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مساعدات ربات البيوت من 500 إلى 700 دينار
سامح عبداحلفيظ

الشـــؤون  أقــّرت جلـنــــة 
التشريعية والقانونية البرملانية 
االقتراح بقانون الذي قدمه النائب 
ماجد املطيري بصرف مساعدة 
خاصة لربات البيوت، وأحالته 
مؤخرا وبشكل رسمي الى اللجنة 
الصحية واالجتماعية. ويقضي 
اقتراح املطيري بصرف مساعدة 
شهرية تقدر مببلغ 5٠٠ دينار 
للحاصلة على مؤهل متوســط 
فأقل و55٠ دينارا للحاصلة على 
مؤهل ثانوي. كما نص االقتراح 
على صرف مساعدة شهرية تقدر 
مببلغ 6٠٠ دينار للحاصلة على 
مؤهل دبلوم من كليات ومعاهد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، و65٠ دينارا للحاصلة 
على مؤهل جامعي ومبلغ 7٠٠ 
دينــار للحاصلــة علــى مؤهل 
ماجستير فأعلى. ورأت اللجنة ان 
الفكرة التي بني عليها االقتراح 
بقانون نبيلة، ومتكن املرأة من 
القيام بدورها في رعاية األسرة، 
كما أنها ال تشــكل تعارضا مع 
أحــكام الدســتور أو القوانــن 
املعمول بها، كما رأت ان االقتراح 
من شــأنه ان يحقــق نوعا من 
الوفرة في ميزانية الدولة على 
ان يترك تقدير مالءمته وبحث 
اجلوانب املالية والفنية للجنة 
املختصــة. وانتهت اللجنة الى 
املوافقة بأغلبية آراء احلاضرين 
من أعضائهــا 3: ٢ حيث انبنى 
املوافقــة  غيــر  األقليــة  رأي 
 علــى ان االقتــراح يخــل مببدأ 

املساواة. 

»التشريعية البرملانية« أقرّت االقتراح بقانون املقدم من ماجد املطيري وأحالته إلى اللجنة الصحية واالجتماعية لبحث اجلوانب املالية والفنية

كأس اخلليج العربي ٢٤  -  قطر
من ٢6 نوفمبر - 8 ديسمبر ٢0١٩

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد يتسلم درعا تذكارية من الشيخة عايدة سالم العلي 

تكرمي أميري للفائزين بجائزة سالم العلي للمعلوماتية 
ملشاهدة الڤيديو

محمد جاسم املرزوق متوسطا معاذ الرومي وتوني نادال 
ونونو ماركيز خالل املؤمتر الصحافي   )قاسم باشا(

»مجموعة التمدين« و»أكادميية رافا نادال« توّقعان 
شراكة الفتتاح فرع األكادميية في الكويت.. 
28ومحمد املرزوق: االفتتاح في 5 فبراير املقبل

»الوطني« يصدر بنجاح 
أوراقًا مالية دائمة 

25بـ 750 مليون دوالر

ملشاهدة الڤيديو
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بقية أخبار األولى 
02على الصفحة شعار املستقبل الطالبي شعار مستقلة أمريكاشعار الوحدة الطالبية

3 قوائم تتنافس على مقاعد الهيئة 
07اإلدارية الحتاد طلبة أميركا

3435

»األزرق«.. 
 بالثالثة..

» دربه خضر «
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»الفتوى والتشريع«: رواتب املعينني اجلدد في ديسمبر
مرمي بندق

أفــادت مصــادر حكوميــة 
مسؤولة في تصريحات خاصة 
لـ »األنباء« بأن رواتب املعينني 
اجلــدد على درجة محامي )ب( 
والتشــريع  الفتــوى  بــإدارة 
ستصرف مع راتب شهر ديسمبر 

املقبل. 
وأوضحت املصادر ان ديوان 
اخلدمة املدنيــة أجنز إجراءات 
 صــرف الرواتــب التي تشــمل
 ٤٤3 محاميا على »الدرجة ب«.
وزادت املصــادر قائلــة: ان 
صرف الرواتب سيتم بأثر رجعي 

اعتبارا من تاريخ التعيني. 
وكان نائــب رئيس الوزراء 
ووزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح قد أعلن في 
١٢ أبريــل املاضي انه مت اعتماد 
تعيــني أكثــر مــن ٤٠٠ متقــدم 
ومتقدمة لشغل وظيفة »محامي 
ب« بإدارة الفتوى والتشريع. 

واجلدير بالذكــر ان صدور 
قانون حظر اعتماد الشــهادات 
العلمية غير املعادلة تسبب في 
تأخر تفعيــل اجراءات التعيني 
للمعينني اجلدد على مســتوى 

الوزارات واجلهات احلكومية.

عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت وزارة التربية جــداول اختبارات 
الفتــرة الدراســية األولى لصفــوف املرحلة 
الثانوية وجدول الصف الثاني عشر للتعليم 
الدينــي للعــام الدراســي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، حيث 
تنطلق اختبارات الصف العاشر ١5 ديسمبر 
املقبل باختبار مادة الفيزياء بينما يبدأ طلبة 
الصف احلادي عشر علمي اختباراتهم مبادة 
الرياضيات واألدبي اختبار التاريخ اإلسالمي. 
أما طلبة الصف الثاني عشر فستبدأ اختباراتهم 
٢٩ ديســمبر املقبل، حيث ســيخوض طلبة 
العلمي اختبار الفيزياء وطلبة األدبي امتحان 
اللغة الفرنسية، بينما سيكون اختبار اللغة 
العربية لطلبة التعليم الديني. من جانب آخر، 
أعلن الوكيل املساعد للشؤون القانونية د.بدر 
املطيري صدور ٢3 حكما قضائيا تؤيد صحة 
قرارات الوظائف اإلشرافية التعليمية، مبينا 
ان احملكمة قضت برفض الدعوى املقامة إللغاء 
القرارات األربعة الصادرة بندب مراقبي املراحل 
التعليمية. وأوضح املطيري أن احملكمة قضت 
أمــس أيضا باحلكم لصالح الــوزارة برفض 
الدعــوى املقامة بالطعن على ندب 6 مديرين 

للشؤون التعليمية.

»التربية« تعتمد جداول 
اختبارات املرحلة الثانوية

مصادر مسؤولة لـ»األنباء«: ُتصرف بأثر رجعي من تاريخ التعيني أبريل املاضي أي رواتب نحو 9 أشهر 

أكدت عدم مشروعيتها ووجود تالعب بالنتائج واملقابالت 

»التمييز« ُتلغي قرارات تعيني 
456 شخصاً بوظائف »اخلبراء«

عبدالكرمي أحمد

ألغت محكمة التمييز جميع القرارات الصادرة بشغل وظائف 
إدارة اخلبراء احملاســبية والهندسية في عهدي وزيري العدل 
األسبقني يعقوب الصانع ود.فالح العزب، أي خالل الفترة من 
٢6 أكتوبر ٢٠١٤ حتى ٢٤ ديســمبر ٢٠١7، إلغاء مجردا، سواء 

التي متت بالتعيني أو النقل أو بأي طريق آخر لشغلها.
وأكدت احملكمة عدم مشروعية هذه القرارات وإخاللها مببدأ 
املســاواة وتكافؤ الفرص، مشــيرة إلى وجود تالعب بنتائج 

االختبارات واملقابالت التي متت قبلها.
ودعــت احملكمة جهــة اإلدارة إلى إصدار إعــالن جديد عن 
شــغل الوظائف وإجراء مسابقة عادلة، واستبعاد من شغلها 
خالل الفترة املشــار إليها، مشــيرة إلى أنها تدرك الصعوبات 
التــي تواجه اجلهة عند تنفيذ احلكم إال أن الرجوع إلى احلق 

خير من التمادي بالباطل.
إلى ذلك، علمت »األنباء« أن من سيتم استبعادهم بناء على 
احلكم القضائي هم ٤56 شخصا مت تعيينهم خالل الفترة من 

٢6 أكتوبر ٢٠١٤ حتى ٢٤ ديسمبر ٢٠١7.

عواصم ـ وكاالت: اســتقبل صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة االماراتية، 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع السعودي، وأجرى معه مباحثات رسمية 
في قصر الوطن بأبوظبي أمس. ورحب ولي عهد 
أبوظبي بالزيارة الرسمية لولي العهد السعودي 
قائال:»يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي 
محمد بن سلمان إلى بلده الثاني اإلمارات.. يحل 
ضيفــا عزيزا وكرميا بني أهله«. وقالت وكالة 

االنباء االماراتية »وام« إن الزيارة متثل »محطة 
جديدة في مسار التعاون والتكامل بني اإلمارات 
واململكة، ومناسبة ملواصلة التنسيق الثنائي 
فــي القضايا احمللية واإلقليمية والدولية، مبا 
يعكس توافق الرؤى والسياسات بني قيادتي 
البلدين«. وأضافت »يعكس التوافق بني أبوظبي 
والرياض الدور التاريخي للبلدين الشــقيقني 
فــي مواجهة التحديــات اإلقليمية، وتأثيرهما 
الفاعل في إعادة التوازن، واحلفاظ على األمن 
واالستقرار في املنطقة العربية واإلقليم، وضمان 

مصالح شعوبها«.

عواصمـ  وكاالت: دخلت قضية عزل الرئيس 
األميركي دونالد ترامب على خلفية »فضيحة« 
الضغــط على نظيره األوكرانــي فولودميير 
زيلينسكي لتحقيق مكاسب انتخابية مرحلة 
جديدة بعد أن انتقلت من جلنة االستخبارات 
إلى اللجنة القضائية مبجلس النواب. ووجهت 
اللجنة القضائية الدعوة الى ترامب أو من ينوب 
عنه حلضور أولى جلسات االستماع العلنية 
لها بشــأن مســاءلته في الرابع من ديســمبر 
املقبل. ورغم أنه ليس ملزما باحلضور، إال أن 

اخلطوة تسمح له ولفريقه القانوني باالطالع 
على إجراءات املساءلة، حيث ستكشف جلنة 
املخابرات برئاســة الدميوقراطي آدم شــيف 
تقريرها الرســمي مشفوعا باألدلة بعد عودة 
املشــرعني من عطلة عيد الشــكر القصيرة ، 
وسيكون مبقدوره استجواب الشهود. وبانتظار 
قراره باحلضور أوعدمه، فجر ترامب غضبه ضد 
ما أسماه »فساد« الدميوقراطيني والصحافيني 
على حد ســواء باعتبارهم »بني الناس األكثر 

فسادا في العالم«. 

ولي عهد ابو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مستقبال ولي عهد السعودية 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان أمس                 )وام( 

ترامب يوزع القبعات على أنصاره في جتمع انتخابي بوالية فلوريدا                       )ا.ف.پ(

مباحثات محمد بن سلمان ومحمد بن زايد: 
توافق الرؤى وتعزيز التعاون والتكامل

»عزل« ترامب يدخل مرحلة جديدة
و»اللجنة القضائية« تدعوه إلى املثول أمامها

لبنان: الصدامات تقارب اخلطوط احلمر 
ومصادر: حزب اهلل يصرّ على احلريري أو ال أحد

بيروت ـ عمر حبنجر

فيما أعلنت الهيئات االقتصادية تعليق الدعوة 
لإلضراب العام الذي كان مقررا له أن يبدأ اليوم 
وينتهي السبت، دعت نقابة محطات البنزين إلى 
إضراب مفتوح على مستوى البالد يبدأ من اليوم، 
جاء ذلك، تزامنا مع ارتفاع وتيرة الصدامات بني 
عناصر حزبية واحلراكيني، والتي قاربت اخلطوط 
احلمر في بعض املناطق خصوصا بني عني الرمانة 
والشياح، حيث انطلقت احلرب االهلية عام ١٩75، 
وفي طرابلس وبكفيا وبعلبك وصور، ما أوحى 
للحراك الثوري بأنه أمام حملة مضادة من جانب 
حتالف حزب اهلل والتيار الوطني احلر وحركة 
أمل. سياسيا، أكدت مصادر معنية ان حزب اهلل 

وحلفاءه مصرون على الرئيس املستقيل سعد 
احلريري لـ »تشــكيل احلكومة او ال احد« رغم 
إعــالن رفضه الصريح، مما يفســر لعبة حرق 
األسماء في موقد رئاسة مجلس الوزراء، بدليل 
عدم صدور الدعوة الرئاسية إلجراء االستشارات 
النيابية امللزمــة حتى عصر امس، ما يعني ان 
ثمة طرفا معينا لم يوافق على تسمية م.سمير 

اخلطيب بعد.

الهيئات االقتصادية تعلّق الدعوة لإلضراب 

أمير دولة قطر سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

10الغامن ينقل رسالة شفهية من صاحب السمو  إلى أمير قطر
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التوقيع على هامش معرض الكويت للكتاب.. وإصداراتنا تالمس تطلعات القارئ الكويتي

أنطوان سعد لـ »األنباء«:  وثائق سرية تكشف ألول مرة 
في »مسؤولية فؤاد شهاب عن اتفاق القاهرة« 

أجرى اللقاء: محمد راتب

الصحافة واإلعالم والكتابة كلمات تخرج من رحم 
احلروف، ال يتقنهــا مجتمعة إال القلة النادرة، ومن 
هؤالء الكاتب والصحافي واإلعالمي ومقدم البرامج 
التلفزيونية انطوان سعد، الذي يتحدث العربية بطالقة 
كأنه من زمن األقدمني، تعجبك مجالسته ويروق لك 
حديثه، وخصوصا عندما يتحدث عن لبنان وينقل 
تفاؤله بالواقع اجلديد وبانضمام اجلميع إلى االنتفاضة 
الشعبية، فاحلرب األهلية، كما يقول، لن تعود ولبنان 

للجميع كما كان وسيبقى على ما كان عليه.
واقع القراءة والتحديــات التي تواجهها في ظل 
العوملــة والكتاب الرقمي ال يخيفان انطوان ســعد 
فإيجاد املضمــون املثير الهتمام القــارئ وتنمية 
املدارس لفكر املطالعــة عند الطلبة منذ الصغر هما 
الضمانتان الرئيســيتان الستمرار الكتاب وحتقيق 

املتعة لدى القارئ.
يرى انطوان سعد أن القارئ الكويتي من الصعب 

إرضاؤه، ولذلك أحضر معه مجموعة من الكتب تعرض 
في معرض الكويت للكتاب تالمس اهتمامات النخبة 
من الكويتني وتسعف شغفهم، فكتاباته تعتمد على 
الوثائق التي لم تكشــف سابقا والتي ستغير الكثير 

من املفاهيم واالعتقادات السائدة.
»األنباء« التقت الكاتب والصحافي واإلعالمي انطوان 
سعد في أول زيارة له إلى الكويت، وأجرت معه حوارا 

شائقا، وفيما يلي التفاصيل:

بداية، نود تعريف القارئ 
بكم وباملناصب التي 

تقلدمتوها واألعمال التي 
تقومون بها.

٭ أنا صحافي، تدرجت من 
مراســل إلى رئيس حترير، 
وحاليا أقدم برنامجا سياسيا 
في تلفزيــون MTV، وأعمل 
مديرا عاما لدار سائر املشرق، 
ورئيس حترير موقع »مون 

ليبان« االلكتروني.

أنتم اآلن في زيارة للكويت، 
ما سبب الزيارة وهل هي 

األولى لكم لهذه البلد املعطاء؟
الكويــت  إلــى  قدمــت  ٭ 
للمشاركة في معرض الكتاب، 
وهذه اول مشاركة لي، وللدار 
التي أديرها، فنحن دار نشر 
فتية وحديثة، ولكنها حتظى 
بشغف الباحثني، ليس فيها 
مجلس إدارة رســمي، ولكن 
يديرها أخصائيون وأساتذة 
جامعيــون مــن االجتاهات 
كلها وهم من املشــهود لهم 

في لبنان.
وأما بخصوص السبب، 
فقــد حضرنــا إلــى الكويت 
لكثرة ما سمعنا عن القارئ 
الكويتي الذي تهمه القضايا 
الفكرية، وقد أحضرنا معنا 
ربع منشوراتنا املتخصصة 
بالعلوم اإلنسانية، الفلسفة 
النفــس والتحليــل  وعلــم 
النفســي والفكر السياسي، 
والعديــد مــن القضايا غير 
املخصصــة للعامــة وإمنــا 
للنخب من املفكرين والبحاثة، 
وملن يعدون القرار ألصحاب 
القرار بشــكل خاص، فنحن 
نعلم أن صانعي القرار لديهم 
دوائر مــن املفكرين فكتبنا 
مخصصة لهذه النوعية من 
الناس، كما أنني على هامش 
هذه الزيارة ســأوقع كتابي 

األخير.

كيف ترون واقع القراءة 
واين القارئ العربي مما 

ينشر؟
٭ أعتقد أن هناك مسؤولية 
الباحثــني  بــني  مشــتركة 
والكتــاب، بني القارئ ودور 

تســتفيد بخالف مــا لو قرأ 
لكي يســتمتع، فإذا أظهرنا 
له وعملنا على تعريفه على 
الكتب التي حتقــق لقارئها 
املتعــة ســنحدث التغييــر 

املطلوب.

ما رأيكم في معرض الكتاب 
في الكويت ومباذا يتميز عن 

غيره من املعارض؟
٭ ما أعرفه عن املعرض هو ما 
أسمعه من أصدقائي وزمالئي 
الذين يحضرون، وحضروا 
قبلي، فهم يقولون إن هناك 
قارئا كويتيا ليس من السهل 
إرضاؤه، ومن أجل هذا اخترنا 

نخبة ما لدينا من كتب.
كما أن الكتب التي بيعت 
تؤكد هذه الفرضية، فقد بعنا 
6 نســخ من كتاب »العيادة 
الفلسفية« ونسخا من »النبي 
للدكتــور  الدميوقراطــي« 
محمــد حبش، وبعنــا كتبا 
عــن »صراعات الالوعي بني 
هبــة احلياة ونزوة املوت«، 
إضافة إلى العديد من الكتب 
بعناوين مثيرة حتفز العقل 

على التحليل والتفكير.

النقلة التي حدثت في 
العقدين األخيرين من 

قراءة الكتب عبر الصفحات 
االلكترونية، ما تأثير هذا في 
إثراء العربي بالقراءة، وأثره 

أيضا على سوق الكتاب 

املسؤولة كثيرة، وأترك للقراء 
اكتشــافها من خــالل قراءة 

الكتاب.

معطيات سرية
ما السمة البارزة لكتاباتكم؟

٭ التاريخ السياسي املعاصر، 
والبحــث عــن الوثائــق غير 
املنشــورة، فال أنشر كتابا إن 
لــم تكن كل معطياته ســرية 

تكشف للمرة األولى.

من املساند لك في التزود بهذه 
الوثائق؟

أزور األرشيف بشكل دوري 
وأطالع باستمرار، ولكن ليس 
في عاملنا العربي مراكز أبحاث 
تضــع مثل هــذه الوثائق في 
تصرف الباحثني على أمل أن 

يكون هذا في املستقبل.

عملتم في الصحافة وتقدمي 
البرامج التلفزيونية ورئيس 
حترير موقع الكتروني، اين 

تتقاطع الصحافة واالعالم 
واين يفترقان؟

٭ أعتقــد أن ما يتغير هو 
الوسيلة، فاملنطق واملنهج هو 
نفسه، القيم واألخالقيات هي 
نفسها، تتغير الوسائل فحسب، 
ولكل وسيلة خصائصها مبا 
يفرض علــى املتعامل بها أن 

يأخذه باالعتبار.
مثال: عندما تقدم برنامجا 
تلفزيونيــا عليــك أن تأخــذ 

وصناعة احلدث.

فوز لبنان
لننتقل نحو السياسة قليال، مبا 

أنكم متخصصون أيضا في 
هذا املجال، كيف ترى الواقع 

السياسي في لبنان؟
٭ لقد خرجت بانطباع بعد بدء 
االنتفاضة الشعبية بأن لبنان 
سيفوز به من سيتمسك به أكثر، 
وهذا أيضا ينطبق على لبنان 
وعلى احمليطني بلبنان، الدول 
واألفــكار واجلهات، فلبنان لم 
يكن يوما بلدا لنفسه لقد كان 
دائما بلدا منفتحا على اآلخرين، 
يفيدهــم ويفيدونه، يضرونه 
وال يضرهــم، وفــي اعتقــادي 
لبنــان مســؤولية جماعيــة 
عربيــة ودوليــة، وأعتقــد أن 
مــن يتربصون به إدراكا منهم 
ألهميتــه، يفتــرض أن يحفز 
آخرين على عدم تركه، واللبيب 

من اإلشارة يفهم.

في ظل تعنت الفرقاء كيف ترى 
واقع الشارع هل األمور قد 

تتطور إلى حرب اهلية؟
٭ احلــرب ليســت مرشــحة 
للعــودة، فاجلميــع ســينضم 
لالنتفاضة الشــعبية ألن بقاء 
الوضــع كمــا هــو اآلن، ميهد 
النهيارات مالية كبيرة ستجعل 
اجلميع ومعظم الناس عاطلني 
عــن العمــل، ســيفقد اجلميع 
وظائفهــم، وهذا يعني شــيئا 

الورقي؟
٭ ليس املهم الواســطة 
التي تقرأ بها، املهم أن نقرأ، 
فلقد شاركت في إحدى الورش 
الكبيرة للنشر، وقال رئيس 
االحتاد الدولي للناشرين إنه 
منذ ســنتني توقــف تنامي 
الكتاب الرقمي وأخذ الكتاب 
الورقــي يســتعيد مكانته، 
وتوقفــت النســبة عند %19 

لصالح الرقمي.

ما االعمال والكتابات التي 
أصدرمتوها، وما اجلديد 

الذي تقومون عليه؟
جديدي كتاب »مسؤولية 
اتفــاق  فــؤاد شــهاب عــن 
القاهــرة«، فقــد ذهبــت في 
البحث فيه عن تردي األوضاع 
السياسية في لبنان، وكيف 
الدولــة  تفككــت ســيطرة 
على أراضيها، وكل ذلك بدأ 
عام 1969 مبــا عرف باتفاق 
القاهــرة، الــذي وألول مرة 
اعترف رسميا على األراضي 
اللبنانية بحق مجموعة غير 
شرعية بحمل السالح وهي 
التنظيمات الفلسطينية، لقد 
درست األسباب واخللفيات 
في ضوء وثائق تكشف للمرة 
األولى من األرشيف األميركي 
العديد  والفرنسي، ونشرنا 
مــن الوثائق الســرية التي 
تكشف الكثير من احلقائق، 
وحتدد املسؤوليات فاجلهات 

الوقــت،  باالعتبــار ضيــق 
وأن عليــك فــي دقيقة واحدة 
أن تلخــص أفــكارك، أمــا في 
اجلريدة فال ميكنك أن تكتفي 
بامللخــص، وإال فإنــك تهــني 
القــارئ وال تعطيــه حقه من 
التشبع باألسباب واخللفيات 
واملعطيات واحليثيات، وفي 
اإلذاعة ميكنك أن تســتفيض 
قليال ألنك إن أطلت خســرت 
املستمع وبالتالي، يبقى املبدأ 
نفسه )مرسلـ  خبرـ  متلقي(، 
الوسيلة تتغير وتفرض على 
العامل فــي الشــأن اإلعالمي 
والصحافــي أن يتكيــف مبــا 

يفرضه جمهوره.

كيف ترون مستقبل الصحافة 
الورقية في ظل توجه العالم 

نحو وسائل التواصل 
االجتماعي؟

٭ ثمــة حتــد مهــم، على 
الورقية  املمسكني بالصحافة 
أخــذه باالعتبار، فاملنافســة 
جدية وتهــدد بالفعل عروش 
الورقيــة، وهــو  الصحافــة 
يقتضــي أن تكــون موجــزة 
التحليل  ورشــيقة وتعطــي 
املطلوب بإيجــاز، وبصناعة 
للحــدث، فعلــى الصحافــة 
أكثــر  الورقيــة أن تصبــح 
التصاقا باحلدث وفاعلة فيه، 
وبذلك تضمن لنفســها البقاء 
على قيد احليــاة، وأن تذهب 
نحو الصحافة االستقصائية 

واحدا نزول اجلميع للشارع.

ماذا تتوقع؟
٭ أتوقــع ازديــاد االســتفزاز 
والتشنج والتوتر، وهز أركان 
الواقع السياسي ولكن شخصيا 
ال ارى اننا ذاهبون حلرب أهلية.

ما أهم كتبكم التي قمتم 
بتأليفها؟

٭ كتبت »الســيرة السياسية 
للبطريــرك الراحــل نصر اهلل 
صفيــر«، ولألمانــة أكثــر من 
صحيفة كويتية اشترت حلقات 
مني، وكتبت »مذكرات الوزير 
السابق فؤاد بطرس« واشترت 
صحف كويتية حلقات مني، ومن 
هنا بدأت عالقتي مع اجلمهور 
الكويتي، عندما اشترت 3 صحف 
حلقات مــن كتبي، واحلمد هلل 

كان لها أصداء جيدة.

ماذا تقول للقارئ العربي؟
الفرصــة  لنمنــح  أقــول  ٭ 
فنحــن  اجلديــدة،  لكتبنــا 
جــادون فــي البحــث عما هو 
يتخطــى الضحالة التي يتهم 
بها العــرب، فلدينا كتب مثل 
»نحو احلداثة السابعة ثقافة 
اجلهل احلديث« التي تتناول 
أحدث األفكار في مجاالت الذكاء 
االصطناعي وغير ذلك، وكتاب 
»في غياب الناقد« يتحدث عن 
ضرورة تثقيف النقد، وليس 
تســطيحه، وخلــق احلــس 
النقدي عند األجيال واجلمهور، 
و»العلمانية« و»هذيان ذاكرة« 
يتحدث عــن عدم التمييز بني 
البنــات واألبنــاء، و»النبــي 
الذي يتطرق  الدميوقراطــي« 
لشكل من الفوبيا التي تتحكم 
بسلوك املثقف املسلم، مبعنى 
هل يجــوز مواءمــة مصطلح 
معاصــر مــع حــدث قــدمي، 
والشورى اإلسالمية أال تكفي 
بالنسبة إلى الدميوقراطية، فهذا 

عنوان جريء للغاية.

كلمة أخيرة؟
الزمالء األحبــاء كونوا  ٭ 
»األنباء«، وكونوا على ثقة بأنه 
من دون سلطة رابعة ال تتقدم 

املجتمعات.

النشــر، في اعتقــادي هناك 
مسؤولية جماعية تؤدي إلى 
تباطؤ مقدار واهتمام القارئ 
العربي باملطالعة. كما أعتقد 
أن هناك تراجعا ليس سببه 
كما يقال الوسائط الرقمية، 
فأنا شخصيا ككاتب بسبعة 
عناوين وكقــارئ نهم يقرأ 
أعدادا كبيرة من الكتب، أقول 
إن املسؤولية هي في االنتاج 
املثير لالهتمام، فنحن ال نقدم 
ونلقي بالالئمة على القارئ 

ألنه ال يقرأ.
مقاربــة  يجــب  لذلــك 
املوضــوع بشــكل مختلــف 
وتوزيع املســؤولية بشكل 
جديــد، وأن تولــي املدارس 
بشــكل خــاص أهميــة على 
مســتوى حتفيــز طالبهــا 
القــراءة  وتالمذتهــا علــى 

واملطالعة.

مسؤولية املدارس
ما احللول برأيكم ملعاجلة 

مشكلة العزوف عن املطالعة؟
٭ تقــع املســؤولية في 
الدرجة االولى على املدارس، 
فهي التي تتلقف أطفالنا من 
أعمــار فتية، وتــزرع فيهم 
العادات وأهمها املطالعة، فإذا 
متكنت املــدارس من حتفيز 
التالمــذة وإظهــار ناحيــة 
املتعة في املطالعة وليست 
ناحية الفائــدة، حيث يقال 
للطالب عليــك أن تقرأ لكي 

الصحافة الورقية أمام حتٍد مصيري وعليها االهتمام باإليجاز والرشاقة والتحول نحو صناعة احلدثاحلرب األهلية لن تعود واجلميع سينضم لالنتفاضة الشعبية وأتوقع املزيد من االستفزاز

عادل الشنان 

دشــنت الكاتبة حنان بدر الرومي حفل توقيع 
كتابهــا »يوميــات بومبارك وأهله« مســاء أول من 
أمس في مكتبة »دار شغف« ضمن فعاليات معرض 

الكتاب الدولي الـ44 في أرض املعارض الدولية. 
وحول مضمون الكتاب، قالت الرومي: هي مجموعة 
قصصيــة توثق جزءا من تــراث املجتمع الكويتي 
وتؤرخ جــزءا كبيرا من مفــردات اللهجة واألمثال 
الكويتية األصيلة واحلكم والقيم واألشعار واألغاني 
القدمية، وهي مجموعة كتبت بعناية وحرص لهذه 
املرحلة التي تعاني صراعا ما بني احلضارة املدنية 
احلديثة واالحتفاظ باألصالة والقيم واملبادئ، عبر 
مجموعة حكايات مختلفــة لعائلة كويتية حتاول 
مسايرة العالم احلديث مع احملافظة على جذورها 
وأصالتها، ومتت كتابتها على مدار عام كامل ونشرها 
عبر صفحات جريدة »األنباء«، ثم متت إعادة تنقيحها 
وإضافة مجموعة جديدة لها وسردها عبر هذا الكتاب 
املتوافر حاليا في املعرض الدولي للكتاب في أرض 

وقالت الرومي: ان مجتمعاتنا باتت تعيش احللم 
فقــط، اي انا وذاتي وحياتــي ال غير دون اآلخرين 
وعندما نصطدم باحلياة وما حتمله من أفكار ومواقف 
منها ما يصب للخير او للشر ومنها السلبي واإليجابي 
وهنــا علينا معرفة كيفية التعامل مع هذه املواقف 
وبنفــس الوقت االحتفاظ بالذات واألســرة وكيان 
املجتمــع وكل ذلك متت صياغتــه من خالل حبكة 
دراميــة كوميديــة في املجموعــة القصصية حتت 

عنوان »بومبارك وأهله«.
وأشــارت الرومي الى أن عائلة بومبارك عائلة 
كويتيــة مــن الطبقة املتوســطة تتكــون من األب 
»بومبارك« الذي يتصــف بالعصبية وقوة البنية 
وصعوبة املراس والبالغ 64 من العمر، وبحســب 
العمر فهو متقاعد وايضا من أم مبارك التي تصغره 
بـــ 1٧ عامــا وذات العقل الراجح واحملبة ألســرتها 
املتســمة باإليجابية رغم كل املتغيرات من حولها، 
ولهما ابنان وثالث بنات، وجميعهم يســكنون في 
منزل واحد وتــدور بينهم حكايات تكون مضمون 

املجموعة القصصية.

املعارض، كما أنها كتبت بأسلوب كوميدي ليكون 
ايقاعها ســهال وبســيطا للقراء وميكن اقتناؤه من 
قبل مختلف الفئات العمرية بدءا من عمر 15 عاما.

حنان بدر الرومي وكتابها »يوميات بومبارك وأهله«  )أحمد علي(

جناح »دار شغف«

غالف الكتاب

الرومي: توثيق جزء من تراث الكويت 
واللهجة واحلكم واألمثال

خالل حفل توقيع مجموعتها القصصية بعنوان »يوميات بومبارك وأهله«
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ملشاهدة الڤيديو

انطوان سعد يقدم نسخة من كتاب »مسؤولية فؤاد شهاب عن اتفاق القاهرة« إلى الزميل محمد راتب    )أحمد علي( 

قرأت كليلة ودمنة بصوٍت عاٍل ألتعلم النحو 
والصرف وتأثرت بأسلوب توفيق عواد

خالل اللقاء سألنا اإلعالمي انطوان سعد 
عن أهم املدارس التي استفاد منها في مسيرته، 
فقال تخرجت في كلية اإلعالم قبل 27 عاما، 
وأعدت قراءة كليلة ودمنة، وقيل لي نصيحة 
في هذا الشــأن أن أقرأ الكتاب على صوت 
عال، وأشــكل وأســأل عند كل تشكيل ما 
السبب، من دون التفاصيل، وهذا من أجل 
اللغة والصرف والنحو، أما من أجل األسلوب 

فقد أعدت قراءة كتب توفيق يوسف عواد 
وهو كاتب لبناني معاصر توفي عام 1989، 
وعمل في الصحافة وجدد بها، وأعتقد أنني 

تأثرت بأسلوبه السهل املمتنع.
أما ابن خلدون فهو عميق في الفلسفة 
التاريخية والسياسية بالتحديد وهو ممتع، 
كما ما زلت اقرأ األدب الكالســيكي العربي 

حتى اليوم.
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في احلياة أصناف من البشر منهم املتسامح 
الغافر للزالت ومنهم احلقود الذي ال يغفر وال 
يعذر، هو يعيش في نكد ويتفنن في تنغيص 
عيشة الناس الذين حواليه.. أهله، ربعه، املوظفني!
ـ هو أو هي ال )يسامح( وال يغفر وال يرى 
لإلنسان اي إنسان حسنة واحدة فهو في حالة 

حقد على اجلميع!
ـ هــو أو هي )يلقي اللوم على اآلخرين(، 
هو دائما على حق والناس غلطانة ومحد فيهم 

يفهم كلهم أغبياء و.. و.. و..؟
ـ هو أو هي )يشتكي( من كل شيء، يتحلطم 
أو يبرطم حچي وكله حجته )شــفتوا شنو 

صارلي(؟
هو دائمــا الضحية املغلــوب على أمره 

ومكسور اخلاطر ومظلوم!
ـ هو أو هي )يبي الناس كلها تعمل طوع 
أمره(، رأيه األول األول وكالمه مسموع مطاع 
)الرميوت كنتــرول( بيده، يبي الكلمة األولى 

واألخيرة له ولرأيه!
ـ هــو أو هي )دائما رافض كل شــيء(.. 
سبحان اهلل، ال يقبل بشيء وال يعجبه العجب 

وال الصيام في رجب!
رافض عيشته، وضعه، أحواله، ويفرح كلما 
رفض نعمة أو حاجة وكلما كرر الرفض ازداد 

فرحه.. هو صاحب كلمة: ال يجوز!
ـ هو أو هي يركز على األشــياء اللي مو 
عنده ويقارن بني هذا وذاك وال يعجبه العجب، 
ميارس احلسد واحلقد وليس في نفسه سوى 

الضغينة وال يتعامل مع الغبطة أبدا،
هو ناقم على نفسه والناس!

ـ هو أو هي يصنف الناس هذا غبي وهذا 
بخيل وهذا أناني وميارس هذا األمر على أوسع 

نطاق بني الناس!
ـ أيها القارئ الكرمي: هذه سبعة أصناف 
من البشــر حياتها »ضيم«، واهلل يساعد من 

يعاشرهم فهم واهلل يبون »ضيقة اخللق«!
تبقى السعادة واملتعة طريقك من غير هذه 
األصناف املهبطة للهمــم واحملبطة للعزائم، 
وتذكر ان املتعة تبدأ كبيرة وتقل تدريجيا أما 
الســعادة فأنت وحدك تستطيع ان تنشرها 

في حياتك كلها!
هناك بشــر يبرمجون حياتهــم بالطاقة 
التفاؤل والسعادة وإن  اإليجابية وميارسون 

كانت حياتهم جحيمــا ألن هؤالء من طبقات 
»السمو« البشرية!

وجه أحدهم كله أســارير وضحكته تعلو 
وجهه وابتسامته جواز سفره الحتالل القلوب!
٭ ومضة: أعتقد اليوم ان أثمن ما يقدمه املواطن 
املخلص لوطنه النصيحة واحلكمة والتجربة 
وعصارة فكره، وكل هذه لها مفعول السحر عند 
اإلنسان الذي يستفيد من التضحية املخلصة 
والتجربة واخلبرة واحلكمة وكلها تالمس القلب 
والضمير والوجدان ألن لها القدرة على اتساع 
مدارك اإلنسان وشحذ همته وحواسه، واألجمل 

أن تفكر ومتعن النظر فيما كتب من أجلك.
٭ آخر الكالم: خذوها مني حكمة وخبرة القلب 
اجلميل القــادر على املصارحــة والتصالح 
والتســامح، هو الذي يعطي دائما للصواب 
قوته وقدراته لتحقيق النصر، فال يوجد في 
القواميس أجمل من التسامح إلزالة االنتقام، 
والضعيف فقط هو الذي ال يستطيع التسامح 

ألن التسامح شيمة األقوياء. وتذكروا:
ـ األحمق ال يسامح وال ينسى!

ـ الساذج يسامح وينسى!
ـ أما احلكيم فيسامح وال ينسى!

٭ زبدة احلچي: يوم ان جتعل شعارك ودستورك 
في احلياة هذه اآلية: ).. قل لن يصيبنا إال ما 

كتب اهلل لنا هو موالنا..( التوبة )51(.
وقولــه تعالى: )..هلل األمــر من قبل ومن 

بعد..( الروم )4(.
تأملوا معي هذه األبيات الشعرية اجلميلة 
ومتعنوا في املعاني اجلزلة التي تالمس الواقع، 

يقول شاعرنا:
ما أصعب العمر يا ربي وأقساه

منشي مع العمر أحاله وأدماه
لوجهة لست أدري أين مقبلها

فكل مــا هو مكتوب ســنقراه
ولدت من رحم األيام.. أجهله

وسوف أمضي وبي جهل ملنهاه
ولدت واملوت فوق الهام منتظر

دوري ليأخذني أشقى مبلقاه
كما تشــاء إلهــي.. كلنــا نعم

ملا تقول.. وقول احلق نرضاه
تفاءلوا .. ملف الفســاد انفتح على أيدي 
مخلصني للوطن واألمير والشعب. أستودعكم 

اهلل الذي ال تضيع ودائعه.. في أمان اهلل 

ومضات

صنف من البشر!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

املطيري: »اإلدارية« رفضت 23 دعوى
ضد »التربية« في »الوظائف اإلشرافية«

عبدالعزيز الفضلي 

أعلن الوكيل املساعد للشؤون القانونية 
في وزارة التربية د.بدر بجاد املطيري صدور 
عــدة أحــكام قضائية تؤيد صحــة قرارات 
الوظائف اإلشــرافية التعليميــة، مبينا أن 
احملكمة قضت برفض الدعوى املقامة إللغاء 
القــرارات األربعة الصادرة بنــدب مراقبي 

املراحل التعليمية.
وأوضح املطيري في تصريح صحافي أن 
احملكمــة قضت اليوم )أمس( أيضا باحلكم 
لصالح الوزارة برفض الدعوى املقامة بالطعن 
على ندب 6 مديري شؤون التعليمية، مؤكدة 
صحــة إجــراءات الوزارة في نــدب مديري 
الشــؤون التعليميــة، كما قضــت احملكمة 
برفض دعويني مقامتني للطعن بندب مدير 

التنســيق الســابق، ومؤيدة صحة قرارات 
الوزارة بالندب.

وبني أن هذه األحكام تؤكد صحة إجراءات 
الوزارة بشــأن شــغل الوظائف اإلشرافية 
التعليمية، الفتا إلى صدور ١3 حكما برفض 
الدعاوى املقامة للطعن على قرارات الوظائف 
اإلشــرافية فــي قطــاع املنشــآت التربوية 
والتخطيط. وجدد املطيري تأكيده حرص 
قطاع الشؤون القانونية على متابعة الدعاوى 
بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، معبرا 
عن شكره لهم على التعاون املثمر والبناء فيما 
بني قطاع الشؤون القانونية وأعضاء الفتوى 
والتشريع الذين ال يألون جهدا في التعامل مع 
أعضاء الشؤون القانونية للوصول ألقصى 
درجة من التعاون املنشود مبا يحقق أفضل 

نتائج تصب في مصلحة الوزارة.

»التربية« تعتمد جداول اختبارات املرحلة الثانوية
عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت وزارة التربيــة جداول 
الدراسية األولى  الفترة  اختبارات 
لصفوف املرحلة الثانوية وجدول 
الصف الثاني عشر للتعليم الديني 
للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، حيث 
تنطلق اختبارات الصف العاشر ١5 
ديسمبر املقبل باختبار مادة الفيزياء 
بينما يبدأ طلبة الصف احلادي عشر 

علمي اختباراتهم مبادة الرياضيات 
واألدبي اختبار التاريخ اإلسالمي.

أمــا طلبة الصف الثاني عشــر 
فســتبدأ اختباراتهم ٢٩ ديســمبر 
املقبــل حيــث ســيخوض لطلبــة 
العلمــي اختبــار الفيزيــاء وطلبة 
األدبي امتحان اللغة الفرنسية بينما 
سيكون اختبار اللغة العربية لطلبة 

التعليم الديني.
وفيما يلي جداول االختبارات:

»العاشر« يبدأ 15 ديسمبر بالفيزياء.. و»احلادي عشر« علمي بالرياضيات والتاريخ لألدبي

الصف احلادي عشر الثانوي ـ علمي

اليوم والتاريخ
زمن اإلجابة

املجال عدد الساعات
الدراسي إلىمن 

ساعتان وخمس 8.٠٠١٠.45األحد ٢٠١٩/١٢/١5
الرياضياتوأربعون

إجنليزيثالث ساعات وربع8.٠٠١١.١5االثنني ٢٠١٩/١٢/١6

الثالثاء 2019/12/17 راحة
الكيمياءساعتان وربع8.٠٠١٠.١5األربعاء ٢٠١٩/١٢/١8

اللغة العربيةثالث ساعات وربع8.٠٠١١.١5اخلميس ٢٠١٩/١٢/١٩

الفيزياءساعتان وربع8.٠٠١٠.١5األحد ٢٠١٩/١٢/٢٢

تربية إسالميةساعتان وربع8.٠٠١٠.١5االثنني ٢٠١٩/١٢/٢3

الثالثاء 2019/12/24 راحة

األحياءساعتان وربع8.٠٠١٠.١5األربعاء ٢٠١٩/١٢/٢5

جيولوجياساعتان وربع8.٠٠١٠.١5اخلميس ٢٠١٩/١٢/٢6

جدول امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي – علمي

اليوم والتاريخ
زمن  اإلجابة

املجال عدد الساعات
الدراسي إلىمن

الفيزياءساعتان وربع8.٠٠١٠.١5األحد  ٢٠١٩/١٢/٢٩م

االثنني 2019/12/30م راحة
اللغة العربيةثالث ساعات وربع8.٠٠١١:١5الثالثاء 3١/٢٠١٩/١٢

ساعتان8.٠٠١٠.45األحد 5/٢٠٢٠/١
الرياضياتوخمس وأربعون

إسالميةساعتان وربع8.٠٠١٠.١5االثنني ٢٠٢٠/١/6م

الثالثاء 2020/1/7م راحة
الكيمياءساعتان وربع8.٠٠١٠.١5االربعاء ٢٠٢٠/١/8م

اإلجنليزيةثالث ساعات وربع8.٠٠١١.١5اخلميس ٢٠٢٠/١/٩م

األحياءساعتان وربع8.٠٠١٠.١5األحد ٢٠٢٠/١/١٢م

جدول امتحانات نهاية الفترة الدراسية األولى للصف العاشر الثانوي

اليوم والتاريخ
زمن اإلجابة 

املجال الدراسيعدد الساعات
إلىمن

الفيزياءساعتان وربع8.٠٠١٠.١5األحد ٢٠١٩/١٢/١5م

التربية اإلسالميةساعتان وربع8.٠٠١٠.١5االثنني ٢٠١٩/١٢/١6م

الثالثاء 2019/12/17 راحة
األحياءساعتان وربع8.٠٠١٠.١5األربعاء ٢٠١٩/١٢/١8م

اللغة اإلجنليزيةثالث ساعات وربع8.٠٠١١.١5اخلميس ٢٠١٩/١٢/١٩م

الرياضياتساعتان وربع8.٠٠١٠.١5األحد ٢٠١٩/١٢/٢٢م

اللغة العربيةثالث ساعات وربع8.٠٠١١.١5االثنني ٢٠١٩/١٢/٢3م

الثالثاء 2019/12/24 راحة
الكيمياءساعتان وربع8.٠٠١٠.١5األربعاء ٢٠١٩/١٢/٢5م

تاريخ الكويتساعتان وربع8.٠٠١٠.١5اخلميس ٢٠١٩/١٢/٢6م

الصف احلادي عشر الثانوي ـ أدبي

اليوم والتاريخ
زمن اإلجابة

املجال الدراسيعدد الساعات
إلىمن 

التاريخساعتان وربع8.٠٠١٠.١5األحد ٢٠١٩/١٢/١5

اإلجنليزيةثالث ساعات وربع8.٠٠١١.١5االثنني ٢٠١٩/١٢/١6

الثالثاء 2019/12/17 راحة

علم النفسساعتان وربع8.٠٠١٠.١5األربعاء ٢٠١٩/١٢/١8
وعلم االجتماع

اللغة العربيةثالث ساعات وربع8.٠٠١١.١5اخلميس ٢٠١٩/١٢/١٩

اجلغرافيا واالقتصادساعتان وربع8.٠٠١٠.١5األحد ٢٠١٩/١٢/٢٢

إسالميةساعتان وربع8.٠٠١٠.١5االثنني ٢٠١٩/١٢/٢3

الثالثاء 2019/12/24 راحة
الفرنسيةساعتان وربع8.٠٠١٠.١5األربعاء ٢٠١٩/١٢/٢5

اإلحصاءساعتان وربع8.٠٠١٠.١5اخلميس ٢٠١٩/١٢/٢6

الصف الثاني عشر الثانوي – املعهد الديني

اليوم والتاريخ
زمن اإلجابة

املجال الدراسيعدد الساعات
إلىمن

اللغة العربية )النقد ساعتان وربع8:٠٠١٠:١5األربعاء ٢٠١٩/١٢/٢5
والبالغة(

ساعتان8:٠٠١٠:45اخلميس ٢٠١٩/١٢/٢6
وخمس وأربعون

عربي )املجاالت القرائية 
والتعبير والقراءة(

ساعتان8:٠٠١٠:45األحد ٢٠١٩/١٢/٢٩
وخمس وأربعون

اللغة العربية
)النحو والصرف(

االثنني 2019/12/30 راحة
املنطق القدميساعتان وربع8:٠٠١٠:١5الثالثاء 3١/٢٠١٩/١٢

األحد 5/٢٠٢٠/١
اللغة اإلجنليزية3 ساعات وربع٠٠١١:١5:8

فرنسي )البعوث(ساعتان وربع٠٠١٠:١5:8

التفسيرساعتان وربع8:٠٠١٠:١5االثنني 6/٢٠٢٠/١

الثالثاء 2020/1/7 راحة
االجتماعياتساعتان ونصف8:٠٠١٠:3٠األربعاء 8/٢٠٢٠/١

احلديث الشريفساعتان وربع8:٠٠١٠:١5اخلميس ٢٠٢٠/١/٩

ساعتان8:٠٠١٠:45األحد ٢٠٢٠/١/١٢
وخمس وأربعون

الفقه التحريري 
)الشافعي، احلنبلي(

ساعتان وربع8:٠٠١٠:١5االثنني ٢٠٢٠/١/١3
اللغة العربية

)املجاالت األدبية 
والعروض وتاريخ األدب(

جدول امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي ـ أدبي

اليوم والتاريخ
زمن اإلجابة

املجال الدراسيعدد الساعات
إلىمن

اللغة الفرنسيةساعتان وربع8١٠.١5األحد ٢٠١٩/١٢/٢٩

االثنني 2019/12/30 راحة

اللغة العربية3 ساعات وربع8١١.١5الثالثاء 3١/٢٠١٩/١٢

الفلسفةساعتان وربع8١٠.١5األحد 5/٢٠٢٠/١

التربية اإلسالميةساعتان وربع8١٠.١5االثنني 6/٢٠٢٠/١

الثالثاء 2020/1/7 راحة

قضايا البيئة والتنمية ساعتان وربع8١٠.١5األربعاء 8/٢٠٢٠/١
املعاصرة

اللغة اإلجنليزية3 ساعات وربع8١١.١5اخلميس ٢٠٢٠/١/٩

تاريخ العالم احلديث ساعتان وربع8١٠.١5األحد ٢٠٢٠/١/١٢
واملعاصر

اإلحصاءساعتان وربع8١٠.١5االثنني ٢٠٢٠/١/١3

افتتاح معرض الفرص الدراسية في منطقة حولي التعليمية
عبدالعزيز الفضلي

للعام العاشر على التوالي أقامت 
مراقبة اخلدمة النفسية واالجتماعية 
مبنطقة حولــي التعليمية معرضا 
للفرص الدراسية على مسرح ثانوية 
مشــرف، صبــاح أمس، مبشــاركة 
العديــد مــن اجلهات واملؤسســات 
التعليمية في البالد. وقالت مراقبة 
اخلدمة االجتماعية والنفسية مبنطقة 
حولــي التعليمية هيفاء األيود في 
تصريــح للصحافيــني ان املعرض 
يأتي في إطــار مهام مكتب املراقبة 
من حيث تقدمي اإلرشاد والتوجيه 
للطلبة وتوفير املعلومات التربية 
واألكادميية ملساعدتهم على اتخاذ 
قرارهــم فــي حتديــد مســتقبلهم 
اجلامعي، مشيرة إلى ان املعرض يعد 
اكبر جتمع تربوي يشمل عددا كبيرا 
من اجلامعــات والكليات والهيئات 
احلكومية واخلاصة. وأضافت األيود 
ان هذه املناســبة فرصة للرد على 
استفسارات الطلبة ومعرفة نسب 
القبول والشــرط العامة لاللتحاق 
بأي تخصص أكادميي، الفتة إلى أننا 
نسعى كمراقبة للخدمات االجتماعية 
والنفسية مبنطقة حولي التعليمية 
لتحقيق هــذا التميز باســتمرارية 
مثل هذه امللتقيات التربوية بإقامة 
معــرض للبنني وآخــر للبنات في 
كل عام الدراسي وللسنة العاشرة 
على التوالي. وذكرت اننا نطمح الى 
االستمرارية في هذا العمل للمساهمة 
ودعم خطط التنمية بالكويت وذلك 
بهدف االرتقاء باملخرجات األكادميية 
اإليجابية التي تخدم سوق العمل، 
معربة عن بالغ شــكرها وتقديرها 
لكل من ســاهم وشــارك في إجناح 

هــذا املعــرض ولإلدارة املدرســية 
لثانوية مشــرف بقيــادة مديرتها 
املتميزة د.فضيلــة عبدالرضا. من 
جانبــه، أكد مدير شــركة كريتيف 
فيجن للتعليم ســماح الفرحان ان 

النهوض بالعملية التعليمية شراكة 
مجتمعية، لذلك نعمل على املساهمة 
في إقامة مثل هذه املعارض التربوية 
التي تنعكس بالشيء اإليجابي على 
أبنائنا الطلبة، مشــيرا إلى ان هذا 

املعرض يهدف الى تسليط الضوء 
على اخلطوة األهم في حياة الطالب 
والتي من خاللها حتدد مســتقبله 
األكادميي مبا يتناســب مع التوجه 

واخلطة التنموية للدولة.

ملساعدة طلبة الثانوية على اتخاذ قرارهم في حتديد مستقبلهم اجلامعي

)ريلش كومار( هيفاء األيود وعدد من الشخصيات التربوية 

حضور طالبي كبير لالستفادة من خدمات املعرض في مختلف أجنحته اجلامعية املشاركة

أكادميية »املوهبة« تفوز باملركز األول
في املعرض العلمي الكويتي الفرنسي

علي العليان والطالبان فاضل جاسم وفواز الهزاع أمام املشروع الفائز

حصلت مدرسة أكادميية 
املوهبة املشــتركة - بنني 
التابعة ملركز )صباح األحمد 
للموهبــة واإلبــداع( على 
املركز األول ملدارس البنني 
في املعرض العلمي الكويتي 
الفرنســي الـــ١4 وذلك عن 
مشروع )محيط املستقبل(.
الفريق  وقــال مشــرف 
املعــرض  فــي  املشــارك 
ومدرس مــادة العلوم في 
األكادميية علي العليان في 
بيان صحافي أمس األربعاء 
ان هذا اإلجناز الذي حققه 
الطلبة من شأنه املساهمة 
فــي القضاء على املشــاكل 

البيئية.
وأضاف العليان ان الطلبة 
حاولوا من خالل مشروعهم 
دراسة امكانية فصل النفط 
عن املاء اعتمادا على خواص 
البتــرول )الكثافــة( واملاء 
)الناقلية الكهربائية( حلل 
املشكلة البيئية واستعادة 
املــورد الطبيعــي )النفط( 
اقتصاديا من  الســتخدامه 

جهة أخرى.
من جانبه، قال الطالب 
في الصف الثامن باألكاديمية 
فاضل جاســم وفق البيان 
انه توصل خالل بحثه الى 
ان اكثر األمور تأثيرا على 
البيئة البحرية هو التسرب 
النفطي فضال عن الخسارة 
االقتصاديــة، موضحا انه 
فكر بعمل بحــث لمعالجة 
هذه المشــكلة، وقام بعمل 
نموذج للفكرة حيث اثبت 
نجاحه في فصل الماء عن 

النفط.

ملشاهدة الڤيديو
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تقديم/ مهند يوسف 
التحليل الفني: 

  علـي العلـيـوة
د. محمد المشعان

على قناة

الراعي الرياضيالراعي اإلعالميالراعي الفضيالراعي البالتيني الراعي الذهبي

ً إصابة 556 امرأة بسرطان الثدي في الكويت سنويا

حنان عبداملعبود

أعلن رئيس مجلس إدارة 
الوطنيــة للتوعية  احلملــة 
)كان(  الســرطان  مبــرض 
د.خالد الصالح أن ســرطان 
الثدي يشهد زيادة ملحوظة 
في الكويت والعالم، الفتا الى 
إصابة ما يقــارب 556 امرأة 
جديــدة بــه كل عــام، حيث 
يشــكل 4٠% من السرطانات 
النسائية و٢3% من كل أنواع 

السرطانات.
جاء هذا خالل احلفل الذي 
أقيــم خلتام أنشــطة مبادرة 
التوعية بسرطان الثدي حتت 
شعار »بدي نفسج.. ال تنسني 
فحصج« حتت رعاية رئيسة 
االحتــاد الكويتي للجمعيات 
النسائية الشيخة فادية سعد 

العبداهلل.
وأضــاف الصالــح: نحن 
في حتد مع املرض، مشــيرا 
الى أن مركز الكويت ملكافحة 
السرطان عريق، ويقوم عليه 
طاقم طبي متمرس، ونسبة 
النجاح في العالجات باملركز 

بســرطان الثدي لعــام ٢٠١٩ 
د.حصة الشاهني، أن سرطان 
الثدي من أكثر األورام انتشارا 
في العالم كمــا يحتل املرتبة 
االولــى في معظم دول العالم 
بالنسبة للنساء، الفتة الى أن 
من خصائص سرطان الثدي 
في املنطقة العربية واخلليج 
أن متوسط عمر اإلصابة به أقل 
من متوسط عمر اإلصابة في 
الدول األخرى، وهذا يعني أن 
التوعية والتدريب على الكشف 
املبكر يجب أن يكون في أعمار 

الشابات الصغيرات، وبذلك يتم 
تأهيلهن ليصبحن مدربات في 
محيطهن األسري، والعملي، 

مستقبال.
وتابعــت الشــاهني: قامت 
»كان« بتدريب ١١٢ ألف طالبة 
حتى العــام ٢٠١٩ من مرحلة 
الثانوية العامة، على طريقة 
الفحص الذاتي، مشيرة الى أن 
اهتمام الكويت ممثلة بوزارة 
الصحة وجمعيات النفع العام 
وحملة »كان« بالتوعية قد بدأ 

منذ ١3 عاما، 

حملة »كان« اختتمت »بدي نفسج.. ال تنسني فحصج«

الشيخة فادية السعد تتوسط د.خالد الصالح ود.حصة الشاهني خالل احلفل

تــوازي النســب فــي املراكز 
األخرى املختصة في مثل هذه 
العالجات، كما يشجع العالج 
في الكويت لوجود ميزة بقاء 
املريض بني أهله واصدقائه، 
ما يخفف عليه أعباء املرض، 
ألن مرض السرطان ليس فقط 
مرضا يصيب اجلسد بل يلمس 

احلالة النفسية للمريض.
من جانبهــا، أكدت عضو 
والهيئــة  اإلدارة  مجلــس 
»كان«  حلملــة  التنفيذيــة 
ومســؤولة مبــادرة التوعية 

الشاهني: »كان« درّبت 112 ألف طالبة على الفحص الذاتي للسرطان حتى العام 2019

الرفاعي: إجراء 8 عمليات زراعة كبد خالل عام

حنان عبداملعبود

أعلن وكيل وزارة الصحة 
املســاعد للخدمــات الطبيــة 
املســاندة د.فواز الرفاعي عن 
إجراء ٨ عمليات لزراعة الكبد 
خالل عام في مستشفيي جابر 

ومبارك الكبير.
وقال الرفاعي في تصريح 
صحافي خالل افتتاح مؤمتر 
الكويت جلراحات األنف واألذن 
واحلنجــرة نيابة عــن وزير 
الصحة ان هناك جدوال معدا 
للبدء في برامج أخرى للزراعة 
في الوزارة تباعا مثل برنامج 
البنكريــاس والرئة،  زراعــة 
مثمنا عملية زراعة أول قلب 
فــي الكويت، مشــيدا بفريق 
العمل الذي يستحق اإلشادة.
وأوضح ان وزارة الصحة 
حريصة على تطوير العنصر 
البشــري واألجهزة واملعدات 
ملواكبة املستجدات املتالحقة 
فــي عالم الطب. وعن املؤمتر 
الثانــي واالربعــني جلراحات 
األنف واألذن واحلنجرة، أكد 
الرفاعي أن نســخة هذا العام 

يناقش أوراقا علمية مقدمة من 
االستشاريني الكويتيني.

ان  الســيحان  وأوضــح 
اليــوم األول يغطــي مختلف 
املوضوعات املتعلقة بجراحات 
األذن امليكروسكوبية وجراحات 
زراعة القوقعة أما اليوم الثاني 
فيتناول اخلبــرات واالوراق 
البحثية اخلاصــة بجراحات 
مناظير األنف وقاع اجلمجمة، 
فيما مت تخصيص اليوم الثالث 
العمل اخلاصة بكل  لورشــة 
ما هــو جديد فــي اجلراحات 
اخلاصــة مبرضــى متالزمــة 

الشخير واالختناق التنفسي.
من جهته، قال املدير العام 
في شركة بدر سلطان وإخوانه 
عماد الزبن عن أهمية املؤمتر 
واملعــرض املصاحــب لــه ان 
الفائدة في املقام األول تعود إلى 
خدمة املواطن واملقيم، حيث 
تقدم أحدث ما وصل إليه الطب 
احلديث في مجال األنف واألذن 
واحلنجرة سواء تشخيصيا 
أو عالجيا، كما تصقل خبرات 
األطبــاء من خــالل تبادل كل 
مــا هو جديد فــي عالم الطب 

احلديث.

خالل افتتاح مؤمتر الكويت جلراحات األنف واألذن واحلنجرة

د.فواز الرفاعي ود.مطلق السيحان وعماد الزبن في املعرض املصاحب للمؤمتر

تتميز بالشراكة مع اجلمعية 
النمســاوية جلراحات األنف 
واألذن واحلنجــرة وجمعية 
اجلراحني الكويتية واجلمعية 

الكويتية ألمراض النوم.
من جانبه، كشــف رئيس 
مجلس أقســام األنــف واألذن 
واحلنجــرة في وزارة الصحة 
د.مطلق الســيحان عن إجراء 
4٠ عمليــة جراحيــة خــالل 
أنشــطة املؤمتر فــي عدد من 
املستشفيات، الفتا الى وجود ٢5 
محاضرا ونحو 45٠ مشاركا في 
املؤمتر، مشيرا إلى أن املؤمتر 

السيحان: 40 عملية جراحية على هامش أنشطة املؤمتر بعدد من املستشفيات

مركز أسعد احلمد 
نظم اليوم التوعوي 
»اإلكزميا في الشتاء«

برعايــة مدير منطقة الصباح الطبية 
د.عبداللطيف السهلي نظم مركز أسعد احلمد 
لألمراض اجللدية فعاليات اليوم التوعوي 
ملرض االكزميا حتت شعار »اإلكزميا في 
الشــتاء«، وذلك حتت اشــراف رئيســة 
قســم اجللدية د.إطالل الالفي وبحضور 
د.حمود الصباح ود.مي القللي واملترون 
لطيفة العنزي ومســاعدة املدير وضحة 
 احلربي، وذلك للتوعية بأسباب اإلصابة
وطرق الوقاية من املرض في فصل الشتاء.

د.إطالل الالفي ود.مي القللي ود.حمود الصباح و لطيفة العنزي ووضحة احلربي 
خالل اليوم التوعوي          )ريليش كومار( 

االحتاد األوروبي يستعرض فوائد 
وطرق إنتاج العصائر العضوية في الكويت

ندى أبو نصر 

ضمن حملة االحتاد األوروبي للترويج للعصائر األوروبية 
في أسواق الكويت والسعوديـــــة واإلمـارات العربية املتحدة 
والتي حتمل عنوان »العصائر األوروبية العضوية«، زار وفد من 
املنتجني األوروبيني للعصائر العضوية الكويت، وعقد مؤمترا 
صحافيا في فندق املارينا بحضور عدد من املوردين من الكويت 
ووسائل اإلعالم وممثلني عن شركات كويتية للغذاء والشراب، 
حيــث أبدوا اهتمامــا واضحا باملنتجــات العضوية األوروبية 
نسبة الى جودتها العالية. وضم الوفد الزائر ممثلني عن منظمة 
املنتجنيASOP لعصير الرومان العضوي، ومثل منتجي عصير 
الكــرز العضوي مبنظمة BNHU غيــر الربحية وممثل منظمة 
جتمع منتجي عصير التفاح العضوي، ومت تقدمي شــروحات 
وافية عن هذه العصائر وأهميتها للصحة السيما في وقت نشهد 
فيه منوا كبيرا لســوق املنتجات العضوية سواء من طعام أو 
شراب، وتقدم الوفد تفاصيل حول العصائر العضوية األوروبية 
وقيمتها الغذائية العاليــة باإلضافة الى تفاصيل حول كيفية 
التصنيــع بدءا من حصاد الفواكه مرورا بالتصنيع والتعليب 
اللذين يتمان وفق معايير عاملية للجودة إضافة الى آلية النقل 
في مســتوعبات كفيلة بأن توصل املنتج طازجا الى املستهلك 
في أي بلد، وتلت ذلك سلسلة من االجتماعات بني الوفد وكبار 
املوردين من الكويت.  وقدمت خالل املؤمتر الصحافي أخصائية 
التغذية مي املهدي شرحا حول أهمية تناول العصائر العضوية 
وتأثيرهــا اإليجابي على الصحة العامة كونها طبيعية خالية 

من املواد احلافظة واألكثر تناسبا لصحة اإلنسان.

وفد من املنتجني األوروبيني زار البالد ضمن جولة خليجية

)متني غوزال( فالدلونت كيوسيانو ومارينا ميلتينوفا ونيكوس فيليباس ومي مهدي خالل املؤمتر الصحافي  

منتهى العجيل تشارك في أسبوع 
املوضة الدولي في بانكوك

بانكوك: شــاركت مصممــة األزياء 
منتهى العجيــل في عرض أزياء عاملي 
أقيم في العاصمــة التايلندية بانكوك 
ضمن فعاليات االحتفال التاسع لألزياء 
احلريرية املقامة على مدى أسبوع كامل 

بدعم من امللكة األم.
وحضر االحتفال الذي نظمته هيئة 
الســياحة التايلنديــة رئيــس مجلس 
الوزراء التايلندي برايوث تشان أوتشا 
وعــدد من الــوزراء وكبار املســؤولني 
والديبلوماسيني وبعض من أفراد العائلة 
املالكة التايلندية. وشارك في االحتفال 
43 مصمما ومصممة من 7١ دولة تنافسوا 
علــى تصميم أزياء مــن احلرير امللكي 
التايلندي تخصص للسفراء وزوجاتهم 
في العاصمــة بانكوك. وقالت مصممة 
األزياء في تصريح لها انه جرى توزيع 
نحــو 35٠٠ متــر مــن احلريــر امللكي 
علــى مصممي األزياء إلبــراز مواهبهم 
وإبداعاتهم وملساتهم في تصميم مالبس 
لـ 33 سفيرا و٨٨ من ممثلي السفراء في 
تايلند. وأعربت العجيل عن ســعادتها 
باملشــاركة في مثل هذا االحتفال الذي 
حتضره نخبة من أبرز مصممي األزياء 
في العالم. وقالت ان هذا االحتفال يقام 
سنويا مبناسبة ذكرى امللكة سيريكيت 
امللكة األم املعروفة باسم )ملكة احلرير( 
ويهدف إلى مد جسور التقارب الثقافي 
بني تايلند ومختلف الدول املشاركة من 

خالل ديبلوماسية احلرير.

ضمن فعاليات االحتفال التاسع لألزياء احلريرية املقامة بدعم من امللكة األم

منتهى العجيل تتوسط رئيس مجلس الوزراء التايلندي وبعض أفراد العائلة املالكة التايلندية 

منتهى العجيل خالل العرض 



3 قوائم تتنافس على مقاعد الهيئة اإلدارية الحتاد طلبة أميركا
آالء خليفة

يســتعد االحتــاد الوطني 
لطلبــة الكويت فرع الواليات 
املتحــدة األميركيــة خلوض 
انتخابات الهيئة االدارية وذلك 
غداً اجلمعة 29 اجلاري ضمن 
الســنوي  فعاليات املؤمتــــر 
الـ 36 في مدينة ســان دييغو 
األميركية حتت رعاية ســمو 
رئيس مجلس الوزراء واملقام 
حتت شعار »جيل بناء لوطن 

معطاء«.
واملنافســة هــذا العام بني 
3 قوائــم طالبيــة متمثلة في 
الوحدة الطالبية واملســتقبل 
الطالبي ومستقلة امريكا، وقد 
اعــدت »األنباء« هــذا التقرير 
للنشر قبيل عقد االنتخابات.

