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السبيعي يؤجل استجواب الروضان ..و«املرافق» توصي بإدارة حكومية مباشرة لسوق املباركية ونقل تبعيته إلى املجلس الوطني للثقافة

تقرير «أزمة األمطار» ..األسبوع املقبل
ماضي الهاجري  -سامح عبداحلفيظ  -رشيد الفعم
سلطان العبدان  -بدر السهيل

فيمــا ينتهي تكليــف جلنة التحقيــق في أزمة
األمطــار نهاية أبريل اجلاري ،علمــت «األنباء» أن
اللجنة أوشكت على اجناز تقريرها.
رئيــس اللجنــة النائــب د.عــادل الدمخــي قال
لـــ «األنبــاء» إن تكليــف اللجنــة ينتهــي بتاريــخ
 30اجلاري وقد قامت بالتحقيق مع كل األطراف إال
أن القضية متشــعبة وتتطلــب التحقيق مع جهات
عــدة ،مؤكدا أن اللجنة ســتحيل تقريرهــا النهائي
إلى املجلس األســبوع املقبل متضمنا نتائج عملها.
وكان املجلــس قد وافق على رســالة رئيس ديوان
احملاســبة باإلنابــة عــادل الصرعاوي في جلســة
 5مارس املاضي يطلب فيها متديد فترة تكليف املجلس
للديوان بإعداد تقرير يتضمن دراسة كل اجلوانب
املالية والفنية والقانونية املتعلقة بصيانة الطرق
السريعة والداخلية وخطوط شبكة الصرف الصحي
وذلك حتى نهاية شــهر مارس املنصرم .من جانب
آخر ،أحالت جلنة املرافق العامة إلى املجلس تقريرها
بشأن قضية سوق املباركية متضمنا توصيات أهمها:
الطلب من احلكومة إنهاء العقد املوقع مع الشركة،
وأن تتولى احلكومة إدارة السوق بشكل مباشر وعدم
طرحه للقطاع اخلاص مع نقل تبعية سوق املباركية
الــى املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب .كما
أوصت اللجنة بالعمل على سرعة حتصيل اإليرادات
املســتحقة للخزينة العامة من الشركة السابقة مع
احملافظــة على حقوق أصحــاب احملالت واحملافظة
على هويته وتراثيته .وأمس ،أعلن النائب احلميدي
الســبيعي تأجيل تقدمي اســتجوابه لوزير التجارة
والصناعة خالد الروضان وذلك حلني ظهور نتائج
التحقيــق من قِبــل اللجنة البرملانيــة حول محاور
االستجواب السابق ،خصوصا بعد تعهد الروضان
بإصــاح أوضاع منطقة «ارحية» و«جنوب ســعد
العبداهلل».
التفاصيل ص٩
تقرير جلنة املرافق على موقع «األنباء» www.alanba.com.kw

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد محتضنا ابنة شهيد الواجب وكيل عريف خالد ناصر الواوان

ملشاهدة الڤيديو

األمير هنأ بيبي الصباح ملنحها لقب «سفيرة النوايا احلسنة»

صاحب السمو يفتتح اليوم متحف قصر السالم
املواطنان قد يحاكمان بسبب دخولهما املياه اإلقليمية اإليرانية باخلطأ

اجلاراهلل :اتصاالت مع السلطات اإليرانية

كشــف نائــب وزيــر
اخلارجيــة خالد اجلاراهلل
عن وجــود اتصــاالت مع
الســلطات اإليرانيــة فور
ورود انبــاء عــن اختفــاء
املواطنــن عدنان اخلرافي
وفهد العليان ،واتضح انهما
متواجدان في منطقة بوشهر
ورمبا تتم محاكمتهما بسبب
دخولهما امليــاه اإلقليمية خالد اجلاراهلل
باخلطأ.
وأضاف اجلاراهلل في تصريح للصحافيني
على هامش االحتفال بالذكرى الـ 25للشراكة
بني الكويت ومنظمة األمم املتحدة للهجرة،

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي
الرئيــس األعلــى جلامعة الكويــت د.حامد
العازمي ،عن تشكيل جلنة إلعداد إستراتيجية
خاصة بسياسة القبول في جامعة الكويت،
تعنى بتطوير مخرجات اجلامعة ،وتطابق
خطط القبول الســنوية واحتياجات سوق

اننــا على قناعــة باإلفراج
عنهمــا فــي أســرع وقت،
ونشكر السلطات اإليرانية
على جتاوبها وإبالغ الكويت
باملســتجدات حولهما أوال
بــأول .وردا علــى ســؤال
بخصـــوص التوتــــرات
املوجــودة باملنطقــة بعــد
التهديدات اإليرانية بإغالق
مضيق هرمز ومدى القلق
الكويتــي منهــا ،أجــاب
اجلاراهلل« :نحن ننظر بقلق
لهــذه التهديــدات ونتطلع
دائما إلى أن ننأى مبنطقتنا عن هذا التوتر
وأن يسود العقل واحلكمة والسالم في هذه
املنطقة احليوية من العالم».

العمل ،متاشــيا مع متطلبات رؤية الكويت
.2035
وأعلــن العازمــي ،بعد ترؤســه اجتماع
املجلس األعلــى للجامعة ،عن اعتماد خطة
القبول للعام اجلامعي  2020-2019وقبول
 6315طالبا وطالبة من املستجدين موزعني
على مختلف الكليات اجلامعية.

التفاصيل ص5

رواتب املتقاعدين في حساباتهم قبل رمضان
عبدالهادي العجمي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية ان رواتب املتقاعدين
من العسكريني واملدنيني ستكون في حساباتهم
قبل حلول شهر رمضان املبارك .وأكدت املصادر

في تصريحات خاصــة لـ «األنباء» ان الرواتب
سيتم صرفها وإيداعها في حسابات املتقاعدين
يوم  5مايو املقبل ،مشيرة إلى ان صرف الرواتب
قبل موعدها يأتي للتسهيل على املتقاعدين في
مواجهة األعباء املعيشية وليتسنى لهم توفير
احتياجات أسرهم قبل حلول الشهر الفضيل.

السودان« :املجلس املشترك»  8مدنيني و7جنراالت
وتعهد مبواصلة االعتصام حتى قيام حكومة مدنية

األربعاء في اجلزيرة
فرج ناصر

قبول  6315طالب ًا باجلامعة وجلنة لتطوير مخرجاتها
آالء خليفة

افتتاح جسر جابر
االصطناعية اجلنوبية

حول اختفاء املواطنني اخلرافي والعليان
بشرى شعبان
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احللم أصبح حقيقة ،وها
هو مشــروع جسر الشيخ
جابر األحمد الذي يعد نافذة
الكويت نحو حتقيق رؤية
 2035يكتمل إجنازه وسيتم
افتتاحــه رســميا برعاية
صاحب السمو األمير الشيخ
صبــاح األحمد ،وذلك يوم
األربعاء املقبل املوافق أول
مايو .وكشفت مصادر في
وزارة األشغال لـ «األنباء»
عن أن حفل االفتتاح سيقام
في اجلزيــرة االصطناعية
اجلنوبية والتي تأتي ضمن
أعمال املشروع.

«القوى العاملة» متدد
فترة تسجيل الطلبة
بالبرنامج الصيفي
ملنتصف مايو

بشرى شعبان

أعلنــت الهيئــة العامة
للقــوى العاملــة عن متديد
فترة تسجيل الطلبة الراغبني
في املشــاركة فــي برنامج
التدريب الصيفــي للطلبة
الــى منتصــف شــهر مايو
املقبل.
وبينت الهيئة ان البرنامج
يتضمن التدريب في العديد
مــن القطاعات منها البنوك
وشركات االتصاالت ومكاتب
احملاماة والسياحة والسفر
والصحافة واإلعالم والتأمني
والفنــــــادق واالستثمــار
واملطاعم واملقاهــي والعديد
من القطاعات األخرى ،وأكدت
الهيئة ان املتدربني املتاح لهم
هم طلبة املرحلتني الثانوية
واجلامعيــة واخلريجــون،
ويحصل املتدرب على شهادة
خبرة ومكافأة مالية وفرصة
التعيني بالقطاع اخلاص.

ماكرون يبحث مع النائب األول اليوم

فرص التعاون االقتصادي والبيئي والصحي

باريس  -كونا :وصل النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر
صباح األحمد إلى باريس مســاء أمس في
زيارة رسمية تلبية لدعوة من وزيرة الدفاع
الفرنسية فلورانس بارلي .وسيتضمن برنامج
الزيارة لقاء مع الرئيس الفرنسي إميانويل
ماكرون في القصر الرئاسي (االليزيه) حيث
سيسلمه رسالة من صاحب السمو األمير
الشــيخ صباح األحمد ،كما سيبحث معه
فرص التعاون االقتصادي والبيئي والصحي.

الشيخ ناصر صباح األحمد

من اليمني محمد العصيمي ومثنى الصالح وخلدون الطبطبائي (محمد هنداوي)
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البورصة تدشن  4منتجات استثمارية مبتكرة
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افتتاح حسينية معرفي

بحلتها اجلديدة حتت
رعاية صاحب السمو
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ألول مرة في الكويت
استمع لألنباء
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محليات

الشيخ طالل اخلالد وموسى معرفي وجواد بوخمسني خالل افتتاح احلسينية

االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

(قاسم باشا )

الشيخ طالل اخلالد وموسى معرفي واملستشار محمد أبو احلسن وعبدالعزيز الغنام وأحمد بهبهاني وبعض احلضور

ملشاهدة الڤيديو

موسى معرفي :دعم الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية والطائفية ولم ّشمل أهل الكويت

افتتاح حسينية معرفي بحلّتها اجلديدة حتت رعاية صاحب السمو
صفر :حتفة معمارية يفتخر بها جميع أبناء الشعب الكويتي

كمال :صرح علمي ثقافي ديني ومكان للمناسبات املجتمعية
عادل الشنان

بعض املصاحف في احلسينية

حتت رعاية صاحب السمو
االمير الشــيخ صباح االحمد
وبحضور ممثل سموه محافظ
العاصمة الشيخ طالل اخلالد
افتتحــت مســاء امــس االول
حســينية معرفــي بحلتهــا
اجلديــدة بعــد توقــف دام 3
سنوات تقريبا العمال الصيانة
والتجديد.
وقــال عضو مجلس امناء
حسينية معرفي موسى معرفي
في كلمة له باملناسبة :يسعدني
بصفتي ممثال عن مجلس أمناء
حسينية معرفي ان ارحب بكم
ويشرفني ان اقف بني ايديكم
الســتعراض مــا مت اجنــازه
وتطويــره خالل  ٣ســنوات
مضــت من عمــل الحــد ابرز
املباني التاريخية في الكويت.
واشــار الى ان هذا املبنى
الذي تولت الدولة مشــكورة
احتضانه مــن خالل املجلس
األعلى للثقافة والفنون واآلداب
ليكون احد املباني التاريخية
احملافــظ عليهــا فــي وطننا
احلبيب ،وليكون منارة شامخة
عبر التاريخ وشاهدا على ُلمة
وتــواد وتواصل أهل الكويت
ومشاركتهم بعضهم البعض
أفراحهم وأحزانهم.
وقال معرفي :نعدكم نحن
مجلس أمناء حسينية معرفي
بتكثيــف برامجنــا الثقافيــة
واالجتماعية لتكون باإلضافة
إلــى مــا تقوم به احلســينية
مــن مجالس ذكــر أهل البيت
عليهم السالم استمرارا لدعم
الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية
والطائفيــة ولــم شــمل أهل
الكويت كما عهدناهم ســابقا
لتكون جدران هذا املبنى شاهدة
علينا وعلى األجيال املتعاقبة.
واضاف ان ما شــهده هذا
املبنى من تلك اللحمة واحملبة
واملودة بــن اطياف مجتمعه
فرض علينا ان نعمل بذلك.
ومن خــال قيامنا بزيارة
املبنى وأروقته سواء القدمية
أو احلديثة سيالحظ احلضور
مــدى جمالية وتناســق دمج
املاضي باحلاضر وذلك يعود
بالفضــل الكبيــر ملــن قاموا
بتصميم وتنفيذ هذه التحفة
التاريخية فلهم منا كل الشكر
والتقدير والعرفان.
مــن جانبــه قــال الوزير
السابق د .فاضل صفر انه بعد
اعادة ترميم وبناء حســينية
معرفي اصبحت حتفة معمارية
يفتخر بها جميع ابناء الشعب
الكويتي ،مضيفا ان هذه التحفة
املعمارية تنبعث منها رائحة
عبــق املاضي وذكريــات من
قام بالعمل والعطاء والقراءة
والتوعيــة وتثقيــف ابنــاء
املجتمع في هذا املكان الطاهر.
واضاف صفر بقوله« :اننا
نشــكر صاحب السمو االمير
على رعايته لهذا احلفل ونشكر
محافظ العاصمة ،كما ال ننسى
ان نشكر اســرة معرفي على
اهتمامهم بهذا الصرح االمياني
الشامخ طوال هذه السنوات،
والى احلكومة واملجلس الوطني
للثقافة والفنون واالداب على
اهتمامهــم بهذا االثر املعماري
العريق وحرصهم على اعادة
ترميمــه وبنائــه بالتفاصيل
الدقيقــة للمعمــار الكويتــي
القدمي ونســأل اهلل بان تكون
هذه االماكن رمزا للوحدة بني
جميع ابناء الشعب الكويتي».

جانب من احلسينية

الشيخ طالل اخلالد خالل جولة داخل احلسينية

مــن جانبــه قــال احلــاج
عمــار كاظــم رئيــس مجلس
ادارة حســينية دار الزهــراء
ان احلسينيات هي مؤسسات
دينية شيدت وعرفت بنشاطها
الدينــي ،مضيفــا انهــا تتخذ
كأماكن لقراءة سيرة الرسول
صلــى اهلل عليه وآله وســلم
واهل بيته عليهم السالم.
واوضح كاظم ان نشاطات
احلسينيات كانت في السابق
نشاطات مختلفة ثقافية ادبية
اجتماعيــة دينية حتى كانت
تقــام بهــا الصــاة واالدعية
واالذكار وكانت مكانا لنشــر
الوعي االســامي ،مشيرا إلى
انه اليوم تعتبر احلسينيات
كذلك مــن اهم املراكز الدينية
يجتمع فيها املؤمنون سواسية
دون متايز او تفرقة.
امــا عضو املجلس البلدي
د حســن كمال فأكد ان اعادة
افتتاح حسينية معرفي بترميم
املبنى القدمي وبناء جزء جديد
مضــاف للحســينية جــاءت
بتضافر اجلهود بني القائمني
علــى احلســينية من اســرة

حسينية معرفي

معرفي الكرام واملجلس الوطني
للثقافــة والفنــون واآلداب،
مشيرا الى ان حسينية معرفي
من اقدم احلسينيات في الكويت
وسجلت كموقع تاريخي من
قبل املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب .وأعرب عن
امله في ان تكون صرحا علميا
ثقافيــا دينيا لذكر اهل البيت
ومكانا للمناسبات املجتمعية
وكل ما ينفع املجتمع الكويتي.
من جانبه ،أكد مدير ادارة
الوقف اجلعفري اسامه الصايغ
ان اعــادة افتتــاح حســينية
معرفــي مــع احملافظــة على
طرازهــا املعماري القدمي تعد
مفخرة للكويت.
واضاف الصايغ انه يجب
ان يتم االهتمام بهذه الصروح
التــي تعتبــر من اهــم معالم
الكويــت حيــث تصــور املد
احلضاري في الكويت ،مؤكدا
ان رعاية الدولة لتلك املباني
باملؤسســات املعنية ساهمت
في احملافظة على ما تبقى من
تلك املبانــي التراثية القدمية
كحسينية معرفي.

من جانبه ،حتدث عبداهلل
قبــازرد املصمــم املعمــاري
ملشروع إعادة ترميم وجتديد
حســينية معرفي عن ابرز ما
واجهه منذ ان استعان به احلاج
فريد معرفي الجناز مشــروع
ترميــم احلســينية ،مشــيرا
الى ان اول مــا قام به اقتراح
التسمية على املشروع والذي
كان «ترميم وتطوير وتوسعة»
الفتا الى انه حرص على ادخال
هذا املسمى على املشروع ليعبر
عن العمل الذي سنقوم به في
احلسينية.
واضاف قبــازرد« :انه بدأ
العمل بالترميم لكل ماهو قدمي
في احلسينية حيث اضطررنا
جللــب عموديــن مــن مملكة
البحرين بعد ان وجدنا ان هناك
عمودين رئيســيني متآكلني،
وحلسن احلظ اننا وجدنا ما
نريد في مملكة البحرين وقمنا
بجلبهما على الفور ،مضيفا ان
الكثير من املواد املســتخدمة
في عملية الترميم والتجديد
والتطوير جلبــت من خارج
الكويت مبواصفات مت اختيارها
بعناية لكي تتناسب مع الطابع
التراثي القدمي للحسينية».
واشــار قبــازرد الــى ان
العمل اســتمر ثالث ســنوات
بسبب العديد من االمور منها
ان غالبية املواد املســتخدمة
مت جلبهــا من خارج الكويت،
اضافــة الى ان هنــاك معايير
وشــروطا لالمن والسالمة مت
اشــتراطها مــن ادارة االطفاء
التي كانت تتابع اوال بأول سير
العمل في احلسينية وتعطي
مالحظاتها التــي كانت تأخذ
وقتا إلجنازها.
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ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻻﺛﻨﲔ  ٢٩اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٩

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﱎ

ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﺒﺎرك

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻻﻣﻴﺮ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء
ورﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ورﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻳﻮﺳﻒ اﳌﻄﺎوﻋﺔ

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

اﻷﻣﻴﺮ اﺳﺘﻘﺒﻞ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻐﺎﱎ واﳌﺒﺎرك واﳌﻄﺎوﻋﺔ واﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة وﻫﻨﺄ ﺑﻴﺒﻲ اﻟﺼﺒﺎح ﳌﻨﺤﻬﺎ ﻟﻘﺐ »ﺳﻔﻴﺮة اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﳊﺴﻨﺔ«

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﻴﻮم ﻣﺘﺤﻒ ﻗﺼﺮ اﻟﺴﻼم
اﺳــﺘﻘﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ﺻﺒﺎح اﻣﺲ ﺳﻤﻮ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ﺑﻘﺼﺮ
ﺑﻴﺎن ﺻﺒﺎح اﻣﺲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﱎ.
واﺳــﺘﻘﺒﻞ ﺳــﻤﻮه ﺳــﻤﻮ
اﻟﺸــﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﺒــﺎرك رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء .ﻛﻤﺎ اﺳــﺘﻘﺒﻞ
ﺳﻤﻮه ﺑﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن ﺻﺒﺎح اﻣﺲ
رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء
ورﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ورﺋﻴﺲ
اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر
ﻳﻮﺳﻒ اﳌﻄﺎوﻋﺔ.
واﺳــﺘﻘﺒﻞ ﺳــﻤﻮه ﻧﺎﺋــﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﳋﺎﻟﺪ
واﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻬﺠﺮة أﻧﻄﻮﻧﻴــﻮ ﻓﻴﺘﻮرﻳﻨﻮ
وذﻟﻚ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺒﻼد.
وأﺷﺎد أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻓﻴﺘﻮرﻳﻨﻮ
ﺑﺠﻬﻮد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ .وﻗﺎل ﻓﻴﺘﻮرﻳﻨﻮ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻪ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ زﻳﺎرﺗﻪ
إﻟﻰ اﻟﺒﻼد »أﺗﻴﺤﺖ ﻟﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻟﻪ ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎﻧﻨﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻟﺪوره
ﻛﺰﻋﻴﻢ إﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻋﺎﳌﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ
وأﻳﻀــﺎ ﻛﺼﺪﻳــﻖ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤــﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة«.
ﻛﻤــﺎ أﺛﻨــﻰ اﳌﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻋﻠﻰ
اﳉﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗــﺎل »اﳌﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ
ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ
 ٢٥ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻧﻘﺪر ﻋﺎﻟﻴﺎ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳊﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳﺔ ﻣﺆﺧــﺮا وﻧﺘﻮﻗﻊ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه ﺑﻘﺼﺮ
ﺑﻴﺎن ﺻﺒﺎح اﻣﺲ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺸــﻴﺦ ﺧﺎﻟــﺪ اﳉــﺮاح واﺑﻨﺔ

ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﳉﺮاح واﺑﻨﺔ ﺷﻬﻴﺪ اﻟﻮاﺟﺐ وﻛﻴﻞ ﻋﺮﻳﻒ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻮاوان

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻻﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻓﻴﺘﻮرﻳﻨﻮ

ﺷــﻬﻴﺪ اﻟﻮاﺟــﺐ وﻛﻴﻞ ﻋﺮﻳﻒ
ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻮاوان .اﻟﻰ ذﻟﻚ
ﻳﺘﻔﻀﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻓﻴﺸﻤﻞ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ وﺣﻀﻮره »ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح
ﻣﺘﺤﻒ ﻗﺼﺮ اﻟﺴﻼم« وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﲤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺻﺒﺎح
اﻟﻴــﻮم اﻻﺛﻨﲔ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ
ﺑﻌــﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﺑﻴﺒﻲ ﻧﺎﺻﺮ
ﺻﺒــﺎح اﻷﺣﻤﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﺒــﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳــﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻘﺐ
»ﺳﻔﻴﺮة اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﳊﺴﻨﺔ« ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة

ﺗﻘﺪﻳﺮا ﳌﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت
إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻫﻠﺘﻬﺎ ﻟﻨﻴﻞ
ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺮﻓﻴﻊ ﺑﻜﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻬﺎ دوام اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
واﻟﻨﺠﺎح ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ورﻓﻊ راﻳﺘﻪ .وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸــﻴﺦ ﻧــﻮاف اﻷﺣﻤﺪ
ﺑﺒﺮﻗﻴــﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟﻰ اﻟﺸــﻴﺨﺔ
ﺑﻴﺒــﻲ ﻧﺎﺻــﺮ ﺻﺒــﺎح اﻷﺣﻤﺪ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﺤﻬﺎ
ﻟﻘﺐ »ﺳﻔﻴﺮة اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﳊﺴﻨﺔ«
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة
ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
واﻟﻨﺠﺎح.
ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ

اﳌﺒﺎرك رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ.
ﻛﻤــﺎ ﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﺑﺒﺮﻗﻴــﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ إﻟــﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺜﻤﺎن ﻏﺰاﻟﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻘﻤــﺮ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺸــﻘﻴﻘﺔ ﻋﺒﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ
وﺻــﺎدق ﻣﻮاﺳــﺎﺗﻪ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ
إﻋﺼﺎر »ﻛﻴﻨﻴﺚ« اﻟﺬي ﺿﺮب
ﻣﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻤﺮ وأﺳﻔﺮ
ﻋﻦ ﺳــﻘﻮط ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
واﳌﺼﺎﺑــﲔ وﺗﺪﻣﻴــﺮ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ،ﺳﺎﺋﻼ ﺳﻤﻮه
اﳌﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺘﻐﻤﺪ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﺑﻮاﺳــﻊ رﺣﻤﺘــﻪ وﻣﻐﻔﺮﺗــﻪ
وﻳﺴﻜﻨﻬﻢ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ وﳝﻦ
ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وأن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻮن
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﲡﺎوز آﺛﺎر
ﻫﺬه اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﺑﻌــﺚ ﺳــﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸــﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺮﺋﻴــﺲ ﻋﺜﻤﺎن
ﻏﺰاﻟﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻤﺮ
اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ وﺻﺎدق ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ
ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ إﻋﺼﺎر »ﻛﻴﻨﻴﺚ« اﻟﺬي
ﺿﺮب ﻣﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻤﺮ
وأﺳــﻔﺮ ﻋﻦ ﺳــﻘﻮط ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﳌﺼﺎﺑــﲔ وﺗﺪﻣﻴﺮ
ﻟﻠﻤﺮاﻓــﻖ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻣﻦ اﳌﻮﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻟﻠﻀﺤﺎﻳــﺎ اﻟﺮﺣﻤــﺔ واﳌﻐﻔﺮة
وان ﻳﺴــﻜﻨﻬﻢ ﻓﺴــﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ
وﻟﻠﻤﺼﺎﺑﲔ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء.
ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﳌﺒﺎرك رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ.
ﻛﻤــﺎ ﺑﻌﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﺑﺒﺮﻗﻴــﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ اﻟــﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺟﺎﺳﻨﺘﻮ ﻧﻴﻮﺳﻲ رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
ﻋﺒــﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳــﻤﻮه ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻌﺎزﻳــﻪ وﺻــﺎدق ﻣﻮاﺳــﺎﺗﻪ
ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ إﻋﺼﺎر »ﻛﻴﻨﻴﺚ« اﻟﺬي
ﺿﺮب ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ وأﺳﻔﺮ
ﻋﻦ ﺳــﻘﻮط ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
واﳌﺼﺎﺑــﲔ وﺗﺪﻣﻴــﺮ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ،راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه
ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻟﻠﻤﺼﺎﺑﲔ
ﺳــﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﺑﺄن
ﻳﺘﻤﻜــﻦ اﳌﺴــﺆوﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣــﻦ ﲡﺎوز آﺛﺎر ﻫﺬه
اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﺑﻌــﺚ ﺳــﻤﻮ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸــﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺮﺋﻴــﺲ ﻓﻴﻠﻴﺐ
ﺟﺎﺳــﻨﺘﻮ ﻧﻴﻮﺳــﻲ رﺋﻴــﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ
وﺻــﺎدق ﻣﻮاﺳــﺎﺗﻪ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ
إﻋﺼﺎر »ﻛﻴﻨﻴﺚ« اﻟﺬي ﺿﺮب
ﺷــﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ
ﺳــﻘﻮط ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳــﺎ
واﳌﺼﺎﺑــﲔ وﺗﺪﻣﻴــﺮ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه

ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻟﻠﻤﺼﺎﺑﲔ
ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺎء.
ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﳌﺒﺎرك رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ.
وﺑﻌــﺚ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺴــﻤﻮ
اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
ﺑﺒﺮﻗﻴــﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ إﻟــﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣﺎﲤﻴــﻼ ﺳــﻴﺮﻳﻞ راﻣﺎﻓــﻮزا
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎزﻳﻪ وﺻﺎدق ﻣﻮاﺳﺎﺗﻪ
ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﻻﻧﻬﻴﺎرات
اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﺟﺮاء ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
اﻟﻐﺰﻳﺮة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ »ﻛﻮازوﻟﻮ
ﻧﺎﺗﺎل« ﺷــﺮﻗﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
واﻟﺘــﻲ أﺳــﻔﺮت ﻋﻦ ﺳــﻘﻮط
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﳌﺼﺎﺑﲔ،
راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ
وﻟﻠﻤﺼﺎﺑــﲔ ﺳــﺮﻋﺔ اﻟﺸــﻔﺎء
واﻟﻌﺎﻓﻴــﺔ .وﺑﻌﺚ ﺳــﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸــﻴﺦ ﻧــﻮاف اﻷﺣﻤﺪ
ﺑﺒﺮﻗﻴــﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ إﻟــﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣﺎﲤﻴــﻼ ﺳــﻴﺮﻳﻞ راﻣﺎﻓــﻮزا
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻌﺎزﻳــﻪ وﺻــﺎدق ﻣﻮاﺳــﺎﺗﻪ
ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﻻﻧﻬﻴﺎرات
اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﺟﺮاء ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر
اﻟﻐﺰﻳﺮة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ »ﻛﻮازوﻟﻮ
ﻧﺎﺗﺎل« ﺷــﺮﻗﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
راﺟﻴﺎ ﺳﻤﻮه ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ
وﻟﻠﻤﺼﺎﺑﲔ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟﻞ.
ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ
اﳌﺒﺎرك رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ.

ﺳﻤﻮه اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻮاوان و ٣وزراء

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﺎﱎ

وﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ واﳌﺒﺎرك واﳌﻄﺎوﻋﺔ
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ﺑﻘﺼﺮ
ﺑﻴــﺎن ﺻﺒﺎح أﻣﺲ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﱎ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﺒﺎرك.
واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮه رﺋﻴﺲ
اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء
ورﺋﻴــﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ورﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻳﻮﺳﻒ اﳌﻄﺎوﻋﺔ.
واﺳــﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳊﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ
ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻮاوان واﺑﻨﺔ ﺷﻬﻴﺪ
اﻟﻮاﺟﺐ وﻛﻴﻞ ﻋﺮﻳﻒ ﺧﺎﻟﺪ
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻮاوان.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ

ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻻﺣﻤﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻻﺣﻤﺪ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ووزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﳋﺎﻟﺪ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﳉﺮاح.
واﺳــﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﻮ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟــﻮزراء ووزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸــﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﻧﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ.

04

ﻣﺤﻠﻴﺎت
وﻣﻀﺎت

ﺿﺮب اﻟﻨﺴﺎء
ﺧﻠﻒ أﺑﻮاب ﻣﻐﻠﻘﺔ!
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﲢﻔﻆ ﺟــﺪول اﻟﻀﺮب )×( ﻛﻴﻔﻚ ..ﺿﺮب اﻟﺰوﺟﺎت
ﳑﻨﻮع!
ﺧﻠﻒ اﻷﺑﻮاب اﳌﻐﻠﻘﺔ ﺗﺪور ﺣﻮارات وأﺣﺪاث ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ
إﻻ اﷲ!
اﻟﻨﻔﻮس ﻃﺒﺎﺋﻊ وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ إﻧﺴﺎن إﻟﻰ آﺧﺮ ..ﻓﻬﻨﺎك
ﻣﻦ ﳝﺴﻚ زﻣﺎم ﻧﻔﺴــﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺘﺤﺪث ﺑﻬﺪوء
وروﻳﺔ ..وآﺧﺮ )ﻻ( ﻫﻮ ﺛﺎﺋﺮ وﻫﺎﺋﺞ وﺻﻌﺐ وﻳﺴــﺘﻌﻤﻞ
ﻳﺪه ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰوﺟﻴﺔ!
ﻗﻀﻴﺔ ﺿﺮب اﻟﺰوﺟــﺎت ﻛﻨﺖ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻔﻰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ اﺗﻀﺢ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﳝﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﻨﻲ
أﻧﻪ ﻣﺎزال )أﺧﻮﻧﺎ( آدم ﻃﺎﻳﺢ ﺿﺮب ﺑﺤﻮاء!
ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻨﻔﺴــﻴﺎت ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻘﻊ أﺑﻐﺾ اﳊﻼل وﻫﻮ اﻟﻄﻼق ﻟﻸﺳﻒ!
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷزواج رﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﻌﺮف اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪوده!
ﻫﺪي اﻟﺮﺳﻮل ژ ﻣﻊ زوﺟﺎﺗﻪ ﻛﺎن ﻋﺪم اﻟﻀﺮب!
ﺗﻘﻮل أﻣﻨﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ» :ﻣﺎ ﺿﺮب رﺳﻮل
اﷲ ژ ﺧﺎدﻣﺎ ﻟﻪ وﻻ اﻣﺮأة وﻻ ﺿﺮب ﺑﻴﺪه ﺷﻴﺌﺎ« .ﺣﺪﻳﺚ
ﺻﺤﻴﺢ رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﲍ رﻗﻢ .١٩٨٤
اﻟﺮﺟﻞ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﻴﻮم ﻣﺘﻤﺴــﻚ ﺑﻬﺬه اﻵﻳﺔ) :واﻟﻼﺗﻲ
ﺗﺨﺎﻓﻮن ﻧﺸﻮزﻫﻦ ﻓﻌﻈﻮﻫﻦ واﻫﺠﺮوﻫﻦ ﻓﻲ اﳌﻀﺎﺟﻊ
واﺿﺮﺑﻮﻫﻦ (...اﻟﻨﺴﺎء .٣٤
وﻳﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺮح اﳌﺆذي ،وﻓﺴــﺮ
اﶈﺪﺛﻮن )ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺮح( ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻀﺮب ﺑﺎﻟﺴﻮاك ،أي ﺿﺮب
ﻏﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ وﻻ ﺷﺎق وﺧﻔﻴﻒ وﺑﺂﻟﺔ ﻛﺴﻮاك وﻧﺤﻮه.
ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿــﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻒ
ﺑﺎﻟﺸﺪة وﻳﺮى ﻓﻲ ﻫﺬا ﺗﺄدﻳﺒﺎ ﻟﻠﻤﺮأة ،ﻟﻜﻦ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ
أﺻﺤﺎب رﻓﻖ وﺗﺆدة!
أﻋﺠﺒﻨﻲ ﺟﺪا ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﻻ أﻋﺮف ﻗﺎﺋﻠﻪ:
رأﻳــﺖ رﺟــﺎﻻ ً ﻳﻀﺮﺑﻮن ﻧﺴــﺎءﻫﻢ
ﻓﺸــﻠ ﱠﺖ ﳝﻴﻨــﻲ ﻳﻮم أﺿــﺮب زﻳﻨﺒﺎ
ُ
ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ اﻟﻠﻲ اﺳﻤﻬﺎ زﻳﻨﺐ ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗُﻀﺮب
أﺑﺪا!
إذن ،اﳊﻜﻤــﺔ أﻻ ﻳﻀﺮب اﻟﺮﺟﻞ )إﻣــﺎء اﷲ( ..ﻟﻬﺬا،
اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ )ﺗﺮك( اﻟﻀﺮب أﻓﻀﻞ وأﺟﻤﻞ وأﻛﻤﻞ!
ﻔﺮط ﻓﻲ
اﻟﻀﺮب ﻣﺠﻠﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻮر ..ﻓﻴﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺰوج ﻻ ﺗُ ّ
ﻔﺮط ﻓﻲ اﻟﺘــﺄدب وإﻳﺎك إﻳﺎك أن ﺗﻀﺮب
اﻟﻀﺮب وﻻ ﺗُ ِ
زوﺟﺘﻚ أﻣﺎم )ﻋﻴﺎﻟﻬﺎ( ،ﻓﻬﺬا واﷲ ﻣﺪﻣﺮ ﻟﻠﻨﻔﺴﻴﺎت وﻳﺬﻫﺐ
ﻳﻜﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﺴﻌﻴﺪة ،وﻣﻦ
اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ وﻻ ّ
ﺧﻼل ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳــﺘﻬﺎ ﻣﺎ وﺟﺪت ﺗﻠﻤﻴﺬا
ﻳﻜــﺬب أو ﻳﺘﺄﺗﺊ إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻘــﺪان اﻟﺜﻘﺔ ورؤﻳﺔ واﻟﺪه
ﻳﻀﺮب أﻣﻪ ،وﻛﺜﻴﺮا ﻛﻨﺖ أرى اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺰوﻳﺎ ﻳﺒﻜﻲ ،وﻣﻊ
اﺳﺘﺪراﺟﻪ ﻳﺒﻠﻐﻨﻲ ﺑﻔﻌﻞ واﻟﺪه ،وﻫﺬه واﷲ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﻔﻘﺪ
اﻷب ﻫﻴﺒﺘﻪ واﺣﺘﺮاﻣﻪ!
إن اﻷب اﻟﺬي ﳝﺎرس اﻟﻀﺮب إﳕﺎ ﻳﻌﻠﻢ أوﻻده اﻟﻀﺮب
وﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﻮل ﺑﻨﺎﺗﻪ اﻟﺴﻜﻮت واﻟﺮﻛﻮن ﻟﻠﺰوج اﻟﻀﺎرب
اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﳌﺠﻬﻮل!

y.abdul@alanba.com.kw
أﻧﺖ ﺑﻬﺬه )اﳋﻄﻮة اﻵﺛﻤﺔ( إﳕﺎ ﲡﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎﺗﻚ ردة
ﻓﻌﻞ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ،إن رﺳﺨﺖ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻠﺘﻬﻦ!
أﻳﻬﺎ اﻟﺰوج اﻟﻀﺎرب :ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺳــﺒﺐ ﺷﺮﻋﻲ وﻻ
ﺿﺮورة أن ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺮف ﻣﻦ اﻷﻋﺮاف ﳌﻤﺎرﺳﺔ )ﺿﺮب
اﻟﺰوﺟﺔ( ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ،وﻟﺘﻌﻠﻢ أن زﻣﻦ ﺳــﻜﻮت اﳌﺮأة
ﻗﺪ وﻟ ّﻰ ﺑﻌﺪ أن )ﲢﺼﻨﺖ( اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺮد
ﻋﻠﻴﻚ إن ﲤﺴﻜﺖ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ!
وﻣﻀﺔ :ﺿﺮب اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴﺲ ﻇﺎﻫﺮة إﺳﻼﻣﻴﺔ وإﳕﺎ اﻟﻴﻮم
ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﳌﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦ﻣﻼﻳﲔ زوﺟﺔ أو
ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺗﻀﺮب ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول،
ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﺸــﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ
اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﻌﻨﻒ اﳌﻨﺰﻟﻲ!
آﺧﺮ اﻟﻜﻼم :أﺳــﺒﺎب اﳋﻼﻓﺎت ﻛﺜﻴﺮة ،ﻟﻜﻨﻨﻲ أﳋﺼﻬﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 )اﻟﻨﻔﻘﺔ  -ﺳــﻮء ﺧﻠﻖ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ  -اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲاﻟﻮاﺟﺒﺎت  -ﻋﺪم ﺷﻜﺮ اﳌﻌﺮوف  -اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ  -ﺗﺄﺧﺮ
أو ﻛﺜﺮة اﳋﻠﻒ واﻹﳒﺎب  -ﻏﻴﺎب اﻟﺰوج  -اﻟﻌﺰاﱘ  -اﻟﺰوﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻗﺮﺑﺎء  -ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  -اﳌﺮأة
ﻣﻘﺼﺮ -
اﳌﻮﻇﻔﺔ  -زواج اﳌﺮأة اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻣﻦ ﻣﺴــﺘﻬﺘﺮ
ّ
ﻓﻮارق اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻨﻜﺮات(.
زﺑﺪة اﳊﭽﻲ :ﻣﺎ أﺣﻮج ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﳋﺼﻮص اﻟﻰ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺘﻘﺼﻲ
اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻃﺮح ﺣﻠﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﺼﺎدر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وأﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﳉﺎن
إﺻﻼح اﻟﺒﲔ ،وﻫﺬه ﻓﺮﺻﺔ أﺷﻜﺮ ﺟﻬﻮد وزارة اﻷوﻗﺎف
واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ
ﺧﻄﺐ اﳉﻤﻌﺔ ،واﻟﺸــﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل إﻟﻰ وزارة اﻟﻌﺪل ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻷﺳﺮة وإﻋﻼﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﳉﺎن إﺻﻼح
اﻟﺒﲔ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،
ﻓﺎﳌﺸﺎﻛﻞ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ أوﻟﻮﻳﺔ وﻋﻠﻴﻨﺎ دراﺳﺔ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ
اﻟﻄﻼق وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻪ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺿﻴﺎع اﻷﺳﺮة
وﺗﺸﺮﻳﺪ اﻷﺑﻨﺎء وﺳﻮء ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﺮﻗﻴﺐ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﻇﻞ )ﻗﻠﺔ( اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﺄﺣﻜﺎم ِ
اﻟﻌﺸــﺮة اﻟﺰوﺟﻴﺔ
واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎرع اﳊﻜﻴﻢ وﺧﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ!
ﻧﻈﺎم اﻷﺳــﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ
ﻋﺪة ﻓﺮوع ﻛﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻏﻴﺮه،
وﺗﻨﻈﻢ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﲢﺖ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﺮﻋﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
أﺻﻞ اﻟﺒﻨﺎء وأﺳﺎﺳﻪ وﻫﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ،ﻓﻼ ﻗﻴﻤﺔ وﻻ اﺳﺘﻘﺮار
ﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﲔ ،واﻟﺴﺆال :ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ
أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻘﺎﻋﺪة ﻫﺸﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط؟
أﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻋﻼﻣﺔ )×( ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﳊﺴﺎب
ﻃﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻣﻊ زوﺟﺘﻚ ،أي )ﳑﻨﻮع( اﻟﻀﺮب!
ﻓﻲ أﻣﺎن اﷲ.

اﻻﺛﻨﲔ  ٢٩اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٩

إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺎﺋﺒﺎ ً ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻮزراء اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺮب

اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ :ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب
ﺟﺪة ـ ﻛﻮﻧﺎ :ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل
ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر د.ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ
أﻣــﺲ :إن اﳌﻜﺘــﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟــﻮزراء اﻟﻌــﺪل اﻟﻌﺮب ﺑﺤﺚ
ﺳﺒﻞ اﻧﺸﺎء ﺷــﺒﻜﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑــﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻرﻫــﺎب واﳉﺮﳝﺔ
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺿﻤــﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻪ.
اﳌﺴﺘﺸﺎر د.ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻮزراء اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺮب
وﻗﺎل اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ »ﻛﻮﻧﺎ« :ان ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻘﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪل واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮب ﻟﺒﺤﺚ
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﻜﺘﺐ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻧﺎﻗﺶ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت آﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟـ ٦٤اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻪ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻرﻫــﺎب ،ﻣﺆﻛﺪا ان
ﺟــﺪة اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺄﺗــﻲ اﺛﺮ وﻣﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤــﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻋﻀﺎء اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻧﻈﺮوا
اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﻋﻀــﻮا ﻓﻲ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ اﳋﻄﻮات ﻓﻲ اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻓﻖ اﺟﺘﻤــﺎع ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﳌﺘﺨﺬة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺸــﺄن ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧــﲔ
اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺮب ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟـ .٣٤واﻋﺘﻤﺎد ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮﺷــﺎدﻳﺔ وﻣﻮاﺻﻠــﺔ
واﺿــﺎف ان اﻻﺟﺘﻤــﺎع اﳌﺸــﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء وزارات اﳉﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ

اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎع ﺧﺒﺮاء وزارات
اﻟﻌﺪل ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ اﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﺘﻌــﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻻرﻫﺎب
واﳉﺮﳝــﺔ اﳌﻨﻈﻤــﺔ وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ.
ﻫــﺬا ،وأﺟﻤــﻊ اﳌﻜﺘــﺐ
اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻟــﻮزراء اﻟﻌــﺪل
اﻟﻌــﺮب أﻣــﺲ ﻋﻠــﻰ إﻋﺎدة
اﻧﺘﺨﺎب وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ووزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
اﳌﺴﺘﺸــﺎر د.ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﺘﺐ.
ﺟﺎء ذﻟــﻚ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟـ ٦٤ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﺠﻠﺲ
وزراء اﻟﻌــﺪل اﻟﻌﺮب اﳌﻨﻌﻘﺪ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة.

 ٪٢٣ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر »اﻟﺴﻜﺮي« ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺣﻨﺎن ﻋﺒﺪاﳌﻌﺒﻮد

ﻧﻈﻤــﺖ راﺑﻄﺔ اﻟﺴــﻜﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻳﻮﻣــﺎ ﺗﻮﻋﻮﻳﺎ
ﻟﻠﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
اﻟﻜﺮﱘ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﭬﻨﻴﻮز،
اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ اﻟﺴﻜﺮ
واﻟﻀﻐﻂ واﺳﺘﺸﺎرات ﻃﺒﻴﺔ
وﻏﺬاﺋﻴﺔ وإﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ
ﻛﺜﻴﺮة ،واﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻋﺪﻳﺪة
ﺗﺪور دوﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﺪ ﻣﺮﺿﻰ
اﻟﺴﻜﺮي وذوﻳﻬﻢ.
وﻗــﺎل د.وﻟﻴﺪ اﻟﻀﺎﺣﻲ
رﺋﻴــﺲ راﺑﻄــﺔ اﻟﺴــﻜﺮ
واﺳﺘﺸﺎري أﻣﺮاض اﻟﺴﻜﺮ
واﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﺒﺎرك ،وﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﺎﻟﺔ
اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ إن
ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮ ﻣﺮض ﻣﺰﻣﻦ
ﻳﺮاﻓﻖ اﳌﺮﻳﺾ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﺴﲔ ﳕﻂ اﳊﻴﺎة،
واﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت
واﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻷدوﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ وﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ،ﻣﺆﻛﺪا
ان اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت واﻟﺪراﺳﺎت
ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﳌﺮض ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ

د.وﻟﻴﺪ اﻟﻀﺎﺣﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﻮﻋﻮي

اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪٢٣وﻫﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﻘﻠﻖ.
وأوﺿــﺢ اﻟﻀﺎﺣــﻲ ان
 ٪٩٥ﻣﻦ اﳊــﺎﻻت ﻫﻲ ﻣﻦ
اﻟﻨــﻮع اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ﻣﺮض
اﻟﺴﻜﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ
ﺗﺼﺎﺣــﺐ اﻟﺴــﻜﺮ ﻋــﺎدة
أﻣــﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻛﺎﻟﺴــﻤﻨﺔ
وارﺗﻔــﺎع اﻟﻜﻮﻟﻴﺴــﺘﺮول
وﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ
أن ﻫﻨــﺎك ﻧﺤﻮ  ١٤٨ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ ﺣﻮل

اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺿﺎف اﻧﻪ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
اﻟﺼﻴﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺤﺴﻦ
ﻣــﺮض اﻟﺴــﻜﺮ ،وﻣﻌﻈــﻢ
ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﻜﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
اﻟﺼﻴﺎم إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ
وﻣﻨﻬﺎ:
 ﻣــﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﻫﺒﻮطﻣﺘﻜﺮر ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﺒﻞ رﻣﻀﺎن.
 ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧــﻲ ﻣﻦ أﻣﺮاضﻣﺰﻣﻨﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻘﻠﺐ واﻟﻌﲔ

واﻷﻋﺼﺎب واﻟﻜﺒﺪ.
 ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺑﺈﺑﺮ ﻣﺘﻌﺪدةﺑﺎﻟﻴﻮم.
 اﻟﻨﻮع اﻷول ﻟﻠﺴﻜﺮ. اﳊﺎﻣﻞ اﳌﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ.وأﻛــﺪ اﻟﻀﺎﺣﻲ ان ٪٧٨
ﻣــﻦ اﳌﺼﺎﺑــﲔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻮع
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ ﻳﺼﻮﻣﻮن
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻧﺼﻒ رﻣﻀﺎن،
و ٪٤٣ﻣــﻦ اﳌﺼﺎﺑــﲔ ﻣــﻦ
اﻟﻨﻮع اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴــﻜﺮي
ﻳﺼﻮﻣﻮن ﻧﺼﻒ رﻣﻀﺎن.

»اﳌﺨﺘﺮﻋﲔ« ّ
ﻧﻈﻤﺖ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت
ﺣﻨﺎن ﻋﺒﺪاﳌﻌﺒﻮد

ﻧﻈﻤﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺨﺘﺮﻋﲔ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت اﳌﻤﻴﺰة ،ﻣﺴــﺎء
أﻣﺲ اﻷول ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﳊﻤﺮاء ،وﲟﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ١٧٠ﺷﺨﺼﺎ.
وﺑﻬــﺬه اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳉﻤﻌﻴﺔ
د.ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺜﻼب ،إن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ
واﻻﺧﺘﺮاﻋــﺎت واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ
اﳌﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ،ودﻋــﻢ
اﻟﻘــﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج
اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ،وﺗﺴــﻠﻴﻂ
اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ دور اﳌﺨﺘﺮع
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺟﻌﻠﻪ
ﻣﺜﺎﻻ ﻳﺤﺘــﺬى ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
إﻳﺠــﺎد رواد ﻣــﻦ اﻟﺸــﺒﺎب
اﳌﺒﺪع واﳌﺨﺘﺮع ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﳌﺠﺎﻻت.
وذﻛــﺮت أن اﳌﻠﺘﻘــﻰ
اﺷــﺘﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ورﺷــﺔ ﻋﻤــﻞ
ﺑﻌﻨــﻮان »اﻟﺘﺤﻔﻴــﺰ اﻟﻔﻌﺎل«
ﻗﺪﻣﺘﻬــﺎ اﳌﺪرﺑــﺔ اﳌﻌﺘﻤــﺪة
ﺑﺪور اﻟﺴﻤﻴﻂ ،وورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
ﺑﻌﻨــﻮان »أدوات اﻟﻨﺠــﺎح«
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﳌﺪرﺑﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻄﻴﻔﺔ
اﳌﻄﻴﺮي ،وورﺷﺔ »ﻃﻮر ﻧﻔﺴﻚ

د.ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺜﻼب ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﳌﻠﺘﻘﻰ

ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺎ« ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪرب اﳌﻌﺘﻤﺪ
اﳌﺴﺘﺸــﺎر ﺣﺴــﲔ اﳌﻌﺮاج،
وأﺧــﺮى ﺑﻌﻨــﻮان »اﻹﻗﻨــﺎع
ﻓــﻲ ﺧﻄﻮات« ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﳌﺪرﺑﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة د.ﻛﻠﺜﻮم ﻋﻮض.
وﺑﻴﻨﺖ ان اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺪت
أﻳﻀﺎ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﰎ
ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺮض ﲡﺎرب وإﳒﺎزات
ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺮﻋﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ،
ﺣﻴﺚ أدار اﳌﻠﺘﻘﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ
اﳊﻤﺮاء ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﳊﺠﻲ،
وﲢﺪث ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ د.ﻣﺸﺎري
اﳌﻄﻴﺮي اﳌﺨﺘﺮع اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
اﳌﻴﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
ﺟﻨﻴﭫ اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت
ﻟﻠﻌﺎم  ،٢٠١٨وﺣﺴﲔ ﺑﻮﻣﺠﺪاد،

ﻣﺨﺘــﺮع وﺿﺎﺑــﻂ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ
ﺑــﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻺﻃﻔــﺎء،
وﺟﻤــﺎل اﻷﻧﺼــﺎري رﺋﻴــﺲ
اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺟﺴﺖ ﻛﻠﲔ ،وﻏﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ،ﻣﺴﺘﺸــﺎر اﳉﻮدة
واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻟﺪﻋــﻢ اﳌﺨﺘﺮﻋﲔ،
ود.أﻣــﻞ اﻷﻧﺼــﺎري ،وﻫــﻲ
ﻣﺨﺘﺮﻋﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ٧ﺑﺮاءات
اﺧﺘﺮاع.
وأﻛــﺪت ان اﳌﻠﺘﻘﻰ ﺣﻘﻖ
اﻷﻫــﺪاف اﳌﺮﺟــﻮة ﻣﻨــﻪ،
وﳒــﺢ ﻓــﻲ ﺟﻤــﻊ ﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻣﻊ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺮﻋﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻣﻦ

أﺻﺤﺎب اﻹﳒﺎزات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،
ﻣﻀﻴﻔﺔ :وﺟﺪﻧﺎ ردة ﻓﻌﻞ ﻃﻴﺒﺔ
ﺟﺪا ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ وﻛﺎن ﻫﻨﺎك
ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ،
وﰎ ﻃــﺮح اﻷﻓــﻜﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﺧﺘﺮاﻋــﺎت وإﳒــﺎزات
اﳉﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻟﺪﻋــﻢ
اﳌﺨﺘﺮﻋﲔ ﻣﻨﺬ إﻧﺸــﺎﺋﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﰎ ﺗﻠﻘﻲ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﳌﺸﺎرﻛﲔ
ﺣﻮل آﻟﻴﺎت ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﺑﺮاءات
اﻻﺧﺘﺮاع وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﲢﻮﻳﻞ أﻓﻜﺎرﻫﻢ إﻟﻰ اﺧﺘﺮاﻋﺎت
وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺒﺎع ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق،
وﲢﻔﻴﺰﻫــﻢ ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﻄــﻲ
اﻟﻌﻘﺒــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗﻮاﺟــﻪ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻢ.

»اﻟﺼﺤﺔ« :ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻪ ..و»اﻟﺒﻴﺌﺔ« :اﻧﺘﺸﺎر اﳉﺮاد اﳌﻮﺳﻤﻲ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻓﺮق »اﻟﺰراﻋﺔ« ﺑﺪأت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮاد ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺮة
دارﻳﻦ اﻟﻌﻠﻲ  -ﻣﺤﻤﺪ راﺗﺐ

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺸــﺆون اﻟﺰراﻋــﺔ واﻟﺜــﺮوة
اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﻮﺳﻒ
ان ﻓﺮق اﻟﺮش اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮاد
ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﻓﺮة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﻣﺆﻛﺪا اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺮش ﻣﻨﻌﺎ ﻻﻧﺘﺸــﺎر
اﳉﺮاد واﻧﺘﻘﺎﻟــﻪ اﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
أﺧﺮى ،ﺣﻴﺚ ﺳــﺨﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻛﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬــﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
وأﺿﺎف اﻟﻴﻮﺳﻒ ان ﻫﻨﺎك
ﺗﻨﺴــﻴﻘﺎ ﺑﲔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ووزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﳉﻬﻮد ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟــﺮش واﳌﻜﺎﻓﺤﺔ،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ﺟﻬﻮد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻺﻃﻔﺎء ﺑﺘﺴﺨﻴﺮ ﻛﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ
ﳋﺪﻣــﺔ ﻓﺮق اﻟــﺮش اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك
ﺗﻮاﺻﻼ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ
ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ

اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮق »اﻟﺰراﻋﺔ« ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﻓﺮة

واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻔــﺮق اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اذا اﻗﺘﻀﻰ
اﻷﻣﺮ .وأﻛﺪ ﺣﺮص اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻲ أﺳﺮع
وﻗﺖ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺰارع وﻋﺪم ﺗﻜﺒﺪ
اﳌﺰارع أي ﺧﺴﺎﺋﺮ.
وﻓﻲ اﻟﺴــﻴﺎق ذاﺗﻪ ،ﻗﺎﻟﺖ
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ إن
ﻟﺪى أﺟﻬﺰة اﻟــﻮزارة اﳌﻌﻨﻴﺔ
إﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑﻴــﺮ اﺣﺘﺮازﻳﺔ

ﳌﻮاﺟﻬــﺔ أي إﺻﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ
ﻋﻦ اﳊﺸﺮات اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻸﻣﺮاض،
ﻧﺎﻓﻴﺔ وﺟــﻮد أي ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻮﻛﻴﻠﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة
ﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮزارة
اﻟﺼﺤﺔ د.ﻣﺎﺟﺪة اﻟﻘﻄﺎن أن ﻗﺴﻢ
وﻣﺸﺮوع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳊﺸﺮات
»اﻟﻄﺒﻴﺔ« واﻟﻘﻮارض ﺑﺎﻟﻮزارة
ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازﻳﺔ وﻓﻮرﻳﺔ
ﲟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد اﻟﺴﺖ ﺣﺎل
ﺗﻠﻘﻲ أي ﺑﻼﻏﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳــﺮ إدارة
اﻟﺘﻨﻮع اﻷﺣﻴﺎﺋــﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻋﺒﺪاﷲ زﻳﺪان:
ان اﻧﺘﺸﺎر اﳉﺮاد أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
وﻳﺤﺼﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻮﺳﻤﻲ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺳﻢ ازدﻫﺎر اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﻌﺪ
ﻣﻮاﺳﻢ اﳉﻔﺎف.
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﻫﺬه اﳊﺸﺮات ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ وﻟﻜﻦ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇــﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻐﻴﺮ
ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ وﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮات
اﳉﻔﺎف اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ
ﺑﻌﺪﻫﺎ زﻳﺎدة ﺑﺎزدﻫﺎر اﻟﻐﻄﺎء
اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﺑﻔﻀــﻞ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﲢﻔﺰ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﺴــﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻜﺎﺛﺮ
واﻧﺘﺸﺎر اﳉﺮاد ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﻗﺎل ان ﲡﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺗﻠﻒ وإﺿــﺮار اﶈﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﺘﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﻴﺪات اﳊﺸﺮﻳﺔ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت

اﻻﺛﻨﲔ  ٢٩اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٩

رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﺘﻘﻰ آﻣﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﳋﻀﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﺑﺤﺮي أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺎرج ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ ﺑﺤﺮي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﻨﺪري

ﺑﺤــﺚ رﺋﻴــﺲ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﳋﻀﺮ ﲟﻜﺘﺒﻪ أﻣﺲ
ﻣﻊ آﻣﺮ اﻟﻘــﻮة اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺮﻛﻦ ﺑﺤﺮي أﺣﻤــﺪ ﻣﻌﺎرج ﻣﻮاﺿﻴﻊ ذات
اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﺘﺮك.
وﻗﺎﻟــﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ

أﻣﺲ إﻧﻪ ﰎ ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺗﺒﺎدل اﻷﺣﺎدﻳﺚ
اﻟﻮدﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻮر اﻟﺰﻳﺎرة وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻫﻢ
اﻷﻣﻮر واﳌﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸــﺘﺮك
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﺣﻀــﺮ اﻟﻠﻘﺎء آﻣﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻠﻮاء
اﻟﺮﻛﻦ ﺑﺤﺮي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﻨﺪري.

»اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ« ﻧﻈﻤﺖ اﺣﺘﻔﺎﻻ ً ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ

اﻷﺣﻤﺪ :ﻳﻮم اﻷرض ﻓﺮﺻﺔ

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻷﺣﻤﺪ ود.ﻋﻠﻲ اﳌﻀﻒ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻔﺎل ﻳﻮم اﻻرض )ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻨﺪاوي(

ﺷــﺪد اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻷﺣﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﻮﻛﺐ اﻷرض
وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻌــﺎدل ﺑﲔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺣﻔﻆ
ﺣﻘﻮق اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﺧﻼل اﺣﺘﻔﺎل ﻧﻈﻤﻪ
ﻗﺴﻢ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟﺘﺪرﻳــﺐ أﻣﺲ ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻳــﻮم اﻷرض
اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي ﺻﺎدف  ٢٢اﺑﺮﻳﻞ اﳉﺎري ان
ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔــﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه اﻟﻰ
اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻮﻛﺐ وزﻳﺎدة
اﻟﻮﻋــﻲ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠــﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ودراﺳﺔ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ

اﳋﺎﻟﺪ اﻟﺘﻘﻰ ﺳﻔﻴﺮ ﻋﻤﺎن وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم »اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة«
اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﳋﺎﻟﺪ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ اﻷﺣﺪ ﻓﻲ
ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﺳﻔﻴﺮ ﺳــﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
ﻟﺪى اﻟﺒﻼد د.ﻋﺪﻧــﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
اﻷﻧﺼــﺎري ،ﺣﻴﺚ ﺳــﻠﻢ ﺧﻼل
اﻟﻠﻘﺎء رﺳــﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴــﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ
إﻟﻰ اﻟﺸــﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﳋﺎﻟﺪ ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺴــﺆول ﻋﻦ اﻟﺸﺆون
اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻓﻲ ﺳــﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻮي ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﷲ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﳋﺎﻟﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻬﺠــﺮة أﻧﻄﻮﻧﻴــﻮ ﻓﻴﺘﻮرﻳﻨﻮ
ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ زﻳﺎرﺗــﻪ إﻟــﻰ اﻟﺒﻼد
ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﳊﻔــﻞ اﻟــﺬي

اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﳋﺎﻟﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن د.ﻋﺪﻧﺎن اﻷﻧﺼﺎري

ﺳــﺘﻘﻴﻤﻪ ﺑﻌﺜــﺔ اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﻟﺪى
اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻣــﺮور ٢٥
ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺘﻲ ﲡﻤــﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة.
وأﺷﺎد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﳋﺎﻟﺪ

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

ﻣﻦ اﺟﻞ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ.
وأﺿﺎف اﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد اﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺴــﻠﻴﻤﺔ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺣﻘﻴــﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﻴﺶ ﺑﺄﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻮﻛﺐ واﺗﺒﺎع اﻟﻨﻬﺞ
اﻟﻮاﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺪر اﺟﻨﺪﺗﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺌﺘﻪ
ووﻗﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻠﻪ واﻟﺘﻄﻮع
ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺨﻀﻴﺮه وﺗﻨﻈﻴﻒ ﺣﺪاﺋﻘﻪ وﺷﻮاﻃﺌﻪ
واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ د .ﻋﻠﻲ اﳌﻀﻒ
ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ان ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺗﺨﺪم
اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﳊﻜﻮﻣﻲ واﳋﺎص ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل إدارة وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
اﳌﻬﻨﻴــﺔ وإدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ان اﻻﺣﺘﻔﺎل
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻛﻮﻛﺐ اﻻرض واﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻮارده ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ.

ﻧﺸﺎط ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ ﻃﻼب اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﺴﺎم واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت

»اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ« ﻧﻈﻤﺖ »ﻳﻮم اﳌﺸﺮوع«
أﻗﺎﻣــﺖ ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﻬﺎ اﳉﺎﻣﻌﻲ
ﻓــﻲ أﺑــﻮ ﺣﻠﻴﻔﺔ ﻧﺸــﺎﻃﺎ
ﻃﻼﺑﻴــﺎ ﺑﻌﻨــﻮان »ﻳــﻮم
اﳌﺸﺮوع« ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﻃﻼب
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﺴﺎم
واﻻﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت ،ﺣﻴــﺚ
ﻋﺮﺿﻮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ.
و أﺷــﺎرت ﻣﺴــﺆوﻟﺔ
ﺷــﺆون اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﺟﻨــﺎن
اﻟﻐﺼﻴﻨــﻲ إﻟــﻰ أن اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﺣﻤﺪ اﳌﻄﻴﺮي وﺳﻄﺎم اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ وﻧﻬﺎر اﻟﺮﺷﻴﺪي وﻣﺸﺮوع LI-Fi
ﲢــﺮص ﻋﻠــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ ﻫﺬا
اﻟﻨﺸــﺎط ﺑﺸــﻜﻞ ﺳــﻨﻮي
وﺳــﻄﺎم اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ وﻧﻬﺎر اﻟﺮﺷــﻴﺪي ﺑﺠﺎﺋﺰة
ﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻓﻀﻞ ﻣﺸﺮوع ،وﻫﻮ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻟﻬــﺬه اﻟﻌﺎم ﺷــﻤﻠﺖ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﻼﺳــﻠﻜﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻀﻮء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺮددات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻔﻦ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ .وﻋﺮض اﻟﺮادﻳﻮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻄــﻼب ﻣﺸــﺎرﻳﻌﻬﻢ أﻣــﺎم اﻟــﺰوار واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺸــﺮوع »اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻴﺎرات«
واﳌﺪرﺳﲔ.
ﻟﻠﻄﻼب ﺟﺮاح اﻟﻌﻠﺒﺎن وﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮﻗﻢ وﺿﺎري
وﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮض واﻟﺘﺼﻮﻳــﺖ ﻓﺎز » «LI-Fiاﻟﺰوﻣﺎن وﻣﺸﻌﻞ اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ وﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
واﻟــﺬي ﻗﺎم ﺑﺈﻋــﺪاده اﻟﻄﻠﺒﺔ اﺣﻤــﺪ اﳌﻄﻴﺮي وﺣﺴﲔ ﻣﺮاد.

ﻗﺪﻣﺖ »ﻣﻬﺎرات
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﱠ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ« ﳌﻮﻇﻔﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ

أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻓــﻲ اﳉﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
اﳌﻔﺘﻮﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺸــﺮاﻛﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت
اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﳉﻬﺎت واﳌﺆﺳﺴــﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ داﺧﻞ
وﺧــﺎرج اﻟﻜﻮﻳــﺖ واﻟﺘــﻲ
ﺗﻬﺪف ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﺴﺨﻴﺮ
ﻛﻞ ﺧﺒــﺮات وإﻣﻜﺎﻧــﺎت
اﳌﺮﻛﺰ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﻄﺔ د.ﻧﺰار ﺑﻴﻀﻮن واﳌﺘﺪرﺑﻮن
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻹﻋﺪاد
»ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ« اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه
اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﲔ
د.ﻧﺰار ﺑﻴﻀﻮن ﳌﺪة  ٣أﻳﺎم ،وﺷﺎرك ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم واﳋﺎص وﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
وأﺷــﺎر اﻟﻌﺠﻤﻲ إﻟﻰ أن اﳌﺮﻛﺰ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
وﻋﺮض ﺑﻴﻀﻮن اﻷدوار واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﺗﻮﺳــﻴﻊ أﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳــﺐ واﻻﺳﺘﺸــﺎرات
ﺧﻼل ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ
اﺳــﺘﻘﻄﺎﺑﻪ ﻟﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻷﺳــﺎﺗﺬة واﳋﺒﺮاء اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ وﻣﺎ اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ
واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أدوار ﻣﺪﻳﺮي اﻹدارات وﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.
ﺟــﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺧﺘﺎم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

ﺑﺈﺳــﻬﺎﻣﺎت اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻋــﺮب اﳌﺪﻳﺮ

اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳــﺮه وﺗﺜﻤﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﲔ
ﻟﻠﺠﻬﻮد اﳌﻀﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺖ دﻋﻤﺎ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻷﻋﻤﺎل
اﳌﻨﻈﻤﺔ.
ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘــﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ
وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴــﻔﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ
اﳉــﺎراﷲ وﻣﺴــﺎﻋﺪ وزﻳــﺮ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وزﻳﺮ
اﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﻟﺴــﻔﻴﺮ اﻟﺸــﻴﺦ
د.أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﶈﻤﺪ وﻣﺴــﺎﻋﺪ
وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﻜﺘﺐ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ أﻳﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮ
وﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻔﻮض
ﻧﺎﺻــﺮ اﻟﻬــﲔ وﻋﺪد ﻣــﻦ ﻛﺒﺎر
اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

أﻋﻠﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺮؤس اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ وﺗﻄﺎﺑﻖ ﺧﻄﻂ اﻟﻘﺒﻮل واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻌﺎزﻣﻲ :اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺒﻮل  ٦٣١٥ﻃﺎﻟﺒ ًﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ
آﻻء ﺧﻠﻴﻔﺔ

ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﲟﺸﺎﻛﻞ اﻟﻜﻮﻛﺐ

ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺮاﻛﺎن
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أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ووزﻳﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﳉﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ د.ﺣﺎﻣــﺪ
اﻟﻌﺎزﻣــﻲ ،ﻋﻦ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ
ﻹﻋــﺪاد اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳــﺖ ،ﺗﻌﻨــﻰ ﺑﺘﻄﻮﻳــﺮ
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﳉﺎﻣﻌــﺔ ،وﺗﻄﺎﺑﻖ
ﺧﻄــﻂ اﻟﻘﺒــﻮل اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ
واﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ،
وﲤﺎﺷــﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رؤﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ .٢٠٣٥
وﺑﲔ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﺟﺘﻤﺎع
اﳌﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ،اﻧﻪ
ﻋﻠــﻰ ﺿــﻮء ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ورؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،٢٠٣٥
ارﺗﺄى اﳌﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ،
ان ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺨﻄﻮة
أوﻟــﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬــﺎ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ ان ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻜﻮن
دراﺳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺒﻮل وﲢﺪﻳﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳــﻮق
اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺿﻮء دراﺳــﺎت
وﺗﻘﺎرﻳــﺮ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ان اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺳــﺘﻀﻢ ﻓــﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬــﺎ ﻛﻼ
ﻣــﻦ دﻳــﻮان اﳋﺪﻣــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ
واﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴــﻂ
وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻋﻀﺎء ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻋﻤﻴﺪ اﻟﻘﺒﻮل
واﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ،وﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ إﻋﺎدة
ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا
اﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳــﺘﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮا
دورﻳﺎ ﻛﻞ  ٣اﺷﻬﺮ ﳊﲔ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻓﻲ ﻣﻌﺮض رده ﻋﻠﻰ ﺳﺆال
ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ

د.ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ

د.ﻣﺜﻨﻰ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ

ﺧﺮﻳﺠﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﻔﺖ اﻟﻌﺎزﻣﻲ
إﻟﻰ أن اﳌﺠﻠﺲ اﺳﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺸــﺄن ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ دﻳﻮان
اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع،
ﺣﻴــﺚ ﻧﻮﻗﺶ اﳌﻮﺿــﻮع وﰎ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺑــﲔ اﳉﻬــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﻣﺆﻛﺪا

اﻧــﻪ ﰎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠــﻰ ﺿﺮورة
وﺟﻮد اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ
اﳌﻌﺎﻟــﻢ ﺣــﻮل اﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت
اﻟﺘــﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
اﻟﺴﺎﻟﻢ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
وأﻋﻠﻦ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد
ﺧﻄﺔ اﻟﻘﺒــﻮل ﻟﻠﻌﺎم اﳉﺎﻣﻌﻲ
 ٢٠٢٠-٢٠١٩ﺑـــ  ٦٣١٥ﻣﻘﻌــﺪا،

ﻣﺆﻛــﺪ ان اﳉﺎﻣﻌــﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣــﺔ
ﺑﻘﺒﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ
اﳌﺴﺘﻮﻓﻴﲔ ﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺒﻮل.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن أﻓﺎد اﳌﺘﺤﺪث
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
أﻣــﲔ ﻋــﺎم اﳉﺎﻣﻌــﺔ د.ﻣﺜﻨﻰ
اﻟﺮﻓﺎﻋــﻲ ﺑﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻧﺎﻗﺶ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﳌﻠﻔﺎت واﻟﺒﻨــﻮد ﻣﻨﻬﺎ :اﻗﺘﺮاح
ﻋﻤــﺎدة اﻟﻘﺒــﻮل واﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ
ﻓﻲ ﺷــﺄن أﻋﺪاد ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ وأﺑﻨــﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت
اﳌﺴــﺘﺠﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌــﺎم اﳉﺎﻣﻌﻲ
 ،٢٠٢٠/٢٠١٩ﺣﻴــﺚ ﰎ اﻋﺘﻤﺎد
ﻗﺒــﻮل ) (٦٣١٥ﻃﺎﻟﺒــﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ
ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﺎم اﳉﺎﻣﻌﻲ
 ٢٠٢٠/٢٠١٩ﻣﻮزﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻜﻠﻴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﲤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح
ﻋﻤﺎدة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻓﻲ
ﺷﺄن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮل
واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻌﺎم اﳉﺎﻣﻌﻲ .٢٠٢٠/٢٠١٩

ﺗﺮﻗﻴﺔ  ٢١ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﺪرﺟﺔ أﺳﺘﺎذ وأﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻗﺎل د.ﻣﺜﻨﻰ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ إن ﻣﺠﻠﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻗﺪ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻴﺎت ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ
 ٢١ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﺪرﺟﺔ أﺳﺘﺎذ وأﺳﺘﺎذ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻠﻴﺎت ١٩ ،ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ٢ﻣــﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .وذﻛﺮ أن اﳌﺠﻠــﺲ ﻗﺪ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ
ﲡﺪﻳﺪ اﻧﺘﺪاب ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﲤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ :د.ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮوﻣﻲ ،د.ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻴﺎ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ود.ﻟﻴﻠﻰ ﺧﻠﻒ اﻟﺴﺒﻌﺎن إﻟﻰ
درﺟﺔأﺳــﺘﺎذ ،وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ :د.ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ

اﳋﺎﻟﺪي ،د.إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻬﺪﺑﺎن ،د.إﻟﻬﺎم
ﻋﺒﺎس اﻟﺪوﺳﺮي ،د.ﺑﻴﺒﻲ ﻣﺴﻴﻄﻴﺮ اﻟﻌﺠﻤﻲ،
د.ﺳﻬﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻮﺿﻲ ،د.ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد
اﻟﺼﺮاف ،د.ﻋﻴﺴﻰ ﻧﺸﻤﻲ اﻟﻨﺸﻤﻲ ،د.ﻣﺮﱘ
ﻧﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻳﻠﺔ ،د.ﻣﻠﻚ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،د.ﻣﻨﺎف
ﻣﻬﺪي ﺑﺸﻴﺮ ،د.أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﺨﻴﺎل ،د.ﺣﺴﲔ
ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻮﻋﺮﻛﻲ ،د.ﺣﻤــﻮد ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺪﺑﻮس،
د.ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﺘﻴــﻢ اﻟﻔﻀﻠﻲ ،د.ﻓﻮاز ﺛﺎﻣﺮ
اﳉﺪﻋﻲ ،د.ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرس اﳌﻄﻴﺮان ،د.ﻫﻨﺎدي
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺴــﻼم ود.أﻧﻮار ﻓﺎرس
اﳋﺮﻳﻨﺞ إﻟﻰ درﺟﺔ أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ.

