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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

24كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس
20 السعودية ترفع تعليق سفر مواطنيها إلى اخلارج بعد توقف لـ ١٦ شهرًا

بدالت مالية إضافية لألطباء واملوظفني
مقابل ١٢٠ يومًا و٩٠  على التوالي تُستحق عند التقاعد أو االستقالة ديسمبر املقبل وتضاف إلى رصيد إجازات الـ ٥ سنوات املطبقة

مرمي بندق

كشــفت مصــادر حكوميــة رفيعــة فــي 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، عن أن مرسوم 
جتميد رصيد اإلجازات الدورية عن عامي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١ يســتفيد منه األطباء مقابل إجازاتهم 
السنوية التي تبلغ ٦٠ يوما عن السنة الواحدة 
مقابل ٤٥ يوما ملوظفــي الدولة الذين خدموا 
أكثر من ١٥ عاما و٣٥ يوما ملن كانت خدمتهم 
أقل من ١٥ عاما شــرط االستمرار في اخلدمة 
لنهاية العام احلالي وتقدمي طلب استقالة أو 

تقاعد في ديسمبر املقبل.
وأوضحت املصادر انه ستتم إضافة مبالغ 
توازي بدالت مالية عن ٤ أشهر مقابل السنتني 
املذكورتني إلى املبلغ الذي يصرف حاليا مقابل 
رصيد اإلجازات، وذلك تعويضا عن اإلجازات 
التي لم يتمتع بها األطباء الذين مت إيقاف منح 
إجازات لهــم خالل هاتني الســنتني، وإضافة 
بدالت ٩٠ يوما ملن خدمتهم تزيد على ١٥ عاما، 
وبدالت ٧٠ يوما ملن تبلغ خدمتهم أقل من ١٥ 
عامــا. وأفادت بأن القانون يســمح للموظف 
باالحتفاظ برصيد إجازات خمسة أعوام، مبينة 
أن املرســوم اجلديد سيتيح للموظف جتميد 
رصيــد إجازات العامني ٢٠٢٠ و٢٠٢١ حتى لو 
كان محتفظا برصيد إجازات ٥ أعوام وهو احلد 
األقصى من الرصيد املسموح له االحتفاظ به 

في قانون اخلدمة املدنية.
وأضافت املصادر أن هذا املرسوم يستفيد 

منه أيضا معظم موظفي الدولة البالغ عددهم 
٣٨٠ ألف موظف ممن حرموا إجباريا من القيام 
بإجازاتهم منهم على سبيل املثال وليس احلصر 
األطباء واملوظفون في وزارتي الصحة والداخلية 
الذين كلفوا رسميا بالعمل أو غيرهم ممن لم 
يتمتعوا بهذه اإلجازات. واستطردت: يستفيد 
من املرسوم املوظفون اخلاضعون ألحكام قانون 
اخلدمة املدنية الذين لم يتمكنوا من االنتفاع 
برصيد اإلجازات الدورية السنوية اخلاصة بهم، 
حيث ستتم إضافة إجازات هذين العامني إلى 
أرصدة اإلجازات املسموح االحتفاظ بها وفقا 
لقانــون اخلدمة املدنيــة، حتى ان كان رصيد 
إجازاتهم ٥ سنوات (٤ سنوات سابقة إضافة 
إلى السنة اجلارية). وسيتولى ديوان اخلدمة 
املدنية مخاطبة املؤسسة العامة للتأمينات لتتم 
إضافة صرف بدالت إجازات هذين العامني إلى 

البدالت التي تصرف اآلن عند التقاعد.
هذا، وبينت مصادر مسؤولة في الديوان، انه 
سيتم إصدار تعميم جلميع الوزارات والهيئات 
احلكومية حــول آلية اســتفادة الراغبني من 
مرسوم احتفاظ املوظفني بإجازاتهم السنوية 
للعامني ٢٠٢١/٢٠٢٠ و٢٠٢٢/٢٠٢١. ودعت املصادر 
قطاعات الشؤون اإلدارية في الوزارات والهيئات 
احلكومية، إلــى اتخاذ اســتعدادات مخاطبة 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حسب 
النظم املطبقة. وأكدت أن تنفيذ هذا املرسوم 
ميثل مكافأة ثانية للصفوف األمامية والصفوف 

امليدانية وكذلك الصفوف املساندة.

شركة ملراقبة أسعار ٥٠٠ سلعة إلكترونيًا
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة 
التجارة والصناعة تعاقدت مع إحدى الشــركات 
لتنفيــذ مشــروع نظــام مراقبة حركة األســعار 
إلكترونيا، حيث يهدف املشروع إلى تزويد املستهلك 

بقائمة أسبوعية بأسعار ٥٠٠ سلعة في مختلف 
منافذ البيع لتمكينه من مراقبة األسعار واملفاضلة 
بينها. وقــالت املصــادر ان «التجــارة» تعاقــدت 
مع شركــة بروزون الشــرق األوسـط في ٢٥ مارس 
٢٠٢١ وبكلفة تقديرية للمشــروع وفق تقديرات 

الدعم الفني والتخطيط بقيمة ٧٥ ألف دينار.

ميناء الزور البحري.. دائرة جمركية
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة 
ان ميناء الزور البحري اخلاص مبرافق الشركة 
الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة (كيبيك) 
أصبح دائــرة جمركية بناء علــى قرار وزارة 
الداخلية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ 
٥ مايــو اجلاري. وقالت املصــادر انه بصدور 
ذلك القرار فإن ميناء الزور البحري سيصبح 

دائرة جمركيــة خاضعة لألنظمــة والقوانني 
والقرارات اجلمركية بإشراف ومراقبة اإلدارة 
العامة للجمارك. وأشــارت الى ان مســؤولي 
شركة (كيبيك) عقدوا العديد من االجتماعات 
التنسيقية خالل االسابيع املاضية مع االدارة 
العامة للجمارك وذلك لإلســراع في تشــغيل 
العمليــات البحرية والتشــغيل املبدئي ملرفأ 
الغاز املســال، وذلك لتشــغيل مركز اجلمارك 

التابع ملجمع الزور النفطي.

٣٫٨ مليارات ملشاريع النفط في ٢٠٢١
أحمد مغربي

كشفت إحصائية رسمية، حصلت عليها «األنباء»، أن مؤسسة 
البترول الكويتية وشــركاتها التابعــة رصدت نحو ٣٫٨٦ مليارات 
دينار لتنفيذ مشاريع نفطية وخدماتية بالسنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
حيث يخطط القطاع النفطي إلنفاق ١٫٣٤ مليار دينار على مشاريع 
احلفر وتوريد ابراج ومنصات احلفر، وانفاق ٨٧٦٫٨ مليون دينار 
على املشــاريع الهندسة واالنشــاءات، ولدى القطاع عقود معدات 
هندسية بقيمة ٧٤١٫٣ مليون دينار، وعقود عامة وخدماتية بقيمة 
٤١٥٫٥ مليون دينــار، وهناك عقود تقنية تكنولوجية بقيمة ٢٨٫٣ 
مليــون دينار، وكذلك عقود لوجســتية بقيمــة ٨٫٣ ماليني دينار، 

التفاصيل ص ١٤وعقود الصيانة واإلصالح بقيمة ٣٤٣ مليون دينار.

اقتصاد
٤٦٪ قفزة في إيرادات «كميفك» التشغيلية 

إلى ١٫١٧ مليون دينار بالربع األول

حمد الذكير:
النتائج التشغيلية 
بالربع األول تؤكد 
جناح إستراتيجية 

الشركة.. وقوة 
مركزها املالي 

١٢٫٦ مليون دينار 
أرباح «أجيليتي» 

في الربع األول.. 
و٢٨٫٦٪ منو اإليرادات 

إلى ٤٨٥٫٥ مليونًا

٣٫٨ ماليني دينار أرباح «االستثمارات 
الوطنية» بالربع األول

حمد صالح الذكير

طارق سلطان

حمد العميري
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وزيــر اخلارجيــة: التصعيــد اإلســرائيلي ُيهــدد أمن 
ــد  ــطني أح ــهده فلس ــا تش ــة وم ــالم املنطق وس
ــافرة  ــكرية الس ــداءات العس ــف االعت ــر وأعن أكب

جنــدد التمســك باملوقــف العربــي واإلســالمي 
املبدئــي والقائــم على حــل الدولتــني والســالم العادل

«التعاون اإلسالمي» تدين اعتداءات إسرائيل «الوحشية» 

د وتيرة إسرائيل ُتصعِّ
«حرب األبراج».. ونتنياهو 

يؤكد أن احلرب تستغرق 
وقتًا قبل وقف القتال

مجلس األمن يعقد 
جلسة طارئة وغوتيريش 
يدعو لوقف أعمال القتل 

املروعة فورًا

مصر تفتح معبر رفح قبل 
املوعد وتستقبل دفعات 

من املصابني للعالج 
في مستشفياتها

اقتصار مراجعة الوزارات على املطّعمني.. مستبعد اآلن

استثناء أبناء «التعاون» وزوج الكويتية من «اإلحالل»

مرمي بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ«األنبــاء»، إن إصدار قــرار باقتصار مراجعة 
الوزارات علــى املواطنني واملقيمــني املُطّعمني 
مســتبعد، مع عــدم تقدمي توصيــة إلى جلنة  
«طوارئ كورونا»  بعدم استقبال املراجعني من 
غير متلقي اللقاح. وتوقعت املصادر أن حتسم 
«طوارئ كورونا» بعض التوصيات التي تأتي 
في إطار التدرج في العودة الى احلياة الطبيعية 
والتي منها قضية فتح املنافذ اجلوية والبرية 
للســماح بانتقال املواطنــني املُطّعمني بني دول 
التعاون، وذلك حسب التنسيق الذي سيتم خالل 
أيام بــني وزراء الصحة اخلليجيني. وردا على 
سؤال حول موعد السماح باجللوس في املطاعم 
واملقاهي، أجابت املصادر: سيكون هذا املوضوع 

مطروحــا للنقاش أمام «طــوارئ كورونا» في 
اجتماعها املرتقب، الفتة إلى رأي كان قد طرح 
بــأن تنفيذ قرار باقتصار اجللوس في املطاعم 
علــى املُطّعمني قد يواجه عقبات، خصوصا أن 
هناك تصورا بأن يجلس املُطّعمون في الصاالت 
املغلقة وغيرهم في الصاالت املفتوحة أو يسمح 
للجميع باجللوس. وشــددت املصادر على أن 
تســجيل صفر إصابات بـ «كورونا» سيتحقق 
بااللتزام باالشتراطات الصحية وتلقي التطعيم. 
وتطرقــت املصــادر إلى بدائــل بصمة اإلصبع 
إلثبات حضور وانصراف املوظفني، مشيرة إلى 
ان هناك عدة بدائل منها الكارت املمغنط وبصمة 
الوجه والعني األفضــل صحيا إلثبات حضور 
وانصراف املوظفــني خصوصا مع تنفيذ قرار 
مجلس الوزراء بعودة دوام ٦٠٪ من املوظفني 

اعتبارا من اليوم.

سلطان العبدان

كشــفت وزيــرة األشــغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
البلدية د.رنا الفارس، عن خطة 
«األشغال» لتنفيذ عملية اإلحالل 
الوظائف، مشيرة  و«تكويت» 
إلى أنها قائمة على عدة بنود.
وأوضحــت د.الفارس، في 
ردها على سؤال للنائب سعود 
أبوصليب حصلت «األنباء» على 
نسخة منه، ان العمل في الوزارة 
يقوم على أساس خطة تطوير 
كاملة من خالل التكويت ومتكني 
الكوادر الوطنية، مشــيرة إلى 
ان اإلجراءات القانونية حددت 
الفئــات املســتثناة مــن خطة 
اإلحــالل، وهــم املوظــف غير 
الكويتي ألم كويتية واملوظفون 
غير محددي اجلنسية املقيمون 
بصفة دائمة بالكويت بشــرط 
تسجيلهم لدى اجلهاز املركزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية وموظفو اخلدمات. 
وأضافــت، في ردهــا على 
أبوصليــب، أنــه بعد دراســة 
الفئــات املســتثناة وحفاظــا 
على االستقرار األسري للمرأة 
الكويتية، وتوطيدا للعالقات 
األخويــة بــني دول مجلــس 
التعاون اخلليجي، تقرر إضافة 

فئات جديدة للفئات املستثناة 
من خطة اإلحالل، وهم املوظف 
املــرأة  الكويتــي زوج  غيــر 
الكويتية واملوظفون مواطنو 
دول مجلس التعاون اخلليجي 

املقيمون بالكويت.
وعن تفاصيل اخلطة املعدة 
لتنفيذ سياسة اإلحالل، قالت 
د.الفارس، إنها تقوم أوال على 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 
الالزمــة إلنهاء عقود املوظفني 
غير الكويتيني ثم تزويد اإلدارة 
العليا بقوائم أسماء املوظفني 
غيــر الكويتيني متهيدا التخاذ 
الالزمة  القانونية  اإلجــراءات 
تفعيــال  خدماتهــم  إلنهــاء 

للمرحلتني الثانية والثالثة.

وأضافت أنه بناء على اخلطة 
املوضوعــة، مت إيقــاف جميع 
اإلجراءات اخلاصة بتعيني غير 
الكويتيني في وزارة األشــغال 
العامة والهيئة العامة للطرق 
والنقل البري واقتصار تشكيل 
اللجان وفــرق العمل والعمل 
اإلضافي على الكوادر الوطنية 
فقط مع عدم جتديد عقود عمل 
املوظفني غير الكويتيني العاملني 
في «األشغال» و«هيئة الطرق».

وأكدت د.الفارس إعداد خطة 
لتدريب الكــوادر الوطنية مبا 
يتوافق مع خطــة إنهاء عقود 
غيــر الكويتيني، ووضع خطة 
الوطنية لسد  الكوادر  لتعيني 

الشواغر.

فتح املنافذ واملطاعم واملقاهي أمام «طوارئ كورونا».. وعامالن يحسمان نهاية اجلائحة

سعود أبوصليب د.رنا الفارس

١٥ مرشحًا في «تكميلية اخلامسة» منهم امرأة واحدة
سامح عبداحلفيظ

أصدرت اإلدارة العامة للشؤون القانونية 
وإدارة االنتخابات في وزارة الداخلية الكشف 
النهائي للمرشحني الذين سيخوضون االنتخابات 
التكميلية في الدائرة اخلامسة للفوز مبقعد د.بدر 
الداهوم، الذي أبطلت عضويته بحكم صدر من 

احملكمة الدستورية.
وحددت «الداخلية» ١٥ مرشــحاً خلوض 
االنتخابات التي ستجري يوم السبت املقبل 

املوافق ٢٢ اجلاري.
وفيما يلي أســماء املرشحني: أحمد جابر 

علي حســني مالك البلوشي، بكر بادي صالح 
فريج الرشيدي، جاسم محمد حسني محمد 
دشتي، حبيب مهدي حسن صالح بوعباس، 
حسن عواد مجبل عيد عكشان العازمي، حماد 
مناحي فهد حماد هتيل الدوسري، خالد إبراهيم 
ناصر عبدالعزيز العمار، سعد محمد فرحان 
املفرح، طالل فهد جاسم عبداهللا الدبوس، عادل 
عباس علي عباس الشطي، عبداهللا عمر ثقل 
مثعي العتيبي، عبيد محمد عبداهللا زيد عبيد 
املطيري، عجمي فالح نايف عبداهللا فهيد املتلقم، 
عنود خالد مفرح جفــران املنصور العنزي، 

ونهار ثقل نهار مطلق العتيبي.

