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«عدم التعاون».. ينتظر صعود اخلالد املنصة
٣ استجوابات لرئيس الوزراء.. وموافقة املجلس الدستورية على تأجيلها مدرجة على جلسة غد.. وإعادة التصويت على التأجيل مجدداً واردة

مرمي بندق

توقعــت مصادر مطلعــة ان يكون طلب عدم 
التعاون مع احلكومة النتيجة املنتظرة في حالة 
صعود سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
منصة االستجواب ومناقشة سموه االستجوابات 
املقدمة له، حيث إن بعض النواب أعلنوا مرارا عن 
نيتهم تقدمي طلب عدم التعاون. وردا على سؤال 
حول إدراج االستجوابات الثالثة املقدمة لرئيس 
الوزراء وموافقة املجلس الدســتورية في جلسة 
٣٠ مايو على تأجيلها على جدول جلسة غد، فقد 
أكدت املصــادر على أهمية التعاون والتنســيق 
احلكوميـ  النيابي استنادا إلى املادة ٥٠ من الدستور 
إلجناز مشــروعات القوانني احملالة من احلكومة 
إلــى املجلس والتي تصب مباشــرة في مصلحة 
املواطنني الذين ينتظرون البت فيها، والتي منها 
متريــر اعتماد إضافي مببلغ ٦٠٠ مليون لصرف 
مكافأة الصفوف األمامية قبل العيد، والتي تعتبر 
عيدية الساهرين على املصابني بڤيروس كورونا.

واستطردت املصادر بقولها: نعم وافق املجلس 
على تأجيلها، مشيرة إلى انه في جلسة ٣٠ مارس 
متت إعادة التصويت على تأجيل طلب االستجوابات، 
حيــث حصل في املرة الثانيــة على ٣٣ صوتا من 
أصل ٣٤ صوتا، وبذلك يكون قد حصل على موافقة 
األغلبيــة النيابية على التأجيــل، الفتة إلى إعادة 
التصويــت بعدمــا جــاءت نتيجــة التصويت في 

املرة األولى ٢٩ صوتا، ومشيرة إلى أنه إذا ارتأت 
السلطتان، فإن إعادة التصويت مجددا على تأجيلها 
واردة. وبشــأن اســتجواب وزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح في ظل دعم ومؤازرة وثقة مجلس 
الــوزراء بجهوده، أجابت املصــادر: صعود وزير 
الصحــة املنصة وتفنيده احملــاور املقدمة ميثالن 
توضيحــا مفصال للجهود التــي تتم منذ أكثر من 
ســنة على صعيد مواجهة ومنع انتشــار جائحة 
كورونا، وفي الوقــت ذاته فإن الردود الصحيحة 
علي هذا االســتجواب تدعــم وزير الصحة وتفند 
كل املعلومات اخلاطئة التي قد تصل إلى النواب.

وحول الطلب النيابي بتأجيل االستجواب، أجابت 
املصادر: إذا مت تقدمي طلب واملوافقة عليه من قبل 
املجلس يؤجل االستجواب، حيث إن املجلس سيد 
قراراتــه، وال يوجد أي مانع دســتوري في تنفيذ 
هــذه اخلطوة، موضحة ان عــدد النواب مازال ٤٨ 
نائبا، حيث لم يبت حتى اآلن في استقالة النائب 

يوسف الفضالة.
هذا، وأشارت املصادر إلى ان احلكومة تستعجل 
٦ مشاريع قوانني هي: الدين العام، واالشتراطات 
الصحية، واعتماد امليزانية اإلضافية البالغة ٦٠٠ 
مليــون دينار للصفوف األماميــة، ومنع تضارب 
املصالح بهدف تالفي املثالب وأوجه القصور التي 
رصدتهــا احملكمة الدســتورية فــي حكمها بإلغاء 
القانون الســابق وتعديل قانــون اجلزاء لتغليظ 

عقوبة جرائم الفساد.

مناقشة استجواب وزير الصحة تدعم جهوده وال مانع دستوريًا في طلب التأجيل
عدد النواب مازال ٤٨ حيث لم يبّت حتى اآلن في استقالة الفضالة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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«الرؤية الشرعية» ُتعلن استمرار 
التماس هالل رمضان اليوم اإلثنني

كونا: قررت هيئة الرؤية الشــرعية اســتمرار 
اجتماعها إلى اليوم االثنني لرؤية هالل شهر رمضان 

املبارك لعام ١٤٤٢هـ.
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة ألقاه رئيس 
املجلس األعلى للقضاء رئيس هيئة الرؤية الشرعية 
املستشار أحمد العجيل عقب اجتماعها مساء أمس 

األحد التماسا لرؤية هالل شهر رمضان املبارك.
وقال املستشار العجيل :«اجتمعت هيئة الرؤية 
الشرعية ولم يتقدم أحد، فقررت الهيئة استمرار 
اجتماعها إلى اليوم االثنني في متام الساعة ٦٫٣٠ 

مساء في مقر املجلس األعلى للقضاء».

األمير هنأ ملك األردن بالذكرى املئوية لتأسيس 
الدولة: مواقف مشّرفة للبلد الشقيق جتاه القضايا 
العربية واإلسالمية خصوصًا القضية الفلسطينية
صاحب السمو هنأ املواطنني واملقيمني بقرب 
حلول شهر رمضان.. والديوان األميري ُيعلن اعتذار 
سموه عن عدم استقبال املواطنني واملقيمني 

التزامًا بتعليمات السلطات الصحية

عاهل األردن امللك عبداهللا الثاني صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

03بقية أخبار األولى على الصفحة
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الكويت تعرض أصول
 مصفاة الشعيبة للبيع

أحمد مغربي

كشــفت مصادر نفطية مسؤولة لـ«األنباء» عن ان شركة 
البتــرول الوطنية الكويتية أعادت احياء بيع أصول مصفاة 
الشعيبة من جديد وذلك بعد اغالق وحدات املصفاة وتوقفها 
عــن العمل لفترة قاربت على أربع ســنوات. وقالت املصادر 
ان الشــركة دعت الشــركات الراغبة في املزايــدة إلبداء النية 
حتى موعد ١ يونيو املقبل من خالل تقدمي البيانات املطلوبة 
وتعبئة مناذج اعالن الرغبة في االشــتراك. وأشــارت الى ان 
عملية البيع تشمل نحو ٧٥ وحدة في املصفاة ما بني وحدات 
ضخمة كوحدات النفط اخلام والبنزين والديزل والكيروسني 
وكذلك الوحدات املســاندة في املصفاة واخلطوط والغاليات 

التفاصيل ص ١٥وخزانات املياه واملضخات واالنابيب.
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الديوان األميري: األمير يعتذر عن عدم استقبال املواطنني 
واملقيمني في رمضان التزامًا بالتعليمات الصحية

نقل الديــوان األميري إلى 
املواطنــني واملقيمــني الكــرام 
تهاني صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد مبناسبة 
قرب حلول شهر رمضان، أعاده 
اهللا تعالى على وطننا العزيز 
واملواطنني الكرام بوافر اخلير 

واليمن والبركات.
وأعلــن الديــوان األميري 
عــن اعتــذار صاحب الســمو 
عــن عــدم اســتقبال إخوانه 
املواطنــني واملقيمني  وأبنائه 
الكرام لهذا العام وذلك التزاما 
بتعليمات السلطات الصحية 
وللظــروف الصحية الراهنة 
التــي متر بهــا البــالد ودول 
العالم أجمع من أجل احلفاظ 
على صحة وســالمة اجلميع، 
سائال سموه املولى عز وجل أن 
يرفع برحمته وعفوه عنا هذا 
الوباء ويزيل هذه الغمة وأن 
يحفــظ وطننا العزيز من كل 
شر وسوء، مبتهال إلى الباري 
جل وعال أن مين على اجلميع 
بالصحة والعافية وأن يتقبل 

صيامهم وقيامهم.
كما توجه الديوان األميري 
بالدعاء إلى الباري تعالى أن 

أخاه صاحب اجلاللة ملك مملكة 
البحرين الشــقيقة على هذه 
البادرة الكرمية وهذا التواصل 
األخــوي املجســد ألواصــر 
العالقات التاريخية واملتميزة 
التي تربط البلدين والشعبني 
الشــقيقني، متمنيــا جلاللته 
دوام الصحة وموفور العافية 
وململكة البحرين الشقيقة كل 
الرفعة والرقي واالزدهار في 
ظل القيادة احلكيمة جلاللته.

من جهة أخرى، اســتقبل 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد بقصر بيان صباح 
أمس سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد. كما اســتقبل 
ســموه رئيس مجلــس األمة 
مرزوق الغامن. واستقبل سموه 
بقصر بيان صباح أمس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد.
كما اســتقبل سموه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

واســتقبل ســموه نائــب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون 
تعزيز النزاهة عبداهللا الرومي.

صاحب السمو هنأ اجلميع بالشهر املبارك.. وتلقى اتصاالً للتهنئة بقرب حلوله من ملك البحرين.. 
وسموه استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتني ووزيري الدفاع والعدل

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ حمد جابر العلي

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

يحفظ صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد األمني الشيخ مشعل 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
حفظهم اهللا وأدام عليهم نعمة 
الصحــة والعافية، وأن يعيد 
هذا الشهر الكرمي على وطننا 
العزيز وعلى األمتني العربية 
واإلسالمية بوافر اخلير واليمن 
والعــزة والكرامة وأن يحقق 

لكل الدول اإلسالمية وشعوبها 
في مشارق األرض ومغاربها 
كل ما تنشده من رفعة وأمان 

وتقدم وازدهار.
هــذا، وقد تلقــى صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد اتصاال هاتفيا ظهر أمس 
من أخيه صاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عيسى بن سلمان آل 
خليفة ملك مملكــة البحرين 
الشقيقة عبر خالله جاللته عن 

خالص تهانيه وأطيب متنياته 
مبناســبة قرب حلول شــهر 
رمضان املبارك، سائال املولى 
عز وجل أن يعيد هذا الشــهر 
الفضيل على البلدين الشقيقني 
الكرميــني وعلى  والشــعبني 
العربية واإلســالمية  األمتني 
بوافر اخلير واليمن والبركات 
وأن يدمي على سموه رعاه اهللا 

موفور الصحة والعافية.
وقد شــكر صاحب السمو 

صاحب السمو هنأ امللك عبداهللا بالذكرى املئوية لتأسيس األردن:
إجنازات تنموية للمملكة ومواقف مشرفة جتاه القضايا العربية واإلسالمية

السفير الياباني: أمتنى أن يشهد 
هذا الشهر الفضيل نهاية «كورونا»

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه امللك عبداهللا 
الثاني بن احلســني ملك اململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة، أعرب فيها سموه باسمه 
وباسم احلكومة والشعب الكويتي عن خالص 
التهاني جلاللته وحلكومة وشعب اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة مبناسبة الذكرى 
املئوية لتأسيس الدولة األردنية، مستذكرا 
سموه املســار احلضاري للبلد الشقيق 
الزاخر باإلجنازات التنموية التي تعززت 

في عهد جاللته، مشيدا سموه بعمق وشائج 
وأواصر العالقات التاريخية والوطيدة التي 
جتمع الكويت واململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة التي تشهد دوما تطورا مستمرا 
وتعاونا وثيقا في مختلف املجاالت، ومثمنا 
سموه املواقف املشرفة للبلد الشقيق جتاه 
القضايا العربية واإلسالمية السيما ما يقدمه 
من دعم للقضية الفلسطينية ومن إسهامات 
في تعزيز وحــدة الصف العربي والدفع 
بالعمل العربي املشــترك خدمة للمصالح 

العربية، مبتهال سموه إلى املولى عز وجل أن 
يدمي على جاللته موفور الصحة والعافية وأن 
يحقق للمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
كل التقدم واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة 
جلاللته. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه امللك عبداهللا 
الثاني بن احلســني ملك اململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة الذكرى املئوية على تأسيس 
الدولة األردنية، مشيدا سموه باإلجنازات 

اململكة األردنية  التي حققتهــا  التنموية 
الهاشمية في ظل عهد جاللته وبالعالقات 
الوطيدة والراســخة التي جتمع الكويت 
واململكة األردنية الهاشمية الشقيقة، سائال 
سموه املولى جل وعال أن يدمي على جاللته 
موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة املزيد من الرقي 
واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة جلاللته. 
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

أسامة دياب

قــال الســفير الياباني لدى البالد ماســاتو تاكا أوكا: 
مبناســبة شــهر رمضان املبــارك، أود أن أهنئ الكويت 
قيــادة وشــعبا، الفتا إلى أن اليابــان والكويت تربطهما 
عالقة صداقة وطيدة منذ تأسيس العالقات الديبلوماسية 
قبل ستني عاما. ولفت إلى أنه تأثر جدا مببادرة الكويت 
الطيبة عند إضاءة أبراج الكويت بعلمي اليابان والكويت 
الشهر املاضي، الفتا إلى أنها مبادرة مميزة تعكس جوهر 
الصداقة التي جتمع البلدين، معربا عن أمله في أن يشهد 
هذا الشــهر الفضيل نهاية جائحــة «كورونا» وأن تعود 

حياتنا الطبيعية إلى سابق عهدها مجددا.

الذويخ: أعيش أجواء رمضان في مصر كالكويت

السفيرة األميركية: التزامنا باالشتراطات 
الصحية سيحمي الفئات األكثر ضعفًا

رفع سفيرنا في القاهرة 
السفير محمد صالح الذويخ 
التهاني والتبريكات  أطيب 
إلى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، داعيا املولى عز وجل 
أن يعيد هذه األيام املباركة 
على وطننا وشعبه الكرمي، 
وكافة املقيمني على أرضها 

بكل اخلير واليمن والبركات وأن يدمي عليها 
نعم األمن واالستقرار واالزدهار.

وأشــار الذويخ إلــى أن لرمضان مظاهر 
وطقوسا كويتية جتعل للشهر الفضيل مذاقا 
خاصا، لكن جاء هذا الشهر للعام الثاني في 
ظل ظروف استثنائية فرضها انتشار ڤيروس 
كورونا املستجد، ما استدعى اتخاذ اإلجراءات 
االحترازية، مشــيدا باجلهــود الكبيرة التي 
تقوم بها السلطات املعنية في الكويت ملنع 
انتشار الڤيروس واحلفاظ على أمن وسالمة 
اجلميع، متمنيا وداعيا املولى أن يزيح الغمة 

عن العالم أجمع وأن تعيش 
البشرية في سالم وأمان.

األجــواء  أن  وأضــاف 
الرمضانيــة فــي الكويــت 
تتشــابه حلــد كبيــر مــع 
األجواء الرمضانية املصرية 
مع اختالف بعض العادات 
والتقاليــد املجتمعية لكل 
بلــد، مؤكــدا فــي الوقــت 
نفسه أن العالقات الكويتية 
- املصرية قويــة ومتينة 
وتعد منوذجا يحتذى به في 
العالقات العربيةـ  العربية، 
مشيرا إلى حرص صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد على دعــم االقتصاد املصري، 
والنهــوض بــه مبا ينعكس بشــكل إيجابي 
على األمن واالســتقرار في املنطقة، ويسهم 
في تعزيز دورها اإلقليمي الذي ال غنى عنه 

للجميع.
ودعا السفير الذويخ املولى عز وجل أن 
تكون أيام شهر رمضان كلها خير ومودة على 
الكويت وأميرها وشعبها الكرمي، وأن يعيده 
اهللا سبحانه وتعالى على األمتني اإلسالمية 

والعربية باخلير واليمن والبركات.

أسامة دياب

قالت الســفيرة األميركية 
لدى البالد ألينا رومانوسكي إن 
شهر رمضان املبارك هو شهر 
للعبادة والتواصل والتقارب 

بني فئات املجتمع.
وتابعــت: ســتبدو تلــك 
التقاليــد مختلفة هــذا العام 
مرة أخرى بينما نواصل تقدمي 
تضحيــات صعبــة للحد من 
انتشار «كوفيد-١٩» واحلفاظ 
على صحــة أحبائنــا. وهذه 

حلظة مهمة في مكافحة اجلائحة، حيث سيحمي 
التزامنا باالشــتراطات الصحية الفئات األكثر 

ضعفا لدينا. وأضافت: قد تكون 
صالة القيام وجتمعات اإلفطار 
على نطاق محدود هذا العام، 
ولكــن تظل القيم األساســية 
خالل هذا الشهر املقدس قوية 
كمــا كانــت دائمــا: التعاطف 
والكرم والتفاني والتواصل مع 
العائلة ستساعدنا هذه القيم 
في احلفاظ على أمننا وسالمتنا 
في رمضان. واختتمت قائلة: 
بالنيابة عن السفارة األميركية 
وشعب الواليات املتحدة، أمتنى 
جلميع املســلمني في الكويت 
وأنحاء العالم موفور الصحة والنجاح والسعادة 

خالل هذا الشهر املبارك.

أشاد بجهود السلطات املعنية ملواجهة «كورونا» واحلفاظ على أمن وسالمة اجلميع

رومانوسكي أشارت إلى أن رمضان هو شهر للعبادة والتواصل 

السفير محمد صالح الذويخ

السفيرة الينا رومانوسكي

السفير ماساتو تاكا أوكا

الروضان: شهر رمضان بالكويت.. نشاط خيري كثيف

«زكاة الرميثية»: ننفذ «السالل الرمضانية» في ٢٠ دولة

رفع عميد عائلة الروضان، 
العــم روضــان الروضان، أرق 
التهاني والتبريكات إلى صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد مبناسبة حلول 
شــهر رمضــان املبــارك، داعيا 
املولى عز وجــل أن ينعم على 
سموهما بدوام الصحة وموفور 
العافية، وعلى جميع دول العالم 
فــي مشــارق األرض ومغاربها 
بالرخاء والســالم والطمأنينة 
واحلب، وأن يكون شهر رمضان 
هو شهر اخلير على األمة العربية 
واإلســالمية. ووجه الروضان 
التهاني إلى سمو رئيس مجلس 

دعا مديــر زكاة الرميثية 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
ســلمان عبيد أهل اخلير إلى 
دعم مشروع السالل الغذائية 
إلفطار الصائمني والذي تنفذه 
الكويت  الرميثية داخل  زكاة 
وفــي ٢٠ دولــة أخــرى حول 
العالــم من الدول املســتفيدة 
مع املراعاة الشــديدة لكرامة 
العوائل املستفيدة، الفتا إلى 
أن قيمة السلة الرمضانية في 
داخل الكويت تبلغ ٣٠ دينارا، 
بينما تبدأ قيمتها في اخلارج 
من ١٥ دينارا وتختلف حسب 

وكافة اإلخــوة الوافدين، بهذه 
األيام املباركة على كل مســلم، 
متمنيا أن يعيد اهللا هذه األيام 
على قيادتنا وشــعبنا باخلير 
واليمــن والبركات.وأضاف أن 
رمضــان قبل جائحــة كورونا 
كان يتميز بالتزاور الليلي بني 
الدواوين، واللقاءات التي جتمع 
كل أطيــاف املجتمــع الكويتي، 
لتبادل التهاني بالشهر الفضيل، 
وهــي عــادة اجتماعيــة قدمية 
توارثتهــا األجيــال املتعاقبــة 
حتــى أصبحت هــذه الدواوين 
عالمة مسجلة وحصرية خاصة 
فــي مجتمعنــا الكويتي.  وأكد 
الروضان أن من العادات املرتبطة 

كل دولة. وتابع عبيد: نهدف 
من هذا املشروع اإلنساني الى 
توفيــر االحتياجات الغذائية 
الضروريــة لألســر املتعففة 
والتــي تعينهــم علــى صيام 
الشــهر الفضيل، حيث زادت 
حاجة األســر املتعففة بشكل 
ملحوظ عن األعوام املاضية، 
وذلك بسبب تداعيات جائحة 
كورونا والتي ضاعفت أعداد 

املستفيدين.
وأوضح أن املشــروع ينفذ 
داخــل الكويت وفــي ٢٠ دولة 
اليمن،  العالــم، منهــا:  حــول 

بشهر رمضان في الكويت هي 
احتفال الناس يوميا عند غروب 
الشمس بانطالق مدفع اإلفطار، 
حيث يجتمعــون بكثافة قرب 
مكان املدفع منذ العصر، وقرب 
مكان املدفع يقع سوق املباركية 
التراثي قبلة الكويتيني في الشهر 
الفضيل، إذ يزدحم بالرواد من 
كل اجلنســيات، ويتحــول إلى 
ملتقى يجمع األهل واألصدقاء، 
واملطاعــم  املقاهــي  حيــث 
واملشروبات واملأكوالت الشعبية 
الشهيرة مثل الكباب واملشروبات 
الساخنة والباردة، والسهر حتى 
وقت السحور وساعات الفجر، 
بالديوانيات  ويتميز رمضــان 

التي جتمع مجالس الكويتيني 
وتكون عامــرة بالرواد، وتقام 
فيها حفــالت اإلفطار اجلماعي 
الذي يعمر مبناسف األرز واللحم 
والســمك واملربني والتشــريب 
واللحــم واملجبــوس وغيرها 
من األكالت الكويتية، موضحا 
أن شــهر رمضــان بالكويت له 
طعم غير، وفي املســاجد تقام 
القيام خاصة باملســجد  صالة 
الكبيــر بالعاصمة.وفــي ختام 
كلمته دعــا الروضان ان يزيل 
اهللا وباء جائحــة كورونا عن 
البالد والعباد وتعود احلياة الى 
طبيعتها وتفتح الدواوين قائال: 
«زهقنا وملينا من قعدة البيت».

لبنــان،  فلســطني،  األردن، 
الصومال، موريتانيا، تشــاد، 
ألبانيا،  النيجر، بنغالديــش، 
كوســوفا، ألبانيــا، بريطانيا، 
اجلبل األســود واندونيســيا، 
حيــث تســتفيد منــه األســر 
املستحقة من الفقراء، واملساكني، 
واأليتام، واألرامل، واملطلقات، 

واحملتاجني، والضعفاء.
وقال عبيد: نقوم هذا العام 
بتنفيذ مشــروع ســالل إفطار 
الصائــم والذي ننفذه بدال من 
مشروع والئم إفطار الصائم، 
وذلك حرصا على اتباع تعليمات 

وزارة الصحة بضرورة التباعد 
االجتماعي خالل هذه الفترة. 

وحــث عبيــد أهــل اخلير 
على دعم مشروع سالل إفطار 
الصائــم، واستشــهد بحديث 
النبي ژ «من فطر صائما كان 
له مثل أجره، غير أنه ال ينقص 
من أجر الصائم شيئا»، مؤكدا أن 
مشروع سالل إفطار الصائمني 
فرصة ملن يرغب في مضاعفة 
األجور في الشهر الكرمي، لدعم 
املشروع من خالل زيارة رابط 
 ٩٤٦٢/https://alnaj.at املشروع

أو االتصال على ٩٤٤١٥٤٤٨.

متنى زوال جائحة كورونا وعودة احلياة إلى طبيعتها وفتح الدواوين

روضان الروضان

سلمان عبيد

الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 
والــوزراء والشــيوخ والنواب 
وجميع أبناء الشعب الكويتي، 

ولي العهد استقبل الغامن واخلالد و٤ وزراء

استقبل ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن. كما اســتقبل سموه في 
قصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد . واستقبل سموه 
نائب رئيس مجلــس الوزراء ووزير الدفاع 

الشــيخ حمد جابر العلي، ووزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد، ووزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي. كما استقبل سموه نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة 

لشؤون تعزيز النزاهة عبداهللا الرومي.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال الشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي والشيخ د. أحمد ناصر احملمد

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال عبداهللا الرومي
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تطعيم ٣٠ ألفًا في «التعاونيات» و٥ آالف باملساجد
عبدالكرمي العبداهللا

أطلقت وزارة الصحة وحدات التطعيم امليداني 
ضمن املرحلة األولى لتشمل تطعيم العاملني 
في اجلمعيــات التعاونية واألئمــة واملؤذنني 
في املساجد التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية. وذكرت مديرة االدارة املركزية للرعاية 
الصحيــة األولية د.دينا الضبيب في تصريح

لـــ «األنبــاء»، أن هنــاك ١٠ وحــدات موزعــة 
على جميع محافظــات الكويت للتطعيم ضد 
كوفيد-١٩، الفتة الى أن احلملة تشمل الكويتيني 

والوافدين.
وأكدت أنه سيتم االنتهاء من تطعيم جميع 
املؤذنني واألئمة اليوم اإلثنني، مشــيرة الى أن 
عدد العاملني في اجلمعيــات املقرر تطعيمهم 
يبلغ ٣٠ ألف موظف والعدد يشمل العاملني في 
اجلمعيات واحملالت التابعة لها، كما أن هناك 
٥٠٠٠ مؤذن وإمام مسجد وغيرهم من العاملني 

في املساجد سيتم تطعيمهم.
وكشفت عن بدء املرحلة الثانية للتطعيم 
امليداني قريبا، حيث ستبدأ بعد انتهاء املرحلة 
األولى، وستشــمل عددا مــن األماكن احليوية 

التي تقدم خدمة للمجتمع.
وأوضحت أن هناك ١٠ وحدات ميدانية متنقلة 
للتطعيــم تضم فرقا مــن التمريض واألطباء 
واملسعفني مت تقســيمهم على مناطق الكويت 
مبعدل وحدتني لكل منطقة صحية، مبينة أن 
الوحدات مجهزة بالطعوم واإلسعافات األولية.
جانب من عملية التطعيم امليدانيالتفاصيل ص ٦

عواصمـ  وكاالت: أعلنت الرئاسة العامة لشؤون املسجد 
احلرام واملسجد النبوي موافقة خادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز، على إقامــة صالة التراويح 
فــي احلرمني وتخفيفها خلمس تســليمات، مع اســتمرار 
اإلجــراءات التنظيمية واالحترازية التي أعدتها الرئاســة 
واجلهات املشــاركة في خدمة ضيوف الرحمن خالل شهر 
رمضان املبارك. ونقلت وكالة األنباء السعودية (واس)، 
عن الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي 
الشيخ د.عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة العامة لشؤون 
املسجد احلرام واملسجد النبوي جهزت إمكاناتها البشرية 
واآللية خلدمة املعتمرين واملصلني خالل موســم رمضان 
بالتعــاون مع جميــع اجلهات املعنية فــي خدمة ضيوف 
الرحمن. في السياق نفسه، كشفت وزارة احلج والعمرة 
عــدد املرات التي ميكن للمحصنني من ڤيروس «كورونا» 
املستجد املستفيدين من تطبيقي «توكلنا» و«اعتمرنا» حجز 
التصاريح ألداء مناسك العمرة خالل شهر رمضان املبارك، 
حيث أعلنت الوزارة في بيان لها، أنه ميكن للمستفيد أداء 
مناســك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان املبارك. في 
غضون ذلك، أعلنت فرنسا امس أن التطعيم ضد «كوفيدـ  
١٩» سيكون متاحا اعتبارا من اليوم جلميع الفرنسيني الذين 
جتاوزت أعمارهم ٥٥ عاما، وأوضح وزير الصحة أوليفييه 
فيران أن التطعيم ســيكون عبر لقاحي «أســترازينيكا» 

و«جونسون آند جونسون» ومن دون شروط.

وكالة شؤون املسجد النبوي تكثّف جهودها قبيل حلول شهر رمضان «واس»

«الصحة» تتعاقد لشراء 
وصيانة ١٥ ألف 

جهاز أشعة وتعقيم
 بـ ٣٠ مليون دينار

مصطفى صالح

كشفت وثيقة رسمية، حصلت «األنباء» 
عليها، عن موافقة اجلهاز املركزي للمناقصات، 
على طلب وزارة الصحة التعاقد املباشر مع 
عدد من الشــركات لشراء وصيانة األجهزة 
الطبيــة، وذلك مببلــغ ٢٩٫٩٧ مليون دينار 
بالعــام املالــي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، والذي يبدأ في 

١ أبريل ٢٠٢١ وينتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٢.
وأظهرت الوثيقة أن األجهزة املراد صيانتها 
تشمل أجهزة أشــعة وتعقيم (شاملة قطع 
الغيار)، وبلغ عدد العقود املراد التعاقد عليها 
باألمر املباشــر ٥١ عقدا، وذلك لشــراء عدد 
١٤٫٩٦٦ جهازا طبيا جديدا. وبينت الوثيقة 
أن الشــركات املتعاقد معهــا من قبل وزارة 
الصحة تنوعت بني شركات محلية وأجنبية.

النائبان د.أحمد مطيع وسعود أبوصليب أثناء إجراء بروڤة استجوابهما لوزير الصحة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

«جنوب سعد العبداهللا».. ٢١٨٠١ قسيمة أرض وقرض
فايز اجلمهور: مجلس إدارة الرعاية السكنية قدم توصية للحكومة بتوفير  امليزانية املعّدة للمشروع في أسرع وقت

رشيد الفعم

اللجنــة اإلســكانية  قــال رئيــس 
البرملانيــة النائــب فايــز اجلمهور، إن 
مجلس إدارة مؤسسة الرعاية السكنية 
وافق في اجتماع عقد امس برئاسة وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان شايع الشايع، 
علــى أن يكون مشــروع جنوب ســعد 
العبداهللا بنظام «أرض وقرض» بواقع 
٢١٨٠١ قسيمة مبساحة ٤٠٠ متر مقسمة 
على ١٨ قطعة سكنية. وأضاف اجلمهور 
في حسابه الرسمي على تويتر: املؤسسة 
قدمت توصية للحكومة بتوفير امليزانية 
املعدة للمشــروع بأســرع وقت ممكن 

لبدء التنفيذ.
وقــال اجلمهــور: ان مجلــس إدارة 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية أصدر 
قــرارا بتعديل الئحة اإلســكان، كما مت 
األخــذ باالقتراحات املقدمــة من قبلي، 
والتي تقضي بزيادة التبادل والتنازل 
مرتــني بدال من مرة واحدة واســتمرار 
صرف بدل اإليجار في حال التبادل أو 
التنازل، وكذلك السماح بالتبادل على 

املخطط باملنطقة نفسها.

فايز اجلمهور

ما يجعل الكويت مركزا عامليا متميزا 
للمعارض املتخصصة.

وطالب القطان في اقتراحه بدعم 
أنشــطة مهمة مرتبطة بالسياحة 
الداخلية كتجارة التجزئة واملطاعم 
الداخلــي واالتصــاالت  والنقــل 
واخلدمات واملرافق العامة واملوالت 
التجارية ومراكــز البيع باجلملة 
والصناعــات الوطنيــة واحلرفية 
واملنتجــات الشــعبية والتراثيــة 
الدولة  الــى مســاهمة  باالضافــة 
والقطاع اخلاص في الدعم الكامل 

لتنمية القطاع السياحي. 
من جهة أخرى، أجرى النائبان 
د.أحمد مطيع وسعود أبوصليب 
أمــس بروڤة اســتجوابهما لوزير 
الصحة الشــيخ د.باســل الصباح 
فــي قاعــة املجلس، حيــث طالبه 
مطيع بصعود املنصة هو وسمو 
رئيس الوزراء في جلسة الغد. من 
جهته، اعتبر النائب ثامر السويط 
أن تأجيل االستجوابات جتاوز على 

الدستور.

دول املنطقــة من حيــث النوعية 
املقدمــة وتطويــر  والتســهيالت 
املعــارض واســتضافة  صناعــة 
الكبــرى، الدوليــة  الفعاليــات 

من جهته، قــدم النائب د.علي 
القطان اقتراحا لتطوير السياحة 
احمللية من خالل تطوير الصناعة 
الفندقيــة لتنافــس مثيلتهــا في 

ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ - 
سلطان العبدان - بدر السهيل

حظي يوم امس بنشاط نيابي 
نوعي متثل في تقدمي عدة اقتراحات 
كان أبرزهــا ما قدمــه النائب بدر 
احلميــدي إلنهاء خدمــات وعقود 
الوافديــن  جميــع املستشــارين 
واستبدالهم بالكويتيني خالل سنة 
مــن تاريخ العمــل باالقتراح. كما 
اقترح احلميدي قيام الوزارات ذات 
الصلة باتخاذ إجراءات بشأن حتديد 
احلاالت املرضية املصابة بأمراض 
نفسية أو عصبية مزمنة والتي ميتد 
بها العالج لعدة سنوات من العاملني 
فــي أجهــزة الدولــة (الوافديــن) 
ومرافقها أو ذوي االلتحاق بعائل، 
ومن ثــم مخاطبة وزارة الداخلية 
التخاذ اإلجراءات القانونية بإنهاء 
إقامتهم في البالد مع مراعاة الكويت 
احلاالت اإلنسانية التي قد تتطلب 
دعما ماليا في بالدهم تقيدا مببادئها 

اإلنسانية بني دول العالم. 

مطيع وأبوصليب أجريا بروڤة استجواب وزير الصحة.. 
والقطان يقترح تطوير ودعم السياحة احمللية

تخفيف «التراويح» في احلرمني إلى ٥ تسليمات
العمرة مرة واحدة للمحّصنني في رمضان

املوساد ينفذ هجومًا على مفاعل نطنز اإليراني 
عواصــم - وكاالت: أعلنــت 
طهران أمس تعرض مفاعل نطنز 
لهجوم «ارهابي»، تزامنا مع أول 
زيارة لوزير الدفاع األميركي لويد 
اوسنت إلى إســرائيل منذ تولي 

الرئيس جو بايدن منصبه.
وقال رئيس الوكالة االيرانية 
للطاقة الذرية علي أكبر صاحلي 
في بيــان إنه «إرهــاب نووي». 
وقــال إن «ايــران، إذ تنــدد بهذا 
العمل الذي ال طائل منه، تشــدد 
على ضرورة أن يواجه املجتمع 
الدولي والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية هذا اإلرهاب ضد األنشطة 
النووية». وشدد صاحلي على أن 
«إيران حتتفظ بحقها في اتخاذ 
اإلجراءات املناســبة ضد اجلناة 
والقادة واملشرفني على احلادثة»، 
مشــيرا إلى «انقطــاع في التيار 
الكهربائي» في منشأة تخصيب 
اليورانيوم. ونقلت اإلذاعة العامة 
اإلسرائيلية عن مصادر مخابراتية 
لم تســمها أمس قولها إن جهاز 
املوساد اإلسرائيلي نفذ الهجوم 

بنيامني نتنياهو في كلمة مصورة 
نشرها حســابه على فيسبوك، 
إيــران وأتباعهــا  إن «مكافحــة 
النــووي  البرنامــج  ومكافحــة 
اإليراني والتسلح اإليراني، هذه 
مهمة عمالقة. الوضع القائم اليوم 
ال يعني أن هكذا سيكون الوضع 

غدا. نشكل قوة إقليمية وعاملية».
وتزامنا مع االعالن عن احلادث 
كان وزير الدفاع االميركي يجول 
على املســؤولني اإلســرائيليني، 
حيث أكــد أن إســرائيل حتظى 
«بتفــوق عســكري نوعــي» في 

الشرق األوسط. 

نتنياهو ُيعلن تشكيل «قوة إقليمية وعاملية».. وطهران: نحتفظ بحق الرد

(رويترز) صورة أرشيفية ملنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران    

اإللكترونــي، لكــن القنــاة (١٣) 
قالــت «أن الهجوم نفذ بشــحنة 
متفجرة». وأفادت تقديرات أمنية 
إسرائيلية، بأن «ضررا جسيما» 
حلق بقدرة إيران على تخصيب 
اليورانيــوم في «نطنــز»، فيما 
التفاصيل ص٢٠قال رئيس الوزراء اإلســرائيلي  التفاصيل ص٢٠

التفاصيل ص٩

04إقبال كبير على التسوق استعدادًا لرمضان بشراء اللحوم والتمور واملواد الغذائية
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وزير الكهرباء واملاء: مشروع خزانات املطالع
يعزز القدرة اإلستراتيجية للمياه العذبة في البالد

ميكن االستفادة منه في حاالت 
الضرورة وتغطية اي نقص 
بسبب أي عطل طارئ يحدث 
في احدى مراحل إنتاج املياه.
وأوضــح د.العتيبــي ان 
الكويت تعد مــن أولى الدول 
فــي املنطقة التي ســعت الى 
زيادة قدرتها التخزينية للمياه 
املنتجة مبختلــف أنواعها اذ 
تبلغ السعة اإلجمالية للمخزون 
االستراتيجي ٤٥٥٠٫٩٥٠ مليون 

غالون امبراطوري.
وأكــد العتيبــي ان توفــر 
كميات آمنة من املياه يضعنا 
أمــام حتــد آخر وهــو كيفية 
احملافظــة على هــذا املخزون 
واســتخدام املياه مبسؤولية 
دون هدر حتى نستطيع املضي 
قدما في إجناز مشاريع الدولة 

التنموية.

رمضان املبارك، مشيرا الى ان 
اقبال الناس على طلب التمور 
قل عن السنوات التي سبقت 
جائحة «كرونا»، موضحا ان 
خوف الزبائن مــن العدوى 
وانتشار الوباء قلل من الطلب 
على املعــروض في محالت 
التمــور، مشــيرا إلى توفير 
خدمة التوصيل للزبائن إلى 

جميع مناطق الكويت.
بدوره، قال بدر اجلســار 
وهــو يعمل في محــل لبيع 
اللحــوم: ان الزبائــن علــى 
غير املعتاد يتسوقون ضعف 
الســابق خاصــة مع شــهر 
رمضان املبارك شهر اخلير، 
وألنهم يحبون التسوق قبل 
بداية الشهر بيوم او يومني 
حتــى اصبــح ذلك شــبيها 

بالطقوس السنوية.
أن  اجلســار  وأكــد 
األســعار كمــا كانــت ولم 
تتغير والكثير من الزبائن 
يقومون بطلبات خارجية 
تفاديا لالزدحام، موضحا 
ان جميــع انــواع اللحوم 
متوافرة باستثناء املهجن 
وهناك بديل يعوض عنه 

وهو اجلفالي االيراني.
من جهته، قال امين أحمد 
وهو يعمل في محل للدواجن: 
ان ســعر كيلــو الدجــاج لم 
يتغيــر عــن الســابق فهــو 
بـ٨٥٠ فلســا ولم يتغير منذ 
عام كامــل، مؤكدا ان االقبال 
كبير على طلب الدجاج احلي 
واملعــروض مــن الدواجــن 
متوافر بشكل كبير وجميع 
انواع الدجاج متوافرة لدينا، 
مشيرا إلى انه تفاديا لالزدحام 
مت تطبيــق قرار الســلطات 
الصحية بعدم السماح بدخول 
أكثر من شخصني إلى احملل 
مع ارتداء الكمامة والقفازات 
حرصا على سالمة اجلميع.

تنفيــذ مشــاريعها االنتاجية 
والتخزينية.

وأكــد ان وزارة الكهربــاء 
واملــاء حريصــة كل احلرص 
على وجود مخزون مياه وافر 

املائدة الرمضانية، موضحا ان 
موسم شراء التمور هذا العام 
تأخر بسبب الظروف احمليطة 
بنا، فالناس تتجه لشراء املواد 
الغذائية الرئيســية وبعدها 
تتجه للتمور، مؤكدا ان الطلب 
خف على التمور في الفترة 
الســابقة لكن املوســم ممتد 
طول شــهر رمضان املبارك، 
موضحــا ان وزارة التجارة 
قامت بطلــب املنتجات التي 
يوفرها وقامت بتحديد أسعار 
املنتجــات، مضيفا:  جميــع 
ونحــن قمنا بتطبيــق قرار 
وزارة الصحة بعدم السماح 
بأكثر من خمســة أشخاص 

داخل احملل.
من جهته، قال محمد علي 
الــذي يعمل فــي محل لبيع 
التمور: ان الطلب على التمور 
هذا العام متوسط نوعا ما، 
مشــيرا الى ان االســعار في 
متناول اجلميع والكثير من 
احملالت تقوم بعمل عروض 
تنافسية خالل شهر رمضان 
الكــرمي وعلــى الكثيــر من 

األنواع.
مــن جانبــه، قــال امين 
محمود الذي يعمل في محل 
بيع التمــور: ان هذه الفترة 
مــن كل عام هــي اكثر فترة 
لطلب التمور خاصة في شهر 

الطلــب املرتفع على اللحوم 
بزيادة االسعار خاصة اللحوم 
االســترالية، مطالبا شــركة 
املواشي بالتدخل لوضع حد 
لالرتفاع في اســعار اللحوم 
خاصــة انها شــركة وطنية 
تهمها راحــة املواطنني، كما 
طالب وزارة التجارة وبلدية 
الكويت بعمل فرق تفتيشية 
في هذه االيام حتسبا للغش 
ولردع االســتغالل احلاصل 
فــي بعــض محــالت بيــع 
اللحوم واخلضار واالسماك 

والدواجن.
أما املواطن سعد العنزي 
فقال: ان االزدحام في األسواق 
بعد تطبيق احلظر اجلزئي 
شيء طبيعي، مشيرا إلى ان 
الوقت ضيق جدا للتســوق 
واألمــر مزعج إلى حد كبير، 
ولكــن فــي البدايــة وخالل 
األيــام القادمة ســيخف هذا 
االزدحــام لكــون الغالبيــة 
تكون قد تســوقت، مشــيرا 
إلى ان األسعار معقولة ولم 
يتغير أي شيء وجميع السلع 
متوافرة وبكثرة ومن مختلف 

األصناف.
بدوره، قــال البائع علي 
عاطف الــذي يعمل في احد 
محالت التمــور: ان املجتمع 
حريص على حضور التمور 

محــالت التمــور واللحــوم 
والدواجــن يــرون ان أزمــة 
كورونا أثــرت على احلركة 
الشرائية بشكل كبير مقارنة 
باألعوام السابقة بعد عزوف 
الغالبية عن املجيء للمحالت 
واالكتفاء بخدمة التوصيل، 
االمــر الذي يكلــف أصحاب 

احملالت جهدا مضاعفا.
مواطــــــنون  وقــــــال 
لـ«األنبــاء»: ان هناك تفاوتا 
في اسعار بعض املواد، وهناك 
اســعار معقولــة كالدواجن 
باســتثناء اللحوم، مطالبني 
وزارة التجارة بتفعيل الرقابة 
علــى محــالت بيــع اللحوم 

واجلزارة.
كما قام عدد من اصحاب 
احملالت بتنظيم عملية البيع 
فــي محالتهــم باســتخدام 
االرقــام، وأبدوا حرصا على 
اتباع اإلجراءات االحترازية 
من خالل احملافظة على عدم 
تواجــد مجاميع في احملالت 
الشــراء  وترتيــب عمليــة 
باألرقام، وفي السطور التالية 

بعض آرائهم:
فــي البداية، قال املواطن 
ابو أحمد: ان االسعار مرتفعه 
جدا بشــكل متواصل في كل 
عام قبل بداية شهر رمضان 
تقوم بعض احملالت باستغالل 

قال وزيــر الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة والشــؤون 
االجتماعية والعمل والتنمية 
املجتمعية د.مشعان العتيبي: 
ان مشــروع (خزانــات ميــاه 
القــدرة  املطــالع) ســيعزز 
االســتراتيجية ملخزون املياه 

العذبة في البالد.
جاء ذلك في كلمة للعتيبي 
أمس مبناسبة افتتاح مشروع 
خزانات مياه املطالع (املرحلة 
الثانيــة) الــذي يتكون من ٥ 
خزانات أرضية بسعة إجمالية 
تبلــغ ٢٧٥ مليــون غالــون 

امبراطوري.
ان  د.العتيبــي:  وقــال 
املشــروع يلبــي احتياجــات 
الدولــة انطالقا مــن األهداف 
التي تسعى الوزارة لتحقيقها 
لتكون واقعا ملموسا يتواكب 

اذ من املتوقع أن يرتفع الطلب 
على امليــاه بحلول عام ٢٠٣٥ 
ليصل إلى ٨٤٠ مليون غالون 
امبراطوري يوميــا ما يحتم 
على الــوزارة املضي قدما في 

مع رؤية الكويت اجلديدة لعام 
٢٠٣٥، مبينا ان الوزارة حترص 
على تنفيذ مشاريعها املائية 
على نحو يتناسب مع مشاريع 
الدولة اإلسكانية واخلدماتية، 

عبداهللا الراكان

تشــــــهد االســــــواق 
االســتهالكية خــالل هــذه 
الفتــرة من كل عــام حركة 
شرائية نشطة واقباال كبيرا 
مــن املواطنــني واملقيمــني 
احتياجاتهــم  لتأمــني 
الرمضانية استعدادا لشهر 
رمضان املبارك، وإزاء هذا 
الوضــع املتمثــل بحركــة 
كان  والشــراء  التســوق 
االزدحام هو ســيد املوقف 
خاصة في منطقة الشويخ 
مع مالحظة االلتزام الكبير 
باالجراءات االحترازية التي 
تطبقها السلطات الصحية 
في البالد ملواجهة انتشــار 
ڤيروس كورونا في البالد. 
واكتظت األسواق باملتسوقني 
وازدحمت الشوارع املؤدية 
ملنطقة الشويخ قبل دخول 
الشهر الفضيل ومع فرض 
الســلطات الصحيــة فــي 
الكويت للحظر اجلزئي في 
جميع املناطق ومع التشديد 
املتتالي لهذه اإلجراءات بات 
لزاما على اجلميع التسوق 
خالل ســاعات محدودة مع 
احلفاظ على أعداد األشخاص 
في نفس احملل بحيث ال يزيد 
على ٥ أشخاص، األمر الذي 
أبطأ من ســرعة التســوق 
وجعل بعض احملالت وحتى 
األسواق الكبيرة تلجأ إلى 
خدمــة التوصيــل للزبائن 
بســبب املخاوف من تزايد 
أعداد االصابــات بڤيروس 

كورونا وانتقال العدوى.
«األنباء» رصدت احلركة 
الشــرائية أمس في أســواق 
التمــور واللحوم والدواجن 
مبنطقة الشويخ وعلى الرغم 
من الزحام النســبي مقارنة 
بالفترة السابقة إال أن أصحاب 

وزير الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة د. مشعان العتيبي خالل جولته في مشروع خزانات مياه املطالع

البائع محمدبدر اجلسارأبو أحمد

(محمد هاشم) جميع أنواع التمور وبأنسب األسعار  إقبال كبير على اللحوم في رمضان

بائعون: ملتزمون باالشتراطات الصحية الوقائية لضمان سالمة اجلميع واملواد الغذائية متوافرة بأصنافها املتنوعة

رغم «كورونا» .. إقبال كبير على التسوق استعدادًا لرمضان
مواطنون ناشدوا «التجارة» عبر «األنباء» التدخل للحّد من ارتفاع أسعار اللحوم

ملشاهدة الڤيديو

السفيرة الفرنسية زارت اجلامعة األمريكية في الكويت
الدراسية  احلديث والفصول 
التــي مت تطويرهــا مؤخــرا 
الفنــون  واســتوديوهات 
الغرافــــكي  والتصـــــميم 
وأحدث مختبرات الكمبيوتر 
املفتوحة، إضافة إلى جولة في 
مركز التعليم املستمر اجلديد 

(CCE) ومكتبة اجلامعة.
يذكر أن اجلامعة األمريكية 
في الكويت قد قامت على مدى 
السنوات السابقة بالعمل عن 
كثب مع الســفارة الفرنسية 
من خالل االجتماعات املتسقة 
املنتظمة للحفاظ  واملتابعــة 
علــى العالقة ودعــم الفرص 

الدراسية املتبادلة.

