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التصويت للكويتيني ذوي الصفات االنتخابية 
مرمي بندق

علمت «األنباء» أنه سيتم فتح باب التسجيل لالنتخابات 
يوم ٢٨ أو ٢٩ اجلاري واالنتخابات ٢٩ سبتمبر املقبل. 

هذا، ونص املرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ اخلاص 
باستخدام البطاقة املدنية في انتخابات أعضاء مجلس األمة 
علــى ان «جميع الكويتيني الذين توافرت فيهم الصفات 
املطلوبة لتولي حقوقهم االنتخابية ســيتم إدراجهم في 
الكشوف املرسلة من هيئة املعلومات املدنية إلى وزارة 
الداخلية، ولكل كويتي مقيــم في الدائرة االنتخابية أن 
يطلب إدراج اسمه في جدول االنتخاب اخلاص مبا إذا كان 
قد أهمل إدراج اسمه بغير حق وذلك في إدارة االنتخابات». 
وجــاء في املرســوم انــه يجب على الناخــب إذا غير 
موطنه االنتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى «املعلومات 
املدنيــة» إلجراء التعديــل الالزم بجــداول االنتخاب في 
املواعيــد وباإلجراءات املنصوص عليها في هذا القانون.  
وتنفيذا للمرسوم، سيتم عرض جدول االنتخاب لكل دائرة 
انتخابية مدرجة فيه اســماء الناخبني بترتيب احلروف 
الهجائية في مكان بارز باملخافر واألماكن العامة األخرى 
التي حددها وزير الداخلية. ونص املرسوم على ان الطعن 
فــي قرار إدارة االنتخابات حق لكل ذي شــأن بأن يتقدم 
بطلب إلى مخفر الشرطة املختص، وحتال الطعون فورا 

إلى احملكمة الكلية املختصة للفصل فيها.

الناخب إذا غّير موطنه االنتخابي عليه أن يعلن التغيير كتابة إلى «املعلومات املدنية» إلجراء التعديل.. وعلى من أهمل إدراج اسمه أن يبادر بالتسجيل في إدارة االنتخابات 

فتح باب التسجيل لالنتخابات ٢٨ أو ٢٩ اجلاري واالنتخابات ٢٩ سبتمبر

املساعدات االجتماعية 
بحسابات املنتفعني

عواصم - وكاالت: اجتمع األمني العام لألمم املتحدة 
انطونيــو غوتيريش مع الرئيســني التركي رجب طيب 
اردوغان واألوكراني فولودميير زيلينسكي في مدينة لفيف. 
وتزامنا مع الزيارة رفضت موســكو اقتراح غوتيريش 
بنزع السالح من املنطقة احمليطة بـ«زابوريجيا» األكبر 
في أوروبا بزعم أن ذلك سيجعلها «أكثر عرضة للخطر». 
عالوة على ذلك، لّوحت وزارة اخلارجية الروســية بأن 
موسكو رمبا تســتخدم ترســانتها النووية وفقط «في 

حالة الرد وفي الظروف الطارئة».

بشرى شعبان

كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون 
االجتماعية لـ «األنباء» عن أن الوزارة 
عملت على حتويل املساعدات االجتماعية 
الــى البنك املركزي علــى ان تكون في 
حســابات املنتفعني. وأكــد املصدر أن 
حتويل الرواتب مت قبل موعده املعتاد.

٦ مبررات لـ «ضرورة مدنية االنتخابات»

«األنباء» تنشر أسماء املخافر التي تعرض 
فيها جداول االنتخاب في الدوائر اخلمس 

جانب من إجراءات التسجيل لاللتحاق بكلية علي الصباح العسكرية    (أحمد علي)

٢٥ ألف 
متقدم 

لاللتحاق 
بكلية 

علي الصباح 
العسكرية  

02

08

التكويت في «البلدية» يكتمل١ يوليو ٢٠٢٣
بداح العنزي 

الدولــة  أعلنــت وزيــرة 
لشــؤون البلديــة ووزيــرة 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفارس عــن خطة التكويت 
ومتكني الكوادر الوطنية لسد 

الشــواغر عــن الوافدين في 
البلدية. وأشــارت د.الفارس 
في كتاب الى مدير عام البلدية 
م.أحمد املنفوحي الى ان اخلطة 
تتضمن برنامجا زمنيا إلنهاء 
عقود املوظفني غير الكويتيني 
علــى ثــالث مراحــل تنتهي
 ١ يوليــو ٢٠٢٣. ولفتت إلى 

ان اخلطــة تتضمن ضوابط 
تتعلق بتجهيز قوائم بأسماء 
املوظفني غير الكويتيني متهيدا 
القانونية  التخاذ االجراءات 
الالزمة إلنهاء خدماتهم وفق 
البرنامج الزمني خالل أسبوع.  
واستثنى القرار املوظف غير 
الكويتي من أم كويتية، أبناء 

دول مجلس التعــاون، غير 
محددي اجلنســية، موظفي 
اخلدمات، و٥٠٪ من موظفي 
املقابر. من جانب آخر، اعتمدت 
د.رنا الفــارس قرارا بإيقاف 
التعيني والترشيح للعمل في 
البلديــة، وذلــك حلني توافر 

امليزانية.

إيقاف التعيني والترشيح للمواطنني حلني توافر امليزانية .. وإنهاء خدمات غير الكويتيني على ٣ مراحل 

التفاصيل ص٦

04محليات

فهد الشريعان

الرئيس أردوغان وأنطونيو غوتيريش يلتقيان الرئيس األوكراني زيلينسكي في لفيف (أ.ف.پ)

فهد الشريعان يصدر 
تعميمًا بتنظيم العمل 

اخليري عبر نظام 
امليكنة:  توفير قاعدة 

بيانات للجمعيات 
والتدقيق على 

التحويالت املالية آليًا

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

موسكو تلّوح بـ «النووي»

التفاصيل ص١٤

ملشاهدة الڤيديو
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عبدالهادي العجمي

تواصل كلية علي الصباح 
العسكرية دورها املعهود في 
املساهمة بحماية ثرى الوطن 
وتعزيــز األمــن املجتمعــي 
عــن طريق رفد املؤسســات 
العسكرية بالعنصر الوطني 
املؤهل واملــدرب على العمل 
املجــاالت  مختلــف  فــي 
والتخصصات، ففي ٥ يوليو 
املاضــي فتحــت الكلية باب 
القبول للطلبة الضباط من 
الشــهادات اجلامعية  حملة 
والدبلوم والثانوية العامة، 
وذلك بالتسجيل عبر املوقع 
االلكتروني املخصص لذلك، 
وفــي ١٩من الشــهر ذاته مت 
اســتدعاء املســجلني علــى 
دفعــات وذلــك مــن خــالل 
بتاريــخ  رســائل  ارســال 
وموعد احلضــور للمقابلة 
األولية متهيدا لقبول الطلبة 
املتقدمــني، «األنباء» ورغبة 
منها في تسليط الضوء على 
ما يقوم به منتســبو الكلية 
من جهود يومية الســتقبال 
األفواج من أبناءنا املتقدمني 
لاللتحاق بالكلية العسكرية، 
التقت برئيس فرع التسجيل 
والقبول العميد الركن حجي 
فرج الراجحي، والعقيد الركن 
علي عبدالرحمن الفارســي، 
واملقــدم الركن عبداهللا عيد 
املخيــال ـ فــرع التســجيل 
بالتنســيق  والقبول، وذلك 
مع مديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة في وزارة 
الدفــاع، حيــث كشــفوا عن 
طبيعة اإلجراءات التي تتم 
مع املتقدمني وآلية التسجيل 

والتدقيق.
وكشــفوا عن ان القبول 
بالــدورة يكون عــن طريق 
القرعــة لتحقيق املســاواة 

كانت باستقبال حملة الدبلوم 
والثانوية بتاريخ ١٩ يوليو 
املاضي وكنا مســتمرين في 
تلقــي الطلبــات حتى أمس 
اخلميس، مبينا ان االجراءات 
التي تتم مع املرشحني للقبول 
في الكلية تبدأ بأرسال رسالة 
للمتقدمني من خالل تطبيق 
«هويتي» واالمييالت اخلاصة 
حتدد تاريخ وموعد احلضور 
وعند حضور املتقدم يدخل 

تتــم وهللا احلمد بسالســة 
وال تستغرق الساعة الواحدة 
نظرا اللتزام اجلميع باملواعيد 
احملددة، مشــيرا الى ان عدد 
املتقدمني من حملة الشهادات 
اجلامعية والدبلوم والثانوية 
العامة نحو ٢٥ ألف متقدم، 
مبينــا ان املتقــدم اذا اجتاز 
ما ســبق والفحــص الطبي 
باملستشــفى للعسكري يتم 
نقله الى املرحلة الثانية وهي 

اللجنة فــي املقابلة األولية 
بعدة واجبــات وهي قياس 
الطول والوزن ومدى تطابق 
نســبة الوزن وكتلة الطول 
الظاهري وسالمة  والكشف 
النظر وعند اجتياز الطالب 
املقابلــة األولية بنجاح يتم 
حتويله الى الفحص الطبي 
العســكري  في املستشــفى 

للفحص الشامل.
جلنة التدقيق

بدوره، أشار املقدم الركن 
عبداهللا عيد املخيال الى ان 
جلنة التدقيق هي أول مرحلة 
للمتقدمــني ودورها يقتصر 
علــى التأكد مــن معلومات 
املتقدمــني والتدقيــق علــى 
التي  البيانات واملســتندات 
ادخلها املتقدم خالل تسجيله 
في املوقع االلكتروني ومدى 
صحتهــا ومطابقتها ســواء 
كانــت الشــهادة الدراســية 

الــى الصالــة املخصصــة 
الشــهادة  علــى  للتدقيــق 
الدراسية واألوراق الثبوتية 
ومن ثم التوجه الى املقابلة 

األولية.
ألف متقدم

الــى ان األعــداد  ولفــت 
التي يتم اســتقبالها يوميا 
تقارب األلف متقدم وعملية 
التدقيــق واملقابلــة األولية 

االختبارات العلمية والنظرية 
واللغة االجنليزية واللياقة 
البدنية وبعدها تكون املقابلة 

النهائية.
املقابلة األولية

مــن جانبه، قــال العقيد 
الركــن علــي عبدالرحمــن 
الفارسيـ  التسجيل والقبول، 
نستقبل الطالب بعد انتهائه 
من جلنــة التدقيــق وتقوم 

والنسبة املئوية واملستندات 
األصليــة مثــل اجلنســية 
امليــالد وشــهادة  وشــهادة 
العسكرية  الوطنية  اخلدمة 
ملن أمت سن ١٨ عاما، والتأكد 

من عمر املتقدم.
وذكــر املخيــال ان هناك 
تنســيقا دائما مــع التعليم 
اخلاص فــي وزارة التربية 
للتأكد من صحة الشــهادات 
وفــي حــال كانــت شــهادة 
الثانوية العامــة من خارج 
الكويــت يتــم التأكــد مــن 
صحتها واالخوة في التعليم 
اخلــاص متعاونون جدا في 
هذا اجلانب، مؤكدا ان عملية 
استقبال املتقدمني من حملة 
الدبلــوم والثانويــة العامة 
انتهت أمس اخلميس وبعدها 
بفتــرة قصيرة ســوف يتم 
استدعاء املتقدمني من حملة 
الشهادات اجلامعية من جميع 

التخصصات. 

املقدم الركن عبداهللا املخيال العقيد الركن علي الفارسي العميد الركن حجي الراجحي

وتكافؤ الفرص ألول مرة في 
تاريخ الكلية، الفتني الى تقدم 
٢٥ ألفا من حملة الشــهادات 
اجلامعية والدبلوم والثانوية 
العامة. وفيما يلي التفاصيل: 
في البداية، أكد رئيس فرع 
العميد  التســجيل والقبول 
الركــن حجي فرج الراجحي 
انــه مت فتــح بــاب القبــول 
لالنتساب بكلية علي الصباح 
العسكرية للطلبة الضباط 
في ٥ يوليو املاضي حتى ٨ 
أغسطس اجلاري، الفتا الى 
ان االقبــال على التســجيل 
يثلج الصدر من حيث األعداد 
الكبيرة خاصة ان القبول في 
هذه الدورة يكون عن طريق 
القرعة لتطبيق مبدأ املساواة 
وتكافؤ الفرص، مشيرا الى 
ان ذلك يحدث ألول مرة في 
تاريــخ كلية علــي الصباح 

العسكرية.
وقال الراجحي ان البداية 

املخيال: تنسيق دائم مع «التعليم اخلاص» في «التربية» للتأكد من صحة الشهادات الدراسية للمتقدمالفارسي: جلنة املقابلة األولية تقوم بقياس الطول والوزن والكشف الظاهري وفحص النظر وغيرها

شكر وتقدير  طلبة لـ «األنباء»: ُحسن استقبال 
كل الشــكر والتقدير الى مديــر التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة العميد الركن بحري محمد ابل العوضي 
ورئيس قطاع الصحافة واالعالم العقيد الركن فهد محمد 
املطيري، واملقدم الركن محمد الرئيس على تسهيلهم 
مهمة «األنباء» في نقل الصورة املباشرة لعملية تسجيل 

الطلبة الضباط في الكلية.

أشــاد عدد من املتقدمني لدورة الضباط بالتعاون وحسن 
التعامل واالستقبال اثناء عملية تقدمي اوراق القبول سواء من 
بوابة الدخول وفي صالتي التدقيق واملقابلة األولية حتى انتهاء 

مراجعتهم وخروجهم من املبنى.
وذكروا ان كل شيء كان متوافرا سواء من املشروبات أو 

الرد على استفساراتهم بكل رحابة صدر. 

قياس الطول للطلبة املتقدمني

(أحمد علي) تنظيم وسهولة في التقدمي  

سهولة وتنظيم في اإلجراءات داخل كلية علي الصباح العسكرية

كلية علي الصباح العسكرية.. مصنع الرجال

الزميل عبدالهادي العجمي مع املقدم الركن عبداهللا املخيال

٢٥ ألف متقدم لاللتحاق بكلية علي الصباح العسكرية
الراجحي لـ «األنباء»: من حملة الشهادات اجلامعية والدبلوم والثانوية العامة.. والقبول عن طريق القرعة للمرة األولى في تاريخ الكلية لتحقيق تكافؤ الفرص

ملشاهدة الڤيديو

من اختبارات القبول
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األمير عّزى الرئيس الصيني وملك املغرب 
بضحايا الفيضانات وحادث انقالب حافلة

ولي العهد عّزى الرئيسني الصيني واجلزائري 
بضحايا الفيضانات وحرائق الغابات

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى صاحب اجلاللة 
امللك محمد الســادس ملك اململكة املغربية 
الشــقيقة، عبــر فيها ســموه عــن خالص 
تعازيه وصادق مواســاته جلاللته وألسر 
ضحايا حادث انقالب حافلة لنقل الركاب في 
محافظة (خريبكة) وسط اململكة املغربية 
الشقيقة، والذي أسفر عن سقوط العشرات 
من الضحايا واملصابني، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواســع رحمته 
ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن مين 
على املصابني بسرعة الشفاء ومتام العافية. 
كما بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس 
عبداملجيد تبون رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة، أعرب فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد 
من الواليات شرقي اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة وأسفرت عن 
سقوط عدد من الضحايا واملصابني، سائال 
سموه الباري جل وعال أن يتغمد الضحايا 
بواســع رحمتــه ومغفرته وأن يســكنهم 
فسيح جناته ومين على املصابني بسرعة 
الشفاء والعافية وأن يتمكن املسؤولون في 
البلد الشــقيق من جتاوز آثار هذه الكارثة 

الطبيعية. 
وبعــث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي 
جينبينغ رئيس جمهورية الصني الشعبية 

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي 
جينبينــغ رئيــس جمهوريــة الصني 
الشــعبية الصديقــة، ضمنها ســموه 
خالص تعازيه بضحايــا الفيضانات 
جــراء األمطــار الغزيــرة التي هطلت 
على مقاطعة تشينغهاي غربي الصني 
وأســفرت عن ســقوط العشــرات من 
الضحايا واملصابني وتدمير للممتلكات 
واملرافق العامة متمنيا سموه للمصابني 

الشفاء العاجل. 
 وبعــث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمــد ببرقيــة تعزيــة إلى 
أخيه الرئيس عبداملجيد تبون رئيس 
اجلمهوريــة اجلزائرية الدميوقراطية 
الشــعبية الشقيقـــة، ضمنها ســموه 
خالــص تعازيــه وصــادق مواســاته 
بضحايـا حرائق الغابات التي اندلعت 
في عــدد من الواليات شرقي اجلمهورية 
الدميوقراطية الشعبية  اجلزائريــــة 
الشقيقة، مبتهــــال سموه إلى الباري 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته ومين على املصابني بسرعة 

الشفاء ومتام العافية. 
 كما بعث ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد ببرقيــة تعزيــة إلى 
صاحب اجلاللــة امللك محمد السادس 
ملك اململكـة املغربيـة الشقيقة، ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
جلاللته وألسر ضحايا حادث انقالب 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف

رئيس الوزراء عّزى الرئيس الصيني 
بضحايا الفيضانات والرئيس 

اجلزائري بضحايا حرائق الغابات

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف 
ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية 
الصني الشعبية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه 
بضحايا الفيضانــات جراء األمطار الغزيرة التي هطلت 
على مقاطعة تشــينغهاي غربي الصــني. وبعث رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية 
إلى الرئيس عبداملجيد تبون رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة، ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواســاته بضحايا حرائق الغابات التي 
اندلعت في عدد من الواليات شرقي اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة.  كما بعث رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمد النــواف ببرقية تعزية الى 
صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ملك اململكة املغربية 
الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
جلاللته وألسر ضحايا حادث انقالب حافلة لنقل الركاب 
في محافظة (خريبكة) وسط اململكة املغربية الشقيقة.

سموه عّزى ملك املغرب بضحايا حادث انقالب حافلة لنقل الركابصاحب السمو عّزى الرئيس اجلزائري بضحايا حرائق الغابات شرقي اجلزائر

رئيس قوة اإلطفاء ونوابه يستقبلون 
املراجعني اإلثنني واألربعاء من كل أسبوع

بناء على تعليمات نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفــاع ووزيــر الداخلية 
الشــيخ طــالل  بالوكالــة 
لقــرار  اخلالــد، وتنفيــذا 
مجلــس الــوزراء املوقــر 
املفتوح،  الباب  لسياســة 
أعلنت قوة اإلطفاء العام عن 
استقبال رئيس قوة اإلطفاء 
العام الفريق خالد املكراد 
ونوابه - كل في اختصاصه 
- للمواطنــني واملراجعني 
في مبنى الرئاســة الكائن 

في ضاحية مبارك العبدهللا اجلابر الصباح 
(غرب مشرف) يومي اإلثنني واألربعاء من كل 
أسبوع من الساعة الثامنة والنصف صباحا 

الفريق خالد املكرادالشيخ طالل اخلالد

فيصل احلمود يوّجه مبناقشة
الظواهر السلبية املؤثرة على الشباب

وجه املستشــار فــي الديــوان األميري 
الشــيخ فيصــل احلمــود، إدارة مكتبه مع 
فريــق العمل املختص واملتمثلة في م.علي 
عيســى وبدر الغريب وم.جمايل اجلطيلي 
ووضحة املنيس، بضرورة تكثيف اجلهود 
ومناقشة الظواهر السلبية التي تؤثر على 
الشباب ومدى خطورتها على املجتمع ومن 
أهمها آفة املخدرات، حيث مت عرض بعض 
املعلومــات مــن قبل أعضــاء مجلس إدارة 
جمعية بشائر اخلير د.عبداحلميد الباللي، 
ومنصور اخلشتي، وســعيد توفيقي، عن 

دور اجلمعية في خدمة املجتمع ونشاطاتها 
املختلفة في مجال التصدي لظاهرة املخدرات 
ومعاجلة مدمني املخدرات وتوعية املجتمع 

مبخاطرها.
األخالقــي  بالــدور  احلمــود  وأشــاد 
واالجتماعي الذي تقوم به اجلمعية واألسرة 
في مكافحة املخدرات، مؤكدا أهمية اجلهود 
التي تقــوم بها مؤسســات املجتمع املدني 
من أجل خدمة الوطن واملواطنني وضرورة 
تكاتــف اجلهود من أجــل القضاء على تلك 

الظاهرة السلبية التي تستهدف الشباب.

م.علي عيسى وبدر الغريب وم.جمايل اجلطيلي ووضحة املنيس ود.عبداحلميد الباللي ومنصور اخلشتي وسعيد توفيقي

إلزام عمال توصيل الطلبات بحيازة شهادة صحية وزي موّحد

الظفيري بحث مع القائم باألعمال األميركي العالقات الثنائية

وزارة  وكيــل  اجتمــع 
الداخلية املســاعد لشؤون 
اللواء  املــرور والعمليــات 
جمــال الصايــغ وعــدد من 
املعنيني في وزارة التجارة 
وبلديــة الكويــت والهيئــة 
العامــة للغــذاء والتغذيــة 
آليــة  للتنســيق ووضــع 
واشتراطات لشركات توصيل 
الطلبات، وذلك لوضع عدة 

شروط وهي:
- أن يكــون قائد مركبة 
(توصيــل الطلبــات) لديه 
شــهادة صحية صادرة عن 

وزارة الصحة. 
- أن يتــم وضع ملصق 
(اســتيكر) خاص بالشركة 
التي تتبع لها مركبة توصيل 

الطلبات - بالتنســيق مع 
بلدية الكويت.

- أن تكون إقامة سائق 
مركبــة (توصيل الطلبات) 
علــى نفــس الشــركة التي 

يعمل بها.
- االلتزام باللباس املوحد 
(سديري) لقائد املركبة سواء 
كانت مركبة أو دراجة نارية.

وأهابت الوزارة بأصحاب 
االلتـــزام  إلــى  الشركـــات 
بالتعليمات والقوانني املنظمة 
ومن يخالف هذه الشــروط 
ســيتم إيقــاف الترخيــص 
واتخاذ االجراءات القانونية 
بحقها علما بانه سوف يتم 
البدء بهذه االشتراطات من 

تاريخ ١ اكتوبر ٢٠٢٢.

اجتمع نائب وزير اخلارجية الســفير مجدي 
الظفيري مع القائم بأعمال سفارة الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة لدى الكويت جيم هولتسنايدر.
ومت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات 
الثنائية بني البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.
هــذا، وأعربت وزارة اخلارجيــة عن تعاطف 
الكويت ووقوفها إلى جانب اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة إزاء احلرائق التي 
اندلعت في عدد من الواليات شرق اجلزائر وأدت 

إلى مقتل وإصابة العشرات.
ونقلــت الوزارة في بيان لهــا خالص تعازي 
ومواســاة الكويت إلى األشــقاء فــي اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، قيادة وحكومة 
وشعبا، وإلى أسر الضحايا ومتنياتها للمصابني 

بالشفاء العاجل.

خالل اجتماع ترأسه وكيل «املرور» ومسؤولون من «التجارة» و«البلدية» والهيئة العامة للغذاء والتغذية

الكويت تعرب عن تعاطفها ووقوفها إلى جانب اجلزائر إزاء احلرائق في عدد من والياتها

اللواء جمال الصايغ مترئسا االجتماع

السفير مجدي الظفيري مع القائم بأعمال السفارة األميركية جيم هولتسنايدر

السفير التونسي لـ «األنباء»: الدستور اجلديد يرسم معالم 
مرحلة مستقبلية في تونس عناوينها «اإلصالح والعمل اجلاد»

أسامة دياب

التونســي  الســفير  قال 
الهاشــمي عجيلــي انــه في 
حدث تاريخي وضمن مسار 
بناء اجلمهورية التونســية 
الرئيس  اجلديــدة، أشــرف 
التونســي قيــس ســعيد، 
على مراســم ختم الدستور 
اجلديــد، الذي حــاز موافقة 
غالبية الناخبني في االستفتاء 
الشــعبي يــوم ٢٥ يوليــو 

املاضي.
واضــاف ان الدستــــور 
التونســي اجلديــد يرســم 
معالم مرحلة مستقبلية في 
الرئيســة  تونس عناوينها 
الشــامل والعمل  «اإلصالح 
اجلــاد» مــن أجــل تلبيــة 
احتياجات الشعب التونسي 
ومطالب مواطنيه املشروعة 

وتهم باخلصوص:
ـ تعزيز عمل املؤسسات 
الوطنيــة املختلفة وتطوير 
أدائها السياسي واالقتصادي 
والقانوني والتربوي، في إطار 

من التجانس والفاعلية.
بالوضــع  النهــوض  ـ 
االقتصــادي واالجتماعــي 
وتطويــر البنيــة التحتيــة 
جلذب مزيد من االستثمارات 
الداخلية واخلارجية وحتقيق 
التوازن االيجابي بني مختلف 

جهات البالد.
العدالــــة  تكريـــــس  ـ 
االجتماعيــة بصفــة فعلية 
والعمل على وضع سياسات 
جديدة وتشريعات مختلفة، 
القانــون  تضمــن علويــة 
واملساواة بني جميع املواطنني.
ـ كفالة جميــع احلريات 
السياسية واحلريات العامة 

الدميوقراطية عبر تصحيح 
البالد،  املسار السياسي في 
وذلك من خالل إنشاء احملكمة 
الدستورية وتنقيح القانون 
االنتخابي وتنظيم االنتخابات 
التشريعية يوم ١٧ ديسمبر 
٢٠٢٢، وتشكيل مجلس نواب 
شعب جديد، تليه انتخابات 
ثانيــة للمجلــس الوطنــي 

للجهات واألقاليم.
وقــال ان بــالده تنشــد 
تطوير عالقاتها مع البلدان 
الشــقيقة والصديقــة، وفي 
طليعتهــا الكويــت بقيــادة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
وذلك في منــاخ من االخوة 
الصادقة والتفاهم الدائم وفي 
كنــف التعــاون والتضامن 

واملنفعة املتبادلة.

واخلاصة وضمان احلقوق 
الفردية وباخلصوص احلق 
في العمل واحلق في خدمات 
صحيــة مالئمــة وتعليــم 
اجليد وغيرها، ضمن مناخ 
وطني محفز. ـ العناية بفئة 
الشــباب الذي يعد الركيزة 
األساســية لتحقيق التنمية 
املستدامة وتشجيع املبادرة 
العلمي  اخلاصــة واإلبــداع 

والتكنولوجي.
ـ حسن التصرف في موارد 
وثروات البالد واملضي قدما 
في مسار االصالح ومكافحة 
الفساد، بهدف متكني البالد من 
استرجاع عافيتها وحتقيق 
النقلة النوعية املنشودة في 
جميع امليادين والقطاعات.

التأســيس  أن  واضــاف 
جلمهورية جديدة في تونس، 
سيكون عنوانه األبرز تعزيز 

تعزيز الدميوقراطية عبر تصحيح املسار السياسي من خالل إنشاء احملكمة الدستورية وتنقيح القانون االنتخابي

السفير التونسي الهاشمي عجيلي

في حتقيق التنمية املستدامة 
والنهوض باالقتصاد الوطني. 
واضاف في تصريح خاص 
لـ «األنباء» ان دخول دستور 
٢٥ يوليــو حيز النفاذ ميهد 
الطريق نحو جتسيم مختلف 
القــرارات واملبــادرات التي 
أطلقها الرئيس قيس سعيد 

حتى الســاعة العاشــرة صباحا، وذلك حلل 
أي مشــاكل أو عقبــات أو تظلمات تواجههم 
في اجناز معامالتهم واخلدمات املقدمة لهم.

الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء 
األمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعة 
تشينغهاي غربي الصني وأسفرت عن سقوط 
العشــرات من الضحايا واملصابني وتدمير 
للممتلكات واملرافق العامة، راجيا ســموه 

للمصابني سرعة الشفاء والعافية.

حافلــة لنقــل الــركاب فــي محافظــة 
(خريبكــة) وســط اململكــة املغربية 
الشــقيقة، مبتهال ســموه إلى الباري 
تعالــــى أن يتغمد الضحايا بواســع 
رحمته ومغفرتـــه ويســكنهم فسيح 
جناته وأن مين على املصابني بالشفاء 

العاجل.

انطالق طالئع رحالت العمرة برًا
إلى األراضي املقدسة لهذا العام

أسامة أبوالسعود

باركــت وزارة األوقاف 
متمثلــة في إدارة شــؤون 
احلج والعمــرة للمواطنني 
واملقيمــني انطالق موســم 
عمــرة ١٤٤٤هـــ، وفي إطار 
األوقــاف  وزارة  جهــود 
خلدمة ضيوف الرحمن من 
املعتمرين واحلجاج، حيث 
انطلقت أولى طالئع رحالت 
العمرة عبر منفذ الســاملي 
احلدودي في األسبوع األول 

من شهر أغسطس.
وبهــذه املناســبة، صــرح مديــر إدارة 
شــؤون احلج والعمرة سطام خالد املزين 
قائال «في البداية يســرني أن أوجه الشكر 
حلكومة خادم احلرمني الشريفني ملا تبذله 
من جهود في خدمة ضيوف الرحمن، كما ال 

يسعني أن نفوت الفرصة 
الشــكر اجلزيــل  بتقــدمي 
لإلخــوة في ســفارة خادم 
احلرمني الشريفني بالكويت 
ملــا يقومون بــه من جهود 
حثيثة فــي خدمة احلجاج 
واملعتمرين من الكويت وذلك 
بتسهيل االجراءات املتعلقة 
باستخراج تأشيرات العمرة 

للمقيمني بالدولة.
وأضاف املزين: كما نوجه 
الشكر اجلزيل لإلخوة في 
وزارة الداخليــة والقائمني 
على منفذ الساملي احلدودي ملا يقومون به 
من جهود وتعاون من أجل تسهيل رحالت 
املعتمريــن عبر املنفذ، مؤكدا أن األســبوع 
األول مــن العمــرة لعام ١٤٤٤هـــ بداية من 
تاريــخ ٢٠٢٢/٨/١م حيث بلغ عدد الرحالت 

للمعتمرين ١٣ باصا وحتمل ٥٥٣ معتمرا.

خالد املزين
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تنظيم العمل اخليري عبر امليكنة: التدقيق على التحويالت املالية آليًا
بشرى شعبان - عاطف رمضان

التجــــارة  أصــدر وزير 
والصناعة ووزير الشــؤون 
االجتماعيـــــة والتنميــــة 
املجتمعيــة فهد الشــريعان 
تعميمــا حــدد مــن خاللــه 
امليكنــة  خصائــص نظــام 
اخلاص باجلمعيات اخليرية 
التــي ترتكــز علــى ســبعة 
عناصــر رئيســية «خطــة 
املشــاريع، واملخاطبـــــات 
البنكية، والتحويالت البنكية، 

١ - خطة املشاريع: حيث تقوم 
اجلمعية بتقدمي خطة املشاريع 
لتتم دراستها بواسطة إدارة 
اجلمعيــات اخليرية واعتماد 
أو رفض املشاريع املقدمة في 
اخلطة، كما مير كل مشــروع 

بدورة مستندية خاصة به.
٢ - مخاطبــات بنكية: طلب 
فتح حساب بنكي، وطلب إعادة 
حتريك حساب مغلق، وطلب 

احملاســبية،  والبيانــات 
والطلبات القانونية، وقاعدة 
بيانات اجلمعيات، وتقارير 

املوظفني».
ويأتي هذا التعميم في طور 
تنظيم وتطوير العمل اخليري، 
حيث يتضمن استقبال طلبات 
اجلمعيات اخليرية وتنظيم 
الدورات املســتندية اخلاصة 

بها، والتي تشمل ما يلي:

وميزان مراجعة ربع سنوي، 
املالية اخلتامية،  وبالبيانات 
وبإحصاءات التحويالت املالية.

٥ - طلبات قانونية: باإلضافة 
إلــى إمكانيــة إضافــة أنواع 
جديــدة من الطلبات حســب 
احلاجــة وحتديــد املوظفــني 
املختصــني املســؤولني عــن 
دراسة الطلب، وتشمل: إرسال 
التعاميم للجمعيات، وإرسال 

املالية بشــكل آلــي، حيث ال 
تســتطيع اجلمعية التحويل 
إلى أي جهة غير موجودة (أو 
ممنوعة) في منظومة العمل 

اإلنساني لوزارة اخلارجية.
٧- تقارير املوظفني: يوفر نظام 
امليكنة تقارير مختلفة مثل أداء 
املوظف، وعدد الطلبات التي مت 
إجنازها، وتقارير التحويالت 
املالية حسب الدولة واجلمعية 
واجلهة اخلارجية احملول إليها، 
وتقارير للمشاريع، وغيرها 

من التقارير.

باملفوضني بالتوقيع، وطلب 
بصالحية جمعه التبرعات.

٣ - التحويالت املالية: طلب 
حتويل مالي من خالل البنك، 
وطلب حتويل مالي من خالل 
الصرافة، وطلب املوافقة على 
استقبال مبلغ مالي في خارج 

الكويت.
٤ - بيانات محاسبية: تزويد 
الوزارة مبيزان مراجعة شهري، 

رســائل خاصــة للجمعيات، 
وإرسال املخالفات.

٦ - قاعدة بيانات اجلمعيات: 
أعضاء مجلس اإلدارة، والنظام 
األساسي، وأهداف اجلمعية، 

وأفراد اجلمعيات، وغيرها.
وبحســب التعميم سيتم 
الربــط مــع منظومــة العمل 
اإلنســاني لوزارة اخلارجية 
لتدقيــق بيانــات التحويالت 

وفق تعميم أصدره الوزير الشريعان بهدف تطويره ويشتمل على سبعة عناصر رئيسية منها توفير قاعدة بيانات للجمعيات 

فهد الشريعان

تزويد «الشـؤون» مبيـزان مراجعة شـهري وربع سـنوي وبالبيانـات املاليـة اخلتامية وإحصـاءات التحويـالت املالية

محمد احلفيتي 
أجرى عملية جراحية 
تكللت بالنجاح.. أجر 

وعافية «بوراشد»

أجرى املرشــح السابق 
النتخابــات مجلــس األمة 
والناشط السياسي الزميل 
محمد راشد احلفيتي مؤخرا 
عمليــة جراحية في القلب 
تكللت بفضل اهللا بالنجاح. 
وطمأن «بوراشــد» محبيه 
بأن حالته الصحية مستقرة 
بعد العملية، حيث أوصى 
األطبــاء بضــرورة مثوله 
للراحة. سالمات «بوراشد»، 
ومــا تشــوف شــر.. أجــر 

وعافية.

وزير الشؤون ينهي عضوية ٤٨ معينًا 
مبجالس إدارات ١٦ تعاونية

بشرى شعبان - عاطف رمضان

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 
فهد الشريعان ١٦ قرارا وزاريا بشأن إنهاء 
عضويــة األعضاء املعينــني في مجالس 
إدارات ١٦ جمعيــة تعاونية وعددهم ٤٨ 

عضو مجلس إدارة.
ووفق القرارات الوزارية التي حصلت 
«األنباء» على نســخة منها فإن األعضاء 
املعينني الذين مت إنهاء عضويتهم يعملون 

في اجلمعيات التعاونية التالية:
«الفردوس، والشــامية، والشــويخ، 
وابوحليفــة، ومشــرف، وفهــد األحمد، 
وضاحية عبداهللا املبارك، ومدينة سعد 
العبداهللا، وبيــان، واليرموك، والوفرة، 
والنسيم، والفحيحيل، والعدان والقصور، 

والزهراء، واجلابرية، واشبيلية».
من جهة أخرى، أصدر وزير التجارة 
ووزير الشــؤون االجتماعيــة والتنمية 
املجتمعية فهد الشــريعان قرارا بتعديل 
بعض أحكام قرار إصدار الالئحة التنفيذية 
للقانون اخلاص بدور احلضانات، وذلك 
بهدف دعم دور احلضانات وتسهيل مهام 
عملها ومواكبة للنهج احلكومي في معاجلة 
كافــة األوضاع التي حتتاج إلى تغير او 

تعديل.
وتضمن القرار الوزاري ضرورة االلتزام 
بإيداع مبلغ ٥ آالف دينار لكامل مدة سريان 

الترخيص، وذلك لضمان تنفيذ املرخص 
له اللتزاماته الواردة بالالئحة وملحقاتها 
وأن يكون كويتي اجلنسية وحاصال على 
دبلوم أو مؤهل جامعي أو ما يعادله وال 
يعمــل بأي جهة حكوميــة او أهلية، كما 
حدد القرار املدة الزمنية لدراسة الطلب 
ورفعه في غضون ١٠ أيام من تقدميه للجنة 
املختصة التي يتوجب عليها املوافقة على 
إصدار الترخيــص أو جتديده من عدمه 
خالل مدة ال تتجاوز ٣٠ يوما وفي جميع 
األحوال يتعني البت في طلب الترخيص او 
التجديد خالل ٦٠ يوما من تاريخ تقدميه 
ويعتبــر فوات هذا امليعاد دون البت في 

الطلب مبنزلة رفض له.
كما أوضح القرار أنه يتعني على اإلدارة 
املختصة إخطار مقدم الطلب كتابة خالل 
أسبوع من صدور قرار اللجنة باملوافقة 
أو الرفض مع بيان األســباب، باإلضافة 
إلى مجموعة من القواعد اخلاصة باملكان 
احملــدد لدار احلضانة وفق مجموعة من 

القواعد.
بدورهــا، ذكرت عضو االحتاد وممثل 
جتمع حضانات الكويت حنان املضاحكة 
أن هذا التعديل يعتبر مواكبة للتغيرات 
السريعة التي طرأت على الساحة العملية 
والعمــل امليدانــي الفعلــي باحلضانات 
وفي نشــاط دور احلضانات األمر الذي 
تطلب إجراء تعديالت لتسهيل مهام عمل 

احلضانات.

أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم عمل دور احلضانة

اخلضير: املخزون الغذائي متوافر بالتعاونيات
بشرى شعبان 

نفذ فريق دعم منظومة 
األمــن الغذائــي احلكومي، 
أمس، حملــة تفتيش على 
بعض اجلمعيات التعاونية 
في املنطقة اجلنوبية، بينها 
جمعية مدينة صباح األحمد 
الســكنية التعاونية، وذلك 
للتأكــد مــن توافــر املــواد 
الغذائيــة وأســعار بعض 
األصناف. وأكــدت الوكيلة 
املســاعدة لشؤون التعاون 
بالتكليف هيــام اخلضير، 
خــالل اجلولــة، أن فريــق 
الغذائــي  األمــن  منظومــة 
حريص على التأكد من توافر 
املــواد الغذائيــة واملخزون 
الغذائي في جميع املناطق، 
والتأكد كذلك من توافرها في 
مدينتي اخليران الســكنية 

وصباح األحمد السكنية.
وذكــرت اخلضيــر أن 
الفريق مســتمرة  جــوالت 
على اجلمعيات الرئيســية 
في اخليران السكنية ومدينة 
صبــاح األحمــد الســكنية 
وأفرعهــا وذلك فــي ضوء 
الــوزراء   اهتمــام مجلــس 

وتعليماته في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن اجلولة 

«التجارة» وجهات حكومية 
أخرى علــى تنفيذ جوالت 
تفتيشية بني فترة وأخرى، 
حالــة  علــى  لالطمئنــان 
املخزون الغذائي في البالد، 
مبينة أن املخازن ممتلئة من 

جميع األصناف.
بدوره، ذكر مدير اجلهاز 
الفني لإلشراف على السلع 
فــي  األســعار  وحتديــد 
«التجارة» فيصل األنصاري، 
أنه جــرى التأكد من حجم 
توافــر الســلع املعروضــة 

واألخــرى املوجــودة فــي 
املخازن، اضافة إلى اصناف 
مختلفة. وأشاد األنصاري 
باجلهود احلكومية املبذولة 
بهــدف التأكــد مــن حجــم 
الغذائي وااللتزام  املخزون 
باألســعار، حيــث يجــري 
القيام باملهــام املنوطة بهم 
وفــق االختصــاص، كمــا 
جتري متابعة األسعار في 
اجلمعيات واألســواق عبر 
األنظمــة التقنية واملتابعة 

على أرض الواقع.