قائمــة الوحــدة الطالبيـة.. 
»عهد باقي«

اختــارت قائمــة الوحــدة 
الطالبيــة شــعار »عهد باقي« 
خلوض انتخابات احتاد طلبة 
اميــركا هــذا العــام لتؤكد ان 
عهد الوحدة الطالبية سيبقى 
ويستمر، وقد تأسست قائمة 
الوحــدة الطالبية عــام 1999 
مبجموعــة من املبــادئ تؤكد 
تكريس الدميوقراطية وتعدد 
العمــل  اآلراء كأســلوب فــي 
واالميان بــكل مواد دســتور 
الكويت واإلميان بأهمية دور 
الطالــب فــي بناء املســتقبل، 
وان االحتــاد الوطنــي لطلبة 
الكويت هو املمثل الشرعي لهم، 
والطلبة سواسية ال فرق بينهم 
في اجلنس واالصل والنسب 
والطائفــة ومت حتديــد تلــك 
املبادئ في اطار عام ارتكز على 
4 مبادئ وهي: العدالة واحلرية 
واملساواة والدميوقراطية، ومت 
اختيار اسم »الوحدة الطالبية« 
ليعبر عن اساس تلك املبادئ 
وهو توحيــد الصف الطالبي 
في الواليات املتحدة األميركية 

حتت اطار الوحدة الوطنية.
»الوحــدة  فكــرة  بــدأت 
الطالبيــة« كتجمــع يحقــق 
اهدافــه عــن طريــق تنظيــم 
االنشطة االجتماعية والثقافية 
وليس كقائمة طالبية تخوض 
انتخابات االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت، حيث لم يسمع كثير 
من الطــالب والطالبات آنذاك 
بوجــود االحتــاد، ممــا يبني 
عدم قيامه بــدوره املنوط به 
كجهة يستظل حتتها الطالب 
والطالبــات الكويتيــون فــي 
الواليــات املتحــدة األميركية 
واقتصار خدماته وأنشــطته 

على فئات ومدن معينة.
وفي عــام 2000 كانت اول 
مشاركة في االنتخابات واتساع 
الوحــدة الطالبيــة  شــعبية 
وحصلت حينهــا على املركز 
الثالــث بعد القائمــة املعتدلة 
واملستقلة مبجموع 65 صوتا 
ونســبة 20% من التصويت، 
وفي عــام 2001 كانت الوحدة 
الطالبيــة اول قائمــة طالبية 
كويتية في اميركا تعمل وفق 
الئحة داخلية وهيكل تنظيمي 
معلــن، اما عــام 2002 فكانت 
ســنة الفوز للوحدة الطالبية 
وكتابة تاريــخ جديد للحركة 
الطالبية في اميركا، وعام 2003 
كانت سنة الوفاء واستمرارية 
العمــل، وعــام 2004 كان عام 
التزكية، اما عام 2005 فكانت 
الوحدة الطالبيــة على موعد 
مع جتديد الدماء حيث انضم 
للعمــل بها الكثير من الطالب 
والطالبات كون القائمة تؤمن 
بتجــدد العمل فيهــا وتطوره 
ولكن مع ثبــات املبادئ التي 
انشــئت القائمــة عليها، وفي 
عــام 2006 اســتمرت الوحدة 
الطالبية في قيادة االحتاد بعد 
الفوز الساحق الذي حققته في 

نيويورك.
وكان عــام 2007 عام وفاء 
العهد، وفازت الوحدة الطالبية 
بالهيئة االدارية الحتاد اميركا، 
وشهد هذا العام حتقيق الكثير 
مــن املطالب منهــا زيادة عدد 
الطلبة املبتعثــني الى اميركا 
وانشاء مكتب ثقافي في لوس 
الواليات  اجنيليــس خلدمــة 
الغربية وحتسني اداء املكتب 
ككل، وفــي العــام 2008 جدد 
الطلبــة ثقتهــم فــي الوحدة 
الطالبية، واثبت اعضاء الوحدة 
الطالبيــة على مر الســنوات 
العشر الســابقة قدرتهم على 
االجناز والتغيير وان القائمة 
غير مرتبطة بأشــخاص امنا 
مببادئ واهداف ورؤية طلبة 
الكويــت فــي اميــركا، وعــام 
2009 كان عــام املبــدأ الواحد 
والعمل الواحد، حيث اختلف 
عام 2009 عــن جميع االعوام 
السابقة، حيث شهد مرور اكبر 
ازمة اقتصادية عاملية ادت الى 

بــكل قضايا الوطــن وهمومه 
وتســعى للدفاع عنها وتعمل 
لبناء كويت املستقبل متمسكة 
بالدميوقراطيــة التي ال حتلل 
حراما وال حتــرم حالال، ومن 

أبرز مبادئ القائمة:
٭ طالبية: تلتزم بحمل هموم 
الطلبــة وحتقيــق املصلحــة 
الطالبية والدفاع عن مطالبهم 

وحقوقهم العامة.
٭ وطنية: تتمســك بالوحدة 
الوطنيــة وتعمــل ضــد كل 
أشكال التفرقة وتدعم القضايا 

واملكاسب الوطنية.
٭ دميوقراطيــة: تعمــل وفق 
اآلليات الدميوقراطية في قيادة 
العمل واتخاذ القرارات وتؤمن 
بروح العمل اجلماعي مع كفالة 
حق األقلية في التعبير وحتترم 

الرأي والرأي اآلخر.
٭ محافظــة: تؤمــن باحلفاظ 
علــى ثوابت املجتمع وهويته 
األصيلة املنسجمة مع تعاليم 

اإلسالم السمحة.
٭ مســتقلة: مســتقلة عــن 
التيــارات وترفض التدخالت 
اخلارجيــة فــي إدارة احلركة 
الطالبيــة وقراراتها تنبع من 

الطلبة أنفسهم.
ومــن اهــم اهــداف قائمة 
املســتقبل الطالبي الدفاع عن 

وفي مؤمتر االحتاد السنوي 
في 2005 في ميامي فلوريدا بعد 
عامني من تأســيس املستقبل 
الطالبــي، اســتطاعت القائمة 
اكتساب قاعدة انتخابية صلبة، 
وأتت نتائــج انتخابات 2005 
بحصــول املســتقبل الطالبي 
على 78 صوتا وهو اعلى رقم 
حتققه قائمة في اول نزول لها 
في تاريخ انتخابــات أميركا، 
وفي عــام 2006 اســتمر عدد 
أصــوات املؤيدين للقائمة في 
ازدياد وأتت نتائج انتخابات 
املؤمتر الســنوي لالحتاد في 
2006 فــي نيويورك بحصول 
قائمة املستقبل الطالبي على 

124 صوتا.
وفــي عام 2007 اســتمرت 
القائمــة في تنظيم األنشــطة 
الطالبية واالجتماعية املتميزة 
ونشــر فكر القائمــة الطالبي 
احملافظ املســتقل في واليات 
أميــركا املختلفــة، وحصدت 
القائمــة في انتخابــات 2007 
على 137 صوتا في الصندوقني.
ويعتبر عــام 2008 نقطة 
مهمــة فــي تاريــخ القائمــة، 
حيث انتقــل دور القائمة من 
جهــة طالبية تقوم بأنشــطة 
اجتماعية ورياضية وثقافية 
إلــى مجموعــة طالبيــة تقدم 

العالي مبنع ضم حملة الدبلوم 
لبعثات الوزارة، وحني أقرت 
وزارة التعليــم العالي زيادة 
رواتــب مبتعثيها واســتثنت 
أميركا من الزيادة، وأتت نتائج 
االنتخابــات بحصول القائمة 

على 353 صوتا.
وفي عام 2010 أتت نتائج 
االنتخابــات بحصول القائمة 
على 490 صوتــا، اما في عام 
2011 فكان للقائمة حتركات عدة 
اسفرت عن تعديل نظام حظر 
اجلامعــات )البلوك( وتعديل 

آلية برنامج املاجستير. 
وفي عام 2012 كانت القائمة 
طالبية حملت هموم وقضايا 
الطلبــة مثــل قضيــة الطلبة 
الدارسني على حسابهم اخلاص 
وإيجــاد مرافــق للطالبة غير 
املتزوجة وحل مشــكلة طلبة 

ماريتا.
وفي عــام 2013 اســتمرت 
املستقبل الطالبي في ترسيخ 
االستقاللية من خالل نبذها ألي 
عمل يصب في مصلحة أي تيار 
سياســي، وكان التركيز على 
الطالب والطالبة أوال وأخيرا.
وفــي عــام 2014 خاضــت 
املستقبل الطالبي االنتخابات 

بشعار »بنكمل املشوار«.

قائمــة مستقــلة أمريكـا.. 
»مستقلة اشرقي«

هــي قائمة طالبية معتدلة 
تســعى الســتقاللية احلركة 
الطالبية بعيــدا عن التيارات 
واالفكار السياســية املختلفة 
من اجل املصلحة الطالبية في 
الدرجة االولــى واالخيرة في 

اطار اسالمي عربي.
ومن ابرز اهدافها ان االسالم 
هو الوعاء الذي نســتقي منه 
احللول ورفض جتزئة االسالم 
الى تيارات مختلفة، وال تؤمن 
الطائفيــة والقبلية  بالتفرقة 
وتؤمــن باملســاواة ورفــض 

القضايــا الوطنية في اخلارج 
وحتســني صــورة املجتمــع 
الكويتي أمام الشعب األميركي 

وشعوب العالم.
وتسعى القائمة لبناء كويت 
أجمل وأفضل تواكب احلضارة 
والعصر بسواعد شباب اليوم 
فهم قياديو املستقبل، واحملافظة 
على القيــم واألخالق النبيلة 
وإعــداد شــخصيات طالبيــة 
محافظة تســتمد هويتها من 
عادات مجتمعنا األصيلة والقيم 
اإلسالمية السامية باالضافة الى 
تبني هموم الطلبة ومشاكلهم 
والدفاع عن قضاياهم واملطالبة 
بها عند املسؤولني واملختصني، 
وتطوير أداء االحتاد الوطني 
فرع الواليات املتحدة األميركية 
وتقــدمي برامج هادفة ومفيدة 

تخدم جميع الطلبة.
وكان عــام 2004 »بدايــة 
خير« لقائمة املستقبل الطالبي 
في اميركا حيث اجتمع مجموعة 
من الطلبة على انشــاء قائمة 
جديدة مستقلة عن كل التيارات 
اخلارجيــة، هدفها الرئيســي 
خدمة الطلبة وحل مشــاكلهم 
االكادميية باســتقاللية تامة، 
وكانت قائمة املستقبل الطالبي 
هي اول من دعت إلى التمسك 
بالفكر احملافظ في تلك الفترة.

خدمات طالبية ومواقع مفيدة 
باإلضافة إلى تنظيم امللتقيات 
الطالبية واألنشطة االجتماعية 
القائمــة حملتهــا  وأطلقــت 
للمســتجدين«  »حاضريــن 
Mostajed.( وموقع مســتجد
com( والــذي القــى جناحــا 
باهــرا، وكان له األثــر الكبير 
في مساعدة املئات من الطلبة 
املستجدين على مدى السنوات 
املقبلة واطلقــت حملة أخرى 
في نهاية عــام 2008 لتكوين 
الكويتيــة لطلبــة  اجلمعيــة 
 )KuGrad( الدراســات العليــا
فكانت اجلمعية هي من حمل 
راية صرف املخصصات املالية 
ملرافــق املبتعث والتي طبقت 

في أواخر 2009.
قائمــة  حضــور  وكان 
املســتقبل في انتخابات 2008 
في واشنطن دي سي بارزا وما 
زال شعار حملة القائمة في تلك 
االنتخابات يــردد في أميركا: 
»نبيه طالبي«، وحصدت قائمة 
املســتقبل الطالبــي على 220 

صوتا في انتخابات 2008.
وفــي عــام 2009 كانــت 
املستقبل الطالبي أول من طالب 
بحقوق خريجي »التطبيقي« 
حيــث أطلقت حملــة تواقيع 
إللغــاء قــرار وزارة التعليــم 

تقســيم املجتمع الكويتي الى 
عدة طبقات واالعتزاز بالعروبة 
والدعوة الى التضامن العربي 
والدعــوة الــى التركيــز على 
القضايا الرئيســية واالبتعاد 
عن اجلزئيات التي تؤدي الى 
التفرقة والتعمق بالنظرة في 
حتليل االحداث واالبتعاد عن 
السطحية وحتقيق االستقاللية 
الكاملــة للحركــة الطالبيــة 
واحلفاظ على الوحدة الوطنية 
ونبذ القبلية والطائفية وخدمة 
الطالب وحل مشــاكله ونشر 
ثقافــة العمل النقابــي النزيه 
ورفــض التعصب بأي شــكل 
مــن االشــكال وتغيير بعض 
القــرارات التعســفية والغير 

منصفة للطالب.

نتائج وأرقام
الوحــدة  متكنــت قائمــة 
الطالبية من احلفاظ على قيادة 
االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  
فرع الواليات املتحدة األميركية 
على مدار 14 عاما، ولكن في عام 
2016 حدثت مفاجأة من العيار 
الثقيل بفوز قائمة املســتقبل 
الطالبي في االنتخابات، وتال 
ذلك فــوز املســتقبل الطالبي 
للعام الثاني على التوالي عام 
2017، ولكن الوحدة الطالبية 
أبت اال ان تسترد مقاعد الهيئة 
اإلدارية باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويتـ  فرع الواليات املتحدة 
األميركية عــام 2018، لذا فإن 
انتخابات العام احلالي والتي 
ستعقد غدا )اجلمعة( ال ميكن 
توقع من سيفوز، فهل ستتمكن 
الوحــدة الطالبية من احلفاظ 
علــى مقاعد الهيئة اإلدارية ام 
ســتتجه الكفة نحو املستقبل 
الطالبي وتسترد االحتاد خاصة 
ان فارق األصوات بني القائمتني 
ليــس بالكبير في الســنوات 
األخيرة، أم سيكون للمستقلة 
كلمة أخرى هذا ما ســتفصح 
عنه صناديق االقتراع، والكلمة 
األولــى واألخيــرة ســتكون 
للطلبة والطالبات الدارسني في 
الواليات املتحدة األميركية في 
اختيار من ميثلهم في االحتاد.

االنتخابات تُرى على هامش املؤمتر السنوي الـ 36 الذي ينطلق اليوم حتت شعار »جيل بنّاء لوطن معطاء«

شعار املستقبل الطالبي شعار مستقلة أمريكاشعار الوحدة الطالبية

انحســار انشــطة العديد من 
الداعمة  الشركات والقطاعات 
النشــطة االحتاد، ومتيز عام 
2010 باجلــد واملثابــرة ومتت 
املاليــة  زيــادة املخصصــات 
للطلبة والطالبات من مبتعثي 
التعليم العالي حيث شــملت 
الزيــادة الرواتــب والبــدالت 
الســنوية كما مت اقــرار املزيد 
مــن القضايا كقضيــة حاملي 
دبلــوم الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريبي واعادة 
صنــدوق الـــ Offset وحققت 
الوحدة الطالبية اعلى نتيجة 
في تاريخ انتخابات احتاد طلبة 

اميركا مبعدل 626 صوتا.
امــا عــام 2011 فــكان عام 
االكتساح وجتديد العهد وجدد 
الطلبة عهد الوحدة الطالبية بـ 
925 صوتا، وعام 2012 كان عهد 
وطن واحد وكانت سنة حافلة 
باملكتسبات الطالبية واملواقف 
الوطنية من قبل الهيئة االدارية 
واستطاعوا إلغاء قرار البلوك 
العددي الذي فتح املجال للطلبة 
والطالبــات على عدد اكبر من 
اجلامعــات ومتكن من كســب 
التأمني  قرار رفع مخصصات 
الصحي في الواليات املتحدة 
األميركية كما تصدى االحتاد 
في هذا العام حملاوالت انتهاك 
الدستور وتغيير وجه اخلارطة 
السياسية والتفرد بالقرار عبر 
ضرب شــباب الوطــن وقمع 

احلريات وتكميم االفواه.
وجــاء عــام 2013 ليؤكــد 
متيز قائمــة الوحدة الطالبية 
من خالل اســتمرارها بقيادة 
دفــة االحتاد لـــ 12 عاما، ومت 
اقــرار 10 مكتســبات طالبيــة 
اهمها اقرار البعثــات املميزة 
الرديفــة Merit B ومت الغــاء 
الزام الطالــب بتحقيق درجة 
االيلتز 5.5 بعد االيفاد في حال 
احلصول علــى قبول جامعي 
ومت تسهيل شروط االنضمام 
لبعثات وزارة التعليم العالي 
للطلبة الدارسني على نفقتهم 
الوحدة  اخلاصة، واســتمرت 
الطالبية بقيادة االحتاد في عام 
2014 ومتكنت الوحدة الطالبية 
من رفع الرواتب وخفض معدل 
املاجســتير بعــام  اســتكمال 
2014 وغيرها من املكتســبات 

الطالبية.
وفي عام 2015 وبثقة 1503 
طــالب وطالبــات، بقــي عهد 
احلريــة واملســاواة والعدالة 

والدميوقراطية.
وفي عام 2016 وبعد مسيرة 
14 عاما لم تفز الوحدة الطالبية 
باالنتخابات بفارق 7 اصوات 
فقط ولكن اســتمرت القائمة 
بخدمة اجلمــوع الطالبية مبا 
اكد للعالم ان الوحدة الطالبية 
»وجدت لتبقى« سواء بقيادتها 

االحتاد او من دونها.
وفــي عــام 2017 خســرت 
الوحــدة الطالبيــة بفارق 30 
صوتا فقط، ولكــن عام 2018 
جــاء بعــد عامني مــن الكفاح 
والعمل املخلص متكنت الوحدة 
الطالبيــة من الفــوز بالهيئة 
االدارية بحصولها على 1853 
والتــي تعتبــر اكبــر نتيجة 
بتاريــخ احلركــة النقابية في 

اميركا على االطالق.

قائمــة املستقبـل الطالبـي.. 
»حتما سيعود«

اختــارت قائمة املســتقبل 
»حتمــا  شــعار  الطالبــي 
سيعود« للعام احلالي، وهي 
قائمة طالبية مستقلة اسسها 
الدارسون  الكويتيون  الطلبة 
في الواليات املتحدة األميركية 
بالعمــل  لالرتقــاء  تســعى 
الطالبــي واحلفاظ على هوية 
املجتمع املســتمدة مــن القيم 
الســامية وتنهض  االسالمية 

»الوحدة الطالبية« تسعى للحفاظ على مقاعدها ضد منافستها »املستقبـل الطالبي«.. والكلمة األولى واألخيرة للطلبة
»مستقلة أمريكا« قائمـة معتدلـة تسعى الستقالليـة احلركة الطالبيـة بعيـداً عـن التيـارات واألفكـار السياسية
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املطيري: تخفيض أسعار تذاكر السفر 

ألبنائنا الطالب الدارسني في مصر وأسرهم

»الدراسات العليا« تفتح التقدمي للراغبني
في االلتحاق ببرامجها للعام 2020/ 2021

القاهرة ـ هناء السيد

أعلــن رئيــس مكتبنــا 
الثقافي بالقاهــرة د.أحمد 
املطيري عن تخفيض أسعار 
تذاكر السفر ألبنائنا الطالب 
الدارســن فــي  وأســرهم 
القاهرة وذلك خالل االتفاق 
الذي مت مع املدير اإلقليمي 
لشــركة مصــر للطيران ـ 
الكويــت.  وأشــار إلى أنه 
مبوجــب االتفاق يتم منح 
الطلبة الدارسن بجمهورية 

مصر العربية خصم ٢٠% بالدرجات )رجال 
األعمال ـ الدرجة السياحية( بن الكويت ـ 

القاهرة والعكس، من خالل 
إصــدار التذكرة من مكتب 
مصر للطيران بالكويت  من 

مقره في شارع السور.
 ولفت إلى أنه ســيمنح 
خصم أيضا ألســر الطلبة 
التسوقية  طبقا للسياسة 
لشــركة مصــر للطيــران 
بالكويــت، حيث يتم عمل 
كارت املسافر الدائم جلميع 
الطلبة الســتخراج تذاكر 
مقابل األميال على الرحالت 
وكذلك أعضاء حتالف ستار.
واختتم املطيري أن هذا االتفاق يسري 

اعتبارا من ٢٨ اجلاري حتى ٢٠٢٠/6/3٠.

أعلنت كلية الدراسات العليا فتح باب التقدمي 
للراغبن في االلتحاق ببرامج الدراسات العليا 
)الدكتوراه واملاجستير والدبلوم( اعتبارا من 
يوم األحد املوافق ٢٠١٩/١٢/١ وحتى يوم األربعاء 
املوافق ٢٠٢٠/١/١5، وذلك عن طريق املوقع التالي:
 http://portal.ku.edu.kw/gradadmission
وميكنكــم الرجوع إلى موقع كلية الدراســات 
العليا www.ku.edu.kw/cogs ملعرفة البرامج 
املطروحة والشروط التفصيلية لكل برنامج 
علما بأنه لم يعلن عن جميع البرامج وقد يتم 
اإلعالن عن برامج أخرى الحقا، كما نشير إلى 
أن استيفاء الشروط ال يعني القبول بالبرنامج، 
فلــكل برنامج ســعة إجمالية محــدودة )عدد 
مقاعد محدود( وستتم املفاضلة بن املتقدمن 

املســتوفن للشروط حســب معايير تختلف 
باختالف البرنامــج منها املعدل العام ومعدل 
التخصص واختبار القبول واملقابلة الشخصية 
ومعاييــر أخــرى حتددها البرامــج قبل فترة 
اســتقبال طلبات التقدمي، علمــا ان اختبارات 
القبــول واملقابالت الشــخصية التي يتطلبها 
البرنامج ســتكون بالفترة من ٢٠٢٠/١/٢6 إلى 
٢٠٢٠/٢/6، وتقدمي الطلب واستيفاء الشروط ال 
يعني مطلقا القبول في كلية الدراسات العليا، 
كما أن متابعة طلب التقدمي مسؤولية املتقدم 
وعليه الدخــول إلى نظام القبول وإلى بريده 
اإللكتروني اخلاص بالتقدمي ملتابعة حالة طلبه، 
وعليه أيضا التحقق من ورود البريد اإللكتروني 

في املجلد الرئيسي أو املجلدات األخرى.

اختبارات القبول واملقابالت الشخصية من 26 يناير إلى 6 فبراير

د.أحمد املطيري

معهد إدارة املشاريع يقدم تبرعاً لـ »األسترالية«

قدم معهد إدارة املشاريع - فرع اخلليج 
العربي تبرعا للكلية األسترالية في الكويت 
بغرض تعزيز دور إدارة املشاريع وزيادة 
التوعيــة بأهميتها وحتفيــز الطالب على 
االنخراط في أنشطتها. وكان رئيس الكلية 
األسترالية في الكويت البروفيسور د.عصام 
زعبالوي قد اســتقبل في مكتبه الرئيس 
األسبق ملعهد إدارة املشاريع فرع اخلليج 
العربي األستاذ هاشم الرفاعي حيث تسلم 

شيكا بقيمة التبرع املقدم من املعهد.
وأوضح الرفاعي أن علم إدارة املشاريع 
يسهم في رفع الكفاءة التخطيطية في جميع 
املشــاريع احلياتية والبنيوية إضافة إلى 

أنها تساعد في إجناز جميع أنواع املشاريع 
ضمن عناصر الوقت وامليزانية واألهداف، 
موضحا أن التحدي احلالي في إدارة املشاريع 
يتمثــل فــي تفهم قيــادات الدولــة ومالك 
املشــاريع ألهمية تطوير نشء متمكن من 
إدارة املخاطر املرتبطة بأي مشروع، وكذلك 
التحــدي املرتبط باطراد بكلفة املشــاريع 
وازدياد تعقيدها وأثرها املباشر على الهدف 
من إجنازها، الســيما أن املشــاريع تعتبر 
عصب احلياة العملية والشخصية، ومن هنا 
بات من الضروري أن نتميز في مشاريعنا 
وأعمالنا اخلاصة ومن الواجب علينا إتقان 

وتعلم أعمال ذلك القطاع.

الرفاعي ذكر أن الهدف تعزيز دور املشاريع والتوعية بأهميتها

هاشم الرفاعي يقدم التبرع إلى الكلية األسترالية

آالء خليفة

نظمــت إدارة التطويــر الطالبــي 
واملسابقات في كلية القانون الكويتية 
العاملية حفل تكرمي ملمثلي الكلية الذين 
شاركوا في احملافل احمللية والعاملية من 
خالل املشاركة في املسابقات القانونية 
خالل العامن املاضين )٢٠١7-٢٠١٨(، 
)٢٠١٨-٢٠١٩( وذلك ظهر امس مببنى 
الكلية بحضور رئيس الكلية د.محمد 
املقاطــع، ونائــب الرئيس د.يوســف 
العلي، وعميد الكلية د.فيصل الكندري، 
ومديرة ادارة التطوير الطالبي بالكلية 
هناء اإلبراهيم وعدد من أعضاء هيئة 

التدريس وطلبة الكلية.
في البداية، أكد رئيس كلية القانون 
الكويتيــة العاملية د.محمد املقاطع ان 
الكلية حققت نقلة حقيقية خالل التسع 
ســنوات املاضية وهي اتاحة الفرصة 
احلقيقية لطالب الكلية للتدريب العملي 
فــي كل املناحــي والفنــون القانونية 
املختلفة ليس فقط على املستوى احمللي 
وامنا على مستوى املنافسة العاملية.

وذكــر املقاطــع ان فريــق الكليــة 
املشــارك في مســابقة جيسوب العام 
املاضي متكن من حتقيق املركز ١٩ في 
ترتيب املرافعات واملذكرات في مسابقة 
تضمنت مشاركة اكثر من 6٠٠ فريق 
من مختلــف دول العالم وعلى عامن 
متتالين تأتي الكلية األولى بن كافة 
جامعات الدول العربية املشــاركة في 
تلك املســابقة التي تعقد في الواليات 
املتحدة األميركية وذلك بفضل جهود 
الطلبة وبجهود مشــكورة لالســاتذة 
القائمن على تدريبهم وتأهيلهم لتلك 

املستويات.
وذكر ان طلبة الكلية شــاركوا في 
عدة مسابقات قانونية وابلوا فيها بالء 
حسنا على مستوى املسابقات التي تعقد 
باللغة العربيــة او االجنليزية، وهذا 
األمر يعطي الكلية دورا مهما جدا في 
إتاحة الفرصة لطالبها ان يحظوا بفرص 
حقيقية للتدريب والنجاح والتأهيل، 

واليوم نحتفــل بتكرمي هؤالء الطلبة 
على ما قدموه وأساتذتهم على ما قاموا 
به مــن جهود لتدريب طالبنا، موجها 
الشكر إلدارة التطوير الطالبي في الكلية 
على جهودهم املشكورة وسعيهم بأن 
يكون هناك تكامل بن اجلهازين اإلداري 
واألكادميي وهو احد السمات الرئيسية 

لكلية القانون الكويتية العاملية.
وكشــف املقاطع أن في األســبوع 
املاضــي وصلت املوافقــة من مجلس 
اجلامعات اخلاصة إلتاحة املجال لطلبة 
الكلية الستكمال دراستهم في الواليات 
املتحدة األميركية بعد إنهاء عامن في 
كلية القانون الكويتية العاملية )السنة 
الدراسية األولى والثانية( واستيفاء 

الشروط املطلوبة.
ومن جانبها، أشــادت مديرة إدارة 
التطوير الطالبي بكلية القانون الكويتية 
العامليــة هناء اإلبراهيم بالدعم املادي 
واملعنوي املقدم من قبل اإلدارة العليا 
في الكليــة واجلهود املبذولة من قبل 
الهيئة التدريسية وعمل واتقان طلبة 
كلية القانون الكويتية العاملية بجميع 
احملافل احمللية والعاملية ومن خاللها 
اصبح فريق كليــة القانون الكويتية 
العاملية منافســا عامليا ال يستهان به، 

واصبح من املنافسن الذي تعد له العدة، 
الفتــة الى ان اروقة احملاكم الصورية 
والعاملية شــهدت ملترافعن متمكنن 
حملوا اســم الكويت وكليــة القانون 
الكويتية العاملية عربيا وعامليا، وحققوا 
افضل املراكز، كما أصبحت الكلية مركزا 
التنافســية العلمية وساحة  للقاءات 
تدريبيــة يجتمع بهــا مختلف الدول 

العربية والعاملية.
وأشــارت إلــى أن الكلية أصبحت 
الراعــي الرســمي واملنظم للمســابقة 
التمهيديــة لــدول مجلــس التعــاون 
اخلليجي ملســابقة اجليسيب العاملية 
كمــا للمناظــرات نصيب مــن رعاية 
واهتمام الكلية، حيث اصبحت الكلية 
الداعم للمسابقات احمللية والتصفيات 
اخلليجية وغيرهم من الدعم االداري 
ملواكبــة التطور وخلــق جيل متمكن 
خاض جتارب عملية واكتسب مهارات 
وخبرات مختلفة، مشيدة بتميز طالب 
وطالبات كلية القانون الكويتية العاملية 
في مختلف املسابقات التي شاركوا فيها 

ورفعوا اسم الكلية عاليا.
بدوره، قال علي الصافي من فريق 
مســابقة احملكمة الصوريــة العربية 
اخلامسة، إن مسابقة احملكمة الصورية 
مسابقة مميزة وفريدة من نوعها وال 
تخلو من اجلوانــب االكادميية، الفتا 
الى ان املســابقة تنقســم الى قسمن 
اساسين القسم االول كتابة املذكرات 
القانونية، والقسم الثاني في املرافعات 
الشفهية ويكون التنافس حول قضية 

افتراضية.
ولفت الصافي الى ان الهدف الرئيسي 
من املســابقة هو بناء وتعزيز الروح 

القانونية لطلبة القانون.
وحتدثت من فريق احملكمة اجلنائية 
الدولية واملنعقــدة في الهند، الطالبة 
منــال الدويلة، الفتة إلى أن املســابقة 
أنشــئت عام ٢٠١6 بهــدف فتح املجال 
لطلبة وطالبات القانون خلوض جتربة 
احملاكمات من خالل محكمة اجلنايات 
الدولية الهاي، حيث يخوض الطالب 

3 جوالت رئيسية.
وأوضحــت الدويلــة ان املســابقة 
تفتــح املجال الكتســاب خبــرات عن 
الدفاع وتســاعد املشــارك في التجرد 
من رأيه الشخصي واستخدام الوقائع 
واالتفاقيات في تدعيم موقفه واقناع 
هيئة احملكمة بوجهة نظره، موضحة 
ان املسابقة تساعد في توسيع مدارك 
طالــب القانون وزيادة مهارات املثول 
أمام احملاكم والتعرف على اإلجراءات 
التي تتم في احملاكم الدولية واكتساب 
مهارة االلقاء ومهــارة كتابة الصحف 

القانونية.
وانتقــل احلديــث الحــد أعضــاء 
فريق بطولة دوري املناظرات الطالب 
يوسف الزامل الذي أشار إلى أن فريق 
الكلية املشــارك في املناظرات باللغة 
العربية حقق نتائج مبهرة، الفتا الى 
ان املســابقة اكســبت الطلبــة العديد 
من املهــارات العلميــة والعملية التي 
تساعد على تقبل الرأي والرأي اآلخر، 
واالبتعاد عن احلوار العقيم، وتوثيق 
العالقة بن الطلبة ولغتهم االم اللغة 
العربية، وحتفيز الطلبة على االطالع 
دائما واالرتقاء مبستوى لغة احلوار 
املبنية علــى املنطق والدليل والعقل، 
وتأهيل الطالب القانوني ملواجهة احلياة 

العملية.
وحتدث من مشــروع عمل الطلبة 
الفائقن اغسطس ٢٠١٩ الطالب املتفوق 
مشاري املاجدي، مشيدا بحرص الكلية 
علــى الربــط بــن املعرفــة النظريــة 
والتطبيق العملي في مؤسسات معينة 
كالهيئة العامة ملكافحة الفساد، وهيئة 
اسواق املال، والهيئة العامة لالستثمار، 
وشركة ناقالت النفط، وغرفة جتارة 

وصناعة الكويت.

باقة شكر
كل الشكر والتقدير إلدارة العالقات 
العامة واالعالم بكلية القانون الكويتية 
العامليــة ممثلــة مبديــر االدارة عادل 

العنزي.

د.محمد املقاطع ملقيا كلمته

فريق مسابقة فيليب جيسوب يتسلم تكرميه  )زين عالم( د.فيصل الكندري ود.يوسف العلي يكرمان فريق مشروع عمل الطلبة الفائقني

مندني والصالح والعنزي واخلضري واملطيري 
واحليان  فازوا بعضوية رابطة تدريس »التطبيقي«

عبداهلل الراكان

أســفرت نتائج انتخابــات رابطة أعضاء 
هيئة التدريس لكليات الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب التي أقيمت صباح امس 
عن فوز كل من د.أحمد مندني، وحصل على 
١٠٩ أصــوات وم.رعد الصالح بـ ١٠3 أصوات 
في كلية الدراسات التكنولوجية، وفي كلية 
التربية األساســية حصل د.يوسف العنزي 
على ٢4٨ صوتا ود.بدر اخلضري حصد ١7٢ 
صوتا، أما في كلية الدراســات التجارية فقد 
فــاز كل من د.فارس املطيــري بـ ١33 صوتا 

ود.فارس احليان بـ ٨6 صوتا.
وكانــت انتخابــات رابطة أعضــاء هيئة 
التدريس في الهيئة قد انطلقت صباح أمس 
وسط أجواء خالية من احلماس، وذلك عبر 
4 جلــان مت تخصيصهــا لالنتخابــات هــذا 
العام موزعة على النحو التالي: جلنة لكلية 
التربية األساســية، وجلنة لكلية الدراسات 
التكنولوجيــة، وجلنــة لكليــة الدراســات 
التجارية، وجلنة مشتركة لكليتي التمريض 
والعلوم الصحية. وشهدت االنتخابات تنافس 
١5 مرشحا من أعضاء هيئة التدريس، توزعوا 
كما يلي: كلية التربية األساسية 4 مرشحن 
د.بدر اخلضري، ود.محمد العجمي، ود.جنان 

احلربي، ود.يوسف العنزي.
أما في كليتي العلوم الصحية والتمريض 
فتقــدم اثنــان فقط همــا د.ســعد املطيري، 
ود.قاسم الفضلي، وتقدم عن كلية الدراسات 

التجاريــة 5 مرشــحن، هم بشــار العثمان، 
ود.سعد الشمري، ود.فارس احليان، ود.فارس 
املطيري، ود.سلمان خريبط. وقالت رئيسة 
جلنة كلية الدراسات التجارية د.إميان احمد 
إنه مت فتح صناديق االقتراع في الســاعة ٩ 
صباحا، الفتة إلى أن من يحق لهم التصويت 
3٠٢ عضــو هيئة تدريس في الكلية في ظل 
إشــراف من املرشــحن على غلق الصندوق 

وبدء عملية الفرز.
من جهتها، ذكرت جلنة التربية األساسية 
د.عبير العميري أن 467 عضو هيئة تدريس 
يحق لهــم التصويت في الكليــة الختيار 4 
مرشــحن واإلقبال كان جيدا في جو أخوي 

بن اجلميع.
بدوره، أشاد عميد كلية الدراسات التجارية 
د.احمد احلنيان بالعمل النقابي الذي يقوم به 
أعضاء هيئة التدريس، الفتا إلى أن اجلميع 
سيقفون خلف الفائزين باالنتخابات وندعمهم 
لتقدمي األفضل، كوننا كلنا من أعضاء هيئة 
التدريس. وذكر أنه مت توفير لقاء اجتماعي 
بن األســاتذة للتعرف علــى بعض وتبادل 
املعلومــات من خالل جمع األقســام العلمية 
مع بعضهم، وهناك مطالب عديدة وطموحات 
ماليــة وإداريــة وأكادميية لألســاتذة، مثل: 
زيادة مخصصات البعثات الدراسية، وعمل 
دورات لتنميــة املهــارات، وتوفير كافتيريا 
تليق باألســاتذة، وبعض املسميات اإلدارية 
املتوقفة نتمنى أن يعملوا عليها، وعلى زيادة 
الرواتب مثل كوادر أعضاء هيئة التدريس.

طموحات مالية وإدارية وأكادميية ينتظرها أساتذة الهيئة من الفائزين

جانب من عملية االقتراع في انتخابات رابطة أعضاء هيئة تدريس »التطبيقي«

املقاطع: »اجلامعات اخلاصة« وافق على إتاحة الفرصة
لطلبة »القانون العاملية« الستكمال دراستهم في أميركا

الكلية كرّمت طالبها املشاركني في احملافل احمللية والعاملية

شروط التقدمي لبرامج الدكتوراه واملاجستير والدبلوم
املعدل للدكتوراه: أال يقل املعدل العام في 
املاجستير عن )3.00( من سلم النقاط األربع.

املعدل املطلوب للماجستير: أال يقل املعدل 
العام في اإلجازة اجلامعية األولى عن )2.67( 
وأال يقل معدل التخصص عن )3.00( من سلم 
النقاط األربع، ويجوز أن يستثنى من ذلك:
البرامج التي ال تتطلب معدل تخصص 
تكتفــي باملعدل العام فقــط، وذلك لبرامج 
املاجستير في دراســات املعلومات وإدارة 
األعمــال واالقتصاد واحلقوق، في حني أن 
احلاصلني على درجة اإلجازة اجلامعية في 
الطب واجلراحة أو طب األسنان يجب أال يقل 
املعدل العام ومعدل التخصص عن )2.00( من 
سلم النقاط األربع للقبول في برامج الطب 
وطب األســنان، أما احلاصلون على درجة 
اإلجازة اجلامعية فــي الصيدلة أو العلوم 
الطبية األساســية فال يقل املعدل العام عم 
)2.67( ومعــدل التخصص عن )2.00( من 
سلم النقاط األربع للقبول في برامج الطب 
والصيدلة، وللحاصلني على درجة بكالوريوس 
احلقوق من جامعة الكويت أال تقل نسبتهم 

املئوية عن 80% لبرامج احلقوق.
املعدل املطلــوب للتقدم لبرامج الدبلوم 
العالي: أال يقل املعدل العام في اإلجازة اجلامعية 

األولى عن )2.33( من سلم النقاط األربع.
املعدل املطلوب لذوي االحتياجات اخلاصة 
لبرامج املاجستير: أال يقل املعدل العام في 
اإلجازة اجلامعية األولى عن )2.33( من سلم 
النقاط األربع ومعدل التخصص عن )2.50( 
نقطة من ســلم النقاط األربع، وعن )%78( 
لبرامج كلية احلقوق من جامعة الكويت أو 
ما يعادلها. إذا كان املتقدم لديه شهادة معادلة 
)ملن يهمه األمر( مــن وزارة التعليم العالي 
اخلاصة بكلية الدراسات العليا والتي حتتفظ 
بها الكلية مراجعة شعبة القبول مصطحبا معه 
كشف الدرجات األصلي وصورة ملونة ليتم 
اخلتم عليها للتمكن من التقدمي اإللكتروني.
السماح للمتوقع تخرجهم نهاية الفصل 
األول أو الثاني في العام األكادميي 20192020 
ممن اجتازوا 90 وحدة دراسية أو أكثر من 
جامعة الكويت فقــط التقدمي لبعض برامج 
كلية الدراســات العليا واملوضح بالشروط 

التفصيلية مبوقع كلية الدراسات العليا.
املعدل املطلوب للتقدم لبرامج الدكتوراه 
واملاجستير لنظام منحة التميز: أال يقل املعدل 
العام عن )3.00( نقاط ومعدل التخصص عن 
)3.00( نقاط لبرامج املاجستير فقط في سلم 

النقاط األربع.

اختيار د.فوزية عبداهلل ضمن 
LEWAS أفضل 3 قياديات من

 )Leadership Excellence for women اختــارت منظمــة
award & symposium( LEWAS د.فوزية حسن عبداهلل عضو 
هيئة التدريس بقسم علوم األرض والبيئة في كلية العلوم 
بجامعة الكويت ضمن أفضل 3 قياديات في املجال األكادميي 
في الصناعات النفطية لعام ٢٠١٩، حيث مت تكرمي الفائزين 
في مملكة البحرين الشــقيقة في شــهر أكتوبر املاضي من 
خالل اختيار أفضل الباحثات األكادمييات في مجال الطاقة 
وتطوير وخلق الفرص واإلبداعات في دول اخلليج العربي.

ويعتبر هذا التكرمي إجنازا يضاف لسجل إجنازات جامعة 
الكويت وإسهامات هيئتها األكادميية إلبراز اسم الكويت في 

احملافل الدولية.

تكرمي خريجات »التطبيقي« 9 يناير 2020
أعلنت رئيسة جلنة البرامج واألنشطة 
بلجان الطالبات فــي االحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب رؤية شعيب الفضلي أن االحتاد 
بصدد تنظيم حفل لتكرمي خريجات الهيئة، 
ويقام بفندق اجلميرا بحضور عميد شؤون 
الطلبة د.مشعل املنصوري، وعدد من قيادات 

الهيئة وأعضاء هيئة التدريس.
وقالــت الفضلي إن باب احلجز مفتوح 
للطالبات الراغبات املشاركة باحلفل وحلن 

اكتمال العدد املطلوب، مشيرة إلى أن احلفل 
يقام بتاريخ ٢٠٢٠/١/٩، ويحق لكل خريجة 
احلصول علــى 3 دعوات حلضور احلفل، 
وروب تخــرج - تصميــم حديــث، ودرع 
تكرميية، وهدية خاصة مبناسبة التخرج، 
وكوبون من عيادة أســنان، كما سيشــهد 
احلفل سحوبات على تذاكر سفر ومجوهرات 
وهواتف آيفون وأجهــزة آيباد، وخدمات 
طبية متميزة، ويقدم احلفل اإلعالمي ضاري 

البليهيس.
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الصقر: إنشاء نظام أمن إقليمي »مناسب وأمثل« للمنطقة العربية
والدول الكبرى تتعامل مع قضايا منطقتنا من زاوية مصاحلها فقط

بكني ـ كونــا: دعا رئيس 
»مجلس العالقــات العربية 
والدوليــة« محمــد الصقــر 
الى انشاء نظام امن اقليمي 
»مناســب وأمثل« للمنطقة 
العربيــة وجوارها اإلقليمي 
اخذا في االعتبــار »املطامع 
والطموحات التوسعية لدول 
اجلوار غير العربية« من خالل 
اعادة تعريف دقيق وواضح 
لألمنني اإلقليمي والعربي على 
غــرار جتربــة منظمة األمن 

والتعاون األوروبي.
واكــد الصقر، فــي كلمة 
اجللســة  خــالل  ألقاهــا 
لـ »منتدى االمن  االفتتاحية 
في الشرق األوسط« املنعقد 
فــي بكــني بعنــوان »أمــن 
الشــرق األوســط فــي ظــل 
الوضــع اجلديــد: التحديات 
واحللــول«، علــى ضــرورة 
وضع تصــور لعالقات دول 
الدولية  املنطقة باملنظمــات 
الدولية والدول  والتكتــالت 
الكبــرى والقــوى اإلقليمية 
وكيفية تنمية الفعاليات وبناء 
الدفاعــات بهــذا اخلصوص 
باالضافة الى تفعيل سياسة 

فض النزاعات باملنطقة.
ودعــا في هذا الصدد الى 
االهتمام والتركيز على نشر 
الوعي السياسي لدى شعوب 
املنطقة بشأن مفاهيم املصير 
املشترك والتكامل االقتصادي 
ووحدة وترابط األمن القومي 
إلقرار توازن واستقرار امن 
املنطقــة وتفادي اســتمرار 
الداخليــة  االضطرابــات 

األخيرة هي »أزمات شاملة 
تنال من األنظمة السياسية 
واســتقرارها ومن سالمة 
البلــدان والعمران ووحدة 
املجتمعات وتضامنها ومن 
الســكينة الدينيــة باجتاه 
التطــرف واالنكماش ومن 
التدخالت اإلقليمية والدولية 
التي ال يواجهها أي مظهر من 
مظاهر الفعالية الباقية في 
النظامني العربي واإلقليمي«.
واضاف »ان هذا الوضع 
الصعب بقدر ما هو حقيقة 
مؤســفة هو حقيقة شائكة 
ومعقــدة بأبعادهــا الكثيرة 
السياســية  املتشــعبة 
واالقتصاديــة واأليدلوجية 
الســلبية على  وتداعياتهــا 
األمن واالســتقرار والتنمية 
االقتصاديــة باالضافــة الى 

واســتفحال الصراع الدولي 
واإلقليمي على دول املنطقة 
وتكالب القوى الطامعة فيها 
وحتويلها إلى مناطق نفوذ 
متهيدا إلعادة تقسيمها ورسم 
حدودهــا طبقا ملصالح هذه 

القوى.
وذكر ان من بني التحديات 
كذلــك »افتقــار املنظمــات 
إلــى  الدوليــة واإلقليميــة 
معاييــر فــض النــزاع فــي 
الكيــل  املنطقــة وسياســة 
مبكيالني التي تتبعها بعض 
الدول الكبرى مما تسبب في 
تفاقم املشــاكل والصراعات 
باملنطقــة وعــدم الوصــول 
إلى حل دائم وعادل لقضايا 
املنطقة وعلى رأسها قضية 
العرب واملسلمني األولى وهي 

القضية الفلسطينية«.

القضية الفلسطينية وحتقيق 
األماني القومية«.

ولفت في السياق ذاته الى 
ان »هذه األبعاد والتداعيات 
ليســت وليدة الزمــن الذي 
يعيشــه اجليــل احلالي أو 
نتاج حدث معني أو أزمة من 
األزمات العابرة التي تواجهها 
الشعوب أو مشكلة سياسية 
بــل نتــاج تراكمات  واحدة 
طويلــة بعضهــا ذو طابــع 
سياســي وبعضها له طابع 

أيديولوجي«.
وخلص الصقر التحديات 
التــي متر بهــا دول املنطقة 
السياســي  باالضطــراب 
واملجتمعــي واألمنــي فــي 
العديد من دول املنطقة بسبب 
الفشل في إدارة ملفات التنمية 
االقتصادية وحقوق اإلنسان 

خالل اجللسة االفتتاحية لـ »منتدى األمن في الشرق األوسط« املنعقد في بكني

وزير اخلارجية الصيني مع رؤساء الوفود املشاركة في املنتدى 

وصراعــات القــوة بني تلك 
الدول واملشاجرات والتدخالت 
بني بعض الدول املتجاورة.

كمــا دعا الى وضع خطة 
عمل ترتكز على بذل جهود 
جماعيــة منســقة لتحقيق 
ـ عربية  مصاحلات عربيــة 
ومصاحلات عربيةـ  إقليمية 
وتغليب سياسة حسن اجلوار 
بــني دول املنطقــة ووضــع 
تصــور حلالــة اقتصاداتها 
واضحــة  رؤيــة  ووضــع 
للنهوض بهــا باالضافة الى 
نشر الوعي الديني الصحيح 

ومكافحة التطرف.
ورأى الصقر ان الوضع 
»الصعــب« واألزمات التي 
تشهدها معظم دول منطقة 
الشــرق األوســط والتــي 
بلغت ذروتها في السنوات 

قرية صباح األحمد التراثية تستقبل زوارها اجلمعة
أعلنــت اللجنــة املنظمــة 
العليا لفعاليات قرية الشيخ 
صبــاح األحمــد التراثية عن 
افتتاح القرية يوم غد اجلمعة 
ضمــن فعاليــات مهرجــان 
الشــعبي اخلليجي  املوروث 
لهذا العــام، حيث ســتفتتح 
القرية أبوابها أمام الزوار، إذ 
ستشهد إقامة مسابقات تراثية 
وترويحية واجتماعية تستمر 
لنحو ثالثة أشــهر مبشاركة 

كبيرة.
ويعــد مهرجــان املوروث 
الشــعبي الذي يقام ســنويا 
في القرية الواقعة في منطقة 
الســاملي عنــد )الكيلــو 5٩( 
مهرجانــا كبيــرا يحتضــن 
مســابقات وفعاليات حتظى 
مبكرمة صاحب السمو األمير 

األميري محمد شرار ان القرية 
جاهزة متاما الستقبال روادها، 
اذ باتــت تعد ملتقى لألســر 
اخلليجية لتبادل الثقافات ملا 
تضمه من متاحف ومعارض، 
فضال عن املسابقات التراثية 
والفعاليــات الترفيهيــة، إلى 
جانــب قضاء اوقــات مميزة 
في صحراء الكويت اجلميلة.

وأضاف شرار في تصريح 
صحافي لوســائل اإلعالم في 
ديوانية شعراء النبط في اليوم 
اخلتامي لتسجيل املتسابقني 
ان اإلقبال كان كبيرا في معظم 
مسابقات املهرجان الذي تتنوع 
مــا بني فئات اإلبــل والطيور 
واألغنــام واخليــول، منوها 

بجهود اللجان العاملة.
وذكــر ان حفــل افتتــاح 

هذا التراث اخلليجي الغني.
من جانبه، قال مدير القرية 
ســيف الشالحي في تصريح 
مماثــل ان قرابــة 5٠٠٠ آالف 
متسابق سجلوا في مسابقات 
املهرجان املختلفة التي ستبدأ 
يــوم الســبت املقبــل بإقامة 
مسابقات فئات األغنام على ان 
تتوالى باقي املسابقات تباعا.
ولفــت الشــالحي إلى ان 
مشاركة املتسابقني اخلليجيني 
هذا العام كبيرة جدا في معظم 
املســابقات ما سيكون له اثر 
إيجابي على قوة املنافسات، 
موضحا ان القرية التي تتميز 
بوجود جميــع اخلدمات من 
مطاعم ومقاه وأسواق وغيرها 
ستشهد العديد من الفعاليات 
الترفيهية والتراثية لزوارها.

نســخة هذا العام للمهرجان 
سيشهد مشاركة العديد من 
جهات الدولــة منها املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
العامــة  والهيئــة  واآلداب 
للزراعة والثروة الســمكية، 
وعدد من وزارات الدولة ذات 
العالقة، مقدما شكره جلهود 
هذه اجلهات لإلعداد النطالق 
املهرجان. وثمن شــرار دعم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد للمهرجــان 
والذي أضحى بدعمه واحدا 
من أكبــر املهرجانــات التي 
جتمــع محبــي تــراث أهــل 
الكويــت واخلليــج، بدليــل 
اإلعداد الكبيرة املشاركة في 
مسابقاته، كما ان دعمه سموه 
أســهم في احلفاظ على على 

بافتتاح املوسم اجلديد من فعاليات مهرجان املوروث الشعبي اخلليجي

محمد ضيف اهلل شرار

الشيخ صباح األحمد مما أضفى 
عليها اهتماما ومتابعة وسط 
مشــاركة كويتية وخليجية 

كبيرة في جميع املسابقات.
وقال املشــرف العام على 
القرية املستشار في الديوان 

ثامر اجلابر: عالقتنا بالبحرين مبنية 
على وحدة الهدف

اجلاراهلل استقبل سفير تنزانيا

املنامةـ  )كونا(: أكد سفيرنا لدى البحرين 
الشيخ ثامر اجلابر عمق العالقات األخوية 
الوثيقة املبنية على وحدة الهدف »والبيت 
الواحــد« مــع البحرين. وقالت ســفارتنا 
بالبحرين في بيان ان ذلك جاء خالل استقبال 
الشيخ ثامر جلميع سفراء البحرين الذين 
عملوا في الكويت. وأعرب الشيخ ثامر اجلابر 

عن شكره وتقديره للسفراء ملا قاموا به من 
جهود في تنمية وتطوير العالقات األخوية 
الوطيدة بني البلدين الشقيقني أثناء فترة 
عملهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
وأضاف ان العالقات األخوية والوثيقة 
مع البحرين تشكل منوذجا متميزا لعالقات 

»احملبة واألخوة«.

اجتمــع نائب وزيــر اخلارجيــة خالد 
اجلــاراهلل مع ســفير جمهوريــة تنزانيا 
املتحدة لدى الكويت د. مهاذي معلم وذلك 

مبناسبة انتهاء مهام عمله.
وعبر اجلاراهلل خالل اللقاء عن متنياته 

للسفير معلم بالتوفيق والسداد في مهامه 
املستقبلية.

حضــر اللقاء مســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم 

العمر.

السفير الشيخ ثامر اجلابر خالل استقباله سفراء البحرين لدى الكويت

خالد اجلاراهلل خالل استقباله سفير تنزانيا

عزام الصباح: دور الكويت في تعزيز 
اإلسالم الوسطي محل فخر واعتزاز

روماـ  )كونا(: ثمن رئيس 
املركز الثقافي اإلسالمي في 
إيطاليا د.صالح رمضان دور 
الكويــت وحرصها املبدئي 
على إبراز صورة اإلســالم 
الســمحة بتعزيــز خطاب 

الوسطية وقيم احلوار.
املركــز  وقــال رئيــس 
اإلسالمي وجامع روما الكبير 
د.صالح رمضان خالل لقائه 
ســفيرنا لدى روما الشيخ 
عــزام الصبــاح إن »أيادي 
الكويت البيضاء لها جميل 

األثر في إيطاليا بإسهامها الواضح في إذكاء 
خطاب اإلسالم الوسطي واملنفتح وترسيخ 

قيم احلوار والعيش املشترك«.
مــن جهته، قال الســفير الشــيخ عزام 
الصباح ان »دور الكويت الريادي في تعزيز 
اإلسالم الوسطي جعل منها مرجعية محل 
فخــر واعتزاز«، مســتذكرا في هذا الصدد 
الداعية الشيخ عبدالرحمن السميط، رحمه 

اهلل، ودوره الفريد في نشر اإلسالم والتأكيد 
على سماحته.

وأكد السفير أهمية دور املركز اإلسالمي 
ورسالته املهمة في رفع احلواجز بني املسلمني 
واملجتمع اإليطالي ومجابهة خطاب التطرف 
وتصحيــح املفاهيم املغلوطــة عن الدين 
احلنيف بإبراز الوجه احلضاري ودحض 

الدعاية املغرضة ضد اإلسالم واملسلمني.

التقى رئيس املركز اإلسالمي بروما

السفير الشيخ عزام الصباح مع رئيس املركز اإلسالمي في روما 

»دعم املخترعني« تطلق مسابقة 
»تكنولوجيا اإلنسانية«

حنان عبداملعبود

أعلنت اجلمعية الكويتية لدعم املخترعني 
عــن إطــالق النســخة الثانية من مســابقة 
»تكنولوجيا اإلنسانية«، حتت شعار »للسالمة 
نبتكر«، بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلطفاء 
وإدارة رعاية املسنني في وزارة الشؤون والتي 
تهدف إلى التشــجيع على االبتكار واالبداع، 
واكتشاف األفكار واالبتكارات املبدعة وعلى 
مستوى مختلف الشرائح االجتماعية والعمرية 

في املجتمع.
وقالــت رئيســة مجلــس إدارة اجلمعية 
د.فاطمة الثالب، خالل املؤمتر الصحافي الذي 
نظمته اجلمعية أمس لإلعالن عن املسابقة، 
إن التسجيل في املسابقة يبدأ من ٢7 نوفمبر 
حتى ٢7 يناير ٢٠٢٠، الفتة إلى أن هذا املوسم 
من املسابقة يستهدف حماية كبار السن وذوي 
االحتياجات اخلاصة في حال نشوب حريق 

في مــكان تواجدهم، من خــالل ابتكار فكرة 
أو جهــاز أو أي شــيء ميكن أن يســاهم في 
حمايتهم، وعلى أن تعلن النتائج خالل شهر 

مارس املقبل.
وبينت الثالب انه بعد النجاح الذي حققته 
النسخة األولى من املسابقة، فقد مت التوسع 
في النســخة الثانية من خالل إضافة بعض 
التعديالت التي من شأنها االرتقاء باملسابقة، 
أبرزها تقسيم املشاركني إلى فئتني هما أقل من 
١٨ عاما ومن هم أكبر من ١٨ عاما، وتقدمي عدة 
ورش عمل تدريبية للمشاركني بالتعاون مع 
اإلدارة العامة لإلطفاء وإدارة رعاية املسنني في 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، ملساعدتهم 
على تطوير أفكارهم وحتسينها. وأشارت إلى 
أن شروط املشاركة في املسابقة هي: وجود 
بطاقة مدنية صاحلة، وتقدمي موافقة خطية 
من ولي األمر للمشــاركني األقل من ١٨ عاما، 

وتسديد رسوم االشتراك الرمزية.

د.فاطمة الثالب ود.أماني الطبطبائى واملقدم مشاري الفرس خالل املؤمتر الصحافي  )زين عالم( 

عبدالكرمي أحمد

قضت محكمة التمييز بإلغاء جميع 
القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة 
اخلبراء احملاسبية والهندسية في عهدي 
وزيري العدل األسبقني يعقوب الصانع 
ود.فالح العزب أي خالل الفترة من ٢6 
أكتوبر ٢٠١4 حتى ٢4 ديسمبر ٢٠١7، 
إلغاء مجردا، سواء التي متت بالتعيني 
أو النقل أو بأي طريق آخر لشــغلها، 
مؤكــدة أنه شــابها عدم املشــروعية 

اجلسيم.
وذكــرت الدائرة اإلداريــة الثانية 
باحملكمة برئاســة املستشار د.جمال 
العنيزي، أن ما قامت به جهة اإلدارة 
ســواء في فترة الرئيس األعلى األول 
أو الرئيس األعلى التالي بصفتهما قد 
انطوى على مخالفات صارخة للقانون 
وإخالل باملســاواة والفرص املتكافئة 

للمواطنني.
وأضافــت احملكمــة أن مــا قامــت 
به جهــة اإلدارة مــن تعديل وتالعب 
فــي نتائــج االختبــارات التحريرية 
واملقابالت الشــخصية ثم تعيني من 
لم يجتز املسابقة أصال وحصل على 
نتائج متدنية وبعد ذلك تعيني خبراء 
ومعاوني خبراء هندسيني وحسابيني 
باإلدارة العامة للخبراء دون مسابقة.
وأشــارت إلــى أن امتنــاع جهــة 
اإلدارة عن تزويد احملكمة باملستندات 
والقــرارات القاطعــة في النــزاع أمر 
ينطوي على مخالفــة القانون وعلى 
متييــز غير مبــرر بــني الراغبني في 
االلتحــاق بالوظائف وهو األمر الذي 
يعيــب تصرفــات اإلدارة بعيب عدم 

املشروعية اجلسيم.

وتابعــت: يعد ما صــدر عن جهة 
اإلدارة بهذا املعنى منطويا على تفرقة 
حتكمية بني مواطني الدولة الراغبني 
في التقدم لشغل الوظائف املعلن عنها 
على أساس احملسوبية رغم أن املشرع 
الدستوري حرص دوما على حتقيق 
مبدأ املســاواة أمام القانــون وتكافؤ 
الفرص وعدم التمييز بني املواطنني، 
وهــو ما حرصت عليــه أيضا قوانني 
الوظيفة العامة املشار إليها في قانون 
اخلبرة من أن يتم شغل وظائف إدارة 
اخلبراء مبوجب إعالن رسمي وتشكل 
جلنة محايدة تتولى إجراء املسابقة بني 
املتقدمني على أساس املساواة وتكافؤ 

الفرص.
وأكــدت احملكمــة أن جهــة اإلدارة 
خالفــت قانون ونظام اخلدمة املدنية 
إلخاللها مببدأ تكافؤ الفرص واملساواة 
بــني املواطنني وانطوى تصرفها على 
أوجه صور التمييز املنهي عنه دستوريا 
لنص أمر قطعي الداللة والثبوت بعدم 
التمييز بني املواطنني على أساس غير 

العدالة كأحد احلقوق العامة.
ونوهت إلى أنه كان لزاما على كل 
سلطة عامة النزول على قواعد الدستور 
والقانون ومبادئهما والتزام حدودها، 
فإن خالفت ذلك أو جتاوزته شاب عملها 

عيب عدم املشروعية.
وأفادت بأنه ال يغير من ذلك ترقي أو 
تعيني شاغلي وظائف اخلبرة مبوجب 
هذه القــرارات املقضــي بانعدامها أو 
شغلهم بأي طريق آخر لوظيفة أعلى 
أو أخرى، ألن ما بني على منعدم فهو 
منعدم بالتبعية، وملا كانت القرارات 
املشــار إليهــا خلصــت احملكمــة إلى 
انعدامها فإن شــغل الوظائف األعلى 

مــن قبلهم يكــون منعدمــا بالتبعية 
ويتعني إلغاؤها.

ولفتــت إلى أنــه من املعلــوم أنه 
بشأن اإللغاء املجرد في هذه األحوال 
أنه يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات 
املسابقة وســحب القرارات الصادرة 
بناء عليه وإعادة اإلعالن عن الوظائف، 
وأخذا بهذا النهج وملا سبق فإنه بات 
متعينا على جهة اإلدارة بعد القضاء 
بإلغاء قرارات املشار إليها إلغاء مجردا 
إعــادة احلال إلــى مــا كان عليه قبل 
صدورها، ويتعني على اإلدارة إصدار 
إعالن جديد عن شغل وظائف اخلبرة 
املشار إليها وإجراء مسابقة واستبعاد 
من شغل وظائف إدارة اخلبراء في تلك 
الفترتني املشار إليهما وسحب القرارات 

الصادرة في هذا الشأن.
وأضافت: تدرك احملكمة الصعوبات 
التي تواجه اإلدارة عند تنفيذ حكمها إال 
أن الرجوع إلى احلق خير من التمادي 
في الباطل، وإذ كانت العدالة البطيئة 
أقرب إلــى الظلم، فإن الظلم عينه أن 
حتيد عن احلق بعد أن تفصدت احلقيقة 
وأن يطوي القضاء بجناحيه على كل 
قرار غير مشــروع حفاظا على كل ما 
استقر بطالنا وظلما، من أجل ذلك حق 
على احملكمة أن تقضي مبا تكشف لها 
من احلق وعلى السلطة املختصة أن 
تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها 
ذلــك من عناء، فبلوغ احلق أعلى من 

كل عناء.
وكانت املدعية قــد أقامت دعواها 
بطلــب إلغاء القرار املطعون فيه رقم 
٢5٩7 لســنة ٢٠١6 فيمــا تضمنه من 
ســحب القرار رقم ٢٠١٢ لســنة ٢٠١6 
الصادر بتخطيها في التعيني بوظيفة 

خبير حسابي بإدارة اخلبراء بوزارة 
العدل، وبإلغاء القرارات الصادرة من 
وزيــر العدل أرقام مــن 53 حتى ٢٨3 
لسنة ٢٠١7 فيما تضمنته من تخطيها 
فــي التعيني بوظيفة خبير حســابي 
بوزارة العدل وبإلغاء القرارات اإلدارية 
أرقــام 5٩5 و6٨7 و7٨5 و٨١4 و٨٨٢ 
لسنة ٢٠١7 فيما تضمنته من تخطيها 
في التعيني بوظيفة خبير حسابي مع 

ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكــرت املدعيــة أنهــا كانــت قد 
تقدمت بطلب تعيينها بوظيفة خبير 
حسابي بإدارة اخلبراء بعد إعالن وزارة 
العدل عن تعيني عــدد من الكويتيني 
بوظيفة »خبير ومعاون خبير هندسي 
وحســابي« واجتــازت االختبــارات 
التحريرية واملقابالت الشخصية التي 
أجرتها اللجنة املختصة، ثم أصدرت 
جهــة اإلدارة قرارها رقــم ٢٠١٢/٢٠١6 
املــؤرخ في ١١ أكتوبــر ٢٠١6 املتضمن 
تعيينهــا وآخرين في وظائف معاون 
خبير وخبير حسابي وهندسي بإدارة 
اخلبــراء، وهاتفتهــا اإلدارة إلحضار 
مسوغات التعيني متهيدا ملباشرة العمل، 
إال أنها فوجئت بصدور قرار إداري آخر 
بعــد مرور أكثر من ســتني يوما على 
صدور القرار ٢٠١٢ لسنة ٢٠١6 املشار 
إليه تضمــن تعيني وقبــول عدد من 
اخلبراء احلسابيني والهندسيني دونها 
باملخالفة للقوانني واللوائح، مضيفة 
أنهــا اجتازت االختبــارات واملقابالت 
الشخصية التي أجرتها اللجنة املختصة 
بنجــاح بخالف الكثيــر من املقبولني 
للتعيــني في الوظيفــة املتقدمة إليها 
إذ انهــم أقل منها من حيــث القدرات 

واإلمكانات لشغل الوظيفة.

»التمييز« تلغي جميع قرارات شغل وظائف »اخلبراء« 
منذ أكتوبر 2014 حتى ديسمبر 2017

أكدت عدم مشروعيتها وإخاللها مببدأ املساواة وتكافؤ الفرص.. ووجود تالعب بنتائج االختبارات واملقابالت

احملكمة: ندرك الصعوبات التي تواجه جهة اإلدارة عند تنفيذ احلكم إال أن الرجوع إلى احلق خير من التمادي بالباطل
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»التشريعية« تُقر املساعدات االجتماعية لربات البيوت
الشــؤون  أحالــت جلنة 
إلى  التشريعية والقانونية 
اللجنــة الصحيــة تقريرها 
الثاني عن االقتراح بقانون 
بصرف مساعدة خاصة لربات 
البيوت املقدم من النائب ماجد 
املطيري، والذي جاء كالتالي:

اإلحالة
أحال رئيس مجلس األمة 
الى جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية االقتراح بقانون 
املشار إليه بتاريخ ٢7/6/٢٠١٩ 
وذلك لدراسته وتقدمي تقرير 

بشأنه إلى املجلس.

اجتماع اللجنة
عقدت اللجنة لهذا الغرض 
اجتماعا بتاريخ 4/٢٠١٩/١١.
 موضوع االقتراح بقانون
تبني للجنــة أن االقتراح 
بقانون يتكون من ٩ مواد، أهم 
ما جاء بها من أحكام تتمثل 

في التالي:
٭ النص على نطاق سريان 

مقابل أجر في أي جهة عامة 
أو خاصة.

٭ حــدد االقتــراح بقانــون 
املقابلــة  املاليــة  الشــرائح 
للدرجة العلمية لربة البيت 
وذلــك على خمس شــرائح 
مالية تســتحقها ربة البيت 
مبوجب هــذا القانون ما لم 
يثبت وجود مصدر دخل ثابت 

خاص بها.
٭ كما نص االقتراح بقانون 

بعد عام من إقراره.
االقتــراح بقانون  يهدف 
ـ حســبما جاء فــي مذكرته 
اإليضاحيــة ـ الــى توفيــر 
حياة كرمية للمرأة الكويتية 
وتخفيــف معاناتها املتمثلة 
في قلة مصادر الدخل املالية، 
السيما في حال عدم وجود 
دخــل ثابــت لهــا أو وظيفة 
تضمن الدخل الثابت، فضال 
عن ســد اخللل التشــريعي 

أو القوانــني املعمــول بهــا، 
حيــث تنــص املــادة ٩ مــن 
الدســتور على أن »األســرة 
أســاس املجتمــع، قوامهــا 
الدين واألخالق وحب الوطن، 
يحفظ القانون كيانها، ويقوي 
اواصرها، ويحمي في ظلها 

األمومة والطفولة«.
كما تنــص املــادة ١١ من 
الدســتور علــى أن »تكفــل 
الدولة املعونة للمواطنني في 
حالة الشيخوخة او املرض او 
العجز عن العمل، كما توفر 
لهم خدمات التأمني االجتماعي 
واملعونة االجتماعية والرعاية 
الصحية«. كما ترى اللجنة 
ان االقتراح بقانون من شأنه 
ان يحقق نوعــا من الوفرة 
في ميزانية الدولة وأن احملل 
األنسب لالقتراح بقانون هو 
القانون رقم ١٢ لســنة ٢٠١١ 
في شــأن املساعدات العامة، 
على ان يترك تقدير مالءمته 
املاليــة  وبحــث اجلوانــب 

علــى شــروط وضوابــط 
البيــت  ربــة  اســتحقاق 
للمساعدة واالجراءات واجبة 
االتباع عند التقدم للحصول 
عليها بحيث تتبع االجراءات 
والضوابط املنصوص عليها 
في القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ 
في شأن املساعدات العامة.

٭ يصدر الوزيــر املختص 
اللوائح والقــرارات الالزمة 
لتنفيذ أحكام هــذا القانون 

الذي أصاب التشريعات التي 
تخص املرأة وغالء املعيشة.

عرض عمل اللجنة
بعــد البحث والدراســة، 
رأت اللجنــة ان الفكرة التي 
بني عليها االقتراح بقانون 
هي فكرة نبيلة ومتكن املرأة 
من القيام بدورها في رعاية 
األســرة، كما أنها ال تشــكل 
تعارضا مع أحكام الدستور 

والفنيــة للجنــة املختصة. 
رأي اللجنة )التصويت( بعد 
املناقشة وتبادل اآلراء انتهت 
اللجنة الى املوافقة بأغلبية 
آراء احلاضرين من أعضائها 
)3: ٢( على االقتراح بقانون 

املشار إليه.

رأي األقلية
انبنــى رأي األقلية غير 
املوافقــة علــى ان االقتراح 
بقانون يخل مببدأ املساواة 
املنصوص عليه في الدستور 
وذلك بني الرجل واملرأة، فضال 
عن املــرأة املتزوجــة وغير 
انــه يجعل  املتزوجــة، كما 
املنزل  املرأة مصــدرا لدخل 
فقط وال يستفاد من مؤهلها 
العلمي مما يعود بالضرر على 
املجتمع والدولــة. واللجنة 
تقدم تقريرهــا إلى املجلس 
التخاذ ما يراه مناسبا بصدده 
في ضوء ما تقضي به املادة 

٩8 من الالئحة الداخلية.

ماجد املطيري

هذا القانون، بحيث تســري 
احكامــه علــى ربــة البيــت 
البالغة من العمر ١8 عاما فما 
فوق املقيمة في الكويت اقامة 
دائمة. وفي بيان مفهوم ربة 
البيت نص االقتراح بقانون 
على أنهــا: املــرأة الكويتية 
املتزوجة التــي ال تتقاضى 
راتبا أو معاشــا تقاعديا أو 
مساعدة عامة وال متتهن أي 
حرفــة وال تقوم بــأي عمل 

الشروطالشرائحم
أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط فأقلصرف مساعدة شهرية تقدر مببلغ )5٠٠( دينار١
أن تكون حاصلة على مؤهل ثانويصرف مساعدة شهرية تقدر مببلغ )55٠( دينارا ٢
صرف مساعدة شهرية تقدر3

مببلغ )6٠٠( دينار
أن تكون حاصلة على مؤهل دبلوم من كليات ومعاهد الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب
صرف مساعدة شهرية تقدر4

مببلغ )65٠( دينارا
أن تكون حاصلة على مؤهل جامعي

صرف مساعدة شهرية تقدر5
مببلغ )7٠٠( دينار

أن تكون حاصلة على مؤهل ماجستير فأعلى

مادة 1: يقصد بالكلمات التالية ـ 
في حكم هذا القانون ـ املعنى املبني 

قرين كل منها:
الوزير: وزير الشؤون االجتماعية.
الوزارة: وزارة الشؤون االجتماعية.
اإلدارة: إدارة اخلدمات بالوزارة.

الوحدة: الوحدة االجتماعية.
اللجنة: جلنة املساعدات العامة.

األسرة: مجموعة مكونة من زوج 
وزوجة وأوالد يقيمون في مســكن 
واحد، أو بعض أفراد هذه املجموعة 

إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد.
ربة البيت: هي املــرأة الكويتية املتزوجة وال 
تتقاضى راتبا او معاشا تقاعديا او مساعدة عامة 
وال متتهن اي حرفة وال تقوم بأي عمل مقابل أجر 

في اي جهة عامة او خاصة.
مادة 2: تســري أحكام هذا القانون على ربة 
البيت البالغة من العمــر 18 عاما فما فوق املقيمة 

في دولة الكويت إقامة دائمة.
مادة 3: تســتحق ربة البيت املساعدة املقررة 
مبوجب هذا القانون ما لــم يثبت وجود مصدر 

دخل ثابت خاص بها، وذلك وفقا للجدول أعاله:
مادة 4: يشترط الستحقاق ربة البيت املساعدة 

املقررة مبوجب هذا القانون:
1 ـ أال تكون مســجلة لدى املؤسســة العامة  

للتأمينات االجتماعية.
2 ـ عدم وجود مصدر دخل خاص بها.