اإلنسانية واآلداب احلرة في 
الكويت.

وتعليقا على الزيارة، قالت 
د.روضــة عواد «إن أســلوب 
تعليمنا األميركي القائم على 
منوذج اآلداب احلرة يفســح 
املجــال للتواصــل والتعاون 
العاملي واملتعدد اجلنسيات»، 
مضيفــة: «نحن متحمســون 
ملواصلة هذه احملادثات التي 
تعد جزءا ال يتجزأ من منونا 

وتطورنا كمؤسسة».
وقامت السفيرة الفرنسية 
بجولــة في احلــرم اجلامعي 
ومبنــاه اجلديد الــذي يضم 
مركــز االتصــاالت واإلعــالم 

آالء خليفة

رئيـــــسة  استـــــقبلت 
فــي  األمريكيــة  اجلامعــة 
الكويــت د.روضة عــواد كال 
من الســفيرة الفرنسية لدى 
الكويــت آن كليــر ليجينــدر 
وامللحق األكادميي بالسفارة 
د.بنجامــني توناي، وذلك في 
احلــرم اجلامعي بالســاملية 
لتبادل وجهــات النظر حول 
الفرص البحثية واألكادميية 
ذات االهتمام املشترك. وتهدف 
هذه املناقشات إلى املساعدة في 
النهوض باجلامعة األمريكية 
في الكويت كمؤسسة للعلوم 

بحثت مع د.عواد وجهات النظر حول الفرص البحثية واألكادميية ذات االهتمام املشترك

السفيرة آن كلير ليجيندر تتسلم هدية تذكارية من د.روضة عواد

رئيس التحرير استقبل امللحق اإلعالمي 
بالسفارة األميركية

رئيس التحرير الزميل يوســف خالد املرزوق مع امللحق اإلعالمي بالســفارة األميركية ميليندا كراولي 
ومدير التحرير الزميل محمد بسام احلسيني        (فريال حماد)

التحرير  اســتقبل رئيــس 
الزميل يوســف خالد املرزوق 
امللحــق اإلعالمــي بالســفارة 
األميركية لــدى البالد ميليندا 

كراولي.
وتناول اللقاء ســبل تعزيز 
التعاون اإلعالمــي فيما يخدم 
البلدين والشــعبني  مصلحــة 
الصديقني، وذلك إميانا بأهمية 
دور اإلعالم في تسليط الضوء 
على القضايا املشتركة وزيادة 
الوعــي املجتمعــي مــن أجــل 
الوصــول إلى التعامــل األمثل 
مع أي قضايا قائمة أو مستجدة.

هذا، وحضــر اللقــاء مدير 
التحريــر الزميل محمد بســام 

امللحق اإلعالمي بالسفارة األميركية ميليندا كراولياحلسيني.

دوام «السكنية» من ٩:٣٠ صباحًا 
حتى ١:٣٠ ظهرًا في رمضان

عادل الشنان

اصدر مدير عام املؤسسة 
العامــة للرعاية الســكنية 
م.بدر الوقيان تعميما بشأن 
مواعيد وساعات الدوام خالل 
شهر رمضان املبارك للعام 
١٤٤٢هجــري، وذلــك بعــد 
االطالع علــى القانون رقم 
٤٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن الرعاية 
السكنية والقوانني املعدلة 
له وبعد االطالع على الئحة 
التوظف اخلاصة  شــؤون 

باملؤسســة وعلى التعميم اإلداري رقم ٧ 
لسنة ٢٠٢١ بشأن حتديد نسبة عدد العاملني 
باملؤسسة العامة للرعاية السكنية وعلى 
قرار ديوان اخلدمة املدنية رقم ٦ لسنة ٢٠٢١، 
مشيرا إلى بدء الدوام الرسمي من الساعة 
٩:٣٠ صباحــا وينتهي الســاعة ١:٣٠ ظهرا 
خالل أيام األسبوع من األحد إلى اخلميس 
في املبنى الرئيســي للمؤسســة واملراكز 
اخلارجية التابعة إلدارة خدمة املواطن مع 

استمرار كل حاالت اإلعفاء 
من الــدوام الرســمي التي 
وردت بالتعميــم اإلداري 
العامة للرعاية  للمؤسسة 
السكنية رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ 
عدا حالة من بلغ سن ٥٥.

وأكد الوقيان في التعميم 
على استمرار إثبات احلضور 
ملوظفــي  واالنصــراف 
املؤسسة باملبنى الرئيسي 
واملباني اخلارجية وجميع 
مواقع التنفيــذ عن طريق 
هويــة العمل وفــق ما ورد 
بالتعميم اإلداري للمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٠، أما بالنسبة 
للعاملني مبواقع ومشاريع املؤسسة، فإن 
ساعات العمل تكون بواقع ٦ ساعات يوميا 
ويتــرك حتديدها حســب طبيعة عمل كل 
موقع أو مشــروع مع التشديد على التزام 
جميع موظفي املؤسسة بالتعليمات الصحية 
واإلجراءات االحترازية والوقائية ملكافحة 

ڤيروس كورونا املستجد.

الوقيان: استمرار حاالت إعفاء الدوام الرسمي وفق التعميم ١٤ لسنة ٢٠٢٠

م.بدر الوقيان
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احلرامية في حياتنا وايد 
الذي  العادي  ومنهم احلرامي 
يختــارك ويســرقك دون 
سابق معرفة، وأيضا حرامية 
تخصصات، أذكر على سبيل 

املثال ال احلصر:
- حرامي مال عام!
- حرامي تأمينات!

- حرامي ديزل!
- حرامــي أســواق ومنازل 

وموالت!
- حرامــي احلــب والقلوب 

والرومانسية!
كلهــم حراميــة وغيــر 
محترمني والناس حتتقرهم؛ 

ألنهم حرامية!
األخطر من هذول احلرامية 

تعرفونه.
أنا أقول لكم أخطر حرامي 

هو احلرامي السياسي!
نعم.. وأقول لكم ملاذا؟

كل هذيلــه إللــي فــوق 
سطرتهم وغيرهم إذا مت مسكه 
القانون ويأخذ  يطبق عليــه 

جزاءه عاجال أو آجال!
غير أن صاحبنا (احلرامي 
إذا ضبط باجلرم  السياسي) 
املشهود يصبح محميا، لألسف، 
باسم الدولة، ومحد يقدر عليه!
املشكلة في هذا احلرامي 
أنك أنت إللي توصله للكرسي، 
وسرعان ما ينقلب عليك وعلى 
املبــادئ والقيم التي عرضها 
وأنت على أساســها اخترته، 
وهذا ما وجدناه في الكويت في 
مرحلة ما بعد التحرير يشعر 
الواحد باأللــم والغصة كيف 
أضاع هؤالء الساسة طريقهم 
واستفادوا من (املال السياسي) 
دون وجه حق لألســف وهم 
واهللا من التخصصات، تشوف 

شكله تصلي وراه!

٭ ومضة: أبناء شعبي علينا 
أن نتأنى في قادمات األيام لهذا 

النوع من (احلرامية)!
حــذاِر حذاِر مــن هؤالء 
احلرامية الذين يتلبسون رداء 
السياسة ليخيبوا آمالنا بتناقض 

مواقفهم وتخاذلهم ومفاجآتنا 
مبظاهر الرخاء املليوني لعدم 
وجود تطبيق القاعدة الذهبية: 

من أين لك هذا؟

٭ آخــر الــكالم: كل أنواع 
احلراميــة ال تعادل احلرامي 
السياســي أبدا واستعرضوا 

التاريخ فماذا ستجدون؟
أقل كلمة تسمعها إنه بريء 
ألن القانــون الذي طبق عليه 
فيه خلــل واإلجراءات وعليه 
فهو بريء وإن كان هو نفسه 

حرامي مغارة علي بابا!

٭ زبــدة احلچي: إلى قارئي 
الكرمي فــي كل مكان، احلرام 
هو احلرامي هنا أو هناك ويبقى 
صدى صوت هذه الكلمات التي 
صاغها الرائع عبدالرحمن بن 

مساعد:
احترامي للحرامي

صاحب املجد العصامي
صبر مع حنكة وحيطة
وابتدا بسرقة بسيطة
وبعدها تعدى محيطه

وصار في الصف األمامي
احترامي للحرامي..

٭ مداخلة هاتفية
بني الفينة واألخرى أسعد 
وأعتز باتصال من أســتاذي 
الناقــد األديــب عبدالعزيز 
السريع - أبو منقذ - مبداخالت 
نوعية تثري جهلي ومعلوماتي 
بأرشيفه الرائع وذاكرته األملعية، 
وقــد خبرني باألمس أن أول 
مســرحية مثلت على مسرح 
الكويت كانت عن شخصية عمر 
بن اخلطاب وأخته، رضي اهللا 
عنهما، ردا على مقالتي «حراك 
أخت عمر»، ومبثل أســتاذنا 
عبدالعزيز نضيف كثيرا من 
املعلومات التي جنهلها خاصة 
في املسرح والتاريخ.. تسلم 
أستاذي عبدالعزيز، ربي يطول 
في عمرك أبا منقذ في صحة 

وعافية.. ألف شكر.
في أمان اهللا..

ومضات

األخطر
من احلرامية!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

املهندسون املجتازون اختبارات مؤسسة البترول نّفذوا اعتصامهم

أسامة أبو السعود

بحضــور عدد من نواب مجلس 
األمة ورئيس اتحاد عمال البترول 
محمد حمد الهاجري ورئيس نقابة 
البتــرول الوطنيــة محمــد فالــح 
الهاجري وعدد مــن النقابيين نفذ 
عشرات المهندســين والمهندسات 
الكويتيين اعتصاما سلميا صباح 
امس بالقرب من مؤسسة البترول 
للمطالبة بتعيينهم بالقطاع النفطي 
بعد اجتيازهم كافة االختبارات التي 

نظمتها المؤسسة.
وأعلن نواب مجلس األمة الذين 
حضروا االعتصــام دعمهم الكامل 
لمطالب ابناء الكويت وطالبوا سمو 
رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد 
بضرورة اســتيعاب تلــك الطاقات 
الشبابية في القطاع النفطي وخاصة 
انهم اجتازوا االختبارات مطالبين 
بتوفيــر كافة الدرجــات الوظيفية 

لتعيينهم جميعا.
من جانبه، قال النائب د.هشــام 
الصالح ان ابناء الكويت هم الثروة 
الحقيقية لهذا الوطن مضيفا القول 
«وجودنا اليوم هو دعم ومؤازرة لهم 
بعد ٣ ســنوات من عدم التوظيف، 
واآلن اصبحــت شــهاداتهم قديمة 
وبالتالي ال يحق لهم االلتحاق بأي 
وظيفة، والدولة تتكلم عن(التكويت) 
الــذي هو ترســيخ للمــادة ٢٦ من 

الدستور الكويتي».
وتابع الصالح: «اليوم شــبعنا 
من الحكي وملينا منه، فهذه وظيفة 
حكوميــة األولى بها عيالنــا ابناء 
الكويــت، فهم االولى مــن اي وافد 

يشغل تلك الوظائف».
واردف قائال «جئت اليوم لمؤازرة 

ودعم ابنائــي الطلبة، ولكن الوعد 
هنــاك فــي مجلــس األمــة، وعلى 
الحكومــة ان تقوم بدورها، فهؤالء 
الشــباب بعــد ان اســتثمرنا فيهم 
وتعبنا عليهم وهم ايضا تعبوا من 
التحصيل العلمي ثم تفرض العملية 
بقــرار بعدم توافر درجات وما الى 
ذلك وفي المقابــل تدفع المليارات 

لتلك الدولة او غيرها».
واضاف الصالح «هذوال عيالنا 
وابناؤنا، والمطلوب وقفة حازمة، 
واليوم اناشد سمو رئيس الوزراء 
فهذا دورك بأن تتخذ قرارات تنصف 

ابناءنا من أهل الكويت جميعا».
وتابع الصالح «عدد الذين تقدموا 
لالختبارات كان ٥٠٠٠ مواطن ومن 
اجتاز االختبارات ١٠٠٠ ثم يقولون ان 
الشواغر المتوافرة ٥٠٠ فقط، فهؤالء 
الـ١٠٠٠ مهندس ومهندسة اجتازوا 
االختبارات الصعبة وجميعهم من 

اهل الكفاءة».
وتســاءل النائــب الصالح قائال 
«اذا لم يعين هؤالء فأين يذهبون، 
ووراهم أسرهم وأهاليهم» معلنا «لن 
نتخلى عنهم، وهــذا دورنا كنواب 

لألمة».
واردف قائال «انا اليوم متضامن 
معهــم بالحضــور، ولكنني كنائب 
لي ادواتي في قاعة عبداهللا السالم 
ويجب ان نفعلها ونمارس دورنا في 

انصاف ابنائنا الخريجين».
مهندس قبل أن أكون نائبًا

مــن جانبه، قال النائب م. أحمد 
الحمــد فــي تصريــح لـ«األنبــاء» 
«جئت اليوم لدعم هؤالء الشــباب 
من المهندســين والمهندسات، فأنا 
قبل ان اكون نائبا فأنا مهندس ومن 

هذه الشريحة الفنية، فهؤالء الشباب 
والشابات درسوا وتعبوا وتفوقوا، 
وحصلوا على اعلى المعدالت التي 
تؤهلهم لاللتحاق بالقطاع النفطي 
ومكثوا ســنوات ولــم يتعينوا في 
اماكن اخرى الن لديهم طموحا بأن 

يعينوا في مؤسسة البترول».
وتابــع قائــال «وبعد فتــح باب 
االختبــارات ســجلوا واجتــازوا 
االختبارات والمقابالت وفي النهاية 
يتــم اقتصــار التعييــن على ٥٠٠ 
مهندس في حين ان عدد المجتازين 
اكثر من ١٠٠٠ مهندس ومهندســة، 
واعتقد ان مؤسسة البترول قادرة 

على تعيينهم جميعا».
واردف الحمد قائال «دورنا اليوم 
هو الوقوف معهم ودعم مطالبهم، 
وسنتحدث مع سمو رئيس الوزراء 
بان يعطي التوجيهات الالزمة بقبول 
هؤالء الشــباب والعدد ليس كبيرا 
على مؤسسة البترول العمالقة بعد 

٣ سنوات من االنتظار».
وشدد الحمد على ان المواطنين 
سواسية حسب مواد الدستور، وال 
يجوز ان يتــم التمييز بينهم على 
اســاس الواســطة، مضيفــا القول 
«ونحن سنســتمر فــي دعمهم الى 

حل قضيتهم ان شاء اهللا».
من جهته، قــال النائب د.صالح 
الشــالحي انه مــن المعيب جدا ان 
يكون في الكويت قطاع نفطي بهذا 
الحجم والضخامة، وال تســتطيع 
استيعاب طاقات الشباب الكويتي 

المجتازين لكل االختبارات.
واعلن الشــالحي دعمــه الكامل 
لهوالء المهندسين حتى الحصول 
علــى حقوقهم كاملة فــي التعيين 

بالقطاع النفطي.

بحضور عدد من نواب األمة ورئيس االحتاد والنقابات النفطية

(محمد هاشم) عدد من املهندسات خالل االعتصام  

هشام الصالح وحديث مع محمد فالح الهاجري حول مطالب املعتصمني

جانب من املعتصمني خالل اعتصام املهندسني

د. صالح الشالحي م.  أحمد احلمد خالل االعتصام

هشام الصالح: سنفّعل أدواتنا في قاعة عبداهللا السالم إلنصاف أبنائنا اخلريجني

صالح الشالحي: دعمي الكامل لهؤالء املهندسني حتى احلصول على حقوقهم في التعيني بالقطاع النفطي

أحمد احلمد: العدد ليس كبيرًا على مؤسسة البترول العمالقة بعد ٣ سنوات من االنتظار

ملشاهدة الڤيديو

محمد حمد الهاجري: موقفنا ثابت بتأييد املطلب املستحق

محمد فالح الهاجري: تعيني أبناء 
الكويت أولى خطوات اإلصالح 

خالل االعتصام، قال رئيس نقابة البترول الوطنية 
محمد فالح الهاجري «حضرنا اليوم دعما الخواننا 
املهندسني وتلبية لدعوتهم باالعتصام بعد ان مكثوا 
اكثر من عامني ونصف ينتظرون اعالن املؤسسة 

دون اي عمل».
وتابع الهاجري قائال «نقول لسمو رئيس الوزراء 
الذي قال: غدا اجمــل، فنحن نتمنى ان نرى غدا 
االجمــل بتعيني جميع ابناء الكويــت في القطاع 
النفطي املجتازين لالختبارات وعددهم ١٠٠٠ مهندس 
ومهندسة». وتابع قائال «الكويت بلد اخلير والعطاء 
وخيرها على اجلميع، ونحن نطالب بأن يكون خير 
البلد ألهل البلد وهــذه اولى خطوات االصالح يا 

سمو رئيس الوزراء».

قال رئيس احتــاد عمال البترول 
وصناعــة البتروكيماويــات محمــد 
حمد الهاجري على هامش االعتصام: 
«موقفنا ثابت كما أعلنا سابقا بتأييد 
مطلب ابناء الكويت املستحق بضرورة 
قبول جميــع املجتازين لالختبارات، 

البتــرول  ونؤكــد أن احتــاد عمــال 
وصناعــة البتروكيماويات دائما في 
مقدمة الصفوف دعما البناء الكويت 

من املهندسني واملهندسات».
وأكد الهاجــري أن احتاد البترول 
مســتمر في مؤازرة أبناء البلد ودعم 

الكفاءات الوطنية الشابة للوصول إلى 
تكويت كامل القطاع النفطي.

وأوضح ان هذا االعتصام اليوم هو 
رسالة إلى احلكومة بضرورة توظيف 
كل املهندسني الذين اجتازوا االختبارات 

في املؤسسة الحتواء األزمة.

عبدالرحمن العنزي: نقابة البترول مستمرة في دعم املهندسني
من جانبه، اعلن امني صندوق 
نقابة البترول الوطنية عبدالرحمن 
العنزي الدعم الكامل للمهندسني 

املجتازيــن الختبارات مؤسســة 
البترول حتــى تعيينهم جميعا، 
مشــددا علــى ان نقابــة البترول 

مستمرة في دعمهم حتى حتقيق 
مطالبهم العادلة واملشروعة ألنهم 

اولى من الوافدين.

عباس عوض: أبناء الكويت أولى بالتعيني في القطاع النفطي
بــدوره، قال رئيس التجمع العمالي وعضو نقابة 
نفط الكويت عباس عوض ان ابناء الكويت هم االولى 
في التعيني بالقطاع النفطي الذي يعد شريان االقتصاد 

االول، مشــددا على ان التجمــع العمالي ونقابة نفط 
الكويت لن تترك هؤالء الشباب حتى حتقيق مطالبهم 

العادلة.

عباس عوضعبدالرحمن العنزيمحمد حمد الهاجري
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١٣٩٠ إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء ١٣٩٤.. و٤ وفيات
بلغت نحو ٩٣٫٦٪.

وبــني أن عدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبية في أقســام 
العنايــة املركــزة بلــغ ٢٢٥ 
حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلــي للحاالت التــي ثبتت 
إصابتهــا باملــرض وما زالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

١٤٤٤٧ حالة.
وأفاد بأن عدد املســحات 
التي مت إجراؤها في الساعات 
الـ ٢٤ املاضية بلغ ٧٩٢٧ مسحة 
ليبلــغ مجمــوع الفحوصات 
٢١٥٩٤٢٢ فحصا، مشيرا إلى أن 
نسبة اإلصابات لعدد املسحات 
خــالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 

بلغت ١٧٫٥٪.

في ذلك الشأن، الفتا إلى أن 
نسبة مجموع حاالت الشفاء 
مــن مجمــوع اإلصابــات 

تلك الحاالت للشــفاء بعد 
إجراء الفحوصات الطبية 
الالزمة والخطوات المتبعة 

املتعافني في البالد إلى ٢٣١٢٤٠ 
حالة.

وأضاف أنه تأكد تماثل 

أعلــن املتحدث الرســمي 
باسم وزارة الصحة د.عبداهللا 
الســند أمس تســجيل ١٣٩٠ 
إصابــة جديــدة بڤيــروس 
كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩) 
في الساعات الـ ٢٤ املاضية، 
ليرتفــع بذلــك إجمالي عدد 
احلاالت املســجلة في البالد 
إلى ٢٤٧٠٩٤، في حني سجلت 
٤ حاالت وفاة ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املســجلة حتى 

أمس ١٤٠٧.
وقال د.السند لـ «كونا» إنه 
مت تسجيل ١٣٩٤ حالة شفاء 
مــن اإلصابة بـ «كوفيد ـ ١٩» 
في الساعات الـ ٢٤ املاضية، 
ليرتفــع بذلــك إجمالي عدد 

٢٢٥ حالة تتلقى الرعاية في العناية املركزة

د.عبداهللا السند

الضبيب لـ «األنباء»: تطعيم ٣٥ ألفًا في «التعاونيات» واملساجد
عبدالكرمي العبداهللا

أطلقــت وزارة الصحــة وحدات 
امليداني ضمــن املرحلة  التطعيــم 
االولــى لتشــمل تطعيــم العاملني 
فــي اجلمعيــات التعاونية واألئمة 
واملؤذنني في املساجد التابعة لوزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية.
وذكــرت مديــر االدارة املركزية 
للرعايــة الصحية االوليــة د.دينا 
الضبيب في تصريح لـــ «األنباء» 
أن هنــاك ١٠ وحــدات موزعة على 
جميع محافظات الكويت للتطعيم 
ضد كوفيد-١٩، الفتة الى أن احلملة 

تشمل الكويتيني والوافدين.
وأكــدت انه ســيتم االنتهاء من 
تطعيم جميع املؤذنني واألئمة اليوم 
االثنني، مشيرة الى أن عدد العاملني 
في اجلمعيات املقرر تطعيمهم يبلغ 
٣٠ ألف موظف والعدد يشمل العاملني 
في اجلمعيــات واحملــالت التابعة 
لها، كما أن هناك ٥٠٠٠ مؤذن وامام 
مســجد وغيرهم مــن العاملني في 
املساجد سيتم تطعيمهم. وكشفت 
عــن بدء املرحلــة الثانية للتطعيم 
امليدانــي قريبا، حيث ســتبدأ بعد 
انتهــاء املرحلة االولى، وستشــمل 
عددا مــن األماكــن احليويــة التي 
تقدم خدمة للمجتمــع. وأوضحت 
ان هناك ١٠ وحدات ميدانية متنقلة 
للتطعيــم تضم فرقا من التمريض 
واالطباء واملسعفني، مشيرة الى انه 
مت تقســيمهم على مناطق الكويت 
مبعدل وحدتني لكل منطقة صحية، 
مبينة ان الوحدات مجهزة بالطعوم 
واالسعافات األولية. وأشارت الى انه 
مت جتهيــز هواتف محمولة جلميع 
الوحدات لتسجيل جميع املطعمني 
بالنظــام اآللــي. ونصحت اجلميع 
بالتطعيم وااللتزام باالشــتراطات 
الصحية مثل ارتداء الكمام والتباعد 
االجتماعــي للعبور الــى بر األمان 
والعودة للحياة الطبيعية. بدوره، 
صرح رئيس مجلس إدارة جمعية 
مشــرف التعاونية علــي الفهد ان 
اإلدارة ال تدخــر جهــدا في ســبيل 
احلد من انتشــار ڤيروس كورونا 
فهو واجب وطني فــي املقام األول 
وكذلك مســؤولية اجتماعية وهي 
من واجبات العمل التعاوني، حيث 
جاءت فكرة مركز التطعيم حلماية 
املوظفني واملتسوقني، وذلك بتيسير 

«الصحة» تطلق وحدات التطعيم امليداني ضد «كوفيد - ١٩» في جميع احملافظات

د.دينا الضبيب مع الفريق الطبي خالل عملية التطعيم

بوصفهم من الصفوف املتقدمة في 
مواجهة اآلثار اإلنسانية واالجتماعية 
والنفســية للجائحة، موجها وافر 
الشكر واالمتنان إلى وزير الصحة 
لهــذه  الشــيخ د.باســل الصبــاح 

االستجابة الكرمية.
وثمن م.الصميط بهذه املناسبة 
جهود وزارة الصحة وجميع قيادييها 
وطواقمهــا الطبية والتمريضية ملا 
بذلوه ويبذلونه من جهود مباركة 
وملموسة في مواجهة اجلائحة منذ 
بدايــة ظهورها في فبرايــر ٢٠٢٠، 
موجها شــكرا خاصا لرئيس قسم 
مكافحــة األمراض املعديــة د.حمد 
بستكي على جهوده الطيبة واملقدرة 
في تيسير إجراءات تطعيم العاملني 

بالقطاع اخليري.
فــي هــذا اإلطــار أيضــا، أشــاد 
م.الصميط بجهود قيادة اجلمعية 
الطبية الكويتية ممثلة في رئيسها 
د.أحمد العنزي وأمينها العام د.سالم 
الكندري وجميع مسؤوليها، مقدرا 
لهــم دورهــم احلثيــث واملميز في 

تنســيق اجلهود وحتشيدها طبيا 
ومجتمعيا فــي التصدي للجائحة 

وتداعياتها اإلنسانية.
ولفــت املدير العام إلى أن قيادة 
اجلمعيــة الطبيــة اضطلعت بدور 
تنســيقي رائد بني القطاع اخليري 
الكويتــي واجلهاز اإلداري والطبي 
في وزارة الصحة، مشيدا باجلهود 
الدؤوبــة للدكتور ســالم الكندري 
ومساعيه احلثيثة التي أسفرت عن 
موافقة وزارة الصحــة على إدراج 
منســوبي القطاع اخليــري ضمن 
الفئات ذات األولوية للحصول على 

اللقاح املضاد للڤيروس.
وعــزا الصميط موافقــة وزارة 
الصحة وســعي اجلمعيــة الطبية 
إلجنــاز هذه اخلطــوة إلــى تقدير 
السلطات الصحية لرسالة املؤسسات 
اخليريــة فــي العمل علــى احتواء 
التداعيــات اإلنســانية للجائحــة 
جنبــا إلى جنب مــع أجهزة الدولة 
وطواقمها املتصدرة للصفوف األولى 

في مواجهة اجلائحة ومخاطرها.

عمليــة التطعيم عبــر صالة أفراح 
مشــرف بالتنســيق مــع اجلهــات 
املختصة من وزارة الصحة ومحافظة 
حولي ووزارة الشؤون االجتماعية 
وبإدارة كاملة من جمعية مشــرف 
التعاونية ومت اختيار املكان لتميزه 
مبســاحة كبيرة لتطبيق الشروط 
الصحية فــي التباعد، كذلك مدخل 
واسع ليتم استقبال عدد كبير من 
املراجعــني الراغبني بالتطعيم. كما 
أتوجه بالشكر للمسؤولني للجهات 
املختصة حلسن تعاونهم مع إدارة 
اجلمعية إلقامة مثل هذا املركز األول 
من نوعه ونتمنى ان تكون شرارة 
االنطالق ملراكز مشابهة على مستوى 

الكويت.
إلــى ذلــك، أعلــن املديــر العام 
للهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
م.بدر الصميط عن تلقي منسوبي 
القطاع اخليري اجلرعة األولى من 
التطعيمات املضادة لـ «كوفيدـ  ١٩» 
اليوم في الصالــة رقم ٥ في أرض 
املعارض الدولية مبنطقة مشرف، 

تطعيم االئمة باملساجدتطعيم العاملني في التعاونيات

علي الفهد خالل التطعيم في تعاونية مشرف

املنظري: اجلرعة الواحدة من 
لقاح «يانسن» فعالة بنسبة ٦٦٫٩٪

عبدالكرمي العبداهللا

أكد مدير املكتب االقليمي 
ملنظمــة الصحــة العاملية 
د.أحمد املنظري أن منظمة 
العامليــة أصدرت  الصحة 
توصيــات مبدئية بشــأن 
Adاستخدام لقاح يانسن .٢٦

S.COV٢ (كوفيد-١٩) والتي 
مت وضعها بناء على املشورة 
التي أصدرها فريق اخلبراء 
االستشاري االستراتيجي 
املعنــي بالتمنيــع خــالل 

جلسته االستثنائية في مارس املاضي. وأشار الى أن اجلرعة 
الواحدة من لقاح S.COV٢.Ad٢٦ فعالة بنســبة ٦٦٫٩٪ ضد 
العدوى األعراضية لڤيروس كورونا-سارس-٢، وبنسبة 
٧٦٫٧٪ ضد عدوى كوفيد-١٩ الوخيمة بعد ١٤ يوما، و٨٥٫٤٪ 
بعد ٢٨ يوما. وأفاد بأن فاعلية اللقاحات بلغت لتجنب دخول 
املستشفى ٩٣٫١٪. وجرى احلفاظ على فاعلية اللقاحات عبر 

النوع االجتماعي والعمر واالنتماءات العرقية.

د.أحمد املنظري

بدأت وزارة الصحة بإرسال رسائل نصية جلميع متلقي اجلرعة األولى 
من اللقاح املضاد لـ«كورونا» املصابني بالڤيروس سابقا بـ«استكمال جرعات 
التطعيم»، وذلك تطبيقا للبروتوكول اجلديد، حيث ميكنهم حاليا استخراج 
شــهادة اخلاصة باستكمال التطعيمات. وكانت جلنة لقاحات كورونا قد 
اعتمدت بروتوكوال جديــدا يعطي جرعة واحدة ملن أصيب بـ«كورونا» 
ومر عليه فترة ما بني ٩٠ إلى ١٨٠ يوما ويحصل على شــهادة استكمال 
اللقاح، فضال عن أن املصاب بعد اجلرعة األولى، يستكمل جرعته الثانية 

بعد ٩٠ يوما ثم يحصل على شهادة استكمال اللقاح.

«الصحة» تدعو متلقي اجلرعة األولى 
املصابني بـ«كورونا» للتطعيم

تأكيدًا ملا انفردت به «األنباء»..
دوام تعليم الكبار بعد اإلفطار

عبدالعزيز الفضلي

تأكيداً ملا انفردت به «األنباء» في عددها 
أمس، أعلــن وكيل وزارة التربية باإلنابة 
فيصل املقصـــــيد مواعـــــيد دوام تعليم 
الكبــار ومحو األمية خالل شــهر رمضان 
املبارك، وأشــار في قــرار أصدره، وتلقت 
«األنباء» نســــــخة منــه، إلى أن احلصة 
األولى ستبدأ في الساعة ٨ والنصف بعد 
اإلفطار حملو األمية واملرحلتني املتوسطة 
والثانويــة ويتضمــن اليــوم ٤ حصص 

دراسية.
وأوضح أن الدارســني في محو األمية 
واملرحلة املتوســطة سينتهي دوامهم في 
الساعة العاشرة و٢٥ دقيقة، بينما الثانوية 

في احلـــادية عشـــرة و٥ دقائق، مشيرا الى 
انه ال يتطلب حضور الهـــيئة التعليمية 
إلى املدرســـــة وســـــتكون عن ُبعد ومن 

املنزل.
وعلى صعيــد مواعيد الدوام للعاملني 
في قطــــاعات الوزارة خالل شهر رمضان، 
أعلن املقـــــصيد في نشـــــرة عمـــمها أن 
الــدوام فــي إدارات الوزارة واملناطــــــق 
التعليمية من الســاعة العاشرة صباحا، 
وحتى الثانية والنصف بعد الظـــهر، مع 
مراعاة االشــتراطات الصحية والوقائية 
والتعليمات التي تقررها السلطات الصحية 
املختصــة، داعيا كل جهــات االختصاص 
العلم والتعميم على العاملني لإلعالم مبا 

جاء فيه.

ال حضور للهيئة التعليمية للمدرسة وتقدمي احلصة من املنزل

دوام الدراسةنسخة ضوئية من النشرة فيصل املقصيد

أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة يطالبون 
بعودة أبنائهم التدريجية إلى املدارس

عبدالعزيز الفضلي

دعا أولياء أمور عدد من طلبة املدارس 
اخلاصة وزارة التربية مجددا، إلى عودة 

املدارس اجلاهزة في الوقت الراهن.
جــاء ذلك خالل وقفة لهــم أمام وزارة 
التربية، مشيدين بقرار وزير التربية د.علي 
املضف بشأن االختبارات الورقية وعودة 
الطلبة تدريجيا للمدارس بدءا من سبتمبر 
املقبل، مؤكدين أنه «لتفعيل قرار العودة 
وضمان جناحه نرى أنه من الضروري أن 
تبدأ عملية العودة التدريجية إلى املدارس 
من اآلن كمرحلة جتريبية مع عدد قليل من 
املدارس اخلاصة املهيأة وفق االشتراطات 

الصحية الستقبال الطلبة».
وذكروا أن العودة التدريجية للمدارس 
اجلاهزة في الوقت الراهن ستمكن اجلهات 
املختصة من التعرف على الثغرات وضمان 
جناح خطط العودة، وفق ما اتبعته اجلهات 
املختصة من الترخيص حاليا ملدرسة خاصة 
فــي الكويت باســتقبال طلبتهــا للتقييم 

والتقوية واالختبارات.
وأعربوا عن أملهم في معاملة املدارس 
املستعدة باملثل، وأن يسمح لها باستقبال 
طلبتها اآلن، خصوصا انها قدمت خططها 

لوزارة التربية منذ عدة أشهر.

كمــا طالبــوا مجلس الــوزراء ووزارة 
التربيــة باملوافقة على منــح أولياء أمور 
الطلبة في املــدارس اخلاصة املهيأة ممن 
يتحملون أعباء وتكاليف تعليم أبنائهم في 
القطاع اخلاص، بأن يكون لهم حق اختيار 
نظام التعليم األنســب ألسرهم واالتفاق 

مع املدارس.
وأوضحوا أن هذه املرونة ستمكن الوزارة 
والقائمــني على التعليــم اخلاص، وكذلك 
التعليم احلكومي، من االســتعداد الكامل 
لبداية التعليم الفعلي في سبتمبر ٢٠٢١، 
علما أن ذلك سيقلل من اخلطورة واألعباء 
التي يتحملها األهالي الذين يرسلون أبناءهم 
إلى مراكز التقوية والدروس اخلصوصية 
التجارية التي تسمح لها السلطات بالعمل 

حاليا واستقبال الطلبة.
وأضاف أولياء األمور: ال شك أننا جميعا 
نقدر الظروف االســتثنائية التي متر بها 
البالد والعالم أجمع بسبب جائحة «كورونا» 
وتقدمي السالمة العامة للمجتمع أوال، لكن 
الظروف االستثنائية حتتاج أيضا إلى حلول 
استثنائية والتفكير بحلول مرنة وواقعية 
واالستفادة من جتارب الدول، وذلك لضمان 
استمرار التعليم أثناء اجلائحة وحتقيق 
العودة اآلمنة ألبنائنا ضمانا ملســتقبلهم 

التعليمي وصحتهم النفسية.

لتمكني اجلهات املختصة من التعرف على الثغرات وضمان جناح خطط العودة

دوام العاملني في قطاعات «التربية» من ١٠ ص حتى ٢٫٣ بعد الظهر
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اضطر أكثر مــن مليار طالب حول العالم لالنقطاع عن الذهاب 
إلى املدارس واجلامعات جراء جائحة ڤيروس كورونا املستجد، ما 
دفع الهيئات التدريسية واألكادميية إلى استخدام أمناط أخرى من 

التعليم، كالتعليم اإللكتروني، والتعليم عن بُعد.
وكغيرهــا من دول العالم، اجتهت الكويــت إلى هذا النوع من 
التعليم مجبرة، رغم بعض العثرات التي متكنت الوزارة من جتاوز 

العديد منها مع الوقت.
واآلن وبعد توافر اللقاحات حول العالم، بدأت احلكومات بالتجهيز 
للعودة ملقاعد الدراســة، وبدورها حددت وزارة التربية الكويتية 

العودة إلى املدارس خالل سبتمبر القادم من هذا العالم.
وال شــك أن هذه اجلائحة أثرت على الطلبة وسلوكهم فأصبح 
الكثير منهم يعاني من العزلة واالنطواء والضجر وامللل وقلة التفاعل، 
ما قد يؤدي إلصابة البعض باالكتئاب وتأثر ســلوكهم االجتماعي، 
فمنهم من فقد أحبابه وأهله متأثرين بإصابتهم بالڤيروس، وبالتالي 
يحتاج هؤالء الطلبة باختالف أعمارهم إلى تخطي اآلثار النفســية 
الناجتة عن ذلك، والعودة الطبيعية ملقاعد الدراســة تدريجيا دون 

خوف أو قلق.
فماذا أعدت وزارة التربية لتأهيلهم؟ وهل وضعت خطة التأهيل 
تلك من ضمن خطة العودة للمدارس؟ إن إعداد الطلبة وإعادة تأهيلهم 
بعد أن انقطعوا عن الدراســة قرابة السنتني، يحتاج إلى عدد من 
االختصاصيني االجتماعيني والنفسيني، مزودين بالتدريب الالزم 
للتعامل مع الطلبة، فهل متتلك الوزارة األعداد الكافية لهذه املهمة؟ 
كما يحتاج أبناؤنا الطلبة لبرامج تأهيل بدءا من اآلن على شــكل 
حصص أسبوعية تشكل دعما نفسيا واجتماعيا لهم للمساهمة في 

تأهيلهم للعودة إلى املدارس تأهيال سليما.
وميكن لوزارة التربية االستعانة باملتقاعدين من ذوي اخلبرة 

والكفاءة في هذا املجال وتدريبهم إن لزم األمر.
وفيما يتعلق بصيانة املدارس وكافة مرافقها.. هل بدأت الوزارة 
بعمليات الصيانة املطلوبة؟ نتمنى ذلك حتى ال تتكرر مأساة «التكييف» 
وغيرها والتي حدثت في السابق وكلفت الوزارة قياديني ومسؤولني 

راحوا ضحية إهمال متابعة أعمال الصيانة.
كما أن وجود لوحات إرشــادية وتوعوية في كل مكان يتواجد 
فيه الطلبة أمر ضروري جدا مع مراعاة توزيع املقاعد بشكل سليم 
مبا يتناسب مع التباعد اجلسدي، إضافة إلى توفير املعقمات بكل 
مكان واحلرص على توافر الكمامات. وبالطبع يجب تدريب الكادر 
التعليمي واإلداري على كيفية التعامل مع حاالت االشتباه واإلصابة 

بالڤيروس.
لسنا بحاجة لتصريحات في الصحف اليومية واملواقع اإللكترونية 
من بعض قياديي الوزارة، أو زيارة ملدرســة منوذجية مت إعدادها 
مســبقا لهذا الغرض! نحن بحاجة ملتابعة جادة ومستمرة وفرق 
عمل في جميع املناطق التعليمية تعمل بشكل متواصل وعلى قدر 
عال من الكفاءة واملسؤولية، والبد أال ننسى أيضا جتهيز املدارس 
التي مت استخدامها كمراكز لإليواء والتي تعاني من نواقص كثيرة.

التنسيق املستمر واملتواصل مع اجلهات الصحية واجلهات الفاعلة 
األخرى واالستماع لصوت املعنيني بالتعليم أمر في غاية األهمية.

< < <
معالي األخ وزير التربية، نعلم أن الوقت قصير جدا واملسؤوليات 
جســام، لكن الوزارة بحاجة لقيادات على قــدر عال من الكفاءة 
واملســؤولية، ولن يتم ذلك إال بنفضة شاملة لكل قطاعات الوزارة 

وقياداتها.
< < <

وفي اخلتام، رسالة إلى وزير اإلعالم األخ عبدالرحمن املطيري، 
ال شك أن استخدام اإلعالم املرئي ممثال بالتلفزيون له أثر إيجابي 
كبير جدا في املساهمة بإعادة تأهيل أبنائنا الطلبة وعودتهم للدراسة.
نتمنى عليكم قناة تلفزيونية بالتنســيق مع مسؤولي وزارة 
التربية إلطالق حزم تعليميــة منزلية وبرامج دعم لتأهيل وإعداد 

الطلبة نفسيا واجتماعيا بعد االنقطاع الطويل عن املدارس.
قناة «خليك بالبيت» والتي تبث مسلسالت تلفزيونية قدمية ال 
جدوى لها نتمنى تخصيصها كقناة تعليمية مساهمة من معاليكم 

في خطة التأهيل للطلبة.
حفظ اهللا الكويت وشعبها وقيادتها من كل شر ومكروه.

لقاح اســترازينيكا كل يوم نسمع عنه قصة جديدة تأتي من 
هنا وهناك إضافة إلى آثاره السلبية على مستخدميه. 

عدد من دول العالم علّق استخدامه حتى يتم التأكيد من مأمونيته، 
وعدم ارتباطه باجللطات قبل استئناف التطعيم فيه من جديد.

معظم املواطنني واملقيمني مت تطعيمهم بهذا اللقاح، ويقال إن هناك 
نية لدى الوزارة بإيقاف استخدامه مؤقتا، وتعويضه بجرعة أخرى 
من نوع لقاح آخر، ال نعلم ما مدى صحة تلك املعلومات الواردة.

مطلوب من املســؤولني في وزارة الصحة اخلروج في مؤمتر 
صحافــي وتوضيح كل األمور املتعلقة بهــذا اللقاح، وما مصير 
اجلرعــة الثانية، وماذا عن األعراض التــي تصاحب هذا اللقاح؟ 
وهل مت رصد مثــل تلك احلاالت في الكويت؟ وهل بالفعل هناك 
تفكير في إعطاء نوع آخــر مثل الفايزر مكمال كجرعة ثانية ملن 

حصل على األولى منه؟.
أســئلة كثيرة تبادر في األذهان ننتظر من مســؤولي وزارة 
الصحة توضيحها وخصوصا أصحاب االختصاص، ألن احلديث 
كثــر في الفترة األخيرة عن موعد اجلرعة الثانية املعلقة التي لم 
يصل حتى اآلن موعدها رغم مرور شهرين من أخذ اللقاح، والسؤال 
الذي يطرح نفســه وبحاجة إلى توضيح من السلطات الصحية 
بأســرع وقت ممكن: هل هناك جرعة ثانية من هذا اللقاح أم أنه 
ســيتم االكتفاء بجرعة واحدة؟ وما احللول املوضوعة والطارئة 
من قبل اللجنة املختصة في حال إيقاف اســتخدامه رسميا ؟ .. 

ننتظر منكم اإلجابة.
اقترحت في مقال سابق على مجلس الوزراء واملسؤولني في 
وزارة الصحة تسريع وتيرة التطعيم بتخصيص عيادات متنقلة 
تذهب إلى العمالة في مواقع عملهم وسكنهم من أجل حتصني عدد 
أكبر منهم باللقاح، ويتم بذلك حتقيق املناعة املجتمعية، حيث كلما 

ارتفعت نسبة التطعيم ارتفع التحصني معها، وقلت اإلصابات. 
وزارة الصحة جتاوبت مع مقترحنا وأوضحت في بيان لها أنه 
في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة تطعيم كوفيد- ١٩ مت 
اإلعــداد للبدء في خدمات الفرق امليدانية املتنقلة عبر تخصيص 
«وحدتني متنقلتني» في كل منطقة صحية، تستهدف تلك الوحدات 
تطعيم املوظفني والعاملني باألنشطة التجارية في اجلمعيات التعاونية 
واملســاجد وبعض األنشطة التجارية وأماكن تقدمي اخلدمات في 

املناطق السكنية.
هذا اإلجراء الذي طالبنا به سيمكن السلطات الصحية من تطعيم 

نسبة أكبر من العمالة في مختلف مناطق الكويت. 
أخيرا، هناك اقتراح آخر أكرره للمرة الثانية يتمثل في سهولة 
احلصول على اللقاح من خالل مراجعة األشخاص ملراكز الصحة 
الوقائية التابعة لهم حسب عنوان السكن دون التقيد بالتسجيل 
في منصة التطعيم، وبذلك سيقفز عدد املطعمني إلى الضعف خالل 

أيام،.. ومنا إلى املسؤولني.

يوم األربعــاء املاضي (٧ أبريل 
٢٠٢١ م- ٢٥ شعبان ١٤٤٢ هجرية) 
تاريخ لن ينســاه أهالي مشــرف 
عامة ومؤسسو جمعيتها التعاونية 
ومجالسها خاصة، وفاء بوفاء لهذا 
الصرح التعاوني الناجح بفضل اهللا 
أهاليها بنســيجهم وفاء  وبجهود 
بوفاء أثمر ومتيز حتصيله، سجلت 
الدعوة للتكرمي بصمة ناجحة ملجلس 
إدارة اجلمعية احلالي امتدادا جلهود 
مجالسها السابقة بدليل سعادة وتلبية 
األغلبية احلاضرة بفرحة إزاحة هم 
«كورونا» العصر، وبروز ابتسامات 
الرضى عليهــم بتميز وجناح أداء 
التعاوني وتقدير قياديي  صرحهم 
وزارته املعنية مشكورين لهذا النجاح، 
لتكون هــذه اجلمعية قدوة للعمل 
التعاوني في خدمة للكويت وأهلها 
ووافديها، وحسن سمعتها خارج 
حدودها اخلليجية والعربية، لتكون 
منوذجا لكل املنطقة في حتقيق األمن 

الغذائي املطلوب.
وسط هذه األجواء املبهجة متنى 
كثير ممن يطلــق عليهم األغلبية 
الصامتة احلصول على فرصة في 
برنامج احلفل للتعبير عما يدور في 
بالهم خاصة من مؤسسي اجلمعية 
لهذا  املبــارك لالنتباه  أمام اجلمع 
النجاح ووصوله إلى قمة التميز، من 
ذلك حتديدا ما أرادوا توصيله للجميع 
املعنيني في الدولة بضرورة «عدم 
تســييس العمل التعاوني والتفرغ 
ألهدافه ضمانا الســتمرار جناحه 
وخدمة مساهميه»، وكذلك احترام 
ما يُطرح من جديد األفكار العملية، 
وبالذات للعنصر النسائي (القوارير) 
بأن يتم إشراكهن في مجالس إدارات 
التعاونيات على مســتوى الكويت 

لدعم هذا القطاع وتعزيز جهوده.
مع كل الشكر ألبنائنا في مجلس 
اإلدارة احلالي وحثهم على مواصلة 
اجلهود لتحقيــق مزيد من العطاء 
واألداء الناجح، وكل عام أنتم بخير 
بقدوم شهر الطاعة والبركات. آمني 

يا رب العاملني.

