات كــبــيــرة ذات طابع 
اقـــتـــصـــادي تــنــمــوي ومــشــاريــع 
عمالقة ذات آثــار ايجابية على 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــامـــلـــة فــيــهــا، 
ومــشــاريــع الــتــمــويــل الــمــســتــدام 

 .green finance

معايير التصنيف

الــجــديــر بــالــذكــر أن تصنيف 
يــورومــونــي لــــرواد الــســوق هو 
تــقــيــيــم عــالــمــي مــســتــقــل لــــرواد 
الخدمات المالية في كل سوق 
فــي عــدد مــن الفئات الرئيسية، 
وتـــســـتـــنـــد »يــــــورومــــــونــــــي« فــي 
تـــقـــيـــيـــم الــــمــــؤســــســــات الـــمـــالـــيـــة 
ــات  الـــرائـــدة بــالــعــالــم إلـــى دراســ
استقصائية واستطالعات رأي، 
الى جانب مجموعة واسعة من 
المعايير النوعية والكمية، مثل 
حجم األعمال واالبتكار، وجودة 
األصـــــــول واألربــــــــــاح ومـــعـــدالت 
ة ومــــــــؤشــــــــرات األداء  الـــــكـــــفـــــاء
الرئيسة، والقيادة، والتصنيفات 
االئــتــمــانــيــة، وتــمــتــد جــوائــزهــا 
وتــصــنــيــفــاتــهــا لــبــرامــج التميز 
ألكثر من 25 سنة، وتجذب أكثر 
من 1200 مشاركة من مؤسسات 

مالية عالمية. 

https://www.aljarida.com/article/2239


»زين« تشارك في احتفالية يوم األمم المتحدة
شاركت شركة زين في االحتفالية الخاصة بيوم 
األمم المتحدة تحت شعار »الشباب يقود الطموح 
من أجل العمل المناخي«، والتي أقيمت بمناسبة 
 على إنشاء منظمة األمم المتحدة، 

ً
مرور 77 عاما

 على انضمام الكويت إليها، تحت 
ً
ومرور 60 عاما

رعاية وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر.
وشاركت »زين« في االحتفالية التي استضافها 
المركز الثقافي في مدينة صباح السالم الجامعية، 
بحضور نائب وزير الخارجية لشؤون المنظمات 
الدولية المستشار عبدالعزيز الجارالله، ومدير 
جامعة الكويت د. يوسف الرومي، وممثل األمين 
العام لألمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت 
د. طارق الشيخ، والرئيس التنفيذي لالستدامة في 
مجموعة زين جينيفر سليمان، والرئيس التنفيذي 
للعالقات والشؤون المؤسسية في »زين- الكويت« 

وليد الخشتي. 
وأتـــت مــشــاركــة »زيـــن« فــي االحتفالية فــي إطــار 
شراكتها االستراتيجية طويلة األمــد مع منظمة 
األمــــم الــمــتــحــدة، والـــتـــي عــمــلــت مـــن خــاللــهــا على 
تبني ودعم العديد من المبادرات المجتمعية في 
المجاالت البيئية واإلنسانية والخيرية على مدار 
 لــدور القطاع الخاص 

ً
السنوات الماضية، تفعيال

في دعم مختلف القضايا الدولية، وخاصة الجهود 
الكبيرة التي تبذلها الشركة لمواجهة تداعيات 
تغير الــمــنــاخ، فــالــشــركــة تفخر بكونها مــن أولــى 
مــؤســســات الــقــطــاع الـــخـــاص الــتــي عــقــدت شــراكــة 

استراتيجية مع األمم المتحدة. 
وشــهــدت االحتفالية مشاركة العديد مــن كبار 
الشخصيات، ومسؤولي القطاعين العام والخاص، 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن، وقـــيـــاديـــي جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت، 
لالحتفال بــيــوم األمـــم الــمــتــحــدة، الـــذي تحتفل به 
ــزت  ــام. وتــمــيَّ ــ الــمــنــظــمــة فـــي 24 أكــتــوبــر مـــن كـــل عـ
 على إنشاء 

ً
االحتفالية هذا العام بمرور 77 عاما

 على انضمام 
ً
منظمة األمم المتحدة ومرور 60 عاما

الكويت إليها.
وأتت االحتفالية هذا العام تحت شعار »الشباب 
يقود الطموح من أجل العمل المناخي«، وشهدت 
تنظيم معرض خاص استعرض جهود ومبادرات 
الشباب في التنمية المستدامة والتصدي لتداعيات 
تغير الــمــنــاخ، إضــافــة إلـــى الــعــديــد مــن الجلسات 

الحوارية والحلقات النقاشية وورش العمل التي 
شــــارك فــيــهــا الــشــبــاب والــمــســؤولــيــن مـــن الــقــطــاع 

الحكومي. 
ــن خـــــالل اســتــراتــيــجــيــتــهــا  وتـــلـــتـــزم »زيــــــــن« مــ
لالستدامة ببناء خطط لمواجهة تغير المناخ، 
واإلســهــام فــي تخفيض االنــبــعــاثــات الكربونية 
بما يتناسب مع اتفاقية باريس )2015(، حيث 
 بمستوى -A من قبل القائمة 

ً
ف »زين« حاليا

ّ
صن

ُ
ت

العالمية لمشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون 
)Carbon Disclosure Project(، وهــو انعكاس 
لــنــجــاحــهــا فـــي تــلــبــيــة الــمــعــايــيــر والــمــتــطــلــبــات 
عد »زين« من الشركات 

ُ
الخاصة بالمشروع، كما ت

القليلة في أسواق المنطقة التي تحمل عضوية 
 .CDP في مشروع

وقامت الشركة بتأسيس العديد من المبادرات 
عبر شركات مجموعة زيــن للتشجيع على إعــادة 
التدوير داخــل المؤسسة وخارجها، منها توزيع 
ــادة االســتــخــدام  األكــيــاس الــمــســتــدامــة الــقــابــلــة إلعــ
على جميع موظفي الشركة، وتركيب برادات المياه 

لتقليل استخدام العبوات البالستيكية.
كما قامت الشركة بتطوير وتطبيق أول عملية 
شــامــلــة لــمــراقــبــة ســلــســلــة الــتــوريــد فـــي مــخــازنــهــا 

 ،)scope 3 inventory process( من الفئة الثالثة
والتي تتماشى مع متطلبات بروتوكول الغازات 
، وتــســمــح هــذه 

ً
الــدفــيــئــة )GHG( المعتمد عــالــمــيــا

العملية للشركة بالكشف واإلبالغ عن انبعاثاتها 
بشكل دقيق، وتساعدها في التعرف على أفضل 
الفرص لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المتعلقة 

بعملياتها.
وتستمر »زيـــن« ببحث رؤيتها االستراتيجية 
ــت مــظــلــة  ــحــ ــاخ تــ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلــــتــــصــــدي آلثـــــــــار تـــغـــيـــر الـ لــ
استراتيجيتها لالستدامة لــألعــوام 2025-2020، 
فــالــشــركــة تعتبرها ركــيــزة أســاســيــة وضــعــت لها 
ثالثة مجاالت رئيسة للتركيز عليها، هي: استهالك 
الطاقة والشبكة، واالستراتيجية واالتصال، وإدارة 

المخلفات واالقتصاد الدائري. 
وتحرص الشركة على دعم مختلف المبادرات 
التي تخدم مجاالت االستدامة والبيئة، باعتبارها 
قــضــيــة بــغــايــة األهــمــيــة فــي حــيــاة الــجــمــيــع، حيث 
تسعى رســالــة الــشــركــة االجــتــمــاعــيــة إلـــى الحفاظ 
على البيئة، وتعزيز اإلدراك بأهمية دور ُكل فرد 
في تقليل االستهالك، وتطبيق الترشيد، وإعــادة 
التدوير، وغيرها من المفاهيم المستدامة المهمة 

التي ستسهم في تقليل آثار تغير المناخ.

 الرومي والشيخ وسليمان والخشتي
ً
الجارالله متوسطا

ع شراكة مع »التعليم العالي«
ّ
Ooredoo توق

لمنح الطلبة الدارسين في الخارج باقة تجوال فريدة وحصرية
 Ooredoo ــة ــ ــركــ ــ ــل شــ ــ ــ ــواصـ ــ ــ تـ
الكويت، ترقية خدماتها وباقاتها 
وعـــروضـــهـــا، لــتــتــجــاوز تــوقــعــات 
عمالئها، وتوفر لقاعدة عمالئها 
والمجتمع مزايا حصرية تتناسب 
مـــع أنــشــطــتــهــم الــيــومــيــة وأنـــمـــاط 

حياتهم. 
ومــــــــن ذلــــــــك الـــمـــنـــطـــلـــق الـــتـــقـــى 
ــــذي لــــشــــركــــة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــــرئــــــيــــــس الـ
Ooredoo الـــكـــويـــت، عــبــدالــعــزيــز 
الــبــابــطــيــن، وكــيــل وزارة التعليم 
ــالــــي د. صـــبـــيـــح الـــمـــخـــيـــزيـــم،  ــعــ الــ
ــيــــة شـــــراكـــــة بــيــن  ــاقــ ــفــ لـــتـــوقـــيـــع اتــ
Ooredoo و»الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي«، 
بحضور عيسى الموسى المدير 
التنفيذي لقطاع األعمال ومبيعات 
المستهلكين، ومدير إدارة شؤون 

الشركات مشاري العبدالجليل. 
كــان أســـاس هــذه االتــفــاقــيــة هو 
تـــزويـــد جــمــيــع الــطــلــبــة الــدارســيــن 
خارج الكويت بباقة تم تصميمها 
لـــــهـــــم بــــشــــكــــل خــــــــــاص لـــتـــســـهـــيـــل 
التواصل بين الطلبة المبتعثين 
ــم فـــــي الــــكــــويــــت، حــيــث  ــهــ ــيــ ــالــ وأهــ
تمنحهم مــزايــا محلية وتــجــواال 
بأقل التكاليف أثناء فترة البعثة 

الدراسية.
ــــور  ــا )طـ وبـــــنـــــاًء عـــلـــى شــــعــــارهــ
 
ً
عالمك(، تحرص Ooredoo دائما
على تعزيز ورفع مستوى تجربة 
ــيـــل، وتـــصـــمـــيـــم الــمــنــتــجــات  ــمـ الـــعـ
والخدمات والعروض الترويجية 
بما يتناسب مع احتياجات جميع 
شــرائــح عــمــالئــهــا. كــمــا استثمرت 
Ooredoo بشكل كبير في مكافأة 
عمالئها بمعظم المزايا الحصرية 

والــمــكــافــآت مــع مجموعة واســعــة 
ــاقــــات الـــفـــريـــدة  ــبــ ــن الـــهـــدايـــا والــ مــ
والــحــصــريــة الـــتـــي تــمــيــز الــعــالمــة 
التجارية للشركة عــن غيرها من 

العالمات التجارية األخرى.
ــذه الـــشـــراكـــة  ــ  عـــلـــى هـ

ً
وتــعــلــيــقــا

ــــن:  ــيـ ــ ــطـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ الــــــــجــــــــديــــــــدة، قـــــــــــال الـ
»استراتيجية Ooredoo تهدف إلى 
إرساء األسس والتخطيط لتطوير 
البنى التحتية الرقمية وتسريع 
التحول الرقمي، لتصبح رائدة في 
مجال الرقمنة واالبتكار، من أجل 
ــــراء حــيــاة الــعــمــالء والــمــجــتــمــع.  إثـ
شراكتنا مع )التعليم العالي( تؤكد 
بشكل ملحوظ وملموس اهتمامنا 
بــكــل أبــنــائــنــا الــطــلــبــة الـــدارســـيـــن 
خــارج الكويت، وتمييزهم بشكل 
يـــعـــزز مــكــانــتــنــا كـــشـــركـــة وطــنــيــة 
ذات مكانة اقتصادية واجتماعية 
 جـــمـــيـــع األحـــــــــداث 

ً
ــم دائــــــمــــــا ــ ــدعـ ــ تـ

المحلية واالجتماعية والرياضية 

واإلعـــالمـــيـــة ذات الــصــلــة. ستظل 
ــي الــطــلــيــعــة   فــ

ً
ــا ــ ــمـ ــ Ooredoo دائـ

لتلبية احتياجات السوق والموارد 
ــة لــتــعــزيــز اقــتــصــادهــا، مع  الـــالزمـ
االرتــقــاء بالمجتمع المحيط بها 

وتعزيزه في نفس الوقت«.
بـــــــــــدوره، شــــكــــر د. الـــمـــخـــيـــزيـــم 
»Ooredoo« على الترحيب الحار، 
وأضـــــــاف: »فـــخـــور بــتــعــاونــنــا مع 
ــة االتــــــصــــــاالت الــــــرائــــــدة فــي  ــركــ شــ
ــا تم  الـــكـــويـــت، Ooredoo عــلــى مـ
تحقيقه مــن قبلهم فــي الــســنــوات 
ــة ســتــفــيــد  ــراكـ ــشـ ــــذه الـ ــــرة. هـ ــيـ ــ األخـ
القطاعات التي تهدف إلــى تلبية 
احتياجاتها إلى أجل غير مسمى، 
وهي مبادرة رمزية الستراتيجية 
ــزء مـــن مسؤوليتها  الــشــركــة، وجــ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــؤســـســـيـــة لــرفــع 
وتــحــســيــن مــســتــويــات الــمــعــيــشــة 
مــــــن الــــنــــاحــــيــــتــــيــــن االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

واالقتصادية«.

البابطين والمخيزيم خالل التوقيع

»الكويت للتأمين«... »أفضل شركة 
تأمين مالي« بالكويت لعام 2022

International Business منحتها الجائزة مجلة

ــــت لـــلـــتـــأمـــيـــن عــلــى  ــــويـ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــركـ ــ حـــــــــازت شـ
ــن مـــــالـــــي«، مــن  ــيـ ــأمـ ــة تـ ــركــ ــــل شــ ــــزة »أفـــــضـ ــائـ ــ جـ
مـــــجـــــلـــــةInternational Business الــمــؤســســة 
المتخصصة في إطالق التصنيفات السنوية 
في مجاالت االقتصاد واألعمال في احتفالية 
ضــخــمــة أقــيــمــت فـــي اإلمــــــــارات - دبـــــي، وجـــاء 
 ألداء الــشــركــة ودورهــــا فــي ســوق 

ً
ذلـــك تــقــديــرا

الــتــأمــيــن الــمــحــلــي مـــن خـــالل مـــؤشـــرات مالية 
ــة، وحـــرصـــهـــا عــلــى الــــوفــــاء بــالــتــزامــاتــهــا  ــويـ قـ
تجاه المساهمين والعمالء، إضافة إلى تمّيز 
حلولها التأمينية المبتكرة التى تتناسب مع 
االحتياجات كافة وتنّوع خدماتها ومنتجاتها.
وبــهــذه المناسبة، قــال الــرئــيــس التنفيذي 
للشركة سامي شريف: »إننا نعمل بجد للحفاظ 
على مكانتنا كشركة تأمين رائدة في الكويت 
ألكثر من 60 عاما، وعلى التطوير المستمر، 
لنتمكن من دعم جميع عمالئنا على تحقيق 
أهدافهم المالية وتأمينهم ضد المخاطر، كما 
أننا ملتزمون بتقديم أفضل الحلول التأمينية 

لجميع عمالئنا. 
وصــــــرح شـــريـــف بـــــأن لـــــدى الـــشـــركـــة خــطــة 
واضحة تعمل على تنفيذها من أجل االستمرار 
 
ً
، وذلك تماشيا

ً
في تقديم خدماتها إلكترونيا

ــورة الـــتـــحـــول الــتــكــنــولــوجــي والـــرقـــمـــي  مــــع ثــــ
ــتـــي تـــمـــّكـــن الـــشـــركـــة وعــمــالئــهــا  فــــي الـــعـــالـــم الـ
مـــن االســـتـــثـــمـــار واالدخــــــــار والـــتـــأمـــيـــن بــطــرق 
ــــاف: إلـــى جــانــب األربـــاح  أكــثــر اســتــدامــة. وأضـ

والمبيعات التي حققتها الشركة خالل العامين 
الــفــائــت والــحــالــي، فــقــد تــم تثبيت التصنيف 
االئتماني لشركتنا من وكالة AM Best عند 
-A مع نظرة مستقبلية مستقرة وA3 من وكالة 
Moody’s. يذكر أن الشركة أسست عام 1960 
بموجب مرسوم أميري رقم 7 لسنة 1960 كأول 
شركة تأمين في الكويت ودول مجلس التعاون، 
وتقدم اليوم أكثر من 55 وثيقة تأمين وادخار 

واستثمار. 
ولــفــت شــريــف إلـــى أن تصميم الــجــوائــز تم 
بشفافية لــتــكــريــم الــشــركــات األفــضــل واألكــثــر 
، وأن الشركة استوفت جميع المعايير 

ً
ابتكارا

التي وضعتها لجنة تحكيم المجلة الختيار 
الـــفـــائـــزيـــن، والـــتـــي تــضــمــنــت إدارة األصـــــول، 
واالستثمار المتنوع، والوضع القوي للشركة 
فــي ســوق التأمين المحلي، وإدارة المخاطر 
واألزمات، وتطوير األفراد، وتطوير المنتجات 
التأمينية بما يتناسب مع متطلبات العمالء. 
وخـــتـــم قـــائـــال إن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »الـــكـــويـــت 
للتأمين« ترتكزعلى تعزيز ثقافة االبتكار في 
صناعة التأمين، وإدارة المخاطر، وتقديم الدعم 
الكامل لكافة العاملين فيها من أجل تحفيزهم 
على اإلبــداع والمشاركة في تطوير الخدمات 
الــنــوعــيــة الـــتـــي تــقــّدمــهــا الـــشـــركـــة لــعــمــالئــهــا، 
وتحفيز التنافسية بين أقــســام الشركة كافة 
لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات بـــأعـــلـــى مــعــايــيــر اإلبــــــداع 

والجودة للعمالء المؤّمنين لدينا.

م الجائزة
ّ
خالل تسل

غرفة التجارة تنضم إلى االتفاق العالمي لألمم المتحدة

ــة تـــجـــارة  ــرفـ ــيـــس غـ الـــتـــقـــى رئـ
وصناعة الكويت، محمد جاسم 
الصقر، أمس، مستشار أول مكتب 
المنسق المقيم لألمم المتحدة 
في الكويت ومدير مكتب الكويت 
وقــطــر لــالتــفــاق الــعــالــمــي لــألمــم 
المتحدة، د. رابعة حسين مكي 
الجمعة، وحــضــر الــلــقــاء المدير 

العام للغرفة رباح الرباح.
وقــد جــاء هــذا اللقاء في إطار 
موافقة »الغرفة« على انضمامها 
إلــــى عــضــويــة االتـــفـــاق الــعــالــمــي 
لــألمــم المتحدة الـــذي يــعــّد أكبر 
ــتــــدامــــة فــي  مــــبــــادرة لـــمـــبـــدأ االســ
العالم بتحقيق أهــدافــهــا الـــ 17، 
حيث يضم في عضويته 17000 

شــــركــــة و4000 مـــؤســـســـة غــيــر 
ربــحــيــة فـــي أكــثــر مـــن 177 دولـــة 
ــن 70 شــبــكــة مــحــلــيــة،  ــر مــ ــثــ وأكــ
ويــــهــــدف إلـــــى دعــــــوة الـــشـــركـــات 
والمؤسسات المسؤولة للعمل 
ــة اســتــراتــيــجــيــاتــهــا  مـ عــلــى مـــواء
وعملياتها مــع أبـــرز التحديات 
الــعــالــمــيــة الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي 10 
مــــبــــادئ عـــالـــمـــيـــة بـــــ 4 مـــجـــاالت 
أســاســيــة؛ هــي حــقــوق اإلنــســان، 
ــة، ومــكــافــحــة  ــئـ ــيـ ــبـ والــــعــــمــــل، والـ
الــفــســاد، حــيــث أكـــد الــصــقــر دعــم 
الــغــرفــة لــمــبــادئ الميثاق الـــ 10، 
والعمل على اتخاذ نهج مسؤول 
ومتكامل لتحقيق هذه األهداف 

المعلن عنها.

ُيذكر أن االتفاق العالمي لألمم 
المتحدة يلتزم بأن يقّدم كل ما 
 
ً
 وداعــمــا

ً
يمكنه أن يــكــون حــافــزا

 لهذا التحول الذي ستتبناه 
ً
رائدا

الشركات والمؤسسات المسؤولة 
في حال انضمامها إلى االتفاق، 
 
ً
ومما سيقدمه للمشاركين أيضا
مجموعة أدوات شاملة، بما في 
ذلــــك مــنــصــات لــتــقــديــم الــحــلــول، 
ومركز عمل أعمال األمم المتحدة 
عبر اإلنــتــرنــت وجميع الــمــوارد 
التي ستساعد المشاركين على 
اتـــخـــاذ كـــل اإلجـــــــــراءات الـــالزمـــة 

لتحقيق التنمية المستدامة.

 د. رابعة مكي الجمعة
ً
الصقر مستقبال

الصقر: ندعم مبادئ الميثاق الـ الصقر: ندعم مبادئ الميثاق الـ 1010 والعمل على اتخاذ نهج مسؤول ومتكامل لتحقيقها والعمل على اتخاذ نهج مسؤول ومتكامل لتحقيقها

»العطور وأدوات التجميل« يواصل فعالياته
واصل معرض العطور وأدوات 
التجميل فعالياته لليوم السابع 
 المئات من 

ً
على التوالي، مستقبال

 لشراء المنتجات 
ً
الزائرين يوميا

المعروضة من العطور والبخور 
وأدوات التجميل، وســط مشاركة 
ــــات الــمــحــلــيــة  ــــركـ ــــشـ حـــشـــد مـــــن الـ
والخليجية ووكالء أكبر الماركات 

العالمية.
وشهد المعرض، الــذي تستمر 
فعالياته حتى 5 نوفمبر المقبل، 
 مــــن الـــشـــركـــات 

ً
ــا ــ ــعـ ــ  واسـ

ً
تـــســـابـــقـــا

ــــالل الـــعـــروض  الـــمـــشـــاركـــة، مــــن خـ
والخصومات المميزة، إضافة إلى 
طرح آخر منتجاتها، لتتناسب مع 
جميع متطلبات الــزوار في أجواء 
ــرب 

ُ
ق مميزة، وخــاصــة مــع ق تــســوُّ

فصل الشتاء، كما لقي المعرض 
إقــبــااًل مــن الــجــمــهــور، السيما من 
محبي أحدث الموضات العالمية 
ــبـــخـــور والــطــيــب  مـــن الـــعـــطـــور والـ

والمسك.
ــرة  ــديـ ــمـ ــالــــت الـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ مـ
ــاع الـــتـــســـويـــق  ــقــــطــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــ
ــة مــعــرض  ــركـ والـــمـــبـــيـــعـــات فــــي شـ
الــكــويــت الــدولــي، باسمة الدهيم، 

 
ً
 تسابقا

ً
إن المعرض يشهد حاليا

ــعـــروض  ــــن الــــشــــركــــات بـ  مـ
ً
كــــبــــيــــرا

وخــصــومــات كبيرة تــالئــم جميع 
األذواق، حيث تتسابق الشركات 
في طرح منتجات جديدة، للرجال 
ــار  ــعـ ــاء واألطــــــــفــــــــال، بـــأسـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ والـ

تنافسية.
على الصعيد نفسه، قــال عمر 
الــظــفــيــري، الــمــديــر الـــعـــام لشركة 
دار الطيب للعطور، إن المعرض 
ــيـــز،  يـــحـــظـــى بــــإقــــبــــال الفـــــــت ومـــمـ
 مــن محبي الــعــطــورات 

ً
خــصــوصــا

المميزة، وأبــرز ما تقدمه الشركة 
فـــي الـــمـــعـــرض عــــطــــورات الـــــوردي 
ــمـــرشـــات، إضـــافـــة إلــى  وثــمــيــن والـ
بوكسات المناسبات بخصومات 

تصل إلى 20 بالمئة.
ــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، ذكـــــــــرت أثـــيـــر  ــ مــ
المسعودي، مشرف البائعين في 
شركة إبراهيم القرشي، أن الشركة 
 ،

ً
أســـســـت مــنــذ أكـــثـــر مـــن 90 عـــامـــا

 موزعة 
ً
ولديها أكثر من 32 فرعا

بمنطقة الخليج العربي، ولديها 
خدمة توصيل لجميع دول العالم.
بـــدوره، أكــد مسؤول المبيعات 
لــدى شركة معالم للعطور، أحمد 

ــر، حـــــــــرص الـــــشـــــركـــــة عــلــى  ــ ــ ــاكـ ــ ــ شـ
المشاركة في هذا الحدث المميز، 
والذي يحظى بإقبال الفت للزوار 
 أن الشركة 

ً
والــمــشــاركــيــن، مــبــيــنــا

لــديــهــا خــصــومــات خـــاصـــة تصل 
إلى 25 بالمئة، ولديها العديد من 
 ،

ً
 محليا

ً
األفــرع تصل إلى 13 فرعا

ــا نــقــدمــه فـــي الــمــعــرض  و»أبـــــــرز مـ
العديد من العطورات، منها كريس 

وبومب«.
وقــال عبدالله الــدبــوس، شريك 

لدى شركة حباري للعود والبخور، 
 
ً
 خاصا

ً
إن الفعالية تشهد اهتماما

من العاملين عليه، ويحظى بإقبال 
الفت، وخاصة في هذه السنة، وإن 
الشركة أسست عام 2005 و»تقدم 
ما هو مميز من منتجات تحظى 
باهتمام المحبين، ولدينا خدمة 

توصيل لجميع مناطق البالد«.
وذكــــر مـــســـؤول الــمــبــيــعــات في 
شــــركــــة ســـــــراي لـــلـــعـــطـــور، أســـامـــة 
ــد، أن الـــــمـــــعـــــرض يــشــهــد  ــ ــمـ ــ ــــحـ مـ
، إذ أضحى قاعدة 

ً
 جــيــدا

ً
حــضــورا

مهمة للشركات للمشاركة في هذا 
الحدث لترويج منتجاتها، والتي 
ــاتـــت تـــنـــافـــس مــثــيــالتــهــا، حيث  بـ
 ،

ً
»تحرص الشركة للمشاركة دائما

لتوسيع قاعدة عمالئها، ولترويج 
 وإقليميا، 

ً
 ودوليا

ً
منتجاتها محليا

منها عـــطـــورات )مــاجــمــا ومــيــلــو(، 
ونـــقـــدم خــصــومــات خــاصــة تصل 

إلى 60 بالمئة«.
ــســــؤول  ــه، قــــــــال مــ ــتــ ــيــ ــاحــ مــــــن نــ
المبيعات في مجموعة عبدالصمد 
القرشي، أحمد حسن، إن الشركة 
بـــدأت عملها عــام 1932، وتمتلك 
ــر مــــن 1200 مـــنـــتـــج، ولــديــهــا  ــثـ أكـ

سلسلة كبيرة من الفروع موزعة 
 أن 

ً
فــــي مــخــتــلــف الــــــــــدول، مـــبـــيـــنـــا

»مشاركتنا في هذا المعرض تأتي 
نا آخــر المنتجات  لنشارك عمالء
بــالــعــطــور الــتــي نــقــدمــهــا، أبــرزهــا 

البخور الملكي والهيل والعنبر«.
وأوضـــــح مــديــر الــعــمــلــيــات في 
»أطياب المرشود«، رائد عبيد، أن 
الشركة أسست عام 1952، ولديها 
 في البالد والعديد 

ً
أكثر من 27 فرعا

، و»نــقــدم 
ً
 وعــالــمــيــا

ً
منها إقليميا

مـــا هـــو مــمــيــز لــــدى الــمــحــبــيــن من 
عـــطـــورات بــخــصــومــات تــصــل إلــى 
 إلــــى حــضــور 

ً
15 بـــالـــمـــئـــة«، الفـــتـــا

ــذا الــحــدث  ــ الــــــــزوار الــمــمــيــز فــــي هـ
المميز، حيث تحرص الشركة على 

.
ً
المشاركة دائما

»ويز إير أبوظبي« تدشن أولى رحالتها إلى الكويت
ــر الـــــعـــــام لــشــركــة  ــديــ ــمــ أعــــلــــن الــ
نـــاشـــيـــونـــال لـــخـــدمـــات الـــطـــيـــران، 
مــنــصــور الــخــزيــم، أن شــركــة »ويــز 
إير أبوظبي«، وهي أحدث شركات 
الطيران المشغلة في دولة اإلمارات، 
دشــنــت رحــلــتــهــا االفــتــتــاحــيــة إلــى 
 
ً
ــــي رســمــيــا ــــدولـ ــويـــت الـ ــكـ مـــطـــار الـ

 من أمس، من مطار أبوظبي 
ً
اعتبارا

الدولي. 
ــر  ــ ــم أســـــــطـــــــول »ويـــــــــــز إيـ ــ ــــضــ ويــ
أبوظبي« طائرات من طراز إيرباص 
»A321neo« الجديدة، والتي تتيح 
للشركة أقــل بصمة بيئية ممكنة 

مقارنة بمنافسيها في المنطقة.
وتـــــتـــــبـــــنـــــى الـــــــشـــــــركـــــــة أفــــضــــل 
الـــمـــمـــارســـات فـــي مـــجـــال التعقيم 
لكبائن الطائرات عبر شبكتها، من 
خـــالل الــتــدابــيــرالــوقــائــيــة الــمــعــززة 

الـــتـــي تــضــمــن مـــن خــاللــهــا صحة 
وســــالمــــة الـــمـــســـافـــريـــن، وحــقــائــب 
الركاب وأفراد طاقمها، وغير ذلك.

ــز إيـــر«  ــ ــرات »ويــ ــائــ وتــخــضــع طــ
بانتظام لعملية تعقيم بمحاليل 
 لجدول 

ً
مضادة للفيروسات. ووفقا

التنظيف اليومي الصارم الخاص 
ــة، يـــتـــم تـــطـــهـــيـــر جــمــيــع  ــركــ ــالــــشــ بــ
، فــي حــيــن توفر 

ً
طــائــراتــهــا يــومــيــا

الشركة عمليات شراء السلع على 
مــتــن الــطــائــرة عــن طــريــق تقنيات 

الدفع غير التالمسية.
ودعا الخزيم جميع المسافرين 
إلـــــــى اتـــــبـــــاع إجـــــــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد 
 للتعليمات الصادرة 

ً
الجسدي وفقا

عن الجهات الصحية في الكويت، 
وتشجيع المسافرين على إجــراء 
جميع عمليات الشراء قبل الرحلة 

عبر اإلنترنت، مثل تسجيل بطاقات 
الــســفــر وشــــــراء تــســجــيــل األمــتــعــة 
ــر،  ــن ويـــــز إيــ ــة األولـــــويـــــة مــ ــدمــ وخــ

ومسار تخليص معامالت السفر 
الــســريــع، لتقليل فـــرص االتــصــال 
الــجــســدي الــمــحــتــمــل فـــي الــمــطــار. 

وأوضــح أن تشغيل خط الكويت - 
أبو ظبي من قبل شركة »ويز إير« 
بعدد 7 رحالت أسبوعية يؤكد ثقة 
شركات الطيران العالمية بموقع 
الكويت نتيجة استقرار االوضــاع 
الــصــحــيــة والـــســـيـــاســـة بـــعـــد أزمــــة 
كوفيد ١٩ والزيادة الملحوظة في 
أعداد المسافرين القادمين من دول 
الــخــلــيــج، وأن الــشــركــة تستهدف 
زيــــادة عـــدد الــرحــالت فــي الشهور 

المقبلة. 
ومن جانبه، أوضح مدير إدارة 
ــفـــر فــــي الـــشـــركـــة،  الـــســـيـــاحـــة والـــسـ
كمال كبشه، أن مكتب ناس بمطار 
الكويت الــدولــي مفتوح ٢٤ ساعة 
يوميا طــوال أيــام األسبوع لتلبية 
جــمــيــع مــتــطــلــبــات مــكــاتــب الــســفــر 

وعمالء »ويز إير«.