3 ـ استمرار قيام رابطة الزوجية، ومع مراعاة 
أحكام املادة السابقة.

مادة 5: يصرف لربة البيت املخصص لها مكافأة 
شــهرية مبوجب هذا القانون حال حصولها على 
مؤهــل تعليمي أعلى مما كانت عليه مبلغ املكافأة 
وفقا للمؤهل اجلديد، وذلك ابتداء من الشهر التالي 

حلصولها على املؤهل األعلى.
مادة 6: تتبع اإلجراءات والضوابط املنصوص 
عليها في القانون رقم 12 لســنة 2011 املشار اليه 

عند التقدم للحصول على هذه املساعدة.
مادة 7: يصدر الوزير املختص اللوائح والقرارات 
الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد عام 

من إقراره.
مادة 8: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا 

القانون.
مــادة 9: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به 

30 يوما من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
وجاءت املذكرة اإليضاحية للقانون مبا يلي:تعد 
املرأة الكويتية نواة املجتمع ونصفه اآلخر وجزءا ال 
ينفصل بأي حال من األحوال من كيان املجتمع، كما 
أنها مكون رئيس للمجتمع بل تتعدى ذلك لتكون 
األهم بني كل املكونات، كما ان للمرأة الكويتية دورا 
في بناء دولة املستقبل عبر إعداد اجيال قادرة على 
البذل والعطاء وأيضا مبشاركتها عبر االنتخابات 

بصنع القرار في البلد.
وحرصا منا على توفيــر حياة كرمية للمرأة 

الكويتية وتخفيفا من معاناتها التي تتمثل في قلة 
مصادر الدخل املالية السيما في حالة عدم وجود 
دخــل ثابت لها او وظيفة تضمــن لها دخال ثابتا 
يأمن به غدر الزمان، بل ان هناك عشرات آالف من 
املواطنات يقبعن خلف ابواب ديوان اخلدمة املدنية 
ينتظرن وظيفة، فكثير منهن يرغنب في العمل دون 

وجود وظائف لهن.
وانطالقــا من االهتمام التام بقضايا املرأة مبا 
يكفل لها االستقرار والتقدير ملا تقوم به من دور 
في  املجتمع، ونظرا لغالء املعيشة الذي اجتاح كل 
اسرة ومنزل بطول البالد وعرضها، ولسد اخللل 
التشريعي الذي أصاب التشريعات التي تخص املرأة، 
اصبح لزاما علينا التدخل باقتراح بقانون بصرف 
مساعدة خاصة لربة البيت الكويتية املتزوجة، األمر 

الذي يساهم في: 
1 - مســاعدة األسر الكويتية على توفير حياة 

كرمية ألفرادها احقاقا ال إنعاما.
2 - تقومي اواصر االســرة وتعزيز استمرار 

احلياة الزوجية.
3 - احلد من نسب الطالق التي تزايدت بشكل 

كبير في السنوات املالية.
4 - التشجيع على التعليم والتفوق في الدراسة 
ذلك انه كلما حصلت ربة املنزل على مؤهل اعلى 

زاد مبلغ املساعدة املخصص لها.
5 - محاربة البطالة واحلد من اعداد منتظري 

الوظيفة بطابور ديوان اخلدمة املدنية.
وحيث إن التشريعات السابقة بشأن املساعدات 
العامة جاءت شــاملة لفئات عديدة من الكويتيني 
إال أنه قد اصابها القصور في حق املرأة الكويتية 
املتزوجة، وربط املساعدة املخصصة لها ببلوغها سن 
اخلامسة واخلمسني من العمر، وبالنظر والتمحيص 
في تلك الفئة تبني انها شريحة قليلة باملقارنة مبن 
هن دون السن املذكور من الكويتيات، لذا كان من 
واجبنا التدخل إلصالح هــذا اخللل، لذلك فإنني 
اتقدم باقتراح بقانون بصرف مساعدة خاصة لربة 

البيت الكويتية املتزوجة.
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الغامن ينقل رسالة شفهية من صاحب السمو ألمير قطر

استقبل أمير دولة قطر الشقيقة سمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني في العاصمة 
القطرية الدوحة رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن.
ونقل الغامن خالل اللقاء رسالة شفهية من 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين وآخر 

مستجدات األوضاع في املنطقة.
كما نقل الغامن خالل اللقاء حتيات صاحب 
السمو لسمو أمير دولة قطر ومتنياته لقطر 

بدوام التقدم واالزدهار، فيما حمل الشيخ 
متيم بن حمد الرئيس الغامن نقل حتياته 
وتقديره الكبير لصاحب السمو ومتنياته 

مبوفور الصحة والعافية.
حضر اللقاء سفير الكويت لدى الدوحة 

حفيظ العجمي.
وكان الغــامن قد وصل الى الدوحة اول 
مــن امس حلضور فعاليــات بطولة كأس 
اخلليج لكرة القدم تلبية لدعوة رســمية 

من دولة قطر.

سمو الشيخ متيم خالل استقباله الرئيس الغامن بحضور سفيرنا لدى الدوحة حفيظ العجمي أمير دولة قطر سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

.. ويهنئ نظيريه في موريتانيا وألبانيا بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن أمس ببرقية تهنئة إلى رئيس 
اجلمعية الوطنية في اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية الشيخ ولد 
أحمد بايه، وذلك مبناســبة العيد 

الوطني لبالده.
كما بعث الرئيس الغامن ببرقية 
تهنئــة إلــى رئيــس البرملــان في 
جمهورية ألبانيا غراموز روشــي 
وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالده.

من جهــة أخرى، بعث الرئيس 
الغامن ببرقيتني إلى رئيس البرملان 
الفرنسي ريتشارد فرناند، ورئيس 
مجلس الشيوخ جيرارد الرشر، عبر 
فيهما عن خالص املواساة بحادث 

تصــادم مروحيتــني عســكريتني 
تابعتــني للجيــش الفرنســي في 
جمهورية مالي، والذي أســفر عن 
مقتــل عدد من الضبــاط واجلنود 

الفرنسيني.

الرويعي يلتقي رئيس مجلس النواب القبرصي
التقى أمني سر مجلس األمة 
أمني سر الشــعبة البرملانية 
النائب د.عودة الرويعي امس 
في قبــرص رئيــس مجلس 
القبرصــي دميترس  النواب 
علــى  وذلــك  ســيلوريس، 
هامش مشــاركته في املؤمتر 
الثالث عشر لرؤساء برملانات 
الدول األوروبيــة الصغرى. 
وجرى خالل اللقاء استعراض 
العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقــني وســبل توطيــد 
التعاون الثنائي بني برملاني 

البلدين.
كمــا نقــل الرويعي خالل 
اللقــاء إلــى رئيــس البرملان 
القبرصــي حتيــات رئيــس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.

يذكــر أن أعمــال مؤمتــر 
الــدول  برملانــات  رؤســاء 
األوروبية الصغرى انطلقت 
فــي وقــت ســابق امــس في 

أمني سر الشعبة البرملانية النائب د.عودة الرويعي خالل لقائه رئيس مجلس النواب القبرصي بحضور مشعل العنزيقبرص.

الكندري: من حق املرأة
العيش بكرامة بال عنف أو اضطهاد

تحدث النائب عبداهلل 
بعــض  عــن  الكنــدري 
االقتراحات بقوانين التي 
تلــزم الدولــة باتخاذ كل 
التدابيــر الالزمة لحماية 
المرأة من كل أشكال العنف 

وتضمن لها الحماية.
وأضاف الكندري خالل 
الملتقى األول للعنف ضد 
المــرأة، الــذي عقد تحت 
عنوان »رفقا بالقوارير« 
بصفته راعيا للملتقى، أن 
من بيــن تلك المقترحات 

االلتزام بتوفير دور اإليواء للمعنفات دون 
مقابــل، وتقديم الرعاية الكاملة لهن من 
خالل إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، 

كما هو معمول به في بعض الدول.
وقال ان الدولة ملزمة بإصدار حماية 

وقائيــة إلبعــاد المعنف 
عن المرأة كونها ضحية 
العنف، واحتجــازه عند 
الضرورة، وغير ذلك من 

اإلجراءات الجزائية.
ولفت إلــى أن العنف 
األســري، وفقــا لتقريــر 
صادر عن األمم المتحدة، 
اليزال أخطر مكان للنساء 
فــي العالــم، اذ يقــع في 
المكان الذي يفترض به أن 
يوفر لها األمن واالستقرار.
وقــال انــه مــن حــق 
المرأة أن تعيش حياة كريمة خالية من 
العنف واالضطهــاد والتميز، مؤكدا أنه 
يمد يده لتسخير كل إمكانياته البرلمانية 
لدعــم المرأة لنيل حقوقهــا على جميع 

المستويات.

بصفته راعياً للملتقى األول للعنف ضد املرأة

عبداهلل الكندري

تسري أحكام القانون على املواطنة البالغة من العمر 18 عاماً فما فوق املقيمة في الكويت إقامة دائمة
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البغلي: إزالة السيارات املعروضة للبيع في الشوارع من دون إنذار
بداح العنزي

انتهت ورشة العمل التي نظمتها 
اللجنة الفنية والقانونية في املجلس 
البلدي واملتعلقة مبناقشــة الئحة 
النظافــة العامة ونقل النفايات الى 
التأكيد على قيام البلدية ومراقبي 
النظافــة مبتابعة جميع ســيارات 
النظافة سواء بالعقود اجلديدة او 
اخلاصة باملستشفيات واملجمعات.

وقالت البغلي بعد انتهاء ورشة 
العمل ان الورشة تهدف الى دراسة 
التعديالت اخلاصة بالالئحة ووضع 

معايير لتحســن مستوى النظافة 
النفايــات  وتطويــر نظــم وادارة 
الصلبــة، اضافة الــى امكانية ضم 
بعض النفايات الى الالئحة وتشمل 

االلكترونية.
واضافت ان العديد من اجلهات 
شاركت في هذه الورشة اضافة الى 
بعــض مصانع النفايات، مشــيرة 
الى تعديل املادة االولى الفقرة »أ« 
من نفايات غير مضرة الى نفايات 
خطرة، اضافة الى التوصية بالرجوع 
الى قانون حماية البيئة وخاصة فيما 
يتعلق بالتعاريف املوجودة بالالئحة 

نلتتوافق مع قواننلتتوافق مع قوانن حماية البيئة، 
كما متت التوصية بازالة السيارات 

املعروضة للبيع من دون إنذار.
وذكرت البغلي انه متت التوصية 
G.B.Sللبلدية بتوفير نظام G.B.Sللبلدية بتوفير نظام G.B.S ملتابعة 
جميع سيارات النظافة سواء العقود 
املبرمة مع البلدية او االخرى التي 
تشــمل االســتثماري والتجــاري 
واملستشفيات، كما مت التأكيد على 
الصحة العامة لناقلي النفايات مع 
اضافــة مادة جديــدة تنظم عملية 
الفرز مــن املصــدر والنقل جلهات 

اعادة التدوير.

دعت خالل ورشة عمل البلدية إلى مراقبة جميع سيارات النظافة

)محمد هاشم(  أحمد هديان وم.عبدالسالم الرندي وم.مها البغلي وحمد املدلج وعبدالعزيز املعجل وعبدالوهاب بورسلي خالل ورشة العمل 

رفع 45 سيارة مهملة وحترير 30 مخالفة نظافة في حولي
العالقات  إدارة  كشــفت 
العامة ببلدية الكويت عن 
قيــام إدارة النظافة العامة 
الطــرق بفرع  وإشــغاالت 
بلديــة محافظــة حولــي 
بجوالت تفتيشــية مكثفة 
فــي عموم محافظة حولي، 
إلــى أن احلمالت  مشــيرة 
اسفرت عن رفع 4٨6٠ طن 
مــن املخلفــات واألنقــاض 

مجهولة املصدر.
فــي هذا الصــدد، صرح 
العامة  النظافة  ادارة  مدير 
واشــغاالت الطــرق بفــرع 
بلديــة احملافظــة محمــد 
اجلبعة بــأن االدارة نفذت 
عدة جوالت تفتيشية شملت 
جميع مناطق احملافظة وقد 
أسفرت عن رفع 4٨6٠ طنا 
مــن املخلفــات واألنقــاض 
مجهولة املصدر ومخلفات 
األشجار واملزروعات، كما مت 
كنس وتنظيف ١5٠ شارعا 
فرعيا و١٠٠ شارع رئيسي 
٠ير ٠ير 3٠ مخالفة  فضال عن حتر

نظافة عامة.
أن  اجلبعــة  وأوضــح 
اجلوالت تهدف إلى االرتقاء 

بدوره، أكد مراقب النظافة 
العامة مبارك مجاوب بانه 
قد مت تبديــل ٨5٠٠ حاوية 
ســعة ٢4٠ و4٠٠٠ حاوية 
ســعة ١١٠٠ الى جانب رفع 
٨٠ضع ٨٠ضع ٨٠ 45 سيارة مهملة وو

١3٩ أو التواصل على حساب 
البلديــة @kuwmun عبــر 
مواقع التواصل االجتماعي 
وســيتم اتخــاذ اإلجراءات 
الشــكوى  القانونية حيال 

على الفور.

ملصقا على سيارات مهملة.
مــن جانبها، دعت إدارة 
نالعالقــات العامة املواطننالعالقــات العامة املواطنن

واملقيمــن في حــال وجود 
أي شكوى تتعلق بالبلدية 
االتصال على اخلط املباشر 

ًإزالة 4860 طناً من املخلفات واألنقاض ًإزالة 4860 طنا

رفع سيارات مهملة في حولي

مبستوى النظافة في جميع 
مناطق احملافظة من خالل 
تكثيف اجلــوالت امليدانية 
وذلك لرصــد أي مخالفات 
واتخاذ اإلجــراءات الالزمة 

نحيالها من قبل املفتشنحيالها من قبل املفتشن.

الرندي يسأل عن إضراب عمال النظافة
القدم عضو املجلس البلدي م.عبدالســالقدم عضو املجلس البلدي م.عبدالســالم 
الرندي اسئلة بخصوص إضراب عمال النظافة.

وقال الرندي: حرصت البلدية على تقدمي 
خدمات النظافة بجميع أنواعها وأبرمت عقودا 
ووضعــت شــروطا ولوائــح للنظافة ونقل 
١٩٠م ١٩٠م ١٩٠ م النفايات والصادرة بالقرار الوزاري رقم النفايات والصادرة بالقرار الوزاري رق
لســنة ٢٠٠٨ والقرار الوزاري رقم ٢٠١5/5٩١

3الصادر بتاريخ 3الصادر بتاريخ ٢٠١5/١٢/3، كما ان دور بلدية 
الكويــت متابعة التنفيذ والرقابة على بنود 
العقود حيث مت إضراب عمال النظافة األربعاء 
٢٠١٩/١١/٢7 بسبب وجود خلل ومشاكل  املوافق
نبنبن العمال وتلك الشركات وأدى هذا اإلضراب 
إلى تعطيل حركة ســير العمل بالوزارة. لذا 

نرجو الرد على أسئلتنا التالية:
٭ هل إضراب العمال بسبب تأخـــر رواتبهـــم 
3شهور مع العلم أن هناك بندا في عقود النظافة 

١١ة ١١ة ١١ كشف رواتب من الباب السادس  ضمن ماد
اللتزامات املقاول تنص على انه »يلتزم املقاول 
شهريا بتقدمي كشف للشهر السابق معتمد من 
نالبنك يثبت استالم العمالة والسائقنالبنك يثبت استالم العمالة والسائقن ومراقبي 
املناطق رواتبهم ويتم اعتماده من قبل وزارة 

الشؤون خالل 5 أيام عمل«.
٭ هــل مت التحرك والوقوف على األســباب 

التي أدت إلى إضراب عمال النظافة؟
٭ هل من أسباب إضرابهم رغبة الشركة في 
فرض مبالغ مالية سنويا ملن يرغب بتجديد 

إقامته؟
٭ ما آلية الرقابة على تلك الشركات للحفاظ 

على حقوق العمال؟
٭ هل متت محاســبة املقصر واملتسبب في 
عدم الرقابة على حصول هؤالء العمال على 

حقوقهم؟

قطع التيار عن سكن عزاب بالوفرة
في إطــار اجلهــود املتواصلة 
القوانــن  لتطبيــق  للبلديــة 
واللوائح، واحلفاظ على املظاهر 
اجلماليــة قامــت إدارة التدقيــق 
واملتابعة الهندســية بفرع بلدية 
محافظة األحمــدي بالتعاون مع 
وزارة الكهرباء واملاء ومســاندة 
أمنية بقطع التيار الكـــــهربائي 
عن العزاب بالســكن اخلاص في 

جانب من قطع التيار الكهربائيمنطقة الوفرة.
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السجن 7 سنوات لعصابة بقيادة  عسكري
في املباحث سلبت 140 ألف دينار من وافدين

»االستئناف«: حجز قضية االعتداء
على وحيد املصري للحكم 4 ديسمبر املقبل

»التمييز« توقف حبس الطبطبائي

محامية الطبيب املتهم بهتك عرض: 
موكلي بريء وسأقدم ما ينسف االتهام

ألغــت الدائرة الثانية في محكمة االســتئناف برئاســة 
املستشــار نصــر ســالم آل هيــد حكــم محكمــة اجلنايات 
بحبــس تشــكيل عصابي مــن ٨ متهمني مواطــن ووافدين 
وبدون بقيادة عســكري في املباحث وآخر عســكري سابق 
انتحلــوا صفة فرقة مباحث لالســتيالء علــى أموال بقيمة 
 ١4٠ ألــف دينــار مــن وافدين حتــت تهديد الســالح التابع 
للمتهم االول واملســلم إليه بحكم وظيفته وعصا كهربائية 

وسكاكني.
وقضت احملكمة بســجنهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ 
وأيدت الدائرة ذاتها حبس مواطن وبدون ١5 سنة بعد قيامهما 
بانتحال صفة رجال مباحث وخطف املجني عليه وســرقة 

مبالغ مالية بحوزته بعد حجزه في مركبة.

حجزت الدائرة الثانية في محكمة االستئناف 
برئاسة املستشــار نصر سالم آل هيد قضية 
االعتداء بالضرب على املتهم باالعتداء على الوافد 
املصــري وحيد واملتهم بها مواطن بالشــروع 
بقتله في صناعية الشويخ واملدان للحكم في 

4 ديسمبر املقبل.
وكانت محكمة اول درجة قضت بسجن املتهم 
١7 عاما نظير اتهامات الشروع في القتل واالتالف 
العمدي والسب العلني ورفضت احملكمة إخالء 

سبيل املتهم وقضت بحجز القضية.

أوقفت الدائــرة اجلزائية مبحكمة التمييز 
حكم محكمة االســتئناف القاضي باحلبس 7 
ســنوات مع الشــغل والنفاذ للنائب الســابق 

د.وليد الطبطبائي بالقضية املقامة من طليقته.
وقررت احملكمة حتديد ١٩ ديسمبر املقبل 

موعدا للنظر في الطعن.

أكدت احملامية إيــالف الصالح، وكيلة 
طبيــب التجميل املشــهور املتهم بخدش 
 حيــاء مريضة داخل عيادتــه، أن موكلها 
بــريء ومت اتهامه بشــكل كيــدي من قبل 

الشاكية.
وذكرت الصالح لـ »األنباء« أنها ستفجر 
مفاجأة خالل اجللسة املقبلة حملاكمة موكلها 
أمام محكمة اجلنايات، كاشفة أنها ستقدم 

للمحكمة ما يقلب القضية رأسا على عقب 
وينسف االتهام من جذوره.

يذكر ان الشاكية كانت قد تقدمت بدعواها 
ضد الطبيب، مبينة أنه تهجم عليها داخل 
عيادته، وقد استدعته النيابة ووجهت إليه 
تهمة هتك العرض قبــل أن تقرر حجزه، 
حيث اليــزال محتجزا على ذمة التحقيق 

بالقضية.

املستشار نصر سالم آل هيد

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

استوقفتني في اآلونة األخيرة عدة أمور 
اعتقد أنها تستحق ان نطلق معها دعوة ألن 
يعود الضبــاط وضباط الصف الى مقاعد 
الدراسة أو مبعنى آخر منحهم دورات قصيرة 
ال تتعدى األسبوع كل عام أو كل عامني في 
األكادميية وال يستثنى منها احد وتكون من 

بني ضوابط الترقي.
من بني األمور التي دعتني ان اطلق هذه 
الدعوة ما رصدته من خالل زياراتي لقطاعات 
أمنية متعددة بحكم صفتــي الصحافية، 
بتجاهــل تقدمي التحية العســكرية للرتب 
األعلى، وتزايد قضايا اإلهانة التي يتعرض لها 
العسكريون، حتما من بينها قضايا مرتبطة 
بعدم إتقان فن التعامل مع اجلمهور أو فقدان 
لتلك الثقافة مبرور الوقت، وكذلك ما صدر 
عن ضابط بانتهاك القانون ورفض االمتثال 
لتعليمات شرطي مرور طلب منه التوقف 
خالل معاينة حــادث، فارتكب جرمية بأن 
دهس الشرطي او قام بسحبه بسيارته، وكاد 
يودي بحياة الشــرطي. وهذا ما دعا إدارة 
العالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية الى 
إصدار بيان أكدت فيه حتويل الضباط إلى 

جهة االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية 
واإلدارية بحقه، وأكدت حرص »الداخلية« 
على تطبيق القانون ودعوتها للحفاظ على 

مظهر رجل األمن. 
إن إلزام الضباط وضباط الصف بدورات 
الذاكرة  تنشيطية أمر جيد للغاية لتنشيط 
وحتمية االلتزام بالضبط والربط واحترام 
القانون، وتذكير اخواني من الضباط وضباط 
الصف بأنهم قدوة في تطبيق القانون يحتذى 
بهم، وال بأس من تذكيرهم بفنون التعامل 
مع اجلمهور خاصة للعاملني في القطاعات 
املدنية واخلدميــة واطالعهم على اجلديد 

في قطاعاتهم. 
إن إقامة دورات للضابط وضباط الصف 
ســتكون لها إيجابيات عديــدة وعلى كل 
األصعدة، واعتقد أنها ليست باألمر الصعب، 
لذا فإني آمل من وكيل وزارة الداخلية الفريق 
عصام النهام تبني هذا املقترح وأن يرى النور 
في أقرب وقت، ولدي ثقة في أن وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون التعليم والتدريب 
الشــرطي اللواء الشيخ مازن اجلراح قادر 

على تنظيم هذه الدورات.

وجهة نظر

دورات إجبارية

aljalahmahq8@hotmail.محمد اجلالهمة

صورة أرشيفية لواقعة االعتداء على الوافد وحيد

وفاة مصريني في تصادم 
مقابل اجلابرية

»املرور«: إلزام املقطورات 
باستصدار دفاتر

بأرقام لوحات مستقلة

مجهول دهس هنديًا 
والذ بالفرار

محمد اجلالهمة

توفي وافدان من اجلنسية املصرية في حادث 
تصادم ثنائي على طريق امللك فهد مقابل منطقة 
اجلابريــة، ومت نقل جثتي الوافدين، األول من 
مواليد ١٩7٢ والثاني من مواليد ١٩7٨، إلى الطب 
الشرعي وإسعاف وافد آسيوي إلى العالج في 
مستشفى مبارك. وقال مصدر امني ان عمليات 
الداخلية أبلغت صباح أمس بوقوع حادث تصادم 
عنيــف، وعلى الفــور مت توجيه رجال اإلطفاء 
واإلســعاف، حيث تبني ان احلادث بني مركبة 
بها وافدان مصريان قد لفظا أنفاسهما األخيرة 
واملركبة األخرى بقيادة آســيوي مصاب. هذا، 
وانتقــل الى موقع البالغ عدد من رجال املرور 
الى جانب محقق املنطقة متهيدا لفتح التحقيق 

والوقوف على سبب احلادث ومالبساته.

أحمد خميس

كشــف مصــدر أمني عــن أن اإلدارة العامة 
للمرور بصدد إلزام جميع اصحاب املقطورات 
باستخراج دفاتر خاصة بها واستخراج لوحات 
مســتقلة عن القاطــرات وذلك بعد ان رصد ان 
هناك قاطرات تسحب مقطورات مختلفة، مشيرا 

الى ان هناك كاميرات تصور من اخللف.
ولفت الى ان املرور بصدد الزام اي شخص 
لديه كرڤان بــان يراجع املرور للحصول على 
رقم مسلسل يضعه على اآللية بحيث اذا جتاوز 
قانون املرور عبر كاميرات السرعة أو االشارة 
احلمراء وعــدم وضوح رؤية لوحــة املركبة، 

ميكن االستدالل به على املخالف.
وحول التوجه بزيادة فترة رخص السوق 
مــن عام إلــى 5 أعوام، قال املصــدر: حتى اآلن 
التزال الرخص مرتبطة بفترة اإلقامة، مشيرا 
الى ان هناك مقترحا بهذا اخلصوص ولكنه لم 
يعتمد بعد وقد يتم اعتماده من قبل وكيل وزارة 
الداخلية لقطاع املرور اللواء جمال الصايغ قريبا.

محمد الدشيش

أصيب وافد هندي بجروح خطرة أمس جراء 
حادث دهس في منطقة الواحة.

وقال مصدر أمني ان غرفة العمليات تلقت 
بالغا يفيد بوقوع حــادث دهس، وعلى الفور 
توجهت دوريات أمن اجلهراء واإلســعاف إلى 
موقع البالغ وعند وصولهم قام فنيو الطوارئ 
الطبية بنقل وافد هندي اجلنسية إلى املستشفى 
نتيجة اإلصابات اخلطرة التي حلقت به، أما قائد 
الســيارة الهاف لوري فقد توارى عن األنظار، 
ومت تسجيل قضية في مخفر الواحة، وتكليف 

املباحث بإجراء التحريات لضبط الداهس.

»اإلطفاء« تفاجئ مصانع تكرير وتخزين 
السوائل االشتعالية بحملة تفتيشية

قاد نائب املدير العام لقطاع الوقاية اللواء 
خالد عبداهلل صباح امس حملة تفتيشــية 
مفاجئة على مصانع تكرير وتخزين السوائل 
االشتعالية في املناطق احلرفية ومت حترير 
عدد من املخالفات واإلنذارات بالغلق اإلداري.

وصرح بأن وجود هذه املصانع في املناطق 
احلرفية يشكل خطورة بالغة على األرواح 
واملمتلــكات والبيئة عنــد حدوث احلرائق، 

ونعمل على التنسيق مع اجلهات احلكومية 
املعنية إلزالتها من املناطق احلرفية ونقلها 
إلــى أماكن صناعية بعيــدة عن املدن، علما 
أن احلملة مســتمرة علــى املناطق احلرفية 

بجميع محافظات الكويت.
رافق اللواء خالد عبداهلل فهد في احلملة 
التفتيشية مجموعة من املسؤولني في قطاع 

الوقاية وضباط احملافظات.

احلملة أسفرت عن حترير مخالفات وتوجيه انذارات بالغلق االداري
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انتصار السالم: اإليجابية تسهم
في زيادة اإلنتاج 31% واإلبداع %300

أسامة دياب

القائــم بأعمــال  أشــاد 
السفارة اللبنانية لدى البالد 
جــان معكــرون بالعالقات 
الكويتيــة - اللبنانية التي 
وصفها بالنموذجية، مشيدا 
بدعم الكويت الدائم لبالده.

وقال معكرون - في كلمته 
خالل افتتــاح أول ديوانية 
ثقافية تقيمها السفارة منذ 
توليه مهامه عمله في البالد 
والتي اســتضافت الشيخة 
انتصار سالم العلي للحديث 
عن السعادة والعدالة - ان 
الكويت حتتضن أرقى وأملع 
جالية لبنانية بالعالم، مشيرا 
إلى أن هذه اجلالية لبنانية 
االنتمــاء إال انهــا كويتيــة 

الهوى.
وأضــاف: فوجئت كثيرا 
بطبيعة اجلاليــة اللبنانية 
بالكويــت التي تختلف عن 
باقي اجلاليات اللبنانية في 
دول العالم األخرى حيث انها 
جاليــة منوذجية، مشــيدا 
بجهود الشيخة انتصار سالم 
العلي ومبا تقوم به، موضحا 
أنها شخصية تتمتع باحلكمة 
وحب العطاء وحتظى مبحبة 
واحتــرام اجلميع واســمها 
دائما ما يرتبط بالســعادة 

واإليجابية.
مــن جانبهــا، عرضــت 
الشيخة انتصار سالم العلي 
علــى احلضور مشــاهد من 
جتربتها اإلنسانية، مشيرة 
الى أنها بدأت العمل التطوعي 

منذ أكثر من ٢٦ عاما.
وقالت: عملت في مؤسسة 
مســاهمة وأحببــت العمل، 
ولكنه لم يكــن يعبر عني، 
وعندما فكرت في التغيير، 
اجتهــت إلــى مــا يناســب 
أحــب  فأنــا  شــخصيتي، 
القراءة والثقافة وأرغب في 
أن أحدث فارقا في املجتمع، 
لكننــي وجــدت أن إحــداث 
فــارق فــي عالــم التصنيع 
واألعمال ال يرضي طموحي، 
كذلــك أردت أن أقدم للناس 

ما يحدث في الهند حيث جند 
الفقر لكنهم أكثر سعادة من 
غيرهم، مشيرة إلى أن العدالة 
شــيء نســبي كما السعادة 

املرتبطة بالقناعة. 
أن اإليجابية  وأضافــت 
مفيدة ألجســامنا وعقولنا 
فاألبحــاث  ومجتمعنــا، 
العلميــة أكــدت أنهــا تقلل 
٢5% مــن نســبة اإلصابــة 
بأمراض القلب، حيث تقلل 
الكآبة وتساعدنا في التعامل 
مع اإلجهاد وحتسن أداءنا 
وحتفزنــا وتعطينا مرونة 
النشــاط  أكثــر ومتنحنــا 
واحليويــة - 5٠% زيــادة 
في العمر- 3١% نسبة زيادة 

في اإلنتاج- 37% زيادة في 
املبيعات- ١٩% الدقة باملهام- 

3٠٠% زيادة في اإلبداع. 
وأضافــت: إذا أردنــا أن 
ننعم بحياة اكثــر إيجابية 
مــن دون أدنــى جهــد، فما 
علينا إال أن نأخذ دقيقة من 
وقتنا ونتأمل أعجوبة احلياة 
وجنعل هذا األمر من عاداتنا 
اليوميــة فنحــن ننشــغل 
بحياتنــا حتى اننا ننســى 
تقديــر األشــياء الصغيرة 
املوجودة فيها، مشيرة إلى 
أن االمتنــان لآلخرين يزيد 
من حبها لهم وإظهار اجلانب 
الشــخصيات  املضيــق من 

احمليطة بها.

معكرون أشاد خالل افتتاح الديوانية الثقافية باجلالية اللبنانية في الكويت

الشيخة انتصار سالم العلي متحدثة عن اإليجابية ويبدو جان معكرون  )متني غوزال(

)متني غوزال(  حضور ديبلوماسي وشعبي في انطالق الديوانية الثقافية في السفارة اللبنانية 

عدد من احلضور في حفل االستقبال الذي أقامته السفيرة الفرنسية على شرف وفد اآلثار

املعلومــات التي يحتاجون 
إليها، وبالتالي أطلعهم على 
الســعادة وأدواتها  مفاتيح 
لتكون حياتهم أجمل وأفضل، 
ولهذه األسباب أسست »مجلة 
تعني بعلم النفس اإليجابي 
وبالطب«، ومــن ثم أطلقت 
مبادرة »النويــر«، وبعدها 
برنامج بريق، ثم مؤسســة 
انتصار اخليرية التي تعنى 
بالنســاء املتضــررات مــن 

احلروب.
العدالــة  أن  وأوضحــت 
االجتماعيــة ال تعبــر عــن 
الســعادة ففي أوروبا مثال 
هناك عدالة اجتماعية غير أن 
شعوبها ليسوا سعداء عكس 

السفيرة الفرنسية ماسدوبوي: نخطط
الفتتاح coding school في الكويت

أسامة دياب

الفرنسية  السفيرة  أكدت 
لدى البالد ماري ماسدوبوي 
عمق العالقات الفرنســية - 
الكويتية ومتيزها في مختلف 
مناحــي العالقــات الثنائية، 
الزيــارات  إلــى أن  مشــيرة 
املتبادلة بني البلدين تعكس 
قوة ومتانة العالقات الثنائية.
وتابعت - في تصريحات 
للصحافيني على هامش حفل 
االســتقبال الــذي أقامته في 
محل إقامتها على شرف الوفد 
الفرنســي لآلثار الذي يزور 
البالد للمشاركة في النسخة 
الرابعة مــن فعاليات الندوة 
الدولية آلثار شــبه اجلزيرة 
العربية - نحــن في انتظار 
تشــكيل احلكومة الفرنسية 
اجلديــدة لترتيــب املزيد من 
الزيارات الرسمية في مختلف 

املجاالت.
ماســدوبوي  وأشــادت 

أدى إلى انتقاله إلى الكويت.
مــن جهــة أخــرى ذكرت 
السفيرة الفرنسية أن تعزيز 
البلدين  التبادل الطالبي بني 
أبــرز اإلجنازات  يعتبر مــن 
التــي حتققــت فــي املرحلة 
األخيــرة، حيث متــت زيادة 
عــدد اجلامعــات الفرنســية 
املعترف بها في الكويت ليصل 
إلــى ١٠٨ جامعــات، مشــيرة 
إلى أنهــم يخططون الفتتاح 

coding school مدرسة الترميز 
في الكويت وهو مجال تبرع 
فيه فرنسا بصورة مشهودة 
ولديها افضل املدارس عامليا 

في هذا املجال.
وجــود  إلــى  وأشــارت 
تعاون ملحــوظ بني البلدين 
على صعيد احملــور البيئي، 
متطلعة إلــى أن يتم االنتهاء 
من مشروع كويتي - فرنسي 
لتحويل حوالي نصف النفايات 
الصلبة الى طاقة في الكويت 
والذي تنفذه شركات فرنسية 

مع شركاء كويتيني.
ووصفــت زيــارة رئيس 
املجلــس األعلــى للقضــاء 
التمييــز  ورئيــس محكمــة 
الدستورية  ورئيس احملكمة 
املستشار يوسف املطاوعة إلى 
فرنسا ولقائه كبار املسؤولني 
املدرســة  فــي  الفرنســيني 
الوطنية للقضــاة واملجلس 
األعلــى للدســتور واملجلس 
األعلى للقضاء ومجلس الدولة 
الفرنســي ومحكمــة التمييز 
ووزارة العدل الفرنسية باملهمة 

جدا واملثمرة.
من جهته، أكد مدير إدارة 
اآلثــار واملتاحف في املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب د.ســلطان الدويــش 
أن جزيرة فيلكا تعتبر غنية 
باآلثــار، حيث ســيتم خالل 
الندوة الدولية الرابعة آلثار 
شبه اجلزيرة العربية مناقشة 
األوراق العلمية التي تناقش 
تاريخ جزيرة فيلكا إضافة إلى 
علماء اآلثار الذين عملوا في 
اجلزيرة وهو يعتبر تكرميا 
لهم حيث سيتم عرض اجلديد 

من االكتشافات األثرية.

أشارت إلى أن الكويت أضحت منصة مهمة النطالق االكتشافات األثرية في اجلزيرة العربية

السفيرة ماري ماسدوبوي ود.سلطان الدويش خالل االحتفال )أحمد علي(

بالتعاون الفرنسي - الكويتي 
على صعيد مجال االكتشافات 
األثريــة موضحة أن الكويت 
أضحت منصة مهمة النطالق 
فــي  األثريــة  االكتشــافات 
اجلزيــرة العربية وذلك بعد 
اســتضافتها املركز الفرنسي 
لآلثار والعلــوم االجتماعية 
CEFAS قبل 5 سنوات والذي 
كان مقره اليمن، إال أن تدهور 
األوضاع بسبب احلرب هناك 

السفير ساغار: الدميوقراطية النابضة باحلياة 
هي الهوية الهندية األكثر دميومة

السفير يونغ غي: الشركات الكورية ُتعد شريكًا 
مثالياً للكويت في تعزيز اإلصالحات االقتصادية

أسامة دياب

أقامت سفارة الهند لدى 
البالد احتفالية مبناســبة 
يوم الدستور الهندي تكرميا 
للدكتــور بي.آر. أمبيدكار، 
واملعروف مبهندس الدستور 
الهندي، حيث قامت اللجنة 
التأسيسية للهند في مثل 
هذا اليــوم في عــام ١٩4٩ 
بتبني دستور الهند والذي 
دخــل إلى حيز التنفيذ في 

٢٦ يناير ١٩5٠.
وأوضح السفير الهندي 
لدى البالد جيفا ساغار، في 
كلمته خالل احلفل بحضور 
الكندري  النائب عبــداهلل 
واملستشار طارق الشميمري 
ود.محمد الفيلي وعدد كبير 
من املواطنني وأبناء اجلالية 
الهندية، ان ديباجة دستور 
الهنــد تبدأ بعبــارة »نحن 
الشعب«، وعلى مر السنني 
منذ بداية الدستور، واجهت 
الهند العديد من التحديات 
ولكن دائما ما خرجت منها 
منتصرة مستوحية اإللهام 
من القيم املنصوص عليها 

في الدستور.
وأضاف ان الدميوقراطية 
النابضة باحلياة هي الهوية 
الهنديــة األكثــر دميومــة 
منذ أن اعتمدنا الدســتور 
الــذي جعلهــا جمهوريــة 
دميوقراطية مع حق االقتراع 

فرج ناصر

أشــار ســفير جمهوريــة 
كوريا لدى البالد د.هونغ يونغ 
غي أن العالقات الديبلوماسية 
بني بــالده والكويت نشــأت 
في عــام ١٩7٩، الفتــا إلى أن 
مشــاريع الطاقة واإلنشاءات 
تشكل ركيزة أساسية للشراكة 
بينهما، لكن مع عصر الثورة 
الصناعيــة الرابعة هناك أمل 
في توســيع نطاق العالقات 
املشتركة لتشمل الشراكة في 
تكنولوجيا املعلومات والطاقة 
املتجــددة والرعاية الصحية 

وغيرها.
وأضــاف لــدى افتتاحــه 
املنتدى الثالث للمدن الذكية أن 
الشركات الكورية متثل شريكا 
مثاليــا للكويــت حيث تدرك 
متاما احتياجاتها وأولوياتها 
في مواصلــة عملها احلثيث 
لتعزيز اإلصالحات االقتصادية 
وتهيئــة اقتصادها لعصر ما 
بعد النفــط. وقال وليس من 
قبيل املصادفة أن حتتل كورياـ  
كما صدر عن مؤشر بلومبيرغ 
لالبتكار ـ املركز األول كأكثر 
الدول ابتكارا، وذلك للســنة 

السادسة على التوالي.
وكجــزء من هذه اجلهود، 
يســتمر العمل إلنشاء مدينة 
جنوب ســعد العبداهلل كأول 
مدينــة ذكيــة فــي الكويــت 
بواســطة مؤسســة كوريــا 
لألراضي واإلسكان املعروفة 
في كوريا بخبرتهــا الفريدة 

والعدالــة وحرية التعبير 
والفكر واالختيار وسيادة 
القانون، موضحا أن الهند 
وقفــت إلى جانب الســالم 
والوئام فــي جميع أنحاء 

العالم.
النائــب  بــدوره، هنــأ 
عبــداهلل الكنــدري الهنــد 
مبناسبة مرور 7٠ عاما على 
تأسيس الدستور الهندي، 
موضحا أن هنــاك صفات 
مشــتركة بني الدستورين 
الهندي والكويتي في بعض 
مواده الســيما فــي الباب 

الثالث.

اجلديدة يعتمد على التعاون 
الوثيق بني احلكومة واملؤسسة 
الســكنية  العامــة للرعايــة 
والشــركات اخلاصــة. مــن 
جانبه، قال نائب املدير العام 
لشؤون التخطيط والتصميم 
العامــه للرعاية  باملؤسســة 
السكنية م.ناصر خريبط إن 
املنتدى يستهدف االستفادة من 
أفضل التكنولوجيا واخلدمات 
الكورية وتنفيذها في املشاريع 

الكويتية.
أهــم  مــن  أن  وأضــاف 
املشاريع التي سيتم تسليط 
الضوء عليها خالل هذا املنتدى 
هــو مشــروع جنوب ســعد 
العبداهلل وهو اآلن في املراحل 
النهائية للتخطيط والتصميم 

وشدد في تصريح على 
هامش احلفل على ضرورة 
وجود تعاون بني البرملانني 
الهندي والكويتي باعتبار 
اجلالية الهندية املقيمة في 
الكويــت هي األكبــر عددا، 
إضافــة الى عمق العالقات 
التاريخية بني البلدين منذ 

أيام الغوص على اللؤلؤ.
وأضاف أنه كانت هناك 
عوائق في الدستور الهندي 
بعــد تطبيقه وكانت هناك 
حتديــات لتطبيقــه فــي 
السابق وهذا األمر واجهناه 
في الكويت بالسابق أيضا. 

والتنسيق مع اجلهات األخرى 
ذات العالقة باملشروع.

وأشار إلى أنه جار تأسيس 
الشــركة بني اجلانب الكوري 
والكويتي لتنفيذ هذا املشروع.

خالل حفل أقامته السفارة الهندية مبناسبة يوم الدستور

إجناز تخطيط وتصميم املدينة الذكية في »جنوب سعد العبداهلل« قريباً

)متني غوزال( عبداهلل الكندري ود.محمد الفيلي ود.عبداهلل بشارة يشاركون السفير جيفا ساغار االحتفال 

السفير د.هونغ يونغ غي وم.ناصر خريبط واحلضور خالل افتتاح املنتدى )متني غوزال(

العام للبالغني، الفتا إلى أن 
الهند مجتمع تعددي وشامل 
يفخر بوحدته في التنوع، 
التنوع الــذي ينعكس في 
السياســية  األيديولوجية 
والعــرق واللغــة والدين 

واملطبخ واجلغرافيا.
اننــا أمة موطن  وتابع 
جلميــع األديــان العامليــة 
الكبرى، في حني أن شعبنا 
يتواصل بست عشرة لغة 
اللهجات،  رئيسية ومئات 
مبينــا أن دســتور الهنــد 
خلــص مــا لديها مــن قيم 
ومعتقدات متعلقة باملساواة 

ومعرفتها العميقة في مجال 
إنشاء إنشــاء املدن اجلديدة، 
باإلضافة إلى املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية بالكويت، 
مضيفــا أنــه مــن املتوقع أن 
التخطيــط  تنتهــي مرحلــة 
والتصميــم قريبا يتم بعدها 
املضــي قدمــا فــي اخلطوات 
التاليــة. وأضــاف أنه خالل 
املنتــدى ستســتعرض كل 
من شركة Posco ICT ومعهد 
الكويــت لألبحــاث العلميــة 
وشــركة كوريا تيليكوم و4 
شركات كورية ناشئة خبراتها 
في مجال تقنيات التكنولوجيا 

الذكية.
وتابع أن جناح مشــروع 
مدينة جنوب سعد العبداهلل 

خريبط: املنتدى يستهدف االستفادة من التكنولوجيا الكورية في املشاريع الكويتية

حريصون على دعم وتعزيز التبادل الطالبي و108 جامعات فرنسية معترف بها في الكويت
نتطلع النتهاء املشروع املشترك لتحويل نصف النفايات الصلبة في الكويت إلى طاقة

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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صاحب السمو كرّم الفائزين بجائزة سالم العلي للمعلوماتية

حتــت رعايــة وحضور 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد أقيم صباح 
امس »حفل تكرمي الفائزين 
في الســنة التاسعة عشرة 
بجائزة سمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي، 
حفظه اهلل، للمعلوماتية«، 

وذلك بقصر بيان.
ووصل سموه إلى مكان 
احلفل، حيث اســتقبل بكل 
حفــاوة وترحيب مــن قبل 
رئيس مجلس أمناء اجلائزة 
الشــيخة عايدة سالم العلي 
وأعضــاء اللجنــة املنظمــة 

العليا.
وشهد احلفل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ورئيس مجلس األمة 
باإلنابة عيسى الكندري وكبار 

املسؤولني بالدولة.
وبــدأ احلفــل بالنشــيد 
الوطني ثم تــاوة آيات من 
الذكر احلكيــم، بعدها ألقت 
رئيس مجلس أمناء اجلائزة 
الشــيخة عايدة سالم العلي 

كلمة فيما يلي نصها:
املســتقبل  قــراءة  إن 
تفصح عن تقدم الصناعات 
الرقمية ومتــدد املجتمعات 
االفتراضية وتغير املسارات 
املعرفية مما يتطلب ارتقاء 
في مهارات التفكير وتعزيزا 
لطاقات االبتكار واســتثارة 
لكوامــن اإلبــداع وال يتأتى 
ذلــك إال بالتعليم والتدريب 

والتحديث.
وجائزة سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح للمعلوماتية 
ترتــاد هــذا الطريــق لبناء 
باالستكشــاف  اإلنســان 
والتطويــر مرتكــزة علــى 
الــذي  الرقمــي  التعليــم 
عززناه هذا العام بأكادميية 
املعلوماتية لإلسهام في إعداد 
جيل مبتكر ذكي في عطائه 
مبــدع في قدراتــه متقن في 

نتاجه.
حضرة صاحب السمو

إن األمة ال ترتفع راياتها 
إال والعلــم رائدهــا والفكر 
حافزهــا واملعرفة ســبيلها 
وأنتــم يــا صاحب الســمو 
شــجعتم العلــم والعلمــاء 

رئيس احلرس الوطني.
حضرة صاحب السمو

إن اإلبــداع هــو مضمار 
التنافس في اجلائزة ورائد 
فللمبدعــني  فيهــا  الفــوز 
الفائزيــن التهنئة والتقدير 
املخلصــني  وللمتطوعــني 

شكرنا اجلزيل.

املنظمة العليا م.بسام جايد 
الشمري كلمة فيما يلي نصها:
فهــا هــي جائزة ســمو 
الشيخ سالم العلي الصباح 
املعلوماتية جتتاز مرحلتها 
الرابعة في هذا العام التاسع 
عشــر من مسيرتها املعطاء 
فخورة بإجنازاتها التي تسهم 

بعنوان )الرقمنة والتغيير 
االقتصادي(:

- عقــد فــي جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا أواخر 

.)٢٠١٨(
- شــارك فيه بنــك الكويت 
املركزي مبرزا أهمية التقنيات 

الرقمية في قطاع املال.

أمد اهلل الكويت بسحائب 
اخليــر والرخــاء وصــان 
حماها بأســوار مــن احلب 
واإلخاء مزهوة بأميرها قائد 
اإلنســانية صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

وسمو ولي العهد.
كما ألقــى رئيس اللجنة 

فــي حتقيق رؤيــة صاحب 
الســمو التي انبثقــت منها 
إستراتيجيتها )٢٠٢٠/٢٠١5( 
دعــم التحوالت الرقمية في 
مجاالت املعرفة واالقتصاد.
ومن أهم تلك اإلجنازات:

العاملــي  امللتقــى  أوال: 
الســابع  للمعلوماتيــة 

- شــهد جلســات حواريــة 
حول التقنيات املالية عامليا 

ومحليا.
- أقيم في ظله معرض سوق 
األفكار للمشــاريع الطابية 

الرقمية املبتكرة.
- احتضن الشركات الناشئة 
ورواد األعمال في املجتمعات 

الرقمية.
مســابقة  اســتضاف   -
اختراعات طاب اجلامعات 

املتنافسني )امليكاثون(.
ثانيا: إقامة جناح في معرض 
الكتــاب بعنوان )التحوالت 

التقنية في التعليم(:
- عرض كثيرا من األجهزة 
والوسائل التقنية املستخدمة 

في التعليم.
- اســتضاف محاضــرات 
توعوية لكبار املتخصصني 

في التعليم التقني.
النســخة  إطــاق  ثالثــا: 
السابعة من املسابقة الثقافية 

التوعوية )شفت الكويت(:
- طرحــت أســئلة تثقيفية 
حول التحوالت التقنية في 

التعليم.
شــرائح  فيهــا  شــارك   -
اجتماعية من مختلف األعمار.
- منحت قســائم للفائزين 
لشراء كتب تشــجيعا على 

القراءة واالطاع.
رابعــا: أحد أهــم إجنازاتنا 
اإلســتراتيجية هــذا العــام 

)أكادميية املعلوماتية(:
١- مبــادرة وطنيــة تهتــم 
بالتعليــم والتدريب التقني 

أطلقت في يونيو ٢٠١٩.
٢- شــكل لهــا فريــق عمل 
من أعلى اخلبرات الوطنية 

التقنية.
3- تقود التحول الرقمي في 
التعليم بالتعاون مع جهات 

متخصصة.
4- نظمــت دورتــني فــي 
الرقمي  التصنيع  أساسيات 

لطاب املدارس.
5- أقامت املسابقة االبتكارية 
التنافسية )هاكثون الكويت( 

لطاب من 7 جامعات.
6- حققت خال 5 أشهر 5١ 
ورشة عمل شارك فيها 33٢ 
طالبا وأنتجت 64 مشروعا 

رقميا مبتكرا.

األمير شهد فيلم »وسام املعلوماتية« وهو أعلى جائزة تقديرية متنح للمتميزين من اجلهات واألفراد

صاحب السمو يتسلم درعا تذكارية من الشيخة عايدة سالم العلي 

صاحب السمو مصافحا الشيخ فهد سالم العلي بحضور الشيخة عايدة والشيخة انتصار السالممن احلضور في احلفل 

الشيخ د.باسل الصباح وفيصل احلجي وخالد الروضان وانس الصالح والشيخ محمد اخلالد والشيخ علي اجلابر والشيخ دعيج اخلليفة في مقدمة احلضور

متابعة من احلضور 

صاحب السمو مصافحا الشيخة عايدة السالم بحضور الشيخ خالد العبد اهللصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مينح »وسام املعلوماتية« إلى العالم العربي د.بلقاسم حبه

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والشيخ جابر العبد اهلل والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ سالم صباح الناصر والشيخ علي العبداهلل وسمو الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد احلمود والشيخ د.إبراهيم الدعيج وسمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ د. سالم اجلابر وعيسى الكندري 
والشيخ دعيج اخلليفة والشيخ فهد السعد والشيخ علي اجلابر والشيخ محمد اخلالد والشيخ فهد السالم والشيخ محمد العبداهلل وأنس الصالح وخالد الروضان وفيصل احلجي في مقدمة احلضور 

وأفضتــم بالدعــم فــي هذه 
اآلفاق فمن رعايتكم تعلمنا 
علو الهمة وســداد العزمية 
وصابــة اإلرادة، فاالمتنان 
الســامي  والعرفان ملقامكم 
وألخويكم الكرميني سمو ولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد 
وسمو الشــيخ سالم العلي 

د.بلقاسم حبه: التكرمي يعكس االهتمام الذي توليه »دولة الكويت« للثورة الصناعية الرابعة التي حتياها البشرية

ملشاهدة الڤيديو



مناسبات
اخلميس ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩

15

عايدة السالم: األمة ال ترتفع راياتها إال والعلم رائدها واملعرفة سبيلها

وفي اخلتام، يســرنا أن 
الســمو  تتفضلــوا صاحب 
مبتابعة هذا العرض املرئي.
والســام عليكم ورحمة 

اهلل
ومت عرض فيلم )وســام 
املعلوماتية( وهي أعلى جائزة 
تقديرية متنح للمتميزين من 
اجلهــات واألفــراد وفي هذا 
العــام حصــل عليــه العالم 
العربي د.بلقاسم حبه، وقد 
ألقى كلمة بهذه املناسبة فيما 

يلي نصها:
ســعيد جــدا بحضوري 
بينكم في بلدي الثاني الكويت 
العزيزة، ولي عظيم الشرف 
أن أحظى بوسام املعلوماتية 
الــذي متنحه جائزة ســمو 
الشيخ سالم العلي الصباح 
للمعلوماتيــة لســنة ٢٠١٩ 
للمكانــة التــي يتميــز بهــا 
هذا البلد العزيز في قلوبنا 

جميعا..
إن هــذا التكــرمي يعكس 
االهتمام الذي توليه »دولة 
الكويت« للثورة الصناعية 
الرابعة التي حتياها البشرية 
اليــوم، ولعــل الهــدف مــن 
»اجلائــزة« هــو أن تدفــع 
بشــبابنا ليكــون صانعــا 
للتكنولوجيــات ال أن يبقى 
مجرد متفرج مســتهلك لها، 
العربيــة  العلــوم  فتاريــخ 
اإلسامية يعلمنا أن أسافنا 
من العلمــاء كانوا روادا في 
علوم »احلساب« و»الكيمياء« 

و»االختراع«.
حضرة صاحب السمو

أستسمحكم في أن أعود 
إلــى مســيرتي  بذاكرتــي 
العلميــة املتواضعــة، فقد 
نشــأت صبيا في واحة في 
صحــراء اجلزائــر اســمها 
»املغير«، حيــث ترعرعت 
بني أحضان أســرة مزارعة 
أعــرف  ولــم  متواضعــة 
الكهرباء إال وأنا في العاشرة 
من عمري مثل أبناء جيلي 
في كل واليات اجلزائر في 
ذلــك الزمــن بل فــي عاملنا 
العربي كله، ولكن لم يكن 
يخطــر فــي ذهن أحــد أن 
طفا في مثل تلك الظروف 
سيكون بعد سنوات قليلة 

اجلزائــر واليابــان وأميركا 
أن مــا يصنــع الفــرق هــو 
التعليــم اجليــد مبناهــج 
عصرية بعد التوكل على اهلل 

كمــا أدركــت مــن خال 
جتربتي أن الباحثني الشباب 
فــي حاجة إلى منــاخ علمي 
وعملــي يحتضنهــم معتمد 

لشبابنا: إن العمل بل العمل 
الشاق واملضني هو الطريق 
الوحيد لتحقيق طموحاتكم 

ومشاريعكم.

سبحانه وتعالى ثم الثقة في 
القدرات وامللكات، إذ الصعب 
واملستحيل من صنع خيالنا 

وأوهامنا.

على ثقتنا بهــم وبهذا فقط 
تستطيع األجيال املقبلة أن 
تقــدم اختراعــات وإبداعات 
باهــرة. وباملناســبة أقــول 

في اخلتام، أجدد شكري 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد قائــد العمل 
القائمني  اإلنساني ولألمناء 
على اجلائزة، ولكل من اسهم 
في إجناح هذا احلفل العلمي 

البهيج.
والســام عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته«
ثــم ألقــى منســق جلنة 
التأهيل د.ثايا الفوزان كلمة 

فيما يلي نصها:
لقد استشرفت اجلائزة 
منذ انطاقها ٢٠٠١ مهارات 
القرن احلادي والعشرين 
التي تؤهل لنجاح املجتمع 
وتطوره وتتمثل مبهارات 
اإلبــداع واالبتــكار فــي 
التعليــم التقني والثقافة 
املعلوماتيــة والبرمجــة 
الذكية، فقد تبنت رؤيتها 
في بناء مجتمع معلوماتي 
متكامل ومتطور، فطرحت 
جائزتها السنوية )جائزة 
العام  املعلوماتيــة( هــذا 
حتــت عنــوان )افضــل 

املشاريع التقنية(.
ومن أهم ما مييزها:

١ـ تأصيل فكرة املشاريع 
التقنية الشــاملة لكل أنواع 

األنظمة الرقمية.
٢ـ توطيد أواصر الشراكة 
بأعلى مستوياتها بني اجلائزة 

والقطاعات املختلفة.
3ـ تطوير عناصر التقييم 
لتواكب التحــوالت الرقمية 

املتسارعة.
4ـ اعتمــاد معيار التميز 
في اإلبداع واالبتكار والقيمة 

املضافة لتحقيق الفوز.
ويسعدنا أن تتفضلوا اآلن 
مبتابعة هذا العرض املرئي«..
بعد ذلك مت تقدمي عرض 
مرئي عن »جائزة املعلوماتية 

.»٢٠١٩
هذا، وقد تفضل صاحب 
السمو األمير بتكرمي الفائزين 
بجائــزة املعلوماتيــة مــن 
اجلهــات واألفراد ومت تقدمي 
هدية تذكارية لسموه بهذه 

املناسبة.
وقــد غادر ســموه مكان 
احلفل مبثل ما اســتقبل به 

من حفاوة وتقدير.

العالم العربي د.بلقاسم حبه رئيس مجلس أمناء اجلائزة الشيخة عايدة سالم العلي الصباح  منسق جلنة التأهيل د.ثاليا الفوزان رئيس اللجنة املنظمة العليا م.بسام جايد الشمري 

صاحب السمو األمير والشيخة عايدة السالم مع أعضاء اللجنة املنظمة العليا

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والشيخة عايدة سالم العلي مع الفائزين 

مخترعا في التكنولوجيات، 
ولعل رحلتي العلمية تكشف 

عن سبب هذا التوفيق.
علمتنــي رحلتــي بــني 

ثاليـا الفـوزان: اجلائـزة استشـرفت منـذ انطالقهـا مهـارات القـرن الـ 21 التي تؤهل لنجاح املجتمع 
وتطـوره وتتمثـل في مهـارات اإلبـداع واالبتكـار في التعليـم التقنـي والثقافـة املعلومـاتيـة

فائزون بـ »جائزة املعلوماتية« يشيدون بإجنازاتها ومسيرتها احلافلة في املجال الرقمي
أشاد فائزون في جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح 
للمعلوماتية في نســختها الـ 19 لعام 2019 بإجنازات اجلائزة 
ومسيرتها احلافلة بالعطاء في املجال التقني والرقمي، معتبرين 
انها دافع للتميز واالبــداع واملضي قدما نحو مجتمع رقمي 
متطور. وأوضح، هؤالء في تصريحات متفرقة لـ »كونا«، ان 
اجلائزة تهدف الى تشجيع الشباب ليكون صانعني للتكنولوجيا 

في مختلف مجاالتها.
وقال الفائز بوســام املعلوماتية بلقاســم حبة ان اجلائزة 
تعد املبادرة التقنية والنهضة التكنولوجية االولى في الكويت 
وهي مبنزلة قدوة لالجيال كونهم بناة املستقبل وعدة التغيير 
والتطوير وكل ما من شأنه خدمة املجتمعات العاملية وحتقيق 

الرفعة لالوطان.

من جانبه، اكد وليد املنصوري من االمارات عن مشــروع 
»باشــر« ان الرعاية السامية لهذه اجلائزة اكبر حافز لتميزها 
والداعم االول لها مــا يعكس احلرص على احتضان املبدعني 

في املجال التقني والرقمي.
من جهتها، اوضحت الفائزة خديجة البدويهي من مصر عن 
مشروع »معامل العلوم االفتراضية براكسياليس« ان اجلائزة 
من اكبر اجلوائز في العالم العربي ولها تاريخ عريق جدا كما 

لديها العديد من االجنازات واالبداعات.
بدوره، أوضح محمود دراوشــي من االردن عن مشروع 
»املترجم االفتراضي للغة االشــارة« ان اجلائزة تعطي فرصة 
الستعراض املشاريع الهادفة وحتفز على تطوير العمل املؤسسي 

والدخول باملشاريع واالختراعات التقنية الى السوق.

وكان صاحب الســمو تفضل بتكــرمي الفائزين بجائزة 
املعلوماتية، حيث مت تكرمي عشــرة مشاريع فائزة في الدورة 
الـــ 19 جلائزة املعلوماتية من ســبع دول عربية في قطاعات 
احلكومة واخلاص واملجتمع املدني. ومت تكرمي الفائز بوســام 
املعلوماتية )أعلى جائزة تقديرية متنحها اجلائزة( في نسخته 

الـ 13 وهو د.بلقاسم حبة من اجلزائر.
كما مت تكرمي دولة اإلمارات احلاصلة على ثالث جوائز عن 
مشاريعها »باشر« التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت، 
و»مت« التابع لهيئة أبوظبي الرقمية و»مركز الشرطة في هاتفك« 
التابع لوزارة الداخلية الى تكرمي باالضافة الى فلسطني احلاصلة 
على جائزة واحدة عن مشــروع »صفوف« التابع للمخترع 

جهاد سعيد كلوب.

ومت تكرمي مملكة البحرين احلاصلة على جائزة واحدة عن 
مشروعها »النظام الوطني للمقترحات والشكاوى.. تواصل« 
التابــع ملكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، فضال عن 
تكرمي السعودية احلاصلة على جائزتني عن مشروعيها »حساب 
املواطن« التابع لــوزارة العمل والتنمية االجتماعية و»رصد« 

التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء.
ومت تكرمي دولــة قطر احلاصلة على جائــزة واحدة عن 
مشروعها »عون« التابع لوزارة البلدية والبيئة وتكرمي االردن 
احلاصلة على جائزة واحدة عن مشروعها »املترجم االفتراضي 
للغة اإلشارة« التابع لشركة صواريخ العقل للبرمجيات وايضا 
مصر احلاصلة على جائزة واحدة عن مشروعها »معامل العلوم 

االفتراضية براكسيالبس«.

األمير هنأ الرئيس الروماني بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية ورئيسي ألبانيا وموريتانيا بالعيد الوطني
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة للرئيس كالوس يوهانيــس رئيس جمهورية رومانيا 
الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة اعادة 
انتخابه رئيســا جلمهورية رومانيا الصديقة لفترة رئاسية 
جديدة، متمنيا سموه له كل التوفيق وموفور الصحة والسعادة 
وجلمهورية رومانيا وشعبها الصديق دوام التقدم واالزدهار 
مشيدا سموه بالعالقات الطيبة التي تربط الكويت بجمهورية 

رومانيا الصديقة.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
للرئيس كالوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة، 
ضمنها ســموه خالص تهانيه مبناسبة اعادة انتخابه رئيسا 
جلمهورية رومانيا الصديقة لفترة رئاســية جديدة، متمنيا 

سموه له كل التوفيق وموفور الصحة والسعادة.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.
كما بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيــس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا 

الصديقة، عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا له 

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

ببرقية تهنئة مماثلة. 
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس اجلمهورية 
اإلســالمية املوريتانية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 

الصحة والعافية وللبلد الشقيق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيــه الرئيس محمد ولد الغزوانــي رئيس اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.
من جانب آخر، بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية الــى الرئيس اميانويل ماكرون رئيس 
اجلمهورية الفرنسية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواســاته بضحايا حادث تصادم مروحيتني 
عسكريتني تابعتني للجيش الفرنسي في جمهورية مالي والذي 
أسفر عن مقتل عدد من الضباط واجلنود الفرنسيني، راجيا 

سموه لضحايا هذا احلادث الرحمة.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إلى الرئيس اميانويل ماكرون رئيس اجلمهورية الفرنســية 
الصديقة ضمنها ســموه خالص تعازيه وصادق مواســاته 
بضحايا حادث تصادم مروحيتني عسكريتني تابعتني للجيش 
الفرنسي في جمهورية مالي، راجيا سموه للضحايا الرحمة.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تعزية مماثلة.

صاحب السمو عزى الرئيس الفرنسي بضحايا حادث تصادم مروحيتني عسكريتني
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»من الكويت نبدأ« كرّم 10 رموز وطنية تركت بصمات وأعماالً خالدة
عاطف رمضان

أكد رئيس املؤمتر الوطني 
»مــن الكويت نبــدأ.. وإلى 
الكويــت ننتهــي« احملامي 
يوســف الياسني ان املؤمتر 
يستهدف منذ انطالقته تعزيز 
قيم الوالء والوفاء للكويت 
ونشــر معانــي الوســطية 
والوطنيــة وإحيــاء ذكرى 
شــخصيات كويتية خالدة 
وإبــراز مناقبهــا ومآثرها، 
مشــيرا الى ان املؤمتر كرم 
حتــى اآلن ١٨٠ شــخصية 

كويتية.
الياســني خالل  وأضاف 
حفل افتتاح املؤمتر الوطني 
الـ ١7 الذي أقيم على مسرح 
مكتبة البابطني أمس األول، 
ان املؤمتــر ينــادي بإيجاد 
وآليــات  اســتراتيجيات 
تنفيذيــة وتطبيقية للربط 
بني نهج اآلباء واألجداد في 
نبذ الفساد القيمي واألخالقي 
والسلوكي بشتى صوره وبني 
سلوكيات وقيم األبناء، وذلك 
استرشــادا بصاحب السمو 
عندما أطل وأهل علينا جموع 
الكويتيــني قبل أيــام قائال: 
»ال حماية لفاسد وسيكون 
هــذا امللــف محــل متابعتي 

شخصيا«.
وقــال: املؤمتــر يقتــدي 
بوالدنا صاحب السمو عندما 

الكويــت التي أســهمت في 
بناء الكويت التزال خالدة، 
الكويت  مســتذكرا شــهداء 
األبرار الذين اختلطت دماؤهم 
الزكية بثرى الكويت الغالي 

ليكونوا رمزا للعطاء.
وأشاد املســباح بجهود 
من رحل مــن أبناء الكويت 
املكرمــني وبجهــود كل من 
بادر بتأســيس هــذا الكيان 
الســنوي وكل من أسهم في 
إجنــاح دوراتــه، الفتــا الى 
ان أهــل الكويــت املخلصني 
ســعوا الى حتقيــق افضل 
السبل لبناء الكويت كل في 

بأن تكــون شــركة هايبرو 
شريك في املؤمتر الذي يعزز 
عمق الدور الوطني واألبعاد 
االجتماعيــة ويبــرز عمــل 
وجهود الشخصيات الكويتية 
التي قدمت الكثير للكويت في 
العديد مــن املجاالت وأفنت 
عمرها لرفع راية الكويت في 
احملافل الداخلية واخلارجية.

من ناحيته، قال اإلعالمي 
ســعود احلســيني املؤمتر 
العــام عنوان  يحمــل هــذا 
»رجاالت الكويــت.. مناقب 
ومآثر«، وفكرته ترتكز على 
املساهمة في النسيج والبناء 

فيلم وثائقي تضمن ســير 
املكرمني وأوبريت وطني عن 
الكويت وتكرمي اســر رموز 
املؤمتر املكرمني والشركات 
الراعية واللجان التطوعية.
وشــهد املؤمتــر تكــرمي 
اسر كل من:الشيخة فريحة 
ود.عبدالرحمــن  األحمــد، 
العوضي، وابراهيم الشطي، 
وعبداهلل الشرهان، ودولة 
عبــداهلل النــوري، وأحمــد 
يعقــوب احملميــد، ومحمد 
املال، وجاسم الوزان، واحمد 
العبداجلليل،  عبداللطيــف 

وفهد احلساوي.

مجالــه وعطائه، معربا عن 
شكره للمشرفني والعاملني 
املتطوعــني وعلــى رأســهم 
الناشــطة االجتماعية كوثر 

اجلوعان.
وفي الســياق ذاته، ألقى 
ممثل شركة هايبرو، باسل 
اخلضــر كلمة الرعــاة، أكد 
خاللها ان استمرار هذا املؤمتر 
لدورته الـ ١7 يشير الى جناح 

القائمني عليه.
وقــال اخلضــر: نتطلع 
كشــركاء في هذا العمل الى 
تنفيــذ العديــد من النســخ 
املقبلة، معربا عن ســعادته 

الوطنــي بعمل يلتف حوله 
الكويتيــون بكافــة ميولهم 
السياســية  وتوجهاتهــم 
واملجتمعيــة  والدينيــة 

والفكرية.
وذكر ان املؤمتر يســعى 
الــى تأهيل مفاهيــم قيمية 
وأخالقية مستمدة من كوكبة 
من أبناء الكويت الذين رحلوا 
عن دنيانا لكن تظل أعمالهم 
ماثلة للعيان كينابيع تستمد 
منها األجيال الدوافع والعبر 
والعظات ملنطلقات ومحفزات 

نحو مقبل األيام.
وخــالل احلفل مت عرض 

الياسني: املؤمتر يستهدف تعزيز قيم الوالء ونشر معاني الوسطية والوطنية وقمنا بتكرمي 180 شخصية كويتية منذ بداية انطالقته

اإلعالمي سعود احلسينيباسل اخلضر صالح املسباح احملامي يوسف الياسني 

)محمد هاشم(  يوسف الياسني وصالح املسباح يتوسطان ذوي املكرمنياحملامي يوسف الياسني وعبدالسالم العوضي وصالح املسباح في مقدمة احلضور خالل املؤمتر  

دعــا اجلميــع إلــى احلكمة 
والتــروي وااللتــزام بقيــم 
وأخــالق مجتمعنا الكويتي 
احلريص على عدم اإلساءة 
إلى سمعة الناس وكرامتهم 
وعدم إطــالق األحكام دون 
دليل أو برهان، وذلك إعالء 
ملصلحة الوطن وصيانة أمنه 
واســتقراره والوقوف صفا 
واحدا فــي وجه من يحاول 
العبث بأمنه وشــق وحدته 

الوطنية.
مــن جانبه، قــال عضو 
جلنة اإلشراف العليا للمؤمتر 
صالح املسباح ان أعمال أبناء 

املسباح: أهل الكويت املخلصون سعوا لبناء الوطن وتقدمي األفضل كل في مجال تخصصهنقتدي بصاحب السمو في دعوته إلى احلكمة والتروي وااللتزام بقيم وأخالق مجتمعنا

اجلهات الراعية

اللجنة االستشارية

الراعي اإلستراتيجي: 
شركة هايبرو، وجمعية 
فريحة األحمد لألم املثالية، 
البابطني للشعر  ومكتبة 

العربي.
الراعي املاسي: عائلة 
العوضي،  د.عبدالرحمن 
وعائلة إبراهيم الشطي.
الراعي الفضي: عائلة 
دولــه النــوري وعائلة 
الشرهان وعائلة  عبداهلل 
أحمد احملميد وفريق ويش 

توجيزر.
الرعــاة اإلعالميون: 
وزارة اإلعــالم، جريدة 
»األنباء«، شركة أو ميديا، 
وقناة سكوب والعدالة، 
و»فنونــي  والشــاهد 
و»حيــاد«  ديزايــن« 
اإللكترونية و»موطني«.

