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عبدالرحمن الغنيم
في ذمة اهللا 

بعد رحلة حافلة بالعطاء
الكويت صباح  فقدت 
أمس األربعاء أحد رجاالتها 
الذين خدموها في مختلف 
الفتــرات واملواقــع، وهو 
النائب والوزير الســابق 
عبدالرحمــن خالد صالح 
الغنيم، الذي ميتلك تاريخا 
حافال في املجال السياسي 
واالجتماعــي والتجاري 
واإلنساني عن عمر يناهز 
الـــ ٨٤ عامــا. والراحــل 
عبدالرحمــن الغنيم كان 
يحمل شهادة بكالوريوس 

في الهندسة الكهربائية من كلية سان جوزيه في كاليفورنيا 
بالواليات املتحدة عام ١٩٦٢، وتدرج في الوظائف في وزارة 
املواصالت مــن مهندس هاتف فــي وزارة البريد والبرق 
والهاتف ١٩٦٢ إلى نائب رئيس املهندسني في الوزارة نفسها 
عام ١٩٦٤ ثم وكيل وزارة مســاعد للشــؤون الفنية ١٩٦٤، 

ثم أصبح وكيل وزارة املواصالت بعام ١٩٦٩.
شارك الراحل في عام ١٩٨٥ في انتخابات مجلس األمة في 
الدائرة الثانية، وحصل على املركز األول برصيد ٦١١ صوتا 
وأصبح عضوا في مجلس األمة. وفي العام الذي يليه ُعني 
وزيرا للدولة لشؤون البلدية، كما عني وزيرا للمواصالت 

في ٢٨ مايو ٢٠٠٨ في احلكومة اخلامسة والعشرين.
وبهــذه املناســبة احلزينة تتقدم «األنبــاء» من عائلة 
الفقيد بأحر التعازي، داعني اهللا أن يتغمده بواسع رحمته 
ويلهم ذويه الصبر والسلوان. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

الفقيد الراحل عبدالرحمن الغنيم

كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

انتخابات ٢٠٢٢: ال شوائب وال مخالفات 
اجلالوي: حرصًا من القيادة السياسية العليا على أن تكون كل دائرة معبرة التعبير احلقيقي عن إرادة الناخبني.. ال جداول جديدة.. واالعتماد على كشوف «املعلومات املدنية»

ليز تشيني تدفع ثمن عدائها لترامب 
وتلّمح إلى مواجهته في انتخابات الرئاسة

وايومينــغ - وكاالت: خســرت 
العــدوة اللــدود للرئيــس الســابق 
دونالــد ترامب النائبــة اجلمهورية 
ليز تشــيني، مواجهتها األولى أمام 
امللياردير اجلمهوري، لكنها توعدت 
باملزيــد من املواجهــة وضربت معه 
موعدا جديدا في االنتخابات الرئاسية 
املقبلة، في معركة ســتكون طاحنة 
على ما يبدو وتقودها وحيدة حتى 

اآلن، ضد الرئيس السابق.
 وتعهدت تشــيني بفعــل كل ما 
يلزم لعرقلة مســار ترامب، بعد أن 
خسرت املنافسة على تذكرة الترشح 
لوالية رابعة لصالح احملامية احملافظة 
هارييــت هاغمــان فــي االنتخابات 
التمهيدية باحلزب اجلمهوري أمس 
األول بعــد ان وضع ترامب كل ثقله 

خلفها.

خسرت بطاقة اجلمهوريني عن «وايومينغ» لصالح حليفة الرئيس السابق

النائبة ليز تشيني        (أ.ف.پ)

العراق.. «احلسم القضائي» ٣٠ اجلاري
حلّل البرملان.. والصدر يقاطع اجتماع الكتل

بغــداد ـ وكاالت: أرجــات 
احملكمــة االحتاديــة العليــا 
في العراق إلى ٣٠ أغسطس 
اجلاري، البّت في دعوى حل 
البرملــان، فيما قاطــع التيار 
الصدري اجتماعا عقده قادة 
الكتل السياسية تلبية لدعوة 
الــوزراء مصطفــى  رئيــس 
الكاظمــي من أجل إيجاد حل 

لألزمة السياسية الراهنة.
وقــررت احملكمــة العليا 
خالل جلســتها أمس تأجيل 
احلكم النهائي في دعوى حل 

مجلس النواب املرفوعة من 
قبــل زعيم التيــار الصدري 
مقتدى الصدر ضد «الرئاسات 
الثالث» اجلمهورية والبرملان 
والوزراء، والتي تضمنت إلزام 
رئيس اجلمهوريــة بتحديد 
موعــد إلجــراء االنتخابــات 
التشريعية املبكرة وفق أحكام 
املادة ٦٤ من الدستور العراقي.

في غضون ذلك، عقد قادة 
السياســية اجتماعا  الكتــل 
مشــتركا في قصر احلكومة 
رئيــس  برعايــة  ببغــداد، 

الــوزراء وحضــور رئيــس 
الدولة ورئيســي السلطتني 
والقضائيــة،  التشــريعية 
واملبعوثة األممية في العراق 
«جنني بالسخارت»، إضافة إلى 
زعماء كتل وائتالفات برملانية 
منضوية حتت لواء «اإلطار 
التنســيقي» الشــيعي مبــن 
فيهم رئيس الوزراء األسبق 
نوري املالكي ورئيس «احلشد 
الفيــاض،  الشــعبي» فالــح 
ممثلني عن احلزبني الكرديني 
الكبيرين، فيما قاطع االجتماع 

التيار الصدري الذي أعلن عدم 
مشاركته في احلوار السياسي 
سواء بطريق مباشر أو غير 
مباشــر، دون حتديد ســبب 

املقاطعة.
متصــل،  ســياق  وفــي 
عقد الرئيــس العراقي برهم 
صالح، اجتماعا منفصال مع 
مجموعة من رؤساء وممثلي 
النقابات واالحتادات العراقية، 
حيث متت مناقشة تطورات 

األوضاع في البالد.

جانب من اجتماع قادة الكتل السياسية في العراق بحضور «الرئاسات الثالث» أمس          (واع)
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املناطق املضافة 
إلى الدوائر االنتخابية

األولى: أجنفة.

الثانية: منطقة الشــويخ الصناعية 
- املنطقة الصحية (الشــويخ) - 
 النهضة - شمال غرب الصليبخات - 

 مدينة جابر األحمد.

الثالثة: لم تتم إضافة مناطق إليها.

 - املبارك  عبداهللا  غرب  الرابعة: 
جنوب عبداهللا املبارك  - العيون 
-  النعيم  - النسيم - القصر - تيماء 

- الواحة.

اخلامسة: أبوفطيرة - املسايل -    
أبواحلصانية - مدينة صباح األحمد  

- مدينة اخليران السكنية.

 التصويت باستخدام «املدنية» واجلنسية.. وضم ١٩ منطقة وفترة زمنية لتعديل األوضاع وتقدمي الطعون
 كشوف «املعلومات املدنية» جاهزة وستنشر باجلريدة الرسمية بعد التصديق عليها ثم يعلن مرسوم الدعوة
 مرسوم ضرورة استخدام «املدنية» يتضمن تواريخ تقدمي الطعون والعرض على القضاء ونشر نتائج الطعون

مليون م٢ 
إلقامة منتزه 

ترفيهي 
مبنطقة الوفرة 

الزراعية
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االنتخابات بالصوت الواحد و٥ دوائر  
والتصويت حسب آخر عنوان قبل حتصني الكشوف 

مرمي بندق 

علمت «األنباء» أنه ال تغيير علي الدوائر االنتخابية اخلمس 
احلالية. وبحســب مصادر مطلعة  فــي تصريحات خاصة لـ 
«األنباء» فإن التصويت ســيتم بالصوت الواحد حسب سكن 
الناخب على آخر عنوان مسجل بسجل هيئة املعلومات املدنية 

قبل حتصني الكشوف.

مرمي بندق

حرصا من القيادة السياسية 
العليــا على ان تعبــر انتخابات 
٢٠٢٢ التعبير احلقيقي عن إرادة 
الناخبــني فــي كل دائرة وتكون 
خالية من أي شوائب أو مخالفات 
قانونية، أصدر مجلس الوزراء 
في جلسته أمس برئاسة رئيس 
مجلــس الوزراء ســمو الشــيخ 
أحمد النواف مرسومني بقانون 

بضرورة.
وأعلــن وزير العــدل ووزير 
الدولة لشــؤون تعزيز النزاهة 
والشــؤون  األوقــاف  ووزيــر 
اإلســالمية املستشــار جمــال 
اجلالوي ان املرسوم األول ينص 
على ان االنتخابات ســتكون من 
خالل اســتخدام البطاقة املدنية 
التي تتضمــن املوطن احلقيقي 
الصريح للناخــب.  وأضاف أن 
مشروع املرســوم اآلخر جاء به 
ضم ١٩ منطقة سكنية الى الدوائر 
االنتخابية وفق املوقع اجلغرافي. 
وأكد الوزير اجلالوي ان التصويت 
سيكون وفق اإلجراءات االعتيادية 
حسب شهادة اجلنسية وكشوف 
هيئــة املعلومــات املدنيــة التي 
تصدرها لــوزارة الداخلية ومن 
ثم ســيكون التصويت كاملعتاد 

من خالل كشــوف غير مختلفة 
عن الكشوف القدمية التي كانت 
وفق القيود االنتخابية القدمية، 
وقد اقتضى ذلك اجراء التعديالت 
علــى القانــون رقــم ٣٥ لســنة 
١٩٦٢ والقانون ٤٢ لسنة ٢٠٠٦. 
وأوضحــت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـــ «األنباء» 
انه سيتم تخصيص فترة زمنية 
قبل موعد االنتخابات للمواطنني 
لتعديل أوضاعهم وتقدمي الطعون 
لتتوافــق مع مرســوم ضرورة 
اســتخدام البطاقــة املدنية عند 
التصويت وسيتم إصدار مرسوم 
الدعــوة االثنــني املقبــل أو بعد 
االنتهاء من نظر الطعون.  وأكدت 
ان كشوف هيئة املعلومات جاهزة 
وستنشر في اجلريدة الرسمية 
بعد التصديق على املرسومني  وان 
مرسوم ضرورة استخدام البطاقة 
املدنية سيتضمن تواريخ تقدمي 
الطعــون والعرض على القضاء 
ونشــر نتائج الطعون ومن ثم 
إعالن مرسوم الدعوة أو تضمينه 

مع املرسومني. 
وقالــت انه ال صحــة ملا يتم 
تداولــه بشــأن صدور مرســوم 
بإلغاء اجلهــاز املركزي ملعاجلة 
أوضــاع املقيمني بصــورة غير 

قانونية.

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف مترئسا االجتماع أمس 

التفاصيل ص ٤
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ولي العهد استقبل الغامن والصقر والشايعاألمير هّنأ رئيسي الغابون وإندونيسيا بالعيد الوطني
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس علي بونغو أوندميبا رئيس 
جمهوريــة الغابــون الصديقة، عبر فيها ســموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية وجلمهورية الغابون 

وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار. 
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس جوكو ويــدودو رئيس 
جمهوريــة إندونيســيا الصديقة، عبر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناســبة العيــد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وجلمهورية 

إندونيسيا وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار. 
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان 
عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة االنتقالي بجمهورية 
السودان الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت 
عددا من املناطق في جمهورية الســودان الشــقيقة، 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ومغفرته ومين على املصابني بسرعة الشفاء 
والعافية وأن يتمكن املسؤولون في البلد الشقيق من 

جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد 
بقصر بيان رئيس مجلس األمة السابق مرزوق الغامن.
كما اســتقبل ســمو ولي العهد رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت محمد الصقر. واســتقبل سمو ولي 

العهد رئيس ديوان احملاسبة فيصل الشايع. 
إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى الرئيس جوكو ويــدودو رئيس 
جمهورية إندونيسيا الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده، راجيا له وافر 

الصحة والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس علي بونغو أوندميبا رئيس جمهورية 
الغابون الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا له وافر الصحة والعافية. 
وبعث ســمو ولــي العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
ببرقية تعزية إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان 
عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة االنتقالي بجمهورية 
السودان الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من 
املناطق في جمهورية السودان الشقيقة، سائال سموه 
البــاري جل وعال أن يتغمد الضحايا بواســع رحمته 

ومغفرته، وأن مين على املصابني بالشفاء العاجل.

سموه هنّأ رئيسي إندونيسيا والغابون بالعيد الوطنيصاحب السمو عّزى رئيس مجلس السيادة االنتقالي بالسودان بضحايا الفيضانات

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس األركان استقبل قائد القوات اجلوية األميركية 
ورئيس مكتب االتصال العسكري املصري

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركــن خالد صالح الصباح في مبنى رئاســة 
األركان العامــة للجيش، قائــد القوات اجلوية 
في القيــادة املركزية األميركيــة الفريق طيار 

اليكلسس جرينكوتش والوفد املرافق له.
حيــث عقد اجتماع بني اجلانبني نوقش من 
خاللــه أهم األمــور واملواضيــع ذات االهتمام 
املشترك املتعلقة باجلوانب العسكرية وسبل 

تعزيزها وتطويرها.
كما اســتقبل رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد صالح الصباح، رئيس مكتب 
االتصال العسكري املصري لدى الكويت العميد 
أركان حرب حسن محمد الشاذلي، وذلك مبناسبة 
انتهاء فترة عمله مقدما له رئيس مكتب االتصال 
العسكري املصري اجلديد العميد أركان حرب 
محمد عبداهللا محمود رجب، حيث وجه شكره 

وتقديره للعميد الشــاذلي علــى ما قام به من 
جهود أثناء فترة عمله، ومتمنيا للعميد محمد 
عبداهللا محمود رجب التوفيق والنجاح في مهام 
منصبه اجلديد مبا يعزز ويطور سبل التعاون 

العسكري املشترك بني البلدين الشقيقني.
حضر اللقاء معــاون رئيس األركان العامة 
لهيئة االستخبارات واألمن العميد الركن جنيب 

الصقر.

الفريق الركن خالد صالح الصباح مستقبال العميد أركان حرب حسن الشاذليالفريق الركن خالد صالح الصباح مستقبال الفريق طيار اليكلسس جرينكوتش

القنصل العام لدى دبي واإلمارات 
الشمالية قدم أوراق اعتماده

قــدم القنصل العــام للكويت في دبي 
واإلمارات الشمالية علي الذايــــدي أصل 
البـــــــراءة القنصليــة الى نائـــب مدير 
مكتب وزارة اخلارجيـــــة والتعــــــاون 
الدولي في إمارة دبي راشــد بن عبداهللا 

القصير.

ونقلت القنصلية في بيان لها ترحيب 
اخلارجية االماراتية بالقنصل، متمنية له 
التوفيق والنجاح في مهام عمله اجلديد، 
مشيدة بالعالقات السياسية والتجارية 
واالقتصادية واالســتثمارية التي جتمع 

البلدين.

القنصل علي الذايدي خالل تقدمي أوراق اعتماده إلى راشد بن عبداهللا القصير
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استقرار اإلنتاج املائي مع نسبة االستهالك

دارين العلي

بعد أن استمر تفوق االستهالك املائي 
على اإلنتاج منذ بداية الشهر اجلاري، 
عادت حاليا كفة اإلنتاج للتفوق على 
االســتهالك ولو بفارق بسيط مع بدء 

العد العكسي النتهاء موسم الذروة.
وقالــت مصادر مطلعــة في وزارة 
الكهربــاء واملاء لـ «األنباء» إن ارتفاع 
االستهالك بالنسبة لإلنتاج في بداية 
الشــهر عادة ما يحصل في أغلب أيام 
موسم الذروة، إذ تعدى الفارق في بعض 
األيام ٣٥ مليون غالون متت االستعانة 

لتغطيتها باملخزون االستراتيجي.
وأوضحــت املصــادر أن زيــادة 
االستهالك على اإلنتاج من املياه تعود 
لنسبة االســتهالك املرتفعة للفرد في 
البالد بسبب احلرارة وكذلك بعد أيام 
الغبار والتي تستهلك فيها املياه بشكل 

كبير عدا عن الفاقد في الشبكة.
ولفتــت املصــادر إلى أن تســاوي 
اإلنتــاج مع االســتهالك خالل املرحلة 
احلالية أو تفــوق اإلنتاج ولو بفارق 
بســيط يعود إلى كون جميع وحدات 
التقطير تعمل بكفاءتها كما أن استقرار 
األحوال اجلوية يلعب دورا كبيرا في 

خفض االســتهالك. وشــددت على أن 
املخزون االستراتيجي في وضع مطمئن 
حتى وان مت استخدامه خالل الصيف، 
اذ يتم تعويضه في فصل الشــتاء مع 

انخفاض حجم االستهالك.
وأكــدت املصــادر مجــددا أهميــة 
الترشيد ووقف الهدر، مشيرة إلى أن 
فرق الضبطية القضائية مستمرة في 
العمل على مدار الســاعة لرصد الهدر 
وتوجيه إنــذارات ومخالفة من يثبت 
تعديه على الشبكة املائية أو الكهربائية 
التي تعتبر من أهم موارد الدولة ويجب 

احلفاظ عليها.

بعد أن فاق العجز ٣٥ مليون غالون مت تعويضها من املخزون اإلستراتيجي

تفوق االنتاج على االستهالك بحوالي ٢ مليون غالون امس االستهالك يتجاوز االنتاج باكثر من ٣٥ مليون غالون في بداية الشهر

التصويت بالبطاقة املدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر االنتخابية
الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األسبوعي في قصر 
السيف برئاسة سمو الشيخ 
أحمد النواف رئيس مجلس 
الوزراء، وبعد االجتماع صرح 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط ووزير الدولة 
الــوزراء  لشــؤون مجلــس 

د.محمد الفارس مبا يلي:
بناء على عــرض كل من 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة بالوكالة، 
ووزير العدل ووزير الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة، استهل 
مجلس الوزراء أعماله باملوافقة 
على مشروع مرسوم بقانون 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٣٥ لســنة ١٩٦٢ اخلاص 
بانتخابات أعضاء مجلس األمة 
بشأن اعتماد سجالت الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية في 
العملية االنتخابية. ومرسوم 
بقانون آخر بتعديل اجلدول 
املرفق للقانون رقم ٤٢ لسنة 
٢٠٠٦ بإضافة مناطق جديدة 
إلى الدوائر االنتخابية األولى 
والثانية والرابعة واخلامسة.
الرسمي  وذكر احلســاب 
ملركــز التواصــل احلكومــي 
أن مشــروع مرسوم بقانون 
«ضرورة» يقضي بأن تضاف 
منطقــة (أجنفة) إلى الدائرة 
األولى، في حني تضاف للدائرة 
الثانيــة مناطــق (الشــويخ 
الصناعية - املنطقة الصحية 
«الشويخ» - النهضة - شمال 
غــرب الصليبخات - مدينة 

جابر األحمد).
وأفاد بأن الدائرة الرابعة 
تضاف إليهــا مناطق (غرب 
عبــداهللا املبــارك - جنوب 
عبداهللا املبارك - العيون - 
النعيم - النســيم - القصر 

- تيماء - الواحة).
وبني أن الدائرة اخلامسة 
تضاف إليها مناطق (أبوفطيرة 
- املسايل - أبواحلصانية - 
مدينة صباح األحمد - مدينة 

اخليران السكنية).
وقــرر املجلــس رفعهمــا 
لصاحــب الســمو األميــر، 
وانطالقا من حرص احلكومة 
ونظرا لقرب املوسم الدراسي 

الشــيخ طالل اخلالد، بشأن 
استعدادات وزارة التربية لبدء 
العام الدراسي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) 
اخلطــة  تنفيــذ  ومتابعــة 
الكاملة  املوضوعة للعــودة 
للــدوام املدرســي بتاريــخ 
٢٠٢٢/٩/١١، وقــرر مجلــس 
الوزراء تكليف وزارة التربية 
بسرعة التنسيق مع كل من 
(وزارة املالية، اجلهاز املركزي 

عن تقديره للجهود املخلصة 
التي يقوم بها رئيس وأعضاء 
اللجنــة لتســريع إجــراءات 

تنفيذ املشاريع.
هــذا وقــد أبــن مجلس 
الوزراء وزيــر املواصالت 
األسبق املرحوم بإذن اهللا 
عبدالرحمــن خالــد صالح 
الغنيم الذي انتقل إلى جوار 
ربه، مســتذكرا إســهامات 
وجهود الفقيد املخلصة في 
خدمة وطنه، سائال املولى 
عز وجل أن يتغمده بواسع 
رحمته ويســكنه فســيح 

جناته.
ثم بحث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
آخــر املســتجدات الراهنة 
علــى الســاحتني العربيــة 
والدولية، وبهذا الصدد أعرب 
مجلس الوزراء عن تعاطف 
الكويت ووقوفها إلى جانب 
جمهوريــة مصــر العربية 
الشقيقة إزاء احلريق الذي 
اندلع في كنيسة أبوسيفني 
بحي إمبابة والذي أسفر عن 
وقوع عشــرات من القتلى 
واملصابــني، معبــرا عــن 
خالص التعازي واملواساة 
إلى األشــقاء في جمهورية 
مصر العربية الشقيقة قيادة 
وحكومة وشعبا وإلى أسر 
الضحايا ومتنياته للمصابني 

بالشفاء العاجل.
كما أعرب مجلس الوزراء 
عن إدانة واستنكار الكويت 
للهجــوم اإلرهابي الذي وقع 
(ياتينغــا)  محافظــة  فــي 
شــمال جمهوريــة بوركينا 
فاسو الصديقة، والذي أسفر 
عــن مقتل وإصابــة عدد من 
الضحايا، مؤكدا موقف الكويت 
املناهض  املبدئــي والثابــت 
للعنــف واإلرهــاب، ومجددا 
الدولــي  دعوتــه للمجتمــع 
ملضاعفة جهــوده لتخليص 
العالم والبشرية من هذه اآلفة 
اخلطيــرة، ويتقــدم مجلس 
التعازي  الــوزراء بخالــص 
واملواساة إلى حكومة وشعب 
بوركينا فاسو الصديق وإلى 
أسر الضحايا، متمنيا الشفاء 

العاجل للمصابني.

للمناقصــات العامة) التخاذ 
اخلطــوات العاجلــة بشــأن 
جتهيز املــدارس وتوفير كل 
متطلباتها واحتياجات الهيئة 
التدريسية واإلدارية والطلبة 
للعام الدراسي (٢٠٢٣/٢٠٢٢)، 
وموافاة مجلس الوزراء مبا 
ينتهي إليه األمر، وذلك خالل 

أسبوعني من تاريخه.
وقد عبر مجلس الوزراء 

مجلس الوزراء: تكليف «التربية» بسرعة التنسيق مع كل من وزارة املالية واجلهاز املركزي للمناقصات التخاذ اخلطوات العاجلة بشأن جتهيز املدارس وتوفير كل متطلباتها

سمو الشيخ أحمد النواف والشيخ طالل اخلالد ود.محمد الفارس خالل اجللسة

اجلديد، وســعيا لتوفير كل 
االحتياجات التي متكن وزارة 
التربية من أداء واجباتها على 
أكمــل وجــه، اطلــع مجلس 
الوزراء على توصية اللجنة 
الوزارية املشرفة على متابعة 
التنموية  تنفيــذ املشــاريع 
الكبرى برئاسة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الداخليــة بالوكالة  ووزيــر 

«املعلومات املدنية»: لم نصرح بأي إحصائيات 
بشأن من يحق لهم االنتخاب

مصادر لـ «األنباء»: تشكيل جلنة إلعداد تقديرات 
ميزانية «األشغال» للسنة املالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤

أكدت الهيئة العامة للمعلومات املدنية أنها 
لــم تصرح بأي إحصائيات بشــأن من يحق 
لهم االنتخاب. وشددت «املعلومات املدنية» 

في بيان صحافي على ضرورة حتري الدقة 
في نشــر األخبار املتعلقة بالهيئة واستقاء 
املعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية.

عاطف رمضان

علمت «األنباء» ان وزارة األشغال شكلت 
جلنة إلعداد تقديرات ميزانية الوزارة للسنة 
املالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ومتابعة تنفيذ ميزانية 
السنة املالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ املصروفات اجلارية 

والرقابة عليها.
وأضافت املصادر أن اللجنة تضم ١٠ أعضاء 
من وزارتي «األشغال» و«املالية» وستستمر 

مدة علمها على مدى ٤ أشهر ابتداء من أغسطس 
اجلاري، وســترفع نتائج أعمالها إلى وكيل 
الوزارة. وتضــع اللجنة النظــام الذي تراه 
مناســبا ملباشــرة عملها ولها في سبيل ذلك 
االطــالع على ما تراه من املســتندات وطلب 
ما تراه مناســبا من إيضاحات من القطاعات 
املعنية وترفــع للجنة الفنية لتطبيق نظام 
فرق العمل واللجان تقارير دورية مبا تقوم 

به اللجنة من أعمال.

وزير العدل: القيادة السياسية حريصة
على أن تكون االنتخابات خالية من أي شوائب

التضامن الكامل مع السعودية
أعرب مجلس الوزراء عن تضامن الكويت 
الكامل مع اململكة العربية السعودية الشقيقة 
ووقوفهــا إلى جانب األشــقاء ودعم كل 
إجراءاتهم التي يتخذونها للحفاظ على أمنهم 
وسالمة شعبهم الشقيق، مشيدا بجهود 
األجهزة األمنية الســعودية في تصديها 
بحزم لكل من تســول له نفسه املساس 

بأمنهم واستقرارهم، ومنها ضبطهم أحد 
املطلوبني أمنيا في مدينة جدة، الذي بادر 
بتفجير نفســه مما أدى إلى إصابة ٣ من 
رجال األمن وأحد املدنيني، ســائال املولى 
عز وجل أن مين على املصابني بالشــفاء 
العاجل وأن يحفظ اململكة الشقيقة وشعبها 

من كل مكروه.

أعلن وزير العدل ووزير 
الدولــة لشــؤون تعزيز 
النزاهة ووزير األوقـاف 
والشؤون اإلسالمية جمـال 
اجلالوي موافقـة مجلس 
الــوزراء على مشــروع 
مرسوم قانون «ضرورة» 
يقضــي بالتصويت عبر 

البطاقة املدنية.
وأضــاف اجلــالوي 
عقــب اجتمــاع مجلس 
الوزراء في قصر السيف 
الوزراء وافق  أن مجلس 
أيضا على مشروع مرسوم 
قانون «ضرورة» يقضي 
املناطق  بإضافة بعــض 
اجلديــدة علــى ٤ دوائر 
انتخابية قائمة وذلك وفقا 
للموقع اجلغرافي وتبعيتها 
للمحافظة. وأشار اجلالوي 
إلى أن مشروعي املرسومني 
أحدهما مشروع مرسوم 

بقانون «ضرورة» تعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء 
مجلس األمة واآلخر مشروع مرسوم بقانون 
«ضرورة» تعديــل اجلدول املرفق للقانون 
رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بضم مناطق الى دوائر 

انتخابية قائمة.
وأكد بهذا الصدد حرص القيادة السياسية 
العليا على أن تكون االنتخابات املقبلة خالية 
من أي شــوائب أو مخالفات قانونية وأن 
تكون كل دائرة معبــرة عن إرادة ناخبيها 
بالشكل الصحيح. وأوضح أنه سيتم استخدام 

الكشــوفات التي تصدرها الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية للتصويت بحيث تكون 
متوافقة مع املوطن احلقيقي والصحيح 

لكل ناخب في دائرته االنتخابية.
وبني أن تصويت الناخبني ســيكون 
املعتــادة على ضوء  وفق اإلجــراءات 
الكشوفات االنتخابية املقدمة من الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية واملعتمدة من قبل 
إدارة شؤون االنتخابات بوزارة الداخلية، 
معربا عن التمنيات بأن تســير العملية 

االنتخابية املقبلة بسهولة ويسر.

املستشار جمال اجلالوي

املشاركون في نادي «نزاهة» يوصون بتعزيز
الشفافية واملساءلة في تعيني الوظائف القيادية

آالء خليفة

اختتمت الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
(نزاهــة) فعاليات نادي نزاهة الصيفي 
الرابــع حتت عنوان (النزاهة الوطنية) 
مبشــاركة ٢٢ عضوا، والذي أقيم خالل 
الفترة من ١٤ حتى ١٧ أغسطس اجلاري 

بالتعاون مع جمعية الشفافية.
وبهذه املناسبة، قالت األمينة العامة 
املساعـدة لقطــاع الوقايــة فــي «نزاهة» 
م. أبرار احلماد إن جتربة النادي لهذا العام 
اتسمت بالفاعلية واملشاركة بعد توقف 
املشاركات لعامني بسبب تداعيات جائحة 
كورونا، مضيفة أن النادي في نســخته 
الرابعة خرج مبجموعة من التوصيات، 

من أبرزها:
١ـ  تعزيز معايير الشفافية والنزاهة 
واملساءلة في التعيني للوظائف القيادية.

٢ـ  املراجعة الدورية لضوابط وقواعد 
تعيــني القياديــني، ومدونات الســلوك 
الوظيفية مع مراعاة وضع معايير تعزز 
النزاهة والشفافية ومنع تعارض املصالح 

في الوظيفة العامة.
٣ ـ إبراز اإلجنازات ونشــر القوانني 
والضوابط العامة التي من شأنها توفير 
بيئة حاضنة للنزاهة والشفافية وتقوم 
على مبادئ املســاءلة وســيادة القانون 

باملجتمع.
٤ ـ دعم بناء استراتيجيات اتصالية 
بني القطاعات املختلفة، تعزز املسؤولية 
املجتمعيــة وتســهم في نشــر املعرفة 
والثقافة لترســيخ النزاهة والشــفافية 

واملواطنة الصاحلة.
٥ ـ إطالق حمــالت توعوية لتثقيف 
املساهمني واملشاركني في جمعيات النفع 
العــام اجلمعيات التعاونيــة باحلقوق 

والواجبات التي تضمن املساءلة وحتقق 
الرقابــة املجتمعيــة ملمارســي العمــل 
التعاوني واخلدمي املجتمعي، وترسخ 
مبادئ النزاهــة الوظيفية وحماية املال 

العام.
٦ ـ التوصية بدراسة إضافة أعضاء 
مجالــس إدارة جمعيــات النفــع العــام 
واخليرية ضمن الفئات املشمولة بتقدمي 

اقرارات الذمة املالية.
٧ ـ تشــجيع الشراكات الوطنية بني 
مختلف القطاعات مبا يواكب متطلبات 
املرحلة، وتسهم في رفع معدالت النزاهة 

والشفافية ودعم جهود التنمية.
٨ ـ تشجيع منظمات املجتمع املدني 
لتبني معايير النزاهة والشفافية املوصى 

بها عامليا.
٩ ـ تطوير برامج النادي مبا يســهم 
في دعم استمراريته وحتقيقه ألهدافه.

الهيئة اختتمت فعاليات ناديها الصيفي بـ ٩ توصيات تضمنت «تسمية أعضائه بسفراء نزاهة»
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رئيس الوزراء استقبل قيادات «الداخلية» و«احلرس»

اســتقبل ســمو الشيخ 
رئيــس  النــواف  أحمــد 
مجلس الــوزراء في قصر 
السيف نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشــيخ 
طــالل اخلالد يرافقه وكيل 
وزارة الداخلية الفريق أنور 
البرجــس ورئيــس جهاز 
أمن الدولة الفريق الشيخ 
ســالم النــواف ومدير عام 
اإلدارة العامــة للتحقيقات 
اللواء فهد الدوسري ووكيل 
الوزارة املســاعد لشــؤون 
املــرور والعمليــات اللواء 
جمــال الصايــغ ووكيــل 
الوزارة املســاعد لشــؤون 
أمــن املنافذ اللواء منصور 
الوزارة  العوضي ووكيــل 
املساعد لشؤون اجلنسية 
واجلوازات فواز املشــعان 
الوزارة املســاعد  ووكيــل 
للشؤون املالية واخلدمات 
املســاندة الشــيخ حمــود 
مبــارك الصبــاح ووكيــل 
الوزارة املســاعد لشــؤون 
األمن العام اللواء عبداهللا 
الرجيــب ووكيــل الوزارة 
املســاعد لشــؤون األمــن 
اخلــاص اللــواء عبــداهللا 
سفاح املال ووكيل الوزارة 
املســاعد لشــؤون األمــن 
اجلنائي اللواء حامد مناحي 
املطيري والوكيل املساعد في 
مكتب وزير الداخلية اللواء 
حامد أحمد البالول ووكيل 
الوزارة املســاعد لشــؤون 
اللواء  التعليــم والتدريب 

العميد م.عصام نايف عصام 
ومدير ديوان نائب رئيس 
احلرس الوطني العميد أحمد 

عبدالرحمن عبداللطيف.
حيــث نقلــوا حتيــات 
وتهنئة سمو الشيخ سالم 
العلــي رئيــس احلــرس 
الوطني الى ســمو رئيس 
مجلس الوزراء بنيل الثقة 
السامية وتشكيل احلكومة 
اجلديدة، معربني لسموه عن 
خالص التمنيات بالتوفيق 

والنجاح.
مــن جانــب آخــر، بعث 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد النواف ببرقية 
تهنئة إلــى الرئيس جوكو 
ويدودو رئيــس جمهورية 
إندونيسيا الصديقة مبناسبة 

العيد الوطني لبالده. 

وبعــث رئيــس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
النــواف ببرقيــة تهنئــة 
إلــى الرئيس علــي بونغو 
أوندميبا رئيس جمهورية 
الغابون الصديقة مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.
كما بعث رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
إلى  النواف ببرقية تعزية 
الفريق أول ركن عبدالفتاح 
البرهان عبدالرحمن رئيس 
مجلس الســيادة االنتقالي 
الســـــــودان  بجمهوريــة 
الشــــقيقة، ضمنها سموه 
خالــص تعازيــه وصادق 
مواساته بضحايا الفيضانات 
التــي اجتاحــت عــددا من 
املناطــق فــي جمـــهورية 

السودان الشقيقة.

سموه هنأ رئيسي إندونيسيا والغابون بالعيد الوطني

سمو الشيخ أحمد النواف مع الفريق ركن م.هاشم الرفاعي وقيادات احلرس الوطني

سمو الشيخ أحمد النواف خالل استقباله الشيخ طالل اخلالد وقيادات «الداخلية»

بدر محمد البالول.
وأعــرب ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء عن خالص 
تهانيــه للقياديــني الذيــن 
تسلموا مناصبهم اجلديدة، 
التوفيــق  لهــم  متمنيــا 

والنجاح.
حضر املقابلة مدير مكتب 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

حمد بدر العامر.
كما استقبل سمو الشيخ 
أحمد النواف رئيس مجلس 
الــوزراء وكيــل احلــرس 
الوطني الفريق ركن م.هاشم 
الرفاعي واملعاون للعمليات 
والتدريب اللواء ركن فالح 
شجاع فالح ومدير ديوان 
سمو رئيس احلرس الوطني 
العميد ثابــت عتيق جزاع 
واملعاون لإلســناد اإلداري 
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«زين» تستضيف املناظرة الطالبية ملبادرة «الكويت تبرمج»

اســتضافت «زيــن» املــزود الرائــد 
للخدمــات الرقمية في الكويــت فعالية 
املناظرة الطالبية ملبادرة «الكويت تبرمج» 
في مقرها الرئيسي بالشويخ، وذلك ضمن 
التي  شراكتها االســتراتيجية للمبادرة 
تنظمها أكادميية CODED للمرة الثانية 
لطلبة وطالبات املدارس الثانوية بهدف 
املساهمة في خلق جيل جديد من املبرمجني 

الكويتيني الشباب.
وترتكز العديد من مبادرات استراتيجية 
زين لالستدامة بشكل كبير حول قطاعي 
الشباب والتعليم، حيث يتجه مستقبل 

االقتصاد والتعليم بشكل متسارع نحو 
املجاالت الرقمية في السنوات األخيرة، 
ولهذا فقد وضعت الشركة تطوير املهارات 
البرمجية والرقمية لدى الشباب على رأس 
أولوياتها، حرصا منها على املساهمة في 
تسليح اجليل القادم من الكفاءات احمللية 
باملهارات الرقمية التي تتطلبها أســواق 

العمل احلديثة.
وشهدت فعالية املناظرة الطالبية التي 
اســتضافتها «زين» في مقرها الرئيسي 
مشــاركة نخبة من الطلبــة والطالبات 
املشاركني في مبادرة «الكويت تبرمج»، 

بحيــث مت تقســيمهم إلى فــرق قدم كل 
منها مبادئ ومناهج مختلفة في مجاالت 
لغات البرمجة، مع إعطائهم الوقت الكافي 
للبحث عن املعلومات واإلعداد للمناظرة 
لتدعيــم موقفهم، واحلصول على تأييد 
أو معارضة اجلمهور أمام الفرق األخرى.