كمال كبشهمنصور الخزيم

باسمة الدهيم

https://www.aljarida.com/article/2209
https://www.aljarida.com/article/2210
https://www.aljarida.com/article/2215
https://www.aljarida.com/article/2214
https://www.aljarida.com/article/2213
https://www.aljarida.com/article/2212
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ارتفاع صافي الربح 
التشغيلي %41.5 

وإجمالي اإليرادات 
التشغيلية %17.7

»البورصة«: األرباح بلغت 15.1 مليون دينار في 9 أشهر بنمو %29.2
• الحميضي: مستمرون في العمل على ترسيخ سمعتنا كبورصة رائدة في منطقة الشرق األوسط

• العصيمي: استراتيجيتنا تساهم في تعزيز جاذبية سوق المال وتحقيق نتائج مهمة تحفز المستثمرين
أعلنت بورصة الكويت في اجتماع مجلس 
إدارتــهــا المنعقد، أمـــس، تسجيل ارتــفــاع في 
صافي أرباحها لفترة األشهر التسعة المنتهية 
في 30 سبتمبر 2022 بنسبة 29.2 في المئة 
)العائدة لمساهمي الشركة األم(، لتبلغ 15.1 
 في الفترة 

ً
مليون دينار مقارنة بـ 11.7 مليونا

نفسها من عام 2021. 
مــن جــهــٍة أخـــرى، ارتــفــع إجــمــالــي اإليــــرادات 
التشغيلية خالل فترة األشهر التسعة المنتهية 
في 30 سبتمبر إلى 26.4 مليون دينار، بزيادة 
 بـ 22.5 مليونا 

ً
قدرها 17.7 في المئة، مقارنة

في الفترة نفسها من 2021، بينما ارتفع صافي 
الربح التشغيلي بنسبة 41.5 في المئة من 13.4 
مليون ديــنــار فــي 30 سبتمبر 2021 إلــى 19 

مليونا، كما في 30 سبتمبر 2022. 
كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 29.2 في 
المئة من 58.19 فلسا إلى 75.16 فلسا في فترة 
األشــهــر التسعة مــن هــذا الــعــام، فــي حين بلغ 
إجمالي األصول حوالي 114.7 مليون دينار، 
بارتفاع نسبته 8.4 في المئة، من 105.8 ماليين 

دينار قبل عاٍم مضى. 
وارتـــفـــعـــت حـــقـــوق الــمــســاهــمــيــن الـــعـــائـــدة 
لمساهمي بــورصــة الكويت مــن 56.5 مليون 
دينار في 30 سبتمبر 2021 إلى 62.7 مليونا، 
كما فــي 30 سبتمبر 2022، أي بــزيــادة تقدر 
بحوالي 11 في المئة، وشهدت القيمة السوقية 
للسوق زيــادة بنسبة 9.8 في المئة من 41.4 
مــلــيــار ديـــنـــار فـــي نــهــايــة الـــعـــام الــمــاضــي إلــى 
45.5 مليارا، كما فــي تــاريــخ 30 سبتمبر من 

هذا العام.

وفــــي ســيــاق تــعــلــيــقــه عــلــى الــنــتــائــج الــمــالــيــة 
ــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة بــورصــة  الــفــصــلــيــة، قــ
الكويت، حمد مشاري الحميضي إن »النتائج 
المالية االيجابية التي حققتها بورصة الكويت 
- بفضل الله وتوفيقه - في فترة التسع أشهر 
شير 

ُ
المنتهية في 30 سبتمبر من هذا العام، ت

إلى أن استراتيجية الشركة وجهودها لتطوير 
السوق بمعايير عالمية ما تزال تؤتي ثمارها«. 
وأضاف الحميضي أن البورصة تشكل ركيزة 
أساسية في دعــم االقتصاد الوطني ومساندة 
خــطــة الــتــنــمــيــة فـــي الـــكـــويـــت، إذ ســاهــمــت هــذه 
الــجــهــود فــي تــرســيــخ سمعة الــشــركــة كبورصة 
ــدة عــلــى مــســتــوى مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط،  ــ رائـ
ــاال فــــي تـــحـــول الـــكـــويـــت إلـــى  ــعـ ــوا فـ ــد عـــضـ ــعـ وتـ
ــذه الــفــتــرة  وجــهــة اســتــثــمــاريــة عــالــمــيــة خـــالل هـ
المضطربة، التي شابها العديد من التوترات 
الجيوسياسية حول العالم، »وال يسعني اال ان 
اتقدم بالشكر لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وموظفي بــورصــة الكويت 
األكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة 

وسوق المال الكويتي«.
وتــابــع أنــه فــي إطــار اهتمامها بــالــدور الــذي 
يمكن أن يلعبه الــقــطــاع الــخــاص وقــدرتــه على 
تـــطـــويـــر ســـــوق الــــمــــال وتـــعـــزيـــز ثـــقـــة أصـــحـــاب 
الــمــصــالــح بــه مــع تــنــامــي مــســتــويــات الــســيــولــة، 
تطورت البورصة إلى شركة رائدة على المستوى 
اإلقليمي، تتبع أفضل المعايير والممارسات 
الدولية، ما جعلها اليوم من الشركات المتميزة 
بالكويت، ومن رواد المشهد المالي الكويتي على 

مدى السنوات القليلة الماضية.

ــلـــق الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ومـــــن جـــانـــبـــه، عـ
لــبــورصــة الــكــويــت، مــحــمــد الــعــصــيــمــي، على 
نــتــائــج المحققة خـــالل الــفــتــرة المنتهية في 
30 سبتمبر بقوله إن »االســتــراتــيــجــيــة التي 
وضعتها البورصة تساهم في ظهور جهود 
تــعــزيــز جــاذبــيــة ســـوق الــمــال الــكــويــتــي، وفــي 
تــحــقــيــق نــتــائــج مــهــمــة تــحــفــز الــمــســتــثــمــريــن 

المحليين واإلقليميين والعالميين«. 
وحققت مؤشرات بورصة الكويت وأسواق 
 من أسواق أوروبا 

ً
المنطقة أداًء أفضل نسبيا

والــــواليــــات الــمــتــحــدة، مــمــا ســاهــم فـــي تــدفــق 
المستثمرين إلـــى المنطقة، إذ بلغت نسبة 
التداوالت األجنبية خالل فترة األشهر التسعة 
من هذا العام حوالي 17 في المئة من إجمالي 
الـــتـــداوالت فــي الــســوق، وهــو خير دلــيــل على 

الثقة المتزايدة في سوق المال الكويتي.
وعملت بورصة الكويت منذ تأسيسها في 
عام 2014 على إنشاء بورصة موثوقة مبنية 
على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي 
مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــطــويــر مجموعة شــامــلــة من 
اإلصالحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي 
إلـــى أعــلــى الــمــســتــويــات اإلقليمية والــدولــيــة، 
 في تطوير 

ً
 محوريا

ً
كما لعبت الشركة دورا

ــال لـــجـــذب الــمــســتــثــمــريــن  ــمـ وتــهــيــئــة ســــوق الـ
المحليين واألجانب من خالل مجموعة واسعة 
مــن المنتجات والــخــدمــات الــجــديــدة والبنية 
 إلى مبادرات إصالح 

ً
التحتية المتقدمة، إضافة

السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق 
المال الكويتي على عدة مراحل. 

وتمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 
2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة 
تــنــجــح فـــي اجــتــيــاز هـــذه الــعــمــلــيــة، مــمــا أدى 
ة أعلى، وأدرجت  الى تحقيق مستويات كفاء
 بــالــســوق فــي سبتمبر 2020، 

ً
الــشــركــة ذاتــيــا

وقامت بخطواٍت كبيرة من أجل الحفاظ على 
تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات 

السوق. 
وعلى مدى السنوات الست الماضية، قامت 
الشركة بعدة إصالحات داخل السوق، وأطلقت 
مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية 
متعددة المراحل الرامية إلى تطوير السوق، 
كما عملت على ترويج سوق المال الكويتي 

ــول الـــعـــالـــم بـــاســـتـــمـــرار، وتــســلــيــط الــضــوء  حــ
على فرص االستثمار الفريدة التي يوفرها، 
 الــــى إبــــــراز مــجــمــوعــة مـــن الــشــركــات 

ً
ــة ــافــ إضــ

الـــمـــدرجـــة، مـــن خــــالل ســلــســلــة مـــن الـــجـــوالت 
الــتــرويــجــيــة واأليــــام الــمــؤســســيــة، مــا يساعد 
هـــذه الــشــركــات عــلــى الــتــواصــل مــع الــشــركــات 
االستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في 
العالم، وتسليط الضوء على قوتها المالية 
واســتــراتــيــجــيــاتــهــا وتــوقــعــاتــهــا الــتــجــاريــة، 
وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على 
اكتساب فهٍم متعمٍق لميزات وفرص االستثمار 

في السوق الكويتي.

»المتحد«: أبعاد مصرفية جديدة مع نظام 
B2B من خالل الهواتف الذكية

ــلــــي الــمــتــحــد  ــن الـــبـــنـــك األهــ ــلـ أعـ
إطــــالق التطبيق الــمــحــدث لنظام 
المتحد B2B إلدارة النقد للشركات 
عبر الهواتف الذكية، حيث يمكن 
 »App store« تــحــمــيــلــه اآلن مـــن
Google Play Store«، مما  و»
يضيف أبــعــادا مصرفية جــديــدة، 
ويـــحـــقـــق الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الـــحـــالـــيـــة 
والمستقبلية للنمو الــمــتــســارع 
لقطاع الشركات، بما يتناسب مع 
مــكــانــة الــبــنــك الـــرائـــدة فــي تطبيق 
أحـــــدث الـــخـــدمـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
المتطورة لتحقيق أفضل منفعة 

لعمالئه.
 »B2B ويتميز تطبيق »المتحد
لــلــشــركــات عــبــر الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
بسهولة إدارة المعامالت المالية، 
ــــو مــصــمــم لــيــنــاســب األنــظــمــة  وهـ
المحاسبية المختلفة للشركات، 
ــة عـــالـــيـــة وغــيــر  ــرونــ كـــمـــا يـــوفـــر مــ
مـــســـبـــوقـــة لــتــلــبــيــة االحـــتـــيـــاجـــات 
الــمــخــتــلــفــة لــعــمــالئــنــا، وتتضمن 
 B2B بعض مميزات نظام المتحد
طــريــقــة عــــرض وبــحــث المتقدمة 
ــعــــــــارات لــلــدفــع  لـــلـــعـــمـــلـــيـــات وإشــــــ
ورســـائـــل SWIFT، بــاإلضــافــة إلــى 

التقارير المختلفة.
ــيــــس  ــرئــ ــــب أول الــ ــائــ ــ وقـــــــــــال نــ
ــمــــال  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــجــمــوعــة األعــ
لمصرفية في البنك األهلي المتحد 

هشام زغلول: »يعكس نظام المتحد 
B2B استراتيجية البنك ونهجه 
المستمر في تقديم أفضل الحلول 
الــمــصــرفــيــة الـــتـــي تــلــبــي مختلف 
احــتــيــاجــات عمالئنا. فعلى مــدار 
األعوام السابقة، احتل البنك مكانة 
متميزة كأفضل شريك مالي للعديد 
مـــن الـــشـــركـــات بــالــكــويــت، مــوطــدا 
عالقاته المبنية على االستقامة 
والثقة مع جميع العمالء، وموفرا 
بــذلــك خـــدمـــات مــصــرفــيــة مبتكرة 
تتفهم مختلف احتياجات العمالء 
وتدعمها في كل مرحلة من مراحل 

تطورها«.
وأضاف زغلول: »اآلن يستطيع 

جــمــيــع عــمــالئــنــا الــتــحــكــم وإدارة 
جميع معامالتهم المالية في أي 
وقــت ومكان، بفضل تواجد نظام 
المتحد B2B للخدمات المصرفية 
ــن خــــــالل الـــهـــواتـــف  ــ لـــلـــشـــركـــات مـ
 B2B الذكية، ويوفر نظام المتحد
العديد من الحلول المتكاملة التي 
تشمل إتمام مختلف المدفوعات 
الــمــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة وتــحــويــل 
الـــرواتـــب والــمــســتــحــقــات الـــدوريـــة 
ــر الــمــجــمــعــة لــعــمــلــيــات  ــاريـ ــقـ ــتـ والـ
التحصيل اإللكتروني، إضافة الى 
بعض الطلبات والخدمات البنكية 
االلـــكـــتـــرونـــيـــة، الـــتـــي تــشــمــل طلب 
اصدار شيكات مصرفية بمختلف 

ــا، طـــلـــب اصــــــــدار شـــهـــادة  ــهــ ــواعــ أنــ
أرصــــدة، مصادقة على الحساب، 
طــلــب فــتــح حــســاب اضـــافـــي، طلب 
فتح/تجديد ودائــــع، طلب اصـــدار 
شيك مصرفي مصدق والتواصل 
مــع مــســؤول الحساب الكترونيا، 
إضــافــة الــى الــعــديــد مــن الخدمات 
البنكية االلكترونية التي تهدف 
الــى توفير الوقت وسهولة إجــراء 
الخدمات البنكية المختلفة لقطاع 

الشركات«.
وذكر مساعد المدير العام إلدارة 
الــتــعــامــالت المصرفية فــي البنك 
األهلي المتحد علي النقي أن البنك 
يسعى دائما إلى تطوير وتفعيل 
ــلــــول الــتــكــنــولــوجــيــة  أحــــــــدث الــــحــ
لعمالئه مــن الــشــركــات، موضحا 
أن »تدشين هذا التطبيق الجديد 
جاء ترجمة للتوجهات المصرفية 
العالمية، مما يساعد على توفير 
تــجــربــة مــصــرفــيــة غــيــر مسبوقة 
لعمالئنا الحاليين والمستقبليين 

من المؤسسات والشركات«.
وأشار النقي إلى أن »المجموعة 
الــمــصــرفــيــة لــلــشــركــات فـــي البنك 
األهــلــي المتحد تتميز بريادتها 
في مجال الخدمات المصرفية في 
السوق المصرفي الكويتي، حيث 
تقوم على توفير الــرؤى والحلول 
لعمالئنا في القطاعات المختلفة«.

ر من تطبيقات التحكم 
ّ

»الخليج« يحذ
عن ُبعد في األجهزة الذكية

في إطار دعمه لحملة »لنكن على دراية«
 مـــــن حــــرصــــه عــلــى 

ً
ــا ــ ــــالقـ ــــطـ انـ

تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــافـــة الـــمـــالـــيـــة لـــدى 
مـــخـــتـــلـــف شـــــرائـــــح الـــمـــجـــتـــمـــع، 
ــيـــج دعـــمـــه  ــلـ يـــــواصـــــل بـــنـــك الـــخـ
لـــحـــمـــلـــة الـــتـــوعـــيـــة الــمــصــرفــيــة 
»لنكن على دراية«، للعام الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وذلــــك مـــن خــالل 
بث ونشر مواد توعية وتثقيف 
عبر وسائل التواصل والموقع 
 عن 

ً
اإللــكــتــرونــي لــلــبــنــك، فــضــال

وسائل اإلعالم األخرى.
ــــر  ــديـ ــ ــمـ ــ ر مـــــســـــاعـــــد الـ

ّ
وحـــــــــــــــذ

لــالتــصــاالت المؤسسية، حمزة 
ــنـــوك مــن  ــبـ الـــتـــيـــلـــجـــي، عـــمـــالء الـ
الوقوع ضحية عمليات االحتيال 
من خــالل تطبيقات التحكم عن 
ُبــعــد فـــي األجـــهـــزة الــذكــيــة الــتــي 
، بــهــدف ســرقــة 

ً
ــيــــرا انــتــشــرت أخــ

الــبــيــانــات الــمــصــرفــيــة، لتضاف 
إلى الوسائل األخرى التي باتت 
مــعــروفــة كالمكالمات الهاتفية 
والـــرســـائـــل الــنــصــيــة أو الــبــريــد 

اإللكتروني.
وأشــــــــــــــــــــار إلـــــــــــــى أن بــــعــــض 
التطبيقات الــتــي يــتــم الــتــرويــج 
لها، بهدف اســتــدراج الضحايا 
لتحميلها على أجهزتهم الذكية، 

ليفقد المستخدم السيطرة على 
جـــهـــازه، ويــبــدأ الــمــحــتــالــون في 
 والــســيــطــرة 

ً
الــتــحــكــم فــيــه كــلــيــا

على بيانات العميل ومعلوماته 
الشخصية بالكامل، ما يمكنهم 
من سرقة حساباتهم المصرفية.  
لـــــــقـــــــراصـــــــنـــــــة  وبـــــــــــّيـــــــــــن أن ا
ــــون حـــــيـــــال مـــــاكـــــرة  ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ يـ
للحصول على بيانات العمالء، 
سواء ببيع الوهم لهم من خالل 
تــرويــج تطبيقات ملغومة تعد 
الــمــســتــخــدمــيــن بــالــفــوز بــأربــاح 
ــة، أو بــتــقــلــيــد  ــريــ ــغــ ــد مــ ــ ــوائــ ــ وعــ
ــبــــرى  ــات لـــــشـــــركـــــات كــ ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ تــ
مشهورة إلقناع العمالء بإدخال 
بياناتهم المصرفية وأرقامهم 

السرية. 
ــنــــوك، فــي  ــبــ ولــــفــــت إلـــــى أن الــ
إطار جهودها لمواجهة التطور 
السريع لعمليات القرصنة، تقوم 
بجهود كبيرة وتنفق الماليين 
ــــي ســـبـــيـــل تــحــصــيــن   فـ

ً
ــا ــويــ ــنــ ســ

أنــــظــــمــــتــــهــــا مــــــن خــــــــالل بــــرامــــج 
وأنظمة قوية لألمن السيبراني 
لحماية العمالء وعمليات الدفع 
ــتــــرونــــي، ويـــبـــقـــى الــعــمــيــل  ــكــ االلــ
مطالبا بالحفاظ على بياناته 

المصرفية وجــهــازه الــذكــي من 
االختراق.   

ونــصــح الــعــمــالء بــعــدم حفظ 
أية أرقام سرية مثل: أرقام بطاقة 
السحب اآللي، أو بطاقة االئتمان، 
أو رقم التعريف الشخصي على 
ــدم كــتــابــة  ــ الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال، وعــ
الرقم السري على البطاقة، وال 
مشاركته مع أي وجهة، وكذلك 
ــمــــرور لــمــرة  الـــحـــال مـــع كــلــمــه الــ
ــرورة  ــ واحــــــــدة »OTP« ، مــــع ضــ
تسجيل الــخــروج مــن التطبيق 

أو الموقع اإللكتروني للبنك فور 
االنتهاء من المعاملة.

ــد أن الــبــنــك ال يــطــلــب من  وأكــ
العميل معلومات شخصية عن 
طـــريـــق الـــبـــريـــد اإللـــكـــتـــرونـــي أو 
الرسائل النصية أو المكالمات 
الهاتفية، إذ ما هي إال محاوالت 
احتيال الــهــدف منها الحصول 
ــاتـــك الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــلـــومـ ــعـ عـــلـــى مـ

لسرقة أموالك أو بياناتك.
ودعــــا الــعــمــالء إلـــى الــتــعــامــل 
بحذر مع التطبيقات والروابط 
االلكترونية غير المعروفة، ألن 
مـــجـــرد تــحــمــيــلــك لــلــتــطــبــيــق أو 
ضغطك على الرابط قد يعّرض 
بــبــيــانــاتــك الــمــصــرفــيــة الــســريــة 

لخطر السرقة وضياع أموالك.
ــر أن حــمــلــة »لــنــكــن على  ــذكـ ُيـ
درايــة«، التي يشرف عليها بنك 
ــمــــركــــزي بـــالـــتـــعـــاون  الـــكـــويـــت الــ
ــاد مــــصــــارف الـــكـــويـــت،  مــــع اتــــحــ
تهدف إلى نشر الثقافة المالية 
فـــي الــمــجــتــمــع، وزيــــــادة الــوعــي 
ــاع الــــمــــصــــرفــــي،  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ بــــــــــــدور ال
وكيفية االستفادة من الخدمات 
المتنوعة، التي تقّدمها البنوك 

على الوجه األمثل لعمالئها.

علي النقي هشام زغلول

حمزة التيلجي

مــن منطلق حـــرص بــنــك وربــــة وســعــيــه الـــدائـــم لتأهيل 
وتــطــويــر الـــكـــوادر الشبابية والــوطــنــيــة وصــقــل خبراتهم 
وإمكانياتهم، تم توقيع شراكة استراتيجية بين »وربــة« 
وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا )GUST( تتضمن 
عــدة مــبــادرات تستهدف تأهيل وتطوير موظفي »وربـــة« 

وطلبة الجامعة.
وصرحت معالي الرشيد رئيس مجموعة الموارد البشرية 
والخدمات العامة، بأن هذه الشراكة ستوفر رعاية كاملة 
لموظفي »وربـــة« الراغبين باستكمال دراســة الماجستير 
في مجال إدارة األعمال، وكذلك المساهمة في عدة أنشطة 

تهدف إلى دعم وتطوير طلبة الجامعة بمجاالت مختلفة، 
وصقل مهاراتهم، إلعــدادهــم لسوق العمل، حيث تشتمل 
هذه الشراكة على عدة مبادرات، منها دعم النوادي العلمية، 
وحصول الطلبة على المؤهالت العلمية والعملية، ودعم 
ريــادة األعمال واالبتكار، والعمل على مشاركة الخبرات، 
من خالل توفير مرشدين مميزين من البنك لصقل مواهب 

الطلبة في الواقع العملي.
ونوهت الرشيد بأن هذه المبادرة جزء من برامج يوفرها 
 WILL )Warba Institute معهد وربة للتعلم وتطوير القادة
for Leadership & Learning( والـــذي يشمل العديد من 

البرامج التي تختص بتأهيل القيادات والبرامج التدريبية 
لتطوير الموظفين في الجوانب المهنية واإلدارية، كما تشمل 
المناهج التدريبية اإللزامية، وكذلك برامج تستهدف طلبة 
الجامعة لتطوير مستواهم التعليمي والعملي، كتوفير 
فــــرص تـــدريـــب مــيــدانــيــة للطلبة وفــــرص عــمــل، مـــن خــالل 

المشاركة في المعارض الوظيفية السنوية.
وأشارت إلى أن هذه الشراكة سوف تتيح للبنك التعرف 
على الــكــوادر الشبابية، مــا ينتج عنه توفير فــرص عمل 
وظيفية في البنك بشكل خــاص، وإعــدادهــم لسوق العمل 

بشكل عام.

GUST وربة« يوقع شراكة استراتيجية مع«

لقطة جماعية بعد توقيع االتفاقية

»التجاري« يعلن الفائز »التجاري« يعلن الفائز 
بسحب »النجمة« األسبوعيبسحب »النجمة« األسبوعي

أجرى البنك التجاري، أمس، سحبه األسبوعي على حساب النجمة، 
في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة 

عبدالعزيز أشكناني.
وقام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي، 

وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:
سحب حساب النجمة األسبوعي – جائزة 5000 دينار من نصيب 

الفائز يوسف أحمد المسلم.
يذكر أن جوائز »حساب النجمة« مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، 
إضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية 
بقيمة 5000 دينار، وشهرية بقيمة 20000 دينار، فضال عن جائزة نصف 
سنوية بقيمة 500000 دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية 

مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1500000 دينار. 
وعــن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لــدخــول السحوبات، فمن 
المعروف أنــه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار، ويجب أن 
يكون في الحساب مبلغ ال يقل عن 500 دينار، للتأهل ودخول جميع 
السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، وكلما زاد رصيد 
العميل زادت فرصة الفوز، فضال عن المزايا اإلضافية التي يوفرها 
الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي، ويستطيع الحصول 
على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، وكذلك الحصول على الخدمات 

المصرفية من البنك التجاري.

»»KIBKIB« يتعاون مع مستشفى « يتعاون مع مستشفى 
عاليه ومختبر »الجارالله«عاليه ومختبر »الجارالله«

في إطار دوره بمجال المسؤولية االجتماعية و»بنك للحياة«، 
أعلن بنك الكويت الدولي )KIB( نجاح حملته التي أطلقها تزامنا 
مع شهر التوعية بسرطان الثدي، والتي تخللها عرض حصري 
للمساهمة في الكشف المبكر عن أعراض سرطان الثدي، بالتعاون 
مع مستشفى عاليه، ومختبر مركز الجارالله األلماني التخصصي، 
والذين قدموا من جهتهم خصومات خاصة لموظفات وعميالت 
البنك طوال شهر أكتوبر، على فحص الموجات الصوتية، وفحص 
عالمات ودالئــل أورام سرطان الثدي، وطلب استشارة من جراح 

حول سرطان الثدي.
وفي معرض حديثها حول الحملة، أكدت رئيسة فريق االتصال 
المؤسسي - من إدارة التسويق واالتصال المؤسسي في KIB أمل 
بوخمسين أهمية الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدي، وكيف 

يمكن أن يكون من العوامل األولية لتسريع عملية الشفاء.
ولفتت بوخمسين إلى أن الهدف الرئيسي من إطالق هذه الحملة 
هو المساهمة قدر اإلمكان في الحد من أخطار سرطان الثدي، من 
خالل فعاليات داخلية للموظفين، إضافة إلى عروض وخصومات 
تشجع مــوظــفــات وعــمــيــالت KIB – باعتبارهم منا وفينا - على 
الذهاب إلجراء فحوصات لالطمئنان على صحتهم، وتقلل من العبء 
المادي عليهن من تكلفة مثل هذه الفحوصات واالستشارات الطبية، 
مثمنين دور المرأة الرئيسي وجهودها المتفانية في بناء المجتمع.

محمد العصيميحمد الحميضي

»برقان« يواصل رعايته التحاد الفروسية
أعلن بنك برقان رعايته للجائزة 
الكبرى التي ينظمها دوري االتحاد 
الكويتي للفروسية لموسم 2022-
2023 عــلــى مـــدى ثــمــانــي جـــوالت، 
حيث ينطلق الـــدوري في مضمار 
مركز الكويت للفروسية، وتهدف 
ــذه الـــرعـــايـــة لـــهـــذا الــمــوســم إلــى  هــ
تعزيز ثقافة الــريــاضــة بالكويت، 
ــي فـــــي الـــنـــمـــو  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ وأثــــــرهــــــا اإليـ
ــار المجتمعي، في سياق  واالزدهــ
ــة الـــبـــنـــك الـــشـــامـــلـــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ

للمسؤولية المجتمعية.
ــان لــهــذا  ــرقـ ــة بـ ــايـ وانــطــلــقــت رعـ
الــــحــــدث مـــنـــذ عـــــام 2021، سعيا 
إلـــى تشجيع الــمــواهــب الشبابية 
فـــي الــمــجــال الـــريـــاضـــي، وتــأكــيــدا 
عــلــى ثقته بــمــدى فاعلية ريــاضــة 
الفروسية والرياضة بشكل عام بين 
أوســاط الشباب، كما يؤمن البنك 
بــشــكــل خــــاص بــأهــمــيــة ريــاضــات 
الــفــروســيــة، ويـــهـــدف إلــــى دعمها 
بــصــورة مــســتــمــرة، نــظــرا لتراثها 

العريق الراسخ وارتباطها القوي 
بالهوية الثقافية في الكويت.

وصرحت رئيسة دائرة التسويق 
واالتصاالت لمجموعة بنك برقان 
خلود الفيلي: »نؤكد حرصنا في 
ــلـــة دعـــم  ــرقــــان عـــلـــى مـــواصـ بـــنـــك بــ
ــيـــع الـــمـــشـــهـــد الـــريـــاضـــي  وتـــشـــجـ

والـــطـــاقـــات الــريــاضــيــة الشبابية 
ــئـــات الــوطــنــيــة  ــيـ ــهـ والــــجــــهــــات والـ
المعنية بــذلــك، كما نــؤمــن بقدرة 
شـــبـــابـــنـــا عـــلـــى إحـــــــــداث الــتــغــيــيــر 
اإليــجــابــي عــبــر مــواصــلــة نشرهم 
لــثــقــافــة الـــريـــاضـــة وأثـــرهـــا بشكل 
عــمــلــي، ونـــحـــن فـــي بـــرقـــان نعمل 

دائما جاهدين لتقديم كل ما يلزم 
لــهــم بــهــدف تحقيق ذلــــك، وتــأتــي 
هذه الرعاية ضمن هذا السياق في 
سلسلة متصلة من رعاياتنا التي 
سبقتها التحاد الفروسية الكويتي 
فــي إطــار استراتيجيتنا الشاملة 

للمسؤولية المجتمعية«.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت أمــيــنــة سر 
اتــحــاد الفروسية الكويتي نبيلة 
العلي: »يستعد االتــحــاد الكويتي 
للفروسية لبدء النسخة الثانية من 
دوري االتــحــاد المحلي لبطوالت 
قــفــز الـــحـــواجـــز، والـــتـــي ستشتمل 
على ثماني جوالت يتنافس فيها 
الفرسان والفارسات من مختلف 
األعمار من مختلف أندية الفروسية 
بالكويت، في هــذه الرياضة التي 
تشهد مــؤخــرا إقــبــاال متميزا من 
شباب الكويت، وهذا يمثل تحقيق 
الــهــدف األول مــن إشــهــار االتــحــاد 

الكويتي للفروسية«.

