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يومية سياسية مستقلة

فلس

رئيس التحرير :عمـاد جـواد بوخمسين

منع دخول اإليرانيني بحرًا ..وإعادة تشغيل الرحالت الجوية مع  6دول

«الصحة» :اقتربنا من «املناعة املجتمعية»
مصر والهند« ..ذهاب وإياب» مباشرة
كتب فايز الزعل

أعلنت اإلدارة العامة للطيران المدني إع��ادة تشغيل الرحات التجارية
المباشرة مع مصر والهند وبنغاديش والنيبال وباكستان وسريانكا،
م��ع االل �ت��زام ب��ال�ض��واب��ط ال�ص�ح�ي��ة ،م �ش��ددة ع�ل��ى ض ��رورة تفعيل تطبيق
«شلونك» لجميع القادمين للباد.
وأك��د مصدر مطلع ل� «النهار» أنه لم يتم تحديد تاريخ نهائي النطاقة
ال��رح��ات الجوية المباشرة مع ال��دول الست ،اال أن��ه من المتوقع وصول
أول��ى الرحات من الهند ومصر غدا الخميس .وأض��اف المصدر أن قرار
تشغيل الوجهات الجديدة يتطلب خطوات تنسيقية بين شركات الطيران
المحلية وش��رك��ات الطيران في ال��دول المحددة من أج��ل توزيع حصص
ً
الركاب فيما بينها .ومن الشروط التي وضعتها اإلدارة وفقا لتعميمها

دندرة

احتفالية بنقل إطارات إرحية
إلى منطقة النعايم...
هل أعلنت النعايم استقاللها
عن الكويت؟!
دندرجي

G.P.S

في انتظار احتفالية نقل
األسماك النافقة
من البحر الكويتي
إلى ...البر الكويتي!
تائه

02#

«الثقافية النسائية» :إعطاء مساحات
من الحرية للمتطرفني ..غاية في الخطورة

« »KIBقاد البورصة
للمنطقة الخضراء
ق��اد سهم بنك الكويت الدولي « »KIBنشاط
التداول بالبورصة على جميع المستويات،
وذلك بكميات بلغت  62.7مليون سهم جاءت
م��ن خ��ال تنفيذ  443ص�ف�ق��ة ح�ق�ق��ت سيولة
بقيمة  9.64مايين دينار ،ليرتفع السهم عند
اإلغ��اق بنسبة  .%1.33وقد ارتفعت بورصة
ال �ك��وي��ت ف ��ي خ �ت ��ام ت �ع��ام��ات ام � ��س ،ل�ث��ان��ي
جلسة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ح�ي��ث ص�ع��د مؤشرها
ً
ال�ع��ام  %0.50مخترقا مستوى  6700نقطة،
وزادت سيولة البورصة بنسبة  %39.2لتصل
إلى  66.42مليون دينار .

إيواء األفغان العابرين
بمعسكر أميركي في الكويت
أعلنت السفيرة األميركية ل��دى ال�ب��اد ألينا
روم��ان��وس �ك��ي ،ع ��ن وص � ��ول أول رح �ل��ة على
متنها ع��دد م��ن األف�غ��ان المعرضين للخطر،
ال � ��ذي � ��ن ت � ��م إج � ��اؤه � ��م ب � ��أم � ��ان إل� � ��ى م �ن �ش��أة
ع �س �ك��ري��ة ل�ل�ت�ح��ال��ف ف ��ي ال �ك��وي��ت .وأض��اف��ت
ال �س �ف �ي��رة ف ��ي ت �غ��ري��دة ل �ه��ا ع �ل��ى «ت��وي �ت��ر»،
أن � � ��ه ت � ��م ال� �ت ��رح� �ي ��ب ب� �ه ��م م � ��ن ق� �ب ��ل األف� � � ��راد
ال�ع�س�ك��ري�ي��ن وال��دب �ل��وم��اس �ي �ي��ن األم�ي��رك�ي�ي��ن
والكويتيين .وأش ��ارت رومانوسكي إل��ى أنه

02#

أكدت الجمعية الثقافية النسائية أن التصدي للفساد
وال �م �ف �س��دي��ن أول� ��ى ال �ق �ض��اي��ا ال �م �ل �ح��ة ،م �ش �ي��رة ال��ى
التدهور في التعليم وعدم العمل على خلق مصادر
للدخل غير النفط.
واس�ت�ن�ك��رت الجمعية ف��ي ب�ي��ان ل�ه��ا أم��س األص ��وات
«ال�ن�ش��از» المتسترة بالدين المثيرة ألت��رب��ة قضايا
متخلفة ،مؤكدة أنها تبتغي صرف االنظار والتركيز

على الملفات األس��اس�ي��ة والمهمة .وق��ال��ت الجمعية
ف��ي ب�ي��ان�ه��ا إن ال �ب��اد ت�م��ر ب�ف�ت��رة ح��رج��ة يستوجب
ال �ت��رك �ي��ز ف�ي�ه��ا ع �ل��ى ال �ق �ض��اي��ا األس��اس �ي��ة لتحقيق
نهضتها وازده ��اره ��ا ،وأول ��ى تلك القضايا الملحة
ال �ت �ص��دي ل�ل�ف�س��اد وال�م�ف�س��دي��ن ال��ذي��ن ي�ع�ط�ل��ون أي
تنمية أو نهوض وكذلك التصدي للتدهور المؤسف

ً
مستقبال الطرقي
سمو أمير البالد

األمير بارك للطرقي إنجازه:
املركز الثالث نعتبره األول

02#

بوعدنانُ « ..مج َّسم»
وسط الرياض
كتب مشاري حامد

سمو ولي العهد لدى استقباله وزير الشؤون والطرقي

َّ
ثمن الدكتور بشار عبدالرضا ،نجل العماق
ال � ��راح � ��ل ع �ب��دال �ح �س �ي��ن ع� �ب ��دال ��رض ��ا م� �ب ��ادرة
رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��رف�ي��ه ف��ي المملكة
العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ
ب��اق��ام��ة م�ج�س��م ي�ج �س��د ال ��راح ��ل «ب��وع��دن��ان»
ً
وس� ��ط ال �ع��اص �م��ة ال ��ري ��اض ت �ك��ري �م��ا ألي �ق��ون��ة
الكوميديا الخليجية والعربية .وقال د .بشار
ع �ب��دال��رض��ا ف��ي ت �غ��ري��دة ام� ��س« :األخ ال�ع��زي��ز
معالي المستشار تركي آل الشيخ ..أسعدتني
وأس �ع ��دت م�ح�ب��ي وال� ��دي ب��ال�م�ج�س��م الجميل
ً
الذي عرضته ،شكرا لدعمكم الامحدود للفن
وللقفزات النوعية التي سنشهدها في موسم

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب ��اد ال �ش �ي��خ ن ��واف
األح � �م� ��د ب �ق �ص��ر ب � �ي ��ان ص � �ب ��اح ام� � ��س وزي� ��ر
ال �ك �ه��رب��اء وال �م ��اء وال �ط��اق��ة ال �م �ت �ج��ددة وزي��ر
ال �ش��ؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية
وزي ��ر اإلع ��ام وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب
ب� ��اإلن� ��اب� ��ة د .م� �ش� �ع ��ان ال �ع �ت �ي �ب ��ي وأب� � �ن � ��اءه
ال��ري��اض �ي �ي��ن ،ع �ض��و م �ج �ل��س إدارة ال�ل�ج�ن��ة
األول�م�ب�ي��ة ورئ �ي��س لجنة ال�ل�ج��ان الرياضية
الشيخ مبارك فيصل النواف وعضو مجلس
إدارة ال�ل�ج�ن��ة األول �م �ب �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ورئ�ي��س
ال��وف��د ال�م�ش��ارك ف��ي دورة األل�ع��اب األولمبية

02#
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سمو ولي العهد:
نثق بقدرة
الكويتيني على
تحدي الصعاب
وتحقيق اإلنجازات

في دراسة أعدها د .فيصل أبوصليب ود .سالم املطوع وآخرون

«العفو الشامل» آخر اهتمامات املواطنني

الكويت احتلت املركز
الثاني عربيًا و 36عامليًا
في مؤشر السالم

في دراس��ة شاملة أعدها استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت
د .ف�ي�ص��ل أب��وص�ل�ي��ب ود .س��ال��م ال �م �ط��وع وب��اح �ث��ون ع��ن «أول��وي��ات
المواطن» واصدرها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع
لجامعة الكويت احتلت جهود مكافحة الفساد المرتبة األول��ى في
األولويات بنسبة  %41.9وجاءت قضية التعليم ثانيا بنسبة %16.5
وحلت المطالبات بزيادة دخل الفرد الشهري بالمرتبة الثالثة بنسبة
 %13.9وأت��ت تطوير الخدمات الصحية رابعا بنسبة  %12وقضية

االسكان في المرتبة الخامسة بنسبة  %11.7فيما حلت قضية العفو
الشامل عن قضايا الرأي في المرتبة السادسة بنسبة .%3.9
ً
ً
م��ن جانب آخ��ر حلت الكويت ف��ي المركز الثاني عربيا و 36عالميا
ف��ي م��ؤش��ر ال�س��ام العالمي السنوي ل�ع��ام  ،2021ال��ذي ن�ش��ره معهد
االق �ت �ص��اد وال �س��ام وص �ن��ف ال �ب��اد ب��أن�ه��ا ض�م��ن م�ج�م��وع��ة ال�ب�ل��دان
�ال .وج��اءت الكويت بين أعلى  10دول
التي تتمتع بمستوى أم��ن ع� ٍ
إنفاقا على العسكرة ،إذ بلغ نصيب الفرد في الكويت من هذا اإلنفاق

ً
ال�ع�س�ك��ري  1578.9دوالرا ،أو م��ا ي �ع��ادل  7.1ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن ال�ن��ات��ج
المحلي اإلجمالي.
َّ
وذك ��ر ال�ت�ق��ري��ر أن ح�ف��ظ األم ��ن ف��ي ال�ك��وي��ت ك��ل��ف االق�ت�ص��اد الوطني
نحو  36مليار دوالر في  ،2020أي  10في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي ،وبمعدل  7308دوالرات للفرد ،وجاءت الكويت في المرتبة
ً
 38عالميا م��ن حيث الكلفة االق�ت�ص��ادي��ة للعنف كنسبة مئوية من
الناتج المحلي اإلجمالي.
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صاحب السمو وسمو ولي العهد استقبال ناصر املحمد

سمو األمير تلقى تعازي قادة الدول بوفاة بدرية األحمد
استقبل صاحب السمو امير البالد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان
امس سمو الشيخ ناصر المحمد .واستقبل سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد بقصر بيان ام��س سمو الشيخ ناصر المحمد .تلقى
صاحب السمو امير البالد الشيخ نواف األحمد برقية تعزية من اخيه
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك
المملكة العربية السعودية.
وت�ل�ق��ى ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب��الد ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة م��ن اخ�ي��ه صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االم��ارات العربية
المتحدة .وتلقى صاحب السمو امير ال�ب��الد برقية تعزية م��ن اخيه
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وت�ل�ق��ى ص��اح��ب ال�س�م��و ام�ي��ر ال �ب��الد ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة م��ن اخ�ي��ه صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر.
وتلقى صاحب السمو امير البالد برقية تعزية من اخيه السلطان هيثم
بن طارق المعظم سلطان عمان.
وتلقى صاحب السمو امير البالد اتصاال هاتفيا من اخيه الرئيس
قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية .وتلقى صاحب السمو امير
ال�ب��الد برقية تعزية م��ن اخ�ي��ه ص��اح��ب السمو الملكي األم�ي��ر محمد
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ول��ي العهد نائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزي��ر الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة .وتلقى
ص��اح��ب السمو ام�ي��ر ال �ب��الد برقية تعزية م��ن اخ�ي��ه ص��اح��ب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد االعلى
للقوات المسلحة ب��دول��ة االم ��ارات العربية المتحدة .وتلقى صاحب
السمو امير البالد برقية تعزية من اخيه صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة االمارات العربية المتحدة رئيس
مجلس ال��وزراء حاكم دب��ي .وتلقى صاحب السمو امير البالد برقية
تعزية من اخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة
قطر .وتلقى صاحب السمو امير البالد برقية تعزية من اخيه صاحب
السمو الملكي األم�ي��ر سلمان ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس
مجلس الوزراء بمملكة البحرين.
وتلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد برقيات تعاز
من أخ��وان��ه كل من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو المجلس االع�ل��ى ح��اك��م ام ��ارة رأس الخيمة ،وص��اح��ب السمو
الشيخ سعود بن راش��د المعال عضو المجلس االعلى حاكم ام��ارة ام
القيوين ،وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس االعلى حاكم ام��ارة الشارقة ،وصاحب السمو الشيخ
حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس االعلى حاكم امارة عجمان،
وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس االعلى
حاكم امارة الفجيرة بدولة االمارات العربية المتحدة ،أعربوا فيها عن
خالص تعازيهم بوفاة الشيخة بدرية األحمد الجابر المبارك الصباح
رحمها الله -سائلين المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمتهويسكنها فسيح ج�ن��ات��ه وأن يلهم س�م��وه واألس� ��رة ال�ك��ري�م��ة جميل
الصبر وحسن العزاء .هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ببرقيات جوابية إليهم ضمنها بالغ شكره وتقديره على
ما عبروا عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه
لهم موفور الصحة والعافية وأن ال يريهم مكروها بعزيز.

ً
مستقبال سمو الشيخ ناصر المحمد
سمو أمير البالد

القيادة السياسية هنأت
أوكرانيا بعيدها الوطني
بعث صاحب السمو أمير ال�ب��الد الشيخ ن��واف األح�م��د ببرقية تهنئة إلى
الرئيس فالديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني ل�ب��الده ،متمنيا س�م��وه ل��ه م��وف��ور الصحة
والعافية وألوكرانيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،وسمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

ً
مستقبال سمو الشيخ ناصر المحمد
سمو ولي العهد

برعاية صاحب السمو أمير البالد

انطالق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن
كتب علي الفرحان

أع �ل �ن��ت األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل ��أوق ��اف ع ��ن ان �ط��الق
مسابقة ال�ك��وي��ت ال�ك�ب��رى لحفظ ال�ق��رآن الكريم
وتجويده الرابعة والعشرين «اطمئن» يوم امس
برعاية كريمة من لدن سمو امير البالد الشيخ
نواف االحمد.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،اك ��د االم �ي ��ن ال �ع ��ام ل��الم��ان��ة ال �ع��ام��ة
لأوقاف باإلنابة منصور الصقعبي على اهمية
ه��ذه المسابقة وال�ت��ي تقام سنويا تحت رعاية
سمو امير البالد وتعد من اهم مشاريع االمانة
ب �ع��د ان ن�ظ�م�ت�ه��ا ع �ل��ى م� ��دى ث��الث��ة وع �ش��ري��ن
عاما من تاريخها بهدف تشجيع ابناء الكويت
وح �ث �ه��م ع �ل��ى ح �ف��ظ ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م وت �ج��وي��ده
وتقديم جيل جديد من القراء والحفظة يمثلون
دولة الكويت في المسابقات والمحافل الدولية.
وأض��اف الصقعبي ان المسابقة خرجت آالف
ال �م �ت �س��اب �ق �ي��ن ع �ل��ى م� ��دى ت��اري �خ �ه��ا ب�م�خ�ت�ل��ف
ش��رائ�ح�ه��ا وف�ئ��ات�ه��ا ،ح�ي��ث ب�ل��غ ع��دد المتأهلين
ل�ل�ت�ص�ف�ي��ات ال �ن �ه��ائ �ي��ة م �ن��ذ ان �ط ��الق ال�م�س��اب�ق��ة
ع��ام  1997حتى ع��ام  2020اك�ث��ر م��ن 34000
م �ت �س��اب��ق وم �ت �س��اب �ق��ة ف � ��از م �ن �ه��م  3605م��ن
ال �م��واط �ن �ي��ن س � ��واء ال ��ذك ��ور او اإلن� � ��اث وق��ام��وا
بتمثيل ال�ك��وي��ت ف��ي المسابقات العالمية خير
تمثيل ،م��وض�ح��ا ان ه�ن��اك م��ا ي�ق��ارب  40جهة
م��ن ال�ج�ه��ات الخيرية والرسمية المشاركة في
هذه المسابقة.
وبين ان مرحلة التصفيات النهائية ستكون في
شهر اكتوبر المقبل بعد اتمام عمليات تسجيل
المتسابقين في مسجد الدولة الكبير وتستمر

ً
الصقعبي متحدثا خالل المؤتمر الصحافي
ل�م��دة اس�ب��وع�ي��ن ل�ل��رج��ال وال �ن �س��اء ل�ي�ت��م بعدها
ع�م�ل�ي��ة اع� ��الن ن �ت��ائ��ج ال�م�س��اب�ق��ة وال �ت��ي تشمل
ال �ج �ه��ات ال �ف��ائ��زة واوائ � ��ل ال �ف��ائ��زي��ن وال �ف��ائ��زات
ب��واس �ط��ة ال��وزي��ر وم ��ن ث��م ت �ت��وج ال�م�س��اب�ق��ة في
خ�ت��ام�ه��ا ب�ت�ك��ري��م ص��اح��ب ال�س�م��و ام �ي��ر ال�ب��الد
ال�ش�ي��خ ن ��واف االح �م��د ل�ل�ف��ائ��زي��ن وال �ف��ائ��زات في
ال �ح �ف��ل ال �خ �ت��ام��ي ل �ل �م �س��اب �ق��ة .ب� ��دوره� ��ا ق��ال��ت
المنسق ال�ع��ام وم��دي��ر ادارة الصناديق الوقفية
م � ��آرب ال �ي �ع �ق��وب ان االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل��الوق��اف
دش �ن��ت م�س��اب�ق�ت�ه��ا ال��راب �ع��ة وال �ع �ش��ري��ن تحت
شعار «اطمئن» الذي استوحته في ظل الظروف

تتمات

األمير بارك للطرقي
طوكيو  2020فاطمة مسعود حيات والرامي عبداهلل الطرقي،
وذلك بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في مسابقة
سكيت في أولمبياد طوكيو  .2020وقال سمو األمير« :نبارك
لك ولكل الكويت ونبارك للكويت اللي أحد أبنائها وصل لهذه
الدرجة ،اعتبروه المركز الثالث ،لكن احنا نعتبره المركز االول،
وهذا المجهود اللي بذله الالعب الكويتي هذا يرفع علم الكويت
في حرصه الشديد على رف��ع علم الكويت في ه��ذه المحافل
الدولية».
وت��اب��ع س�م��وه« :ن��أم��ل إن ش��اء اهلل بالمستقبل تحصل على
ال�م��راك��ز األول ��ى إن ش��اء اهلل ..ب��إذن اهلل ،وه��ذا م��و بعيد على
أب �ن��اء ال�ك��وي��ت دائ �م��ا حريصين يمثلون ب�ل��ده��م ف��ي ك��ل شي
وضحوا بأرواحهم وأنفسهم وباقي األم��ور اللي ترفع اسم
بلدهم وعلم بلدهم في المحافل الدولية ،بارك اهلل فيك ويعينك
وموفق إن شاء اهلل في البطوالت القادمة ..وإن شاء اهلل تجيب
المراكز األولى ..هذا المركز الثالث نعتز فيه بالنسبة للكويت
ش��ي م��و سهل ف��رح�ت��وا فيها أب�ن��اء ال�ك��وي��ت ،وه��ذا م��و غريب
على أب�ن��اء ال�ك��وي��ت يحصلونها وي�ق��وم��ون ب�ه��ذا ال ��دور ،وه��ذا
راجع للمجهود المتواصل بين هذا الفريق ليحقق هذا الفوز
تشكرون على ذلك واهلل يعينك ويوفقك إن شاء اهلل».
من جانب آخر ،استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
بقصر بيان صباح امس الوزير د .مشعان العتيبي والشيخ
مبارك فيصل النواف وفاطمة حيات والرامي عبداهلل الطرقي
ب�م�ن��اس�ب��ة ح�ص��ول��ه ع�ل��ى ال�م�ي��دال�ي��ة ال �ب��رون��زي��ة ف��ي أول�م�ب�ي��اد
طوكيو  .2020وقد أشاد سموه باإلنجاز الرياضي المتميز
الذي حققه الرامي عبداهلل الطرقي لما له من إضافة للمسيرة
الرياضية الكويتية الحافلة ،مؤكدا سموه ق��درة الرياضيين
الكويتيين على تحدي الصعاب وتحقيق اإلنجازات الرياضية
المشرفة التي أسهمت في رفع راية الكويت الغالية في المحافل
ال��ري��اض�ي��ة ال�ع��ال�م�ي��ة .ك�م��ا أع ��رب س�م��وه ع��ن ف�خ��ره واع �ت��زازه
بأبنائه الرياضيين على م��ا ب��ذل��وه م��ن جهد وم��ا ق��دم��وه من
ً
مستوى ع��ال ف��ي األداء سعيا لرفع اس��م وطنهم العزيز في
المحافل الرياضية متمنيا سموه له ولزمالئه الرياضيين دوام
التوفيق والنجاح.

«الصحة» :اقتربنا
تصنيف المسافر ضمن الفئات المحصنة الحصول على
ً
أح��د اللقاحات المعتمدة محليا ،وه��ي« :ف��اي��زر» (ج��رع�ت��ان)
و«أك � �س � �ف� ��ورد أس� �ت ��رازي� �ن� �ي� �ك ��ا» (ج� ��رع � �ت� ��ان) و«م� ��ودي� ��رن� ��ا»
(جرعتان) و«جونسون آند جونسون (جرعة واحدة).
وأش ��ار التعميم ال��ى أن��ه بالنسبة للحاصلين على جرعتين
ً
من لقاحات غير معتمدة محليا مثل (سينوفارم وسينوفاك
وسبوتنك في) ،يشترط أن يحصل القادم على جرعة واحدة

إضافية على األقل من اللقاحات المعتمدة في الكويت ،مشددا
على أهمية إث�ب��ات التحصين عند ال�ق��دوم للبالد س��واء عبر
«هويتي أو مناعة» أو اثبات التطعيم الخارجي بشهادة مزودة
بباركود.
واشار التعميم إلى أنه يمكن استقدام العمالة المنزلية من غير
المحصنين وذلك عن طريق التسجيل في منصة «بالسالمة».
وش��دد على شركات الطيران ض��رورة اإلع��الن خ��الل الرحلة
ع��ن ض� ��رورة ت�ف�ع�ي��ل ب��رن��ام��ج «ش �ل��ون��ك» ع�ن��د ال��وص��ول إل��ى
الكويت.
إلى ذلك ،وبناء على قرار اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بعد
دراس ��ة ال��وض��ع ال��وب��ائ��ي ف��ي بعض ال ��دول وزي ��ادة اإلص��اب��ات
بفيروس كورونا ،قررت مؤسسة الموانئ وقف نقل الركاب
ال �ب �ح��ري ال �ج�م��اع��ي م��ن وإل� ��ى اي � ��ران ،م��ع اس �ت �م��رار عمليات
الشحن ،وذل��ك حتى إشعار آخ��ر .من جانب آخ��ر ،أكد عضو
اللجنة االس�ت�ش��اري��ة العليا ل� � «ك��ورون��ا» د .خ��ال��د السعيد أن
أرقاما قياسية سجلت في التطعيمات اليومية تعادل  2%من
السكان ،كاشفا عن استباق األح��داث والتعاقد مع جرعات
تكفي لجميع السكان والجرعة منشطة للمستحقين.
وأشار السعيد إلى تحقيق نسبة قريبة من المناعة المجتمعية
في  9أشهر ،منوها إل��ى االعتماد على التطعيمات المعتمدة
ومقاومة الضغط الستخدام لقاحات قليلة الفاعلية.

إيواء األفغان
سيعبر ما يصل إل��ى  5000أفغاني من خ��الل الكويت ،قبل
التوجه إلى أميركا ،ووجهات أخرى.
وق��دم��ت ال�ك��وي��ت وجمعية ال�ه��الل االح�م��ر م�ع��ون��ات وخ��دم��ات
لوجيستية شملت أدوية ومواد غذائية ومستلزمات أخرى.

«الثقافية النسائية»
ف��ي التعليم وأي�ض��ا العمل على اي�ج��اد م�ص��ادر أخ��رى لدخل
البالد غير النفط لضمان مستقبل أجيالنا القادمة.
وزادت :وف��ي خ�ض��م ذل��ك ت�خ��رج علينا أص ��وات ن�ش��از تثير
ق�ض��اي��ا م�ت�خ�ل�ف��ة تصرف االن �ت �ب��اه وال �ت��رك �ي��ز ع��ن ال�ق�ض��اي��ا
األس��اس�ي��ة ،وك��أن�ه��ا ج��اءت ع��ون��ا للفساد وال�م�ف�س��دي��ن .فهي
ّ
تثير ضجة واس�ع��ة ح��ول تمثال م�ع��روض ف��ي أح��د المحال
التجارية وكأن جميع التماثيل هي أصنام للعبادة ،وهو جهل
على أقل تقدير ،مستطردة :ولقد كان للطرح المتطرف الذي
يتستر بالدين أثر على قطاع من الرأي العام الذي يحاذر من
أي مساس ب��ال��دي��ن ،وال��ذي ص��دق ه��ذه األق��اوي��ل ألنها ج��اءت
م��ن ن��واب حاليين وسابقين ،لكن األده��ى واألم��ر أن يستمع
بعض المسؤولين لهذه األقاويل ويستجيبوا لها ما زاد في
تضليل الرأي العام وجعل أصحاب الفكر المتطرف يتمادون،
مسترسلة وه�ك��ذا ت�ط��اول��وا على جامعة ال�ك��وي��ت وأصبحوا

يتدخلون في مناهجها وطالبوا بايقاف دراسة مادة الجندر
في الجامعة ألنهم اعتقدوا عن جهل أنها دراس��ات جنسية
بينما هي دراسة النوع البشري رجل وامرأة.
وقالت« :إن اعطاء مساحات من الحرية للمتطرفين وأفكارهم
للتدخل بشؤون الناس هو في غاية الخطورة ساهم فيه بعض
المسؤولين م��ع األس��ف الشديد وه��و أم��ر مناقض لسماحة
الشعب الكويتي وافتئات على حريات الناس وحقوقهم التي
ضمنها لهم الدستور ،مناشدة المسؤولين بأال يسمحوا بهذا
التطرف وه��ذا الشطط وأن يوفروا مناخات للحرية ويركزوا
مع جميع أبناء الوطن على مواجهة القضايا األساسية مثل
مكافحة ال�ف�س��اد وت�ط��وي��ر التعليم ورف��ع المستوى الصحي
وايجاد بدائل للنفط المورد الوحيد لضمان مستقبل أجيالنا
القادمة.

الحالية التي تمر بها البالد والعالم اجمع جراء
جائحة كورونا – ومعنى االطمئنان ال��ذي ورد
في اآلي��ات الكريمة هو السكون وان ذل��ك يكون
ب��ال �ق��رآن ال �ك��ري��م ،م��وض �ح��ة ان ه ��ذه ال�م�س��اب�ق��ة
تقام بمشاركة العديد م��ن الجهات التي تعمل
ف��ي م �ج��ال خ��دم��ة ورع ��اي ��ة ك �ت��اب اهلل وت�ش�م��ل
ف � ��روع ال �م �س��اب �ق��ة ج �م �ي��ع ال �ف �ئ��ات ال �ع �م��ري��ة م��ن
ال��ذك��ور واالن��اث من ابناء الكويت مثل مسابقة
فرع القراءات ،المسابقة العامة ،مسابقة المجد
وال�ت��ي انطلقت ال�ع��ام ال�م��اض��ي ،مسابقة النشء
وال �ش �ب��اب ،وم�س��اب�ق��ة ال �ج��وائ��ز ال �خ��اص��ة وال�ت��ي

تضم بداخلها مسابقات الفئات الخاصة وهي :
مسابقة كبار السن ،مسابقة ذوي االحتياجات
ال �خ��اص��ة ،م �س��اب �ق��ة ال �م��ؤس �س��ات االص��الح �ي��ة
ونزالء دور الرعاية بوزارة الشئون االجتماعية
واالح � ��داث .ول�ف�ت��ت ال�ي�ع�ق��وب ال ��ى ان المسابقة
ت�ق��دم ج��وائ��ز س�ن��وي��ة ت�ت�ج��اوز  150000دي�ن��ار
توزع على الفائزين والفائزات والجهات الفائزة
بالمراكز االولى بالمسابقة باالضافة الى جائزة
اف �ض��ل م�ن�س��ق وال �ت ��ي ت �ق��دم ال ��ى اف �ض��ل ث��الث
منسقين من الجهات المشاركة وف��ق المعايير
والضوابط والشروط الخاصة بالمسابقة.

مبارك العبداهلل بحث وتشونغ
بيونغ قضايا مشتركة

بوعدنان
ال��ري��اض ال �ق��ادم» .وأوض ��ح ان المجسم س�ي��وض��ع ف��ي مكان
ً
مميز ج��دا ورئ�ي��س ف��ي ال��ري��اض ،وه��ي منطقة «البوليفارد»،
وسيعرض في موسم الرياض الترفيهي.
وك��ان المستشار تركي آل الشيخ كشف خ��الل استعراضه
ت�ف��اص�ي��ل «ب��ول �ي �ف��ارد ال��ري��اض» ع��ن م�ج�س��م ي�ج�س��د ص��ورة
الراحل عبدالحسين عبدالرضا.
وت �ض��م منطقة ال�ب��ول�ي�ف��ارد ف��ي ال��ري��اض ع��دة أم��اك��ن ج��اذب��ة
ومقاه وسينما،
للزوار ،وهي «النافورة» وما حولها من مطاعم
ٍ
و«س �ك��وي��ر» وه ��ي م�ن�ط�ق��ة ت �س��وق ت�ج�م��ع أف �ض��ل ال �ع��الم��ات
ال�ت�ج��اري��ة ال�م�ح�ل�ي��ة وال�ع��ال�م�ي��ة ،و«ج � ��اردن» وه ��ي مخصصة
لعشاق المناطق الخضراء ،ومنطقة «موسيقى» التي تضم
ساحات للعروض الموسيقية الحية باالضافة إلى مسرحي
الفنانين محمد عبده وأبو بكر سالم.
وك��ان��ت «ت �غ��ري��دة» ب�ل�ب��ل ال�خ�ل�ي��ج ال �ف �ن��ان ن�ب�ي��ل ش�ع�ي��ل عبر
ً
ح�س��اب��ه ف��ي «ت��وي �ت��ر» ،ت�ع�ل�ي�ق��ا ع�ل��ى م��ا ن �ش��ره رئ �ي��س هيئة
ال�ت��رف�ي��ه ال�س�ع��ودي��ة ال�م�س�ت�ش��ار ت��رك��ي آل ال�ش�ي��خ م��ن فيديو
يخص موسم ال��ري��اض المقبل والتحضيرات واالستعدادات
ل��ه ف��ي منطقة ال�ب��ول�ي�ف��ارد ،ب��واب��ة الكشف ع��ن المجسم ال��ذي
يجري التحضير له .وكتب بوشعيل« :نشكر خادم الحرمين
الشريفين ال�م�ل��ك س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز وس�م��و ول��ي العهد
األمير محمد بن سلمان على ما يقدمانه للشعب السعودي
وال�ش�ع��ب الخليجي أج�م��ع ف��ي م��وس��م ال��ري��اض ،وه��و موسم
كل الخليج» ،ليأتيه ال��رد من آل الشيخ« :تنورنا أب��و شعيل..
وب��اس�ت�غ��ل ك��الم��ك ه��ذا وأوري أه �ل��ي ف��ي ال�ك��وي��ت ل�م�ح��ة للي
ً
نسويه تقدير للغالين» ،م��رف�ق��ا تعليقه ب�ث��الث ص��ور ل��رأس
التمثال المأخوذ عن صورة للعمالق الراحل.
و«ب��ول �ي �ف��ارد ال��ري��اض» س�ي�ك��ون وج�ه��ة م��ن أص��ل  14وجهة
مختلفة ف��ي ان �ح��اء ال�ع��اص�م��ة ال�س�ع��ودي��ة ال �ت��ي ت�ن�ظ��م عليها
فعاليات «موسم الرياض .»2

ً
الشيخ مبارك العبدالله مكرما بيونغ
اس�ت�ق�ب��ل الشيخ م �ب��ارك ال�ع�ب��دال�ل��ه
ف��ي ال �ق �ص��ر األب� �ي ��ض ،س�ف�ي��ر ك��وري��ا
ل� ��دى ال �ك ��وي ��ت ت �ش��ون��غ ب �ي��ون��غ ه��ا،
وال� ��ذي ق ��دم أوراق اع �ت �م��اده اخ �ي��را،
وك� � � ��ان ال � �ل � �ق� ��اء ودي� � � ��ا ج� � ��رى خ��الل��ه
م � �ن ��اق � �ش� ��ة ال � �ك � �ث � �ي� ��ر م� � ��ن ال� �ق� �ض ��اي ��ا
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية
ال � �م � �ش � �ت ��رك ��ة ب � �ي� ��ن ال � �ب � �ل� ��دي� ��ن .ك �م��ا
ت� � � ��م خ� � � � ��الل ال � � �ل � � �ق� � ��اء ب� � �ح � ��ث ف � ��رص
التعاون االقتصادي بين الدولتين
الصديقتين.
وط��رح الكثير م��ن القضايا المهمة
ال� � �ت � ��ي ت� � �ع � ��زز ال� � �ت� � �ع � ��اون ال� �ث� �ن ��ائ ��ي
ب � �ي� ��ن ال � �ب � �ل� ��دي� ��ن وال � ��وس � ��ائ � ��ل ال� �ت ��ي
ي �م �ك��ن م� ��ن خ ��الل� �ه ��ا ال � ��وص � ��ول إل ��ى
ت � � �ع� � ��اف اق � � �ت � � �ص� � ��ادي م � � ��ن ت� �ب� �ع ��ات
جائحة كورونا وم��ا تركته من آثار
اقتصادية في كل العالم.
وع� ّ�ب��ر السفير ال�ك��وري ع��ن اهتمامه

ال�ش��دي��د ب��ال�ش��أن ال�ث�ق��اف��ي الكويتي
ونتاجات رواد األدب والشعر وفي
م �ق��دم �ت �ه��م ش ��اع ��رة ال� �ع ��رب ال�ك�ب�ي��رة
د .س� �ع ��اد ال� �ص� �ب ��اح ال� �ت ��ي أدرج � ��ت
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن إب��داع��ات �ه��ا االدب� �ي ��ة في
المؤسسات الثقافية والعلمية في
كوريا.
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ت �م �ن��ى ال� �ش� �ي ��خ م� �ب ��ارك
للسفير ال�ك��وري التوفيق والنجاح
ً
في مهمة عمله الجديدة ،معربا عن
إع �ج��اب��ه ب �ن �ج��اح ال �ت �ج��رب��ة ال �ك��وري��ة
ً
ال� � �ت � ��ي ت � �ف� ��وق� ��ت ع� ��ال � �م � �ي� ��ا ف � ��ي ع� ��دة
م �ج��االت وف ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا االق �ت �ص��اد
وال �ت �ع �ل �ي��م ب �ع��د خ �م �س �ي��ن ع��ام��ا م��ن
الحرب المدمرة ،ومثل هذا النهوض
السريع ال��ذي حققه الشعب الكوري
وال� �ق� �ي ��ادة ال� �ك ��وري ��ة ي �ع��د ن �م��وذج��ا
ي �ح �ت��ذى ب� ��ه .وت� ��م ف ��ي خ �ت��ام ال �ل �ق��اء
تبادل الهدايا التذكارية.
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كندا تشكر الكويت على تأمني عبور دبلوماسييها ورعاياها العالقني في أفغانستان

«الخارجية» تدين محاوالت «الحوثيني» تهديد أمن السعودية

تلقى وزي��ر الخارجية وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
ال��وزراء الشيخ د.أحمد الناصر امس اتصاال هاتفيا
م��ن وزي ��ر خ��ارج �ي��ة ك �ن��دا م ��ارك غ��ارن��و ج ��رى خاله
بحث آخر المستجدات على الساحة األفغانية.
وع �ب��ر ال ��وزي ��ر ال �ك �ن��دي خ� ��ال االت� �ص ��ال ع ��ن عميق
التقدير واالمتنان على الجهود التي تقدمها الكويت
لتأمين العبور اآلمن وتيسير إجاء الدبلوماسيين
والرعايا الكنديين وال��دول األخ��رى من أفغانستان،
م �ش �ي��دا ب � ��دور ال �ك ��وي ��ت ف ��ي ت��أم �ي��ن وص ��ول �ه ��م إل��ى
بلدانهم سالمين.

وم ��ن ن��اح�ي�ت��ه ج ��دد وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة وزي� ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء م ��وق ��ف ال �ك��وي��ت ال ��داع ��ي
أله �م �ي��ة ال� �خ ��روج اآلم� ��ن ل�ل��دب�ل��وم��اس�ي�ي��ن وال��رع��اي��ا
األج��ان��ب العالقين في أفغانستان إل��ى دولهم حقنا
للدماء وحفاظا لألرواح.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،أع��رب��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي بيان
لها ع��ن إدان ��ة واس�ت�ن�ك��ار ال�ك��وي��ت وب��أش��د ال�ع�ب��ارات
اس �ت �م��رار م �ح��اوالت ميليشيا ال�ح��وث��ي ت�ه��دي��د ام��ن
المملكة العربية ال�س�ع��ودي��ة عبر اس�ت�ه��داف مدينة
خميس مشيط بطائرتين مسيرتين.

وأوض �ح��ت ال� ��وزارة ب��أن اس�ت�م��رار ه��ذه ال�م�م��ارس��ات
ال�ع��دوان�ي��ة وم��ا ت�ش�ه��ده م��ن تصعيد يستهدف أم��ن
المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل
انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واإلنساني
ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم
لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.
واخ �ت �ت �م��ت ال � � ��وزارة ب�ي��ان�ه��ا ب��ال�ت��أك�ي��د ع �ل��ى وق��وف
الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية
وت��أي�ي��ده��ا ف��ي ك��ل م��ا ت�ت�خ��ذه م��ن إج� ��راءات للحفاظ
على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الشيخ د.أحمد الناصر

استقبلت وفد «الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا»

وصال الزامل مستشارًا إعالميًا
للوزير الفارس

الفارس :االستفادة من الخبرات ضرورة
ق � � � � ��ام وف� � � � � ��د م � � � ��ن أع� � � � �ض � � � ��اء م� �ج� �ل ��س
ادارة ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل �ع �ل��وم
والتكنولوجيا واالب�ت�ك��ار م�ك��ون��ا من
الدكتور محمد العطار رئيس مجلس
االدارة وال�س�ي��د عبدالمجيد الشطي
ن ��ائ ��ب ال ��رئ� �ي ��س وال� ��دك � �ت� ��ور م �س��اع��د
ال��رزوق��ي امين السر والدكتور محمد
سلمان عضوا بمجلس االدارة بزيارة
ال � ��ى م �ع��ال��ي وزي � ��ر االش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون االت � �ص� ��االت
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�م�ع�ل��وم��ات ال��دك�ت��ورة
رنا الفارس.
وأث� �ن ��ت ال� ��وزي� ��رة ال � �ف� ��ارس ع �ل��ى ه��ذه
ال�ج�ه��ود وااله� ��داف النبيلة والمهمة
للجمعية مؤكدة اهمية التكنولوجيا
واالب� �ت� �ك ��ار ف ��ي ت� �ط ��ور وت� �ق ��دم االم� ��م.
ك�م��ا أب ��دت س�ع��ادت�ه��ا ب �ه��ذا ال�ل�ق��اء مع
نخبة من ذوي الخبرة واالختصاص
ف� ��ي م� �ج ��ال ال� �ع� �ل ��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
واالب� � �ت� � �ك � ��ار وأك � � � � ��دت أه � �م � �ي ��ة ت ��راك ��م
ال �خ �ب��رات وض� ��رورة االس �ت �ف��ادة منها

الفارس مستقبلة وفد الجمعية

كتب ابراهيم بسيوني

ف��ي ش�ت��ى ال �م �ج��االت .مبينة حرصها
ب� � ��أن ي� �ت ��م ت �م �ث �ي��ل ج� �م� �ع� �ي ��ات ال �ن �ف��ع
ال�ع��ام المهنية وم��ؤس�س��ات المجتمع
ال�م��دن��ي بكثير م��ن االن�ش�ط��ة التابعة
ل � � ��وزارة ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون االت� �ص ��االت
وتكنولوجيا المعلومات.
وأب � � ��دت ال � ��وزي � ��رة م� �ش� �ك ��ورة رغ�ب�ت�ه��ا
ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وان
كل امكانيات الوزارة ستكون مسخرة
ل�ه��ذا ال�ت�ع��اون وال�م�ش��ارك��ة بفعاليات
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ذات ال� � �ص� � �ل � ��ة .وط� �ل� �ب ��ت
ب � ��أن ت� �ك ��ون ل �ه ��ا م� �ش ��ارك ��ة ش�خ�ص�ي��ة
بالفعالية القادمة وذل��ك لترك بصمة
واض� � �ح � ��ة ع� �ل ��ى دع� �م� �ه ��ا ل �ل �ج �م �ع �ي��ة.
ودع ��ت ،ان ام�ك��ن الجمعية للمشاركة
بالفعالية ال�ت��ي س��وف تقيمها وزارة
االت�ص��االت وتكنولوجيا المعلومات
ف ��ي م �ن �ت �ص��ف س �ب �ت �م �ب��ر  2021ل �ي��وم
واحد وموضوعها التحول الرقمي في
القطاع العام.

التشيك :السماح للكويتيني املحصنني بدخول أراضينا

َّ
رفض دعوى إلغاء «منع سفر غير املطعمني»
كتب مشعل عبداهلل

قضت الدائرة االداري��ة في المحكمة الكلية أمس برفض دعوى
المطالبة بايقاف والغاء ق��رار مجلس ال��وزراء ال��ذي يمنع سفر
غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا.
وك��ان��ت ال��دع��وى ال�ت��ي اقيمت ق��د دف�ع��ت ب�ع��دم دس�ت��وري��ة ال�ق��رار
لمخالفة م ��واد ال��دس�ت��ور ب�ش��أن ح��ري��ة التنقل وح�ب��س ح��ري��ات
ال�م��واط�ن�ي��ن ،مبينا أن ح�ق��وق المواطنين ال�ت��ي اكتسبوها من
الدستور الكويتي ال يحق لكائن من كان سلبهم اياها وان هذا
القرار مخالف للدستور.
وال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال�م�ح�ك�م��ة االداري � ��ة رف �ض��ت دع ��وى اخ��رى

بشأن المطالبة بالغاء ق��رار منع المواطنين م��ن السفر الذين
ل��م يتلقوا التطعيم ،وأك ��دت المحكمة ف��ي حيثيات حكمها أن
ً
اشتراط اللقاح مقابل السفر اليعتبر اجبارا ،وهذا المنع مؤقت
وأملته الظروف االستثنائية ،كما أن لوزير الصحة العامة الحق
في اص��دار ق��رار بالتطعيم االج�ب��اري لجميع السكان ،واش��ارت
المحكمة في حكمها أن ال�ق��رارات ج��اءت وف��ق أط��ر المشروعية
وص�ح��ة وح �ي��اة ال �م��واط��ن تعلو وال يعلو عليها أي أم��ر آخ��ر،
ً
ً
كما ان الكويت بذلت جهودا فائقة مبكرا للحصول على أكثر
ً
اللقاحات فاعلية ،وايضا الكويت توفر اللقاح مجانا للجميع
ً
ادراكا منها لخطورة هذا المرض.
م ��ن ج��ان��ب آخ ��ر اع �ل �ن��ت س �ف ��ارة ال �ك��وي��ت ل ��دى ال�ت�ش�ي��ك س�م��اح

السلطات التشيكية بدخول المواطنين الكويتيين المحصنين
الى االراضي التشيكية اعتبارا من اليوم االربعاء.
وق��ال السفير الكويتي لدى التشيك راش��د الهاجري في اتصال
هاتفي م��ع وك��ال��ة االن�ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) ان��ه بعد ل�ق��اءات مع
م �س��ؤول��ي وزارت � ��ي ال �خ��ارج �ي��ة وال �ص �ح��ة ف��ي ال�ت�ش�ي��ك سمحت
ال�س�ل�ط��ات ه�ن��اك ب��دخ��ول ال�م��واط�ن�ي��ن الحاصلين ع�ل��ى ش�ه��ادة
ت�ط�ع�ي��م وم �ض��ى ع �ل��ى ت�ل�ق�ي�ه��م ج��رع �ت��ي ال �ل �ق��اح م��ن ال�ل�ق��اح��ات
المعتمدة اسبوعين دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي.
واض��اف ال�ه��اج��ري ان السلطات التشيكية تبلغت ب��االج��راءات
الصحية المتبعة في الكويت لمكافحة تفشي جائحة (كورونا)
مشيرا الى المساعي للوصول الى المناعة المجتمعية.

أشاد بعمق العالقات التجارية بني البلدين

السفير الباكستاني :جذب االستثمارات الكويتية
كتبت سميرة فريمش

عين مجلس االستثمار الباكستاني ،الرئيس
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ش ��رك ��ة « »Be Energyح�س�ي��ن
ال� �ش� �م ��اع  ،م� �س� �ت� �ش ��ارا ف� �خ ��ري ��ا ل��اس �ت �ث �م��ار
الباكستاني ( )HICفي الكويت وذلك لتعزيز
التجارة الثنائية واالستثمار بين باكستان
والكويت.
وب �ه ��ذه ال �م �ن��اس �ب��ة ،أش� ��اد س�ف�ي��ر ج�م�ه��وري��ة
باكستان االسامية سيد سجاد حيدر بهذا
ال �ت �ع��اون ال ��ذي ي �ه��دف ال ��ى س��د ال �ف �ج��وة بين
ال�م�س�ت�ث�م��ري��ن المحليين وح�ك��وم�ت�ن��ا فضا
ع��ن تعزيز سياساتنا الصديقة لاستثمار
ف��ي ال�ك��وي��ت وج��ذب أك�ب��ر ق��در م��ن االستثمار
األجنبي من الكويت.
وأش ��ار ح�ي��در ف��ي مؤتمر صحافي ع�ق��ده في
مقر السفارة لتقديم المستشار االستثماري
ل �ل �ص �ح��اف��ة ال �م �ح �ل �ي��ة ،ال � ��ى ع �م��ق ال �ع��اق��ات
التجارية واالستثمارية بين البلدين ،الفتا
ال��ى التنسيق م��ع ب�ن��ك االس�ت�ث�م��ار لمساعدة
وتسهيل اج ��راءات المستثمرين الكويتيين
المتحمسة لزيارة باكستان.
وكشف عن أن مجلس االستثمار الباكستاني
بصدد عقد مؤتمر «االستثمار» في الكويت،
م� �ش� �ي ��را ال � ��ى أن ب ��اك� �س� �ت ��ان ح ��ول ��ت م ��ؤخ ��را
تركيزها م��ن ال�س�ي��اس��ات الجيوستراتيجية
الى السياسات الجيو اقتصادية.
وأض��اف حيدر أصبحت باكستان اآلن دول��ة
ص��دي �ق��ة ل��اس �ت �ث �م��ار ،وق� ��د أدخ� �ل ��ت م��ؤخ��را
سياسات مربحة للمستثمرين األجانب ،الفتا
الى أن القطاعات ذات األولوية لاستثمار في
باكستان تشمل تصنيع األغذية ،والخدمات
ال �ل��وج �س �ت �ي��ة ،وال �م �ن �س��وج��ات ،وال� �س� �ي ��ارات،

وت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا ال � �م � �ع � �ل� ��وم� ��ات ،واالس� � �ك � ��ان
والتشييد ،والسياحة والضيافة.
وزاد بالقول «وهناك عدد من المشاريع التي
ح��ددت �ه��ا ح�ك��وم��ة ب��اك�س�ت��ان ل��اس�ت�ث�م��ار من
قبل المستثمرين األجانب ،منوها بأن فرص
االس �ت �ث �م��ار ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن األج ��ان ��ب م�ت��اح��ة
أي �ض��ا ف ��ي ال �م �ن��اط��ق االق �ت �ص��ادي��ة ال �خ��اص��ة
التي تم انشاؤها في اطار الممر االقتصادي
الصيني الباكستاني (.)CPEC
وذك ��ر أن ب��اك�س�ت��ان ت�ب��ذل ب��اس�ت�م��رار ج�ه��ودا
لتحسين بيئة األع �م��ال ف��ي ال �ب��اد ،منذ عام
 ،2016ت��م ت�ن�ف�ي��ذ م��ا ي �ق��رب م��ن  300إص��اح
لتحسين م �ن��اخ االس �ت �ث �م��ار ف��ي ال �ب��اد ،كما
حسنت باكستان  39موقعا في ترتيب EODB
في العامين الماضيين واحتلت المرتبة ،108
الف�ت��ا ال��ى أن��ه ت��م االع �ت��راف بباكستان كأكبر
مصلح في جنوب آسيا وس��ادس مصلح في
العالم.
وب � ��دوره ،ت �ح��دث ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لشركة
« »Be Energyحسين الشماع ،عن االمتيازات
وال �ح��واف��ز ال �ج��ذاب��ة وال�س�ي��اس��ات الليبرالية
التي تقدمها باكستان لاستثمار في جميع
ق �ط��اع��ات االق �ت �ص��اد للمستثمرين األج��ان��ب
والمحليين ،ال��ى ج��ان��ب موقعها الجغرافي
االس �ت��رات �ي �ج��ي ال �ف��ري��د ،وال � �م� ��وارد ال�ب�ش��ري��ة
الماهرة وامكانات النمو غير المستغلة.
وح ��ث المستثمر ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى االس�ت�ث�م��ار
في باكستان وض��رورة النظر خ��ارج الحدود
ال �ص �غ �ي��رة ،م�ض�ي�ف��ا «ل��دي �ن��ا رؤي� ��ة ح�ك��وم�ي��ة
ف��ي االس�ت�ث�م��ار وص�ن��ادي��ق س�ي��ادي��ة ونتمنى
ان ي�ك��ون ال�م�س�ت�ث�م��رون ف��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
ل� �ه ��م ال� �س� �ب ��ق ف� ��ي ال � ��دخ � ��ول ف� ��ي االس �ت �ث �م��ار
الباكستاني».