وتفخر «زين» بكونها أحد أبرز الشركاء 
االســتراتيجيني ألكادميية CODED على 
مدار السنوات األخيرة، وهو ما أسهم في 
تخريج املئــات من التقنيني واملبرمجني 
الشباب إلى السوق احمللي، حيث جتدد 
الشركة تعاونها املستمر مع األكادميية 

بهدف املساهمة في خلق جيل جديد من 
املبرمجني الكويتيني.

وأطلقــت أكادمييــة CODED مبادرة 
«الكويــت تبرمج» للمــرة الثانية، وهي 
تعتبر األولى من نوعها في البالد، وتهدف 
الى إنشاء جيل متقدم في املجال التقني 
من خالل إتاحة الفرصة لطلبة وطالبات 
املرحلــة الثانويــة الكتســاب املهــارات 
البرمجية فــي ٤ مســارات مثمرة وهي 
تطويــر تطبيقات اآليفــون وتطبيقات 
األندرويد وتصميم املواقع وبناء األلعاب.
وتســتقبل املبادرة طلبــة وطالبات 

املرحلة الثانوية من املدارس احلكومية 
واخلاصة من الصف التاسع إلى الثاني 
عشــر لألعمار من ١٤ الى١٧ سنة، حيث 
يســتمر البرنامج املجانــي على مدار ٦ 
أسابيع يتعلم الطالب من خاللها ما يكفيه 
من املهارات األساســية ليتمكن من بناء 

مشروعه اخلاص.
وتســعى «زيــن» مــن خــالل دعمها 
لهذه املبادرة املتميزة إلى توفير البيئة 
التعليمية املناســبة للطلبة والطالبات 
في الكويت الحتضان طاقاتهم ومواهبهم 
وتزويدهــم باملهارات احلديثــة الالزمة 

لتأهيلهــم إلــى ســوق العمــل وحتفيز 
اإلبداع التكنولوجي في نفوسهم، وذلك 
لقناعتها الشــديدة بأهميــة الدور الذي 
تلعبه التكنولوجيا في بناء املســتقبل 

والنهوض باالقتصاد الوطني.
وتؤكد الشركة اهتمامها بدعم ومساندة 
اجلهات التي تقدم البيئة املناسبة لألجيال 
القادمة وفق أعلى املعايير العاملية، حيث 
لن تدخر جهدا في تقدمي املساندة والدعم 
لكل جهة متلك فكرة ورؤية تتسم بنواحي 
اإلبداع وتخدم املجتمع وتسهم في رفعة 

الوطن.

CODED في مقرها الرئيسي ضمن شراكتها اإلستراتيجية مع أكادميية

مسؤولو «زين» يتوسطون الطلبة والطالبات

«زكاة كيفان»: نستقبل الزكاة وُتصرف مبصارفها الشرعية
قال رئيــس جلنــة زكاة كيفــان التابعة 
لقطــاع البرامج واملشــاريع بجمعية النجاة 
اخليرية الشيخ عود اخلميس: تعد الزكاة من 
أهم روافد العمل اخليري واإلنساني، مؤكدا 
أنهــا ال تقتصر فقط على املال، فهناك «زكاة 
النقود وزكاة الزروع والثمار وزكاة املعادن 
والركاز وزكاة األنعام»، فهي حق معلوم كما 
وصفها رب العزة ســبحانه، مبينا أن الزكاة 
من أركان اإلســالم اخلمســة التي بني عليها 
الدين، فالزكاة جزء من املال يقتطع من أموال 
املسلمني التي بلغت حدا ونصابا معينا جتب 
فيه الزكاة، ويدفع هذا اجلزء املقتطع من املال 

إلى احملتاجني، والفقراء وغيرهم، ممن عّددهم 
اهللا تعالى في كتابه كمصارف ألموال الزكاة. 
وكذلك هي حصن وقاية وحماية ملال املزكي، 
الفتا إلى أن هناك آالف املستفيدين ينتظرون 
زكاة احملسنني. وبدورنا بزكاة كيفان نستقبل 
الزكاة ونقوم بصرفها في املصارف الشرعية 

التي جاء بها الشرع احلكيم داخل الكويت.
وأوضــح اخلميس انه يجــب أن تنطبق 
شروط الزكاة على املال الذي جتب فيه الزكاة. 
للتواصــل مع زكاة كيفان زيارة مقر اللجنة 
مبنطقــة كيفان بجوار الســوق املركزي، أو 

الشيخ عود اخلميساالتصال على رقم ٩٥٥١٦٢٢٢.

«مناء اخليرية» في الصومال إلغاثة متضرري اجلفاف
غــادر وفــد مــن منــاء 
اخليريــة بجمعية اإلصالح 
االجتماعــي يترأســه مدير 
إدارة اإلغاثــة خالــد مبارك 
الشامري واملصور الوثائقي 
إلى الصومال،  وائل الشرع 
وذلك لتفقــد اغاثات عاجلة 
للمتضرريــن مــن اجلفاف 
واملجاعة وتوفير االحتياجات 
الضرورية لهم، واملساهمة في 
إنقاذ حيــاة أكثر من نصف 
ســكانها املعرضني للخطر، 
وملواصلة جهودها في التدخل 
امليدانــي الفــوري لتخفيف 
معاناة املتضررين من وطأة 

كارثة املجاعة التي تهدد حياة 
املاليني.

وقال مدير إدارة اإلغاثة 
في مناء اخليرية خالد مبارك 
الشامري ان موجة اجلفاف 
التي اجتاحت معظم األقاليم 
بالصومال نتيجة عدم هطل 
األمطــار املوســمية بشــكل 
منتظم تســببت في ازدياد 
معاناة السكان ونزوح اآلالف 
من سكان املناطق والتجمعات 
البدوية إلى مخيمات النزوح 
في املدن الكبرى، وتضاؤل 
إنتــاج  املراعــي وتراجــع 
احملاصيل الزراعية وارتفاع 

أسعار املواد الغذائية.
أن  الشــامري  وبــني 
الرئيــس  تصريحــات 
الصومالي الذي أعلن دخول 
البــالد فــي مجاعــة تؤكــد 
حجم الكارثة التي يعيشها 
الصومــال، مؤكــدا أن أهــل 
الصومال يتعرضون ملأساة 
حقيقية، حيث ينعدم الطعام 

والشراب لديهم.
وحتث منــاء أهل اخلير 
التبــرع  واحملســنني علــى 
لصالح إخوانهم املتضررين 
https://www. الرابــط عبر 

٤hs٦i/namaakw.net
اآلثار اإلنسانية الناجمة عن 
القحط واجلفاف ومضاعفات 

«كارفور» تطلق حملة «اربح قسط املدرسة»

إيكيا والهيئة العامة للبيئة في حملة توعوية مشتركة 
لتوزيع مليون كيس صديق للبيئة

أعلنت كارفور، التي متلكها وتديرها 
شركة «ماجد الفطيم» في الكويت، عن 
انطالق حملة «اربح قســط املدرسة مع 
كارفور»، والتي تهدف إلى مساعدة األهالي 
خالل االستعدادات النطالقة العام الدراسي 
اجلديد بحلول شهر ســبتمبر. وتتيح 
كارفور الفرصة أمام ٤٨ فائزا محظوظا 
للفوز بجوائز قيمة حيث ســيحصل ٤ 
فائزين على قســط مدرسي بقيمة ٧٥٠ 
د.ك، بينما سيحصل ٤ آخرون على هاتف 
Xiaomi Mobile Note ٨ وسيحصل ٤٠ فائزا 
على بطاقة هدايا بقيمة ٢٠ دينارا كويتيا 
للبطاقة الواحدة خالل السحب األسبوعي 
الذي ســيقام خالل الفتــرة املمتدة من 
١٧ أغســطس حتى ١٣ ســبتمبر ٢٠٢٢. 
وميكن لعمالء كارفور الدخول في السحب 
مبجرد إنفاقهم بقيمة ٢٠ دينارا أو أكثر 
في جميع أفرع فروع كارفور. وســيتم 
اإلعالن عن أسماء الفائزين أسبوعيا كل 
يوم ثالثاء املوافق ٢٣ و٣٠ أغسطس و٦ 

و١٣ سبتمبر.

العائــالت فــي مــكان واحد مــن خالل 
مجموعــة واســعة مــن املســتلزمات 
املدرســية من عالمــات جتارية مفضلة 
عند الكثيرين، وذلك في أقسام القرطاسية 
والشنط املدرسية واأللبسة واألطعمة 
واإللكترونيات. كما تقدم كارفور أيضا 

خصومات استثنائية.
وباإلضافــة إلى عروض العودة إلى 
املدرسة التنافسية، تقدم كارفور مزايا 
حصريــة مخصصة ملســتخدمي «ماي 
كلوب» برنامج الوالء اخلاص بكارفور، 
مــن خــالل خصومــات إضافيــة تصل 
إلــى ٣٠٪ تقدم كنقــاط نقدية من «ماي 
كلوب» وميكن لعمالء كارفور التسوق 
من مجموعة واســعة من املســتلزمات 
املدرسية وعلب الطعام املميزة واملنتجات 
األساســية داخل فروع كارفور أو عبر 
االنترنت، واســتخدام خدمات «كارفور 
اآلن» و«انقر واستلم» وخدمة «توصيل 
العربة» وخدمة «امسح وانطلق»، لتحقيق 
جتربة تسوق سلسة ومن دون متاعب.

متاشــيا مع االلتــزام بإحداث تأثير 
إيجابي علــى حياة النــاس والكوكب، 
تشارك ايكيا الكويت في احلملة التوعوية 
التي تقودها الهيئة العامة للبيئة لرفع 
الوعي البيئي بخطورة البالستيك على 
صحة اإلنســان والكوكب، عبر توزيع 
مليون كيس صديق للبيئة قابل للتحلل.
وتهــدف احلملــة لتقليــل النفايات 
البالستيكية في الكويت بتسليط الضوء 
على خطر االســتخدام املفــرط للمواد 
البالســتيكية، وتشجيع ســلوك بديل 
يتمثل في اســتبدال أكياس البالستيك 

بأكياس صديقة للبيئة ومستدامة.

وقــال مديــر قســم االســتدامة في 
ايكيــا احلميضــي، كارســنت إيبل: في 
ايكيا نطمح ألن تصبــح كل إنتاجاتنا 
وأعمالنا التجارية وفق سياسات بيئية 
تراعي القواعــد والقوانني التي حتمي 
البيئة وتســاهم مبعاجلة أزمة تغيير 
املناخ. وملواجهة التحديات التي يفرضها 
االستهالك غير املستدام، وتغير املناخ 
فإننــا نتخــذ خطــوات طموحــة نحو 

مستقبل أكثر استدامة.
وتابع إيبل: ايكيا تعمل وفق أسس 
من املبادئ والقيم، ومنذ بداية مسيرتنا 
قبل أكثر من ٧٦ عاما، قررنا الوقوف إلى 

جانب الكثيرين، وأصبحت رؤية ايكيا، 
«مــن أجل حياة يوميــة أفضل للعديد 
مــن الناس»، أكثر أهميــة من أي وقت 
مضــى. هذا يعني أنه من مســؤوليتنا 
دعــم االلتزام العام باحلــد من التلوث 
البالستيكي، وبذل ما بوسعنا ملعاجلة 

مشكلة التلوث البيئي.
ومن أجل بيئــة أفضل في الكويت، 
تدعــو ايكيا عمالءها لتســلم حقائبهم 
الصديقة للبيئة، من ركن خاص بالهيئة 
العامة للبيئة، «بوث توعوي» في جميع 
معارض ايكيا الكويت: األڤنيوز، ٣٦٠، 

والعاصمة مول.

أكياس صديقة للبيئةجناح الهيئة العامة للبيئة في إيكيا

وقــال جــان عبــد الســاتر، رئيس 
العمليات التجارية في كارفور الكويت، 
لدى «ماجــد الفطيم للتجزئة»: «تلتزم 
كارفور مبنــح قيمة فريــدة من نوعها 
واستثنائية لكافة عمالئها من خالل كل 
جتربة تسوق. ومع انطالق موسم العودة 
إلى املدارس، تتطلع كارفور إلى حتقيق 
جتربة تسوق مميزة وتلبية احتياجات 

العائالت ورعاية أجيال املستقبل».
وتوفــر كارفور، كل مــا حتتاج اليه 
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املضف استقبل املراجعني في «التعليم العالي»: 
إيجاد احللول للمشكالت وفق اإلمكانات املتاحة

الطريجي: نسعى إلى تطوير قدرات
منتسبي احلركة الكشفية العربية

عبدالعزيز الفضلي

بدأت فعاليات الدورة الكشــفية العربية 
لتنميــة قــدرات املدربني «مســاعدي وقادة 
التدريب»، والتي تستضيفها الكويت، ممثلة 
في جمعية الكشافة الكويتية وبالتعاون مع 
اإلقليم الكشــفي العربي واملنظمة الكشفية 

العربية وتستمر حتى ٢٢ اجلاري.
وقال رئيــس اللجنة الكشــفية العربية 
ورئيس جمعية الكشافة الكويتية د.عبداهللا 
الطريجي اننا حرصنــا من خالل إقامة مثل 
هذه امللتقيات واألنشطة على تطوير قدرات 
منتسبي احلركة الكشــفية العربية، مشيرا 
إلى انه ورغم الظروف الصعبة أثناء جائحة 
كورونا لم نتوقف وكنا أمام حتد كبير، حيث 
واصلنا إقامة الفعاليات عبر وسائل التواصل 
واليــوم وبعد عودة احليــاة الطبيعية عدنا 
للعمل بشــكل حضوري ومباشــر. وأضاف 
الطريجي: بعد اختيار الكويت عاصمة للعمل 
الكشفي والتطوعي للعام ٢٠٢٢ وكونها متلك 
تاريخــا عريقــا فــي املجال الكشــفي، حيث 

واصلت احتضانها للملتقيات الكشفية على 
املســتويني العربي والدولــي، متمنيا طيب 
اإلقامة للمشاركني في الدورة في بلدهم الثاني.

من جهتها، أكدت الوزير املفوض بوزارة 
اخلارجيــة الليبيــة فوزية الســعفي أن هذا 
التجمع العربي يعتبر نواة للملتقيات العربية، 
السيما أن أبناء الكشافة عماد املجتمع والذين 
يعملون على تكوين كوادر املســتقبل لبناء 
األمة العربية والتي نتمنى أن يدمي اهللا عليها 
اخلير والعز مقدمة حتية خاصة للكويت قيادة 
وحكومة وشعبا الن الكويت هي أم العرب.

وأشارت السعفي الى أن اللقاء يعتبر وساما 
على صدر كل عربي مشــارك فيه، خاصة أن 
الكويت رائدة في احلركة الكشــفية، مشيدة 
في الوقت نفسه بالعالقات الكويتية- الليبية 
فهي متميزة وعلى مستوى عال جدا متمنية 

زيادة التعاون بني البلدين.
من جانبه، أعرب أمني عام املنظمة الكشفية 
العربية عمرو حمدي عن بالغ شكره وتقديره 
لألشــقاء فــي الكويت على حســن الضيافة 

واالستقبال.

ثامر السليم

استقبل وزير التربية 
ووزيــر التعليــم العالي 
والبحــث العلمي د.علي 
املضف أول من أمس في 
مكتبــه بــوزارة التعليم 
العالي املواطنني لالستماع 
ملطالبهــم ومشــكالتهم 
والسعي حللها بحضور 
وكيل الــوزارة د.صبيح 
املخيــزمي واألمــني العام 
ملجلس اجلامعات اخلاصة 
بالتكليف م.عمر الكندري.

ويأتي ذلك حرصا على تفعيل سياسة 
الباب املفتوح وتوسيع نطاق التواصل بني 
املســؤول واملواطن، إلتاحة فرصة تفاعل 
حقيقية مع القضايــا والهموم املجتمعية 
واالطالع عليها عن كثب من خالل االستماع 

إلى املشكالت بكل شفافية وحرية.
ووجه د.علي املضف مســؤولي وزارة 

التعليم العالي واجلهــات التابعة للوزير 
بســرعة معاجلــة كل قضايــا ومشــكالت 
املراجعني واتخاذ االجراءات الالزمة واحللول 
املناســبة لها وفق اإلمكانات املتاحة حتت 
إشــراف مباشــر من الوزير، مــع االلتزام 
التنظيمية  بالقوانني واللوائح والقرارات 

املعمول بها في وزارة التعليم العالي.

تفعيالً لسياسة الباب املفتوح والتواصل بني املسؤول واملواطن

انطالق فعاليات الدورة الكشفية العربية لتنمية قدرات املدربني

د.علي املضف ود.صبيح املخيزمي خالل استقبال أحد املراجعني

«ملتقى جودة التعليم»: االهتمام باالبتكار ومواكبة التطورات العاملية
آالء خليفة

نظمت اجلمعية الكويتية 
للدسلكســيا وشــركة احلمرا 
االقتصاديــة  لالستشــارات 
وبدعم من مؤسســة الكويت 
للتقدم العلمــي ودعم إعالمي 
من الهيئة العامة للشباب وقناة 
KNN االعالمية، أول من أمس 
امللتقى الوطني جلودة التعليم 
في الكويت والذي أداره رئيس 
املشــروع الكويتــي مللتقيات 
تأهيــل الشــباب عبدالوهاب 
احلجي مبقر جمعية العالقات 

العامة.
فــي البداية، قال الناشــط 
فــي مجــال التدريــب نــواف 
الكندري ان املعلم اصبح ملقنا 
فقط للمعلومــات، مؤكدا اننا 
بحاجة الى االبــداع واالبتكار 
فــي وظيفة املعلــم، الفتا الى 
وجود إشــكاليات في املناهج 
الدراسية احلالية ليس بسبب 
ازمة كورونــا وإمنا على مدار 
السنوات العشر املاضية فلم 
يطرأ عليها أي تطوير، مما أدى 
الى مخرجات تعليمية ليست 
باملستوى املطلوب بسبب ان 
النظام التعليمي اصبح يعتمد 
على التلقني واحلفظ فقط دون 
إبداع أو ابتكار، مطالبا بإعادة 
النظــر في املناهج الدراســية 
احلاليــة لتواكــب التطورات 

اعادة النظر في مسألة التعليم 
سواء العام او العالي والبحث 
عــن التخصصــات الدقيقــة 
واخلــروج عن فكــرة التلقني 
إلى اإلبداع واالبتكار والتفكير 
خــارج الصنــدوق، مبينا ان 
أولياء االمور شــريك أساسي 
في العملية التعليمية، مشددا 
كذلك على دور وسائل االعالم 
في دعم املواهب املبدعة داخل 
املؤسسات التعليمية واالهتمام 

بجودة التعليم.
وشدد بن غيث على ان جودة 
التعليم حتتاج الى مؤسســة 
خارج منظومة التعليم كوزارة 
لتقييم جودته من ناحية املعلم 

الســيما اســتحداث الوسائل 
التكنولوجية احلديثة، موضحا 
أن هناك اساليب تعليمية حديثة 
يفترض تطبيقها في املدارس 

لزيادة االبداع لدى الطالب.
وشدد الياقوت على أهمية 
استغالل القدرات في كل مرحلة 
عمرية، الفتا الى ان الفشل في 
أي خطوة من اخلطوات ال يعني 
التوقف بل يعني االســتمرار 
حلني الوصــول الــى النجاح 

املنشود.
وفي الســياق ذاته، لفتت 
رئيسة شبكة سيدات االعمال 
فــي الكويــت بدور الســميط 
الــى ضرورة اختيــار الطالب 
التخصص الراغب فيه بعيدا 
عــن ضغوطــات األهــل حتى 
يتمكن من االبــداع في املجال 
الذي يختاره، ناصحة اجلميع 
باملثابرة واالصرار على حتقيق 
االحــالم وحتويلهــا الى واقع 

ملموس.
وبني املدير التنفيذي لشركة 
عرب اجلزيرة للمقاوالت العامة 
مرشــد املرشــد انه كان لديه 
شغف باألسهم وخاض دورات 
تدريبية كثيرة اثناء دراسته 
لتطوير نفســه في هذا املجال 
واكتساب اخلبرات واملهارات 
الالزمة لتحقيق النجاح، داعيا 
الشباب الى االلتحاق بالدورات 
التدريبية التي تصقل مهاراتهم.

واملنهج واالختبارات والطلبة 
وبالتالي نحصل على ضابط 
جودة حقيقــي، وعلى الطلبة 
وأوليــاء األمــور التفكير في 
تخصصات غير الطب والهندسة 
والصيدلة وإمنا بالتخصصات 
التي يحتاج اليها سوق العمل 

وتواكب رؤية كويت ٢٠٣٥.
من جانبه، أكد رائد االعمال 
املجتمعية بدر الياقوت أهمية 
االبداع في العملية التعليمية 
بحيــث يســتفيد الطالب من 
املعلومات وتصل اليه بطريقة 
ســليمة فهي حتتاج دائما الى 
التطوير ملواكبة التطورات على 
العملية التعليمية حول العالم 

املشاركون أكدوا أهمية التدريب العملي لتأهيل كوادر قادرة على خوض سوق العمل مبهارة وجدارة

نواف الكندري وبدر بن غيث وبدر الياقوت ومرشد املرشد وبدور السميط وعبدالوهاب احلجي خالل امللتقى (زين عالم)

احلديثة.
وأضــاف الكنــدري: علــى 
الطالــب ان يختار التخصص 
النابع من رغبته الشخصية وان 
يقتصر دور األهل على املشورة 
والنصح فقط وليس اإلجبار 
على تخصص معني ال يتماشى 
مع ميوله ورغباته، مشددا على 
أهمية التدريب العملي بجانب 
الدراسة النظرية لتأهيل كوادر 
قادرة على خوض غمار سوق 

العمل مبهارة وجدارة.
بدوره، أكد املدير املساعد في 
املرحلة الثانوية والناشط في 
مجال التعليم وصاحب مبادرات 
تطوعية بدر بن غيث ضرورة 

ملشاهدة الڤيديو

النصراهللا: نهدف إلى إيجاد حلول مناسبة لتحسني الوضع التعليمي
قال رئيس جمعيــة العالقات العامة جمال 
النصراهللا ان اجلمعية حريصة على التعاون مع 
املدني  املجتمع  اجلهات احلكومية ومؤسسات 
لتطوير ورفع كفاءة الشباب، الفتا إلى أن امللتقى 
التعليمي مت بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب.

وأضاف النصراهللا في تصريح للصحافيني 
على هامش امللتقــى أن التعليم في ظل تطور 
التكنولوجيا بحاجة إلى وقفة، ونحن متفائلون 
بدور الشباب في إحداث نقلة نوعية في منظومة 
التعليم، مشيرا إلى أن اجلمعية تهدف من هذا 
امللتقى إلى تسليط الضوء على الوضع التعليمي 
ومحاولة البحث عن حلول مناســبة لتحسني 

الوضع التعليمي في البالد.

وذكر أن جمعية العالقات العامة لها دور كبير 
ومتشعب كون عمل العالقات العامة موجودا في 
شــتى املجاالت، الفتا إلى أن اجلمعية حتضر 
لعدد من الفعاليات، منها مؤمتر االستدامة، وهو 
خاص بالوضع البيئي بالتعاون مع الهيئة العامة 
للبيئة، وكذلك هنــاك جائزة الكويت للعالقات 
العامة وخدمة العمالء، وتعمل على تنظيم دورات 
ودواوين ثقافية لتعزيز دور املواطن في النهوض 

بالكويت وإصالح الوضع في كل املجاالت.
وأعلن أن اجلمعية تعمل على إطالق جائزة 
لقطاع الصحافة بالتعاون مع املؤسسات الصحافية 
واجلمعيات املختصة في هذا املجال لدعم دور 

تكرمي جمعية العالقات العامة يتسلمه جمال النصراهللالصحافة في املجتمع.

إطالق جائزة لقطاع الصحافة بالتعاون مع املؤسسات املختصة



املجلس البلدي
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مليون م٢ إلقامة منتزه ترفيهي مبنطقة الوفرة الزراعية
بداح العنزي

كلف مجلس الــوزراء ٥ جهات 
حكومية التخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذ مشــروع اســتغالل املوقع 
املخصص للهيئــة العامة للزراعة 
كمنتــزه ترفيهي مبنطقــة الوفرة 
الزراعية والبالغ مساحته مليون م٢.
وأوضــح الكتــاب أن مجلــس 
الــوزراء اطلع بتاريــخ ٢٠٢٢/٨/٨ 
علــى التوصيــة الــواردة للجنــة 
الوزاريــة املشــرفة علــى متابعة 
تنفيذ املشــاريع التنموية الكبرى 
املنعقد بتاريــخ ٢٠٢٢/٨/٤، حيث 
استعرضت اللجنة العرض املرئي 
املقــدم من الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعة والثروة الســمكية بشأن 
املنتزه الثقافي الترفيهي في منطقة 
الوفرة الزراعية، والذي مت التطرق 

من خالله ملا يلي:
٭ اســتغالل األرض املخصصــة 
للهيئــة العامــة لشــؤون الزراعة 
والثروة الســمكية إلقامــة منتزه 
ثقافي ترفيهي فــي منطقة الوفرة 
الزراعية مبساحة مليون متر مربع.

استعماالت أرض املشروع:

٭ منطقــة إنتاجيــة (حيوانية - 

سمكية) وابتكار زراعي.
٭ مراكز ثقافية.

٭ أنشطة رياضية.
٭ أنشــطة ترفيهيــة (داخليــة - 

خارجية).
٭ استراحات.

٭ خدمات عامة.
احتياجات تنفيذ املشروع:

٭ زيادة النسب التجارية ١٥٪ وفقا 
ملكونات املشروع.

٭ زيادة نسبة املساحة املغطاة.
٭ موافقة وزارة املالية على فترة 

االستثمار ٢٠ سنة.
٭ إعداد وثيقة املزايدة.

٭ موافقة اجلهات الرقابية.
٭ طرح املشــروع مبزايــدة عامة 
أو مبــادرة أو مشــاريع صغيــرة 

باشتراطات.
كما استمعت اللجنة الى إفادات 
ممثلي اجلهات احلكومية التالية:

الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية:

٭ ســيتم االنتهــاء مــن إعداد 
 (TOR) وثيقة الشــروط املرجعية
خالل شهرين من تاريخه، وسيتم 
رفعها إلــى مجلس الوزراء للنظر 

فيهــا واعتمادها، متهيدا للبدء في 
التنفيذ.

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة:

٭ يرجــو مــن هيئــة مشــروعات 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
تقليص الدورة املستندية لألعمال 
القادمة فيما يخص طرح مشــروع 
استغالل املوقع املخصص لصالح 
الهيئــة العامــة لشــؤون الزراعــة 
والثروة السمكية من قبل املجلس 
البلدي (كمنتزه ترفيهي) والكائن 

مبنطقة الوفرة الزراعية.
بلدية الكويت:

٭ حرصا من بلديــة الكويت على 
العمــل وإجنــاز  تســريع وتيــرة 
املشــروع، تطلب البلدية تزويدها 
مبكونات املشروع والنسب التجارية 
املطلوبــة باملوقع من قبــل الهيئة 
بالسرعة املمكنة، وذلك حتى يتسنى 
لها عمــل التقاريــر الالزمة متهيدا 

لرفعها الى املجلس البلدي.
وأصدر املجلس قراره التالي:

أوال: أحيط املجلس علما بالعرض 
املرئي املقدم من الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســمكية بشــأن 

املنتزه الثقافي الترفيهي في منطقة 
الوفرة الزراعيــة، وإفادات كل من: 
(بلدية الكويت، الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة) بشأن اإلجراءات الواجب 
اتخاذهــا لتســريع وتيــرة العمل 
وتنفيذ املشروع بالسرعة املمكنة.

ثانيــا: تكليــف الهيئــة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
بالتنسيق مع كل من: (وزارة املالية، 
بلديــة الكويت، هيئة مشــروعات 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
واجلهات التي تراها مناسبة) للبدء 
باتخــاذ اإلجــراءات الالزمة لتنفيذ 
مشروع استغالل املوقع املخصص 
لصالــح الهيئــة من قبــل املجلس 
البلدي (كمنتزه ترفيهي) والكائن 
الزراعية، وإشراك  الوفرة  مبنطقة 
القطاع اخلاص وجمعيات النفع العام 
واملبادرين للمســاهمة في حتقيق 
األهداف املنشودة، وموافاة مجلس 
الــوزراء بتقريــر خالل شــهر من 
تاريخه مبا مت بهذا الشأن وموضحا 
به اجلداول الزمنية الالزمة ملراحل 
اخلطة التنفيذية وصوال الى مرحلة 

اإلجناز.

يضم مراكز ثقافية وأنشطة رياضية واستراحات ومنطقة إنتاجية حيوانية وسمكية

موافقـة وزارة املاليـة علـى فترة االسـتثمار ٢٠ سـنةزيادة النسـب التجاريـة ١٥٪ وفقًا ملكونات املشـروع

إغالق سردابني مخالفني في منطقة املهبولة
محمد الدشيش

أسفرت حملة البلدية التي 
شنتها أمس على السراديب 
املخصصة مخازن واملستغلة 
جتاريا في االحمدي عن إغالق 
سردابني مخالفني في املهبولة، 
حيث مت اغالق مخزن داخل 
احدى العمارات كان مخصصا 
لتخزين املواد الغذائية، كما 
مت اخالء مخزن ثان بعد ان مت 
انذاره سابقا ورفع «البلوك» 
عن صاحب عقار بعد مراجعته 
لالدارة الهندسية في البلدية. 
وفي هــذا الســياق، قال 
املفتش فــي بلدية األحمدي 
ملحم العازمي اننا نعمل على 
مدار الساعة وبتوجيهات من 
مدير عام البلدية على اغالق 
جميع الســراديب واالسطح 
دون  جتاريــا  املســتغلة 
تراخيص وفي كل يوم نرصد 
اكثر من موقع ونقوم بإغالقه 
ووضع «بلوك» على صاحب 
العقار حلني اخالئه والتأكد 
مــن ذلك ومن ثــم مراجعته 

للبلدية لرفع البلوك.
العازمــي اصحاب  ودعا 
ألن  املخالفــة  الســراديب 

الرصــد واملتابعة في بلدية 
األحمدي خالد الفضلي: نقوم 
الســراديب  باغــالق جميع 
غير املرخصة والتي توجد 
بهــا مخالفات مثــل تخزين 

الرصد واملتابعة تقوم بوضع 
«بلوك» بعد تلقي البالغ من 
فريق الرصد وال يتم رفعه 
اال بعــد التحقــق مــن إزالة 

املخالفات.

املواد الغذائية ومواد البناء 
وأغلبها مخالفة لشروط االمن 
والسالمة وسوء التخزين مما 
يســبب كوارث عند حدوث 
اي حريق، الفتا الى ان إدارة 

العازمي: نعمل على مدار الساعة.. ووضع «بلوك» على معامالت صاحب العقار املخالف

(قاسم باشا) إغالق أحد السراديب املخالفة خالل اجلولة 

عدادات كهربائية مكشوفة جانب من البضائع املوجودة في السراديب

يقومــوا بإزالــة املخالفــات 
املوجودة في عقاراتهم تفاديا 
التخاذ االجراءات القانونية 

ضدهم.
بــدوره، قــال مهنــدس 

بلدية حولي تغلق سردابني مستغلني
لتخزين األدوية في الساملية

رفع ٤٧٧ سيارة مهملة و١٠ قوارب
خالل أسبوع في جميع احملافظات

في إطار اهتمام اإلدارة العليا في البلدية 
برفع مستوى النظافة في جميع احملافظات 
واســتكماال للجهود التــي تبذلها األجهزة 
الرقابية بإدارات النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بكل فروع البلدية بجميع احملافظات 
في رصد ورفع السيارات املهملة والسكراب 
والقوارب التي تشوه املنظر العام واحلملة 
التــي أطلقتها إدارة العالقات العامة حتت 
شــعار «شــارك بنظافتها»، أعلنــت إدارة 
العالقات العامة عــن قيام إدارات النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بجميع أفرع البلدية 
باحملافظات بتنفيذ جوالت ميدانية خالل 
الفتــرة مــن ١٠ إلى ١٦ أغســطس اجلاري 
بجميع املناطق، حيث أســفرت عن وضع 
١٩٠٦ ملصقات إنذار على ســيارات مهملة 
وسكراب وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
حيالهــا بعد انتهاء املهلــة احملددة لوضع 
ملصق اإلنذار، فضال عن رفع ٤٧٧ سيارة 
مهملة وســكراب، و٦ بقــاالت و١٠ قوارب 
مهملــة، ٤ عربانات وحاويــة جتارية إلى 

جانب إزالة ٤ خيام عشوائية.
وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العالقات 
العامة أن اجلوالت امليدانية التي مت تنفيذها 
من قبل األجهــزة الرقابية بإدارة النظافة 
العامة واشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير أســفرت عن رفع ٧٤ سيارة 
مهملة وســكراب، ٧ قــوارب باإلضافة إلى 
إزالــة ٤ خيام عشــوائية وقد مت إرســالها 
ملوقع حجــز البلدية ووضــع ١٨٠ ملصق 
إنذار على ســيارات مهملة وســيتم اتخاذ 
اإلجــراءات القانونية حيالهــا فور انتهاء 

فترة وضع ملصق اإلنذار.
وأشارت إلى قيام األجهزة الرقابية بإدارة 
النظافــة العامة واشــغاالت الطرق بفرع 
بلدية محافظة حولي برفع ٩٨ سيارة مهملة 
وســكراب إلى جانــب ٤ عربانات وحاوية 
جتارية و٣ قوارب ووضع ٢١١ ملصق إنذار، 
الفتــة إلى قيــام األجهزة الرقابيــة بإدارة 
النظافــة العامة واشــغاالت الطرق بفرع 
بلدية محافظة األحمدي برفع ٧٥ ســيارة 

مهملة ووضع ١٠٥ ملصقات إنذار.
وأضافت أن األجهزة الرقابية في إدارة 
النظافــة العامة وإشــغاالت الطرق بفرع 
بلديــة محافظــة اجلهراء قامــت برفع ٨٠ 
سيارة مهملة وسكراب ووضع ٣٤٥ ملصق 
إنــذار، مبينة أن األجهــزة الرقابية بإدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظة العاصمة قامت برفع ٤٣ ســيارة 
مهملة وسكراب ووضع ٣٨٥ ملصق إنذار 
على ســيارات مهملة، فيما قامت األجهزة 
الرقابية بإدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بوضع 
٦٨٠ ملصق إنذار على سيارات مهملة ورفع 
١٠٧ سيارات مهملة وسكراب، فضال عن رفع 
٦ بقاالت وقد مت إرســالها إلى موقع حجز 

السيارات في البلدية.
وذكرت ان جوالت املفتشــني امليدانية 
ستتواصل بجميع مراكز النظافة وإشغاالت 
الطــرق ومتابعة الباعــة اجلائلني لرصد 
ومتابعة املخالفني لألنظمة واللوائح املعمول 
بها في البلدية واتخاذ اإلجراءات القانونية 

حيالهم.

في اطــار احلملة التي أطلقتها 
مؤخرا لرصد ومخالفة السراديب 
املســتغلة جتاريــا فــي املناطــق 
الفــرق  االســتثمارية، واصلــت 
الرقابيــة فــي البلديــة حمالتهــا 
التفتيشية املستمرة للكشف على 
السراديب املخالفة مبحافظة حولي، 
حيث مت إغالق سردابني مخالفني في 
منطقة الساملية يتم استخدامهما 
لتخزين األدوية، بالتعاون مع قوة 
االطفاء العام وادارة التفتيش على 

أحد أعضاء فريق البلدية في مخزن مخالفاألدوية في وزارة الصحة.