الكثير من  املجتمع  ظهرت في 
السلوكيات املكتسبة والتي لها أضرار 
كبيرة في العالقات اإلنسانية حيث 
كثرت املجامالت اخلادعة وهي أساسا 
نوع من أنــواع النفاق االجتماعي 
التي بــرزت في كثير من املجاالت 
وخاصة في العمل إلرضاء املسؤول 
للوصول إلى ترقية أو مكافأة غير 
مستحقة، أو مجاملة بعض الزمالء 
حتى لو كان على حســاب حدوث 
مخالفة وظيفية، كذلك تكثر املجامالت 
في مجال األسرة واألبناء واألقارب 
والعالقات بني األشخاص واألصدقاء 
وفي وسائل التواصل االجتماعي.

املجامالت اخلادعة نوع من الكذب 
ميارسه الناس حتى يحصلوا على 
الرضا واحملبة، والكلمة اخلادعة أو 
املدح املذموم لها آثار سلبية كثيرة، 
فهي ســالح فتاك، فقد متكن من 
يجيدهــا من الوصــول إلى رضا 
املسؤولني واحلصول على ما ليس 
من حقه، أو أن تكون فاضحة وكاذبة 
بشكل ينفر منك احمليطني بك ألنك 
في هذه احلالــة تصل إلى مرحلة 

التفاهة.
الكلمة الطيبة واملجاملة بحدود 
وصدق مطلوبــة، واملدح يجب أن 
يوجه إلى من يســتحقه، على أن 
يصاحب ذلك صدق املشاعر والبعد 
عن التصنع وعدم اإلفراط، فاملدح 

في الوجه مذمة.
إن ُمدحــَت فعليك أن تتواضع 
وأن تستشعر ضعفك وتقصيرك 
حتى ال يدخلك الكبر والعجب، وكان 
بعض السلف إذا أثني عليهم يقولون 
«اللهم اغفــر لي ما ال يعلمون وال 
تؤاخذني مبا يقولون واجعلني خيرا 

مما يظنون».
دعوة لنبــذ املجامالت الكاذبة 
واخلادعة ونشــر أسلوب التعامل 
الصادق واملصارحة والنصح لكسب 
التصنع  الناس بعيــدا عن  قلوب 

والنفاق االجتماعي.

إعداد برنامج يحتوي على الصيام 
قبله في شــعبان واخراج الزكاة 
والصدقات فيه وقراءة القرآن اكثر 
من غيره كما فعل الرسول ژ أنه 
قرأ القرآن على جبريل مرتني في 
النفس  أن ترويض  رمضان، كما 
وحجمها عن الذنوب مطلوب في 
رمضان سواء قوال أو فعال، واحياء 
اوقات هذا الشهر الفضيل بالذكر 
والدعاء، وزيارة االرحام والتواصل 

مع املسلمني.
كل ذلــك من اعمــال وغيرها 
نحتاج أن نحيي فيها هذه األيام 
املباركة اكثر من غيرها، ونستعد 
في ترتيبها وفقا لالستطاعة، كما 
يجب على املســلم أال يفوته هذا 
اليدين  الشهر فيخرج منه صفر 

وال يستفيد منه أجرا وال ربحا.

املرضى النفسيني ال يتوافر فيهم 
هذا الشرط، وبالتالي يجب سحب 
الرخص املمنوحة لهم مبــاشرة 
دون دراسة، ونحن ال نفـــرق 
في ذلك بني مواطن ووافد حتى 
ال نتهم بالتحيز كوننا أبناء هذا 

الوطن.
يجب علينا تنبيه وزارة الداخلية 
إلى أن حماية أرواح اآلخرين من 
اخلطر هي من أساســيات عمل 
الوزارة، لذلك فســحب رخص 
القيادة من الوافدين الذين يعانون 
أمراضا نفسية يجب أن يتم فورا 
للدراسة،  وال يستحق االنتظار 
فاملريض نفســيا فقد شــرطا 
أساسيا من شروط منح رخصة 
القيادة وهو عدم اللياقة صحيا.

حرز من اهللا طوال هذا الشهر من 
كل شر وفتنة.

امر  إن االســتعداد لرمضان 
مطلوب فكما يســتعد االنسان 
للمســلم أن  لعمل عظيــم البد 
يستعد لرمضان وذلك من خالل 

فيكون مبنزلة قنبلة موقوتة لقتل 
اآلخرين!

أنه من أساسيات  وكما نعلم 
وشروط منح رخص القيادة أن 
يكون الشخص الئقا صحيا، وأن 

أبواب الســماء للمســلم لدعائه 
وعبادته وغل كل شــيطان مريد 
يعمل على اغواء عباد اهللا، فذلك 
يعطي املسلم مجاال كبيرا للتفرغ 
لطاعة اهللا وتربية نفســه وروحه 
على الصــالح والتقوى، فهو في 

بها شوارع الكويت معرضا حياة 
تأتيه في  اآلخرين للخطر؟ فقد 
أي حلظــة النوبة املرضية، وقد 
تتدهور حالته في أي حلظة وهو 
يقود املركبة فتخرج منه تصرفات 

قــال رســول اهللا ژ «أتاكم 
رمضان شهر مبارك، فرض اهللا 
عز وجل عليكم صيامه، تفتّح فيه 
أبواب الســماء، وتغلق فيه أبواب 
اجلحيم، وتغّل فيه مردة الشياطني». 
من مبشــرات اخلير وفضل اهللا 
العظيم هذا الشهر املبارك، فرض 
اهللا تعالــى به صيــام أحد أركان 
اإلســالم وجعله مدرسة لتحقيق 
التقوى قــال تعالى (يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) 
التقوى تعني كما قال أحد الصحابة 
بأنها «اخلوف من اجلليل والعمل 
بالتنزيل واالستعداد ليوم الرحيل» 
لقد خص الرسول عليه افضل 
الصالة والتسليم هذا الشهر بالبركة 
وأداء فريضة الصيام فيه، وانفتاح 

قرأت في إحــدى الصحف 
احمللية عنوانا لفت انتباهي وذلك 
بتاريخ ٢٠٢١/٤/٨، وهو أن وزارة 
الداخلية تدرس ســحب رخص 
الوافدين املرضى  القيادة مــن 

نفسيا.
وهنا جال بفكري استفسار: 
هل سحب الرخصة من املريض 
نفسيا، سواء كان مواطنا أو وافدا، 
يحتاج إلى دراســة؟ لقد تعلمنا 
خالل دراستنا للقانون أن املريض 
نفسيا غير مسؤول عن تصرفاته، 
مبعنى أنه فاقد لألهلية، فهل جال 
بفكر مسؤولي وزارة الداخلية أن 
الشخص الذي مت منحه رخصة 
القيادة، وتبني أنه مريض نفسيا، 
غير مؤمتن أن يقود مركبة ويجول 

وقفة

وزارة التربية.. 
«جاهزين»؟!

Fn.alazmi@paaet.edu.kwفاطمة ناصر العازمي

إطاللة

«أسترازينيكا».. 
جرعة أم اثنتان؟ 

أفيدونا
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

مبنهــج علمي واضــح ومعلنا 
للجميع وخطط وبرامج متعددة 
التخصصات ومقرونة مبنهجية 
وأدوات ملتابعة اإلجناز أوال بأول 
بكل شفافية مع مراعاة التحديات 
العاملية واإلقليمية والوطنية والتي 
تأثيراتها على رؤية  لها  ستكون 

كويت جديدة. 
ومن ثم كانــت أهمية إعادة 
ترتيب األولويات التنموية من آن 
آلخــر من جانب اجلميع ومبا ال 
يؤثر على االلتزام احلكومي برعاية 
الشعب رعاية كاملة مبا  مصالح 
هو أكثر من الطباعة األنيقة لشعار 
املطبوعات  «كويت جديدة» على 
والكتب احلكومية والتي نتمنى أال 
يكون هناك أدنى تباين بني محتوى 
أو مضمون بعضها وجمال ورونق 
ومعنى هذا الشعار اجلميل الذي 
يعنــي ما هو أكبر بكثير وأعمق 

من مجرد شعار. 
لنعمل جميعا بإخالص وتفان، 
كل في موقعــه، لتحقيق األمل 
بكويت جديدة بأفكار وســواعد 

أبنائها املخلصني.

األساسية لإلنســان مثل احلق 
في التعبير وحرية الرأي واحلق 
في الصحة والتعليم واحلق في 
اخلصوصية كحق دستوري يعلو 
فوق غيره من احلقوق األخرى 
الدستور واملواثيق  التي كرسها 

واالتفاقيات الدولية.
وإن كان شعار «كويت جديدة» 
يضفي ملســة جمال إلى الكتب 
واملراســالت احلكومية ويبعث 
النفوس،  البشــرى واألمل في 
فإن األجمل من ذلك بال شك أن 
يكون االلتزام بتطبيق الشــعار 

مسؤولياتها وواجباتها الدستورية 
واألخالقية لتحقيق كويت جديدة 
في جميع املجاالت وبكل األوقات 
وتسعى لتمكني الشعب واملواطنني 
من احلصــول علــى حقوقهم 
التنمية املستدامة  املشروعة في 
بأبعادها االقتصادية واالجتماعية 
واإلنســانية والصحية والبيئية 
ووفقا خلطط وبرامج مرتكزة على 
دراسات علمية وتراعي التطلعات 
للمواطنني وللوطن  واألولويات 
وبعيدا عن األهواء اخلاصة والرؤى 
الضيقة. وفــي املقدمة احلقوق 

«كويت جديدة».. أصبح منذ 
فترة وجيزة «شــعارا» مطبوعا 
الكتب واملطبوعات بجميع  على 
وزارات الدولة واجلهات احلكومية 
الرســمية، وهذا بال شك يبعث 
األمل لــدى كل من يتداول هذه 
النظر  الكتب واملطبوعات بغض 

عن احملتوى وأهميته.
ومن املنطقــي أن تكون لدى 
أي مســؤول يتداول هذه الكتب 
رؤية تتطابق مــع رؤية «كويت 
جديدة» والتــي تتضمن النزاهة 
وتكافؤ الفرص واملساواة والعدالة، 
وأن يكون مثــاال واقعيا لتحقيق 
هذه الرؤية بإغالق منابع الفساد 
ومحاربة احملسوبية وتطبيق العدالة. 
وعندما يتألق شعار «كويت جديدة» 
على أي كتاب أو معاملة حكومية 
التزام وتعهد مكتوب  فهذا يعني 
من جميع أجهــزة الدولة برعاية 
مصالح الشعب في جميع القرارات 

واملعامالت التي تصدر منها. 
وكذلك فإنه يتضمن اإلفصاح 
بشــفافية كاملة عــن أن جميع 
أجهزة الدولــة ووزاراتها تدرك 

ألم وأمل

«كويت جديدة» 
بني الشعار 

والتطبيق
د. هند الشومر

مباشــر معها، لذلــك أرجو أن 
تتعاون وزارة الدخلية مع وزارة 
الصحة لتوفيــر معلومة نوعية 
اإلقامة وتفرز أصحاب إقامة العمالة 
املنزلية والســواق لدى األسر 
الكويتية وتبادر لتطعيمهم فورا.
٭ نقطــة أخيرة: ســبب توجيه 
املناشدة إلى د.عبداهللا السند، وذلك 
ألنه مبنزلة وجه وزارة الصحة 
وهو الناطق الرســمي باسمها، 
وهو كذلك قيادي فيها وله دور 
في رسم سياسة الوزارة ملكافحة 
«كورونا»، وهو قبل ذلك كله له 
دور كبير في بث الطمأنينة لدى 
الكويتي بسبب أسلوبه  الشعب 
الرزين املليء بالوقار، ونتمنى أن 
يدفع الوزارة باجتاه املوافقة على 
العمالة  البدء واإلسراع بتطعيم 

املنزلية والسواق.

وأصحاب األمراض املزمنة كبير 
جدا، واحلالــة التي ذكرتها قبل 

قليل أحد األمثلة.
يجب أن تبادر وزارة الصحة 
باملبادرة إلعطاء هذه الفئة أولوية 
قصوى في التطعيم فهم أحد أجزاء 
الكويتية وعلى احتكاك  األسرة 

العناية املركزة.
اخلدم والعمالــة املنزلية في 
لهم احتكاك مباشر مع  الكويت 
املواطنني والكثيــر منهم يقوم 
برعايــة مرضــى وكبار ســن 
العدوى  وخطورة نقل هــؤالء 
الســن  للعائالت وخاصة كبار 

عندي ســائق من اجلنسية 
الهنديــة، وحاله حال الكثير من 
اخلدم والسواقني في الكويت له 
إجازة أسبوعية يوم اجلمعة يذهب 
فيها ملدينة الكويت ليرى أصدقاءه 

وبني جلدته.
بســبب مخالطته هذه طلبت 
منه التسجيل في التطعيم، ورغم 
ممانعته في البداية إال أنني أقنعته 
بجدواه، لكن املشكلة أنه لم يتم 
التواصل وحتديــد موعد ألخذ 
لقاح «كورونا» رغم أنه ســجل 
منذ شهرين، وهذا أمر فيه خطورة 
علي وعلى عائلتي بحكم ركوبنا 
السيارة معه وكذلك حديثنا اليومي 
معه. في نفس هذا املوضوع ذكر 
أحد األطباء في «تويتر» أنه يعرف 
مواطنا عنده سمنة وسكر تعرض 
للعدوى من سائقه، وهو اآلن في 

في الصميم

د.عبداهللا السند 
ماذا عن اخلدم 

والسواق؟
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

املضمون

عجبًا لوزارة 
الداخلية

حمود سالم السهيل

وقفات

رمضان كرمي 
(١- ٤)

mqarawi@hotmail.comد.مطلق راشد القراوي
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اتصال لـ«دقيقتني» كلف هندية: ١٧٠٦ دنانير في الساملية

هنديان ينضمان إلى قوائم املنتحرين في زمن«كورونا»

عبداهللا قنيص

تقدمت وافدة هندية إلى مخفر شرطة الساملية 
وســجلت قضية جديدة برقــم ٢٠٢١/٩١ جنايات 
الساملية، مشيرة الى سرقة مبلغ ١٧٠٦ دنانير من 
رصيدها البنكي متهمة شــخصا مجهوال تواصل 
معها هاتفيــا وأبلغها بحتمية حتديــث بياناتها 

البنكية ومن ثم سرق رصيدها بالكامل.

وبحســب ما تضمنته القضية، فإن الوافدة 
وتبلغ من العمر ٥٨ عاما قالت انها تلقت اتصاال 
هاتفيا من شــخص يرجح انه هندي ويتحدث 
اللغة اإلجنليزية، وأبلغها بأنه موظف في أحد 
البنوك وأن بطاقتها ســوف يتم وقف التعامل 
بها لعدم حتديث بياناتها وأبلغها باســتعداده 
لتقدمي املساعدة لها بأن تزوده ببياناتها، وفعلت 
ذلــك ومن ثم أرســل لهــا كودا وطلــب منها ان 

تبلغــه بالكود وبعــد ان أبلغتــه بذلك، وجدت 
ان رصيدها نقص ١٧٠٦ دنانير، مشيرة الى ان 
املكاملة لم تستغرق سوى دقيقتني فقط، يشار 
الى ان جرمية مماثلة ســجلت في مخفر شرطة 
الشويخ األربعاء املاضي، حيث أبلغت ممرضة 
هندية مخفر الشويخ عن سرقة ٦٠٠٠ دينار من 
رصيدها البنكي، وقد أشــارت «األنباء» للخبر 

في عددها اخلميس املاضي.

محمد اجلالهمة

أقــدم وافدان كالهما من اجلنســية الهندية 
على االنتحار شنقا في غضون األربع وعشرين 
ساعة املاضية لينضمان إلى قوائم املنتحرين 
في زمن كورونا، وبحســب مصــدر امني فإن 
عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا في ســاعة 
متقدمة من يوم امس عن وجود جثة معلقة على 
شجرة في احدى الساحات الترابية بالفحيحيل، 
وعلــى الفور انتقل الى موقــع البالغ عدد من 

رجال األدلة اجلنائية وتبني ان اجلثة لهندي من 
مواليد ١٩٩٣ وقد انتحر بشنق نفسه وسجلت 

قضية انتحار.
أما واقعة االنتحار الثانية فقد شهدتها احدى 
الغرف في منطقة اجلليب، حيث قام هندي من 
مواليد ١٩٧٨ باالنتحار شنقا، وكان وافد مصري 
يعمل حارســا ابلغ عمليات الداخلية عن حالة 
انتحار داخل القســيمة التي يقوم بحراســتها 
وبانتقــال رجال األمن واألدلة تبني ان املنتحر 
هندي، وقد علق طرف حبل في ســقف الغرفة 

التي يقيم بها والطرف اآلخر في رقبته وأنهى 
حياته شنقا.

من جهة اخرى، أســعف وافــد مصري إلى 
مستشفى العدان وأودع غرفة العناية املركزة 
إثر ســقوطه من علو لبناية قيد اإلنشــاء كان 

يعمل بها في منطقة العدان.
وقال مصدر أمني إن الوافد من مواليد ١٩٨٦، 
وأن زمــالءه أكدوا اختالل توازنه وهو ما كان 
سببـــــا في سقوطـــه من علـــــو، وسجلــت 

قضيـــة.

في قضية جديدة لسرقة األرصدة البنكية

مصري إلى «اإلنعاش» في سقوط من قسيمة

«الداخلية»: نزيالن مصابان بـ«كورونا» وال صحة إلصابة ٤٠ سجينًا
سعود عبدالعزيز

نفت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية ما مت تداوله على بعض مواقع 
التواصل االجتماعي بشأن انتشار ڤيروس كورونا 

بني أكثر من ٤٠ من نزالء السجن املركزي.
إذ تؤكد اإلدارة أن ما مت تداوله غير صحيح، 
وان عدد احلــاالت اإليجابية هي حالتان فقط، 
وحالة واحدة اشتباه، وأن هذه احلاالت ال تدعو 
الى القلق، حيث مت اتخاذ االجراءات االحترازية 
والوقائية والصحية الالزمة من قبل جلنة صحية 
بــوزارة الصحة، ومت وضعهــم حتت املتابعة، 
وعزل العنبر الذي وجدت به احلاالت اإليجابية، 

للحد من انتشار الڤيروس.
وتوضح اإلدارة أن قطاع شؤون املؤسسات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام بالتعاون مع وزارة 
الصحــة يقــوم بعمل مســحات طبيــة جلميع 
النــزالء للتأكد من خلوهم من ڤيروس كورونا 
املستجد، مؤكدا أن قطاع املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام ال يألو جهدا في حماية النزالء 
واحلفــاظ علــى صحتهم من انتشــار ڤيروس 

غرف طبية مزودة بأحدث األجهزة داخل السجن املركزي لعالج املصابني بـ«كورونا»كورونا املستجد.

اإلفراج عن قوة الشرطة 
املوقوفني انضباطيًا

بناء على تعليمات وتوجيهات وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي، ومبناسبة شهر رمضان املبارك، أصدر وكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، قرارا باإلفراج عن 
جميع أعضاء قوة الشرطة املوقوفني انضباطيا بالتوقيف 
االنضباطي اكتفاء باملدة التي قضاها كل منهم، وذلك اعتبارا 
الفريق عصام النهاممن نهاية دوام آخر يوم في شهر شعبان لعام ١٤٤٢هـ.

«اإلدارية» تلزم النيابة 
قبول طالبة كباحث قانوني

مبارك التنيب

قضت احملكمة اإلدارية 
برئاســة املستشار محمد 
بهمــن بإلغــاء القــرارات 
الصــادرة بالتعيــني فــي 
وظيفــة باحــث قانونــي 
مبتــدئ املؤهلــة لوظيفة 
فيمــا  ج  نيابــة  وكيــل 
تضمنته من تخطي املدعية 
بالتعيني مع ما يترتب على 
ذلك مــن آثار وتعويضها 

مبلغ ٥٠٠٠ دينار.
وتتلخص الدعوى املرفوعة من احملامي 
خالــد الزويــر بصفته وكيال عــن طالبة 
متفوقة حصلــت على ٩٢٫٣٪ من جامعة 
الكويــت كلية احلقوق بتقدير امتياز مع 
مرتبــة الشــرف فوجئت بعــد اجتيازها 
لالختبار التحريري واملقابلة الشخصية 
وأبلت فيهما بالء حسنا بعدم وجود اسمها 

بكشف القبول في وظيفة 
باحــث قانونــي مبتــدئ 
املؤهلــة لوظيفــة وكيــل 

نيابة ج.
الزويــر حصول  وأكد 
موكلته على تقييم نهائي 
بدرجــة ٦٩٫٥٪ دون بيان 
التــي وضعتها  القواعــد 
جلنــة االختيــار على أن 
هذه الدرجة تدخل في خانة 
الرسوب ال النجاح مشيرا 
إلى أن موكلته تســتحق 
القبول وال توجد أسباب 
اجتماعية أوشخصية حترمها من القبول.
وألغــت احملكمة القرار املطعون عليه 
مــع ما يترتب على ذلــك من آثار اخصها 
تعيــني املدعية في وظيفة باحث قانوني 
مبتدئ املؤهلة لوظيفـــــة وكيل نيابة ج 
وتعويضها مبلغ ٤٠٠٠ دينار عن األضرار 
املادية و١٠٠٠ دينـار عن األضــرار األدبيــة.

احملامي خالد الزوير

«التمييز» تؤيد حبس مواطن ١٠ سنوات 
لقتل شقيقته بشوزن في مبارك الكبير

عبدالكرمي أحمد

أيدت الدائرة اجلزائية في محكمة التمييز 
حكم محكمة االستئناف القاضي باحلبس 
١٠ سنوات مع الشغل والنفاذ ملواطن قتل 
شــقيقته داخل منزل العائلــة في منطقة 

مبارك الكبير.
وترجع الواقعة إلى نوفمبر ٢٠١٩ حيث 
سلم اجلاني نفسه إلى السلطات املختصة 
معترفا بأنه أقدم على قتل شقيقته ببندقية 
«شــوزن» خالل نومها في غرفتها بسبب 

خالفات عائلية.

عدل ومحاكم
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علي القطان لتطوير السياحة احمللية
بتحسني الصناعة الفندقية واملعارض 

تقــدم النائــب د.علــي 
القطــان باقتــراح برغبــة 
إلعادة إحياء دور الكويت 
في قطاع الســياحة بهدف 
تنشيط االقتصاد وتنويع 
مصــادر الدخل، بــدال من 
استمرار االعتماد على النفط 

كمورد واحد للدخل.
ونص االقتراح على ما 

يلي:
متثــل قضيــة تنويــع 
مصــادر الدخــل القومــي 
هدفا استراتيجيا ألي دولة 
فــي العالم، كمــا متثل في 
الوقت نفسه حتديا كبيرا 
بسبب الطبيعة االقتصادية 
والتركيبــة االجتماعيــة 
والسكانية والبيئية لهذه 
الدول، وما تفرضه من قيود 
على هــذا التوجه احليوي 
لضمان أمنهــا االقتصادي 
واالجتماعي واحلفاظ على 

ازدهارها وتقدمها.
دولــة  اعتمــدت  لقــد 
الكويت وباقي دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي فــي 
العقود اخلمســة املاضية 
على عوائد النفط، كمصدر 
أساســي للدخــل القومــي 
ومتويل موازناتها السنوية، 
ومن خــالل هــذه العوائد 
أمكن استثمار مبالغ طائلة 
البنى  لتطويــر قطاعــات 
التحتية والتعليم والصحة 
واإلسكان واخلدمات العامة، 
إلى جانب متويل كثير من 
املشروعات االستراتيجية 
في قطاعات الصناعة والنقل 

والسياحة.
إن عمر الثروة النفطية 
قصير إذا ما قورن بالتاريخ 
االقتصــادي وبالنهضــة 
وجــه  علــى  الصناعيــة 
التحديد، والتي اســتمرت 
قرنني من الزمن في أوروبا 
وأمريكا الشمالية، ما جعلها 
تعمل على محاولة استغالل 
عائــدات النفط إلقامة بنى 
حتتيــة متطــورة لتنمية 
قطاعات إنتاجية وخدمية 
أخرى تســاهم في تنويع 
مصــادر الدخــل القومــي 
وتشكل بصورة تدريجية 
بديــال للنفــط علــى املدى 

البعيد.
القطاعــات  أن  ومــع 
االقتصاديــة غير النفطية 

دولة الكويت دولة جاذبة 
ووجهة سياحية من الطراز 
األول، والســعي لتنفيــذ 
خططها الرامية إلى حتسني 
الســياحة كنــوع  جــودة 
مــن أنواع مصــادر الدخل 
البديلة عــن النفط، وذلك 
وفق خطة مدروسة تعيد 
نهضة الكويت السياحية، 

وفق اخلطوات اآلتية:
أوال: تطويــر الصناعة 
الفندقية لتنافس مثيلتها 
في دول املنطقة من حيث 
والتســهيالت  النوعيــة 
املقدمة، والتي اســتقطبت 
والرياضــة  الفــن  رواد 
والثقافــة من خــالل إقامة 
املناسبات العاملية، كما يجب 
توفيــر مرافق مبواصفات 
عالية للســياحة العائلية 
والترفيهية، السيما مراكز 
والشــواطئ  التســوق 
واألماكن التراثية، ما يجعل 
القطاع السياحي أكثر تنوعا 
وجذبا للزوار من مختلف 
بلدان العالم، ويساهم في 
زيــادة عــدد الســياح في 
تنشــيط مرافــق مطارات 
الدولة، وفي قيام شركات 
الطيران الوطنية وشركات 
الطيــران العاملة فيها في 
الزيادة الكبيرة بحجوزات 
السفر وزيادة عدد العمالة 

الكويتية فيها.
ثانيا: تطويــر صناعة 
واســتضافة  املعــارض 
الفعاليات الدولية الكبرى، 
مــا يجعل الكويــت مركزا 
عامليــا متميــزا للمعارض 
املتخصصــة تتطلــع إليه 
املجــاالت  فــي  األنظــار 
االقتصادية والتكنولوجية 
وغيرهــا،  والثقافيــة 
خصوصا أن الكويت لديها 
أرض املعارض الذي ميكن 
التوسع فيه وإنشاء مراكز 
أخرى مبواصفــات عالية 

للمعارض الضخمة.
ثالثا: دعم أنشطة مهمة 
مرتبطة بالسياحة الداخلية 
كتجــارة التجزئة واملطاعم 
والنقل الداخلي واالتصاالت 
واخلدمــات واملرافق العامة 
واملــوالت التجارية ومراكز 
البيع باجلملة والصناعات 
الوطنية واحلرفية واملنتجات 
الشــعبية والتراثيــة، مــا 

الدولــة  يجعــل مســاهمة 
فــي تنويع مصــادر الدخل 
تتعدى املســاهمة املباشرة 
إلى مســاهمة غير مباشرة 
بالشراكة مع القطاع اخلاص، 
ألن مساهمة بعض القطاعات 
غيــر النفطيــة فــي الناجت 
احمللي اإلجمالي ستتدنى عما 
هــي عليــه اآلن، إذا لم يكن 
هناك قطاع سياحي نشط.

رابعا: مســاهمة الدولة 
والقطاع اخلاص في الدعم 
القطــاع  الكامــل إلمنــاء 
إلــى معــدالت  الســياحي 
مرتفعــة في وضــع خطة 
خمســية إلنشــاء ســوق 
حرة كما هــو معمول فيه 
بإمارة دبي، ما يساهم في 
الكويت في  زيادة حصــة 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
ويــؤدي إلــى أن تصبــح 
دولة الكويت كإحدى أكبر 
دول السياحية في الشرق 
األوسط، وبالتالي سيشكل 
إلى جانب التطورات األخرى 
التي أشرنا إليها نقلة نوعية 
للقطاع الســياحي بشــكل 
خــاص ولتنويــع مصادر 
الدخــل لالقتصــاد احمللي 

بشكل عام.
علمــا أن هــذه النقــاط 
هــي مــن أبرز املهــام التي 
يتوجــب علــى مجلــس 
الــوزراء وقطاعات الدولة 
املعنية القيام بالتخطيط لها 
إلعادة إحياء دور الكويت 
في قطاع السياحة لتكون 
دولة جاذبة سياحيا إذا مت 
تفعيلها وإقرارها والسعي 
لتنفيذها على أرض الواقع 
والتي سوف تساعد كثيرا 
في حتسني دور االقتصاد 
والنــاجت احمللــي وخفض 
التضخــم والعجــز فــي 
ميزانيــة الدولة مما يعود 
اخلــاص  القطــاع  علــى 
بالفائــدة النقديــة ويوفر 
للشــباب الكويتــي فرص 
عمل كبيرة في هذا القطاع 
احليوي كأحد أنواع مصادر 
الدخل البديلة عن النفط، 
هذا عدا عما قد يراه مجلس 
الــوزراء من نقــاط أخرى 
القطاع  لتلبية احتياجات 
السياحي لتصبح الكويت 
محط أنظار العالم في مجال 

السياحة الداخلية.

د.علي القطان

املؤهلة للقيام بهذا الدور، 
فــإن االســتثمار بالقطاع 
الســياحي الواعد الذي لو 
مت التخطيــط له فســوف 
تتحــول الكويت إلى معلم 
سياحي من الطراز األول، 
ما يســاعد على استقطاب 
ماليني السياح سنويا من 
بلــدان العالم كافة كما هو 
احلاصل فــي دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
على الرغم من أن الكويت 
في السبعينات والثمانينات 
من القــرن املاضــي كانت 
وجهة سياحية جاذبة بدال 
عن باقي دول اخلليج العربي 
وكانت تسمى درة اخلليج 
العربــي نظــرا لإلمكانات 
التــي كانــت توفرهــا من 
مرافق عامة وفنادق وأماكن 
سياحية ال نظير لها في دول 
مجلس التعاون اخلليجي 
ودولة جاذبة للسياحة من 
خالل ما كانت تتميز به من 
خدمات ومواقع ســياحية 
كثيرة انقرض بعضها وبقي 
البعــض اآلخــر مــن دون 
رعايــة وعناية مــن جراء 
الغزو وبعد حرب حترير 
الكويت من الغزو العراقي 

الغاشم.
ومن املعلوم أن القطاع 
الســياحي عامليا يقف اآلن 
إلى جانب أهــم القطاعات 
االقتصاديــة غير النفطية 
التــي تســاهم فــي تنويع 

مصادر الدخل القومي.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
علــى مجلس الــوزراء 
املوقر، واجلهات احلكومية 
ومؤسســات الدولة القيام 
بتطوير السياحة احمللية 
من خالل التخطيط لتكون 

مرزوق الغامن يهنئ األردن 
بالذكرى املئوية للتأسيس

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتني إلى 
رئيس مجلس األعيان في اململكة األردنية الهاشمية 
فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب عبداملنعم العودات، 
أعرب فيهما عن خالص تهنئته مبناسبة الذكرى املئوية 
على تأسيس الدولة، متمنيا لألردن وشعبها الشقيق 

مرزوق الغامندوام التطور واالزدهار.

بدر احلميدي: إنهاء عقود املستشارين 
الوافدين واستبدالهم بالكويتيني

بــدر  النائــب  تقــدم 
احلميدي باقتــراح برغبة 
بإنهــاء خدمــات وعقــود 
املستشارين الوافدين كافة 
واســتبدالهم بالكويتيــني 
خــالل ســنة مــن تاريــخ 

االقتراح.
ونص االقتراح على ما 
يلي: نظــرا لتوافر العديد 
مــن اخلبــرات والكــوادر 
الوطنية من أبناء الكويت 
مــن الكفــاءات التي عملت 
في مختلــف التخصصات 

لسنوات طويلة في ديوان اخلدمة املدنية 
والتي وصلت إلى مستوى متقدم من األداء 
واخلبرة، وتشجيعا لهذه الكوادر الوطنية 
إلعطائهــا األولوية في التعيني بالوظائف 
االستشارية بدال من الوافدين. فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
«قيام اجلهات املختصة في ديوان اخلدمة 
املدنية بتعيني مستشارين من الكويتيني 
بــدال من الوافدين وإنهــاء خدمات وعقود 
املستشــارين الوافدين كافة واســتبدالهم 
بالكويتيني خالل سنة من تاريخ االقتراح».

كما قدم احلميدي اقتراحا آخر جاء فيه: 
وفقا للضوابط احملددة بأحكام الدســتور 
تولي الدولة جل اهتمامها وعنايتها للصحة 
العامــة وبوســائل الوقايــة والعــالج من 
األمراض واألوبئة. وكذلك جعل الدستور 
حجــر الزاوية فــي احملافظة على املجتمع 
مما قد يحيط به من أضرار صحية ومؤثرة 
اجتماعيا. وأردف هذا االهتمام باملرســوم 
بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بتحديد اختصاصات وزارة 
الصحة ومن بينها تقدمي اخلدمات العالجية 

للمرضى.
واســتنادا إلى ما ورد إلينا من بيانات 
إحصائية عن املرضــى املصابني بأمراض 

نفســية  أو  عصبيــة 
جتــاوزت (٣٧) ألف ملف 
طبي مسجلني مبستشفى 
الطب النفســي فقط لغير 
الكويتيــني منذ عام ١٩٥٣. 
والذيــن يتطلــب عالجهم 
الطبــي  حتــت اإلشــراف 
الوطني للعالج وما يتطلبه 
هذا النوع من األمراض من 
أدوية خاصة تكبد الدولة 
سنويا عدة ماليني حيث بلغ 
عدد الوصفات الطبية خالل 
السنوات األربع األخيرة ما 
يتجــاوز ١٥٫٤٩٠ وصفة طبية. إضافة إلى 
اآلثار السلبية واالجتماعية واألمنية الناجمة 
عن الطالــب من هؤالء املرضى ورغم ذلك 
وتقيدا باملواقف اإلنسانية التي متيزت بها 
الكويت بني دول العالم حتى أضحت منارة 
للعمل اإلنساني يكون من املالئم إعادة تقييم 
الوضع الوظيفي أو االجتماعي لهم واألثر 
السلبي الســتمرارهم للعالج داخل البالد 
أو يكون من األفــق إجراء تنظيم إعادتهم 
إلى دولهم الســتكمال عالجهــم واملتابعة 
اإلنســانية من الكويت لهم باملساهمة في 
تكاليــف عالجهم ببالدهم تقيــدا باملكانة 

اإلنسانية للبالد.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي :

نص االقتراح:  «قيام الوزراء ذوي الصلة 
باتخاذ إجــراءات حتديد احلاالت املرضية 
بأمراض نفسية أو عصبية مزمنة ميتد بها 
العالج لعدة سنوات من العاملني بأجهزة 
الدولة (الوافدين) ومرافقها أو ذوي االلتحاق 
بعائــل ومن ثم مخاطبــة وزارة الداخلية 
التخاذ اإلجراءات القانونية بإنهاء إقامتهم في 
البالد مع مراعاة الكويت احلاالت اإلنسانية 
التي قد تتطلب دعما ماليا في بالدهم تقيدا 

مببادئها اإلنسانية بني دول العالم».

بدر احلميدي

أحمد مطيع يطالب رئيس الوزراء بصعود املنصة
طالب النائب د.أحمد مطيع سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد بصعود 
له،  املقدمة  املنصة وتفنيد االستجوابات 
مشيرا إلى أنه سيقدم أيضا في استجواب 
وزير الصحة أدلة دامغة على إخفاق الوزير 

في أداء مهامه.
وقال مطيع في تصريح باملركز اإلعالمي 
في مجلس األمة إن «رئيس الوزراء صرح 
سابقا برفض السرية والتأجيل واإلحالة 
إلى الدستورية أو التشريعية، وبناء عليه 

نطالبه بصعود املنصة وتفنيد االستجوابات 
الثالثــة املقدمة له». وأكــد مطيع دعمه 
وتأييده الكامــل واملطلق جلميع الزمالء 
النواب الذين قدموا استجوابات إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء، مضيفا: «سأكون 
من ضمن املتحدثني املؤيدين الستجواب 
اخلالد املقدم من النائبني محمد براك املطير 

وحمدان العازمي».
من جانب آخر، طالــب مطيع وزير 
املنصة وتفنيد احملاور  الصحة بصعود 

الـ ٣ لالستجواب الذي قدمه والنائب سعود 
أبوصليب إلى الوزير.

ودعــا مطيع النواب إلى االســتماع 
للمحاور وما سيقدمه من أدلة دامغة لكي 
يصدروا حكمهم بشأن استمرار الوزير في 

منصبه من عدمه، 
«الوزير  مضيفا: 
الرد  لن يستطيع 
على ما سأقدمه من 

أدلة».
د.أحمد مطيع

اقترح حتديد حاالت األمراض النفسية املزمنة إللغاء إقاماتها

ثامر السويط: تعطيل االستجوابات جتاوز
على الدستور والالئحة الداخلية للمجلس

اعتبر النائب ثامر السويط 
أن تعطيــل االســتجوابات 
جتــاوز فــي حق الدســتور 
والالئحــة الداخلية ملجلس 
األمــة والرقابــة الشــعبية، 
مبنعه حق النائب في ممارسة 

دوره الرقابي.
وقال السويط في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن ثوابته الدســتورية التي 
تشــكلت وتبلــورت بقراءة 
ومــواد  وقواعــد  مبــادئ 
الدستور الكويتي لم تتغير، 
مضيفا انه عبر عنها برفضه 
التجاوزات التي متت في عهد 

رؤساء وزراء متعاقبني.
الدســتور  أن  واعتبــر 
تعرض النقالبني شهيرين، 
ثالثهمــا حصل فــي تاريخ 
٣٠ مــارس ٢٠٢١ وقــام بــه 
«االنقالبيــون اجلــدد» على 

الدستور.
وأضــاف «قناعتــي بأن 
تأجيل اســتجوابات رئيس 
انقالب دســتوري،  الوزراء 
كما قال الفقيه الدســتوري 
عثمان عبد امللك الصالح بأن 
الدستور الكويتي مبواده إما 
أن تعمــل بهــا جميعا أو أن 

تعطلها جميعا».
ورأى أن تأجيــل تلــك 

من طالب كراسي؟
الســويط  واســتغرب 
طلب رئيس الوزراء تأجيل 
االستجواب لتمكينه وفريقه 
من العمل، مضيفا: نحن نعلم 
انه ال عمل وال اجناز حقيقي 
ينتظره الشــعب ولو كنت 
حريصا على الوقت ملا عطلت 
أعمال السلطتني والرقابة ٣ 

أشهر.
مــن جانــب آخــر، قــال 
السويط ان «لرئيس مجلس 
األمة احلالي مواقف ســابقة 
تناقض ما ذهب إليه بشــأن 
الوزراء  استجوابات رئيس 
موثقــة  املواقــف  وتلــك 

ومتلفزة». 
وأضاف أن رئيس مجلس 
األمة هو من قال ان املشــرع 
الدســتوري اراد للنائب أن 
ميارس حقه منفــردا، وهو 
مــن رفــض محــاوالت ثني 
الرقابة الشعبية من اإلحالة 
للجنة التشريعية أو احملكمة 
الدســتورية في اســتجواب 
الشــيخ أحمد الفهد وقال إن 
هذا تنقيح للدستور وصدق 
في مقولته، متسائال «ما الذي 

تغير؟».
وأوضح أنه في اجللسة 
املاضية مت إعالن التصويت 

املشــرع العــادل مــن خالل 
الالئحــة الداخليــة ويعطل 
االستجواب سنتني او ثالثا 
او أربعا فهذا فهم غير صحيح 
بل هذا جتاوز على الدستور، 
ألنه ال ميكــن أن يأتي نص 
بالقانون العادي ويحمل بذور 
فناء الدستور الذي كفل حق 
االستجواب في املواد ١٠٠ و١٠١ 

و١٠٢.
واعتبــر الســويط ان ما 
حدث جتاوز على املادتني ١٣٥ 
و١١٠ مــن الالئحة الداخلية، 
ان  يعقــل  هــل  متســائال 
يطلب رئيس وزراء تأجيل 
االستجوابات له ولكل الوزراء 
طوال هذه املدة، وهل أصبح 
دستور ١٩٦٢عرضة للعبث؟».

في أول مــرة بأن ٢٩ عضوا 
وافقوا و٥ أعضاء رفضوا من 
اجمالــي احلضور البالغ ٣٤ 
عضوا ونقل هذا في تلفزيون 
الكويت الرســمي من خالل 
وزير اإلعالم، مضيفا ان هناك 
من غير قناعاته بعد رفض 
املقترح في املرة األولى، وان 
النائب الذي قدم اســتقالته 
يوسف الفضالة كشف حقيقة 
التصويت وقال انه أساســا 
لم يكن موجودا في القاعة.

وتســاءل «هــل وصــل 
والتهــور  االســتخفاف 
بصالحيات األمة لهذا احلد؟ 
معتبــرا أن هــذا تزوير مع 
ســبق اإلصرار والترصد»، 
الفتــا إلــى قطــع االرســال 
عن اســتراحة النواب ألنهم 
يعلمــون أن النــواب الذين 
قاطعوا اجللسة سيكونون 

موجودين باالستراحة.
«الدســتور  إن  وقــال 
الكويتي هو قانون القوانني 
ويجب أن ينظر إلى نصوص 
ذلــك الدســتور ونصــوص 
تلــك القوانني برؤية واحدة 
ومجموعــة واحدة ونســق 
واحد حتى تفهم ما يقصده 

مشرع الدستور».
ورأى أنه ال ميكن ان يأتي 

استغرب طلب رئيس الوزراء تأجيل االستجوابات لتمكينه وفريقه من العمل

ثامر السويط

االســتجوابات جتــاوز فــي 
حق الرقابة الشعبية وحق 
النائب باالســتجواب وعلى 
جوهر النظام البرملاني وهو 

املسؤولية احلكومية.
وتساءل السويط «كيف 
يقول رئيس الوزراء لست من 
طالب الكراسي، وفي احلكومة 
الســابقة أعلن ٣٨ نائبا عن 
عدم رغبتهــم مبنحك الثقة 
ومع ذلك قبل باالستمرار؟».
وأضــاف: فــي احلكومة 
احلالية أعلــن ٣١ نائبا عدم 
رغبتهم متكينك من االستمرار 
بعملك ومع ذلك استمررت؟ 
وكل ذلك وتقول إنك لســت 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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«atv» جنوم الفن واإلعالم وامليديا وجهًا لوجه على

كشفت قناة «Atv العدالة» عن 
دورتها البرامجية لشهر رمضان 
حتت شعار «طب وتخير»، حيث 
تقــدم باقــة متميزة للمشــاهد 
اخلليجي تتضمن مجموعة من 
املسلسالت والبرامج املتنوعة مبا 
يتناسب والتطور الذي تشهده 
القنــاة في الســنوات األخيرة، 
وأعلــن املدير التنفيــذي لقناة 
ATV االعالمــي أحمــد الفضلي 
البرامجية  عن تضمن اخلطــة 
ستة مسلسالت محلية يشارك 
فيها نخبة من جنوم الســاحة 

الفنية منها:
«سما عالية»

مسلســل «ســما عالية» من 
تأليف صالح النبهان وشــيخة 
بن عامر وإخــراج محمد دحام 
الشمري، تنطلق احداث املسلسل 
في حقبة زمنية شهدت الكثير من 
القضايا املتعلقة بحرية املرأة في 
التعليم وفي احلياة والظروف 
واألفــكار واملوروث االجتماعي 
وكذلك االحداث السياسية في تلك 

احلقبة، يشارك في بطولة العمل 
كل من الفنانني جاسم النبهان، 
زهرة اخلرجي، عبداهللا السيف، 
حمد العماني والبحرينية ابتسام 
عبــداهللا، عبــداهللا التركماني، 

شيماء سليمان وغيرهم. 
«بوطار»

مسلسل «بوطار» من تأليف 
بنــدر طــالل الســعيد وإخراج 
العســالوي، وبطولــة  ثامــر 
داود حســني ومحمد العجيمي 
وإبراهيم احلربي وعبير اجلندي 
وعبداهللا اخلضر ومحمد احلملي 
وغيرهــم، وتدور احداث العمل 
فــي قالب كوميدي حول صراع 
بني فرقتني غنائيتني. مسلسل 
«الروح والرية» للمخرج للكاتبة 
أنفال الدويسان واملخرج منير 
الزعبي وبطولة يعقوب عبداهللا 
وهبة الدري وشيماء علي ورمي 
أرحمة وشــيماء علي وشــهاب 
حاجيــة وفهد البنــاي وفيصل 
فريد ومحمد الدوسري ويعقوب 
عبداهللا، ومــن اإلمارات فاطمة 

احلوسني وشهاب حاجيه.
«وأنا أحبك بعد»

مسلســل «وأنا أحبك بعد» 
للمخرج خالــد جمال وللكاتبة 
الهاجري، وبطولة بثينة  مرمي 
الرئيسي وحسني املهدي ومحمد 

تأليــف منــى النوفلــي واخراج 
أحمد الفردان وبطولة عبدالرحمن 
العقــل والراحل مشــاري البالم 
وأحالم حسن وعبداهللا الطراروة 
وعبداهللا الطليحي وفاطمة الطباخ 
ولولوة املال وفهد باسم عبداألمير 
وغيرهم، مسلسل «غريب» للنجم 

رمضــان وفهــد العبداحملســن 
وميــس كمــر وناصــر كرماني 
وعبداهللا التركماني وإميان جمال 

والعديد من الفنانني الشباب.
«بيت الذل»

الــذل» من  مسلســل «بيــت 

الكوميــدي الفنان طــارق العلي 
وتدور أحداثه خالل خمسينيات 
وســتينيات القــرن املاضي من 
إخراج نعمان حسني وبطولة أحمد 
الفرج وشــهاب حاجيه وفاطمة 
الطباخ ورانيا شهاب وعلي أمير 

والطفل علي عيسى.
البرامج

اما من ناحية البرامج فتقدم 
«العدالــة» جلمهورهــا ثمانية، 
املوسم اخلامس لبرنامج «سراي» 
من اشــهر البرامــج الفنية التي 
تسلط الضوء على دراما رمضان، 
هذا العــام يعود بحلــة جديدة 
يتشارك في تقدميه مجموعة من 
املذيعني واملذيعات امثال عبداهللا 
الطليحي، د.طالب الشريف، حصة 
اللوغاني، د.ســعود بوشهري، 
نورة احلميضان، اسرار السعيد، 

رهام احلسن وهيا العبيد.
«مع حمد قصص»

وألول مرة يطل حمد العلي 
في برنامج «مع حمد قصص» 

حيــث يســتضيف نخبة من 
جنوم الفن واملجتمع بحكايات 
وقصص تعرض للمرة األولى 

على الشاشة.
«وياكم»

في حني تخوض الناشطة في 
السوشيال ميديا دانة طويرش 
جتربتها األولى في التقدمي الى 
جانــب املذيع صالح الراشــد 
فــي برنامج «اليــف» بعنوان 

«وياكم».
برامج منوعة

ويواصل اإلعالمي عبدالعزيز 
عطية تقدمي برنامج «الديربي»، 
وتشــهد الدورة أيضا برنامج 
«ال جتذب» مع الفنان شــهاب 
حاجيــه والبرنامــج الدينــي 
«وصايــا» من تقدمي الشــيخ 
صالح النهام و«نفوس مطمئنة» 
من تقدمي البروفيسور طارق 
احلبيب و«صحتك في رمضان» 
والذي يقدمه نخبة من أطباء 

مستشفى السيف.