وأﺿــﺎف أن اﳌﺠﻠــﺲ ﻗﺪ
اﻃﻠﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺼﻮر اﳌﺒﺪﺋﻲ
ﻻﺳﺘﻐﻼل أرض ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أوﺻﻰ
اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺄن ﻳﺴــﺘﻐﻞ اﳌﻮﻗﻊ
اﳉﺎﻣﻌــﻲ اﳉﺪﻳــﺪ ﲟﺪﻳﻨــﺔ
ﺻﺒــﺎح اﻷﺣﻤــﺪ اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ
ﻟﻴﻠﺒــﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳــﺎﻛﻨﻲ
اﳌﺪﻳﻨﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ وﻳﻮﻓﺮ
ﻋﻨﺎء ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ إﻟﻰ
اﳌﻮاﻗــﻊ اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ،
وإﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ
ﻟﻠﺠﻨــﺔ وﺿﻊ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻪ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي
ﺣﻮل اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎ ﰎ
ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻜﻠﻴــﺎت إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻﺒﺎح اﻟﺴــﺎﻟﻢ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ -
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻓﺎد ﺑﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻗﺪ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﳝﻲ
ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻄــﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎز اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻼﻋﺘﻤــﺎد اﻷﻛﺎدﳝــﻲ وﺿﻤﺎن
ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
.(ECFMG
وذﻛﺮ د.اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ أن ﻣﺠﻠﺲ
اﳉﺎﻣﻌــﺔ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳــﺔ
اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺟﻤﻌﻴــﺔ أﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺸــﺄن زﻳﺎدة
رواﺗﺐ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳌﺴﺎﻧﺪة ،وﻗﺪ
ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻘﺘﺮح
اﳌﻘﺪم ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ وأﺧﺬ
آراء اﳉﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﺎدم.

اﳌﻘﺼﻴﺪ ﺣﻀﺮ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن وﻫﻨﺄ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﻌﺸﺮة اﻷواﺋﻞ

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« :ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ »اﻷﻓﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة«
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻀﻠﻲ

ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻴﺼﻞ اﳌﻘﺼﻴﺪ أﻗﺎم اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﺮﻳــﺎض اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻬﺮﺟــﺎن اﻷول
ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة.
وﻗــﺎل اﳌﻘﺼﻴــﺪ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳــﺢ
ﺻﺤﺎﻓــﻲ إن اﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟــﺬي أﻗﻴﻢ
ﺻﺒﺎح اﻣﺲ وذﻟﻚ ﺑﺴــﻴﻨﻤﺎ ﻣﺠﻤﻊ
 ٣٦٠ﻳﻌﺰز اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻬﺎدﻓﺔ
اﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن اﻟﻮزارة
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺴــﺨﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺮﺟﺎن ﻟﺘﺸــﻤﻞ ﻛﻞ
اﳌﺮاﺣﻞ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل
ﺑﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ

إﻳﻘﺎف ﻗﺒﻮل
ﺗﺨﺼﺺ »اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ«
ﻓﻲ »اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ«
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻀﻠﻲ

أوﻗﻔﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪدا
ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ
ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وأﻋﻠــﻦ ﻋﻤﻴــﺪ ﻛﻠﻴــﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ د.ﻓﻬﺪ اﻟﺮوﻳﺸﺪ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«،
إﻳﻘﺎف ﻗﺒﻮل ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
»ﺑﻨــﲔ« واﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﺰﻟﻲ،
ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻗﺮار اﻹﻳﻘﺎف
ﺟﺎء ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﻊ اﻟــﻮزارة اﻟﺘﻲ
ﺗﺮى اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻤﲔ.

واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻼﻃﻼع اﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺜــﻞ ﻫﺬه اﻷﻣــﻮر اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﻄﺎﻗــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟــﺪ ﻓﻲ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ
اﻟﻄﻠﺒــﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻹﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ.
وأﺷــﺎد اﳌﻘﺼﻴﺪ ﺑــﺪور اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴــﺆوﻟﺔ ﻋــﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻷﻓــﻼم اﻟﻘﺼﻴــﺮة اﻟﺘــﻲ ﻋﺮﺿــﺖ
ﻟﻠﺠﻤﻬــﻮر اﳊﺎﺿــﺮ ،وأﻳﻀﺎ ﺑﺪور
اﳌﻮﺟﻬــﺎت ﺑﺎﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠــﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ،ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎ
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﳉﻮاﺋﺰ اﻟﻌﺸﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻷوﻟــﻰ ﳌﻬﺮﺟــﺎن ﺻﻨﺎﻋــﺔ اﻷﻓﻼم
اﻟﻘﺼﻴﺮة ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺮﺟﺎن أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ.

ﻓﻴﺼﻞ اﳌﻘﺼﻴﺪ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﳌﻬﺮﺟﺎن

)ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺎﺷﺎ(
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محليات

الشيخ علي اجلابر يقدم التهاني إلى القمص بيجول

االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

(زين عالم)

سفير فلسطني رامي طهبوب وعدد من املهنئني يشاركون القمص بيجول قطع كعكة االحتفال بالعيد

ملشاهدة الڤيديو

السيسي هنأ أقباط مصر في اخلارج :متنياتي لكم بالنجاح والتوفيق وملصرنا العزيزة دوام التقدم والرخاء والعزة

الكنيسة املصرية بالكويت احتفلت بعيد القيامة واستقبلت املهنئني

املستشارة نازلي الفيومي تقدم تهنئة الرئيس السيسي إلى القمص بيجول
أسامة أبو السعود

أقامت كنيسة مارمرقص
األرثوذكسية القبطية املصرية
بالكويت قــداس عيد القيامة
املجيــد مســاء أمــس األول
بحضور نائبة السفير املصري
لــدى الكويــت املستشــارة
نازلــي الفيومــي ،والقنصل
العام الســفيرة هويدا عصام
وأعضاء البعثة الديبلوماسية
والقنصليــة املصريــة فــي
الكويــت ،وقيادات الكنيســة
املصريــة ،باإلضافة إلى عدد
كبير من رموز وأبناء اجلالية
املصريــة فــي الكويــت ،كما
استقبلت الكنيســة املهنئني

السفيرة هويدا عصام واملستشار العسكري العميد يحيى الصمدي وقيادات السفارة والقنصلية يتقدمون احلضور الكبير في قداس عيد القيامة (محمد هاشم)

القمص بيجول يتلقى التهاني من الشيخ أحمد حسني ومدير مكتب «أ.ش.أ»
الزميل أحمد عبداهلل

بيجول :رعاية الكويت أميرا ً وحكومة ً وشعبا ً ألبناء اجلالية املصرية تعكس متانة العالقات األخوية التي تربط بني شعبي وحكومتي البلدين
الفيومي :نتيجة االستفتاء على التعديالت الدستورية عكست جوهر اإلرادة الشعبية باألمل في العبور نحو مستقبل مشرق ألبنائنا
حان الوقت ألن جندد جميعا ً العهد بأن نضاعف اجلهد لتحقيق األهداف الوطنية النبيلة ونصبح أشد التزاما ً بروح العمل املخلص املنتج

التعديالت الدستورية سطر فيها املصريون ملحمة جديدة في حب الوطن ..وندعو اهلل أن يعم السالم والطمأنينة في كل أرجاء العالم
بالعيد صباح أمس في مقرها
بحولي.
ونيابة عن السفير طارق
القوني ،املتواجد حاليا خارج
الكويــت ،نقلت املستشــارة
نازلي الفيومي تهنئة الرئيس
املصري عبدالفتاح السيسي
إلى أقباط مصر في اخلارج ـ

وجاء فيها« :إنه ليسعدني أن
أرسل إليكم بخالص التهاني،
وصادق األمنيات ،مبناســبة
االحتفال بعيد القيامة املجيد،
وأغتنم هذه املناسبة ،كي أعرب
عــن متنياتــي لكــم بالنجاح
والتوفيق ،وملصرنا العزيزة،
دوام التقدم والرخاء والعزة».

وفي كلمتها بهذه املناسبة،
قالــت املستشــارة الفيومي:
«يطيــب لي بهذه املناســبة،
التــي تأتــي بعد أيــام قالئل
من إعالن نتيجة االســتفتاء
على التعديالت الدستورية،
أن أشيد باملشاركة الواسعة
ألبناء اجلالية املصرية املقيمني

في الكويت الشــقيقة ،والتي
عكست جوهر اإلرادة الشعبية،
مبا يعزز من األمل في العبور
نحــو مســتقبل ،جنتهد ألن
يكون مشــرقا ألبنائنا الذين
سيذكرون ســعينا الدؤوب،
فيقومــون بدورهــم بــأداء
واجبهــم احلضــاري نحــو
مصرنا العزيــزة دائما ..لقد
حان الوقت الذي جندد جميعا
فيه العهد ،بأن نضاعف اجلهد،
لتحقيــق األهــداف الوطنية
النبيلــة ،وأن نصبــح أشــد
التزاما بروح العمل املخلص
املنتــج ،املمتزجــة باحملبــة
واألمل والتسامح».
وأضافــت« :أنتهــز هــذه
املناســبة الكرميــة ألتوجــه
مــن خاللكم بخالص التهنئة
القلبيــة إلــى قداســة البابا
تواضــروس الثانــى بابــا
اإلســكندرية وبطريريــك
الكرازة املرقسية ،وأتقدم إليكم

الصالة من

أجل اخلير

وفي عظته بهذه املناسبة قال
القمص بيجول «إن الصالة هي
الصلة بني اإلنسان وربه وال يجب
أن تنقطع صلة اإلنسان بربه أبدا،
فهي السالح الذي يحمي اإلنسان
قبل أن يخرج من بيته وفي عمله
وفي حياته كلها يتسلح بالصالة
ويناجي ربه في كل وقت».
وأضاف أن أي إنســان قد
يغلق هاتفه أو ال يرد ،لكن اهلل
اخلالق ال يغلق أبوابه بالليل وال
بالنهار ويســتجيب لك في كل
حلظة ،ورمبــا تقول إن اهلل لم
يسمع لي أو لم يستجب لي ،ولكن
ربنا يسمع كل كالمنا ويستجيب
للصالح لنا فقط.
وشدد القمص بيجول على أن
اهلل عالم بكل شيء يستجيب في
الوقت املناسب والطريقة املناسبة
باخلير وللخير فقط ولذلك يجب
أن نصلــي هلل ومن أجل اخلير
فقط ومن أجل أي إنسان أعرفه
أو ال أعرفه .فالكنيســة عملتنا
الصالة من أجل كل شيء.
وتابع قائال« :أصلي من أجل
ضرورات احليــاة ومن أجل
احملتاجني والذين في الشدائد
والفقراء واأليتــام واألرامل
والزرع ومــن أجل أحد ومن
أجل كل شيء ،وفوق ذلك صالة
الشكر واحلمد والتمجيد ،ولفت
إلى أن اإلنسان النفعي يطلب
العطية أما اإلنســان الناضج
فيطلــب صاحب العطية وهو
اهلل».
وفي اجلانب الثاني أكد بيجول
أن اإلنسان يجب أن يتسلح أيضا
باحملبة التي تعلو على كل شيء
وعلينا أن نقدم بحب وســخاء
وخفاء العطاء لإلنسان بعيدا عن
الدين واجلنس واللون .وختم
عظته بالقــول «ليس لدي عدو
من بني البشر ،فعدوي الوحيد
هو عدو اإلنسانية وعدو البشر».

بالتهنئة أبناء مصر من األقباط
األرثوذكس في الكويت ،داعني
اهلل ـ عز وجل ـ أن يدمي على
الشعب املصري بكل أطيافه
في داخل مصر وخارجها األمن
واألمان واحملبة والسالم».
وأعربــت الفيومي باســم
أبنــاء مصــر ،عــن خالــص
الشــكر والتقديــر واالمتنان
إلى الكويت الشقيقة ،أميرا،
وحكومة ،وشعبا ،ملا تقدمه من
اهتمام ورعاية دائمتني ألبناء
اجلالية املصرية ،مبا يعكس
متانة العالقات األخوية التي
تربط بني شعبي وحكومتي
البلدين الشــقيقني ،وبشكل
خاص على التعاون املقدر في
جميع مراحل االســتحقاقات
االنتخابية السابقة ،والتي كان
آخرها إجراء عملية االستفتاء
على التعديالت الدستورية،
والتي متت جميعها بيسر ،لم
يكن سيتم ذلك بدون ما ملسه

اجلميع من تنســيق بناء مع
اإلخوة في الكويت.
وأعربــت نائــب الســفير
املصــري لدى الكويــت ـ في
ختــام كلمتهــا ،عــن خالص
تقديرهــا واعتزازهــا بأبناء
اجلاليــة املصرية على أرض
الكويت الشقيقة ،لدورهم في
التنمية بالكويــت ،وألدائهم
املتميز نحو الوطن األم ،حتى
تظل مصر بوحدتها الوطنية،
منوذجا فريدا لكل الشعوب.
ملحمة جديدة

مــن جانبــه ،وجــه راعــي
الكنيسة األرثوذكسية القبطية
املصريــة بالكويــت القمــص
بيجول األنبا بيشوي ،الشكر
إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي،
حلرصــه الدائــم علــى تهنئة
األقباط في اخلارج مبناســبة
األعياد الدينية.
ووجــه القمــص بيجول

التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح
السيســي ،مبناســبة نتيجة
االســتفتاء علــى التعديالت
الدستورية ،والتي سطر فيها
املصريون ملحمة جديدة في
حب الوطن.
كمــا وجــه التهنئــة إلى
جموع املسلمني حول العالم،
خاصة املصريني والكويتيني،
مبناســبة قرب حلول شــهر
رمضــان املبــارك ،متمنيــا
للبلديــن املزيــد مــن األمــن
واالستقرار والرخاء.
وأعــرب القمــص بيجول
عــن أمله في أن يعم الســام
والطمأنينة في أرجاء العالم،
كمــا أعــرب عــن شــكره إلى
صاحب السمو األمير الشيخ
صباح األحمد ،حلرص سموه
على تهنئة الكنيسة املصرية
بالكويت مبناسبة عيد القيامة،
معربا عن تهنئته لسمو األمير
بعد تتويجه بجائزة متنح ألول
مرة من البنك الدولي .وأعرب
عن شــكره إلــى ســمو ولي
العهد الشــيخ نواف األحمد،
ورئيس مجلس األمة مرزوق
الغامن ،وســمو الشيخ ناصر
احملمد ،وسمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر املبارك،
وكبار الوزراء واملسؤولني في
الكويت.
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االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

الدالل يطالب اجلبري بعدم الهروب

عسكر لقبول املهندسني املجتازين
الختبارات مؤسسة البترول

وصعود املنصة :استيضاحاتك تكتيكية

قال النائــب محمد الدالل:
تقدمــت مع النائبــن رياض
العدســاني ود.عادل الدمخي
باســتجواب لوزيــر اإلعــام
ووزير الدولة لشؤون الشباب
واملســؤول عن الهيئة العامة
للزراعــة والثروة الســمكية
محمــد اجلبــري كوننــا كنا
مدركني حلجــم التجــاوزات
واملخالفات في اجلهات التابعة
له.
وأضاف الدالل في تصريح
صحافي فــي املركز االعالمي
ملجلس االمة ان اجلبري كان
نائبا معنــا وأعطيناه فرصا
كثيــرة ووجهنــا له اســئلة
برملانيــة وواجهناه في جلنة
امليزانيات البرملانية وخاطبناه
رســميا وطالبناه عن طريق
وســائل اإلعــام ملعاجلــة
هذه التجــاوزات واملخالفات
املوجودة وكنا مدركني من هو
محمد اجلبري وقدرته على حل
هذه التجاوزات التي أتت من
«أكبرها وأسمنها».
وأشار الدالل الى ان هناك
استجوابات قدمت في السابق
وأثيرت قضايا مكررة والبعض
اآلخر كانت جديدة وشــكلت
جلــان حتقيــق برملانيه عن
احليــازات الزراعية في ٢٠١٥
وشكلت ايضا جلان حتقيق عن

محمد الدالل
ملشاهدة الڤيديو

جتاوزات وزارة االعالم اال انها
انتهت بانها لم تعالج املخالفات
والتجاوزات املوجودة.
وقــال الــدالل ان هــذه
التجاوزات متــت اثارتها في
جلســات علنية ملجلس االمة
والوزير قام وتعهد في ٢٠١٨
في معاجلة هذه التجاوزات اال
اننا ما زلنا على طمام املرحوم.
وبــن الــدالل ان اعضــاء
جلنة امليزانيات مشــكورين
ومعهــم اجلهــات الرقابيــة
من ديوان احملاســبة وجهاز
املراقبني املاليني ابلغو الوزير
الذي فوجى بحجم املخالفات
وتكرارها في توزيع احليازات

الزراعية التي توسعت وزادت
املخالفات في العقود مشيرا الى
ان اســتجوابنا قدمناه بعدما
أدركنــا دور الوزيــر في هذه
التجــاوزات واألطــراف التي
معه.
وأكد الدالل ان وزير املالية
قال في اقل من سنة ان هناك
هدرا يصل الى  ٪٤٠في ميزانية
الدولة مما يعني انه اذا كانت
ميزانية الدولة  ٢١مليار دينار
فان الهدر يصل الى  ٨مليارات
دينار من الهدر.
وقــال الــدالل ان املبالــغ
املاليــة غيــر احملصلــة فــي
وزارة االعالم والهيئة العامة
للشــباب والرياضة والهيئة
العامة للثروة السمكية والتي
خسروها او التي ضاعت على
مناقصات وعقود غير مبررة
ســنجد ان حجــم اخلســائر
والهــدر واللعــب كبيــر جدا
يتحملــه الوزيــر والفريــق
الذي معه ،مشيرا الى ان هذا
الهدر هو من فبركات التشكيل
احلكومي.
ولفــت الــدالل الــى ان
اجلبري فاجأنا اليوم «امس»
بطلــب اســتيضاح وصلت
لرئيــس مجلس االمة وهذا
الطلــب نضعــه فــي إطــار
تكتيكــي وليــس فــي إطار

التصدي ملادة االستجواب،
مشــيرا الى اننــا نعرف ان
هــذه من أســاليب املماطلة
والتسويف ومحاولة لعدم
املواجهــة قائــا للوزيــر
املســتجوب نحــن رجــال
قانونيني ونحترم دســتور
الكويت وغدا سنرسل الرد
رســميا لرئيــس مجلــس
االمــة ليتم حتويله للوزير
املســتجوب وعليك صعود
املنصة يوم الثالثاء القادم.
وأكد الدالل اننا مستعدون
فــي اســتجوابنا واملعلومات
املنقوصة انت تعرفها وقيلت
لك بشــكل مباشــر في جلنة
امليزانيــات البرملانيــة وفــي
تقارير ديوان احملاسبة ،مشيرا
الى اننا لن نقبل هذا التسويف
ان ينطلي علينا ،مشــيرا الى
اننــا رددنا عليــك اليوم لكن
لتأخــر الوقــت لم نســتطع
إرسالها لرئيس مجلس االمة
وسنرسلها غدا.
وطالــب الــدالل اجلبري
بضــرورة عدم الهــروب من
االستجواب وصعود املنصة
وكشــف احلقيقة للمواطنني
فيمــا عملتــه بشــأن األمــن
الغذائي وكيف وزعت احليازات
الزراعية وكيف منعت بعض
احليازات عن بعض املستحقني

وعن العقــود التي في وزارة
االعالم وعن سبب عدم حتركك
لعدم حتصيل امــوال الدولة
املستحقة لوزارة االعالم وماذا
فعلــت خلطة التنميــة وماذا
فعلت للتفرغ الرياضي الذي
أكده مسؤولو هيئة الرياضة
في اجتماعات ســابقة للجنة
امليزانيات.
وأوضــح الــدالل اننا لن
نخفــي عليــك مســتندات
ونظهرها في يوم االستجواب
والنــاس تريد ان تعرف ماذا
فعلــت واال ال طبنا وال غدى
الشر ،مشيرا الى ان القضية
ليســت «روحة وزيــر» امنا
مخالفات وجتاوزات يجب حلها
متســائال ما فائدة استجواب
وزيــر االعالم الســابق اذا لم
حتل التجاوزات املوجودة؟!
وبــن الدالل ان املســاءلة
ســتتعدى الوزيــر الــى
احلكومة ودورها في معاجلة
هذه التجاوزات ،مشــيرا الى
انه عندمــا تطرقنا ملوضوع
احلصار اخلليجي واملشــاكل
احلاصلة كنا نتكلم عن االكتفاء
الغذائي ،مؤكدا ان هذه قضايا
مصيرية وقضايا بلد وسيرى
اهل الكويت وممثلو البرملان
حجم التجاوزات واملخالفات
املوجودة في يوم االستجواب.

استعجال تقرير «الداخلية والدفاع» حول «البدون»
قــدم النــواب عبد
الوهــاب البابطــن
وثامــر الســويط
واحلميدي السبيعي
ومبــارك احلجــرف
وعمــر الطبطبائــي
طلبا مفاده استعجال
جلنة الداخلية والدفاع
إلجناز تقريرها بشأن
وضــع حــل شــامل
ونهائي لقضية البدون
وإدراجــه على جدول
أعمال اجللسة القادمة.

ثامر السويط

مبارك احلجرف

عبدالوهاب البابطني

عمر الطبطبائي

طالــب النائب عســكر
العنزي وزير النفط وزير
الكهربــاء واملــاء د.خالــد
الفاضل مبساواة املهندسني
املجتازيــن الختبــارات
مؤسسة البترول الكويتية
من حملة شهادات الهندسية
فــي تخصصاتها املختلفة
مبهندسي البترول الذين مت
توظيفهم جميعا ،مستغربا
أال يتم االلتفات إلى هؤالء
املهندســن رغم اجتيازهم عسكر العنزي
شــروط مؤسسة البترول
والنجاح في اختبارات اللغة والتخصص
لكنه إلى اآلن لم يتم توظيفهم.
وقال العنــزي في تصريح صحافي :مت
قبول جميع من اجتاز االختبار من «مهندسي
البتــرول» وفــي املقابل لم يقبل مهندســو
التخصصــات األخرى ،مؤكــدا أن مثل هذه
القرارات ال تتســم بالعدالة واملســاواة وال
تتســق مــع الدســتور الذي نصــت مادته

الثامنــة (تصــون الدولــة
دعامــات املجتمــع وتكفل
األمــن والطمأنينة وتكافؤ
الفــرص للمواطنني) داعيا
إلى قبول أبناء الكويت بدال
من العمالة الوافدة التي هي
ليســت أفضل من العمالة
الوطنيــة ،خصوصــا أن
املهندسني الكويتيني حصلوا
علــى شــهاداتهم من أعرق
اجلامعات املعترف بها من
وزارة التعليم العالي سواء
كانت من داخل أو خارجها.
ودعــا العنزي وزير النفــط إلى اتخاذ
التدابير لقبول هؤالء املهندسني ألنه من غير
املقبــول أن احلكومة التي تنادي بتطبيق
سياسة اإلحالل رافضا تأخير في توظيف
هؤالء الشباب في شركات مؤسسة البترول
واســتعجال تعيني أصحاب التخصصات
الفنية في القطاع النفطي ،السيما خريجو
هندسة جميع التخصصات.

في جميع الدول العربية

أبل يطلب كشف ًا بأسماء اجلامعات

والكليات املعتمدة بـ«التعليم العالي»

وجه النائب د.خليل أبل
ّ
ســؤاال إلى وزير التربية
ووزيــر التعليــم العالي
د.حامــد العازمي بشــأن
االستفســار عن أســماء
اجلـامـعــــات والكليــات
املعتمــدة والتي مت وقف
أو إلغاء اعتمادها من قبل
وزارة التعليم العالي على
مستوى الوطن العربي.
وطالب تزويده وإفادته
باآلتي:
د.خليل أبل
 - 1كشــف بأســماء
اجلامعــات والكليات املعتمــدة بوزارة
التعليــم العالي في جميــع دول الوطن
العربي بجميع التخصصات الدراســية
العلمية وفي جميع الدرجات اجلامعية
األكادميية من شهادة البكالوريوس وحتى
درجة الدكتوراه ،وذلك من سنة ()2000
وحتى تاريخ ورود هذا السؤال ،مرتبة
حسب أسماء الدول وجامعاتها وكلياتها
املعترف فيها بالكويت.
 - 2كشــف بأســماء اجلامعــات

والكليــات واملعاهد التي
مت إيقاف أو إلغاء اعتماد
شــهاداتها وتخصصاتها
األكادميية في جميع دول
الوطــن العربــي بجميع
التخصصات الدراســية
العلميــة وفــي جميــع
الدرجــات األكادميية من
شــهادة البكالوريــوس
وحتى درجة الدكتوراه،
وذلك من سنة  2000وحتى
تاريخ ورود هذا السؤال،
مرتبة حسب أسماء الدول
وجامعاتهــا وكلياتها غير املعترف فيها
بالكويت ،على أن يتضمن الكشف أسباب
وقف أو إلغاء االعتماد.
 - 3كشــف يتضمــن عــدد الطلبــة
الكويتيــن وتخصصاتهم العلمية ممن
تخرج منهم أو مازال يتابع دراسته من
اجلامعــات والكليات التــي مت إيقاف أو
إلغاء اعتمادها من أي دولة عربية ،مرتبة
حسب أسماء الدول وجامعاتها وكلياتها
والتخصص الدراسي وسنة التخرج.

«األموال العامة» حتدد آلية التحقيق في استجواب الروضان
حددت جلنــة حماية األموال
العامة خالل اجتماعها أمس آلية
عملها بشأن التحقيق فيما ورد في
محاور استجواب وزير التجارة
والصناعة ووزير الدولة لشؤون
اخلدمات خالد الروضان.
وقال مقــرر اللجنــة النائب
عبدالوهاب البابطني في تصريح
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة إن
االجتماع عقد بحضور ممثلني عن
ديوان احملاســبة ،وإن التحقيق
سيشــمل مالحظــات الديــوان
بشأن جميع اجلهات التي يتولى
مسؤوليتها الوزير املستجوب.
يذكر ان مجلس األمة قرر في
جلســته اخلاصة املعقودة يوم
األربعاء املوافق  27/3/2019ملناقشة
استجواب وزير التجارة ،املوافقة
على الطلب املقدم من بعض النواب
بتكليــف جلنــة األمــوال العامة
التحقيق فيمــا تضمنته محاور
استجواب الوزير الروضان.
وفيما يتعلق بقانون احلقوق
املدنية للبــدون قال البابطني ان
هنــاك طلبا وقع عليــه  ٢٨نائبا
ووقعــت عليه ألنــي افترض ان
القانون الذي تقدمت فيه لوضع
حل شامل ونهائي لقضية البدون
يدرج ضمن القوانني التي ستناقش
في القاعة .واشار البابطني إلى انني
فوجئت ان جلنة الداخلية والدفاع
لــم تناقش القانون الذي تقدمت
به ولــم تدرجه ضمــن القوانني
التي ســتناقش فــي القاعة ،امنا
قصصت بعض القوانني وقدمت
قانونا «قص ولزق» ،مســتغربا
من عدم مناقشة القانون الشامل
الذي تقدم فيه.
وبني البابطني انه لو اكتشفنا
ان هنــاك شــخصا ال يســتحق
اجلنســية الكويتيــة ويحمــل
جنســية اخرى فكيف ســنضع
لــه إقامــة دائمة؟ مؤكــدا انه مع
وضع حل شامل ونهائي لقضية
البــدون يضمن لهم حياة كرمية
ويضمن للدولة االستقرار وليس
مع اعطائهم بعض احلقوق املدنية
لهم .وأكد البابطني ان املادة االولى
مــن القانون املقــدم يتحدث عن
تعريف شــامل وعــام وال يحدد
من هم البدون امنا يعطي إيحاء
بأنه من املمكن أي واحد يأتي من
اخلارج ويشق جوازه ويقول انا
بدون ،بينما البطاقة املدنية تتجدد
خمس سنوات ،فأنا وضعتها في
القانون الذي وضعته مع بعض
احلقوق اإلنسانية املوجودة.
ولفت البابطني إلى ان البدون
لو يدلس عليك باملعلومات فإنه
ال يوجد نــص جزائي عليه امنا
هــم معروفــون ومت حصرهــم
وبعضهــم يســتحق اجلنســية
ولكن انــا أتكلم عــن الذي يأتي
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من اخلارج وعن سبب عدم وضع
له جــزاء ،هذا باالضافة إلى حق
السكن ،مشيرا إلى ان دول املجلس
التعاون بقرار من مجلس الوزراء
تستثني األجنبي ممن يريد اخذ
سكن خاص ،مؤكدا انه من املمكن
ان يخرج جنسيته األصلية بعد
اعطائــه حق الســكن ويقول لك
هذا ملكي ويأخــذ بلوكات ويتم
متويله من اخلارج.
وبني البابطني انه ال يتكلم عن
البدون األصليني الذين نتناقش
اليوم (أمس) في قضيتهم وعن
الذي يســتحق منهــم امنا يتكلم
عن الــذي دخل على هــذه الفئة
وموجودين بتقارير أمنية رسمية.
وعن مادة تأسيس الشركات
قال البابطــن ان هناك كويتيني
موظفــي احلكومــة ال يحق لهم
تأسيس شركات امنا يدخل شريكا،
مستغربا من الفتح املطلق وعدم
وجود نص مقيد بهذا الشأن وعدم
وجــود حــق جزائي ملــن يدلس
باملعلومات .وأشار البابطني إلى
ان الكويتــي لــه حقــوق وعليه
واجبات وله امور مباحة وامور
مجرمة في القانون ،مشيرا إلى انه
تقدم اليوم(أمس) مع مجموعة من
الزمالء بقانون تقدم فيه العم احمد
السعدون في فصل تشريعي سابق
كخريطة لوضع حل شامل ونهائي
لهم مت اســتئذانه فيــه وتبنيته
مــع الزمــاء .وكشــف البابطني
ان القانــون فــي مادتــه يحصر
املستحقني والشريحة بشكل عام
ويتم جتنيس من يستحق والبقية
تتم مراعاة حقوقها املدنية ،ومن
دلس مبعلومات يتم حبسه ملدة
 ٣سنوات او  ٣آالف دينار كجزاء.
ولفــت إلــى ان مــن يحصر
ليــس اجلهــات احلكوميــة فقط
امنا حتى املواطن الكويتي الذي
ميتلــك معلومة في ان فالنا غير
كويتي وميتلك ادلة يتقدم لألجهزة
املعنية وتكون هناك رقابة شعبية
في هذه القضية.
واكد البابطني ضرورة منح من
يستحق اجلنسية وفقا لشروط
القانون  ٥٩او املعدل لسنة ١٩٨٠
وفقا ملواد اجلنسية وان يتم وضع

اعتبــار ملــن لم تتوصــل الدولة
ملعلوماتهم ،مســتغربا من عدم
إعطاء كل ذي حق حقه.
وقال البابطني :انني لن أوافق
على هــذا القانون واســتعجلت
الطلب حتى أناقش قانوني الذي
مت «قمته» في اللجنة مستغربا من
عدم وجود الية معينة للتعريف
واحلصر مؤكدا على ضرورة حل
هذه املشكلة بشكلها النهائي وعدم
تقطيعها بهذا الشكل مؤكدا ان هذا
القانون يجب اال يقدم بهذا الشكل
ويجب التعديل عليه.
وكشــف البابطــن انــه مــع
احلقــوق املدنيــة للبــدون وان
يعيشــوا حياة كرميــة وان يتم
جتنيس املستحق ،وضد من حاول
ان يدخل على هذه الفئة ،مطالبا
بضــرورة ان يكون هناك توازن
في هذا امللف.
واشار البابطني الى ان املادة
السادسة في القانون الذي تقدم
بــه تتعلــق باحلقــوق املدنيــة
للبدون في حق التعليم وشهادات
امليالد والوفاة والعالج والصحة
واحلصول علــى رخص القيادة
وغيرها في ان تكون حقا اصيال
له وهي كما ذكرت في املادة رقم
 ٤فــي القانون املقــدم االن وهي
االن موجودة في التقرير رقم ٣٣
في جلنة الداخلية والدفاع وهي
تتحدث عن حل املشــكلة بشكل
نهائي .واوضح البابطني انه يجب
ان تكون التقارير املقارنة في ذات
الشــأن موجودة حتى وان كانت
تناقش في جلنة حقوق االنسان
مؤكدا ان هذا القانون فيه اجزاء
كثيرة مــن القانون الذي تقدمت
بــه ،الفتا إلى ضــرورة ان يضع
مددا زمنية لهذه البنود ال تتجاوز
مبجملها اخلمس سنوات والتي
من املمكن ان حتل في اقل من سنة
مطالبا بضرورة ادراج هذا التقرير
على جلسة  ٣٠من الشهر اجلاري
خاصة اننا مقدمون القانون من
تاريخ .2018/12/5
واستغرب البابطني عدم اجناز
جلنــة الداخلية والدفــاع قانون
االنتخــاب وعــدم اجنــاز قانون
البدون مشيرا إلى ان هذه «غير

ملشاهدة الڤيديو

شــغله» ان نراكــض وراءهم في
طلبات االستعجال مطالبا اياهم
بضرورة اجناز قانون االنتخاب
الــذي تقدمت فيه  ٣طلبات قائال
«الظاهر قايلني لكم ال تطلعون»
مشيرا إلى ان هذا املجلس ال ينفذ
تقاريره واللجان ال جتتمع والناس
تنطر اجنــازا ،الفتا إلــى ان هذا
االمر ال يجوز.
وبني البابطني انه ســيرفض
القانون اذا لم يأت باملناقشة مع
قانونه كونه يريد حل املشــكلة
بشكل نهائي وال يبحث عن قص
ولزق ،مشــيرا إلى انــه حتى ال
يتصيد احــد في املاء العكر فإنه
ليــس ذنبــي اال تعرفــوا العمل
بالطريقة الفنية وحل كامل موكدا
انه سبق ان اخذ قرارات مصيرية
في قوانني مهمة كون هواك اخطاء
في القانون مشيرا إلى انه يراعي
ضميره في تقييم هذه القوانني.
وختم البابطني تصريحه في
انه مع احلقــوق املدنية للبدون
ومع وجود حل شــامل لهم لكن
ليــس بهذه الطريقة الفتا إلى ان
االخــوان املصرين علــى الطلب
يتفهمون موقفي بهذا الشأن مؤكدا
ان قانــون العفو الشــامل عندما
تقدم طلبت اســتعجاله ووجدت
فيه ثغرات فنية وليســت جيدة
رفضته على الرغم من تأييدي له
وعندما تقدم القانون االخر فإني
كنت اول املوافقني عليه ووقعت
طلب استعجال في دور االنعقاد
املاضي واالن قدمت طلب استعجال
وســأصوت باملوافقــة عليه في
جلسة مجلس االمة املخصصة له.
ألول مرة في الكويت
شاهد بتقنية الواقع املعزز
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االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

«املالية» تقر ّ «نزع امللكية» و«تنظيم التأمني»
وافقت جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية خالل اجتماعها
أمس باملوافقة على مشروعني
بقانونني في شأن نزع امللكية،
وتنظيــم التأمني واإلشــراف
والرقابة عليه.
وقال مقرر اللجنة النائب
فيصل الكندري في تصريح
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة
إن اللجنــة املالية ناقشــت
مشروع قانون نزع امللكية
واالستيالء املؤقت للمنفعة
العامة والذي يعطي الدولة
احلق في نزع ملكية العقارات
اخلاصة باألفراد في سبيل
إنشاء املشاريع التي حتقق
املنفعة العامة ،مبينا أن آخر
قانون صدر بهذا الشأن هو
القانون  33لسنة  1964ولم
يطرأ عليه أي تعديل منذ ذلك
احلني .وبني أن اللجنة وافقت
باإلجماع على قانون تنظيم
التأمني الذي اســتغرق من
وقت اللجنة ما يقارب العام
والعام ونصف .وأوضح أنه
في ظل القانون احلالي شهدنا
معاناة املواطنني والوافدين،

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله مدير عام املنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو
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ووقــف بعــض شــركات
التأمينــات التي تقاعســت
في عملها باســترداد أموال
املؤمن عليهم.
وقــال :كان لزاما علينا أن
نســتعجل هذا القانون حتى
املؤمن عليه نيل حقه،
يستطيع ّ
وأن تستمر الشركات التي لديها
القــدرة علــى القيــام بأعمال
التأمني بكل أشــكاله ،مشــيرا
إلــى أن القانون يحتوي على

 67مادة وجرت عليه تعديالت
وإضافات كثيرة.
وأعرب الكندري عن الشكر
لكل اجلهات التي شاركت في
اإلدالء بآرائها من أجل الوصول
إلــى قانــون يواكــب التطور
احلاصل في البلد ،كما توجه
بالشــكر إلى رئيــس اللجنة
وأعضائها والفريق الفني الذي
عمل بجهد إلقرار هذا القانون
من خالل العمل وجلان مشتركة

مع اجلهــات املختصة إلجناز
القانــون .وتوقــع أن تنتهي
اللجنــة في اجتماعهــا املقرر
يــوم األحد املقبــل من تعديل
قانون املناقصات العامة فيما
يخص املشروعات الصغيرة
واملتوســطة ،مؤكــدا أن هذه
التعديالت ســتجعل للشباب
الكويتي من املبادرين األفضلية
في املشاريع احلكومية السيما
في القطاع النفطي.

«البيئة» :استغالل «التعويضات» في زيادة الرقعة اخلضراء
ناقشت جلنة البيئة خالل
اجتماعها أمس الوضع البيئي
في البالد ،بحضور مسؤولي
الهيئة العامة للبيئة وعدد من
اجلمعيات املعنية والناشطني
في املجال البيئي.
وكشــف رئيــس اللجنــة
النائب عبداهلل فهاد عن توصية
من اللجنة بإيداع التعويضات
البيئيــة املقــدرة مبليــارات
الدوالرات في صندوق حماية
البيئــة املوجــودة لدى نقطة
االرتباط البيئية حتى يستفيد
منهــا املتطوعــون وجمعيات
النفــع العام في زيادة الرقعة
اخلضراء بالكويت.
وأوضح أن نقطة االرتباط
ال يوجد دور بارز لها في حماية
البيئة الكويتيــة ،مضيفا أن
«احلكومة مســؤولة بشــكل
مباشــر عــن الوضــع البيئي
وسنتوجه بأســئلة برملانية
ومطالبــات اللجنة البرملانية
إلى الــوزارات املعنية كل في
ما يخصه».
وأضاف «ســنقوم بإطالع
املجلس عن كل ما يتم في هذا
اجلانــب ويتحمــل كل وزيــر
مســؤولياته في حال إخفاقه
بحل املسائل املؤثرة على البيئة
الكويتية».
وأعرب عن أســفه ملا تبني
خالل االجتماع من عدم وجود
دعــم للجمعيات والنشــطاء
في املجال البيئــي بتعمد من
احلكومــة ،وقيام هــذا العمل
على جهــود فردية وتطوعية
وبأمــوال خاصة نظــرا لعدم

عبداهلل فهاد ومبارك احلجرف خالل اجتماع جلنة البيئة

وجود تعاون حكومي في هذا
اجلانــب ،مؤكــدا أن احلكومة
تعطل أعمال الناشطني.
وذكر أن النشطاء والعاملني
في املجال البيئي خالل االجتماع
أكــدوا أنه مت زراعــة مليوني
شتلة منذ عام  2005ولغاية اآلن
من قبل مشاتل هيئة التطبيقي
التي تعاونت بشكل كبير مع
فريــق (حلم أخضر) ،معتبرا
أنه إجناز كبير يجب أن يسلط
الضوء عليه حتى يعلم اجلميع
مدى اإلجنــازات التي يحققها
الناشطون في املجال البيئي.
وأفاد بأن هنــاك محميات
شــخصية مت إنشــاؤها فــي
صحراء الكويت مبوافقة الهيئة
العامة للبيئة على مســاحات
متفاوتــة والقت استحســانا
كبيرا ألنها ساهمت في إعادة
احلياة الفطرية ،مشــيرا إلى
زراعة  10آالف شتلة سدر بري
وحماية (فيضة السدر) وهي
الوحيــدة فــي الكويت ،وذلك
مبجهودات شخصية تطوعية.

ملشاهدة الڤيديو

وبني أن الناشطني البيئيني
يعملــون علــى إنشــاء مركز
أكادميــي للتعريــف باحلياة
الفطرية والنباتية مبجهودات
شــخصية ،فضال عن تنظيم
احلراك البيئي بشكل أسهم في
تنامي عدد الناشطني في املجال
البيئي من  15شخصا إلى 300
شخص من املهتمني بالبيئة.
ونوه بأن مسؤولي البيئة
أوضحــوا للجنة أن املادة 119
من قانون البيئة حتدثت عن
إنشــاء إدارات خاصة بالبيئة
فــي الــوزارات املعنيــة ،وأن
هــذه املادة إذا لــم تطبق على
أرض الواقع فلن يتم توظيف
 150مواطنــا ابتعثوا للخارج
لدراسة الشأن البيئي ،مؤكدا
أن كل وزيــر يجب أن يوضع
أمام مسؤولياته بتطبيق املادة
 119من قانون البيئة.
واستغرب فهاد رفض وزارة
اإلعالم قبول أفالم توعية عن
البيئة عرضت على الوزارة إال
عن طريق إهداءات يتم عرضها

باملجــان ،مبينــا أن األمر يدل
علــى أن املختصني بالبيئة ال
يجدون من يدعمهم ماديا حتى
في شراء هذه املواد التثقيفية
لزيادة الوعي البيئي.
ورأى أن احلكومــة غيــر
جادة في متابعة أهداف التنمية
املستدامة ،حيث ال توجد رؤية
واضحة لها وال أهداف محددة
يكون العمل وفقا لها لتحقيق
التنمية املستدامة بعد  11عاما
وفق رؤية (الكويت .)2030
وبني أن مشروع (األنفاق
العميقة) اليزال حبيس األدراج
بوزارة األشــغال ما يدل على
البطء في تنفيذ هذه املشاريع،
ما يطيل معاناة جون الكويت
من التلوث.
ورحب بتنازل وزارة النفط
عن مساحة  18مليون متر مربع
إلنشــاء غابة وطنيــة يتولى
زراعتها املواطن ناصر العازمي.
وبشأن املخيمات ومخلفاتها،
أوضح فهاد أن اللجنة طلبت
من الهيئة العامة للبيئة إعداد
تقرير كامل عن موسم التخييم
املاضــي حتى يتــم تالفي كل
السلبيات في املستقبل.
ولفت إلى أن فريق الغوص
الكويتي حتدث عن مجهوداته
التي أسفرت بعد جهد استمر
 10سنوات عن إغالق مناهيل
ومجارير املخلفات الصناعية
التي تصب في جون الكويت،
معتبــرا أنــه أثر بيئــي كبير
يتحقق بفضل مجهودات هذا
الفريــق واملعنيني فــي هيئة
البيئة واحلكومة.

عزى نظيريه في موزمبيق وجزر القمر بضحايا إعصار «كينيث»

الغامن يستقبل مدير عام املنظمة الدولية للهجرة
هنأ الشيخة بيبي الصباح مبنحها لقب سفيرة نوايا حسنة :نشاط حقوقي وإنساني اهلها للتزكية
اســتقبل رئيــس مجلس
األمة مرزوق الغامن في مكتبه
أمس مدير عام املنظمة الدولية
للهجــرة أنطونيو فيتورينو
وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وبحــث اللقــاء عــددا من
امللفات ذات االهتمام املشترك
وعلــى رأســها القضايا ذات
الصلــة بأوضــاع املهاجرين
في البلدان العربية.
وحضــر اللقــاء النائبان
خلف دميثير العنزي وعسكر

العنــزي ومســاعد وزيــر
اخلارجية لشؤون املنظمات
الدولية الوزير املفوض ناصر
الهني .كما بعث الغامن ببرقية
تهنئة إلى رئيسة مجلس إدارة
جمعيــــة العمــــل االجتماعي
الشــيخة بيبي ناصر صباح
األحمــد الصبــاح مبناســبة
منحها لقب (ســفيرة للنوايا
احلســنة) من قبــل املنظمة
الدولية للهجرة.
وقال الغامن في برقيته ان

النشاط احلقوقي واالنساني
للشــيخة بيبــي اهلهــا لهذه
التزكيــة املرموقــة مؤكدا ان
هــذا االختيــار هــو اعتراف
دولي آخر بنجاحات وجدارة
ابناء الكويت وخاصة النساء
الكويتيــات .وبعــث رئيس
مجلــس األمــة مــرزوق علي
الغامن ببرقيتني إلى رئيســة
البرملان في موزمبيق فيرونيكا
ناتانيل وإلى رئيس البرملان
في جزر القمر عبده اوسيني

عبر فيهما عن خالص العزاء
وصــادق املواســاة بضحايا
إعصار (كينيث) الذي ضرب
شــمالي موزمبيــق واجــزاء
من جــزر القمر وأســفر عن
سقوط العشرات من الضحايا
واجلرحــى .وعبر الغامن في
برقيتيه عــن التعاطف التام
مــع الشــعبني املوزمبيقــي
والقمري مؤكدا ثقته بقدرتهما
على جتاوز آثار تلك الكارثة
الطبيعية.

السبيعي :تأجيل مساءلة الروضان
أعلــن النائــب احلميــدي
السبيعي عن تأجيل استجوابه
وزير التجارة والصناعة وزير
الدولة لشؤون اخلدمات خالد
الروضــان إلــى حــن انتهاء
جلنة حماية األمــوال العامة
البرملانيــة مــن التحقيق في
محاور االستجواب السابق.
وقال السبيعي في تصريح
صحافي إنه اســتقبل الوزير
الروضــان في مكتبــه اليوم
وسلمه مســودة االستجواب
الذي كان ينــوي تقدميه إلى
الوزير ،الفتــا إلى أنه أطلعه
علــى محــاور االســتجواب.
وأوضــح أن الروضان وعده

احلميدي السبيعي

بتقــدمي رؤيــة للتعامــل مع
قضيتــي رحيــة وجنــوب
سعدالعبداهلل ،وأن لدى الوزير

حتــركا فــي هذا االجتــاه مع
مجلس الوزراء ملعاجلة ملف
رحيــة ،مؤكــدا أن الهدف من
تقدمي االستجواب هو اإلصالح
وليس إعدام الوزير سياسيا.
ونقــل النائــب احلميــدي
السبيعي عن الروضان عزمه
تشكيل جلنة برئاسة مستشار
من الفتوى والتشريع لدراسة
محاور اســتجوابه الســابق،
وتعهده بتوضيــح أي لبس
ومحاســبة املقصــر إذا كان
هناك أي تقصير ومعاجلة أي
أخطاء إن وجدت ،وتقدمي كل
املعلومات التي تطلبها جلنة
حماية األموال العامة.

ألول مرة في الكويت
شاهد بتقنية الواقع املعزز
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االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

مديرة إدارة األعمال الكيماوية في قطاع تشغيل وصيانة املياه ناشدت املستهلكني تنظيف اخلزانات بشكل دوري وإحكام إغالقها

سارة املطيري لـ «األنباء» :املياه الواصلة للمنازل

ذات جودة عالية وأي تدخل بعد العداد يغير معاييرها

أن حتتل الكويت في عامي  2017و 2018مركز الريادة عربيا من حيث جودة
وزيادة الرقابة عليها تقوم بتحديث املختبرات بشكل مستمر ورفع قدرتها
املياه العذبة وفقا لتقارير منظمتي الصحة العاملية واليونيسف ،فهذا ليس
االستيعابية ،معلنة أن مختبرات االدارة ستحصل قريبا على شهادة
باألمر السهل ولم يأت من فراغ وامنا نتيجة لتضافر اجلهود والعمل على بلوغ اآليزو  .9001وأكدت م.املطيري على اجلودة العالية للمياه الواصلة إلى
مستوى املعايير العاملية من قبل مختلف اإلدارات في وزارة الكهرباء واملاء
املنازل ،مناشدة أصحاب املباني ،بضرورة احملافظة على جودة املياه
املعنية بتزويد الدولة باملياه الصاحلة للشرب .ومحافظة الكويت على مركزها
داخل منازلهم بالتنظيف الدوري للخزانات وإحكام إغالقها وعدم
الريادي مسؤولية كبيرة ،ليست فقط فيما يتعلق باحلفاظ على الصحة العامة
ربط املياه الصليبي مع املياه العذبة الذي يقلل من جودة املياه.
محليا وامنا أيضا في تطوير عملها مبا يتوافق مع الظروف احمليطة ،وذلك عبر ولفتت إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد كود املياه والذي يشمل
منظومة متكاملة من االجراءات التي تتبعها الوزارة في هذا الشأن.
جميع مواصفات الشبكات الداخلية للمنازل للحفاظ على جودة
«األنباء» التقت مديرة ادارة االعمال الكيماوية في قطاع تشغيل وصيانة املياه
املياه ،الفتة إلى أن الوزارة تلقت  182شكوى خاصة بالنوعية
م.سارة املطيري املسؤولة عن إحدى االدارات املعنية مباشرة بجودة املياه العذبة خالل  2018لم يكن أي منها سببه الوزارة بل الشبكات الداخلية
في الدولة ،حيث أكدت أن الوزارة وفي سبيل حتسني نوعية املياه العذبة املنتجة واخلزانات ،وفيما يلي التفاصيل:

نطالب مديري املدارس واملناطق التعليمية بضرورة تنظيف

كاف إلزالة عكارة اخلزانات ونقوم بإعداد كود لوضع
«فلتر اجلمعية» ٍ

مواصفات الشبكات الداخلية للحفاظ على جودة املياه في املنازل
دارين العلي

بدايــة ،نــود التعرف على
طبيعة عمل االدارة وما االعمال
املنوطة بها؟
٭ تقوم االدارة باستقبال
امليــاه املقطــرة الواصلة الى
مجمعات توزيع املياه العذبة
من محطات التقطير ومراقبتها
والتحكــم بنوعيتهــا ،وذلــك
إلنتاج املياه العذبة الصاحلة
لالســتخدام اآلدمى واملطابقة
ملواصفــات منظمــة الصحــة
العاملية ،حيث يتم خلط املياه
املقطــرة املنتجة من محطات
التقطير بنسب معينة مع املياه
قليلة امللوحة املستخرجة من
آبار املياه اجلوفية ،وذلك إما
في محطــات اخللــط واملزج
أو خطــوط اخللــط واملــزج
الرئيسية التابعة إلدارة األعمال
الكيماوية.
وكيف يتم تعقيم املياه العذبة؟
وما املواد املعتمدة للتعقيم؟
٭ يتم تعقيم املياه العذبة
املنتجــة بإضافة محلول غاز
الكلورين أو غاز ثاني أكسيد
الكلورين للمحافظة عليها من
التلوث ،حيث تتــم مراقبتها
على مدار  24ساعة.
هذا عن املياه املنتجة فماذا
عن املياه العذبة املخزنة؟ وكيف
تتم احملافظة على جودتها؟
٭ إن تركيز الكلورين احلر
املتبقي فى املياه العذبة املخزنة
لفترات طويلــة فى مجمعات
توزيــع امليــاه الرئيســية قد
ينخفــض عن أدنى مســتوى
مســموح بــه ،ممــا يعنــي
ضــرورة احملافظــة على هذه
املياه ســليمة وخالية من أي
ملوثات ،وبالتالي يتم تعديل
هذا التركيز وحقن املزيد من
محلول الكلوريــن وبتراكيز
محددة في املياه العذبة املخزنة
قبل ضخها للمستهلكني ،ولهذا
الغرض فقد مت إنشاء محطات
حقن كلورين مساعدة ،حيث
تقوم هذه احملطــات بتعديل
تركيــز الكلوريــن فــي املياه
العذبــة املوجــودة فــي هذه
املواقع إلى احلدود املســموح
بها ،علما أن جميع العمليات
التشــغيلية التي تتــم أعاله
تخضع لرقابة شــديدة وعلى
مدار الساعة من قبل العاملني
بإدارة األعمال الكيماوية ضمن
املواقع املذكورة.
وكيف تتم مراقبة جودة املياه
والتأكد من سالمتها على مدار
الساعة؟
٭ لدينــا أجهــزة رصــد
فــي مجمعــات توزيــع املياه
العذبــة مثبتة علــى خطوط
املياه املقطرة وخطوط املياه
العذبــة وخطوط املياه قليلة
امللوحة وهي أجهزة الفحص
األوتوماتيكي ومهمتها رصد
النوعيــة قبل وأثنــاء عملية
اخللــط وقبل الضخ طوال الـ
 24ســاعة في اليــوم ،ويقوم
املهندسون والفنيون التابعون
لإلدارة بجمع وفحص عينات
منهــا للتأكــد مــن مطابقتها
للمواصفات والنوعية املطلوبة.
مــن ناحيــة أخــرى ،فإن
مراقبــة املختبرات بــاإلدارة
تقوم مبراقبــة جودة نوعية
هذه املياه ،وذلك بجمع وفحص
عينــات من املياه العذبة التي
تضخ إلى الشبكة في رحلتها
الطويلة وحتى وصولها إلى
املستهلكني ،من نقاط محددة
على الشبكة مجهزة خصيصا
جلمع العينات وهذه النقاط قد
تكون محطات تعبئة تناكر أو
أبراج مياه أو مساجد أو مدارس
أو مراكز ضاحية وغيرها ،وذلك
في سبيل الوصول إلى نوعية
جيدة للمياه العذبة ،وتفحص

هذه العينات فحصا كيميائيا
وبكتريولوجيا في املختبرات
التابعة لإلدارة ،أي أن هنالك
منظومة متكاملة ملتابعة جودة
املياه ومطابقتها للمواصفات
املطلوبة.
كما تقــوم قطاعات اخرى
فــي الــوزارة بدءا مــن قطاع
محطــات القــوى الكهربائية
وتقطير املياه مــرورا بقطاع
تشغيل وصيانة املياه وقطاع
التخطيــط والتدريــب ونظم
املعلومــات في مركــز تنمية
مصادر امليــاه ،باالضافة الى
عدة جهات في الدولة كوزارة
الصحة والهيئة العامة للبيئة
التي لديها أجهزة رصد أيضا
على الشبكة وكل هذه العمليات
تصــب فــي خانــة التأكد من
مطابقتها لالشتراطات البيئية
واملواصفــات العاملية ،فنحن
معنيون مبدى ســامة املياه
وال ميكن أن تضخ املياه العذبة
الى الشبكة ما لم تتطابق مع
االشتراطات املطلوبة.
وكم عدد الفحــوص التي
جترى يوميا؟
٭ وفقــا إلحصائيــة عام
 2018فــإن مختبــرات إدارة
االعمــال الكيماويــة مت فيهــا
جمع  32151عينة خالل العام
املذكور واجريت عليها 506624
عملية فحــص كيميائي ،هذا
فقط في مختبرات اإلدارة ومت
جمع هذه العينات من محطات
التقطير واخلطوط الرئيسية
واخلزانات األرضية واالبراج
العلويــة ومحطــات التناكر
ومــن عدد مــن النقــاط على
الشــبكة ،وبواقع مــا يقارب
 120عينة يوميا ،يتم فحصها

اخلزانات قبل املدارس بسبب ركود املياه خالل موسم الصيف
وســوء املواد املستخدمة في
التمديدات ،كما أن قيام بعض
املستهلكني بربط شبكتي املياه
العذبة بامليــاه قليلة امللوحة
والــذي يــؤدي الــى تغييــر
بنوعية امليــاه .هذا ،وننصح
املستهلكني ونحن مقبلون على
فصل الصيف بضرورة إحكام
إغالق اخلزانــات والقيام كل
ستة أشهر بعمل صيانة لهذه
اخلزانات وتنظيفها.
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(متني غوزال)

ملشاهدة الڤيديو

تزويد املختبرات بأجهزة حديثة واحلصول على «آيزو  »9001قريب ًا
في املختبرات الســت لالدارة
التي تغطي الرقعة اجلغرافية
جلميع احملافظات بالدولة.
وما مدى جودة مياه الشرب
في الكويت؟
٭ ميكن التأكيد واجلزم بأن
املياه العذبة في شبكة الوزارة
مياه ذات نوعية وجودة عالية،
ومما يدل على ذلك هو حصول
الكويت على املركز األول عربيا
وبنسبة  %100في درجة أمان
ونظافــة مياه الشــرب ومياه
الصــرف الصحــي املعاجلة،
وان حصــول الدولة على هذا
التصنيف املميز من قبل منظمة
الصحــة العامليــة ومنظمــة
اليونيسيف كأول دولة عربية
فــي هذا التصنيــف يدل على
مــدى اجلهود احلثيثــة التي
يبذلها املهندســون والفنيون
العاملون في محطات تقطير

فحص العينات داخل مختبرات اإلدارة

املختبرات وقسم التشغيل
جالت «األنبــاء» داخل املختبر التابع لالدارة في منطقة
الشويخ ،حيث اطلعت على طريقة فحص العينات واألجهزة
املستخدمة في املختبرات ،وكذلك قسم املراقبة والتشغيل،
حيث يتم فحص املياه ومراقبتها للتأكد من جودتها ومعرفة
نسب الكلور فيها.

املشاريع اإلسكانية احلديثة
تقوم اإلدارة باإلشراف على عمليات الغسيل والتعقيم
لشــبكات املياه العذبة اجلديدة مبشاريع الدولة ،التي يقوم
املقاولون بتنفيذها للتأكد من نظافة هذه الشــبكات من أي
مواد عالقة ومــن أي ملوثات تدخل لهذه الشــبكات أثناء
عملية التنفيذ ،وال يتم إدخال هذه الشبكات في اخلدمة إال
بعد صدور شهادة من اإلدارة تثبت صالحيتها لالستعمال.

اإلدارة جهة تدريبية
تقوم االدارة بتدريب طالب كليات الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب من مختلف التخصصات في احملطات
واملختبرات التابعة لإلدارة ،وهذه التخصصات تشمل الكيمياء
التطبيقية والهندســة الكيميائيــة ،باإلضافة إلى تخصص
معاجلــة املياه من معهد تدريب الكهربــاء واملاء ،حيث يتم
تدريب الطالب علــى طرق الفحص املختلفة املتبعة ملراقبة
نوعية املياه العذبة املنتجة ومدى مطابقتها ملواصفات منظمة
الصحة العاملية ،باإلضافة إلى كيفية تشغيل وصيانة محطات
اخللط واملزج واحملطات الكيماوية وأساليب األمن والسالمة
املتبعة في تلك احملطات.

املياه واملختبــرات الكيماوية
للحفاظ على جــودة ونقاوة
امليــاه من خــال الفحوصات
الدقيقة واملستمرة.
وما اخلطوات التي تتخذونها
لتحسني نوعية املياه واحملافظة
على موقع الكويت الريادي؟
٭ فــي ســبيل حتســن
نوعية امليــاه العذبة املنتجة
وزيادة الرقابة عليها وملواكبة
التطــورات التكنولوجية في
هذا املجال ،فإنه يتم باستمرار
حتديث املختبرات الكيماوية،
وقد زودت هذه املختبرات في
اآلونة األخيرة بأحدث األجهزة
العلمية التي ميكن بواسطتها
إجــراء الفحــص الكيميائــي
الشامل لكل العناصر واملركبات
الثقيلة امللوثة للمياه ودعمت
بكادر فني وطني للعمل على
هذه األجهزة ،كما مت رفع القدرة
االستيعابية ألعمال مختبرات
اإلدارة ،وجار العمل حلصول
مختبراتنا على شهادة اآليزو
 9001وشهادة االعتماد ،17025
علما بأن حرص الوزارة على
احلصول على هذه الشهادات
هــو التأكيــد على املســتوى
الفني الرفيع لهذه املختبرات
ووفق املعايير العاملية ومدى
تطور العنصــر الكفؤ إلدارة
هذه املختبــرات ،ودعما لهذه
اجلهود فإن لدينا تعاونا فنيا
مع أحد املختبرات األميركية،
حيث يتــم تزويــده بعينات
مياه عذبة ليتــم فحصها في
الواليــات املتحــدة األميركية
للتأكــد من دقــة الفحوصات
املوجــودة في الكويــت ،كما
أن لدينــا تعاونا مــع منظمة
الصحــة العامليــة مــن خالل
ورش العمل وكذلك مع اللجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا (االســكوا) فيما يخص
خطة التنمية املستدامة 2030
التي التزمت فيها الكويت منذ
العام  ،2015خاصة فيما يتعلق
بالبند السادس من اخلطة وهو
االلتزام بإيصال مياه محسنة
عالية اجلودة للمستهلكني.
دائما ما تؤكد الوزارة أنها
مسؤولة عن املياه حتى عدادات
املستهلكني ،وما بعد ذلك هو
مسؤولية املستهلكني.
فما االرشادات التي يجب
تقدميها لهم للحفاظ على جودة
املياه؟
٭ بداية أود أن أشير إلى أن
االدارة تقوم بتسلم الشكاوى
عبــر مراكــز طــوارئ امليــاه
التابعة إلدارة تشغيل وصيانة
الشــبكات املائية املوزعة في
جميع محافظات الكويت ،حيث
يتم عبر فريق فني متخصص
جمع وفحــص العينــات من
املنشأة صاحبة الشكوى للتأكد
من مدى مطابقتها لالشتراطات
املعتمدة في الدولة ،وبلغ عدد
الشكاوى الواردة لالدارة خالل
 2018حول املياه في املنازل او
املنشآت  265شكوى وهو رقم

بسيط مقارنة بعدد املستهلكني
وحجــم الشــبكة ومنهــا 182
شكوى حول النوعية والباقي
تسرب مياه بالسراديب ويعود
السبب فى معظمها الى الشبكة
الداخلية للمباني كعدم االلتزام
بتنظيف اخلزانات ،أو الفالتر،

ذكرمت أن بعض الشــكاوى
ناجتة عن ســوء التمديدات أو
تركيب أنابيــب أو اجهزة في
الشبكات الداخلية غير مطابقة
للمواصفات ،فهل سيكون هناك
توجه العتماد معــدات معينة
وشــركات معينــة ذات جودة
للحفاظ على نوعية املياه؟
٭ بالفعــل هناك إجراءات
يتم اتخاذها حاليا في الوزارة
العتماد كود املياه والذي يشمل
جميــع مواصفات الشــبكات
الداخليــة ،وقــد مت تشــكيل
جلنــة وضعت توصياتها في
هذا الشأن ،وجار التنسيق مع

اجلهات املعنيــة العتماد هذا
الكــود الذي يســعى لتوحيد
املعايير واالشتراطات وسالمة
املنتج الذي يحافظ على جودة
املياه.
هناك العديد من الشــركات
التي تقوم باختبارات حول جودة
املياه في املنازل وتنصح بوضع
عدد من الفالتر ،فما وضع هذه
الشــركات ،وهل مياه الكويت
املنتجة من الوزارة بحاجة الى
هذه الفالتر لكي تصبح صاحلة
لالستخدام؟
٭ بالنسبة للمياه املنتجة
من الــوزارة وحتى وصولها
الــى عدادات املســتهلكني هي
ميــاه صحية ووفــق معايير
واشــتراطات معتمدة تطابق
معايير منظمة الصحة العاملية
وذات جودة عالية ،وأي جهاز
يتم تركيبه داخل املنشأة هو
شــأن داخلي يخص صاحب
املنــزل ،واالمــر يتوقف على
وعي املســتهلكني بــأن املياه
العذبــة الواصلــة إليهم ذات
مواصفــات وجودة عالية وال

يجــوز تغييــر نوعيتها ،كما
يجــب تضافر جهــود وزارة
االعــام واجلمعيــات األهلية
واحلمالت االعالمية بوسائل
التواصــل للوصــول إلى هذا
الغرض بالتنسيق والتعاون
مع الوزارة في هذا الشأن.
هل نفهم من ذلك أن الفلتر
الذي نحصل عليه من اجلمعية
كاف الستخدام املياه املنتجة؟
٭ نعــم ،وهو يســتخدم
إلزالــة العــكارة الناجتة من
الغبار اجلــوي في اخلزانات
والشــبكة الداخليــة ،فاملياه
تصل إلى العداد بجودة عالية،
ومن هذا املنطلق فإننا نوصي
مديــري املناطــق التعليمية
ومديــري املــدارس بــوزارة
التربية في بداية كل عام دراسي
بــأن يتــم التأكد مــن نظافة
اخلزانات العلوية باملدارس بعد
فترة االجازة الصيفية ،وهذا
االمر يقع بالدرجة األولى على
عاتق العاملني بوزارة التربية
ملعرفة مدى جهوزية الشبكات
الداخلية باملدارس.

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة القناعات الگرام
لـوفاة فقيدها �ملغفـور لــه بـاإذن �هلل تعـالـى

علي حسني بن عيسى القناعي
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

استقطاب أطباء من الهند

للعمل باملرافق الصحية
عبدالكرمي العبداهلل

اعلــن الوكيــل املســاعد
للشؤون الفنية بوزارة الصحة
د.عبدالرحمــن املطيري عن
اســتقطاب اطباء مــن الهند
للعمل في مستشفيات ومراكز
وزارة الصحــة التخصصية
والصحيــة ،وذلك تزامنا مع
استعداد الوزارة لالفتتاحات
املســتقبلية للمستشــفيات
واملراكز.
د.عبدالرحمن املطيري
وذكر املطيري في تصريح
صحافي انه سيتم استقطاب اطباء في عدة تخصصات طبية
تشمل الباطنية وتخصصاتها الفرعية والعناية املركزة والنساء
والوالدة وعظام االطفال واملفاصل والعمود الفقري وجراحة
االطفال واألورام وجراحة الكبد واألوعية الدموية والغدد وزراعة
االعضاء واالطفال اخلدج واالشعة التداخلية والرعاية االولية.
وبني انه مت نشر إعالنات في الصحف الهندية بخصوص
حاجة وزارة الصحة لألطباء في التخصصات ســابقة الذكر،
مبينــا ان التقدمي ســيكون عبر املوقــع االلكتروني اخلاص
باإلدارة الفنيــة ،والذي ميكن للطبيب التقدمي بســهولة عن
طريق ادراج السيرة الذاتية وصور من الشهادات واخلبرات
وتصريــح مزاولة املهنــة ،فضال عن التقدمي على املؤسســة
العاملية للتأكد من صحة الشهادات حتى يتسنى قبول الطلب.

رثاء

هاني النبهان

دفنت حبيبي بيدي
عبدالــرزاق بن قعود بن ظاهــر بن فرحان بن محمد بن
حريز النبهان الشمري ..هذا االسم النبيل ،والعظيم بالنسبة
لي ،غاب عن حياتي قبل عشرين عاما ووري التراب بتاريخ
 ..١٩٩٩-٤-٢٧رحل وأخذ معه كلمة لن تعود أبدا ..فقد أخذ
معه كلمة (يبه) تلك الكلمة التي ال يتملكها إال شخص واحد
في حياة كل إنســان ،ومتوت مع رحيل ذاك الشــخص ،فما
أقربك على قلبي أيها الراحل العظيم.
عادة املعادن الطيبة تســتخرج من باطن األرض ،ولكن
في هذه املرة املعادن الطيبة تدفن في باطن األرض ،إنه أمر
فــي غايــة الغرابة ،فكيف جرأت يدي علــى دفن أبي؟! ،هل
هي يد غاب عنها اإلحساس؟ أم أن تلك سنن احلياة النافذة
واملاضيــة علينا جميعــا؟! ،فيبدو أنها ســن احلياة فعال،
فقد دفنت بيدي ذاك النبيل الذي عاش احلياة بكل بســاطة
ورحابة صدر ..يشــارك الكبير همومه ،ويشــارك الصغير
بحديثه ،ال يعرف التكلف والتعالي ،عاش نقيا ورحل نقيا.
رحل أبي احلبيب ..الذي ال يغيب عن الصف األول أبدا،
وكان يأخــذ بيدي معه للمســجد ،وكنت أحلق به إذا خرج
قبلي ،وأتذكر ذات يوم كنت أصلي بجانبه في املسجد وكان
عمري حينها أقل من عشــر ســنني ،وخالل ســجودي كنت
واضعا ذراعي كله على األرض وكان مرفقي يالمس األرض
وهذا الشــيء منهي عنه في الصالة ..فكان رحمه اهلل يرفع
مرفقي وأنا ساجد لكي يعلمني طريقة الصالة الصحيحة،
فهو من غرس حب الصالة في قلبي.
أيهــا األب احلبيب ..كنت في غاية الطيبة ،وكنت القلب
النظيف الذي ال يحمل الغل واحلقد بحق أحد ،فعشت نبيال
ومت نبيال ،وأعرف أنك رجل مثقف ،وأعرف أنك كنت تقرأ
وتكتب وكان جل أقرانك ال يجيدون القراءة والكتابة ،وأعرف
أنك جتيد كتابة الشعر وأحيانا َتنظِ م بنفسك بعض األبيات،
لذا أهديك هذه القصيدة يا حبيبي ..وأسأل اهلل أن يجمعني
وإياك ووالدتي (أطال اهلل في عمرها على طاعته) تلك املرأة
العظيمة التي عاشــت حياتها وفية ومخلصة وكبيرة بكل
أفعالها وهي نبض حياتنا الباقي ،وبإذن اهلل يجتمع معنا
إخواني وأخواتي ،في تلك اجلنات الظليلة ..ويلتئم الشمل
من جديد بإذن اهلل ..فإلى اللقاء القريب يا( :يبه).

(يبـه)

كلمة (يبه) ماتت لها عشرين عام
راحت مع الغالي أبوي وحبيبي
الطيب الزاكي النظيف ابن اإلكرام
ذاك الذي عن مسجده ما يغيبي
عاش احليا طيب كرمي وبســام
ما يحقر انسان ،وال يستغيبي
يضحك مع العالم والهو بـ منام
نفسه لطيفه مع بعيد وقريبي
نــادر كالم ،وال تكلم له إســهام
يامر بخير ،وله خفوق رحيبي
قــاري كتــاب اهلل ،ذكار صوام
بالصف األول لــه مكان مهيبي
«اهلل اكبر» ال سمع ذكرها ،قام
صوت املنــادي دامي له مجيبي
خير ،ويكره من مشى درب اآلثام
ويفرح ليا شاف الفهيم النجيبي
له ساس طيب وافتخر فيه مادام
راسي على كتفي وينبض قليبي
أبوه من روس الرياجيل مقدام
قعــود ذاك اللي يســر الكئيبي
ال من حكى سر اخلواطر واألفهام
قوله سديد وللجوارح طبيبي
وجده «ابو مقوار» بالكون ضرغام
«ظاهر اإلميلح» ما يذل ويهيبي
كم احتمى به من ضعيف ومنضام
وكم انتخوا به بالزمان الصعيبي
أنا اشهد انك سيرتك ما بها اثالم
يا بوي يا رمز النقا ،يا حبيبي
راح افتخر بك ،وافتخر طول األيام
مــا دام لي بــن اخلاليق دبيبي
ويــا اهلل يا رحمن ،يارب اآلنام
يا عالــم ما بالصــدر واملغيبي
يا معتلي ،يا ذا العطايا واإلنعام
يا غافر(ن) زالت عبد(ن) منيبي
يا خالق جنة عدن ألهل اإلسالم
اكتب لـ «بوعايد» عظيم النصيبي
بقلم ابنك :هاني عبدالرزاق القعود النبهان
تويتر:@HaniAlnbhan
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اﻷﻣﻨﻴﺔ

»اﳉﻨﺎﻳﺎت« أرﺟﺄت اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﻬﺎ اﳌﺘﻀﻤﻦ  ٦٥أﻟﻒ ورﻗﺔ إﻟﻰ  ١٢ﻣﺎﻳﻮ

وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ

ﻓﻲ راﺑﻊ ﺟﻠﺴﺎت »ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :دﻓﺎع اﻟﻀﺎﺑﻂ اﳌﻮﻗﻮف
ﻳﺠﺪد ﻋﺮض اﻟـ  ١٠ﻣﻼﻳﲔ ..واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺮﻓﺾ
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ أﺣﻤﺪ

ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﻳﺎت ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﳌﺴﺘﺸــﺎر ﻣﺘﻌﺐ اﻟﻌﺎرﺿﻲ ،ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﻗﻀﻴﺔ »ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« إﻟﻰ  ١٢ﻣﺎﻳﻮ
اﳌﻘﺒﻞ ﻟﻼﻃــﻼع ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﺪﻋﻮى
اﻟﺘــﻲ ﻗﺪر ﻋﺪدﻫﺎ ﲟﺎ ﻳﻘﺎرب  ٦٥أﻟﻒ

ورﻗــﺔ ،واﻟﺘﻔﺘﺖ ﻋــﻦ ﻃﻠﺒﺎت إﺧﻼء
ﺳﺒﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﶈﺘﺠﺰﻳﻦ ﻣﺎ
ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺠﺰﻫﻢ ﺣﺘﻰ اﳉﻠﺴﺔ
اﳌﻘﺒﻠﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﻳﺎت ﻗﺪ
ﻋﻘــﺪت أﻣﺲ ،راﺑﻊ ﺟﻠﺴــﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﻈﺮ
اﻟﻘﻀﻴــﺔ اﳌﻘﻴــﺪة ﺑﺮﻗــﻢ »٢٠١٨/٥٦
ﺣﺼﺮ أﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ  ٢٠١٩/١٨ -ﺟﻨﺎﻳﺎت

اﳌﺒﺎﺣــﺚ« واﳌﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ  ٢٤ﺷــﺨﺼﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺑﻮزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻹﻫﻤﺎل اﳉﺴﻴﻢ
واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻏﺴﻴﻞ
اﻷﻣﻮال .ﺗﺨﻠﻠﺖ ﺟﻠﺴﺔ اﻷﻣﺲ ﺣﻀﻮر
ﻣﺤﺎم ﻣﺼﺮي ﻋﻦ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﳌﻮﻗﻮف
وﺟــﺪد ﻣﻄﺎﻟﺒﺘــﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺑﺈﺧﻼء

ﺳــﺒﻴﻞ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ  ١٠ﻣﻼﻳﲔ
دﻳﻨﺎر ﻣﻦ رﺻﻴﺪ ﺣﺴــﺎﺑﻪ اﳌﺼﺮﻓﻲ
اﳌﺠﻤﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎل رﻓﻊ ﻗﺮار اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ،
ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﺑﻨﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال ﺣﻤﻮد اﻟﺸﺎﻣﻲ ﺗﺪﺧﻠﺖ
ورﻓﻀــﺖ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﺆﻛــﺪة أن اﳌﺒﻠﻎ
اﳌﺨﺘﻠﺲ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟـ  ١٠ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر.

إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ﻃﺒﻴﺐ »اﻟﻌﺪان« واﻻﺑﻦ وﺣﺠﺰ اﻷب اﳌﺘﻬﻢ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ أﺣﻤﺪ

اﻟﻄﺒﻴﺐ اﺛﻨﺎء ﺗﻠﻘﻴﻪ اﻟﻌﻼج

أﻗﻮاﻟﻪ أن اﳊﺪث دﺧﻞ ﺑﺮﻓﻘﺔ
ﺷﻘﻴﻘﻪ اﳌﺮﻳﺾ وأﻟﻘﻰ ﺑﺎﻷوراق
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﻔﺰة ﺛﻢ ﺧﺮج وﻋﺎد
ﻣﻜﺮرا ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻓﻌﺎﺗﺒﻪ وﻧﺼﺤﻪ
إﻻ أﻧــﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺒﻞ ووﺟﻪ إﻟﻴﻪ
إﻫﺎﻧﺔ ودﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﺎش ﻣﻌﻪ،
وﳌﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﳋﺮوج ﻛﻮﻧﻪ
ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﻌﻼج اﳌﺮﺿﻰ اﺗﺼﻞ

اﻟﺜﻐﺮات
وأﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
aljalahmaha٨@hotmail.com

إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ إﻟﻰ »اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ« ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺪى اﻓﺘﻌﺎل إﺻﺎﺑﺎﺗﻬﻤﺎ

أﻣﺮت ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﺣﺪاث ﺑﺈﺧﻼء
ﺳﺒﻴﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺪان
»ع.ث« اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻀﺮب
ﺑﺪون ﻛﻔﺎﻟﺔ ،وﺑﺈﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ
اﳊﺪث اﳌﻌﺘــﺪي ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ١٠٠
دﻳﻨــﺎر وﺣﺠــﺰ اﻷب ﻋﻠﻰ أن
ﻳﻌــﺮض ﻋﻠﻰ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻣﺠﺪدا.
وﻧﻘﻞ ﻣﺼﺪر ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« أن
وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ وﺟﻪ إﻟﻰ اﻷب
وﳒﻠﻪ اﳊﺪث أرﺑﻊ ﺗﻬﻢ ﻫﻲ
اﻟﺴﺐ واﻟﻀﺮب وإﻫﺎﻧﺔ ﻣﻮﻇﻒ
ﻋــﺎم واﻟﺘﻌــﺪي ﻋﻠﻴــﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ
وﺟﻬﺖ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺛﻼث ﺗﻬﻢ
ﻫﻲ اﻟﺴﺐ واﻟﻀﺮب واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
ﺑﺈﻧﺰال اﻟﻀﺮر ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
اﻷب واﻻﺑﻦ أﻧﻜﺮا اﻟﺘﻬﻢ وﻗﺮرا
أﻧﻬﻤــﺎ دﺧﻼ ﻓﻲ ﺗﺸــﺎﺑﻚ ﻣﻊ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻜﺮ اﻷﺧﻴﺮ
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﺗﻌﺮض
ﻟﻠﻀﺮب ﻣﻦ دون ﻣﺒﺮر ﺧﻼل
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮاﺟﺒﻪ اﳌﻬﻨﻲ.
وأوﺿــﺢ اﻟﻄﺒﻴــﺐ ﻓــﻲ

اﻻﺛﻨﲔ  ٢٩اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٩

ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﺗﻠﻘﻴﺖ اﺗﺼﺎﻻ ﻣﻦ أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
اﻟﻀﺒــﺎط ﻓﻲ ﺟﻬــﺎز اﻣﻦ اﻟﺪوﻟــﺔ وأﺑﻠﻐﻨﻲ
ﺑﺨﺒﺮ ﻗﻤﺖ ﺑﻨﺸــﺮه ﻓﻲ ﺟﺮﻳــﺪة »اﻷﻧﺒﺎء«
ﺣﻮل ﺗﻮﻗﻴﻒ رﺟﺎل أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ
اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺘﺠﻮﻻن ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ
ﺻﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺑﻮﺣﻠﻴﻔﺔ،
وذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى وﻣﺴــﻤﻊ اﻟﻌﺸــﺮات ﻣﻦ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ ،واﳌﻨﻄﻖ ﻳﻘﻮل ان ﻣﻨﺎﻃﻖ
وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻗﻴﺪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺸــﻬﺪ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺑﺸــﺮﻳﺔ ،وأن ﺗﻜﻮن اﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻢ أﺳﺘﻐﺮب
ان ﻳﻘﻮم رﺟﺎل أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
ﻷﻧﻬﻢ رﺟﺎل أﺷﺪاء ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻦ
اﻟﺒﻼد وﺳــﻂ أوﺿﺎع ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﺗﺸــﻬﺪﻫﺎ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﻋﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ وأﻳﻀﺎ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﻘﺪة ﺗﺼﺪى
ﻟﻬﺎ رﺟﺎل أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﺪرة ﻓﺎﺋﻘﺔ وآﺧﺮﻫﺎ
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ إﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑﻬﺮوب »ﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ«.
ﺷﻬﺎدﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳉﻬﺎز اﻟﺬي ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻪ
ﻣﺠﺮوﺣﺔ وﻫﻮ ﺟﻬﺎز ﻳﺪﺧﻞ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳــﻨﺎ وﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺿﺮﻧﺎ
وﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻟــﻲ ﻣﻼﺣﻈﺘﺎن
ﻋﻠﻰ ﲡﺮؤ واﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺳﻼح ﻧﺎري
وﻋــﺪم ﲤﻜﻦ اﳉﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ورﲟﺎ ﻟﻮﻻ ﺗﺪﺧﻞ رﺟﺎل اﻣﻦ

ﻣﺤﻤﺪ اﳉﻼﻫﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻜﺎﻧﺎ ﻃﻠﻴﻘﲔ ،اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺎذا ﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻛﺎن اﻟﺸﺨﺼﺎن
ﻣﺘﻄﺮﻓﲔ ودﺧﻼ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﺠﻤﻊ ،اﳌﻼﺣﻈﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﺎذا ﻟﻢ ﻳﻀﺒﻄﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ
اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﳌﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ
اﳊﻮادث ،أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﻮر ﲢﺘﺎج اﻟﻰ وﻗﻔﺔ
ﻣﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﻋــﺪم ﲡﺎﻫﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎم إرﻫﺎﺑﻲ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮات ﺑﺴﻼح
آﻟﻲ وأﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
إﺟﺮاﻣﻲ اﺳﺘﻬﺪف اﳌﺼﻠﻴﲔ وﻏﻴﺮﻫﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
أﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻂ أﺣﻤﺮ وﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻤﻞ
ﻛﻞ إدارات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ رﺟﺎل أﻣﻦ
اﻟﺪوﻟــﺔ ﻷن ﻳــﺪا واﺣــﺪة ﻻ ﺗﺼﻔﻖ ،أﲤﻨﻰ
ﻣــﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ووزﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﳉﺮاح ووﻛﻴﻞ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺼﺎم اﻟﻨﻬﺎم ﻋﺪم ﲡﺎﻫﻞ
اﳊﺪث وﺣﻤﻞ ﺷــﺨﺼﲔ ﺳــﻼﺣﲔ ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮع اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺘﺠﻮل ﺑﻬﺎ وأن
ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻧﺎﺷﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ وﻳﻮﺛﻖ
اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﻟﺪي ﺳــﺆال ﻣﺤﻴﺮ ،ﻫﻞ
اﻛﺘﻔﺖ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ؟ أم أﻧﻬﺎ
ﺿﺒﻄﺖ ﻣﻦ ﺳﻠﻤﺎ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺼﻴﺪ
اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻤﺎ؟ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻧﺴــﺘﻬﲔ
ﺑﻬﺬه اﻷﻣﻮر ﻗﺒﻞ أن ﻧﻔﺎﺟﺄ ﺑﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺴﺮﻧﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أرﺳــﻞ ﲢﻴﺎﺗﻲ إﻟﻰ إدارة
أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ وأﺳــﺄل اﷲ أن
ﻳﺤﻔﻈﻜﻢ.

اﶈﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﳊﺮﺑﻲ ﻣﻊ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ

ﺑﻮاﻟــﺪه اﻟﺬي ﻃﻠــﺐ ﻣﺤﺎدﺛﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻜــﻦ اﻷﺧﻴﺮ رﻓﺾ
وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﻀﺮ اﻷب وﻗﺎم ﺑﻠﻜﻤﻪ
ﻓﻲ رأﺳﻪ وﺿﺮﺑﻪ ﺑﺂﻟﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ.
ﺑــﺪوره ،أﻛــﺪ اﻻﺑــﻦ أن
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻗﺎم ﺑﺈﻫﺎﻧﺘﻪ وﺗﻬﺪﻳﺪه
ﺑﻀﺮﺑــﻪ إن ﻟﻢ ﻳﺨــﺮج ،ﻓﻴﻤﺎ

أﻛﺪ اﻷب أﻧﻪ دﺧﻞ ﺑﺘﺸﺎﺑﻚ ﻣﻊ
اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺬي ﻗــﺎم ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء
ﻋﻠﻴــﻪ وﺗﺴــﺒﺐ ﻓــﻲ ﻛﺴــﺮ
إﺻﺒﻌﻪ ،وﻫﻮ ﻣــﺎ دﻋﺎ وﻛﻴﻞ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ إﻟﻰ
اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺒﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ
اﻹﺻﺎﺑــﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺪوﺛﻬﻤﺎ
وﻣــﺪى ﺗﺼﻨﻌﻬــﺎ ،ﻛﻤــﺎ أﻣﺮ

ﺑﺘﻔﺮﻳﻎ ﻛﺎﻣﻴﺮات اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ
ﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮاﻗﻌﺔ.
وﺗﻌﻘﻴﺒــﺎ ﻋﻠــﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل
وﻛﻴﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﶈﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ
اﳊﺮﺑﻲ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« إن ﻣﻮﻛﻠﻪ
ﺗﻌﺮض ﻻﻋﺘﺪاء ﻣﺸﲔ ﺧﻼل
أداء واﺟﺒﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،داﻋﻴﺎ إﻟﻰ
وﺿﻊ ﺣﺪ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺪاءات.

ﻗﺪرت ﺑﻨﺤﻮ  ٢٠٠ﻏﺮام ﻣﻦ اﳊﺸﻴﺶ وﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب

 ٣واﻓﺪﻳﻦ ﻋﺮب ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻣﺮأة ﺳﻘﻄﻮا ﻓﻲ اﳌﻄﺎر ﲟﺨﺪرات

ﻣﻮاﻃﻦ اﺻﻄﺪام ﺑﺪورﻳﺔ» :ﺷﺠﺎﺑﻜﻢ ﻋﻨﺪي«؟
ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

أوﻗﻒ رﺟﺎل أﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﻛﺎن
ﺑﺤﺎﻟــﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﺻﻄــﺪم ﺑﺎﻟﺪورﻳﺔ
وﻛﺎن ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﺸــﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ
وأﺣﻴــﻞ إﻟﻰ اﳌﺨﻔﺮ ﺣﻴﺚ ﰎ اﻟﻌﺜﻮر ﻣﻌﻪ
ﻋﻠﻰ اﺳﻠـــﺤﺔ ﺑـﻴـﻀـــﺎء وﰎ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ.

وﻗﺎل ﻣﺼﺪر اﻣﻨﻲ ان دورﻳﺎت اﺳــﻨﺎد
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﺛﻨﺎء ﲡﻮﻟﻬﻢ ﺷــﺎﻫﺪوا ﻗﺎﺋﺪ
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻨــﻪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻗﺎم ﺑﺎﻻﺻﻄــﺪام ﺑﺎﻟﺪورﻳﺔ
وﺣﻴﻨﻤــﺎ ﺗﺮﺟﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗــﺎل ﻟﺮﺟﺎل اﻻﻣﻦ:
»ﺷــﺠﺎﺑﻜﻢ ﻋﻨــﺪي«؟ وﻋﻠﻴــﻪ ﰎ ﺿﺒﻂ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي اﺗﻀﺢ أﻧﻪ ﻣﻮاﻃﻦ واﻻﺷﺘﺒﺎه
ﺑﺄﻧﻪ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ.

ﻣﻄﻠﻮب ﻟـ ٢٠أﻟﻔ ًﺎ ﻋﺮﻗﻞ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻮﻟﻲ
ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

أﺣﺎل رﺟﺎل دورﻳﺎت ﻣﺮور ﺣﻮﻟﻲ ﻣﻮاﻃﻨﺎ
ﻣﺪﻳﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻄﻪ ﻓﻲ ﺷــﺎرع
ﺳﺎﻟﻢ اﳌﺒﺎرك وﰎ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺼــﺪر اﻣﻨــﻲ ان دورﻳﺎت ﻣﺮور

ﺣﻮﻟــﻲ ﻛﺎن رﺟﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﻟــﺔ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ،
ﺣﻴــﺚ رﺻﺪوا ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻗــﺎم ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ
اﻟﺴﻴﺮ ﻓﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ،وﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻨﻪ ﺗﺒﲔ
اﻧــﻪ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺸــﺮﻛﺘﲔ ﲟﺒﻠﻎ ٢٠
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وﻋﻠﻴــﻪ ﲤﺖ اﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻰ ﺟﻬﺔ
اﻻﺧﺘﺼﺎص.

إﺧﻼء ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ »اﻟﺰﻫﺮاء« اﻟﺘﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﻨﻴﺮان
ﻗﻄﻊ اﳊﺸﻴﺶ اﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﳉﻼﻫﻤﺔ  -ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﻨﻴﺺ

ﲤﻜــﻦ رﺟــﺎل ﺟﻤــﺎرك اﻟـ
» «T٤واﻟـــ » «T٥ﺧﻼل اﻷﻳﺎم
اﻟﻘﻠﻴﻠــﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ٣
ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻣﺮأة ﻗﺎدﻣﲔ
ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴــﺔ وﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ
ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺪر اﳊﺸــﻴﺶ
وﻣﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ ،وﰎ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ

ﻛﻮﻛﺘﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة

واﳌﻀﺒﻮﻃــﺎت إﻟــﻰ اﳉﻬﺎت
اﳌﺨﺘﺼــﺔ ﲤﻬﻴــﺪا ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ
ﻳﻠــﺰم ﻣــﻦ إﺟــﺮاءات .وﺣﻮل
اﻟﻀﺒﻄﻴﺎت اﻟﺜﻼث ،ذﻛﺮ ﻋﻀﻮ
ﳉﻨﺔ اﻹﻋﻼم اﳉﻤﺮﻛﻲ ﻧﻮاف
اﳌﻄــﺮ ،أن اﺣﺪ اﳌﻔﺘﺸــﲔ ﻓﻲ
اﻟـ » «T٤اﺷــﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﻓﺮ
ﻋﺮﺑــﻲ ﻗﺎدم ﻣﻦ ﻣﻮﻃﻨﻪ ،ﻓﻘﺎم
ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﻪ وأﻣﺘﻌﺘﻪ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ

اﻟﻴــﺪوي ،وﺗﺒــﲔ أن ﺑﺤﻮزﺗﻪ
ﻛﻤﻴــﺔ ﻣﻦ اﳌﺨــﺪر ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻗﻄﻌﺘﲔ ﻣﻦ ﻣﺨﺪر اﳊﺸﻴﺶ،
وﻳﻮم أﻣﺲ ﰎ ﺿﺒﻂ ﻣﺴــﺎﻓﺮ
آﺧــﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺟﺎل ﺟﻤﺮك اﻟـ
» «T٤أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺘﺶ ﺟﻤﺮﻛﻲ وﺑﺘﻔﺘﻴﺶ
ﺣﻘﺎﺋﺒــﻪ ﻳﺪوﻳﺎ ﻋﺜــﺮ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺪر اﳊﺸﻴﺶ

ﻗﺪرت ﺑﻨﺤﻮ  ٢٠٠ﻏﺮام وﺣﺒﻮب
ﻳﺸــﺘﺒﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ
ﻣﺤﻈﻮرة ،واﻋﺘﺮف اﳌﻬﺮب ﺑﺄن
اﳌﺨﺪر اﳌﻀﺒﻮط ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ.
وأﺿــﺎف اﳌﻄــﺮ اﻧــﻪ ﻟﺪى
وﺻﻮل ﻣﺴﺎﻓﺮة ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ إﻟــﻰ ﻣﻄﺎر اﻟـ » «T٥ﰎ
اﻻﺷﺘﺒﺎه ﺑﻬﺎ وﻋﺜﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ٣
ﻗﻄﻊ ﺣﺸﻴﺶ وﻣﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ،،

ﻣﺸــﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﳌﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰎ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ إﻟﻰ اﳉﻬﺎت
اﳌﺨﺘﺼﺔ .وﺛﻤــﻦ ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﳉﻤﺮك اﳉﻮي ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺰي،
ﺟﻬﻮد اﳌﻔﺘﺸﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻓﺬ
اﳉﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﺗﺴــﻮل ﻟــﻪ ﻧﻔﺴــﻪ اﻹﺿﺮار
ﺑﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻬﺮﻳﺐ
اﳌﻤﻨﻮﻋﺎت.

دﻫﺲ ﻃﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ

ﻣﺼﺮع ﻣﺼﺮي ﻋﻠﻰ »ﻧﺎرﻳﺔ« وﺗﺼﺎدم ﻳﻨﻘﻞ ﺑﻨﻐﺎﻟﻴ ًﺎ وﻫﻨﺪﻳ ًﺎ ﻟـ »اﻟﻌﺪان«
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﻮد ـ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﺷﻴﺶ

ﻟﻘﻲ واﻓﺪ ﻣﺼﺮي ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ ١٩٩٠
ﻛﺎن ﻳﻘﻮد دراﺟﺔ ﻧﺎرﻳﺔ ﻣﺼﺮﻋﻪ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺮﺿــﻪ ﻟﻼﺻﻄــﺪام ﲟﺮﻛﺒــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪاﺋــﺮي اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺎﲡــﺎه اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
وﺳﺠﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر اﻣﻨﻲ ان ﺑﻼﻏﺎ ورد اﻟﻰ
ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻮﻗﻮع
ﺣﺎدث اﺻﻄﺪام ﻓﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ دورﻳﺎت
اﻷﻣﻦ واﻟﻄــﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺒــﻼغ وﺗﺒﲔ ان ﻗﺎﺋــﺪ اﻟﻨﺎرﻳﺔ واﻓﺪ
ﻣﺼﺮي ﻟﻔﻆ اﻧﻔﺎﺳﻪ ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻊ ﻓﻴﻤﺎ

ﻧﻘﻞ ﻗﺎﺋﺪ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﻰ اﳌﺨﻔﺮ اﳌﺨﺘﺺ
وﺳﺠﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺗﻌﺮض ﻃﻔﻞ ﻟﻢ
ﻳﺘﺠﺎوز اﻟـ  ٨ﺳــﻨﻮات ﻟﻠﺪﻫﺲ اﺛﻨﺎء
ﻣــﺮوره اﻣﺎم ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﺑﺮ
اﻻﺣﻤﺪ ،وﰎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻰ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﳉﻬﺮاء.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧــﺐ آﺧــﺮ ،أﺻﻴــﺐ واﻓﺪ
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺸــﻲ ﺻﺒــﺎح اول ﻣﻦ اﻣﺲ
ﻧﺘﻴﺠﺔ دﻫﺴــﻪ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ واﻓﺪ ﻫﻨﺪي
ﺛﻼﺛﻴﻨﻲ ﻛﺎن ﻳﻘﻮد ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ
اﻟﺸــﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺎح
اﻻﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

وﻛﺎن ﺑﻼغ ﻗﺪ ورد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻰ
ﻣﺮور ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺎح اﻻﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻮﻗﻮع ﺣﺎدث دﻫﺲ ﺑﺎﻟﺸــﺎرع
اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﻗﻄﻌﺘﻲ ٤ ،٣
واﳌﻘﺎﺑﻞ ﻹﺣﺪى اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،
وذﻛﺮ اﻟﺒﻼغ ان اﻟﺒﻨﻐﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻳﺨﺮج
ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﳌﺪرﺳــﺔ ﻣﺴﺘﻘﻼ دراﺟﺔ
ﻫﻮاﺋﻴﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻫﺴﻪ واﻓﺪ ﻫﻨﺪي ﻳﻘﻮد
ﻣﺮﻛﺒــﺔ ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﳑﺎ ادى اﻟﻰ اﺻﺎﺑﺘﻪ
وﰎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟــﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻮارئ ﺻﺒﺎح
اﻻﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻣﻨﻪ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻌﺪان ﻣﺼﻄﺤﺒﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻃﺒﻴﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ،
وﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲟﺴﻤﻰ ﺗﺼﺎدم

ودﻫﺲ وﺑﺮﻗﻢ  ٢٠١٩/١١ﻣﺮور ﺻﺒﺎح
اﻻﺣﻤﺪ وأﺣﻴﻠﺖ اﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻧﻘﻞ واﻓﺪ ﻫﻨﺪي
اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﺻﺒﺎح اﻻﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﻨﻪ اﻟﻰ
ﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ اﻟﻌﺪان ﺑﻌــﺪ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ
ﺣــﺎدث ﺗﺼــﺎدم ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑــﺎص ﻛﺎن
ﻳﻘﻮدﻫــﺎ ﻣــﻊ ﺻﺎﻟــﻮن ﻛﺎن ﻳﻘﻮدﻫﺎ
ﺳﺎﺋﻖ ﺑﺎﻛﺴــﺘﺎﻧﻲ ،وﺳﺠﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ
ﲟﺴــﻤﻰ ﺗﺼــﺎدم وإﺻﺎﺑــﺔ وﺑﺮﻗــﻢ
 ٢٠١٩/١٢وأﺣﻴﻠﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻰ ﺟﻬﺎت
اﻻﺧﺘﺼﺎص.

»اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪﻧﻲ« ﺗﺨﺘﺘﻢ اﳌﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ »ﺟﺎﻫﺰ«
اﺧﺘﺘﻤــﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع
اﳌﺪﻧــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋــﻲ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ )ﺟﺎﻫﺰ( واﳋﺎص
ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ وﺗﺪرﻳــﺐ اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ ﻹدارة
اﳌﺮاﻓﻖ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺖ اﻷزﻣﺎت
واﻟﻜــﻮارث ﲟﺸــﺎرﻛﺔ وزارة اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣــﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ

واﳌﺨﺎﺑــﺰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ،ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
»ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﳉﻨﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪﻧﻲ«.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸــﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﺸﺮوع أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
)ﺟﺎﻫــﺰ( ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﺮاﺣﻞ
اﻧﻄﻠﻘﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺸﺒﺎب ﲟﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ »ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد« ﲟﺤﻄﺔ وﻗﻮد

ﺻﺒﺤﺎن.
ﻛﻤــﺎ أﻗﻴﻤﺖ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣــﻦ اﻟﺪﻗﻴــﻖ واﳌﺨﺎﺑــﺰ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ »ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺨﺎﺑﺰ« ،واﺧﺘﺘﻢ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻳﻌــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
)ﺟﺎﻫﺰ( اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون

واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ووزارات وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺑﺮاز ﺟﻬﻮد اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮه
واﻟــﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﻋــﺪدا ﻣــﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ،وذﻟﻚ
ﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﳌﺘﻄﻮﻋــﲔ ﻟﻠﻘﻴــﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم
اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت.

آﺛﺎر اﳊﺮﻳﻖ ﺑﻌﺪ إﺧﻤﺎده
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﺷﻴﺶ

اﺧﻤﺪ رﺟــﺎل اﻹﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻘــﺎ اﻧﺪﻟﻊ ﻓﻲ
ﻣﻨﺰل ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰﻫﺮاء .وﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﻼﻏﺎ ﻳﻔﻴﺪ
ﺑﺎﻧﺪﻻع ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻨــﺰل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰﻫﺮاء،
وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﺮق ﻣﺮﻛﺰي إﻃﻔﺎء
اﻟﻔﺮواﻧﻴــﺔ وﺻﺒﺤﺎن ﺑﻘﻴــﺎدة اﳌﻘﺪم ﺧﺎﻟﺪ

ﻛﻨﻌﺎن إﻟــﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒــﻼغ وﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل
ﺗﺒﲔ أن اﳊﺮﻳﻖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺮﻳﻖ ﺷﺐ ﻓﻲ
ﺳﺮداب ﻣﻨﺰل ﻣﻜﻮن ﻣﻦ دورﻳﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر
ﰎ إﺧﻼء اﻟﺴﻜﺎن وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻨﻴﺮان واﳊﺪ
ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي إﺻﺎﺑﺎت ﺗﺬﻛﺮ،
وﺟــﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﳊﺎدث ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳــﺒﺎب
اﳊﺮﻳﻖ .ﺣﻀﺮ إﻟــﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﳊﺮﻳﻖ رﺟﺎل
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ.

 ١٦ﺣﺎوﻳﺔ و ٢٩ﻃﺮد ًا و ١٣ﺑﺎﻟﺔ

ﻏﺪ اﻷرﺑﻌﺎء
ﻓﻲ ﻣﺰاد »اﳉﻤﺎرك« ﺑﻌﺪ ٍ
ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﻨﻴﺺ

أﻋﻠﻨﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺰاد ﻋﻠﻨــﻲ ﻋﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﻏــ ٍﺪ اﻷرﺑﻌﺎء ﻟﺒﻴﻊ
ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ.
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ  ١٣ﺑﺎﻟﺔ
ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ و ٢٨ﻃﺮد ﻣﻼﺑﺲ وأﻏﻄﻴﺔ
ﺑﻼﺳــﺘﻴﻚ وأدوات أﺧــﺮى و ٨ﺣﺎوﻳﺎت ٤٠
ﻗﺪﻣﺎ ﲢﺘــﻮي ﻋﻠﻰ أﺛــﺎث وأدوات ﺻﺤﻴﺔ
وﻣﻴﺎه ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وأﻋﺸــﺎب ،و ٨ﺣﺎوﻳﺎت ٢٠
ﻗﺪﻣﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳــﻴﺮاﻣﻴﻚ وﻣﺮﺷــﺤﺎت
ﻣﻴــﺎه وأﻃﺒﺎق ﻣﻌﺎون ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ٢٨٨٣

ﻛﺮز ﺳﺠﺎﺋﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻧﻮاع واﳌﺎرﻛﺎت.
وﻃﺎﻟﺒــﺖ اﻹدارة اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺸــﺮاء
ﺑﺎﳊﻀﻮر اﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺰاد ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﺑﻴﺖ اﳌﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ
ﻓــﻲ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴــﺎدس ﻓﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﶈﺪد ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺷــﺮوط اﻟﺒﻴﻊ
وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬــﺎ ان ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد ﺑﻴﻊ
اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ واﺣﺪة او ﻋﺪة ﺻﻔﻘﺎت
ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﻊ ،وأن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺮاﺳﻲ
ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺰاد ﻋﻤﻮﻟﺔ دﻻﻟﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  ٪٢ﻣﻦ ﺛﻤﻦ
اﻟﺒﻴﻊ ،وﻳﻜﻮن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟـ »ﻛﻲ ﻧﺖ« ،وﻳﺠﻮز
ﻟﻺدارة إﻟﻐﺎء أو ﺗﺄﺟﻴﻞ اﳌﺰاد ﻷي ﺳﺒﺐ ﺗﺮاه.

االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

إعداد :بداح العنزي b.alenzi@alanba.com.kw

املجلس البلدي

الشعلة« :قانونية البلدية» كسبت العديد من القضايا
ثمن وزير األوقاف ووزير
ّ
الدولة لشؤون البلدية فهد
الشــعلة اجلهــود الكبيــرة
التــي بذلها فريــق احملامني
في اإلدارة القانونية ببلدية
الكويت والتي توجت بصدور
األحكام القضائية النهائية
لصالــح بلديــة الكويت في
العديد من القضايا.
جاء ذلك خالل حفل تكرمي
عدد مــن احملامني بــاإلدارة
القانونيــة بحضــور مدير
اإلدارة القانونية املستشار
رجعان الغريب.
وأوضــح ان هذا اإلجناز
بصــدور األحــكام النهائية
لصالح البلدية جاء بفضل
التعاون بني فريق احملامني
باإلدارة القانونية والذي أثمر
احلصول على كل املستندات
واملعلومــات التــي طلبهــا
إعداد الدفــاع أمام احملكمة،

الوزير فهد الشعلة متوسطا املكرمني خالل احلفل

مؤكــدا ان توجيهاته كانت
واضحة لفريق احملامني في
البلديــة باالهتمــام بجميع
الثغــرات القانونية واألخذ
في االعتبار بكل ثغرة مهما

اعتماد حساب

املساحات التجارية ملبنى
مواقف السيارات بالقبلة

د.حسن كمال مترئسا اجتماع جلنة العاصمة

أوصت جلنة العاصمة خالل اجتماعها أمس برئاسة
د.حســن كمال باملوافقة على طلــب وزارة املالية إصدار
التراخيص واعتماد حســاب املســاحات التجارية طبقا
للقائــم على الطبيعة ملبنى مواقف الســيارات (ســوق
الصفاة) في منطقة القبلة القطعة التجارية التاسعة.
وقال د.كمال انه متت املوافقة على طلب وزارة الكهرباء
إلغاء موقع محطة حتويل ثانوية بالقطعة  2وتخصيص
موقع محطة بالقطعة  1مبنطقة الدعية.
وذكــر د.كمال انه متت املوافقة على اقتراحه بشــأن
توسعة امتداد املخرج الفرعي لإلشارات الضوئية لتقليل
االزدحام املروري في الشوارع الرئيسية.
وأشــار الى ان اللجنة أجلت بحث املشــاريع املقامة
على أمالك الدولة.

تغيير نشاط فرع التموين

مبنطقة صباح السالم
أوصت جلنــة مبارك
الكبيــر خــال اجتماعها
امس برئاســة د.علي بن
ســاير على طلب وزارة
الشــؤون االجتماعيــة
والعمــل تغيير نشــاط
فرع التموين بالقطعة 10
مبنطقة صباح السالم الى
نشاط لوازم العائلة ،كما
متــت املوافقة على طلب
صاحــب العالقة تقصير
مسافة (األســفلت) أمام
املنازل في القطعة  8شارع
 9مبنطقة مبارك الكبير.

د.علي بن ساير

العنزي يشيد باستحداث

مركز إلدارة األزمات في «البلدية»

أكد عضو البلدي م.حمود العنزي أن قرار وزير الدولة
لشؤون البلدية فهد الشعلة استحداث مركزا إلدارة األزمات
في «البلدية» يعد ترســيخا للثقة التــي يتمتع بها اجلهاز
التنفيذي ،موضحا أن تلك اخلطوة تأتي بعدما ثبتت قدرات
البلديــة الكبيرة في التعامل مع أزمــة األمطار التي حازت
تقدير وثناء القيادة السياسية.

«البلدي» يبحث إلغاء تفويضاته

للجهاز التنفيذي بالبلدية

يبحث املجلس البلدي خالل اجتماعه اليوم برئاسة أسامة
العتيبــي توصية اللجنة القانونيــة واملالية بإلغاء جميع
التفويضات املمنوحة من املجلس إلى اجلهاز التنفيذي.
واالقتراح املقدم مــن االعضاء حمدي العازمي ،عبداهلل
الرومي ،بشأن توفير مقر لشركة مطاحن الدقيق واملخابز
الكويتية باملناطق التالية (مبزارع الوفرة والعبدلي) وذلك
لبيع األعالف.
واالقتراح املقدم من العضو م.عبدالسالم الرندي بشأن
زيادة نسبة البناء في مناطق السكن اخلاص باملناطق اجلديدة.
دراســة ابتدائية لوضع تصوير لالئحة املجلس البلدي
«مناقشة الدراسة».
واالقتــراح املقــدم من العضو د.م .حســن كمال بشــأن
التعجيــل في تطويــر وحتديث عقود النظافــة لدى بلدية
الكويت لتحسني اخلدمة.
وإعفاء األوقاف اخليرية من رسوم اخلدمات التي تؤديها
البلدية.
وطلب وزارة الشؤون االجتماعية نقل فرع لوازم العائلة
مــن املوقع احلالي الى مبنــى اإلدارة بالدور االرضي ضمن
القطعة ( )4مبركز الضاحية مبنطقة الدعية.

كانت لتفاديها.
وفي اخلتام قام الشعلة
بإهــداء املكرمــن دروعــا
وشــهادات تقديــر للجهود
املميزة التي تكللت بكســب
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قضايا لصالــح البلدية ،ما
يجعل املسؤولية مضاعفة
للمحامــن فــي اإلدارة
القانونية للقيــام مبهامهم
على أكمل وجه.

إقامة أسواق للخيام في اجلهراء واألحمدي
ذكــر مديــر عــام البلدية
م.أحمد املنفوحي انه سيتم
انشاء اسواق خيام في كل من
محافظتي اجلهراء واالحمدي.
وقال املنفوحي في تقرير
حول أسواق اخليام مبنطقة
الري:
٭ ســوق اخليــام مبنطقــة
اسواق الري به عدد  65قسيمة
خيــام وينظم عملــه وفترة
اســتغالله الئحة االســواق
العامة رقم «2006/151م».
٭ عدد  55قسيمة تعمل بنظام
التخصيص ومدة االستغالل
 4ســنوات وفقــا ملــا نصت
عليــه املادة رقــم ثالثني من
الئحة االســواق العامة رقم
«2006/151م» مساحة القسيمة
الواحدة  500متر.
٭ عــدد  10قســائم تعمــل
بنظام التنزيل احلر مساحة
القســيمة الواحدة  250مترا

م.أحمد املنفوحي

ومدة االستغالل  6شهور فقط
وفقا ملا نصت عليه املادة رقم
ثالثــن من الئحة االســواق
العامة رقم «2006/151م».
٭ يتم توزيع قسائم اخليام
التــي تعمل بنظــام التنزيل
احلر وعددها  10قسائم والتي
مدة استغاللها  6شهور فقط
بالقرعة العلنية مرتني سنوياً.

٭الطلبــات التــي تقدمــت
الســتغالل عشــر قســائم
خيام نظــام التنزيــل احلر
وفــق القرعة التــي اجريت
في 2018/11/4م هي  25طلبا،
مشــيرا الى ان سوق اخليام
مبنطقة اسواق الري يخضع
الشراف الئحة االسواق العامة
رقم  ،2006/151وحول التعاقد
اوضح ان:
٭ قســائم اخليــام نظــام
التنزيل احلر وعددها عشر
قســائم فترة اســتغاللها 6
شــهور فقط يتــم توزيعها
وفق ًا لآلتي:
٭ يتــم االعــان مــن قبــل
البلدية بوسائل االعالم عن
اعادة توزيع قسائم اخليام
نظام التنزيل احلر وتستقبل
الطلبات خالل الفترة احملددة
لالعالن.
٭ يتم عرض الطلبات التي

تقدمت الســتغالل قســائم
اخليام نظــام التنزيل احلر
على جلنة االســواق العامة
نظرا النهــا اجلهة املختصة
بالســحب والتخصيــص
واعادة التخصيص وفقا ملا
نصت عليه املادة الثالثة من
الئحة االســواق العامة رقم
.2006/151
٭ تقوم اللجنة باســتبعاد
الطلبات املخالفة الشتراطات
الئحــة االســواق العامــة
والسماحة بدخول الطلبات
املطابقــة لالشــتراطات في
القرعــة احملــدد تاريخهــا
باالعــان املنشــور من قبل
البلدية بوسائل االعالم.
٭ يتم اجراء القرعة العلنية
في املوعد احملدد لها باالعالن
علــى الطلبــات التــي متت
املوافقة عليها من قبل جلنة
االسواق العامة.
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أخبار محلية

االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

مدير إدارة جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة أشار إلى أن مصادر االنبعاثات الثابتة في الكويت ازدادت خالل الـ  18عاماً املاضية

بوجبارة لـ «األنباء» :األمطار لن تقلل العواصف الغبارية ذات املصدر اإلقليمي
تقليل موجات الغبار يحتاج إلى تضافر اجلهود اإلقليمية من أجل تثبيت التربة في املناطق الصحراوية والتركيز على استخدام الطاقة البديلة في توليد الطاقة
دارين العلي

يتوســم الناس خيرا مع
أمطــار اخليــر التــي هطلت
بكثــرة على البالد خالل هذا
العام ســواء من حيث زيادة
الغطــاء النباتــي أو امليــاه
اجلوفيــة ،وكذلــك تراجــع
نســبة العواصف الغبارية
التي اعتدناها في كل عام.
فهل ستشكل هذه األمطار
عامــا مســاعدا للتقليل من
العواصف الغبارية؟ سؤال
توجهت بــه «األنبــاء» إلى
مديــر إدارة جــودة الهــواء
فــي الهيئــة العامــة للبيئة
أمين بوجبــارة الذي أكد أن
اجلواب سيكون «نعم» لو أن
الكويت ال تتعرض للموجات
اإلقليميــة للغبــار ،فأمطار
اخلير ينتــج عنهــا ارتفاع
نسبة الغطاء النباتي والذي
يؤدي إلى تثبيت التربة ،إال
أن التوقعــات تقول بأنه لن
يكون هناك انخفاض ملحوظ
في العواصف الغبارية خالل
الصيــف القــادم ألن مصدر
الغبار إقليمــي ،إضافة إلى
النشــاطات البشــرية فــي
املنطقة ،وكان من املمكن أن
يقل الغبار لو أن الكويت ال
تتعرض للموجات اإلقليمية
للغبار.
وقال بوجبــارة ان %50
مــن الغبار في الكويت ناجت
عــن مصــادر طبيعيــة وما
تبقــى ناجت عن النشــاطات
البشــرية ،جزء منها محلي
واآلخر إقليمي.
وأكد أن اجلزء الناجت عن
املصادر الطبيعية ال يحمل
ملوثات كيميائية إمنا يتلوث
في اجلو جراء االنبعاثات من
املصادر املختلفة ،أما اجلزء

اآلخر فينتج عن النشاطات
البشــرية مثل االســتخدام
املفرط للمركبات بشكل عام
وخصوصا التي تعمل بوقود
الديزل بسبب ارتفاع حرارة
اجلو ،مشــيرا إلى أن الغبار
الذي ينتج عن املركبات ليس
مصدره فقط حرق الوقود إمنا
اإلطارات والكوابح ،مبينا أن
التقدم في الصناعة حســن
من نوع الوقود وسيطر على
االنبعاثات التي تصدر منه
لكن لم يسيطر على الغبار

الــذي ينتــج مــن اإلطارات
والكوابح.
ولفت إلى أن انبعاث الغبار
أيضا ناجت عن ارتياد املناطق
الصحراويــة والــذي ينتج
عنه تفكك التربة وتطايرها،
وحركة املركبات على الطرق
غيــر املســفلتة بالشــكل
السليم ،وكذلك توليد الطاقة
الكهربائية ،والصناعات التي
تســتخدم حرق الوقود في
إنتاجها ،وكلهــا ينتج عنها
غبــار تلتصــق فيــه مــواد

كيميائية وهذا يسمى علميا
«ادمصاص» إال أن تأثيراتها
ليســت كبيرة بســبب عدم
التعرض لها لفترات طويلة
الن الغالبية العظمى لسكان
الكويت يقضون معظم الوقت
في املباني املغلقة واملكيفة،
وذلك بسبب ارتفاع درجات
حرارة اجلو.
وحــول اإلجراءات التي
يجب اتخاذها للتقليل من
املوجــات الغباريــة ،قــال
بوجبــارة إن األمر يحتاج

أمين بوجبارة

لتضافــر جهــود إقليميــة
لتثبيت التربة في املناطق
الصحراويــة والتي تعتبر
مصدرا للغبار واســتخدام
الطاقــة البديلــة فــي
توليد الطاقــة الكهربائية
واستحداث قوانني تشجع
الســكان والصناعات على
استخدام أنظمة توليد الطاقة
الكهربائية ،وتشجيع ودعم
استخدام املركبات معدومة
االنبعاثات ،وتطوير وسائل
وشــبكات النقل اجلماعي،

كتلة هوائية رطبة

وراء أمطار األحد..
وطقس اليوم

ربيعي معتدل

شهدت الكويت على مدى
يوم أمس بدءا من الفجر وحتى
املساء سقوط أمطار متفرقة
جاءت خفيفة إلى متوســطة
الشدة.
وذكــر مراقــب التنبؤات
اجلوية بإدارة االرصاد اجلوية
عبدالعزيز القراوي أن الطقس
تأثر بامتــداد منخفض جوي
مصحوب بكتلة هوائية رطبة
مما أدى إلى تكاثر الســحب
املنخفضة واملتوسطة وتخللتها
بعض الســحب الركامية التي
قل ّت مع دخول الليل ،متوقعا
أن يشهد اليوم االثنني طقسا
ربيعيا معتدال.

(قاسم باشا)

الكويت تعرضت إلى منخفض جوي تسبب في األمطار اخلفيفة واملتوسطة يوم أمس

إعالنات الدليل

22272748 - 22272749

خ ـ ــزان ـ ـ ــات البـ ـ ـ ــد ّيـ ـ ـ ــح

خ ـ ـ ــزان ـ ــات الـ ــزام ـ ـ ــل

ISO
9002

الرواد يف حت�صني اجلودة العاملية

< نهتم ب�سحـتكـم

امل ــادة اخل ــام امل�صتخدمة
واملواد امل�صافة يف �صناعة
خــزان ــات الــزامــل ت�صــاع ــد
يف حمايتها مـن التدهـور
عن ــد التـ ـعـ ــر�ص للأ�ص ـ ـعـ ــة
فوق البنف�صجية

< قالب أوروبي
مع ـت ـمـد.
< ناعم من
الــداخ ــل املاء ثروة لنحافظ عليها
واخلـ ــارج.
< معزول حراري  4طبقات
< معالج ضد
< سـ ـ ـمــاگ ـ ـ ــة  18ملم
الطحــالــب
والبكتيريا.
< خالـي مـن يوج ـ ــد خ ــزان ــات لل ـبـر
الفوم واملواد
السامة.

حاصل على شهادة اآليزو
TUV
CERT
ISO 9002

< صناعة سعودية
گفالة  5سنوات

 100جــالــون
 200جــالــون
 500جــالــون
 800جــالــون
 1000جالون
 1200جالون
 1500جالون
 2000جالون

 99852416الفنطاس تلفاگس 23904424 :

سويت هوم العقارية

خـ ـ ــزانـ ــات أبي ــار عـ ــلي

• م ـ ـط ـ ـل ـ ـ ــوب لـ ـ ـ ــإلي ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــار

گفالة
 10سنوات

فلل ل�صكن دبلوما�صي وعائلة راقية
والدفع مقدم

أبي ــار عـ ــلي

تگييف دايگن

• مطل ــوب لإليج ــار أدوار وشق ــق

متوفر باألحجام
من  200جالون إلى  5000جالون

ملعاري�ص وعائلت �صغرة

• م ـ ـط ـ ـل ـ ـ ــوب للبي ـ ـ ــع

إسأل عن
عرض الصيف

اأرا�صي وفلل وهدام وعمارات

51 00 09 37

ت23905655 - 65556079 :
دــ

گفالة
 10سنوات

 99852416مـ ـت ـ ـ ــوفـ ــر
الب ــد ّيـ ــح
بأح ـجـ ـ ــام

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932

خـزان �صحــي ومعـتمـد,
• م�صـن ــوع م ــن البــولــي
اأثيلني النقي.
� ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـطـ ـ ـح ـ ــال ـ ــب
والـبـكـتــريــا خــايل مــن
الفوم ناعم من الداخل
واخل ــارج ,خــزان قطعــة
واح ـ ــدة بـ ـ ــدون و�ص ـلــة,
 3طـب ـق ـ ــات و4طـب ـ ـق ـ ــات
عــازل حــراري.
• ق�صم خا�ص لل�صيانة.
• ت ـ ـ ـ ـ ـ ــ�صلي ــح جـ ـ ـ ـ ـمـيـ ـ ـ ــع
اأن ـ ــواع اخلزانات.

وتنظيم مناطق ارتياد البر،
وزيادة املسطحات اخلضراء
ودعم العمليات الزراعية.
وعــن اإلجــراءات التــي
تتخذهــا الهيئــة لتقليــل
امللوثات في اجلــو ،ذكر أن
«البيئــة» جهة رقابية تقوم
علــى حتديــد اشــتراطات
وضوابط ومعايير من خالل
اللوائــح التنفيذية امللحقة
بالقوانني ،حيث حددت الهيئة
معايير جلودة الهواء وحدودا
النبعاث امللوثات الى الهواء

اخلارجي من جميع املصادر
لضمــان عــدم تأثيرها على
جــودة الهواء في عام ،2001
كما جددت إصــدار الالئحة
اخلاصــة مبعاييــر جــودة
الهــواء والتــي كانــت اكثر
تشــددا في بعــض امللوثات
وأدخلــت ملوثــات أخــرى
لالئحة في عام  2017وأصدرت
كذلك الئحة خاصة بفحص
االنبعاثــات التي تصدر عن
املركبــات وانتهت من إعداد
الئحة فحص املركبات ،علما
بــأن املركبات مــن املصادر
الرئيســية لالنبعاثــات في
الكويت.
وأعلــن أن الهيئة انتهت
من إعداد الالئحة التنفيذية
اجلديــدة حلــدود انبعــاث
ملوثات الهواء والتي شملت
جميــع مصــادر االنبعاثات
الثابتــة في الكويــت والتي
ازدادت خــال الـــ  18ســنة
املاضيــة ،كمــا الــزم قانون
حمايــة البيئــة في مــواده
بضرورة ربط بيانات املصادر
الرئيسية لالنبعاثات بقواعد
بيانات الهيئة العامة للبيئة
للمتابعة املستمرة للملوثات
التــي تصدر عنهــا وحددت
الالئحة التنفيذية وســائل
الرصد والربط.
وأكــد أن الهيئــة تقــوم
من خــال اإلدارات املختلفة
والتابعــة لهــا بإلــزام اي
مشــروع جديــد او التعديل
او التوســعة على املشاريع
البيئة تقدمي دراسات توضح
املردود البيئي واالجتماعي
لهذه املشاريع او التغييرات
لتتم مراجعتها ومراقبة تنفيذ
املشاريع من اجلانب البيئي،
لضمان عدم تأثيرها سلبيا
على البيئة.

 الــ�ــســيــانــة وعـــقـــود �ــســنــويــة 69030266 مــبــيــعــات الــــوحــــدات املــنــفــ�ــســلــة 66645882 -مــبــيــعــات الــتــكــيــيــف املـــركـــزي 66645882

 -مبيعات اأجهزة تكييف  VRVالذكية 69021500

مؤسسة البيت امللگي العقارية

مطلــوب لقسم اإليجار

في ـ ـ ـ ــال  -دور  -شق ـ ـ ـ ــة

العالناتـــــــكـم
في دلـيـــل

العالناتـــــــكـم
في دلـيـــل

لعائالت متنوعة عربية وأجنبية
وقنصلية وديبلوماسية

د

د

مطلوب لقسم البيع
في ـ ــال  -ه ـ ــدام  -أرض

99 75 24 97

22272748
22272749

22272748
22272749

15

لقاء

االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

االستشاري النفسي اإلكلينيكي أشارت إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد قضايا العنف في الكويت بشكل عام

د .أميمة حمد لـ«األنباء» :األلعاب اإللكترونية وغياب
الرقابة األسرية من أسباب انتشار العنف بني األطفال
تعد ظاهرة انتشار العنف بني األطفال واحدة من أبرز الظواهر السلبية التي تعيشها مجتمعاتنا العربية بل والعالم بأسره ،ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل
املتراكمة التي أثرت في نفسية أطفالنا ،ولعل خير دليل على ذلك ما نلمسه بشكل يومي من حوادث عنف ضد أو من أطفال لم يتجاوزوا حتى سن البلوغ .وعلى
الرغم من تقرير منظمة اليونيسكو الذي أصدرته في العام احلالي حتت عنوان «القضاء على العنف والتسلط في املدارس» ،والذي يشير إلى أن الكثير من البلدان
متكنت من إحراز تقدم كبير في احلد من العنف في املدارس ،إال أنه وبلغة األرقام وضمن اإلحصائيات التي مت جمعها في ذات التقرير تشــير تلك األرقام الى
تعرض طالب واحد تقريبا من بني  3طالب للمضايقات من قبل أقرانه أو العنف البدني بشــكل عام ،وقد جرت تلك الدراســة على أكثر من  144بلدا من مختلف
أنحاء العالم« .األنباء» التقت االستشاري النفسي اإلكلينيكي د.أميمة حمد للتعرف أكثر على أسباب انتشار تلك الظاهرة بني األطفال ،والتي بدورها أكدت وجود
ارتفاع ملحوظ في قضايا العنف بشكل عام في الكويت بزيادة بلغت  1074قضية في عام  2018مقارنة بعام  ،2017مرجعة السبب وراء انتشار هذه الظاهرة بني
األطفال بشكل خاص إلى عدة عوامل في مقدمتها األلعاب اإللكترونية التي تسهم بشكل أو بآخر في ارتفاع معدالت العنف بني الناشئة ،وإلى التفاصيل:

مشاهدة األطفال مقاطع احلروب وقطع الرؤوس بوسائل

«السوشيال ميديا» تخلق لديهم رغبة في العنف وتعطش ًا للدم

إذا ميكننا اإلشارة إلى أن رؤية

وعالج ظاهرة العنف لدى األطفال برصد أي ظواهر غير طبيعية

خارج املنزل أيضا.

كرمي طارق

في البداية ،تشكل ظاهرة
العنف بني أوساط األطفال
والشباب في الكويت واحدة من
أبرز الظواهر السلبية وأخطرها
على املجتمع ،فما تقييمك
حلاالت العنف في الكويت؟
٭ تعد ظاهرة العنف بشــكل
عام واحدة من الظواهر التي
تشــكل خطرا علــى مختلف
فئــات املجتمــع ،خاصــة في
ظــل تزايد معــدالت القضايا
املتواجدة في أروقة احملاكم،
فوفقا لإلحصائيات املتوفرة
في الكويت فإن قضايا العنف
املســجلة في عام  2018بلغت
 3390حالــة ،بزيــادة بلغــت
 1074حالة مقارنة بعام 2017
الذي بلغت فيه إجمالي قضايا
العنف املسجلة  2316حالة.
وميكننــا اإلشــارة إلــى
هــذا التزايد والواضح ميكن
إرجاعــه لعدة أســباب وفي
مقدمتها ،انتشار العنف على
شاشــات التلفــاز واأللعاب
اإللكترونيــة املنتشــرة بني
أيــدي األطفال ،إذ تهدف تلك
األلعاب في املقــام األول إلى
اســتهالك أوقاتهــم لفتــرات
طويلة ،باإلضافة إلى تعرض
األطفال في وسائل التواصل
االجتماعي ورؤيتهم للكثير
من مظاهر العنف املنتشــرة
في أنحاء العالم بكل سهولة
وهو ما قد يخلق لدى بعضهم
تعــودا على رؤية أو ارتكاب
مثل هذه األفعال.

للمدرسة دور ال يقل أهمية عن دور األسرة في السيطرة

د.أميمة حمد متحدثة للزميل كرمي طارق

وتعرض األطفال ملشاهد العنف
عبر مواقع التواصل االجتماعي
أو ممارستها في األلعاب
اإللكترونية من املمكن أن تخلق
لديهم رغبة في ممارسة هذا
العنف؟
٭ بالتأكيد ،فإن مشاهدة الطفل
ملثل هذه األحــداث من حروب
وقطع رؤوس يخلق لديه رغبة
في العنف وتعطش للدم ،وهو
أمر في غاية اخلطورة خاصة
أنه في السابق كان من الصعب
وصول تلك املشاهد لألطفال إال
أنه أصبح اآلن من األمور الغاية
في السهولة.
كمــا أن البرامج الترفيهية
أو املعروف ببرنامج «الفكاهة
واملقالــب» التــي تعتمــد فــي
سياســتها علــى واالســتهزاء
من اآلخرين وترهيبهم ،ولدت
لــدى أطفالنا أيضــا رغبة في
ممارســة التنمر على أقرانهم،
فتلك البرامج أيضا خلقت لدينا

(محمد هاشم)

مفهوما خاطئا عن الفكاهة فليس
من الطبيعي أن نضحك خلوف
إنسان.
للتوضيح أكثر ..كيف تسهم
األلعاب اإللكترونية في زيادة
حاالت العنف بني أطفالنا؟
٭ قدميــا كان لدينــا الكثير
مــن األلعــاب اإللكترونيــة
ولكنهــا كانت حتتــوي في
معظمها على األلعاب البدائية
والرياضية فقط ،أما اآلن فإن
معظــم األلعاب اإللكترونية
هدفها األساسي نشر مظاهر
العنف واجلرمية بني اجليل
الناشــئ ،ليدخــل بذلك إلى
عالــم افتراضــي يعيش من
خالله اجلرائم املختلفة من
ضرب وقتل وإرهاب ،ليتسلل
إلى منطقة الالوعي في عقل
اإلنسان أو ما يعرف بالعقل
الباطن ،الذي قد يتحول إلى
سلوكيات مع اإلدمان املستمر

ملشاهدة الڤيديو

ملثل هذه األلعاب.
العنف والتنمر من أبرز
املشكالت التي يعاني منها
األطفال في جميع أنحاء العالم..
فما تأثيرها على تلك الفئة؟
٭ لألســف العنــف والتنمــر
ظاهرتــان تعانــي منها معظم
دول العالم ،فهي تقسم شريحة
األطفال إلى قسمني نصف متنمر
يعاني من حالة نفسية وتعطش
للعنــف وتعذيــب أقرانهــم،
والنصــف اآلخر مســتضعف
يعانــي مــن التنمر ويخشــى
مواجهــة املجتمع أو إبالغ ولي
أمــره خوفا من ضياع صورته
أو هيبته في املنزل أيضا.
بينما تزاد املشاكل وتتفاقم
عندما ميارس هذا املستضعف
سياسة التنمر أيضا على إخوته
وأســرته ،باعتبارها الوسيلة
الوحيدة للتنفيس والهروب من
الضغوطات التــي يعاني منها

ماذا عن احللول اجلذرية وأهمية
الدور الذي ميارسه اآلباء
واألمهات ملواجهة هذه الظاهرة؟
٭ لألسرة وبالتحديد الوالدان
أدور كثيرة ومتعددة ،والبد في
البداية أن نشير إلى أهمية تلقي
املقبلني على الزواج جللســات
اإلرشاد النفسي ،قبل الزواج أو
إجناب األطفال ،إذ تساهم تلك
اجللســات في تدريــب أولياء
األمــور علــى أســس التربيــة
الصحيحة لألطفــال ومعاجلة
القضايا املتعلقــة بهم ،خاصة
أن العنف األسري في املنزل هو
من األسباب الرئيسية النتشار
العنف لدى الطفل الذي ينقله
بعد ذلك إلى خارج املنزل.
كما ان للمدرسة أيضا دورا
ال يقل أهمية عن دور األســرة
للسيطرة وعالج ظاهرة العنف
لدى األطفال ،فمن الضروري أن
يتوافر إخصائي نفسي مدرب
ومتخصــص فــي ذلــك املجال
الســتكمال دور األســرة ،عبر
التواصل معهم وإبالغهم بوضع
الطفل في املدرسة في حالة رصد
سلوكيات غير طبيعية ميارسها
الطفل.
ولكن في بعض األحيان ميارس
األطفال العنف أمام أعني األسرة
التي تنظر لتلك املواقف بعني
اإلهمال ..فماذا عن خطورة
ذلك؟
٭ من أكثر األخطاء الشائعة لدى
الكثير من األســر ترك أطفالهم
كممارسني أو متعرضني للعنف،
فنجــد بعض األهالــي ال تعير

الدگتور

ضياء عبدالسالم املنشاوي
 دكتوراه يف اأمرا�ض الن�شاء والتوليد -ت�شخي�ض وعالج كافة الأمرا�ض الن�شائية

• الك�شف املبكر عن اأورام عنق الرحم
• تكي�ض املباي�ض  -ا�شطرابات الهرمونات
• البطانة املهاجرة
• متابعة احلمل
• الإجها�ض املتكرر
• متابعة حالت تاأخر احلمل وامل�شاعدة
على الإجناب بالتلقيح ال�شناعي
• ت�شخي�ض وعالج حالت ال�شل�ض البويل

للحجز24754355/66/77 :

انتباها للطفل بحجة أنه عصبي
أو حزين بطبيعته ،دون النظر
والبحث عن األســباب وإيجاد
احللول املتعلقة بها ســواء من
داخل األســرة أو عبــر املعالج
النفسي املتخصص.
فإهمــال تلــك احلــاالت قد
يــؤدي فــي نهاية املطــاف إلى
تفاقم املشــكلة ومعاناة الطفل
من أمراض نفســية أخرى مثل
الضغــط النفســي واالكتئــاب
واالضطرابات النفسية املختلفة،
وباإلضافة إلى ذلك فالكثير من
أوليــاء األمور يجهلــون متاما
حقــوق الطفــل خاصــة وقــد
يعرضون أنفســهم للكثير من
العقوبات خاصة أن الكويت لديها
قانون كامل يحمي حقوق األطفال
ويدافع عنهم ،وهو بشكل عام
من القوانني املميزة التي تصب
في مصلحته بشكل كبير.
العمالة املنزلية والطفل ..قضية
مبحاور متعددة فقد نرى الطفل
في بعض األحيان ممارسا
للعنف ضدهم وفي الكثير من
األحيان قد نراه معنفا ،فما
حتليل ذلك؟
٭ تلــك اإلشــكالية تنتــج إما
عــن إهمال األســرة ومتابعتها
لسلوكيات العمالة املنزلية مع
األطفال ،أو عدم معاقبة الطفل
في حالة مارس ضدها العنف.
فــإذا افترضنــا أن العاملة
تتحلــى بســلوكيات طيبــة
وإيجابيــة إال أنها تفتقر ألدنى
مستويات املعرفة بعلم النفس
وأســاليب التعامل مع األطفال
وهو ما يتأثر به الطفل في الكثير
من األحيان.

 22يونيو املقبل انطالق

أعمال مؤمتر «اإلستراتيجيات
احلديثة للصحة النفسية»

أشــارت املدير التنفيذي ملعهد النهضة
احلديث ونائب رئيس «املؤمتر الدولي الثاني
لإلســتراتيجيات احلديثة للصحة النفسية
والتنمية املجتمعية» د.أميمة حمد الى انطالق
اعمــال املؤمتر خالل الفترة من  22الى 23
يونيو  2019في شــرم الشيخ بجمهورية
مصر العربية ،وذلك بالتعاون بني كلية البنات
 جامعة عني شمس ومعهد النهضة احلديث(بالكويت).
وقالت ان املؤمتر يسلط الضوء على أهم
االســتراتيجيات احلديثة للصحة النفسية،
والعمــل على رفع كفاءة املعالج النفســي،
واستعراض العلوم احلديث للصحة النفسية،
باإلضافة الى استخدام تقنيات مستحدثة في
الصحة النفسية ،وصقل مهارة املعالج النفسي،
وايضا توسيع مدارك املعاجلني ،كذلك االهتمام
بنفسية أفراد املجتمع والصحة النفسية من
الطفولة الى الشيخوخة وايضا من املنظور
التربوي واملجتمعي .وكشــفت عن العديد
من األهداف الهادمة والهادفة التي يتناولها
املؤمتر منها الصحة النفسية األسرية ،والصحة
النفسية املدرسية ،والصحة النفسية في العمل،
وفعاليات تعزيز الصحة النفسية ،والتطبيقات
العالجية في مجال الصحة النفسية ،والعالقة
بني الصحة البدنية والنفسية.
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أﺧﺒﺎر ﻣﺤﻠﻴﺔ

ﺑﺮاك اﻟﺸﻴﺘﺎن وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﳉﻼل وﺣﻤﺪ اﻟﺒﺮﺟﺲ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﻜﺮﻣﲔ

)ﻣﺘﲔ ﻏﻮزال(

ﻓﺮﺣﺔ وﺗﻔﺎؤل ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﺣﺘﻔﻠﺖ ﺑﺘﻜﺮﱘ  ٦٨٠ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ً و ٥٨ﻣﻮﻇﻔﺎ ً و ٢٠ﻣﺘﻘﺎﻋﺪا ً

اﻟﻘﺼﺮ« ﺣﺘﻰ ٢٠١٨
 ٤٦أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﺷﺆون ّ
اﻟﺸﻴﺘﺎن :ﻧﺴﻌﻰ ﻻﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮع ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻟﻴﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺮاك اﻟﺸﻴﺘﺎن
ان اﻋﺪاد اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻓﻲ ازدﻳﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻮاء اﻟﻘﺼﺮ
أو اﶈﺠﻮر ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ اﻧﻪ
ﻣﻨﺬ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٨ﻋﻘﻮد ﲤﻜﻨﺖ
اﻟﻬﻴﺌــﺔ ﻣــﻦ ﲢﻘﻴــﻖ ﻗﻔﺰات
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
ﳌﺎ ﻳﻘــﺎرب ﻣﻦ  ٤٦أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم .٢٠١٨
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﺧــﻼل ﺣﻔــﻞ
اﻟﺘﻜﺮﱘ اﻟﺴــﻨﻮي ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﲔ
ﻟﻠﻘﺼﺮ واﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
واﳌﻮﻇﻒ اﳌﺜﺎﻟــﻲ اﻟﺬي أﻗﻴﻢ

ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ووزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
اﳌﺴﺘﺸﺎر د.ﻓﻬﺪ اﻟﻌﻔﺎﺳﻲ أول
ﻣﻦ أﻣﺲ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق اﻟﺮﻳﺠﻨﺴﻲ.
وﻗــﺎل اﻟﺸــﻴﺘﺎن :ﺑﻔﻀﻞ
اﷲ واﻟﻘﻴﺎدة اﳊﻜﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﻼد
ﻓﺈن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﺷــﺮاف
واﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻻﻣــﻮال اﻟﻘﺼــﺮ
وﺣﻔﻈﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻐﻮا
ﺳﻦ اﻟﺮﺷــﺪ ،ﻻﻓﺘﺎ ان اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺗﻨﻈــﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴــﺔ ﻛﻞ ﻋــﺎم
إﳝﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻟﻸﺑﻨــﺎء ودﻋﻤﺎ ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻧﻬــﻢ ﺟﻴــﻞ واﻋﺪ ﺳــﻴﻌﻤﻞ
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻦ ،ﻣﺆﻛﺪا ان ﻋﺪد
اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ ﺑﻠــﻎ  ٦٨٠ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ

ﻋﺎم  ،٢٠١٨ﻻﻓﺘــﺎ اﻟﻰ ان ﻫﺬا
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﲔ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺑﺎب
اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
واﺿﺎف اﻧﻪ ﻣﻊ اﻓﺘﺘﺎح اﳌﻘﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ اﳉﺪﻳــﺪ ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ
وﻓﺮﻋﻲ اﻻﺣﻤــﺪي واﳉﻬﺮاء
ﻓﻘﺪ ﰎ ﲢﺴــﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت أﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﳌﻘــﺮات ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻗﺪﻣﺖ ﻛﺘﺒﺎ وﺗﻨﺘﻈﺮ اﳌﻮاﻓﻘﺎت
ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ
ﻓﺘــﺢ ﻣﻘﺮات ﻓــﻲ اﶈﺎﻓﻈﺎت
اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺴــﻌﻲ
ﻻﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮع ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻﺒــﺎح اﻻﺣﻤــﺪ اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان ﻋﺪد اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ

ﻓﻲ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﳌﻮﻇﻔــﲔ وﺗﺪرﻳﺒﻬــﻢ ﻟﺮﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
ان ذﻟﻚ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺔ
اﻷرﺑﺎح اﳌﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺻﺪة
وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﺼﺮ واﳌﺸﻤﻮﻟﲔ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ  ٪١٠ﺧﻼل ٢٠١٨
ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺆﺷــﺮا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﻼﻣﺔ وﻣﺘﺎﻧﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻓﻘــﺎ ﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ورﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
وذﻛــﺮ ان ﺟﻬــﻮد اﻟﻬﻴﺌــﺔ
ﺗﻮاﺻﻠــﺖ ﻟﺪﻋــﻢ اﻻﻧﺸــﻄﺔ
ذات اﻟﺒﻌــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــــــﻲ

ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ دورﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻔــﻆ
وﺗﻨﻤﻴﺔ أﻣــﻮال اﻟﻘﺼﺮ وذﻟﻚ
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻻﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺄﻧﺸﻄﺔ
اﳊــﺞ واﻟﻌﻤﺮة واﻟﻌﻮدة اﻟﻰ
اﳌﺪارس واﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮﻗﻴﻌﺎن
واﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﺪ اﻻﺳــﺘﻘﻼل
واﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ وﻳﻮم رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ،
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ وﺗﺮﻣﻴــﻢ ﻣﻨﺎزل
اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﺄﺛﻴﺜﻬﺎ
وﺗﻮﻓﻴـــــﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــــﺎت
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﳌﺴــﺘﻮى
اﳌﻌﻴﺸﻲ ﳑﺎ ﻋﺰز ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ.

اﻻﺛﻨﲔ  ٢٩اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٩

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻟﻮراﻧﺲ ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺤﺚ

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

اﺳــﺘﻘﺒﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮد
ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟــﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻮراﻧﺲ ﺳــﻴﻠﻔﺮﻣﺎن ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻨﺎول اﻟﻠﻘﺎء ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ
اﻟﺒﻠﺪﻳــﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘــﲔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺒــﺎدل اﶈﺎﻓﻆ
واﻟﺴــﻔﻴﺮ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ
اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﺑــﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت .وأﻋﺮب ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن ﻋﻦ
ﺷﻜﺮه ﳊﻔﺎوة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﺗﻘﺪﻳﺮه ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
أﻣﻴﺮا وﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺒﺎ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻈﻰ

ﺑﻬــﺎ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻛﻤﺎ
وﺟﻪ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ
اﺳــﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﺷﻌﺒﻬﺎ دوام
اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر ،ﻣﺸــﻴﺪا ﺑﻌﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﳌﺠﺎﻻت.
وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻠﻘــﺎء ﺷــﻜﺮ ﻣﺤﺎﻓــﻆ
ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮﺷﻬﺮي اﻟﺴﻔﻴﺮ
ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن ﻋﻠﻰ زﻳﺎرﺗﻪ ،آﻣﻼ ﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
واﻟﺘﻘــﺪم واﻻزدﻫﺎر ﻟﻠﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ.

اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺗﻮﺳﻌﺘﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼل اﻟﻔﻬﺪ وﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ

»ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﳌﻴﺔ«

ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﻮﻗﻬﺎ إﻟﻰ ٤٧٠٠م

٢

اﻟﻌﻤﺮان :ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ

»ﳕﺎء« وﻗّﻌﺖ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
وﻗﻌــﺖ ﳕــــــﺎء ﻟﻠــﺰﻛﺎة
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻹﺻــﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺬﻛﺮة
ﺷــﺮاﻛﺔ وﺗﻌﺎون ﻣــﻊ ﻓﺮﻳﻖ
اﻹﺳــﻨﺎد واﻹﻧﻘــﺎذ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟﺘﻄﻮﻋــﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ وزارة
اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ،
وذﻟﻚ ﺑﺤﻀــﻮر اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻓــﻲ ﳕــﺎء ﻟﻠــﺰﻛﺎة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ د.ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮان
ورﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﻹﺳﻨﺎد واﻹﻧﻘﺎذ
اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋــﻲ ﻃــﻼل
اﻟﺰﻣﺎﻧﺎن.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﳕﺎء ﻟﻠﺰﻛﺎة
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ د.ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﻤﺮان إن ﳕﺎء ﺗﺴــﻌﻰ ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ إﻟــﻰ
ﲢﻘﻴــﻖ اﻷﻣــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ

د.ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮان ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻻﺳﻨﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻘﻴﺎم
ﲟﺸــﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻴﻢ
ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻟﺘﻌﺎون واﻻﺗﺼﺎل

ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز
ﻧﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﻄﻮر
آﻟﻴﺎﺗﻪ وﺗﻨﺴــﻴﻖ ﺟﻬﻮده ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ان ﻳﺒﻠﻎ
ﻛﻞ ﻃــﺮف اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺄي

ﻣﺘﻐﻴﺮات أو ﺗﻄﻮرات ﺑﻈﺮوف
اﻟﻌﻤﻞ أوﻻ ﺑﺄول وﻓﻘﺎ ﻟﻶﻟﻴﺎت
اﳌﺘﺒﻌﺔ .وأﺷﺎر د.اﻟﻌﻤﺮان اﻟﻰ
أن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ واﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ
اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑــﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ وﻟﻬﺬا
اﻟﺴــﺒﺐ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺮوح
اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ.
وﺑــﲔ اﻟﻌﻤــﺮان أن ﳕــﺎء
ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ
ﲢﻘﻴﻖ رؤﻳﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺮاﻣﻴــﺔ ﻧﺤــﻮ ﺗﻔﻌﻴــﻞ دور
اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت
واﳉﻬﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻷﻫﻠﻴــﺔ واﻟﻔﺮق اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻮن واﳌﺴﺎﻋﺪة

واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﲔ واﳌﻌﻮزﻳﻦ
واﳌﻠﻬﻮﻓــﲔ .وأﻛﺪ أن »ﳕﺎء«
وﺿﻌﺖ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ
اﳋﻴﺮﻳــﺔ ﺿــﺮورة اﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ،
وذﻟــﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻌﻤﻞ
اﳋﻴﺮي وﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺳــﻮاء ﻛﺎن ﻣــﻊ اﳌﺆﺳﺴــﺎت
واﳉﻬــﺎت اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ أو ﻣــﻊ
ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ.
وأوﺿــﺢ اﻟﻌﻤــﺮان أن
اﻟﺸــﺮاﻛﺎت اﳋﻴﺮﻳــﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ
اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
وﻋﻜﺲ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻛﻤﺮﻛﺰ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ
اﳋﻴﺮي ﻣﻦ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺌﺎت
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

»اﻟﻨﺠﺎة« ٢٦ :أﻟﻒ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﻨﺎ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﺰاﻣﻨــﺎ ﻣﻊ اﻟﻴــﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﻠﺼﺤــﺔ واﻟﺴــﻼﻣﺔ واﻟــﺬي
ﻳﻮاﻓﻖ  ٢٨ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ،أﻛﺪ
رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة
ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة اﳋﻴﺮﻳﺔ د.ﺟﺎﺑﺮ
اﻟﻮﻧﺪة اﻫﺘﻤﺎم اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳊﺜﻴﺚ
ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻄﺒﻲ وﺗﻘﺪﱘ
اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻣﻌﺘﺒــﺮا ﻫﺬا أﺣــﺪ أﻫﻢ أﻫﺪاف
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻮﻧﺪة :ﻗﺪﻣﺖ ﳉﻨﺔ
اﻟﺮﺣﻤــﺔ اﻟﻄﺒﻴــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت واﺳﺘﺸﺎرات
وﻓﺤﻮﺻﺎت ﻃﺒﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ
ﻗﺮاﺑــﺔ  ٢٦أﻟــﻒ ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
ﺷﺘﻰ اﳉﻨﺴــﻴﺎت واﳉﺎﻟﻴﺎت
ﻣﻦ ﺿﻴﻮف اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﺣﻴﺚ
أﻗﺎﻣﺖ  ٥٨ﻣﺨﻴﻤﺎ ﻃﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﺟﻬﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻌﻼج ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻌﻤﻰ

وأﺿــﺎف اﻟﻮﻧــﺪة :ﺧــﻼل
ﻫــﺬه اﳌﺨﻴﻤــﺎت ﰎ ﺗﻮزﻳــﻊ
أﻛﺜــﺮ ﻣﻦ  ١٠٠أﻟﻒ ﻋﻠﺒﺔ دواء
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺷــﺎرك ﻫﺬه
اﻷﻧﺸــﻄﺔ  ٥٦٠ﻃﺒﻴﺒــﺎ ﻣــﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،و١٦٨٠
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻓﻨﻲ وﺻﻴﺪﻟﻲ
وﳑﺮض وﻣﻨﺴــﻖ .ﻣﻮﺿﺤﺎ

أﻧــﻪ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﳌﺨﻴﻤــﺎت
اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض
ﻣﻨﻬﺎ  ٣٣٠٠ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ ،وأﻛﺜﺮ
ﻣــﻦ  ١٤٠٠ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻐﻂ وﻋﺪة
ﺣﺎﻻت ﺳــﺮﻃﺎن ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﻐﺪد
اﻟﻠﻴﻤﻔﺎوﻳــﺔ واﻛﺘﺸــﺎف ﻋﺪد
ﺣﺎﻻت ﻛﻮﻟﻴﺴــﺘﺮول ﻣﺮﺗﻔﻊ،
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺪة ﺣــﺎﻻت ﺟﻠﻄﺎت

ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﻮد
اﻟﻨﺠــﺎة اﳋﻴﺮﻳــﺔ اﻟﻄﺒﻴــﺔ
اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ،ذﻛــﺮ ان ﺟﻬــﻮد
»اﻟﻨﺠــﺎة اﳋﻴﺮﻳــﺔ« اﻟﻄﺒﻴــﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﺤﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻊ اﻷﺷﻘﺎء اﻟﺴﻮرﻳﲔ
ﻣﻨــﺬ اﻧــﺪﻻع اﻷزﻣــﺔ وﺗﻘﺪﱘ
اﻟﻌــﻼج ﻟﻠﻤﺮﺿــﻰ ،ﺑﺠﺎﻧــﺐ
ﺗﻘﺪﱘ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻴﻤﺎت
»إﺑﺼــﺎر« اﻷوﻟــﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
ﻟﻌﻼج ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻌﻴﻮن واﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٥أﻟﻒ
ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺷﺘﻰ اﳉﻨﺴﻴﺎت،
ﺗﻀﻤﻨــﺖ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ
وﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻈﺎرات وﺗﻘﺪﱘ أدوﻳﺔ
واﺳﺘﺸﺎرات ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﲔ،
ﻣﺆﻛﺪا ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺪول
اﻷﺷﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ،ﺣﻴﺚ ﰎ إﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺨﻴﻤﺎت »إﺑﺼﺎر« ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺪول ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ واﻟﻴﻤﻦ وﺗﺸﺎد

وﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ واﻟﻬﻨﺪ وﺳــﻴﻼن
واﻟﻨﻴﺠــﺮ ،وﰎ اﻹﻋــﻼن ﻋــﻦ
ﻫــﺬه اﻷﻧﺸــﻄﺔ ﻋﺒــﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳــﺐ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﳌﺴــﺘﻬﺪﻓﺔ ،وﻻﻗﺖ
اﳌﺨﻴﻤﺎت ﺣﻀــﻮرا ﻛﺜﻴﻔﺎ ﻣﻦ
آﻻف اﳌﺮاﺟﻌﲔ.
وﺗﺎﺑﻊ :اﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻋﺪة
ﻣﺨﻴﻤﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﺷــﻤﻠﺖ ﻋﺪة
ﻣﺪن ﳝﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪن وﳊﺞ
واﻟﻀﺎﻟﻊ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٥٠٠٠ﺷﺨﺺ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﱘ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴــﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﳌﺮﺿــﻰ »اﻟﻜﻮﻟﻴــﺮا« واﻟﺬي
اﻧﺘﺸــﺮ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ وﺗﺴــﺒﺐ ﻓﻲ
وﻓﺎة اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮﺿﻰ ﻟﻌﺪم
ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻷدوﻳــﺔ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻴﻮن اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ
أﺟﺮﺗﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ.

ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﺴﺆوﻟﻲ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ د .ﻃﻼل اﻟﻔﻬﺪ
ﻣﺤﻤﺪ راﺗﺐ

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﳌﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﺮاح ﺗﺪﺷﲔ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ
اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر اﻟﺸــﻴﺦ
د.ﻃﻼل اﻟﻔﻬﺪ ،واﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺴﺎﺣﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻮﻗﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳉﺪﻳﺪ إﻟﻰ  ٤٧٠٠م ٢ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ ان اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  ٥٠٠ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح
ﺑﲔ  ٣٠و  ٪٨٠ﻋﻠﻰ اﳌﺸــﺘﺮﻳﺎت ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﺮوض ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ
اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ رﻣﻀﺎن وﺳــﺘﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ.
وﻛﺸﻒ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﺘﻬﺎ
اﳉﺪﻳــﺪة ﺑﺮﻋﺎﻳــﺔ وﺣﻀﻮر رﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷوﳌﺒﻴــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺸــﻴﺦ د .ﻃــﻼل اﻟﻔﻬﺪ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﳊﻀﻮر ﻛﺒــﺎر ﻣﺴــﺆوﻟﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻌﺎوﻧــﻲ ورﺋﻴــﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠــﺲ إدارة
اﳉﻤﻌﻴﺔ وﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴــﺎﻫﻤﲔ ،ﻛﺸــﻒ
ﻋﻦ ان اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق ﻻﻓﺘﺘﺎح
ﻓﺮع ﺣﻤﻮد اﻟﻨﺎﺻﺮ .وﺣﻮل ﺗﻄﻠﻌﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ،أوﺿﺢ اﻟﺸﺮاح
أن وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ
اﳌﻮﺟﻮدة ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ،ﻓﺎﲢﺎد
اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻳﻘﻮم ﺑﺮﺑﻂ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻮﺟﻮدة داﺧﻞ

اﳉﻤﻌﻴﺎت ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻮاﺟﻪ ﺧﻄﲔ ﻣﺘﻮازﻳﲔ ﻷﻧﻨﺎ
ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻧﻠﺘﺰم ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ
اﻷﺳﻮاق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ
أو ﺧﻔﻀﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻷﺳــﻌﺎر ﻓﻲ
اﻻﲡﺎﻫﲔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ.
وﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ أﺳﻮاق اﻟﻘﻄﺎع
اﳋــﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،ذﻛﺮ أن ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات
ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻠﻊ دون ﻗﻴﻮد رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ
اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ
ان اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ووزارة اﻟﺸــﺆون ودرﺟﺔ
اﳌﺮوﻧﺔ ﻟﺪى ﻣﺠﺎﻟﺲ إداراﺗﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷﺧﺮى.
وﺣــﻮل درﺟــﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑــﲔ اﳉﻤﻌﻴﺔ
واﻷﺳــﻮاق اﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳــﺘﻴﺮاد
ﺳــﻠﻊ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻗﺎل ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﺳــﻮاق
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻃﺎﳌــﺎ أن اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳــﺎس اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص واﳋﻠﻴﺠﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻗﺎﺋﻼ ان اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻳﺘﻌﺪى
ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻮردة
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ او اﳋﻠﻴﺠﻲ
وﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻧﻜﺎرﻫﺎ.

 ٢٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﺒﻴﻌﺎت »ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻨﻌﻴﻢ«
و ٥٢٧أﻟﻔ ًﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح

ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥٠٠ﺻﻨﻒ

ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن رﻣﻀﺎن ﻟـ »ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﺨﺎت واﻟﺪوﺣﺔ«
ﻣﺤﻤﺪ راﺗﺐ

أﻋﻠــﻦ رﺋﻴــﺲ ﺟﻤﻌﻴــﺔ
اﻟﺼﻠﻴﺒﺨــﺎت واﻟﺪوﺣــﺔ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺷﻤﻼن اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن
ﻋــﻦ اﻧﻄــﻼق اﳌﻬﺮﺟــﺎن
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻷﺳــﻮاق
اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ ﻣﻦ اﻣــﺲ وﺣﺘﻰ
 ٦ﻣﺎﻳــﻮ ،ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٠٠
ﺳــﻠﻌﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ واﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﺑﺨﺼﻮﻣﺎت ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ .٪٧٠
وأﺷــﺎد ﺧــﻼل اﻻﻓﺘﺘﺎح
ﺑﺤﻀــﻮر ﻛﻞ ﻣــﻦ رﺋﻴــﺲ
اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻻدارﻳــﺔ
ﺧﺎﻟــﺪ اﻟﺒﺼﻴــﺮي ورﺋﻴﺲ
ﳉﻨﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳــﺰ
اﻟﺒﺬاﻟــﻲ واﳌﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم
ﻃــﻼل اﳋﺮﻳﻨﺞ ﺑﺪور ﳉﻨﺔ
اﳌﺸــﺘﺮﻳﺎت ﻓــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬــﺎ

ﺷﻤﻼن اﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﳌﻬﺮﺟﺎن

اﻟﻌــﺮوض واﻟﺘﺨﻔﻴﻀــﺎت
اﳌﻮﺳــﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ
اﻫﺎﻟــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻛﺜــﺮ ﻃﺎﻗﺔ
ﺷﺮاﺋﻴﺔ ﳋﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ.

وﻗــﺎل ان اﳌﻬﺮﺟــﺎن
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧــﻲ ﻟﻬــﺬا اﻟﻌــﺎم
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻨﻮع

اﻷﺻﻨﺎف واﻟﺴــﻠﻊ ،وﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﳌﻬﺮﺟﺎن
دون ﻧﻘﺼــﺎن ،ﻣﻀﻴﻔــﺎ اﻧﻪ
ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺻﻨﺎف ﺣﺴــﺐ

اﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻄﺒﻠﻴﺎت
واﻻﺳﺘﺎﻧﺪات واﻷرﻓﻒ ،وذﻟﻚ
ﻟﺘﻜــﻮن ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺴــﻮق
ﻟﺮواد اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ
وﺳﻬﻮﻟﺔ.
ﺑــﺪوره ،اﻛـــــــﺪ رﺋﻴﺲ
اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻻدارﻳــﺔ
ﺧﺎﻟــﺪ اﻟﺒﺼﻴــﺮي ان ﳉﻨﺔ
اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺠﻬﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ
ﻣﻦ اﳋﺼﻮﻣﺎت واﻟﻌﺮوﺿﺎت
واﻟﺪﻋﻮﻣــﺎت ،وذﻟﻚ ﺣﺮﺻﺎ
ﻋﻠــﻰ ان ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ اﻫﺎﻟــﻲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض،
ﻣﻀﻴﻔﺎ ان اﳌﻔﺎﺟﺂت ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻓــﻲ ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﳌﻬﺮﺟﺎﻧــﺎت
واﻟﻌﺮوﺿﺎت ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﻈﻔﻴﺮي ﻣﻊ اﳊﻀﻮر ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﺑـ»ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻨﻌﻴﻢ«
ﻣﺤﻤﺪ راﺗﺐ

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ ادارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﻌﻴﻢ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﻈﻔﻴﺮي أن اﳉﻤﻌﻴﺔ
ﺣﻘﻘﺖ ﺑﺠﻬﻮد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة واﳉﻬﺎز
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﻴﻪ ﻣﺴﺎﻫﻤﻮﻫﺎ ،اذ ﰎ ﺳﺪاد
 ٣ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 ٤ﻣﻼﻳﲔ ،وﲢﻘﻴﻖ ﺻﺎﻓــﻲ أرﺑﺎح ﻗﺪره ٥٢٧
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺠﺮي ﺗﻮزﻳﻊ
 ٪٥ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ.
وﻗﺎل ﺧﻼل ﻣﺆﲤــﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ان اﳉﻤﻌﻴﺔ
ﺗﻀﻢ  ٣اﺳــﻮاق ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺼﺮ واﻟﻨﻌﻴﻢ
وﺗﻴﻤﺎء ،وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ  ١٩٫٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ،٢٠١٨/١٢/٣١
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ
 ٢٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وأﻛﺪ ﺣﺮص ﻣﺠﻠــﺲ اﻻدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﺰل،
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺳﻠﻊ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ

)ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ(

ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺻﻨﺎف
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ ،ذﻛﺮ اﻟﻈﻔﻴﺮي
ان ﻣﺠﻠــﺲ اﻻدارة ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻓﻀﻞ
اﳋﺪﻣﺎت ﻷﻫﺎﻟﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﳌﺴﺎﻫﻤﲔ واﻻرﺗﻘﺎء
ﲟﺴــﺘﻮى اﳋﺪﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﳉﻮاﻧﺐ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺒﻨﺪ اﳌﻌﻮﻧﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وأوﺿﺢ ان ﻣﻦ اﻫﻢ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ دﻋﻢ اﻻﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،اذ ﰎ ﻋﻤــﻞ اﻟﺪورة اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٣٠ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ اﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ وﰎ
ﺗﻜﺮﱘ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻜﺄس اﻟﺪورة واﻗﻴﻢ اﺣﺘﻔﺎل ﺑﻬﺬه
اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ وﺣﻀﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻫﺎﻟﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺪورات
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ واﻟﻜﺎراﺗﻴﻪ واﳉﻮدو
واﻟﺘﺎﻳﻜﻮﻧﺪو ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻛﻮﺗﺸﻴﻮم ﻷﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ.

آراء

االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

أحوال

َم ْن علي حسني

العيسى؟!

moc.duolci@namhtoobenohpi

عبداهلل احليدر

رجال صامتون مثابــرون يعرفون احلقوق كاملة لهم
وهج ولهم روح خاصة ال تعرف خصالهم إال حينما يعيش
معهم ،املغفور له بإذن اهلل ،علي حســن العيسي من هذا
الصنف تهابه وحتبه وحتترمه وتسمع منه وال متل حديثه.
هناك صنف من األثرياء صعب اجللوس معه لهم أنفة
ولهم طباع تن ّفر منه! أما علي حسني العيسى فهو بالفعل
صنف ذو طباع جميلة ،عرفته من أوائل التسعينيات وأجلس
معه في مسجد عبداهلل بن أبي بكر جلسات مناسبة نتناول
احلديث في كل شيء ،وهو راقي الطبع وتشعر وأنت جتالسه
بصداقة حقيقية ،وبطبيعة عملي في املجال اخليري كنت
أحاوره واعرض عليه بعض املجاالت اخليرية وفي كل عام
اتصل به أواخر شــعبان ونتفق على إقامة والئم إفطار،
واستمرت هذه العادة أكثر من  10سنوات بصمت وهدوء،
وفي إحدى السنوات لم نقم تلك الوالئم ألسباب انشغالي
ببعض الظروف وسبحان ربي يأتيني اتصال من بوحسني
ويقول بصوته احلنون (ها ماذا سويت هذه السنة؟) ويلومني
لوم احملبني لتأخرنا في إعداد إفطار الصائم.
بوحسني العيســى اعتبره صديقا حنونا رغم الفارق
بالســن لكنه رحمه اهلل يعرف كيف يتواضع ويعبر عن
وجهة نظره بسالسة وروح راقية.
من ذكرياتي معه حينما تزوجت عام  ١٩٨٥ميالدية بارك
لي وقال جتهيز مطبخك من محله لألواني املنزلية ،وبالفعل
ذهبت مع زوجتي وكلي ثقــة بأن هذه الهدية من صديق
وجار املسجد ولم اشعر باحلرج او التردد وعندما ذهبنا
الى محله بشارع فهد السالم آنذاك عرفت زوجتي به رحمه
اهلل ،وتصادف ان عمي والد زوجتي األستاذ مبارك صالح
العنيزي صديق الدراسة مع بوحسني ،ومن يومها لم يفت
يوم اال ويسألني عنه بل اصر يوما ان اخذه بسيارتي لزيارة
عمي في بيته ،وكم فرح عند زيارته لعمي وتذكرت حينها
كم هي الصداقة واألخوة واحملبة بني رجاالت اهل الكويت.
رحم اهلل اخي وأستاذي وحبيبي علي حسني العيسى وكم
تأثــرت ان هذا العام في شــعبان احلالي لن ارفع الهاتف
وأقول (ها بوحسني والئم اإلفطار جاهزة).
رحمك اهلل ..رحمك اهلل ،فأنت عالمة من عالمات اجلناعات،
غــادرت دنيانا ،وعزاؤنا أن ابنك احلنون الراقي حســن
سيكون مثلك بإذن اهلل.
رؤية

ألهل الكويت
حق

Hanan.AlRoumi@gmail.com
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يعاني بلــدي اجلميل املعطاء من حالــة غريبة ،فالكل
يشتكي من الظلم ويطالب بحقوقه كبعض الوافدين والعمالة
املنزلية واملزدوجني واملزورين للجنسية ،ناهيك عن املقيمني
بصورة غير قانونية ،جميعهم يرون أن الظلم واقع عليهم
من قبل احلكومة والشعب الكويتي وأن حقوقهم مهدورة
أمــام الصمت احلكومي ومحــاوالت التهدئة الغريبة مما
جعلهم يرفعون سقف مطالبهم فيطالبون بامتيازات غير
منطقية لســحب البساط من حتت أقدام الشعب الكويتي
صاحب احلق األصيل مع السعي احلثيث الستنزاف موارد
البلد وتخريبه ،يساعدهم في ذلك اتباعهم ألسلوب الهجوم
أفضل وســيلة للدفاع فتميزوا بالهجوم طويل اللســان
ومغالطة احلقائق في وسائل التواصل االجتماعي كالتويتر
والواتسآب والفيسبوك وغيرها.
ومما يزيد غرابة احلالة أن هذه املطالبات ما هي إال نتيجة
مباشرة للفســاد الذي استشرى في معظم مرافق الدولة
في ظل االستســام احلكومي املتزايد حتى أمام حاالت
تزوير اجلنســية وتغيير الهويــة الوطنية ،لتتوج بتقدمي
قانون احلقوق املدنية واالجتماعية لغير محددي اجلنسية
وليطل علينا بعض املواطنني من السياسيني وغيرهم من
الشخصيات املعروفة في أكثر من مجال بتصريحات مؤملة
سوداء وليكشــفوا عن وجوههم القبيحة وتبدأ أصواتهم
كفحيح األفاعي تضرب في الهويــة احلقيقية للكويتيني
وتنكر وجود حاالت التزوير وتسفه مطالبات اإلصالح ،ولو
نظرنا حلقيقــة دفاعهم لوجدناه ينصب في أهداف ذاتية
ومصالح شخصية وتنفيس عن أحقاد داخلية ومضاربات
سياسية مريضة وعلى الكويت وأهلها وشبابها السالم.
عقالنيتنا ككويتيني ال تعني أبدا رضوخنا أليام ملونة
بالغضب مشــحونة بالقلق والتوتــر وال االنصياع لهذه
املطالب املســتفزة وال آلراء سياسيني لم يعودوا ميثلون
الشعب بل ميثلون أنفسهم العليلة ،نحن أصحاب األرض
وأهلها ،نحن لسنا كما وصفنا بعضهم باملهاجرين القدماء
بل نحن أحفاد من بنى هــذا الوطن من العدم ،هؤالء هم
أجدادنا حضر وبدو سنة وشيعة أصحاب النهمة البحرية
واليامال والتي رسمت مبداد القلوب والصبر على شظف
احلياة وقســوتها الوطن الذي نعيش في ظالله وشكلوا
موروثنا االجتماعي والثقافي ،نحن أحفاد من عاصر الطاعون
والهدامة وبنى السور ،من خاضوا موقعة الرقة وغيرها،
نحن أبناء وأحفاد من حفظوا الكويت بكل الظروف وبنوا
اسمها املزخرف بالذهب األسود.
أهل الكويت هم أصحاب احلق األصيل في وطنهم وهم
أصحاب الصوت الذي يجب أن يسمع اآلن ،صحيح أننا ال
نتفاهم بأسلوب اخلديعة وال بألفاظ السباب التي ميارسها
املزورون وأتباعهم مدعو املظلومية ،لكننا جنيد الدفاع عن
أنفسنا وعن وطننا ،لقد حان الوقت إلغالق ملف البدون
ومعاجلة قضية التزوير في اجلنسية والتالعب في الهوية
الوطنية.
نحتاج اآلن ملجلس عقالء ليست لديهم أجندات خاصة
غير حماية الكويت وحلمتها الوطنية وحتقيق رفعتها ،نحتاج
ملجلس يتابع قضيــة التجنيس وحاالت التالعب ،مجلس
ميثل صوت أهل الكويت احلقيقيني ويحميهم ،وكمواطنة
فإنني أرشح اإلخوة أسامة اخلشرم ود .عبداهلل الطريجي
والفريق عبدالفتاح العلي واألخت الفاضلة منيرة عبداهلل
الغــامن كأعضاء في مجلس العقــاء ،وحفظ اهلل الكويت
وأهلها من كل مكروه.

قبل ما يزيد على عشرين عاما
نشرت هنا في زاويتي هذه ،قصة
سيدة كويتية وأم البنتني وولد
في سن املراهقة.
وتتلخص قصة هذه السيدة
بأنها كانت متزوجة من شخص
«كويتي» وأجنبــت منه أبناءها
الثالثــة ،وبعد أن كبــر األبناء
وقاربوا سن املراهقة ،مت كشف
تزوير الزوج جلنسيته وأنه ليس
كويتيا ولكنه حصل على جنسيته
بالغش ،حيث نسب نفسه إلى زوج
أمه الكويتي وبناء عليه حصل
على اجلنسية.
وبنــاء على ذلك مت ســحب
جنسيته ومبا أن أوالده منحوا
اجلنسية بناء على انتمائهم إليه
فقد مت سحب جنسياتهم بالتبعية،
وكذلك جوازاتهم وحتى بطاقاتهم
املدنيــة وبقوا بــا هوية حتى
املدارس لم تعد تقبلهم ،وأسقط
بيد تلك السيدة وأكلت احلسرة
تصفحــت كثيرا من مواقع
الفتاوى اإلسالمية واليوتيوب
ملعرفة الكثير عن ليلة النصف
من شعبان ،فوجدت جميع تلك
القنــوات واملواقع تؤكد أهمية
ليلة النصف من شعبان وتروي
جميعها حديثا عن النبي صلى
اهلل عليه وآله وسلم ،مفاده أن اهلل
جل وعال يطلع إلى أهل األرض
تلك الليلة فيغفر للمؤمنني.
وحاولت أن أجــد علة هذا
االهتمام من قبل الرسول الكرمي
بهذه الليلة فلم أجد شيئا وهذا
غريــب جدا فليــس من عادة
الرســول صلى اهلل عليه وآله
أال يبني لألمة سبب عظمة ليلة
أو شهر كما أنه ليس من عادة
الصحابة أال يستفهموا عن علة
ذلك االهتمام فالبد أن في األمر
سرا.
وبعد مزيد من التقصي عرفت
بدعوة كرمية مــن األعزاء
في وزارة األوقاف قمت بزيارة
معرض «رواق» والذي أقيم في
املسجد الكبير.
منــذ دخولي إلــى املعرض
والترحيب واالبتسامة ال تفارق
املنظمني مما يعطي طابعا إيجابيا
والتشــجيع على االطالع على
جميع أقسام املعرض.
بادرة في غايــة األهمية ان
حتــرص وزارة األوقاف على
تنظيــم مثل هذه املعارض التي
تعرف بقطاعات وإدارات الوزارة
والدور املنوط بكل منها وتعريف
الزوار مبعلومات مفيدة.
لفت انتباهي قســم الزراعة
مبشروع «كبس التمور» حيث
تقوم الوزارة بإنتاج التمور من
النخيل املزروع في ســاحات
املساجد ويقدم جزء منه للمساجد
وجزء للمســاعدات اخلارجية
من خالل جمعية الهالل األحمر
الكويتية ،كذلك مشروع «زراعة
الســاحات» حيث تقوم الوزارة

بال قناع

امرأة

في دائرة
التزوير

صالح الشايجي

katebkom@gmail.com

قلبها وهي ترى أبناءها بال هوية
إلي للشكوى
وال حقوق ،فلجأت ّ
ولنشر قصتها وكان هدفها إرجاع
الهوية ألبنائها ،واحلمد هلل فقد
حتقق أمل املرأة وتفهم املسؤولون
وضعها ووضع أبنائها وأنها كانت
ضحية ملــزور تزوجته على انه
كويتي حسبما يحمل من إثباتات.
أســوق هذه القصــة املؤملة
ملناســبة تكــرار احلديث هذه

األيام وعلى جميع املســتويات
عن موضوع التزوير واملزورين
للجنسية الكويتية ومن حصلوا
عليها بالغش والتدليس.
وواضــح أن هنــاك تراخيا
في معاجلة أمور التزوير وبأنه
ليس هناك نية لقطع دابر التزوير
وإغالق ملف هذه القضية وإنهائها،
وكأمنا هناك مستفيدون من بقاء
قضية التزويــر والتالعب في

باليراع

«لو لم يبق
من الدهر

إال يوم واحد»
د .محمد القزويني

mw514@hotmail.com

أن تلك الليلة أكرمها اهلل بفضله
وخصها بعنايته ألن في فجرها
ولد اإلمام املهدي املنتظر الذي
ادخره اهلل عــز وجل ليصلح
العالم فــي آخر الزمان ويعمل
على تطبيق شــرع اهلل بعد أن
يعم الفساد في األرض ،كما عبر
عن ذلك الرسول األعظم عليه
وعلى آله الصالة والسالم على

ما جاء في سنن أبي داود بقوله
«لو لم يبــق من الدهر إال يوم
لبعــث اهلل رجال من أهل بيتي
ميألها عدال كما ملئت جورا» إلى
غير ذلك من األحاديث النبوية
التي صرحت بظهوره في آخر
الزمان على ما روته أمهات كتب
احلديث .ولقد حاول عتاة بني
العباس إخفاء هذه العلة خوفا

هنا الكويت

رواق ..متيز

إبداع ابتكار
جاسم احلمر

أيضا بتجهيز الساحات بزراعات
جتميلية ونخيل وأشجار مثمرة
والنباتات واألزهار املوســمية
وتركيب شبكات الري.
أما قســم الكهرباء فيتميز
بإنتاج نظــام توفير للطاقة في
املســاجد يضبط بوقت محدد
حسب الصلوات اخلمس ويقسم
احلمــل الكهربائي على تكييف
الهواء واإلضاءة وهذا بحد ذاته
وفر الكثير مــن األموال على
الدولة.

لفت نظري خالل إحدى زياراتي للجمعية
أن بعض الزبائن يأخذون مواد غذائية بعدد
واحد ،أقصد يشتري دجاجة واحدة وأحيانا
تلك األكياس التي بها قطع الدجاج املجمدة.
أو كرتونا صغيرا من أكياس الشاي والكثير
من األشياء األساسية التي ال يستغني عنها
أي بيت نظام احلبة الواحدة ،وهم ناس من
أهل املنطقة والدليل أنه يعطي الكاشير رقم
مساهمته.
هذا األمر مؤشر على أن هناك أناسا من
جيراننا وأبناء منطقتنا يعيشون كل يوم على
حدة مبعنى أنه يشتري ما يكفيه هذا اليوم
فقط لسبب اقتصادي بحت ،وهو أنه قد ال
يكون لديه ما يكفي من املال لشراء «ماجلة»
البيت لعدة أيام كما يفعل أغلبنا.
البيوت أسرار والناس مهما كان مستواها
االقتصادي متر عليها ظروف طارئة «تلعب في
حسبة» ميزانيتها الشهرية ،فيضطرب الوضع
عندهم في البيت لعــدم كفاية ما لديهم في
حسابهم لشراء الغذاء واملستلزمات األساسية

وكذلك «تدوير مياه الوضوء»
وإعادة استخدامها في دورات
املياه في املساجد ،بهدف الترشيد
وتعزيز ثقافة االستدامة وتوفير
ما يقارب  %25من املياه املستخدمة
في املساجد.
أما قســم نظــم املعلومات
فلديهم تقنيــة عالية من خالل
إدارة الــوزارة والعمل اإلداري
لديها وتقييم املوظفني بدقة عالية
واالســتغناء عن الورق متاما
باإلضافة الــى تصميم برامج

الهوية الكويتية مستمرة وقائمة.
وال أدري ملاذا تكون يد القانون
قاصــرة أو مغلولة عن مطاولة
املزورين ومعاقبتهم؟! بل على
العكس من ذلك نراهم يسرحون
وميرحون وكأمنا هم ليســوا
مزورين ولم يخطفوا هوية هي
ليست هويتهم وحتصلوا على
حقوق ليست حقوقهم.
وقيل قدميا «من أمن العقوبة
أساء األدب» وها نحن نشهد هذا
اليوم وكل يوم ،وأنا شخصيا
لم أســمع بأن مزورا واحدا قد
متت معاقبته او استرجاع ما قد
حصل عليه من مكاسب مادية
نتيجة التزوير.
الشخص الذي بدأت مقالتي
بقصتــه والذي خــدع العائلة
الكويتية وتزوج ابنتها على أنه
كويتي ،لم يعاقب بعدما انكشف
تزويره بل إنه هو الذي اشتكى
علي ،وكأنني أنا املزور ال هو!!
من متسك الناس بها وانقالبهم
على فساد اخللفاء العباسيني.
فعظمة الليلة من عظمة وليدها
ولست أستغرب من ذلك فكانت
دعوة من الرسول العظيم إلى
التنبه لهذا األمر واحلرص على
البحث عن ســبب إضفاء تلك
األهمية لهذه الليلــة .من هنا
فلست أتفق مع بعض األقوال
التي تبرز أهمية تلك الليلة ولكنها
ال تشجع أو تدعو املؤمنني إلى
إحيائها بالعبادة والدعاء والتهجد
ألن ذلك ال يستقيم مع ما أخبر به
النبي عن خصوصية هذه الليلة.
فمن األجدر على العباد حني
يطلــع اهلل عليهــم ليغفر لهم
أن يكونوا فــي عبادة وطاعة
وتضرع.
جعلنا اهلل جميعا ممن عمل
بأحكام دينه ومتسك بوصايا
نبيه وسار على هديه.
وتطبيقات متعددة مثل املوسوعة
الفقهية واحلج وفتوى ومساجد
الكويت باإلضافة الى البرنامج
اإللكتروني جلائزة الكويت الدولية
حلفظ القرآن الكرمي ومساعدة
جلنة التحكيــم بأبرز التقنيات
للتحكيم وحساب النتائج النهاية
وكل ذلــك بجهود موظفي نظم
املعلومات.
باإلضافة الى برامج التدريب
والتطويــر وتأهيــل املدربني
املعتمدين وقد بذل مدربو وزارة
األوقاف  400ساعة تدريب في
برامجهم التدريبية املختلفة في
عام واحد.
كل ما ســبق ذكره لكم هو
عبارة عن جهود وأفكار وابتكارات
ومشاريع من موظفني في وزارة
األوقاف.
نثمن هــذا العمل من وزارة
األوقــاف ونأمل ان تتخذ باقي
وزارات الدولة نفس النهج في
تنظيم معارض تعريفية للجمهور
حول دورها واهميتها في الدولة.

في الصميم

تعالوا

نشيل بعض
@ghunaimalzu3by

كحليب األطفال وأمور أخرى كثيرة ال يستغني
عنها أي بيت.
الكثير من الناس يلجأون لالقتراض من
أقربائهم أو أصدقائهم لكن أيضا الكثير لعزة
نفسه أو لتكرار هذا املوضوع لديه ال يقترض،
فتصبح حالته وحالة عائلته عسيرة وصعبة
إلى أن يهل هــال الراتب الذي يحل الكثير
من األمور.
اقتراحي هو للمساهمة في حل هذه املشكلة

م.غنيم الزعبي

وذلك بالتفريج عن هؤالء املعسرين من أهل
املنطقة وذلك بوضــع ثالجة وخزانة يضع
بها أهل املنطقة بعد أن يتجاوزوا الكاشير ما
يرغبون بإعطائه ألهل منطقتهم احملتاجني.
اشــتريت كرتوني دجاج ،اطلب من العامل
أن يخرج دجاجة ويضعها في تلك الثالجة،
اشتريت  4أكياس ،ضع كيسا في اخلزانة.
اشتريت  3علب حليب أطفال ضع علبة واحدة
في اخلزانة صدقة عن طفلك الرضيع لتصل

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

بحكمة القائد ..أمرت
ووصّيت ونبّهت وحذّرت
من هدي املعلم األول للبشرية
حكمة «املؤمن كيّس فطن» ،تلك هي
كلمة الوالد القائد يوم تكرمي املعلم
محليا وعامليا وملن يساند دوره املؤثر
بتنشئة األجيال تنشئة صاحلة أو
دماره متيزا وحتصيال ال سمح اهلل،
فكلمة والدنا وقائدنا وراعي أمانة
ديرتنا تعني بالدرجة األولى خاصة
املعنيني بتلــك األمانة التي برزت
ملن يتولى أمرها السلطتان تنفيذية
وتشــريعية نوابها ووزراؤها ،ثم
القائمون على أمانة فرزها ومتابعتها،
وحتري إيجابياتها وسلبياتها كدول
العالم الواعي املتقدم حتصيال ومتيزا
تعثرت اليوم أجيالنا حتصيال وتفوقا
مقارنة بتلك الــدول بارزة املعالم
التربوية التعليمية! ســببها األول
خراب «نوعيــة املعلم واجتهادات
مناهــج التعليــم!» بدليل واضح
وبسيط لنتائجها السلبية على املتعلم
بعدم فصاحة قراءة عنوان الصحافة
وعناوين الطرق واإلعالنات عمالقة
اخلطوط والكتابات بطول وعرض
شوارعنا ســببها نوعية التعليم
ومستوى معلمه! بال زعل البعض
صالح العطاء متميز األداء! لكنها
كذلك تكمن في اختيار املعلم األقل
كلفة في السوق احمللي وأكثريته
الوافد من اخلارج عبر جلان االختيار
املوســمي هذا هو الدمار لألجيال
عندنا بال جدال!
يا عيال احلالل كما نبه وأوضح
وأوصى القائد الوالد وال عزاء لكم
بذمتكم من بحثه ،وتصليحه قبل
خراب الدار ال سمح اهلل كما تتوارده
األخبار يا سلطات األخطر بالقرار
التربوي التعليمي! فاملتعلم اليوم
كتلميذ أو طالب مستواه التحصيلي
تفوق على معلمه بواســطة هاتفه
النقال!
تفوق بذلك السحر على ساحره!
لألسف وهذه حقيقة أكثر مرارة!
وكنا نتميز مبســتويات تعليمية
للتربية العامة واخلاصة ال تتوافر
اليوم نســبها بالقطاعــن العام
واخلــاص والتطبيقــي وعليكم
املتابعــات واحلســاب بأرقامها،
فالتناحر ينخر أجسادها للمناصب
اإلداريــة واملاليــة وتراجع األداء
والعطاء بتلك القطاعات وانعكس
علــى ثرواتها األساســية تعليما
ومتعلمني راجعوا سلبياتها بالتربية
اخلاصة واجلامعيــة والتطبيقية
والعامة مبسمى ومستوى احلديث
الشــريف حتصلوا نتائج صادمة
نتيجة التناحر والدسائس والفساد
اإلنساني اجلائر لتطفيش وتفنيش
الكفاءات بكل االجتاهات رغم املكاتب
الفارهة ،واملباني واألثاث الفخم!
لكن التحصيل صادم والنتائج
إال مــا رحم اهلل بخشــيته عقابه
وعذابه لصيانة أمانته! فهل هناك
فزعــة وطنية لتبنــي حتذيرات
وتوجيهات وتنبيهات رمز البالد
وقائدها يوم تكرمي مربي أجيالنا
وثروات ديرتنا والعابثني بأجسادها،
وعقولها ومســتويات حتصيلها
مقارنة مــع األمم املتقدمة الراقية
معلمني ومتعلمني لقيادة وطنهم ،اهلل
ورسوله وكتابه أعلم وأرحم ملا يدور
بيننا بسالمة نواياكم وسياساتكم.
أصلح اهلل أموركم وتوصيات
قائدكم ،حفظــه اهلل ورعاه ،ومن
يســانده من املخلصني األوفياء
للعلم والتعليم.
لطفل رضيع آخر ســتدعو لك أمه بالصحة
والعافية.
وهكذا وفــي نهاية اليــوم تقوم إحدى
اجلمعيات اخليرية «وإن كنت أفضل أن تقوم
اجلمعية بنفســها بذلك» بتسل ّم تلك املواد
الغذائية وغيرها وتخزينهــا لديها ومن ثم
توزيعها على من يرغب من أهل املنطقة فقط
بطريقة سرية وكرمية حتفظ وقارهم وعزتهم.
إذا رأت اجلمعية القيام بنفســها بذلك
فلتضع مكانا به خصوصية وله مدخل منفصل،
وأصر على هذه
يدخل إليه املساهمون فقط،
ّ
النقطة لتتحقق مقولة (تعالوا نشيل بعض).
نقطة أخيرة :ال أحد يقول هذا لن يحصل
لي ،فاأليام ُحبلى والزمان يدور وأي ظرف
طارئ احتمال يســحب راتبك كله ويضعك
في مأزق لنهاية الشهر.
لذا عزيزي املواطن هذا االقتراح هو بعد
اهلل سند لك حني تتعثر وحني تكون في موقف
ال تستطيع حتى شراء الغذاء لعائلتك ..تعالوا
نشيل بعض.
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فنـون

االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

منى شداد« :هلي وناسي»
يجمعني بالكاتبة وداد الكواري في رمضان
أحمد الفضلي

اعربت الفنانة منى شداد عن بالغ سعادتها بالعودة
للمشــاركة بأعمال الكاتبة املتألقة وداد الكواري من
خالل مسلســل «هلي وناســي» الذي من املنتظر ان
يشــارك في الســباق الرمضاني الدرامــي هذا العام
ويشهد مشاركة كم كبير من جنوم الدراما اخلليجية.
وذكرت شداد خالل تصريح خصت به قراء جريدة
«األنباء» انها ســتلعب دور البطولة في العمل الذي
يحمل الطابع الدرامي االجتماعي الى جانب كم كبير

ملشاهدة الڤيديو

من النجوم منهم صالح املال وســحر حسني وغازي
حسني ومن الكويت الفنان القدير عبداالمام عبداهلل
وشوق ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب ،ويخرجه
املخرج سامي جبر.
وخالف هذا العمل كشفت شداد عن خوضها جتربة
جديدة في تقدمي البرامج حيث ستقوم بتقدمي برنامج
«حال منى» الذي سيحمل فكرة جديدة تقدمها للمرة
االولى عبر شاشــة قنــاة « »atvيوميا علــى الهواء
مباشــرة وكذلك تشارك في تقدمي برنامج مسابقات
آخر بعنوان «مشاوير» عبر تلفزيون الكويت.

يختتم موسمه الثاني اجلمعة املقبل

«ميعة اجلُمعة» ..الكويت بنظرة جديدة
ياسر العيلة

أوشك برنامج «ميعة اجلُ معة» ،الذي
يبث عبر تلفزيون الكويت ،على ختام
موسمه الثاني ،حيث تقدم آخر حلقاته
يــوم اجلمعة املقبل ،وهــو من تقدمي
إميان النجم وإخراج طالل البرجس.
وقالت مقدمة البرنامج إميان النجم:
املوسم األول من «ميعة اجلُ معة» كان
مبنزلة موسم تعريفي ،حيث ننتقل
من خالله باملشاهد من داخل االستديو
إلى اخلارج ،وكأنك ترى عبر شاشــة
التلفزيون ومن داخل كل بيت كويتي
كيــف هــي الكويــت ،ونكتشــف معا
أماكن كنــت تعرفها لكنك معنا تراها
وكأنك تشــاهدها ألول مرة ،فاألماكن
موجودة ،ولكن كيف تســتمتع بها؟
هذا هو السؤال.
وأضافت النجم :الهدف الثاني هو
استرجاع ذكريات كنا نغفلها ،أما ثالث
األهداف فكان إثبات وجودنا كبرنامج،
أما هذا املوسم فكانت املهمة إزالة احلاجز
الــذي صنعه جيل الســبعينيات بني
اجلد واألحفاد ،فنحن أبناء هذا اجليل
اهتممنــا بأبنائنا ونســينا أن نوطد
عالقتهم بأجدادهم ،ما خلق في الكويت
فجــوة مجتمعية كبيــرة ،خاصة مع
قطار «السوشيال ميديا» اجلامح الذي
دهس العالقات بقســوة ،ما دعانا إلى
تقريبهم من جديد من خالل «زوارة يوم
اجلمعة» ،وبدأت تتوطد العالقات حتى
أن أحدهم كتب لي تعليقا أبكاني يقول:
«أمي بدأت تطالعنا ونحن ملتفون حول
البرنامج وتقول (عسى دوم البرنامج
حتى تقعدون)» ،عالوة على أن البرنامج
يأتي ردا على بعض اإلعالميني الذين
يقولون إن الكويت في سنة تستطيع أن
تشاهد كل معاملها ،ونحن في كل موسم
نكتشف أشياء جديدة في الديرة ،فهناك
مواهب غير عادية ،وشباب يزرعون
األســطح ،وأبطال يحصــدون جوائز
في بطوالت جنهلها ،وشــباب اجتهوا
للحرف اليدوية وأبدعوا فيها ،حقيقة
بدأنا نصبح غير متشابهني مثل أول.
وحرصــت النجم على أن تشــيد
بجهــود فريق عمل البرنامج بشــكل
عام واإلعداد بشكل خاص ،قائلة :نحن

لقطة جماعية لفريق عمل البرنامج

من خالل العرض

األسبوع املاضي وبالتعاون مع  VOXالكويت

عمالء  Ooredooاستمتعوا بالعرض األول

واحلصري لفيلم Avengers Endgame
اســتمتع عمالء Ooredoo
الكويــت بالعــرض األول
واحلصــري فــي الكويــت
واملنطقــة لفيلــم Avengers
 Endgameالشهير بالتعاون
مــع  VOXالكويــت بحضور
العديد مــن عمالء وضيوف
وموظفــي  Ooredooلهــذا
العرض احلصري .وقد قامت
 Ooredooبتوزيــع التذاكــر
للرابحني من خالل مسابقات
أجرتها عــن الطريق قنوات
التواصل االجتماعي التابعة
للشركة.
وتعتبر العالقة االستراتيجية
بني  Ooredooو VOXالكويت
خطــوة مهمة مــن Ooredoo
فــي مجــال الترفيــه والذي
يشهد منوا كبيرا في الكويت
واملنطقــة ويرجــع ذلك إلى
ارتفــاع شــعبية الســينما.
وتأكيدا على أن هذه اخلطوة
تأتي جنبا إلى جنب مع قيم
الشركة اجلوهرية املتمثلة في
االهتمام والتواصل والتحدي،
قال مدير أول إدارة االتصال
املؤسسي في  Ooredooالكويت

مجبل األيوب« :التعاون مع
 VOXالكويت يعد أمرا حيويا
في مجال الترفيه والدور الذي
تلعبــه في احليــاة اليومية
لعمالئنا» .كما سلط األيوب
الضوء على شراكة Ooredoo
مع  VOXالكويت ،وهي دور
الســينما األحــدث واألكثــر
ابتكارا في الكويت ،وتتماشى
مع إستراتيجية الشركة في
تزويد العمالء بأفضل جتربة
ممكنة.

يذكــر ان  Ooredooقامت
مبسابقة واستمتع الفائزون
بحضــور العــروض االولى
للعديد من األفالم الشــهيرة
مثــل Spider Man: Into the
 Spider Verseو UsوThe Pet
 Semetaryبالتعاون من VOX
الكويــت ،وقامــت Ooredoo
بوضع شعار فيلم Avengers
 Endgameعلى شاشــة برج
 Ooredooالكائــن فــي قلــب
مدينة الكويت.

الفائز بجهاز iPhone

مرام :أراهن على جناح
اإلعالمية اميان النجم

البرنامــج الوحيد الذي يظهر معدوه
خالل البرنامج ،ألن هذا مجهودهم ،بل
وجنهزهم كمذيعني ال يهابون الكاميرا
مستقبال ،منا جلمهورنا أن يشاهدوا
وجوها جديدة بأعمار ســتجعلهم ال
يصدقون أن هؤالء يعملون مذيعني.
بدوره ،قال مخرج البرنامج طالل
البرجس :بدأت فكرة «ميعة اجلمعة»
العام املاضي عندما تطلعنا إلى تقدمي
شــيء لفترة الظهيرة ،لنسترجع من
خاللــه البرامج الشــهيرة التي كانت
تقدم عبر شاشة تلفزيون الكويت ،مثل
«استراحة اجلمعة» و«لقاء اخلميس»،
فشــرعنا فــي أول حلقة ثــم الثانية،
وأحسســنا أن هناك تعبا ومجهودا،

«خطوات الشيطان»

املخرج طالل البرجس

نظرا ألن طبيعة جو الظهر يختلف عن
الليل مبا يحتويه من تقارير وضيوف،
وكذلك اجلو العام.
وأضــاف :املوســم األول اســتمر
لثالثة شــهور ،أخذنــا خالله صدى
طيبا ،والثانــي كنا قد حجزنا مكانة
عند املشاهد وساعدنا في ذلك فريق
عمل محترف تتقدمهم املذيعة الراقية
إميان النجم التي ال حتتاج إلى شهادة
مني ،لكن يكفيني القول بأنها ينطبق
عليها املثل القائل« :اشتغل مع القوي
تقوى» ،ونتمنى أن يكون املوسم املقبل
مطلع أكتوبر أكثر جناحا.
وكشف البرجس عن التجديد الذي
طال حتى الديكور ،وقال :أدخلنا على

شيماء رحيمي :انتظروني في «احلصالة»
أحمد الفضلي

تســتعد املذيعة البحرينية شيماء رحيمي خلوض جتربة جديدة في
تقدمي برامج املسابقات الرمضانية في العام احلالي.
وذكرت شيماء لـ «األنباء» أن برنامجها يحمل عنوان «احلصالة» وهو
برنامج مسابقات ترفيهي ويتضمن العديد من الفقرات.
ومتنت شيماء ان يحصد البرنامج اجلديد إعجاب جمهورها في البحرين
وخارج البحرين ،خصوصا ان البرنامج من نوعية البرامج التي تستهويها
وســبق ان قامت بتقدمي العديد منها وأغلبها حصد نسبة مشاهدة جيدة
في ظل وجود عدد كبير من برامج املســابقات تبث من خالل عدة قنوات
فضائية خليجية وعربية.

الديكور ألوانا نهارية أكثر ،كما نحرص
على اختيار ضيوف مناسبني للفترة
اآلنية ،فعلى سبيل املثال نعيش حاليا
فتــرة امتحانات ،لــذا نختار من لهم
عالقة بسيكولوجية الطالب وشؤون
األسرة والطفل ،وقبل رمضان سوف
نتحــدث عن الشــهر الفضيل وهكذا
يكون األمر ،فنحــن نحرص على أال
تقل تقارير كل حلقة عن  13تقريرا.
وثمن البرجس جهود فريق العمل
بداية من برديوسر البرنامج مشهور
سرحان ،وفريق اإلعداد املكون من
أحمد صباح ،بيبي اخلضري ،علي
حسن ،عبدالعزيز عبدالغفار ،وأميرة
جنم.

عبداحلميد اخلطيب

كشفت الفنانة مرام البلوشي عن مشاركتها في
مسرحية الرعب الهادفة «خطوات الشيطان»
والتي ستقدم عروضها في عيد الفطر املقبل،
ومن تأليف الفنان عبدالعزيز املســلم عن
قصة الكاتب محمد الكندري ،إعداد وكلمات
األغاني الشاعر سامي العلي ،كتب عددا من
األغاني الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة ،وقالت
مرام :اظهر في املسرحية بشخصية جديدة
كليا بالنســبة لي ،ضمن أحداث شــائقة
حتمل طابع التشويق والرعب ،مؤكدة أن
مسرح الرعب يعتبر من املسارح الصعبة
التــي تتطلب مــن املمثل القيــام باحلركة
والتلون على خشبة املسرح ،بالتالي تكون
هناك مساحة خصبة من األداء ومعايشة
الشخصية التي يقوم بتجسيدها.
وتابعت مــرام :فعال أراها مســؤولية
كبيرة أمامي لتقدمي شيء جميل جلمهور
مسرح السالم ،معبرة عن سعادتها بالعودة
للتعاون مجددا مع مسرح «السالم» بعد غياب
طويل من خالل «خطوات الشيطان» ،ومبشاركتها
إلى جانب رائد مسرح الرعب في املنطقة الفنان
القدير عبدالعزيز املسلم ،وباملشاركة مع جنوم
كبار وشــباب وعلى رأســهم الفنانة القديرة
انتصار الشــراح ،كذلك شيالء سبت ،مشعل
الشايع ،عبداهلل املســلم ،فهد ليلي ،عبداهلل
احلمادي ،محمد الشطي وآخرون.
وراهنت البلوشــي على جنــاح جتربتها
اجلديدة في مســرحية «خطوات الشيطان»،
ووصفتها باملتميزة واملثمرة ،كون العمل يحمل
مقاييــس عاملية في مســرح الرعب ،وأردفت:
هنــاك عدة مفاجآت مذهلة في العرض ،كما أنه
يحمل طرحا وأهدافا ورسائل اجتماعية متعددة.

يسرا ترد على االنتقادات

رانيا يوسف تتحدى «النحس»!

أعلنــت الفنانة يســرا منذ فترة اســتعدادها
لعمل ســينمائي جديد للكاتب إبراهيم عيســى
لتعوض جمهورها عن غيابها في املوسم الرمضاني
اجلديد ،غير أنها تعرضت حلمالت من االنتقادات
الواســعة فور إعالنها التعاون مع منتج العمل
أحمد السبكي وذلك من خالل عمل «املقام الرفيع»،
حيث بدأت أولى جلسات التحضيرات له مع كاتب
ومخــرج الفيلم قبل أيام ،إال أنها ردت ،حســب
موقــع «نواعم» ،وقالت إنهــا ال ميكن أن تخجل
من عملها مع السبكي بسبب نوعية األعمال التي
يقدمها ،خاصة أنه ساهم أخيرا في استمرار تواجد
الصناعة الســينمائية مبصر فــي وقت صعب،
وقدم الكثير من األعمال السينمائية املهمة مثل
«كباريه» و«ساعة ونص» وغيرهما من األعمال
املهمة في تاريخ السينما املصرية.
وأضافت يسرا أنها متحمسة كثيرا لهذه التجربة
التــي تعيدها للوقــوف أمام كاميرات الســينما
بعد غياب  7ســنوات تقريبا منذ فيلمها األخير
« »Game Overأمام مي عزالدين ووعدت اجلمهور
بعمــل مفاجئ ،رافضة اإلفصاح عن أي تفاصيل
للشخصية التي جتسدها وفقا لسرية العمل.

بعــد إلغاء عرض مسلســلها اجلديد
«مملكة إبليس» واســتمرار سوء احلظ
الذي يالزم أعمالها املرشحة للعرض في
موســم دراما رمضان للعام الثاني على
التوالي ،قررت الفنانة رانيا يوسف حتدي
«النحس» واملشاركة في املوسم ببرنامج
جديد ستنتجه بنفسها ،ويعرض أسبوعيا،
ويســتهدف تعريف جمهورها على أهم
محطاتها الفنية.
وأطلقــت رانيــا اإلعالن التشــويقي
األول لبرنامجها اجلديد بعنوان «رحلة
رانيــا» املقرر عرضــه كل خميس طوال
شهر رمضان عبر قناتها اخلاصة مبوقع
«يوتيوب» ،وتضمن عدة مشاهد من آخر
مسلســل عرض لها مباراثــون رمضان
« 2017أفراح القبة» مع منى زكي وأحمد
الســعدني ،وصبا مبــارك ،وإياد نصار،
وجمال ســليمان ،إضافة إلى لقطات مع
النجم محمد الشرنوبي من مسلسل «كأنه
إمبارح» ،وبعض مشاهدها من مسلسل
«السبع وصايا»

رانيا يوسف

حقائق مذهلة

املستوى العادي
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 - 1جنود مشاة البحرية األميركية  -للتمني (معكوسة) - 2 ،من
املنسوجات  -للنداء - 3 ،رمي باحلجارة (معكوسة)  -قاتل -
متشابهان - 4 ،الثناء (معكوسة)  -عليل (معكوسة) - 5 ،تخطئ
 من األقارب (معكوسة) - 6 ،أغنية ألم كلثوم  -حرف هجاء، - 7مميزات مكانية  -عالمة موسيقية - 8 ،عكس الهازل  -عالمة
موسيقية - 9 ،شهادة كذب  -في اجلسم - 10 ،ظواهر طبيعية.

 - 1مطرب خليجي - 2 ،أرمي باحلجارة  -يرتفع،
 - 3من معالم الكويت السياحية (معكوسة) - 4 ،عالمة
موسيقية (معكوسة)  -عكس اجلد (معكوسة)- 5 ،
الثناء - 6 ،في القميص (معكوسة) - 7 ،متشابهة  -ينام
(معكوسة) - 8 ،يجري  -للنصب - 9 ،عكس الكثير
(معكوسة)  -متشابهان - 10 ،نادي رياضي كويتي.
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املستوى املتوسط

كيف تزيد من قوة شخصيتك؟
٭ تأكد من أن كلمتك راسخة
٭ عرض قوة لكل مكان
لو خرجت كلمة من فمك في شكل وعد
او التزام ،فعليك ان تفي بها ،وهذا امر ال
يقبل التفاوض ،انت قلتها ،فقم بها ،هناك
الكثير جدا من األشياء في العالم اليوم ميكن
حتريكها وتسخيرها ،والكثير جدا من األشياء
متوقف على موافقة خمسة اشخاص آخرين،
املؤثرون احلقيقيون يعرفون انهم اذا اعطوا
وعدا ،فهو اقوى من احلديد ،وهم ال يبررون
عدم الوفاء بالتزاماتهم او وعودهم بأسباب
واهية او غريبة حتى لو احتاج ابطال القوة
الى بذل اقصى جهودهم للوفاء مبا وعدوا
به ،فسيفعلون ذلك ،وأنهم يفعلونه وهذه
وسيلة حتفيزية ايضا ،نحن ال نتحدث هنا
عن األشياء الكبيرة فقط ،فاملسائل التي قد
تعتقد انها غير مهمة تكون مهمة  -ان تقول
انك ستقوم بها وال تفي بها هو الشيء الذي
يجعلها كذلك.
٭ احرص على أن تبدو مبظهر جيد كل يوم
٭ عرض قوة لكل يوم
تبدو هذه النقطة واضحة للغاية لكني
سأحتدث عنها على اية حال ،يخصص ابطال
القوة دائما وقتا وجهدا في احلفاظ على
مظهرهم جيدا ،عملت فيما مضى مع بطل
قوة رائع كان دائما ما يرتدي افضل االحذية
الرياضية ذات االصدارات احملدودة مع بذالته
التي تكون على احدث صيحة ،كان ذلك امرا
ناجحا بالنسبة له واعتاد اجلميع ان ينظروا
الى قدميه ويروا ما نوع احلذاء الذي يرتديه
ولقد قابلت ايضا رؤساء تنفيذيني يبدون
كأنهم يتسوقون من االسواق اخليرية .يعتقد
الكثير جدا من الراغبني في ان يكونوا ابطال
قوة انهم عندما يصلون ملرحلة معينة في
مسارهم املهني فإنه ميكنهم ان يتخلوا عن
مسألة املظهر اجليد برمتها ،ولكن ال ميكنهم
فعل ذلك ،وأنت ايضا ال ميكنك فعل ذلك ،حتى
عندما متر بيوم كسول وتنتابك رغبة الذهاب
الى املكتب مبالبس عادية ،أوقف نفسك ،فأنت
لن تلهم اآلخرين ليأخذوا خطوات لألمام
وحسب ،بل ستعمل بشكل افضل ايضا.
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٭ في شبه جزيرة كامشاتكا في اجلهة الشرقية
من االحتاد السوفييتي املنحل ،يوجد 20
منبعا من املياه احلارة يتصاعد منها البخار
واكثر من  60بركانا نشطا.
٭ قبل الدخول الى البيوت اليابانية يخلع
الضيوف احذيتهم.
٭ وفقا لقصص الفلكلور ،فإن املمر الضخم
في شمال ايرلندا بناه عمالق ضخم اسمه فني
ماك كوول ،ولكن وفقا للجيولوجيني فإن
لهذا املمر قصة اخرى وتفسيرا علميا مقنعا،
ويقول ان التشكيل الغريب لهذا املمر ناجت
عن انصهار الالفا وجتمدها بفعل البرودة
املفاجئة مما ادى الى ظهور ذلك الشكل الغريب.
٭ اكثر احلرائق خطورة واصعبها لالخماد
هي تلك احلرائق التي تسببها مواد املطاط
والفلني.
٭ متتاز امارة موناكو بنسبة مرتفعة في
استعمال سكانها لوسيلة للهواتف اكثر من اي
بلد آخر والنسبة  965من  1000من السكان.
٭ جاءت ساندويتش (الشطيرة) من جون
مونتاجيو االيرل الرابع ملنطقة ساندويتش
وكان يطلب دائما قبل مغادرة مائدة الطعام
قطعة من اللحم بني قطعتني من اخلبز.

Sudoku

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة 3 ،ألعاب سودوكو من مستويات متعددة :عادي،
متوسط ،متقدم .ضع بكل بساطة األرقام من  1إلى  9في كل مربع خال ،وذلك حتى يحتوي
كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير  3x3على األعداد من  1إلى  9مرة واحدة فقط.
يجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود ،أو خط أفقي ،أو مربع صغير .3x3
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عينك  ..عينك

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

كيف تلعب؟
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إعداد :جيهان رأفت ـ عروبة حجازي

االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩
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أحد كواكب املجموعة الشمسية من  7أحرف
يدور
مستفيد
الكويت
السعودية
رق

يرنو
يحمي
الغار
قط
البحرين

االمارات
حبيبة
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األودية
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مرتب
الورع
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حل كلمة السر
حل اعرف الشخصية

للمراسلة
للتواصل معنا عبر هذه الصفحة
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني
archive@alanba.com.kw
فاكس 22272830

حل الكلمات املتقاطعة
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 - 1مارينز  -لو (معكوسة) - 2 ،حرير  -يا - 3 ،رجم (معكوسة)
 سم  -ل ل - 4 ،احلمد (معكوسة)  -سقيم (معكوسة)- 5 ،تزل  -العم (معكوسة) - 6 ،ليلة حب  -دال - 7 ،معالم  -دو،
 - 8اجلاد  -ري - 9 ،زور  -مرارة - 10 ،براكني.
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احلمد - 6 ،كم (معكوسة) - 7 ،م م م م  -يرقد (معكوسة)،
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ﻣﻨﻮﻋﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ

اﻻﺛﻨﲔ  ٢٩اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٩

ﻣﺎزن اﳌﻬﻨﺎ ﻣﺘﺴﻠﻤﺎ اﳉﺎﺋﺰة

ﻣﺎزن اﳌﻬﻨﺎ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰة ﺷﻴﺮاﺗﻮن ﻓﻲ اﳊﻔﻞ

»ﺷﻴﺮاﺗﻮن« أﻓﻀﻞ ﻓﻨﺪق ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟـ ٢٠١٩
أﺿﺎف ﻓﻨﺪق ﺷــﻴﺮاﺗﻮن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ذو اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻔﺎﺧــﺮة »ذي ﻻﻛﺸــﺮي
ﻛﻮﻟﻜﺸﻦ« إﻟﻰ ﺳﺠﻠﻪ اﳊﺎﻓﻞ
ﺟﺎﺋﺰة ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻓﻨﺪق
راﺋــﺪ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ وﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻴﺤﻘﻖ
ﺑﺬﻟــﻚ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ
ﺧﻼل اﳉﻮاﺋﺰ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻜﺲ ﺛﻘﺔ رواده ،وﺟﺎء ذﻟﻚ
ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﳉﻮاﺋﺰ اﻟﺴﻔﺮ
اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ  ٢٠١٩واﻟــﺬي أﻗﻴﻢ
ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ »وارﻧــﺮ ﺑﺮاذرز
وورﻟﺪ« ﻓــﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺪوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺮﻳﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺴــﻠﻢ اﳉﺎﺋﺰة ﻧﺎﺋﺐ
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻔﻨﺎدق ﺷﻴﺮاﺗﻮن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺎزن اﳌﻬﻨﺎ ،اﻟﺬي ﻋﺒﺮ
ﺑﺪوره ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮة

ﻓﻬﺪ أﺑﻮ ﺷﻌﺮ

ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ واﳌﺘﻮﺟﺔ
ﺑﻬﺬه اﳉﺎﺋﺰة اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ.
وﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﺘﻪ ﻋﺎم ١٩٦٦
ﺳﻄﻊ ﳒﻢ ﻓﻨﺪق ﺷﻴﺮاﺗﻮن
اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻛﺮاﺋــﺪ ﻓــﻲ ﻋﺎﻟــﻢ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻻﺳــﻴﻤﺎ
أﻧﻪ أول ﻓﻨﺪق ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎرﻳﻮت
اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﻣﻦ أواﺋﻞ
ﻓﻨﺎدق ﺷﻴﺮاﺗﻮن ﺧﺎرج ﺣﺪود
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
وﻫﺎ ﻫــﻮ ﻳﻘﺘﺮب ﻣــﻦ إﲤﺎم
ﻋﺎﻣــﻪ اﻟﺜﺎﻟــﺚ واﳋﻤﺴــﲔ
وﻳﻘﺪم ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻓﺮﻳﺪا ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﻫﻲ
اﻷﻗــﺮب إﻟﻰ ﺗﻄﻠﻌــﺎت أﻫﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺿﻴﻮﻓﻬــﺎ اﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻫﻢ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
أي ﳒﺎح وﺗﻔﻮق ،وﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﳉﻮاﺋــﺰ ﻟﻬــﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻟﻮﻻ
اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻹدارة اﻟﻔﻨﺪق
وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻋﻦ ﻫﺬه اﳉﺎﺋﺰة ﻛﺄﻓﻀﻞ
ﻓﻨﺪق راﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺎم
 ٢٠١٩ﲢــﺪث اﳌﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم
ﻟﻔﻨﺎدق ﺷــﻴﺮاﺗﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻬــﺪ أﺑﻮﺷــﻌﺮ ﻋــﻦ ﻣــﺪى
اﻋﺘﺰازه ﺑﻬﺎ واﻟﺬي ﻳﺸــﺎرك
ﺑﺈﻗﺮارﻫــﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ

اﳋﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ واﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟﻨﺰﻻء
وﺿﻴﻮف اﻟﻔﻨﺪق ،ﻛﻤﺎ أﺛﻨﻰ
ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻟﻺدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ ﺳﺒﻞ اﻟﺮاﺣﺔ
ﺑﺄرﻗــﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫــﺎ وﺑﺘﻘﺪﱘ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻨﺠﺎح وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬه اﳌﻜﺎﻧﺔ
ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎدة ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﲡﺪﻳــﺪ ﻓﻨــﺪق ﺷــﻴﺮاﺗﻮن
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻴﺒﺪأ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺼﻞ آﺧﺮ
ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﳊﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ودﻣﺠﻪ
ﺑﻠﻤﺴﺎت ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻓﺎﺧﺮة.
وﺣﻘﻖ ﻓﻨﺪق ﺷــﻴﺮاﺗﻮن
اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﳒﺎﺣﺎت ﻛﺜﻴﺮة
واﺑﺘﻜﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
ﺿﻴــﻮف اﻟﻜﻮﻳــﺖ وأﻫﻠﻬــﺎ
اﻟﻜﺮام ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﻮﺟﻬﺔ
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﺎﺧﺮة واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺘﻤﻴﺰة ﺑﺪءا
ﻣﻦ ﺑﻬﻮه اﻟﻌﺮﻳﻖ وأﺟﻨﺤﺘﻪ
اﻟﻔﺨﻤﺔ واﻟﺘــﻲ ﲤﺜﻞ ﲢﻒ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﻣﻄﺎﻋﻤﻪ اﻟﺸــﻬﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﲤﺘﺪ اﻟــﻰ ﻣﺠﻤــﻊ اﻷﭬﻨﻴﻮز
واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ
ﻛﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
واﳋﺎرﺟﻴﺔ.

ﻣﺮﻛﺰ اﳊﻤﺮاء ﻟﻠﺘﺴﻮق ﻳﻀﻴﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻼﻣﺎت
ﲡﺎرﻳﺔ ﳑﻴﺰة وﻳﺪﻋﻮ ﻋﻤﻼءه ﻟﺰﻳﺎرﺗﻪ وﲡﺮﺑﺘﻬﺎ

وﻗﻌــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ اﳊﻤــﺮاء
اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ ﻣﺆﺧــﺮا اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻣﻊ  ٥ﻋﻼﻣﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
وﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ﺳــﺘﻘﻮم ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح
ﻣﺘﺎﺟــﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﳊﻤﺮاء
ﻟﻠﺘﺴــﻮق اﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ،
وذﻟﻚ ﺗﻠﺒﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳــﻊ ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
وﲡﺎرب اﻟﺘﺴــﻮق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﺪ اﳌﺘﺎﺟﺮ اﳉﺪﻳﺪة،
وﻫﻲ :ﺑﺎرﺗﻮن ﻛﺎﻓﻴﻪ ،ﻓﻲ ﻓﻴﺮدي
 ،V Verdeﺗﺸــﻴﺒﺲ ﺳــﺘﻮر
 ،Chips Storeﻏﺮاﻳــﻦ ﺑﻮﺗﻴﻚ
 ،GRAIN boutiqueوﻛﻴﺪز ﺑﺎزل
 ،Kids Puzzleﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻌﻤﻼء
ﺑﺨﻴــﺎرات ﺗﺴــﻮق راﺋﻌﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت ،وأﻧﻮاع
اﻟﻘﻬﻮة اﳌﺨﺘﺼﺔ ،واﳌﺨﺒﻮزات
اﻟﺸــﻬﻴﺔ ،واﻟﺰﻫــﻮر اﻟﻔﺮﻳﺪة
واﻟﺸــﻮﻛﻮﻻﺗﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴــﺔ،
وأﺧﻴﺮا اﻷزﻳﺎء اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر
واﻷﻃﻔﺎل ،وﻳﻌﺪ ﺑﺎرﺗﻮن ﻛﺎﻓﻴﻪ،
ﻣﺨﺒﺰا ﺷﻬﻴﺮا ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻠﺬواﻗﺔ
وﻳﻀﻢ ﻣﻘﻬﻰ ﻏﻨﻴﺎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ
راﺋﻌــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻴــﺎرات اﻟﻘﻬﻮة
اﳌﺨﺘﺼــﺔ ،واﻟﺘــﻲ ﺳــﺘﻜﻮن

ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷوﻟﻰ ﶈﺒﻲ
اﳌﺨﺒﻮزات اﻟﻔﺎﺧﺮة واﳊﻠﻮى
اﻟﺸﻬﻴﺔ.
أﻣــﺎ ﻓﻲ ﻓﻴــﺮدي ،V Verde
ﻓﻬــﻮ ﲟﻨﺰﻟــﺔ واﺣــﺔ ﶈﺒﻲ
اﻟﺬوق اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻟﺮﻓﻴﻊ ،ﻳﻘﺪم
ﻣﺰﻳﺠﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎت
اﻟﺰﻫﻮر اﳌﻠﻮﻧﺔ واﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎرﻫﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺨﺘﺎرة وﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﲡﺎرب
اﻟﻘﻬﻮة اﳌﺘﻤﻴﺰة.
ﺗﺸــﻴﺒﺲ ﺳــﺘﻮر Chips
 Storeﻫـــﻮ ﻣﻔﻬـــﻮم ﺟﺪﻳـــﺪ

ﻟﻸﺟﻬــــــﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ
ﻳﺴﺘﻬـــــﺪف اﻟﺸﺒﺎب ،وﻳﻠﺒﻲ
ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث
اﻟﻬﻮاﺗـــﻒ اﶈﻤﻮﻟــﺔ واﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻠﻮﺣﻴﺔ.
ﻏﺮاﻳــﻦ ﺑﻮﺗﻴــﻚ GRAIN
 ،boutiqueﻣﺘﺠﺮ ﻋﺎﳌﻲ ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﻌﻼﻣــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ،وﻳﻘﺪم
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﳌﺼﻤﻤﻲ اﻷزﻳﺎء
اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻋﻼﻣﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ.
ﻛﻴﺪز ﺑــﺰل ،Kid’s Puzzle
اﻟﺒﻮﺗﻴـــــﻚ اﻷول ﻋﺎﳌﻴــــــﺎ
واﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﻼﺑﺲ وﻟﻮازم
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻮﻻدة وﻟﻐﺎﻳﺔ
 ١٦ﺳــﻨﺔ واﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
أﻛﺒﺮ اﻟﻌﻼﻣــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ
أرﻗﻰ ﺑﻴﻮت اﻷزﻳﺎء اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وﻓــﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ،ﻗﺎل
ﻣﺪﻳــﺮ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ اﳊﻤﺮاء

اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﺒــﺪاﷲ اﳌﻨﺼﻮر:
إﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺗﺸــﻬﺪ
ﻓﻴﻪ ﲡﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات
وﺗﻄﻮرات ﺟﺬرﻳﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺒﺘﻜﺮة
واﳋﺒﺮات اﻟﻔﺮﻳﺪة .وﺗﻌﻜﺲ
أﺣــﺪث اﻟﺸــﺮاﻛﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ
ﺷــﺮﻛﺔ اﳊﻤــﺮاء اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ
وﺳــﺘﻮﻓﺮ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨــﺎ ﲡﺮﺑــﺔ
ﺛﺮﻳﺔ ﺣﻘﺎ ،ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ أﺣﺪث
اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﺗﺴــﻌﻰ ﺷــﺮﻛﺔ اﳊﻤــﺮاء
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﺘﻘﺪﱘ ﲡﺎرب
ﺗﺴﻮق ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ وﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻬــﺎ ،وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﶈﻼت
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﳊﻤﺮاء ﻟﻠﺘﺴــﻮق،
ﺣﻴﺚ ﻳﻀــﻢ ﻋﻼﻣﺎت ﲡﺎرﻳﺔ
ﺣﺪﻳﺜــﺔ ﻟﻸزﻳــﺎء واﳌﻄﺎﻋــﻢ
واﳌﻘﺎﻫﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺸــﻬﻴﺮة وﻋﺮوض ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﳉﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ،ﲟﺎ ﻓﻲ
ذﻟــﻚ ﺟﺮاﻧــﺪ ﺳــﻴﻨﻤﺎ وﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻌﻠﻴــﻢ اﻷﻃﻔــﺎل واﻷﻟﻌــﺎب،
وﺻﺎﻟﻮﻧﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وأﻛﺜﺮ.