ملشاهدة الڤيديو
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م. فريد عمادي لـ «األنباء»: سياسة الباب املفتوح هدفها 
إجناز معامالت املراجعني بـ «ال واسطة وال محسوبية»

وكيل «األوقاف» استقبل ٥٣ مراجعاً تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وتعميم الوزير اجلالوي

(متني غوزال)م. فريد عمادي يستمع إلى أحد املراجعني وكيل «األوقاف» خالل استقباله املراجعني تنفيذا لسياسة «الباب املفتوح» 

أسامة أبو السعود

تفعيال لتوجيهات رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد النواف، وتعميم وزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون 
النزاهــة ووزيــر  تعزيــز 
األوقــاف املستشــار جمال 
اجلــالوي، اســتقبل وكيــل 
وزارة األوقاف م.فريد عمادي 
مراجعي «األوقاف» واستمع 
إلى شكاواهم ووجه بالعمل 

على حلها فورا.
وعلى هامش اســتقباله 
املراجعني، قال م.فريد عمادي 
في تصريحــات لـ «األنباء» 
إن هذا يأتي تنفيذا لسياسة 
البــاب املفتــوح وتوجهات 
مجلس الــوزراء وتعليمات 
وزير األوقــاف بتخصيص 
املراجعني  يــوم الســتقبال 
واملواطنني تلبية الحتياجاتهم 
وتنفيذ متطلباتهم، مؤكدا أن 
التواصــل مع املراجعني من 
املواطنني وغيرهم يعد نافذة 
مهمة، وكذلك فإن االستماع 
إلى أي شكاوى أو مقترحات 
في النهاية تصب في صالح 
املراجعني وإجناز معامالتهم 

الصادرة لقانون احلج يتم 
استقبال شــكاوى احلجاج 
بعــد العــودة مــن موســم 
احلج ملدة شهر كامل سواء 
كانت تلك الشكاوى تخص 
سوء اخلدمات من احلمالت 
املختلفة أو أي شكوى أخرى 

خالل املوسم».
واســتطرد قائــال «وهللا 
احلمد فقد انتهت مهلة الشهر 
بعد العودة من بيت الرحمن 
وأداء املناسك املباركة، ولم 
يتقدم أي حاج بأي شكوى 
علــى أي حملــة من حمالت 
احلج الكويتية، وهذا يؤكد 
انه وهللا احلمد كانت اخلدمات 

متميزة هذا العام».
وتابع: «لو كان هناك أي 
خلل لوصلتنا شــكاوى من 

الوكالء واملدراء باســتقبال 
املراجعني، قال عمادي «بناء 
علــى التعميــم الصادر من 
وزير العــدل ووزير الدولة 
لشــؤون تعزيــز النزاهــة 
ووزير األوقاف املستشــار 
جمال اجلــالوي، بدأنا هذا 
األســبوع باتباع سياســة 
البــاب املفتــوح، والتعميم 
ليس فقط لوكيــل الوزارة 
وإمنا جلميع قيادات الوزارة، 
وبــإذن اهللا سيســتمر هذا 
اللقاء األسبوعي، حيث سيتم 
حتديد يوم من كل أســبوع 

وسيتم اإلعالن عنه».
ال واسطة

وردا علــى ســؤال أخير 
أن سياســة البــاب املفتوح 
تعنــي انــه ال واســطة وال 
محســوبية، قــال عمــادي 
«الهدف من سياســة الباب 
املفتوح هو اجناز معامالت 
املواطنني ومختلف املراجعني 
دون احلاجة الى اي واسطة، 
فمكتبي وبابي مفتوحان ان 
شاء اهللا دائما أمام املراجعني 
فــي األوقــات التــي ســيتم 

اإلعالن عنها».

احلجاج الذين قارب عددهم 
هذا العام اقل من ٦٠٠٠ حاج 
تقريبــا، ولــو كانــت هناك 
أي مشــكلة لتقدم احلجاج 
الفتــرة  خــالل  بشــكاوى 
املمنوحة لتقدمي الشكاوى».
وتابع قائال: أما بالنسبة 
للشــكاوى األخــرى فلــم 
إال عــددا  اليــوم  نســتقبل 
محدودا جدا من الشــكاوى 
مباشــرة  حلهــا  وســيتم 
بالتواصــل مــع القطاعــات 

املعنية.
استمرار «الباب املفتوح»

وردا علــى ســؤال هــل 
ستظل سياسة الباب املفتوح 
مستمرة في وزارة األوقاف، 
وهل سيتم التوجيه لباقي 

أوال بأول وأيضا تصب في 
صالح الوزارة.

وأضاف أن أغلب طلبات 
املراجعني تدور حول موضوع 
التعيــني بوزارة األوقاف أو 
التعيني،  استكمال إجراءات 
سنســتكمل  اهللا  وبــإذن 
طلباتهــم حســب اللوائــح 
والقوانــني املعمــول بها في 

هذا الشأن.
حمالت احلج

وردا على ســؤال عما إذا 
كانت هناك شكاوى معينة 
تخص قطاع املساجد مثال او 
موسم احلج هذا العام، قال 
الوكيل عمادي: «فيما يتعلق 
مبوسم احلج هذا العام فإنه 
وحســب الالئحة التنفيذية 

البعثـة خلدمـات  املتميـز  املسـتوى  يؤكـد  وهـذا  العـام  هـذا  احلـج  حمـالت  علـى  شـكوى  أي  نتلـَق  لـم 
الـوزارة ومديــري  وكالء  جميــع  مـن  املراجعـني  استقبـــال  سـيتم  األوقـاف  وزيـر  تعميـم  علـى  بنـاء 

٥٣ مراجعًا ومّد الوقت حتى الساعة ١٢٫٣٠ ظهرًا
انتظرت «األنبــاء» حتى خروج آخر 
مراجع مــن مكتب وكيل وزارة األوقاف 
م. فريد عمادي ليتضح أن عدد املراجعني 
بلغ ٥٣ مراجعا يوم أمس ومت مد الوقت 

الذي بدأ في متام الســاعة ٨٫٣٠ صباحا 
حتى ١٢٫٣٠ ظهرا، وذلك بزيادة ساعتني 
عن الوقت املعلن ســلفا وهو من ٨٫٣٠ 

صباحا حتى ١٠٫٣٠.

نقابة اخلبراء لتطوير هيكل اإلدارة مبا يناسب كونها معاونة للقضاء

الصالح: الوقاية والكشف املبكر لسرطان اجللد
حجر الزاوية لتحقيق خفض اإلصابة وزيادة معدالت الشفاء

أسامة أبوالسعود

رفعت نقابــة اخلبراء إلى 
وزير العدل املستشــار جمال 
اجلالوي مقترحا بتعديل قانون 
اخلبرة رقم ٤٠ لســنة ١٩٨٠. 
وصــرح نائب رئيــس نقابة 
اخلبــراء اخلبير ناصر جمال 
العصيمي بأن مقترح القانون 
سبق تقدميه عام ٢٠١٩ إال أنه 
ظــل حبيــس األدراج وأعيــد 
تقدميه بعــد تطويره بجهود 
مجلس اإلدارة السابق واحلالي 
وأعضــاء اللجنــة القانونيــة 
مبجلس اإلدارة السابق واحلالي 
وهــو ثمرة عمل دؤوب هدفها 
العامــة  اإلدارة  رفــع مكانــة 

حنان عبداملعبود

حتــت شــعار «صيفــك 
أمان»، أقامت احلملة الوطنية 
الســرطان  للتوعية مبرض 
«كان» حملة للتوعية مبرض 
ســرطان اجللد، عبر ورشة 
عمل افتراضية على شــبكة 
اإلنترنت ضمن فعاليتها حتت 
عنوان «سرطان اجللد: عوامل 
املخاطــرة وطــرق العالج»، 
وذلــك يوم الثالثــاء املوافق 
١٦ أغســطس عبــر برنامــج 

«زووم».
تــرأس الورشــة رئيــس 
مجلس إدارة احلملة الوطنية 
الســرطان  للتوعية مبرض 
«كان» واستشــاري األورام 
بالكويت د.خالد أحمد الصالح، 
والذي أكــد أن «كان» أخذت 
على عاتقها منذ نشــأتها في 
٢٠٠٦ رفع معدل التوعية من 
أمــراض الســرطان بصورة 
عامــة، وذلك من خالل تبني 
العديد من البرامج واملبادرات 
التوعوية التي تستهدف من 
خاللهــا إطالع اجلمهور على 
عوامل املخاطرة والتعرف على 
أسباب اإلصابة وطرق العالج 

درجــة وكيل بــدال من وكيل 
مساعد لضمان احليادية مبا 
يتناســب مع مصلحة العمل 

بهذا اجلهاز احلساس.

أن التشخيص يتم بأخذ عينة 
صغيــرة مــن املصــاب ليتم 

فحصها وتشخيصها. 
وقــد شــارك استشــاري 
األمراض اجللدية والتناسلية 
وجراحــة اجللــد التجميلية 
كليــة  ورئيــس  والليــزر، 
األمــراض اجللدية الســابق 
العرادي  بالكويت د.إبراهيم 
في استعراض دراسة طبية 
نفذها في مركز أسعد احلمد 
على املرضــى الكويتيني من 
عــام ٢٠٠٢ إلــى ٢٠٠٣، وقــد 
تبني أن غيــر الكويتيني هم 
أكثر إصابة بســرطان اجللد 
وخصوصا املنحدرين من دول 

القضائية.
٩- إضافــة مــواد خاصــة 
لتشــجيع التحصيل العلمي 

واملعرفي في مجال العمل.
وأضاف العصيمي أن النقابة 
لن تدخر جهدا للمساهمة في 
إعالء مكانة اإلدارة وحتقيق 
طموحات اخلبراء في جميع 
املجاالت ملا فيه خدمة البالد 

والعباد.
وختــم قائــال إن النقابــة 
يحدوهــا األمــل فــي تعاون 
مجلــس الــوزراء فــي إقرار 
تلك التعديــالت وتبنيها في 
ظل التغيرات اإليجابية التي 
تشــهدها البــالد فــي اآلونة 

األخيرة.

بني أن أعداد حاالت ســرطان 
اجللد مبركز الكويت ملكافحة 
الســرطان خالل ٥ ســنوات 
٢٠١٣/٢٠١٧ هــو ٢٨ حالة بني 
الرجال و٣٧ حالة بني النساء.
الورشــة برصد  وانتهت 
العديد مــن التوصيات التي 
ستتبناها حملة «كان» حتت 
رعاية رئيس مجلس إدارتها 
د.خالد أحمد الصالح وأعضاء 
اللجنة التنفيذية ملبادراتها، 
وكان من أهم هذه التوصيات 
العمل على نشر التوعية من 
أمراض سرطان اجللد لتحقيق 
هــدف حملة «كان» من إقامة 
مثل هذه األنشطة التوعوية.

وفي نهاية الورشة، تقدمت 
د.إميان الشــمري أمني ســر 
الوطنيــة للتوعية  احلملــة 
من مرض الســرطان «كان» 
التنفيذية  اللجنــة  وعضــو 
بتقدمي الشكر والثناء ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي على 
املشــاركة الفعالــة فــي هذا 
النشــاط الذي يبــرز دورها 
املجتمعي من خالل املشاركة 
في تنظيم األنشطة املجتمعية 
التي تخدم املواطن الكويتي 

على أرض بالدنا احلبيبة.

٤- إنشاء نادي اخلبراء بديال 
للنقابة.

٥- استقاللية إدارية و مالية 
وفنية لإلدارة لتكريس مبدأ 

احليادية.
٦- استحداث ٣ درجات مالية 

بسلم درجات اخلبراء.
٧- إضافة مواد خاصة حلماية 
اخلبراء، لضمان عمل اخلبير 
بأريحية واستقاللية تامة دون 

إساءة له.
٨- مميــزات للخبراء وتأمني 
صحــي وبــدالت مســتحقة 
اخلدمــة  نهايــة  ومكافــأة 
للتشجيع والتحفيز على إدارة 
العمل بأعلى جودة فنية ودون 
ضغــوط لالرتقاء باملنظومة 

شمال اجلزيرة العربية، كما أن 
األعمار األكثر إصابة تتراوح 

بني ٤٠ و٧٠ سنة.
وقدمت دكتورة األمراض 
اجللديــة من جامعة القاهرة 
- واستشارية جلدية بقسم 
اجللدية مبستشفى اجلهراء 
د.شــيرين حلمي، محاضرة 
بعنوان «الوقاية من سرطان 
اجللد» وقد أشارت فيها الى 
التوعيــة الصحيــة  أهميــة 
للوقاية، والتصدي لسرطان 
اجللد كما تضمنت محاضرتها 
املخاطر التي تؤدي إلى سرطان 
اجللد مثل التعرض لألشعة 
البنفســجية/ حمامات  فوق 
الشــمس، التعرض لألشعة 
املتأينة بالعالج اإلشــعاعي، 
األدويــة املثبطــة للمناعــة/ 
مرضى زراعة األعضاء، مرضى 
نقــص املناعة املكتســبة أو 
األيدز، التعرض للكيماويات 
واملبيدات احلشرية والزرنيخ، 
والســيلينيوم، االلتهابــات، 
والتقرحــات املزمنة باجللد، 
الكحوليات، نقص  التدخني، 
ڤيتامني (د)، اإلصابة ببعض 

ڤيروسات اجللد. 
وكان د.خالــد الصالح قد 

قدمت مقترحاً إلى وزير العدل بتعديل قانون اخلبرة رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠

«كان» أقامت ورشة عمل استعرضت فيها آخر املستجدات العلمية والعالجية لهذا النوع

ناصر العصيمي

د.خالد الصالح

للخبراء كونها جهازا أساسيا 
معاونا للقضاء والنيابة العامة 
والتحقيقات، وعامال مهما في 

إرساء العدالة في البالد.
حيــث جــاءت التعديالت 
لتعكــس أهميــة اإلدارة فــي 
منظومــة العدالــة، وأبرز ما 

جاء فيها:
١- تطويــر هيكل اإلدارة مبا 
يتناســب مع مكانتها كجهة 

معاونة للقضاء.
٢- تطويــر املنظومة الفنية 
لــإلدارة واســتقطاب خبراء 
بتخصصات مختلفة لزيادة 

جودة التقارير الفنية.
٣- اســتقاللية أكبر لإلدارة 
وللخبير مبنح رئيس اإلدارة 

والسعي الكتشاف األمراض 
السرطانية في املراحل األولى 
لرفع نســب الشــفاء، والتي 
نأمل مــن خالل حملة «كان» 
أن ترتفع ٧٠٪ بجهود الكشف 

املبكر.
هــذا، وقــد بــدأ برنامــج 
الورشــة مبشــاركة عدد من 
األطباء املتخصصني بأمراض 
اجللد، وهــم د.جيهان راجي 
ماجستير األمراض اجللدية 
العام  والتناسلية واملمارس 
مبركز أسعد احلمد لألمراض 
اجللديــة، والتي ركزت على 
املتعــددة  األمــراض  أنــواع 
لســرطان اجللد، مؤكدة أنها 
رغم تعددها، إال أن ليس كل 
التغيــرات التــي حتصل في 
اجللد هي تغيرات سرطانية، 
والسبيل الوحيد للتأكد من 
ذلك هو فحص اجللد من قبل 
الطبيب، فينبغي استشــارة 
الطبيب املعالج عند مالحظة 
بقــع جديدة علــى اجللد، أو 
تغيــر مشــبوه يظهــر على 
اجللــد، أو تغييــر في مظهر 
أو ملمس الشــامات القدمية، 
أو ظهور جــرح ال يلتئم في 
غضون أسبوعني، كما أكدت 

املوسى يوّجه قياديي «الكهرباء» 
الستقبال املراجعني كل «أحد»

«الصيدلية»: لن نقبل املساس 
بحقوق ومكتسبات الصيادلة

إغالق مركز «جسر جابر» للتطعيم اليوم

٢٠ جهة تشارك في معرض كتاب «اخلريجني»

وّجه وزير الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
م. علــي املوســى تعميمــا علــى القياديــني 
واالشرافيني في الوزارة بتخصيص يوم االحد 
من كل اســبوع مــن الســاعة ٩ صباحا الى 
الساعة ١ ظهرا الستقبال املراجعني واالستماع 
اليهــم للوقوف على العقبات التي تواجههم 

ومعاجلتها
ويهــدف ذلك الى ســرعة اجناز معامالت 
املراجعــني في الوزارة وتســهيل معامالتهم 
ودعم اجلهود املبذولة في تطوير مسار العمل 

احلكومي لتقدمي خدمات مميزة.

عبدالكرمي العبداهللا

أكد أمــني عام اجلمعية 
الكويتيــــــة،  الصيدليــة 
الصيدلي علــي هادي، أن 
اجلمعية لن تقبل املساس 
ومكتسبــــــات  بحقــوق 
الصيادلة املستحقة، مضيفا 
أن إلغاء الوزير للقرار رقم 
٢٣٠ لسنة ٢٠١٠ يتعارض مع 
التوجه احلكومي بتشجيع 
الطاقات الوطنية للعمل في 
القطاع األهلي وسُيعرض 

٧٠ صيدليا كويتيا خلســارة وظائفهم في 
القطاع اخلاص، وأكد أننا سنلجأ إلى القضاء 
لوقف هذه القرارات املجحفة بحق الصيادلة. 
وأشــار هادي، في تصريــح صحافي، إلى 
أن وقف النظر فــي طلبات منح ترخيص 

الصيدليات اجلديدة بالقطاع 
األهلي وطلب منح ترخيص 
مزاولة مهنة الصيدلة يضر 
بالقطاع الدوائي في القطاع 
اخلاص، وتابع: من األجدى 
على وزارة الصحة التباحث 
مع أصحــاب االختصاص 
حلــول  إلــى  للوصــول 
إلعادة االتــزان في القطاع 
الدوائي، مؤكدا أن قرارات 
وزارة الصحــة األخيــرة 
غير مدروسة وتصدر من 
غيــر استشــارة أصحاب 

االختصاص. 
وقال هادي إنه باالستمرار في هذا النهج 
غير املدروس ســنكون مقبلني على نقص 
شديد في توفير األدوية ونقص في العمالة 

املتخصصة في القطاع الدوائي.

أعلنت وزارة الصحة عن إغالق مركز جسر 
جابر لتطعيم كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
اعتبارا من اليوم اخلميس وذلك بعد حتسن 
مؤشــرات الوضع الوبائــي في الكويت مع 
استمرار تقدمي الطعوم في ١٦ مركزا صحيا 

موزعة على مختلف مناطق البالد.
وقالت الوزارة فــي بيان صحافي أمس 
األربعاء إن مواعيد استقبال األفراد الراغبني 
في التطعيم سيكون يوميا من األحد حتى 
اخلميس من الســاعة ٣ عصرا الى ٨ مساء 

في تلك املراكز حســب املواعيد املسبقة مع 
تخصيص مركــز عبدالرحمن الزيد (غرب 
مشرف سابقا) لتطعيم الفئة العمرية من ٥ 
إلى ١٨ عاما. وأضافت أنه ميكن احلضور دون 
موعد مسبق للحصول على جرعات التطعيم 
واجلرعات التنشيطية جلميع الفئات العمرية 
في مركز اجلليب مبنطقة جليب الشيوخ. 
وكانت الوزارة أعلنت األربعاء املاضي إغالق 
مركز الكويت لتطعيم (كوفيد-١٩) مبنطقة 

مشرف.

أعلن رئيس جمعية اخلريجني إبراهيم 
املليفي أن النســخة اخلامسة من معرض 
الكتاب الصيفي الذي تنظمه اجلمعية ينطلق 
يوم األحد املقبل ٢١ اجلاري، وسط مشاركة 
٢٠ جهة مختلفة تسعى خلدمة القارئ مبا 

تقدمه من إصدارات ومنشورات مميزة.
وقال املليفي فــي تصريح صحافي إن 
املعرض مبادرة ثقافية تنثر شذى املعرفة 
والفكر، ملنح املشهد الثقافي احمللي فعاليات 
صيفية تسهم في تقليص فترة الركود التي 
تكتنف مفاصل الساحة الثقافية خالل هذا 

التوقيت من كل عام.
وشدد املليفي على أهمية املعرض قائال 

إنه يسد فراغا ثقافيا خالل فترة الصيف، 
إضافة إلى استمراره في احلرص على دعم 

املؤلف الكويتي ودور النشر احمللية.
وأضاف أن ما مييز النســخة اخلامسة 
من املعرض زيادة أيامه إلى ٥ بعد أن كانت 
فعالياته في الدورات السابقة تستمر على 
مــدى ٣ أيام فقط، مضيفــا أن إطالة مدته 
متنح فرصة أكبر حملبي القراءة واالطالع 
القتناء ما يودونه من إصدارات مختلفة.

وبينما أشــاد املليفــي بتفاعل اجلهات 
املشــاركة وحرصها على إجناح املعرض، 
وجه شكره إلى اجلهات التي شاركت خالل 

املواسم السابقة.

ً من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهرا

إلغاء القرار ٢٣٠ / ٢٠١٠ يُعّرض ٧٠ صيدلياً كويتياً خلسارة وظائفهم في «اخلاص»

ً بعد حتّسن مؤشرات الوضع الوبائي مع استمرار تقدمي الطعوم في ١٦ مركزا

املليفي أشار إلى أنه ينطلق في ٢١ اجلاري وأنه يسد فراغاً ثقافياً خالل الصيف

م. علي املوسى

علي هادي

ضبط مخالفات جسيمة في مستودعات 
«طبية» غير مرخصة وإغالقها

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت وزارة الصحة 
أنها ضبطت مستودعات 
«طبيــة» غيــر مرخصة 
وغير مســتوفية شروط 
تخزيــن األدوية حتتوي 
على أدوية ومســتلزمات 
طبية منتهية الصالحية 
وأخــرى تالفــة. وقالــت 
الوزارة في بيان صحافي 
أمس إنه في إطار األعمال 
واملهام اخلاصة بالتفتيش 
علــى األدوية فــي البالد 
ورصد أي مخالفات، نفذ 

فريق من إدارة تفتيش األدوية حملة تفتيشية 
مفاجئة أمس األربعاء على مستودعات خاصة 
حتتوي على أدوية ومستلزمات طبية في 
منطقة الساملية بالتعاون مع بلدية الكويت 

وقوة اإلطفاء العام.
وأضافــت أن املســتودعات مقامة على 
مســاحة ٥٠٠ متر مربع في عمارة سكنية 
وتبني من املعاينة األولية وجود مخالفات 
جسيمة بسبب عدم توافر البيئة املناسبة 
للتخزين مبا فيها عدم وجود أجهزة تكييف.
وأوضحــت أن الفريق توجه أيضا إلى 
أحد املســتودعات فــي ذات املنطقة وتبني 
أنه غير مرخص، ومبعاينة محتوياته مت 
العثور على سندات بيع لصيدليات خاصة.

وأكدت أن فــرق التفتيش على األدوية 
تواصل جهودها وفق خطط وبرامج مدروسة 
من أقسام اإلدارة عبر حمالت تتم بصورة 
مفاجئة وسرية جدا على جميع أماكن وجود 

األدوية في الكويت باحملافظات الست.
وشددت الوزارة على اتخاذ اإلجراءات 
القانونيــة الالزمة حيــال املخالفات التي 
مت رصدهــا إذ مت إغالق تلك املســتودعات 

باالستعانة ببلدية الكويت.
ولفتت إلى وجود تعليمات حاسمة من 
وزيــر الصحة ووكيل الــوزارة مبواصلة 
اجلهود لرصد أي مخالفات تتعلق بتداول 
األدويــة أو جتاوز االشــتراطات ومعايير 

حفظ وتخزين املواد الطبية.

فرق تفتيش تواصل حمالتها املفاجئة واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني

مخالفات جسيمة رصدتها فرق التفتيش

ملشاهدة الڤيديو
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الوزير الراحل عبدالرحمن الغنيم خالل اجلولة التفقدية التي قام بها داخل مطار الكويت

د.معصومة املبارك تقدم درعا تكرميية إلى الفقيد م.عبدالرحمن الغنيم خالل افتتاح مركز خالد صالح الغنيم الطبي بالقادسية

م.عبدالرحمن الغنيم أثناء تفقد أحد املشروعات في وزارة املواصالت

عبدالرحمن الغنيم - رحمه اهللا - خالل أداء اليمني الدستورية لدى تشكيل احلكومة الـ ٢٥

ع عبدالرحمن الغنيم.. مسيرة عطاء راسخة الكويت تودِّ
إدارة مجموعــة األبحاث البيئيــة، وله عدة مؤلفات 
حول االتصاالت السلكية والالسلكية، كما شارك في 
العديد من املؤمترات احمللية واخلارجية في مجاالت 

االتصاالت آنذاك.
وزارة املواصالت

وفي احلكومة اخلامسة والعشرين املشكلة في 
٢٨ مايو ٢٠٠٨ مت تعيني م.الغنيم وزيرا للمواصالت، 
وكانت له العديد من اإلجنازات، وخالل فترة عمله 
السابقة بوزارة املواصالت كان، رحمه اهللا تعالى، 
حريصا على أن تكون الوزارة في املقدمة بني الدول 
املجــاورة في تكنولوجيا االتصاالت ومشــاركتها 
املســتمرة فــي املؤمتــرات العامليــة ملتابعــة آخر 
املستجدات واألخذ بها ملسايرة العالم وتطوره في 
عالم االتصاالت الســلكية والالسلكية واستخدام 
األقمار االصطناعية في مختلف املجاالت، مع االهتمام 
الدائم باألبحاث والتطورات اجلديدة وتأهيل الشباب 
الكويتيني من مهندســني وفنيــني وإداريني، حيث 
استطاعت الكويت أن تترأس العديد من املنظمات 
احلديثة مثل منظمة انترسات لألقمار االصطناعية 
ومنظمة امنرسات لالتصاالت البحرية، كما شاركت 
الكويت بتأســيس مؤسســة األقمار االصطناعية 
العربية آنذاك، ومواكبة تطوير اختصاصات الوزارة 
لتوفير اخلدمات البريدية والســلكية والالسلكية 
وتيســير حركة النقل مبا يلبي حاجات املواطنني 

ومتطلبات التنمية.
جلان ومشاركات

وقد شــارك م.الغنيم في العديــد من امللتقيات 
واملؤمترات املتخصصــة كملتقى التعاون العربي 
األوروبي في صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية 
في سويسرا عام ١٩٧٨ بندوة لتحديد معالم التعاون 
الفني، وبذل كذلك جهودا في سبيل التعاون الوثيق 
مــع دول اخلليــج العربية لتوحيد نظــام الهاتف 
النقال، وأعد بحوثا منها بحث حول «مصادر تنمية 
االتصاالت الســلكية والالســلكية العاملية قدم في 
تليكــوم عام ١٩٩٥ وتناول منو االتصاالت وتلبية 
الطلب»، وخلبرتــه فقد كان عضوا في العديد من 
املجالــس واللجان الدولية كاملجلس االستشــاري 
لالتصاالت الســلكية والالســلكية العاملي، ونائبا 
لرئيس الهيئة الدولية املستقلة لتطوير االتصاالت 

في العالم وفي العديد من اللجان املتخصصة.
وكان م.الغنيم، رحمــه اهللا، من املطالبني بتفعيل 
املادة ١٣ من الدستور التي تنص على أن «التعليم ركن 
أساسي لتقدم املجتمع تكفله الدولة وترعاه»، وضرورة 
أن يتعرف الطلبة على أهداف الدستور الكويتي وأبوابه 
ومواده والقواعد األساسية التي بني عليها، وذلك من 
خــالل مقررات دراســية تطرح في املرحلــة الثانوية 
والتعليم العالي، وتشكيل جلان لوضع هذه املقررات.
ومع رحيل م.عبدالرحمن الغنيم، وبهذه املناســبة 
احلزينة تتقدم أســرة «األنباء» من عائلة الفقيد بأحر 
التعازي وصادق املواساة، داعني اهللا تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا هللا 

وإنا إليه راجعون.

وّدعت الكويت امس الوزير والنائب السابق واألمني 
العام للمؤمتر الشعبي في جدة د.عبدالرحمن خالد 
صالح الغنيم رحمه اهللا عن عمر يناهز الـ ٨٤ عاما بعد 
مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في مختلف املجاالت، 
سياســيا ومهنيا واقتصاديا واجتماعيا، التي عمل 

فيها، رحمه اهللا تعالى.
والفقيــد مــن مواليــد عــام ١٩٣٨ وحاصــل على 
بكالوريوس هندسة كهربائية من كلية سان جوزيه 
بكاليفورنيا - الواليات املتحدة األميركية عام ١٩٦٢، 
وبدأ مسيرته العملية مهندسا في وزارة البريد والبرق 
والهاتف في ذات العام، ثم نائبا لرئيس املهندسني في 
الوزارة عام ١٩٦٤، ثم وكيل وزارة مساعدا للشؤون 

الفنية، بعدها وكيال لوزارة املواصالت عام ١٩٦٩.
مجلس األمة

وفاز م.عبدالرحمن الغنيم بعضوية مجلس األمة 
للفصل التشريعي السادس عام ١٩٨٥ وذلك عن الدائرة 
الثانية وكان األول برصيد ٦١١ صوتا، حيث رشــح 
في جلنة الشؤون املالية واالقتصادية، وهي اللجنة 
التــي وجدها تتناســب مع ميولــه وتطلعاته وفاز 
فيها عضوا. وكان، رحمه اهللا، نشــطا وموضوعيا 
فــي طرحه ومالحظاته واقتراحاتــه، ومن املهتمني 
بدفع احلركة االقتصادية إلى األمام ووضع اخلطط 
واحللول مــن أجل إجناز هذا الهدف فاالقتصاد هو 
عصب احلياة، وقــدم خالل عضويته باللجنة عدة 
اقتراحات، أحدها يطلب فيه تشجيع استخدام مدخرات 
املواطنني واملقيمني في برامج اإلســكان كاســتثمار 
مضمون من احلكومة وذي عائد مناسب على شكل 
سندات مضمونة العائد من احلكومة وذلك بدال من 
الصرف من خزينة الدولة، ملا لهذا األمر من مردود 
جيــد إلنعاش اقتصادنا الوطنــي، وطالب باقتراح 
بتوحيد اجلهود اخلاصة باإلسكان في هيئة واحدة 
تضم جميع األجهزة التي تعنى بشؤون اإلسكان من 
حيث التخطيط والتنفيذ، وبوضع النموذج السكني 
فيما بني التوسع الرأسي واألفقي في حدود مساحة 
٤٠٠ متر مربع وبشكل معماري يضمن سالمة النواحي 
التجميلية للتخطيط املعماري والبيئي، وفتح باب 
التسجيل للشباب حال تخرجهم في اجلامعة وتوفير 
السكن املناسب للمتزوجني حديثا من الشباب الكويتي 
وكان لهذا املقترح صدى لدى السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، كما ترشح للجنة املرافق العامة وكونه 
مهندسا فإن ذلك يأتي ضمن اختصاصه، السيما ما 
يتعلق باملرافق العامة املرتبطة بوزارة املواصالت 
واألشــغال العامة والكهرباء واملــاء والبلدية وهي 
مرافــق خدمية والعناية واالهتمام بها من أولويات 
اللجنة، إضافة إلى االهتمام بالطاقة الشمسية ودور 

معهد األبحاث العلمية.
وكان م.الغنيــم من النــواب املثاليني من حيث 
حضور جلســات هاتني اللجنتني متقيدا مبواعيد 
اجتماعاتهما، حريصا على عامل الزمن في دراسة 

ومناقشة املواضيع داخل اجللسات.
وفــي عام ١٩٨٦ ُعّني م.الغنيم، رحمه اهللا، وزيرا 
للبلدية، كما كان عضوا في مجلس جامعة الكويت 
وفي مجلس إدارة مؤسسة املوانئ، ورئيسا ملجلس 

وزير ونائب سابق.. خدم البالد في العديد من املواقع وشارك في مؤمترات محلية وعربية ودولية
األمير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح األحمد يتسلم هدية أصحاب الدواوين من الراحل م.عبدالرحمن الغنيم وعبدالعزيز الغنام وفهد املعجل



آراء
اخلميس ١٨ اغسطس ٢٠٢٢

11

منتجعات الكويت

وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

سياسة 
الباب املفتوح

هنا الكويت

جاسم احلمر

رحماك ربي رحماك، اللهم ارفع عنا غضبك، املسلمون 
يذبحون ذبح النعاج، أطفال ونساء وشيوخ يقتلون حتت 
وابل نيران الصهاينة، وأهالي غزة الصامدة سكانها العزة 
يواجهون إبادة كاملة رغم أنهم شعب اعزل، ونحن لهم 
متفرجون، منط الشفاه، وقد تذرف الدموع، أماتت النخوة 
العربية؟ أين جيوشنا بل أين رجالنا؟ ماذا تنتظرون؟! 

كلنا مشــاركون في هذه املذبحة ولو بالصمت وهو 
صمــت القبور، لقد حاكوا املؤامرة وتكشــفت أبعادها 
وأهدافها، ضرب املسلمون في غزة بعد أن فشل احلصار 
والتجويع في النيل من صمود شعبها املسكني، فقرار 
اإلبادة جاهز والعرب يتداعون ملؤمتر قمة لتســتخدم 
نفس املصطلحات العقيمة، أولهــا دان وأدان وآخرها 
الشجب واالســتنكار، فال تعولوا على أي مؤمتر، إمنا 
عولوا على ضمير األمة التي لن متوت، فســوف يهيئ 
اهللا لهــا رجاال صدقوا ما عاهــدوا اهللا عليه، عمية عن 
الشر أعينهم يحرصون على املوت حرص عدوهم على 
احلياة، يقدمون أرواحهم فداء لتراب األوطان ومقدسات 
املسلمني، فعبارات الشجب واالستنكار واإلدانة ال تنفع 
اآلن، املطلــوب قرار عربي جريء لفتح كل احلدود من 
كل الدول احمليطة بإسرائيل ومد املقاومة باملال والسالح 
واملاء والدواء، فلنفتح كل اجلهات وســاعتها لن يتأخر 

أي عربي شريف عن اجلهاد.
 فأخلصوا النية انتصارا لإلسالم واملسلمني ورفعا 
لراية اإلســالم وصيانة ملقدسات املسلمني، هذا إن كنا 
جادين في مواجهة العدو الصهيوني وغطرسته، أما إذا 
كنتم غير جادين فقولوا لشــهدائنا ونسائنا وشيوخنا 
وأطفالنا في غزة.. سامحونا، فنحن لم نخلق للجهاد إمنا 
شغلتنا أموالنا وأهلونا، ونحن ال قبل لنا إال للمهاترات 
واجلدل العقيم، وكنا وكانوا وقلنا وقالوا، أما أنتم فلكم 
اهللا، فنحن قوم ال يهمنا غير أن منأل بطوننا، ما لنا نحن 
واجلهاد، إســرائيل ليست القوة التي ال تقهر فجنودها 
جبناء بشهادة اجلنود البواسل بحرب أكتوبر املجيدة، إمنا 
السؤال: هل نحن جادون ملواجهة العدو الصهيوني ونصرة 
إخواننا في غزة؟ أم سنكتفي بذرف الدموع وصيحات 
االستنكار وحناجر املشيعني ألجساد شهدائنا األبرار؟

نحن نريد قرارا بفتح اجلبهات على إسرائيل دون 
استثناء، وال للمزايدات من البعض في فلسطني وغير 
فلسطني، أطفالنا يذبحون وشــبابنا يقتلون، اليوم ال 
ينفع البكاء وشق اجليوب، اليوم ملن يرفع راية اإلسالم 
بأنــه ال إله إال اهللا وان محمدا رســول اهللا، قال تعالى 
(إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم).. نسأل اهللا 
سبحانه وتعالى أن تزلزل األرض حتت أقدامهم وترجع 

فلسطني حرة أبية.

احلياة اليوم أصبحت سريعة اخلطى ودائمة التغير، 
لذا كان لذلك أثر كبير في العالقات اإلنسانية والتفاعالت 
البشرية واألخالق اجلميلة التي كانت سائدة في وقت 
سابق، فتقدمت مفاهيم املصلحة الذاتية واألنا العليا، 
لتتراجع مفاهيم اللطــف والرحمة والطيبة، في ظل 
االضطراب الثقافــي، والتقلب وعدم اليقني وصخب 
احلياة وكثرة تكاليفها وأعمالها، والتنافس والصراع 
من فترة إلى أخرى، وغياب قيم اخلير في النفوس.