أعلنت عن دورة رمضان حتت شعار «طب وتخير»

املدير التنفيذي لقناة atv أحمد الفضلي

العلي يستضيف نخبة من جنوم الفن واملجتمع بحكايات تعرض ألول مرة في «مع حمد قصص» «طب وتخير».. باقة متميزة للمشاهد اخلليجي تتضمن مجموعة من املسلسالت والبرامج املتنوعة
برامج «الديربي» و«ال جتذب» و«وصايا» و«نفوس مطمئنة» و«صحتك في رمضان» حصريًا على atv«سما عالية» و«بوطار» و«وأنا أحبك بعد» و«بيت الذل» من أقوى األعمال في املوسم الرمضاني
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جناة روجينا من املوت

ماغي تتحول إلى األسود

القاهرة - خلود أبواملجد

نشرت الفنانة روجينا على حسابها اخلاص على 
«إنستغرام» مقطع ڤيديو جديدا من كواليس تصوير 
مسلســل «بنت السلطان» واملقرر عرضه خالل شهر 
رمضان، وظهرت فــي الڤيديو وهي تتعرض للغرق 
أثناء تصوير مشهد في النيل، ومحاوالت فريق العمل 
إنقاذها بصعوبة، وعلقت قائلة: «أمين سالمة وأحمد 
شفيق (هو انتوا ماعندكوش اخوات بنات).. هتعملوا 

فيا ايه تاني».
ويشــارك في بطولة مسلســل «بنت الســلطان» 
وهو البطولة املطلقة األولى لروجينا، كل من: باسم 
ســمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، 
وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهى 
صالح، وحســن أبوالروس، وأوتــاكا، وتأليف أمين 

سالمة وإخراج أحمد شفيق.

بيروت - بولني فاضل

بشعر أسود طويل مجعد، تظهر املمثلة ماغي أبوغصن 
في مسلسل «للموت» املنتظر عرضه في شهر رمضان 
املبــارك، وبحســب بعض العاملني في املسلســل، فإن 
دورها إلى جانب دانييال رحمة وباســم مغنية وخالد 
القيش ومحمد األحمد هو من أهم ما قدمته في الدراما.

مسلســل «للموت» من إنتاج جمال سنان وإخراج 
فيليب أســمر وكتابة نادين جابر، ويقدم مادة درامية 
مختلفة مبضمونها لقصة غريبة من نوعها تعتمد على 
طرح قضايا اجتماعية حساسة في إطار درامي، من بينها 

اجلشع والسلطة واملال واحلرمان والظلم والطبقية.

غادة عبدالرازق تتمنى «تغسيل املوتى»

القاهرة - محمد صالح

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن الدور 
الــذي تتمنى تقدميه، وذلك خــالل لقائها 
ببرنامج «ليلة اخلميس» املذاع على قناة 
«mbc مصــر»، حيث قالت إن الشــخصية 
التي ترى أنها صعبة وتتمنى تقدميها هي 
شخصية «مغسلة املوتى»، موضحة أنها 
فكرت فيهــا ألنها ترى أنهــا مهنة صعبة 
جدا، ومن يعمل بها شخص قوي متماسك، 
ألن له حياة خاصة يعود إليها بعد انتهاء 
عمله ويعيشــها بشــكل طبيعي وكأنه لم 

يقم بأي شيء.
وعن النجوم الذين تتمنى العمل معهم، 

قالــت إن حلم حياتها أن تعمل مع الفنانة 
يســرا، ومــن أحالمها أيضــا أن تقف أمام 
الفنــان عــادل إمام حتى وإذا كان مشــهدا 
واحــدا، مؤكــدة أن لديها شــغفا دائما في 
حياتها، وأنها إذا شعرت في وقت باإلحباط 
تشاهد أي شيء يزعجها ويضايقها فيعود 

لها شغفها وحبها للعمل من جديد.
وتقدم غادة عبدالرازق هذا العام مسلسل 
«حلــم غزال» في رمضان، ويشــاركها في 
بطولته شريف سالمة، عمرو عبداجلليل، 
وفاء عامر، عارفة عبدالرسول، أحمد خليل، 
رحاب اجلمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، 
خالــد محمود ووليد فواز، من تأليف إياد 

إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

مفرح الشمري 

ناقــش وزير االعــالم والثقافة 
وزيــر الدولــة لشــؤون الشــباب 
عبدالرحمــن املطيــري العديد من 
القضايــا الفنية املهمة في الشــأن 
الفني احمللي حتديدا بشــكل ودي 
وعفوي، وذلك خالل استقباله عددا 
مــن الفنانني الرواد وهــم الفنانة 
القديــرة مــرمي الصالــح والفنانة 
القديرة حياة الفهد والفنان القدير 
محمد جابر والفنان ابراهيم الصالل 
والفنــان القديــر محمــد املنصور 
والفنان القدير جاسم النبهان وذلك 
بحضور املخرج املسرحي عبداهللا 

عبدالرسول واالعالمي املخرج خالد 
الراشــد. حيث حتدث له املمثلون 

الرواد عما يشغل بالهم وما يتمنونه 
للحركــة الفنية وتلفزيون بلدهم، 

فكان احلديث «من القلب الى القلب» 
ما جعل وزير اإلعالم يعدهم خيرا 
خصوصا انهم من مؤسسي ورواد 
هذه احلركة ويســتحقون كل هذا 
التقديــر واالحتــرام متمنيــا لهم 

الصحة والعافية.
مــن جانــب آخــر، أكــد مصدر 
مســؤول فــي وزارة االعــالم ان 
جميع املطربــني وامللحنني الكبار 
لهم تقديرهم واحترامهم والوزارة 
حريصة على التعاون معهم دون 
استثناء واجراءاتهم تسير على ما 
يرام في الشؤون املالية واالدارية 
حسب اللوائح والنظم املعمول بها 

في وزارة االعالم.

الفنانون خالل لقاء وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري

الوزارة حريصة على التعاون مع جميع املطربني وامللحنني الكبار دون استثناء

وزير اإلعالم استقبل عددًا من املمثلني الرواد

منى زكي: مكاملة تامر كانت طوق جناة
قالت الفنانة منى زكي إن سبب غيابها طوال 
الســنوات األربع املاضية عــن أي عمل درامي 
بعــد آخر أعمالهــا «أفراح القبة» كان بســبب 
أنهــا علمت بحملها بعد االنتهــاء من تصوير 
مسلسل «أفراح القبة»، لذلك غابت عن الدراما 
التلفزيونية ملدة ٤ ســنوات، مشيرة إلى أنها 
أيضا لم جتد عمال دراميا مناسبا تقدمه خالل 

الفترة األخيرة.
وأضافت منى، خالل املؤمتر الصحافي ألبطال 
مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي أقيم بأحد الفنادق 
الشهيرة مبحافظة اجليزة في مصر، بحضور 

مخرج العمل تامر محسن واملنتج محمد سعدي، 
وجنوم املسلسل محمد ممدوح، وسيد رجب، 
أن غيابها طوال السنوات السابقة كان لرغبتها 
في رعاية ابنها الصغير سليم، كما أن أي عمل 
كان يقــدم لها كان يتطلب تفرغا تاما له، وهو 
مــا كان صعبا عليهــا في ذلك الوقــت، ولكن 
عندما اتصل بها املخرج تامر محسن وأعلمها 
بتفاصيل العمل الدرامي الذي ســيتم التعاقد 
معها عليه «فرحت جدا»، إذ اعتبرت أن مكاملة 
املخرج تامر محســن للعمل باملسلســل كانت 

مبنزلة طوق جناة بالنسبة لها.
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

ممثل كويتي راحل من ١٢ حرفًا

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

منصور املنصور

صبا مبارك

نةفاسملاةم

مةلحارلالس

ررسكصلمححر

اركبورمةنا

قيبصقلاقةل

بيكابشرربم

ماوعلاااار

لريقفلاخصت

مروسجلالاا

نصتابلطالح

الارجواناة

لامكرمالآو

القمار  املقامات - عالمة موسيقية، ٢ - يعيد -  ١ - من 
(معكوسة)، ٣ - بعيد (معكوسة) - أوقات زمنية، ٤ - مقرب 
ولصيق - مرض (معكوسة)، ٥ - يدق اجلرس، ٦ - ضجر 
- ضمير منفصل (معكوسة)، ٧ - البثور امللتهبة، ٨ - من 
الكواكب - جارح، ٩ - علم مذكر - ظالم (معكوسة)، ١٠ - 

قاحل (معكوسة) - أوطاني.

األم
املرتاحة
اخلارقة
مراقب

سر

شباكي
كسر

االرجوان
االصابة
الفقير

نحلة
حمل

القصبي
ركب
كمال

اجلسور
العوام

املسافة
الراحلة

مر

طلبات

١ - صراخ - اختفى أثره، ٢ - لقياس السوائل 
- متشابهة، ٣ - أقرب - أضجر (معكوسة)، ٤ 
- للنفي - في العروق، ٥ - يفنى، ٦ - متحرك 
- مستمر، ٧ - نبات عطري - مدون، ٨ - مييل 
للنفي، ١٠ - مكان قدمي  ويهتز - قتل، ٩ - 

لالستراحة - صديقي.

أفقياً: عموديًا:
١ - صبا - ري، ٢ - يرد - امليسر (معكوسة)، ٣ - ناءٍ 
(معكوسة) - أحيان، ٤ - حميم ـ داء (معكوسة)، ٥ـ يرن، 
٦ - مل - هم (معكوسة)، ٧ - الدمامل، ٨ - زحل - كاسر، 
٩ - أحمد - دجى (معكوسة)، ١٠ - ماحل (معكوسة) - بالدي.

١ - صياح - زال، ٢ - براميل - ح ح ح، ٣ - أدنى 
- أمل (معكوسة)، ٤ - ما - دم، ٥ - يهلك، ٦ - 
سائر - دائب، ٧ - ريحان - مسجل، ٨ - مييد 

- أردي، ٩ - ال، ١٠ - خان - خليلي.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

شخصيات

ابن زيدون

هو (أحمد بن عبداهللا بن أحمد بن غالب بن 
زيد املخزومي) ولد عام ٣٤٩ هجرية ١٠٠٣م في 

الرصافة إحدى ضواحي قرطبة.
فقد والده وعمره ١١ سنة وتولى جده تربيته 
بصرامة وحزم فنشأ بعيدا عن أماكن اللهو وتلقى 
مبكرا علوم اللغة والقرآن واألدب والشعر على 
يد جده وعدد من علماء عصره. صادق احلكام 
أبوالوليد بن جهور، ولي عهد مملكة  وبينهم 
قرطبة ومن هنا كان البن زيدون دور رئيسي 

في مجرى احلياة السياسية في األندلس.
ويحمل عليه بعض املؤرخني بأنه شهد وساعد 
على اضمحالل اخلالفة األموية هناك عن طريق 
شعره وخطبه ومقاالته التي يقال إنها أثرت تأثيرا 

مباشرا في الرأي العام.
تولى ابن زيدون الوزارة ولقب بذي الوزارتني 
وكان مبعوث اخلليفة إلى املمالك املجاورة، ولكن 
له، وساعد  تابعا  أن يكون  أنه استنكف  أشيع 
الوزير (ابن عبدوس) ومنافسه على حب وّالدة، 
على تأليب احلاكم ضده وإحداث وقيعة بينهما 

ادت الى سجن ابن زيدون.
وبعد فرار ابن زيدون من السجن رفضته 
والدة بعد أن تنامى الى علمها ميله الى جاريتها 
السوداء، وهي قصة شهيرة، فعمد الى االختفاء 
أعاده صديقه  في بعض نواحي قرطبة حتى 
(الوليد) أمير قرطبة بعد وفاة والده أبي احلزم.
لكن خصومه عادوا للتآمر عليه ما اضطره 
الى االرحتال من قرطبة من جديد قاصدا هذه 
(ابن  التي استقبله فيها حاكمها  املرة اشبيلية 
عباد) بترحاب شديد وجعله مستشاره األول 
وسفيره الى الدول املجاورة وحقق ابن زيدون 
حلمه في أن يصبح (كاتب اململكة) وكانت من 
أهم املناصب آنذاك وأخطرها وظل فيها عشرين 
عاما وجمع مقاليد احلكم في يده. وحني مات 
(ابن عباد) ساعد (ابن زيدون) ابنه (املعتمد) على 
إخماد ثورة في قرطبة وكان ابن زيدون على 
نالت  الشيخوخة كانت قد  رأس اجليش لكن 
منه فتوفي أثناء عودته في رجب ٤٦٣ هجرية 

أبريل ١٠٧١م.
أحب ابن زيدون وّالدة وكان يحضر مجلسها 
األدبي وقد تبادلت معه قصائد شعرية تعد من 
اجمل تراث األدب العربي عموما. كان شعره في 
معظمه غزليا حتى وهو يكتب مادحا اخلليفة 
ومتيز برقته الالمتناهية وجيشان عاطفته وعرف 
التي  الشعرية اجلديدة  بابتكاره دائما للصور 

أثرت فيما بعد في األدب اإلسباني.

من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ ـ أسيمة جانو

عالم الصحة

كيف ميكن أن نأكل وال نسمن؟

أوضحت خبيرة تغذية روسية أن هناك بعض 
الطرق ميكن للشخص أن يتبعها لكي ال يتحول 
ما يأكله إلى وزن زائد. وقالت د.إيرينا بيرجنايا 
إن زيادة الوزن غير مرتبط فقط بنوع وكمية 
البيئة  التي نتناولها، بل وأيضا  الغذائية  املواد 
والوضع الذي نتناول فيه طعامنا، مضيفة أن 
األشخاص الذين ينتبهون خالل تناول الطعام، 
إلى عوامل مهيجة خارجية، يزداد وزنهم أسرع 
من اآلخرين. لذلك يجب تناول الطعام في حالة 
استرخاء تام وعدم مشاهدة التلفزيون أو أي 

شيء آخر.
ونصحت خبيرة التغذية بعدم مشاهدة التلفزيون 
أو االستماع إلى املوسيقى أثناء تناول الطعام. 
بالطعام  التلذذ  البدء في  وتابعت قائلة إن عند 
أن يبدأ الشخص في  والشعور مبذاقه يجب 

األكل ببطء أكثر.
وتنصح اخلبيرة بعدم تناول الطعام وقوفا أو 
أثناء احلركة، ألنه في هذه احلالة ال ميكن لإلنسان 
أن ميضغ الطعام بصورة جيدة، ويضطر لبلع 
قطع كبيرة منه، ما يؤدي إلى زيادة العبء على 
املعدة واألمعاء. وباإلضافة إلى هذا، يسبب تناول 
الطعام أثناء احلركة التهام كمية أكبر، مضيفة 
أن اإلنسان ال يشعر أثناء احلركة بالشبع، لذلك 

ميكن أن يأكل أكثر من املعتاد بكثير.

نوفوستي
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«لولو هايبر ماركت» ُتسلم اجلوائز للفائزين 
في «العرض الكبير ٢٠٢١»

أقامت لولو هايبر ماركت، 
شــركة التجزئة الرائدة في 
املنطقة، حفل توزيع جوائز 
حملتها الترويجية «العرض 
الكبيــر ٢٠٢١» التــي أقيمت 
خــالل الفترة مــن ٣ فبراير 

إلى ١٥ مارس.
واســتقطب هذا العرض 
أقيــم  الــذي  الترويجــي، 
باالشــتراك مــع مجوهرات 
كاليان، إحدى سالسل جتارة 
املجوهرات الرائدة في الهند 
واملنطقة، مشاركة واسعة من 

املتسوقني في البالد.
وحضــر حفــل توزيــع 
اجلوائــز، الذي أقيم يوم ١٠ 
أبريل في مقر املكتب اإلقليمي 
لشــركة لولو هايبر ماركت 
في منطقــة الفروانية، كبار 
املسؤولني اإلداريني من لولو 
هايبر ومجوهرات كاليان، مع 
مراعاة الشروط االحترازية 
الصحية املفروضة للسيطرة 
على جائحة كورونا، وبسبب 
االمتثال الكامل لهايبر ماركت 
بجميع لوائح الســالمة، لم 
تتمكــن ســوى مجموعــة 
مختــارة مــن املتســوقني 
واملهنئني من حضور احلدث.
الســحب  شــملت حملة 
في «العــرض الكبير ٢٠٢١» 
جوائــز مغرية، مبا في ذلك 
ســيارات الدفع الرباعي من 
الذهبية،  نيسان والسبائك 
ملا مجموعــه ٦٥ فائزا، فكل 
عملية شراء بقيمة ١٠ دنانير 
مــن أي متجر لولــو هايبر 
ماركــت فــي الكويت تعطي 
احلق للمتسوق الدخول في 

عرض السحب.
الفائز باجلائزة  وحصل 

ذلــك، حصــل ٦٣ فائزا على 
سبائك ذهبية قيمة يبلغ وزن 

كل منها ٨ غرامات.
وأكدت حملة لولو هايبر 
ماركت «العرض الكبير ٢٠٢١» 
مــرة أخرى أنــه على الرغم 
مــن القيــود واالضطرابات 

االقتصاديــة الناجمــة عــن 
الوباء املســتمر، ظلت لولو 
هايبر ماركت ملتزمة بجعل 
التسوق جتربة جذابة وجذابة 
للعمالء، مع االلتزام الصارم 
بجميــع إرشــادات الصحة 

والسالمة.

عدد من قيادات لولو هايبر ومجوهرات كاليان مع الفائزين الثالثة بجائزة السيارات

.. وسيارة نيسان إكستيرا الرياضية متعددة االستخدامات للفائز الثالث فائز يتسلم مفتاح سيارة نيسان إكستيرا الرياضية متعددة االستخدامات

األولى على ســيارة نيسان 
الرياضية متعددة  باتــرول 
االستخدامات، بينما حصل 
الثانــي  الفائزيــن  كل مــن 
والثالث على سيارة نيسان 
الرياضية متعددة  إكستيرا 
االستخدامات. باإلضافة إلى 

«النجاة»: ٣٠٠٠ سلة رمضانية لأليتام في ٧ دول
النجــاة  أعلنــت جمعيــة 
اخليريــة اســتعدادها لتوزيع 
٣٠٠٠ ســلة رمضانيــة ألســر 
األيتام الذين تكفلهم اجلمعية، 
حيث تبدأ قيمة الســلة من ١٥ 
دينــارا وصــوال لـــ ٣٠ دينارا 
وذلك حســب طبيعــة الدول، 
ويأتي ذلــك في إطار اخلدمات 
التــي تقدمها النجــاة اخليرية 
أليتامها على مدار العام، وسعيا 
منها إلدخال السرور عليهم في 
شهر رمضان املبارك. وقال مدير 
إدارة األيتام بالنجاة اخليرية 
عبــداهللا الرويشــد: ان توزيع 
السالل الرمضانية سيكون في ٧ 
دول وهي اليمن واألردن وتشاد 
وكمبوديــا وســيالن وألبانيا 
والنازحون السوريون، مؤكدا 
أن كفالــة األيتام ال تعني فقط 
دفع كفالة شــهرية أو سنوية، 
ولكن األساس فيها إشعار اليتيم 
أن هنــاك من يحبــه ويهتم به 
ويقــف بجانبه ويهتــم، لذلك 
حتــرص جمعيــة النجاة على 
التواصل املســتمر مع أيتامها 

مشيدا بجهودها في تسهيل كل 
الســبل إلجناح هذه األنشطة 
واحلمالت واملشاريع اخليرية 
ليعود نفعها وخيرها على كل 
شرائح املجتمع. وأضاف مشعل 
األنصاري، أن بنك الطعام يعتبر 
من أولى اجلهات اخليرية على 
مســتوى الكويــت التي تطلق 
حمالت خيريــة تغطي جميع 

املســاهمة في مشروع السالل 
الرمضانية ألسر األيتام، مذكرا 
بقول اهللا تعالى: (ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا إمنا نطعمكم لوجه اهللا 

مناطــق الكويــت واحملافظات 
الســت، مشــيرا إلى أن حملة 
إفطار صائم هذا العام تعد األكبر 
واألضخم على مستوى الكويت 
نظرا لتغطيتها جميع مناطق 
الكويت من خالل قاعدة بيانات 
متطورة لدى البنك واالستعانة 
بفريــق املتطوعــني املدربــني، 
وهو ما يضمن تغطية شاملة 
للصائمــني واحملتاجــني داخل 
الكويــت. وأوضــح األنصاري 
أن مشــروع إفطار الصائم من 
أهم املشــاريع املوســمية التي 
ينفذها البنك خــالل رمضان، 
مشيرا إلى أن البنك ميتلك فريقا 
متكامــال إلدارة العمل اخليري 
واســتقبال املتعففني للتعرف 
علــى احتياجاتهــم مــن خالل

www.kuwaitfoodbank.org بهدف 
تلبية جميع متطلباتهم والعمل 

على حل مشاكلهم اليومية.

ال نريد منكم جزاء وال شكورا).
وفيما يتعلق بجهود النجاة 
اخليرية في ملف األيتام باليمن 
وسورية، أوضح الرويشد أن 
النجــاة اخليرية تعد من أولى 
اجلهات اخليرية الكويتية التي 
ســارعت إلى كفالــة عدد كبير 
من األيتام السوريني واليمنيني 
وذلك بالتعاون مع جهات منفذة 
معتمدة، ونحرص على تفقدهم 
وتوزيع الكفــاالت لهم يدا بيد 
وكذلك الكسوة والعيدية وتقدمي 
العاجلة لهــم وكذلك  اإلغاثــة 
االهتمــام بتعليمهم ورعايتهم 
وتأهيليهم ليكونوا طاقات فاعلة 

تسهم في نهضة بلدانهم.
وأضــاف: تقــوم اجلمعية 
بكفالة اليتيم وقيمتها ١٥ دينارا 
كويتيا شهريا، وأن اجلمعية 
تزود الكفــالء بتقارير األيتام 
بشــكل منتظم. للتبرع ودعم 
املشــروع مــن خــالل زيــارة 
https:// موقع التبرع اإللكتروني

alnaj.at/١٠١٤٨ أو االتصال على 
رقم ٩٨٨٥٥١٢٣/١٨٠٠٠٨٢.

بنك الطعام: حملة لتوزيع ٢٣ ألف وجبة في رمضان
أطلق البنك الكويتي للطعام 
واإلغاثة حملته اخليرية «إفطار 
صائم» التي تســتهدف توزيع 
ألــف وجبــة علــى  نحــو ٢٣ 
املتعففني خالل شــهر رمضان 
الفضيل، وذلــك بالتعاون مع 
األمانــة العامة لألوقاف. وقال 
نائب رئيس مجلس إدارة البنك 
مشــعل األنصــاري، إن حملة 
«إفطــار صائــم» تأتــي ضمن 
مجموعة من املبادرات واحلمالت 
اخليريــة التي ســيطلقها بنك 
الطعام خالل الشــهر الفضيل، 
خاصــة في ظل هــذه الظروف 
الصعبة التي تعيشــها البالد، 
التــي تتطلــب تكاتــف جميع 
مؤسســات املجتمع املدني في 

مواجهة جائحة «كورونا».
وأشــار األنصــاري إلى أن 
حملة إفطار صائم تأتي حتت 
مظلة استراتيجيته للمسؤولية 

ضمن املشاريع اخليرية بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف

الرويشد ذكر أن قيمة السلة تتراوح بني ١٥ و٣٠ ديناراً حسب طبيعة الدول

تعاون مثمر بني بنك الطعام و«أمانة األوقاف» في األعمال اخليرية

عبداهللا الرويشد مع عدد من األيتام السوريني قبل أزمة كورونا

االجتماعية واالستدامة لتأمني 
متطلبات األسر املتعففة داخل 
البالد، وتطبيقا لشــعاره «من 
عمرنــا واخليــر فينــا». وأكد 
األنصــاري ان األمانــة العامة 
لألوقاف ال تألو جهدا في دعم 
كل األنشطة واجلهود اخليرية 
والتطوعية التي يقوم بها بنك 
الطعام خلدمة املجتمع الكويتي، 

في كل الــدول، وتفقد أحوالهم 
وأسرهم، وتلبية احتياجاتهم 
خاصة في املناسبات واألعياد.

وحث الرويشــد احملسنني 
وأصحاب األيادي البيضاء على 

ع شراكة مع مجموعة البحر  مطاحن القيشاوي توقِّ
لتوزيع منتجاتها الغذائية في الكويت

شراكة جديدة بني «كويت آجرو» و«تعاونية اخلالدية»

عــت شــركة مطاحــن  وقَّ
القيشــاوي، العالمة التجارية 
الفاخــرة ومقرهــا  للتوابــل 
اتفاقيــة حصريــة  الكويــت، 
مــع مجموعة البحــر لتوزيع 
منتجاتها الغذائية في الكويت.
وقــد أقيــم حفــل التوقيع 
الرسمي في مكاتب شركة عماد 
 EGTC للتجارة العامة واملقاوالت
- إحدى شركات مجموعة بحر 
الكويت القابضة، وحضره كل 
من الرئيس التنفيذي لشــركة 
نافــذ  القيشــاوي  مطاحــن 
القيشاوي، ومدير عام مطاحن 
القيشــاوي فراس القيشاوي، 
ومدير عام مجموعة بحر الكويت 
القابضة إيهاب اخلطيب، واملدير 
الغذائيــة  العــام للمجموعــة 
واالستهالكية عبداللطيف البحر، 
ومدير عام شركة عماد للتجارة 
العامة واملقاوالت راجي رجب. 
وقد حتدث في هذا املناسبة نافذ 
القيشــاوي قائال: «إننا نهدف 
إلى توســيع نطــاق وصولنا 
إلى السوق وتوافرنا في سوق 
الكويت. من خالل الشراكة مع 
مجموعة البحر، حيث سنكون 
قادريــن على التركيز بشــكل 
أكبر على كفاءاتنا األساســية 
فــي القيشــاوي، مــع االعتماد 

في ظل سعيها الدائم لتلبية 
متطلبات العمالء وتوفير جميع 
املنتجات التي يرغبون بها في 
كافة أفرع اجلمعيات وأسواق 
البيع بالتجزئة، تدخل شركة 
كويت آجرو في تعاون جديد 
مع جمعية اخلالدية التعاونية، 
حيث ستقوم بتوفير مفهوم 
جديــد ملتجــر فرعــي صغير 
 The» داخل اجلمعية حتت اسم
American Truck» والذي يهدف 
إلــى عرض وإبــراز املنتجات 
األميركية التي توفرها الشركة.
هــذا، وقــد افتتــح املتجر 
الرئيــس  الفرعــي كل مــن 
التنفيــذي لشــركة «كويــت 
آجرو» مكرم مالعب ورئيس 
مجلس إدارة جمعية اخلالدية 
التعاونية خالد ياسني، وعدد 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
وأعضاء من املجتمع الكويتي.
وعقــب االفتتــاح، قــدم 
مكــرم مالعــب شــرحا وافيا 
حــول املجموعــة الغنية من 
املنتجات األميركية املتوافرة 
حتــت ســقف واحــد، وقــال: 
«تتمثــل رؤية شــركة كويت 

سوق املواد الغذائية، ويشرفنا 
أن نتعاون معهم، ألننا على ثقة 
من أن هذه الشــراكة ســتكون 
مفيدة للغاية لكل من مجموعة 
البحر وشركة القيشاوي، واألهم 
من ذلك عمالئنا ومســتهلكينا 
الكويــت». كمــا  الكــرام فــي 
حتدث عبداللطيف البحر بهذه 
اليوم،  املناســبة قائال: «إننــا 
نوقــع اتفاقيــة شــراكة مهمة 
للغاية، حيــث نواصل إضافة 
عالمات جتارية جديدة لشبكة 
توزيع املنتجــات الغذائية في 

وزاد: «إنــه مــن دواعــي 
سرورنا أن نقوم بإطالق هذا 
املفهوم اجلديد للمتجر الفرعي 
داخل جمعية اخلالدية، حيث 
سنسلط الضوء على املجموعة 
مــن  والواســعة  اجلديــدة 
املنتجات األميركية ذات اجلودة 
العاليــة جلميع عمالئنا، وما 
هذا إال دليل واضح على مدى 
اهتمام إدارة اجلمعية وجهودها 

شــركة عماد للتجــارة العامة 
واملقاوالت، بهدف املنافسة في 
فئات جديــدة، وبالتالي تقدمي 
نطاق أوســع لعمالئنا. ونحن 
مؤمنون بأن عالمة القيشاوي 
التجاريــة ســتلبي وتتجــاوز 

توقعات مستهلكينا».
وتهــدف كلتــا املجموعتني 
إلــى جعــل العالمــة التجارية 
فــي متناول املســتهلكني كافة 
وتتطلعــان إلــى جعــل عالمة 
القيشــاوي رائدة في الســوق 
في فئتي التوابل والبقوليات.

الدؤوبة خللق جتربة تسوق 
مميزة للعمالء وحرصها على 
تلبيــة احتياجاتهم املختلفة 
بأسعار منافسة، بحيث تكون 
مبتناول اجلميع. يجدر بالذكر 
 The American» أن منتجــات
Truck» ســتكون متاحة عبر 
 gourmetpicks.com موقــع 
وفي جميع محــالت التجارة 

بالتجزئة داخل الكويت.

لتوفير جميع احتياجات العمالء من املنتجات األميركية

املشاركون في توقيع االتفاق

مكرم مالعب وخالد ياسني خالل استعراض مجموعة من املنتجات التي ستوفرها «كويت آجرو» في تعاونية اخلالدية

علــى شــركة عمــاد للتجــارة 
العامة واملقاوالت للقيام بجميع 
أنشطة التوزيع وأنشطة السوق 
اخلاصة بعالمة القيشــاوي». 
من جهته، قال إيهاب اخلطيب: 
«إننا متحمسون جدا للترحيب 
مبنتجات مطاحن القيشــاوي 
في محفظة منتجات مجموعة 
البحر، حيث إننا في مجموعة 
البحر نقدر ونثمن تركيز عالمة 
القيشاوي التجارية على اجلودة 
في اإلنتاج، وتاريخها العريق في 
الكويت، وسمعتها ومكانتها في 

آجرو فــي تعميم هذا املفهوم 
االبتــكاري اجلديد في العديد 
من محالت بيــع التجزئة في 
الكويــت. ونحن على ثقة من 
جودة املنتجات األميركية ما 
يجعل الطلب عليها مرتفعا في 
الكويت، لذا نفخر بأن نكون 
ســباقني في الترويــج مكثفا 
لها بهذا األســلوب املبتكر في 

الكويت واملنطقة».

Ooredoo الكويت تستقبل شهر اخلير 
بأكبر حملة إنسانية بالتعاون مع النجاة اخليرية

في مستهل الشهر الفضيل 
واستمرارا جلهودها في خدمة 
 Ooredoo تطلــق  املجتمــع، 
الكويــت أكبر حملــة لتوزيع 
الســالل الغذائيــة الرمضانية 
طوال أيام شهر رمضان املبارك 
وذلــك بالتعــاون مــع جمعية 
النجــاة اخليريــة. تأتــي هذه 
املبــادرة اإلنســانية لتتصدر 
املبادرات واألنشــطة اخليرية 
املختلفــة التــي ســتقوم بهــا 
الشــركة طوال الشهر الفضيل 
خاصة مع استمرار اجلائحة في 
الكويت وعلى مستوى العالم، 
األمر الذي يســتوجب تضافر 
اجلهود من قبل اجلميع لتقدمي 
اخلدمة املجتمعية واإلنسانية 
للمحتاجني واستمرار دعم هذه 
الفئة ليس خالل الشهر الفضيل 
فحســب بل وما بعد ذلك.وقد 
حرصت الشركة هذا العام على 
تعزيز الشراكة وسبل التعاون 
بينهــا وبني إحــدى اجلمعيات 
اخليريــة الرائدة فــي الكويت 
النجــاة اخليريــة،  «جمعيــة 
حيث سيتم إطالق هذه احلملة 
بعنوان «شهر اخلير كله خير» 
لدعم األسر الفقيرة واحملتاجة 
ولسد احتياجات األرامل واأليتام 
واملســاكني من املواد الغذائية 
األساسية طوال شهر رمضان 
املبــارك». وســيقوم متطوعو 
الشركة والقائمون على «النجاة» 
بتوزيــع ســالل غذائيــة تبلغ 
قيمة الواحــدة منها ٣٠ دينارا 
مبعدل سلة غذائية لكل أسرة 
مكونة من ٥ إلى ٧ أفراد تكفيها 
ملدة شــهر، وستشمل كل سلة 
كميات غذائية أساسية تشمل 
األرز والسكر والطحني والزيت 
واحلليــب والتمــر وغيرهــا. 
وســيتم توزيعهــا فــي جميع 

املتعففــة وتوفير مواد غذائية 
يحتاجونها بشكل أساسي خالل 
شهر اخلير». وأثنت دشتي على 
جهود جمعية النجاة اخليرية في 
هذا الصدد قائلة «أتوجه بالشكر 
والتقدير جلميــع العاملني في 
جمعية النجاة اخليرية، رواد 
العمل اخليري في الكويت، كما 
تفخــر Ooredoo اليوم بتنفيذ 
املبــادرات بالتعاون  مثل هذه 
مع القائمني في اجلمعية، والتي 
تكرس جهودها لتنفيذ برامج 
إنســانية وإمنائية، من شأنها 
دعم وتنمية املجتمع في الكويت 
وفي العديد من املجتمعات حول 

العالم».
دعم القطاع الصحي

ومع استمرار اجلائحة، وفي 
ظل جهــود وزارة الصحة في 
الكويت واحلث على التطعيم 
جلميع املواطنني واملقيمني، تقدم 

Ooredoo الكويت الدعم لوزارة 
الصحة وخصوصا للعاملني في 
مركــز الكويت للتطعيم وذلك 
من خــالل توفيــر كل احللول 
التكنولوجية املطلوبة لضمان 
سالسة عملية التطعيم وإمتامها 

على أكمل وجه.
حملة توعوية

ســتقوم الشــركة بإطالق 
حملة توعويــة إعالنية خالل 
الشهر الفضيل ستسلط الضوء 
على حقيقة أن شبكة اإلنترنت 
قد تكــون أداة قويــة ومفيدة 
عنــد اســتخدامها بالطريقــة 
الصحيحة، وهي مسؤوليتنا 
جميعا جلعل مجتمع اإلنترنت 
مكانا أفضل وخلق عالم رقمي 
أكثر أمانا ألنفسنا ولآلخرين. 
إلى تشــجيع  وتهدف احلملة 
أفــراد املجتمــع علــى تبنــي 
اســتراتيجيات جتعــل مــن 
اإلنترنت منصة تسمح للجميع 
أفكارهــم بحريــة  مبشــاركة 
واحترام وتشــجع على الفكر 
املبدع حتى يتمكن اجلميع من 
االســتمتاع باإلنترنت بشكل 

أفضل.

توزيع السالل الغذائية الرمضانية على األسر احملتاجة طوال شهر رمضان

 

حملة شهر اخلير كله خير فاطمة دشتي

أنحــاء الكويت. وفــي تعليق 
لها حول هذه املبادرة اخليرية 
التي تبنتها الشركة، أكدت مدير 
أول العالقات العامة والشؤون 
الداخلية واملسؤولية االجتماعية 
لــدى Ooredoo الكويت فاطمة 
دشــتي أن الشــركة دأبت على 
تقدمي الدعم اإلنساني واملجتمعي 
ومواصلــة جهودها في املجال 
اخليري في شــهر رمضان من 
كل عــام وتســتمر بذلــك هذا 
العــام علــى التوالــي. وقالت: 
«سيقوم متطوعو الشركة في 
شهر رمضان املبارك هذا العام 
بتوزيع الســالل الغذائية على 
األســر احملتاجة وذلك امتدادا 
لدورنا الفاعل وما متليه علينا 
املســؤولية املجتمعيــة التــي 
توجب التكاتف ومد يد اخلير 
ملن هم على هذه األرض الطيبة، 
كمــا تأتي هذه املبــادرة ضمن 
اجلهــود الفاعلة لدعم األســر 

تسليم مفتاح سيارة «نيسان باترول الرياضية» للفائز األول



15
اقتصـاداالثنني ١٢ ابريل ٢٠٢١

االئتمان املمنوح من البنوك الكويتية
يكسر حاجز الـ٤٠ مليار دينار في فبراير املاضي

الكويتي الثالث عربيًا بحصته من احتياطي الذهب

عالء مجيد

شهد االئتمان املمنوح من 
البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا 
بنهايــة فبراير املاضي ليبلغ 
٤٠٫٠٢ مليــار دينار، مرتفعا 
بنسبة ٠٫٢٥٪ وبقيمة بـ ١٠٢ 
مليون دينار، مقارنة بنهاية 
ينايــر املاضي عند مســتوى 
٣٩٫٩٢ مليار دينار، كما ارتفع 
االئتمان بشكل سنوي بنسبة 
٣٫٦٪ مقارنــة مبســتوياته 
بنهاية فبراير ٢٠٢٠ عند ٣٨٫٦٣ 
مليــار دينار، وذلك بحســب 
بيانات بنك الكويت املركزي 

لشهر فبراير ٢٠٢١.
وشهدت القروض االستهالكية، 
املوجهة لشــراء ســلع معمرة 
وسيارات، ارتفاعا شهريا بنسبة 
٠٫٠٦٪ وبقيمــة مليــون دينار 
بنهاية فبرايــر املاضي لتصل 
الى مستوى قياسي جديد عند 
١٫٦١١ مليــار دينــار، مقارنة بـ 
١٫٦١ مليــار دينار بنهاية يناير 
املاضي، فيما سجلت منوا سنويا 
كبيرا بلغ ٨٪ مقارنة مبستوياتا 
بنهاية فبرايــر ٢٠٢٠ والبالغة 

١٫٤٩ مليار دينار.
القروض  بينمــا شــهدت 
متنــح  والتــي  املقســطة، 
للكويتيــني بغرض ترميم أو 
شــراء ســكن خاص، ارتفاعا 
بأكثر من ٠٫٥٥٪ بنهاية فبراير 
املاضي لتســجل ١٢٫٨٦ مليار 
دينار، باملقارنة مع ١٢٫٧٩ مليار 
دينار بنهايــة يناير املاضي، 
كما سجلت منويا سنويا قويا 
بلغ ٧٫٣٪ مقارنة مبستوياتها 
بنهايــة فبراير ٢٠٢٠ البالغة 

١١٫٩٩ مليار دينار.
القروض  وارتفعت ايضا 
املوجهة لشــراء اوراق مالية 
ارتفاعا شــهريا بنسبة ١٫٢٪ 
وبقيمــة ٣ ماليــني دينــار، 
لتسجل مستوى ٢٫٥٢ مليار 
دينار بنهاية فبراير املاضي، 
باملقارنة مع ٢٫٤٩ مليار دينار 
بنهاية ينايــر املاضي، بينما 
سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 

كشف تقرير حديث صادر 
عن مجلــس الذهب العاملي 
لقائمة الــدول الـ١٠٠ األكثر 
العالم  حيازة للذهب حول 
ضمن أصولها االحتياطية، 
عن احتالل املواطن الكويتي 
عربيــا  الثالثــة  املرتبــة 
والثانيــة خليجيا بحصته 
من احتياطي الذهب الكويتي 
البالغة ٠٫٦ أونصة من الذهب 
(وزن أونصة الذهب = ٣١٫١ 
غراما)، فيما تصدر املواطن 
اللبناني القائمة بنصيبه من 
اللبناني  الذهــب  احتياطي 
البالغة ١٫٣٥ أونصة ذهب.

وجاء املواطــن القطري 
عربيــا  الثانــي  باملركــز 
واألول خليجيــا بحصتــه 
من احتياطي الذهب القطري 
أونصــة،   ٠٫٦٤ البالغــة 
وجــاء املواطن الســعودي 
رابعا بحصــة ٠٫٣ أونصة، 
واإلماراتي خامســا بـ ٠٫١٧ 
أونصة، واألردني سادســا 
بحصته البالغة ٠٫١٤ أونصة.

دينار بنهايــة يناير املاضي، 
وباملقارنــة مع مســتوياتها 
بنهايــة فبرايــر ٢٠٢٠ فقــد 
ارتفعت الودائع بشكل سنوي 
بنسبة ٣٫٤٪ بزيادة ١٫٤٥ مليار 

دينار في حجم الودائع.
وجــاء ذلك نتيجة تراجع 
الودائع احلكومية لدى القطاع 
املصرفي بقيمــة ١٣٢ مليون 
دينار خــالل فبراير املاضي، 
ليصل إجمالي ودائع احلكومة 
باجلهاز املصرفــي الى ٧٫٤٧ 
مليارات دينار بتراجع شهري 
بلــغ نســبته ١٫٧٪، وبشــكل 
ســنوي فقد ارتفعت بنسبة 
٢٫٨٪ مقارنــة مبســتوياتها 
بنهايــة فبراير ٢٠٢٠ البالغة 

٧٫٢٧ مليارات دينار.
القطــاع  وعلــى صعيــد 
اخلــاص تراجعــت الودائــع 
بالدينــار الكويتــي بنســبة 
٠٫٨٤٪ شــهريا خــالل شــهر 

ومن ثم اجلزائر التي متتلك 
احتياطيات بواقع ١٧٣٫٦ طنا.
وعلــى الصعيد العاملي، 
حتتــل الواليــات املتحــدة 
عامليــا  األولــى  املرتبــة 
باحتياطي ذهب يبلغ ٨١٣٣٫٥ 
طنا، تليها أملانيا في املرتبة 
الثانية باحتياطي ٣٣٦٢٫٤ 
طنــا، ثــم «صنــدوق النقد 

الــى ٣٤٫٧١  فبرايــر لتصــل 
مليــار دينار بنهاية الشــهر، 
بعدما سحب القطاع اخلاص 
٢٩٥ مليون دينار من ودائعه 
بالدينار، بينما ارتفعت ودائع 
القطاع اخلاص بالدينار بشكل 
ســنوي بلغ ١٫٤١ مليار دينار 
عن مستويات فبراير من العام 

املاضي وبنسبة ٤٫٢٪.
وخالل فبرايــر تراجعت 
اخلــاص  القطــاع  ودائــع 
بالعمــالت األجنبيــة، حيث 
انخفضت بنسبة ٢٫٣٪ لتصل 
الى مستوى ٢٫٠٦ مليار دينار 
بنهاية فبراير، كما انخفضت 
ودائــع اخلــاص بالعمــالت 
األجنبية على اساس سنوي 
خالل فبراير املاضي بنســبة 
٧٫١٪ بانخفــاض ١٥٨ مليون 
دينار عن مســتويات فبراير 
من العام املاضي والبالغة ٢٫٢٢ 

مليار دينار.

الدولي» فــي املركز الثالث 
باحتياطــي ٢٨١٤ طنا، تليه 
تباعــا إيطاليــا باحتياطي 
٢٤٥١٫٨ طنا، وفرنسا ٢٤٥١٫٢ 
 ٢٢٩٥٫٤ وروســيا  طنــا، 
طنــا، والصني ١٩٤٨٫٣ طنا، 
طنــا،   ١٠٤٠ وسويســرا 
واليابان ٧٦٥٫٢ طنا، والهند 

٦٧٦٫٦ طنا.

بارتفاع شهري ١٠٢ مليون دينار

تبلغ ٠٫٦ أونصة.. من إجمالي احتياطي الذهب الكويتي البالغ ٧٩ طناً

١٫٦٪ مقارنــة مبســتوياتها 
بنهاية فبراير من العام املاضي 

والبالغة ٢٫٥٦ مليار دينار.
بينما شــهد قطــاع النفط 
والغاز انخفاضا شهريا بنسبة 
٠٫١٪ ليســجل مســتوى ١٫٩١ 
مليــار دينار بنهايــة فبراير 
املاضي، باملقارنة ١٫٩٢ مليار 
دينار بنهايــة يناير املاضي، 
بينما سجلت ارتفاعا سنويا 
بلــغ نســبته ٧٫٩٪ باملقارنة 
مبســتوياتها بنهايــة فبراير 
من العــام املاضــي والبالغة 

١٫٧٧ مليار دينار.
انخفاض الودائع

وعلى صعيد الودائع لدى 
القطاع املصرفي الكويتي، فقد 
انخفضت بنســبة ١٪ لتصل 
الى ٤٤٫٢٥ مليار دينار بنهاية 
فبراير املاضي، باملقارنة مع 
تسجيلها مستوى ٤٤٫٧٣ مليار 

البيانــات أن  وأظهــرت 
الكويت حتتفظ باحتياطي 
ذهب يبلــغ ٧٩ طنــا، فيما 
تصدرت الســعودية الدول 
العربية باحتياطيات املعدن 
النفيس، حيث متتلك ٣٢٣٫١ 
طنــا من الذهــب، يليها في 
لبنــان  الثانيــة  املرتبــة 
باحتياطي يبلغ ٢٨٦٫٨ طنا، 

«كي نت»: ٢٣٫٣ مليون عملية دفع عبر نقاط البيع
مصطفى صالح

كشــفت بيانات رســمية 
لشــركة اخلدمات املصرفية 
اآللية املشــتركة «كي نت»، 
أن عدد العمليات التي متت 
تنفيذها بالكويت عبر أجهزة 
نقاط البيع خالل شهر مارس 
املاضــي بلــغ ٢٣٫٣ مليــون 
عملية، مسجلة منوا سنويا 
بنســبة ٥٤٪، وذلك مقارنة 
بعدد العمليات املنفذة خالل 
شــهر مارس ٢٠٢٠ والبالغة 

١٥٫١٢ مليون عملية.
وتظهــر البيانــات، التي 
حصلــت «األنبــاء» عليهــا، 
العمليات املســجلة  أن عدد 
عبر بوابة الدفع اإللكتروني 

عبر البوابة في مارس ٢٠٢٠ 
بلغت ٦٫٠٦ ماليني عملية.