السفير الباكستاني يقطع كعكة االحتفال

سفارتنا في الخرطوم دشنت مخيمات
عالجية بتمويل من «إعانة املرضى»
دشنت السفارة الكويتية بالخرطوم مخيمات عالجية
الج��راء اكثر م��ن  550عملية مجانية لجراحة العيون
في عدد من واليات السودان بتمويل من صندوق اعانة
المرضى الكويتي.
وقال القائم باعمال سفارة الكويت لدى الخرطوم محمد
عادل في كلمة ألقاها في بدء العمليات الجراحية ان هذه
ال�ب��ادرة تعكس موقف الكويت حكومة وشعبا الداعم
للسودان في مختلف المجاالت وتحديدا في اطار العمل
الخيري واالنساني ،مشيرا الى تدشين المخيمات في

مارك غارنو

انحاء مختلفة من السودان.
واع��رب عن شكره وتقديره للجهات كافة واه��ل الخير
م ��ن ال �ك��وي��ت ال ��ذي ��ن س��اه �م��وا ف ��ي ان� �ج ��اح ه� ��ذا ال�ع�م��ل
االنساني النبيل لصالح األشقاء في السودان.
من جانبه اوضح مدير مكتب صندوق إعانة المرضى
ف��ي ال �س��ودان محمد ال�ح�س��ن ان المخيمات العالجية
ستكون في واليات شمال دارفور وجنوب دارفور غرب
البالد والنيل األزرق جنوب شرق البالد بتكلفة تصل
لنحو  20الف دينار.

أص��در وزي��ر النفط وزي��ر التعليم العالي د .محمد الفارس
قرارا بتعيين رئيس مكتب العالقات العامة في كلية التربية
األس��اس �ي��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
األس� �ت ��اذة وص� ��ال ال ��زام ��ل م �س �ت �ش��ارا اع��الم �ي��ا ل ��ه ب� ��وزارة
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي .وت�ع�ت�ب��ر ال ��زام ��ل اح� ��دى أب� ��رز ال�ن��اش�ط��ات
اع ��الم� �ي ��ا ال �م �ت �خ �ص �ص��ة وال �م �ت��أل �ق��ة ب��ال �م �ج��ال االع ��الم ��ي
ب �م ��ا ل ��دي �ه ��ا م� ��ن ع ��الق ��ات
وم� �ه ��ارات اج �ت �م��اع �ي��ة في
ال � � �ت� � ��واص� � ��ل واالت� � � �ص � � ��ال
ب��درج��ة اح�ت��راف�ي��ة ،االع��الم
وال � �ص � �ح� ��اف� ��ة ،وال �ت �ع �ل �ي��م
االعالميين والصحافيين،
وه � � � � ��ي م� � � ��ن ال � � �ك � � �ف � � ��اءات
والكوادر الوطنية المتميزة
في كلية التربية األساسية
وف��ي «ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي» بشكل وصال الزامل
عام ،حيث تبرز في ترتيب
وتنظيم وادارة جميع ال�ف�ع��ال�ي��ات واألن�ش�ط��ة ب�ن�ج��اح ب��اه��ر،
ً
وتتويجا لتميزها المعهود في جانب العالقات العامة ،قد
حصلت على الليسن من المنظمة العربية للعالقات العامة
وال��دب�ل��وم��اس�ي��ة الشعبية بصفة «مستشار ع��الق��ات عامة
دولي معتمد».
وكانت ال��زام��ل مستشارا اعالميا لمدير ع��ام الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب األسبق.

«القوى العاملة» :ملتزمون
بمعايير حماية العاملني
يجسد قرار الهيئة العامة للقوى العاملة حظر تشغيل العمالة
ف��ي األم��اك��ن المكشوفة اث�ن��اء أوق ��ات الظهيرة صيفا ال�ت��زام
الكويت وحرصها الدائمين على تطبيق المعايير واالتفاقيات
ال��دول�ي��ة ال��رام�ي��ة ال��ى ح�م��اي��ة ال�ع�م��ال وض �م��ان س��الم�ت�ه��م .ل��ذا
حرصت ال�ف��رق المعنية على متابعة م��دى االل�ت��زام بتطبيق
بنود القرار رق��م  535لسنة  2015القاضي بحظر تشغيل
العمالة من الساعة الحادية عشرة صباحا الى الرابعة عصرا
يوميا ط��وال ال�ف�ت��رة الممتدة م��ن األول م��ن يونيو الماضي
وحتى نهاية شهر أغسطس الحالي.
ويستهدف القرار آنف الذكر حماية العمال من حرارة الطقس
الشديدة وتنظيم العمل في ضوء الظروف المناخية القاسية.

فريق الغوص :رفع شباك
صيد مهملة
تمكن ف��ري��ق ال�غ��وص التابع للمبرة التطوعية البيئية م��ن رفع
شباك صيد مهملة جنوب جون الكويت مقابل وصلة (الدوحة)
لجسر الشيخ جابر زنتها طن واحد بعمق ثالثة أمتار بالتعاون
مع االدارة العامة لخفر السواحل والهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية .وقال رئيس الفريق وليد الفاضل ان الفريق
تولى سحب هذه الشباك والمكونة من ست شباك لمدة يومين
بواقع ثالث شباك لكل يوم مرمية في الممر المالحي اذ تسبب
خطورة على السفن والقوارب بسبب تجمعها بكثافة عالية كما
أنها مرمية في جون الكويت الذي يعد موطنا لألسماك وموقعا
حيويا مهما بيئيا .وأضاف الفاضل أن الشباك كان عالقا بها
العديد من الصخور واألسماك النافقة من نوع (الميد والشعم
وغيرها الى جانب السلطعون) مؤكدا أنها تعد سببا في تلوث
البيئة البحرية ونفوق الكثير من الكائنات البحرية من األسماك
والسالحف وتشكل خطرا على الشعاب المرجانية.
وأوضح أنه تم اعداد ستة قوارب للتمكن من رفع هذه الشباك
الثقيلة م��ع م��راع��اة ع��دم تكسر وت �ض��رر ال�ش�ع��اب المرجانية
مشيرا الى ان مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للبيئة
وبورصة الكويت من الداعمين األساسيين لرفع الشباك كما
تأتي هذه الجهود ضمن الحملة العالمية البيئية (بحار نظيفة)
م��ع المكتب االقليمي ل��ألم��م المتحدة للبيئة ف��ي منطقة غرب
آسيا .وأفاد بأن مشاريع الفريق مستمرة وتشمل بحر الكويت
من الشمال الى الجنوب حيث يستعد حاليا النتشال سفينتين
غارقتين في جنوب الكويت اضافة الى مراقبة وحماية الشعاب
المرجانية خصوصا مع ارتفاع درجة حرارة الماء التي تسببت
ف��ي ابيضاض المرجان ف��ي جنوب الكويت ال��ى جانب مراقبة
البيئة البحرية عموما وتنظيف السواحل ورفع المخلفات منها
وم��ن بحر الكويت وج��زره��ا .وثمن الفاضل الجهود المبذولة
لحماية البيئة البحرية من الجهات المعنية ومبادرة المواطنين
المبلغين ع��ن م��واق��ع ال�ش�ب��اك ل��رف�ع�ه��ا م �ش��ددا ع�ل��ى أص�ح��اب
القوارب ابالغ خفر السواحل أو مراكز االنقاذ البحري التابعة
لالدارة العامة لالطفاء أو فريق الغوص الكويتي عن أي مخلفات
أو تجاوزات ليتم انتشالها ووقف مخاطرها وآثارها.
ولفت الى ضرورة تشديد العقوبات على الصيادين المخالفين
للقوانين البحرية الخاصة بالصيد ومرتادي البحر لمنع هذه
التعديات خاصة في جون الكويت الذي يحظر به الشباك وذلك
لتنوعه باألسماك وللمحافظة على البيئة البحرية وكائناتها
وسواحلها.
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إيواء األفغان في معسكر أميركي بالبالد

أع� �ل� �ن ��ت ال� �س� �ف� �ي ��رة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ل� � ��دى ال � �ب� ��اد أل �ي �ن��ا
رومانوسكي ،عن وصول أول رحلة على متنها عدد
من األفغان المعرضين للخطر ،الذين تم إجاؤهم
بأمان إلى منشأة عسكرية للتحالف في الكويت.
وأض��اف��ت ال�س�ف�ي��رة ف��ي ت�غ��ري��دة ل�ه��ا ع�ل��ى «ت��وي�ت��ر»،
أن��ه ت��م ال�ت��رح�ي��ب ب�ه��م م��ن ق�ب��ل األف� ��راد العسكريين
والدبلوماسيين األميركيين والكويتيين المتفانين.
وأش��ارت رومانوسكي إلى أنه سيعبر ما يصل إلى

�إعـــــالن
عن مزايدة ع�مة غير ق�بلة للتجزئة لت�أجير موقع كوفي �شوب ()Coffee Shop
ب�لمبنى الرئي�شي للموؤ�ش�شة الع�مة للرع�ية ال�شكنية
تعلن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرح مزايدة عامة غير قابلة للتجزئة للتأجير بموقع كوفي شوب
( )Coffee Shopبالمبنى الرئيسي للمؤسسة بمنطقة جنوب السرة بمساحة داخلية تبلغ  85.6م 2باإلضافة
إلى مساحة خارجية تبلغ  65.7م 2يتم تخصيصها لطاوالت الجلوس  ،وذلك بهدف تقديم خدمات «الكوفي
شوب» ( )Coffee Shopللموظفين والعاملين بالمؤسسة والمواطنين والمراجعين ،وتطبق على هذه المزايدة
أحكام الئحة مزايدات المؤسسة العامة للرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( )13لسنة .2020

مدة التأجــير:

مدة التأجير ( )3ثالث سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ انقضاء مدة التجهيز وفق ًا لما هو محدد في مستندات المزايدة.

شروط ومتطلبات التقدم للمزايدة:

● يجب أن يكون المتقدم للمزايدة من الشركات الكويتية الذين لديهم وكالة لعالمة تجارية متخصصة في تقديم
خدمات «الكوفي شوب» ( )Coffee Shopوالمزاولين فعلي ًا للنشاط المعلن ولديه ترخيص تجاري ساري المفعول.
● يجب على المتقدمين الراغبين باالشتراك في هذه المزايدة مراجعة المؤسسة للحصول على نسخة رقمية
()USBمن وثيقة المزايدة ،وذلك اعتبار ًا من يوم األحد الموافق  2021/08/22خالل أيام العمل الرسمي من الساعة
 9:00صباح ًا وحتى  1:00ظهر ًا (توقيت دولة الكويت) وعلى العنوان التالي:
دولة الكويت ،منطقة الوزارات بجنوب السرة ،مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،الدور الثالث  -إدارة تطوير
المشاريع.
● تسلم وثائق المزايدة مقابل مبلغ وقدره  500د.ك (فقط خمسمائة دينار كويتي ال غير) غير قابل لالسترداد
على هيئة شيك مصدق لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،صادر من بنك مرخص له بالعمل في دولة الكويت
وموضح عليه اسم الشركة.
● يجب على المتقدم أو المفوض بالتوقيع عنه ،للحصول على وثائق المزايدة ،تقديم المستندات التالية:
 صورة عن الرخصة التجارية بحيث تكون سارية المفعول. صورة البطاقة المدنية للشخص المفوض بالتوقيع أو للشخص الذي يفوضه. نسخة من اعتماد التوقيع صادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة أو من غرفة التجارة والصناعة. أصل النماذج الموقع من الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة  /المؤسسة في حال استالم الغير وهي كالتالي: -1نموذج تفويض الستالم وثيقة المزايدة.
 -2نموذج إقرار ضمان السرية.
 -3نموذج إقرار باالطالع على شروط ومتطلبات التأهيل.
ويمكن طباعة النماذج من خالل زيارة الرابط التاليhttps://pahw.gov.kw/Home :
● في حال وجود أي أسئلة او استفسارات لدى أي متقدم حاصل على وثيقة المزايدة ،يتم ارساله عن طريق البريد
اإللكتروني المبين أدنــاه في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق  2021/09/02وسيتم الــرد على تلك األسئلة أو
االستفسارات عن طريق البريد اإللكترونيcoffee@pahw.gov.kw :
● يجب على كل مزايد أن يرفق مع عطائه تأمين أولي بقيمة ( )2,000د.ك ).فقط ألفين دينار كويتي ال غير ( ،ويكون
في صورة خطاب ضمان بنكي باللغة العربية من بنك معتمد بدولة الكويت ،وصادر باسم مقدم العطاء لصالح المؤسسة
وغير مقترن بأي قيد أو شرط ،وصالح ًا لمدة سريان العطاء ،وذلك وفقا للشروط واالحكام الواردة بوثيقة المزايدة،
وسيتم استبعاد اي عطاء غير مصحوب بالتأمين االولي.
● يتم تقديم العطاءات بعد وضعها بالظرف المغلق وتسلم بمقر المؤسسة على العنوان المشار إليه أعاله وفقا للتفاصيل
الواردة بوثيقة المزايدة.
● آخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الخميس الموافق  2021/09/16في تمام الساعة  1:00بعد الظهر (تاريخ اإلقفال)،
ولن يتم النظر في أي عطاء يقدم بعد هذا الموعد .
● يبقى العطاء ساري المفعول لمدة ( )90تسعين يوم ًا اعتبار ًا من تاريخ اإلقفال ويجوز للمؤسسة خالل هذه المدة وإذا
اقتضت الضرورة ،الطلب من مقدمي العطاءات تمديد مدة سريان عطاءاتهم لمدة أخرى مماثلة مع تجديد مدة سريان
التأمين األولي ،ويستبعد عطاء من لم يقبل تمديد مدة سريانه.
● يحق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قبول أي عطاء أو رفضه كما يحق لها إلغاء المزايدة دون ابداء األسباب ودون
أية مسؤولية في ذلك عليها ،كما أنها غير ملزمة بأية متطلبات مالية أو قانونية أو أدبية حيال ذلك.
● سيتم فض مظاريف العطاءات ودراستها والبت فيها طبق ًا لإلجراءات واألحكام المنصوص عليها بالئحة مزايدات
المؤسسة الصادرة بالقرار الوزاري برقم ( )13لسنة .2020
ً
ً
● يعتبر هذا اإلعالن جزء ًا ال يتجزأ من وثيقة المزايدة ومكمال ومتمما لها.

 5000أف�غ��ان��ي م��ن خ��ال ال�ك��وي��ت ،ق�ب��ل ال�ت��وج��ه إل��ى
أميركا ،ووجهات أخرى.
وق��دم��ت ال�ك��وي��ت وجمعية ال �ه��ال االح �م��ر معونات
وخدمات لوجستية تشمل أدوية وموادا غذائية.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت في بيان لها إنه «بناء
على التوجيهات السامية لسمو أمير الباد الشيخ
ن��واف األح�م��د فقد تمت موافقة الكويت على عبور
 5000أفغاني ممن سيتم إج��اؤه��م من أفغانستان

في طريقهم إلى الواليات المتحدة األميركية».
وأض��اف��ت «ال�خ��ارج�ي��ة» ان «ه��ذه ال�م��واف�ق��ة السامية
ت� ��أت� ��ي ت � �ق� ��دي� ��را ل� �ل� �ع ��اق ��ات االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ب �ي��ن
ال �ك��وي��ت وال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة األم �ي��رك �ي��ة وت�ع��زي��زا
ل�ل�ت�ع��اون ال�ق��ائ��م بينهما واس �ت �م��رارا ل ��دور الكويت
اإلن�س��ان��ي ال��داع��ي إل��ى أه�م�ي��ة ت��أم�ي��ن ال �م��رور اآلم��ن
للدبلوماسيين والرعايا األجانب وتيسير عمليات
اإلجاء من أفغانستان».

�إعــــالن
عن مزايدة عامة غير قابلة للتجزئة لالنتفاع بموقع �صوق مركزي م�صغر
( )Minimarketبالمبنى الرئي�صي للموؤ�ص�صة العامة للرعاية ال�صكنية
تعلن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طــرح مــزايــدة عامة غير قابلة للتجزئة لالنتفاع بموقع سوق
مركزي مصغر ( )Minimarketبالمبنى الرئيسي للمؤسسة بمنطقة جنوب السرة بمساحة داخلية 44م،2
وذلك بهدف تقديم خدمات «السوق المركزي المصغر» ( )Minimarketللموظفين والعاملين بالمؤسسة
والمواطنين والمراجعين ،وذلــك مقابل أعلى عطاء (مالي) مقدم للمؤسسة وفق ًا ألحكام الئحة مزايدات
المؤسسة العامة للرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( )13لسنة .2020

شروط ومتطلبات التقدم للمزايدة:

● يجب أن يكون المتقدم للمزايدة من الشركات الكويتية الذين لديهم وكالة لعالمة تجارية متخصصة في تقديم خدمات
«السوق المركزي المصغر» ( )Minimarketوالمزاولين فعلي ًا للنشاط المعلن ولديه ترخيص تجاري ساري المفعول.
● يجب على المتقدمين الراغبين باالشتراك في هذه المزايدة مراجعة المؤسسة للحصول على نسخة رقمية ()USB
من وثيقة المزايدة ،وذلك اعتبار ًا من يوم األحد الموافق  2021/08/22خالل أيام العمل الرسمي من الساعة  9:00صباح ًا
وحتى  1:00ظهر ًا (توقيت دولة الكويت) وعلى العنوان التالي:
● دولة الكويت ،منطقة الــوزارات بجنوب السرة ،مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،الدور الثالث  -إدارة تطوير
المشاريع.
● تسلم وثائق المزايدة مقابل مبلغ وقدره  500د.ك (فقط خمسمائة دينار كويتي ال غير) غير قابل لالسترداد على
هيئة شيك مصدق لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،صادر من بنك مرخص له بالعمل في دولة الكويت وموضح
عليه اسم الشركة.
● يجب على المتقدم أو المفوض بالتوقيع عنه ،للحصول على وثائق المزايدة ،تقديم المستندات التالية:
 صورة عن الرخصة التجارية بحيث تكون سارية المفعول. صورة البطاقة المدنية للشخص المفوض بالتوقيع أو للشخص الذي يفوضه. نسخة من اعتماد التوقيع صادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة أو من غرفة التجارة والصناعة.أصل النماذج الموقع من الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة  /المؤسسة في حال استالم الغير وهي كالتالي:
 -1نموذج تفويض الستالم وثيقة المزايدة.
 -2نموذج إقرار ضمان السرية.
 -3نموذج إقرار باالطالع على شروط ومتطلبات التأهيل.
ويمكن طباعة النماذج من خالل زيارة الرابط التاليhttps://pahw.gov.kw/Home :
● في حال وجود أي أسئلة او استفسارات لدى أي متقدم حاصل على وثيقة المزايدة ،يتم إرساله عن طريق البريد
اإللكتروني المبين أدنــاه في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق  .2021/09/02وسيتم الــرد على تلك األسئلة أو
االستفسارات عن طريق البريد اإللكترونيmm1@pahw.gov.kw :

● يجب على كل مزايد أن يرفق مع عطائه تأمين أولي بقيمة ( )2,000د.ك( .فقط ألفان دينار كويتي ال غير) ،ويكون في
صورة خطاب ضمان بنكي باللغة العربية من بنك معتمد بدولة الكويت ،وصادر ًا باسم مقدم العطاء لصالح المؤسسة وغير
مقترن بأي قيد أو شرط ،وصالح ًا لمدة سريان العطاء ،وذلك وفقا للشروط واألحكام الواردة بوثيقة المزايدة ،وسيتم
استبعاد أي عطاء غير مصحوب بالتأمين األولي.
● يتم تقديم العطاءات بعد وضعها بالظرف المغلق وتسلم بمقر المؤسسة على العنوان المشار إليه أعاله وفقا للتفاصيل
الواردة بوثيقة المزايدة.
● آخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الخميس الموافق  2021/09/16في تمام الساعة  1:00بعد الظهر (تاريخ اإلقفال)،
ولن يتم النظر في أي عطاء يقدم بعد هذا الموعد .
● يبقى العطاء ساري المفعول لمدة ( )90تسعون يوم ًا اعتبار ًا من تاريخ اإلقفال ويجوز للمؤسسة خالل هذه المدة وإذا
اقتضت الضرورة ،الطلب من مقدمي العطاءات تمديد مدة سريان عطاءاتهم لمدة أخرى مماثلة مع تجديد مدة سريان
التأمين األولي ،ويستبعد عطاء من لم يقبل تمديد مدة سريانه.
● يحق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قبول أي عطاء أو رفضه كما يحق لها إلغاء المزايدة دون إبداء األسباب ودون
أية مسؤولية في ذلك عليها ،كما أنها غير ملزمة بأية متطلبات مالية أو قانونية أو أدبية حيال ذلك.
● سيتم فض مظاريف العطاءات ودراستها والبت فيها طبق ًا لإلجراءات الواردة بوثيقة المزايدة وطبق ًا للشروط واألحكام
المنصوص عليها بالئحة مزايدات المؤسسة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( )13لسنة .2020
ً
ومكمال ومتمم ًا لها.
● يعتبر هذا اإلعالن جزء ًا ال يتجزأ من مستندات المزايدة
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القوات الخاصة والجيش االميركي
تصدوا لـ «هجوم وهمي» في األفنيوز
كتب مشعل عبداهلل

ف��ي إط� ��ار ال �ت �ع��اون ال�م�ش�ت��رك ب�ي��ن ال�م��ؤس�س��ة
األمنية والجيش األميركي في مجال التدريب
وال �م �ن��اورات المشتركة ،ن�ف��ذت اإلدارة العامة
لقوات األمن الخاصة ممثلة في إدارة الوحدات
ً
ً
ال �خ��اص��ة ت��دري �ب��ا ع �م �ل �ي��ا ل�م�ن�ت�س�ب�ي�ه��ا خ��ال
م �ن��اورة م��ع ال�ج�ي��ش األم �ي��رك��ي ل��رف��ع مستوى
ال �ك �ف��اءة وال �م �ه��ارة وال �خ �ب��رة وال ��وق ��وف على
ال� �ج ��اه ��زي ��ة .وق � ��د ت ��م ت �ن �ف �ي��ذ ت ��دري ��ب خ��اص
ب��ال �م �ن��اورة ف�ج��ر ي��وم أم��س بمجمع االف�ن�ي��وز
التجاري بعد ساعات العمل الرسمية للمجمع،
حيث ان التمرين يساهم ف��ي تعزيز التعاون
ال� �م� �ي ��دان ��ي ب �ي��ن وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
والجيش األميركي.

«االستئناف» عوضت مواطنة
 65مليغرامًا من الذهب
كتب مشعل عبداهلل

أي� ��دت م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف
ح �ك��م أول درج� � ��ة ال �ق��اض��ي
ب � � � ��إدان � � � ��ة ش � � ��رك � � ��ة ط � � �ي � ��ران
وت �غ ��ري �م �ه ��ا ب �س �ب��ب إل� �غ ��اء
ت ��ذك ��رة م��واط �ن��ة ق ��ادم ��ة من
إحدى الدول األجنبية.
وق � � �ض� � ��ت «االس� � �ت� � �ئ� � �ن � ��اف» المحامية حوراء الحبيب
ب ��إج ��راء ت �ع��دي��ل ل �ف �ظ��ي ف��ي
م �ن �ط��وق ح �ك �م �ه��ا ب �ج �ع��ل ال �ت �ع��وي��ض ال �م �ح �ك��وم ب��ه
ب��ال�ح�ك��م ل�ل�م�س�ت��أن�ف�ي��ن ( 4150وح ��دة ح �ق��وق سحب
ً
خ��اص��ة ت �ع��ادل خ�م�س��ة وس �ت �ي��ن م �ل �ي �غ��رام��ا ون�ص��ف
ال �م �ل��ي م��ن ال��ذه��ب ب�ن�س�ب��ة ن �ق��اء ت�ب�ل��غ ت�س�ع�م�ئ��ة في
األل��ف) وأل��زم��ت كل مستأنف بمصروفات استئنافه
وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
وحضرت المحامية ح��وراء الحبيب أم��ام المحكمة،
وأك��دت انها حجزت تذكرة ع��ودة للكويت من إحدى
ال � ��دول ،ول �ك��ن ع �ن��د ص �ع��ود ال �ط��ائ��رة ت��م اب��اغ �ه��ا ان
ال�ع��دد اكتمل وان ه��ذه ال�ت��ذك��رة ت��م حجزها ف��ي حال
لم يكتمل العدد.
وقالت الحبيب للمحكمة انها وألول مرة تسمع بهذا
اإلجراء الذي ال يمت بصلة وغير مذكور في قوانين
الطيران المدني العالمي.
وط��ال�ب��ت المحامية الحبيب تعويضها م��ادي��ا ضد
شركة الطيران األجنبية ،مؤكدة انها ارتكبت خطأ
ً
فادحا وعرضتها وعائلتها الى ضرر نفسي وأدبي،
حيث حكمت المحكمة لصالحها بالتعويض.

تأييد قرار تثمني منزل ورثة
في جليب الشيوخ
كتب مشعل عبداهلل

ق� �ض ��ت ال �م �ح �ك �م��ة االداري� � � ��ة
المستأنفة بتأييد حكم أول
درج ��ة ال�ق��اض��ي ب��ال�غ��اء ق��رار
ل�ج�ن��ة االع �ت ��راض ��ات ب� ��وزارة
ال �م��ال �ي��ة ب�ت �خ �ف �ي��ض ت�ث�م�ي��ن
عقار ورثة مواطن في جليب
الشيوخ م��ن ً 390أل��ف دينار محمد الصايغ
إل ��ى  284أل� �ف ��ا ،ك �م��ا رف�ض��ت
المحكمة استئناف المقدم من الحكومة .وتتلخص
وقائع ال��دع��وى في ان المدعين اق��ام��وا دع��واه��م عبر
المحامي محمد الصايغ الذي أكد بانه تم نزع ملكية
العقار المملوك للمدعين «ورث��ة» مواطن الكائن في
منطقة جليب الشيوخ ،إال ان المدعى عليهم «بلدية
ال �ك��وي��ت وم��دي��ر إدارة ن ��زع ال�م�ل�ك�ي��ة ووك �ي��ل وزارة
ال�م��ال�ي��ة ووك �ي��ل وزارة ال �ع��دل» ل��م ي�ل�ت��زم��وا االح �ك��ام
المقررة في قانون نزع الملكية واالستياء المؤقت
ل�ل �م �ن �ف �ع��ة ال� �ع ��ام ��ة ،م �ش �ي��را إل� ��ى أن ل �ج �ن��ة ال�ت�ث�م�ي��ن
ثمنت ع�ق��ار موكليه ف��ي ع��ام  2009بمبلغ  390ال��ف
دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ،ث��م ت��م ت�ع��دي��ل ال�م�ب�ل��غ م��ن ق�ب��ل لجنة
االع�ت��راض��ات التابعة ل ��وزارة المالية ف��ي ع��ام 2019
ليصبح  284الف دينار.
وط ��ال ��ب ال �ص��اي��غ ب��ال �غ��اء ق� ��رار ل �ج �ن��ة االع �ت��راض��ات
بتثمين المنزل بمبلغ  284الف دينار مع ما يترتب
على ذلك من أثار أخصها تثمين بمبلغ إجمالي 390
الف دينار.

رابطة تدريب «التطبيقي» باركت إقرار الئحة الترقيات

املطوع :يوم تاريخي والقادم أفضل

أص� � � � � � ��درت راب� � � �ط � � ��ة أع� � � �ض � � ��اء ه �ي �ئ ��ة
التدريب بالكليات التطبيقية بيانا
ص� �ح ��اف� �ي ��ا ه � �ن� ��أت ف� �ي ��ه م �ن �ت �س �ب �ي �ه��ا
ب �م� �ن ��اس �ب ��ة م� ��واف � �ق� ��ة م� �ج� �ل ��س إدارة
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وال�ت��دري��ب ب��رئ��اس��ة وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة د.
ع�ل��ي ال�م�ض��ف ف��ي اج�ت�م��اع��ه ب�ت��اري��خ
 2021/8/22على إقرار الئحة ترقيات
أعضاء هيئة التدريب لتكون الئحة
واح��دة تشمل أعضاء هيئة التدريب
ف��ي كليات الهيئة وم�ع��اه��ده��ا ،الفتا
إل ��ى أن ال��راب �ط��ة ع�م�ل��ت ج��اه��دة منذ
عام  2014بهدف الحفاظ على حقوق
وم �ك� �ت� �س� �ب ��ات ال� �م ��درب� �ي ��ن وت �ب �س �ي��ط
إجراء ات ترقياتهم واختصار الدورة
ال� �م� �س� �ت� �ن ��دي ��ة وت� ��وح � �ي� ��د ال� �ض ��واب ��ط
وال�م�ع��اي�ي��ر المتبعة ل�ك��ادر ال�ت��دري��ب
وت �ش �ج �ي��ع ال� �م ��درب� �ي ��ن ع �ل ��ي ال �ب �ح��ث
ال � �ع � �ل � �م� ��ي وال� � � �ش� � � �ه � � ��ادات ال� �م� �ه� �ن� �ي ��ة
واالخ �ت��راع��ات ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ت�ح�ص�ي��ل
العلمي.
وت � ��وج� � �ه � ��ت ال � ��راب� � �ط � ��ة ف� � ��ي ب� �ي ��ان� �ه ��ا
ب��ال �ش �ك��ر وال� �ت� �ق ��دي ��ر ل� �ك ��ل م� ��ن وزي� ��ر
ال �ت��رب �ي��ة د .ع �ل��ي ال �م �ض��ف وج �م �ي��ع
أع�ض��اء مجلس إدارة الهيئة العامة

وائل المطوع
ل� �ل� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي وال � �ت� ��دري� ��ب
الموقر ،ومدير عام الهيئة بالتكليف
د .ج��اس��م األن� �ص ��اري ،وم��دي��ر إدارة
ال � � �ش � ��ؤون ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب ��ال� �ه� �ي� �ئ ��ة د.
ف�ه��د ال�ج�م�ع��ة ،ون��ائ��ب ال �م��دي��ر ال�ع��ام
ال �س��اب��ق ل�ق�ط��اع ال �ت��دري��ب ال�م�ه�ن��دس
طارق العميري ،ونواب المدير العام

وع�م��داء الكليات وم��دي��ري المعاهد،
ورئ� �ي ��س وأع� �ض ��اء ال �ه �ي �ئ��ة اإلداري� � ��ة
برابطة التدريب بالمعاهد ،ورئيس
ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة ب ��ال ��راب �ط ��ة أ .راش ��د
ال� ��رش � �ي� ��دي وأع� � �ض � ��اء ل �ج �ن �ت ��ه ،وك ��ل
م��ن س��اه��م ف��ي إن�ج��از ه��ذا المكتسب
التاريخي الذي يحفظ ألعضاء هيئة
التدريب حقوقهم ويوحد الضوابط
والمعايير لترقياتهم ،متمنيا مزيد
م ��ن ال� �ت� �ع ��اون ال �ب �ن��اء وال �م �ث �م��ر ب�ي��ن
ال ��راب� �ط ��ة وإدارة ال �ه �ي �ئ��ة ب �م��ا ي��دف��ع
عجلة التنمية ويحقق للمدربين ما
يتطلعون إليه.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال ��راب � �ط ��ة ال �م �س �ت �ش��ار
وائ��ل ال�م�ط��وع أن��ه وزم ��اء ه بالهيئة
اإلداري � � � � ��ة ل� �ل ��راب� �ط ��ة م� �س� �ت� �م ��رون ف��ي
ج �ه��وده��م ال ��رام� �ي ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق ال �ع��دل
وال �م �س��اواة ل��زم��ائ�ه��م أع �ض��اء هيئة
ال �ت��دري��ب ب��ال �ك �ل �ي��ات ،م �ش �ي��را إل ��ى أن
الرابطة كانت قد وعدت بإقرار الئحة
الترقيات وها هي وبفضل الله أوفت
ب �ع �ه��ده��ا ،م ��ؤك ��دا أن ال � �ق ��ادم أف �ض��ل
بإذن الله ،مثمنا جهود كل من أسهم
ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ه��ذا اإلن �ج��از ال�ت��اري�خ��ي
الكبير.

«املهندسني» ملراعاة التخصصات
عند التعيني في القطاع النفطي
ع�ب��رت جمعية المهندسين الكويتية
ع��ن امتنانها إلع ��ان ال�ح�ك��وم��ة اط��اق
استراتيجية لتكويت القطاع النفطي
وفتح باب التوظيف لكافة المهندسين
المهنيين الكويتيين ،مشيدة بجهود
س �م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
صباح الخالد ف��ي ه��ذا المجال ووزي��ر
النفط وزي��ر التعليم العالي د .محمد
ال� �ف ��ارس وق� �ي ��ادات م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول،
وم�ث�م�ن��ة ع��ال�ي��ا ه��ذه ال�ج�ه��ود للقضاء
على ظاهرة انتظار التعيين بالقطاع
النفطي.
وقال رئيس الجمعية المهندس فيصل
العتل في بيان صحافي :أسرنا إعان
وزي ��ر ال�ن�ف��ط ع��ن اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة شاملة
ل�ت�ك��وي��ت ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي بتوجيهات
س� �م ��و رئ � �ي� ��س ال� � � � � � ��وزراء ،م �ض �ي �ف��ا أن
إع� ��ان� ��ات ف �ت��ح ب � ��اب ال �ت��وظ �ي��ف ال �ت��ي
رأي� �ن ��اه ��ا خ� ��ال ال �ي��وم �ي��ن ال�م��اض�ي�ي��ن
ألص� �ح ��اب ال �خ �ب��رات م ��ن ال�م�ه�ن��دس�ي��ن
وغيرهم من المهنيين حديثي التخرج
ت��ؤك��د ال� �ح ��رص ع �ل��ى ت �ك��وي��ت ال �ق �ط��اع
وهذا ما نرحب به.
ولفت العتل إلى أن هذه اإلعانات حول
العمل ف��ي القطاع النفطي ثمرة طيبة
ل �ج �ه��ود ال ��وزي ��ر وق � �ي� ��ادات ال�م��ؤس�س��ة
وتعاونهم معنا وم��ع باقي مؤسسات
ال�م�ج�ت�م��ع ال �م��دن��ي ل�ت�ح�ق�ي��ق م�ص��ال��ح

فيصل العتل
ال ��دول ��ة وأب �ن��ائ �ه��ا ،الف �ت��ا ال� ��ى أن� ��ه ق��ام
اخ� �ي ��را وأم� �ي ��ن ال� �س ��ر ال �م �ه �ن��دس ف�ه��د
اردي� �ن ��ي ال�ع�ت�ي�ب��ي ب �ل �ق��اء وزي� ��ر ال�ن�ف��ط
وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م د .م�ح�م��د عبداللطيف
ال�ف��ارس لتطوير التعاون وبحث آف��اق
تعزيزه في مختلف المجاالت المهنية-
الهندسية.
وأض� ��اف ال�ع�ت��ل إن �ن��ا ن��أم��ل ف��ي أن يتم
فتح باب التوظيف للزماء المهندسين
أس��وة بالمهن األخ ��رى ،مشيرا إل��ى أن
اللقاء م��ع معالي ال��وزي��ر خطوة مهمة

ع �ل ��ى ط ��ري ��ق ان � �ه� ��اء م �ش �ك �ل��ة ت��وظ �ي��ف
المهندسين ف��ي ال�ق�ط��اع النفطي ومن
خال فتح باب التعيين بكل الشركات
ال�ن�ف�ط�ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول
وليس شركة أو شركتين فقط وخاصة
أن ال �م��ؤس �س��ة ت�ت�ب�ع�ه��ا أك �ث��ر م��ن ستة
ش ��رك ��ات ف ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا ن �ف��ط ال�خ�ل�ي��ج
والبتروكماويات والناقات وغيرها.
وزاد العتل ،إننا نثمن عاليا التجاوب
ال � � ��ذي ل �م �س �ن��اه م� ��ن ال � ��وزي � ��ر ال� �ف ��ارس
ل � �ل � �ت� ��رك � �ي� ��ز ع� � �ل � ��ى اس� � �ت� � �ق� � �ط � ��اب ك ��اف ��ة
المهندسين الكويتيين وحملة الدبلوم
من أصحاب التخصصات ذات العاقة
بالصناعة النفطية ،مؤكدا أننا أعربنا
ع��ن األم��ل ف��ي إن�ه��اء مشكلة ش��رط عدم
التسجيل ف��ي التأمينات االجتماعية
�ار م��ن
وأن ال� ��وزي� ��ر أك � ��د أن ال �ع �م��ل ج � � ٍ
أج� ��ل ت� �ج ��اوز ه� ��ذا ال� �ش ��رط ب��ال �ت �ع��اون
م��ع ال�ج�ه��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة ف��ي المؤسسة
ل�ت�خ�ص�ص��ات ه �ن��دس��ة ال �ب �ت��رول وت�ل��ك
ال �ت��ي ال م �ج��ال لعملها اال ف��ي ال�ق�ط��اع
النفطي.
وأك ��د ال �ع �ت��ل ،أن �ن��ا ط��ال�ب�ن��ا م��ن ال��وزي��ر
تحصين تعيين زمائنا الذين اجتازوا
االخ �ت �ب��ارات ق��ان��ون�ي��ا ح�ت��ى ال ي�ك��ون��وا
ع ��رض ��ة ل �ل �ط �ع��ن ال �ق��ان��ون��ي م ��ن ال��ذي��ن
ت�ق��دم��وا ف��ي االع ��ان ��ات ال��اح�ق��ة لوقت
تجاوزهم االختبار األول.

مصرع مواطنة على يد زوج ابنتها
كتب مشعل عبداهلل

ألقت االجهزة االمنية القبض على قاتل أم زوجته بعد قيامه
بقتلها بطلقات ن��اري��ة ف��ي منطقة صباح االح�م��د ومحاولة
قتل زوجته خالل مطاردته لهما وتمت احالته إلى الجهات
المختصة للتحقيق معه وسجلت قضية .ووف��ق مصدر
أمني بأن رج��ال المباحث تمكنوا من ضبط الجاني بعدما
عثروا على مركبته مفتوحة االب��واب في بر ال��وف��رة ،وأدل��ت
زوجته بمعلومات الحادثة لرجال المباحث ان القاتل اوقف
زوجته وحماته بعد مطاردته لهما من مدينة صباح االحمد
السكنية واخرج كالشينكوف واطلق منه اعيرة عدة اصابت
وال��دة زوج�ت��ه ورص��دت طلقات واث��ار طلقات على زجاجي
المركبة االم��ام��ي والخلفي ،وعليه تمت احالته إل��ى الجهات
المختصة وسجلت قضية بحقه.

إخماد حريق في مجمع تجاري
بالجهراء
كتب مشعل عبداهلل

تمكن رج��ال ق��وة االط �ف��اء ال�ع��ام م��ن السيطرة على حريق
مجمع تجاري قيد االنشاء في محافظة الجهراء دون وقوع
اصابات تذكر وفتح تحقيق لمعرفة مالبسات الحريق.
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام عن
تمكن فرق اإلطفاء من السيطرة على حريق نشب في مجمع
تجاري ًقيد اإلنشاء في منطقة الجهراء ،وأوضحت اإلدارة
بأن بالغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في
مبنى قيد اإلن�ش��اء ،وعلى اث��ره تم توجيه ف��رق اإلط�ف��اء من
م��راك��ز ال�ج�ه��راء الحرفية وال�ج�ه��راء واإلس �ن��اد وق��د باشرت
الفرق في مكافحة الحريق عند وصولها للموقع.

اإعــــــالن تذكيــري

دعوة حل�ضور اجتماعي اجلمعية العامة العادية وغري العادية
ل�ضركة ايفكت العقارية �ش.م.ك.ع( .حتت الت�ضفية)
وت�ضليم توكيالت ح�ضور اجلمعية
يسر السيد /براك عبدالمحسن العتيقي بصفته المصفي المعين لشركة
ايفكت العقارية ش.م.ك.ع(.تحت التصفية) دعوة المساهمين الكرام لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر عقدهما في تمام
الساعة الثانية عشرة ظهر ًا والثانية عشرة والنصف بعد الظهر على التوالي
يوم األربعاء الموافق  2021/9/1في مقر مكتب المصفي الكائن في( :القبلة
 شارع على السالم  -عمارة الثويني  -الدور الثالث) وذلك لمناقشة جدولأعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية على النحو التالي:
ً
أوال :جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
( )1سماع تقرير المصفي للشركة (تحت التصفية) عن السنة المالية المنتهية في
 31يناير  2021والمصادقة عليه.
( )2سماع تقرير مراقب الحسابات للشركة (تحت التصفية) عن السنة المالية
المنتهية في  31يناير  2021والمصادقة عليه.
( )3مناقشة البيانات المالية وحساب األرباح أو الخسائر للشركة (تحت التصفية)
عن السنة المالية المنتهية في  31يناير  2021والمصادقة عليهما.
( )4مناقشة إخالء طرف مصفي الشركة السيد /براك عبدالمحسن العتيقي -
العتيقي محاسبون قانونيون وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاته عن قيامه
بكافة األعمال المالية واإلداري ــة والقانونية للشركة (تحت التصفية) وذلك
فيما يتعلق بفترة عمله عن السنة المالية المنتهية في  31يناير .2021
( )5تعيين أو إع ــادة تعيين مــراقــب الحسابات للشركة (تـحــت التصفية) للسنة
المالية المنتهية في  31يناير  ،2022وتفويض المصفي بتحديد أتعابه.
ثانياً :جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
( )1تمديد فترة التصفية للسيد /براك عبدالمحسن العتيقي  -العتيقي محاسبون
قانونيون الستكمال أعمال التصفية لمدة زمنية مقدارها سنة واحدة قابلة للتجديد.
يرجى من السادة المساهمين الكرام المسجلين بسجالت الشركة حتى يوم الثالثاء الموافق
 2021/8/31مراجعة مكتب المصفي الكائن في (القبلة  -شارع على السالم  -عمارة الثويني
 الدور الثالث) يومي ًا من الساعة  9:30صباح ًا وحتى الساعة  2:30ظهر ًا ماعدا يوم الجمعةالستالم بطاقة الحضور وجدول األعمال.
مالحظة :في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد أى من الجمعية العامة العادية
وغير العادية فسوف يؤجل االجتماع ليعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر ًا
والثانية عشرة والنصف بعد الظهر على التوالي يوم األربعاء الموافق  2021/9/8في
نفس المكان( .لالستفسار )22412880
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باعتبارها أحد أهم آليات تعزيز القطاع املالي

الكويت ترفع تصنيفها االئتماني عبر بوابة البنوك الرقمية

 6جهات تقدمت وتدرس الحصول على رخصة منها بنكان و 4شركات
« »KIBقاد البورصة
للمنطقة الخضراء
كتب عمر أبو الفتوح وباسم رشاد

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» ان هناك
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـج ـهــات ت ـقــدمــت وتـ ــدرس
ال ـح ـص ــول ع ـلــى تــرخ ـيــص ل ـب ـنــوك رقـمـيــة
مــن قـبــل بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي فــي حــدود
 6جـ ـه ــات ح ـتــى اآلن مـ ــوزعـ ــة ب ـي ــن ب ـنــوك
وشركات استثمارية وخدمية ،الفتة الى ان
البنوك الرقمية من بين اآلليات التي تعزز
تطوير القطاع المالي.
وفـ ـيـ ـم ــا اوض ـ ـحـ ــت ال ـ ـم ـ ـص ــادر ان ال ـب ـنــوك
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة س ـت ـخ ـضــع ل ـج ـم ـيــع م ـت ـط ـل ـبــات
االشـ ــراف والــرقــابــة المطبقة عـلــى الـبـنــوك
ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وتــأك ـيــد ال ـجــوانــب
ال ـت ـق ـن ـيــة واألم ـ ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي وم ـكــاف ـحــة
غسل األمــوال وتمويل االرهــاب والمخاطر
التشغيلية ،اشــارت الى ان هكذا توجه من
شأنه تعزيز منظومة االبتكار بالخدمات
الـمــالـيــة ،وتـحــديــد مــاهـيــة الـمـنــافـســة التي

ترقب لضوابط
التأسيس ورأس املال
وآليات التشغيل
من البنك املركزي

ً
س ـت ـتــم م ـح ـل ـيــا وال ـق ـي ـمــة ال ـم ـضــافــة ال ـتــي
ستقدمها للمساهمة فــي نـضــوج القطاع
ً
المالي رقميا.
وتــرى المصادر ان نضوج القطاع المالي
وال ـ ـس ـ ـم ــاح ب ـتــأس ـيــس الـ ـبـ ـن ــوك الــرق ـم ـيــة،
خطوة رئيسة في تحسين ورفع التصنيف
االئ ـت ـمــانــي لـلـكــويــت وال ـتــي تــواكــب تــوجــه
الـحـكــومــة نـحــو تـحـقـيــق اصــاحــات مالية
ج ـ ـ ــادة بـ ـع ــد ت ـك ـل ـيــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة ج ـهــات ـهــا
الـمـعـنـيــة خـفــض مـصــروفــاتـهــا بـنـسـبــة 10
فــي الـمـئــة فــي مـيــزانـيــة  ،2022/2021بعد
ان سـجـلــت ال ـكــويــت اك ـبــر عـجــز فــي تــاريــخ
موازنتها خال العام المالي ،2021/2020
والذي بلغ نحو  10.8مليارات دينار.
ويأتي توجه الشركات والبنوك للحصول
على رخصة رقمية في ظل التطور السريع
ال ـ ـ ــذي ف ــرض ـت ــه ج ــائ ـح ــة «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» عـلــى
ب ـي ـئــة األع ـ ـمـ ــال ،ح ـيــث ب ــات ــت الـتـطـبـيـقــات
االلكترونية من بين الركائز الرئيسية في
التعامل ضمن منظومة االقتصاد العالمي.
وتأتي رغبة الحصول على بنوك رقمية في
ظل التوجهات الكبيرة التي توليها البنوك
المحلية في اآلونة األخيرة لتطوير البنية
التحتية الرقمية والـتــي تتيح لها الـقــدرة
ع ـلــى تــأس ـيــس ال ـب ـنــوك الــرق ـم ـيــة وتحقيق
معايير األمــن السيبراني ،كما ان القطاع
ال ـمــالــي يـتـمـتــع بــدرجــة عــال ـيــة مــن ال ـقــدرة
عـلــى مــواجـهــة ايــة تـحــديــات مستقبلية قد
تواجهه.