نبيلة العليخلود الفيلي
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أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة االتـــــــصـــــــاالت 
الــكــويــتــيــة stc مــشــاركــتــهــا كــــراع 
رئــــيــــســــي فــــــي الــــــحــــــدث الــــخــــيــــري 
RunKuwait« لــجــمــع  الـــســـنـــوي »
ــال ذوي  ــ ــفـ ــ الـــتـــبـــرعـــات لــــدعــــم األطـ
االحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة، والـــــذي 
تنظمه مجموعة فوزية السلطان 
الصحية )FSHN(، وهــي مؤسسة 
غير ربحية رائــدة بدولة الكويت، 
وتــقــدم خــدمــات عــاجــيــة متطورة 
وعــالــيــة الـــجـــودة عــبــر الــعــديــد من 

التخصصات الطبية.
ــــذي اقــيــم  ــد الــــمــــاراثــــون، الــ ــعـ ويـ
أمــس األول فــي مــاريــنــا كريسنت، 
هـــــو الـــــحـــــدث الــــســــنــــوي الـــعـــاشـــر 
RunKuwait. وخــــــــــال هــــذا  لـــــــ 
الــعــام بــاعــتــبــارهــا راعــيــا رئيسيا 
تواجدت stc خال الفعالية بهدف 
دعـــم األطـــفـــال ذوي االحــتــيــاجــات، 
بــمــا يــتــمــاشــى مــع الـــتـــزام الــشــركــة 
المستمر بدعم وتمكين المجتمع 
ــادرات مــتــنــوعــة، مع  ــبـ مـــن خـــال مـ
الـــتـــركـــيـــز فــــي الــــوقــــت نــفــســه عــلــى 
تعزيز وتطوير إطار استراتيجية 
المسؤولية المجتمعية للشركات 

الخاصة بها. 
وفـــي إطــــار الــمــســاهــمــة الــفــعــالــة 
في دعم المجتمع، شاركت stc في 
الــعــديــد مـــن الـــمـــبـــادرات الــمــمــاثــلــة 
الــتــي تـــم تــنــظــيــمــهــا لــنــشــر الــوعــي 
ودعـــــم ذوي االحـــتـــيـــاجـــات داخـــل 

المجتمع.
وتخللت هــذه المشاركة أيضا 
الـــعـــديـــد مـــن األنـــشـــطـــة الــريــاضــيــة 

ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـــصـــحـــيـــة بــــــ stc والـ
المسابقات والجوائز للمشاركين 
بالسباق وعائاتهم، وأيضا قدمت 
الـــشـــركـــة جـــوائـــز قــيــمــة لــلــفــائــزيــن 

بالمراكز األولى.
وتــم تكريم stc مــن قبل اللجنة 
المنظمة لرعايتها هذه المبادرة 
اإلنــســانــيــة ودورهـــــا الــحــيــوي في 

مجال المسؤولية االجتماعية. 
ــال عـــبـــدالـــرحـــيـــم  ــ ــفـ ــ ــــت انـ ــانـ ــ   وكـ
الـــمـــســـؤولـــة الـــمـــبـــاشـــرة مــــن قــبــل 
stc عــن هــذه الــمــبــادرة االنسانية 
مــتــواجــدة، ومــثــلــت الــشــركــة خــال 
تكريم الــرعــاة الرئيسين للسباق 

الخيري.
ــا عــلــى هـــذه الــمــبــادرة، 

ً
وتــعــلــيــق

قــــالــــت دانــــــــة الــــجــــاســــم، الـــمـــديـــرة 
الــعــامــة التـــصـــاالت الـــشـــركـــات في 
stc: »ســـــعـــــداء بـــالـــمـــشـــاركـــة هـــذا 
 RunKuwait  ــبــــاق الــــعــــام فــــي ســ
لـــــــعـــــــاشـــــــرة،  ا بــــنــــســــخــــتــــه   2022
 للحدث 

ً
 رئــيــســيــا

ً
بــصــفــتــنــا راعـــيـــا

الـــخـــيـــري، إذ إن مــشــاركــة stc في 
مثل هــذه الــمــبــادرات والفعاليات 
الــهــادفــة مــا هــو اال الــتــزام أخاقي 
وانساني منا لدعم األطفال ذوي 
االحتياجات، وزيادة وعي الناس 
حـــول االحــتــيــاجــات والــمــتــطــلــبــات 
لهذه الفئة المهمة في المجتمع، 
لكي يندمجوا بطريقة سليمة في 

المجتمع بشتى المجاالت«.
ــلـــى مـــدار  ــم: »عـ ــاسـ وذكــــــرت الـــجـ
العام، شاركنا ونظمنا العديد من 
الـــمـــبـــادرات الــتــي هــدفــت إلـــى دعــم 

وتمكين مجتمع ذوي االحتياجات، 
حيث إن هذه المبادرات انعكاس 
للتأثيرات اإليجابية التي يهدف 
بــرنــامــج المسؤولية االجتماعية 
للشركات الخاص بنا في stc إلى 
نشرها وتعزيزها داخل المجتمع«.

 stc ــافــــت الـــجـــاســـم: »تـــــرى وأضــ
أنـــه مـــن الـــضـــروري الـــتـــواصـــل مع 
جميع  فئات المجتمع الكويتي، 
ــاجــــات  ــيــ ــتــ ــا ذوي االحــ خــــصــــوصــ
 ال يـــتـــجـــزأ مــن 

ً
ا بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــــــزء

ــارب  ــ ــجـ ــ ــع مـــــــن خـــــــــال تـ ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ الــ
متنوعة تهدف إلــى زيــادة الوعي 
حــول احتياجات ومتطلبات هذه 

الفئات«. 
وذكرت أن »رفع مستوى الوعي 
حول القضايا المتعلقة بالصحة 
يشكل ركــيــزة أساسية فــي أجندة 
stc لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة. 
وبهدف إحداث تأثير أكبر وأوسع، 
قــامــت stc بــاســتــثــمــار شــراكــاتــهــا 
االســتــراتــيــجــيــة وتــعــزيــز عــاقــات 
الــتــعــاون الــنــاجــحــة والــمــثــمــرة مع 
العديد من الجهات في القطاعين 
الــعــام والــخــاص عــلــى مــر السنين 
الــمــاضــيــة بـــهـــدف دعــــم و تــمــكــيــن 
المجتمع، وبــهــذه المناسبة، أود 
أن أتـــقـــدم بــالــشــكــر إلـــى مــجــمــوعــة 
 )FSHN( فوزية السلطان الصحية
على تنظيمها هذا السباق الخيري 
ــاة الـــذيـــن  ــ ــرعـ ــ الـــســـنـــوي وبــــاقــــي الـ
ســيــشــاركــون فـــي هــــذا الـــمـــاراثـــون 

لدعم هذه المبادرة اإلنسانية«.
 stc واختتمت الجاسم عن دور

الــحــيــوي كــشــركــة رائـــدة فــي قطاع 
االتـــصـــاالت الــكــويــتــي فـــي تمكين 
أبـــنـــائـــهـــا مــــن ذوي االحـــتـــيـــاجـــات 
ومساندتهم، الفتة إلى أن برنامج 
الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة الشامل 
ــم وتــمــكــيــن  ــ ــه االســـــاســـــي دعــ ــدفــ هــ
ــع الــــفــــئــــات فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع.  ــيـ ــمـ جـ
 مع التزامها برد الجميل 

ً
وتماشيا

ــل الـــشـــركـــة  ــتــــواصــ لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، ســ
ــز الـــــمـــــبـــــادرات  ــزيــ ــعــ ــتــ خـــطـــطـــهـــا لــ
ــي إطـــــــــار بـــرنـــامـــج  ــ األســـــاســـــيـــــة فــ
المسؤولية المجتمعية  للشركات، 
في مختلف القضايا، بما في ذلك 
الـــمـــجـــاالت الـــرئـــيـــســـيـــة كــالــصــحــة 
والتعليم وريادة األعمال والبيئة 

وتمكين الشباب.
ــذا الــســيــاق، قــالــت تــمــار  وفـــي هـ
ديـــرتـــافـــيـــتـــيـــان، الـــمـــديـــرة الــعــامــة 
للمجموعة: »ان مجموعة فــوزيــة 
الــســلــطــان الصحية مــؤســســة غير 
ــــدف لـــتـــوفـــيـــر أعـــلـــى  ــهـ ــ ربـــحـــيـــة وتـ
مـــســـتـــوى مــــن الـــرعـــايـــة لــلــمــرضــى 
مـــع االرتـــقـــاء بــمــســتــوى الــرفــاهــيــة 
الصحية للمجتمع الكويتي كله. 
ــك، أطــلــقــنــا عـــددا من  ولتحقيق ذلـ
المبادرات االجتماعية التي تهدف 
إلـــى رفـــع الــوعــي حـــول الــتــحــديــات 
الصحية األساسية في مجتمعنا«. 
ــة  ــيــ ــالــ ــعــ ــــــــعــــــــد فــ

ُ
وأضـــــــــــافـــــــــــت: »ت

ــر  ــبــ كــ أ حــــــــــــدى  إ  RUNKUWAIT
الـــــمـــــبـــــادرات االجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 
أطــلــقــتــهــا الــمــجــمــوعــة حـــتـــى اآلن 
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، حــــيــــث قــمــنــا 
بتنظيم السباق الخيري السنوي 

RUNKUWAIT لرفع الوعي بشأن 
األطفال ذوي االحتياجات وجمع 
التبرعات لمصلحة »وحدة تأهيل 
وتــقــيــيــم الــطــفــل« )عـــيـــادة األطــفــال 
الــمــتــخــصــصــة بــمــجــمــوعــة فــوزيــة 
السلطان(. واليوم، أصبح السباق 
إحدى أكبر الفعاليات الخيرية في 

الكويت«.
واختتمت ديرتافيتيان:« نشكر 
stc عــلــى رعــايــتــهــا الــكــريــمــة لــهــذا 
ــن كــلــنــا  الــــحــــدث اإلنــــســــانــــي، ونـــحـ
ثقة بأن دعم الشركة ومشاركتها 
ــــت ســـيـــكـــون  ــــويـ ــــاق رن كـ ــبـ ــ فـــــي سـ
ــم األطـــفـــال  ــ ــه بـــالـــغ األثــــــر فــــي دعـ لــ
ــات، ونـــتـــطـــلـــع  ــ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ذوي االحــ
 stc لتطوير وتــعــزيــز عاقتنا مــع
ــمـــجـــاالت لـــبـــنـــاء شـــراكـــة  فـــي كـــل الـ

استراتيجية طويلة األمد«.

ــر ان بـــرنـــامـــج  ــالــــذكــ ــر بــ ــديــ الــــجــ
RunKuwait  بدأ في 2012 بهدف 
دعم عاج األطفال في مركز فوزية 
سلطان لألطفال، ومنذ ذلك الحين، 
اكتسب الماراثون قاعدة عريضة 
من المتابعين أدت إلى جمع أكثر 
من 50 ألف دينار كويتي في 2019 
لــتــمــويــل أكـــثـــر مــــن 2000 جــلــســة 

عاجية لألطفال. 
الـــمـــاراثـــون مــفــتــوح لــلــجــمــهــور، 
بغض النظر عن العمر أو مستوى 
اللياقة البدنية، والهدف الرئيسي 
هـــو دعــــم قــضــيــة مــهــمــة. وتــســمــح 

الــمــســابــقــة لــلــمــشــاركــيــن بــاخــتــيــار 
مسافة 5 آالف أو 10 آالف متر عدو 
بناًء على تفضياتهم ووتيرتهم 
الـــخـــاصـــة. ويـــتـــم الـــتـــبـــرع بــرســوم 
الــتــســجــيــل الــمــدفــوعــة لــلــمــشــاركــة 
فــي الــفــعــالــيــة لــدعــم األطـــفـــال ذوي 

االحتياجات.

استقبل اتــحــاد شــركــات االستثمار 
ممثلي الــمــشــروع الــتــوعــوي الوطني 
للوقاية من المخدرات )غراس( في مقر 
االتــحــاد، حيث رحــب صــالــح السلمي 
رئيس مجلس إدارة االتحاد، بالدكتور 
أحــــمــــد الـــشـــطـــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للمشروع، وفريق المشروع المرافق له.
ة  ــاء

َّ
وأشـــاد السلمي بالجهود الــبــن

والمثمرة التي يبذلها مشروع »غراس« 
الــوطــنــي فــي مــواجــهــة آفـــة الــمــخــدرات 
والوقاية منها، ونشر الوعي بين أفراد 

المجتمع بمخاطرها.
ــال إن االســـتـــثـــمـــار فــــي الــشــبــاب  ــ وقــ
ــلـــوطـــن، وهـــــي مــســؤولــيــة  اســـتـــثـــمـــار لـ
 من المدرسة والجامعة، 

ً
ا الجميع، بدء

وانتهاًء بمؤسسات المجتمع المدني 
والقطاعين العام والخاص، من خال 
تأهيلهم وتدريبهم وتسليحهم بالعلم 
 من االتحاد بأهمية 

ً
والمعرفة، إيمانا

المسؤولية االجتماعية، ودورهـــا في 
مـــســـانـــدة الـــكـــويـــت بــتــحــقــيــق رؤيــتــهــا 
الشاملة لاستدامة، وبما يتوافق مع 

رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية.
ــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد د. الــــشــــطــــي أن  مــ
الــتــصــدي آلفـــة الـــمـــخـــدرات مــســؤولــيــة 
مشتركة لجميع الجهات، فهذه اآلفــة 
الـــتـــي تــمــس فــئــة الـــشـــبـــاب عــلــى وجــه 
الخصوص وذات اآلثــار المدمرة على 

المجتمع تسترعي انتباه الجميع.
وتــم خــال الــلــقــاء مناقشة إمكانية 
دعم االتحاد لمشروع »غــراس«، حيث 
ــــر د. الـــشـــطـــي أن فـــريـــق الـــمـــشـــروع  ذكـ
بـــــــصـــــــدد إطــــــــــــــاق »مــــــنــــــصــــــة غـــــــــراس 
اإللــكــتــرونــيــة«، وهـــي مــنــصــة إعــامــيــة 

ــــى نــشــر  تـــوعـــويـــة مــتــكــامــلــة تـــهـــدف إلـ
الوعي من خــال تقديم برامج توعية 
ووقـــايـــة اســتــبــاقــيــة وأنــشــطــة مــهــارات 
حــيــاتــيــة، إضــافــة إلـــى إقــامــة مــعــارض 
ــرات وورش عـــمـــل ودورات  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ومـ
تدريبية، واستشارات نفسية وأسرية 
واجتماعية، وعمل أبحاث ودراســات 
لرصد النتائج والمتابعة، بما يساهم 
في حماية الشباب من مخاطر اآلفات 

السلبية، وتعزيز القيم اإليجابية، لما 
ال في  لنشر األخاق من دور مهم وفعَّ
مــقــاومــة اآلفــــات المجتمعية المعيقة 
لعملية الــتــنــمــيــة، بــجــمــيــع جــوانــبــهــا، 
 فـــي دعــم 

ً
وهـــو مـــا سينعكس إيــجــابــا

واستقرار االقتصاد الوطني وازدهار 
الدولة بسواعد الشباب.

وقـــد أبـــدى السلمي ســعــادتــه بهذه 
الــروح الوطنية لــدى فريق المشروع، 

ــتـــجـــدات،  ــمـــسـ ــم لـــمـــواكـــبـــة الـ ــهـ ــيـ ــعـ وسـ
واالستفادة من التكنولوجيا الحديثة 
لتمكين الشباب والجيل الجديد واألهل 
من الوصول للمعلومات واالستشارات 
التي تمكنهم من مواجهة هذه اآلفات 
السلبية والوقاية منها، بما يساهم في 

رفعة ونهضة الكويت.

أعــلــنــت شـــركـــة بــيــت األوراق 
الـــمـــالـــيـــة )الــــبــــيــــت( أن الـــشـــركـــة 
اســـتـــكـــمـــلـــت االســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
مشروع عقاري جديد في قطاع 
الصناعات الخفيفة بالواليات 
الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة بتكلفة 24 
مــلــيــون دوالر، ويــعــد الــمــشــروع 
الــجــديــد ثـــامـــن مـــشـــروع عــقــاري 
للشركة والثالث خال 2022 في 
هذا القطاع، كما تمكنت الشركة 
مــن تــســويــق الــمــشــروع بالكامل 

لمصلحة عمائها.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال نائب 
الــرئــيــس األول إلدارة الـــثـــروات 
محمد الشايع إن »البيت« تعتز 
بــثــقــة الـــعـــمـــاء فــــي مــشــاريــعــهــا 
العقارية، حيث تمكنت الشركة 
مع عمائها من إتمام 8 مشاريع 
عــقــاريــة فـــي الـــواليـــات المتحدة 
بلغت 142.5 مليون دوالر خال 
ــتـــرة قـــصـــيـــرة بــلــغــت 3 أعــــــوام،  فـ
ولــوال توفيق الله ثــم هــذه الثقة 
لما تمكنت الشركة مــن تحقيق 

هذا اإلنجاز.
وأضــاف الشايع أن المشروع 
الجديد سيقام على قطعة أرض 
في دوف فالي بمنطقة هيوستن 
الكبرى بوالية تكساس مساحتها 
12 فدانا بهدف تطويرها لتكون 

عقارا مجهزا للصناعات الخفيفة، 
وتتميز هذه المشاريع بقصر مدة 
االســتــثــمــار، حــيــث ال تــتــجــاوز 3 
سنوات بعوائد مجزية، ونتوقع 
 في 

ً
 كـــبـــيـــرا

ً
ــذا الـــقـــطـــاع نــــمــــوا ــهـ لـ

المستقبل القريب، حيث ساهمت 
الظروف االقتصادية الراهنة في 
تسارع وتيرة هــذا النمو، وذلك 
لــحــاجــة الـــســـوق الــمــتــزايــدة إلــى 
الــطــلــبــات عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، األمـــر 
الــــذي يتطلب وجــــود تجهيزات 
لوجستية مــن مــخــازن ومكاتب 
صـــنـــاعـــيـــة تـــلـــبـــي هـــــــذا الـــطـــلـــب 

المتزايد.
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دانة الجاسم

جانب من اللقاء

»البيت« تستكمل استحواذها على 
مشروع عقاري بالواليات المتحدة

بتكلفة 24 مليون دوالر وسوقته بالكامل لمصلحة عمالئها

محمد الشايع

»شركات االستثمار« يلتقي ممثلي »غراس« التوعوي

RunKuwait 2022 راٍع رئيسي لسباق stc

 »stc« أنفال عبدالرحيم من العاقات العامة في
تتسلم درع التكريم من اللجنة المنظمة

»الوطني«: البيانات األميركية تعزز إمكانية تباطؤ التشديد النقدي»الوطني«: البيانات األميركية تعزز إمكانية تباطؤ التشديد النقدي
تداول الدوالر األسبوع الماضي بالقرب من 
أدنـــى مستوياته المسجلة خــال شهر مقابل 
ــارات  نــظــرائــه الــرئــيــســيــيــن، فــي ظــل تــزايــد اإلشــ
الدالة على تباطؤ وتيرة النمو االقتصادي في 

الواليات المتحدة. 
ــواق الــنــقــد األســـبـــوعـــي،  وحـــســـب تــقــريــر أســــ
ــنـــي، ال تـــزال  ــادر عـــن بــنــك الـــكـــويـــت الـــوطـ الــــصــ
األسواق تتوقع رفع مجلس االحتياطي الفدرالي 
سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس 
ــبـــوع، إال أن تــوقــعــات رفــعــهــا بمعدل  هـــذا األسـ
أقل بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بدأت 
تــتــزايــد، وســـط الــتــبــاطــؤ الــــذي شــهــده الــنــشــاط 

 .
ً
االقتصادي أخيرا

ــــوازي مـــــع تــــبــــاطــــؤ وتـــــيـــــرة تـــشـــديـــد  ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ
»االحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي« لــســيــاســاتــه النقدية 

وتـــدهـــور الــنــشــاط االقــتــصــادي، انخفضت 
عــائــدات ســنــدات الــخــزانــة األميركية ألجل 
10 ســــنــــوات مـــقـــابـــل أعــــلــــى مــســتــويــاتــهــا 
فـــي أكـــتـــوبـــر لــتــصــل إلــــى 4.338 بــالــمــئــة، 
مــمــا زاد مــن الــضــغــوط الــتــي يــتــعــّرض لها 
الــدوالر. وعلى الرغم من إشــارة التوقعات 
إلــى إمكانية تشديد االحتياطي الفدرالي 

لسياسته بــوتــيــرة أقــل حـــدة، فإن 
بيانات التضخم الصادرة 

يوم الجمعة أشارت 
إلى أن معركة كبح 
جــــمــــاح الــتــضــخــم 
لــم تنته بــعــد، وأن 
وتــيــرة رفــع أسعار 
الفائدة قد تستمر 

ــول. وأنــهــى  ــ فــتــرة أطـ
ــــذي  ــر الـــــــــــدوالر، الـ مــــؤشــ

يــقــيــس أداء الــــــدوالر مــقــابــل 
ــلـــة مــــن الـــعـــمـــات الــرئــيــســيــة،  سـ

ــوع عـــنـــد مــســتــوى  ــ ــبــ ــ تـــــــــــداوالت األســ
ــداوالت األســبــوع  110.752 بعد افــتــتــاح تــ

عند مستوى 112.137.

 نفقات االستهالك
 

يـــواصـــل الــتــضــخــم فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
تسجيل ارتفاعات قياسية، مما يدفع مجلس 
االحتياطي الــفــدرالــي إلــى استكمال مسار رفع 
ــــاس في  أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــمــقــدار 75 نــقــطــة أسـ
اجتماعه القادم، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات 
االستهاك الشخصي 0.3 بالمئة الشهر الماضي، 
بعد ارتفاعه بمعدل مماثل في أغسطس. وعلى 
ــار نــفــقــات  ــعـ ــفـــع مـــؤشـــر أسـ ــنـــوي، ارتـ أســـــاس سـ
االستهاك الشخصي 6.2 بالمئة، بما يتطابق مع 

االرتفاع المسجل في شهر أغسطس. وباستثناء 
العناصر المتقلبة كالمواد الغذائية والطاقة، 
ارتفع مؤشر أسعار نفقات االستهاك الشخصي 
األساسي بنسبة 0.5 بالمئة، بعد أن ارتفع بوتيرة 
مماثلة في أغسطس. وعلى أساس سنوي، ارتفع 

مؤشر نفقات االستهاك الشخصي األساسي 
بنسبة 5.1 بالمئة في سبتمبر مقابل ارتفاعه 

بنسبة 4.9 بالمئة خال أغسطس.

مخاوف التضخم 

وتـــراجـــعـــت ثـــقـــة الــمــســتــهــلــك األمـــريـــكـــي في 
 على مدار شهرين 

ً
أكتوبر، بعد تسجيلها نموا

متتاليين، وســط تصاعد الــمــخــاوف المتعلقة 
بالتضخم وإمــكــانــيــة الـــدخـــول فــي مــرحــلــة من 
الــركــود االقــتــصــادي الــعــام المقبل. إذ انخفض 
مــؤشــر ثــقــة الــمــســتــهــلــك الـــصـــادر عـــن مؤسسة 
كونفرنس بـــورد إلـــى 102.5 نقطة فــي أكتوبر 

مقابل 107.8 نقاط الشهر الــمــاضــي، وبوتيرة 
أقـــل مــن المستويات المتوقعة البالغة 106.5 
نقاط. وكشف التقرير أن السياسات المتشددة 
التي اتبعها »االحتياطي الفدرالي« في رفع سعر 
الــفــائــدة الــفــدرالــيــة قــد بـــدأت فــي إضــعــاف سوق 
الــعــمــل فـــي ظـــل انــخــفــاض نــســبــة المستهلكين 
الذين ينظرون إلى الوظائف على أنها »وفيرة« 
وتزايد اآلراء التي تشير إلى أن التوظيف »كان 
من الصعب الحصول عليه«. إال ان التقرير كشف 
 عن استعداد المستهلكين لإلنفاق على 

ً
أيضا

بعض العناصر الباهظة الثمن خال األشهر الـ 
6 المقبلة، مثل المنازل والسيارات، مما قد يوفر 
بعض االستقرار االقتصادي على المدى القريب.

نمو االقتصاد 

وأشــــارت بيانات الناتج المحلي اإلجمالي 
ــوع الــمــاضــي  ــبــ ــــادرة األســ ــــصـ ــركـــي الـ ــيـ األمـ
إلـــى تسجيل نــمــو اقــتــصــادي مـــرة أخـــرى 
بــالــربــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام بــفــضــل تقلص 
ــاري. إال أن الــتــقــريــر كشف  ــتـــجـ الــعــجــز الـ
 أن الطلب المحلي وصل إلى أضعف 

ً
ايضا

مستوياته منذ عامين بسبب الــزيــادات 
الـــحـــادة فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــتــي أقــرهــا 
مجلس االحتياطي الفدرالي. وإضافة إلى 
ذلــك، انكمش االستثمار فــي العقار السكني 
للربع السادس على التوالي، مما يسلط الضوء 
على الضغوط التي يتعّرض لها القطاع في ظل 
ارتفاع معدالت الرهن العقاري. وساهمت العودة 
لتسجيل نــمــو بــعــد انــكــمــاش الــنــاتــج المحلي 
اإلجمالي على مدار ربعين متتاليين في تأكيد 
أن االقتصاد لم يكن في حالة ركود. إذ نما الناتج 
المحلي اإلجمالي بمعدل سنوي بلغت نسبته 
2.6 بالمئة في الربع السابق بعد انكماشه بنسبة 
0.6 بالمئة فــي الــربــع الثاني مــن الــعــام. وكانت 
توقعات االقتصاديين تشير إلى انتعاش نمو 

الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل 2.4 بالمئة.

يواصل التضخم في الواليات 
المتحدة تسجيل ارتفاعات 

قياسية، مما يدفع مجلس 
االحتياطي الفدرالي إلى 

استكمال مسار رفع أسعار 
الفائدة بمقدار 75 نقطة 

أساس في اجتماعه المقبل.

عائدات سندات 
الخزانة األميركية 

ألجل 10 سنوات 
انخفضت مقابل 

أعلى مستوياتها 
في أكتوبر ووصلت 

إلى %4.338 

التصدي 
للمخدرات 
مسؤولية 

مشتركة 
بوصفها 

آفة مدمرة 
للمجتمع 

 
ً
وخصوصا

الشباب
الشطي

اءة 
َّ
جهود بن

يبذلها مشروع 
»غراس« 
الوطني 

لنشر الوعي 
المجتمعي 

ضد مخاطر 
المخدرات

السلمي
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ريهانا تعاود نشاطها الموسيقي 
بأغنية ضمن »مارفل«

األمير هاري ينشر مذكراته 
10 يناير بعنوان »سبير«

متحف في أثينا لتكريم مغنية 
األوبرا ماريا كاالس

تعاود النجمة العالمية ريهانا نشاطها الموسيقي من خالل تأديتها 
أغنية »ليفت مي آب« ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم »مارفل« 
المرتقب، »بالك بانثر: واكاندا فوريفر« الذي ستعرضه دور السينما 

في مختلف أنحاء العالم بعد أسبوعين.
وقبل غياب 6 سنوات كمغنية منفردة، كانت »ذي براين« عام 2016 

.
ً
صدرها الفنانة البالغة 34 عاما

ُ
آخر أغنية منفردة ت

وتقّدم النجمة صاحبة الكثير من األغنيات الضاربة بينها »أمبريال« 
 خالل استراحة ما بين الشوطين في المباراة 

ً
 فنيا

ً
ودايمندز عرضا

النهائية لبطولة كرة القدم األميركية )سوبربول( في فبراير المقبل، 
حسبما أعلنت شركة »آبــل ميوزيك«، الراعي الرئيسي لهذا العرض 
الذي يحظى بجماهيرية كاسحة وتأثير مالي هائل. ويترقب جمهور 
 بالريغي«، ولمحت 

ً
ريهانا ألبومها التاسع الذي قالت إنه سيكون »مليئا

منذ عام 2019 إلى أنه على وشك االنتهاء.                               )أ ف ب(

ينشر األمير هــاري في 10 يناير المقبل مذكراته في كتاب بعنوان 
»سبير« )Spare(، حسبما أعلنت دار »بنغوين راندوم هاوس« للنشر.

وجاء في تغريدة لدار النشر: »يسعدنا أن نعلن عن )نشر( قصة دوق 
.»

ً
 والقوية عاطفيا

ً
ساسكس األمير هاري الشخصية جدا

وكان من المفترض إصدار الكتاب في أواخر عام 2022، لكن دار النشر 
»Penguin Random House« قررت تأجيله، بسبب وفاة الملكة إليزابيث 
الثانية في سبتمبر الماضي، إضافة إلى بعض التعديالت التي أراد هاري 

وزوجته النجمة األميركية السابقة ميغان ماركل إدخالها.
ووصفت دار النشر الكتاب عبر موقعها اإللكتروني بالتالي: »يعتبر 
كتاب سبير مطبوعة تاريخية مليئة بالبصيرة والوحي والتأمل الذاتي 
والحكمة المكتسبة بشق األنفس حول القوة األبدية للحب رغم المعاناة«، 

.
ً
 استرلينيا

ً
وسيتم بيعه بسعر 28 جنيها

)أ ف ب(

ح العام المقبل في أثينا متحف مخصص لمغنية األوبرا الشهيرة 
َ
ت

َ
ُيفت

ماريا كاالس في الذكرى المئوية لميالدها.
 المتحف الُمرتقب افتتاحه صيف عام 

ّ
وأشار بيان لبلدية أثينا إلى أن

2023 سيعرض »أعــمــااًل أرشيفية تاريخية قّيمة وتسجيالت مباشرة 
نادرة لكاالس، إضافة إلى مجموعة فريدة من أسطواناتها ومقتنياتها«.

 مــن الــصــور يــعــود إلــى مرحلة كــاالس 
ً
وتتضمن المجموعة ألــبــومــا

 فوتوغرافية.
ً
عة وصورا

ّ
 وعالمات موق

ً
المدرسية وكتبا

 عــشــرات الــمــؤســســات اليونانية وهــــواة الجمع من 
ّ
وذكـــر الــبــيــان أن

بينهم الفنانون الراحلون أليكوس فاسيانوس وديمتريس ميتاراس 
 
ّ
وبانايوتيس تيتسيس، ساهموا في إنشاء المتحف الجديد. وأضاف أن

بعض ما سيعرضه المتحف قّدمه مسرح ال سكاال في ميالنو ودار أوبرا 
ميتروبوليتان ومسرح ال فينيس في البندقية ومدرج فيرونا، وهي أماكن 
سطع نجم كاالس من خاللها في إيطاليا عام 1947.                    )أ ف ب(

ب الموت الرسام الفرنسي  غيَّ
بــيــار ســـوالج فــي الــعــام الثاني 
بعد المئة من ُعمره، نتيجة أزمة 
قلبية، بعد مسيرة حافلة اشتهر 
فــيــهــا بــلــوحــاتــه ذات الـــدرجـــات 
الالمتناهية من اللون األســود، 

والذي ُيعد أحد عمالقة الفن.
ــق الــــقــــديــــم  ــ ــديــ ــ ــــصــ وقــــــــــــال الــ
لـــســـوالج، ألــفــرد بــاكــمــان، الــذي 
 يحمل اسم الفنان 

ً
يترأس متحفا

في روديز بجنوب فرنسا: »إنه 
خــبــر مــحــزن. لــقــد كــنــت أتــحــدث 
ــع أرمـــلـــتـــه كــولــيــت  قــبــل قــلــيــل مـ
ســوالج، التي احتفل معها قبل 

أيام بعيد زواجهما الثمانين«.
ــــق الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 

َّ
وعــــل

إيمانويل ماكرون عبر »تويتر« 
 أنه 

ً
على وفـــاة ســـوالج، معتبرا

»عرف كيف يعيد اختراع اللون 
األســــود، مــن خــالل جعل النور 
ل أعماله  ينبثق منه، حيث تشكِّ
ة يستمد منها كل  استعارات حيَّ

منا األمل«.
ــرة الــثــقــافــة ريــمــا  ــ ورأت وزيــ
عــبــدالــمــلــك، أن وفــاتــه »خــســارة 
كــبــيــرة لــعــالــم الــفــن ولــفــرنــســا«، 

فيما أســف سلفها جــاك النــغ لـ 
»رحيل أحد كبار الفن«.

ــت رئــــيــــســــة الـــــــــــــوزراء  ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
إلـــيـــزابـــيـــت بــــــــورن، إن ســــوالج 
 
ً
 عابرا

ً
 هائال

ً
»ترك وراءه نتاجا

ــتـــكـــار الـــلـــون  ــلـــزمـــن، وأعـــــــاد ابـ لـ
األسود بشكل مذهل، فهو سيد 

األضواء«.
)أ ف ب(

طرد ويست من مكتب »أديداس«طرد ويست من مكتب »أديداس«

ــداس  تــم طـــرد مغني الــــراب، كــانــي ويــســت، مــن مكتب لشركة أديـ
»سكيتشرز« لألحذية الرياضية، التي عللت هذا اإلجراء بكونه حضر 
إليه »من دون دعوة«، على ما أوضحت في بيان عن الواقعة التي تأتي 

 شراكتها مع النجم.
ً
بعد فسخ عالمة »أديداس« التجارية أخيرا

 إلى 
ً
وأوضحت »سكيتشرز« أن كاني ويست الذي غّير اسمه رسميا

 
ً
»يي« وصل إلى أحد مكاتبها في لوس أنجلس »من دون أن يعطي علما

« بمجيئه، و»من دون دعوة«. 
ً
سلفا

فان في 
ّ
 إلى أن يي كان يصّور من دون إذن، تولى موظ

ً
وأضافت »نظرا

سكيتشرز مرافقته وزمالءه إلى خارج المبنى بعد محادثة قصيرة«.
 للعمل مع ويست«. 

ً
وأكدت »سكيتشرز« أنه »ال نية لديها إطالقا

وأضافت »نحن نستنكر تصريحاته األخيرة المثيرة لالنقسام، 
وال نتغاضى عنها معاداة السامية أو أي شكل آخر من أشكال خطاب 
الكراهية«، ما بررت له الشركة األلمانية لتصنيع المعدات الرياضية 
« مع ويست.                                          )أ ف ب(

ً
إلنهاء شراكتها »فورا

أغنية جديدة لفيلم سيلينا غوميز الوثائقيأغنية جديدة لفيلم سيلينا غوميز الوثائقي
تنطلق تنطلق 33 نوفمبر المقبل قبل عرض » نوفمبر المقبل قبل عرض »My Mind And MeMy Mind And Me« بيوم واحد« بيوم واحد

كشفت النجمة األميركية سيلينا غوميز عن 
إصدار أغنية جديدة خاصة بفيلمها الوثائقي 
›My Mind And Me‹، وذلـــــك فـــي 3 نــوفــمــبــر 
المقبل، أي قبل 24 ساعة فقط من عرض الفيلم 
 عبر منصة آبــل TV، والـــذي مــن المقرر 

ً
رسميا

عرضه 4 نوفمبر المقبل.
 على 

ً
وكانت سيلينا غوميز قد نشرت أيضا

 
ً
 جديدا

ً
حسابها في إنستغرام، فيديو ترويجيا

 Apple + تريلر لفيلمها الوثائقي المقبل على
 
ً
TV بعنوان »عقلي وأنا« My Mind & Me، تزامنا

مع اليوم العالمي للصحة النفسية.
وأظهرت اللقطات الجديدة للفيلم الوثائقي، 
الــذي سيعرض في 4 نوفمبر المقبل، لحظات 
انــهــيــار ســيــلــيــنــا غــومــيــز، ومــشــاهــد مـــن رحــلــة 
عالجها؛ بعد إجرائها عملية نقل كلية، إضافة 

إلى إصابتها بمرض الذئبة المناعي.
وأرفـــقـــت الــنــجــمــة مــنــشــورهــا بتعليق كتبت 
 ليوم الصحة 

ً
فيه: »كل نفس... اختراق... تكريما

النفسية العالمي، أردت مشاركة المقطع الدعائي 
.»My Mind & Me لفيلمي الوثائقي

ويتتبع الفيلم الوثائقي، وهو من إخراج أليك 
كيشيشيان، البعض من حياة النجمة سيلينا 
 من 

ً
غوميز، حيث يظهر لقطات لم نرها سابقا

طفولة النجمة، ومجموعة من لحظات ما وراء 
الــكــوالــيــس مــن حياتها كنجمة، وسيتبع هــذا 
الفيلم الوثائقي رحلة سيلينا التي استمرت 
6 سنوات؛ للخروج من االكتئاب والقلق اللذْين 
عــانــت منهما لحين وصولها إلــى عقلية أكثر 

سعادة.
، الشهر 

ً
وكانت سيلينا غوميز قد نشرت أيضا

الماضي، على صفحتها بـ »إنستغرام« الفيديو 
.»My Mind & ME« الترويجي األول لفيلم

وأظهر الفيديو، الذي مدته 30 ثانية، النجمة 
بــمــزيــج مـــن الــلــقــطــات بــيــن الـــحـــزن والـــســـعـــادة، 
وضمنها بعض المشاهد لها وهي منهارة في 
 The« مقتطفات من فيديو كليب 

ً
البكاء، وأيضا

 Lose Youو ،»Heart Wants What It Wants
To Love Me، وكـــانـــت قـــد قــصــدت فـــي هاتين 

األغنيتين حبيبها السابق جاستين بيبر.
وأرفـــقـــت الــنــجــمــة مــنــشــورهــا بتعليق كتبت 
فيه: »عقلي وأنا. ال نتوافق في بعض األحيان، 
ويــصــعــب عــلــيــنــا الـــتـــنـــفـــس... لــكــنــنــي لـــن أغــيــر 

حياتي... سيصدر في 4 نوفمبر«.
ــن نـــجـــاح فـــــإن الــنــجــمــة  ــا حــقــقــتــه مــ ورغــــــم مــ
العالمية فــاجــأت  الجمهور برغبة الفــتــة، وهي 
اعتزال مجال  الفن والغناء والتمثيل، من أجل 
أن تتزوج وتتفرغ لألمومة، قائلة: »أريد اعتزال 

 .»
ً
التمثيل لكي أتزوج وأصبح أما

والقى كالم غوميز ضجة كبيرة بين الجمهور 
على مواقع التواصل، واعتبر البعض أنها في 
حال اعتزلت للزواج ستعود الحقا عن قرارها، 

وتتابع أعمالها التمثيلية.
على صعيد آخر، ستنتج غوميز فيلم المخرج 
مــايــك نــيــكــولــز، رغـــم أنـــه مــن غــيــر الــمــعــروف إن 
كانت ستظهر في الفيلم أم ستعمل فقط خلف 
الكواليس، وهو الفيلم الذي مر على عرضه أكثر 
 20th« من 34 عاما، حيث تستعد استديوهات
Century Studios« إلحياء فيلم الدراما الشهير 
»Working Girl«، وتقديم نسخة جــديــدة منه، 

والتي تشارك في إنتاجها.