احملامية كوثر اجلوعان  
صالح املسباح  
املستشار فواز املناور  
يوسف القطامي  
م.محمد الشطي  
وليد حمادة  
منيرة احلوال  

انطالق مؤمتر »تكنولوجيا التعليم« فبراير 2020

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت جمعيــة العالقات 
العامة الكويتيــة عن إطالق 
»جائزة الكويت لتكنولوجيا 
التعليــم« احــدى توصيــات 
التعليم  مؤمتر تكنولوجيــا 
والتــي تعد األولى من نوعها 
للمؤسســات  وتخصــص 
التعليمية احلكومية واخلاصة.
جاء ذلــك خــالل املؤمتر 
الصحافــي الــذي عقــد مبقر 
الشــامية ومت  اجلمعية فــي 
خاللــه االعــالن عــن مؤمتر 
ومعرض تكنولوجيا التعليم 
الذي يقام برعاية وزير التربية 
وزير التعليــم العالي للعام 
الثانــي على التوالي يومي ٩ 
و١٠ فبراير املقبل حتت شعار 
»تطويــر التعليــم في ضوء 

االستراتيجيات العاملية«.
في هــذا الســياق، أعرب 
رئيس اجلمعية جمال النصر 
اهلل عــن امله فــي أن يحقق 
التنمويــة،  أهدافــه  املؤمتــر 
الفتا الى ان التنمية البشرية 
أحد أهم ركائز رؤية »كويت 
أن مؤمتــر  ٢٠35«، مؤكــدا 
تكنولوجيــا التعليــم أكبــر 
ملتقى للجهات املعنية بتطوير 
التعليم سواء على املستوى 
احمللي أو املســتوى العاملي، 
معربــا عــن أمله أن تشــارك 
جميع الشركات املتخصصة 
واملؤسسات التعليمية في هذا 

احلدث التعليمي الفريد.
أن  النصــراهلل  وذكــر 
اجلمعيــة تهتــم بالتنميــة 
البشرية واالقتصاد املعرفي، 
مشــيرا إلــى حرصهــا علــى 
تخريــج أجيال جديدة قادرة 
علــى حمــل رايــة التطويــر 
والتنمية املســتدامة، متقدما 
بالشكر لوزير التربية وزير 
التعليم العالي د.حامد العازمي 
على رعايته الكرمية للمؤمتر 
التوالي  الثاني علــى  للعــام 
وجلميع قيادات وزارة التربية 

وللجهات الراعية والداعمة.
مــن جانبــه أعلــن عضو 
مجلس إدارة اجلمعية بشــار 
الهنيدي عن والدة أول جائزة 

جلائزة الكويت لتكنولوجيا 
التعليــم هــي »الريــادة في 
تعليم متطــور تكنولوجيا« 
أما رسالتنا فهي »تعزيز روح 
اإلبداع والتميز التكنولوجي 
في مجال التعليم وغرس ثقافة 
التعلم االلكتروني وتسخير 
املنظومة االلكترونية في خدمة 
التعليم« والتي نأمل أن حتقق 
أهدافها في املساعدة في تطوير 
العملية التعليمية في البالد.
وأكــد أن صاحب الســمو 
وضع رؤية عظيمة لتطوير 
الكويت وجعلها كويتا جديدة 
ومركزا ماليا وجتاريا عامليا.

مجاالت اجلائزة
بدوره، ذكر عضو اللجنة 
االستشارية للجائزة د.حسني 
ان اجلائــزة تضــم  غلــوم 
أربعة مجاالت تشــمل جائزة 
املدرســة الذكية وهي جائزة 
تقدم ألفضل مدرســة توظف 
وســائل تكنولوجيا التعليم 
احلديثة داخل الفصول، وتركز 
على درجة استخدام املدرسة 
التعليــم فــي  لتكنولوجيــا 
العملية التعليمية واإلدارية، 
واملجــال الثانــي هــو جائزة 
الكليــة الذكية وتقدم ألفضل 
كلية قامت باالستعانة بآخر 
مــا توصلــت اليه الوســائل 
التكنولوجية احلديثة وجائزة 
أفضل فكرة مشروع وهو عمل 
من انتاج الطلبة يترجم األفكار 
العلميــة املبتكــرة في مجال 

تكنولوجيــا التعليــم والتي 
ميكــن تطبيقها واالســتفادة 

منها في فصول املستقبل.
ولفت غلوم الى أن املجال 
األخيــر هــو جائــزة أفضل 
تطبيق ذكــي وتقدم ألفضل 
تطبيق ذكي قد مر باملراحل 
العلمية الثالث إلعداد املشروع 
وتشمل فئة الشركات واألفراد، 
موضحــا أن باب االشــتراك 
املــدارس  مفتــوح جلميــع 
والكليات والطلبة واملعلمني 
في املؤسسات التعليمية في 
القطاعني احلكومي واخلاص 
حيث يبدأ التسجيل في األول 
من ديسمبر وحتى 3١ ديسمبر 
من خالل التقدم بعمل واحد 
فقــط لكل مجال ســواء كان 
لفرد أو عدة أفراد وأن تكون 
املشــاريع املقدمــة مبتكــرة 
وقابلة للتطبيق. من ناحيته، 
أكد عضو اللجنة االستشارية 
د.حسن بوعباس أهمية جائزة 
تكنولوجيا التعليم، معتبرا أن 
تكنولوجيا التعليم أصبحت 
أمرا أساسيا ومفصليا لتطوير 
التعليــم ومواكبــة التطور، 
الفتا إلــى أن اجلائزة تخلق 
املزيد من التنافس في أوساط 
املعلمني واملتعلمني، مبينا أن 
اجلائــزة تهــدف إلى حتفيز 
التعليمية على  املؤسســات 
تصميم وتطبيق محتويات 
إلكترونيــة متميــزة وخلق 
بيئة تنافسية بني املؤسسات 

التعليمية.

النصراهلل: »العالقات العامة« حريصة على تخريج أجيال قادرة على التطوير والتنمية

جمال النصراهلل وبشار الهنيدي ود.حسني غلوم ود.حسن بوعباس باملؤمتر الصحافي )محمد هنداوي(

مــن نوعها فــي الكويت وهي 
الكويت لتكنولوجيا  »جائزة 
التعليم« املخصصة للمؤسسات 
التعليمية احلكومية واخلاصة 
والشركات املعنية بالتكنولوجيا 
واألفــراد، الفتا الى أنها احدى 
توصيات مؤمتــر تكنولوجيا 
التعليم في دورته األولى والذي 
نظمته اجلمعية في شهر فبراير 
املاضــي، الفتا الــى أن إطالق 
اجلائزة يأتي انطالقا من أهمية 
جودة احملتوى اإللكتروني في 
رفع كفاءة العملية التعليمية 
ويصــب فــي اجتــاه التنمية 
املستدامة وحتقيق أهداف رؤية 
كويت ٢٠35 والتي تعتمد على 7 
ركائز أهمها رأس املال البشري 

واالقتصاد املعرفي.
وأوضح أن اجلميع يعلم 
مــدى الــدور احليــوي الذي 
تلعبه التكنولوجيا في مجاالت 
التعليــم وتطويــر العمليــة 
التعليمية بشــكل عام فضال 
عــن العديد مــن الدراســات 
األكادمييــة العلميــة املوثقة 
ذات الشــأن بهذا املجال التي 
أثبتت أن االستخدام املدروس 
للتكنولوجيــا فــي التعليــم 
يعــود بنتائــج إيجابية على 
نــواجت التعلم لــدى الطالب، 
مشــيرا الى أهمية الوســائل 
التكنولوجيــة في مســاعدة 
املــدرس على العمــل بكفاءة 
واستخدام التكنولوجيا أحد 
أهم أساسيات جناح العملية 
التعليميــة، كمــا ان رؤيتنا 

الهنيدي: »جائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم« األولى من نوعها ومخصصة للمؤسسات التعليمية 

ملشاهدة الڤيديو

»مينافاتف« تقّيم جهود وجتربة الكويت
في مكافحة غسيل األموال العام املقبل

بشرى شعبان

وزارة  وكيــل  كشــف 
الشؤون عبدالعزيز شعيب 
عن أن الوزارة لديها العديد 
من مشاريع القوانني، ومنها 
مشروع العمل التطوعي وهو 
قيــد الدراســة فــي مجلس 
الوزراء، مشيرا الى ان قانون 
العمل اخليري مت االنتهاء من 
دراسته في اللجنة الصحية 
مبجلس األمة ومن املتوقع 
إدراجه حسب جدول أعمال 

مجلس األمة.
وقــال شــعيب ان هناك 
العديد من القوانني ما زالت 
قيــد الدراســة مثــل العمل 
التطوعــي وقانــون تنظيم 
وقانــون  األهلــي  العمــل 

التعاون.
وعــن زيــارة مجموعــة 
العمل املالي الى الكويت بني 
شعيب ان »مينافاتف« هي 
وحدة غسيل األموال التابعة 
ملنظمة االمم املتحدة واجلهة 
املختصة باإلشــراف عليها 
وحدة غسيل األموال، ووزارة 
الشؤون من اجلهات املمثلة 
في اللجنة الدائمة في وحدة 

اخليرية ووضع آليات جمع 
التبرعات والتي مت مبوجبها 
منع اجلمع والصرف النقدي 
ووحدة غسيل األموال ممثلة 
فــي جلنــة تنظيــم العمــل 
اخليــري ونحــن ممثلــون 
معهم في اللجنة وبالتأكيد 
حتســن  هنــاك  ســيكون 
ملحوظ فــي وضع الكويت 
بتقييم »مينافاتف« ونحن 

مستعدون للتقييم.
خــالل  شــعيب  وقــال 
احلفــل اخلتامــي ألنشــطة 
التوعيــة واإلرشــاد  إدارة 

أمس، لقد ساهمت الشراكة 
املجتمعية مع احلكومة في 
دعم القطاع اخلاص واملجتمع 
املدني ألنشطة نزالء الرعاية 
االجتماعية للمســاهمة في 
ارتباط هؤالء النزالء بدينهم 
احلنيف وبكتاب اهلل وغرس 
الكثير من املبادئ السمحة 
والقيــم الدينيــة وتعظيــم 
االنتماء للوطن في نفوسهم، 
مشيدا بجهود الوكيل املساعد 
لقطــاع الرعاية االجتماعية 
وجميع مديري اإلدارات وكل 

العاملني في القطاع.

شعيب أكد أن »الشؤون« شكلت جلنة خاصة لوضع أطر التقييم

عبدالعزيز شعيب في مقدمة احلضور خالل االحتفال

غســيل األمــوال التي تتبع 
لوزير املالية وفي عام ٢٠٢٠ 
ســيكون دور »مينافاتف« 
تقييم جتربــة الكويت وما 
آلت اليه في مكافحة غسيل 

األموال والفساد املالي.
وذكر ان وزارة الشؤون 
شــكلت جلنــة قبــل فتــرة 
معنية لالســتعداد ووضع 
أطر لتقييم الكويت في ٢٠٢٠ 
في موضوعات غسيل األموال 
والعمل اخليــري والتطور 
الذي حدث في وزارة الشؤون 
وبالتنســيق مع اجلمعيات 

انطالق املهرجان املسرحي اخلليجي
لذوي اإلعاقة في الكويت 3 ديسمبر

بشرى شعبان

عقدت مديــر عام الهيئــة العامة 
لشــؤون ذوي اإلعاقــة د.شــفيقة 
العوضي وبحضور نائب مدير عام 
الهيئة م.أنور األنصاري وعميد املعهد 
العالــي لفنــون املســرحية ود.على 
العنــزي مؤمتــرا صحافيــا في مقر 
الهيئة مبناســبة انطــالق فعاليات 
املهرجان املسرحي اخلليجي اخلامس 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.
وأوضحت العوضي خالل املؤمتر 

الصحافي أن املهرجان يقام حتت رعاية 
سامية من صاحب السمو وبحضور 
وزير الشؤون وذلك مبناسبة اليوم 
العاملــي للمعاقني خالل الفترة من 3 

الى ٩ ديسمبر املقبل.
وذكــرت أن الهدف مــن عقد مثل 
هــذه املهرجانــات تعزيــز الثقة في 
نفوس ذوي االعاقة وإبراز مواهبهم 
في املجال املســرحي فضال عن أنها 
تعتبر فرصة لهم في عرض قضاياهم 
بطريقتهم اخلاصــة في إطار العمل 
من اجل دمجهم في املجتمع، مشيرة 

العــرض املســرحي األول  أن  الــى 
ســيكون من نصيــب الكويت وهي 
الدولة املستضيفة للمهرجان العرض 
األول ومــن ثم تتوالى عروض بقية 
الدول بواقع عرض واحد يوميا حسب 
احلروف األبجدية، وســتكون هناك 
ورشــة عمل لوفد سلطنة عمان عن 
اإلعاقات السمعية والبصرية كيفية 
تدريبهم وتعليمهم على خشبة املسرح 
بــاإلضــــافة إلى زيـــــارة آخر يوم 
للدول املشاركة ملركز عبداهلل السالم 

الثقافي.
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د.نرمني يوسف احلوطي

مازلنا ننتظر تشــكيل الوزارة اجلديدة حتى ال ندور 
في حلقــة مفرغة والى نقطة الصفر التي تالزمنا وتالزم 
عملنا السياســي وعلى كل األصعدة من تنمية واقتصاد 
نتساءل: أي وزير نريد؟ من الوزير الذي يصلح للمرحلة 
املقبلة؟ وكيف نختار وزراء يؤدون ما عليهم ويصلحون 

حال بلدنا ويحلون مشاكل الشعب الكبيرة؟!
ال نريد وزيرا طائفيا يبث بذور الفتنة ويعمقها، نريد 
وزيرا كويتيا حلما وشحما وفكرا وعمال، ال نريد وزيرا 
انتماؤه للقبيلة يشــكل كل قناعاته، ومنها تخرج قراراته 

وإليها تصب نتائجه.
نريد وزيرا مختصا خبيرا بشــؤون وزارته تدرج في 
مناصبها ودرس في مقاعدها وتنقل في غرفها يعرف كل 
صغيرة وكبيرة فيها، ال نريد وزيرا يبحث عن الفضائيات 
ويحرص على األحاديث الصحافية والظهور في كل مناسبة 

وبغير مناسبة.
نريد وزيرا قليل الكالم كثير العمل، أما وزراء الفضائيات 
والتصريحات فعليهم بالتلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى، 
فهي أنسب مكان لهم إلرضاء طموحهم في الشهرة وحب 

الظهور.
نريد وزيرا طاهر اليد واللسان، ال نريد وزيرا يخشى 
مجلس األمة وترتعد فرائصه عند تلويح أي نائب مبناسبة 
وبدون مناسبة باستجوابه أو سؤاله، نريد وزيرا يسارع 
إلى تقدمي إقرار ذمته املاليــة بعد أن يحلف اليمني ويعد 
نفســه ألن يطبق عليه قانون »من أيــن لك هذا؟«، فلقد 
سئمنا من اخلوض في الذمم املالية ملسؤولينا حتت شعار 
حماية املال العام والتربح والعموالت وما إلى ذلك، فطهارة 
اليد والشفافية يجب أن حتكم وزراءنا في املرحلة املقبلة.

ويجب أن تنتهي احملاصصة في اختيار الوزراء واملجاملة 
للطوائف والقبائل، فمصلحة الكويت هي األهم، وهي ما 
ينبغي أن نحرص عليه ونسعى إلى ترسيخه وتعميقه، بعد 
أن ضاعت فترات هباء منثورا ونحن نلتمس طريقا للتنمية 
وحلل مشــاكلنا، ضاعت ونحن نخرج من استجواب إلى 
آخر، حتى سئم شعب الكويت من الدميوقراطية ودعاتها 
ورجال املشــاكل ودعاتها حتت مسميات شتى من صنع 

خياالتهم املريضة.
مشاكل في التعليم والصحة واكثر الوزارات بها مشاكل، 
وها هي شوارعنا بحفرياتها وازدحامها بالسيارات الكثيرة، 
كل هذه املشــاكل تريد لها حال، هل هذه هي الكويت التي 

كانت درة ولؤلؤة اخلليج وأصبحنا في آخر الركب؟!
يا سمو رئيس الوزراء اجلديد الشيخ صباح اخلالد، لديك 
تركة ثقيلة، لذا عليك اختيار رجال املرحلة املقبلة حتى نعيد 
للكويــت مكانتها، والبد من فتح صفحة جديدة ملجتمعنا 
الكويتي وبعالقات أخوية جتمع الكل في الكويت ليسعد 
كل مواطن، يريد رجاال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، عمية 
عن الشر أعينهم، بطيئة إلى الباطل أرجلهم، يصلون الليل 
بالنهار وهم طاهرو اليد واللسان من أجل كويتنا احلبيبة 

الغالية، هذا ما نريده أن يتحقق.. قال الشاعر:
ابني الكويت العاملني تكاتفوا

وتساندوا كتساند البنيان
اللهم احفظ بلدي الكويت واميرها وشعبها وسائر بالد 

املسلمني من كل مكروه اللهم آمني.

الكلمات عندما  لعل هذه 
تنشر يكون التشكيل الوزاري 
قد اكتمل باألسماء املرشحة! 
وقد ال يكون! ومن هذا وذاك 
إلى  تبقى قضيتنا مستمرة 
أجل ال يعلمــه غير اهلل عز 

وجل.
عجبت من بعض األقالم 
وبعض املغردين الناشــطني 
في التواصل االجتماعي من 
العديــد منهم وهم  أمرهم، 
كثيرون قاموا بتسليط الضوء 
على العديد من الوزراء وأدائهم 
الوزاري الســلبي إال وزارة 
واحدة لم يقم أحد بانتقادها 
إال أبنــاء هاتــني الوزارتني، 
وهما التعليم العالي والتربية، 
القرار  مناشدين من ميتلك 
عدم التجديد للوزير احلالي.

ســطورنا اليــوم تكتب 
باسم الدســتور الذي يكفل 
ألي مواطن حريــة التعبير 
والرأي، حروفنا تسلط الضوء 
على الكثير من الفساد الذي 
قام البعض بتجاهله في تلك 
الوزارتني ألجندات خاصة بهم، 

واهلل من وراء القصد:
٭ مبــاٍن متهالكة: منذ زمن 
لم يوضع  بعيد وإلــى اآلن 
أو استبدالها مبباٍن  لها  حال 
أخرى، فقط أموال ســنوية 
تدفع للترميم السنوي، وإهدار 

للمال العام في كل عام.
٭ إعانة الطلبة: وهي إهانة ملا 
يحدث منها وبها، في كل عام 
تتجدد الشكوى من التأخير 
على أبنائنــا الطلبة خارجيا 
وداخليــا في صرف اإلعانة 
لهم مع العلم بأن تلك اإلعانة 
هي منحة من الدولة وليست 

منحة وزارية.
٭ املكاتــب الثقافية: بعض 
تلك املكاتب وضع موظفوها 
وفق أجندات خاصة واستخدام 
حرف »الواو«، علما بأنه توجد 
لوائح قانونية وضوابط لتلك 
املناصب، ولكن ما جنده غير 
ذلك، بجانب أن بعض املكاتب 
بها موظفــون لكن لم تفعل 
مكاتبهم، واّل شخبار مكتب 
كندا يا وزارة التعليم العالي؟
٭ مناصب قيادية وتربوية 
وجامعيــة وغيرهــا مــن 
البعض  أن  مسميات: لوحظ 
من تلك القيادات ال تتوافر بهم 
الشروط والضوابط القانونية 

لتلك املناصب.
٭ االســتعانة والتوظيــف 
للعديد من األجانب مع العلم 
ولد الديرة موجود أمامكم يا 
جماعة اخلير، بس نبي نعرف 
شــنو آليتكم في التوظيف 

واالستعانة؟
٭ الشــهادات املزورة: هي 
مفتاح النجاة لكل وزير أتى في 
هاتني الوزارتني، يلوح بها في 
اإلعالم وفي املجلس البرملاني 
بأنه سيكشــف األســماء! 
التهديــد والتلويح ما  ليش 
القضية موجودة، واجلاني 
خلف القضبان، وإلى اآلن لم 
نسمع أو نقرأ ما حدث في تلك 
القضية.. االرتشاء والتزوير، 

خاموش.. اهلل املستعان.
٭ مناهج كل عام تتغير: وكل 
عام تثقــل عن العام اآلخر.. 
ومن هذا وذاك... املشــكلة 
لدى بعض املســؤولني مو 
املنهجيــة ولكــن شــلون 
نخلص االمتحانات قبل شهر 
رمضان؟ ترا يا جماعة اخلير 
الشهر كل سنة يجدم شنو 
القادمة؟  بتسوون باألعوام 
أعتقد بتخلون الدراسة فصل 
صيفي! شر البلية ما يضحك.
إذا  ٭ وأخيرا وليس بآخر، 
أردنا الكتابة عن تلك الوزارتني 
سنكتب مجلدات، منها: املهمات 
على ناس ونــاس، وزارتني 
فجأة عندمــا تريد تخليص 
أغلبية  أوراقــك بها جتــد 
القيــادات ومديري مكاتبهم 
في مهمات رســمية، الطابق 
m3 وما أدراك ما يحدث من 
مهانة ملراجعيه، وعلى طاري 
m3 نريد أن نعرف ما صلة 
املكتبة اخلاصة إللي في الطابق 
األسفل التي يجبر املراجعون 
بإنهاء معامالتهم من خاللها!

الساكت عن  مسك اخلتام:  ٭ 
احلق شيطان أخرس.. واهلل 

من وراء القصد.

االخطار ليدخلوه في اجلهاز، وثالثة 
لدفع الرسوم التي ال ميكن دفعها عن 
طريق املوقع، طبعا ال يوجد إصدار 
فوري، وعليك أن تنتظر، وبدال من أن 
تتطور كما رأيت من جتربتي تأخرت 

كثيرا جدا لألسف.
> > >

الطريف أنه بعد أن قمت بهذا كله 
وعند االستعالم عن موقف البطاقة 
عبر املوقع اإللكتروني للهيئة يكون 
الرد »جار إصدار البطاقة يرجى إعادة 
احملاولة خالل أسبوع«، أسبوع آخر من 
اجل إصدار بطاقة مدنية كان يفترض 
أن يتم إصدارها خالل 24 ساعة أو 

فوريا على أقصى تقدير؟
> > >

فما الذي يحــدث للهيئة العامة 
للمعلومــات املدنيــة أو باألصح ما 
الذي حدث لهيئــة تعتبر رائدة في 

مجاالت عدة؟!
كيف حتولت إلى مجرد هيئة غارقة 
في البيروقراطية والدورات املستندية 
الطويلة واملعقدة جدا؟! وأين ذهبت 
ميزانية التطويــر؟ وهل ذهبت في 
مكانها الصحيح أم أنها صرفت من 

أجل تعطيل خلق اهلل؟!

فاتورة العالج إلى أن وصل بهن احلال 
إلى بيع البيت الذي يعيشون فيه، وكانت 
إحداهن معرضــة للفصل من العمل 
فســمع بقصتهن سمو الشيخ جابر 
املبارك اإلنســان فأمر بتحويل نفقة 
العالج على حسابه الشخصي وإرجاع 
كل ما دفعنه، وأمر بإعادة شراء البيت 

الذي مت بيعه.
فهل تعتقدون أن هذا اخلير يذهب 
سدى أو أن الباري جل وعال لن يكافئ 

من أراد وجهه في عمل اخلير؟
يا ســمو الشيخ جابر املبارك، قد 
تعتذر عن تبوؤ منصب، وهذا حق أصيل 
لك ال ينازعك عليه أحد، لكن سيبقى لك 
في قلبي منصب ملؤه احملبة واالعتزاز 
بشخصكم الكرمي، لن يستطيع الدهر 

ما حييت أن يلغيه أو يبدله.
أدامك اهلل فخرا وســندا للوطن 
واألمير، وأدام اهلل الوطن شامخا عاليا 

آمنا مطمئنا.

تكون هذه املدينة التي يزعمون حريرية 
امللمس في بداية تأسيســها وال يهم 
وإن بنيت بصورة خشنة فسوف تلني 
وتصبح حريرية بقوة العزم واإلخالص 
في العمل وال أعتقد أن مدينة بهذا القوة 
واملوقع يقف عملها والعمل بها بسبب 
تشريعات بسيطة تستطيع الدولة أن 
تنهيها بأسرع وقت - تقدر تكاليفها 
حسب وكالة األنباء الكويتية )كونا( بـ 
86 مليار دوالر على 250 كيلومترا 

مربعا وتنفذ خالل 25 سنة.
إن كان كذلــك فهــذا واهلل غاية 
املطلوب وإن لم يكــن فإنني أدعو 
أهــل الكويت إلى زيارة هذه املنطقة 
واالستمتاع بجمال صحرائها املطلة 
على عاصمتهــم وال أنصحهم بأن 
يتعلموا أو يقــرأوا عنها عبر كتب 
اجلغرافيا فهذا األمر لم ينفع زميلي 
من قبل وال داعي لألحالم، فجســر 
جابر هيأ لكم هذه امليزة وبســرعة 
دون احلاجة لاللتفــاف حول جون 
الكويت كامال عبر محافظة اجلهراء 
للوصول إلى ذلك املكان اجلميل، كما 
أنني أنصحهم بعدم لبس احلرير أبدا 
فاجلو العام ملدينة الصبية حاليا خشن 

وبارد جدا جدا جدا.

بخطأ أكبر حتى بانت نواياه.
فمسرح أي جرمية أخالقية شخص 
يحاجج ويناقض نفسه يستتر خلف 
معاني سامية لتصبح مظلته في التأثير 

والفرار من املواجهة.
املواقــف دوما بدوافع  واختتام 
وحجج تناقض بعضها حتى يقع في 

شرها.
التي  القصص  الكثير من  وهناك 
تدار بالدواوين عن كيف يقنعك فالن 
بشــيء وهو يفعل عكسه وهذه من 
األمراض النفسية التي متى استحكمت 
في اإلنسان أصبح عبدا للمال واملصالح 

وكل املغريات.
لتطهر نفســك من ذلــك عليك 
بالصراحة مهما كان وباالعتراف باخلطأ 
واالعتذار لنفسك أوال ان ارتكبت في 
حقها ما يجعلها تنجرف خلف نزواتها.

الحقا«، وهنا مت حتصيل مبلغ مالي 
القصيرة »50  الرسائل  مني بسبب 
فلسا للرسالة« دون أن أحصل على 
خدمة فعلية فقد أبلغتني الرسائل مبا 

اعرفه مسبقا.
> > >

الهيئة العامــة للمعلومات رائدة 
التعامــالت التكنولوجيــة ليس في 
الكويت فقط بل في املنطقة بأسرها، 
استغرقني األمر معها ومع موظفيها 
الستخراج بطاقة مدنية جديدة اآلن 
14 يومــا وثالثة مشــاوير جلنوب 
الســرة، مرة لتقــدمي الطلب ومرة 
ألعيــد تقدمي إصــدار البصمة ألن 
املوظفني ال يعرفون أين يوجد رقم 

أو االبتعاد عن العمل السياسي، وأود 
أن أختم بهــذه القصة املعبرة والتي 
قصها علــّي أحد األفاضل حتى يعي 
بعضهم الذين ال يعرفون من هو سمو 
الشيخ جابر املبارك اإلنسان، في سنة 
2012 كان سموه في لندن للفحوصات 
الطبية، وكانت هناك ثالث بنات كويتيات 
يعاجلن والدهن على نفقتهن اخلاصة، 
مما اضطرهن إلى أخذ قروض، وزادت 

واحلقيقة أن أغلب مشاريعنا يغشاها 
الضباب ولم يزح عن ديكور مسرحها 
الستار إلى اآلن وال نعلم عنها إال القليل 
وهل هي حقيقة وواقع ام أنها صرح 

من خيال فهوى.. اهلل أعلم.
املهم في املوضوع إن كان هناك 
موضوع أصــال أن يتحقق في زمن 
نعيشــه اآلن فمن حقنا أن نرى هذا 
احللم وهــو يتحقق وبكل قوة دون 
تسويف واستعراض للعمل دون عمل!، 
فاأليام لــن تنتظرنا وتنتظر توزيع 
التركة قبل بدء إرســاء قواعد العمل 
فيها، وأنــا كأي مواطن لي احلق أن 
أعرف وأتعرف عليها وأملس املنفعة 
منها لوطني وألبنائي غدا، وال يهم أن 

القلق ظاهرا عليه لكنه اســتعطفهم 
بجملة: أهكذا األخوة تصدر الشــك 

والظن؟
ليس هذا ما زرعه والدنا فينا أين 
األخالق واحترام الكبير؟ فقال أخوه 

األصغر: وأين الضمير؟
كلما تعرض للمواجهة عالج اخلطأ 

نسيت »اهلل يعطيها العافية« أن تطلب 
مني تسديد الرسوم، املهم حتاملت على 
نفسي ودفعت الرسوم عبر الكي نت، 
وأعطتني إيصاال على أن ينتهي إصدار 
البطاقة خالل 24 ساعة، طبعا بني الـ 
24 ساعة األولى والـ 24 ساعة الثانية 
أكثر من 8 أيام، واآلن ندخل اليوم الـ 
14 من مراجعتي األولى ولم تصدر 
املدنية  البطاقة  البطاقة بعد، وموقع 
على اإلنترنــت ال يعطي تفصيالت 

سوى جملة راجعنا خالل أسبوع.
طبعا اشتركت في خدمة الرسائل 
القصيرة ذات التكلفة لالستعالم عن 
البطاقة ولكن كان الرد أن »البطاقة 
قيد التجهيز وســنقوم بالرد عليك 

وها أنا يا ســمو الشيخ جابر املبارك 
أقســم باهلل ســأبقى وفيا ومخلصا 
للوطن ومحبا لك، كما كان أخي سعد 
املعطش، رحمه اهلل، بال رياء وال تزلف 

ما دمت حيا.
كنت وال زالــت ولن تقصر يداك 
البيضاء عن فعل اخلير فمن كان حب 
مساعدة الناس من شيمه وطبيعته لن 
يؤثر فيــه االعتذار عن تولي منصب 

مما ال شك فيه أن من سمع عن 
مدينة احلرير فــي الصبية تتراءى 
له األحالم الوردية واملستقبل املبهر 
والعالم املطلي باملستقبل احلافل باملال 
والقوة و»الكشــخة« طبعا فاالسم 
والدعم والفرش اإلعالمي السابق لهذه 
املدينة مميز جدا وهي إلى اآلن حبر 
على ورق، فكيف إذا ظهرت للعيان 
ونفذت علــى أرض الواقع، هذا إذا 
كان هناك حبر حقيقي للتخطيط لها، 
فأنا كمواطن اعلم بأن هناك سوابق 
للعرض اإلعالمي للمشاريع العمالقة 
دون عمل كمتــرو الكويت والقطار 
اخلليجي وغيرهما الكثير من املشاريع 
إما تبخرت أو تأخرت كاملطار واجلامعة 

االجتماعي وليــس ألنني فعال أمثل 
قناعاتي.

فحني يكون اإلنسان عبدا ملصاحله 
تظهر صورة حقيقية عن األنا اخلفية.
تقدم في احملكمة شــخص ادعى 
عليه إخوته الورثة بأنه استولى على 
ممتلكات تخص والده بالباطل، فكان 

قدمت كل الطلبات إلصدار بطاقة 
مدنية جديدة، صورة اجلواز والصور 
البصمة، وأبلغتني املوظفة  وإخطار 
بأن رقم البصمــة رمبا يكون غير 
صحيح رغم انه صــادر من األدلة 
املهم  الداخليــة،  لــوزارة  اجلنائية 
انتظرت أســبوعا، بعدها عدت إلى 
املوظفة بخطاب إخطار بصمة  ذات 
بأن االخطار األول  جديد فأبلغتني 
الذي قدمته لها كان صحيحا ولكنها 
لم تكن تعــرف موقع رقم اإلخطار 
بالتعطيل  الصحيح، وهو ما تسبب 
البيانات، على أي حال  عند إدخالها 
قدمت لها اإلخطار اجلديد وسجلت 
الرقم اجلديد ومت قبول إصدار البطاقة، 
وعدت للمنزل بعد أن أبلغتني املوظفة 
بأنه ســيتم إصدار البطاقة بعد 24 
ساعة، انتظرت اربعا وعشرين ساعة 
وكنت بني فترة وأخرى أراجع موقف 
البطاقة عبر موقع البطاقة املدنية الذي 
كان يعطيني رســالة بضرورة دفع 
الرسوم، يوما بعد آخر من االنتظار 
وبعدها توجهت للمرة الثالثة إلى جنوب 
السرة حيث املقر الرئيسي للبطاقة 
املدنية لتبلغني املوظفة بأنها نسيت 
حتصيل الرسوم عن البطاقة، وأنها 

عندما يكون ديدن املرء خدمة أهله 
وبلده ويرى ذلك أمرا طبيعيا، بل واجبا 
مســتحقا بال بهرجة وال سعي وراء 
مكاسب ويشهد على ذلك احملب قبل 
املبغض فإن غياب هذا الشخص عن 
سدة املسؤولية أمر أقل ما يقال عنه 

أنه مؤسف وباعث على احلزن.
لن أزيد على كلمات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل 
ورعاه، بحق سمو الشيخ جابر املبارك، 
فأنت بحق أكبر من الكرسي، وأنت من 
جنلّه ونحترمه ونحبه ونفخر به، ونراه 
دوما مبتسما على الرغم من األحمال 
الثقيلة والهموم وجسام املسؤوليات 

امللقاة على عاتقه.
لن أنسى يوم وفاة أخي سعد، رحمة 
اهلل عليه، عندما أتيت يا سمو الشيخ 
جابر للعزاء وأنت مذهول وعيناك تلتفت 
بكل زوايا الديوانية بحثا عمن وصفته 
يوما بأنه وفّي ومخلص للكويت ولك، 

في شــتاء عــام 2000 كان لي 
واألصدقاء مخيم في منطقة الصبية 
املطلة على الكويت العاصمة، وكنت 
دائم احلديث والدعوة للزمالء لزيارتي 
فيه للتمتع بجمال املكان وروعة املنظر 
ليال فأنت في مكان ساحر وجو شتوي 
مميز وترى في اجلهة املقابلة للمخيم 
عبر جــون الكويت أجمــل املناظر 

للعاصمة..
لم يعترض على حديثي هذا سوى 
أحد الزمالء ممن ال يعرف عن الكويت 
املعبدة واللوحات  الشــوارع  سوى 
اإلرشادية للمناطق وال ميلك أي خبرة 
ميدانية في أي منطقة برية في البالد 
رغم تخصصه في اجلغرافيا! عموما 
أنكر هذا الزميــل وبتهكم أنه كيف 
تكون في الصبية وترى الكويت، ولم 
يقتنع إال عند دعوته للمكان والتمتع 
بذلك اجلو املميز لدرجة أنه اصطحب 
عائلته لنفس املكان بعد مدة من الزمن.
ما حقيقة حرير الصبية؟ هل هو 
حرير خشن؟ أم أنه حرير صناعي؟ 

أم أنه منتج طبيعي؟ أنا أسمع..
وال أرى.. وأتكلم.. ما الفكرة وما 
هي ماهيتها.. تفاصيل غير مفهومة 

لي على األقل.

لكل إنســان منا قناعات حتكمه 
وحترك دوافعه النفسية والشخصية، 
ولو افترضنا ان هذه القناعات ليست 
ســليمة فلن نستطيع ان جنعل هذا 
اإلنســان ينفك عنها اال باالزدواجية 

في الشخصية.
الظل  لديه شــخصية في  فتجد 

وفي النور.
وعلى هذا ِقس كم هناك من شخص 
يظهر عكس ما يبطن ويتعامل مبنظور 

مقصور بعض الشيء!
جتد ظاهره اخلوف على »الدين، 
الناس« وباطنه اخلوف على  الوطن، 

مصاحله.
ومن هنا يتجــدد مفهوم خطير 

تأصل في النفوس وهو النفاق.
ان أظهر أفضل ما عندي من التزام 
شخصي ألنال الســيادة أو القبول 
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ميزانية 
»البطاقة املدنية« 

بـ 50 فلساً
waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي

نحن في انتظار والدة حكومة سمو الشيخ صباح اخلالد 
على أمل أن تأتي هذه احلكومة في هذا الوقت والعهد اجلديد، 
بعيدا عــن احملاصصة وحتى تكون نزاهة االختيار بعيدا 
عن تداخالت وشروط الكتل والتحزبات القبلية والفئوية! 
لذلك نقول ان بيان بعــض اجلهات التي ترفض التجديد 
ألحد الوزراء هو أسلوب ضغط سياسي مرفوض ملستقبل 
احلكومة ورئيســها الذي تفاءل اجلميع بتكليفه للمرحلة 
املقبلة، لذلك نقول: علينا أال نســتبق التشكيل باستنتاج 
قوائم التشــكيل بني الفينة واألخرى أمال بوصول بعض 

الوزراء احملسوبني على هذا االجتاه أو ذاك!
نعم.. ال للمحاصصة، التي خلقت إشكاالت سياسية وفنية 
وأزمات أدخلتنا في مجهول الفســاد السياسي واإلداري 
واملالي، لذلك نقول حتى تخرج حكومة صباح اخلالد للنور 
علينا ترك األمور بيد صاحب الشأن ألن جتاربه السياسية 
تعطيه القدرة لتأســيس جتانس حكومي للمرحلة املقبلة 
والالحقة وهو قدر املسؤولية ورجل املرحلة، لذلك دعونا 
نقف في صفه حتى يحقق الطموح والنجاح املطلوب لنا 
وله في قيادة املســيرة السياسية الطموحة دومنا تشويه 
وعرقلة وتنبؤات التشكيل الوزاري املرتقب! ماذا استفدنا 
من احملاصصة في التشــكيالت الوزارية الســابقة غير 
القيادات التي أتت من خارج االختصاص وباحملســوبية، 
واليوم مثال الوزارة مستقيلة والعاجل من األمور يتطلب 
من الوزير املختص أال يتســرع بإصــدار القرارات التي 
تسكن القيادات في الشواغر مثلما حصل بالتربية مؤخرا 
وكذلك في جهات حكومية أخرى، مما خلق في املستقبل 
مشكالت فنية وإدارية للوزير القادم لهذه املهمة ويضعه 
أمام مســؤولية مواجهة الواقع الصعب في حل إشكاليات 
القيادات بوزارته، وهكذا تكون مثل هذه القرارات معضلة 
فــي طريق رئيس الوزراء املكلف من اجل ترتيب الوضع 
العام في البيت احلكومي بسبب عراقيل البيوت الوزارية 
التي خلقتها حكومة تصريف العاجل من األمور في هذه 

الوزارات املستعجلة لسد الشواغر قبل الرحيل األخير!
بالطبع نحن مع كل الذين يرغبون في االنتظار مبحطة 
الفرص األخيرة للتشكيل احلكومي املرتقب على نار هادئة 
دومنا تشويش سياسي وإعالمي لرئيس الوزراء املكلف 
الذي تأمل الكويت بقيادته اخلروج من مأزق »الفســاد« 
والفساد املضاد! نعم سمو الشيخ صباح اخلالد على قدر 
املسؤولية، دعونا نترك له اخليار والتأمل والفرصة إلعداد 
»طبق« سياســي متالئم مع املرحلة املقبلة دون تشوهات 
سياسية تعرقل طريق النجاح! فهل تنجح الكويت بحكومتها 
اجلديدة القادمــة للخروج بالنتائج الطيبة املرتقبة باجتاه 
التنمية املســتدامة سياسيا واقتصاديا وبشريا على نهج 
»صباح الثالث« في تاريخ احلكومات الكويتية؟ كل التوفيق 

لسمو الشيخ صباح اخلالد في مهمته الوطنية.

مساحة للوقت

ال.. للمحاصصة!

طارق إدريس
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اخلبير العاملي د.توماس بات يباشر

عالج حاالت في »السالم الدولي«
يباشــر خبير جراحات 
الركبة واإلصابات الرياضية 
فــي دول أملانيا وسويســرا 
وهولنــدا د.تومــاس بــات 
عــاج اإلصابــات املختلفة 
للركبــة وإصابــات املاعب 
في مركــز جراحــة العظام 
والعمــود الفقري وإصابات 
املاعب مبستشــفى السام 
الدولــي خال يومي ١4 و١5 
ديسمبر املقبل. ويرحب مركز 
العظــام والعمود  جراحــة 
الفقري وإصابات املاعب في 
السام الدولي بزيارة اخلبير 
األوروبــي د.تومــاس بات، 
معلنا السيرة الذاتية للطبيب 
الزائــر، حيــث يتخصــص 

أحــدث التقنيــات احلركية 
للمفصل وعاج وجراحات 
الغضاريف الهالية للركبة 
وعاج اصابات أربطة الركبة 
اخلارجيــة من دون جراحة 
وعــاج اصابــات املاعــب 
وجراحة الرباط الصليبي.

يذكــر أن مركــز جراحة 
الفقري  العظــام والعمــود 
فــي  املاعــب  وإصابــات 
مستشفى السام الدولي هو 
مركز متكامل لعاج اإلصابات 
واألمراض والصدمات التي 
تصيــب العظــام واملفاصل 
العيــوب  تشــمل  والتــي 
اخللقية، والكسور وإصابات 
املفاصــل، والعمود الفقري 

وأورام الهيكل العظمي.
كما أن القسم مجهز بأحدث 
االستعدادات الطبية إلجراء 
جراحــات املفاصــل للركبة 
والفخــذ والكتــف وجراحة 
الكتــف والتهــاب ومتــزق 
األربطة حول مفصل الكتف 
وجراحــة املناظيــر للركبة 
والكتف والرباط الصليبي 
الكســور  باملنظــار وعاج 
والتثبيــت  ومضاعفتهــا 
الداخلي بشرائح ومسامير 
وعاج آالم العظام واملفاصل 
الفقري واالنزالق  والعمود 
الغضروفي واكتشاف وعاج 
هشاشة العظام وجراحة اليد 

وتشوهات أصابع القدم.

د.توماس بات

فــي عــاج خشــونة مرفق 
الركبة وزراعة الغضاريف 
الصناعيــة باملنظار وعاج 
مفصــل الركبة باســتخدام 

»الكويتية لنفط اخلليج« احتفلت بيوم الطفل

اخلارجي من زائري ومرتادي 
املركــز العلمــي. وفــي هذا 
اخلصوص، أشارت رئيس 
فريق عمل العاقات العامة 
واإلعام باإلنابة في الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج داليا 
احلشاش الى ان فريق عمل 
العاقــات العامــة واإلعام 
في الشركة يسعى لتنظيم 

استمر ملدة أسبوع، معرضا 
لألزياء الكورية التقليدية، 
وكشــك للمكياج مت خالها 
اســتخدام مســتحضرات 
التجميل والشعر الكورية، 
إلــى جانــب كشــك لعمــل 
املجوهرات، تلتها مسابقة 
موســيقى، جسدت التراث 
الكــوري. ويحتفــل مركز 
الشــيخ عبــداهلل الســالم 
الثقافي بأربعــة عقود من 
التاريــخ الثــري والتبادل 
الثقافــي بــن البلدين، كما 
يحتفــظ بدوره الرئيســي 

بقيمة 5٠ دينارا، و3 فرص 
مــع كل فاتــورة أو مجموع 
فواتيــر بقيمــة ١٠٠ دينار، 
و5 فرص مع كل فاتورة أو 
مجموع فواتيــر بقيمة ١5٠ 
دينــارا، و7 فــرص مــع كل 
فاتــورة أو مجموع فواتير 
بقيمة ٢٠٠ دينار، وفي حال 
التخمــن الصحيــح للرقم 
السري، يحصل املشارك على 
هدية مالية فورية بقيمة 5٠٠ 

دينار.
أن  بالذكــر  اجلديــر 
األڤنيوز حقق جناحا ليس 

قامت الشــركة الكويتية 
لنفط اخلليج بتنظيم فعالية 
عامــة مبناســبة االحتفــال 
العاملي بيــوم الطفل والذي 
حتتفــل بــه دول العالم في 
الـــ ٢٠ من نوفمبــر من كل 
عام بحسب توصيات األمم 
املناســبة  املتحــدة، وبهذه 
نظــم فريق عمــل العاقات 
العامة واإلعام في الشركة 
فعالية متنوعــة في املركز 
العلمي مبنطقة الساملية، يوم 
اخلميس ٢١ اجلاري تضمنت 
العديد من األنشطة الترفيهية 
التي  املتنوعة  والتوعويــة 
جذبت العديد من األطفال من 
زائري املركز العلمي، عاوة 
على مشاركة عدد من أبناء 
العاملن في أنشطة وفعاليات 

هذا اليوم.
تضمنت احتفالية الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج عددا 
مــن البرامــج والفعاليــات 
املنوعة مثل جلسات للرسم 
احلــر لألطفــال املشــاركن 
وحتليل لرسومات األطفال، 

الثقافي  بعد املهرجــان 
الكــوري اجلنوبــي األول 
الذي استضافه مركز الشيخ 
عبــداهلل الســالم الثقافــي 
في يوليو املاضي، شــهدت 
املرحلــة الثانية من أعمال 
املهرجان استعراض حتف 
فنية قدمتها الفنانة الكورية 

لي هيان.
وأقيم األسبوع احلافل 
والعــروض  باألحــداث 
املميزة  الفنيــة  واألعمــال 
التــي تعكس ثقافــة الباد 
خال معــرض فني ضخم 

حمل اسم »جمال كوريا«.
كوريــا  ســفير  وقــام 
اجلنوبية لدى الكويت هونغ 
يونغ جي، بافتتاح املعرض 
الذي انطلق يوم ١8 اجلاري، 
واستمر حتى ٢3 من الشهر 
ذاته. وتأتي املرحلة الثانية 
من املهرجان الثقافي الكوري 
في مركز الشــيخ عبداهلل 
الســالم الثقافي كجزء من 
االحتفال الكبيــر بالذكرى 
األربعــن لبــدء العاقــات 
الديبلوماسية بن جمهورية 

كوريا، والكويت.
وقدمــت هيــان خــال 
املعــرض، عددا من أعمالها 
ولوحاتهــا الفنية وقطعها 
اخلزفيــة، وذلك فــي قاعة 
الكائنة  النقل والروبوتات 

الــذي  للنجــاح  نظــرا 
حققه العام املاضي، أعلنت 
إدارة األڤنيــوز عن انطاق 
»ماراثون األڤنيوز للتسوق« 
للسنة الثانية على التوالي، 
والــذي يتضمــن مشــاركة 
أكثر من ٢٠٠ عامة جتارية 
داخــل األڤنيوز مــن خال 
تقــدمي عــروض حصريــة 
متنوعــة،  وتخفيضــات 
ليتسنى للزوار االستمتاع 
بتجربــة تســوق إضافيــة 
جديدة مــن مختلف متاجر 
التجزئــة ألشــهر العامات 
التجارية احمللية والعاملية 
املتخصصــة فــي مجــاالت 
مختلفة كمحــات العطور، 
األثــاث، ومحات  ومحات 
اإللكترونيــات، ومحــات 
الســاعات واالكسسوارات، 
ومحات املابس واألحذية، 
وأخيرا املطاعم والكافيهات 
وذلــك خال الفتــرة من ٢8 

لغاية 3٠ نوفمبر ٢٠١٩.
ويتضمــن هــذا احلدث 
جتربــة جديــدة مــن خال 
فعالية »بطل اخلزنة« والتي 
يتزامن توقيتها مع ماراثون 
التسوق، حيث سيكون هناك 
توزيع هدايا مالية فورية لـ 6 

فعاليات متنوعة يســتفيد 
منها ويشارك فيها اجلمهور 
اخلارجي بجانب العاملن في 
الشركة وأسرهم مبا يحقق 
الكويتية  الشــركة  أهــداف 
لنفــط اخلليــج الرامية إلى 
تعزيــز الصــورة الذهنيــة 
اإليجابيــة لها لدى املجتمع 

واجلمهور اخلارجي.

كعنصر من عناصر متكن 
أواصر العاقــة والصداقة 

الدائمة بن الدولتن.
ويعتبــر مركز الشــيخ 
عبداهلل السالم الثقافي هو 
أحد مشاريع الديوان األميري 
التي تعمل بشكل حثيث على 
التبــادل املعرفي  تســهيل 
وحتفيز املهــارات الفكرية 
والتحليلية واإلبداعية بن 
صفوف املجتمع الكويتي من 
خال املعارض واحملاضرات 
املعاييــر  والبرامــج ذات 

العاملية.

على مستوى الكويت فقط، 
وإمنا على مستوى املنطقة، 
اليــوم جتــاوز  فاألڤنيــوز 
مفهــوم املجمــع التجــاري 
الوجهة  التقليدي، وأصبح 
األولى للتسوق التي حتقق 
متطلبــات كل فــرد، ولذلك 
األڤنيــوز  إدارة  حتــرص 
دائما علــى إقامة الفعاليات 
املختلفة الستقطاب أكبر عدد 
من الزوار من داخل الكويت 
وخارجهــا وتقــدمي جتربة 
تســوق وترفيــه متجــددة 

للزوار.

تعليم وترفيه

الفنانة الكورية لي هيان ترسم أمام اجلمهور

جانب من الفعالية

جولة في املعرض

مسابقات متنوعة لألطفال، 
جلسة توعوية حول كيفية 
التعامل مع التنمر عاوة على 
جوائز وهدايا لألطفال.وأشـاد 
الــعــامــلـون املشاركون في 
االحتفالية بتنوع برنامجها 
وتفاعل أبنائهــم اجليد مع 
فقراتها عاوة على استحسان 
املشاركن فيها من اجلمهور 

في بلوك »ســي« في مركز 
الشــيخ عبــداهلل الســالم 

الثقافي.
وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
جذبت الفنانة هيان أنظار 
احلضور عبر إضفاء املزيد 
من احليوية واحلركة خال 
افتتاح املعرض، وذلك من 
خال الرســم مباشرة أمام 
الزوار على لوحات القماش 
)كانفس( التي عكست من 
خالها األصالــة والتقاليد 

الكورية العريقة.
كما تضمن املعرض الذي 

رابحن، تقدر قيمة كل جائزة 
5٠٠ دينار كويتــي بتكلفة 
إجمالية 3٠٠٠ دينار، حيث 
يحــق لكل زائر قام بشــراء 
بضائع بقيمــة إجمالية 5٠ 
دينــارا أو أكثــر، خال مدة 
الفعالية، من محات األڤنيوز، 
بفرصة تخمن الرقم السري 
املطلــوب لفتح باب اخلزنة 
العماقة، على أن تتزايد عدد 
فــرص احملاولة مــع زيادة 
قيمة الفاتورة، أي سيكون 
للمشارك فرصة واحدة مع 
كل فاتورة أو مجموع فواتير 

جانب من الفعالية في يوم الطفل العاملي

لقطة على هامش املعرض 

مركز الشيخ عبداهلل السالم الثقافي
يواصل تعميق العالقات بني الكويت وكوريا

»ماراثون األڤنيوز للتسوق« ينطلق اليوم

من خالل مهرجان دولي فريد من نوعه

للسنة الثانية على التوالي في »األڤنيوز«

VIVA تنظم ندوة للوقاية من سرطان البروستاتا 
ملوظفيها بالتعاون مع مستشفى السيف

نظمت شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA، الرائدة في 
متكن التحول الرقمي وتقدمي 
خدمات ومنصــات مبتكرة 
للعماء في الكويت، وإحدى 
شركات مجموعة STC، ندوة 
توعوية للوقاية من سرطان 
البروســتاتا ملوظفيهــا في 
مبنى VIVA الرئيسي حتت 

مظلة »#ألننا_نهتم«.
وتضمنت الندوة أنشطة 
متعددة، ساهمت في زيادة 
نسبة الوعي عند املوظفن 
في هذا املجال. وقدم الندوة، 
استشــاري مســالك بولية 
وتناســلية في مستشــفى 
الســيف د.عــاء الدين عبد 
املقصود، الذي سلط الضوء 
على أهمية الوقاية والفحص 
املبكر التي تقلل من احتمال 
اإلصابــة بهذا املــرض، كما 
ناقــش د.عبداملقصــود مع 
موظفي VIVA مخاطر املرض 
وعاماته وأعراضه والعمر 

أبدوا اهتماما كبيرا بالنقاش 
الذي دار خالهــا وتفاعلوا 
بشــكل كبير مــع الدكتور. 
وتنــدرج هذه الندوة ضمن 
برنامج VIVA للمســؤولية 
الــذي يدعــم  االجتماعيــة 
التــي  املبــادرات  مختلــف 

تعود بالنفــع على املجتمع 
واملوظفن.

 VIVA وفي اخلتام، قدمت
درعا للدكتور عاء الدين عبد 
املقصــود تكرميــا جلهوده 
ومشاركته في هذه املناسبة 

املميزة.

لقطة تذكارية مع د.عالء الدين عبد املقصود خالل الندوة

احملدد والعوامل التي تلعب 
دورا رئيســيا فــي اختيار 
الوقت املناســب الذي يجب 

فيه البدء بالفحص املبكر.
وكجزء من حملة »#ألننا_
 VIVA نهتم«، حضر موظفو
الندوة بشكل كثيف، حيث 

»الدعوة اإللكترونية« تصدر كتيب
»املناهج الدعوية وتطبيقاتها النبوية«

الدعــوة  مديــر  أعلــن 
اإللكترونية التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة عبــداهلل 
الدوســري إصــدار كتيبها 
املاتــع »املناهــج  الدعــوي 
الـدعـويـــة وتـطـبـــيقاتها 
النبوية«، مؤكدا أن أنشطة 
الدعوة وخدماتها متاحة عبر 
أكثر من 45 موقعا الكترونيا 

دعويا متخصصا.
وأوضــح الدوســري أن 
الكتــاب يشــرح العديد من 
املواقف التربوية والدعوية 
من حياة النبي ژ، موزعة 
على املناهج الدعوية الثاثة 
العاطفي والعقلي واحلسي، 
مع استنباط أهم ما مييز كل 
منهج من هذه املناهج، وفق 
الدعويــة وطبيعة  احلاجة 
املســتمعن واملتلقن لكام 
ســيد األولــن واآلخريــن 
خال هذه املواقف احلياتية 

املتعددة.
وبن الدوسري أن اإلصدار 
جاء في مقدمة ومتهيد وثاثة 
أجزاء، حيث عرض التمهيد 
لتعريف الدعوة واملنهج، أما 
األجزاء الثاثة فقد خصص 

تكون هذه املواقف والتأمات 
الدعوية ســراجا هاديا لكل 
داعية ينير له طريق الدعوة، 

ويبن له سبل الرشاد.
وأشــار الدوســري إلــى 
أنــه ميكــن مطالعــة هــذا 
الكتيــب املاتع عبــر موقع 
الدعــوة اإللكترونيــة التي 
خصصتــه لتطوير مهارات 
الدعوة، ويحمل نفس االسم 
ويعمــل باللغتن والعربية 
عبــر  أو  واالجنليزيــة 
التطبيقــات الرقمية للجنة 
اآليفــون واألندرويد  علــى 

واملتاحة باملجان.

وفي ختــام حديثه، دعا 
الدوســري جميــع املهتمن 
تطويــر  فــي  والراغبــن 
مهاراتهم وأساليبهم الدعوية 
واحلوارية للقيــام بواجب 
إلــى اهلل تعالــى  الدعــوة 
بزيارة مواقعنا والتواصل 
معنا بصورة مباشــرة، كما 
حث احملســنن واملتبرعن 
على دعم املشروع عن طريق 
االتصــال برقــم ١8٠٠٠8٢ 
التبــرع  أو  أو ٩7٢88٠44 
االلكتروني من خال زيارة 
حسابات اللجنة عبر منصات 

التواصل االجتماعي.

عبداهلل الدوسري

كل واحــد منهــا ملنهــج من 
املناهــج الدعوية الســالف 
ذكرهــا، حيــث تضمــن كل 
منها مدخا عامــا وتعريفا 
باملنهج موضع البحث وأبرز 
أساليبه ومواطن استعماله 
وخصائصه، ثم ذكر بعض 
التطبيقات الدعوية من حياة 

الرسول ژ فيه.
ولفت إلى أن إصدار مثل 
الدعوية  هــذه اإلصــدارات 
املتخصصــة ال يعتمد على 
ســرد وتوثيق األحداث من 
حياة النبي ژ فحسب، بل 
يتعــدى هذا بكثيــر بحيث 

إصدار اللجنة اجلديد
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عشــقت البحر والصيــد وانا بعمر ٩ ســنوات وكان 
يأخذني والدي مع االسرة الى شواطئ املسايل والفنيطيس، 
ويحرص على تعليمي طرق الصيد الصحيحة والترديع 
واملوادع وحسبة املايات واحجام اخليوط وانواع االسماك 
وامور اخرى مثل حالة الطقس وحالة البحر، وبعد اتقاني 
لهواية احلداق بدأت مشــواري البحــري واعتمدت على 
نفسي وغزوة بخيطي اغلب احملادق الشمالية واجلنوبية 

حتى يومنا هذا.
ويضيف: انصح الشــباب لصيد النقرور والشماهي 
بالذهاب الى الركسة الشمالية بشهر نوفمبر حزة الفساد، 
والفساد هو وقت تكون فيه تيارات البحر خفيفة ميكن 
احلداق بها في هذا املكان، والنقرور والشماهي من االسماك 
القاعية التي حتب االماكن الصخرية العميقة وكذلك تفضل 
التواجد في الطبعانات، وافضل اماكن الصيد حاليا هي 
االطيان خصوصا هذه الفترة بسبب دخول موسم الشعم 
والنويبــي والســبيطي وال حتتاج لصيدهــم احداثيات 
معينــة وال اماكن محــددة، فقط يجب عليك معرفة جرة 
املاية ســواء بالسجي او الثبر ومتابعتها ان كانت املاية 

جارة تذهب للرق والعكس صحيح.
ويتابع: السبيطي من االسماك احملببة للجميع، فيجب 
عليك معرفة ان طريقة صيده حتتاج صبرا وفنا وليس مثل 
باقي االسماك، والزم تخصص الطلعة فقط للسبيطي، يقول 
املثل راعي الباليني چذاب وعندي بعض النصايح لصيده 
اوال اتعب على ييمة الســبيطي حتتاج انك حتضر لهذه 
الطلعة بتخصيص وقت لصيد الييم مثل الزوري او سلس 
وتختار مكان فيه صخور مرتفعة او بجانب االندية البحرية 
او املراســي هنا يتواجد السبيطي وافضل وقت لصيده 

باحلمل. ويضيف: الشــعم موســمه 
بشهر نوفمبر باالطيان وكذلك االقواع 
الشمالية مثل عوهه واقواع ٢5 وكذلك 
بالرشــدان، واما بالصيف فيتواجد 
باحليشــان والفنطــاس واملســايل، 
وييمة الشعم ربيانه وشريب ومصير، 
والهامور وقته بشهر سبتمبر ولغاية 
نوفمبر. وافضل اماكن صيد الهامور 
الطبعانات واالقواع الشمالية عندك 
عوهة وفيلكا وجنوب كبر والزور، 
ويفضل الهامور ان حتدق له مبحاياة 
مثل مييام او مجوه، وحداق االسياف 
افضــل خيط هو حجم 5٠ مناســب 

لكل االسماك.
ويقول: »الشــيم اكل احلشــيم« 
مثلما يقولون، وافضل مكان لصيده 
بالدردور ومدخل احليشان وعارض 
عوهه وييمته مييام والنويبي طول 

السنة موجود، افضل رحلة صيد كانت بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢١. 
وكان الصيد وفيرا جدا من بواليل وهامور ونويبي وشعم 
وشعري، وكان املكان في عوهه وكان معي اخي بوسلطان.

واضاف: اجلنعده يبدأ موسمها شهر سبتمبر ويصيدونها 
تشخيط باجلنوب لتواجدها هناك ويستخدمون لها ميارير 
او مبا يعرف بالبورد النها تكون ســطحية بهذا الوقت، 
وكلما قرص البرد من شــهر اكتوبر ولغاية يناير تذهب 
تدريجيا الى االعماق، وهنا يبدأ صيدها مبا يعرف باجلقنق.
واختم بن ســلطان قائال: اكثر شي يضايقني بالبحر 

هو ان بحرنا يلفظ انفاسه االخيرة من االسماك. 
بســبب الصيد اجلائر والتلــوث البحري وارجو من 
اخواني احلداقة االهتمام بعدة السالمة واالسعافات االولية 
كاملة، وعدم رمي االكياس والعلب ويجب التشييك على 
الطــراد قبل النزول للبحر وبعد الصعود على املســنة، 
وارجــو من املســؤولني اعادة فتح اجلــون للحداق فقط 

طال االنتظار.

 بن سلطان: السبيطي ييمته »زورية« أو »سلس«
وينصاد باحلمل عند الصخور املرتفعة
ارة« حتى وصل بها الى  عشق البحر والصيد بعمر 9 سنوات. رافق والده وتعلم فن الصيد وأخذ اخلبرة بـ »القطَّ

القمة، صفحة »بحري« تلتقي اليوم احلداق محمد بن سلطان الذي حدثنا عن أماكن النقرور والشماهي وأفضل أماكن 
الصيد حاليا، واألسماك املتوافر صيدها، وما يحتاجه الشخص لصيد السبيطي والتجهيز املطلوب لرحلة حداق 
السبيطي، وأين يتواجد الشعم ومواسمه. كما أطلعنا بن سلطان على أماكن الهامور ووقت صيده وأفضل ييمة له 
وأين تتواجد الشيمة وموسم الچنعد وطريقة تشخيطها والنصائح التي قدمها إلخوانه احلداقة، فإلى التفاصيل:

النقرور والشماهي تلقاهم بالركسة الشمالية والشعم باألقواع الشمالية

الشيم أكل احلشيم وتصيده بالدردور

الچنعده تصيدها باملجرور تشخيطاً
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حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

جامع أحمد ابن طولون

بناه األمير احمد بن طولون في الطرف 
اجلنوبي الغربي مبدينة القطائع فوق جبل 
يشكر وأمت عمارته )في رمضان ٢65هـ/٨7٩م( 
كما جاء في اللوحة التأسيسية املوجودة 
في رواق القبلة وهو ثالث املساجد اجلامعة 
التي بنيت في مصر بعد جامعي عمرو بن 
العاص بالفسطاط وجامع العسكر وهو 
كذلك من أكبر املساجد إذ تبلغ مساحته 
مع الزيادات حوالي 6.5 أفدنة ويعد ذلك 
التي مازالت محتفظة  أقدم املساجد  من 
بطرازها املعماري األصلي، وحيث قيل 
ان ابن طولون قال: »أريد أن أبني بناء ان 
احترقت القاهرة بقي وإن غرقت بقي فقيل 
له: يبني باجلير والرماد واآلجر األحمر 

القوي الناري الى السقف«.

وصف املسجد

املسجد على شكل مربع تقريبا، ويتكون 
من صحن أوسط مكشوف مربع حتيط به 
4 أروقة مسقوفة باخلشب أكبرها رواق 

القبلة بالناحية اجلنوبية الشرقية.
أما باقي األروقة فيشتمل كل منها على 
الدعامات تعلوها عقود متتد  صفني من 
موازية جلدار الرواق ويالحظ أن الدعامات 
حتل محل األعمدة في بقية املساجد وهي 
مستطيلة الشكل مبنية من اآلجر بأركانها 
أعمدة مخلقة من اآلجر لها تيجان ناقوسية 
مكسية باجلص وهي ذات تأثير عراقي وفد 
إلى مصر مع أحمد بن طولون الذي نشأ 
هناك، ويزين جميع البائكات من الداخل 
واخلارج شريط من زخارف جصية تلتف 
مزينة حافات العقود يعقبها إلى أعلى حتت 
إزار من اخلشب يحيط  السقف مباشرة 
بأروقة اجلامع مكتوب فيها باخلط الكوفي 

سورتا البقرة وآل عمران.

ياقوت أزرق

وفاء عامر

حرب البسوس

في اجلاهلية، وقعت حرب طويلة عرفت 
بحرب البسوس. والبسوس هذه هي املرأة 
التي قامت بسببها تلك احلرب، كانت 
شاعرة جاهلية.. اسمها: بسوس بنت 
منقذ التميمية.. ذهبت ذات مرة في زيارة 
البن اختها »جساس بن مرة الشيباني« 
وتركت ناقتها، والتي كانت ملكا جلارها 
سعد بن شمس اجلرفي، فذهبت ترعى، 
ودخلت في حمى كليب وائل، الذي كانت 
العرب تضرب به املثل في العزة والتيه، 
وكانت له سطوة هائلة، فلما رأى كليب 
ناقة البسوس ترعى في حماه، أو أرضه، 
رماها بسهم فقتلها.. وملا علمت البسوس، 
حزنت، وصاحت وولولت، وقالت شعرا 
اثار جساس بن مرة، فقتل كليبا، فنشبت 
حرب بني قبيلتي بكر وتغلب، واستمرت 
أربعني سنة، عرفت بحرب البسوس، 
ولهذا قالت العرب في أمثالها »أشأم من 

البسوس«.

ااقيسوملاي

لبااحااااا

ناللاللللل

غرركلزشبزع

معاومناتهر

واقاابملوب

تليكققخةري

ابةبةرءاحة

حاارنامرلا

اسلاقاسلار

رقمحلامجلا

قةرةزلخنلا

1 ـ يسبق املطر ـ قريب، 2 ـ عكس حرام ـ مضجر، 3 
ـ طريق )معكوسة( ـ الفراق، 4 ـ بحر واسع ـ قتال، 
5 ـ للنفي ـ أطعمة فاسدة )معكوسة(، 6 ـ من أقاربه ـ 
للنوم، 7 ـ عالج ـ يهدم، 8 ـ مساء ـ ضمير منفصل 
)معكوسة(، 9 ـ متشابهان ـ جوهرة )معكوسة(، 10 ـ 

كنية أحد الشعراء العباسيني.

النغم
املوسيقا
اجلمال

املر
الساق

الزهور
حالم

العربية
النخل

الباسقة

الكواكب
الرمان
البتلة

الزنبق
حار

بارع
الراقية

راحة
حائرة

الشامخ

1ـ  من البحار، 2ـ  اسم علم مؤنثـ  والدةـ  والد، 3 
ـ علم مذكرـ  أبوه )معكوسة(، 4ـ  نظرةـ  للتفسير، 
5ـ  يسلم باليد، 6ـ  االمتناع عن الرضاعة )معكوسة(، 
7 ـ ورم في اجللد ـ سار ليال ـ ضمير منفصل، 
8 ـ شاعر عباسي ـ شتم، 9 ـ يلقيها، 10 ـ يلوم 

ـ جوابهما.

أفقياً: عمودياً:
1ـ  برقـ  داني، 2ـ  حاللـ  ممل، 3ـ  مسار )معكوسة( 
ـ البني، 4ـ  محيطـ  حرب، 5ـ  ال - متعفنة )معكوسة(، 
6 ـ عمه ـ السرير، 7 ـ داوى ـ يهد، 8 ـ ليل ـ هم 
)معكوسة(، 9ـ  ا اـ  ماسة )معكوسة(، 10ـ  ابوالطيب.

1 ـ بحر العرب، 2 ـ رال ـ ام ـ أب، 3 ـ قاسم ـ والده 
)معكوسة(، 4 ـ حملة ـ اي، 5 ـ يناول، 6 ـ الفطام 
)معكوسة(، 7 ـ دمل ـ عس ـ هي، 8 ـ البحتري ـ 

سب، 9 ـ يرميهما، 10 ـ يؤنب ـ ردهما.