«صندوق الدولي» منح الكويت
 2.629مليار دوالر
منح صندوق النقد الدولي الكويت مبلغ 2.629
مليار دوالر وذلــك ضمن تــوزيــع حـقــوق سحب
خــاصــة عـلــى أع ـضــائــه ،وتـبـلــغ ه ــذه ال ـمــرة 650
مليار دوالر ما يعادل  456مليار وحــدة ،وهي
لـلـمــرة الــراب ـعــة فــي تــاري ـخــه واألك ـبــر تــاريـخـيــا،
عـلــى أعـضــائــه الـبــالــغ عــددهــم  190ع ـضــوا ،في
ص ــورة حـقــوق الـسـحــب ال ـخــاصــة ،وال ـتــي وافــق
على تخصيصها مطلع الشهر الحالي .وتظهر
بيانات أن الدول العربية األعضاء في المؤسسة
الدولية تبلغ حصتها نحو  ،%5.72وبالتالي
فــإن مــا سيحصلون عليه نتيجة هــذه الحصة
يقدر بنحو  32.2مليار دوالر في صورة حقوق
سحب خــاصــة يبلغ عــددهــا  22.7مليار وحــدة
حقوق سحب.
وت ـقـ َّـســم م ـخ ـص ـصــات ال ـتــوزيــع الـ ـع ــام لـحـقــوق

ال ـس ـحــب ال ـخــاصــة ع ـلــى ال ـب ـلــدان األعـ ـض ــاء في
ال ـص ـنــدوق بـنـفــس الـنـسـبــة ال ـم ـئــويــة لحصص
ع ـضــوي ـت ـهــا ف ــي الـ ـصـ ـن ــدوق .وت ـح ـتــل ال ـكــويــت
الـمــركــز الـخــامــس عــربـيــا بـعــدد  1853.2مليون
وح ــدة سـحــب خــاصــة بـحـصــة تصويتية تبلغ
 .%0.41بينما جاءت المملكة العربية السعودية
كأكبر دولــة عربية حصلت على حقوق سحب
خاصة بـ  9577.5مليون وحــدة سحب خاصة،
وتبلغ حصتها التصويتية  .%2.1وفي المرتبة
الثانية تأتي اإلمــارات بـ  2125.2مليون وحدة
سـ ـح ــب ،وح ـص ـت ـهــا ال ـت ـصــوي ـت ـيــة  ،%0.49ثــم
مـصــر بــالـمــرتـبــة الـثــالـثــة بـ ـ  1952.5وحصتها
التصويتية ،%0.43 ،وتأتي الجزائر في المرتبة
الــراب ـعــة ،ب ـعــدد  1853.2م ـل ـيــون ح ـقــوق سحب
خاصة ،بحصة تصويتية .0.41

حصص الدول العربية األعضاء في صندوق النقد الدولي

كتب باسم رشاد

ارتفعت بورصة الكويت في ختام تعامات امــس ،لثاني جلسة على
ً
الـتــوالــي ،حيث صعد مؤشرها الـعــام  %0.50مخترقا مستوى 6700
نقطة ،فيما ارتفع السوق األول  ،%0.55وسجل المؤشران الرئيسي
ً
لكل منهما.
و«رئيسي  »50نموا بنسبة ٍ %0.37
وزادت سيولة البورصة بنسبة  %39.2لتصل الى  66.42مليون دينار
مقابل  47.72مليون دينار باألمس ،كما ارتفعت احجام التداول بنحو
 %34لتصل الى  342.43مليون سهم مقابل  255.64مليون سهم بجلسة
ً
االثنين .وسجلت مؤشرات  10قطاعات ارتفاعا بصدارة المنافع بنمو
ً
نسبته  ،%3.86فيما تراجع قطاع السلع االستهاكية وحـيــدا بنحو
 ،%0.05في حين استقر قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا.
وجــاء سهم «النخيل» على رأس القائمة الخضراء لألسهم المدرجة
بارتفاع كبير نسبته  ،%39.40وذلك بالتزامن مع عودة السهم للتداول
امس بالبورصة عقب اعان الشركة أول من امس عن بياناتها المالية
للفترة المنتهية في  30يونيو .2021
في المقابل ،تصدر سهم «أرجــان» القائمة الحمراء لألسهم المدرجة
ً
متراجعا بنحو  %8.79عند سعر  105فلوس بخسائر بلغت  5فلوس.
وتصدر سهم بنك الكويت الــدولــي « »KIBنشاط الـتــداول بالبورصة
على كــل المستويات ،وذلــك بكميات بلغت  62.7مليون سهم جــاءت
من خال تنفيذ  443صفقة حققت سيولة بقيمة  9.64مايين دينار،
ليرتفع السهم عند االغاق بنسبة .%1.33

«التواصل الحكومي» :خصم % 40
من الكهرباء و % 50للمياه
كتب عمر أبوالفتوح

جهات استشارية لتسكني
الشواغر القيادية بالحكومة
كتب عمر أبوالفتوح

أع �ل��ن م��رك��ز ال �ت��واص��ل ال �ح �ك��وم��ي ت �ق��دي��م خ �ص��م ف��وات �ي��ر
التحصيل الشهرية نظير ترشيد استهالك الكهرباء أو الماء،
على أن يكون حافز الترشيد للمياه بواقع  % 50للفاتورة
و % 40من قيمة الفاتورة للكهرباء.
وي��أت��ي التحفيز ضمن ب��رن��ام��ج ح��اف��ز الترشيد ال��ذي أعلنه
المركز للخصم على فاتورة الكهرباء والماء.

«بونص» البترول  30الحالي
أفادت مصادر «النهار» بأن البدء بصرف البونص السنوي
ل �ل �ع��ام �ل �ي��ن ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي س �ي �ك��ون اإلث �ن �ي��ن ال�م�ق�ب��ل
وي�س�ت�ف�ي��د م�ن��ه  13.5أل��ف م��وظ��ف ،الف �ت��ة ال��ى أن ال�م�ك��اف��أة
تتراوح بين راتب وأقل وتصل إلى  4رواتب بحد أقصى.
وب �ي �ن��ت ال �م �ص��ادر أن ال �م �ك��اف��أة ت �ش �م��ل  60ف ��ي ال �م �ئ��ة من
العاملين ف��ي القطاع النفطي ،وأن ال�ص��رف سيكون لجميع
الشركات في وقت واحد.

 3مليارات دوالر إيرادات الفنادق
باإلمارات في النصف األول
ب �ل �غ��ت اي � � ��رادات ال �م �ن �ش��آت ال �ف �ن��دق �ي��ة ون �س��ب االش� �غ ��ال ف��ي
االم� ��ارات  11.3م�ل�ي��ار دره ��م ( 3م �ل �ي��ارات دوالر) وبنسبة
اشغال تصل الى  % 62للنصف األول من عام  2021مقارنة
بنحو  8.6مليارات درهم و % 53.6للفترة ذاتها في ،2020
ليصل بذلك معدل نمو االيرادات الى  ،% 31.4وفقا لبيانات
م�ج�ل��س االم � ��ارات ل�ل�س�ي��اح��ة .ووص ��ل ع��دد ن ��زالء ال�م�ن�ش��آت
الفندقية خالل النصف األول من عام  2021الى  8.3ماليين
ن��زي��ل ع�ل��ى م�س�ت��وى ال��دول��ة بنسبة زي ��ادة ت�ص��ل ال��ى % 15
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووصل عدد نزالء المنشآت الفندقية في الدولة من السياحة
ال��داخ �ل �ي��ة خ ��الل ال�ن�ص��ف األول م��ن ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ال ��ى 2.3
مليون نزيل فندقي ،مقابل  1.3مليون نزيل فندقي خالل
الفترة ذات�ه��ا م��ن ع��ام  ،2020وبنسبة نمو مرتفعة وصلت
الى .% 77

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر مــوثــوقــة ل ـ ـ «ال ـن ـهــار»
أن ج ـهــات حـكــومـيــة تـتـجــه لاستعانة
بجهات استشارية لتقديم التوصيات
واالق ـتــراحــات فــي شــأن أســس وقــواعــد
اختيار أفضل المرشحين المستوفين
ل ـ ـشـ ــروط ومـ ـع ــايـ ـي ــر شـ ـغ ــل ال ــوظ ــائ ــف
اإلشرافية.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن تـلــك الـتــوصـيــات

سـ ـتـ ـك ــون بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى دراس ـ ـ ـ ــة ح ـ ــاالت
موظفي تلك الجهات المرشحين لشغل
ت ـلــك ال ــوظ ــائ ــف وإج ـ ـ ـ ــراء االخـ ـتـ ـب ــارات
والمقابات.
وق ــال ــت إن جــائ ـحــة «ك ـ ــورون ـ ــا» كــانــت
الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئ ـ ـي ــس ف ـ ــي ت ــأجـ ـي ــل ح ـســم
الوظائف اإلشرافية ،إال أن تلك الجهات
ً
بــدأت بالفعل بالمضي قدما في إعــداد
وت ـن ـف ـي ــذ تـ ـل ــك ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ل ـ ـمـ ــلء تـلــك
الشواغر على المدى البعيد.

«املنافسة» وافق على استحواذ
«الخدمات اللوجيستية العاملية»
ً
أص ــدر جـهــاز حـمــايــة الـمـنــافـســة ق ــرارا
بالموافقة المشروطة على حالة تركز
اق ـت ـصــادي ف ــي سـ ــوق ال ـكــويــت بـشــأن
صفقة اسـتـحــواذ شــركــة بانلبينا دي
اس فــي  DSVالدنماركية على نشاط
ال ـ ـخ ــدم ــات ال ـلــوج ـي ـس ـت ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة
ال ـم ـت ـكــام ـلــة ،م ــن خ ـ ــال ت ـم ـلــك جـمـيــع
ال ـح ـصــص ف ــي شــركــة اج ـي ـل ـي ـتــي جي
اي ال الدارة اعمال الشركة ذ.م.م GIL
وشركاتها التابعة والمملوكة لشركة
اجيليتي للمخازن العمومية وبصفقة
تقدر بـ  4.2مليارات دوالر.
وص ـ ـ ـ ــرح ج ـ ـهـ ــاز حـ ـم ــاي ــة ال ـم ـنــاف ـســة
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ل ـ ـ ــه ،أم ـ ـ ـ ــس ،ان ـ ـ ــه ب ـمــوجــب
القانون رقم  72لسنة  ،2020والئحته
الـتـنـفـيــذيــة الـ ـص ــادرة بــال ـقــرار رق ــم 14
ل ـس ـنــة  ،2021تـ ـلـ ـت ــزم ال ـ ـشـ ــركـ ــات فــي
الـكــويــت قـبــل اب ــرام عـقــود االسـتـحــواذ
او االندماج المتمثلة بعمليات التركز
االقتصادي التقدم بطلب الى الجهاز
قبل اتمامها وذلك لدراستها والوقوف
ع ـ ـلـ ــى ف ـ ــوائ ـ ــده ـ ــا وأض ـ ـ ـ ــراره ـ ـ ـ ــا ع ـلــى

المنافسة الـحــرة فــي الـســوق المعنية
واصدار قرار بهذا الشأن.
وق ـ ـ ــد تـ ـق ــدم ــت شـ ــركـ ــة دي اي ف ـ ــي /
بانلبينا الدنماركية الى جهاز حماية
المنافسة بطلب تــركــز اقـتـصــادي في
يــون ـيــو الـ ـم ــاض ــي ،وق ـ ــد ق ـ ــام ال ـج ـهــاز
مـتـمـثــا بـ ـ ــاالدارة الـتـنـفـيــذيــة بفحص
ودراس ــة الـطـلــب والـتــأكــد مــا اذا كانت
ال ـم ـنــافــع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـنــات ـجــة عــن
صفقة االستحواذ تفوق آثار الحد من
حرية المنافسة او منعها او االضــرار
بها في قطاع الخدمات اللوجيستية،
وبذلك تمت الموافقة المشروطة على
ع ـم ـل ـيــة الـ ـت ــرك ــز االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي صـفـقــة
االس ـت ـحــواذ والـ ــزام االطـ ــراف بـمــراعــاة
اح ـك ــام ق ــان ــون ح ـمــايــة ال ـم ـنــاف ـســة مع
ال ـ ـتـ ــأكـ ــد عـ ـل ــى اال ت ـت ـض ـم ــن الـ ـعـ ـق ــود
الجديدة تغيرا او زيادة اسعار ،والزام
اطـ ــراف ال ـتــركــز ب ـعــدم ف ــرض اي شكل
مــن اش ـكــال رف ــض الـتـعــامــل او حجب
المنتجات او عرقلة المنافسة او ربط
المنتجات.

«بيتكوين» تنتعش في أفغانستان..
وصلت للمرتبة الـ  20عامليًا
أظـ ـه ــرت دراس ـ ـ ــة ج ــدي ــدة ان ت ـب ـنــي ع ـم ـلــة ب ـي ـت ـكــويــن فــي
افغانستان ارتفع خال العام الماضي وسط االضطرابات
االقتصادية الناجمة عن سيطرة طالبان على الباد.
وتحتل افغانستان المرتبة  20من بين  154دولة مصنفة
في مؤشر اعتماد التشفير العالمي  ،2021 Chainalysisبعد
ان لم تكن في القائمة في عــام  2020بسبب ارقــام اعتماد
التشفير التي ال تذكر في ذلك العام.
وتصدرت فيتنام مؤشر هذا العام ،الذي يهدف الى تقييم
تبني العملة المشفرة من قبل األشخاص العاديين .بينما
سـجـلــت افـغــانـسـتــان اع ـلــى مــرتـبــة مــن اي دول ــة فــي آسـيــا
الــوس ـطــى .ووج ــد ال ـمــؤشــر ان االع ـت ـمــاد الـكـلــي للعمات
المشفرة قد قفز بأكثر من  %880على مستوى العالم خال
ً
ً
الـ  12شهرا الماضية ،مدفوعا الى حد كبير باالقتصادات
الناشئة ،وفقا للبوابة العربية لألخبار التقنية.
وورد في تدوينة توضح بالتفصيل الــدراســة« :بياناتنا
تظهر ان المقيمين فــي المزيد والمزيد مــن البلدان حول

العالم يغوصون في العمات المشفرة او يشهدون زيادة
في التبني الحالي» .وتواجه العديد من األسواق الناشئة
ً
ً
انخفاضا كبيرا في قيمة العملة .ما يدفع السكان الى شراء
العمات المشفرة عبر منصات نظير الــى نظير  P2Pمن
اجل الحفاظ على مدخراتهم .ويستخدم اآلخرون في هذه
المناطق العملة المشفرة الجــراء المعامات الدولية .اما
للتحويات الفردية او لحاالت االستخدام التجاري ،مثل
شراء السلع لاستيراد والبيع.
وأدت االطاحة بحكومة افغانستان الى تعرض العديد من
األشخاص للمشاكل المالية .وذلك بسبب مزيج من اغاق
البنوك ونقص السيولة ،باالضافة الى تعليق التحويات
المالية الدولية من كبار مزودي التحويات مثل ويسترن
يونيون وموني جرام .وجمدت الواليات المتحدة ما يقرب
من  9مليارات دوالر من احتياطيات البنك المركزي ،في
حـيــن ادى انـخـفــاض قـيـمــة الـعـمـلــة األفـغــانـيــة الــى ارت ـفــاع
اسعار السلع والخدمات األساسية في الباد.
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وزارة النفط نظمت حلقة نقاشية افتراضية

رأي اقتصادي

خبراء :مشروع الكويت للغاز يتيح فرصًا واعدة
البعيجان :ناقلة الغاز الواحدة
تكفي إلمداد  70ألف منزل بالطاقة
ملدة سنة كاملة
راشد :إمكانية تصدير الغاز
ً
مستقبال من الكويت
الطبيعي
وتأجير الخزانات العمالقة
ن�ظ�م��ت إدارة ال �ع��اق��ات ال�ع��ام��ة ف��ي وزارة ال�ن�ف��ط ح�ل�ق��ة نقاشية
اف�ت��راض�ي��ة ح��ول م �ش��روع ال�ك��وي��ت ل�ل�غ��از ال�م�س��ال ،وال �ت��ي حاضر
فيها كل من مهندس أول التخطيط في مجموعة عمليات الغاز
ال�م�س��ال ف��ي ال�ش��رك��ة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
(ك �ي �ب��ك) ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ب �ع �ي �ج��ان ،وم �ه �ن��دس أول ال�ت�ص�ن�ي��ع في
مجموعة المشاريع الكبرى الستيراد الغاز الطبيعي المسال في
(كيبك) عبدالله راشد ،ومهندس تنسيق المشاريع في مجموعة
المشاريع الكبرى الستيراد الغاز سلمان المزيدي ،وشارك فيها
ع� ٌ
ٌ
كبير من المختصين في ال�ش��ؤون الفنية واالقتصادية في
�دد
وزارة النفط ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ومنظمة (األوابك)
ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة واإلعاميين.
ف ��ي ال �ب��داي��ة ق ��ال ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ب �ع �ي �ج��ان :إن ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تعتبر إحدى أهم شركات
مؤسسة البترول ويقع على عاتقها تصميم وتنفيذ وتشغيل عدة
مشاريع تنموية ضخمة في مجاالت مختلفة ومتكاملة كالغاز
والمصافي وال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات ،وم��ن ه��ذه المشاريع م��ا ه��و في
م��راح��ل اإلن �ش��اءات النهائية مثل م�ش��روع مصفاة ال ��زور ومنها
مشروع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة ال��زور وال��ذي تم
االنتهاء من الدراسات الهندسية االولية له ،وكذلك مرافق استيراد
الغاز الطبيعي المسال الذي تم االنتهاء منه وتشغيله.
وت � �ن ��اول ال �ب �ع �ي �ج��ان خ� ��ال ال� �ع ��رض ال � ��ذي ق ��دم ��ه خ� ��ال ال�ح�ل�ق��ة
النقاشية أه�م�ي��ة ال �غ��از الطبيعي ال�م�س��ال ومستقبله وأهميته
على الصعيد العالمي حيث قال انه غاز طبيعي تمت معالجته
وإسالته بالتبريد ،وذكر أن الغاز الطبيعي يتميز بأن سعره متزن
وانبعاثاته أقل وغير سام ومنعدم الكبريت وغير مسرطن.
وق��ال إن ناقلة ال�غ��از ال��واح��دة م��ن ال�غ��از الطبيعي المسال تكفي
إلمداد  70ألف منزل بالطاقة لمدة سنة كاملة ،وبحلول عام 2040
سيكون ال�غ��از الطبيعي م�ص��در للطاقة لنحو  %25م��ن كهرباء
ال�ع��ال��م و  %10م��ن النقل ال�ب�ح��ري و  % 5م��ن وس��ائ��ل ال�ن�ق��ل ،كما
أن الطلب على الغاز الطبيعي في الصناعات الكيمائية سيزيد
ً
بنسبة  %30وذلك وفقا ألبحاث شركة إكسون موبيل.

احتياجات السوق املحلي
من جانبه ق��ال سلمان المزيدي أن مشروع مرافق الغاز الدائمة
في الزور يأتي تنفيذا لتوجيهات مؤسسة البترول إلنشاء مرافق
الستام وإعادة تبخير الغاز الطبيعي المسال بشكل دائم ،وذلك
في إط��ار تحقيق الخطة االستراتيجية لمؤسسة البترول 2030
لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود على المدى البعيد
وزي ��ادة م��رون��ة العمليات لتلبية الطلب الموسمي على ال��وق��ود
لمحطات الكهرباء في أوقات الذروة خال فصل الصيف.
وق��ال ان الكويت قامت في  30م��ارس من ع��ام  2016بالتعاقد مع
ت�ح��ال��ف ي�ت��أل��ف م��ن  3ش��رك��ات متخصصة ه��ي ش��رك��ة ه�ي��ون��داي
الهندسية ال�م�ح��دودة وش��رك��ة ه�ي��ون��داي للهندسة واالن �ش��اءات
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جانب من الحلقة النقاشية
والهيئة الكورية للغاز لتنفيذ المشروع بتكلفة اجمالية بلغت
ن �ح��و  2.93م �ل �ي��ار دوالر  ،م �ش �ي��را ال ��ى ان م �ت��وق��ع االن �ت �ه��اء من
المشروع بشكل نهائي في مارس .2022

تحديات واجهت املشروع
ب� � ��دوره اس �ت �ع��رض م.ع �ب��دال �ل��ه راش � ��د ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي واج �ه��ت
المشروع في ظل جائحة كورونا المستجد حيث قال ان عمليات
الحظر الكلي والجزئي والمناطقي في الكويت انعكس سلبا على
مراحل التنفيذ كذلك إغاق المطارات العالمية وتفشي الوباء بين
عمالة المقاول واصابة العاملين بالمصانع العالمية المختلفة
مما أدى إل��ى إغ��اق بعضها ووق��ف إص��دار ت��أش�ي��رات العمل في
الكويت وحظر دخول مواطني  34دولة من دخول الكويت.
وق��ال ان شركة «كيبك» اتخذت مجموعة من الخطوات لمواجهة
«ك ��ورون ��ا» ح�ي��ث ق��ام��ت ب��إن�ش��اء م��راك��ز ع��زل داخ ��ل س�ك��ن ال�ع�م��ال
ك�م��ا ت��م تخصيص غ��رف ل�ل�ع��زل ف��ي أرض ال �م �ش��روع والتنسيق
م��ع اللجنة العليا لمكافحة ك��ورون��ا لتسهيل عملية دول عمالة
المقاول ووضع خطة مع المقاول لتفادي أي تأخيرات على سير
إنجاز المشروع.
وح��ول استراتيجية التشغيل وال �ف��رص المستقبلية للمشروع
قال ان شركة «كيبك» استعانت بمقاول عالمي حيث وقعت عقد
للتشغيل والصيانة لمدة  5سنوات وذل��ك لاستعانة بالخبرات
ال �م �ت �ن��وع��ة ون �ق �ل �ه��ا ال ��ى ال �م �ه �ن��دس �ي��ن وال �م �ش �غ �ل �ي��ن ال�ك��وي�ت�ي�ي��ن
على أن تصل نسبة التكويت ل��دى ال�م�ق��اول إل��ى  % 60لمختلف

التخصصات ،مضيفا« :سيتم اتباع استراتيجيات للتحكم في
التكاليف التشغيلية وتقنينها عن طريق اتاحة الفرصة للشركات
المحلية في المساهمة في عمليات الصيانة».
وأش� ��ار إل��ى ان ال �م �ش��روع ي�ت�ي��ح ف ��رص واع� ��دة تستحق ال��دراس��ة
لصناعة النفط والغاز في الكويت وكذلك فرص للسوق المحلي
في إمكانية استغال الطاقة ال�ب��اردة الناتجة من عمليات الغاز
المسال منها على سبيل المثال :استخراج غاز الهيدروجين من
الغاز المسال الستغاله في المصافي النفطية ،استغال الغاز
المسال في عمليات التبادل الحراري والتبريد للمعدات ،وتجهيز
م�خ��ازن تبريد م��ن ال�ق��رب م��ن م��راف��ق ال�م�ش��روع الستخدامها في
أغراض متعددة.
كما أن المشروع يحمل فرصا كبيرة للغاية تتمثل في امكانية
تصدير الغاز الطبيعي مستقبا من الكويت ،فبدال من استقبال
الغاز تقوم الكويت عند تحقيق فائض في تصدير الغاز من تلك
المنشآت ،فضا عن أن المشروع يمكنه تأجير الخزانات العماقة
للشركات المزودة للغاز.
وأوض��ح أن محطات الكهرباء ف��ي الكويت أصبحت تتوسع في
اس�ت�خ��دام ال�غ��از الطبيعي ب��دال م��ن ح��رق زي��ت ال�غ��از ال��ذي يعتبر
ً
أعلى سعرا من الغاز.
وحول عدد شحنات الغاز التي تم استقبالها في المشروع قال إن
منشأة استيراد الغاز المسال في ال��زور نجحت في استقبال 24
باخرة بحمولة مليون قدم مكعبة من الغاز المسال ،وجميع هذه
البواخر من شركة قطر غاز.

تماضر الخالد :تشغيل مرافق استيراد الغاز في الزور «حدث استثنائي»
قالت مديرة العالقات العامة واإلعالم في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد األحمد الصباح :إن تشغيل مرافق استيراد الغاز
ً
ً
الطبيعي المسال الدائمة في منطقة الزور يعتبر «حدثا استثنائيا» في تاريخ القطاع النفطي باعتباره المشروع األول في الكويت
واألكبر في العالم من حيث السعة التخزينية ،مشيدة بالجهود الجبارة التي عملت على هذا المشروع طوال السنوات الماضية.
وذكرت الشيخة تماضر خالد األحمد الصباح في مداخلة لها خالل الحلقة النقاشية االفتراضية ان مشروع الغاز المسال يلبي
احتياجات الكويت الحالية والمستقبلية من الطاقة النظيفة ،عبر توفير الوقود األمثل لمحطات توليد الكهرباء خصوصا في
فصل الصيف وفي أوقات الذروة وللسوق المحلي أيضا .وأشادت بالتنسيق المستمر والدائم بين وزارة النفط وجميع الشركات
النفطية الزميلة في تنظيم الحلقات النقاشية الستعراض أهم المشاريع التي تنفذها الكويت لتنمية الصناعة النفطية ،السيما
التنسيق مع (كيبك) في استعراض مشروع الغاز المسال ،معربة عن أملها في أن يتم االنتهاء من كل المشاريع التي يعمل
ً
عليها القطاع النفطي قريبا لتحدث قيمة مضافة لالقتصاد الكويتي ضمن رؤية البالد «كويت جديدة .»2035

الشيخة تماضر الخالد

هل العراق مهم؟
ل �ق ��د ق �م ��ت ب��إن �ش��اء
إدارة ال � � � �ش� � � ��أن
العراقي في مركزنا
(ري � � �ك� � ��ون � � �س � � �ن� � ��س
ل � � � � � � �ل � � � � � � �ب � � � � � � �ح� � � � � � ��وث
والدراسات) ،لتكون
ً
راف��دا لصناع القرار
وال�ب��اح�ث�ي��ن وع�م��وم
المجتمع في البلدين
الشقيقين ،لتطوير
خ�ط��اب ي��رت�ق��ي إل��ى م�س�ت��وى أه�م�ي��ة ال�ع��الق��ات
التاريخية بينهما ويساهم في بناء مستقبل
واع � ٍ�د ل��أج�ي��ال ال �ق��ادم��ة ،مستثمرين اهتمام
رعيل من القيادات السياسية والفكرية
وخبرة
ٍ
يقف سمو األمير الشيخ نواف األحمد حفظه
اهلل وول��ي ع�ه��ده األم �ي��ن س�م��و ال�ش�ي��خ مشعل
األحمد في الصف األول منها.
إن الكويت والعراق بلدان تقربهما مشتركات
ع��دي��دة ت�س�ت�ع�ص��ي ع �ل� ً�ى ك��ل ط� ��ارئ م��رح�ل��ي
قد يباعد بينهما مؤقتا ،مهما كانت قسوته
وآثاره .وهذه هي مواقف رجال الدولة ورجال
الفكر ال��ذي��ن ينتصرون على قسوة الماضي
ويؤسسون لحاضر ومستقبل أفضل.
وبهذه ال��روح أمكن اليوم للفرنسي أن يدخل
إل��ى برلين ولألماني أن ي��زور باريس بجواز
واحد ،وكل منهما يدخل بلد نظيره من بوابة
المواطنين ،رغم ما كان بين البلدين من قسوة
ال �ح��روب وال �ص��راع��ات ووح�ش�ي��ة ال��دم��ار بكل
أشكاله.
ال� �ي ��وم أدرك ال �ج �م �ي��ع أن ت ��واش ��ج ال �م �ص��ال��ح
المشتركة والتعاون أقوى تأثيرا وأعظم نفعا
من أدوات الصراع والتنافس .وبنظرة سريعة
إلى مجتمعاتنا اليوم ،نجد أن أكثر من نصف
الكويتيين والعراقيين ق��د ول��دوا بعد جريمة
ن �ظ ��ام ص � ��دام ح �س �ي��ن ب �غ ��زو ال� �ك ��وي ��ت ،أو ل��م
يكونوا حينها في عمر يؤهلهم لفهم ما دار
حولهم ف��ي حينه .ه��ذه الشريحة ت��زداد ع��ددا
م��ع م��رور األع��وام ف��ي مقابل تناقص أع��دادن��ا
ن �ح��ن ال��ذي��ن ش �ه��دن��ا ت �ل��ك ال �ت �ج��رب��ة ال�ق��اس�ي��ة،
التي تركت علينا آث��اره��ا بتفاوت خسائرها
وآالمها ومراراتها.
وه� ��ذا ي�ج�ع�ل�ن��ا أم� ��ام خ �ي��اري��ن :إم ��ا أن ن�غ��رق
األجيال التي أتت بعدنا بمأساتنا ونشحنهم
ض ��د ج ��ار ص��دي��ق ع��ان��ى ك �م��ا ع��ان �ي �ن��ا نحن
من نظام دم��ر بلدين ،وإم��ا أن نختار منحهم
حاضرا ومستقبال أفضل من ماضينا.
ريكونسنس هي أن نتبنى
إن رؤيتنا في مركز
ً
الخيار الثاني ،وأن نخلق وعيا يستلهم دروس
ال�ت��اري��خ ليمنع إع��ادت��ه ،وأن ننتقل بجهودنا
�ات
م��ن دراس � ��ات «إدارة ال� �ص ��راع» إل ��ى دراس � ً
«إدارة ً السلم» .لندعم كل خطاب يعكس تفاؤال
واقعيا يبني على ما هو متحقق على األرض
وي �ق �ت��رح ك��ل م��ا ي�م�ك�ن��ه أن ي��دع��م ال�م�ن�ج��زات
وينتقل بها إلى مستوى أفضل.

عبدالعزيز العنجري
المؤسس والرئيس التنفيذي
 مركز ريكونسنس للبحوثوالدراسات

«نفط الخليج» أثنت على جهود «الصحة»
استقبل محمد الزعبي ن��ائ��ب الرئيس التنفيذي
للشؤون الفنية والتجارية في الشركة الكويتية
لنفط الخليج الدكتور عبد الله السند المتحدث
الرسمي باسم وزارة الصحة ،وذلك في مقر مكتب
الشركة الرئيسي.
ج ��اء ذل ��ك ت �ق��دي��را ل� ��دور وزارة ال �ص �ح��ة ودع�م�ه��ا
لحملة التطعيم التي نظمتها الشركة ممثلة في
لجنة فريق عمل حالة الطوارئ لتطورات فيروس
كورونا بالتعاون مع ال��وزارة في منطقة عمليات
الوفرة المشتركة.
حضر اللقاء كل من فاح العنزي مدير مجموعة
مساندة اإلدارة ،وأحمد العوضي مدير مجموعة
تقنية المعلومات والخدمات.
وتم خال اللقاء اإلشادة بدور ال��وزارة وجهودها
ال ��دؤوب ��ة وج�م�ي��ع ال�ع��ام�ل�ي��ن ب�ه��ا ل�ل�س�ي�ط��رة على
ال��وض��ع ال��وب��ائ��ي ف��ي ال �ب��اد ،ع ��اوة ع�ل��ى توجيه
الشكر ل �ل��وزارة على تعاونها الكبير م��ع الشركة
ال�ك��وي�ت�ي��ة لنفط ال�خ�ل�ي��ج ،ول�ل��دك�ت��ور ال�س�ن��د على
دع�م��ه للجهود ال��داخ�ل�ي��ة ال�ت��ي ق��ام��ت بها اللجنة
ض �م��ن ح�م�ل�ت�ه��ا اإلع ��ام� �ي ��ة ال��داخ �ل �ي��ة ل�ت�ش�ج�ي��ع
العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج على
تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا.

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده
يتقدمون بخالص العزاء واملواساة من

عائلة �لم�سباح �لكر�م

األسعار تسير صوب  80دوالرًا للبرميل

الخام واصل انتعاشه رغم استمرار موجة «دلتا»

اس �ت �ق��رت أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ص �ب��اح ام ��س ب�ع��د أن ق�ف��زت
ب��أك �ث��ر م��ن  %5ف��ي ت �ع��ام��ات اول م ��ن أم� ��س ،وس��ط
ان �ت �ع��اش أوس� ��ع ف��ي ال �س��وق رغ ��م اس �ت �م��رار ان�ت�ش��ار
فيروس «كوفيد.»19-
تم تداول العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
ً
دوالرا للبرميل ،فيما
ف��ي ن�ي��وي��ورك ب��ال�ق��رب م��ن 66
ً
ي�ت��داول خ��ام القياس العالمي ب��رن��ت ق��رب  69دوالرا
ل�ل�ب��رم�ي��ل ،ب �ع��د ارت� �ف ��اع ال �خ��ام ألول م ��رة ف��ي ث�م��ان��ي
ج�ل�س��ات أول م��ن أم ��س االث �ن �ي��ن ،ليقطع ب��ذل��ك أس��وأ
سلسلة خسائر متتالية منذ أكتوبر .2019
ويستمر متغير دلتا في اجتياح مناطق جديدة ،ما

أدى إل��ى ت�ج��دي��د ال�ق�ي��ود ع�ل��ى ال�ت�ن�ق��ل ،ح�ي��ث تخطط
ش ��رك ��ات ال �ط �ي��ران ال�ص�ي�ن�ي��ة ل�ت�ش�غ�ي��ل أق ��ل ع ��دد ًمن
ال ��رح ��ات ف��ي أغ �س �ط��س ال �ح��ال��ي م �ن��ذ ف �ب��راي��ر ،وف��ق��ا
ل �ب �ي��ان��ات م ��ن  ،Ciriumف ��ي أع� �ق ��اب ال �ت �ف �ش��ي األخ �ي��ر
للفيروس.
أدت العودة القوية لتفشي الوباء إلى توقف صعود
ال �ن �ف��ط وق ��د ي��دف��ع ذل ��ك «أوب � � ��ك »+إل ��ى إع � ��ادة تقييم
خطتها إلع��ادة براميل إضافية ك��ل شهر ،حتى يتم
إحياء كل اإلنتاج المتوقف بسبب الوباء .ومن المقرر
أن يجتمع التحالف في األول من سبتمبر.
وق��ال��ت م��دي��رة معهد حوكمة ال �م��وارد الطبيعية في

ال�ش��رق األوس��ط وش�م��ال أفريقيا ل��وري هايتيان ،إن
م�ج�م��وع��ة «أوب� � ��ك »+ح ��ذرة ل�ل�غ��اي��ة ف��ي ت�ع��ام�ل�ه��ا مع
ت �ط��ورات أس� ��واق ال�ن�ف��ط وت �ت��أن��ى ك�ث�ي��را ق�ب��ل إص ��دار
قراراتها.
وأضافت لوري «أعتقد أن «أوبك  »+حذرة جدا ولديها
خطة ،وفي آخر اجتماعاتها كانت المفاوضات شاقة
مع طموحات بعض المنتجين بزيادة اإلنتاج».
وت ��رى ل ��وري أن ال�ت��وق�ع��ات ب��داي��ة ال �ع��ام ك��ان��ت تشير
إلى أن األسعار تسير صوب  80دوالرا للبرميل ،مع
التعافي من الجائحة ،إال أن التطورات الاحقة دفعت
إلى ضرورة تحديث األسعار.

لوفـاة املغفـور له بإذن اهلل تعـالى

عثمان �سالح جا�سم �مل�سباح
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية الشابة ودعمها

َّ
«بوبيان» وقع اتفاقية تعاون مع «اإلدارية»

«بيتك» طرح منتج تأجير سيارات
«مرسيدس» بفئاتها املتعددة
ق� � � ��ال ال � �م � ��دي � ��ر ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذى
ل �ل �س �ي��ارات وال� �م� �ع ��دات ف��ي
ب� �ي ��ت ال� �ت� �م ��وي ��ل ال �ك��وي �ت��ي
«بيتك» عاهد العيسى :إن
«ب �ي �ت��ك» ي��وف��ر ح��ال �ي��ا عبر
منتجات التأجير مجموعة
م � �ت � �ن � ��وع � ��ة م� � � ��ن س � � �ي� � ��ارات
«مرسيدس» ضمن أسطول
التأجير لدى بيتك ،وتتميز
س �ي��ارات م��رس �ي��دس بأنها
ت �ل �ب��ي اح� �ت� �ي ��اج ��ات ج�م�ي��ع
ش��رائ��ح ال �م �ج �ت �م��ع ،ب��أج��رة
ش �ه��ري��ة ت �ن��اف �س �ي��ة ت �ب ��دأ ب �
ً
 279دينارا.
واض � � � � � � � ��اف ال� � �ع� � �ي� � �س � ��ى أن
اسطول التأجير لدى بيتك
يضم تشكيلة من العامات
المهمة ال��واس�ع��ة االنتشار
ً
وال�ت��ي ت�ق��ارب م��ن  70نوعا
م ��ن ال� �س� �ي ��ارات ال�م�خ�ت�ل�ف��ة،
وي �ت �م �ي��ز «ب� �ي� �ت ��ك» ب �ت �ق��دي��م
اف �ض��ل ال �خ��دم��ات ل�ع�م��ائ��ه
(األف � � � � � � � � � ��راد وال� � � �ش � � ��رك � � ��ات)
وبأعلى مستويات الجودة

القياديون من «بوبيان» وكلية العلوم اإلدارية في صورة تذكارية
وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مع كلية العلوم
اإلدارية بجامعة الكويت في سعيه الدائم لتطوير
وت��دري��ب ال �ك��وادر ال��وط�ن�ي��ة ال�ش��اب��ة ودع�م�ه��ا في
م�خ�ت�ل��ف ال �م �ج��االت ال �ح��دي �ث��ة خ��اص��ة ت �ل��ك ال�ت��ي
تتعلق بالعمل في القطاعين المصرفي والمالي
ً
اللذين يعتبران االكثر جذبا لشباب الخريجين .
ووق ��ع االت �ف��اق �ي��ة ع��ن ب�ن��ك ب��وب �ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي��س
م�ج�ل��س اإلدارة وال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لمجموعة
بنك بوبيان ع��ادل الماجد وع��ن الكلية الدكتور
محمد زينل عميد الكلية بحضور كل من الدكتور
م�ح�م��د ال��زه �ي��ر وال ��دك� �ت ��ور ان� ��ور ال �ش��ري �ع��ان من
ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم اإلداري � ��ة ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وم��دي��ر
ع��ام مجموعة ال �م��وارد البشرية ف��ي البنك ع��ادل
ال�ح�م��اد وم��دي��ر ع��ام مجموعة ال �ش��ؤون اإلداري ��ة
ول�ي��د ال �ي��اق��وت ،وم��دي��ر ع��ام مجموعة ال�خ��دم��ات
ال�م�ص��رف�ي��ة ال �خ��اص��ة ع�ب��دال�ل��ه ال�م�ج�ح��م ،وم��دي��ر
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي إلدارة ت� �ط ��وي ��ر وإدارة ال� �م ��واه ��ب
عبدالعزيز الرومي ،والمدير التطوير التنظيمي
د .ن��واف ال�ع�ب��دال�ج��ادر .وأك��د الماجد على سعي
ب �ن��ك ب��وب �ي��ان ل��دع��م م�خ�ت�ل��ف ش ��رائ ��ح ال�م�ج�ت�م��ع

ً
الس �ي �م��ا ال �ط �ل �ب��ة إي� �م ��ان ��ا م �ن��ا ب��ان �ه��م م�س�ت�ق�ب��ل
ال�ك��وي��ت وال �م �ح��رك ال��رئ�ي�س��ي للتنمية وتحقيق
النجاح واإلنجاز لدولة الكويت حيث تهدف هذه
االتفاقية إل��ى توفير ف��رص لطلبة الكلية وكسب
المهارات العملية والحصول على فرص تدريبية
تصقل المهارات المطلوبة في بيئة العمل.
وأض � � � � � ��اف «ك � � �م � ��ا ت � �ت � �ي� ��ح االت� � �ف � ��اق� � �ي � ��ة ل �ل �ط �ل �ب��ة
ال� � �ف � ��رص � ��ة ل � �ك � �س ��ب ال� � �خ� � �ب � ��رة ال � � ��ازم � � ��ة ل �ل �ع �م��ل
في القطاع الخاص ،السيما في القطاع المصرفي
ً
ً
ال��ذي يشهد اق�ب��اال كبيرا م��ن قبل خريجي كلية
العلوم اإلداري��ة خاصة بعض التخصصات التى
يحتاج لها سوق العمل الكويتي» .
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال� �ع� �ل ��وم اإلداري � � ��ة
ال ��دك� �ت ��ور م �ح �م��د زي �ن ��ل ان االت �ف��اق �ي��ة ت ��أت ��ى ف��ي
إط� � ��ار س �ع��ي ال �ك �ل �ي��ة ال� ��دائ� ��م إل � ��ى م �ن��ح ال �ط��اب
م� ��زاي� ��ا إض ��اف� �ي ��ة وف � � ��رص ل �ت �ط ��وي ��ر م �ه ��ارات �ه ��م
من خ��ال التعاون مع المؤسسات الخاصة ذات
السمعة ال�ج�ي��دة م��ن خ��ال توفير ف��رص للطلبة
لخوض تجارب العمل الميداني ،ودمج االطارين
النظري والعملي .

م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال م ��دي ��ر ع� ��ام م �ج �م��وع��ة ال� �م ��وارد
البشرية في البنك ع��ادل الحماد إن��ه بعد توقيع
اتفاقية شراكة تعاون مع كلية الهندسة البترول
ً
ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت م ��ؤخ ��را ،ت��أت��ي ه ��ذه االت�ف��اق�ي��ة
الثانية لتعزيز التعاون بين بنك بوبيان وجامعة
الكويت  ،حيث تهدف هذه االتفاقية إلى توطيد
س�ب��ل ال�ت�ع��اون ب�ي��ن ال�ط��رف�ي��ن ف��ي سبيل ت��دري��ب
الطلبة وتأهيلهم باألساليب المصرفية الحديثة
وت��دري�ب�ه��م ف��ي م �ج��االت ري� ��ادة األع �م��ال وت�ق��دي��م
ال �خ��دم��ات ال��رق �م �ي��ة ال �م �ت �ط��ورة وخ��دم��ة ال�ع�م��اء
والقياس والتطوير وغيرها من المجاالت التي
يتميز بها بنك بوبيان.
وأض� ��اف «ان ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة ت �ه��دف إل ��ى تعزيز
دور ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ف��ي تحقيق اه ��داف ال��دول��ة
ال�م�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ط��وي��ر وت ��دري ��ب ال� �ك ��وادر ال��وط�ن�ي��ة
السيما وانها تتضمن التأهيل وتبادل الخبرات
ال �م �ص��رف �ي��ة واإلداري� � � � ��ة وال �ع �م �ل �ي��ة ل �ط �ل �ب��ة ك�ل�ي��ة
العلوم اإلداري ��ة حيث تسعى ه��ذه االتفاقية إلى
تطوير مهارات الطلبة وذلك من خال المساهمة
بالجانب العملي للتعليم».

يتعلق بمنطقتنا .وم��رك��ز ريكونسنس يعد جهة
ً
بحثية مهنية ومستقلة لعبت والت��زال دورا مهما
ف��ي ت�ق��ري��ب وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ب�ي��ن ال�ب�ل��دي��ن ال�ج��اري��ن
الشقيقين ،ول�م��رك��ز ريكونسنس والقائمين عليه
ت��واص��ل ع��ال��ي ال�م�س�ت��وى م��ع ع��دي��د م��ن ال �ق �ي��ادات
العراقية ،لذلك حرصنا على دعوتهم للمشاركة».

ف � ��ى ال � �خ� ��دم� ��ة ،وي �م �ن �ح �ه��م
ف ��رص ��ة اخ� �ت� �ي ��ار ال� �س� �ي ��ارة
ال� �ت ��ي ت �ن��اس �ب �ه��م ب �س �ه��ول��ة
م � ��ن خ � � ��ال ت � �ق ��دي ��م خ ��دم ��ة
ال� � �ت � ��أج� � �ي � ��ر ف � � ��ي م� � �ع � ��ارض
ب �ي �ت��ك وم � �ع� ��ارض ال��وك��ال��ة
وت�ل�ع��ب م ��دة ع�ق��د ال�ت��أج�ي��ر
ال �ت �ش �غ �ي �ل��ي ال� �ت ��ي ت� �ت ��راوح
ً
م � � ��ن  12إل � � � ��ى  36ش� � �ه � ��را

َّ
«أرامكس» وقعت اتفاقية تعاون
مع «كت كويت»

اتخذت «كت كويت» خطوات
ج� ��ادة وث��اب �ت��ة ن �ح��و تحقيق
رؤيتها المتمثلة في التميز
ب �ت �ق��دي��م ال �ح �ل ��ول ال �م �ب �ت �ك��رة
وال �م �ن �ت �ج��ات ال ��ذك� �ي ��ة ،ح�ي��ث
ع� � �م� � �ل � ��ت م � � �ن� � ��ذ  2014ف ��ي
ق �ط��اع ص �ن��اع��ة ال�م�ج�س�م��ات
ال� �م� �ص� �غ ��رة وم �س �ت �ل��زم��ات �ه��ا
ل � �ت � �ك� ��ون ال � � �ي� � ��وم رائ� � � � � ��دة ف��ي
ال� �م� �ج ��ال وت� �ك ��وي ��ن ع ��ام ��ات
تجارية لبيع التجزئة.
وقالت «كت كويت» في بيان
لها إن�ه��ا ب�ص��دد افتتاح فرع
م �ص �غ��ر ل �ل �ع��ام��ة ال �ت �ج��اري��ة
«خ��ط غاليري» ف��ي م��ول 360
الواقع على الدائري السادس
وال ��ذي يعتبر م��ن أه��م وأب��رز
ال �م �ج �م �ع��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة ف��ي
ال �ك ��وي ��ت ال �ت ��اب ��ع ل�م�ج�م��وع��ة
التمدين العقارية ،باإلضافة
إل��ى ال �ف��رع ال ��ذي ت��م افتتاحه
ف � ��ي م �ج �م ��ع ال � �ك � ��وت ج �ن��وب
الكويت بمنطقة الفحيحيل.
وسيتم افتتاح الفرع الثالث
ف� ��ي ذات ال �م �ج �م��ع ل �ل �ع��ام��ة

«ريكونسنس» يشارك بملتقى الرافدين في بغداد
تحت شعار (ح�ل��ول) ينعقد ملتقى الرافدين 2021
ف ��ي ب �غ ��داد ف ��ي ال �ت��اس��ع وال �ع �ش��ري��ن م ��ن اغ�س�ط��س
ال� �ح ��ال ��ي ،ول� �م ��دة ث ��اث ��ة أي � ��ام ب �ح �ض��ور م�ج�م��وع��ة
كبيرة م��ن الشخصيات ال�ع��راق�ي��ة الرسمية رفيعة
ال �م �س �ت��وى ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ض �ي��وف دول �ي �ي��ن ،من
سياسيين وباحثين بمشاركة من كبريات المراكز
االستراتيجية ومنها على سبيل المثال ال الحصر :
 .1مجموعة االزمات الدولية – بلجيكا International
Crisis Group
 .2معهد تش�اثام ه�اوس  -بريطانيا .Chatham House
 .3مركز الدراسات السياسية والدولية  -ايران .IPIS
 .4معهد السام األميركي .USIP
 .5المعهد الدولي للدراسات االيرانية  -السعودية
.Rasanah
وح� ��ول دع� ��وة م��رك��ز ري�ك��ون�س�ن��س ل�ل�م�ش��ارك��ة في
ه��ذا الملتقى ،ص��رح زي��د صباح الطالقاني رئيس
م�ج�ل��س ادارة م��رك��ز ال ��راف ��دي ��ن ل �ل �ح��وار  RCDعن
أه �م �ي��ة ال �م��راك��ز ال�ب�ح�ث�ي��ة واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ق��ائ��ا:
«ان �ه��ا ت�س��اه��م ال ��ى ح � ٍ�د ك�ب�ي��ر ف��ي ت�ص��وي��ب ال �ق��رار
وتوجيه ال��رأي العام ،والتأثير على مسار صناعة
ال �س �ي��اس��ات ال �ع��ام��ة وال� �خ ��اص ��ة ،خ �ص��وص��ا فيما

عاهد العيسى

دورا أس��اس �ي��ا ف ��ي إي �ج��اد
أسهل وأفضل السبل التي
م � ��ن ش� ��أن � �ه� ��ا ت � �ع� ��زي� ��ز دور
«ب �ي �ت��ك» وم �س��اه �م��ات��ه ف��ي
خ��دم��ة عمائه ودع��م سوق
السيارات.
وق ��ال ال�ع�ي�س��ى :إن «بيتك»
ي � �ن � �ف� ��رد ب � �ت � �ق� ��دي� ��م ب� ��رام� ��ج
م � �م � �ي ��زة م � ��ن خ � � ��ال م �ن �ت��ج
التأجير التمويلي لألفراد
والشركات ما يساعد قطاع
الشركات على وجود حلوال
وس �ه��ول��ة ف��ي ال �ت �ع��ام��ل مع
ال�م�ن�ت��ج وت�ت�م�ي��ز م�ن�ت�ج��ات
ال� �ت ��أج� �ي ��ر ب� �م ��زاي ��ا ع ��دي ��دة
وج��اذب��ة وال �ت��ي م�ن�ه��ا على
س �ب �ي ��ل ال� �م� �ث ��ال ال �ص �ي��ان��ة
الشاملة والتأمين التكافلي
ال� �ش ��ام ��ل ،وس� �ي ��ارة ب��دي �ل��ة،
وخ� ��دم� ��ة ال� �م� �س ��اع ��دة ع �ل��ى
ال �ط��رق ع�ل��ى م ��دار ال�س��اع��ة،
وإمكانية السفر بالمركبة
ال � �م� ��ؤج� ��رة وف� � ��ق ال � �ش� ��روط
واألحكام.