رحيل عمالق الفن األسود رحيل عمالق الفن األسود 
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فلك

الحوت
19 فبراير - 20 مارس

مــهــنــًيــا: اســـتـــمـــّر فـــي عــمــلــك ولــــو عــاكــســتــك 
 سينجلي.

ّ
الظروف فما من ظالم إال

عـــاطـــفـــًيـــا: تــشــعــر بــعــاطــفــة إيــجــابــيــة تــجــاه 
شخص قابلته من الطرف اآلخــر لكنها لن 

تدوم.
اجتماعًيا: إمكاناتك كبيرة لــلــوصــول إلى 

ا واستقراًرا.
ً
حياة عائلية أكثر اطمئنان

رقم الحظ: 14

مهنًيا: ثمة إحساس ما يجعلك ال تستسلم 
ا.

ً
للقنوط مهما كان الوضع سيئ

عاطفًيا: خالفاتكما هي تجديد لحّبكما إن 
بحثتم عن الحلول بروح االحترام والصبر.

اجتماعًيا: بين يديك العديد من الوسائل 
التي تزيدك علًما وثقافة.

رقم الحظ: 41

الحمل
21 مارس - 19 أبريل

مهنًيا: اإلجـــادة في إنجاز عملك والــدقــة في 
تفاصيله جعالك مضرب مثل.

عاطفًيا: االستمرارية في الحب تحتاج إلى 
نقاء في القلب والفكر.

ــُربَّ أٍخ لم  اجتماعًيا: حــافــظ على صديقك فـ
تلده أّمك.

رقم الحظ: 42

الجوزاء
21 مايو - 21 يونيو

السرطان
22 يونيو - 22 يوليو

مهنًيا: إذا ظلمت أحد زمالئك فال تأمن مالمة 
رؤسائك.

عاطفًيا: إذا لم يكن حبك مخلًصا فإنك تبني 
 ال أساس له.

ً
مستقبال

اجــتــمــاعــًيــا: تعطي خـــالل حــديــثــك الصفات 
الواقعية لكل صديق من أصدقائك.

رقم الحظ: 6

األسد
23 يوليو - 22 أغسطس

مهنًيا: القيمة الحقيقية لكيفية قضاء 
وقتك في العمل تكمن في نتائجه.

 بالحبيب ناتج عن 
ّ
عاطفًيا: ســوء الــظــن

غيرتك وليس عن تصرفاته.
اجتماعًيا: تمّر بوضع عائلي يحتاج إلى 

ا فال تبخل بحضورك.
ً
اهتمامك راهن
رقم الحظ: 13

العذراء
23 أغسطس - 22 سبتمبر

مــهــنــًيــا: أنـــت ذو قـــدرة عجيبة عــلــى شــرح 
برنامج عملك بمختلف تفاصيله.

ا إن 
ً
عاطفًيا: ال يمكن أن يكون حبكما صادق

.
ً

لم يكن متبادال
اجتماعًيا: عند الشدائد تعرف الصديق 

الذي ال يخون مهما كانت الظروف.
رقم الحظ: 45

الميزان
23 سبتمبر - 23 أكتوبر 

مهنًيا: كل خطوة تخطوها تزيد من قيمة 
الهدف الذي تسعى إليه.

عاطفًيا: وجـــود شريك العمر فــي حياتك 
منحها نكهة خاصة طّيبت أجواءك.

اجــتــمــاعــًيــا: لــديــك كــل مــا تحتاجه لتبقى 
ا في مجتمعك.

ً
كريًما ومعزز
رقم الحظ: 2

العقرب
24 أكتوبر - 22 نوفمبر

مهنًيا: استِق قدر اإلمكان من المعلومات 
التي تمّيزك عن باقي الزمالء.

عاطفًيا: ال تفقد األمــل مع الحبيب فهي 
غمامة رمادية وستنقشع.

اجتماعًيا: انظر إلى اليوم التالي على أنه 
فرصة لتصحيح بعض األمور السابقة.

رقم الحظ: 46

مهنًيا: ابحث عن أفكار جديدة فهناك دوما 
طرق لتحسين األوضاع.

عاطفًيا: أفضل تعبير عن وضعكما هو الثقة 
ا.

ً
الكبيرة التي توليانها لبعضكما بعض

اجتماعًيا: تخرج من محنة عائلية كبيرة ولكن 
لديك األمل بعودة المياه إلى مجاريها.

رقم الحظ: 35

القوس
23 نوفمبر - 21 ديسمبر

الجدي
22 ديسمبر - 19 يناير

مهنًيا: واصل مساعيك اإلبداعية في عملك 
فالبّد من مكافاة عليها.

عاطفًيا: أنت على قناعة تامة بأن عالقتك 
بالشريك ستتحّسن.

اجتماعًيا: ينبغي التمييز بين الصديق 
الجّيد والصديق السيئ وتحديد موقفك.

رقم الحظ: 41

الدلو
20 يناير - 18 فبراير

مهنًيا: لديك القدرة على االستمرار مهما 
كانت المصاعب فقلبك مليء باألمل.

عاطفًيا: تثق بالحبيب على حياتك لشّدة 
إيمانك بإخالصه ومحبته.

اجتماعًيا: خذ القرار العائلي الذي تجده 
مناسًبا ثّم تصّرف بحزم ومحّبة.

رقم الحظ: 34

الثور
20 أبريل - 20 مايو

ــا يــواجــهــه من  مــهــنــًيــا: َمــــن صــبــر عــلــى مـ
صعوبات البّد أن ينجح.

كثر من ذكر شريك حياتك ألنه 
ُ
عاطفًيا: ت

ماثل دائًما في فكرك.
اجتماعًيا: رحلة مع األصــدقــاء ولــو ليوم 

ف فيها من عناء عملك.
ّ
واحد تخف

رقم الحظ: 36

ريهانا

سوالج

ماريا كاالسهاري وميغان

كاني ويست

 غوميز في أحد أفالمها

سيلينا غوميز
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ال ● القاهرة - أحمد الجمَّ
البحث عن الذات اإلنسانية واكتشاف 
عــوالــمــهــا وتــفــاعــاتــهــا وقـــدرتـــهـــا على 

تشكيل المشاعر واألفكار، هي المامح 
الـــعـــامـــة الـــتـــي يــنــطــلــق مــنــهــا الــمــعــرض 
الشخصي الجديد للفنانة التشكيلية 
 
ً
المصرية إلهام سعدالله، المقام حاليا

ــم الـــــــذات« فـــي »غــالــيــري  بـــعـــنـــوان »عــــوالــ
Demi« بضاحية الزمالك بالقاهرة.

تعكس لوحات سعدالله قدرتها على 
ــغـــوص والـــســـفـــر بــريــشــتــهــا وألـــوانـــهـــا  الـ
فـــي أعـــمـــاق الــنــفــس اإلنـــســـانـــيـــة، وقــالــت 
عــن معرضها الــجــديــد: »الـــمـــادة والفكر 
ــدار مــخــتــلــفــة لــلــشــيء نفسه،  ــ ــروح أقـ ــ والــ
والفن هو أول مراحل الوعي اإلنساني 
الـــذي يمنح اإلنــســان قـــدرة التعبير عن 
الـــذات وعوالمها، فــا يفرق الــوعــي بين 
العالم الحقيقي والمتخيل، إذ إن وراء 
غيوم الذهن سماوات صافية من اإلدراك 

والحضور والصمت«.
وأوضــــحــــت أن »الــتــعــبــيــر عـــن الــــذات 
واكتشاف عالمها هو صورة الشعورية 
تؤكد الصلة الوثيقة بين الذات والروح 
من خال التلقائية في تصوير التعبير 
اإلنساني والمشاعر واألفكار التي تظهر 
عبر العمل الفني المليء باالنفعاالت، 
وتخرج هذه االنفعاالت من ذات الفنان، 

لتتصل بالذوات األخــرى، فتتفاعل تلك 
الــــــذوات مـــع األلــــــوان والـــخـــطـــوط بــطــرق 
مختلفة لتميز المشاعر الصادقة للعمل 

الفني في عوالم ذات اآلخر«.
ُيشار إلى أن إلهام سعدالله مهندسة 
ديــكــور وفــنــانــة تشكيلية، تــخــرجــت في 
كلية الــفــنــون الجميلة بجامعة حلوان 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــي الــ ــ ــت فـ ــ ــاركـ ــ الــــمــــصــــريــــة، شـ
الــمــعــارض الــفــنــيــة الــمــحــلــيــة والــدولــيــة، 
مــن بينها أربــعــة مــعــارض مشتركة في 
إيــطــالــيــا، ومـــعـــرض مــشــتــرك بــالــنــمــســا، 
والـــمـــعـــرض الـــعـــام لــلــفــنــون التشكيلية 
فـــي دوراتــــــه الـــــــ40، و41، و42، بــجــانــب 

معارضها الشخصية. 
وتعتبر الفنانة أدواتــهــا التشكيلية 
وسيلة للتعبير والتعمق في تشخيص 
م  فكرة الحياة من منظورها الخاص، لتقدِّ
عملها الــفــنــي بــشــكــل مختلف وبصمة 
خـــاصـــة وأســـلـــوب مـــجـــرد يــنــطــوي على 

الكثير من التعبير الشخصي.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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الثقافة شديدة االنفتاح 
ومناهضة لجميع أشكال 

التطرف

 منور بوبكر وضع ميثاق 
الشرف بين المقبول 

والمرفوض في التعامل 
مع الشفهي والعامي

كتاب للبوعبيدي ضمن سلسلته لتدوين األدب الشعبي الشفهي في بالدهكتاب للبوعبيدي ضمن سلسلته لتدوين األدب الشعبي الشفهي في بالده
ال القاهرة - أحمد الجمَّ

إلهام سعدالله تسافر بريشتها في »عوالم الذات«

من أعمالهاإلهام سعدالله

إحدى لوحاتها

»الَحب الزعري«... »الَحب الزعري«... يرصد ويحلل األدب الشفهي في المغرب

ــن  ــ ــدويـ ــ ــة تـ ــلــ ــلــــســ ــن ســ ــ ــمـ ــ ضـ
األدب الــشــفــهــي الــشــعــبــي في 
باده، صدر للكاتب والشاعر 
ــاحـــث الـــمـــغـــربـــي مــحــمــد  ــبـ والـ
الـــبـــوعـــبـــيـــدي مــــؤلــــف جـــديـــد 
ــري،  ــ ــزعـ ــ ــوان »الــــــَحــــــّب الـ ــنــ ــعــ بــ
الـــمـــفـــهـــوم والــــمــــوضــــوعــــات«، 
عــــن دار بــبــلــومــانــيــا لــلــنــشــر 
والــتــوزيــع فــي الــقــاهــرة، وهو 
ــقـــل مــا  ــمـــل مــــؤســــس فــــي حـ عـ
ــــي مــعــجــم  ــلـــيـــه فـ يـــصـــطـــلـــح عـ
ــبــــي بــــالــــَحــــب  ــعــ ــاء الــــشــ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ الـ

والَحب الزعري.
ــلـــى  الــــــكــــــتــــــاب يــــشــــتــــمــــل عـ
قسمين؛ األول يحدد مفهوم 
الــَحــبــة، بــاعــتــبــارهــا الــمــرادف 
ــلـــبـــيـــت الــــشــــعــــري،  الــــقــــريــــب لـ
ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ ــفــ ــلــ وأنــــــــواعــــــــهــــــــا وخــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ــر  ــعــ ــشــ وهــــــــــي ضــــــــــرب مــــــــن الــ
العامي. فيما يناقش القسم 
الثاني ويحلل الموضوعات 
الــتــي يــعــالــجــهــا الــَحــب، وهــي 
 عـــن مــعــنــى 

ً
ال تـــذهـــب بـــعـــيـــدا

األغـــراض فــي األدب العربي، 
ــــزل والـــمـــقـــاومـــة  ــغـ ــ ومـــنـــهـــا الـ
والــُحــب والــســخــريــة والــخــيــل 

وغيرها.
ــــث  ــاحــ ــ ــبــ ــ ــ ل ا يـــــكـــــتـــــفـــــي  وال 
الــبــوعــبــيــدي بــبــســط الـــمـــادة 
الشفهية فقط، لكنه يتناولها 
بالدرس والتحليل، ويذيلها 
بمجموعة من االستنتاجات 
ـــل الــــغــــنــــاء  ــقـ ــــي حــ الــــمــــهــــمــــة فــ
ــَحــــب  ، والــ

ً
الـــشـــعـــبـــي عــــمــــومــــا
.
ً
الزعري خصوصا

جزء من سلسلة

وأوضـــــــح الـــبـــوعـــبـــيـــدي أن 
هذا الكتاب هو الجزء الثالث 
ــــن األدب  ــــدويـ ــــن ســـلـــســـلـــة تـ مـ
الــشــفــهــي الــشــعــبــي الــمــغــربــي، 
حيث ارتـــأى أن يــكــون الجزء 
األول في األمثال والحكايات، 
ــة«،  ــايــ ــي »الــــحــــجــ ــ والــــثــــانــــي فـ
 إلى 

ً
والثالث في الغناء، الفتا

 
ً
أن هــذا الكتاب يمثل تحديا

ــام  ــ ــ  أمــــــــام نـــفـــســـه وأمـ
ً
كــــبــــيــــرا

التاريخ، أواًل من خال تطرقه 
لــفــكــرة عــصــيــة عــلــى الــتــدويــن 
خاضعة للعفوية واالرتجال 
مـــنـــتـــمـــيـــة لــــمــــنــــطــــق الـــحـــفـــظ 
 لضحالة 

ً
والمشافهة، ثــانــيــا

الــكــتــابــة فــي مــوضــوع الــحــب 
، والعيطة 

ً
الزعري خصوصا

 ألنه 
ً
، وثالثا

ً
الزعرية عموما

ــرد الــكــثــيــر من   بـ
ً
ــار كــفــيــا صـ

الـــكـــام فـــي الـــغـــنـــاء الــشــعــبــي 

إلــــى الــســيــاق الــصــحــيــح كــمــا 
نراه، بعدما صار هذا الحقل 
 يـــؤخـــذ مـــنـــه، وُيـــتـــرك 

ً
مــشــاعــا

على السجية، عن قصد أو من 
دون قصد، لغاية أو قد تخلو 

منها نفس يعقوب.

كاتب يؤمن بالتعدد

ــتـــاب د. مـــنـــور  ــكـ ــلـ م لـ وقـــــــــدَّ
ف مــن   عــــــــرَّ

ً
ــا ــقــــديــــمــ بــــوبــــكــــر تــ

ــــب، ووضــــــع  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ خـــــالـــــه بـ
ميثاق الشرف بين المقبول 
والــمــرفــوض فــي التعامل مع 
الـــشـــفـــهـــي والـــــعـــــامـــــي، حــيــث 
قــــال: »هـــكـــذا، إذن، فــالــثــقــافــة 
طلبة، وشــديــدة االنفتاح، 

َ
ُمت

ــه أن  ــ ــأنـ ــ ــلــــى كـــــل مـــــا مـــــن شـ عــ
ــنــــي تـــــصـــــوراتـــــهـــــا، فـــهـــي  ــغــ يــ
بــطــبــعــهــا مــنــاهــضــة لــجــمــيــع 
أشــكــال الــتــطــرف، واالنــغــاق، 
وتــواقــة للتعدد واالخــتــاف، 
ــذا لــيــس  ــ ولـــجـــمـــيـــع اآلفــــــــاق، لـ
ــــض الــــــصــــــدفــــــة أن  ــحــ ــ مــــــــن مــ
نعالج هــذا الــمــوضــوع بهذه 
الصيغة، فألننا نحيل على 
مـــوضـــوع مــتــعــدد، ومــنــفــتــح، 
ــركــــب، ومـــتـــداخـــل، فــلــيــس  ومــ
مصادفة أن ينبري له كاتب 
ــتـــنـــوع،  ــن بـــالـــتـــعـــدد، والـ يـــؤمـ
ومباهج الــحــوار، إنــه محمد 
الـــــبـــــوعـــــبـــــيـــــدي الــــــــــــذي أدار 
ــلـــى جــمــلــة  عــــوالــــم كـــتـــابـــتـــه عـ
ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ مــــــن الــــــمــــــحــــــددات الـ

المتنوعة«.

دواوين وروايات

ــاتــــب  ــكــ ُيــــــشــــــار إلــــــــى أن الــ
ــه  الـــــبـــــوعـــــبـــــيـــــدي صــــــــــــدرت لـ
ــر وروايــــــــــــات  ــ ــعـ ــ دواويــــــــــــــن شـ
ودراســـــــــــــــــــات وأبـــــــــحـــــــــاث فـــي 
الــــتــــاريــــخ واألدب الــشــعــبــي، 
من بينها: )ديوان الطلقات(، 
وروايــــــــــــــات »ســـتـــيـــبـــانـــيـــكـــو« 

محمد البوعبيدي

غاف الكتاب

من أعماله

و»األحـــــــــــــــــــــــــام ال تــــــشــــــيــــــخ«، 
و»الــكــوابــيــس«، كــمــا صــدر له 
كــتــابــان فــي تــقــنــيــات الكتابة 
ــرار الكتابة  معنونين بـــ »أسـ
الــروائــيــة«، و»أســــرار الكتابة 

الشعرية«.
ــــدي  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ ويـــــتـــــمـــــيـــــز الـ
بأسلوبه الفريد في الحكاية، 
إذ يمارس الشعر في الرواية، 
فـــهـــو يـــخـــتـــار أن الـــــقـــــارئ ال 
يـــقـــرأه إال إن رآه فـــي الــســرد 
الـــحـــكـــائـــي الــــطــــويــــل، وبـــذلـــك 
يترجم له الصور والمعاني 
نفسها التي كــان سينظمها 
 بــطــريــقــة نـــثـــريـــة. وقــد 

ً
شـــعـــرا

محمد مراد ينال جائزة »بنجامين مكابا«

نــال المصور الكويتي محمد 
ــراد الـــجـــائـــزة الــشــرفــيــة الــعــلــيــا  ــ مـ
فـــي مــســابــقــة »بــنــجــامــيــن مــكــابــا« 
اإلفريقية لتصويرالحياة البرية، 
 في كينيا تحت 

ً
التي أقيمت أخيرا

إشــــراف مــؤســســة الــحــيــاة البرية 
اإلفريقية ومسابقة »نيتشر بست« 

األميركية.
وقـــــــــال مـــــــــراد إنـــــــه فـــــــاز بـــهـــذه 
الــجــائــزة ضمن محور التصوير 
بـــالـــمـــوبـــايـــل، إذ الـــتـــقـــط صــــورة 
بهاتفه الــنــقــال لسلحفاة نمرية 
تسمى »ليوبارد«، بعد أن الحظها 
أثناء تنقله في كينيا عام 2018، 
 أن عدد المشاركات في 

ً
موضحا

الــمــســابــقــة الـــمـــذكـــورة هـــذا الــعــام 
بلغ 9500 مشاركة من 57 دولــة، 
وتـــم الــكــشــف عــن نتائجها لعام 
2022 فــــي حـــفـــل تــــوزيــــع جـــوائـــز 
»مـــكـــابـــا« بــمــتــحــف نـــيـــروبـــي فــي 
، ويضم 77 

ً
كينيا، والمقام حاليا

صورة مطبوعة و4 مقاطع فيديو، 

محمد مراد

الصورة الفائزة

وأن المعرض سيجوب متاحف 
وصاالت عرض في مواقع عالمية 
أخرى. وأفاد بأن التصوير شغفه 
الكبير، وقد استهواه هذا الفن عام 
 التصوير بالنسبة 

ً
2015، معتبرا

له بمنزلة »الخروج عن الفلسفة 
الــمــألــوفــة والــتــحــرر مــن الــقــواعــد 
األساسية«، حيث إن الصور تظهر 
مــســتــوى إبــــداع الــمــصــور وعمق 

خياله، ما يشير بدوره إلى قدرته 
.
ً
على الُمضي قدما

وكـــان مـــراد فــاز بــجــوائــز عــدة، 
وحقق مراكز أولى في مسابقات 
ــا فــي  ــ ــرزهـ ــ ــيـــة، أبـ ــمـ ــالـ مــحــلــيــة وعـ
ــا  ــركــ ــيــ ــا وأمــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا وروسـ ــيــ ــانــ ــبــ إســ
ــا  ــيــ ــانــ ــمــ وفـــــرنـــــســـــا والـــــهـــــنـــــد وألــ
وبريطانيا واإلمــــارات وإيطاليا 

وهولندا.

230230 فعالية فنية وإبداعية بمعرض  فعالية فنية وإبداعية بمعرض 
الشارقة الدولي للكتابالشارقة الدولي للكتاب

أعلنت إدارة معرض »الشارقة الدولي للكتاب 
2022« باإلمارات، أن إيطاليا سوف تكون ضيف 
شــرف الـــدورة الــجــديــدة للمعرض، المقرر إقامة 
دورته الـ 41 من 2 إلى 13 نوفمبر المقبل، والذي 

يضم 230 فعالية فنية وإبداعية متنوعة.
وذكرت اللجنة المنظمة، أن المعرض خصص 
 إليـــطـــالـــيـــا، يـــمـــكـــن لـــــلـــــزوار مــــن خــالــه 

ً
جــــنــــاحــــا

استكشاف ثراء األدب اإليطالي عبر طيف واسع 
ــيــــة، والـــتـــعـــرف عــلــى الــثــقــافــات  مـــن األنــــــواع األدبــ
القديمة، واالستمتاع بالموسيقى الكاسيكية 
والفلكلورية، وتذوق المأكوالت األكثر شعبية في 
العالم، ومشاهدة أكثر العروض المسرحية شهرة.
 و4 طــهــاة 

ً
ويــســتــضــيــف الــمــعــرض 16 مــؤلــفــا

واثــنــيــن مـــن الــمــؤثــريــن عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي بــإيــطــالــيــا ضــمــن فــعــالــيــات بــرنــامــج 
»ضــيــف الـــشـــرف«، الـــذي يشهد سلسلة جلسات 
 حية 

ً
ات ُكــتــب وعـــروضـــا حـــواريـــة مــلــهــمــة وقــــــراء

للطهي، إضافة إلى مجموعة من العروض الفنية 
 عن 160 ورشــة عمل لألطفال 

ً
واإلبداعية، فضا

ــوااًل وأربـــعـــة عــــروض مــســرحــيــة.   ــ  جـ
ً
و72 عـــرضـــا

ــدد مــــن الـــُكـــتـــاب  ــ ويـــشـــهـــد الـــمـــعـــرض مـــشـــاركـــة عـ

اإليطاليين البارزين، منهم: فيوال أردون، والفنان 
الشهير أليساندرو باريكو، إضافة إلى نيكوليتا 
بيرتيل، التي شاركت في رسم الصور التوضيحية 
ألكثر من 100 كتاب لناشرين إيطاليين وأجانب، 
وعــازفــة التشيلو ألــيــس كــابــالــي صــاحــبــة روايـــة 
ــاخ«، والـــُكـــتـــاب: جــوزيــبــه كــاتــوتــســيــا،  ــ »تـــذّكـــر بــ
وجوزيبي كونتي، وأليسيا جـــازوالن، الطبيبة 
لت إلى كاتبة لقصص التشويق، وعالم  التي تحوَّ
ــار الــمــصــريــة ومــديــر المتحف الــمــصــري في  اآلثــ
تورينو كريستيان جريكو، وفيلسوف العلوم 

تيلمو بيفاني.
 بفرصة فريدة 

ً
ويحظى جمهور المعرض أيضا

لاستمتاع بالعروض الموسيقية لعازف الكمان 
الـــواعـــد جــيــنــارو كـــارداروبـــولـــي الــحــائــز جــائــزة 
الموسيقى الكاسيكية الدولية في فئة »أفضل 
فنان صاعد«، إلى جانب غلوريا كامبانير، التي 
عد واحــدة من أكثر عازفي البيانو اإليطاليين 

ُ
ت

 بين أبناء جيلها.
ً
إلهاما

سبق أن قال: »لماذا ال نكتب 
ما سميته الرواية الشعرية؟! 
ثــم إنــي مــن القائلين بحذف 
الحدود بين األشكال األدبية، 
ر  فالصورة نفسها التي نعبِّ
ـــر عــنــهــا   قــــد نـــعـــبِّ

ً
عــنــهــا نــــثــــرا

 أو 
ً
 أو حــــتــــى رســـــمـــــا

ً
شـــــعـــــرا

، ولــنــا فــي الــشــاعــر 
ً
كــلــهــا مــعــا

الـــفـــرنـــســـي غـــيـــوم أبــولــيــنــيــر 
ــال واضـــــــــح، بـــحـــيـــث كـــان  ــثــ مــ
ــائـــده عـــلـــى شــكــل  يــكــتــب قـــصـ
رســـوم. لــذلــك، فــأنــا لــم أنتقل 
ــل  إلـــــــى الـــــــروايـــــــة إال مـــــن أجــ

الشعر«.

صورة أرشيفية لمعرض الشارقة 
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عزة إبراهيم

 بعض 
العروض 
تنقصها 

الخبرة العملية 
في مفردات 

العرض 
المسرحي

نورة العتال

خبريات

 
ً
»بيت فرح« يواجه ضغوطا

بعد انطالق عرضه

محمد رمضان بين نجوم 
الهند في دبي

نجيب الريحاني يثير الجدل 
في »الضاحك الباكي«

يواجه طاقم مسلسل »بيت 
فرح« حالة من الضغط 

الشديد في التصوير خالل 
األيام الحالية، بسبب 

عدم االنتهاء من الكثير 
من مشاهد العمل، الذي 

 على شاشة 
ً
ُيعرض حاليا

تلفزيون الحياة وانتهى 
األسبوع األول منه.

ورغم بدء العرض، فإن 
فريق العمل يتبقى له 

ما يقرب من ثلث حلقات 
المسلسل، ما دفع 

المخرجة شيرين عادل إلى 
تكثيف تصوير مشاهد 

العمل الجديد، كما يحدث 
في الموسم الرمضاني 

، ولم توافق المخرجة 
ً
تماما

على إجازات أو راحات 
قبل االنتهاء من العمل، 

وخاصة أن العمل ُيعرض 
، وهو مكون من 20 

ً
حاليا

حلقة فقط، ويتبقى ما 
يقرب من 6 حلقات، وهو 

بطولة فتحي عبدالوهاب 
وداليا مصطفى.

يستعد الفنان محمد 
رمضان لحفله الغنائي 

الجديد بمدينة دبي 
باإلمارات في 19 نوفمبر 

القادم ضمن حفالت موسم 
الهند »film Fare«، للمرة 

الثانية على التوالي.
وكشف رمضان عن 

حفله الجديد، المقرر 
أن يقام بوجود عدد 

كبير من نجوم بوليوود 
على مسرح مركز دبي 

للتجارة العالمي، بحضور 
جماهيري كبير ضمن 

سلسلة حفالت رمضان 
األخيرة.

ويحصل رمضان على 
إجازة لعدة أيام من 

تصوير مسلسله الجديد 
الذي يقدمه مع المؤلف 
والمخرج محمد سامي، 

للعرض خالل الموسم 
الرمضاني القادم في عودة 

للتعاون بينهما، من أجل 
الحفل الجديد، الذي اعتبره 
 لحفالته األخيرة 

ً
تعويضا
الملغاة.

، حالة من 
ً
سادت، أخيرا

الجدل بين ُصناع مسلسل 
»الضاحك الباكي«، بطولة 
الفنان عمرو عبدالجليل، 

وعدد من النقاد 
والجمهور، بسبب مستوى 

العمل.
المؤلف محمد الغيطي 

رفض االتهامات الموجهة 
له بركاكة السيناريو 

والحوار وضعف المسلسل 
من حيث الكتابة، واعتبر 
أن هناك حملة ممنهجة 

ضد العمل، فيما اتهم 
الناقد طارق الشناوي 

النص بأنه يحتوي على 
أخطاء في الحبكة الدرامية 
تعمل على ضعفه، إضافة 

إلى أن أسلوب اإلخراج 
التلفزيوني في المسلسل، 

للمخرج محمد فاضل، 
ال يتناسب مع الحداثة 

في اإلخراج التلفزيوني 
العالمي.

وفي رده، قال المخرج 
محمد فاضل إنه يسعد 
 ،

ً
بالنقد حين يكون نقدا

 أن اختيار الفنان 
ً
مؤكدا

عمرو عبدالجليل للبطولة 
، وخاصة أنه 

ً
كان موفقا

م نفس الشخصية في  قدَّ
عدة أعمال، وهو ممثل له 
مكانته الخاصة، ويمتلك 
روح السخرية مثل الفنان 
الراحل والعبقري نجيب 

الريحاني.

»طاهرة« تقتنص نصيب األسد من جوائز »الكويت المسرحي«
فازت بـ 6 جوائز بينها أفضل عرض متكامل

أسدل مهرجان الكويت 
المسرحي الستار على دورته 

الـ22، أمس األول، بإعالن 
جوائز الفرق الـ6 المتنافسة، 
وحسمت المنافسة لمصلحة 

ي »لنشرب القهوة« 
َ
مسرحيت

و»طاهرة« بـ 6 جوائز لكل 
منهما، فيما اقتنصت األخيرة 
جائزة أفضل عرض متكامل، 
وحصلت مسرحيتا »تفضلوا 

على العشاء« و»الهجين« على 
جائزة واحدة لكل منهما، فيما 

خرجت مسرحيتا »ماردين« 
ي 

َ
و»والية عجب« خاليت

الوفاض.

حــظــيــت مــســرحــيــة »طــــاهــــرة«، لــفــرقــة 
مسرح الخليج العربي، بنصيب األسد 
من جوائز مهرجان الكويت المسرحي 
الـ 22، حيث تم تتويجها كأفضل عرض 
 عن 5 جوائز أخــرى، في 

ً
متكامل، فضال

حفل إعــالن الفائزين بختام المهرجان 
أمس األول على خشبة مسرح الدسمة.

ونــالــت مــســرحــيــة »طـــاهـــرة« الــجــائــزة 
الــكــبــرى، وهـــي »أفــضــل عـــرض مسرحي 
متكامل«، كما نالت جائزة »أفضل ممثلة 
دور أول« للفنانة أحالم حسن، و»أفضل 
أزياء« البتسام الحمادي، و»أفضل ديكور 
مــســرحــي« لــخــلــود الـــكـــنـــدري، و»أفـــضـــل 
إضاءة« لفاضل النصار، و»أفضل ماكياج 
مسرحي« مقدمة من دار سبارك للنشر 

والتوزيع وذهبت لعبدالعزيز الجريب.
ونـــافـــســـتـــهـــا عـــلـــى مـــعـــظـــم الـــجـــوائـــز 
مسرحية »لنشرب القهوة« لفرقة مسرح 
الشباب، التي نالت هي األخرى 6 جوائز، 
هــــي: »جـــائـــزة الــفــنــان الـــراحـــل مــنــصــور 
المنصور ألفضل إخراج مسرحي« مقدمة 
من فرقة مسرح الخليج العربي وذهبت 
للمخرج محمد المزعل، و»جائزة أفضل 
مؤثرات صوتية« و»جائزة أفضل ممثل 
دور ثاِن« وذهبتا ليوسف الحشاش، كما 
حــازت »لنشرب القهوة« جائزة »أفضل 
نص مسرحي« للمؤلف فيصل العبيد، 
و»أفضل ممثل واعد« مقدمة من جريدة 
األنــبــاء للفنان حسين الــحــداد، وجائزة 

»أفضل ممثلة دور ثاٍن« للفنانة سماح.
وحصدت فرقة المسرح الكويتي عن 
مسرحيتها )تفضلوا على العشاء( جائزة 
ــفـــنـــان الــــراحــــل كــنــعــان حــمــد ألفــضــل  »الـ
ممثل دور أول« مقدمة من فرقة المسرح 
ــبــــت لــلــفــنــان عــبــدالــعــزيــز  الـــعـــربـــي وذهــ
بهبهاني، ونــالــت مسرحية »الهجين« 
لشركة آيــت لإلنتاج الفني والمسرحي 
جـــائـــزة جـــريـــدة األنـــبـــاء ألفـــضـــل ممثلة 
ــــدة وذهـــبـــت لــلــفــنــانــة فــاطــمــة خــالــد،  واعـ
فيما خرجت مسرحيتا »ماردين« لفرقة 
المسرح الشعبي، و»والية عجب« لفرقة 
جالبوت لإلنتاج الفني خاليتي الوفاض 

من جوائز المهرجان.