فريق األمن الغذائي زار جمعية مدينة صباح األحمد السكنية التعاونية

علــى جمعية مدينة صباح 
األحمد السكنية كشفت عن 
الغذائي،  متانــة املخــزون 
وأن املخازن ممتلئة بجميع 

األصناف.
إلــى أن فــرق  ولفتــت 
التفتيــش مســتمرة فــي 
التأكد من التزام اجلمعيات 
التعاونية باملخزون الغذائي 
والتأكد من بعض املالحظات 
التــي ترد إليهــا من بعض 
املستهلكني، مؤكدة حرص 
«الشــؤون» بالتعــاون مع 

(زين عالم) هيام اخلضير وعدد من احلضور خالل اجلولة في تعاونية مدينة صباح األحمد السكنية   محمد احلفيتي
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مواطنون: اغتيال شيرين أبو عاقلة لن ينهي حكاية فلسطني

ثامر السليم

نظمت شبكة اجلزيرة وقفة تضامنية 
صباح أمس في مقرها مبناسبة مرور 
١٠٠ يوم على اغتيال شهيدة الصحافة 
مراسلة قناة اجلزيرة شيرين أبوعاقلة 
على أيدي قوات االحتالل االسرائيلي، 
وذلك مبشــاركة ممثلي وسائل االعالم 
وجمعيــات النفــع العــام والنقابــات، 
ومبشاركة ممثل السفارة الفلسطينية 
لدى البالد ثائر ناصر، مطالبني بالعدالة 
لها مع التأكيد على أن اغتيالها لن ينهي 
القضية الفلسطينية التي ستبقى راسخة 
فــي قلوب وعقول األحــرار في الوطن 

العربي والعالم أجمع.
وفــي هذا الصدد، قــال مدير مكتب 
شبكة اجلزيرة في الكويت الزميل سعد 
السعيدي: «صحيح أن تلك الرصاصة 
اخلادعة املاكرة أنهت حكاية شــيرين 
فقطعت انفاسها وأوقفت كلماتها املدافعة 

عن قضيتها العادلة قضية فلســطني، 
ولكن بالتأكيد تلك الرصاصة احلاقدة 
لم تنه حكاية فلسطني أو توقف سردية 
القضية أو تنجــح في طمس احلقيقة 
ففلسطني تسكن وجدان األحرار وتهواها 

افئدة الصادقني واألخيار».
وأضاف السعيدي: فلسطني تنبذ بكل 
كبرياء وتعال معتنقي مذهب الصهيونية 
والتصهني، وستبقى فلسطني في جسد 
ورأس العربي فكرة وأمال ودولة وعلما 
وشعبا جبارا غير مبال مبا تفعله آلة 
االحتالل الغاشمة العمياء ألنها لن تنال 
من فكرة استقرت في النفوس ونقشت 
في الرؤوس يســتحيل الوصول اليها 
والعبث بها، مشيرا الى أن الشهيدة عرت 
قوات االحتالل االسرائيلي وسياسييه 
حية وميتة. وأكد الســعيدي استمرار 
شبكة اجلزيرة في مطاردة القاتل حتى 
تقدميه الى العدالة، كما ستواصل وعبر 
خبــراء قانونيــني دوليــني املضي في 

اإلجراءات اخلاصة بتقدمي ملف القضية 
كامال إلى املدعي العام للمحكمة اجلنائية 
الدولية في الهاي ضد قوات االحتالل 
اإلسرائيلي بســبب تعمدها استهداف 

وقتل شيرين أبوعاقلة.
قضية عزيزة

بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية 
باالحتاد الدولي للصحافة الزميل دهيران 
أبا اخليل أن الشــهادة هي اعظم شرف 
يناله االنســان عندما يكون ذلك دفاعا 
عن قضية ومبادئ وقيم يحملها في قلبه 
وعلى عاتقه. وأضاف: وألن القتل ليس 
بالشيء اجلديد على سياسة االحتالل 
االســرائيلي الغاشم جتاه الصحافيني 
واملرابطني داخل فلسطني، فإن وقوفنا 
اليوم هو جتديد لذكرى كل شهيد مات 
ظلما وسلب حقه في احلياة ألنه حمل 
قضية عزيزة على قلوبنا جميعا وهي 

قضية فلسطني.

ووصف أبا اخليل الراحلة أبوعاقلة 
بـ«الصوت الهــادئ احلزين املعبر عن 
احلق الفلسطيني وأحرار العالم والوجه 
البريء الذي مثل صوت احلقيقة برهافة 
االنثى وقوة األســد واجهت ترســانة 
حربيــة واعالميــة باحلجــة واملنطق 
والدليل، حيث ان شيرين أبوعاقلة حتى 
وهي ميتة شــكلت حالــة رعب لقوات 
االحتالل فحاصــروا جنازتها واعتدوا 
على مشــيعيها الذين يحملون نعشها 
وحاولوا عرقلة مسيرة النعش، مختتما 
حديثه بالقول: «ستظل شيرين مصدر 
إلهام للصحافة احلرة وحلرية االنسان».
كما حتدث السكرتير العام لالحتاد 
العــام لعمــال الكويت محمــد العرادة 
قائال: نشارك معكم اليوم ذكرى مرور 
١٠٠ يوم على اغتيال أيقونة الصحافة 
الشهيدة شيرين أبوعاقلة، هذه األيقونة 
التي هزمت قــوات االحتالل بالكاميرا 
وامليكروفــون والكلمــة، هزمــت هذه 

العصابات التي ال حتترم القوانني وال 
االتفاقيات الدولية واإلنسانية.

ونطالب جميع املنظمات والهيئات 
الدولية وعلى رأسها مجلس األمن الدولي 
واحملكمة الدولية بتقدمي قتلة شيرين 

إلى احملاكمة بأسرع وقت.
جرائم االحتالل

فيمــا اعتبــر رئيس الوكالــة الدولية 
لإلعالم د.عبد احملسن الشمري قناة اجلزيرة 
املنبر لنقــل هموم املجتمعــات العربية، 
واصفــا إياها بصوت الشــعوب العربية، 
مشيرا إلى أن قناة اجلزيرة لم تقدم فقط 
شيرين أبوعاقلة شــهيدة فقط بل قدمت 
عددا من الصحافيني واملراسلني الشهداء.

من جانبه، ســلط رئيــس االحتاد 
الدولــي للمتقاعديــن العــرب محمــد 
احلضينــة الضوء علــى اجلرائم التي 
ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب 
الفلسطيني، مشددا على أنه يجب على 

املجتمع الدولي أن يحاسب قتلة شرين 
ابوعاقلة وخصوصا انه كان قتال عمدا، 
موضحا أن «اجلزيرة» تسلط الضوء 
على اجلرائم التي يقوم بها االحتالل وأن 
شيرين فضحت املمارسات اإلسرائيلية، 
مشيرا إلى أن هذه الوقفة هي وقفة مع 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

رسالة الكويت

مــن جانبها، قالت الناشــطة د.رمي 
العيدان أشــكر قناة اجلزيرة على هذه 
الدعوة وهي استكمال للرسالة االنسانية 
لدولة الكويت، ونقول لشيرين ابوعاقلة 
ارقدي بســالم فنحن نساء العالم كلنا 
نســتكمل مســيرتكم وســندافع عــن 
قضيتكم وكلنا متكاتفون ونحمل هذه 
القضية في قلوبنا وتدمع اعيننا امانة 
لهذه الرسالة، فنحن بإذن اهللا سنطالب 
بحقوق املرأة العاملة وسنطالب بحقوق 

املرأة في جميع أنحاء العالم.

نّظموا وقفة احتجاجية مبناسبة مرور ١٠٠ يوم على رحيل مراسلة «اجلزيرة» وشهيدة الصحافة وطالبوا بالعدالة لها
(قاسم باشا) العدالة لشيريناملشاركون في وقفة املطالبة بالعدالة لشيرين أبو عاقلة 

حضور نقابي مشاركة حتمل صورة شيرين أبوعاقلةالزميالن دهيران أبا اخليل وحسني عبدالرحمن الزميل سعد السعيدي

ملشاهدة الڤيديو
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تنفيذ خطة التكويت في «البلدية» على ٣ مراحل
بداح العنزي

كشــفت وزيــرة الدولــة 
لشــؤون البلديــة ووزيــرة 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفــارس عن خطــة تكويت 
ومتكني الكوادر الوطنية في 

البلدية.
الوزيرة  وتضمن كتــاب 
الى مدير عام البلدية م.أحمد 
املنفوحي، وحصلت «األنباء» 

على نسخة منه، التالي:
قــرار  الــى  باإلشــارة 
مجلس اخلدمــة املدنية رقم 
١١ لســنة ٢٠١٧ بشأن قواعد 
الوظائف  وإجراءات تكويت 
احلكوميــة، وانســجاما مع 
التوجه احلكومي نحو تكويت 
الوظائــف وتنفيذ سياســة 
إحــالل العناصــر الوطنية، 
تطبيقا لنص املــادة ٢٦ من 
الدســتور التــي نصت على 
انه: «الوظائف العامة خدمة 
وطنية تنــاط بالقائمني بها، 
ويستهدف موظفو الدولة في 
أداء وظائفهم املصلحة العامة. 
وال يولى األجانب الوظائف 
العامة إال فــي األحوال التي 
يبينها القانون»، وبناء على 
ذلك، يجب - من حيث األصل 
- قصر تولي الوظيفة العامة 
على املواطنني الكويتيني، أما 
تولي األجانب لهذه الوظائف 
فهو استثناء ال يجوز التوسع 

بعض النسب الوارد في قرار 
مجلس اخلدمــة املدنية تقل 
عن نســبة ١٠٠٪، وحيث ان 
هناك من الكوادر الوطنية من 
ينتظر لتولي هذه الوظائف 

العامة.
لذا نصدر توجيهنا املرفق 

حتقق الغاية املنشــودة من 
تكويت العاملني في قطاعات 
البلديــة، وإحــالل الكــوادر 
الوطنية القادرة على النهوض 
بعمل بلدية الكويت وحتسني 
أدائهــا بشــكل عــام، وذلــك 
العامة  باعتبار ان الوظائف 

على ان يراعى عند تنفيذ 
خطــة التكويــت الضوابــط 

التالية:
أوال: تزويدنا بقوائم أســماء 
املوظفني غير الكويتيني متهيدا 
القانونية  التخاذ اإلجراءات 
الالزمة إلنهاء خدماتهم تفعيال 
للمراحل املذكورة أعاله مبوعد 

أقصاه أسبوع من تاريخه.
ثانيا: يســتثنى مــن اخلطة 

الفئات التالية:
٭ املوظف غير الكويتي ألم 

كويتية.
٭ املوظفون مــن أبناء دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

بالعمل بخطة إحالل ومتكني 
للعناصــر الوطنيــة جلميع 
الوظائــف العامــة في بلدية 
الكويت، وفقا لضابط زمني 
محدد، يتوافق مع احتياجات 
البلدية، ومتضمنة التوجيه 
بإعداد خطة تدريبية شاملة 

هي خدمة وطنيــة لتحقيق 
املصلحة العامة، وفقا لنص 

املادة ٢٦ من الدستور.
وبناء عليه يرجى التفضل 
القانونية  باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتنفيذ خطة التكويت 

وفقا للضوابط احملددة.

٭ املوظفــون غيــر محددي 
اجلنســية املقيمــون بصفة 
دائمة بدولة الكويت بشرط 
تسجيلهم لدى اجلهاز املركزي 
ملعاجلــة أوضــاع املقيمــني 

بصورة غير قانونية.
٭ موظفي اخلدمات (سائق 

وخدمات مناولة).
٭ ٥٠٪ مــن موظفــي إدارة 
اجلنائز العاملني في املقابر.

ثالثا: إيقاف جميع اإلجراءات 
اخلاصة بتعيني غير الكويتيني 
في بلدية الكويــت، وإيقاف 
جميــع التنقــالت اخلاصــة 
بالعاملني غير الكويتيني بني 
اإلدارات والقطاعات اعتبارا 

من تاريخه.
رابعا: اقتصار تشكيل اللجان 
وفرق العمل والعمل اإلضافي 
على الكوادر الوطنية فقط.

خامســا: عدم جتديــد عقود 
عمل املوظفني غير الكويتيني 
العاملني فــي بلدية الكويت 

اعتبارا من تاريخه.
سادسا: إعــداد خطة لتدريب 
الكوادر الوطنية العاملة في 
بلديــة الكويت مبــا يتوافق 
مع خطة إنهاء عقود موظفي 
الكويتيــني،  البلديــة غيــر 
ورفعهــا لنا مبوعــد أقصاه 

أسبوعان من تاريخه.
ســابعا: وضع خطــة لتعيني 
الكوادر الوطنية لسد الشواغر 
ورفعهــا لنا مبوعــد أقصاه 

أسبوعان من تاريخه.

تتضمن إنهاء خدمات ٣٣٪ من غير الكويتيني في كل مرحلة ابتداًء من أول سبتمبر حتى أول يوليو ٢٠٢٣

م.أحمد املنفوحيد.رنا الفارس

فيه وذلــك التزامــا مبفهوم 
املشروعية.

وحيــث ان قــرار مجلس 
اخلدمة املدنية ســالف الذكر 
ألــزم اجلهــات احلكوميــة 
املخاطبــة بأحكامه مبوجب 
نص املادة رقم ٢ منه بتخفيض 
الكويتيــني حتى  عدد غيــر 
الوصول بعد ٥ سنوات بنسبة 
عدد املوظفني الكويتيني من 
إجمالي القــوى العاملة لدى 
اجلهة احلكومية وفقا للجداول 
املرفقــة به، وملــا كانت هذه 
املدة ســوف تنتهــي بتاريخ 
٢٦ أغسطس ٢٠٢٢، وحيث ان 

إيقاف تعيني وترشيح الكويتيني للعمل 
في البلدية إلىحني توافر امليزانية

«بلوك» على معامالت 
املقاولني املخالفني

إغالق ٣٥ سردابًا مخالفًا في عمارات استثمارية

اعتمدت وزيرة الدولة لشؤون البلدية 
ووزيــرة الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا الفارس 
قرارا بإيقاف التعيني والترشيح للعمل 
في البلدية جلميع املواطنني، وذلك حلني 

توافر امليزانية.
وكـــــان مديــر مكتـــــب الوزيــرة 
عــــبداهللا العكــــشان قــد رفــع كتابا 

للـــــوزيرة ذكـــــر فيه ورود شكاوى 
عديــدة من املواطنــني تتعلق بقرارات 
التعيني، ونظرا لعدم اعتماد امليزانية 
التي علــى اثرها يتعذر إصدار قرارات 
التعيني، وعلى مــا تقتضيه املصلحة 
العامــة، نــرى أن يتم وقــف كل كتب 
الترشيح وقرارات التعيني حلني اعتماد 

امليزانية.

أصدرت البلدية تعميما يلزم املقاولني 
واملالكني بوضــع حاوية جلمع مخلفات 
البناء، على أن يكون حجم احلاوية مناسبا 

مع حجم األعمال التي يتم إجنازها.
وتضمــن التعميم أنه ســيتم وضع 
«بلــوك» على املقاولــني املخالفني، وأنه 
لن يكون هنــاك أي تهاون مع املخالفني 
وسيتم حتميلهم تكاليف رفع األنقاض.

أعلنت البلدية أنها أغلقت ٣٥ سردابا 
مخالفا خالل األســبوع الثاني من حملة 
الكشف على السراديب املخالفة واملستغلة 
جتاريا في العمارات االستثمارية. وقالت 
«البلدية» في بيان صحافي إن احلملة التي 
أطلقتها بالتعاون مع قوة اإلطفاء العام في 
جميع احملافظات تهدف إلى منع استخدام 
الســراديب مخــازن أو محال في مخالفة 
للوائح ونظم البناء وتراخيص احملالت.

وأضافت أن فرق البلدية الست حررت 
خالل األســبوع الثاني وفــي احملافظات 

الست ١٣٦ مخالفة وإنذارا كما مت إخالء ١٣ 
سردابا فضال عن عمل ٣٦ (بلوك إلكترونيا) 
لقســائم مخالفة حتى تتم إزالة أســباب 

املخالفات.
وشــددت علــى مواصلتهــا تكثيــف 
اجلوالت امليدانية من الفرق امليدانية في 
احملافظات الست لتفعيل دورها الرقابي 
والتأكد من عدم استغالل السراديب بخالف 
ما هو مرخص لها في املخطط الهندسي، 
فضال عن التأكد من عدم ممارسة نشاط 
دون احلصول على ترخيص من البلدية. إغالق أحد السراديب املخالفة

استثناء أبناء الكويتيات ورعايا دول «التعاون» وغير محددي اجلنسية والعاملني في املقابر وموظفي اخلدمات

اخلطة الزمنية لتكويت الوظائف في بلدية الكويت

مراحل خطة إنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيني

املرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األولى
العدد املتبقي من املوظفني غير الكويتينيمبا ال يقل عن ٣٣٪مبا ال يقل عن ٣٣٪

فترة اإلنذار تبدأ في ٢٠٢٣/٧/١فترة اإلنذار تبدأ في ٢٠٢٣/٢/١فترة اإلنذار تبدأ في ٢٠٢٢/٩/١

جانب من اجلولة في أحد املخازن املخالفة
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الفريج: صرف بدلي النوبة والسهر في «الكهرباء» نهاية سبتمبر
وزارة  وكيــل  اجتمــع 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجددة بالتكليف م.خليفة 
الفريــج مــع رئيــس نقابة 
العاملــني بالــوزارة دعيــج 
العام  العازمي والســكرتير 
م.مشــاري اخلشــم وعضو 

النقابة م.فالح املطيري.
وخــالل االجتمــاع، أكــد 
الفريج أن الوزارة حريصة 
على املطالبة بحقوق املوظفني 
القوانــني واألطــر  حســب 

التنظيمية.
وأكــد الفريج صرف بدل 
النوبــة وبدل الســهر نهاية 
سبتمبر املقبل. وعن صرف 
ملحــق ٢ لألعمــال املمتازة 

الوزير م.علي املوســى إلى 
ديــوان اخلدمة املدنية ألخذ 
املوافقة، وذلك بالتنسيق مع 
نقابــة العاملني في الوزارة، 
الــوزارة  أن  إلــى  مشــيرا 
خاطبت اجلهات املعنية حول 
البدالت اخلاصة للعاملني في 
القطاعــات الفنية واملطالبة 
باألعمال الشاقة وبدل التلوث.
ولفت إلــى حتديد موعد 
اجتماع بني قياديي الوزارة 
املدنيــة  وديــوان اخلدمــة 
األسبوع املقبل وسوف يتم 
التطرق إلى جميع املطالبات 
وتوضيح أسباب املطالبة بها 

للديوان.

مكافأة الصفوف األمامية فبني 
انه مت إرســالها إلــى ديوان 
اخلدمة املدنية بعد معاجلة 
جميــع املالحظات الســابقة 

الواردة من الديوان.
وبخصوص تثبيت بدل 
الليــل فــي شــهادة الراتب، 
ذكر انه مت إرســال كتاب من 

أكد إرسال كشوف «الصفوف األمامية» إلى «اخلدمة املدنية» بعد معاجلة جميع املالحظات

م.خليفة الفريج خالل اللقاء مع رئيس وأعضاء نقابة العاملني في وزارة الكهرباء واملاء

للعاملني بالوزارة، لفت إلى 
االنتهاء من الكشوف وجار 
العمل على إمتام اإلجراءات 
املالية للصرف، وعن كشوف 

الشمري: تكثيف احلمالت على بيوت الصفيح وسكن العزاب
دارين العلي

واصل فريق الضبطية القضائية 
التابع لوزارة الكهرباء واملاء حمالته 
علــى مناطق احملافظات الشــمالية، 
حيث شــملت حملة أمس بالتنسيق 
مع بلديــة الكويت ووزارة الداخلية 
املباني املخالفة التي متدد الطاقة بشكل 
مخالف ما يشكل خطرا على الشبكة 

وأرواح القاطنني.
ولفــت نائب رئيس الفريق أحمد 

الشمري انه مت خالل احلملة تسجيل 
محضري ضبط واثبات حالـــــة وقطع 
التيــــــار عـــــن العقارات املخالفــة 
التي مددت الكهرباء بصــــورة غير 

قانونية.
كما رصد الفريق حالة سرقة مياه 
بإيصال امليــاه دون عداد ومت اتخاذ 
االجــراء القانوني وقطــع املياه عن 
العقارات الى حــني مراجعتها جلنة 

تطبيق القانون املختص.
وأكد الشــمري أن حمالت الفريق 

مســتمرة وستشــهد خالل األسبوع 
املقبــل تكثيفا لنشــاطها مبســاندة 
فريــق التدخل الســريع في طوارئ 
البلدية وستشــمل املبانــي املخالفة 

والعشوائيات وبيوت الصفيح.
وشــدد الشــمري علــى أن جميع 
مخالفــات الكهربــاء واملياه ســيتم 
التعامــل معهــا بكل حــزم ولن يتم 
التهاون معها لتخفيف الضغوط على 
الشبكة واحلفاظ على موارد الدولة 

أحمد الشمريوأرواح الناس.

طلبة العالقات الدولية باجلامعة األمريكية 
في الكويت زاروا املركز اإلقليمي لـ «الناتو»

الدوليــة  زار طلبــة العالقــات 
باجلامعــة األمريكية فــي الكويت 
املركــز اإلقليمــي ملنظمــة حلــف 
شمال األطلسي «الناتو» ومبادرة 
اســطنبول للتعاون فــي الكويت، 
وذلــك متهيدا لزيارة الطلبة للمقر 
الرئيسي لـ«الناتو» في بلجيكا خالل 

سبتمبر املقبل.
وقد عمل مسؤولو املركز اإلقليمي 
على إرشاد الطلبة وجتهيزهم لرحلة 

زيارة املقر الرئيسي، حيث حضر 
الطلبــة عروضــا تقدميية خاصة 
الرحلة والسياســات  بتجهيــزات 
الواجب اتباعها أثناء الزيارة وتاريخ 
تأسيس الناتو، إضافة إلى طبيعة 
العمــل داخــل املركــز، كما شــجع 
املسؤولون الطلبة على قراءة مزيد 
من املعلومات حول مهام «الناتو» 
ومبادئه ومواقفه، مما يســاهم في 

تعميق فهمهم لطبيعة املنظمة.

وميثل طلبة اجلامعة األمريكية 
فــي الكويت الوفــد الطالبي األول 
الذي ينطلق لزيــارة «الناتو» من 
الكويــت، حيث يخــوض التجربة 
عدد من طلبة اجلامعة الذين أنهوا 
مشاريع تخرجهم بنجاح، إذ تأتي 
الزيــــــارة فــي إطار إعــداد طلبة 
العالقــات الدوليــة الستيعــــــاب 
طبيعة املنظمات العاملية وتأثيرها 

بشكل عملي.

أحد ممثلي مركز «الناتو» أثناء العرض التقدمييصورة عامة لطلبة اجلامعة أثناء العرض التقدميي في مركز «الناتو»

سعود الطامي: التصويت بـ «املدنية» تصحيح للمسار
الدائــرة  مرشــح  ثمــن 
االنتخابية اخلامسة د.سعود 
ناصر الطامي إقرار احلكومة 
«بالبطاقـــــة  التصويــت 
املدنيــة» وإضافــة ١٩ منطقة 
للدوائر االنتخابيــة، معتبرا 
ذلك أولى خطــوات تصحيح 
املسار السياسي والذي يشرع 
الباب إلصالحات أوسع للنظام 
االنتخابي خالل مجلس األمة 

القادم.
د.الطـــــامي  وأشــــــاد 

املجاالت الســتعادة الكويت 
كدرة للخليج العربي.

وقــال إن عملية اإلصالح 
االنتخابــي تكتمــل مبعاجلة 
االنتهاك الصارخ ملبدأ املساواة 
والعدل في توزيع الناخبني بني 
الدوائــر االنتخابية اخلمس، 
مؤكدا على ضرورة التصدي 
لتلك الفجوة الهائلة بني تعداد 
الناخبني في الدائرتني اخلامسة 
والرابعة وباقي الدوائر، حيث 
الفارق الضخــم ميس نزاهة 

متثيل األمة.
وأوضح د.الطامي أن تعداد 
الناخبني في الدائرة اخلامسة 
يقترب مــن ١٩٠ ألــف ناخب 
وناخبة بعد إضافة ٥ مناطق 
وتطبيق التصويت بالبطاقة 
املدنيــة وبنســبة (٣٢٪) من 
املجمــوع الكلــي للناخبــني، 
وهو ما يساوي تقريبا تعداد 
الناخبني في الدائرتني األولى 
والثالثة ونحو ثالثة أضعاف 

الدائرة الثانية.

أشار إلى أن اخلطوة األهم تتمثل في معاجلة اخللل اجلسيم في توزيع الناخبني بني الدوائر

د.سعود الطامي

اإلصالحيــة  باخلطــوات 
املتتاليــة لرئيــس مجلــس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
النواف منذ تكليفه برئاســة 
احلكومة والتي بدأت بقرارات 
مجلــس الــوزراء بااللتــزام 
بالدســتور والقانون وحفظ 
النــاس والتصدي  كرامــات 
للواســطة، وكفالــة إجــراء 
االنتخابــات بحيدة ونزاهة، 
معربا عن اســتمرار مسيرة 
اإلصالح والتطوير في جميع 

العتيبي: االحتفال بيوم العمل اإلنساني 
دعوة لبناء املجتمعات الفقيرة

أكــدت «منــاء اخليرية» 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
العاملــي للعمــل  اليــوم  أن 
اإلنســاني هو تذكرة سنوية 
للعمل على ضرورة تخفيف 
املعاناة عن الشعوب املنكوبة، 
وماليني األســر التــي فقدت 
عائلها، فاالحتفال بهذا اليوم 
يعد دعــوة لبناء املجتمعات 
اإلنسانية الفقيرة، والتصدي 
لتداعيات الكوارث والنكبات.
وقال الرئيــس التنفيذي 
لـ«منــاء» ســعد العتيبي إن 

اليوم العاملي للعمل اإلنساني هو فرصة حقيقية 
للتخفيــف من معاناة احملتاجني، مشــيرا إلى 
أن هــذا اليوم فرصة لنؤكد على أهمية ومدى 

التغييــر الــذي أحدثته مناء 
اخليريــة في حياة الكثيرين 
عبــر عملهــا امليدانــي داخل  

الكويت وخارجها.
وأشــار العتيبــي إلى أن 
اليوم العاملي للعمل اإلنساني 
فرصة الستذكار كل العطاءات 
التي عززت العمل اإلنساني 
وقدمــت الغالــي والثمني في 
ســبيل إســعاد اآلخرين في 
الكويت والعالــم، فعطاءات 
الكويــت اإلنســانية كبيــرة 
وأياديهــا اخليــرة فــي بناء 
اإلنســان والتنميــة ودعــم البحــث العلمــي 
واالستثمار البشري واملساعدات اإلغاثية وصلت 

للعديد من املجتمعات البشرية.

سعد العتيبي

النّحالة دالل السبيتي لـ «األنباء»:
ُأرّبي مليون نحلة وأصنع اخلاليا بنفسي

النحالة دالل السبيتي تطلع الزميل وليد جمعة على إحدى خاليا النحل

وليد جمعة

قالــت النحالــة دالل الســبيتي إن حبها 
لالستكشــاف دفعهــا إلى التعامــل مع عالم 
احلشرات، مشيرة إلى ان هوايتها منذ الصغر 
تربية احليوانات، باإلضافة إلى هوايات الرسم 
وصب القوالب.  وأضافت السبيتي لـ«األنباء» 
أن مــن أهم هواياتها تربية النحل حيث إنها 
تربــي ما يربو على مليــون نحلة، بتعاملها 
مع ٢٠ خلية تشــتمل كل واحــدة منها على 
من ٤٠ إلى ٦٠ ألف نحلة.  وعن حياة النحل 
العجيبــة، قالــت إن النحلة فــي أيام عمرها 

الثالثة األولى تكون مهمتها صناعة الشــمع 
فقط، ثم تترقى في عملها لتقوم بصناعة غذاء 
امللكات، على أن تتغير طبيعة عملها بعد ذلك 
باجتــاه وظائف خارجية فــي نهاية عمرها، 
بحيــث تقوم بجمع الغذاء من خارج اخللية 
وكذا حبوب اللقاح. وتابعت السبيتي أنه بعد 
انتهاء النحلة «الشغالة» من املهام اخلارجية 
تعود إلى اخللية لتعليم النحل الصغير من 
خبراتها. وعن عمر النحل، قالت ان متوسط 
عمر النحلة العادية من ٦ إلى ٨ أسابيع، فيما 
يبلغ عمر امللكة نحو ٦ سنوات، مشيرة إلى 

أنها هي الوحيدة التي تضع البيض.

ملشاهدة الڤيديو

«الصفا اإلنسانية»: لم ولن نتوانى في تقدمي الدعم والعون 
إلغاثة امللهوفني ومساعدة املنكوبني واملتضررين

قال رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة الصفــا اخليريــة 
اإلنسانية محمد الشايع إن 
اليوم العاملي للعمل اإلنساني 
فرصــة لشــكر إجنــازات 
الكبيرة  الكويت اإلنسانية 
التــي أســهمت فــي تقــدمي 
التنمية الشاملة للمجتمعات، 
وحتقيق االستدامة في العمل 
اخليــري، لالرتقــاء بحياة 
اإلنســان، وتوفيــر ســبل 
العيش الكرمي، واحلياة التي 
تليــق بفئات احملتاجني في 
الدول واملجتمعات الفقيرة، 
حيث تعتبر الكويت سباقة 
ورائــدة فــي مجــال العمل 
اخليري واإلنساني، السيما 
اخليريــة  اجلمعيــات  أن 
الكويتية باتت عالمة بارزة 
في عمــل اخليــر وصناعة 
احلياة الكرمية عبر حتركاتها 
الواسعة ملساعدة  امليدانية 

استحقاقها أن تكون مركزا 
إنســانيا عامليا، معربا عن 
فخــره واعتــزازه باملواقف 
االنســانية النبيلة للقيادة 
الســامية والعاملني في هذا 
احلقل اخليري وهذا الشعب 
الكرمي، الذي جبل على فعل 
اخليــر، حتى امتدت أياديه 
البيضاء فشــملت كل مكان 

في أنحاء املعمورة.
«الصفــا  أن  وأوضــح 
اإلنسانية» لم ولن تتوانى 
في تقــدمي الدعــم والعون 
امللهوفني ومساعدة  إلغاثة 
املنكوبني، مبينا أن اإلجنازات 
التــي حققتهــا  النوعيــة 
اجلمعيــة هي خير شــاهد 
على ريــادة العمل اخليري 
الكويتي، فقد أســفرت عن 
مشاريع كبرى متميزة على 

الصعيد احمللي والعاملي.
وتقدم الشــايع بالشكر 
فــي  العاملــني  جلميــع 
املؤسســات اخليرية، وكل 
من يقدم اخلير ويساهم في 
رفع املعاناة عن احملتاجني، 
مؤكدا أن العمل اإلنســاني 
وسام فخر على صدور جميع 
العاملني في هذا امليدان، داعيا 
اهللا جــل وعــال أن يحفــظ 
الكويت وأهلها من كل سوء.

الشايع: اجلمعيات اخليرية الكويتية باتت عالمة بارزة في عمل اخلير وصناعة احلياة الكرمية

رئيس قرغيزيا مكرما محمد الشايع في افتتاح مستشفى الكويت لسرطان األطفال

احملتاجني في كل مكان.
وأضـــــــاف الشايــــع 
العاملــي  اليــوم  مبناســبة 
للعمل اإلنســاني، أنه ال بد 
من اإلشــادة بدور العاملني 
في املجال اإلنساني وإبراز 
دورهم وجهودهم في ظل ما 
تقدمه الكويت من ريادة في 
العمل اخليري أكدت بجدارة 
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الدائرة األولى:

جداولاسم املخفرم
 جدول شرق، جدول املطبة، جدول دسمانمخفر شرق ١
جدول بنيد القار، جدول فيلكا، جدول الشعب، جدول الدسمةمخفر الدسمة ٢
جدول الدعية مخفر الدعية ٣
جدول الساملية، جدول البدع، جدول الراسمخفر الساملية ٤
جدول سلوى، جدول أجنفةمخفر سلوى ٥
جدول ميدان حولي، جدول حولي، جدول النقرة مخفر ميدان حولي٦
جدول الرميثية مخفر الرميثية ٧
جدول بيان، جدول مشرف، جدول ضاحية مبارك العبداهللا مخفر بيان ٨

الدائرة الثانية:

جداولاسم املخفرم
مخفر عبداهللا ١

السالم 
جدول عبداهللا السالم، جدول املرقاب، جدول املنصورية 

جدول الفيحاء مخفر الفيحاء٢
مخفر شمال غرب ٣

الصليبيخات 
جدول الدوحة، جدول الصليبيخات، جدول غرناطة، جدول شمال 

غرب الصليبيخات 
جدول القيروان، جدول النهضة مخفر القيروان ٤
جدول الشامية، جدول الشويخ، جدول الشويخ الصناعية، جدول مخفر الشامية ٥

املنطقة الصحية، جدول القبلة 
جدول جابر األحمدمخفر جابر األحمد ٦
جدول القادسية، جدول النزهة مخفر القادسية ٧

الدائرة الثالثة:

جداولاسم املخفرم
جدول كيفان مخفر كيفان ١
جدول الروضة مخفر الروضة ٢
جدول العديلية مخفر العديلية ٣
جدول اجلابرية مخفر اجلابرية ٤
جدول السرة مخفر السرة ٥
جدول اخلالدية مخفر اخلالدية ٦
جدول قرطبة مخفر قرطبة ٧
جدول اليرموكمخفر اليرموك٨
جدول خيطان، جدول ابرق خيطانمخفر خيطان ٩
جدول السالم، جدول حطني مخفر السالم ١٠
جدول الشهداء، جدول الزهراءمخفر الشهداء١١
جدول الصديقمخفر الصديق ١٢

الدائرة الرابعة:

جداولاسم املخفرم
جدول الفروانية مخفر الفروانية ١
جدول العمرية مخفر العمرية ٢
جدول الفردوس مخفر الفردوس٣
جدول الرابية مخفر الرابية ٤
جدول األندلس، جدول الرقعي مخفر األندلس٥
جدول جليب الشيوخ، جدول الشدادية، جدول صيهد العوازم، مخفر جليب الشيوخ ٦

جدول العضيلية
جدول صباح الناصرمخفر صباح الناصر٧
جدول الرحابمخفر الرحاب٨
جدول العارضية مخفر العارضية ٩
جدول اشبيليةمخفر اشبيلية١٠
جدول عبداهللا املبارك، جدول جنوب عبداهللا املبارك، جدول مخفر عبداهللا املبارك١١

غرب عبداهللا املبارك
جدول الصليبية، جدول املساكن احلكوميةمخفر الصليبية ١٢
جدول سعد العبداهللامخفر سعد العبداهللا١٣
جدول اجلهراء اجلديدة، جدول اجلهراءمخفر اجلهراء الشمالي١٤
جدول النعيم، جدول العيون، جدول النسيممخفر النعيم١٥
جدول تيماءمخفر تيماء١٦
جدول الواحة، جدول القصرمخفر الواحة١٧

الدائرة اخلامسة:

جداولاسم املخفرم
جدول األحمديمخفر األحمدي١

جدول هديةمخفر هدية٢
جدول الفنطاس، جدول املهبولة، جدول العقيلةمخفر الفنطاس٣
جدول أبوحليفةمخفر أبوحليفة٤
مخفر صباح ٥

السالم
جدول صباح السالم، جدول الفنيطيس، جدول املسيلة

جدول الرقةمخفر الرقة٦
جدول الصباحيةمخفر الصباحية٧
جدول الظهرمخفر الظهر٨
جدول مبارك الكبير، جدول القصورمخفر مبارك الكبير٩
جدول العدان، جدول القرينمخفر العدان١٠
جدول فهد األحمدمخفر فهد األحمد١١
 جدول جابر العليمخفر جابر العلي١٢
جدول املنقف، جدول الفحيحيلمخفر املنقف١٣
مخفر علي صباح ١٤

السالم
جدول علي صباح السالم، جدول الزور، جدول املقوع، جدول 

واره، جدول الصبيحية، جدول اجلعيدان
جدول الوفرةمخفر الوفرة١٥
جدول أبو فطيرة، جدول املسايل، جدول أبواحلصانيةمخفر أبو فطيرة١٦
مخفر مدينة صباح ١٧

األحمد
جدول صباح األحمد، جدول اخليران السكنية، جدول ميناء 

عبداهللا

رسميًا.. التصويت في االنتخابات املقبلة بالبطاقة املدنية

«الداخلية»: عرض جداول الناخبني في أماكن بارزة باملخافر احملددة
أعلنت وزارة الداخلية أنه 
نظرا لصدور املرسوم بقانون 
رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ الصادر في 
٢٠٢٢/٨/١٧ واملنشور باجلريدة 
الرسمية (الكويت اليوم) ملحق 
العدد رقم ١٥٩٦ املوافق اخلميس 
٢٠٢٢/٨/١٨، بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في 
شأن انتخابات أعضاء مجلس 

األمة وتعديالته.
والــذي تضمــن تعديــل 
وإضافة عدد من املواد بالقانون 
املشار إليه، وذلك حتى ميكن 
العمــل به فــي أول انتخابات 
قادمة يقرر إجراؤها بعد نفاذ 

هذا املرسوم بقانون.
وذكرت الداخلية في بيان 
لها أن املادة األولى من املرسوم 
بقانون نصت على اســتبدال 
النصــني الواردين بها بنصي 
املادتني (٤ و٩) من القانون رقم 
٣٥ لسنة ١٩٦٢ املشار إليه، حيث 
تضمن نص املادة ٤ أن يتولى 
كل ناخــب حقوقه االنتخابية 
بنفسه في الدائرة االنتخابية 
التي بها موطنه الثابت ببطاقته 
املدنية دون غيرها، بينما نصت 
املادة ٩ على أن يعرض جدول 
االنتخاب بكل دائرة انتخابية 
- مدرجة فيه أسماء الناخبني 
بترتيب احلروف الهجائية - 
في مكان بارز مبخافر الشرطة 
واألماكن العامة األخرى احملددة 

بقرار من وزير الداخلية.
وتضمنت املادة الثانية من 
املرسوم بقانون إضافة ٤ مواد 
إلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢، 
هي املواد أرقام (٧ مكررا أ) و(٨ 
مكررا أ) و(٩ مكررا) و(١٧ مكررا).
فقد نصت املادة (٧ مكررا 
أ) علــى تكليف الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية بأن ترسل 
إلى إدارة شــؤون االنتخابات 
خالل يومني من تاريخ العمل 
بهذا القانون كشــوفا بترتيب 
حروف الهجاء لكل منطقة على 
حدة بأسماء جميع الكويتيني 
ممن توافرت فيهم الشــروط 
املطلوبة قانونا لتولي حقوقهم 
االنتخابيــة شــاملة البيانات 

املوضحة بتلك املادة.
كمــا نصت املادة (٨ مكررا 
أ) علــى أن اســتثناء املواعيد 
الــواردة بالفقرتني (األوليني) 
من املادتني (٧ و٨)، فإن إدارة 
شؤون االنتخابات تقوم بقيد 

أسماء الكويتيني كل منهم في 
دائرته االنتخابية وفقا ملا هو 
وارد في الكشوف املرسلة إليها 
وفقا حلكــم املادة (٧ مكررا أ) 
بعد التحقق من توافر جميع 
الشروط املطلوبة قانونا فيهم 
لتولــي حقوقهــم االنتخابية، 
وعلى أن تقوم اإلدارة بنشــر 
جــداول االنتخــاب املتضمنة 
أسماء الكويتيني كل منهم في 
دائرته االنتخابية في اجلريدة 
الرسمية، وذلك خالل يومني من 
تاريخ تسلمها الكشوف املشار 

إليها في املادة (٧ مكررا أ).
وتضمنت املادة (٩ مكررا) 
على االستثناء من أحكام املواد 
(١٠ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٥) من 
القانــون، وذلك فيمــا يتعلق 
مبواعيد وإجراءات اعتراضات 
وطعون أصحاب الشــأن على 
إدراج أســمائهم فــي جــداول 
االنتخاب، بحيث يكون تقدمي 
تلك االعتراضات والبت فيها، 
وكذا الطعون علــى القرارات 
الصــادرة بشــأنها والفصــل 
فيها - بحكم نهائي غير قابل 
للطعن فيه - يكون ذلك كله 
في ميعاد ال يجاوز أسبوعا من 
تاريخ نشر اجلداول االنتخابية 
(وفقا للمرسل من الهيئة العامة 
للمعلومات املدنيــة)، وحتى 
نشــرها ثانية بعد تعديالتها 
بصورة نهائية فــي اجلريدة 

الرسمية.
وتضمنت املادة (١٧ مكررا) 
علــى أن حتــل إدارة شــؤون 
االنتخابات بــوزارة الداخلية 
محــل جلنــة أو جلــان القيد 
املنصــوص عليها فــي الباب 
الثاني مــن القانون رقم (٣٥) 

لسنة ١٩٦٢ املشار إليه.
وتضمنت املادة الثالثة من 
املرســوم بقانون النص على 
اعتبار جميــع أحكامه أحكاما 
انتقالية، تنتهــي بإجراء أول 
انتخابات بعد نفاذه، وعلى أن 
يلغى كل حكــم يتعارض مع 

أحكامه.
ونصــت املــادة الرابعــة 
(التنفيذية) من املرسوم بقانون 
علــى أن يتولى الوزراء - كل 
فيما يخصــه - تنفيذه، وأن 
يعمل به مــن تاريخ صدوره، 
وينشر في اجلريدة الرسمية.
وطبقا ملا جــاء باملادة (٩) 
من املرسوم بقانون املشار إليه 

صدر مرسوم بقانون رقم ٥ 
لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في 
شأن انتخابات أعضاء مجلس 

األمة، جاء فيه:
مادة أولى: يســتبدل بنصي 
املادتني ٤ و٩ من القانون رقم ٣٥ 
لسنة ١٩٦٢ املشار إليه النصان 

اآلتيان:
مادة (٤): على كل ناخب أن 
يتولى حقوقه االنتخابية بنفسه 
في الدائرة االنتخابية التي بها 
موطنه، وموطن االنتخابات هو 
املكان الذي يقيم فيه الشخص 
بصفة فعليــة ودائمة والثابت 

ببطاقته املدنية.
ويجــب علــى الناخــب إذا 
غيــر موطنــه االنتخابــي أن 
يعلن التغيير كتابة إلى الهيئة 
املدنيــة  العامــة للمعلومــات 
إلجــراء التعديــل الــالزم فــي 
جداول االنتخــاب في املواعيد 
وباإلجراءات املنصوص عليها 

في هذا القانون.
ويعتبر موطنا املكان يتواجد 
فيه الناخب إذا استحالت إقامته 
في موطنه األصلي لقوة قاهرة 

أو ظروف طارئة.
مــادة (٩): يعــرض جدول 
االنتخاب لكل دائرة انتخابية، 
مدرجة فيــه أســماء الناخبني 
بترتيب احلروف الهجائية في 
مــكان بــارز مبخافر الشــرطة 
واألماكن العامــة األخرى التي 

حددها وزير الداخلية.
مادة ثانية: تضاف الى القانون 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ املشار إليه 
أربع مواد بأرقام (٧ مكررا أ) و(٨ 
مكررا أ) و(١٧ مكررا) نصوصها 

كالتالي:
مادة (٧ مكررا أ): ترسل الهيئة 
املدنيــة  العامــة للمعلومــات 
إلــى إدارة شــؤون االنتخابات 
بــوزارة الداخلية خالل يومني 
مــن تاريخ العمل بهذا القانون 
كشوفا بترتيب حروف الهجاء 
لكل منطقة على حدة بأســماء 
جميع الكويتيني الذين توافرت 
فيهم الصفات املطلوبة لتولي 
حقوقهم االنتخابية املنصوص 
عليها في القانون شــاملة رقم 
بطاقتهم املدنية ورقم شــهادة 
اجلنسية اخلاصة بهم وتاريخ 
احلصول عليها ومحل وعنوان 
سكنهم الثابت بالبطاقة املدنية.