فظهرت بني الناس أخالق ذميمة وسلوكيات عدوانية 
خاطئة، وأعمال سيئة أصابت املجتمع ببعض التصدع 
واالنشــقاق، نظرا لتغليب اجلانب املصلحي النفعي 
وسيطرة املفاهيم املادية واملكتسبات احلياتية واالنفتاح 
احلاصل للعالــم من خالل التطور التكنولوجي حتى 

حكم مبدأ املصلحة في العالقات اإلنسانية.
مصلحتي الشخصية فوق كل اعتبار، كم هو من 

مبدأ قاصر النظر، عدمي اإلحساس، أناني!
ال يوجد مجتمع إنساني خال من العيوب والسلبيات، 
ولكن املجتمع اجليد والطموح هو ذلك املجتمع الذي 
يعرف ســلبياته ويحاول جاهدا عالجه بكل وسيلة 
وطريقة، فالعالقات اإلنســانية حتولت لدى البعض 
إلى عالقات مصالح ليس أكثر، ومت التغافل عن معاني 

إنسانية عظيمة مما أدى إلى اختالل امليزان.
أبناؤنا يحتاجون إلى إنسانية حقيقية في عالقاتنا 
ذات وجه واحد وليست بوجهني، تخلو من أي مصالح 
مادية وسياسية، حتى يتمكنوا من العيش بأمن وسالم 
يحلمون ويبدعون، ميتلكون روح التحدي والريادة.
تسقط األقنعة عندما تنتهي املصالح، ولكن الدنيا 
تدور والوجوه تتقابل من جديد في ظروف مختلفة، 

وعندها لن يكون هناك وقت الرتداء أقنعة جديدة!
إننا بحاجة لتأكيد املعيار األخالقي والقيم اإلنسانية 
وتطبيق األنظمة من دون محاباة أو وجاهة أو مجاملة، 
لكــي ال تطغى عالقة املصلحة الفردية واألنانية على 
سلوكنا ونصبح مجتمعات مادية ال روح وال جمال فيها.
إذا كان مقــام االختالف يقتضــي التناصح بني 
املختلفني، وقبول احلق ورد الباطل، وتصويب املخطئ، 
فإن مقام اجتماعهم في الوطن يقتضي التعايش فيما 
بينهم والتعاون على حفظ مصاحلهم اإلنسانية املشتركة، 
التي تفرض على اجلميع أن يكونوا يدا واحدة يحمون 

سفينتهم من أن يؤثر فيها أي ريح.
في احلياة هناك أناس انشــغلوا بالسلبيات فلم 
يحققــوا تقدما، بل إنهم حاولوا أن يعيقوا املتقدمني، 
وأنت أين من هؤالء وأولئك؟ هل تنشغل مبا حولك؟ 

أم تتقدم للعمل؟ تبني وال تهدم؟
تفكيرك الكثير في السلبيات يفقدك حياتك، لذلك 
ابِن ثقة مع اآلخرين، ابِن جســور محبة، ابِن أعماال 
للوطن، اذهب في رحلة كونية يوميا، تفّكر في كل ما 
يحيط بك وكل ما تسمع عنه أو تراه، تعمق في فهم 
السبب األساسي في وجودك على هذه األرض، أيقنه 
جيدا وابحث في القيم اإلنســانية من حولك، عززها 

في نفسك وتعلم من اجلميع.
٭ عز الكالم: إنســانية املصالح هي اإلحساس باآلخر 
في صور متنوعة منها: «ضمير العمل» الذي ال يتأثر 
باملصالح، الــذي يعلي العام على اخلاص، وهو الذي 
يجعل الشعوب تتقدم وحتترم اإلنسان كيفما يكون. 
«السلوك» الذي ال يتأثر بالشهوة، بل إنسان لديه سلوك 
مستقيم مييز بني األبيض واألسود واضح وال يسير 
في الرمادي يسلك بخوف اهللا مع كل أحد يتعامل معه. 
«اخلير» الرحمة والشفقة أن تشعر بأخيك، بجارك، 

بزميلك في العمل، حتى باآلخر الذي ال تعرفه.

كنت في رحلة سفر في أوروبا، 
وكانت جتلس بجانبي امرأة في العقد 
الرابع من عمرها، فســألتني: أنت 
أنا  من الشرق األوسط؟ قلت نعم 
من الكويت، فسألتني: هل صحيح 
إلى  الكويت تصل  أن احلرارة في 
٤٠ درجة؟ فقلت بل إلى ٥٠، قالت: 
وهل يعاني من في الكويت من سوء 
احلرارة؟ قلت ال العمل جار ومنهم 
من يعمل خــارج املباني وال تؤثر 
فيهم هذه احلرارة. وســألتها أنِت 
من فني؟ قالت من شمال السويد، 
قلت هل صحيح أن درجة احلرارة 
تصل إلى سالب ١٥؟ قالت بل تصل 
إلى سالب ٢٥، قلت هل تؤثر على 
الناس؟ قالت ال كل واحد يقوم بعمله.
تصل درجة احلرارة في دولة 
الكويت إلى ٥٠ درجة ال يستطيع احد 
في أوروبا وغيرها أن يتحمل هذه 
احلرارة، وهذا من طبيعة الكويت، 
حيث تكون مرتفعة احلرارة بالصيف 
بشــكل واضح، إال أننا نعيش في 
منتجعات اصطناعيــة يكون بها 
اجلو مالئما وباردا في هذه احلرارة 
الشديدة، ففي األڤنيوز على سبيل 
املثال يعيش اإلنسان في منتجع يصل 
طوله إلى ٢ كيلومتر، يقضي الزائر 
احتياجاته مثل األسواق واحملالت 
واملطاعم واملقاهي، فيستمتع به كل 
من زاره، فتجد في مول األڤنيوز 
والعاصمة وســوق شرق وغيرها 
كل ما حتتاج اليه وتستمتع به في 
هذه احلرارة الشــديدة، وفي هذه 
املنتجعات االصطناعية تعطي أهل 
الكويت املتعة واخلروج من البيت 
واحلماية من شدة احلرارة وقضاء 
احلاجات، فمنهم من يجلس بهذه 
املنتجعات ساعات من الزمن، حتى 
أن بعضهــم يفطر ويتغدى طوال 
اليوم في هذه األسواق، وهذه هي 
رحمة من اهللا مينها على أهل الكويت.

كان التحول من املعامالت الورقية 
إلى التطبيقات اإللكترونية هو املسمار 
األخير الــذي ُدّق في نعش روتني 
البيروقراطيــة احلكومية وتعنت 
البعض في أداء مهامهم، فال حاجة 
للمواطن لالنتظار وقتا طويال، ألن 
املعاملة  أو  املســؤول في اجتماع، 
متعطلة ألنها لدى موظف خرج في 

إجازة!
املعلوماتيــة والتقنية  الثــورة 
نعمة سهلت علينا إجناز املعامالت 
احلكومية املختلفة كتطبيق «سهل» 
والذي يســتمر بإضافة اخلدمات 
اجلديدة حتــى اآلن، ورغم بعض 
األعطال التقنية أحيانا فإن ذلك يعد 
من األمور الطبيعية، لذلك يوجد فريق 
املواقع  إلكترونية ملثل هذه  صيانة 
النهاية هي  والتطبيقات، ولكن في 
أفضل مبراحل من التعامل الورقي 
أو احلضور الشخصي إلجناز معاملة 

أو عدة معامالت بالسابق. 
األمــر اآلخر الذي يبث التفاؤل 
ويســهل على املواطنني معامالتهم 
هو تعليمات رئيس الوزراء ســمو 
الشيخ أحمد النواف إلى جميع اجلهات 
واملسؤولني بفتح قنوات تواصل مع 
املواطنني مباشرة، فتفاعل املسؤولون 
بتخصيــص آلية لوضــع املواعيد 
أو  املعني  الوزير  للمواطنني ملقابلة 
من ميثله ليصل املواطن بسهولة في 
يوم مخصص لهذا الغرض للمعامالت 
والشكاوى أو االقتراحات دون حاجة 
حلضوره قبل ذلك، او االســتعانة 

بواسطة او نائب لينجز معاملته.
سياســة األبواب املفتوحة هي 
إجناز يحسب لهذه احلكومة، وهي 
تكريــس ملفهــوم ودور الوزارات 
اخلدمية، وهي تثبت كذلك أن املنصب 

تكليف وليس تشريفا. 
توجيهات كهذه تدفع بعض الوزراء 
للنزول إلى امليدان في جوالت ملتابعة 
اجلهات التي تتبعهم، ومقابلة املوظفني 
الذين هم أهل امليدان، واالســتماع 
لهم وحل مشاكلهم وبحث مطالبهم 

الوظيفية.
بالنهايــة كل اجلهود احلكومية 
التــي تصب في مصلحــة الوطن 
واملواطن مشــكورة والتي ترتقي 

باألداء املؤسسي احلكومي.
وفي اخلتام أمتنى أن تثمر هذه 
اخلطوات ثمارها والهدف املرجو منها 

برفع األعباء عن كاهل املواطنني.

احلقوق دومنا تغيير وعبث وتزوير بهذا 
السجل، ألنه املرجع األساسي لتعامالتنا 

املهمة في كل شؤوننا الداخلية!
وحتى نتقيد بهذه األمور وال نقع 
في أخطاء مستقبلية من حتريف أو 
تزوير لهذه العالمة التجارية كماركة 
مســجلة يجب علينا جميعا تطبيق 
القانون الصارم الــذي يردع العبث 
بسجالتها سواء كانت جتارية لها عالقة 
باقتصادنا الوطني أو حتى بشرية لها 

عالقة بتعامالتنا الرسمية!
لذلــك نقول إن الوعي الشــعبي 
مطلوب وكذلك توعية املجتمع والقائمني 
على متابعة شؤون هذه السجالت كذلك 
مطلوب أكثر إذا ما عرف اجلميع أن 
القانون يعاقب اجلميع دومنا استثناء! 
فهل تعمل حكومتنا الرشيدة على ردع 
هــؤالء العابثــني واحملرفني ألصول 
التمنــي بتطبيق قانون  القانون مع 
العقوبــات على املخالفــني، واهللا من 

وراء القصد!

وفي النهاية إن عملية اإلصالحات 
التي جتريها احلكومة اجلديدة سواء من 
تغييرات أو حتركات تؤكد أن احلكومة 
اجلديد تسعى جاهدة لتصحيح املسار 
الذي رسمته احلكومات السابقة، والعمل 
بجد على توصيل رسالة مباشرة وقوية 
للمواطن مفادها «نحن معك ال عليك» 
نعمل من أجلك ومن أجل الوطن، وليس 

هناك مجال للمحاباة في قراراتنا.
بدأنا عهدا جديد وأمتنى أن نتعهد 
جميعا بأن نكون مناسبني لتلك الفترة 
التاريخية والفارقة في تاريخ الكويت، 
علينا أن نكون أكثر قوة وشــجاعة 
الفساد والفاسدين، وأن  في محاربة 
نعني احلكومة اجلديدة بأن نكون لها 
مســاندين وداعمني حتى تستطيع 

حتقيق ما نطمح له جميعا.
٭ (مسج): شكر خاص إلى وزير اإلعالم 
عبدالرحمــن املطيري على ســرعة 

االستجابة والتواصل املستمر.

إلى أن حب الوطن يرتبط ارتباطا وثيقا 
بأفعال األفراد وتصرفاتهم وليس فقط 
باألقوال والشعارات والهتافات، ويجب 
على املواطن الكويتي أن يظهر حبه 
بالقوانني واألنظمة،  بااللتزام  لوطنه 
واحملافظــة واحلرص على ســالمة 
ممتلكاته، وعلــى كل فرد أن يؤدي 
مهامه ووظائفه بإخالص وحب، وأن 
يحافظ على مال الوطن وثرواته، ويعمل 
على نشر األخالق الفاضلة ويتحلى 
بها، وال بد من نبذ أسباب االختالف 
والفرقة بني األفراد واجلماعات وإقامة 
شــرع اهللا - تعالى - في كل األمور. 
اليوم نصفق ونقول «بس يا قهر» ادمى 
قلوب الشرفاء مما سمعوا وشاهدوا 
من خدش حياء الكويت الغالية بالسرقة 
والغش وغســيل األموال، و... و...، 
نحمــد اهللا أن الكويت اليوم ترتدي 
حلة بيضاء نظيفة بيد الشرفاء وبيد 
أصحاب القرار في تنظيف الوطن من 
شوائب الفاسدين. نحن أهل الوطن 
نقف ونساند حكومتنا الرشيدة في 
حفظ الكويت وممتلكاتها، واهللا يحفظ 
الوطن ومن يحبــه ويخلص له من 

كل سوء.

تشريعية وسلطة تنفيذية، وعلى عاتقه 
تلقى مسؤولية كبيرة أال وهي املهارات 
التربوية والتفاعلية والتعليمية والنظرة 
املستقبلية التنموية للطالب، وجميع ما 
سبق يكون حتت مظلة أهداف صارمة ال 
مجال للتخاذل أو التهاون فيها، أال وهي:
- بلورة شــخصية الطالب من حيث 

السلوك والثقافة واألداء.
- تنمية فكره وذاته نفسيا واجتماعيا 
للتنمية بكل  وعمليا وعلميا وتأهيله 

أشكالها وصورها.
- قــوة مخرجات التعليــم التي من 
أساسياتها السلوك التربوي والتعليمي 

كعملة واحدة ال انفصال لها.
فهناك من األســاتذة على الساحة 
األكادميية من ميتثل للمهارات التعليمية 
والتفاعلية البناءة بشكل رائع، وهناك 
البعض من يحتاج حلملة وعي لتفادي 
التي تعيب من  األخطاء والسلوكيات 
دوره الفعال في إخراج شريحة كبيرة 
للمجتمع تتناثر في مؤسسات الدولة 
وقطاعاتهــا لتقوم بالــدور التنموي 
(تفاعلــي - عملي) كهدف تخصصي 

بالصدارة.

مبواصفاتها العاملية.
من هنا البد لنا بالكويت أن نتقيد 
النظام  التعاون فــي تطبيق  بأهمية 
الدولي ألهميتــه املعنوية التي تعود 
العليا  الوطنية  بالنفع على مصاحلنا 
اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وقانونيا!
فهل ندرك أهميــة احلفاظ على 
اعتماد املاركة املسجلة في كل نظامنا 
السياسي والتجاري واإلنساني حلفظ 

من املخالفني واملطلوبني أمنيا، وضبط 
بعض األوكار التي كانت تستخدم في 
األعمال املنافية لآلداب، هذا إلى جانب 
املجهودات التــي تبذل لضبط جتار 
ومروجي الســموم البيضاء والذين 
يسعون إلى إفســاد شباب الكويتي 
وننتظر من رجــال الداخلية األبطال 

املزيد من اجلهد حلماية أمن البالد.

فسيأتي يوم يحاسب فيه من سرق، 
فلقد سرق بيته الكبير وهو الوطن. 
أما الغشــاش فمن غشنا فليس منا 
واحلرامي بكل أنواع السرقة نقول له: 
زغنبوط في بطنك. آن األوان لنصلي 
هللا ونسجد عندما تضرب بيد القوة 
باحلق على يد الظالم فيما ليس له حق 
فيه، ونصفق بنفس اليد ملن يخشى اهللا 
في عمله ورزقه حالل طيب مبارك فيه.

حب الوطن واجب على كل مواطن، 
وإن من الواجب على كل فرد أن يحافظ 
على متاسك الوطن، ويعمل على تنميته، 
ويسعى إلى ازدهاره، ويجدر التنبيه 

كبيرة أال وهي القدوة ومن املمكن أن 
يكون محط إعجاب واهتمام لشريحة 
كبيرة من الطالب، وكذلك احلال بالنسبة 
لألساتذة الذكور الزي الرسمي يعطي 
هيبة وانعكاســات أفضل في تشرب 

القيم املجتمعية.
ومــن ناحية أخــرى، يجب على 
األستاذ أال يتحدث عن خصوصياته 
وإجنازاته بشــكل مبالغ، ومشاركة 
الطالب حياته اخلاصة، فالبد من وضع 
حدود لغوية بينه وبني الطالب من أجل 
تنمية مفاهيم وقيم تزيد من أخالقياتهم 

اللغوية والتفاعلية.
التعليمية  املؤسسات  كذلك أستاذ 
احلكومية الكبرى ميتلك ثالث سلطات 
في يده أال وهي سلطة قضائية وسلطة 

حتى تأخذ حقها ممن تسبب بالضرر 
التجاري أو املعنوي ملنتجاتها املعتمدة 

من عشرات السنيني!
املاركة املسجلة حالة ضرورية إلثبات 
انتماء هذه املنتجات ألصل من أنتجها، 
لذلك نحن نحتــاج الى أن نؤكد على 
أهمية هذه املراجع التي أصبحت حالة 
وحاجة ضرورية باملقاييس التجارية 
بني الــدول ولها ســجالتها املعتمدة 

القيادية في العديد من املناصب، وكذلك 
باتت مجهودات احلكومة بارزة بشكل 
كبير في الشارع الكويتي، منها احلمالت 
األمنية على عدة مناطق قادها وزير 
الداخلية الشــيخ طــالل اخلالد، إلى 
جانــب حمالت أخــرى قادها وكيل 
وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس 
والتي جنحت فــي ضبط عدد كبير 

عدس، فأخــذ صاحب املنزل يصيح 
«حرامي»، وعندها جتمع الناس حول 
احلرامي، فقال: كنت ميتا من اجلوع 
فأخذت كمشــة عدس، سكت التاجر 
وهو يعلم ســر وجود هذا الشخص 
في هذا الوقت وهو خارج من منزله، 
صمت الرجل ليداري فضيحته، وقال 
«ايه اللي يدري يدري واللي ما يدري 
يقول كمشة عدس» كي ال يفتضح أمره 
بني الناس، نعم اآلن هناك محاسبة، 
واهللا عز وجل يقول (مال هذا الكتب ال 
يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها).
نعم اإلحصاء أدق من احلســاب 

بعض املالحظات على بعض أســاتذة 
اليوم من حيث اللباس والشكل اخلارجي 
واملخرجات التعليمية وأسلوب التفاعل 
مع الطالب.. إلخ من السلوكيات التي 
تكون محط انتقاد ومحط إحباط للعملية 

التعليمية والتفاعلية.
فمن حيث اللباس هناك من األساتذة 
اإلناث يرتدين لباسا ممنوعا على أستاذ 
جامعي، مثل اللبــاس العاري واتباع 
املوضة العارية، وهذا شيء مرفوض من 
الناحية التفاعلية واألخالقية لألستاذ، 
وان كانت ترتديه خارج احلرم اجلامعي، 
لها ســلوكيات محافظة  فاألستاذية 
ومصونــة يجب اتباعها داخل احلرم 
اجلامعي وخارجه أيضا، وذلك يرجع 
إلى أن األستاذ تقع على عاتقه مسؤولية 

ملاذا تســتخدم الشركات املنتجة 
العالمة التجارية والتي تعرف باملاركة 
املسجلة؟! اليوم تطبق جميع الدول نظام 
االعتماد على شعار العالمة التجارية 
أو املاركــة املســجلة حلفظ احلقوق 
باملواصفات التــي تعتمد عليها هذه 
باملنتج وأهميته املصنعية،  الشركات 
حتســبا ملنتج مقلد ال يحمل معايير 
ومواصفات تطابق منتجها ذا املاركة 
باملذاق  املســجلة، والذي ال يختلف 
واللون والصفات والطعم، سواء كان 
هذا املنتج من املواد الغذائية أو املواد 
االستهالكية األخرى، ألنه ماركة عاملية 
مســجلة ولها «كود» وسجل معتمد 

دوليا.
إن العبث بالسجل التجاري والتزوير 
املنتشر والعبث بهذه العالمات التجارية 
يدفع باحلكومات الواعية والتي تتضرر 
مصاحلها نتيجة هذا العبث والتزوير 
الذي يضر مبصاحلهــا الوطنية الى 
اللجــوء للقضاء العــادل واملنصف 

القرارات  النظر في قراءة  أمعنت 
اجلديدة الصادرة من ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، 
وهي عبارة عن رســالة حتكي لنا أن 
العهد اجلديد تعلم من دروس املاضي 
الكثيرة، فأيقنت أن احلكومة اجلديدة 
تعلم متاما ما عانيناه في الســنوات 
املاضية، ولعل أول مــا بدأت به هو 
تطبيق مبدأ الشفافية وإزالة «الوساطة» 
املفتوح،  الباب  حتت مسمى سياسة 
وأن املواطن مرحب به مبكاتب الوزراء 
واملسؤولني في الدولة، واليوم سيشعر 
املواطن أنه ليس بحاجة ألحد للحصول 
على حقوقه، بــل ان الدولة تكلف له 
كل شــيء ودور احلكومة سيقتصر 
على أن ميهد له الطريق أمام حقوقه 

واحتياجاته.
واحلقيقــة أن احلكومة اجلديدة 
القرارات  بدأت عهدها مبجموعة من 
اإلصالحية امتدت إلى تغيير الشخصيات 

ربط اهللا تعالى حب األوطان بحب 
النفس في القرآن الكرمي، حيث قال عز 
وجل (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفســكم أو اخرجوا من دياركم ما 

فعلوه إال قليل).
ليس من اخللق وال من العدل أن 
يعبث املواطن بخيانة الوطن الذي عاش 
في كنفه منذ الوالدة معززا مكرما حتى 
آخر رمق في حياة. املواطن الكويتي 
دللته ديرته كما دللت جميع جنسيات 
العالم، وال توجد دولة معطاءة منذ أن 
أنعم اهللا عليها حتى اليوم مثل الكويت.

ليس هناك حب يساوي حب الوطن 
وال يوجد على الكــرة األرضية من 
يحب هذا الوطن مثــل عيال بطنه. 
نعم دموعي فرحة مبا أقرأ، فلقد آن 
األوان كي نبتسم ونقول «بس يا قهر»، 
«بس للمرتشي» الذي رخص بالوطن 
انه  ملصالح شخصية، والكل يعرف 
مرتٍش وشــعب الكويت يستر واهللا 
من أسمائه الســتير، لكن من يدري 
ومن ال يدري يقول «كمشة عدس»، 
وهو مثل قدمي لتاجر مواد غذائية وجد 
غريبا في منزله في عز الظهر فلحق 
به وعنــد خروج الغريب أخذ قبضة 

ال شك أن املؤسســات التعليمية 
تلعــب دورا كبيــرا جدا  الكبــرى 
وفعاال في بلورة شــخصيات تنطلق 
التنمية  لتقوم بدور  العمل،  لســوق 
بكل أشــكالها ونواحيهــا، إن قضية 
املؤسسات التعليمية ليست مقتصرة 
على التعليم اجليــد فقط، وإمنا في 
بلورة شخصيات راقية في جوهرها 
وســلوكها وأخالقياتها، فاملؤسســة 
األكادميية ليست كاملدرسة التي تقوم 
بدور مكمل للعملية التربوية لألسرة، 
وإمنا املؤسسة التعليمية الكبرى تقوم 
لفئة  السلوكيات  الكثير من  بتصليح 
تعدت مرحلة التعليم املنغلق املقتصر 
على األسرة واملدرسة، وأقبلت على 
التعليــم املفتوح فــي تأصيل عملية 
التفاعل البناء مع املجتمع، وتصحيح 
املفاهيم وتوجيــه األهداف وتكوين 

اجتاهات الرأي.
ولكن ما يحدث خلــف كواليس 
تلك املؤسســات قد أخفق من عملية 
التفاعل البناء التي هي أساس املخرجات 
التعليمية القوية، إنني ال أعم في هذه 
املقالة جميع األســاتذة ـ وإمنا هناك 
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«مصفاة ميناء عبداهللا» حتقق أعلى معدل خاص
بالتعامل مع املخاطر في تاريخها

جنحــت مصفــاة مينــاء 
التابعــة لشــركة  عبــداهللا 
البترول الوطنيــة الكويتية 
في حتقيق معــدل نقاط هو 
األعلى في تاريخها، وذلك في 
إطار مســح ميداني يختص 
بهندســة املخاطــر أجرتــه 
مجموعة من شركات التأمني 

العاملية املعروفة.
وأوضحــت مصفاة ميناء 
عبداهللا فــي بيــان صحافي 
أن قائمة الشــركات تضمنت 
 «Elantis Risk Engineering»
البريطانيــة املتخصصة في 
املخاطــر،  وإدارة  هندســة 
التــي تعمــل لصالح شــركة 
«Marsh speciality» األميركية 
املتخصصة في إدارة املخاطر 
وتوفير التغطيات التأمينية.

 Scenic» عالوة على شركة
Risk Services» البريطانيــة، 
التي تقــدم خدمــات التأمني 
 «SCOR» شــركة  لصالــح 
الفرنســية، وهــي من كبرى 
العامليــة،  التأمــني  شــركات 
واملجموعة األميركية العاملية 
«AIG»، وهــي شــركة تأمني 
رائــدة متخصصة في توفير 

التغطيات التأمينية.
نقلة نوعية 

وفــي هذا الســياق، قالت 
التنفيــذي  الرئيــس  نائبــة 
عبــداهللا  مينــاء  ملصفــاة 
م.وضحة اخلطيب إن إحراز 
املصفاة لهــذا املعــدل، الذي 

املصفــاة للحد مــن املخاطر 
مبختلف أنواعهــا، والتي قد 
يتعرض لهــا أفراد أو أصول 
الشــركة، كاألعطال املفاجئة 
واحلرائــق،  والتســربات 
إلــى أن منظومــة  مشــيرة 
العمل فــي املصفــاة أظهرت 
جدية كبيرة في التعامل مع 
هذه املخاطر من خالل االلتزام 
املمارسات واملعايير  بأفضل 
العاملية، والتطوير املســتمر 
ألنظمــة العمــل واإلجراءات 
وتطبيق التوصيات الصادرة 
عن عمليات املســح السابقة، 
منطلقة بذلك من رؤية الشركة 
الســاعية إلى حتقيــق أعلى 
مستويات االمتياز التشغيلي 

اإلجناز غير املسبوق في ظل 
حتديات صعبة واجهها القطاع 
النفطي فــي الكويت والعالم 
بسبب جائحة كورونا، الفتة 
إلــى أن أهمية نتيجة مســح 
هذا العام تكمن في كونه أول 
مسح ميداني يجرى منذ بداية 
هذه اجلائحــة، واألول الذي 
يجرى لوحدات مشروع الوقود 
البيئي بعد تشغيلها الكامل. 
وأكدت أن مهندســي املخاطر 
املبتعثــني من قبل شــركات 
التأمــني العامليــة أثنوا على 
قدرة املصفاة في التغلب على 
تأثيرات اجلائحة، واملضي في 
تشغيل وحدات الوقود البيئي، 
وحتقيق أعلى درجات السالمة 

واالعتمادية في آن واحد.
وأشادت اخلطيب في هذه 
املناســبة مبوظفــي املصفاة 
الذيــن أظهــروا التزاما عاليا 
بجميــع إجــراءات وضوابط 
السالمة واالعتمادية، وقدرة 
متميــزة علــى التعامــل مع 
املتعلقة  املخاطــر احملتملــة 
التكريــر، منوهة  بعمليــات 
الدعــم واملســاندة  بأشــكال 
التي حصلــت عليها املصفاة 
مــن قبــل اإلدارة العليــا في 
كل مــن مؤسســة البتــرول 
الكويتيــة وشــركة البترول 
الوطنيــة الكويتيــة، وكذلك 
التعاون القائــم بني مختلف 

دوائر وأقسام الشركة.

والسالمة والكفاءة الصناعية.
ولفتــت اخلطيــب إلى أن 
شركات التأمني العاملية جتري 
بصفة دورية مسحا ميدانيا 
علــى جميع مواقع شــركات 
القطــاع النفطي، للتثبت من 
مدى تنفيذ أعمالها وفقا ملعايير 
الســالمة العاملية، والتي من 
شأنها احلد من احتمالية وقوع 
احلوادث، مشيرة بهذا الصدد 
إلــى أن هذه الشــركات تتبع 
منهجية دقيقة فــي تقييمها 
ملواقع العمل، يتم بناء عليها 
حتديد قيمة بوليصة التأمني 

اخلاصة بكل موقع. 
وأكــدت أن مصفاة ميناء 
عبداهللا جنحت في حتقيق هذا 

ضمن مسح ميداني يختص بهندسة املخاطر أجرته مجموعة من شركات التأمني العاملية

م. وضحة اخلطيب

بلغ ٩٥٫٥٥ نقطة، يعد إجنازا 
جديدا يضاف إلى سجلها في 
هــذا اجلانب املهم واحليوي، 
موضحــة أن املصفاة حققت 
نقلة نوعية كبيرة في نقاط 
تقييمها خالل األعوام الثالثة 
األخيرة، بالنظر إلى املستوى 
الذي كانت قد حققته في عام 
٢٠١٩، والذي بلغ حينها ٨٦٫٩٣ 
نقطة، ولفتت إلى أن التقييم 
األخير هو أعلى معدل حتسن 
على مســتوى مواقــع العمل 
في الشركات التابعة ملؤسسة 

البترول الكويتية.
وأكــدت أن هــذه القفــزة 
تعكــس مــدى دقــة األهداف 
وفاعلية اخلطط التي وضعتها 

«سبيتكو» توقع عقدًا بـ ١٧٢ 
مليون دوالر مع «نفط الكويت»

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شــركة سبيتكو الكويتية وقعت 
عقدا بقيمة ٥٣ مليون دينار (١٧٢ مليون دوالر) مع شركة 
نفط الكويت لتوريد وتركيب مضخات ماصة في حقول 

النفط، وفقا ملصادر صناعية مطلعة.
وقال احد املصادر إن «ســبيتكو» وقعت العقد خالل 
اجتماع مع شــركة نفط الكويت، ويعتبر هذا العقد هو 
األكبر من بني ثالثة عقود أرســتها شــركة نفط الكويت 

لتوريد وتركيب مضخات ماصة.
وكانــت مجلة ميد قد ذكرت في وقت ســابق من هذا 
الشــهر أن العقود الثالثة بلغت قيمتهــا اإلجمالية ٣٨٩ 
مليون دوالر وقد أرســيت على ثالث شــركات مقاوالت 
كويتية هي شركة سبيتكو، وشركة املقاوالت واخلدمات 
البحرية وشركة الفوارس للخدمات البترولية، وقد متت 

ترسية العقود باستخدام نظام املمارسة.
وقالــت املجلة ان قيمة العقود التي ارســتها الكويت 
في جميع القطاعات خالل السنوات االربع املاضية حتى 
هذا الوقت من العام احلالي بلغت ذروتها في عام ٢٠١٨، 
ولكنها تراجعت في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ لتعاود االرتفاع 

في ٢٠٢١، وذلك على النحو التالي:
٢٠١٨: ٣٫٧٢٠ مليارات دوالر

٢٠١٩: ١٫٩٢٠ مليار دوالر
٢٠٢٠: ٢٫٦٧٠ مليار دوالر 

٢٠٢١: ٣٫٤٠٢ مليارات دوالر 
٢٢٠٢: ٨٢٦ مليون دوالر.

٤٢٦ مليون دينار شيكات مرجتعة لعدم وجود رصيد في ٦٦ شهرًا
علي ابراهيم

كشفت بيانات رسمية أن إجمالي قيمة 
الشــيكات املرجتعة لعدم وجود رصيد 
في الكويت بلغ نحو ٤٢٦ مليون دينار 

في ٦٦ شهرا.
ووفقا لبيانات بنك الكويت املركزي 
عن الفترة منــذ يناير ٢٠١٧ حتى نهاية 
يونيــو ٢٠٢٢ فــإن ٤٥٪ مــن قيمة تلك 
الشيكات بواقع ١٩٢٫٧ مليون دينار كانت 
خالل فترة جائحة كورونا وحتديدا منذ 
يناير ٢٠٢٠ حتى نهاية يونيو املاضي، 
إال أن أعداد الشيكات وعدد عمالئها منذ 
بدء اجلائحة حتى اآلن شــهدت تراجعا 
عما قبلها. وأظهرت البيانات أن عام ٢٠١٨ 
شهد أرقاما للشيكات بدون رصيد التي 
تســببت في إغالق احلسابات مبعدالت 
أعلى من بقية سنوات املقارنة مبا فيها 

فترة كورونا وما بعدها.
وأظهرت البيانات أن الفترة من يوليو 
حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٢ سجلت أعلى 
قيمة للشــيكات املرجتعــة لعدم وجود 
رصيد خالل الفتــرة، وذلك بقيمة نحو 
٨٢٫٨ مليون دينار تشكل ١٩٫٤٪ من إجمالي 

قيمة الشــيكات املرجتعــة لعدم وجود 
رصيد، بينما حل باملرتبة الثانية الفترة 
مــن يناير حتى يونيــو ٢٠١٨ بقيمة ٤٤ 
مليون دينار، وحل فــي املرتبة الثالثة 
النصف الثاني من العام ذاته بشــيكات 
قيمتها ٤٢٫١ مليون دينار، فيما حل رابعا 
الفترة من يوليو حتى ديسمبر ٢٠١٩ مبا 
قيمته ٣٧٫٦ مليون دينار، فيما حل خامسا 
الفترة من يناير حتى يونيو ٢٠١٧ بـ٣٧٫٢ 
مليون دينار. وبلغ إجمالي عدد الشيكات 
املرجتعة لعدم وجود رصيد منذ يناير 
٢٠١٧ وحتــى نهاية يونيو املاضي نحو 
٢٧٫٢٠٦ ألف شــيك، بينما كان ملحوظا 
التراجع في أعداد تلك الشيكات منذ بدء 
جائحة كورونا. وسجل النصف األول من 
٢٠١٨ أعلى عدد شــيكات مرجتعة لعدم 
وجود رصيد في الكويت خالل تلك الفترة 
بواقع ٣٥٢٩ شــيكا، يليه النصف األول 
من ٢٠١٧ بواقع ٣٣٢٩ شيكا، وحل ثالثا 
النصف الثاني من ٢٠١٨ بواقع ٢٩٤٠ شيكا 
بينما حل رابعا النصف األول من ٢٠١٩ 
بواقع ٢٦٩٦ شيكا، وجاء خامسا النصف 

الثاني من ٢٠١٩ بواقع ٢٦٩٦ شيكا.
وجلهة العمالء، فقد بلغ عدد من قدموا 

شيكات من دون رصيد نحو ١٨٫٣٦٤ ألف 
عميال، وكان الفتا التراجع امللحوظ في 
أعدادهم منذ بدء جائحة كورونا مقارنة 
مبا قبل ٢٠٢٠. وسجلت الفترة من يناير 
وحتى يونيو ٢٠١٨ أعلى عدد عمالء خالل 
تلك الفتــرة بنحــو ٢٥٤٣ عميال، بينما 
سجلت الفترة من يوليو حتى ديسمبر 
من نفــس العام ثاني أعلــى عدد عمالء 
بواقع ٢١٣٦ عميال، بينما حل ثالثا الفترة 
من يناير حتى يونيو ٢٠١٩ بواقع ٢٠٤٤ 
عميال، فيما حل رابعا الفترة من يوليو 
حتى ديســمبر ٢٠١٩ بواقع ١٨٣٤ عميال، 
وجاء خامســا النصف األخير من ٢٠١٧ 
بواقع ١٧٣٨ عميــال. وأظهرت األرقام أن 
هناك نحو ٤١١٧ حسابا أقفل بسبب ارجتاع 
١٢٫٢٦٨ ألف شيكا لعدم وجود رصيد لنحو 
٤٫٠٢٦ عميال خالل الفترة من يناير ٢٠١٧ 

وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٢.
وأظهرت البيانات أن أعلى عدد عمالء 
أغلقت حساباتهم خالل تلك الفترة كانت 
باملرتبــة األولى في عام ٢٠١٨ حيث حل 
النصــف األول في املقدمة بـ ٥٦٣ عميال 
يليه النصف الثاني بـ٤٧٢ عميال، ثم عام 
٢٠١٩ إذ حل النصف األول منه كثالث أعلى 

عدد عمالء اغلقت حساباته م بواقع ٤٥٧ 
عميال، يليــه النصف الثاني في املرتبة 
الرابعــة بواقــع ٤٣٠ عميــال، بينما حل 
النصــف األول من ٢٠١٧ خامســا بواقع 
٣٧٩ عميال. وجلهة عدد احلسابات املغلقة، 
فقد جاءت الفترة من يناير حتى يونيو 
٢٠١٨ كأعلى فترة سجلت اغالق للحسابات 
بواقع ٥٥٩ حسابا، يليها النصف الثاني 
من العام ذاته بواقع ٤٨٢ حســابا، وحل 
ثالثا النصف األول من ٢٠١٩ بواقع ٤٥٩ 
حسابا، ثم النصف الثاني من العام ذاته 
بواقع ٤٤٠ حسابا ليحل النصف األول من 

٢٠١٧ خامسا بواقع ٣٨٠ حسابا.
وجلهة عدد الشــيكات املتسببة في 
إغالق احلسابات، فقد بلغت أعلى مستوى 
لها خــالل فترة املقارنة في ٢٠١٨، حيث 
بلغت بالنصف األول أعلى مستوى بواقع 
١٦٦٥ شيكا، ثم النصف الثاني باملرتبة 
الثانية بواقع ١٣٨٤ شيكا، بينما استحوذ 
العام ٢٠١٩ على املرتبتني التاليتني بواقع 
١٣٥٤ شــيكا في النصف األول فيما حل 
رابعــا النصف الثاني مــن ٢٠٤٩ بواقع 
١٢٤٠ شيكا، وجاء خامسا النصف األول 

من ٢٠١٧ بواقع ١٢٢٣ شيكا.