الفرق بني الصورتني واضح لنا..
فما االختالفات اخلمسة بنظرك وبأسرع وقت؟ عينك .. عينك

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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سماح جمال 
يعتبــر »DOP« شــاكر بن يحمد أحد أفضــل ١٠ مديري تصوير فــي العالم، وحتدث في 
حواره مع »األنباء« عن تعاونه مع املخرج البحريني علي العلي للمرة الرابعة على التوالي 
 DOP في مسلسل »إلى والدي العزيز«، وأبدى عتبه لعدم تسليط الضوء الكافي على مهنة
في العالم العربي وغيابه عن خارطة اجلوائز في املهرجانات العربية على الرغم من كونها 
ضلعا أساســيا في صناعة الصورة في العالم العربي، كما حتدث عن الواقعة التي تعرض 
لها أثناء تصوير مسلســل »دفعة القاهرة« عندما أمســكت النيران فيه.. ولكن اهلل ســتر، 

وترشحه ضمن أفضل ١٠ مديري تصوير في العالم، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

أكد لـ »األنباء« أنه يتعاون للمرة الرابعة مع املخرج علي العلي في »إلى والدي العزيز«

مسلسل »إلى والدي العزيز« هو عملك 
األول الذي تصوره في الكويت؟

٭ صحيح، ولكن مع ذلك اكتشفت 
ان لدي الكثير من األصدقاء »ممثلني، 
مخرجــني، منتجــني..« في الكويت 
الذين جمعتني بهم تعاونات كثيرة 

صورناها في اخلارج.

كيف جاء التعارف بينك وبني املخرج 
علي العلي وحدثت هذه الثنائية بينكما 

في العديد من األعمال؟
٭ التعــارف مت من خــال أصدقاء 
مشتركني، وانطلقنا للعمل معا في 
مسلســل »اخلطايا العشــر« الذي 
تبعته أعمــال »باب الريــح، دفعة 
القاهــرة« واليوم نتعــاون مجددا 

في مسلسل »إلى والدي العزيز«.

كيف تقيم جتربتك بهذه الثنائية مع 
مخرج مثل علي العلي؟

٭ التواصل بيننا كان أساسه اجلرأة 
واملشاكسة التي يتمتع بها، وكونه 
من الشخصيات املنفتحة واملتقبلة 
الكتشاف أشياء جديدة واجلرأة على 
تقــدمي ما هو مختلــف أو متعارف 

عليه في الدراما اخلليجية.

كيف كانت جتربتك في مسلسل مثل 
»دفعة القاهرة«؟

٭ العمل ســخرت لــه كل العوامل 
حتى يظهر لنا عما قويا من خال 
النص والرؤية اإلخراجية، وكوننا 
صورنــاه فــي مصر ايضــا، ولكن 
بالنســبة لي العمل لم يكن ســها 
وكان فيــه صعوبــة بدرجة كبيرة 
واللوكيشنات كانت صعبة وكانت 
هناك مجاميع كبار، واعتبره أصعب 

عمل قدمته حتى اآلن.

ما أصعب لوكيشن صورته في هذا 
العمل؟

٭ مشــاهد املجاميــع كانت صعبة 
وايضــا احلــرب، وهلل احلمــد انها 
ظهــرت صــورة رائعــة، فتصوير 
مشــاهد كهــذه لــم يكــن باجلديد 
بالنســبة لي، فسبق ان قدمتها في 
فيلم »زهرة حلب«، وكذلك مشاهد 
جتمع الشباب في شقة واحدة ايضا 

كانت له صعوبته.
تعرضت ملوقف صعب في »دفعة القاهرة«؟
٭ أجل، تعرضت حلريق قدمي في 
أحد مشاهد احلرب، وأثناء تصوير 
أحد املشــاهد كان كل ذهني منصبا 
على التصوير فأمسكت النار قدمي 

واحترقت، ولكن اهلل ستر.

بحكم دراستك وحياتك في تونس فأنت 
منفتح على جتربة مختلفة بعض الشيء 
في احملتوى واحلدود التي تقدم في 

الدراما اخلليجية؟
٭ الدراما اخلليجية متقدمة وفيها 
غزارة في اإلنتاج مقارنة باألسواق 
العربيــة، وهــذا املؤشــر إيجابــي 
بالنســبة لكل العاملــني في املجال 

الفني.

كيف كانت جتربتك في فيلم بأهمية 
»زهرة حلب«؟

٭ العمــل يعتبر من أهــم األعمال 
التي قدمتها وكان مع املخرج رضا 
الباهي الذي أسعدني جدا التعاون 
معــه، فهو صاحب تاريــخ ورؤية 
مهمة، الى جانب نخبة من الفنانني 
وبطولــة جنمة موهوبــة مثل هند 
صبري، وجتربة تصويره كانت من 

أهم التجارب التي قدمتها.

كمدير تصوير DOP هناك حتديات 
كبيرة في التصوير كونها محصورة 

في نطاق محدود؟
٭ صحيــح ان اجلماليات تختلف 
وتزين باألماكن املفتوحة واملعروف 
أنه في اخلليج الوضع يكون أكثر 
صعوبــة كونه مبواقــع مغلقة في 
اغلب الوقت والى جانب التحديات 
الطبيعية املناخية وحتى ان الشمس 
تؤثر كثيرا في الطبيعة التي نقدمها.

وماذا عن »دفعة بيروت«؟
٭ سعيد بالتعاون مع املخرج علي 
العلي والكاتبة هبة حمادة في هذا 
العمل واختيار لبنان كموقع تصوير، 

وسبق ان كانت لي جتربة تصوير 
هناك في مسلسل »الهيبة«، فاملوقع 
بالنســبة لي ليس بغريب، »دفعة 
بيروت« سيكون عما مختلفا متاما 
عن »دفعة القاهرة«، فالعقلية التي 
نعمل بها حاليا مختلفة كليا، ولكن 
التحدي ســيكون أكبــر، فيجب ان 
نحقــق جناحا مماثــا او أكبر من 

الذي حققناه في »دفعة القاهرة«.

حبك للتصوير هواية أم دراسة؟
٭ نستطيع ان نقول االثنني، فالهواية 
دفعتني لدراسة التصوير في »املعهد 
املغاربي في تونس« وهناك دورات 
جدا مهمة، وكل مهتم بهذا املجال يجب 
ان يواصل دراسته وال ينقطع عنها 
والعمل مع ناس مهمة في هذا املجال 
وفكرة العمل مع أشخاص مهمني في 
هذا املجال فهو يضيف لك الكثير.

كيف كانت أول جتربة عملية لك؟
٭ جاء لي العرض من أستاذي في 
املعهد وشاركت في العمل كمساعد 
مديــر تصوير، وبالطبــع التجربة 

كانت مبهرة.

ملاذا اخترت التصوير وليس اإلخراج، 
خاصة ان مديري التصوير رغم أهمية 
عملهم إال أنهم مظلومون نوعا ما في 

كمية الضوء املسلط عليهم؟
٭ اعتبــر ان صناعــة الصورة هي 
غرامي وهو ما أحب تقدميه بغض 
النظر عمن الذي سيأخذ االستحقاق 
على تقدمي هذا العمل، وبالنسبة لي 
انفتحت على اإلخراج وقدمت جتارب 
سينمائية من إخراجي وحصلت على 

جائزة في مهرجان ابوظبي للسينما 
٢٠١٢ بفيلم »يومك« والذي يتناول 
قضية الروتني في احلياة اليومية بني 
زوجني، وكان أول فيلم قصير أقوم 
بتصويره. وكنت كذلك املصور في 
هذه األفام التي قدمتها، وشخصيا 

أحب العمل اجلماعي مع آخرين.

ترى ان التقدير األدبي املوجود ملهنة 
DOP في العالم العربي كاٍف؟

٭ بصراحة ال يوجد تقدير كاف في 
املهرجانات في العالم العربي ملهن 
مثل مدير التصوير، فنجد ان املمثل 
دور أول والدور الثاني يحصل على 
جائــزة والكثير مــن الفرعيات في 
املهنة كذلك، في حني أن أحد األضاع 
 DOP الرئيسية في صناعة الصور كـ
ال يوجــد له فئة في التقدير، ولكن 
خارج العالم العربي مثا نرى هذا 
التصوير وشــخصيا حصلت على 
ترشــيح ضمــن أفضــل ١٠ مديري 
تصوير في العالم لألفام القصيرة 

في ميان عام ٢٠١5.

البعض يرى ان مهنة DOP تعتمد على 
وضع كشاف إضاءة وكاميرا؟

٭ لألسف ان هذه الصورة النمطية 
هــي املوجودة فــي ذهــن البعض 
وهي خــاف للواقع، فالعملية هي 
مكونات الصــورة كاملة من فنان، 
موقــع تصويــر، مابــس، مكياج، 
مصــدر إضــاءة وكلهــا تعمل على 
بناء الصورة وتكوينها ولتناســب 
املشــاهد، وعندما نقرأ النص نبدأ 
في تفكيك وحتريك كل هذه النقاط 
وهنا نأتي الى عامل اإلنتاج في توفير 

األدوات التــي نحتاجها وتكــون اخلبرة 
عنصرا أساسيا في إيجاد البدائل في حال 

عدم توافر ما هو مطلوب.

أم  التكنولوجي احلادث سّهل  التطور  هل 
صعب لكم القيام مبهام عملكم؟

٭ صحيــح أنه ســهل الكثير، ولكن الفن 
والرؤية الفنية ال تعرف حدودا، فمؤخرا 
أقوم بتصوير فيلم في إيطاليا وصورته 

بتقنية 35 القدمية على الفيلم.

حدثنا عن فيلمك اإليطالي؟
٭ كان هناك اختيار لـ ١٠ مديري تصوير 
من حول العالم لتصوير أفام قصيرة 
ال تتجــاوز ١٢ دقائق ومت تصويرها في 
سيســلي في جنــوب إيطاليا وتتحدث 
كلهــا عن العاقات اإلنســانية. وكنت 
DOP واختير هذا الفيلم كأفضل فيلم 
بينهم. واآلن سيشــارك في العروض 

في املهرجانات ملدة سنة كاملة.

هناك مشاريع أخرى لك في السينما قريبا؟
٭ هناك تعــاون مرتقب مع مخرجة 
فرنســية في شــهر ســبتمبر سنبدأ 
التحضيــر له، وأيضا هناك تعاون 

مع مخرج بحريني أيضا.

بخالف كونك مدير تصوير ومخرج 
أيضا لديك شركة انتاج؟

٭ صحيــح، لدينا شــركة إنتاج بني 
البحرين وأبوظبي وننتج أفاما قصيرة 

وبرامج تلفزيونية، وصناعة الصورة 
بالنسبة لي لها األولوية.

اإلخراج من  يأخذك  الذي  اليوم  يأتي  قد 
التصوير؟

٭ هناك العديد من املشــاريع التي اعمل 
عليها حاليا وهي قيد التحضير في ناحية 
الكتابة وقد اخرج بعضها، ولكن بالنهاية 
عملي كمدير تصوير له أولوية بالنسبة لي، 
فالتصوير فن واألعمال الكبيرة تغريني 
ان اكون مدير تصوير واألعمال اخلاصة 
اشبع بها غروري الفني مبفردي، فقناعتي 
ان الكيــف اهم من الكم وان تكون لدي 5 
أعمــال في رصيدي اعتز بهــا أهم من ان 
تكون لدي عشرات األعمال التي ال تذكر.

هل قد نراك مخرجا ألعمال درامية في اخلليج؟
٭ كانــت لــي جتربة إخراج مسلســل 

كوميدي »ســواق 5 جنــوم« ومن 
املفترض ان يعرض هذا العام، 

وهو يضم نخبة من النجوم 
من الكويت واخلليج، وال أرى 
أي حــرج فــي تقدميها مهما 

كانت الدولة التي قدمناها فالفن لغة 
تتجاوز كل احلواجز بني الشعوب لتقربهم.

ال يوجد تقدير كافٍ لـ DOP باملهرجانات في العالم العربي

صناعة الصورة غرامي بغض النظر عمن سيأخذ االستحقاق

الفن لغة تتجاوز كل احلواجز بني جميع الشعوب لتقربهم

النيران أمسكت بي أثناء تصوير »دفعة القاهرة«.. لكن اهلل ستر

حصلت على جائزة في مهرجان أبوظبي للسينما 2012 بفيلم »يومك«

»عشرين عشرين«
ينتظر هدوء لبنان!

بيروت ـ بولني فاضل

مشاريع املمثلة نادين نسيب جنيم لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 
موقعة وحتمية، علما أن مسلســلها »عشرين عشرين« 
لشهر رمضان ينتظر هدوء الوضع في لبنان لبدء عملية 
التصويــر مع املمثل قصــي اخلولــي وكل فريق العمل 
وحديث نادين عن جاهزية مشــاريعها للعامني املقبلني 
وبطبيعة احلال استبعاد حضورها في عمل مشترك مع 

سيرين عبد النور كما كان تردد أخيرا.

زهير قنوع: جديدي »البحث عن جولييت«
والتحرش اجلنسي ال يقتصر على اإلناث!

دمشق - هدى العبود 

يخوض املخرج السوري زهير قنوع تصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان »البحث عن 
جولييت«. الفيلم دخل غمار الواقع العاملي وليس العربي فقط من خالل جتربته السينمائية 
األولى، وتناوله لقضية حساسة جدا أال وهي قضية »التحرش اجلنسي« حيث يعيش أبطال هذا 
الفيلم في أروقة محاكم اجلنايات والقصر العدلي، واعتمد املخرج زهير قنوع  على عناصر 
شبابية لتجسيد شخصيات الفيلم. »األنباء« التقت املخرج زهير قنوع فكان هذا احلوار: 

جتربتكم السينمائية اجلديدة حتمل 
موضوعا شائكا منتشرا في كل املجتمعات 
»التحرش  العربية والعاملية أال وهو 
اجلنسي« الذي تناوله العديد من األفالم.. 

فما اجلديد في هذه الفكرة؟
٭ اجلديد الذي سيقدمه الفيلم هو 
املعاجلة وهذا ينطبق على أي عمل 
فني في أي مكان من العالم، حيث 
ان األفكار واملواضيع موجودة هي 
ذاتها منذ آالف ومئات السنني؟ لكن 
ما سيقدمه الفيلم من اختاف يجعل 
العمــل الفني متفــردا ومتميزا هو 

املعاجلة لتلك القضية الشائكة.

ملاذا اعتمدمت من خالل قصة الفيلم ان 
تكون عن التحرش اجلنسي؟ هل برأيكم 
ان ظاهرة التحرش أصبحت متواجدة 
بكثرة نتيجة الظروف االجتماعية خاصة 
بالدول التي عانت وال زالت تعاني من 

احلروب؟ 
٭ التحرش ظاهرة موجودة من قدمي 
الزمن، وفي كل املجتمعات العربية 
عموما والغربية، وال ميكن الزعم بأن 
هناك مجتمعا ال يوجد فيه حترش 
جنسي، فالتحرش موضوع واسع 

يتضمن التحرش اجلنسي واللفظي 
واملعنوي، وال يقتصر على مجتمع 
دون آخر، كمــا انه ال يقتصر على 
اإلناث رغم كون »حواء« هي األكثر 
معاناة من التحرش بطبيعة احلال.

أال تعتقد أن هناك مجازفة من قبلكم 
بالنسبة لشركة اإلنتاج، خاصة أنكم 
اعتمدمت على فئة عمرية من الشباب 
الذين ال زالوا على مقاعد املعهد العالي 

للفنون املسرحية؟
٭ برأيــي ال يوجد قلق كبير، فأنا 
مؤمن أن الشــباب اجلــدد قادرون 
على اجتذاب اجلمهور على رؤيتهم 
من خال عشرات األعمال الدرامية 

والسينمائية وهذا هو رهاني.
ماذا عن رأيكم بالسينما السورية، هل 
أنت راض عن مستواها؟ أم ان املعنيني 
سواء في القطاع العام أو اخلاص ال 

زالوا مقصرين؟

٭ برأيــي الســينما الســورية 
اخلاصــة ال زالــت غائبــة على 
الساحة الفنية والتقصير موجود 
في القطاع اخلاص بكل تأكيد.. 
أما السينما التي تنتجها وتقدمها 
املؤسسة العامة للسينما، فهي 
سينما تتبع ملشروع وطني، وال 
تهدف لتحقيق األرباح كأولوية 
رغم أن بعض هذه األفام حققت 

أرباحا.

الدراما  هناك من يتحدث عن معاناة 
املعاناة بسبب  السورية.. برأيك هل 
التي  أم بسبب اإلشكاليات  احلصار 

تعيشها شركات اإلنتاج؟
٭ ســؤال مؤلم، الدراما الســورية 
تعاني بسبب عشرات األسباب التي 
يطول شرحها، وأهمها غياب املنتج 
احلقيقي، وغياب الســوق احمللي، 
وظــروف احلرب التــي أثرت بكل 
تأكيــد، وال ميكــن ألحــد ان ينكر 
استغال املنتجني للفنانني من حيث 
تدني األجور »واستطيع وصفها أنها 
»أجور غير الئقة« بأن تدفع لصناع 
الدراما، وإنكار ذلك هو انساخ عن 

الواقع بشكل تام.
 

اختار قنوع تصوير فيلمه  ملاذا 
»البحث عن جولييت« في مدينة 

صيدنايا األثرية؟
٭ صيدنايــا مدينة أثرية تتمتع 
مبوقع تاريخي وهو املكان األنسب 
للتصوير، وأريد أن أنوه إلى أن 
معظم الكاست الفني هم خريجات 
وخريجو املعهد العالي، وهذا أمر 

طبيعي بالنسبة لي كمخرج.

أكد رهانه على جناح الفيلم بعناصره الشابة التي اختارها

فريق العمل يتوسطهم املخرج زهير قنوع

شاكر بن يحمد: رُشحت ضمن أفضل 10 مديري تصوير في العالم

)محمد هاشم( ملشاهدة الڤيديوشاكر بن يحمد متحدثا لـ »األنباء«  بوستر الفيلم اإليطالي
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»GP مرسيدس - بنز الكويت« تختتم مشاركتها في »جلف رن«

اختتمت شركة املال أوتوموبيلز، 
املوزع املعتمد واحلصري لسيارات 
مرسيدس-بنز في الكويت، مشاركتها 
في فعاليات »جلف رن GP« للسيارات، 
والتــي أقيمت فــي مدينــة الكويت 
لرياضــة احملــركات مــن ٢١ إلى ٢3 

نوفمبر ٢٠١٩.
وقد اختارت شركة املال أوتوموبيلز 
تشكيلة مميزة من سيارات مرسيدس-

بنز للمشاركة في هذا احلدث ضمت 
 AMG E43، و AMG GT63، وs AMG GT
63s، وAMG CLA 35 اجلديدة، وقدمت 
لعشاق مرسيدس-بنز جتربة ال مثيل 

لها مبنحهــم الفرصة الختبار قيادة 
السيارات بأنفسهم على حلبة السباق 
أو الركــوب مع الســائقني احملترفني 
واالســتمتاع بجولة مليئة باإلثارة 

والتشويق. 
باإلضافة إلى ذلك، خصصت شركة 
املال أوتوموبيلز يوما كامال لألنشطة 
على الطرق الوعــرة، حيث عرضت 
إمكانات سيارات مرسيدس-بنز من 
فئة G 5٠٠ وفئة GLE 45٠ في التغلب 

على أشد التضاريس وعورة. 
كما حرصت مرسيدس-بنز على 
توفيــر مركــز مخصــص مــع طاقم 

كامل مــن خبراء املبيعــات وخبراء 
املنتجات وخدمات ما بعد البيع داخل 
مدينة الكويت للســيارات للتواصل 
مــع العمــالء والــزوار واإلجابة عن 
استفســاراتهم. وأضافت شركة املال 
أتوموبيلز ركنا خاصا لإلكسسوارات، 
حيث مت تقدمي مجموعة متنوعة من 
العروض للعمالء من أحدث مجموعات 

مرسيدس-بنز ٢٠١٩. 
وتضمنــت هذه املشــاركة عرض 
مجموعة مميزة من أحدث ســيارات 
مرسيدس-بنز مثل CLA 35 كوبيه 
 35 AMG A اجلديــدة ومرســيدس

سيـــــدان، والتي مت عرضـــها ألول 
مرة فــي الكــــــويت، باإلضافة إلى 
مرسيدس AMG GT 43 ذات األبواب 

األربعة. 
وبهــذه املناســبة، صــرح مايكل 
رويله، مدير عام قسم سيارات الركاب 
في شركة املال أوتوموبيلز: يسعدنا 
 »GP املشــاركة في حدث »جلف رن
في نســخته األولــى التي أقيمت في 
مدينــة الكويت لرياضــة احملركات 
كما ســررنا بالتواصل مــع عمالئنا 
ومحبي مرسيدس-بنز واستمتعنا 
مبشــاركتهم معنا في أنشطة حلبة 

السباق والطرق الوعرة التي تعرفوا 
من خاللها على اإلمكانات احلقيقية 
لســيارات مرســيدس-بنز. وقــد 
كانت ردود الفعل التي تلقيناها من 
املشاركني ممتازة. وبالنيابة عن شركة 
املال أوتوموبيلز، أود أن أشكر ضيوفنا 
الكرام على زيارتهم لنا ومشاركتهم 
معنا، وأهنئ القائمني على تنظيم هذا 
احلدث على جناحه، ونتطلع للمشاركة 

في اإلصدارات القادمة منه.
 »GP اســتضاف حدث »جلف رن
مجموعة متنوعة من األنشطة لعشاق 
رياضــات الســيارات، مبا فــي ذلك 

مسابقات التأهل والتصفيات النهائية 
في أربع فئات مبشاركة أكثر من ١٠٠ 
متســابق، باإلضافة إلــى العديد من 
الفعاليات التي شارك فيها الضيوف. 
يذكر أن »جلف رن« تأســس في 
العــام ٢٠٠5 على أيدي مجموعة من 
الشباب الكويتيني الذين أظهروا شغفا 
عارما بالســيارات، وحتول منذ ذلك 
احلني إلى موسم كامل من النشاطات 
اخلاصة برياضات السيارات، تتضمن 
سلسلة عاملية من سباقات كارتينغ 
للتحمل ملدة ٢4 ساعة، ومعرض »جلف 

رن« للسيارات.

على حلبة مدينة الكويت لرياضة احملركات

خصم حصري لعمالئها بقيمة 20% واشتراك ملدة شهر مجاناً

قدمت خاللها مجموعة واسعة من األنشطة مثل القيادة على حلبة السباق وجوالت مع السائقني احملترفني وحتدي الطرق الوعرة

»البترول« و»إيكويت« تستعدان
الفتتاح مؤمتر KIACS 2019 الرابع

أعلنت مؤسسة البترول 
الكويتيــــة والشــركــــات 
التابعة لها وشركة إيكويت 
للبتروكيماويات اليوم عن 
استعدادها الفتتاح مؤمتر 
الكويت الرابع حلماية أمن 
معلومــات أنظمــة التحكم 
 ،KIACS الصناعيــة ٢٠١٩
والذي سيعقد في قاعة املها، 
الكويت،  فندق ريجنســي 
يومي ١ و٢ ديسمبر املقبل.
وسيتحدث في املؤمتر 
خبــراء فــي مجــال النفط 
والتكنولوجيــا  والغــاز 
وغيرهــا مــن الصناعــات 

احمللية والعاملية، الستعراض آخر التطورات 
فــي مجال أمن املعلومــات بهدف التصدي 
للتهديــدات الناشــئة على أنظمــة التحكم 

الصناعية.
ويقــام هذا املؤمتر، حتــت رعاية وزير 
النفط ووزير الكهرباء واملاء، سيركز على 
النهج التدريجي في الكشــف عن الهجمات 
اإللكترونية املتطورة واملعقدة التي يتعرض 
لها مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، 

وكيفية القضاء عليها.
وفي تعليقه على املؤمتر وأهدافه، قال 
رئيــس اللجنة التوجيهيــة العليا لتقنية 
املعلومات في مؤسســة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة، ونائب الرئيس التنفيذي 
للمشــاريع في شــركة البتــرول الوطنية 
الكويتيــة، عبداهلل العجمي: أؤكد التزامنا 
بالتصدي للتهديدات التي يتعرض لها أمننا 
اإللكتروني وباحللول التي تهدف إلى حماية 

صناعتنا والقطاعات الداعمة 
لها. سنواجه التحديات التي 
تواجه أنظمة التحكم في هذا 

املؤمتر الفريد من نوعه.
من ناحيته، علق نائب 
الرئيس لشؤون اخلدمات 
الفنية في شــركة ايكويت 
قائــال:  اخلالــدي  نــواف 
يســعدنا املســاهمة فــي 
هــذا املؤمتــر الــذي يهدف 
التحديــات على  ملعاجلــة 
أنظمــة  كافــة مســتويات 
التحكم الصناعية، ومشاركة 
اخلبــرات للمســاعدة على 
تطويــر إجراءات احلوكمة 
واالمتثال الضروري لهذه التحديات، ونحن 
نتطلع قدما إلى استضافة متحدثني من جميع 
أنحــاء العالم والقطاعــات ملؤازرة اجلهود 
وتبادل اخلبرات بهدف العمل معا في نهاية 
املطــاف ملواجهة هذه التحديــات وحماية 

أهداف التنمية املستدامة.
ويرعــى مؤمتــر الكويــت حلماية أمن 
معلومات أنظمة التحكم الصناعية كل من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفورتينت 
وشنايدر إلكتريك وأوراكل، باإلضافة إلى 

هانيويل وتايلز وجامعة الكويت.
ويتوقــع أن يحضــر املؤمتــر أكثر من 
١٨٠٠ شخص، من بينهم ممثلون لشركات 
متخصصة بأمن املعلومات، باإلضافة إلى 
٢٠ خبيرا عامليا ومحليا، لتسليط الضوء 
على أحدث التطورات التي حتققت في مجال 
أمن املعلومات للتصدي للتهديدات املتزايدة 

على أنظمة التحكم الصناعية.

يومي 1 و2 ديسمبر املقبل

»أولى« نظمت عملية
إخالء وهمي مبحطة اجلابرية

نظمت الشــركة األولــى للوقود عملية 
إخالء وهمي حلالة حريق مبحطة اجلابرية، 
حيــث كانت العملية غيــر معلنة لضمان 
استعداد املوظفني والتأكد من جاهزية أنظمة 
الطــوارئ. وبدأت عمليــة اإلخالء الوهمي 
بإطالق جرس اإلنذار واإلعالن عن وجود 
حريق باحملطة وعلى الفور متت استجابة 
جميع املوظفني، حيث قاموا بإرشاد جميع 
العمالء باحملطة لنقاط التجمع اآلمنة ومن ثم 
عملية اإلخالء. حيث مت إنهاء عملية اإلخالء 
في وقت قياسي بأقل من 3 دقائق واستغرق 

وصول سيارات اإلطفاء 3 دقائق فقط.
وتأتي هذه العملية حتت إشراف قسم 

العمليات وقسم السالمة وضبط اجلودة 
العامــة لإلطفــاء  اإلدارة  بالتعــاون مــع 
والتنسيق مع املقدم جاسم حسني مبركز 
إطفــاء اجلابرية للوقــوف على اجلاهزية 
واالستجابة الفورية جلميع املوجودين في 
احملطة وأيضا أتيحت للموظفني الفرصة 
لتطوير مهاراتهم مبثل هذه احلاالت وفاعلية 
اخلطة املوضوعة.  وتعتبر هذه اخلطوة 
الدورية حلرص األولى للوقود على سالمة 
موظفيها وعمالئها بالدرجة األولى وسعيها 
الدائم للوصول إلى أعلى مستويات اجلاهزية 
واالســتعداد حلاالت الطوارئ املتمثلة في 

احلرائق وغيرها.

Floward زين« تُوقّع اتفاقية شراكة مع تطبيق«
أعلنت زين املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عن توقيعها اتفاقية شراكة 
 Floward »مع تطبيق »فالورد
الرائد للزهور والهدايا في 
العربية  الكويت واململكــة 
الســعودية، وذلــك لتقدمي 
خصــم حصــري لعمالئها 
مــن مســتخدمي التطبيق 
في الكويت بقيمة ٢٠% على 
الفرديــة للزهور  الطلبات 
إلــى  والهدايــا، باإلضافــة 
خصم خاص على االشتراك 
الشهري ملدة ثالث أشهر مع 
احلصول على الشهر األول 

مجانا.
وأوضحت الشــركة في 
بيــان صحافي أن توقيعها 
التفاقية الشراكة مع تطبيق 
Floward يأتــي حتت مظلة 
إلى  الرامية  استراتيجيتها 
الرقمية  تعزيز شــراكاتها 
حزمــة  توســيع  بهــدف 
اخلدمات واحللول املبتكرة 
التــي تقدمهــا لعمالئهــا، 
والتــي تشــمل تطبيقــات 
الهواتف الذكية واخلدمات 
اإللكترونية املميزة، وذلك 
لتلبية احتياجات وتطلعات 
قاعــدة عمالئهــا ومجتمع 
قطاع األعمــال التي تعتبر 
األكبر في السوق الكويتي.

وبينت »زين« أنه بإمكان 
عمالئهــا اآلن االســتمتاع 
العروض  مبجموعــة مــن 

إلــى املنــزل مــع احلصول 
على الشهر األول مجانا عند 
إدخال الرمز ZAINSUB قبل 

إمتام عملية الشراء.
الشــركة أن  وأوضحت 
التطبيــق يتميــز بتقــدمي 
مجموعة واسعة من اخلدمات 
املتعلقــة بطلــب الزهــور 
والهدايا عبر اإلنترنت، منها 
طلبات الزهور الفردية لكل 
املناسبات املختلفة، وخدمة 
االشتراك الشهري لتوصيل 

من ذوي اخلبــرة العالية، 
التطبيــق بدعم  ويحظــى 
مجموعة كبيرة من مشاهير 
وسائل التواصل االجتماعي 
وأرقــى العالمات التجارية 

العاملية واحمللية. 
وتسعى الشركة من خالل 
عقدها ملثل هذه الشراكات 
الرقمية علــى دعم وتلبية 
تطلعات واحتياجات عمالئها 
املختلفــة من خالل طرحها 
ألحدث اخلدمات والتقنيات 
املبتكــرة، حيــث حتــرص 
الشــركة علــى توفير آخر 
وأحدث احللول واخلدمات 
لتحســني جتربــة العمالء، 
كمــا تعمــل على حتســني 
ورفع اســتجابة توقعاتهم 
ليتمتعــوا  وتطلعاتهــم 
بتجربــة اتصــاالت مميزة 

وفريدة على شبكتها.
وإذ أكــدت »زيــن« أنها 
تتطلــع دائما إلــى مراحل 
جديدة من االنفراد والتميز 
مع عمالئها في كل اخلدمات 
واملنتجات التي تقدمها، فإنها 
أوضحت في ذات الوقت أنها 
ترســخ من خالل عقد هذه 
الشراكة سعيها الدائم نحو 
مواكبــة تطلعــات عمالئها 
مبختلف اهتماماتهم وفئاتهم 
العمريــة، موضحــة أنهــا 
ستظل تفي دائما بوعودها 
بتوفيــر أفضــل اخلدمات 

وأحدث التقنيات.

الزهــور أســبوعيا لتزيني 
املنزل واملكتــب، وخدمات 
إضافــة الهدايا مع الزهور، 
وخدمة التوصيل الســريع 
في نفس اليــوم، وخدمات 
تصميم وتنســيق الباقات 
الطلــب، وخدمات  حســب 
واملناســبات  احلفــالت 
اخلاصــة، وغيرهــا، كمــا 
 Floward فريــق  يتميــز 
بتواجد العديد من املصممني 
احملترفني ومنسقي الزهور 

ZINC في مركز زين لإلبداع Flowardمسؤوال »زين« و

واخلصومــات احلصريــة 
عنــد اســتخدام تطبيق أو 
موقع Floward اإللكتروني، 
والتي تشمل خصم بقيمة 
٢٠% على الطلبات الفردية 
للزهور والهدايا عند إدخال 
الرمز ZAIN قبل إمتام عملية 
الشراء، باإلضافة إلى خصم 
خاص على االشتراك الشهري 
)اخلصم صالح الشــتراك 
الثالثة أشهر فقط( خلدمة 
توصيل الزهور أســبوعيا 

»وربة« يرعى »القيادة الرقمية«
يرعى بنك وربة احللقة 
التــي ينظمهــا  النقاشــية 
معهد الدراســات املصرفية 
ويستضيف فيها احملاضر 
العاملي إريك كواملان، واحد 
من أفضل اخلبراء واملدربني 
في مجال القيادة والتحفيز 
على مستوى العالم. حتمل 
احللقــة النقاشــية عنوان 
»القيــادة الرقميــة« والتي 
من املقرر عقدها في الثالث 
من ديسمبر في فندق جي 
دبليو ماريوتـ  قاعة الثريا.
خالل األعــوام املاضية، 
الدراسات  استضاف معهد 
املصرفيــة عددا من أشــهر 
العامليــني،  احملاضريــن 
وهم: روبن شــرما، وجون 
ماكســويل، وتــوم بيترز، 
وأدريان جوستيك، وديف 
ألرتش، ولورانس هفتون، 
وجــون بالدونــي، ومارك 
ســانبورن وفرانشيســكا 
جينو مــن كليــة هارفارد 
إلدارة األعمــال، ومحمــد 
القحطاني من اململكة العربية 
الســعودية، الذيــن عقدوا 

الواحدة. ويعد إريك كواملان 
احملاضــر رقــم ١ عامليا في 
مجــال »القيــادة الرقمية« 
ولديه عدة مؤلفات في هذا 
املجال تعد من األعلى مبيعا 
على مســتوى العالم. كما 
أنــه من ضمــن قائمة أكثر 
١٠٠ شــخص مؤثــر علــى 
مستوى العالم. ومن خالل 
هذه احللقة النقاشية وعلى 
مدار يوم كامل، ســيتطرق 
كواملــان للعديد من النقاط 
في هذا املجــال من ضمنها 
كيــف أن القيــادة الرقمية 
تكتسب وال تأتي بالفطرة 
وأن تبنيهــا وتطويرهــا 
هو أمر راجــع ملدى قابلية 
الشركات واملؤسسات على 
جتنيــد هــذه التقنيــة في 
خلــق بيئــة عمــل ناجحة 
تسهم في تقدمها ومنوها، 
كما ســيتحدث عــن كيفية 
استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي وتأثيرها الفعال 
النتائــج االقتصادية  على 
والعالقــات  والسياســية 
اإلنسانية، وسيختتم كواملان 

بنك وربة رحلته في التحول 
الرقمــي مــن خالل إنشــاء 
»الوتني«، مصنع اخلدمات 
الرقميــة األول مــن نوعه 
والتابــع للبنك حيث يضم 
فيه مجموعــة من اخلبراء 
فــي هــذا املجــال والذيــن 
يقومون بدراســة الســوق 
العمالء  احمللي ومتطلبات 
البتكار خدمات بنكية رقمية 
تثري من جتربتهم املصرفية 
وحتولها الى عملية سهلة 
وسريعة ميكن القيام بها في 
أي وقت ومكان دون أي جهد 
ودن احلاجة لزيارة أي من 
فروع البنك. هذا وقد متخض 
عن هذا املصنع العديد من 
اخلدمات من ضمنها خدمة 
اجلمعية وخدمة احلصالة 

الرقميتني.
يجدر بالذكر أن احللقة 
النقاشية »القيادة الرقمية« 
ستعقد باللغة اإلجنليزية، 
خدمــة  توفيــر  وســيتم 
الترجمة الفورية للمشاركني 
الراغبني باحلصول على هذه 

اخلدمة.

النقاشية بالتطرق  احللقة 
إلى أهمية التركيز على هدف 
واحد بغية حتقيق النتائج 
املرجوة من قبل املؤسسات 
بدال مــن تشــتيت أهدافها 
وبالتالــي حتقيــق نتائج 

سلبية.
وحول رعاية هذه احللقة، 
حتدث عبداهلل جاسم حمادة 
رئيــس مجموعــة املــوارد 
البشرية واخلدمات العامة 
بالتكليــف قائال: إن رعاية 
هذه احللقة النقاشية، والتي 
تتســق في موضوعها مع 
منوذج عمل بنك وربة، يأتي 
مــن رغبة البنــك في لعب 
دور مهم فــي هذا املجال ال 
سيما لكونه واحدا من أكثر 
البنوك في القطاع املصرفي 
الكويتي الذين اســتطاعوا 
توظيــف التحــول الرقمي 
فــي خدمة عمالئه من جهة 
تقدمي خدمات رقمية مبتكرة 
وحصرية ساهمت في جعل 
جتربتهم املصرفية سلسة 

وممتعة بشكل أكبر.
وأضاف حمادة لقد توج 

بتنظيم من معهد الدراسات املصرفية

عبداهلل جاسم حمادة 

عــدة محاضــرات وورش 
العمل، شارك فيها نخبة من 
العاملني في القطاع املصرفي 
واملؤسســات  واملالــي، 
االســتثمارية والعقاريــة، 
باإلضافــة لقطاعات أخرى 
كاخلدمات والنفط والتدريب 
والتعليــم، باإلضافــة إلى 
مشاركني من وزارات الدولة 
املختلفة، ومن دول مجلس 
التعاون اخلليجي، إذ تراوح 
عــدد احلضور فــي كل من 
احللقات الســابقة من ٢٠٠ 
إلى ٢7٠ مشاركا في احللقة 
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»مجموعة املال«
تطلق اخلدمة الثالثية

3S »لـ »كارماكس

كجزء من مجموعة املال ذات السمعة 
املرموقة، أعلنت الشركة الرائدة في 
صناعة السيارات ومعيار التميز في 
الرسمي  العمالء عن اإلطالق  خدمة 
للخدمة الثالثية لكارماكس 3S )شبكة 
السيارات املستعملة، مراكز خدمة وقطع 

غيار( - كذراع جديدة للمجموعة.
ويأتي هذا اإلطالق بعد االفتتاح 
للمراكز الثالث: السيارات املستعملة 
الري، ومركز كارماكس خلدمة  في 
السيارات في الفحيحيل ومركز قطع 
غيار في الشويخ الصناعية جلميع 

العالمات واملوديالت من املركبات.
وتعد كارماكس عالمة جتارية مشهورة 
ضمن مجموعة املال، وتأسست هذه 
العالمة التجارية في عام ٢٠١٠ من خالل 
السيارات املستعملة واملعتمدة مسبقا، 
وفي عام ٢٠١٢، قامت بتنوع العالمة 
التجارية لتشمل قطع غيار لتلبية 
احتياجات جميع العالمات التجارية 

اليابانية والكورية واألميركية.
واليوم تفتخر كارماكس بافتتاح 
3 مراكز جديدة إحداها تختص ببيع 
السيارات املعتمدة والثانية بقطع 

الغيار والثالثة بالصيانة واخلدمة 
السريعة.

وتضمن كارماكس، السوبر ماركت 
األول من نوعه لبيع السيارات املستعملة 
في الكويت توفير اخليار األمثل من 
السيارات املستعملة من أفضل نوعية 
وبأفضل سعر. هذا ببساطة ألننا نريد 
ضمان أفضل جتربة شراء في الكويت 
لعمالء سيارات ميتسوبيشي واكيورا.
وفي كارماكس، يتم فحص جميع 
مركباتنا بواسطة فنيني مدربني، ومتر 
إجراءات االختبار مبراحل متعددة 
لتصبح مؤهلة، باإلضافة إلى احلالة 
التي ال تشوبها شائبة من سياراتنا 
املستعملة، لدينا أيضا تشكيلة من 
السيارات بعدادات قليلة استخدام 
مديرين املجموعة. تكرس كارماكس 
نفسها لتوفير خيارات ال تضاهى لكل 
من يبحث عن شراء سيارة مستعملة 

بأفضل جودة وأفضل سعر.
جدير بالذكر، أن كارماكس حترص 
دائما على دعم الثقة بني الشركة وعمالئها 
بتلبية رغباتهم وتوفير احتياجاتهم 
من السيارات املستعملة وتقدمي كل 

اخلدمات املساندة من تسهيل إجراءات 
امتالكها من خالل املزايا اخلاصة التي 
تقدمها لعمالئها. فباإلضافة إلى ضمان 
أفضل األسعار، توفر كارماكس مزايا 
عدة أبرزها: الصيانة املنتظمة، كفالة 
املصنع، خدمة الصيانة املتنقلة، تأمني 
املديرين  وتسجيل مجانا، استعمال 

مع عداد أقل من 6٠ ألف كم.
وملخص القول فإن ما تقدمه كارماكس 
من جودة وعروض وأسعار قلما تتوافر 

في معارض أخرى.
وتتيح »كارماكس« باقة فريدة من 
املزايا التي تضمن راحة البال واالطمئنان 
في قطاع السيارات املستعملة، والتي 
تشمل احلصول على كفالة ملدة سنة 
او لغاية ٢٠ ألف كم )أيهما اسبق( 
وهي الكفالة االختيارية التي يتم من 
خاللها كفالة وإصالح األعطال خالل 
فترة الضمان مبا يضمن راحة البال 
للعمالء. وتثمني سيارات العمالء القدمية 

بأعلى سعر، باإلضافة إلى احلصول 
على تسهيالت ائتمانية غير مسبوقة 
في قطاع السيارات املستعملة، وذلك 
بالتعاون مع شركة املال للتمويل، 
باإلضافة الى تسجيل وتأمني مجاني.

ويستقبل معرض »كارماكس« الذي 
جنح في استقطاب الكثير من العمالء 
الباحثني عن الصفقات الناجحة من كل 
املوديالت وبعدادات قليلة وبأسعار 
استثنائية في املعرض الرئيسي الكائن 
في منطقة الري، شارع الدوب، بجانب 
ايس هاردوير، الذي يعتبر األحدث 
من نوعه للسيارات املستعملة في 
الكويت من الساعة ٨:3٠ صباحا وحتى 
١٢:3٠ ظهرا، ومن الساعة 4:3٠ وحتى 

٨:3٠ مساء.
وضمن العدد املتزايد من مراكز اخلدمة 
املستقلة في السوق الكويتي، تلتزم 
شركة املال للسيارات بأخذ هذه الفرصة 
اجلديدة لتطوير أول مركز خدمة خاص 
بها على أساس مفهوم مراكز اخلدمة 
املستقلة مع حتديد العالمة التجارية 
اخلاصة بها »كارماكس«. يتم تنفيذ 
اإلصالحات من قبل فنيني ذوي خبرة 

متعددة بالعالمات التجارية واملوديالت 
املختلفة، ويقومون باستخدام أحدث 
األدوات واملعدات من دون املساس 
بجودة اإلصالح كما يتبعون بدقة 
معايير الوكالء في جميع اإلصالحات 
ويلتزمون بتقدمي أفضل جتربة للعمالء.
وهي تهدف إلى حتسني جتربة 
عمالئها بشكل عام من خالل الترويج 
مليزات فريدة مثل اإلعالم اآللي حلالة 
إصالح املركبات، واحلجز عبر اإلنترنت، 
والدفع عبر اإلنترنت والعديد من 
اخلدمات األخرى، والتي تعد في حد 
أنها  ذاتها أعلى معايير األداء، كما 
توفر خدمة الصيانة املتنقلة لعمالئها.

وعلى مدار العقود الستة املاضية، 
أصبحت املال للسيارات رائدة في قطاع 
السيارات بفضل تركيزها على تقدمي 
خدمة عالية اجلودة والراحة باستخدام 
التكنولوجيا املتقدمة لضمان جتربة 

العمالء الفائقة.
ومع إطالق كارماكس، دخلت املال 
موتورز سوقا ناشئا ومتزايدا في 
الكويت للسيارات املستعملة وخدمة 

املركبات متعددة الطرازات.

يوفر أفضل جتربة شراء وخدمة في الكويت لضمان راحة العمالء

إداريو مجموعة املال حلظة قص شريط االفتتاحجولة داخل املركز اجلديد

مركز اخلدمة وبيع قطع الغيار

معرض كارماكس

تشكيلة من السيارات بعدادات قليلة استخدام مديري املجموعة

أفضل جودة بأسعار معقولة
ويقدم مركز قطع الغيار »كارماكس« 
أسعارا معقولة وبأفضل جودة جلميع 
منتجات  تصميم  ويتم  الطرازات، 
كارماكس وتطويرها من قبل موردي 
املعدات املوثوق بهم، ويتم التحقق من 
صحة هذه املنتجات في السوق احمللي 
قبل البدء في البيع. تغطي مجموعة 

املنتجات فالتر الزيت، سائل التبريد، 
مواد التشحيم، عناصر منظف الهواء، 
وسادة الفرامل، البطاريات واإلطارات، 
وتدعوكم الشركة لالستفادة من عرضها 
احلصري، الذي ميكنك من احلصول 
على خدمة تغيير الزيت والفلتر باإلضافة 
ـ 7 دنانير. فحص 17 نقطة مجانية، فقط ب

حلظة قص شريط افتتاح قسم اخلدمة السريعة
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»التجاري« يشارك في معرض »فود باز«

شارك البنك التجاري في 
 Food Buzz »معرض »فود باز
الذي أقيم في الساحة اخلارجية 
ملجمع الراية على مدى يومني، 
والذي مت تنظيمه من قبل عدد 
من الشباب الكويتي الطموح 
وأصحاب املشاريع الصغيرة. 
وقــد حضر املعــرض كل من 
هنادي املسلم مدير عامـ  قطاع 
اخلدمــات املصرفيــة لألفراد 
بالوكالةـ  وأماني الورع نائب 
املدير العام ـ قطاع التواصل 
املؤسســي وعدد من موظفي 
قطــاع اخلدمــات املصرفيــة 

لألفراد.
وجاءت مشاركة وتواجد 
البنك في هــذا احلدث ضمن 
برنامجــه الهــادف إلــى دعم 
الكويتية  املواهب والكفاءات 
الشابة واإلسهام في إعداد جيل 
جديد من الشــباب املبدع في 
مجــاالت العمــل اخلاص من 
ناحية، ومســاهمة من البنك 
في دعم وتبني أفكار الشباب 
الكويتي الطموح في مجاالت 
املرتبطــة  العمــل املختلفــة 
الصغيــرة  باملشــروعات 
واألغذيــة واملشــروبات مــن 

ناحية أخرى.
وعلى هامش املشاركة في 
هذا املهرجان، أقام البنك جناحا 

Code« والتي استقطبت اهتمام 
العديد من رواد املعرض، حيث 
أبدوا إعجابهم الشــديد بهذه 
اخلدمــة الرقميــة املتطــورة 
املقدمــة من البنــك التجاري 
الكويتــي. وتعليقا على هذه 

املشاركة، قالت هنادي املسلم 
مدير عــام - قطاع اخلدمات 
املصرفيــة لألفــراد بالوكالة 
»يلتزم البنك التجاري الكويتي 
بالعنصــر البشــري وأهمية 
االستثمار فيه بدعم العديد من 
الفعاليات املرتبطة بالشباب 
الواعد، وتشجيعهم  واجليل 
على تفعيل طاقاتهم الكامنة 
وإطالق العنان إلبداعهم، إميانا 
منه بالدور الذي يلعبه الشباب 
الكويتــي الطموح فــي بناء 

مستقبلهم«.
مــن جانبها، قالــت أماني 
الــورع نائــب مديــر عــام ـ 
قطاع التواصل املؤسسي أن 
التجاري يسعى دائما لتعزيز 
التواصــل مــع كل شــرائح 
املجتمع ومشاركتهم أنشطتهم 
وفعالياتهم، حيث يولي البنك 
أهمية كبرى لشريحة الشباب 
ويلتزم باملسؤولية االجتماعية 
جتاههــا عبــر تقــدمي الدعم 
الــالزم واملســاهمة مبنحهم 
الثقــة بأنفســهم وحتفيزهم 
نحو ابتكار مشاريع صغيرة 
تعكــس أفكارهــم اإلبداعيــة 
وتعــزز مفاهيم اســتقاللهم 
الفكري ودورهــم الفعال في 
املجتمع الذي يعتبرون جزءا 

أساسيا منه.

هنادي املسلم وأماني الورع مع موظفي »التجاري« خالل مشاركتهم في املعرض

لتعريــف زوار املعرض على 
اخلدمــات املصرفية الرقمية 
التي يقدمها لعمالئه مع التركيز 
على خدمــة T-Pay لتحويل 
ودفع األموال باستخدام تقنية 
 QR« رمز االستجابة السريعة

»بيتك« يرعى أكثر من 50 مشروع تخرج
لطلبة »الهندسة والبترول«

 FreeBuds 3 سماعات هواوي الالسلكية
مريحة االرتداء ومزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة

شارك بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( اللقاء التنويري لطلبة 
كلية الهندســة والبترول في 
جامعة الكويــت واملخصص 
الستعراض مشاريع وتصاميم 
طلبة الهندســة على مختلف 
تخصصاتهــم، حيــث يرعى 
»بيتك« اكثر من 5٠ مشروع 
تخرج للطلبة املشاركني من 
مختلف التخصصات في كلية 
الهندسة والبترول، ويبلغ عدد 
املشاريع التي يرعاها »بيتك« 
سنويا اكثر من ١٠٠ مشروع.

عــن  هــواوي  كشــفت 
الرائدة  الالســلكية  السماعة 
FreeBuds 3 املــزودة بتقنية 
صــوت االســتريو احلقيقي 
ومعالــج Kirin A١ الرائــد من 
هواوي، واملخصص لألجهزة 
القابلة لالرتداء. ومتتاز هذه 
السماعات بقدرتها االستثنائية 
على التقاط الصوت البشري 
بكفاءة عالية، مما يضمن إجراء 
املكاملات بجودة اســتثنائية 
لتبدو وكأنهــا محادثة وجها 
لوجه، فضال عن ميزة إلغاء 
الضجيج النشطة التي تتيح 
جتربــة موســيقية غامــرة. 
وتتيح السماعة مزامنة كاملة 
بني الصوت والڤيديو، لضمان 
جتربة ممتازة عند تشــغيل 
مقاطــع الفيديــو واأللعــاب. 
وســنقدم فيما يلي حملة عن 
مزايا ومواصفات أول سماعة 
بلوتــوث في العالم بتصميم 
Open-Fit مريحــة االرتــداء 
ومزودة بتقنية إلغاء الضجيج 

النشطة من هواوي.
واعتمــدت هــواوي على 
أفــكار مبتكــرة بهــدف منح 
املســتخدمني ســماعة تتمتع 
بقــدرة حقيقيــة علــى إلغاء 
الضجيــج. ومتتاز ســماعة 
بتكنولوجيــا   FreeBuds 3
متقدمة تضمن إلغاء الضجيج 
احمليط بشكل فعال، وخاصة 

اللقــاء فــي كلية  وأقيــم 
الهندسة والبترول مبشاركة 
وأعضــاء  الكليــة  قيــادي 
هيئة التدريس، حيث شــهد 
اســتعراض عــدد كبيــر من 
املشاريع الهندسية املبتكرة، 
وتصاميم وتصورات هندسية 
متميزة ميكن االستفادة منها 
في تطبيقات عملية تساهم في 
اثراء العملية الهندسية وآلية 
ونهج عمل بعض التخصصات 

بطريقة عصرية ومتطورة.
وتقــدم مســؤولو كليــة 

إللغاء الضجيــج الناجم من 
هبوب الرياح عند اجلري في 
األيام العاصفة. وتتميز سماعة 
FreeBuds 3 بتصميــم مريح 
ارتداءها  يتيح للمستخدمني 
الراحــة والثبــات  مبنتهــى 
ولفترات طويلة ضمن علبة 
شحن أنيقة مستديرة احلواف 
بتصميم مثالي يسهل لتوضع 
فيها الســماعات بكل مرونة. 
تتوافــر الســماعة بلمســات 
 Carbon المعة بلوني األسود
 Ceramic واألبيــض   Black
اســتخدام  وميكــن   .White
سماعة FreeBuds 3 ألغراض 
وسيناريوهات متنوعة، بدءا 
من إجراء املكاملات اجلماعية 
الطويلة في العمل وصوال إلى 
تشــغيل املوســيقى املفضلة 
في صالة األلعاب الرياضية. 
وسيختبر املستخدمون جتربة 

الهندســة والبترول، بالشكر 
لـ»بيتــك« مثمنــا رعايتــه 
املتواصل  للمعرض ودعمــه 
للكليــة والطلبــة بأنشــطة 
مختلفة. كما أعرب الطلبة عن 
تقديرهم لـــ »بيتك«، مثمنني 
رعايته ملشاريعهم ومشيدين 
املتواصل  بجهــوده ودعمــه 
العلمية  للطلبة واملبــادرات 
واالنشــطة املختلفة التي من 
شــأنها ان تســاهم في البناء 
والتطوير والتنمية مبفهومها 

الشامل.

مميــزة وعالية اجلودة أثناء 
االستماع للموسيقى، بفضل 
مكونات السماعة التي حتقق 
توازنــا بــني صــوت اجلهير 
واألصــوات عاليــة الطبقــة، 
والصوت األوسط، مما يعني 
إمكانيــة االســتماع جلميــع 

الطبقات املوسيقية.
 FreeBuds3 وتعمل سماعة
مبعالــج Kirin A١، وهــو أول 
معالج فــي العالم من هواوي 
مخصص لألجهزة اإللكترونية 
القابلة لالرتداء، والذي صمم 
خصوصا لتوفير جتربة صوت 
فائقة، وضمان توصيل سريع 
ومستقر للسماعة. كما متتاز 
الســماعة بإمكانــات اتصــال 
محســنة، ممــا يعنــي خفض 
التأخيــر الزمنــي واحلصول 
بالتالي علــى جتربة صوتية 

غامرة وعالية اجلودة.

شارك في اللقاء التنويري ألصحاب املشاريع

  جانب من اللقاء التنويري 

وتأتــي رعايــة »بيتــك« 
للقاء انطالقا من املســؤولية 
االجتماعيــة واحلــرص على 
املتواصــل  الدعــم  تقــدمي 
للشــباب وتشــجيعهم على 
العلمــي واالبــداع  البحــث 
واالبتكار، خصوصا وأن اللقاء 
يعتبر فرصة ثمينة للطالب 
والطالبات لعرض تصاميمهم 
العلمية  املبتكرة وامكاناتهم 
والتكنولوجيــة، وهو حافز 
لتطويــر قدراتهــم اإلبداعية 

وابراز إجنازاتهم العلمية.

في األماكن الصاخبة مثل مراكز 
التسوق أو املقاهي واملطاعم، 
للمســتخدمني  يتيــح  ممــا 
االســتمتاع بتجربة صوتية 
غامرة وعالية اجلودة سواء 
أثنــاء اســتخدام الســماعات 
إلجراء املكاملــات الهاتفية أو 
االستماع للموسيقى أو تشغيل 
األلعاب، وغيرها. ولتحسني 
جــودة الصــوت واملكاملات، 
عملت هــواوي علــى تزويد 
ســماعة FreeBuds 3 مبزايــا 
فريــدة تضمــن راحــة أكبر 
وصوتــا أكثر نقــاء وجودة. 
ويشمل ذلك ميزة استشعار 
العظم التي تلتقط اهتزازات 
الرأس لتمييز صوت املستخدم 
بشــكل أفضل عــن الضجيج 
في اخللفية لتحســني جودة 
املكاملــات، باإلضافة إلى قناة 
ميكروفون مصممة خصيصا 

شاحنات »رام« للمهام الشاقة حتصد لقب
أفضل شاحنة لعام 2020 من قبل »موتور ترند«

اختارت مجلة موتور ترند شاحنات 
رام للمهام الشاقة لفئة أفضل شاحنة لعام 
٢٠٢٠. فوفقا لتصويت احملررين في هذه 
املجلة املتخصصة في السيارات، فوز رام 
للمهام الشاقة هو الثاني للسنة الثانية 
علــى التوالي، مع نيــل رام ١5٠٠جائزة 
أفضل شاحنة لعام ٢٠١٩ العام املاضي.

ومنذ أن أصبحت شاحنات رام عالمة 
مستقلة منذ عشر سنوات، فازت بلقب 
أفضل شــاحنة للعام مــن مجلة موتور 
ترند خمس مرات في األعوام ٢٠١٠ و٢٠١3 

و٢٠١4 و٢٠١٩ و٢٠٢٠.
تكرم جائزة »األفضل للعام« من مجلة 
موتور ترند أفضل املركبات التي تتسم 
بقيمة ممتازة، وتتفوق في فئتها، ويكون 
لهــا تأثير بارز في عالم الســيارات، مع 
اإلشارة إلى أن هذا اللقب مرغوب بشدة 
في عالم السيارات وميثل الذروة في فئة 

شديدة التنافس.
وقــال ريد بيغالند، رئيــس العالمة 

التجارية »رام«: تقدم شاحنات رام للمهام 
الشــاقة رســالة قوية عن شركتنا وعن 
عالمة شاحنات رام. ففي فئة الشاحنات 
شديدة التنافس يؤكد الفوز بجائزة أفضل 
شاحنة لعامني متتاليني مرة أخرى أننا 
نقدم أفضل الشاحنات اخلفيفة وشاحنات 
املهام الشــاقة املوجودة علــى الطرقات 
اليوم. وبرنامج »األفضل للعام« من مجلة 
موتور ترند مخصص لكل مركبات طراز 
٢٠٢٠ اجلديدة بالكامل أو التي خضعت 
لتحسينات كبيرة. وعوضا عن تنافس 
املركبات املشــاركة فيمــا بينها، تخضع 
املركبات لكامل مجموعة االختبارات التي 
جتريها موتور ترند لتقيم كل ناحية من 
نواحي الســيارة تقريبا. ويتم بعد ذلك 
تقييــم كل املركبات علــى ثالث حلبات 
مختلفــة فــي مركــز محتــرف الختبار 
السيارات قبل اختيار السيارات املتأهلة 

للنهائيات.
وعلق إدوارد لو، رئيس حترير مجلة 

موتور ترند، قائال: لقد اخترنا رام للمهام 
الشــاقة كأفضل شــاحنة لعام ٢٠٢٠ إذ 
تقدم أداء وأســلوبا وقدرات ال مثيل لها 
في فئة الشاحنات شديدة التنافس. وقد 
صممــت شــاحنتا رام ٢5٠٠ ورام 35٠٠ 
للعمل واملرح، وهما بالتالي متنحان هواة 
الشــاحنات محركات جبارة ومقصورة 
فاخرة ومتطــورة ومجموعة من املزايا 
العملية واملفيدة. ونتقدم بالتالي من عالمة 
رام بالتهاني لفوزها بلقب أفضل شاحنة 
لعامني متتاليني. وبعد اختتام أســابيع 
االختبارات، يختار احلكام املركبات التي 
ستحظى بلقب »أفضل شاحنات للعام«. 
وال يتم اختيار السيارات الفائزة انطالقا 
من مقارنة مباشرة بسيارات أخرى تأهلت 
للنهائيات، بل نتيجة األداء الذي حتققه 
املركبة وفقا للمعايير الستة التي تعتمدها 
اجلائــزة، وهــي التقدم فــي التصميم، 
والتميز في الهندسة، والكفاءة، والسالمة، 

والقيمة، وأداء الوظيفة املنشودة.

شاحنات »رام« للمهام الشاقة 

»املتحد« ُيطلق مبادرة بيئية
لتنظيف قاع البحر في أخوار اخليران

البنــك األهلي املتحد  قام 
مببادرة لتنظيف قاع البحر في 
أخوار اخليران، وذلك مبشاركة 
عدد من املتطوعني من محبي 
الغــوص مــن املوظفي الذين 
انطلقــوا صباح يوم اجلمعة 
املوافــق اخلامس عشــر من 
شهر نوفمبر اجلاري لقضاء 
اليــوم بأكملــه فــي تنظيف 
األخوار املائيــة من امللوثات 
التي تتسبب في قتل الكائنات 
البحريــة وإيذائهــا وتلــوث 
البيئــة البحرية، مســتنزفة 
بذلك رصيدنا احليوي من هذه 
الثروة. وتأتي هذه املبادرة في 
إطار برامج البنك املجتمعية 
املتســقة مع ثقافتــه القائمة 
على التغيير اإليجابي والتي 
تدمــج االعتبــارات البيئيــة 
في صميم عمله وممارســاته 
املهنية ونهجه للمســؤولية 
االجتماعيــة، والتــي تعكس 
القــوي  التزامــه  بدورهــا 
واملستمر جتاه املجتمع احمللي، 
وذلك متاشيا مع رؤية صاحب 
الســمو أميــر البالد الشــيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
- لكويت جديدة ٢٠35 والتي 
تعتبــر البيئة ضمــن احدى 
ركائزها كمــا تترجم حرصه 
علــى املســاهمة فــي عملية 
التنمية املستدامة التي تعتبر 
البعد البيئي واحملافظة عليه 
من محاوره الرئيســية. وفي 
تعليقهــا على هــذه املبادرة 

البنك بترسيخ سلوك مسؤول 
لــدى  البيئــة  وواع جتــاه 
موظفينا وتدعيم ثقافة العمل 
التطوعــي واجلماعي بينهم، 
األمــر الذي أســهم في بلورة 
مفهوم العمل التطوعي لديهم 
في ســبيل حتقيــق األهداف 
النبيلة التي تعــود بالفائدة 
على املجتمع، وينعكس ذلك 
من خالل اإلقبال الكبير من قبل 
البنك على األنشطة  موظفي 
واألعمــال في مجالــي خدمة 
املجتمع واحملافظة على البيئة.
إن  دشــتي:  وأضافــت 
مسؤوليتنا املجتمعية حتتم 
علينا املساهمة في بناء مجتمع 
صحي يتناغم بشكل تام مع 
الطبيعة. وذلــك انطالقا من 

إمياننا بأن مختلف املؤسسات 
ميكن أن تلعب دورا محوريا 
فــي تغييــر ســلوك املجتمع 
بشكل تدريجي حول القضايا 

املتعلقة بالبيئة.
وأكــدت دشــتي أن البنك 
األهلــي املتحد يأتي دائما في 
طليعة املؤسســات الصديقة 
للبيئــة والتي تضــع قضايا 
البيئــة في مقدمــة برنامجها 
للمسؤولية املجتمعية والذي 
حتــرص من خالله إلى حفظ 
التوازن البيولوجي، وغرس 
وتعزيز الثقافة البيئية لدى 
جميع فئات املجتمع والتوعية 
باآلثار الســلبية الناجتة عن 
عــدم احملافظــة علــى البيئة 
وضرورة العمل على حمايتها.

مبشاركة متطوعني من موظفيه هواة الغوص

متطوعون من البنك األهلي املتحد خالل رحلة تنظيف أخوار خيران

قالت سحر دشتي - مدير عام 
حماية العمالء ورئيس فريق 
املسؤولية املجتمعية بالبنك 
األهلي املتحد: نهدف من خالل 
هذه املبادرة إلى املساهمة في 
احملافظة على الثروة البحرية 
ومخــزون األســماك، واحلد 
من حاالت نفوق األسماك في 
السواحل الكويتية وهروبها 
الى امليــاه اإلقليمية بســبب 
التلوث، كما نعتبر هذه املبادرة 
مبنزلة رسالة للمجتمع بأهمية 
احملافظة على البيئة البحرية 
والتي تتعــرض إلى تعديات 
كبيرة بســبب نقــص الوعي 
العام بالشأن وهو ما يحتاج 

إلى حمالت توعية مكثفة.
وأشارت دشتي إلى اهتمام 

»إنفينيتي« حتتفل بالذكرى الثالثني 
على رؤيتها املستقبلية

تنضم شركة عبد احملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
الوحيد واملعتمد لســيارات 
»إنفينيتي« في الكويت إلى 
دول العالم لالحتفال بالذكرى 
الثالثني لرؤية »إنفينيتي« 

املستقبلية.
ومنــذ انطالقتهــا في ٨ 
نوفمبــر مــن العــام ١٩٨٩، 
طرحت »إنفينيتي« تقنيات 
جديدة، وتصميمات جريئة 
وابتكارات جنحت في حتقيق 
نقــالت نوعيــة فــي مجال 
السيارات. وترسم  صناعة 
العالمــة التجاريــة اليــوم 
رؤيتها املستقبلية على وقع 
التحول نحو عصر السيارات 

الكهربائية.
ويعود الفضل في تصميم 
»INFINITI« ألحد فرق العمل 
احلصرية في اليابان، والذي 
 Horizon Task« يحمل اســم
Force« والذي أسسته شركة 
نيسان عام ١٩٨5 من أجل سد 
الفراغ في قطاع الســيارات 
الفاخرة. وساهمت توجهات 
العالمة نحو وضع تعريف 
جديــد ملفهــوم الفخامة في 
تكوين عالمة جتارية عززت 
االهتمام بتقدمي جتربة قيادة 
وملكيــة شــخصية مجزية 
أكثر من أي صانع آخر حول 

العالم.
ولطاملا قدمت »إنفينيتي« 
جتربة ملكية كاملة تخطت 

 V6 إنفينيتي« مثل احملرك«
الهجني احلائز  جوائز واملزود 
بشــاحن توربينــي مزدوج 
الطبيعي  الســحب  وتقنية 
للهواء. وفي اآلونة األخيرة 
أطلقت »إنفينيتي«  محرك 
VC - Turbo وهو األول من 
نوعه بنسبة ضغط متغير.
وتدخل اآلن »إنفينيتي« 
عقدها الرابع برؤية متجددة 
نحو االبتكار، حيث يترافق 
متكني الســائقني مــع األداء 
الرفيــع للطاقة الكهربائية. 
ومن شأن النماذج املستقبلية 
تزويد الســائقني مبجموعة 
خيارات متنوعة من مجموعة 
نقل احلركة الكهربائية، فيما 
ســتعتمد العالمة التجارية 
جديــدة  تقنيــات  علــى 
لتحريك سياراتها. وتتكون 
هذه احللول مــن مجموعة 
نقــل منصات نقــل احلركة 
الكهربائيــة بالكامــل فضال 

عن أنظمة سيارات كهربائية 
تعمل على الغاز، حيث يولد 
احملــرك VC - Turbo طاقة 
كهربائية يتم توجيهها إلى 
العجالت األربــع عبر زوج 
محــركات كهربائيــة عالية 
اإلنتاج )معروفة في نيسان 

 .)e- POWER باسم
ومن شأن مجموعات نقل 
احلركة الكهربائية ذات الدفع 
الرباعــي )e-AWD( توفير 
املســتوى الرفيع من األداء 
التــي يتوقعها  واملوثوقية 
املشــترون والعمــالء مــن 
الشركات املصنعة للسيارات 
الفاخرة. كما أدت املنهجية 
اجلديــدة للعالمة التجارية 
»مجموعتا نقل احلركة على 
منصة واحدة« بشأن تطوير 
النمــاذج إلى طرح منصات 
مخصصة ميكنها استيعاب 
احلركــة  نقــل  منصــات 
الكهربائية بالكامل، وأخرى 
تعمــل بالطاقــة الكهربائية 

املولدة بالغاز.
العالمة  انطــالق  ومنــذ 
التجارية وحتى يومنا هذا، 
 »Q45« حققت طرازات مثل
و»FX« نقــالت نوعيــة من 
حيــث تصاميمهــا القويــة 
واألنيقــة، والتــي تتحــدى 
املعايير التقليدية في القطاع. 
وســيحدث ابتكار مجموعة 
نقل احلركة الكهربائية نقلة 

نوعية في التصميم.

من خاللها احلدود التقليدية، 
فكانــت بذلــك أول عالمــة 
جتاريــة توفــر مركبــات 
الذيــن  للمالكــني  مؤقتــة 
يودعون سياراتهم للخدمة، 
إلــى احلماية من  باإلضافة 
انقطاع الرحلة واملســاعدة 

على الطريق. 
ومنــذ إطــالق أول نظام 
تعليــق نشــط بالكامل في 
العالــم عــام ١٩٨٩، طرحت 
»إنفينيتــي« سلســلة مــن 
تقنيات مســاعدة السائقني 
هــي األولى مــن نوعها في 
العالــم، ومنها ضمنها مرآة 
الرؤية اخللفية أو الكاميرا 
العلوية اخللفية عام ٢٠٠١، 
ونظام التنبيه عند اخلروج 
من املسار عام ٢٠٠5، وشاشة 
الرؤية احمليطة عام ٢٠٠7.

وتوسعت هذه االبتكارات 
لتشمل مجموعة نقل احلركة 
فــي ســيارات  املوجــودة 
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»الوطني« يصدر بنجاح أوراقاً مالية دائمة بـ 750 مليون دوالر
أعلن بنك الكويت الوطني 
عن جناحه في إصدار أوراق 
 Perpetual دائمــة  ماليــة 
Securities مقومــة بالدوالر 
األميركي وقابلة لالسترداد 
بعــد 6 ســنوات بقيمة 75٠ 
مليون دوالر، وبفائدة تبلغ 
4.5% ســنويا والتــي تعــد 
األدنى في املنطقة باملقارنة 
مع اإلصدارات املماثلة وبني 
فئتي اإلصــدارات التقليدية 
واإلســالمية. وقــد تخطــت 
طلبــات االكتتــاب على تلك 
األوراق املالية مستوى قياسي 
بلغ ٢.3 مليار دوالر وهو ما 
يعادل تغطية اإلصدار بأكثر 

من 3 مرات.
جديــر بالذكــر أن حجم 
اإلصدار البالــغ قيمته 75٠ 
مليــون دوالر يعــد األكبــر 
ضمن فئة الشريحة األولى 
اإلضافية لرأس املال والتي 
يتــم طرحها وفقــا للقاعدة 
A١44 على مستوى األسواق 

اإلصدار ونحو٢7% من اململكة 
املتحدة و٢٠% من مستثمري 
آسيا و١٠% ملستثمري أوروبا 
ومن الشرق األوسط بنحو 

.%١٠
وتعد املشــاركة العاملية 
البالغ نسبتها ٩٠% في تغطية 
اإلصدار األعلى إقليميا على 
مســتوى الشــريحة األولى 
اإلضافية لــرأس املال وذلك 
باملقارنــة مــع اإلصــدارات 

املماثلة.
وأكد بنك الكويت الوطني 
أن هــذا اإلصــدار قــد حــاز 
تصنيف Baa3 من قبل الوكالة 
العاملية للتصنيف االئتماني 
»موديز«، األمر الذي يعكس 
التصنيفات االئتمانية العالية 
التي يتمتع بها البنك. وكان 
البنك قد قام بتعيني كل من 
شــركة الوطني لالســتثمار 
وجي بي مورغان وســيتي 
بنك وإتش إس بي سي ويو 
بي اس وســتاندرد تشاردر 

الشــرق  الناشــئة ومنطقة 
األوسط.