ﺑﺮﺟﺮ اﻟﺪﺟﺎج ﺑﺎﻟﻌﺴﻞ اﳊﺎر ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوﻋﻪ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﺒﺎرك

»ﺷﻴﻚ ﺷﺎك« ﻳﻄﻠﻖ ﺑﺮﺟﺮ ﺟﺪﻳﺪ ًا ﳌﺪة ﻣﺤﺪودة

ﺣــﺎن وﻗــﺖ اﻻﺳــﺘﻤﺘﺎع
ﺑﺎﳌﺬاق اﳊــﺎر! ﻳﻘﺪم ﻣﻄﻌﻢ
»ﺷﻴﻚ ﺷــﺎك« ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮوﻋﻪ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳــﻂ ،ﺑﺮﺟــﺮ اﻟﺪﺟــﺎج
ﺑﺎﻟﻌﺴــﻞ اﳊــﺎر ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء  ١ﻣﺎﻳﻮ وﻟﻔﺘﺮة
ﻣﺤﺪودة ﻓﻘﻂ .ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺒﺮﺟﺮ
اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺄﻧــﻪ إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة
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ﻋﻠــﻰ ﺑﺮﺟﺮ اﻟﺪﺟــﺎج اﳊﺎر
ﻣﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﺷــﻴﻚ ﺷﺎك ،وﻫﻮ
ﻣﺤﻀــﺮ ﻣــﻦ ﺻــﺪر دﺟﺎج
ﻃﺒﻴﻌــﻲ  ٪١٠٠ـ ﺧــﺎل ﲤﺎﻣﺎ
ﻣﻦ اﳌﻀﺎدات اﳊﻴﻮﻳﺔ ـ ﻣﺘﺒﻞ
وﻣﻘﺮﻣﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ وﻣﻐﻠﻒ
ﺑﺎﻟﻌﺴﻞ اﳊﺎر .وﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻣﺸــﺔ ،ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺻﺪر
اﻟﺪﺟﺎج اﳌﻘﺮﻣﺶ ﻓﻮق ﺳﻠﻄﺔ

ﻛﻮل ﺳﻠﻮ اﶈﻀﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎح
اﻷﺧﻀﺮ واﳌﻠﻔﻮف اﻟﻄﺎزج،
وﻳﻘﺪم ﻣﻊ ﺧﺒﺰ اﻟﺒﺮﺟﺮ اﻟﻄﺮي
ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ.
ﻗﺎل ﻣﺎرك روﺳﺎﺗﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻄﻬﺎة ﲟﻄﻌﻢ »ﺷﻴﻚ ﺷﺎك«:
»ﻫﺬا اﻟﺒﺮﺟــﺮ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻹﺛﺎرة
واﳌــﺬاق اﳊﻠــﻮ واﳌﻘﺮﻣﺶ،
وﻧﺤــﻦ ﻣﺘﺤﻤﺴــﻮن ﺟــﺪا

ﳌﺸــﺎرﻛﺘﻪ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺒﻲ
اﻟﻄﻌــﻢ اﳊــﺎر ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ .ﻳﻌﺪ ﻫﺬا
اﻟﺒﺮﺟــﺮ اﻟﺘﻮﻟﻴﻔــﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ
ﻣــﻦ اﳌــﺬاق اﳊﻠــﻮ واﳊﺎر
واﳌﻨﻌﺶ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟﻌﺴﻞ اﳊﺎر اﳌﺘﺒﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﻜــﻮل ﺳــﻠﻮ
اﻟﻠﺬﻳﺬة«.

ﻟﻘﻄﺔ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ ﺧﻼل اﳊﻤﻠﺔ

ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ّ
ﻧﻈﻤــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ اﳋﻄﻮط
اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺣﻤﻠﺔ
ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ ،واﻟﺘﻲ
أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ  ٢١إﻟﻰ
 ٢٥اﳉﺎري ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻮﺣــﺪة اﳌﺘﻨﻘﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴــﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ ،إﺟﺮاء
اﻟﻔﺤﻮﺻــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻛﻘﻴﺎس اﻟﺴﻜﺮ واﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮول
وﺿﻐﻂ اﻟﺪم ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺒﻲ
اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻳﺄﺗــﻲ ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﳊﻤﻠــﺔ
ﺿﻤــﻦ ﻣﺴــﺎﻋﻲ اﳋﻄــﻮط
اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﻧﺸــﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻟﻠﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ
اﻷﻣــﺮاض واﳊــﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﻮ
ﻣــﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﻓﻲ
اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺴــﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﲡﺎه
اﳌﺠﺘﻤﻊ واﳌﻮﻇﻔﲔ وﺣﺮﺻﻬﺎ
ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم

ﻗﻴﺎس ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«

ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺳــﺦ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﳊﻤﻼت اﻟﻌﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺴــﻠﻴﻤﺔ اﻟﺘــﻲ ﻫﻲ أﺳــﺎس
اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ وزﻳــﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي
واﻟﻨﻬــﻮض ﺑﺎﳌﺠﺘﻤــﻊ .وﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸــﺄن ،ﻗــﺎل ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم ﻓﺎﻳﺰ
اﻟﻌﻨﺰي» :اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮص
اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ

ﺑﺸﻜﻞ دوري ،أﺟﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣﻤﻠــﺔ ﻟﻠﻔﺤﻮﺻــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وذﻟﻚ
ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻛﻞ ﺳﺒﻞ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﻀﻤﻦ
ﻛﻔﺎءة ﺑﺎﻷداء واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴــﺔ« .وأﺿﺎف
اﻟﻌﻨﺰي» :ﺷﻬﺪت اﳊﻤﻠﺔ إﻗﺒﺎﻻ

ﻛﺒﻴــﺮا ﻣــﻦ اﳌﻮﻇﻔــﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﺣﺮﺻﻮا ﻋﻠﻰ اﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ وذﻟــﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻷﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
واﺗﺒﺎع أﳕﺎط اﳊﻴﺎة اﳌﻌﺰزة
ﻟﻠﺼﺤــﺔ وﺗﻌﺰﻳــﺰا ﻟﻀﺮورة
اﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻــﺎت اﻟﺪورﻳﺔ،
وﻧﺸــﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﺗﺨﺎذ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
واﻟﺸﺮاﻳﲔ« .واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻌﻨﺰي
ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮص
اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﲟﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
وﺗﻘﺪﱘ ﻛﻞ أﻧــﻮاع اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﻢ
ﺳــﻮاء اﻟﻄﺒــﻲ أو اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ،
ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ وواﻓﺮ
اﻻﻣﺘﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﳌﺎ أﺑﺪوه ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎون ﻓﻲ
اﺟــﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﳌﻨﺘﺴــﺒﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ،ﻣﺘﻤﻨﻴــﺎ
ﻟﻬــﻢ دوام اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴــﺪاد
ﻓﻲ اﳊﻤﻼت اﳌﻘﺒﻠﺔ.

»اﳌﻮاﺷﻲ« ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻐﺬاء اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
ﺗﺸﺎرك ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ وﲡﺎرة
اﳌﻮاﺷﻲ )اﳌﻮاﺷﻲ( ،وﻟﻠﻌﺎم
اﳋﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻐﺬاء
واﻷواﻧــﻲ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧــﻲ اﻟﺬي
ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻰ أرض اﳌﻌﺎرض ﻓﻲ
ﻣﺸﺮف ﺻﺎﻟﺔ رﻗﻢ  ٤وﻳﺴﺘﻤﺮ
ﺣﺘﻰ  ٥ﻣﺎﻳﻮ اﳌﻘﺒﻞ.
وﺳــﺘﻘﺎم ﺧــﻼل ﻓﺘــﺮة
اﳌﻌﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﺳﻴﺘﻢ
إﻋﺪاد وﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ١٤
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﻠﻄﻬــﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﺒﺦ
»اﳌﻮاﺷــﻲ« ،ﲢﺖ إﺷــﺮاف
 ١٤ﺷــﻴﻔﺎ ﻣﺤﺘﺮﻓﺎ ،وﺳﺘﻘﺪم
»اﳌﻮاﺷﻲ«  ٣٠٠ﻃﺒﻖ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻟﻠﺘﺬوق ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﳌﻌﺮض
ﻓﻲ ﺟﻨﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﻮم ﺧﺎص ﻟﺬوي
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻃﺒﺦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ
ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺒﺦ
اﻟﺮاﺑــﻊ »ﻣﻔــﺮوم اﳌﻮاﺷــﻲ«
واﻟــﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺻﻔﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﺑﻮﻟﻨﺪ واﺣﻤﺪ اﳌﺎﺟﺪ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض اﻟﻐﺬاء اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ

ﳌﻔﺮوم اﻟﻐﻨﻢ وﻣﻔﺮوم اﻟﺒﻘﺮ،
وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﳌﻌﺮض.
وﺗﻘــﺪم »اﳌﻮاﺷــﻲ« ﻫﺬه
اﻟﺴــﻨﺔ ﻋﺮوﺿــﺎ ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ
ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺸــﻬﺮ رﻣﻀــﺎن
اﳌﺒﺎرك ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد  ١١ﻣﻨﺘﺠﺎ
ﻣــﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺘﻨﻮﻋــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﺳــﺘﻌﺮض

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﻴﺶ ﻛﺒﺎب وﻛﺮات
اﻟﻠﺤــﻢ واﻟﺒﺮﺟــﺮ اﳌﺼﻨﻌﺔ
ﻣﻦ ﳊﻢ اﻟﻐﻨــﻢ اﳌﺬﺑﻮح ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ
اﳉﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﺷﺎورﻣﺎ اﻟﻠﺤﻢ،
وﻫــﻲ اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻮﺣﻴــﺪة
اﳌﺬﺑﻮﺣﺔ واﳌﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ،
وﺳــﺘﻘﺪم وﻷول ﻣــﺮة ﺧﺒﺰ

ﻋــﺮوق اﳌﻮاﺷــﻲ وﻋﺮاﻳﺲ
ﳊــﻢ اﳌﻮاﺷــﻲ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻴﺎت
ﳊﻮم اﻟﻐﻨﻢ واﻟﺒﻘﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ
واﳌﺬﺑﻮﺣــﺔ ﻣﺤﻠﻴــﺎ ،ﺗﻔﻌﻴﻼ
ﻟــﺪور اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم
اﳉﻮدة اﳊﻼل.

اﳌﻄﻮع :ﻓﺨﻮرون ﺑﻄﻠﺒﺘﻨﺎ وﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﻢ وﺻﻘﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ

ﺗﺄﻫﻞ ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )(KCST
ﺿﻤﻦ اﳌﺮاﻛﺰ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﳋﻠﻴﺠﻲ

ﺗﺄﻫﻞ ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻌﻠــﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﻓﻲ
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮوﺑﻮت وﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
»اﻟﺒﻮﺳــﺘﺮ« ﺿﻤــﻦ اﳌﺮاﻛــﺰ
اﳋﻤﺴــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺪى
اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
»اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﳋﻠﻴﺠﻲ
اﻟﻌﺎﺷــﺮ« ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺮﳝﺔ ﻣﻦ
ﺳــﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ وزراء
اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﺒﺎرك.
وﺗﻬــﺪف اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ إﻟــﻰ
ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ
ﻓــﻲ أﻧﺤﺎء ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر روﺑﻮﺗﺎت
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺪرات ﺗﻘﻨﻴﺔ وﺣﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وﺷــﺎرك ﻓــﻲ اﳌﻨﺘــﺪى
اﻟﻬﻨﺪﺳــﻲ اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻟﻄﻼﺑﻲ
 ٦٠ﻃﺎﻟﺒــﺎ ﺿﻤــﻦ  ١٥ﻓﺮﻳﻘــﺎ
ﻣــﻦ دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ ،وﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر
روﺑﻮﺗﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺪرات ﺗﻘﻨﻴﺔ
وﺣﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴــﻒ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ
اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻜﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲤﺖ
دراﺳﺘﻪ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ،
وﺗﺴــﻬﻢ ﻓﻲ دﺧﻮل اﻟﺸــﺒﺎب
ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺄﺻﺤﺎب أﻋﻤﺎل.
وذﻛﺮت اﳉﺎﻣﻌﺔ أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ
إﳒﺎزا ﺟﺪﻳﺪا ،إذ ﺣﺼﻞ ﻓﺮﻳﻘﻬﺎ
ﻛﺄﺣﺪ أﻓﻀﻞ اﳌﺮاﻛﺰ اﳋﻤﺴﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮوﺑﻮت
وﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ »اﻟﺒﻮﺳﺘﺮ« وﺿﻢ
اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﻛﻼ ﻣــﻦ :ﻳﺎﺳــﻤﲔ
ﺑﻮرزق ،وﻧﻮر ﺑﻮرزق ،وﻋﻬﻮد
اﻟﻌﻨــﺰي ،وﻣﻬــﺎ اﻟﺮوﻳﻌــﻲ،
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻣﺎﺟﺪ رﻣﻀﺎن،
ﻋﻮاﻃﻒ اﻟﺸﻤﺮي ،ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻦ
د.ﺟﻮن اﻓﺎرﻳﺘﺴﻴﻮﺗﺲ ود.ﻧﺎدر

ﺷــﺤﺎﺗﻪ .وﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﺸــﺄن
ﻗﺎل ﻣﺪﻳــﺮ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﳌﻄﻮع ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ:
ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون ﲟﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻃﻠﺒﺘﻨﺎ
ﻣﻦ اﳒﺎز ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ
اﳌﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﺮج
ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ودول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠــﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا
ﺣﺮص اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ودﻋﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺒﻞ اﻟﻨﺠﺎح

واﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺼﻘﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ
إﻟــﻰ ﻓﺘــﺢ آﻓــﺎق وﻣﺠــﺎﻻت
ﺗﺪرﻳﺒﻴــﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻹﳌــﺎم ﲟﺒــﺎدئ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات ذﻫﻨﻴﺔ
وﻣﻌﺮﻓﻴﺔ.
وﺗﻘــﺪم اﳌﻄــﻮع ﺑﺠﺰﻳــﻞ
اﻟﺸــﻜﺮ ﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋــﻼم ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺪى
اﻟﻬﻨﺪﺳــﻲ اﳋﻠﻴﺠــﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻧــﻮرة اﻟﺴــﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠــﻰ ﻫﺬا
ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت
واﺗﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،اﻋﺮﺑﺖ رﺋﻴﺴﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋﻼم ﻓﻲ
اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻬﻨﺪﺳــﻲ اﳋﻠﻴﺠﻲ
اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻧﻮرة اﻟﺴــﻠﻴﻤﺎن ﻋﻦ
ﺳــﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳــﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺜــﻞ
ﻫــﺬا اﳊــﺪث اﻟــﺬي ﻳﺠﻤــﻊ
اﻟﻄﻠﺒــﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳــﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ
ﻋﻠــﻰ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺘﺨــﺮج ﻣﻦ
اﻟﻜﻮﻳــﺖ ودول ﻣﺠﻠــﺲ
اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠــﻲ ﻟﻴﻜﻮن
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺠﺎح واﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻰ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺪﻳﺪة واﳌﺒﺘﻜﺮة
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
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إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ  ..QX٥٠ﻓﺨﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺎوم
اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﺰودة ﲟﺤﺮك  VCﺗﻴﺮﺑﻮ

أول ﻣﺤﺮك ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﳌﺘﻔﺎوت
ﻟﺴﻴﺎرات اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻣﺴﺎﺣﺔ رﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮرة وﺗﻄﺒﻴﻖ

ﺑﺈﺑﺪاع ﻓﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاد ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة

ﻣﻊ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

ﺗﺪﻋﻮ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﶈﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺎﺑﻄﲔ،
اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺴﻴﺎرات إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﻤﻼءﻫﺎ ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻣﺰاﻳﺎ ﺳﻴﺎرة
إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ  QX٥٠اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ) (SUVذات
اﳊﺠﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﺻﻨﻌﺖ  QX٥٠اﳉــﺪﻳــﺪة ﻛﻠﻴﺎ ﻟﺘﻠﺒﻲ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼء اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻣﺘﻼك أﺣﺪث ﻣﺎ
أﺑﺪﻋﺘﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم .وﺗﻘﺪم
 QX٥٠ﻣﺎ ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﺤﺮﻛﺎت
اﻻﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﺑﺘﻜﺎرا ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺣﺎﻟﻴﺎ .وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺒﺮاء اﻟﺴﻴﺎرات ﻫﺬا اﶈﺮك

ﻗﻤﺔ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وﻗﺪ ﳒﺢ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ اﻷول ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ
ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﳌﺘﻔﺎوت.
ﻣﺤﺮك  -VCﺗﻴﺮﺑﻮ

ﻳﻘﺪم ﻣﺤﺮك  -VCﺗﻴﺮﺑﻮ أداء ﻗﻮﻳﺎ وﻣﻘﻨﻌﺎ
ﶈﺮك ﺳﺪاﺳﻲ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت واﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﻲ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﶈﺮك اﻷرﺑﻊ أﺳﻄﻮاﻧﺎت،
ﻟﻴﺘﺤﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ وﺣﺴﺐ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺴﺎﺋﻖ.
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻓﻮرﻳﺎ،
ﻳﺘﻴﺢ ﻣﺤﺮك  -VCﺗﻴﺮﺑﻮ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ أداء ﺑﻘﻮة  ٢٦٨ﺣﺼﺎﻧﺎ وﻋﺰم دوران ٣٨٠

ﻧﻴﻮﺗﻦ /ﻣﺘﺮ ﻋﻨﺪ  ٤٠٠ ،٤دورة ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
وﲢﻈﻰ  QX٥٠ﺑﺈﻋﺠﺎب اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻔﻀﻠﻮن اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﳌﻘﺼﻮرة ﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻘﻮة واﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺼﺮي اﳌﻤﻴﺰ ﲟﻮاد
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷداء اﻟﺴﻠﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت.
وﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻛﻠﻴﺎ ،وﺗﺸﻤﻞ  QX٥٠ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ ﺑﻜﺎﻣﻞ
اﻟﻌﺠﻼت اﳌﺘﻘﺪم ﻣﻦ إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز ﺛﻘﺔ
اﻟﺴﺎﺋﻖ .وﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺎﻗﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت »ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻟﺴﺎﺋﻖ«  Drive Assist technologies -ﻓﻮرﻳﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻘﻴﺎدة اﳊﺮﺟﺔ ،ﺣﻴﺚ

ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف.
وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ذو اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺨﻠﺼﺎ ﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎرﺗﲔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺘﲔ )(QX٥٠
و) (QX Sport Inspirationﻣﺎ ﻳﻀﻴﻒ ﺗﻔﺴﻴﺮا
ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻤﻴﺰة ﻣﻦ إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻤﻰ »اﻷﻧﺎﻗﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة« ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ).(SUV
ﻣﻈﻬﺮ واﺛﻖ

وﻳﺠﻤﻊ ﺷﻜﻞ  QX٥٠ﺑﲔ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻮاﺛﻖ
ﻟﻠﺴﻴﺎرة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت

واﳋﻄﻮط اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳋﺎﺻﺔ
ﻣﻦ إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ ،ﻣﺎ ﻳﺒﺮز ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺎﻣﺔ
اﻟﺴﻴﺎرة وﺟﻮدﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
أﻣﺎ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺮﺣﺒﺔ اﳌﺘﻔﺮدة ﻟﻠﻤﻘﺼﻮرة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاد ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﳉﻮدة واﳊﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﲡﻌﻞ اﳌﻘﺼﻮرة
ﻣﺮﺣﺒﺔ وﻣﺮﻳﺤﺔ وﻣﺮﻧﺔ.
وﺗﻮﻓﺮ  QX٥٠اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ وﺗﺄﺧﺬ
رﻛﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر داﺋﻤﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﳌﻌﺰزة ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻘﻴﺎدة .وﻳﻌﺰز ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻏﻴﺮ
اﳌﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﻬﺎدئ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﺎﳌﻚ واﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ واﻟﺮﻛﺎب.

ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺤﺒﻲ
»اﻟﻨﺠﻤﺔ« و»راﺗﺒﻚ وﻓﻮﻗﻪ ﻛﺎش«
ﻗــﺎم اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺴــﺤﺐ
اﻷﺳــﺒﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ »ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ« وﺣﻤﻠﺔ
»راﺗﺒــﻚ وﻓﻮﻗــﻪ ﻛﺎش« ،وذﻟــﻚ ﺑﺤﻀــﻮر
ﳑﺜﻞ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ.
وأﺳــﻔﺮ اﻟﺴــﺤﺐ اﻷﺳــﺒﻮﻋﻲ ﳊﺴﺎب
اﻟﻨﺠﻤــﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﻮل ﻏﺮﺑﻠﻠــﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب
اﻟﻐﺮﺑﻠﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥آﻻف دﻳﻨﺎر،
أﻣﺎ اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﳊﻤﻠﺔ »راﺗﺒﻚ وﻓﻮﻗﻪ
ﻛﺎش« ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻟـــ  ١٠٠٠دﻳﻨﺎر ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻨﻰ ﻋﺒﺎس اﻟﺪﺷﺘﻲ.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻨﻚ ان ﺟﻮاﺋﺰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ
أﺻﺒﺤﺖ ﳑﻴﺰة ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﳉﻮاﺋﺰ اﳌﻘﺪﻣﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﺔ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﺟﺎﺋﺰة أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥آﻻف
دﻳﻨــﺎر ،وﺷــﻬﺮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤــﺔ  ٢٠أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر،
وﺟﺎﺋﺰة ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ وﻗﺪرﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ واﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﻨﻚ
ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷــﻬﺎدة »ﻏﻴﻨﻴﺲ« ﻟﻸرﻗﺎم
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ١٫٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻋﻦ آﻟﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ واﻟﺘﺄﻫﻞ
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت واﻟﻔﻮز ﺑﺎﳉﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ،
ﻛﺸــﻒ اﻟﺒﻨــﻚ ﻋﻦ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻓﺘﺢ ﺣﺴــﺎب
اﻟﻨﺠﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺈﻳــﺪاع  ١٠٠دﻳﻨﺎر وﻳﺠﺐ أن
ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﳊﺴــﺎب ﻣﺒﻠــﻎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٠٠
دﻳﻨﺎر ﻟﺪﺧﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴــﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ

اﳉﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳊﺴﺎب .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻔﺮص اﻟﻔﻮز ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﳌﺒﻠﻎ اﶈﺘﻔﻆ
ﻓﻲ اﳊﺴﺎب زادت ﻓﺮص ﻓﻮز اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ
ان ﻛﻞ  ٢٥دﻳﻨﺎرا ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻔﻮز،
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ
اﳊﺴــﺎب ،إذ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻌﻤﻴــﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺳﺤﺐ آﻟﻲ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﺋﺘﻤﺎن ﺑﻀﻤﺎن اﳊﺴــﺎب وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺘﺠﺎري.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻤﻠﺔ »راﺗﺒﻚ وﻓﻮﻗﻪ ﻛﺎش«
واﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ واﳋﺎص وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪون
واﳌﺴﺘﻤﺮة ﺣﺘﻰ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ .٢٠١٩
وﻋﻦ آﻟﻴــﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟــﻰ ﻫﺬه اﳊﻤﻠﺔ
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ،أوﺿﺢ
اﻟﺒﻨﻚ اﻧــﻪ ﺑﺎﺳــﺘﻄﺎﻋﺔ أي ﻣﻮﻇﻒ ﻛﻮﻳﺘﻲ
راﺗﺒﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  ٥٠٠دﻳﻨﺎر ﺳﻮاء ﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
ﺣﺪﻳﺜﺎ أو ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳــﻨﻮات
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ راﺗﺒﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ ،اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻫﺬه اﳊﻤﻠﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳﺔ
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٢٥٠دﻳﻨﺎرا أو
ﻗﺮض ﻣﻦ دون ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف
اﻟﺮاﺗﺐ وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  ١٠آﻻف دﻳﻨﺎر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻘﺪارﻫﺎ  ١٠٠٠دﻳﻨﺎر ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺪرﺟﻮن ﲢﺖ
ﺣﺴــﺎب اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ
 Premier Bankingواﳌﺨﺼــﺺ ﻟﻠﺮواﺗــﺐ
ﻣﻦ  ١٧٠٠دﻳﻨﺎر وﻣﺎ ﻓﻮق ﻓﺴﻴﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ
اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻫﺪﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳــﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ،ﻫﺬا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻗﺪره  ١٠٠٠دﻳﻨﺎر وﻣﺎ
ﻓﻮق ﻓﺒﻤﺠﺮد ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻌﺎﺷــﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي
إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳﺔ
ﻓﻮرﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٥٠دﻳﻨﺎرا واﻟﺪﺧﻮل ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻘﺪارﻫﺎ
 ١٠٠٠دﻳﻨﺎر واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻫﺬه اﳊﻤﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺼﻮرة ﺗﻨﺎﺳﺐ
اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﳋﺎص واﳊﻜﻮﻣﻲ واﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ،
ﻛﻮﻧﻬﺎ أﻳﻀــﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬــﻢ ﻓﺮﺻﺔ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﻴﺰات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻄﻮرة.

ﺷﻬﺮ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺘﻪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺴﺤﺐ ﺣﺴﺎب »ﻳﻮﻣﻲ«

ﻛﺎن رﺻﻴﺪ اﳊﺴــﺎب  ٥٠٠دﻳﻨﺎر وﻣﺎ ﻓﻮق،
ﺳﻴﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﳊﺴﺎب ﻣﺆﻫﻼ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ.

ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮاﻫﺐ ﻣﺤﻠﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ

ﻓﻨﺎﻧﻮن ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻟﻮﺣﺎﺗﻬﻢ

ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض »إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ اﻟﺒﺎﺑﻄﲔ«

ﻧﻈﻤــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﶈﺴــﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺒﺎﺑﻄــﲔ ،اﻟﻮﻛﻴــﻞ
اﻟﻮﺣﻴﺪ واﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺴﻴﺎرات إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻌﺮﺿــﺎ ﻓﻨﻴﺎ داﺧﻞ
ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺮي،
وﻗﺎم ﻓﻨﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن
ﺑﻌﺮض أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
ووﺿﻌﺖ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﻦ
ﺻﺎﻟــﺔ اﻟﻌﺮض ﺑﺠﺎﻧــﺐ ﻣﺮﻛﺒﺎت
إﻧﻔﻴﻨﻴﺘــﻲ ﻟﺘﻘــﺪﱘ ﺧﻠﻔﻴــﺔ ﻓﻨﻴﺔ
ﻟﻨﻤﺎذج إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻷﻧﻴﻘﺔ.
إﻧﻔﻴﻨﻴﺘــﻲ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد
ﺷــﺮﻛﺔ ﺗﺼﻨــﻊ اﻟﺴــﻴﺎرات ،إﻧﻬﺎ
ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﺷــﻐﻒ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺴــﻴﺎرات .إﻧﻔﻴﻨﻴﺘــﻲ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ
ﲡﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻔﺨﻤﺔ اﳌﻌﺘﺮف
ﺑﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ وﺗﺘﻤﺘــﻊ ﺑﺮؤﻳﺔ ﻓﺮﻳﺪة
وﺛﺎﻗﺒﺔ  -ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳉﺮأة واﻟﺘﻤﻴﺰ
واﻹﺑﺪاع واﳊﻴﻮﻳﺔ .وﳝﺜﻞ ﻣﻌﺮض
إﻧﻔﻴﻨﻴﺘــﻲ اﻟــﺬي ﻳﻘﻊ ﻓــﻲ ﻣﻮﻗﻊ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮي ،ﻣﺰﻳﺠﺎ
ﳑﻴﺰا ﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺳﻴﺎرات إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ ﺑﻄﺎﺑﻊ
ﻓﺮﻳﺪ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﻔﺎﺧﺮة
ﻣــﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬــﺎ ﲢﻔــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻮة وﲡﺮﺑﺔ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ .ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺄدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﺘﺘﺠﺎوز
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء .ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء إﻟﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض
أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ اﻟﺒﺎﺑﻄﲔ،
وﻫﻢ ﻳﻜﺘﺸــﻔﻮن ﻓﺨﺎﻣــﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺴــﻴﺎرات ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬــﺎ اﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ
وﻣﻈﻬﺮﻫﺎ اﳉﺬاب.

ﺣﻤﻠﺔ رﺗﻞ ﻣﻊ ﺑﻮﺑﻴﺎن

ﺣﻤﻠﺔ ﻧﻘﺼﺔ ﺑﻮﺑﻴﺎن

أﻋﻠــﻦ ﺑﻨــﻚ ﺑﻮﺑﻴــﺎن ﻋﻦ
ﺧﻄﺘﻪ ﻟﺸﻬﺮ رﻣﻀﺎن واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺎت واﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘﻲ
اﻋﺘﺎد اﻟﺒﻨــﻚ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺧﻼل
اﻟﺸــﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ اﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﳑﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻷول ﻣﺮة.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن
وﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻴﺎﻗﻮت :ﳝﺜﻞ ﺷﻬﺮ
رﻣﻀــﺎن ﻓﺘﺮة ﻋﻤــﻞ ﳑﻴﺰة
ﳉﻤﻴــﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺣﻴﺚ
ﻳﺮﻏــﺐ اﳉﻤﻴﻊ ﻓــﻲ اﻟﺘﻄﻮع
واﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻨﻈﻤﻬــﺎ اﻟﺒﻨﻚ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ
اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺪوره اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
وأﺿــﺎف أن اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ
ﺳﻴﺸﻬﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﳌﺒــﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻊ إﻃﻼق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻬﺪف
اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﻤﻼء واﳉﻤﻬﻮر.
ﺣﻤﻠﺔ ﻧﻘﺼﺔ ﺑﻮﺑﻴﺎن

أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﻋﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻳﻮﻣﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﻓــﺎز ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺠﺎﺋﺰة  ٥آﻻف دﻳﻨﺎر،
واﻟﻔﺎﺋﺰون ﻫﻢ :ﺣﺴﲔ ﺣﻤﺪ ﺣﺴﲔ اﻟﻬﻼل،
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻳﺴﺎن ،ﻓﻮزي ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻴﺪ
اﻟﻘﻼف ،ﺳﺒﺎ ﻃﺎﻟﺐ أﻛﺒﺮ ﺣﺴﲔ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
ﻋﺒﺪاﶈﺴــﻦ اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ
اﻟﻴﻮﻣﻲ ،ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﺳﺤﺒﺎ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي
ﳊﺴــﺎب »ﻳﻮﻣــﻲ« ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋــﺰة ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٢٥أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،وﻟﻠﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺴﺤﻮﺑﺎت
اﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء أن ﻻ ﻳﻘﻞ
رﺻﻴﺪﻫﻢ ﻋﻦ  ٥٠٠دﻳﻨﺎر ﳌﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠﲔ
ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴــﺤﺐ ،ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ  ١٠دﻧﺎﻧﻴﺮ
ﲤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪه ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴــﺤﺐ ،وإذا
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وأﺷــﺎر اﻟﻴﺎﻗــﻮت اﻟﻰ أن
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
اﳌﻘﺒﻞ ﻓــﻲ ﻣﺒــﺎدرة »ﻧﻘﺼﺔ
ﺑﻮﺑﻴــﺎن« واﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻀﻤــﻦ
ﻗﻴﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﲟﺴــﺎﻋﺪة ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻄﻬﺎة
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﲔ اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﺑﺈﻋﺪاد
وﺟﺒﺎت ﳑﻴﺰة ﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﻃﺒﺎق
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﻫﺆﻻء
اﻟﻄﻬﺎة وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮ
اﳌﺘﻌﻔﻔﺔ واﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ .وأﺿﺎف أن
اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﳊﻤﻠﺔ إﺑﺮاز أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻼﺣﻢ ﻓﻲ اﻟﺸــﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ
وأن إﻓﻄــﺎر ﺻﺎﺋــﻢ ﳝﻜﻦ أن
ﻳﻜﻮن ﺑﺸــﻜﻞ أﺟﻤــﻞ وأﻛﺜﺮ
ﺗﺮاﺑﻄــﺎ وأن ﻣﻦ ﺣﻖ اﳉﻤﻴﻊ
أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﺒﺔ ﳑﻴﺰة
ﺣﺘﻰ وان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺮﻋﺎ.

اﻟﻴﺎﻗﻮت :اﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻨﻔﺮد ًا ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﲤﻴﺰه ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ
اﻟﻜﻠﻴﺐ» :رﺗﻞ ﻣﻊ ﺑﻮﺑﻴﺎن« أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﺒﺎرك
اﻟﺒﺴﺎم :ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﺧﻄﻮات« ﻳﺤﺴﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻚ ﻓﻲ اﳊﻤﻠﺔ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ او ﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﺣﻤﻠﺔ ﺧﻄﻮات ﺑﻮﺑﻴﺎن ٦

ﺣﻤﻠﺔ ﺧﻄﻮات ﺑﻮﺑﻴﺎن

إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ
ﺑﻮﺑﻴﺎن اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻮاز ﻣﺸﺎري
اﻟﻜﻠﻴــﺐ إن اﻟﺒﻨﻚ ﺳــﻴﻨﻈﻢ
ﻟﻠﻌﺎم اﳋﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ »رﺗﻞ ﻣﻊ ﺑﻮﺑﻴﺎن«
ﳊﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﺔ
واﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث
ﻣﻦ ﺳﻦ  ٧اﻟﻰ  ١٧ﺳﻨﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﻲ اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻷﻛﺒﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أﺑﻨﺎء

ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ او ﻏﻴﺮﻫﻢ.
وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻜﻠﻴﺐ أن ﻳﺼﻞ
ﻋﺪد اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﳊﺎﻟﻲ ﳊﻮاﻟﻲ  ١٠٠٠ﻣﺸﺎرك
اي ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴــﺔ أﺿﻌﺎف
اﻟــﺪورة اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ
واﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٢٠٠
ﺷــﺨﺺ ﻓﻘﻂ وﻫﻮ ﻣﺆﺷــﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺗﺴــﺎع اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ
واﻧﺘﺸــﺎرﻫﺎ ﺑــﲔ ﻣﺨﺘﻠــﻒ
اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻬﺎ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ

أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻹدارة اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺆﺳﺴــﻴﺔ ﻗﺘﻴﺒﺔ
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺴﺎم اﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح
اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘــﻪ ﺣﻤﻠﺔ ﺧﻄﻮات
 STEPSﻓﻲ اﻷﻋــﻮام اﳋﻤﺲ
اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻚ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣــﻊ ﻣﺠﻤــﻊ اﳊﻤــﺮاء اﻟﻔﺎﺧﺮ
واﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ P٥M
ﺳــﻮف ﻳﻨﻈﻢ اﳊﻤﻠــﺔ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺴﺎدس ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮن
اﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا وﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وأﺿﺎف اﻟﺒﺴﺎم اﻧﻪ ﺣﺮﺻﺎ
ﻣــﻦ إدارة ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴــﺎن ﻋﻠﻰ
إﺟﺮاء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
اﳊﻤﻠﺔ وزﻳﺎدة ﻣﺴﺎﺣﺔ ﳒﺎﺣﻬﺎ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻗﺮرت إدارة اﻟﺒﻨﻚ
ان ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺒــﺮع ﺑﺪﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﻞ ﺧﻤــﺲ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﺸــﻲ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﳊﻤﺮاء ﻣﻦ اﻟﺴــﺎﻋﺔ ٤
اﻟﻰ  ٦م ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻃﻮال اﻟﺸــﻬﺮ
اﻟﻔﻀﻴﻞ .ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ أن ﺑﺠﺎﻧﺐ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺧﻄﻮات،
ﻓﻘــﺪ ﰎ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ أﻳﻀــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺳــﻴﺦ اﳌﻔﻬــﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻷﺳﺮي ،ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻸﺳﺮة
أن ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﻤﻠﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﺸﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻵﺑــﺎء واﻷﻣﻬــﺎت اﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
وﺟﻮد ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻪ واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع
ﺑﺄﻟﻌﺎب وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﲢﺖ
اﺷﺮاف ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ وﺗﻨﻈﻴﻢ
دورات ﻟﻠﺠﻨﺴــﲔ )ﻛﻞ ﻋﻠــﻰ
ﺣﺪة( ﻟﻠﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﳉﺴﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ.
وﻧﻮه اﻟﺒﺴــﺎم اﻟــﻰ ﻗﻴﺎم

دورة اﻟﺮوﺿﺎن اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺒﻨــﻚ ﺧــﻼل اﻟﻌــﺎم اﳊﺎﻟﻲ
ﺑﺈﻃــﻼق ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺧﻄــﻮات
ﺑﻮﺑﻴﺎن اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ واﻟﺬي
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮادﻓﺎ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳــﺘﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﳊﻤﺮاء
اﻟﻔﺎﺧــﺮ ،ﺣﻴــﺚ ﳝﻜــﻦ ﻷي
ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ او اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﲢﻤﻴــﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ وﻣــﻦ ﺛﻢ
اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﳊﻤﻠﺔ ﺑﺤﻴﺚ
ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ان ﻳﺤﺴــﺐ
ﻟﻪ ﻋﺪد ﺳــﺎﻋﺎت اﳌﺸﻲ وﻣﻦ
ﺛﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﺴﺎم اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﺎﺋﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﺧﻄﻮات
ﻟﻠﻌــﺎم اﳊﺎﻟﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺘﺒــﺮع ﺑﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت إﻋﺎدة
اﻟﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ اﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﺿﻤــﻦ
ﺣﻤﻠــﺔ )ﻧﻮر ﺑﻮﺑﻴﺎن  (٤اﻟﺘﻲ
ﺳــﻴﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓــﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ وذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳋﻴﺮﻳﺔ
اﻻﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ وﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺪارﻳﻦ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻻﻧﺸﻄﺔ
واﳌﺴــﺎﺑﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف
اﳉﻤﻬــﻮر ﻣــﻦ اﳊﺎﺿﺮﻳــﻦ
ﻟﻠﻤﺒﺎرﻳــﺎت وﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬــﻢ ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب ﺣﻴﺚ اﻋﺪ ﻟﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﺟﺂت اﻟﺴﺎرة.
ﺑﻮﺑﻴﺎن ﻣﻮﻣﻨﺘﺲ واﻟﻘﺮﻗﻴﻌﺎن

ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻨﻈﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﺣﺘﻔﺎﻻ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﭬﻨﻴﻮز ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟﺸﻬﺮ ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ اﻟﻘﺮﻗﻴﻌﺎن
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﻔﺎﻟﻪ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل
اﳌﺮﺿــﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ اﺑﻦ
ﺳﻴﻨﺎ واﻻﻣﻴﺮي ﺑﻬﺬه اﻟﻌﺎدة
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻻﺻﻴﻠﺔ.
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺻﻪ اﻟﺪاﺋﻢ
ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ وﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﺪﻫﻢ
ﻓــﺎن ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺳﻴﺴــﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت Boubyan Moments
اﳌﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ
ﻣﻨﺬ ﺳــﻨﻮات ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻘﻮم
اﻟﺒﻨﻚ ﲟﻔﺎﺟﺄة ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻜﺮﱘ.

ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

»اﳉﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« ﺗﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة »أﻓﻀﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ«

ﻃﻼل اﳉﺮي ﺧﻼل اﳊﻔﻞ

ﺧــﻼل ﺣﻔﻞ ﻛﺒﻴﺮ أﻗﻴﻢ ﻓﻲ
ﻓﻨﺪق ﺗﺎج ﻓﻲ دﺑﻲ ،ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻠﺔ
ﻓﻮرﺑﺲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﺘﻜﺮﱘ
أﻓﻀﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﲟﺨﺘﻠــﻒ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وﺧﻠﻮد اﻟﻌﻤﻴﺎن ﻳﻘﺪﻣﺎن درع اﳉﺎﺋﺰة ﻟﻄﻼل اﳉﺮي

ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ
اﻷﻛﺎدﳝﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ وﻣﺠﻤﻊ
دﺑﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﺧﻠﻮد اﻟﻌﻤﻴﺎن
رﺋﻴﺴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
ﻫــﺬا وﻗﺪ ﻓــﺎزت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﳉﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﺠﺎﺋﺰة »أﻓﻀﻞ

ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ« ﺣﻴــﺚ
ﺗﺴــﻠﻢ اﳉﺎﺋﺰة ﻃﻼل ﺧﻠﻴﻔﺔ
اﳉﺮي رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
اﻟﺬي ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺳــﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻬﺬه
اﳉﺎﺋﺰة واﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ

ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﳉــﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀــﺔ
ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪارﺳﻬﺎ وﻣﺮاﻛﺰﻫﺎ
اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﳉﺮي إﻟﻰ أن ﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ
اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ إﳕﺎ ﺟﺎء ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻣﺪى
ﺟﺪﻳﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻــﻮل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ

اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .وأﺿﺎف أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﳉﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻗﺪﻣﺎ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺣﺘﻰ ﺗﻈﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ داﺋﻤﺎ.

»ورﺑﺔ« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺮاﺑﺤﲔ اﳋﻤﺴﺔ ﺑﺴﺤﻮﺑﺎت »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ« اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﻧﻈــﻢ ﺑﻨــﻚ ورﺑــﺔ ﻳــﻮم
اﳋﻤﻴــﺲ اﳌﺎﺿــﻲ ﺳــﺤﺐ
اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺴﺎدس
ﻋﺸــﺮ ،ﺣﻴــﺚ ﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳــﻦ اﳋﻤﺴــﺔ ﺑﺤﻀﻮر
ﳑﺜــﻞ ﻋــﻦ وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﻮﻇﻔﻲ ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ
ﺣﺎﻟﻔﻬﻢ اﳊﻆ ﺧﻼل اﻟﺴــﺤﺐ
ﻓﻘﺪ ﺗﻮج  ٥راﺑﺤﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء
ﺑﻨﻚ ورﺑﺔ ﺣﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ
 ١٠٠٠دﻳﻨﺎر وﻫﻢ :د.ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎدل
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﻄﻮع ،ﻫﺎدي ﻓﺎﺿﻞ

ﻃﻠﻤﻴﺲ اﻟﻌﺠﻤﻲ ،ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﺮﺣﺎن ﻋﺒﻴﺪ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺎﻟﺢ ﺷﻨﺎر
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،وأﺑﺮار ﻋﻔﺎت ﻣﺤﻤﺪ

اﻟﻌﻨﺰي .وﳝﺜﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ
اﳋﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻜﻞ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻮال وﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ أرﺻﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻓــﺮص ﻟﻠﻔــﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻃﻮال اﻟﻌﺎم.
وﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ رﻏﺒﺘﻪ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
وﲢﺪﻳــﺚ ﺧﺪﻣﺎﺗــﻪ وﺣﻠﻮﻟﻪ
اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ ﲟــﺎ ﻳﺘﻮاﻓــﻖ ﻣﻊ
ﲢﻘﻴــﻖ اﳌﺼﻠﺤــﺔ واﻟﻔﺎﺋــﺪة
اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ
ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻪ واﻟﺘﺠﺎوب اﻟﻜﺒﻴﺮ

اﻟﺬي ﻟﻘﻴﻪ اﳊﺴﺎب ،ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﻚ
ورﺑﺔ إﻃﻼق ﺣﺴﺎب »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ«
ﺑﺤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ ٢٠١٩
ﺗﻄﻮي ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ
وﻋﻴﻨﻴﺔ أﻛﺒﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ
وﺗﻴــﺮة اﻟﺴــﺤﻮﺑﺎت واﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺠﻮاﺋــﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻌﻤــﻼء ﻟﺘﺼﻞ اﻟــﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ﻳﺴــﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨــﻚ ﻓــﻲ
اﻟﺴــﺤﻮﺑﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﻤﺴﺔ راﺑﺤﲔ  ١٠٠٠دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ

ﻣﻨﻬﻢ ،وﻳﺘﻤﻴﺰ »اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ« ﻓﻲ
 ٢٠١٩ﺑﺎﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺎم ﻛﻞ رﺑﻊ ﺳــﻨﺔ ﻟﺘﻜﺸــﻒ
ﻋﻦ ﺧﻤﺴــﺔ راﺑﺤﲔ ،وﻳﻜﻮن
ﻣــﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺮاﺑﺢ اﻷول ١٠٠
أﻟﻒ دﻳﻨــﺎر ،وأرﺑﻌﺔ راﺑﺤﲔ
ﺑﺴــﻴﺎرات Land Cruiser
 .VXRوﳌﻨــﺢ اﻟﻌﻤــﻼء اﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻔــﺮص ﻟﻠﺮﺑﺢ ،ﻗﺎم ﺑﻨﻚ
ورﺑﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﳉﻮاﺋﺰ ﺑﺴﺤﺐ
اﻟـــ  Mega Drawاﻷﺧﻴﺮ ﻟﻌﺎم
 ٢٠١٩ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺳــﻴﺎرﺗﻲ ﻻﻧﺪ
ﻛﺮوز ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ.
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البرنامج مستمر منذ أكثر من 26عاما ً

«الوطني» يطلق برنامج «افعل اخلير في شهر اخلير»
يستعد بنك الكويت الوطني إلطالق
برنامجه االجتماعي اخليري السنوي
اخلاص لشــهر رمضــان املبارك حتت
عنوان «افعل اخلير في شــهر اخلير»،
وهو تقليد دأب البنك على تقدميه على
مدى أكثر من  26عاما ويتضمن العديد
مــن الفعاليات واألنشــطة التطوعية،
وذلك جتسيدا للمسؤولية االجتماعية
التي ينتهجها البنك والتزاما برسالته
الراسخة في خدمة املجتمع.
ويحمل البرنامــج هذا العام عالمة
فارقة تتجســد بأهدافه التنموية التي
تتعــدى الدعــم املادي إلى االســتثمار
باألعمال واملبادرات االجتماعية لضمان
استمرارية هذا العطاء لألسر واألفراد
احملتاجــن .وإلى جانب خيمة اإلفطار
بجانب املركز العلمي.
كمــا يواصل بنــك الكويت الوطني
للعام الرابع على التوالي رعايته برنامج
مدفع اإلفطار لتلفزيون الكويت وتوزيع
وجبات االفطار في قصر نايف ،ويتميز
هذا العام بتعزيز التعاون مع املؤسسات
مثل لوياك ومشروع أمنية إلعادة تدوير
البالســتيك في عدد من املبادرات غير
املسبوقة على املستوى االجتماعي.
وعلــى غرار كل عام ،يخصص بنك
الكويت الوطني جوالت ميدانية تتعدى
املناطق احليوية إلى مناطق أكثر كثافة
ســكانية كجليب الشيوخ والصليبية
واجلهراء.
وبهذه املناسبة ،قال املدير التنفيذي
إلدارة العالقات العامة في بنك الكويت
الوطني عبداحملسن الرشيد إن برنامج
افعل اخلير في شهر اخلير هو ركيزة
أساســية لنهــج البنــك فــي التنميــة
االجتماعية السيما انه متواصل برسالته
منذ  26عاما من خالل عشرات املبادرات
واملشاريع التي تهدف إلى رعاية األفراد
واألســر وتوفير ما يلزم لدعم أهداف
العيش الكرمي والتعليم والصحة كأبرز
معالم تطور املجتمعات وتقدمها.
وأضاف الرشــيد أن بنــك الكويت
الوطني يفخر بكونه أحد رواد التنمية
االجتماعية من خالل برامج املسؤولية
التي يطلقهــا ،ويحرص من خالل هذا
البرنامــج علــى احلفــاظ علــى عمق
العالقــة مع املجتمع الذي ينتمي إليه.
ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات
واملساهمات وأعمال الرعاية االجتماعية
واألنشطة التطوعية التي تترجم رسالة
هذا الشهر الفضيل.

االدارات العامة والمستشفيات لمشاركة
العاملين فيها وجبات االفطار.

الرشيد :البرنامج

قصر نايف

يتعدى مفهوم العطاء

ويرعى بنك الكويت الوطني أيضا
برنامج مدفع االفطار لتلفزيون الكويت
ويقوم بتوزيع نحو  7500وجبة إفطار
للصائميــن في قصــر نايــف ،والذي
يشــهد كتقليد ســنوي توافــد العديد
مــن الصائمين لمتابعة لحظة انطالق
مدفع االفطار في هذا القصر ذات الداللة
التراثية والتاريخية.

نحو دعم شامل
للتنمية االجتماعية
البنك يفخر بكونه
أحد رواد التنمية
عبداحملسن الرشيد

كسرة اإلفطار

االجتماعية

عشرات اجلوالت امليدانية إلى املستشفيات واملرافق العامة وجليب الشيوخ والصليبخات واجلهراء
رعاية برنامج مدفع اإلفطار في قصر نايف للعام الرابع على التوالي وتوزيع  ٧٥٠٠وجبة إفطار

مشاركة موائد افطار

كمــا ينظم بنــك الكويــت الوطني
جوالت ميدانية واسعة النطاق عشرات
الزيــارات لتوزيع وجبات اإلفطار إلى
مختلف المناطق في الكويت السيما في
الجهراء والصليبخات وجليب الشيوخ
والمساجد باإلضافة إلى زيارة العديد من

جانب من إحدى الفاعليات خالل شهر رمضان

تأهيل موقع خاص في منطقة اجلليب

وللعام الثاني على التوالي ،يواصل
بنك الكويت الوطني توفير وجبات إفطار
فــي موقع خاص لتوزيع الوجبات في
منطقة جليب الشيوخ بالقرب من االدارة
العامة لإلطفاء قام البنك بتأهيله العام
املاضي الستيعاب وجبات االفطار التي
سيتم توفيرها للصائمني في املنطقة.
وسيقوم البنك بتوفير وجبات االفطار
إلى هذا املوقع بشكل أسبوعي ليكون
متاحــا امام الصائمني والســاكنني في
املنطقة.
قرقيعان

كما ســينظم بنك الكويت الوطني
خالل الشهر الفضيل وعيد الفطر املبارك
زيارات إلى مستشفى الوطني لألطفال
وبيت عبداهلل لتوزيع القرقيعان والهدايا
على األطفال وتهنئتهم باملناسبتني.
املتطوعون

خيمة رمضان

على غرار كل عام ،يستعد بنك الكويت
الوطني الستقبال الصائمني يوميا في
اخليمة السنوية التي مت جتهيزها هذا
العام قرب املركز العلمي ،حيث يستقبل
املتطوعون من موظفي البنك الوطني
الصائمــن ويقومون بتوزيع أكثر من
 9000وجبة إفطار على الصائمني على
مدار الشهر الفضيل.

ويقدم بنك الكويت الوطني كسرة
االفطار مع حلول موعد االفطار للسائقني
والصائمني في الشارع وعند التقاطعات،
حيث سينتشر متطوعو البنك الوطني
في تقاطعات مختلفة قبيل حلول موعد
االفطار بقليل لضمان وصول كســرة
االفطار للســائقني وكل من تواجد في
الشارع.

توزيع وجبات اإلفطار

أكثر من  9000وجبة إفطار ُتوزع على الصائمني في خيمة «الوطني» قرب املركز العلمي

توفير «كسرة اإلفطار» للسائقني في الشارع وعند التقاطعات مع حلول موعد اإلفطار
البنك يقوم باستقبال الصائمني وحمالت إنسانية وجوالت ميدانية واسعة النطاق
االحتفال مع األطفال في املستشفيات مبناسبة قرقيعان ومشاركتهم الفرح

جانب من حمالت برنامج افعل اخلير في شهر اخلير العام الفائت

وعلى غرار كل عام ،يشارك عشرات
املتطوعني مــن موظفي بنــك الكويت
الوطنــي فــي برنامــج شــهر رمضان
املبارك «افعل اخلير في شــهر اخلير»
وذلك من خالل استقبال الصائمني على
موائد اإلفطار في خيمة البنك الوطني،
والقيام بالزيارات واجلوالت امليدانية في
املناطق او املؤسسات واملرافق العامة
واملســاجد واملستشــفيات .يأتي ذلك
انطالقــا من حرص البنــك على تنمية
مفهوم التطوع لدى موظفيه من خالل
تعزيــز ارتباطهم باألعمال االنســانية
والنشاطات االجتماعية التي ينظمها.
مواقع التواصل االجتماعي

وتقدم وسائل التواصل االجتماعي
نصائح طبية تتعلق بصحة الفرد خالل
الشهر الفضيل ،حيث يتضمن معلومات
توعويــة حــول الصيــام واألســاليب
الصحيــة األفضل للحفــاظ على نظام
غذائي سليم ،وتصحيح بعض املعتقدات
الغذائية والصحية اخلاطئة ،إلى جانب
التطرق للحاالت الصحية اخلاصة مثل
السكري أو السمنة وغيرهما من احلمالت
التوعوية والسيما البيئية.
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االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

طرح  4منتجات جديدة لزيادة معدالت السيولة املتداولة وتوفير قنوات متنوعة أمام األوساط االستثمارية

املرحلة الثالثة من تطوير البورصة ..منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة
العصيمى :االرتقاء مبكانة بورصة الكويت إقليمي ًا ودولي ًا ومنافسة األسواق املماثلة

دراسة متكاملة تقوم بها البورصة عن سوق املشتقات ..وتقدميها أكتوبر املقبل

رباب اجلوهري

اطلقــت بورصــة الكويت
امس اجلزء األول من املرحلة
الثالثــة مــن خطــة تطويــر
السوق وذلك مبشاركة هيئة
أسواق املال والشركة الكويتية
للمقاصــة ،حيث مت اطالق 4
ادوات اســتثمارية جديــدة
تتمثل في الصناديق العقارية
املــدرة للدخــل (املتداولــة)،
وصفقــات املبادلة وعروض
الشــراء ،وجلســة التــداول
على سعر اإلغالق ،باإلضافة
إلى حتسينات على آلية مزاد
اإلغالق.
ومت اطــاق اخلدمــات
اجلديدة أمس (االحد) بنجاح
بــدون أي مشــكالت ،وخالل
مؤمتر صحافي ،قال الرئيس
التنفيــذي لشــركة بورصــة
الكويــت بالتكليــف محمــد
العصيمي ان طرح املنتجات
اجلديدة فــي البورصة يأتي
تأكيــدا علــى متكني الســوق
املالي الكويتــي ليكون بيئة
حاضنة لالستثمارات احمللية
واألجنبية ،وتتويجا للجهود
الدؤوبة التي بذلت على مدار
الســنوات املاضيــة لتطوير
الســوق .وأوضح العصيمي
ان هناك توجه للمضي قدما في
االرتقاء مبكانة بورصة الكويت
علــى املســتويني اإلقليمــي
والدولي حيث سيساهم إطالق
 4منتجــات جديدة في متكني
السوق الكويتي من املنافسة
مــع األســواق املماثلــة ،كما
ستؤدي املرحلة الثالثة دورا
كبيرا في إنشــاء قاعدة أكثر
تنوعــا من املســاهمني الذين
يستثمرون على املدى الطويل
مبا يصــب في اجتــاه زيادة
معدالت الســيولة املتداولة،
وتوفير قنوات متنوعة أمام
األوساط االستثمارية احمللية
واإلقليمية والعاملية ،إلى جانب
حتسني آليات التداول.

محمد العصيمي خالل مؤمتر البورصة

على طرح منتجــات جديدة،
مشيرا الى ان هناك محادثات
مع شركات استثمار بخصوص
االدراج ومن املتوقع ان تكون
هنــاك اخبــار جديــدة خالل
االشهر املقبلة .وذكر أن أصول
الصناديــق العقاريــة املدرة
للدخــل (املتداولــة) تتكــون
مــن العقارات املــدرة للدخل
واألصــول العقارية األخرى
وبحيــث يشــترك عــدد مــن
املستثمرين في رأسمالها ،ما
يسمح للمســتثمرين األفراد
وخاصة صغار املســتثمرين
باحلصــول علــى حصة من
الدخل الناجت عن ملكية العقار
من دون احلاجة إلى شراء أو
متويل ممتلكات أو أصول.
وقال ان الصفقات املبادلة
هي صفقات تبادل لورقة مالية
مدرجة بأخرى مدرجة تتم بني

سوق املشتقات

وأشار العصيمى ان هناك
دراســة متكاملــة تقــوم بها
البورصة عن سوق املشتقات،
ومــن املتوقع ان يتــم تقدمي
تصور للموضــوع الى هيئة
اسواق املال في اكتوبر املقبل،
وذلك عقب دراســة امللف مع
شركات االستثمار واألطراف
املتعاملة في هذا امللف ،مؤكدا
على ان البورصة تركز حاليا

ملشاهدة الڤيديو

(محمد هنداوي)

مثنى الصالح متوسطا محمد العصيمى وخلدون الطبطبائي خالل املؤمتر الصحافي

الصالح :البيع على املكشوف وإقراض األسهم سيتمان بعد اختبارات أطراف السوق
الطبطبائي« :املقاصة» جاهزة لتطبيق اخلدمات اجلديدة في سوق األوراق املالية
طرفني بشــكل مباشر ،سواء
من الشــركات أو األفراد ،في
حني يتيح عرض الشراء ألي
شــخص شراء نســبة ال تقل
عــن  %5وال تزيــد على %30
من أســهم أي شركة مدرجة،
ويقوم مقدم العرض بتقدميه
إلى البورصة ،واإلعالن عنه
على املوقع اإللكتروني اخلاص
بها بعد اكتمال بياناته.
ولفت الى ان قائمة اخلدمات
اجلديدة تشــمل كذلك جلسة
التداول على ســعر اإلغالق،
الذي يوفر للمساهمني فرصة
التداول على سعر اإلغالق بعد

انتهاء جلســة مزاد اإلغالق،
وتدوم فترة هذه اجللسة ملدة
 5دقائق فقط ،وال ميكن لسعر
تداول األسهم في هذه اجللسة
أن يتجــاوز أو ينخفض عن
سعر اإلغالق احملدد في جلسة
مزاد اإلغالق.
تطوير السوق

ولفــت الــى أن املرحلتني
األولــى والثانيــة من تطوير
سوق األوراق املالية قد أطلقتا
عامي  2017و ،2018وكان لهما
األثر في إدراج بورصة الكويت
في مؤشر «فوتســي راسل»

لألســواق الناشــئة ()FTSE
فضــا عــن تصنيفهــا فــي
مؤشــرات ستاندرد آند بورز
داو جونز ()S&P Dow Jones
كسوق مالي ناشئ اعتبارا من
الربع الثالث من  ،2019كخطوة
أولى لالرتقاء بالشركة نحو
آفــاق جديــدة تواكــب رؤية
الكويت اجلديدة 2035
خاصية البيع

وإقــراض واقتراض األســهم
ســتتم بعد اجراء اختبارات
إضافيــة ألطــراف الســوق،
موضحا أن هــذه التغييرات
التــي يتم تطبيقها كجزء من
مشروع تطوير السوق قد القت
اشادة عاملية من خالل الزيارات
التي قامت بها الهيئة ،وأفاد بأن
 MSCIليس لديها أي مالحظات
عالقة على ملف ترقية الكويت
وفق مستند االستشارة الصادر
عنهم مؤخرا.

مــن جانبــه ،قــال رئيس
قطاع األسواق في هيئة أسواق
املال مثنى الصالح ان تفعيل
خاصية البيع على املكشوف

وأوضح الصالح ان هناك

العصيمي لـ«األنباء» :الصناديق العقارية املدرة تطرح ألول مرة في اخلليج

أبرز التغييرات

استعرض محمد العصيمي خالل تصريح صحافي خاص
لـ«األنباء» مفهوم الـ« »TENDER OFFERالذي يتعلق باألفراد
الراغبني في االســتحواذ على حصة ما بني  5و %30لكنهم ال
يكونون على دراية بالطرف املقابل له ،مشيرا الى ان البورصة
قامت بالتعاون مع هيئة أسواق املال واملقاصة بوضع قواعد في
هذا الشأن حيث ان تلك الصفقات لها طبيعة خاصة وتختلف
عن الصفقات األخرى التي تكون فيها جميع األطراف معلنة.
وأوضح العصيمى ان الهدف من جلسة اإلغالق املستحدثة
التركيز على األفراد املســتثمرين في املؤشرات بشكل عام
باإلضافة الى هؤالء الذين ال يقبلون االستثمار في اجللسات

املشتقات املالية

ملشاهدة الڤيديو

فريقــا داخــل الهيئــة يقــوم
بدراســة موضوع املشــتقات
املالية وذلك إلعــداد اللوائح
والعقود من اجل وضح تصور
كامل للموضوع ،كما ان االدراج
مفتــوح امــام الصناديق في
الســوق ،مشــيرا الى انه مت
اعتمــاد اللوائــح اخلاصــة
بصانع السوق ،كما ان البنية
التحتية متاحة ،اال انه هناك
بعض املالحظات وقد نرى في
املســتقبل بدء العمل بصانع
السوق.
وأضاف الصالح ان الهيئة
أصدرت يوم اخلميس املاضي
القرار رقم ( )60لسنة ،2019
ايذانا بإطالق اجلزء األول من
املرحلة الثالثة من مشــروع
تطوير الســوق ،كمــا واكب
ذلك تعديالت شــاملة لالئحة
التنفيذية من القانون رقم 7

لسنة  2010عن طريق اصدار
القرار رقم ( )59لسنة .2019
ويعتبر مشروع تطوير السوق
احدى ركائز أهداف الهيئة في
تنمية ســوق املــال وتنويع
األدوات االستثمارية.
وأوضح أن املرحلة الثالثة
تعد خطوة إضافية في مشروع
تطوير السوق الذي أمت املرحلة
األولى في مايو  2017واملرحلة
الثانية في أبريل  ،2018ومن
املتوقــع ان تكــون املرحلــة
الرابعــة فــي  ،2020وجاءت
أبرز نتائج املراحل الســابقة
من خــال ترقية الكويت إلى
مصاف األسواق الناشئة من
قبل أرقى مؤسسات التصنيف
العاملية وهي فوتســي راسل
( )FTSE Russellواس ان بــي
داو جونز (،)S&P Dow Jones
باإلضافــة إلى وضع الكويت
في قائمة املراقبة للترقية من
قبل مورجان ستانلي (.)MSCI
اختبار املنظومة

وبــدوره ،قــال الرئيس
التنفيذي للشركة الكويتية
للمقاصة خلدون الطبطبائي
انه مت تأجيل اقراض األسهم
إلعطــاء الفرصــة الختبار
املنظومة والتأكد من توافق
جميــع االطراف والبعد عن
ان مخاطــر ،مشــيرا الى ان
املقاصــة جاهــزة لتطبيــق
اخلدمات اجلديدة .وأشار الى
انــه مت تنفيذ تغييرات هذه
املرحلة بعد إجراء سلســلة
مــن اختبارات موســعة مع
جميــع األطراف املشــاركة
بهدف ضمان جهوزيتها مع
تأمني قــدرة أنظمتها اآللية
الســتيعاب كل املتغيــرات
اخلاصة بهذه املرحل.
ألول مرة في الكويت

اشتمل اجلزء األول من املرحلة الثالثة من مشروع تطوير
السوق على التالي:
 -1استحداث منصة لتداول وحدات الصناديق االستثمارية
والصناديق العقارية املدرة للدخل (املتداولة).
 -2عرض الشراء.
 -3صفقات املبادلة.
 -4استحداث جلسة التداول على سعر اإلغالق (.)Trade at Last
 -5حتسني آلية الصفقات املتفق عليها.
 -6تطوير بعض القواعد واللوائح.
وقد مت تأجيل إطالق البيع على املكشوف وإقراض واقتراض
األوراق املالية إلى وقت الحق لعمل مزيد من االختبارات.

العشوائية ،الفتا الى ان سعر اإلغالق يكون عادة محددا ومعلوما
حيث يتم البيع والشراء وفقا لطريقة خاصة واملعلومات تكون
محددة واألوامر تكون واضحة.
وحول طــرح األدوات اجلديدة قــال العصيمي اهم تلك
األدوات هي الصناديق العقارية املدرة للدخل واملتداولة والتي
تعتبر غاية في األهمية حيث باتت محل اهتمام املســتثمرين
والشركات االستثمارية في الكويت حيث قمنا بوضع آلياتها
بالتعاون مع الهيئة وشركات االستثمار وهناك نوعان من تلك
الصناديق األولى متعددة العقارات والثانية فردية ،الفتا الى ان
تلك الصناديق تطرح ألول مرة في منطقة اخلليج.