خالل الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى نهاية يونيو ٢٠٢٢

٥٢ ٪ من سيولة البورصة لسهمي «بيتك» و«املتحد - البحرين»
شريف حمدي

في خطوة يرجح أنها ضمن اجلدول 
الزمنــي لتنفيــذ عرض بيــت التمويل 
الكويتي «بيتك» االستحواذ على ١٠٠٪ 
من أسهم البنك األهلي املتحد- البحرين، 
أعلنت بورصة الكويت بأنه سيتم إيقاف 
التداول على سهم األخير اعتبارا من اليوم 
اخلميس بناء على طلب «األهلي املتحد».

وكان «بيتك» قدم إشعار النية املؤكدة 
لتقدمي عرض استحواذ قبل نهاية يوليو 
املاضــي، كما قدم أيضا مســتند عرض 
االستحواذ، بعد موافقة مساهمو «بيتك» 
على االســتحواذ على «األهلــي املتحد 
البحريني»، ويشمل معدل تبادل األسهم 
البالغ سهما واحدا من أسهم بيت التمويل 
الكويتي مقابل ٢٫٦٩٥ ســهم من أســهم 
األهلي املتحد، علما بأن العرض سيكون 
مفتوحا للقبول اعتبارا من ٢٤ أغسطس 
اجلاري، وميتد حتى اغالق العرض األولي 

الذي سيكون في ٧ سبتمبر املقبل.
ويترقب سوق األسهم الكويتي مثل 
هــذه النوعية الصفقــات الكبيرة التي 

تدفعه في االجتاه الصاعد، فإلى جانب 
صفقة االســتحواذ املرتقبــة لـ «بيتك» 
على «أهلي متحــد- البحرين»، توجد 
صفقة دمــج محتملة بني بنكي اخلليج 
واألهلــي الكويتي، ســينتج عنها كيان 
مصرفي كبير. وبنهاية جلسة تعامالت 
امس، تبني ان سهمي بيتك وأهلي متحد 
البحرين استحوذا على ٥٢٪ من إجمالي 
السيولة املتدفقة إلى سوق األسهم بنحو 
٣٦٫٤ مليــون دينار من اإلجمالي البالغ 
٦٩٫٣ مليون دينار بنســبة ارتفاع ٤٣٪ 
مقارنة بجلســة اول امــس بنحو ٤٨٫٢ 

مليون دينار.
وقد تصــدر «اهلي متحــد» بـ ٢٠٫٧ 
مليون دينار محققا ارتفاع بنســبة ١٪ 
تقريبــا ليصل إلى ٣٠٥ فلوس للســهم 
بتداول ٦٨٫١ مليون ســهم هــي الكمية 
األعلى في جلســة امس، تــاله «بيتك» 
بسيولة ١٥٫٧ مليون دينار وارتفاع بنسبة 
٠٫٥٪ ليصل السهم بنهاية اجللسة إلى 

٨٦٢ فلسا.
وعلى إثــر النشــاط االيجابي الذي 
شــهدته البورصة امس، حققت القيمة 

السوقية مكاسب بنحو ١٧٢ مليون دينار 
بنسبة ارتفاع ٠٫٤٪ لتصل إلى ٤٥٫٥٤٨ 
مليار دينــار ارتفاعا من ٤٥٫٣٧٦ مليار 

دينار اول من امس.
وارتفعت امس القيمة السعرية ألسهم 
٧٩ شــركة، مقابــل انخفاض اســهم ٤٥ 
شركة، واستقرار اسهم ١٥ شركة، فيما 

لم يجر التداول على اسهم ١٩ شركة.
وشــهدت املؤشــرات الوزنيــة لـ ٩ 
قطاعات ارتفاعــات متفاوتة، تصدرها 
«منافع» بـ ١٪، في حني ارتفاع مؤشــر 
قطاع البنوك ٠٫٣٪، وتراجعت مؤشرات ٣ 
قطاعات تصدرها رعاية صحية بـ ٢٫٦٪.

وارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 
٠٫٤٪ بإضافــة ٣٥٫٢ نقطــة للمكاســب 
السابقة ليصل املؤشر الذي يضم اكبر 
الشــركات املدرجة من حيث الســيولة 
العالية والقيمة السوقية إلى ٨٥٦٣، كما 
ارتفع مؤشر الســوق الرئيسي بنسبة 
٠٫٢٪ بإضافة ١٤٫٥ نقطة ليصل إلى ٥٨١١ 
نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام على 
إثر ذلك بنسبة ٠٫٤٪ مبكاسب ٢٨٫٩ نقطة 

ليصل إلى ٧٦٧٠ نقطة.

البورصة توقف تداول سهم «أهلي متحد» بناء على طلبه.. اعتباراً من اليوم

صفقات الدمج احملتملة تدفع سوق األسهم في االجتاه الصاعد.. ومكاسب جلسة أمس ١٧٢ مليون دينار
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«أسواق املال» تضيف على موقعها رابطًا لـ «األيسكو» 
للجهات غير املرخصة واحملظورة دوليًا

محمود عيسى

ذكر موقع زاوية أن صناديق 
الثــروة الســيادية فــي دول 
اخلليــج تظهر قوتهــا املالية 
لتوســيع نفوذها على ساحة 
االســتثمار العامليــة وتعزيز 
منوها، مشــيرا الى أن اســهم 
شركات التكنولوجيا والبنية 
التحتية تعتبر من بني األصول 
األكثــر رواجا، حيــث تتدفق 
أمــوال الصناديــق اململوكــة 
للحكومات على اســتثمارات 

األسواق اخلاصة.
واضاف املوقع أن عائدات 
النفــط املتصاعــدة وأســعار 
األصــول املتقلبــة والــدوالر 
القوي دفعت صناديق الثروة 
السيادية اخلليجية إلى قيادة 
موجة من عمليات االستحواذ 
واالســتثمارات األجنبية هذا 
العــام. ونقل املوقع عن معهد 
صناديق الثروة السيادية قوله 
ان منطقة اخلليج تعتبر موطنا 
ألربعة من أكبــر ١٠ صناديق 
ثروة ســيادية فــي العالم من 
حيث األصول اخلاضعة لإلدارة، 
وذلك بإجمالي أصول تبلغ ٢٫٤٨ 
تريليــون دوالر، حيث ميتلك 
جهاز أبوظبي لالستثمار ٧٠٨٫٨ 
مليارات دوالر، تتبعه الهيئة 
العامــة لالســتثمار الكويتية 
بأصول قدرها ٧٠٨٫٤ مليارات 
دوالر، ثم صندوق االستثمارات 
العامة الســعودي بواقع ٦٢٠ 
مليــار دوالر، وجهــاز قطــر 
لالســتثمار الذي ميلك اصوال 
تبلغ قيمتها ٤٥٠ مليار دوالر.

واستعرض املوقع نشاطات 
الصناديق السيادية اخلليجية 
فــي اخلارج قائــال انها ترغب 
بشــكل متزايــد فــي أن تعود 

أعلنت هيئة أســواق املال 
عن إضافة رابط عبر موقعها 
اإللكترونــي لصفحة منظمة 
قائمــة  األيســكو يتضمــن 
املرخصــة  باجلهــات غيــر 
واحملظور التعامل معها على 
املستوى الدولي، (في الدول 
األعضاء) حتت مسمى بوابة 
تنبيهات املستثمر والتي قامت 
الــدول األعضــاء بتزويدهــا 

للمنظمة.
وأوضحت الهيئة في بيان 
صحافــي، أن هــذه اخلطــوة 
تأتي تأكيدا على مبدأ التعاون 
املشــترك وتضافــر اجلهــود 
الدولية للتقليــل من مخاطر 
االســتثمار فــي التعامــل مع 
اجلهــات غيــر املرخــص لها 
مبزاولة أنشطة األوراق املالية 

شركات الطرق في اسطنبول، 
وفي شركات التكنولوجيا في 
جنوب آســيا. واشــار املوقع 
الــى أن هذه التحــركات تأتي 
فــي الوقت الــذي وصلت فيه 
أسعار النفط في مارس املاضي 
إلى أعلى مســتوى لها في ١٤ 
عاما واستقرت فوق ١٠٠ دوالر 
للبرميل، في حني وصل الدوالر 
إلى مستوى معاد لليورو وقفز 
إلى مســتويات قياســية أمام 
العديد مــن العمالت األخرى، 
مثــل الــني اليابانــي والليرة 
التركية والروبية الهندية. وفي 
غضون ذلك تراجعت مؤشرات 
األســهم في األسواق الناشئة 
واملتقدمــة، ما أضر بتقييمات 

الشركات العامة واخلاصة. 
وفي هذا السياق، قال املدير 
األول إلدارة األصول في شركة 
الريان القطرية لالستثمار أكبر 
خــان «لقــد عــززت صناديق 
الســيادية نشــاطها  الثــروة 
على املستوى الدولي، مدعومة 

والتثقيفية جلمهور املتعاملني، 
وكذلك عبر تخصيص صفحة 
محدثة بشكل دوري في موقعها 
قائمــة  تضــم  اإللكترونــي 
باجلهــات غيــر املرخص لها، 
في الكويت وفي جميع الدول 
األعضاء في منظمة األيسكو.

جتدر االشارة إلى أن الهيئة 
تتخذ كل اإلجراءات القانونية 
لكل ما يتم رصده من ممارسات 

«ســيؤدي  التغييــر  إلدارة 
ارتفاع أسعار الفائدة إلى ردع 
صناديق الثروة السيادية من 
زيــادة انكشــافها علــى فئات 
األصــول األكثر خطورة، مثل 
رأس املال املغامر، وتشجيعها 
بدال من ذلك على االســتثمار 
في فئات األصول األكثر أمانا 
والتي ستوفر اآلن عائدا أفضل 
كالسندات». وقال املدير العام 
لالستشارات في شركة غلوبل 
SWF دييغو لوبيز ان صناديق 
الثــروة الســيادية اخلليجية 
متثل أدوات ديبلوماسية مهمة 
لدول اخلليج املالكة لها، وكان 
بعــض هذه الــدول الصغيرة 
قــادرة تقليديا على ممارســة 
القــوة الناعمــة علــى نطــاق 
عاملي بسبب قوتها الشرائية 
العاليــة، وهــذا عــادة ما يتم 
توجيهــه من خــالل صناديق 
الثروة السيادية اخلاصة بها. 
وان هذه الصناديق تعود إلى 
الصفقات الضخمة، مشيرا إلى 
أن «متوســط حجم الصفقات 
قــد زاد هذا العــام ليصل الى 
٣٣ صفقة مبليار دوالر أو أكثر 
في األشهر الســتة األولى من 
عام ٢٠٢٢، في محاولة لزيادة 
مخصصاتها االستثمارية في 
األســواق اخلاصــة بســرعة 
كبيرة». وختم املوقع بالقول ان 
الصناديق السيادية اخلليجية 
اقامت ايضا شراكات استثمارية 
مشتركة مع مؤسسات حكومية 
فــي أســواق عامليــة عديــدة 
لالستثمار في املشاريع الكبرى. 
وتقيم هذه الصناديق شراكات 
جديدة أو تستثمر في مشاريع 
مملوكة للقطــاع اخلاص، من 
البنية التحتية إلى املشــاريع 

العقارية الكبيرة.

للمتعاملني في مجال أنشطة 
األوراق املاليــة علــى نطــاق 

دولي.
وفي هذا الصدد، تؤكد هيئة 
أســواق املــال أنهــا تعمل مع 
اجلهات النظيرة في املنظمة من 
الدول األعضاء لالرتقاء بالدور 
الرقابي والتشريعي لتحقيق 
الغاية من هــذه الصفحة مبا 
يخدم االقتصاد الوطني بصفة 
خاصة والدولي بصفة عامة.

الهيئــة  تهيــب  لذلــك، 
باملتعاملني في أنشطة األوراق 
املالية قبل التعامل مع أي جهة 
مقدمــة للخدمة زيــارة موقع 
الهيئــة لالطــالع علــى مدى 
ورود تلك اجلهة ضمن قائمة 
األشخاص غير املرخصة على 

النطاق احمللي أو الدولي.

مبزيد من عمليات ضخ االموال 
احلكومية مع ارتفاع العائدات 
من مبيعات النفط والغاز، وال 
شك ان زيادة فوائض امليزانية 
احلكومية تترجم إلى توسيع 
انتشــار الصناديــق  نطــاق 
السيادية. ومن حسن الطالع 
بالنســبة لهذه الصناديق ان 
أصبحت أسعار األصول خارج 
املنطقة جذابة بشكل متزايد، 
السيما عند تقييمها بالدوالر».

آثار ارتفاع أسعار الفائدة

ومن شأن الزيادات األخيرة 
في أسعار الفائدة دعم صناديق 
الثروة السيادية التي استثمرت 
بالفعــل فــي أصــول البنيــة 
التحتية، احملمية إلى حد كبير 
من ارتفاع التضخم، حيث يقوم 
مشغلو األصول برفع األسعار، 
مثل اإليجارات ورسوم النقل. 
وفي املقابل، يقول خافيير 
كابابي، مدير ابحاث الصناديق 
السيادية في املركز اإلسباني 

غير مشــروعة أو سلوكيات 
مخالفــة للقانــون أو الالئحة 

التنفيذية.
وفضال عن ذلك، فإن الهيئة 
حريصة وعبر عضويتها في 
منظمــة األيســكو أن تكــون 
فاعلة في اإلسهام بكل ما من 
شــأنه حتقيق مبــدأ النزاهة 
وضمان االلتزام بالعمل وفق 
اللوائح والقوانني على هدي 
مــن املادة الثالثــة من قانون 
الهيئــة، وتقــدمي املســاعدة 
وتبادل املعلومات مبا يسهم 
في حتقيق مبــادئ املنظمة، 
وتعي مسؤوليتها في اإلبالغ 
عن اجلهات ذات املمارســات 
املخالفــة، وعليه فقــد قامت 
بضــم أســماء هــذه اجلهات 
لقائمة املنظمة لتكون مرجعا 

يتصدرها جهاز أبوظبي لالستثمار بـ ٧٠٨٫٨ مليارات دوالر.. و«هيئة االستثمار» ثانياً بـ ٧٠٨٫٤ مليارات

تأكيداً على مبدأ التعاون املشترك لتقليل مخاطر االستثمار

 
الدولية بالنفع  اســتثماراتها 
على اقتصاداتها احمللية. ومن 
ذلك على ســبيل املثــال، قيام 
شركة دميلر لصناعة السيارات 
األملانية بإدارة برنامج تدريب 
هندسي في الكويت، في حني 
تعتبر الهيئة العامة لالستثمار 
مستثمرا رئيسيا في الشركة. 
وتتمتع شركة مبادلة اإلماراتية 
بشراكة طويلة األمد مع شركة 
إيرباص، ما أدى إلى خلق مئات 
الوظائف املاهــرة لإلماراتيني 
في منشــأة الطيــران التابعة 

للمجموعة.
وفي عام ٢٠٢٢، حيث دخل 
جهاز أبوظبي لالســتثمار في 
استثمارات عديدة في العقارات 
الهندية والرعاية الصحية في 
اســتراليا، باالضافــة لتعزيز 
حيازاته في الشركات األميركية 
املدرجة باالضافة لشركات مثل 
امازون والفابيت وبنك جيه بي 
مورغان. كما وافق جهاز قطر 
لالستثمار على االستثمار في 

على النطاق الدولي. كما تأتي 
اخلطــوة اســتكماال جلهــود 
الهيئــة احلثيثة فــي محاربة 
كل املمارسات غير املشروعة 
للجهات غيــر املرخصة على 
املســتويني احمللــي والدولي 
فــي آن معــا، حيــث تعمــل 
الهيئة وبشــكل مستمر على 
التصدي ملثل هذه املمارسات 
التوعويــة  حمالتهــا  عبــر 

التضخم في بريطانيا يقفز ألعلى 
مستوياته للمرة األولى منذ ٤٠ عامًا

«وربة» يدّشن بطولة «فانتسي» 
للدوري اإلجنليزي لكرة القدم

رويتــرز: أظهــرت بيانات رســمية، أمس 
األربعاء، أن تضخم أســعار املســتهلكني في 
بريطانيا قفز إلى ١٠٫١٪ في يوليو ليصل إلى 
أعلى مســتوى له منذ فبرايــر ١٩٨٢، مرتفعا 
عــن معدل ســنوي بلغ ٩٫٤٪ فــي يونيو مما 
يزيد الضغوط على األســر. وفي اســتطالع 
أجرتــه «رويتــرز» آلراء اقتصاديــني، فاقت 
الزيادة توقعاتهم جميعا بأن معدل التضخم 

في بريطانيا سيرتفع إلى ٩٫٨٪ في يوليو.
ورفع بنك إجنلترا املركزي هذا الشهر سعر 
الفائدة الرئيســي ٠٫٥٪ إلى ١٫٧٥٪، وهي أول 
زيــادة له مبقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 
١٩٩٥. وتوقــع البنك أن يصــل التضخم إلى 
ذروتــه عند ١٣٫٣٪ فــي أكتوبر، عندما ترتفع 

أسعار الطاقة املنزلية حسب املقرر.
وأظهرت األرقام الصادرة أمس من مكتب 
اإلحصاء الوطني أن األسعار ارتفعت ٠٫٦٪ في 
يوليو، بينما بلغ املعدل السنوي لتضخم أسعار 
البيع بالتجزئة ١٢٫٣٪، وهو أعلى مستوى منذ 

مارس ١٩٨١.وقال وزير املالية ناظم الزهاوي 
ردا على هذه البيانات: السيطرة على التضخم 
هي أولويتي القصوى، نتخذ إجراءات من خالل 
(انتهاج) سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض 
ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام 

بإصالحات لتعزيز اإلنتاج والنمو.
وقال بنك اجنلترا إن ارتفاع أسعار الطاقة 
في أوروبا عقب الغزو الروسي ألوكرانيا هو 
احملرك الرئيسي للتضخم ومن املرجح أن يدفع 
بريطانيا إلى ركود طويل، وإن كان هامشيا، 

في وقت الحق من هذا العام.
ومع ذلك، كانت البيانات تلمح إلى أن ضغط 
التضخم في املستقبل رمبا يبدأ في االنحسار.

وارتفعت أسعار مدخالت اإلنتاج على أساس 
شهري ٠٫١٪ فقط، وهي أبطأ زيادة حتى اآلن في 
عام ٢٠٢٢. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى ضعف 
الطلب العاملــي على الصلب مع تباطؤ النمو 
االقتصادي في جميع أنحاء العالم وانخفاض 

أسعار النفط اخلام.

ضمن إطار املنافســة الدورية اخلاصة 
بصفحات بنك وربــة عبر منصات مواقع 
التواصل االجتماعي، ومن باب املسؤولية 
االجتماعيــة، دشــن بنــك وربــة بطولــة 
«فانتســي» اخلاصة بالدوري اإلجنليزي 
لكرة القدم، وذلك بجوائز إجمالية أكثر من 
٣٠٠٠ دينار على مدار املوسم الذي ينتهي 
بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٣، وشهدت األيام األولى 
تسجيل أكثر من ٨٠٠٠ متسابق في البطولة 
التنافســية اخلاصة بتوقعــات املباريات 
وأفضــل الالعبني في الــدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم، حيث تعتبر «فانتسي» 
من أكثر املســابقات إقبــاال في الكويت في 

اآلونة األخيرة.
وفي هذا الصدد، قال أمين املطيري مدير 
قطاع التسويق واالتصال املؤسسي في بنك 
وربة: «إننا نسعى من خالل هذه البطولة 
الى توفير التنافس النزيه واملتعة الكروية 

بني متابعي الدوري اإلجنليزي لكرة القدم 
من عمالئنا»، وأضاف املطيري: إن اجلوائز 
اإلجمالية تفوق ٣٠٠٠ دينار، حيث سيحصل 
الفائــز األول مع نهاية املوســم على مبلغ 
١٠٠٠ دينار، بينما سيحصل صاحب املركز 
الثاني على ٦٠٠ دينار، أما عن املركز الثالث 
فسيحصل على ٤٠٠ دينار، باإلضافة لساعة 
apple watch شهريا لصاحب املركز األول 

في الشهر.
وأضاف أن التسجيل للبطولة واملنافسة 
مفتوح حتى تاريخ ٢٠ أغسطس من خالل 
حتميل تطبيق «فانتســي» وإضافة الرمز 
اخلاص ببنك وربة، علما أن املنافسة متاحة 
للجميع، وأكد أن النتائج ســتكون بشكل 
دوري عبر منصات البنك في مواقع التواصل 
االجتماعي، كما ستقام جوائز دورية أخرى 
مرافقة للبطولة لتشــجيع املشاركني على 
مواصلة التحدي حتى نهاية املوسم الكروي.

من املتوقع أن يصل إلى ١٣٫٣٪ في أكتوبر

أمين املطيري

«آبل» تصنع ساعاتها وحواسيب 
«ماك بوك» للمرة األولى خارج الصني

بعد بدء تصنيع ١٣ iPhone هذا العام بالهند

رويترز: أجرى موردو شــركة آبل محادثات إلنتاج ساعات 
Apple Watch وحواسيب MacBook في ڤيتنام ألول مرة، بحسب 
ما أفادت به شركة Nikkei Asia، نقال عن أشخاص مطلعني على 
األمــر. وأضاف التقرير، وفق مــا نقلته «رويترز»، أن موردي 
 Foxconnو Luxshare Precision Industry شــركة آبل الصينيني
Apple Watch التــي جتمع هواتف آيفون، بــدأوا اختبار إنتاج

وMacBook في شمال ڤيتنام. وتقوم «آبل» بتحويل بعض مجاالت 
إنتاج آيفون من الصني إلى أســواق أخرى، مبا في ذلك الهند، 
حيث بــدأت في تصنيع ١٣ iPhone هــذا العام، وتخطط أيضا 
لتجميع أجهزة iPad اللوحية هناك. وأصبحت الهند، ثاني أكبر 
سوق للهواتف الذكية في العالم، إلى جانب دول مثل املكسيك 
وڤيتنــام، ذات أهميــة متزايدة للتعاقد مع الشــركات املوردة 
للعالمات التجارية األميركية، في وقت حتاول هذه الشــركات 
تنويع اإلنتاج بعيدا عن الصني. وفي األسبوع املاضي، أعطت 
Foxconn توقعات حذرة للربع احلالي بعد نشر نتائج جتاوزت 
التوقعات، مشيرة إلى تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية بعد 
طفرة غذاها الوباء. ومثل الشركات املصنعة العاملية األخرى، 
تعاملت شركة Foxconn مع نقص حاد في الرقائق يضر باإلنتاج، 
حيث اســتمرت االختناقات جــراء تداعيات الوباء وأدت حرب 

أوكرانيا إلى زيادة توتر القنوات اللوجستية.

الشعيبي: نحرص على إثراء التجربة املصرفية 
لعمالئنا وإمتام املعامالت بسهولة

الكويــت  بنــك  يلتــزم 
التجربــة  الوطنــي بإثــراء 
املصرفيــة لعمالئه وتوفير 
أفضل اخلدمــات التي تلبي 
احتياجاتهم وتساعدهم على 
إمتام كافة معامالتهم بسرعة 
وســهولة. وفي ذلك اإلطار، 
أعلن البنك عن توفير إمكانية 
حتديث العمالء أرقام املوبايل 
اخلــاص بهــم عــن طريــق 
برنامج خدمة الوطني عبر 
الوطني  املوبايل أو خدمــة 
عبر االنترنت باستخدام أرقام 

فيرجن موبايل اجلديدة.  يأتي ذلك بالتزامن 
مع إضافة بنك الكويت الوطني شركة فيرجن 
موبايل، والتي اشترك فيها العديد من عمالء 
البنك بعدما دخلت السوق الكويتي مؤخرا إلى 
قائمة شركات االتصاالت املتواجدة في الكويت 
والتي ميكن للعمالء حتديث بيانات الهاتف 
اخلاصة بهم لدى البنك من خالل إضافة رقم 
هاتفهم اجلديد لدى الشــركة. ويحرص بنك 
الكويت الوطني على تشجيع عمالئه لتحديث 
بيناتهم وتزويد البنــك بالبريد اإللكتروني 
وأرقام الهواتف اجلديدة من فيرجن موبايل 

حتى ميكنهم استالم الرسائل 
القصيرة واإلشعارات الفورية 
التي  التسويقية  والرسائل 
تطلعهم على أحدث احلمالت 
الترويجيــة  والعــروض 
مــن خــالل تلقي الرســائل 
النصية القصيرة من البنك 
أينمــا كانــوا وخاصة كلمة 
 ،(OTP) املرور ملــرة واحدة
سواء عند التسوق أو طلب 
الطعام عبر اإلنترنت. وبهذه 
املناســبة، قالت مدير إدارة 
جودة اخلدمــة الرقمية في 
بنك الكويت الوطني، هالة الشعيبي: نحرص 
في الوطنــي على إثراء التجربــة املصرفية 
لعمالئنا من خالل توفير كافة الســبل التي 
تسهم في حتقيق راحتهم وإمتام معامالتهم 
بســرعة وسهولة في كل وقت ومن أي مكان 
اعتمادا على قنواتنا الرقمية وريادتنا في تقدمي 
اخلدمات املصرفية الرقمية. وأكدت الشعيبي 
التزام «الوطني» باحلفاظ على مصلحة عمالئه 
وســرية وأمن بياناتهم الشخصية بالتزامن 
مع حصولهم علــى أكثر اخلدمات املصرفية 

وحلول الدفع تطورا.

«الوطني» ميّكن عمالءه من حتديث بياناتهم بأرقام فيرجن موبايل

هالة الشعيبي

«املتحد» يعلن فائزي «احلصاد» األسبوعي
األهلــي  البنــك  قــام 
املتحد يــوم أمس بإجراء 
السحب األســبوعي على 
جوائز احلصاد اإلسالمي، 
الســحب علــى  حســاب 
اجلوائز اإلســالمي األول 
في الكويت والذي ينفرد 
بالعديد من املميزات، ومنها 
أنه أبسط وأسهل برنامج 
ادخار، فضال عن ميزة فتح 
احلســاب عبــر االنترنت 
بــكل ســهولة ويســر مع 
ميزة اإليــداع الفوري في 
احلساب. وأسفر السحب 
عن حصول ١٠ من العمالء 
على ١٠٠٠ دينار لكل منهم 
وهم: عامر محمد الدخيل، 

هويدا حســني زعتر، سالمة سعد العنزي، 
جنــاة عبــداهللا اشــكناني، موســى مبارك 
العبيدان، عادل سعد الصالحات، وانتصار 
عبدالعزيز علي، حمادة حامد محمد، عبداهللا 
جنم الدهيش، محمد عبداحملســن املوسى. 
ويقدم حســاب احلصاد اإلسالمي في باقته 
اجلديدة مجموعة أوســع مــن املزايا، حيث 
يحظــى الرابحون من عمالء املتحد بجائزة 
شهرية بقيمة ١٠٠ ألف دينار، باإلضافة إلى 
١٠ جوائز أســبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل 
جائزة، وتبقى اجلوائز الربع السنوية الكبرى 
بقيمة ٢٥٠ ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما 
يطمح إليه العمالء، حيث متثل لهم فرصة 

حقيقيــة لتحقيق حلم العمر. علما أن احلد 
األدنى للمشاركة واالستفادة من السحوبات 
كافة هي ١٠٠ دينار، تؤهل العميل للحصول 
على فرصتني لدخول الســحب والتي تزيد 
حتى ٣٠٠٠٠ فرصة في السحب، باإلضافة الى 
احلصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح 
كل ٥٠ دينارا في حساب العميل فرصة واحدة 
للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على 
رصيده ملدة خمسة عشر يوما على األقل قبل 
تاريخ الســحب، وكلما زادت مدة االحتفاظ 
زادت فرص دخول السحب لكل ٥٠ دينارا، 
ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء 

على خطة السحب.
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العراق.. التيار الصدري يقاطع اجتماع الكتل السياسية
بغداد - وكاالت: أرجات 
العليا  احملكمــة االحتاديــة 
فــي العراق إلى ٣٠ اجلاري، 
البّت في دعوى حل البرملان، 
في حــني عقــد قــادة الكتل 
السياســية اجتماعا للحوار 
السياســي برعايــة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي من 
أجل حل األزمة السياســية 
الراهنة في ظل مقاطعة التيار 

الصدري للقاء.
وعقدت احملكمة االحتادية 
العليا أمس جلسة للنظر في 
الدعوى املرفوعة أمامها من 
قبل زعيم التيــار الصدري 
مقتدى الصدر ضد «الرئاسات 
الثالث» أي رؤساء اجلمهورية 
والبرملان والوزراء، للبت في 
حــل مجلس النــواب بعدما 
رفض مجلس القضاء األعلى 
النظر في طلب الصدر في هذا 

اخلصوص.
وقــال مجلــس القضــاء 
األعلى مؤخرا إنه «ال ميتلك 
صالحية حل البرملان»، مشيرا 
إلى أن مهامه ليس من بينها 
صالحيــة  جتيز التدخل في 
التشريعية  أمور السلطتني 
والتنفيذيــة تطبيقــا  ملبــدأ 

الفصل بني السلطات.
الدعوى  وأظهرت وثيقة 
التي قدمها القيادي في التيار 
الصــدري نصــار الربيعــي 

ورئيس كتلة «الفتح» هادي 
الوزراء  العامري، ورئيــس 
األســبق وزعيــم «ائتــالف 
النصــر» حيــدر العبــادي، 
ورئيس «احلشــد الشعبي» 
فالح الفياض، وهي حتالفات 
وائتالفــات منضوية حتت 

مظلة «اإلطار».
ومتثل احلزبان الكرديان 

التيار الصدري الذي أعلن في 
بيان أنــه «بجميع عناوينه 
السياسية، لم  وشخصياته 
يشترك في احلوار السياسي 
الذي دعا إليه رئيس مجلس 
الوزراء ال بطريق مباشر وال 

غير مباشر».
ودعا الكاظمي امس األول 
في بيان إلى هــذا االجتماع 

الكافية للطروحات الوسطية، 
ألخــذ حيزهــا فــي النقاش 

الوطني.
وفي سياق متصل، شدد 
الرئيس العراقي برهم صالح، 
على ضرورة وضع خارطة 
طريق حللول واضحة حتفظ 
مصالح البلد واملواطنني، فيما 
أكد أن استمرار الوضع القائم 

غير مقبول.
وقالت رئاسة اجلمهورية 
العراقية في بيان تلقته وكالة 
األنباء الرسمية (واع) ان ذلك 
جاء خالل اســتقبال صالح 
في قصر السالم ببغداد امس 
مجموعة من رؤساء وممثلي 
النقابات واالحتادات العراقية، 
حيث جــرى بحث تطورات 

األوضاع في البالد.
وأكــد صالح «ضــرورة 
الركون إلى احلوار والتالقي 
من أجل حل ســريع لألزمة 
القائمة»، مشددا  السياسية 
على ضرورة «تركيز احلوار 
علــى أولوية تأمــني حقوق 
املواطنــني في احلياة احلرة 
الكرميــة واالنطــالق نحــو 
السياسي وحماية  اإلصالح 
السلم األهلي، ووضع خارطة 
طريق واضحة وحلول حتمي 
العليا  الوطنيــة  املصلحــة 
املواطنــني وتلبي  وتطمئن 

احتياجاتهم».

الكبيــران كذلك فــي اللقاء، 
بفؤاد حسني وزير اخلارجية 
الدميوقراطي  عــن احلــزب 
الكردستاني، وبافل طالباني 
رئيس حزب االحتاد الوطني 
الكردستاني ممثال عن حزبه، 
بحســب مصدر في حكومة 

إقليم كردستان.
في املقابل، قاطع االجتماع 

«للبــدء فــي حــوار وطني 
جاد»، مؤكدا أن هدف اللقاء 
هو «التفكير املشــترك» من 
أجل «إيجاد احللول لألزمة 

السياسية احلالية».
الوزراء  وطالب رئيــس 
العراقي كل األطراف الوطنية 
الشــعبي  التصعيد  بإيقاف 
واإلعالمي، ومنح املســاحة 

وأضــاف أن «اســتمرار 
الوضــع القائم غير مقبول، 
ويجــب جتــاوز اإلخفاقات 
واحتــرام اإلرادة الشــعبية 
إلى  والدميقراطية»، مشيرا 
أن «احترام إرادة العراقيني هو 
األساس للخروج من األزمة 
وجتاوز االنسداد السياسي».

واكد «أهمية دور النقابات 
والفعاليــات  واالحتــادات 
االجتماعية واملدنية في هذا 
اجلانب، وخصوصا في األزمة 
الراهنــة»، الفتا إلى «أهمية 
تأمني حقوق املواطنني وأمن 
البلــد واســتقراره واملضي 
في املسار السلمي والهادئ 
لتجاوز التحديات القائمة».

وبعــد ١٠ أشــهر علــى 
االنتخابات التشريعية، التزال 
القوى السياسية عاجزة عن 
االتفاق على انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية وتشكيل 

حكومة جديدة.
ويطالب التيار الصدري 
بحل البرملان وإجراء انتخابات 
تشريعية مبكرة، فيما يريد 
الرئيسي  السياسي  خصمه 
«اإلطار التنســيقي»، إجراء 
هذه االنتخابات لكن بشروط، 
مطالبــا بتشــكيل حكومــة 
خدميــة قبــل االنتخابــات 

املبكرة.

 «احملكمة العليا» تبّت في حل البرملان ٣٠ اجلاري

(واع) جانب من اجتماع قادة الكتل السياسية في العراق بحضور رؤساء اجلمهورية والوزراء والبرملان أمس 

املطالبة بحل البرملان وإلزام 
رئيــس اجلمهورية بتحديد 
موعــد إلجــراء االنتخابات 
التشريعية وفق أحكام املادة 

٦٤ من الدستور العراقي.
في غضون ذلك، عقد قادة 
الكتــل السياســية فــي مقر 
احلكومــة بالعاصمة بغداد 
اجتماعا بدعــوة من رئيس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي، 
حملاولة إيجاد مخرج لألزمة 
السياسية التي تشل البالد، 
لكــن التيار الصــدري أعلن 

مقاطعته اللقاء.
وجمــع الكاظمــي الــذي 
يتــرأس حكومــة تصريف 
األعمال علــى طاولة واحدة 
قادة أبرز الكتل السياسية، 
كمــا أفــاد بيان صــادر عن 

مكتبه.
وأورد البيان أن االجتماع 
مت «مبشــاركة قادة وزعماء 
القوى السياسية في العراق، 
الســادة رئيس  وبحضــور 
ورئيســي  اجلمهوريــة، 
التشــريعية  الســلطتني 
والقضائية، واملبعوثة األممية 
في العراق جنني بالسخارت».
وأفاد مصدر في «اإلطار 
التنسيقي» الشيعي أنه شارك 
في االجتماع كل من: رئيس 
كتلة «دولة القانون» ورئيس 
الوزراء األسبق نوري املالكي، 

ليز تشيني «اخلاسرة» تتحدى ترامب
وتلّمح إلى مواجهته في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤

عباس يتراجع بعد انتقادات حادة:
«الهولوكوست» أبشع اجلرائم في تاريخ البشرية احلديث

وكاالت:   - وايومينــغ 
اللــدود  العــدوة  خســرت 
الســابق دونالــد  للرئيــس 
ترامب النائبة اجلمهورية ليز 
تشيني، مواجهتها األولى أمام 
املليارديــر اجلمهوري لكنها 
توعدت باملزيد من املواجهة 
وضربت معــه موعدا جديدا 
فــي االنتخابــات الرئاســية 
املقبلة، في معركة ســتكون 
طاحنة على ما يبدو وتقودها 
وحيدة حتى اآلن، ضد الرئيس 

السابق.
ودعت تشيني التي شغلت 
املقعد الوحيد لوالية وايومينغ 
لثــالث فتــرات فــي مجلس 
النــواب األميركي، مواطنيها 
إلــى االحتــاد عبــر خطوط 
احلزب ملنع ترامب من العودة 
إلى البيت األبيض، وتعهدت 
بفعــل كل مــا يلــزم لعرقلة 
مسار ترامب، بعد أن خسرت 
املنافسة على تذكرة الترشح 
لوالية رابعة لصالح احملامية 
احملافظة هارييت هاغمان في 
االنتخابات التمهيدية باحلزب 
اجلمهوري أمس األول بعد ان 
وضع ترامب كل ثقله خلفها.
وكشفت تشــيني لشبكة 
«إن بــي ســي» األميركيــة 
أمس أنها «تفكر» في خوض 
االنتخابــات الرئاســية فــي 
٢٠٢٤، حيث أطلقت تنظيما 
سياسيا جديدا يحمل اسم «ذا 
غريت تاسك»، في إشارة إلى 
خطاب غيتيسبيرغ الشهير 
للرئيــس األســبق ابراهــام 

لينكولن.