اإلصــدار  وســيدخل 
الشــريحة  اجلديــد ضمــن 
األولى اإلضافية لرأس املال 
Additional Tier ١، وذلك بهدف 
تعزيز قاعدة رأس املال وفقا 
ملتطلبات »بازل 3« وتعليمات 
بنك الكويت املركزي الصادرة 

بهذا الشأن.
وحظــي اإلصــدار، الذي 
سيدرج في بورصة ايرلندا، 
على إقبال واهتمام كبيرين 
مــن قبل مســتثمري أدوات 
الدخل الثابت واملؤسســات 
املالية حول العالم، وهو ما 
يعكس الثقــة الكبيرة التي 
يتمتــع بهــا بنــك الكويــت 
الوطني على املستوى العاملي، 
حيث شــهد اإلصدار وألول 
مــرة إقباال قياســيا من قبل 
مستثمري الواليات املتحدة 
الذين استحوذوا  األميركية 
على نسبة 33% من تغطية 

كمنسقني ومديري لإلصدار.
هذا، ويعــد بنك الكويت 
الوطني أكبر مؤسسة مالية 
في الكويت ويتمتع بهيمنة 
فعليــة على قطــاع البنوك 
التجارية ويحافظ في الوقت 
نفسه على أعلى التصنيفات 
االئتمانية على مستوى جميع 
البنوك فــي املنطقة بإجماع 
وكاالت التصنيف االئتماني 
املعروفة )موديز، ستاندر آند 
بورز، وفيتش(. كما يتميز 
بنك الكويت الوطني بانتشار 
شبكته محليا وعامليا، والتي 
متتد في 4 قارات لتشمل أفرع 
وشــركات تابعــة ومكاتــب 
متثيــل فــي كل مــن الصني 
وجنيــڤ ولنــدن وباريس 
ونيويــورك وســنغافورة، 
إلــى تواجدهــا  باإلضافــة 
اإلقليمــي فــي كل من لبنان 
واألردن ومصــر والبحرين 
والسعودية والعراق وتركيا 

واإلمارات.

قابلة لالسترداد بعد 6 سنوات.. وبفائدة 4.5% تعد األدنى باملنطقة

جناح اإلصدار يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها »الوطني« على املستوى العامليطلبات االكتتاب تتخطى مستوى قياسيًا بلغ 2.3 مليار دوالر.. والتغطية بأكثر من 3 مرات

البحر: نقص الوعي مبشروعات الشراكة.. يتسبب بإعاقتها
باهي أحمد

أكد مشــاركون في ندوة 
حول أهمية مشاريع الشراكة 
فــي التنميــة االقتصاديــة، 
والتــي عقدت فــي اجلمعية 
االقتصاديــة أول من أمس، 
على وجــود معوقــات عدة 
تقف أمام انطالق مشروعات 
الشراكة في الكويت بالشكل 
الدورة  املناسب، منها طول 
املستندية واإلجراءات املعقدة 
التي مير بها املشروع. وفي 
هذا السياق، أكدت مدير إدارة 
دراســات اجلدوى واختيار 
واملبادريــن  املستشــارين 
الشراكة  بهيئة مشــروعات 
بني القطاعني العام واخلاص 
م.منيرة البحر أن عدم وجود 
الوعي واملعرفة لدى العديد 
من اجلهات بأهمية مشروعات 
الشــراكة كان سببا في عدم 
إجناز العديد من املشروعات 
اخلاصة بها، مشيرة الى ان 
املشــروع الوحيــد الذي مت 
تنفيذه وفق نظام الهيئة هو 
مشروع محطة الزور والذي 
واجــه العديد مــن الصعاب 
التي  السياسية  والتدخالت 
كانــت مــن املمكــن أن تقف 
أمام تنفيــذه. وأكدت البحر 
ضرورة إضفاء خصوصية 
على مشروعات الشراكة واال 
يتم التعامــل معها كأي من 
مشروعات املقاوالت العادية 
خاصــة وأنهــا حتتــاج إلى 
سرعة في البت بإجراءاتها، 
الفتة إلــى ان املســتثمرين 
بالقطاع اخلاص أصابهم امللل 
من تعــدد اإلجراءات وطول 
فترة إجنازها، مشيرة الى ان 
هيئة مشروعات الشراكة في 
محاولة منها لتفادي العراقيل 
التي تواجه إجناز املشروعات 
تعمــل حاليــا علــى إدخال 
تعديالت عدة على مشروع 
القانون مبــا يضمن تفادي 

اإلشكاليات احلالية.
وعن ســبب عــدم إجناز 
العديد من املشروعات قالت 
العديد  الهيئــة طرحــت  ان 
من املشروعات خالل الفترة 
املاضيــة، إال انــه مت إلغــاء 

تطوير البنية األساسية، فقد 
وضعــت الكويــت برنامجا 
القطاعــني  بــني  للشــراكة 
العــام واخلاص وتعد هيئة 
بــني  الشــراكة  مشــروعات 
القطاعني العام واخلاص جهة 
التنسيق احملوري لبرنامج 
الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص واملختص بالتقييم 
املالــي والفني ملشــروعات 

الشراكة.
نظــام  أن  وأوضحــت 
الشــراكة يقــوم مبقتضــاه 
مستثمر من القطاع اخلاص 

١ـ أن يكون تنفيذ املشروع 
مبقابل يتحصل عليه املستثمر 
ـ عن اخلدمة أو األعمال املنفذة 
ـ مــن املســتفيدين أو مــن 
اجلهات العامة التي يتوافق 
املشــروع وطبيعة أغراضها 
والتي قامت بالتعاقد معه أو 

من كليهما.
٢ـ أن تكون تلك املشروعات 
بغرض قيام املستثمر بتنفيذ 
مشروع ذي أهمية استراتيجية 
بالنسبة لالقتصاد الوطني، 
واستثماره ملدة محددة. ويدفع 
مقابال النتفاعه بأرض أمالك 
الدولة التي يتم تخصيصها 
للمشروع ـ متى وجدت ـ في 

احلالتني.
وكشفت سيف ان الفترة 
املقبلة ستشهد تنفيذ مشروع 
تنفيــذ وتوســعة محطــة 
الصــرف الصحــي واألعمال 
املكملــة لهــا - أم الهيمــان، 
وبينت ان مشروع أم الهيمان 
هو أحد أهم مشاريع البنية 
التحتية فــي الكويت، حيث 
يهــدف إلــى معاجلــة ميــاه 
الصرف الصحي والذي يندرج 
ضمن خطة التنمية باعتباره 
من أهم مشاريع قطاع الصرف 
الصحي للتخفيف من اآلثار 
الســلبية الناجتة عن زيادة 
إنتاج مياه الصرف الصحي 

اخلام على البيئة احمليطة.

باالستثمار على ارض متلكها 
الدولة متى تطلب املشروع 
ذلك في أحد املشروعات التي 
يتم طرحهــا من قبل الهيئة 
بالتعاون مع احدى اجلهات 
العامة بعد توقيع عقد معه، 
يقــوم من خاللــه بتنفيذ أو 
بنــاء أو تطوير أو تشــغيل 
أو إعادة تأهيل أحد املشاريع 
اخلدمية أو البنية التحتية، 
وتدبير متويل له وتشغيله أو 
إدارته وتطويره، وذلك خالل 
مدة محددة يؤول بعدها إلى 
الدولة، ويأخذ أحد الصورتني:

خالل ندوة »أهمية مشاريع الشراكة في التنمية االقتصادية« باجلمعية االقتصادية

م.لولوة سيفم.منيرة البحر متحدثة خالل الندوة

العديد منها إما ألسباب رقابية 
او أمور فينة، مشيرة الى ان 
الفترة املقبلة ستشهد طرح 
مشــروع محطة أم الهيمان 

برأسمال 4٩ مليون دينار.

تعزيز مشاركة اخلاص
من جانبهــا، قالت مدير 
مشــروعات  طــرح  إدارة 
الشــراكة وتقييم العروض 
م.لولوة ســيف انه انطالقا 
من اســتراتيجية احلكومية 
الرامية إلى تشجيع وتعزيز 
مشاركة القطاع اخلاص في 

)قاسم باشا( جانب من احلضور خالل الندوة 

»هيئة االستثمار« تعتزم االستثمار
في طرح »أرامكو«

رويتــرز: قالــت مصــادر مطلعة إن 
الصندوقني السياديني ألبوظبي والكويت 
يعتزمــان االســتثمار في الطــرح العام 
األولي لشــركة أرامكو السعودية، التي 
تعول بشــكل أساســي على مستثمرين 
من الســعودية واخلليج جلمع ما يصل 

إلى ٢5.6 مليار دوالر.
وقالت 5 مصادر مطلعة لـ »رويترز«، 
إن جهــاز أبوظبــي لالســتثمار يــدرس 
اســتثمار ما ال يقل عــن مليار دوالر في 
الطرح العام األولي ألرامكو السعودية، 
وذكر أحد املصادر أن القرار النهائي بشأن 
حجم االستثمار يتطلب موافقة مجلس 

إدارة اجلهاز.
وقــال مصــدران إن الهيئــة العامــة 
لالستثمار الكويتية تخطط لالستثمار 
في الطرح العام األولي ألرامكو السعودية، 
ولم يتضح على الفور حجم االستثمار، 
فيما امتنع متحدث باسم جهاز أبوظبي 
عن التعليق وامتنعت أرامكو عن التعقيب، 
ولم تــرد الهيئــة الكويتيــة على طلب 

التعقيب.
وتســعى شــركة النفط الســعودية 
العمالقــة أرامكو جلذب مســتثمر كبير 
أو رئيســي للمشــاركة في الطرح الذي 
قد يكون األكبر في العالم إذا جتاوز ٢5 
مليــار دوالر، حيث زار مســؤولون من 
أرامكو الكويت وأبوظبي لبحث املشاركة 

في الطرح.
ويدير الصندوقان معا أصوال قيمتها 
إجماال نحو ١.3 تريليون دوالر بحســب 
معهــد صناديق الثــروة الســيادية، ما 
يجعلهما ضمن األكبر على مستوى العالم، 
وقــال مصدران إن جهاز أبوظبي يدرس 
استثمار ما ال يقل عن مليار دوالر بينما 
ذكر مصدران آخران أن حجم االستثمار 

يتراوح بني ١.5 وملياري دوالر.
ويرأس اجلهاز الذي تقدر أصوله بنحو 
7٠٠ مليــار دوالر، رئيس دولة اإلمارات 
الشــيح خليفة بن زايد آل نهيان، بينما 

يتولى منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
وتهدف الســعودية لبيع حصة 5.١% 
في أرامكو في صفقة تقيم الشــركة مبا 
يتراوح بني ١.6 و١.7 تريليون دوالر، أقل 
من الهدف املبدئي عند تريليوني دوالر.

وبدأت »أرامكو« عملية البيع في الثالث 
من نوفمبر اجلاري، وبلغ حجم اكتتاب 
األفراد ٢7.٠4 مليار ريال )7.٢١ مليارات 
دوالر( يــوم الثالثاء املاضي، حســب ما 

قالته سامبا كابيتال مدير االكتتاب.
وقالت »أرامكو« إنها تتوقع أن يغطي 
املستثمرون األفراد ثلث الطرح على األقل 
وأمامهم حتى ٢8 نوفمبر لالكتتاب ويغلق 
الطــرح اخلاص باملؤسســات في الرابع 

من ديسمبر.

3 مليارات
ذكرت صحيفة »فايننشــال تاميز«، 
حســب مصادر لها، أن »أرامكو« تعتزم 
جمع ما يصــل إلى 3 مليارات دوالر من 
صناديق ســيادية في اخلليج من بينها 
الهيئــة العامة لالســتثمار فــي الكويت 
والتي من املتوقع أن تضخ مليار دوالر 

في االكتتاب.
جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه إذا ضخت 
الصناديق السيادية اخلليجية 3 مليارات 
دوالر في اكتتاب »أرامكو« فهذا يعني أنها 
ســتغطي ١7.6% من شريحة املؤسسات 

البالغة ١7 مليار دوالر.
وخاطبــت »أرامكــو« الهيئــة العامة 
لالســتثمار في الكويت و»جي.آي.سي« 
أبوظبــي  الســنغافورية، وصنــدوق 
لالستثمار، وكان االجتماع بني مسؤولي 
»أرامكو« وجهاز أبوظبي لالستثمار، أحد 
أكبــر الصناديق الســيادية فــي العالم، 
منفصال عن جولة ترويجية للمستثمرين 
في أبوظبي. وأقيمت جولة أخرى مماثلة 

في دبي، األحد املاضي.

الشركة تسعى جلمع 3 مليارات دوالر من صناديق سيادية باخلليج

»الصاحلية العقارية« حتقق ربحًا
بـ 7.6 ماليني دينار من بيع عقار

أعلنت شركة الصاحلية العقارية، في 
بيان نشر على موقع البورصة أمس، عن 
بيع عقار مبنطقة شــرق بقيمة اجمالية 

بلغت ١3 مليون دينار.

وســتحقق الشــركة من هذه العملية 
صافي ربح قدره 7.6 ماليني دينار وذلك 
بعد امتام اجراءات نقل امللكية لدى اجلهات 

املختصة.

»ميد«: شركتان تقدمان أدنى العروض خلدمات صيانة »مصفاة الزور«
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان شركتني محليتني 
قدمتا أدنى العروض لعقدين مستقلني 
طرحتهما الشركة الكويتية للصناعات 
الصيانة  املتكاملة العمــال  البترولية 
في مصفــاة الزور اجلديدة. وأضافت 
ان شــركة فواز للتجــارة واخلدمات 
الهندســية قدمت عرضا متدنيا بقيمة 
174.8 مليون دوالر لعقد صيانة وإدارة 
العناصر واألجهزة الكهربائية في املصفاة 
فيما جاءت عروض الشركات املتنافسة 

االخرى على النحو التالي:
٭ شركة اميكو للهندسة والبناء بقيمة 

183.7 مليون دوالر
٭ شركة الغامن انترناشنال بقيمة 188 

مليون دوالر
الثقيلة بقيمة  الهندسية  ٭ الصناعات 

190.5 مليون دوالر
٭ فينيسكو انترناشنال بواقع 191.7 

مليون دوالر
٭ شركة الدار للهندسة واملقاوالت بقيمة 

204.9 ماليني دوالر
•غلف ســبيك - محلية بواقع 245.6 

مليون دوالر
٭ شركة Kentec الدولية )أيرلندا( بقيمة 

253.2 مليون دوالر
الفنية بقيمة  املير للخدمات  ٭ شركة 

261.5 مليون دوالر
٭ شركة KCC للهندسة والبناء )كوريا 
اجلنوبية( بقيمة 278.2 مليون دوالر.

أما بالنسبة للعقد الثاني للصيانة املعروف 

باسم بلوك 2 فقد تلقت الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة مجموعة 
من العروض كان أدناها 167 مليون دوالر 
املقدم من شركة اميكو للهندسة والبناء، 
وجــاءت العروض االخرى على النحو 

التالي:
٭ غلف سبيك بقيمة 167.4 مليون دوالر
٭ الغامن انترناشنال بقيمة 173 مليون 

دوالر
٭ شــركة ناصر محمد البداح 187.8 

مليون دوالر
٭ فينيسكو انترناشنال 191.7 مليون 

دوالر
٭ فواز للتجارة واخلدمات الهندسية 

- محلية 185.7 مليون دوالر
٭ عربي انيرتيك - محلية 193.4 مليون 

دوالر
٭ الصناعات الهندسية الثقيلة 205.5 

ماليني دوالر
٭ KCC E&C بقيمة 206.6 ماليني دوالر
٭ الدار للهندســة واإلنشاءات، 214.3 

مليون دوالر
٭ الكاظمي انترناشنال - محلية بواقع 

239.6 مليون دوالر
الفنية بواقع  املير للخدمات  ٭ شركة 

329 مليون دوالر.
وقالت مجلة ميد ان العقدين مجتمعني 
يغطيان صيانة وحدات ومرافق تشغيل 
املصفاة، وكانت ميد قد ذكرت في وقت 
سابق من نوفمبر ان شركة املقاوالت 
الكويتية غلف سبيك قدمت أقل عرض 

ملناقصة صيانة بلوك 2 سالف الذكر.

ملشاهدة الڤيديو
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مهدي: متكني االستثمار بالكويت يحتاج إلى قوانني جديدة وراسخة

باهي أحمد

انطلقــت امس فعاليات 
القانوني  الكويــت  منتدى 
الثالث، بحضور  التجاري 
مســؤولن ومتخصصــن 
وقانونيــن، حيث نظمته 
مجموعة الياقوت والفوزان 
القانونيــة، بالتعــاون مع 
شركة »لكسيس نيكسيس« 
العامليــة، واألمانــة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية، وهيئة تشجيع 
االستثمار األجنبي املباشر.
وخالل كلمتــه بافتتاح 
املنتــدى، أكد األمــن العام 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية في الكويت د.خالد 
مهدي أن متكن االستثمار 
فــي الكويــت يحتــاج إلى 
تشريعات قانونية راسخة 
تخلق نوعا من االطمئنان 
للقطــاع اخلــاص، في ظل 
مناخ استثماري مبني على 

أسس تشريعية.
وأضــاف ان مشــاركة 
»األعلى للتخطيــط« بهذا 
املنتــدى هــي الرابعــة من 
نوعها في مجال التشريعات، 
مشــيرا إلــى أن مثــل تلك 
املنتديــات متثــل مبادرات 
للقطــاع اخلــاص وهو ما 
يتوافق مــع رؤية الكويت 
التــي تؤكد قيــادة القطاع 
اخلاص للتنميــة وانتقال 
دور احلكومة من املشــغل 
إلى املنظم واملراقب، وهو ما 

القطــاع اخلــاص وتعــزز 
الرقابة والتنظيم، عن طريق 
قوانــن حمايــة املنافســة 
وحماية املستهلك والقوانن 
املتعلقة في هيئة أســواق 

املال.
وأشــار مهــدي إلــى أن 
»األعلى للتخطيط« يتطلع 
إلى أن تكون التشــريعات 
املعروضــة علــى مجلــس 
األمة مســبوقة بسياسات 
عامة مقرونة بالدالئل وفق 
دراسات جدوى ودراسات 
مخاطــر ودراســات حول 

التجــاري وما  والتحكيــم 
تزامن معه من ســرعة في 
إجراءات التقاضي وغيرها.

رؤية تنموية
بــدوره، أوضــح املدير 
الشــريك فــي مجموعــة 
الياقوت والفوزان القانونية 
والشــريك االســتراتيجي 
ملجمـــــوعة ليكســـــيس 
نيكســيس العاملية خليفة 
الياقوت أن امللتقى القانوني 
التجــاري الثالث يأتي في 
توقيت مهم للغاية مع تطلع 

نهاية كلمته بالدعم الكبير 
مــن قبــل األمانــة العامة 
للتخطيط وجمعية احملامن 
والرعاة الذين قدموا الدعم 
إلقامة هذا املنتدى، متمنيا 
املنتــدى  هــذا  أن يخــرج 
بتوصيات عملية تســاهم 
في تعزيز وحتقيق التنمية 

في الكويت.

10 آالف موظف
أشــار  جانبــه،  مــن 
فــي  التنفيــذي  الرئيــس 
شركة ليكسيس نيكسيس 
للشــرق األوســط وشمال 
أفريقيا غييوم دوروبيس 
ان الشــركة لديها ١٠ آالف 
موظف حول العالم وقامت 
بتأســيس قاعــدة بيانات 
متكاملة حول التشريعات 
والقوانن احمللية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي 
بشــكل عام ولدينا قاعدة 
بيانات تشمل 55٠٠ قاعدة 
والتشــريعات  بيانــات 
والقوانــن فــي الكويــت. 
وأوضح أنه ستتم مضاعفة 
هذا العدد خالل العام املقبل.
وأشــار إلى ان الشركة 
العاملية  الشركات  تتصدر 
التطــور  اســتخدام  فــي 
املجال  فــي  التكنولوجــي 
القانونــي وتقدم خدماتها 
الراميــة إلنفــاذ القانــون 
باعتباره عنصرا أساســيا 
لتحقيــق االســتقرار فــي 
عالــم مضطــرب. وقال ان 

إمكانية تفعيلها، الفتا إلى 
أن اغلب البرملانات في العالم 
تنتهج هذا النهج، معربا عن 
أمله في أال تتشابه القوانن 

مع لوائحها التنفيذية.
وأكــد أنــه مــع الثورة 
الصناعيــة الرابعــة جنــد 
القانون والتكنولوجيا  أن 
اصبحا مرتبطــن ارتباطا 
وثيقــا، حيث كانــت أولى 
البدايــات لهــذا النوع من 
االرتباط متثلت في قوانن 
الفكريــة  حقــوق امللكيــة 
ثــم احملكمــة اإللكترونية 

الكويــت لتنفيــذ رؤيتهــا 
التنمويــة الشــاملة التــي 
حتتاج إلــى بيئة قانونية 
متكاملة ووعــي مجتمعي 
شامل حول القوانن املطلوب 

صدورها.
وبن الياقوت في كلمته 
التــي ألقاها في اجللســة 
االفتتاحية ألعمال منتدى 
الكويت القانوني التجاري 
الثالث الذي انطلقت أعماله 
بحضور ممثلن حكومين 
وقانونين من دول مجاورة 
وعلى املستوى العاملي، أن 
الشراكة االستراتيجية بن 
مجموعة الياقوت والفوزان 
القانونية وشركة ليكسيس 
نيكسيس تسعى الى تقدمي 
للمجتمع  إضافــة كبيــرة 
القانونــي عبــر تطبيــق 
التكنولوجي في  التطــور 
مجال القوانن كون شركة 
ليكســيس نيكســيس من 
كبــرى الشــركات العاملية 
في تطبيــق مفهوم الذكاء 
االصطناعــي فــي القانون 
حيث ان الكثير من املكاتب 

العاملية حول العالم.
ولفت إلــى أن املطلوب 
الدائم  التركيز واحلديــث 
حول كيفية تطوير القوانن 
قانونية  ثقافــة  وتدشــن 
ووعي مجتمعي حول ماهية 
اهتماما  األكثــر  القوانــن 
وأولويــة والتــي يحتــاج 
إليها املجتمع بشكل كبير.
فــي  الياقــوت  وأشــاد 

املنتدى تلخيص ملا تصبو 
الكويت عبر شريكنا  إليه 
االستــراتيـــجي خليـــفة 
الياقوت الذي ميتلك رؤية 
واقعيــة للتعريف بالبيئة 
الكويــت  فــي  القانونيــة 

إقليميا وعامليا.

تطور تشريعي
بدوره، أوضــح رئيس 
الكويتية  جمعية احملامن 
شريان الشــريان أن هناك 
تطورا تشريعيا ومؤسسيا 
فــي الكويــت يســاهم فيه 
القطــاع اخلــاص بنصيب 
كبير وهو ما ســيعزز من 
تطور القوانن في املرحلة 

املقبلة.
وقـــــــــال ان اختــــيار 
مواضيع املنتدى ميثل نقلة 
نوعية ومميــزة، حيث ان 
تلــك املوضوعــات تعــد 
حديث الســاعة مثل جذب 
األجنبيــة  االســتثمارات 
الفكريــة والذكاء  وامللكية 
االصطناعــي، وهــي مــن 
املواضيــع التــي القت في 
الفترة األخيرة اهتماما كبيرا 
من قبل املشرعن واخلبراء 

القانونين.
اننا  الشــريان  وأضاف 
إلــى مراجعة كل  بحاجــة 
القوانــن التي من شــأنها 
جذب املســتثمر وحتقيق 
النتائــج املرجوة وهو أمر 
يحتــاج إلى دعــم اجلهات 

الرقابية.

خالل انطالق فعاليات منتدى الكويت القانوني التجاري الثالث.. بتنظيم مجموعة الياقوت والفوزان القانونية

من اليسار: د.خالد مهدي والشيخ عبداهلل الصباح واحملامي حسام عبداهلل وجراح الفوزان خالل احللقة النقاشية باملنتدى    )محمد هاشم( خليفة الياقوت د.خالد مهدي 

يتطلب تشريعات وقوانن 
جديدة.

وذكر أن اخلطة اإلمنائية 
األولى ركــزت على تعزيز 
التشــريعية وبناء  البنية 
العديــد مــن التشــريعات 
القوانــن  وعلــى رأســها 
املتعلقــة فــي التخصيص 
واالستــــثمار األجنبــــي 
املــباشــــر واملشـروعــات 
الصغــــيرة واملتــــوسطة 
والسجل التجاري والوكاالت 
التجاريــة، من أجــل بناء 
منظومة تشريعية تنشط 

ملشاهدة الڤيديو

»تشجيع االستثمار«: حتسني بيئة األعمال لرفع تصنيفات الكويت
خالل اجللســة االولى من فعاليات 
املنتدى، أكد نائب املدير العام في الهيئة 
العامة لتشجيع االستثمار الشيخ عبداهلل 
الصباح ان الهيئة منوطة باالســتثمار 
املباشــر وأول األهداف حتسني البيئة 
العامة والبدء بقوانني حديثة ترفع من 
شأن الكويت في التقارير الدولية، خاصة 
ان الكويت كانت لفترة طويلة في مرتبة 
متأخرة على مؤشرات االستثمار الدولية 
وبناء على ذلك تأسست جلنة وزارية 
مهمتها متابعة التقارير الدولية ووضع 
التعديالت األزمة، السيما القوانني الدولية.

وأضاف الصباح ان هناك الكثير من 
القوانني كانت غير واضحة بسبب عدم 
القوانني بشكل صحيح وعدم  تطبيق 
معرفة املواطنني بالشكل الصحيح إلجناز 
املعامالت فضال عن عدم وجود موظفني 

مؤهلني أو ذوي خبرة.
وأشــار الى ان هنــاك تعاونا مع 
مختلف اجلهــات احلكومية بعد فرق 
العمل والقوانني التي وضعت لتحسني 
األوضــاع، مبينا ان هنــاك عددا من 
التحديث، أهمها  الى  القوانني احتاجت 
قانون املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
الفتا الى ان الكويت كانت حتتل مركزا 
متدنيا في إيصال التيار الكهربائي وفقا 

للمؤشرات الدولية.

نتائج إيجابية
من جهته، قال الشريك في مجموعة 
الياقوت والفوزان القانونية احملامي جراح 
الفوزان ان هناك العديد من االستثمارات 
البشري واالقتصادي واإلداري  منها: 
واالجتماعي، الفتا إلى أنه ميكن احلصول 

لهذه االستثمارات  إيجابية  نتائج  على 
اذا مــا متت إدارتها بشــكل صحيح. 
وأوضح الفوزان ان االستثمارات تتضمن 
استقطاب رؤوس أموال ونقل خبرات 
وتشــغيل القوى العاملة، مؤكدا ان كل 
دول العالم اجتهت الى االستثمار املباشر 
ضاربا مثاال على ذلك بان الواليات املتحدة 
استقطبت في 2015 نحو 380 مليار دوالر 
في االستثمار أما الصني فاستقطبت 311 

مليار دوالر في العام نفسه.
وأملح الفــوزان الــى ان من أبرز 
الدمــج  املتواجــدة،  االســتثمارات 
واالستحواذ واستقطاب االستثمار في 
املشــروعات اجلديدة والبنى التحتية، 
مؤكدا أن هذه االستثمارات لها انعكاسات 
السيولة  أبرزها ضخ  اقتصادية جمة، 
ونقل املعرفة وتشغيل الكوادر البشرية.

اخلالد: العمل على جتميد قرار »الغذاء السعودية« 
بخصوص استيراد اللحوم والدواجن

عقدت جلنة التجارة والنقل 
املنبثقة عن مجلس إدارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت أمس 
اجتماعها السادس لعام ٢٠١٩ 
برئاســة خالــد اخلالــد، وقد 
خصصت اللجنة هذا االجتماع 
لبحث موضوع املعوقات التي 
تواجــه الشــركات الكويتية 
املصدرة إلى السعودية، جراء 
تطبيــق هيئة الغذاء والدواء 
الســعودية بعض اإلجراءات 
التــي اســتحدثتها مؤخــرا 
والتي تشمل منتجات اللحوم 
والدواجن املبــردة واملجمدة 

ومشتقاتها.
والتقــت اللجنــة كال من 
وزارة التجــارة والصناعــة، 
اإلدارة العامة للجمارك، الهيئة 
العامــة للصناعــة، والهيئة 
العامة للغذاء والتغذية، كما 
حضر اللقاء عدد من الشركات 
املتضــررة جراء تطبيق تلك 
التعاميم، وقد أكد اخلالد أهمية 
التنسيق املشــترك فيما بن 
اجلهات املعنيــة لبحث مدى 

بذلك املوضــوع، حيث قامت 
بدورها بالتواصل مع اجلهات 
احلكوميــة املعنية ومحاولة 
التوصل إلى حلول ســريعة 
حتد من خســائر الشــركات 
الكويتية وتؤثر ســلبا على 
التجــارة البينيــة، ثم قامت 
بترتيب لقاء موسع للشركات 
الرسمية  الكويتية واجلهات 
املعنيــة مــع الهيئــة العامة 
للغــذاء والدواء الســعودية، 
والتي قامت بإرسال وفد فني 
اللقاء  متخصص، حيث عقد 
بعد اجتماع اللجنة في نفس 

اليوم.
وقامت الهيئة بتقدمي عرض 
حــول الشــروط واإلجراءات 
املســتحدثة آلليــة دخــول 
املنتجات الغذائية والدوائية 
واألجهــزة الطبيــة املصنعة 
محليا واملصدرة إلى اململكة، 
وتطرقت الشركات الكويتية 
املعنيــة باملوضــوع خــالل 
اللقاء إلــى عدد من املعوقات 
التــي تواجههــم  والعقبــات 

جراء تطبيق تلك اإلجراءات، 
وأهمها وقف دخول إرساليات 
اللحوم والدواجن ومنتجاتها، 
بسبب ضرورة اعتماد املنشآت 
الكويتيــة املصنعــة الراغبة 
بالتصدير إلى اململكة من قبل 

هيئة الغذاء السعودية.
وشــدد اخلالد على أهمية 
االلتزام بتطبيق بنود االتفاقية 
االقتصادية املوحدة والسوق 
اخلليجية املشتركة واالحتاد 
اجلمركــي اخلليجــي املوحد 
وضــرورة العمــل فــي إطار 
األمانة العامــة لدول مجلس 
التعــاون اخلليجــي وجتنب 
إصــدار القــرارات والتعاميم 
بشكل فردي من قبل اجلهات 
ذات الصلــة بعملية الفســح 
اجلمركي عن البضائع املتنقلة 
فيما بن دول املجلس، مشيرا 
إلى أهمية العمل على جتميد 
تلــك القــرارات حلــن إيجاد 
آلية متكاملــة لتنفيذها وفق 
القنوات الرسمية املتبعة بن 
دول مجلس التعاون اخلليجي.

خسائر كبيرة تعرضت لها الشركات املصدرة للمملكة نتيجة عدم السماح بنفاذ منتجاتها

جانب من اجتماع جلنة التجارة والنقل في غرفة التجارة

التعاميم املســتحدثة  توافق 
مــع متطلبــات وإجــراءات 
الســوق اخلليجية املشتركة 
واالحتاد اجلمركي اخلليجي 
املوحد واإلطار العام لالتفاقية 

اخلليجية املوحدة.
هذا، وقد استمع احلضور 
إلى ما تعانيه الشركات التي 
تصــدر اللحــوم والدواجــن 
املبردة واملجمدة ومشتقاتها 
إلى الســعودية، مؤكدين أن 
هناك خسائر كبيرة تعرضت 
لهــا جــراء عــدم الســماح 
بنفاذ منتجاتها إلى الســوق 
الســعودية لعــدم تســجيل 
منتجاتها ومصانعها لدى هيئة 
الغذاء والدواء السعودية، األمر 
الذي أثر بشــكل مباشر على 
مستوى التبادل التجاري فيما 
بن الكويت والشقيقة اململكة 

العربية السعودية.

حلول سريعة
وأكد اخلالد اهتمام غرفة 
الكويــت  جتــارة وصناعــة 

»جي إف إتش« تطلق منصة »بريتس« التعليمية
أعلنــت مجموعة »جي 
املاليــة، عــن  إتــش«  إف 
إطــالق منصــة »بريتس« 
التعليميــة التــي تشــمل 
املراحل التعليمية الثالث، 
والتي صممت لالســتفادة 
من الفرص القيمة املتوافرة 
في قطاع التعليم اخلاص 
العاملي الــذي تقدر قيمته 

بتريليون دوالر أميركي.
لتدشــن  واســتعدادا 
املنصــة، تتأهــب كل مــن 
»جي إف إتش« و»بريتس« 
التعليمية الستضافة ملتقى 
رفيع املســتوى في مجال 
التعليــم، بحضــور كبار 
واملســتثمرين  اخلبــراء 
فــي قطــاع التعليــم على 
اإلقليمــي  املســتوين 
والعاملــي، وذلــك فــي ٢ 
ديسمبر املقبل، على هامش 
املؤمتــر العاملي الســادس 
للصيرفــة  والعشــرين 
والتمويل اإلســالمي الذي 
سيقام في البحرين، التي 
تعد مركزا رائدا للصيرفة 
والتمويل اإلسالمي ومركزا 
متناميا لالستثمار في مجال 

التعليم.
ومــع إطــالق منصــة 
التعليميــة،  »بريتــس« 
يكون لدى »جي إف إتش« 
مجموعة من املدارس التي 
تشــمل املراحل التعليمية 
الثالث في منطقة الشــرق 
األوســط، تقــدر قيمتهــا 
بنحــو ١3٠ مليــون دوالر 
أميركــي، كمــا قامت »جي 
إف إتش« بتجهيز مجموعة 
املتميــزة  املعامــالت  مــن 
األخــرى فــي هــذا املجال، 
وتخطط لتنفيــذ عدد من 
االستحواذات خالل األشهر 
املقبلــة مع أصــول بقيمة 
مبدئية مقدارها ٢٠٠ مليون 

دوالر.
وفي هذا الســياق، قال 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 

السيما مع ارتفاع معدالت 
النمو السكاني واملكاسب 
االقتصاديــة بشــكل عام. 
ســوف يتيــح لنا إنشــاء 
منصة »بريتس« مع فريق 
من كبار اخلبراء في قطاع 
التعليــم، االســتفادة مــن 
هذه العوامل، كما ستمكن 
مستثمرينا من االستفادة 
أيضا من منو هذا القطاع عن 
طريق االستثمارات املهيكلة 
التي تســتفيد من الفرص 
املتوافــرة لدينا  اجلذابــة 
والتي ســنواصل السعي 

جللبها في املستقبل«.
وســتركز »بريتــس« 
على االستثمار في املدارس 
التي ميكن حتســن أدائها 
مــن خــالل زيادة الســعة 
االستيعابية لطالبها، تعزيز 
النتائج األكادميية للطلبة، 
وهيكلة الرسوم الدراسية 
لتكون في متناول السوق 
التــي تشــهد  املتوســطة 

توسعا سريعا.
ومتــــاشـــيــــا مــــــع 
التـــــي  االستـــــراتيجية 
ستتــــبناها »بريتــس«، 

سيســلط ملتقى تعليمي 
تنظمــه »جــي إف إتــش« 
التعليميــة  و»بريتــس« 
ديسمبر املقبل، الضوء على 
عدد من األفــكار والفرص 

املهمة، ومن بينها:
للكثيريــن  التعليــم  ٭ 
وليــس للبعــض - كيف 
ميكن للقطــاع اخلاص أن 
يوفر تعليما عالي اجلودة، 
ويكــون شــامال ومتاحــا 
للجميــع؟ كيف يضمن أن 
كل طالب ستتاح له الفرصة 

للنجاح؟
٭ مشــاركة احلكومة مع 
القطــاع اخلــاص - هناك 
العديــد من أمناط التعليم 
حول العالم. ماذا ميكن أن 
نتعلم منهــا؟ كيف ميكن 
للحكومــات دعــم القطاع 

اخلاص لتقدمي احلل؟
٭ حتقيق عوائد للجميع 
- كيــف ميكــن للقطــاع 
اخلاص توفير تعليم عالي 
اجلودة وفي متناول اليد في 
نفس الوقت الذي سيوفر 
فيه عائــدا على رأس املال 

للمستثمرين؟

على هامش املؤمتر العاملي للصيرفة والتمويل اإلسالمي

هشام الريس

»جــي إف إتــش« املاليــة 
هشــام الريس: »يســرني 
اإلعالن عــن إطالق منصة 
التعليمية، مبا  »بريتس« 
يتماشى مع استراتيجيتنا 
لتوفيــر مزيد مــن القيمة 
ملســتثمرينا ومساهمينا، 
إضافــة إلى إحــداث تأثير 
إيجابي على جودة التعليم 
في منطقة الشرق األوسط 
وعلــى املســتوى العاملي. 
مــن املؤكد أن قوة وأهمية 
الذين  اخلبراء والشــركاء 
سينضمون إلينا في امللتقى 
جتســد أهمية االســتثمار 
في مجال التعليم، ومكانة 
جــي إف إتش كواحدة من 
أنشط الالعبن باالستثمار 
في حقوق امللكية اخلاصة 
في قطاع التعليم، مع سجل 
حافل من الشراكات املتميزة 
القيمة للمدارس  وحتقيق 
واملســتثمرين علــى حــد 

سواء«.
وأضاف: »لقد شــهدت 
األسواق النامية والناشئة 
قفــزة كبيرة فــي التعليم 
اخلاص خالل العقد املاضي، 

املجموعة 
تخطط لتنفيذ 

استحواذات 
مقبلة مع أصول 

بقيمة 200 مليون 
دوالر

االلتزام بتطبيق بنود االتفاقية االقتصادية املوحدة وجتنب إصدار قرارات فردية
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»الوطني«: ارتفاع اإلنفاق اجلاري.. سبب عجز امليزانية في 7 أشهر
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن البيانات 
األولية الصــادرة عن وزارة 
املالية الكويتية، تشــير إلى 
تســجيل عجز فــي امليزانية 
قدره 745.5 مليون دينار خالل 
العام املالي احلالي )يبدأ في 
أبريل( وحتى أكتوبر املاضي.
وذكــر التقريــر أنــه بعد 
التحويالت اإلجبارية لصندوق 
القادمة  احتياطــي األجيــال 
)مــا يعادل ١٠% مــن إجمالي 
اإليرادات(، يرتفع العجز إلى 
نحو ١.٨ مليار دينار. وقد مت 
متويل العجز بشكل رئيسي 
من خالل السحب من صندوق 
االحتياطي العام، في ظل عدم 
إصــدار أي أذونات خزانة أو 
ســندات محلية خــالل العام 
املالي احلالي، بســبب انتهاء 
صالحية قانون الدين العام.

ويأتي ارتفاع عجز امليزانية 
وســط انخفاض أسعار خام 
التصديــر الكويتي، وضعف 
الطلب على الطاقة ومحدودية 
معدل االنتاج. كما انخفضت 
اإليرادات النفطية أيضا بسبب 
انخفاض االنتاج، ما يشــير 
إلــى توقعــات منــو معتدلة 
بالرغم من السياسات املالية 

التوسعية. 

انخفاض إيرادات النفط 
ونــوه التقريــر الى أن 
إجمالــي اإليرادات شــكلت 
حوالي 64.١% من اإليرادات 
التقديرية في موازنة العام 
املالــي ٢٠٢٠/٢٠١٩، والتــي 
افترضــت ســعر برميــل 
النفــط عنــد مســتوى 55 
دوالرا للبرميل لتبلغ نحو 
١٠.١ مليارات دينار، بارتفاع 
طفيف عــن املتوقع، وذلك 
علــى الرغم مــن انخفاض 
التصديــر  خــام  أســعار 
الكويتــي مــن 7١.٢ دوالرا 
للبرميل في أبريل إلى 5.6٠ 
دوالرا للبرميل في أكتوبر 
ومحدودية اإلنتاج الذي بلغ 
حوالي ٢.6٩ مليون برميل 

مصادر الدخــل. ومع انتهاء 
صالحية قانون الدين العام، 
قــد يــؤدي اســتمرار عجــز 
املوازنة إلى استنزاف صندوق 
خــالل  العــام  االحتياطــي 
القادمة.  القليلــة  الســنوات 
وقــد يؤثــر ذلك ســلبا على 
إقبال املســتثمرين األجانب 
االئتمانيــة  والتصنيفــات 
للدولــة، على الرغــم من أن 
املوارد الضخمة في صندوق 
القادمة  احتياطــي األجيــال 
)صندوق االستثمار السيادي 
للدولة( مازال بإمكانها دعم 
مكانــة الدولــة املاليــة على 
املــدى الطويــل. وفــي هذه 
األثنــاء، ارتفعت ســحوبات 

مشــروعات أخرى، حيث مت 
ترحيــل موعد التســليم في 
العديــد من املشــروعات من 
النصف الثاني من عام ٢٠١٩ 
إلى الشــهور األولى في عام 

 .٢٠٢٠

ترشيد اإلنفاق 
من جهة أخرى، أكد تقرير 
حديــث صــادر عــن ديوان 
احملاسبة على أهمية انتهاج 
سياســة تســتهدف حتقيق 
االنضبــاط املالــي باإلضافة 
إلى اتخاذ عدد من اإلجراءات 
اجلادة بشــأن خفض تأثير 
تذبــذب أســعار النفط على 
املوازنــة مــن خــالل تنويع 

خالل العام املالي وذلك حتى 
أكتوبــر، مدعومــا بارتفــاع 
اإلنفــاق اجلاري عــن املعدل 
املعتــاد. ويرجــع االرتفــاع 
فــي معــدل اإلنفــاق احلالي 
إلــى ثالثة عوامل أساســية، 
األول: االرتفــاع امللحوظ في 
العاملني بواقع  تعويضــات 
5٠.6% إلى 3.6 مليارات دينار، 
وهو ما يصعب تبريره، ولكنه 
قد يرجع إلى بعض العوامل 
املتعلقــة بتوقيت تســجيل 
املاليــة. ويتمثل  املعامــالت 
العامل الثاني في ارتفاع املنح 
احلكومية بواقع ١٠% مقارنة 
بالعــام الســابق مــا يعكس 
اســتمرار ارتفاع التحويالت 

احلكوميــة للهيئات امللحقة 
باحلكومــة، والتــي تعتمــد 
إلــى حــد كبيــر، علــى هذه 
العامل  التحويالت. ويتمثل 
الثالث في ارتفاع مشتريات 
السلع واخلدمات بواقع 6.٩% 
على أساس سنوي. وتشكل 
هذه النفقات املتكررة أكثر من 
76% مــن إجمالي االنفاق مع 
وجود مجال ضئيل لترشيدها. 
وعلى اجلانب اآلخر، انخفض 
االنفــاق الرأســمالي بواقــع 
١٢.١% مقارنة بالعام السابق 
ليبلغ ٨6٠.6 مليون دينار، ما 
يعكس تراجع عدد املشروعات 
التي يتم إســنادها باإلضافة 
لتراجــع معدالت االجناز في 

٢٠١٩، مدفوعــة بارتفــاع 
والرســوم«  »الضرائــب 
باإلضافة لإليرادات األخرى 
بواقــع ١5.١% و١3.3%، على 
التوالــي. ونظــرا لتواضع 
حجم اإليرادات غير النفطية 
)أقــل من ١٠% مــن إجمالي 
اإليرادات( انخفض إجمالي 
اإليرادات احلكومية لألشهر 
الســبعة األولى من السنة 
املالية بنســبة ١6.5%، على 

أساس سنوي.

تراجع االستثمار 
ســجل إجمالــي اإلنفــاق 
بواقــع  ارتفاعــا ملحوظــا 
٢٠.٨% مقارنة بالعام السابق 

يوميا خالل الفترة )أبريل- 
أكتوبر ٢٠١٩( نتيجة االلتزام 
باتفاقيــة أوپيك وحلفائها 
خلفض اإلنتاج. وباملقارنة 
خالل نفس الفترة من العام 
الســابق، انخفض إجمالي 
اإليرادات النفطية بنســبة 
١٨.6%، إذ تراجعت أســعار 
خام التصدير الكويتي بواقع 
٨.6% مقارنة بالعام السابق، 
كمــا هبــط إنتــاج النفــط 
بواقــع ١.٢% مقارنة بالعام 
السابق وذلك خالل الفترة 
املمتدة من أبريل إلى أكتوبر 
ارتفعت  ٢٠١٩. وباملقابــل، 
اإليــرادات غيــر النفطيــة 
بنسبة ١5.٠% حتى أكتوبر 

صنــدوق االحتياطــي العام 
الســنوات اخلمــس  خــالل 
املاضية، حيــث بلغ إجمالي 
حجــم األصــول ٢٠.6 مليار 
دينار بنهاية سبتمبر ٢٠١٩.

ويســتدعي ذلــك احلاجة 
لتطبيــق حزمة مــن التدابير 
املالية خلفــض عجز املوازنة 
واحلفاظ على املتبقي من موارد 
صندوق االحتياطي العام. كما 
أن تنويع مصــادر الدخل قد 
يســاعد علــى دعم اســتقرار 
الوضــع املالــي علــى املديني 
املتوســط والبعيد باإلضافة 
إلى حتسني إدارة املوارد املالية 
وخفض االعتماد على اإليرادات 

النفطية غير املستقرة.

استنزاف صندوق االحتياط العام يؤثر سلباً على إقبال املستثمرين األجانب والتصنيفات االئتمانية للدولة
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»هيئة الشراكة« توّقع عقد تأسيس
شركة مشروع أم الهيمان

النفط فوق 64 دوالراً بفضل آمال اتفاق جتاري

كونا: وّقعت هيئة مشروعات الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص الكويتية عقد تأسيس 
شركة مشروع تنفيذ وتوسعة محطة الصرف 

الصحي واألعمال املكملة لها )أم الهيمان(.
وقالــت الهيئــة في بيــان صحافي أمس، 
ان العقــد وقعه من جانبهــا بصفته )املدير 
العــام للهيئــة( و)العضــو املنتــدب للهيئة 
العامة لالستثمار( في حني وقعها من جانب 
املستثمر االستراتيجي ممثل حتالف شركات 
بقيادة )واسترتكنيك جي.ام.بي.اتس( األملانية 
وعضوية شركة انترناشــيونال فاينانشال 

ادفايزر.
وذكرت ان املشروع يعد احد أهم مشاريع 
البنيــة التحتيــة فــي الكويــت، ومت طرحه 

بالتعــاون مــع وزارة االشــغال العامة وفقا 
ألحكام القانون )رقم ١١6 لسنة ٢٠١4( بشأن 

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
وأوضحت ان املشــروع يهدف إلى تلبية 
احلاجة امللحة لتوسيع الطاقة االستيعابية 
ملعاجلة مياه الصرف الصحي املوجودة حاليا 
في املنطقة اجلنوبية من الكويت. وافادت بأن 
ملكية املشــروع تتوزع بنســبة ١٠% للهيئة 
العامــة لالســتثمار و4٠% ميلكها املســتثمر 

االستراتيجي.
وقالت ان نســبة 5٠% ستكتتب بها هيئة 
مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
نيابة عن املواطنني اذ سيتاح لهم االكتتاب بعد 
وصول املشروع إلى مرحلة التشغيل الكامل.

رويترز: استقر النفط فوق 64 دوالرا للبرميل 
أمــس، إذ عوض تفاؤال حيــال التوصل قريبا 
التفاق جتارة بني الواليات املتحدة والصني اثر 
تقرير أظهر زيادة مفاجئة في مخزونات اخلام في 
الواليات املتحدة. وقال معهد البترول األميركي 
إن مخزونــات اخلام األميركية ارتفعت بواقع 
3.6 ماليني برميل مقارنة مع توقعات احملللني 
بهبوطهــا. ومن املقرر صدور تقرير احلكومة 
األميركية عن اإلمدادات في وقت الحق اليوم.
وارتفع خام برنت ٢٠ ســنتا ليستقر عند 
64.47 دوالرا للبرميل في تداوالت أمس، بينما 
زاد خام غرب تكســاس الوســيط األميركي 7 

سنتات عند 5٨.4٨ دوالرا للبرميل.

وصعد النفط على مدى اليومني الســابقني 
بفضل توقعات بأن الصني والواليات املتحدة، 
أكبر مســتهلكني للخام في العالم، ســتوقعان 
قريبا اتفاقا أوليا لتبدأ نهاية نزاعهما التجاري 

املستمر منذ ١6 شهرا.
من جهة ثانية، ذكرت وكاالت أنباء روسية 
أن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قال ان اجتماعا 
يعقد الشهر املقبل ألوپيك وكبار منتجي النفط 
اآلخرين رمبا يبحث تعديل حصص إنتاج النفط.
ونقلت الوكالة عن نوفاك قوله عند سؤاله 
عما إذا كان اجتماع »أوپيك+« سيناقش خفض 
حصص اإلنتاج لروســيا »ال نســتبعد بحث 

العديد من األمور«.

كيف حتولت الشركات الصغيرة إلى حجر زاوية 
لالقتصادات العاملية واخلليجية؟

واعتماد سياسات وإجراءات 
مبســطة تســهم في توسيع 
نطاق عمل الشركات الصغيرة.
وأشــارت ورقــة بحثيــة 
وحــدة  مؤخــرا  أجرتهــا 
االســتخبارات االقتصاديــة 
بالنيابــة عــن »دي إتش ال« 
إلــى أن االختــالف الثقافــي 
الباهظة  والتكاليف اإلدارية 
التوســع،  يتطلبهــا  التــي 
فضال عن وجود بنى حتتية 
غير مالئمة تشــكل العوامل 
الرئيسية التي تؤرق الشركات 
األصغر. ويزداد األمر سوءا مع 
تفشي البيروقراطية والفساد 
وعدم االســتقرار السياسي، 
عندئــذ تزداد املشــقة امللقاة 
على عاتق الشركات الصغيرة 
واملتوســطة لتجاوز احلدود 

اجلغرافية.
اللوجســتيات  وتوفــر 
احللول للشركات الصغيرة 
التي تعتمد بشكل كبير على 
وجود نقل بريدي فعال وكفاءة 
عالية لإلجراءات اجلمركية، 
فهــذه الشــركات حتتاج إلى 
الوصــول لقاعدة عمالء أكبر 
وتذليل العواقب التي تواجه 
توســعها التجــاري. وتتيح 
اللوجستيات الفعالة للشركات 
الصغيرة واملتوســطة بوابة 
إلــى أســواق عامليــة كبرى 
بأعلى عدد من املستهلكني منذ 
البداية، لتكون اللوجستيات 
جزءا ال يتجــزأ من خدماتها 
وجانبا إيجابيا يعزز مكانتها 
السوقية وقدرتها التنافسية.
بعــض  تواجــد  ومــع 
كاهــل  علــى  الضغوطــات 
االقتصادات اإلقليمية، ستكون 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 
األداة األكثر فاعلية لدعم منو 
القطــاع اخلــاص، وفي ذات 
الســياق ســتكون الشركات 
الكويتية الصغيرة واملتوسطة 
في املوقع األنســب ملواجهة 
التحــدي وتوســيع أعمالها 
خارج حدود الكويت، ويسهم 
وجود خبراء اللوجســتيات 
التــي  إتــش ال«  مثــل »دي 
متتلك اخلبــرة الضليعة في 
السوق احمللي فضال عن البنى 
التحتية العاملية من جهة ثانية 
في مساعدة هذه الشركات على 

حتقيق مبتغاها.

الالعبون األصغر عادة مبرونة 
أكبر من الشــركات الكبيرة، 
حيث يكون دخولهم للقطاعني 
بذهن منفتح وبحماس متقد 
وطمــوح عال، كما متيل هذه 
الشركات للمغامرة واملجازفة«.
ويواجه النمو املســتدام 
صعوبــة أكبــر مــع الوتيرة 
السريعة التي يشهدها عالم 
التقنية والعلــوم والتذبذب 
في ميــول املســتهلكني، مما 
يصعــب مهمــة الشــركات 
األصغــر فــي مواكبــة كل 
هــذه التغيــرات، ويولد ذلك 
احلاجــة لوجود إطــار عمل 
وطني شــامل يتخطى حدود 
التمويل لدعم منو الشركات 
الصغيرة واملتوسطة، السيما 
في الوقت الذي أصبحت فيه 
التجارة الدولية الورقة الرابحة 
الستمرار الشركات الصغيرة 
واملتوسطة على املدى البعيد. 
وبظهور التجارة اإللكترونية 
والثورة الرقمية وتوسعها، 
أصبحت حركة التجارة الدولية 
دافعا أساسيا لنجاح املؤسسات 
الصغيرة، وفي ظل انتشــار 
العوملة، يتوجب على الشركات 
الصغيــرة واملتوســطة ذات 
الرؤية االستشرافية التطلع 
إلى املستقبل بنظرة تتخطى 
حدودهــا احملليــة لتحقيــق 
االزدهار والنهضة املنشودتني. 
ومن هنا تنبع أهمية إرســاء 
قوانــني وتشــريعات مالئمة 
وتوفير بنى حتتية متطورة 

في تطوير برامج الدعم لهذا 
القطاع احليوي، وخير دليل 
على ذلك تأسيس الصندوق 
الوطنــي لرعايــة وتنميــة 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

في الكويت.
وأكد ان البالد تركز حاليا 
على متكــني الشــباب وبناء 
اجليل القادم من قادة القطاع 
اخلاص مبا يدفــع االقتصاد 
قدمــا. وتســعى احلكومــة 
لالعتمــاد علــى نخبــة رواد 
املبتكرين والقائمني  األعمال 
الشــركات الصغيــرة  علــى 
واملتوسطة التي ستصبح أحد 
األعمدة الرئيســية ملستقبل 

االقتصاد الكويتي.
ويعد رأس املال املخصص 
الكويتي  الوطني  للصندوق 
لرعايــة وتنميــة املشــاريع 
الصغيــرة واملتوســطة فــي 
جبــارة  خطــوة  الكويــت 
في طريــق حتقيــق التنوع 
االقتصادي وتشجيع الشركات 
الناشــئة، غير أن ضخ رأس 
املال اليزال جــزءا واحدا من 
املعادلة التي تضم مجموعة 
العوامــل الضروريــة  مــن 
املساهمة في إحالة الشركات 
إلى  الصغيــرة واملتوســطة 
قطاع حيوي مزدهر وفعال.

وأضــاف: »لهذا فإن رأس 
املــال يلعــب دورا مهما غير 
أن تطــور قطــاع الشــركات 
الصغيرة واملتوسطة مرهون 
مبا هو أكثر من ذلك. ويتمتع 

من جهة ثانية، قال التقرير 
انه حتى أمد قريب كان النفط 
هو احملرك األساسي القتصاد 
الكويت، حيــث يعمل قرابة 
٨٠% مــن القــوى العاملة في 
القطــاع احلكومــي، بيد أنه 
ســرعان ما تغير هذا الواقع 
مع إدراك احلكومة لصعوبة 
اســتدامة هذا النمط باعتبار 
حقيقــة أن النفط هو مصدر 
طاقــة قابل للنضــوب، ومع 
تقادم األعوام لن يكون مبقدور 
القطاع احلكومــي تلبية كل 
احتياجات التوظيف بالنظر 
للكثافة السكانية املتنامية في 
الكويت، حيث يضم املجتمع 
ما يزيد على 4٠% من األفراد 
الذيــن ال تعــدو أعمارهم ٢5 

سنة.
وشــدد التقريــر على ان 
الكويــت تتجــه نحــو دعــم 
الشــركات  وتنميــة قطــاع 
إدراكا  الصغيرة واملتوسطة 
لإلجراءات التصحيحية التي 
تصب في حتصني االقتصاد، 
وعلــى الرغم مــن أن جتربة 
الكويت في هذا املجال التزال 
حديثة مقارنة بالشوط الذي 
قطعتــه الدول املجاورة، فقد 
دعــت احلاجــة إلــى مبادرة 
احلكومــة بتشــجيع التنوع 
االقتصادي، ومن اجلانب اآلخر 
فقد أسهم الدور النشط الذي 
يضطلع بــه القطاع اخلاص 
في دفع احلكومة إلعادة تقييم 
اســتراتيجيتها واملســارعة 

قــال تقرير لشــركة »دي 
ان  إكســبرس  ال«  إتــش 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 
تعد حجر الزاوية للعديد من 
االقتصــادات العاملية والعبا 
مهمــا في حتفيــز النمو، كما 
تعتبر مســاهما رئيســا في 
تعزيز إجمالي الناجت احمللي 
مع خلق الفــرص الوظيفية 
املتجــددة، وتتفــوق هــذه 
الشــركات  الشــركات علــى 
الكبيــرة من حيــث مرونتها 
مما يتيح لها التأقلم السريع 
مع متطلبات السوق املتغيرة 
لتقــوم على دعم وتشــجيع 
االبتكار مبا يكمل مساهمتها 
في رفــع معــدالت التصدير 

واملعامالت التجارية.
وذكر التقرير ان العديد من 
دول اخلليج اتخذت خطوات 
غير مســبوقة خــالل العقد 
املاضــي باالســتثمار في هذا 
املجال احليوي، ففي دبي على 
سبيل املثال، تولد الشركات 
الصغيرة املتوسطة ما يقرب 
من نصف )4٠%( الناجت احمللي 
اإلجمالــي، وتســتحوذ على 
مــا نســبته ٩٠% مــن مجمل 

الشركات.
وعلــى غــرار ذلــك فــي 
البحريــن، يعــزى  مملكــة 
ثلــث )3٠%( النــاجت احمللي 
اإلجمالي للشركات الصغيرة 
واملتوسطة، وبالتالي تظهر 
هذه اإلحصائيات األثر البالغ 
لهذه الشــركات علــى الناجت 
احمللــي واملســاهمة في دفع 
عملية النماء على املســتوى 
الوطني، في الوقت التي تعكف 
فيه الدول النفطية على تنويع 
مصادر الدخل بالدرجة األولى 
لتحصني أنظمتها االقتصادية.
وبالرغــم من تفاوت دور 
الشــركات باختــالف  هــذه 
الــدول، فــال تــزال معظــم 
دول اخلليــج متجهــة نحــو 
األعمــال،  ريــادة  تغذيــة 
الدعــم والتمويــل  وتوفيــر 
الــذي يعــد وقود الشــركات 
الصغيرة واملتوسطة، ضمن 
اخلطــط املوضوعة لتحويل 
االقتصــادات النفطيــة إلــى 
ارتــكاز  اقتصــادات بنقــاط 
متنوعة حتقق االستدامة في 

التطور.

»دي إتش ال«: دول اخلليج تتجه نحو تغذية ريادة األعمال
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محمد املرزوق: افتتاح أكادميية نادال 5 فبراير املقبل
طارق عرابي - هادي العنزي

أكــد رئيس مجلــس إدارة »مجموعة 
التمدين« محمد جاسم املرزوق أن افتتاح 
أكادميية البطل العاملي رافا نادال سيكون 
في اخلامس من فبرايــر املقبل بحضور 
أســطورة التنس العامليــة، وهي مبنزلة 
املرحلــة األولى من مجمع الشــيخ جابر 
العبداهلل الصبــاح الدولي للتنس، فيما 
ســيتم افتتاح باقي مكونــات املجمع في 
وقت الحق من العام القادم بحسب مواعيد 
ستحدد الحقا، متوقعا أن يفتتح الفندق 
الواقع في املركز الدولي في سبتمبر ٢٠٢٠ 

املقبل.
ومت اإلعــان الرســمي عــن إطــاق 
»أكادميية رافا نــادال« في الكويت خال 
املؤمتــر الصحافــي الذي عقد فــي املقر 
الرئيسي ملجموعة التمدين في »مول 36٠«، 
وحضره كل من محمد جاسم خالد املرزوق، 
رئيس مجلس إدارة »مجموعة التمدين«، 
وتوني نادال، مدير التنس في »أكادميية 
رافا نادال من موفيستار« - مايوركا في 
اسبانيا وهو عم بطل التنس األسطوري 
رافا نادال ومدربه السابق، ونونو ماركيز، 
مدير التدريب لدى »أكادميية رافا نادال« 
في الكويت، والاعب احملترف في رابطة 
محترفي التنــس وكابنت فريق البرتغال 
في كأس ديفيز، وماريبــل نادال، مديرة 
التســويق في »أكادمييــة رافا نادال« في 
مايوركا بإسبانيا شقيقة النجم االسباني 
والتي رافقت مسيرته نحو النجومية على 
مدى العقدين املاضيني، حيث كشفوا عن 
تفاصيل هذا املشروع البارز والذي سيسهم 
في رفع مستوى البنية التحتية لرياضة 
التنس في الكويــت، وتطرقوا إلى هدفه 
األهم املتمثل فــي متكني املواهب احمللية 
الصاعدة في رياضة التنس وإعداد جيل 

واعد من أبطال التنس بالكويت.
وقال املرزوق في تصريحه للصحفيني 
ان املشــاريع الرياضيــة لــم تكن ضمن 
نشــاطات »مجموعــة التمديــن«، ولكن 
وبناء على طلب من رئيس مجلس إدارة 
االحتاد الكويتي للتنس الشيخ أحمد اجلابر 
العبــداهلل ملعرفته بإمكانــات »مجموعة 
التمديــن«، ورغبة منه فــي دعم التنس 
الكويتــي، وحرصا علــى تطوير اللعبة 
واالرتقاء بها نحو العاملية، متت املوافقة 
على ذلك، حيث مارسنا دورنا مبهنية عالية، 
وقمنا باختيار إحدى أفضل األكادمييات 
العامليــة، ونأمل أن تشــهد لعبة التنس 
الكويتي نقلة نوعية وحتقق أعلى النتائج 
مســتقبا. وأشــار إلى أن جتربة إنشاء 
مركز رياضي متكامل عاملي الطراز ليست 
بالسهلة مطلقا، مضيفا »أثمرت التجربة 
جناحا متميــزا بني القطــاع العام ممثا 
بالهيئة العامة للرياضة واالحتاد الكويتي 
للتنــس وتعاونهمــا الكبير مــع القطاع 
اخلاص ممثــا بـ »مجموعــة التمدين«، 
ومتــى ما جنــد أن هذه الشــراكة حققت 
األهداف املرجوة، سنستمر بدعم األنشطة 
الرياضية املختلفة مبا هو مستطاع«، الفتا 
إلى أن »مجموعة التمدين« ســبق لها أن 
سعت الســتضافة بطولة دولية للتنس 
وذلــك رغم التكلفة العاليــة، إال أن األمر 
يخضــع ملعايير خاصــة، وال تزال هناك 
مفاوضــات ونأمل حتقيق نتائج في هذا 

األمر عما قريب.

ومع افتتاحها العام املقبل، ستصبح 
أكادميية رافا نادال األولى من نوعها في 
الكويت واملنطقة، إذ ستكون مركز التدريب 
وأحد أهم مكونات »مجمع الشــيخ جابر 
العبد اهلل اجلابر الصباح الدولي للتنس«، 
ذلك الصرح الرياضي الكبير، والذي يعتبر 
واحــدا من أبرز الشــراكات بني القطاعني 
العام واخلاص في الدولة وأضخم مبادرة 
رياضية تطلقها الهيئة العامة للرياضة 

في الكويت من حيث القيمة واحلجم.
وفي كلمته التي ألقاها في بداية املؤمتر 
الصحفي قال املــرزوق: »ال توجد حدود 
لطموحاتنا في السباق نحو التميز. وتتميز 
رؤيتنا بوضوحها، حيث تفي »مجموعة 
التمديــن« بوعودها حول تطوير مامح 
املشهد احلضاري والعمراني في الكويت. 
ويقوم التزامنا من خال هذا املشروع على 
أربــع ركائز رئيســية، وهي: دعم خطط 
التنميــة الوطنية التــي حددتها قيادتنا 
احلكيمة، واالستفادة من الشراكات الرائدة 
بني القطاعني العام واخلاص لتسهيل تنفيذ 
مشــاريع البنية التحتية عاملية الطراز، 
وتأسيس املرافق الرياضية التي ترسخ 
مكانــة الكويت وبطوالتها على اخلارطة 
الرياضية العاملية، ورعاية وتعزيز بيئة 

خصبة تتيح للرياضيني في الكويت فرصة 
التميز في الرياضات العاملية«.

وأضاف: »أود أن أغتنم فرصة وجودنا 
هنا للتعبير عن جزيل شكرنا لتوني ورافا 
ونونــو وماريبل وكامل طاقم األكادميية 
ملــا أبدوه مــن التــزام ودعــم لتوجهات 
»مجموعة التمدين« ورياضة التنس في 
الكويت عمومــا. وبفضل رؤيتنا وقيمنا 
املشــتركة، وفي ظل التعــاون املثمر مع 
الهيئة العامة للرياضة واالحتاد الكويتي 
للتنس، ستسهم »أكادميية رافا نادال« في 
الكويت من مقرها في »مجمع الشيخ جابر 
العبد اهلل اجلابر الصباح الدولي للتنس«، 
في تعزيز مستويات الوعي حيال رياضة 
التنس ومنط احلياة الصحي في أوساط 
الشــباب الكويتي، كما ستستقطب جيا 
جديدا من عشاق الرياضة لتصبح الكويت 
مركــزا رائدا على املســتوى اإلقليمي في 

عالم الكرة الصفراء«.
ولفت إلى أن »هذه األكادميية ستكون 
مبنزلة منصة فريدة من نوعها ستسهم 
في حتويل أحام عشاق التنس إلى حقيقة 
من خال حتســني مهاراتهــم الفنية على 
أرض امللعب حيث سخرنا كل إمكانياتنا 
وتعاونــا مع أكبر اخلبــرات العاملية في 

تنفيذ هذا املشــروع وذلــك لضمان بناء 
أكادميية تواكب املستوى املتقدم للكويت 
في مجال التنس. وختاما، ال يفوتني أن 
أتوجه بأصدق التهاني لرافا على اختتامه 
هذا املوســم في التصنيــف األول عامليا، 
وهــو اجناز مهم يعزز حماســنا إلطاق 

األكادميية في فبراير املقبل«.
ومن جهة ثانية، ذكر املرزوق أن تكلفة 
مجمع الشيخ جابر العبداهلل للتنس تصل 
إلى ١٩٠ مليون دينار وهو صرح رياضي 

متكامل.

كلمة مصورة
وخال كلمة مصورة عبر الڤيديو، عبر 
رافــا نادال عن فخره الفتتاح األكادميية، 
حيث قال: »أشعر بسعادة كبيرة الفتتاح 
األكادمييــة في الكويت، إذ نعمل بشــكل 
جاد على تصميم برنامج تدريبي شامل 
ومائم جلميع األعضاء من مختلف األعمار، 
لنضمن بذلك تكامل هذا املشــروع الرائد 
لرياضة التنس في املنطقة. أتطلع للقائكم 

شخصيا في يوم االفتتاح«.
وفــي إطــار تعليقــه حول الشــراكة 
مــع »مجموعــة التمدين« الفتتــاح فرع 
»أكادميية رافا نادال« في الكويت، تطرق 

توني نادال إلى العديد من أوجه التعاون 
بــني الطرفني وإلى هدفهما املشــترك في 
الوصول إلى التميــز، حيث قال: »عملنا 
منذ افتتاح أكادمييتنا في مايوركا بإسبانيا 
علــى تدريب عشــاق التنس من مختلف 
أنحــاء العالم على أرقــى مهارات التنس 
الفنيــة واألخاقيــة، حيث نحــاول زرع 
قيم العمل اجلاد والتضحية والتواضع، 
والتي نعتبرها احملاور الرئيسية لرياضة 
التنــس، بشــكل يضمــن االرتقــاء بأداء 
الاعبني ووصولهم إلى كامل إمكاناتهم. 
وفي الكويت، سنقدم ذات املستوى الرفيع 
من التدريب لألطفال والبالغني املسجلني 
في األكادميية، مســتفيدين مــن املرافق 
املميزة التي حتتضنها. وســيعمل نونو 
مدير التدريب وكامل فريق املدربني على 
ضمــان جودة التدريب واالرتقاء بها إلى 
أعلى املعايير العاملية، وذلك بالشراكة مع 
»مجموعة التمدين«، حيث نعمل معا على 
تعزيز حضور رياضة التنس في الكويت«.