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

تصعيد إسرائيلي مستمر
واستنفار دولي لوقف احلرب
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االثنني ١٧ مايو ٢٠٢١ محليات

«األنباء» تنشر تشكيل مجلس إدارة اجلهاز
الوطني لالعتماد األكادميي وجودة التعليم

«ديوان اخلدمة» ُيعلن ترشيح ١٣٧٩ 
مواطنًا للعمل لدى اجلهات احلكومية

صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣٣ لسنة 
٢٠٢١ بتشــكيل مجلس إدارة اجلهاز الوطني 
لالعتمــاد األكادميي وضمان جودة التعليم، 

جاء فيه:
مادة أولى: ُيشــكل مجلــس ادارة اجلهاز 
الوطني لالعتمــاد األكادميي وضمان جودة 
التعليم، ملدة ثالث ســنوات، برئاســة وزير 

التعليم العالي وعضوية كل من:
١ - مدير عام اجلهاز.

٢ - وكيل وزارة التعليم العالي.
٣ - األمني العام ملجلس اجلامعات اخلاصة.

٤ - وكيل وزارة الصحة.
ممثلي التعليم العالي احلكومي.
٥ - د.عادل عبداهللا احلسينان.

٦ - د.خالد محمد السعد.
٧ - د.عادل عبدالرزاق العصفور.

٨ - د.فريح عويد العنزي.
٩ - د.جاسم محمد االستاذ.

ممثلي التعليم العالي اخلاص.
١٠ - د.نايف بجاد املطيري.
١١ - د.أحمد حمد الفارسي.

ممثلي القطاع األهلي.
١٢ - دانه أنور املال.

١٣ - د.فؤاد عبداهللا محمد حسن.
١٤ - جهاد محمد القبندي.

مادة ثانية: على وزير التعليم العالي تنفيذ 
هذا القــرار، ويعمل به مــن تاريخ صدوره، 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

مرمي بندق

أعلن ديوان اخلدمة املدنية عن ترشيح 
دفعــة جديدة من الباحثني عن العمل لدى 

اجلهات احلكومية غدا.

وقال «الديوان»، في موقعه على تويتر، 
إن عدد املرشــحني يبلــغ ١٣٧٩ منهم ٣٩٤ 
(جامعي فأعلى) و٥٨٢ (دبلوم) ٣٦٤ (ثانوية 
بدورة ســنتني فأكثر) و٣٩ (ثانوية عامة 

فما دون).

ل ملدة ٣ سنوات برئاسة وزير التعليم العالي يُشكَّ

٢٠ اجلاري انتهاء دوام الطلبة
عبدالعزيز الفضلي

أكدت وزارة التربية على االلتزام بقرارات 
مجلس الوزراء بشأن رفع نسبة دوام العاملني 
في اجلهات احلكومية إلى ٦٠٪، على أنه يبدأ 
الدوام من الساعة الثامنة والنصف صباحا 
حتى الواحدة والنصف ظهرا للعاملني في 

ديوان عام الوزارة واملناطق التعليمية.
 وأعلنت وزارة التربية عن توقيت الدوام 
للعاملــني في املــدارس باملراحل التعليمية 
املختلفة والتعليم الديني والتعليم اخلاص 
واملدارس األهلية ومراكز محو األمية وتعليم 
الكبــار، وذلك نظرا النتهاء شــهر رمضان 
املبارك أعاده اهللا علينا وعلى األمة االسالمية 

باليمن والبركات.
 وإذ بينت وزارة التربية أن دوام املتعلمني 

من خالل التعليم عن بعد «online» ينتهي 
مبختلــف املراحل التعليمية يوم اخلميس 
املقبــل املوافق ٢٠ مايو ٢٠٢١، أشــارت إلى 
اســتمرار دوام الهيئــات التعليمية (معلم 
مشــرف مادة رئيس قسم موجه فني) عن 
بعــد من املنزل حتى تاريخ انتهاء التعليم 
عن بعــد، وذلك مبختلف مــدارس املراحل 
التعليمية والتعليم الديني والتعليم اخلاص 
«املدارس األهليــة»، على أن تكون مواعيد 
احلصص كما وردت في النشرة العامة رقم 

٧ الصادرة بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢١.
 وأوضحــت الــوزارة أن دوام الهيئــات 
اإلدارية واملعاونة باملدارس مبختلف املراحل 
التعليمية يكون كما كان معموال به قبل شهر 
رمضان املبارك ووفقا للنشرة العامة رقم ٧ 

الصادرة بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢١.

«التربية»: دوام املدارس يبدأ من ٨ صباحًا
و حضور العاملني في الوزارة بنسبة ٦٠٪

عبدالعزيز الفضلي

يعود الدوام في وزارة 
اليــوم كبقيــة  التربيــة 
الوزارات وبنســبة ٦٠٪ 
للموظفني، وسيكون دوام 
العاملني في املدارس كما 

يلي:
املرحلــة الثانوية من 
الساعة: ٩٫٣٠ صباحا حتى 
الساعة ٢٫٣٠ بعد الظهر.

واملرحلة املتوسطة من 
الساعة ٨٫٠٠ صباحا حتى 

الساعة ١٫٠٠ ظهرا.
ومرحلة رياض األطفال 
من الساعة: ٨٫٠٠ صباحا 
حتى الساعة: ١٢٫٠٠ ظهرا.
وفيما يخص املرحلة 

االبتدائية، يتم تقســيم العمل على فترتني 
وفقا لآللية التالية:

ـ الفترة الصباحيــة: من: ٨:٠٠ صباحا، 
حتى: ١:٠٠ ظهرا.

ـ الفترة املسائية: من: ٢:٤٥ ظهرا، حتى: 
٥:٤٥ مساء.

اما فيمــا يخص دوام الطلبة والذي من 
املقرر ان يكون االسبوع احلالي هو االخير 
لهم خاصة بعد ان انهوا دراسة املنهج بالكامل 

فسيكون دوام طلبة الثانوي كما كان عليه 
قبل شــهر رمضــان املبارك من الســاعة ١١ 
صباحا حتى ٢ والنصف بعد الظهر، كما ان 
دوام طلبة املرحلة املتوسطة من الساعة ٨ 
حتى ١١ صباحا، اما طلبة االبتدائي فسيكون 
دوامهم من الســاعة ٣ حتى الساعة ٥ و٤٥ 
دقيقة مساء وجميع املراحل ٤ حصص يوميا. 
وفيما يتعلق بدوام ريــاض االطفال «غير 
متزامــن» فيتضمن فترتني من الســاعة ٨ 

حتى ٩ صباحا.

جمعيات نفع عام تطالب بتوظيف التكنولوجيا
والذكاء االصطناعي لتحل محل «الواسطة»

أطلقــت ٢٧ جمعية نفع 
عام ٤ مطالب مهمة لتفعيل 
وتعزيــز دور تكنولوجيا 
املعلومات في جميع اخلدمات 
احلكومية، مطالبة بأن يتم 
التكنولوجيا  توظيف هذه 
لتحــل محل الواســطة في 

مختلف ميادين الدولة.
جــاء ذلــك فــي بيــان 
مبناســبة اليــوم العاملــي 
لالتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات الــذي يصادف 
١٧ مايو، نص على ما يلي:

مبناســبة اليوم العاملي 
لالتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات، نود تســليط 
الضوء على أهــم القضايا 
التي تعنى بتطوير أنظمة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات وتدعم التحول 
الرقمــي والتطبيق األمثل 
لذا  للحكومة اإللكترونية، 
نحن جمعيات النفع العام 
املوقعة أدناه ومن منطلق 
املسؤولية املجتمعية نطالب 

مبا يلي:
١ - تعجيــل وتطويــر 
البنــى التحتيــة والبرامج 
والتطبيقــات الســتكمال 
أنظمــة امليكنة في مختلف 

علــى جميع الــوزارات من 
حيــث إن املواطن الكويتي 
الــوزارات  مــازال يراجــع 
والهيئات إلجناز معاملته، 
وهــذا يعرضــه لإلصابــة 

لتحــل محــل «الواســطة» 
السيما التوظيف والتعليم 

واألمن والصحة.
٣ - دعم العمالة الوطنية 
املتخصصة في هذا املجال، 
ويجــب علــى احلكومــة 
وحتفيزهــم  تشــجيعهم 
حتى ال يتســرب العاملون 
مــن هــذا القطــاع، ويجب 
دعمهم أسوة بالتخصصات 
األخرى املشــابهة حيث إن 
هذا التخصص أصبح يعاني 
من أطول تدرج فني، ناهيك 
عن عدم إنصافهم من حيث 
البــدالت واحلوافــز التــي 
يستحقونها أسوة بالوظائف 

األخرى املشابهة.
٤ - تفعيــل دور وزارة 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
وتنظيم األدوار بني اجلهات 
الرقمي،  املعنية بالتحــول 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومــات والهيئة العامة 
وتقنيــة  لالتصــاالت 
فالتحديــات  املعلومــات، 
تســتلزم توحيــد اجلهود 
والعمل وفق خطة موحدة 
الكويت  تنهــض بأهــداف 

التنموية.

باجلائحة ويضيع من وقته 
وجهده.

٢ - توظيف التكنولوجيا 
والــذكاء االصطناعــي في 
مختلف امليادين احلكومية 

أشارت في بيان لها إلى أن عجلة «امليكنة» ما زالت تتحرك بخطوات بطيئة في جميع خدمات الدولة

اجلهات احلكومية، فعجلة 
امليكنــة مازالــت تتحــرك 
بخطوات بطيئة وبحذر في 
جميع خدمات الدولة، ولم 
تعمم فكرة التحول الرقمي 

اجلمعيات املوقعة على البيان:
١ - اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات

٢ - اجلمعيــة الكويتية ألولياء أمور 
املعاقني

٣ - اجلمعيــة الثقافيــة االجتماعيــة 
النسائية

٤ - جمعية حماية املستهلك
٥ - اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم 

األداء البرملاني
٦ - اجلمعيــة الكويتيــة للتخطيــط 

االستراتيجي
٧ - جمعية الدكتور الكويتية

الكويتيــة للتنميــة  ٨ - اجلمعيــة 
الدميوقراطية

٩ - جمعية احملامني الكويتية
١٠ - جمعية العالج الطبيعي الكويتية
١١ - اجلمعية الكويتية لإلعاقة السمعية

١٢ - جمعية املقاصد التعليمية
١٣ - الرابطة الوطنية لألمن األسري

١٤ - جمعيــة املكتبــات واملعلومــات 
الكويتية

١٥ - جمعية املهندسني الكويتية
١٦ - اجلمعية التربوية االجتماعية

١٧ - جمعية ريادة األعمال التنموية
١٨ - اجلمعية الكويتية للعمل الوطني

١٩ - جمعية املعلمني الكويتية
٢٠ - جمعية أبي أتعلم

٢١ - جمعية الثقافة االجتماعية
٢٢ - جمعية سوروبتمست الكويتية 

لتنمية املجتمع
٢٣ - رابطة االجتماعيني

الكويتيــة لإلعــالم  ٢٤ - اجلمعيــة 
واالتصال

٢٥ - اجلمعية الوطنية حلماية الطفل
٢٦ - اجلمعية الكويتية للمشروعات 

الصغيرة واملتوسطة
٢٧ - جمعية متكني األسرة الكويتية

الشاروقي اخترع منظومة أجهزة ومعدات تعمل
على حتصني جميع األماكن املغلقة من الڤيروسات

آالء خليفة

الباحث بالعلوم  كشف 
المختلفة احمد الشاروقي، 
عــن االنتهــاء مــن إنجــاز 
إنهـــاء  سـيـسـهـــم فـــي 
الـحـــرب الڤيروسية التي 

نعيشها.
وأوضح الشاروقي، في 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
عن اختراعه مؤخرا منظومة 
أجهزة ومعدات تعمل على 

تحصيــن جميــع األماكن 
المغلقــة مــن أي ڤيروس، 
وذلــك فــور بــدء تركيــب 
وتشغيل أحد تلك األجهزة 
في أي مكان غير مكشوف 

أسطحه.
أنــه يمكــن  وأوضــح 
اســتخدام تلــك المنظومة 
فــي جميــع دور العبــادة 
والمستشفيات والوزارات 
والمــدارس وكذلــك فــي 
والقطــارات  الطائــرات 

مخاطبــة مكتب األمـيـــن 
المتحــدة  الـعـــام لألمــم 
انطونيو غوتيريش سعيا 
لعقــد اجتمــاع عبــر أحد 
الوسائل المرئية بخصوص 
تدشــين اســتخدام هــذه 

المنظومة.
وذكر أنــه لمعرفة آخر 
أخبار وتطورات هذا اإلنجاز 
يمكــن الدخول إلى الموقع 
الخــاص به:  اإللكترونــي 

.www.ahmad.city

واألســواق  والمطــارات 
النقــل  وجميــع وســائل 
الجماعيــة وجميع األماكن 

المغلقة ومنها المنازل.
وأفاد الشـاروقـــي بـأن 
تلك األجهزة ستســهم في 
خلق جو نقي خال من أي 
ڤيروس وذلك من خالل عدم 
انتقال العدوى الڤيروسية 
مــن أي نوع من شــخص 

آلخر.
وكشــف عن البــدء في 

ميكن استخدامها في جميع دور العبادة واملستشفيات والوزارات واملدارس والطائرات والقطارات واملطارات واألسواق

أحمد الشاروقي

محمد الفارس لـ «األنباء»: تعديل قانون حظر
استعمال الشهادات العلمية غير املعادلة

آالء خليفة 

التعليم  كشــف وزيــر 
العالي د.محمد الفارس، عن 
ان الوزارة تعمل بنسبة من 
العاملني فيها مبا ال يتجاوز 
٥٠٪ مبوجب موافقة سابقة 
لديوان اخلدمة املدنية وفقا 
ملقتضيات املصلحة العامة 

وحاجة العمل.
وذكــر د.الفــارس، في 

تصريح خاص لـ «األنباء»، 
انــه ســتتم زيــادة فئات 
العاملني فــي اإلدارات ذات 
احلاجة مثل إدارتي املالية 
والبعثات مع اقتراب موعد 
احلســاب اخلتامي وخطة 

البعثات السنوية.
وحول اجلديد في قضية 
الشــهادات الوهميــة، أفاد 
د.الفــارس، بــأن الــوزارة 
مســتمرة مبتابعــة جميع 

الشــهادات العلميــة غيــر 
املعادلــة لتســهيل عملية 
تنفيــذ القانون، ومن أبرز 
التعديالت تعريف الشهادة 
مبحرر أجنبي  بدال من محرر 
رســمي، وإضافة مشاركة 
وكالء مساعدين من الوزارة 
الشــهادات  بلجنة معادلة 
وضبط االســتثناءات من 
الفئات التي ال حتتاج أوال 
تخضع ألحكام هذا القانون.