ب ��دوره ،ق��ال ال�م��ؤس��س وال��رئ�ي��س التنفيذي لمركز
ريكونسنس عبدالعزيز العنجري« :لقد قمنا في
 2020ب��ان�ش��اء (إدارة ال �ش��أن ال �ع��راق��ي) ف��ي المركز
ً
لتكون راف��دا لصناع القرار والباحثين في البلدين،
ل�ت�ط��وي��ر خ �ط��اب ي�س��اه��م ف��ي ب �ن��اء مستقبل واع ��د.
وم�ش��ارك�ت�ن��ا ف��ي ملتقى ال��راف��دي��ن ت��أت��ي ل�ت�ع��زز من
هذه األهداف ،فالمركز يسعى لمد مزيد من جسور
التواصل مع العراق ،ومركز الرافدين للحوار RCD
من موقعه في النجف األشرف يعد من أهم المراكز
ال�ب�ح�ث�ي��ة ال �ع��راق �ي��ة ال �ت��ي ت �م �ي��زت ب �ق��وة وش�ف��اف�ي��ة
طرح الموضوعات الحيوية بين النخب السياسية
والفاعلة في العراق وبإشراك مؤسسات ومنظمات
دولية معتمدة رسميا ،ونحن سعداء ألن نكون من
ضمن المشاركين معهم هذا العام» .ويتزامن انعقاد
ال�م�ل�ت�ق��ى م��ع ذك ��رى م ��رور م�ئ��ة ع ��ام ع�ل��ى تأسيس
ال��دول��ة العراقية الحديثة ف��ي ع��ام  ،1921وسيوفر
الملتقى منصات بحثية ونقاشية تتناول العديد
م��ن ال�م�ل�ف��ات ،منها على سبيل ال�م�ث��ال ال الحصر:
سياسات البنك المركزي  ،الموارد المائية وال��دول
المتشاطئة ،منظومة االم��ن وال��دف��اع  ،و الفدرالية
والسلطة التشريعية.

أحمد العومي
ال �ت �ج��اري��ة «ك ��وي ��ت ج��وي��س»
وال � �ت� ��ي ت �ع �ن��ى ب��ال �م �ن �ت �ج��ات
العملية واليومية التي تائم
البيت الكويتي والخليجي،
مستهدفين أن تكون للناس
ح�ي��اة أف�ض��ل ع�ب��ر اخ�ت�ي��ارات
ال� �م� �ن� �ت� �ج ��ات ال� ��ذك � �ي� ��ة ال� �ت ��ي
نقدمها.
وبينت أنه تم توقيع اتفاقية
ت � �ع� ��اون ب� �ي ��ن «ك � ��ت ك ��وي ��ت»
و«ارام � � � � � �ك� � � � � ��س» ل � �ل � �خ ��دم ��ات
اللوجستية المتخصصة في
مجال النقل وال�ش�ح��ن ،حيث

ت�ع�ت��زم ال �ش��رك��ة ال �ت��وس��ع في
ش �ح��ن وت �ص��دي��ر منتجاتها
ل �ج �م �ي��ع ال � �ع � �م� ��اء ف � ��ي دول
الخليج العربي.
وم� ��ن ج �ه �ت��ه ص� ��رح ال �ش��ري��ك
ال�م��ؤس��س د .أح�م��د ال�ع��وم��ي:
أن «ك��ت ك��وي��ت» تعمل ضمن
ف��رق متعاونة ومتخصصة،
اب� �ت ��داء م��ن ف��ري��ق ال�م�ب��دع�ي��ن
وال � �م � �ص � �م � �م � �ي� ��ن ث � � ��م ف ��ري ��ق
ال� �ح ��رف� �ي� �ي ��ن وال� � �ص� � �ن � ��اع ث��م
ف � ��ري � ��ق ال � �ت � �ق� ��دي� ��م وف � �ن� ��ون� ��ه،
ت� �ع� �م ��ل ج� �م� �ي ��ع ه � � ��ذه ال� �ف ��رق
ضمن منظومة إداري��ة وفنية
ن��وع �ي��ة ع �ل��ى م �س��اح��ة ت��رب��و
على األلف متر مربع بورشة
فنية وأخ ��رى ح��رف�ي��ة وثالثا
الورشة النوعية.
وذكر العومي خال تصريحه
أن «كت كويت» تتميز بعرض
م�ن�ت�ج��ات�ه��ا ل�ش��ري�ح��ة معينة
وأس �ع��ار م�ت�ف��اوت��ة ومنافسة
وذل ��ك ح�ت��ى يتسنى للعميل
اختيار هداياه ضمن خيارات
واسعة وذات جودة عالية.

لدعم حملة «لنكن على دراية»

«وربة» أبرم اتفاقًا مع األفنيوز

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده
يتقدمون بخالص العزاء واملواساة من

عائلة �لمويزري �لكر�م
لوفـاة املغفـور له بإذن اهلل تعـالى

مبارك �سباب �ملويزري
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

واص��ل بنك ورب��ة دع�م��ه ومساهماته الفاعلة لدعم
حملة «لنكن على دراي��ة» التوعوية ،والتي انطلقت
ب �م �ب��ادرة م��ن ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال �م��رك��زي ب��ال�ت�ع��اون مع
اتحاد مصارف الكويت لتسليط الضوء على حقوق
ال �ع �م��اء وت��وع �ي �ت �ه��م ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ت �ع��ام��ل م��ع
البنوك وكيفية المحافظة على حساباتهم وحماية
مدخراتهم.
ً
وق ��د أب� ��رم ب �ن��ك ورب� ��ة ات �ف��اق��ا م��ع األف �ن �ي��وز ل��إع��ان
ع��ن حملة «ل�ن�ك��ن ع�ل��ى دراي� ��ة» ف��ي مختلف مناطق
األفنيوز ،وذلك لتثقيف ال��زوار ورفع وعيهم المالي
والمصرفي وحمايتهم م��ن عمليات االح�ت�ي��ال ،إلى
جانب تحقيق الشمول المالي ،وكذلك تقديم كل ما
يلزم لتوفير خدمات متميزة لشرائح العماء كافة،
ّ
ً
وه��و م��ا ي�م��ث��ل أه��داف��ا رئيسية لحملة «ل�ن�ك��ن على
دراية».
وق ��ال أي �م��ن ال�م�ط�ي��ري ال �م��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل��ات�ص��ال
المؤسسي في بنك ورب��ة« :يقدم بنك ورب��ة كل سبل
ال ��دع ��م ل� �م� �ب ��ادرات ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال �م��رك��زي ال�م�ه�م��ة
وآخرها حملة «لنكن على دراي��ة» ،والتي تصب في
مصلحة االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي والمجتمع وت�ع��زز من
الثقافة االئتمانية والمالية والمصرفية».
وذكر المطيري أن جهود «وربة» في توعية عمائه
ً
راسخة وركيزة أساسية في استراتيجيته ،ودائما

صورة جماعية عقب توقيع االتفاق
م� ��ا ي �س �ت �خ��دم ك� ��ل ق � �ن� ��وات ال � �ت ��واص ��ل م� ��ع ع �م��ائ��ه
لتوعيتهم بضرورة المحافظة على سرية بياناتهم
وحساباتهم المالية والشخصية ،وع��دم تقديمها
ألي شخص ّ
يدعي اتصاله من طرف البنك.
وأوض ��ح أن��ه ت��م اخ�ت�ي��ار األف�ن�ي��وز ل�ت��وزي��ع الافتات
ال�ت��وع��وي��ة ال�خ��اص��ة بالحملة ألن��ه أح��د أه��م وأك�ب��ر
وجهات التسوق في الكويت ،وهو ما سيساهم في
ن�ج��اح ال�ح�م�ل��ة م��ن خ��ال م�ش��اه��دت�ه��ا م��ن ق�ب��ل زوار
األفنيوز ،األمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على

دعم الحملة.
وق��د ص��رح��ت إدارة األف�ن�ي��وز ب��أن ال�ت�ع��اون م��ع بنك
ورب ��ة م��ن خ��ال دع��م الحملة ال�ت��وع��وي��ة المصرفية
ال�ت��ي أطلقها ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال�م��رك��زي ب��ال�ت�ع��اون مع
اتحاد مصارف الكويت «لنكن على دراي��ة» جاء في
ال��وق��ت ال�م�ن��اس��ب وال�س�ل�ي��م ،ح�ي��ث ي �ه��دف األف�ن�ي��وز
على الدوام إلى تبنى الحمات الوطنية والمبادرات
المجتمعية واالقتصادية الفاعلة التي تعمل على
رفع الوعي وزيادة المعرفة بشكل عام.

«مايكروسوفت» إلى قمة جديدة ..بـ  2.3تريليون دوالر
أغلقت أسهم شركة مايكروسوفت
عند مستوى قياسي جديد  ،حيث
أدرك المزيد م��ن المحللين اآلث��ار
المالية المترتبة على قرار صانع
ال� �ب ��رام ��ج واألج � �ه � ��زة ب ��رف ��ع س�ع��ر
ب �ع��ض اش �ت��راك��ات ب��رام��ج Office
 365للشركات العام المقبل.
أغ � �ل � �ق� ��ت األس � � �ه� � ��م ع � �ن� ��د 304.65
دوالرات ،ما منح الشركة رأسمال

ً
سوقيا يقارب  2.3تريليون دوالر.
وقد ارتفعت أسهم مايكروسوفت
بنحو  %37ه��ذا ال �ع��ام ،متجاوزة
م � �ع � �ظ� ��م م � �ن� ��اف � �س � �ي � �ه� ��ا ال� � �ك� � �ب � ��ار،
باستثناء شركة ألفابيت المالكة
لمحرك البحث غوغل ،التي حققت
ً
م�ك��اس��ب بلغت  %60ت�ق��ري�ب��ا على
مدار العام حتى اآلن.
لم يسارع المحللون إل��ى تحديث

ت�ق��دي��رات�ه��م ،لكن ال�ع��دي��د ق��ال��وا إن
ت�غ�ي�ي��ر ال �س �ع��ر ل��دي��ه ال� �ق ��درة على
زيادة اإليرادات لجزء أساسي من
أعمال الشركة.
وتمثل االش�ت��راك��ات التجارية في
ب��رام��ج  365 Officeح��وال��ي %18
م ��ن إي� � � ��رادات م��اي �ك��روس��وف��ت ف��ي
السنة المالية التي انتهت في 30
ي��ون �ي��و ،ك �م��ا ك �ت��ب ف��ري��ق محللي

غولدمان ساكس ،بقيادة المحلل
كاش راجان ،في مذكرة يوم األحد.
ق� � ��ال ف� ��ري� ��ق ال � �ب � �ن� ��ك« :ن� �ع� �ت� �ق ��د أن
اإلعان األخير يسلط الضوء على
الوضع التنافسي القوي للشركة
وقوة التسعير طويلة األجل ،مما
ي �س��اع��د ع �ل��ى دف� ��ع ن �م��و م�ت��وس��ط
اإلي��رادات لكل مستخدم المستمر
خال عام .»2022
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عالقتها بالرسم فطرية جينية ..ووجدت ضالتها في الفن التجريدي

جنان خسروه :تنقيح القوانني لدعم حقوق
املرأة ..وال ضير من الصداقة بني الجنسني

كتب فايز الزعل

أكدت الفنانة التشكيلية جنان خسروه أن المرأة الكويتية كانت متمكنة من أن تحقق ما
تريد في كل المجاالت ولها دور كبير في التعليم واإلعالم وتنمية المجتمع ،مشيرة إلى
أنها قوية جدا وحقوقها مصونة في هذه األرض ،إال أن هناك بعض القوانين يجب أن يتم
�رت فن التجريد عن بقية
● كيف ب��دأت عالقتك مع ال��رس��م ،ول�م��اذا اخ�ت� ِ
أنواع فنون الرسم؟
■ ع��اق �ت��ي م ��ع ال ��رس ��م ع��اق��ة ف �ط��ري��ة وج�ي�ن�ي��ة م �ن��ذ ط�ف��ول�ت��ي
اكتشفت هوايتي في حب الرسم ،كنت أرسم آنذاك على كراسات
ال �م��درس��ة وم ��ن ث��م ب ��دأت أرس ��م وج ��وه أش �خ��اص ل�ه��م دور في
حياتي على أوراق  A4في بداية المرحلة المتوسطة وأذكر أول
ل��وح��ة زيتية عفوية رسمتها كنت ف��ي المتوسطة وأهديتها
إلى معلمتي في مادة الديكور ،استمرت معي الهواية دون أي
تعليم أو دورات حتى انتهيت من دراس��ة الجامعة ع��ام ٢004
حينها حصل موقف ليس ف��ي الحسبان تمت دع��وت��ي لزيارة
جمعية الفنون التشكيلية الكويتية العداد لقاء تلفزيوني ألحد
الفنانين وم��ن بعدها انضمت إل��ى جمعية الفنون التشكيلية
واجتزت بعض ال��دورات الفنية ومن ثم حصلت على عضوية
الجمعية عام  ،٢00٥ثم انطلقت مسيرتي الفنية حتى اليوم.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة الخ �ت �ي��اري ل�ل�ف��ن ال �ت �ج��ري��دي ك ��ان ش�غ�ف��ا ،ك��ان��ت
بداياتي من خال الدورات والفن السريالي ثم اطلعت على باقي
الفنون وبدأت حينها أتعرف على المدارس الفنية وتعرفت على
أنواعها ،من خال مشاركتي في معرض الفنانات الكويتيات
في األردن اطلعت على أعمال بعض الفنانين األردنيين التي
تحمل الطابع التجريدي فانبهرت واعجبت باألعمال هذا ما
ً
زادن��ي شغفا أن أج��رب الفن التجريدي وبالفعل كانت بدايتي
مع هذه المدرسة منذ عام  ٢00٧إلى اليوم ،أجد التجريد أقرب
لشخصيتي وقدرتي على التعبير عن أفكاري ومشاعري بجرأة
أكثر ،كما أن عالم التجريد عميق جدا كلما أبحرت به لم ولن
تنتهي منه باختصار وجدت ضالتي الفنية به.

طموح وعطاء
حققت ما تطمحين إليه،
● من خ��الل مشوارك الفني ،هل تجدين ان��ك
ِ
وهل ترين انه من الممكن أن يصل الفنان إلى مرحلة االكتفاء أو التوقف
عن العطاء؟
■ البعض منها ،الطموح ال يتوقف عند حد معين لدى كل فنان
شغوف ،سيظل يطمح ويطمح للمزيد من التطور والتقدم حتى
النفس األخ�ي��ر ،الفنان الحقيقي ال يكتفي وال يتوقف عطاؤه
ح�ت��ى ب�ع��د وف��ات��ه تبقى ذك ��راه وأع�م��ال��ه ح��اض��رة ف��ي ك��ل مكان
وزم��ان ،باعتقادي أن سيرة وعمل واس��م كل فنان تظل خالدة

عالم «السوشيال ميديا» حقيقي
واإليجابيات أكثر من السلبيات
كل امرأة قادرة على فعل
املستحيل إذا أرادت
صداقة املرأة والرجل أصبحت
شائعة اليوم في أغلب املجتمعات
العربية
الفنان التشكيلي ليس في حاجة
للدعم من أي جهة رسمية
أو غير رسمية
سوق الفن التشكيلي في هبوط

تنقيحها حتى تنال جميع حقوقها المدنية فقط.
وقالت خسروه في الكويت ودول الخليج يوجد سوق غامض للفن التشكيلي ،ينقسم
إلى أنواع ،النوع األول يعتمد على كثرة عالقات الفنان بالشخصيات المهتمة والتي تهوى
اقتناء األعمال الفنية ،النوع الثاني يعتمد على سمعة وسيرة الفنان وقوة أعماله من حيث
الفكرة والتكنيك ،مؤكدة أن كل مجتمع يعشق الجماليات ،وهناك أشخاص ال يفقهون

في الحياة الدنيا.
● ه��ل ش��ارك� ِ�ت ف��ي م�ع��ارض فنية محلية أو خ��ارج�ي��ة ،وك�ي��ف تجدين
اهتمام المجتمع بالرسم بشكل عام والفن التشكيلي بصورة خاصة؟
■ طبعا لي الكثير من المشاركات في المعارض والورش الفنية
المحلية منذ عام  ٢006حتى عام  ،٢0٢0كذلك شاركت بمعارض
عدة خارجية أبرزها معرض الفنانات التشكيليات الكويتيات
ف��ي األردن ع��ام  ٢00٧ت�ح��ت رع��اي��ة المجلس ال��وط�ن��ي للثقافة
والفنون واآلداب ووزارة الثقافة األردنية ،كما شاركت في دبي
والمملكة العربية السعودية.
وأقمت معرضا شخصيا ع��ام  ٢01٢بعنوان (أن��ا) ،والمعرض
الشخصي الثاني عام  ٢018بعنوان (من أنا) وحاليا في صدد
االنتهاء من كتابة مسيرتي الفنية الممتدة إلى حوالي  1٥عاما
ف��ي م�ج��ال ال�ف��ن التشكيلي بكتاب خ��اص سيعرض قريبا في
المكاتب الخاصة بإذن الله تعالى.

ذائقة
● ما نعرفه أن ذائقة الجميع تختلف في الفن التشكيلي ( )..هناك من
يفقه وآخرون ال..؟
■ مجتمعنا يعشق الجماليات هناك أشخاص ال يفقهون بالفن
وربما ينزعجون منه وهناك أشخاص متذوقون للفن وهناك
أش �خ��اص م�ث�ق�ف��ون وع��اش �ق��ون ل�ل�ف��ن ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي ،إذا أردن� ��ا أن
نصنف المجتمع من حيث اهتمامهم بالفن التشكيلي بالنسبة
للمتذوقين لديهم حس فني ونظرة لبعض األفكار المطروحة
وليس بالغالب مثقفين فنيا ،أما األشخاص المثقفون فلديهم
معلومات وفكرة جيدة عن كل مدرسة فنية كما لديهم تقدير
عال للفنان وعمله.
ٍ
● على مستوى الكويت ومنطقة الخليج ،هل هناك سوق بالنسبة للفن
التشكيلي ،وهل هناك من يهتم بأنواع فنون الرسم بصورة عامة؟
■ ن�ع��م ،ه�ن��اك س��وق ول�ك��ن غ��ام��ض ن��وع��ا م ��ا ،ف��ي ت �ص��وري أن
السوق ينقسم إلى أنواع ،النوع األول :يعتمد على كثرة عاقات
ال�ف�ن��ان بالشخصيات المهتمة وال �ت��ي ت�ه��وى اق�ت�ن��اء األع�م��ال
الفنية ،النوع الثاني :فيعتمد على سمعة وسيرة الفنان وقوة
أعماله من حيث الفكرة والتكنيك ،أما النوع اآلخر :يعتمد على
عاقة الفنان بالجهات المسوقة لألعمال كبعض «الغالريات»
الفنية و بعض المزادات العالمية ،ولكن سوق الفن التشكيلي
اليوم لم يعد كالسابق ،بعد األزم��ة العالمية (ال��وب��اء العالمي
كورونا) أرى أن سوق الفن التشكيلي في مستوى من الهبوط.
وبالنسبة لاهتمام أعتقد أن األغلب يهتم فقط بالشكل العام ال
بالفكرة أو المضمون الفني.

دعم
● هل تجدون كفنانين الدعم الرسمي من قبل المسؤولين عن الثقافة
والفنون ،وكيف تقيمون اهتمام الجهات الرسمية في الفن التشكيلي؟
ً
■ أتكلم عن نفسي في السابق كنت أرى دعما البأس به أما في
السنوات األخيرة لم ألتمس أي نوع من أنواع الدعم المعنوي

بالفن وربما ينزعجون منه وآخرون متذوقون للفن وغيرهم ،أشخاص مثقفون وعاشقون
للفن التشكيلي .الجدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية جنان خسروه شاركت بالعديد من
المعارض المحلية والخارجية والورش الفنية المحلية منذ عام  2006حتى عام  2020كما
شاركت في معارض دبي والمملكة العربية السعودية.
«النهار» التقتها فكان الحوار اآلتي:

أو المادي ،وليس دوري أن أقيم اهتمام الجهات الرسمية في
مجال الفن التشكيلي ،أنا اليوم لم أعد أبحث عن ذلك التقييم أو
الدعم حيث إنني قادرة على دعم أعمالي وفني دون اللجوء إلى
أي جهة رسمية ،نحن نعيش اليوم في عالم مفتوح وهو عالم
التكنولوجيا والسوشيال ميديا ومن رأيي الخاص أنه لم يعد
الفنان بحاجة للدعم من أي جهة رسمية أو غير رسمية ،أعمال
الفنان هي الداعم الحقيقي له.
● يعبر الشاعر عن أفكاره من خالل اجترار القصائد ،ويكتب األديب
رواية ليعالج قضية ما ،فهل يقوم فن الرسم التشكيلي بدور مشابه ،أم
له خصوصية مختلفة عن بقية الفنون؟
■ حالة الفن التشكيلي حالة خاصة ،هناك اختاف في طريقة
ع ��رض ال �ف �ك��رة وال �م��واض �ي��ع ل�ك��ل ف �ن��ان ك�م��ا أن ك��ل ف �ن��ان ل��دي��ه
ً
ً
ً
ً
هاجس خاص به ،قد يكون هاجسا سياسيا ،وطنيا ،عاطفيا،
ً
ً
مجتمعيا ،نفسيا وإل��ى آخ��ره ،هي رسالة ،يوجهها الفنان من
أعماقه مباشرة إلى اللوحة ومن اللوحة إلى المتلقي ،اضافة
إل��ى أن ه�ن��اك أس��ال�ي��ب ،تكنيكات م�ت�ع��ددة يستخدمها الفنان
ً
ً
ً
ً
ً
إلنشاء أي عمل ما يكلفه مجهودا فكريا ،نفسيا ،بدنيا وزمنيا.

لوحة وعودة
● هل هناك وقت معين يتطلبه اتمام لوحة تشكيلية ،أم أن األمر متعلق
بالفنان ذاته وبمدى جديته في العمل؟
■ ال وقت إلنجاز أي لوحة تنتهي عندما تطلب هي من الرسام
أو الفنان أن يتوقف ،هو شعور ينتاب الفنان بأن اللوحة انتهت
فينهيها بالتوقيع ،كما أن التوقيع على العمل أحيانا ليس
مقياسا على انتهاء اللوحة ،قد يعود الفنان للوحة نفسها بعد
التوقيع ب��أع��وام ليضيف لمسات أخيرة باعتقاده انها كانت
بحاجة إليها وقد تجد القليل من األعمال الفنية تحمل توقيع
بتاريخين متفاوتين وهذا ما حصل معي بالقليل من أعمالي
الفنية.

أعمال مؤثرة
● يتأثر الكثير من المبدعين برموز الفنون المختلفة ،فهل تأثرت جنان
في بداية مسيرتها بأحد الفنانين ،وهل تتابعين الفن التشكيلي بصورة
عامة في العالم؟
■ ل��م أت��أث��ر ب ��أي ف �ن��ان ،ول �ك��ن ت��أث��رت ب�ب�ع��ض األع �م��ال الفنية
ً
التي كانت تحمل الطابع اإلنساني واألل��وان التي تحمل حسا
ً
ومعنى روحيا قد يستوعبه الكثير من المهتمين ،نعم أتابع
ولكن ليس بشراهة ،أتابع ماهو جديد في هذا العالم من فنون
ب�ص��ري��ة وف�ك��ري��ة ،ك�م��ا أت��اب��ع ب�ع��ض ال�م�ع��ارض وال�م�ه��رج��ان��ات
الفنية الخليجية والعالمية.
ً
● منحت وسائل التواصل االجتماعي خط تماس مباشرا للمبدعين مع
ً
ً
الجماهير ،فهل تعتقدين أن لهذا األمر أثرا ايجابيا على الفنان من خالل
معرفة ردود فعل الجماهير على أعماله بصورة مباشرة؟
■ نعم ،ساهمت وسائل التواصل االجتماعي بشكل كبير في
انتشار الفنان وأعماله الفنية ،ولكن لدي ماحظة دقيقة بأن

أغلب مستخدمي ب��رام��ج السوشيال ميديا لهم ميول معينه
ب�ع�ي��دة ت�م��ام��ا ع��ن ال�م�ج��ال ال�ث�ق��اف��ي واألدب� ��ي ل��ذل��ك ت�ج��د اق�ب��ال
المتابعة على الحسابات الفنية التشكيلية والثقافية محدود
جدا وال أعلم أين الخلل؟!
● ه��ل ه�ن��اك ص�ع��وب��ات معينة تواجهها ال �م��رأة المبدعة أم أن�ه��ا تتمتع
بجميع الحقوق التي ينالها المبدعون الرجال؟
■ بالنسبة لي لم أواجه أي صعوبة في تقديم وممارسة إبداعي
الفني أو اإلع��ام��ي ،نشأت ف��ي أس��رة متعلمة ومنفتحة فكريا
فبالعكس أسرتي كانت الداعم األول لي وألعمالي الفنية.
نحن نعيش اليوم في عالم منفتح أكثر من السابق وال أعتقد
أن المرأة اليوم في مجتمعنا تواجه أي صعوبة أو ضغوطات
تجاه ممارسة حقوقها وحريتها كامرأة.
● م��اذا تحتاج المرأة الكويتية لتصل لقناعة أنها األفضل خليجيا بما
أنها وصلت لمراكز ومناصب قيادية ووزاري��ة ونائبة ،هل هناك مطالب
أخرى في مخيلة المرأة الكويتية؟
ً
■ ال تحتاج شيئا ..اعتقد التفوق في أي مجال هو تفوق فردي
ً
وليس محصورا على فئة أو جنسية معينة ،المرأة واحدة في
كل بقاع األرض وهي األقوى في نظري ،كما أن كل امرأة قادرة
على فعل المستحيل إذا أرادت هي فقط.

املرأة الكويتية
● تمكنت ال �م��رأة الكويتية خ��الل ال�ع�ق��ود القليلة الماضية م��ن تحقيق
مكاسب كبيرة على الصعيد االجتماعي ،هل صحيح بأنه ما زالت هناك
ً
تطلعات أكبر لتنال المزيد من الحقوق ،خصوصا في العمل والتمكين
السياسي للمرأة؟
■ اختلف معك في الرأي حسب اطاعي على التاريخ أن المرأة
الكويتية كانت متمكنة من أن تحقق ما نريد في كل المجاالت،
وك ��ان ل�ه��ا دور كبير ف��ي التعليم واإلع� ��ام وتنمية المجتمع
ك��ذل��ك ،إال أن دوره� ��ا ال�س�ي��اس��ي ف�ق��ط ك ��ان ل��م ي�س�ت�ح��ق اال في
ال�س�ن��وات األخ �ي��رة ،وق��د ت�ك��ون ه�ن��اك أس �ب��اب سياسية دينية
إل��ى آخ��ره ،أج��د اليوم أن ال�م��رأة الكويتية قوية ج��دا وحقوقها
مصونة في هذه األرض ،إال أن هناك بعض القوانين يجب أن
يتم تنقيحها حتى تنال كافة حقوقها المدنية.
● ال �ص��داق��ة ه��ي ف�ع��ل اخ �ت �ي��اري ب�ي��ن ال �م��رأة وال��رج��ل ف��ي المجتمعات
ال�ش��رق�ي��ة ،الس�ي�م��ا أن األص��دق��اء أش�ب��ه بعائلة م�ص�غ��رة ل�ل�ف��رد؟ أي إن
الطرفين يقدمان الثقة وأيهما يهدي الخيبة ويقتل جماليتها..؟
ً
■ بنظري الصداقة ال جنس لها ق��د ن�ص��ادق ب�ش��را أو كائنات
حية أخرى ،أما بالنسبة لصداقة المرأة والرجل فقد أصبحت
شائعة ال�ي��وم ف��ي أغ�ل��ب المجتمعات العربية ،بالنسبة ل��ي ال
أعارض هذا المنطق مع وجود كافة الشروط التي تحيي هذه
الصداقة وتحافظ عليها أال وهي االحترام بين الطرفين ،الوفاء
واإلخ ��اص ،معرفة ح��دود كل منهما اآلخ��ر ،الصدق واالل�ت��زام
بعهد ال�ص��داق��ة ك��ل ه��ذه ال�ص�ف��ات وغ�ي��ره��ا ه��ي أس��اس�ي��ات إن
وج� ��دت ،ف��ال�ص��داق��ة ق��ائ�م��ة إل ��ى أج ��ل م�س�م��ى وإن ف �ق��دت ماتت
الصداقة ،فالثقة يجب أن تكون متبادلة بين الطرفين.

مطالبة نسائية
● ما السبب الرئيسي الذي جعل من بعض النساء في الكويت يتخذن
موقفا متشددا للمطالبة بالحقوق والواجبات ،هل المرأة الكويتية حاليا
ً
تعاني الظلم والتقصير وقصورا في القوانين؟
■ ال أع � �ل� ��م ح� �ق� �ي� �ق ��ة ،رب � �م� ��ا ه � �ن� ��اك ب� �ع ��ض ال � �ن � �س� ��اء ل��دي �ه��ن
ب �ع��ض ال �م �ع��ان��اة ل��ذل��ك ي�ت�ج�ه��ن ل �ه��ذه ال �م �ط��ال �ب��ات ب��ال�ن�س�ب��ة
ل��ي ال أرى أي إخ �ف��اق أو ظ�ل��م ب��ل ب��ال�ع�ك��س أن��ا أج��د أن ال�م��رأة
الكويتية مميزة محليا وعالميا في كل ش��يء كما أنها اليوم
ت �م��ارس ح�ق��وق�ه��ا ك��ام �ل��ة م��ن ح �ي��ث ال �س �ي��اس��ة ،اإلع � ��ام ،ال �ف��ن،
الثقافة ،وكل المجاالت.
● كيف تجدين إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي التي
ت��دف��ع إل��ى ت�ح��رر الطرفين م��ن ال��رج��ال وال�ن�س��اء؟ ه��ل تحتاج إل��ى رقابة
وتفعيل أم أن الوضع متزن؟
■ عالم السوشيال ميديا عالم حقيقي ،تجد فيه كل الحاالت
السليمة وغير السليمة ،من وجهة نظري اإليجابيات أكثر من
السلبيات ،أنا ال أرى وال أبحث عن السلبيات وإن وجدت هذه
أن��ا ،ال اعتقد أنها تحتاج لرقابة ،يجب أن تكون الرقابة ذاتية
ونابعة من الشخص نفسه وتربيته ،راقب من الداخل وليس من
المحيط الخارجي ،ألن المحيط الخارجي ممتلئ بالديانات،
األفكار ،المعتقدات والثقافات المختلفة فا يمكنك أن تسيطر
على العالم الخارجي ولكن العكس ممكن.
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أوضحت لـ «راهنلا» أن لديها القدرة على إدارة أي مشروع بكفاءة واقتدار

املنصور :وجود املرأة في مراكز
صنع القرار دون املستوى
كتب عمر أبو الفتوح

أك��دت مصممة األزي��اء وعضو مجلس ادارة بيت السدو نهى المنصور قدرة
المرأة الكويتية على االدارة وتحقيق معايير النجاح في مجال العمل الحر ،الفتة
ان مؤشرات البنك الدولي تؤكد ان المرأة األقدر على تحقيق الريادة في االدارة عن
الرجل كونها تهتم بالتفاصيل الخاصة ألي عمل تديره .وفي حوار اجرته معها
«النهار» تساءلت المنصور :كيف ال يمكن للمرأة الكويتية ادارة مشروع وهي تدير

بيتها من قديم األزل بكفاءة واقتدار .وأشارت الى ان غالبية مشروعات Home
 Businessفي الكويت ،تديرها السيدات ولهن بصمة متميزة في هذا المجال.
وقالت ان «كورونا» جعل افراد المجتمع عازفين عن شراء السلع الكمالية في
على
فترتها األولى وفي الفترة الثانية ومع وجود وفرة مالية ،اصبحت هناك قدرة ً
الشراء لتلك السلع .ولفتت الى ان المرأة الكويتية ريادية وخالقة وأفكارها دائما
ما يتم األخذ بها من الغير.
وفيما يلي التفاصيل:

املرأة أكفأ من الرجل في اإلدارة كونها تهتم بجميع التفاصيل
غالبية مشاريع « »Home Businessفي الكويت تؤسسها النساء
تعويض املتضررين من أصحاب املشروعات الصغيرة في حاجة إلى دراسة
ف ��ي ال �ب ��داي ��ة ،اش � ��ارت م�ص�م�م��ة األزي� � ��اء وع�ض��و
مجلس ادارة بيت ال�س��دو نهى المنصور انها
قامت بتأسيس مشروع تصميم األزياء الخاص
بها منذ  ،2003وتمكنت ولله الحمد من اكتساب
الخبرات التي مكنتني من مواجهة كل التحديات
التي واجهتها وآخرها تداعيات فيروس كورونا

إجراءات تأسيس
املشروعات باتت أكثر
سهولة ونحتاج مرونة
في التراخيص
«كورونا» أثرت على شراء
السلع الكمالية في الفترة
األولى من انتشارها

وف� ��ي اع �ت �ق ��ادي ان ع��ام��ل ال �خ �ب��رة ه� ��ام ل�ل�غ��اي��ة
ل�ت��أس�ي��س اي م �ش��روع ص �غ �ي��ر ،وك��ذل��ك االل �م��ام
بآليات تسويق المشروع.
وع��ن تخوفها م��ن اق��ام��ة م�ش��روع األزي��اء ف��ي ظل
وجود عدد كبير من المشاريع ،اشارت ان تكرار
ً
المشروع ليس عيبا ،فالسوق الذي نتواجد فيها
كمصممي ازي��اء ليس بالحجم الكبير والتميز
يكون بمواكبة التطلعات الخاصة بالعمالء في
ً
مجال األزياء والتي تشهد تغيرا بشكل متسارع.

التمويل ذاتي
وح ��ول ت�م��وي��ل ال �م �ش��روع ،اوض �ح��ت ان�ه��ا قامت
ب �ت �م��وي��ل م �ش ��روع �ه ��ا ب �ش �ك��ل ذات� � ��ي ول � ��م ت�ل�ج��أ
ل �ل �ص �ن��دوق ال ��وط �ن ��ي ل �ل �م �ش��روع��ات ال �ص �غ �ي��رة
وال� �م� �ت ��وس� �ط ��ة او م �ح �ف �ظ��ة ال� �ب� �ن ��ك ال �ص �ن��اع��ي
للحصول على تمويل.
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � ��اج � ��راءات ال �ت ��أس �ي ��س ،ب�ي�ن��ت
ً
ان اج � � ��راءات ت��أس �ي��س م �ش��روع �ه��ا اخ� ��ذت وق �ت��ا
ً
طويال ،اال ان اج��راءات تأسيس المشروعات في
ال��وق��ت ال��راه��ن اصبحت سهلة الع�ت�م��اده��ا على
استخدام التطبيقات االلكترونية والتي سهلت
ً
كثيرا م��ن ان�ج��از االج� ��راءات الخاصة بتأسيس
المشروعات.
واس �ت��درك��ت ق��ائ �ل��ة :ن�ف�ت�ق��د ف��ي ال �ك��وي��ت م��رون��ة
اس �ت �خ��راج ال �ت��راخ �ي��ص وه ��و م ��ا ي�ع�ن��ي ان ��ه لو

كانت هناك فكرة جديدة ،فمن الصعب استخراج
رخصة بشأنها .وحول كيفية تسويق منتجات
مشروعها ،لفتت ان االعتماد يكون على األه��ل
واألصدقاء في استخراج الرخص.

تحديات التأسيس
وف�ي�م��ا يتعلق ب��ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا في
تأسيس مشروعها ،لفتت المنصور الى ان تغير
الذوق العام السريع من بين التحديات الرئيسية
ال�ت��ي تواجهها ف��ي م�ش��روع�ه��ا .وأش ��ارت ال��ى ان
اغ �ل��ب م �ش��روع��ات  Home Businessت��ؤس�س�ه��ا
ال� �م ��رأة ف ��ي ال �ك��وي��ت ،م �ت �س��ائ �ل��ة :ك �ي��ف ال يمكن
نجاح المرأة في ادارة مشروعها في وقت تدير
بيتها بكفاءة واقتدار .وبينت ان مؤشرات البنك
الدولي اوضحت ان المرأة الكويتية لديها القدرة
على االدارة اك�ث��ر م��ن ال��رج��ل ألن�ه��ا ت�ق��وم ب��ادارة
كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع.

تعويض املتضررين
وع� � ��ن م� � ��دى ت � �ض� ��رر ال � �م � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وال� �م� �ت ��وس� �ط ��ة ب� �ج ��ائ� �ح ��ة ك� � ��ورون� � ��ا ،اوض� �ح ��ت
المنصور ان الفترة األولى من الجائحة ولم يكن
باستطاعة احد شراء السلع الكمالية وفي الفترة
التي تلت الفترة األول��ى ،ك��ان هناك وف��رة مالية
وب��دأ األف ��راد ب�ش��راء السلع الكمالية م��رة اخ��رى

بسبب تحقيق وفرة مالية.
وح��ول رأيها في االج��راءات الحكومية الخاصة
بمواجهة الضرر الذي اصاب الكثير من اصحاب
ال� �م� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة وال �م �ت��وس �ط��ة ،ل�ف�ت��ت
المنصور ان المسألة بحاجة ال��ى دراس ��ة كافة
المشاريع ،حيث ان��ه من الصعب تعويض كافة
ً
المشاريع المتضررة ،كما انه من الصعب ايضا
ان تترك البعض دون تعويض الضرر.
وقالت ان اي مشروع تمكن من مواجهة الجائحة،
يعد تجربة نجاح ألن��ه استطاع تحقيق البقاء
في السوق رغم تداعيات الجائحة.
ً
وأش ��ارت ال��ى ان ال �م��رأة الكويتية دائ �م��ا سباقة
ف��ي ت�ق��دي��م األف �ك��ار االب��داع �ي��ة وال�س�ب��ق ف��ي كافة
م � �ج� ��االت ال� �ع� �م ��ل ال � �ح� ��ر ،ب� ��ل ان اف � �ك� ��اره� ��ا ي�ت��م

ت�ص��دي��ره��ا ل �ل �خ��ارج ،وه ��ي ق� ��ادرة ع�ل��ى تحقيق
التميز واالبداع في العديد من المجاالت.

املرأة القيادية
وع� ��ن ت ��واج ��د ال� �م ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ال�ق�ط��اع�ي��ن
الحكومي والخاص ،اشارت الى ان تواجد المرأة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ال �ع��دي��د م ��ن ال��وظ��ائ��ف ب��ال�ق�ط��اع
ال �ح �ك��وم��ي وت��أس �ي �س �ه��ا ل �ل �م �ش��اري��ع ال �خ��اص��ة
م�ل�ح��وظ وم ��وج ��ود ،اال ان ت��واج��ده��ا ف��ي م��راك��ز
صنع القرار دون مستوى الطموح.
وأض ��اف ��ت :ل ��دى ال� �م ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� �ق ��درة على
التواجد وبقوة في مجاالت العمل الحر والسعي
نحو تأسيس مشروعات ناجحة لها القدرة على
التميز والتواجد بقوة في السوق.

من مجلس الشباب العربي للتنمية املتكاملة التابع للجامعة العربية

«صاحبات األعمال البحرينية» فاز بجائزة التميز في ريادة األعمال
أش � ��ادت ال�ش�ي�خ��ة ه �ن��د ب �ن��ت س �ل �م��ان آل خ�ل�ي�ف��ة رئ �ي��س االت �ح��اد
العالمي لصاحبات األع �م��ال وال�م�ه��ن البحرينية ،ب�ف��وز وتمييز
مركز الحاضنات «مشروع االستثمار في الشباب التابع لالتحاد
العالمي لصاحبات االعمال والمهن البحرينية بالمركز األول في
م�ج��ال ري ��ادة األع �م��ال ،حيث ش��ارك االت �ح��اد ف��ي مسابقة مجلس
الشباب العربي للتنمية المتكاملة التابع للجامعة العربية ضمن
ً
ال�ش��روط المعلنة وال�ت��ي كانت مطابقة تماما أله��داف المشروع
الريادي «الحاضنات االقتصادية واالستثمار في الشباب».
وق��د عمل االتحاد على احتضان الشباب من الجنسين من ذوي
ال��دخ��ل ال�م�ح��دود م��ن المبدعين والفنانين وأص �ح��اب المشاريع

الصغيرة والمتناهية الصغر ،ليؤهلهم ويدربهم لخوض سوق
العمل بثقة وج��دارة عالية ،وق��د الق��ى ه��ذا المشروع منذ االع��الن
ً
ً
عنه في عام  20١2صدى ومردودا ال حدود له بين الشباب ونجاحا
ً
رائ�ع��ا ف��ي عطائهم ف��ي جميع ال�م�ج��االت الشبابية المتنوعة من
خدمات وفنون وتجارة وأعمال.
وأوضحت أمين سر االتحاد خيرية الدشتي ان االتحاد توقع الى
حد كبير الفوز بالجائزة الستيفائه كل الشروط المطلوبة ،حيث
ان��ه يقدم العطاء للشباب ب��روح من المحبة واالخ��الص وبالدعم
وال�ت�ش�ج�ي��ع وال�ت��وج�ي��ه وال �ت��دري��ب وال�ت��أه�ي��ل ال �م �ت��واص��ل ،حيث
ك��ان يعمل بجد وات�ق��ان ووف��ق استراتيجية ه��ادف��ة ،ك��ان نتاجها

تخرج عدد كبير من الشباب المؤهل لسوق العمل ،مع االستقرار
ال�م�ل�ح��وظ واالس �ت �م��رار ف��ي ال�ع�م��ل ب�ك�ف��اءة ت��ام��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
الظروف الصحية الصعبة والعصيبة «ظ��روف جائحة كورونا»،
ً
فجاء الفوز محفزا على بذل المزيد من العطاء ،خاصة وأن الشباب
يخوضون مجاالت متعددة في سوق العمل باقتداروعطاء وتفان
كبير.
وقالت الدشتي ان االت�ح��اد العالمي لصاحبات االع�م��ال والمهن
ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة ي�ح�ت�ض��ن م��ن ب�ي��ن ان�ش�ط�ت��ه االق �ت �ص��ادي��ة ال�م�ت�ع��ددة
م�ش��روع��ا ري��ادي��ا ذا م ��ردود ان�س��ان��ي اج�ت�م��اع��ي ت�ن�م��وي تدريبي
تأهيلي ج��دي��د ف��ي مضمونه واك�ث��ر ج��دوى واهمية ف��ي اه��داف��ه،،

تحقيق التنمية املستدامة لالقتصاد البحريني
وأش��ارت الدشتي الى ان هذا الفوز جاء ليؤكد لنا وجود هذه البصمة الجميلة في مشروع االتحاد
العالمي لصاحبات االعمال والمهن البحرينية ،وان الخطة المستقبلية لالتحاد هو الحرص على احتضان
الشباب وزيادة المجاالت العملية في هذا المشروع وتنوعه والعمل على مساعدتهم في تحويل المشاريع
الفردية الى مشاريع تجارية مساهمة متكاملة تحت مظلة المشروع الواحد ،كالشركات والمؤسسات

ً
المساهمة حسب المجاالت المتقاربة لعطاء اكثر ابداعا ولخلق مشروع اكثر قوة واستمرارية وقدرة
على المنافسة في سوق العمل ،مع الحرص على تنوع االنتاج المطلوب حسب متطلبات السوق المحلية
اوال واألسواق الخارجية ثانيا مع االحتفاظ بالجودة العالية ،واتقان العمل بحرفية تامة للوصول الى
النجاح المرتقب والمطلوب لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية االقتصاد الوطني البحريني.