وشهدت العمليات املنفذة 
عبــر أجهزة الصــراف اآللي 

خالل مارس املاضي ارتفاعا 
سنويا بنسبة ٧٪، لتبلغ ٤٫١٦ 
ماليني عملية، مقارنة بـ ٣٫٨٩ 
ماليني عمليــة خالل مارس 
٢٠٢٠، فيما سجلت العمليات 
املنفذة عبر خاصية «كي تاب» 
قفزة ســنوية كبرة بنسبة 
١٥٢٪ لتبلــغ ١٨٫٨٩ مليــون 
عملية خالل مارس املاضي، 
مقارنة بـ ٧٫٥ ماليني عملية 

خالل مارس ٢٠٢٠.
وأخيرا، سجلت العمليات 
املنفــذة عبر خاصيــة «كي 
فاست» قفزة سنوية بنسبة 
١٣٩٪ لتبلغ ١٫٨ مليون عملية 
خالل مارس املاضي، مقارنة 
بـ ٧٥٣٫٦ ألــف عملية خالل 

مارس ٢٠٢٠.

خالل مارس املاضي مسجلة ٥٤٪ ارتفاعاً سنوياً.. و١٢٫٥ مليون عملية عبر بوابة الدفع اإللكتروني

بالكويت خالل مارس املاضي 
بلغ ١٢٫٥ مليون عملية، محققة 
قفزة ســنوية بنسبة ١٠٧٪، 
مقارنة بعدد عمليات نفذت 

مليون دينار فقط إجمالي القروض االستهالكية املمنوحة
احلكومة سحبت ١٣٢ مليون دينار من ودائعها لدى البنوك

الكويت تعرض أصول مصفاة الشعيبة للبيع.. من جديد
أحمد مغربي

كشــفت مصــادر نفطية 
مســؤولة لـ«األنباء» عن ان 
شــركة البتــرول الوطنيــة 
الكويتية اعــادت احياء بيع 
أصول مصفاة الشعيبة من 
جديد وذلك بعد اغالق وحدات 
املصفاة وتوقفها عن العمل 
لفترة قاربت االربع سنوات، 
اغــالق املصفــاة  حيــث مت 
بالكامل فــي ٣١ مارس ٢٠١٧ 
الســتخدام بعــض مرافقها 
كاخلزانات ومرافئ التصدير 
فــي تنفيذ مشــروع الوقود 

البيئي الضخم.
ان  املصــادر  وذكــرت 
«البترول الوطنية» طرحت 
بيع بعــض األصول التابعة 
ملصفاة الشعيبة احملافظ عليها 
والصاحلة إلعادة االستخدام 
من جديد عن طريق املزايدة 
على الشــركات واملؤسسات 
الراغبة في االشتراك، مشيرة 
الى ان الشركة حددت موعد 
١ يونيــو ٢٠٢١ إلبــداء رغبة 
املشــاركني فــي املزايدة من 
خالل تقدمي البيانات املطلوبة 
وتعبئة مناذج اعالن الرغبة 

في االشتراك.
وأشــارت الــى ان عملية 
البيع تشمل نحو ٧٥ وحدة 
فــي املصفاة مــا بني وحدات 
النفــط  ضخمــة كوحــدات 
اخلــام والبنزيــن والديــزل 
والكيروسني وبعد الوحدات 
املصفــاة  فــي  املســاندة 
والغاليــات  واخلطــوط 
وخزانات امليــاه واملضخات 

واالنابيب.
وقالت ان الوحدات التي 
تشــملها عمليات البيع هي 
وحدة برقــان للغاز التي مت 
تركيبها في املصفاة عام ١٩٦٨ 
ووحدة الهيدروجني والسلفر 
ووحدة النفــط اخلام البالغ 
طاقتهــا التكريريــة من ٩٥ 
إلــى ١٨٠ ألف برميــل يوميا 
ووحدات االتش اويل والنافثا 
والكيروسني والديزل اخلفيف 
والثقيل، وأغلب هذه الوحدات 

الوطنية من املشترين ألصول 
املصفاة تفكيك وتنظيف موقع 
مصفاة الشعيبة التي حتتوي 
على مجموعة البيع املمنوحة 
وستشمل االعمال على سبيل 
املثال إزالة جميع اصول البيع 
من مصفاة الشعيبة وتنفيذ 
جميع االعمال الضرورية مثل 
التنظيــف والتعبئة والنقل 
واخلدمات اللوجستية وادارة 
النفايات وترميم التربة وفقا 

لقانون البيئة في الكويت.
وحول اجلدول االرشادي 
لعملية البيع قالت املصادر ان 
خطة شركة البترول الوطنية 
لبيع اصول مصفاة الشعيبة 

ان  املصــادر  وذكــرت 
«البترول الوطنية» ستقوم 
النهائــي مــن  بالتفــاوض 
املزايدين على النحو الذي تراه 
الشركة مناسب، اما الفترة من 
نوفمبر حتى ديسمبر ٢٠٢١ 
ستكون فترة اشعار الشركات 
اما  املالي،  املقبول عطاؤهــا 
الفترة من يناير حتى مارس 
٢٠٢٢ ستكون إلمتام عملية 
السداد املالي لعمليات البيع 
اخلاصة بالوحدات، وفي ابريل 
٢٠٢٢ سيكون موعدا نهائيا 

لتوقيع العقود النهائية.
وكان قرار إغالق مصفاة 
الشعيبة اقتصادي بالدرجة 
االولى، حيث ان املصفاة مت 
اســتخدام بعض منشــآتها 
لتخزيــن منتجات مشــروع 
الوقــود البيئــي باإلضافــة 
املرفــأ لتصدير  الســتخدام 
منتجات الشركة من خالله.

مصفــاة  أن  وذكــرت 
الشعيبة، تأسست عام ١٩٦٨، 
ووصل إنتاجها اليومي إلى 
٢٠٠ ألف برميل يوميا وذلك 
بعــد التطوير الذي قامت به 
شركة البترول الوطنية عليها 

على مدى عقود.

ستكون كالتالي: ابداء الرغبة 
فــي املشــاركة باملزايدة في 
موعد اقصاه ١ يونيو ٢٠٢١، 
ثم الفترة من يونيو وحتى 
أكتوبر ٢٠٢١ ستكون خاصة 
باملفاوضات السرية بني شركة 
البترول الوطنية واملزايدين 
الراغبني في تقدمي العروض 
املالية للشراء وشراء الوثائق 
البيــع  بعمليــة  اخلاصــة 
والزيارات امليدانية للمصفاة 
والدخول الى غرفة البيانات 
اخلاصة باألصول، ثم سيتم 
تقدمي العروض املالية امللزمة 
في موعد اقصــاه ١٠ أكتوبر 

.٢٠٢١

«األنباء» تنفرد بنشر الوحدات واجلدول املوضوع للمزايدة املطروحة من قبل «البترول الوطنية»

مت تركيبها في ١٩٦٨.
مصفــاة  أن  وذكــرت 
الشعيبة حتتوي على نحو 
٨ االف طن من احلديد اخلردة، 
باإلضافة الى ماليني االمتار 
من االسالك النحاسية عالية 
اجلودة وكميــات كبيرة من 
االملنيــوم النقــي، اضف الى 
ذلــك الســخانات الضخمــة 

والصمامات ثقيلة الوزن.
وقالت ان أغلب الوحدات 
املعروضــة للبيع من صنع 
شــركات عاملية كبــري مثل 
فوســتر ويلــر وشــيفرون 

وفلور.
البترول  وطلبت شــركة 

عرض أكثر من ٧٥ وحدة رئيسية ومساندة في مصفاة الشعيبة للبيع صاحلة لالستخدامعملية البيع تبدأ في أبريل اجلاري وتستمر عملية التفاوض وتوقيع العقود حتى أبريل ٢٠٢٢

هاشم هاشم يزور مصفاة ميناء عبداهللا

١٧٫١ مليون دينار أمر تغييري
لصيانة منشآت الغاز في «نفط الكويت»

أحمد مغربي

علمت «األنبــاء» من مصادر أن اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة وافق لشركة نفط 
الكويت على إصــدار مجموعة من األوامر 
التغييرية اخلاصة بعدد من العقود املبرمة.

وفي التفاصيل، قالت املصادر إن شركة 
نفــط الكويت طلبت من اجلهــاز املركزي 
للمناقصات العامــة إصدار األمر التغييري 
األول على عقد املناقصة اخلاصة بخدمات 
الصيانة الشاملة ملنشــآت الغاز في جميع 
مناطق شركة نفط الكويت املبرم مع شركة 
سيبك اخلليج للتجارة العامة واملقاوالت بدون 
أي تكلفــة إضافية مببلغ إجمالي قدره ١٧٫١ 
مليون دينار مبا يعادل ٣٨٫٢٢٪ من قيمة العقد، 
وذلك للفتــرة املتبقية من العقد املمتدة من 

أبريل ٢٠٢١ وتستمر حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢.
ووافق اجلهاز املركزي للمناقصات على 
طلب إصدار األمــر التغييري الرابع لزيادة 
مبلغ إجمالي قدره ٢٥٢٫٨ ألف دينار دون أي 
زيادة على قيمة العقد اخلاص بتقدمي خدمات 
صيانة شاملة ألنظمة كشف احلريق والغاز 
في مناطق شمال وغرب الكويت املبرم مع 
شركة املير للخدمات الفنية، علما بأن التكاليف 
ستتم تغطيتها من املبلغ غير املستخدم واملبلغ 

االحتياطي في العقد.
على صعيد آخر، وافق اجلهاز املركزي 
للمناقصات على طلب «نفط الكويت» إصدار 
األوامر التغييرية لعقــد املناقصة اخلاصة 
باملخطط الرئيسي خلدمات املنشآت التابعة 
للشركة في جنوب وشرق وشمال وغرب 

الكويت.

البترول  التنفيذي ملؤسسة  قام الرئيس 
الكويتية هاشم هاشم بزيارة ملصفاة ميناء 
عبداهللا رافقه فيها الرئيس التنفيذي لشركة 
البترول الوطنية الكويتية وليد البدر، وذلك 
مبناسبة التشغيل الناجح لعدد من الوحدات 
اجلديدة التابعة ملشروع الوقود البيئي باملصفاة، 
وقد كان في استقباله نائب الرئيس التنفيذي 
للمصفاة م.وضحة اخلطيب وعدد من املديرين 
باملصفاة. وأشاد هاشم باجلهود املتميزة التي 
بذلتها فرق املصفاة في إجناز التشغيل الناجح 

واآلمن لعــدد من الوحدات الكبرى، وآخرها 
وحدة التكسير الهيدروجيني رقم ٢١٤ التي 
تعد ثاني أكبر وحدة من نوعها على مستوى 
الكويت، وتبلغ طاقتها اإلنتاجية ٥٠ ألف برميل 
يوميا، مبا يعزز إنتاج الكيروسني عالي اجلودة 
باملصفاة واملستخدم كوقود للطائرات النفاثة 
والطائرات األخرى ومختلف الصناعات، وإنتاج 
 Euro-4/5 الديزل املطابق للمواصفات األوروبية
كمنتج نهائي، كما تساهم الوحدة في إنتاج 

البنزين والغاز املسال.

هاشم هاشم ووليد البدر وم.وضحة اخلطيب وعدد من املدراء باملصفاة في لقطة جماعية

هذه خطة بيع أصول «الشعيبة» 
 الفترة من أبريل حتى يونيو ٢٠٢١: تقدمي  ٭

الرغبة في الشراء لوحدات مصفاة الشعيبة.
 يونيو أكتوبر: جوالت ميدانية وشراء وثائق  ٭

املزايدة والدخول الى غرفة املعلومات اخلاصة 
باملصفاة.

 ١٠ أكتوبر ٢٠٢١: تقدمي العروض املالية امللزمة. ٭
 نوفمبر ديسمبر ٢٠٢١: اشعار الشركات  ٭

املقبول عطاؤها املالي.
 يناير ٢٠٢٢: تقدمي الضمان املالي البنكي. ٭
 فبراير مارس ٢٠٢٢: السداد املالي لعملية  ٭

البيع.
 مارس  أبريل ٢٠٢٢: وضع اللمسات االخيرة  ٭

جلدول البيع في حال وجود أكثر من مشــتٍر 
وتوقيع العقود النهائية.
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«الوطني»: اختتام فعاليات برنامج «متكن» لتدريب اخلريجني الكويتيني
قدم للمتدربني على مدى ٣ أشهر الدورات التي تطور مهاراتهم وتؤهلهم لسوق العمل

(أحمد علي) عصام الصقر وشيخة البحر وصالح الفليج وسليمان املرزوق وعماد العبالني ومحمد العثمان وفيصل احلمد في لقطة جماعية مع املتدربني 

اختتمت فعاليات برنامج 
«متكن» لتدريب الكويتيني من 
حملة الشــهادات اجلامعية، 
والــذي عقــد للعــام الثاني 
على التوالــي برعاية ودعم 
استراتيجي من بنك الكويت 
الوطني وبتنظيم من شركة 

.«Creative Confidence»
البنــك فــي بيان  وقــال 
صحافــي، إن حفــل ختــام 
البرنامــج شــهد حضــور 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطني عصام 
الرئيــس  الصقــر، ونائــب 
التنفيــذي ملجموعــة بنــك 
الوطنــي شــيخة  الكويــت 
التنفيذي  البحر، والرئيس 
لبنــك الكويــت الوطنــي - 
الفليــج،  الكويــت صــالح 
ونائــب الرئيــس التنفيذي 
لبنــك الكويــت الوطنــي - 
الكويت ســليمان املرزوق، 
واملدير العام للموارد البشرية 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
عماد العبالني، واملدير العام 
ملجموعة اخلدمات املصرفية 
الشــخصية محمد العثمان، 
الثــروات  إدارة  ورئيــس 

للمجموعة فيصل احلمد.
وخالل احلفل الذي أقيم 
فــي مقــر البنك الرئيســي، 

فــي مواقع تدريــب مختلفة 
مبقره الرئيسي ابتداء من ٢٠ 
يناير وحتى ٨ أبريل ٢٠٢١، 
حيث قــدم البنك للمتدربني 
الــدورات التــي تعمــل على 
تطوير مهاراتهم وتسهم في 
تأهيلهــم وترفع جاهزيتهم 

لدخول سوق العمل.
وطــوال مــدة البرنامج، 
مت تأهيــل املتدربني وصقل 
العمــل  مهاراتهــم لســوق 
احلقيقي، حيث شكل جتربة 
تدريبية مبتكرة للخريجني 
الذين يحتاجون  الكويتيني 

منوذج التعليــم املدمج عبر 
احلضور الشخصي والتدريب 
عبــر اإلنترنــت باســتخدام 
املنصات اإللكترونية واألدوات 
التفاعليــة للتعليم عن بعد، 
كمــا يركــز علــى العديد من 
احملــاور وورش العمل التي 
تتنــاول اإلبــداع واالبتــكار، 
والتفكير التصميمي، وتصميم 
منوذج األعمال، واالستكشاف 

الوظيفي وابتكار احللول.
العبور للحياة املهنية 

املتدربــون عــن  وعبــر 

خالل الفترة التي عاصروها 
خالل هذا البرنامج، مؤكدين 
أنه مت صقــل مهاراتهم على 
أكثر من جانب باإلضافة إلى 
شعورهم بأن «متكن» شكل 
لهم جسر وبوابة عبور من 
املرحلة الدراسية إلى املرحلة 
املهنيــة واالنطــالق صوب 

احلياة العملية.
جناح كبير

ختــام  هامــش  وعلــى 
البرنامــج، عبــرت ســمية 
اجلاســم مؤسســة شــركة 

إلى دعم في مواجهة حتديات 
تأسيســهم  أو  التوظيــف 
ألعمالهــم اخلاصــة، وذلــك 
املهــارات  بســبب تطويــر 
املطلوبة، إضافة إلى اخلبرات.
إلــى  البرنامــج  وعمــد 
تطوير املهارات الشــخصية 
احليــاة  الالزمــة خلــوض 
إلــى  باإلضافــة  العمليــة، 
الكويتــي  الشــباب  حتفيــز 
علــى استكشــاف اإلمكانات 
والطاقــات الكامنة بداخلهم، 
العنــان إلبداعاتهم،  وإطالق 
حيــث اعتمــد البرنامج على 

ســعادتهم باملشــاركة فــي 
البرنامج وقدموا الشكر لبنك 
الكويت الوطني على دعمهم 
وتقدمي خبرات البنك العريقة 
لتنميــة مهاراتهم وتأهيلهم 
إلى ســوق العمل على نحو 
احترافــي وذلــك بفضــل ما 
يتمتع به البنك من أسلوب 
مؤسســي يتســم باحلرفية 

العالية.
وأكد املتدربون أنهم ملسوا 
تطــورا كبيــرا واكتســبوا 
معرفة تشــكل قيمة مضافة 
ملســارهم املهني املستقبلي 

Creative Confidence، عــن 
الفخــر بالتعــاون مــع بنك 
الكويت الوطني والذي يعد 
أعــرق مؤسســة ماليــة في 
الكويت في تنظيم واحتضان 

برنامج «متكن». 
ولفتــت اجلاســم إلــى 
أن برنامــج «متكــن» فــي 
نسخته الثانية شهد جناحا 
وإقبــاال كبيريــن وهو ما 
تعكســه طلبات املشاركة 
وبلوغ عــدد املتقدمني إلى 
نحــو ٦٠٠، مشــيرة إلــى 
أن «متكــن» يعتبر جتربة 
تدريبية مبتكرة للخريجني 
الكويتيني الشــباب الذين 
إلى  مبعظمهــم يحتاجون 
دعم فــي مواجهة حتديات 
أو تأسيســهم  التوظيــف 
ألعمالهم اخلاصــة، وذلك 
بســبب تطويــر املهــارات 
املطلوبة واخلبرة. وتكتسب 
الفرصــة أهميتهــا  هــذه 
باعتبارها جسر عبور إلى 
قوى عاملة حقيقية. وتعد 
Creative Confidence شركة 
استشارات وتدريب كويتية 
متخصصــة فــي حتفيــز 
االبتكار واإلبــداع، وتوفر 
جتارب تدريبية عملية لكل 

القطاعات.

أحد املتدربني أثناء عرض مشاريع التخرج املتدربون أثناء مناقشة برنامج التخرج

وشــهد اتباع كل إرشــادات 
الســالمة وقواعــد التباعــد 
االجتماعــي، عقدت جلســة 
نقاشــية اســتمعت خاللها 
التنفيذيــة للبنــك  اإلدارة 
إلى عرض قدمــه املتدربون 
ملشــاريع تخرجهم املتميزة 
والتي حملــت أفكارا ورؤى 

إبداعية.
تطوير املهارات 

وعلى مدى ثالثة أشــهر 
اســتضاف البنــك املتدربني 
البالغ عددهم نحو ٤٠ متدربا 

.. وفي تقريره:٧٪ مكاسب املؤشرات األميركية الرئيسية منذ بداية ٢٠٢١
مكان، لذلك يجب على النــاس تلقي اللقاح. وأكد 
باول أنه من احملتمل أن يكون هناك ارتفاعا مؤقتا 
في معدل التضخم، وأن املســؤولني لديهم أدوات 

عديدة للتعامل مع ذلك إذا لزم األمر.
من جهة أخرى، ذكر تقرير «الوطني» أن التقديرات 
النهائية ملؤشــر مديري املشتريات املركب ملنطقة 
اليورو أظهرت ارتفاع املؤشر في مارس إلى ٥٣٫٢، 
فيما يعد أعلى مســتوياته املسجلة خالل الثمانية 
أشهر املاضية. أما بالنسبة القتصاد كل دولة على 
حدة، مت تعديل مستويات مؤشر مديري املشتريات 
ورفعهــا مقارنة بالتقديــرات األولية لتعكس منو 

مؤشرات مديري املشتريات املركبة. 
ومن جهة أخرى، شهدت العملة املوحدة أسبوعا 
قويا وارتفعت قيمتها بنسبة ١٫٣٢٪ مقابل الدوالر 
األميركي، وجنحت في اختراق حاجز ١٫١٩ للمرة األولى 
منذ أســبوعني. وكان اليورو قد تراجع مؤخرا في 
ظل الصعوبات التي تواجهها االقتصادات األوروبية 
الرئيسية في طرح اللقاحات، وما يترتب على ذلك 
من ضغــوط على الكيان الطبــي مما أجبر بعض 
االقتصادات للعودة إلى فرض تدابير اإلغالق. ولم 
تكن البحوث والشكوك املتعلقة بلقاح استرازينيكا 
من العوامل املساعدة نظرا لتوجه االحتاد األوروبي 
نحو البحــث عن لقاحات بديلة إلعطائها ملواطنيه. 
إال أن النبرة التيسيرية التي احتفظ بها االحتياطي 
الفيدرالي كانت كافية لعزوف األسواق عن الدوالر 

األميركي والتوجه إلى العمالت املنافسة.

حني سجلت جميع املؤشرات األميركية الرئيسية 
الثالثة مكاســب بنسبة ٧٪ منذ بداية العام احلالي، 
وجاء مؤشر داو جونز في الصدارة بارتفاعه بنسبة 
٩٫٤٧٪. أما على صعيد ســوق السندات، تعزز أداء 
عائدات سندات اخلزانة األميركية ألجل ١٠ سنوات 
وتلقى دعما عند مســتويات ١٫٦٥٪ على الرغم من 
النبرة التيسيرية الصادرة عن االحتياطي الفيدرالي 

في محضر اجتماع شهر مارس.
قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته لنمو 
الناجت احمللي اإلجمالي العاملي ورفعها إلى ٦٪ للعام 
٢٠٢١ وفقــا ألحدث تقاريره الصادرة بعنوان آفاق 
االقتصاد العاملي. وذلك باملقارنة مع توقعات الصندوق 
األولية بتسجل منوا بنسبة ٥٫٥٪ لهذا العام. ومتت 
زيادة آفاق منو كل االقتصادات الرئيسية، وبلغت 
توقعات منــو االقتصاد األميركي ٦٫٤٪ أي بزيادة 
قدرها ١٫٣ نقطة مئوية عن التقدير السابق. كما مت 
رفع آفاق منو االقتصاد الصيني بواقع ٠٫٣ نقطة 
مئوية إلى ٨٫٤٪، بينما رفعت توقعات منو اقتصاد 
الهند بواقع نقطة مئوية واحدة ليصل معدل النمو 

إلى ١٢٫٥٪.
وأوضــح التقرير أن مخاوف جيروم باول من 
ارتفاع حاالت اإلصابة بالڤيروس تتجاوز مخاوفه 
املتعلقة بارتفاع األسعار. إذ صرح رئيس مجلس 
االحتياطــي الفيدرالي أمام مؤمتر افتراضي نظمه 
صندوق النقد الدولي بأنه يهدف إلى استعادة «اقتصاد 
عظيم»، لكن أوال يجــب احتواء الڤيروس في كل 

كان ضعيفا األسبوع املاضي، إذ فقد ١٪ من قيمته 
مقابل العمالت الرئيسية. وافتتح الدوالر تداوالت 
األسبوع عند مستوى ٩٣٫٠٣٤ ووصل إلى ٩١٫٩٩٩ 
اخلميس، وذلك بعد صدور محضر اجتماع اللجنة 
الفيدرالية للسوق املفتوحة لشهر مارس. وواصلت 
األسهم ارتفاعها مقتربة من مستويات قياسية، في 

«استجابتها» للســماح بارتفاع معدالت التضخم 
مع مرور الوقت. ويعنى ذلك أن عائدات السندات 
ومســتوى الدوالر األميركي سيكونان إلى حد ما 
أقل باملقارنة مع االفتراضات القائمة على البيانات 

االقتصادية الواردة من الواليات املتحدة. 
وأشــار التقرير إلى أن أداء الدوالر األميركي 

قــال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان 
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق املفتوحة 
الذي صدر اخلميس املاضي لم يقدم أي دليل لصقور 
التضخم على أن آفاق النمو االقتصادي احملدثة قد 
ســاهمت في تعديل االستجابة املرتقبة لسياسات 
مجلس االحتياطي الفيدرالي خالل الفترة القادمة. 
وعلى الرغم من إشارة التوقعات إلى تسجيل أقوى 
معدل منــو اقتصادي منذ نحــو ٤٠ عاما، إال أن 
االحتياطي الفيدرالي أبقى على رسالة أكثر اتساقا 
تتماشى مع ربط التوقعات االقتصادية باجتاهات 
النمو. وأكدت اللجنة الفيدرالية للسوق املفتوحة على 
أنه «من املرجح أن مير بعض الوقت» قبل أن تتحسن 
الظروف مبا يكفي لكي يدرس االحتياطي الفيدرالي 
تغيير موقفه النقدي. ويرجع ذلك إلى أن الظروف 
االقتصادية «بعيدة عن األهداف طويلة املدى» وكذلك 
نظرا ألن «الطريق أمامنا اليزال غير مؤكد إلى حد 
كبير». وفي غضون ذلك تعتبر الرســائل املتسقة 
من أبرز االستراتيجيات املهمة لالحتياطي الفيدرالي 
للتواصل مع السوق وكيفية إعالن تغيير توجهاته 
واستجابته للبيانات االقتصادية الواردة مبا يتفق 
مع استراتيجيته اجلديدة للسياسة النقدية املوضحة 
في البيان الصادر في أغسطس من العام املاضي.

ولم تشهد األسواق استجابة تذكر جتاه نتائج 
هــذا االجتماع، إال أنه من وجهــة نظرنا نرى أن 
مدى التضافر يؤكد مجددا عزم اللجنة الفيدرالية 
للسوق املفتوحة االلتزام بوعدها فيما يتعلق بتغيير 

«الكويتية»: الكابنت عيسى احلداد
رئيسًا تنفيذيًا بالوكالة

وجل أن يوفقه في حتمل تلك املسؤولية في 
ظل الظروف االستثنائية التي متر بها البالد 
والعالــم أجمع إثر جائحــة ڤيروس كورونا 

املستجد (كوفيد-١٩).

قرر مجلس إدارة شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية في اجتماعه رقم (٢٠٢١/٠٧) واملنعقد 
يــوم األربعــاء بتاريخ ٧ أبريــل ٢٠٢١ قبول 
اســتقالة عادل الصانع من منصب الرئيس 
التنفيــذي للخطوط اجلويــة الكويتية، كما 
قرر مجلس اإلدارة تكليف مســاعد الرئيس 
التنفيذي لشــؤون العمليات الكابنت عيسى 
احلداد بالقيام بأعمال ومهام وظيفة الرئيس 
التنفيذي للشركة بالوكالة باإلضافة إلى مهام 
عمله، وذلك اعتبارا من أمس األحد املوافق ١١ 
أبريل ٢٠٢١. هذا، وقدم مجلس اإلدارة برئاسة 
علي الدخان الشــكر واالمتنان للصانع على 
جهوده الطيبة في خدمة الناقل الوطني خالل 
فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي، متمنيا 

له دوام التوفيق والنجاح في املستقبل.
وأعرب الدخان عن ثقة مجلس اإلدارة في 
الكابنت عيسى احلداد لتكليفه باملنصب اجلديد 
وذلك ملا ميتلكه من خبرات واسعة في مجال 
الطيران والنقل اجلوي، خاصة داخل جدران 
اخلطوط اجلوية الكويتية، سائال املولى عز 

الكابنت عيسى احلداد

 «احتاد النقل» تباحث مع شركات النقل غالء الوقود
عقد مجلــس إدارة االحتاد 
الكويتي للنقل البري والشحن 
والتخزين اجتماعا في ٣١ مارس 
٢٠٢٠ باستضافة شركة النقل 
العام الكويتية مبقرها الرئيسي 
برئاســة رئيس مجلس إدارة 
االحتــاد فاضل البغلــي، ومت 
النظــر بجميع البنود املدرجة 
علــى جــدول األعمــال واتخذ 

بشأنها القرارات املناسبة.
وناقــش االحتاد املواضيع 
املتعلقــة بحالة ســوق النقل 
البــري والشــحن والتخزين 
احمللــي واملشــاكل واألضرار 
واخلسائر املترتبة على شركات 
النقل البري للبضائع والنقل 
اجلماعي للــركاب خالل أزمة 
كورونا، حيــث أثر عام ٢٠٢٠ 
بشــدة علــى شــركات النقــل 
والتخزين إثر تداعيات اجلائحة، 
والقيود التي مت فرضها من قبل 
اجلهات احلكوميــة في إغالق 
الرحالت  املطــارات وتعليــق 

سببت أزمة للسائقني العالقني 
فــي اخلارج على اثــر جائحة 
كورونــا، وانتقلت تلك األزمة 
لشركات النقل اجلماعي خاصة 
وعلى شركات الشحن والنقل 

والتفريغ عموما.
كما أكد ناصــر أن االحتاد 
ناقش أيضــا اآلثار الســلبية 
بشأن ســحب احلكومة الدعم 

وغيرها، وستتضاعف أسعارها 
على املستهلكني.

وأوضــح ناصــر أن اآلثار 
التي ستتكبدها شركات النقل 
الكويتية لن تقف عند هذا احلد 
بعد رفــع الدعم عــن الوقود، 
بل ســيلقي هذا األمــر بظالله 
أيضا علــى العقود احلكومية 
نظرا الرتباط الشركات بعقود 
ومناقصات مع جهات حكومية 
وأهلية كاجلمعيات التعاونية 
وشركات توريد املواد الغذائية 
وغيرها من السلع الضرورية 
كانت مبنية على أساس سعر 

الدعم.
وأفــاد ناصر بــأن «احتاد 
النقل» أرســل كتابا بشأن هذا 
األمــر وتداعياتــه إلى ســمو 
رئيس مجلس الوزراء يلتمس 
فيه التراجع عن قرار ســحب 
الدعــم جتنبا لآلثار الســلبية 
املؤدية الرتفاع األســعار على 

املستهلكني.

الديــزل  املقــدم علــى وقــود 
والكيروسني للشركات العاملة 
في الســوق احمللــي الكويتي، 
موضحــا أنــه بعــد أن قامــت 
احلكومة بســحب هــذا الدعم 
أصبحت أسعار الوقود ضعف 
ما عليه قبل، والتي ستزيد من 
تكلفــة نقل البضائــع واملواد 
واألدويــــــة  االســتهالكية 

من اليمني: عبداهللا ناصر وعبداحلميد سلمان وفاضل البغلي ومنصور السعد ومحمد الفهيد ومحمد العتيبي وعايد السعيدي

اجلويــة والبريــة والبحريــة 
وإغــالق املجمعــات في جميع 
أنحــاء البالد وفــرض احلظر 
الكلــي واجلزئي ملعظم فترات 

عام ٢٠٢٠.
ومن هذا املنطلق، قال أمني 
ســر االحتاد الكويتــي للنقل 
البــري والشــحن والتخزين 
عبداهللا ناصر إن تلك اإلغالقات 

ملشاهدة الڤيديو
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«بيتك» ميتلك أكبر عدد موظفني كويتيني في القطاع اخلاص
التمويــل  بيــت  احتــل 
املركــز  الكويتــي (بيتــك) 
األول على مســتوى البنوك 
الكويتيــة وكل مؤسســات 
القطاع اخلــاص في توطني 
العمالة، حيث ميتلك أكبر عدد 
من املوظفني الكويتيني، األمر 
الذي يؤكد جناح استراتيجية 
الكــوادر والكفــاءات  بنــاء 
الوطنية وتأهيلها وفق أعلى 

املعايير العاملية.
وفي هذا السياق، أكد املدير 
التنفيذي الستقطاب املواهب 
في «بيتك» يوسف الفضلي، 
جنــاح تنفيذ اســتراتيجية 
املواهب  استقطاب وتطوير 
الوطنيــة ومواصلة حتقيق 
التقدم في مؤشرات العمالة 
الوطنية ونســب التكويت، 
مشيرا الى أن نسبة استقطاب 
الكويتيــني مــن التعيينات 
اجلديدة للســنوات األخيرة 
تراوحــت بــني ٩٧٪ و٩٩٪ 
معظمهم من حديثي التخرج.
«بيتــك»  أن  وأضــاف 
حريــص علــى تنفيذ خطة 
مــع  الوظيفــي  التعاقــب 
مواصلة الدفع باجتاه شغل 
الكويتيــني لوظائف اإلدارة 
الوسطى، واإلدارة التنفيذية، 
بفضل التركيز املتواصل على 
الترقيــة من خــالل مواهب 

«بيتك». 
تبني الرقمنة بالتعيني

«بيتــك»  إن  وقــال 
حقــق تقدمــا ملحوظــا في 
استراتيجية التحول الرقمي 
على مستوى املوارد البشرية، 
مشيدا باالعتماد على منصات 
رقمية وأدوات تكنولوجية 
متطــورة في عمليات اجراء 
املقابالت الشخصية وإجراء 
االختبارات والتقييم والتعيني 
والتدريــب، والتــي أثبتــت 
أهميتهــا فــي ظــل جائحــة 
كورونــا، حيث كان «بيتك» 
مدركا ألهمية التكنولوجيا، 
وبالتالي كان قد اتخذ خطوات 

ونقاط ضعفه لتطويره. 
مباشرة العمل «أونالين»

واشــاز الى أن إجراءات 
 Virtual) العمــل مباشــرة 
Onboarding) لم تتوقف خالل 
اجلائحــة وفتــرة اإلغالق، 
حيــث إنــه بفضــل البنية 
الرقمية املتطورة  التحتية 
البشــرية، واصل  للموارد 
«بيتك» جهود التوظيف عبر 
التعيني  إرسال مســتندات 
ومســتلزمات الوظيفة من 
عقد وهويــة العمل وجهاز 
محمول (Laptop) إلى منزل 

احتلــت أولويــة قصــوى 
للبنــك، حيث قــدم بنجاح 
الــدورات  مــن  سلســلة 
املكثفــة مــع  االفتراضيــة 
 Harvard جامعات هارفارد
 IMDو INSEAD وإنســياد
وذلك لبناء قدرات املوظفني 
وإعدادهم كقــادة ملجموعة 
«بيتك» في املستقبل. ويتم 
استكمال خطة التطوير هذه 
 IE السنة مع إضافة جامعة

في مدريد إسبانيا.
ولفــت الــى أن «بيتك» 
 «LinkedIn» أبرم شراكة مع
إلطالق املنصــة التعليمية 
LinkedIn Learning، ملوظفي 
«بيتــك» وبنوكــه التابعة 
وتركيــا،  البحريــن  فــي 
بهدف تطوير واستكشاف 
مهاراتهــم من خالل جتربة 
تعليمية متقدمة وقائمة على 

البيانات.
املنصــة  أن  وأضــاف 
تتيح للمستخدمني دخوال 
غيــر محــدود حملتوياتها، 
واالختيار مــن مجموعتها 
التي تضم عــددا كبيرا من 
والڤيديوهــات  البرامــج 
التــي تغطــي  التدريبيــة 
مجاالت تتعلق بعالم األعمال 

واإلبداع والتكنولوجيا. 

املوظف، وكذلك زود املعينني 
التدريبية  اجلدد بالبرامج 
الالزمة عبر املنصات الرقمية 
املتخصصة، ليكونوا على 
استعداد تام مبباشرة املهام.

تطوير املواهب

وذكر الفضلي أن «بيتك» 
جنح فــي تصميم وتنظيم 
برامج تدريبية عبر منصات 
رقمية احترافية متخصصة 
بالتدريب وتطوير املهارات، 
مؤكدا أن ذلك يأتي انطالقا 
من اإلميــان بأهمية املوارد 
البشرية كأصول جوهرية 
وطاقــة حقيقيــة لنجــاح 
املؤسسة ومحور رئيسي في 
التكيف مع التطورات على 
صعيد الصناعة املصرفية، 
فضال عــن رفع مؤشــرات 
األداء العام وحتسني الكفاءة.
الــى مواصلــة  واشــار 
االســتثمار فــي التدريــب 
وتطويــر األنظمة الرقمية 
مثل نظام التعاقب الوظيفي 
 (Successorsو  HiPos)
إكمــال مســيرة  لضمــان 
استقطاب وتطوير املواهب 

في املستقبل.
وقال الفضلي ان عملية 
تطويــر موظفــي «بيتك» 

تأكيداً على جناح استراتيجيته لبناء الكوادر والكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق أعلى املعايير العاملية

يوسف الفضلي

استباقية في تبني الرقمنة 
التي ظهــرت نتائجها خالل 
الظروف االســتثنائية التي 

فرضتها اجلائحة.
ولفت الى أن «بيتك» يتبنى 
 Skill Based) نظاما متطورا
 Assessments & Psychometric
Profiling) لتحديد مســتوى 
املرشح للوظيفة من الناحية 
العلمية واملهارية من جهة، 
ومن الناحية الشخصية من 
جهة أخرى، وبالتالي إمكانية 
اعــداد حتليــالت وتقاريــر 
للمساعدة على قياس كفاءة 
املتقدم وحتديد نقاط قوته 

برنامج العافيةشراكات استراتيجيةدرجات ماجستيرتوظيف السيدات  «فرصة».. توظيف املواهب الرقمية 
أوضح الفضلي أن «بيتك» 
واصل التركيز على تعزيــز 
املرأة ضمـــــن  مشاركة 
العاملة في  القوى  صفوف 
«بيتك»، مـع إتاحة الفرصة 
الوظائف بسيدات  لشــغل 
موهوبات، ما ساهم بتحقيق 
تقــــدم في زيادة متثيل 
املرأة في فريق عمل «بيتك»، 
وهــو ما يتماشــى مـــع 
استراتيجيـــة البنـك فـي 

هذا املجال. 

قال إن «بيتك» يواصل 
برنامج البعثات الذي أطلقه 
منذ سنة ٢٠١٣ بهدف منح 
موظفيــه ســنويا فرص 
احلصول علــى درجات 
املاجستير، والبكالوريوس، 
لتعزيز حتصيلهم العلمي، 
البرنامــج  أن  موضحــا 
شمل العديد من املوظفني 
الكويتيــني وأثبت أهميته 
في رفع الكفــاءة العلمية 

والعملية للموظف.

لفــت الــى دور «بيتك» في 
تعزيز الشراكات االستراتيجية مع 
اجلهات الرسمية املعنية واجلامعات 
احلكومية واخلاصة بهدف خدمة 
جهود توطــني العمالة عبر إتاحة 
الفرص أمام الشباب الكويتي، الى 
جانب جهود التدريب والتطوير التي 
يلتزم «بيتك» بها بهدف رفع كفاءة 
الطاقات الشبابية الكويتية بالتماشي 
مع خدمة جهود توطني العمالة التي 
حقق فيها «بيتك» إجنازات عديدة 

كانت محل تقدير كبير.

قال إن «بيتك» واصل مبادراته االســتراتيجية 
اخلاصة بعافية املوظفني، مشــيرا الــى أن البنك 
العافية لتحقيــق األهداف الصحية  صمم برنامج 
للموظفني بالشــراكة مع Hinsta للسنة الثالثة على 
التوالي ويتضمن تطبيــق Better Life الذي يتميز 
بتوفير خصائص تفاعلية ومواد تعليمية «أونالين»، 
مع التواصل االفتراضي مبدرب شخصي للتوجيه 
والتحفيز، األمر الذي ينعكس إيجابا على بيئة العمل 
العامة للمؤسسة. وبني أن املوارد البشرية تقود اجلهود 
التي تضمن سالمة بيئة العمل للرأس املال البشري 
من خالل تقدمي بروتوكوالت كاملة مصممة لتعزيز 

بيئة آمنة وصحية للعمالء واملوظفني. 

أشــار الى أن «بيتك» كان السبّاق في توفير 
برنامج «فرصــة» للمتفوقني الكويتيني لالرتقاء 
مبستواهم املهني وصقل مهاراتهم وفق املعايير 
واملقاييس العاملية، لتعزيز فكرة العقلية الرقمية 
املبتكرة لديهم، الســيما أن البرنامج يركز على 
التخصصــات املرتبطة بالرقمنــة وتكنولوجيا 
املعلومــات لتأهيل وتدريب قياديي املســتقبل 
وتنمية إبداعاتهم في مجال التكنولوجيا والصيرفة 
الرقمية والتطورات في مجال الـ Fintech والذكاء 
االصطناعي مبا ينســجم مع توجهات «بيتك» 
وخططه االســتراتيجية لتعزيز الرقمنة في كل 

أنشطته وأعماله.

نسبة استقطاب الكويتيني من التعيينات اجلديدة خالل السنوات األخيرة بني ٩٧٪ و٩٩٪ الفضلي: وضع خطة للتعاقب الوظيفي.. وتعزيز شغل الكويتيني للوظائف الوسطى والقيادية

«وربة» يجري سحب «السنبلة» األسبوعي العاشر

«العيد لألغذية»: مذكرة لالستحواذ على «عالم العسل»

أعلــن بنــك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األســبوعية، حيث يســتمر 
بإجراء السحوبات الختيار ١٠ 
رابحني أسبوعيا بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة 

وموظفي بنك وربة.
وبالنســبة للعمالء الذين 
حالفهــم احلظ خالل ســحب 
العاشر،  السنبلة األسبوعي 
فقــد تــوج ١٠ رابحــني مــن 
عمــالء بنك وربــة حصل كل 
منهم على ١٠٠٠ دينار كويتي 
وهم: عبدالرحمن محمد مطلق 
البذالي، متعب منوخ مشعل 
الشــعالني، صويلــح محمد 
مصلح املطيري، هيفاء خلف 
ســعد الربيعــة، شــهد عادل 
سليمان خلفان، شاهني محمد 
بدر الشاهني الربيع، مرمي خلف 
ســالم النويشــري، فهد علي 
محمد احلمادي، دالل فيصل 
حمد العريفان، أمل صالح حمد 

كشــفت شــركة «العيــد 
لألغذية» عن توقيعها مذكرة 
تفاهم لالستحواذ على شركة 
«عالم العســل»، التي متتلك 
خبرة متتد لثالثة أجيال في 
جتــارة العســل واســتيراده 
من أفضــل املناحل الطبيعية 
اخلالبة املوجــودة في جبال 
وســهول غنيــة وخصبة في 
اليمن وآســيا وأفريقيا تضم 
أنواعا مختلفة من األعشــاب 
الطبيــة والزهــور املتعــددة 
املذاقات. مدير إدارة التطوير 
التجــاري في شــركة «العيد 
لألغذية» عبداهللا الغامن قال: 
إن مذكــرة التفاهــم خطــوة 
تســبق التوقيــع علــى عقد 
استحواذ حصري على شركة 
«عالم العسل» لدعم تطورها 
وتسويق وتوزيع منتجاتها 
تقليديا ورقميــا في الكويت 
وخارجهــا، مشــيرا إلى أبرز 
املالمــح اجلاذبــة فــي قصة 
جناح الشــركة التــي دفعتنا 
الختيارهــا لتكــون ضمــن 
خطتها املســتقبلية للتوسع 
االستراتيجي العمودي املدعم 
بخطوط مساندة ومنوذج عمل 

والســحوبات الكبــرى، علما 
يحصــل  الزال  العميــل  أن 
علــى فرصــة واحــدة مقابل 
كل ١٠ دنانيــر في احلســاب، 
والفرص حتتسب على حسب 
أدنى رصيد في احلساب خالل 
الشهر. لذلك يجب أن يكون قد 
مضى على املبلغ شــهر كامل 
في احلساب للتأهل للسحب 
األســبوعي، وشهران كامالن 

يسهم في احملافظة على صحة 
اجلسم ونشاطه. ومنذ ثالث 
ســنوات بدأت استيراد عسل 
السدر الباكستاني الذي يتميز 
مبنافع غذائية وصحية، وذلك 
في إطار ســعيها إلرضاء كل 
األذواق ومختلــف املتطلبات 
للمستهلكني. وأردف: انه خالل 
عــام ٢٠٢٠ املنصرم وضعت 
شــركة عالــم العســل خطة 
لتطوير منتجاتها من العسل، 
بغيــة دخــول ســوق البيــع 
بالتجزئــة مــع التركيز على 
منافــذ ونقاط البيع الرقمية، 
وصنفت منتجاتها ضمن ثالث 

للسحوبات الكبرى الحتساب 
الفرص. هذا وال توجد قيود أو 
حدود للسحب واإليداع، كلما 
زاد املبلغ املودع زادت فرص 

العميل للربح.
واجلدير بالذكر أن بنك وربة 
أطلق أحدث حلوله املصرفية 
Customer Onboarding وفــق 
بنود استراتيجيته اخلمسية 
الطموحة التي متكن غير عمالء 
بنك وربة بالتقدم بطلب فتح 
الســنبلة بطريقــة  حســاب 
إلكترونية ســهلة عبر موقع 
البنك االلكتروني دون احلاجة 
لزيارة أي فروع البنك، وفي 
غضــون ٥ دقائق فقط - من 
خالل النظام اآللي اجلديد الذي 
يستخدمه لتطبيق هذه اخلدمة 
وينفرد به في القطاع املصرفي 
الكويتي - سيتمكن العمالء 
اجلدد من استكمال طلب فتح 
حساب السنبلة في أي وقت 

وأي مكان.

عالمات جتارية أولها «الواحة» 
ويشــمل كل أنــواع العســل 
التقليدية املفضلة لالستخدام 
اليومي باإلضافة إلى تطوير 
أنواع عسل بخلطات خاصة 
بهــم مبنافع صحية وغذائية 
متنوعــة، وثانيهــا العســل 
«الســقطري النــادر» مبذاقه 
الفريد وجودته االستثنائية، 
والعالمــة الثالثــة واألخيرة 
املفضلة لفئة الشباب «كنوز 
النحل» وتتضمــن مجموعة 
منتقاة من منتجات العســل 
الغذائيــة وغذاء  واملكمــالت 

ملكات النحل.