وفي إطار تأكيده على هدف األكادميية 
املتمثل في إعداد بطل الكويت املستقبلي في 
رياضة التنس، كشف نونو ماركيز، املدرب 
ذو اخلبرة الواســعة فــي »أكادميية رافا 
نادال من موفيستار« والذي سيتولى إدارة 

التدريب في فرع األكادميية في الكويت، 
عن هدف األكادمييــة على املدى الطويل 
والرامي إلى التعاون مع االحتاد الكويتي 
للتنس لتعزيز آفاق هذه الرياضة محليا 
وتوفير منصة تتيح للمجتمع اتباع أمناط 

احلياة الصحية«.
وفي هذا الصدد، أوضح نونو ماركيز: 
»تقوم منهجية رافا نادال على خمس ركائز 
أساســية، وهي: التدريب علــى التنس، 
والتدريــب البدني، والتدريــب الذهني، 
والتغذيــة، والتنافــس. وســنعمل على 
تطبيــق هذه املنهجية هنــا في الكويت. 
وتتمثــل رغبتنا في إعــداد مجموعة من 
األبطــال الوطنيني، وننطلــق هنا اليوم 
في رحلتنا نحو حتقيق هذه الغاية. كما 
سيتفاعل مدربونا مع أعضاء األكادميية 
وزوارهــا واملجتمــع ككل لتعزيز الوعي 
حيال رياضة التنس والتأكيد على أهمية 
أمناط احلياة الصحية والنابضة باحليوية. 
ونحرص من خال تعاوننا مع »مجموعة 
التمديــن« إلى تثقيف وحتفيز وإشــراك 
الاعبني لدينــا، فضا عن توفير منصة 
لبنــاء املواهب وإثراء احلياة. ونحن هنا 
اليوم لإلعان عــن انطاق رحلتنا نحو 

هذا الهدف«.

»مجموعة التمدين« و»أكادميية رافا نادال« توقّعان شراكة الفتتاح فرع األكادميية في الكويت

بعض اجلوائز التي فاز بها البطل رافا نادال

محمد املرزوق ومعاذ الرومي مع ماريبل نادال شقيقة النجم اإلسباني ومدير التنس توني نادال

مجمع الشيخ جابر العبد اهلل الدولي للتنس

رافا نادال متحدثا في املؤمتر عبر كلمة مصورة

محمد املرزوق )قاسم باشا( ملشاهدة الڤيديومحمد املرزوق متوسطا معاذ الرومي وتوني نادال ونونو ماركيز خالل املؤمتر الصحافي 

»أكادميية رافا نادال« تستقبل طلبات التسجيل في فبراير 2020
مجمع الشيخ جابر العبد اهلل الدولي للتنس يرسخ مكانة الكويت على خارطة الرياضة العاملية

رؤية األكادميية إلعداد جيل من أبطال التنس في الكويت

أول مجمع تنس
في الشرق األوسط

تقنيات »الكوشون«

صرح رياضي فريد

يعد مشروع »مجمع الشيخ جابر العبداهلل 
اجلابر الصباح الدولي للتنس«، والذي تبلغ 
مســاحة بنائه 263.430 متــرا مربعا، أول 
مجمع متعدد املرافــق واخلدمات يختص 
برياضة التنس في الشرق األوسط، حيث 
يحتضن املقر الرئيســي لالحتاد الكويتي 
للتنس باإلضافة إلى »أكادميية رافا نادال« 
أكبر أكادميية عاملية لرياضة التنس في منطقة 
الشرق األوسط، والتي ستكون، على نقيض 
األكادميية في مايوركا بإسبانيا غير مخصصة 
إلقامة الطالب. ويشتمل املجمع على امللعب 
الرئيسي املغطى املتعدد االستخدامات والذي 
يتسع ألكثر من 5000 مقعد، إضافة إلى امللعب 
الثانوي املكشوف والذي يتسع لـ 1500 مقعد، 
باإلضافة الى 8 مالعب تنس فرعية مغطاة 

و8 مالعب تنس أخرى مكشوفة.

جرى تزويد مالعب التنس بباقة من 
أحدث تقنيات »الكوشون« العاملية ألسطح 
النموذجية، ووسائل  الدولية  األكريليك 
عزل الصوت املتطورة، وتشــكيلة من 

املقاعد الثابتة والقابلة للطي من تصميم 
املهندس املعماري واملصمم الشهير السير 
نورمان فوستر واملصنعة من قبل شركة 

»Figueras« العاملية.

يضم املشروع فندقا حديثا من فئة 
خمس جنوم ومجموعة منتقاة من منافذ 
البيع بالتجزئة. ويتصل املشروع مباشرة 
بـ »مــول 360«، أحد أكثــر املجمعات 
التجارية اســتقطابا للزوار في البالد 
والتابع ملجموعة التمدين واحلائز عدة 

جوائز عاملية.
وبفضل هذه التوليفة الفريدة، يتمتع 
املشروع بجميع املكونات التي تضمن 
حتوله لصرح رياضي متميز هو األول 

من نوعه في الكويت والشرق األوسط. 
وتزامن اإلعالن عن »أكادميية رافا نادال« 
مع فتح باب تقدمي طلبــات العضوية 
فيها، حيث توفــر األكادميية ملواطني 
وسكان الكويت وعشاق التنس واللياقة 
البدنية في املنطقة فرصة االســتفادة 
من أفضل املنشآت ذات الطراز العاملي 
وخبــرات املدربــن املعتمدين، وذلك 
لتجسيد أخالقيات أفضل العب تنس 

على مستوى العالم.

جانب من احلضور

مالعب التنس
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محمد بن زايد ومحمد بن سلمان: ماضون بتعزيز عالقاتنا اإلستراتيجية
عواصم - وكاالت: استقبل 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبي نائــب القائد األعلى 
للقوات املسلحة االماراتية في 
أبوظبي أمس صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي 
خالل زيارته الرسمية لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وكان الشيخ محمد بن زايد 
في مقدمة مســتقبلي األمير 
محمد بن سلمان والوفد املرافق 
لدى وصوله الى مطار الرئاسة 
في أبوظبي، وأعقب ذلك اجراء 
مراسم استقبال رسمية لولي 
العهد الســعودي فــي قصر 

الوطن.
وغرد ولي عهــد أبوظبي 
على »تويتر« مرحبا بزيارة 
األمير محمد بن سلمان. وقال: 
»يسرني الترحيب بزيارة أخي 
وصديقي محمد بن سلمان إلى 
بلده الثانــي اإلمارات.. يحل 
ضيفا عزيزا وكرميا بني أهله«.
ونقلــت وكالــة االنبــاء 
الرســمية االماراتيــة )وام( 
الســمو  تغريــدة صاحــب 
الشــيخ محمد بــن زايد قال 
فيها: ترأست وأخي محمد بن 
سلمان االجتماع الثاني ملجلس 
التنسيق السعوديـ  اإلماراتي 
في أبوظبي.. ماضون بتعزيز 
تكامل عالقتنا االستراتيجية 

في املجاالت كافة«.

والدولية، مبا يعكس توافق 
الرؤى والسياسات بني قيادتي 

البلدين.
وأشــارت الى ان التوافق 
بني أبوظبي والرياض يعكس 
التاريخــي للبلديــن  الــدور 
الشقيقني في مواجهة التحديات 
اإلقليمية، وتأثيرهما الفاعل 

يحظــى بتقدير وثقة دولية. 
وكان الديوان امللكي السعودي 
قد قال في بيــان بثته وكالة 
الرسمية  الســعودية  األنباء 
»واس« في وقت سابق أمس 
إن الزيارة الرســمية لألمير 
محمد بن سلمان إلى االمارات 
تأتي »بناء على توجيه خادم 

ملجلس التنسيق السعودي-
اإلماراتي.

وعلى هامش زيارة ولي 
العهد السعودي الى ابوظبي، 
أكد ســفير دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة لدى اململكة 
الشيخ شخبوط بن نهيان آل 
نهيان، وسفير خادم احلرمني 
الشريفني لدى دولة اإلمارات 
العربية املتحــدة تركي بن 
عبــداهلل الدخيل فــي مقال 
بــني  العالقــة  ان  مشــترك 
البلدين الشــقيقني، ضاربة 
جذورها تاريخيا، بأصالتها، 
وجتانــس  وطبيعيتهــا، 
مكوناتها، فهي عالقة صاغتها 
اجلغرافيا اإلنســانية أوال، 
وتوجتهــا وحــدة الدم، وال 
شــيء يصنــع التوأمة مثل 
الدم املشترك. وأشار سفيرا 
البلدين في املقال الذي نشرت 
نصه وكالة »واس« إلى ان 
»العالقــات بــني اجلانبــني 
التعاطي  امتازت بسالســة 
مع امللفات الشــائكة، خالل 
األعــوام املاضية، وبخاصة 
في ظل منطقــة مضطربة، 
وأيديولوجيــا،  سياســيا 
الشــر،  تتجاذبهــا أجندات 
الدولــة،  والعــداء ملفهــوم 
والترويــج للــوالء العابــر 
للحدود، واستغالل اإلسالم 

وتشويهه«.
وأكــدا ان العالقــات بــني 
الريــاض وأبــو ظبــي، على 
الصعد واملستويات كافة، إذ 

فــي إعادة التوازن، واحلفاظ 
علــى األمن واالســتقرار في 
العربيــة واإلقليم،  املنطقــة 
وضمان مصالح شعوبها، الفتة 
الى أن العالقات اإلماراتية - 
السعودية تستند إلى أسس 
راسخة من التعاون املشترك 
ووحدة املصير، وكال البلدين 

احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيــز وانطالقا من 
حرصه على التواصل وتعزيز 
روابــط األخوة بــني اململكة 
العربيــة  ودولــة اإلمــارات 
املتحــدة الشــقيقة«، حيــث 
ترأس ولي العهد الســعودي 
وفد اململكة في االجتماع الثاني 

تظهر صالبتها وقوتها، فإنها 
تؤكد قدرة هذه املنظومة على 
صياغة مستقبل زاهر، مدركا 
أهمية الرؤية لألمام، والتفكير 
في املستقبل، وبخاصة ونحو 
7٠% من شــعبينا، يعيشون 
زهرة الشــباب، إذ ال تتجاوز 

أعمارهم 35 عاما.
ولفت املقال املشترك إلى 
أنــه »كان لألساســات التــي 
وضعهــا اآلبــاء املؤسســون 
للبلدين، أكبر األثر في تشكيل 
املنهج السياســي السعودي 
واإلماراتي«، مشــيرا الى ان 
»ســقف العالقــات الثنائية، 
الســماء، والتنسيق  حدوده 
قائم في امللفات كافة، والعمل 
املشــترك، ميضــي بســرعة 
وإتقــان ومتابعــة، مبا ميثل 
حلقة من حلقات أوسع، تتناغم 
فيهــا املواقف والقرارات، في 
احملافل اإلقليمية واملنظمات 

الدولية«.

ترأسا االجتماع الثاني ملجلس التنسيق السعودي ـ اإلماراتي في أبو ظبي

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املســلحة االماراتية مستقبال صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع السعودي لدى وصوله إلى أبوظبي أمس  )وام( 

وقالت )وام( في بيان أن 
زيارة صاحب الســمو امللكي 
األميــر محمــد بــن ســلمان 
متثــل محطــة جديــدة فــي 
مسار التعاون والتكامل بني 
اإلمارات واململكة، ومناسبة 
ملواصلة التنسيق الثنائي في 
القضايا احملليــة واإلقليمية 

حتقيق عزل ترامب يدخل مرحلة جديدة..
والكونغرس يدعوه للمثول في جلسة 4 ديسمبر

واشنطنـ  وكاالت: تستعد 
جلنة االستخبارات في مجلس 
النــواب األميركــي لتســليم 
مقاليد التحقيق اجلاري بحق 
مساءلة الرئيس دونالد ترامب 
والــذي قد يفضي لعزله إلى 
اللجنة القضائية في املجلس، 
مــا يعنــي دخــول التحقيق 
مرحلة نوعية جديدة. وتوشك 
على النهايــة مرحلة تقصي 
احلقائق ضمن إطار التحقيق، 
والتــي أشــرفت عليها جلنة 
االســتخبارات، حيــث أعلن 
رئيس اللجنة آدم شــيف أن 
تقريــرا يضم اســتنتاجاتها 
سيصدر األسبوع املقبل، عقب 
عودة املشرعني من إجازة عيد 
الشكر في الثالث من ديسمبر 

املقبل.
من جانبها، حددت اللجنة 
القضائية الرابع من ديسمبر 
موعــدا ألول جلســة لها في 
القضية التي ستجمع خبراء 
قانونيني سيدرسون مسائل 
دستورية، ضمن إطار بحث 
اللجنــة فيمــا إذا كان يتعني 
إطــالق عملية العــزل بحق 
ترامب ومــا الئحة االتهامات 

الواجب توجيهها إليه.
ووجــه رئيــس اللجنــة 
جيرولــد نادلر إلــى ترامب 
ومحاميــه دعــوة حلضــور 
تقــدم  كمــا  اجللســة، 
الشــهود  بطلــب اســتدعاء 
واستجوابهم، مبديا أمله في 

أن يقبل رئيس الدولة الدعوة 
بدال من مواصلة الشكوى من 

العملية القضائية.
وأمهلــت اللجنــة ترامب 
حتــى األحد املقبــل إلبالغها 
قراره بشأن حضور اجللسة 

من عدمه.
وســتكون هذه اجللســة 
مبنزلة افتتاح ملرحلة جديدة 
من التحقيق في قضية عزل 
ترامب، أمام اللجنة القضائية 
في مجلــس النــواب املكلفة 
بصياغة االتهامات احملتملة 
التي قد توجه إلى الرئيس.

ومن غير املرجح أن يحضر 
ترامــب، حتى لــو أراد ذلك، 
جلســة الرابع من ديسمبر، 
ألنــه ســيكون وقتهــا فــي 

بريطانيا حلضور قمة حلف 
شمال االطلسي »الناتو«. وفي 
املقابل، حمل الرئيس االميركي 
على خصومه الدميوقراطيني 
أثناء جتمع انتخابي في والية 
فلوريدا. وفجر ترامب غضبه 
ضــد مــا وصفه بـ »فســاد« 
الدميوقراطيــني، معتبرا أنه 
اســتهدف ألنه كان »يفضح 

نظاما مزورا«.
وفي سياق متصل، تطرق 
الرئيس إلــى موضوع عزله 
أثناء  بحــس فكاهــي نــادر 
صفحــه عن ديكــني روميني 
فــي حدائق البيــت األبيض، 
بحسب التقليد السنوي، وقال 
إن هذين الديكني اللذين أطلق 
عليهما اسمي »بريد« )خبز( 

و»باتر« )زبدة(، »تلقيا أوامر 
للمثول في الطابق الســفلي 
لدى آدم شيف«، وهو اليوم 
الذي يتشارك األميركيون مع 
عائالتهــم وأصدقائهم ديوك 
روميــة مشــوية، وذلك في 
إشــارة ســاخرة إلى رئيس 
جلنة االستخبارات في مجلس 
النــواب. وكتــب ترامب في 
تغريدة قائال »أنا أحارب من 
أجل الرؤساء املقبلني وموقع 

الرئاسة«.
وأضــاف »فــي احلقيقة، 
أرغــب في أن يكــون الناس 
شــاهدين، لكــن ال ينبغــي 
املساس بالرؤساء املقبلني«.

وتابــع »ما حصــل معي 
يجــب اال يحصل أبدا مع أي 

رئيس آخر!«.
وفــي مقابلــة مع شــبكة 
»فوكس نيــوز« نفى ترامب 
أن يكــون قد وجــه محاميه 
الشخصي رودي جولياني، 
الــذي ضغط علــى أوكرانيا 
للشروع في التحقيقات، بأن 
يتصــرف نيابة عنه ســعيا 
للحصول على مساعدة كييڤ 
في تشــويه سمعة منافسيه 
السياســيني. وقــال ترامــب 
ملذيع »فوكس نيوز« »ال، لم 
أوجهه، لكنه محارب«، مضيفا 
أن جولياني »من احملتمل أنه 
رأي شيئا ما« وأنه »عمل في 

أوكرانيا لسنوات«.
وتابع: »عليك أن تســأل 

رودي )جولياني(«.

نفى إرسال محاميه اخلاص للضغط على أوكرانيا: اسألوه ماذا كان يفعل هناك؟!

بلومبرغ يهاجم سياسة ترامب ضد املهاجرين: علينا االستفادة منهم
واشنطن - وكاالت: أعلن امللياردير 
واملرشح احملتمل في انتخابات الرئاسة 
أن  بلومبرغ،  املقبلة مايكل  األميركية 
الواليات املتحدة حتتاج إلى زيادة عدد 
املهاجرين في أراضيها بشكل ملموس 
بدال مــن تقليصه. وذكــر بلومبرغ 
للصحافيني مبدينة فينيكس في والية 
أريزونا، أمس األول في اليوم الثاني من 
احلملة التي أطلقها من أجل الترشح عن 
احلزب الدميوقراطي: »نحتاج إلى أن 
يتولى املهاجرون جميع الوظائف التي 

حتتاج إليها الدولة بغية حتسني ثقافتنا 
ومطبخنــا وديننا وحوارنا وبالتأكيد 

حتسني اقتصادنا«.
وشن امللياردير، الذي يحتل املرتبة 
التاسعة في قائمة أغنى أثرياء العالم، 
هجوما حادا على سياســات الرئيس 
الهجرة، واصفا أساليب  ترامب جتاه 
فصل أطفال املهاجرين عن ذويهم عند 

احلدود بأنها »عار«.
وأعرب بلومبرغ عن أسفه إزاء دعمه 
خالل فترة توليه منصب عمدة نيويورك 

»التوقيف والتفتيش«  إســتراتيجية 
الشرطية التي تأثر بها غالبا مواطنون 
من ذوي البشرة السمراء أو األصول 
الالتينية، متســائال: »كم مرة سمعتم 
مسؤوال منتخبا يقول: ارتكبت خطأ؟«.

وخالفا ملنافسيه الدميوقراطيني في 
الصراع من أجل الترشح، أعار بلومبرغ 
اهتماما كبيرا إلى أريزونا في حملته 
االنتخابيــة، وهي بني 4 واليات أنفق 
امللياردير 100 مليون دوالر على إعالنات 

موجهة ضد ترامب فيها.

عواصم - وكاالت: تزايدت أعمال قطع 
الطرق واإلضرابــات امس، في العديد من 
احملافظات العراقية الوســطى واجلنوبية، 
ورافقتها مصادمات متفرقة مع قوات األمن 
العراقيــة في الوقت الذي توعد فيه رئيس 
الوزراء عادل عبداملهدي مبحاسبة املسؤولني 
عن تلك األعمال، محذرا من حرب أهلية إذا 
انهار النظام العام في البالد. وشن عبداملهدي 
هجوما عنيفا علــى احملتجني موجها لهم 
اتهامات باحلرق والقتــل، وحذر في كلمة 
له خالل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت 
امس األول، ووزعت فقرات منها امس، أن 
الدولة ال ميكن لها أن تبقى مكتوفة األيدي 
أمام حاالت قطع الطرق والتهديد وتعطيل 

الدراسة واجلامعات من قبل املتظاهرين.
وأضــاف أن »الناس تريد أن تعود الى 
مصاحلها ألنها تضررت كثيرا، والدولة ال 
ميكن أن تبقى مكتوفــة األيدي أمام مثل 
هذه األمور وإال سينهار النظام العام، واذا 
انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع ألنه 

سيحدث هناك صدام أهلي خطير«. 
وقال إن »التغيير ال يجري عن طريق 
التهديد ومنع شــركات النفط واملوانئ من 
الدراسة واجلامعات وقطع  العمل وتعطيل 
الطرق«. وذكر أن »القوات األمنية كانت دائما 
في موقف الدفاع حتى أمام من يحرق ويقتل 
وهناك محال ومخازن جتارية تعود للشعب 
أحرقــت والدافع هو بث الرعب والفوضى 
بني الناس، وهناك من يحمل السالح ومن 
يقتــل وال ميكن أن نقف أمــام ذلك دون 
معاجلة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي 
املتظاهرين وال ميكن للدولة إال أن تدافع عن 
حق املواطنني«. وكشف رئيس الوزراء عن 
تشكيل قوات جديدة وقال: »بدأنا منذ أشهر 
بتأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح 
لنا الوقت بتدريبها وجتهيزها بشكل كامل، 
وأكدنا على كافة اجلهات املسؤولة مراعاة 
حقوق اإلنسان وتخفيف اإلجراءات، وأن 
القضاء العراقي تصرف مبسؤولية عالية، 
والتعليمات مشددة ومستمرة، ونحن نأخذ 

املخففة وليست املشددة،  بالظروف  دائما 
ونتعامل برحمة وتساهل وال نزيد املشكلة 
تعقيدا«. وفي سياق متصل، عرضت وكالة 
األنباء العراقية رسالة قالت إنها َمن جمع من 
شيوخ ووجهاء محافظات الوسط واجلنوب 
الى املرجع الديني علي السيستاني يطالبونه 
بالتدخــل لوقف ما وصفــوه نزيف الدم 
والفوضى واحلرب األهلية. ولم تكشف الوكالة 
عن اسماء الوجهاء او الشيوخ الذين كتبوا 
الرسالة او اسماء احملافظات التي ينتمون 
لها. ميدانيا، ذكر ناشطون وصحافيون من 
محافظة ذي قــار جنوبي البالد لـ»كونا«، 
ان جســور النصر واحلضارات والزيتون 
وسط مدينة الناصرية كبرى مدن احملافظة 
أغلقت لثالث أيام متتالية من قبل احملتجني. 
وأضافوا أن أعداد اخرى من احملتجني عادوا 
لالعتصام أمام مقر شــركة نفط )ذي قار( 
شــمالي الناصرية رغم تعرضهم أول من 
أمس العتداء من قبل احدى العشائر القريبة 

من مقر الشركة وإصابة 12 منهم بجراح.

شيوخ ووجهاء يطالبون السيستاني بالتدخل لوقف نزيف الدم.. وتزايد قطع الطرق واإلضرابات

)رويترز( متظاهر يحمل العلم العراقي بجانب اإلطارات احملترقة أثناء االحتجاجات املناهضة للحكومة في كربالء  

إسرائيل توقف تسليم جثامني الشهداء 
كأداة ابتزاز السترداد أسراها

خامنئي: مؤامرة االحتجاجات »واسعة وخطيرة«

عواصم - وكاالت: اصدر 
وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي 
نفتالي بينيــت أمرا يقضي 
بوقف تسليم جثامني الشهداء 
الفلسطينيني إلى ذويهم بغض 
النظر عن انتمائهم الفصائلي 
وطبيعة الهجمات التي نفذوها 
أو حاولوا تنفيذها مستثنيا 

من ذلك جثامني القصر.
وقال بيان صادر عن مكتب 
بينيت إن هذه اخلطوة تأتي 
ملنع تنظيم مراســم تشييع 
شعبية لـ »منفذي العمليات«.
ونقلــت صحيفة »تاميز 
أوف إســرائيل« عــن مصدر 
في وزارة الدفاع اإلسرائيلية 
قوله إن بينيت يدرس إمكانية 
اتخــاذ مزيد مــن اإلجراءات 
إلجبــار الفلســطينيني على 
االمتناع عن تنفيذ العمليات، 
مبا في ذلك زيادة حدة سوء 

ظروف احتجاز األسرى.
وأفــادت وســائل إعــالم 

إســرائيلية نقال عن مصادر 
وسياســية  ديبلوماســية 
تأكيدهــا، أن اإلجراء اجلديد 
جــاء تلبيــة لطلــب قدمته 
إلى رئيــس الوزراء بنيامني 
نتنياهــو عائلــة اجلنــدي 
القتيــل هــدار  اإلســرائيلي 
غولدين الذي ال يزال جثمانه 
محتجزا لدى حركة »حماس«، 
إال أن مصدر صحيفة »تاميز 
أوف إســرائيل« لــوح بــأن 
جثامني منفذي العمليات قد 
تســتخدم كأداة ضغــط في 
املفاوضات بشأن اإلفراج عن 
جنود إسرائيليني أسرى في 

قطاع غزة.
من جهته، قال رئيس هيئة 
شؤون األســرى واحملررين 
الفلســطيني قــدري أبوبكر 
إن هــذا االجراء تفــوح منه 
الكراهيــة والتطــرف، وهو 
دليل آخر على أن إســرائيل 
كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز 

اجلثامني واالنتقام من أسرهم.
وأضاف أبوبكر في بيان 
صحافــي امــس انــه »على 
العالم أن يتخذ موقفا حقيقيا 
وواضحــا فــي مواجهة هذا 
الكيان الغاصب الذي يثبت 
يومــا بعــد آخــر أنــه كيان 
إرهابي ميعن في إجرامه جتاه 
فلسطني أرضا وشعبا، وسط 
تخاذل دولي واضح بالصمت 
انتهاكاته  والســكوت علــى 
الصارخة«. من جهة أخرى، 
شن سالح اجلو اإلسرائيلي 
غارات عدة على مواقع تابعة 
حلركة )حمــاس( في قطاع 
غزة، مســاء امس االول بعد 
ساعات على إطالق صاروخني 

بـاجتــــــاه 
إسرائيل.

وكاالت:   - عواصــم 
قال املرشــد األعلــى للثورة 
اإليرانيــة علــي خامنئي ان 
البــالد أحبطــت »مؤامــرة« 
في إشارة إلى االحتجاجات 
التــي اندلعــت بعــد زيادة 
أسعار الوقود فيما أكد وزير 
النفــط بيجن زنغنه تراجع 
اليومي للبنزين  االستهالك 

بنحو ٢٠ مليون ليتر.
وأقر خامنئي في تعليق 
نقلــه موقعــه اإللكترونــي 

الرسمي امس بأن ما شهدته 
البالد لم يكن باألمر السهل، 
وقال »الشعب االيراني أحبط 
مؤامــرة عميقــة وواســعة 
وخطيرة جدا وظف االعداء 
أمــواال طائلــة لهــا وبذلــوا 
جهودا كبيرة ليقوموا مبثل 
هذه املمارسات، اي التخريب 
واالعمــال الشــريرة والقتل 
التي تصوروا ان الفرصة قد 
توفرت مــن خاللها بقضية 
البنزين وجاؤوا بجيشــهم 

الى الساحة«.
وتابع بــأن قــوى األمن 
الداخلي والتعبئة واحلرس 
الثوري دخلوا الساحة وقاموا 
بواجبهم في مواجهة صعبة 
لكن ما قام به الشعب االسبوع 

ملـــــاضي  ا
كان اســمى 
واهم مــــن 
أي حتــرك 

ميداني.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

عبداملهدي يحذر من »حرب أهلية«: لن نقف مكتوفي األيدي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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تقرير إخباري

لندن ـ بيروت - رويترز: في ضوء 
إشارات اإلنذار التي تطلقها سندات لبنان 
املكروبة من أزمة ديون ســيادية تلوح 
في األفق، فإن أي إعادة هيكلة محتملة 
ســتزداد تعقيدا على األرجح في غياب 
شرط قانوني شائع مينع حملة السندات 

من عرقلة املفاوضات في احملاكم.
ولبنان من بني عدد قليل من الدول 
- إلى جانب البهاما وأذربيجان ومقدونيا 
وپولندا - ال تستخدم ما يسمى بشروط 
العمــل اجلماعي احملســن، في اإلطار 
القانونــي احلاكم ملبيعات ســنداته في 

اآلونة األخيرة.
فقد أصدر البلد املأزوم سندات دولية 
بنحو 15 مليار دوالر منذ أكتوبر 2014 
دون استخدام تلك الشروط - أي أكثر 
من أي بلد آخر، وفقا لتقرير من صندوق 

النقد الدولي في مارس.
تيسر مثل تلك الشروط التي يشجع 
عليها صندوق النقد املضي قدما في إعادة 
هيكلة ديون الدول عن طريق متكني غالبية 
الدائنني من االتفاق على تعديل شروط 
السداد في العقد أو إعادة هيكلة الدين، 
متجاوزين أي عقبات قد يضعها دائنو 

األقلية الذين قد يفضلون التقاضي.

ويعني غياب هذه الشروط عمليا أن 
يتعني على املدين نيل موافقة باإلجماع 
على أي إعــادة هيكلة، ممــا ميكن أن 
تستغله صناديق املضاربة كثيرة التقاضي 
والساعية لعرقلة أي حل عن طريق املطالبة 

مبدفوعات مشفوعة بأحكام قضائية.
يعاني لبنان من أشد أزماته االقتصادية 
منذ احلرب األهلية بني 1975 و1990 وسط 
احتجاجات منذ 17 أكتوبر، وقد أعلن مرارا 
التزامه بسداد أي سندات بالعملة الصعبة 
في موعدها، مبا في ذلك 1.5 مليار دوالر 
تستحق اليوم اخلميس املوافق 28 نوفمبر.

أسس مستدامة لكن مع تراجع أسعار 
ســنداته الدوالرية إلى أقل من نصف 
املظاهرات،  اندالع  قيمتها االسمية منذ 
فإن مراقبني ماليــني عديدين يعتقدون 
أن لبنان قد يحتاج إلى إعادة هيكلة ولو 
جزءا من سنداته القائمة البالغة 86 مليار 
دوالر لكي يرســي أوضاعه املالية على 

أسس مستدامة.
وقال أسامة هيماني، مدير االستثمار 
في باركفيو أدفيزرز، وهي شركة إلدارة 
الثروة واألصول ليس لها استثمارات في 
لبنان، »سيتعني على لبنان أن يظهر أن 
معاملة حملة كل سند تضاهي اآلخرين 

وإال، فإن ممانعــات األقلية قد تتحدى 
العملية قضائيا«. وتابع »إظهار أن معاملة 
حملة كل ســند تضاهي اآلخرين ليس 
سهال. فعلى سبيل املثال تأجيل مدفوعات 
للجميع ملدة عشر سنوات لن ميثل مضاهاة 

إذا كانت الكوبونات املسددة مختلفة«.
وفي السابق، كان غياب هذا الشرط 
القانوني ميثل حتديا لــدول من بينها 
األرجنتني التي مرت بإعادة هيكلة طويلة 
الفوضى بعد تخلفها عن سداد  شابتها 
ديونها في 2001، ألسباب منها أن عددا 
قليال فحسب من سنداتها في ذلك الوقت 
كان يتضمن مثل تلك الشروط، مما فتح 
الباب لصناديق التحوط ودائنني نشطاء 

آخرين للسير في طريق التقاضي.
ومع تأهب األرجنتني إلعادة تفاوض 
جديدة بشأن ديونها، فإن غالبية سنداتها 
اجلديدة حتوي شروط العمل اجلماعي 
احملسن هذه مما يعني إمكانية املضي في 
إعادة الهيكلة في حالة موافقة ثلثي حملة 

الدين أو ثالثة أرباعهم.

مصطفى علوش لـ »األنباء«: رهاب كامل
يعتري حزب اهلل من قيام حكومة ال يعلم تبعاتها

بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو املجلس السياســي في 
تيار املستقبل النائب السابق د.مصطفى 
علــوش انه ليس بالضرورة ان يحتم 
االنســحاب الثالثي )ســعد احلريري 
وســمير جعجع ووليد جنبالط( من 
التشكيلة احلكومة قيام حكومة بتوقيع 
حــزب اهلل، فاألمر مرتبــط أقله حتى 
الســاعة بالهوية السياسية للرئيس 
املكلف العتيد وبالفريق الوزاري الذي 
سيختاره للتعاون معه، خصوصا ان 
حزب اهلل وحلفــاءه يضربون اليوم 
اخماسا بأسداس بسبب اعتذار احلريري 
عن التكليف، ويعتريهم رهاب كامل من 
قيــام حكومة ال يعلمون تبعاتها على 

املستويني الداخلي واخلارجي.
ولفت علوش، في حديث لـ »األنباء«، 
الى ان ما جرى خالل اليومني االخيرين 
من تعديات وبلطجة هو ان حزب اهلل 
وحركة امل والتيار الوطني احلر حاولوا 
التمترس وراء السلطة لتحويل املشهد 
من مواجهات بني شارعني الى مواجهات 
بني اجليــش والقوى االمنية من جهة 

والثوار من جهة ثانية؛ بهدف اجهاض 
الثــورة حتت عنوان »فــرض االمن«، 
وذلك من باب الضغط على احلريري 
للقبول بشروطهم اي بترؤس حكومة 
تكنو-سياســية، اال ان االخيــر التف 
عليهم معتذرا عن التكليف كي ال يكون 
غدا رئيس حكومة مبنزلة كيس رمل 
يتلطــى خلفه حــزب اهلل ومنظومته 

السياسية.
وردا علــى ســؤال، اكــد ان احلالة 
الوحيدة التي ســتدفع باحلريري الى 
التراجع عن قرار االعتذار عن التكليف 
هي الذهاب الى استشارات نيابية يكلف 
بنتيجتها الرئيس احلريري لتشكيل 
احلكومة شــرط ان تكــون من خارج 
املنظومة السياســية ومن اخصائيني 
حياديني، وما دونها خطوة مركزية، ال 
يحلمن احد بعودة احلريري عن قراره، 
مؤكــدا من جهة ثانيــة انه مخطئ من 
يعتقد ان الرئيس احلريري سيعتزل 
العمل السياسي، فهو باق في لبنان ولن 
يتخلى عن مسؤولياته، وسيكون في 
صفــوف املعارضة ورمبا في صفوف 
املــواالة فيما لو تأكــد له ان احلكومة 

العتيــدة منتجــة وتنفــذ االصالحات 
املطلوبة شعبيا وسياسيا ووطنيا.

وعن امكانيــة تكرار جتربة 7 ايار 
لفرض تسوية حكومية كأمر واقع ال 
مفر منه، لفت علوش الى ان ما حصل 
مؤخرا من تعديات على ساحات الثورة 
مجرد »مناورة« حدودها حرق  اخليم 
والتعدي اجلسدي على الثوار واالعتداء 
على املمتلكات العامة واخلاصة ال اكثر 
وال اقل، فالظروف التي ادت الى 7 ايار 
٢٠٠٨ غير متوافــرة اليوم، خصوصا 
غض النظر الدولية وتواطؤ املخابرات 
الفرنسية مع حزب اهلل لغزو بيروت، 
التواطؤ الذي شرح تفاصيله الصحافي 
جــان عزيــز فــي جريــدة »االخبار« 
اللبنانيــة في عددها الصــادر صباح 
الســبت ٢١ يناير ٢٠١٢ حتــت عنوان 
»اسرار باريسـ  دمشق: من مسرحية 7 
ايار حتى حلظة االنفجار«، ما يعني من 
وجهة نظر علوش ان حزب اهلل يدرك 
متاما ان املتغيرات الدولية واالقليمية 
وحتــى احملليــة لم تعد فــي صاحله، 
وبالتالي فإن قرارا بحجم غزو بيروت 

اصبح من املاضي.

»الهيئات االقتصادية« تعلّق اإلضراب.. ومصادر: حزب اهلل يُصرّ على احلريري

بيروت ـ عمر حبنجر

يقول سعد احلريري في بيان انكفائه 
عن تشــكيل احلكومة: »ليس انا بل احد 
آخــر«، لكن يبدو ان حزب اهلل وحلفاءه 
مصــرون على احلريري او ال احد، وهذا 
يفسر لعبة حرق االسماء اجلارية في موقد 
رئاسة مجلس الوزراء، بدليل عدم صدور 
الدعوة الرئاســية إلجراء االستشــارات 
النيابية امللزمة حتى عصر امس، ما يعني 
ان ثمة طرفا معينا لم يوافق على تسمية 

م.سمير اخلطيب بعد.
وواضــح ان هــذا الطرف هــو حزب 
اهلل، ملوقفه املغاير ملوقف حليفه الوزير 
جبران باسيل الذي له اعتباراته التي في 
اساسها االصرار على بقاء سعد احلريري 
على رأس احلكومة، وطبعا لهذا االصرار 
بواعثه، ومنها وليس كلها: احملافظة على 
التسوية السياسية الرئاسية التي جاءت 
بالرئيس ميشال عون الى بعبدا واعطت 
الســراي الكبير لســعد احلريــري الذي 
ُينظر الى ابتعاده عن موقعه في رئاسة 
احلكومة ابتعادا عن التسوية التي سبق 
ان هجرهــا اثنان من اركانهــا هما وليد 

جنبالط ود.ســمير جعجــع، وبانضمام 
احلريري الى هذا الثنائي تفقد التسوية، 
التي حزب اهلل عمود اخليمة فيها، توازنها 
وميثاقيتهــا، وهو ما يرفضه حزب اهلل 
ومعه حركة امل على الرغم من متظهرهما 

بقبول اي مرشح يتبناه احلريري.
الى ذلــك، يحلو للبعض رد متســك 
الرئاسة وحزب اهلل باحلريري لرئاسة 
احلكومة الــى عدم متكينه مــن مغادرة 

السفينة وهي على هذه احلال.
ومن هنا مالحظة عدم اهتمام احلزب 
وحلفائــه باالســماء املطروحة، وآخرها 
اسم م.سمير اخلطيب املدير العام الكبر 
الشــركات الهندســية في العالم العربي 
وصاحب العالقــات العربية الواســعة، 
وبالتالي اصراره على ان يتولى شخصيا 
اعادة تشكيل احلكومة وبشروط احلزب 

اي تكنو-سياسية.
اخلطيب اكد استعداده شرط التوافق 
عليه، واشار الى اتصاالت جرت معه لكنه 
نفــى ان يكون الرئيس ســعد احلريري 

رشحه رسميا لهذا املنصب.
وكانــت برزت اســماء اخــرى بينها 
الوزيرة ريا احلســن ووليــد علم الدين 

واسامة بكداش ملنصب رئاسة احلكومة.
في هذا الوقت، جدد اعالم التيار الوطني 
احلر التأكيد على ان احلكومة اجلديدة لن 
تكون حكومة اللون الواحد، اي حكومة 
التيار وحزب اهلل وحلفائهما، بل حكومة 
تكنو- سياسية مع موافقة احلريري على 
االســم الذي سيتم طرحه، بحيث تشكل 
هذه املوافقة اللون اآلخر الكاسر ألحادية 

لونها السياسي الفاقع.
وتبرر اذاعة »املدى« الناطقة بلسان 
التيــار ذلك بــأن املرحلــة تتطلب غطاء 
سياسيا، وتضيف ان احلكومة لن تكون 
حكومــة مواجهة باملطلق او مواجهة مع 
احلريري امنا حكومة مواجهة مع الفساد.

رئيس مجلس النواب نبيه بري املؤيد 
حلكومــة تكنوقراط سياســية متخوف 
مما ســماه خطة حرق اســماء املرشحني 
الُســنة احملتملني، وقال: هنــاك محاولة 
احراق لسمير اخلطيب بعد احراق اسماء 
محمد الصفدي وبهيج طبارة ونواف سالم 
ورؤساء جلنة الرقابة على املصارف، وفي 
غمز من قناة ســعد احلريري املتمســك 
بحكومة التكنوقراط استغرب بري كيف 
ان حكومة تصريف اعمال ال يدعو رئيسها 

الجتماع طــارئ. على االرض الصدامات 
املتنقلة لم تتوقف، ال بل قاربت اخلطوط 
احلمر في بعض املناطق، خصوصا بني عني 
الرمانة والشياح، حيث انطلقت احلرب 
االهلية عام ١٩75، وفي طرابلس وبكفيا 
وبعلبك وصور، ما اوحى للحراك الثوري 
انه امام حملة مضادة من جانب حتالف 
حزب اهلل والتيار الوطني احلر وحركة 
امــل في بعض املناطق، تظّهرت مبواكب 
الدراجــات النارية والهتافات املســتفزة 
املنطلقة من الشياح باجتاه عني الرمانة، 
وفي بعلبك حيث حاصر مناصرو حزب 
اهلل وحركــة امل انصار احلراك الثوري 
في مكان اجتماعهم السلمي، وفي مدينة 
صور حيث احرق الثنائي الشيعي خيمة 
احلراكيــني الثوريني، اما في بكفيا معقل 
حــزب الكتائب فقد قــرر التيار الوطني 
احلــر القيــام بعراضــة بالســيارات في 
منطقة املنت مرورا ببكفيا، رافعني العلم 
البرتقالي، االمر الذي استفز اهالي البلدة 
وكتائبييها، فتصدوا للموكب مانعينه من 
الوصول الى مقصده وهو ُنصب الشيخ 
بيار اجلميل مؤسس الكتائب، في محاولة 
للرد الضمني على قيادة الكتائبيني حلركة 

احلراك الثوري عند محلة جسر جل الديب 
على الطريق الساحلي، وقد تدخلت قوة 
كثيفة من اجليش بالهراوات واّمنت ملوكب 
التيار الوطني احلر طريقا فرعيا باجتاه 
بلدة بعبدات، من دون متكينه من الوصول 
الى مقصده االساسي، وكانت احلصيلة 
بضع اصابات بني االهالي واجلنود جراء 

الهراوات واحلجارة.
وفي طرابلس، رفض احلراك الثوري 
رفع علم التيار الوطني احلر على شرفة 
مكتبه في اجلميزات، والذي يعتبره الثوار 
خرقا الحادية العلم اللبناني، فتدخلت قوة 
من اجليش ملنــع احلراكيني من  اقتحام 
مكتب التيار، وحصلت حالة فوضوية اقدم 
خاللها ملثمون ـ يقول شهود عيان انهم 
من خــارج احلراك ـ على حتطيم واجهة 
متجر ظنوها فرعا ملصرف »سوســيتيه 
جنرال« املجاور للمكتب الى متاجر اخرى، 
كمــا القيت قنبلة يدوية على اجليش لم 
تنفجر، واصيب ثمانية جنود باحلجارة.
وفــي مدينة صور، احــرق غاضبون 
يرفعون اعالم حركة امل وحزب اهلل خيمة 
للحراك الثوري في ساحة االعتصام، لكن 
سرعة تدخل اجليش حالت دون تدهور 

االمور. وفي بعلبك، فقد احاطت عناصر 
حزبية من حــزب اهلل وحركة امل مبقر 
اعتصــام احلراك الثــوري وهم يرفعون 
اعالمهــم ويهتفون »شــيعة.. شــيعة«، 
واحتدم املوقف عندما اعترض احلراكيون 
وغالبيتهم من الشيعة على اقحام املذهب 
في هذا املوقف السياسي رافضني رفع اي 
علم غير العلم اللبناني فتدخل اجليش.

وعلى طريق القصر اجلمهوري، استنفر 
التيار الوطني احلر فريقه لينظم تظاهرة 
مضــادة لتظاهــرة »حــزب 7« واحلراك 
الثوري على طريق القصر حتت عنوان 
رفض الــكالم غير الالئق الــذي اطلقوه 
ضد الرئيس ميشال عون، وهنا تدخلت 
قوى االمن الداخلي ووقفت بني الطرفني.

واعتبرت مصادر احلراك الثوري ان 
توزع احلمالت ضد الثوار املطالبني بحق 
العيش ومحاربة الفساد بني حركة امل 
وحزب اهلل من جهة. من جانبها علقت 
الهيئات االقتصادية االضراب العام الذي 
كان مقررا له أن يبدأ اليوم وحتى السبت 
املقبل. إال أن نقابة محطات البنزين دعت 
إلى إضراب مفتوح على مستوى البالد 

يبدأ من اليوم.

بري يتخوف من خطة حرق أسماء املرشحني.. واتهام »التيار« و»احلزب« بشنّ حمالت على »احلراك«

)رويترز( أنصار الرئيس اللبناني ميشال عون يرفعون صوره خالل تظاهرة في احلازمية امس االول 

غياب شرط قانوني ينطوي على مخاطرة للسندات اللبنانية

»بيروت ترمن«: الثقافة ليست ترفاً واملهرجان مستمر

يعقوبيان: قوانني »قبل السحسوح«
غير قوانني »بعد السحسوح«

بيروت - جويل رياشي

في ظل إلغــاء أو تأجيل 
غالبية النشــاطات الثقافية 
فــي لبنان عمومــا وبيروت 
خصوصــا، فاجــأت جلنــة 
مهرجانات »بيــروت ترمن« 
محبــي نشــاطاتها بخطوة 
تنــدرج فــي إطــار املقاومة 
الثقافية فــي ظل التحركات 
التي تشــهدها  والتغييرات 
البــالد منذ اكثر من شــهر، 
وأكدت وبدعم من شــركائها 
اإلبقاء على مواعيد املهرجان 
املقررة آملة في »أن حتافظ 
هذه الفسحة الثقافية السنوية 
املجانية على مكانتها وإميانا 
منهــا بــأن الثقافة ليســت 
ترفًا بل هي مكون أساســي 
وضروري لالرتقاء باملجتمع 
نحــو التطــور االجتماعــي 
واالقتصادي والثقافي أيضا«.

ينطلق املهرجان بنسخته 
الـــ ١٢ في ١ ديســمبر املقبل 
باستذكار لودفيغ بيتهوفن 
في ذكرى مرور ٢5٠ عاما على 
والدتــه بعمل يحمل عنوان 
Mass in C Major بالتعــاون 
مــع دار األوبرا فــي باريس 
الفلهارمونية  واالوركسترا 

بيروت ـ احتاد درويش

أحال رئيس مجلــس النواب نبيه 
بــري الى اللجــان النيابية املشــتركة 
مشــاريع واقتراحــات القوانــني التي 
كانت على جدول اعمال الهيئة العامة 
للمجلس يــوم الثالثاء املاضي والتي 
لم تنفــذ بفعل احلصــار الذي فرضه 
احلراك الشــعبي فــي محيط املجلس 
رفضا لبعض مشــاريع القوانني التي 
كانت امام اجللســة التشــريعية وفي 

مقدمتها قانون العفو العام.
ويأتي هذا االجراء من قبل الرئيس 
بــري الذي اعاد فيه الكرة الى مجلس 
الــى صالحياتــه  النــواب اســتنادا 
الدستورية بهدف تنشيط عمل املجلس 
وإعــادة الــروح الى اللجــان النيابية 

املعطلة.
ولن تكون مناقشة املشاريع املقترحة 
هذه املرة مبنأى عن احلراك الشــعبي 
الذي كانــت له اليد الطولى بدراســة 

هذه املشــاريع، الســيما تلك املتعلقة 
مبكافحة الفساد ورفع السرية املصرفية 
واستعادة االموال املنهوبة والعفو العام 

وضمان الشيخوخة.
وأوضــح نائــب رئيــس مجلــس 
النــواب ايلــي الفرزلي بعد اجللســة 
التي عقدتها اللجان النيابية املشتركة 
باالمس انه جرى تشكيل جلنة فرعية 
لدرس االقتراحات وجمعها في اقتراح 
واحد، وان الرئيس بري قد اســتعمل 
صالحياته بسحب كل االقتراحات من 
اللجــان واحالها الى اللجــان النيابية 
املشــتركة، مؤكدا ان هذه االقتراحات 
كانت محالة الى عدة جلان قبل وجود 
احلراك الشعبي وقبل ان يرتفع صوت 
واحــد يتحدث بهــذا املوضوع، ولفت 
الى انه ال ميكن ان ُنشّرع حتت ضغط 
الشــارع، وأوضح ان جلسات اللجان 
ســرية ألنها املختبر وال نستطيع ان 
ُنشــّرع بقضايا علمية حتت عناوين 
شــعبوية ويجب ان نســتعمل العلم 

وسيلة لصياغة النص.
مــن جانبهــا، قالــت النائبــة بوال 
يعقوبيــان التي شــاركت في اجتماع 
اللجان النيابية املشــتركة ان البعض 
حاول ان »يشــيطن« احلراك الشعبي 
ويقول هناك اوادم وغير اوادم، ولفتت 
الــى ان احلــراك اكد انــه ال يريد قتل 
الناطور بل أكل العنب، ويريد ان يرى 
جدية في التعاطي مع امللفات والقوانني، 
واكدت ان احلــراك بات مراقبا ألن كل 
بيت لبناني يتعاطى السياسة يراقب 
القوانني من خالل شيطان التفاصيل.

وقالت ان قوانني »قبل السحسوح« 
غيــر قوانني »بعد السحســوح«، وان 
الشــعب ميكن ان يضرب سحســوحا 
)والسحســوح يعنــي الصفعــة على 

الرقبة(.
واعتبرت ان اجللســة هي انتصار 
جديد للحراك الشعبي الذي ينتظر ان 
تكون هناك جدية في املجلس النيابي 

حال موضوع استعادة االموال.

املهرجــان  ويســتضيف 
للمرة الثانية عازف البيانو 
العاملــي برترانــد شــامايو 

املوســيقي الوحيــد احلائز 
 Victoires 3 مــرات جائــزة
de la Musique املرموقــة، 
املهرجــان  ويســتضيف 
السوبرانو العاملية جيسيكا 
بــرات فــي أمســية مميــزة 
تقدم فيها برنامجا اوبراليا 
بالتعــاون مع األوركســترا 

الفلهارمونية اللبنانية.
كما يوجه املهرجان حتية 
للشاعر محمود درويش من 
خالل أمسية نشيد األناشيد 
بالتعاون مع املركز الثقافي 

الفرنسي.
ويتضمن البرنامج عازف 
الكمان لورنزو غاتو احلائز 
جائزة امللكــة اليزابيث في 
بليجا وأمسية من موسيقى 
الســوبرانو  البــاروك مــع 
ردوديــكا فيــكا. وســيكون 
للجوقات والفنانني احملليني 
حيــز مهم ككل ســنة، نذكر 
القديــس  جوقــات  منهــم 
رومانــوس واســطفانوس 
املــرمن البيزنطية، وجامعة 
اللويــزة، جامعــة  ســيدة 
القديس يوسف، والفيحاء، 
وفنانــني لبنانيني مرموقني 
منهــم عبيــر نعمة وســمر 

سالمة وماتيو اخلضر.

إعادة اقتراحات القوانني التي تعطلت بفعل »احلراك« إلى اللجان

ملصق املهرجان

اللبنانيــة وجوقة اجلامعة 
االنطونيــة بقيــادة توفيق 

معتوق.

)محمود الطويل( املتظاهرون مستمرون في احتجاجهم لليوم الثاني امام مصرف لبنان 

التفاصيل على موقع »األنباء«
www.alanba.com.kw
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هيومن رايتس ووتش: املنطقة اآلمنة 
التركية لن تكون آمنة

دمشق تتهم األكراد بتهريب النفط لتركيا 
وتعلن تدمير »مراكز تكرير« في حلب

الليرة تواصل النزيف وتالمس 
الـ 800 مقابل الدوالر

بيروت - أ.ف.پ: كشــفت منظمة هيومن 
رايتس وتش أمس وقوع انتهاكات ومنها إعدامات 
ومصادرة منازل في مناطق واســعة سيطرت 
عليها القوات التركية وفصائل معارضة موالية 
لها في إطار عملية »نبع السالم« التي أطلقتها 
الشــهر املاضي إلقامة »املنطقة اآلمنة« شمال 
ســورية، قالت أنقرة إنهــا تريد إعادة الجئني 
ســوريني إليها، على امتداد 120 كلم بعد طرد 

املسلحني األكراد منها.
وحضت املنظمة ومقرهــا نيويورك تركيا 
واجلهات املتحالفة معها في سورية على التحقيق 

في »انتهاكات حلقوق اإلنســان تشكل جرائم 
حرب محتملة« في املنطقة التي متتد بعمق 30 

كلم داخل األراضي السورية.
وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق 
األوسط في املنظمة إن »اإلعدامات ونهب املمتلكات 
ومنع عودة النازحني إلى ديارهم أدلة دامغة على 
أن )املناطق اآلمنة( املقترحة من تركيا لن تكون 
آمنة«. وقالت ويتسون »خالفا للرواية التركية إن 
عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن اجلماعات التي 
تستخدمها إلدارة املنطقة تـرتــكــب انتهاكات 
ضد املــدنـيني ومتــيز على أسس عــرقية«.

وكاالت: اعترفت وكالة األنباء الســورية 
الرسمية »ســانا« بتدمير عدد من صهاريج 
ومراكز تكريــر النفط قبل أيــام، واتهمت 
»تنظيمات كردية« باستخدامها لتهريب النفط 

السوري إلى تركيا.
ونقلت »ســانا« عن مصــدر ميداني في 
احلسكة شمال شــرق البالد قوله إنه »بعد 
التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في 
منطقة اجلزيرة السورية بتهريب النفط السوري 
بالصهاريج عن طريق جرابلس ومنطقة أربيل 
في شمال العراق إلى النظام التركي الذي يدعون 

أنه عدوهم األساسي، مت تدمير مجموعات من 
هذه الصهاريج ومراكز لتكرير النفط«.

وأكد املصدر أنه »ســيتم اتخاذ إجراءات 
صارمة بحق أي عملية تهريب للنفط املسروق 

من األراضي السورية إلى خارج سورية«.
وكانت مصادر إعالمية سورية قد ذكرت في 
وقت سابق أن طائرات مجهولة شنت سلسلة 
من الغارات مساء االثنني، على مواقع حتتوي 
على خزانات للمحروقات و»حراقات« للنفط 
في محيط مدينتي البــاب وجرابلس بريف 

حلب الشرقي.

عواصم ـ وكاالت: واصلت العملة الســورية نزيفها 
وسجلت أمس انخفاضا قياسيا جديدا مالمسة الـ 800 

ليرة مقابل الدوالر ألول مرة في تاريخها.
وصرف الدوالر أمس مبقدار 784 ليرة للبيع مقابل 780 
للشراء عصر أمس مسجلة تراجعا بنسبة 2.8% مقارنة 

بسعرها في اليوم السابق، بحسب موقع الليرة اليوم.
وســجل الدوالر ارتفاعا مبقدار جتاوز الـ 50 ليرة 
منذ مطلع الشــهر بعد ثبات سعر الصرف بحدود 634 

لعدة أسابيع.
يذكر أنه جرى تداول الليرة الســورية مطلع العام 

احلالي عند 495 ليرة للدوالر.

اجتماعات جنيڤ تراوح.. وتبادل اتهامات بني املعارضة ودمشق بالتعطيل
وكاالت:   - عواصــم 
لليوم الثالث على التوالي 
تعثرت اجتماعات »الهيئة 
املنبثقــة عــن  املصغــرة« 
الدســتورية فــي  اللجنــة 
جنيــڤ برعايــة مبعــوث 
األمم املتحدة الى ســورية 
غيــر بيدرســون، ونقلــت 
مصــادر عن وفد املعارضة 
السورية أنها قدمت مقترحا 
ثالثا جلدول أعمال اللجنة 
املصغرة، متهما وفد حكومة 
دمشق باملماطلة، فيما يصر 
األخير على إقرار ما يسميه 
ورقــة »املبــادئ الوطنية« 
ويتهم املعارضة برفضه.

وبحث بيدرسون املقترح 
الثالث املقدم من املعارضة، 
الرئيســني املشــتركني  مع 
للجنــة هــادي البحرة عن 
املعارضة واحمد كزبري عن 
النظام حــول أجندة أعمال 
اللجنة املفترض مناقشتها 
في اجلولــة الثانية والتي 
مضــى منها 3 أيام دون أي 

اختراق. 
ونقلــت مواقــع أن وفد 
املعارضــة وصــل كامــا 
إلى مقــر األمم املتحدة في 
جنيڤ، بينما وصل من وفد 

الرسمية السورية )سانا( 
قالت إن وفد دمشق جاهز 
لانخــراط  يومــني  منــذ 
التي  الوطنيــة  »باملبــادئ 
ال ميكــن أن يختلف عليها 
الســوريون«، واعتبــرت 

مدى يومني لــم ندخل إلى 
أي جلســة بســبب رفض 
وفد النظام التركي املبادئ 
الوطنيــة التــي أراد وفدنا 

طرحها«.
وفــي تصريــح لــه قال 

األراضي السورية قادما من 
شمال العراق في وقت مبكر 

من صباح أمس.
وذكــر وأن الرتــل دخل 
من معبر الوليد إلى مناطق 
ســيطرة قــوات ســوريا 
الدميوقراطية )قسد( التي 
يســيطر عليهــا األكــراد. 
ويتألــف الرتــل مــن ثاث 
مدرعــات وثــاث دبابات، 
ومواد لوجستية وعسكرية.
وفي سياق متصل، اتهم 
األكراد احلكومة الســورية 
باملماطلــة فيمــا يتعلــق 
باملشاورات بينهما، ودعت 
موســكو للقيام بدور أكثر 

فاعلية في حتريكها. 
ودعــت مــا تســمى بـــ 
»اإلدارة الذاتية« التي اعلن 
املسلحون األكراد تشكيلها 
بحكــم األمر الواقع شــمال 
ســورية روســيا لتفعيــل 
دورها فيما يتعلق باألوضاع 
في مناطق شمال الباد.

وكان وزيــر اخلارجية 
الروسي ســيرغي الڤروڤ 
قال أمس إن اإلدارة الذاتية 
»غير جادة« في احلوار مع 

دمشق. 
وقالت دائــرة العاقات 

أن »وفــد النظــام التركي« 
)إشــارة إلى وفد املعارضة 
الســورية( اختلف مع وفد 
النظام ورفض نقاشها.

وأضافت نقا عن مصدر 
مــن وفــد احلكومــة »على 

هيئــة  باســم  املتحــدث 
التفاوض، يحيى العريضي، 
للصحافيني، إن موقف وفد 
املعارضــة يأتــي مــن باب 
»احلــرص علــى ســورية 
وشعبها وعودتها إلى احلياة 

وثوابتها احلقيقة«.
إال أن وفــد احلكومــة 
يصــر على أن يعترف وفد 
املعارضة مبا يسمى ورقة 
»الركائــز الوطنيــة« التي 
طرحهــا فــي أول يــوم من 
اجتماعات اجلولة الثانية.
»الركائــز  وتتحــدث 
الوطنية« التي طرحها وفد 
النظام، عن إدانة االحتال 
وخاصة »االحتال التركي«، 
ومكافحة اإلرهاب بحســب 

وصف الورقة.
ولم يجد املبعوث األممي 
ووفــد املعارضــة أن هــذه 
الورقة تندرج ضمن دوائر 
الدســتورية،  اللجنة  عمل 
الســيما أنها غيــر متعلقة 
بسال أخرى ضمن القرار 

الدولي ٢٢54.
مــن جهــة أخــرى، أفاد 
املرصــد الســوري حلقوق 
اإلنســان بأن رتا عسكريا 
أميركيــا آخــر دخــل إلــى 

اخلارجية في اإلدارة الذاتية، 
في بيان أمس:»ما يحصل في 
بعض املناطق يأتي في إطار 
الدفاع املشروع كون دولة 
روسيا تعلم جيدا أن جميع 
املناطق املستهدفة اليوم هي 
خارج التفاهمات التي متت 

بينها وبني تركيا«.
وأضافت: »من األفضل أن 
يكون هناك تقص حلقيقة 
ما تفعلــه تركيا في عموم 

املناطق السورية«.
وقالت: »ما نراه اآلن هو 
أن دور الضامــن الروســي 
يحتاج ألن يكون فعاال أكثر، 
فالدور احلالي ال يتناســب 
مع حقيقة التفاهمات التي 

متت«.
وفيما يتعلق بالعاقات 
مع دمشق، لفتت الدائرة إلى 
أنها قامت »بكل اإلجراءات 
الازمة من أجــل أن يكون 
هناك فعا حوار مع دمشق، 
والنزال مستعدين لذلك، أما 
موقف الطرف اآلخر فيتسم 
باملماطلة وعدم الرغبة في 
احلوار السياســي، وعليه 
نــرى أن الــدور الروســي 
الضامــن في حتريــك هذا 

املوقف أيضا مهم«.

رتل عسكري أميركي جديد يدخل سورية.. واألكراد يطالبون موسكو بتحريك املفاوضات مع احلكومة

)أ.ف.پ( الدخان املتصاعد نتيجة غارة للقوات السورية على قرية  بسقال في ريف ادلب  

احلكومة السورية رئيسه، 
الكزبــري، باإلضافة  أحمد 
إلى عضوين، في ظل غياب 
الطرف الثالث واملتمثل بوفد 

املجتمع املدني.
ولكــن وكالــة األنبــاء 

16 محافظاً و23 نائباً يؤدون اليمني الدستورية أمام السيسي
القاهرة - خديجة حمودة

أدى ١6 محافظــا جديــدا 
و٢3 نائــب محافــظ اليمــني 
الدستورية امس أمام الرئيس 
عبدالفتاح السيســي بقصر 

االحتادية.
فقد حلف اليمني الدستورية 

أمام الرئيس كل من:
عبداحلميــد عبدالعزيــز   

الهجان  عبداحلميــد محمــد 
محافظا للقليوبية 

جمال نور الدين محمد زكي   
محافظا لكفر الشيخ 

عصام سعد إبراهيم أحمد   
حسني محافظا ألسيوط 

الدكتــور أحمــد عبداهلل   
األنصاري محافظا للفيوم

الدكتور طارق راشد رحمي   
محرم محافظا للغربية

طارق محمد الفقي محافظا   
لسوهاج

محمد السيد طاهر الشريف   
محافظا لإلسكندرية 

خالــد شــعيب حســني   
محافظا ملطروح 

أشــرف غريب احلجاوي   
محافظا لقنا 

شــريف فهمــي بشــارة   
محافظا لإلسماعيلية

أشرف عطية عبد الباري   
محافظا ألسوان

عمرو محمد حنفي محافظا   
للبحر األحمر

 إبراهيــم أحمــد إبراهيــم  
ابو العينني محافظا للمنوفية

الدكتور محمد هاني جمال   
الدين محافظا لبني سويف

القاضي محافظا    أســامة 
للمنيا

الدكتور أمين مختار حسن   
محافظا للدقهلية.

وأدى ٢3 نائبا للمحافظني 
أمــام  الدســتورية  اليمــني 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 

بقصر االحتادية:
الدكتــور محمــد محمود   

محمــد إبراهيم نائبا حملافظ 
املنيا.
د.حسام الدين فوزي عبد   

الفتاح أبو سيف نائبا حملافظ 
القاهرة للمنطقة الشمالية.

د.أحمد محمد النبوي حامد   
عطا نائبا حملافظ الغربية.

د.سمير محمد محمد حماد   
نائبا حملافظ القليوبية.

عبــد    عــازر  د.جاكلــني 
احلليــم عــازر نائبا حملافظ 

االسكندرية.
د.حازم عمر أحمد عمر علي   

نائبا حملافظ قنا.
د.غــادة يحيــى أبــو زيد   

عبادي نائبا حملافظ أسوان.
د.أحمد محمود عبد املعطي   

حسني نائبا حملافظ الشرقية.
م.إينــاس ســمير محمــد   

حافظ نائبــا حملافظ جنوب 
سيناء.
م.عمــرو عثمــان محمــد   

نعمان نائبا حملافظ بورسعيد.
م.لبنى عبدالعزيز حبيب   

السيد نائبا حملافظ الشرقية.
عمــرو مجــدي مصطفى   

البشبيشي نائبا حملافظ كفر 
الشيخ.
الســعيد   محمــد   بــال 

عبد احلفيظ محمد حبش نائبا 
حملافظ بني سويف.

م.جيهان محمد عبداملنعم   
محمــد نائبا حملافظ القاهرة 

للمنطقة اجلنوبية.
إبراهيم ناجي عبد الفتاح   

الشهابي نائبا حملافظ اجليزة.
هيثم فتحي الشيخ محمد   

نائبا حملافظ الدقهلية.
أحمد سامي عدلي إبراهيم   

القاضي نائبا حملافظ سوهاج.
هنــد محمــد أحمــد عبد   

احلليم نائبا حملافظ اجليزة.
إبراهيــم    إســام محمــد 

إبراهيم عبــدو نائبا حملافظ 
دمياط.
محمد إبراهيم لطفي موسى   

نائبا حملافظ املنوفية.
دينا محمد الدسوقي محمد   

عثمان نائبا حملافظ مطروح.
أحمد شعبان أحمد سليمان   

محمد نائبا حملافظ أسوان.
القادر    د.محمد عماد عبد 

عثمان نائبا حملافظ الفيوم.

بدء التشغيل التجريبي 
ألنفاق بورسعيد »3 يوليو«

ناهد إمام

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق 
أســامة ربيع عن بدء التشغيل التجريبي 
ألنفاق بورســعيد »3 يوليو«، وقد أناب 
م.انتصار أمير مدير إدارة األنفاق والكباري 
بالهيئة لتشــهد بداية التشــغيل والتأكد 
من انتظام حركة عبور املركبات املختلفة 
لألنفاق من الشرق إلى الغرب والعكس.
وقــال الفريق ربيع - امس إن افتتاح 
الرئيــس عبدالفتــاح السيســي ألنفــاق 
بورســعيد ضمن سلسلة من املشروعات 
التنموية مبنطقة القناة وسيناء يعد نقطة 
انطاق جديدة خلطط التنمية الطموحة 
باملنطقة، كما يعد تكليا ملجهودات الدولة 
خال اآلونة األخيرة للنهوض مبشروعات 
البنية التحتية وحتقيق الربط األمثل بني 
الطرق واحملاور املختلفة من خال شبكة 

الطرق القومية.
وأوضح رئيس الهيئة، أن إدارة األنفاق 
والكبــاري بهيئة قناة الســويس تتولى 
اإلشــراف علــى أعمال تشــغيل وصيانة 
األنفاق من خــال فريق عمل متخصص 
من مهندسني وفنيني وأعمال إدارية على 

درجة عالية من اخلبرة والكفاءة والتدريب، 
الفتا إلى امتــداد فترة عمل األنفاق خال 
فترة التشغيل املبدئي من ٨ صباحا حتى 
6 مساء على أن تعمل األنفاق بكامل طاقتها 

على مدار الـ ٢4 ساعة قريبا.
وأضاف ان تشــغيل أنفاق بورسعيد 
عزز من اختصار ساعات طويلة من رحلة 
العبور من شرق القناة إلى غربها والعكس، 
حيث ال يتجاوز زمن عبور األنفاق ١٠ دقائق 
شــاملة جميع اإلجــراءات، مؤكدا مراعاة 
تصميــم األنفاق ألعلى معايير الســامة 
واألمــان من خال أنظمة خاصة للتهوية 
واإلضــاءة ومكافحة احلريــق واالتصال 

الاسلكي.
من جانبها، أوضحت مدير إدارة األنفاق 
والكباري بالهيئة م.انتصار أمير أن العمل 
بأنفاق بورسعيد يتم من خال غرفة حتكم 
مجهــزة تتصل بكاميرات وأنظمة مراقبة 
مثبتة على طول النفق، مشيرة إلى ضرورة 
التزام مستخدمي األنفاق بإرشادات املرور 
داخل األنفاق بحيث ال تتجاوز الســرعة 
املقررة داخل النفق 6٠ كم/ الســاعة، كما 
ال يتجاوز أقصى ارتفاع للمركبات العابرة 
4.6٠ أمتار، وال يتجاوز عرضها ٢.6٠ متر.

إطالق القمر الصناعي املصري »طيبة- 1« بنجاح نحو مداره النهائي
القاهرة - هالة عمران

تابع ماليني املصريني في 
مدن وقرى مصــر اإلطالق 
الناجح للقمر الصناعي املصري 
لالتصاالت »طيبة -1« نحو مداره 
النهائي، ليحدث نقلة نوعية في 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات فــي مصر، ويبدأ 
الشــعب املصري في حتقيق 
أحالم وطموحات مشــروع 
طال انتظاره ليس للمصريني 
فحســب، بل وألشقائهم من 
العرب واألفارقة، حيث ميثل 
هذا القمــر حجر زاوية لدعم 
العديدة  التنموية  املشروعات 
التي تبنيها مصر اليوم لتحقق 
بها استراتيجية 2030 للتنمية 

املستدامة.
وأعــرب رئيــس مجلس 
الــوزراء الدكتــور مصطفى 
مدبولــي - في بيــان امس- 
القمر  بأن إطالق  عن سعادته 
الصناعي جاء متواكبا مع افتتاح 
الرئيس عبدالفتاح السيســي 

عددا من املشروعات التنموية 
واخلدميــة، موجهــا التهنئة 
والشكر للمصريني جميعا الذين 
ساندوا قيادتهم السياسية في 
برنامج اإلصالح االقتصادي 

الذي يشــهد بنجاحه اجلميع 
حاليا، وهو ما عاد بالنفع على 
املصريني فــي مناحي احلياة 

املختلفة.
وأكد البيان أن مصر التي 

الصناعي  القمر  تستقبل هذا 
اليوم، قد اختلفت كثيرا عما 
كانت عليه قبل سنوات قليلة 
عندما بدأ املشروع، فهي تسير 
بخطــى ثابتة نحــو التحول 

الذكية،  النقل  الرقمي وأنظمة 
كما وضعت استراتيجية وطنية 
للذكاء االصطناعي، ومت حتقيق 
الكثير على صعيد االستخدامات 
السلمية للفضاء، وأنشأت وكالة 
الفضاء املصرية، وتستضيف 
حاليا وكالة الفضاء األفريقية، 
وهــي تتطلع اليــوم إلى هذا 
القمــر لكى يســاعدها على 
التنمية  سرعة حتقيق أهداف 
القدرات  املســتدامة، وبنــاء 
الرقميــة املؤهلــة للتوظيف 
لدى الشــباب، والتحول نحو 
الرقمي والوصول  االقتصاد 
باخلدمات الصحية والتعليمية 
إلى كافة أرجاء البالد في احلضر 

والريف.
ووجهت احلكومة املصرية 
آريان سبيس  التهنئة لشركة 
وفريق عمل »آريان -5« الذي 
أضاف جناحا جديدا إلى سلسلة 
جناحاته املســتمرة ونتطلع 
إلى يوم يحمل فيه »آريان-6« 
بقية أقمار »طيبة - سات« إلى 

مداراتها أيضا.