ورودها في دفتر خاص، وتعطى 
إيصاالت ملقدميها، ويجوز لكل 
ناخب ان يطلع على هذا الدفتر.
وتفصــل اإلدارة فــي هــذه 
الطلبات في موعد ال يجاوز يوما 
(٢٤ ســاعة) مــن تاريخ تقدمي 
الطلب، وتعــرض قراراتها في 
األماكن املشــار إليها في املادة 
التاسعة من هذا القانون، وتنشر 
في اجلريدة الرسمية في اليوم 

التالي لصدور تلك القرارات.
ولــكل ذي شــأن ان يطعن 
في قرار اإلدارة بطلب يقدم الى 
مخفر الشرطة املختص في موعد 
أقصاه يوم (٢٤ ساعة) من تاريخ 
نشر القرار، وحتال الطعون فورا 

الى احملكمة الكلية املختصة.
ويفصل نهائيا في الطعون 
املذكورة قاض من قضاة احملكمة 
الكلية يندبه رئيسها، ويجوز 
نــدب عدد مــن القضــاة يوزع 
عليهم العمل على حسب الدوائر 
االنتخابية، ويكون الفصل في 
هذه الطعون في موعد ال يتجاوز 

يومني من تاريخ تقدميها.
وتعدل جداول االنتخاب وفق 
القــرارات النهائية التي تصدر 
بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر 
التعديالت في اجلريدة الرسمية 
خالل يوم (٢٤ ساعة) من تاريخ 
صيرورة القرارات الصادرة بها 

نهائية.
تســتبدل  مكررا):   ١٧) مادة 

«املكان الذي يقيم به الشــخص 
بصفة فعلية ودائمة»، وحتى يكون 
املجلس النيابي عنوانا حقيقيا لألمة 
بحق، وإذ تفشــت ـ في اآلونة 
االخيرة ـ ظاهــرة التالعب في 
القيود االنتخابية بتحريك ونقل 
مجموعات من الناخبني بني الدوائر 
االنتخابيةـ  إلى حيث يرشح نفسه 
مرشحها الذي تريد فرضه على 
الدائرة املرشــح بها ـ بتسجيل 
نفسها بها صوريا، على خالف 
احلقيقة والواقع، وباملخالفة حلكم 
املادة (٤)، وهذا الســلوك فضال 
عن انه يشــكل جرميــة يعاقب 
عليها القانون، فإنه يشكل تزييفا 
إلرادة الناخبني احلقيقيني بالدائرة، 
ويفــرض عليهم بفضل حتريك 
القيود االنتخابية التي استصحبها 
املرشح خلفه أينما كان، األمر الذي 
ثبت بالقطع واليقني بعد صدور 
مرسوم حل مجلس األمة بتاريخ 
٢٠٢٢/٨/٢ من خالل ما أســفرت 
عنه جلنة تقصي احلقائقـ  بشأن 
هذه الظاهرةـ  املشــكلة مبعرفة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية بالقرار الوزاري رقم (٦٩٨) 
لســنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٥، 
والتي انتهت في تقريرها املؤرخ 
٢٠٢٢/٨/١٣، الى ثبوت تالعب في 
القيود االنتخابية في جميع الدوائر 
ونقلها على خالف احلقيقة والواقع 
باملخالفة ألحكام القانون، ولم يقف 
ذلك عند حد الفترة من ٢٠٢٢/٨/٢ 

من الدســتور ـ بتعديل وإضافة 
عدد من املواد بالقانون رقم (٣٥) 
لسنة ١٩٦٢ املشار إليه، وذلك حتى 
ميكن العمل به في اول انتخابات 
قادمة يقرر اجراؤها بعد نفاذ هذا 

املرسوم بقانون.
وقــد نصت املادة األولى من 
املرســوم بقانون على استبدال 
النصــني الوارديــن بها بنصي 
املادتــني (٤ و٩) من القانون رقم 
(٣٥) لسنة ١٩٦٢ املشار اليه، حيث 
تضمن نص املادة (٤) أن يتولى 
كل ناخب حقوقه االنتخابية بنفسه 
في الدائــرة االنتخابية التي بها 
املدنية  الثابــت ببطاقته  موطنه 
دون غيرها. ونصــت املادة (٩) 
على أن يعرض جدول االنتخاب 
لكل دائرة انتخابية ـ مدرجة فيه 
اسماء الناخبني بترتيب احلروف 
الهجائيةـ  في مكان بارز مبخافر 
الشرطة واألماكن العامة األخرى 
احملددة بقرار من وزير الداخلية.

وتضمنت املــادة الثانية من 
املرسوم بقانون إضافة أربع مواد 
الى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢، 
هي املواد ارقام (٧ مكررا أ) و(٨ 
مكررا أ) و(٩ مكررا) و(١٧ مكررا).

ونصت املادة (٧ مكررا أ) على 
للمعلومات  العامة  الهيئة  تكليف 
املدنية بأن ترسل الى إدارة شؤون 
االنتخابات خالل يومني من تاريخ 
العمل بهذا القانون كشوفا بترتيب 
حــروف الهجاء لكل منطقة على 

إدارة شؤون االنتخابات بوزارة 
الداخلية بلجنة او جلان القيد 
املنصوص عليها في الباب الثاني 
من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ 

املشار إليه.
مادة ثالثة: تعتبر أحكام هذا 
املرسوم بقانون أحكاما انتقالية، 
تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد 
نفاذه، ويلغى كل حكم يتعارض 
مع أحكام هذا املرسوم بقانون.

مادة رابعة: علــى الوزراء - 
كل فيمــا يخصــه - تنفيذ هذا 
املرســوم بقانــون، ويعمل به 
من تاريخ صدوره، وينشر في 
اجلريدة الرسمية، ويعرض على 

مجلس األمة.
املذكرة اإليضاحية

وجاء في املذكرة االيضاحية 
انه من احلقوق األساسية للمجتمع 
ان يكــون املجلس النيابي معبرا 
بشــفافية تامة عــن ارادة األمة 
السلطات، وأن  التي هي مصدر 
ميكن الناخب مــن اختيار نائبه 
احلقيقي بــإرادة حرة خالية من 
النائب  ليكون  الزيف والتدليس، 
هــو املعبر احلقيقــي عن ارادة 
الناخبني املقيمــني بصفة فعلية 
ودائمة بالدائرة االنتخابية، وهو 
ما حرص عليه املشرع في حتديد 
املوطن االنتخابي للناخب حتديدا 
دقيقــا باملادة (٤) مــن القانون، 
التي عرفت موطن االنتخاب بأنه 

وحتى تاريخ اعداد التقرير، بل امتد 
هذا العبث بالسجالت الى الفترة 
السابقة عليها، والتي شملتها فترة 
الفحص من ٢٠٢٢/١/١ حتى تاريخ 
اعداد التقرير، وهو ما يشير الى 
تفشي هذه الظاهرة ووقوعها في 
فترات سابقة، إذ كشف تقريرها 
عن تباين حاد بني بيانات املوطن 
االنتخابي املسجل بجداول الناخبني 
الفعلي املسجلة  املوطن  وبيانات 
التي تصدرها  املدنيــة  بالبطاقة 
املدنية،  للمعلومات  العامة  الهيئة 
على النحو املدون تفصيال بتقرير 

اللجنة.
وهو ما يشــكل اعتداء على 
إرادة الناخبني، وينتج مجلسا ال 
ميثل حقيقة ارادتهم في اختيار كل 
منطقة ملمثليها بإرادة حرة دون 
تزييف لها، بإرادة من مت نقلهم الى 
دوائرهم من خارجها، مبا يوجب 
ـ ذلك كله ـ التدخل حلماية ارادة 
األمة من زيف النتائج التي تسفر 
عنها تلك الظاهرة املقيتة، ولتمكني 
جميع من لهم حق التصويت من 
استخدام حقهم االنتخابي املخول 
بالدستور، اعماال ملبدأ املساواة في 
احلقوق والواجبات بني ابناء األمة 
على السواء، وذلك لبناء مجلس 
نيابي يكون معبرا تعبيرا حقيقيا 
عن ارادة األمة مصدر السلطات.

لذا فقد أعد املرسوم بقانون 
املاثــل ـ ليصــدر علــى وجه 
االستعجال طبقا حلكم املادة (٧١) 

حدة بأسماء جميع الكويتيني ممن 
املطلوبة  الشروط  توافرت فيهم 
قانونا لتولي حقوقهم االنتخابية، 
شــاملة البيانات املوضحة بتلك 
املادة. كما نصت املادة (٨ مكررا 
أ) على أنه اســتثناء من املواعيد 
(األوليني) من  بالفقرتني  الواردة 
املادتني (٧ و٨)، فإن إدارة شؤون 
االنتخابــات تقوم بقيد أســماء 
الكويتيني كل منهــم في دائرته 
االنتخابية وفقا ملا هو وارد في 
الكشوف املرسلة اليها وفقا حلكم 
املادة (٧ مكــررا أ)، بعد التحقق 
من توافر جميع الشروط املطلوبة 
قانونــا فيهم لتولــي حقوقهم 
االنتخابية، وعلى أن تقوم االدارة 
بنشر جداول االنتخاب املتضمنة 
اســماء الكويتيني كل منهم في 
دائرته االنتخابيــة في اجلريدة 
الرسمية، وذلك خالل يومني من 
تاريخ تسلمها الكشوف املشار اليها 
في املادة (٧ مكررا أ). وتضمنت 
املادة (٩ مكررا) على االســتثناء 
من أحــكام املــواد (١٠، و١١ و١٢ 
و١٣ و١٤ و١٥) من القانون، وذلك 
فيما يتعلــق مبواعيد واجراءات 
اعتراضات وطعون اصحاب الشأن 
ادراج اسمائهم في جداول  على 
االنتخاب، بحيــث يكون تقدمي 
تلك االعتراضات والبت فيها وكذا 
الصادرة  القرارات  الطعون على 
بشأنها والفصل فيهاـ  بحكم نهائي 
غير قابل للطعن فيهـ  يكون ذلك 
كله في ميعاد ال يجاوز اسبوعا 
من تاريخ نشر اجلداول االنتخابية 
العامة  الهيئة  للمرسل من  (وفقا 
للمعلومات املدنية)، وحتى نشرها 
ثانية بعد تعديالتها بصورة نهائية 
الرسمية. وتضمن  في اجلريدة 
املادة (١٧ مكررا) على ان حتل ادارة 
شؤون االنتخابات بوزارة الداخلية 
محل جلنة او جلان القيد املنصوص 
عليها في الباب الثاني من القانون 
رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ املشار اليه.

وتضمنت املــادة الثالثة من 
املرسوم بقانون النص على اعتبار 
انتقالية، تنتهي  جميع احكامــه 
بإجراء اول انتخابات بعد نفاذه، 
وعلى ان يُلغى كل حكم يتعارض 
مع احكامه، ونصت املادة الرابعة 
بقانون  (التنفيذية) من املرسوم 
على ان يتولى الوزراء ـ كل فيما 
يخصه ـ تنفيــذه، وان يعمل به 
من تاريخ صدوره، وينشــر في 

اجلريدة الرسمية.

موقع التصويت لكل ناخب هو املكان الذي يقيم فيه بصفة دائمة وثابت في بطاقته وإذا قام بتغييره عليه أن يعلن التغيير كتابة للهيئة إلجرائه في اجلداول

بعد تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس األمة وإقرار التصويت بـ«املدنية» وإضافة بعض املناطق للدوائر

املادة (٨ مكررا): استثناء من 
حكــم الفقرة األولى من كل من 
املادتــني ٧ و٨ من القانون رقم 
٣٥ لسنة ١٩٦٢ املشار إليه، تقوم 
إدارة شؤون االنتخابات بوزارة 
الداخلية بقيد أسماء الكويتيني 
كل منهم في دائرته االنتخابية 
وفقا ملا هو وارد في الكشــوف 
املشار إليها في املادة (٧ مكررا أ) 
من هذا القانون، بعد التحقق من 
توافر جميع الصفات املطلوبة 
فيهم لتولي حقوقهم االنتخابية 

املنصوص عليها بالقانون.
كما تقــوم اإلدارة املذكورة 
بنشر جداول االنتخاب املتضمنة 
أســماء الكويتيني كل منهم في 
دائرته االنتخابية في اجلريدة 
الرسمية، وذلك خالل يومني من 
تاريخ تسلمها الكشوف املشار 
إليهــا في املادة (٧ مكررا أ) من 

هذا القانون.
مادة (٩ مكررا): اســتثناء من 
أحــكام املواد أرقام (١٠ و١١ و١٢ 
و١٣ و١٤ و١٥) من القانون رقم 
٣٥ لســنة ١٩٦٢ املشــار إليــه، 
لــكل كويتي مقيم فــي الدائرة 
االنتخابية أن يطلب إدراج اسمه 
في جدول االنتخاب اخلاص بها 
اذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير 
حق، وتقدم الطلبات الى إدارة 
شؤون االنتخابات خالل يوم (٢٤ 
ساعة) من تاريخ نشر اجلداول 
االنتخابية، وتقيد بحسب تاريخ 

إضافة ١٩ منطقة إلى الدوائر االنتخابية
صدر مرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ 
بتعديل اجلدول املرافق للقانون رقم ٤٢ 
لسنة ٢٠٠٦ بإعادة حتديد الدوائر االنتخابية 

لعضوية مجلس األمة. وجاء فيه:
مادة أولى: تضاف املناطــق التالية الى 
الدوائــر االنتخابية املوضحة والواردة 
في اجلدول املرافــق للقانون رقم ٤٢ 

لسنة ٢٠٠٦ املشار اليه:
٭ الدائرة األولى: تضاف إليها: (أجنفة).

إليها مناطق:  تضــاف  ٭ الدائرة الثانية:  
املنطقة الصحية  الصناعية -  (الشويخ 
«الشــويخ» - النهضة - شــمال غرب 

الصليبخات - مدينة جابر األحمد).
٭ الدائرة الرابعة: تضاف إليها مناطق: (غرب 
عبداهللا املبارك - جنوب عبداهللا املبارك 
- العيون - النعيم - النسيم - القصر - 

تيماء - الواحة).
٭الدائرة اخلامسة: تضاف إليها: (أبوفطيرة 
- املسايل - أبو احلصانية - مدينة صباح 

األحمد - مدينة اخليران السكنية).
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا املرسوم بقانون، ويعمل به 
من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية ويعرض على مجلس األمة.
ونصت املذكرة اإليضاحية على ما يلي:

صدر القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بإعادة 
حتديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس 
األمة في األول من اغسطس ٢٠٠٦ املعدل 
باملرسوم رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٢ الذي نص 
في مادته األولى على تقسيم دولة الكويت 
الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس 
األمة طبقا للجــدول املرافق له، وورد 

في اجلدول املرافق املناطق التي تتكون 
منها كل دائرة على سبيل احلصر، وقد 
ظهرت عدد مــن املناطق اجلديدة بعد 
صدور القانون املشار إليه، ومت إعمار 
مناطق اخرى لم تكن مسكونة من قبل، 
وأصبحت هذه املناطق مأهولة بالسكان 
املستوفني لشروط الناخب، وقد تعذر 
عليهم القيد في اي من الدوائر االنتخابية، 
لعدم ورود مناطقهم من ضمنها، وقد ثبت 
هذا األمر يقينا بعد صدور مرسوم حل 
مجلس األمة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢ بتقرير 
جلنة تقصي احلقائق حول وقائع التالعب 
بالقيود االنتخابية التي شــكلها النائب 
األول لرئيس مجلــس الوزراء ووزير 
الداخلية والتي رفعت تقريرها الى سمو 
رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٣ أغسطس 

٢٠٢٢، مبينا وجود شريحة من املواطنني 
املستوفني لشروط الناخب القاطنني في 
تلك املناطق، وقــد بلغ عددهم ٢٩٥٦٥ 
مواطنا بنســبة تقارب ٥٪ من اجمالي 
الناخبني، فمنهم من حرم من القيد في اي 
دائرة انتخابية بسبب عدم ادراج مناطقهم 
في الدوائــر االنتخابية، ومنهم من هو 
مقيد في جدول انتخاب بإحدى الدوائر 
اخلمس باملخالفة للمادة ٤ من القانون 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات 
أعضاء مجلس األمة، األمر اســتوجب 
ضرورة اضافة تلك املناطق املأهولة فعليا 
باملواطنني املستوفني لشروط الناخب - 
الى الدوائر االنتخابية القائمة، تصحيحا 
لقيــود اجلــداول االنتخابية وحتقيقا 
الوطنيــة، وذلك من خالل  للمصلحة 

مشــاركة جميع أبناء الوطن في ادارة 
شؤون البالد على نحو يعبر عن ارادة 
األمة مصدر الســلطات. لذا، فقد أعد 
املرســوم بقانون املاثل - ليصدر على 
وجه االستعجال طبقا حلكم املادة ٧١ من 
الدستور، حتى ميكن العمل به في اول 
انتخابات قادمة يقرر اجراؤها - وذلك 
بتعديل اجلــدول املرافق للقانون رقم 
٤٢ لسنة ٢٠٠٦ املشار إليه، بإضافة كل 
منطقة من هذه املناطق إلحدى الدوائر 
االنتخابية اخلمسة، وقد روعي في ذلك 

املوقع اجلغرافي لهذه املناطق.
وقد نصــت املــادة التنفيذية من هذا 
املرســوم بقانون على ان يعمل به من 
تاريخ صدوره، وينشــر في اجلريدة 

الرسمية.

أعاله والتي نصت على أن:
«يعرض جدول االنتخاب 
لكل دائــرة انتخابية، مدرجة 
فيه أســماء الناخبني بترتيب 
احلــروف الهجائيــة في مكان 
بارز مبخافر الشرطة واألماكن 

العامة األخرى التي حددها وزير 
الداخلية».

ونوهــت وزارة الداخليــة 
إلى أن إدارة شؤون االنتخابات 
ستقوم بعرض جداول الناخبني 
في الدوائر االنتخابية اخلمس 

وتعليقها في مخافر الشرطة 
املرفقــة بهــذا البيــان، وذلك 
في مــكان بارز حتــى يتمكن 
الناخبون مــن االطالع عليها 
وتقــدمي االعتراضات إذا دعت 

احلاجة إلى ذلك.
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يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

أكد علماء الشرع أن شراء 
األصــوات االنتخابيــة حرام 
شرعا وأصحابها آثمون، ألنها 
من باب الســحت وأكل أموال 
النــاس بالباطل، واســتدلوا 
بحديث النبي ژ: لعن رسول 
اهللا ژ الراشــي واملرتشــي 
والرائــش أي الــذي ميشــي 
بينهما. حول هــذا املوضوع 

كان لنا هذا االستطالع.
أشد جرمًا

فــي البداية، يحذر د.خالد 
املذكور من أن يقوم املرشــح 
بشــراء صوت الناخب بقصد 
الفوز فــي االنتخابات، وقال: 
إن حكم الشرع في هذا العمل 
قد جمع بني ثالثة أوصاف هي: 
الرشــوة واخليانة وشــهادة 
الزور، فهي رشــوة من حيث 
إن املرشــح دفع ماال او غيره 
للناخب ليقدمه على غيره ممن 
قد يكون أكفأ منه وأصلح، وهي 
خيانة مــن الطرفني وخاصة 
األمانــة  خــان  إذا  الناخــب 
والشهادة وأولى بتزكيته في 
غير مكانها، أي يدلي بشهادة 
زور، وجميع هذه األمور تعد 
مــن الكبائــر التــي نهى اهللا 
عنها، وإن مجرد قبول أو إقدام 
املرشح على هذا يعتبر قدحا 
في نزاهته. وأكد د.املذكور ان 
املرشح الذي يقبل هذا العمل 
يقبل بعــد ذلك بأن يرتشــي 
ممــن هــو فوقه فــي املنصب 
واملســؤولية، ويكــون عنده 
اســتعداد لبيع ضميره مثلما 
كان لديه االســتعداد لشــراء 
ضمائر غيــره، الفتــا الى ان 
حرمة الرشوة وردت بنصوص 
شرعية ثابتة، وأن اإلبالغ عن 
هذه اجلرمية مطلب شــرعي 
ووطنــي شــريطة ان يكــون 
من يبلغ عــن املخالفة متأكدا 
وموثقا للبالغ، حتى ال يكون 
فريســة إلغراء املكافأة. وأكد: 
إن كانــت الرشــوة في األمور 
العاديــة محرمة ومنهيا عنها 
فإنها في االنتخابات تكون أشد 
جرما وأعظم إثما ألنها تؤدي 
الــى وصول غيــر األكفاء الى 
البرملان وبغير حق، ومن ثم 
لن يكون أمثال هؤالء أمناء على 
التشــريعات التي يصدرونها 

إلدارة أمورنا.
أكل السحت

من جهته، أكد الشيخ يحيى 
العقيلي أن الرشوة محرمة بأي 
صورة كانت وبأي اسم سميت، 
هديــة أو مكافــأة أو عطيــة، 
فاألسماء في شريعة اإلسالم 
ال تغيــر من احلقائق شــيئا، 
فالعبرة للحقائق واملعاني ال 
لأللفاظ واملباني.. والرشــوة 
هي بذل املال للتوصل به الى 
باطــل، إما بإعطــاء الباذل ما 
ليس من حقــه او اعفائه مما 
هو حــق عليه، وهي مغضبة 

للرب مجلبة للعذاب، قال النبي 
ژ: لعن الراشــي واملرتشــي 
والرائش. فالراشي هو الدافع 
للرشوة واملرتشي هو اآلخذ، 
والرائش هو الوسيط بينهما، 
والرشــوة مرض خطير، فما 
وقع فيهــا امــرؤ إال ومحقت 
منه البركة في صحته ورزقه 
وعياله وعمره، وما تدنس بها 
احد اال وحجبت دعوته وذهبت 
مروءته وفسدت اخالقه وُنزع 
حياؤه وساءت خامتته، فالنبي 
ژ الــذي ال ينطق عن الهوى 
يقول: «كل حلم نبت من سحت 
فالنار أولى به». وأشار العقيلي 
الــى صور الرشــوة ومنها ما 
يأخذه املوظف من اهل املصالح 
ليسهل لهم حاجاتهم التي يجب 
عليه قضاؤهــا دون دفع هذا 
املــال، فمن اســتغل وظيفته 
ليســاوم النــاس علــى إنهاء 
مصاحلهم التــي ال تنتهي إال 
من قبل وظيفته فهو ملعون 

على لسان رسول اهللا ژ.
وقال: فــي مثل هذه األيام 
التي يسعى خاللها املرشحون 
للفــوز باالنتخابــات يقــوم 
البعض ولألســف باستخدام 
الرشوة سبيال لكسب أصوات 
الناخبني، وهذا سلوك خبيث 
وإثم عظيم، وجرمية وطنية 
ومفســدة أخالقية ينبغي أن 
تواجه بكل حسم وحزم إلنهاء 
بالء ووباء وخطر على مستقبل 
البالد وأمنها، فإن من يشتري 
ان  األصــوات يســهل عليــه 
يبيع وطنه، كما انه سيسعى 

لتعويض مــا صرفه من مال 
بكل السبل، فكيف سنأمن على 

مجلس فيه أمثال هؤالء.
من الظلم

وأضاف د.بســام الشطي 
بقوله إن رشوة الناخب وشراء 
صوته منكر خطير وشر كبير 
الــذمم واملجتمعــات،  يدمــر 
ويجلب الفساد للبالد وسخط 
رب العباد، وهو من الرشــوة 
التي لعن صاحبهــا، واللعن 
هو الطــرد من رحمة اهللا عّز 
وجــّل، والرشــوة مــن الظلم 
الــذي ال يرضــاه اهللا تعالى، 
وإذا لــم يؤخذ على يد الظالم 
يوشــك ان تهلك البــالد بهذا 
الظلم والعياذ باهللا، ومن قام 
بهذا الفعل ســواء الراشي او 
املرتشــي او الوســيط يدخل 
في احلديث «لعن اهللا الراشي 
واملرتشــي». وبني د.الشطي 
ان انواع الرشوة مختلفة في 
صورها لكن املضمون واحد، 
ومــن هــذه الصــور: تعيــني 
املواطنني من اجل كســب ود 
الناخب للتصويت، وهذا يرجع 
لنية املرشح ان كانت مساعدته 
لوجــه اهللا فهذا يؤجر عليه، 
الناخــب ســيؤدي  وإذا كان 
املقابل فقط وهــو التصويت 
له فهذا عمل شبيه بالرشوة، 
وهو محرم قطعا. وقد قال ژ: 

«إمنا األعمال بالنيات».
مال خبيث

مــن جهته، قال د. جلوي 

عمل املرشح، واال تكون الدنيا 
هي اكبر الهم وال مبلغ العلم، 
مشيرا الى أن من اتقى اهللا جل 
وعال واحتسب االجر في جعل 
وقته في سبيل نصرة الدين 
فإن اهللا عز وجل ســيجعل 
له التمكــني ولكالمه القبول 
والبركة في العمر، وهذا األثر 
يجده اإلنسان في نفسه وفي 
أهله وفي مجتمعه، مشــيرا 
الى انه كلما كثر الصاحلون 
فــي املجتمع أثــر ذلك فيمن 
لهم السلطة والوالية خاصة 
من اخواننا املرشحني الذين 
ميلكون ما ال ميلكه غيرهم، 
فإنــه بإذنــه تعالى ســيجد 
املجتمــع اثر هؤالء فيهم من 
خالل ما يطرحون ويتكلمون. 
فنسأل اهللا جل وعال أن يكون 
لهم الــدور البالغ في حماية 
املجتمع، وان يكونوا ســورا 
منيعا فــي أال يؤتى املجتمع 
من قبلهم عبــر التفريط في 

هذه األمانة العظيمة.
وذكــر العصيمــي ان من 
اعظم ما حذر منه النبي ژ هو 
الفرقة واالختالف بسبب حتيز 
اإلنسان الى فئته والى قبيلته 
والى عائلته، والشك أن هذا 
يؤدي الى تكتل الناس ليس 
على الدين الذي أمر اهللا جل 
وعال به في قوله (واعتصموا 
بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا)، 
وتأسف العصيمي من أن زمن 
االنتخابــات غالبــا ما يكون 
ســوقا رائجة للمنكرات من 
الرشــوة وشــراء االصوات 

اجلميعة: بال شك أن ما يأخذه 
الناخب من املرشح هو رشوة 
يتوصل بها املرشح إلى شراء 
صوت الناخب، سواء كان ماال 
أو هدية أو منفعة مشروطة، 
فاملرشح الذي يبذل ماله ملن 
يرشــحه غير مؤهــل وغير 
أمــني وال يجــوز اختيــاره، 
مشيرا الى أن التصويت في 
االنتخابات شــهادة وتزكية 
وأمانة، فبســبب بيع األمانة 
والشــهادة باملال نتج فساد 
عظيم مــن اكل أموال الناس 
والغش ووضــع غير األمني 
في مكان األمني، ففيه اجتماع 
الكــذب والبهتــان وأكل املال 
بالباطل. وفي احلديث: لعن 
اهللا الراشي واملرتشي، احلكم 
الشرعي الذي عليه علماء األمة 
أن أخذ املال على االنتخابات 
رشوة، وال يجوز بيع الصوت 
املأخوذ  االنتخابــي، والثمن 
على هذا حرام وسحت، وعلى 
اآلخذ للمال من الناخبني أن 
يتوب الى اهللا توبة نصوحا 
وان يتخلــص من هــذا املال 

اخلبيث.
أمانة عظيمة

وبــدوره، طالب د. محمد 
ضاوي العصيمي املرشحني 
بــأن يضعوا نصــب أعينهم 
وهــم قد نووا خــوض غمار 
االنتخابات ان يكون لهم الدور 
البالغ في نفع املسلمني املتمثل 
في الذب عن الشريعة، وكذلك 
ابراز الدور الشرعي من خالل 

والغيبــة وتتبــع عــورات 
الناس والقســم وهو الطلب 
من االنسان ان يحلف على ان 
يأخذ مقابل الصوت ماال، فقد 
جمع بني الرشوة وتعريض 
لفظ اجلاللة، وهذا اإلنســان 
ال شــك انه لم يقدر اهللا حق 
قدره، مؤكدا ان املرشح الذي 
يعطي ماله مقابل التصويت 
له غير أمني وغير مستحق، 
فصوت الناخب شهادة وتزكية 
وأمانــة، فــإذا مت بيع األمانة 
والشهادة باملال كانت حراما 

وسحتا.
محاسبة املرتشني

مــن جهتــه، قال الشــيخ 
د.صالح املهيني: كلما اقترب 
موعــد االنتخابات البرملانية 
كثــر الــكالم عــن الرشــوة 
الناخبني،  وشــراء اصــوات 
ولعل السؤال املهم ما موقف 
الشــرع من الرشــوة؟ وملاذا 
حرمها؟ وما صور الرشوة؟ 
أما الرشوة فهي ما يدفع مقابل 
ابطال حــق او احقاق باطل. 
وقــد لعــن رســول اهللا ژ 
الراشي واملرتشي. فالرشوة 
حرام في شرع اهللا، دل عليها 
احلديث السابق وأدلة أخرى، 
كما أنها سبب رئيس النهيار 
الدول واملؤسسات. فالراشي 
إمنا يدفع املال ليحصل على 
مصلحــة خاصة غيــر مباٍل 
مبصلحة النــاس عامة، كما 
ان املرتشــي يقبل الرشــوة 
مقدما مصلحته اخلاصة على 
مصلحة الناس، فالراشي يريد 
الوصول إلى الكرسي األخضر 
حتى يعظم جاهه ويكثر ماله 
حتى لــو لم يكن مؤهال لهذا 
املنصب، وحتى يعظم جاهه 
ويكثر ماله البد من احملاباة 
والســير على هوى أصحاب 
النفوذ غير مبــاٍل مبصلحة 
النــاس، واملرتشــي يقبــل 
الدنانير املعدودة مساهما في 
وصول الراشي الى املنصب، 
والــذي قــد يصــوت ويضر 
املرتشي في تصويته. لذلك 
حّرم اإلسالم الرشوة ملا فيها 
من ضرب مصالح العامة ألجل 

املصالح اخلاصة.
ولفت إلى أن الرشــوة ال 
يشــترط ان تكون ماال، وان 
كان املــال اشــهر صورها إال 
أنها تأتي على صورة منافع 
كاحلصول على الوظائف او 
االشتراك في جلان معينة او 
بعثات خارجية...إلخ. لذلك 
نشدد على حكومتنا املوقرة 
مبراقبة هذه الظاهرة ومنعها 
الوســائل ومحاســبة  بــكل 
املرتشني وإحالتهم إلى جهات 
االختصاص، كما نذّكر كل من 
تسول نفسه في قبول الرشوة 
بتقوى اهللا عز وجل في لقمة 
عيشه وفي بلده، وأال يكون 
معول هدم من حيث ال يعلم.

د.جلوي اجلميعةد.خالد املذكور د.صالح املهينيد.بسام الشطي د.محمد ضاوي العصيميالشيخ يحيى العقيلي

املذكور: إذا كانت الرشوة محرمة فإنها في االنتخابات تكون أشد جرمًا وأعظم إثمًا
العقيلي: جرمية وطنية وسلوك خبيث وإثم عظيم ومفسدة أخالقية ومغضبة للرب

الشطي: الرشوة منكر خطير يجلب الفساد للبالد وهي من الظلم الذي ال يرضاه اهللا
اجلميعة: ما يأخذه الناخب من املرشح رشوة سواء مال أو هدية أو منفعة مشروطة
العصيمي: املرشح الذي يعطي ماله مقابل التصويت له غير أمني فصوت الناخب أمانة
املهيني: نشّدد على حكومتنا املوقرة مبراقبة هذه الظاهرة ومحاسبة املرتشني

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

اخلليفة احلكيم

الراشي واملرتشي

كان عمر بن عبدالعزيز ـ ے ـ معروفا 
باحلكمة والرفق، وفي يوم من األيام، دخل 

عليه أحد أبنائه، وقال له:
يا أبت! ملاذا تتســاهل في بعض األمور؟ 
فواهللا لو أني مكانك ما خشيت في احلق أحدا.
فقال اخلليفة البنه: ال تعجل يا بني؛ فإن 
اهللا ذم اخلمر في القــرآن مرتني، وحرمها 

في املــــــرة الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل 
الناس على احلق جملة فيدفعوه (أي أخاف 
أن أجبرهم عــــليه مرة واحدة فيرفضوه) 
فتكون فتنة. فــــــانصرف االبن راضيا 
بعد ان اطمأن حلسن سياسة أبــــيه، وعلم 
أن رفق أبيه ليس من ضعف، ولكنه نتيجة 

حسن فهمه لدينه.

عن أبي هريرة ے قال: «لعن رسول اهللا 
ژ الراشي واملرتشي في احلكم».

والراشــي هو الذي يبذل املال ونحوه 
مــن املنافع ليتوصل به الــى إبطال حق او 
الوصول الى باطل، وهو مأخوذ من الرشا 
وهو احلبل الذي يتوصــل به الى املاء في 
البئر، والرشوة: هي بذل املال ليتوصل به الى 

باطل. واملرتشي: آخذ الرشوة، وهو احلاكم 
الذي يأخذ الرشوة ليحكم بإسقاط حق أو 

إثبات باطل في القضاء.
ويستفاد من احلديث حترمي بذل الرشوة 
وأخذها والتوسط فيها واإلعانة عليها، ألنها 
من كبائر الذنوب، لعن آخذها ومعطيها، واللعن 

ال يكون إال في كبيرة من كبائر الذنوب.

أيتها األم، ال تقومــي بتأديب طفلك 
وأنت غاضبة، فقد يجعل الغضب تأديبك 
لطفلك انتقاما ويخرجك من غايته التربوية، 
ويفقدك سيطرتك على أعصابك، ومينعك 
من تقديرك لألمر الذي يســببه تأديبك 
للطفل، وكذلك ال تسبي طفلك وأنت تؤدبينه، 
فاملفروض أال تشتم وال تسب األم ابنها 
أبدا، وليس حني تأديبه فقط، ولكن عادة 
ما تصــدر األلفاظ القبيحة من األم وهي 
تؤدب طفلها، وكأنها تريد أن تؤمله جسديا 

ونفسيا في وقت واحد.
فــــعلى األم أن حتفظ لسانها وهي 
تـــــــؤدب طفلها ألن غاية تأديبها هي 

تربية الطــــفل، أما شتمه أو سبه فمناقض للتربية ومخالف لها، وعلى 
األم أن تشــرح للطفل ســبب تأديبها له على خطئه، ويفضل أن يكون 
الشــرح قبل التأديب أو معه على األقل، وإذا لم تتمكن األم من الشرح 
قبل التأديب أو أثناءه فال مانع من القيام به بعد تأديبه حتى ال يحســب 
الطفل انه ال يستحق التأديب، حتى يستفاد منه وتتحقق الفائدة التربوية 
املرجــوة، كما يجب أال تؤدب األم أوالدها أمام اآلخرين وال تؤذيهم على 
خطأ سبب له أملا حتى ال تزيد آالمه، ليكون ضرب الطفل وسيلة للتأديب 
وليس للعقاب، قال رســول اهللا ژ: «مروا صبيانكم بالصالة إذا بلغوا 
سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وذلك بطريق التأديب والتهذيب 

ال بطريق العقوبة».

قال اهللا جل وعال: (قال أخرقتها لتغرق أهلها).
اإلميان بالقدر: اإلميـــان بالقدر خيره وشره من اهللا عز وجل، 
ركن من أركان اإلميان، والتســليم بقدر اهللا عز وجل هو 
اختبار الميان العبد، لذلك كان القدر في ميزان اهللا عز وجل 
يختلف كثيرا عن مقاييس البشــر. في قدر اهللا عز وجل 
وحده جتد اخلير في االمور التي يظنها البشــر أنها شر، 
وفي قدره سبحانه وتعالى يكون بعض الشر من أمر اخلير.
كم ُدهشنا ألقدار اهللا تعالى، ورمبا تأملنا منها رغم كامل 
تسليمنا، ووجدنا فيها بعد ذلك خالص نفعنا؛ فشكرنا اهللا 

عليها.