لدعم تطورها وتسويق وتوزيع منتجاتها تقليدياً ورقمياً في الكويت وخارجها

عبداهللا الغامن

الذويخ. وميثل حساب السنبلة 
اخليار األمثل لــكل الراغبني 
بتوفير األموال وحتقيق عوائد 
مالية مناسبة على أرصدتهم 
في الوقت نفسه باإلضافة إلى 
فرص للفــوز بجوائز نقدية 

طوال العام.
وحول الشــروط، يتطلب 
اآلن وجود ١٠٠ دينار لدخول 
سحوبات السنبلة األسبوعية 

دقيق وقوي يقتــرن بأحدث 
األســاليب للتحــول لعالــم 
الرقمي،  التسويق والترويج 
فمنذ انطالقها في جتارة العسل 
وعلى مدى ثالثة أجيال متعاقبة 
حرصت «عالم العسل» على 
انتقاء أجود منتجات العسل 
وتخصصت في العسل اليمني 
بكل أنواعه، لتتصدر بعد فترة 
وجيزة قائمة املستوردين لكل 
أنواعــه في الكويت بنســبة 
بلغت ٦٠٪، انتقلت بعد ذلك 
إلى استيراد العسل املصري 
بحبة البركة الرائج واملفضل 
لالســتهالك اليومــي والــذي 

«جاسم للنقليات»: تعيني «كامكو إنفست» 
مديرًا للطرح اخلاص واإلدراج في البورصة

جاســم  شــركة  عقــدت 
 ،(JTC) للنقليــات واملناولــة
املزود الرائد خليجيًا للمعدات 
الثقيلة واخلدمات اللوجستية، 
جمعيتهــا العمومية للســنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠، حيث وافق املساهمون 
على توزيع أرباح نقدية على 
املساهمني بنســبة ٢٠٪ (٢٠ 
فلسا للسهم) مببلغ ٣ ماليني 

دينار.
وقد حققت شــركة جاسم 
للنقليات واملناولة في ٢٠٢٠ 
أرباحا صافية بلغت ٤٫١ ماليني 
دينــار، مقارنــة بـــ ٧ ماليني 
دينار في عــام ٢٠١٩. وبلغت 
اإليرادات ٢١٫٢ مليون دينار، 
مقابــل ٢٤ مليــون دينار في 
العام الســابق. وبلغ إجمالي 
األصول ٥١٫٤ مليون دينار كما 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، مقارنة 
بـ ٥١٫٧ مليون دينار في نهاية 

.٢٠١٩
تأسســت شــركة جاســم 
للنقليات واملناولة في ١٩٧٩، 
وتعمــل من خالل الشــركات 
التابعة لها عبر ثالثة قطاعات 

مــن الربحية من خالل زيادة 
الكفاءة التشــغيلية. كما أننا 
واصلنا التركيز على االستثمار 
في قطاعــات جديدة لتعزيز 
قطاعــات أعمالنــا احلاليــة 
ومجاالت النمو اإلستراتيجي 
التي مــن املتوقــع أن تؤدي 
إلــى تدفــق إيــرادات جديدة 
في النصــف الثاني من ٢٠٢١ 
وفي ٢٠٢٢. وفي الوقت الذي 
ال نزال نواجــه فيه حتديات 
خارجية كبيرة، إال أن نظرتنا 
للســنوات القادمة هي نظرة 

إيجابية بامتياز».
وأضاف كوهري، «متاشيا 
مع اســتراتيجية املســاهمني 
لتنمية حجم أعمالنا التجارية، 
بدأت الشــركة عملية اإلدراج 
وحصلت على املوافقات األولية 
لــإلدراج في بورصة الكويت 
مــن قبــل اجلهــات الرقابية 
بالدولــة. وقد قمنــا بتعيني 
كامكو إنفست كمدير للعملية 
وسوف نقوم بتحديد التواريخ 
واخلطة إلمتام الطرح اخلاص 
ألسهم الشركة بنجاح متبوعا 

باإلدراج».

وعلى الصعيد التشغيلي، 
شــهد أسطول شــركة جاسم 
للنقليات واملناولة وخدماتها 
توســعا كبيرا في الســنوات 
القليلــة املاضيــة، مــا مكــن 
الشــركة من تعزيز خدماتها 
في جميع األسواق املستهدفة. 
وقد حصلت الشركة في ٢٠٢٠ 
على عقد خدمة ملدة ٣ سنوات 
من قبل وزارة الكهرباء واملاء 
فــي الكويت، وتوســعت في 
قطاع خدمات املوانئ إلى ميناء 

الشعيبة.
أن  إلــى  جتــدر اإلشــارة 
الشركة قامت بتوزيع أرباح 
ســنوية على املساهمني بلغ 
مجموعها ٢٨٫٧ مليون دينار 
خالل السنوات اخلمس املاضية 
مع احلفاظ على ميزانية قوية 
وخالية من الديون. وباستثناء 
التحديات الناجمة عن جائحة 
كورونا في ٢٠٢٠ فقد أظهرت 
الشركة منوا كبيرا في صافي 
الدخل والربح، مع منو سنوي 
مركب بنســبة ٧٫٧٪ و١٤٫٦٪ 
على التوالي، خالل الفترة من 

٢٠١٤ إلى ٢٠١٩.

ً عمومية الشركة وافقت على توزيع ٢٠٪ نقدا

وهــي قطاع عقــود اخلدمات 
اللوجســتية وإدارة املوانــئ 
وقطاع تأجير املعدات وقطاع 
تأجير مولــدات الطاقة. وقد 
أثبتت الشركة على مر العقود 
مكانتهــا كمزود خدمات رائد 
للعديــد من مشــاريع النفط 
والغــاز والبنية التحتية في 
الكويت وقطر واململكة العربية 
الســعودية. والشــركة اآلن 
بصــدد اإلدراج فــي بورصة 
الكويت من خالل طرح خاص 
مخطط له في وقت الحق من 

هذا العام.
التنفيذي  الرئيــس  وقال 
عادل كوهري «نحن ســعداء 
بأدائنا في ٢٠٢٠، لقد ســاهم 
تنــوع خدماتنــا املمتدة على 
مناطــق جغرافيــة متعــددة 
وتركيزنا القوي على اإلجناز 
فــي التغلــب علــى حتديات 
الســوق الكبيرة الناجتة عن 
جائحة كورونا. وبالرغم من 
تأثر قطاعات أعمالنا الثالثة 
االقتصاديــة  بالتداعيــات 
للجائحة، إال أننــا متكنا من 
احملافظة على مســتوى جيد 

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»
أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين 
في السحوبات اليومية على حساب يومي، 
وقد فــاز كل واحد منهــم بجائزة ٥٠٠٠ 
دينار، وكان احلظ في هذه الســحوبات 
من نصيب: أمين عياد شحاته، إسماعيل 
عبداهللا البناي، مازن حميد الوزان، أحمد 
ناصر املنصور، محمد دعيلج اخلشاب.

باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان 
يوفر سحب ربع سنوي حلساب «يومي» 
للفوز بجائزة نقدية بقيمة ١٢٥ ألف دينار، 
وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعني 
على العمــالء أال يقل رصيدهم عن ٥٠٠ 
دينار ملدة شــهرين كاملــني قبل تاريخ 
السحب، كما أن كل ١٠ دنانير متثل فرصة 
واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد 
احلساب ٥٠٠ دينار وما فوق، فسوف يكون 
صاحب احلساب مؤهال للدخول في كل 
من السحوبات اليومية والربع سنوية.
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معرفي: «التجارية» تسعى القتناص الفرص
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية 
العقارية عبدالفتــاح معرفي أن «التجارية» 
ملتزمة باستراجتيتها لتحقيق أهداف ومصلحة 
مساهميها، إضافة إلى التزامها بالشفافية في 
اإلفصاح عن حقوق املساهمني وإظهار القيمة 
احلقيقية ألصولها، مشــيرا إلى أن الشــركة 
تســعى دائما القتناص الفرص االستثمارية 
املجزية التي تعد بزيادة أرباح الشركة وزيادة 
حقوق املساهمني. حديث معرفي جاء خالل 
انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية للشركة 
أمس بنصاب ٩٠٫٦٩٪ من حضور املساهمني 
في ظل إجراءات إحترازية ووقائية مشــددة 
للوقاية من ڤيروس كورونا طبقا للتعليمات 
التي أقرها مجلس الوزراء، كما أقرت اجلمعية 
العامة توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع 
أرباح نقدية بنســبة ٣٪ من القيمة اإلسمية 
للســهم، وتوزيع أســهم منحة ٢٪ من أسهم 

اخلزينة (٢ سهم لكل ١٠٠ سهم).
كما أسفرت انتخابات مجلس اإلدارة لألعوام 
الـــ ٣ املقبلة عن انتخــاب كل من عبدالفتاح 
معرفي وعدوان العدواني وم.إبراهيم الغامن 
وعبدالعزيز احلساوي وم.عبداملطلب معرفي 
وطالل جاسم البحر وشــركة مصادر األفق 
للتجارة العامة واملقاوالت، باإلضافة إلى تعيني 
حتالف كل من شركة املزايا الدولية للتجارة 
العامة واملقاوالت وشركة مجموعة العوائد 
الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت وشركة 

الشامية كازا للتجارة العامة، كما مت انتخاب 
كل من شركة املعيد للتجارة العامة واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية عضوي احتياط.

وحول األوضاع الراهنة واألزمة الناجتة عن 
ڤيروس كورونا، قال معرفي بأنه مؤمن مبتانة 
أصول الشــركة وبأن هذه األزمة وتداعياتها 
وإن امتــدت لن تؤثــر على مركزهــا املالي، 
وســوف ســتتجاوز «التجارية» هذه احملنة 
وفقا ملا تنتهجه من سياسات واستراتيجيات 
متحفظة ومرنة، حيث أثبتت التجارب السابقة 
أن التجاريــة قادرة علــى جتاوز األزمات بل 
واخلروج منها أقوى وأشد عزمية وإصرارا على 
حتقيق األهداف التي وضعتها والتي بالضرورة 

ستؤدي إلى تعزيز حقوق املساهمني.
يذكر ان «التجارية» كانت قد أعلنت سابقا 
ان نتائج أعمال السنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢٠ قد أسفرت عن حتقيق صافي 
أربــاح بلغت نحو مليون دينار، فيما بلغت 

األرباح التشغيلية ١٣٫٤ مليون دينار.
وختــم معرفي تصريحه بأن يحفظ اهللا 
الكويت وأهلها من كل مكروه وأن يرفع هذه 
الغمة عن بلدنا وسائر بالد العالم وأن تنعم 
الكويت باألمن والسالمة واالستقرار في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد.

عموميتها أقرت توزيع ٣٪ نقداً و٢٪ منحة.. وانتخابات مجلس إدارة

عبدالفتاح معرفي مترئسا عمومية الشركة التجارية العقارية

(أحمد علي) حمد املرزوق متوسطا عبداهللا العثمان الراشد وضاري الزايد 

«التجاري» يعلن الفائزين في سحبي «النجمة» 
األسبوعي وحملة «أكثر من الراتب»

«بوبيان» يختتم برامجه التعريفية للموظفني اجلدد

أجــرى البنك التجــاري ســحوباته على 
حساب النجمة االســبوعي وحملة «أكثر من 
راتب»، وقد مت إجراء الســحب يوم أمس في 
مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثلة وزارة 
التجارة والصناعة شيخة الرشيدي، مع االلتزام 
باالشتراطات الصحية والوقائية املتمثلة في 
التباعد االجتماعــي.  وقد قام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر وســائل التواصل 
االجتماعي، حيــث أعلن عن فوز رانيا محمد 
عدنان حسني املوسوي بجائزة نقدية بقيمة ٥ 
آالف دينار في سحب حساب النجمة االسبوعي، 
اما جائزة سحب حملة «أكثر من راتب» والتي 
تعادل راتبا يصل لغاية ١٠٠٠ دينار فكانت من 

نصيب نوره عبداهللا غامن محمد.
وأوضــح البنك أن حملة «أكثر من راتب» 
موجهــة للعمــالء الكويتيني الذيــن يقومون 
بتحويل رواتبهــم البالغة ٥٠٠ دينار كويتي 
أو أكثــر على البنــك وبصفة خاصة العاملني 
في القطاعني احلكومي والنفطي والشــركات 
املدرجــة لدى البنك، ومــن مزايا هذه احلملة 
احلصول على هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها 
مــن ٢٥٠ إلــى ٥٠٠ دينار أو قــرض من دون 
فائدة بقيمة ٥ أضعــاف الراتب وبحد أقصى 
١٠٠٠٠ دينار، وسيكون هناك سحب أسبوعي 
للعمالء الكويتيني احلاليني واجلدد ممن يقومون 
بتحويل رواتبهم على البنك لربح مبلغ يعادل 
راتبــا واحدا مــن الرواتب التــي يتقاضونها 
شهريا. كما ميكن للعمالء الكويتيني املتقاعدين 
باإلضافة الى املقيمني الذين يقومون بتحويل 
مديونيتهم البالغة ١٠٠٠٠ دينار وما فوق الى 
البنك احلصول على هدية نقدية قدرها ١٪ من 

قيمة املديونية احملولة.
يذكر أن جوائز «حســاب النجمة» مميزة 
بحجم مبالغ اجلوائــز املقدمة، باإلضافة إلى 

اختتم بنك بوبيان البرامج 
التعريفية ملوظفيه اجلدد الذين 
مت تعيينهم فــي الربع االول 
مــن العام احلالــي لتمكينهم 
مــن التعــرف علــى مختلف 
اإلدارات والــدور الذي تقوم 
به إلى جانب تعريفهم بالنظم 
اخلاصــة بــإدارة العمــل في 
البنك وتدريبهم على مهارات 
خدمة العمالء ومنتجات البنك 
والنظــام املصرفــي املطابق 
للشــريعة االســالمية وذلك 
التعريفي  البرنامــج  ضمــن 

الكادميية إتقان.
وصرح مدير عام مجموعة 
املوارد البشرية في البنك عادل 
احلماد: نؤمن في بنك بوبيان 
بأهمية املوارد البشرية، كما 
ال نألو جهدا في سبيل توفير 
افضل البرامج التدريبية لهم 
وذلــك انطالقا من احدى قيم 
الرئيســية أال وهــي  البنــك 
«االهتمــام باملوظفــني» كمــا 
نعمل علــى تبنــي ومواكبة 
أحدث التطورات التكنولوجية، 
متاشــيا مع توجهــات البنك 

وحرصه على تشجيع االبتكار 
واإلبداع، مما ينعكس إيجابا 

على خدمة العمالء.
جميــع  ان  وأوضــح 
البرامج التدريبية للموظفني 
اجلدد خــالل الربع االول من 
العــام احلالــي مت تنظيمهــا 
عــن بعد باســتخدام برنامج 
ميكروســوفت تيمز بســبب 
ظــروف جائحــة كوفيــد ١٩ 
وشــارك فيهــا ٧٥ موظفا من 
املعينــني اجلدد خــالل الربع 

االول.

تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات 
أسبوعية بقيمة ٥٠٠٠ دينار كويتي، وشهرية 
بقيمة ٢٠٠٠٠ دينار، باإلضافة الى جائزة نصف 
ســنوية بقيمة ٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر 
العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب 

مصرفي في العالم بقيمة ١٫٥ مليون دينار.

إلطالعهم على طبيعة العمل في إدارات البنك ونظمه املختلفة

برنامج «بوبيان» التعريفي عن بعد

ملشاهدة الڤيديو

..«PASS» زين» تتعاون مع»
لتزويد «الشامية والشويخ» بحلول املناطق اآلمنة

أعلنت شــركة زيــن املزود 
الرائــد للخدمــات الرقمية في 
الكويت، عــن توقيعها ملذكرة 
 «PASS» تفاهــم مــع منصــة
الكويتية، وذلك لتقدمي حزمة 
واســعة مــن أحــدث خدمــات 
وحلول املناطق اآلمنة املطابقة 
الداخليــة  ملواصفــات وزارة 
واملربوطة مــع أنظمتها، وهي 
الشراكة التي تنطلق في بدايتها 
مع جمعية الشامية والشويخ 
التعاونية بهدف تعزيز كفاءة 
املنظومة األمنية وحفظ األمن 

املروري في البالد.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافــي، أن اإلعالن عن هذه 
الشراكة جاء على هامش مؤمتر 
صحافي عقد مبقر إدارة جمعية 
الشــامية والشويخ التعاونية 
الرئيــس  بحضــور  أمــس، 
التنفيــذي لألعمــال واحللول 
في شــركة زيــن الكويت حمد 
املرزوق، ورئيس مجلس إدارة 
جمعيــة الشــامية والشــويخ 
العثمان  التعاونيــة عبــداهللا 
الراشــد، والرئيــس التنفيذي 
لشركة «PASS» ضاري الزايد، 
باإلضافة ملســؤولي الشركات 

الثالث.
وفــي تعليقــه علــى هــذه 
الشراكة، قال الرئيس التنفيذي 
لألعمــال واحللــول فــي زين 
الكويت حمد املرزوق: «سعداء 
اليوم باإلعالن عن هذه الشراكة 
اجلديدة ما بــني زين ومنصة 
وجمعيــة  الكويتيــة   PASS
الشامية والشويخ التعاونية، 

صريح التعاون الفعال ما بني 
القطــاع اخلــاص  مؤسســات 
والشركات الصغيرة واملتوسطة 
في الكويــت لتحقيق األهداف 
التنموية للدولة، حيث نؤدي 
من خالل هــذا التعاون دورنا 
احملوري كشركة وطنية رائدة 
في القطاع اخلــاص الكويتي، 
وذلــك عــن طريــق تســخير 
إمكاناتنا التكنولوجية لتوفير 
اخلدمات واحللول األكثر تطورا 
وفق أعلى املعايير العاملية مبا 
يســهل مــن اســتمرارية عمل 
مختلــف مؤسســات الدولــة، 
وتلبيــة احتياجاتها املختلفة، 
ومتكينها نحو التحول الرقمي، 
الظــروف  خــالل  وخاصــة 

احلالية».
وأوضح انــه مبوجب هذه 
االتفاقية، ستقوم زين بتقدمي 
حزمــة واســعة مــن خدمــات 
املناطق اآلمنة التي ستنطلق أوال 
في منطقتي الشامية والشويخ، 
والتــي تتضمن حلول املراقبة 
املرورية التــي توفرها منصة 

البادرة قبوال واستحسانا من 
قبــل وزارة الداخليــة ووزارة 
الشــؤون االجتماعية لتحقيق 
مزيد من األمن واألمان واحلفاظ 

على املمتلكات.
وذكــر العثمان الراشــد أن 
تكاليــف هذا املشــروع األمني 
تقدر بـ ١٠٠ ألف دينار تقريبا، 
ومت التنسيق مع عدة شركات 
للقيــام بتنفيذ هــذه املنظومة 
األمنية واملســاهمة في تنفيذ 
الرؤية األمنية واملشــاركة مع 
وزارة الداخليــة فــي تعزيــز 
وطمأنــة أمــن املنطقــة، وهللا 
احلمد قد مت التواصل مع زين 
والتــي أبــدت رغبتهــا بتبني 
هذه الفكرة واستعدادها التام 
بدعم هذا املشروع كونها متثل 
القطاع اخلاص الكويتي الذي 
يعتبر شريكا استراتيجيا في 
خطط التنمية بل وأحد الركائز 
والدعائم األساسية في تنفيذها.
ومن جانبه، قــال الرئيس 
 «PASS» التنفيــذي لشــركة
ضاري الزايد: «يســر شــركة 
PASS اإلعالن عن تعاونها مع 
زين الشركة الرائدة في مجال 
االتصاالت والتكنولوجيا على 
مستوى الشرق األوسط لتوفير 
حلول السالمة املرورية وخدمات 
املدن الذكية، كما تطمح شركة 
PASS الشركة األولى بالكويت 
التــي توفر خدمة قراءة لوحة 
املركبات - من خالل كاميرات 
ARH شريك PASS االستراتيجي 
- إلى التوســع مــن خالل هذا 

التعاون بخدمات الشركة».

PASS، حيث ميكن لهذه احللول 
املتطورة التعرف على املركبات 
عبر لوحاتها وأنواعها وألوانها 
املختلفة، وذلــك للرصد اآللي 
الفــوري ملجموعة متنوعة من 
املروريــة كتجاوز  املخالفــات 
اإلشــارة احلمراء واســتخدام 
احلارات غير املخصصة للقيادة 
واالنعطافــات غيــر القانونية 
وغيرها، مما يعزز األمن املروري 
ويقلل فرصة حدوث احلوادث 

املرورية املميتة».
وفــي تعليقــه علــى هــذا 
التعــاون، أكــد رئيس مجلس 
إدارة جمعية الشامية والشويخ 
العثمان  التعاونيــة عبــداهللا 
الراشــد أن اجلمعيــة قامــت 
بطــرح فكرة املبــادرة األمنية 
في تأمــني املناطق الســكنية، 
وهــي بــادرة تعــد األولى من 
نوعها على مســتوى الكويت 
عامــة واجلمعيــات التعاونية 
خاصة بتركيب منظومة أمنية 
في مداخــل ومخــارج منطقة 
عمــل اجلمعية، وقد القت هذه 

احللول مطابقة ملواصفات وزارة الداخلية.. وسيتم ربطها مع أنظمتها

وذلك في خطوة متجددة ضمن 
مساعينا املســتمرة في متكني 
عملية التحول الرقمي في البالد 
حتت مظلة رؤية كويت جديدة 

.«٢٠٣٥
وأضاف املرزوق: «نحن في 
زين ندرك جيدا دور الشركات 
الصغيــرة واملتوســطة فــي 
حتقيــق التنميــة االقتصادية 
واالجتماعية، فهي متثل جزءا 
كبيــرا من قنــوات اإلنتاج في 
الدولة، بل وهي العب أساسي 
في العملية التنموية القتصادنا 
الوطنــي، ولهــذا فنحن نفخر 
اليــوم بشــراكتنا مــع منصة 
PASS إحدى أبرز قصص النجاح 
الكويتية في قطاع الشــركات 
الناشئة، والتي  التكنولوجية 
تعتبــر أول نظــام مبتكر من 
نوعه للتعــرف على املركبات 
في الشرق األوسط، مما ميكننا 
من تطبيق مفهوم املناطق اآلمنة 

بكل فعالية».
وقــال املرزوق: «بال شــك، 
تعكس هذه الشــراكة وبشكل 

تعزيز الشراكات الرقمية
قال املرزوق ان احللول التي ســتقدمها 
«زين» بالتعاون مع «PASS» ستتيح التعرف 
على املركبات املســرعة من علــى بعد كيلو 
متر واحد، والتعــرف على املركبات املطلوبة 
للجرائم والســرقات بشكل فوري، باإلضافة 
إلى تقدمي مجموعة كبيرة من األدوات املتنقلة 

التي تســمح للجهات املختصة باالطالع على 
البيانات وحتليلها من أي مكان وفي أي وقت 
حتقيقا لسرعة االستجابة وتعزيزا للكفاءة التي 
تتطلبها املنظومة األمنية، كما تتطابق احللول مع 
مواصفات ومتطلبات وزارة الداخلية وستقوم 

زين بربطها مع أنظمة الوزارة. 

«املواشي»: مخزون اللحوم كاٍف لتغطية احتياجات السوق احمللي
اللحوم املبردة واملجمدة، كما 
قامت بتشغيل مصنع الشركة 
بكامــل طاقتــه اإلنتاجيــة، 
واستمر مركز االتصال بالعمل 
على مدار الساعة الستقبال 
املتزايدة،  العمــالء  طلبــات 
ومت أيضــا االســتمرار فــي 
تزويد اجلمعيات التعاونية 
واألســواق املركزية ومراكز 
الشركة  التموين مبنتـجات 
إلــى جانــب فروع الشــركة 

العاملة.
وأكد م.أســامة بودي ان 
«املواشــي» حرصــت علــى 
توفير املخــزون الكافي من 
اللحــوم واملنتجات بجميع 
أنواعها، لتغطية احتياجات 
الســوق وتوصيل الطلبات 
إلــى جميع مناطــق تواجد 

املستهلكني.
وأشار إلى تأثر الشركة 
بارتفاع تكلفة املاشــية في 
بلد املنشأ حيث كان ارتفاعها 
كبيرا جدا ومؤثرا رئيســيا 

على نتائج الشركة.

بودي بأن عام ٢٠٢٠ بالنسبة 
لـ «املواشي» كان استثنائيا، 
مشيرا إلى ان الشركة واجهت 
العديد من التحديات خالل 
فترة جائحة كورونا أبرزها 
العمــل وفق االشــتراطات 
الصحية اجلديدة، وحتديد 
أوقات العمــل خالل فترات 
احلظــر اجلزئــي والكلــي، 
واإلغــالق لبعــض املناطق 
السكنية، إلى جانب إصابة 
بعض أفراد طاقمي السفن 
بالعدوى في شــهري مايو 
وأكتوبر، والتوقف املؤقت 
لتصدير األغنام احلية من 
أفريقيا،  أستراليا وجنوب 
مما كان له األثر الكبير على 

نتائج أعمال الشركة. 
وأضاف بــودي: رغم كل 
هذه التحديات والصعوبات، 
قامت الشــركة مبسؤوليتها 
الوطنية بالعمل دون توقف، 
حيث استوردت أكثر من ٧٨٤ 
ألف رأس من األغنام واألبقار 
احلية، وأكثر من ٤٠٠٠ طن من 

مناقشــة واملوافقــة علــى 
تعديل بعض نصوص عقد 
التأسيس والنظام األساسي 

للشركة.
تأبني األمير الراحل

وقام الرومي بتأبني سمو 
األمير الراحل املغفور له بإذن 
اهللا تعالــى الشــيخ صبــاح 
األحمد قائال: فقــدت الكويت 
قائدا عظيما وسياسيا حكيما، 
أفنــى حياتــه خلدمــة وطنه 
ونهضته، وقد سجل التاريخ 
اسمه بأحرف من نور، وإننا في 
مجلس اإلدارة نستذكر الدور 
الذي قام به أمير اإلنســانية 
بكل فخر واعتزاز متضرعني 
للمولى عــز وجل ان يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته مع األنبياء والصديقني 

والشهداء.
سنة استثنائية

من جانبه، أفاد الرئيس 
التنفيذي للشركة م.أسامة 

األداء التشغيلي، فقد حققت 
إيــرادات  الشــركة إجمالي 
تشغيلية بلغت ٦٠ مليون 

دينار.
إلى ذلك، وافقت اجلمعية 
العامة علــى جميع البنود 
الواردة فــي جدول األعمال 
عن الســنة املالية املنتهية 
فــي ٢٠٢٠/١٢/٣١، كما مت في 
اجلمعية العامة غير العادية 

االستراتيجيات التي ستعود 
حتما بالفائدة املستدامة على 

املساهمني والعمالء.
إلــى  الرومــي  وأشــار 
ارتفاع موجودات الشــركة 
١٥٪ تقريبا عن العام املاضي 
لتصل إلى ٦٧ مليون دينار، 
فــي حــني بلغــت حقــوق 
املساهمني ٤١ مليون دينار 
بارتفــاع ٣٪ تقريبا. وعن 

الرئيسية التي مت تنفيذها 
خالل ٢٠٢٠، سواء في مركز 
الشركة الرئيسي في الكويت 
أو في فروعهــا التابعة في 
اإلمارات وأستراليا وجنوب 
أفريقيــا، والتي ستســاهم 
فــي رفــع وتطويــر األداء 
الشــركة  وحتقيــق أهداف 
خالل السنوات القادمة، وفي 
رفع وتطوير األداء وحتقيق 

أداء الشــركة حيث توقفت 
حركة ســفن الشركة وهي 
التحميــل فــي  فــي طــور 
اســتراليا ألكثــر مــن مرة 
بسبب إصابات بعض أفراد 
الطاقم بڤيــروس كورونا، 
وأيضا توقف شــحنات في 
جنــوب أفريقيــا وهي في 
طور التحميل بسبب بعض 
القضايا املرفوعة من بعض 
جمعيات النفع العام هناك، 
إال ان الشركة وضعت نصب 
عينيها تعزيز األمن الغذائي، 
وبفضل جهود العاملني في 
الشــركة حققت «املواشي» 
صافــي ربــح بلــغ حوالي 

مليون دينار.
ولفــت إلى أن الشــركة 
متكنت من توفير خدماتها 
انقطــاع  ومنتجاتهــا دون 
ملبية احتياجات املواطنني 
واملقيمني على حد ســواء، 
كمــا ان هنــاك الكثيــر من 
والنشــاطات  اإلجنــازات 
واإلجــراءات  واألعمــال 

عاطف رمضان

قــال رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة نقــل وجتارة 
املواشــي وليــد الرومي ان 
الشركة مستمرة في تطوير 
أســطولها من خالل شــراء 
سفينة جديدة مبواصفات 
تخدم خطة الشركة لألعوام 
القادمة لتحل محل سفينة 
قدمية مت بيعها سابقا، مشيرا 
إلى انه يعمل مجلس إدارة 
الشركة واإلدارة التنفيذية 
حاليا على وضع اللمسات 
األخيرة خلطة العمل ٢٠٢١ 

ـ ٢٠٢٥.
وأضــاف الرومي، خالل 
عموميــة الشــركة العادية 
وغير العاديــة التي عقدت 
امس بنسبة حضور ٧٦٫١١٪، 
أنه على الرغم من التأثيرات 
الســلبية جلائحة كورونا 
العالــم، وعلى جميع  على 
القطاعات في الدولة مبا فيها 
القطاع الغذائي، وكذلك على 

الشركة تعمل حالياً لوضع اللمسات األخيرة خلطة العمل ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٥

وليد الرومي وم.أسامة بودي خالل اجلمعية العمومية
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محمد الصقر: تضاعف استثمارات الكويت املباشرة 
مع االحتاد األوروبي ٦ مرات لـ ٤٫٤ مليارات دوالر

عقد لقاء افتراضي موسع 
جمــع رئيــس غرفــة جتارة 
وصناعة الكويت محمد الصقر 
مع ســفير االحتاد األوروبي 
د. كريســتيان تودور وعدد 
مــن ســفراء دول االحتــاد 
املعتمدين لدى الكويت وهي: 
النمســا، بلجيــكا، بلغاريــا، 
كرواتيــا، قبرص، التشــيك، 
اليونــان،  أملانيــا،  فرنســا، 
املجر، مالطا، هولندا، پولندا، 
رومانيا، سلوڤاكيا، الدمنارك، 
اســتونيا، فنلنــدا، ايرلنــدا، 
التفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، 
ســلوڤينيا، والسويد. حيث 
يأتي هذا اللقاء بهدف مناقشة 
التعاون  ســبل توثيق عرى 
االقتصادي بني الكويت والدول 
األوروبية في ظــل األوضاع 
الراهنة املتعلقة بأزمة الوباء 

العاملي كوفيد- ١٩.
وألقى الصقر كلمة أعرب 
فيها عن إعجاب الكويت بتفاؤل 
االحتاد األوروبي في التغلب 
علــى اجلائحــة وتداعياتها، 
مشــيرا إلــى تضاعف رصيد 
االستثمارات الكويتية املباشرة 
في االحتاد األوروبي ٦ مرات 
بني عامي ٢٠١٣ و٢٠١٩ ليبلغ 
٤٫٤ مليارات دوالر، كما ازداد 
الكويتيني للســلع  تفضيــل 
األوروبية بنســبة ١٢٪ خالل 
نفــس الفتــرة، حيــث بلــغ 
إجمالي الواردات من االحتاد 
األوروبــي ٧ مليــارات دوالر 
في ٢٠١٩. هــذا باالضافة الى 
التطورات املثيرة في اخلدمات 
املتداولة بني االحتاد األوروبي 
والكويت، مشيرا إلى أنه رغم 
هذه املؤشرات املشجعة البد 
من االقــرار بأننا جنتمع في 

مرحلة حرجة فعال.
وتطــرق الصقر إلى مقال 
نشــر مؤخرا للممثل األعلى 
الســابق لالحتــاد األوروبي 
للشؤون اخلارجية والسياسة 
األمنية خافيير سوالنا والذي 
قــال فيه: «إن أوروبا واجهت 
أزمــات وجــود متتاليــة في 
العشــر املاضية،  الســنوات 
لكنها جنحت في جتاوزها كلها 
من خالل تعميق الوحدة بني 

أعضائها». 
وقــال معلقــا: إنــي على 
يقــني بأن رئيســة املفوضية 
األوروبية أورسوال فون دير 
الين تشــارك ســوالنا رأيه، 
وتســعى إلى املضي أبعد من 
ذلــك باجتــاه تعميــق عالقة 
االحتاد األوروبــي مع العالم 
فــي أكثــر األوقــات صعوبة 
وأغناهــا فرصــة. والكويت 
تشــجع مثــل هــذا الطموح 
الــذي يســتند بــال شــك الى 
العالقة القوية والوثيقة بني 
االحتاد األوروبي ودول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأضاف الصقر في كلمته 
بالقول «إن رياح التغيير تهب 
علينا قوية، سريعة، ومتعددة 
االجتاهــات، فالطاقــة متــر 
مبرحلة انتقالية. والصناعة 
الرابعــة.  تعيــش ثورتهــا 
والتكنولوجيا تتطور بشكل 
الدوليــة  مذهــل، والتجــارة 
تتوجه تدريجيا نحو الشرق. 

فأنــا على يقــني أنكم جميعا 
حتيطون بهذا الشأن كأهله إن 
لم يكن أكثر، خاصة من حيث 
النظام السياسي الدميوقراطي 
القضائي  املســتقر، والنظام 
العــادل، واجلهــاز املصرفي 
القــوي واملتقــدم، والســوق 
املاليــة املنظمــة، والقطــاع 
امللــيء واملنفتــح.  اخلــاص 
وقــد يكون من الســذاجة أال 
أشير هنا الى أثر االجتهادات 
السياسية املختلفة على تباطؤ 
االصالح االقتصادي املطلوب 
في الكويــت، فأنتم تقرؤون 
وتسمعون عن هذه االجتهادات 
كل يــوم. ومع أني ال أنكر أن 
احلوار حول هذه االجتهادات 
قد طال أكثر مما يجب، فإنيـ  
وبذات الصراحة واملوضوعية 

ـ أشير الى إيجابيات ثالث:
األولــى، إن الكويــت قــد 
خطت خطوات عديدة وواسعة 
نســبيا فــي مجال حتســني 
تنافســيتها، والتخفيــف من 
البيروقراطيــة، والتقدم في 
الرقمنة  اســتخدام تقنيــات 
والذكاء االصطناعي، وتنظيم 
املشاركة بني القطاعني العام 
واخلاص، وفتح املجال بدرجة 
شبه كاملة أمام االستثمارات 
اخلارجيــة، وتطوير قوانني 
التجارة والشركات والوكاالت 

التجارية. 

أن  الثانيــة،  وااليجابيــة 
الضغط الكبير الذي يتعرض 
لــه النفط وأســعاره، تقابله 
مجاالت كثيــرة في صناعات 
البتروليــة مــن  املنتجــات 
جهة، وفي االستثمار بإنتاج 
الطاقة املتجددة  واســتخدام 
مــن جهة أخرى. وتنافســية 
الكويــت في املجالــني واعدة 
فعــال، وتطرح فرصا ضخمة 
أمام االستثمارات األوروبية. 
أما االيجابية الثالثة، فهي 
ان التعاون االقتصادي بيننا 
ســيبقى بالتأكيد بحاجة الى 
دعم وتعاون حكوماتنا، ولكن 
تنفيذ ومتويل مشــاريع هذا 
التعــاون ســيتوالها القطاع 
اخلــاص. والقطــاع اخلاص 
الكويتــي، بخبرته ومالءته، 
قادر على مواكبة هذا التحول 
بكل كفاءة. وفــي أواخر عام 
٢٠١٩، بعــد إنشــاء مفوضية 
االحتاد األوروبي في الكويت، 
أعرب د.كريســتيان عن دعم 
لـ«رؤية  االحتــاد األوروبــي 
الكويــت ٢٠٣٥». لهــذا أقول، 
ليــس هناك وقــت أفضل من 
اآلن لالستفادة من هذه النوايا 
احلســنة. وعالوة على ذلك، 
ستكون غرفة جتارة وصناعة 
الكويت شريكا فعاال ومتفهما 
في اجلهــود الرامية لتحقيق 

هذا الهدف.

رئيس الغرفة التقى افتراضياً سفراء االحتاد لدى الكويت

محمد الصقر خالل اللقاء االفتراضي بسفراء االحتاد األوروبي لدى الكويت

وإذا مت تســخير هذه الرياح 
بشكل صحيح، فإنها ستعيد 
الثــروات وحتفيــز  توزيــع 
االزدهار، وبالتالي، ولكي يكون 
لنا موقع على خارطة االزدهار، 
يجب أن نفتح صفحة جديده 
من التعاون الذي يتناسب مع 
املستقبل». وتابع بالقول «رغم 
أن رياح التغيير قد شــملت 
العالم كله قبل سنوات من وباء 
كوفيــد- ١٩، إال أن من املؤكد 
أن هذه اجلائحة سيكون لها 
بالتأكيد دور كبير في توجيه 
هذه الرياح وزيادة سرعتها. 
ومــع أن العالم اليزال يجهل 
توقيت وطريقة التخلص من 
اجلائحــة، فإن املتحدثني عن 
اقتصادات ما بعد كوفيد- ١٩، 
يتوقعون ـ بكثير من القلق ـ 
حتوالت كبيــرة، خاصة في 
الدولية، والتدفقات  التجارة 
االستثمارية، والطاقة بأنواعها، 
علما أن هذه التحوالت حتمل 
من التحديات بقدر ما حتمل من 
الفرص. وهنا، يأتي دوركم، 
كمــا يأتــي دورنا فــي غرفة 
جتارة وصناعة الكويت، لكي 
نتعاون في حتديد هذه الفرص 
والتعريف بها والترويج لها».
ال  بحديثــه:  واســتطرد 
أجدني بحاجة الى احلديث عن 
االقتصاد الكويتي وتنافسيته 
ودوره االقليمــي والدولــي، 

٥٠ مليار دوالر حجم التجارة اإللكترونية
في اخلليج بحلول ٢٠٥٠

محمود عيسى

أجمع فريق من املدراء وقادة 
أن  األعمال واخلبراء، على 

املؤسسات املميكنة رقميا 
ستقود مسيرة التعافي 
بعد وباء كورونا، وذلك 
خالل مناقشــاتهم 
املنصة  في منتدى 
الرقمية  التواصل 
 «N E O B i z »
للشركات الصغيرة 
الذي  واملتوسطة 
نظمته مجلة ميد 
بالتعــاون مع بنك 

املشرق مؤخرا.
وقال املشاركون 

إنه فيما  املنتدى،  في 
اجتاح ڤيروس كورونا 

العالم خالل عام ٢٠٢٠ على 
النقدية  التدفقات  نحو جمد 

للشركات وسالسل التوريد، إال 
أنه ســرعان ما اتضح أن الشركات 

األكثر نشاطا ومرونة ستكون هي األكثر 
قدرة على النجاة من األزمة.

ولكن في حني أن القدرة على حتسني الكفاءة والتكيف 
الســريع مع مناذج األعمال أمر بالــغ األهمية، فإن أكبر 
الشــركات الفائزة على املدى الطويل ستكون من تلك التي 
أدركت أهمية التكنولوجيا الرقمية، ومتكنت من االستفادة 

منها لتحسني العمليات واستغالل األسواق اجلديدة.
وفي هذا السياق قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك املشرق 
ورئيس املنصة الرقمية في بنك املشرق NEOBiz روهيت 
جارج، إن التكنولوجيا عامل مساواة رائع ميكنه املساعدة 
في زيادة الكفاءة واإلنتاجية وتقليل تكاليف عند البدء في 

إنشاء الشركات وجمع رأس املال.
وأضاف جارج انه ميكن للشركات الصغيرة واملتوسطة 
استخدام احللول القائمة على التطبيقات السحابية للموارد 
البشرية والتسويق واخلدمات املصرفية. وميكن أن يؤدي 
ذلك الى جعل القوى العاملة أكثر مرونة، وأن يقلص تكاليف 
املبيعات من خالل التجارة اإللكترونية، وقد يسهل دخول 

أسواق جديدة والعثور على عمالء جدد. 
وتعد التكنولوجيا أداة كبيرة لتحقيق 
املساواة، حيث تساعد الشركات 
الصغيرة على زيادة الكفاءة 
واإلنتاجية، مــع تقليل 
تكاليف بدء التشــغيل 

ورأس املال.
تغيير سلوك العميل

أصبحت  وقد 
التدابيــر التي مت 
تبنيها فــي عام 
للحــد من   ٢٠٢٠
الوبــاء  انتشــار 
كالتعليم عن بعد، 
املنزل  من  والعمل 
واخلدمــات عبــر 
اإلنترنت هما القاعدة 
إدخال  التي من شأنها 
تغييرات جذرية على طريقة 
الناس وممارســتهم  عيش 

لعملهم.
وعلى الرغم من أن طرح لقاحات 
جديدة ميكن أن يبشر بنهاية هذا الوضع 
املأزوم، إال ان عادات املســتهلكني قد تتغير بشكل 
دائم، ومن ذلك النمو غير املسبوق للتجارة اإللكترونية خالل 
الوباء، املقرر أن يصل حجمها إلى ٥٠ مليار دوالر سنويا 
في املعامالت بــدول مجلس التعاون اخلليجي بحلول عام 
 Kearney» ٢٠٢٥، وفقا لتقرير صادر عن مستشار اإلدارة

.«Middle East
وأفاد اســتطالع حتت عنوان «العودة الى العمل» الذي 
أجرته شــركة فيزا للمدفوعات، بأن ٧٨٪ من املســتهلكني 
يرغبون في استخدام طرق بديلة للتشغيل وإجراء املدفوعات.
ويعتبر التحول الرقمي أمــرا ضروريا من أجل تلبية 
توقعات العمالء، حيث ارتفعت املمارسات والعديد من العمليات 

إلى مستوى التحدي.
يقول راكيش خانا، نائب رئيس حلول األعمال في شركة 
فيزا الشرق األوسط وآسيا، إن ما يقرب من نصف الشركات 
الصغيرة قد بدأت تسمح بالدفع اإللكتروني من دون تالمس 

ألول مرة منذ بداية جائحة ڤيروس كورونا.

«ميد»: الشركات املتمكنة رقمياً ستكون األكثر قدرة على التعافي من تداعيات «كورونا» االقتصادية عالقات ثنائية.. ممتازة

هذه شروط الشراكة التنموية

تطــرق ســفير االحتــاد األوروبي 
د.كريستيان تودور خالل كلمته إلى العالقات 
الثنائية املمتازة التي جتمع الكويت واالحتاد 
األوروبي في شــتى األصعدة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، معتبرا 
افتتاح مقر للبعثة األوروبية في الكويت في 

يوليو ٢٠١٩ خطوة إلى األمام في العالقات 
املشتركة. واكد تودور على أهمية الكويت 
كشريك استراتيجي، مستعرضا التطلعات 
املستقبلية لتعزيز هذه الشراكة خاصة فيما 
بالقطاع االقتصادي بكونه احملور  يتعلق 

الرئيسي في العالقات املشتركة.

قــال محمد  الصقر إنــه من الصعب أن 
نتحدث عن شراكة تنموية بني أية أطراف إذا 
لم تتوافر شروطها األساسية، السالم، والعدل، 
واالحترام املتبــادل، خاصة وأن عاملنا اليوم 
تتجاذبه نظريتان: حــوار الثقافات، وصدام 
احلضارات. واخلالف بينهما ال يدور بني الشرق 
والغرب، وال بــني األديان والطوائف، أو بني 
الدول الغنية والفقيرة، بل هو يدور بني دعاة 
االعتدال ودعاة التطرف داخل كل واحدة من 
هذه املجموعات بال استثناء. وهنا، أصارحكم 
القول بأن شروط العدل والسالم واالحترام 

هذه يتعذر توفيرها في العالم العربي عامة، 
وفي دول مجلس التعاون اخلليجي على وجه 
اخلصوص، ما دام املجتمع الدولي يتعامل مع 
األوضاع املأساوية في العراق وسوريا ولبنان، 
وفي اليمن وليبيا والسودان، بكثير من الالمباالة 
على الصعيدين السياسي واالنساني في آن 
معا. واشار الصقر إلى ان على أوروبا بالذات 
واجبا سياسيا وأخالقيا في أن توحد موقفها 
جتاه تيارات التطرف والتوسع والعنف، وفي 
أن توظف ثقلها الدولي لوقف ما تسببه هذه 

التيارات من أوضاع مأساوية في املنطقة.

أنور بوخمسني: «وربة للتأمني» تواصل
 النجاح بخطى مدروسة وثابتة

طارق عرابي

أكد رئيــس مجلس إدارة 
شــركة وربــة للتأمــني أنور 
جــواد بوخمســني، عدم تأثر 
النتائج السنوية للشركة بأي 
من املؤثرات والتداعيات التي 
ألقت بظاللها على األســواق 
العامليــة واحمللية، بل وعلى 
العكس من ذلك، فقد واصلت 
الشــركة حتقيق النجاح تلو 
النجــاح بخطــى مدروســة 
وثابتة. وأضاف بوخمسني في 
كلمته أمام اجلمعية العمومية 
العادية أمس أن الربحية التي 
حققتهــا الشــركة إضافة إلى 
صالبة مركزها املالي واستمرار 
التحديــات غير  النمو رغــم 
املسبوقة، برهنت على جناح 
السياسات واالستراتيجيات 
التــي مت تطبيقهــا للحد من 
التداعيات الســلبية جلائحة 
كورونــا. وكانــت عموميــة 
«وربة للتأمني» قد وافقت على 
جميع بنود جــدول األعمال، 
مبا فيهــا توزيــع ٨٪ أرباحا 
نقدية و٤٪ أسهم منحة على 
مساهمي الشــركة عن العام 
املالي املنتهي في ٣١ ديسمبر 
بوخمســني  وأشــاد   .٢٠٢٠
التــي  البــارزة  باإلجنــازات 
حققتها شــركة وربة للتأمني 
خالل ٢٠٢٠، في ظل الظروف 
غير االعتيادية لألزمة العاملية 
التــي تســببت بهــا جائحة 
(كوفيد ١٩)، والتي امتد أثرها 
الصحي واملالي واالقتصادي 
والسياســي ليشــمل جميع 
البلدان والكيانات واملؤسسات 
وحتى األفراد على مســتوى 
القول إنه  العالم، مســتدركا 
الرشيدة  السياســة  وبفضل 
التي تنتهجها الشركة واخلطط 
االستراتيجية قصيرة وطويلة 
األجل التــي اعتمدها مجلس 
إدارة الشركة، وجهود فريق 
العمل فقد ارتفع صافي أرباح 
الشركة لســنة ٢٠٢٠ بنسبة 
٦٠٪ مقارنــة بعام ٢٠١٩، كما 
ارتفع إجمالي األقساط املكتتبة 
بنسبة ٣٪، فيما ارتفع صافي 
األقساط املكتتبة بنسبة ٦٪، 
وصافي األقســاط املكتســبة 
بنســبة ٨٪، في الوقت الذي 
التعويضات  انخفضت فيــه 
املتكبدة بنسبة ٧٪، وانخفضت 
املصروفات العمومية واإلدارية 
بنســبة ٤٪. وتابع يقول إن 
النقــد والنقد املعــادل ارتفع 
كذلــك بنســبة ١٢٨٥٪، األمر 

االستحواذ، فضال عن التحسن 
الكبيــر فــي الســيولة خالل 
٢٠٢٠ بســبب زيادة الودائع 
الدخــل  املصرفيــة وأدوات 
الثابت، واســتمرار وربة في 
احلفاظ على كفاية رأس مال 
قوية، تتجاوز تلك املطلوبة 
ملســتوى الثقــة (AAA) وفقا 
لنموذج رأس املال القائم على 

املخاطر.
وتطــرق بوخمســني إلى 
اإلجــراءات القياســية التــي 
اتخذتهــا الشــركة للحفــاظ 
علــى تســيير أعمالها بنفس 
الكفــاءة واجلودة  مســتوى 
خــالل جائحة (كوفيــد ١٩)، 
واستعدادها املسبق للتصدي 
ملثــل تلك األزمــات من خالل 
املعتمــدة  تفعيــل خطتهــا 
الســتمرارية األعمال وإدارة 
األزمــات، واتخــاذ وتطبيق 
التدابير الوقائية واالحترازية 
لتهيئة بيئة العمل وفقا ألفضل 
التوصيات واملمارسات الدولية 
واحمللية، وتوفير كافة تقنية 
أمن املعلومات احلديثة ملوظفي 
الشــركة للعمــل عــن بعــد، 
واحلــرص على اســتمرارية 
وتيرة األعمال واحلرص على 

احلفاظ على مستويات األداء 
املرتفعة املعهودة مع التأكد من 

سرية ودقة البيانات.
وفــي ختــام كلمتــه، أكد 
بوخمسني على جتديد العهد في 
استمرارية احلفاظ على جناح 
الشركة وريادتها وربحيتها، 
وتوجه بجزيل الشكر وعظيم 
االمتنان لسمو أمير الكويت 
وولي عهده األمني، وحكومة 
التجــارة  الكويــت، ووزارة 
والصناعة، ووزارة الداخلية، 
ووزارة املالية، وهيئة أسواق 
املال، وشركة بورصة الكويت، 
والشركة الكويتية للمقاصة، 
التأمــني،  تنظيــم  ووحــدة 
واالحتــاد الكويتــي للتأمني، 
وجميــع اجلهــات الرقابيــة، 
ومساهمي الشركة، وشركاء 
النجاح من معيــدي التأمني، 
وشركات التأمني احمللية. كما 
توجه بالشكر ألعضاء مجلس 
التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة 
وجميــع موظفــي الشــركة، 
إلخالصهم وتفانيهم وجهودهم 
لتحقيــق املزيد مــن النجاح 
والتقدم واالزدهار للشــركة، 
واالستمرار في احلفاظ على 

مقدراتها ومكتسباتها.