شاهد بتقنية الواقع املعزز

حمل تطبيق Zappar

خالل الفترة التي سبقت تفعيل ترقية «فوتسي» سبتمبر املاضي وحتى نهاية أبريل

 383مليون دينار قيمة شراء األجانب في أسهم البنوك الكويتية
البنك الوطني في الصدارة بقيمة شراء  198مليون دينار
قفزة كبيرة بنسب الشراء لـ «اخلليج» بقيمة  91مليون دينار
ارتفاع ملكية األجانب في «بيتك» من  %4.4إلى %5.9
قيمة متلك املستثمرين األجانب تقدر بـ  1.23مليار دينار
شريف حمدي

شــهدت خارطة ملكيات البنــوك الكويتية
تغيرات كبيرة في الفترة األخيرة ،خاصة منذ
بدء استهداف عدد من األسهم الكويتية من قبل
املستثمرين األجانب على وقع ترقية بورصة
الكويت لألسواق الناشئة.
ورصــدت «األنباء» حركــة تغيرات امللكية
في البنوك الكويتية خالل الفترة التي سبقت
ترقية بورصة الكويت كمرحلة أولى في سبتمبر
املاضي وحتى نهاية أبريل اجلاري ،وذلك استنادا
إلفصاحات البورصة الكويتية ،وتبني من خالل
الرصد ما يلي:
٭ ارتفعت نســب امللكية من قبل املستثمرين
األجانــب في جميع البنوك عــدا البنك األهلي
الذي شــهد تراجعا طفيفا في النسبة بـ ،%0.1
وبنــك برقان الذي شــهد انخفاضا في نســبة
املســتثمرين األجانب مــن  %2.5إلى  %2خالل
الفترة املذكورة أعاله.
٭ بلغــت قيمة زيادة حصــص األجانب في 8
بنوك منذ بدء الترقية وحتى نهاية أبريل نحو
 383مليون دينار ،وبذلك بلغت قيمة عمليات
الشراء اإلجمالية للمستثمرين في أسهم املصارف
الكويتية العشرة نحو  1.23مليار دينار ،تعادل
نحو  4مليارات دوالر.
٭ جــاء بنك الكويت الوطني في الصدارة من
حيث شــراء األجانب ،إذ ارتفعت حصتهم من

 %9.2قبل بدء الترقية األولى في سبتمبر املاضي
إلــى  %12.5وفقــا آلخر إفصاحــات البورصة،
وتقدر قيمة الشراء لهذه الفترة بـ  198.7مليون
دينار تقريبا.
٭ فــي املرتبة الثانية حل بنك اخلليج ،حيث
شــهد قفزة كبيرة في نســب الشــراء من قبل
األجانب وكان أكثر البنوك الكويتية املستهدفة،
إذ ارتفعت النســبة من  %1.4قبل الترقية إلى
 ،%11.2بقيمة شراء تقدر بـ  91.4مليون دينار.
٭ ثالثا ،حل بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،إذ
ارتفعت نسبة األجانب في البنك من  %4.4إلى
 %5.9بقيمة شراء بلغت  70.9مليون دينار.
٭ فــي املرتبة الرابعة حل بنك بوبيان ،حيث
اســتهدف األجانب أسهم البنك بزيادة النسبة
من  %1.8إلى  %2.7بقيمة شراء بلغت  13.1مليون
دينار.
٭ بنك وربة حل خامســا ،وذلك بقيمة شــراء
بلغت  6.4ماليني دينار بعد رفع األجانب نسبة
متلكهم في البنك من  %1.06إلى .%2.8
٭ سادسا ،جاء بنك  ،KIBحيث ارتفعت نسبة
األجانــب خالل الفترة املذكورة أعاله من %6.1
إلى  %7.6بقيمة شراء بلغت  4.5ماليني دينار.
٭ أما البنك التجاري فشهد عمليات شراء بقيمة
 2.1مليون دينار بعد رفع النسبة من  %0.23إلى
 ،%0.44كما شهد البنك األهلي املتحد عمليات
شــراء بـ  551ألف دينار بعد رفع النســبة من
 %0.28إلى .%0.39

تغيرات نسب ملكيات األجانب في البنوك الكويتية قبل تفعيل ترقية فوتسي في سبتمبر املاضي وحتى آخر إفصاح للبورصة نهاية ابريل اجلاري
البنك

الوطني
اخلليج
التجاري
األهلي
أهلي متحد
KIB
برقان
بيتك
بوبيان
وربة
اإلجمالي

نسب امللكية
حالية

سابقة

%12.50
%11.20
%0.44
%0.11
%0.39
%7.60
%2.00
%5.90
%2.70
%2.80

%9.20
%1.40
%0.23
%0.12
%0.28
%6.10
%2.50
%4.40
%1.80
%1.06

التغير

عدد االسهم باملليون

%3.30
%9.80
%0.21
%0.01%0.11
%1.50
%0.50%1.50
%0.90
%1.74

814.9
341.4
7.9
1.7
7.6
78.8
52.5
411.6
67.7
42.1

قيمة اإلجمالي
باملليون دينار

753
104.4
4.3
0.575
1.9
22.8
17.4
279.1
39.3
10.3
1.23

قيمة الشراء

باملليون دينار

198.7
91.4
2.10
()0.52
0.551
4.50
()4.30
70.9
13.10
6.40
382.8
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اقتصـاد

االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

خالل مؤمتر احملللني للنتائج املالية بالربع األول 2019

الرشود :أداء «بيتك» اإليجابي مدعوم بأرباح تشغيلية مستدامة
قــال الرئيــس التنفيذي
للمجموعة بالوكالة في بيت
التمويــل الكويتــي «بيتك»
عبدالوهــاب الرشــود ،ان
«بيتــك» اســتطاع حتقيــق
أداء إيجابــي للعام اخلامس
على التوالي مدفوع بأرباح
تشغيلية ناجتة عن األعمال
الرئيسية للبنك ،وتعبر عن
جناح استراتيجية بيتك التي
وضعها مجلس اإلدارة وتقوم
اإلدارة التنفيذيــة مبتابعة
تطبيقها على الوجه األمثل.
وأضــاف الرشــود خالل
مؤمتر احملللني حول النتائج
املالية للربع األول  ،2019أن
األرباح جــاءت متوافقة مع
اخلطط والبرامج املوضوعة،
للتطــورات
ومالئمــة
االقتصادية وحركة األسواق،
ومؤكدة جدوى ما مت اتخاذه
من قــرارات وترتيبات ،من
أهمها التركيز على النشاط
املصرفى الرئيســى للبنك،
والتخارج من االستثمارات
في املجاالت غير الرئيسية،
باإلضافــة إلــى تعميــق
املمارسات املهنية والتطبيقات
والنظــم املصرفية العاملية،
مع االلتزام التام والشــامل
بالضوابــط والتعليمــات
الصادرة في هذا الشأن.
وفيما يخص ملف صفقة
االندماج بني «بيتك» و«األهلي
املتحد» ،قال الرشود« :أشرنا
عبر إفصاحات رسمية بآخر
التطورات ،وال مستجدات بهذا
الشأن ،وقد نشرت جميع هذه
اإلفصاحات من خالل املوقع
الرســمي لبورصة الكويت،
وسيتم حتديث أي تطورات
الحقة عند حدوثها وتوفرها».
وحــول تنميــة قاعــدة
العمالء احلاليني ،أشار الى انه

عبد الوهاب الرشود

فهد املخيزمي

شادي زهران

البنك ّ
وظف  80شاب ًا كويتي ًا بعد تقييم نحو  150طلب ًا

منتلك  62فرع ًا بالكويت ..ووصول أفرع خدمة السيدات لـ  45فرع ًا
زهران %90 :من إيراداتنا التشغيلية ناجتة عن األنشطة املصرفية املستدامة
املخيزمي :أطلقنا مبادرات التحول الرقمي مبا يالئم القطاعات التشغيلية
مت افتتاح فرع القيروان وهو
الفرع رقــم  62في الكويت،
فيمــا وصــل عــدد الفــروع
اخلاصــة بخدمة الســيدات
إلى  45فرعــا ،وزادت مزايا
املنتجات خاصة احلسابات
املصرفية ،حيث أطلق «بيتك»
حملة جوائز غير مســبوقة
على «حساب الرابح» تقدم 54
كيلوغراما من الذهب ،لعدد
 23عميال على مدى عام كامل.
ثقة كبيرة

وفي مجال الصكوك قال
الرشــود ان «بيتــك» جنح
مؤخرا عبر ذراعه االستثمارية
شــركة «بيتك كابيتال» في
ترتيب عمليتي إصدار صكوك
بقيمة  1.6مليار دوالر لصالح
بنك أبوظبي األول وبنك دبي
اإلســامي مع مجموعة من
البنوك اإلقليمية والعاملية،

مبا يؤكــد ريــادة مجموعة
«بيتــك» والثقة فــي دورها
املتميــز في ترســيخ منتج
الصكــوك كمصدر أساســي
لتمويل الشركات واحلكومات
واملشاريع الكبرى ،انطالقا من
التجارب الواسعة ملجموعة
«بيتك» في إصدار الصكوك ما
يجعلها محل ثقة وتقدير من
الشركات الكبرى واحلكومات
حول العالم.
ولفت الى ان «بيتك» يضع
استقطاب وتوظيف القدرات
املتميزة من العناصر البشرية
الوطنية على رأس أولوياته،
وتوفير كافة عناصر النجاح
أمامهــا ،وإفســاح املجــال
لتطوير قدراتها ومهاراتها،
ويؤكــد حرصــه علــى دعم
وتعزيز العمالة الوطنية ،فقد
نظم بيت التمويل الكويتي
أكبر فعالية توظيف للشباب

الكويتي وظف من خاللها 80
شابا كويتيا ،بعد تقييم نحو
 150طلبا.
أداء مالي قوي

مــن جانبه ،قــال رئيس
املالية للمجموعة في «بيتك»
شادي زهران إن صافي أرباح
املجموعة للمساهمني بلغ 51.6
مليون دينار كما في  31مارس
 ،2019بزيادة  %17.4مقارنة
مع  44مليــون دينار للربع
األول .2018
وأوضح زهران أن األرباح
قبل الضريبــة للربع األول
بلغــت  78.1مليــون دينــار
بنمــو  %33.7مقارنة بنفس
الفترة من العام السابق ،وذلك
يرجع الى تسجيل مصاريف
ضريبية غيــر اعتيادية في
ماليزيــا مببلــغ  11مليــون
دينار بالربع األول ،حيث إن

التغيير األخير في القانون
الضريبي في ماليزيا قد أثر
على أصول الضريبة املؤجلة
وقامت املجموعة بتســجيل
اثرهــا بالكامل خــال الربع
األول من .2019
وأضــاف أن إجمالــي
اإليــرادات التشــغيلية بلغ
 196.8مليون دينار ،بزيادة
 7.7ماليــن دينار وبنســبه
 %4.1مقارنــة بنفس الفترة
من العام املاضي ،وقد نتجت
هذه الزيادة بشكل رئيسي عن
إيرادات االستثمار مببلغ 14.2
مليون دينار وصافي الربح
من العملــة األجنبية مببلغ
 2.3مليــون دينار وإيرادات
الرســوم والعموالت مببلغ
 800ألف دينار.
وأوضــح أن الزيادة في
ايــرادات االســتثمار تعــود
الى عمليــات البيع احملققة
مبكرا مقارنة بالعام السابق،
ما أدى الى زيادة مســاهمة
ايرادات االستثمار في إجمالي
االيرادات التشغيلية لتصل
الى  %13مقارنة بنســبة %6
للعــام الســابق مــع العلــم
بأن مســاهمة االيرادات غير
التمويلية االخرى قد بلغت
 %21.9مقارنة بنسبة %20.9
للعام السابق.
ولفــت الــى أن إجمالــي
ايرادات التمويل زاد بنسبة
 %9.5من مبلغ  208.6ماليني
دينار ليصل الى  228.4مليون
دينار ،وعلى اي حال وبسبب
الزيادة في (تكلفة التمويل)
التي بــدأت باالنعكاس على
النصــف الثانــي مــن 2018
فقد انخفض صافي ايرادات
التمويل بنسبة  %7.3مقارنة
بالربع األول من  2018اال أنه
حتسن على اي حال بنسبة

 %4.7مقارنة بالربع االخير
من .2018
ولفــت الــى أن إجمالــي
مخصصــات املجموعــة
ومخصصات انخفاض القيمة
انخفض ليصل الى  40مليون
دينــار او  ،%15.9ويعــود
الســبب في هذا االنخفاض
الى االنخفاض في مخصصات
االســتثمارات ومخصصات
انخفاض القيمة االخرى من
 31.9مليــون دينار الى 17.6
مليون دينار بسبب تسجيل
مخصصات حتوطية مقابل
انخفــاض القيمــة اخلاصة
ببعــض العقــارات في دول
مجلس التعــاون اخلليجي
في العام السابق.
وقــال« :بلغــت األربــاح
التشــغيلية مــن االنشــطة
املصرفيــة  %90من إجمالي
االيــرادات التشــغيلية
للمجموعــة للربع االول من
 ،2019وعلــى أي حال فإننا
اذا استبعدنا االيرادات غير
االساســية غيــر االعتيادية
من اجمالي االيرادات وايضا
الضريبة غير االعتياديه فإن
نســبة االرباح التشــغيلية
ســتزيد الــى  %94لتتوافق
مــع االســتراتيجية العامة
للمجموعــة التي تركز على
العمليات املصرفية».
حتسن ملحوظ

بــدوره ،أشــار رئيــس
االستراتيجية للمجموعة في
«بيتك» فهد املخيزمي الى أن
البيئة التشغيلية في الكويت
شهدت حتسنا ملحوظا مع
ارتفاع معدالت النمو وارتفاع
أسعار النفط ،مبينا انه من
املتوقع أن يتجاوز منو الناجت
احمللي الكويتي  %4لعام 2019

مقارنة بنمو  %2.3في ،2018
مع معــدل تضخم ســنوي
طفيف لم يتجاوز .%1
كمــا شــهدت تــداوالت
الســوق العقاري استقرارا
ملحوظــا خالل الربع األول،
حيــث منت مبعــدل محدود
 ،%4في حني ارتفعت تداوالت
بورصة الكويت إلى معدالت
اســتثنائية حــن بلغت 1.9
مليار دينار مدفوعة بتدفقات
رؤوس األمــوال من اخلارج
بعد ترقية الســوق ملؤشــر
فوتسي لألسواق الناشئة.
وقــال املخيــزمي« :قامت
وكالــة فيتــش للتصنيــف
االئتمانــي مؤخــرا بتثبيت
التصنيف السيادي للكويت
عنــد درجة  ،AAكمــا قامت
ســتاندرد اند بورز بتقييم
التصنيف السيادي للكويت
عنــد درجــة  AAمــع نظرة
مستقبلية مستقرة».
وأضــاف« :كجــزء مــن
اســتراتيجية «بيتك» لدعم
جهــود التنمية ومســاعدة
اجلهــود احلكوميــة علــى
تطوير أعمالها ،واملشــاريع
الكبرى التي يجري إجنازها
يشارك «بيتك» بشكل مستمر
فــي متويلهــا ،حيــث جنح
«بيتــك» في متويــل العديد
من املشــاريع التنموية في
قطاعات مختلفة في الكويت
وفي البلدان التي يعمل فيها،
جنبا إلى جنب مع االهتمام
الــذي يوليه «بيتــك» لدعم
وتنمية املشاريع الصغيرة
للشباب واملشاريع املتوسطة،
وتأكيدا على دورهم احليوي
في تنمية االقتصاد الوطني،
وفتح مجــاالت عمل جديدة
وتنويــع فرص االســتثمار
وجذب الشــباب إلى العمل

اخلاص».
وحول اخلدمات اجلديدة
التي يقدمها البنك ،قال« :خالل
الربــع األول مت اســتحداث
خدمات وبرامج جديدة ،حيث
جنــح «بيتك» في تشــغيل
أول روبوتات مصرفية على
مستوى الكويت ،مقدما معيارا
جديدا خلدمة العمالء في إطار
حرصه علــى مواكبة أحدث
األنظمة والتقنيات العاملية،
وهي تقنية تعتمد على الذكاء
االصطناعي إلنشاء املعامالت
املتعلقــة بعمليــات متويل
العمــاء ،مبــا يحقــق أعلى
مستويات األداء ويوفر الوقت
واجلهد ،كمــا أطلق «بيتك»
خدمــة  Skiplinoاألولــى من
نوعها على مستوى القطاع
املصرفــي حلجــز املواعيــد
الكترونيا عبر الهواتف الذكية
لزيــارة الفــروع املصرفية،
وهــو نظــام إدارة انتظــار
يسمح لـ«بيتك» بالتعامل مع
انتظار العمالء بشــكل ذكي
وسريع ،تأكيدا على اهتمامه
بالعمــاء وحرصــه علــى
راحتهم واالســتغالل األمثل
ألوقاتهــم ،وتتوافر اخلدمة
حاليا عبــر موقــع «بيتك»
اإللكتروني  KFH.comوالحقا
عبر نافذة في تطبيق «بيتك»
 KFHonlineوميكــن النظام
كذلــك مــن معرفــة الفروع
األقل ازدحاما والتوجه إليها،
باإلضافة إلى تشغيل خدمة
التحويــات املالية الفورية
عبر احلدود باستخدام شبكة
 ،RippleNetوترقية املنصة
اإللكترونيــة kfh.com/auto
اخلاصة بخدمات وعروض
الســيارات لتشمل منتجات
الدراجات النارية ،والقوارب
واملعدات البحرية».

عمومية الشركة أقرت توزيع  %4نقداً ..وانتخاب مجلس إدارة لـ  3سنوات

ملتزمون بحصتنا في اتفاقية خفض اإلنتاج

الغنيم« :األنظمة اآللية» تواصل تنويع مصادر دخلها

العذبي :أسعار النفط احلالية تخدم ميزانية الكويت

مصطفى صالح

عقدت شركة األنظمة اآللية
اجتمــاع اجلمعية العمومية
العادية للشركة أمس ،وذلك
للســنة املاليــة املنتهية في
ديسمبر  ،2018حيث وافقت
العمومية علــى جميع بنود
جــدول االعمــال والتــي من
اهمها املوافقة على توزيع %4
ارباحا نقدية على املساهمني،
بواقــع  4فلوس لكل ســهم،
باالضافة الى انتخاب مجلس
إدارة جديد لـ  3أعوام مقبلة،
وهم :شركة اخلطوط اجلوية
الكويتيــة بتعيني  4أعضاء،
ومي العيسى كعضو مستقل،
ومجموعة أرزان املالية كعضو
منتخب .وفــي كلمتها خالل
اجلمعيــة العموميــة ،قالت
رئيس مجلس إدارة الشركة
م.هديــل الغنيم إن الشــركة
واصلت مسيرتها في تنويع
مصادر الدخــل ،حيث قامت
خالل عام  2018بالدخول في

م.هديل الغنيم مترئسة عمومية «األنظمة اآللية» أمس

مناقصات مرتبطة بنشاطها
في القطاعات املختلفة سواء
احلكوميــة او اخلاصة ،كما
قامت الشــركة باالستحواذ
على معهد تدريب متخصص،
باالضافة الى شــراء حقوق
امللكيــة الفكرية لنظام إدارة
املستشــفيات الذي سيفتح
املجــال للشــركة للعمل في
مجال القطاع الصحي.

وأضافت الغنيم أن الشركة
استمرت في تعزيز عالقاتها
االستراتيجية القائمة مع كبرى
الشركات العاملية املتخصصة
فــي مجــال تكنولوجيــا
املعلومــات ،مشــيرة الى أن
الشركة استمرت في االستثمار
مبواردها البشرية عبر توفير
التدريب وورش العمل الالزمة
ملواكبــة أهم التطــورات في

(أحمد علي)

ملشاهدة الڤيديو

مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصــاالت .وبالنســبة
للنتائــج املاليــة للشــركة
خالل عام  ،2018قالت الغنيم
إن الشــركة حققت  494ألف
دينــار أرباحا صافية ،بواقع
 4.9فلوس لكل سهم ،فيما بلغ
إجمالي موجودات الشركة 15.9
مليون دينار ،وإجمالي حقوق
املساهمني  13.2مليون دينار.

يشارك ممثال ًللقطاع اخلاص في ورشة عمل حول تطوير فعال للقانون يومي  2و 3مايو في ڤيينا

الياقوت :جمود تشريعي يعانيه قانون اإلفالس الكويتي
في ظل االهتمــام املتزايد
وامللحــوظ بتحســن بيئــة
األعمال الكويتية ومســايرة
التطورات االقليمية والدولية
املتالحقة في حتســن البيئة
االقتصادية احمللية ،تســعى
احلكومة الــى تطوير العديد
مــن قوانينهــا االقتصاديــة
وعلى رأســها قانون اإلفالس
الــذي ميثل ركيزة رئيســية
في حتسني البيئة االقتصادية
وربطها بالتطورات االقتصادية
اإلقليمية والدولية.
وفــي هذا اإلطــار ،تنطلق
فعاليات ورشــة عمل تطوير
إطار فعال لإلعسار املالي في
العاصمة النمساوية (ڤيينا)
يومي  2و 3مايو املقبل والتي
تنظمها كل من األمانة العامة
للمجلــس األعلــى للتخطيط
والتطوير وجلنة األمم املتحدة
للقانــون التجــاري الدولــي
(اونسيترال) وبرنامج تطوير
القانــون التجــاري لــوزارة
التجارة األميركية ،ويشارك في
ورشة العمل نخبة من اخلبراء
القانونيــن املتخصصني في
مجال قانون االعسار املالي.
وبترشــيح مــن وزارة
التجارة األميركية ميثل رئيس

خليفة الياقوت

ادم الصراف

مجموعــة الياقوت القانونية
والشــريك اإلســتراتيجي
ملجموعة ليكسيس نكسيس
خليفة الياقوت القطاع اخلاص
في فعاليات ورشة العمل.
وبهــذه املناســبة أوضح
الياقــوت ان مشــاركته فــي
فعاليات ورشــة العمل تأتي
اســتكماال للــدور املجتمعــي
للمؤسسات القانونية اخلاصة
في الكويت ومــا يجب عليها
أن تبذلــه من جهــود حثيثة
من أجــل الوصــول لتطبيق
أفضل املمارسات الدولية لبناء
وتطبيق قانون اإلعســار في
الكويت.
وبــن أن قانون اإلعســار

املالي مهم وميثل أهمية كبيرة
لبيئة األعمال وتطويرها في
كل دول العالم ويقدم روشتة
عالج ناجحــة وفعالة إلنقاذ
الشركات املتعثرة سواء بقصد
عن عمد وسوء إدارة او بشكل
غير مقصود بسبب الظروف
االقتصادية الصعبة التي قد
متر بها الشركات املتعثرة او
بســبب الظروف االقتصادية
العاملية الصعبة.
وأضاف انه آن األوان لطرح
مشروع قانون خاص بنظام
اإلفــاس ،يتيــح للشــركات
إعادة الهيكلة بدال من أن تتم
تصفيتها لتغطية الديون التي
عجزت عن سدادها ،حيث إن

هناك شــركات ينقصها فقط
بعض الدعم كي تعاود الوقوف
على قدمها من جديد وال حتتاج
الى تصفيتها بالكامل.
وأوضح الياقوت ان قانون
االفــاس الكويتــي الصــادر
فــي عــام  1980لم يشــهد اي
تطــورات او تغييــرات تذكر
طوال تلك املدة رغم التطورات
الكبيرة التي شــهدتها البيئة
االقتصادية على املســتويات
احملليــة واإلقليمية والدولية
وهــو مــا جعــل النصــوص
احلاليــة املطبقة على صعيد
اإلفالس والعجز عن الســداد
فــي الكويت وغيرها من دول
املنطقــة ال تعكــس منــاذج
العمل احلديثة بدوره ،أوضح
املستشــار القانوني والدولي
فــي برنامج تطويــر القانون
التجاري فــي وزارة التجارة
األميركيــة آدم الصــراف ان
ورشة العمل تستهدف وضع
حلول عملية من شأنها تعظيم
قيمــة الدائنني واحلفاظ على
األصــول وحمايتهــا ووضع
قانون لالعســار املالي بشكل
موثــوق وقــادر على حتقيق
معاييــر النجاح التشــريعي
والقانوني.

الشيخ طالل العذبي الصباح في لقطة جماعية مع موظفي وزارة النفط
أحمد مغربي

أكــد وكيــل وزارة النفط
بالوكالة الشيخ طالل العذبي
الصباح أن االســعار احلالية
للنفط والتي تتراوح بني 73
و 74دوالرا تعد ســعرا عادال
للمنتج واملستهلك ،مشددا على
ان الكويــت ملتزمة بحصتها
في اتفاقية خفض االنتاج التي
تتزعمها أوپيك وكبار املنتجني
من خارجها.
وقــال الشــيخ طــال في
تصريحات للصحافيني على
هامــش االحتفال بفوز موقع

وزارة النفط الكويتية بجائزة
درع التميز الذهبي لعام 2019
عن فئة الوزارات والتي تنظمها
شــركة جائزة درع احلكومة
الذكية العربيــة ،أن العوامل
اجليوسياســية تلعــب دورا
في الســوق ودعم االســعار
ســواء ما يحدث في ليبيا أو
ڤنزويال ونيجيريا ،باالضافة
للعقوبات على ايران «وأرى
السوق حاليا في حالة توزان».
وأفــاد بأنــه وخالل الشــهر
األخيــر يالحــظ انخفــاض
فــي املخــزون األميركي فيما
يتعلق باملنتجات البترولية

املختلفة بواقع حوالي مليون
برميل في االسبوع «وهذا كله
يدعم االســعار» .وأوضح أن
منظمة الدول املصدرة للبترول
(أوپيك) لديهــا اجتماع بعد
أســبوعني وأن وزيــر النفط
الكويتــي ومحافــظ الكويت
فــي (أوپيك) لديهمــا الرؤية
مبا يتعلــق باالجراءات التي
ســيتم االتفــاق عليهــا فــي
اجتماعات (أوپيك) .وأشــار
الى أن االسعار احلالية تخدم
ميزانية الكويت فيما يتعلق
باملصروفات واإليرادات ،معربا
عن أمله بأن يســتمر السعر

في دعم ميزانية الدولة خالل
االشــهر القادمة .وحول فوز
موقــع الــوزارة بجائزة درع
التميــز الذهبي ،قال الشــيخ
طــال نرفــع هذا الفــوز الى
مقام حضرة صاحب الســمو
أمير البالد وسمو ولي عهده
األمني وســمو رئيس مجلس
الوزراء ونرى أن هذا الفوز جاء
نتيجة جهد العاملني في موقع
الوزارة االلكتروني وشــركة
فابكو والتعاون بيننا وحتديث
املوقع الرســمي للوزارة قبل
عامني ،حيث جاء هذا التحديث
وفق أحدث التقنيات العاملية.

عقدت على مدار األسبوع املاضي مبقر الهيئة

«هيئة األسواق» اختتمت ورشتها التوعوية
«برنامج املؤهالت املهنية للوظائف واجبة التسجيل»
اختتمــت هيئــة أســواق
املــال يــوم اخلميــس 25
اجلاري ،برنامج ورش العمل
التوعوية اخلاصة لألشخاص
املرخص لهم بعنوان «برنامج
املؤهــات املهنيــة للوظائف
واجبة التســجيل» والذي مت
تنفيــذه على مدار األســبوع
املاضي ( 25 - 21أبريل) في
مقــر الهيئة ،وذلــك في إطار
توجــه هيئــة أســواق املال
بتطبيق مشروع االختبارات
التأهيلية للوظائف الواجبة
التسجيل بالتعاون مع املعهد
البريطانــي املعتمد لألوراق
املالية واالستثمار CISI (The
Charted Institute of Securities
 ،)and Investmentsوســعيا

جانب من الورشة

منها لضمان جناح تطبيق هذا
املشروع في الكويت.
وقد تضمن هذا البرنامج
 10ورش عمل توعوية امتدت
ملدة اســبوع بواقع ورشتني
عمل يوميا ،للفئات املستهدفة
واملتمثلة باألشخاص املرخص

لهم لدى هيئة أســواق املال،
حيــث شــارك  174شــخصا
من عــدد  79جهة ،وتضمنت
الــورش أهــداف برنامــج
املؤهالت املهنيــة ،وبرنامج
املؤهالت املهنية ،وسياســة
اإلعفاء من املؤهالت املهنية،

وآلية تطبيق برنامج املؤهالت
املهنية ،وإجراءات التسجيل
للوظيفة واجبة التســجيل،
والتدريب الجتياز اختبارات
املؤهالت املهنية ،وآلية التقدمي
الختبارات املؤهالت املهنية.
ويعتبر برنامج املؤهالت
املهنيــة من أحــد التوجهات
االستراتيجية املهمة للهيئة
التي تعكف على تنفيذها في
الوقــت احلالــي انطالقا من
رؤيتها املتكاملة لتأهيل القوى
العاملة في منظومة أســواق
املــال واالرتقــاء مبســتوى
الكفــاءة املهنيــة والقــدرات
الفنية مبا يتوافق مع أفضل
املمارســات املتبعــة إقليمــا
وعامليا.
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اقتصـاد

االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

بنمو  ..%98ومليارا دينار إجمالي أصول الشركة املدارة

 7.5ماليني دينار أرباح «الكويتية لالستثمار» بالربع األول
العلي :أداء الشركة القوي يؤكد جناح خططنا االستثمارية والتشغيلية محليا ً وإقليميا ً و عامليا ً
أعلنت الشركة الكويتية لالستثمار عن حتقيق
 7.5ماليني دينار أرباحا صافية خالل الربع األول
من  ،2019بنمو بلغت نسبته  %98بالنظر للفترة
املثيلة في  ،2018وبلغت ربحية السهم نحو  14فلسا.
وقالت الشركة في بيان صحافي ،إنها سجلت
نسب منو قوية على جميع مؤشراتها املالية عن
فترة األشهر الثالثة األولى من العام ،فقد حققت
منوا في اإليرادات التشغيلية بنحو  ،%41كما بلغت
نسبة النمو في أرباح التشغيل  ،%70فضال عن
منو صافي األرباح بنحو  %98باملقارنة مع الفترة
نفسها من العام املاضي.
أداء قوي

وفي تعليقه على هذه النتائج ،قال رئيس مجلس
إدارة الشركة الكويتية لالستثمار د.يوسف العلي:
«تؤكد النتائج املالية للشركة في الربع األول من
العام احلالي ،جناح خططنا االستثمارية والتشغيلية

املبنية على أسس مدروسة والتي مهدت الطريق
لتعزيز األداء القوي في جميع مؤشراتها املالية
والتركيز على االستثمارات والقطاعات التي تخدم
أغراضها ،بهدف ترســيخ مكانة الشركة محليا
وإقليميا وعامليا» .وذكر أن األداء القياسي الذي
حتقق خالل فترة الربع األول ،يشــير إلى منو
األنشطة االستثمارية للشركة ومحافظتها على
موقعها الريادي املتميز في قطاع االســتثمار،
بإجمالي أصول مدارة تبلغ  2مليار دينار.
وأشار العلي ،إلى أن الكويتية لالستثمار بدأت
في توزيع األرباح عن الســنة املالية املنتهية في
 31ديســمبر  2018والتي أقرتها اجلمعية العامة
العادية بواقع  %10نقدا ،مؤكدا مســاعي الشركة
في املضي قدما نحو استمرار وتيرة النمو لتلبية
تطلعات املساهمني والعمالء.
بدوره ،أشار الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية
لالستثمار بدر السبيعي إلى أن هيئة أسواق املال

وافقت للشــركة على تأسيس صندوق سمارت
تك االســتثماري ،على أن يطرح لالكتتاب العام
برأسمال متغير تبلغ حدوده من  18مليون دوالر
إلى  250مليون دوالر ،مشيرا إلى أن الصندوق
يســتهدف حتقيق منو في القيمة الرأســمالية
على املدى الطويل ،عن طريق اســتثمار أمواله
بصفة أساسية في أسهم الشركات املتخصصة
في التكنولوجيا الذكية ،والقطاعات املتعلقة بها
املدرجة في األسواق العاملية.
كما أكد السبيعي ســعي الشركة إلى زيادة
قاعدة عمالئها في السوق احمللي في ظل رؤيتنا
لفرص منو كبيرة في أدوات وأنشطة استثمارية
واعدة كقطاع التكنولوجيا الذكية الذي أسســنا
له صندوق «ســمارت تك» ،وكذلك نسعى إلى
استمرار تواجدنا في األسواق العاملية من خالل
اســتثماراتنا في بعض الدول ،ونعتزم اقتناص
الفرص االستثمارية املجدية هناك.

بدر السبيعي

د.يوسف العلي

مدعوما ًبتفوق مؤشرات االقتصاد األميركي ..وارتفاع عائدات سندات اخلزينة األميركية

في ظل النهضة االستثمارية بالسوق املصري حاليا ً

«الوطني» :الدوالر ألعلى مستوياته خالل 2019

احملجوب« :زمزم القابضة»
تخطط للتوسع االستثماري في مصر

قال تقرير صادر عن بنك
الكويــت الوطني إن الدوالر
األميركــي ارتفع األســبوع
املاضي في ظل متكن االقتصاد
األميركــي مــن إثبــات مدى
مرونتــه مقارنة بأقرانه من
االقتصــادات العاملية ،حيث
ساهمت قوة أرباح الشركات
وتزايد الطلب الداخلي على
تبديد التوقعات حول حدوث
تباطؤ كبير في العام .2019
ويبــدو أن االقتصاد العاملي
يتحــرك اآلن بســرعتني
مختلفتني ،ففي حني يعتبر
االقتصــاد األميركي متفوقا
على أســاس نســبي ،إال أن
األوضاع االقتصادية ال تزال
أكثر ضعفا خارج الواليات
املتحدة.
ومــع اســتمرار ارتفــاع
عائــدات ســندات اخلزينــة
األميركية ومواصلة االقتصاد
األميركــي تفوقه النســبي،
متكن الــدوالر األميركي من
تخطي حالــة احلذر املفرط
التي اتســمت بها سياسات
االحتياطي الفيدرالي ،حيث
أشار االحتياطي الفيدرالي إلى
تواجد عقبــة أكبر أمام رفع
أسعار الفائدة تتمثل في أن
التضخم ال يزال «ضعيفا»،
حيث ينظر اآلن إلى أسعار
الفائــدة على أنهــا محايدة
بالفعــل .ومــن املتوقــع أن
يكشف تقرير تضخم اإلنفاق

االســتهالكي الشخصي عند
صدوره األسبوع املقبل ما إذا
كان معدل التضخم قد تراجع
أكثر من املستويات املستهدفة
من قبل االحتياطي الفيدرالي.
إال انه علــى الرغم من ذلك،
ســيتعني علــى االحتياطي
الفيدرالي أن يصبح أكثر قلقا
جتاه التباطؤ احلاد ملعدالت
النمو وتراجع التضخم للنظر
في خفض أسعار الفائدة على
املدى القريب.
وباإلضافــة إلــى ذلــك،
ساهمت السياسات النقدية
التيســيرية املعلنة مؤخرا
خــارج الواليــات املتحــدة
في تعزيز جاذبيــة الدوالر
األميركي .حيث استبعد البنك
املركزي األوروبي رفع سعر

الفائدة حتى العام املقبل ،كما
قام البنك املركــزي الكندي
بالتوقف عن اإلشارة إلى رفع
أسعار الفائدة في املستقبل،
وأوضح بنك اليابان املركزي
التزامه باحلفاظ على معدالت
فائدة منخفضة حتى العام
 2020على األقل.
الناجت احمللي

أدت بــرودة الطقــس
واإلغالق احلكومي في وقت
ســابق من العــام إلى زيادة
املخــاوف املتعلقــة بتباطؤ
منــو االقتصــاد فــي الربع
األول ،إال انه على الرغم من
ذلــك ،ارتفع النــاجت احمللي
اإلجمالي فعليا بنسبة %3.2
على أساس سنوي خالل هذا

الربع مقابل  %2.2في الربع
الرابــع من العام  .2018وفي
حني تدعم البيانات املتوافرة
فكرة ارتكاز الواليات املتحدة
على قاعــدة اقتصادية أكثر
ثباتا مقارنــة باالقتصادات
الرائدة األخــرى ،كان هناك
بعض اإلشــارات الدالة على
ضعف األوضاع االقتصادية.
حيث تباطأت وتيرة اإلنفاق
االستهالكي إلى حوالي نصف
املعدالت املســجلة في الربع
السابق وتراجع االستثمار في
األعمال التجارية من  %5.4إلى
 ،%2.7إال أن ذلك التراجع قد
يعزى إلى اإلغالق احلكومي
وتالشي تأثير التخفيضات
الضريبيــة التــي طبقهــا
الرئيس ترامب.

منذ بداية العام  ..متفوقا ًعلى مؤشر البورصة البالغ %12

«كفيك»« :صندوق الوسم» حقق  %13عائدا ً
أعلنت الشــركة الكويتية
للتمويل واالستثمار (كفيك)
أن صندوق الوسم حقق أداء
متميزا محتال مرتبة متقدمة
علــى صعيــد أداء الصناديق
االستثمارية في الكويت ،محققا
أداء بلغ  %13خالل الربع األول
من العام احلالي ،ومتفوقا بذلك
علــى مؤشــر ســوق الكويت
لألوراق املالية والذي بلغ .%12
وفي هــذا الســياق ،قالت
مها ســليمان مديــر احملافظ
والصناديق ألســواق األسهم
اخلليجيــة بقطــاع إدارة
األصول« :يقوم صندوق الوسم
باالستثمار في محفظة متنوعة

مها سليمان

من األسهم البارزة في الكويت،
وأبرز األســهم التي يحتويها
الصندوق هي أسهم الوطني،

بيتك ،األهلي املتحد ،مجموعة
الصناعات ،و«زين».
وأوضحــت ســليمان أن
الصنــدوق حقــق مكاســب
تصــل إلــى  %9خــال شــهر
مــارس  ،2019وهــو صندوق
اســتثماري مت تأسيســه في
عام  2005ليستثمر في أسهم
الشــركات املدرجة في سوق
الكويت لألوراق املالية وأسهم
الشركات اجلديدة التي تطرح
أسهمها لالكتتاب والتي سيتم
إدراجها في السوق.
وحول التفوق باألداء قالت
ســليمان« :لدينــا فريــق من
املهنيني في مجال االســتثمار

تتم مساندتهم من قبل فريق
متخصــص إلجــراء األبحاث
وحتاليل الشركات ،ومن أبرز
أسباب تفوق األداء هي كفاءة
فريــق العمل لدينــا في إدارة
األصول بالشركة بشكل عام،
وإدارة احملافــظ والصناديق
بشكل خاص».
جديــر بالذكــر يعتبــر
صندوق الوسم أداة استثمارية
تتسم بالسيولة ،حيث يتبع
الصندوق استراتيجية تعتمد
بشكل أساسي على إيجاد فرص
اســتثمارية واعدة ،من خالل
انتقاء أســهم ذات خطط عمل
واضحة وأرباح تشغيلية.

«ميد» :مشاكل قانونية ألغت

مناقصة ملعاجلة تلوث التربة
محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان إلغاء شــركة نفط الكويت مناقصة عقد
لتنظيف ما بني  200ألف و 300ألف متر مربع من التربة امللوثة
جاء «ألسباب قانونية» وفقا ملصادر مقربة من املشروع ،حيث
قال أحد هذه املصادر« :كانت هنــاك بعض القضايا القانونية
التي أدت إلى اإللغاء ،ولم تكن العطاءات املقدمة تتجاوز امليزانية
املقدرة للمشروع ،إذ ان األسعار في الواقع كانت جيدة للغاية،
ولكن لســوء احلظ كان هناك شــيء في العملية أدى إلى إلغاء
العقــد» .ووفقا ملصادر صناعية فانــه لن يعاد في وقت الحق
طرح املناقصة التي مت إلغاؤها ،والتي تطلب من املقاولني حتديدا
اســتخدام تقنيات املعاجلة البيولوجية .ومن املتوقع أن تشمل
شركة نفط الكويت معاجلة التربة التي كان من املقرر تنظيفها
في املشــروع امللغى ضمن مشروع أكبر آخر سيتم طرحه في
وقت الحق .وكانت أكثر من  3شــركات قدمت في يوليو 2017
عروضا للعقد املتوقع أن تبلغ قيمته أكثر من  40مليون دوالر.
وقد أعلنت الشركة األسبوع املاضي عن إلغاء املناقصة ،ومن
املقرر ان تطرح شــركة نفط الكويت مناقصة أخرى لتنظيف
التلوث النفطي في شمال الكويت في يونيو املقبل.

عقدت شركة زمزم اخلير
القابضة جمعيتها العمومية
العادية ،واعتمــدت البيانات
املالية السنوية ،بعد االستماع
إلى تقرير مجلس اإلدارة املقدم
للمســاهمني وتقريــر مراقب
احلسابات اخلارجي الذي مت
إعادة تعيينه للســنة املالية
املنتهية في .2019/12/31
وفي هذا السياق ،أكد نائب
الرئيــس التنفيذي للشــركة
املستشــار احملجوب الســيد
احملجــوب أن إجمالي أصول
الشركة بلغ  6.2ماليني دينار،
وبلغ صافي حقوق املساهمني
 6ماليني دينــار ،وقد حققت
الشــركة صافي أرباح بقيمة
 400ألف دينار ،وبلغت األرباح

يوسف احلربي واحملجوب احملجوب خالل اجلمعية العمومية

املرحلة  866.8ألف دينار ،وقد
مت تكويــن احتياطيات مالية
بقيمة  206آالف دينار.
وأشــار احملجــوب الى ان
الشــركة تنتهــج سياســات
اســتثمارية انتقائية رشيدة

وتوســعت باالســتثمار عن
طريــق أذرع اســتثمارية في
الصني والسعودية وتركيا بعد
أن توسعت بالقطاع الصناعي
والغذائي داخل الكويت ،حيث
تدير الشركة محافظ استثمارية

بقيمة  76مليون دينار ،وبلغ
سعر السهم السوقي  200فلس
والطلب على السهم دائما أكثر
مــن املعروض بســبب معدل
العائد املرتفع.
وأضــاف احملجــوب:
«نخطط مع أطراف استثمارية
مصنفة داخل مصر للتوسع
االستثماري هناك في مجاالت
عديدة مساهمة في النهضة التي
تشهدها مصر حاليا ،وتعزيزا
للعالقات الراسخة على مستوى
القيــادة بني صاحب الســمو
األمير الشيخ صباح األحمد،
ورئيــس جمهوريــة مصــر
عبدالفتــاح السيســي وعلى
املستوى الشــعبي أيضا بني
الشعبني الشقيقني».
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اقتصـاد

االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

«املتحدة إلدارة املرافق» راع ٍرئيسي لندوة جمعية الشرق األوسط إلدارة املرافق

لتصبح أول مزود خدمات اتصاالت معلوماتية كويتي يفوز بترخيص بالسوق العراقي

الكندري :تطوير إدارة املرافق باستخدام
أحدث املفاهيم العلمية والتكنولوجية

«كواليتي نت» تفوز برخصة
تقدمي خدمات اإلنترنت واالتصاالت بالعراق

أعلنــت الشــركة املتحدة
إلدارة املرافق ( )UFMاحدى
الشــركات التابعــة لشــركة
العقــارات املتحــدة رعايتها
الرئيسية للندوة التي نظمتها
جمعية الشرق األوسط إلدارة
املرافــق ( )MEFMAحتــت
عنــوان «عناصــر جوهرية
لتحقيق النجاح في مشاريع
ادارة املرافــق» يوم االحد 28
ابريل اجلاري بفندق ســفير
الفنطاس والتي حضرها عدد
من ممثلي الشركات الرائدة في
مجال ادارة املرافق ،باالضافة
الى ممثلــي بعــض اجلهات
احلكومية وشــركات القطاع
اخلاص ،فضــا عن حضور
املنظمات اخلليجية والعربية،
وتهدف هذه الندوة الى تعزيز
الوعي الفكري عن اهمية ادارة
املرافــق واخلدمــات ،كذلــك
كيفية حتســن األداء في هذا
القطاع من خالل رفع مستوى
التشغيل والكفاءة.
وتأتي مشــاركة الشركة
املتحدة الدارة املرافق ()UFM
في مثل هــذه الندوات ضمن
اطار املســؤولية االجتماعية
للشــركة في تطوير وتنمية
قطاع ادارة املرافق واخلدمات
في الكويت ،فضال عن توعية
كال القطاعــن احلكومــي
واخلاص باهمية اتقان عملية
ادارة املرافــق واخلدمات في
حتســن أداء املؤسســات
مــن خالل توفيــر بيئة عمل
مناسبة.
وفــي هــذا الســياق ،قدم
نائب رئيــس مجلس االدارة
والرئيس التنفيذي للشركة
املتحدة الدارة املرافق ،احمد
يوســف الكنــدري شــرحا
تفصيليا عن اهمية وضوح
متطلبات كلتا اجلهتني املانحة
للخدمة واملتلقية ايضا ،وذلك
في ضوء تطوير االداء املهني
فــي ادارة املرافق واخلدمات
من خالل تبني احدث املفاهيم
العلمية والتكنولوجية والتي
تساهم في نقلة نوعية لسوق

أحمد الكندري متحدثا خالل الندوة

العمل في هذا القطاع.
وذكر الكندري في العرض
الــذي قدمــه حتــت عنــوان
«عناصــر جوهرية لتحقيق
النجــاح في مشــاريع ادارة
املرافق ان كفالة االنشاء تشمل
سوء املصنعية وسوء التركيب
واالهتراء» ،مشيرا الى ان عقد
الصيانة يشمل كذلك برنامج
التشغيل والصيانة الوقائية
واالستباقية واصالح االعطال.
اما عن دور ادارة املرافق،
فقــال الكنــدري انها تشــمل
سريان الكفالة وتنفيذ برامج
الصيانــة وتوفيــر املعــدات
واالدوات واالســتهالكيات
وقطع الغيار واالشراف على
اجلهــاز الفني ،باالضافة الى
حتقيق اعلى درجات املنفعة
للمالك .وتطرق الكندري الى

تكلفــة البناء مقابــل تكلفة
التشغيل ،حيث قال انه اثناء
البناء يكون البناء منخفض
اجلــودة وتكــون النتيجــة
ارتفاعا في تكلفة التشغيل،
اما اثنــاء البناء فتكون كلفة
التشغيل منخفضة بناء على
ان املبنــى عالــي اجلودة في
املعدات واملواد وارتفاع كلفة
البناء .وحول سجالت االصول،
ذكر الكندري ان جميع املعدات
ذات قيمة محددة ،سواء معدات
ميكانيكيــة او كهربائيــة او
الكترونية ويتم حصر وجمع
املعلومات ذات الصلة ،مثال:
املصنع واملورد والنوع وانشاء
رموز او ارقام تسلسلية لكل
معدة «.»QR Code
وحول مكتب املســاعدة
ومركز االتصال ،ذكر الكندري

ان املركــز يعمل علــى مدار
الساعة طوال االسبوع ويتم
الرد فيه على االســتعالمات
واالستفســارات وحتويــل
املكاملــات ،ويتــم تصنيــف
الشــكاوى وعمــل تقاريــر
يومية واسبوعية وشهرية
وتتم متابعة االعمال اجلارية
وربــط االعمال مــع برنامج
الـ«.»CAFM
وتناول الكندري نظم ادارة
املرافق مبساعدة احلاسوب،
حيث قــال ان  CAFMويرمز
الى «Computer Aided Facities
 ،»Managementويتم اختيار
النظام املناســب واحلصول
علــى الترخيــص ،كمــا يتم
ادخــال االصــول واملعــدات
ويعمل النظــام على تنظيم
الصيانــة الوقائيــة وغيرها
وحفظ املعلومات.
رفع الوعي

وعــن رفــع الوعــي لدى
اصحاب املرافق ،قال الكندري
انه يتم التعاون مع منظمات
غيــر ربحية مثل «»MEFMA
و« »IFMAويتم تقدمي دورات
تدريبيــة متخصصــة لرفع
الوعي لدى القطاع احلكومي
والقطاع اخلــاص ويتم نقل
املعرفــة ومشــاركة اخلبرة
الناجتة من تنفيذ املشــاريع
ومشــاركتها مع العاملني في
القطاع «.»Case Study

محمد نزار النصف

وجاء بعد دراسة مستفيضة
الحتياجات السوق العراقي
وتقدير حجم االستثمارات
ودراسات اجلدوى اخلاصة
بإنشاء البنية التحتية،
وأوضح أنه مبوجب هذا
الترخيــص يحــق لشــركة
«كواليتــي نــت» تقــدمي
كافــة خدمــات اإلتصــاالت
املعلوماتية من خدمات ربط
وشبكات وإنترنت لقطاعي
املؤسسات واإلفراد .مشيرا
إلى أن املوقع االستراتيجي
للكويت في شــمال اخلليج
العربي كان عامال أساســيا
لتحفيــز الشــركة لدخــول
الســوق العراقية فضال عن
أنه سيساهم في تعزيز قوة

املســارات البديلــة الداعمة
للخدمات املقدمة في الكويت
أيضا ،األمــر الذي ينعكس
ايجابــا علــى قــوة اتصال
الشبكة عبر املسار الشمالي
القــادم من العــراق .لتدعم
البوابة اجلنوبية (صفوان/
الزبير) للعراق.
وأشــار إلــى أن شــركة
كواليتي نت تعتبر من أوائل
الشركات املستثمرة والعاملة
في إعادة اعمار العراق بناء
علــى رؤى ثاقبــة مفعمــة
باحلماس والتفاؤل للمساهمة
في عمليات اإلعمار ،موضحا
أنــه وبعــد منــح الشــركة
الرخصة الرسمية من وزارة
اإلتصاالت العراقية وهيئة

«غلف بيزنس» :التعاون اخلليجي -الروسي..
مصالح مشتركة وقوى اقتصادية
محمود عيسى

قالت صحيفة «غلف بيزنس» إنه
إلى جانب االهتمام املشــترك بتطوير
العالقات مع الصــن والهند ،وكذلك
حتسني العالقات التقليدية مع الغرب،
فقد ارتقت دول اخلليج بعالقاتها مع
االحتاد الروسي إلى مستويات قياسية
جديدة ،مؤكدة األهمية االستراتيجية
التي مت استثمارها فيها ،وهذا يعكس
فهم طبيعة االجتاهات الدولية ومينح
دول اخلليج قدرا كبيــرا من املرونة
عندما يتعلق األمر بتحالفاتها مع دول
العالم والكتل الدولية.
وأضافت الصحيفة« :التعاون مع
روسيا يعتبر ذا طبيعة مميزة ،حيث
تشترك دول اخلليج وروسيا في العديد
من القواسم املشتركة ،والتي ميكن أن
تتحول إلى روابط استراتيجية تخدم
مصالح اجلانبني ،ناهيك عن أن روسيا
تعد أكبر دولة في العالم من حيث املساحة
وتتمتع بفرص استثمارية هائلة».
وأشــارت إلى أن التعاون بني دول
مجلس التعاون وروسيا في مجال الطاقة،

جانب من احلضور خالل الندوة

خالل مؤمتر «املشاريع الصغيرة واملتوسطة ...تطلعات وحتديات»

الشريان :القوانني االستثمارية
ال تتواءم مع تطلعات الكويت التنموية

فارس العنزي

أعلنت شركة «كواليتي
نــت» عــن فوزهــا مبزايدة
رخصــة تقــدمي خدمــات
اإلنترنــت واإلتصــاالت
املعلوماتية والستااليت في
العــراق ،لتكــون أول مزود
خدمات اتصاالت معلوماتية
كويتــي يفــوز بترخيــص
اخلدمة بعد منافســة قوية
مع عدد من الشركات العراقية
والعاملية.
وبهــذه املناســبة ،قــال
الرئيس التنفيذي للشركة
محمد نزار النصف« :إنه ملن
دواعــي الفخر واإلعتزاز أن
تفوز «كواليتي نت» برخصة
تقــدمي خدمــات اإلنترنــت
واإلتصاالت املعلوماتية في
جمهورية العراق ،باعتبارها
أول مزود خدمات اتصاالت
كويتي ينافــس على تقدمي
هذه اخلدمات في جميع أنحاء
العــراق شــماال وجنوبــا»،
ومينحهــا رخصــة البوابة
اجلنوبية للعراق في الربط
مع الكويت ويعطي الشركة
قيمــة مضافــة مــن ناحية
التوسع.
وأضــاف النصــف أن
الفوز بهــذه الرخصة يأتي
ضمن اخلطة االستراتيجية
لشــركة «كواليتــي نــت»
للتوســع اإلقليمي والعاملي

اإلعالم واإلتصاالت ستقوم
الشركة رسميا بتقدمي خدمات
اإلنترنــت وكافــة خدمــات
اإلتصاالت املعلوماتية وكذلك
خدمات اإلنترنت عبر األقمار
الصناعية
وأفاد بأن خبراء «كواليتي
نــت» يعملــون حاليا على
بناء شبكات الربط والبنية
التحتيــة لتوفيــر خدماتنا
لقاعــدة عمالئنــا فــي كافة
أنحــاء العــراق وتزويــد
الشــبكات بأجهــزة الربــط
 Point of Presentمــن خالل
شركة «كواليتي نت العراق»
التي مت تأسيسها رسميا لهذا
الغرض.
النصــف
واختتــم
تصريحه بتوجيه الشــكر
والتقدير للحكومة العراقية
واجلهات املعنية كافة على
إتاحــة الفرصة للشــركات
الكويتيــة للتنافــس علــى
تقدمي اخلدمات في جمهورية
العراق والثقة في إمكانيات
شركة كواليتي نت ،وبذلك
ترفع «كواليتي نت» مؤشر
اإلستعداد للدرجة القصوى
إلمتام أعمال الربط وإنشاء
الشــبكات في أســرع وقت،
لتوفر خدماتهــا للقطاعات
احلكومية والنفطية والبنكية
والشركات في العراق.

شريان الشريان ويوسف الصانع وصالح العجمي خالل املؤمتر أمس

(زين عالم)

ملشاهدة الڤيديو

العنزي« :الصندوق الوطني» قطع شوط ًا كبير ًا مع اجلهات احلكومية ملساعدة املبادرين
العجمي :القطـــاع اخلـــاص ركــن أســاسي في حتقيـق التنميــة للمجتمـع
باهي أحمد

قال رئيس جمعية احملامني الكويتية
شريان الشريان إن الكويت تسعى إلى
أن تكون دولة اســتثمارية تســتقطب
الكفاءة من خالل قوانينها االستثمارية
التي يجب ان تتواءم مع هذه التطلعات،
مشــيرا إلى أن الكويت دولة ذات حس
اســتثماري ،وهذا األمر لــن يتحقق إال
من خالل مناقشة القوانني والتشريعات
ذات الشــأن املتعلقة باالستثمار ودعم
الشباب وإزالة كل العقبات التي تعوق
تلك املشاريع.
جــاء ذلك خــال كلمته فــي افتتاح
فعاليــات مؤمتر «املشــاريع الصغيرة
واملتوســطة ..تطلعــات وحتديــات»،
والذي عقد أمس بتنظيم جمعية احملامني
الكويتية بالتعاون مع اجلمعية الكويتية
حلماية املال العام .وأوضح الشريان أن
هذا املؤمتــر يطمح للخروج بتوصيات
تخدم صناديق دعم املشاريع الصغيرة
واملتوســطة والشــباب ،خاصة ان هذه
الصناديق اقرتها الدولة لهدف سام.
ولفت الشــريان الى ان الشــباب هم
عماد الوطن وثروته ،وهم من سيقودون
املرحلــة املقبلــة فــي نهضــة الكويــت
وتطورها لذلك نحتاج الى قوانني نوعية
تقلل البيروقراطية والروتني في تقدمي
الدعم للشباب ،ونحتاج الى دعم يقوم
علــى مبدأ املســاواة والعدالــة ،متمنيا
ان تكون هنــاك توصيات جذرية تقوم
بتعديل كل مثلب قانوني في التشريعات،
فالتجربة في الكويت حديثة وهي جتربة
حتتاج منا تعديال مستمرا وهذا لن يكون
اال على عاتق مؤسسات املجتمع املدني

وإدارة هذا الصندوق.
ركن أساسي

بدوره ،قال رئيس اجلمعية الكويتية
حلماية املال العام صالح العجمي :ال شك
ان القطاع اخلاص يعتبر ركنا اساسيا في
حتقيق أي تنمية وال ميكن االستغناء عن
هــذا القطاع ،فإن كانت الدولة جادة في
حتقيق خطة تنموية فعليها ان تساهم
في اشراك هذا القطاع بشكل فعلي وكبير،
مبينا أن املبادرات الوطنية الشابة كثيرة،
وتتطلب منا الثقة والدعم.
وأبدى العجمي استغرابه من تضييق
اخلناق على الشباب الوطني املبادر ثم
نتصدر اإلعــام بأننا من الداعمني لهم،
وكذلك الدعم املقصود ليس التمويل املالي
فيجب الدعم الفعلي للشباب من خالل
ازالة العوائق والعراقيل امام مبادراتهم
االقتصاديــة احلقيقية مــع توجيههم،
مشيرا الى انه فيما اذا اخفق املبادر في
مبادرته نكون قد ضيعنا على الكويت
فرصة اقتصادية ال يســتهان بها حتى
وان كانت قيمتها ضئيلة.
ولفــت إلــى أن الدعم املــادي املقدم
للشــباب املبادر من الصندوق الوطني
أو البنك الصناعي هو مال عام فيجب أال
يعطى ملن ال يستحق ومن ال يقدم دراسة
جدوى حقيقية أو عن طريق الواسطة،
كما أن اجلهة املانحة للدعم املادي يجب
أن تتبعه بشــكل دوري ومستمر حيث
تعد تلك اجلهات وكالء على املال العام
فتقع عليهم مســؤوليتهم حمايتها وأن
يكفوا يد العبث بها.
من جانبه ،قال رئيس جلنة املشاريع
الصغيرة في جمعية احملامني يوســف

الصانــع :استشــعارا منا باملســؤولية
املدنية جتــاه الشــباب ،كان دائما دور
اجلمعية دورا رائدا لدعم قضايا املجتمع
الكويتــي ،مبينا ان كثيرا من الشــباب
يعانــي مــن عــدم اإلملــام القانوني في
املشاريع الصغيرة وهناك مثالب قانونية
فــي القانون املنظم لذلك ،وهناك بعض
املشاكل تواجه الشباب عند ممارسة هذه
املشــاريع ،لذلك رأينا االنطالق في هذا
املؤمتر لنخرج بتوصيات تفيد اصحاب
املشاريع الصغيرة.
شوط كبير

بدوره ،قال نائب املدير العام لقطاع
العمليــات بالصنــدوق الوطني لرعاية
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة
م.فارس العنزي إن الصندوق قطع شوطا
كبيــرا مع اجلهات احلكومية ملســاعدة
املبادرين املدعومني في عملية تســويق
منتجاتهــم أو إيجــاد مقــار منخفضــة
التكاليــف لهم ،ســواء فــي اجلمعيات
التعاونية واملساحات التجارية فيها ،أو
غيرها من املقار التي تخصص عن طريق
الدولة ،وبني أن الصندوق الوطني لديه
خطط أيضا حول املرافق احلكومية التي
قد تتم خصخصتها ،ولديه استراتيجية
لتمكني الشباب من االستفادة منها.
ولفت إلى أن املســؤولية ملقاة على
عاتــق اجلميع للنهــوض بالوطن بدءا
من الفرد واألسرة واملجتمع وجمعيات
النفــع العام حيــث إن تلــك املؤمترات
تســاهم في النهوض بالشباب وحثهم
على املشــاركة الفعالة في بناء املجتمع
وحتويــل الكويت ملركز مالي وجتاري،
وحتقيق رؤية الكويت .2035

خاصة وأن املعسكرين يعتبران أكبر
منتجني للنفط ،سيدفع اجلانبان للعمل
حلماية مصاحلهما املشتركة ،وقد انعكس
هذا على أســعار النفط بعد التنسيق
السعودي الروسي بدعم من اإلمارات
والكويت ،ما أدى الى ارتفاع أسعار النفط
إلى معدالت مقبولة بفضل هذا التنسيق،
والذي ميكن أن يفيد كال االقتصادين.
وباإلضافة إلى ذلك ،ستستفيد دول
اخلليج من جتربة روســيا في مجال
الطاقة النوويــة والتنقيب عن النفط
والغاز ،مع اإلشارة الى تصريح وزير
الصناعة والتجارة الروســي دينيس
مانتزروف بأن الشركات الروسية الثالث
روزنفت وغازبروم ولوك أويل جتري
محادثات مع البحرين حول مجموعة من
املشاريع التي تغطي قطاع النفط والغاز.
وأشارت الصحيفة الى أن التحالف
بني دول اخلليج وروسيا ميتد أيضا إلى
علوم الفضاء ،حيث تولي هذه الدول
اهتماما خاصا بهذا الشان ،كما ينطوي
التعاون بني دول اخلليج وروسيا على
جانب عســكري في ضوء خطط لدى
اإلمارات والسعودية لتوطني صناعاتهما

الدفاعية ،قد تســتفيد مــن التقنيات
العسكرية الروسية املتقدمة.
وقــد بدأ التعاون فــي هذا املجال
بالفعل كما ذكر وزير اخلارجية الروسي
سيرجي الڤروڤ ،حيث تنفذ الشركات
الروسية والعربية أكثر من  400مشروع
بقيمة  40مليار دوالر ،منها  25مشروعا
بتمويل من البنوك الروسية.
ومتتلــك دول مجلــس التعاون
اخلليجي بنية حتتية متطورة باإلضافة
الى أساسيات أعمال متقدمة بينما متتلك
روسيا سلعا صناعية وزراعية باإلضافة
الى كونها أكبر منتج للقمح في العالم،
وبالتالــي فانه ميكن تخزين املنتجات
الروسية في دول اخلليج.
وانتهــت الصحيفة إلى القول بأن
البحريــن وقعت بالفعــل اتفاقية مع
روسيا لتخزين القمح الروسي ورمبا
تشمل منتجات زراعية وصناعية أخرى
في املســتقبل .وهناك أيضا جوانب
مهمة للتعاون السياســي والعسكري
واالستراتيجي ،الســيما أن املصالح
السياسية ،على ســبيل املثال ،شابها
بعض التشابك في السنوات األخيرة.

يأتي دور الصندوق الوطني
لرعايــة وتنمية املشــروعات رأي
الصغيرة واملتوسطة من منظور
تشــجيع عدد أكبــر من أفراد
املجتمع إلنشاء مشاريع ،ودعم
وتنمية تلك املشــاريع لتحقيق
جناحات تساهم في االقتصاد
أحتداك تبادر
احمللي.
ولتحقيــق الهــدف ،يجب
تعديل بعــض القوانني املتعلقة
بالصندوق ،فإن بعض شروط د.نواف العبداجلادر  -دكتور ريادة أعمال في جامعة الكويت
ومتطلبــات االســتفادة مــن
املبادرين احملليني .على سبيل
الصنــدوق تعتبــر عائقا أمام العمالة الكويتية.
تشــجيع عدد كبير من األفراد
وعليــه فيقترح العمل على املثال ،توفر جمهورية تشيلي
لالستفادة من دعم الصندوق .تشجيع عدد أكبر من املواطنني «تأشــيرة تكنولوجيا» هدفها
على ســبيل املثال ،تنص للعمــل في مشــاريع صغيرة جلب اخلبرات واملختصني في
املــادة  19من الالئحة التنفيذية ومتوســطة ،بدال مــن وضع مجال التكنولوجيا وتوفير املزايا
للصنــدوق علــى ان «ال تقبل مسؤولية التوظيف على عاتق للخبرات ،في حال مشاركتهم
طلبات التمويل من أي شــركة املبادرين .فمن املمكن ،توفير مع مبادر محلــي او توظيفهم
سبق أن حصل أي من الشركاء «دعم عمالة مشــاريع صغيرة في مشروع محلي.
تنص املادة رقم  3- 5على «أن
بها على متويل من الصندوق» ومتوسطة» يختلف عن «دعم
أي انه في حال جناح مبادر سبق العمالــة» في القطــاع اخلاص يتفرغ صاحب املشروع تفرغا
أن ســدد ما عليه من التزامات ،ويوفر مزايا تشجع على العمل كامال إلدارة املشروع ،وإذا كان
فال يحق له احلصول على دعم في املشــاريع .ومن املفترض موظفــا مينح بنــاء على طلبه
الصندوق فــي وقت آجل .هذا التعاون مع اجلامعات وتشجيع اجازة للتفرغ ال تزيد على ثالث
وقد مينع املبادرون الناجحون حديثــي التخــرج للعمل في سنوات» .فرغم ان هذا الشرط
ذوو اخلبرات من االستفادة من مشاريع صغيرة ومتوسطة .حيث قد يحقق هدف تخفيف الضغط
الصندوق في وقت آجل .حيث نالحظ تزايدا في عدد املنتظرين الوظيفي عن القطاع احلكومي،
تبني الدراسات أن املبادرين الذين للتوظيــف ،حيــث اوضحت إال أن طلــب التفــرغ قد ينفر
ميلكون عدة مشاريع أكثر جناحا أحــدث البيانــات ،ان ما يزيد الكثير من االستعانة بالصندوق
من غيرهم بحكم خبرتهم .فيجب عن  11ألف شــخص مسجلون إلنشاء مشــروع جديد ودعم
تقبل احلقائق ،ووضع شروط على قوائم انتظــار التوظيف مشروعهم ،حيث ان ما يقارب
تتماشى مع هذه احلقائق.
في ديوان اخلدمة املدنية .فلم  ٪84من العمالة الكويتية يعملون
كمــا تنص املادة  ،10- 5من ال يتم االستعانة بتلك الطاقات في القطاع احلكومي ،والكثير
قانون  2013/98على «أن يلتزم وتشجيعها للعمل في مشاريع من تلك العمالــة ال تتقبل ترك
االستقرار الوظيفي واستمرارية
صاحــب املشــروع بتوظيف صغيرة؟
الكويتيني وفقا للجدول الزمني
باإلضافــة الــى ان معظم الراتب .كما ان هذا الشرط ال يزيد
احملــدد من قبــل الصندوق» .املشاريع ذات االمكانية العالية من جناح املشروع ،حيث بينت
فإن هذا الشــرط يسبب عائقا للنمو ،تفتقد اخلبرات احمللية الدراسات في الدول األخرى ان
للمبادرين لكون معظم املشاريع القادرة على املساهمة في حتقيق نسبة فشل املبادر الذي يترك
التي تنشأ ،ال تتماشى مع توقعات أهدافها .لذلك ،وإذا نظرنا لألمثلة وظيفته إلنشاء مشروعه ثالثة
ومطالبات العمالة الكويتية ،مما احمللية ،يلجأ املبادر لصرف مبالغ أضعاف نســبة فشــل املبادر
يصعب على املبــادر توظيف كبيرة جللب العمالة اخلارجية .الذي يتمســك بوظيفته ويدير
الكويتــي .كما أنــه ،وكما هو ورغم أهميــة اخلبرات العاملية مشروعه .فإن هذا الشرط ،ال
معروف ،تعتبر احلكومة املنافس في جناح املشــاريع ،وأهمية يأخذ بعــن االعتبار متطلبات
األكبر للمشــاريع في توظيف تلك املشــاريع لتحقيق أهداف ورغبــات املبادرين ،ويبدو انه
الكويتيني ،حيث توفر احلكومة الصندوق ،إال أننا ال نكاد نرى أي يفتقد ألي أســس علمية .لذا
رواتب أفضل مما يسنح ملعظم جهود لتسهيل جلب عمالة ذات يقترح وضع شرط التفرغ في
املبادرين توفيره الســتقطاب خبرات عالية ،لتساعد وتشارك حال حقق املشروع جناحا معينا،

أو نســبة ربح معينة ،بدال من
وضع شرط التفرغ لالستفادة
من الصندوق.
أخيــرا ،مــازال الصندوق
يشترط على املبادر توقيع إقرار
دين ،والذي قد تصل عقوبته الى
السجن في حال فشل املشروع.
كما ان في حال مشاركة الصندوق
في املشاريع بنسبة تتجاوز ٪25
من رأسمال املشروع ،يخضع
هذا املشــروع لرقابــة ديوان
احملاسبة املشددة ،حيث تنص
املادة  9لقانــون  2013/98على
أن «تخضع جميع العقود املبرمة
وفقا ألحكام هذا القانون للرقابة
الالحقة لديوان احملاسبة».
ورغم ان نســبة املخاطرة
واخلسارة في مثل هذه املشاريع
عالية ،إال أن نصوص قانون حماية
األموال العامة ال تعفي أصحاب
املشاريع من املسؤولية القانونية
في حال خسارة املشروع ،والذي
يشمل ،وفقا لنص املادة رقم ،14
من قانون رقم  ،1لســنة ،1993
بشــأن حماية األموال العامة،
إمكانية العقوبة باحلبس املؤقت،
مما يشكل هاجسا للمبادرين،
وقد مينع املبادر من املخاطرة
واالبتكار .وعليه ،فإن املقترحات
احلديثة بشأن قانون اإلفالس،
وإلغاء عقوبة احلبس تعتبر من
التطورات اإليجابية ،فيجب طرح
قانــون جديد مختص مبراقبة
شــؤون وأعمال املشاريع مع
ما يتماشى مع واقع خسائره،
حيث يضمن القانون استعمال
املبادرين لألموال بالغرض املتفق
عليه ،علــى اال يعاقب في حال
فشل املشروع..
وفقا ملا طرح فيجب العمل
علــى تطوير قانــون رقم 98
لسنة  2013بشأن الدعم املقدم
من الصندوق الوطني .حيث ان
هناك عدة شروط ال تشجع عددا
أكبر من أفراد املجتمع إلنشاء
مشروع ،بل هي أشبه بأن تقول
للمجتمع «أحتداك تبادر».
وللحديث البقية..

اﻗﺘﺼـﺎد

اﻻﺛﻨﲔ  ٢٩اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٩

ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ

ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎل وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

»زﻳﻦ« اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻲ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺮﻳﺼـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺟـﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ زﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋــﻦ رﻋﺎﻳﺘﻬــﺎ اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﻠﺘﻘــﻰ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﳋﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﲢﺖ ﺷــﻌﺎر »دور
اﻟﻘﻄــﺎع اﳋﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﻟﺮﺑﻂ اﻵﻟﻲ ﺑﲔ اﳉﻬﺎت ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻬﺪر واﻟﻔﺴــﺎد«،
واﻟــﺬي ﺳــﻴﻌﻘﺪ ﺑﻔﻨــﺪق
ﺷﻴﺮاﺗﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ  ٣٠أﺑﺮﻳﻞ اﳉﺎري وﺣﺘﻰ
 ٢ﻣﺎﻳــﻮ اﳌﻘﺒــﻞ ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ورﺋﻴﺲ
اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ.
وذﻛﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﺻﺤﺎﻓﻲ أن رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ ﺗﺄﺗﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺷــﺮﻳﻜﺎ رﺋﻴﺴــﻴﺎ ﻓﻲ
اﻹﺳــﻬﺎم ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﻛﻮﻳﺖ
ﺟﺪﻳﺪة( اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،٢٠٣٥وذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﺷــﺮﻛﺔ وﻃﻨﻴــﺔ راﺋــﺪة ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺬي
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ
ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وإﺣﺪى
رﻛﺎﺋﺰﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ »زﻳﻦ« أن اﳌﻠﺘﻘﻰ
ﺳﻴﺸــﻬﺪ ﺗﻮاﺟــﺪ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ
اﳉﻬــﺎت واﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻣــﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ،ﳑﺎ
ﺳﻴﺜﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻋﻤﺎل اﳌﻠﺘﻘﻰ

اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ

ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ
 NoufEXPOﺑﺘﻨﻈﻴــﻢ اﳌﻠﺘﻘﻰ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﲢﺎد اﳌﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺪور اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ،وﲟﺸــﺎرﻛﺔ ﻣﻦ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﳉﻬﺎز
اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
واﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺸﻬﺪ اﳌﻠﺘﻘﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﺟﻬﺎز ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳊﺮﻳﺮ
)اﻟﺼﺒﻴﺔ( وﺟﺰﻳﺮة ﺑﻮﺑﻴﺎن،
وﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﳌﺒﺎﺷــﺮ ،واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻟﻺﻃﻔــﺎء ،ووزارة اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء
واﳌــﺎء ،واﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ ،ووزارة اﻷﺷــﻐﺎل

اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ووزارة اﻟﺼﺤــﺔ،
وﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ،ووزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ،
وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳉﻬﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ وﻫﻲ دﻳﻮان
اﶈﺎﺳــﺒﺔ ،وإدارة اﻟﻔﺘــﻮى
واﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ،واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﳌﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ،وﺟﻬــﺎز
اﳌﺮاﻗﺒــﲔ اﳌﺎﻟﻴــﲔ ،وﺟﻬــﺎز
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداء اﳊﻜﻮﻣﻲ.
وأﻛــﺪت اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺘﺰاﻣﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟــﺪ ﻓــﻲ
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻬﻢ ﻓــﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﲢﻘﻴﻖ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺑﺬﻟﻚ دورﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻛﺸــﺮﻛﺔ وﻃﻨﻴﺔ راﺋــﺪة ﻓﻲ

اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴــﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳــﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺮﻓﻌﺔ
وازدﻫﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت واﻷﺻﻌﺪة.
وأﺷــﺎرت زﻳــﻦ إﻟــﻰ أن
اﳌﻠﺘﻘــﻰ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣــﺎت
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﳋﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻳﻬﺪف ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ
إﻟﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ٢٠٣٥
ﺑﺎﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺧــﻼل ﻣﺮاﺣﻠﻬــﺎ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ
وﺳﻼﻣﺔ ودﻗﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ،
واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻬــﺎ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
اﺧﺘﺼﺎر اﻟﺪورة اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ،
واﳊﺪ ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻳﺔ

وﺻﻮﻻ إﻟــﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت
اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ،وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻬﺪر،
واﻟﻘﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺴــﺎد،
وﻣﻮاﻛﺒــﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ
ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻹﳒﺎز.
وﺳﻴﺘﻨﺎول اﳌﻠﺘﻘﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﳌﻴﻜﻨﺔ إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻓﻲ
اﳉﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺘﻘــﺪﱘ اﳋﺪﻣــﺎت
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ
اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ إﺻﺪارﻫــﺎ آﻟﻴﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺸﺎري
اﳋﺎص ورﺑﻄﻬﺎ آﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
إﻧﺸﺎء ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة
ﻛﻤﻨﻔــﺬ ﻹﺻــﺪار اﳌﻮاﻓﻘــﺎت
وﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء ﳌﺸــﺎرﻳﻊ
اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ،ﻛﻤﺎ
ﺳﻴﻄﺮح اﳌﻠﺘﻘﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ
ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺸــﺎري
اﳋﺎص أﻳﻀﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮاﻛﺒﺎ ﺑﺪور رﻗﺎﺑﻲ
ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎ
ﻳﺘﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وأﻛﺪت زﻳﻦ أﻧﻬﺎ ﲢﺮص
ﻋﻠــﻰ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﶈﻠﻴﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻬــﺪف
إﻟﻰ اﻹﺳــﻬﺎم ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ
اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨــﻲ ،ﺣﻴــﺚ
ﻟﻦ ﺗﺪﺧﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴــﺎﻧﺪة واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻜﻞ
ﺟﻬﺔ ﺗﺨﺪم اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺪوﻟــﺔ وﺗﺴــﻬﻢ ﻓــﻲ رﻓﻌﺔ
اﻟﻮﻃﻦ.

ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺪﻧﺎ ً أوروﺑﻴﺔ وآﺳﻴﻮﻳﺔ

»اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« :رﺣﻼت ﻟﻮﺟﻬﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ
ﻛﻮﻧﺎ :أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﳋﻄﻮط
اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻦ رﺣﻼت
ﻟﻮﺟﻬﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل
ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ ﻟﻠﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﺧﻄﺔ ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺪﻧﺎ أوروﺑﻴﺔ وآﺳﻴﻮﻳﺔ.
ﺟــﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺸــﺎرﻛﺔ
)اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ( ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺳﻮق
اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ٢٠١٩اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ
أﻣﺲ ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
)اﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷــﺪ آل
ﻣﻜﺘﻮم ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ( اﻟﺸﻴﺦ اﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم وﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻨﺼــﻞ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻘﻨﺼﻠﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ إﻣﺎرة دﺑﻲ
ذﻳﺎب اﻟﺮﺷــﻴﺪي .وﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﺪى )اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ( ﻣﺸﻌﻞ اﻟﺪﻟﻚ
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺘﺎح اﳌﻌﺮض ان اﻟﻨﺎﻗﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻴﺪﺷﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ
اﳊﺎﻟﻲ وﺟﻬﺎت ﺳــﻔﺮ ﺟﺪﻳﺪة
وﻫــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻨﻤﺴــﺎوﻳﺔ
)ﭬﻴﻴﻨﺎ( وﻣﺪن )ﻣﻠﻘﺎ( اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
و)ﻧﻴﺲ( اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ و)ﻻرﻧﻜﺎ(
اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ و)ﺷــﺮم اﻟﺸــﻴﺦ(
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ دراﺳــﺔ ﺳــﻮق
اﻟﺴﻔﺮ وﻣﻌﺮﻓﺔ أﻫﻢ اﻟﻮﺟﻬﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻀﻠﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن.
وأﺿﺎف اﻟﺪﻟﻚ ان »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«
ﺳﺘﺪﺷﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ وﺟﻬﺎت
إﺿﺎﻓﻴــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة وﻫــﻲ ﺑﺎﻛﻮ
ﻋﺎﺻﻤﺔ أذرﺑﻴﺠﺎن واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﳉﻮرﺟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻴﺴﻲ وﺳﺮاﻳﻴﭭﻮ

اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ دﺑﻲ ذﻳﺎب اﻟﺮﺷﻴﺪي ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺟﻨﺎح »اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ« ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺳﻮق اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ٢٠١٩

ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ اﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﺑــﻮدروم اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ،
ﻣﺆﻛﺪا ان اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ
ﺧﻄﻄﻬــﺎ اﻟﺘﻮﺳــﻌﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺸــﻬﺪه
اﻟﺴــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ واﻟﺴــﻮق
اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﺎم .وأﻋﻠﻦ
ان اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺳﺘﺴــﺘﻠﻢ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ  ٣ﻃﺎﺋﺮات ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ﻣﻦ ﻧﻮع )اﻳﺮﺑﺎص
 (٣٢٠ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ
اﳊﺎﻟــﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺸــﻬﺪ ﺷــﻬﺮ
ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ ﺗﺴﻠﻢ  ٣ﻃﺎﺋﺮات
ﻣﻦ ﻃﺮاز )إﻳﺮﺑﺎص  ٣٢٠ﻧﻴﻮ(
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﻟﻴﻜــﻮن إﺟﻤﺎﻟــﻲ اﻟﻄﺎﺋــﺮات

اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻫﺬا
وﺑﲔ اﻟﺪﻟﻚ
اﻟﻌﺎم  ٦ﻃﺎﺋــﺮاتّ .
ان اﻟﻄﺎﺋﺮات اﳉﺪﻳﺪة ﺳﺘﺪﻋﻢ
ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻻﺳــﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺚ
اﻷﺳــﻄﻮل ،ﻣﺆﻛــﺪا وﺟــﻮد
»ﻧﻘﻠــﺔ ﻧﻮﻋﻴــﺔ« ﻟﻠﺨﻄــﻮط
اﳉﻮﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻮﺟﻬﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة
واﻷﺳــﻌﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ
ﲡﺬب اﳌﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ ﺳــﻮاء ﻣﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ او ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ .وأﺷــﺎر
اﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﻓــﻲ ﻣﻌــﺮض ﺳــﻮق اﻟﺴــﻔﺮ
اﻟﻌﺮﺑــﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒــﺮ »اﻷﻫﻢ
ﻋﻠــﻰ ﺧﺎرﻃــﺔ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ

)ﻛﻮﻧﺎ(

اﳌﻨﻄﻘــﺔ« ،ﺣﻴﺚ ﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ
ان ﻳــﺰور ﺟﻨــﺎح )اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ(
ﻣﺌﺎت اﻟــﺰوار واﳌﺨﺘﺼﲔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﻟﻼﻃﻼع
ﻋﻦ ﻗﺮب ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،أﺷﺎد اﻟﻘﻨﺼﻞ
اﻟﺮﺷﻴﺪي ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﲟﻌﺮض ﺳﻮق اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻣﺆﻛﺪا أﻫﻤﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻷﻛﺒﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻄﻘﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺮﺷــﻴﺪي ان ﺳﻮق
اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﻳﺘﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺰوار ﻋﻠﻰ
ﻣــﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﳋﻄــﻮط اﳉﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺟﺪﻳــﺪة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
وأﺷــﺎد اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﲟﺴــﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻄﻮر
اﳌﺴــﺘﻤﺮ اﻟــﺬي ﻳﻈﻬــﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻌﺮض ﺳﻮق اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻣﺆﻛﺪا ان إﻣﺎرة دﺑﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ان ﺗﻌﻄــﻲ اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻟﻠــﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ وﺗﻨﺸﻴﻂ
ﻗﻄﺎﻋﻬــﺎ اﻟﺴــﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻟﻬــﺬا اﳌﻌﺮض اﻟﺬي
ﻳﻘﺎم ﻛﻞ ﻋﺎم ﲟﺸــﺎرﻛﺔ أﻏﻠﺐ
أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﺷﻬﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺮض
ﺳــﻮق اﻟﺴــﻔﺮ اﻟﻌﺮﺑــﻲ ٢٠١٩
ﻓــﻲ دﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﳌﺪة ٤
أﻳــﺎم ﺣﻀــﻮر ﻋﺪد ﻣــﻦ أﺑﺮز
اﳌﺘﺨﺼﺼــﲔ واﳋﺒــﺮاء ﻓﻲ
ﺻﻨﺎﻋــﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓــﺔ واﻟﺴــﻔﺮ
واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺎﻓﺔ
ﻟﻴﻨﺎﻗﺸــﻮا اﻟﻔﺮص اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﺈن
ﻋﺪد اﻟﺰوار اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ
ﻓــﻲ اﳌﻌــﺮض ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ٤٠
أﻟــﻒ زاﺋــﺮ ﻣــﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ
ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ
وﻳﺸــﻬﺪ اﳌﻌــﺮض وﺟﻮد ٦٥
ﺟﻨﺎﺣﺎ وﻃﻨﻴﺎ ﻟﻠﺪول اﳌﺸﺎرﻛﺔ
إﺿﺎﻓــﺔ اﻟﻰ ﻣﺌﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.