د.عجيل النشمي

التسليم بالقضاء والقدرال توبخي طفلك أمام اآلخرين

هدايا املرشحني

ما حكم إهداء املرشح رواد مقره االنتخابي مجموعة من 
العطور القيمة أو األقالم ذات «املاركات» املعروفة دون 

توجيه منه النتخابه؟
٭ ال يجوز أن يقدم املرشح لرواد مقره االنتخابي هدايا 
أيا كان نوعها أو قيمتها ملا فيه من شبهة الرشوة املبطنة 
بل الظاهرة، ألنه لوال ترشيحه نفسه، وطمعه في كسب 
الصوت ما قدم هذه الهدايا، وآخذها مرتش، ألنه أخذها 
طمعا وقد يعطيه الصوت مقابلها دون النظر إلى دينه 
وكفاءته، ولكن لو أن املرشــح فــاز وأراد ان يكافئ من 
ساهم معه في حملته االنتخابية، ومن كان يحضر مقره 
مشــجعا له، فال مانع من ذلك، على أال يكون هذا ديدنه 
وشأنه في انتخابات سابقة، ألنه حينئذ في حكم الهدية 
امللحوظة وأن لم تكن مشروطة، وامللحوظ كاملشروط.

استخدام الفتيات

ما حكم توظيف املرشح لفتيات لالتصال على الناخبني 
لدعوتهم إلى محاضرات ذلك املرشح، أو للحث على 

التصويت له يوم االنتخاب؟ وهل يختلف احلكم حال 
تبرع الفتيات بذلك؟

٭ يجــوز التوظيف أو العمل تبرعــا لفتيات لالتصال 
بالناخبات لدعوتهن واإلجابة عن أسئلتهن، وعليهن أن 
يصدقن باإلجابة عما يعرفن من أسئلة تتعلق باملرشح، 
ألنهن مؤمتنات وشاهدات صدق، فما يعرفنه يجنب عنه، 
ويعتذرن عما ال يعرفن، وال يجوز اتصالهن بالناخبني، 
ألن احلاجة تسد بتوظيف الرجال، وسدا لذريعة الفساد، 

وبعدا عن التعرض ملا ال ينبغي من سفهاء القوم.
املقر املختلط

ما حكم حضور مقر انتخابي اختلط فيه الرجال بالنساء؟ 
وهل من فرق في احلكم بني اختالطهم غير املنظم 
واختالطهم املنظم بتخصيص امليمنة للرجال مثال 

وامليسرة للنساء؟
٭ يجب أن يكون للنساء مقر انتخابي وللرجال مقر، أو 
يقسم الوقت بينهم، ويجوز على خالف األول أن يكون 
الرجال والنســاء في مقر واحد إذا كان املكان فســيحا، 
ومواقف ومداخل ومخارج الرجال خاصة بهم، وللنساء 
مكان خاص بهن، وكان جلوس الرجال في املقدمة والنساء 
خلفهــم، وهذا عند عدم إمــكان احلال األول، وهو ممكن 

بالنظر للواقع وميسور، فال يجوز حينئذ اجلمع.
شراء األصوات لالنتخابات

ما احلكم الشرعي ملن يقوم بعملية تسديد االشتراكات 
السنوية جلمعية نفع عام، بغرض اإللزام بالتصويت 

لصالح شخص أو أشخاص ترشحوا في انتخابات 
عضوية مجلس إدارة اجلمعية، هل يعتبر الشخص 

املسدد واملسدد له آثمني في حال االلتزام بهذا العمل؟
٭ إن الصوت تزكية، والتزكية شهادة، والشهادة أمانة، 
فال يجوز أن يشهد املسلم لشخص إال إذا كان أهال للثقة 
وكفئا للعمل الذي يترشح له، وإذا كانت الشهادة مقابل 
مال فهي شــهادة باطلة ما دامت مشــروطة، كمن يقول 
لشخص: اشهد لي عند القاضي وسأعطيك مبلغا من املال، 
فإن املال سيكون مقابل الشهادة، وهذا ال يجوز، فإذا كان 
املشــهود له ومن أجله ليس أهال، كان ذلك شهادة زور، 
وهــي من الكبائر. وعليه فالصــورة املطروحة الواردة 
في الســؤال ال جتوز. لكن لو أن من يســدد االشتراك ال 
يشترط شخصا معينا، وإمنا يتبرع بسداد االشتراكات، 
ويترك ملن تبرع له أن يختار من يراه أهال للشهادة له 

بالكفاءة واخللق والدين.

خليل الشطيد.كوثر الياقوت

علماء الشرع:  شراء األصوات االنتخابية حرام 
أكدوا لـ «اإلميان» أنها من باب السحت واستدلوا بحديث النبي ژ «لعن اهللا الراشي واملرتشي»
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«اإليكونوميست»: دول اخلليج متضي برفع الفائدة..
رغم معدالت التضخم املتواضعة!

محمود عيسى

ذكـــــرت مجلـــــــــــــة 
االيكونوميســت ان البنوك 
املركزيــة العربيــة تراقــب 
التــي  الزيــادات  بتوجــس 
يجريهــا بنــك االحتياطــي 
الفيدرالــي األميركــي علــى 
أسعار الفائدة، تخوفا من ان 
يؤدي هذا األمر إلى إبطاء منو 
االقتصادات النامية وتوسيع 

العجز في ميزانياتها.
وأضافــت ان اإلشــراف 
علــى السياســة النقدية في 
الشرق األوســط هذه األيام 
بات أمرا مقلقــا، ففي ضوء 
رفع أســعار الفائدة ٤ مرات 
هــذا العــام، كان آخرها في 
٢٧ يوليو بواقع ثالثة أرباع 
نقطة مئوية، اضطر العديد 
من البنوك املركزية العربية 
الى أن حتذو حذو الفيدرالي 
األميركي - حتى لو كانت ال 

حتبذ ذلك.
وفي بعض البلدان كانت 
ثمــة مخاوف مــن أن تكون 
املرتفعة  تكاليف االقتراض 
عائقا غير ضروري بالنسبة 
لالقتصادات التي ال تشــهد 
منوا قويا. ويخشى آخرون 
من أنهم ســوف يحتاجون، 
من اجل احلفاظ على تدفقات 

ربط العمــالت يوجب على 
هذه الــدول مواكبة قرارات 
االحتياطي الفيدرالي املتعلقة 
بأسعار الفائدة، بغض النظر 
الظــروف االقتصادية  عــن 

احمللية لديها.
فمنذ بداية العام، رفعت 
السعودية سعرها الرئيسي 
إلــى ٣٪، ورفعــت  مــن ١٪ 
اإلمارات معدل اإلقراض بأكثر 
من الضعف إلى ٣٫٧٥٪، وإذا 
الفيدرالي  رفع االحتياطــي 
أسعار الفائدة مرة أخرى في 
وقت الحق من هذا العام، كما 
هو متوقع، فإن معظم دول 

النفط املتقلب) مبعدل جيد 
يتراوح بني ٣ و٤٪.

الســيولة  ومــع تدفــق 
بفضل الطفرة النفطية، فإن 
احلكومــات لن حتتــاج إلى 
اقتراض الكثيــر هذا العام. 
وقد يؤجل املستهلكون شراء 
سيارات جديدة وأصول أخرى 
باهظة الثمن، ولكن ســوق 
العقارات يجب أن يكون أقل 
تأثرا، حيث الرهون العقارية 
أقل شيوعا في دول مجلس 
التعــاون اخلليجي منها في 
أجزاء أخرى من العالم، وقد 
شــهد الوســطاء ســيال من 
الطلبات اجلديدة للحصول 
على قروض في النصف األول 
مــن عام ٢٠٢٢، حيث يندفع 
املقترضون إلى تثبيت أسعار 
االقتــراض قبــل أن زيادتها 

مجددا.
ولكن األمر لن يكون مواتيا 
بالنسبة للبلدان املستوردة 
للنفط في املنطقة مثل مصر 
على وجه اخلصوص، حيث 
لم ترفع أسعار الفائدة منذ 
عام ٢٠١٧ لكنهــا فعلت ذلك 
مرتــني منذ مــارس املاضي 
منهــا قفزة كبيــرة في مايو 
بنقطتــني مئويتــني وذلــك 
نتيجــة التضخم الســنوي 

الذي جتاوز ١٣٪.

اخلليج ســتمضي في ذلك، 
على األقل جزئيا على نحو 
مياثل التحركات األميركية.

وســتقوم دول اخلليــج 
مــن  الرغــم  علــى  بذلــك 
التضخــم املتواضــع، الذي 
يقدر صندوق النقد الدولي 
ان يصل هذا العام الى ٢٫٥٪ 
فقط في السعودية و٣٫٧٪ في 
اإلمارات، ويؤدي دعم الطاقة 
والعمالة املهاجرة الرخيصة 
على خفض األسعار مقارنة 
الغنيــة األخــرى.  بالــدول 
النمــو االقتصادي  ويتمتع 
السنوي (باســتثناء قطاع 

البنوك املركزية بالشرق األوسط تتبع «الفيدرالي» بزيادة معدالت اخلصم.. لكنها «ال حتبذ ذلك»

رأس املال، إلى رفع معدالت 
الفائدة بشكل مؤلم على نحو 
يعيق اقتصاداتهم ويضغط 

على امليزانيات العامة.
فمــن جهــة تربــط دول 
اخلليــج املنتجــة للنفــط 
عمالتها بالدوالر باســتثناء 
الكويت التي تربط دينارها 
بســلة عمــالت. ويســاعد 
هــذا اإلجــراء فــي توفيــر 
االســتقرار، نظرا ألن معظم 
الدخل احلكومي والنشــاط 
االقتصــادي مرتبط بســعر 
النفط، والذي يتم تداوله عادة 
بالدوالر. ولكن احلفاظ على 

«البورصة» تترقب تنفيذ االستحواذات واالندماجات.. لتستعيد التوازن
شريف حمدي

واصلت بورصــة الكويت خســائرها على 
مستوى املؤشرات واملتغيرات بنهاية التعامالت 
األسبوعية، وذلك لألسبوع الثاني على التوالي 
في ظل التوسع في عمليات البيع التي شملت 
العديد من األسهم سواء القيادية بالسوق األول، 

أو املتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي.
ويبدو ان سوق األسهم متأثر بشكل واضح 
جراء انخفاض اسعار النفط الكويتي ألقل من 
١٠٠ دوالر للبرميــل، فضــال عــن عدم وضوح 
الرؤية بالنسبة لألسواق العاملية بشكل عام.

ورغم التراجع في مجمل األداء، إال ان السوق 
احيانا يجنح للصعود على إثر بعض العوامل 
االيجابية ويأتي في مقدمتها في هذه الفترة بدء 
بلورة عمليات االستحواذات البنكية التي باتت 
قريبة من حيز التنفيذ، بعد اعالن البورصة ايقاف 
سهم بنك أهلي متحد البحرين عن التداول بناء 
علــى طلبه، األمر الذي أعاد للبورصة توازنها 
خاصة في اجللستني األخيرتني بتحقيق ارتفاعات 

قلصت من حجم اخلسائر االسبوعية.
وبانتهاء تعامالت األسبوع، واصلت القيمة 
السوقية خسائرها لالسبوع الثاني على التوالي 
وذلك بنسبة ٠٫٢٪، إذ خسرت بنهاية األسبوع 
احلالي ٨٥ مليون دينار، لتصل القيمة السوقية 
إلــى ٤٥٫٦٣٥ مليار دينار انخفاضا من ٤٥٫٧٢٠ 

مليار دينار األسبوع املاضي.
وشهدت الســيولة املتدفقة للسوق ارتفاعا 
الفتــا بنهاية تعامالت األســبوع بنســبة ٢٥٪ 
مبحصلة اسبوعية ٢٩٤ مليون دينار مبتوسط 

يومي ٥٩ مليون دينار، وذلك ارتفاعا من ٢٣٦ 
مليون دينار في األســبوع املاضي مبتوســط 
يومــي ٤٧ مليــون دينار، وكان لســهمي بيتك 
وأهلي متحد النصيب االكبر من السيولة اغلب 

فترات التداول.
كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة ٤٧٪، إذ 
بلغت كميات األسهم املتداولة ١٫٦٨١ مليار سهم 
مقابل ١٫١٤٦ مليار ســهم في تعامالت األسبوع 

املاضي.
وأنهــت البورصة تعامالت األســبوع على 
انخفاض جماعي في اداء املؤشرات، وذلك على 

النحو التالي:
٭ تراجع مؤشر الســوق األول بنسبة ٠٫٠٤٪ 
محققا ٤ نقاط خســائر ليصل إلى ٨٥٨٠ نقطة 
انخفاضا من ٨٥٨٤ نقطة نهاية األسبوع املاضي.
٭ انخفض مؤشــر الســوق الرئيســي بنسبة 
٠٫٦٪ خاســرا ٣٧ نقطة ليصل إلى ٥٨٢١ نقطة 

انخفاضا من ٥٨٥٨ نقطة.
٭ تراجع املؤشــر العام بنسبة ٠٫٢٪ بخسارة 
١٤ نقطة ليصــل إلى ٧٦٨٥ نقطة انخفاضا من 

٧٦٩٩ نقطة.
ملكيات األجانب  بالبنوك

ارتفعــت قيمة األجانب على أســهم البنوك 
الكويتية خالل التعامالت االســبوعية بنسبة 
٠٫٣٪، لتصــل إلى ٣٫٣٧ مليــارات دوالر، وذلك 
ارتفاعا من ٣٫٣٦ مليارات دينار األسبوع املاضي، 
بســبب ارتفاع في اسهم بعض البنوك خاصة 
املقبلة على دمج، حيث تشهد ارتفاعات سعرية 

في اجللسات األخيرة.

ووفقا إلحصائية حول نسب امللكيات األجنبية 
في البنوك الكويتية بتاريخ ١٧ اغسطس اجلاري، 
واصل االجانب عمليات الشراء من خالل زيادة 
امللكيــات في أســهم ٥ بنوك هــي بنك الكويت 
الوطني وبيت التمويل الكويتي «بيتك» وبرقان 
وبوبيان باإلضافة إلــى األهلي، فيما تراجعت 
نسب امللكيات في بنكي اخلليج وبنك الكويت 
الدولي KIB، واستقرت في ٣ بنوك هي التجاري 

واملتحد ووربة.
تفصيليا، ارتفعت النسبة في بنك الكويت 
الوطني بـ ٠٫٠٦٪ لتصل النسبة إلى ٢٣٫٧٦٪ 
بقيمة ١٫٩٢٥ مليار دينار، وارتفعت في بيتك 
بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل إلى ١١٫٣٤٪ بقيمة ٩٠٧٫٧ 
ماليــني دينــار، كما ارتفعت فــي بنك األهلي 
بنسبة ٠٫٠٢٪ بنسبة ١٫٢٤٪ بقيمة ٧٫٥ ماليني 
دينار، وارتفعت في برقان بنسبة ٠٫١٤٪ لتصل 
النســبة االجمالية إلــى ١٧٫٦٧٪ بقيمة ١٣٤٫٢ 
مليون دينار، وارتفعت كذلك النسبة في بنك 
بوبيان بنسبة ٠٫٠١٪ بإجمالي ٥٫٧٦٪ بقيمة 

١٧٩٫٨ مليون دينار.
وتراجعت ملكيات االجانب في بنك الكويت 
الدولي KIB بنسبة ٠٫٢٠٪ لتنخفض إلى ٦٪ 
بقيمة ١٤٫٩ مليون دينار، وتراجعت في اخلليج 
بنسبة ٠٫٠٢٪ لتصل إلى ١٦٫٣٦٪ بقيمة ١٨٣٫٢ 
مليون دينار، فيما استقرت في التجاري عند 
٠٫٠٦٪ بقيمة ٦٠٢ آالف دينار، كما اســتقرت 
في املتحد عند ٠٫٤١٪ بقيمة ٢٫٨ مليون دينار، 
إضافة إلى ذلك استقرت نسبة ملكيات االجانب 
فــي بنك وربة عند ٣٫٩٨٪ بقيمة ١٩٫٥ مليون 

دينار.

التراجع اجلماعي يستمر لألسبوع الثاني على التوالي.. والقيمة السوقية تخسر ٨٥ مليون دينار

الشركات املدرجة تدير ظهرها ألسهم اخلزينة
احملرر االقتصادي 

بدأت الشركات املدرجة في البورصة 
الكويتية بعكس استراتيجية االحتفاظ 
بأســهم اخلزينة وزيادتها، حيث يبدو 
أن التوجه اجلديد هو في بيعها أو عدم 
زيادتهــا على األقــل. ويتزامن ذلك مع 
االرتفاعات التي شهدتها أسعار األسهم 
بشــكل كبير خــالل العــام ٢٠٢١ وامتد 
ذلك إلى بداية العام احلالي على خلفية 
ارتفاع أسعار النفط ورفع القيود املتعلقة 

بتفشي ڤيروس كورونا.
ومع رغبة الشــركات في االستفادة 
مــن حتقيق مكاســب من خــالل فارق 
القيمة السوقية ألسهم اخلزينة والقيمة 
الدفترية وقت شرائها، وكذلك حلاجتها 
للســيولة لتمويــل عــودة العمليــات 
التشغيلية والتوسعات لطبيعتها مرة 
أخرى، أظهرت القوائم املالية اخلاصة 
بـ ١٩ شــركة مدرجة في الســوق األول 
وبعض البنوك املدرجة بالسوق الرئيسي 
عن تســجيل صافي بيع أسهم خزينة 
بقيمة ٥٧ مليون دينار مقارنة بالقيمة 
الدفترية ألسهم اخلزينة في ٣١ مارس 

من العام ٢٠٢١. 
ويبدو أن هذا التوجه أفضل للشركات 
مــن اللجوء الى االقتــراض الذي بدأت 
تكلفتــه ترتفع مع قيام بنــك الكويت 

املركــزي برفع أســعار الفائــدة خالل 
العام احلالــي أكثر من مرة، حيث دفع 
ذلك الشركات الى زيادة حصيلتها من 
السيولة الالزمة لتمويل زخم النشاط 

االقتصادي املتوقع.
بيع مكثف

وأظهرت النتائج املالية للربع األول 
انخفــاض قيمة أســهم اخلزينة لدى ٥ 
شركات بنحو ٦٠٫٥ مليون دينار، حيث 
انخفضت قيمتها من ١٠٨٫٥ ماليني دينار 
بنهاية مارس ٢٠٢١ إلى نحو ٤٨ مليون 

دينار بنهاية مارس املاضي. 
وسجل البنك التجاري أكبر انخفاض 
في أســهم اخلزينة التي بلغت قيمتها 
بالقوائم املالية ٥٫٢ ماليني دينار بنهاية 
مارس املاضي مقارنــة بـ ٣٢٫٣ مليون 
دينار بنهاية مــارس من العام املاضي 
وبانخفــاض بقيمة ٢٧٫١ مليون دينار، 
ليستحوذ البنك وحده على نحو ٤٤٪ 
من إجمالي االنخفاض في قيمة أســهم 
اخلزينة لدى هذه الشركات، ونحو نصف 
إجمالي انخفاض قيمة أســهم اخلزينة 
لكل الشــركات التي أعلنت عن أســهم 
اخلزينة اخلاصة بها في القوائم املالية 

للربع األول من العام احلالي.
وفــي املرتبتني الثانية والثالثة من 
حيث قيمة االنخفاض في أسهم اخلزينة، 

جاءت القرين لصناعة البتروكيماويات 
وبوبيان للبتروكيماويات بانخفاض في 
القيمة بلغ ١٢٫٥ مليون دينار و١١٫٩ مليون 
دينار على التوالي. فيما تراجعت قيمة 
أسهم اخلزينة لدى مجموعة الصناعات 
الوطنيــة بنحو ٧ ماليــني دينار ولدى 
ميزان القابضة بقيمة ١٫٨ مليون دينار.

 شراء على استحياء

رغم شراء ٥ شركات مدرجة ألسهم 
خزينة خالل تلك الفترة على مدار العام 
حتى نهاية مارس املاضي، لكنها كانت 
مشتريات ضعيفة لم ترق إلى مستوى 
املبيعات، حيث بلغ إجمالي الزيادة في 
قيمة أسهم اخلزينة لدى تلك الشركات 
نحو ٣٫٣ ماليني دينار بزيادة من ٤٣٫٥ 
مليون دينار في نهاية مارس من العام 
املاضي إلــى نحو ٤٦٫٨ مليــون دينار 

بنهاية الربع األول من العام احلالي.
االمتيــاز  مجموعــة  تصــدرت 
االســتثمارية قائمة الشركات اخلمس 
بزيادة فــي قيمة أســهم اخلزينة لدى 
الشــركة بنحو ١٫٦٥ مليــون دينار مبا 
يعادل قرابة نصف الزيادة في قيمة أسهم 
اخلزينة، تليها شركة عقارات الكويت 
بزيادة أقل بقليل من مليون دينار، ثم 
االستثمارات الوطنية واخلليج للكابالت 
وبيت التمويل الكويتي بزيادات طفيفة.

في ظل ارتفاع أسعار األسهم وزيادة تكلفة التمويل باالقتراض وعودة النشاط االقتصادي إلى طبيعته

«ميد»: ارتفاع النفط يدعم الكويت 
لتحقيق أفضل أداء اقتصادي منذ ٢٠١٤

محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد أن النمــو القوي في 
عائدات النفط والغاز في عام ٢٠٢٢ يعتبر 
مصدر ارتياح كبير للحكومة الكويتية، ولكن 
املشاكل األساسية تبقى قائمة، في حني أدت 
أسعار النفط املرتفعة التي تصاعدت بسبب 
الصراع في أوكرانيا، فضال عن ارتفاع الطلب 
في فترة التعافي بعد ڤيروس كورونا، إلى 
حتقيــق الكويت مكاســب اقتصادية غير 
متوقعــة في ٢٠٢٢، مثلهــا مثل غيرها من 

مصدري الطاقة الرئيسيني اآلخرين.
وأضافت املجلة أن بالنسبة للكويت، التي 
ال تزال تعتمد بشكل خاص على صادرات 
الطاقــة - حيث ال يزال قطاع النفط ميثل 
حوالــي ٤٠٪ من النــاجت احمللي اإلجمالي، 
و٧٠٪ من الصــادرات و٩٠٪ من اإليرادات 
احلكوميــة - فإن هذا التأثيــر مبالغ فيه 
بشكل خاص. وارتفعت التوقعات األخيرة 
ملعدل منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 

للكويت في عام ٢٠٢٢ لتصل إلى ٨٫٥٪.
وبشكل عام، فإن سعر النفط املرتفع 
يوفر أفضل أداء اقتصادي للكويت منذ 
عام ٢٠١٤، عندما استقرت األسعار آخر 
مرة فوق مســتوى ١٠٠ دوالر للبرميل، 
ما أدى لتعزيز التوقعات بارتفاع امليزان 
املالي األساســي للكويت للعام احلالي، 
واملتوقع أن يسجل فائضا للمرة األولى 
منذ عام ٢٠١٤ - عند احتساب التحويل 
التلقائي بنسبة ١٠٪ من اإليرادات النفطية 

إلــى صندوق األجيــال القادمة كصافي 
نفقات.

ومن وجهة نظر أكثر شــمولية للملف 
املالي للدولة، ومعاملة حتويالت صندوق 
األجيــال القادمــة مثــل أي تراكــم آخــر 
لالحتياطيــات العامة، لم تشــهد الكويت 

عجزا إال في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
فــي الوقت نفســه، فإن النــاجت احمللي 
اإلجمالــي اإليجابــي واملؤشــرات املاليــة 
األخرى ليســت ســوى جزء من الصورة 
االقتصادية للكويت، ويعتبر عرض قصة 
النمو االقتصادي للبالد من خالل عدســة 
فترة ارتفاع أسعار النفط أمرا مضلال وال 
يشــير إلى احلقيقة كاملة، ففي عام ٢٠٢٠ 
فقط كانت الكويت واحدة من أسوأ الدول 
أداء اقتصاديا في املنطقة، حيث أعاق اعتماد 
البالد علــى النفط النمو االقتصادي بقدر 

ما يدعمه اليوم.
وتتجلى مشــاكل الكويــت احلالية في 
العالقــة العدائية بني البرملان املنتخب في 
البالد والسلطة التنفيذية املعينة، والتي 
أصبحت في السنوات القليلة املاضية عالقة 
في طريق مسدود بشأن اإلنفاق، وهو نزاع 
يركــز جزئيا على اتهامات بســوء اإلدارة 

والفساد.
وكما أشار صندوق النقد الدولي في ختام 
مهمته اخلاصة باملادة الرابعة للكويت لعام 
٢٠٢١، فإن هذا اجلمود السياســي املستمر 
أعــاق اإلصالحات وزاد مــن نقاط ضعف 

االقتصاد الكلي.

توقعات بصعود الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي للبالد ٨٫٥٪ خالل ٢٠٢٢

الذهب قد يتجاوز ٢٠٠٠ دوالر في ٢٠٢٣
قــال خبيــر فــي صناعة 

الذهب إن املعدن النفيس 
قــد يرتفع فوق ٢٠٠٠ 

دوالر لألونصة العام 
املقبل مع استمرار 
ارتفــاع التضخم، 
مــا يدعــم ســعر 
املعــدن الذي ينظر 

إليــه كأداة تقليدية 
للتحوط ضد ضغوط 

األسعار.
وأضاف الرئيس التنفيذي 

لشركة Evolution Mining Ltd األسترالية، 
جيك كالين، أنه نظرا آلخر محضر اجتماع 
مجلس االحتياطي الفيدرالي، ميكن تأجيل 
الزيــادات أو تقليلها، وهذا يشــير إلى أن 
«الســوق ســوف تضطر إلى التعود على 
ارتفــاع أرقام التضخم لفترة أطول، وهذا 
جيد للذهب»، وفقا ملا ذكره لـ«بلومبيرغ»، 

واطلعت عليه «العربية.نت».

وأظهــر محضر االجتماع 
األخير ملجلس االحتياطي 
الفيدرالــي في يوليو 
والــذي مت الكشــف 
عنه يــوم األربعاء 
املســؤولني  أن 
رأوا احلاجــة إلــى 
اســتعادة وتيــرة 
أســعار  زيــادات 
الفائــدة فــي النهاية. 
كما حذر املشــاركون من 
التشديد املفرط الذي قد يضر 
باالقتصاد، مع اإلشارة إلى مخاطر ترسيخ 

ضغوط التضخم.
وانخفض الذهب بنســبة ٤٪ فقط في 
عام ٢٠٢٢ حتى مع تشديد البنوك املركزية، 
مبــا في ذلك بنــك االحتياطــي الفيدرالي، 
لسياســتها النقدية بقوة، ويؤدي ارتفاع 
أسعار الفائدة إلى احلد من جاذبية املعدن 

الذي ال يحمل فائدة.



اقتصـاد
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«بيتك»: ٧ اختالفات بني بطاقات اخلصم املباشر واالئتمان
في إطار جهوده املستمرة 
التوعية ضمن حملة  لنشر 
(لنكــن علــى درايــة) التي 
أطلقها بنك الكويت املركزي 
للسنة الثانية على التوالي 
بالتعاون مع احتاد مصارف 
الكويتية،  الكويت والبنوك 
يحرص بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) على نشر مجموعة 
من الرسائل والنصائح من 
خالل قنواتــه اخلاصة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي 
لتعزيز الوعــي بالتعامالت 
املاليــة وحتقيــق الشــمول 
املالي بأعلى مستويات األمان. 
من ضمن رســائل التوعية، 
اســتهدف «بيتك» التعريف 
بأنــواع البطاقات املصرفية 
ووســائل احلمايــة واألمان 
املتوفرة لهــا، باإلضافة إلى 
أهمية التعامل احلذر والواعي 
عند استخدامها محليا وعامليا 
في عمليات الشراء املباشرة 

أو عبر شبكة اإلنترنت.
ولفــت «بيتــك» إلــى أن 
هناك سبعة فروق رئيسية 
بني بطاقة اخلصم املباشــر 
(Debit Card) وبطاقة االئتمان 
(Credit Card)، فاألولى تعتمد 
علــى اخلصــم من حســاب 
العميل في البنك مباشرة، أما 
بطاقة االئتمان فتعتمد على 
اخلصم مــن احلد االئتماني 
اخلــاص بالعميل، ما يجعل 
البطاقتــني مختلفتــني مــن 

والسحب النقدي، ويتم خصم 
قيمة العمليات من الرصيد 
أمــا  املوجــود باحلســاب، 
البطاقة االئتمانية فتستخدم 
في عمليات الشراء والسحب 
النقــدي عــن طريق ســقف 

ائتماني محدد.
وفيما يلي أبرز االختالفات 

بني البطاقتني:
الرصيــد املتاح: الرصيد 
املتــاح فــي بطاقــة اخلصم 
املباشر هو رصيد العميل في 
احلساب اجلاري أو التوفير 
فال ميكن للعميل سحب أموال 
أو القيام بعمليات شــرائية 
قيمتها أكبر من املبلغ املتاح 
في احلساب. بينما الرصيد 
املتاح في البطاقة االئتمانية، 
يعتبر حدا ائتمانيا ميكن من 
خالله إجراء عملية الشراء أو 

محليا وعامليا، وهي مناسبة 
للذين يرغبون في السيطرة 
علــى إنفاقهم بكل ســهولة 
وأمان ودون احلاجة لوجود 
ضمان أو دخل للحصول على 

مثل هذه البطاقات.
وسائل األمان

وأشــار «بيتــك» إلى أن 
البطاقات مؤمنة ومشــفرة 
ويستقبل العميل رمزا خاصا 
عند إجــراء كل معاملة عبر 
اإللكترونية للتأكيد  املواقع 
مع اســتخدام الرقم السري 
الذي ال يعرفه سوى العميل 
وال ينبغي اإلفصاح أبدا عنه 
إلــى أي شــخص مهما كان، 
سواء من موظفي البنوك أو 

احملالت التجارية.
ويؤكد «بيتك» على أهمية 
االنتباه واحلذر عند استخدام 
البطاقــات املصرفيــة بعدم 
مشاركة البطاقة أو بيناتها 
مــع األفراد واحلــرص على 
استخدامها في املواقع اآلمنة 
ملنع أي محاوالت لالحتيال 
أو سرقة معلومات البطاقة 
والسطو على الرصيد املتوافر 
فيها، كما يوضح أنه عند فقد 
البطاقة يجب إبالغ البنك فورا 
عبر التطبيق اخلاص بالبنك 
أو مركز االتصال املتوافر على 
مدار الســاعة ليتم إيقافها، 
وتفادي أي محاوالت من قبل 

اآلخرين.

الســحب النقدي عن طريق 
الدين.

فترة ســداد الديــن: تتم 
جتزئــة الدين علــى دفعات 
وحتدد من قبل البنك املصدر 
للبطاقــة بخــالف بطاقــات 
اخلصم املباشــر حيث يتم 
سداد الدين بحد أقصى خالل 

٣٠ يوما.
فــي الســياق ذاتــه، قال 
«بيتك» إن هناك أيضا نوعا 
آخر مــن البطاقات يســمى 
الدفــع  مســبقة  بطاقــات 
(Prepaid Card) ال يشــترط 
فيهــا فتــح حســاب، وإمنا 
تعتمد علــى تعبئة العميل 
ملبلغ معني يحصل من خالله 
على بطاقة حتمل هذا املبلغ 
وتتيح للعميل اســتخدامها 
في عمليات الشراء والسحب 

ضمن رسائله التوعوية حلملة «لنكن على دراية»

 

املزايا واالستخدامات  حيث 
ومتشابهتني في نواح أخرى.

وأضاف أن كلتا البطاقتني 
مصنوعتــان معظمهــا مــن 
شــريط  مــع  البالســتيك 
وشــريحة  مغناطيســي 
ذكية، وصادرتــان عن بنك 
أو مؤسســة ماليــة، كمــا 
توفــران خيارات للســحب 
والشراء والدفع عبر املواقع 
اإللكترونية احمللية والعاملية، 
وجتدد علــى فترات محددة 
ويتبع معظمها نظاما عامليا 

للمدفوعات.
الفوارق

أوضح «بيتك» أن بطاقة 
املباشــر ترتبــط  اخلصــم 
بحســاب جــاري أو توفير 
وتستخدم في عمليات الشراء 

البطاقـات مؤّمنـة لكن على العميـل احلذر وعدم إفشـاء معلوماته

«املتحد» يدعم مبادرة 
العودة للمدارس بالتعاون مع «لوياك»

إطــار مســؤوليته  فــي 
املجتمعيــة وحرصــه علــى 
دعم الفئات غير املقتدرة في 
مختلف املناسبات، نظم البنك 
األهلي املتحد مبادرة مبناسبة 
موســم العودة إلــى املدارس 
بالتعاون مع مؤسسة لوياك 
التطوعية لتوفير املستلزمات 
الدراســية مــن قرطاســية 
وحقائــب مدرســية وغيرها 
من األدوات املدرسية للطلبة 
من األسر غير املقتدرة، بهدف 
تخفيف أعبائهم ومساعدتهم 

على مواصلة دراستهم. وشملت هذه املبادرة 
عددا من الطلبة من مناطق مختلفة في الكويت، 
حيث مت تخصيص متطوع اجتماعي لكل طفل، 
رافقه في جولة لتسوق مستلزماته الدراسية.
وبهذه املناســبة، أفادت رئيس املسؤولية 
املجتمعيــة والتوصــل االجتماعــي بالبنــك 
األهلــي املتحد فاتن التميمي: ســعدنا للغاية 
بإسهامنا في مبادرة «موسم عودة املدارس» 
بتوفير املستلزمات الدراسية للطلبة من غير 
القادرين نظرا ألهميتها في دعم التعليم وطلبة 
املدارس من غير القادرين، ومساندتهم وتلبية 
احتياجاتهم من األدوات واملستلزمات الدراسية 
التي تساعدهم على عملية استكمال مسيرتهم 

التعليمية أسوة بزمالئهم.
وأضافت التميمي: لقد استشعرنا معاناة 
األسر غير املقتدرة لتوفير املستلزمات املدرسية 

الالزمة ملساعدة أبنائهم على مواصلة التعليم، 
ومن هــذا املنطلق حرصنا علــى القيام بهذه 
املبادرة ملد يد العون لهذه األسر وإسعاد الطالب 
وتلبية احتياجاتهم الالزمة ملواصلة دراستهم.

وأكدت التميمي أن البنك األهلي املتحد الذي 
يعمل وفق أحكام الشــريعة االسالمية حتت 
شعار شريعة وحسن معاملة، ومن هذا املنطلق 
نؤمن بضرورة تشــجيع التكافــل املجتمعي 
ومســاعدة غير القادرين، كمــا نؤمن بأهمية 
دعــم التعليم باعتباره حقــا للجميع وعامال 
رئيسيا لتقدم املجتمع. وأشارت التميمي إلى 
أن هذه املبادرة هي استمرار للتعاون املستمر 
للبنك األهلي املتحد مع مؤسسة لوياك والتي 
تعد واحدة من أهم املؤسسات التطوعية التي 
تتيح الفرصة للشباب الكويتي للتميز واإلبداع 

والتعبير عن نفسه بطرق متنوعة.

عدد من موظفي البنك األهلي املتحد ومتطوعني من لوياك أثناء املبادرة

«وربة» يعلن ١٠ فائزين بحملة الصيف
مع «نادي الواحة» التابع لـ«الكويتية»

أعلن بنك وربة وبالتعاون 
مــع «نادي الواحــة» التابع 
الكويتية  للخطوط اجلوية 
عــن ١٠ فائزين فــي حملته 
الصيفية عن شهر أغسطس، 
وهــي احلملة الفريــدة من 
نوعها والتي تســتمر طوال 
موسم الصيف وملدة ٣ أشهر 
ابتداء من ١٥ يونيو حتى ١٥ 
سبتمبر املقبل، وتهدف هذه 
احلملة إلى توفير العديد من 
املزايا لعمالء البنك، السيما 
مع موسم السفر خالل موسم 

الصيف، حيث سيقوم البنك بعمل سحوبات 
شهرية لعشرة فائزين شهريا، أي بإجمالي 

٣٠ فائزا طوال فترة الصيف.
وبالنسبة للفائزين الـ ١٠ جاءت أسماؤهم 
كالتالي: طارق جمال السيد يحيى والذي فاز 
بـــ ٥٠٫٠٠٠ ميــل، ومحمد بندر الشــيخ عيد 
املطيــري والذي فاز بـ ٣٠٫٠٠٠ ميل، ومحمد 
أسعد فؤاد الزربا والذي فاز بـ ٢٠٫٠٠٠ ميل.
بينمــا فاز العمــالء التالية أســماؤهم بـ 
١٠٫٠٠٠ ميل لكل شخص وهم كالتالي: عبداهللا 
عبدالرحمن عبداهللا احلبيب، حمد عبداهللا مال 
أحمد على املال، صقر فهيد سعد صقر العجمي، 
بدر سعيد عبداهللا علي، أحمد مرزوق محمد 
الســحيب، رشا مشــاري خالد الزيد اخلالد، 

عبدالعزيز معضد سعد العجمي.
وفي هــذا الصدد، قال عبداهللا الشــعيل 

مديــر إدارة أول الفروع في 
بنك وربة إن البنك يســعى 
دائما لتوفير كل سبل الراحة 
لعمالئه وخدمتهم إضافة إلى 
توفير العروض التنافسية 
لهــم. وأضاف الشــعيل أن 
احلملة مقسمة إلى ٣ أقسام، 
يبدأ القسم األول من تاريخ 
١٥ يونيو حتــى ١٥ يوليو، 
والثاني من ١٥ يوليو حتى 
١٥ أغسطس، والقسم الثالث 
مــن ١٥ أغســطس حتــى ١٥ 
ســبتمبر، ويفــوز عــن كل 
قسم ١٠ أشخاص بإجمالي ٣٠ شخصا خالل 
احلملة، حيث يحصل األول على ٥٠٫٠٠٠ ميل 
سفر مقدمة من بنك وربة بالتعاون مع «نادي 
الواحة» التابع للخطوط اجلوية الكويتية، 
بينما يحصل الثاني على ٣٠٫٠٠٠ ميل، والثالث 
على ٢٠٫٠٠٠ ميل، ويحصل الفائزون كذلك من 
الرابع حتى العاشر على ١٠٫٠٠٠ ميل، وذلك 
مبعدل شهري. وأوضح أن الفائزين ميكنهم 
احلصــول على تلك األميال التي ســتمكنهم 
من احلصول على رحلة الذهاب واإلياب من 
الكويت إلى إحدى الوجهات اإلقليمية والعاملية 
التي تبدأ مــن دبي بتكلفة ١٥٫٠٠٠ ميل فقط 
على الدرجة الســياحية، و٣٠٫٠٠٠ ميل على 
درجة رجال األعمال و٤٥٫٠٠٠ ميل على الدرجة 
األولى وغيرها مــن دول العالم، وذلك وفق 

الشروط واألحكام اخلاصة باخلدمة.

عبداهللا الشعيل

تضمنــت التوصيات والدراســات التي 
قدمتها القمة العاملية للحكومات املنعقدة في 
دبي بالتعاون مع شركة ماكينزي وكومباني 
االستشارية العاملية، أن يكون هناك اقتصاد 
مرن ومستدام للدول املعتمدة على النفط بعد 

انخفاض األسعار.
وأن تكون هناك رؤية بعيدة املدى للطلب 
على النفط واالعتماد عليه حتى أواخر عام 
٢٠٤٠، خاصة أن الكهرباء تستنزف نسبة كبيرة 
منه، وبالتالي هناك تسارع قائم لالستفادة 
من الطاقــات املتجددة والنظيفة مثل الهواء 

والشمس.
ففي الكثير مــن الدول املصدرة للنفط، 
تعتمد نسبة كبيرة من املواطنني على احلكومة، 
وبالتالي على املــوارد الطبيعية، إذ يوظف 
القطاع العام عددا كبيرا من املواطنني، ومتول 
املوارد الطبيعية أنظمة رعاية اجتماعية كرمية.