وهو المشروع الريادي الشبابي «االستثمار في الشباب» حيث
يعمل االتحاد على احتضان الشباب من الجنسين من ذوي الدخل
المحدود من المبدعين والفنانين واصحاب المشاريع الصغيرة
والمتناهية الصغر ليؤهلهم ويدربهم ويعمل على اعدادهم بقوة
لخوض سوق العمل بثقة وجدارة عالية.
وزادت وقد القى هذا المشروع منذ االعالن عنه سنة  20١2صدى
ً
وم� ��ردودا ال ح ��دود ل��ه بين ال�ش�ب��اب ون�ج��اح��ا رائ �ع��ا ف��ي عطائهم
ف��ي ج�م�ي��ع ال �م �ج��االت ال�ش�ب��اب�ي��ة ال�م�ت�ن��وع��ة م��ن خ��دم��ات وف�ن��ون
وتجارة واعمال ،وعمل االتحاد بجد واتقان واستراتيجية هادفة
وبخطوات هادئة ثابتة كان نتاجها تخرج عدد كبير من الشباب
المؤهل ل�س��وق العمل ،م��ع االس�ت�ق��رار الملحوظ واالس�ت�م��رار في
العمل بكفاءة ت��ام��ة ،وت��اب��ع االت�ح��اد بشغف كبير واه�ت�م��ام اكبر
جميع المجاالت الشبابية والمختصة بريادة االعمال ومجاالته
وساهمنا بالكثير من العطاء في العديد من تلك المجاالت الريادية
والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقالت الدشتي :شدتنا المسابقات والمنافسات في اداء اصحاب
االعمال والمشروعات الريادية والشبابية وشاركنا كمتحدثين
من ذوي الخبرة ،وكأصحاب مشاريع ،وكقصص نجاح في العديد
م��ن ال�م��ؤت�م��رات والمسابقات وال�م�ش��روع��ات ال��ري��ادي��ة ،وف��زن��ا في
مسابقة شبابية لريادة االعمال بالكويت «الدور الرائد في التنمية
المستدامة» ،ونلنا الجائزة الشبابية الريادية االول��ى الصحاب
ال�م�ش��اري��ع م��ن رواد االع �م��ال «م �ش��روع ال�ح��اض�ن��ات االق�ت�ص��ادي��ة
ودعم االسرالمنتجة» ،كما فزنا بمبلغ نقدي كبير « ١0آالف دينار
بحريني» من وزارة التنمية في مشروع الحاضنات االقتصادية.
وأوض�ح��ت ان االت�ح��اد ب��ادر بدعم الشباب بتقديم ج��ائ��زة نقدية
ً
قيمتها ع�ش��رة االف دوالر ل ��رواد االع �م��ال تحت مسمى «ج��ائ��زة
رواد البحرين» في ظل الجائحة وكتشجيع ودع��م ل��رواد االعمال
وتحفيزهم على االستمرار وعدم اليأس ،وعلمنا مؤخرا بمسابقه
مجلس ال�ش�ب��اب ال�ع��رب��ي للتنمية المتكاملة ال�ت��اب�ع��ة للجامعة
ال�ع��رب�ي��ة ،تقدمنا ض�م��ن ال �ش��روط المعلنة وال �ت��ي ك��ان��ت مطابقة
تماما الهداف المشروع الريادي ،وتوقعنا الى حد كبير الفوز بها
الننا كنا مستوفين للشروط المطلوبة لمسابقة ري��ادة االعمال،
فنحن نقدم العطاء للشباب بروح من المحبة واالخالص وبالدعم
والتشجيع والتوجيه والتدريب والتأهيل المتواصل بال حدود.
وأك��دت ان الفوز اسعدنا وخلق لدينا شعورا اق��وى باالستمرار
وال�م��زي��د م��ن ال�ع�ط��اء وال�ت�ف��ان��ي ب�ه��ذا ال�ع�ط��اء وك ��ان ال �ف��وز ح��اف��زا
واش��ارة دافعة باننا نسير باتجاه صحيح مثمر ومنتج وداف��ع
فعال ال��ى تحقيق نجاحات كثيرة ق��ادم��ة ،لقد ت��رك ه��ذا ال�ف��وز في
ً
ً
نفوسنا ش �ع��ورا رائ �ع��ا وت��أث�ي��را اك�ث��ر روع ��ة وج �م��اال وت��أل�ق��ا ب��أن
ً
ع�ط��اء ن��ا اص �ب��ح م�ل�م��وس��ا ون�ت��ائ�ج��ه اج �م��ل بكثير م�م��ا ك�ن��ا ن��راه
ونلمسه ونتوقعه ،فشبابنا يتأهلون ويخوضون س��وق العمل
باقتدار كبير ،فالعمل الجاد باالتحاد العالمي لصاحبات االعمال
والمهن البحرينية اثبت جدواه وحصد وجنى ثمار ما زرع وأبدع،
وها نحن نقف اليوم على اعتاب الفوز تلو الفوز وفوزنا األكبر هو
رؤيتنا لهذا المشروع وهو يكبر بنجاح وينمو باقتدار وعطاء،
والشباب سعداء بما يقدمون من انشطة في مجاالتهم المتعددة،
ان سعادة الشباب ونجاحهم في مجاالتهم المختلفة ألكبر شهادة
على روعة وتمييز المشروع الريادي «االستثمارفي الشباب».
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ريهام جشي لـ«راهنلا»« :املايكروبليدينج»
نقلة نوعية في عالم الجمال اآلمن

حاورتها نهى أحمد حنيفة

يحب ك��ل منا االعتناء بنفسه ووج��ود الجمال واب ��رازه ،والتركيز
على اظهار معالم الجمال باستخدام شتى الطرق ،ان المتأمل في
مسيرة فن التجميل عبر السنوات الطويلة يعي تماما مدى اهتمام
المرأة خاصة وأن هناك حلوال سريعة وعملية لجمال المراة منها
التقنيات الحديثة (مايكروبليدينج) ..التقينا بخبيرة التجميل
ريهام جشي لتخبرنا المزيد وكان لنا معها هذا الحوار:
● في البداية حدثينا عن نفسك ودخولك هذا المجال؟
■ م��ن ل�ب�ن��ان وت�ح��دي��دا م��ن منطقة ج��وي��ا ،ول ��دت ودرس ��ت في
دمشق حتى  ٢٠١٢حيث عدت مع أسرتي الى جويا
فمنذ طفولتي كنت أحب استخدام مواد التجميل الخاصة بوالدتي
والعبث بمواد العناية الخاصة بعمتي وخالتي ،وفي  ٢٠٠٩بدأت
أنجذب اكثر ال��ى عالم التجميل وب��دأت العمل في صالون تجميل
للسيدات في منطقة المالكي في دمشق ،وشعرت بأنني بحاجة
لتنمية وتطوير مهاراتي لذلك انضممت الى مركز المأمون الدولي
وهو أهم وأكبر مراكز سورية لتعليم مهارات التجميل ،وتعلمت
ف��ن المكياج وق��ص الشعر والتاتو التجميلي ،ف��ي حينها ل��م يكن
ظاهرا فن المكياج الشبه دائ��م .وحين انتقلت ال��ى لبنان عاصمة
ال �ج �م��ال اك�ت�ش�ف��ت ش�غ�ف��ي ب �ظ �ه��ور ال �م �ك �ي��اج ال �ش �ب��ه دائ� ��م «تقنية
ال�م��اي�ك��روب�ل�ي��دي�ن��ج وت ��وري ��د ال �ش �ف��اه» ف��ي  ،٢٠١٣وق �م��ت بتطوير
مهاراتي م��ن خ��ال التدريب وال ��دورات والمتابعة .وبعد انتقالي
الى الكويت الحبيبة أسست مركز سيلفردوز للمكياج الشبه دائم
وانضممت ال��ى  PhiAcademyأك�ب��ر وأه��م أكاديمية للتجميل في
العالم وي��دي��ره��ا السيد برانكو بابيك وه��و ع��راب ومبتكر تقنية

برانكو بابيك مبتكر تقنية المايكروبليدينج والمكياج الشبه دائم

جميع األدوات معقمة ومغلفة
بشكل فردي
مواد الشركات الكبرى تكون
طبيعية أو نباتية

المايكروبليدينج وال�م�ك�ي��اج ال�ش�ب��ه دائ ��م ،وم�ق��ره��ا ال��رئ�ي�س��ي في
النمسا والذين منحوني في شهر مارس  ٢٠٢١لقب «فنان ملكي».
● متى أنشأت مركزك سيلفرودز للمكياج الشبه دائم وبماذا يتميز؟
■ قمت بتأسيس مركز سيلفردوز للمكياج الشبه دائ��م سنة
 ٢٠١٨بمعايير وج��ودة أوروب�ي��ة م��ن حيث المعدات واألدوات
وال � �م� ��واد ال �م �س �ت �خ��دم��ة وأج � �ه ��زة ال �ت �ع �ق �ي��م ،ول � �ج ��ودة أف �ض��ل
ت� �خ� �ص� �ص� �ن ��ا ووف � � ��رن � � ��ا ج �م �ي��ع خدمات المكياج الشبه دائم
وذل ��ك ب�ت��وظ�ي��ف اخ�ت�ص��اص�ي��ات
وف � �ن � �ي� ��ات ب � �خ � �ب� ��رات وم� � �ه � ��ارات
عالية ،كما وظفنا التكنولوجيا
م�ن��ذ ال�ت��أس�ي��س ح�ي��ث أن بعض
خ��دم��ات �ن��ا ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ال��ذك��اء
االصطناعي.
● كيف يتم حجز المواعيد؟
■ ي�ت��م ع��ن ط��ري��ق م��وق��ع ال�ح�ج��وزات
ال� � �خ � ��اص ب� �س� �ي� �ل� �ف ��ردوز واص� � � ��دار
الفواتير ومتابعة العمالء وتذكيرهم
ب �م��واع �ي��ده��م ي �ك��ون ب�ش�ك��ل تلقائي
ع �ب��ر ال ��رس ��ائ ��ل ال �ق �ص �ي��رة وال �ب��ري��د
االل �ك �ت��رون��ي ،ون �ح��رص دائ �م��ا على
س��ري��ة م�ع�ل��وم��ات ال�ع�م��الء ك�ن��وع من
احترام الخصوصية.
● ما الفرق بين التاتو و التقنيات الحديثة وخصوصا المايكروبليدينج؟
ً
■ ظهر التاتو منذ قبل المياد وتطور بشكل كبير ليصبح فنا
للرسم حتى أنه وصل الى مرحلة التاتو التجميلي للحواجب
ً
وال�ش�ف��اه وأص�ب��ح ب��دي��ا للكحل ،وبسبب نوعية ال�م�ع��دات أو
األدوات باالضافة للمواد وعمقها تبين بعد سنوات أنها ال
تنساب المناطق الجمالية ف��ي ال��وج��ه ،حيث إن�ه��ا ق��د تسبب
بعض المشاكل الصحية في الجلد أو المشاكل الجمالية من
حيث ع��دم تناسب ه��ذه ال�م��واد م��ع منطقة ال��وج��ه الحساسة،
كما أن وجود التاتو لألبد سيسبب حالة ملل مع مرور الوقت
وال ��ذي يشهد ت�غ�ي��رات وت �ط��ور ف��ي م��راح��ل وم�ع��اي�ي��ر الجمال
وباألخص الجمال العربي.
● بما تتميز التقنيات الحديثة؟
■ تتميز بالكثير ،فهي نقلة نوعية ال��ى ع��ال��م ال�ج�م��ال اآلم��ن
وال �م��واك��ب ل�م��راح��ل ت �ط��ور ال �ج �م��ال ،ح�ي��ث إن ج�م�ي��ع األدوات
معقمة،مغلفة بشكل ف��ردي لاستخدام لعميلة واح��دة فقط،
وي�ت��م ان�ت��اج ه��ذه األدوات وال �م��واد م��ن ش��رك��ات و أكاديميات
عالمية ومختبرات طبية ،كما أن مواد الشركات الكبرى تكون
طبيعية أو نباتية وال تحتوي على مواد مضرة أو صناعية،
وت�ع�ت�م��د ال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ح��دي�ث��ة ع�ل��ى أداء س�ط�ح��ي ال ي�ص��ل ال��ى
أعماق الجلد وبالتالي ع��دم ظهور دم وبالتالي ع��دم تشكيل
ط�ب�ق��ة ع��ازل��ة وال �ت��ي ق��د ت�س�ب��ب م �ش��اك��ل ص�ح�ي��ة م �ث��ل ال�ت��ات��و
التقليدي .ومن أهم مميزات التقنيات الحديثة هو ثبات المكياج
الشبه دائم لفترة  ٦أشهر الى سنة وبالتالي يمكنك الحصول على
شكل جديد أو تقنية حديثة كل سنة.
كما أن التقنيات الحديثة للحاجب مثل المايكروبليدينج أو النانو
يجعلك تحصلين على شكل حاجب طبيعي حيث يتم من خالهم
رسم كل شعرة بالحاجب بطريقة طبيعية.
● المايكروبليدينج لتصحيح عيوب الحواجب؟
■ ن � �ع� ��م ول� � �ك � ��ن ل � �ي� ��س ف � �ق� ��ط ل� �ل� �ت� �ص� �ح� �ي ��ح ،ي� �م� �ك ��ن ال� �ل� �ج ��وء
ل �ل �م��اي �ك��روب �ل �ي��دي �ن��ج ل �ك �ث �ي��ر م ��ن ال � �ح� ��االت وم �ن �ه��ا ال �ت��رت �ي��ب
والتنسيق بين الحاجبين أو التكثيف كما أن ه�ن��اك ح��االت
ب�ح��اج��ة ال�م��اي�ك��روب�ل�ي��دي�ن��ج ك�م�ث��ال ف��ي ح ��ال وج ��ود ج ��رح في
منطقة الحاجب ،ومن اكثر الحاالت شيوعا هو تساقط شعر
الحاجب .وهناك ع��دة تقنيات أخ��رى يتم اعتماد كل منها حسب
الحالة وجميعهم لتعزيز وابراز جمال وتفاصيل الوجه عبر رسم
الحاجب بالطريقة المناسبة.
● هل هناك معايير معينة لقياسات رسم الحواجب؟
■ بالطبع هناك ع��دة ط��رق للحصول على القياس المناسب
ونستطيع القول بأن جميعها صحيحة من الناحية الجمالية
ول �ي ��س م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �ع �ل �م �ي��ة ،ل �ك��ن م ��ا ي �م �ي��ز ط��ري �ق �ت �ن��ا ف��ي
«أكاديمية فاي» بأننا نتعامل مع األمر بطريقة تتدخل فيها
النسبة الذهبية والرياضيات.
● هل خبيرة التجميل تحدد التقنية المناسبة للحاجب؟
■ يتم اختيار التقنية المناسبة بحسب ن��وع البشرة وكثافة

شعر منطقة الحاجبين ونأخذ بعين االعتبار المرحلة العمرية
للعميلة ،لذلك في الغالب أن الخبيرة هي التي تحدد التقنية
المناسبة وقد تختار استخدام أكثر من تقنية في نفس الوقت
وقد يرجع ذلك ألسباب جمالية أو ألسباب تقنية ،لكن هناك
ع�م�ي��ات ي�ق�م��ن ب�ع�م��ل ب�ح��ث م�ع�م��ق ع��ن ال�م�ك�ي��اج ال�ش�ب��ه دائ��م
عبر االن�ت��رن��ت وال �م��دون��ات ال�خ��اص��ة ف��ي المكياج الشبه دائ��م
ويعلمون جيدا ماهية التقنية المناسبة لهن.
● لماذا أحصل على المكياج
الشبه دائم؟
■ ال��وق��ت :ك��م تستغرقين
من الوقت كل يوم صباحا
ل ��وض ��ع ال �م �ك �ي ��اج ورس� ��م
االي� ��اي � �ن� ��ر وال �ح ��اج �ب �ي ��ن
وأح � � �م� � ��ر ال � � �ش � � �ف� � ��اه؟ ه �ن��ا
يأتي دور المكياج الشبه
دائ ��م ل�ي��وف��ر ال��وق��ت .الثقة
وال � �ت ��واص ��ل :دراس � � ��ات لغة
ال�ج�س��د وال �ت��واص��ل تعتمد
ب �ن �س �ب��ة ك� �ب� �ي ��رة ج� � ��دا ع�ل��ى
م�ن�ط�ق��ة ال ��وج ��ه وب ��األخ ��ص
ال� �ح ��اج ��ب وال� �ع� �ي ��ن وال � �ف ��م،
تخيلي أنك تريدين أن تعبري عن غضبك بمامح الوجه لصديقتك،
لكن ال يوجد شعر في منطقة الحاجبين! أظن أنها لن تعرف بأنك
غاضبة ،وهذا ينطبق على جميع مناطق المكياج الشبه دائم في
ح��ال ك��ان��ت واض�ح��ة وب ��ارزة أم ال .ق��وة الشخصية :ب��االض��اف��ة الى
ال�ت��واص��ل  ٪٩٠م��ن لديهن شعر خفيف أو غير م��رت��ب ف��ي منطقة
الحاجب يكون بشكل يوحي لمن حولهن بالضعف أو الحزن.
● هل هو مناسب لجميع انواع البشرة؟
■ ت��م اب�ت�ك��ار ال�ت�ق�ن�ي��ات لنستطيع ال�ت�ع��ام��ل م��ع ج�م�ي��ع أن��واع
ال �ب �ش��رة ،ف��ال�م��اي�ك��روب�ل�ي��دي�ن��ج ل�ل�ب�ش��رة ال �ج��اف��ة وال�م�ت��وس�ط��ة
أم��ا البقمنتيشن أو النانو للبشرة الدهنية علما أن��ه يمكننا
استخدام النانو على جميع أنواع البشرة ،وبالنسبة للبشرة
الدهنية ج��دا ذات المسام الكبيرة فهي ط��اردة للون بسرعة
عالية لذلك يكون الحل باستخدام تقنية الشيدينق.
● ك��م ي��دوم بالفعل ،وم��اذا ل��و رغبت ال�م��رأة ف��ي الحفاظ عليه ليدوم
طويال؟
■ يعتمد ذلك على نوع البشرة واختيار التقنية المناسبة،
ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى م� �ك ��ان ال �م �ك �ي��اج ال �ش �ب��ه دائ � � ��م ،ب��ال �م �ع��دل
المتوسط يدوم المايكروبليدينج وتقنيات الحواجب اذا
ت��م توظيفها ف��ي مكانها الصحيح م��ن  ٦أش�ه��ر حتى ١٢
ً
ً
شهرا ،أما توريد الشفاه يدوم ما بين  ١٢شهرا الى ٢٤
ً
ش �ه��را وك��ذل��ك األي��اي �ن��ر ،ورس ��م ش�ع��ر ال ��رأس وتكثيفه
يدوم  ٣أشهر فقط وذلك بسبب تعرضه المباشر للماء
بشكل مكثف أث�ن��اء االستحمام وال�ت�ع��رض للشمس،
جميع ال �ف �ت��رات ال�ت��ي ذك��رت�ه��ا أق�ص��د ب�ه��ا فترة
ال�ف�ع��ال�ي��ة ال �ك��ام �ل��ة وم ��ن ب �ع��د ه ��ذه ال�ف�ت��رة
ي �ب��دأ ال�م�ك�ي��اج ال�ش�ب��ه دائ ��م بالتاشي
تدريجيا وهنا يمكنك الحصول مرة
أخ��رى على المكياج الشبه دائ��م أو
ً
االنتظار  ٢٤شهرا ليختفي تماما،
ول � �ي� ��دوم ألط � ��ول ف� �ت ��رة م�م�ك�ن��ة
ي � �ج ��ب أن ت� �ل� �ت ��زم ��ي ب �ت �ن �ف �ي��ذ
التعليمات.
● م ��ا اآلث � ��ار ال �ج��ان �ب �ي��ة وه ��ل ي��وج��د
فئات يمنع عليها القيام بالمكياج
الشبه دائم؟
■ اذا وق� � ��ع اخ � �ت � �ي� ��ارك ع �ل��ى
م �ك��ان اح �ت��راف��ي ومتخصص
بخدمات المكياج الشبه دائم
ال ي ��وج ��د أي آث � ��ار ج��ان�ب�ي��ة
�ت م � ��ن ال� �ف� �ئ ��ات
اال اذا ك � �ن� � ِ
الممنوعة ولم تفصحي عن
ذل� ��ك ،وال �ف �ئ��ات ال�م�م�ن��وع��ة
هي:
م��رض��ى ال �س �ك��ري ،م��رض��ى
اض� � � � � �ط � � � � ��راب � � � � ��ات ال� � � �غ � � ��دة
الدرقية ،الحامل ،مرضى
ال �ح �س��اس �ي��ة ال �م �ف��رط��ة
واالكزيما ،مستخدمات
ال� �ع ��اج ��ات ال �ج �ل��دي��ة،
م� �س� �ت� �خ ��دم ��ن أدوي � � ��ة
الدم.
● النصائح التى يجب
اخ ��ذه ��ا ف ��ي االع �ت �ب��ار
ع� � �ن � ��د ع� � �م � ��ل أح � � ��دى
تقنيات المكياج الشبه
دائم؟
■ ن� � � � � � �ح � � � � � ��رص ف � ��ي
س � �ي � �ل � �ف � ��ردوز ب ��ات� �ب ��اع
العماء للتعليمات وعدم
اه �م��ال أي م�ن�ه��ا ألهميتها
للحصول على أف�ض��ل نتيجة
وث �ب��ات ل�ف�ت��رة أط ��ول ،وم��ن أه��م
هذه التعليمات عدم تعرض منطقة
ال�م�ك�ي��اج ال�ش�ب��ه دائ ��م ل �م��وج��ات ليزر
ط� ��وال ف �ت��رة وج� ��ود ال �م �ك �ي��اج ال�ش�ب��ه
دائ� � � ��م ،ب ��االض ��اف ��ة ل� �ع ��دم ال �ت �ع��رض
ألش� �ع ��ة ال �ش �م��س ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر،

وأي�ض��ا هناك تعليمات لمدة عشرة أي��ام فقط كعدم التعرق
أثناء الرياضة مثا وعدم التعرض لألبخرة أثناء الطبخ أو
االستحمام وترطيب منطقة المكياج الشبه دائم خال عملية
التقشير وهي  ١٠أيام بعد الجلسة .كما أنه يجب على أي عميلة
معرفة أن جميع خدمات المكياج الشبه دائم تتكون من جلستين
وهما الجلسة األساسية ،وجلسة الرتوش والتي يختلف موعدها
بين مركز وآخر وتكون من بعد  ٣أسابيع الى  ٦أسابيع وبعد كل
جلسة يجب اتباع تعليمات المركز وخبيرة التجميل.
● هل يمكن ازالة المكياج الشبه دائم؟
■ ن�ع��م ي�م�ك��ن ذل ��ك م��ن خ ��ال أج �ه��زة ال �ل �ي��زر ال �م �ت��واف��رة في
ع �ي��ادات ال�ج�ل��دي��ة وع �ي��ادات التجميل أو ع��ن ط��ري��ق االزال ��ة
في مراكز التجميل عن طريق م��واد االزال��ة .ولكي أك��ون أكثر
كنت ترغبين بازالة لون مثل األسود أو الرمادي
فائدة ،في حال ِ
أو البني الغامق أنصح بالليزر ،أما في حال كان اللون أحمر أو
بيج أو أخضر فأنصح بمواد االزالة حيث أن تعرض تلك األلوان
لموجات الليزر سيحولها للون األسود.
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صوت املرأة منخفض في تحديد الزي الرياضي

م��ر أك�ث��ر م��ن ق��رن على دخ��ول ال�ن�س��اء المنافسات في
األل �ع ��اب األول �م �ب �ي��ة ،ل �ك��ن ال �م ��رأة م��ا زال ��ت ت�ش�ك��و من
التمييز حتى اليوم ،رغم ما يثار عن انجازات تحققت
فيما ي�خ��ص وض�ع�ه��ا ع�ل��ى خ��ط ال�م�س��اواة م��ع ال��رج��ل
في المسابقات الرياضية .
ّ
وتحكم الرجل ،كما تدعي الجهات المساندة للمرأة،
ط��وال م�ش��ارك�ت�ه��ا ف��ي ال�ب�ط��والت ال��ري��اض�ي��ة ،فمنعها
أحيانا من اللعب السباب مختلفة ،كما اشترط عليها
اح�ي��ان��ا أخ��رى خ��وض م�ن��اف�س��ات م�ع�ي�ن��ة ،ل�ك��ن ب��دا ان
هيئتها كانت الشغل الشاغل دائما للرجل ،فقد ظل
لعقود م��ن ال��زم��ن يطالب النساء بتغطية أجسادهن
خ��وف��ا م ��ن أن �ه��ا س �ت �ك��ون م �ص��در إل �ه ��اء ل�ل��ري��اض�ي�ي��ن
الذكور.
غير ان االع��وام االخيرة شهدت منعطفا جديدا حول
م�ش��ارك��ة ال �م��رأة ف��ي ال�م�س��اب�ق��ات ح�ي��ث ات�ج�ه��ت بعض
االتحادات الرياضية الى النقيض تماما من محاولة
الرجل ستر جسد الجنس الناعم ،وباتت االتحادات
تتنافس في التشجيع على ارتداء مالبس كاشفة في
هدف واضح هو جذب المزيد من المشاهدين الذكور،
ولم تهتم تلك االتحادات في سعيها لشعبية رجالية
أك�ب��ر م��ن ال�ف�ئ��ة المعنية ب��االم��ر ،ف�ف��ي معظم االح�ي��ان
ت �م �ت �ن��ع ال �ف �ت �ي��ات ع ��ن م �م��ارس��ة ل �ع �ب��ة م �ع �ي �ن��ة ب�س�ب��ب
ل��وائ �ح �ه��ا ال �ص��ارم��ة ف��ي ال ��زي ال �خ��اص ب��ال�ل�ع�ب��ة ،ل��ذا
ب��رزت مشاكل على سبيل المثال في ارت��داء الحجاب
ون��وع �ي �ت��ه ف ��ي ك �ث �ي��ر م ��ن ال �م �ن��اس �ب��ات وت �س �ب �ب��ت ت�ل��ك
المعضلة ف��ي ع��زوف النساء المسلمات ع��ن ممارسة
رياضتهن المفضلة  .وف��ي يوليو الماضي ،واجهت
العبات منتخب النرويج لكرة اليد الشاطئية عقوبة
مالية م��ن االت�ح��اد االوروب ��ي ل�ك��رة ال�ي��د بعد رفضهن
ارت� � ��داء ال �ب �ك �ي �ن��ي خ� ��الل ب �ط��ول��ة أوروب� � ��ا واس �ت �ب��دال��ه
ب � �س� ��راوي� ��ل ع � ��ادي � ��ة ،واع � �ت � �ب ��ر االت� � �ح � ��اد ال� � �ق � ��اري زي
النرويجيات خرقا لقواعد اللعبة ،وات�خ��ذت العبات
النرويج ق��رارا بارتداء لباس مناسب لهن في مباراة
ت �ح��دي��د ال �م��رك��ز ال �ث��ال��ث ض ��د إس �ب��ان �ي��ا ف ��ي ال�ب�ط��ول��ة
األوروبية رغم خشيتهن من رد فعل المنظمين.
ّ
وغرمت لجنة االنضباط في االتحاد األوروبي الفريق
النرويجي بواقع  150يورو على كل العبة وبإجمالي
 1500ي� ��ورو ب �س �ب��ب «ارت� � ��داء ال��الع �ب��ات م��الب��س غ�ي��ر
الئ�ق��ة» وك��ان��ت تلك ال�ع�ب��ارة ف��ي ال�ب�ي��ان مضحكة جدا
فيما أكد االتحاد النرويجي للعبة إنه سيدفع المبلغ
وقال في بيان  »:سنواصل الدفاع عن الفريق من أجل
تغيير ال�ق��واع��د ال�ت��ي ت�ح�ك��م ال�م��الب��س ب�ح�ي��ث يتمكن
كل العب من ممارسة الرياضة مرتديا المالبس التي
تشعره بالراحة».
ال�ط��ري��ف ان الئ�ح��ة المسابقة تمنح الع�ب��ي ك��رة اليد
ال�ش��اط�ئ�ي��ة ال��ذك��ور ام�ك��ان�ي��ة ارت ��داء ق�م�ص��ان رياضية
طويلة وفضفاضة مع سراويل تغطي جزء ا كبيرا من
ع�ض��الت ال�ف�خ��ذ ،ف��ي حين ال تستطيع ال�ن�س��اء ارت��داء
زيا مشابها ،وتعكس الالئحة تسلطا على النساء ال
يشجعهن على ممارسة الرياضة .
وت ��دخ �ل ��ت ال �م �غ �ن �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ب �ي �ن��ك ف ��ي ال �ق�ض�ي��ة
وع��رض��ت دف��ع ال�غ��رام��ة ع��ن الع �ب��ات ال�ن��روي��ج ب�ع��د أن
ش� �ع ��رت ال ��الع� �ب ��ات أن ب �ع��ض ال� �ق ��واع ��د ت� �ف ��رض ع�ل��ى
ال �ن �س��اء ف �ق��ط ك �م��ا ح �ظ �ي��ت أزم� ��ة ال �ف��ري��ق ال �ن��روي �ج��ي
ب��اه �ت �م��ام كبير على م �س �ت��وى ال �ع��ال��م وأث �ي��ر م �ج��ددا

الجدل ح��ول قواعد ال��زي الرياضي ال��ذي يتعين على
ال ��الع �ب ��ات ارت � � ��داؤه خ� ��الل ال �م �س��اب �ق��ات ف �ق��د اش�ت�ك��ت
ال�ع��دي��د م��ن ال��الع�ب��ات ف��ي ع��دد م��ن ال��ري��اض��ات سابقا
م�م��ا ي��رون��ه ت�م�ي�ي��زا جنسيا ل�ل�ق��واع��د وازدواج �ي��ة في
المعايير مقارنة بالالعبين الذكور.
وف� ��ي دورة األل� �ع ��اب األول �م �ب �ي��ة ف ��ي ط��وك �ي��و ،ت �ج��دد
النقاش في مسألة تفكير الالعبات في التألق مع عدم
االن�ش�غ��ال بما يشتت أذه��ان�ه��ن ،فالرياضي ي��ري��د أن
يتعلق األم��ر ب��األداء فقط دون النظر ال��ى ش��يء آخ��ر،
ام��ا ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال�م��الب��س فيجب ان ي�ك��ون ف�ق��ط في
ج��ودة صناعته لمساعدته ف��ي ت�ط��وي��ر االداء وليس
كيفية الشكل الذي تظهر عليه الالعبات .
و ل��م ي�ك��ن م��ا أق��دم��ت ع�ل�ي��ه الع �ب��ات منتخب ال�ن��روي��ج
ال��واق �ع��ة ال��وح �ي��دة ف��ي ال�ش�ه��ور األخ �ي��رة ال �ت��ي تسلط
ال� � �ض � ��وء ع � �ل ��ى ث � �ي� ��اب ال � �ن � �س� ��اء خ � � ��الل ال� �م� �ن ��اف� �س ��ات
الرياضية .فخالل أولمبياد طوكيو ،اتخذت العبات
الجمباز األلمانيات موقفا ضد إضفاء طابع جنسي
على الرياضة التي يمارسنها ،إذ ظهرن وهن يرتدين
بدالت كاملة.
وك��ان��ت ال��الع�ب��ات ق��د ارت��دي��ن ه��ذه ال �ب��دالت ألول م��رة
خالل منافسة جرت في أبريل الماضي وأردن أن تتاح
ال �ف��رص��ة ل �ك��ل الع �ب��ة ل �ت �ق��رر ب�ن�ف�س�ه��ا ال ��زي ال��ري��اض��ي
ال��ذي ت��رغ��ب ف��ي ارت��دائ��ه ،وات �ض��ح أن ك��ل ري��اض��ة لها
ط��اب��ع خ��اص ف��ي م��رون��ة ل��وائ�ح�ه��ا ،اذ ظ�ه��رت الع�ب��ات
المانيا في الجمباز بالزي الذي اختاره الفريق على
ع�ك��س م��ا ح��دث ف��ي ري��اض��ة ك��رة ال�ي��د ال�ش��اط�ئ�ي��ة ف��إن
األمور أكثر تقييدا حيث تنص القواعد على أنه يجب
على الالعبات ارتداء «البيكيني» بمقاس محدد.
وبعد رد الفعل الغاضب على تغريم العبات النرويج،
ي �ب��دو أن االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ل �ك��رة ال �ي��د س�ي�ض�ط��ر ال��ى
ت�غ�ي�ي��ر ال �ق��واع��د ال �خ��اص��ة ب ��زي ك ��رة ال �ي��د ال�ش��اط�ئ�ي��ة
ألن� �ه ��ا ل �ي �س��ت ري� ��اض� ��ة أول� �م� �ب� �ي ��ة ح� �ت ��ى االن ب �ي �ن �م��ا
ي �س �ع��ى إلدراج� �ه ��ا ف ��ي دورة األل� �ع ��اب االول �م �ب �ي��ة ف��ي
باريس  ،2024ويجب أن يحسن لوائحه لتجد قبوال
م ��ن ال �ج �م �ي��ع ل ��رص ال �م��ؤي��دي��ن ل �ج �ه��ود وض �ع �ه��ا ف��ي
ال�ب��رن��ام��ج االول �م �ب��ي ،ل�ك��ن االم ��ر ل��ن ي �ك��ون س�ه��ال فقد
اس�ت�غ��رق األم��ر م��ا ي�ق��رب م��ن ع�ق��دي��ن ق�ب��ل ال�غ��اء ش��رط
ارت� ��داء الع �ب��ات ال �ك��رة ال �ط��ائ��رة ال�ش��اط�ئ�ي��ة البيكيني
خ� ��الل ال �م �ن��اف �س��ات ف ��ي ح �ي��ن ي ��رت ��دي ال ��ذك ��ور دائ� ً�م��ا
قمصان وسراويل عادية.
ومن الصعوبة تحديد السبب وراء استمرار تطبيق
مثل ه��ذه ال�ق��واع��د فهي ظاهريا وض�ع��ت لضمان أن
ُ
ت �ق��ام ال�ل�ع�ب��ة ب�ش�ك��ل ع ��ادل وآم� ��ن ،ل�ك��ن ف��ي ري��اض��ات

بالتر يدعو ملالبس أكثر أنوثة
أثار رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السابق جوزيف بالتر
ال�ج��دل ف��ي ل�ق��اء م��ع صحيفة سويسرية ف��ي يناير ،2004
ح �ي��ث دع ��ا رئ �ي��س «ف �ي �ف��ا» الع �ب��ات ك ��رة ال �ق��دم ال ��ى ارت ��داء
م��الب��س اك �ث��ر «ان �ث��وي��ة» ك�م��ا الع �ب��ات ال �ك��رة ال �ط��ائ��رة بلبس
سروال ضيق مثال.
وق��ال« :م��ا ن��راه ف��ي م��الع��ب ك��رة ال�ق��دم ن�س��اء جميالت ومن
ال�م�ه��م ان ي�ج��ذب��ن رع ��اة ل�ل�ب�ط��والت ال�ن�س��ائ�ي��ة م��ن مصممي
الموضة وادوات التجميل».

أخ ��رى ي �ك��ون األم ��ر م�ت�ع�ل�ق��ا ب�ش�ك��ل ال��الع �ب��ات وك�ي��ف
ُي�ن�ظ��ر إل �ي �ه��ن ،وي�خ�ش��ي ص �ن��اع ال �ق��رار م��ن أن تظهر
ال��الع �ب��ات ف��ي م�ظ�ه��ر ذك ��وري وارادوا ال�ت��أك��د م��ن أن
الالعبات سيظهرن في شكل أنثوي ج��ذاب للرجال،
وي �س �ب��ب ذل � ��ك خ ��وف ��ا م ��ن أن � ��ه ن � ��وع م ��ن االس �ت �غ��الل
الجنسي ال��ذي تحاربه منظمات وهيئات ألن��ه جزء
م ��ن ق �ض �ي��ة ك �ب �ي��رة .وال ت �ق��ف ال �ق �ض �ي��ة ب �ع��د ح��ادث��ة
ال� �ف ��ري ��ق ال� �ن ��روي� �ج ��ي ع �ل��ى س � � ��روال أو ب �ك �ي �ن��ي ل�ك��ن
االم ��ر ي�ت�ع�ل��ق ب�ع��د ك��ل ه��ذه االع ��وام أن ال��رج��ل ينظر
ل �ل �م��رأة ث ��م ي �ق��رر ب �ع��د ال �ت �م �ح �ي��ص م� ��اذا ت ��رت ��دي ف��ي
لعبته المفضلة ،كانه مقطع فيلم لجواري العصور
القديمة ألن الرجل ال يزال ينظر ألجساد النساء على
أن�ه��ا مقتنيات ل��ه ال�ح��ق ف��ي التعليق عليها ووض��ع
مطالبه بخصوصها وإبداء رأي فيها دون تدخلها .
وي�ت�ب�ي��ن أن ال�م�س��اب�ق��ات ال��ري��اض�ي��ة صممت للرجال
ف �ي �م��ا ت �ع �ت �ب��ر ف �ئ��ة ال� �س� �ي ��دات ل� ��الغ� ��راء ف �ق��ط ب�س�ب��ب
هيمنة العنصر ال��ذك��وري ع�ل��ى م�ن��اص��ب االت �ح��ادات
وال�ل�ج��ان الرياضية ال��دول�ي��ة ف��ي العالم ووج��ود قلة
م��ن ال�ع�ن��اص��ر ال�ن�س��ائ�ي��ة ،ل��ذل��ك ال ص��وت ل �ل �م��رأة في
رياضتها المفضلة .

األزياء املتناقضة
خ��الل اولمبياد ري��و ع��ام  ،2016انتشرت ص��ورة تظهر العبتي كرة
ّ
ألمانية وتسببت
ط��ائ��رة على ال�ش��اط��ئ ،إح��داه�م��ا مصرية والثانية
الصورة بكثير من التعليقات ليس بسبب مهاراتهما الرياضية ولكن
بسبب «أزي��ائ�ه�م��ا المتناقضة» كما ب��دت ،حتى أن بعض الصحف
ّ
علقت بأن الصورة تمثل «صراعا ثقافيا».
وغاب عنها مصطلح قوة الرياضة في الوحدة .وبدا من ردود الفعل
أن التركيز على أج�س��اد ال�ن�س��اء وط��ري�ق��ة ارت ��داء ال�م��الب��س اك�ث��ر من
تقييم ادائهن أو مدى اتقانهن لرياضتهن المفضلة.

أسمهان ترفض
نزع الحجاب
في عام  2005تصدرت
اسمهان منصور االخبار وكانت حينذاك
تبلغ من العمر 11
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فعل
واسعة حيث اك��د
المت
حدث
ب
اسم
االت�ح��اد الكندي لكرة القدم أن
االتحادات المحلية
لها الحرية في تفسير قواعد االتحاد الدولي
ب �ش��أن أغ �ط �ي��ة ال � � �رأس،
ف�ي�م��ا وص ��ف رئ �ي��س ال�م�ج�ل��س االس��الم��ي
ال�ك�ن��دي م��ا ح��دث ض��د
ا
ل
�
ف
�
ت
�
�اة المسلمة ب��أن��ه ت�ص��رف غير مقبول
وي �ك �ش��ف ع ��ن ج �ه��ل
ألن
ا
ل
�
ح
�
ج
�
�اب
ال ي �ع �رض أي الع �ب ��ة ل ��الي ��ذاء
الديني .وتطورت األز
م��ة التي أخ��ذت بعدا سياسيا حيث سارع
رئيس وزراء مقاطعة
كيبيك جان شارييه ورئيس حزب الحركة
الديموقراطية بك
يبيك
م
اريو دومونت بتأييد قرار حكم المباراة
باستبعاد الفتاة
في
ال
وقت
الذي
ا
نتقد فيه أندريه بواكلير زعيم
حزب كيبيك موقفهما
المشار اليه على أساس أن ارتداء الحجاب
أمر شخصي ما لم
يتعارض مع طبيعة عمل الفرد أو النظام العام
 .وأيد المجلس ال
دولي
لكرة
القدم «البورد» المسؤول عن القرارات
ال�خ��اص��ة بال
لعبة
ق
�
�رار
م
�
ن
�
�ع
ا
س
�
م
�
ه
�
�ان الن�ه��ا ك��ان��ت ت��رت��دي غطاء
للرأس وقال ان القاعدة
الرابعة التي تحدد المالبس التي يرتديها
الالعبون واضحة في هذا الصدد.
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ناشطات حقوقيات يرفضن ربط الجريمة «بما تلبسه املرأة» ..إنها ثقافة ذكورية بحتة

التحرش ..الضحايا في «تيه املصطلحات والتعريفات»

دراسة ميدانية أممية عام  2013وجدت أن  % 99من املصريات تعرضن للتحرش
ف��ي وق��ت ال ت ��زال ف�ي��ه م�ح��ارب��ة ال�ت�ح��رش ال�ج�ن�س��ي ت��واج��ه
ت �ح��دي��ات اج �ت �م��اع �ي��ة وث �ق��اف �ي��ة ،ت �ت �ج��ه ب �ع��ض ال�م�ج��ال��س
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ف ��ي دول ال� �ش ��رق األوس � ��ط وش� �م ��ال أف��ري �ق �ي��ا
ل �ت �غ �ل �ي��ظ ال �ع �ق��وب��ات ف ��ي ال� �ج ��رائ ��م ال �ج �ن �س �ي��ة وت��وض �ي��ح
التعريفات القانونية لها.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس
ً
النواب المصري أخيرا على مشروع قانون يدعو لتعديل
بنود قانون العقوبات وتحديدا ال�م��ادة  306منه ،وجعل
ال�ت �ح��رش ج�ن��اي��ة ول�ي�س��ت ج��ري �م��ة ،ع�ل��ى أن ي �ص��وت عليه
الحقا في جلسة عامة.
وع��ن ال �ف��رق ب�ي��ن ال�ج�ن��اي��ة وال�ج�ن�ح��ة ،ت��وض��ح المحامية
ّ
وال �ن��اش �ط��ة ال �ح �ق��وق �ي��ة ،ج��واه��ر ث��ري��ا أن� ��ه وف �ق��ا ل�ل�ق��ان��ون
المصري «األولى هي أشد أنواع الجرائم وتصل عقوبتها
إل��ى اإلع� ��دام ،وال�س�ج��ن فيها ي�ب��دأ م��ن  3س�ن��وات ح�ت��ى 15
سنة» .بينما الجنحة ،تعرف بأنها عمل إجرامي «أصغر»،
يعاقب عليها بالسجن لفترة قصيرة أو بالغرامة المالية
فقط بالكثير من األحيان».

تعريف االغتصاب واالعتداء
والتحرش مازال يسمح للجناة
باإلفالت بسهولة
رئيس الوزراء الباكستاني تعرض
ملوجة انتقادات بعدما ربط
التحرش بمالبس النساء

مالحقة وتتبع
وع��ن أب ��رز ال�ن�ق��اط ال�ت��ي يشملها ال�ت�ع��دي��ل ت�ق��ول ث��ري��ا إن
«م �ش��روع ال�ق��ان��ون يقضي بجعل ال�ع�ق��وب��ة ال�ح�ب��س مدته
الت� �ق ��ل ع� ��ن ث � ��الث س � �ن� ��وات وال ت� �ت� �ج ��اوز خ �م��س س �ن��وات
وب�غ��رام��ة ال ت�ق��ل ع��ن م��ائ�ت��ي أل��ف جنيه ( 6381دوالرا) أو
ب��إح��دى ه��ات �ي��ن ال �ع �ق��وب �ت �ي��ن» .وأض ��اف ��ت ث��ري��ا «إذا ت�ك��رر
ال �ف �ع��ل م ��ن ال �ج��ان��ي خ� ��الل ال �م��الح �ق��ة وال �ت �ت �ب��ع ل�ل�م�ج�ن��ي
ع �ل �ي��ه ،ت �ض��اع��ف ع �ق��وب �ت��ا ال �ح �ب��س وال� �غ ��رام ��ة ف ��ي ح��دي�ه��ا
األدنى واألقصى» .وتشير إلى أن القانون بشكله الجديد
تطرق إل��ى نقطة ب��ارزة وه��ي م��دة العقوبة وفقا لشخص
المتحرش موضحة أنه «إذا كان للمتحرش سلطة وظيفية
أو أس ��ري ��ة أو اك��ادي �م �ي��ة ع �ل��ى ال �ض �ح �ي��ة ،ت �ك��ون ال�ع�ق��وب��ة
ال �س �ج��ن م ��دة الت �ق��ل ع��ن س �ب��ع س �ن��وات وال �غ��رام��ة ال ت��زي��د
على خمس مائة ألف جنيه ( 31908دوالرات) .كما تشمل
ال �ت �ع��دي��الت ت�غ�ل�ي��ظ ال �ع �ق��وب��ة م �ت��ى ك ��ان ال �ت �ح��رش بقصد
ال�ح�ص��ول على منفعة ذات طبيعة جنسية .وب��ال��رغ��م من
إش��ادت�ه��ا بالتعديل ال�ت��ي اع�ت�ب��رت��ه «خ �ط��وة ن�ح��و إص��الح
القوانين المرتبطة باالنتهاكات الجنسية ضد النساء»،
تشدد ثريا على أن «النصوص وحدها ال تكفي ،وال بد من
نشر الوعي حول أهمية التبليغ عن الجناة».
وت �ق �ت ��رح ال �ن��اش �ط��ة ال �م �ص��ري��ة «وض � ��ع ب �ن��د إض ��اف ��ي ف��ي
م�ش��روع ال�ق��ان��ون ،ي�ن��ص ع�ل��ى ض�م��ان��ات لحماية الشهود
والمبلغين عن هذه القضايا ،والضحايا طبعا».

تغليظ العقوبات
ووج��دت دراس��ة ميدانية لألمم المتحدة ع��ام  2013أن 99
في المئة من المصريات تعرضن للتحرش ،إال أن البالد
تولي مؤخرا اهتماما برلمانيا في تغليظ العقوبات في
الجرائم التي تواجه المرأة والطفل.
وس �ن��ت م�ص��ر ع ��ام  2014ع �ق��وب��ات ب��ال�س�ج��ن ل�س�ت��ة أش�ه��ر
على األقل أو غرامات ال تقل عن  3000جنيه مصري (188

 % 55من الرجال يعتقدون
أن املالبس الكاشفة تزيد
احتمال التعرض لالعتداء
دوالرا) ف��ي ج��رائ��م ال �ت �ح��رش ،ب �ع��د االع� �ت ��داء ع �ل��ى ن�س��اء
بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة خالل االحتفاالت
بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وب��ات��ت ض��اب �ط��ات ش��رط��ة ي�ق�م��ن اآلن ب ��دوري ��ات ف��ي أي��ام
ال�ع�ط��ل ال��رس�م�ي��ة أو االح �ت �ف��االت ،ل�ك��ن ن�ش�ط��اء ي�ق��ول��ون إن
تعريفات االغتصاب واالعتداء والتحرش ما زالت تسمح
ل�ل�ج�ن��اة ب��اإلف��الت ب�س�ه��ول��ة ،ب�ح�س��ب ت�ق��ري��ر ل� � «روي �ت ��رز».
ويوصف االغتصاب بأنه ممارسة الجنس الكامل بالقوة،
ُ
ف �ي �م��ا ت� �ع � ّ�رف األش� �ك ��ال وال� �ص ��ور األخ � ��رى ب��أن �ه��ا ت�ح��رش
جنسي ،وفقا للقانون المصري.

التحرش واملالبس
وب �ع �ي��دا ع��ن م�ص��ر ت �ع��رض رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ب��اك�س�ت��ان��ي،
عمران خان ،لموجة من االنتقادات ،بعدما اعتبر أن النساء
«ال �ل��وات��ي ب�م��الب�س�ه��ن ال�ق�ل�ي�ل��ة ي �ح��رض��ن ع �ل��ى ت�ع��رض�ه��ن
لالعتداء ات الجنسية» ،وذلك خالل مقابلة له مع برنامج
«أك�س�ي��وس» الوثائقي ،وق��ال رئيس ال ��وزراء الباكستاني
«إذا ارت��دت ال�م��رأة م��الب��س قليلة للغاية ي�ك��ون ل��ذل��ك أث��ره
على ال��رج��ال إال إذا كانوا رج��اال آليين ،أعني أنها مسألة
منطقية» .وه��ذه المرة الثانية التي يشير فيها خ��ان إلى
دور مالبس النساء في إث��ارة العنف الجنسي ضدهن إذ
ق��ال في أبريل الماضي ،إن «ارت��داء الحجاب من شأنه أن
يحمي النساء من العنف الجنسي».

ف��ي المقابل ،نظمت تظاهرة احتجاجية على ك��الم خ��ان،
حيث تم تشجيع النساء المشاركات على إحضار قطعة
من المالبس التي كانوا يرتدونها أو أحد معارفهم عندما
تعرضن للعنف الجنسي.
وت �ع �ل��ق ع �ل �ي��اء ع ��واض ��ة ،ال �م ��دي ��رة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب��ال �ش��راك��ة
لمنظمة « »FE-MALEعلى ربط التحرش بمالبس المرأة،
ق��ائ�ل��ة إن ك��الم ع �م��ران خ��ان ال يقتصر ع�ل��ى المجتمع في
ب��اك �س �ت��ان ف �ق ��ط ،ب ��ل أن ب �ع��ض ال �م �ج �ت �م �ع��ات ف ��ي ال �ش��رق
األوس� � ��ط ت �ن �ظ��ر إل� ��ى ال� �م ��رأة ب �ن �ف��س ال �ط��ري �ق��ة» .وت��اب �ع��ت
«العنف الجنسي يقوم ب��ه الفاعل ،ال ال�م��رأة ،وبالتالي ال
يمكن تحميل مالبسها المسؤولية».
واع�ت�ب��رت ع��واض��ة أن «م��الب��س ال �م��رأة ت��أت��ي م��ن تحكمها
في جسدها ،وعندما تقرر النساء ما تلبس ،ي��رى الرجل
ن�ف�س��ه غ��اض �ب��ا وي��ري��د إي �ه��ام �ه��ا ب ��أن ذل ��ك م�ك�ل�ف��ا وي�ح�م��ل
المخاطر فيقوم بقمعها عبر التحرش وغيره من الجرائم
الجنسية» .وأش��ارت إلى أن «الرغبة بالتحكم في مالبس
المرأة سببه وحيد وهو الثقافة الذكورية».

تعريفات واضحة
وك ��ذل ��ك رف �ض ��ت ال �ن��اش �ط��ة ال �ح �ق��وق �ي��ة ال �ت��ون �س �ي��ة ،م��ري��م
براهيمي ،في حديث لموقع قناة «ال�ح��رة» ،هذه المقاربة
قائلة إن «التشريع ه��و ب��داي��ة ألي تغيير» .وش��ددت على
أن��ه الب��د م��ن «وج ��ود ت�ع��ري�ف��ات واض �ح��ة وش��ام�ل��ة باللغة

ال �ع��رب �ي��ة ح ��ول ال �ت �ح��رش م ��ع وج� ��ود ورش � ��ات ع �م��ل ت�ق��وم
ب��دراس��ات م�ي��دان�ي��ة ح��ول ن�س��ب ال�ت�ح��رش ف��ي دول ال�ش��رق
األوس� ��ط وش �م��ال أف��ري�ق �ي��ا ،ل�ت�ب�ي��ان األس �ب��اب ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة».
وشهد عام  2020إقرار قانون «تجريم التحرش الجنسي»
في لبنان واضعا تعريفات مفصلة عن أشكال ع��دة منه،
إال أن��ه الق��ى ردود ف�ع��ل م�ت�ف��اوت��ة ف��ي األوس ��اط الحقوقية
الدولية والمحلية .وجزمت براهيمي بأنه «من المستحيل
جعل المسؤولية على ال�م��رأة ومالبسها عندما تتعرض
للتحرش».
وكانت دراس��ة نشرتها صحيفة «اإلندبندنت» عام ،2019
ذكرت أن  55في المئة من الرجال يعتقدون أنه «كلما كانت
المالبس التي ترتديها النساء كاشفة أكثر عن أجسادهن
ازداد احتمال تعرضهن لالعتداء والتحرش».
بينما أك��دت م��روة ف��رج ،ناشطة مدنية من بغداد أنه البد
من وض��ع نهاية لزمن ال��دف��اع عن المتحرش ،معتبرة أنه
«ال ي��وج��د أي س�ب��ب م�ن�ط�ق��ي ل�ت�ب��ري��ر ال�ج��ري�م��ة الجنسية
سوى الفكر الذكوري».
وش� ��ددت ف ��رج ع�ل��ى أن «ال�ت�ح�ك��م ب�م��الب��س ال �م��رأة مشكلة
اجتماعية بحد ذات�ه��ا وه��ي ال تقل أهمية ع��ن التحرش».
وك ��ان ��ت ق �ص��ة «ف� �ت ��اة ال �ف �س �ت ��ان» ،ك �م��ا ع ��رف ��ت ف ��ي م �ص��ر،
ق ��د أث� � ��ارت ال� �ج ��دل ب �ع��دم��ا ك �ش �ف��ت ط��ال �ب��ة ت � ��درس ب�ك�ل�ي��ة
آداب ج��ام �ع��ة ط �ن �ط��ا ،أن �ه��ا ت �ع��رض��ت ل�ل�ت�ن�م��ر م��ن م��راق�ب��ي
االمتحانات بسبب ارتدائها فستانا بدال من «البنطلون».

«كورونا» واالقتصاد ..اللبنانيات يدفعن ثمن الفشل املركب
ارتدادات «عنف الحجر الصحي» في البيوت ..بطالة متزايدة وتآكل في التمثيل السياسي

يعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية
طاحنة ،وصفها البنك ال��دول��ي بواحدة
م� ��ن أس � � ��وأ  3أزم � � � ��ات م� �ن ��ذ  150ع ��ام ��ا.
وداخليا ،يتنوع تأثير األزم��ة في البلد،
ال��ذي ع��ان��ى م��ن أزم��ة اقتصادية ومالية
أدت إل��ى ق�ي��ام ث��ورة ع��ام  ،2019وتبعها
تأثير «كوفيد »19-على البالد ،ثم كارثة
ان �ف �ج��ار م��رف��أ ب �ي��روت وان �ه �ي��ار ال��وض��ع
االقتصادي بالكامل.
وألن وقع األزم��ات غير محايد بالنسبة
ل �ل �ج �ن �س �ي��ن ت ��أث ��رت ال� �ن� �س ��اء ف ��ي ل �ب �ن��ان
بشكل مضاعف على جميع المستويات
ّ
وتطور الوضع من سيئ إلى أسوأ ماليا
واقتصاديا واجتماعيا.
ت � �ق� ��ول ال� �خ� �ب� �ي ��رة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة راغ� � ��دة
غ �م �ل��وش «خ� � ��الل ال � �ن ��زاع ��ات واألزم � � ��ات
ي �ص �ب ��ح ال � �ن � �س ��اء واألط � � �ف� � ��ال وال� �ف� �ئ ��ات
المهمشة أكثر تأثرا باعتبارهم الحلقة
األض � �ع� ��ف وب ��ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن ال �ج �ن �س �ي��ن
ت �ت �ح �م��ل ال � �م ��رأة ت��أث �ي��را م �ض��اع �ف��ا رغ��م
المعطيات المتماثلة».
وك� ��ان� ��ت دراس � � � ��ة أع ��دت� �ه ��ا ه �ي �ئ��ة األم� ��م
ال�م�ت�ح��دة ل�ل�م��رأة ب�ع�ن��وان «ال�ن�س��اء على
ح ��اف ��ة االن� �ه� �ي ��ار االق� � �ت� � �ص � ��ادي ..ت�ق�ي�ي��م
التأثيرات المتباينة لألزمة االقتصادية
ع�ل��ى ال�ن�س��اء ف��ي ل�ب�ن��ان» ق��د ت��وق�ع��ت أن
نسبة بطالة النساء التي كانت %14.3
قبل األزم��ة سترتفع إلى  %26فضال عن
ان �خ �ف��اض ع ��دد ال �ع��ام��الت ب �م �ق��دار %22
ووص � ��ول ع ��دد ال �ل��وات��ي ك ��ن ي�ع�م�ل��ن في
السابق لكنهن توقفن عن العمل ألنهن
إم� ��ا ف �ق��دن وظ��ائ �ف �ه��ن وإم � ��ا خ��رج��ن من
سوق العمل تماما ،إلى ما يقرب من 110
آالف امرأة.