عموميتها وافقت على توزيع ٨٪ نقداً و٤٪ منحة

أنور بوخمسني مترئسا عمومية «وربة للتأمني»

الذي شــجع مجلــس اإلدارة 
بأن يوصي بتوزيع ٨٪ أرباحا 
نقدية و٤٪ أسهم منحة على 
مساهمي الشــركة عن العام 
املالي املنتهي في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠، تأكيدا وترسيخا لثقة 
املســاهمني فــي النهــج الذي 
انتهجته الشركة خالل األعوام 
املاضية، وتصديقا اللتزامها 
الشــركة،  برفعــة وازدهــار 
واحلفاظ على مكانتها الرائدة 
في صناعة التأمني الكويتية.

وأشــار بوخمسني إلى أن 
وكالــة ســتاندرد أنــد بورز 
للتصنيفات االئتمانية أكدت 
في تقريرها الصادر في ابريل 
٢٠٢١، تصنيفهــا االئتمانــي 
 (BBB) للشركة عند مستوى
مع حتسن النظرة املستقبلية 
مــن ســلبية إلــى مســتقرة، 
وذلك بعد التحسن في وضع 
السيولة لدى الشركة، ومتكنها 
مــن بنــاء ســجل حافــل من 
صافي الدخل اإليجابي ملدة ٣ 
سنوات، هذا التحسن الذي نتج 
بشكل أساسي عن اإلجراءات 
والضوابــط التــي اتخذتهــا 
الشــركة في تخفيض نسبة 
العامة وتكاليف  املصروفات 

شهادة «املوافقة من فيراري»..
أعلى درجات األمان وراحة البال

في املقر الرئيســي لشــركة فيراري 
في مارانيلو فــي إيطاليا وفي الوكاالت 
احلصرية في أرجاء العالم، تتم احملافظة 
على إرث عريق من التميز من خالل شهادة 
 Ferrari Approved املوافقــة من فيــراري
Certification.  ويعكــس برنامج إصدار 
شهادات املوافقة للســيارات املستعملة 
معايير العالمة التي ال تضاهى من خالل 
عملية معاينة دقيقة للغاية تضمن كسب 
كامل رضا العمالء في البرنامج. فبعدما 
كانت سيارات فيراري التي هي في حالة 
ممتازة خارج نطاق الكثيرين أصبحت 
اآلن أقرب من املتناول. لكن قبل أن تصبح 
هذه السيارات املستعملة متاحة للشارين، 
عليها أن تخضع لعملية صارمة تتضمن 
سلســلة من االختبارات املتنوعة وعدة 
ضمانــات التــي وافقت عليها الشــركة 

األساسية.
بالتالي، للحــرص على أن تكون أي 
ســيارة فيراري مســتعملة تعمل تبعا 

ملعايير تضاهي السيارات اجلديدة، تباشر 
وكالة فيــراري احمللية بتطبيق معاينة 
فنية مفصلة لكل ســيارة. ويجري هذه 
املعاينة فريق مــن فنيي فيراري املهرة 
الذين خضعوا لتدريب شامل ومعمق في 
دار فيراري في مارانيلو، شمال إيطاليا.

وتقضي أولى مهامهم بالتأكد من أصل 
هذه السيارات وتاريخ صيانتها للحرص 
علــى أنها خضعت لصيانــة جيدة ولم 
تتعــرض ألي حوادث تذكــر في تاريخ 
خدمتها. ويحضر هؤالء الفنيون قسمي 
السيارة اخلارجي والداخلي بعناية كبيرة 
للحــرص على أن تكــون كل ناحية من 
نواحي السيارة في أفضل حاالتها، علما 
أن هــذه عمليــة دقيقــة تخولهم إصدار 
كفالة للسيارة تصل مدتها إلى ٢٤ شهرا.
وإن كنتــم تتســاءلون عن مدى دقة 
هذه املعاينات، فإن فريق فيراري يجري 
باإلجمــال ١٩٠ اختبــارا فرديــا قبــل أن 
تستحق سيارة فيراري املستعملة نيل 

شــهادة املوافقة. ويتضمن هذا الفحص 
املفصل اختبار تشغيل ميكانيكي واختبارا 
للنظــام الكهربائي. ويتــم أيضا فحص 
مستوى السوائل وحالة نظام التعليق 
واملكابح ونظام التبريد ونظام التوجيه.

وبعد االنتهاء من هــذه االختبارات، 
يجري أشــخاص مخضرمون اختبارات 
قيادة على السيارة للتأكد من أنها تعمل 
بكامل قدراتها. وبفضــل هذه املعاينات 
املفصلة، كل شــخص يشــتري ســيارة 
مســتعملة من وكالة حصرية لفيراري 
ينال حتليال خطيا لكل االختبارات التي 

خضعت لها السيارة.
ومن املزايا األخرى التي تتســم بها 
سيارات فيراري املســتعملة التي نالت 
موافقة الشركة أنها حتظى بكفالة ملسافة 
ســير غير محــدودة، باســتثناء القطع 
اخلاضعة لصيانة دورية، على غرار لقم 
املكابح وأقراصها واإلطارات وغيرها من 

القطع التي تتعرض للتلف الطبيعي.

ملتزمون برفعة وازدهار الشركة واحلفاظ على مكانتها الرائدة في صناعة التأمني الكويتية

دور بارز لـ «وحدة التأمني»
تطرق أنور جواد بوخمسني إلى احلديث 
عن املناخ االقتصادي خالل ٢٠٢٠، بدءا من 
انخفاض أسعار النفط، وتداعيات اجلائحة على 
االقتصاد العاملي، وتأثر عوائد االستثمارات، 
كما أشــاد باإلجــراءات والتدابير الوقائية 
واالحترازيــة التي اتخذتها قيادات الكويت 
وحكومتها، وتضافر جهود مؤسساتها للعمل 
على حفظ االســتقرار واألمان واحلد من 
انتشار وباء (كوفيد ١٩)، مشيدا بالدور الهام 
الذي لعبته وزارة الصحة ووزارة الداخلية 

ووزارة اخلارجيــة ووزارة الدفاع. وعلى 
الصعيد التشريعي، اشاد بالدور الذي قامت به 
وحدة تنظيم التأمني خالل ٢٠٢٠ واملسؤولية 
الكبيرة املناطة بهــا لتنمية صناعة التأمني 
بالكويت، من خالل دورها في تطبيق مواد 
قانون تنظيم التأمني رقم (١٢٥) لسنة ٢٠١٩، 
والقرارات املنظمة التي أصدرتها في ٢٠٢٠، 
مثمنا جهود قيــادات الوحدة ومتمنيا لهم 
النجاح والتوفيق املستمر في سبيل النهوض 
بقطاع التأمني الكويتي واالقتصاد الوطني.
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السعودية: تخفيف صالة التراويح في احلرمني إلى خمس تسليمات
عواصم - وكاالت: أعلنت 
الرئاســة العامة لشــؤون 
املســجد احلرام واملســجد 
النبــوي موافقــة خــادم 
احلرمــني الشــريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز على 
إقامة صــالة التراويح في 
احلرمني وتخفيفها خلمس 
تســليمات مــع اســتمرار 
التنظيميــة  اإلجــراءات 
التــي أعدتها  واالحترازية 
الرئاسة واجلهات املشاركة 
في خدمة ضيوف الرحمن 
رمضــان  شــهر  خــالل 

املــــبارك.
االنباء  ونقلــت وكالــة 
الســعودية «واس» عــن 
الرئيــس العــام لشــؤون 
املســجد احلرام واملســجد 
النبوي الشيخ د.عبدالرحمن 
الســديس، حرص القيادة 
على استمرار إقامة الشعائر 
الشــريفني  فــي احلرمــني 
وتســخير جميــع الســبل 
لتمكني ضيوف الرحمن من 
أداء النســك والعبادات في 
بيئة صحية آمنة ومستوفاة 
املعاييــر الصحية  جلميع 

العاملية.

واملصلــني خــالل موســم 
رمضان بالتعاون مع جميع 
اجلهــات املعنية في خدمة 

ضيوف الرحمن.
وفي هذا السياق، أعلنت 

رمضان عن طريق الفنادق 
احمليطة بســاحات املسجد 
احلرام، من خالل تطبيقي 
«اعتمرنا» و«توكلنا»، طبقا 
التنظيميــة  لالشــتراطات 

والعمــرة،  احلــج  وزارة 
إتاحــة إمكانيــة إصــدار 
العمــرة فقــط  تصاريــح 
(دون تصاريح الصالة في 
املسجد احلرام) خالل شهر 

والبروتوكــوالت الصحية 
املعتمدة.

الــوزارة  وأوضحــت 
وفقا لــواس، أن ذلك يأتي 
الهيئــة  مــع  بالتنســيق 
السعودية للبيانات والذكاء 
«ســدايا»،  االصطناعــي 
وإضافة إلى ما سبق إعالنه 
في شــأن ضوابط وآليات 
إصــدار تصاريــح العمرة 
والصالة في املسجد احلرام 
خالل شهر رمضان املبارك 
للراغبــني فــي ذلــك ممــن 
تنطبق عليهم االشتراطات 

الصحية.
الــوزارة  كمــا كشــفت 
أمــس عــدد املــرات التــي 
ميكــن للمحصنــني مــن 
ڤيروس «كورونا» املستجد، 
«املســتفيدين من تطبيقي 
«توكلنا» و«اعتمرنا» حجز 
التصاريــح ألداء مناســك 
العمرة خالل شهر رمضان 

املبارك».
وأعلنــت وزارة احلــج 
والعمرة، في بيان لها، أنه 
ميكن للمستفيد أداء مناسك 
العمرة مرة واحدة في شهر 

رمضان املبارك.

إتاحة إصدار تصاريح العمرة عن طريق الفنادق احمليطة باملسجد احلرام والعمرة مرة واحدة للمحّصنني في رمضان

«واس» «شؤون املسجد النبوي» تكثف جهودها قبيل حلول شهر رمضان  

الرئاســة  وأوضــح أن 
العامــة لشــؤون املســجد 
احلــرام واملســجد النبوي 
جهزت إمكاناتها البشــرية 
واآللية خلدمــة املعتمرين 

إيران ُتعلن تعرض «نطنز» لهجوم «إرهابي نووي» وحتتفظ بحّق الرد
عواصــم ـ وكاالت: تزامن 
احلديــث عن تعــرض مفاعل 
نطنــــز اإليرانـــي النـــووي 
ســيبراني»  «هجــوم  لـــ 
مفترض، مع أول زيارة يقوم 
بها مســؤول رفيع فــي إدارة 
الرئيــس األميركي جو بايدن 

إلى إسرائيل.
ووصف بيان رسمي إيراني 
انقطاع الكهربــاء عن مصنع 
اليورانيــوم فــي  تخصيــب 
نطنز بوســط البــالد بالعمل 

«اإلرهابي».
الوكالــة  رئيــس  وقــال 
الذريــة  للطاقــة  اإليرانيــة 
علي أكبــر صاحلي، في بيان 
نقله التلفزيون الرســمي، إن 
«إيــران، إذ تندد بهــذا العمل 
الذي ال طائل منه، تشدد على 
ضــرورة أن يواجــه املجتمع 
الدوليــة  الدولــي والوكالــة 
للطاقة الذرية هذا اإلرهاب ضد 
األنشــطة النووية»، ووصف 
احلادث بأنه «إرهاب نووي».

وأضــاف «يظهــر احلادث 
الــذي وقع في مجمــع نطنز 
التقــدم  هزميــة معارضــي 
الصناعي والسياسي في البالد 
ملنع التطور الكبير للصناعة 
النووية اإليرانية»، مشيرا إلى 
أنه «يعكس فشــل معارضي 

الكهربائية حملطة التخصيب»، 
وأضــاف «هنــاك انقطاع في 
التيــار الكهربائــي (..) لكننا 
ال نعــرف الســبب». وأضاف 
«حلســن احلظ لم يسفر ذلك 
عن وفيات أو إصابات أو تلوث. 
ال توجد مشاكل معينة ويجري 

التحقيق في احلادث».
من جهته، قال النائب مالك 
الشــريعتي املتحــدث باســم 
اللجنــة البرملانية للطاقة في 
تغريــدة علــى تويتــر «هذا 

اإلعالم اإلسرائيلية نشرت ما 
مفاده أن الهجوم الســيبراني 
املزعوم تســبب فــي انقطاع 
الكهرباء وأحلق ضررا باملنشأة 
النووية التي تضم أجهزة طرد 

حساسة.
ولفتت «أسوشيتد برس» 
إلى أن تلك التقارير ال تكشف 
عن مصادر هذه املزاعم، مشيرة 
في الوقت نفسه إلى أن وسائل 
اإلعــالم اإلســرائيلية حتظى 
بعالقات وثيقــة مع األجهزة 

احلد مــن تطور إيران ولدينا 
خطوط حمراء».

من جانبه، كتب الصحافي 
في اإلذاعة اإلسرائيلية العامة 
عميشاي شتاين في تغريدة 
على تويتر «نعتقد أن اخللل 
في الدائرة الكهربائية لنطنز 
هو نتيجة عملية إلكترونية 
إسرائيلية»، دون أن يقدم أي 
دليل يدعم هذه التصريحات.

وتزامــن احلــادث مع أول 
زيارة لوزير الدفاع األميركي 
لويد أوسنت إلى إسرائيل، وقد 
تعهد نظيره اإلسرائيلي بيني 
غانتس بالتعاون مع الواليات 
املتحــدة فيمــا يتعلق بامللف 
اإليراني، وعبــر عن أمله في 
أن تتم حماية أمن إسرائيل في 
أي اتفاق نووي جديد تتوصل 

إليه واشنطن مع إيران.
وقال غانتس ان «إسرائيل 
تعتبر الواليات املتحدة شريكا 
كامال في كل مسارح العمليات 

وليس أقلها إيران».
وتابع قائال «ســنعمل عن 
كثب مــع حلفائنا األميركيني 
لضمــان أن يؤمــن أي اتفاق 
جديــد مــع إيــران املصالــح 
احليويــة للعالــم وللواليات 
املتحدة ومينع ســباق تسلح 
خطر فــي منطقتنــا ويحمي 

احلادث الذي وقع (غداة) اليوم 
الوطني للتكنولوجيا النووية 
وبينمــا حتاول إيــران إجبار 
الغرب على رفــع العقوبات، 
مشــكوك جدا في أنه تخريب 

أو اختراق».
ورجحــت وســائل إعالم 
إســرائيلية أن سبب احلادث 
يعود إلى عمليــة إلكترونية 

إسرائيلية.
وأفادت وكالة «أسوشيتد 
برس» بأن الكثير من وسائل 

العسكرية واالســتخباراتية 
في البالد.

ونقلــت الوكالة عن كبير 
الباحثني في معهــد تل أبيب 
لدراسات األمن القومي يوئيل 
غوزانســكي قولــه «يصعب 
لي أن أصدق بــأن هذا مجرد 
مصادفــة، وإذا لــم يكــن هذا 
احلــادث مصادفــة ـ وهنــاك 
شــكوك قويــة بهذا الشــأن ـ 
فإنه يعني أن أحدا يسعى إلى 
توجيه رسالة مفادها: بإمكاننا 

إسرائيل».
مــن جهتــه، قال أوســنت 
لغانتس ان واشــنطن تعتبر 
التحالف بني اجلانبني محوريا 
لألمن اإلقليمي فضال عن أنه 
ثابت وقائم على أساس متني.

وشملت زيارة أوسنت إجراء 
محادثات مــع رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
الذي يشعر بالقلق من رغبة 
إدارة بايدن العــودة لالتفاق 
النووي مع إيران بعد أن كانت 
إدارة الرئيس السابق دونالد 

ترامب قد انسحبت منه.
ولــم يــأت أوســنت خالل 
تصريحاته العلنية على ذكر 
إيــران على وجه اخلصوص، 
وقال ان إدارة بايدن ستواصل 
التأكد من أن إسرائيل حتظى 
«بتفوق عسكري نوعي» في 
الشرق األوسط في إطار «التزام 
قوي حيال إسرائيل والشعب 

اإلسرائيلي».
وتابع أوسنت قائال «عالقتنا 
الثنائية مع إسرائيل حتديدا 
مركزيــة لالســتقرار واألمن 
اإلقليميني في الشرق األوسط. 
وقد أعدت التأكيد خالل لقائنا 
مــع الوزير غانتــس على أن 
التزامنا حيال إسرائيل راسخ 

ومتني».

انقطاع التيار الكهربائي عن املنشأة تزامن مع أول زيارة لوزير الدفاع األميركي إلى إسرائيل

نائب الرئيس اإليراني اسحق جهانغيري مستقبال رئيس الوزراء الكوري اجلنوبي شونغ سي كيون في طهران أمس     (أ.ف.پ)

مفاوضات إيران لرفع العقوبات 
اجلائرة على بالدنا».

وشدد صاحلي أن «إيران 
حتتفظ بحقها باتخاذ اإلجراءات 
املناســبة ضد اجلناة والقادة 
واملشــرفني علــى احلادثــة»، 
مشيرا إلى ان «طهران تسعى 
بجدية إلى توسيع صناعاتها 
النوويــة واجلهــود املبذولة 
لرفع العقوبــات القمعية من 
أجل إحباط مثل هذه التحركات 

اليائسة».
وكانــت الوكالــة الذريــة 
أمــس  أعلنــت  اإليرانيــة 
التيــار  عــن «انقطــاع فــي 
الكهربائي» في منشأة تخصيب 

اليورانيوم.
ويأتي «احلادث» بعد يوم 
على إعــالن طهران تشــغيل 
عدد من أجهزة الطرد املركزي 
املتطــورة في مجمع «أحمدي 
روشان» في نطنز، أحد املراكز 
الرئيســية للبرنامج النووي 
الطــرد  اإليرانــي. وأجهــزة 
املركزي هذه محظورة مبوجب 
االتفاق النووي املوقع في ٢٠١٥.
وقــال بهــروز كمالوندي 
فــي مقابلــة عبــر الهاتف مع 
إن  احلكومــي  التلفزيــون 
املجمع تعــرض حلادث فجر 
أمس «فــي جزء مــن الدائرة 

األمير حمزة يرافق امللك عبداهللا الثاني 
في احتفاالت مئوية تأسيس األردن

عواصــم - وكاالت: ظهر العاهل األردني 
امللك عبداهللا الثاني وأخوه ولي العهد السابق 
األمير حمزة بن احلســني، معا في احتفاالت 
الذكــرى املئوية لتأســيس األردن أمس، في 

أول ظهور علني لهما منذ األزمة األخيرة.
ونشر الديوان امللكي عبر «تويتر» صورا 
للعاهــل االردني وولي عهده األمير حســني 
واألمير حمزة بن احلســني وعدد من األمراء 
في زيارة لألضرحة امللكية مبناسبة مئوية 
الدولة. وظهر امللك والى جانبه عمه ولي العهد 
األسبق األمير حسن (٧٤ عاما) ومعهم عدد 
مــن األمراء واضعني كمامات ســوداء، بينما 

وضع األمير حمزة كمامة زرقاء.
وقرأ امللك واألمــراء الفاحتة أمام ضريح 

امللك عبــداهللا األول مؤســس اململكة وأمام 
ضريح امللك الراحل حسني بن طالل.

وارتــدى ولي العهد األمير حســني الزي 
العســكري، بينما ظهر امللك ومعظم األمراء 

األخرين بالزي املدني والكوفية احلمراء.
ويحيــي األردن الذكــرى املئويــة األولى 
لتأسيسه من دون احتفاالت كبرى، في وقت 
مير بإحدى أسوأ األزمات في تاريخه بسبب 
خالفات غير مسبوقة داخل العائلة امللكية.

واتهمت احلكومة األمير حمزة، وأشخاصا 
آخريــن بالتورط في مخطــط «لزعزعة أمن 
األردن واستقراره». لكن امللك عاد وأعلن أن 
«األمير حمــزة مع عائلته في قصره وحتت 

رعايتي».

صورة وزعها القصر للملك عبداهللا الثاني وعمه األمير حسن بن طالل ويبدو في الصورة األمير حمزة بن احلسني 
خالل االحتفال مبئوية األردن  (أ.ف.پ)

واشنطن حتذر موسكو من «عواقب» أي «عدوان» على أوكرانيا
عواصم - وكاالت: حذر 
وزيــر اخلارجيــة األميركي 
أنتوني بلينكن من «عواقب» 
فــي حال وقــوع «عــدوان» 
روسي على أوكرانيا، معبرا 
عــن «مخــاوف» واشــنطن 
حيال التعزيزات العسكرية 
الروســية علــى احلدود مع 

أوكرانيا وفي دونباس.
وقــال بلينكن في مقابلة 
بثتها شبكة «إن بي سي» أمس 
ان «هناك حشودا روسية على 
احلدود أكثر من أي وقت منذ 
٢٠١٤، خالل االجتياح الروسي 
األول»، مكررا موقف البيت 

األبيض.
وأشار إلى أن الرئيس جو 
«بايدن كان في غاية الوضوح: 
في حال حتركت روسيا بشكل 
متهور أو عدواني، ستكون 
هناك تكاليف، ستكون هناك 
عواقــب» بــدون أن يحــدد 
طبيعة أي رد أميركي محتمل.
وأكد بلينكن الذي ناقش 
املسألة في اتصال هاتفي مع 
نظيريه الفرنســي واألملاني 
قبل أيام، أن الواليات املتحدة 
األوروبيــني  «وحلفاءهــا 
يتقاسمون املخاوف ذاتها».

ودخلت تركيا على خط 
التهدئة بني اجلانبني، وقال 
الرئيس رجب طيب أردوغان 

خالفاتهما بأسرع وقت ممكن 
عبر املفاوضات وبسالم من 
أجل مستقبل ســلمي وآمن 
ملنطقتنا، ونحــن نعمل في 

هذا االجتاه».
ودقــت كييــڤ ناقــوس 
اخلطر بشــأن حشد القوات 
الروسية بالقرب من احلدود، 
وتصاعــد العنف على طول 
الفاصــل  التمــاس  خــط 
األوكرانيــة  القــوات  بــني 
واالنفصاليني املدعومني من 

روسيا في دونباس.

الناطقني بالروسية املقيمني 
فــي جنوب شــرق أوكرانيا 
حيث تدور حرب منذ ٢٠١٤ 
بني قوات كييڤ واالنفصاليني 

املدعومني من روسيا.
وتعتبر موسكو أن النزاع 
الذي أوقــع أكثر من ١٣ ألف 
قتيل منذ اندالعه هو حرب 
أهليــة أوكرانية، فيما تتهم 
كييڤ والغرب موسكو بتقدمي 
دعم عسكري وسياسي ومالي 
جلي وموثق إلى االنفصاليني.
وانتقــدت كييــڤ وعدة 
عواصــم غربيــة فــي األيام 
األخيرة موســكو حلشــدها 
قوات على احلدود األوكرانية 
وفي شبه جزيرة القرم التي 
ضمتها روسيا، في وقت تدور 
اشتباكات دامية شبه يومية 

مع االنفصاليني.
ولم ينف الكرملني نشــر 
تعزيزات لكنــه يؤكد أنه ال 
يهدد أي جهة، متهما في املقابل 
كييڤ بالقيام بـ «استفزازات» 
تهدف إلى «تصعيد الوضع 

على اجلبهة».
واندلعــت احلــرب فــي 
منطقة دونبــاس في أبريل 
٢٠١٤ في أعقاب ثورة مؤيدة 
للغــرب فــي أوكرانيا ردت 
عليها روسيا باحتالل شبه 

جزيرة القرم وضمها.

باســم  املتحــدث  لكــن 
الكرملني دميتري بيسكوف 
اســتبعد أمس اندالع حرب 
مع أوكرانيا. وقال في مقابلة 
نشرت شــبكة «روســيا ١» 
العامة مقتطفات منها أمس 
«بالطبع، ال أحد يسلك طريق 
احلرب، وال أحد يقبل باحتمال 

نشوب مثل هذه احلرب».
وتابع: «ال أحد يقبل كذلك 
باحتمال قيام حرب أهلية في 
أوكرانيا»، مؤكدا أن روسيا 
لن تبقى غير مبالية ملصير 

تركيا تعمل من أجل حّل للتوترات والكرملني ينفي الرغبة في احلرب

أفراد من القوات املسلحة األوكرانية في مواقع قتالية بالقرب من دونيتسك  (رويترز)

إن بالده تعمل على التوصل 
حلــل ســلمي للخــالف بني 

أوكرانيا وروسيا.
ودعا أردوغان إلى وضع 
حد للتوترات املتصاعدة في 
دونباس بعد عقده محادثات 
األوكرانــي  الرئيــس  مــع 
فولودميير زيلينســكي في 
اسطنبول أمس األول، وأخبره 
أن تركيا مستعدة لتقدمي أي 

دعم ضروري.
وقــال الرئيــس التركي: 
«نريد مــن كال البلدين حل 

فرنسا تطّعم من بلغ ٥٥ عامًا وأكثر 
وبريطانيا تخفف املزيد من القيود

عواصم - وكاالت: أعلنت فرنسا أن التطعيم ضد «كوفيد 
ـ ١٩» ســيكون متاحا اعتبارا من اليوم جلميع الفرنسيني 

الذين تبلغ أعمارهم ٥٥ عاما أو أكثر.
وأوضح وزير الصحة أوليفييه فيران لصحيفة «لو جورنال 
دو دميانش»، أن التطعيم سيكون عبر لقاحي «أسترازينيكا» 
و«جونسون آند جونســون» ومن دون شروط، وقال ان 
فرنسا ستبدأ اليوم تسلم لقاح «جونسون آند جونسون» 
وسيطرح «باالتساق واحلرص على الفعالية على جميع من 

تزيد أعمارهم على ٥٥ عاما، من دون شروط».
وأشار الوزير إلى أن الدفعة األولى ستتكون من «٢٠٠ 

ألف جرعة» وستصل «قبل املوعد املقرر بأسبوع».
وأعلن الوزير أن بالده ستمدد الفترة الفاصلة بني جرعتي 
لقاحي «فايزر ـ بيونتيك» و«موديرنا» املضادين لڤيروس 

كورونا من ٤ أسابيع إلى ٦ أسابيع، اعتبارا من ١٤ أبريل.
إلى ذلك، يعاد فتح املتاجر غير األساسية مثل مصففي 
الشعر واملساحات اخلارجية للحانات وصاالت األلعاب الرياضية 
اليوم في إجنلترا املغلقة منذ يناير، وتتبع األقاليم البريطانية 

األخرى خطتها اخلاصة.
وحتسن الوضع الصحي في اململكة املتحدة، الدولة األكثر 
تضررا في أوروبا مع وفاة أكثر من ١٢٧ ألف شخص، بشكل 

كبير بفضل حملة التطعيم الناجحة.
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بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

شكرًا.. وإلى لقاء
احلمــد هللا أكرمنــي املولى بأكثر من ١٢ ألف قــارئ لهذه الزاوية 
يوميا على مدى األسابيع املاضية، عبر موقع جريدة «األنباء» الغراء 
اإللكترونــي، إضافة إلى قــراء الصحيفة الورقية، وهي مســئولية 
كبيرة، أدعو اهللا عز وجل ان يجعلني عند حســن ظن قرائي، وان 

ينفعهم مبا يقرأون. 
ولهؤالء القراء الذين غمروني بثقتهم ، ومنحوني وقتهم أقول : 
ساعات قليلة ويهل علينا شهر رمضان الفضيل.. أيام كرمية تقترب 
وجوانح مشتاقة ترتقب، اللهم بلغنا رمضان ال فاقدين وال مفقودين، 
بلغنا رمضان نســبح بأسمك ليل نهار، ونســبح في محيط عفوك 
ومغفرتك، وننهل من كرمك وندخل ضمن غير املغضوب عليهم وال 
الضالني، اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا وتسلمه منا متقبال، اللهم 
أهل علينا شــهر رمضان باألمن واإلميان، والسالمة والفوز باجلنة 

والنجاة من النار، يا ذا اجلالل واإلكرام.
شهر الصيام والقيام وتالوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر 
الصدقات واإلحسان، شهر تفتح فيه أبواب اجلنات، وتضاعف فيه 
احلسنات، وتقال فيه العثرات، شهر جتاب فيه الدعوات، وترفع فيه 
الدرجات، وتغفر فيه الســيئات، شهر يجود اهللا فيه سبحانه على 
عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه ألوليائه العطيات، شــهر جعل 
اهللا صيامــه أحد أركان اإلســالم، فصامه املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وأمر الناس 
بصيامه، وأخبر عليه الصالة والسالم أن من صامه إمياًنا واحتساًبا 
غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من 
حرم خيرها فقد حرم، فاســتقبلوه بالعزمية الصادقة على صيامه 
وقيامه واملسابقة فيه إلى اخليرات واملبادرة فيه إلى التوبة النصوح 
من سائر الذنوب والسيئات والتناصح والتعاون على البر والتقوى، 
والتواصي باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إلى كل خير .

القراء األعزاء أســتأذنكم في التوقف عن كتابة زاوية ( طيب!!!) 
علــى ان نعــود ونلتقي عقــب عيد الفطر املبارك أعــاده اهللا عليكم 

باليمن والبركات، إن كان في العمر بقية.
وادعوا اهللا معي ان يحفظ بالدنا من كل شر وأن يدمي حفظه ملصر 
..مصــــــر التي دعا لها نبي .. و عاش فيها نبي .. و أوصى بأهلها 
نبي .. و مشى على أرضها في حضن أمه نبي .. و جتلى علي أرضها 
رب كل نبــي.. وصلوا معي علي النبي املصطفى (إن اهللا ومالئكته 
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما).

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

«اإلدارة الذاتية» تفرض حظر جتول كليًا 
شمال شرق سورية بسبب «كورونا»

أول رحلة جوية من دمشق إلى موسكو 
بعد توقف دام أكثر من عام

وكاالت: أعلنــت الســلطات الكرديــة 
التي تسيطر على شــمال شرق سورية 
حتت مسمى «اإلدارة الذاتية» فرض حظر 
جتوال كلي مؤقت في مناطق سيطرتها، مع 
تزايد أعداد اإلصابات بڤيروس «كورونا 

املستجد» (كوفيد-١٩).
وجاء في قرار للمجلس التنفيذي التابع 
لإلدارة أمس، أن حظر التجوال الكلي مدته 
١٠ أيام، يبدأ غدا وينتهي في ٢٢ اجلاري، 
فيمــا ينتهي اليوم حظــر جتوال جزئي 
فرضته تلك السلطات، من الساعة الرابعة 
عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا.

ويشــمل احلظر اجلديد إغالق جميع 
املعابر احلدودية التابعة لإلدارة، باستثناء 
احلاالت اإلنســانية واملرضــى والطالب 

واحلركة التجارية.

واســتثنى القرار محــالت بيع املواد 
الغذائية واخلضراوات على أن تفتح بني 
الساعة الثامنة صباحا واخلامسة مساء.
ويشــمل االســتثناء تســهيل حركة 
املزارعــني واأليدي العاملــة خالل فترة 
احلظر بشــرط االلتــزام بقواعد التباعد 

االجتماعي.
يشــمل االســتثناء أيضــا، املشــافي 
والصيدليــات واملنظمــات اإلنســانية 
واإلعالميــني واألفــران ومحطــات بيــع 
احملروقات، بينمــا يقتصر عمل املطاعم 

على الطلبات اخلارجية.
وعلقــت «اإلدارة الذاتية» عمل جميع 
املؤسسات والدوائر التابعة لها طيلة فترة 
احلظر باســتثناء الدوائــر التي تتطلب 

طبيعة عملها االستمرار بالعمل.

عواصمـ  وكاالت: أقلعت رحلة للخطوط 
اجلوية السورية من مطار دمشق الدولي 
إلى موسكو أمس بعد عام من وقف الرحالت 
اجلوية بني البلدين بسبب جائحة كورونا.
وقالــت مصادر فــي شــركة الطيران 
السورية لوكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) إن 
طائرة تابعة لها غادرت إلى مطار فنوكوفو 
الدولي في روســيا وذلك لتسيير رحلة 

أسبوعية.
وأكد املصدر أن «الرحالت اجلوية عادت 
بعــد توقف أكثــر من عام حيــث أوقفت 
«الطيران السورية» خط دمشق موسكو 
في شهر مارس ٢٠٢٠ بسبب اإلغالق الذي 
شهدته بلدان العالم جراء ڤيروس كورونا».

ونقلــت وكالــة أنباء «ســبوتنيك» 
الروســية عن مدير العمليات األرضية 
في الشــركة الســورية للطيــران وائل 
احلاضري، قوله ان «حركة النقل اجلوي 
املدني للركاب اســتؤنفت بعدما أعلنت 
احلكومة الروسية فتح أجوائها للطيران 
املدنــي الدولي» وكانت أعطت موافقتها 
الستقبال الرحالت اجلوية من ستة بلدان 

بينها سورية.
وأضــاف احلاضــري «هنــاك رحلــة 
أســبوعية من مطار دمشــق الدولي إلى 
مطار فنوكوفو الروســي وبالعكس مع 
مراعاة إجراء فحوصــات كورونا ضمن 
اإلجراءات االحترازية ملواجهة الڤيروس».

السيسي يوّجه بتوطني صناعة السيارات الكهربائية في مصر
القاهرة - خديجة حمودة - أ.ش.أ

الرئيــس عبدالفتــاح  وجــه 
السيسي بتوطني صناعة السيارات 
الكهربائية والصناعات املغذية لها 
في مصر بشــكل متكامل يتخطى 

مراحل التجميع.
جــاء ذلــك جــالل اجتمــاع 
السيســي امس، مــع د.مصطفى 
مدبولي رئيــس مجلس الوزراء، 
وم.شريف إسماعيل مساعد رئيس 
اجلمهورية للمشروعات القومية 
واالســتراتيجية، وهشام توفيق 
وزير قطاع األعمال العام، ونيفني 
جامع وزيرة التجارة والصناعة، 
وم.محمد أحمد مرسي وزير الدولة 
لإلنتاج احلربي، والسيد عبداملنعم 
التــراس رئيس الهيئــة العربية 

للتصنيع.
وقال املتحدث الرســمي باسم 
الســفير  اجلمهوريــة  رئاســة 
بســام راضي ان االجتماع تناول 
«استعراض االستراتيجية القومية 
لتوطني صناعة املركبات الكهربائية 
والصناعات املغذية لها في مصر».

وقد وجه الرئيس عبدالفتاح 
األهــداف  بتحقيــق  السيســي 
الرئيسية من االستراتيجية، خاصة 
توطــني الصناعــة، واالنتقال من 
مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة 
اجلوانب بشكل شامل من تصنيع 
الســيارات وزيادة نسبة املكون 
احمللــي، مبا في ذلــك الصناعات 
املغذية للمكونات، وذلك في إطار 
االعتمــاد علــى الطاقــة النظيفة 
مــن خالل إنتــاج املركبــات التي 
تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي 
والكهربــاء، تلبيــة الحتياجــات 

السوق املصري من املركبات.
من جهة اخــرى، أكد الرئيس 

مصر، ومســاندته للقضايا التي 
متســها، انطالقــا مــن العالقــات 
التاريخية والوثيقة بني البلدين.

جاء ذلــك خالل الكلمــة التي 
وجهها الرئيس السيسي إلى العاهل 
األردني امللك عبداهللا الثاني أمس 

تأسيس اململكة األردنية الهاشمية 
الشــقيقة، وهي املناسبة الغالية 
والعزيزة على مصر، وعلى العاملني 
العربي واإلســالمي، والتي متثل 
فرصــة لتجديــد االلتــزام جتاه 
الشعبني الشقيقني بتعزيز العمل 
املشترك وتنسيق اجلهود للمضي 
قدما مبسيرة العالقات بني البلدين 
والسعي معا الستكشاف املزيد من 
فرص التعاون املثمر لتحقيق األمن 
واالســتقرار واالزدهار والســالم 
والتنمية لشعوب ودول املنطقة.

وأشاد الرئيس السيسي بالدور 
احملوري لألردن على الســاحتني 
العربية واإلســالمية، قائال «إننا 
نســتذكر بحــق الــدور احملوري 
لــألردن على الســاحتني العربية 
واإلســالمية، ومــا قام بــه لدعم 
الشــعب الفلســطيني وقضيتــه 
العادلــة، وكذلك نســجل لألردن 
الشــقيق وقوفــه الدائــم بجانب 
مصــر ومســاندته للقضايا التي 
متسها، وذلك انطالقا من العالقات 
التاريخيــة والوثيقة التي جتمع 
الرســمي  بيننا على املســتويني 

والشعبي».

مبناسبة ذكرى مرور ١٠٠ عام على 
تأسيس اململكة األردنية الهاشمية.
وأعرب الرئيس السيسي عن 
فخره وســروره مبشاركته امللك 
عبداهللا الثاني والشعب األردني 
الشــقيق فــي االحتفــال مبئوية 

أكد أن التوافق اإلستراتيجي بني مصر واألردن قادر على التعاطي مع كل التحديات

الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي خالل االجتماع امس

عبدالفتاح السيســي أن التوافق 
االســتراتيجي بني مصر واألردن 
والنابــع مــن أواصــر العالقــات 
التاريخية املمتدة بني البلدين قادر 
على التعاطــي مع كل التحديات، 
مثمنا وقوف األردن الدائم بجانب 

الراعي يطرح معادلة جديدة: ال تدقيق جنائيًا قبل تشكيل احلكومة
وسجال بني «املستقبل» و«احلر» و«القوات» وتقاذف مسؤوليات

بيروت - عمر حبنجر

معيــار جديــد للخــروج 
من النفق، طرحه البطريرك 
املارونــي بشــارة الراعي في 
عظة األحد من بكركي أمس، 
وفحواه أنه «ال تدقيق جنائيا 
قبل تشكيل احلكومة»، محذرا 
من جعــل الشــعب اللبناني 

«كبش محرقة».
ومعنى ذلك من وجهة نظر 
البطريرك، الــذي بات ضمن 
اللبنانيــة، املعتمدة  املراجع 
الرأي على املستوى العربي، 
ان علــى املنادين بـ«التدقيق 
اجلنائي» في حسابات مصرف 
لبنان وغير مصرف، ان يدققوا 
اوال بحسابات تعطيل تشكيل 
احلكومة، ألن تشكيلها هذا هو 

األساس الدستوري.
وقال: لقد خيب املسؤولون 
املعنيــون آمــال اللبنانيــني 
باحلكومة، وبينــوا للجميع 
أنهــم ال يريــدون تشــكيل 
حكومة، لغايــات خاصة في 
نفوسهم ولدى كل واحد منهم.

واعتبر ان تشكيل احلكومة 
هو اولوية األولويات كونها 
مفتــاح احلل، لباقي القضايا 
األساســية. الفعــل االيجابي 
يكون بتأليف حكومة للشعب 

من دون لف ودوران».
وعمليــا، ال جديــد علــى 

النصــف زائــدا واحــدا فــي 
احلكومة، هو محاولة مكررة 
للهــروب الى االمــام لتبرير 

التمسك بالثلث املعطل.
ودخلت القوات اللبنانية 
على خــط الســجال، متهمة 
باســيل  جبــران  النائــب 
بالهروب الى االمــام، مذكرة 
اياه بأن من ضرب صالحيات 
رئاسة اجلمهورية هو من دمر 
املنطقــة احلرة (الشــرقية) 
منــذ اللحظــة االولــى التــي 
تســلم فيها رئاسة احلكومة 
االنتقاليــة واشــعل حروبه 
العبثية تارة بحجة التحرير 
وطورا من اجل االلغاء، وفي 
احلالتني سعيا منه الى رئاسة 

له الوعظ بالفســاد. ما أقبح 
املجرم عندما يتكلم بالعفة!

وفي هذا املجال، كشــفت 
مصادر متابعة لـ «األنباء» ان 
لقاء باريس بني الرئيس املكلف 
سعد احلريري ورئيس التيار 
احلر باســيل، كان مطروحا 
بصورة جديــة، لكن الفريق 
الرئاسي املمثل بباسيل أخل 
بالشــروط التي وافق عليها 
الرئيس الفرنســي اميانويل 

ماكرون شخصيا.
الشــروط بحسب  وهذه 
املصدر، حتــددت بأن يوقع 
مراســيم  عــون  الرئيــس 
احلكومــة مســبقا، على أن 
الكتمان،  يبقــى ذلــك طــي 
ريثما يأتي احلريري وباسيل 
الى باريــس، ويلتقيان عند 
الرئيس ماكرون، ثم يعودان 
الى بيروت لإلعالن عن والدة 
احلكومة فــي بعبدا، وبذلك 
يضمن ماكــرون واحلريري 
التزام الفريق اآلخر مبا اتفق 
عليه، جتنبا للمراوغة بعد 

لقاء باريس.
الطرفــان علــى  ووافــق 
هــذه الصيغة املخــرج، وثم 
االتفاق علــى أن يأتي جواب 
الرئيس عون يــوم األربعاء 
الفائت بتحديد منهم، وعندما 
لم يصل اجلــواب باإليجاب 

«فرطت املسبحة».

اجلمهورية التي كانت كلفتها 
اســقاط اجلمهورية ورئاسة 
اجلمهورية وتهجير عشرات 
اآلالف. واملقصود هنا الرئيس 

عون.
التيــار  ولــم يتأخــر رد 
احلر ببيان صدر عن اللجنة 
املركزية لالعالم وقال فيه إن 
«من مارس االجرام أيام احلرب 
واالغتيال السياسي أيام السلم 
ال يحــق له الــكالم باألخالق 
السياسية، ومن ميارس أعلى 
درجات الفساد السياسي بأخذ 
املــال مــن اخلــارج لصرفــه 
انتخابيــا، وبــذخ مــا جباه 
من اللبنانيــني على قصوره 
ورفاهيات حاشــيته ال يحق 

مصادر لـ «األنباء»: لقاء باريس بني احلريري وباسيل كان مطروحاً لكن الفريق الرئاسي لم يلتزم بالشروط

(محمود الطويل) محطات الوقود تشهد زحمة سيارات في معظم املناطق في لبنان 

صعيــد تشــكيل احلكومــة، 
سوى السجال املتواصل بني 
تيار املستقبل والتيار الوطني 
احلر. فبعد ان اتهمت الهيئة 
السياسية في التيار احلريري 
بتعمد تأخير تشكيل احلكومة، 
رد تيار املستقبل بالقول، ان 
قيــادة التيــار الوطني احلر 
تعاني مــن التخبط واالنكار 
السياسي في أسوأ مراحلهما، 
وتقدم الدليل تلو اآلخر على 
التصرف كحزب حاكم يستولي 
على توقيع رئاسة اجلمهورية 

بشأن تأليف احلكومة.
واعتبــر تيار املســتقبل 
ان احلديــث عن نية الرئيس 
املكلف العمل للحصول على 

٩٥٪ نسبة اإلجناز مببادرة «سكن كل املصريني» مبدينة بدر
القاهرة. ناهد إمام

صرح د.عاصم اجلزار، وزير اإلسكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية، بأن نسبة اإلجناز العيني لعدد 
٣٥١ عمارة بإجمالي ٨٤٢٤ وحدة سكنية مببادرة رئيس 
اجلمهورية «سكن كل املصريني» مبدينة بدر، بلغت 
٩٥٪، ومن املتوقع االنتهاء من املشروع في ٢٠٢١/٦/٣٠. 
وأضاف الوزير: ٩٠٢٤ وحدة سكنية، مبشروع سكن 
العاملــني املنتقلني للعاصمة اإلدارية، مت إنشــاؤها 
مبدينة بدر، وتســتعد حاليا الستقبال املستفيدين 
بها، حيث يتابع مسؤولو الوزارة التشطيبات األخيرة 
باملشروع. وأوضح وزير اإلسكان أنه يتم تنفيذ ٢٩٤٩٦ 
وحدة سكنية، مببادرة رئيس اجلمهورية «سكن كل 
املصريني»، مبدينة حدائق العاصمة، بنســب إجناز 

وصلت إلى ٨٠٪، ومن املقرر االنتهاء من املشــروع 
آخر سبتمبر املقبل. 

وفى هذا اإلطار قام م.كمال بهجات، مساعد نائب 
رئيس هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة لتنمية وتطوير 
املدن، بجولة تفقدية مبدينتي بدر وحدائق العاصمة، 
يرافقه م.عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، 
وم.عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، 
ومسؤولو جهازي املدينتني والشركات املنفذة، وذلك 
لتفقد سير العمل مبشروعات اإلسكان واملرافق التي 
مت وجار تنفيذها. واستهل مسئولو اإلسكان جولتهم 
مبدينة بدر، بتفقد مشروع «سكن كل املصريني» لعدد 
٣٥١ عمارة بإجمالي ٨٤٢٤ وحدة سكنية، وتابعوا نسب 
اإلجناز ومعدل األداء خالل الفترة املاضية، مطالبني 

بوضع جدول زمني مكثف الستالم املشروع.
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«األبيض» و«األمعري» ينتظران 
موافقة «اآلسيوي» للعب في الكويت

اليرموك بطًال للدوري العام لإلسكواش

«تانغو» لبناني بني النجمة واألنصار

يحيى حميدان

جنحــت جهــود احتــاد كرة القــدم في 
احلصول على موافقة نظيره الفلسطيني 
لنقل مبــاراة نــادي الكويت امام شــباب 
األمعري في امللحق املؤهل الى كأس االحتاد 
اآلسيوي لتقام في الكويت بدال من الضفة 

الغربية يوم ٢٠ الشهر اجلاري.
وينتظر مســؤولو االحتادين الكويتي 

والفلسطيني موافقة االحتاد القاري للمضي 
قدما في مسألة استضافة املباراة.