ولهذا علينا أخذ العبر والدروس والتجارب 
الناجحة من الدول التي عانت نفس املشكلة، 
وكيف تصرفت وقررت عدم االعتماد الكلي 
على النفط كمصدر وحيــد مليزانية الدولة 
مثل التحول الناجح للنرويج، حيث وضعت 
لها قواعد ذهبية تعمل عليها وتنفذها، وهذه 

القواعد هي:
١- على اجلميــع أن يعمل، بحيث تكمن 
أهم أصول النرويج في رأسمالها البشري، 
وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن املوارد 
البشرية تشكل أكثر من ٨٥٪ من ثروات البالد 
الثروة  املستقبلية، متجاوزة بذلك صندوق 

السيادية واملوارد النفطية.
٢- على القطاعات غير النفطية أن تبقى 
تنافســية، بحيث تســاعد سياسة األجور 
واالستثمار في البنية التحتية والعملة العائمة 
على حماية القدرة التنافسية للقطاعات غير 

النفطية.
٣- يجب احلد من إيرادات النفط املخصصة 
لإلنفــاق احلكومي، بحيــث ال يجوز إنفاق 
ســوى ٤٪ فقط من قيمة الصندوق احلالية 

بناء على تقدير متحفظ للعائد السنوي، أما 
باقي العائــدات، فيتم حتويلها إلى صندوق 
الثروة السيادية، ألن ذلك يحمي الثروة في 

املستقبل ويحد من أثر التضخم املالي.
والدروس الرئيسية هنا التي يجدر بدول 
مجلس التعاون استقاؤها، ال تكمن في اآلليات 
أو الصناعات احملددة التي اعتمدتها النرويج 
بالضرورة، فلن تتمكن البحرين أو الكويت أو 
السعودية من تصدير السلمون أو اخلشب.
ولكن جناح النرويج يبني أهمية اعتماد 
سياســات مقاربة متكاملة تشمل العناصر 
االقتصادية واملالية واالجتماعية، وضرورة 
التزام كل اجلهات املعنية باالقتصاد. واحللول 
االقتصادية هذه يجب أن تتضمن بناء صناعات 
جديدة قائمة على املعرفــة وتطوير البنية 
التحتية، وجعل الوظائف في القطاع اخلاص 
للمواطنني وتنمية وتشــجيع  أكثر جاذبية 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة وتنمية رأس املال 
البشري. ومن احللول املالية يجب أن تتضمن 
االستثمار في األصول التي تدعم اإلنتاجية 
على املدى الطويل مثل االستثمارات املدروسة 
في البنية التحتية والتعليم والتدريب. ومن 
احللول االجتماعية يجب توفير فرص العمل 
اإلنتاجية خارج احلكومة وقطاع الطاقة، وهذا 
يعني التركيز على القطاع اخلاص، إذ بإمكان 
احلكومات أن تشجع املزيد من املواطنني على 
انتهاز هذه الفرص ومساعدتهم على كسب 

املهارات الالزمة لفعل ذلك.
وحتى تنجح االقتصادات املعتمدة على 
النفط عليها اتباع مفاتيح النجاح التالية: وجود 
قيادة قوية قادرة على التغيير والتحدي وتنفيذ 
حلول قابلة للتطبيق ومقبولة للشعب، حتتاج 
هذه الدول إلى أفكار ومعلومات قوية قائمة على 
بيانات واستغاللها في وضع النظم والبرامج 
التي تساعد في احللول، باإلضافة إلى النجاح 
في تغيير النمط االستهالكي واألبوي الذي 
يعتمد املواطنون عليه في الدعومات واإلعانات 
وتفهمهم للوضع املالي واالقتصادي بدولتهم.

املستشار الكويتي

اقتصاد مرن 
ومستدام.. 

بديل للنفط
Abumishari١@yahoo.com

د. عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

«فورسيزونز» تكشف عن املجموعة األولى 
لرحالت طائرتها اخلاصة لعام ٢٠٢٤

«STARZPLAY» ُترسخ حضورها اإلقليمي 
عبر شراكتها مع «فيرجن موبايل الكويت»

أعلنت فنادق ومنتجعات 
الشــركة  فورســيزونز، 
العاملية الرائــدة في مجال 
الفاخــرة، عــن  الضيافــة 
املجموعة األولى من رحالت 
«جتارب طائرة فورسيزونز 

اخلاصة» لعام ٢٠٢٤.
وال عجب في اســتمرار 
الطلــب املتزايــد على هذه 
الرحالت املرغوبــة كثيرا، 
والرحالت األخرى اجلديدة 
حول العالم، وذلك ملا تتسم 

به من دقة في التخطيط، إلى جانب التجارب 
االســتثنائية التي توفرهــا للضيوف في 
وجهات مميزة يصلون إليها على منت طائرة 

فورسيزونز اخلاصة اجلديدة.
وفــي تعليــق له بهــذه املناســبة، قال 
كريستيان كليرك، رئيس فنادق ومنتجعات 
فورسيزونز: «إن جتارب طائرة فورسيزونز 
اخلاصــة هي دليل علــى التزامنا االبتكار 
والسعي الدائم لتقدمي جتارب ال مثيل لها. 
ونواصل إرســاء معايير جديدة في مجال 
الســفر، من خــالل تقدمي جتــارب فاخرة 
استثنائية ال مثيل لها. وندعو عشاق السفر 
إلى استكشــاف العالم معنا، واالستمتاع 
بضيافة فورسيزونز األصيلة، واهتمامها 
بالتفاصيل، وشغفها بالتميز الذي تشتهر به 
عالمتنا التجارية في جميع أنحاء العالم».
وتواصل «جتارب طائرة فورسيزونز 
اخلاصــة» اســتقطابها لضيــوف جــدد، 
وترحيبها بعودة ضيوف ســابقني، وذلك 
ملا تتيحه كل رحلة من تخصيص خيارات 
واسعة لتلبية احلاجات والرغبات الشخصية 

 ،STARZPLAY وّقعــــــت
املصنفــة باســتمرار ضمن 
أفضل ٣ منصات تقدم خدمة 
مشاهدة الڤيديو حسب الطلب 
في منطقة الشــرق األوسط 
اتفاقيــة  أفريقيــا،  وشــمال 
شــراكة مع «فيرجن موبايل 
الكويــت» لتزويــد عشــاق 
الترفيهي بوصول  احملتوى 
يسير وســهل إلى احملتوى 
املميز واألعمال الشهيرة عبر 

منصتها.
وفي إطار الشراكة، يحصل عمالء «فيرجن 
موبايــل الكويت» على اشــتراك مجاني في 
STARZPLAY عند اختيارهم لباقات الهواتف 
املتحركــة الشــهرية أو نصف الســنوية أو 
الســنوية واملقدمــة مــن «فيرجــن موبايل 
الكويت» وتتراوح أسعارها بني ٧ دنانير إلى 
١٩ دينارا، ليتمكنوا من االستمتاع بخيارات 
واسعة من البرامج واحملتوى العائلي وأفالم 
هوليوود واملسلسالت واألفالم العربية إلى 
جانب خيارات متنوعة أخرى من أفضل أنواع 
احملتوى الترفيهي. وتعتبر STARZPLAY أحد 
أوائل شــركاء «فيرجن موبايل الكويت» في 
الكويــت، حيث تقدم االشــتراك في منصتها 
مجانا مع باقات الهواتف املتحركة ليستمتع 

عمالؤها مبزايا القيمة املضافة.
وفي هذا السياق، قالت راغدة أبو فاضل، 
نائب رئيس قسم املبيعات وتطوير األعمال في 
STARZPLAY: «وضعنا منذ نشأتنا تركيزا كبيرا 
على تعزيز عالقاتنا مع شركات االتصاالت. 
فهدفنا يتمثل في وضع أفضل أنواع احملتوى 
الترفيهي والسينمائي في متناول املشتركني 
مبنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، لذلك 

والفردية لكل من ضيوفها.
وأضاف كريستيان كليرك: «لطاملا كانت 
مالحظات الضيوف عامال مهما في صياغة 
التجارب االســتثنائية التــي نقدمها لهم، 
بــدءا من التصميم الــذي تتمتع به طائرة 
فورســيزونز اخلاصة اجلديــدة، وانتهاء 
بتقدمي رحالت قصيرة للمســافرين الذين 
ليــس لديهــم وقت طويــل، والراغبني في 
جتربة املزيد في وقت أقل. وغالبا ما يذكر 
الضيوف السابقون أن مشاركتهم في جتارب 
الطائرة اخلاصة كانت مجرد بداية ملغامرة 
جديدة ربطتهم بكل وجهة حملتهم إليها، 
ولعالقة جديدة ربطتهم مع ضيوف آخرين، 
ليكونــوا عالقات وذكريــات جديدة تدوم 

مدى احلياة».
وكما هو احلال دائما، يستمتع الضيوف، 
مع «جتارب طائرات فورسيزونز اخلاصة»، 
بإقامــة فاخــرة فــي فنــادق ومنتجعــات 
فورسيزونز. أما في املواقع النائية، فسيقيم 
الضيوف في أماكن إقامة فاخرة يختارها 

لهم فريق فورسيزونز.

فإن الشراكة مع شركات االتصاالت في هذه 
املنطقــة مينحنا فرصة ثمينة للوصول إلى 
جمهور جديد مع تقدمي محفظة متنوعة من 
األفالم الشهيرة واملسلسالت املفضلة. وتسعدنا 
الشراكة اجلديدة مع «فيرجن موبايل الكويت» 
ليتمكن عمالء الشركة من الوصول إلى احملتوى 
عبر منصتنا بكل سهولة. وال شك أن «فيرجن 
موبايل الكويت» متثل شريكا مرموقا بالنسبة 
لنا في املنطقة، ونتطلع قدما لتعزيز عالقتنا 

بها لتغطية شبكتها الواسعة بالكامل».
من جانبه، قــال بينويت جانني الرئيس 
التنفيذي لشركة «فيرجن موبايل الكويت»: 
«نلتــزم باستكشــاف الفرص القيمــة التي 
تساعدنا في االرتقاء بتجربة عمالئنا. وتؤكد 
شــراكتنا املســتمرة مــع STARZPLAY على 
التزامنا اجلاد بتقدمي جتربة متميزة وفوائد 
إضافية لعمالئنا، لذلك يسرنا توسيع شراكتنا 
مع املنصة في الكويت. وميكن اآلن للمشتركني 
في باقات الهواتف املتحركة الشهرية أو نصف 
السنوية أو السنوية، الوصول بكل سهولة 
إلى احملتوى املقدم عبر STARZPLAY دون أي 

تكلفة إضافية».

النفط يرتفع بعد بيانات أبرزها مغامرة جديدة كلياً ملدة ١٦ يوماً عبر آسيا
عن املخزونات األميركية 
وتوقعات بشح املعروض

التضخم مبنطقة اليورو 
يرتفع إلى ٨٫٩٪ خالل يوليو

وكاالت: صعــدت أســعار النفــط خالل تعامــالت أمس، 
مــع بيانات قوية الســتهالك الوقود في الواليــات املتحدة 
واالنخفاضــات املتوقعة في اإلمدادات الروســية في أواخر 
العام، مما عوض مخاوف من احتمال حدوث ركود وشــيك 

في األفق قد يقوض الطلب.
وخالل جلســة التداوالت، ارتفعــت العقود اآلجلة خلام 
برنت ١٫٤٣ دوالر أو ١٫٥٪ إلى ٩٥٫٠٨ دوالرا للبرميل، وزادت 
العقود اآلجلة للخام األميركي ١٫١٥ دوالر أو ١٫٣٪ إلى ٨٩٫٢٦ 
دوالرا للبرميل، وزادت األســعار أكثر من ١٪ خالل اجللسة 
الســابقة، على الرغم من انخفاض خام برنت في مرحلة ما 

إلى أدنى مستوى له منذ فبراير.
وتراجعت العقود اآلجلة خالل األشهر القليلة املاضية، 
بسبب البيانات االقتصادية التي أثارت مخاوف بشأن ركود 

محتمل قد يضر بالطلب على الطاقة.
وقفز تضخم أســعار املستهلك البريطاني إلى ١٠٫١٪ في 
يوليــو، وهو أعلى مســتوى له منذ فبرايــر ١٩٨٢، مما زاد 

الضغط على األسر.
وظل إنتاج التكرير في الصني ضعيفا في يوليو، حيث 
أدى اإلغالق الصارم بسبب تفشي ڤيروس كورونا وضوابط 

تصدير الوقود إلى كبح اإلنتاج.
 (EIA) وفي املقابل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة
انخفاض مخزونات اخلام األميركية مبقدار ٧٫١ ماليني برميل 
في األسبوع املنتهي في ١٢ أغسطس، مقابل توقعات بانخفاض 

قدره ٢٧٥ ألف برميل.
ويحــذر احملللــون مــن أن احلظر الذي فرضــه االحتاد 
األوروبي على اخلام الروسي املنقول بحرا بدءا من ديسمبر، 
وعلى واردات املنتجات البترولية في أوائل العام املقبل قد 

يؤدي إلى تضييق اإلمدادات بشكل كبير ورفع األسعار.

وكاالت: صدرت أمس بيانات التضخم في منطقة اليورو 
خالل شهر يوليو املاضي، حيث بلغ معدل التضخم على 

أساس سنوي ٨٫٩٪ مقارنة بـ ٨٫٦٪ في يونيو.
وتأتــي هــذه األرقام بعد أن توقع مســؤوالن بالبنك 
املركزي األوروبي رفع الفائدة في سبتمبر، بهدف خفض 

التضخم إلى املعدل املستهدف البالغ ٢٪.
وأكدت عضوة مجلس إدارة البنك املركزي األوروبي 
Isabel Schnabel أن سعر الفائدة سيتم رفعه في سبتمبر 
ما بني ٢٥ نقطة و٥٠ نقطة أساس، مشيرة إلى أن التضخم 

سيواصل ارتفاعه على املدى القصير.
بدوره، أشار عضو مجلس إدارة البنك املركزي األوروبي 
Martins Kazaks إلــى أن البنــك قد خفــض برامج الدعم 
ورفع سعر الفائدة، كما سيواصل زيادتها خلفض معدل 

التضخم.
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

من الرياضات األوملبية من ١٠ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

رمي املطرقة

شجون الهاجري

مااارتةتار

يلللمتمرلا

اكاتاوياال

للحصييقببخ

ممرماجتدتي

مافيتاسركا

ثتمميلمسال

لادعمبلءرب

اليااطماسل

تسسنلوعدلا

طرجقفللامد

ةيتااةاقير

١ - طائر خيالي - شتم، ٢ - شتما - أتبعه، ٣ 
- تبهج - سلما باليد، ٤ - متشابهان - بحر، ٥ 
- ميتهنون التربية - أدك، ٦ - في الفم - ضجر، 
٧ - متايل - مسجى، ٨ - صاحب كتاب كليلة 
ودمنة، ٩ - رسن - للجزم، ١٠ - لص (معكوسة) 

- جميل وسار.

العمل
أفالم

مستقيمة
بطولة

السري
االبتكار

بالد
تراب

إقناع
جتسيد

سرد
األحرف

سلمي
تتويج

أداء
املمثالت

رماياتي
الكلمات

التصميم
اخليال

١ - أخفي - علم مؤنث، ٢ - ثياب - ضاحك (معكوسة)، 
٣ - نقيصة - صاحب احدى املهن (معكوسة)، ٤ - ولد - 
ثواب، ٥ - آلة موسيقية - بحار، ٦ - متشابهة - متشابهة، 
٧ - أسقي - أسفل الساق (معكوسة)، ٨ - من الزهور 
- آلة إيقاع، ٩ - ري - ارتفع، ١٠ - نهض (معكوسة) - 

حبر - للجر.

أفقياً: عموديًا:
١ - العنقاء - سب، ٢ - سبأ - أرفقه، ٣ - تسر 
- ناوال، ٤ - ا ا - مي، ٥ - مربني - أهد، ٦ - 
لسان - مل، ٧ - ماج - ممدد، ٨ - ابن املقفع، 
٩ - جلام - لم، ١٠ - حرامي (معكوسة) - رائع.

١ - أستر - ملى، ٢ - لبس - باسم (معكوسة)، ٣ - عار - 
النجار (معكوسة)، ٤ - ابن - أجر، ٦ - ناي - مالح، ٦ - ا 
ا ا - م م م، ٧ - أروي - قدم (معكوسة)، ٨ - فل - الدف، 

٩ - سقاية - عال، ١٠ - هب (معكوسة) - مداد - مع.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم الصحة

حتذير من عادة استحمام ميكن أن «تسبب» نوبة قلبية

الدراسات أن عددا من  أظهرت بعض 
العادات ميكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض 
النوبة القلبية، وإحداها قد يحدث أثناء 
االستحمام. وأبلغ العديد من ضحايا النوبات 
ألم في الصدر وضيق في  القلبية عن 
التنفس في اللحظات التي سبقت النوبة.

ووفقا لبعض اخلبراء، قد يكون التعرض 
املاء خطيرا على  لتدفقات مفاجئة من 

األفراد املصابني بأمراض القلب.
وتقول مؤسسة هارڤارد هيلث : «حتدث 
النوبة القلبية عندما يتم إغالق أحد الشرايني 
التاجية للقلب فجأة أو يكون تدفق الدم 
بطيئا للغاية. وتسمى النوبة القلبية أيضا، 
القلب. والسبب املعتاد  احتشاء عضلة 
التاجي  لالنسداد املفاجئ في الشريان 

هو تكوين جلطة دموية».
البارد  وذكــرت أن االستحمام باملاء 
قد يكون له تأثير سلبي على املصابني 
بأمراض القلب «ألنه قد يؤدي إلى نوبة 
القلب».  انتظام ضربات  قلبية أو عدم 
البارد في تقلص  املاء  وتتسبب صدمة 
األوعية الدموية في اجللد، ما يزيد من 

مقاومة تدفق الدم داخل اجلسم.
ونتيجة لذلك، يرتفع معدل ضربات 
القلب أيضا، ما يجعل من الصعب على 
القلب ضخ الدم في جميع أنحاء اجلسم.
ومن املرجح أن يرتفع الضغط داخل 
األوعية الدموية نتيجة لذلك. ومن خالل 
الدموية،  التسبب في تضييق األوعية 
إلى حدوث  البارد  املاء  ميكن أن يؤدي 
أزمات قلبية، حتى في الشباب نسبيا 

والذين يتمتعون بصحة جيدة.

ما أفضل احلميات الغذائية ملرضى السكري؟

أعلن علماء كلية الطب بجامعة ستانفورد 
الغذائية  األميركية أن أفضل احلميات 
ملرضى السكري هي حمية الكيتو وحمية 

البحر األبيض املتوسط.
 American Journal of Clinical وتشير مجلة
Nutrition، إلى أن نظام كيتو الغذائي يحتوي 
على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات 
مقابل نسبة عالية من الدهون. أما حمية 
البحر األبيض املتوسط فتحتوي على نسبة 
منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة معتدلة 
الدهون، وتعتمد على اخلضراوات  من 
الكاملة  والبقوليات والفواكه واحلبوب 

وزيت الزيتون واألسماك.
وقد شملت هذه الدراسة ٣٣ متطوعا 
يعانون من مقدمات السكري أو يعانون 
من النوع الثاني من السكري، قسموا إلى 
مجموعتني، تناولوا على مدى ١٢ أسبوعا 
الوجبات الغذائية احملددة ضمن النظامني 

املذكورين.
وأظهرت النتائج مستوى عاليا للتحكم 
في مستوى الغلوكوز في الدم، وساعدت 
على تخفيض الوزن. كما الحظ الباحثون 
أن حمية كيتو حتتوي على نسبة أقل من 
املواد املغذية، وخاصة األلياف الغذائية. 
وأنه من الصعب االلتزام بها لفترة طويلة، 
مع أنها مناسبة لعالج السكري والوقاية 

منه.

املصدر: صحيفة «إزفيستيا»

املصدر: «إكسبريس»
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حذفة عقال

حديث اجلمعة

محمد العويصي

من عادة العرب قدميا رمي الشماغ 
أو العقال لطلب حاجة، ومن العرف أن 

تعيدها له، وتُلبي حاجته.
شاهدُت مقطع ڤيديو لشاب غيور 
يتحدث عن حذفة العقال، أرسله لي 
الصديق العزيز «بوخالد» وطلب مني 

أن أكتب مقالة عن حذفة العقال.
قبل 200 ســنة تقريبا، كان فيه 
مجموعة من البــدو يقاتلون إحدى 
القبائل الغازية، ضاقت بهم الســبل 
ملواجهة غزو القبيلة، فاقترحوا على 
قائدهم أن يســتنجد بإحدى القبائل 
الكبيرة ويطلب منهم «الفزعة» ويرمي 
عقاله، لكي يلبــوا حاجته، ويدافعوا 

عن قبيلته.
رفض القائد طلبهــم وقال لهم: 
«عقالي ما ينــزل إال لألمور الثقيلة» 
وإن شــاء اهللا نحاربهم ونستمر في 
الدفاع عن أنفسنا حتى ينصرنا اهللا 

سبحانه وتعالى.
العقال  اليوم مع األســف حذفة 
صارت سهلة، بحيث يدخل فرد من 
أمام  القبيلة املجلس ويرمــي عقاله 
احلضور طالبا منهم «الفزعة» النتخابه 
مبجلس األمة أو في اجلمعية التعاونية، 
وعندما يفوز في االنتخابات.. مع مرور 
األيام تتغير حالته املادية فجأة ويُصبح 
مليونيرا بعد أن كان مديونا وساكنا 
في بيت حكومة، ومعاشــه ما يكفيه 

لنهاية الشهر.
«تكفه» أقولها ألبناء وبنات القبائل 
الكرام، بأن يحسنوا اختيار مرشحهم 
على أساس كفاءته، وشهادته، وأخالقه، 
وأمانته وتقواه، وورعه ومحافظته على 
صالة الفجر، ال على أســاس حذفة 
عقاله فقط! والقصة التي ذكرتها لكم 
آنفا فيها العظــة والعبرة.. فهل من 

مدكر؟ آمل ذلك.
٭ اقرأ واتعــظ: نصيحة لنواب مجلس 
األمة املقبــل تخلوها «زي احلأل في 
ودانكم» على رأي حبابينا أهل النيل، 
وهي قول اهللا سبحانه وتعالى: (وإنهُ 
لقسٌم لو تعلمون عظيم) الواقعة 76.

نقش القلم

«اإلعالم» و«اإلعالن»
لكبار السن..

لهم شرهة
محمد عبداحلميد الصقر

املرأة بني الدستور 
والقانون رؤية الكويت 

اجلديدة ٢٠٣٥

األستاذ جاسم اخلطاف

لقد منح اإلسالم املرأة كل احلقوق، مثلها 
في ذلك مثل الرجل، ولم ينتقص من حقها 
كونها امــرأة، والناس في هذا العصر في 
حاجة إلى دراسة متعمقة لفهم معاني القرآن 
الكرمي، والسنة النبوية لنرى الرعاية اإللهية 
لهذا الكائن اللطيف، ونرد الشبهات والنداءات 
التي اتخذها بعض أدعياء حترير املرأة التي 
تزعم قسوة األحكام ورجعيتها حتت دعوى 
التحرير واملدنية، مما تسبب ببعض جوانبها 
في األمراض النفسية، وكذلك ما فعله أعداء 
الدين وسيلة للطعن في اإلسالم واستقطاب 
املرأة وإبعادها عن تعاليم ربها ونبيها، لذا 
فإن املرأة هي األم واألخت واالبنة والزوجة 
الرجل في  وهي نصف املجتمع وتشارك 
تكوين األسرة التي هي عماد ونواة املجتمع، 
ومن هنا رأينا أن نقــدم هذا املقال دليال 
لالسترشــاد ليس للمرأة فحسب، ولكن 
جلميع املهتمني مبجال الدستور والقانون. 
إن دور املرأة في املجتمع يتسق ويتواءم 
مع فكرة الدولة احلديثة، التي تولي األهمية 
لفكرة التنمية املستدامة، وهي الفكرة التي 
أسست لفكرة الدولة القانونية التي يخضع 
فيها اجلميع حكاما ومحكومني حتت سقف 
القانون بغض النظر عن دينهم أو جنسهم.
وحتظى املــرأة الكويتية بنصيب وافر 
من احلقوق في الدســتور الكويتي، وإن 
كان الدســتور لم يفــرد للمرأة نصوصا 
بعينها، ولكن نستطيع القول ان النصوص 
الدستورية جاءت عامة مجردة تخاطب الكافة 
وتنطبق على أفــراد املجتمع دون متييز 
بني املرأة والرجل، واستدل على ذلك مما 
جاء بالباب الثالث من الدســتور الكويتي 
حتت عنوان احلقوق والواجبات العامة حيث 
تتساوى املرأة مع الرجل في كل احلقوق 
والواجبات، حيث نص ذلك صراحة باملادة 
(٢٩) من الدستور التي تقضي بأن «الناس 
سواسية في الكرامة اإلنسانية وهم متساوون 
لدى القانون في احلقوق والواجبات العامة 
ال متييز بينهم في ذلك بسبب اجلنس أو 
األصل أو الدين». ومن ضمن هذه احلقوق 
احلق في اجلنسية فلم يفرق الدستور بني 
املرأة والرجل في اجلنسية الكويتية، حيث 
تقضي املــادة (٢٧) والتي تنص على «أن 
اجلنســية الكويتية يحددها القانون، وال 
يجوز إســقاط اجلنسية أو سحبها إال في 

حدود القانون».
وللمرأة احلق في التعليم واختيار نوعه 
واحلق في العمل واختيار نوعه وال يجوز 
إجبارها أو فرض عمل معني عليها، وتتساوى 
املرأة مع الرجل في هذه احلقوق، كما أن عليها 
واجب مراعاة النظام العام واحترام اآلداب 
العامة وهذا ما نصت عليه القوانني الكويتية، 
حيث تكفل للمرأة احلقوق التي تؤمن لها 
الرعاية في نفسها وأموالها فلقد صدر قانون 
األحوال الشخصية رقم (١٩٨٤/٥١) والذي 
يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية فللمرأة 
الكويتية التمتع بذمة مالية مســتقلة عن 
زوجها وعن أهلها وال يجوز إجبارها على 
خالف ذلك إال بإرادتها احلرة وفقا للدستور 
والقانون فمتى ما بلغت ســن الرشد (٢١) 
سنة فهي مسؤولة عن أفعالها أمام القانون.
ففي حالة قد منحت اجلنسية الكويتية 
أيا منهما بطريق الغش أو بناء على أقوال 
كاذبة فيجوز في هذه احلالة سحب اجلنسية 
الكويتية ممن يكون كســبها معه بطريق 
التبعية، وكذلك إذا حكم عليه خالل عشر 
ســنوات من منحه اجلنسية الكويتية في 
جرمية مخلة بالشــرف أو األمانة، وأيضا 
إذا عــزل من وظيفتــه احلكومية تأديبيا 
ألســباب تتصل بالشرف أو األمانة خالل 
عشر سنوات من منحه اجلنسية الكويتية 
وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها 
اخلارجي ذلك ويجوز في هذه احلالة سحب 
اجلنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه 
بطريق التبعية شريطة توافر الدالئل لدى 
اجلهات املختصة على قيامه بالترويج ملبادئ 
من شأنها تقويض النظام االقتصادي أو 
االجتماعي في البالد أو على انتمائه إلى هيئة 
سياسية أجنبية ويجوز في هذه احلالة سحب 
اجلنســية الكويتية ممن يكون قد كسبها 
معه بطريق التبعية، إذ عمل ملصلحة دولة 
أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو 
العالقات السياسية قد قطعت معها  كانت 

وهناك عدة أمثلة على هذه الوقائع. 
كما أن للمرأة حرية اللجوء للقضاء ورفع 
الدعاوي بنفسها ضد الغير، كما أن للغير 
أن يختصمها أمام القضاء واجلهات األخرى 
مثل املخافر والنيابة العامة واالدعاء العام 
وللمرأة حق الدفاع عن نفســها وأموالها 
وأوالدها وحق حضانتهــم ونقل الوالية 
إليها واحلضانة التعليمية وكذلك حق قبض 
املنحة واإلعانة عن أوالدها املعاقني ونفقتهم 
املفروضة على األب بحكم القضاء ولها أيضا 
حق طلب التطليق للضرر أمام القضاء إذا 
ما تضررت من اســتمرار احلياة الزوجية 
واإلساءة إليها من الزوج وحق طلب اخللع، 
وهو أن تفتدي نفســها بالتنازل عن مال 
مقابل التطليق بطريق اخللع، وللمرأة احلق 
في إبرام العقود وإنشاء الشركات والتجارة 
ومباشرتها تولي املناصب والقيادة، ولقد 
تقلدت املرأة مناصب القضاء والنيابة العامة 
واالدعــاء العام، كما أن لها حق التصويت 
في االنتخابات العامة ملجلس األمة والبلدية 
والترشح لتكون عضوا فيهما وفقا ألحكام 
القانون وشــروط الترشيح والتصويت، 
ومازالت اجلهود مستمرة لتحسني وترتيب 
الكويت في السنوات املقبلة مع إقرار حزمة 
جديدة تتفق مع التشريعات املهمة للمرأة 
مما يتطلب الوعي حلقوقها القانونية التي 
منحها اإلسالم، حيث تدرك مكانتها وفعاليتها 
الفردية في املجتمع.. املرأة بني الدســتور 

والقانون رؤية الكويت اجلديدة ٢٠٣٥م. 

عبدالرحمن الغنيم.. 
السّباق الوطني

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

لقد عــاش املغفور له، بإذن اهللا، 
م.عبدالرحمن الغنيم (أبو هيثم) صديقا 
عزيزا على نفوس معارفه ومحبيه، 
وكنت أحــد رواد ديوانه العامر في 
ضاحية عبداهللا السالم، والذي كان دائما 
مزدحماً بالرواد من محبي أبي هيثم.

لقد كان، رحمه اهللا، سباقا في كل 
عمل وطنــي، كان يتفانى في خدمة 
ومصلحة الكويت والكويتيني، لقد كان 
الشعبي للشعب  للمؤمتر  أمينا عاما 
الكويتي الذي عقد في الشقيقة الكبرى 
اململكة العربية السعودية التي أعلنت 

وقوفها ومناصرتها للحق الكويتي.
نعم، لقد حرص أبو هيثم على أن 
يكون أحد القادة الذين تولوا مسؤولية 
الدفاع عن الشرعية الكويتية املتمثلة 
بأســرة آل الصباح، وقد جنح ذلك 
املؤمتر في إفشال مخططات احملتل 
بقيادة عدو الشعوب واإلنسانية صدام 
حسني الذي شــهد اجلميع بأنه هو 
من دمر املنطقة، وهو الذي دفع بأن 
العالم لتســهم في  تتواكب جيوش 
حترير الكويــت، كان وزيرا متميزا 
بإدارته وفتح أبواب وزارته الستقبال 
كل مواطن دون متييز أي فئة من فئات 
الشــعب الكويتي، بل كان يلتقي كل 
صاحب شكوى واالبتسامة تعلو شفاه، 
وكان أبو هيثم نائبا في مجلس األمة 
لم يستغل عضويته إلجناز مصاحله 
الشخصية، بل كّرس كل وقته ومدة 
عضويته في مجلس األمة لتبني أهم 
املشاريع التنموية في البالد، وال غرابة 
في ذلك فهو ابــن الكويت األصيل، 
فوالده هو العم خالد الغنيم أحد رؤساء 
مجلس األمة الســابقني، ومن العائلة 
نفسها ينتمي د.يعقوب الغنيم األستاذ 
الفاضل وأخواه مرزوق وعبداهللا، وكان 

آل الغنيم من سكان منطقة الوسط.
وفي ديوانــه العامر، كان يلتقي 
الفقيد الغالــي رواد ديوانه ويتبادل 
معهــم احلوار حــول قضايا البالد 
ومصالــح الناس، ولــم ميل من أن 
يتحاور مع رواد ديوانه دون متييز، 
كان يعامل الناس بالتســاوي ويهتم 
باحلوار مع اجلميع، وال يســعنا إال 
أن نحيي ذكرى اإلنسان الوطني الذي 
كّرس جل حياته خلدمة الكويت وأهلها. 
إننا نرجو من املولى القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته ويغفر له، وأن يكون 

مثواه الفردوس األعلى.
و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

وجهة فكر

الكوميديا السياسية 
السوداء! والنظرة 

السوداوية و(السيداوية)

hmmad _ alnomsy@yahoo.com حماد مشعان النومسي
@hammad _ alnomsy

والبد من اختيار وإعــداد هذه البرامج 
بعناية تعميما للفائدة عن األحداث واحلوادث 
األقرب لكبار السن، (بركة األجيال املتعاقبة 
لألمم الواعية)، حتاشــيا للكــوارث البيئية 
واالجتماعية مع تطور هذا اجلهاز الساحر 
وتطبيقاته املهمة لكبار السن وأمثالهم أصحاب 
الهمم اإلنســانية! وتفاديا لبرامجه املدمرة 
السلبية التي قد تتسبب في توسع اجلرمية، 
وتزايد دمار األسر واألخالق بني األجيال والبعد 
عن االستقامة، فهل تنتبه اجلهات املسؤولة 
عن األجهزة اإلعالمية، وتقوم باإلعالن بلغة 
مبسطة ولهجة مفهومة لهذه الشريحة ولو 
«بالشعبية» لتقليص مستوى األمية التقنية 
لتكون الشــرهة منكم لهم وليس العكس يا 
عيالها، بكافة مواقعكم، وحتفيز اخلبراء بهذه 
التقنيات للتطوع مشكورين لتوضيح سبل 
األمن والسالمة في استخدام النقال احلديث؟! 
طالت أعماركم جيال بعد جيل، وبسالمتكم.

برامج يومية مبسطة ومشروحة كاألخبار 
اجلوية للطقس والعزاء واملناسبات االجتماعية 
اليومية واألسبوعية تخصص لكبار السن 
كما يحدث في الكثير من األقطار املتقدمة 
والبالد الصناعية، حيث يتم توفير مثل هذه 
البرامج لتقدمي اخلدمة اإلنسانية لهذه الفئة.

منزلك، وتنبيهات االستيقاظ! وغيرها الكثير 
من األمور ال يعلم عنها كبار السن شيئا رغم 
أنهم األحوج إلى دخول عاملها عبر تفاصيل 
ال تقتصر على شرح مصطلحات الهاتف، 
لكن يجب على وسائل اإلعالم الرسمية سواء 
كانت مسموعة أو مرئية أو مقروءة أن تقدم 

مع تطور تقنية االتصاالت والتواصل 
املعلومات، وتداخل  االجتماعي وتســارع 
األخبــار، وتصاعد األحــداث واحلوادث، 
وتطور املصطلحات واإلشارات، وتغير رموز 
املعاني للكلمات بالعالم الواسع وغيرها، أصبح 
كبار السن في عالم النسيان، وصار كثير 
منهــم يعاني األمية فيما يدور حولهم عبر 
النقال وكنوزه! بالعربي الفصيح «ضايعني 
بالطوشة»، إال من ندر منهم من يتمكن من 
متابعة هذا العالم السريع الواسع املتقارب، 
والشــبيه بالقرية املتقاربــة رغم القارات 
والصحاري واجلبال واحمليطات التي تتسابق 
عليها الصواريخ والطائرات كبيرها وصغيرها 
في تقنية وقوة رادعة للبعيد عنها والقريب 

جغرافيا منها، خدمة لتلك التقنيات!
ومن أمثلة التقنيات احلديثة، تطور جهاز 
النقال ليشمل برنامج «األمن والسالمة» تنبيها 
للحريق، وحتاشيا النفجار شاحنك أو سرقة 

بوضوح

من فوائد األمثال نزهة 
البال وترويح اخلاطر 

مما طاب وراق
wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسلم

إذا احتجت صحبة الرجال فاصحب من 
إذا صحبته زانــك وإن أصابتك خصاصة 
أعانك وإن قلت سدد قولك وإن صلت قوى 
صولتك وإن بدت منك ثلمة سدها وان رأى 
منك حسنة عدها وإن سألت أعطاك وإن نزلت 
بك إحدى امللمات واساك. وصحبة األشرار 
تورث سوء الظن باألخيار. عند جهينة اخلبر 
اليقني، يضرب املثل في الرجل يعرف األمر 
على وجهه. ال تهــرف مبا ال تعرف، مثل 
يضرب ملن يتعجل في مدح الشيء واإلطناب 
في الثناء قبل متام معرفته. جزاء سنمار، 
يضرب املثل في مقابلة اإلحسان باإلساءة 
وفيما ينبغي أن يعامل به اللئيم أفعال بني 
آدم املذمومة من الكذب واخليانة واحلسد

«ال تســئ إلى من أحســن إليك
وال تعن على مــن أنعم عليك».

سبق السيف العذل، والعذل هو اللوم 
واملالمة يضرب في اخلطأ الذي يالم فاعله 

بعد وقوعه.
الــرزق يأتــي قدرا علــى مهل

واملرء مطبــوع على حب العَجل
احلرب غشوم، وذلك إنها تنال باملكروه 
وتنال غير اجلاني من لم يكن له فيها جناية، 

ومثله قول الشاعر:
رأيــت احلــرب يجنيهــا أناس

ويصلــى حّرهــا قوم بــراء.

ولكن عني السخط تبدي املساويا
احلق أبلج والباطــل جللج يراد به أن 
احلق منكشف والباطل ملتبس، يقال أبلج 
الصبح إذا انكشــف، وقولهم تلجلج في 
القــول إذا تتعتع فيه، وقال بعضهم احلق 
أبلج وطريق الصدق منهج والباطل أعوج. 
وقول اهللا سبحانه وتعالى: (يأيها الذين آمنوا 
اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني - ســورة 

التوبة آية: ١١٩).
 الصديق الوفي مثل أصدق من قطاة، 
وهو طائر يشبه احلمام وهو الصادق األمني. 
إذا زل العاِلــم زل بزلته عالَم، فالعلماء في 
األرض كالنجوم في الســماء فالعلم حياة 

القلوب ومصباح اإلبصار.

األفعال الصاحلة. قال البحتري: «خير الكالم 
ما قل وجل ودل ولم ميل»، وخير األمور 
أوســطها ولتكن معاملتك للناس وسطا ال 
غلو فيها وال حتتقرهم وتتكبر عليهم بل 
كن وسطا مبا يقتضيه الشرع املطهر وخير 
األمور أحمدها مغبة واألعمال بخواتيمها. 
قال رسول اهللا ژ «من حسن إسالم املرء 
تركه ما ال يعنيه». وما خاب من اســتخار 
وال ندم من استشار ومن أعجب برأيه ضل 
ومن استغنى بعقله زل. يد اهللا مع اجلماعة. 
إن من ابتغاء اخلير اتقاء الشر. وان حبك 
للشــيء يعميك عن مساويه ويصمك عن 

استماع العذل فيه، وقد قال الشاعر:
وعني الرضا عن كل عيب كليلة

من فوائد األمثال ترويح اخلواطر ونزهة 
البال مما طاب وراق. اعتنى العرب باألمثال 
عناية كبيرة ألهميتها في حياتهم وهم أمة 
الفصاحة والبالغة واألمثال وهي من األشكال 
الفنية التي جتســد أعلى درجات البالغة 
والفصاحة وأصل املثل التشبيه والتصوير 
واالستفادة من املثل في العظة واالعتبار وما 
مييز األمثال انها شائعة بني األلسن، واملثل 
قد يغنيك عن أشياء كثيرة وال يحتاج إلى 
كالم وأال يكون املثل مســهبا وممال وأن 
يبهج السامع بطالوته ويفكه فكرته بهزل 
كالمه وابتكار معانيه وقد تؤخذ األمثال من 
قصة أو أحاديث ومن القرآن الكرمي كتاب 
اهللا عز وجل وهو أشــرف الكتب املنزلة 
وكالم نبينا الكرمي ژ وهو أفصح العرب 
لسانا وأكملهم بيانا، سئلت عائشة رضي 
اهللا عنها عن خلق رســول اهللا ژ فقالت: 
خلقه القرآن، وتلت قول اهللا تبارك وتعالى: 
(وإنك لعلى خلق عظيم - سورة القلم آية: 
٤). خير اخلالل حفظ اللسان واحلث على 
الصمت ففي الصمت حكم، وإذا قلت قوال 
فزنه ومن حفظ لســانه جنا من الشر كله 
وال تتكلم مبا ال يعنيك. قال تعالى: (يأيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 

الظن إثم.. احلجرات ١٢). 
خالطوا الناس وعاشــروهم وهم في 

واألخطاء اإلجرائية والعبث مبقدرات الشعب 
«كوميديا سوداء».

ومن ناحية الشعب (وممثليه) فهم أعضاء 
أساسيون في مسرح «الكوميديا السوداء».

ومن أبرز ممارساتهم الكوميدية: الفزعات 
القبلية والنخوات العشائرية من خالل العمل 
السياسي واالنتخابي الدميوقراطي (سواء 
أسموها فرعيات وتشاوريات أو غير ذلك) 
وكذلك التنــادي والتداعي الطائفي في ظل 
مجتمع مدني (مفترض)، وثالثة األثافي الفرز 
الطبقي والفئوي املؤدي إلى تقسيم املجتمع.