املؤسسات التعليمية خارج 
الكويت عن طريق اجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
التعليم  وضمــان جــودة 
ومــدى التزامهــا مبعايير 
اجلــودة ممــا يحافظ على 

كفاءة الشهادة.
وكشف أن وزارة التعليم 
العالي تقوم حاليا بتعديل 
قانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٩ 
في شــأن حظر اســتعمال 

وزير التعليم العالي أكد أن من أبرز التعديالت تعريف الشهادة مبحرر أجنبي بدالً من  محرر رسمي

د. محمد الفارس

مستمرون  مبتابعة جميع املؤسسات التعليمية في اخلارج  ومدى التزامها مبعايير اجلودة مما يحافظ على كفاءة الشهادة

اعتصام حملة الدبلوم من مساعدي املهندسني: نطالب بعودة درجات االختبار للتعيني في «النفطي»
أسامة أبوالسعود

اعتصم عــدد من حملة 
الدبلوم الراغبني في التعيني 
بوظيفة مساعدي املهندسني 
في الساعة ٥ مساء أمس أمام 
جمعية احملامني بعد اغالق 
ساحة اإلرادة التي أعلنوا عن 

االعتصام بها.
وأعلــن املعتصمــون 
ان مطالبهــم تقتصر على 
النفطي  القطاع  التعيني في 
بعد التعسف الذي تعرضوا 
له من قبل مؤسسة البترول 
برفع درجات االختبار وعدم 
تعيينهم، وطالبــوا بعودة 
درجات االختبار كما كانت 
عليه في الدفعات الســابقة 
للكوادر  التعيني  وفتح باب 
القطاع  الوطنية وتكويــت 

النفطي.

بضرورة تطبيــق مبدأ العدالة 
واملساواة، موضحا ان الظلم الذي 
وقع على الشباب املعتصمني من 
حملة الدبلوم هو بســبب عدم 
نشر إعالن للتوظيف لعام ٢٠٢٠ 

الشروط التعجيزية بعدم التقدم 
ألي وظيفة حتى تتقدم للتوظيف 

للقطاع النفطي.
وشــدد الهاجــري على ان 
القطاع النفطي لــم يعد جاذبا 

في القطاع.
وتابع: نوصل رسالة لرئيس 
املؤسسة ولوزير النفط ونقول 
لهما «هذوال عيالكم، ويطلبون 
منكم اليوم ابسط حقوقهم وهي 
العدل واملساواة، وال يطالبون 
مبطالب تعجيزيــة، وهذا ما 
جعلنا اليوم نقف معهم وندعم 

مطالبهم».
وأكد الهاجري تضامن احتاد 
البترول كامال معهم، مضيفا: 
النفط  سبق أن خاطبنا وزير 
ورئيــس مؤسســة البترول 
باجتماعات وكتب ومراسالت 
ولقاءات مباشرة، لكن لم جند 
استجابة، واليوم نؤكد لكم ان 
جميع األبواب ستطرق لتحقيق 
اكد  العدل واملساواة، وهو ما 

عليه الدستور الكويتي.
مــن جهتــه، أعلن عضو 
الكويــت واحتاد  نقابة نفط 

بسبب ظروف جائحة كورونا 
ولهذا تراكمــت األعداد. وتابع: 
هنــاك من هؤالء الشــباب من 
انتظر عاما أو عامني أو حتى ٤ 
سنوات بانتظار الوظيفة بسبب 

الوطنيــة بل أصبح  للكفاءات 
طاردا لها، مشيرا إلى أن هناك 
عددا كبيرا من العاملني بالقطاع 
النفطي يطلعون تقاعد وبعضهم 
يقدم استقاالت بسب مشقة العمل 

البترول عباس عوض، عن 
تضامنه الكامل مع مطالب 
املعتصمني، متسائال: هل 
التعجيزية  الشروط  نفس 
املطبقة على الكوادر الوطنية 
او حملة  املهندسني  سواء 
الدبلوم هل هي نفســها 

املطبقة على الوافدين؟!
من جهته، قــال فالح 
بــن حثلني أحد شــباب 
تقدمنــا  املعتصمــني: 
للتوظيف من شهر فبراير 
٢٠٢١ وواجهنا شــروطا 
قاســية وتعســفية مثل 
التأمينات، وحتديد  شرط 
سقف العمر، ورفع درجات 
االختبارات التي ال يواجهها 
الوطنية، وهو  الكوادر  إال 
أمر مؤسف في بلد يطالب 
مسؤولوه بتكويت قطاعات 

الدولة.

(ريليش كومار) جانب من االعتصام 

وألقى رئيــس احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
محمــد الهاجــري كلمة خالل 
االعتصام الســلمي أكد خاللها 
الكامل مــع مطالب  تضامنــه 
املعتصمني، مشددا على ان أبواب 
البترول والنقابات  احتاد عمال 
أمــام جميع مطالبهم  مفتوحة 

العادلة واملستحقة.
وتابــع الهاجــري: وقوفنا 
معكم اليوم واجب علينا، فأنتم 
ال تطالبون بشيء صعب فقط 
تطلبون أبســط حقوقكم وهو 
أن يتم تطبيق الشروط السابقة 
عليكــم كما كانــت تطبق على 
زمالئكم، وهذه ليست مطالبات 
تعجيزية على املؤسسة وال على 

وزير النفط.
واضاف: تواجدنا اليوم (أمس) 
رسالة تضامن معكم وإليصال 
رسالة للمؤسسة ولوزير النفط 
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وزير اخلارجية تسّلم أوراق اعتماد سفيري بريطانيا ونيجيريا
تســلم وزيــر اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد نســخة مــن أوراق 
اعتماد سفير اململكة املتحدة 
لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية املعني لدى الكويت 
بيليندا لويــس وذلك خالل 
اللقاء الذي مت صباح امس في 
ديوان عام وزارة اخلارجية.
ومتنى وزيــر اخلارجية 
للســفير اجلديــد التوفيــق 
في مهام عملهــا وللعالقات 
الثنائية الوثيقة التي جتمع 
البلدين الصديقني املزيد من 

التقدم واالزدهار.
كما تسلم وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد نســخة مــن أوراق 
اعتمــاد ســفير جمهوريــة 

الوثيقة التي جتمع البلدين 
الصديقــني املزيد من التقدم 

واالزدهار.
 مــن جانب آخــر، أجرى 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
اتصــاال هاتفيــا مــع وزير 

سبل التنسيق بشأن جلسة 
مجلس االمن املقرر للنظر في 

هذا الوضع املتأزم.
وأشار البيان الى ان هذا 
االتصال يأتي باعتبار تونس 
تشغل حاليا العضوية غير 
الدائمــة فــي مجلــس االمن 

وممثل العرب في املجلس.

خارجيــة تونس الشــقيقة 
عثمان اجلرندي.

وقالــت وزارة اخلارجية 
فــي بيــان أنه جــرى خالل 
التداعيات  االتصــال بحــث 
اخلطيــرة اجلاريــة جــراء 
االعتداءات االسرائيلية على 
غزة وكذلك التشاور وبحث 

بحث مع نظيره التونسي االعتداءات على غزة

الشيخ د.أحمد الناصر يتسلم أوراق اعتماد السفير النيجيريالشيخ د.أحمد ناصر احملمد يتسلم أوراق اعتماد السفيرة البريطانية

نيجيريــا االحتاديــة املعني 
لــدى الكويت جزولــي إمام 
جالدنشي وذلك خالل اللقاء 
الذي مت صباح امس في ديوان 

عام وزارة اخلارجية.
ومتنى وزيــر اخلارجية 
للسفير اجلديد التوفيق في 
مهام عمله وللعالقات الثنائية 

رسميًا.. عبداهللا العلي رئيسًا لـ «الطيران املدني»

تعيني اليعقوب وبوحمرة واجلابر وكالء مساعدين
في األمانة العامة ملجلس الوزراء

صدر مرسوم رقم ١١٥ لسنة 
٢٠٢١ بتعيــني رئيــس اإلدارة 
العامة للطيران املدني، جاء فيه:
مادة أولــى: ُيعني عبداهللا 
علي عبداهللا السالم الصباح - 
رئيسا لالدارة العامة للطيران 

املدني - بالدرجة املمتازة.
مــادة ثانيــة: علــى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفــاع تنفيذ هذا املرســوم، 
ويعمل به من تاريخ صدوره، 
وينشر في اجلريدة الرسمية.

كما صدر مرسوم رقم ١١٦ 

لسنة ٢٠٢١، جاء فيه:
مادة أولى: يعني نائبا ملدير 
عــام االدارة العامــة للطيران 
املدنــي - بدرجة وكيل وزارة 

مساعد كل من:
١ - صالح عبداهللا الفداغي.
٢ - دعيج خلف بن سلطان.
٣ - سعد محمد العتيبي.

مــادة ثانيــة: علــى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفــاع تنفيذ هذا املرســوم، 
ويعمل به من تاريخ صدوره، 
وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر مرسوم رقم ١١٣ لسنة 
٢٠٢١ بتعيــني وكيــل وزارة 
مســاعد فــي األمانــة العامة 

ملجلس الوزراء، جاء فيه:
مادة أولــى: ُتعني صباح 
حســني أحمــد اليعقــوب - 
بدرجة وكيل وزارة مساعد في 
األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ملجلس الوزراء، جاء فيه:
مادة أولى: تعني منى جاسم 
محمد بوحمرة - بدرجة وكيل 
وزارة مساعد في األمانة العامة 

ملجلس الوزراء.
مــادة ثانية: علــى وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به 

وكيل وزارة مساعد في األمانة 
العامة ملجلس الوزراء.

مادة ثانيــــة: على وزير 
الدولــة لشــؤون مجــــلس 
الــــوزراء تنفيذ هذا املرسوم، 
ويعــــــمل به من تاريــــــخ 
فــي  وينــــــشر  صــدوره، 

اجلريــــدة الرسمــــية.

من تاريخ صدوره، وينشر في 
اجلريدة الرسمية.

وصــدر مرســوم رقم ١١٢ 
لســنة ٢٠٢١ بتعيــني وكيــل 
وزارة مساعد في األمانة العامة 

ملجلس الوزراء، جاء فيه:
مادة أولى: يعني تركي جابر 
الدعيــج الصبــاح - بدرجة 

تعيني الفداغي وبن سلطان والعتيبي نواباً ملدير اإلدارة

م. سعد العتيبيم. صالح الفداغيالشيخ عبد اهللا علي العبد اهللا 

مــادة ثانية: علــى وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به 
من تاريخ صدوره، وينشر في 

اجلريدة الرسمية.
كمــا صــدر مرســوم رقم 
١١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعيني وكيل 
وزارة مساعد في األمانة العامة 

الشحنة الثانية ملواد اإلغاثة الكويتية في طريقها للهند
بناء على قرار مجلس الوزراء املوقر، مت 
اعتماد جسر اإلغاثة البحري واجلوي بني 
الكويــت وجمهورية الهنــد لتوصيل مادة 
االكســجني الســائل، وذلك من خالل جسر 
جوي آخر إلعادة اخلزانات الفارغة لتعبئتها 
لتقليص املدة الزمنية لوصول املواد للهند.

اجلدير بالذكــر انه بناء على توجيهات 
وزير التجارة د. عبداهللا الســلمان بوضع 
خطة دقيقة لعملية ذهاب وإياب اخلزانات 
وذلــك علــى ١٠ دفعــات لضمــان توصيل 
أكبر كمية إغاثة جلمهورية الهند من مادة 
االكسجني السائل وبشكل سريع، مت التنسيق 
مع وزارة اخلارجية العتماد اخلطة املوضوعة 
والعمــل مبقتضاها، حيث اتخــذت الهيئة 
العامة للصناعة بتوجيهات من املدير العام 
عبدالكرمي تقي االجراءات الالزمة بالتنسيق 
مع املصانع الكويتية املنتجة ملادة االكسجني 
السائل للتعاون مع هيئة الصناعة لتنفيذ 
اخلطة والتي تفاعلت وبشــكل ســريع مع 
متطلبات الدولة وقامت بتشغيل كل طاقاتها 
اإلنتاجية لتوفير الكميات املطلوبة، وكذلك 
مت التنسيق مع مؤسســة املوانئ واإلدارة 
العامة للجمارك لتسهيل إجراءات الشحنات 
املعتمدة، حيث قدرت الكمية لشحنة االغاثة 
الثانية نحو ٢١٠ طن متري من مادة االكسجني 

جانب من املساعداتالسائل و١٢٠٠ سلندر لغاز االكسجني.

ربيع العدساني يتولى مهمة متابعة
ملف األسرى واملفقودين بـ «اخلارجية»

البعيجان نائبًا لرئيس جهاز متابعة األداء 
احلكومي والديحاني وكيًال مسـاعدًا

«اإلعالم»: إطالق جائزة سنوية للصحف 
اإللكترونية واخلدمات اإلخبارية املرخصة

رسميًا.. جتميد رصيد اإلجازات
الدورية عن عام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

صدر مرسوم رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ بالقيام بأداء مهمة 
متابعة ملف األسرى واملفقودين، جاء فيه:

مادة أولى: ُيعهد الى ربيع سعد العدساني تولي مهمة 
متابعة ملف األســرى واملفقودين بوزارة اخلارجية، 

ومينح لقب سفير فوق العادة مفوض.
مــادة ثانيــة: ُمينح مكافــأة مالية شــهرية تعادل 
املســتحقات التي متنــح آلخر مربوط درجة ســفير 
مســاعد وزير بديوان عام الــوزارة من راتب وبدالت 

وامتيازات.
مادة ثالثة: على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املرسوم، 
ويعمــل به من تاريخ صدوره، وينشــر في اجلريدة 

الرسمية.

صدر مرسوم رقم ١١٤ لسنة ٢٠٢١ بتجديد 
تعيني وكيل وزارة مساعد في جهاز متابعة 

األداء احلكومي، جاء فيه:
مــادة أولى: يجدد تعيــني حمود جابر 
األحمد الصباح - بدرجة وكيل وزارة مساعد 
في جهاز متابعة األداء احلكومي - ملدة أربع 

سنوات اعتبارا من ٣١/٥/٢٠٢١.
مادة ثانية: على وزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء تنفيذ هذا املرسوم، وينشر 

في اجلريدة الرسمية.
كما صدر مرســوم رقم ١١١ لسنة ٢٠٢١ 
بتعيــني نائب رئيس جهــاز متابعة األداء 

احلكومي، جاء فيه:
مــادة أولــى: يعــني مشــعل يعقــوب 
عبدالرحمــن البعيجــان - نائبــا لرئيس 

جهــاز متابعة األداء احلكومــي - بدرجة 
وكيل وزارة.