عواصم - وكاالت: اعتبر الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس أن ما يسمى 
بـ«الهولوكوست هي أبشع اجلرائم التي 
حدثت في تاريخ البشرية احلديث»، 
متراجعــا عــن تصريحــات أدلى بها 
فــي أملانيا ســاوى فيها بني سياســة 
إسرائيل جتاه الفلسطينيني ومحرقة 
اليهود على أيدي النازيني املعروفـــة 

بـ «الهولوكوست».
وقال عبــاس في بيــان لتوضيح 
تصريحاته التي أدلى بها خالل مؤمتر 
صحافي مشترك عقده في برلني امس 
االول مــع املستشــار األملانــي أوالف 
شــولتس، إنه «يعيد التأكيد على أن 
الهولوكوست هي أبشع اجلرائم التي 
حدثت في تاريخ البشرية احلديث».

وأضاف «انه لم يكن املقصود في 
الرد (على ســؤال) إنكار خصوصية 

الهولوكوست التي ارتكبت في القرن 
املاضي، فهذا مدان بأشد العبارات».

وتابع البيان الذي نشــرته وكالة 
األنباء الفلسطينية «وفا» إن املقصود 
باجلرائم التي حتدث عنها «املجازر التي 
ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ 
النكبة على أيدي القوات اإلسرائيلية، 
وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا».
وكان عبــاس (٨٧ عاما) الذي زار 
أملانيا في إطار متابعة طبية التقى على 
هامشــها مسؤولني، سئل عما إذا كان 
يعتذر نيابة عن املسلحني الفلسطينيني 
الذين نفذوا عملية احتجاز رهائن في 
أوملبياد ميونيخ عام ١٩٧٢ انتهت مبقتل 
١١ إسرائيليا من الرياضيني واملدربني.
ولم يرد عباس مباشرة، بل أجرى 
مقارنة مع الوضع احلالي في األراضي 
الفلسطينية، متهما إسرائيل بارتكاب 

«٥٠ مذبحــة، ٥٠ هولوكوســت» ضد 
الفلسطينيني منذ عام ١٩٤٧، وأضاف 
«مطلبنــا أن نقول كفــى. تعالوا إلى 
السالم! تعالوا إلى األمن! تعالوا إلى 
االســتقرار!... تفضلــوا لنبني الثقة 

بيننا وبينكم».
من جهته، عبر املستشــار األملاني 
فــي تغريدة علــى «تيوتر» امس عن 
«االشمئزاز» إزاء تصريحات عباس، 
وقال «بالنسبة لنا نحن األملان بشكل 
خاص، أي تخفيف من شــأن احملرقة 
أمر غير مقبول، وأنا أدين أي محاولة 

إلنكار جرائم الهولوكوست».
بدوره، قال وزير الدفاع اإلسرائيلي 
بينــي غانتس إن كلمــات «أبو مازن 
مشــينة وخاطئة. تصريحه محاولة 

لتشويع وإعادة كتابة التاريخ».
وعقب رئيس الوزراء الفلسطيني 

محمد اشتيه من جهته قائال «ال ننكر 
املذابــح التي تعرض لهــا اليهود وال 
ننكر الهولوكوست، ولكن ليس ألحد 
أن ينكر املذابح التي تعرض لها الشعب 

الفلسطيني».
وأضاف «لم ينكر الرئيس املذابح 
التــي تعرض لها اليهــود زمن أملانيا 
النازية، لكنه قال للعالم ال تغفل أعينكم 
عن املذابح التي تعرض لها الشــعب 

الفلسطيني».
وتابع «نحن نرفض املذابح في أي 
مكان بغض النظر عن وقتها ومكانه، 
واالستعمار هو استعمار في أي مكان 

كان».
وســتقيم أملانيا مراســم رســمية 
فــي اخلامس من ســبتمبر املقبل في 
ميونيخ إلحياء الذكرى اخلمسني ملقتل 

الرياضيني.

نائب الرئيس الســابق ديك 
تشيني، مؤيدة حليازة السالح 
أو مناهضة لإلجهاض، ففي 
هــذه الواليــة احملافظة جدا 
لــم يعــد الوضع محســوما 

ملصلحتها.
وقالــت تشــيني بنبرتها 
احلادة املعروفــة بينما كان 
يحيــط بها مقربون منها في 
معقلها اجلبلي جاكسون «قبل 
عامني فزت في هذه االنتخابات 
التمهيديــة بنســبة ٧٣٪ من 
األصــوات. كان بإمكانــي أن 
أفعل األمر نفسه مرة أخرى 

بسهولة».
وأضافت «لكــن هذا كان 
ســيتطلب منــي دعــم كذبة 
بشــأن  ترامــب  الرئيــس 
انتخابات ٢٠٢٠»، مؤكدة «كان 
طريقا ال أستطيع وال أريد أن 

انصــاره للكونغــرس فــي 
السادس من يناير قبل املاضي 
بأنها «تعبير مشروع عن رأي 
سياسي» وعاقب ليز تشيني 
ملشاركتها في التحقيق حوله.

ولم يوافق سوى برملاني 
محافظ واحــد آخر هو آدم 
كينزينغــر ولــم يترشــح 
للمقعد مجددا، على املشاركة 
في هــذه اللجنــة. ويطلق 
عليهمــا اجلمهوريون لقب 
«رينو» وهي كلمة مؤلفة من 
األحرف األولى من بعبارة 
«جمهوريون باالسم فقط» 
(ريبابليكان إن نيم اونلي).
مؤيــدي  نظــر  وفـــي 
ترامـــب، متثــل تشينــــي 
الذي  «مستنقع» واشنطن 
يدينه الرئـــيس السابــــق 
منتقدا مسؤولني سياسيني 
حتقيــق  إلــى  يســعون 
طموحاتهم الشخصية ولم 
يعد الناشطون يرون فيهم 

ممثلني لهم.
وتنتمي ليــز إلى عائلة 
لها ماض سياسي طويل إلى 
جانب والدها ديك تشيني 
الذي انتخب عن وايومينغ 
من ١٩٧٩ إلى ١٩٨٩، قبل أن 
يصبح وزيرا للدفاع في عهد 
جورج بوش األب، ثم نائبا 
للرئيس جورج بوش االبن.

وحاولت هذه األم خلمسة 
أوالد احلصول على مقعد في 
مجلس الشــيوخ في ٢٠١٤ 
قبل أن تشغل في ٢٠١٦ املقعد 
الذي كان يشغله والدها في 

مجلس النواب.

أسلكه». وتعهدت ليز تشيني 
مرة أخرى «بفعل كل شيء» 
حتــى ال يصبــح امللياردير 
رئيسا مرة أخرى، بينما يبدو 
أنه مستعد أكثر من أي وقت 

مضى لإلعالن عن ترشحه.
ولم تكشف النائبة السابقة 
عما اذا كانت مواجهتها لترامب 
ستتمثل بتغيير حزبها، لكن 
فــي معركتهــا ضــد النزعة 
املتفاقمة  املتطرفــة  القومية 
واخلطــاب الشــعبوي الذي 
أوصل الرئيس الســابق إلى 
الســلطة، تبدو ليز تشيني 

حاليا وحيدة.
فبعد أكثر من عام ونصف 
العام من مغادرته الســلطة، 
مازال دونالــد ترامب يحكم 
السيطرة على «احلزب القدمي 
الكبير». وقد وصف اقتحام 

فقدت بطاقة اجلمهوريني للترشح عن والية وايومينغ أمام هاغمان حليفة الرئيس السابق

كان قد قارن بينها وبني جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيني منذ عام ١٩٤٧

النائبة اخلاسرة ليز تشيني تتحدث الى مؤيديها في والية وايومينغ  (أ.ف.پ)

وقالت: «هذا قرار ســوف 
أتخذه في األشهر املقبلة.. إنه 

شيء أفكر بشأنه».
صــوت  كانــت  وألنهــا 
اجلمهوريني املناهضني لترامب 
ونائبة رئيس جلنة حتقق في 
مسؤوليته في الهجوم على 
مبنى الكونغرس (الكابيتول)، 
حرمت البرملانية البالغة من 
العمر ٥٦ عاما من والية جديدة 

في الكونغرس.
وكانت ليز تشيني متثل 
وايومينغ الوالية التي تضم 
أقل عدد من السكان في البالد 
واملعروفة بسهولها الواسعة 
ورعاة البقر ومصافي النفط.. 
وتصويت ٧٠٪ من ناخبيها 

لدونالد ترامب في ٢٠٢٠.
وال يهم إذا كانت هذه املرأة 
املعروفة أيضــا لكونها ابنة 

إيران تطالب أميركا مببادلة السجناء
«بدًال من العروض املسرحية»

تركيا وإسرائيل تستأنفان عالقاتهما الديبلوماسية
وأوغلو: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية

طهران - وكاالت: قال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية اإليرانية ناصر كنعاني، إن طهران 
مستعدة لتبادل السجناء مع الواليات املتحدة، 
داعيا إدارة الرئيس جو بايدن إلى «التحرك بدال 
من العروض املسرحية» من أجل حتقيق ذلك.

وتســعى طهران إلى اإلفراج عن أكثر من 
عشرة إيرانيني في الواليات املتحدة، بينهم 
سبعة أميركيني من أصل إيراني، وإيرانيان 
يحمــالن إقامــة دائمة في الواليــات املتحدة 
وأربعة إيرانيني ليس لهم وضع قانوني في 

الواليات املتحدة.
وأضــاف كنعاني فــي تصريحات نقلتها 
وكالة «فارس» شــبه الرسمية لألنباء امس 
«مستعدون ملبادلة السجناء مع واشنطن.. 
علــى الواليات املتحدة اإلفراج عن املواطنني 

اإليرانيني املسجونني دون أي شروط».
وذكرت وســائل إعالم إيرانيــة أن وزير 
اخلارجيــة األميركي أنتونــي بلينكن طالب 

طهران في تغريدة له على (تويتر) باإلفراج 
عن سيامك منازي ووالده باقري منازي اللذين 

يحمالن اجلنسيتني اإليرانية واألميركية.
كمــا طالب املبعــوث األميركــي اخلاص 
لشؤون ايران روبرت مالي في تغريدة مماثلة 
طهران باإلفراج أيضا عن عماد شرقي ومراد 
طهباز بعد إدانتهما بقضايا أمنية داخل احملاكم 

اإليرانية.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه املفاوضات 
النووية بني طهران وواشنطن عبر الوسيط 
األوروبي انفراجة وتوقعات بعودة الطرفني الى 
االتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن 
عــام ٢٠١٨ وقلصت طهران التزاماتها جتاهه 

كرد على االنسحاب األميركي. 
وقال االحتاد األوروبي والواليات املتحدة 
إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه التكتل 
األوروبي باقتراحه «النهائي» إلنقاذ االتفاق 
بعد أن دعت طهران واشنطن إلبداء املرونة.

عواصم - وكاالت: أعلنت إسرائيل وتركيا 
استئناف العالقات الديبلوماسية بينهما بشكل 
كامل وعودة السفراء إلى البلدين لكن أنقرة 
أكدت على الفور رغبتها في مواصلة الدفاع 

عن الفلسطينيني.
وأعلن رئيس الوزراء اإلســرائيلي يائير 
البيــد أن حكومتــه ستســتأنف العالقــات 
الديبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات 
من التوتر بني الدولتني، وقال في بيان: «تقرر 
مرة أخرى رفع مستوى العالقات بني البلدين 
إلى مستوى العالقات الديبلوماسية الكاملة 
وإعادة السفراء والقناصل العامني من البلدين».

وأضــاف البيان أن «إعــادة العالقات مع 
تركيا مكســب مهم لالستقرار اإلقليمي ونبأ 

اقتصادي مهم جدا ملواطني إسرائيل».
وقال الرئيس اإلســرائيلي هرتســوغ إن 
التجديد الكامل للعالقات: «سيشجع عالقات 
اقتصادية أكبر وســياحة متبادلة، وصداقة 

بني الشعبني اإلسرائيلي والتركي».
مــن جهته، قال وزيــر اخلارجية التركي 
مولود تشاوش أوغلو إن أنقرة «لن تتخلى 
عن القضية الفلســطينية» علــى الرغم من 
استئناف العالقات الديبلوماسية الكاملة مع 
إسرائيل، وقال في مؤمتر صحافي: «لن نتخلى 
عن القضية الفلسطينية»، بعد إعالن إسرائيل 

عن إعادة العالقات الديبلوماسية بشكل كامل 
بني البلدين وعودة السفيرين اللذين استدعيا 
عام ٢٠١٨ بعد مقتل متظاهرين فلسطينيني في 
غزة. وشهدت العالقات بني إسرائيل وتركيا 
حتوال في اآلونة األخيرة بعد زيارة الرئيس 
اإلسرائيلي اسحق هرتسوغ لتركيا في مارس 
املاضي في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى 

هذا البلد منذ ٢٠٠٧.
وقام وزير اخلارجية التركي بزيارة نادرة 
إلى القدس في نهايــة مايو املاضي في إطار 

حتسني العالقات الديبلوماسية.
وبدأت العالقات الثنائية التدهور في ٢٠٠٨ 

بعد عملية عسكرية إسرائيلية في غزة.
وجمدت العالقــات بني البلدين بعد أزمة 
العــام ٢٠١٠ عندما قتــل ١٠ مدنيني أتراك في 
هجوم إســرائيلي اســتهدف السفينة «مافي 
مرمرة» التي كانت في طريقها خلرق احلصار 

املفروض على قطاع غزة.
وأبرم اتفاق مصاحلة في ٢٠١٦ الذي شهد 
عودة الســفراء لكنه انهار تقريبا في ٢٠١٨-

٢٠١٩ بعد مقتل أكثر من ٢٠٠ فلســطيني من 
قطاع غزة برصاص القوات اإلسرائيلية خالل 

االحتجاجات احلدودية.
وبــدأت املصاحلة األخيــرة بعد أن تولى 

اسحق هرتسوغ منصبه في يوليو ٢٠٢١.

تايوان تستعرض قوتها اجلوية
في مواجهة املناورات الصينية

عواصــم - وكاالت: حّلقــت مقاتــالت 
تايوانيــة مــن طــراز «إف-١٦» امــس في 
استعراض للقوة أمام وسائل اإلعالم، ما يدل 
على عزم اجليش على الدفاع عن اجلزيرة 
اخلاضعة للحكم الدميوقراطي في مواجهة 

املناورات الصينية املستمرة منذ أيام.
وجتري الصني، التي تقول إن تايوان 
جزء من أراضيها، تدريبات عسكرية حول 
اجلزيرة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب 
األميركي نانسي بيلوسي في وقت سابق 
من الشــهر اجلاري، والتي تبعتها زيارة 

٥ نواب أميركيني مؤخرا.
وفي زيارة نظمتها احلكومة إلى قاعدة 
هوالني اجلوية الرئيســية على الســاحل 
الشرقي اجلبلي لتايوان، وهي أول زيارة 

ملنشــأة عســكرية منــذ بــدء التدريبات 
الصينية، شاهد الصحافيون الطاقم األرضي 
يوضح كيفية حتميل األســلحة بســرعة 
علــى طائــرات إف-١٦، ومنهــا صواريخ 
هاربون املضادة للســفن والتي تصنعها 

شركة بوينغ.
وقــال املتحــدث باســم وزارة الدفاع 
ســون لي-فانغ للصحافيني في القاعدة 
إنهم ينــددون بتصرفات الصني ووصف 
التدريبــات التايوانية بأنها فرصة جيدة 

للقوات لصقل مهاراتها.
وأضاف: «سننتهز هذه الفرصة إلجراء 
كل التدريبــات التي نقوم بها عادة، ومن 
خالل ذلك نحسن أساليبنا احلالية ونعزز 

فاعليتنا القتالية».



عربية وعاملية
اخلميس ١٨ اغسطس ٢٠٢٢

15

أنباء لبنانية

أنباء سوريةأنباء مصرية

تعيني محافظ «املركزي» املصري مستشارًا للرئيس 
بعد اعتذاره عن عدم االستمرار في منصبه

القاهرة - ناهد إمام

قدم الرئيس عبدالفتاح السيســي الشــكر ل طارق عامر 
محافظ البنك املركزي املصري على ما بذله من جهود خالل 
فترة توليه مسؤولية البنك املركزي، وَقِبل اعتذاره عن عدم 

االستمرار فى منصبه.
وأصــدر الرئيس عبدالفتاح السيســي قــرارا جمهوريا 

بتعيني طارق عامر مستشاراً لرئيس اجلمهورية.
وكان طارق عامر قد قدم الشكر والتقدير لرئيس اجلمهورية 
على مساندته له خالل فترة توليه منصبه، مؤكدا أنه طلب 
االعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة والستكمال املسيرة 

طارق عامرالتنموية الناجحة حتت قيادة رئيس اجلمهورية.

مدبولي: الدولة تنفذ خطة متكاملة لتطوير املوانئ

احلكومة السورية تنفي خطف أو احتجاز 
صحافي أميركي مفقود منذ ١٠ سنوات

هالة عمران وناهد إمام

أكد رئيس الوزراء املصري 
د.مصطفى مدبولي أن الدولة 
املصريــة تنفــذ حاليا خطة 
املوانــئ  متكاملــة لتطويــر 
املصرية، بتكليف من الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، وذلك من 
خالل وزارة النقل بالتنسيق 
مع األجهزة واجلهات املعنية، 
حيــث يتــم التطويــر وفقــا 
ألحدث النظم العاملية لتصبح 
مصر مركزا عامليــا للتجارة 
واللوجســتيات، باســتغالل 
موقعهــا االســتراتيجي على 

البحرين املتوسط واألحمر.
جــاء ذلــك خــالل تفقــد 
د.مصطفــى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء، ميناء الدخيلة، 
ملتابعة سير العمل باملشروعات 
اجلــاري تنفيذهــا باملينــاء، 
يرافقه الدكتور محمد معيط، 
وزير املالية، واملهندس كامل 
الوزير وزيــر النقل، ومحمد 
الشريف محافظ اإلسكندرية، 
ونائبا احملافظ د.أحمد جمال، 
ود.جاكلــني عــازر، واللــواء 
بحري رضا إسماعيل، رئيس 
قطاع النقل البحري، واللواء 
نهاد شــاهني، رئيــس الهيئة 
العامــة مليناء اإلســكندرية، 

وكاالت: ردت احلكومــة 
السورية على طلب الرئيس 
األميركي جــو بايدن العمل 
على إطالق سراح الصحافي 
اوسنت تايس الذي يعتقد انه 

رهن االعتقال. 
ونفــت وزارة اخلارجية 
الســورية أمــس، خطف أو 
احتجاز الصحافي األميركي 
قبل عشر سنـوات، واعتبرت 
اإلدارة  تصـريحــــــات  أن 
األميركيــة حــول اعتقــال 
مواطنني أميركيني ومن بينهم 
تايس في ســورية «مضللة 
وبعيدة عن املنطق»، واتهمت 
واشــنطن بخــرق أحــكام 
اتفاقيــات ڤيينــا للعالقات 
القنصلية والديبلوماســية 
حــني غضــت الطــرف، بــل 
العشــرات مــن  وشــجعت 
مواطنيهــا على الســفر إلى 
سورية والدخول إلى أراضيها 

بشكل غير شرعي.
وشــددت اخلارجية في 
بيــان نقلته وكالــة األنباء 
الرســمية «ســانا» على أن 
احلكومة السورية تنفي أن 
تكون قد اختطفت أو أخفت 
أي مواطن أميركي دخل إلى 
أراضيها أو أقام في املناطق 

التي تخضع لسلطتها.
الــوزارة هؤالء  واتهمت 
املواطنــني األميركيني الذين 
تتحــدث عنهــم واشــنطن 
بأنهــم كانوا يتواصلون مع 

املوانئ املصرية إنشاء أرصفة 
جديــدة بإجمالي أطــوال ٣٥ 
كم، وبأعمــاق تتراوح من ١٥ 
إلى ١٨ متــرا، ليصل إجمالي 
أطــوال األرصفة فــي املوانئ 
البحرية املصرية إلى ٧٣ كم، 
كما يتضمن التطوير إنشــاء 
حواجز أمواج بإجمالي أطوال 
١٥ كــم، باإلضافة إلى تعميق 
املمرات املالحية لتســتوعب 
املوانــئ ٣٧٠ مليون طن بدال 
من ١٨٥ مليون طن ســنويا، 
وأكثر مــن ٢٢ مليون حاوية 
مكافئــة بــدال مــن ١٢ مليون 

واســتقالل ووحدة أراضي 
اجلمهورية العربية السورية 
وعدم التدخل في شــؤونها 

الداخلية».
ودعت اجلانب األميركي 
و«بشكل فوري وغير مشروط 
لسحب قواته العسكرية التي 
تتواجد على أراضي سورية 
بشكل غير شرعي واالمتناع 
النفط  عن ســرقة وتهريب 
والقمح السوري ورفع الغطاء 
واحلمايــة عــن اجلماعــات 

االنفصالية املسلحة».
واختطف أوسنت تايس، 
وهو جندي سابق في مشاة 
البحريــة األميركيــة، فــي 
أغسطس ٢٠١٢ أثناء تغطيته 

حاوية مكافئة سنويا، وذلك 
ســعيا لتحقيق مســتهدفات 
الدولة لتحويل مصر إلى مركز 
مــن مراكز التجــارة العاملية 

واللوجستيات.
أحمــد  أكــد  ذلــك،  الــى 
كجوك نائــب وزيــر املالية، 
املتحــدث الرســمي لوثيقــة 
الدولــة»،  «سياســة ملكيــة 
التزام احلكومة، بالعمل على 
حتقيق حوار مجتمعي شامل 
وجاد حول وثيقة «سياســة 
ملكيــة الدولة» قبــل إقرارها 

في صورتها النهائية.

لالنتفاضــة ضــد الرئيــس 
الســوري بشــار األســد في 
دمشق وكان يبلغ من العمر 

آنذاك ٣١ عاما.
وتعتقد أســرته أنه على 
قيد احلياة واليزال محتجزا 
في سورية. وكان بايدن قد 
قال مبناسبة الذكرى العاشرة 
العتقــال تايــس، إن إدارته 
«طلبت مــرارا من احلكومة 
الســورية العمل معنا حتى 
نتمكن من إعادة أوسنت إلى 

الوطن».
وأضاف بايدن أن واشنطن 
تعرف «على وجه اليقني» أن 
احلكومة السورية احتجزت 

تايس في بعض األحيان.

«املالية»: احلكومة ملتزمة باحلوار املجتمعي الشامل على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» قبل إقرارها

رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي يتفقد مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مبيناء الدخيلة

والدة اوسنت تايس حتمل صورته

واللــواء حســني اجلزيــري، 
املصريــة  الهيئــة  رئيــس 
لســالمة املالحــة البحريــة، 
وعدد من مســؤولي اجلهات 
املعنيــة. مــن جانبه، أوضح 
وزيــر النقل أنه يتــم تنفيذ 
مشــروعات تطويــر املوانئ 
املصرية بواســطة شــركات 
مصرية وطنية واستشاريني 
مصريــني وعامليــني، حيــث 
يبلغ إجمالــي تكلفة تطوير 
املوانئ البحرية املصرية خالل 
الفترة من (٢٠١٤- ٢٠٢٤) ١٢٩ 
مليار جنيه، ويشمل تطوير 

إرهابية مسلحة  مجموعات 
تســيطر على أجزاء من في 
سورية والتي اليزال بعضها 
موجودا وينشــط وميارس 
اإلرهــاب ويحمــل الســالح 
حتت غطاء وحماية القوات 
األميركيــة التي تتواجد في 
سورية بشكل غير شرعي، 
في إشــارة الى ميليشــيات 
قوات سورية الدميوقراطية 
«قســد» التــي يهيمن عليها 

األتراك.
وأكدت: «أن أي حوار أو 
تواصل رســمي مع اجلانب 
لــن  احلكومــي األميركــي 
يكــون إال علنيا ومؤسســا 
على قاعدة احترام ســيادة 

رفع سعر السماد ٨٥٪.. أخبار سيئة للمزارعني واملستهلكني
وكاالت: حملــت صفحات إخبارية 
ومواقع أخبارا سيئة للفالحني واملزارعني 
قد تزيد من متاعبهم، مع تقارير عن رفع 
جديد في أســعار األسمدة يقارب ٨٥٪ 
ما يشكل عبئا على املزارع يضاف الى 
الكلف العالية لالنتاج والنقل والوقود، 
وقد يترتب عليه تاليا زيادة جديدة في 

أسعار املنتجات الزراعية. 
فقد كشف مصدر في قطاع الزراعة، 
بحسب موقع صحيفة «الوطن» املقربة 

مــن احلكومة، عن رفع جديد ألســعار 
األسمدة ليتجاوز سعر طن سماد اليوريا 
وفق التســعيرة اجلديــدة ٢٫٤ مليون 
ليــرة بعــد أن كان بحــدود ١٫٣ مليون 
ليرة، وبذلك يكون ســعر الطن ارتفع 
بأكثر من مليون ليرة سورية. وتركزت 
معظم التبريرات بخصوص رفع أسعار 
األسمدة حول مواضيع مثل ارتفاع قيم 

تأمني وشراء هذه املادة.
وفي حال مقارنة هذا السعر اجلديد 

لطن سماد اليوريا ٢٫٤ مليون ليرة مع 
مبيعه في عام ٢٠١١ يكون مبيع الطن من 
اليوريــا تضاعف أكثر من ٦٠٠ ضعف 
حيث كان مبيع طن اليوريا مع بداية عام 
٢٠١١ نحو ٤ آالف ليرة. يتزامن قرار رفع 
سعر مادة األسمدة مع حالة نقص شديد 
في توفر املادة، ما خلق ســوقا موازية 
تتسم بالعشوائية، ويأتي كل ذلك على 
التوازي مع ظاهرة األسمدة املغشوشة 
التي ال تعترف وزارة الزراعة بوجودها.

«االشتياق املتبادل» كسر حاجز الصمت بني عون وميقاتي
الرئيس املكلف: بحثنا في التشكيلة احلكومية

بيروت - عمر حبنجر 

اخلشية من الفراغ الرئاسي 
وما قــد يجره علــى البلد من 
رزايا اضافية، جرى اختبارها 
ومعاناة آثارها مسبقا، كان دافع 
رئيس حكومة تصريف األعمال 
جنيب ميقاتي، العائد من اجازة 
لعشرة ايام في فرنسا وأوروبا، 
الى كسر حاجز الصمت، املانع 
للتواصل مع رئيس اجلمهورية 
ميشــال عون، منــذ آخر لقاء 
جمعهمــا مع رئيــس املجلس 
النيابي نبيه بري، مبناسبة عيد 
اجليش، ومع الوسيط األميركي 
في ملف ترسيم احلدود البحرية 
مع اسرائيل آموس هوكشتاين، 

في اليوم عينه.
ومتيل بعض األوساط الى 
رد جانــب من هــذا االنفتاح، 
بــني بعبدا والســراي الكبير، 
الى املســار اإليجابي املستجد 
 - األميركيــة  للمفاوضــات 
اإليرانية النوويــة في ڤيينا، 
وما ميكن ان يترتب على ذلك، 
من تسريع ملفاوضات ترسيم 
احلدود البحرية مع اسرائيل، 
وتاليا متهيد الطريق النتخاب 
رئيس اجلمهورية في لبنان، 
فــي ظــل املخــاوف املتداولة، 
عن فوضى اجتماعية وأمنية 
منتظرة في سبتمبر، واتخاذ 
بعض «القوى احلزبية» مختلف 
اجراءات وترتيبــات احليطة 
واحلــذر، خــالل هذا الشــهر، 
حتســبا من ان تأتــي احللول 
املطروحة على الساخن، او ان 
تتحول املشكلة مع اسرائيل من 
ترسيم احلدود الى التنقيب عن 

الغاز والنفط.
لكــن ربــط بقاء عــون في 
بعبدا، ريثما يتم انتخاب رئيس 
جديد ليس قطعيا، وســابقة 
١٩٨٩، يــوم رفــض مغــادرة 
القصر اجلمهــوري الذي اقام 
فيه كرئيس حكومة عسكرية 
انتقالية، مازالت ماثلة للعيان، 
بكلفتها البشــرية وارتداداتها 
السياسية. وهنا تخشى املصادر 

نصف ساعة، حتدث الرئيس 
الصحافيــني  الــى  ميقاتــي 
باختصار فقال: في ٢٩ يونيو 
املاضــي، تقدمت الــى فخامة 
الرئيس بتشــكيلة للحكومة، 
واليــوم جــرى البحــث بهذه 
التشكيلة وللبحث صلة، ولن 
اتوسع في احلديث ألن وجهات 

النظر كانت متقاربة.
وتوقعت مصــادر متابعة 
لقــاء آخــر بني الرئيســني في 
اليومني املقبلــني وان االجتاه 
نحو تعديل احلكومة املستقيلة 

جلهة احلقائب واألسماء.
التيار احلر، اســتبق لقاء 
بعبــدا بحملــة علــى رئيــس 
احلكومة مباشرة، معتبرا ان 
قيام حكومة مســتقيلة مقام 
رئيس اجلمهورية يطلق عرفا 

يجر الى أعراف جديدة.
مصــادر التيــار دعت الى 
انتظــار نتائــج اللقــاء بــني 
الرئيســني، واقتــران األقوال 
باألفعال الستكشاف ما اذا كنا 
أمام مناورة جديدة الستيعاب 
ما سمعه رئيس احلكومة من 
وزراء التيار والوزراء اآلخرين، 
خــالل االجتماع املوســع في 

انتخاب رئيــس وعدم وجود 
حكومة فاعلة، هو رأي شخصي، 
ال يعبر بشكل أو بآخر عن رأي 

البطريرك بشارة الراعي.
وأضاف موضحا: احلكومة 
القائمة مستقيلة ومتثل فريقا 
آذار  واحــدا حــزب اهللا و٨ 
ولم تقــم بإجنازات حتى قبل 
اســتقالتها، وليســت مؤهلة 
لتسلم مهام رئيس اجلمهورية. 
وأخشــى ما أخشاه ان يعتبر 
رئيس اجلمهورية ان اجتهاد 
الضرورات تبيح احملظورات 

ينطبق عليه. 
في هذا الوقت غرد رئيس 
حزب «القوات اللبنانية» سمير 
جعجع عبر «تويتر»، محذرا 
من ضغوط كبيرة ميارســها 
«حــزب اهللا» و«تيار الوطني 
احلــر» على أعضــاء املجلس 
الدستوري للتالعب بالطعون 
النيابية بغية نقل أربعة مقاعد 
مــن املعارضة إلى املواالة، في 
مناطق مختلفة، خصوصا في 
طرابلس ومرجعيون. الهدف 
من هذه الضغوط قلب ميزان 
القــوى داخل املجلس النيابي 
حتضيرا لالنتخابات الرئاسية.

الســراي، ام انــه أدرك عقــم 
الفتاوى الدستورية، التي تقول 
بتولي حكومة تصريف األعمال 
مهام رئيس اجلمهورية في حال 

فراغ رئاسي. 
وكان االجتماع الوزاري في 
السراي بدأه ميقاتي باحلديث 
عن فرضيات عدم القدرة على 
تشــكيل حكومــة، او انتخاب 
رئيس للجمهورية فكيف ميكن 
ان تتصرف حكومة تصريف 

أعمال في هذه احلال.
وقد توزعــت آراء الوزراء 
بني وجوب أن تتعامل حكومة 
التصريــف مــع مــا تفرضــه 
التطــورات، وبني مــن رفض 
اســتمرار حكومــة تصريــف 
األعمال، مع التحذير من حالة 
الفوضى التي سيصل اليها البلد، 
في ظل فراغ رئاسي وحكومي، 
بحسب الوزراء احملسوبني على 
رئاسة اجلمهورية والتيار احلر.

من جهته، الوزير السابق 
سجعان القزي أوضح في بيان 
ان مــا نقلته قناة «او تي ڤي» 
عنه مــن ان الضرورات تبيح 
احملظــورات مبــا يعنــي بقاء 
عون فــي بعبدا، في حال عدم 

حديث عن تعومي احلكومة املستقيلة بعد تعديلها.. والتهويل ببقاء عون في بعبدا فرض التواصل

رئيس اجلمهورية ميشال عون مستقبال في بعبدا رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي  (محمود الطويل)

املتابعة من أمرين: ان تتحول 
اقامته في بعبدا، بعد ٣١ اكتوبر، 
من مؤقتة الى دائمة، عبر عرقلة 
انتخاب رئيس جديد، كما حصل 
ســابقا، او ان يكون ما حصل 
جزءا من سيناريو جرى تداوله 
على مستويات معينة، يطرح 
تسهيل عملية ترسيم احلدود 
البحريــة مع اســرائيل مقابل 
التمديــد للســلطة اللبنانيــة 
القائمــة. االتصــال افتتحــه 
الرئيس ميقاتي معايدا الرئيس 
عــون، بعيــد انتقال الســيدة 
العذراء يوم االثنني، وإلبالغه 
دعــوة الــوزراء الــى اجتماع 
موسع عقد في السراي الثالثاء، 
ألول مرة منذ اعتبار حكومته 
مستقيلة. فأجابه الرئيس عون 
قائال:«اشتقتلك، وأضاف سائال: 
«كيف بيعمل اإلنســان عندما 
يشتاق للثاني؟ فأجابه الرئيس 

ميقاتي: يلتقيه».
فرد عون: إذن ميكنك اعتبار 
هذا االشتياق دعوة رسمية لك 
لزيارة القصــر... ومت االتفاق 
على اللقاء عند الساعة التاسعة 

من صباح أمس.
وبعــد اللقاء الذي اســتمر 

نبيه بري ينعى نائبه السابق فريد مكاري

بوال يعقوبيان تتقدم بأربعة اقتراحات 
قوانني إلعادة إطالق حتقيقات املرفأ

٣٥٠ قاضيًا قرروا التوقف عن العمل احتجاجًا 
على قرار ملصرف لبنان بخصوص رواتبهم

بيــروت: نعى رئيس مجلــس النواب 
نبيه بري باســم املجلس النيابي «نائب 
رئيــس مجلس النواب الســابق الرئيس 

فريد مكاري».
وقال في بيان النعي: برحيل الرئيس 
فريد مكاري يفقد املجلس النيابي واحلياة 
التشريعية والسياسية واحدا من الزمالء 
االعزاء الذين عملوا بإخالص من أجل لبنان.

انني باسمي الشخصي وباسم الزمالء 
النواب نسأل اهللا تعالى للراحل الرحمة 
ولذويــه ومحبيه أحــر التعازي والصبر 

والسلوان.