< < <
من املؤسف أن كل ما ذكرت هي ممارسات 
إثنية خطيرة جدا ألنها بكل تأكيد ووضوح 
تشير إلى حقيقة كارثية واحدة مفادها أن 
االحتماء بالقبيلة والطائفة والطبقة والفئة 
هو املالذ احلقيقي في أذهان هؤالء، وهذا 
اعتقاد كارثي يضرب فكرة الدولة بالصميم.

< < <
هذه ليست نظرة «سوداوية» كما يعتقد 
البعض، بل هي نظرة «ســيداوية» وكلمة 
سيداوية هي تصريف خاص لكلمة «سيده». 
ومعناها لغير الناطقني باللهجة الكويتية هو: 
االجتاه بشكل مستقيم وعندما نتجه بشكل 
مســتقيم ومباشر ملكمن العلة فإننا نكون 
اقرب للتشخيص األدق الذي قد يوفر لنا 

العالج األمثل.

الدنيا واملمارسة الدميوقراطية الالئقة وعدم 
تكرار أخطاء املاضي على اقل تقدير، سواء 

األخطاء املتعمدة أو غير املتعمدة.
ألننا بكل موقف جــاد ذي منعطفات 
تاريخية خطيرة تتعلق ببقاء وبناء مستقبل 
الوطن جند من ميارس «الكوميديا السوداء» 
التي ال يعلم ممارسها ومشاهدها إلى أين 

ستتجه بنا أو ما هي نتائجها وعواقبها.
وأنا ال أحمل جهة دون أخرى مسؤولية 
هذه العبثية املنهجية و(املمنهجة) أحيانا، بل 
إن اجلميع متساوون بها إلى حد بعيد، سواء 
حكومات أو ناخبون أو مرشحون ونواب.

< < <
فمن ناحية احلكومات الســابقة، فعلى 
سبيل املثال ال احلصر يعتبر تعليق الدستور 

طبعا أنا أفصل بني احلياة السياســية 
والدميوقراطية احلقيقية ومؤيديها ورافضيها 
(حكوميا وشعبيا)، وبني احملاوالت اخلجولة 
للوصول لهذه احلياة أو مقاربتها ومحاكاتها، 
الثقافة  التمييز بــني  كما أنني أســتطيع 
السياسية والثقافة االنتخابية ولكنني مضطر 
واقعيا للتعامل مع الواقع الثقافي احلقيقي 
للشعب بكل ســلبياته وإيجابياته محاوال 
ترسيخ وتكريس إيجابياته ومحاربة أو تقومي 
ما أرى به من سلبيات، بقدر ما يسعني ذلك.

< < <
في كل مناسبة وفرصة سانحة ومن خالل 
بالتذكير بعدة  الوعي أجدني ملزما  معركة 
مضامني ومفاهيم مهمة ومحاولة حث جميع 
األطراف على التحلي باحلدود السياســية 

عادة ال أبحث عن موضوع ملقال جديد، 
فإما يفرض املوضوع نفسه أو ال أتكلف في 
البحث، ولكن يبدو أن كثرة األحداث واحملدثات 
هذه األيام جتعل اإلنسان في حيرة تفضيلية، 
بأي املواضيع يبدأ، أو أي املواضيع يقدم على 

غيره من حيث األهمية واملوضوعية.
< < <

بينمــا أنا جالس في مكتبي (صومعتي 
اخلاصة) أقلب األبصار واألفكار واملواضيع، 
وأجتول في أرجاء املكان في حالة بحث غير 
موضوعي، وإذ ببصري يقع على أحد الكتب 
في مكتبتي وهو كتاب «الكوميديا السياسية» 
لألستاذ خليل أحمد خليل، فتعلق بصري 
كثيرا بهذا الكتاب وأيقنت أنني وجدت ضالتي 
بعنوانه الذي أعتقد أنه ســيكون توصيفا 
حقيقيا ومســتحقا للكثير من املشاهد في 

احلالة السياسية الكويتية.
< < <

ال شك أن كل مشهد حي يحتوي على 
عناصر متحركة أهمها اإلنســان والزمان 
واملكان ســيكون عرضة للخطأ والصواب 
والســلب واإليجاب، وحتما البد أن يكون 
متقلبا بني اجلد والهزل واالكشن والدراما 
والكوميديا وكل شــأن من شؤون احلياة، 
السيما الشأن السياسي القابل لهذه املراحل 

املتأرجحة.
< < <

وحدودا البد أن يلتزم بها الصحافي، وإال 
لتعرض للمساءلة وهذا حقيقة ما أخر نهوض 
الصحافة لدينا وساهم في انتشار قلة احلياء 
الذي نشــهده. وعليه فإننا نطالب جمعية 
الصحافيــني مبنح العاملني بالصحافة إذنا 
من النيابة بتصوير ما يرونه مخالفا للقانون 

ويتم التشهير باملعتدي.
ذلــك ألن العقوبة التي نصتها القوانني 
من سجن وغرامة إلى اآلن لم حتدث أثرها 
وليست مجدية بالنسبة آلخرين، لذا فعلينا 
البدء بالتشهير مبثل هؤالء بالصوت والصورة 
حتى يتعظوا. وبنظري أجدها عقوبة رادعة 
ألن التشــهير يؤتي أكله ألنه ال أحد يحب 
الفضيحة بالتأكيد، وهو بالتالي يسترسل 
في إهانة اآلخرين وجرحهم واالعتداء عليهم، 
لذا بنظري أفضل عقوبة لهؤالء باإلضافة 

إلى السجن والغرامة هو التشهير.
ألن مسؤولية حماية العاملني سواء في 
وزارة الصحة أو بقية وزارات الدولة التي 
حتتك باجلمهور مسؤولية مجتمع بأكمله وأبدا 
لن نقبل بانتشار العنف وأن يتم التجريح 

بالعاملني في مؤسسات الدولة.

ذوق ألجل أن هذا الشاب ملتزم بالتعليمات 
التي لديه احملددة سلفا من وزارة الصحة 

تلقى ما تلقى من إهانة أمام املارة.
املشكلة أن البعض حني يتوجه ألي مكان 
يعتقد أنه ال يراه فيه أحد فيأخذ راحته وهو 
ال يعــرف أن املكان قــد يكون به صحافة 
ومخبرون مــن وزارة الداخلية، فنحن ال 
نعيش بغابة أو سط الصحراء التي ال يرانا 
بها أحد بل نعيش في مجتمع، وهناك دولة 

وحكومة ومراقبون أنتم ال تعرفونهم.
حقيقة مبا أن مثل هذه الظواهر تفشت 
في املجتمع بشكل كبير وأغلبهم ال يدخلون 
السجن أجد أن ما هو أفظع من السجن هو 

السماح بالتشهير مبثل هؤالء.
فمشكلتنا في الصحافة أن وزارة اإلعالم 
تقيد الصحافي مبعنــى أن هناك ضوابط 

بهذه الطريقة املجردة من األخالق.
املشكلة أنه وأمام أعني اجلميع تتم إهانة 
العاملني واالعتداء عليهم سواء أكانوا كويتيني 
أو وافدين، فالكل معرض لإلهانة والتجريح 
أمام مرأى اجلميع، وفي حادثة لم ينقلها لي 
أحد بل شهدتها بنفسي من اعتداء سافر ألحد 
الرجال البالغني الذين يغزو الشــيب شعر 
رأسهم وعوضا أن يكون أقرب للتقوى في 
هذه العمر املتقدمة يكون أقرب للشــيطان 

في أفعاله.
فقد قام باالعتداء اللفظي والتجريح على 
أحد الشــباب صغار السن من العاملني في 
االستقبال، ولم يترك إهانة لم يعرضها له 
أمام املارة، ومن شدة أدب هذا الشاب لم يرد 
عليه بكلمة واحدة حتى يدعي بأن هذا الشاب 
أهانه أو أخطأ بحقه بل بكل عنجهية وقلة 

تعتبر وزارة الصحة من أكثر القطاعات 
التي تواجه مشكالت متعددة مع املراجعني، 
وأســأل اهللا أن يعني العاملني فيها على ما 
ابتالهم اهللا به، وأسأل اهللا أن يؤجرهم على 
صبرهم على تصرفات فئة ضالة ابتلينا بها 

في املجتمع.
الطيبة  فالكويتيــون معروف عنهــم 
واألخالق والسماحة والذوق، إال أن هناك 
فئة ضالــة ابتالنا اهللا بها تخلت عن كل ما 
مييز الكويتيون من أخالق حميدة عرفوا 

بها منذ التاريخ.
انهم شــعب  فالكويتيون عرف عنهم 
مضياف وأكثر شعب متدين وأكثر الشعوب 
حبا لفعل اخلير والصدقات، إال أن في كل 
مجتمع دائما جتد من يشذ عن طباع األغلبية 

ويتسبب بإحراج للمجتمع بأكمله.
ولنا على سبيل املثل االعتداءات املتكررة 
على العاملني في وزارة الصحة، فال أحد في 
وزارة الصحة يأمن على نفسه من االعتداء 
عليه، وما ال نقبله هو اإلهانات املســتمرة 
للعاملني بالصحة من أناس ال يعرف اإلميان 
طريقا لقلبها، ألن املؤمن احلق ال يتصرف 

التشهير!
عزه الغامدي



14
اجلمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ عربية وعاملية

كييڤ تدعو األمم املتحدة لضمان أمن محطة «زابوريجيا» النووية

ونظيــره التركي رجب طيب 
أردوغــان وغوتيريــش قمة 

ثالثية في لفيف بأوكرانيا.
املتحــدة  األمم  وعبــرت 
وتركيا عن أملهما في أن تدفع 
القمــة اجلهود نحو التوصل 

حلل سياسي في أوكرانيا.
ومــن بــني املوضوعــات 
التي نوقشــت خــالل القمة، 
املتعلقة بتصدير  الترتيبات 
احلبوب من أوكرانيا وعرض 
إلرسال فريق دولي إلى محطة 
زابوريجيــا للطاقة النووية 

التي تسيطر عليها روسيا.

النووية التي حتتلها القوات 
الروسية.

وكتب على تطبيق تيليغرام 
«أولينا اهتماما خاصا ملوضوع 
االبتزاز النووي الروسي في 
زابوريجيا. ميكــن أن يكون 
لهذا اإلرهاب املتعمد من جانب 
املعتدي عواقب كارثية على 

العالم بأسره».
وقال زيلينسكي: «لذلك، 
يجب على األمم املتحدة ضمان 
أمن هذا الهدف االستراتيجي، 
وحتريره بالكامل من القوات 
الروسية». وعقد زيلينسكي 

األسلحة النووية والبيولوجية 
والكيميائية إن أنظمة الدعم 
االحتياطية للمحطة تضررت 

نتيجة القصف.
من جانبها، تتهم أوكرانيا 
روسيا باستغالل احملطة كدرع 
لقواتهــا، التي تهاجــم املدن 
األوكرانية من مواقعها حول 

احملطة.
و قال الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينســكي بعد 
محادثاته مــع غوتيريش إن 
األمم املتحدة يجب أن تضمن 
أمن محطة زابوريجيا للطاقة 

في مدينة «نيكوبول» إللقاء 
اللــوم فــي ذلك علــى عاتق 
القوات الروســية»، مشــيرا 
إلى احتمــال أن تتزامن هذه 
الضربات املتوقعة مع زيارة 
العــام لهيئــة األمم  األمــني 
املتحدة، أنطونيو غوتيريش 

إلى أوكرانيا.
الدفــاع  و حملــت وزارة 
الروســية إلــى أن احملطة قد 
تغلــق إذا واصلــت القــوات 
األوكرانيــة قصفها على حد 
قولها. وقــال كيريلوف قائد 
القوات الروسية للحماية من 

ربع مكونات مفاعل واحد فقط 
من املفاعالت الستة املوجودة 
في محطة الطاقة النووية في 
زابوروجيا»، وعرض خريطة 
بالتوزيــع املتوقــع للمــواد 
املشــعة في حال إطالقها من 
منطقة محطة الطاقة النووية، 
التي يقصفها اجلانب األوكراني 

بانتظام اآلن.
وقــال بهــذا الشــأن: «إن 
القوات املســلحة األوكرانية 
تخطط لشن ضربات باملدفعية 
على أراضي محطة زابوروجيا 
من مواقع إطالق النار املوجودة 

موسكو، محذرة من أن اإلشعاع 
ميكن أن ينتشر ليغطي دول 
البلطيق والدول االسكندنافية 
وأملانيا وپولندا وسلوڤاكيا في 
حال حصول تسرب من محطة 
الطاقة النووية في زابوريجيا.
قــوات  رئيــس  وقــال 
احلماية من األسلحة النووية 
والكيميائيــة والبيولوجية 
الدفــاع  لــوزارة  التابعــة 
الروســية، إيغور كيريلوف، 
«إن املــواد املشــعة ميكن أن 
تغطي دول البلطيق والدول 
االســكندنافية إذا مــا انطلق 

أنطونيــو غوتيريــش، التي 
بدأها أمس.

املوالــي  احلاكــم  وقــال 
لروسيا يفغيني باليتسكي، 
للتلفزيــون الروســي أمس، 
إن الهجمات األوكرانية تهدد 
بإحلاق ضرر بنظام التبريد 
في املفاعالت ووحدات تخزين 

النفايات النووية.
كما اتهمــت وزارة الدفاع 
الروســية أوكرانيا مبحاولة 
تدبيــر «حادث بســيط» في 
احملطــة الواقعــة في جنوب 
أوكرانيــا إللقاء اللــوم على 

عواصــم - وكاالت: مــع 
الروســية  اســتمرار احلرب 
على أوكرانيا وغياب أي أفق 
إليقافهــا، ومــع تراجع حدة 
األزمة الغذائية بعد استئناف 
صادرات احلبوب من أوكرانيا، 
تتصاعد املخاوف من احتمال 
حصول كارثة نووية خصوصا 
في محطة «زابوريجيا» التي 
حتتلها موســكو. فقد لوحت 
وزارة اخلارجيــة الروســية 
بأن موســكو رمبا تستخدم 
ترسانتها النووية في حالتني 
وإنها ليســت لديها مصلحة 
في مواجهة مباشرة مع حلف 
شــمال األطلســي «الناتــو» 

والواليات املتحدة.
وأكدت اخلارجية في بيان 
أن «استخدام السالح النووي 
ممكن فقط في حالة الرد وفي 

الظروف الطارئة».
وفي إفادة صحافية، ذكر 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
إيفان نيتشايف أن «األسس 
العســكرية الروســية تتيح 
النــووي فقــط  االســتخدام 
لالستجابة لتهديد بدمار شامل 
أو لدى تعرض تواجد الدولة 

نفسها للتهديد».
وأضاف: «هذا هو االحتمال 
الذي قد يتيح استخدام السالح 
النووي كجزء من اســتجابة 
لهجــوم دفاعــا عــن النفس 
أو عندما يتــم تهديد تواجد 

الدولة».
الســياق، حــذرت  وفــي 
روســيا مــن مخاطــر وقوع 
كارثة نووية في زابوريجيا 
أكبر محطة نووية في أوروبا، 
واتهمت أوكرانيا بالتخطيط 
«الستفزاز» هناك خالل زيارة 
األمني العــام لــألمم املتحدة 

روسيا تلّمح إلى استخدام السالح النووي في حالتني: الطوارئ أو الرّد

(أ.ف.پ) دبابات أوكرانية تتجه الى خطوط القتال في دونيتسك 

بولتون يحّث وزارة العدل على كشف 
أدلة تبّرر تفتيش منزل ترامب

واشنطن - رويترز: قال جون بولتون 
مستشار األمن القومي األميركي في عهد 
دونالد ترامب، إن على وزارة العدل بحث 
اإلفصاح على األقل عن بعض األدلة التي 
استخدمتها لتبرير تفتيش منزل الرئيس 

السابق في فلوريدا مؤخرا.
وأوضــح بولتــون فــي مقابلــة مــع 
«رويترز»، إنه يتفــق مع مخاوف وزارة 
العدل بشأن اإلفراج عن الشهادة اخلطية 
التي اســتخدمتها إلقناع قاض بأن مكتب 
التحقيقات الفيدرالــي «إف.بي.آي» لديه 
ســبب وجيه لتفتيش منــزل ترامب في 
منتجــع ماراالغــو اخلاص بــه بحثا عن 

وثائق سرية.

أضــاف ان سياســة الــوزارة املعتادة 
املتمثلة في التزام الصمت بشأن التحقيقات 
اجلاريــة قد ال تكون مقبولة في مثل هذه 

األجواء السياسية املشحونة.
وقال إن الوزارة: «مترددة جدا في فعل 
ذلك ألسباب وجيهة، لكنني أعتقد أنه يتعني 
عليهــم أن يكونوا أكثــر إبداعا هنا نظرا 
لعاصفة النار السياسية التي يواجهونها».
واستعاد عمالء من مكتب التحقيقات 
االحتــادي في ٨ اجلــاري ١١ مجموعة من 
الوثاق السرية من منزل ترامب مبوجب 
أمر تفتيش طلب وزيــر العدل األميركي 
ميريك غارالند من احملكمة الكشــف عنه، 

في خطوة غير معتادة.

تراس تواصل التقدم في سباق خالفة 
جونسون.. وسوناك: سأقاتل حتى النهاية

لندن - وكاالت: أظهر اســتطالع للرأي 
أن وزيرة اخلارجية البريطانية، ليز تراس، 
مازالت متقدمة بفارق كبير على منافســها 
وزير اخلزانة الســابق ريشي سوناك، في 
الســباق لتولي منصب رئاســة احلكومة 
وحزب «احملافظني» خلفا لبوريس جونسون.

وأظهر االستطالع الذي أجرته مؤسسة 
«YouGov» لصالح شبكة «سكاي نيوز» أن 
تراس التي تتصدر باستمرار استطالعات 
الرأي ألعضاء حزب احملافظني، تتقدم بـ ٣٢ 
نقطة مئوية على ســوناك، حيث حصلت 
علــى تأييد ٦٦٪ من اعضــاء «احملافظني»، 

بينما حصل سوناك على ٣٤٪.
وأفاد االستطالع بأن ١٣٪ فقط من أعضاء 
احلزب لم يقرروا كيف سيصوتون، أو أنهم 

لن يصوتوا على اإلطالق.
من جهته، صرح سوناك، بأنه سيظل في 
املنافسة على منصب رئيس الوزراء املقبل 
للمملكة املتحدة، رغم أن استطالعات الرأي 

تظهر تأخره كثيرا عن منافسته تراس.
ونقلت وكالــة «بلومبيرغ» لألنباء عن 

سوناك القول في مقابلة تلفزيونية امس: 
«سأقاتل بقوة حتى اليوم األخير».

 وردا على سؤال عما إذا كان لديه فرصة 
للفوز، أجاب: «نعم بالتأكيد».

واســتغل وزير اخلزانة السابق، الذي 
ساهمت استقالته من احلكومة في التسريع 
من رحيــل رئيس الوزراء احلالي بوريس 
جونسون، املقابلة النتقاد خطة حزب العمال 
املعــارض، والتي تقدر قيمتها بـ ٢٩ مليار 
جنيه استرليني، وتهدف حلماية املستهلكني 
من تداعيات ارتفاع األسعار عن طريق جتميد 
احلد األقصى ألسعار الطاقة والغاز محليا.

وعلق سوناك على هذا املقترح بالقول: 
«إنه خطير حقا أن تقترض احلكومة أمواال 
هائلة وتضخها في االقتصاد.. هذا لن يؤدي 
لشيء إال ملفاقمة التضخم، إنه يشبه صب 

الزيت على النار».
وجدد التأكيد على جدوى خطته خلفض 
ضريبة القيمة املضافة على فواتير الطاقة، 
مــع تقــدمي مســاعدة إضافيــة تســتهدف 

املتقاعدين وذوي الدخل املنخفض.

رسم غرافيتي يعبر عن املنافسة بني تراس وسوناك على أحد اجلدران بوسط مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية   (رويترز)

االحتالل يقتحم «نابلس» ويداهم منظمات حقوقية بالضفة
عواصم - وكاالت: قال مســعفون 
فلسطينيون إن قوات إسرائيلية قتلت 
فلسطينيا في اشتباكات مبدينة نابلس 
في الضفة الغربية احملتلة امس، فيما 
زعم جيــش االحتــالل أن القتيل كان 
مسلحا وأطلق النار على اجلنود، وهو 

ما نفاه الفلسطينيون.
وقال شهود إن االشتباكات اندلعت 
عندمــا وصلــت القوات اإلســرائيلية 
حلمايــة مســتوطنني متطرفني كانوا 
يزورون منطقة قبر يوسف، وهو موقع 
ميثل بؤرة توتر في الصراع اإلسرائيلي 

ـ الفلسطيني.
وأعلن الهالل األحمر الفلســطيني 
إن ٣٠ فلســطينيا على األقل أصيبوا 
بالرصاص احلي، وتوفي أحدهم ويبلغ 

من العمر ١٨ عاما.

وأفاد املسعفون الفلسطينيون بأن 
الشــاب القتيل هو وســيم خليفة (١٨ 
عاما) مــن مخيم بالطــة، أكبر مخيم 

لالجئني في الضفة الغربية.
وفي وقت الحق، داهمت قوات األمن 
اإلسرائيلية ٧ منظمات حقوقية وأهلية 
فــي مدينتي رام اهللا والبيرة وســط 
الضفة، وصــادرت أجهــزة كمبيوتر 

ومعدات قبل إغالق مداخلها.
وهذه املؤسسات: (الضمير لرعاية 
األســير وحقوق اإلنســان، واحلركة 
العاملية للدفاع عن األطفال فرع فلسطني، 
واحلق، واحتاد جلان العمل الزراعي، 
واحتاد جلان املرأة الفلسطينية، ومركز 

بيسان للبحوث واإلمناء).
كما جدد اجليش اإلسرائيلي قرار 
إغالق مؤسســة جلان العمل الصحي 

التي قام بإغالقها في يونيو من العام 
املاضي. وأظهرت مقاطع ڤيديو دخول 
عدد كبيــر من اجلنود اإلســرائيليني 
للمؤسســات وتثبيت ألواح حديدية 
على أبوابها، فيما جرى إلصاق أوامر 
إغالق تام عليها كتبت باللغتني العربية 

والعبرية.
جاء ذلك في أعقاب قرار إســرائيل 
بتصنيــف هــذه املنظمات علــى أنها 
«جماعات إرهابية»، متهمة إياها بتحويل 
مســاعدات املانحــني إلى «املســلحني 
الفلســطينيني»، وهي خطــوة أثارت 
انتقــادات من األمم املتحــدة ومراقبي 

حقوق اإلنسان.
وقالت ٩ دول من االحتاد األوروبي 
إنها ستواصل العمل مع تلك املنظمات، 
فيمــا أرجعته إلى عــدم وجود أدلة 

على االتهام اإلسرائيلي. وزعم وزير 
الدفاع اإلسرائيلي، بيني غانتس، أن 
هذه املنظمات عملت بشــكل ســري 
خلدمة اجلبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطني، التي نفذت هجمات قاتلة 
على إسرائيليني واملدرجة على القوائم 
السوداء للواليات املتحدة واالحتاد 

األوروبي.
وقال غانتس: «إنهم يساعدون أيضا 
في جمع األموال للمنظمة اإلرهابية من 
خالل مجموعة متنوعة من األساليب 

التي تشمل التزوير واالحتيال».
الرئاســة  املقابــل، اعتبــرت  فــي 
الفلسطينية القرار اإلسرائيلي «جرمية 
واعتداء سافر» على مؤسسات املجتمع 
املدني الفلسطيني، واملنظومة احلقوقية 
الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية.

الصدر ينتقد «احلوار الوطني» لعدم عالنية جلساته: 
ال ُيلبي تطلعات الشعب وطموحاته

عـــواصـــــم - وكـــاالت: 
استقبل نائب وزير اخلارجية 
بــن  م.وليــد  الســعودي 
عبدالكــرمي اخلريجي، زعيم 
«تيــار احلكمة» فــي العراق 
عمار احلكيم، في مطار امللك 

عبدالعزيز الدولي في جدة.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
السعودية «واس» أنه حضر 
االســتقبال، ســفير خــادم 
احلرمني الشريفني لدى بغداد 
عبدالعزيز الشــمري، ومدير 
عــام فــرع وزارة اخلارجية 
مبنطقــة مكة املكرمــة مازن 
احلملــي، والســفير العراقي 
لــدى اململكــة د.عبدالســتار 

هادي اجلناب.
جاء ذلك بعد ساعات من 
مشاركة احلكيم في اجتماع 
الــذي  الوطنــي»  «احلــوار 
أمــس االول برعايــة  عقــد 
رئيــس احلكومــة العراقية 
مصطفى الكاظمي ومشاركة 
رئيــس اجلمهوريــة برهــم 
صالح ورئيســي السلطتني 
التشــريعية والقضائيــة، 
إضافة إلى زعماء بعض الكتل 
واالئتالفات املنضوية حتت 
مظلــة «اإلطار التنســيقي» 
الشــيعي الذي يعد اخلصم 
السياســي الرئيسي للتيار 

الصدري.
فــي غضون ذلــك، انتقد 
صالح محمد العراقي املعروف 
بـ «وزير القائد» واملقرب من 
زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصــدر، مخرجــات اجتماع 

ليطلع الشعب على ما يدور 
خلف الكواليس من مؤامرات 

ودسائس وتسريبات».
وخرج اجتماع الرئاسات 
القــوى السياســية،  وقــادة 
بخمس توصيات إزاء األزمة 
الراهنة في العراق، فيما شدد 
املجتمعون على وجوب إيقاف 
كل أشكال التصعيد امليداني أو 

اإلعالمي أو السياسي.
وقــال بيــان صــادر عن 
املكتــب اإلعالمــي لرئيــس 
الــوزراء مصطفــى الكاظمي 
نقلته وكالة األنباء الرسمية 

وحتقيق أهدافه.
البيــان علــى  اكــد  كمــا 
استمرار احلوار الوطني، من 
أجل وضــع خريطــة طريق 
قانونية ودستورية ملعاجلة 
األزمــة الراهنــة، ونــوه الى 
أن االحتــكام مرة جديدة إلى 
صناديق االقتــراع من خالل 
انتخابــات مبكرة ليس حدثا 
استثنائيا في تأريخ التجارب 
الدميوقراطيــة عندمــا تصل 
األزمات السياسية إلى طرق 
مسدودة، وأن القوى السياسية 
الوطنية حتتكم إلى املسارات 

الدستورية في االنتخابات.
متصــل،  ســياق  وفــي 
دعت قــوى التغييــر املدنية 
الدميوقراطيــة فــي العراق، 
إلى تشــكيل حكومة مقبولة 
شعبيا وحل البرملان وإجراء 
انتخابات مبكرة حرة ونزيهة 
حتقق التمثيل العادل إلرادة 

العراقيني.
وأكد بيان لقوى التغيير 
فــي ختــام اجتمــاع ضــم 
أحزابــا وتيــارات وكيانــات 
مدنيــة دميوقراطية امس أن 
األزمــة ال حتــل إال بتحديــد 
مســار دميوقراطــي يحقــق 
تطلعات الشعب العراقي إلى 
التغيير، وشدد على «أهمية 
حفــظ الســلم األهلــي وفق 
حوار وطني حقيقي، يستند 
إلــى إرادة حقيقيــة ســاعية 
للتغيير املنشود، وفق مسار 
دميوقراطــي يحقق تطلعات 

الشعب».

(واع) امس األول ان االجتماع 
أفضى إلى عدد مــن النقاط، 
اتفق عليها املجتمعون، تتمثل 
في: االلتزام بالثوابت الوطنية، 
وإيجــاد حل لكل األزمات من 
خــالل احلــوار حفاظــا على 
وحــدة العراق وأمن شــعبه 
واستقراره، ودميومة النظام 
الدميوقراطي الدستوري الذي 
يحتكم إليه اجلميع، ودعوة 
التيار الصدري إلى االنخراط 
في احلــوار الوطني، لوضع 
آليات للحل الشامل مبا يخدم 
تطلعــات الشــعب العراقــي 

زعيم «تيار احلكمة» يزور السعودية غداة مشاركته في االجتماع.. والقوى املدنية تطالب بانتخابات مبكرة نزيهة

أنصار التيار الصدري يواصلون اعتصامهم أمام مقر البرملان في املنطقة اخلضراء   (أ.ف.پ)

الوطنــي ووصفها  احلــوار 
بأنهــا «ال تســمن وال تغني 

من جوع».
وقال العراقــي، في بيان 
صحافي امس مخاطبا الذين 
شــاركوا فــي احلــوار الذي 
قاطعــه التيــار الصدري إن 
«جلســتكم السرية ال تهمنا 
بشيء»، مشيرا إلى أن «أغلب 
احلضــور حاولــوا تصغير 
الثورة واالبتعاد عن مطالبها 

املشروعة».
وتابع «كان يجب أن تكون 
جلستكم علنية وفي بث مباشر 

هل سبق وأنت تراقب شحنات احلبوب 
األوكرانية عن كثب؟ لكن روســيا وضعت 
حصارا بحريا وحرمتنا من تصدير املوارد 
الغذائية إلى العالم ملدة ٥ أشهر طويلة، وألول 
مرة منذ فبراير ٢٠٢٢، غادرت سفينة محملة 
بالذرة ميناء أوديسا اجلنوبي، ومتكنا من 
إرسال شــحنات احلبوب األوكرانية ألول 
مرة منذ بداية الغزو الروسي بفضل جهود 
أوكرانيا وتركيا واألمم املتحدة الهادفة إلى 

جتنب اجلوع العاملي.
جلبت مغادرة سفينة احلبوب األوكرانية 
يوما من الراحــة للعالم، خاصة ألصدقائنا 
في الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا، ولكن 

الهجمات الروسية الســابقة (مبا في ذلك 
الهجوم الصاروخي الروســي على ميناء 
أوديسا في ٢٣ يوليو املاضي) تذكرنا بضرورة 
تأمني املزيد من حماية ســواحل أوكرانيا 
وموانئها واألراضي البحرية املجاورة لها.

بسبب احلرب العدوانية الروسية ضد 
أوكرانيا، واحتالل جزء من أراضينا والغارات 
اجلوية املستدامة، تتوقع أوكرانيا انخفاضا 
في الصادرات الزراعية في عام ٢٠٢٢ مقارنة 
بالعام الســابق. ومع ذلك، من املتوقع أن 
يتم حصاد ما يصل إلى ٧٠ مليون طن في 
األشهر املقبلة، ونحن في حاجة ماسة إلى 
توفير املكان للحصاد في مصاعد احلبوب 

وصوامعنا حتى نسهم بشكل أكبر في تخفيف 
أزمة الغذاء العاملية.

في غضون ذلــك، نتوقع من املجتمع 
الدولي االمتناع عن شــراء املوارد الغذائية 
التي سرقتها روسيا من املناطق احملتلة في 
أوكرانيا، وعندما يتم التعرف على السفن 
احململة بغذاء مســروق، يجب احتجازها 
واعتقالها من قبل احلكومات الوطنية املعنية.

أخيرا وليس آخرا، تناضل أوكرانيا ليس 
فقط من أجل اســتقاللها، بل أيضا لتأمني 
استقرار النظام الدولي، وفي نهاية املطاف.. 
لكل ظالم نهاية، وسينتهي االحتالل الروسي 

لبالدنا.

أوكرانيا وجهود تخفيف 
أزمة الغذاء العاملية

بقلم: د.أوليكساندر باالنوتسا
سفير أوكرانيا لدى الكويت
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يوّجه القائم بأعمال محافظ البنك املركزي اجلديد 
بتطوير السياسات النقدية وتنويع مصادر العمالت األجنبية

القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام

الرئيــس عبدالفتــاح  أصــدر 
السيســي قرارا جمهوريا بتعيني 
حسن عبداهللا قائما بأعمال محافظ 
البنك املركــزي خلفا لطارق عامر 
الذي جرى تعيينه مستشارا لرئيس 

اجلمهورية.
وفــي اول اجتمــاع مــع القائم 
بأعمــال محافــظ البنــك املركزي، 
اكد الرئيس عبدالفتاح السيســي 
على ضرورة تطوير السياســات 
النقديــة لتتواكب مــع املتغيرات 
االقتصادية العاملية، والعمل على 
توفير مصادر متنوعة للموارد من 

العمالت األجنبية.

كما شــدد الرئيس خالل اللقاء 
علــى ضرورة العمــل على توفير 

املناخ املناسب لالستثمار.
ويتميز حسن عبداهللا مبسيرة 
مصرفية زاخرة باملناصب القيادية 

على الصعيد احمللي واإلقليمي.
إلى ذلك، قررت جلنة السياسة 
النقدية بالبنك املركزي املصري، في 
اجتماعها مساء أمس، اإلبقاء على 
سعر عائد اإليداع واإلقراض لليلة 
واحدة وســعر العملية الرئيسية 
للبنك املركزي عند مستوى ١١٫٢٥٪، 

١٢٫٢٥٪ و١١٫٧٥٪ على الترتيب.
وأوضح البنك املركزيـ  في بيان 
ـ أنه مت اإلبقاء على سعر االئتمان 

واخلصم عند مستوى ١١٫٧٥٪.

بيروت - عمر حبنجر 

يالحظ املتابعون انصباب 
اهتمام القوى السياســية في 
لبنــان، على مرحلــة ما بعد 
انتهاء والية رئيس اجلمهورية 
ميشال عون، افتراضا بأنه ال 
انتخابات ستجري، وبالتالي ان 
الفراغ الرئاسي حاصل، بدال من 
التركيز على وجوب انتخاب 
رئيس للجمهورية، قادر على 
اخراج سفينة الدولة من مثلث 
برمودا االقليمي العاصف الذي 
استدرجها اليه قباطنة الزمن 

الرديء.
وفــي معلومــات جريــدة 
«الشرق» التي يرأس حتريرها 
نقيب الصحافة اللبنانية عوني 
الكعكي، ان ال انتخابات رئاسية 
في لبنان، قبل توقيع االتفاق 
النــووي بصيغتــه اجلديدة، 
بني الواليات املتحدة وإيران، 
والذي اقترب حبره من الورق 
كمــا توحــي مصــادر االعالم 
االسرائيلي، في حني، ثمة من 
يربط انتخــاب رئيس لبنان 
بترسيم احلدود البحرية بني 
لبنان وإسرائيل، والذي يبدو 
مرتبطــا هو اآلخــر باالتفاق 

النووي.
اما ما يجري على مستوى 
الداخل اللبناني، فليس اكثر 
من حراك في الوقت االقليمي 
الضائــع، كما تقــول املصادر 
املتابعــة، والتي وضعت لقاء 
النصف ســاعة بني الرئيسني 
ميشال عون وجنيب ميقاتي 
فــي خانــة ترجمة املســاعي 
التي بذلت في الفترة االخيرة 

للخروج من املأزق.
ويبدو ان حزب اهللا لعب 
دورا الفتا في هدم جدار الصمت 
الــذي كان قائمــا بــني بعبدا 

لم يتوقف امام اخللفية الدينية 
لــكل وزارة، وقال ان ما يهمه 
وجود خطة واضحة وصريحة 
ومبواقيــت محــددة ملعاجلة 
ازمة الكهرباء التي استنزفت 
املالية العامــة. وردا على رد 
الرئيس عون توسعة احلكومة 
املستقيلة بضم ٦ وزراء دولة 
من السياســيني، حتسبا ألي 
احتماالت دستورية الحقة، كرر 
ميقاتي عدم حتبيذه هذا األمر.

مصــادر اعــالم حزب اهللا 
قالــت: ان ميقاتــي عــاد الــى 
التعديل احلكومــي احملدود، 
متســلحا بدعم الرئيس نبيه 
بري رئيــس احلزب التقدمي 
االشتراكي وليد جنبالط، وقد 
تراجع عن مقاطعة بعبدا بعد 
فقدانــه الرهان علــى اجتهاد 
دســتوري، أعــده اخلبير في 
الدســتوري حســن  القانون 
الرفاعــي يقــول: ان بإمــكان 
احلكومة املستقيلة، ممارسة 
مهام رئاســة اجلمهورية في 
مقابل اجتهادات تعاكس األمر.

الرئيسية هي الرئيس ميشال 
عــون ورئيــس التيــار احلر 
جبــران باســيل، وقــال: وقد 
فرض هــذا الثنائــي ضريبة 

باهظة علينا.
وقال انه ال يفضل رئيسا 
توافقيا للبنان على االطالق، 
وما قلته هو أننا ال نريد رؤساء 
بسمات سياسية. دعونا نحاول 
العثور على رئيس قادر على 
إدارة األزمة ولتكن لديه خلفية 
اقتصادية ومالية، وانه يقبل 
برئيس تكنوقراط ذي خلفية 

سياسية غير حزبية.
وعما إذا ما كان ســيقترح 
أســماء مرشــحني للرئاســة، 
أوضح جنبالط: ال، لن أجرؤ. 
ســوف يتم وصفي باخلائن. 
لقد حتدث سمير جعجع عن 
اخليانة يوم اإلثنني املاضي، لقد 
أصبحت كلمة سهلة بالنسبة 

له.
وقــال «لــدي رأي ولــدى 
القوات رأيها، وأنا ال اشاطرهم 
الرأي بوجوب ان يكون رئيس 
الدولة املستقبلي رئيس حتد.. 
وبالنهاية وبعد كل شيء، فإن 
سمير جعجع هو الذي ادى الى 

انتخاب ميشال عون».
وكان سمير جعجع اكد أن 
التسوية مع حزب اهللا حول 
امللف الرئاسي مرفوضة، ألنها 
ستؤدي الى متديد األزمات التي 
تعاني منهــا البالد، الفتا الى 
العمل على توحيد الرؤية بني 
املعارضني والنواب اجلدد حيال 

هذا امللف.
رئيس حزب الكتائب النائب 
سامي اجلميل، اكد من جهته 
التواصل مع القوات اللبنانية 
واحلزب التقدمي االشتراكي، 
محذرا حــزب اهللا من التفرد 

بفرض رئيس للجمهورية.

مصادر السراي احلكومي 
حــذرت من دخــول اطراف ال 
عالقــة لهــا بعمليــة تأليــف 
احلكومة علــى خط العرقلة، 
كما حصل في السابق في اشارة 

ضمنية الى جبران باسيل.
أما جنبالط فجــدد القول 
بأن حزب اهللا مكون أساسي 
مــن مكونات البلد وال ميكننا 
استبعاده. وأضاف في حديث 
 «L’Orient-Le Jour» لصحيفة
الناطقة بالفرنسية انه طرح 
عــدة أســئلة علــى موفــدي 
احلزب اليه حتى يتمكنوا من 
نقلها إلى األمني العام حســن 
نصــر اهللا: «لكن لــم أحصل 
علــى إجابــة حتــى اآلن. كما 
أعربت عــن رغبتي في إجراء 
االنتخابات الرئاسية في الوقت 
املناســب. ولكن مجرد دعوة 
نصر اهللا إلى تشكيل حكومة 
الالزمة،  تتمتع بالصالحيات 
بــأن االنتخابات  اســتنتجت 
الرئاسية ستستغرق وقتا».