مادة ثانية: على وزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل 
به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة 
الرســمية. وصدر مرســوم رقم ١١٧ لسنة 
٢٠٢١ بتعيني وكيل وزارة مساعد في جهاز 

متابعة األداء احلكومي، جاء فيه:
مادة أولى: يعني حمود عبداحملسن فالح 
الديحاني - بدرجة وكيل وزارة مساعد في 

جهاز متابعة األداء احلكومي.
مادة ثانية: على وزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل 
به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

أعلنت وزارة اإلعــالم عزمها إطالق جائزة 
سنوية خاصة بالصحف اإللكترونية واخلدمات 
اإلخبارية املرخصة في خطوة غير مسبوقة ضمن 
خطط الوزارة لدعم اإلعالم اإللكتروني وتأطير 
القيم اخلبرية. وقال وكيل الوزارة املساعد لقطاع 
الصحافة والنشر واملطبوعات بالتكليف عادل 
العازمي لـ«كونا» إن إطالق هذه اجلائزة يأتي 
ضمن توجيهات وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الدولة لشؤون الشــباب عبدالرحمن املطيري 
لتطويــر عمل الصحافة اإللكترونية والنشــر 
اإللكترونــي في الكويت. وأضــاف العازمي أن 
اجلائزة تنقســم إلى أربعة أقسام رئيسية هي 
املســؤولية االجتماعيــة والتصميــم البصري 
واملضمون والتفاعل املجتمعي إضافة إلى صناعة 
احملتوى. وأوضح أن اجلائزة بأقسامها ترتكز 
علــى معايير مهنية واضحة ودقيقة لالســهام 
في تطوير احملتوى اإلخباري والصحفي الذي 
تبثــه هذه املواقع اإلخباريــة وضمان تقدميها 
محتــوى مميــزا قائما علــى املصداقية وتنوع 

احملتوى اإلبداعي واإلخراج املتميز.
ولفت إلى حرص قطاع الصحافة على تطوير 

منظومــة العمــل لتعزيز التواصــل وحتقيق 
االستدامة في صناعة احملتوى الهادف في النشر 
اإللكتروني مشيرا إلى عقد ملتقيات متخصصة 
سنويا في الصحافة اإللكترونية بالتعاون مع 

جمعيات النفع العام املعنية.
وعلى صعيد آخر أفاد بأن العمل جار على 
النهوض بآلية العمل في إدارة النشر اإللكتروني 
من خالل دمج واستحداث بعض األقسام من أجل 
تســهيل العمل اليومي وضمان إجناز األعمال 
مبا يضمن حتقيق األهداف املوضوعة والقيام 
باألدوار املنشــودة بكل مهنيــة. وقال العازمي 
إن القطاع حريص أيضا على تطوير آلية عمل 
اللجان اخلاصة وفرق التفتيش وتفعيل دورها 
كذلك لوضع خطة فاعلة لتطوير إدارة املطبعة 
من خالل دعمهــا بفريق عمل مكون من خبراء 
في ذات املجال. وأشــار كذلك إلى حرص قطاع 
الصحافة والنشر واملطبوعات في الوزارة على 
إجناز األعمال املنوطة به وجودة العمل مشيدا 
باجلهود الكبيرة واملستمرة التي تقوم بها وكيلة 
وزارة اإلعــالم منيرة الهويدي في دعم القطاع 

لتحقيق أهدافه وتطلعاته.

صدر مرسوم رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن جتميد 
رصيــد اإلجازات الدورية عن عامي ٢٠٢٠، ٢٠٢١ 
للموظفني اخلاضعني ألحكام قانون اخلدمة املدنية، 
وجاء فيه: مــادة أولى: يجمــد رصيد اإلجازات 
الدورية املســتحقة عن عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ الذي 
لم ينتفــع به املوظفون اخلاضعون للمرســوم 
بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ املشار إليه، وال يسري 
عليه السقوط املنصوص عليه في املادة ٤٠ من 
املرسوم الصادر في شأن اخلدمة املدنية املشار 
إليه. ويجوز االنتفاع بهذا الرصيد باإلضافة إلى 

اإلجازات التي تستحق بحد أقصى تسعني يوما 
في السنة، وتطبق كل من املادة ٤٠ السالفة الذكر 
والرصيــد املجمد طبقا لهذه املادة على املعينني 
وفقا لطرق التعيــني املختلفة. وفي حال انتهاء 
اخلدمــة يصرف بدل نقدي عــن املتبقي من هذا 
الرصيد باإلضافة إلى بدل املقرر وفقا لنص املادة 
٤١ من املرسوم الصادر في شأن اخلدمة املدنية 
املشار إليه. مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما 
يخصــه - تنفيــذ هذا املرســوم، ويعمل به من 

تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

مينح لقب سفير فوق العادة مفوض

جتديد تعيني حمود اجلابر بدرجة وكيل مساعد باجلهاز

أقسامها املسؤولية االجتماعية والتصميم البصري واملضمون والتفاعل املجتمعي

ربيع العدساني

حمود الديحاني مشعل البعيجان الشيخ حمود جابر االحمد

جاسم البشارة عضوًا
في املجلس األعلى للبيئة

صدر مرسوم رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢١ بتعيني عضو 
من ذوي اخلبرة والكفاءة في املجلس األعلى للبيئة، 
جاء فيه: مادة أولى: يعني د.جاسم محمد البشارة 
عضوا من ذوي اخلبرة والكفاءة في املجلس األعلى 
للبيئة، خلفا للعضو املستقيل د.إبراهيم الدعيج 
الصبــاح، وذلك للمدة املتبقية مــن مدة املجلس. 
مادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع تنفيذ هذا املرســوم، ويعمل به من تاريخ 

د. جاسم بشارةصدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

الهاجري: إطالق حملة إغاثية للهند غدًا بالتنسيق مع «اخلارجية»
يتم تداوله حول إطالق حمالت 
جمع تبرعات ملناصرة القضية 
الفلســطينية، أكدت الهاجري 
علــى موقــف الكويــت الداعم 
للقضية الفلسطينية، الفتة إلى 
أن اجلهــات اخليرية الكويتية 
تنظــم على مدار العام حمالت 
متواصلة بترخيص وإشراف 
كامل من الوزارة لدعم الشعب 
الفلسطيني. وتابعت: أن «عددا 
من اجلمعيات اخليرية أطلقت 
حمالت تبرعات لتنفيذ إغاثات 
عاجلة لألشقاء الفلسطينيني».

وأضافت أنه «فور ورود أي 
مشــروع بهذا الصدد من قبل 
اجلهات اخليرية املشــهرة في 
البالد، ستتم دراستها وإصدار 

املوافقات الالزمة عليها.

األرض الطيبة للمســاهمة في 
دعم بالدهم. وتابعت أن «احلملة 
ســتكون بإشــراف مباشر من 
الــوزارة وفقا ملا هو معتاد في 
مثــل هذه احلــاالت، عبر قيام 
اجلمعيات الراغبة في املشاركة 
بإطالق دعوة جلمع التبرعات، 
والتقدم بكتاب رسمي مستقل 
للــوزارة بطلــب تنظيم حملة 
إغاثيــة، شــريطة أن تكــون 
اجلمعية معتمدة لدى منظومة 
وزارة اخلارجيــة». إلــى ذلك، 
ووفقا لتوجيهات وتصريحات 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
التي  الشــيخ صباح اخلالــد، 
أكــد خاللهــا أن «الكويــت لن 
تدخــر جهدا لنصرة األشــقاء 
الفلســطينيني»، وإيضاحا ملا 

التنسيق مع وزارة اخلارجية، 
مختلــف  علــى  والتعميــم 
مؤسسات العمل اخليري إلطالق 
مشروعاتها اإلغاثية واملشاركة 
في احلملة اإلغاثية»، مشــيرة 
إلى أن احلملة ستكون مبشاركة 
الهندية  الديبلوماسية  البعثة 
لدى البالد تعبيرا عن تضامن 
حكومة الكويت مع جمهورية 

الهند الصديقة. 
وذكــرت أن هــدف احلملة 
الشــعب  معانــاة  تخفيــف 
الهنــدي، انطالقــا مــن الدور 
اإلنساني والريادي الذي تقوم 
بــه الكويــت على املســتويني 
الشــعبي والدولي، وإفســاح 
املجال أمــام اجلاليــة الهندية 
الكبيــرة املتواجــدة على هذه 

عن إطالق حملة تبرعات شعبية 
الهندي  عاجلة إلغاثة الشعب 

في ١٨ اجلاري. 
وقالت الهاجري، في تصريح 
صحافي، إن «احلملة تأتي بعد 

بشرى شعبان

انطالقا من عالقات الصداقة 
التــي تربــط بني  التاريخيــة 
الكويــت وجمهوريــة الهنــد، 
وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
بإرسال مساعدات طبية وإغاثية 
عاجلــة إلــى جمهوريــة الهند 
تضامنا مع شــعبها الصديق، 
ونظرا للظروف االســتثنائية 
التــي متر بهــا جراء انتشــار 
الســاللة اجلديــدة املتحــورة 
من ڤيروس «كورونا»، والتي 
أســفرت عــن زيــادة معدالت 
الوفيات واإلصابات بشكل كبير 
وبأرقام قياسية، كشفت الوكيل 
املساعد للتنمية االجتماعية في 
وزارة الشؤون هناء الهاجري 

أكدت أنه ستكون هناك موافقة فورية على أي مشاريع خيرية لدعم األشقاء الفلسطينيني

هناء الهاجري
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ومضات

زمن لن يتكرر!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

الزمن هو عملية مستمرة وإلى أجــل 
غير معلن أو مسمى بدءا من املاضي ومرورا 

باحلاضر وحتى املستقبل!
اهللا.. عندما نتذكر طفولتنا خاصة في 
«االبتدائية» ونحن مند زنودنا للتطعيم 
دون مناقشــة ونرجع الــى البيت وتلقى 
والدتك تسألك هاتينوكم؟.. أي طعموكم.. 

أي أخذتوا اللقاح؟
اهللا.. نحن اجليل اللي رحنا مدارسنا 
على األقدام راجلني في البرد واحلر واملطر 
ال ســائق ينطر وال سيارة منلكها، طوال 

السنة مشي!
اهللا.. احنا األجيال اجلميلة التي كان 
يطبق عليها الشعار املرفوع من ولي األمر 
إلى املــدرس واملعلم واألســتاذ (لك حلم 

صافي ولنا العظم)!
اهللا.. احنا اجليل اللي كتبنا الواجب 
عشرات املرات في كراسة الواجب في العربي 
واحلســاب والعلوم والدين واجلغرافيا 

والتاريخ!
اهللا.. احنــا جيــل اإلذاعة املدرســية 
واملقصف املدرسي - أساس التعاونيات 
- ومجــالت احلائط والفــرق الرياضية 
واملسرحية واملســابقات و(الهواش) أي 
معارك الطالب بعضهم مع بعض (مرجلة) 
دون أحقاد وتنفض في مكانها وزمانها؟

اهللا.. احنا اللي أمهاتنا تقعدنا ونعتمد 
على أنفسنا دون خدم جنتمع في الفريج 
الواحــد، األوالد مــع بعــض والبنات مع 
بعــض.. جيل محبة، اجلار يحترم جاره 
كاألسرة الواحدة والنقصات تتهادى من 
بيت الى بيت واجلار يربي ويؤدب ومقام 

والدك وعنده كل الصالحيات!
عشنا أجمل أيامنا في مدارسنا نزرع 
ونصنع ونتدرب (املدرسة تعلم في ذاك 

الزمن)!
اهللا.. نحــن جيل املخضرمني عشــنا 
وشهدنا هيبة املعلم في ذاك الوقت واحترام 

األسر واملجتمع لدوره!

اهللا.. كانت احلكومة ال تقصر، قمصان 
وبنطلونات وچواتي وأكل مدرسي (شوربة 
- تفاحة - موزة - برتقالة - حبة كاكاو 

- دجاج او مكرونة)!
زمــن جميل ذهب ولن يرجع كان فيه 
العلم يدرس وليــس كما هو اآلن التعلم 
عن بعد بكل ســلبياته، مما ســيخّرج لنا 

وخّرج جيال سطحيا لألسف!

ومضة: واهللا اننا نتمنى زماننا لعيالنا 
وأحفادنا اآلن فلم يكن في أيدينا هواتف 
ذكية وال البتوبات ولم نحتج على ضرب 
املعلمني وال كثافة املنهج املدرسي وال ثقل 
احلقائب املدرســية وال كثــرة الواجبات 

املدرسية!
نحن نتذكر الصمونة التي نشــتريها 
من البقالة والتي فيها جنب بلغاري أبيض 
وحبتان من الزيتون األســود ورشة من 
دقــوس بوديچ!.. وأحيانــا صمونة فيها 

مكرونة!

آخر الكالم: يا حلو مدارســنا ومناهجنا 
ومدرســينا ونظارنــا وفرقنــا الكرويــة 
التــي جتدها في ســاحات الفريج الواحد 
مع األلعاب الشــعبية املختلفة (املقصي 
- عنكــب - التيل - الدرباحة - احليلة 

للبنات - لبيدة).

زبــدة احلچي: نحن جيــل ينقرض مع 
بطــش كورونا، فلقــد فقدنــا الكثير من 
األهل واألصدقاء واألقارب واحملبني.. الزمن 
الكورونــي قابل للتحــول او التوقف او 

متعذر إلغاؤه!
يقــول صديقــي العزيز داود ســلمان 
الدبوس: نحن جيل شفنا أبواب بيوتنا دائما 
مفتوحة ولم تر مجرما او لصا «حرامي»!
نحن جيل كنا نحيي الشــرطي بهيبة 
ونلــوح للطائــرة بأيدينا بفــرح.. نحن 

ننقرض!

«التعريف باإلسالم»: إشهار إسالم ٤٠٠ مهتد 
ومهتدية من مختلف اجلنسيات خالل رمضان

تقــدم مديــر عــام جلنة 
إبراهيم  التعريف باإلسالم 
البدر بأســمى آيات التهاني 
والتبريكات الى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وإلى سمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، 
وجميــع أبناء الكويت ومن 
يعيشون على أرضها واألمة 
اإلسالمية جمعاء مبناسبة 

عيد الفطر املبارك.
وأعرب البدر عن سعادته 
مبا حققتــه اللجنــة خالل 

شهر رمضان، حيث أسفرت جهودها خالل 
أيامــه ولياليه املباركة عن إشــهار إســالم 
أكثر مــن ٤٠٠ مهتد ومهتديــة من مختلف 
اجلنسيات واجلاليات، داعيا اهللا أن يخرج 
من أصالبهم من يدعو إلى اإلسالم وأن يجعل 
مثل أجورهم في موازين حســنات من كان 

سببا في إسالمهم.
وقال البــدر: العيد احلقيقــي في جلنة 
التعريف باإلســالم هو عندما تسلم نفس 

جديدة وتهتدي بفضل اهللا 
إلى اإلســالم، وعيدنا يزداد 
فرحا وسرورا عندما نستقبل 
هذا العيد بفــوج جديد من 
املهتديــن اجلدد، معربا عن 
شــكره لكل من ســاهم في 
دعم مشاريع وأنشطة جلنة 

التعريف باإلسالم.
وأكــد البــدر أن اللجنة 
تواصل أنشطتها وفعالياتها 
خــالل وبعــد عيــد الفطــر 
املبــارك، كاشــفا عن إطالق 
اللجنــة مســابقة ثقافيــة 
إلكترونية للمهتدين واملهتديات اجلدد تهدف 
إلى اســتمرار التواصل معهــم وحتفيزهم 
وتنمية ثقافتهم اإلســالمية. واختتم البدر 
مبينا أن آخر موعد للمشاركة في املسابقة 
هو يوم ٢٠ مايو اجلاري، وهي تتكون من 
٢٠ سؤاال وتشمل عدة لغات، وسيتم تقدمي 
مكافــآت مالية لعــدد ١٠٠ فائز من مختلف 
اجلنسيات. وللتواصل مع جلنة التعريف 

باإلسالم االتصال على هاتف: ٢٢٤٤٤١١٧.