بيروت - أحمد عزالدين

بــوال  النائبــة  تقدمــت 
أمــس بأربعــة  يعقوبيــان 
اقتراحــات قوانني تهدف الى 
إعــادة إطــالق التحقيق في 
جرمية انفجــار املرفأ وإزالة 
جميــع العقبات التي تعرقل 
هذا امللف. وشــرحت النائبة 
يعقوبيان في مؤمتر صحافي 
في مجلس النواب الغاية من 
كل اقتــراح فقالــت: مبوجب 
االقتــراح االول مينع كف يد 

احملقق العدلي في دعــاوى مخاصمة القضاة 
إال إذا قررت الهيئة العامة حملكمة التمييز أن 
الدعوى جدية. وينظم االقتراح الثاني مسألة 
طلبات رد احملقق العدلي بنص واضح ومينع 

كف يد احملقق العدلي تلقائيا 
عند تقدمي طلبات الرد ضده، 
اال إذا قرر املجلس العدلي كف 
يده. ويضمن االقتراح الثالث 
مالحقة جميع املشــتبه بهم 
امام احملقق العدلي واملجلس 
العدلي حتى لو كانوا خاضعني 
في األساس حملاكم استثنائية 
خاصة بهــم مثل القضاة. ما 
إلغــاء االمتيــازات  يضمــن 
واحملاكمة امام محكمة واحدة 
وعدم صدور احكام متعارضة 
في ملف واحــد. أما االقتراح 
الرابع فهو إللغاء األذونات او املوافقات املسبقة 
للمالحقة والتحقيق واحملاكمة في ملف انفجار 
املرفأ، ألن اجلميع يجب ان يكونوا حتت القانون 

وبتصرف القضاء أمام هول هذه اجلرمية.

بيروت - أحمد منصور

توحد قضاة لبنان حول لقمة عيشهم، حيث 
تداعــى أمس أكثر مــن ٣٥٠ قاضيا (من أصل 

٥٦٠) للتوقف عن العمل بشكل تام.
ولوحظ ان بني املتوقفني عن العمل قضاة 
محسوبني على العهد، ومنهم النائبة العامة 
االســتئنافية في جبل لبنــان القاضية غادة 
عون، باإلضافة إلى قاضي التحقيق األول في 
جبل لبنان نقوال منصور، وقاضية التحقيق 
األولى في الشمال سمرندا نصار، كما النائب 

العام االستئنافي بالتكليف في الشمال القاضي 
زياد الشعراني. وجاء توقف القضاة عن العمل 
احتجاجا على توقف مصرف لبنان عن سداد 
رواتبهم على سعر صرف ٨ آالف ليرة للدوالر، 
كما حصل في شهر يوليو، مع جتميد مصرف 
لبنان العمل بالتعميم الصادر في هذا اخلصوص 
نتيجة اعتراض عدد كبير من القطاعات العاملة 
في القطاع العــام والتي لم يلحظها التعميم 
نفســه، علما أن رواتب القضــاة وملحقاتها 
تصــرف من صندوق التعاضــد اخلاص بهم 

لدى مصرف لبنان.

فريد مكاري

بوال يعقوبيان
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أفقياً:

مسلسل عربي مشترك من ٦ 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

تشيللو 

عبادي اجلوهر

ااحابشالات

للماجيشااا

مقس لمهححلل

رلافافببنا

ااروديرادح

سدمااحلباب

لاللتصاهءا

اتاءاوتلار

ترمءامحلان

لملبالبلاق

لحراهنالار

وءاقترالاس

١ ـ املسيرات ـ انهض (معكوسة)، ٢ ـ خاف ـ 
للنفي، ٣ ـ نقود (معكوسة) ـ بقايا احلريق، ٤ 
ـ للتعريف، ٥ ـ مطرب مصري، ٦ ـ جميع ـ 
اجاب، ٧ ـ عكس حر ـ عقودك، ٨ ـ متشابهة ـ 
متشابهان، ٩ ـ فنان كويتي، ١٠ ـ مدينة عراقية 

أثرية ـ مرشد.

االرتقاء
االحبار
نقرس

املراسالت

النداء
الربح

األنهار
القالدات

االشباح
احلمائم

التواء
جمادات

البالبل
حمر

احبابه
صحيفة

املراسم
الفوال

١ ـ للكتابة ـ عكس ـ قبل، ٢ ـ التحمل واحللم ـ والد، 
٣ ـ ذو أهمية ـ عالج، ٤ ـ للندبة ـ كذب ـ حسن اخللق، 
٥ ـ أحسن ـ األجرد، ٦ ـ انهض (معكوسة) ـ جرى املاء 
(معكوسة)، ٧ ـ القمر ليلة اكتماله ـ وجع (معكوسة) ـ من 
األطراف، ٨ـ  أحسن إليهم (معكوسة)ـ  للنصب (معكوسة)، 

٩ ـ شعوب (معكوسة) ـ أبو البشر، ١٠ ـ مقبلة ـ متام.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ املواكب ـ قم (معكوسة)، ٢ ـ هاب ـ ما، ٣ 
ـ مال (معكوسة) ـ رماد، ٤ ـ ال، ٥ ـ مصطفى 
قمر، ٦ ـ كل ـ لبى، ٧ ـ برد ـ قالئدك، ٨ ـ ا ا 

ا ا ـ م م، ٩ ـ داود حسني، ١٠ ـ بابل ـ دليل.

١ ـ أقالم ـ بعد، ٢ ـ الصبر ـ اب، ٣ ـ مهم ـ داوى، ٤ ـ وا 
ـ إفك ـ أدب، ٥ ـ أبر ـ القاحل، ٦ ـ قم (معكوسة) ـ سال 
(معكوسة)، ٧ـ  بدرـ  ألم (معكوسة)ـ  يد، ٨ـ  ابرهم (معكوسة) 
ـ لن (معكوسة)، ٩ـ  امم (معكوسة)ـ  ادم، ١٠ـ  قادمةـ  كمال.

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

إعداد:  عروبة حجازي

سؤال وجواب

عالم التغذية

الكاكاو يقلل من ضغط الدم وتصلب الشرايني

 Surrey وجدت دراسة جديدة من جامعة
البريطانية أن الكاكاو يقلل فقط من ضغط الدم 
وتصلب الشرايني عندما يرتفع. وكانت قد عثرت 
الكاكاو خلفض  أبحاث سابقة على فالفانول 
ضغط الدم وتصلب الشرايني مثل بعض أدوية 
ضغط الدم، وشرع الباحثون في أول دراسة 
من نوعها في التحقيق في استخدام مركبات 
الكاكاو،  الفالفانول، وهو مركب موجود في 
في خفض ضغط الدم وتصلب الشرايني لدى 
األفراد خارج اإلعدادات السريرية. قال أستاذ 
 Surrey طب القلب واألوعية الدموية في جامعة
كريستيان هيس: «ارتفاع ضغط الدم وتصلب 
الشرايني يزيدان من خطر إصابة الشخص 
بأمراض القلب والسكتات الدماغية، لذلك من 
الضروري أن نبحث في طرق مبتكرة لعالج 

مثل هذه احلاالت».
وأضاف: «قبل أن نفكر حتى في إدخال الكاكاو 
إلى اختبار  املمارسات السريرية، نحتاج  في 
ما إذا كانت النتائج التي مت اإلبالغ عنها سابقا 
في إعدادات املختبر تترجم بأمان إلى إعدادات 
العالم احلقيقي، مع ممارسة األشخاص حلياتهم 

اليومية».
وأضاف البروفيسور هيس: «ال ميكن إنكار 
التأثير اإليجابي لفالفانول الكاكاو على نظام 
القلب واألوعية الدموية، والسيما وظيفة األوعية 
الدموية وضغط الدم، يخشى األطباء غالبا أن 
الدم ميكن أن تخفض  بعض أقراص ضغط 

ضغط الدم كثيرا في بعض األيام».
وتابع هيس: «ما وجدناه يشير إلى أن فالفانول 
الكاكاو ال يقلل ضغط الدم إال إذا كان مرتفعا، 
أظهر لنا العمل مع تقنيات الصحة الشخصية 
الدم  للمشاركني كيف ميكن أن يتغير ضغط 
وتيبس الشرايني من يوم آلخر، ويظهر دور 
مراقبي الصحة الشخصية في تطوير وتنفيذ 

رعاية شخصية فاعلة».

ملاذا تسبب لدغات احلشرات حكة ومتى يكون األمر مقلقًا؟

جتذب حرارة الصيف املزيد من احلشرات 
إلى منازلنا والبيئة احمليطة بنا، وتسهم عوامل 
مختلفة في جعلنا فريسة للدغاتها املؤملة. ورغم 
أنه ميكن للدغات البعوض التي حتمل ڤيروسات 
أو طفيليات معينة أن تسبب مرضا شديدا، 
إال أن غالبية لدغات احلشرات لها أثر بسيط 
وميكن عالجه في املنزل، من ذلك إثارتها للحكة.

تلدغ أو تلسع احلشرات البشر لتتغذى على 
دمائهم. وبحسب موقع هيئة اخلدمات الصحية 
الوطنية (NHS): «عندما تلدغ حشرة، فإنها 
تطلق لعابًا ميكن أن يتسبب في احمرار اجللد 
حول اللدغة وتورمه وحكته». وقد يكون األمر 
مؤملا بعض الشيء ولكنه غير ضار في معظم 
األوقات. وإذا بدأت تشعر بأعراض غريبة، رمبا 
دوار أو غثيان أو حمى، بعد لدغة حشرة، تأكد 
من طلب العناية الطبية. وهذا ال يعني أن شيئا 
خطيرا قد حدث لك، لكنه قد يعني أن لديك رد 
اللدغة. وإذا بقيت دون  فعل حتسسيا جتاه 
عالج أو طال وقت الشفاء، فقد تصبح خطيرة.

وهناك العديد من األدوات املنزلية التي ميكنك 
استخدامها ملنع لدغات احلشرات من احلكة. 
ومن املهم أوال محاولة مقاومة الرغبة في خدش 
مكان اللدغة، ألن هذا لن يؤدي إال إلى تهيجها 
أكثر. وأيضا، ألنك ال تعرف أبدا ما البكتيريا 
التي سقطت على يديك، فإنه إذا خدشت مكان 

احلكة فقد تعرضه للعدوى.
أنه عندما تخدش اجللد، فستخدش  كما 
اخلاليا من اللدغة، وعندما تلمس شخصا آخر 
أو جزءا آخر من جسمك، فقد ينتهي بك األمر 

إلى اإلصابة هناك أيضا.
الكدمة سيئة  إذا بدت  ومن ناحية أخرى، 
للغاية ورمبا تكون منتفخة أيضا، فعليك طلب 
الكدمة أرجوانية  الطبية. وإذا كانت  العناية 
وتبدو خطيرة وليست صغيرة، فاطلب املساعدة 

الطبية ألنها قد تعني إصابتك بعدوى.

املصدر: «ذي صن»

املصدر: «ميديكال إكسبريس»
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سعود بوشهري: دوري في «خط أحمر» 
ُمهلك وُمتعب والمسني شخصيًا

أكد لـ «األنباء» أنه يستعد لتقدمي املوسم السادس من برنامج «ع السيف»

املسرح التفاعلي والقدرات القيادية
أعدته املتدربات من خالل التدريب 
على مفاهيم الكتابة املسرحية، ثم 
تقدميه في شكل فني يحمل جماليات 
املسرح ومتعته، لقد ترك العرض 
فرصــة للجمهــور للتفاعــل معه 
واملشاركة في املناقشات املرجتلة 
مع املتدربات لوضع حلول متعددة 
لــكل مشــكلة على حــدة، وهذا ما 
أظهر قدرات املتدربات في االرجتال 

واملواجهة.
النــوع مــن املســرح  إن هــذا 
يعتمد على كســر احلاجز الوهمي 
بني اخلشــبة واجلمهــور، وإتاحة 
الفرصة إليقاظ عقل املتفرج ليكون 
مشاركا أساسيا في العرض، وهو 
ما أظهر القدرات القيادية للمتدربات 
عبر حتكمهن في إدارة النقاش مع 
اجلمهور بأسلوب درامي يحافظ على 

إيقاع العرض املسرحي ومتعته.
جدير بالذكر، أن الدورة شهدت 
العديــد من املتخصصــات بقيادة 
الشــيخة انتصار الصبــاح، وهم: 
د.مليس البســتان، د.سكينة مراد، 
العوضي، االستشــارية  د.ريهــام 
أنوار احلمد. وال ننسى جهود فريق 
العمل املكون مــن (محمد املزعل، 
أسرار األنصاري، علي شلبي، أفراح 

بهبهاني).
وفي اخلتــام، أتوجه بالشــكر 
للهيئــة العامة للشــباب ومبادرة 
النوير على مساهمتهما في إجناح 
هذه الدورة وحتقيق أهدافها، وإدخال 
الفرحة والســرور التي شاهدناها 
في أعني أولياء أمور املتدربات في 
احلفل اخلتامي، نتيجة ملا ملسوه في 
بناتهم من اكتساب قدرات قيادية 

ومهارات جديدة.
بقلم: د.سكينة مراد
أستاذة النقد واألدب املسرحي
في املعهد العالي للفنون املسرحية

احلفل، مرورا بفقرة التكرمي، وصوال 
إلــى العرض املســرحي الذي عبر 
عــن توظيف املســرح فــي تنمية 
القدرات القيادية للمتدربات، وجاء 
احلفل ذات مستوى مبهر يعبر عما 
اكتســبتهن املتدربات مــن قدرات 
جديدة فّجــرت مواهبهن الكامنة، 
حيــث متيزت الفقرات املســرحية 
بسمات «املســرح التفاعلي» التي 
تتمثل في وجود عرض مســرحي 
يعتمد على موضوع يحمل املشاكل 
األســرية وموضــوع التنمــر في 
املدارس بتقنيات املناقشة التفاعلية 
بني املمثالت واجلمهــور، وجاءت 
الفقرات املســرحية بشــكل درامي 

حضر احلفل ممثل الهيئة العامة 
للشباب مشــعل رشيد السبيعي، 
ومؤســس مبادرة النوير الشيخة 
انتصار الصبــاح، وفريق العمل، 
وأولياء أمــور املتدربات، وجانب 

من احلضور.
تضمن احلفل فقــرات متنوعة 
كانــت نتاجا إلجنــازات املتدربات 
وحصيلة للتدريبات التي اعتمدت 
عليها الدورة في تخصصات عديدة، 
مثل: الدراما، اإللقــاء، فن الكتابة، 
اإلرشــاد  واإلخــراج،  االرجتــال 
االجتماعي، حيث قدمت املتدربات 
نتاج هذه الورشــة في شكل فني 
مســرحي، بداية من تقدمي فقرات 

البعــض أن املســرح  يعتقــد 
مجرد تســلية، غير أن فن املسرح 
ميكــن توظيفه ملا يخــدم املجتمع 
والفرد، بل وصل األمر الستخدامه 
كوســيلة للعــالج فيمــا يعــرف 
بـ«الســايكودراما»، كما اســتخدم 
فــي الكثيــر مــن األحيــان للنقــد 
والتعليم، وتنمية القدرات واملهارات 
الشخصية، وتعديل السلوكيات، 
وتطوير الذات، والقدرة على التعامل 
والتواصل مع اآلخر، بشكل جمالي 
يحقق املتعة والتســلية، حيث إن 
املســرح يعزز الثقــة بالنفس، ما 
ينعكس على قدرات املمارس لهذا 
الفن من تغيير جذري في شخصيته 

وفي قدراته القيادية.
هذا ما أدركته «مبادرة النوير» 
التي أسستها الشيخة انتصار سالم 
العلي الصباح، حينما أقامت ورش 
عمل تدريبية حتت شعار «كوني 
قيادية» بالتعاون مع الهيئة العامة 
للشباب، وهي دورة خاصة للفئة 
العمريــة للفتيــات التــي تتراوح 

أعمارهن بني ١٤ و١٧ عاما.
إن دورة «كونــي قيادية» تعد 
ضمن برنامج القيادات النســائية 
الشــابة، الذي يهدف إلى تنشــئة 
جيــل مــن القياديات فــي الكويت 
مستقبال. وتعتمد على برنامج عاملي 
متكامل ومدروس من خالل أبحاث 
عديدة، قائم علــى مهارات التعلم 
األربع (التفكير، اإلبداع، التعاون، 
التواصل). ويتضمن هذا البرنامج 
العديــد من التماريــن ذات أهداف 
متعددة، تعمــل على تعزيز الثقة 

بالنفس لدى املتدربات.
استمرت الدورة ملدة شهر، وكان 
نتاجها ما شهده احلفل اخلتامي الذي 
أقيم على مسرح أكادميية الفنون 
والشباب في الدعية األحد املاضي.

د.سكينة مراد مع الشيخة انتصار سالم العلي الصباح في ختام الدورة

بدر البلوشي.. أصغر ممثل إماراتي 
ينطلق من الكويت في «مغلق للصيانة»

مفرح الشمري 

يواصل املنتج واملخرج عمار املوسوي 
اكتشــافاته في الوسط الفني فبعد ان قدم 
عددا من األطفال واألسماء الشابة في أعماله 
التلفزيونية والسينمائية، حاليا اكتشف 
موهبة الطفل اإلماراتي بدر البلوشي احملب 
للفن والعاشق ألجوائه الذي كان يحضرها 
مع والدته الفنانة االماراتية شيخة البدر.
اكتشــاف املوســوي ســيتعرف عليه 
اجلمهــور فــي احــداث مسلســل «مغلــق 
للصيانــة» الــذي ســيعرض قريبــا على 
احدى املنصات الرقمية ويقع في ٨ حلقات 
وهو عمل درامي مختلف شكال ومضمونا 
عما نشاهده حاليا، حيث سيجسد الطفل 
االماراتي بدر البلوشي دورا يشابه عمره 
وستكون مشاهده مع والدته االصلية شيخة 
البدر التي تشارك في هذا املسلسل من خالل 
دور جديد يعتبر من احملاور الرئيسية التي 
تسير عليه احداث املسلسل الذي سيعلن 
عن تفاصيله الحقا بعد االنتهاء من تصوير 
جميع مشاهده خصوصا انه سيضم نخبة 
كبيرة من الفنانني العرب محليا وخليجيا 
وعربيــا وهو من إنتــاج وإخراج وتأليف 
عمار هاشم املوسوي، وشارك في التأليف 

رفيق مكرم.
الطفل االماراتي بدر البلوشي عبر عن 
سعادته للمشاركة في املسلسل، موضحا 

لـ«األنباء» انه يحب اجواء التصوير كثيرا 
ألنــه كان يحضر مع والدته اثناء تصوير 
اعمالهــا فــي االمارات، ويتمنــى ان يكون 
مشهورا في الفن كشهرته في مواقع التواصل 

وحتديدا في «التيك توك».
وقالت والدة بدر البلوشي الفنانة شيخة 
البدر «بدر اهللا يحفظه عنده هوايات كثيرة 
ومــن هواياته حــب التمثيــل والتصوير 
واحلمدهللا ان املخرج عمار املوسوي حقق 
رغبته وقرر مشــاركته في هذا املسلســل 
وأمتنى مــن اهللا يوفقه ويبعد عنه العني 

إن شاء اهللا».

املخرج عمار املوسوي بدر البلوشي

بدر مع والدته الفنانة شيخة البدر

بيروت ـ بولني فاضل 

قبل الشــتاء وقســاوته ســيتم تصوير 
مسلسل «الزند» للفنان السوري تيم حسن 
الذي سيطل فيه خالل شهر رمضان املقبل، 
وهو عمل تاريخي رصدت له شركة الصباح 
لإلنتاج ميزانية عالية السيما أن تصويره 
سيتوزع بني لبنان وسورية وتركيا، فيما 
اإلخراج لسامر برقاوي الذي أخرج سلسلة 

«الهيبة».

«الزند» قبل الشتاء

سماح جمال

يســتعد اإلعالمي والفنان ســعود بوشهري 
لتقدمي املوسم السادس من برنامج «ع السيف». 
وكشف في حواره مع «األنباء» عن أن شخصية 
خالد التي يقدمها تعتبر من األدوار املهلكة واملتعبة 
والتي المسته شخصيا. وصرح بأنه رغم عشقه 
للمســرح إال أنــه ال يوجد في رصيــده إال عمل 
مسرحي واحد. وأكد أن املنصات اإللكترونية هي 
القوة احملركة األساسية للساحة الفنية، وتطرق 
بوشهري إلى محاور أخرى، وفيما يلي التفاصيل:

تصور حاليا مسلسل «خط أحمر».
٭ صحيح، أشارك في مسلسل بشخصية «خالد» 
والعمل مــن إخراج عبــداهللا التركماني وإنتاج 
عادل اليحيــى وفيه جنوم كبار ومنهم جاســم 
النبهان، فيصل السبع، غرور، هبة الدري، يعقوب 
عبداهللا، وهو خارج السباق الرمضاني والدور 
مهلك ومتعب من الناحية النفســية والمســني 
جانب منه بصورة شــخصية، واستمتعت بهذا 

العمل ومستمتع بتصويره.

جناح دورك في مسلسل (سنوات اجلريش) هل 
كنت تتوقعه؟

٭ أمتنــى أن أكون جنحت فيــه والعمل متنيت 
املشاركة فيه حتى قبل انضمامي له وجذبني من 
البداية ويحمــل أفكارا في الوحدة وحب الوطن 
وتكاتف العرب، ووجود اجلانب الشــرير الذي 
يســتغل الظروف الصعبــة أو املجاعات هو أمر 
قد يحــدث، والعمل يتناول حقبــة زمنية مهمة 
للحرب العاملية الثانية والتي لم نعاصرها ولكننا 
درسنا عنها وتعلمنا عنها الكثير، وكيف تضررت 
الدول اخلليجية منه كما هو مذكور في التاريخ، 
ومع كل هذه العناصر كان وجود سيدة الشاشة 
اخلليجية في العمل وهي مدرســة نتعلم منها، 

ومبجرد أن تواصل معي املنتج يوســف الغيث 
وافقــت وذهبــت للتصوير، وكانــت جتربة من 

التجارب املهمة في حياتي الفنية.

كيف كانت مرحلة التحضيرات للشخصية، وهل 
قمت بإضافة تفاصيل على الشخصية أم خرجت 

لنا كما كتبت على الورق؟ 
٭ كانت هناك مرحلة حتضيرات من خالل قراءة 
النص أكثر من مرة وحتى اإلضافات التي جاءت 
على الشخصية كانت باالتفاق مع املخرج مناف 
عبدال واملنتج يوســف الغيث، خاصة أن العمل 
صور جزء منه في دولة خليجية وجزء آخر في 
دولة أجنبية، ولم يكن بالســهل ولكن اجتهدنا 

ونتمنى أن يكون اهللا وفقنا.

ترى أن اختياراتك بعد هذا الدور ستختلف؟
٭ كل عام يكون هناك عمل قوي ويجعلنا نفكر 
ما العمل التالي أو القادم الذي أقدمه، وأمتنى ان 
تكون اختياراتي القادمة موفقة، والصورة غير 
واضحة للموســم الرمضاني، مازلت في مرحلة 
قراءة األعمال التي عرضت علي ولم أستقر على 

عمل معني.

أين أنت من األعمال املسرحية؟
٭ أنا عاشق للمسرح، ولكن لألسف ال يوجد إال 
عمل واحد مســرحي في رصيدي، ولم أجد عمال 
مسرحيا طرح علي أعجبني وهناك أعمال تقدم 
على الســاحة متميزة ومن بينها وعلى ســبيل 
املثال وليس احلصر األعمال التي يقدمها املخرج 
عبدالعزيز صفر وتعجبني، والشــباب يقدمون 

أعماال مميزة.

وماذا عن السينما؟
٭ ال توجد أعمال سينمائية تطرح بكثرة، وعرض 
علــي عمل ســينمائي ولم أجــد أن تواجدي من 

عدمه ســيضيف شــيئا، ومع أنني أرى السينما 
مهمة ومتابعة من قبل شريحة كبيرة من الناس 
ســواء لألعمال العربية أو األجنبية، وأمتنى أن 
تكون هناك أعمال في املستقبل مناسبة وأستطيع 

املشاركة فيها.

وماذا عن جديدك في تقدمي البرامج؟
٭ هناك املوسم السادس من برنامج «ع السيف»، 
وبرنامج آخر إلحدى احملطات العربية ولم نستقر 

على وقت ومكان التصوير.

ظهرت منذ فترة بـ«لوك جديد» متاما، فهل كان 
ذلك لتقدمي شخصية ما أم قرارا شخصيا؟

٭ اللــوك الذي شــاهدته فــي االنســتغرام هي 
شخصية «خالد» في مسلسل «خط أحمر» الذي 
أقوم بتصويره حاليا بالرغم من أنني شخصية 
مقلة في تصويرها عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
وال أهتم في الشخصية التي أقدمها بأن أركز على 
املظاهر واملالبس وأفضل ان أتبع ما يتناسب مع 

الدور والشخصية التي أقدمها.

كيف ترى حالة النشاط في األعمال التي تعرض 
على املنصات اإللكترونية؟

٭ أوجدت حالة من النشاط الكبير على مستوى 
الوطن العربي ودول اخلليج، وأصبح التواجد أكبر 
ولفترات أطول على مدار العام للفنانني وأعطت 
فرصة لنجوم الشباب أن يقدموا أفكارا وتوجهات 
جديدة، وحالة االختالط بني الفنانني من مختلف 
الدول ستؤدي الى إثراء احلركة الفنية ويجعلنا 
نتابع أعماال ناضجة فنية وينعكس على الشاشة، 
واملنصات أحدثت نقلة كبيرة، وأراها القوة احملركة 
األساســية ونعول عليها على الســاحة الفنية، 
وأصبحنا نرى أعماال خليجية يخرجها مخرجون 
مــن هوليوود، وهذا يعود بالنهاية على احلركة 
الفنية وعلى جودة األعمال التي يشاهدها املشاهد.

عاشق للمسرح ولكن لألسف ال يوجد إال عمل واحد مسرحي في رصيدي.. و«املنصات» محرك أساسي للساحة الفنية
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القناعي: الكويت جاهزة لـ«خليجي ٢٥»
عقــدت اللجنة التفقديــة الحتاد كأس 
اخلليج العربي لكرة القدم اجتماعا صباح 
أمس مع ممثلي احتاد كرة القدم بحضور 
األمــني العــام لالحتــاد اخلليجي جاســم 
الرميحــي وأعضاء اللجنــة واألمني العام 
الحتــاد الكرة صالح القناعي ومدير إدارة 
اإلعالم والعالقات العامة ســطام السهلي 
ومدير إدارة املسابقات د. حامد الشيباني. 

وقــد قامــت اللجنة التفقديــة خالل ثالثة 
أيام بزيارة الفنادق والســتادات اخلاصة 
باستضافة املباريات وكذلك مالعب تدريب 
املنتخبــات واملرافق اخلاصة باســتضافة 

البطولة اخلليجية.
ورحب القناعي باحلضور، وأكد خالل 
االجتماع جاهزية الكويت الستضافة خليجي 

٢٥ كدولة بديلة.

عودة شبيب وكنكوني إلى صفوف كاظمة
عبدالعزيز جاسم

عاد مهاجم كاظمة شــبيب اخلالدي إلى 
صفــوف الفريق األول بعد ما أنهى برنامج 
عالجه وتأهيله في قطر خالل الفترة املاضية، 
ويســعى البرتقالي إلى جتهيز شبيب قبل 
مواجهــة الفحيحيل في انطــالق مباريات 
الفريق بالدوري املمتاز والتي ستكون يوم 
٢٧ اجلاري. كما انتظم حارس املرمى حسني 

كنكوني في تدريبات «البرتقالي» بعدما أنهى 
فتــرة التأهيل من اإلصابة التي حرمته من 
خوض املباريات الودية مع الفريق خالل فترة 
املعســكر في صربيا، ومازال العب الوسط 
ناصر الفي يتلقى العالج في أملانيا ويحتاج 

إلى وقت من أجل العودة الى املالعب.
إلى ذلك، اتفق اجلهازان اإلداري والفني 
في نادييي كاظمة وبرقان على إقامة مباراة 

ودية السبت املقبل.

«يد» الناشئني إلى البحرين اليوم

يعقوب العوضي

تتجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد 
للناشئني الى البحرين اليوم متهيدا للمشاركة 
في بطولة آســيا املؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم ٢٠٢٣، ويتــرأس الوفد نائب رئيس 
احتاد اليد شبيب الهاجري ويرافقه عضوا 
مجلــس اإلدارة مشــعل القبنــدي ومحمد 
العازمــي ومديــر الفريق محمــد العوض، 
واجلهاز الفني بقيادة املدرب اإلسباني دييغو 
غونزاليس ومساعده املدرب الوطني حسني 

حبيب والالعبني.
ويلعب منتخبنا الوطني ضمن املجموعة 
الثانية التي تضم اليابان والسعودية وقطر 
واإلمــارات والعراق، بينما تضم املجموعة 

األولــى البحريــن وايران والهنــد وكوريا 
اجلنوبية وأوزباكستان.

ويفتتح منتخبنا مشواره أمام املنتخب 
الياباني السبت املقبل ويلتقي مع املنتخب 
اإلماراتــي األحد، علــى أن تخلد املنتخبات 
للراحة االثنني، ويلتقي أزرقنا مع املنتخب 
السعودي الثالثاء املقبل مع املنتخب العراقي 
األربعاء ويختتم مبارياته في الدور التمهيدي 
مع املنتخب القطري اجلمعة ٢٦ اجلاري. ومن 
جانب آخر، أكد مدير عام املنتخبات الوطنية 
عبداهللا الذياب أن االستحقاق اآلسيوي ميثل 
الكثير من التحديات لألزرق الناشئ، مشيرا 
إلى ضرورة الوقوف خلفه ومؤازرته، معبرا 
عــن ثقته بإمكانيات وقدرات الالعبني على 

حتقيق نتائج مشرفة بالبطولة.

الكويت تلتقي الصني في «آسيوية الطائرة»
يعقوب العوضي

  يخوض املنتخب الوطني للناشئني للكرة 
الطائرة مواجهته الثالثة أمام الصني اليوم 
ضمن اجلولة الرابعة من البطولة اآلسيوية 
للناشئني حتت ١٨ سنة املقامة في العاصمة 

اإليرانية (طهران).
من جانب آخر، خسر العربي من األهلي 
السعودي ١-٣ في افتتاح مبارياته ببطولة 
العني الدولية الودية للكرة الطائرة والتي 
تستضيفها اإلمارات حتى ٢١ اجلاري، وتقام 

البطولــة بنظــام الدوري مــن دور واحد، 
وســتخلد الفرق املشــاركة للراحة اليوم 
على أن تســتأنف املنافسات غدا. ويسعى 
األخضر من خالل املشاركة إلى إعداد الفريق 

بأفضل صورة للموسم املقبل.
إلى ذلك، ضمت إدارة نادي برقان محترف 
الكرة الطائرة األميركــي انوفيل فالديس 
والذي باشــر التدريبات مــع الفريق فور 
وصولــه أول من أمس، وكان برقان تعاقد 
في وقت سابق مع احملترف الصربي عرفان 

حمزاديتش.

القادسية يستضيف التضامن في «البروڤة األخيرة»
يحيى حميدان 

تقام عند الساعة الـ ٧:٣٠ من مساء 
اليوم مبــاراة جتريبيــة جتمع بني 
القادسية والتضامن على ستاد محمد 
احلمد في «البروڤة األخيرة» للفريقني 
قبل انطالق منافسات دوري «زين» 
املمتــاز يوم ٢٥ أغســطس اجلاري. 
وتعد هذه املباراة التجريبية الثامنة 
لـ «األصفــر» في اطار اســتعداداته 
للموســم اجلديد حتت قيادة مدربه 
ناصر الشطي، فيما ستكون املباراة 
الثالثــة فقط لـ «العنيــد» بعدما بدأ 
رحلة االعداد متأخرا بســبب أعمال 

الصيانة في ملعبه.
ومن املقرر أن يكتمل عقد محترفي 
التضامن عند الســاعة الثانية فجر 

اليوم بوصول املهاجم املالي أبوبكر 
ديارا، لينضــم إلى تدريبات الفريق 
بشكل مباشر، وتبدو هناك صعوبات 
كبيرة خلوضه مباراة اليوم التجريبية 
أمام القادسية لعدم خوضه أي حصة 
تدريبيــة مع زمالئه وكذلك لظروف 

ارهاق السفر.
ادارة «العنيــد» فــي  وجنحــت 
احلصــول على خدمــات العب خط 
الوسط عزيز نصاري بنظام االعارة 
ملدة موسم واحد من القادسية. وكان 
نصــاري أحد العبي كرة الصاالت بـ 
«األصفــر»، قبــل أن يتحــول للعبة 
الشعبية األولى في العالم بالقادسية 
منذ موســمني، لكنه لم يحصل على 
أي فرصة للمشــاركة فــي املباريات 

الرسمية للفريق. جانب من تدريبات التضامن االخيرة  (أحمد علي)

الساحل يتعادل مع البطائح اإلماراتي.. ويبحث عن ودية محلية
هادي العنزي

تعــادل الفريــق األول لكرة القدم بنادي الســاحل مع 
فريــق البطائــح اإلماراتي ٢-٢ في املبــاراة التي جمعت 
الفريقني مســاء أمس األول، في ختام معســكر الســاحل 
التدريبي بتركيا، والــذي لعب خالله «أبناء أبو حليفة» 

ثالث مباريات ودية، فازوا في اثنتني على اخلور 
القطري (٢-٠)، واخلليج الســعودي (٢-١)، 
فيما تعادل في الثالثة مع البطائح. ويســعى 
اجلهاز اإلداري برئاســة د.أحمد عجب إلقامة 
مباراة ودية أخيرة مع أحد الفرق احمللية، قبل 
انطالق مشوار الفريق العائد إلى مصاف فرق 
الدرجة املمتازة، حيث ســيلتقي مع القادسية 
٢٦ أغسطس املقبل، في أولى مباريات الفريقني 
بالدوري املمتاز. من جانبه، أشاد مدير الفريق 
شاكر الشطي بالتزام الالعبني، وحرصهم على 
تنفيذ تعليمات اجلهاز الفني خالل التدريبات 
التي أقيمت على فترتني صباحية ومسائية، أو 
في املباريات الودية، وقال لـ «األنباء»: «املعسكر 
التركي حقق أهدافه املعدة مسبقا من قبل اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب الوطني محمد دهيليس، 

وذلــك بتعاون اجلميع، ونأمل أن يظهر الفريق بالشــكل 
الذي يتناسب مع اجلهود الكبيرة التي بذلت خالل الفترة 

املاضية، رغم صعوبة املنافسة، في الدوري املمتاز».

الشطي: املعسكر التركي حقق أهدافه بتعاون اجلميع

شاكر الشطي

اجلاركي: زيادة األعباء املادية على األندية لن تطور الرياضة
قال أمني السر العام بنادي 
اليرموك أحمــد اجلاركي إن 
تطويــر كرة القــدم ال ميكن 
أن يرتكز على زيادة األعباء 
املادية على األندية، مشــيرا 
إلى «أننا مــا زلنا حتى اآلن 
هواة ولســنا محترفني، فإذا 
كانوا يسعون إلى االحتراف 
فعليهم معرفة أن األندية ال 
متتلك اإلمكانات حاليا سواء 
مــن ناحيــة املــوارد املادية 
أو املنشــآت وكذلــك البنية 

التحتية الصاحلة في األندية 
لكي تتمكــن من تطبيق هذا 

األمر».
وعلق اجلاركي في تصريح 
صحافــي على قرارات احتاد 
كرة القدم بشــأن رفع سقف 
تســجيل الالعبني احملترفني 
من دينارين إلــى ٥٠ دينارا 
من أجل تسجيلهم في قائمة 
الفريــق األول، قائال إنه من 
غير املعقول أن تقوم األندية 
بدفع تلك املبالغ حتى لالعبني 

الالعــب الكويتي كمحترف، 
فهذا ليس من اختصاصهم، 
ومن باب أولى أن يحدد النادي 
نفســه عقد الالعــب كما هو 
معمول به في جميع األندية 

واالحتادات العاملية.
وأشــار اجلاركــي إلى أن 
االحتاد يجب عليه أن يستشير 
األندية ويكون النقاش معها 
حول تلك املواضيع، ألنه من 
غير املقبول إلزام األندية بتلك 

القرارات.