جنبالط اشار الى أن العقبة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبالً حسن عبداهللا القائم بأعمال محافظ البنك املركزي

(محمود الطويل) رئيس حكومة تصريف االعمال جنيب ميقاتي مستقبال وفدا من  البنك الدولي 

والســراي الكبير، وتاليا في 
التوافق النســبي على تعومي 
احلكومة بعــد تعديلها. وفي 
اللقاء ابــدى ميقاتي انفتاحه 
علــى اي تصــور حكومي مع 
رئيس اجلمهورية ومت التوافق 
على بعض احلقائب واألسماء، 
علــى ان يجــري كل منهمــا 
اتصاالته مــع فريقه، متهيدا 
للقــاء جديد فــور تبلور هذه 
االتصاالت، على صورة مواقف 
متجاوبــة. أمــا فيمــا يخص 
حقيبة الطاقة، املتوافق على 
وصفها اعالميا «مبغارة علي 
بابا»، فإن الرئيس عون مازال 
يفضل ابقاءها مع فريقه، طاملا 
ان بقية الطوائف حافظت على 
حقائبها الوزارية االساســية 
كالداخليــة للســنة واملاليــة 
للشيعة والدفاع لالرثوذكس، 
فيما بقيت اخلارجية للموارنة 
الى جانب الطاقة، التي يتمسك 
بها رئيس التيار احلر جبران 

باسيل.
والراهن ان الرئيس ميقاتي 

إعفاء األسواق القدمية في حلب وحمص 
ودير الزور من الضرائب والرسوم

فئات جديدة من السوريني تنضم 
للمستثنني من الدعم احلكومي

اخلبير الدستوري سعيد مالك: احلكومة أصيلة كانت 
أو تصريف أعمال ال تتولى كل صالحيات الرئيس

وكاالت: منحــت احلكومــة الســورية 
تســهيالت وإعفاءات واســعة للفعاليات 
االقتصادية املوجود داخل املدينة القدمية 
لكل من حلب وحمص ودير الزور، والتي 

دمرت احلرب جزءا كبيرا منها. 
وذكرت وكالة األنباء الرسمية «سانا» أن 
الرئيس بشار األسد أصدر أمس، املرسوم 
التشــريعي رقم (١٣) لعــام ٢٠٢٢ والذي 
«يحمــل حزمة واســعة من التســهيالت 
واإلعفاءات غير املسبوقة، تشمل املنشآت 
والورش واحملال التجارية إضافة للمنازل 
الســكنية الواقعة ضمن احلدود اإلدارية 
للمدن القدمية في احملافظات الثالث». وقالت 

الوكالة إن اإلعفاءات والتسهيالت «ستدعم 
عودة اإلنتاج والعمل والصناعة واحلركة 
التجارية في األسواق القدمية والتراثية، 
ومتنح املبادرين بالعودة وتشغيل محالهم 
امتيازات مالية لتســريع عودتهم متهيدا 
لعودة احلياة االقتصادية إلى املدن القدمية» 

على حد قولها.
وبحسب املرسوم، فقد أعفيت املنشآت 
وأصحاب الفعاليــات االقتصادية من كل 
الضرائب والرســوم املالية واحمللية التي 
تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء 
للمنشآت واحملال أو للمنازل حتى نهاية 

العام ٢٠٢٣.

وكاالت: أضافــت احلكومة الســورية، 
فئة جديدة من املواطنني الى قائمة الذين 
سيتم استثناؤهم من الدعم احلكومي، الى 
جانب شرائح واسعة من احملامني واألطباء 

والصيادة واملقيمني خارج القطر. 
وأعلنــت وزارة االتصــاالت والتقانــة 
الســورية في صفحتها على «فيســبوك» 
عن «معيــار جديد لالســتثناء من الدعم 
احلكومــي بناء على اإلجــراءات التي يتم 
العمل عليها ضمن مشــروع إعادة توزيع 
الدعم احلكومي وإيصاله ملستحقيه يتضمن 
اســتثناء املخلصني اجلمركيني من الدعم 

وفق البيانات الواردة من وزارة املالية».
وأوضحت الــوزارة أنه ســيتم تنفيذ 
االســتبعاد للمشــمولني باملعيار املذكور 
بعــد ١٥ يوما اعتبارا مــن تاريخه إلتاحة 
الفرصة لهم لتحضيــر األوراق الثبوتية 
الالزمة لالعتراض عبر منصة االعتراضات 

اخلاصة باملواطنني.
كما قالت الــوزارة انه «وفقا للبيانات 
الــواردة من وزارة الشــؤون االجتماعية 
والعمــل، إلغــاء الدعــم احلكومــي عــن 
املستفيدين من اخلدمة املنزلية األجنبية 

وأصحاب مكاتب استقدام اخلادمات».

بيروت - زينة طّبارة 

رأى اخلبير الدســتوري 
والقانوني د.سعيد مالك ان 
موضوع تصريــف األعمال 
كان عرفا متبعا قبل دستور 
الطائف، الذي أتى ليكرس هذا 
العرف عبر تعديل الفقرة ٢ 
من املادة ٦٤ من الدســتور، 
فأصبــح مفهــوم تصريــف 
األعمــال منصوصــا عليــه 
دســتوريا، ولم يعد بالتالي 
عرفا كما كان عليه قبل العام 

١٩٩٠، علما ان عبارة «تصريف األعمال باملعنى 
الضيق» ليس لها تفسير قانوني ال بالدستور 
الفرنسي وال بالدستور اللبناني، إال ان كال 
مــن االجتهاد اإلداري الفرنســي واللبناني، 
ذهب نحو حتديــد مفهوم تصريف األعمال 
بأنه االعمال العادية التي يتوجب امتامها من 
هنا يؤكد مالك ان الدستور ال مينع حكومة 
تصريــف االعمال من االجتمــاع في حاالت 
الضرورة فقط، وبجدول اعمال محدد. وردا 
على سؤال، أكد مالك في تصريح لـ «األنباء» انه 
في حال وقعت البالد في الفراغ على مستوى 
الرئاسة األولى، ولم يكن الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي قد متكن من تشــكيل حكومته، فإن 
حكومة تصريف االعمال احلالية برئاسته، 
تبقى باإلضافة الى انتقال صالحيات رئيس 
اجلمهورية اليها، مستمرة امنا وفق املفهوم 
الضيق لتصريف االعمال، اما في حال متكن 
من تشكيلها، فإن احلكومة اجلديدة ال تصبح 
مستقيلة عند انتهاء والية الرئيس ميشال 
عــون، بل عند بدء والية رئيس اجلمهورية 
اخللف، ما يعني ان احلكومة االصيلة، تبقى 
فــي حال تعذر على مجلس النواب انتخاب 

رئيس للجمهوريــة، قائمة 
وفاعلــة ومنتجــة، على ان 
يتولى مجلس الوزراء مجتمعا 
صالحيات رئيس اجلمهورية، 
التصــرف  إمكانيــة  مــع 
واملواجهــة واتخاذ القرارات 
الــى حني بدء والية الرئيس 
اجلديــد. وعــن صالحيــات 
رئيس اجلمهورية، لفت مالك 
الى ان صالحيــات الرئيس 
مقســمة الى ثالثة اقسام، ال 
ينتقل منها الى عهدة مجلس 
الوزراء مجتمعا، سوى قسم 

واحد ال غير، وهي على الشكل التالي:
١ - صالحيات شخصية لصيقة بالرئيس، 
كتوجيه رسالة الى مجلس النواب على سبيل 
املثال ال احلصر، وهــي بالتالي صالحية ال 

تنتقل الى مجلس الوزراء.
٢ - صالحيــات بحكم املوقــع، كإصدار 
قانون عفو خاص، وهي أيضا صالحيات غير 

قابلة لالنتقال الى مجلس الوزراء.
٣ - صالحيات منوطة بالرئيس، والهدف 
منها تسيير املرفق العام واملؤسسات واإلدارات 
العامة، كالتوقيع مثال على قانون صادر عن 
مجلس النواب، وهي صالحيات تنتقل الى 
مجلــس الوزراء مجتمعا، ويكــون له كامل 
الصالحية إما بقبول القانون والتوقيع على 
مرسوم إصداره، وإما برده الى مجلس النواب.
وختــم مالــك، مشــيرا الى انــه في حال 
وقعت البالد في الفراغ على مستوى رئاسة 
اجلمهورية، ال يكون للحكومة اصيلة كانت 
او حكومة تصريف اعمال، أي صالحية في 
انتخابات الرئاســة األولى، ويقتصر دورها 
فقط على تسيير شؤون البالد، والسهر على 

مصالح الشعب.

سعيد مالك

تزايد االهتمام بـ «فراغ ما بعد والية عون» أكثر من انتخاب رئيس جديد
ً ميقاتي يرفض ضم ٦ وزراء دولة سياديني.. وجنبالط يعتبر مجرد دعوة نصر اهللا لتشكيل حكومة دليل أن االنتخابات الرئاسية ستستغرق وقتا

«اإلسكان» تنفي نزع أي ملكية بـ «جزيرة الوراق»: نشتري الفدان بـ ٦ ماليني
القاهرة - ناهد إمام

قال د.عاصم اجلزار، وزير اإلسكان، إن املباني 
في جزيرة الوراق مت إنشاؤها دون تراخيص، 

مشيرا إلى أنه مت تعويض أهالي اجلزيرة.

وأكد في مؤمتر صحافي مبقر مجلس الوزراء 
في مدينة العلمني اجلديدة، أن الدولة تدفع ثمن 
الفدان الواحــد في جزيرة الوراق من األراضي 
الزراعيــة بقيمة ٦ ماليني جنيــه، الفتا إلى أن 
اجلزيــرة تضم ٨٨٨ فدانا مت شــراؤها رضائيا 

بنسبة ٧١٪ من املواطنني، بتكلفة ٥ مليارات جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه مت طرح مجموعة من 
الوحدات الســكنية البديلة فــي املدن اجلديدة 
للمواطنــني في جزيــرة الــوراق، وأنه مت نقل 

ملكية ٥٤ فدانا بالشراء الرضائي.

جلنة السياسة النقدية تثبت أسعار الفائدة دون تغيير
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اجلمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ فنـون

«جابر الثقافي» يستعد لـ «تخت شرقي» كويتي
يقام اخلميس املقبل في قاعة الراحل الشيخ جابر العلي املوسيقية

راشد اخلضر

أنور عبداهللا

يوسف املهنا سعود الراشد احمد باقر

سليمان املال

مفرح الشمري

يستعد مركز جابر الثقافي القامة امسية موسيقية حتييها فرقة املركز 
لعشاق األنغام الكويتية األصيلة حيث تقدم فيها فرقة التخت الشرقي 
املطور اخلميس املقبل في قاعة الراحل الشــيخ جابر العلي املوســيقية 

اجمل االحلان واالنغام الكويتية الشهيرة. 
األمسية تتضمن العديد من األحلان الكويتية العتيقة ألشهر األغاني 
التي صاغ أحلانها عدد من امللحنني في الكويت الذين ساهموا في رسم 
مالمح املوسيقى احلديثة لألغنية الكويتية من أمثال الراحل أحمد باقر 
والراحل ســعود الراشد والراحل راشــد اخلضر والراحل سليمان املال، 

والقدير يوسف املهنا وأنور عبداهللا وغيرهم.
ومن األحلان التي ســتعزفها الفرقة «ســماعي شد عربان، محال، أي 
معزة، برق وتاللي، يا نور عيني، يا عالم الســر»، باالضافة الى ميدلي 

أحلان وطنية مطورة.

مناف عبدال: «منزل ١٢» عمل ينّفذ بطريقة احترافية

أحمد الفضلي 

يواصــل املخــرج مناف 
عبدال تصوير أحدث أعماله 
الفنية واملتمثل باملسلســل 
الدرامــي االجتماعي «منزل 
١٢»، الــذي يشــكل جتربــة 
جديــدة جتمعــه بالفنــان 
القدير سعد الفرج والكاتب 
محمد النشمي وشركة «آبيز 
برودكشنز» لإلنتاج الفني، 
التي ســبق وان قــدم معها 

مسلسل «بتوقيت مكة». 
مــن جانبه، اعرب عبدال 

االنتهاء من النص، موضحا 
ان جميع هذه العوامل تشير 
الى أننا أمام عمل ضخم بكافة 
املقاييس ســيقدم للمشاهد 
بشــكل احترافــي وبجــودة 

عالية. 
وفيمــا يتعلــق بنوعية 
العمل وأحداثه، أفاد عبدال، 
من خالل حديثه لـ «األنباء»، 
بأن العمل يحمل لغزا كبيرا 
يحــاول أبطاله وضع حلول 
له على امتداد حلقاته املمتدة 
الى ثالثني حلقة يشارك في 
بطولتها جنــوم كبار، منهم 

التصوير، حيث من املتوقع 
أن ينتهي تصوير املسلسل 
القادمــني  الشــهرين  خــالل 
علــى أن يدخــل بعــد ذلــك 
فترة املونتاج ليكون جاهزا 
للعرض في الفترة املوسمية 
أو يتــم عرضه فــي رمضان 
املقبل، وعلى األرجح أن يكون 
العرض خالل شهر رمضان 
لكن قد تتغير بعض األمور 
اخلاصة بعمل اجلهة املنتجة 
ونرى العمل قبل رمضان او 
بعد رمضان، فاملتغيرات ممكن 

أن حتدث في أي حلظة.

الفرج،  القدير ســعد  خالف 
كل من الفنانــة نور وأحمد 
العونــان ومحمــد العلــوي 
الرمضــان وبثينة  ومحمــد 
وعبداحملســن  الرئيســي 
ونــورا  وطيــف  القفــاص 
العميــري وفتــات ســلطان 
ومجموعة أخرى من الفنانني 

الشباب. 
وعن توقيت عرض العمل 
وموعــد انتهــاء التصويــر، 
ذكر عبــدال انه وبقية طاقم 
العمل ال يزال أمامهم الكثير 
مــن العمل حلني االنتهاء من 

أكد لـ «األنباء» أن نص العمل امتدت كتابته إلى ثالثة أعوام

املخرج مناف عبدال في حوار مع الفنان أحمد العونانالفنان القدير سعد الفرج يتوسط فريق العمل

عن بالغ سعادته بقيادة طاقم 
عمل املسلســل ملــا يحتويه 
العمــل من عوامل رئيســية 
قادرة على تقدمي مسلســل 
ناجح وعمل فني ذات قيمة 
عالية بوجود إنتاج ســخي 
جمــع كما كبيرا من النجوم 
بقيادة القدير ســعد الفرج، 
ونصا رائعــا للكاتب محمد 
النشمي الذي اجتهد في كتابة 
النص على امتداد ثالثة أعوام 
وكنت من خاللها متابعا له 
بشــكل مســتمر منــذ بداية 
الكتابة الى اليوم الذي اكد فيه 

دمشق ـ هدى العبود 

شيعت الفنانة السورية انطوانيت جنيب مساء 
امس وســط انهيار تام من أهلها وأسرتها وجنوم 
الوسط الفني في مشهد غلب عليه احلزن واألسى، 
وقد حرص اجلميع على حضور التشييع في كنيسة 
الصليب املقدس للروم في حي القصاع الشــهير 
بعد ان توفيت صباح االربعاء بشكل مفاجئ، كما 
حضر عدد كبير من الفنانني والنقاد السينمائيني 
السوريني ورجال األعمال ورجال الدين اإلسالمي 
واملسيحي والفرق املوسيقية من ممثلي النقابات 
الفنية واملعاهد املوسيقية وأقارب الفنانة وعدد كبير 
من املواطنني السوريني الذين أحبو الراحلة وفنها 

وطيبتها، وانهارت ابنة الفنانة انطوانيت ســماح 
شويري اثناء تشييع والدتها، وحرص اجلميع على 
مرافقة الراحلة الى مثواها األخير الى مقبرة العائلة 
بباب شــرقي وسط العاصمة السورية دمشق من 
أبرزهــم الفنانة منى واصف والفنان تيم حســن 
ووفاء موصللي وأمانة والي وجيني اسبر وسالفة 
فواخرجي ونادين خوري وسلمى املصري وغيرهم 

من النجوم.
وأقيمت مراسيم التشييع في كنيسة الصليب 
املقدس للروم في القصاع حيث شيعها املئات من 
الســوريني من منزلها بدمشق الى مثواها األخير 
وتقبلت التعازي مباشرة بعد الدفن في قاعة الكنيسة 
على ان يؤخذ العزاء برحيلها يومي اجلمعة والسبت 

١٩ - ٢٠٢٢/٢٠ من الساعة السادسة مساء حتى الثامنة 
مســاء. يذكر ان الراحلة الفنانة انطوانيت جنيب 
توفيت عن عمر ٩٢ عامــا، وكانت الراحلة تعاني 
في ســنوات حياتها األخيرة، من الفشل الكلوي، 
الشيخوخة، واختتمت برحيلها مسيرة  وأمراض 
فنية بدأتها أواخر ستينيات القرن املاضي، شاركت 
خاللها بعشرات األعمال املسرحية، والسينمائية، 
واإلذاعية، والتلفزيونية. وقدمت أنطوانيت جنيب 
في هذه املسيرة الغنية، أدوار األم بكل جتلياتها، 
ما جعلها قريبة من قلوب اجلمهور العربي، ويبقى 
أشهر أدوارها، وأكثرها خلودا في ذاكرة السوريني 
«نعيمة» في املسلسل الشهير «الفصول األربعة»، 

من إخراج السوري الراحل حامت علي.

تشييع «ماما نعيمة» أنطوانيت جنيب

إليسا..
تطير من الفرح

بيروت - بولني فاضل

إذا كانت إليسا اختارت أغنية «أنا وبس» 
للشاعر أحمد ماضي وامللحن زياد برجي 
لتفتتح بها مشوار ألبومها اجلديد املرتقب، 
فإن املشــوار ال يبدو معبــدا بالفرح على 
مــا تقول األغنية «وبطيــر من كتر الفرح 
لبعيــد»، إذ إن كاتب األغنية أحمد ماضي 
يبدو ماضيا في تأجيج اخلالف مع إليسا 
بعد إصدارها العمل وخطوته املقبلة هي 
القضاء في ضوء التغريدة التي نشــرها. 
وقال فيها: «شــكلك بالعربــي ما بتفهمي 
وشكلو رح نلتقي باحملكمة». واخلالف الذي 

لم يتضح جوهره بعد بني كل من اليســا 
من جهة وأحمد ماضــي وزياد برجي من 
جهة ثانية على خلفية أغنية «أنا وبس» 
دخلت فيه أطراف أخــرى بدليل احلديث 
عــن إمكان طــرح األغنية بصــوت نادين 
الراســي وهو ما نفته األخيرة قائلة إنها 
حتب اليسا كثيرا وال أحد يجرؤ اصال على 

الغناء في وجهها.
أما إليسا وسط كل ذلك، فتصدرت الترند 
على موقع يوتيوب بعد طرحها أغنية «أنا 
وبــس»، ويقول مقربون منها إنها «تطير 
مــن الفرح وبس» غير مبالية بأي شــيء 

آخر ميكن أن يعكر صفو فرحها.

القاهرة - خلود أبو املجد 

بعــد جناح آخر أعمالها الســينمائية 
«معالي ماما»، طرحت الفنانة بشرى أغنية 
«الليل»، وهي أولى أغنيات ألبومها اجلديد 
«حتة تالتة» وذلك على موقع «يوتيوب» 
ومواقع التواصــل االجتماعي املختلفة، 
واألغنية من كلمات هيثم سليم، وأحلان 

وتوزيع اسالم صبري.
ألبــوم «حتة تالتة» يحمل الكثير من 
املفاجــآت جلمهور النجمة بشــرى التي 

حرصــت علــى اختيار أغنيــات ألبومها 
بعناية كبيرة بتنوع يرضي جمهورها، 
حيــث تتعاون خالل األلبوم مع عدد من 
كبار امللحنني والشعراء واملوزعني التي 
ســيتم الكشف عنهم أثناء طرح أغنيات 

األلبوم.
وتشارك بشرى ضمن أعضاء اللجنة 
التأسيسية ملهرجان القاهرة للدراما، والذي 
سينطلق الشهر املقبل، ويترأسه الفنان 
القدير يحيــى الفخراني، وتترأس جلنة 
التحكيم املخرجة القديرة إنعام محمد علي.

بعد «معالي ماما».. بشرى تطرح «الليل»

إجني تكتب مسلسًال لزوجها من جديد
القاهرة ـ محمد صالح

بعد غياب عامني، عادت 
السيناريست إجني عالء 
من جديــد للظهــور على 
شاشــة ســباق رمضــان 
املقبل مبسلسل من فكرتها 
وقصتها وبالطبع بطولة 
زوجهــا الفنــان يوســف 
الشــريف، وهو مسلســل 
تشويقي اجتماعي مكون 

من ٣٠ حلقة.
يذكر ان آخر أعمال إجني 
عالء مسلسل «كوفيد-٢٥» 
من بطولة يوسف الشريف، 
وأحمد صالح حسني، وأينت 
عامر وإخــراج أحمد نادر 
جالل، ومسلسل «بال دليل» 
بطولة درة وخالد ســليم 
ونيقوال معوض وإخراج 

منال الصيفي.
كما أنهــا تتولى ادارة 
أعمــال زوجهــا وتصميم 
مالبسه ونشاطه اإلعالمي 
وكانت متلك مجلة تصدر 
باللـغـــــة اإلجنـلـيـزيـــة 
(Euphoria). وكـتـبــــــت 
مسلســلي «كوفيــــد ٢٥» 
و«بال دليل»، وألفت قصة 

مسلسل «لعبة إبليس».
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إعداد: محمود منير

٩٠ دقيقة من االنتظار للوصول إلى الذروة!

أفالم ملهمة عن فن التعامل مع الرفض

لطاملا كان الرفض ندا لإلنسان، يقف 
قبالته في مجاالت احلياة املختلفة، مثل 
احلياة العاطفيــة، وقد يكون رفضا من 
املجتمع بشكل عام، يعرقل الرفض البعض 
ويشل حركة البعض اآلخر، ولكنه على 
مختلف أشكاله يشعر متلقيه بأنه منبوذ، 
وشعور النبذ قاتل. فهناك من يستطيعون 
التعامل مع الرفض وتقبله كأي عقبة قد 
تقابلهم في طريق السعي، بل ويعدونها 
فرصة ثمينة لتطوير مهاراتهم ومواصلة 
السعي إلى أن تطأ أقدامهم أرض الوصول.

والبعض اآلخر ال يستطيعون تقبل 
الرفض بصدر رحب، يرونه كعدو لدود 
جاء لينتقص منهم، يظلون واقفني مكانهم 
واجمني، يشــعرون أن العالم بأسره قد 
تآمر ضدهم، فيمضي العالم في طريقه وال 
ميضون. ونظرا النتشار جرائم الرفض 
مؤخرا، مثل أن يقتل رجل امرأة فقط ألنها 
رفضت الزواج منه أو أن يحرق أحدهم 
شــركة لم يتم قبوله للعمل فيها، قررنا 
اليــوم أن نتتبع خطــوات بعض أبطال 
األفــالم الذين تعرضــوا للرفض وكيف 
تعامل كل منهم معــه، وفيما يلي أمثلة 

على بعض هذه األفالم:
 Hidden Figures

هو دراما/ سيرة ذاتية مستوحاة من 
روايــة ملارغوت دي تشــارلي وتناقش 
فكرة التعامل مع الرفض، تدور أحداثها 
في اخلمسينيات والستينيات من القرن 
املاضــي، وتتبع القصة احلقيقية لثالث 
نساء أميركيات من أصل أفريقي، والالتي 
كن يعملن في وكالة ناســا كـــ «أجهزة 
كمبيوتــر بشــرية» ونتيجــة ملهاراتهن 
الرياضية والهندســية النابغة، شاركت 
كاثريــن جونســون ودوروثــي فوغان 
وماركــي جاكســون، والالتــي تلعــب 
أدوارهن املمثالت (تراجي هينســون)، 
(أوكتافيا سبنسر) و(جانيل مونويه) على 
الترتيب، في برنامج إلرسال رواد الفضاء 
األميركيني. ولكن باتت كل مشــاركاتهن 

محدودة وضئيلة.
في ظل املناخ العنصري السائد في ذلك 
الوقت، جتبر النساء الثالث على العمل في 

قسم أجهزة الكمبيوتر في املنطقة الغربية 
التــي تقع في جنــاح منفصل ومعزول، 
وكان التمييز العنصري ميارس في تلك 
احلقبة على النساء العامالت بشراسة، 

فما بالك بنساء من أصل أفريقي؟
مورس عليهن متييز مستمر وبشكل 
مضاعــف، ولكنهــن كن يســتقبلن ذلك 
الرفــض مــن الزمــالء واملــدراء بالعمل 
اجلــاد والدؤوب، وحني حتتــاج أميركا 
لشــخص ليتفوق على العلماء الروس، 
يستقر االختيار على كاثرين كونها األكثر 
مهارة. وقد كان هذا مبنزلة اعتراف ضمني 
بتفوقهن بعد سنوات طويلة من الرفض 

والتهميش.
 The Man who knew infinity

سرينيفاسا رامانوجان، شاب هندي 
مولــع بالرياضيــات، يأخذنا معه خالل 
بداية القرن املاضي في رحلة مختلفة مع 
الرفض، وبحماس متقد يحاول رامانوجان 
شرح مدى حبه للرياضيات وانبهاره بها 
لزوجته، وأنها تشبه الرسم ولكن بدون 
ألوان، وقد فشل رامانوجان بالتخرج في 
كليته بســبب دراسته االنفرادية الشبه 
مهووســة بالرياضيات، والتي عرضته 
ملوجات من الرفض والسخرية من أقرانه، 
ولكن تلك لم تكن املواجهة الوحيدة مع 

الرفض.
يستمر رامانوجان في إرسال نظرياته 
لرياضيني إجنليز، لتقابل دوما بالتغافل 
والرفض، إلى أن حالفه احلظ ووقعت تلك 
النظريات في يد اجلنــرال هاردي عالم 
الرياضيات البريطاني في كامبريدج، الذي 
يدرك فورا أن ذلك الشاب الهندي ميتلك 
قوى فكرية مذهلة، ومن هنا، ينطلق بطلنا 
إلى إجنلترا ليقابلــه الرفض بالترحاب 

للمرة الثالثة.
مــا إن وضع رامانوجــان قدمه فوق 
أرض إجنلترا حتى بدأت اإلهانات ونظرات 
التحقيــر من مالحقتــه، ال لكونه هنديا 
فــي وقت كانت الهنــد فيه حتت احتالل 
بريطانيــا فقط، بل ألنه قــادم من بيئة 
متواضعة يسعى ليلقى قبوال لقدراته التي 
يراها هاردي دونا عن البقية قدرات فائقة.

ملشاهدة الڤيديو

هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة..   وهي مقدمة  للقارئ 
بشكل مختصر  لتحقيق أكبر قدر  من االستفادة.

Three Thousand 
Years of Longing

Don
,
t Worry 

Darling

See How They Run

تكتشف باحثة منعزلة في رحلتها 
إلى إســطنبول وجود جني قادر 
على تحقيق ثالث أمنيات لها مقابل 
حريته، فتسعى للحصول على الحب 
في مقابــل ذلك. الفيلم من إخراج 
جورج ميلر، بطولة تيلدا سوينتون، 
إدريس إلبا، كان غولدر، ومن المقرر 
عرضه على شاشات «سينسكيب» 

في ١ المقبل.

في إطار من الرعب والتشــويق 
واإلثارة، يركز العمل على قصة ربة 
منزل تعيسة تعيش في الخمسينيات 
من القرن الماضي، وحياتها الزوجية 
التي تؤدي الى العديد من األحداث 
المروعة. الفيلم من إخراج أوليفيا 
وايلد، بطولة أوليفيا وايلد، فلورنس 
المقرر  بايــن، ومن  بيو، كريس 
عرضه على شاشات «سينسكيب» 

في ٢٢ المقبل.

الفيلــم حول منتج  تدور أحداث 
أفالم هوليوودي يسعى الى تحويل 
مســرحية إلى فيلم، ولكن حين 
يتعرض أعضاء العمل للقتل، يتم 
تكليف كل من المحقق (ستوبارد) 
والمحقق (كونســتابل ســتاكر) 
بحل القضايــا. الفيلم من إخراج 
توم جورج، بطولة سام روكويل، 
أدريان برودي، هاريس ديكنسون، 
ومن المقرر عرضه على شاشات 

«سينسكيب» في ٨ المقبل.

ميتــاز فيلم شــركة «Blumhouse» اجلديد املبني على رواية 
ســتيفن كينغ املبتكــرة «Firestarter» الذي صدر في ١٩٨٠ بأداء 
قوي مــن زاك إيفرون (الذي يلعــب دور أب)، والطفلة املتألقة 
ريان كييرا آرمسترونغ، لكن ولألسف ميثل املنتج النهائي إعادة 
سرد عادية لقصة حتتاج إلى دفعة إضافية بالنسبة لزماننا في 
٢٠٢٢ لتتمكن من البروز بني األفالم العصرية لألشخاص الذين 

ميتلكون قوى خارقة.
لم تعــد أفالم قصــص األبطال اخلارقني هي جوهر نســيج 
املنصات املتعددة السائدة فحسب، بل أصبح لألفالم التي تركز 
على اليافعني الذين يكتشفون قدراتهم نوعها اخلاص أيضا، ونظرا 
ألن «Firestarter» مبني على رواية لستيفن كينغ، فهو بطبيعة 
احلال أكثر شــرا من األساطير األخرى لألطفال التي متيل نحو 
مغامــرات عائلية، لكن إعادة تقدمي هذه القصة من دون إضافة 
أي شــيء جديد بشكل خاص أو جعلها مرعبة، يتركها ضعيفة 
وتبدو بأنها غير أصلية على اإلطالق ضمن مشهد أفالم املتحولني 
على الرغم من كونها واحدة من القصص األولى من هذا النوع.

تلعب آرمســترونغ دور «تشارلي ماكغي»، وهي فتاة ولدت 
بقوى هائلة نتيجة التجارب احلكومية التي أجريت على والديها 
(والتي أعطتهما قدرات مختلفة في التخاطر والتحريك الذهني). 
تهرب تشارلي من «املتجر»، وهو املنظمة العلمية الغامضة الذي 
أجــرت عليهم االختبارات، وتعتبر قدراتها أكثر خطورة بكثير 
من قدرات والدتهــا وأبيها، حيث إنها ال متتلك قدراتهما كليهما 

فحسب، بل أيضا قدرة إضرام النيران.
ميكنهــا إطالق مســاحات كبيرة من اللهب أو تســخني بقعة 
واحدة فقط حتى يحترق أحدهم، وتقدم آرمسترونغ أداء جيدا 
بهــذا الدور، ليس فقط من خالل إظهار املشــاعر العميقة ولكن 
أيضا التزامن بشكل جيد مع استخدام تشارلي للقوى، ووجهها 

الغاضب، والتأثيرات املولدة باحلاسب (CGI) املرتبطة بهم.
يعتبر إيفرون أيضا جزءا قويا من هذه القصة، بدور «آندي» 
والد تشارلي الذي يتمتع بالقدرة على دفع عقول الناس، وحملهم 
علــى اخلضــوع إلرادته، ويقدم كل من إيفرون وآرمســترونغ 
أداء مقنعا كثنائي محبب، وحتدث أفضل اللحظات في الفيلم 
عندما يكونان معا، لكن القصة نفســها تعاني من السطحية 
وال تســتخدمهما بالشــكل الكافــي، وعلى الرغــم من عيوب 
«Firestarter»، والتي تؤثر أيضا على املمثلني كيرتوود سميث 
وغلوريــا ريوبــن اللذين يقدمان دورين علــى غرار زميلني 
بأفالم «Jason Bourne»، فإن إيفرون وآرمسترونغ يتركان 

بصمتهما من خالل تقدمي أداء درامي جيد.

ومن ناحية شرير الفيلم، ال تتم معاملة مايكل غرايايز بشكل 
غيــر عادل مثل اآلخرين، لكن مازال يبدو حضوره كشــبح بدال 
من شــخصية كاملة، حيث يلعب غرايايز دور«راينبيرد»، وهو 
مختص ذو قوى خارقة مت إرســاله لإلمســاك بتشــارلي (لعب 
دوره جورج ســي. سكوت في نسخة ١٩٨٤)، وهو يحصل على 
بعــض حلظات املواجهــة البارزة، لكن نهاية قصة شــخصيته 
ليســت منطقية باملرة وال تضيف سوى املزيد من اإلرباك على 

هذه احلكاية.
هناك تغيير على القصة (مختلف بعض الشيء عن الرواية) 
يعطي وقتا أطول على الشاشة لشخصية «فيكي ماكغي» والدة 
تشــارلي (ســيدني ليمون)، فبدال من الظهــور فقط في لقطات 
فــالش باك، فيكي وآندي يتشــاركان في تربية تشــارلي، حيث 
تدافع فيكي عن تعليم تشارلي كيفية استخدام قواها، وبالرغم 
مــن أن هــذا التغيير الطفيف جدا ليــس التجديد الذي حتتاجه 

القصة للتميز لكنــه يعطينا أحد أفضل املواجهات في الفيلم 
عندما يأتي راينبيرد.

يجدر القول ان «Firestarter» ال يحتوي على شرارة 
من الناحية البصرية كما تبدو القصة صامتة وجافة، 
حيث تبدو حياة تشارلي وأندي الهاربني على الدوام 
بأنها تستمر ليوم واحد (ويتم تخفيف عناصر الشعور 
امللحمي إلى شيء يشبه مجرد قصة قصيرة)، فيبدو 
مظهر «Firestarter» باهتا، مع شعور بأنه مجرد فيلم 

تلفزيوني، قد يكون من اململ أحيانا االنتظار بحماس 
حتى يتكشــف احلرق الوحشي في نهاية الفيلم، لكن 

حتى عند حدوث ذلك، فهو يبدو متكلفا. ميتد الفيلم إلى 
٩٠ دقيقــة من االنتظار للوصــول إلى الذروة، لكنه ال 

يحقق الذروة النارية التي نتمناها.
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أزرق الكراتيه ظهر مبستوى جيد وحقق فضية كاتا - فرق

بعد إعالن احتاد الكرة عن الئحة خاصة بأوضاع الالعبني

رياضيون لـ «األنباء»: االحتراف نقلة مهمة  
واالستثمار عقبة أمام األندية

هادي العنزي

وضع مجلس إدارة احتاد كرة القدم 
رؤية واضحة فيما يتعلق بإدخال الالعب 
الكويتي إلى عالم االحتراف الكلي، وما 
يتطلبه من إنشاء كيانات رياضية تتماهى 
مع معايير االحتادين اآلسيوي والدولي، 
وتضمن معها حقوق الالعبني واألندية 
على حد سواء، معلنا عن الئحة خاصة 
تتعلــق باالحتراف وأوضاع الالعبني، 
من شأنها أن تضع الطرفني (الالعبني 
الرسمي  الطريق  بداية  واألندية) على 
لالحتراف، مع شــروط تضمن معها 
حقوق الطرفني، وفــق آليات قانونية 
معتمــدة، ومتماثلة مع معايير ولوائح 
االحتادين الدولي واآلسيوي. وقد شهدت 
الفترة املاضية حركة نشطة في انتقاالت 
الالعبني بني األندية كانت مفاجئة في 

بعضها للجماهير واملتابعني.
«األنبــاء» تواصلت مــع عدد من 
القيــادات والشــخصيات الرياضية، 
إمكانية حتقيق  لتتعرف منهم علــى 
رؤية االنتقال من الهواية إلى االحتراف، 
والعقبات التي تعتــرض حتقيقها إن 
بيئة رياضية  وجدت، ومدى توافــر 
متكاملة قادرة على االستمرار، حتقق 
معها الشروط الرئيسة حلصول األندية 
على التراخيص املعتمدة من احتاد لكرة 
القدم، من معايير رياضية، وبنية حتتية، 
ومالية، وقانونية، وشخصية وإدارية، 
أسوة بأندية النصر والساملية والعربي 
وكاظمــة والكويت والقادســية، التي 
حصلت مسبقا على الرخصة اآلسيوية.
بداية، أكد رئيــس مجلس إدارة 
نــادي النصــر خالــد الشــريدة أن 
احلصــول علــى ترخيــص االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم في متناول جميع 
األندية دون اســتثناء، وقال: «نحن 
على علم ودراية تامة بجميع منشآتنا 
الرياضية، وهي في مجملها متوافقة 
مع املتطلبات واملعايير اآلســيوية، 
فالبنية التحتيــة لألندية الرياضة 
الكويتية تعد أفضل بكثير من أندية 
دول مختلفــة في القارة اآلســيوية 

سيكون مبنزلة حجر الزاوية لضمان 
وفــاء األنديــة بالتزاماتهــا املاليــة، 
والنادي الذي ليس لديه اســتثمار، 
لن يكون قادرا على االستمرار بدفع 

التكاليف الكبيرة مستقبال.
مصاعب في االنتظار!

مــن جانبه، ذكر مدير االحتراف 
والتراخيص بنادي الفحيحيل احملامي 
حسني العصفور أن هناك صعوبات 
جمة ســتواجه األندية وهي تسعى 
الترخيص املطلوب  للحصول على 
من االحتاد اآلسيوي، مبينا ان املنشأة 
الرياضية اخلاصــة بكرة القدم هي 
املعيــار األهــم، والعقبــة األصعب 
التي ســتواجهها األنديــة، وما عداه 
يكاد يكون متوافرا في جميعها دون 
اســتثناء، ومتى ما توافرت املنشأة 
املتكاملــة، فــإن األمر ال يســتغرق 
كثيرا من الوقت، وباإلمكان احلصول 
على الترخيص خالل ٦ أشــهر على 
أقصى تقدير. وأشار العصفور إلى 
أن العقبة التي تواجه األندية تتمثل 
في االستثمار، وليس احلصول على 

والثانية سددت مديونيات األندية بداية، ثم وضعت 
معايير محددة في التعامل املالي مع األندية وفق 

«الكفاءة املالية». وتطرق العصفور إلى عقود 
االحتــراف لالعبني احملليني، وقال ان ما 

شهدناه في عقود الالعبني ال ميت إلى 
العمل االحترافــي وال املنطق بصلة، 
فليس هناك ما يسمى قانونا بـ «العقد 
اإللزامي»، والعقود األخيرة حتتوي 
مثالب قانونيــة، وتبدو كأنها إجبار 
لالعبني على البقاء في أنديتهم القدمية 
رغما عنهم، فكيــف لالعب أن يذهب 
للنادي املنتقل منه لكي يقاســمه ما 

يتحصل عليه من ناد آخر.
فرصة طال انتظارها

إلى ذلك، أشــاد قائد الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الساحل أحمد غازي 

باإلجــراءات التي اتخذهــا احتاد الكرة 
فــي الفترة األخيرة، وقــال: «جاء إلزام 
األندية بتوقيع عقود مع العبي فرق الكرة 
لتنظم التعامل بني الالعبني واألندية وفق 
عقود مكتوبة ومعتمدة، متنحهم حقوقا 
مستحقة، وتضع على عاتقهم واجبات 
ملزمة، ومن شأن تلك العقود أن تسهم 
برفع املستوى الفني لالعبني بشكل 
غير مباشر، والكرة الكويتية تاليا، 
حيث ســيحرص كل العــب متعاقد 

على تطوير قدراته الفنية والبدنية، 
والتدرب على فترتني صباحية ومسائية، 

رغبة في احلصول على مزايا أفضل سواء من 
ناديه الذي يرتبط به بعقد مباشر، أو بعروض 
تعاقدية جيدة من األندية املنافســة». وأشار 

غازي إلى أن حصول النادي األم أو املؤســس 
على نســبة من عقد الالعب املنتقل، يعد حقا 
للنادي، كما أنه ميكن اجلهاز اإلداري من مواصلة 

العمل والتطوير.
التقيد بالالئحة

إلى ذلك، وبسبب التقيد بالالئحة اجلديدة 
التي أعلن عنها احتاد الكرة، أصر نادي القادسية 
على تســجيل مهاجم الساملية نايف زويد في 
صفوفــه وفق الالئحة اجلديــدة، إال أن احتاد 
الكرة رفض تسجيله إال بعد دفع املبلغ املستحق 

لنادي الساملية.