عرض بإضاءات الليزر

وتخلل حفل الختام عرض مسرحي 
ر عن التنافس  مميز بإضاءات الليزر يعبِّ

عــلــى الـــجـــائـــزة، فـــي حــيــن قــالــت رئــيــســة 
لجنة تحكيم المهرجان د. نورة العتال، 
في كلمتها بختام المهرجان، إن اللجنة 
حــرصــت عــلــى تغطية جــوانــب الــنــقــاش 
وتبادل اآلراء، وتحليل جميع العروض، 
متحرية الدقة والشفافية والموضوعية 
في التدقيق بمفردات وتفاصيل العروض 

المسرحية.
ــافــــت الـــعـــتـــال أن الــلــجــنــة أثــنــت  وأضــ
على كــل الــعــروض الــتــي قدمتها الفرق 
ــا رافـــقـــهـــا مــــن جــهــد  ــ والـــمـــؤســـســـات، ومـ
وتدريب، من أجل إظهارها بالشكل الذي 
يتوافق مع شروط وضوابط المهرجان، 
رغــــم بــعــض الـــمـــالحـــظـــات الــفــنــيــة، لكن 
الرغبة في تقديم عمل ممتع وراٍق كانت 

واضحة للجمهور.
وبــيــنــت أن اللجنة وجـــدت أن بعض 
الــــعــــروض تــنــقــصــهــا الـــخـــبـــرة الــعــمــلــيــة 
فــي مــفــردات الــعــرض المسرحي، لكنها 
بـــال شـــك مــــحــــاوالت شــجــاعــة فــيــهــا من 
االلتماعات الكثير، مضيفة أن »التسابق 
في العملية المسرحية ليس هو الغاية، 
ــــل وســـيـــلـــة أوجــــدتــــهــــا الـــمـــهـــرجـــانـــات  بـ
لتشجيع تربية الشغف لدينا لهذا الكائن 

الجميل الذي اسمه المسرح«.

توصيات التحكيم

أمـــــا عـــضـــو لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــفــنــان 
الـــبـــحـــريـــنـــي خــــالــــد الــــرويــــعــــي، فــعــرض 
ــت إلــــى  ــ ــ ــات الــــلــــجــــنــــة، الــــتــــي دعـ ــيــ تــــوصــ

فــتــح مــجــال الــمــنــافــســة عــلــى كــل جــوائــز 
الــمــهــرجــان للمقيمين فـــي الــكــويــت، أو 
ــن مــنــهــم لــلــدخــول في  تــحــديــد عـــدد مــعــيَّ

دائرة المنافسة.
وأشـــارت اللجنة في توصياتها إلى 
أن بعض الــعــروض المسرحية تعتمد 
ة  عــلــى الــشــكــل دون الــمــضــمــون، والــقــراء
ــنـــــص، وأن  ــ الـــبـــاحـــثـــة حـــــول الـــفـــكـــرة والـ
ــاول مــصــطــلــحــات  ــنــ ــي تــ  فــ

ً
هـــنـــاك لـــبـــســـا

ــــداد والـــدرامـــاتـــورج، ما  االقــتــبــاس واإلعـ
مــن شــأنــه أن يــؤســس لمفاهيم خاطئة 

في المستقبل، لذلك تؤكد اللجنة أهمية 
ضبط المصطلحات كما هو متفق عليه، 
وضـــــرورة فــتــح شــــروط الــمــنــافــســة على 
العروض للمقيمين في الكويت، لضمان 
مزيد من المنافسة بين االعمال الجيدة.
وأوصت اللجنة كذلك بإعادة جدولة 
العروض، إلتاحة الوقت الكافي لتجهيز 
العرض عن طريق توفير مكانين على 
 
ً
األقل، أو ما تراه اللجنة المنظمة مناسبا

لحل هذه المعضلة، كما أوصت بضرورة 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي الــالئــحــة التنظيمية 

للمهرجان بما يتوافق مــع المتغيرات 
والمستجدات الفنية واإلجرائية.

وكانت 6 فرق مسرحية تنافست على 
جــوائــز الــــدورة الــــ 22 لــلــمــهــرجــان، الــذي 
أقامه المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، وانطلق بحضور ورعاية وزير 
ــر الــدولــة لــشــؤون  اإلعــــالم والــثــقــافــة وزيـ
ــيــــس »الــــوطــــنــــي لــلــثــقــافــة«  ــبــــاب رئــ الــــشــ
عبدالرحمن المطيري، في 20 الجاري، 

على مسرح الدسمة.
ــد الـــــمـــــهـــــرجـــــان الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــ ــهــ ــ وشــ
الفعاليات واألنشطة المواكبة، السيما 
على مستوى الورش والندوات، بمشاركة 
مجموعة مــن المسرحيين مــن الكويت 

وعدة دول عربية.

من حفل الختام

المكرمون بالمهرجان

 لجنة التحكيم 
توصي بالسماح 

للمقيمين بالكويت 
بالمنافسة في 

المهرجان
خالد الرويعي

»البا« تواصل ورش »المالذ المسرحي«
تــواصــل أكاديمية لــويــاك للفنون– 
ــا« فــعــالــيــات »الـــمـــالذ الــمــســرحــي«  ــ »البـ
ــن خــــالل 5 ورش تــدريــبــيــة  الــــرابــــع، مـ
يتم تنظيمها ضمن برنامج »مختبر 
ـــهـــل الــبــرنــامــج 

ُ
الــتــمــثــيــل«، حــيــث اســـت

ــات األداء  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــة حـــــــول »أســ ــ ــورشــ ــ بــ
ــة  ــيــ ــمــ ــقــــر األكــــاديــ الــــمــــســــرحــــي« فـــــي مــ
بالمدرسة القبلية، بمشاركة شباب 
ــابـــات شــغــوفــيــن بــخــوض تــجــربــة  وشـ
ــغــــوص بــعــالــم الــمــســرح  الــتــمــثــيــل والــ

واألداء التعبيري الحركي.
قيمت تحت 

ُ
وكانت الورشة، التي أ

ــو إبــــراهــــيــــم،  ــمـ ــنـ ــة ديـ ــانـ ــنـ ــفـ إشــــــــراف الـ
تمحورت حول كيفية تمكين الطاقات 
الــشــابــة مــن األداء التمثيلي وتطوير 
مـــهـــارات الــمــشــاركــيــن، مـــن خـــالل فهم 
أهــمــيــة الــصــمــت والــتــعــبــيــر بــواســطــة 
الحركة واالرتــجــال، كما االطــالع على 
أساليب روايــة النصوص باستخدام 
حــــركــــات الـــجـــســـد الــتــعــبــيــريــة وتــعــلــم 
أساسيات الشخصية، وإدراك روحية 

الحدث والمكان.
وقالت دينمو إبراهيم إن »التدريب 
شــمــل مــحــاور عـــديـــدة، بينها تحديد 
وبــلــورة القصص التي يمكن سردها 
من خالل الجسد والصوت، وقد بدأنا 
بتطوير موقع لهذا النوع من القصص. 
الورشة ركزت على كيفية إتقان األداء 
الــمــســرحــي بــطــريــقــة فــنــيــة مــحــتــرفــة، 
ــلــــوقــــوف عــلــى  واألطــــــــر الـــصـــحـــيـــحـــة لــ

المسرح والتعبير مــن خــالل الجسد. 
ــم التمثيلي  ــ هـ أثــبــت الــمــشــاركــون أداء
الـــرائـــع، رغـــم تنوعهم بــيــن محترفين 
في عالم التلفزيون واألفالم ومبتدئين 
في مجال التمثيل، ما ساهم في تبادل 
ــاء مــعــارفــهــم وتنمية  ــنـ الـــخـــبـــرات وإغـ

قدراتهم«.
وأعــــرب أحـــد مــتــدربــي الـــورشـــة من 
السعودية مصطفى الدار عن سعادته 
 :

ً
بــتــحــقــيــق حــلــمــه مــنــذ الــصــغــر، قــائــال

 وأقف 
ً
»كنُت أطمح إلى أن أصبح فنانا

عــلــى الــمــســرح وأمـــثـــل أمــــام الــكــامــيــرا 
وعلى شاشة التلفاز، وقد ساهمت هذه 
الــورشــة فــي تعمقنا بأهمية الصمت 
واالرتــجــال، واإللــمــام بتعابير الوجه 

ولغة الجسد، كما بناء عالقات صداقة 
ــالء. كـــانـــت بــالــفــعــل تــجــربــة  ــ ــزمـ ــ مــــع الـ
 ،

ً
رائــعــة، وفــرصــة فــريــدة وممتعة جــدا

على أمــل االلــتــحــاق بـــورش أخـــرى من 
تنظيم )البا(«.

وتستكمل »البا« ورشها التدريبية 
ضمن »مختبر التمثيل«، بحيث تتنوع 
بين ورشة »طريق اإلبداع المسرحي« 
مع الفنان فابريزيو بالدين، وورشــة 
»األداء المسرحي الشعري« مع مدرب 
األصــــوات ســالــم الــجــحــوشــي، وورشــة 
»إدارة وإعداد الممثل« مع الفنان جورج 
خباز، وورشة »تطوير الحس الداخلي 

للممثل« مع الفنان رائد محسن.

»آي ميديا« سليمان البسام في المكسيك
م الـــمـــؤلـــف والـــمـــخـــرج الــكــويــتــي  قـــــدَّ
سليمان البسام أحــدث عمل مسرحي 
لـــه )آي مــيــديــا( فـــي الــمــكــســيــك، ضمن 
 Requiem for« فــعــالــيــات مـــهـــرجـــان
Justice«، بحضور سفير الكويت لدى 

المكسيك صالح الحداد.
ــال الــبــســام إن مــســرحــيــتــه، الــتــي  وقــ
مها على مدى يومين، تعرض قضايا  قدَّ
الــهــجــرة والــلــجــوء وصـــراعـــات الهوية 
واالنتماء والُحب والخيانة واالنتقام.

ــيـــديـــا« تــتــنــاول  وأضـــــــاف أن »آي مـ
 قوة المنصات الرقمية في تغيير 

ً
أيضا

الفضاء السياسي، وإعطاء قصة رمزية 
واضـــحـــة لــلــصــراع فـــي الـــقـــرن الــحــادي 

والعشرين.
 
ً
واعتبر مسرحية آي ميديا »مشروعا

ــد لــلــكــتــابــة  ــ ــــديـ ــكــــل جـ  عـــــن شــ
ً
بـــحـــثـــيـــا

الــمــســرحــيــة الــعــابــرة لــلــحــدود تعتمد 
بــســاطــة الـــفـــضـــاء الــمــســرحــي وصــفــاء 
الخيارات الضوئية كخيار مواٍز لكثافة 
الزخم المشهدي والفعل الشاعري في 
النص، وصــواًل إلى معالجة معاصرة 
تجسد جوهر اللحظة العربية الراهنة«.
ــذا يــبــحــث في  وأوضـــــح أن عــمــلــه هــ
الرصيد الرمزي الموسيقي للمنطقة 
بتوظيف ألــــوان الموسيقى البحرية 
 فــضــاء 

ً
 عــــن الــنــمــطــيــة، مـــقـــدمـــا

ً
بـــعـــيـــدا

 للقائمين عليه، 
ً
ــاق وفــقــا مــفــتــوح اآلفــ

ورأى أن »آي مـــيـــديـــا« تــمــثــل تــجــربــة 

جديدة في مشروعه البحثي المسرحي 
الذي يبحث في التكثيف على صعيد 
اللغة واالقتصاد باألدوات المسرحية 
التي تؤدي إلى تكثيف الُبعد الشاعري 

في مكونات العرض المسرحي.
ــام مــن  ــبـــسـ ــكـــون فـــريـــق عـــمـــل الـ ــتـ ويـ
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
المتميزة في أوروبــا والعالم العربي، 
ــة الــفــرنــســيــة حال  كــالــمــمــثــلــة الـــســـوريـ
 Two( عــمــران، وأعــضــاء فــريــق التنين
or The Dragon( الموسيقيين علي 

حوت وعبدالرضى قبيسي من لبنان، 
والسينوغراف الشهير إيريك سواييه، 
ومهندسة الصوت ماتيلد دوسييه من 
فرنسا، ومدير اإلضاءة سمير شعراوي 
مـــن مـــصـــر، والــمــمــثــل ومـــديـــر اإلنـــتـــاج 
أسامة الجامعي من تونس، والترجمة 
الفورية لألردنية وفاء الفراحين، وهي 
إنـــتـــاج مــشــتــرك بــيــن مــســرح سليمان 
الــبــســام ومــهــرجــان نــابــولــي بإيطاليا 
والــصــنــدوق العربي للثقافة والفنون 

)آفاق(.

البسام خالل العرض

سلطان: انتهيت من تصوير 3 مسلسالت
● فضة المعيلي

كشف الفنان مبارك سلطان، 
ــــر 3  ــــويـ ــــصـ ــن تـ ــ ــ ــــى مـ ــهـ ــ ــتـ ــ أنـــــــــه انـ
مــســلــســالت، هــــي: »خــــط أحــمــر« 
ــاوي،  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ تــــألــــيــــف عــــيــــســــى الـ
ــراج عــبــدالــلــه الــتــركــمــانــي،  ــ وإخــ
ــــى،  ــيـ ــ ــــحـ ــيـ ــ وإنــــــــــتــــــــــاج عــــــــــــــادل الـ
والـــمـــســـلـــســـل الـــثـــانـــي »ضــمــيــر 
مــســتــتــر«، تــألــيــف عبدالمحسن 
الــــــــروضــــــــان، وإخــــــــــــراج مــحــمــد 
الــمــوســوي، والمسلسل الثالث 
»فــــارامــــوش« مـــع الــفــنــان حسن 

البالم. 
وأكــــد ســلــطــان أنـــه رغـــم ُحبه 
لــلــدرامــا، لكنه يفضل المسرح، 
ألن الــفــنــان يستطيع أن يثبت 
قــــدمــــه فــــيــــه، ألنــــــه مـــبـــاشـــر مــع 
ــهــــور، فـــالـــفـــنـــان يــخــطــئ  ــمــ الــــجــ
ويــعــود يــكــرر مــرة أخـــرى، لذلك 
ــد أن الــــمــــســــرح يــعــلــمــنــا  ــ ــجـ ــ »نـ
أشــيــاء كــثــيــرة. أمـــا الـــدرامـــا، إذا 
خطأ الــفــنــان، فــإنــه يعيد مــرات 
 إلى أن األصعب 

ً
ومرات«، مشيرا

هـــو الـــمـــســـرح، والـــــذي يـــريـــد أن 
يتعلم عليه بالمسرح، وخاصة 

المسرح األكاديمي.
وأشار إلى أن الحركة الفنية 
فــي الــكــويــت »جـــيـــدة«، والــدالئــل 
على ذلك أن دول الخليج والدول 

العربية تطلب األعــمــال الفنية 
الكويتية، وفــي المقابل هناك 
رصــد وحــصــد جــوائــز لفنانين 
 إلــى 

ً
وفــنــانــات كــويــتــيــيــن، الفــتــا

أنــه في األيــام القليلة الماضية 
انــتــهــى مجموعة مــن الفنانين 
الــــشــــبــــاب مـــــن الــــمــــشــــاركــــة فــي 
مـــهـــرجـــان اإلســـكـــنـــدريـــة، حــيــث 
استطاع الممثل محمد الشطي 
حــصــد جــائــزة دور ثــــاٍن، وتلك 
مـــبـــادرة جــمــيــلــة، كــمــا حصلت 
الــكــاتــبــة فــلــول الــفــيــلــكــاوي على 
جـــائـــزة أفـــضـــل نـــص مــســرحــي، 
حــيــث شــــارك مــا يــقــارب مــن 30 

دولـــــة فـــي الـــمـــهـــرجـــان بــمــديــنــة 
اإلسكندرية عاصمة الثقافة.

ــه »بـــفـــضـــل الـــلـــه،  ــ وأضـــــــاف أنـ
الكويت اسمها مرفوع، بفنانيها 
وبكل شخص يبدع في مجاله 

.»
ً
ويرفع اسم البلد عاليا

ــا يتمنى تحقيقه، قــال  وعــمَّ
سلطان: »الحمد لله، حققت كل 
شــــيء، وكــنــت أتــمــنــى أن يــكــون 
 أثناء 

ً
والدي، رحمه الله، حاضرا

تكريمي، لكن لألسف حدث ذلك 
بعد رحيله«.

مبارك سلطان مع علي البريكي في »التنديل«

انطالق »أيام قرطاج« انطالق »أيام قرطاج« 
والسعودية ضيف شرفوالسعودية ضيف شرف

ــــس األول، مـــهـــرجـــان »أيـــــــام قـــرطـــاج  انـــطـــلـــق فــــي تــــونــــس، أمـ
 من دول عربية 

ً
السينمائية« بدورته الـ 33، والذي يعرض أفالما

وإفريقية في قاعات السينما وكذلك داخل سجون عدة في البالد، 
بالتركيز على سينما المرأة، والسينما الفلسطينية.

 خالل الحدث الممتد حتى 
ً
وفي المجموع، ُيعرض 170 فيلما

5 نوفمبر، في 22 قاعة سينما بتونس العاصمة ومدن أخرى، 
 كــل يــــوم، فــي إطــــار الــمــهــرجــان السينمائي 

ً
بــمــعــدل 60 عــرضــا

اإلفريقي األعرق الذي انطلق عام 1966 وتحول إلى موعد سنوي 
منذ 2014.

، بينها السعودية، 
ً
 وإفريقيا

ً
 عربيا

ً
وتمثل األفالم نحو 40 بلدا

ضيف شرف المهرجان هذا العام مع 4 أعمال سينمائية، كما 
 في المسابقة الرسمية، وعدد 

ً
 روائــيــا

ً
 طويال

ً
يشارك 12 فيلما

مماثل من األفالم القصيرة، من تونس ومصر والعراق وسورية 
والجزائر والمغرب وتنزانيا والسنغال وجزر الموريس وبنين 
وبــوركــيــنــا فـــاســـو، ولــبــنــان والــســعــوديــة والــــســــودان وإفــريــقــيــا 

الوسطى ومدغشقر.
عــدد كبير مــن النجوم الــعــرب يسجلون حضورهم فــي هذه 
الدورة، من أبرزهم الفنانات المصريات: غادة عبدالرازق وهالة 
صدقي وبشرى، وعــدد من الفنانين السوريين، أبــرزهــم: دريد 
لحام ومنى واصــف وعبدالمنعم عمايري، في حين يغيب عن 
المهرجان نجوم السينما التونسية الذين عرفوا بأدوارهم في 
السينما العربية، وهم: ظافر العابدين وهند صبري ودرة، بسبب 

التزاماتهم الفنية.
)أ ف ب(

غادة عبدالرازق

من إحدى الورش
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سلة أخبار

أعلن الرئيس الصومالي 
حسن شيخ محمود، أمس، 
مقتل 100 شخص وإصابة 

نحو 300 آخرين حصيلة 
تفجير انتحاري مزدوج 

استهدف، أمس األول، 
مقر وزارة التربية وسط 

العاصمة مقديشو. وحّملت 
السلطات األمنية حركة 

»الشباب« مسؤولية الهجوم 
االنتحاري. 

وقال شيخ محمود، خالل 
تفقده موقع التفجير، 
إن الهجوم كان مروعا 

واستهدف تقاطع »زوبي« 
بينما كان مزدحما 

باملدنيني والسيارات، وأرقام 
الضحايا مرشحة لالرتفاع 

نظرًا لحجم التفجير. 
وفي البداية، أعلنت 

السلطات مقتل 8 أشخاص، 
بينهم صحافي ورئيس 

مركز شرطة.

ارتفاع ضحايا تفجير
 مقديشو إلى 100 قتيل

ذكر املجلس االنتقالي 
الجنوبي في اليمن، ليل 

السبت ـ األحد، أن اثنني من 
جنوده قتال في اشتباكات 

مع الحوثيني بمحافظة 
لحج جنوب غرب البالد.

وقال املجلس، الذي يتقاسم 
السلطة مع املجلس 

الرئاسي اليمني املعترف به 
دوليًا، في بيان: "امليليشيات 

الحوثية جددت قصفها 
املدفعي على مواقع قواتنا 

الجنوبية بجبهة كرش 
لحج بصورة عشوائية، 

ليتم التعامل معها 
بضربات موجعة". ويأتي 

ذلك وسط جهود إلعادة 
إحياء الهدنة التي انتهت 

في 2 الجاري.

اشتباكات في لحج بين
 »الجنوبي« والحوثيين

عمليات في »الضفة« عشية انتخابات إسرائيل »الخامسة«
البيد يزخم حملته االنتخابية بزيارة حقل كاريش: مستقبل الطاقة واالقتصاد لدولتنا

قــبــل يــومــيــن مـــن انــتــخــابــات 
الكنيست الخامسة في أقل من 
ــــط تــحــذيــرات  4 ســـنـــوات، ووسـ
أمـــمـــيـــة مــــن »شــــــدة الـــعـــنـــف فــي 
الضفة الغربية وتصاعد اليأس 
والــغــضــب مــرة أخــــرى«، شهدت 
»الضفة« في الساعات األخيرة 
عدة عمليات فلسطينية، بدأت 
بهجوم لشاب فلسطيني على 
مستوطنة »كريات أربع« مساء 
أمس األول، تمكن خالله من قتل 
ــة 4 آخــريــن  ــابــ مــســتــوطــن وإصــ
قبل مقتله على يد حــارس أمن 

إسرائيلي. 
ورغم اإلجراءات األمنية التي 
فــرضــتــهــا الـــقـــوات اإلســرائــيــلــيــة 
بــعــد الــهــجــوم، نــفــذ فلسطيني 
أمــس عملية دهــس بالقرب من 
منطقة النبي موسى عند مدخل 
مستوطنة الــمــوغ بــيــن الــقــدس 
وأريــحــا، مــا ادى إلــى إصــابــة 4 

بينهم جنديان.
ــواجــــــهــــــات  وعـــــــلـــــــى وقـــــــــــع مــــ
عنيفة، دفع الجيش اإلسرائيل 
بتعزيزات، وأغلق جميع مداخل 
الخليل وبلداتها ومنع الدخول 
أو الــــخــــروج مــنــهــا، كــمــا أغــلــق 
مــدخــل مخيم الـــفـــوار لالجئين 
فـــي جــنــوب الــمــديــنــة بــالــبــوابــة 
الحديدية، إضافة إلى كل مداخل 
ــم، ومــنــهــا  ــحــ مـــحـــافـــظـــة بـــيـــت لــ
حــاجــز »الــكــونــتــيــر« الــعــســكــري، 
ــزل مــنــفــذ  ــنــ ــيــــاســــات مــ وأخـــــــذ قــ
العملية لهدمه، واعتقل 3 بينهم 
شقيقه وضابط في جهاز األمن 

الوقائي للسلطة.
وبعد انتشار المستوطنين 
بكثافة في الشوارع والمفترقات 

ــوا  ــمــ ــاجــ ــلـــــس، وهــ ــ ــابـ ــ ـــوب نـ ــنــ ــ جـ
المركبات والمارة، أكدت حركة 
حماس أن المقاومة في الخليل 
الثائرة تواصل فعلها الجهادي، 

لــــتــــتــــحــــول كـــــــل مـــــــــدن الـــضـــفـــة 
ومخيماتها وقــراهــا إلــى قالع 

للمقاومة والثورة.
ــلــــف  وحــــــــــــــــــذر مـــــــــــســـــــــــؤول مــ
االستيطان شمال الضفة غسان 
دغــلــس مـــن تــصــاعــد اعـــتـــداءات 
المستوطنين اإلرهــابــيــة عقب 
الـــعـــمـــلـــيـــة، داعــــيــــا إلـــــى »إعــــــادة 
ــة فــي  ــ ــــراسـ ــــحـ تـــفـــعـــيـــل لــــجــــان الـ
ــــدات الـــمـــحـــاذيـــة  ــلـ ــ ــبـ ــ ــــرى والـ ــقـ ــ الـ

للمستوطنات«.

بن غفير 

ــون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ويـــــــذهـــــــب اإلسـ
الثالثاء إلى صناديق االقتراع 
من جديد، وهي المرة الخامسة 
في 4 سنوات، في حالة تعكس 
أزمة الحكم وعدم االستقرار في 
المشهد السياسي اإلسرائيلي.

وسعيا للحسم وتجاوز أزمة 
ــتـــالف الــهــش الــــذي عاشته  االئـ
حـــكـــومـــة يـــائـــيـــر لــبــيــد-نــفــتــالــي 
ــّيــــف مــن  ــــام ونــ بــيــنــيــت خـــــالل عـ
واليــتــهــا بــعــد اإلطـــاحـــة بزعيم 
حزب الليكود بنيامين نتنياهو 
ــة الــحــكــومــة؛  ــاسـ ــن كـــرســـي رئـ مـ

تـــشـــهـــد الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــحـــزبـــيـــة تـــجـــاذبـــات شــديــدة 
بين األحزاب والكتل المتنافسة 
ــــودة لــلــكــنــيــســت، فــي  ــعـ ــ عـــلـــى الـ
حين تبقى هوية رئيس الوزراء 
الــمــقــبــل دون حـــســـم، عــلــمــا أن 
حظوظ نتنياهو ولبيد لتشكيل 

الحكومة متساوية تقريبا.
ــيـــة  ــرات عـــربـ ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ وبـــــعـــــد تــ
وأميركية لنتنياهو مــن ضمه 
ــى ائـــتـــالفـــه الــحــكــومــي، أعــلــن  الــ
ــنــــائــــب الـــيـــمـــيـــنـــي الـــمـــتـــطـــرف  الــ
إيــتــمــار بــن غفير، الـــذي يسعى 
تحالفه الصهيوني إلى تحقيق 
نــتــائــج جــيــدة فــي االنــتــخــابــات، 
أن مــنــزلــه فــي الــخــلــيــل كـــان هو 
المستهدف بعملية اطالق النار 
ــات أربــــع«  ــريـ فـــي مــســتــوطــنــة »كـ
التي نفذها الفلسطيني محمد 

الجعبري.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، هــــــــدد وزيــــــر 
األمــن بيني غانتس بمواصلة 
العمليات ضــد الفلسطينيين، 
ــه أشـــــــــــار إلـــــــــى أنـــــــــه لـــيـــس  ــنــ ــكــ لــ
بـــاإلمـــكـــان مـــنـــع كــــل الــهــجــمــات 
الفلسطينية، وحمل مسؤولية 
التوتر في »الضفة« إلى »جهات 

إرهابية تحاول دفع المنظمات 
ــانــــب أحــــــــداث مــيــدانــيــة  ــــى جــ إلــ
ألشخاص قادرين على الوصول 

بشكل كبير إلى السالح«.

البيد في كاريش 

وبعد اتهامه بالتنازل لحزب 
الله اللبناني في صفقة ترسيم 
الــــحــــدود الـــتـــي تــوســطــت فيها 
واشنطن بين بيروت وتل أبيب، 
تفقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
يائير البيد، أمس، حقل كاريش 
البحري، عقب بدء إنتاج الغاز 

فيه.
وقـــال البــيــد، فــي تصريحات 
ــذا الــمــكــان هــو مستقبل  ــه، »هــ لـ
ـــة  ــدولـ ــة واالقــــــتــــــصــــــاد لــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
إسرائيل. سيؤدي إنتاج الغاز 
مـــن حــقــل كـــاريـــش إلــــى خفض 
أســـعـــار الـــطـــاقـــة فـــي إســـرائـــيـــل، 
وتــحــويــل إســـرائـــيـــل إلــــى مـــورد 
ــاعـــدة  ــة، ومـــسـ ــاقـ ــطـ ــلـ إقـــلـــيـــمـــي لـ
أوروبا في مواجهة أزمة الطاقة. 
من هنا يتدفق الغاز الذي يعد 
بتكلفة معيشة أقل. هذا إنجاز 

ضخم لدولة إسرائيل«.

وتـــــلـــــقـــــى رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي، خـــــــالل جـــولـــتـــه 
األمنية، لمحة عامة عن عملية 
إنـــتـــاج الـــغـــاز فـــي هــــذا الــحــقــل، 
الــتــي بـــدأت األربـــعـــاء الــمــاضــي، 
مــن الــرئــيــس التنفيذي لشركة 
انــرجــيــن، وتــفــقــد غــرفــة التحكم 
وتـــحـــدث مـــع مــوظــفــي الــشــركــة 
اإلسرائيليين، وصعد إلى نقطة 
المراقبة المطلة على المنصة 

والمنطقة المحيطة بها.
ونــتــيــجــة إلنـــتـــاج الـــغـــاز من 
حــقــل كـــاريـــش، مــن الــمــتــوقــع أن 
ــة فــي  ــاقـ ــار الـــطـ ــعــ تــنــخــفــض أســ
ــت نــفــســه،  ــوقــ ــي الــ ــل. فــ ــيــ ــرائــ إســ
ستزيد إسرائيل صادراتها من 
الغاز الطبيعي وتساعد أوروبا 
في معالجة أزمة الطاقة الحالية 

بالقارة.
ــــدأت شــركــة »انــرجــيــن بي  وبـ
ال سي«، المالكة لحقوق إنتاج 
ــعـــي مـــــن حــقــلــي  ــيـ ــبـ الـــــغـــــاز الـــطـ
ــاج  ــتـ ـــن، فــــي إنـ ــيـ ــانــ كــــاريــــش وتــ
الغاز وتزويده للعمالء، ويوفر 
الغاز الطبيعي من حقل كاريش 
الكهرباء للعمالء في إسرائيل 

منذ نهاية األسبوع الماضي.

رغــم اســتــمــرار الــخــالفــات والــصــراعــات 
الــتــي تــشــهــدهــا الــمــنــطــقــة، خــاصــة بشأن 
ــــالم مــع  ــســ ــ ــا والــ ــيـ ــبـ ــيـ ــــي ســـــوريـــــة ولـ

ّ
مــــلــــف

، في 
ً
إسرائيل، يجتمع القادة العرب، غدا

قمة تستضيفها الجزائر هي األولى منذ 
3 سنوات.

وإذا كـــــــان الــــــصــــــراع اإلســــرائــــيــــلــــي - 
الفلسطيني والوضع في سورية وليبيا 
واليمن مدرجة على جدول أعمال القمة، 
فسيتعين عــلــى الــقــادة الــعــرب والــوفــود 
الــمــشــاركــة إيـــجـــاد مـــخـــارج دبــلــومــاســيــة 
ــدة فــي صــيــاغــة الـــقـــرارات النهائية، 

ّ
مــعــق

ــب 
ّ
الـــتـــي يــتــم تــبــنــيــهــا بـــاإلجـــمـــاع، لــتــجــن

ة واإلحــراج إلى أي دولة رئيسية  اإلســاء
في المنظمة.

واجتمعت جامعة الدول العربية التي 
تضم 22 دولة، في آخر قمة خالل مارس 
2019 بتونس، قبل تفشي وبــاء "كوفيد 
19". ومــنــذ ذلــك الــحــيــن، قــامــت دول عدة 
أعـــضـــاء فـــي الــمــنــظــمــة، بــيــنــهــا الــمــغــرب، 
 دعــــم الــقــضــيــة 

ً
الـــتـــي وضـــعـــت تـــاريـــخـــيـــا

الفلسطينية وإدانــة إسرائيل على رأس 
أولـــويـــاتـــهـــا، بــتــطــبــيــع الفــــت مـــع الـــدولـــة 
العبرية، ويكتسب هــذا الــتــقــارب أهمية 
كبيرة في سياق القمة، بسبب التجاذب 
اإلقليمي بين الجزائر والمغرب، والخالف 

بينهما حول الصحراء الغربية.
ووضعت الجزائر القمة الـ 31 للمنظمة 
العربية تحت شعار "لّم الشمل"، لكن عدة 
دول، ال سيما بــلــدان الخليج، لــن تكون 

ممثلة بقادة دولها.
فقد اعتذر ولي العهد السعودي األمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، عـــن عـــدم الــمــشــاركــة 
، بسبب مشكلة 

ً
في قمة الجزائر رسميا

صــحــيــة فـــي األذن. وبــحــســب الــصــحــافــة 
ــــإن رئـــيـــس اإلمـــــــــارات ومــلــك  ــيـــة، فـ الـــعـــربـ

البحرين سيغيبان.
وبخصوص النزاع في سورية، سعت 
الجزائر في الكواليس إلعادة دمشق إلى 

قت عضويتها 
ّ
الجامعة العربية، التي عل

فيها نهاية عام 2011 في بداية الحراك 
ضد حكومة الرئيس بشار األسد، لكنها 
 بناء على 

ً
تخلت عن هذا المسعى رسميا

طلب نظام دمشق نفسه.
ت الجزائر عن المخاطرة بدعوة 

ّ
وتخل

الحكومة السورية لحضور قّمتها لتفادي 
الفشل وبتفاهم مع دمشق حليفة روسيا 

التي كانت ترغب بالخطوة.
واعــتــمــدت الــجــزائــر ومــوســكــو مقاربة 
براغماتية لتفادي إعادة بشار األسد "في 
ثوب المنتصر إلى الجامعة بالقوة" هو 
ما كان سيؤثر على عالقات موسكو مع 
الـــدول العربية التي أصابتها تداعيات 
اقــتــصــاديــة شـــديـــدة بــســبــب الـــحـــرب في 

أوكرانيا.