البدر أشار إلى أن اللجنة تنظم مسابقة إلكترونية للمهتدين اجلدد لرفع مستواهم الديني

إبراهيم البدر

«زكاة الفحيحيل»: 
تفاعل مميز مع 

مشاريعنا اخليرية

تقــــدم مديــر زكـــــاة 
الفحيحيل التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة إيهــاب 
الدبوس بتهنئة أهل الكويت 
واألمة اإلسالمية بعيد الفطر 
املبارك، ســائال املولى جل 
وعــال أن يحفــظ الكويت 
وأهلهــا من كل ســوء، إنه 

ولي ذلك ومواله.
وثمن الدبوس تفاعل 
أهــل اخليــر املميــز مع 
أنشــطة وفعاليات زكاة 
الفحيحيل والتي طرحتها 
علــى أهل اخليــر والقت 
تفاعال كبيرا، منها مشروع 
توزيع السالل الرمضانية 
والتي تضم االحتياجات 
الضروريــة  الغذائيــة 
لألســرة والتــي تكفيها 
قرابــة الشــهرة وكذلــك 
مشــروع «أتــرك أثرا في 
دنياك» لرعايــة األيتام، 
ومشروع ١٢ دينارا لعالج 
مرضــى الفشــل الكلوي 
في اليمن الشــقيق، الى 
جانب توزيع املساعدات 
املالية الشهرية واملقطوعة 
لألسر املتعففة وغيرها من 

األنشطة األخرى.
الدبــوس  وأوضــح 
أن العمــل اخليــري فــي 
النجاة اخليرية يســعى 
الــى متكني اإلنســان من 
احلياة الكرمية وذلك من 
خالل تنفيذ املشاريع التي 
تساعد على حفظ كرامة 
املستفيد وتأهيله ليكون 
إضافة أخالقية وحضارية 
للمجتمع واألمــة فننفذ 
بدورنا املشاريع اإلنتاجية 
التي حتفظ كرامة املستفيد 
وتنقله من دائرة االحتياج 
العطــاء  إلــى ميـــــدان 

واإلنتاج.

إيهاب الدبوس

فريق انتصار الصباح وّزع أكثر من ٥٠٠ سلة رمضانية لألسر املتعففة
أعلنت النائب األول لرئيس 
العربــي للتضامــن  االحتــاد 
االجتماعي التابع ملجلس الوحدة 
االقتصادية العربية الشــيخة 
انتصار الصباح انتهاء احلملة 
التي  الرمضانيــة  التطوعيــة 
نفذها فريق الشــيخة انتصار 
الصبــاح في مناطــق مختلفة 
من احملافظات الســت. وقالت 
الشيخة انتصار الصباح، في 
تصريح صحافــي، ان احلملة 
التطوعيــة التــي انطلقت منذ 
بدايــة شــهر رمضــان املاضي 

شملت توزيع سالت رمضانية 
ألكثــر من ٥٠٠ أســرة متعففة 
باإلضافة إلــى توزيع وجبات 
إفطار صائم ملا يقارب ١٠٠ وجبة 
يوميا علــى فئة العمالة وذلك 
اميانــا بأهمية هذا العمل لهذه 
الفئــة التي تعيــش معنا على 
هــذه األرض الطيبــة انطالقا 
من حديث الرســول ژ: «من 
فطر صائما، كان له مثل أجره 
غيــر أنــه ال ينقص مــن أجر 
الصائــم شــيء». وأضافت أن 
فريق الشيخة انتصار الصباح 

الفترة السابقة التي تزامنت مع 
احلظر اجلزئــي الذي فرضته 
السلطات الصحية فتم توزيع 
املشروبات الباردة عليهم تقديرا 
لدورهــم الكبيــر وتعبيرا عن 
شــكرنا لهم. وأكدت الشــيخة 
انتصار الصباح أن فكرة العمل 
اخليــري متأصلة في املجتمع 
الكويتــي الذي جبل أهله على 
حب العمل اخليري منذ القدم 
فلهــذا جتد األيــادي الكويتية 
البيضــاء تصــل الغريب قبل 

القريب.

التابع لالحتاد العربي للتضامن 
االجتماعي التابع ملجلس الوحدة 
االقتصادية يضم مجموعة من 
الشــباب الكويتــي املتطوعني 
للقيــام باألعمــال اإلنســانية 
التي تدل على تكاتف مجتمعنا 
الــذي يعمــل انطالقــا من قيم 
ومبادئ واهتمام بلد اإلنسانية 
باألعمال اخليرية. وأشارت إلى 
أن الفريــق التطوعي لم ينس 
رجال الصفوف األمامية الذين 
ضحوا بأنفسهم وراحتهم من 
أجل احلفاظ على صحتنا خالل 

الشيخة انتصار الصباح

أحمد الكندري

زكاة العثمان: مشاريعنا حققت أهدافها في دعم املستحقني 
تقدم مدير زكاة العثمان التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية أحمد الكندري بتهنئة أهل 
الكويت واألمة اإلسالمية بعيد الفطر املبارك، 
سائال اهللا أن يرفع البالء والوباء عن الكويت 
والعالم أجمع. وبني الكندري أن زكاة العثمان 
خالل شهر رمضان املبارك القت تفاعال مميزا 
من أهل اخلير مع مشاريعها اخليرية املتنوعة 
التي طرحتها عليهم مثل بناء املساجد وحفر 

اآلبار وكفالة األيتام وعمليات العيون ودعم 
املشاريع اإلنتاجية ومساندة األسر املتعففة من 
خالل حملة «أبشروا باخلير» اخلاصة بسداد 
اإليجارات عن األسر املستحقة داخل الكويت 
وغيرها من املشاريع األخرى. وقال الكندري: 
رغم الظروف الصحية التي تشهدها الكويت 
والعالم أجمع فقد حققنا إجنازات مميزة خالل 
الشهر الفضيل منها توزيع أكثر من ٤٥ ألف 

وجبة إفطار صائم للجاليات الوافدة في شتى 
مناطق الكويت وحرصنا على تفعيل التباعد 
االجتماعي والعمل باإلجراءات االحترازية، 
واستفاد من مشــروع السالل الرمضانية 
أكثر من ٤٠٠ أسرة من العوائل ذات الدخل 
احملدود تضم السلة أهم االحتياجات األساسية 
وحرصنا على توزيع أكثر من سلة لألسر 

ذات األعداد الكبيرة.

مكافآت مالية لـ ١٠٠ فائز في املسابقة الثفافية للمهتدين اجلدد

األمم املتحدة: الكويت ملتزمة بالسالم العاملي وتعزيز احلوار
واألسر احملتاجة.

وبــني أن منظمة الصحة 
العاملية أشادت في ٦ يوليو 
الســخي  بالتبــرع   ٢٠٢٠
الــذي قدمته الكويت لتنفيذ 
خطــة التأهب واالســتجابة 
الوطنيــة لـ(كوفيد-١٩) في 
األردن إلى جانب تبرعها هذا 
العام بأسطوانات األكسجني 
وأجهــزة التنفس الصناعي 
وغيرها من اإلمدادات الطبية 
ملســاعدة الهند في معركتها 

الشرسة ضد الوباء.
وأفاد بأن هذه أمثلة قليلة 
مما قدمته الكويت كمساعدات 
للدول احملتاجــة خالل هذه 
االزمة العاملية واليزال دورها 
في مساندة الدول احملتاجة 
في العالم مستمرا وهي تفخر 
وتؤكد استعدادها التام للقيام 

بهذا الدور اإلنساني املهم.

ونوه مبا قدمته الكويت 
فــي مواجهــة  للمســاهمة 
جائحــة كورونــا املســتجد 
(كوفيــد-١٩) انطالقــا مــن 
إميانها الراسخ بتعزيز قيم 
املساواة والتضامن والرحمة 
والتعاطف للوصول للسالم 

العاملي املنشود.
وأشــار الى أنهــا تعهدت 
 ٢٠٢٠ أغســطس   ١٠ فــي 
دوالر  ماليــني   ١٠ بتقــدمي 
أميركي لـ(حتالف اللقاحات 
العاملــي) دعمــا لـ(املبــادرة 
العامليــة لتوفيــر اللقاحات 
للــدول النامية ومتوســطة 
الدخل) وفي ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ 
ساهم (الصندوق الكويتي) 
بـــ٤ ماليــني دوالر ملنظمــة 
(اليونيسف) للمشاركة في 
حملتها ملواجهة (كوفيد-١٩) 
في ســورية لدعــم األطفال 

لألمم املتحدة ٢٠٣٠.
وذكــر أن الكويــت ومنذ 
أثبتــت للعالــم  اســتقاللها 
اجلانب السخي في سياستها 
فقد أنشأت حينها الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربيــة وأعلنــت للعالــم 
الــدول  اســتعدادها لدعــم 
النامية األخرى وأخذت هذا 
الــدور اإلنســاني احليــوي 
املهم والنبيل لتعزيز السالم 

والتنمية إقليميا ودوليا.
ولفــت إلى أنــه منذ ذلك 
التاريــخ قــدم الصنــدوق 
قروضــا ألكثر من ١٠٠ دولة 
بغرض إنشاء وتنفيذ مشاريع 
تنموية في قطاعات عدة في 
تلك الدول مثل التعليم والنقل 
والصناعــة والطاقة واملياه 
والصــرف الصحــي وبنــاء 

السالم وغيرها الكثير.

أنــه مــن هذا  وأضــاف 
املنطلــق بــادرت الكويــت 
بوضع رؤية (كويت جديدة 
٢٠٣٥) وحرصــت علــى أن 
تتــواءم خطتهــا التنموية 
الوطنية مع الرؤية التنموية 
العاملية من خالل تبني أجندة 
أهــداف التنمية املســتدامة 

أشــاد ممثل األمني العام 
لألمم املتحدة املنسق املقيم 
لدى الكويت د.طارق الشيخ 
بحرص الكويت منذ انضمامها 
إلــى األمم املتحدة عام ١٩٦٣ 
على التزامها التام بالســالم 
اإلقليمــي والعاملــي وأهمية 
كرامة اإلنسان وتعزيز احلوار 
بني الدول ومحاربة اإلرهاب 

بكل أشكاله.
وقال الشيخ في تصريح 
صحافــي مبناســبة (اليوم 
العاملــي للعيــش معــا) إن 
الكويت مازالت تؤكد حرصها 
على أهمية احلوار لتطبيق 
قيم املساواة وتقبل اآلخرين 
والتعايــش بــني مختلــف 
احلضارات والثقافات واألديان 
وجميع االختالفات كي ينعم 
العالم بالعيش معا في سالم 

ووئام.

د.طارق الشيخ

بادرت بوضع رؤية «كويت جديدة ٢٠٣٥» وحرصت على أن تتواءم خطتها التنموية الوطنية مع الرؤية العاملية
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السفيرة الفرنسية: ٨٠٪ من سوق التجميل والعطور في الكويت من فرنسا

دارين العلي

 MedicAid اطلقت شركة
للخدمات الطبية وبحضور 
السفيرة الفرنسية آن كلير 
ليجينــدر، منتجات شــركة 
LANGÉ باريــس للعنايــة 
بالبشــرة فــي متجر وجوه 
(faces) في مجمع األڤنيوز.
السفيــــرة   وأعربـــــت 
الفرنســية عــن ســعادتها 
لدخول عالمة جتارية فرنسية 
جديدة إلى الشــرق االوسط 
عبر السوق الكويتي، معلنة 
عن حماسها إلطالق مجموعة 
شــركة LANGÉ املتخصصة 
بالتجميل لتصبح متوافرة 

امام اجلميع.
 وقالت إن هذه العالمة من 
املــاركات الفرنســية تعتبر 
األولى في مجالها، الفتة إلى 
أن الكويتيني يحبون املاركات 
الفرنسية سواء في العطور 
او في مواد التجميل والعناية 
بالبشرة حيث تعتبر فرنسا 
املــورد األول لهذه املنتجات 

إلى السوق الكويتي.
 «LANGÉ» ولفتت إلى أن
تعتبر من العالمات التجارية 
التــي تتمتع بجــودة عالية 
التقنيــات  والتــي تعتمــد 
املتقدمة واألبحاث اخلاصة 
بالعناية بالبشــرة، كما أنها 
صديقــة للبيئة مــا يجعلها 
جاذبــة للجميع، معربة عن 

الكويت ٤٥ مليون يورو وهي 
في ازدياد ســنويا، حيث ان 
الكويتيني يهتمون باستخدام 
مــواد التجميــل والعطــور 
ذات اجلــودة املرتفعة وهم 
ذواقــون ولديهــم معرفــة 
وخبــرات واســعة فــي هذا 
املجال وهم علــى إدراك تام 
الفرنسية  املنتجات  بأهمية 
مما يجعل من السوق الكويتي 
سوقا جاذبا لهذه املنتجات.

وقالت إن املرحلة احلالية 
تشكل حتديا أمام  اتاحة فرص 
الفرنسية  جديدة للشركات 

وقــال مبــا ان باريــس 
عاصمة اجلمال فوقع االختيار 
 LANGÉ على منتجات شركة
املتخصصة بالعناية بالبشرة 
ألنها غير متوافرة في الشرق 
االوســط كمــا أنهــا تعتبــر 
األولى مــن نوعها في مجال 
التجميل والعناية بالبشرة 
 لتكون انطالقة الشــركة في 

ظل خطتها التوسعية.
ولفت إلى أن هذه العالمة 
تتألف من ١٦ منتجا متخصصا 
فــي العنايــة بالبشــرة في 
مختلــف املجــاالت اخلاصة 

في اكثر من مكان في الكويت 
ومن ثم الدخول في السوق 
اخلليجي بشكل عام، معربا 
عــن توقعاته بأن تلقى هذه 
العالمة جناحــا كبيرا ألنها 
تستخدم املنتجات الطبيعية 
والنباتــات النــادرة املميزة 
والتــي تســتخدم تقنيــات 
خاصة ومميزة مما يجعل منها 

عالية اجلودة بشكل كبير.
 مــن جهته، حتــدث مدير 
املبيعــات د.ســيف الصباح 
عــن تاريــخ الشــركة، الفتا 
إلــى انــه مت تأسيســها فــي 

في أي ســوق، الفتــا إلى أن 
السوق الكويتي منفتح وأن 
الكويتيني لديهم الرغبة في 
التعرف على منتجات جديدة 
حتى في ظل الظروف احلالية.
بــدوره، قــال مؤســس 
العــام  واملديــر  الشــركة 
التنفيــذي م.محمد صفر إن 
هناك عدة صعوبات واجهت 
الشــركة في ظل ما يعيشه 
العالــم حاليا، مؤكدا أن هذا 
االمــر يجــب أال يقــف أمام 
التطــور والتقــدم في مجال 

العمل.

بجمال املرأة، مشــيرا إلى ان 
جميع هذه املنتجات متوافرة 

في صالة العرض.
وقال انه ال يجب التوقف 
امام الصعوبات في املرحلة 
احلالية ودائما يجب أن يكون 
هناك دافع لالستمرار، شاكرا 
السفيرة الفرنسية على دعمها 
املتميز في مجال إطالق هذه 
العالمــة التجاريــة املتميزة 

ألول مرة في املنطقة.
إلــى أن اخلطــة  ولفــت 
املســتقبلية للشــركة هــي 
التوســع في طرح املنتجات 

عــام ٢٠٠٦ وهي متخصصة 
مبستحضرات األسنان وكل 

ما يتعلق بالعناية بها.
ولفت إلى ان خطة التوسع 
والتطور لدى الشركة تكمن 
في طــرح خطوط تســويق 
ملنتجــات جديــدة ومتميزة 
في مجال العناية بالبشــرة، 
مشــيرا ان LANGÉ من أبرز 
الشركات الفرنسية املتميزة 
في هذا املجال والتي تنتج ١٦ 
منتجا متخصصا بالبشــرة 
وحمايتهــا والعنايــة بهــا، 
متوقعا النجاح للشركة مع 
هــذه العالمة املتميــزة ذات 

اجلودة املرتفعة.
هذا، وقدمت املتخصصة 
في مجــال التجميل د.جلنار 
الهنــا  حملــة موجــزة عــن 
املنتجــات التــي تتميــز بها 
هذه العالمة التجارية والتي 
تتنوع ما بني العناية بالبشرة 
وشــد البشرة وحمايتها من 
الشمس ومحاربة الشيخوخة 

وتبييض البشرة.
هــذه  أن  إلــى  ولفتــت 
املنتجــات جميعها منتجات 
طبيعية ومن أعشاب ونباتات 
متنوعــة ونــادرة ممزوجة 
بشــكل متطــور ودقيق مما 
يجعلهــا قادرة علــى اعطاء 
مفعول من االستخدام  االول 
كما أنهــا آمنة بشــكل كبير 
للبشرة نظرا لطبيعتها ولعدم 

وجود مواد مؤذية فيها.