جانب من عملية اإلطالق الناجح للقمر »طيبة-1«
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خيطان يعير الفوزان إلى الصليبخات
يحيى حميدان

إدارة نــادي  وافقــت 
خيطان على اعارة العب 
الفريق االول لكرة القدم 
الــى  الفــوزان  مســاعد 
الصليبخــات ابتــداء من 
فترة االنتقاالت الشتوية 
املقــررة في شــهر يناير 
املقبل وحتى نهاية املوسم 
اجلاري.  وباشر الفوزان 
تدريباته مع الصليبخات 
حتت قيادة املدرب أنور 

يعقوب مســاء أول من امــس ليتمكن من 
االنســجام مــع املجموعة حلــن فتح باب 
االنتقاالت وتسجيله رسميا في كشف الفريق 

لدى احتاد الكرة. 
وفضلت ادارة خيطان املوافقة على إعارة 
الفوزان لعدم حجزه مكانا في التشــكيلة 
األساسية أو االحتياطية بعد هبوط مستواه 
الواضح في اآلونة األخيرة، حيث لم يشارك 
الالعب في مباراتن متتاليتن ملدة ٩٠ دقيقة 
في كل مباراة منذ فترة طويلة، وبالتالي فإن 
إعارته من املمكن أن تعود عليه باإليجاب 

ويستعيد بريقه املفقود. 
الى ذلك، عاد كل من املدافع فيصل العنزي 
واحملترف االيطالــي نيكوالس دي بيازي 
لتدريبات خيطان فــي األيام املاضية بعد 
ابتعادهما عنها بســبب إصابة كل منهما، 
في حن يســتمر غياب احملتــرف العاجي 
نيكوالس كوفي عن التدريبات بعد إصابته 
في »االنــكل« خالل املبــاراة املاضية أمام 
الكويت في كأس االحتاد »التنشــيطية«، 
ويحتاج الــى فترة من الراحــة والتأهيل 
قبل أن يتمكن من التدريب بصفة طبيعية.

مساعد الفوزان في مباراة سابقة مع خيطان 

القفصي يجتمع بالعبي »أزرق اليد« اليوم

يعقوب العوضي

فاز الساحل على التضامن بنتيجة ٢٨ـ  
٢6 في املباراة التي جمعتهما مساء أول من 
أمس ضمن منافســات اجلولة الرابعة من 
دوري دمــج اليد وربح الفائز أول نقطتن 
في رصيده بينما بقي التضامن بال نقاط، 
وفــي لقاء آخر فاز القريــن على اليرموك 
بنتيجة ٢٨ ـ ٢4 ورفع رصيده الى 5 نقاط 
بينما يبقى رصيد اليرموك خاليا، الى ذلك 
فاز منتخب الشــباب على نادي الشــباب 

بنتيجة 3٠ - ٢4.
وفي السياق ذاته، تتوقف بطولة الدوري 
العام لقرابة 3 أشهر بغرض إتاحة الفرصة 
ملنتخبنا الوطني لإلعداد للبطولة اآلسيوية 
للمنتخبات املؤهلة الى كأس العالم مبصر 
٢٠٢١ والتي ستقام في البالد في الفترة من 

١6 حتى ٢7 يناير املقبل.

االجتماع األول
وفي الشأن ذاته، يعقد اجلهازان اإلداري 
بقيادة مدير املنتخبات محمد اخلميس ومدير 
املنتخب األول فهد الهاجري والفني بقيادة 
آمــن القفصي ومســاعديه فيصل صيوان 
ومحمد مبارك أول اجتماع رسمي مع العبي 
املنتخب الوطني في الـ 5.٠٠ مســاء اليوم 
على صالة نادي كاظمة، حيث ســيوضح 
اجلهاز الفني خارطة طريق إعداد املنتخب، 
باإلضافــة الى أســاليب اللعب املتبعة في 

املستقبل.
كمــا ســيتطرق اجلهــاز اإلداري الــى 

التعليمــات اإلداريــة املطلوبة خالل فترة 
اإلعداد والبطولة اآلسيوية املرتقبة.

وتنطلــق أولــى خطوات اإلعــداد بعد 
االجتمــاع مباشــرة فــي الـــ 6.٠٠، حيث 
ســيخوض األزرق أول حصــة تدريبيــة 
بقيادة املدرب آمــن القفصي ومن املرجح 
انه سيركز على بعض تطويع الالعبن على 
طريقة اللعب التي ســيعتمدها، باإلضافة 

الى تطبيق بعض اجلمل التكتيكية.

املنتخب يغادر األربعاء
إلى ذلك، أكد محمد اخلميس أن اجلميع 
يعمل على قدم وساق للوصول الى مرحلة 
جيدة من اإلعداد البدني والفني قبل املغادرة 
الى املعسكر اخلارجي األملاني يوم األربعاء 

املقبل.
وأضاف: علينا ان نســابق الزمن اذا ما 
أردنا ان نخرج بنتائج إيجابية في البطولة 
اآلسيوية املؤهلة الى نهائيات كأس العالم 
مصر ٢٠٢١، إذ ان املهمة لن تكون سهلة في 
ظل تطور املنتخبات املشاركة ولكنني على 
يقن تام بقدر الالعبن على تقدمي صورة 

مشرقة عن اليد الكويتية.
وحــول حظوظ املنتخــب، قال: طموح 
التأهــل حــق مشــروع للجميع ونســعى 
جاهدين لتحقيق أهدافنا ونعلم ان املهمة 
لن تكون سهلة بتاتا ولكن لنا في األجيال 
السابقة عبرة، حيث ان الظروف كانت غالبا 
ضدهم ولكن اإلصرار والعزمية ورفع علم 
الكويت كانت نصب أعينهم وأحد أهم أسباب 

تسيدهم للقارة الصفراء لعدة سنوات.

الساحل يحقق فوزه األول في دوري الدمج.. والقرين يتخطى اليرموك قبل التوقف

العبو منتخبنا في تدريب سابق 

»أزرق السلة« يواجه البحرين.. وقطر يلتقي اإلمارات
تختتــم اليوم منافســات 
الدور التمهيدي من منافسات 
البطولة اخلليجية الـ ١6 التي 
تستضيفها البالد وتنتهي في 
األول من ديسمبر املقبل وتقام 

على صالة نادي الكويت.
اليــوم  لقــاءات  وتفتتــح 
في اخلامســة مبواجهة قوية 
بن منتخبي قطــر واإلمارات 
تليها مباشــرة مباراة األزرق 

مع األحمر البحريني.
ويتصدر الترتيب منتخب 
السعودية برصيد 5 نقاط من 
3 مباريات يليه البحرين بـ 4 
نقاط من مباراتن ثم اإلمارات 
4 نقاط مــن 3 مباريات يليه 
منتخبنا 3 نقاط من مباراتن 
وأخيــرا قطــر بنقطتــن من 

مباراتن.
وينص نظام البطولة على 
إقامة الــدور التمهيدي بنظام 
الدوري من دور واحد على ان 
يلتقي في الدور قبل النهائي 
التمهيدي  الــدوري  األول في 
مع الرابع والثاني مع الثالث 
ويتأهل الفائــزان الى املباراة 

النهائية.
املواجهة األولى  وتعتبــر 
اليوم، التي جتمــع منتخبنا 
اإلمــارات مع قطــر قوية جدا 
الســيما بعدما قــدم منتخب 
اإلمــارات في اجلولــة الثالثة 
أداء قويا اســتطاع من خالله 

البحرينــي الــذي ميتلــك في 
صفوفه أبــرز العبي االرتكاز 
فــي البطولة األميركي األصل 
ســي جي باإلضافة الى مزمل 
أمير في الوقت الذي يعول فيه 
منتخبنا علــى جهود العبيه 
صالح اليوسف وتركي حمود 
وعبدالرحمن السهو وحسن 
اخلباز وراشد الرباح وعبداهلل 
الشــمري واحمــد البلوشــي 

ومحمد اشكناني.
وقررت اللجنة التنظيمية 

مــن جانبــه، أكــد رئيس 
اللجنــة التنظيمية اإلماراتي 
عبداللطيف الفردان ان هناك 
اجتماعا سيعقد مع أمن عام 
االحتاد اآلسيوي لكرة السلة 
اللبناني هاكوب العتماد املوعد 
النهائي للبطولــة اخلليجية 
األبطــال حتــى ال  لألنديــة 
يتعــارض مع رزنامة االحتاد 

اآلسيوية.
وفي الســياق نفسه، قدم 
ثامر الشــنفا ممثــل الكويت 
في اللجنة التنظيمية الشكر 
ألعضاء اللجنة ملوافقتهم على 
تعديل موعد البطولة اخلليجية 
لألندية بعد تعارضها مع موعد 
لــدورة  الكويــت  اســتضافة 
األلعــاب اخلليجية، مبينا أن 
اللجنة التنظيمية تعمل على 
تطوير اللعبة من خالل تثبيت 
مواعيــد البطوالت اخلليجية 
جلميع املراحل وكشف الشنفا 
أن اللجنة التنظيمية اعتمدت 
موعــد البطولــة اخلليجيــة 
للناشئن لتقام في أغسطس 

املقبل في البحرين.

ملاس يحصل على الشارة الدولية
وحصــل احلكــم الكويتي 
خالد ملاس على الشارة الدولية، 
كما اعتمد االحتاد الدولي للعبة 
الدولي محمد  )فيبا( احلكــم 
العميري ضمن حكام النخبة.

لدول مجلس التعاون اخلليجي 
لكرة الســلة خالل اجتماعها 
الــذي عقدته امس األول الذي 
أقيــم علــى هامــش البطولة 
تغير موعد منافسات البطولة 
اخلليجية لألندية األبطال التي 
ستقام في الدوحة من منتصف 
أبريل الى الفترة من ٢٩ مايو 
املقبل الــى 6 يونيو كمقترح 
أولــي، حيث تنتظــر اللجنة 
اعتماد االحتاد اآلسيوي للموعد 

اجلديد للبطولة.

منتخبنا يسعى لتجاوز البحرين اليوم 

هزميــة منتخبنا مــا أعاد له 
اآلمال في التأهل الى الدور قبل 
النهائي فيما يســعى العنابي 
حامــل اللقــب الى اســتعادة 
هويته املعتادة وحتقيق الفوز 

للمنافسة على التأهل.
ويبدو أن مباراة منتخبنا 
الوطني مع املنتخب البحريني 
لن تكــون مصيرية فحســب 
ملنتخبنــا  التأهــل  حلســم 
ولكن ســتكون مباراة صعبة 
وقوية في ظــل قوة املنتخب 

حربي لـ »األنباء«: شباب األزرق عازم على التأهل آلسيا
مبارك اخلالدي

يستأنف منتخبنا الوطني 
للشباب حتت ١٩ سنة لكرة 
القدم تدريباته املعتادة اليوم 
في سلطنة عمان استعدادا 
للمواجهــة املرتقبــة مــع 
منتخب فلســطن الســبت 
املقبل في اجلولة األخيرة من 
منافسات املجموعة األولى 
املؤهلة لكأس آســيا ٢٠٢٠ 

املقررة في أوزبكستان.
وكان اجلهــازان الفنــي 
واإلداري قررا منح الالعبن 
راحة امس بعد الفوز املثير 
والكبير على منتخب عمان 

الكــرة الكويتيــة، مضيفا: 
الفــوز  »نحمــد اهلل علــى 
على منتخــب عمان القوى 

املباريات الثالث الســابقة، 
الفتا أيضا إلى الدور املؤثر 
للجهــاز اإلداري فــي رفــع 
معنويات الالعبن بعد كل 

مباراة.

مواجهات اليوم
وحلساب املجموعة ذاتها 
يلتقي في الثالثة من عصر 
اليوم على ســتاد الســيب 
منتخبــا عمان وباكســتان 
ورصيــد كل منهمــا خالــي 
من النقاط يليه لقاء يجمع 
منتخبي فلســطن برصيد 
 )6( نقاط مع العراق صاحب

الـ )4( نقاط.

واملستضيف إذ قدم العبونا 
عرضا استثنائيا من حيث 
الروح وااللتزام بالتعليمات 

الفنية«.
االســتعداد  أن  وذكــر 
للمباراة املرتقبة لن تختلف 
عــن اإلعــداد للمباريــات 
السابقة، مؤكدا ثقته الكبيرة 

في الالعبن.
وأشار إلى الدور الكبير 
للجهــاز الفني وتعامله مع 
مجريــات املبــاراة، وكذلك 
اجلهــاز الطبــي الذي جنح 
فــي إعادة تأهيــل الالعبن 
املرهقن والذين يعانون من 
إصابــات خفيفة من توالي 

العني على لقاء احلسم مع فلسطني السبت املقبل

حمد حربي

3-٠ والــذي صعد باألزرق 
لصــدارة املجموعة برصيد 
)7( نقــاط وبــات منتخبنا 
قريبــا مــن حصــد بطاقــة 
التأهل األولى عن املجموعة 
في حال فوزه على منتخب 
فلســطن في لقاء احلســم 
املقبــل واالبتعــاد عــن أي 

حسابات أخرى.
وبهذه املناسبة، أكد مدير 
املنتخــب حمــد حربــي في 
اتصال هاتفي مع »األنباء« 
أن رجــال األزرق عازمــون 
على التأهل لنهائيات كأس 
آسيا بعزمية وإصرار إلسعاد 
اجلمهــور الكويتي ومحبي 

منتخبنا الوطني للشباب حقق 
فوزا ثمينا على عمان

القادسية يصطدم باجلهراء في كأس االحتاد اليوم
مبارك اخلالدي

تدخل بطولة كأس االحتاد 
التنشيطية مرحلة احلسم مساء 
اليــوم مع انطــالق مواجهات 
اجلولة اخلامسة من املجموعة 
األولى، اذ يلتقي اجلهراء برصيد 
٨ نقاط مع القادسية بـ 5 نقاط 
على ستاد علي صباح السالم، 
فيما يســعى النصــر صاحب 
الـ ٨ نقــاط الــى االقتراب من 
التأهــل عندما يلتقي اليرموك 
اخلالي من النقاط على ســتاد 
نــادي التضامن، وفــي مباراة 

النقــص الكبيــر فــي صفوف 
القادسية بسبب مشاركة نخبة 
العبيه مــع األزرق في بطولة 
»خليجي ٢3«، اال ان دكة البدالء 
تضم مجموعة مميزة من العبي 
اخلبرة والشباب التي ينقصها 
التوظيف الصحيح من املدرب 
االســباني بابلو فرانكو، وفي 
املقابل يأمــل اجلهراء حتقيق 
أمــام خصم  نتيجــة إيجابية 
قوي ليكلل بها املدرب الوطني 
د.محمــد املشــعان مشــواره 
الناجح مع الفريق حتى اآلن.

اما »العنابي« فيسعى للفوز 
على اليرموك واالقتراب كثيرا 
من دور األربعة، علما ان صفوف 
النصر تضم مجموعة الفتة من 
الالعبــن احمللين واحملترفن 
القادريــن علــى التعامــل مع 
مجريــات املباراة مبــا يحقق 
هــدف اجلهــاز الفنــي بقيادة 
املدرب التونسي لطفي رحيم.

النصر لتخطي اليرموك.. ولقاء هامشي بني الصليبخات والفحيحيل

)األزرق.كوم( القادسية بخبرته لتجاوز شباب اجلهراء  

غير مؤثرة في حسابات التأهل 
يلتقــي الصليبخات بنقطتن 
مع الفحيحيل من دون رصيد 
مــن النقاط على ســتاد ناصر 

العصيمي.
ويســتحوذ لقاء القادسية 
واجلهــراء علــى االهتمام بعد 
العــروض غير املقنعــة التي 
قدمها »األصفر« خالل البطولة 
علــى الرغم من فــوزه األخير 
على اليرمــوك بنتيجة كبيرة 
6-١، حيث ان تعثره اليوم قد 
يطيح بآمالــه مبكرا من بلوغ 
دور األربعة، وعلى الرغم من 

جدول مباريات اليوم
التوقيتامللعباملباراة

5.٢5التضامناليرموك ـ النصر
7.3٠علي صباح السالمالقادسية ـ اجلهراء

7.3٠ناصر العصيميالفحيحيل ـ الصليبخات

»طائرة« الكويت ذهبية على حساب كاظمة

يعقوب العوضي 

تــوج الكويت بلقب بطولــة احتاد الكرة 
الطائرة بعد فوزه مســاء أول من أمس على 
كاظمة في املباراة النهائية التي جمعتهما على 
صالة يوسف شاهن الغامن في نادي كاظمة 
وبنتيجة 3 أشواط دون رد، فيما احتل العربي 
املركز الثالث بعد فوزه على اجلهراء بثالثية 
نظيفة ايضا. وبعد املباراة اخلتامية قام رئيس 
احتاد الكرة الطائرة حســن عاشــور وأمن 
السر فوزي املعتوق بتسليم كأس البطولة 
للعميد وتقليد امليداليات للفرق الثالث املتوجة 
وبحضــور رئيس جهاز الطائرة اإلداري في 
نادي الكويت محمد النصف وعدد من أعضاء 

مجلس إدارة كاظمة واالحتاد.
كما قدم رئيس نادي الكويت خالد الغامن 
مكافأة مالية مقدارها 7 آالف دينار لكل العب 

مباشــرة بعد نهاية املبــاراة، فيما قدم أمن 
الصندوق املســاعد ورئيس اجلهاز اإلداري 
للكرة الطائرة في نادي الكويت محمد النصف 
مثلها. وفي اإلطار نفسه، أكد مدرب األبيض 
خالــد بلعيــد أن الفريق واجــه صعوبة في 
الشــوط األول في التعامل مع املنافس فنيا 
إال أن التحضيــر اجليــد للمواجهة وتطبيق 
التوجيهات اإلدارية والفنية التي أتت بثمارها 
في الشوطن الثاني والثالث، وانتهت املواجهة 
بفوز الكويت. وأضاف: عملنا جاهدين للوصول 
الى مرحلة جيدة من االستعداد البدني والفني، 
وقدم الالعبون كل ما ميكن تقدميه في أرضية 

امللعب ليتوجوا بلقب البطولة.
وتوجه بالثناء والشكر جلميع من ساند 
الفريــق كما أثنى على رئيــس النادي خالد 
الغامن وأعضاء مجلس اإلدارة ورئيس اجلهاز 

اإلداري محمد النصف.

7 آالف دينار من الغامن ومثلها من النصف.. والعربي ثالث بطولة االحتاد

فرحة العبي الكويت باحلصول على اللقب 
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ليڤاندوفسكي »سوبر« األبطال
و»امللكي« وتوتنهام و»السيتي« لدور الـ 16

كاحل هازارد قد يحرمه من »الكالسيكو«»صبي الكرات« أعاد مورينيو  إلى أيام الطفولة
أثنى املدير الفني اجلديد لتوتنهام جوزيه مورينيو بشكل خاص على صبي من جامعي 

الكرات، مشيدا بدوره خالل مباراة الفريق أمام أوملبياكوس اليوناني.
وبعد أن كان أوملبياكوس متقدما 2 -1، أعاد ذلك الصبي الكرة بشــكل سريع إلى امللعب 
في اللحظة املناسبة ليشن توتنهام محاولة من اجلهة اليمنى أسفرت عن هدف التعادل 

2 -2 وسجله هاري كني )50(.
ووجه مورينيو التحية للصبي مبصافحته ومعانقته، وصرح قائال: »أحب األذكياء من 
الصبيان جامعــي الكرات، مثلما كنت أنا، وكنت جامع كرات ممتازا في طفولتي، وهذا 
الصبي كان رائعا، لقد قرأ املباراة وفهم اللعبة وقدم مســاعدة رائعة، لم يكن متواجدا 
فقط للنظر إلى املدرجات أو اإلضاءة، إنه يعيش اللعبة ويؤدي فيها بشكل جيد للغاية«.

سيخضع مهاجم ريال مدريد البلجيكي ادين هازارد لفحوصات طبية ملعرفة مدى 
خطورة اإلصابة التي تعرض لها في كاحله األمين خالل مباراة فريقه ضد باريس 
سان جرمان الفرنسي. وتأتي إصابة هازارد قبل 3 أسابيع من املواجهة املرتقبة 
لفريقه ضد غرميه التقليدي برشــلونة محليا، ما يرسم عالمة استفهام حول 

مشاركته في الكالسيكو.
وقال مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بعد املباراة »إنها أكثر من كدمة، 

هو يعاني من التواء، آمل أال يكون حادا«.
يذكر ان مباراة الكالسيكو ستقام 18 ديسمبر املقبل على ملعب كامب نو في 
برشلونة، بعدما تقرر تأجيل اللقاء الذي كان مقررا في 26 أكتوبر املاضي.

فرط ريال مدريد اإلســباني بالفوز 
على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 
واكتفــى بالتعــادل معــه ٢-٢ بعد ان 
تقــدم عليه بهدفني لكنــه حلق به الى 
ثمن النهائي، وحذا حذوه مان ســيتي 
وتوتنهام االجنليزيان بعد تعادل االول 
مع شــاختار دانييتسك االوكراني ١-١ 
وفوز الثاني على واملبياكوس اليوناني 
4-٢ في اجلولة اخلامسة قبل االخيرة 
من الدور االول ملســابقة دوري أبطال 

أوروبا.
في املباراة األولى، تقدم ريال مدريد 
الذي ضمن تأهله الى ثمن النهائي قبل 
املباراة عقب تعادل غلطة سراي التركي 
وضيفه كلوب بروج البلجيكي ١-١ في 
املجموعة األولى، بهدفني ملهاجمه الفرنسي 
كرمي بنزمية )١7 و7٩(، ورد سان جرمان 
بثنائية في دقيقتني عبر كيليان مبابي 

)٨١( واإلسباني بابلو سارابيا )٨3(.
وضمن باريس سان جرمان صدارة 
املجموعة بعدما رفع رصيده إلى ١3 نقطة 

مقابل ٨ نقاط للنادي امللكي.
وكان ريــال مدريــد، حامــل الرقــم 
القياســي في عدد األلقاب في املسابقة 
)١3(، الطرف األفضل في املباراة وجنح 
في فرض ســيطرته في وســط امللعب 
وكان بإمكانه الفوز بحصة كبيرة ورد 
االعتبار خلســارته بثالثية نظيفة في 
اجلولة االولى في بارك دي برانس، بيد 
أن مهاجميه تفننــوا في إهدار الفرص 
فضــال عن تألق حــارس مرمى النادي 
الباريسي والنادي امللكي السابق الدولي 

الكوستاريكي كيلور نافاس الذي تصدى 
ألكثر من فرصة خطرة.

وقال كرمي بنزمية بعد املباراة: »كانت 
أمســية مميزة في مواجهة فريق قوي 
جــدا، بذل الفريق قصــارى جهده لكن 
شباكنا تلقت هدفني في نهاية املباراة، 
وخضنا مباراة جيدة من ناحيتنا ونحن 
على الطريق الصحيح، التأهل الى الدور 
التالي في غاية األهمية بالنسبة إلينا«.
أمــا مــدرب باريس ســان جيرمان 
األملاني توخل فقال: »نستطيع ان نشعر 
بالسعادة مع النقطة التي حصلنا عليها. 
لم نقدم افضل مباراة لنا، الســيما في 
الشــوط األول قبل ان تتحســن األمور 
فــي الثاني«، مضيفا: »لقد واجهنا أحد 
أقــوى الفرق في العالم في احد أصعب 
املالعــب في العالم. الكثيــر من األمور 
ميكن حتسينها لكن في النهاية جنحنا 

في إيجاد احللول لتسجيل الهدفني«.
وقلب توتنهام تخلفه بهدفني نظيفني 
أمــام ضيفه أوملبياكوس الى فوز 4-٢ 
وبلغ ثمن النهائي، وعزز توتنهام موقعه 
فــي املركز الثاني في املجموعة الثانية 
برصيــد ١٠ نقــاط مقابــل ١5 بالعالمة 
الكاملة لبايرن ميونيخ األملاني بعد فوزه 
الســاحق على النجــم األحمر الصربي 

بسداسية نظيفة. 
وقاد املهاجم الدولي الپولندي روبرت 
ليڤاندوفســكي فريقه بايرن ميونيخ 
الــى فوز كاســح على مضيفــه النجم 
األحمر الصربي بنصف دزينة نظيفة 
مــن األهداف كان نصيبه منها ســوبر 

هاتريك في ١5 دقيقة، وهو أسرع »سوبر 
هاتريــك« في تاريخ املســابقة رفع به 
رصيده إلى ١٠ أهداف في 5 مباريات.

وسجل ليڤاندوفسكي رباعيته في 
الدقائق 53 من ركلة جزاء و6٠ و64 و6٨، 
بعدما افتتح ليون غوريتسكا التسجيل 
في الدقيقة ١4، وختم الفرنسي كورنتان 

توليسو املهرجان في الدقيقة ٨٩.
وهو الفــوز اخلامس على التوالي 
للنادي البافاري في دور املجموعات، 

وهو الوحيــد الذي حقق 
هــذا اإلجنــاز حتــى اآلن 
هذا املوسم، والرابع على 

التوالــي فــي مختلف 
املســابقات بقيــادة 
مدربه املؤقت ديتر- 
هانــز فليك خليفة 
نيكــو  الكرواتــي 

كوفاتــش املقال من 
منصبه بسبب النتائج املخيبة.

وضرب مان سيتي عصفورين 
بحجر واحــد بتعادله مع ضيفه 
شاختار دانييتسك ١-١ ألنه انتزع 

بطاقة التأهل وصدارة املجموعة 
الثالثة.

ورفع سيتي رصيده الى ١١ 
نقطة وضمن صدارة املجموعة 
مقابــل 6 نقــاط لشــاختار 
صاحب املركز الثاني. وهي 
املــرة الســابعة تواليا التي 
يحجــز فيها »الســيتيزن« 

بطاقته الى هذا الدور.

أرسنال وروما يرفعان شعار الفوز فقط في »يوروبا ليغ«
يأمل االسباني أوناي إميري 
مدرب أرسنال إنقاذ عنقه من 
مقصلة اإلقالة عن طريق ضمان 
التأهــل الــى الــدوري التالي 
ملســابقة الــدوري االوروبــي 
)يوروبــا ليــغ(، وذلك عندما 
يستقبل إينتراخت فرانكفورت 
األملاني اليوم ضمن منافسات 
اجلولة اخلامسة قبل األخيرة 

للمجموعة السادسة.
وحامــت الشــكوك حــول 
مســتقبل إميري بعد التعادل 
فــي اللحظــات القاتلــة أمــام 
ســاوثمبتون فــي املرحلــة 
الثالثــة عشــرة مــن الدوري 
املمتاز السبت، بفضل املهاجم 
الفرنســي الكســندر الكازيت 
الذي سجل هدف اخلالص في 
الدقيقة السادســة من الوقت 
احملتسب بدل الضائع بالشوط 
الثاني. وســيلتحق ارســنال 
بركب األندية املتأهلة إلى الدور 
التالي حال فوزه على وصيفه 
فرانكفورت )6 نقاط(، أو عدم 

فوز ستاندار دو لياج البلجيكي 
الثالــث مع 6 نقاط أيضا على 
متذيل القاع ڤيتوريا غيمارايش 
البرتغالي )نقطة(. وال تشــذ 
حالة إينتراخــت فرانكفورت 
كثيرا عن غرميه االجنليزي، 
فهو خســر مبارياتــه الثالث 
األخيرة في جميع املسابقات، 
آخرها ســقوطه في عقر داره 
باملرحلــة الثانية عشــرة من 
الدوري احمللي أمام ڤولفسبورغ 
بهدفني نظيفني، على الرغم من 
أن األخير خاض الشوط الثاني 

بعشرة العبني.
في املقابل، يعاني ناديا روما 
والتسيو بدورهما حلجز بطاقة 
التأهــل للدور التالــي، حيث 
يواجــه األول صاحــب املركز 
الثالث في املجموعة العاشرة 
برصيــد خمــس نقــاط خطر 
اخلروج مــن دور املجموعات 
في حال خسارته أمام باشاك 
شهير التركي املتصدر مع سبع 
نقــاط من فوزيــن وتعادلني، 
وفوز بوروسيا مونشنغالدباخ 
)خمــس  الثانــي  االملانــي 
نقــاط( على متذيــل الترتيب 
النمســاوي )4  فولفســبيرغ 
نقاط(، علمــا أن فوز متصدر 
»البوندسليغا« سيمنحه بطاقة 

العبور للدور الـ 3٢.
بدوره، ســيكون التســيو 
أمام واجــب الفوز على كلوج 
الرومانــي ثانــي املجموعــة 
اخلامسة من أجل احلفاظ على 
آمالــه في التأهل، حيث يحتل 
نادي العاصمة اإليطالية املركز 
الثالث مع ثالث نقاط متأخرا 

بفارق ست نقاط عن منافسه، 
بعدما خسر مرتني تواليا أمام 
سلتيك األســكتلندي متصدر 
املجموعــة )١٠ نقــاط(، الذي 
ضمن تأهله للدور التالي في 
اجلولة املاضية. علما أن رين 
الفرنســي يقبع فــي القاع مع 

نقطة وحيدة.
التقليدي  الغرمي  وبامكان 
ومواطــن ســلتيك، غالســكو 
رينجرز صاحب املركز الثاني 
فــي املجموعــة الســابعة مع 
ســبع نقــاط، أن يلحق بركب 
األندية املتأهلة في حال فوزه 
على فينورد الهولندي الثالث 
)4 نقــاط(، وعدم فوز بورتو 
البرتغالي صاحب املركز الرابع 
)4 نقــاط( على مضيفه يونغ 
بويــز السويســري املتصدر 

برصيد سبع نقاط.
ويقف نادي ولڤرهامبتون 
االجنليــزي ثانــي املجموعة 
احلادية عشــرة بتسع نقاط، 
علــى عتبة التأهل إلى األدوار 
مشــاركته  فــي  اإلقصائيــة 
األوروبية األولى بعد نحو أربعة 
عقود، إذ ال يحتاج رجال املدرب 
البرتغالــي نونو إســبيريتو 
ســوى الى التعادل أمام براغا 
البرتغالــي متصدر املجموعة 
)١٠ نقاط(، كما أنه من املمكن 
أن يحجز النــادي االجنليزي 
بطاقته إلى الدور التالي في حال 
عدم فوز سلوفان براتيسالفا 
الســلوڤاكي الثالث )4 نقاط( 
على بشــيكتاش التركي الذي 
يحتل قاع الترتيب من دون أي 

نقطة من أربع هزائم تواليا.

إنريكي: سعيد بالعودة.. ومورينو يريدني مساعداً!
عبر لويس إنريكي مدرب 
املنتخب اإلسباني لكرة القدم 
أمس، عن سروره بتوليه مهمة 
اإلدارة الفنية للفريق مجددا، 
بعد فترة ابتعد فيها عن مالعب 
كرة القدم متأثرا بوفاة ابنته.
وقال إنريكــي في مؤمتر 
تقدميــه كمــدرب للمنتخــب 
اإلســباني: »انــه يوم خاص 
جدا بالنســبة لي ولعائلتي، 
األمر أشبه بالعودة إلى منزلي، 
كنت أعلم أن االهتمام اإلعالمي 

باألمر سيكون كبيرا«.

الفني ليس االحتاد اإلسباني 
وال أي شخص آخر، السبب 
هو أنا، لقد طلب مورينو أن 
يكــون هو املــدرب األول في 
بطولة كأس أمم أوروبا )يورو 
٢٠٢٠( املقبلة، وأن أكون أنا 
مبنزلة الرجل الثاني، أنا أتفهم 
األمــر وأعرف أن ذلك طموح 
مشروع، لكن في تلك احلالة 
هــو أمر غير عادل باملرة، أنا 
قوي بشــكل كاف لكي أعود 
كمدرب للفريق«، مضيفا: »ال 
أريــد احلديث كثيرا عن تلك 

القصــة، أنــا اآلن املدرب ألن 
االحتــاد اإلســباني هو الذي 
طلب ذلك، وأنا أشكرهم على 
ثقتهــم«. وكان إنريكي ترك 
منصبــه كمــدرب للمنتخب 
اإلسباني بعد وفاة ابنته تشانا 
عن عمر تسع سنوات، متأثرة 
مبرض سرطان العظام، ليترك 
املهمة بشكل مؤقت بعد اتفاق 
مع االحتاد اإلســباني، حيث 
تولى مورينو املهمة ليتأهل 
الفريــق حتــت قيادتــه إلى 

)يورو ٢٠٢٠(.

إنريكــي علــى  وحــرص 
توضيح ســبب عــدم وجود 
روبرتــو مورينو الذي تولى 
املهمــة مؤقتــا اثنــاء غيــاب 
إنريكي عــن تدريب الفريق، 
وذلك بعدما انتشــرت بعض 
األخبار عن استبعاد األول من 

الطاقم الفني للفريق.
وقال إنريكي: »أنا شخص 
ال يحب اخلالفات ودائما أبتعد 
عنها، لكنني مجبر اليوم على 
توضيح األمور، الســبب في 
عدم وجود مورينو بالطاقم 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري األوروبي )يوروبا ليغ(

7beIN Sports HD١إف سي أستانا ـ مان يونايتد
٩beIN Sports HD٩يونغ بويز ـ بورتو
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العطيه بطالً لـ »رالي املكسيك«

كلينسمان مدرباً لهرتا برلني

القيادة الروسية قلقة من العقوبات

أسامة املنصور 

حقــق البطل القطري ناصر بن صالح العطيــة لقب رالي »باها 
كاليفورنيا مكسيكان 1000« حيث تعد هذه املشاركة هي األولى 
علــى صعيد هذا الرالــي الذي يعتبر أحد أعــرق الراليات التي 
انطلقت أول نسخة منه في العام 1967، ومازال مستمر ويعتبر 
من الراليات الوعرة، حيث على املنافس جتاوز أغلب مراحله في 
الفترة املسائية مستعينا فقط بأضواء السيارة.  وبهذه املناسبة، 
عبر العطية في اتصال هاتفي مع »األنباء« عن سعادته بهذا اللقب، 
مؤكدا انه اكتسب وفريقه خبرة جديدة في عالم الراليات، خاصة 
أن جغرافية املراحل واملناخ الليلي الذي نافسنا فيه كان أمرا جيدا 
جدا بالنسبة لي وللمالح الفرنســي ماثيو بوميل، ومضيفا أنه 
سيضع هذه املشاركة ضمن أجندة االستعدادات اخلاصة لرالي 

داكار السعودية 2020 الذي سينطلق يناير املقبل. 

أعلن نادي هرتا برلني أمس تعاقده رسميا مع يورغن كلينسمان 
املدرب السابق ملنتخبي أملانيا والواليات املتحدة لإلشراف على 

الفريق حتى نهاية املوسم احلالي.
وكان نــادي العاصمة االملاني أقال مدربــه انتي كوفيتش الذي 
تســلم تدريب الفريق في يوليو املاضي بعد ستة أعوام قضاها 
مدربا للفريق الرديف في النادي، وذلك بعد اخلسارة الثقيلة أمام 
أوغسبورغ صفر-4 في الدوري احمللي االحد. وكان كلينسمان 
الفائز بكأس أوروبا عام 1996 وكأس العالم عام 1990، عني مطلع 

نوفمبر اجلاري في املجلس االستشاري لهرتا برلني.

أبدت القيادة الروسية أمس قلقا إزاء احتماالت تلقي املزيد من 
العقوبــات الرياضية من جانب اللجنــة األوملبية الدولية، فيما 
يتعلق باملنشطات. وتواجه روسيا، التي عانت خالل السنوات 
األخيرة من فضيحة ادعاءات االنتشار املمنهج واملدعوم من قبل 
الدولة للمنشــطات بني الرياضيني الروس، تهديدات بإقصائها 
من جديد في عالم الرياضة. وقال دميتري بيسكوف املتحدث 
باسم الرئيس الروسي فالدميير بوتني، في تصريحات نقلتها 
وسائل إعالم رسمية أمس: »هذه معلومات تثير القلق بالتأكيد«.



اعترف املدرب اإلسباني ملنتخب قطر فيليكس 
سانشيز أن فريقه لم يكن محظوظا في استغالل 
الفرص أمام مرمى املنتخب العراقي، ولذلك نال 
العقاب بخسارة اللقاء االفتتاحي لبطولة كأس 

اخلليج العربي لكرة القدم.
املنتخــب  ان  وقــال 
القطري بدأ املباراة بشكل 
لم نوفق  جيد ولكننا 
في تســجيل هدف 
مبكر وتلقينا العقاب 
علــى هــذا بهدفني 
ملنتخب العراق، وفي 
الشوط الثاني أيضا فشلنا في تسجيل مزيد من 
األهداف ألن األعصاب كانت مهزوزة ولم نستطع 

العودة في املباراة.
وأضاف ان الالعبني حاولوا كثيرا ونأســف 
للهزميــة، واملباراة القادمة أمام املنتخب اليمني 

ستكون في غاية الصعوبة واألهمية. 
وتابع سانشيز: هذه هي كرة القدم وال ميكن 
احلصول على النقاط الثالث قبل بداية املباراة كل 
ما ميكننا هو أن نواصل العمل اجلاد وأثق بأننا 
سنكون أقوى في املباراة القادمة ونحرز الفوز. 
في الســياق ذاته، أعرب املدرب السلوڤيني 
ملنتخب العراق سريتشكو كاتانيتش عن سعادته 

بتحقيق الفوز على املنتخب القطري مستضيف 
بطولة كأس اخلليج العربي، وقال إن الفوز على 
املنتخــب القطري بداية جيدة ملنتخب أســود 

الرافدين. 
وأضاف أننا في بداية املباراة، لم يكن فريقنا 
جيدا ولكن املنتخب القطري أهدر الفرص التي 
سنحت له وبعدها تقدمنا وفعلنا ما نفعله دائما 
وهو مواصلة الهجوم لتسجيل هدف ثان ثم لعبنا 
بشكل جيد. وفي الشوط الثاني، تلقت شباكنا 
هدفا وعمدنا إلى التغيير لتدعيم الدفاع من ناحية 
والتغلب علــى اإلجهاد من ناحية أخرى، مؤكدا 
حديثه مع الالعبني انها مجرد بداية وأنه عليهم 
بذل مزيد من اجلهد والعرق من أجل الوصول إلى 
أبعد نقطة في البطولة. وعما إذا كان سيستخدم 
نفس الالعبني في املباراة التالية أم أنه سيجري 
تغييرا على التشكيلة األساسية، قال كاتانيتش: 
ال أدري من هم الالعبون الذين سأدفع بهم فرمبا 
يشعر أحدهم باإلجهاد. البطولة صعبة وسنرى 
من هم القادرون على املشاركة في مباراتنا التالية 

أمام اإلمارات.
وعــن طموحاته في البطولة، قال كاتانيتش: 
نركز على املباراة القادمة أمام اإلمارات ثم لقاء 
اليمن، وبعدها نرى ما سيحدث، سأمنح جميع 

الالعبني فرصة املشاركة في هذه البطولة.

سانشيز: »العنابي« لم يكن محظوظًا 
كاتانيتش: تركيزنا على لقاء اإلمارات
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بن همام: مالمح البطل ال تظهر اآلن

معايير خاصة الختيار جنوم البطولة

أكد رئيس االحتاد اآلســيوي لكرة القدم الســابق محمد 
بن همام ســعادته الكبيرة بحضور حفل افتتاح منافسات 
بطولة كأس اخلليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين، 
معربا عن أمنياته أن يكون التوفيق حليفا جلميع املنتخبات 
اخلليجية في هذا التجمع الكبير وذلك من خالل تقدمي أفضل 

املستويات وحتقيق املكاسب الفنية والبدنية املطلوبة.
وقــال إن بطــوالت اخلليج ال تخضع ألي مؤشــرات أو 
مقدمات وتكون حافلة باملفاجآت دائما لذلك فإنه من الصعب 

التكهن باسم البطل في هذا التوقيت.
وأضاف: بشكل عام مالمح البطولة ال تظهر في اجلولة 
األولى وعلينــا أن ننتظر حتى نهاية الدور األول على أقل 
تقدير حتى نرى من هو املنتخب املرشح األبرز للفوز بهذا 

اللقب الكبير.

شــارك محمد الفيلكاوي في االجتماع 
األول للجنة الدراسات الفنية خلليجي ٢4 
الذي عقد في فندق الشــيراتون الدوحة، 
وذلك ملناقشة العديد من املوضوعات املهمة 
املتعلقة بالنواحي الفنية للبطولة وأيضا 
اختيارات أفضل جنومها ومت تشكيل اللجنة 
مؤخرا برئاسة القطري فهد ثاني وتضم 
في عضويته محمد الفيلكاوي )الكويت(، 
عبــداهلل حســن )االمارات(، هــارون بن 
عامر )عمان(، أحمد الدخيل )البحرين(، 
شامل كامل )العراق(، عبداهلل عبدالفضيل 
)اليمن(، بجانب فالتر دي سلفافا )خبير 
فني( وســمير بركسي )محلل اداء فني( 
ومت خــالل االجتماع االول للجنة حتديد 

املعاييــر والضوابــط الختيــار املنتخب 
املثالي والهداف في البطولة وأفضل العب 
وأحســن حارس مرمى مع رفع األســماء 
إلــى اللجنة الفنية للتصديق، إلى جانب 
وجود دراســات تقوم اللجنــة بإعدادها 
تشمل جميع النواحي الفنية للمباريات 
وللبطولــة، من بينها الترتيــب النهائي 
للمنتخبات وشــكلت اللجنــة فريقا لكل 
مباراة من مباريات البطولة لتقييم الالعبني 
واملنتخبــات من بداية اللقــاء االفتتاحي 
بني قطر والعراق، وحتى املباراة النهائية 
وســيتم رفع توصيات اللجنة بأســماء 
املرشحني أثناء البطولة للجوائز الفردية 

التشجيعية إلى اللجنة الفنية.

محمد بن همام

العجمي يحتفى بالغامن واجلبري
أقام سفيرنا لدى قطر حفيظ 
العجمــي حفل غــداء أمس على 
شرف رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغــامن ووزيــر اإلعــالم ووزير 

الشباب محمد اجلبري والنائبني 
أحمد الفضل واحلميدي السبيعي 
ورئيس احتاد الكرة الشيخ أحمد 

اليوسف وأعضاء الوفد.

إلى ذلك، وصل الى الدوحة رئيس 
نادي الكويــت خالد الغامن ورئيس 
نادي التضامن مبارك النزال ورئيس 
نادي النصر خالد الشريدة ورئيس 

نادي خيطان عبداهلل العتيبي ورئيس 
نادي برقان همالن الهمالن ورئيس 
نادي الصليبخات سعد عناد ملتابعة 
مباريات األزرق ودعمه في البطولة.

 مرزوق الغامن ومحمد اجلبري والشيخ أحمد اليوسف 

١8٢ العباً بالبطولة

الصحف القطرية تلقي باللوم 
على منتخبها

وفق سجالت القيد الرسمية فالالعبون املشاركون في 
بطولة كأس اخلليج العربي يقدرون بـ 182 العبا مقيدا في 
البطولة. وتضم قائمة املنتخب العراقي 21 العبا فقط بدال 
من 23 مثل باقــي املنتخبات. ويعد الالعب اليمني أحمد 

ماهر أصغر العب مسجل في »خليجي24 «.

أبدت الصحف القطرية، الصادرة امس أسفها للخسارة 
التي تعرض لها الفريق القطري أمام نظيره العراقي 2-1 

في افتتاح بطولة كأس اخلليج العربي لكرة القدم.
وعنونت مجلة »ســتاد الدوحة«: »العنابي ينقاد إلى 
خســارة مفاجئة أمام العراق«، حيث أكدت الصحيفة أن 
الفريــق العراقي جنح في حتقيق الفوز مســتغال عدم 
استثمار املنتخب القطري لبدايته اجليدة في الربع الساعة 

األولى من املباراة.
وأضافــت املجلة القطريــة، أن منتخب بالدها أدخل 
نفسه في حسابات التأهل املعقدة بشكل مبكر للغاية. أما 
صحيفة »الشرق« القطرية، فذكرت في عنوانها: »األدعم 
يخسر أمام نظيره العراقي في افتتاح خليجي 24«، حيث 
أكدت أن الفريق القطري لم يستثمر الفرص العديدة التي 

سنحت له خالل املباراة.
ووصفت صحيفة »الرايــة« هزمية املنتخب القطري 
في افتتاح البطولة بالتعثر، حيث عنونت »العنابي يتعثر 

في أول خطوة«.
وأضافت الصحيفة أن املنتخــب القطري خيب آمال 
جماهيره بالهزميــة في مباراة االفتتاح على أرضه وبني 

جماهيره.

الشكيلي: استقبال ملفات 
تنظيم »خليجي ٢5« اليوم

الوفد اإلعالمي - الدوحة

أعلن نائب رئيس االحتاد اخلليجي لكرة القدم د.جاســم 
الشــكيلي عن انعقاد املؤمتر العام الحتاد كأس اخلليج لكرة 
القدم اليوم اخلميس في الثانية عشرة ظهرا بفندق شيراتون 
مقر إقامة وفود االحتاد اخلليجــي. وقال انه لقاء او التقاء 
أكثر من أي شيء آخر، السيما ان املؤمتر 

العام لم يعقد منذ فترة طويلة.
واســتطرد قائال: هذا املؤمتر العام 
ستعلن فيه الدول التي ترغب في تقدمي 
ملفات لتنظيم خليجــي 25، ونعلم ان 
االحتاد العراقي لكرة القدم سبق ان أبدى 
رغبته في تنظيم هذه النسخة من البطولة »خليجي 
25«، وكانت هناك شــبه موافقة من األعضاء اخلمسة الذين 
حضــروا االجتماعات في الفترة املاضية، لكن اآلن بعد ان مت 
اكتمال األعضاء بحضور األشــقاء من السعودية والبحرين 
واإلمــارات فمن املمكن ان تكون هناك اجتاهات اخرى او ان 
احدى الدول ترغب في تقدمي ملف باإلضافة للعراق، وعلينا 
عدم اســتباق األحداث وان ننتظر رمبا فعال أي دولة تبدي 

رغبتها في تنظيمها.

احليفي: واثق بتحقيق أول انتصار
وجه أحمد احليفي العب املنتخــب اليمني التهنئة للفريق 
اإلماراتي على الفوز العريض الذي حققوه على حساب منتخب 
بالده في افتتاح مباريات الفريقني ضمن منافســات املجموعة 

األولى لبطولة كأس اخلليج العربي - خليجي 24.
وقال احليفي إن فريقه رغم اخلســارة بثالثية أمام الفريق 
اإلماراتي لكنه »قدم مســتوى طيبا وظهر في أوقات كثيرة من 
املباراة ندا للفريق اإلماراتي القوى وأحد املرشــحني لتحقيق 

لقب البطولة«.
وقال احليفي أيضا: »العبو املنتخب اإلماراتي حسموا الفوز 

بفارق اخلبرة«.
واختتم حديثه قائال: »رغم اخلسارة االفتتاحية لكن اليزال 
طموحنا حتقيق أول انتصار في تاريخنا ببطولة كأس اخلليج 

وأنا واثق أننا قادرون هذه املرة على ذلك«.

اليمن.. طموح كبير وواقع عصيب

يحيى حميدان

مازال املنتخب اليمني يكتفي بلعب 
أدوار هامشية في بطوالت اخلليج رغم 
مشــاركته للمرة التاسعة على التوالي 
في بطولة »خليجي ٢4« التي حتتضنها 
العاصمة القطرية الدوحة حاليا وظهر 
ذلك جليا امام املنتخب االماراتي بعدما 
انهار اليمنيون بشكل مبكر واستقبلوا 
3 أهــداف حملت جميعهــا توقيع علي 

مبخوت. 
وبدأ اليمن في املشاركة ببطوالت 
اخلليــج منــذ »خليجــي ١6« التــي 
احتضنتها الكويت، ومنذ ذلك احلني 
أخذ احلديث يتداول حول أهمية هذه 
البطولــة في مســيرة هــذا املنتخب، 
وتوقع الكثير له أن يتطور مع مرور 
األيام، ولكن جميع هذه التوقعات ذهبت 

أدراج الرياح، بعدما واصل املنتخب 
اليمني تقــدمي عروضه الهزيلة جدا، 
والتــي بطبيعة احلال ميكن ارجاعها 
الى عدم إقامة بطوالت محلية في ذلك 
البلد بســبب الظــروف التي مير بها 
حاليا واحتراف عدد قليل من الالعبني 
في اخلارج والذين يتم االعتماد عليهم 
فــي كل مرة، رغم اخلطوات التي قام 
بها املدرب اليمني سامي النعاش في 

جتديد الدماء مطلع العام احلالي. 
وتبــدو أرقام اليمــن في بطوالت 
اخلليج خجولة للغاية، بعدما لعب ٢٨ 
مباراة حتى االن ولم يحقق الفوز في 
أي منها واكتفى بتسجيل 5 تعادالت 
فقــط، فيما خســر ٢4 مرة، وســجل 
اليمنيون ٩ أهــداف فقط كان آخرها 
ذلك الهدف الذي سجله اكرم الوارفي 
فــي مرمى منتخب قطر في »خليجي 

٢٠« والتي أقيمت في اليمن، واهتزت 
شباكهم 67 مرة!

الفوارق تبدو شاســعة للغاية 
بني املنتخبات السبعة التي تشارك 
فــي بطوالت اخلليــج واملنتخب 
اليمني، ويكفي اإلشــارة الى ان 
قيمة العبي املنتخب االماراتي 
الذي واجه اليمن مساء اول من 
امس تصل الى ٢٠ مليون يورو 
حسب موقع »ترانسفرماركت« 
العاملــي املعــروف، وال تصل 
قيمة جميع العبي اليمن في 
سوق االنتقاالت حتى الى ربع 

قيمة صاحب »الهاتريك« مبخوت 
والذي تصل قيمته الى 4 ماليني يورو.

واآلن حتولت التساؤالت من »متى 
يحقق اليمن الفوز األول؟« إلى »متى 
يهز اليمنيون الشباك مرة أخرى؟«.



حضور جماهيري كبير وتشجيع مميز
شهدت املباراة حضورا جماهيرا كبيرا من مساندي األزرق حرصوا على احلضور 
بوقت مبكر إلى ملعب املباراة وقاموا بالتشــجيع بشكل الفت طوال شوطي املباراة 
من خالل »األهازيج« الكويتية التي ســاهمت بشــكل فعال في رفع الروح املعنوية 
لالعبني الذين ردوا لهم التحية بتحقيق االنتصار في افتتاح مشوار األزرق بالبطولة.
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ســقط حامل املنتخب الُعماني بالتعادل الســلبي أمام 
املنتخــب البحريني في أولــى مبارياته في »خليجي ٢4« 
فــي املباراة التي جمعتهما على ســتاد عبداهلل بن خليفة 
بنادي الدحيل. وبذلك حصد كال املنتخبني النقطة األولى 

لهما في املجموعة الثانية.
وحضر التكافؤ منذ بداية اللقاء من خالل تبادل للهجمات 
من كال اجلانبني، مع غياب التهديد على املرميني، وهجمات 
كانت أخطر نسبيا من اجلانب العماني، خصوصا تسديدة 
منذر العلوي في منتصف الشوط األول والتي أبعدها سيد 

شبر علوي حارس البحرين.
وغابت الحلــول الفردية من كال الجانبين، مع حذر 
دفاعي خصوصا من الجانــب البحريني الذي دائما ما 
يحرص عليه تحت قيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا، 
ليكتفي المنتخبان بتعادل ســلبي خيم على الشــوط 

عكــس ما كانت عليــه مباريات المجموعــة األولى من 
إثارة وغزارة في األهداف.

وفي الشــوط الثاني، تألق حارس مرمى عمان فايز 
الرشيدي بعد تصديه للعديد من الكرات، أبرزها فرصة 
مزدوجة لمحمد مرهون، ليواصل بعدها الفريقان حذرهما 
على أمل خطف هدف من كرة مرتدة أو االكتفاء بنقطة 

تعادل لن تكون سيئة في بداية المشوار.
ووســط مؤازرة جماهيريــة مميزة مــن الجماهير 
العمانية، التي رســمت لوحاتها علــى مدرجات ملعب 
المواجهــة وكانت العالمــة الفارقة في اللقــاء، واصل 
الفريقــان بحثهما عن هدف كان قريبا أكثر من الجانب 
البحرينــي الذي حرمته العارضة من هدف محقق عبر 
محمد الرميحي، ليكون التعادل السلبي مصير نتيجة 

المواجهة.

عُمان والبحرين.. »البداية تعادل«
حامل اللقب لم يتمكن من حتقيق االنتصار في أولى مواجهاته بالبطولة

ناصر العنزي

»بداية رائعة لألزرق..« 
بعدمــا تخلــص مــن عبء 
البدايــات بفــوز ثمني على 
األخضر السعودي بثالثية 
مقابل هــدف وتصدر بذلك 
فــي  الثانيــة  مجموعتــه 
البطولة بـ»3« نقاط وعليه 
التعامــل جيدا مع مباراتيه 
املقبلتني مع عمان والبحرين 
كــي يتأهــل للــدور نصف 
النهائي، ويستحق جمهور 
منتخبنا التحية الذي أصر 
على مساندة الالعبني وكان 
حضــوره كبيــرا في ملعب 
عبــداهلل بن خليفــة بنادي 

الدحيل.
انقض األزرق على مرمى 
منافســه الســعودي فــي 
الدقائــق اخلمــس األخيرة 
من الشــوط األول وســجل 
هدفني قلبا أحــداث املباراة 
رأســا علــى عقــب بعدمــا 
ظــل طويال ال يهــدد مرمى 
خصمــه، وافتتــح األهداف 
العب الوسط أحمد الظفيري 
بعدما وضعه بــدر املطوع 
في مواجهــة احلارس فواز 
القرني اثــر متريرة جميلة 
أحســن الظفيــري إدخالها 
املرمى »43« وفي الوقت بدل 
الضائع وحتديدا في الدقيقة 
»47« انطلق الظهير األمين 
سامي الصانع سريعا وتلقى 
متريــرة عبــداهلل البريكي 
وراوغ احلارس وأودع الكرة 

في املرمى.

وجــاءت انتفاضة منتخبنا 
الشــوط فــي  أواخــر  فــي 
محلها ومسحت كل أخطائه 
بفضل خبرة العبيه وحسن 
تصرفهم وبالفعل أن تصل 
متأخرا خير من أال تصل أبدا.
ودفــع مــدرب األزرق 
ثامر عناد بتشكيلة ضمت 
حميــد القــالف ومشــاري 
غنــام وفهــد حمــود وفهد 
الهاجري وســامي الصانع 

منهــا كان املرمى خاليا من 
حميد القالف وسدد يحيى 
الشهري الكرة خارج املرمى 

.»١3«
وفي الشوط الثاني أحدث 
املــدرب ثامر عنــاد تغييرين 
وأشرك مبارك الفنيني وطالل 
الفاضل بدال من أحمد الظفيري 
وسلطان العنزي وفرط يوسف 
ناصــر بفرصــة هــدف ثالث 
بعدما انفــرد باملرمى وتعثر 
وســدد الكــرة خــارج املرمى 
»7١«، وتبــادل الفريقــان في 
الهجمات واملنتخب السعودي 
يحاول تعديل النتيجة وشن 
هجمات سريعة شكلت خطرا 
على مرمانــا، وحافظ األزرق 
على تفوقه وكان مبقدوره ان 
يضيف هدفا ثالثا ولكن يوسف 
ناصر لم يكن محظوظا باملرة 
وأضاع كرة رأســية واملرمى 

مفتوح »٨٨«
وفــي الدقيقــة ٩٠ متكن 
البديل مبــارك الفنيني من 
الثالث بعد  تسجيل الهدف 
مجهود فردي رائع ليســدد 
الكــرة قويــة علــى يســار 
احلارس فــواز القرني، في 
حني سجل فراس البريكان 
هدفا شرفيا لالخضر »٩5«، 
ويستحق مدرب األزرق ثامر 
عناد اإلشادة بعدما تعامل مع 
املباراة بشكل مميز من خالل 
التبديالت والقراءة السليمة 

في بداية املباراة.
٭ أدار املبــاراة احلكــم 
االماراتــي محمــد عبــداهلل 

وأجاد في إدارتها.

وفهد األنصاري وســلطان 
الظفيري  العنزي وأحمــد 
وعبــداهلل البريكــي وبدر 
املطــوع ويوســف ناصر، 
فــي حــني لعــب األخضر 
الســعودي بعناصر شابة 
الهالل  وغاب عنها العبــو 
الذيــن التحقــوا بالفريــق 
متأخرا، وقدم العبوه عرضا 
جيدا وهددوا مرمى حارسنا 
بثالث فرص حقيقية واحدة 

ولم يقدم منتخبنا الوطني 
في الشــوط األول ما يشفع 
لــه لتهديد مرمــى احلارس 
السعودي فواز القرني وظل 
طوال الوقت ينقل الكرة مينة 
ويســرة بال فاعلية وكثرت 
أخطاء التمرير وكانت الكرة 
ال تطول بــني أقدام العبينا 
وتفقد بسهولة كما تعرض 
مرمى حارسنا حميد القالف 
لثالثــة تهديــدات فعليــة، 

ترتيب املجموعة الثانية
النقاطالفارقعليهلهخسارةتعادلفوزلعباملنتخب
١١٠٠3١٢3الكويت

١٠١٠٠٠٠١البحرين

١٠١٠٠٠٠١عمان

٠-١٠٠١١3٢السعودية

األزرق.. »فوق الزين«
بثالثية »ملعوبة« في مرمى األخضر السعودي منحته صدارة املجموعة الثانية

بدر املطوع أفضل العب ويشكر اجلماهير

حميد القالف

حصل جنــم األزرق بدر 
املطــوع على جائــزة أفضل 
العــب فــي املبــاراة، وحيا 
املطوع اجلماهير الوفية التي 
حضرت املباراة وساهمت في 
حتقيق الفوز ومنحتنا ثالث 
نقاط وخطوة ايجابية وثقة 
للجــوالت املقبلة وعلينا ان 
ننسى الفوز، وشكرا لالعبني 

واجلهاز الفني.

أثنــى حــارس مرمانا حميــد القالف 
على أداء الالعبني وقال: لقد حققنا فوزا 
جديرا وعلينا ان نستعد جيدا للمهمتني 

املقبلتني، ونشكر جماهيرنا التي ساندتنا، 
املباراة كانت صعبــة واحلمد هلل متكنا 

من جتاوزها.



`
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»ميد«: الكويت متتلك فرصًا 
استثمارية واعدة لكن تأخر 

طرح املشاريع يقتلها.

مسنة أميركية ثمانينية تلقن 
شخصًا درسًا بأن أوسعته 

ضربًا وحطمت عليه طاولة.

  األميركان مشهورون
بقلب الطاوالت!!

  هاحلچي ندري عنه..
لكن شاحلل؟!

أبعد من الكلمات

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

»لو أنني كنت رجاًل«
املغنية تايلور سويفت )29 سنة( تنتقد 
الالمساواة بني الذكور واإلناث في 
أغنيتها أثناء حفل تتويجها أفضل 

مغنية عن العقد احلالي.

»أهدي حبيبتي األفضل فقط«
املغني الكندي جاسنت بيبر )25 سنة( 
يشــارك ڤيديو عن الساعة املاسية 
التي أهداها لزوجته هايلي بالدوين 
بقيمة تتجاوز 150 ألف دوالر أميركي 

مبناسبة عيد ميالدها.

»ال أفتقد هوليوود« 
املمثلة إيفا مينديز )45 سنة( تؤكد 
التمثيل  اعتزال  التزامها بقرارهــا 

للتفرغ ملنزلها وتربية أطفالها.

»به طاقة سلبية«
املغني البريطاني روبي وليامز )45 
سنة( عن سبب هجره لقصره الذي 
يبلغ ثمنه 18 مليون جنيه وتفضيله 

اإلقامة في فندق.

»الرجل ال يصلح لتربية األطفال« 
املمثلة أنچلينا چولي )44 سنة( تعبّر 
عن خيبة أملها في الرجال، بداية من 
والدها الذي خاصمته طويال، وحتى 

طليقها براد پيت.
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الرياح جنوبية شرقية سرعتها
من 12 ـ 42 كم/س.

الطقس: غائم جزئيا الى غائم مع فرصة 
ألمطار متفرقة تكون رعدية احيانا 

العظمى: 27 - الصغرى: 15

عبداهلل مصلح الشالحي: 79 عاما - الرجال: العزاء باملقبرة - ت: 
97774174 - النساء: خيطان - ق10 - ش8 - م29 - شيع.

راشد هالل الصواغ: 91 عاما - الصباحية - ق4 - ش13 - م65 - 
ت: 66808889 - شيع.

هله ربيعان سليمان السعيدي، أرملة نومان مزيد جديع السعيدي: 
82 عاما - الرجال: اجلهراء - القصر - ق3 - شــارع سعيد بن 
جبير - م18 - ت: 99759955 - النســاء: العيون - ق3 - ش3 - 

م106 - شيعت.
عائشة محمد خليفة احلليل: 79 عاما - الرجال: العديلية - ق2 - 
ش24 - م10 - ت: 97260765 - النســاء: النزهة - ق2 - شارع 

شمالن بن سيف - م13 - ت: 99049579 - شيعت.
سبيكة محمد حسن عبداهلل ماحسني، أرملة بدر نادر مطلب كرم: 80 
عاما - الرجال: مسجد الوزان - ضاحية مبارك العبداهلل - غرب 
مشرف - ت: 66263546 - النساء: حسينية اإلمام علي بن أبي 
طالب - ضاحية عبداهلل املبارك - غرب اجلليب - ق8 - ش805 

- م5 - ت: 99868457 - شيعت.
شهربان عبداحلميد إسماعيل الكندري، أرملة صالح محمد اخلباز: 
87 عاما - الرجال: ديوان الكنادرة - الشعب - ت: 67707861 - 
99553323 - النساء: العدان - ق8 - ش5 - م10 - ت: 99926262 

- الدفن بعد صالة العصر.
أصيلة أحمد راشــد، أرملة حسني عبداهلل الفودري: 87 عاما - 
الرجال: العدان - ق6 - ش6 - م10 - ت: 99117152 - النساء: العدان 
- ق8 - ش14 - م31 - ت: 66268080 - الدفن بعد صالة العصر.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية 
مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

آراء12أمنية

البقاء هلل

17 »نيمو« ال تستطيع التكيف
مع التغير املناخي

أ.ف.پ: قال علماء إن سمكة املهرج التي كانت محور 
فيلــم »فايندنغ نيمو« للرســوم املتحركة مهددة بخطر 

االنقراض بفعل التغير املناخي.
فقــد راقب العلماء هذه األســماك امللونة التي تعيش 
في شــقائق النعمان ألكثر من ١٠ ســنوات حول جزيرة 

كيمبي قبالة بابوا غينيا اجلديدة.
وأكــد فريق من املركــز الوطني الفرنســي للبحوث 
العلمية مع علماء آخرين أن هذه األسماك تنتقي شركاءها 

للتزاوج بطريقة دقيقة ويصعب إرضاؤها.
ونظرا إلى أن شــقائق النعمان تعتمد في بقائها على 
املرجان املهدد جراء التلوث والتطفل البشري، فقد حتتاج 

إلى التكيف بسرعة.
ويقول العلماء إن ذلك األمر ميكن حتقيقه لكن بصعوبة 

كبيرة.

مهنة مثيرة للجدل في ساحة تاميز سكوير
حتت الشاشات العمالقة واألبراج املتأللئة في ساحة تاميز 
ســكوير في نيويورك، تشق ماريا بيغا طريقها بني جموع 
املارة متنكرة بزي األميرة آنا من فيلم »فروزن«، آملة في أن 
حتصل على بضعة دوالرات من السياح في مقابل صورة.

فكما العشرات من األشخاص الذين يرتدون أزياء شخصيات 
كرتونية معروفة، وأكثريتهم متحدرون من أميركا الالتينية، 
حتاول هذه البيروفية البالغة 3٢ عاما كســب قوت عيشها 
بالتخالــط مــع مئات آالف الــزوار الذين يتوافــدون يوميا 

ليعيشوا أجواء إحدى أشهر ساحات العالم.
لكن مردودها ال يتعدى أحيانا عشرين دوالرا في اليوم. 
وهي تقول باإلســبانية »نضيــع وقتنا هنا، نقف في البرد 

ملشاهدة الڤيديوالقارس وال جنني حتى ما يكفي لشراء قوتنا اليومي«.

ملشاهدة الڤيديو

استوديوهات ضخمة بديكورات غريبة
لزيادة التفاعل عبر منصات التواصل

نسخة أولى اســتمرت ستة 
أشــهر واســتقطبت 4٢ ألف 
شخص أكثريتهم نساء، في 
مقابل ســعر دخول يبلغ ٢٩ 

يورو.

التفاعل علــى صفحاتهم في 
الشبكات االجتماعية.

وهذه املــرة الثانية التي 
يقام فيها متحف »سوبركاندي 
ميوزمي« فــي كولونيا، بعد 

الســنوات األخيــرة، وهــي 
تتيــح لزوارها التقاط صور 
لهم بواســطة الهاتف الذكي 
أمام ديكــورات ملونة وغير 
تقليديــة لزيــادة مســتوى 

مع بالونات بألوان زاهية 
الطــراز  علــى  ومصابيــح 
األميركي القدمي، يقدم متحف 
»ســوبركاندي ميوزمي« في 
مدينة كولونيا األملانية منذ 
مطلع الشــهر اجلاري وملدة 
3 أشــهر ديكــورات مميــزة 
لصور غير تقليدية للراغبني 
في زيادة عالمــات اإلعجاب 
على منشوراتهم عبر وسائل 

التواصل االجتماعي.
متر كيكي ماليورا البالغة 
38 عاما ضاحكة وهي جالسة 
في عربة تسوق أمام شقيقتها 
بسرعة، في هذا املتحف األملاني 
املؤقــت. وتقــول: »بطبيعة 
احلال فإن اإلطار الذي التقط 
فيه الصور كاذب. لكن ما يهم 
هو أن يرى الناس أني أمضي 

وقتا ممتعا«.
وقــد شــهدت »متاحــف 
الســيلفي املؤقتــة« حــول 
ازديــادا الفتــا فــي  العالــم 

وقفة احتجاجية في دار املهن الطبية تتحول إلى هوشة

حنان عبداملعبود

نظم مجموعة من األطباء 
وقفة احتجاجية في دار املهن 
الطبية، وذلك اعتراضا منهم 
على بعض االمور اإلدارية 
داخل وزارة الصحة، ولكن 
ما حدث انه مت رفض منحهم 
قاعــة للتجمــع ممــا اثــار 
حفيظتهم وحدثت على اثرها 
هوشة ومشادة كالمية، حيث 
قال د.انور حياتي: »طالبنا 
بقاعة لالجتمــاع وتقدمت 
بطلب رسمي وهذه صورة 
عنه  ولكننــي فوجئت بأن 
القاعــة محجــوزة ألطباء 

الصحة، فهناك تذمر بالقطاع 
وكل ما نطالب به له مسببات 
بأدلــة، وآخرهــا ماحــدث 
مــع أطبــاء الطــب النووي 
واستدعاؤهم للتحقيق بعد 
تنظيمهم ملؤمتــر لرفضهم 

قراراته اخلاصة بهم.
مــن جانبه، قــال رئيس 
األســنان  أطبــاء  جمعيــة 
الكويتية د.محمد دشتي ان 
األمر بسيط، فقد طالب الزميل 
د انور بحجز قاعة لعمل ندوة 
وتقدم بطلب عرض على دار 
املهــن وهو امــر ال دخل لنا 
فيه ولكنه تزامن مع عقدنا 
بالقاعة حتضيرا  الجتمــاع 

ملؤمتر أطباء األسنان ولكنه 
طالب باخلروج للحديقة ولم 
أعلــق، اال ان احلديث تطور 
ملشادة، حيث وجه لي حديثا 
ال يليق وتهديد بأنه سيكون 
قائما على اجلمعية الطبية 
فيمــا بعد وإنني أميل جلهة 
علــى حســاب أخــرى وهذا 
غير صحيح ألنني أدافع عن 
األطباء بشــكل عام وأتوقع 
كل مواقفــي معروفة وألنه 
اخطأ صارت مشادة، ولكننا 
في النهاية إخوة وزمالء وأنا 
أُدين من قام بالتصوير ونشر 
احلوار الذي من املفترض ان 
يكون له خصوصية نوعا ما.

د.حياتي يرفع طلب حجز القاعة د.انور حياتي خالل الوقفة االحتجاجية

األســنان، فذهبت ألحتدث 
مع رئيس  اجلمعية الذي رد 
بأن القاعة محجوزة طوال 
اليــوم وبالرغم من وجود 
قاعة أخــرى فارغة لم يتم 
فتحها لنــا أيضــا، طالبنا 
بعمل وصلة كهرباء للتجمع 
باحلديقة ولكن قوبل طلبنا 
بالرفــض أيضــا وفوجئت 
بثورة من قبله وخرج عن 
أعصابه مبصطلح سيء«.

وقــال انــه لألســف مــا 
حــدث هو محاولــة لتكميم 
األفواه خاصــة ان جتمعنا 
لإلعالن عن عدم رغبة معظم 
القطاع الطبي في عودة وزير 

ملشاهدة الڤيديو
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