حصلــت على تلــك التراخيص، بل 
وتفوقهــا جودة مبراحــل، واألمر ال 
يعدو كونه إجراءات إدارية في طابعها 
األعم، وباإلمكان تنفيذها وحتقيقها 
خــالل مــدة ال تتجــاوز الشــهرين 
تقريبــا، كمــا أن االحتاد اآلســيوي 
متفهــم، ويتعامل مــع أغلب األندية 
وفق توافر احلد األدنى، بعدما ألغى 
العديد من الشــروط التي قد يراها 
البعض متشددة، أو يصعب تنفيذها».
وقال الشريدة ان عقود احتراف 
الالعبــني احملليــني حددتهــا الئحة 
انتقــاالت الالعبــني بشــكل واضــح 
ومفصل، وعليه فإن الالعب الذي ال 
يوقع لناديه ويرغب في االنتقال الى 
ناد آخر، عليه دفع تعويض مقبول 
لناديه األم، والعقود مفعلة وملزمة 
جلميع األطراف، ومن يخل بها يتحمل 
املسؤولية القانونية املترتبة على ذلك، 
مضيفا ان العقود اجلديدة ذات تكلفة 
مالية، وحتتاج الى مصدر دخل ثابت 
للنادي، وامليزانية التي تقدمها الهيئة 
العامــة للرياضــة لألندية لن تكون 
وحدها كافية، وعليه فإن االستثمار 

التراخيص اآلسيوية بالدرجة األولى، 
متســائال: «ما الفائدة من احلصول 
على ترخيص، دون وجود استثمار 
ميكن النادي من التعاقد مع محترفني 
ذوي جودة فنية عالية؟!، وفي حال 
عدم وجود استثمار مربح لن تتمكن 
األندية من تطبيق االحتراف بالشكل 
األمثل. وذكر انــه من وجهة نظري 
فقد مت التســرع بشأن قرار تطبيق 
نظام االحتراف في الكويت، واليزال 
الوقت مبكرا لنا في الكويت، وما يتم 
تداولــه حاليا هــو احتراف صوري 
وجاء كردة فعل على خروج الكويت 
من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، 
كما أنه لن يسهم في تطوير الكرة، 
ولن يكون لدينا احتراف حقيقي دون 
وضع خطة زمنية متكاملة، مصحوبة 
بدعم مالي حكومي كامل، فاألندية في 
وضعها احلالي ال تستطيع اإلنفاق 
مطلقــا على ما يقرب مــن ٣٠ العبا 
محترفا بني محلي وأجنبي، وعلينا 
أخــذ العبرة من جتربتــي اإلمارات 
والسعودية، فاألولى أعطت األندية 
مهلة زمنية كافية لتطبيق االحتراف، 

أحمد غازي حسني العصفور خالد الشريدة

الشريدة: الترخيص اآلسيوي في متناول جميع األندية
العصفور: عقود االحتراف صورية وحتتوي على مثالب قانونية
غازي: العقود حقوق مكتسبة وتسهم في تطوير الالعبني فنيًا

النصر يختتم معسكر صربيا بالفوز على اإلمارات

عبدالعزيز جاسم

اختتــم الفريق األول لكرة القدم بنادي 
النصر معســكره في صربيا أول من أمس 
بالفوز على فريق اإلمارات بهدفني دون رد 
ســجلهما عمرو ميداني وناصر العجمي، 
وهي املباراة الودية الثالثة في بلغراد مع 
فريق إماراتي حيث واجه في بداية مبارياته 
الظفرة وخسر املواجهة ٠-٢ ثم تغلب على 

الفجيرة بهدف دون رد. 
وحرص املــدرب محمد املشــعان على 
خــوض مواجهــة ودية مع فريق باســيك 

بيوغراد الصربي إلعطاء الفرصة لالعبي 
الصف الثاني وانتهت بخسارة «العنابي» 
٣-٥. وســيعود وفد النصــر إلى الكويت 
على دفعتني، األولى وصلت أمس واألخرى 
ســتصل اليوم، على ان يســتأنف الفريق 
التدريبات غدا الســبت استعدادا الفتتاح 
بطولــة الــدوري املمتاز اخلميــس املقبل 
مبواجهة العربــي. من جهة أخرى، يلعب 
كاظمة مساء الغد مع برقان في جتربة ودية 
قبل خوضه منافسات الدوري املمتاز، حيث 
يفتتح البرتقالي مواجهاته بلقاء الفحيحيل 

٢٧ اجلاري.

«يد» الناشئني يواجه اليابان غدًا

يعقوب العوضي

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئني 
مشــواره غــدا في بطولة آســيا التاســعة 
واملؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وذلك حني 
يلتقي في اخلامسة مساء مع منتخب اليابان، 
ضمن منافسات املجموعة الثانية التي تضم 
اليابان والسعودية وقطر واإلمارات والعراق، 
بينما تضم املجموعة األولى البحرين وإيران 
والهنــد وكوريا اجلنوبية وأوزبكســتان. 
وسيلتقي األزرق مع املنتخب اإلماراتي األحد 
املقبل، ثم مع املنتخب الســعودي الثالثاء 
املقبــل، ثم مع املنتخــب العراقي األربعاء، 
ويختتــم مبارياته في الدور التمهيدي مع 
املنتخب القطري اجلمعة ٢٦ اجلاري. وكان 

مساعد مدرب الفريق حسني حبيب قد أكد 
أن الالعبني على قدر املسؤولية امللقاة على 
عاتقهم، وأن اجلميع يعمل على قدم وساق 
للوصول الى النتائج املطلوبة في البطولة. 
أمــا املدرب اإلســباني دييغــو غونزاليس 
فقال إن املهمة لن تكون سهلة فمجموعتنا 
تضم النخبة اآلســيوية، ولكنني على ثقة 
كبيرة بقدرة الالعبني، الفتا الى أن كرة اليد 
اليابانيــة حديثة ومتطــورة وتعتمد على 
عنصر السرعة لتعويض العنصر البدني. 
إلى ذلك غــادرت احلكمتان معالي العنزي 
ودالل النســيم إلى البحرين للمشاركة في 
إدارة بعض مباريات البطولة، حيث تألقتا 
فــي إدارة عدة مباريات محلية ودولية في 

وقت سابق.

الكويت تسجل أفضل مشاركة لها بدورة التضامن اإلسالمي

الكويت  أبطــال  تســابق 
الكراتيــه،  رياضــات  فــي 
والسباحة، والكيك بوكسينغ 
على تســجيل حضور قوي 
ومشرف ملنتخباتنا الوطنية 
أمس اخلميس، قبل اســدال 
الســتار علــى دورة ألعــاب 
التضامن اإلسالمي اخلامسة، 
التي اختتمت مساء أمس في 
مركز «كاراتاي»بحضور وزير 
التركي  الشــباب والرياضة 
محمد قصاب اوغلو، وعضو 
مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
الوفــد  الكويتيــة ورئيــس 
الشــيخ جابر ثامــر اجلابر، 
ومدير البعثة فاطمة حيات 
وجــاء حفل اخلتام بســيطا 
الــروح العالية  ومعبرا عن 
التي شهدتها الدورة، واملبادئ 
الرياضيــة العامــة، وشــهد 
اخلتــام وداع ممثلي الوفود 
الوطنية  الرياضية باألعالم 

للجماهير التركية.
وقــد احتضنــت مدينــة 
الــدورة  التركيــة  قونيــة 
اخلامســة على مدى ١٠ أيام، 
خــالل الفتــرة مــن ٩ الى ١٨ 
أغسطس اجلاري، مبشاركة 
٤٢٠٠ العب والعبة ميثلون 

٥٤ دولة.
الـــ  الســاعات  وشــهدت 

شعبان من الظفر بامليدالية 
الفضية في منافســات قتال 
فردي (حتت ٦٠ كغم)، وتأهل 
الكراتيه في مســابقة  أزرق 
كاتا-فرق إلى الدور النهائي 
بعــد مــا تصــدر مجموعته 
بجــدارة في الــدور االول بـ 
٢٥ نقطــة، وواصــل تألقه، 
ليتأهل ثالثي األزرق ســيد 
محمــد املوســوي، وســيد 
ســلمان املوســوي، ومحمد 

إحراز فضية وزن ٩١ كغم.
وكانت حصيلة الكويت من 
امليداليات قد بلغت ١٦ ميدالية 
متنوعــة، بواقع ٥ ذهبيات، 
و٩ فضيــات، وبرونزيتــني، 
في أفضل مشــاركة للكويت 

خالل الدورة.
وقد بســطت تركيا البلد 
املضيف سيطرتها على املركز 
األول للدورة بعدما جمعت ٢٦٥ 
ميدالية متنوعة (١٠٦ ذهبية، 
و٨٩ فضية، و٧٠ برونزية)، 
وحلت أوزبكستان في املركز 
الثاني بـ ١٢١ ميدالية، وجاءت 
إيران ثالثا بـ ١١٦ ميدالية، فيما 
حلت الكويت في املركز احلادي 
عشــر برصيد ١٣ ميدالية (٥ 
ذهبية، ٦ فضية و٢ برونزية)، 
تليها قطر باملركز ١٢ بواقع ١٢ 
ميدالية (٤ ذهبية، ٣ فضية و٥ 
برونزية). وتعد مشاركة وفد 
الكويت في الدورة اإلسالمية 
إيجابية، مقارنة بعدد أعضاء 
الوفــد الرياضــي الــذي لــم 
يتجــاوز ٦٠ العبــا، وفي ١٠ 
رياضات فقط، وهي: القوس 
والســهم، والرماية، وألعاب 
القوى، والدراجات الهوائية، 
واجلودو، والكراتيه، والكيك 
بوكسينغ، والسباحة، وكرة 

الطاولة والتايكوندو.

حسني إلى النهائي ويتمكن 
من إحــراز الفضية. وجاءت 
مشــاركة الالعبــة ياســمني 
املطوع إيجابية، بعدما أحرزت 
املركز الرابع في منافســات 

كاتا فردي.
كم قدمت الالعبة ســهام 
اخلريف مســتويات قتالية 
رفيعة، وحصلت على فضية 
وزن حتت ٥٢ كغم كما متكن 
جــزاع احلســيني ايضا من 

ثالث فضيات للكراتيه والكيك بوكسينغ في ختام الدورة .. واحلصيلة النهائية ١٦ ميدالية متنوعة

٢٤ األخيــرة للــدورة زيادة 
غلة الكويــت من امليداليات، 
بعدمــا أحرز الســباح وليد 
عبدالــرزاق املركــز الثانــي 
وامليدالية الفضية في سباق 
٥٠ م فراشــة، ناســخا رقما 
وطنيا جديــدا بزمن وقدره 

٢٣٫٦٦ ثانية. 
كما واصل أبطال الكراتيه 
سعيهم احلثيث إلحراز مزيد 
من امليداليات، ومتكن عبداهللا 

الشيخ جابر ثامر اجلابر مع الالعب عبداهللا شعبان الالعبة سهام اخلريف قدمت مستويات فنية عالية في الكيك بوكسينغ وأحرزت الفضية

أحمد الظفيري انتقل من القادسية إلى الكويت كأبرز صفقة في سوق االنتقاالت 
(املركز اإلعالمي بالكويت)
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بنفيكا يقترب 
من «األبطال»

بيع ٢٫٤٥ مليون 
تذكرة من املونديال

سيميوني إلى نابولي

البرتغالي شوطا  بنفيكا  قطع 
إلى دور  التأهــل  كبيرا في 
املجموعات من مســابقة 
دوري أبطال أوروبا، بفوزه 
على مضيفه دينامو كييڤ 
األوكراني ٢-٠ في ذهاب الدور 
البرتغاليون،  الفاصل. وحقق 
الذين بلغوا ربع نهائي البطولة 
القارية األم املوســم املاضي، 
الشــوط األول  جناحهم في 
بهدفني من البرازيلي جيلبرتو 

(٩) وغونزالو راموس (٣٧).
كما تعادل قراباخ األذربيجاني 

مع بلزن التشيكي ٠-٠.

بلغ عدد التذاكر املبيعة ملباريات 
مونديال «قطر ٢٠٢٢» في كرة 
القدم ٢٫٤٥ مليون، بينها نصف 
مليون الشــهر املاضي، قبل 
مرحلة البيع النهائية، بحسب 
للعبة  الدولي  ما أعلن االحتاد 
(فيفا) أمس. وخالل مرحلة البيع 
األخيرة املمتدة بني ٥ يوليو و١٦ 
أغســطس وفق نظام أسبقية 
الشــراء «من يأتي أوال يخدم 
أوال»، بيعت ٥٢٠٫٥٣٢ تذكرة، 
الهيئة  بحســب ما أوضحت 

الناظمة لكرة القدم.
وتصدر املقيمــون في قطر، 
الواليات املتحــدة األميركية، 
اجنلتــرا، اململكــة العربيــة 
السعودية، املكسيك، اإلمارات 
املتحدة، فرنســا،  العربيــة 
األرجنتــني، البرازيل وأملانيا 

قائمة املقبلني على التذاكر.

انتقــل املهاجــم األرجنتيني 
جيوفاني سيميوني إلى نابولي 
قادما من هيالس فيرونا على 
سبيل اإلعارة كما أعلن الناديان 

اإليطاليان أمس.
وخاض ابن السابعة والعشرين، 
وهو جنل دييغو ســيميوني 
مدرب اتلتيكو مدريد اإلسباني، 
أفضل مواسمه التهديفية في 
صفوف فيرونا بتسجيله ١٧ 

هدفا.
وكشــفت الصحف اإليطالية 
أن الصفقــة قد تصبح دائمة 
الصيف املقبل مقابل ١٢ مليون 
يورو (١٢٫٢ مليون دوالر)، في 
حال مت حتقيق بعض الشروط.
ولم يتفوق على ســيميوني 
الناحية  املاضي من  املوســم 
التهديفية في الدوري ســوى 
تشــيرو إميوبيلي (التسيو)، 
الصربي دوشان فالهوڤيتش 
(يوڤنتــوس) واألرجنتينــي 

الوتارو مارتينيس (إنتر).

امللياردير راتكليف 
مهتم بشراء مان يونايتد

الشرطة البريطانية حتذر رونالدو

ليبرون لتمديد عقده مع ليكرز

أفادت وكالة «رويترز» بأن 
امللياردير البريطاني جيف 
راتكليف يرغب في شراء 
حصة في نادي مان يونايتد 
املنافس بالدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكــرة القدم عقب 
إعــالن إيلون ماســك أن 
خططه لشراء النادي تشكل 
جزءا من «مزحة مستمرة 

منذ فترة طويلة».
النادي،  ويتعرض مــالك 
وهم عائلة غليزر األميركية، 

لضغوط مع احتــالل «اليونايتد» ذيل الترتيب بالدوري 
اإلجنليزي املمتاز بعد مباراتني من املوسم.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» لألنباء أن العائلة ستفكر في بيع 
حصة أقلية، ما يفتح الباب لراتكليف. وقال مصدر مقرب 
من راتكليف إن امللياردير يعد من املشــترين احملتملني 
ألنه يريد املساعدة في إعادة بناء الفريق، وأكدت صحيفة 

«تاميز» ألول مرة أن راتكليف مهتم بالصفقة.
وقال مصدر آخر إن عائلة جليزر ليست مستعدة للتنازل 
عن احلصة املسيطرة على مان يونايتد ولديها توقعات 
بتقييم النادي بأكثر من ضعف القيمة السوقية احلالية 

البالغة ٢٫٢ مليار دوالر.

حذرت الشــرطة البريطانية، النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، العب مانشستر يونايتد، بعد ظهور لقطات يبدو 
فيها وهو يحطم هاتف أحد مشــجعي إيڤرتون في مباراة 

باملوسم املاضي من الدوري اإلجنليزي لكرة القدم.
وذكرت وكالة األنباء البريطانية (بــي أيه ميديا) أن النجم 
البالغ مــن العمر ٣٧ عاما، أجرى معــه ضباط مقابلة فيما 
يتعلق مبزاعم االعتداء والضرر اجلنائي جراء الواقعة التي 
شهدها ملعب «غوديسون بارك». وفتحت شرطة «ميرسي 
سايد» حتقيقا عقب مقطع ڤيديو انتشر في وسائل التواصل 
االجتماعي، أظهر رونالدو وهو يحطم هاتف أحد املشجعني 

أثناء دخوله للنفق عقب خسارة فريقه أمام إيڤرتون ٠-١.

سيمدد جنم كرة السلة األميركية ليبرون جيمس عقده لعامني 
إضافيني أحدهما اختياري، مع نادي لوس أجنيليس ليكرز 
ليبقى حتى نهاية موســم ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وفق ما أفاد موقعا 
«إي أس بي أن» و«ذي أتلتيك». وأوضح الصحافي الرياضي 
لدى «إي أس بي أن» أدريان فويناروفسكي نقال عن وكيل 
الالعب ريتش بــول، أن جنم الدوري األميركي للمحترفني 
البالــغ ٣٧ عاما «وافق على متديــد العقد ملدة عامني بقيمة 
٩٧٫١ مليون دوالر، مبا في ذلك خيار ملوسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥».

وكان لدى جيمس، بطل «أن بي إيه» مع ليكرز في العام ٢٠٢٠، 
عام واحد في عقده مع نادي منطقة كاليفورنيا، وسيتقاضى 

عنها ٤٤٫٥ مليون دوالر.

«امللكي» يبحث عن الفوز
على سلتا ڤيغو غدًا

حتٍد خاص بني تورينو والتسيو.. وإنتر في مهمة سهلة أمام سبيزيا
أضفت االنتصارات الكاملة 
التي شهدتها املرحلة االفتتاحية 
من الــدوري اإليطالــي نكهة 
خاصة على مواجهات اجلولة 
الثانية التي ســتنطلق بداية 
من يوم غد الســبت، فها هي 
١٠ أنديــة تتطلــع إلى النقطة 
السادسة إال أن ٨ منها بإمكانها 
الوصــول إلــى الفــوز الثاني 
مع وجود صدامــني بني فرق 
فائزة، وأولى هاتني املواجهتني 
تلك التي جتمــع تورينو مع 
التسيو وكالهما يبحث عن دور 
بني الكبار، خاصة «ســماوي 
العاصمــة» خامــس املوســم 
املاضي، بينما «أحمر تورينو» 
حل عاشرا، وكان الفريقان قد 
تعادال في آخر ثالث مواجهات 
بينهما وحقق التســيو قبلها 
٣ انتصــارات منها اثنان على 
أرض ملعب «أوملبيكو تورينو» 
عقــب الفــوز األخيــر لفريق 

«الثيران» عام ٢٠١٩.
ويبــدو إنتــر األقرب ألن 
يكــون أول من يبلغ النقطة 
السادســة عندما يستضيف 
سبيزيا سادس عشر املوسم 
الفائت. وكان «النيرازوري» 
حقق الفــوز على ضيفه في 
٣ مــن ٤ مواجهات جمعتهما 
في املوسمني األخيرين مقابل 
تعادل وحيــد، علما أن إنتر 
ســجل ١٤ فوزا و٣ تعادالت 

ذلك أنــه يلعب قبلــه بيوم 
شريطة جتاوز ضيفه ڤيردر 
إلــى األضواء  العائد  برمين 
بعد غياب موسم واحد والذي 
سجل تعادلني مطلع املوسم، 
ووحدهما بايرن ودورمتوند 
حصدا فوزين ما يعني أنهما 
سيجددان العهد على املنافسة 

من جديد.
وتقام غدا بعض املباريات 
األخرى، إذ يلعب أوغسبورغ 
مع ماينتس، وباير ليڤركوزن 
مع هوفنهامي، وشتوتغارت 
مع فرايبورغ، وڤولفسبورغ 

النقــاط الســت، إال أن املهمة 
لن تكون بهذه السهولة رغم 
أنهما يلعبان على أرضيهما، 
ففريق اإلمارة ثالث املوســم 
املاضــي صاحــب ٤ نقــاط 
يستقبل النس سابع املوسم 
الفائت الذي يشاركه الرصيد 
ذاتــه، ولــم يعــرف موناكو 
الفوز علــى النس في آخر ٤ 
بالــدوري فتعادل  مواجهات 
مرتــني وفاز مثلهما، في حني 
حقــق موناكو الفوز في دور 
الـ ١٦ ملسابقة الكأس احمللية 
مطلع العام احلالي، أما الفوز 
األخير ملوناكو بـ «الليغ آن» 
فيعــود إلى عــام ٢٠١٥ وكان 

على أرض النس.
فيمــا مرســيليا وصيف 
البطل يســتقبل نانت تاسع 
املوسم املاضي والذي لم يخسر 
هذا املوسم فخرج بتعادلني مع 
أجنيه ٠-٠ وليل ١-١، وسجل 
مرســيليا املصدوم بالتعادل 
مع بريست ٣ انتصارات على 
ضيفه وتعادل في الرابعة في 
حني الفوز األخير لنانت كان 
في ملعب «فيلدروم» بالذات 
قبل موسمني بنتيجة ٣-١، في 
املوسم املاضي فاز مرسيليا 

مرتني ١-٠ و٣-٢.
ويحل ليــون ضيفا على 
تروا اليوم اجلمعة في افتتاح 
املرحلة الثالثة من املسابقة.

مع شــالكه، ويونيون برلني 
مع اليبزيغ.

وتنطلق منافسات املرحلة 
الثالثة اليوم اجلمعة بإقامة 
لقاء وحيد يجمع بني بوروسيا 
مونشنغالدباخ وهرتا برلني.

فرنسا

يسعى موناكو ومرسيليا 
إلى التقدم إلى صدارة الدوري 
الفرنســي «الليــغ آن» ولــو 
مؤقتا عندما يبــدآن املرحلة 
الثالثة قبل املتصدر باريس 
سان جرمان الوحيد صاحب 

دورمتوند لتجاوز ڤيردر برمين.. وموناكو ومرسيليا يصارعان النس ونانت

وهزميتــني علــى ملعبه في 
املوســم املاضــي، فــي حني 
ســيبيزيا جمــع ٣٦ نقطــة 

نصفها خارج أرضه.
كذلــك  غــدا  ويلتقــي 
أودينيزي مع ساليرنيتانا، 

وساسوولو مع ليتشي.
أملانيا

سيكون بإمكان بوروسيا 
دورمتونــد كســب قصــب 
الســبق غــدا الســبت علــى 
بايرن ميونيــخ في املرحلة 
الثالثة من «البوندســليغا» 

 برنامج املباريات بتوقيت الكويت 

اليوم اجلمعة

إسبانيا (املرحلة الثانية)

١ ٩beIN sportsإسبانيول - رايو ڤايكانو
١ ١١beIN sports PREMIUMإشبيلية - بلد الوليد

فرنسا (املرحلة الثالثة)

٢ ١٠beIN sportsليون - تروا

أملانيا (املرحلة الثالثة)

٩:٣٠مونشنغالدباخ - هرتا برلني

غدا السبت

إجنلترا (املرحلة الثالثة)

١ ٢:٣٠beIN sports PREMIUMتوتنهام - ولڤرهامبتون
٣ ٥beIN sports PREMIUMكريستال - أستون ڤيال
٢ ٥beIN sports PREMIUMإيڤرتون - نوتنغهام
٣ ٥beIN sports PREMIUMڤوالم - برينتفورد

١ ٥beIN sports XTRAليستر - ساوثمبتون
١ ٧:٣٠beIN sports PREMIUMبورمنوث - أرسنال

إسبانيا (املرحلة الثانية)

١ ٦:٣٠beIN sportsأوساسونا - قادش
١ ٨:٣٠beIN sportsمايوركا - بيتيس

١ ١١beIN sports PREMIUMسلتا ڤيغو - ريال مدريد

إيطاليا (املرحلة الثانية)

منصة ٧:٣٠starzplayتورينو - التسيو
منصة ٧:٣٠starzplayأودينيزي - ساليرنيتانا

منصة ٩:٤٥starzplayإنتر - سبيتزيا
منصة ٩:٤٥starzplayساسوولو - ليتشي

فرنسا (املرحلة الثالثة)

٢ ٦beIN sportsموناكو - النس
٢ ١٠beIN sportsمرسيليا - نانت

أملانيا (املرحلة الثالثة)

٤:٣٠أوغسبورغ - ماينتس
٤:٣٠ليڤركوزن - هوڤنهامي
٤:٣٠دورمتوند - برمين

٤:٣٠شتوتغارت - فرايبورغ
٤:٣٠ڤولفسبورغ - شالكه

٧:٣٠يونيون برلني - اليبزيغ

يبحث ريال مدريد عن الفوز أوال واإلقناع 
ثانيا عندما يحل ضيفا على سلتا ڤيغو غدا 
السبت في املرحلة الثانية من الدوري اإلسباني 
لكرة القــدم. نهاية األســبوع املاضي، قلب 
«امللكي» حامل اللقب وبطل أوروبا والكأس 
السوبر األوروبية تخلفه أمام مضيفه أمليريا 
العائــد حديثا إلى الدرجة األولى بعد غياب 

دام ٧ سنوات، إلى فوز ٢-١.
لكــن ذلك الفــوز احتاج تألقــا فرديا من 
النمساوي دايفيد أالبا الذي انبرى لركلة حرة 
مباشــرة بعد ثوان من دخوله بديال، ليقود 
ريال مدريد إلى جتاوز أول عقبة في الدفاع 
عن لقبه. لم يكن االنتصار مقنعا، خصوصا 
أنه أمام فريق صاعد، وكذلك ســيكون األمر 
أمام سلتا فيغو غدا السبت، إذ سبق لألخير 
أن تعــادل افتتاحــا مع إســبانيول ٢-٢ في 
مباراة مثيرة. تأتي مباراة «امليرينغي» وسط 
تقارير تشير إلى إمكانية رحيل جنم وسطه 

الدولي البرازيلي كاسيميرو.
وأشارت الصحافة اإلسبانية واإلجنليزية 

إلى أن وجهة البرازيلي املقبلة قد تكون إلى 
جانب زميله السابق البرتغالي كريستيانو 

رونالدو في مان يونايتد اإلجنليزي.
وبحسب «ماركا» اإلسبانية، فرغم أهمية 
كاسيميرو للمدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي، 
تدرس إدارة ريال مدريد فعليا بيع البرازيلي 
في نافذة االنتقاالت الصيفية احلالي، لوفرة 
الالعبني الذين يشغلون مركزه في النادي.

وإذ تشــير بعض التقاريــر إلى إمكانية 
حسم هذه الصفقة خالل اليومني املقبلني، بدأ 
احلديث أيضا عن دخول تشلسي اإلجنليزي 
أيضا على خط املفاوضات. ويلعب غدا أيضا 
أوساســونا مع قادش، ومايــوركا مع ريال 
بيتيس. وتنطلق منافسات املرحلة الثانية 
اليوم اجلمعة، مبواجهة إسبانيول مع ضيفه 
رايو فايكانو، فيما يستضيف إشبيلية الذي 
مني بخسارة صعبة افتتاحا أمام أوساسونا، 
ريال بلد الوليد العائد إلى مصاف الدرجة 
األولى وخسر بثالثية نظيفة أمام ڤياريال 

األسبوع املاضي.

أرسنال ملواصلة عروضه 
املميزة أمام بورمنوث غدًا

يســعى أرســنال ملواصلة نتائجه 
املميزة في الدوري االجنليزي املمتاز 
لكرة القدم عندما يحل ضيفا على 
بورمنوث في ملعبه «فيتاليتي» 
ضمــن املرحلــة الثالثــة من 

املسابقة.
ويتقاســم «املدفعجيــة» 
صدارة ترتيب «البرميييرليغ» 
مع مان سيتي برصيد ٦ نقاط 
لكل منهما، وذلك بعد مرور 
مرحلتني من انطالق البطولة، 
حيــث حقق أرســنال الفوز في 
األسبوع األول على كريســتال باالس ٢-٠، وعاد في 

اجلولة الثانية ليتغلب على ليستر سيتي ٤-٢.
ويعول أنصار ارســنال على العمل الذي يقوم به 
املدرب ميكيل أرتيتا الذي أعاد تشــكيله على حسب 

متطلباته، وهو ما حقق جناحا رائعا حتى اآلن.
في حني، بدأ بورمنوث املوسم بفوز على أستون 
ڤيال ٢-٠، قبل أن يخســر أمام «السيتي» ٠-٤ وهي 
نتيجة منطقية وقد يكون من سوء حظه أنه سيلعب 

أمام «املدفعجية» بعد لقائه حامل اللقب قبل أن يحل 
ضيفا على ليڤربول باملرحلة الرابعة وهو ما يضعه 
حتت خطر الهزائم املتالحقة، في حني سيلعب ارسنال 
مع أســتون ڤيال ثم مع مان يونايتد، وحقق األخير 
أربعــة انتصارات وتعادال في آخــر ٥ مواجهات مع 
بورمنــوث ممثل اجلنوب منذ فوز األخير في ملعبه 

عام ٢٠١٨.
وفي مباراة أخرى، يســعى توتنهام للبقاء ضمن 
فرق املقدمة عندما يفتتح املرحلة أمام ولڤرهامبتون 

أحد تسعة أندية لم حتقق الفوز في أول جولتني.
ولدى «السبيرز»، الذي جنح في تفادي اخلسارة 
أمام جاره تشلسي في املرحلة املاضية، ثأر من فريق 
«الذئاب» الذي فاز عليه مبلعبه ٢-٠ في آخر مواجهة 
بينهما باملوسم املاضي رغم أن فريق املدرب اإليطالي 
انطونيو كونتي فاز ذهابا بهدف نظيف قبل أن يبعد 
ولڤرهامبتون مــن كأس احملترفني بركالت الترجيح 

بعد التعادل ٢-٢.
وفي بقية لقاءات الغد، يلعب كريستال باالس مع 
أستون ڤيال، وإيڤرتون مع نوتنغهام فورست، وفوالم 

مع برينتفورد، وليستر سيتي مع ساوثمبتون.

توتنهام يستضيف ولڤرهامبتون في افتتاح املرحلة الثالثة من «البرميييرليغ»

ارتفاع إيرادات الدوري اإلجنليزي املمتاز
أصبــح بإمكان أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز «أن 
تتطلع بتفاؤل» إلى املستقبل بعد أن كشفت اإلحصاءات 
اجلديدة لشــركة «ديلويت» وهي أكبر شــركة خدمات 
مهنيــة في العالــم، أن اإليرادات املجمعــة ارتفعت إلى 
أربعة مليارات و٩٠٠ مليون جنيه إســترليني (خمسة 
مليارات و٩٠٠ مليون دوالر) في أول موسم كامل عقب 

جائحة كورونا.
وأظهرت النسخة احلادية والثالثني من املراجعة 
السنوية لشركة «ديلويت» واخلاصة باألوضاع 

املاليــة لكرة القدم، أن األرقام ارتفعت بنســبة ٨٪ في 
موسم ٢٠٢١/٢٠٢٠، بعد أن انخفضت من خمسة مليارات 
و٢٠٠ مليــون إســترليني إلى أربعة مليــارات و٥٠٠ 
مليون إســترليني في العام الســابق له، عقب تفشي 

جائحة كورونا.
وارتفعت إيرادات الدوريات األوروبية اخلمسة الكبرى، 
الــدوري اإلجنليــزي والدوري األملانــي والدوري 
اإلسباني والدوري اإليطالي والدوري الفرنسي 
بنسبة ٣٪ لتبلغ ١٥ مليار و٦٠٠ مليون يورو.
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

إحباط تهريب ٤١ كلغ بودرة 

الريكا في علب مكمالت غذائية.

شركات تعدين «البيتكوين» 

تتكبد خسائر مليارية.

رجال التفتيش في اجلمرك وماذا عن املستثمرين؟!

اجلوي.. قواكم اهللا.

٣:٥٤الفجر
٥:١٨الشروق

١١:٥٢الظهر
٣:٢٧العصر

٦:٢٥املغرب
٧:٤٧العشاء

أعلى مد: ٠٤:٠٨ ص ـ ٠٥:٠٦ م
أدنى جزر: ١١:١٤ ظ - ١٠:٥١ م

العظمى:  ٤٤

الصغرى:  ٢٨

«جدري القرود ينتقل من اإلنســان إلى 
احليوانات األليفة»

مراكز الســيطرة علــى األوبئة 
األميركية، تؤكــد قدرة جدري 
القرود على االنتقال بني اإلنسان 
واحليوانات األليفة، مما يصعب 

مهمة القضاء على الڤيروس.

«سكب املشروب فوقي»
أجنلينا چولي، تطلب من مكتب 
التحقيقات الفيدرالية اعتقال براد 
لقيامه بســكب املشروب  پيت، 
فوقها، وعندمــا لم يجد املكتب 
مبررا كافيا للقبض عليه وأغلق 
القضية، قامت مبقاضاة املكتب، 
وفقا ألخبار ســربتها صحيفة 

ديلي ميل.

«اسم أمي حتت عيني»
املغني األميركي يحصل  دراك، 
على وشــم حتت عينيه، عبارة 
عن حرف اس وحرف جي، إشارة 
إلى اسم والدته ساندرا غراهام.

«أمزح لتدريبكم على القراءة النقدية»
اتيان كالين، عالم فرنسي، يبرر 
ملتابعيه، قيامه بنشر صورة زعم 
أنها صورة تليسكوب ألحد النجوم 
البعيدة، ثم أعلن، بعد ساعة، أنها 

صورة لقطعة نقانق مستديرة.

أبعد من الكلمات

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

منيرة لزام غريب وطيل: (زوجة سعود دواس العازمي) ٦٤ عاما 
- العدان - ق٢ - ش٥٢ - م٣٢ - ت: ٩٩٠٨٦٣٣٠ - شيعت.

أسما فضل محمد منصور البوعينني: (أرملة عبداهللا مبارك الهاجري) 
٧٨ عاما - ت: ٩٩٢٠١٠٦٥ - ٥٥٠٠٠٠٤٦ - شيعت.

فيصل علي حسني البحر: ٥٨ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: 
٥٥٨٣٠٨٣٠ - ٩٩٦٧٨٦٦١ - شيع.

عبدالرسول علي سليمان املوسى: ٧٨ عاما - الرجال: املنصورية - 
حسينية املوسى - ق٢ - شارع جاسم الفريح - ت: ٩٩٧٥٨٤٨٤ 
- النساء: السرة - ق٥ - ش١ - م٢٦ - ت: ٩٩٩٧٣٤٠٠ - شيع.

لولوة محمد السعد القضاع: (أرملة خالد فهد اجلري): ٨٥ عاما - ت 
الرجال: ٩٩٠١٨٤١٣ - ٩٥٥٩٥٠٥٠ - ت النساء: ٩٩٠٤٣٥٢٧ - 

٩٧٩٣٩٤٩٢ - شيعت.
هيفاء عبدالعزيز غفــران عبدالرحمن: (زوجة عادل عباس غفران) 
٥٤ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٦٧٦٤٤١٠ - شيعت.

إحالة ١٠ أشخاص إلى «املركزي» 
ملدة ٢١ يومًا إلجراء انتخابات فرعية

٥ جتار مخدرات في الصليبية وحولي إلى النيابة بـ ٢ كيلوغرام

«الداخلية»: فتح حتقيق في مالبسات انهيار سقف
مرور اجلهراء ومحاسبة املقصرين

أعلنت وزارة الداخلية عن إحالة ١٠ أشخاص إلى اإلدارة 
العامة للمؤسســات اإلصالحية (السجن املركزي) بتهمة 
تنظيم ومشاركة في إجراء انتخابات فرعية، وقالت الوزارة 
في بيان لها إن اإلحالة جاءت بناء على قرار وكيل النائب 
العام بحبس جميع املتهمني حبســا احتياطيا حضوريا 

ملدة ٢١ يوما.

سعود عبدالعزيز ـ عبداهللا قنيص

أحــال مدير عــام اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخــدرات العميــد محمد 
قبــازرد امس الــى النيابــة العامة 
مواطنني و٣ أشخاص من غير محددي 
اجلنسية على خلفية تهم االجتار في 
املواد املخدرة وأرفق في ملف اإلحالة 
نحو ٢ كيلوغرام من املواد املخدرة 

(الهيروين والشبو واحلشيش).
وبحســب ما قاله مصــدر أمني 
لـ«األنبــاء» فــإن معلومــات وردت 
عن اجتار شــخص من غير محددي 
املخــدرة  املــواد  فــي  اجلنســية 
«الهيروين» في منطقة الصليبية فتم 
عمل التحريات واستدراج املتهم لبيع 
كمية من املخدر ملصدر سري وضبطه 
مبوجب إذن نيابي وبالتحقيق معه 

أرشــد عن آخرين من غير محددي 
اجلنســية ليتم ضبطهم وبتفتيش 
أماكن سكنهم مت العثور على املخدرات 
وميزان حساس واعترفوا باالجتار. 
وفــي حولــي مت اســتدراج مواطن 
لبيع كمية من الشبو ليتم ضبطه، 
وبالتحقيق معه أرشد عن مواطن آخر 
وعثر بحوزة املتهمني على كميات من 

املواد املخدرة املتنوعة.

سعود عبدالعزيز

أكــد نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد فتح حتقيق في مالبسات 
انهيار ســقف مرور اجلهراء ومحاسبة املقصرين، الفتا الى 

انه لم تقع اصابات بشرية في احلادث، واحلمد هللا.

وكان مراجعو مرور اجلهراء «قســم اســتصدار رخص 
تسيير املركبات» كتبت لهم النجاة من سقوط سقف القسم 
بشكل مفاجئ خالل ساعات العمل الرسمي، حيث أسهم أحد 
املوظفني في خروج جميع املراجعني وزمالئه املوظفني قبيل 

سقوط السقف.
وقــال مصدر أمني لـ «األنباء» ان بالغا ورد إلى عمليات 

وزارة الداخلية عصر امس عن ســقوط سقف قسم رخص 
املركبات، وعلى الفور انتقل رجال األمن واإلسعافات وتبني 

عدم وجود مصابني.
هــذا، وأفاد املوظف بأنه شــعر بأمر يحدث في الســقف 
فطلب مــن اجلميع مغــادرة املكان، وبعد املغــادرة بدقيقة 

سقط السقف بالكامل.

أمن

.. االنهيار لم يخلف اصابات املبنى قبل االنهيار

«واتساب» يختبر ميزة
حظر لقطة الشاشة

كاليفورنيا - (أ.ش.أ): تختبر منصة املراسالت الفورية 
الشهيرة واتساب ميزة جديدة في أحدث نسخها التجريبية 

لنظام تشغيل أندرويد.
وذكر موقع «وابيتا إنفو» التقني املعني بأحدث إصدارات 
التطبيق الشــهير أن WhatsApp يعمل أيضا على حظر 
لقطة الشاشــة لعرض الصور ومقاطــع الڤيديو، وذلك 

لطرحها في حتديث مستقبلي لنظام تشغيل أندرويد.
يعد حظر لقطة الشاشــة تقنية ملنع املستخدمني من 
التقاط لقطات شاشة لصور ومقاطع الڤيديو التي تعرض 

ملرة واحدة فقط.
كانت امليزة قيد التطوير على WhatsApp beta لنظام 

.(iOS) تشغيل آي أو إس

األمير احلسني بن عبداهللا الثاني يلبس اآلنسة رجوة دبلة اخلطوبةالعاهل األردني امللك عبداهللا الثاني بن احلسني وامللكة رانيا العبداهللا مع األمير احلسني وخطيبته رجوة

األسرتان خالل قراءة الفاحتة في منزل والد العروس بالرياض املهندسة السعودية رجوة

الرياض وعمان - وكاالت: أعلن الديوان 
امللكــي األردني خطوبة ولــي العهد األمير 
احلســني بن عبداهللا الثاني في حفل أقيم 
األربعاء في عاصمة اململكة العربية السعودية 
الرياض على اآلنسة رجوة خالد بن مساعد 

بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.
وقــال الديوان، في بيــان، إنه بحضور 
العاهــل األردنــي امللك عبــداهللا الثاني بن 
احلسني وامللكة رانيا العبداهللا متت خطوبة 

ولي العهد األمير احلسني بن عبداهللا الثاني 
على اآلنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف 

بن عبدالعزيز آل سيف.
وجــرت قــراءة الفاحتة فــي منزل والد 
اآلنســة رجوة بالرياض بحضــور األمير 
احلسن بن طالل واألمير هاشم بن عبداهللا 
الثانــي واألمير علي بن احلســني واألمير 
هاشم بن احلسني واألمير غازي بن محمد 
واألمير راشــد بن احلســن وعدد من أفراد 

أسرة آل سيف، وفقا للبيان.
وهنأ الديوان امللكي األردني بهذه املناسبة 
العائلة املالكة ومتنى لألمير احلســني بن 
عبداهللا الثاني ولآلنسة رجوة «حياة مليئة 

بالسعادة والتوفيق والهناء».
ولدت رجوة بنت خالد بن مســاعد بن 
سيف بن عبدالعزيز ٓال سيف في الرياض، 
في ٢٨ ابريل ١٩٩٤، ووالدتها هي عزة بنت 
نايــف عبدالعزيــز أحمد الســديري، وهي 

الشــقيقة الصغرى بني أربعــة اخوة وفقا 
لوكالة (عمون) االخبارية األردنية املستقلة.

وتلقت رجوة دراستها الثانوية في اململكة 
العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية 
الهندسة املعمارية في جامعة (سيراكيوز) 
في نيويورك بالواليات املتحدة األميركية. 
ويعود أصل عائلة آل ســيف إلى قبيلة 
سبيع وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، 
جند منذ بداية عهد امللك عبدالعزيز آل سعود.

خطوبة ولي عهد األردن من مهندسة سعودية بالرياض

ملشاهدة الڤيديو
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