بطالة الحجر
وتقول راغ��دة في تصريحات ان «تزامن
األزم� � � � ��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة م � ��ع «ك� � ��ورون� � ��ا»
والحجر الصحي أدى إل��ى زي��ادة أع��داد

قوى األمن الداخلي
أكدت ارتفاع حاالت
العنف األسري ضد
النساء بـ % 180
البطالة خاصة بين النساء» .وتضيف أن
أغلب النساء اضطررن إلى ترك أعمالهن
مدفوعة األجر لرعاية األسرة واالهتمام
باألطفال والقيام بالمهام المنزلية غير
مدفوعة األج��ر ،مما أدى إل��ى زي��ادة غير
م�س�ب��وق��ة ل�ل�ب�ط��ال��ة ب�ي��ن ال �ن �س��اء .ووف�ق��ا
لراغدة ،لم يتوقف تأثير ذلك على المرأة
ف �ق��ط ال �ت��ي ف �ق��دت م �ص��در دخ �ل �ه��ا ،لكن
األس��رة تأثرت أيضا بانخفاض الدخل،
وتأثر المجتمع بانخفاض اليد العاملة
وتنمية المجتمع.

تعنيف «كوفيد»
وتعرضت ثلث النساء حول العالم لشكل
م ��ن أش �ك ��ال ال �ع �ن��ف ف ��ي ح �ي��ات �ه��ن وأدت
ال �ض �غ��وط االق �ت �ص��ادي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
الناجمة عن «ك�وفيد »19-وكذلك القيود
ال �م �ف��روض��ة ع �ل��ى ال� �ح ��رك ��ة ،إل� ��ى زي� ��ادة
كبيرة في عدد النساء والفتيات اللواتي
ي ��واج� �ه ��ن اإلس� � � � ��اءة ف� ��ي ج �م �ي��ع ال � ��دول
تقريبا .ووفقا لبيانات لألمم المتحدة،
فإنه منذ بدء انتشار «كورونا» تضاعف
ع��دد ال�م�ك��ال�م��ات ع�ل��ى خ�ط��وط مساعدة
ال �ن �س ��اء ال �م �ع �ن �ف��ات ف ��ي دول� �ت ��ي ل�ب�ن��ان
وماليزيا مقارنة بالشهر نفسه من العام
الماضي.
ت��وض��ح راغ� � ��دة أن ح��ال��ة اإلغ� � ��الق ال�ت��ي
ف� ��رض� ��ت ب �س �ب ��ب «ك � � ��ورون � � ��ا» أدت إل ��ى

وج��ود ال�م��رأة ال��دائ��م م��ع معنفها ،قائلة
«كأنك تترك مسجونا مع سجانه طوال
الوقت».
وأض� � ��اف� � ��ت أن ق � � ��وى األم � � � ��ن ال ��داخ � �ل ��ي
ال �ل �ب �ن��ان��ي أع �ل �ن��ت ع ��ن ارت � �ف� ��اع ح ��االت
ال� �ت� �ب� �ل� �ي ��غ ع� � ��ن ال � �ع � �ن� ��ف األس � � � � ��ري ض��د
النساء بنسبة  ،%180وتتابع «ك�م��ا أن
المنظمات األهلية لديها أرق��ام ب��اآلالف
ع��ن ح��االت عنف ممنهج ض��د ال�ن�س��اء».
وتتوقع راغ��دة ارتفاعا أكبر في حاالت
العنف ضد المرأة خالل الفترة القادمة
«ف� �م ��ع ت ��ده ��ور األوض� � � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
ت��زداد وتيرة العنف ضد النساء بشكل
ك�ب�ي��ر ج � ��دا» ،م��وض �ح��ة أن ذل ��ك ال��وض��ع
أظهر هشاشة البنية التحتية لخدمات
حماية النساء من العنف ،حيث «ظهرت
ث� � �غ � ��رات ع� � ��دة ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى خ ��دم ��ات
ح�م��اي��ة ال� �م ��رأة ،واك�ت�ش�ف�ن��ا ع ��دم وج��ود
نظام سريع لحماية النساء من مختلف
المؤسسات».

تعليم تفضيلي
ترك وباء «كوفيد »19-باإلضافة للوضع
االقتصادي المتدهور بشكل كبير الذي
سببته انفجارات مرفأ بيروت أثرا كبيرا
ع�ل��ى األط �ف��ال ع��ام��ة ،وع�ل��ى األط �ف��ال في
س��ن ال�م��درس��ة خ��اص��ة .فبحسب منظمة
«اليونيسيف» تأثر  1.2مليون طفل في
لبنان في سن التعليم بإغالق المدارس،
وي� ��واج� ��ه ال� �ع ��دي ��د م �ن �ه��م ت� �ح ��دي ��ات ف��ي
التعلم اإللكتروني كعدم كفاية أو انعدام
اإلن� �ت ��رن ��ت وال �ت �ج �ه �ي��زات اإلل �ك �ت��رون �ي��ة
ال� ��الزم� ��ة وغ� �ي ��ره ��ا .وت ��وض ��ح راغ� � ��دة أن
التأثير ال�ت��رب��وي بسبب تلك الضغوط
وقع على األطفال والشباب من الجنسين
ل �ك �ن��ه ك � ��ان واض� �ح ��ا ع �ل��ى اإلن � � ��اث أك �ث��ر
خاصة في المناطق الريفية.
وتقول راغدة «بسبب التعليم اإللكتروني
ووض��ع اإلنترنت والكلفة األكثر ،حدثت

ف��ي ال�م�ن��اط��ق ال��ري�ف�ي��ة م�ف��اض�ل��ة لصالح
ت �ع �ل �ي��م ال ��ذك ��ور ع �ل��ى ال �ب �ن��ات وت��وق �ف��ت
ب�ع��ض ال�ب�ن��ات ع��ن التعليم ح�ت��ى يكمل
الصبي تعليمه».

غياب كامل
وتعتقد راغدة أن غياب النساء عن مراكز
ات�خ��اذ ال�ق��رار ساهم بشكل أو بآخر في
زي��ادة تدهور األوض��اع في لبنان وعدم
ال� �ق ��درة ع �ل��ى ال �س �ي �ط��رة ع�ل�ي�ه��ا .وت�ش�ي��ر
إل � ��ى ق � � ��رار م �ج �ل��س األم � � ��ن  1325ح ��ول
ال �م��رأة وال �س��الم واألم ��ن ي��وم  31أكتوبر
 ،2000وباعتماد الحكومة اللبنانية ذلك

ال �ق��رار يلتزم لبنان ب��إش��راك ال�ن�س��اء في
ال �ح��وارات السياسية وف��ي ج�ه��ود بناء
ال �س ��الم ،وب ��زي ��ادة ت�م�ث�ي�ل�ه��ن ف��ي ال�ق��وى
األمنية كما يلتزم بتشجيع مشاركتهن
وت �م �ث �ي �ل �ه��ن ف � ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �م �ح �ل �ي��ة
والوطنية.
وتضيف أن ذل��ك األم��ر ل��م ي�ح��دث مطلقا
ع �ل��ى أرض ال� ��واق� ��ع ،ق��ائ �ل��ة «ال �ن �س��اء في
ل �ب �ن��ان رغ � ��م ت� �ع ��دد وظ��ائ �ف �ه��ن ب �ع �ي��دات
ت�م��ام��ا ع��ن م��راك��ز ات �خ��اذ ال �ق��رار» وتشير
راغ � � ��دة إل � ��ى أن � ��ه رغ � ��م أن ال� �ن� �س ��اء ت�م�ث��ل
الغالبية ف��ي ق�ط��اع ال�ت��دري��س ف��إن نقابة
ال�م��درس�ي��ن تخلو م��ن التمثيل النسائي

فيها .وتوضح أن الحكومة شكلت لجنة
مصغرة لعمل سالل غذائية لألسر األكثر
فقرا ،وكونت اللجنة من  5ذكور مع غياب
التمثيل النسائي .وأك��دت أن أك�ب��ر ثغرة
ات �ض �ح��ت م��ن األزم � ��ات ال�م�ت�ت��ال�ي��ة غ�ي��اب
ال �ن �س��اء ع ��ن م ��واق ��ع ات� �خ ��اذ ال � �ق ��رار ع�ل��ى
مختلف المستويات والذي ساهم بشكل
كبير في تردي األوضاع وغياب الخدمات
التي تحمي النساء من كل أشكال العنف.
وتتوقع راغدة أن الفترة المقبلة ستشهد
أوض��اع��ا أك�ث��ر س ��وءا ،وستتحمل ال�م��رأة
باعتبارها الحلقة األضعف األث��ر األكبر
من األزمات.
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 21قتيال في تينيسي ..وبايدن يعلن حالة «الكوارث الكبرى»

ناشفيل  -الوكاالت :أعلن الرئيس األميركي جو بايدن حالة كارثة كبرى في والية
تينيسي ج�ن��وب��ي ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة وواف ��ق ع�ل��ى تخصيص م�ب��ال��غ ف�ي��درال�ي��ة في
اعقاب فيضانات مدمرة اجتاحت الوالية نهاية األسبوع الماضي موقعة  21قتيا

على األقل ،وفق بيان للبيت األبيض الثاثاء .واجتاحت الوالية السبت ،ما وصفها
خبراء األرص��اد بعواصف غير مسبوقة وفيضانات ،وأمطار غزيرة بلغ منسوبها
 38سنتيمترا .وغرقت ط��رق ريفية وط��رق سريعة تربط ال��والي��ات وجسور ومئات

المنازل ،وانقطعت الكهرباء عن آالف المشتركين .ويتيح اعان الرئيس االفراج عن
اموال فيدرالية للمتضررين في مقاطعة هامفريز حيث تخطى منسوب األمطار الرقم
القياسي خال  24ساعة في والية تينيسي ،بحسب هيئة األرصاد الوطنية.

« »G7ترفض االعتراف بسيطرة الحركة «املنفردة» ..وبايدن سيقرر مصير تمديد اإلجالء

« »CIAتقود االتصاالت األميركية مع «طالبان»!

«طالبان» تعني وزراء ومسؤولني بالوكالة وتخطط لتشكيل مجلس حكم من  12شخصًا

عواصم  -الوكاالت :كشفت صحيفة «واشنطن
ب��وس��ت» ام��س نقا ع��ن مسؤولين اميركيين،
بأن مدير وكالة االستخبارات المركزية»CIA« ،
وي�ل�ي��ام ب�ي��رن��ز ال�ت�ق��ى م��ع زع�ي��م ح��رك��ة طالبان
عبدالغني ب� ��رادار ف��ي ك��اب��ول االث�ن�ي��ن .وك��ان��ت
وكالة «رويترز» قد نقلت عن مسؤول في ادارة
الرئيس األميركي جو بايدن ،انه سيتخذ خال
 24ساعة قراره حول تمديد موعد اتمام سحب
قوات باده من افغانستان المقرر حاليا حتى
 31اغسطس .وقال المسؤول حسب الوكالة ان
ب��اي��دن ال ي��زال يفكر ف��ي االج� ��راءات ال�ت��ي يجب
اتخاذها الحقا ،لكن بعض مستشاريه اعربوا
معارضتهم لتأجيل موعد انتهاء االنسحاب
ألسباب امنية.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية نيد برايس ان مستقبل السيطرة على

مطار كابول كان محل نقاش مع حركة طالبان.
وردا على س��ؤال خ��ال اف ��ادة صحافية دوري��ة
بخصوص ال�ن�ق��اش��ات ال�ت��ي ج��رت م��ع طالبان
وآخ��ري��ن فيما يتعلق ب��ال�م�ط��ار ال ��ذي تسيطر
عليه حاليا القوات األميركية قبل انتهاء مهلة
االج��اء ف��ي  31اغسطس ق��ال ب��راي��س «أق��ر بأن
األم ��ر ك��ان م�ح��ل ن�ق��اش م��ع ط��ال�ب��ان .ك��ان محل
نقاش مع حلفائنا وهو محل نقاش مع العديد
من شركائنا».
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،اك � � ��د م� �س� �ت� �ش ��ار األم� � � ��ن ال �ق ��وم ��ي
األميركي جيك سوليفان ال�ت��زام ب��اده بنهاية
الشهر ال�ح��ال��ي م��وع��دا نهائيا لانسحاب من
افغانستان ،مشيرا الى ان واشنطن تتشاور مع
حركة طالبان بشأن كل ما يحدث في العاصمة
األف �غ ��ان �ي ��ة وأك� � ��د س��ول �ي �ف��ان ق� � ��درة ال ��والي ��ات
المتحدة على مواجهة اي تهديد اره��اب��ي في

افغانستان او اي منطقة اخرى في العالم دون
الحاجة الى حضور عسكري على األرض ،على
حد تعبيره.
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ش ��دد رؤس� ��اء ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي م�ج�م��وع��ة ال� ��دول ال�س�ب��ع «»G7
االف�ت��راض��ي ام��س على ض ��رورة ع��دم االع�ت��راف
بشكل منفرد بنظام حركة طالبان التي سيطرت
على الحكم في افغانستان منذ منتصف الشهر
الماضي.
على صعيد آخر ،قال مصدر في حركة طالبان
ل�ق�ن��اة «ال �ج ��زي ��رة» ال�ق�ط��ري��ة ان ال �ح��رك��ة تعين
وزراء ومسؤولين بالوكالة لعدد من ال��وزارات
والمؤسسات .وكشفت مجلة «فورين بوليسي»
نقا ع��ن م�ص��ادر وصفتها بالمطلعة ان ق��ادة
طالبان سيشكلون مجلسا للحكم يتألف من
 12شخصا.

وق��ال��ت ال�م�ج�ل��ة ان اب� ��رز ال� �ق ��ادة ف��ي المجلس
ال� ُ�م�ن�ت�ظ��ر ه��م ال �م��ا ع�ب��دال�غ�ن��ي ب � ��رادر ،وال�م��ا
م�ح�م��د ي �ع �ق��وب ن �ج��ل م��ؤس��س ال �ح��رك��ة ال�م��ا
محمد عمر وك��ذل��ك خليل حقاني ال��ذي تنسب
اليه االستراتيجية العسكرية التي ق��ادت الى
سيطرة طالبان على الباد .وذك��رت ان كا من
عبدالغني برادر والما محمد يعقوب يعمان
ع �ل��ى ض� ��م اح� �م ��د م �س �ع��ود ن �ج��ل اح� �م ��د ش��اه
م�س�ع��ود ،وال ��ذي ي�ع��ارض ط��ال�ب��ان ال��ى مجلس
الحكم .وأش ��ارت المجلة ال��ى ان حركة طالبان
ستتجنب ان�ش��اء مناصب ك�ب��رى وتسعى الى
ان�ش��اء مجلس للحكم يحظى ب��اع�ت��راف دول��ي.
وك��ان المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان
ذب�ي��ح ال�ل��ه مجاهد ق��ال ان ال�ن�ظ��ام المستقبلي
ف��ي اف�غ��ان�س�ت��ان سيضم ك��ل اط �ي��اف المجتمع
ومسؤولين شاركوا في الحكومات السابقة.

طالبان تحكم «غيابيًا» على شقيق مترجم:
«موتك قريب وال يحق لك االعتراض»
أتانتا  -الوكاالت :حكمت حركة طالبان على شقيق مترجم
افغاني ب��االع��دام متهمة اي��اه بمساعدة ال��والي��ات المتحدة
األميركية وتوفير ملجأ ألخيه ال��ذي عمل كمترجم للقوات
األم �ي��رك �ي��ة ،وف �ق��ا ل��رس��ائ��ل ح�ص�ل��ت ع�ل�ي�ه��ا ش�ب�ك��ة «.»CNN
وأك� ��دت ال �ح��رك��ة ان ق � ��رارات ال�م�ح�ك�م��ة ن�ه��ائ�ي��ة وب��ال �ت��ال��ي ال
يحق للمتهم االعتراض ،قائلة «اخترت هذا الطريق لنفسك
وموتك قريب ان شاء الله».
وأك��د عضو خ��دم��ة س��اب��ق عمل م��ع المترجم خ��دم��ة األخير
والمحنة التي مر بها اخ��وه ،وتظهر الرسائل مثاال واح��دا
فقط كيف تهدد طالبان وبشكل مباشر المواطنين األفغان

ال��ذي��ن ع�م�ل��وا م��ع ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة او ح�ت��ى اول �ئ��ك ال��ذي��ن
ينتمون لعائات عمل احد من افرادها مع القوات األميركية.
وفي الرسالة األولى المكتوبة بخط اليد توجه طالبان امرا
للشخص بالظهور بجلسة اس�ت�م��اع .ام��ا ال��رس��ال��ة الثانية
والمكتوبة ايضا بخط اليد عبارة عن اشعار بعدم حضور
ه��ذا ال�ش�خ��ص ام ��ام ج�ل�س��ة االس �ت �م��اع .وك�ت�ب��ت ط��ال�ب��ان في
الرسائل «ان��ت متهم بمساعدة األميركيين» في اول رسالة
م��ن اص��ل  3رس��ائ��ل وج�ه��ت ل��رج��ل اف�غ��ان��ي مضيفين« :أن��ت
متهم ايضا بتوفير ملجأ لشقيقك الذي كان يعمل مترجما».
وف ��ي ال��رس��ال��ة ال �ث��ال �ث��ة وال �ت��ي ك��ان��ت م�ط�ب��وع��ة ت�ب�ل��غ فيها

طالبان الرجل انه وبسبب رفضه التحذيرات السابقة لوقف
ماوصفته ب�«العبودية للقوات الصليبية الغازية» وتجاهل
امر االستدعاء للمثول امام جلسة استماع فقد وجد «مذنبا
ً
غيابيا» وسيحكم عليه باالعدام
وتأتي تلك الواقعة على الرغم من ان المتحدث باسم طالبان،
ذبيح الله مجاهد اكد بعد يومين من السيطرة على كابل ،ان
الحركة لن تسعى لانتقام من الجنود السابقين وأعضاء
الحكومة .كما اشار الى ان عفوا سيصدر عن جنود الحكومة
األفغانية السابقين ،وكذلك المتعاقدين والمترجمين الذين
عملوا مع القوات الدولية.

مصر تعيد رعاياها من أفغانستان
القاهرة « -النهار»

أع��ادت السلطات المصرية الجالية المصرية ال�م�ت��واج��دة في
ً
أف�غ��ان�س�ت��ان إل ��ى ب��اده��ا ،وذل ��ك ت�ن�ف�ي��ذا ل�ت��وج�ي�ه��ات ال��رئ�ي��س
المصري عبدالفتاح السيسي .وكانت القيادة العامة للقوات
المسلحة المصرية أصدرت أوامرها بإقاع طائرة عسكرية من
قاعدة شرق القاهرة الجوية ،من أجل عودة الجالية المصرية
وال�ب�ع�ث��ة األزه ��ري ��ة ،وك��ذل��ك م �س��ؤول��و ال �س �ف��ارة ال�م�ص��ري��ة في
أفغانستان .من جهتهم ،أعرب المصريون القادمون عن شكرهم
للرئيس السيسي والقوات المسلحة بعد اعادتهم ألرض الوطن.

«حقوق اإلنسان» :معاملة «طالبان»
للنساء ستكون «خطًا أحمر أساسيًا»
ج�ن�ي��ف  -ال ��وك ��االت :أك ��دت م�ف��وض�ي��ة األم ��م ال�م�ت�ح��دة السامية
ل�ح�ق��وق االن �س��ان ،ام��س ان�ه��ا تلقت ت�ق��اري��ر ج��دي��رة بالثقة عن
ان�ت�ه��اك��ات خ�ط�ي��رة ع�ل��ى ي��د ح��رك��ة «ط��ال �ب��ان» ف��ي اف�غ��ان�س�ت��ان.
وأش ��ارت ميشيل باشيليت ،مفوضة األم��م المتحدة السامية
ل�ح�ق��وق االن �س��ان ،ال��ى ان�ه��ا «ت�ل�ق��ت ت�ق��اري��ر ج��دي��رة بالثقة عن
انتهاكات خطيرة على يد طالبان في افغانستان ،تشمل اعدام
م��دن�ي�ي��ن خ� ��ارج ن �ط��اق ال �ق �ض��اء ،وق �ي ��ودا ع �ل��ى ال �ن �س��اء ،وع�ل��ى
االحتجاجات على حكم الحركة» ،مشددة ان «معاملة طالبان
للنساء والفتيات ستكون خطا احمر اساسيا».
ودعت ميشيل باشيليت ،مجلس حقوق االنسان التابع لألمم
المتحدة ،ال��ذي يعقد جلسة ط��ارئ��ة ب�ن��اء على طلب باكستان
ومنظمة التعاون االسامي ،الى «وضع آلية لمراقبة تصرفات
طالبان عن كثب».

الغنوشي يعفي كل أعضاء املكتب التنفيذي في «النهضة» من مناصبهم

ّ
ُ
الرئيس التونسي يمدد تعليق البرملان «حتى إشعار آخر»

ت ��ون ��س  -ال� � ��وك� � ��االت :أص � � ��در ال��رئ �ي��س
ً
ً
ال �ت��ون �س��ي ق �ي��س س �ع �ي��د ام� � ��را رئ��اس �ي��ا
قضى بتمديد العمل «حتى اشعار آخر»
بقرار تعليق اعمال البرلمان ال��ذي كان
قد اصدره في  25يوليو وجمد بموجبه
ً
لمدة  30يوما عمل السلطة التشريعية.
وف��ي  25يوليو الفائت استند الرئيس
ال �ت��ون �س��ي ال ��ى ال �ف �ص��ل  80م��ن دس �ت��ور
 2014ال� � � ��ذي ي� �خ ��ول ��ه ات� � �خ � ��اذ ت ��داب �ي ��ر
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ف��ي م��واج�ه��ة «خ �ط��ر داه��م»
ً
وأص��در اوام��ر رئاسية قضت خصوصا
ب �ت �ج �م �ي��د اع � �م� ��ال ال� �ب ��رل� �م ��ان ل �ث��اث �ي��ن
ً
ي ��وم ��ا واق ��ال ��ة رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ه�ش��ام
ال�م�ش�ي�ش��ي وت��ول��ي ال�س�ل�ط��ة التنفيذية
ب�ن�ف�س��ه .وق �ب��ل ان �ق �ض��اء م�ه�ل��ة ال�ث��اث�ي��ن
يوما ،قالت الرئاسة في بيان مقتضب
ً
ع �ب��ر ف �ي �س �ب��وك ان س�ع�ي��د «أص � ��در ام ��را
ً
رئ��اس�ي��ا يقضي بالتمديد ف��ي التدابير
االستثنائية المتخذة بمقتضى األم��ر
الرئاسي المتعلق بتعليق اختصاصات

مجلس ن��واب الشعب وب��رف��ع الحصانة
البرلمانية ع��ن ك��ل اع�ض��ائ��ه ،وذل��ك الى
غاية اشعار آخ��ر» .واليشكل ه��ذا القرار
م� �ف ��اج ��أة .ف ��ال ��ى ج ��ان ��ب ت �م��دي��د ت�ع�ل�ي��ق
اعمال البرلمان ،كان محللون يتوقعون
اع� ��ان ال��رئ �ي��س ات �خ��اذ ت��داب �ي��ر ج��دي��دة
لطمأنة الرأي العام واألسرة الدولية.
ومنذ اعانه التدابير االستثنائية قبل
شهر لم يقدم سعيد «خ��ارط��ة الطريق»
ال�ت��ي وع��د بها وطالبت بها الكثير من
المنظمات النقابية واألحزاب السياسية
ً
ف��ي ال�ب��اد ف�ض��ا ع��ن دول اجنبية ،كما
ً
انه لم يعين بعد رئيسا للوزراء.
وأض ��اف ال��رئ��اس��ة ف��ي بيانها ان سعيد
«سيتوجه في األي��ام القادمة ببيان الى
الشعب التونسي» من دون ان ت��ورد اي
تفاصيل اضافية.
ووض �ع��ت ه ��ذه ال �ت��داب �ي��ر االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
ال �ت��ي ف��رض �ه��ا ال��رئ �ي��س ال �ت��ون �س��ي قبل
ش �ه��ر ،األح� � ��زاب ال �س �ي��اس �ي��ة وال سيما

ح��رك��ة النهضة االس��ام�ي��ة ال�ت��ي تعاني
اس ��اس ��ا م ��ن وض� ��ع ص� �ع ��ب ،ف ��ي م��وق��ف
حرج.
وق ��ال ��ت «ال �ن �ه �ض��ة» ان رئ �ي �س �ه��ا راش ��د
ال �غ �ن��وش��ي اع �ف ��ى ك ��ل اع� �ض ��اء ال�م�ك�ت��ب
التنفيذي ،في خطوة تهدف على األرجح
لتهدئة ال�غ�ض��ب ال��واس��ع داخ ��ل ال�ح��زب
م��ن اداء ال �ق �ي��ادة ف��ي األزم� ��ة السياسية
بالباد.
وقال بيان للحركة «تفاعا مع ما استقر
م��ن ت��وج��ه ع ��ام الع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة المكتب
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ق� ��رر رئ �ي ��س ال �ح��رك��ة اع �ف��اء
ك��ل اع �ض��اء ال�م�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي واع ��ادة
ت �ش �ك �ي �ل��ه ب �م��ا ي �س �ت �ج �ي��ب ل�م�ق�ت�ض�ي��ات
المرحلة».
وواج � � ��ه ال �غ �ن��وش��ي ان� �ت� �ق ��ادات واس �ع��ة
م��ن ق �ي��ادات ب� ��ارزة ف��ي ح��زب��ه وط��ال�ب��وه
بالتخلي ع��ن ال�ق�ي��ادة وات�ه�م��وه ب ��ادارة
األزم ��ة السياسية ف��ي ال�ب��اد على نحو
سيئ.

امللك عبداهلل :روسيا تقوم بالدور «األكثر دعمًا
لالستقرار» في سورية
موسكو  -الوكاالت :أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،والعاهل
األردن ��ي الملك ع�ب��داهلل ال�ث��ان��ي ،حرصهما على «ت��وط�ي��د العالقات
التي تجمع البلدين والشعبين ،وتطويرها واالرتقاء بها في شتى
الميادين» .وشدد الزعيمان بعد لقاء قمة بينهما في موسكو على
«م��واص�ل��ة التنسيق وال�ت�ش��اور بين األردن وروس�ي��ا ازاء مختلف
القضايا ذات االهتمام المشترك ،وبما يخدم مصالحهما ويسهم
في تعزيز األمن والسلم العالميين» ،بحسب بيان للديوان الملكي
األردني.
وق��ال الملك ع�ب��داهلل ان «ال�ع��الق��ات الثنائية التي تجمع البلدين في
تحسن مستمر» مشيرا الى «وجود فرص كثيرة في مرحلة ما بعد
جائحة «كورونا» في مجال الزراعة والقطاع الطبي وانتاج اللقاحات
في المستقبل القريب».
ً
واع �ت �ب��ر ال �م �ل��ك ع �ب��داهلل ان روس �ي��ا «ت �ق��وم ب ��ال ��دور األك �ث��ر دع �م��ا
ً
لالستقرار فيما يتعلق بالتحديات بسورية» مثمنا دوره��ا ودور

بوتين في منطقة الشرق األوس��ط «كعنصر استقرار» في خضم
التحديات التي تواجهها ،بحسب البيان.
كما اش��اد الملك ب��دور روسيا في عملية ال�س��الم ،قائال «لكم دور
ً
تاريخي في عملية السالم بالشرق األوس��ط» ،معربا عن اعتقاده،
وبعد اللقاء بالحكومة االسرائيلية الجديدة ،بامكانية اعادة اطالق
الحوار بين الفلسطينيين واالسرائيليين ،وتحسين ظروف حياة
الشعب الفلسطيني.
ً
وفيما يتعلق بأحداث افغانستان قال الملك عبداهلل« :اننا جميعا
ن ��راق ��ب ت �ط��ور األح � � ��داث ف ��ي اف �غ��ان �س �ت��ان ب �ق �ل��ق ش ��دي ��د ،ول�ك�ن�ن��ا
ً
مستمرون في محاربة التطرف» م��ؤك��دا ان��ه ،وبعد ه��ذه التطورات
األخيرة وتبعات كورونا« ،البد من اعادة تنسيق األدوار في مواجهة
التطرف ليس فقط في المنطقة بل في كل مكان» .كما وجه الملك
ع�ب��داهلل الشكر لروسيا على ت��زوي��ده��ا ل��أردن بلقاحات مضادة
لفيروس «كورونا».
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الفيروس سيتحول الى «مرض متوطن» ..والعلماء يضعون  5خطوات ملستقبلنا معه

خارطة طريق للتعايش الدائم مع «كورونا»
ت ��واص ��ل س ��الل ��ة «دل � �ت� ��ا» ال �م �ت �ح��ورة م ��ن ف� �ي ��روس «ك� ��وورن� ��ا»
انتشارها السريع فيما تتخذ بعض ال��دول ق ��رارات ب��اإلغ��الق
لكن استراتيجية العزل العام لن يمكن التعايش معها بشكل
مستمر ،مقارنة بالتعايش مع فيروس «كورونا» نفسه حسبما
يؤكد خبراء دوليون.
ون �ق �ل��ت ش�ب�ك��ة «س ��ي إن إن» ع��ن خ �ب��راء ق��ول �ه��م إن ال �ف �ي��روس
المستجد ربما ينضم إلى فيروسات «كورونا» األربعة األخرى
أو قد يصبح من فيروسات البرد المتوطنة التي لن تختفي.
وتعتقد الخبيرة في األم��راض المعدية ،لينسي مار أنه بعد 5
سنوات من اآلن «سيكون لدينا مناعة أكبر بكثير ضد الوباء
سواء من خالل التطعيم أو العدوى الطبيعية» .ويعني ذلك أنه
سيتعين علينا أن نتعلم «الرقص» مع الفيروس أو التعايش
اآلم� ��ن م �ع��ه .ول �ه��ذا ال �غ��رض ال م �ف��ر م��ن ت�ح�ق�ي��ق ال� �ت ��وازن بين
استراتيجيات اإلغ��الق التي ت��ؤدي إل��ى فوضى اقتصادية من
ناحية وبين حقوق األف��راد من ناحية أخ��رى إذ يمكن لأفراد

االستمتاع بجميع التجمعات العائلية والفعاليات الرياضية
والفنية ،والسفر وتناول الطعام في األماكن المغلقة شريطة
الحصول على اللقاحات وارت��داء الكمامات ويقول د .جيريمي
فاوست طبيب الطوارئ في مستشفى بريغهام «لنكن مبدعين
ف��ي إدخ� ��ال ت �ع��دي��الت ع�ل��ى ال �ح �ي��اة ب ��دال م��ن م�ن��ع ك��ل ش ��يء أو
السماح بال شيء».

التطعيمات أوال
تقول مار« :نحن بحاجة إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس،
أع�ل��م أن األط �ف��ال دون س��ن  12ع��ام��ا ال يمكن تلقيحهم ،ولكن
عندما يتم تطعيم كل من حولهم ،فهذا يساعدهم أيضا ،وهذا
أول شيء يجب فعله».

ارتداء الكمامات
يشير الخبراء إلى أهمية الكمامات بنفس قدر أهمية التطعيم

ً
بمجرد فتح النوافذ حتى فتح نافذة واحدة أو
هذا أمرا بسيطا
ً
ً
اثنتين فقط يحدث فارقا كبيرا».

وتقول مار إن الكمامات «تقلل من كمية الفيروسات الموجودة
في الهواء وتساعد على الحماية الفردية مقارنة باستنشاق
ال�ف�ي��روس ف��ي ال �ه��واء م��ن ح��ول��ك .وق��د الن�ح�ت��اج إل��ى الكمامات
طوال الوقت ،أي أن يصير استخدامها مستقبال عند الضرورة
مثل «المظلة» وحسب مار «قد نرغب في استخدامها بمناطق
معينة ف��ي أوق��ات معينة م��ن ال�ع��ام عندما ي�ك��ون ه�ن��اك تفشي
لنزالت البرد واإلنفلونزا بسبب فيروسات الجهاز التنفسي».

الفحوص السريعة
يشدد فاوست على أهمية إجراء المزيد من الفحوص السريعة
التي تعرف باختبارات المستضد خصوصا مع ساللة «دلتا»
ال�ت��ي تجعل م�ث��ل ه��ذه ال�ن��وع�ي��ة م��ن االخ �ت �ب��ارات مهمة بشكل
خ ��اص ،وي��وض��ح« :ب� ��دأت أس �م��ع ع��ن أش �خ��اص أث�ب�ت��ت نتائج
اخ�ت�ب��اره��م ال�م�س�ت�ض��د إص��اب�ت�ه��م ،وب��ال�ت��ال��ي قابليتهم لنشر
العدوى دون ظهور األعراض».

التهوية
يقول د .فرانسيس كولينز مدير المعاهد الوطنية للصحة ،إنه
مع انتشار ساللة دلتا شديدة العدوى ،فإن األطفال معرضون
بشدة للخطر .فيما تشدد د .مونيكا غاندي أستاذة األمراض
المعدية على أهمية ارتداء الكمامات بشكل خاص في المدارس
إل��ى ج��ان��ب «ال�ت�ه��وي��ة» .أم��ا م��ار فتلفت إل��ى أن�ن��ا «ب�ح��اج��ة إلى
التركيز على تحسين التهوية داخل المدارس ويمكن أن يكون

إعادة تقييم املخاطر
وأخ �ي��را ،وبالنظر إل��ى هيمنة متغير «دل�ت��ا» فقد ح��ان الوقت
إلعادة تقييم وتعديل مخاطر التعرض ،خاصة إذا تم تخفيف
اإلجراءات اإلرشادية الخاصة ب�«كورونا».

واشنطن تندد بهجوم الحوثيني «الوحشي» على مأرب

األمم املتحدة 5 :ماليني يمني على شفا املجاعة
ن� �ي ��وي ��ورك -ال � ��وك � ��االت :ح� ��ذر وك� �ي ��ل األم� �ي ��ن ال� �ع ��ام ل��أم��م
ال�م�ت�ح��دة ل �ل �ش��ؤون اإلن �س��ان �ي��ة م��ارت��ن غ��ري�ف�ي��ث ،م��ن أن 5
م��الي�ي��ن يمني ع�ل��ى ش�ف��ا ال�م�ج��اع��ة ف��ي ح�ي��ن دع��ت سفيرة
واشنطن ب��األم��م المتحدة الحوثيين لوقف إط��الق النار.
وق��ال غريفيث ف��ي إح��اط��ة ه��ي األول��ى أم��ام مجلس األم��ن
الدولي منذ تعيينه في هذا المنصب ،إن هناك  20مليون
ي�م�ن��ي ي �ح �ت��اج��ون إل ��ى ال �م �س��اع��دة اإلن �س��ان �ي��ة وال �ح �م��اي��ة.
وت��اب��ع أن األوض � ��اع األم �ن �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة واإلن �س��ان �ي��ة
ف ��ي ال �ي �م��ن ت �ش �ه��د م ��زي ��دا م ��ن ال� �ت ��ده ��ور ،م �ش �ي��را إل� ��ى أن
االشتباكات ال ت��زال متواصلة في م��أرب (ش��رق العاصمة
ص �ن �ع��اء) و 50ج�ب�ه��ة ق �ت��ال أخ ��رى .وف��ي اإلح��اط��ة نفسها
دع ��ا غ��ري �ف �ي��ث إل ��ى ف �ت��ح م �ط��ار ص �ن �ع��اء م ��ن أج ��ل وص ��ول
المساعدات اإلنسانية ،وفتح المجال للمواطنين للسفر،
خاصة للمرضى منهم .كما ق��ال إن��ه ال بد من فتح ميناء
الحديدة (غربي اليمن) من دون أي قيود .ويشار إل��ى أن
ميناء الحديدة وم�ط��ار صنعاء يقعان ف��ي نطاق سيطرة
جماعة الحوثي.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه دع� � ��ت س �ف �ي��رة
ال � ��والي � ��ات ال� �م� �ت� �ح ��دة ل ��دى
األم � � � � ��م ال � �م � �ت � �ح � ��دة ل� �ي� �ن ��دا
ت � � � � ��وم � � � � ��اس غ � ��ري� � �ن� � �ف� � �ي� � �ل � ��د
ال �ح��وث �ي �ي��ن إل� ��ى االن �ف �ت��اح
ع �ل��ى دع � ��وات وق ��ف إط ��الق
ال� �ن ��ار واس �ت �ئ �ن ��اف ع�م�ل�ي��ة
ال �س��الم .وأك ��دت غرينفيلد
خ� � � � ��الل ج � �ل � �س� ��ة ل� �م� �ج� �ل ��س
األمن بشأن اليمن أن هناك
ح� ��ال� ��ة ت � ��واف � ��ق ن � � � ��ادرة ف��ي
م �ج �ل��س األم� ��ن وال�م�ج�ت�م��ع
ال��دول��ي ب�ش��أن ال �ص��راع في
ال�ي�م��ن ينبغي اس�ت�ث�م��اره��ا م��ن أج��ل وق��ف ال �ح��رب .وق��ال��ت
إن الجميع متفق على أن ال�ق�ت��ال يجب أن ينتهي ،وعلى
ضرورة متابعة المسار السياسي نحو السالم بمشاركة
ه��ادف��ة م��ن ال�ن�س��اء وزع �م��اء األق�ل�ي��ات والمجتمع ال�م��دن��ي.
وذكرت أن هجوم الحوثيين على مأرب «شهد جمودا لكنه
ليس أق��ل وحشية» ،مشيرة إل��ى أن شهر يونيو الماضي
ك��ان أك�ث��ر الشهور دم��وي��ة بالنسبة للمدنيين خ��الل نحو
سنتين .ودع��ت لوقف إط��الق النار على الصعيد الوطني
حتى ال تتعرض مناطق اليمن األخرى للعنف والمعاناة.
ب��دوره ،ق��ال مساعد األم�ي��ن ال�ع��ام لأمم المتحدة لشؤون
ال �ش��رق األوس � ��ط ،خ��ال��د خ �ي ��اري ،إن ال�ح��وث�ي�ي��ن م��ا زال ��وا
يفرضون ش��روط��ا م��ن أج��ل استئناف العملية السياسية
في اليمن.

 20مليون
مدني يحتاجون
إلى املساعدة
اإلنسانية
والحماية

لبنان ..ضبط أطنان من األدوية املخبأة
ب�ي��روت -ال��وك��االت :أعلن وزي��ر الصحة اللبناني حمد حسن ضبط
أطنان من األدوي��ة مخبأة في مستودعات وس��ط وجنوب البالد في
وقت تعاني فيه بيروت من نقص حاد في األدوية.
وق ��ال ح�س��ن ف��ي ت�ص��ري��ح للصحافيين ف��ي ال�ع��اص�م��ة إن األدوي ��ة
المضبوطة تستخدم ل�ع��الج أم ��راض مختلفة م��ن بينها األم ��راض
المزمنة ومضادات حيوية وكميات كبيرة من عبوات حليب األطفال.
وأوضح أن من بين األدوية المخبأة آالف المراهم المخصصة لمداواة

الحروق في وقت يفتقد مصابو كارثة بلدة التليل في عكار وجود ما
يهدئ أوجاعهم .وفي  15أغسطس الحالي انفجر خزان مخبأ يحوي
آالف اللترات من البنزين في بلدة التليل بقضاء عكار (غرب) ما أدى
إل��ى مصرع أكثر من  30شخصا وإص��اب��ة نحو  80آخ��ري��ن ،بينهم
أفراد بالجيش.
وأف��اد وزي��ر الصحة بفتح تحقيقات لتحديد المسؤوليات ،مضيفا
«سيكون هناك مجرى قضائي ومالي وإداري» ورافقت حسن دورية

أمنية تابعة للشرطة القضائية في قوى األمن الداخلي خالل مداهمة
م�س�ت��ودع��ات تقع بمنطقة ج��درا (وس ��ط) والعاقبية (ج �ن��وب) وأم��ر
الوزير ببيع األدوية الموجودة للمواطنين والصيدليات السيما حليب
األطفال واألدوي��ة الضرورية ،واألسبوع الماضي ،تمكن الجيش من
مصادرة ماليين اللترات من الوقود المخبأ (بنزين وم��ازوت) خالل
مداهمات نفذها بمناطق عدة ً ضد تجار يقومون بإخفاء المحروقات
بغية احتكارها وبيعها الحقا بأسعار مرتفعة.

إسرائيل تقصف مواقع في غزة وتقتل فلسطينيًا في الضفة
غزة -الوكاالت :أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي
ف� ��ي س ��اع ��ة م� �ب� �ك ��رة ام� � ��س أن ط � ��ائ � ��رات ح��رب �ي��ة
إسرائيلية قصفت م��واق��ع لحركة «ح �م��اس» في
غ��زة ردا على إط��الق بالونات ح��ارق��ة م��ن القطاع
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ت �س �ب �ب��ت ف� ��ي ان � � ��دالع ح� ��رائ� ��ق ف��ي
ج�ن��وب إس��رائ �ي��ل .ول��م ت��رد أن �ب��اء ب�ع��د ع��ن وق��وع
إصابات وق��ال الجيش اإلسرائيلي إن الضربات
اس�ت�ه��دف��ت م�ن�ش��أة لتصنيع األس �ل �ح��ة وم��وق�ع��ا
إلط��الق ال�ص��واري��خ ت��اب��ع لحركة «ح �م��اس» التي
تدير قطاع غزة .ويقول فلسطينيون إن البالونات
ت� �ه ��دف إل � ��ى ال �ض �غ��ط ع �ل��ى إس ��رائ� �ي ��ل ل�ت�خ�ف�ي��ف

ال�ق�ي��ود المفروضة على غ��زة وال�س�م��اح بوصول
ال�م�س��اع��دات إل��ى ال �ق�ط��اع .وق��ال��ت خ��دم��ة اإلط�ف��اء
واإلن�ق��اذ اإلسرائيلية إن البالونات التي أطلقت
يوم االثنين أشعلت النيران في حقول إسرائيلية
على ط��ول ح ��دود غ ��زة .ال��ى ذل��ك أع�ل��ن فجر امس
ع��ن اس �ت �ش �ه��اد ف �ت��ى ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،خ ��الل اش�ت�ب��اك
مسلح بين مقاومين وق��وات االحتالل في مخيم
بالطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
المحتلة .وأف��ادت مصادر محلية أن عماد خالد
ح �ش��اش ( 17ع��ام��ا) أص �ي��ب ب��رص��اص االح �ت��الل
أث � �ن ��اء وج � � ��وده ع �ل��ى س �ط��ح م� �ن ��زل ��ه ،ون� �ق ��ل إل��ى

مستشفى رفيديا .ووف��ق المصادر فقد اقتحمت
ق ��وات االح �ت��الل مخيم ب��الط��ة م��ن منطقة السهل
وانتشرت في شوارعه ،ودارت اشتباكات مسلحة
بينها وب�ي��ن مقاومين داخ��ل ال�م�خ�ي��م .م��ن جهة
أخ ��رى ،نقلت وك��ال��ة األن��اض��ول ع��ن ش�ه��ود عيان
أن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم بالطة العتقال
فلسطينيين ،وان��دل �ع��ت ع�ل��ى إث��ره��ا م��واج�ه��ات
مع ع��دد من الشبان .وأوض��ح الشهود أن القوات
اإلسرائيلية استخدمت الرصاص الحي وقنابل
ال�غ��از المسيل للدموعّ ،
ورد الشبان برشق هذه
القوات بالحجارة.

الرياض وموسكو توقعان اتفاقية تعاون عسكري
موسكو -ال��وك��االت :وقعت المملكة العربية السعودية وروس�ي��ا اتفاقية تهدف إل��ى تطوير مجاالت التعاون العسكري
المشترك بين البلدين .جاء ذلك خالل زي��ارة إلى موسكو ،قام بها نائب وزير الدفاع السعودي األمير خالد بن سلمان
التقى خاللها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو .وبحث الجانبان ُسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي ،والسعي
المشترك لحفظ األمن واالستقرار في المنطقة ،وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين .وقال األمير خالد بن سلمان
خالل اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو «أود أن أنقل من قيادتي استعدادنا لمواصلة تعزيز العالقات التي
تطورت تاريخيا بين بلدينا ،وأنا على ثقة أننا سنواصل في المستقبل تطوير وتعزيز هذه العالقات ،وتحقيق تطلعات
ً
شعبينا وتحقيقها» .وأضاف األمير السعودي أن ذلك سيؤدي بدوره إلى تحسين الوضع ،فضال عن االستقرار وتعزيز
األمن بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية لألنباء.

مصر TREND

ً
«قانون السايس» يثير جدال ..الركنة تحت بيتك بـ  300جنيه!
ال�ق��اه��رة -ال��وك��االت :أش�ع��ل اإلع ��الن ع��ن ب��دء العمل بما ي�ع��رف ب��«ق��ان��ون
السايس الجديد» موجة من الغضب عبر مواقع التواصل االجتماعي في
مصر .وأطلق مستخدمون وسم #قانون_السايس ،الذي عبر كثيرون من
خالله عن استيائهم من هذا القانون .وأقرت مصر «قانون السايس» رقم
 150لسنة  2020بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لوالية
المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
وص� ّ�دق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يوليو من العام

الماضي .وب��دأت بعض المحافظات بتنفيذ قانون السايس ،ال��ذي ينظم
انتظار السيارات بالشوارع الرئيسة والجانبية وأسفل العقارات.
ومن هذه المحافظات الجيزة ،التي وضعت الئحة بأسعار الرسوم التي
تم اعتمادها وهي  10جنيهات لالنتظار المؤقت للسيارة المالكي ،و20
ً
جنيها لالنتظار
جنيها لالنتظار المؤقت للسيارة نصف النقل ،و30
ً
شهريا للمبيت أس�ف��ل العقار.
المؤقت للحافالت الكبيرة و 300جنيه
وتعجب ك�ث�ي��رون م��ن ق��ان��ون ال�س��اي��س ال�ج��دي��د ،ال ��ذي ي��دف��ع بموجبه كل

صاحب سيارة  300جنيه نظير مكان لها أمام بيته.
لكن النائب أحمد السجيني ،رئيس لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب،
ق��ال «إن القانون يتضمن  9م��واد استغرقت عاما ونصف العام ،بهدف
ال�ق�ض��اء على ح��ال��ة ال�ف��وض��ى المتعلقة بإشكالية ان�ت�ظ��ار المركبات في
الشوارع ،إلى حالة منظمة» .وأوضح السجيني« :قانون السايس أو تنظيم
انتظار المركبات ،إنه بدل ما يركن عربيته وبيدفع فلوس لناس خارج إطار
القانون ويخضع لحالة من االبتزاز بطريقة أو بأخرى ،فهذه الممارسة أو

هذا المشهد سوف يزول بآليات مختلفة ،وفي شركات عرضوا في بعض
المحافظات أن الساعة تكون بجنيه» .في المقابل ،انتقد اإلعالمي أحمد
ً
ً
موسى ،تطبيق «قانون السايس» قائال« :هذا الملف أحدث ارتباكا بشكل
ً
كبير ،إحنا ً مش ناقصين ارتباك» ،معتبرا أنه ال يجوز ألي مسؤول تطبيق
القانون وفقا لهواه .وأضاف« :هل مطلوب من كل مواطن يأخذ عربيته وهو
طالع شقته؟»ّ ،
مشد ًدا على ضرورة «إيجاد مفهوم وقانون موحد بشأن
عمل السايس في الشارع».
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املواقف والتطلعات ووجهات النظر املنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات الجريدة
تمثل أصحابها وال تتحمل «راهنلا» تبعاتها.
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وجهة نظر

نقش

أين يذهب األطفال؟!
في العشر سنوات الماضية تم تجريف كل المرافق السياحية
والترفيهية التي تستقبل األطفال من حدائق ومدن ترفيهية
وساحات خضراء ،من المدينة الترفيهية الى حديقة الشعب
وصوال إلى يوم البحار وحديقة جنوب الصباحية واالكوابارك،
تجريف ألس�ب��اب متنوعة م��ا بين التجديد واس�ت�خ��دام هذه
المساحات ألغراض أخرى.
فعليا لم يتبق لألطفال اال بعض المرافق التي تعلب الفرح
وتسلعنه ليجد الطفل نفسه ف��ي مساحات مغلقة والعاب
الكترونية جامدة خاملة تعيق حركته وتضيف له من الخمول
الشيء الكثير وتكبت طاقته بشكل عكسي مسببة له ولنا
الكثير من المشاكل ،أزع��م اليوم أن الكويت كلها تخلو من
أماكن مفتوحة واسعة يتحرك بها األطفال ليفرغوا طاقاتهم
ويمارسوا طفولتهم وطقوسهم.
لم تهتم ال الدولة وال القطاع الخاص بأهمية وجود مساحات
وال�ع��اب بأسعار رمزية أو مجانية كما نتمنى لينطلق بها
أطفالنا ،حتى أصبحت األسرة اليوم التي ال تمتلك شاليها أو
مزرعة أسرة محاصرة ال تستطيع قضاء أوقات فراغها اال
بالدخول لمجمعات تجارية مكيفة ليس للطفل فيها نصيب.
شواطئ مهملة وحدائق مظلمة ومساحات خرسانية تتسع
لكل شيء اال ألطفالنا ومن يرد أن يتصدى لسد هذه الثغرة
فعليه تحمل كلفة تأجير شاليه تصل قيمة ايجاره في «الويك
إند» ألكثر من نصف متوسط دخل الفرد في الشهر.