MedicAid للخدمات الطبية تطلق «LANGÉ» ملستحضرات التجميل الطبيعية
(أحمد علي) السفيرة الفرنسية خالل جولة على املنتجات بحضور م.محمد صفرالسفيرة الفرنسية آن كلير ليجيندر وم.محمد صفر ود.سيف الصباح مع احلضور خالل االفتتاح 

د.سيف الصباحالسفيرة الفرنسية متحدثة للزميلة دارين العليجانب من اجلولة على املنتجات الفرنسية م.محمد صفر

ثقتها بأنها ستلقى رواجا في 
السوق احمللي.

وقالت إن مــا يقارب من 
٨٠٪ مــن الســوق الكويتي 
في مجال العناية بالبشــرة 
والعطــور مــن املنتجــات 
الفرنســية الرائــدة في هذا 
املجــال، مؤكدة انه من املهم 
االســتمرار بالعمــل  لتقوية 
العالقة التجارية مع مختلف 

الشركات الكويتية.
حجــم  ان  واوضحــت 
الصــادرات الفرنســية مــن 
العطور ومواد التجميل إلى 

حجـم الصـادرات الفرنسـية فـي مجـال العناية والعطـور يبلـغ ٤٥ مليـون يـورو وهي فـي ازديادالشعب الكويتي ذواق في اختيار األفضل ونسعى لزيادة العالقة التجارية مع الشركات الكويتية

د.سـيف الصباح: خطة التوسـع والتطور لدى الشـركة تكمن في طرح خطوط تسـويق ملنتجات جديـدة ومتميزة في مجال العناية بالبشـرة

سياسـتنا التوسـع علـى مختلـف محال السـوق الكويتـي واالنتقـال الى السـوق اخلليجـي تدريجيًاصفـر: «LANGÉ» من أجـود املنتجات الطبيعيـة ونتوقع أن تلقـى رواجًا كبيـرًا في املنطقة

«LANGÉ» ملخص عن آن كلير ليجيندر لـ «األنباء»: ليس هناك موعد محدد 
«LANGÉ» باريس هي شركة منتجات فرنسية للعناية بالبشرة، لفتح السياحة أمام مواطني اخلليج

مكوناتها مختارة بعناية من أكثر املواد الفعالة املوجودة في الطبيعة 
منذ عام ٢٠٠٨ لتأسيســها وحتى اآلن، وحيث انها متواجدة في 
أكثر من ١٥ دولة حول العالم واثبتت جدارتها في العناية باملرأة 
وتطوير عالجات مســتخلصة من الطحالب والنباتات والزهور 
املتواجدة في الطبيعة لتالئم كل العمالء بناء على عمر املستخدم 

ونوع بشرته وظروفه املناخية احملددة.
ويواصل فريق «LANGÉ» توسيع نطاقات املنتجات مبا يتماشى 
مع قيم الشــركة لتحويل املواد الطبيعية إلى منتجات متنوعة، 
البتكار عالجات جلميع النســاء ألن كل امرأة فريدة من نوعها 

ولالحتفاء باملرأة بجعلها تشعر باجلمال كل يوم.

دارين العلي

  قالت السفيرة الفرنسية آن كلير ليجيندر في تصريح 
لـ «األنباء» انه ال يوجد حتى اآلن شروط واضحة ومحددة 
إلعادة افتتاح املوســم السياحي في فرنسا، اال ان النية 
موجودة لعودة السياحة ولو جزئيا خالل الصيف اجلاري.
وقالت إن االحتاد األوروبي يعمل حاليا على عدد من 
الترتيبات لوضع عدد من الشروط كإجازة املرور ملواطني 
دول االحتاد مثل شهادة التطعيم أو شهادة تثبت اخللو 

مــن الڤيروس. وأعربت عن املها في أن يتم تعميم هذه 
الشــروط على مختلف دول العالم لتشهد فرنسا عودة 
االنفتاح السياحي، مؤكدة أنه ليس هناك حتى اآلن تواريخ 

معينة لهذا األمر.
 وقالت إن الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون قد حدد 
تاريخ ٩ يونيو املقبل موعدا لفتح املجال الســياحي مع 
دول الـ «شنغن» ملواطني االحتاد األوروبي، اال أنه ليس 
هناك من تاريخ محدد بإعــادة الفتح امام دول اخلليج، 
مضيفة «ما استطيع قوله حاليا أن ذلك سيحدث قريبا».

ملشاهدة الڤيديو

مستشارة التغذية بـ «معجزة الشفاء» 
تكشف فوائد عسل السدر الطبية

كشفت مستشارة التغذية بشركة 
معجزة الشــفاء استشــارية العالج 
الغذائي د.هدى أحمد، عن العديد من 
االستخدامات والفوائد الطبية لعسل 
السدر اجلبلي، مشيرة الى دوره في 
عالج مشــاكل الكبــد وقرحة املعدة 
والتهابات اجلهاز التنفسي ومشاكل 
اجلهاز الهضمي واجلروح واحلروق 

وتقوية جهاز املناعة.
وأفادت بأن عســل الســدر غني 
بالفيتامينــات واملعــادن واحلامض 
األمينــي ميثيلجليوكســال، إضافة 
الــى مضادات األكســدة القوية التي 

حتارب اجلذور احلرة في اخلاليا املسبب لعدة أمراض مثل السرطان 
واإلنفلونزا والتهاب املفاصل بجانب احتوائه على عدة مركبات فينولية 
مثل مركبات الفالفونويد املضادة لألكسدة. واستطردت: عسل السدر 
يخفض مستويات الكوليسترول السيئ في الدم، ويسهم في انخفاض 
الدهــون باألوعيــة الدموية مما مينع النوبات القلبية. وأشــارت الى 
اجلودة العالية لهذا النوع من العســل الحتوائه على ٧٥-١٥٠ ملجم 
مــن حمض األســكوربيك لكل ١٠٠ جرام، بخالف العســل اآلخر الذي 

يحتوى على أقل من ٥ مجم لكل ١٠٠ جرام.
واختتمت د.هدى: يتميز عسل السدر، بأن األس الهيدورجيني له 
عال فيميل الى القلوية مما يجعله يقاوم تقلبات اجلو واحلرارة وميتلك 
مواصفات عالية لتحمل املناخ وتقلبات الطقس، كونه عسال طبيعيا 
فاخرا استخلصه النحل من رحيق زهرة السدر «شجرة الكنار» التي 
تنتمي لفصيلة الشــوكيات، والتــي تنمو في جبال اجلزيرة العربية 

وأطرافها في اليمن، وتعرف بخصائصها الغذائية القيمة.

د.هدى أحمد

٣٠ اجلاري عطاء مناقصة املركز 
اإلداري خليطان وقسائم النفع 

العام بجليب الشيوخ
عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة، أن آخر 
موعد لعطاء املناقصة احملدودة التي طرحتها 
وزارة األشغال العامة إلنشاء وإجناز وصيانة 
طرق وخدمات ملنطقتي «خيطان حول املركز 
اإلداري والتجاري» و«جليب الشيوخ حول 
القســائم املخصصة جلمعيات النفع العام» 

هو ٣٠ اجلاري.
وأضافت املصادر أن الهدف من املشــروع 
هو رفع القدرة االســتيعابية للطريق املقام 
حاليا وتقليل االزدحام املروري وخفض نسبة 
احلوادث املرورية وترقية مستويات األمان 
والســالمة، وإنشــاء وإجناز وصيانة طرق 
وخدمات مبنطقة خيطان حول املركز اإلداري 
باإلضافة إلى عــدة مواقف تخدم العديد من 
املرافق القائمة واملستقبلية. وأشارت املصادر 
إلى ان أطول الطرق الكلية ٢٫٤٤٢ كيلومتر.
أمــا عن إنشــاء وإجنــاز وصيانــة طرق 
وخدمات مبنطقة جليب الشيوخ حول القسائم 
املخصصة جلمعيات النفع العام فسيتم من 
خالل استحداث طرق داخلية ومواقف سيارات 
جلمعيات النفع العام مبنطقة جليب الشيوخ 
قطعة رقم ٥ وان أطول الطرق الكلية ١٫٦٨٥ 

كيلومتر.

«نخبة الكويت التطوعية» جنحت بإجناز مشروع
 توزيع السالت الغذائية الرمضانية اإلنساني

أعلنــت رئيســة جمعية 
التطوعية  الكويــت  نخبــة 
الشــيخة د.بدريــة الصباح 
«أم راكان الصبــاح» جناح 
تكثيف جهــود فريق العمل 
باجلمعية إلجناز مشروعها 
اخليري اإلنســاني لتنسيق 
وتوزيــع الســالت الغذائية 
الرمضانية الذي أطلقته بداية 
شهر رمضان، بالتعاون مع 
جمعية النجاة اخليرية وبيت 
الزكاة الكويتي، مشيرة الى أن 
املشروع سيستمر ويتواصل 
عقب انتهاء الشهر الفضيل 
لدعم األسر املتعففة، مبينة 
تدشــني مبــادرات خيريــة 
مساندة للمشروع متثلت في 
توزيع وجبات افطار صائم 
يوميا بــكل مناطق الكويت 
وخصوصا تلك التي تتميز 
بكثافة سكانية عالية من ذوي 

الدخل احملدود. 
ولفتت الشيخة د.بدرية 

بحســب املعطيات احمليطة، 
مشيرة الى أن فريق «نخبة 
الكويت» أطلق أخيرا مبادرة 
لتوفيــر كســوة العيــد لـــ 
٥٠٠ طفل مــن أطفال اليمن 
األيتــام وذوي االحتياجات 
اخلاصة بالتعاون مع املنظمة 
األوروبيــة للبيئة والتنمية 

االنسانية.
واختتمت الشيخة د.بدرية 

بتثمني جهود فرق اجلمعية 
وتوجيه حتية شكر وتقدير 
لهم جميعا وعلى رأسهم نائب 
رئيس جمعية نخبة الكويت 
التطوعيــة د.فؤاد اجلاســم 
الذي ســاهمت مساعيه في 
تفعيل التعاون مع اجلمعيات 
اخليرية النظيرة في الكويت 
وخارجها لدعم كافة ومختلف 

فئات املجتمع.

بالتعاون مع جمعية النجاة اخليرية وبيت الزكاة

الشيخة د.بدرية الصباح

الى تدشــني جمعيــة نخبة 
التطوعيــة عــددا  الكويــت 
اخليريــة  املشــاريع  مــن 
العــام  واإلنســانية طــوال 
املناســبات  بالتزامــن مــع 
الدينيــة واالجتماعية، وفق 
جدول زمني محدد، مشددة 
على ان العمل التطوعي ذي 
الطابع اخليري واإلنساني ال 
يرتبط بوقت وانه متواصل 

جانب من توزيع السالل خالل رمضان
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مواطنون لـ «األنباء»: أسعار األلعاب مرتفعة.. وإقبال على «السكوتر» والدراجات
عبداهللا الراكان

علــى الرغم مــن تصدر 
ألعاب الفيديو لسوق العاب 
االطفال وانتشــار تطبيقات 
االلعاب على االجهزة احملمولة 
الطلــب علــى  وانخفــاض 
االلعــاب احلركية التقليدية 
إال أن االخيرة ماتزال محافظة 
علــى اســعارها الغالية مع 
ارتفاع جنوني بشكل يثقل 
كاهل األســرة فــي الكويت، 
املواطنــون  يقبــل  حيــث 

مرتادي احملالت لـ «األنباء»: 
اننا نرتاد هذه احملالت غالبا 
الكهربائي  لشراء السكوتر 
والدراجات الهوائية وايضا 
اصالحهــا، موضحــني ان 
االمر ال يتوقف عند شــراء 
االلعاب فقط بل ايضا نرجع 
في بعض االوقات الصالحها 
فيما يــرى بائعون في تلك 
احملالت ان االقبال ضعيف 
لعدة اســباب اهمها احلظر 
الــذي كان مفروضــا علــى 
الكويــت بســبب جائحــة 
«كورونــا» وأيضا بســبب 
انتشار العاب الفيديو، كما 
ان اســعار االلعاب ارتفعت 
عن الســابق بسبب ارتفاع 
اسعار الشحن من الدول التي 
تصدر االلعاب، مشيرين إلى 
ان اســعار االلعاب تتباين 
حســب اجلــودة ومــكان 
الصنع او بســبب األوضاع 
االقتصادية وغالء مستوى 
املعيشة، حيث ان األولويات 
اصبحــت ألشــياء اخــرى 
والفائــض فقــط لأللعــاب 
املواطــن اصبحت  فهمــوم 
كثيرة واملسؤوليات كبيرة 
وأصبح هذا اجليل غير قنوع 
باأللعــاب التقليدية واجته 

نحو االلكترونية تقريبا.
وخالل جولــة «األنباء» 
مت اســتطالع آراء عــدد من 
اولياء األمور والبائعني حول 
شراء االلعاب والطلب عليها 
وأسعارها، فإلى التفاصيل:

 في البداية، قال املواطن 
علي الشــمري لـــ «األنباء»: 
ان اســعار االلعاب مرتفعة 
بشــكل مبالــغ بــه، حيــث 
اصبحــت ضعف مــا كانت 
عليه، مشيرا إلى أن اطفاله 
الفيديو  العاب  يستخدمون 
لكنه اضطر لشــراء االلعاب 
التقليدية خاصة «السكوتر» 
والدراجــات الهوائية تفاديا 
الضرار العاب الفيديو وأيضا 
ألنه ال تتوافر اماكن للترفيه 
عن االطفال في هذه الفترة، 
مضيفا انه ال يكتفي بشراء 
االلعاب فقط بل يجب العودة 
الصالح االلعاب واحلصول 
على قطــع الغيــار وغيرها 
مــن األمور التــي تصاحبها 

من أعطال وتخريب.
أسعار متقلبة

 وبــدوره، قــال املواطن 
ان  الشــمري  بوعبــداهللا 
االســعار متقلبة في ســوق 
االلعاب على حسب املواسم، 
مشيرا الى انه اشترى دراجة 
هوائية البنه بســعر مرتفع 
لكنــه عــاد إلصالحهــا رغم 

على حسب مكان احملل فكل 
انسان يستطيع ان يشتري 
الطفاله االلعاب التي تناسب 
ميزانيتــه، وفي النهاية هي 
لعبة تفرح قلب الطفل وتدخل 

االلعاب متوافرة للجنسني، 
مشيرا إلى ان االوالد يشترون 
العاب  الســكوتر والبنــات 
العرائــس مثــل «باربــي»، 
واملطبــخ وأدوات اخلياطة 

ان املــدة التي اســتخدم بها 
الدراجة بسيطة جدا، مشيرا 
الــى ان اجلودة اختلفت عن 
الســابق بســبب الغش من 
املصنــع االساســي وعلــى 
الرغــم من اننــا ندفع مبالغ 
مرتفعــة للحصــول عليها، 
الفتا الــى ان العاب الفيديو 
اكتســحت اغلب البيوت في 
الكويت خاصة لدى األطفال 
من سن ٨ سنوات فما فوق، 
واصبحــت تراهم جالســني 
في املنزل فقط وميارســون 
تلك االلعاب مع اقرانهم عبر 
االتصــال والــى آخــره، كما 
االلعــاب احلركية  اصبحت 
نادرة االســتخدام. وتوجه 
الشمري بالنصيحة ألولياء 
االمــور بضــرورة متابعــة 
ابنائهــم في جميــع االلعاب 
التي ميارســونها والبرامج 
التي يقومون باســتخدامها 
ألن هناك برامج وتطبيقات 
فيها الكثير من املضار عليهم 
سلوكيا ونفسيا، إضافة إلى 
املباشرة  أضرارها الصحية 
على العيون والعمود الفقري، 
واالن مــع رفــع احلظر بات 
مــن الضــروري اخراجهــم 
إلــى احلدائــق واملنتزهــات 
وحتريرهم من قيود الغرف 