االجتماع الوزاري 

واســتــأنــف وزراء الــخــارجــيــة الــعــرب، 
أمـــــس، أعـــمـــال اجــتــمــاعــهــم الــتــحــضــيــري 
الستكمال جـــدول أعــمــال القمة العربية 
الـ 31 لبحث مختلف الملفات والقضايا 
المطروحة على القادة العرب، ومن أهمها 
تفعيل العمل العربي المشترك ومعالجة 

األزمات العربية.
وناقش الوزراء لليوم الثاني في جلسة 
مغلقة الملفات التي تمت دراستها على 
مــســتــوى الــمــنــدوبــيــن الــدائــمــيــن وكــبــار 
الــمــســؤولــيــن وعـــلـــى مــســتــوى الــمــجــلــس 

االقتصادي االجتماعي.
ومن المقرر أن يختتم الــوزراء العرب 
ــروع الـــبـــيـــان  ــ ــشـ ــ ــداد مـ ــ ــإعــ ــ ــم بــ ــهـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
الختامي الذي سيصدر في نهاية أعمال 
القمة بالتزامن مع "إعالن الجزائر"، الذي 
ســيــركــز عــلــى جــهــود لــم الــشــمــل الــعــربــي 
ورص الــصــفــوف لــمــواجــهــة الــتــحــديــات 
واألزمــات التي يشهدها العالم العربي، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ــة األمـــن الــغــذائــي وتبعاتها بسبب  وأزمـ
حرب أوكرانيا.

وترأس وزير الخارجية، الشيخ سالم 
ــويـــت الــــمــــشــــارك فــي  ــكـ الــــصــــبــــاح، وفـــــد الـ
االجتماع التحضيري لوزراء الخارجية 

العرب.
وكـــان الــصــبــاح قــد شـــارك فــي اجتماع 
هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات 
عــلــى الــمــســتــوى الـــــــوزاري، عــلــى هــامــش 
أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، 
الذي خصص الستعراض التقرير المعد 
من المندوبين وكبار المسؤولين بشأن 

قرارات القمة العربية الـ 31.
 

 
ً
خريطة تثير توترا

ونــفــت جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، أمــس، 
أن يكون لها أي "شــركــاء إعالميين" في 
 عدم وجود 

ً
تغطية أعمال القمة، مؤكدة

صــلــٍة لــهــا بـــأي مــؤســســة إعــالمــيــة تــّدعــي 
هـــذه الــصــفــة. وأوضـــحـــت الــجــامــعــة، في 
بــيــان، أن النفي "يــأتــي على خلفية نشر 
قناة الجزائر الدولية الحكومية خريطة 
للعالم العربي على موقعها اإللكتروني 
خالف الخريطة التي درجــت الجامعة 

ُ
ت

ــظ الــوفــد 
ُّ
عــلــى اعــتــمــادهــا، مــمــا أثـــار تــحــف

المغربي".
وتابعت أنها "ال تعتمد خريطة رسمية 
مبّين عليها الــحــدود السياسية للدول 
العربية، بما فيها المملكة المغربية، بل 
تتبنى خريطة للوطن العربي مــن دون 
 لمفهوم 

ً
إظهار للحدود بين الدول، تعزيزا

الوحدة العربية".
وقـــالـــت الــقــنــاة الـــجـــزائـــريـــة، فـــي بــيــان 
مــقــتــضــب، إنـــهـــا "تـــعـــتـــذر عـــن اســتــخــدام 
ــر تــلــك  ــيــ ــن الـــــعـــــربـــــي، غــ ــلــــوطــ ــة لــ ــطــ ــريــ خــ
المعتمدة لدى الجامعة العربية". وأكدت 
أن ذلك "ال يعدو أن يكون سوى خط فني 

من قسم الغرافيكس".

ــال دبــلــومــاســي مــغــربــي رفـــيـــع، في  وقــ
تصريح لوكالة األنباء المغربية الرسمية، 
إنــه ال أســاس من الصحة للتقارير التي 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــمــغــربــي  ــ أوردت أن وزيــ
ناصر بوريطة غادر مكان اجتماع وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــرب الــتــحــضــيــري للقمة 
ــــالف مــع  ــر خـ ــ ــر، إثـ ــزائــ الـــعـــربـــيـــة فــــي الــــجــ
نظيره الجزائري رمطان لعمامرة بشأن 
الخريطة الــتــي وضــعــت حـــدودا لمنطقة 
الحصراء التي تطالب جبهة البوليساريو 
الــمــدعــومــة مــن الــجــزائــر بانفصالها عن 
الــربــاط. ونجح االجتماع الـــوزاري امس 
في احتواء التوتر بين الجزائر والمغرب، 
وأقــــــر الـــــــــوزراء الـــتـــوصـــيـــات بـــاإلجـــمـــاع. 
وحصر الدبلوماسي عبد الحميد شبيرة 
سفير الجزائر في الجامعة العربية، خالل 
اجــتــمــاع لــلــمــنــدوبــيــن الـــعـــرب الــخــمــيــس 
الــمــاضــي، جــــدول أعــمــال الــقــمــة فــي عــدة 
ملفات يرتقب أن تناقشها قمة الجزائر، 

مؤكدا أن القضية الفلسطينية »ستكون 
بموقع جوهري ومحوري«.

ومــن أبــرز الملفات المطروحة أيضا: 
ملف األزمة الليبية الذي صنفه المسؤول 
الجزائري في خانة “األهمية الكبرى“، 
ــــالح الــجــامــعــة  بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــلــف إصـ

العربية.
 أيضا بروز ملف أزمة سد 

ً
وكان الفتا

النهضة )بين مصر والسودان من جهة، 
وإثــيــوبــيــا مـــن جــهــة أخــــــرى(، بــنــاء على 
تقرير لدولة مصر، بحسب الدبلوماسي 

شبيرة.
وأشار األمين العام للجامعة العربية 
أحمد أبوالغيط إلى أن “الظروف الدولية 
ــدول الــعــربــيــة  ــ الـــراهـــنـــة تــســتــوجــب مـــن الـ
صياغة مواقف قوية“، الفتا إلى األزمات 
فـــي لــيــبــيــا والـــيـــمـــن وســــوريــــة مـــن خــالل 
دعوته إلى “ضرورة التوصل لتسويات 

نهي مسلسل الدم“.
ُ
ت

“قــمــة لــّم الــشــمــل” طغت عليها أيضا 
الــمــلــفــات االقــتــصــاديــة، عــبــر 24 توصية 
ُرفــعــت إلــى قمة الــقــادة الــعــرب، تصدرها 

“األمن الغذائي“.
وقـــالـــت الـــجـــزائـــر فـــي وقــــت ســابــق من 
الشهر الــمــاضــي إن جـــدول أعــمــال القمة 
المقبلة سيكون "كبيرا وأكثر طموحا"، 

ومن بينها "إصالح الجامعة العربية".
وقـــال وزيـــر خــارجــيــة الــجــزائــر رمطان 
لــعــمــامــرة فـــي وقــــت ســـابـــق إن الــرئــيــس 
الجزائري عبدالمجيد تبون سيقدم خالل 
القمة أفكار بلده بشأن إصالح الجامعة.

والرؤية الجزائرية التي تتألف من 5 
بنود، لم يكشف لعمامرة منها إال بندا 
واحــــدا متعلقا بالمجتمع الــمــدنــي، في 
حين اكتفى باإلشارة إلى البنود األربعة 
األخرى قائال إنها "من الممكن أن تعطي 

نفسا جديدا للعمل العربي المشترك".
)الجزائر - وكاالت(

مجسمات تعبر عن دول عربية في الجزائر

 ألول مرة منذ 33 سنوات وسط شكوك في نتائجها سنوات وسط شكوك في نتائجها
ً
 ألول مرة منذ القمة العربية تنطلق غدا
ً
القمة العربية تنطلق غدا

شابان فلسطينيان خالل مواجهات في الضفة )أ ف ب(

البيد في كاريش أمس )د ب أ(

 بين الجزائر والمغرب و»األمن الغذائي« يتصدر التوصيات
ً
 بين الجزائر والمغرب و»األمن الغذائي« يتصدر التوصياتوزراء الخارجية يحتوون توترا
ً
وزراء الخارجية يحتوون توترا

على وقع مواجهات عنيفة، 
دفع الجيش اإلسرائيل 
بتعزيزات، وأغلق جميع 

مداخل الخليل وبلداتها ومنع 
الدخول أو الخروج منها، 

كما أغلق مدخل مخيم الفوار 
لالجئين في جنوب المدينة 

بالبوابة الحديدية.
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ــن تـــكـــرار  ــ ــــاوف مـ ــخـ ــ وســــــط مـ
ســيــنــاريــو الــهــجــوم عــلــى مبنى 
ــركـــي، تــوجــه،  ــيـ الــكــابــيــتــول األمـ
ــيــــن  ــبــ ــنــــاخــ أمــــــــــــس، مـــــايـــــيـــــن الــ
الـــبـــرازيـــلـــيـــيـــن إلــــــى صـــنـــاديـــق 
االقتراع لــإدالء بأصواتهم في 
جولة ثانية، بعد عدم تمكن أي 
من المرشحين الرئيس الحالي 
الــيــمــيــنــي جـــايـــيـــر بـــولـــســـنـــارو، 
واليساري لويس إيناسيو لوال 
دا ســيــلــفــا مـــن حــســم الــنــتــيــجــة 
لمصلحته فــي الــجــولــة األولـــى 
الــــتــــي أجـــــريـــــت فـــــي 2 أكـــتـــوبـــر 

الجاري.
وتــــقــــدم لـــــوال دا ســيــلــفــا فــي 
الجولة األولى عندما حصد 48 
في المئة من األصوات مقابل 43 
في المئة فاز بها بولسنارو، إال 
أن ذلك ال يكفي لحسم النتيجة 
لمصلحته، إذ ينبغي للمرشح 

الرئاسي الحصول على 50 في 
المئة من أصوات الناخبين.

ــلــــرأي   الســــتــــطــــاع لــ
ً
ووفــــــقــــــا

أجــــــــــــرتــــــــــــه شــــــــــركــــــــــة )آيــــــــــبــــــــــك( 
لاستطاعات االثنين الماضي 
فــــإن 50 بــالــمــئــة مـــن الــنــاخــبــيــن 
يــؤيــدون لــوال دا سيلفا، بينما 
43 في المئة يؤيدون بولسنارو 
مــــع هــــامــــش خـــطـــأ فــــي الــمــســح 
ــديـــده بــنــقــطــتــيــن. وزاد  ــم تـــحـ تــ
ذلك من التوتر في االنتخابات 
األكــــثــــر اســتــقــطــابــا مـــنـــذ عــــودة 
الــديــمــوقــراطــيــة عـــام 1985 بعد 
دكــتــاتــوريــة عسكرية عارضها 
لــوال، وهــو زعيم نقابي سابق. 
بــيــنــمــا يـــتـــحـــدث بـــولـــســـونـــارو، 
وهو قائد سابق للجيش، عنها 

بحنين إلى الماضي.
ويــخــشــى كــثــيــرون أن يتكرر 
في البرازيل سيناريو الهجوم 

على مبنى الكابيتول األميركي، 
إثر هزيمة ترامب باالنتخابات 
الــرئــاســيــة، وقــد يستهدف على 
سبيل المثال المحكمة العليا 
الــتــي لطالما شــن بــولــســونــارو 

حملة كبيرة عليها.
ودعـــــــــي نــــحــــو 120 مـــلـــيـــون 
ــــن خـــال  ــاخــــب لـــلـــتـــصـــويـــت مـ نــ
آالت الـــتـــصـــويـــت اإللـــكـــتـــرونـــي 
التي انتقدها بولسونارو على 
أنــهــا عــرضــة لــلــتــاعــب، مــا أثــار 
ــه قــد ال يعترف  مــخــاوف مــن أنـ
بــالــهــزيــمــة، عــلــى غـــرار الحليف 
األيديولوجي الرئيس األميركي 

السابق دونالد ترامب.
ــات  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وتــــــــســــــــتــــــــعــــــــد الـ
االنــتــخــابــيــة لنتيجة مــتــقــاربــة، 
قـــد يــطــعــن عــلــيــهــا بــولــســونــارو 

إذا خسر.
ويـــشـــكـــك بـــولـــســـونـــارو مــنــذ 

أكثر من عام في مصداقية نظام 
الــتــصــويــت اإللــكــتــرونــي. ورغـــم 
عـــدم وجــــود دلــيــل عــلــى حــدوث 
تزوير منذ تطبيقه عــام 1996، 
كــمــا يشكك الــعــديــد مــن أنــصــار 
بولسونارو اآلن في مصداقية 
االنتخابات. ووضعت المحكمة 
العليا، التي يقودها قضاة من 
الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا، خــطــة أمنية 
لــحــمــايــة مــوظــفــيــهــا ومــبــانــيــهــا 
في حالة حدوث تظاهرات مثل 
هــجــوم يــنــايــر2021 عــلــى مبنى 

الكونغرس األميركي.
وتعتبر االنتخابات الرئاسية 
الــبــرازيــلــيــة حــاســمــة لمستقبل 
الـــــــــبـــــــــاد، إذ يـــــتـــــرقـــــب مـــعـــظـــم 
البرازيليين من رئيسهم الجديد 
أن يكافح الفقر الذي يشمل 30 
مــلــيــونــا، والــتــضــخــم والــبــطــالــة 
اللذين ساهما في تفاقم الفساد 

وتردي األوضاع المعيشية.
ويواجه بولسنارو انتقادات 
متعلقة بشكل خـــاص بالبيئة 
واالســتــجــابــة لجائحة فيروس 
»كـــــــورونـــــــا« فـــيـــمـــا تـــقـــابـــل لـــوال 
دا ســيــلــفــا تــــحــــديــــات مــتــعــلــقــة 
باستعادة ثقة جزء من الشعب 
البرازيلي بعدم أن سجن لمدة 
19 شهرا بتهم متعلقة بالفساد 
وغــســل األمــــوال ليطلق سراحه 
في نوفمبر 2019، وفق قرار من 
المحكمة العليا بإلغاء إدانته 

السابقة.
وتولى بولسنارو )67 عاما( 
وهـــو الــرئــيــس الــــ 38 لــلــبــرازيــل 
منصبه في 2019، بينما شغل 
لوال دا سيلفا )75 عاما( منصب 
الرئيس الـــ 35 للباد لدورتين 
مــتــتــالــيــتــيــن بــيــن عـــامـــي 2003 

و2010. 

ــــوال عــــودة  ــوز لــ ــ وســـيـــكـــون فــ
مذهلة للزعيم الــيــســاري، الــذي 
ُســــجــــن 19 شــــهــــرا عـــــام 2018، 
بتهمة رشوة وألغتها المحكمة 
العليا الــعــام الــمــاضــي، مــا مهد 
الــطــريــق أمــامــه للسعي لــواليــة 

رئاسية ثالثة.
ــــوال بـــالـــعـــودة إلـــى  وتـــعـــهـــد لـ
النمو االقتصادي الــذي تقوده 

الدولة، والسياسات االجتماعية 
ــــدت عـــلـــى انـــتـــشـــال  ــاعـ ــ ــي سـ ــتــ الــ
المايين من براثن الفقر خال 
طـــفـــرة أســـعـــار الــســلــع األولـــيـــة، 
عندما حكم البرازيل ألول مرة. 
كــمــا تــعــهــد الـــرئـــيـــس الــيــســاري 
ــابــــق بـــالـــتـــصـــدي لــتــدمــيــر  الــــســ
ــرة،  ــيـ ــطـ ــمـ غـــــابـــــات األمـــــــــــــازون الـ
ــــل الـــــبـــــرازيـــــل رائــــــــــدة فــي  ــعـ ــ وجـ

مـــحـــادثـــات الـــمـــنـــاخ الــعــالــمــيــة.
ومـــن شـــأن فـــوز بــولــســونــارو 
أن يــبــقــي الــبــرازيــل عــلــى طريق 
ــرة  ــ ــحـ ــ إصــــــــاحــــــــات الـــــــســـــــوق الـ
وتدابير أقل صرامة فيما يتعلق 
ــع تــعــزيــز  ــ بـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة، مـ
تحالف بين األحـــزاب اليمينية 
وجــمــاعــات المصالح الــزراعــيــة 

القوية التي مّولت حملته.
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ألقى رجل قنابل حارقة مثبتة 
بألعاب نارية على مركز 

للمهاجرين في مدينة دوفر 
الساحلية بجنوب إنكلترا، 

أمس، ثم انتحر. واملهاجم هو 
رجل أبيض يرتدي قميصا 

مخططا، وصل إلى املركز 
بسيارة رياضية بيضاء 

اللون، ثم نزل منها ورمى 
3 قنابل حارقة، لم تشتعل 

إحداها.
وبعد الهجوم، قاد الرجل 
السيارة إلى محطة وقود 
 حبا متصا 

ّ
قريبة ولف

بعمود معدني حول رقبته 
وانطلق بالسيارة، ليقتل 

نفسه.
ووصلت الشرطة بعد دقائق 

وطّوقت املنطقة.

سلة أخبار

بريطانيا: رجل يهاجم 
مركزًا للمهاجرين وينتحر

بعد أيام من استبعاد الحزب 
الشيوعي الحاكم النساء من 
هيئاته العليا للمرة األولى 
منذ 25 عاما، حدثت الصني 

القانون الخاص باملرأة، 
الذي مضت عليه عقود، من 

أجل تحسني املساواة بني 
الجنسني، من املقرر أن يتم 
التصديق عليه اعتبارا من 

.2023
وقال املتحدث باسم اللجنة 

الدائمة للجنة الشؤون 
التشريعية للمجلس 

الوطني لنواب الشعب زانغ 
تيوي إن التعديل يفرض 

على الحكومات املحلية 
تعزيز حماية حقوق نساء، 

مضيفا أن القانون سعى 
إلى التعامل مع قضايا مثل 
التحرش الجنسي والتمييز 

في مكان العمل، ويدعم املرأة 
لتحقيق توازن أفضل في 

اإلنجاب والعمل.

الصين تقر قانونًا 
جديدًا لحماية المرأة

أصيب نحو 100 شخص في 
صدامات عنيفة بني الشرطة 

ومتظاهرين بيئيني، احتجوا 
على إنشاء خزان مياه 

للري الزراعي في قرية سان 
سولني بمقاطعة دوسيفر 

وسط غرب فرنسا. ويعارض 
التجّمع »االستياء على 

املاء« عبر وضعه في أحواض 
الستعماله في »الصناعة 

الزراعية«.
يجري إنشاء »أحواض« مائية 

عماقة في سان سولني لري 
املحاصيل، ويعتبر النشطاء 
أنها تقلل الوصول إلى املياه 

وسط ظروف الجفاف. وواجه 
1500 من عناصر الشرطة 

صعوبة في احتواء الحشد، 
الذي تجمع في حقول حبوب 

تمتد عدة هكتارات.

فرنسا: صدامات عنيفة بين
الشرطة ومتظاهرين بيئيين

 في »أهّم« انتخابات تجديد نصفي
ً
بايدن يصّوت مبكرا

صّوت الرئيس األميركي جو بايدن، بشكل 
مــبــكــر أمـــــس األول، فــــي انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
النصفي التي قد تــؤدي إلى خسارته غالبيته 
الــبــرلــمــانــيــة، مـــنـــددا بــالــعــنــف الــســيــاســي الـــذي 

تشهده الواليات المتحدة.
وأدلــــى بــايــدن بــصــوتــه فــي معقله بمنطقة 
ــــرق(، برفقة  ويــلــمــنــغــتــون بـــواليـــة ديـــاويـــر )شــ
حفيدته نــاتــالــي، الــتــي تــصــّوت لــلــمــرة األولـــى. 
وفــــي حــديــثــه عـــن الـــهـــجـــوم عــلــى زوج زعــيــمــة 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــيـــن فــــي »الـــكـــونـــغـــرس« نــانــســي 
بــيــلــوســي لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، فــي منزل 
الــزوجــيــن بــكــالــيــفــورنــيــا، نـــدد بــايــدن بالمناخ 
السياسي في الباد وبأولئك الذين ُيواصلون 

الطعن بنتيجة االنتخابات الرئاسية.
وقال: »ال يمكن إدانة العنف ما لم تتم إدانة 
جميع من يواصلون االدعاء بأن االنتخابات لم 
تكن حقيقية، وأنها مسروقة، وكل هذه الهراء 

الذي يقّوض الديموقراطية«.
وأكـــد بــايــدن أنـــه »يــشــعــر بــحــال جــيــدة« قبل 
أقـــل مــن أســبــوعــيــن مــن االنــتــخــابــات، فــي حين 
أن غالبية استطاعات الــرأي ترّجح استعادة 
المعارضة الجمهورية السيطرة على مجلس 
الـــنـــواب، إذ إن اســتــيــاء الــنــاخــبــيــن مـــن ارتــفــاع 
التضخم يفسد الزخم الذي كان الديمقراطيون 
يأملون في الحصول عليه بعد معركة مريرة مع 

الجمهوريين حول حقوق اإلجهاض.
وقــــال بـــايـــدن لــمــؤيــديــه خــــال حــمــلــة لجمع 
التبرعات للديموقراطيين بنحو مليون دوالر 

في فيادلفيا الجمعة »ستكون الديموقراطية 
بالمعنى الحرفي، وليس مجازيا، )ماثلة( على 
بطاقة االقتراع هذا العام«، واصفا االنتخابات 
بـــأنـــهـــا »أهــــــم انـــتـــخـــابـــات تـــجـــديـــد نــصــفــي فــي 
ــيــــن؛ هـــذه  ــا«. وأضــــــــاف »لـــنـــكـــن واضــــحــ ــنـ ــاتـ ــيـ حـ
االنتخابات ليست استفتاء، إنها اختيار، اختيار 
بين رؤيتين ألميركا مختلفتين إلى حد كبير«.

وسيكون إقبال الناخبين، الذي عادة ما يكون 
في انتخابات التجديد النصفي أقل كثيرا عنه 
فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، عــامــا حاسما في 
الواليات المتأرجحة. ويحث الديموقراطيون 

الناخبين على اإلدالء بأصواتهم مبكرا. 
ومــــع بــــدء الــتــصــويــت الــمــبــكــر عــبــر الــبــريــد، 
ــا 6 شــــكــــاوى عــن  ــ ــزونــ ــ ســـجـــلـــت فــــي واليـــــــة أريــ
ــيـــب وتــــخــــويــــف نـــاخـــبـــيـــن عــن  مـــــحـــــاوالت تـــرهـ
المشاركة في عملية االقتراع المبكر بالوالية، 
مما أثار مخاوف بشأن تصاعد هذه الشكاوى 

مع اقتراب يوم االنتخابات النصفية.
ونقل موقع أكسيوس )Axios( األميركي عن 
مشرعين ديموقراطيين وجمهوريين أنهم تلقوا 

تهديدات، وأن أمنهم الشخصي في خطر.
وأكد المشرعون في تصريحاتهم أن الهجوم 
الذي تعّرض له زوج بيلوسي يؤكد أن أعضاء 
»الكونغرس« عرضة للخطر، وأنهم بحاجة إلى 
مزيد من الطرق لحمايتهم وحماية عائاتهم، 
مــشــيــريــن إلـــى أن عــــددا مــنــهــم تــلــقــوا تــهــديــدات 
بالقتل، وأنهم يأخذون األمر على محمل الجد.

وفــــي أول تــعــلــيــق لــهــا قـــالـــت بــيــلــوســي )82 

(، إنها تشعر مع أفــراد أسرتها بـ »الحزن 
ً
عاما

والصدمة« جراء الهجوم العنيف على زوجها 
في منزلهما بكاليفورنيا. وعلى حسابها في 
»تويتر«، كتبت بيلوسي أنها تشعر مع أوالدها 
وأحفادها بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي 

هدد حياة زوجها.

وأضــــافــــت: »نـــحـــن مــمــتــنــون لــاســتــجــابــة 
الــســريــعــة مــن جــانــب أجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون 
ــطـــوارئ، ولــلــعــاج الــطــبــي الــحــيــوي الــذي  والـ
يتلقاه بول )زوجها(، مشيرة في رسالتها إلى 
واصل التحّسن«. وأوضحت 

ُ
أن حالة زوجها »ت

أن المهاجم بعد دخوله منزلهما »طلب رؤيتي 

)هي كانت خارج البيت(، وهاجم زوجي بول 
بوحشية«.

مــن جــهــتــه، أفـــاد الــمــتــحــدث بــاســم رئيسة 
مجلس الــنــواب األمــيــركــي بـــأن الــرجــل الــذي 
ــعـــل عــن  ــفـ ــالـ ــان يـــبـــحـــث بـ ــ ــ هــــاجــــم زوجـــــهـــــا كـ
الــزعــيــمــة الــديــمــوقــراطــيــة، الفــتــا إلـــى أن بــول 
بــيــلــوســي، وهــــو فـــي عــقــده الـــثـــامـــن، »خــضــع 
لــجــراحــة ناجحة لــعــاج كسر فــي الجمجمة 
وإصابات خطيرة في ذراعه اليمنى ويَديه«.

وكانت وسائل إعام محلية قد ذكرت، في 
وقــت سابق، أن المهاجم صــاح سائا: »أين 
ه سُيقّيده 

ّ
نانسي؟« وأبلغ بول بيلوسي بأن

وينتظر وصول زوجته. ونقلت صحيفة وول 
ستريت جورنال عن عناصر في الشرطة، أن 
المهاجم كان قد تبنى مواقف يمينّية متطّرفة 

على مواقع التواصل.
ــه الــــــــذي تـــّم  ــ ــــت دوافـــــــــع الـــمـــشـــتـــبـــه بـ ــاتـ ــ وبـ
ــارك فــيــه  ــشــ ــ

ُ
احــــتــــجــــازه، مــــوضــــوع تــحــقــيــق ت

ــة )إف بــــي آي( وشـــرطـــة  ــيـ ــدرالـ ــفـ الـــشـــرطـــة الـ
»الــكــابــيــتــول« الــمــســؤولــة عــن حماية أعضاء 
»الـــكـــونـــغـــرس«. ودانــــــت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 

األميركية بكاملها هذا الهجوم بشدة.
وقالت النائبة الديموقراطية ألكساندريا 
أوكــاســيــو- كــورتــيــز الــتــي تنتمي الــى التيار 
الــيــســاري الــمــتــشــدد فــي الــحــزب عــن تــقــاريــر 
الترهيب في صناديق االقتراع بوالية أريزونا: 
 في الواليات 

ً
 فاشيا

ً
 مناخا

ً
»إننا نواجه حقا

المتحدة«.

بايدن يقلد حفيدته نتالي ملصقًا بعد اقتراعهما أمس األول في دياوير  )أ ف ب( 

بولسونارو بعد إدالئه بصوته في ريو دي جانيرو أمس )رويترز(

البرازيليون يقترعون... ومخاوف من »سيناريو الكابيتول«

المحكمة العليا وضعت خطة أمنية لحماية موظفيها ومبانيها

حبوب أوكرانيا عالقة واتهامات لروسيا بـ »تجويع« العالم
•• بعد بريطانيا موسكو تتهم كندا بالتورط في »سيفاستوبول«  بعد بريطانيا موسكو تتهم كندا بالتورط في »سيفاستوبول« ••  البحرية الروسية تختبر غواصة نووية استراتيجية جديدة  البحرية الروسية تختبر غواصة نووية استراتيجية جديدة

توقف بالكامل خروج الحبوب 
من أوكرانيا، بعد قرار روسيا 

تعليق المشاركة في اتفاق 
البحر األسود، وسط اتهامات 

لها بتجويع العالم عبر وقف 
طريق التصدير الرئيسي 

للحبوب واألسمدة، التي تشتد 
الحاجة إليها لمعالجة أزمة 
الغذاء العالمية الناجمة عن 

الحرب في أوكرانيا.

تــوقــفــت حـــركـــة نــقــل الــحــبــوب 
األوكـــرانـــيـــة عــبــر الــبــحــر األســــود، 
ــا  ــيــ ــا عـــلـــقـــت روســ ــدمــ ــعــ أمـــــــــس، بــ
االتفاق بشأن صــادرات الحبوب 
من الموانئ األوكرانية الحيوّية 
ــــي الـــعـــالـــم،  إلمــــــــــــدادات الـــــغـــــذاء فـ
ــرار انــتــقــدتــه بــشــدة كييف،  فـــي قــ
وواشــنــطــن، واالتــحــاد األوروبـــي، 
ويعرض للخطر طريق التصدير 
الرئيسي للحبوب واألسمدة، التي 
تــشــتــد الــحــاجــة إلــيــهــا لمعالجة 
أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن 

الحرب في أوكرانيا.
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ وأدانــــــــت الـ
والــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة واالتــــحــــاد 
ــرار  ــقــ األوروبـــــــــــي وأوكـــــرانـــــيـــــا، الــ
الــــروســــي بـــوقـــف االتــــفــــاق الــــذي 
ــة األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة،  ــم بــــواســــطــ ــ تـ
والــذي يسمح بتصدير الحبوب 
ــوانــــئ عــلــى  األوكــــرانــــيــــة مــــن 3 مــ
الـــبـــحـــر األســــــــــود، والـــــــــذي قـــالـــت 
 على 

ً
مــوســكــو انــهــا اتــخــذتــه ردا

ــف بــطــائــرات مسّيرة 
ّ
هــجــوم مــكــث

 عسكرية ومدنية 
ً
استهدف سفنا

ــي الــبــحــر  ــ تـــابـــعـــة ألســـطـــولـــهـــا فـ
ــــي خــلــيــج  األســـــــــود الـــمـــتـــمـــركـــز فـ
سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم. 
واستنكر الــرئــيــس األمــيــركــي، 
جو بــايــدن، الــقــرار »الشائن الذي 
سيفاقم الجوع«، وقال بعد اإلدالء 
بصوته في االنتخابات النصفية 
في ويلمنغتون بوالية دياوير، 
أمس األول: »ال يوجد سبب للقيام 
بـــذلـــك. فــهــم يــبــحــثــون دائـــمـــا عن 
أســبــاب لــيــقــولــوا إن مــا أدى إلــى 
 هو أن الغرب 

ً
 فظيعا

ً
فعلهم شيئا

دفعهم لذلك«.
كـــذلـــك، أعـــلـــن الــبــيــت األبــيــض 
ــذاء  ــ ــغـ ــ ــا تـــســـتـــخـــدم الـ ــ ــيــ ــ أن روســ
 
ً
ــرره أيـــضـــا ــ ــ ، وهـــــو مــــا كـ

ً
ــا ــ ــــاحـ سـ

وزير الخارجية أنتوني بلينكن، 
الذي أشار الى أن القرار الروسي 
يعني أنه »على الناس والعائات 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، إمـــا أن 
يدفعوا المزيد مقابل الــغــذاء، أو 

يتضوروا جوعا«.
وغــــــــــــــرد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــبــريــطــانــي، جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، 
عبر موقع »تويتر« قائا: »يجب 
أن تـــســـمـــح روســـــيـــــا لـــــصـــــادرات 
الــحــبــوب بــالــوصــول إلــى الجياع 
فــي الــعــالــم«. ودعـــا مــســؤول ملف 

طاجيكستان تنفي 
استضافة مصانع 
»درون« إيرانية... 