وكانت ادارة الفريق الكويتاوي قد أعلنت 
عبــر رئيــس النادي خالد الغــامن رفضها 
سفر «األبيض» إلى الضفة الغربية لتفادي 
التعامل مع ســلطات االحتالل الصهيوني 
حسب قوانني الكويت، األمر الذي حدا باحتاد 
الكرة إلجراء حتركاته في سبيل نقل املباراة 

وتفادي انسحاب نادي الكويت.

للمرة اخلامسة على التوالي توج اليرموك 
بطال للدوري العام لالسكواش بتغلبه على 
منافســه املباشــر الكويت ٢-١ فــي املباراة 
اخلتاميــة ليرفــع اليرموك رصيــده الى ٤٤ 
نقطة دون خسارة، فيما بقي رصيد الكويت 
عند ٤٢ ليحتل الوصافة وتساوى في املركز 
الثالث فريقا النصر والعربي برصيد ٣٧ نقطة 
وســيحتكمان الى مباراة فاصلة في الرابعة 

مساء اليوم لتحديد صاحب املركز الثالث.
وكان اليرموك قد حقق مبتغاه في اللقاء 
اخلتامي امــام الكويت عبــر الالعب الدولي 
يوسف نزار الذي فاز على العب الكويت زياد 
العويش ٣-٠ فيما خسر عمار التميمي امام 
العــب االبيض الدولي عبــداهللا املزين ٠-٣ 
واستطاع املتألق علي الرامزي ان يحقق فوزا 
سهال على العب الكويت علي العنزي ٣-٠.

من جانبه، اكد نائب رئيس االحتاد ورئيس 

جلنة املسابقات حامد العمران ان بطولة كأس 
االحتاد للعمومي ستقام بعد االسبوع االول 
من شهر رمضان املبارك، مشيرا الى انه في 
حال اصدار تصاريح لالعبني من قبل وزارة 
الداخلية ستقام املباريات في الفترة املسائية، 
اما اذا تعثر أمر استخراجها فسيتم استدعاء 
االندية الى اجتماع لالستئناس بآرائهم حول 

فترة اقامة البطولة.
العمــران ان االحتــاد ملتــزم  وأكــد 
باالشتراطات الصحية وجداول املباريات 
ترسل الى اللجنة االوملبية والهيئة العامة 
للرياضة حتى يتسنى لهما احلضور والتأكد 
من التزام االحتاد واالندية بكل الضوابط 
الصحية، الفتا الى ان رئيس االحتاد وليد 
الصميعي وجميــع اعضاء مجلس االدارة 
حريصــون كل احلرص على صحة جميع 

الالعبني واالجهزة الفنية واالدارية.

بيروت ـ ناجي شربل

انحصر لقب الدوري العام اللبناني الـ٦١ 
لكــرة القدم بني النجمــة املتصدر ووصيفه 
األنصار قبل مرحلتني من نهاية مرحلة الذهاب 
للفرق الســتة األوائل، بعد خســارة شباب 
الســاحل الثالث أمام العهد حامل اللقب في 
املواســم الثالثة األخيرة، فيما حقق كل من 
النجمة واألنصار الفوز على الصفاء واالخاء 
األهلي عالية تواليا في املرحلة الثالثة إيابا، 
ليحتفظ النبيذي بالصدارة بأفضلية فوزه 

على «الزعيم األخضر» ذهابا.
فعلــى ملعب رفيق احلريري البلدي في 
صيدا، فاز النجمة الساعي للقبه التاسع على 
الصفاء ٣-٠ سجلها علي عالء الدين ومحمد 

غدار وخالد تكه جي من ضربتي جزاء، وفي 
مجمع فؤاد شــهاب الرياضي في جونية، لم 
يواجه األنصار صاحب الرقم القياســي في 
عدد مرات الفــوز باللقب والبالغة ١٣، عناء 
في تخطي االخاء األهلي عالية ٢-٠ سجلهما 

حسن معتوق وأحمد حجازي.
وعلى ملعب أمــني عبدالنور البلدي في 
بحمدون، حقق العهد أول فوز بعد خسارتني 
في مرحلة اإلياب على شــباب الساحل ٢-١ 
ملحقا خسارة ثالثة بـ «األزرق» هذا املوسم، 

ليبعده حسابيا عن التنافس على اللقب.
ويلتقي النجمة واالخاء األهلي في املرحلة 
قبل األخيرة، واألنصار وشباب الساحل، على 
أن حتســم قمة «الغرميني اللدودين» اللقب 

في املرحلة األخيرة.

جانب من تتويج فريق اليرموك

مهاجم النجمة علي عالء الدين مسجال الهدف األول في الصفاء

يعقوب العوضي

أسدل الستار على الدوري املمتاز 
للكرة الطائرة مساء أول من أمس 
القادســية رســميا بلقب  بتتويج 
النســخة الـ ٥٥، وللمرة الـ ٢٣  في 
تاريخه متزعما فيها بطوالت الدوري 
كأكثر فريق حقق اللقب، وكان مسك 
اخلتام فوز القادســية على كاظمة 
بثالثة أشــواط لشــوطني، كما فاز 
الكويت على العربي بثالثة أشواط 
لشوط. حيث أقيمت املباراتان وحفل 
اخلتام على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا في ضاحية صباح السالم.
وانتهــى ترتيب الفرق كالتالي: 
القادســية االول بـ ٣١ نقطة (ميثل 

الكويــت في البطولــة اخلليجية) 
وكاظمــة الثانــي ولــه ٢٥ نقطــة 
(يشــارك فــي البطولــة العربية) 
والكويت الثالث بـ ٢٥ نقطة أيضا 
(ويخوض البطولة العربية كممثل 
ثان للطائــرة الكويتية) والعربي 

رابعا بـ ٢١ نقطة.
وعقب مباريات اجلولة االخيرة، 
قام د.عبدالهادي الشــبيب رئيس 
احتاد الطائرة وخلف الهاجري أمني 
الصندوق ود.حسني القبندي عضو 
مجلس إدارة نادي القادسية ورئيس 
جهاز اللعبــة، بتتويج بنو قادس 

بدرع الدوري.
يذكــر أن التضامــن احرز لقب 
دوري الدرجــة االولــى وتأهل الى 

املمتــاز، فيما يلعــب برقان الثاني 
بطولة ثالثية مع خامس وسادس 
املمتــاز فريقي اجلهراء والشــباب 
«ذهاب وايــاب» يتحدد على أثرها 
الفريقــان املتأهــالن الــى األضواء 
والفريق الهابط لــدوري املظاليم، 
وتســتكمل منافسات بطولة كأس 
االحتاد ابتداء مــن اجلمعة املقبل، 
على أن يختتم موسم اللعبة بإقامة 
املبــاراة النهائية للــكأس يوم ٢٦ 

اجلاري.
من جانبه، قال القبندي: «عملنا 
طويال من خــالل اجلهازين الفني 
واإلداري والالعبني وبدعم من إدارة 
القادســية، حتى نخلــق فريقا من 
العبي اخلبرة والشباب قادرا على 

املنافســة وحتقيق األلقاب وهو ما 
حصل».

وبــني أن مجلــس إدارة النادي 
ســيجدد ملدرب الفريق البحريني 
رضا علي وللمحتــرف البرازيلي 
ديغاملا موريــرا الى جانب الالعب 
ســلطان أحمد ملوســم آخر، وذلك 
نظرا للجهود التي بذلوها مع بقية 
الالعبني منذ بداية املوسم احلالي، 
مشــيرا الى أن طائــرة «األصفر» 
ستشــارك فــي بطولــة األنديــة 
اخلليجية إذا ما حدد موعدها، وان 
الفريق ســيتقدم بطلب استضافة 
البطولة فــي حال اعتــذرت البلد 
املنظم له، الى جانب تدعيم صفوف 

الفريق بالعب خليجي.

الزمالك يستعد للحرس 
بعد اخلروج من دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - سامي عبد الفتاح

بأربعة أهداف مقابل هدف، سحق فريق 
الزمالك ضيفه الســنغالي تونغيث في 
مباراة اجلولة األخيرة لدور املجموعات 
لدوري أبطال أفريقيا، لكن الزمالك ودع 
البطولة األفريقية رغم الفوز الكبير، بعد 
أن حصل املولودية اجلزائري على النقطة 
التاسعة في جدول الترتيب بالتعادل ١-١ 
مع الترجي في تونس، بينما توقف رصيد 
الزمالــك عند ٨ نقــاط، وتصدر الترجي 

برصيد ١١ نقطة.
رباعية الزمالك كانت بني محمود حمدي 
«الونــش» ومروان حمــدي «هدفني لكل 
منهمــا»، بينما أحرز بابا عثمان ســاكو 

هدف تونغيث الوحيد.
وبخــروج الزمالك، اكتمــل عقد فرق 
دور الثمانية للبطولة األفريقية، والذي 
ســتجرى قرعتها يوم ٣٠ أبريل اجلاري 

في مقر االحتاد األفريقي بالقاهرة.
واملتأهلون هم: املجموعة األولى: سيمبا 

التنزانــي واألهلي املصــري. املجموعة 
الثانيــة: ماميلودي صن داونز اجلنوب 
أفريقــي وشــباب بلــوزداد اجلزائري. 
املجموعة الثالثة: الوداد املغربي وكايزر 
تشــيفيز اجلنــوب أفريقــي. املجموعة 
الرابعــة: الترجي التونســي ومولودية 

اجلزائر.
وبحســب القرعة املنتظرة، سيواجه 
أوائل املجموعات مع الثواني ذهابا وإيابا، 
لكن لن يسمح مبواجهة فريقني كانا في 
املجموعة نفســها بدور املجموعات، أي 
األهلي سيواجه أحد فرق صن داونز أو 

الوداد أو الترجي.
ومــن البطولــة األفريقيــة الى كأس 
مصر مباشرة، حيث يستعد فريقا األهلي 
والزمالك، ملواجهة فريقي النصر وحرس 
احلدود في دور ٣٢ ملســابقة الكأس يوم 
األربعــاء املقبل، وبعد هاتــني املقابلتني 
سيكون الكالسيكو املصري في الدوري 
بني األهلي والزمالك يوم ١٨ أبريل، وهي 

مواجهة مؤجلة من اجلولة الرابعة.

أندية قطر تنتظر صافرة «األبطال»
الدوحة - فريد عبدالباقي

تنتظــر األنديــة 
صافــرة  القطريــة 
انطالق ركلــة البداية 
أبطال آســيا  لدوري 
القــدم ٢٠٢١،  لكــرة 
بنظام  والتي ستلعب 
املجمعة»،  «البطولــة 
الفتــرة من ١٤  خالل 
إلى ٣٠ أبريل ملجموعات 
أندية دول الغرب، وذلك 
نظرا الستمرار جائحة 

كورونا، حيث وصل ناديا الســد والدحيل إلى مدينتي 
الرياض وجدة، فيما وصلت بعثة نادي الريان إلى مدينة 

جوا الهندية.
وتشهد قائمة السد غياب صانع ألعابه أكرم عفيف 

لعدم تعافيه من إصابة العضلة األمامية.
ويستضيف فريق النصر السعودي املجموعة الرابعة 
بدوري أبطال آسيا، مبرسول بارك في الرياض، التي تضم 
إلى جانبه السد والوحدات األردني وفوالذ اإليراني الذي 
فاز على العني اإلماراتي برباعية نظيفة في ملحق األبطال.
وفي املقابل، يخوض الدحيل منافســات املجموعة 
الثالثة والتي تضم بجانبه أندية أهلي جدة الســعودي 
والشرطة العراقي وطهران استقالل اإليراني، حيث يبدأ 
مشــواره القاري مبواجهة بطل العراق مساء اخلميس 
املقبل على ستاد مدينة امللك عبداهللا الرياضية (اجلوهرة 
املشــعة)، أما املمثل الثالث للكرة القطرية الريان، فقد 
استقر مدربه الفرنسي لوران بالن على الرباعي احملترف 
فــي قائمة الفريق التي تضم كال من اإليڤواري يوهان 
بولي واجلزائري ياســني براهيمي واإليراني شجاع 
زادة والكاميروني فرانك كــوم، ومن املقرر أن يلعب 
الريان ضمن أندية املجموعة اخلامسة التي تضم أندية 
برسبوليس اإليراني والوحدة اإلماراتي وجوا الهندي 
«املستضيف» الذي سيبدأ مشواره مبواجهة بطل قطر 

مساء الغد (األربعاء).
هذا، وأسدل الســتار على منافسات دوري جنوم 
QNB لكرة القدم أمس األول، حيث متكن فريق الغرافة 
من حســم صراعه على املربع الذهبــي، عندما انتزع 
فوزا كبيرا من أم صالل بنتيجة ٥-١، وبهذا الفوز رفع 
رصيده إلى ٣٣ نقطة باملركز الرابع وتوقف رصيد أم 

صالل عند ٢١ نقطة باملركز العاشر.
وفــي مباراة أخرى، فاز الوكــرة على اخلريطيات 
٢-٠، ليرتفع رصيده إلى ٢٦ نقطة باملركز الثامن، فيما 
توقف رصيد اخلريطيات عند ١٢ نقطة باملركز األخير، 
كما فاز العربي على الســيلية ٣-١، ليرتفع رصيده ٢٩ 
نقطة باملركز السابع، بينما جتمد السيلية عند ٢٦ نقطة 

في املركز التاسع.

القادسية يجهز سوملون ملواجهة الفحيحيل

«األصفر» زعيمًا للطائرة بـ ٢٣ لقبًا

غياب أكرم عفيف عن السد لإلصابة

عبدالعزيز جاسم

استفاد الفريق األول لكرة القدم في 
القادســية كثيرا من فتــرة التوقف بعد 
خوضه لعدد من املباريات الودية أشرك 
خاللها املدرب اإلسباني بابلو فرانكو عددا 
من الالعبني الذين لم يتمكنوا من احلصول 
على فرصة املشاركة في املباريات الرسمية 
ليطمئن من خاللها على دكة بدالء قوية 

تساهم في رفع مستوى الفريق.
وعلــى الرغم مــن انتهاء فترة حجر 

املنزلي املهاجم النيجيري سوملون الثالثاء 
املقبــل، إال أن املــدرب بابلو ســيضعه 
ضمــن قائمة «األصفر» التي ســتواجه 
الفحيحيــل األربعــاء املقبــل باجلولــة 
العاشــرة (انطالق القسم الثاني)، ولم 
تتضح إن كان سيشركه كالعب أساسي 
أو كبديل ليستفيد من خدماته، فالفريق 
بــكل األحوال بحاجة إليــه لعدم وجود 
مهاجم صريح سوى الشاب عبدالعزيز 

علي مروي.
ومن خالل التدريبــات، تأكدت عدم 

قدرة رضا هاني على املشاركة في 
لقاء الفحيحيل بعد تعرضه لتمزق 

تعافى منه امس، وسيدخل مع باقي 
الزمالء للوقوف على جهوزيته البدنية 

في محاولة إلشــراكه باجلولة الـ١١ أمام 
النصر، بينما يحتاج املدافع ســلطان 
صلبــوخ لفترة ال تقل عن اســبوعني 

للعودة إلى التدريبــات لعدم تعافيه، 
بينما يعتبر موسم املدافع ضاري سعيد 
انتهى فعليا وهــو حاليا يواصل إعادة 

التأهيل في قطر.

خيطان يستغني عن السنغالي إبراهيما
يحيى حميدان

قررت ادارة نادي خيطان االستغناء عن 
خدمات املهاجم الســنغالي ابراهيما ديينغ 
وإنهاء التعاقد معه بصفة رســمية لضعف 
مستواه الفني بعد التعاقد معه في االنتقاالت 

الشتوية خالل شهر يناير املاضي.
وجاء قرار تخلي «األحمر واألسود» عن 
إبراهيما بناء على رغبة املدرب اجلديد هاني 

الصقر، الذي رأى عدم جدوى بقائه، السيما 
أنه يرغب في منح دقائق أكبر ملهاجم املنتخب 
األوملبي فواز املبيلش في النصف الثاني من 

دوري «stc» املمتاز.
وتسعى ادارة النادي حاليا إليجاد صيغة 
توافقية مع إبراهيمــا قبل مغادرته البالد، 
علما بأن املهاجم الســنغالي املستبعد عن 
التدريبات حاليا يريد احلصول على رواتبه 
الثالثة املتبقية قبل توقيع املخالصة املالية.
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بهدف سيبقى في الذاكرة طويال بعدما سجله 
مهاجم النادي امللكي كرمي بنزميا بكعب قدمه اليمنى 
(١٣)، وبتسديدة لتوني كروس (٢٨)، أشعل ريال 
مدريد سباقا مثيرا على لقب الدوري اإلسباني لكرة 
القدم بحســمه «الكالســيكو» املنتظر أمام ضيفه 
وغرميه التقليدي برشــلونة ٢-١، في القمة التي 
جمعتهما على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» ضمن 
منافسات املرحلة الثالثني، ليرفع ريال رصيده الى 
٦٦ نقطة متجاوزا نظيره النادي الكتالوني بنقطة 

يتيمة، وذلك قبل ٨ مراحل من نهاية «الليغا».
وقال الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة: 
«من األسهل الدفاع بعدد كبير من الالعبني في اخللف، 
أكثر مما حاولنا القيام عبر الهجوم واملجازفة، لكننا 
تركنا املساحات عند مرتداتهم، ولم ندافع جيدا في 
الشوط األول، دافعوا جيدا واستفادوا من سرعتهم 
في األمام». وحيال تفاؤله بإمكانية حتقيق اللقب، 
أكد كومــان تفاؤله بتحقيق اللقــب، وقال: «نعم، 
متفائل جدا، لقد أثبتنا أننا على قدر املستوى وأننا 
نقاتل، خسرنا مباراة ضد منافس ينافس هو اآلخر 
على اللقب، لكن ال تزال هناك ٨ مراحل». وخاض 
النجم األرجنتيني ليونيل ميســي الـ«كالسيكو» 
رقم ٤٥ في مســيرته االحترافية ليتشارك ترتيب 
أكثر الالعبني مشاركة في هذه املوقعة ضمن جميع 
املســابقات مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس 

الغائب عن املباراة بسبب اإلصابة.
وفي ظل الغموض القائم حول مستقبل أفضل 
العب في العالم ست مرات في القلعة الكاتالونية، 
قد يكون «البرغوث» قد خاض الكالسيكو األخير 
له، حيث كان يأمل تعزيز سجل األهداف الـ٢٦ التي 
ســجلها في ٤٤ مشاركة سابقة وصدارته لترتيب 
هدافــي الليغا هذا املوســم (٢٣)، بينها ١٩ في ٢٠ 

مباراة منذ بداية العام اجلديد.
مــن جانبه، قــال املدرب الفرنســي زين الدين 
زيدان مدرب امللكي بعد الفوز: «ال شيء سيغيرنا، ال 
يزال هناك الكثير من الوقت، لكن علينا االستمتاع 

«VARVAR»الكالسيكو».. كعب و»VAR»الكالسيكو».. كعب و»
كومان: متفائل جداً بالفوز بلقب «الليغا».. وزيدان: هناك الكثير من الوقت ونحن مرهقون

ميسي للحكم: عليك التحدث باحترام!

«الريال» يخسر فاسكيز لنهاية املوسم

بحســب صحيفة «مونــدو ديبورتيفو» 
اإلسبانية، فإن قائد برشلونة ليونيل ميسي لم 
يعجبه موقف حكم «الكالسيكو» جيل مانزانو 
في بعض التصرفات، وكذلك طريقة حتدثه مع 
الالعبني خالل املباراة، فقال له: «احلكم يتحدث 

جيدا وباحترام!».

وقد شهدت املواجهة الكبيرة أكثر من حالة 
حتكيمية مثيرة للجدل بني الفريقني، وكان جيرارد 
بيكيه، مدافع برشلونة اعترض على الوقت بدل 
الضائع احملتسب من جيل مانزانو، ولم يشارك 
بيكيه في املبــاراة، لكنه قفز إلى أرض امللعب 

مبجرد انطالق صافرة النهاية ليوبخ احلكم.

كشف نادي ريال مدريد اإلسباني عن طبيعة 
اإلصابة التي يعاني منها جناح الفريق لوكاس 
فاسكيز، بعدما غادر «الكالسيكو» مصابا، وقال 
النادي امللكي، في بيان رسمي: «أجريت فحوصات 
على لوكاس فاسكيز من قبل اخلدمات الطبية، 
وكشفت عن تعرضه لإلصابة بالتواء في الرباط 

الصليبي اخللفي في ركبته اليسرى، ومدة 
غياب الالعب تعتمد على تطورات تعافيه 

من اإلصابة».
وذكرت تقارير صحافية أن مدة الغياب 
قد تصل إلى ٨ أســابيع ما يعني انتهاء 

موسمه مع ريال مدريد.

هاالند.. شروط تعجيزية 
ومليون في األسبوع!

يعتزم مينو رايوال، وكيل أعمال املهاجم الدولي النرويجي 
والعب نادي بوروسيا دورمتوند إيرلينغ هاالند، طلب راتب 
ضخم لالعب من النادي الراغب في التعاقد مع النجم الصاعد 

بقوة في عالم كرة القدم.
ويعد هاالند، ٢٠ عاما، من الالعبني املتوقع أن يشتد عليهم 
الصراع، في امليركاتو الصيفي املقبل، بعد األرقام اإلعجازية 
التي يحققها مع بوروسيا دورمتوند، ووفقا لصحيفة «ميرور» 
البريطانية، فإن رايوال، يخطط جلعل املهاجم النرويجي، أول 

العب يبلغ راتبه مليون إسترليني في األسبوع.
وذكرت الصحيفة أن مطالب رايوال، جعلت معظم األندية 
مستبعدة من سباق التعاقد مع رايوال، باستثناء مان سيتي، 
وريال مدريد، وباريس سان جرمان، مبينة أن رايوال ووالد 
هاالند عقدا لقاء مع مسؤولي الريال وبرشلونة منذ أسبوعني، 
لكن الناديــني صدما باملبالغ الضخمة التــي طلبها الوكيل 
اإليطالي، مشيرة الى أنه باإلضافة إلى الراتب الضخم، فإن 
رايوال يطلب وضع شروط شخصية مذهلة في عقد هاالند.

اخلالفات تهدد «الباڤاري»
أصبح بايرن ميونيخ مسرحاً خلالف مستفحل بني مديره 
الرياضي البوسني حســن صاحلمدزيتش ومدربه هانزي 
فليك، ما يعكر األجواء في أروقة النادي األملاني قبل مباراة 
اإلياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد 

باريس سان جرمان الفرنسي الثالثاء.
وفي وقت يحتاج حامل لقب دوري أبطال أوروبا للتعاضد 
من أجل تعويض ســقوطه ذهابا ٢-٣ في عقر داره، برزت 
خصومــة بني فليك وصاحلمدزيتش على خلفية سياســة 

التعاقدات في النادي.
خصومة أصبحت حادة لدرجة أن فليك هدد بعدم متديد 

عقده في نهاية املوسم بحال استمرارها.

الصحف اإلسبانية: انتصار ملحمي.. والعارضة ترفض التعادل
هيمن انتصار ريال مدريد الثمني على حســاب ضيفه برشلونة، 
بهدفني مقابل هدف، على ستاد ألفريدو دي ستيفانو، في «الكالسيكو» 
على اهتمام الصحف اإلسبانية، بني الداعمة لـ «امليرنغي»، التي أشادت 
مبا قدمه زيدان وتفوقه على كومان، باإلضافة إلى هدف بنزميا الرائع 
بكعبه، ومستوى القائد ناتشو، بينما ركزت الصحف الكاتالونية على 
تصريحات كومان حول التحكيم، وضربة اجلزاء التي طالب بها العبو 

«البلوغرانا» في الوقت القاتل لصالح برايثويت.
ونشــرت صحيفة «ماركا» اإلسبانية، صورة لهدف كرمي بنزميا 

مهاجم ريال مدريد، في أثناء تسجيله هدف التقدم بكعبه، حتت عنوان: 
«انتصار ملحمي في الكالسيكو، ريال مدريد بسالح الكعب، بنزميا 
بكعب رائع، كروس تفوق لفريق زيدان، ومينجويزا قلص الفارق»، 
مضيفة أن الفريق الذي ال يتوقف عن اإلميان هو ريال مدريد، حيث 
ذهب إلى النوم كمتصدر «الليغا» بعد فوزه في كالســيكو ملحمي. 
وعلى اجلهة األخرى، جاء عنوان صحيفة موندو ديبورتيڤو الداعمة 
لفريق برشلونة: «ريال مدريد يفوز بالكالسيكو ويشعل «الليغا» أكثر»، 
وأوضحت: «موريبا انفجر في وجه كاسيميرو خالل «الكالسيكو» بعد 

التحامه القوي مع ليونيل ميسي، حيث قال العب برشلونة الشاب: ال 
تلمس ليو ميسي». فيما، تناولت صحيفة سبورت الكاتالونية فرص 
برشــلونة الضائعة، وركلة اجلزاء غير احملتسبة إذ نشرت صورة 
حسرة الالعب الشاب أليكس موريبا بعد فرصته الضائعة، قائلة: 
«حقق برشلونة التعادل في اللحظات األخيرة لكن العارضة رفضت 
تسديدة أليكس موريبا»، واضافت في النهاية كان هناك جدل حول 

ركلة جزاء محتملة لصالح بريثوايت، وأبرزت تصريح كومان حول 
قرار احلكم: «كان مذهال، ركلة اجلزاء كانت واضحة جدا».

حتكيمية مثيرة للجدل بني الفريقني، وكان جيرارد 
بيكيه، مدافع برشلونة اعترض على الوقت بدل 
الضائع احملتسب من جيل مانزانو، ولم يشارك 

الصليبي اخللفي في ركبته اليسرى، ومدة 
غياب الالعب تعتمد على تطورات تعافيه 

وذكرت تقارير صحافية أن مدة الغياب 

األخيرة على بلد الوليد األسبوع الفائت.
أوساسونا يوقف ڤياريال

أوقف أوساسونا سلســلة انتصارات مضيفه 
ڤياريــال بفوزه عليه ٢-١ أمس ضمن منافســات 

املرحلة الـ ٣٠ ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وكان فريق «الغواصات الصفراء» ميني النفس 
بتحقيق فوزه السابع تواليا في مختلف املسابقات 
منذ سقوطه أمام ڤالنسيا بالنتيجة ذاتها في املرحلة 
الـ ٢٥، إال أن أوساســونا حقــق مفاجأة بانتزاعه 
النقــاط الثالث. وفــي مباراة ثانيــة، تعادل ريال 
سوسييداد مع ڤالنسيا ٢-٢، وتختتم املرحلة اليوم 

بلقاء يجمع سلتا ڤيغو مع إشبيلية.

بنتيجة اليوم واليوم اآلخر (في اشارة الى الفوز 
على ليڤربول)، حققنا نتيجتني جيدتني وعلينا أن 
نرتاح جيدا، ال أعرف كيف سننهي املوسم، لكننا 
سنحتاج إلى جميع الالعبني، نحن مرهقون بدنيا، 

ومن الصعب علينا إنهاء املباريات».
وأجرى زيدان تغييرا واحدا على التشكيلة التي 
بدأت أمام بطل اجنلترا حيث دفع باألوروغوياني 
فيديريكو فالفيردي بدال من ماركو أسنســيو في 

خط الهجوم.
أما كومان فزج باملدافع األوروغوياني رونالد 
أراوخــو بدال مــن املهاجم الفرنســي أنطوان 
غريزمان حيث جلأ الى تشكيلة أكثر دفاعية 
من تلك التــي فازت بهدف نظيف في الدقيقة 

اإلنتر يضع يدًا على «السكوديتو».. وانتصار لـ «اليوڤي» ونابولي والتسيو
إلى ذلك، واصل يوڤنتوس صحوته وحقق فوزه الثاني 
تواليا عندما تغلب على ضيفه جنوى ٣-١، كما اســتعاد 
نابولي توازنه عقب اخلســارة أمــام يوڤنتوس االربعاء 
املاضي وتغلب على مضيفه سمبدوريا ٢-٠ سجلهما العب 
الوســط الدولي اإلســباني فابيان رويس (٣٥) واملهاجم 
الدولي النيجيري ڤيكتور أوسيمهن (٨٧)، رافعا رصيده 
إلى ٥٩ نقطة مقابل ٥٨ ملمثل برغامو. وأنقذ العب الوسط 
الدولي الصربي سيرجي ميلينكوڤيتش ساڤيتش فريقه 
التسيو في فخ مضيفه ڤيرونا وسجل له هدف الفوز في 
الدقيقــة الثانيــة من الوقت بدل الضائع. وعزز التســيو 
موقعه في املركز الســادس برصيد ٥٥ نقطة، فيما جتمد 
رصيــد ڤيرونا عند ٤١ نقطة في املركز التاســع، وتختتم 

املرحلة اليوم بلقاء بينيفينتو مع ساسولو.

اقترب إنتر مسافة إضافية من لقبه األول في الدوري 
اإليطالــي لكرة القدم منذ عام ٢٠١٠ بفوزه احلادي عشــر 
تواليا وكان صعبا على حساب ضيفه كالياري ١-٠، فيما 
واصل يوڤنتوس صحوته بفوز كبير على ضيفه جنوى 
٣-١ أمس في املرحلة الثالثني. وبتمريرة حاسمة من البديل 
املغربي أشرف حكيمي ملسجل الهدف الوحيد ماتيو دارميان 
(٧٧)، رفع إنتر رصيده إلى ٧٤ نقطة مقابل ٦٣ مليالن جاره 
واقرب مطارديه الفائــز على مضيفه بارما ٣-١، ليقترب 
من إنهاء احتكار يوڤنتوس للقب الدوري (الســكوديتو) 
في املواســم التســعة املاضية، ليصبــح أول فريق يفوز 
فــي أول ١١ مباراة من دور اإليــاب، وجتمد رصيد رصيد 
كاليــاري عند ٢٢ نقطة، بفارق نقطتني عن بارما وصيف 
القاع، وعلى بعد خمس نقاط من تورينو السابع عشر.

وجه مان يونايتد ضربة 
موجعة إلى آمال مستضيفه 
توتنهام بحجز مقعد ضمن 
األربع الكبار يؤهله لدوري 
األبطال، وذلك بعدما تغلب 
عليه ٣-١ في المواجهة التي 
جمعتهما أمس على ملعب 
األخير فــي لنــدن، ليرفع 
«الشياطين» رصيدهم إلى 
٦٣ نقطة في المركز الثاني 
بـــ «البريمييرليــغ»، فيما 
بقي توتنهام هوتسبير على 
رصيده الســابق ٤٩ نقطة 

في المركز السابع.
وسجل الكوري الجنوبي 
هيونغ مين ســونغ (٤٠) 
أوال ألصحاب األرض، لكن 
يونايتد اســتعاد المبادرة 
في الشوط الثاني بتسجيله 
عبر فريديريكو رودريغيز 
(٥٧)، وأدينســون كاڤاني 

(٧٩)، وغرين وود (٩٦).

محاولة البقاء ضمن أندية 
النخبة، بفوزه الصعب على 
مضيفه بيرنلي ٢-١ أمس في 
المرحلــة الـ ٣١ من الدوري 

اإلنجليزي لكرة القدم. 
وأشــعل وســت هــام 
يونايتــد المنافســة علــى 

المركز الثالــث ألنه قلص 
الفــارق إلى نقطــة واحدة 
بينه وبين ليستر سيتي، 

وفــي المبــاراة الثانية، 
قلب العبو المدرب ستيف 
بروس النتيجة على ملعب 
«تورف مور» ليضعوا حدا 

لسلسلة من سبع مباريات 
دون أي انتصــار عندمــا 
تغلبوا علــى بيرنلي ٢-١، 
ليصبح نيوكاسل، صاحب 
المركز الســابع عشــر في 
الترتيب، على بعد ٦ نقاط 
مــن ڤولهام الثامن عشــر، 

كما انه لعب مباراة أقل من 
الفريــق اللندنــي. ويلعب 
اليــوم وســت بروميتــش 
مــع ســاوثهامبتون، فيما 
يستضيف برايتون نظيره 
إيڤرتــون ضمــن المرحلة 

ذاتها.

من جهة اخرى، استعاد 
وست هام يونايتد المركز 
الرابــع من جــاره اللندني 
تشلسي عندما تغلب على 
ضيفه ليستر سيتي الثالث 
٣-٢، وتنفــس نيوكاســل 
يونايتــد الصعــداء، فــي 

«الشياطني» تبعثر أحالم توتنهام.. ووست هام «يوّلعها»
مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إجنلترا – املرحلة ٣١
HD Premium ١ ٨beIN Sportsوست بروميتش - ساوثهامبتون

HD Premium ١ ١٠:١٥beIN Sportsبرايتون - إيڤرتون

إسبانيا – املرحلة ٣٠
١ ١٠beIN Sportsسلتا فيغو - إشبيلية

إيطاليا – املرحلة ٣٠
٣ ٩:١٥beIN Sportsبينفينتو - ساسولو

أملانيا – املرحلة ٢٨
٢ ٩:٣٠beIN Sports FR HDهوڤنهامي - باير ليڤركوزن

بعد ١٣ مباراة.. شالكه ينتصر!
عاد شالكه متذيل فرق الدوري االملاني 
لكرة القدم واملهدد بشكل كبير بالهبوط إلى 
الثانية، إلى سكة االنتصارات بفوزه على 
ضيفه أوغسبورغ ١-٠ أمس، في مباريات 
املرحلة ٢٨ للــدوري األملاني لكرة القدم، 
وأنهى سوات سيردار فترة عجاف فريقه 
وقاده الى انتصاره الثاني فقط هذا املوسم 
بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة.

ولم يذق شالكه طعم الفوز في مبارياته 
ال ١٣ االخيرة في مختلف املســابقات، 
منها ١٢ في الــدوري وواحدة في ثمن 
نهائي الكأس، ليرفع شالكه رصيده إلى 

١٣ نقطة في املركز الثامن عشــر األخير 
بفارق ١٣ نقطة عن ارمينيا بيليفيلد اخلامس 
عشر، فيما جتمد رصيد أوغسبورغ عند 
٣٢ في املركز احلادي عشر، ويلعب اليوم 
هوفنهامي على ملعبه ضد باير ليڤركوزن 

ضمن نفس املرحلة.
لنس يكرم وفادة لوريان

إلى ذلك، أكرم لنس وفادة ضيفه لوريان 
الساعي لتفادي الهبوط بفوزه عليه ٤-١ أمس، 
في املرحلة ٣٢ من الدوري الفرنسي لكرة 
القدم، ليعــزز بهذا الفوز مركزه اخلامس 

املؤهل إلى مسابقة الدوري االوروبي «يوروبا 
ليغ» ليرفع رصيده إلى ٥٢ نقطة، مبتعدا 
بفــارق ثالث نقاط عن مالحقه املباشــر 
مرســيليا املتعادل مع مونبلييه ٣-٣ في 
افتتاح املرحلة. وفي مباراة ثانية، عمق رين 
جراح غرميه نانت املهدد بالهبوط إلى الدرجة 
الثانية، بفوزه عليه ١-٠، وابتعد سانت إتيان 
عن شبح الهبوط بفوزه الكبير على ضيفه 
بوردو ٤-١، وتقدم للمركز الثالث عشــر 
برصيد ٣٩ نقطة، فيما جتمد رصيد الثاني 
عند ٣٦ في املركز اخلامس عشر، كما تعادل 

نيس ورينس سلبا، وبريست ونيم ١-١.

«الصليبي» ينهي موسم 
تريزيغيه.. وصالح يواسي

حرص محمد صالح العب ليڤربول اإلجنليزي على دعم 
مواطنه محمود حســن «تريزيغيه» جنم آستون فيال بعد 

إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وكتب صالح على حسابه الرسمي على موقع التواصل 
االجتماعي (فيســبوك): «أمتنى الشــفاء العاجل لصديقي 

تريزيغيه»، مضيفا: باجتهادك وصبرك ستعود أقوى.
وكان تريزيغيه قد أصيب خــالل مباراة أمام ليڤربول، 
وخسرها فريقه (٢ - ١)، ليغادر على إثرها ملعب «آنفيلد» قبل 
١٠ دقائــق من نهاية اللقاء، حتت أعني مواطنه محمد صالح 

جنم الريدز الذي كان يطمئن عليه.



4:04الفجر
5:26الشروق

11:49الظهر
3:23العصر

6:12املغرب
7:32العشاء

العظمى: ٣١
الصغرى:  ١٨

أعلى مد: ٠٠:٢٣ ص ـ ١٢:٣٢ ظ
أدنى جزر: ٦:٤٦ ص ـ ٦:٤٨ م

خووش حچي يا ألطاف اهللا

«الشال»: القرارات اخلاطئة 
في اإلدارة العامة أخطر من كورونا 

وأزمة النفط.

اإلمارات تعلن عن رائدي فضاء 
جديدين منهما أول امرأة عربية.

 .. وال حتتاج إلى لقاح بل 
  مبروك.. ومو غريبة على الشقيقة إلى جرأة ورؤية من احلكومة.

اإلمارات وشعبها املميز.

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

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

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

  ٣٠Monday April 12, 2021 - Issue No.16141 من شعبان ١٤٤٢ املوافق ١٢ أبريل ٢٠٢١ 

االثنني

واحد أبواللطف

 

أبعد من الكلمات
«عملي هو مثل عمل رجل إطفاء»

كريس جينر عميدة آل كردشيان 
عن دورها في حل اخلالفات داخل 

عائلتها.

«هل كانت وفاته ألسباب طبيعية؟»

غايل كينغ مقدمة برنامج «هذا 
الصباح» على قناة «سي بي اس» 
عن خبر وفــاة األمير فيليب مما 
أثار موجة من االنتقادات الالذعة.

«عدت إلى وضع أربعة صحون بدال من ثالثة على 
طاولة العشاء»

البريطاني  التلفزيــون  مذيعة 
كيت غاراويه عــن عودة زوجها 
إلــى املنزل بعدما أمضى أكثر من 
عام في املستشفى بسبب كورونا.

«كانت فكرة من وحي اللحظة»

مصفف الشعر سام ماكنايت عن 
لقائه األول باألميرة ديانا واقتراحه 

تسريحة شعر قصيرة لها.

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

البقاء هللا

سليمة مرزوق علي فرج: زوجة جاسم محمد علي حيدر: ٦٧ 
عاما - ت: ٩٨٨٩٣٩٧٥ - ٥٥٠٠٦٦٧٧ - ُشيعت.

سعاد عبدالرحمن زيد الســعيد: ٦٩ عامــا - ت: ٩٩٠١٢٠١٨ - 
٩٩١١١٢٣١ - ٩٧٨٧٨٦٤٨ - ٥٥٢٤٤٢٤٢ - ُشيعت.

طقس األيام املقبلة.. فرصة ألمطار رعدية وغبار
األرصــاد  إدارة  قالــت 
اجلويــة الكويتية، ان طقس 
البالد يتأثر بامتداد منخفض 
جوي يصاحبه تكون للغيوم 
وفرصة ألمطــار متفرقة قد 
تكــون رعديــة أحيانــا على 
فتــرات متفاوتة خالل األيام 
املقبلة والرياح نشطة مثيرة 
للغبــار خاصة على املناطق 

املكشوفة.
وأضاف مراقب التنبؤات 
اجلوية بــاإلدارة عبدالعزيز 
ان  «كونــا»،  لـــ  القــراوي 
الطقس نهار اليوم ســيكون 
مائال للحرارة وغائما جزئيا 
والرياح شــمالية غربية إلى 
شمالية شــرقية خفيفة إلى 
معتدلة الســرعة بني ١٢ و٣٥ 
كيلومترا في الساعة وتظهر 
بعــض الســحب املتفرقــة 

٨ و٣٠ كيلومترا في الساعة 
ودرجــة احلــرارة الصغرى 
املتوقعة بني ٢٢ و٢٤ درجة.

وعــن الطقس نهــار غد 
الثالثاء، أفــاد القراوي بأنه 
سيكون مائال للحرارة وغائما 
جزئيــا إلى غائــم والرياح 
متقلبــة االجتــاه جنوبيــة 
شــرقية خفيفة إلى معتدلة 
السرعة تنشــط أحيانا بني 
١٠ و٤٠ كيلومترا في الساعة 
مــع فرصة ألمطــار متفرقة 
قــد تكــون رعديــة أحيانــا 
ودرجات احلــرارة العظمى 
املتوقعة بني ٣٢ و٣٤ درجة، 
وليال سيكون غائما جزئيا، 
والريــاح جنوبية شــرقية 
تتحول إلى شــمالية غربية 
خفيفة إلى معتدلة السرعة 
تنشــط أحيانا بــني ١٢ و٤٢ 

كيلومتــرا في الســاعة، مع 
فرصــة ألمطــار متفرقة قد 
تكون رعدية أحيانا، ودرجة 
املتوقعة  احلرارة الصغرى 

بني ٢٢ و٢٤ درجة.
وعن طقس األربعاء املقبل، 
قال إنه سيكون مائال للحرارة 
والرياح شمالية غربية معتدلة 
إلى نشطة السرعة بني ٢٠ و٥٠ 
كيلومترا في الساعة مثيرة 
للغبــار ودرجــات احلــرارة 
العظمى املتوقعة بني ٣٤ و٣٦ 
درجة، بينما سيكون معتدال 
ليال والرياح شمالية غربية 
معتدلة إلى نشــطة السرعة 
بــني ٢٠ و٤٥ كيلومتــرا فــي 
الساعة مثيرة للغبار خاصة 
على املناطق املكشوفة ودرجة 
احلرارة الصغرى املتوقعة بني 

٢٢ و٢٤ درجة.

عبدالعزيز القراوي

ودرجــات احلــرارة العظمى 
املتوقعــة بني ٣٣ و٣٥ درجة 
مئوية، فيما سيكون الطقس 
ليال معتــدل احلرارة وغائما 
جزئيــا، والريــاح متقلبــة 
االجتاه إلى شــمالية غربية 
خفيفة إلى معتدلة السرعة بني 

ثلث معلمي إجنلترا «مو عاجبتهم مهنتهم»!
أظهــر اســتطالع ان ثلث 
املعلمني في اجنلترا يفكرون 
التعليــم فــي  بتــرك مهنــة 
املقبلــة  الســنوات اخلمــس 
وأعرب ٣٤٪ من أصل ٧٠٫٠٠٠ 
معلم اســتطلعت آراؤهم عن 
اعتزامهم ترك املهنة في غضون 
خمس ســنوات. ويشكل هذا 
العدد من املعلمني نسبة ١٣٪ من 
املعلمني في اجنلترا ممن وافقوا 
على التعاون مع االستطالع.

وأجرت االستطالع مؤسسة 
موري باالشــتراك مع مجلس 
التعليــم العــام فــي اجنلترا 
وصحيفــة الغارديــان التــي 
أوردت كلمة لرئيسة مجلس 
التعليــم كارول آدامــز دعت 
فيهــا احلكومــة الــى تطبيق 
استراتيجية احتفاظ ملواجهة 
اخلروج من التعليم. وأشارت 
في الكلمة الى ان حماسة الكثير 
من املعلمني اجلدد وأغلبيتهم 

الراغبون في هجر مهنة التعليم 
سوء ســلوك الطلبة واألعباء 
الثقيلة واملبادرات احلكومية 
الكثيرة مما يؤدى الى احلاق 

الضرر مبعنويات املعلمني. 
وفي حني تدعو االحتادات 
التي متثل املعلمني احلكومة 
الى تفهم شكاواهم والى منحهم 
الوقت الكافي لتطوير أنفسهم 

مهنيا، فــإن ديفيد ميليباند، 
وزير الدولة ملعايير املدارس، 
ينظر الى النصف املليء من 
الكأس وهو ان نحو ٧٠٪ من 
املعلمني راضون عن اختيارهم 
للمهنة بدليل انهم ال يزالون 
راغبني باالستمرار مبزاولتها 
بعــد خمــس ســنوات مــن 
حصولهم على التأهيل الالزم.

من الشابات اخلريجات تتالشى 
بســرعة. وهــذا مــا يجب ان 

نتساءل عن سببه.
ومع ان نســبة ٣٤٪ تبدو 
مرتفعة جدا اال ان االستطالع 
أوضح ان اكثر من نصف هؤالء 
ســيبلغون ســن التقاعد في 
غضون ٥ سنوات على أي حال.

ومن األسباب التي ساقها 

«ألفا دوغ».. كلب «روبوت» 
سريع بـ ٢٣٨٠ دوالرًا

نانكــني (الصني) ـ أ.ف.پ: «ألفا دوغ» هو اســم كلب 
يطيع وال ينبح وال يعض ويترك آثارا أقل على سجادة 
البيــت، وبالتالي هو كلب محســن ألنه روبوت، ويؤكد 

مخترعه الصيني أنه األسرع في العالم.
وجهز هذا الكلب العالي التقنية بأجهزة االستشعار، 
ويعمل بواسطة تقنيات الذكاء االصطناعي التي تتيح له 
«سماع» بيئته و«رؤيتها»، ولكن ميكن أيضا أصطحابه 

في نزهة.
ومع أنه ال ذيل له وال رأس، فـ«هو مثل كلب حقيقي»، 
علــى ما وصفه ما جــي، مدير التكنولوجيا في شــركة 
«ويــالن» التي صممت النمــوذج األولي منه وتتخذ من 

ناجنينغ (شرق الصني) مقرا لها.
وميلك «ألفا دوغ» الرقم القياسي العاملي في السرعة 
بني احليوانات املعدنية، إذ تصل سرعته القصوى إلى ١٥ 
كيلومترا في الساعة، فضال عن أنه أكثر ثباتا من الكلب 
احلقيقي، على ما أكد مصمموه، مثبتني ذلك بركلة قوية له.
وقد بيع أكثر من ١٨٠٠ كلب من طراز «ألفا دوغ» في 
الشهر األول لطرح هذه الروبوتات في السوق لقاء سعر 

يبلغ ١٦ ألف يوان (٢٣٨٠ دوالرا) للواحد.

ملشاهدة الڤيديوألفا دوغ كلب ال ينبح وال يعض      (أ.ف.پ)
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