املغلقة.
إسعاد األبناء

أمــا أم جاســم فأكدت أن 
جميع األسعار صارت مرتفعة 
وليس األلعاب فقط، مشيرة 
إلــى أن اإلقبال علــى ألعاب 
العيد يكــون إلدخال الفرح 
والبهجة إلى قلــوب األبناء 
وإسعادهم، خصوصا أن شراء 
تلك األلعاب يعتبر املتنفس 
األســهل لهم مع عدم وجود 
أماكــن للترفيه فــال مدينة 
ترفيهية وال مراكز لأللعاب 
وال متنزهــات، ونتمنــى أن 
تصبح لدينا مراكز للترفيه 
ليقضي األطفال اوقاتهم فيها 
ويستمتعوا باأللعاب املمتعة 
التي ميكن أن تضمها كما في 
مدن وبلدان العالم، فقد كانت 
لدينا املدينة الترفيهية وهي 
مغلقــة اآلن وبالتالي ليس 
أمــام األطفال ســوى ألعاب 
الفيديــو أو بعــض األلعاب 
العادية والتــي ميلون منها 
بســرعة ومع ذلك علينا أن 

نشتريها لهم. 
إقبال ضعيف

من جهته، قال بي شــنو 
وهو بائــع في احد احملالت: 
ان االقبال ضعيف على شراء 
االلعاب بشكل عام رغم توفر 
جميع االلعاب اجلديدة وبكل 
املراحل العمرية، موضحا ان 
الطلب الغالب على السكوتر 
الكهربائــي وعلى الدراجات 
الهوائيــة. وأضــاف شــنو: 
ان األســعار ارتفعت بسبب 
غالء الشحن من البلد املصدر 
وتتراوح اســعار السكوتر 
الكهربائي من ١٠٠ دينار الى 
٢٥٠ دينــارا، وهنــاك ألعاب 
أســعارها متفاوتة حســب 
النوع واجلودة وبلد املنشأ.

ألعاب الفيديو
مــن جانبه، اكــد محمود 
الفــارس، وهو أيضــا بائع 
في احد احملــالت، ان العاب 
الفيديــو اثرت على ســوق 
االلعاب التقليدية لكن الطلب 
الكهربائي  الســكوتر  علــى 
و«الدرفــت»  «الشــومي» 
وعلــى الدراجــات الهوائية 
إقبال  مازال مرتفعا وعليها 
كبيــر ومن مختلف األعمار، 
موضحا ان االسعار مناسبة 
للجميع وتناســب أصحاب 
الدخل البســيط واالنســان 
املقتــدر وتختلف األســعار 

البهجة والسرور غلى نفسه.
األوالد والبنات

كذلك حتدث البائع شفيق 
لـ«األنباء» قائــال: ان جميع 

ان  الــى  وغيرهــا، مشــيرا 
االســعار معقولة ولم تتأثر 
بالظروف احلالية، موضحا 
ان السوق لدينا محكوم بفئة 
عمرية الى ســن ٦ سنوات، 
امــا الفئات العمرية االخرى 
فتتجــه إلى العــاب الفيديو 

والتلفونات احملمولة.
ألعاب احلظر

وبدوره، قال علي حسني، 
وهو بائــع في احد احملالت: 
ان فــي فتــرة احلظــر بدأت 
النــاس تقبل علــى محالت 
االلعــاب لشــراء الســكوتر 
اجلديد والدراجات الهوائية 
بسبب قلة االماكن املخصصة 
لألطفال واملنتزهات املغلقة 
الســلطات  قــرارات  بعــد 
الصحية في البالد، مشيرا الى 
ان الفئات العمرية التي ترتاد 
احملالت من سن ٣ سنوات الى 
١٥ سنة وفي الفترة االخيرة 
الحظنا توافد الشــباب على 
احملــالت لشــراء الســكوتر 

والدراجات الهوائية.
وأوضح حسني ان العاب 
الفيديو اثرت على االلعاب 
الطلب  التقليديــة وخففت 
عما كان عليه في الســابق، 
موكدا ان االســعار متفاوتة 
في الفترة االخيرة بســبب 
ان املوزعني الرســميني في 
الكويت يقولون ان اســعار 
الشــحن ارتفعــت خاصــة 
القادمة من الصني، مشــيرا 
الى انه في فترة احلظر زاد 
الطلب على لعبة «الكيرم» 
واأللعــاب  و«الهوكــي» 
اجلماعية التي يســتخدمها 

الكبار الصغار.

تزامناً مع عيد الفطر السعيد واقتراب عطلة الصيف وانتهاء العام الدراسي
محمود الفارسبي شنوعلي الشمري البائع شفيقبوعبداهللا الشمري علي حسنيطفلة جترب لعبتها «السكوتر» قبل الشراء

واملقيمون بشــكل مســتمر 
على محالت االلعاب لشراء 
تلك األلعاب خاصة مع أيام 
العيــد فــي محاولة لرســم 
البسمة على وجوه أطفالهم 
في وقــت اختلف فيه معنى 
العيد عــن ذي قبل واصبح 
مــن الصعــب أن تفرح قلب 
طفل أو ترضيه في ظل تنوع 
البضائع واختالفها، وكذلك 
مع انتهاء الدراسة واقتراب 

عطلة الصيف.
وقــال مواطنــون مــن 

العاب متنوعة في احملالت لألوالد والبنات اختيار دراجة مميزة بلونها اجلميل

(ريليش كومار) دراجات هوائية 
ملشاهدة الڤيديو
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ملاذا لم تنجح النساء 
في االنتخابات الكويتية؟

بدور املطيري

١٦ عاماً مضت ولكنها كانت كاألمس، ما زلت أذكر تفاصيلها جيدا وما زلت 
أتذكر مشاعر االنتصار التي شعرت بها وشعرت بها كافة النساء في الكويت، 
فيوم مثل هذا ال ميكن أن ننساه وهو ١٦ مايو ٢٠٠٥ منح املرأة الكويتية احلقوق 
السياسية كاملة، بعد نضال العديد من الرائدات لكي تنال املرأة الكويتية هذا 

احلق بجهد دؤوب دون كلل أو ملل حتى حصلن عليه.
ماذا حدث بعدها؟ سأكتب حول هذا املوضوع ولكن بصراحة شديدة لعلنا 
نعرف أين اخللل ونعاجله، ملاذا لم تصل أي امرأة إلى مجلس أمة ٢٠٢٠؟ رمبا 
هو السؤال الذي نحتاج ألن نعرف إجابته دون مجاملة ودون مواربة للنفس، 
لإلجابة عن هذا علينا أن نشــاهد الصــورة األكبر وما مت طرحه في البرامج 
االنتخابية للســيدات املرشــحات، رغم جتاوز عددهن الـ٣٣ مرشحة إال أن 
املرشــحات املؤهالت خلوض السباق االنتخابي ال يتجاوزن عدد أصابع اليد 
الواحدة وهي نســبة طبيعية، والتأهيل املقصود فيه املؤهل العلمي والدراية 

السياسية واإلملام املعرفي بقضايا الوطن واملواطنني.
أعرف أغلبهن شخصيا وليتحملن مقالي هذا، فهو من باب االنتقاد البناء 
ولست أقصد أبدا االنتقاص منهن بل عليهن مراجعة النفس والعمل على نقاط 

الضعف، فنجاحهن هو جناح لنا كسيدات كويتيات.
أســتطيع أن أقول إن األغلبية منهن لم حتّضر نفسها جيدا لالنتخابات 
البرملانية وكانت األوفر حظا هي من كررت جتربتها في الترشــح وكانت في 
كل مرة، تعالــج أخطاءها وتظهر قوتها، وأفضل ما عندها في عمل اجتهادي 
منها شخصيا وهو ما يجبرنا على تقدير مجهودها ونضالها، أما البقية فهل 
تعلمن أن املرشــحني الرجال جهزوا أنفسهم منذ أربع سنوات بعمل دؤوب 
وتواصل مكثف مع أبناء الدائرة ولهم اجتماعات شهرية مع مفاتيحهم االنتخابية 

واملناديب، كل هذه السنوات للتحضير لهذا اليوم!
إحداهن أعلنت ترشيح نفسها قبل شهرين فقط من االنتخابات، بعضهن 
فوجئت رغم تواصلي معهن باإلعالن الرسمي خلوضهن االنتخابات! ملاذا؟ رمبا 
كانت احلكومة متهمة في هذا اجلانب وحتمل الوزر األكبر في هذا املوضوع، 
فكل اآلمال معقودة في تكرار جتارب وزيرات سابقات كن مرشحات لالنتخابات، 
فكانت احلكومة تختار وجوهها النسائية من املرشحات ليس إميانا باملرأة وال 

إمكاناتها القيادية ولكن فقط من باب أن هناك عنصرا نسائيا في احلكومة.
املرأة الكويتية مغيبة عن السياســة طوال ٤٠ عاما، ولألســف أن أغلب 
اخلطابات االنتخابية من قبل املرشحات كانت عالية جدا وال تتساوى مع الوعي 
السياسي للمرأة الناخبة.. هل تعلمن عزيزاتي املرشحات أساليب االنتخابات 
وأســاليب التأثير على املرشحني؟ لألسف ال، سأورد هنا أحد األساليب التي 
مت اتباعها في االنتخابات األخيرة، حيث استطاعت القبائل حصد العدد األكبر 
في مجلس ٢٠٢٠ بعد استطاعتها فك شيفرة النجاح في نظام الصوت الواحد، 
وتقلص متثيلها في املجالس الســابقة لتعود بعدد كبير، وكانت التشاوريات 
هي الطريق إلى الفوز في املجلس بنسبة كبيرة جدا، بينما مترد البعض على 
نتيجة التشاوريات وأصر على خوض االنتخابات بعيدا عن التشاورية وحقق 
النجاح، فعلى سبيل الذكر قبيلة املطران في «الرابعة» متكنوا من العودة إلى 
مجلس ٢٠٢٠ بأربعة مقاعد بعد أن كانت في املجلس املاضي مبقعد واحد عبر 
تنظيم تشــاوريات بـ«تكتيك» جديد ألول مرة يتم استخدامه في القبائل هو 
تشاوريات األفخاذ، بحيث يتم حصر أبناء الفخذ الواحد وإلزامهم بالتصويت 
ملرشح محدد في عملية حســابية لضمان جناح املرشح، وقد بدأ االستعداد 
املبكر جدا منذ أكثر من عامني، أما العوازم في اخلامسة فقد استخدمت «تكتيك» 
جداول األسماء وهو تقسيم أصوات الناخبني إلى متوسط عدد النجاح وتوزيعها 
باألحرف األبجدية على املرشــحني األربعة وجنح منهم اثنان فقط، ما جعل 
القبيلة تفكر في إعــادة النظر في هذه الطريقة وخاصة في عدم التزام أكثر 

من ١٠ آالف بهذه الطريقة.
االنتخابات مــع الصوت الواحد حتتاج إلى «تكتيكات» سياســية، وعلى 
النساء من اآلن التحضير لالنتخابات القادمة إذا ما متت في موعدها في عام 
٢٠٢٤، عليهن توحيد الصفوف بينهن، وعلى اجلمعيات النسائية العمل اجلاد 
واالحتاد بينهن لهذا اليوم، في جتهيز صف مؤهل من املرشــحات املؤهالت، 
عليهــن أن يعرفن أن الصوت الواحد أصبــح غاليا جدا وثمينا جدا ولن يتم 
منحه إال لألفضل ســواء أكان رجال أو امرأة، وال يعتمدن فقط على كونهن 
عنصرا نسائيا، الناخب/ الناخبة أصبح اآلن يبحث عن من ميثله وعليهن أن 

يستمعن للشعب عن قرب ويرصدن مشاكله وماذا يحتاج.
لن أقسو كثيرا على املرأة، وأنا أعلم ما تواجهه من حتديات كثيرة، ولكن 
السياسة اآلن حتتاج إلى وعي كبير والى جيش من النساء يدعم صفا واحدا 
من النســاء املرشــحات، عدا ذلك لن جند املرأة في املجلس إال إذا مت إقرار 

نظام «الكوتا».
وحتى ال تضيع جهود الرائدات في النشــاط السياسي «وحدوا الصفوف 

يا معشر النساء».

بعد الفصلة

فلسطني.. 
ما اجلديد 

وما املطلوب؟!
amalmudahka@gmail.comعبداحلميد مبارك املضاحكة

فلسطني تطل برأسها من جديد رغم كل جهود التصهني وعمليات غسل 
الدماغ جلعل التطبيع واقعا نعيشــه، بينمــا يظن البعض أن ملف قضية 

فلسطني مت طيه وإغالقه.
أمور جديدة حدثت وحتدث جعلــت األمور مختلفة هذه املرة، أبرزها 
باختصار هو التأييد الدولي للموقف الفلســطيني، ومداخالت العديد من 
أعضاء الكونغرس األميركي، وعلى رأســهم رشيدة طليب األميركية من 

أصل فلسطيني.
واألهم مــن مواقف أعضاء الكونغرس، ردة الفعل الشــعبية العربية 
واإلسالمية التي جاءت لتنفيس الغضب الكامن في النفوس، بعد استفزازات 
املتصهينني، وها نحن نرى جتمعاً هنا وتظاهرة هناك من الشعوب العربية 
تندد باالحتالل، ومحاوالت متعددة من البعض القتحام احلدود والتسلل 

لنصرة أهل فلسطني واألقصى وغزة من احلدود األردنية واللبنانية.
أدرك أنه لوال السطوة األمنية في بعض الدول الشقيقة لشاهدنا مئات 

التحركات والفعاليات الشعبية الداعمة للحق الفلسطيني.
ومن األمور املهمة في ســاحة املعركة هذه املــرة هو التحرك املفاجئ 
واجلــدي من عرب ٤٨ الذين هزوا اجلبهة الداخلية الصهيونية في مناطق 

الداخل، وأربكت قوى أمن وجيش العدو وأثبتت فشل استخباراته.
كما أن هناك اســتثمارا رائعا لوسائل التواصل االجتماعي عبر إنشاء 
منصات دائمة ونشــطة ومتفاعلة، وجودة في التعامل مع وسائل اإلعالم 
واملراســلني على أرض املعركة، والنقل احلي واملباشــر من على وسائل 
التواصل االجتماعي عيشت املســلمني والعرب في الصورة احلقيقية ملا 

يحدث في الداخل.
كما أن هناك عمال جبارا من خالل استخدام سالح الكلمة عبر ترجمة 
كل ما يحدث للغات اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية واألملانية وغيرها.