ديموقراطيتنا العرجاء سبب خراب البلد!

تتبقى لنا مناشدة لشركة المشروعات السياحية التي نشك
اليوم بسبب تأخرها في تطوير مشاريعها بأنها خضعت
لمخطط االهمال بغية خصخصة مرافقها ،نناشدها ومعها
هيئة الزراعة المسؤولة عن المسطحات الخضراء والحدائق
العامة المهجورة للقيام بدورهم في تجديد مرافقهم الحالية
من الحدائق والشواطئ وتحويلها لمرافق تستوعب األطفال
فقط ال الكبار وتلبي حاجياتهم.
تستطيع الدولة اليوم ان تستغل صاالت أرض المعارض المكيفة
والخالية طوال السنة في تخصيصها لصاالت العاب بدنية
وحركية لألطفال ال تكنولوجية بأقل األسعار وان تسند هذا
األم��ر للشباب أصحاب المشاريع الصغيرة الذين حصروا
أنفسهم في المطاعم والكافيهات فقط ،وتستطيع الدولة ان
تحيي الشواطئ والحدائق العامة ال بتحويلها لمعارض ومطاعم
وكافيهات ولكن باالهتمام بترفيه الطفل فيها وتوفير حاجته
وه��ي مساحات مفتوحة خ�ض��راء غير محرمة على أق��دام
األطفال ومساحات ترابية والعاب فيزيائية بسيطة وانارة.
نريد مساحات ومناطق ألعاب مفتوحة ًوكبيرة ينطلق بها
األطفال ال موالت معلبة ومغلقة ،نريد ألعابا تفرغ طاقة الطفل
ال ألعاب الكترونية تزيد الضغط عليهم وتشحنهم بأسوأ
الشحنات ،حدائق حية مفتوحة للحركة وللرمل واالنطاق
الح��دائ��ق ج��ام��دة ب�م�م��رات م �ح��ددة للنظر ف�ق��ط ت�ح��ول��ت من
متنزهات الى أماكن للكبار .تفاءلوا.

محمد المطني

حامد السيف

حروف من نور

Email:m.almotny@hotmail.com
Twitter:@almotny

بداية السطر

التصنيف االئتماني واإلصالح االقتصادي!
ب��داي��ة الحديث ع��ن أي اص��اح اق�ت�ص��ادي ،يجب معرفة ماهية
التصنيف االئتماني ،وهي درجة تقييم وكاالت التصنيف االئتماني
العالمية لمدى قدرة الدولة على سداد ديونها ،فاذا كان التصنيف
ً
مرتفعا فيعني ذلك بأن الدولة المقترضة قادرة على االيفاء بكل
التزاماتها االئتمانية في الوقت المحدد دون أية مخاطر ،بمعنى
أوضح تستطيع الحصول على قروض بفائدة أقل من الدول التي
تصنيفها متوسط أو ضعيف.
وهنا سوف اعرج على تقرير الشال عن الشهر الماضي لسامة
االستقرار المالي الكويتي ،فقد تضمن التقرير انتقاد الذع لفشل
الحكومة في تأمين االستقرار المالي ،وبنى التقرير ذلك على
تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للكويت من
 AAالى  A+مع نظرة مستقبلية سلبية ،وشمل التصنيف القطاعالمصرفي بالكويت التي خفضت تصنيفات بعض المصارف رغم
االشادة بها ،ما يعني أن اخفاقات االدارة العامة ستدفع ثمنها
كل المؤسسات العاملة في بيئة تلك االخفاقات ،علما بأن التقرير
أشار الى أنه من المتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي في عام 2021
بنحو  %6ليعوض كل فاقد عام  ،2020وتطرق التقرير أيضا الى
السيولة واألرباح في الكويت ،منها سيولة سوق العقار التي ارتفعت
بشكل ملحوظ في النصف األول من العام الحالي ،وارتفعت سيولة
البورصة حتى نهاية يونيو الفائت بنحو  ،%53واشار التقرير الى
ان بنك الكويت المركزي تبنى مبدأ صحيحا ،وهو استغال زمن

ديموقراطيتنا حسب التفصيل الكويتي ول�ي��س كما هي
م��وج��ودة ف��ي دول ال�ع��ال��م م��ن حيث االداء وم�س�ت��وى تطور
ال �ب �ل��دان .ف�ه��ي س�ب��ب رئ �ي��س ف��ي اس �ت �م��رار تخلفنا ون�ش��ر
الفساد على مصراعيه بدون رحمة لهذا البلد الجميل الذي
تناهشته ال�ت�ك�ت��ات م��ن ت��رك�ي�ب��ات قبلية وت�ج��اري��ة وفئوية
ودي�ن�ي��ة وس�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي ص ��ارت ل�ه��ا أج �ن��دات خ��اص��ة بها
وتخدم تكتاتها وتوسعت المصالح الشخصية باستعمال
أدوات الديموقراطية في تحقيق مصالحها الخاصة بالتعاون
م��ع ال�ح�ك��وم��ة ع��ن ط��ري��ق وض��ع ال�ل�ج��ان ال�خ��اص��ة والمؤقتة
وخلق االسئلة واالستجوابات ليس لتحقيق غاية تهم البلد
والمواطن ،بل إلح��راج والضغط على ال��وزراء لتمرير األمور
الخاصة لتلك التركيبات المختلفة ،وهذه الحالة كانت اساس
انحراف الديموقراطية عن تحقيق اهدافها المعروفة.
وهذا يبين ان المصالح الخاصة طغت على المصالح العامة،
وتفنن بعض ال�ن��واب ف��ي خلق الكتل لتحقيق غاياتهم في
اب �ت ��زاز ال�ح�ك��وم��ة وت �ع��اون��ت ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ه ��ذه ال�ل�ع�ب��ة في

اليسر لاستعداد لزمن العسر ،ويعتبر هذا المبدأ من السياسات
االستباقية واالحتياطية من المخاطر المستقبلية ،ما يدل على
كفاءة متخذي القرار في البنك المركزي الكويتي.
وجاء بالتقرير أن عدم قيام الحكومة في عملية بناء مشروعات
االص��اح المالي واالقتصادي التي وع��دت بها س��وق االق��راض
العالمي في عام  ،2017وبعد استنزاف سيولة االحتياطي العام،
ووقف االضافة وبداية السحب غير المباشر من احتياطي األجيال
القادمة هي من االسباب التي أدت الى التخفيض!.
وختاما ان االستقرار المالي عامل مهم في نمو التصنيف االئتماني،
وال يأتي نمو التصنيف اال بعملية االصاح االقتصادي ،ان اقرار
قانون الدين العام ب��دون تقديم مشروع ملزم لاصاح المالي
واالق�ت�ص��ادي يشمل خفض النفقات وتنويع مصادر الدخل،
هو قانون ال فائدة منه ،بل يجب التركيز على تطبيق مشروع
واقعي لاصاح المالي واالقتصادي مع التركيز على تنفيذه
في مواعيد محددة.
***
إن اصاح االقتصاد الصحيح يبدأ من محاسبة المتسبب في عملية
الفساد ،مهما كان منصب المتسبب ومكانته سواء السياسية أو
االجتماعية ،ألن الدول ال ًتقوم على فرد واحد بل مجموعة أفراد،
وان كان أداء الفرد ايجابيا انعكس على العمل بعكس ان كان االداء
سلبيا كانت النتيجة مخيبة لكل اآلمال ،والله من وراء القصد.

ناصر الرشيدي

N_alrashidi

منح المناصب المهمة ف��ي المجلس والبلد أله��داف معينة
وتكتيكية لكسب المصالح وم��ن ه��ذه الحالة ص��ار نظامنا
الديموقراطي قاصرا عن تحقيق غاياته.
وخرجت قوانين غير صالحة للتطبيق بل تخدم اتجاهات
م�ع�ي�ن��ة ألص� �ح ��اب ب �ع��ض ال �ت �ك �ت��ات وك ��ان ��ت م�ش�ك�ل��ة تلك
التكتات أنها ليست لها برامج واضحة ومعلنة لمحاسبتها
ع �ل��ى أع �م��ال �ه��ا ،وه� ��ي م�ت�ق�ل�ب��ة ح �س��ب ظ � ��روف وت��وج �ه��ات
ال �ح �ك��وم��ة ،وه �ن��ا ت��أك��د ال �خ �ل��ل ف ��ي ن�ظ��ام�ن��ا ال��دي �م��وق��راط��ي
ال�م�ص�ط�ن��ع وعجزه ع��ن ت�ح�ق�ي��ق ال �غ��اي��ات ال�م�ط�ل��وب��ة م�ن��ه.
وص��رن��ا ف��ي دوام��ة الديموقراطية المخترقة .ف�م��اذا نعمل؟
ه��ل نلقي ال��دي�م��وق��راط�ي��ة؟ أم نستمر معها ف��ي فشلها؟ أم
نعمل استفتاء شعبيا باستمرارها او عدم استمرارها؟ انها
ورطة حقيقية يمر بها الوطن .ونتمنى على أصحاب القرار
وحكماء ه��ذا البلد اخ��راج ه��ذا البلد الطيب م��ن تلك الورطة
الشرسة المعطلة للحياة الديموقراطية الحقيقية المطلوبة
من أجل صالح هذا الوطن المسكين الطيب والله المستعان.

قطر ..لن تقع بالفخ
قبل عدة سنوات كتبت مقالة بعنوان «قطر شومي له شومي
له» في مناسبة اليوم الوطني لدولة قطر ،ومزجت في طياتها
بين ف��ن الكتابة الصحافية وإب ��داع الشعر ال�ع��رب��ي ،متناوال
الصفات التي تميزت بها قطر على جميع األص�ع��دة س��واء
أكانت شعبية او سياسية أو اقتصادية واجتماعية....إلخ.
فكان م��ن أب��رز م��ا كتبته آن��ذك ه��ي السمات التي يتمتع بها
الوطن
الشعب القطري كالشجاعة والكرم والوفاء والذود عن
ً
وحمايته من كل طامع معتد يريد أن يلحق في بلدهم شرا
ً
وع��دوان��ا ،وك��ذل��ك م��ن سماته الجميلة أن��ه يتميز بوقوفه إلى
جانب األسرة الحاكمة وقياداتها بمواقع عدة يذكرها التاريخ
ً
ويتناقلها األجيال جيا عن جيل.
وكما كان للشعب القطري نصيب من السمات الحميدة إال أن
القيادة السياسية بهذا البلد الصغير بحجمه الكبير في مقامه
يحظى بنعمة حكمة قيادة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الذي استطاع خال سنوات قصيرة أن يضع قطر في مقدمة
الدول العالمية في جميع المجاالت وال سيما في مجال التنمية
البشرية التي خلقت نقلة نوعية للشاب والشابات القطريات.
وما سنتحدث عنه ليس تدخا بالشأن الداخلي لدولة قطر
الشقيقة إنما هو وصف لحالة استثنائية يعيشها هذا الشعب
الوفي الذي يملك من الشجاعة ما ال يعد وال يحصى فهو على
استعداد تام بافتداء بلده بكل ماهو غال ونفيس.
فالسمات التي يتمتع بها الشعب القطري الشقيق هي السد
المنيع ال��ذي سيتصدى لكل م��ن ت�س��ول ل��ه نفسه بالدخول
بينه وبين قيادته الحكيمة ،فالشعب القطري إذا اختلف مع
الحكومة في القرارات التي تتخذ إال أن هذا الوضع لن يفسد
بالود قضية.
فالمودة التي تربط بين شعب أصيل وق�ي��ادة حكيمة دائما
تترجم على أرض ال��واق��ع بأسمى معاني الحضارة والرقي
وه� ��ذا م��ا وج ��دن ��اه ع�ب��ر وس��ائ��ل اإلع� ��ام وب ��رام ��ج ال�ت��واص��ل

االجتماعي والذي أثبته الشعب القطري بكل أطيافه.
فالحراك ال�ج��اري اآلن في قطر ما هو إال ناتج ديموقراطية
تحصل في دول العالم المتقدمة والتجربة الكويتية سباقة في
القطري بكل ًأطيافه يتفق على أن خافه
المنطقة ،فالشعب
ً
مع الحكومة ليس خافا جوهريا يدور حول الحكم واألسرة
الحاكمة بل هو يختلف في بعض القرارات التي يرى أن تعديل
مسارها ال يأتي إال بالحراك السلمي ال��ذي من خاله تصل
الرسالة للقيادة ويصل ص��وت ال�ن��داء دون اإلخ��ال بالنظام
واألمن القائم في قطر.
فالرسالة للشعب القطري الواعي أن يدرك خطورة األصوات
النشاز التي تريد إيجاد تدخات خارجية في الشأن الداخلي
القطري وتوجيه ذلك الحراك إلى تطورات أخرى ال سمح الله
فعلى ه��ذا الشعب أن يعي ب��أن المتربصين كثر والحاقدين
على قطر وأخواتها من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر
بكثير ول�ك��ن م��ا يجهله ه ��ؤالء ال�ن��اس ب��أن طبيعة الشعوب
الخليجية تختلف ع��ن غ�ي��ره��ا م��ن ش�ع��وب ال�ع��ال��م ح�ي��ث إن
القيادة السياسية لديها خط أحمر وأن الخاف وإن وجد لن
ي��دوم حيث إن ب��اب ال�ح��وار مفتوح وأن عقل الحكمة يسمع
لألصوات المنادية.
نقطة آخر السطر
األزمة التي مرت بها دولة قطر خال السنوات الماضية أكبر
دليل على ما ذكرناه في مقدمة هذه المقالة فالشعب القطري
ت �ج��اوز ال�ع��دي��د م��ن ال�م�ح��ن وال �ت��ف ح��ول ق�ي��ادت��ه ف��ي أضنك
الظروف واليوم ال نراهن على شعب استطاع أن ينهض دولة
ويضع بصمتها على خريطة العالم بكل قوة ،فدولة قطر مقبلة
على فعاليات دولية ،والمتربصون بها كثر وعزاؤنا في هذا
الحراك قائم على حكمة األمير الشاب تميم بن حمد ووعي
الشعب القطري في هذا التوقيت تحديدا.

د .أحمد الحسيني

DR-ALHUSSINI@HOTMAIL.COM
@alhssinidr

حقول مجتمعية

جهود سمو الشيخ صباح الخالد موضع ثقة

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده
يتقدمون بخالص العزاء واملواساة من

عائلة �لمزين �لكر�م
لوفـاة املغفـور لها بإذن اهلل تعـالى

خديجة عبا�س حممد �ملزين
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
وأن يدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

وض�ع��ت زي ��ارة س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د إل��ى مدينة
ص�ب��اح ال�س��ال��م ال�ج��ام�ع�ي��ة ال�ن�ق��اط ع�ل��ى ال �ح��روف ،وذل��ك
بعد اج��رائ��ه ح��وارا مفتوحا م��ع أبنائه خريجي جامعة
الكويت المتفوقين وات�س��اع ص��دره ف��ي مشهد ح��واري
دي �م��وق��راط��ي راق ت��م ف �ي��ه ت �ب��ادل وج �ه��ات ال �ن �ظ��ر ،ه��ذه
ال ��زي ��ارة ال �ت��ي اس �ت �ع��رض ف �ي �ه��ا س �م��وه ال �م��راح��ل ال�ت��ي
وصلت إليها المشاريع الحكومية الكبرى وما تحتويه
م��ن ف��رص وظيفية للخريجين ب��اإلض��اف��ة إل��ى الجهود
الحكومية لمكافحة انتشار كورونا واثرها على العملية
التعليمية في الكويت.
ولنكن منصفين فان الجهود التي بذلتها حكومة سمو
الشيخ صباح الخالد ج��اءت في ظ��روف صعبة انهارت
ف�ي�ه��ا م�ن�ظ��وم��ات دول ك �ب��رى واه �ت��زت ف�ي�ه��ا ح�ك��وم��ات
ب ��اد ودم ��ر «ك ��ورون ��ا» اق�ت�ص��ادي��ا وص�ح�ي��ا ك�ث�ي��را من
الباد في العالم ،في الوقت الذي نخرج فيه بفضل الله
حاليا بظروف طيبة ج��دا صحيا وب��آف��اق نحو تحسن
اق �ت �ص��ادي واض� ��ح ،ف �ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ل��م ي�ت�م�ك��ن نحو
مليار طالب وطالبة في العالم من مواصلة التعليم خال
ج��ائ�ح��ة «ك��ورون��ا» ،ل�ك��ن ول�ل��ه ال�ح�م��د وض�ع��ت الحكومة
لدينا خطة ع��ودة ال�م��دارس للعام ال��دراس��ي الجديد وتم
اتخاذ قرارات جيدة لايذان بالعودة الى التعليم الصفي
ك��ام��ا قريبا ان ش��اء ال�ل��ه ،ف�ك��ان التحدي الكبير خال
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ال ��ذي ت�م�ث��ل ب��أال ي�ف�ق��د أب �ن��اؤن��ا الطلبة
تحصيلهم العلمي بعد ان وصلت سرعة التطعيم في
الكويت بلقاح كورونا إلى نسبة  ،%70وقبل كثير من
دول العالم وذل��ك انجاز كبير ال يمكن ان ينسى االمر،
الذي اعطى مناعة مجتمعية نستطيع من خالها العودة
إلى الحياة الطبيعية كاملة قريبا ان شاء الله.
وم��ن االن �ج��ازات ال�ت��ي ك��ان للكويت فيها قصب السبق
التحول الرقمي السريع ال��ذي تم تحقيقه خال جائحة
كورونا عبر إنشاء المنصات والتطبيقات التي سهلت

على المواطنين والمقيمين احتياجاتهم بفضل عمل
شبابنا وش��اب��ات�ن��ا ،وه�ن��اك م�ش��اري��ع حكومية ضخمة
س��ارت جنبا ال��ى ج�ن��ب رغ��م ال�ت�ح��دي��ات المختلفة مثل
م��دي �ن��ة ال �ح��ري��ر وم �ي �ن��اء م� �ب ��ارك وال �م��دي �ن��ة ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة
وال �ف��رص االس �ت �ث �م��اري��ة ف��ي ال �ج��زر ال�ص�ن��اع�ي��ة لجسر
الشيخ ج��اب��ر وم �ش��روع ال��وق��ود البيئي وم�ط��ار الكويت
ال �ج��دي��د ،وج�م�ي�ع�ه��ا س �ت��وف��ر ف��رص��ا وظ�ي�ف�ي��ة ألب�ن��ائ�ن��ا
الخريجين.
إن ن� �ظ ��رة س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ال �خ��ال��د ال� ��ى ال �ش �ب��اب
واع �ت �ب��اره��م أس ��اس ك��ل ال �م �ش��اري��ع ال �ت �ن �م��وي��ة ،يعطينا
األم ��ل ان �ن��ا ن�س�ي��ر ع�ل��ى ال �ط��ري��ق ال�ص�ح�ي��ح ،ف�م��ن ص��ور
اعداد وتجهيز الشباب مستقبا مشروع مطار الكويت
الجديد وتدريب مهندسين ومهندسات من الكويتيين
م ��ع ال �ش��رك��ة ال �ع��ال �م �ي��ة ال �م �س �ت �ث �م��رة ف ��ي ال �م �ط��ار وذل ��ك
الك�ت�س��اب ال�خ�ب��رة وال�ق�ي��ام ب ��إدارة ال�م�ش��روع وصيانته
مستقبا.
وج��اءت طمأنة سمو الشيخ صباح الخالد عبر تحقيق
ح �ل��م ال �ش �ي��خ ن��اص��ر ص �ب��اح األح� �م ��د ال �ص �ب��اح ،رح�م��ه
ال�ل��ه ،ال��ذي يأتي عبر م�ش��روع مدينة الحرير ال��ذي تبلغ
مساحته  1800كيلومتر مربع ،أي أكبر تسع مرات من
مساحة مدينة الكويت إلى جانب توفير أكثر من 100
ألف فرصة وظيفية للمواطنين وأن الشباب سيكونون
عنصرا رئيسا في تنفيذ المشروع وإدارته والسكن فيه
بعد انجازه بما يتاءم مع رؤية كويت جديدة .2035
إن تعهد سمو الشيخ صباح الخالد بان إصاح الخلل
االق�ت�ص��ادي سيتم شيئا فشيئا وسيتم ال�ب��دء ب��ه في
البيت الحكومي يعطي ام��ا ف��ي تقريب وج�ه��ات النظر
ب�ي��ن ال�ح�ك��وم��ة والمختلفين معها ف��ي ال ��رأي .فالكويت
تحتاج منا إل��ى وض��ع الثقة ُ
وح�س��ن ال�ن��واي��ا ول�ي��س الى
التخوين ووض��ع العصي ف��ي ال��دوال�ي��ب حتى تستطيع
الحكومة االنجاز في جو ديموقراطي بناء.
إعالمي متخصص في الخطاب التنموي

يوسف شالش البريك

Yoseffkw@hotmail.com
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بداية قوية مليالن

الميال قاد إشبيلية إلى الفوز
ضرب الوافد الجديد األرجنتيني إريك الميا
ً
ً
م �ج��ددا وق ��اد إشبيلية ل �ف��وزه ال�ث��ان��ي ت��وال�ي��ا،
وهذه المرة بهدف قاتل كان الوحيد في اللقاء
الذي جمع النادي األندلسي بمضيفه خيتافي
أول من أم��س في المرحلة الثانية من ال��دوري
اإلسباني.
ً
وخ � ��اف � ��ا ل� �ل� �م� �ب ��اراة األول� � � ��ى ل� ��ه ف� ��ي ال � � ��دوري
اإلس �ب��ان��ي ب�ق�م�ي��ص إش�ب�ي�ل�ي��ة ،ال�م�ن�ت�ق��ل إل�ي��ه
ه��ذا ال�ص�ي��ف م��ن ت��وت�ن�ه��ام اإلن�ك�ل�ي��زي ،وال�ت��ي
ً
كان متقدما فيها فريقه الجديد  0-1ضد رايو
فايكانو قبل أن يسجل األرجنتيني ثنائية في
ً
الشوط الثاني ( ،)0-3كان هدف الميا حاسما
أول من امس في منح رج��ال خولن لوبيتيعي
النقاط الثاث.
وب ��دا ال�ض�ي��ف األن��دل�س��ي ف��ي ط��ري�ق��ه لاكتفاء
بنقطة بعد م�ب��اراة باهتة إل��ى ح��د كبير ،قبل
أن ينجح الميا الذي دخل في مستهل الشوط
ً
الثاني ب��دال من سوسو ،في فرض نفسه بطل
اللقاء بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الثالثة
من الوقت بدل الضائع بعدما تابع كرة مرتدة
من القائم األيمن للبديل اآلخر رافا مير.
وأع � � ��اد الم� �ي ��ا ف ��ري �ق ��ه ال� �ج ��دي ��د إل � ��ى ص � ��دارة
ال�ت��رت�ي��ب ب�س��ت ن�ق��اط وب �ف��ارق األه� ��داف خلف
أتلتيكو م��دري��د حامل اللقب ،الفريق الوحيد
إل��ى ج��ان��ب م�ن��اف�س��ه األن��دل �س��ي راب ��ع ال�م��وس��م
ال�م��اض��ي ال��ذي يحصد ال�ن�ق��اط ال�س��ت ف��ي أول
مرحلتين ،فيما مني خيتافي بهزيمة ثانية
ً
ت��وال�ي��ا .وف��ي م�ب��اراة أخ��رى ت�ع��ادل أوساسونا
وضيفه سلتا فيغو با أهداف.

سان جرمان يتخلى
عن  3العبني

ً
محتفال بهدفه
إبراهيم دياز
ب��دأ م �ي��ان رح�ل�ت��ه ن�ح��و ال�ل�ق��ب األول م�ن��ذ 2011
بأفضل طريقة من خال الفوز خارج الديار على
سمبدوريا  0-1اول من أم��س في ختام المرحلة
األولى من الدوري اإليطالي.
وب �ع��دم��ا أن �ه��ى ال �م��وس��م ال �م��اض��ي ف��ي ال��وص��اف��ة
خلف ج��اره اللدود إنتر ما مكنه من العودة الى
دوري أب �ط��ال أوروب� ��ا ل�ل�م��رة األول ��ى م�ن��ذ موسم
 ،2014-2013يمني ميان النفس بقيادة مدربه
س�ت�ي�ف��ان��و ب�ي��ول��ي ف��ي أن ي �ت��وج بلقبه األول في
الدوري منذ .2011
وب �غ �ي��اب ال �ن �ج��م ال �س ��وي ��دي ال �م �خ �ض��رم زالت� ��ان
إبراهيموفيتش المتوقعة ع��ودت��ه ف��ي منتصف
الشهر المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية في
ركبته أوائ ��ل الصيف ال�ح��ال��ي ،ب��دأ م�ي��ان اللقاء
باشراك الوافد الجديد المخضرم اآلخر الفرنسي
أول �ي �ف �ي��ه ج� �ي ��رو ف ��ي خ ��ط ال �م �ق��دم��ة ال� ��ى ج��ان��ب
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البرتغالي رافايل لياو واإلسباني إبراهيم دياز.
ً
وخاض ميان اللقاء تزامنا مع وصول المهاجم
ً
اإلي �ط��ال��ي ال �ش��اب ب�ي�ي�ت��رو ب�ي�ل�ي�غ��ري ( 20ع��ام��ا)
الى المدينة إلجراء الفحص الطبي قبل االنتقال
ال��ى ال�ن��ادي ال�ل��وم�ب��اردي على سبيل اإلع ��ارة من
ً
موناكو الفرنسي مع خيار التعاقد معه نهائيا
بحسب ما أفادت وسائل اإلعام.
ومن دون الكشف غن تفاصيل عقد الاعب الذي
تأسس في جنوى قبل االنتقال ال��ى موناكو في
ي�ن��اي��ر  ،2018ق ��ال ال �م��دي��ر ال�ف�ن��ي ل�م�ي��ان ق��ائ��ده
السابق ب��اول��و مالديني أن ال�ه��دف ه��و «التطلع
ال ��ى ال�م�س�ت�ق�ب��ل» ألن ��ه «ال ي�خ�ف��ى ع �ل��ى أخ ��د ب��أن
زالت��ان ف��ي األرب�ع�ي��ن م��ن عمره (يحتفل بمياده
األرب �ع �ي��ن ف ��ي أك� �ت ��وب ��ر) ،وج� �ي ��رو ف ��ي ال�خ��ام�س��ة
والثاثين (الشهر المقبل)”.
وح�س��م ف��ري��ق بيولي ال�ل�ق��اء ب�ه��دف منذ الدقيقة

ميسي ضمن تشكيلة األرجنتني
ملواجهة البرازيل
استدعي ليونيل ميسي أول من أمس إلى تشكيلة المنتخب
األرجنتيني م��ن أج��ل م��واج�ه��ة نجم ال�ب��رازي��ل نيمار الشهر
ال�م�ق�ب��ل ،وذل ��ك ض�م��ن ت�ص�ف�ي��ات أم�ي��رك��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة المؤهلة
ل �م��ون��دي��ال ق �ط��ر  .2022وس �ت �ك��ون ال �م��وق �ع��ة ال�م�ن�ت�ظ��رة في
الخامس من سبتمبر بين عماقي أميركا الجنوبية األول��ى
التي يتواجه فيها ميسي مع نيمار منذ أن تجددت الزمالة
بينهما ب��ان�ت�ق��ال األول م��ن ب��رش�ل��ون��ة اإلس �ب��ان��ي إل ��ى س��ان
جرمان .وستكون مواجهة الخامس من الشهر المقبل بعد
أقل من شهرين على المباراة التي جمعتهما في نهائي كوبا
ً
أميركا على األراضي البرازيلية حين نجح ميسي أخيرا في
فك عقدته وإحراز لقبه األول مع باده بالفوز في النهائي .0-1
وقبل أن يتواجه ميسي مع زميله الجديد-القديم نيمار الذي
لعب إلى جانبه في برشلونة من  2013حتى  ،2017سيلتقي
ورفاقه مع فنزويا في الثاني من سبتمبر ثم سيواجهون
بعدها بوليفيا في التاسع منه .وتتصدر البرازيل مجموعة
أميركا الجنوبية بعد حصدها  18نقطة كاملة من مبارياتها
الست األولى ،فيما تحتل األرجنتين المركز الثاني ب� 12نقطة
ً
ل�ك��ن م��ن دون أي ه��زي�م��ة أي �ض��ا .وص ��دم ب��رش�ل��ون��ة وميسي
ع�ش��اق اللعبة ب��االع��ان ع��ن االن�ف�ص��ال بينهما بعد شراكة
ً
استمرت طيلة  21عاما ،ما فتح الباب أمام سان جرمان الذي
تعاقد مع نيمار في صيف  2017مقابل  222مليون يورو،
للحصول على خ��دم��ات األرجنتيني ف��ي صفقة انتقال حر
نتيجة انتهاء عقده مع النادي الكاتالوني.

التاسعة ج��اء بعد ت��وغ��ل ل��داف�ي��دي ك��االب��ري��ا في
الجهة اليمنى قبل أن يلعب كرة عرضية وصلت
ال��ى إب��راه�ي��م دي��از ال��ذي س��دده��ا أرض�ي��ة ،فأخطأ
الحارس إميل أوديرو في التعامل معها لتواصل
طريقها الى الشباك.
وح ��اول س�م�ب��دوري��ا ال �ع��ودة ال��ى ال�ل�ق��اء وحصل
على فرص عدة إلدراك التعادل ،أبرزها تسديدة
ل �م��ان��ول��و غ��اب �ي��ادي �ن��ي ل �ك��ن ال � �ح� ��ارس ال �ج��دي��د
الفرنسي مايك مانيان ال�ق��ادم م��ن ليل لمحاولة
ت �ع��وي��ض ج��ان �ل��وي �ج��ي دون � ��اروم � ��ا ال ��راح ��ل ال��ى
باريس سان جرمان ،صدها بمساعدة العارضة
(.)17
ورغ � � � ��م ال � �ت � �ب� ��دي� ��ات وال � � �م � � �ح� � ��اوالت ال� � �ع � ��دة م��ن
ال�ج��ان�ب�ي��ن ،ك ��ان ه ��دف ال��دق��ائ��ق األول� ��ى ال�ف��اص��ل
بين الفريقين ليخرج ميان بالنقاط الثاث في
مستهل ال�م�ش��وار .وف��ي م �ب��اراة ث��ان�ي��ة ،ب��دأ العب

ال ��وس ��ط ال ��دول ��ي ال �س��اب��ق ت �ي��اغ��و م��وت��ا م�ه��ام��ه
كمدرب لسبيتسيا بالتعادل في ملعب كالياري
.2-2
ً
وبعد  18شهرا على تجربته التدريبية األولى في
دوري األض��واء والتي لم تدم سوى  10مباريات
ً
مع جنوى ،استلم ابن ال�� 38عاما مهمة اإلش��راف
ً
ع�ل��ى سبيتسيا خ�ل�ف��ا لفينتشينزو إي�ت��ال�ي��ان��و
المنتقل لتدريب فيورنتينا .ورغ��م التحضيرات
ً
التي تأثرت كثيرا باإلصابات في صفوف الفريق
ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،ب ��دأ س�ب�ي�ت�س�ي��ا م �ب��ارات��ه مع
ك��ال �ي��اري ب��أف�ض��ل ط��ري�ق��ة م��ن خ��ال ال�ت�ق��دم على
مضيفه بهدفين نظيفين عبر الغاني إيمانويل
غياسي ( )7وسيموني باستوني (.)58
إال أن كالياري عاد من بعيد وأنقذ نقطة بهدفين
ف��ي غ �ض��ون خ�م��س دق��ائ��ق سجلهما ال�ب��رازي�ل��ي
جواو بدرو ( 62و 66من ركلة جزاء).

وست هام اكتسح ليستر
أكد وست هام أن األداء الذي قدمه الموسم الماضي لم يكن وليد
ً
الصدفة ،معلنا ع��ن نفسه بقوة ف��ي مستهل الموسم الجديد من
ال ��دوري اإلنكليزي باكتساحه ضيفه ليستر سيتي  1-4أول من
أمس في ختام المرحلة الثانية.
ً
ً
وضرب وست هام بقوة محققا فوزه الثاني تواليا بعدما افتتح
الموسم بفوز كبير خارج ملعبه على نيوكاسل .2-4
ً
وك��ان انتصار اإلثنين الثالث تواليا لوست هام على بطل ،2016
ً
ً
محققا ب��ذل��ك إن �ج��ازا ه��و األول ل��ه ض��د ه��ذا ال�ف��ري��ق منذ مستهل
مواجهاتهما ف��ي ال� ��دوري ال�م�م�ت��از ح�ي��ن تغلب عليه أرب ��ع م��رات
متتالية نوفمبر  1994وأبريل .1997
واس �ت �غ��ل وس ��ت ه ��ام ع �ل��ى أك �م��ل وج ��ه ال �ت �ف��وق ال� �ع ��ددي إلل �ح��اق
الهزيمة األولى بليستر في بداية الموسم (فاز في المرحلة األولى
على ولفرهامبتون  ،)0-1بعد اض�ط��رار فريق ال�م��درب اإليرلندي
الشمالي ب��رن��دن رودج ��رز ال��ى إك�م��ال ال�ل�ق��اء بعشرة العبين منذ
الدقيقة  40نتيجة ط��رد اإلس�ب��ان��ي أي��وس��ي بيريس بسبب خطأ

على مواطنه فرونالس بالذات .ورفع الحكم اإلنذار في بادىء األمر
في وجه اإلسباني قبل أن يعود عن قراره ويطرده بالحمراء بعد
مراجعة حكم الفيديو المساعد «في أيه آر».
وكان فريق المدرب االسكتلندي ديفيد مويز افتتح التسجيل قبل
حالة الطرد حين مرر الجزائري سعيد بن رحمة كرة الهدف األول
ال��ى اإلس�ب��ان��ي بابلو ف��ورن��ال��س ف��ي الدقيقة ال�س��ادس��ة ،ث��م أض��اف
بنفسه الهدف الثاني في مستهل الشوط الثاني بعد تمريرة من
ً
ميكايل أنتونيو ( ،)56راف �ع��ا رص�ي��ده ال��ى هدفين ف��ي مرحلتين
بعدما ك��ان صاحب ال�ه��دف الثاني ف��ي ال�م�ب��اراة االفتتاحية أم��ام
ن �ي��وك��اس��ل .وب �ع��دم��ا ق �ل��ص ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ت �ي��ري ت�ي�ي�ل�م��ان��ز ال �ف��ارق
للضيوف في الدقيقة  ،69وجه أنتونيو الضربة القاضية لليستر
بهدفين في الدقيقتين  80و 84بعد عرضيتين من ديكان رايس
ً
والتشيكي فاديمير كوفال تواليا .وتصدر وس��ت ه��ام الترتيب
بست نقاط وبفارق األهداف أمام كل من جاره تشلسي ،ليفربول،
برايتون وجاره اآلخر توتنهام.

َّ
فينوس ودعت «شيكاغو»

اس� �ت� �م ��رت ال �ن �ت��ائ��ج ال �م �خ �ي �ب��ة ل��أم �ي��رك �ي��ة
ال�م�خ�ض��رم��ة ف�ي�ن��وس ول �ي��ام��س ،المصنفة
ً
أول � ��ى ف ��ي ال �ع��ال��م س ��اب� �ق ��ا ،وذل � ��ك ب��ان �ت �ه��اء
مشوارها عند ال��دور األول للنسخة األول��ى
م ��ن دورة ش �ي �ك��اغ��و ل �ل �ت �ن��س ،ب �خ �س��ارت �ه��ا
اإلثنين أمام التايوانية هسيه س��و-واي من

دون مقاومة  6-2و .6-3وأمضت األميركية
الفائزة بسبعة ألقاب كبرى ،لكن آخرها يعود
الى عام  2008في ويمبلدون 67 ،دقيقة فقط
على أرض الملعب قبل أن ينتهي مشوارها
ً
أم� � ��ام ال �ت ��اي ��وان �ي ��ة ال �م �ص �ن �ف��ة  81ع��ال �م �ي��ا.
ً
وم�ن�ي��ت اب�ن��ة ال� �� 41ع��ام��ا ال�ت��ي ي�ع��ود لقبها

ال �ت��اس��ع واألرب �ع �ي��ن األخ �ي��ر ال ��ى ع ��ام 2016
وال �ت��ي ت��راج �ع��ت ف��ي ت�ص�ن�ي��ف ال�م�ح�ت��رف��ات
حتى المركز  ،147بهزيمتها التاسعة لهذا
الموسم مقابل ثاثة انتصارات .واثنتان من
هزائمها التسع كانتا أم��ام السلوفاكية آنا
ً
كارولينا شمييدلوفا المصنفة  125عالميا.

ك �ش��ف ت �ق��ري��ر ص �ح��اف��ي ف��رن �س��ي ،أم � ��س ،عن
اقتراب  3العبين من الرحيل عن باريس سان
جرمان ،في فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.
وأب� ��رم ب��اري��س س ��ان ج��رم��ان  5ت �ع��اق��دات من
ال �ع �ي��ار ال �ث �ق �ي��ل ه ��ذا ال �ص �ي��ف ،وه ��م ل�ي��ون�ي��ل
ميسي وسيرجيو رام ��وس وأش ��رف حكيمي
وج �ي ��ان �ل��وي �ج ��ي دون� � ��اروم� � ��ا وج��ورج �ي �ن �ي��و
فينالدوم.
وبحسب صحيفة «ل��و ب��اري��زي��ان» الفرنسية،
ف��إن وص ��ول م�ث��ل ه ��ؤالء ال��اع�ب�ي��ن ف��ي وج��ود
ك�ي�ل�ي��ان م�ب��اب��ي ون �ي �م��ار دا س�ي�ل�ف��ا ،سيجبر
ال �ف��ري��ق ع�ل��ى ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ب�ع��ض م��ن العبيه
الحاليين.
وأض ��اف ��ت أن س ��ان ج ��رم ��ان ي �ض��م ح��ال� ً�ي��ا 29
الع� ً�ب��ا ،وه��و رق��م ال يمكن ألي ف��ري��ق تحمله،
كما أش ��ارت إل��ى أن ال�ث��اث��ي األق ��رب للرحيل،
واس�ت�ق��ر عليهم بالفعل ال �م��درب ماوريسيو
ب��وك �ي �ت �ي��و ه � ��م« :الي � �ف ��ن ك � � � ��ورزاوا وراف �ي �ن �ي��ا
ألكانتارا وبابلو سارابيا».
وأوض� �ح ��ت أن ال �ث �ن��ائ��ي ك � � ��ورزاوا وس��اراب �ي��ا
ل��م ي �ت �ج��اوزا  15دق �ي �ق��ة ف��ي أول  3م �ب��اري��ات
لباريس في ال��دوري هذا الموسم ،رغم غياب
ميسي ونيمار وماركينيوس ورام��وس ،ومن
المؤكد أن فرصهما ستكون أقل عندما يعود
الرباعي.

هرتا برلني ضم بلفوضيل
ان �ض��م ال �م �ه��اج��م ال �ج��زائ��ري ال ��دول ��ي إس �ح��اق
ب�ل�ف��وض�ي��ل إل ��ى ن� ��ادي ه��رت��ا ب��رل �ي��ن األل �م��ان��ي
ق��ادم��ا م��ن هوفنهايم كما أعلن األول م��ن دون
أن يكشف عن مدة العقد .ولم يلعب بلفوضيل
ال��ذي نشأ ف��ي ص�ف��وف ل�ي��ون الفرنسي ،سوى
بعض المباريات في السنتين األخيرتين وهو
ي��أم��ل ف��ي إط��اق مسيرته م�ج��ددا ف��ي صفوف
فريقه الجديد.
وأشارت الصحف األلمانية إلى أن قيمة انتقال
بلفوضيل ( 29ع��ام��ا) ال��ذي خ��اض  17م�ب��اراة
ُ
دول �ي��ة وس�ج��ل ه��دف�ي��ن ،ت �ق� ّ�در ب�ن�ص��ف مليون
يورو.
وق��ال بلفوضيل على الموقع الرسمي لناديه
ال� �ج ��دي ��د «ب � �ع ��د ث ��اث ��ة م� ��واس� ��م ف� ��ي ص �ف��وف
هوفنهايم ،أتطلع إل��ى تحد جديد .أن��ا سعيد
لانضمام إلى صفوف هرتا برلين .أريد فعا
أن أب��ره��ن م��ا يمكنني ال�ق�ي��ام ب��ه وأن أخ��وض
موسما أكثر نجاحا من الموسم الماضي !».

أرتيتا تحت الضغط في مواجهة وست بروميتش
استبشر ع�ش��اق أرس �ن��ال بمستقبل ال�ف��ري��ق تحت إش ��راف ال�م��درب
اإلس�ب��ان��ي ميكيل أرت�ي�ت��ا ،غ�ي��ر ّان ن�ت��ائ��ج «ال�م��دف�ع�ج�ي��ة» ف��ي مستهل
ال�م��وس��م ب ��دأت ف��ي ط��رح ع��ام��ات اس�ت�ف�ه��ام وذل ��ك ب�ع��دم��ا خ�س��ر اول
مباراتين في ال��دوري اإلنكليزي الممتاز في أس��وأ بداية للنادي منذ
تأسيسه.
ّ
وصبت جماهير النادي ج��ام غضبها على أرتيتا ،بما فيهم رئيس
روان��دا (تعتبر روان��دا من بين رعاة النادي) ،وانتقد الكثيرون اإلدارة
بقيادة المالك االميركي ستان كرونكي.
وش�ه��دت ال�م�ب��اراة االخ�ي��رة التي خسرها الفريق أم��ام ال�ج��ار اللندني
تشلسي  2-0صافرات استهجان من قبل أنصار النادي ،لكن يبدو
ّ ً
مصرحا بعد نهاية
ّأن أرتيتا كان الشخص الوحيد الذي لم يسمعهم
اللقاء «أرى العديد من اإليجابيات من قبل الجمهور والفريق اليوم».
وتبدو االمور ّ
مهددة بالذهاب من سيئ الى أسوأ عندما يحل أرسنال
ً
ضيفا على وست بروميتش المتألق اليوم في الدور الثاني لمسابقة
كأس الرابطة ،قبل أن يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب السبت في
المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز على «ستاد االتحاد».
ّ
يضيق الخناق على أرسنال في سوق االنتقاالت
ومع ّان كرونكي لم
عقب فشل الفريق في التأهل ال��ى أي مسابقة أوروب�ي��ة ه��ذا الموسم،
بل أنفق النادي  130مليون جنيه استرليني ،بيد ّان سجلهم الخالي
ال ��وف ��اض ب�ع��د م��رح�ل�ت�ي��ن م��ن «ب��ري�م�ي��رل�ي��غ» ي �ن��ذر ب ��األس ��وأ ويجعل
الجماهير في قلق عميق حول ما ينتظرهم هذا الموسم.