 ٧ﻏﻴﻐﺎواط إﻧﺘﺎج دول اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﲟﺼﺎدر ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٢٠٢٠

وﻋﻤﺎن ﺗﻘﻮد اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﺎﳋﻠﻴﺞ
»ﻣﻴﺪ« :اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات ُ
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻴﺴﻰ

اﺳﺘﻌﺮﺿـــﺖ ﻣﺠﻠــﺔ ﻣﻴﺪ
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﺪول
اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﺪام
ﻟﻠﻄﺎﻗــﺔ .وﻗﺎﻟــﺖ اﳌﺠﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﳌﺸﺮق اﻧﻪ ﻣﻊ وﻓﺮة
اﳌﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻓﺈن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ ﻳﺘﺮﻛﺰ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﲢﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه
اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد
واﻟﻐﺎز ،واﻟﺘﻲ ﲤﻠﻜﻬﺎ وﺗﺸﺮف
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻣــﻊ ﺗﺰاﻳــﺪ ﻗﻠﻖ
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اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ
آﺧﺬ ﻓــﻲ اﻟﺘﻐﻴــﺮ ،ﻓﻔﻲ ﻛﻞ
دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﻫﻨﺎك
اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻧﻈﻒ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﻌﻤــﻞ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮح
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺼﺔ أﻛﺒﺮ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدر ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻛﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ.
وﻗﺪ أﺑﺮز ﲢﻠﻴﻞ ﺳــﻮق
اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة ﻓﻲ دول

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ،واﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة
»اﻳﺮﻳﻨــﺎ« ﻟﻌﺎم  ،٢٠١٩أﻧﻪ ﻣﻦ
اﳌﻘﺮر أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ٧ﻏﻴﻐﺎواط ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﺤﻠﻮل
أواﺋﻞ ﻋﺎم  ،٢٠٢٠وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎدة
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﻋﻤﺎن.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﺸﻴﺮ
ﲢﻠﻴﻞ اﻳﺮﻳﻨﺎ إﻟﻰ أن ﲢﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة ﻓﻲ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم

 ٢٠٣٠ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻮﻓﺮ ٣٥٤
ﻣﻠﻴــﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ
اﳌﻜﺎﻓﺊ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪٢٣ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻛﻤــﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺴــﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﲟﻘﺪار ١٣٦
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن ،وﻳﺨﻠﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٢٠
أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮة وﻳﺤﺪ
ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﳌﻴﺎه ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒــﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻮﻗﻮد ﺑﻮاﻗﻊ ١١٫٥
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ )أي اﻧﺨﻔﺎض
ﺑﻨﺴﺒﺔ .(٪١٧
وﲢــﺪث اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻋﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺼﺎدر
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ،ﻓﻘﺎل
إن أﺑﺮزﻫــﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم
ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺣﻤﺎل
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،
اﻧــﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴــﻜﻦ اﻟﺮﻳﺎح،
ﻓﺈن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ

ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ ﻛﺬﻟﻚ ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ اﻷﺳــﺒﺎب
اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻻﺳــﺘﻤﺮار ﺑﻘﺎء
اﻟﻮﻗــﻮد اﻷﺣﻔﻮري اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ إﻣﺪادات
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻃﻮال اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
وﺳﻴﺴﺘﻜﻤﻞ ذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر
اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ،ﻳﺠﺮي ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ
ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﳊﺠﻢ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻷﻣﺎن.
وﳝﺜــﻞ ﺗﻄﻮﻳــﺮ أﻧﻈﻤﺔ
ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق
اﳌﺮاﻓــﻖ واﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻓﺮص
اﻻﻧﻄﻼق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ،
وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺮاﺋﺪة اﳉﺎرﻳﺔ آﺛﺎر ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻓﻲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ
اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ وﻛﻬﺮﺑﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
ﻟﻦ ﺗﺆدي اﻟﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﺮض
واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﺤﺴﺐ،
ﺑﻞ اﻟــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﻌﻴﺶ وﻧﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.

»اﻟﻐﺮﻓﺔ« ﺑﺤﺜﺖ ﻣﻠﻔﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاﻧﺊ
واﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻴﻞ

ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﱎ وﻣﺮﱘ اﻟﻌﻘﻴﻞ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع

اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﲡﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﱎ ،وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻣــﺮﱘ اﻟﻌﻘﻴــﻞ ،ﺣﻴــﺚ ﻋﻘﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺤﻀــﻮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻐﺮﻓﺔ،
اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺮﺣﻮا ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ
اﻟﻌﻘﻴﻞ ،ﻣﻮﺿﺤﲔ أن ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ
ﳌﺮاﺟﻌــﺔ ﻋﺪة ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻬﻤــﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﻮر
ﺣﺎد ﻓﻲ ﺗﺸــﻐﻴﻠﻬﺎ وإدارﺗﻬﺎ ،وأﻳﻀﺎ ﻣﻠﻒ
إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ،ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷراﺿﻲ ﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ،
وﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻌﻴﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻗﺎل ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﱎ» :ﻳﺄﺗﻲ
ﻫــﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ ﺳــﻴﺎق اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸــﺘﺮك
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋــﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻟﺒﺤﺚ
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ
ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ،ﺣﻴﺚ وﺟﺪﻧﺎ اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ

اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺮﱘ اﻟﻌﻘﻴﻞ ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻐﺮﻓﺔ ،ورﻏﺒﺔ
ﻓــﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﳊــﻮار ﻣﻊ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋﺎص،
ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﻢ
واﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ واﺿﺤﺎ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ
ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،أﻛﺪت ﻣﺮﱘ اﻟﻌﻘﻴﻞ ﺿﺮورة
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻲ ﻋﺪة
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد،
ﻣﻮﺿﺤﺔ ان اﻟﻮزارة ﺗﻀﻊ ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻴﻊ ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺗﻄﻮر
اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﶈﻠــﻲ ﻣﻨﻬــﺎ ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻗﺎﻧــﻮن
اﳋﺼﺨﺼﺔ ،واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ
ﻣﺼــﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ،ﻛﻤﺎ أﺷــﺎرت إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ
ﲟﻠﻒ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ،
وﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺪروﺳﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋــﺎص ،وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن دﻋﻢ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،وإﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺟﻬﻮد
اﻟﻮزارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

 ١٣٫٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »اﳌﺒﺎﻧﻲ«
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﺑﻨﻤﻮ ٪١٣

أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﺸﺮﻛــــﺔ
اﳌﺒﺎﻧــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ارﺗﻔﺎع أرﺑﺎح اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم
اﳊﺎﻟــﻲ ﺑﻨﺴﺒــــﺔ
 ٪١٣٫١ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳــﻨﻮي .ﻓﺒﺤﺴﺐ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗــﻊ اﻟﺒﻮرﺻــﺔ
أﻣﺲ ،ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﺎح اﻟﻔﺘﺮة  ١٣٫٧٦ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨــﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ أرﺑﺎح اﻟﻔﺘــﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ
 ٢٠١٨اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ١٢٫١٧ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

وﻛﺎﻧــﺖ أرﺑﺎح
»اﳌﺒﺎﻧﻲ« ارﺗﻔﻌـﺖ
 ٪٦٫٩ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم
اﳌﺎﺿﻲ ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
 ٥٢٫٥ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻣﻘﺎﺑﻞ أرﺑﺎح ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٤٩٫٢ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ .٢٠١٧
وﻓــﻲ ﺷﻬـــــﺮ
ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ أﻗﺮت
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺠﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻦ .٢٠١٨
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عربية وعاملية

االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

اإلمارات تودع  250مليون دوالر في البنك املركزي

مسلح معاد «للسامية واإلسالم»

«مجلس مشترك» بني املعارضة السودانية والعسكر..

يهاجم كنيسا ً يهوديا ً في كاليفورنيا

ومصير االعتصام رهن بتشكيلته
عواصــم  -وكاالت:
أشــاع اإلعــان عــن توصــل
قادة االحتجاجــات واملجلس
العســكري االنتقالــي فــي
السودان الذي يتولى احلكم،
إلى اتفاق على تشكيل «مجلس
سيادي مشترك» ،بعض األمل
في أحــداث خرق لألزمة التي
اندلعت بعد اإلطاحة بالرئيس
عمــر البشــير ،فيمــا تعهــد
معارضون مبواصلة االعتصام
حتى تشكيل احلكومة املدنية.
ويترقب آالف السودانيني
الكشــف عن التشكيل الفعلي
للمجلس املشترك ومنجزاته،
قبل اتخاذ قرار بشأن مصير
اعتصامهم .وبحسب ناشطني،
فإن املجلس سيضم  15عضوا،
هــم  8مدنيــن و 7جنراالت،
بعد أن كان املطلب األساســي
للمتظاهرين تسليم السلطة
بالكامــل للمدنيني مبشــاركة
بعض الشخصيات العسكرية.
وقال ممثل قــوى احلرية
والتغييــر التــي تقــود
االحتجاجات ،أحمد الربيع الذي
شارك في االجتماع األول للجنة
املشتركة التي تضم ممثلني عن
الطرفني« ،اتفقنا على مجلس
سيادي مشــترك بني املدنيني
والعسكريني».
وسيشــكل هــذا املجلــس
املشــترك الذي ســيحل محل
املجلس العســكري برئاســة
الفريــق الركــن عبدالفتــاح
البرهــان ،الســلطة العليــا
للبالد وسيكون مكلفا بتشكيل
حكومة مدنية انتقالية جديدة
إلدارة الشؤون اجلارية ومتهيد

عواصم ـ وكاالت :لقيت امرأة مصرعها
واصيب ثالثة اشخاص بعد ان أطلق مسلح
النار في محيط كنيس يهودي مبدينة سان
دييغــو األميركية امــس االول ،في جرمية
كراهية بآخر أيام احتفاالت عيد الفصح.
وقالت السلطات االميركية ،إن املشتبه
به ويدعى جون إيرنست ( 19عاما) من سان
دييغو الذ بالفرار بسيارة من مكان احلادث
ومت احتجازه بعد فترة وجيزة عندما توقف
على جانب الطريق واستسلم للشرطة.
وقال بيل جور قائد شرطة مقاطعة سان
دييغو إن احملققني يفحصون «بيانا» يبدو
أن املسلح قد نشره على وسائل التواصل
االجتماعي فضال عن «أدلة رقمية» أخرى.
وأضاف أن الشــرطة ومكتــب التحقيقات
االحتــادي يحققــان في «تورط إيرنســت
احملتمل» في إضرام حريق متعمد في مسجد

هاجم وسائل اإلعالم :إنهم مزيفون ..إنهم مزيفون

ترامب يحضر جتمع ًا حملبي «كرة السلة»

محتجون سودانيون يحملون علم بالدهم خالل مشاركتهم في االعتصام امام مقر املجلس العسكري امس

الطريــق ألول انتخابات بعد
البشير .وأضاف الربيع« :اآلن
املشــاورات جاريــة لتحديــد
نســب (مشــاركة) املدنيــن
والعســكريني فــي املجلس».
ويشكل هذا االتفاق اختراقا في
األزمة التي تبعث مخاوف من
خروج الوضع عن السيطرة،
بعد أن رفض العســكر حتى
اآلن التخلي عــن احلكم رغم
الدعوات احمللية والدولية ،ثم
عرضهم االحتفاظ بـ «السلطة
السيادية» مقابل منح السلطة
التنفيذية للمدنيني .وقال أحد
املتظاهرين محمد ندجي امس:
«أنا سعيد بنتائج احملادثات»،
مضيفــا« :لكــن ننتظر إعالن

تشــكيل املجلــس» .وقد عقد
مسؤولون في حتالف احلرية
والتغييــر الــذي يضــم عدة
قــوى سياســية ومجموعات
مــن املجتمع املدنــي اجتماعا
أمس ،من أجل النظر في نتائج
املفاوضات مع اجليش.
من جهة أخرى ،نفذ ضباط
شــرطة ســودانيون ،امــس،
إضرابا عن العمــل ،ملدة يوم
واحد ،شمل املجمعات اخلدمية
بالعاصمة اخلرطوم ،وواليات
أخرى في البالد .وأعلن ضباط
الشــرطة من رتبة نقيب فما
دون ،في بيان أن هدف اإلضراب
هــو «إيصــال رســائل إلــى
القيادات في املستوى األعلى،

لتصحيح املســار الشــرطي،
ومسح الصورة الباهتة التي
تســبب فيها االنتشار الكبير
للفســاد والظلم في املؤسسة
الشرطية».
من جهة أخرى ،قالت وكالة
أنبــاء اإلمــارات ،إن صندوق
أبوظبــي للتنميــة املمول من
حكومــة أبوظبــي أودع 250
مليون دوالر في بنك السودان
املركزي في إطار منحة سبق
اإلعالن عنها.
وهــذه الوديعــة جزء من
منحة حجمها  3مليارات دوالر
للسودان أعلنت عنها اإلمارات
العربية املتحدة والسعودية في
وقت سابق هذا الشهر ،وتشمل

(أ.ف.پ)

 500مليون دوالر وديعة في
البنك املركزي ،حسبما قالت
وكالة األنباء السعودية حني
اإلعالن عنها.

شاهد بتقنية الواقع املعزز

حمل تطبيق Zappar

ترامب يلقي كلمته خالل مسيرة «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» في جرين باي امس االول

سريالنكا تتعهد باحلزم ضد األجانب بعد«تفجيرات الفصح»

			
سريالنكيون ينيرون شموعا ً في ذكرى ضحايا تفجيرات «عيد الفصح» امس

الوزراء عن تشــديد قانون
متعلــق باملتطرفــن وطرد
معلمي دين أجانب وضعهم
غير قانوني ،وقال ان «العديد
من األجانب يعملون كمدرسني
في بلدنا مــن دون تصريح
عمل .وبعد استشارة وزارة

الشــؤون الدينية اإلسالمية
ووزارة الداخليــة ،ســنقوم
بطردهــم» ،بــدون أن يحدد
عددهم أو جنسياتهم.
وقالت مصادر من الشرطة
وأحد األقــارب لرويترز إن
والد وشقيقي املشتبه في أنه

العقل املدبر لتفجيرات عيد
الفصح قتلوا عندما داهمت
قوات أمنية منــزال اجلمعة
املاضية .وقالت أربعة مصادر
من الشرطة إن زين وريلوان
هاشم ووالدهما محمد هاشم،
الذيــن ظهروا في تســجيل

(رويترز)

ملشاهدة الڤيديو

ڤيديو مت بثه على وســائل
التواصــل االجتماعي كانوا
يدعون فيه حلرب شــاملة،
كانوا من بني  15شخصا قتلوا
في معركة شرسة باألسلحة
مع اجليــش على الســاحل
الشرقي للبالد.

فتح تدعو حماس لتسليم غزة ملواجهة «صفقة القرن»
عواصــم  -وكاالت:
طالبــت حركــة فتــح التي
يتزعمها الرئيس الفلسطيني
محمود عباس امس ،حركة
حماس بإنهاء سيطرتها على
قطاع غــزة لتعزيز املوقف
الفلسطيني في مواجهة خطة
السالم األميركية املعروفة بـ
«صفقة القرن».
وقــال أمني ســر اللجنة
املركزية لفتح اللواء جبريل
الرجــوب ،فــي بيــان ،إن
املطلــوب من حماس «ليس
خطابــا عاطفيا بل خطوات
عملية تؤسس جلبهة وطنية،
ترتكز على حتصني مشروعنا
الوطني القائم على أســاس
دولة فلســطينية مستقلة،
وعاصمتها القــدس بحدود
عام  ،1967وعودة الالجئني».
وأضــاف الرجــوب أن
«مفهوم الشــراكة يتجســد
من خالل عملية دميوقراطية
حقيقية ،كمــا جرى مؤخرا
من انتخابات مجالس الطلبة
في جامعات الضفة الغربية،

التي كان آخرها في جامعتي
اخلليل وبيرزيت».
وأكد الرجوب أن املطلوب
«تكريس مفهــوم التعددية
كإستراتيجية وطنية ،وليس
اسطوانة نسمعها بني الفترة

واألخــرى» .وقال إن «أولى
اخلطــوات الواجــب علــى
حماس القيام بها تتمثل في
إنهاء االنقســام وإزالة كافة
مظاهر السلطة احلمساوية
في غزة ،وعودة احلكومة إلى

القطاع ملمارسة عملها والقيام
مبسؤولياتها كحكومة الكل
الوطني الفلسطيني للعمل
على مواجهــة صفقة القرن
التــي تســعى إلــى شــطب
قضيتنا الوطنية» .وأضاف

اليمني يساوم نتنياهو إلقرار قوانني مثيرة للجدل
عواصم  -وكاالت :تســعى األحزاب
الدينية اإلسرائيلية املتطرفة إلى احلصول
على حصتها في احلكومة اإلســرائيلية
املقبلــة عبــر مقايضة رئيــس الوزراء
اإلسرائيلي املكلف زعيم حزب الليكود
بنيامــن نتنياهو بدعــم حصوله على
احلصانة من احملاكمة في قضايا فساد
متورط فيها ،حسب صحيفة «يديعوت
أحرونوت».
ويلتقــي ممثلو حزب الليكود اليوم
ممثلي األحزاب اليمينية ضمن املفاوضات
التي يسعى من خاللها نتنياهو لتشكيل
ائتالفه احلكومي اجلديد.

ويقاطع عشاء مراسلي البيت األبيض

ألول مرة في الكويت

أكدت قتل واعتقال معظم املرتبطني بالهجمات

كولومبو ـ وكاالت :تعهد
رئيس الوزراء السريالنكي
رانيل ويكرميسينجه باتخاذ
إجراءات صارمة ضد األجانب
الذين يتجاوزون مدة اإلقامة
التي تسمح بها تأشيراتهم،
مهددا بترحيلهم اذا بقوا في
البالد فترة أطول من املسموح
بها لهم ،فيما اعلنت الشرطة
مقتل والد وشقيقي املشتبه
بانه مخطط تفجيرات «عيد
الفصــح» .وتعتقــد أجهزة
االســتخبارات السريالنكية
أن منفــذي تفجيــرات «عيد
الفصح» تلقوا التدريب على
أيدي أجانب.
وقــال ويكرميســينجه
فــي بيــان امــس إن رجــال
القوات املســلحة والشرطة
ما زالوا يعثرون على مزيد
مــن األســلحة واملتفجرات،
ويعتقلون األشخاص الذين
لهم صالت بالتفجيرات.
وأعلــن أن قــوات األمن
السريالنكية قتلت وأوقفت
معظم املســلحني الذين هم
على عالقة بهجمات الفصح
الدامية ،مؤكدا أن بالده باتت
جاهزة «لتســتعيد حياتها
الطبيعية» .وكشــف رئيس

قريب منذ حوالي شــهر .ومت العثور على
رســالة معادية للســامية واإلسالم كتبها
شخص يســمي نفسه جون إيرنست على
موقع ( )Pastebin.comلتخزين النصوص
علــى اإلنترنت وموقــع ()Mediafire.com
لتخزيــن امللفــات .وفــي تلــك الرســالة،
أعلــن كاتبها أنــه أضرم النار في مســجد
بإســكونديدو ،وهي بلدة تبعد حوالي 24
كيلومترا إلى الشمال من املعبد الذي شهد
هجوم يوم امس االول .وقال ســتيف فوز
رئيس بلدية باوي في تصريح لشبكة (سي.
ان.ان) اإلخبارية انه تأكد وفاة شخص واحد
في الهجوم الذي وصفه بأنه «جرمية كراهية»
مضيفا أن تقييمه يســتند على ما نطق به
املسلح عندما دخل املعبد .وقال متحدث باسم
مركز بالومار الطبي لرويترز «اســتقبلنا
أربعة مرضى يعانون من إصابات».

ويســعى قــادة احلزبــن الدينيــن
احلريديني «شــاس» ( 8مقاعد من أصل
 )120و«يهدوت هتوراه» ( 7مقاعد) ،إلى
احلصول علــى مطالبهــم خاصة إقرار
قانون للتجنيــد يعفي أعضاء احلزبني
من اخلدمة العسكرية األمر الذي يرفضه
منافســهما وزير الدفاع الســابق زعيم
حزب «إسرائيل بيتنا» افيغدور ليبرمان،
الذي وضع صيغة تفرض اخلدمة على
املتطرفني.
كما يسعى قادة األحزاب الدينية إلى
وقف األعمــال في فترة حرمة الســبت
اليهودية.

أن «التحديــات املوجــودة
تفــرض علينــا جميعــا أن
نغلب املصالح العليا للشعب
الفلسطيني على أية حسابات
أو اعتبارات هنــا أو هناك،
ونحــن نتطلــع الــى وقفة
صارمة مــن فصائل منظمة
التحرير ،حلماية مشروعنا
الوطنــي وحمايــة منظمــة
التحرير».
من جهة اخــرى ،أعلنت
وزارة الصحة الفلسطينية
مساء امس األول ،وفاة شاب
فلســطيني متأثرا بجروح
اصيب بها األسبوع املاضي
خــال محاولتــه طعن أحد
عناصــر حــرس احلــدود
اإلسرائيلي ،بحسب ما زعمت
الشرطة اإلسرائيلية حينذاك.
وقالــت الوزارة في بيان
إن الشاب عمر عوني يونس
( 20عاما) من قرية سينيريا
التابعة ملدينة قلقيلية شمال
الضفة الغربيــة ،توفي في
مستشفى إسرائيلي بالقرب
من تل أبيب.

عواصــم  -وكاالت :خصــص الرئيس
االميركــي دونالــد ترامــب امــس االول
جــزءا كبيرا من خطــاب ألقاه فــي والية
ويسكونسني ملهاجمة وسائل اإلعالم ،بعيدا
عن واشــنطن ،حيث كان يجري العشــاء
التقليــدي للصحافيني واملراســلني ،الذي
قاطعه الرئيس للعام الثالث على التوالي.
واختــار ترامب أن يتوجــه إلى مدينة
غرين باي في والية ويسكونسني ليشارك
في جتمع ملؤيدي فريقه املفضل لكرة السلة.
وحتــدث الرئيــس األميركــي ملــدة 90
دقيقة تقريبا أمام حشــد مــن مؤيديه في
والية ويسكونســن ،إحدى الواليات التي
ساعدته في حتقيق انتصاره االنتخابي عام
 ،2016حيث تطرق في كلمته إلى االقتصاد
والوظائف والتجارة وإعالم.
وبعد ان أحدث ضجة باإلحصاءات عن
االقتصــاد والبطالة ،أشــار إلى الكاميرات
والصحافيني في اجلزء اخللفي من الساحة،
وقال« :تذكروا هذا :إذا قمت بأي أخطاء ،فإذا
جتاوزت قليال ،فإن هؤالء األشــخاص في
اخللف هناك سيجعلونها عناوين األخبار،
لذا يجب أن أكون حذرا للغاية .أخبار مزيفة.
إنها مزيفة! إنهم مزيفون .إنهم مزيفون!».
وفي املقابل ،وعلــى بعد أكثر من 1100
كيلومتر عن غرين باي ،في واشنطن ،قال
أوليفر نوكس رئيس جمعية مراسلي البيت
األبيض أمام احلضور في العشاء الذي جرى

(أ.ف.پ)

في فندق واشــنطن هيلتــون إنه ال يريد
التحــدث عن ترامــب ،لكنه دعا إلى رفض
خطابه .وقال نوكــس إن عبارتي «أخبار
كاذبة وأعداء الشــعب ليست شعارات أو
أســماء حيوانات ،يجــب علينا أن نرفض
االعتداءات السياسية على الرجال والنساء
الذين يجعلون بعملهم الشــاق ،محاسبة
األقوياء ممكنة».
وخالفا لعادتها في اختبار شخصيات
كوميديــة للحديث في التجمــع ،اختارت
اجلمعيــة املؤرخ رون شــيرناو ليتحدث
خالل التجمع حيث شن في كلمته هجوما
انتقد فيه «احلملة اخلبيثة والقاسية على
مصداقية وسائل اإلعالم» .وبعدما أشار إلى
أن خطابه يشــكل خروجــا عن تقاليد هذا
العشاء ،قال «نحتاج إليهم (الكوميديون)
اليوم أكثر مــن أي وقت مضى خالل هذه
املرحلة السريالية في احلياة األميركية».
ولم حتضر الناطقة باسم البيت األبيض
ســاره ساندرز عشــاء اجلمعية ،خالفا ملا
حدث العام املاضي ،بينما تلقى فريق ترامب
بأكملــه توجيهات برفض دعــوة جمعية
مراســلي البيــت األبيــض .وكتب نوكس
في موقــع «بوليتيكو» االلكتروني «لنكن
واضحــن :تقليــص هــذه اإلدارة للقاءات
الصحافيــة للبيت األبيــض والپنتاغون
ووزارة اخلارجية أخطر بكثير من مسألة
حضور الرئيس عشاء املراسلني».

«درون» إيرانية حلقت فوق حاملة طائرات أميركية في اخلليج

طهران تهدد واشنطن بسباق للتسلح
النووي وإغالق «هرمز»

وصل مستوى السلوكيات العدائية
عواصم  -وكاالت :هددت إيران
إلــى حد يجبرنا علــى ذلك ..إذا لم
باالنسحاب من معاهدة احلد من
ميــر نفطنا فال يجــب أن مير نفط
انتشار األسلحة النووية بعد أن
شددت الواليات املتحدة العقوبات
اآلخرين من مضيق هرمز أيضا».
من جهتها ،قالت اللفتنانت كلوي
املفروضــة عليها فيمــا قال قائد
ملشاهدة الڤيديو
مورجــان املتحدثة باســم القيادة
عســكري إيرانــي إن البحريــة
األميركيــة تتواصل كما كانت تفعل من قبل املركزية للبحرية األميركية ان «مضيق هرمز
مــع احلرس الثوري رغم إدراجه على قائمة مجرى مائي دولي .التهديدات بإغالق املضيق
املجموعات اإلرهابية .ونسبت هيئة اإلذاعة تؤثــر على املجتمع الدولــي وتقوض حرية
والتلفزيــون اإليرانية إلــى وزير اخلارجية حركة التجارة».
مــن جانب آخــر ،حلقت طائرة مســيرة
محمد جــواد ظريف قوله امس ان «خيارات
اجلمهورية اإلسالمية عديدة وسلطات البالد «درون» تابعة للحرس الثوري اإليراني فوق
تبحثها .واالنســحاب مــن معاهدة احلد من حاملة طائرات أميركية في اخلليج العربي،
انتشار األســلحة النووية أحدها» .وهددت حسب ما أكدت وكالة «تسنيم» على موقعها
إيران من قبل باالنســحاب من هذه املعاهدة على اإلنترنت امس.
ونشرت الوكالة تسجيل ڤيديو ال يحمل
لدى حترك الرئيس االميركي دونالد ترامب
لالنســحاب من االتفاق النــووي املوقع بني تاريخــا ،تظهــر فيه طائرة بــا طيار زرقاء
كتــب عليها «أبابيل  »3باألحرف الفارســية
طهران والقوى الست الكبرى عام .2015
من جهته ،قال رئيس أركان القوات املسلحة والالتينية وهي تقلــع من مدرج صحراوي
االيرانية اجلنرال محمــد باقري إن احلرس قريب من شاطئ البحر.وكتبت «تسنيم» أن
الثوري لم يلحظ أي تغير في سلوك اجليش التســجيل الذي ترافقه موسيقى فيلم أشبه
األميركي في اخلليج بعد إدراجه في القائمة بأفــام التشــويق ،صورته القــوة البحرية
الســوداء .ونقلــت وكالة أنباء فارس شــبه للحرس الثوري.
وردا على ذلك ،أعلن املجلس األعلى لألمن
الرســمية عن باقري قولــه امس ان «القطع
البحرية األميركية التي جتتاز مضيق هرمز القومــي اإليرانــي في اليوم نفســه أنه بات
ملزمــة بالــرد وتقــدمي ايضاحــات للحرس يعتبر القوات األميركية املنتشرة في الشرق
الثوري ..اســتمر األميركيون في هذا النهج األوســط والقرن األفريقي وآســيا الوسطى
حتى االن ولم نلحظ تغييرا في سلوكهم في «مجموعات إرهابية».
وحذر وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد
مضيق هرمز» .وفي سياق متصل ،نقلت وكالة
«تسنيم» اإليرانية لألنباء عن باقري تأكيده ظريف واشــنطن من «عواقــب» لم يحددها
ان ايران «ال تعتزم إغالق مضيق هرمز إال إذا إذا حاولت إغالق مضيق هرمز أمام طهران.
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االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

أنباء مصرية

طيب!!!

باستخدام كروت املرتبات أو احلسابات البنكية أو مسبقة الدفع أو االئتمان أو اإلنترنت

«املالية» :حتصيل املستحقات احلكومية إلكترونيا ً من أول مايو
القاهرة  -ناهد إمام

انتهت وزارة املالية من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق
منظومة حتصيل املستحقات املالية احلكومية إلكترونيا،
وذلــك اعتبــارا من أول مايو املقبــل ،تفعيال لقرار وزير
املالية رقم  ٢٦٩لسنة  ٢٠١٨واملعدل برقم  ٧٦٠لسنة .٢٠١٨
ويتيح القرار الوزاري للمواطنني ســداد املستحقات
املالية احلكومية مبا فيها الضرائب والرسوم اجلمركية
فيما يزيد على  ٥٠٠جنيه بإحدى الوسائل اإللكترونية،
اعتبارا من أول مايو املقبل مع إتاحة ســداد ما دون هذا
املبلغ بوســائل الدفع األخــرى ،وفيما يزيد على  ١٠آالف
جنيه سيتم سداده من خالل فروع البنوك العاملة بالسوق
املصرفية املصرية.
وذكر بيان أصدرته الوزارة امس أن هذا االعتماد على
الدفع اإللكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات اجلهات
احلكومية يأتي تنفيذا لقرارات املجلس القومي للمدفوعات
اخلاصة بالتحــــول إلى مجتمع رقمي وحتقيق الشمول
املالــي وتنفيذا للبرنامج الوطنــي لإلصالح االقتصادي
وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق
النقد وحتفيز استخدام الوسائل والقنوات اإللكترونية
في السداد.
وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع
اإللكترونية ،فإنه ســيتم اســتخدام كــروت املرتبات أو
كروت احلســابات البنكية أو الكروت مســبقة الدفع أو
كروت االئتمان او عن طريق اإلنترنت.
وأوضح البيان أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع
مجانــا وملدة  ٦شــهور اعتبــارا من أول مايــو من خالل
بنــوك (األهلي  -مصر  -القاهرة  -الزراعي املصري -
التجاري الدولي).
وأشــار البيان إلى أنــه مت االنتهاء من إنشــاء قواعد
البيانات املالية لبعض اجلهات احلكومية املختلفة والتي
متكن املواطنني من الدفع مباشــرة من خالل حســاباتهم
املصرفية للخدمات العامة.
وأضــاف أن وزارة املالية تواصل تطوير إدارة املالية
العامة بهدف حتسني إدارة املوارد العامة وحتقيق جودة
النفقة إلى جانب نشــر ماكينات نقاط التحصيل ()POS
باجلهــات احلكومية املختلفة ،حيث مت حتى اآلن نشــر
نحــو  ١٥٠٠٠ماكينة في جميــع املواقع احلكومية ومنها
على ســبيل املثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات املرور
واجلامعات واألحياء وربط هذه املاكينات مع مركز الدفع
والتحصيل اإللكتروني بوزارة املالية.
وأضاف البيان أن الوزارة قامت خالل الفترة املاضية
بعقــد عــدد من ورش العمــل مبختلــف احملافظات على
مستوى اجلمهورية بحضور عدد من قيادات احملافظات
ومسؤولي وزارة املالية ،بهدف زيادة مهارات ورفع كفاءة
العاملني القائمني على تنفيذ املنظومة والتعامل مع نقاط
التحصيل ( )POSبكفاءة الستكمال واستمرارية املنظومة
اإللكترونية بشكل جيد.
وأوضح البيان أن املنظومة االلكترونية اجلديدة تعد
إجنازا غير مسبوق ،إذ تساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ
في حتسني أداء االقتصاد املصري ،الذي البد أن يرتكز في
الوقت الراهن على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدالت
النمو لتحقيق املرجو خالل الفترة املقبلة.

األحد أول اجتماعات «خطة البرملان» ملناقشة املوازنة

جانب من احدى جلسات مجلس النواب
القاهرة  -مجدي عبدالرحمن

أكد النائب ياسر عمر ،وكيل جلنة
اخلطة واملوازنة مبجلس النواب ،أن
اللجنة ســتبدأ اجتماعاتها ملناقشــة
مشــروع املوازنــة العامــة للدولة
 ،2020/2019األحــد املقبل املوافق 5
مايو ،الفتا الى أنها انتهت من جدول

أعمالها لعقد جلســات مع الوزارات
املختلفة بشأن املوازنة.
ولفت وكيل جلنة اخلطة واملوازنة،
إلى أن أول يــوم الجتماعات اللجنة
سيشــمل لقاء مشــتركا بني اللجنة
ووزارتي املالية والتخطيط ثم كل وزارة
على حدة ،فــي نفس اليوم ،للتعرف
أكثــر على ما جاء في املوازنة وطرح

ما لدينا من مناقشات.
وأشار وكيل جلنة اخلطة واملوازنة
إلى أن هذا األسبوع سيشهد لقاء مع
 8وزارات ،كل وزارتني في يوم واحد
ملناقشة قطاعاتها باملوازنة ،موضحا
أن اللقاءات ستشمل في أول أسبوع
وزارات التعليم والصحة واالستثمار
والزراعة والبترول والكهرباء.

«مصر للطيران» تسير  440رحلة

للمدن السياحية الداخلية في شم النسيم
القاهرة  -هالة عمران وأ.ش.أ

تسير شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية واإلقليمية
(إكســبريس)  440رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى مدن
شرم الشيخ والغردقة واألقصر وأسوان وأبوسمبل خالل
فترة أعياد الربيع وحتى يوم  5مايو املقبل لنقل املصريني
والسائحني الراغبني في قضاء األعياد وشم النسيم في مناطق
اجلذب السياحي مبصر.
وصرح رئيس شركة «إكسبريس» الطيار شريف خليل
بأن الشــركة ستســير  107رحالت جوية إلى شرم الشيخ
و 120رحلة إلى الغردقة و 88رحلة إلى األقصر و 92رحلة إلى

أنباء لبنانية

أسوان ،باإلضافة إلى  33رحلة إلى أبوسمبل ،تقلع جميعها
من وإلى مطار القاهرة .وقال إن الشركة اتخذت استعداداتها
في حال زيادة الطلب على هذه الرحالت.
وفي ســياق متصل ،قال م.علي الفضالي ،رئيس شركة
مترو األنفاق ،إنه مت رفع درجة االستعداد القصوى بجميع
احملطات الرئيســية والفرعية باملترو ،الســتقبال الزيادات
املتوقعة من جمهور الركاب خالل االحتفال بشــم النسيم.
وأعلن الفضالي عن تشكيل غرفة عمليات برئاسته ،ملتابعة
استعدادات جميع األجهزة األمنية والتنفيذية لتأمني جميع
خطوط املترو ،ونقاط اإلسعاف البالغ عددها  20نقطة موزعة
على اخلطوط الثالثة.

«املوازنة» في «الشارع» وعلى طاولة احلكومة

جانب من حملة تزيني وسط بيروت بـ  44الف علم للبنان لكسر الرقم القياسي العاملي

االنظــار فــي بيــروت
اليــوم باجتاهني :مشــروع
املوازنة الذي ســيكون على
طاولــة مجلــس الــوزراء
غدا مصحوبــا باعتصامات
للمتقاعديــن العســكريني
املرتابني مبضامينه ،ومثلهم
النقابات العمالية القائم بعد
غد مبناسبة االول من مايو
(عيد العمال) ،وتاليا املواجهة
الساخنة بني رئيس احلزب
التقدمــي االشــتراكي وليــد
جنبــاط وحــزب اهلل على
خلفية اتهام جنبالط للحزب
بالسعي حملاصرته سياسيا،
ومن ثم الرد على ذلك بنفيه
لبنانية مزارع شــبعا ،التي
حتتلهــا اســرائيل ،ومن ثم
اســقاطها كمبــرر لوجــود
الســاح بيد حــزب اهلل في
لبنان حتت شــعار مقاومة
االحتالل.
البطريرك املاروني بشارة
الراعــي دعا في قداس االحد
من بكركي احلكومة ومجلس
النواب الى االسراع في اقرار
املوازنة وضبط ابواب الهدر

مصر والتنني
قناة «احلرة» األمريكية خصصت حلقة من برنامج
«احلرة تتحرى» عن مبادرة الصني اخلاصة بطريق
احلرير وحملت عنوان «طريق احلرير اســتثمار أم
استعمار؟» ..واحللقة كلها بكل ضيوفها تركز على
التحذير من «االســتعمار االقتصادي» الصيني في
انعكاس واضح للرعب األمريكي من موافقة العديد
من الدول على االشــتراك في مبادرة طريق احلرير،
خاصة مع بوادر جناح املؤمتر العاملي املنعقد أخيرا
في بكني حتت عنوان «قمة احلزام والطريق».
وفي مقابل «اخلوف» األمريكي ،حصدت القمة التي
حضرها  37من رؤســاء الدول واحلكومات صفقات
واتفاقــات جتاوزت قيمتها  64مليار دوالر أمريكي،
ويبدو أن الرئيس الصيني اعتمد أســلوب الدعاية
املضادة ،فركز في حديثه بعد القمة على عدة نقاط
أهمها أن:
ـ كل األطراف جتري مشاورات على قدم املساواة.
ـ املزيــد من الدول تتواصل مع الصني لالنضمام
إلى املشروع العاملي الضخم.
ـ املشروع يهدف إلى إنشاء بنى حتتية هائلة تركز
على التنمية املفتوحة والنظيفة دون أضرار بيئية.
ـ الصــن ال تســعى لإليقاع بالــدول النامية في
شــبكة الديون ،عن طريق حتميلها ديونا ضخمة ال
تستطيع سدادها.
ـ املبــادرة تعــود بالفائدة علــى جميع األطراف
املشاركة وتركز على مصالح الشعوب.
ويبــدو أن طريق احلرير وقمة احلزام والطريق
ســتكون رأس حربة الصني فــي حربها االقتصادية
املقبلة مع الواليات املتحدة ،التي بدأت بالفعل خسارة
بعض احللفاء األوروبيني لصالح الصني ،حيث وقعت
اتفاقيات مباشــرة كل من :إيطاليا ولوكســمبورج،
إضافة إلى دول أوروبية شاركت في القمة.
حضور مصر لقمة احلزام والطريق ممثلة بالرئيس
السيســي على رأس وفد رفيع يؤكــد مكانة مصر،
حيث حظي السيسي بلقاء ثنائي خاص مع الرئيس
الصيني (شي چني بينچ) ثم لقاء مع مجموعة محدودة
من الزعماء والرؤســاء على هامش املنتدى ،وبحث
الوفــد املصري الى القمة ســبل التعاون مع الصني
فــي مجال البنية األساســية والصناعة والتشــييد
واألمــن الســيبراني ،والطاقة املتجــددة ،وتصنيع
الســيارات الكهربائية مــا جعل الرئيــس الصيني
يصف مصر بأنها« :شــريك محوري للصني ومركز
إقليمي لوجســتي ميتاز باملوقــع اجلغرافي والثقل
السياســي ،واالتفاقيــات االقتصادية مــع التكتالت
العربية واألفريقية واألوروبية ما مينحها األفضلية
في التصدير».
جميل أن حتظى بلدك بهذا االهتمام والتقدير في
عقل التنني االقتصادي القادم للمشاركة في السيطرة
على اقتصاد العالم.
حفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

غارات مكثفة تقتل مدنيني وتخرج مراكز حيوية
عن اخلدمة في مناطق «خفض التصعيد»
وكاالت :قال ناشطون إن
تسعة أشــخاص على األقل
قتلوا وأصيــب أكثر من 15
آخرين بينهم نساء وأطفال
جراء قيــام طائرات حربية
روسية بقصف ريف حماة
الغربــي وأجزاء مــن ريف
ادلب املشمولة باتفاق خفض
التصعيد املوقع بني روسيا
وتركيا.
ونقلــت وكالــة األنبــاء
األملانية (د.ب.أ) ،عن مصدر

بيروت ـ عمر حبنجر

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy66

أنباء سورية

الراعي وعودة النتفاضة حقيقية وإعالن حالة طوارئ اقتصادية

ومللملــة امــوال الدولــة من
املرافــئ واملرافــق واالمالك
البحرية والتقشف في االنفاق
واالسفار ،وحث احلكومة على
خفض عجز املوازنة ،ومجلس
النواب على تعديل القوانني
تشجيعا لالستثمار.
بدوره ،سأل متروبوليت
بيروت للــروم االرثوذكس
املطــران إليــاس عــودة في
قــداس الفصح امس :من هم
الفاســدون؟ الفتا الى غياب
مفاهيــم الدولــة والســلطة
والقانون ،حيث اصبح الفساد
قاعــدة والهــدر مســموحا،
ودعــا عــودة الــى التخلــي
عــن املناكفــات واالنصراف
الــى العمل وتفعيــل اجهزة
الرقابــة ومحاســبة كل من
يعتدي على املال العام ،وقال:
املطلــوب انتفاضة حقيقية
على كل االالعيب واالكاذيب،
والوصول الى اصالح سياسي
واداري مينع متادي االنحطاط
االخالقي والسياســي ،ودعا
الى تطهير اجلسم القضائي.
عودة طالب ايضا بإعالن
حالــة طوارئ اقتصادية في
لبنــان واعــادة كل قــرش

بقلـم :حسام فتحي

مسروق الى صندوق الدولة
والتشــهير مبن يتهرب من
دفع الضرائب.
اما شــرارة املواجهة بني
جنبــاط وحــزب اهلل فهي
مستمرة في التفاعل.
حيــث قال جنبــاط في
تغزيــدة اثناء حــوار 2006
الذي دعا اليه الرئيس نبيه
بــري ،اجمعنــا علــى اتخاذ
اجــراءات تثبــت لبنانيــة
مزارع شــبعا ،وفق االصول
املعتمدة واملقبولة من االمم
املتحدة ،لكن ذلك لم يحصل،
اذ رفضت احلكومة السورية
اعطاء لبنان االوراق الثبوتية
حول لبنانية املزارع احملتلة،
ما ابقى املسألة مبهمة حتى
هــذه اللحظــة ،لكننا ربحنا
في املقابل ســفارة (التبادل
الديبلوماســي بــن البلدين
الول مرة) ،وختــم بالقول:
هل هــذا التذكيــر التاريخي
كاف ام انــه ممنوع التفكير
والتذكير؟ على اي حال خذوا
راحتكم بالتحليل والتخوين،
سنكمل املسيرة بهدوء ونترك
لكم منابر القدح والذم.
وردت قنــاة «اجلديــد»

(محمود الطويل)

القريبة من حزب اهلل بالقول:
أكانــت املــزارع ســورية او
لبنانية ،فإنها اراض محتلة.
وقالت مصادر قريبة من
التقدمي االشتراكي ان هناك
مــن وضــع لبنان فــي ممر
الفيلة.
من جهته ،علق الســفير
الروسي في بيروت ألكسندر
زاسبكني على قول جنبالط
بأن الرئيس السوري بشار
االسد بعث برسالة الى رئيس
الوزراء االسرائيلي بنيامني
نتنياهو عام  2012يؤكد فيها
ان دويلة علوية في سورية
لن تكون ضد اسرائيل نقال
عن ديبلوماسي روسي ،بقول:
ال علم لي بهذا االمر ،واضاف:
ان روسيا ومنذ بداية االزمة
السورية تعتبر االسد زعيما
للشعب السوري.
من ناحيته ،رأى الرئيس
السابق ميشــال سليمان ان
لبنان مازال معلقا بني الدولة
والدويلة ،بني مصالح الداخل
واخلــارج ،وبــن اجلــوالن
وصفقــة القــرن ومــزارع
شبعا ،وكتب عبر تويتر :يا
رب ارحم.

في الدفاع املدني ،إن الطائرات
احلربية الروسية شنت أكثر
من  11غارة على مدينة قلعة
املضيق وقرية احلواش في
ريف حماة الغربي ،مشيرا إلى
أن الطيران الروسي استهدف
عددا من املدن والبلدات في
ريف حماة إضافة الى سقوط
عشرات القذائف الصاروخية
واملدفعية من مدفعية القوات
احلكومية.
وأكد املصدر أن «عملية

نزوح كبيرة شهدتها املدينة
وريفها القريب بعد تعرضها
لغارات متتالية أمس.
وقاتل مواقع اخبارية ان
الغارات الروســية تسببت
بخــروج مراكــز حيويــة
بينها مشفى تخصصي عن
اخلدمــة في ريف حماة ،في
ظل التصعيد املستمر على
املنطقة.
وأفاد موقع عنب بلدي،
أن الغارات الروسية تسببت

بخروج مشــفى « »111غربي
حماة عن اخلدمة بشكل كامل،
إضافة إلى تدمير مكتب مدير
التربية والتعليم.
وأكــدت مديرية «صحة
حماة احلرة» خروج املشفى
« »111املتخصــص باألطفال
والنساء ،عن اخلدمة بشكل
كامل ،وأوعزت للعاملني في
القطاع الصحي في املنطقة،
بالعمل ضمن خطة الطوارئ
في جميع مراكزها.

سورية تتسلم من إسرائيل األسيرين
الطويل وخميس عبر القنيطرة
وكاالت :تسلمت سورية
عبــر معبــر القنيطــرة
األســيرين زيدان الطويل
وأحمــد خميــس ،بعــد أن
أفرجــت عنهمــا ســلطات
االحتــال اإلســرائيلية،
مقابل تسلمها رفات اجلندي
اإلســرائيلي زكريــا باومل
املفقود منذ العام .1982
وأكد مســؤول ســوري
أمس ووكالة األنباء الرسمية
«ســانا» ،وصول األسيرين
إلى معبر القنيطرة جنوب
سورية.
ونقلــت وكالــة األنبــاء
األملانية (د.ب.أ) عن مصدر
في محافظــة القنيطرة ،أن
«األسيرين وصال إلى معبر
القنيطــرة عن طريق قوات
األمم املتحــدة العاملــة في
اجلوالن (االندوف) والصليب
األحمر الدولي».
وكان اجليش اإلسرائيلي
أعلن في وقت سابق إطالق
سراح السجينني وتسليمهما
إلى اللجنة الدولية للصليب
األحمر ،وذلك بعدما تسلمت
إســرائيل من روسيا رفات
باومل ومتعلقاته الشخصية

السجينان زيدان الطويل وأحمد خميس لدى وصولهما معبر القنيطرة

في وقت ســابق من الشهر
اجلــاري .وقال اجليش ،في
بيان إنه مت «نقل ســجينني
سوريني للصليب األحمر عبر
معبر القنيطرة في مرتفعات
اجلوالن».
وقــال وزيــر التعــاون

اإلقليمي اإلسرائيلي تساحي
هنجبــي إن إطــاق ســراح
األســيرين ليس تبادال مع
ســورية الدولــة املعاديــة
إلسرائيل ولكنه أبدى أمله
في أن يســاعد على معرفة
مصير إســرائيليني آخرين

ملشاهدة الڤيديو

فقدوا لدى السوريني خالل
حروب سابقة.
وهــذا مــا أكــده محافظ
القنيطــرة همــام دبيــات،
وشدد على أن إطالق سراح
السجينني لم يتم عبر اتفاقية
أو صفقة.
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رياضـة

مدرب أوروبي يقود العربي

االثنني  ٢٩ابريل ٢٠١٩

ضمن منافسات اجلولة اخلامسة لكأس االحتاد اآلسيوي

القادسية يواجه العهد بشعار «الفوز فقط»
ناصر العنزي

اجتماعات مكثفة للجنة الكرة بالنادي العربي
مبارك اخلالدي

تواصل جلنة الكرة بالنادي العربي اجتماعاتها املكثفة
الختيار اجلهاز الفني اجلديد لقيادة األخضر املوسم املقبل
ويرأس اللجنة نائب رئيس النادي أسامة حسني وعضوية
احمد موســى مقررا والالعبني السابقان خالد عبدالقدوس
وســمير عبدالرؤوف .وناقشــت اللجنة خالل اجتماعاتها
شــخصية املدرب اجلديد املزمع االتفاق معه لقيادة الفريق
فــي املرحلة املقبلة ،حيث مت االتفاق على اختيار مدرب لم
يسبق له العمل في الكويت ومن اجلنسية األوروبية وحتديدا
من اســبانيا أو البرتغال أو كرواتيا ،كما مت طرح اسم احد
املدربني من سلوڤينيا .وتشير املصادر الى أن االسباني هو
األقرب .وعلمت «األنباء» أن جهاز الكرة اصطدم بردود عدد
من املدربني الذيــن تربطهم عقود مع أنديتهم احلالية ،كما
أن البعض منهم جتنب قبول التفاوض مع العربي لتراجع
نتائج الفريق املواسم املاضية .كما علمت «األنباء» أن ملف
التعاقدات احمللية لم تتم مناقشــته حتى نهاية األســبوع
املاضي نظرا لتركيز اللجنة على االنتهاء من ملف املدرب أوال.

الساملية يواجه الكويت

في نصف نهائي كأس اليد

يدخل القادســية مواجهة صعبة اليوم
عندما يستضيف العهد اللبناني على ستاد
جابر الدولي ضمن اجلولة اخلامسة ملنافسات
املجموعة الثالثة بكأس االحتاد اآلســيوي،
ويحتاج األصفر « 7نقاط» للفوز حتى يحتل
الصــدارة بدال من العهــد الذي يتصدر بـ 8
نقاط ،وفي املجموعة نفسها يلعب املالكية
البحرينــي «7نقاط» مع الســويق العماني
بال نقاط ،وسيكون الصراع قويا بني الفرق
الثالثة للتأهل إلى الدور الثاني وفق نظام
البطولة الذي مينح بطاقة التأهل املباشــر
ملتصدر املجموعة إلى جانب أفضل فريق ثان
من املجموعات الثالث لفرق «غرب آسيا».
إصابات قدساوية

واستعدادا ملواجهة اليوم دخل القادسية
في تدريبات يومية عقب راحة بعد املباراة
النهائية لكأس ســمو األمير والتي خسرها
أمام الكويت وسيفتقد اليوم خدمات العبيه
املدافع خالــد إبراهيم إلصابته في العضلة
اخللفيــة وعامــر املعتــوق املصــاب أيضا
وســلطان العنزي بســبب اإليقاف ،كما لم
تتأكد مشاركة النيجيري إيبابوي بكر بداعي
اإلصابة .ويعتمد املدرب إيوان مارين على

يعقوب العوضي

ضرب الساملية موعدا مع الكويت في الدور نصف نهائي
مــن بطولة كأس احتاد كرة اليد بعد فوزه امس األول على
الفحيحيــل بنتيجة  20-29في املباراة التي جمعتهما على
صالة نــادي الكويت في كيفان ضمن الــدور ربع النهائي،
وتقام مباريات الدور نصف النهائي غدا الثالثاء حيث يلتقي
حامــل اللقب الكويت مع الســاملية فيما يتواجه النصر مع
العربي على نفس الصالة.
وفي هذا اإلطار ،اكد مدرب الساملية خالد املال أن الالعبني
بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق األهداف املرسومة وقال« :نأمل
أن نحقق لقب البطولة وتعويض ضياع لقب الدوري املمتاز،
خاصة ان الالعبني في حالة بدنية جيدة».
وأضــاف« :لن تكون املواجهة ســهلة فالكويت صاحب
الثنائية وبطل الدوري املمتاز لسبعة مواسم متتالية ولديه
افضلية اخلبرة بينما نعتمد على شبابنا واذا ما اردنا الفوز
علينا مضاعفة جهودنا والتركيز واللعب على املضمون».
من جانبه ،حتدث القوة الضاربة في نادي الكويت محمد
الغربللي عن أهميــة اللقاء وقال« :نحترم جميع اخلصوم
ونتعامــل مــع كل مباراة كنهائي مبكر وتابع الســاملية من
الفــرق التــي أثبتت قوتهــا على مدار عدة مواســم وعلينا
كالعبــن العمل على اخلروج من املواجهة بنتيجة إيجابية
للوصول إلى نهائي البطولة.
إلــى ذلك ،توجه مدير قطاع الناشــئني في نادي برقان
خالد الفرج بالشكر ملجلس إدارة النادي عقب انتهاء عقده
إداريا للمراحل الســنية ،وقال« :فــي أول جتربة لي خارج
أسوار نادي الفحيحيل متكنت من أحراز أول ميداليتني مع
نادي برقان ،كما متنى الشفاء العاجل لالعب النادي املصاب
يعقوب اجلوهري الذي تعرض حلادث مروري قبل عدة ايام».

قال مدرب الفريق األول لكرة
القدم بنادي القادســية إيوان
مارين ان الفائــز من مواجهة
اليوم ســيتأهل للدور املقبل،
مشــيرا إلى أن هناك عددا من
اإلصابات والغيابات في فريقه
لكن لــدي احللول التي أمتنى
أن تكــون على قدر املســتوى
والطمــوح .جــاء ذلــك خالل
املؤمتر الصحافي الذي جمعه
مبدرب العهد اللبناني باســم
مرمر وحضره العب الوســط
إســراء احلموية والعب العهد
هيثــم فاعــور ،وأدار املؤمتر
أحمد الرمضــان .وذكر مارين
أن علــى الالعبــن التركيــز
واحترام شعار النادي وإظهار
الصورة احلقيقيــة لألصفر،
مضيفا أنه يثق بقدرات العبي

بني بهبهاني واجلاسم
عبدالعزيز جاسم

تعقد في الـ  5:30من مساء اليوم اجلمعية العمومية غير
العادية الحتاد الكراتيــه الختيار مجلس إدارة جديد يدير
االحتاد في السنوات األربع املقبلة.
ومن الواضح أن جميع األمور قد حســمت بشأن معظم
املناصب باستثناء املنصب األهم وهو الرئاسة الذي يتنافس
عليه مرشح القادسية عماد بهبهاني ومرشح الكويت محمد
اجلاسم .وعلمت «األنباء» ان منصب نائب الرئيس سيكون
بالتزكية ملمثل اليرموك أحمد يوســف ،فيما ستذهب أمانة
الســر ملشــعل الرشــيدي من التضامن ،وأمانة الصندوق
خلالد العدواني مرشــح النصر ،وأمني الصندوق املســاعد
لنايف احلربي مرشــح الصليبخــات ،وفي حال عدم جناح
ممثل القادسية بهبهاني في الرئاسة فإن منصب أمني السر
املساعد سيذهب إلى ممثل القادسية اآلخر عيسى منصور.
كما سيفوز بعضوية املجلس عبدالعزيز جمعة (الشباب)
ومشعل عواد (اجلهراء) ومحسن عبيد (الساحل) وعبدالعزيز
مصطفى (العربي) .وستقام في وقت الحق جمعية عمومية
غير عادية النتخاب عضو جديد ستكون املنافسة عليه بني
ناديي الســاملية وكاظمة لكي يصبح عدد األعضاء  11حيث
لم يقم الناديان بترشيح أي عضو خالل الفترة املاضية.
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لدوري السيدات

هادي العنزي

اختتم الدور التمهيدي لدوري لكرة الصاالت للسيدات
بثــاث مواجهات أقيمــت أمس األول علــى صالة خالد
يوسف املرزوق بنادي ســلوى الصباح الرياضي .وقد
شهدت اجلولة األخيرة غزارة تهديفية ،حيث متكن فريق
نادي الفتاة من ســحق أكادميية «فور ســبورت لعب»
بـ  18هدفا مقابل ال شــيء ،فيما شــهدت مواجهة فريقي
سلوى الصباح ونادي اليرموك ندية وإثارة حتى دقائقها
األخيرة والتي آلت نتيجتها ملصلحة «سلوى الصباح»
 ،4-5فيما كان التعــادل حاضرا بني العربي وأكادميية
يوڤنتوس .3-3
وقــد حجزت فــرق الكويت واليرمــوك و«جاغورز»
و«سلوى الصباح» البطاقات األربع األولى املؤهلة للمربع
الذهبي ،الذي سينطلق في األول من مايو املقبل.

القادسية

8:15

bine sports HD5

العهد

القادسية يسعى لتخطي عقبة العهد وتصدر املجموعة

مارين :لدينا حلول كثيرة ..ومرمر :املهمة صعبة
عبدالعزيز جاسم

رئاسة «الكراتيه»

عناصر ثابتة ال يغير فيها كثيرا مما جعله
عرضة للنقد من بعض اجلماهير التي طالبته
بإشراك العبني شباب في دكة االحتياط.
وعلــى املدرب ماريــن أن يغير من نهج
الفريــق بعدما أصبح مكشــوفا للفرق مما
عرضه للخسارة في املباراة النهائية لكأس
سمو األمير ،وخرج األصفر خالي الوفاض من
البطوالت الثالث احمللية وعليه ان يعوض
ذلــك في هــذه البطولة من أجــل مصاحلة
جماهيره التي لم تكن راضية على نتائجه
في املوسم احلالي.
وكان األصفر قد تعادل مع العهد اللبناني
سلبيا في مباراة الذهاب في بيروت وتبقت له
مباراة أخيرة مع السويق العماني وعليه ان
يحقق الفوز في املباراتني كي يتأهل مباشرة.
أما العهد فهو في موقف جيد حتى اآلن
ويتصدر مجموعته بعدما قدم مســتويات
الفتة وقــادر على احملافظــة عليها بقيادة
مدربه باسم مرمر وفوزه بال شك سيضمن له
التأهل إما اول املجموعة او أفضل فريق ثان.

باسم مرمر

األصفر وقتالهم من أجل حتقيق
الفوز ونحن قادرون على ذلك
بتحقيق املركز األول والتأهل
للــدور املقبل .مــن جهته ،أكد
ســراء احلمويــة أن املواجهة
مبنزلــة «حيــاة أو موت» من
أجــل التأهــل للــدور الثانــي
ونحن كفريق جاهزون للمهمة

الصعبة .بدوره قال مدرب العهد
اللبناني باسم مرمر إنه يدرك
صعوبة املهمــة لكن ال يوجد
مستحيل فنحن حصدنا لقب
الدوري وبات تركيزنا منصبا
فقط على البطولة اآلسيوية،
مشــيرا إلى أن فريقــه جاهز
وجاء من أجــل حتقيق الفوز
رغم الضغوطات الكبيرة كوننا
املتصــدر لكن تلــك الظروف
عشناها في الدوري ومتكنا من
جتاوزها .وأشار إلى أن نقطة
التعادل لن تكون سيئة ألنها
ستبقي األمور بأيدينا من خالل
الفوز في اجلولة األخيرة التي
نستضيف من خاللها املالكية
البحرينــي .وأكد هيثم فاعور
أن املباراة تعتبر مفصلية وهو
أمر يزيد مــن صعوبتها لكنه
في نفس الوقت مينحنا دافعا
قويا من أجل تقدمي كل ما لدينا.

جانب من املؤمتر الصحافي ملدرب القادسية إيوان مارين

عواد :الساملية استعد

الهاجري يشدد على أهمية محطة االحتاد

«األبيض» تدرب على مالعب الوحدة

هادي العنزي

أكــد املــدرب املســاعد
للفريــق األول لكرة القدم
بنادي الساملية سلمان عواد
اكتمال استعدادات فريقه
خلوض اجلولتني األخيرتني
من عمــر الــدوري املمتاز
بعدما خاض آخر مبارياته
الودية مع الفحيحيل مساء
أمس ،مضيفا أن السماوي
تنتظره مواجهات حاسمة سلمان عواد
أمــام القادســية والكويت
تواليا واللذين يعدان أكثر جاهزية فنيا وبدنيا بعد خوضهما
العديد من املباريات اآلسيوية ونهائي كأس األمير.
وذكر عواد في تصريح لـ «األنباء» أن املباريات الودية
جاءت بالنتائج املرجوة سواء من حيث رفع املعدل اللياقي
لالعبني وجتربة الذين لم تتح لهم الفرصة كاملة في الدوري
املمتاز وكذلــك لالطمئنان على املصابــن ،ولم تكن نتائج
املباريــات الودية على قدر كبير مــن األهمية بل كنا ننظر
بالدرجة األولى إلى العوائد التكتيكية والشكل العام للفريق.
وعن املدافع علي نادر والذي لم يلبث أن عاودته اإلصابة
مجــددا فأكد أن أمر إراحته قرار البد منه ،كما عاد الالعبني
فيصل العنزي وبدر السماك اللذين لم ينتظما خالل الفترة
املاضية ألسباب خاصة.

يحيى حميدان

وصل وفد الفريق األول
لكرة القدم بنادي الكويت الى
العاصمة االماراتية أبوظبي
ظهر أمس اســتعدادا للقاء
االحتــاد احللبي الســوري
مســاء غــد ضمــن اجلولة
اخلامســة مــن منافســات
املجموعــة الثانية لبطولة
كأس االحتاد اآلسيوي والذي
سيقام على ملعب آل نهيان
اخلاص بنادي الوحدة.
وأدى «األبيض» تدريبا
خفيفا في الفترة املســائية
عقــب وصوله على مالعب
أكادمييــة نــادي الوحــدة
بقيادة املدرب محمد عبداهلل
الذي حــرص على التركيز
على اجلوانــب التكتيكية.
ويترأس الوفد «الكويتاوي»
أمني الســر وليد الراشــد،
اضافة الى األجهزة االدارية
والفنية والطبية ،و 21العبا
مبن فيهم الثالثي :مشاري
غنــام والتونســي حمــزة
األحمر غير املســجلني في
القائمــة اآلســيوية ،وفهد
حمــود الذي ســيغيب عن
املبــاراة لتراكــم البطاقات
الصفراء.
ويحتــل الكويت املركز
الثاني برصيد  7نقاط خلف
اجلزيرة األردني املتصدر بـ
 10نقاط ،فيما يأتي النجمة
البحريني باملركز الثالث بـ
 4نقاط ،ويقبع االحتاد في
املركز الرابع واألخير برصيد
نقطة وحيدة .ومن جهته،
قــال مديــر الفريــق محمد
الهاجــري إن هــذه املباراة
ستكون صعبة بكل املقاييس
خاصة اننا نطمح للتأهل الى
الــدور املقبل ويجب علينا
التغلــب على االحتاد إذا ما
أردنا مواصلة املشوار.
واضــاف الهاجــري في
حديث خاص مع «األنباء»
أن األبيــض يعيــش حالة

للكويت والقادسية

 ٣عروض ألنور يعقوب
هادي العنزي

الكويت تدرب بجدية في أبوظبي أمس

معنوية مرتفعة إثر حصد
لقب كأس األمير األســبوع
املاضــي ونأمــل اســتثمار
هــذا اجلانب لتخطي عقبة
الفريق السوري الذي يجب
علينا احترامه رغم نتائجه
السلبية منذ التعادل معنا
في اجلولة األولى .وبني أن
كل التركيز حاليا على لقاء

(املركز اإلعالمي بنادي الكويت)

االحتاد ويجــب علينا أخذ
كل مباراة على حدة وعدم
التفكيــر في لقــاء اجلهراء
«املفصلي» الســبت املقبل
والذي يحتاج خالله الكويت
للتعادل حلسم اللقب رسميا
دون انتظار بقية النتائج.
إلى ذلك ،أســندت جلنة
احلكام في االحتاد اآلسيوي

مبــاراة الكويــت واالحتاد
لطاقــم عمانــي مكــون من
عمر يعقوب حكما للساحة،
واملساعدين سيف الغافري
وناصر بوســعيد ،واحلكم
الرابــع خالــد الشــقصي،
ومراقب اللقاء يون شو من
هونغ كونغ ،ومقيم احلكام
ناصر الغفاري من األردن.

يعكــف مدرب فريق كرة القدم بنادي الصليبخات أنور
يعقوب على دراسة  3عروض تدريبية اثنان منها محليان
أحدهمــا من فرق الدوري املمتــاز والثاني من فرق الدرجة
األولــى ،فيما جاء العــرض الثالث من أحــد أندية الدوري
املمتاز بــاألردن ،وبذات الوقت ال تزال قنوات التواصل مع
مدير الكرة بنادي الصليبخات ماجد عناد بشــأن التجديد
ليعقوب ملوســم ثان مــع األحمر مفتوحــة ،خاصة أنه لم
يأخذ فرصته كاملة املوسم املنصرم بعدما مت التعاقد معه
في منتصف املوســم املنتهي .من جهتــه ،أكد أنور يعقوب
لـــ «األنباء» أن األولوية في التعاقد ســتكون للصليبخات
بعد ما ملســه من عمل احترافي ومهنيــة عالية خالل فترة
توليه الدفة الفنية للفريق ،موجها شكره للثقة العالية في
املــدرب الوطني التي أبدتها األندية الثالثة من خالل تقدمي
عروضها التدريبية .وأبدى يعقوب حماسته خلوض جتربة
احترافية جديدة باألردن ،مؤكدا انها تعد إضافة ملســيرته
التدريبية ومتكنه من االطالع على إحدى أكثر الدول تطورا
على مستوى القارة اآلسيوية في الفترة األخيرة ،الفتا إلى
أن األولوية دائما ستكون للعروض احمللية ألسباب عدة.

رﻳﺎﺿـﺔ

اﻻﺛﻨﲔ  ٢٩اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٩

ﻓﺮز اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ﻳﺘﻮج
اﻟﺒﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮي ﺑﻠﻘﺐ »اﻟﺪﻳﺎﺣﲔ«

ﻓﺮز اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ وﺧﺎﻟﺪ ﺣﺠﺎزي وﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ

ﺣﻘﻖ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮي ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪﻳﺎﺣﲔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻜــﺮة اﻟﻘﺪم وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﻬﻼل ﻓﻲ
اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎب
اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ وﺳــﻂ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺤﻀﻮر
راﻋﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﶈﺎﻣﻲ ﻓﺮز ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ .وﻗﺎل راﻋﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﺮز اﻟﺪﻳﺤﺎﻧﻲ :أﺑﺎرك ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮي اﻟﻔﻮز
ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻷول وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻬﻼل ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا ان
اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ
ﺷﺎرك ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﺋﺰا ﻟﺘﻮاﺟﺪه ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻷﺧﻮي ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ.
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اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻳﺘﻮج ﺑﻄ ً
ﻼ ﻟﺪوري اﻷوﻟﻰ ﺑﺠﺪارة
ﻣﺒﺎرك اﳋﺎﻟﺪي

ﺑﻌــﺪ ﻏﻴﺎب ﺳــﻨﻮات ،ﻋﺎد ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﻴﺮﻣﻮك اﻟﻰ
دوري اﻷﺿﻮاء اﳌﻮﺳﻢ اﳌﻘﺒﻞ ،وﺗﻮج اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻣﺲ
ﺑﻄﻼ ﻟﻔﺮق دوري  VIVAﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
ﻣﻊ ﺧﺘﺎم اﳉﻮﻟﺔ اﻟـ ٢٠ﻣﻦ اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت
اﻳﻀﺎ ﺗﻜﺮﱘ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴــﺎﺣﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑـ) (٢٦ﻧﻘﻄﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﺟﺪارﺗﻪ ﺑﺎﻟﺼﺪارة واﻟﺼﻌﻮد اﻟﻰ
اﻟﺪوري اﳌﻤﺘﺎز ﺑﻔﻮزه أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺮﻗﺎن
 ،١-٣راﻓﻌﺎ رﺻﻴﺪه اﻟــﻰ ) (٣٨ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲡﻤﺪ
رﺻﻴﺪ اﳋﺎﺳﺮ ﻋﻨﺪ ) (١٤ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻴﺘﺬﻳﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺮق.
ﺳﺠﻞ اﻷﻫﺪاف ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ) (٥وﺣﺴﲔ اﻟﻐﺮﻳﺐ
) (١٣وﻋﺬﺑﻲ ﺷﻬﺎب ) ،(٧٩ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻟﺒﺮﻗﺎن ﻳﻮﺳﻒ
ﺳﻌﺪ ).(٤٤
وﻋﻘﺐ اﳌﺒﺎراة ،ﻗــﺎم ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﲢﺎد
اﻟﻜﺮة د.إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﻧﺼﺎري ،وﻋﻀﻮ ﳉﻨﺔ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﺑﺘﺘﻮﻳﺞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﻄﻞ ﺑﺪرع اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﺑﺤﻀﻮر رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻧﺎدي اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻓﻬﺪ
ﻏﺎﱎ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ،وﻛﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻧﺎدي اﻟﺴﺎﺣﻞ.

)ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻨﺪاوي(

اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻳﺘﻮج ﺑﻄﻼ ﻟﺪوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﻴﻮﺣﺔ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻬﺎﺟﺮي
ﳌﻬﺮﺟﺎن اﻋﺘﺰاﻟﻪ

اﻟﻴﻮﺣﺔ ﻳﻬﺪي ﺷﺎﻓﻲ اﻟﻬﺎﺟﺮي درﻋﺎ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ

أﻫــﺪى ﻻﻋﺐ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻧﺎدي اﻟﻘﺎدﺳــﻴﺔ ﻷﻟﻌﺎب
اﻟﻘﻮى ﺣﺴــﲔ اﻟﻴﻮﺣﺔ درﻋﺎ ﺗﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺎدي اﳌﻌﺎﻗﲔ
ﺷــﺎﻓﻲ اﻟﻬﺎﺟﺮي وذﻟﻚ ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ دﻋﻮﺗﻪ ﳊﻀﻮر ﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻋﺘﺰاﻟﻪ اﳌﻘﺮر اﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ  ٣٠اﺑﺮﻳﻞ اﳉﺎري ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺑﻄﻮﻟﺔ
أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى ﻟﻠﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﻨﺎﺷﺌﲔ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺎم ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻠﻮاء اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﺣﻤﻴﺪ دﺣﻞ اﻟﻌﻨﺰي .وﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ،أﺷﺎد
اﻟﻬﺎﺟﺮي ﺑﺈﳒﺎزات اﻟﻴﻮﺣــﺔ وأﻛﺪ ان اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺪﻳﻪ
اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻟﻴﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ وﻳﺤﺘﺎج ﻟﻠﺪﻋــﻢ اﳌﻌﻨﻮي واﳌﺎدي
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺻﻨﻊ اﻹﳒﺎز اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ»:ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋﺪم اﺑﺘﻌﺎد
اﻟﻴﻮﺣــﺔ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﺎر أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى واﺳــﺘﻤﺮاره ﺳــﻮاء ﻓﻲ
اﳌﺠﺎل اﻹداري او اﻟﻔﻨﻲ وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮاﺗﻪ
اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺸﻮاره اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺒﺔ«.

ﺑﻄﻮﻟﺔ »اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« ﻟﻠﻐﻮﻟﻒ ﺗﺼﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ

»اﳋﻠﻴﺞ« ﺑﻄ ً
ﻼ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ

ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻷﻛﺎدﳝﻴﺎت

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺮاد ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﻖ اﻛﺎدﳝﺔ اﳋﻠﻴﺞ اﳌﺘﻮج ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ

ﺗﻮج ﻓﺮﻳﻖ أﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳋﻠﻴﺞ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﻮاﻟﻴﺪ ٢٠٠٧-٢٠٠٦
ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻷﻛﺎدﳝﻴﺎت اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﺎر ﺑﻼس.
وﻗﺪ أﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻋﺐ ﻧﺎدي اﻟﺴﺎﳌﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺼﺪر ﻓﺮﻳﻖ اﳋﻠﻴﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﻋﻠــﻰ ﻓﺮﻳﻖ أﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻧﺪرﳋــﺖ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ وأﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻷﻫﻠﻲ
اﳌﺼﺮي وأﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ وﻓﺮق أﺧﺮى ﻣﻮاﺻﻼ ﻣﺸﻮاره
دون ﻫﺰﳝﺔ ﻟﻴﺘﻮج ﺑﻜﺄس اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﳌﺮﻛﺰ اﻷول ،ﻛﻤﺎ ﻓﺎز ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻷﻫﻠﻲ ﺛﺎﻟﺜﺎ ،وﺣﺼﻞ
اﻟﻼﻋــﺐ ﻓﻴﺼﻞ ﻛﺮﱘ ﻣﻦ أﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳋﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ
ﺣﺎرس ﻣﺮﻣﻰ واﻟﻼﻋﺐ ﻣﺸﻌﻞ اﳊﻴﺺ ﻣﻦ اﳋﻠﻴﺞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋــﺰة أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،وﺟﻪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ
اﳋﻠﻴﺞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺮاد اﻟﺸﻜﺮ ﻟﺮاﻋﻲ اﳊﻔﻞ واﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺣﺴﲔ
ﻫﻨــﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬﻮداﺗﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟﻼﻋﺒــﲔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﻛﻤﺎ وﺟﻪ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﲔ ﺣﺴﺎم ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻦ اﻧﺪرﳋﺖ وأﺣﻤﺪ
أﺷﺮف ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﺎر ﺑﻼس.

وﺻﻠﺖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ٢١
أﺑﺮﻳﻞ  ٢٠١٩وﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻏﻮﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﻋﺮﺑﺖ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﺨﺮﻫﺎ
ﺑﺠﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﺪءا ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت
اﳌﻮﺳــﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﲢﻀﻴﺮ
اﻟﻄﻌﺎم وﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﱳ اﻟﻄﺎﺋﺮة إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ
رﺣﻼت اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ اﺳﻄﻨﺒﻮل وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻧﻮادي اﻟﻐﻮﻟﻒ.
ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﳋﻄﻮط
اﳉﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻐﻮﻟﻒ ﺗﻘﺪﱘ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣــﻦ اﳉﻮدة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌــﺐ ﻛﻞ اﻟﻼﻋﺒﲔ ،اﻟﺬﻳﻦ
دﻋﺘﻬــﻢ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺪورات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟــﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ
ﻧﺎدي ﺻﺤﺎرى ﻟﻠﻐﻮﻟــﻒ وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ١٠٣
ﺑﻄﻮﻻت ﻓﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻐﻮﻟﻒ  -ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ
اﻟﻔﺎﺋﺰون ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
ﻓﻤﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  ١٠٣ﻻﻋﺒﲔ ﻋﺎﳌﻴﲔ ،ﺳــﻴﺘﺄﻫﻞ
اﻟﻔﺎﺋﺰون إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت اﻟﻜﺒﺮى وﺳــﺘﺘﺎح ﻟﻬﻢ
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻻﻋﺒﲔ أﻣﺜﺎل ﺗﺎﻳﻐﺮ
وودز وروري ﻣﺎﻛﻠﺮوي.
ﻓﺎز آرﻳﺎن ﻓﻴﺪاﻧﺖ ﺑﺎﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٤٣ﻧﻘﻄﺔ
ﻟﻜﻨﻪ ﺻﻐﻴﺮ اﻟﺴﻦ ﻟﻴﺘﺄﻫﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت اﻟﻜﺒﺮى.
وﺣﻞ ﺳــﺎﱋ ﻫﻮﱋ ﺑﺎرك ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ
اﺣﺘﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺸــﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﻓﺎزت دﻳﺒﺎك ﻣﺎﻟﻬﻮﺗﺮا ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ The Nearest

 the Pinﻟﻠﺮﺟﺎل وإم .أو .ﺗﺸــﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪات وﻓﺎز
أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺪر ﺑﺄدﻧﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ .٧٢
وﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﻄﻮط
اﳉﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮ» :ﻧﺸﻜﺮ
ﺑﺸﺪة ﺟﻤﻴﻊ ﺿﻴﻮﻓﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻘﻘﻮا ﳒﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ«» .ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﻮﻟﺔ TAWGC
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺷﻴﻘﺔ ،أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﺌﺔ إﻟﻰ ﺳﺎﻧﻎ ﻫﻮﻧﻎ
ﺑﺎرك اﻟﺬي ﺳﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ«.
وﺳﻴﺴــﺎﻓﺮ اﳌﺸــﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﺄس
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺨﻄــﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣــﱳ درﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﺳــﻴﻜﻮن ﻣﻘﺼﺪﻫﻢ
أﻧﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ وﺟﻬﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻼﻋﺒﻲ
اﳉﻮﻟﻒ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ.

ﺑﻦ ﻋﻴﺪان ﻳﺘﻌﺮض ﳊﺎدث ﻓﻲ راﻟﻲ اﻷردن ..واﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺣﺎﻟﺘﻪ
أﺳﺎﻣﺔ اﳌﻨﺼﻮر

ﺗﻌﺮض ﺑﻄــﻞ اﻟﺮاﻟﻴﺎت
ﺻــﻼح ﺑﻦ ﻋﻴــﺪان ﳊﺎدث
ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺒﺖ أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
ﺑﺮاﻟــﻲ اﻷردن اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ
اﳉﻮﻟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ
ﺑﻄﻮﻟــﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ
ﻟﻠﺮاﻟﻴﺎت.
وﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ »اﻷﻧﺒﺎء«
ﻗــﺎل ﺑــﻦ ﻋﻴــﺪان» :أﻃﻤﻦ
اﳉﻤﻬــﻮر ﺑــﺄن ﺣﺎﻟﺘــﻲ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﲢﺴﻦ وﻣﺎزﻟﺖ
ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج
اﻟــﻼزم وﻻ ﻳﺴــﻌﻨﻲ ﺑﻬﺬه
اﻟﻔﺮﺻــﺔ إﻻ أن أﺷــﻜﺮ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻲ ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن
وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ »اﻷﻧﺒﺎء« اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳــﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺧﻮان ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎرة
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻌﻤﺎن«.
وﺗﺎﺑﻊ ﺑــﻦ ﻋﻴﺪان» :ﻓﻲ
ﻋﺎﻟــﻢ رﻳﺎﺿــﺔ اﶈــﺮﻛﺎت
ﻣﻌﺮﺿﲔ ﻷي ﺣﺎدث وﻟﻜﻦ
دواﻋــﻲ اﻟﺴــﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن
اﻟﺘــﻲ وﺿﻌﻬــﺎ اﻻﲢــﺎد
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺴــﻴﺎرات  FIAﻓﻲ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج
ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن
ﲡﻨﺐ اﳌﺘﺴﺎﺑﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳊﻮادث«.

ﻫﺬا وﺗﻮاﺻﻞ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﳕﻮﻫﺎ
اﳌﺘﻮاﺻﻞ وﻃﻤﻮﺣﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺷــﺒﻜﺘﻬﺎ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ
 ٣٠٧وﺟﻬــﺎت ﻓﻲ  ١٢٤دوﻟﺔ ،ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٪١٠
ﻓــﻲ أﻋﺪاد اﳌﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ ،ﻣــﻦ  ٦٨ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم
 ٢٠١٧إﻟﻰ  ٧٥ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻲ  ،٢٠١٨وﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻋﺎم
ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق .وﺳﻴﺴﻬﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎر إﺳﻄﻨﺒﻮل
اﻟﺬي ﰎ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﳕﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع اﻟﻀﺨﻢ
اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٢٨وﺳﻴﻀﻢ
 ٦ﻣــﺪارج و ٤ﻣﺤﻄــﺎت و ٢٣٣ﻣﻮﻗﻌــﺎ ﻟﻮﻗﻮف
اﻟﻄﺎﺋــﺮات ،ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
 ٢٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻊ  ٥٠٠ﻛﻮﻧﺘﺮ ﺧﺪﻣﺔ
و ٢٢٥٫٠٠٠ﻣﻮﻇﻒ.
ﻳﺘــﻢ دﻋــﻢ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺨﻄــﻮط اﳉﻮﻳﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .National Car Rental

نادي خيطان الرياضي
إعــالن

للسادة أعضاء الجمعية العمومية
بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
يسر مجلس إدارة نادي خيطان الرياضي دعوة السادة أعضاء
الجمعيـة العموميـة لحضـور اجتمـاع الجمعية العمومية العادية
السنويـة للنادي وذلـك يــوم (األحـد) المـوافـق 2019/6/16م
الساعـــة ( 6:30مساءً) بمقر نادي خيطان الرياضي بمنطقة
خيطان الجنوبي وذلك للنظر في األمور التالية:

ﺑﻦ ﻋﻴﺪان ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻌﻼج

ﺳﻴﺎرة ﺑﻦ ﻋﻴﺪان ﺑﻌﺪ اﳊﺎدث

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎدث
اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿــﺖ ﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن وﻧﺎﰋ ﻋﻦ
ﺧﻠﻞ ﻓﻨﻲ ﲟﻘﻮد اﻟﺴــﻴﺎرة
وﻋﻠﻰ أﺛﺮه ﻓﻘﺪت اﻟﺴﻴﻄﺮة
واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ،ﺣﻴﺚ
ﻛﻨﺖ ﺑﺴــﺮﻋﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ٨٠
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﻻرﺗﻄﻢ
ﺑﺼﺨــﺮة ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻮﺟﻮدة
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺮاﻟﻲ ﳑﺎ
ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﺻﺎﺑﺘﻲ ﺑﻜﺪﻣﺎت
ﺑﺎﻟﺼــﺪر واﻟﻜﺘﻒ واﻟﺮﻗﺒﺔ
ﻧﺎﻫﻴــﻚ ﻋﻦ ﲢﻄــﻢ اﳉﺰء
اﻷﻳﺴــﺮ ﻣﻦ اﻟﺴــﻴﺎرة ﳑﺎ
أرﻏﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻧﺴﺤﺎﺑﻨﺎ
ﻓــﻮرا وذﻟﻚ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟﻴــﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ

اﻟﺮاﻟﻲ وﰎ ﻧﻘﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻌﺴــﻜﺮي اﻟﻮاﻗــﻊ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎن.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺑﺎدرت
اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻨﺠﻢ اﻟﻌﻴﺪان،
ﺣﻴــﺚ أﺑﺪى ﻣﻜﺘــﺐ اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﻌــﺎم د.ﺣﻤــﻮد ﻓﻠﻴﻄــﺢ
أﻣﻨﻴﺎﺗﻪ أن ﻳﻨﻌﻢ اﻟﺒﺎري ﻋﺰ
وﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺪان ﺑﺎﻟﺸﻔﺎء
واﻟﺴــﻼﻣﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ واﻟﻌﻮدة
ﻟﻮﻃﻨﻪ ﻟﻴﻮاﺻﻞ ﻋﻄﺎءاﺗﻪ ﻓﻲ
رﻳﺎﺿﺘﻪ اﳌﻔﻀﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻃﻤﺄن
ﻓﻠﻴﻄــﺢ ﻋﻠــﻰ اﻻﺟــﺮاءات
اﻟﻄﺒﻴــﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻷردن
ﻟﻌﻼج اﻟﻌﻴﺪان.
وﻓﻲ ذات اﻟﺴﻴﺎق ،ﺣﻘﻖ

اﻟﺒﻄــﻞ اﻟﻘﻄــﺮي ﻧﺎﺻــﺮ
اﻟﻌﻄﻴﺔ ﻟﻘــﺐ راﻟﻲ اﻷردن
اﻟﺪوﻟﻲ  ٢٠١٩رﻏﻢ ﺗﻌﺮﺿﻪ
ﳌﺸــﺎﻛﻞ ﻓﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة
ﻟﻴﺤﺮز ﻓﻮزه
اﻟـــ  ٧١واﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺘﻮاﻟــﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳــﻢ ٢٠١٩
ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻟﻠﺮاﻟﻴــﺎت وﻋﻠــﻰ أﺛﺮ ﻫﺬه
اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ أﻳﻀــﺎ ﺗﺼــﺪر
اﻟﻌﻄﻴــﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ اﻟﻌــﺎم
ﻟﻬﺬا اﳌﻮﺳﻢ وﺟﺎء ﻣﻮاﻃﻨﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻮاري ﺛﺎﻧﻴﺎ،
أﻣﺎ ﺻﺎﺣــﺐ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ﻧﺼﻴــﺐ اﻷردﻧﻲ
ﻣﻌﺮوف أﺑﻮ ﺳﻤﺮة.

 -1تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.
 -2الحســاب الختــامــي عــن السنـة المالية المنتهيــة وتقــريـــر
مراقب الحسابات.
 -3خطة مجلـس اإلدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنةالتالية.
 -4مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.
 -5االقتراحات المقدمة إلى مجلس اإلدارة قبل موعد االجتماع بخمسة
وعشرين يوماً على األقل من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية
الذين لهم الحق في حضور االجتماع.
 -6تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية أو تفويض مجلس
اإلدارة بذلك.

علماً بأن آخر موعد لتلقي المقترحات هو يوم (الثالثاء) الموافق
مساء .وطبقاً للمادة
2019/5/21م حتى الساعة الثانية عشرة
ً
( )24من النظام األساسي للنادي.

تتكــون الجمعيـــة العموميــة للنــادي مـن األعضاء العاملين
الــذين مضــت على عضويتهم ثالث سنوات ميالدية على األقل
والمسدديــن اللتــزاماتهم الماليــة في المــواعيد وبالشروط
واألحكام المنصوص عليها في هذا النظام ،ويسري ذلــك على
من يكتســب العـضـوية عقب إشهار هذا النظام ونشـره فـي
الجريدة الرسمية دون إعماله بأثر رجعي..
مالحظة :على األعضـاء إحضـار أي من أصـل البطاقــة المدنية
أو شهادة الجنسية ليتمكن العضو من حضور االجتماع.
مجلس اإلدارة
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ملفات رياضية

«األنباء» تقرع اجلرس عالياً إلنقاذ الرياضات اجلماعية قبل فوات األوان

«القدم» و«السلة» و«الطائرة» ضلت الطريق ..و«اليد» وحدها ال تكفي!
األزرق مـرآة نقيـة تعكـس الوضع الكـروي بتجـرد ..و«خذلناه ولـم يخذلنا»

احتكار بطوالت «القدم» بني ناديني ظاهرة غير مطمئنة  ..ولندرس إخفاق جتربة «األوملبي»

كرة القدم تنحصر في اللعبة الشعبية الثانية (السلة)
وحدهما الكويت والقادسية في الساحة ،خصوصا األول
بعد حصاده الثالثية ،يجتهد كاظمة مزاحما واجلهراء
يأتــي من بعيد أحيانا ،لكن األبيــض واألصفر يبقيان
األقرب واألجهز للفوز ..أما األندية األخرى فال تسأل أو
تتعب قلبك بالتمحيص عن اإلجابة ،فقد ظلموا من قبل
اللجنة املشكلة من قبل االحتاد الدولي لكرة السلة FIBA
بعدما رفضت إقامة مسابقة دوري للدرجة األولى بعد
انتهاء الدوري التمهيدي ،ليبقوا على قائمة االنتظار منذ
 10فبراير املاضي وحتى السابع من أبريل اجلاري ..هكذا
ببساطة شهرين فسحة موسمية في منتصف املوسم!
«املستوى الفني متواضع في كثير من املباريات» جملة
أجمع عليها أغلب املختصني والنتائج الكبيرة حاضرة
تكشــف اخللل والفوارق الفنية الكبيرة فائز وخاسر،
السيما ان النتيجة النهائية تشير إلى ( 50-117الكويت
والساحل) في الدوري العام ،وإياك أن تنسى بأن الدوري
العام بدأ في النصف الثاني من شهر نوفمبر  2018بعد

محلي ال تعرف منه الفائز من اخلاسر حتى انتهاء
الثانية األخيرة للمباراة ،أما اجلزم في هوية البطل
حينها فذاك ضرب من اجلنون أو عدم املعرفة.
غابت قســرا وقهرا خلمســة أعوام متتالية عن
املشاركات الدولية (عامني تعليق ..وثالثة إيقاف)
فانــزوت بعيــدا وتقهقرت مرات ومــرات ،وغابت
املنافســة محليــا على املركز األول وبســط فريق
الكويت سطوته على منصة التتويج خلمسة أعوام
متتالية دون خســارة واحدة تقض مضجعه ،في
مشهد غير مألوف رياضيا وخاصة في كرة اليد..
فكانت أولى اخلطوات نحــو التراجع ،وليس من
ذنب اقترفته إدارة نادي الكويت التي جعلت فريقها
قبلــة للطامحــن للظفر باأللقاب بــل هي اإلجادة
بعينها وحتسب لهم.
وقد حدثني مرة مدرب للعبة فردية في القلعة
البيضاء يقول« :طلبت قبل بداية املوسم معسكرا
تدريبيا خارجيــا وأدوات رياضية عالية اجلودة
ومكافآت دورية لالعبني ..جميعها نفذت دون إبطاء،
وطالبوني باأللقاب فقط ،إنه جنة األندية».
أما مســابقة الدوري فذات  3مستويات ..فريق
متفــرد باملواهب واإلمكانــات العالية من الالعبني
وهو (الكويت) ،واملرتبة الثانية يشغلها  5أندية
بالتساوي نسبيا وهي الساملية والعربي والقرين
وكاظمة وبرقان ،فيما التســعة الباقية ما لهم من
باقية فهم عالم آخر ال ينسب حلقبة وال لكرة اليد
احلديثة بشيء إال اليسير فقط!
وهنا نتوقف أمام نتائج البطولة العربية لألندية
األبطال ديسمبر  2018في تونس التي كشفت وجها
من الوجوه القبيحة املتعددة لإليقاف الدولي متمثال
بــأن ضبط األعصــاب وجتاهل اســتفزاز اخلصم
ضرورة تضاهي املســتوى املتميز ،وأن إمكاناتك
وحدهــا تقــرر موضعك فــي الترتيــب وتلك من
مكتسبات املشاركات اخلارجية فقط ،فيما جاءت
نتائج البطولة اآلسيوية الـ  21لألندية األبطال التي
أقيمت مؤخرا مخيبة لغير العارفني ببواطن األمور،
بعدما كشــفت للمرة الثانية وبقوة أشد هذه املرة
مخبــرة إيانا مبوقعنا اجلديد في القارة الصفراء،
فمن بعد عليائها الفاخرة تراجعنا مراحل كبيرة.
وباملجمل يجب أال تؤخذ النتائج السلبية مجردة..
فهي مؤملة ومرهقة ،لكنها درس قاس علينا التعلم
منــه ،فـ «الكويت» ورغــم تواجد أفضل العناصر
احمللية في صفوفه وضمه ألكثر من محترف أجنبي
إال أنه حــل رابعا ببطولة آســيا وهو مركز ليس
بالســوء املطلق ،ولعل واقعية خالد الغامن كانت
حاضرة بترشيحه الدحيل ألحراز اللقب من البداية
وقد كان منطقيا فيما قال وأثبتت البطولة صواب
كالمه ،أما «السفير الثاني» في هذه البطولة وهو
فريق كاظمة فقد متوضع عاشــرا بــن األندية الـ
 13املشــاركة ،وهكذا جتد نفسك عاجزا بال حلول
ومطمعا لآلخرين عندما تدخل معترك لم تكن قد
استعددت له مبا يليق!
وفي ظل قلة اهتمام األندية وندرة املواهب لعل
احلل األولي في رفع املستوى العام للعبة الشعبية
الثانية ينحصر في عودة احملترف األجنبي ،وليكن
العبا واحدا فقط ،ليتعلم منه الالعبون وتسد به
الفرق مواطن اخللل لديها ويرفع من شأن املنافسة
فضال عن اللمسة اجلمالية التي يضفيها على الفرق
واملنافسة بشكل عام.

هادي العنزي

بنظــرة عجلــى على معطيــات املوســم احلالي
ومخرجاتــه في أكثر األلعاب شــعبية في الكويت،
وهي كرة القدم واليد والسلة والطائرة وهي مبنزلة
الــرأس من اجلســد للرياضة الكويتيــة ،ومبقارنة
ســريعة ودومنا وضع املعايير األكادميية أساســا
للتقييــم ،جنــد أن األلعاب اجلماعيــة وصلت عند
األشقاء في اجلوار إلى مرتبة رفيعة ،ال ميلك أحدنا
حيالها فعل شــيء إال أن يجد نفسه ال إراديا ميضغ
املرارة بني أسنانه مصحوبة بغصة حتبس أنفاسه
وتعتصر مهجته.
االلعاب اجلماعية تتهاوى أمام أعيننا في «سقوط
حــر» ال قرار له بعــد أن وصلت ملرحلة متقدمة من
التخبط والضياع بعد أن تشــابهت حد التطابق في
ظروفهــا وطريقة إدارتها ،وهــي بأمس احلاجة إلى
تدخل سريع يعيدها لتقف على أقدامها من جديد..
هذا ليس من قبيل املزاح الســمج أو الكالم املرســل
الذي ال يعتمد الوقائع دليال مؤيدا ،بل لألسف الشديد
حقيقــة مرعبة ماثلة ..نشــيح بوجهنــا عنها كلما
شخصت بعينيها اجلاحظتني أمامنا.
«القدم» ..محلك سر!

الشــأن العام لكــرة القدم يخبرنا بــأن نتائجها
محتكرة بني ناديني «الكويت والقادســية» منذ عدة
مواسم مضت ،وهذا ليس باالحتكار اإليجابي بل هو
السلبية بعينها ،والرمت العام للدوري بطيء واملستوى
الفني متواضع ،وجدول املسابقات في االحتاد يزيد
الوضع املضطرب ارتباكا ،فما أن تعود مسابقة حتى
تتوقف مرة أخرى وهذا ليس من التطور التدريجي
التراكمي بشيء.
وعن مجلس إدارة االحتاد واالنسجام بني أعضائه
كفريــق عمل واحد متناغم ،ال حتدثنا ودع احلقيقة
املزعجة تخبرك أن معن الرشيد غادر احتجاجا ومن
قبله جابر الزنكي امتعاضا.
األزرق مرآة فائقة النقاء تعكس الوضع الكروي
بكل مأساويته ..لم يخذلنا أمام نيبال ،بل قال احلقيقة
بطريقته ،تعادل ســلبي وفوز ســاذج بهدف ،قالها
اخلبير البرتغالي أوليفيرا لـ«األنباء» قبل أن يغادر
الكويت« :انظر حولك» ،واردف مدرب األزرق الكرواتي
روميو يوزاك قوال على قول« :ســتتطورون ولكن
ليس بقدر الســعودية وقطر واإلمارات!» ،املنتخب
نتاج الدوري ،واملسابقة األهم ال يعرف لها قمة من
قــاع ،واحملترفون اخلمســة خالص األندية لســتر
عوراتها الكثيــرة ،والتخطيط مرحلــي دون رؤية
متكاملة ،واخلمســة املنســيون فــي دوري الدرجة
األولى ينتظرون عطف املسؤولني لتدب احلياة في
مســابقتهم امليتة اكلينيكيا ،والــكالم كثير والفعل
قليل والعليل ال يسأم من علته ويستمتع بآالمه!
و«األوملبي» اجلميل واألمل معا ..حملناه أكثر مما
يحتمــل ،وطالبناه في التصفيات املؤهلة لنهائيات
كأس آســيا حتت  23سنة بأن يكون فارس املعركة
دومنا تقليده ســيفا للظفر بالنصر أو درعا يحمي
به صدره من طعنات اخلصوم ،أو فسحة من الوقت
ليشــتد عوده ،فقــد نهض من رقــدة األموات فجأة
(اإليقاف الدولي) وقبل أن يستعيد كامل وعيه ويقف
على قدميه وضعناه أمام األضواء ..وقلنا بحماستنا
الضارة «أنت قدها»!

تأجيل إثر تأجيل ،وانتظار أفسد اإلعداد البدني والفني
جلميع الفرق ..ولكل أســبابه وال عذر لالعب إن أخفق
أو تخلــف عن التدريب أو لم يقدم املســتوى املتوقع،
هو دائما ضحيتنا وهو املذنب والســبب وراء التراجع
املخيف الذي تعيشه كرة السلة الكويتية!
احملترف األجنبي «الغائب عن مالعبنا» أصبح ضرورة
حتمية لكرة الســلة ومطلب مهم لسد اخلانات الفارغة
ولتصحيح املسار ألغلب األندية ،كما أنه يسهم بعودة
اجلماهير للصاالت اخلاوية على عروشــها شاكية قلة
احلضــور ،ولكن عــودة احملترف يجــب أال تكون بـ 5
العبــن كما هو احلال في كــرة القدم ..فأعضاء الفريق
في «السلة» هو خمسة فقط!
«األبيض» ..احلصان األوحد!

كرة اليد ،الشمس التي طاملا أشرقت نورا وأسعدتنا
باإلجنازات الكبيرة من تأهــل لنهائيات كأس العالم
وفوز بكأس القارة اآلســيوية أكثر من مرة ،ودوري

عدم خسارة «يد» الكويت ملدة  5أعوام متتالية مشهد غير مألوف وأولى خطوات التراجع
غاب اهتمام األندية بـ «الطائرة» فأوشك وقودها من املواهب اجلديدة على النفاد

 404ميداليات للمبارزة« ..السيف أصدق إنباء من الكتب»
يفتتح الشــاعر الفحل أبومتام
حتفته البائية ببيت شــعر أصبح
مضرب األمثال «السيف أصدق إنباء
من الكتب ..في حده احلد بني اجلد
واللعب» ..وهذا متاما ما يطبقه احتاد
املبارزة وهــو نهج ومنهج يتفتق
خططا مدروســة تؤتــي أكلها كل
حني واالســتراتيجية بعيدة املدى
التي يشــرف على تنفيذها كوكبة
من الشــباب الكويتي املتميز هم

عبدالكرمي الشمالن وراشد الشمالي
وحســن مال اهلل ورئيس االحتاد
عبداهلل الوعالن ترفع من ســقف
الطموحات يوما بعد آخر ،في ظل
بزوغ جنم عدد من املواهب اجلديدة
يتقدمهم محمــد الفضلي وبندر
الشمالن وعمار العماري ويوسف
الشــمالن ،كما أن التعاون املثمر
بني االحتاد و«الهيئة» يظهر بأجمل
صورة ممكنة مــن خالل التفعيل

اإليجابي لبرنامج رعاية املواهب.
وهنا حتدثنا إجنــازات احتاد
املبارزة أرقاما صريحة ال حتتمل
النقــاش أو املراجعــة فمجموع
امليداليات التي حققتها في مشاركاتها
الدولية منذ  2010وحتى يومنا هذا
وصلت إلى  175ميدالية ذهبية و93
ميدالية فضية و136ميدالية برونزية
بإجمالــي  404ميداليات متنوعة
موزعة على الفرق والفردي.

«السلة» ..شهران فسحة!

كرة السلة ليست ببعيدة عن نظيرتها ذات الشعبية
األولى في االضطراب واالرتباك على مختلف الصعد،
فهي التزال حبيســة اإليقــاف الدولي والتخبط
اخلططي ،أهم مســابقاتها وأفضلها الدوري
املمتاز «ســلق» فــي ليل بهيــم بواقع 10
مباريات لكل فريق من الـ  6املشــاركة
في  22يومــا فقط! ومن قبله بطولة
درع االحتــاد التــي كانت أطول بـ 8
أيــام فقط مــن  20يناير وحتى 20
فبرايــر ومبشــاركة  15ناديــا هذه
املــرة وليس  6فقــط ،وزعوا على
مجموعتني «وهات لعب» وال عزاء
لالعبني من اإلصابات أو اإلرهاق
البدني الذي يلحقهم ،أو املدربني
من التشتت الذهني الذي أرهقهم
فضال عن غياب الوقت الكافي
لإلعداد التكتيكي للمباريات،
صاح النجم الدولي السابق
واملــدرب الســابق لفريق
القرين فيصل بورســلي
بأعلــى صوتــه عبــر
«األنباء»« :ماذا عساكم
تفعلــون؟! فلــم
يلتفت إليه أحد،
فضال عن عدم رده
أو تبريره!».
املنافسة ذاتها في

«الطائرة» ..هبطت اضطراري ًا!

 694ميدالية للرماية
« ..وزن الطلقة ذهب»

الرماية ..وكفى باسمها شرفا رفيعا وأنعم بالقول وأكرم ،أكبر األلقاب العاملية
فــي املتناول وطموح الرماة والراميات ال حدود لــه وإن كان هدفهم املرحلي
فــي هذه الفترة زيادة مقاعد الكويت في أوملبياد طوكيو  2020بقيادة اخلبير
األوملبي بطل العالم عبداهلل الطرقي وخالد املضف ومنصور الرشيدي وشهد
وسارة احلوال وإميان الشــماع ومرمي أرزوقي ،فهؤالء لن يكتفوا باملقعدين
اللذين حجزها عبدالرحمن الفيحان ومنصور الرشيدي ،فوزن الطلقة يعادل
الذهب لديهم والنهم كبير والرغبة حاضرة والقيادة اإلدارية بقيادة املهندسني
دعيج العتيبي وعبيد العصيمي متفاعلة بشكل يومي مع كل ما يستجد والعمل
يسير بخطى متسارعة واثقة لتواكب وتتقدم على غيرها.
وهنا حتدثنا إجنازات احتاد الرماية أرقاما صريحة ال حتتمل النقاش أو املراجعة
فمجموع امليداليات التي حققتها في مشاركاتها الدولية منذ  2010وحتى يومنا
هــذا وصلت إلى  249ميدالية ذهبية  202ميدالية فضية  243ميدالية برونزية
بإجمالي  694ميدالية متنوعة موزعة على الفرق والفردي.

الكرة الطائرة شهدت أياما عظيمة على مستوى
األندية واملنتخب ،وســطر جنومهــا عقب العقود
املضيئة السابقة إجنازات التزال خالدة في األذهان،
ولكنها تراجعت كثيرا في املواسم القليلة املاضية
بعد أن تراجع اهتمام أغلب األندية باستثناء الكويت
والقادســية وكاظمــة خاصة في املراحل الســنية
فأوشــك وقودها من املواهب اجلديدة على النفاد،
بــل وهبطت اضطراريا فــي كثير من األندية التي
تخلت عن دورها الرائد دون أسباب وجيهة لذلك..
ومن شــح املواهب وندرتها جتد هناك من اقترب
من الـ  40عاما وال يزال يلعب أساسيا مع فريقه!
ومــا أثقل كاهل الكــرة الطائــرة وأدخلها عالم
النسيان عدم وجود برنامج واضح لتطوير املراحل
السنية على مستوى األندية واالحتاد معا ،وكذلك
جدول غير مستقر ومتقلب ملسابقاتها ،أما ما عصف
باملستوى الفني للسن العام فهو فتح باب اإلعارة
على مصراعيه في انتقال الالعبني وغياب احملترف
عن جميع املسابقات احمللية وكذلك انقطاع األزرق
عن املشاركات الدولية مما قتل الطموح لدى أغلب
الالعبني الشباب .ولعل ما يبعث على األمل تواجد
الكفــاءات املتميزة من الالعبــن الدوليني الذين ال
يزالون يحملون شعلة األمل لألجيال املقبلة ولعل
في مقدمتهم عامر السليم وعبداهلل جاسم (الكويت)
وســعد صالــح (القادســية) وعبــداهلل العتيبي
(العربي) ومشــعل العمر (كاظمــة) وعبدالعزيز
العنزي (اجلهراء).
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رﻳﺎﺿـﺔ

اﻻﺛﻨﲔ  ٢٩اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٩

ﻟﻴﺴﺘﺮ ﻳﻮﺟﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻷرﺳﻨﺎل ..وﻗﻤﺔ »ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ« وﺗﺸﻠﺴﻲ »إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ«

»ﺳﻴﺘﻲ« ﻳﺤﻄﻢ
ﻋﻨﺎد ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ

واﺻﻞ ﻣﺎن ﺳﻴﺘﻲ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺪوري اﻻﳒﻠﻴﺰي
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻠﻤﻮﺳــﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺑﻌﺪﻣــﺎ ﺣﻘﻖ ﻓﻮزا ﺻﻌﺒﺎ وﺛﻤﻴﻨﺎ
 ٠-١ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ أﻣﺲ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
واﺳﺘﻌﺎد ﻣﺎن ﺳﻴﺘﻲ ،اﻟﺬي ﺣﻘﻖ اﻧﺘﺼﺎره اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺻﺪارة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻊ رﺻﻴﺪه إﻟﻰ  ٩٢ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ﺑﻔﺎرق
ﻧﻘﻄﺔ أﻣﺎم أﻗﺮب ﻣﻼﺣﻘﻴﻪ ﻟﻴﭭﺮﺑﻮل ،ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﲡﻤﺪ رﺻﻴﺪ ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻨﺬ
 ١٦ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ ،ﻋﻨﺪ  ٤٠ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ.
وﻓﺮض ﻣﺎن ﺳﻴﺘﻲ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﳌﺒﺎراة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﺒﺴﺎل
ﻣﺪاﻓﻌﻲ ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻘﻤﺺ اﻟﻨﺠﻢ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ اﳌﺨﻀﺮم ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ أﻏﻮﻳﺮو
دور اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻫﺪف ﺳﻴﺘﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .٦٣
ورﻓــﻊ أﻏﻮﻳﺮو رﺻﻴﺪه اﻟﺘﻬﺪﻳﻔﻲ ﻓﻲ اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺳــﻢ إﻟﻰ  ٢٠ﻫﺪﻓﺎ،
ﻟﻴﺘﻘﺎﺳــﻢ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﺪاﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﺳﺎدﻳﻮ ﻣﺎﻧﻲ
ﺟﻨﺎح ﻓﺮﻳﻖ ﻟﻴﭭﺮﺑﻮل ،ﺑﻔﺎرق ﻫﺪف ﺧﻠﻒ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح
ﻫﺪاف ﻟﻴﭭﺮﺑﻮل ،اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪارة ﻣﻨﻔﺮدا .وﻳﺴﻌﻰ ﻣﺎن ﺳﻴﺘﻲ ﻟﻠﻔﻮز
ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻪ اﳌﺘﺒﻘﻴﺘﲔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ أﻣﺎم ﺿﻴﻔﻪ ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ وﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﺮاﻳﺘﻮن،
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮج ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ،دون اﻟﻨﻈﺮ ﳌﺒﺎراﺗﻲ ﻟﻴﭭﺮﺑﻮل
ﻣﻊ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ وﺿﻴﻔﻪ ووﻟﭭﺮﻫﺎﻣﺒﺘﻮن ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ اﳌﻘﺒﻠﺘﲔ
ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ .وﺧﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎدل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ١-١ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﻤﺔ ﺑﲔ ﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ وﺿﻴﻔﻪ ﺗﺸﻠﺴــﻲ .وﺗﻘــﺪم ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اوﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻻﻋﺒﻪ ﺧﻮان
ﻣﺎﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ١١ﻗﺒﻞ ان ﻳﺪرك ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎدل ﻋﺒﺮ ﻻﻋﺒﻪ ﻣﺎرﻛﻮس اﻟﻮﻧﺴﻮ
ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  .٤٣وﺑﻬﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺮﺻﻴﺪ ٦٨
ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٦٥ﻧﻘﻄﺔ.
وﺗﻌﺮﺿﺖ آﻣﺎل أرﺳﻨﺎل ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﳌﻮﺳﻢ ﺿﻤﻦ اﻟـ  ٤اﻷواﺋﻞ ﻟﻀﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻌﺪ اﳋﺴﺎرة  ٠-٣أﻣﺎم ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺳﺘﺎد ﻛﻴﻨﻎ ﺑﺎور.
وﺑﻌﺪ ﻫﺪف ﻳﻮري ﺗﻴﻠﻴﻤﺎﻧﺲ وﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺟﻴﻤﻲ ﻓﺎردي ﺗﻌﺮض أرﺳﻨﺎل ﻟﻠﻬﺰﳝﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ  ٥ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺑﺎﻟﺪوري واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻳﻈﻞ أرﺳﻨﺎل ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٦٦ﻧﻘﻄﺔ.

ﻧﻮرﻳﺘﺶ وﺷﻴﻔﻴﻠﺪ ﻳﺼﻌﺪان  ..و»اﻟﺮوح اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ« ﺗﺒﻌﺪ ﻟﻴﺪز ﻋﻦ »اﳌﻤﺘﺎز«
اﻧﻀﻢ ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻣﺲ اﻟﻰ ﻧﻮرﻳﺘﺶ ﺳﻴﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮد
اﻟﻰ اﻟﺪوري اﻹﳒﻠﻴﺰي اﳌﻤﺘﺎز ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ ﺗﻌﺎدل ﻟﻴﺪز ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﻣﻊ أﺳﺘﻮن ﭬﻴﻼ  ١-١ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺪرب اﻷول اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ ﺑﻴﻴﻠﺴﺎ .وﻛﺎن ﻧﻮرﻳﺘﺶ ﻗﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻮدة ،ﺑﻔﻮزه ١-٢
ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻛﺒﻴﺮن روﻓﺮز .وﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻪ ﺿﺪ أﺳــﺘﻮن ﭬﻴﻼ ،ﺗﻘﺪم
ﻟﻴﺪز  ٠-١ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٧٢ﻋﺒﺮ اﻟﭙﻮﻟﻨﺪي ﻣﺎﺗﻴﻮس ﻛﻠﻴﺘﺶ .ﻟﻜﻦ
اﻟﻬﺪف أﺛﺎر اﻋﺘﺮاض ﻻﻋﺒﻲ أﺳــﺘﻮن ﭬﻴﻼ ،اذ ﺳﺠﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن

زﻣﻴﻠﻬﻢ اﻟﻌﺎﺟﻲ ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﻛﻮدﺟﻴﺎ ﳑﺪا ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﺼﺎﺑﺎ ،وﻟﻢ
ﻳﻘﻢ ﻻﻋﺒﻮ ﻟﻴﺪز ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﻠﻌﺐ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﲟﻌﺎﳉﺘﻪ.
وﺗﺴﺒﺐ اﻟﻬﺪف ﺑﺘﺪاﻓﻊ ﺑﲔ ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﻃﺮد ﺧﻼﻟﻪ ﻻﻋﺐ
أﺳﺘﻮن ﭬﻴﻼ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي أﻧﻮر اﻟﻐﺎزي ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﺮض ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪرب
أﺳﺘﻮن ﭬﻴﻼ ،اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻮن ﺗﻴﻴﺮي ،أﻣﺎم ﺑﻴﻴﻠﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
رﻛﻞ ﻻﻋﺒﻴﻪ اﻟﻜﺮة اﻟﻰ ﺧﺎرج اﳌﻠﻌﺐ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻻﻋﺒﻪ اﳌﺼﺎب
ﻋﻠﻰ أرض اﳌﻠﻌﺐ.

ﻧﻴﻤﺎر :أﺧﻄﺄت ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻜﻤﺔ

إﻧﺘﺮ وﻳﻮﭬﻨﺘﻮس »ﺣﺒﺎﻳﺐ« ..وﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻳﻌﺰز »اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ«

إﻟﻰ ﻣﺸﺠﻊ رﻳﻦ

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﺤﺮز ﻟﻘﺐ »اﻟﻠﻴﻐﺎ« اﻟـ  ٢٦ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ
ﻗــﺎد اﳌﻬﺎﺟــﻢ اﻟﺪوﻟــﻲ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴــﻲ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺮﺷــﻠﻮﻧﺔ إﻟــﻰ إﺣﺮاز
اﻟﻠﻘــﺐ اﻟـــ  ٢٦ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺨــﻪ
ﺑﺘﺴــﺠﻴﻠﻪ ﻫــﺪف اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻔﻪ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘــﻲ  ٠-١اول ﻣﻦ
اﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻛﺎﻣﺐ ﻧﻮ ﻓﻲ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴــﺔ واﻟﺜﻼﺛﲔ
ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ .وﺳﺠﻞ
ﻣﻴﺴﻲ اﻟﺬي دﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻮط
اﻟﺜﺎﻧــﻲ ،اﻟﻬــﺪف اﻟﻮﺣﻴــﺪ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٦٢ﻓﻀﻤﻦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
رﺳــﻤﻴﺎ اﻻﺣﺘﻔــﺎظ ﺑﺎﻟﻠﻘــﺐ
اﻟﺬي أﺣﺮزه اﳌﻮﺳــﻢ اﳌﺎﺿﻲ
وﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﻮاﺳﻢ اﻟـ
 ١١اﻷﺧﻴﺮة ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳــﻌﻴﻪ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺜﻼﺛﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار
 ٢٠٠٩و ٢٠١٥ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗــﻮج
ﺑﻠﻘﺒﻲ اﻟﺪوري واﻟﻜﺄس اﶈﻠﻴﲔ
ودوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
وﻋــﺰز ﺑﺮﺷــﻠﻮﻧﺔ ﻣﻮﻗﻌﻪ
ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٨٣ﻧﻘﻄﺔ
ﺑﻔﺎرق  ٩ﻧﻘــﺎط أﻣﺎم أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪرﻳــﺪ ﻗﺒــﻞ  ٣ﻣﺮاﺣــﻞ ﻣــﻦ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻮﺳــﻢ .وﻫــﻮ اﻟﻬﺪف
اﻟـ ٣٤ﳌﻴﺴــﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوري ﻫﺬا
اﳌﻮﺳﻢ ﻓﻌﺰز ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺻﺪارة
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻬﺪاﻓﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻠﻘﺐ
اﻟـ ٣٤ﺑﺄﻟﻮان اﻟﺒﻠﻮﻏﺮاﻧﺎ وﻫﻮ
رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺎدي
اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧــﻲ ،واﻷول ﻟﻪ ﻛﻘﺎﺋﺪ
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ .وﺑﺎت ﻣﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
ﻟﻘﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺐ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ
ﺑﺎﻟﻠﻴﻐــﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ
أﺳﻄﻮرة رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑﺎﻛﻮ ﺧﻴﻨﺘﻮ ) ١٢ﻟﻘﺒﺎ(.
وﻛﺎن ﺑﺮﺷــﻠﻮﻧﺔ ﳝﻠﻚ ١٦
ﻟﻘﺒﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺪوري وﻧﺼﻒ
ﻏﻠﺔ ﻏﺮﳝﻪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ )(٢٩
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻴﺴــﻲ اﻟﺬي
ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺘﺘﻮﻳﺠﻪ ﺑﻌﺸﺮة أﻟﻘﺎب
ﻓﻲ ﻣﺪى  ١٥ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻔﺎرق
ﺑﲔ اﻟﻐﺮﳝﲔ  ٧أﻟﻘﺎب ) ٣٣ﻟﻘﺒﺎ
ﻟﻠﻨﺎدي اﳌﻠﻜﻲ(.
ورﻓــﻊ ﻣﻴﺴــﻲ ﻏﻠﺘــﻪ ﻣﻦ
اﻷﻫﺪاف ﻣﻊ اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ إﻟﻰ  ٤١٧ﻫﺪﻓﺎ ﻓﻲ ٤٥٠

وﻟﺪى ﻗﻴﺎم ﻻﻋﺒﻲ ﭬﻴﻼ ﺑــﺮﻛﻞ اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﳌﻠﻌﺐ
ﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﻠﻌﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺪف ،أﺣﺠــﻢ ﻻﻋﺒﻮ ﻟﻴﺪز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ
ﺑﻴﻴﻠﺴــﺎ ،ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﺘﺰاﻋﻬﺎ ،وﺳﻤﺤﻮا ﻟﻼﻋﺒﻲ أﺳﺘﻮن ﭬﻴﻼ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف اﻟﺘﻌﺎدل ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﳌﺒﺎراة .١-١
وﺑﻬﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﺑﺎت ﻟﻴﺪز ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺼﺎﺣﺐ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺷﻴﻔﻴﻠﺪ اﻟﺬي ﻓﺎز اﻟﺴﺒﺖ ﻋﻠﻰ إﻳﺒﺴﻮﻳﺘﺶ ﺗﺎون ،٠-٢
اذ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ٥ﻧﻘﺎط ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎراة واﺣﺪة ﻣﻦ ﺧﺘﺎم اﳌﻮﺳﻢ.

أﻗﺮ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻧﻴﻤﺎر ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ »ﺧﺎﻃﺊ« ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻜﻤﺔ اﻟﻰ وﺟﻪ أﺣﺪ ﻣﺸﺠﻌﻲ رﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺪرﺟﺎت ﺑﻌﺪ
ﺧﺴﺎرة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﺑﺮﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻛﺄس ﻓﺮﻧﺴﺎ .وﻓﻲ أﺷﺮﻃﺔ ﻣﺼﻮرة ﰎ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺪا ﻧﻴﻤﺎر وﻫﻮ ﻳﺘﺠﺎدل ﻣﻊ أﺣﺪ ﻣﺸــﺠﻌﻲ
رﻳﻦ ﻟﺪى ﺗﻮﺟﻬﻪ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ اﻟﻰ اﳌﻨﺼﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﳌﺪرﺟﺎت ﻣﻠﻌﺐ
ﺳــﺘﺎد دو ﻓﺮاﻧﺲ .وأﻇﻬﺮت اﻷﺷــﺮﻃﺔ ﻧﻴﻤﺎر وﻫﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺑﻌﺎد
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻠﻤﺸــﺠﻊ اﻟﺬي ﺑﺪا ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﻮﻳﺮه ،ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺘﺒﺎدل وإﻳﺎه ﺑﻀﻊ ﻛﻠﻤﺎت ﺳﺒﻘﺖ ﻗﻴﺎم اﳌﻬﺎﺟﻢ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ
ﻟﻜﻤﺔ ﻧﺤﻮ وﺟﻪ اﳌﺸــﺠﻊ .وﻛﺘﺐ ﻧﻴﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﻮر
ﻷﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷــﺮﻳﻂ اﻻﻋﺘﺪاء ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺴﺘﻐﺮام،
»ﻫﻞ ﺗﺼﺮﻓﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ؟ ﻧﻌﻢ .ﻟﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻛﺎن أن ﻳﺒﻘﻰ
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎل« ،ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه اﻟﻼﻋﺐ إﻫﺎﻧﺎت ﻛﺎن اﳌﺸﺠﻊ
ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﻟﻪ وﻟﺰﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﻧﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

ﻫﺎزارد ﻳﺆﻛﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﺪورﲤﻮﻧﺪ

ﻣﺒﺎراة وﺑﺎت ﻣﺮﺷﺤﺎ ﺑﻘﻮة ﻫﺬا
اﳌﻮﺳــﻢ ﻟﻠﻘﺐ اﻟﻬــﺪاف ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺴﺎدﺳــﺔ ﻟﻴﻌﺎدل اﻻﺳﻄﻮرة
ﺗﻴﻠﻤﻮ ﺛــﺎرا ) ٦أﻟﻘﺎب ﻟﻠﻬﺪاف
ﺑﲔ  ١٩٤٥و.(١٩٥٣
وﺷﻬﺪ اﻟﺴﺒﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺮاﺑــﻊ اﻷﺧﻴــﺮ اﳌﺆﻫــﻞ اﻟــﻰ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ اﳌﻮﺳــﻢ
اﳌﻘﺒﻞ ﺳﻘﻮﻃﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﻷﻃﺮاف
اﻟﺼﺮاع .وﺧﺴﺮ ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ أﻣﺎم
رﻳﺎل ﺳﻮﺳﻴﻴﺪاد  ،٢-٣ﺑﻴﻨﻤﺎ
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺟﻴﺮوﻧﺎ،
وﭬﺎﻟﻨﺴــﻴﺎ أﻣــﺎم ﺿﻴﻔﻪ اﻳﺒﺎر
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ واﺣﺪة .١-٠
وﺑﻘﻲ ﺧﻴﺘﺎﻓــﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺮاﺑــﻊ ) ٥٥ﻧﻘﻄــﺔ( ﺑﻔــﺎرق
اﳌﻮاﺟﻬﺘــﲔ اﳌﺒﺎﺷــﺮﺗﲔ ﻣــﻊ
إﺷــﺒﻴﻠﻴﺔ اﳋﺎﻣــﺲ ،وﲡﻤﺪ
رﺻﻴﺪ ﭬﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﻋﻨﺪ  ٥٢ﻧﻘﻄﺔ
ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس.
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

اﻧﺘﻬــﺖ ﻗﻤﺔ إﻧﺘــﺮ ﻣﻴﻼن

وﺿﻴﻔــﻪ ﻳﻮﭬﻨﺘــﻮس اﳌﺘﻮج
ﺑﺎﻟﻠﻘــﺐ اﻟﺜﺎﻣــﻦ ﺗﻮاﻟﻴــﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎدل  ١-١ﻓــﻲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺰز ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﺻﺎﻓﺔ ﺑﻔﻮزه  ٠-٢ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﺮوزﻳﻨﻮﻧﻲ ﺻﺎﺣﺐ
اﳌﺮﻛﺰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮ.
وﻛﺎن إﻧﺘــﺮ ﻓــﻲ ﻃﺮﻳﻘــﻪ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪم ﺷﻮﻃﺎ
أول راﺋﻌﺎ أﻧﻬــﺎه ﻓﻲ ﺻﺎﳊﻪ
ﺑﻬــﺪف راﺋﻊ ﻟﻼﻋﺐ وﺳــﻄﻪ
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ رادﻳــﺎ ﻧﺎﻳﻨﻐﻮﻻن
ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ ،ﻟﻜﻦ

ﻳﻮﭬﻨﺘــﻮس ﻗﻠــﺐ اﻟﻄﺎوﻟــﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺸــﻮط اﻟﺜﺎﻧــﻲ وﳒﺢ
ﻓــﻲ إدراك اﻟﺘﻌــﺎدل ﺑﻔﻀــﻞ
ﳒﻤﻪ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ
روﻧﺎﻟــﺪو ) .(٦٢وﻫﻮ اﻟﻬﺪف
اﻟـــ ٢٠ﻟﺮوﻧﺎﻟﺪو ﻫﺬا اﳌﻮﺳــﻢ
ﻓﻌﺰز ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻋﻠــﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻬﺪاﻓــﲔ ﺑﻔﺎرق
ﻫﺪﻓﲔ ﺧﻠﻒ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ
ﻓﺎﺑﻴــﻮ ﻛﻮاﻟﻴﺎرﻳــﻼ اﳌﺘﺼﺪر.
واﻟﻬﺪف اﻟـ ٦٠٠ﻟﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﻣﻊ ﺳــﺒﻮرﺗﻴﻨﻎ
ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ ﻣﺮورا ﲟﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﶈﻠﻲ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ )اﳌﺮﺣﻠﺔ (٣٥

رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ -إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل

١٠

beIN SPORTS HD٣

أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ -أودﻳﻨﻴﺰي
ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ -ﺳﺎﺳﻮﻟﻮ

٨
١٠

beIN SPORTS HD٤
beIN SPORTS HD٤

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ )اﳌﺮﺣﻠﺔ (٣٤

ورﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ وﻳﻮﭬﻨﺘﻮس.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘــﻪ ،اﺑﺘﻌﺪ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻔــﻮزه  ٠-٢ﻋﻠــﻰ ﻣﻀﻴﻔــﻪ
ﻓﺮوزﻳﻨﻮﻧﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺮﻛﺰ.
وﻣﻊ ﺗﺒﻘﻲ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻮﺳــﻢ ،رﻓــﻊ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ
رﺻﻴﺪه اﻟﻰ  ٧٠ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻠﻒ ﻳﻮﭬﻨﺘﻮس اﻟﺬي
ﺣﺴــﻢ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻘﺒﻪ
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ »ﺳﻴﺮي أ«،
وﺑﻔﺎرق ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎط ﻋﻦ إﻧﺘﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺚ.
واﺳﺘﻐﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺪرب ﻛﺎرﻟﻮ
أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ ﺗﻌﺜﺮ اﻧﺘﺮ ﻣﻄﺎرده
اﶈﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ﻟﻴﺒﺘﻌــﺪ وﻳﻘﺘﺮب ﻣــﻦ إﻧﻬﺎء
اﻟــﺪوري وﺻﻴﻔﺎ ﻟﻴﻮﭬﻨﺘﻮس
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ
ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﳌﻮﺳﻢ اﳌﻘﺒﻞ ،ﺑﲔ
إﻧﺘﺮ ) ٦٢ﻧﻘﻄﺔ( ،وروﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺰ

رﻳﻦ ﻳﻘﻬﺮ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن وﻳﺘﻮج ﺑـ »ﻛﺄس ﻓﺮﻧﺴﺎ«
ﺟــﺮد رﻳﻦ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن ﺟﺮﻣﺎن
ﻣﻦ ﻟﻘﺒﻪ ﺑﻄﻼ ﳌﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄس ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻷرﺑﻌــﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴــﻪ  ٥-٦ﺑﺮﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
)اﻟﻮﻗﺘﺎن اﻷﺻﻠﻲ واﻹﺿﺎﻓﻲ  (٢-٢ﻓﻲ
اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ »ﺳﺘﺎد دو
ﻓﺮاﻧﺲ« ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ.
وﺳﺠﻞ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺎن داﻧﻲ أﻟﻔﻴﺶ
) (١٣وﻧﻴﻤﺎر ) (٢١ﻫﺪﻓﻲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن
اﻟﺬي أﻫﺪر ﻟﻪ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻧﻜﻮﻧﻜﻮ
اﻟﺮﻛﻠﺔ اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ،وﺑﺮﻳﺴﻨﻞ
ﻛﻴﻤﺒﻴﺒﻲ ) ٤٠ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ(
واﳌﻮزاﻣﺒﻴﻘﻲ إﻳﺪﺳﻮن أﻧﺪرﻳﻪ ﺳﻴﺘﻮ
) (٦٦ﻫﺪﻓﻲ رﻳﻦ اﻟــﺬي أﺣﺮز اﻟﻠﻘﺐ
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ واﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم  .١٩٧١وﻓﺮض اﻟﺘﻌﺎدل ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ رﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﺑﻌــﺪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺧﻤﺎﺳــﻲ ﻛﻼ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ
ﶈﺎوﻻﺗﻬﻢ :اﻟﺴــﻨﻐﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎي ﻧﻴﺎﻧﻎ
وﺣــﺎﰎ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ وﻛﻠﻴﻤﺎن ﻏﺮوﻧﻴﻴﻪ
وﺟﻴﻤﺲ ﻟﻴﺎ ﺳﻴﻠﻴﻜﻲ واﳉﺰاﺋﺮي راﻣﻲ

ﺑﻦ ﺳﺒﻌﻴﻨﻲ )رﻳﻦ( ،واﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧﻲ
إدﻳﻨﺴــﻮن ﻛﺎﻓﺎﻧﻲ واﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ داﻧﻲ
أﻟﻔﻴﺶ واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﺎﻧﺪرو ﺑﺎرﻳﺪﻳﺲ
واﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮان ﺑﺮﻧﺎت وﻧﻴﻤﺎر.
واﻓﺘﺘﺢ اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻼ ﺳﺎر
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮﻳﻦ ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻤﻨﺤﻪ
اﻟﺘﻘﺪم  ،٥-٦وأﻫــﺪر ﻧﻜﻮﻧﻜﻮ ،ﺑﺪﻳﻞ
ﻣﻮﺳــﻰ دﻳﺎﺑﻲ ﻓــﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﺸــﻮط اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻟﺮﻛﻠﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺎرﻳﺴﻲ.
وﺿﻤﻦ رﻳﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪوري اﻷوروﺑﻲ ﻣﺠﺪدا اﳌﻮﺳﻢ اﳌﻘﺒﻞ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺮج ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﺪور ﺛﻤﻦ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أرﺳﻨﺎل اﻹﳒﻠﻴﺰي.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
رﻫﺎﻧﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺮد
ﻣﻦ ﻟﻘﺒﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﳋﻤﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻓــﻲ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄس اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
ﻏﺎﻧﻐــﺎن ﻓــﻲ رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋــﻲ ،وﺧﻴﺒﺔ
اﳋﺮوج ﻣﻦ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ ﻣﺎن ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ اﻹﳒﻠﻴﺰي.

ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﻛﺎﻟﻴﺎري اﻟﺴــﺒﺖ
 ،٠-٣راﻓﻌﺎ رﺻﻴــﺪه اﻟﻰ ٥٨
ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺆﻗﺘﺎ،
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺣﻠﻮل ﻣﻴﻼن اﳋﺎﻣﺲ
) ٥٦ﻧﻘﻄﺔ( ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮرﻳﻨﻮ.
أﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻓﺸﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﺦ
ﻓﻲ اﺳــﺘﻐﻼل ﺗﻌﺜﺮ ،ﻣﻼﺣﻘﻪ،
ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﲤﻮﻧﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ
اﻷﻣﺜﻞ وﺳﻘﻂ ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﺘﻌﺎدل
 ١-١أﻣﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻧﻮرﻧﺒﺮغ أﻣﺲ
ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﲔ
ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻷﳌﺎﻧﻲ.
ورﻓﻊ ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﺦ رﺻﻴﺪه
إﻟﻰ  ٧١ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘﲔ أﻣﺎم ﺑﻮروﺳﻴﺎ
دورﲤﻮﻧﺪ اﻟﺬي ﲡﺪدت آﻣﺎﻟﻪ
ﻓﻲ اﺳــﺘﻤﺮار اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻘــﺐ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺧﺴــﺎرﺗﻪ
 ٤-٢أﻣﺎم ﺷﺎﻟﻜﻪ.
وﻓﻲ اﳌﺒــﺎراة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺎز
ﭬﻮﻟﭭﺴــﺒﻮرغ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻓﻨﻬﺎﱘ
.١-٤

أﻛﺪ ﺗﻮرﺟﺎن ﻫﺎزارد ﳒﻢ ﻫﺠﻮم ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻮروﺳﻴﺎ ﻣﻮﻧﺸﻨﻐﻼدﺑﺎخ
أﻧﻪ ﺗﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﲤﻮﻧﺪ اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﻟﺼﻔﻮﻓﻪ ﻓﻲ اﳌﻮﺳﻢ اﳌﻘﺒﻞ .وﺻﺮح اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ» :ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺑﻮروﺳــﻴﺎ
دورﲤﻮﻧﺪ .ﲢﺪﺛﺖ إﻟﻴﻬﻢ« .وأوﺿﺢ ﻫﺎزارد ) ٢٦ﻋﺎﻣﺎ( أن اﻟﻨﺎدﻳﲔ
ﻳﺘﻔﺎوﺿﺎن ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻬﻤﺎ ﺳﺘﺴﺘﻐﺮق
ﺑﻌــﺾ اﻟﻮﻗﺖ .وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎزارد ﻣﻊ ﻣﻮﻧﺸــﻨﻐﻼدﺑﺎخ ﺑﻌﻘﺪ ﳝﺘﺪ
ﺣﺘﻰ .٢٠٢٠

ﺑﻮﺗﺎس ﺑﻄﻞ

»ﺟﺎﺋﺰة أذرﺑﻴﺠﺎن« ﻟﻠﻔﻮرﻣﻮﻻ ١
ﻓــﺎز اﻟﻔﻨﻠﻨﺪي ﻓﺎﻟﺘﻴﺮي
ﺑﻮﺗــﺎس أﻣــﺲ ﺑﺠﺎﺋــﺰة
أذرﺑﻴﺠﺎن اﻟﻜﺒﺮى ،اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣــﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﺴﺒﺎﻗﺎت اﻟﻔﻮرﻣﻮﻻ  ،١ﻣﺎﻧﺤﺎ
وزﻣﻴﻠﻪ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻮﻳﺲ
ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن اﻟﺬي ﺣﻞ ﺛﺎﻧﻴﺎ،
ﻓﺮﻳﻘﻬﻤﺎ ﻣﺮﺳﻴﺪس اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ  ٤ﺳــﺒﺎﻗﺎت ،ﻓﻲ
أﻓﻀﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﺳــﻢ ﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ .وﺣﻄﻢ
ﻓﺮﻳﻖ »اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻔﻀﻴﺔ« اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻘﻴﺎﺳــﻲ ﻷﻓﻀﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻪ ﻣﻊ »وﻟﻴﺎﻣﺲ« اﻟﺬي ﺣﻘﻖ
ﻫــﺬا اﻹﳒﺎز ﻋﺎم  ،١٩٩٢ﻋﻠﻤﺎ ان اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳــﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت
ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻪ ﻣﺮﺳﻴﺪس ) (٢٠١٤وﻓﻴﺮاري ) ١٩٥٢و(٢٠٠٢
ﻣﻊ  ٥ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت .وﺗﺘﺼﺪر »ﺳﻜﻮدﻳﺮﻳﺎ ﻓﻴﺮاري« اﻟﺘﻲ ﺣﻞ ﺳﺎﺋﻘﻬﺎ
اﻷﳌﺎﻧﻲ ﺳﻴﺒﺎﺳــﺘﻴﺎن ﻓﻴﺘﻞ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ  ٨٣ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻴﺪس
) (٤٨وﻣﺎﻛﻼرﻳﻦ ) .(٤٧وأﺗﺎح ﻫﺬا اﻟﻔﻮز ﻟﺒﻮﺗﺎس اﺳﺘﻌﺎدة ﺻﺪارة
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻊ  ٨٨ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٨٧ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻬﺎﻣﻴﻠﺘﻮن
اﻟﺬي ﻛﺎن ﺗﺼﺪر اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻬﺬا اﳌﻮﺳﻢ،
أي ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺼﲔ اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﻠﺒﺔ ﺷﻨﻐﻬﺎي .ورﻓﻊ ﻣﺮﺳﻴﺪس
رﺻﻴــﺪه ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺼﺎﻧﻌﲔ اﻟﻰ  ١٧٣ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﻔﺎرق ٧٤
ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ ﻓﻴﺮاري ).(٩٩

ﺗﻴﻴﻢ ﻳﺤﺮز ﻟﻘﺐ »ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ«
ﺗﻮج اﻟﻨﻤﺴﺎوي دوﻣﻴﻨﻴﻚ
ﺗﻴﻴﻢ اﳌﺼﻨﻒ ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ،
ﺑﻠﻘــﺐ دورة ﺑﺮﺷــﻠﻮﻧﺔ
اﻹﺳــﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺲ ،ﺑﻔﻮزه
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺳﻲ
داﻧﻴﻴــﻞ ﻣﺪﭬﻴﺪﻳــﭫ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻋﺸــﺮ  ٤-٦و .٠-٦وﻫــﻮ
اﻟﻠﻘــﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﻤﺴــﺎوي
) ٢٥ﻋﺎﻣﺎ( ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ ﺑﻌﺪ
ﻓﻮزه اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻠﻘﺐ
دورة إﻧﺪﻳﺎن وﻳﻠﺰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺎﺳــﺘﺮز أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ،واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ .وﺑﺎت ﺗﻴﻴﻢ
ﺛﺎﻧﻲ ﳕﺴــﺎوي ﻓﻘﻂ ﻳﺤﺮز ﻟﻘﺐ دورة ﺑﺮﺷــﻠﻮﻧﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻣﺎس
ﻣﻮﺳﺘﺮ ) ١٩٩٥و.(١٩٩٦

اﻻﺛﻨﲔ

د
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رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ :ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎﻟﺪ اﳌﺮزوق
ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ،
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم  ١٩٧٦ﺗﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻊ »اﻷﻧﺒﺎء«
ﺗﺼﺪر ﻋﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎب اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ذ.م.م.
اﻟﺸﻮﻳﺦ ،ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻄﺎر ،ﺷﺎرع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ص.ب ٢٣٩١٥
اﻟﺼﻔﺎة ،اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي  ١٣١٠٠ﻛﻮﻳﺖ

عائلتا الحذران والسالم
تنعيان
مبزيد من احلزن واألسى
فقيدهما الغالي املغفور له بإذن الله تعالى

عبدالعزيز فيصل الحذران
و�سيوارى جثمانه الرثى ال�ساعة التا�سعة
من �سباح اليوم االثنني املوافق 2019/4/29
يف مقربة ال�سليبخات

تق ـبــل الت ـع ــازي

للرجال :الســالم  -قطعــة  - ٧شـارع  - ٧٠٨منزل ٤٧٨
تلفون ٩٩٨٠٠٢٥٠
للنسـاء :السـ ــرة  -قط ـعـ ــة  - ٢شـ ـ ــارع  - ٨مـن ـ ــزل ١٩
تلفون ٩٩٥٥٤٨٥٠

اﻟﺒﻘﺎء ﷲ
ﻳﺄﻳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻄﻤﺌﻨﺔ ارﺟﻌﻲ إﻟﻰ رﺑﻚ راﺿﻴﺔ
ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻓﺎدﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدي وادﺧﻠﻲ ﺟﻨﺘﻲ

ﻓﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻼﻃﻲ ٦٠ :ﻋﺎﻣﺎ  -اﻟﺮﺟﺎل :ﺧﻴﻤﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﺑﻨﺰﻳﻦ اﻟﻌﻴﻮن  -اﳉﻬﺮاء  -ت - ٩٧٣٧٧٣٧٢ :اﻟﻨﺴﺎء :اﻷﻧﺪﻟﺲ
 ق - ١٠ش - ٢م - ٢٠٧ﺷﻴﻊ.ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮاج اﻟﻌﺎزﻣﻲ ٧٧ :ﻋﺎﻣﺎ  -اﻟﺮﺟﺎل :ﻓﻬﺪ اﻷﺣﻤﺪ  -ق٤
 ش - ٤٣٠م - ٤٤ت - ٩٧٩٥٨٤٢٤ :اﻟﻨﺴﺎء :ﺑﻴﺎن  -ق - ٨شاﻷول  -ج - ٦م - ٩ت - ٩٤٤٧٧٧٧٥ :ﺷﻴﻊ.
ﻟﻮﻟﻮة ﻣﺒﺎرك إﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻮﺿﺎﺣﻲ ،زوﺟﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻨﺒﺮ
اﻟﺘﺮﻛﻲ ٦٠ :ﻋﺎﻣﺎ  -ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ  -ق - ٥ش - ٥١٤م - ١٠٥٧ت:
 - ٥٥٨٤٨٨٥٥ﺷﻴﻌﺖ.
أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮﻣﻴﻀﲔ ٣٨ :ﻋﺎﻣﺎ  -اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺴﺎﳌﻴﺔ  -ق٢
 ش ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴــﻌﻮد  -م - ٧ت - ٩٩٥٨٤٨٣٧ :اﻟﻨﺴﺎء:ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ  -ق - ٢ش - ٤٧م - ٥اﻟﺪﻓﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻴﺼﻞ إﺑﺮﻫﻴﻢ اﳊﺬران ٤٥ :ﻋﺎﻣﺎ  -اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺴــﻼم
 ق - ٧ش - ٧٠٨م - ٤٧٨ت - ٩٨٧٢١٦٨٠ :اﻟﻨﺴــﺎء :اﻟﺴﺮة -ق - ٢ش - ٨م - ١٩ت - ٩٨٧٢١٦٣٦ :اﻟﺪﻓﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ.
زﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ اﳊﺮﺑﻲ ،ارﻣﻠﺔ ﻏﺮﻳﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻜﻨﺪري ٧٩ :ﻋﺎﻣﺎ
 اﻟﺮﺟﺎل :اﻟﺸﻌﺐ  -ق - ٤ش - ٤٠م - ١٠دﻳﻮان اﻟﻜﻨﺎدرة  -ت: - ٩٩٨٥٠٠٠١اﻟﻨﺴــﺎء :ﺣﻄﲔ  -ق - ٣ش - ٣٢٧م - ٢٣اﻟﺪﻓﻦ
ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ.

دﻳﻮاﻧﻴﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ »اﻷﻧﺒﺎء« ﺧﻼل رﻣﻀﺎن اﳌﺒﺎرك
ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻣﻦ »اﻷﻧﺒﺎء« ﻟﻠﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺗﺠﺴــﻴﺪا ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻬﺎ واﺛﺮﻫﺎ
اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﻟﺰﻳﺎرات ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﺳﻤﺎء اﺻﺤﺎب
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺎت وﻋﻨﺎوﻳﻦ وﻣﻮاﻋﻴﺪ دﻳﻮاﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻣﻦ

اﺻﺤﺎب اﻟﺪواوﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺸــﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻳﻮاﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ارﺳﺎل اﺳﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻨﻮان واﻟﻤﻮﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻛﺲ رﻗﻢ ٢٢٢٧٢٨٣٠ :أو ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲeditorial@alanba.com :
وﻛﻞ ﻋﺎم واﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻟﻒ ﺧﻴﺮ
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ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻘﺲ :ﺣﺎر ﻧﺴﺒﻴﺎ

ﳝﻜﻨﻬﺎ إﺻﻼح اﳌﺒﺎﻧﻲ

اﻟﻌﻈﻤﻰ - ٢٣ :اﻟﺼﻐﺮى٢٠ :

اﻟﺮﻳﺎح ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ اﻻﲡﺎه اﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ

ﺳــﺮﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ  ٦اﻟﻰ  ٢٨ﻛﻢ /ﺳــﺎﻋﺔ.

أﻋﻠــﻰ ﻣــﺪ ٨٫١٢ :ص ـ  ٦٫٥٦م
أدﻧــﻰ ﺟــﺰر ١٫٥٩ :ص ـ  ١٫٤٢م

ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ وﺗﻮاﺻﻠﻮا ﻣﻌﻨﺎ

ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ

»روﻳﺘــﺮز« :ﻳﻄﻮر ﺧﺒــﺮاء ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﺳﻮﻳﺴــﺮا
ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﻠﻖ ذات ﻳﻮم ﺣﻮل اﳌﺒﺎﻧﻲ
وﺗﻘﻴﻤﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺳﺘﺠﺮي إﺻﻼﺣﺎت ﺑﺪون أي ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺸﺮي.
وﺳﺘﻜﻮن اﻟﻄﺎﺋﺮات اﳌﺴﻴﺮة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗــﺮ وﺑﻨﺎء ﺧﺮاﺋﻂ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد
ﶈﻴﻄﻬﺎ .وﲟﺠﺮد اﻛﺘﺸﺎف اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻹﺻﻼح،
ﳝﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺴﻴﺮة أﺧﺮى ﻹﺻﻼﺣﻪ.
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