وفرنسا ترى 
االتهامات الروسية 

للندن مجرد 
استراتيجية إلخفاء 

الواقع

مدنيون يعبرون جسرًا مدّمرًا في طريقهم إلى الملجأ في شرق دونباس أمس )رويترز(

الــشــؤون الخارجية في االتحاد 
األوروبي جوزيب بوريل موسكو 

الى إعادة النظر في قرارها.
واعــتــبــر الــرئــيــس األوكـــرانـــي، 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أن 
ــرار الــــروســــي يــعــطــل حــالــيــا  ــقــ الــ
تــصــديــر أكــثــر مـــن مــلــيــونــي طن 
من الحبوب إلى نحو 7 مايين 
إنسان في مختلف أنحاء العالم. 
وقال إن »الجزائر ومصر واليمن 
وبنغادش وفيتنام وغيرها قد 
تعاني من تفاقم أزمة الغذاء التي 

تثيرها روسيا عمدا«.
ل: »لماذا يمكن لحفنة  وتساء
مـــن الـــنـــاس فـــي مــكــان مـــا داخـــل 
الكرملين أن يــقــرروا مــا إذا كان 
سيكون هناك طعام على موائد 
الناس في مصر أو بنغادش؟«.

وبــــــــــــــّررت مــــوســــكــــو تــعــلــيــق 
مــشــاركــتــهــا بـــاالتـــفـــاق بــهــجــوم 
ف بطائرات مسّيرة استهدف 

ّ
مكث

 عسكرية 
ً
صــبــاح الــســبــت ســفــنــا

ومــدنــيــة تــابــعــة ألســطــولــهــا في 
الـــبـــحـــر األســـــــود الــمــتــمــركــز فــي 
خـــلـــيـــج ســـيـــفـــاســـتـــوبـــول بــشــبــه 
ــرة الــــقــــرم، مــحــمــلــة كــيــيــف  ــزيــ جــ

مــــســــؤولــــيــــة تـــعـــلـــيـــق االتــــــفــــــاق.
ــفــــيــــر روســــــيــــــا لــــدى  وقــــــــــال ســ
ــتـــونـــوف:  ــنـــطـــن أنــــاتــــولــــي أنـ واشـ
ــلــــى  »رد فـــــــعـــــــل واشــــــــنــــــــطــــــــن عــ
الـــهـــجـــوم اإلرهــــابــــي عــلــى مــيــنــاء 
. لم 

ً
ســيــفــاســتــوبــول شـــائـــن حـــقـــا

نـــر أي عـــامـــة تــنــديــد بــاألعــمــال 
المتهورة لنظام كييف«. وتابع: 
»يتم تجاهل كل المؤشرات على 
ضــلــوع متخصصين عسكريين 
بريطانيين في تنسيق الهجوم 
ــرات  ــ ــائـ ــ الــــكــــبــــيــــر بــــاســــتــــخــــدام طـ
مسيرة«. وقالت المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية الروسية، ماريا 
زاخــــاروفــــا، إن »تــقــويــض صفقة 
الــحــبــوب تــم مــن قبل زيلينسكي 
وإرهابييه، بقيادة متخصصين 
بريطانيين، من أجل إضافة ابتزاز 
آخر إلى جانب االبتزاز النووي«. 
فـــي الــمــقــابــل، كــشــفــت مــصــادر 
أخـــرى فــي إسطنبول، أن »تركيا 
ــة  ــيــ ــفــ ــاتــ تــــــــجــــــــري اتــــــــــصــــــــــاالت هــ
دبــلــومــاســيــة مــع مــوســكــو بشأن 
الوضع المتعلق بصفقة الحبوب 
على جميع المستويات«، مشيرة 
إلى أن »الوضع معقد جدا حاليا«.

ــك، اســتــنــكــرت  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
فــرنــســا أمـــــس، االتـــهـــامـــات الــتــي 
وجهتها روســيــا ضــد بريطانيا 
ــي الـــهـــجـــوم عــلــى  بـــالـــمـــشـــاركـــة فــ
ســـيـــفـــاســـتـــوبـــول، والـــــتـــــورط فــي 
عملية تفجير خــطــي نــقــل الــغــاز 
»نـــــــــورد ســـتـــريـــم 1 و2« الــشــهــر 
الماضي، في حين وجهت موسكو 
اتهاما لكندا بالتورط بالهجوم. 
وقالت الخارجية الفرنسية إن 
»االتهامات الروسية ال تستند إلى 
أي أدلـــة دامــغــة وال أســـاس لــهــا«، 
مؤكدة أنها »تشكل مثاال جديدا 
الســتــراتــيــجــيــة روســـيـــا الــرامــيــة 
إلــــى إخـــفـــاء الــــواقــــع، ومــضــاعــفــة 
ات الشائنة، بغية صرف  االدعـــاء
االنتباه عن المسؤولية الحصرية 
التي تقع على عاتقها في الحرب 
الــــعــــدوانــــيــــة الــــتــــي تــشــنــهــا عــلــى 

أوكرانيا«.

أسس الحوار 
وفــيــمــا بـــدا انـــه عـــرض جديد 
للغرب للتفاوض، أعلن الناطق 
ــتــــري  ــيــ بـــــاســـــم الــــكــــرمــــلــــيــــن، دمــ
بــيــســكــوف، أن رغـــبـــة واشــنــطــن 

لإصغاء لمخاوف روسيا، بما 
فيها تلك المتعلقة باألمن، تشكل 
 لــلــحــوار أو الــلــقــاء بين 

ً
ــا أســـاسـ

الرئيسين بوتين وبايدن. 
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قــــــــــال وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة، ســيــرغــي الفـــــروف: 
ــتــــعــــداد روســـيـــا  »لـــــم يــتــغــيــر اســ
بما فــي ذلــك رئيسها فاديمير 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــــن، إلجـــــــــــراء مــ ــيـ ــ ــــوتـ بـ
بــشــأن أوكــرانــيــا. سنكون دائما 
ــتــــعــــديــــن لــــاســــتــــمــــاع إلــــى  مــــســ
مــقــتــرحــات شــركــائــنــا الغربيين 
التي تهدف إلى نزع التوتر، لذلك 
إذا تم توجيه مقترحات واقعية 
لنا، تقوم على مبادئ المساواة 
ــــح بـــعـــضـــنـــا  ــالـ ــ ــــصـ واحـــــــــتـــــــــرام مـ
الـــبـــعـــض، بـــهـــدف إيـــجـــاد حــلــول 
ــــوازن بــيــن  ــتـ ــ ــــط وتــحــقــيــق الـ وسـ
مصالح جميع البلدان، بالطبع، 
نحن سنكون مع ذلــك، كما كان 

دائما في الماضي«.
وفي تهنئته لمناسبة الذكرى 
326 لتأسيس األسطول الحربي 
ــد الــــعــــام  ــائــ ــقــ ــال الــ ــ ــ ــي، قـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
ــرال  ــيـ لــلــبــحــريــة الـــروســـيـــة، األدمـ
نيكوالي إيفمينوف، إن الغواصة 

النووية االستراتيجية الحديثة 
»جنراليسيمو سوفوروف«، التي 
تم بناؤها في مصنع سيفماش 
فـــي ســيــفــيــرودفــيــنــســك، يــجــري 

حاليا اختبارها في روسيا.
و»جنراليسيمو سوفوروف« 
هـــــــي ثــــــانــــــي غـــــــواصـــــــة حـــامـــلـــة 
صواريخ متسلسلة من مشروع 
»Borei-A«. وتم تجهيز غواصات 
هذا المشروع بصواريخ »بوالفا« 

البالستية العابرة للقارات.
من ناحية أخــرى، نفت وزارة 
خــارجــيــة طــاجــيــكــســتــان تــقــريــر 
الصحافي األوكــرانــي، دميتري 
جـــوردون، في 28 أكتوبر، حول 
إنتاج المسيرات اإليرانية بدون 
طيار )درون( في طاجيكستان، 
ــســتــخــدم بــعــد ذلـــك ضد 

ُ
والــتــي ت

أوكرانيا لقتل األوكرانيين.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق اتــــهــــم 
جـــوردون أوزبكستان بتجميع 
طــائــرات إيرانية من دون طيار، 
ولكنه في وقت الحق صرح بأنه 
مخطئ، و«لم يقصد أوزبكستان، 

بل طاجيكستان«.
)عواصم ـ وكاالت(
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أحـــرز الــفــريــق األول لــكــرة اليد 
بـــــنـــــادي كــــاظــــمــــة لــــقــــب الــنــســخــة 
الثالثة مــن بطولة كــأس السوبر 
للمرة األولى في تاريخه إثر فوزه 
على الكويت أمس األول بنتيجة 
24 - 23 فـــي الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
التي جمعت الفريقين على صالة 
ــاد بــمــجــمــع الــشــيــخ سعد  ــحــ االتــ
العبدالله الرياضي، واحتل المركز 
الثالث فريق السالمية بعد فوزه 
على الفحيحيل بنتيجة 26 - 25.

وعقب الــمــبــاراة النهائية، قام 
رئيس االتــحــاد ناصر بــومــرزوق 

وأمين السر قايد العدواني وعضو 
مــجــلــس االدارة فـــــؤاد الــبــلــوشــي 
وأمــيــن ســر نـــادي كاظمة يوسف 
بوسكندر وأمين صندوق النادي 
مـــديـــر الــلــعــبــة عــمــر الـــمـــا ومــديــر 
فــريــق الــكــويــت ســامــح الــهــاجــري 
بتوزيع الميداليات التذكارية على 
العبي الفرق الثاثة وتسليم كأس 

البطولة لقائد نادي كاظمة.

بوسكندر: فاتحة خير 
وبــــدوره، أعـــرب بوسكندر عن 
ســعــادتــه بــالــفــوز بــلــقــب الــســوبــر 

الثالث لكاظمة هذا الموسم بعد 
ــة، وهــنــأ  ــلـ ــرة والـــسـ ــائـ ــطـ ســـوبـــر الـ
الفريق البرتقالي على المجهود 
 
ً
الجبار واالنــجــاز الكبير، شــاكــرا
ــادي ومـــديـــر  ــ ــنــ ــ مـــجـــلـــس ادارة الــ
اللعبة عمر الما على المجهود 
الكبير منذ عدة سنوات للوصول 

لمنصات التتويج.

 الهاجري: ضغط البطوالت 
ــر فــريــق  ــديـ ــال مـ ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
الكويت سامح الهاجري إن »هذه 
طــبــيــعــة الــمــنــافــســات الــريــاضــيــة، 

والبد في النهاية من وجود فائز 
واحد، إال أن الفريقين قدما مباراة 
كــبــيــرة بــالــمــعــنــى الــحــقــيــقــي، لكن 
 
ً
الفارق أن فريق الكويت تأثر كثيرا

بعدة عوامل أبرزها الضغط وكثرة 
المشاركة في البطوالت الخارجية 
في الفترة السابقة، وكذلك إصابة 
7 العــبــيــن مــن االعــمــدة الرئيسية 
ــة واحــــــــــــدة، ونـــعـــد  ــ ــعـ ــ لـــلـــفـــريـــق دفـ
جــمــاهــيــر الــقــلــعــة الـــبـــيـــضـــاء بـــأن 
الــكــويــت ســيــعــود ســريــعــا وبــقــوة 
ــتـــي الــــــــدوري  ــن بـــطـــولـ ــ ــاع عـ ــدفــ ــلــ لــ

والكأس«.

حقق نــادي القادسية للمرة 
الثانية على التوالي درع التفوق 
الــعــام للسباحة الــــ25 للموسم 
الجاري عن جدارة واستحقاق، 
بــعــد أن ســيــطــر ســبــاحــوه على 
مــعــظــم الـــمـــراكـــز األولــــــى، ســـواء 
فــي كـــأس االتـــحـــاد أو البطولة 
العامة للعبة، متصدرين بذلك 
جــدول الترتيب العام لمختلف 
الــســبــاقــات والـــمـــراحـــل السنية 
بــرصــيــد 2057 نــقــطــة، تــاركــيــن 
ــانــــي والـــثـــالـــث  ــثــ ــزيــــن الــ ــركــ ــمــ الــ
للكويت والعربي على التوالي.

ـــ 7  ــفــــر بــ وتــــــوج أبــــطــــال األصــ
كــؤوس مختلفة، بعدما ظفروا 
بــالــمــراكــز األولـــــى فـــي مختلف 
الفئات العمرية، فعلى صعيد 
الفريق العمومي حقق البطولة 
الـــعـــامـــة لـــهـــذه الــمــرحــلــة لــلــمــرة 
الــرابــعــة عــلــى الـــتـــوالـــي، بعدما 
تربع على صدارة جدول ترتيب 
البطولة، مضيفا البطولة إلى 
ــاد، وكـــذلـــك  الــحــال  كـــأس االتـــحـ
بفريق 15-17 سنة  الــذي ظفر 
بــلــقــب الــبــطــولــة الـــعـــامـــة لــلــمــرة 
الثانية على التوالي، والمركز 
األول فــي كـــأس االتـــحـــاد، وهــو 
المركز الذي حققه أيضا فريق 

ــي الــبــطــولــتــيــن،  ــوات فــ ــنــ 10 ســ
بــيــنــمــا حــقــق فـــريـــق 9 ســنــوات 
المركز األول في كأس االتحاد. 
وحصد سباحو األصفر في 
مجمل الــبــطــوالت 172 وســامــا 
متنوعا في مختلف السباقات 
لــكــل الـــفـــئـــات الــســنــيــة، تــوزعــت 
ــا ذهـــبـــيـــا و45  ــامــ بـــيـــن 76 وســ
فضيا و51 برونزيا، متوجين 
بــهــا جـــهـــودهـــم ومــســتــويــاتــهــم 

ــا فــي  ــوهــ ــدمــ الـــمـــمـــيـــزة الــــتــــي قــ
مختلف السباقات التي حققوا 
ــة قــيــاســيــة  ــنـ مـــن خــالــهــا 4 أزمـ

جديدة على مستوى البطولة.
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الكويت والسالمية بصفوف مكتملة لمواجهة النصر والجهراء
الساحل والفحيحيل جاهزان للديربي

تضع فرق الدوري الممتاز 
لكرة القدم اللمسات األخيرة 
 للعودة المنتظرة 

ً
استعدادا

 من غٍد، بعد 
ً
للبطولة اعتبارا

توقفها منذ بداية الشهر 
الجاري.

يختتم فريق الكويت لكرة القدم تدريباته 
ــيــــوم، اســـتـــعـــدادا لــمــواجــهــة الــنــصــر  مـــســـاء الــ
المقررة غدا، في الجولة الثامنة من منافسات 
دوري زيــن الــمــمــتــاز، الــتــي تشهد ايــضــا لقاء 
كاظمة والــعــربــي. وتــعــود غــدا عجلة الــدوري 

.
ً
 كاما

ً
للدوران بعد توقف دام شهرا

ويــحــتــل فـــريـــق الـــكـــويـــت صــــــدارة الـــــدوري 
الممتاز، برصيد 14 نقطة، في حين يتواجد 

النصر في المركز السادس برصيد 9 نقاط.
وتشهد صفوف األبيض جاهزية كبيرة، 
باستثناء اصابة في الكتف اشتكى منها العب 
الفريق عمرو عبدالفتاح، وهــو مــا استدعى 

وضع يد الاعب في الجبس.
وفــي سياق متصل، قــال مصدر فــي نــادي 
»الجريدة« ان مشاركة األبيض في  الكويت لـ
بطولة ودية خارج الكويت اثناء فترة توقف 
المسابقات المحلية الرسمية المقبلة بداعي 
اقامة مباريات كاس العالم في الدوحة ال تزال 
قيد الدراسة، خصوصا ان مباريات كأس زين، 

ستكون قائمة في هذا التوقيت.

السالمية مكتمل

وفــي السالمية، تشهد صفوف السماوي 
جاهزية كبيرة من دون غيابات قبل مواجهة 
الجهراء بعد غد االربعاء في الجولة الثامنة. 
وقــال مدير الفريق بــدر الخالدي ان صفوف 
السماوي ال تشهد اي غيابات مؤثرة، معربا 
ــــذي ظــهــر عليه  عـــن أمـــلـــه مــواصــلــة الــتــألــق الـ

السالمية في كأس ولي العهد.
وشــــدد الـــخـــالـــدي عــلــى صــعــوبــة مــواجــهــة 
الجهراء، مشيرا إلى أن ابناء القصر األحمر 
مــن اميز الــفــرق التي تتمتع بــجــودة العبين، 

وأداء في مسابقة الدوري.

جاهزية في الفحيحيل

وفي ختام استعدادات فريقي الفحيحيل 

والساحل لديربي المنطقة العاشرة في الجولة 
الثامنة من منافسات دوري زين الممتاز، أكد 
مدير جهاز الكرة في نادي الفحيحيل خالد 
عــبــدالــقــدوس جاهزية فريقه بــصــورة كبيرة 
ومــــن دون غــيــابــات قــبــل مــواجــهــة الــســاحــل، 
مشيرا إلى أن الساحل من بين الفرق التي تقدم 

مستويات الفتة منذ بداية الموسم.
وأضاف عبدالقدوس أن التنافس المباشر 
بين الفحيحيل كأحد فرق الوسط في الوقت 
الحالي في جدول الترتيب، وبين الساحل رغم 
مركزه المتأخر، يجعل الفوز في المباراة بست 
نقاط، عطفا على بحث كل منهما عن التواجد 

بين الستة الكبار في نهاية الدور الثاني.
ــــدوس، فـــــــي تـــصـــريـــح  ــ ــقـ ــ ــ ــدالـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وأشــــــــــــــار عـ
»الـــجـــريـــدة« إلـــى أن الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة  لــــ
ــراس الـــخـــطـــيـــب، يـــولـــي مـــواجـــهـــة الــســاحــل  ــ فــ
وجميع المباريات أهمية كبيرة، على مستوى 

التجهيز، وااللتزام الخططي وما شابه ذلك.
وشــــدد عــلــى أن مــســتــوى الفحيحيل رغــم 
الــخــســارة فــي آخــر مواجهتين أمـــام العربي، 
في الــدوري، ومن ثم كأس ولي العهد، يشهد 
تـــطـــورا مــحــلــوظــا، وهـــنـــاك حــالــة مـــن الــرضــا، 
خصوصا في المباراة األخيرة في ربع نهائي 

كأس ولي العهد.

عودة المطيري

وفــي الساحل، أنعشت عــودة قائد الفريق 
منور المطيري صفوف الفريق، وشدد مدير 
الفريق شاكر الشطي، على أن المهمة لن تكون 

سهلة أمام الفحيحيل.
وأشـــار الشطي إلــى أن هــنــاك رغــبــة كبيرة 
في الساحل لمواصلة االنتصارات بعد التقدم 
في مسابقة كأس ولي العهد، مبينا ان فريقه 
في حاجة أكثر من الفحيحيل لتحقيق الفوز، 
لكسر حاجز التعادالت، والخسائر في الدوري 

الممتاز.
طه الخنيسي وشيركم كريم جمعة سعيد

الفزيع بطل الجولة األولى لدوري الفروسية

توج فارس نادي حولي عبدالرحمن الفزيع بلقب 
الجولة األولـــى مــن النسخة الثانية لـــدوري االتحاد 

الكويتي للفروسية.
وتمكن الفزيع من تخطي الحواجز بأسرع األزمنة 
34.89 ثانية بــدون نقاط جــزاء بعد جولة تمايز في 
شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم، متفوقا 
على الفرسان علي الخرافي وغازي الجريوي وعبدالله 

العوضي وعناز العناز.
وعلى ارتــفــاع 130 ســم، جــاء فــارس نــادي الكويت 
للفروسية علي جاسم الخرافي أوال، بينما تصدرت 
الفارسة ماريا بوشهري الشوط السابع على ارتفاع 

ــاز الـــفـــارس حسين الــخــرافــي بالشوط  120 ســـم، وفــ
السادس على ارتفاع 110 سم.

وشــهــدت منافسات الــيــوم األول مــن البطولة فوز 
الفارس عبدالرحمن الفزيع بصدارة الشوط الخامس 
على ارتفاع 130-135 سم، متقدما على الفرسان علي 
الخرافي وراكــان الحساوي وشاكر الكاظمي وغازي 
الجريوي. وفازت الفارسة نادية المطوع بالمركز األول 
على ارتفاع 120-125 سم، بينما نجح الفارس شمان 
الرومي في الفوز بالمركز األول على ارتفاع 115-110 
ســم، وتمكنت النجمة تــاال بركات من الفوز بالمركز 

األول على ارتفاع 100-105 سم.

تتويج كاظمة بكأس السوبر

صورة تذكارية لفئة المراحل السنية مع المدرب
الفزيع وأبطال الجولة األولى على منصة التتويج

األبيض يلتقي األصفر للحفاظ 
على صدارة »تنشيطية الطائرة«
تــقــام الــيــوم أربـــع مــبــاريــات ضمن الــجــولــة الثامنة من 
الدور األول لبطولة االتحاد »التنشيطية« للكرة الطائرة، 
حيث يلتقي في السابعة مساء فريق الكويت والقادسية 
على صالة االتحاد بمجمع صاالت الشيخ سعد العبدالله.

وفي الخامسة مساء، تقام مباراة كاظمة مع برقان على 
صالة االتحاد، وفي السادسة والنصف تقام مباراتان، 
حيث يستضيف الشباب نظيره العربي، ويلتقي الجهراء 

مع الصليبيخات على صالة الساحل.
ويسعى الكويت المتصدر برصيد 18 نقطة إلى االبتعاد 
بقمة الترتيب على حساب القادسية الثالث وله 14 نقطة 
والطامع كذلك في إيقاف األبيض واالقتراب من المقدمة 

في مباراة من المتوقع أن تكون صعبة على الفريقين.
وفي مباراة أخــرى، يتطلع كاظمة، في مركز الوصافة 
برصيد 17 نقطة، الستعادة الصدارة على حساب برقان 
السابع وله 5 نقاط، في حال خسارة الكويت من القادسية.
وفــي المباراة الثالثة، يطمح الجهراء الــرابــع برصيد 
10 نقاط إلــى اســتــعــادة اتــزانــه مــرة أخــرى بعد خسارته 
األخــيــرة أمـــام الــقــادســيــة، والمحافظة على حظوظه في 
الصعود للمربع الذهبي على حساب الصليبيخات قبل 

األخير بـ 4 نقاط.
وفي الوقت ذاته، ستكون الفرصة سانحة أمام العربي 
الــخــامــس بـــ9 نــقــاط لتحقيق فــوز فــي مــتــنــاول الــيــد على 
حساب الشباب القابع في المركز األخير من دون رصيد.

 لدرع التفوق العام للسباحة
ً
القادسية بطال

● محمد عبدالعزيز
ــادي  عــلــمــت »الــــجــــريــــدة« أن نــ

الكويت اقــتــرب مــن التعاقد مع 
مدرب فريق تاوباتي البرازيلي 
لكرة الــيــد، مــاركــوس أوليفيرا، 
لتولي مهمة تدريب الفريق األول 

لــكــرة الــيــد بــالــنــادي خال 
الفترة المقبلة.ويتمتع 

أولـــيـــفـــيـــرا بــســيــرة 
ذاتية جيدة على 

صعيد األندية 
ــيــــة،  ــلــ ــرازيــ ــبــ الــ
أبــــــــــــــــــــرزهــــــــــــــــــــا 

مــــــــــع تـــــــاوبـــــــاتـــــــي 
ــي، الـــــــذي قــــاده  ــلــ ــرازيــ ــبــ الــ
لــلــعــب بــمــونــديــال الــعــالــم 
األخـــــيـــــرة، كـــمـــا ســـبـــق لــه 

قيادة منتخب البرازيل.
ــــدت مـــصـــادر أنــه  وأكـ
 االنـــتـــهـــاء 

ً
ــا ــيـ ــالـ يـــتـــم حـ

مــــن جــمــيــع إجـــــــراءات 
التعاقد بين الطرفين، 
حتى يتمكن أوليفيرا 
مــن الــحــضــور لقيادة 
الفريق في أقرب وقت.

كاظمة بطل سوبر »اليد« للمرة األولى في تاريخه
فتح الجهاز الفني لخيطان ملف التعاقدات في فترة االنتقاالت 
الشتوية، حيث يرغب المدرب، هاني الصقر، في تدعيم الصفوف 

بأربع صفقات )محلية وأجانب(.
، بعد أن 

ً
ويعاني خيطان بــقــوة نقصا فــي الصفوف حــالــيــا

انــتــهــى مــوســم الــاعــبــيــن اســحــق وعلي 
، بداعي اإلصابة، في حين 

ً
باش رسميا

غــاب عــن الــفــريــق فــي الــفــتــرة الماضي 
الـــحـــارس أحــمــد الـــدوســـري، ومــســاعــد 
المطيري، وعادل عايض، وعادل خليفة 

للسبب ذاته.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يجري 

الــجــهــاز اإلداري لخيطان 
ــدد مــن  ــ ــاالت مــــع عــ ــ ــــصـ اتـ

األنــــديــــة لـــاتـــفـــاق على 
مـــــــبـــــــاراة وديــــــــــة أحــــد 
يـــومـــي األربـــــعـــــاء أو 
الــخــمــيــس الــمــقــبــل، 

نظرا لعدم مشاركة 
الفريق في افتتاح 
الـــــقـــــســـــم الــــثــــانــــي 

)الــجــولــة الــخــامــســة(، 
من دوري الدرجة األولى.

ــــى  ــر إلــ ــ ــقــ ــ ــــصــ ــى الــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ويــ
تدارك موقف الفريق سريعا، 
بالدخول إلى أجواء المنافسة 

على التأهل للدوري الممتاز، 
إذ يحتل الفريق حاليا المركز 

الرابع في جدول الترتيب برصيد 
3 نقاط.

حازم ماهر وأحمد حامد

ماركوس أوليفيراهاني الصقر

أوليفيرا يقترب من قيادة خيطان يفتح ملف الصفقات الشتوية
»يد« األبيض
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ليفاندوفسكي يقود برشلونة النتزاع فوز ثمين من فالنسياليفاندوفسكي يقود برشلونة النتزاع فوز ثمين من فالنسيا
ل روبرت ليفاندوفسكي  سجَّ
 في الوقت المحتسب 

ً
هدفا

بدل الضائع، ليقود برشلونة 
للفوز 1-صفر على مضيفه 

فالنسيا، أمس األول، في 
المرحلة الثانية عشرة من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.

قاد المهاجم الدولي البولندي 
روبــــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي فــريــقــه 
برشلونة إلى انتزاع فوز ثمين من 
مضيفه فالنسيا 1 - صفر، السبت، 
فـــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة عــشــرة من 

بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وكان برشلونة في طريقه إلى 
الــســقــوط فـــي فـــخ تـــعـــادل مخيب، 
بعد خسارته المذلة أمــام ضيفه 
بايرن ميونيخ األلماني صفر - 3، 
األربعاء، وخروجه خالي الوفاض 
من مسابقة دوري أبطال أوروبــا، 
لكن ليفاندوفسكي أنقذه في الوقت 
ــائـــع، بــتــســجــيــلــه هــدف  بــــدل الـــضـ
الـــفـــوز، إثــــر تــمــريــرة عــرضــيــة من 
البديل البرازيلي رافينيا )3+90(.

وعزز ليفاندوفسكي موقعه في 
صـــدارة الئــحــة الهدافين برصيد 

.
ً
13 هدفا

م النادي الكتالوني، الذي  وقــدَّ
ــــك  ــه إريـ ــيـ ــعـ ــدافـ ــــات مـ ــــدمـ ــر خـ خـــسـ
غارسيا والفرنسي جول كونديه 
لــإصــابــة قــبــل ثــاثــة أســابــيــع من 
 رغم 

ً
 مخيبا

ً
مونديال قطر، عرضا

اســتــحــواذ العبيه على مجريات 
 
ً
الـــمـــبـــاراة دون أن يــخــلــق فــرصــا

حقيقية للتسجيل.
ــا« فــــي اســتــغــال  ــفـ ــيـ ونـــجـــح »لـ
ــة الــــثــــانــــيــــة لـــــه فــــقــــط فــي  ــرصــ ــفــ الــ
المباراة، بعدما رد القائم األيسر 

رأسيته في الشوط األول.
وانــتــزع برشلونة، الـــذي حقق 
فــوزه الثالث تواليا والعاشر في 
»الــلــيــغــا« هـــذا الــمــوســم، الــصــدارة 

 برصيد 31 نقطة، وبفارق 
ً
مؤقتا

األهــــــــداف عــــن غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
ريــال مدريد، حامل اللقب، والذي 

استضاف جيرونا األحد.
وتلقى فالنسيا ضربة موجعة، 
بــإصــابــة هـــدافـــه الــجــديــد الــدولــي 
األوروغوياني إدينسون كافاني 
فــــي الـــكـــاحـــل )18(، فـــتـــرك مــكــانــه 

للبرازيلي ماركوس أندري.
وأصيب قطب دفــاع برشلونة 
، وتــــــــرك مــكــانــه 

ً
ــا أيـــــضـــــا ــيــ غــــارســ

لماركوس ألونسو )42(، ثم أصيب 
كونديه في فخذه األيــســر، ولعب 

مكانه جيرارد بيكيه )74(.
ــانــــت أبــــــرز وأخــــطــــر فــرصــة  وكــ
ــاراة )44( حـــيـــنـــمـــا مــــرر  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
جوردي ألبا كرة عرضية تابعها 
ليفاندوفسكي برأسه ارتــدت من 

القائم األيسر.
وحصل البديل مهاجم فالنسيا 
السابق فيران توريس على فرصة 
ذهــبــيــة الفـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل، إثــر 
تلقيه كـــرة أمـــام الــمــرمــى الخالي 
فشل في متابعتها، فتهيأت أمام 
رافــيــنــيــا ســددهــا فـــوق الخشبات 

الثاث.
ض بتمريرة  لكن البرازيلي عوَّ
رائعة داخــل المنطقة تابعها من 

مسافة قريبة داخل المرمى.

فايكانو يهزم اشبيلية

وخـــســـر اشــبــيــلــيــة عــلــى أرضـــه 
أمام ضيفه رايو فايكانو صفر - 1 

سجله ألفارو غارسيا )61(. وهي 
الخسارة الثانية تواليا الشبيلية 
والسادسة هــذا الموسم، فتجمد 
رصيده عند 10 نقاط، وتراجع إلى 

المركز السابع عشر.
 
ً
وهي المباراة السادسة تواليا

التي يفشل فيها الفريق األندلسي 

فــــي تــحــقــيــق الــــفــــوز عـــلـــى أرضــــه 
ــــدوري )3 تــــعــــادالت ومــثــلــهــا  ــالـ ــ بـ

هزائم(.
ـــق ألــمــيــريــا جــــراح ضيفه  وعـــمَّ
ســلــتــا فــيــغــو عــنــدمــا تــغــلــب عليه 

.1 - 3
ــيـــغـــو الــــبــــادئ  ــا فـ ــتـ ــلـ وكـــــــــان سـ

بالتسجيل عبر العب وسطه فيغا 
)25(، لكن األخير طرد في الدقيقة 
32، بسبب تدخل قوي بحق العب 
وسط الميريا األرجنتيني لوكاس 

روبرتوني.
وانتظر أصحاب األرض الشوط 
الثاني الستغال النقص العددي 

ــداف، عبر  ــ ــ بتسجيلهم ثـــاثـــة أهـ
البرازيلي الزارو )52(، وسيسار دي 
ال هوس )60(، وإينيغو إغواراس 

.)6+90(
وهي الخسارة السابعة لسلتا 
فيغو هــذا الــمــوســم والــرابــعــة في 
المباريات الخمس األخيرة التي 

لم يــذق فيها طعم الفوز، فتجمد 
رصــيــده عــنــد 11 نــقــطــة، وتــراجــع 
إلى المركز الخامس عشر بفارق 
نقطتين خلف ألميريا، الذي ارتقى 
إلـــى الــمــركــز الــثــالــث عــشــر، بفوزه 

الرابع هذا الموسم.

ليفاندوفسكي نجم برشلونة يحتفل بهدفه

تشافي: كنا واثقين من الفوز
أكد تشافي هرنانديز، مدرب 
ــوز عــلــى  ــ ــفـ ــ ــة، بـــعـــد الـ ــلــــونــ بــــرشــ
فالنسيا بــهــدف دون رد، أمس 
ــــدوري اإلســبــانــي،  األول، فـــي الــ
أن الفريق كان واثقا من قدراته 
حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة، لـــكـــن يـــجـــب أن 
ــنــــوا، خـــــاصـــــة عـــنـــدمـــا  ــتــــحــــســ يــ
يتعلق األمـــر بــاتــخــاذ الــقــرارات 

في الهجوم.
ــاء  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وصـــــــــــــــــــرح عــــــــقــــــــب الـ
ــا ســــجــــل روبـــــــرت  ــنــــدمــ ــه عــ ــ ــأنـ ــ بـ
ــت  ــوقــ لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي فــــــي الــ
المحتسب بدال من الضائع شعر 

بأن الفريق »استحق الفوز«.
ــو تـــعـــادلـــنـــا اآلن  ــ ــع: »لــ ــ ــابـ ــ وتـ
لــكــانــت مـــأســـاة، كــنــا أفــضــل في 
الـــشـــوط األول، وفــالــنــســيــا كــان 

ندا قويا. كان ينبغي التسجيل 
مبكرا«.