احملليني الذين مت توقيع عقود 
احتــراف معهــم. وأضــاف: 
إذا كان االحتــاد يفكــر بهذه 
الطريقة لكي يطور كرة القدم 
فمن املستحيل أن تسهم تلك 
القرارات في االرتقاء بالكرة، 
ومــن غير املعقــول أن يلزم 
االحتاد األندية بأمور ليست 
لهم عالقة بها، كما أنها تعتبر 
أمورا خاصة في األندية، وذلك 
بعد إصــدار قرارات بتحديد 
مبالغ معينة لتسجيل أو قيد  أحمد اجلاركي

ذهبية للسباحة.. ونتائج جيدة للكراتيه والكيك 
بوكسينغ بدورة ألعاب التضامن اإلسالمي

يواصل العبو منتخباتنا الوطنية املشاركة 
في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي اخلامسة 
املقامــة حاليا فــي مدينة قونيــة التركية، 
مشوارهم بنجاح. ففي لعبة الكيك بوكسينغ 
تأهل العب منتخبنا الوطني جزاع احلسيني 
الى الدور نصف النهائي لوزن حتت ٩١ كغم 
بعد فوزه على الفلسطيني يحيى سويدان.
كمــا متكنت الالعبة ســهام اخلريف من 
التأهل بنجاح الى الدور نصف النهائي لوزن 
حتــت ٥٢ كغم بعد فوزها على منافســتها 

فريدة عبدالليڤا من أذربيجان.
وفي لعبة الكراتيه أنهى العب منتخبنا 

الوطني ســيد محمــد املوســوي تصفيات 
منافســات كاتاـ  فــردي، ومتكن من التأهل 

للعب على امليدالية البرونزية.
كما تأهل العب منتخبنا الوطني عبداهللا 
شعبان الى الدور النهائي لوزن حتت ٦٠ كغم 
بعد فوزه في ثالث مواجهات متتالية، على 
زين الدينوف من أوزبكستان، واجلزائري 
أيوب هالسة، والبطل االوملبي التركي سمدان 

ايراي.
وكان العب منتخبنا الوطني للســباحة 
علــي الزامل قد تــوج أول من امس بذهبية 
ســباق (٥٠ مترا ظهــرا) بزمن قدره ٢٥٫٤٥ 

ثانية، ليرتفع رصيد الكويت من امليداليات 
في الــدورة إلى ١١ ميداليــة متنوعة بواقع 
٥ ذهبيــات و٤ فضيات وبرونزيتني، وكان 
النصيب األكبر من ميداليات الوفد الكويتي 
املشــارك في الدورة ملنتخب الرماية رجال 

وسيدات والذي حصل على ٦ ميداليات.
 فيما أحرز السباح وليد عبدالرزاق املركز 
الثاني في ســباق نصف النهائي (١٠٠ متر 
حرة) بزمن قدره ٥٠٫٨٥ ثانية ليتأهل للنهائي.

وتستمر الدورة حتى ١٨ أغسطس اجلاري 
مبشاركة نحو ستة آالف رياضي ورياضية 

من أكثر من ٥٠ دولة إسالمية.

احلمود يشيد بإجناز العبينا  في تركيا
هنــأ املستشــار في 
الديوان األميري الشيخ 
فيصل احلمــود العبي 
الكويت املشــاركني في 
دورة ألعــاب التضامن 
اخلامســة  اإلســالمي 
املقامة في مدينة قونية 
بتركيــا على ما حققوه 
من إجنازات وميداليات 
وسط منافســة كبيرة 

وقوية.
وأشاد احلمود بجهود 
جميع الالعبني املشاركني 

في ســبيل رفع اســم الكويت عاليا في 

مختلف احملافل العربية 
واإلقليمية والدولية.

التتويــج  أن  وأكــد 
بامليداليــات فــي هــذا 
الدولــي يعــد  احملفــل 
إجنازا كبيرا ويحســب 
لالعبني حصولهم على 
بأنواعهــا  امليداليــات 
وحتقيــق  املختلفــة 
املراكز املتقدمة، متمنيا 
لهم مواصلة مشوارهم 
لتحقيق أفضل األلقاب 
واملراكز مستقبال على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

الشيخ فيصل احلمود

العنزي: نتائج «القوى» إجناز كبير
أكــد رئيس احتاد ألعاب 
العنــزي  ســيار  القــوى 
أن فــوز العبــي منتخبنــا 
القــوى  الوطنــي أللعــاب 
بثــالث ميداليــات متنوعة 
في منافسات دورة األلعاب 
اخلامسة للتضامن اإلسالمي 
فــي تركيا يعد إجنازا طيبا 
في ظل مشــاركة عدد كبير 
من أبطال العالم االســالمي 

في مسابقاتها املختلفة.
وقال العنزي في تصريح 
صحافي عقب ختام مشاركة 

منتخب القوى بالدورة ان تتويج الالعب عيســى الزنكوي بذهبية رمي القرص 
وفوز زميليه ماجد الزيد ببرونزية القفز بالزانة ويعقوب اليوحة ببرونزية ١١٠ 

أمتار حواجز يعد نتائج مميزة في ضوء مشاركة ابطال كبار في الدورة.
وذكر ان مشــاركة الالعبات الكويتيات كانت مبشرة، اذ حققن أرقاما كويتية 
جيــدة، اال أن وجــود العبات متميزات مــن املنتخبات االســالمية وفي مقدمتهم 
تركيا والبحرين وأوزبكستان وغيرها حال دون وصولهن الى منصات التتويج.

أمني سر « اليرموك» أكد عدم معقولية إلزام احتاد الكرة لألندية بأمور ليست لهم عالقة بها



رياضـة
اخلميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢

19

خروج مبكر لسيرينا 
وأوساكا من «سينسيناتي»

كأس النخبة بني العهد 
واألنصار السبت

تواصلت معاناة األسطورة األميركية سيرينا وليامز واليابانية 
ناومي أوساكا، وذلك بانتهاء مشواريهما في دورة سينسيناتي 
للتنس، عند الدور األول بخســارة األولى أمام البريطانية إميا 
رادوكانو بطلة فالشــينغ ميدوز من دون مقاومة ٤-٦ و٠-٦، 
والثانية أمام الصينية جانغ شواي ٤-٦ و٥-٧، فيما عانى الروسي 
دانييل مدڤيديڤ املصنف أول عند الرجال لبلوغ ثمن النهائي.
وعلى غرار ســيرينا، تواصلت معاناة أوســاكا، املصنفة أولى 

أيضا في السابق، بخروجها على يد جانغ شواي ٤-٦ و٥-٧.
ومنذ وصولها الى نهائي دورة ميامي األلف وخســارتها أمام 
املصنفة األولى حاليا الپولندية إيغا شفيونتيك، عجزت أوساكا 

عن الذهاب بعيدا في أي من مشاركاتها األربع التالية.
واحتاجت جانغ شواي الى ساعة و١٥ دقيقة لكي حتقق فوزها 
األول في هذه الدورة منذ عام ٢٠١٤ وتلحق مبنافستها اليابانية، 
الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، هزميتها الثامنة في ٢١ مباراة خاضتها 
هذا العام، وذلك قبل أقل من أسبوعني على انطالق بطولة الواليات 
املتحدة التي أحرزت أوســاكا لقبها مرتني عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٠ 
قبل أن تتأثر بعدها باملشاكل النفسية التي أبعدتها عن املالعب 
لفترة. وفي دورة الرجال األلف نقطة للماسترز، جتنب مدڤيديڤ 
سيناريو دورة مونتريال حني سقط عند احلاجز األول على يد 
األسترالي نيك كيريوس، وذلك بفوزه الصعب ٦-٤ و٧-٥ على 
الهولندي بوتيك فان دي شاندشولف الذي كان الالعب الوحيد 
الذي انتزع مجموعة من املصنف أول عامليا خالل رحلته نحو 

لقب بطولة فالشينغ ميدوز العام املاضي.
ويلتقي بطل سينسيناتي لعام ٢٠١٩ في ثمن النهائي الفائز بني 

الكندي دينيس شابوفالوف واألميركي توم بول.
وخالفا ملدڤيديڤ، لم يجد اإلســباني كارلوس ألكاراز صعوبة 
حلجز بطاقته الى ثمن النهائي على حساب األميركي ماكينزي 
ماكدونالد ٦-٣ و٦-٢، كما فاز كيريوس على اإلسباني أليخاندرو 

دافيدوفيتش فوكينا ٧-٥ و٦-٤.

بيروت - ناجي شربل 

يلتقي عصر الســبت على ملعب أمني عبدالنــور البلدي في 
بحمدون، فريقا العهد بطل لبنان في املوسم املنتهي واألنصار، 
في املباراة النهائية ملســابقة كأس النخبة التنشيطية، املمهدة 
للموســم الكروي اجلديــد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، والذي ينطلق في ٢ 
سبتمبر املقبل. وتأهل الفريقان للمباراة النهائية برصيد نظيف 
من اخلسارة من املجموعتني االولى والثانية على التوالي، وإن 
كان االنصار تعادل مع التضامن صور ٢ - ٢ بعدما كان متأخرا 
بهدفني نظيفني في ختام الدور االول. واختبر الفريقان العبني 
أجانب، وســيبقيان على معظمهــم وخصوصا األنصار الذي 
استعاد خدمات مهاجمه الهداف السنغالي احلاج مالك تال، وصانع 
االلعاب التونسي حسام اللوايتي.  في حني استعاد العهد مدافعه 
السوري الدولي أحمد الصالح، وضم اليه العبني نيجيريني هما 

اميانويل اوبر وصمود قادري.
وفي جانب آخر، خلت قائمة املالعب املعتمدة من الفرق واالحتاد 
اللبناني في املوســم اجلديد من ملعب صيدا، الذي بات خارج 
اخلدمة، متاما كملعب مدينة كميل شمعون الرياضية وطرابلس 
االوملبي وبيروت البلدي، وهي مالعب اعتمدت في نهائيات كأس 

آسيا التي استضافها لبنان العام ٢٠٠٠.
ومت اعتماد مالعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ورشيد 
كرامي البلدي في طرابلس، ومجمع زغرتا اخلاص بنادي السالم، 
وناديي الصفاء في وطى املصيطبة والعهد على طريق املطار، 
وأنصار في اجلنوب وصور البلدي وأمني عبدالنور البلدي في 
بحمدون. وتقام البطولة من مرحلتي ذهاب وإياب تنقسم فيها 
الفرق بني مجموعتي الصدارة (الفرق الستة األولى في الترتيب) 

والهبوط، لتلعب بعدها الفرق بنظام الذهاب واإلياب.

فحص طبي لـ ٨٠ العبًا والعبة في األوملبياد اخلاص الكويتي
أجــرى االوملبياد اخلاص 
الطبــي  الفحــص  الكويتــي 
لالعبيه وفق برنامج تعزيز 
الصحة بالكويت مبشــاركة 
٨٠ العبــا والعبــة بصالــة 
مدرسة صالح شهاب مبشرف 
بإشراف د.يوسف عبد الرضا 
واالختصاصية دالل بوحمدي 
مســؤولي برنامــج الصحة 
التعزيزية لألوملبياد اخلاص 
الكويتــي والكابنت مصطفى 
الرياضــة  مســؤول  ســيد 
والتدريب باألوملبياد اخلاص 

الكويتي.
البرنامج بحضور  وأقيم 
رحــاب بورســلي رئيــس 
مجلــس ادارة نادى الطموح 
الوطني  الرياضــي واملديــر 
الكويتي،  لألوملبياد اخلاص 
وأعضــاء مجلــس االدارة، 
والشيخة شــيخة العبداهللا 
الفخــري لنــادي  الرئيــس 
املعاقــني، وممثلــي منظمــة 
الصحــة العاملية والســفارة 
األميركية وحشد من أولياء 

أمور الالعبني.
واشتمل برنامج الفحص 
على عدد من املراحل، أبرزها 
قياسات الوزن والطول مقارنة 

والنفسية والذهنية لالعبني، 
مؤكــدة أهميــة البرنامج في 
دعم قدرات العبينا وتهيئتهم 
دورة  منافســات  خلــوض 
األلعاب العاملية في برلني العام 
املقبــل، والتي يشــارك فيها 
األوملبياد اخلاص الكويتي بـ 
٥٣ العبا والعبة في ١٠ ألعاب 

رياضية.
وأشــادت باجلهــود التي 
ساهمت في إجناح البرنامج، 

البرنامــج  إن  بوحمــدي 
اســتهدف الوقوف على رفع 
الكفــاءة الصحيــة والبدنية 
لالعبني ملنحهم منط احلياة 
الصحي الذي يؤهلهم ملمارسة 

رياضتهم بكفاءة عالية.
وأشاد أولياء أمور الالعبني 
مببــادرة األوملبيــاد اخلاص 
الكويتــي بإقامــة برنامــج 
الفحص وقدم ولي أمر الالعب 
عبداهللا العلي الشكر الى نادي 

الطموح واألوملبياد اخلاص 
الكويتي جلهودهم املستمرة 
بتقدمي العديد من األنشــطة 
والبرامــج املتنوعة لالعبني، 
فيمــا قدمت الالعبة شــيخة 
الهندي الشكر باسمها ونيابة 
عن زمالئها الالعبني الى رئيس 
وأعضــاء مجلس ادارة نادي 
الطموح واألوملبياد اخلاص 
الكويتــي بإجــراء الفحــص 

الطبي.  

وقدمت الشكر للهيئة العامة 
للرياضــة ووزارة الصحــة 
والرئاسة اإلقليمية لألوملبياد 
اخلــاص للشــرق االوســط 
افريقيــا وشــركة  وشــمال 
كوليسانو وجريدة «األنباء» 
والطواقــم الطبيــة ومدربي 
نــادى الطمــوح واجلهــاز 

االداري.
بدورها، قالت اختصاصية 
دالل  العالجيــة  التغذيــة 

استعدادًا خلوض منافسات دورة األلعاب العاملية في برلني

رحاب بورسلي متوسطة د. يوسف عبدالرضا وصديقة األنصاري وعضو منظمة الصحة العاملية وممثلتي السفارة األميركية 
ود. نادية أبل وهدى اخلالدي ود. أحمد عارف

جانب من الكشف الطبي ألحد الالعبني  (فريال حماد)

بنســبة العضالت والدهون 
وضغط الدم والنشاط البدني 
وحماية العظام باالضافة إلى 

التغذية الصحية السليمة.
من جانبهــا، قالت رحاب 
هــذا  تنفيــذ  إن  بورســلي 
البرنامــج يعــد نقلة نوعية 
في ترجمة البرنامج الصحي 
الــذي  لألوملبيــاد اخلــاص 
يتضمــن ٨ محطــات تعنــى 
بكل تفاصيل الصحة البدنية 

آيندهوڤن يتعادل مع رينجرز ويقترب من دوري األبطال
قطع آيندهوڤن الهولندي 
بطــل ١٩٨٨ نصف الطريق 
الــى دور  التأهــل  نحــو 
املجموعــات من مســابقة 
دوري أبطــال أوروبا لكرة 
القدم، بتعادله مع مضيفه 
رينجرز االسكتلندي ٢-٢ 
الثالثــاء في ذهــاب الدور 
الفريق  الفاصــل. وأظهــر 
الهولندي عزمية كبيرة على 
ملعب «ايبروكس»، إذ بعدما 
تقدم بهدف العاجي إبراهيم 
سانغاري (٣٧)، وجد نفسه 
متخلفا بعــد تلقيه هدفني 
بواسطة الكرواتي أنتونيو 
شوالك (٤٠) والويلزي توم 

الورنس (٧٠).

لكن أرماندو أوبيســبو 
عقــد مهمة رينجرز احلالم 
ببلوغ دور املجموعات ألول 
مرة منذ موسم ٢٠١٠-٢٠١١، 
بتســجيله هــدف التعادل 

للضيوف في الدقيقة ٧٨.
وتقــام مبــاراة اإليــاب 
األربعــاء املقبل على أرض 

الفريق الهولندي.
وحتمل املشاركة في دور 
املجموعــات معهــا مكافأة 
مالية ضخمة، إذ سيضمن 
كل فريــق احلصــول على 
١٥٫٦٤ مليون يورو، إضافة 
الى ٢٫٨ مليون يورو عن كل 
انتصار في دور املجموعات 
و٩٣٠ ألــف يــورو عن كل 

تعادل.
أما الفرق التي تفشل في 
التأهل الى دور املجموعات 
لدوري األبطال، فتنتقل الى 
دور املجموعات للمسابقة 
الثانية «يوروبا ليغ» حيث 
سينال كل منها ٣٫٦٣ ماليني 

يورو.
وأقيمت الثالثاء مباراتان 
أخريان من أصل ســت في 
هذا الــدور الفاصل، حيث 
فاز بودو غليمت النرويجي 
على ضيفه دينامو زغرب 
الكرواتــي ١-٠، وأف ســي 
الدمناركي على  كوبنهاغن 
ضيفــه طرابزون ســبور 

التركي ٢-١.

إيلون ماسك يتالعب بعشاق «الشياطني»!
إيلون ماســك، رئيس  املليارديــر  نفى 
شركتي تسال وسبايس اكس، ليل الثالثاء- 
األربعاء رغبته في شراء نادي مان يونايتد 
اإلجنليزي، بعد ساعات قليلة من نشره 
تغريدة انتشــرت على نطاق واسع أعرب 

فيها عن وجود هذه النية لديه. 
وكتب ماسك عبر تويتر «كال، إنها مزحة، 
لم أخطط لشــراء أي ناد رياضي»، بعدما 
استقطبت تغريدته األولى في غضون ساعات 

قليلة ما يقرب من نصف مليون 
الشــبكة  عالمة إعجاب عبر 
االجتماعية. في هذه التغريدة 
األولى، قال ماسك املعتاد على 

إطالق تصريحات غير متوقعة واستفزازية 
على تويتر: «سأشتري أيضا مان يونايتد، 

على الرحب والسعة». 
وأضاف ماسك الحقا، بعد نفيه شراء يونايتد: 
«مع ذلك، لو كان أي فريق، سيكون يونايتد، 
لقد كانوا فريقي املفضل خالل طفولتي». وردا 
على سؤال لوكالة فرانس برس، لم ترد تسال 
وال إدارة النادي اإلجنليزي الذي تسيطر عليه 
عائلة غليزر األميركية، على الفور على هذه 
التغريدة األولى.  وتبلغ قيمة نادي مان 
يونايتد املدرجة أسهمه في بورصة 
نيويورك منذ نحو عقد من الزمن 

٢٫٠٨ مليار دوالر. 

أفادت صحيفة «دايلي إكسبريس» اإلجنليزية أمس بأن 
الدولي البرتغالي جواو فيليكــس، جناح وصانع ألعاب 

نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني، مييل إلى البقاء في ناديه، رغم 
تواجد مسؤولني في نادي مان يونايتد اإلجنليزي في العاصمة 
مدريد للحصول على خدمات صاحب الـ ٢٢ عاما. وأوضحت 
الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها اإللكتروني إن مسؤولي 
يونايتد يعملون في مدريد على صفقة فيليكس، وكذلك كجزء 
من خطتهم احملتملة الستبدال كريســتيانو رونالدو، الذي 
يبدو أنه متجــه إلى ترك النادي قبل املوعد النهائي لالنتقال 

في األول من سبتمبر.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي يونايتد عقدوا بالفعل اجتماعا 
في أحد فنادق مدريد، حيث التقوا وجها لوجه مع حاشية 

املهاجم في محاولة إلغراء فيليكس لالنتقال إلى أولد ترافورد.

رونالدو يخرج عن صمته: أوقفوا األكاذيب
انتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
«األكاذيب» املتعلقة بالتكهنات بشأن مستقبله 
مع مان يونايتــد االجنليزي املتخبط في 

بداية املوسم الكروي.
غاب املهاجم عن جولة يونايتد 
التحضيرية قبل املوسم في 
تايلند وأستراليا ألسباب 
شخصية، فيما أثيرت 
تكهنات حول رغبته 
فــي مغــادرة ملعب 

أولد ترافورد.
العديد من  أفــاد 
الصحافيني والتقارير 
برغبة رونالدو باللعب 

في دوري أبطال أوروبا، لكن يونايتد يؤكد أن 
الالعب البالغ ٣٧ عاما ليس للبيع ويظل جزءا 
ال يتجزأ من خطط املدرب اجلديد الهولندي 
إريك تن هاغ. لعب جنم ريال مدريد اإلسباني 
السابق ٩٠ دقيقة كاملة خالل الهزمية املدوية 
٤-٠ على أرض برينتفورد السبت املاضي، 
ما أدى الى إنهاء يونايتد املرحلة الثانية في 
ذيل الترتيب بعد هزمية افتتاحا أيضا على 

أرضه ٢-١ ضد برايتون.
وفي رد على منشــور في حساب أحد 
املعجبني على إنستغرام، أشار إلى تقرير 
يربط رونالدو باالنتقال الى أتلتيكو مدريد 
اإلســباني، قال البرتغالي في تعليق ان 
اجلماهير «ستعرف احلقيقة» في غضون 

أسابيع، «وسائل اإلعالم تكذب»، مضيفا 
لدي دفتر مالحظات وفي األشهر القليلة 
املاضية، من أصل ١٠٠ خبر انتشرت عني، 
خمسة فقط كانت صحيحة، تخيلوا كيف 

هي األمور، التزموا بهذه النصيحة.
ويأمل يونايتد في أن يخالف التوقعات 
ويحقــق أول نتيجة إيجابية على أرضه 
ضــد غرميه ليڤربول االثنني املقبل الذي 
عانى أيضا من بداية سيئة بتعادلني تواليا.

تعرضت عائلة غاليزر األميركية املالكة 
للنــادي النتقادات شــديدة بعــد البداية 

املروعة للفريق.
وحــذر مدافــع يونايتد الســابق غاري 
نيفيــل من أن النادي قد ينهي املوســم في 

النصف األســفل من ترتيب الدوري إذا لم 
يحسن استراتيجية التعاقدات. كما تخطط 
مجموعة ألنصار النادي «ذي ١٩٥٨» ملسيرة 
احتجاجية خارج أولد ترافورد ضد املالكني 
قبل مباراة ليڤربول، كما أطلقت العديد من 
الدعوات علــى مواقع التواصل االجتماعي 
خلروج املشجعني من امللعب خالل املباراة.
وقالت املجموعة فــي بيان إن املالكني 
«يجوعون ويقتلون بشكل منهجي أعظم 
مؤسســة كــرة القــدم في العالم بســبب 

اجلشع».

برشلونة يريد التخلص من ٧ العبني
«بارســا  ذكــرت صحيفــة 
يونيفرسال» اإلسبانية أمس أن 
نادي برشــلونة يكثف جهوده 
لبيع ٧ العبني من صفوف فريقه 
قبــل إغــالق فتــرة االنتقاالت 
الصيفية في األول من الشــهر 

املقبل.
وأوضحــت الصحيفة على 
موقعها اإللكترونــي إن النادي 
اإلسباني في حاجة ماسة إلى تلبية 
لوائح اللعب النظيف املالي من أجل 
تسجيل جولز كوندي وأي تعاقدات 
أخــرى يتم إجراؤها في املســتقبل 
القريب. وأضافت أن برشلونة واجه 

مشاكل كبيرة في تسجيل التعاقدات اجلديدة 
األسبوع املاضي واضطر إلى إطالق الرافعة 
االقتصادية الرابعة من خالل بيع ٢٥٪ من 
استوديوهات برشلونة مقابل ١٠٠ مليون 
يورو، وكان ذلك كافيا لتســجيل ستة من 
سبعة العبني غير مسجلني، مع بقاء كوندي 

في وضع االستعداد. 
ووفقا آلخر التقارير، يحتاج برشلونة إلى 
٢٠ مليون يورو لتسجيل املدافع الفرنسي، 
ومع توقف احملادثات مع قادة النادي حول 
تخفيضات األجور وتأجيالتها، ينظر إلى 
مبيعــات الالعبني علــى أنها أفضل طريقة 
لتحقيــق اللعب النظيــف. وحتقيقا لهذه 
الغاية، يعمل برشــلونة على بيع محتمل 

لســبعة العبني حيث يتطلعون إلى تلبية 
قيــود اللعب املالــي النظيف واملضي قدما 
في تســجيل كوندي وأي وافدين آخرين. 
وتضم قائمة الالعبني املعنيني الذي يعمل 
برشــلونة على خروجهم، ممفيس ديباي 
وفرينكي دي يوجن وبيير إميريك أوبامياجن، 
وســيرجينو ديست، وصامويل أومتيتي، 
ومارتــن بريثويــت وإيز أبــدي. ومن بني 
الســبعة، ممفيس ديباي الذي في طريقه 
بالفعل للخروج عبر االنتقال إلى يوڤنتوس 
اإليطالي، وفي الوقت نفسه، ال يزال أوباميانغ 
مرتبطــا بالعودة إلى الــدوري اإلجنليزي 
املمتاز، حيث قيل إن مان يونايتد وتشلسي 

يتنافسان على توقيعه.

فيليكس يفضل «األتلتي» على يونايتد
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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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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

اعتماد صرف «بدل نوبة» 

ملفتشي أمن املطار.

رئيس شركة «فايزر» 

يصاب بـ «كورونا».

يستاهلونباب النجار....!!

٣:٥٣الفجر
٥:١٨الشروق

١١:٥٢الظهر
٣:٢٧العصر

٦:٢٦املغرب
٧:٤٨العشاء

أعلى مد: ٠٣:٤١ ص ـ ٠٤:٠٤ م
أدنى جزر: ١٠:٢٠ ص ـ ١٠:١٧ م

العظمى:  ٤٤

الصغرى:  ٢٨

«املستندات غير السرية يجب إتاحتها للنشر»
جون بولتون، مستشــار األمن 
القومــي األميركــي األســبق، 
السابق ترامب  الرئيس  يتحدى 
بإتاحة املستندات التي أعلن أنه 
قام بإزالة السرية عنها، بجعلها 
متاحة للنشر اإلعالمي دون قيود 

وفق قانون الشفافية.

«سنحتفل بزواجنا مجددا مع األصدقاء»
چينيفر لوپيز، املغنية األميركية، 
تقرر إعادة حفل زواجها كي تدعو 
للحضور أصدقاءهــا كافة في 
حفل يستمر ثالثة أيام، وتنصح 
الفتيات: ال تفقدن األمل في الزواج 

ممن حتبنب مهما حدث.

«أطول معاناة إعدام في تاريخ أميركا»
جوناثان جيمس (٤٩ سنة) املدان 
بقتل طليقته عام ١٩٩٤، يعاني 
مدة ثالث ســاعات بعد تنفيذ 
بالسم،  حكم اإلعدام باحلقن 

قبل أن ميوت.

أبعد من الكلمات

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

البقاء هللا

أحمد ناصر ياسني التميمي: ٦٧ عاما - غرب مشرف - مسجد 

الوزان - ت: ٩٩٥٠٢١١٧ - شيع.
ماجد عزمي قاسم: ٦٧ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: 

٩٩٩٢٨٩٩٩ - النساء: السالم - ق١ - ش١٢٨ - م٢٣ - شيع.
وسمية مانع محمد العجمي: ٥٢ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة 

فقط - ت: ٥٥٣٠٠١٩٧ - النساء: العمرية - ق٢ - ش٣ - م٦ 
- ت: ٩٩٠٧٧٧٠٤ - شيعت.

عيد مرزوق تركي العازمي: ٦٤ عاما - صباح السالم - ق١١ - ش١ - 

ديوان صالح الدريوش - ت: ٩٧٤٦٦٦٦٩ - ٦٦٠٨٦٨٠٠ - شيع.
عبدالرحمن خالد صالح الغنيم: ٨٤ عاما - العزاء في املقبرة فقط 

-  ت الرجال: ٥٥٨٨٢٢٢٢ - ت النساء: ٥٥٥٥٥٦٦٦ - شيع.
فالح عايض علوش العازمي: ٥٩ عاما - ديوان فالح اخلميشي 

- مبــارك الكبيــر - ق٧ - ش١٥ - م١٧ - ت: ٥٥٧١١٤١٤ - 
٦٦٦٦٥٤٥٥ - ٦٦٦٦٦٢٨٧ - شيع.

إحباط تهريب ٤١ كلغ بودرة 
الريكا في علب مكمالت غذائية

«الداخلية»: «القرطوم» محظورة 
وتسبب الصرع واملوت املفاجئ

عبداهللا قنيص ـ محمد اجلالهمة 

أحبط رجال مراقبة التفتيش واالستيداع في إدارة 
اجلمــرك اجلوي محاولة تهريب ٥ شــحنات حتتوي 
على بودرة الالريــكا املخدرة بوزن ٤١ كيلو غراما مت 
إخفاؤهــا داخل علب مكمالت غذائية قادمة من إحدى 
الدول اآلسيوية. وفي هذا اإلطار، أكد مدير عام اإلدارة 
العامة للجمارك باإلنابة سليمان الفهد أنه ال تهاون في 
إجراءات التفتيش في جميع املنافذ البرية والبحرية 
واجلويــة والتدقيق مســتمر على جميــع الصادرات 
والــواردات من أجل حفظ أمن البالد، مشــيرا الى أن 
التعاون مســتمر مع جميع اجلهات األمنية والرقابية 
بجميع أجهــزة الدولة وعلى رأســها وزارة الداخلية 
متمثلة في إدارة مكافحة املخدرات وذلك بضبط املتهمني.

أمن

البودرة املخدرة كانت مخبأة في عبوات مكمالت غذائية

جنم «ذي فالش»: أعاني 
مشاكل في الصحة العقلية

٨ آالف ياباني انتحروا بسبب كورونا

لوس أجنيليــس - (أ.ف.پ): أعلن إيزرا ميلر، جنم 
فيلم األبطــال اخلارقني املنتظر «ذي فــالش» من إنتاج 
شركة «وارنر براذرز»، أنه يعاني من مشاكل في الصحة 
العقلية وبدأ العالج بعد توقيفه مرات عدة من الشرطة.

وقال الفنان في بيان أرسله ممثلوه إلى وكالة فرانس 
بــرس: «بعد أن مررت أخيرا بفترة أزمة شــديدة، أدرك 
اآلن أنــي أعاني من مشــاكل نفســية معقــدة وبدأت في 

اخلضوع للعالج».
واتهم إيزرا ميلر (٢٩ عاما)، الذي أدى سابقا شخصية 
«فالش» في إنتاجات كبيرة عدة بينها «جاستيس ليغ»، 
بالسطو في أوائل أغسطس في فيرمونت، وباإلخالل في 

النظام العام إثر توقيفه مرتني في هاواي.

طوكيو - أ.ش.أ: أظهرت دراســة حديثــة أن أزمة وباء 
ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) دفعت ٨ آالف شخص 
في اليابان إلى االنتحار خالل الفترة بني مارس ٢٠٢٠ ويونيو 
٢٠٢٢، فــي معدالت فاقت توقعات مــا كان ميكن أن يحدث 

من دون «كورونا».
وذكرت دراســة، أجرتها جامعة طوكيو، ونقلتها وكالة 
أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية، أن النساء في العشرينيات 
من العمر كانت أكبر في نسب االرتفاع، لكن النساء الالئي 
يبلغن من العمر ١٩ عاما أو أقل شهدن أيضا زيادة كبيرة.

إيزرا ميلر بطل «فالش»

مستحضرات جتميل من سم العقارب.. والليتر بـ ١٠ ماليني دوالر!
شــانلي أورفة (تركيا) - رويتــرز: في صناديق 
شــفافة من البالســتيك مرصوصة مبحــاذاة جدران 
مختبر في إقليم شــانلي أورفة بجنوب شرق تركيا، 
متكث آالف العقارب التي يستخرج عاملون سمومها 

الغالية الستخدمها في إنتاج أدوية.
يســتعمل العاملون في املختبــر املالقيط إلخراج 
العقارب من الصناديق والضغط عليها بانتظار خروج 
قطرات صغيرة من السم من إبر هذه الكائنات القاتلة. 
تخرج القطرات في أوعية، ويتم بعد ذلك جتميد السم 

وحتويله إلى مسحوق قبل بيعه.
قال متني أورنلر، صاحب املزرعة، إن العقرب الواحد 
ينتــج نحو ملليغرامني من الســم وميكــن للمختبر 

احلصــول على نحــو غرامني من الســم يوميا. يبلغ 
عدد العقارب في مزرعة أورنلر، التي افتتحت في عام 
٢٠٢٠، نحو ٢٠ ألف عقرب من فصيلة أندروكتوناس 
تركينســيس، التي أشــار إليها مقال نشــر في مجلة 
متخصصــة في العقارب عــام ٢٠٢١ على أنها فصيلة 
مميزة. وقال أورنلر «نربي العقارب ونحتلب (سمها) 
أيضا.. جنمد السم الذي نحصل عليه ثم نحوله إلى 
مسحوق ونبيعه إلى أوروبا». وأضاف أن السم، الذي 
يتم تصديره إلى فرنسا وبريطانيا وأملانيا وسويسرا، 
يستخدم في إنتاج مستحضرات التجميل ومسكنات 
األلــم واملضادات احليوية، موضحا أن ســعر الليتر 

بعد إخراج سم العقارب مبالقيط يتم جتميده وحتويله إلى مسحوقالواحد منه ١٠ ماليني دوالر.

بحيرة غاردا اإليطالية تشهد أسوأ جفاف منذ ١٥ عامًا
ســيرميوني - أ.ف.پ: أدى 
اجلفاف إلى وصول بحيرة غاردا 
الواقعــة في شــمال إيطاليا إلى 
أدنى مســتوى لها منذ ١٥ عاما. 
وقال جانلــوكا جينبــرو مدير 
غاردا اونيكو الشــركة املروجة 
لهذه البحيرة لوكالة فرانس برس 
«نحن اآلن أعلى بثالثني سنتيمترا 
الهيدروغرافــي  مــن املســتوى 
املرجعي بينما كان املتوسط في 
الســنوات األخيرة يــراوح بني 
٨٠ و١٠٠ سنتيمتر خالل الفترة 

نفسها».
وقــال «إنه وضــع يجب ان 
يبقــى حتت الســيطرة لكن في 
الوقت احلالي ال مشكلة من ناحية 
استخدام البحيرة ألنشطة مثل 
املراكــب الشــراعية»، مؤكدا أن 
القطاع الســياحي متعاٍف متاما 
فــي هــذه املنطقــة. وأوضح ان 
اجلفــاف ارغــم بعض وســائل 
النقــل بني ضفاف البحيرة على 
التحول من الزالقات املائية إلى 
القوارب الشراعية. وتابع «لقد 
فقدنــا إلى حد ما إمكانية توفير 
انحسار املياه عن شبه جزيرة سيرميوني املياه للزراعة» عبر نهر مينشو.

يوضح جفاف بحيرة غاردا          (أ.ف.پ)

أكــدت وزارة الداخليــة جتــرمي مــادة (القرطوم) 
واضافتهــا الى اجلدول رقــم (٥) املرافق للقانون رقم 
(٧٤) لســنة ١٩٨٣ بشــأن مكافحة املخــدرات وتنظيم 
استعمالها واالجتار فيها وذلك الحتوائه على خصائص 
تشبه مادة (األفيون). وأشارت الى أن كل من يتعاطى 
أو يهرب او يجلب او يحوز مادة (القرطوم) يقع حتت 
طائلــة القانون. ولفتت الى ان تناول مادة (القرطوم) 
يؤدي إلى فشل في اجلهاز التنفسي واإلصابة بنوبات 
الصرع والذهان وارتفاع معدل ضربات القلب وضغط 
الدم، وتســمم الكبد والغثيان وحاالت الوفاة املفاجئة 
بسبب ارتفاع التسمم. ودعت أولياء األمور إلى متابعة 
ابنائهــم وتوعيتهم بخطورة املواد املخدرة واملؤثرات 
العقليــة وابالغ اجلهات املعنية عن ابنائهم املتعاطني 
للمخــدرات حتى يتم احلاقهم باجلهة املختصة بعالج 

ورعاية وتأهيل املتعاطني واملدمنني.

ملشاهدة الڤيديو

الفنانة السورية أنطوانيت جنيب 
«ماما نعيمة».. وداعًا

بحسب ما أعلنت نقابة 
الفنانني في ســورية، عبر 
حســابها علــى فيســبوك 
عن وفاة الفنانة السورية 
القديرة أنطوانيت جنيب 
عن عمــر ٩٢ عاما، ليعلن 
فيما بعــد حفيدها الفنان 
فادي الشــامي انه ســيتم 
تشييع جثمانها، بعد ظهر 
اخلميس، من إحدى كنائس 
دمشــق. وقدمــت الراحلة 
أنطوانيت جنيب في هذه 
املسيرة الغنية، أدوار األم 

بكل جتلياتها، ما جعلها قريبة من قلوب اجلمهور العربي، 
ويبقى أشهر أدوارها «نعيمة» في املسلسل الشهير «الفصول 

األربعة»، من إخراج السوري الراحل حامت علي.

انطوانيت جنيب
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