ويبدو ّان غضب جماهير أرسنال من أرتيتا سيكون مضاعفا على
اعتبار ّان االخير هو العب سابق في صفوف النادي ،بخاف المدرب
ُ
ّ
السابق االسباني أون��اي إيمري .ولطالما اعتبر أرتيتا ان��ه الشخص
المناسب لقيادة دفة الفريق اللندني بعد ان لعب تحت قيادة الفرنسي
أرس�ي��ن فينغر بين العامين  2011و ،2016قبل ان يشغل منصب
مساعد مدرب لمواطنه بيب غوارديوال في مانشستر سيتي.
وسعى أرسنال الى تعيينه خلفا لفينغر عام  ،2018لكنه اضطر الى
االنتظار حتى ديسمبر كي يتولى المهام خلفا إليمري الذي لم ينجح
ّ
في ترك بصمته .وحقق أرتيتا بداية واعدة بعد الفوز بكأس انكلترا

مباريات اليوم بالتوقيت املحلي
المباراة

التوقيت

إنكلترا (الكأس)
نيوكاسل – بيرنلي

09:45

نيوبورت – ساوثمبتون

09:45

وست بروميتش – أرسنال

10:00

ألمانيا (الكأس)
بريمر – بايرن ميونيخ

09:15

 2020على حساب تشلسي في ويمبلي ّ
لكن النتائج الاحقة لم تكن
ً
مشابهة أب��دا .وقد يضع اإلسباني بعض االسباب الخفاقات الفريق
ه��ذا ال�م��وس��م وم�ن�ه��ا خ �س��ارة ال�ف��رن�س��ي أل�ك�س�ن��در الك��ازي��ت وال��واف��د
الجديد بن واي��ت بسبب اصابتهما بكوفيد .-19وكتب ب��ول كاغامي
رئيس رواندا «علينا أال نقبل بالمستوى المتواضع أو ّ
نبرره .ال بد أن
ً
يكون الفريق قادرا على تحقيق الفوز».
وروان� ��دا ه��ي أح��د رع��اة أرس �ن��ال ونتيجة ل��ذل��ك تظهر ع�ب��ارة «زوروا
رواندا» على قمصان الفريق اللندني.
ً
وكان المهاجم السابق للنادي اللندني إيان رايت ممتعضا بوضوح
من العرض االخير المخيب الذي قدمه أرسنال ضد تشلسي ،والتي
تلقى فيها «المدفعجية» الخسارة العشرين في الدوري اإلنكليزي من
أصل  60مباراة تحت قيادة أرتيتا.
وقال رايت لقناة «بي بي سي» «عندما تنظر الى الطريقة التي لعب فيها
تشلسي والطريقة التي ّأدى فيها (المهاجم الجديد-القديم لتشلسي
البلجيكي روميلو) لوكاكو ،فإما ّأن العبي أرسنال ليسوا مستعدين،
او ان�ه��م ال يستمعون ،او ان�ه��م ال يستطيعون ت��أدي��ة م��ا يطلبه منهم
أرتيتا» .وتابع «ال اع��رف ما هي التكتيكات .بالنسبة الي ف� ّ
�إن االمور
ً
مخيفة جدا».
بدوره ،قال سول كامبل الفائز بالدوري الممتاز وكأس إنكلترا مرتين
تحت قيادة فينغر ،إن أرتيتا في أمان حتى اللحظةّ ،
ألن النادي استثمر
وقتا وجهدا كبيرين الستقدامه .إال ّان المدافع السابق كامبل ال يخفي

خشيته من نقص الصابة في ال��دف��اع وال��وس��ط ،االم��ر ال��ذي استغله
ّ
وصرح مدافع منتخب إنكلترا السابق لقناة
تشلسي على أكمل وجه.
ُ
«سكاي سبورتس» الرياضية «بني أرسنال على أساس هذا النوع من
كرة القدم ،أي المهاري والصلب».
وتابع «أريد ان ارى المزيد من ذلك ،ان ارى شخصية أقوى» .وأضاف
ّ
«سعى أرسنال لمدة طويلة وطويلة جدا من اجل أرتيتا .اعتقد أنهم
سينتظرون ما سيحققه الرجل ،لكن ال شك ّان المهلة الزمنية دائما
محدودة».
وي�ض��ع ن�ج��م م��ان ي��ون��اي�ت��د ال�س��اب��ق اإلي��رل �ن��دي روي ك�ي��ن ،ال�م�ع��روف
بصبره القليل إن كان خال أيامه كاعب ،أو مدرب أو حتى في مهمته
الحالية كناقد فني ،اللوم على الاعبين المخضرمين في الفريق .وقال
ً
«أمنح أرتيتا المزيد من الوقت ،يجب ان تمنح المدرب وقتا أطول».
وأض��اف «يملك أرس�ن��ال العديد من الاعبين الشبان الذين يملكون
إمكانيات ،لكنهم ال يزالون إمكانيات وحسب» ،أي أنهم لم يترجموا
هذه اإلمكانيات في أرض الملعب.
وأش ��ار كين ال��ى ّأن «أرس �ن��ال ال يملك العبين مخضرمين ب��ارزي��ن
ومهاريين يستطيعون التصرف على نحو جيد ومساعدة الاعبين
الشبان».
وت��اب��ع «ه �ن��اك الع �ب��ون ف��ي أرس �ن ��ال ب ��روات ��ب ض�خ�م��ة وال تستطيع
استخدامهم كما يجب .ال يريدون الرحيل عن أرسنال النهم متأقلمون
في لندن ،ولديهم حياة مريحة».
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استقبل الوزير العتيبي وأبناءه الرياضيني

سمو األمير بارك إنجاز الطرقي في «األوملبياد»:
«املركز الثالث احنا نعتبره األول»

سمو األمير مع البطل الطرقي

سمو األمير لدى استقباله الوزير العتيبي والرامي البطل عبدالله الطرقي والشيخ مبارك فيصل النواف وفاطمة حيات
استقبل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان
صباح امس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير
الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية وزير االعالم وزير
ال��دول��ة ل�ش��ؤون الشباب باالنابة الدكتور مشعان العتيبي
وأبناءه الرياضيين ،وجرى خالل االستقبال الحوار التالي:
ال��وزي��ر مشعان العتيبي« :مشكور ط��ال عمرك على البادرة
الطيبة ال�ل��ي م��و غريبة عليك ط��ال ع�م��رك بتكريم بطل من
أب�ط��ال الكويت ال�ل��ي رف��ع راي��ة الكويت ف��ي المحفل ال��دول��ي،
وهذا كله نتيجة من دعم الدولة وعلى رأسها سموك وسمو
ول��ي العهد الله يحفظكم ،ون��ؤك��د لكم ان ش��اء الله الشباب
عيالك الرياضيين راح يستمرون في هذه االنجازات» .سمو
األمير حفظه الله ورع ��اه« :ن�ب��ارك لك ولكل الكويت ونبارك
ل�ل�ك��وي��ت ال �ل��ي أح ��د أب�ن��ائ�ه��ا وص ��ل ل �ه��ذه ال ��درج ��ة ،اع�ت�ب��روه
المركز الثالث ،لكن احنا نعتبره المركز االول ،وهذا المجهود
اللي بذله الالعب الكويتي هذا يرفع علم الكويت في حرصه
الشديد على رفع علم الكويت في هذه المحافل الدولية».
وتابع سموه« :نأمل ان شاء الله بالمستقبل تحصل على
المراكز األولى ان شاء الله ..باذن الله ،وهذا مو بعيد على
أبناء الكويت دائما حريصين يمثلون بلدهم في كل شي
وضحوا بأرواحهم وأنفسهم وباقي األمور اللي ترفع اسم
بلدهم وع�ل��م بلدهم ف��ي المحافل ال��دول�ي��ة ،ب��ارك ال�ل��ه فيك
ويعينك وم��وف��ق ان ش��اء الله ف��ي ال�ب�ط��والت ال�ق��ادم��ة ..وان

ش��اءال�ل��ه تجيب ال�م��راك��ز األول ��ى ه��ذا ال�م��رك��ز ال�ث��ال��ث نعتز
ف�ي��ه بالنسبة ل�ل�ك��وي��ت ش��ي م��و س�ه��ل ف��رح�ت��وا فيها أب�ن��اء
ال�ك��وي��ت ،وه��ذا م��و غ��ري��ب على أب�ن��اء ال�ك��وي��ت يحصلونها
ويقومون بهذا الدور ،وهذا راجع للمجهود المتواصل بين
هذا الفريق عمل ليحقق هذا الفوز تشكرون على ذلك والله
يعينك ويوفقك ان شاء الله».
الرامي عبدالله الطرقي« :احنا عيالك ان شاءالله نبذل كل
جهد لرفع علم الكويت ونحن جنود هذا الوطن».
سمو األم �ي��ر« :م��اف��ي ش��ك ان اللجنة األول�م�ب�ي��ة عندنا لها
موقف بالنسبة لكم وفريق واح��د تأكدوا الكل فريق واحد
يعمل لمصلحة ال�ك��وي��ت وال�ك��وي��ت وش�ع��ب ال�ك��وي��ت وال�ل��ه
يعينكم ويوفقكم».
الرامي عبدالله الطرقي« :أنا أكثر من  35سنة أقدم للكويت
بفضل من الله أكثر من  100ميدالية 35 ،سنة بدأت الرماية
الى هذا اليوم وهذا انجاز يرجع بفضل من الله ثم بفضلكم
لوال الله ثم أنتم ما وصلنا الى ما نحن عليه».
سمو األمير« :ان شاء الله الجايات البطولة الجاية تحقق
ال�ك�ث�ي��ر ل�ب�ل��دك ال�ك��وي��ت ه��ذا م��و غ��ري��ب ع�ل��ى أب �ن��اء الكويت
يقومون بهذا الدور المهم يرفعون اسم بلدهم وعلم بلدهم
ف��ي ال�م�ح��اف��ل ال��دول �ي��ة ب ��ارك ال �ل��ه ف�ي�ك��م ووف �ق �ك��م ،واللجنة
األولمبية ما قامت فيه من مجهود وبتعاون وتكاتف الى
أن وصلتوا الى هذا ال��دور تحقيق الميدالية لوطننا وهذا

يسعد الشعب الكويتي اللي يبي هذا الدور وفقكم الله».
الرامي عبدالله الطرقي« :بعد حصولي على الميدالية أنا
أسعد انسان في وجودك ألنه بفضل من الله عندي صورة
األمير الراحل الشيخ جابر بميدالية وسمو األمير الشيخ
صباح والشيخ سعد العبدالله والحين أنت ،هذا أكبر ذكرى
عندي ألوالدي والجيل انه تكون صورة احتفظ فيها فقط
والله يطول بعمرك».
ع �ض��و ال�ل�ج�ن��ة األول �م �ب �ي��ة ال �ش �ي��خ م �ب��ارك ف�ي�ص��ل ال �ن��واف:
«باسمي وباسم أعضاء اللجنة األولمبية الكويتية نشكركم
ع�ل��ى اس�ت�ق�ب��ال ال�ب�ط��ل ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��رق��ي ون��وع��د س�م��وك ان
ش��اءال�ل��ه ب��ال�ق��ادم زي ��ادة ع��دد الالعبين الرياضيين وع��دد
ان�ج��ازات ان شاءالله في أكبر محفل دول��ي ،مشكور طويل
العمر».
سمو األمير« :الله يوفقكم».
فيما صرحت فاطمة حيات بعد لقاء صاحب السمو قائلة:
«اليوم تشرفنا بمقابلة حضرة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ ن��واف األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع��اه،
وتوجه صاحب السمو بالدعم لجميع الالعبين والالعبات
وتكريم البطل األولمبي ال��الع��ب عبدالله الطرقي ،نتوجه
بالشكر الى مقام سمو األمير لدعمه الدائم لالعبات والعبي
ال�ك��وي��ت ،ونتمنى م��ن ال��ري��اض�ي�ي��ن ف��ي ال�ب�ط��والت ال�ق��ادم��ة
تحقيق انجازات أكثر لدولتنا الحبيبة الكويت».

سمو ولي العهد :الرياضيون الكويتيون قادرون على تحدي الصعاب وتحقيق اإلنجازات
سمو األمير مع الشيخ مبارك فيصل النواف

سمو ولي العهد لدى استقباله الوزير العتيبي والرامي البطل عبدالله الطرقي والشيخ مبارك فيصل النواف وفاطمة حيات

سمو األمير مع فاطمة حيات

اس � �ت � �ق � �ب ��ل س � �م� ��و ول� � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د ال� �ش� �ي ��خ
م �ش �ع ��ل األح � �م � ��د ب �ق �ص ��ر ب � �ي� ��ان ص �ب��اح
امس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزي � ��ر ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ت�ن�م�ي��ة
المجتمعية ووزي ��ر اإلع ��ام ووزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون الشباب باإلنابة الدكتور مشعان
العتيبي وعضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية
الكويتية ورئ�ي��س لجنة اللجان الرياضية

الشيخ مبارك فيصل النواف وعضو مجلس
إدارة اللجنة األول�م�ب�ي��ة الكويتية ورئ�ي��س
الوفد المشارك في دورة األلعاب األولمبية
طوكيو  2020فاطمة مسعود حيات والرامي
عبداهلل الطرقي وذلك بمناسبة حصوله على
الميدالية البرونزية في الرماية سكيت في
أولمبياد طوكيو .2020
وقد أشاد سموه باإلنجاز الرياضي المتميز

ال��ذي حققه الرامي عبداهلل الطرقي لما له
م��ن إض��اف��ة للمسيرة الرياضية الكويتية
ال�ح��اف�ل��ة م��ؤك��دا س�م��وه ق ��درة الرياضيين
الكويتيين على تحدي الصعاب وتحقيق
اإلنجازات الرياضية المشرفة التي ساهمت
في رف��ع راي��ة الكويت الغالية في المحافل
الرياضية العالمية ،كما أع��رب سموه عن
فخره واعتزازه بأبنائه الرياضيين على ما

بذلوه من جهد وما قدموه من مستوى عال
في األداء سعيا لرفع اسم وطنهم العزيز
ف��ي المحافل الرياضية متمنيا س�م��وه له
ولزمائه الرياضيين دوام التوفيق والنجاح.
وقد حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي
العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل
الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد
مازن العيسى.

العتيبي أشاد بدعم ورعاية القيادة السياسية للرياضيني:
دافع مهم لتحقيق الكثير من اإلنجازات
أش� ��اد وزي� ��ر ال �ك �ه��رب��اء وال� �م ��اء وال �ط��اق��ة ال �م �ت �ج��ددة ووزي ��ر
ال �ش��ؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية ووزي ��ر اإلع��الم
وال�ث�ق��اف��ة ووزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون ال�ش�ب��اب ب��اإلن��اب��ة الدكتور
مشعان العتيبي بدعم ورعاية القيادة السياسية الحكيمة
للبالد للرياضة الكويتية والرياضيين ما يشكل دافعا مهما
لتحقيق الكثير من االنجازات الرياضية الكبيرة .جاء ذلك في
تصريح صحافي للوزير العتيبي عقب لقاء صاحب السمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد -حفظه الله ورع��اه -وسمو
ولي عهده االمين الشيخ مشعل األحمد -حفظه الله -بمرافقة

ع� ��دد م ��ن م �س��ؤول��ي ال �ل �ج �ن��ة األول �م �ب �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ب �ط��ل
األولمبي عبدالله الطرقي وذلك بمناسبة تحقيقه الميدالية
ال�ب��رون��زي��ة ضمن منافسات ري��اض��ة ال��رم��اي��ة (ال�س�ك�ي��ت) في
دورة األلعاب األولمبية االخيرة.
وأع��رب عن اعتزازه وتشرفه الكبير بهذا اللقاء األب��وي الذي
ي�ع��د ت�ج�س�ي��دا ل��دع��م س�م��وه�م��ا  -ح�ف�ظ�ه�م��ا ال �ل��ه ورع��اه �م��ا-
ل �ل��ري��اض��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة واب �ن��ائ �ه �م��ا ال��ري��اض �ي �ي��ن م�ض�ي�ف��ا ان
اإلنجازات الرياضية التي حققها البطل الطرقي هو وزمالؤه
ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي ه��ذه ال�ت�ظ��اه��رة ال��ري��اض�ي��ة ال�ك�ب��رى على

االط��الق ه��ي «م��دع��اة فخر واع�ت��زاز للكويت بأبنائها الذين
لطالما قدموا كل ما في وسعهم لرفع علم الكويت عاليا في
اهم الملتقيات الرياضية العالمية».
ول�ف��ت ال��ى أن ال�ب�ط��ل ال�ط��رق��ي يتميز ب��االج�ت�ه��اد وال�م�ث��اب��رة
وي �ع��د م �ث��اال ي �ح �ت��ذى ب ��ه ل �ش �ب��اب ال �ك��وي��ت ال�م�ق�ب�ل�ي��ن على
االن�خ��راط بالمجال الرياضي مهنئا إي��اه وك��ل اه��ل الكويت
ع �ل��ى ه ��ذا اإلن� �ج ��از ال� ��ذي وض ��ع اس ��م ال �ك��وي��ت ع �ل��ى خ��ري�ط��ة
المنافسة بين اهم رياضيي العالم.
وأك ��د ال�ع�ت�ي�ب��ي ان ��ه وب�ت��وج�ي�ه��ات م��ن س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح

الخالد رئيس مجلس ال��وزراء حرصت الحكومة على تقديم
ال��دع��م للشباب الرياضي وتوفير البيئة المناسبة لهم من
اقرار للقوانين وتقديم جميع االمكانات لهم لتشجيعهم على
التميز لتمثيل الكويت خير تمثيل في المحافل الدولية.
وتقدم بالشكر الى اللجنة األولمبية الكويتية بقيادة الشيخ
فهد ناصر الصباح وأعضاء اللجنة والبعثة المرافقة للوفد
الكويتي المشارك في االولمبياد على كل ما قدموه من دعم
متواصل للرياضيين المشاركين ما أثمر في نهاية المطاف
عن هذا اإلنجاز المشرف للكويت والكويتيين.
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استدعاء  28العبًا لقائمة األزرق
اس �ت��دع��ى ال �ج �ه��از ال�ف�ن��ي ل� ��أزرق ق��ائ�م��ة ت�ض��م  28الع�ب��ا
ل �ل �م �ب��اراة ال ��ودي ��ة ال��دول �ي��ة ال �ت��ي س�ت�ج�م�ع��ه م��ع منتخب
البوسنة في العاصمة سراييفو في  4سبتمبر المقبل في
فترة التوقف الدولي.
ً
وضمت القائمة كال من :سلمان البوص (الساحل) ،حمد
ال �ق��الف ،ف ��واز ع��اي��ض العتيبي ،م �ب��ارك الفنيني ،محمد
الهويدي ،مهدي دشتي (السالمية) ،بدر السالمة ،حسين
اش �ك �ن��ان��ي (ال� �ع ��رب ��ي) ،خ��ال��د ع �ج��اج (ال �ف �ح �ي �ح �ي��ل) ،ب��در
المطوع ،خالد الرشيدي ،خالد صباح ،راش��د الدوسري،
ع �ي��د ال ��رش� �ي ��دي ،ي��وس��ف ال �ح �ق��ان (ال� �ق ��ادس� �ي ��ة) ،ي��وس��ف
ال��رش �ي��دي ،ع�ب��دال��رح�م��ن ف�ه��د ك�م�ي��ل ،ع�ب��دال�ع��زي��ز ن��اج��ي،
ف�ه��د ح �م��ود ،ف ��واز ال�ص�ع��ب (ال �ك��وي��ت) ،ع�ل��ي ع�ب��دال��رس��ول
(اليرموك) ،فواز المبيلش (خيطان) ،حمد الحربي ،شبيب
ال �خ��ال��دي ،ط ��الل ال�ق�ي�س��ي ،ع�ب��دال�ل��ه ال� �ج ��زاف ،ف�ه��د زي ��اد،
ناصر فالح (كاظمة).
ومن المنتظر أن يغادر العبو األندية العربي والقادسية
والكويت الى سراييفو من البالد وذلك بعد عودة أنديتهم
م ��ن م�ع�س�ك��رات�ه��م ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي ت��رك �ي��ا ،ب�ي�ن�م��ا ي�س��اف��ر
العبو بقية األندية التي لم تنته معسكراتها مباشرة الى
البوسنة.
ويتضح من األسماء المستدعاة أن الجهاز الفني لأزرق
بقيادة االسباني كارلوس غونزاليس الذي يشرف كذلك
على المنتخب األول�م�ب��ي ،فضل االع�ت�م��اد على األس�م��اء
ال �ش��اب��ة م��ع ب�ع��ض ال��الع�ب�ي��ن أص �ح��اب ال �خ �ب��رة م�ث��ل ب��در
المطوع وخالد الرشيدي وفهد حمود وأحمد الظفيري
وحمد حربي وشبيب الخالدي.

كالم يف المرمى
أ .د .خليفة بهبهاني

بداية ساخنة
لدوريات أوروبا

الجهاز الفني لألزرق اعتمد في القائمة على العبي المنتخب األولمبي

«الكرة» يدرس تعديل وضع «الهارب»
كتب راشد خلف

يناقش اتحاد الكرة خالل اجتماعه اليوم تعديل المادة ( )70من الئحة
المسابقات المتعلقة بعودة الالعب «الهارب» من االحتراف الخارجي
دون الحصول على موافقة ناديه األصلي ،حيث كانت تنص المادة
على تسجيل الالعب كمحترف في صفوف الفريق المحلي الذي يريد
التعاقد مثلما ح��دث مع مهاجم كاظمة السابق يوسف ناصر الذي
ُسجل محترفا مع القادسية ثم الكويت قبل أن يعدل األخير وضع

ً
الالعب ال��ى ه��او وفقا للمادة ( )12في الئحة أوض��اع الالعبين التي
تسمح بذلك في حال توقف الالعب عن ممارسة اللعبة لمدة شهر.
ومن المنتظر تعديل المادة ليصبح تسجيل الالعب حسب المسجل
في بطاقته الدولية التي يرسلها االت�ح��اد ال��دول��ي للعبة بعد احترافه
ً
ً
الخارجي سواء أكان هاويا أم محترفا.
كما سيطلع االت�ح��اد على محضر الجمعية العمومية ال�ع��ادي��ة التي
ع�ق��دت ي��وم  9أغ�س�ط��س ال �ح��ال��ي ،وي ��درس ال�ت�ع��دي��الت ع�ل��ى الئحتي
المسابقات واللجنة الفنية ،حيث من المتوقع أن يترأس الشيخ أحمد

اليوسف اللجنة الفنية بينما تبقى لجنة الحكام ولجنة المسابقات
كما هما.
وينظر االتحاد في طلب نادي القادسية باستثنائه من أسعار التذاكر
ورغ �ب��ة ال �ن��ادي ف��ي ط ��رح اش �ت��راك ل �ع��دد  200م�ق�ع��د م�خ�ص��ص في
المقصورة الرئيسية كتذاكر سنوية.
وم��ن المنتظر أن ي��واف��ق االت�ح��اد خ��الل اجتماعه على طلب االتحاد
االم��ارات��ي ل�ك��رة ال�ق��دم المتعلق ب��اق��ام��ة م�ب��ارات�ي��ن ودي�ت�ي��ن بين أزرق
ً
الشباب (تحت  18عاما) ونظيره االماراتي.

الغريب يشيد بنتائج «السباحة»
في «الخليج»

حصيلة وفيرة من الميداليات ألبطال المنتخب

ضاري عاد
الى «سلة الجهراء»
كتب زيد خلف

ع � ��اد الع � ��ب ك � ��رة ال �س �ل��ة ع �ب��دال �ع��زي��ز
ض ��اري ال ��ى ن��ادي��ه ال �س��اب��ق ال�ج�ه��راء
بعد موسمين قضاهما ف��ي صفوف
ال�ك��وي��ت ،ف��ي صفقة ان�ت�ق��ال ح��ر لمدة
م��وس��م .وت�س�ع��ى ادارة ال �ج �ه��راء ال��ى
ت ��دع � �ي ��م ص � �ف� ��وف ال � �ف� ��ري� ��ق ب��أف �ض��ل
الالعبين م��ن أج��ل المنافسة الجدية
ع �ل��ى ال �ل �ق��ب ال �م��وس��م ال �م �ق �ب��ل .وق ��دم
ض� ��اري ف��ي ص �ف��وف ال �ج �ه��راء أف�ض��ل
مستوياته قبل أن يبتعد عدة مواسم
ب �س �ب��ب االص� ��اب� ��ات وه� ��و ي �س �ع��ى من
هذه العودة الى قيادة فريقه السابق
ال ��ى ال�م�ن��اف�س��ة ب�ج��دي��ة ع�ل��ى األل �ق��اب
خ �ص��وص��ا ب �ع��د ال �م �س �ت��وى ال �ب��اه��ت
ال��ذي ظهر عليه ال�ف��ري��ق ف��ي الموسم
الماضي.
وكان الجهراء تعاقدت مع مدرب كرة
ال�س�ل��ة ال�ت��ون�س��ي م�ن�ع��م ع ��ون ل�ق�ي��ادة
ال� �ف ��ري ��ق ف� ��ي ال� �م ��وس ��م ال �م �ق �ب��ل ب ��دال
م��ن ال �م��درب ال�س��اب��ق اللبناني أحمد
الفران .كما ضم الجهراء المحترفين
األميركي براندون غاريت واللبناني
وائ � � ��ل ع ��رق� �ج ��ي ال � ��ى ج ��ان ��ب ت �ج��دي��د
التعاقد مع المحليان أحمد دروي��ش
وعبدالرحمن الجمعة والتعاقد أيضا
م��ع الع��ب ال�ق��ادس�ي��ة المخضرم فهاد
السبيعي.
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أش ��اد ن��ائ��ب رئ �ي��س االت �ح��اد ال�ك��وي�ت��ي ل�ل�س�ب��اح��ة حميد
الغريب بالنتائج المتميزة التي حققها منتخب الكويت
ل�ل�س�ب��اح��ة ف��ي ب�ط��ول��ة ال�خ�ل�ي��ج ال � �  28ل��أل �ع��اب ال�م��ائ�ي��ة
التي اختتمت مساء السبت بالعاصمة القطرية الدوحة
وشملت اق��ام��ة مسابقات ف��ي أل�ع��اب السباحة والغطس
وكرة الماء.
وق��ال الغريب ال��ذي ت��رأس وفد منتخب الكويت للبطولة
في تصريح للصحافيين عقب وصول الوفد للبالد مساء
أول من أمس ان العبي أزرق السباحة تصدروا منافسات
العمومي محققين  25ميدالية بواقع  14ذهبية وخمس
فضيات وس��ت ب��رون��زي��ات ف��ي حين ن��ال الع�ب��و منتخب
ك��رة ال �م��اء ال�م��رك��ز األول ب�ع��د ف��وزه��م بجميع م�ب��اري��ات��ه
بالبطولة.
وأض� � ��اف أن الع �ب��ي ال �م �ن �ت �خ��ب ف ��ي م �ن��اف �س��ات ال�غ�ط��س
ه �ي �م �ن��وا ع �ل ��ى ك� ��ل ال� �م� �ي ��دال� �ي ��ات ال ��ذه� �ب �ي ��ة ف� ��ي ج�م�ي��ع
المسابقات كما أدى منتخب السباحة في فئة الناشئين
أداء طيبا وحققوا عدد من الميداليات اال أن المركز األول
ذهب لمنتخب قطر مشيدا بالتنظيم المتميز لدولة قطر
بكافة المنافسات.
وثمن الدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة

لتسهيل مهمة المنتخب ف��ي البطولة م��ن خ��الل توفير
م�ع�س�ك��رات ت��دري�ب�ي��ة خ��ارج �ي��ة وك��ذل��ك ل��رئ�ي��س االت �ح��اد
ال ��دول ��ي ل�ل�س�ب��اح��ة ح�س�ي��ن ال�م�س�ل��م م ��ؤك ��دا ان االت �ح��اد
ب��رئ��اس��ة ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ب��در ال �ص �ب��اح س �ي��واص��ل عمله
ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �م��زي��د م ��ن االن� �ت� �ص ��ارات ف ��ي االس �ت �ح �ق��اق��ات
الخارجية المقبلة.
م��ن جانبه ،ق��ال م��درب منتخب الكويت للعبة السباحة
أيمن العنيزي في تصريح مماثل ان أبطال الكويت في
األلعاب الثالث تمكنوا من التتويج بثالث بطوالت وهي
السباحة وكرة الماء والغطس فئة العمومي بينما ذهبت
ب�ط��ول��ة ال�س�ب��اح��ة لفئة ال�ن��اش�ئ�ي��ن لمنتخب ق�ط��ر .وذك��ر
العنيزي أن الع�ب��ي األزرق حققوا سبعة أرق ��ام قياسية
ج��دي��دة ف��ي منافسات السباحة لفئة العمومي كما فاز
السباح الكويتي وليد عبدالرزاق بجائزة أفضل سباح
خليجي مشيرا ال��ى أن ه��ذه النتائج تعد ان�ج��ازا كبيرا
لرياضة السباحة الكويتية .بدوره أعرب السباح الواعد
ضاري الفوزان في تصريح مماثل عن سعادته الغامرة
بالفوز بخمس ميدليات متنوعة بالبطولة بواقع ذهبية
واحدة وفضيتين وبرونزيتين مهديا هذا الفوز ألسرته
ومدربيه وكل زمالئه في منتخب الكويت للسباحة.

«يد السيدات» إلى البوسنة
ي�غ��ادر منتخب ك��رة اليد للسيدات ال�ب��الد غدا
متجها ال��ى ال�ب��وس�ن��ة ل��الن �خ��راط ف��ي معسكر
ت ��دري � �ب ��ي اس � �ت � �ع� ��دادا ل� �م� �ن ��اف� �س ��ات ال �ب �ط��ول��ة
اآلسيوية ال �  18المقرر أن يستضيفها األردن
خ��الل ال�ف�ت��رة م��ن  15ال��ى  25سبتمبر المقبل
وال �م��ؤه �ل��ة ل �ت �ص �ف �ي��ات ب �ط��ول��ة ك� ��أس ال �ع��ال��م
ال�م��زم��ع أن تستضيفها ك��وري��ا الجنوبية في
الشهر ذاته.
وتتسلح  18العبة ه��ن ق��وام المنتخب الواقع
ف��ي ال�م�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة ب��ال�ب�ط��ول��ة اآلس�ي��وي��ة
الى جانب األردن وأفغانستان والهند واي��ران
واليابان باصرار وعزيمة ال تلين لتمثيل دولة
ال �ك��وي��ت ب �ص��ورة م �ش��رف��ة ف��ي أول اس�ت�ح�ق��اق
خ ��ارج ��ي ف ��ي ت ��اري ��خ ال �م �ن �ت �خ��ب ب �غ �ي��ة ال�ظ�ف��ر
بالمشاركة ف��ي بطولة ك��أس العالم المقرر أن
تحتضنها اسبانيا نهاية العام الحالي علما
أن المنتخبات الحاصلة على ال�م��راك��ز الست
األول� ��ى ي�ح��ق ل�ه��ا ال�ت��أه��ل للبطولة العالمية.
وبعد مرور نحو سبعة أشهر فقط من انطالق
النسخة األول��ى للدوري المحلي للعبة موسم
( )2021-2020وال �ت��ي ت ��وج ب�ه��ا ن ��ادي ال�ق��ري��ن
على حساب نظيره سلوى الصباح للفتيات
يأمل القائمون على االتحاد الكويتي لكرة اليد
أن يسهم هذا المعسكر التدريبي في الوقوف
ع �ل��ى ج��اه��زي��ة ال��الع �ب��ات واع ��داده ��ن ل�م��الق��اة
منتخبات بمستويات فنية مرتفعة .ف��ي هذا
ال �ص��دد ق��ال��ت ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ل�ج�ن��ة النسائية
لكرة اليد في االتحاد المحلي للعبة الدكتورة
دالل حسين ل � «ك��ون��ا» ان المعسكر التدريبي
المستمر ح��وال��ي ع�ش��رة أي��ام ي��أت��ي اس�ت�ع��دادا
ألول م �ش��ارك��ة خ��ارج �ي��ة ل�ل�م�ن�ت�خ��ب آم �ل ��ة أن

نعم الظاهر ان ليس فقط درج��ه ح��رارة الطقس حارة
في العالم ولكن ايضا ب��دات ال��دوري��ات االوروب�ي��ة بكرة
القدم بنفس درج��ه ح��رارة اللعبه ...ففي لقاءات كروية
عالية المستوي تبشر بأننا سنستمتع بمشاهدة او
حضور بعض المباريات العالية المستوي فنيا فواضح
ان الدوري االنكليزي ما زال هو االسخن في اوربا من
حيث التنافس بين الفرق الرياضية التي وصلت قيمة
ت�ن�ق��الت ال��الع�ب�ي��ن وت�ج��دي��د ع�ق��وده��م وش ��راء البعض
االخ��ر لديهم الي مبلغ يعادل واح��د بليون ي��ورو ( الف
مليون ي��ورو ) وب�ف��ارق كبير ع��ن المركز الثاني وهو
ال ��دوري االي�ط��ال��ي  446مليون ي��ورو وم��ن ث��م االلماني
 340مليون ي��ورو والفرنسي  301مليون واالسباني
 152مليون...الخ .فبالتأكيد سيكون للدوري االنكليزي
متابعه مدهشه حيث ان هناك ت��وازن كبير في نجوم
اللعبه ف��ي اغ�ل��ب االن��دي��ة المنافسه ل �ل��دوري ف��ي حين
اكتفي الطليان ببيع نجومهم ولكنهم جددوا الكثر من
نجم بمبالغ عالية حالهم ح��ال االل�م��ان ولكن ك��ان من
المستغرب بأن االندية الفرنسية لم تتعاقد مع نجوم
ج��دد باللعبه فيما ع��دا ن ��ادي ب��اري��س س��ان جيرمان
(ال�ن��ادي المملوك لهيئة االستثمار بقطر) استطاع ان
يوقع عقد ح��ر وسهل م��ع ميسي ب��دون قيمة محدده
ل��الن �ت �ق��ال وب �ع��ض ال �ن �ج��وم م��ن خ� ��ارج ف��رن �س��ا ..وف��ي
االسباني ما زال ري��ال مدريد وبرشلونه يفكرون في
استقطاب نجوم جدد لمالعبهم لسد النقص في غياب
نجوم الكره لديهم ولكن واضح ان االمور المالية ليست
بالطيبه لديهم حيث انهم خفضوا رواتب الالعبين الي
ال �ن �ص��ف...ال��خ .ف�ه��ل س�ي�ك��ون ه�ن��اك م�ف��اج��أت ف��ي ه��ذه
الدوريات التي اصبحت كسوق بورصه بكرة القدم يتم
التضارب فيها علي العب واحد بمبالغ خيالية (ال اوافق
عليها) من شأنها ان تقتل اللعبة في الدوريات االوربية
االخري والتي تعاني من عدم قدرتها من توفير رواتب
العبيها المحترفين ويمكن يرجعون لفكرة ال��دوري
الكويتي «االح�ت��راف الجزئي» فهذا النظام ك��ان مطبق
سابقا بالدول الشيوعية :االتحاد السوفيتي وهنغاريا
والتشيك وبولندا والمانيا الشرقية ...الخ.
ان ال��وض��ع ال�ح��ال��ي ي�ح�ت��م علينا ان ن��رض��ي ب��أن ه��ذه
اللعبه ف��ي اورب��ا اصبحت  Businessق��وي ينجح فيه
من يديره باحترافية وليس بديموقراطية هشه وفاشلة
كما هي بالكويت التي تسعي الن تعين تاجر ال يعرفه
احد في كرة القدم بالكويت اال القله؟؟ حتي نؤكد بأننا
نملك اضعف ادارة للعبه في الكويت ...والحمد هلل بأننا
نتابع الدوري االنكليزي ونعرف اسماء العبيه واسماء
ج�م��اه�ي��ره��م ول�ك�ن�ن��ا واهلل ال ن �ع��رف اس �م��اء العبينا
المحليين ...وال�س�ب��ب واض ��ح....bad management :
واهلل من وراء القصد.

القادسية تعادل مع داريغا
ويلتقي فتحي سبور
تعادل القادسية مع نادي داريغا سبور التركي
بهدف لمثلة في المباراة الودية التي جمعتهما
أول من أم��س ضمن معسكر األصفر التدريبي
في مدينة ازميت التركية .سجل هدف القادسية
عيد الرشيدي في المباراة الودية األولى بعد أن
لعب االصفر شوطا واحدا مع المرخية القطري
األسبوع الماضي والغيت المباراة بسبب سوء
األح��وال الجوية .ويلعب األص�ف��ر ال�ي��وم مباراة
أخرى مع نادي فتحي سبور سعيا من الجهاز
الفني ب�ق�ي��ادة ال�ج��زائ��ري خير ال��دي��ن المضوي
لتجربة جميع الالعبين خصوصا أن المدرب
يخوض تجربته األولى في الدوري المحلي.

العربي يواجه أم صالل
ي �ل �ع��ب ال �ع��رب��ي ال� �ي ��وم آخ� ��ر م �ب��اري��ات��ه ال��ودي��ة
ف��ي معسكره ال�ت��دري�ب��ي بتركيا أم ��ام أم ص��الل
ال�ق�ط��ري ف��ي اس�ط�ن�ب��ول ،ح�ي��ث م��ن المنتظر أن
ي �ع��ود االخ �ض��ر ال ��ى ال �ب��الد ب�ع��د غ��د الخميس.
وخاض الفريق لقاءين وديين خسر األول أمام
ن��ادي ال��وك��رة القطري ب�ه��دف دون رد ،وت�ع��ادل
في الثاني مع داريغا سبور  ،2-2بينما ألغيت
المباراة التي كان مقررا أمام المنتخب الليبي.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر ،زار رئ�ي��س ن��ادي النصر خالد
ال �ش��ري��دة ون��ائ��ب رئ �ي��س ات �ح��اد ال �ك��رة ال�س��اب��ق
هايف الديحاني وفد النادي العربي والتقيا مع
رئيس النادي عبدالعزيز عاشور.

عملية جراحية لتوفيق
كتب زيد خلف

العبات منتخب كرة اليد خالل التدريبات األخيرة
يسهم بتجهيز الالعبات وتكريس مهاراتهن
واعدادهن لالستحقاقات المقبلة.
وأض��اف��ت ح�س�ي��ن أن ال �ه��دف م��ن ال�م�ع�س�ك��رات
التدريبية والبطوالت المحلية هو تقوية أداء
الالعبات مشيرة الى السعي ال��دؤوب لتشكيل
فرق ناشئة ثم تحقيق مستويات مشرفة باسم
دولة الكويت.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال م � � ��درب ال �م �ن �ت �خ��ب ب��وب �ك��ر
زيرماني ان من شأن مشاركة المنتخب حديث
العهد في البطولة اآلسيوية اكتساب الخبرات
وت�ح�س�ي��ن ال�م�س�ت��وى خ�ص��وص��ا أن��ه سيالقي
منتخبات مثل اليابان وايران والهند.
وأض��اف زيرماني أنه رغم ضيق فترة االع��داد
للبطولة المشار اليها التي لم تتجاوز الشهر
ونصف الشهر فانه تم تحضير الالعبات على

ال�ج��ان�ب�ي��ن ال��دف��اع��ي وال �ه �ج��وم��ي م �ش �ي��را ال��ى
الحاجة لمزيد م��ن االس�ت�ع��داد لالستحقاقات
الالحقة .وأوضح أن من شأن المشاركة في أول
استحقاق خارجي ادخ��ال الالعبات في أجواء
المنافسة الدولية وتسحين المستوى.
بدورها قالت قائدة المنتخب جمانة الشمالي
ان ال�م�ش��ارك��ة األول� ��ى ال �ت��ي ت��أت��ي ت�ح��ت مظلة
االت � �ح� ��اد ال �م �ح �ل��ي ت �س �ت �ه��دف ك �س��ب ال �خ �ب��رة
للبطوالت القادمة وخاصة العالمية منها عبر
م��الق��اة ف��رق م�ت�م�ي��زة ق��اري��ا .وأك ��دت الشمالي
س �ع �ي �ه��ا وزم� �ي ��الت� �ه ��ا ال � ��ى ت �ح �ق �ي��ق م �س �ت��وى
م�ش��رف ل�ك��رة ال�ي��د ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ه��ذا المحفل
الكبير مبينة أن خوضهن منافسات البطولة
اآلس �ي��وي��ة ه��دف��ه األول ه��و رف ��ع اس ��م ال�ك��وي��ت
عاليا.

أج� � � ��رى الع� � ��ب ف� ��ري� ��ق ك� � ��رة ال� �س� �ل ��ة ف � ��ي ن � ��ادي
القادسية عبدالله توفيق عملية جراحية في
غضروف الركبة في مستشفى السيف أول من
امس .وسيبتعد الالعب المجتهد خالل الفترة
الحالية عن تحضيرات فريقه للموسم الجديد
حتى يتماثل الى الشفاء.
وي �ع �ت �ب��ر ت��وف �ي��ق ال� ��ذي ان �ض��م ال ��ى ال �ق��ادس �ي��ة
الموسم الماضي قادما من كاظمة من الالعبين
ال �م �م �ي��زي��ن ال ��ذي ��ن ي �ع ��ول ع �ل �ي �ه��ا األص� �ف ��ر ف��ي
الموسم المقبل.
وك��ان ال�ق��ادس�ي��ة تعاقد م��ع ال �م��درب التونسي
قاسم الورشفاني لقيادة الفريق في الموسم
الجديد ،كما ضم نجم كاظمة محمد أشكناني
ف �ض��ال ع ��ن اع � ��ادة الع �ب��ي ال �ف��ري��ق ع�ب��دال�ع��زي��ز
ال �ح �م �ي ��دي ون� ��اص� ��ر ال �ظ �ف �ي ��ري ال � ��ى ص �ف��وف
األصفر.

األربعاء  17محرم 1443هـ
 25أغسطس 2021م -العدد 4372
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أدنى حرارة28 :

البريد اإللكترونيannahar@annaharkw.com :

استمرار الرطوبة  10أيام ..غريبة محد
ع َّلق من النواب!

صار

أعلى مد12:42 :
أدنى جزر07:07 :

إدارة التحرير  1832020 :فاكس22414430 :

تهدد وتتوعد وأنت عارف
الموضوع خالص!

الفجر03:57 :
الشروق05:21 :

الظهر11:50 :
العصر15:24 :

20

المغرب18:20 :
العشاء19:40 :

التوزيع واالشتراكات 1832020-1000/1001 :فاكس - 22414425 :اإلعالن والتسويق - 99510516 - 1832020-1116/1133 :فاكس22414421 :

كم نائب سينسحب من كتلة الـ  35؟!

سؤال

محطات
سامي عبداللطيف النصف

من إرحية إلى النعايم!

وفاة أطول رجل في الواليات املتحدة عن  38عامًا
توفي إيغور فوفكوفينسكي ،أطول رجل في الواليات المتحدة ،بوالية مينيسوتا عن عمر ناهز  38عاما .وقالت عائلة فوفكوفينسكي ،األوكراني المولد ،إنه توفي متأثرا بأمراض القلب الجمعة في عيادة مايو
بروتشستر .وتسبب ورمه الذي كان يضغط على الغدة النخامية في إفراز مستويات غير طبيعية من هرمون النمو ،ونما ليصبح أطول رجل في الواليات المتحدة بطول مترين و 34.5سنتيمترا
( 7أقدام و 8.33بوصات) .وقال شقيقه األكبر ،أوليه الدان من بروكلين بارك ،لصحيفة «ستار ترييون أوف مينيابوليس» ،إن فوفكوفينسكي كان من المشاهير عندما وصل من أوكرانيا بسبب حجمه
والحرب الباردة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.
وظهر فوفكوفينسكي في برنامج «دكتور أوز شو» ،واستدعاه الرئيس السابق باراك أوباما خال تجمع انتخابي في عام  ،2009عندما الحظه الرئيس بالقرب من المنصة مرتديا قميصا كتب عليه «أكبر مؤيد
ألوباما في العالم».

أنجلينا جولي تحقق رقمًا قياسيًا
على «إنستغرام»

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده
يتقدمـون بخالـص العـزاء واملواسـاة من

عائلتي �لعي�سى وبن ناجي
لوفـــاة املغفــور لها بإذن اهلل تعـالى

نعيمة عي�سى �ل�سلطان �لعي�سى
أرملة /عبداللطيف خليل بن ناجي
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
وأن يدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

حققت نجمة هوليوود األميركية ،أنجلينا جولي ،رقما
قياسيا على تطبيق «إنستغرام» للتواصل االجتماعي.
وأص �ب �ح��ت ج��ول��ي رس�م�ي��ا أس ��رع م�س�ت�خ��دم ي�ص��ل إل��ى
مليون متابع على «إنستغرام» ،بفضل أول منشور لها
على منصة الصور والفيديوهات بعد انضمامها إليها
ي��وم الجمعة ال�م��اض��ي ،وه��و ع�ب��ارة ع��ن رس��ال��ة تلقتها
م��ن فتاة أفغانية .وك��ان أول منشور لجولي ع�ب��ارة عن
صورة لرسالة عاطفية تلقتها من فتاة في أفغانستان
ت��واج��ه ح��ال�ي��ا ح�ك��م ح��رك��ة ط��ال �ب��ان .وح�ط�م��ت أنجلينا
 46عاما ،الرقم القياسي ألسرع نمو إلى مليون متابع،
عندما حققت هذا اإلنجاز في  3ساعات فقط .وكان الرقم
القياسي ألس��رع نمو ف��ي المتابعين على «إنستغرام»
لصالح أحد أبطال سلسلة أفام «هاري بوتر» ،روبرت
غرينت ،الذي حصد مليون متابع في  4ساعات ودقيقة
واح � ��دة ب �ع��د ظ �ه��وره ألول م ��رة ع �ل��ى م�ن�ص��ة ال �ت��واص��ل
االجتماعي في نوفمبر الماضي.
وك� ��ان غ��ري �ن��ت ه ��زم دي �ف �ي��د أت �ي �ن �ب��ورو ،ال� ��ذي ك �س��ر رق��م
الممثلة األم�ي��رك�ي��ة جينيفر أن�ي�س�ت��ون ،ب��أرب��ع س��اع��ات
و 44دقيقة ،عندما انضم إلى «إنستغرام» في سبتمبر
الماضي .واحتفظت جينيفر أنيستون بالرقم القياسي
لمدة عام تقريبا قبل أن يحكمه ديفيد أتنبورو.
وعندما انضمت نجمة أنيستون إل��ى «إنستغرام» في
أك �ت��وب��ر  ،2019اك�ت�س�ب��ت م�ل�ي��ون م�ت��اب��ع ف��ي  5س��اع��ات
و 16دقيقة .وتملك أنجلينا جولي في وقت كتابة هذه
السطور  9مايين متابع على «إنستغرام».

«إنستغرام» يحذف ميزة مهمة
أع �ل��ن م��وق��ع ال �ص ��ور وال �ف �ي��دي��وه��ات «إن �س �ت �غ��رام» عن
تخلصه م��ن م�ي��زة مهمة ف��ي خاصية «ال�س�ت��وري��ز» ،مع
نهاية الشهر الحالي .وبدأ «إنستغرام» في إخطار بعض
مستخدميه أن إي �م��اءة التمرير ال�س��ري��ع ل�ل��وص��ول إلى
الروابط « »Swipe Upستختفي في  30أغسطس الحالي.
وأوضح أنه سيستبدل ميزة « »Swipe Upبرابط جديد
في «الستوريز» خاص بالملصقات «.»Stickers
وي� ��وف� ��ر «إن � �س � �ت � �غ� ��رام» م� �ي ��زة « »Swipe Upح �ص��ري��ا
لمستخدميه ال��ذي��ن ن��ال��وا توثيقا لحساباتهم ،أو من
يزيد عدد متابعيهم على  10آالف متابع.

ف��ي أوائ��ل الستينيات استضافت الكويت
ال�م�ط��رب الشهير عبدالحليم ح��اف��ظ ال��ذي
�ان م �ن �ه��ا أغ �ن �ي��ة ت �ق��ول
غ �ن��ى ل �ه��ا ع� ��دة أغ� � � ٍ
ك�ل�م��ات�ه��ا« :م��ن ال�ج�ه��را للسالمية راف�ع�ي��ن
ع �ل��م ال �ح��ري��ة ،راي �ح��ة أل� ��وف وج��اي��ة أل��وف
تهنئ ُبعيد ال�ح��ري��ة» ،بعد نصف ق��رن من
ال��زم��ن ت �ع��اد ت�ل��ك األغ�ن�ي��ة الجميلة بشكل
غير جميل ،حيث تم نقل أكبر مقبرة تواير
ف��ي العالم م��ن منطقة إرح�ي��ة ق��رب الجهرا
إل� ��ى ال �ن �ع��اي��م ق� ��رب ال �س��ال �م��ي ،أي وك��أن��ك
«ي ��ا ب��وزي��د م��ا غ��زي��ت» ،وال ن�ع�ل��م ف��ي ه��ذا
السياق كم كلف نقل تلك المقبرة من مكان
إل��ى مكان في نفس البلد وبنفس التأثير
ال�ب�ي�ئ��ي ال� �ض ��ار ،ول� �م ��اذا ل��م ن �ح��رص على
تغطية ع��ال�م�ي��ة ل�ل�ح��دث ك�م��ا ت��م ف��ي مصر
مع نقل مقابر  22مومياء من ملوك مصر
القدماء؟!
***
ً
ومستغرب جدا أن أكبر مقبرة تواير مستعملة
في العالم ليست في أميركا أو الصين أو الهند
حيث ماليين ال�س�ي��ارات ب��ل ف��ي الكويت م��ن قلة
ال��دب��رة وع��دم االه�ت�م��ام بالبيئة ،وف��ي ع��ام 2016
أي قبل  5سنوات أعلن وزير التجارة آنذاك ومعه
رئ�ي��س هيئة الصناعة أن مقبرة ال�ت��واي��ر سيتم
التخلص منها خالل  6أشهر!
***
وت� ��دوي� ��ر ال� �ع� �ج ��ات ال �م �س �ت �ع �م �ل��ة ع�م�ل�ي��ة
ش ��دي ��دة ال �س �ه��ول��ة وك� �ث� �ي ��رة ال� �ف ��ائ ��دة وال
ت �ح �ت��اج إل� ��ى ع �ل �م��اء ذرة أو ف� �ض ��اء ،ف�ه��ي
ال ت ��زي ��د ع� ��ن وض � ��ع ال� �ت ��واي ��ر ع� �ل ��ى ح� ��زام
م � �ت � �ح ��رك ي ��رم� �ي� �ه ��ا ع � �ل ��ى ج � �ه� ��از ت �ق �ط �ي��ع
ح �ي��ث ي �ت��م اس �ت �خ��راج األس� ��اك ال�ح��دي��دي��ة
ل��اس �ت �ف��ادة م �ن �ه��ا ،وت �ن �ظ �ي��ف م��ا ب �ق��ي من
ً
ً
المطاط وتسخينه ليرجع مطاطا سائا
ً
ً
جديدا ب��دال من انتظار نزوله قطرة قطرة
م��ن األش� �ج ��ار ،وي �م �ك��ن اس �ت �خ��دام��ه لصنع
إط � � ��ارات ج ��دي ��دة أو ج �م �ي��ع اس �ت �خ��دام��ات
ال� �م� �ط ��اط األخ � � ��رى وم � ��ا أك� �ث ��ره ��ا أو ح�ت��ى
خ �ل �ط��ه م� ��ع زف � ��ت ال� � �ش � ��وارع ل �ي �ط �ي��ل ع�م��ر
الطرق لسنوات طوال ،حيث يمنع التشقق
ال � ��ذي ي �ن �ت��ج ع ��ن ال� �ح ��ر وال � �ب� ��رد و«ال �م �ط��ر
ف��ي ال�ك��وي��ت» أو م��رور ال�س�ي��ارات الثقيلة،
وق��د يكون االس�ت�خ��دام األخ�ي��ر ه��و م��ا منع
إع ��ادة ال �ت��دوي��ر ط ��وال ال �س �ن��وات الماضية
ً
ً
فتشقق الطرق ودمارها كان أمرا محمودا
ً
ومطلوبا خال سنوات البذخ والهدر!
***
آخر محطة:
( )1مادمنا في موضوع البيئة ،فلماذا نمر مرور
الكرام على نفوق األسماك المتكرر في الكويت
المستمر منذ سنوات مع تغير األسباب والمضر
بشكل كبير باألمن الغذائي؟! آخر األسباب التي
قيلت حول النفوق األخير أن سببه الجسور التي
أقيمت في المكان الخطأ ،فلماذا ال تتم محاسبة
من ح��دد ذل��ك المسار من الفنيين؟! وق��د كتبنا
مقاالت عدة في حينه لنظهر خطأ المسار وعدم
ف��ائ��دت��ه ،وأن األف �ض��ل ه��و ال �م �س��ار ال�م�م�ت��د من
الطريق الدائري الخامس لفيلكا ،وإذا احتاج األمر
ً
الحقا يمكن أن ُيمد إلى الصبية أو ال ُيمد.
( )2بعد أن وق��ع ال�ف��أس ب��ال��رأس ل�م��اذا ال توضع
ن��واف �ي��ر وت��ورب �ي �ن��ات ع �ل��ى ج��ان �ب��ي ج �س��ر ج��اب��ر
لتوليد األكسجين لألسماك؟!

إلى رحمة اهلل
■ طيبة س�ع��ود ا ل��ز ي��د الطريجي  ،أرم �ل��ة م �ب��ارك
محمد سليمان السليطي « 78عاما» ،شيعت ،ت،99055186 :
.99729013

■ عبداللطيف محمد ج��واد حسين معرفي
« 73عاما» ،شيع ،ت.55980334 ،66367337 :

■ مسفر مانع ف��رج غليس

« 54ع ��ام ��ا» ،ش �ي��ع ،ت:

.67071666

■ فهد دهام زومان الدزني الشمري

« 82عاما»،

شيع ،ت.99558086 ،99522232 :

■ ب��ال ف�ي��روز ب��ال

ف��ر ح��ان « 57ع ��ام ��ا» ،ش �ي��ع ،ت:

.99122125 ،99073228

■ عبدالعزيز غلوم حيدر

« 80ع ��ام ��ا» ،ش �ي��ع ،ت:

.99303760 ،66570716
■ ع�ث�م��ان ص��ال��ح ج��اس��م ال�م�س�ب��اح « 60ع��ام��ا»،
التشييع التاسعة من صباح اليوم ،ت.99831184 ،99661641 :
إنا هلل وإنا إليه راجعون