ــــداالت  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــخـــــصـــــوص اسـ وبـ

إريك جارسيا وكوندي، أوضح 
أنه يعتقد أنهما ال يعانيان من 

إصابات خطيرة.

تشافي

كونديه يطمئن فرنسا: أنا بخيركونديه يطمئن فرنسا: أنا بخير
أكد قلب الدفاع الدولي الفرنسي جول كونديه أن اإلصابة 
التي تعرض لها في فخذه، وأجبرته على الخروج من المباراة 
التي فاز بها فريقه برشلونة 1-0 على فالنسيا أمس األول 
بالدوري اإلسباني لكرة القدم، ليست قوية، قبل قرابة ثاثة 

أسابيع على انطاق نهائيات كأس العالم في قطر.
ورأى الــمــدافــع )23 عــامــا( أنـــه عــانــى مــن »إجـــهـــاد« وليس 
إصابة، بعد استبداله في ملعب ميستايا قبل ربع ساعة من 

نهاية المباراة.
ــال فــي حــديــث مع  وقـ
مـــنـــصـــة دازون لــلــبــث 
التدفقي: »أنا بخير، ال 
تــبــدو قــويــة، كــان فقط 
إجهاد. نحن في نسق 
جنوني، نلعب العديد 
من المباريات، كل ثاثة 
أيام، ولكن علينا 
ــنـــي  ــتـ ــعـ نـ ن  أ

بأنفسنا«.
كونديه

ساني يعود لتدريبات البايرن
عــاد لــيــروي ســانــي جــنــاح منتخب ألمانيا 
لــتــدريــبــات فــريــقــه بــايــرن ميونيخ أمـــس، بعد 

تعافيه من اإلصابة، وقد يلحق بالمواجهة 
أمــام إنتر ميان اإليطالي غــدا فــي ختام 

دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. 
ــابـــة فـــي الــفــخــذ  وتـــعـــرض ســـانـــي إلصـ

األيــســر قبل أسبوعين خــال فوز 
بايرن على فرايبورغ 5 - صفر، 

لـــكـــنـــه عــــــاد إلــــــى تـــدريـــبـــات 
النادي البافاري امس.

 وغــــــــاب ســــانــــي عــن 
أربع مباريات لبايرن 
مــــيــــونــــخ مــــنــــذ ذلــــك 

الحين. 
وقــــــــــــــال جـــــولـــــيـــــان 

ناغلسمان المدير الفن 
لبايرن بعد الفوز على ماينز 

6-2، امس األول أنه سيجري تعديات كبيرة 
في صفوف فريقه أمام إنتر ميان، لكن لن 

يكون تغييرا شاما. 
وفاز بايرن بمبارياته الخمس في 
دوري األبطال وصعد بالفعل إلى دور 

الستة عشر.
 ومــن المتوقع غياب ماتيس دي 
ليخت عــن الــمــبــاراة أمـــام إنتر 
ميان بعد تعرضه إلصابة 
عضلية أمس األول، بجانب 
غياب دايوت اوباميكانو، 
ــي،  ــ ــانـ ــ وســــــــاديــــــــو مـ
ــك مــاكــســيــم  ــريـــ وإيـــ
تشوبو موتينغ.     
)د ب أ(

رقم قياسي 
عالمي لليديكي

حققت السباحة األميركية 
 
ً
 قياسيا

ً
كايتي ليديكي رقما

 في سباق 1500م حرة 
ً
عالميا

 ،)
ً
في حــوض قصير )25 مترا

السبت، خــال لــقــاء تورونتو 
الكندي ضمن منافسات كأس 

العالم.
(، التي 

ً
لــيــديــكــي )25 عـــامـــا

كــانــت تـــشـــارك فـــي أول حــدث 
لــــهــــا هـــــــذا الــــــعــــــام، فــــــــازت فــي 
النهائي بزمن 15:08.24 دقيقة، 
لتحطم الرقم القياسي السابق 
)15:18.01د( المسجل باسم 
األلمانية ســاره ويلبروك في 

برلين 2019.
ت البرازيلية بياتريز 

َّ
وحل

ديزوتي ثانية، والكندية ليلى 
أورافسكي ثالثة.

ــي الـــــرقـــــم  ــ ــكـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــــك لـ ــلـ ــ ــمـ ــ تـ
القياسي في 1500م حــرة في 
 )

ً
الـــحـــوض الــطــويــل )50 مــتــرا

، بــزمــن 15:20.48د في 
ً
أيـــضـــا

إنديانابوليس 2018.

ــو الــــــبــــــرازيــــــلــــــي كـــــأس  ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــــامـ أحــــــــــــرز فـ
ليبرتادوريس األميركية الجنوبية في كرة 
القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على 
مواطنه أتلتيتكو باراناينسي بقيادة المدرب 
الخبير لويز فيليبي ســكــوالري 1-0، أمس 

األول، في غواياكيل.
 للموسم الثالث 

ً
وجــاء النهائي برازيليا

. وعشية الدور الثاني من االنتخابات 
ً
تواليا

البرازيلية، خلف فامنغو القادم من ريو دي 
جانيرو مواطنه بالميراس من ساو باولو 
الذي هزمه العام الماضي 2-1 بعد التمديد 
وأقصي هذه السنة من نصف النهائي على 

يد باراناينسي.
وســـّجـــل غـــابـــريـــال بـــاربـــوســـا مـــن مــســافــة 
قريبة هدف المباراة الوحيد في آخر لحظات 
الشوط األول )45+4(، وذلك بعد طرد مدافع 

أتــلــتــيــكــو بـــيـــدرو هــنــريــكــي مـــن قــبــل الــحــكــم 
األرجنتيني باتريسيو لوستو بانذار ثان 

.)43(
وُحــــرم ســـكـــوالري، بــطــل مــونــديــال 2002 
الذي سيبلغ الرابعة والسبعين في 9 نوفمبر 
المقبل، من لقب ثالث في المسابقة الموازية 
ــال أوروبـــــــا، بــعــد تــتــويــجــه مع  ــدوري أبـــطـ ــ لــ

غريميو )1995( وبالميراس )1999(.

جانب من مراسم تتويج فامنغو

هورنتس يسقط ووريرز في »اإلضافي«
سجل بي جاي واشنطن 31 نقطة، بما فيها 6 في 
الوقت اإلضافي، ليقود تشارلوت هورنتس للفوز 
على ضيفه حــامــل اللقب غــولــدن ستايت ووريـــرز 
120-113 في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين 

أمس األول.
ا بعد 

ً
كــمــا حــقــق أوكــاهــومــا ســيــتــي ثــانــدر فــــوز

التمديد على مضيفه داالس مافريكس 111-117.
في تشارلوت، أحرز غــوردون هايوارد 23 نقطة 
وكيلي أوبـــر 18 لــهــورنــتــس، ليفسد الــفــريــق عــودة 
النجم ستيفن كوري الى المدينة التي مارس فيها 
كرة السلة في المدرسة، فيما لعب والده ديل كوري، 

10 سنوات مع هورنتس.
فـــي بــروكــلــيــن، اســتــمــرت بـــدايـــة نــتــس التعيسة 
للموسم بخسارته أمام إنديانا بايسرز 116-125، 
لــيــتــعــرض فــريــق الــثــنــائــي كــيــفــن دورانـــــت وكــايــري 
إرفــيــنــغ لــلــخــســارة الــخــامــســة مــقــابــل فـــوز واحـــد في 

أسفل ترتيب الشرقية.
وعــزز ميلووكي باكس صــدارتــه للمنطقة بفوز 
خامس ليبقى الفريق الوحيد من دون خسارة هذا 

الموسم، بتفوقه 123-115 على أتانتا هوكس.
سجل العماق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 
30 من نقاطه الـــ34 في الشوط الثاني، فيما سجل 
بــدوره جرو هوليداي 34 نقطة، ليفسدا ليلة تراي 

يونغ الذي سجل 42 نقطة.
فــي ســاكــرامــنــتــو، حــقــق كينغز فــــوزه األول هــذا 

الموسم 119-113 على ميامي هيت، مــا يعني أن 
لــوس أنجلس ليكرز هــو الــفــريــق الــوحــيــد الـــذي لم 
يحقق بــعــد أي انــتــصــار، ويــقــبــع فــي ذيـــل المنطقة 

الغربية.

كيلي أوبر نجم هورنتس يسجل سلة استعراضية

واصــــــــــــــــــــل إنــــــــــتــــــــــر مــــــيــــــان 
انتصاراته بفوزه على ضيفه 
ســـمـــبـــدوريـــا 2 - صـــفـــر أمـــس 
األول فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
عــشــرة مــن الـــــدوري اإليــطــالــي 

لكرة القدم.
وحسم إنتر ميان نتيجة 
الـــمـــبـــاراة فـــي شــوطــهــا األول 
ــر  ــبـ ــن عـ ــ ــيــ ــ ــدفــ ــ ــه هــ ــلــ ــيــ ــجــ ــســ ــتــ بــ
الدوليين الهولندي ستيفان 
ــيــــكــــولــــو  21( ونــ فـــــــــري ) دي 
بــاريــا )44(، قــبــل أن يضيف 
األرجــنــتــيــنــي خــواكــيــن كــوريــا 
الثالث )73(، وهو الفوز الرابع 
ــر فـــــي الـــــــــدوري  ــ ــتـ ــ تــــوالــــيــــا إلنـ

والثامن هذا الموسم.
واســــــــتــــــــعــــــــاد يــــوفــــنــــتــــوس 
تــوازنــه عقب خسارته المذلة 
ــا الــــبــــرتــــغــــالــــي  ــكـ ــيـ ــفـ ــنـ أمــــــــــام بـ
3-4، الــــثــــاثــــاء، فــــي الـــجـــولـــة 
الخامسة قبل األخيرة من دور 
المجموعات لمسابقة دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، بــفــوز صعب 
على مضيفه ليتشي 1 - صفر.

ويـــديـــن يــوفــنــتــوس بــفــوزه 
ــا فــــي الــــــدوري  ــيـ ــوالـ ــالـــث تـ ــثـ الـ

ــذا الــمــوســم إلــى  والـــســـادس هـ
العــب وســطــه الــواعــد نيكولو 
ــا(، الــــذي  ــامــ فـــاجـــيـــولـــو )21 عــ
ــد فــي  ــيــ ــــدف الــــوحــ ــهـ ــ ســـجـــل الـ
الــدقــيــقــة 73، بــعــد دخــولــه في 
الــشــوط الــثــانــي مــكــان الــدولــي 

األميركي ويستون ماكيني.

من جانب آخر، فاز أتاالنتا 
على مضيفه إمبولي 2 - صفر 
خال المباراة التي جمعتهما 
أمــس، وسجل هدفي أتاالنتا 
ــوال  ــ ــمـ ــ هــــانــــز هـــاتـــيـــبـــور وأديـ
لـــوكـــمـــان فـــي الــدقــيــقــتــيــن 32 

و59.

دي فري نجم اإلنتر يحتفل بهدفه

اإلنتر يواصل انتصاراته... ويوفنتوس 
وأتاالنتا يستعيدان التوازن

ساني

فالمنغو يتوج بكأس ليبرتادوريسفالمنغو يتوج بكأس ليبرتادوريس

أرسنال يستعيد نغمة االنتصارات والصدارة
اســـــتـــــعـــــاد أرســــــــنــــــــال نـــغـــمـــة 
االنــتــصــارات والــصــدارة بفوزه 
الكاسح على ضيفه نوتنغهام 
ــيــــب  ــتــــرتــ ــل الــ ــ ــذيـ ــ ــتـ ــ فـــــــورســـــــت مـ
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة، أمـــــس، في 
ـــ 14 مــــن الـــــــدوري  ــ ــ ــة ال ــلـ ــمـــرحـ الـ

اإلنكليزي لكرة القدم.
ــدرب  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــق الـ ــ ــ ــريـ ــ ــ وخـــــــــــــاض فـ
اإلسباني ميكيل أرتيتا اللقاء 
األول لـــه فـــي الــــــدوري الــمــمــتــاز 
مـــع نــوتــنــغــهــام مــنــذ 16 يــنــايــر 
1999 )هــبــط األخــيــر فــي نهاية 
ــم الــــــــى الـــــدرجـــــة  ــ ــوسـ ــ ــمـ ــ ذلــــــــك الـ
ــتــــى هــــذا  األولــــــــــــى، وانــــتــــظــــر حــ
ــــى دوري  الـــمـــوســـم لـــلـــعـــودة الــ
األضواء(، على خلفية تعادل في 
المرحلة الماضية مــع مضيفه 
ساوثمبتون الذي حرم النادي 
ــــوز الـــتـــاســـع  ــفـ ــ ــن الـ ــ الـــلـــنـــدنـــي مـ
 على الصعيدين المحلي 

ً
تواليا

والــــقــــاري، وخـــســـارة الــخــمــيــس 
فــي الـــدوري األوروبـــي )يــوروبــا 
ليغ( أمام أيندهوفن الهولندي 

صفر- 2.
وســـــمـــــح تــــــعــــــادل الـــمـــرحـــلـــة 
الــمــاضــيــة لــمــانــشــســتــر سيتي 
حامل اللقب في تقليص الفارق 
مــع »المدفعجية« الــى نقطتين 

ــوز، ثــــم انــــتــــزع فــريــق  ــ ــفـ ــ بـــعـــد الـ
ــــدرب اإلســــبــــانــــي جـــوزيـــب  ــمــ ــ الــ
 ،

ً
ــوارديـــــوال الــــصــــدارة مــوقــتــا غـــ

الـــســـبـــت، بـــفـــوزه عــلــى مضيفه 
ليستر سيتي 1 - صفر.

نيلسون يفتتح التسجيل

وســـــّجـــــل نـــيـــلـــســـون الــــهــــدف 
األول في الدقيقة 49، إثر هجمة 
مــرتــدة وتــمــريــرة مــن البرازيلي 
غابريال جيزوس، فسدد الكرة 
في بادئ األمر في الحارس دين 
هــنــدرســون، لكنها عــــادت اليه 
فتابعها فــي الــشــبــاك، ليسّجل 
هدفه األول في الدوري الممتاز 

منذ عامين و107 أيام.
وسرعان ما أضاف نيلسون 
ــثــــانــــي الـــشـــخـــصـــي لــه  ــه الــ ــدفــ هــ
والــثــالــث لــفــريــقــه، بــعــد تمريرة 
أخـــرى مــن جــيــزوس )52(، قبل 
 الذي 

ً
أن يتحول ابن الـ 22 عاما

لعب لموسمين مــع هوفنهايم 
األلــمــانــي وفــيــنــورد الــهــولــنــدي 
على سبيل اإلعارة، الى الممرر 
فــي الــهــدف الــرابــع الــرائــع الــذي 
سّجله الــغــانــي تــومــاس بارتي 

من خارج المنطقة )78(.

ــنــــرويــــجــــي مـــارتـــن  ــل الــ ــ ــمـ ــ وأكـ
أوديغار المهرجان بهدف خامس 
سّجله في الدقيقة 78 بتسديدة 
قــويــة مـــن داخــــل الــمــنــطــقــة، بعد 
تمريرة حاسمة أخرى لغابريال 
ــن نــجــوم  ــيـــزوس الـــــذي كــــان مـ جـ
اللقاء، رغم فشله في الوصول الى 
 
ً
الشباك للمباراة السابعة تواليا

.
ً
 وقاريا

ً
محليا

وبهذا الفوز االستعراضي، 
رفـــع أرســـنـــال رصــيــده الـــى 31 
نقطة في الصدارة مع مباراتين 
مؤجلتين في جعبته، إحداهما 
من المرحلة قبل الماضية ضد 

مانشستر سيتي بالذات.
وفي الجهة المقابلة، تجّمد 
رصيد نوتنغهام عند 9 نقاط 
ــز الـــــــ 20 األخــــيــــر،  ــركــ ــمــ ــي الــ ــ فـ

بــعــد تــلــقــيــه الــهــزيــمــة الــثــامــنــة 
للموسم.

مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، واصـــــــل 
لــــيــــفــــربــــول مـــســـلـــســـل إحــــبــــاط 
جــمــاهــيــره هــــذا الـــمـــوســـم على 
مستوى البريميير ليغ بخسارة 
ر 

ْ
جديدة، ولكن هذه المرة في عق

داره، بــهــدف مــقــابــل 2 عــلــى يد 
ليدز يونايتد أمس األول.

فرحة العبي أرسنال بالهدف الرابع
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وفيات

81 عاما، شيعت، الرجال: 
في المقبرة فقط، النساء: 
10، ش  لـــــــشـــــــامـــــــيـــــــة، ق ا
يـــوســـف الــحــمــيــضــي، م3، 
ت:99779771، 99625550، 

97020011

75 عاما، شيعت، الرجال: 
حــســيــنــيــة عــــاشــــور، بنيد 
ــداء مـــن عصر  ــتــ الــــقــــار، )ابــ
يوم األحــد ولمدة 3 أيــام(، 
النساء: حسينية عاشور، 
بنيد القار، )عصرا فقط(، 

ت: 90065666

طليعه عبدالعزيز المطير
أرملة/ الشيخ ناصر العذبي 

المحمد الصباح

سكينه حسن حسين 
المقصيد 

أرمــلــة/ محمود غلوم محمد 
حسين 

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

4:39

6:00

11:32

2:40

05:03

06:21

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

31

17

ً
02:01 صبـــاحــــــا

05:23 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
10:18 صبـــاحــــــا

10:01 مــــــســــــــــــــــاًء

»Book Air 13« شاومي« تنافس »أبل« بـ«
ً
قوها بالمقلوب ٧٧ عاما

ّ
عل

كــشــفــت شـــركـــة شــــاومــــي الــصــيــنــيــة عــــن أحــــدث 
تشكيلة هواتف ذكية لها باسم »ريدمي نوت 12«، 
 يتسم بفترة شحن قياسية غير 

ً
 وتتضمن هاتفا

مسبوقة.
ويــتــمــتــع الـــهـــاتـــف الـــجـــديـــد »ريــــدمــــي نــــوت 12 
ديسكافيري إديشن« بقدرة هائلة تصل إلى 210 
وات »هايبر تشارج«، ويتم التحكم في هذه الميزة 
من خالل 3 شرائح شحن سريعة بقوة 100 وات، 
والــتــي تــقــوم بشحن بــطــاريــة الــهــاتــف الــتــي تبلغ 
قوتها 4300 مللي أمبير في الساعة، بالكامل، خالل 

 لبيان رسمي من »شــاومــي«.
ً
9 دقائق فقط، وفقا

وتراوحت أقصر فترة شحن في الهواتف الذكية 
 بين 30 و15 دقيقة.

ً
سابقا

كــمــا كــشــفــت الــشــركــة عــن الــحــاســوب المحمول 
 Xiaomi Book Air »ــر الــجــديــد »شـــاومـــي بـــوك إيــ
13، الذي كان من أبرز المنتجات الجديدة، ويقّدم 
العديد من الميزات المتقدمة. وكانت بعض مواقع 
اإلنترنت قــد ســّربــت مواصفات الحاسب الجديد 
 »Xiaomi« الــذي طرحته »Xiaomi Book Air 13«

 لحواسب »أبل«.
ً
ليكون منافسا

ــون فــي  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ اكــــتــــشــــف مــ
ــلـــدورف  مــتــحــف بــمــديــنــة دوسـ
األلمانية، أن لوحة معروضة 
في الموقع للرسام التجريدي 
الـــهـــولـــنـــدي بـــيـــت مـــونـــدريـــان، 
قة بطريقة غير صحيحة 

ّ
معل

.
ً
منذ 77 عاما

 وقــــال مــوقــع ســكــاي نــيــوز، 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ أمــــــــس، إن وكـ
الــفــرنــســيــة ذكـــــرت أن مــعــرض 

ــام  ــرســ ــلــ ــر لــ ــيــ ــبــ اســــــتــــــعــــــادي كــ
الهولندي انطلق، أمس األول، 
فــــي مــتــحــف كــونــســتــامــلــونــغ، 
يشمل مــن بين أبــرز فعالياته 
عرض لوحة »نيويورك سيتي 

1« المنجزة عام 1941.
 الـــمـــتـــحـــف كـــشـــف هـــذا 

ّ
لــــكــــن

قة 
ّ
األسبوع أن هذه اللوحة معل

 
ً
ــا مــنــذ عــقــود فــي الــمــوقــع »رأسـ

على عقب«.

وقـــالـــت مــفــوضــة الــمــعــرض 
ســـوزان ماير بوسر لصحيفة 
ــتــــونــــغ  ــايــ ســــــودويــــــتــــــشــــــه تــــســ
األلــمــانــيــة »فـــي صــــورة عــائــدة 
لــعــام 1944، رأيــــت أن الــلــوحــة 
قة في االتجاه المعاكس«، 

ّ
معل

ــار ذلـــك الــريــبــة لـــدي«،  ــ وقـــد »أثـ
وفق فرانس برس.

تحطيم رقم قياسي »سخيف«!تحطيم رقم قياسي »سخيف«!

بعيد... يا قمر!بعيد... يا قمر!شعر ملون من خاليا جذعيةشعر ملون من خاليا جذعية

ـــذكـــر 
ُ
ــُعـــب ألّي كـــــان ت يـــصـ

أســــمــــاء جـــمـــيـــع األشــــخــــاص 
الذين يقابلهم في الحفالت، 
لكن تلك لم تكن الحال أمس 
األول في طوكيو، حيث ُدعي 
 
ً
 يحملون جميعا

ً
178 شخصا

اســم هيروكازو تاناكا، وقد 
ــم  ــرقـ ــوا لــتــحــطــيــم الـ ــعـ ــمـ ــتـ اجـ
ـــ 164  الـــقـــيـــاســـي الــمــســجــل لــ
ــا  ــم مـــارتـ ــ امــــــــرأة يــحــمــلــن اســ

ستيوارت.
فمن هيروكازو تاناكا )3 
سنوات(، إلى رجل ثمانيني 
يـــحـــمـــل االســـــــــم نـــفـــســـه أتــــى 
ــانــــوي، ارتــــــدى جميع  مـــن هــ
الــــمــــشــــاركــــيــــن فــــــي الـــحـــفـــلـــة 
 يــــحــــمــــل اســـمـــهـــم 

ً
قــــمــــيــــصــــا

المشترك، وجلسوا في مسرح 
ـــ 5 دقـــــائـــــق، وفـــق  ــ ــم لـ ــ ــــزدحـ مـ
قـــواعـــد مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس، 

قـــبـــل أن يــعــلــن مــــســــؤول فــي 
 تــســجــيــل 

ً
الــمــنــظــمــة رســـمـــيـــا

الرقم القياسي الجديد.
ــيـــروكـــازو تــانــاكــا  ــال هـ ــ وقـ
(، الــقــائــم على هذا 

ً
)53 عــامــا

الــتــجــمــع، فـــي تــصــريــح نقله 
مـــوقـــع ســـكـــاي نـــيـــوز، أمـــس، 
بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الـــجـــهـــود 
 
ّ
واإلخــفــاقــات: »لـــم أتــوقــع قــط

أن نـــحـــطـــم مـــثـــل هـــــذا الـــرقـــم 
القياسي السخيف«.

 
ً
ولـــتـــمـــيـــيـــز 178 شــخــصــا
يــتــشــاركــون اســـم هــيــروكــازو 
 مــنــهــم 

ّ
ــكــــل ســــنــــد لــ

ُ
ــا، أ ــاكــ ــانــ تــ

اســـــــم مـــســـتـــعـــار مــســتــوحــى 
مــن هــوايــاتــهــم أو مهنهم أو 

طبقهم المفضل.

ــن الــمــكــتــب اإلعـــالمـــي  ــلـ أعـ
لجامعة يوكوهاما الوطنية، 
أن الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة 
ستكون أســاس ابتكار طرق 

جديدة لتجديد الشعر.
وقـــــال الــمــكــتــب، فـــي بــيــان 
نــشــره مــوقــع روســيــا الــيــوم، 
أمس األول، إن علماء األحياء 
الجزيئية اليابانيين نجحوا 
ألول مــــــــرة فــــــي اســــتــــخــــدام 
الـــخـــاليـــا الـــجـــذعـــيـــة لــتــنــمــيــة 
بصيالت شعر كاملة قــادرة 
على إنتاج شعر ملون بشكل 

طبيعي.
ــور  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــروفــ ــ ــبــ ــ ــ وذكـــــــــــــــر ال
جــــــونــــــجــــــي فــــــــــــوكــــــــــــودا، مـــن 
ــة، أن »خـــطـــوتـــنـــا  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
ــــي إعـــــــــادة هـــذه  ــلـــة، هـ ــبـ ــقـ الـــمـ
الــعــمــلــيــة بـــمـــســـاعـــدة خــاليــا 
بشرية مزروعة. هذا أمر مهم 
 البــتــكــار أدويــــة للشعر، 

ً
ــدا جـ

وتطوير قــاعــدة الختبارها، 
واكــتــشــاف أســالــيــب جــديــدة 

للطب التجديدي«.
وقـــــــد اســــتــــخــــدم فــــوكــــودا 

وفـــريـــقـــه الـــعـــلـــمـــي، الـــخـــاليـــا 
ــة إلنـــــــشـــــــاء أولـــــــى  ــ ــيـ ــ ــذعـ ــ ــجـ ــ الـ
ــلـــة مــن  بـــصـــيـــالت شـــعـــر كـــامـ
ــادرة على  ــ ُصـــنـــع اإلنــــســــان قــ
ــعــــر مــــــلــــــون. وقــــد  إنــــــتــــــاج شــ
تــوصــل الــبــاحــثــون إلـــى هــذا 
االكـــتـــشـــاف خــــالل الــتــجــارب 
جــريــت على مـــزارع ما 

ُ
الــتــي أ

يــســمــى بــالــخــاليــا الــلــحــمــيــة 
ــتـــي  ــة )MSC(، والـ ــيـــطـ الـــوسـ
اســتــخــرجــهــا عــلــمــاء األحــيــاء 

من جسم الفئران.
ــد اكـــتـــشـــف الــبــاحــثــون  ــ وقـ
الــــــــيــــــــابــــــــانــــــــيــــــــون أن هـــــــذه 
الجسيمات يمكن تحويلها 
إلـــــى بـــصـــيـــالت شـــعـــر يــمــكــن 
زراعـــتـــهـــا فــــي جـــلـــد الـــفـــئـــران 
وإجبارها على إنماء الشعر.

التقطت مركبة لوسي، التابعة لوكالة ناسا، وهي بعثة إلى 
مجموعة من الكويكبات بالقرب من كوكب المشتري، صورة فيما 
كانت تتخطى األرض في 13 أكتوبر الــجــاري أظهرت المسافة 

الكبيرة بين الكوكب والقمر. 
 لــمــا نــشــره مــوقــع »روســـيـــا الـــيـــوم« أمــــس، مـــن الــمــقــرر 

ً
ووفـــقـــا

أن يقضي الــصــاروخ القمري الجديد التابع لـــ »نــاســا«، والــذي 
 في السفر إلى 

ً
ُيطلق عليه اسم »نظام إطالق الفضاء«، 25 يوما

القمر، ويتأرجح في دوران عريض حوله، ثم يعود إلى األرض. 
وباختصار نقول: إنه بعيد! وواجهت مارينا كورين، الكاتبة التي 
تغطي مواضيع الفضاء في The Atlantic، مشكلة في اكتشاف 
 بالصورة، وكتبت على »تويتر«: »في كل مرة أعتقد 

ً
القمر أيضا

أنني أراه، ثم ينتهي بي األمر بمسح جزيء غبار آخر من شاشتي. 
، إنه هنا. ما زلت ال ترى ذلك؟ دعنا نزيد السطوع«.

ً
أين هو؟. حسنا

وكانت مركبة لوسي تتأرجح بالقرب من األرض للحصول 
على دفعة إضافية نحو المشتري، وتدفع بنفسها نحو النظام 

الشمسي الخارجي بقوة جاذبية كوكبنا.

الحنكور الطائر رقم الحنكور الطائر رقم 6666
»الــحــنــكــور« مــن الــطــيــور الجميلة الــتــي يمكن 
مشاهدتها على شاطئ الصليبيخات، ويعتبر 
 
ً
من أقــدم الطيور المقيمة بالكويت، وخصوصا
في جزيرة بوبيان، حيث يفرخ فيها، وتعد أكثر 
مكان لتكاثر هذا الطائر الجميل في العالم، حيث 

يقدم إليها من مناطق مختلفة.
 الـــحـــنـــكـــور، الـــــذي ذكــــر فـــي كـــتـــاب »100 طير 
تستحق المشاهدة قبل أن تموت« وكان ترتيبه 

الــــ 66، يــنــتــشــر فـــي شـــواطـــئ الــجــزيــرة الــعــربــيــة، 
ومناطق أخــرى بالمحيط الهندي، ووجــود هذا 
الطائر الجميل واألنواع األخرى في جون الكويت 
يلقي على المسؤولين بالمنطقة مسؤولية كبيرة 
للمحافظة على البيئة البحرية. والــصــورة من 
شاطئ الصليبيخات األسبوع الماضي بعدسة 
عبدالمجيد الشطي، ويظهر فيها طائر الحنكور 

وأحد فروخه.

 في هالوين كوريا الجنوبية
ً
149 قتيال

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك 
، بعد حادث التدافع 

ً
 عاما

ً
يول، أمس، حدادا

الذي وقع خالل احتفاالت عيد الهالوين، 

 رؤية مثل هذه 
ً
وقال إنه من المؤسف جدا

الكارثة تحدث في قلب سيول.
وقــال مسؤولو الــطــوارئ إن مــا ال يقل 

 لقوا حتفهم في حادث 
ً
عن 149 شخصا

تــدافــع وقــع بعد أن سقط عــدد كبير في 
زقــــاق ضــيــق خـــالل االحــتــفــال فــي سيول 

أمس األول.
وقال تشوي سونج - بيوم، رئيس مركز 
إطفاء يونجسان، في إفادة صحافية من 
موقع الحادث ونقلها موقع سكاي نيوز، 
أمس، إن 150 آخرين أصيبوا في الحادث 

الذي وقع في منطقة إيتايون بسيول.
 من 

ً
 كــبــيــرا

ً
ــددا ــ ــر مــســؤولــون أن عـ وذكــ

الــمــصــابــيــن فـــي حـــالـــة حـــرجـــة ويــتــلــقــون 
الــعــالج. وهــذه أول احتفاالت بالهالوين 
منذ ثالث سنوات، وتأتي بعد أن رفعت 
الـــبـــالد قــيــود مــكــافــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
وقواعد التباعد االجتماعي، وكان الكثير 
من المشاركين في االحتفاالت يضعون 
األقنعة، ويرتدون المالبس التنكرية التي 

يتميز بها عيد الهالوين.
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درايش

ــلــــه  ـــــــــچ يـــــــــــا فــــضــــيــ
ّ
يـــــــــســـــــــألـــــــــون الـــــــــــنـــــــــــاس عـــــــــن

وانــــــــــــــــــــِت نـــــــــــــــــورچ بـــــيـــــنـــــهـــــم مــــــــــا يــــــــــــــوم زايــــــــــل 
ــه ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ـــــعــــــچ أصـ ــــبـ مــــــــــن زمــــــــــــــــان أّول عـــــــلـــــــى طــ

حـــــــافـــــــظـــــــه األخــــــــــــــــــــالق يــــــــــا بـــــــنـــــــت الـــــحـــــمـــــايـــــل 
ــه ــ ــلــ ــ ــيــ ــ يــــــــــــا فــــــضــــــيــــــلــــــه بــــــيــــــنــــــنــــــا صــــــــــــــــــــرِت وســ

ـــــــــــلـــــــــــچ ضــــــمــــــن الــــــوســــــايــــــل 
َّ

لـــــلـــــســـــيـــــاســـــي ودخ
ــــــــــــس مــــــــــــا لــــــــقــــــــى بــــــــالــــــــيــــــــد حــــيــــلــــه

َ
يـــــــــــــــوم أفــــــــــــل

لــــــفــــــضــــــايــــــل!  رد يــــــــشــــــــرح درس بـــــــــــأنـــــــــــواع ا
ــهـــــــم شـــــالـــــفـــــضـــــيـــــلـــــه ــيـــــ ــمـــــ ـــــ

ّ
يــــــــــــا فــــــضــــــيــــــلــــــه عـــــــل

ــوم شـــــــــــــاف الــــــــحــــــــق مـــــايـــــل ــ ــ ــلـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــى مـ ــ ــ ــكـ ــ ــ إن شـ
أو رشـــــــــــــــــــــــاوى صــــــــــــايــــــــــــره عـــــــــــــــــــاده دخـــــيـــــلـــــه

وإال نـــــــــْهـــــــــب الـــــــــــــــــــــدار فـــــــــــي عـــــــــــز الــــــــقــــــــوايــــــــل! 
ــم بــــــــ لـــيـــلـــه ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــاشـ بـــــــالـــــــفـــــــســـــــاد... الـــــصـــــمـــــت غـ

ــل ــ ــوايـ ــ ــهـ ــ ــون فـــــــي كــــــْبــــــر الـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ وبـــــــــالـــــــــفـــــــــرح... يـ
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