ولكن ما صنع احلدث الواقعي وهو التطور امللحوظ في سالح املقاومة 
التي طالت يداها كل محافظات ومدن ومستوطنات الصهاينة من الشمال 
إلى اجلنوب، وصرنا نســمع عن مناطق جديدة، هــذا وهم محاصرون 
يصنعــون الذل جليش الصهاينة ويصنعــون صواريخ وصل مداها إلى 
٢٥٠ كيلومترا لتنكشف كل األراضي احملتلة أمام قصف املقاومة املباركة. 
باختصار الصمود الفلســطيني هو مبنزلة الضمير الذي يذكرنا بكرامة 

األمة العربية واإلسالمية املفقودة.
ويتســاءل أحدهم عن املطلوب من الشعوب العربية واإلسالمية اآلن؟ 
املطلوب هو الدعاء للمرابطني الذين يدافعون عن أقصانا، وأن يحفظهم اهللا 

ويسدد رميهم وينصرهم ويرحم الشهداء ويشفي اجلرحى.
كما يجب أن ننتصر لهم بدعمهم على األرض من خالل إعالء كلمة احلق 
ودحض افتراءات وأكاذيب الصهاينة، ويجب أن نعيش قضية فلسطني في 
حياتنا ونعلمها ألطفالنا، ونخبرهم عن فضل املسجد األقصى، ونحدثهم 
عن االحتالل وجرائمه، ونكشف لهم أكاذيب الصهاينة وإفالس داعميهم.

وفي اخلتام، أشــكر اجلمعيات اخليرية والهالل األحمر الكويتي على 
جهودهم وفتح باب التبرعات لنصرة أهلنا في األراضي احملتلة.

فلســطني قضية حية، قد مترض ولكن لن متوت مهما فعل الصهاينة 
وأذنابهم.

ومنظمــة هيومــن واتس 
«حقوق اإلنســان» ولعل 
الصادر  تقريرها األخيــر 
فــي ابريــل ٢٠٢١ بعنوان 
السلطات  «جتاوزوا احلد.. 
اإلسرائيلية وجرميتا الفصل 
العنصري واالضطهاد» من 
أكثر التقارير الذي ينبغي لنا 
االطالع عليها إلدراك حجم 
أهلنا  التي يعيشها  املأساة 

في القدس وما حولها.
رغــم التحديات املعتبرة 
التي تواجه املؤسسات اخليرية 
اإلسالمية مبا ال ميكنها مجاراة 
التركية وال  الهيئــة  منوذج 
املنظمات الدولية التي أشرت 
لها العتبارات عديدة، إال أنه 
ميكنها تبنــى حمالت جادة 
الصدق  للمناصــرة، تعتمد 
والوضوح، ومخاطبة اآلخرين 
بلغة املشــاعر اإلنســانية، 
والدفاع عن حقوق أخوتهم 
املسلمني ومقدساتهم مبا يتفق 
مع خصوصية كل جهة خيرية 
وبيئتها، وهامش احلركة الذي 
يحدد مسارها وردود أفعالها، 
وتقدير مصلحتها، ولكن من 
غير املقبول أن تصمت طويال 

فعال وقوال.

بتخفيف احلصار عن القطاع 
بعدما صدر بيان شاركت فيه 
املئات من مؤسسات املجتمع 
املدني والشبكات مبا فيهم 
جمعيات خيرية من ١٦ بلدا 
أدان جرمية  عربيا، والذي 
االعتداء على أسطول احلرية، 
وطالب بفك احلصار عن غزة 
فورا، وتقدمي مجرمي احلرب 

الصهاينة للعدالة الدولية.
تقف منظمات دولية كبرى 
انتهاكات  مواقف حادة من 
الكيان اإلسرائيلي حلقوق 
الفلســطينيني وسياسات 
واالســتيطان  التهويــد 
والفصل العنصري وتوثقها 
فــي تقاريرهــا وبياناتها 
كما تفعــل وكالة األونروا 

اإلغاثة اإلنســانية التركية 
(IHH) والــذي ميكــن أن 
ميثل النموذج الصارم من 
بني مؤسسات العمل اخليري 
اإلسالمي، ونستذكر موقفها 
اجلــريء في عــام ٢٠١٠، 
وبالتعــاون مع حركة غزة 
احلرة، حني نظمت أسطول 
احلرية بهدف كسر احلصار 
املفروض على القطاع، وكان 
أن قــام الكيان الصهيوني 
مبهاجمة األسطول، وذهب 
ضحية هذه اجلرمية عشرات 
القتلى واجلرحى من فرق 
اإلغاثة واملتضامنني من أكثر 
من ٤٠ بلدا من مختلف أنحاء 
العالم، لكن ترتب على ذلك 
في وقت الحق أن قام الكيان 

تطرح األحداث احلالية في 
فلسطني احملتلة تساؤال حول 
الدور الذي ميكن أن تقوم 
به مؤسساتنا اخليرية لدعم 
صمود املرابطني في فلسطني 
وحول املسجد األقصى بعد 
سياسة التهجير واالستيطان 
املستفزة، بعيدا عن املقاربات 
املعتادة، ومبا  اإلنســانية 
ال يتعارض مــع نهج هذه 
املؤسســات في احليادية 

والبعد عن التسييس.
الفترة  لألســف فــي 
األخيرة بدأت تختفي بعض 
مظاهر إبداء الدعم واملؤازرة 
لصمود أهلنا في فلسطني 
وتثبيتهــم علــى أرضهم 
حتى في حمالت التبرعات 
البحتة،  واإلغاثة اإلنسانية 
الدعم  مقابل مئات حمالت 
الكبيرة مــن بعض الدول 
التي تستحق  والشــعوب 

الثناء واالعتزاز!
تتنوع وجهات نظر بعض 
اجلهات اخليرية باملساحة 
التي ميكــن أن تتحرك بها 
لنصرة املظلوم مع مخاطرة 
السياســي،  التدخل  تهمة 
ويظهــر هنا اســم هيئة 

التي أضاعت بوصلة العيد هو 
إلى نصرة املسجد  الدعوة 
األقصى وحتفيز املسلمني 
التخاذ خطبات عملية لنصرة 
املرابطني هنــاك فهو حدث 

الساعة.
خطيب املســجد أضاع 
فرحة ونكهة العيد بخطبته، 
مما أدى باملصلني ولألسف 
الى ترك اخلطبة في منتصف 

خطبته األولى.
ومنا إلى وزارة األوقاف 
املنابر  للتركيز في إحيــاء 
وإعــادة دورهــا احلقيقي 
وتأثيرهــا امللموس بخطط 
عملية قابلة لقياس نتائجها 
وتأثيرهــا علــى املجتمع 
واالبتعاد عن اخلطب املعلبة 
التي ال تسمن وال تغني أرواح 
املصلني وعقولهم من جوع.

٭ تذكير: في ٢٨ مارس ٢٠٢١ 
وجه وزير األوقاف السابق 
املستشــار د.فهد العفاسي 
قطاع املساجد إلى ضرورة 
توفير مترجمني للغة اإلشارة 
مبسجدين في كل محافظة، 
فأتوجه بسؤالي للسادة في 
وزارة األوقــاف عما مت في 

هذا الشأن؟

على استثمار الطاعات التي 
حرصنا عليها في رمضان ملا 
بعد رمضان من خالل طرح 
طرق عملية لالستمرار على 

الطاعة بعد رمضان.
كان مــن املهــم طــرح 
لها عالقة  التــي  املواضيع 
مباشرة بصالة العيد وفرحة 
العيد وسنن األعياد وصلة 
الرحم والتسامح والتواصل.
اجلمهــور  فمعرفــة 
املستهدف، ووقت اخلطبة 
ومناسبتها حتى تصل اخلطبة 
إلى قلوب املصلني وحتقق 

نتائجها.
كان مــن األجــدى على 
خطيب العيد بدال من خطبته 

عصيانــه، وعدم االنصياع 
الوهمية  خلف احلســابات 
التي تثير الفرقة، واختتمها 
باخلطبة الثانية بأهمية طاعة 

الزوجة لزوجها!
ال أبالــغ باســتعراضي 
حملاور اخلطبة، فلألســف 
فعال هذا ما جاءت به خطبة 
صالة العيد والتي استغرقت 

ما يقارب الـ ١٥ دقيقة.
ال أحد ينكر أهمية العقيدة 
والتأكيد عليها فهي أساس 
الدين ولكن لكل مقام وحدث 

مقال.
كان مــن األجــدى على 
خطيب املســجد في صالة 
العيــد أن يحــث املصلني 

ال ينكر أحد أن أهم منبر 
من منابر اإلسالم هو منبر 
املســجد ملا فيــه من تركز 
للمصلني وفي وقت واحد، 
وتوجيه املتلقي ألهم تعاليم 
دينــه ولنصرة قضايا أمته 
وغــرس القيم اإلســالمية 

واألخالقية واحلياتية.
إلــى يوم  لنعــود  اآلن 
اخلميس املاضي وعند ذهابنا 
ألداء صــالة العيد في أحد 
مساجد جنوب السرة املصرح 
لها من وزارة األوقاف لتنظيم 
مصلى العيد للنساء، إال أننا 
فوجئنا بــأن خطيب صالة 
العيد قــام بتقدمي خطبة ال 
عالقة لها برمضان وختامه 

وال بالعيد واستثماره.
أعتقــد أن اخلطيب  بل 
عندما جاء إلى املســجد قد 
أخطأ طريق املسجد وظن أن 
املصلني من املهتدين اجلدد، 
حيث ركزت خطبتاه األولى 
والثانية على شــرح أركان 
العقيدة  اإلســالم، وأهمية 
والتوحيــد، وعدم التحزب 
واالنصياع خلف األحزاب 
الضالة، وأهمية التوحد خلف 
ولي األمــر وطاعته وعدم 

وهكذا نعيش في دوامة ال 
تنتهي ال طائل منها سوى 
تجاذب يمــد أجل تعطيل 
عقد الجلسات وكما ذكرت 
ســرقة متعمدة للســاعة 

الديموقراطية.
< < <

من المســؤول عن هذا 
أن  الحقيقة،  العبث؟ فــي 
الجميع شــركاء في هذه 
الحالة التي يجب أن تتوقف 
وتعود الساعة البرلمانية إلى 
العمل، فال يعقل أن ٢٤ ساعة 
الديموقراطية ضائعة  من 
يوميا في ســجال ال طائل 
منه وال فائدة ترجى سوى 
إثبــات مواقف  محاوالت 
لم  بانتهاء جلســة  تنتهي 

تعقد لألسف.
< < <

العملية  توضيح الواضــح: 
الحقيقية  الديموقراطيــة 
تصحح نفســها بنفسها، 
وأعتقد أننا نعيش هذه الحالة 
لم  المجلس ما  اآلن، وهذا 
يصحح مساره واستمرت 
السياســية  العبثية  دوامة 
من كال الطرفين، فإننا قد 
نعيش فراغا دستوريا غير 

مسجل.

مــن تلك النقطــة، ال أحد 
يتحمل مســؤولية تعطيل 
العمل التشريعي وحده، الكل 
أكرر  التعطيل،  شريك في 
التعطيل،  الكل شريك في 
والحل ببساطة هو بإيجاد 
ثغرة حــوار بين الطرفين 
لالتفاق على نقاط التقاء ومن 
ثم البدء من عندها لالنطالق 
البرلماني كما  العمل  نحو 
يفترض أن يكون، أما وان 
العمل يسير «خبط عشواء» 
بين كلتا السلطتين وبتعمد 
وبتحد أحيانا، فهذا تعطيل 
متعمد لجلســات البرلمان 
وســرقة متعمدة للساعة 
الديموقراطية والكل شركاء، 
فهذا يؤجل وهذا ينسحب 
وهذا يعطل وهذا يعرقل، 

إلى دفعة تعاون بسيطة بين 
كلتا الســلطتين التنفيذية 
المشــكلة  والتشــريعية، 
الوحيدة هنا بين السلطتين 
هي أزمة ثقة، وهذه لن تحل 
بهــذه الطريقة القائمة، بل 
يمكن أن تعمق تأخير عقد 
نصاب الجلســات كما هو 
حاصل اآلن، وهذا ال يفيد 
أيا من الطرفين بشيء، فكل 
طرف يتمســك بحقه في 
االنسحاب، في حين أنه في 
الواقع يجب على السلطتين 
االلتئام وليس  العمل على 
العكس فهذا استهالك غير 
مبرر للساعة الديموقراطية.

< < <
الحل يكمــن في إيجاد 
نقاط التقاء والبدء انطالقا 

يحاول البعض أن يصور 
ما يحدث اليوم من متغيرات 
سياسية بأنها تشبه أحداث 
١٩٧٦ و١٩٨٦ و١٩٩٠م، عندما 
ولد المجلس الوطني، لكن 
في الحقيقة أن هذه الحقبة 
ال تشبه سابقاتها، وسياسيا 
ليست بالقدر السيئ الذي 
تحاول المعارضة الترويج له، 
نعم نحن أمام مفترق طرق 
ومتغير سياســي وأحداث 
إعادة ترتيب  تســتوجب 
األوراق، ولكن األمر سهل 
جدا وبسيط جدا، إذا ما تم 
الحد األدنى من التعاون بين 
السلطتين على األقل تحت 

قبة عبداهللا السالم. 
< < <

األمــر ال يتطلــب من 
السلطتين سوى إبداء حسن 
النوايا من الطرفين، وليس 
هذا باألمر الصعب، فاألمور 
مكشوفة وال توجد أجندات 
سرية ألي طرف، والوضع 
واضح وضوح الشــمس، 
وسياســيا ال توجد أشياء 
مخفية أو قد تظهر الحقا، 
الطاولة  فكل األوراق على 
السياسية مكشوفة ال أسرار 
وال مؤامرات، األمر بحاجة 

احلرف ٢٩
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فوق تاريخ قدمي

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

عالم اآلراء

جهات خيرية 
في نصرة األقصى

د.سامر أبو رمان

هندس

منابر األوقاف 
مع وقف التنفيذ!

@Al _ Derbass
Tariq@Taqatyouth.com

م.طارق جمال الدرباس

تفكك البيت الفلسطيني بخالفاته الداخلية 
على املناصب والزعامات! وتشتت اخلارطة 
العربية بخريطة الفتنة واالنقسامات! وترهلت 
اخلارطة اإلسالمية للبالد الكبرى باحلروب 

واالضطرابات!
كل ذلك بفعل فاعل حاقد وحاسد، يخشى 
من هذه القوة الرادعة للعرب واملســلمني، 
لتعطيل أهدافه في التحكم باملواقع البحرية 
دخــوال وخروجا للمحيطــات! تخطط لها 
عقول عاملية بعلم «األنثروبيوجليا العاملية» 
لتقسيم وتفتيت املارد اإلسالمي عربيا كان 
أو أعجميا (غير ناطق العربية) عبر نشــر 
ڤيروس «الفتنة» األشد إيجاعاً وإيالماً من 
«كورونا» العاملية! لتنفيذ خططهم وحتقيق 
مصاحلهم، وهيمنة الصهيونية العاملية على 
كنوزنا، بال نقطة دم تُهدر منهم وبال مدفع 
وال طائرة وال قذيفة حارقة! لكنها للطرف 
اآلخر عربيا أو إسالميا جتلب أنهارا دامية، 
وتهدر أرواحهم، وتشتت جماعاتهم، وتدمر 
االســتقرار في العاملني اإلسالمي والعربي، 
وتفســد حزمة تكاتفهم آناء الليل وأطراف 
النهــار، فال يكون الدمار إال على حســاب 
هذا الوطن املنكوب بكل اجتاهاته وتقطيع 

أوصاله بأهله وعياله!
كل ذلك دفعهــم لفرصة العمر الذهبية 
للهجوم على أولى القبلتني واستباحة ساحتها 
أمام أبصار املجتمع الدولــي! بينما العالم 
اإلسالمي والعربي ال حول له وال قوة لردع 
قرصنة صهاينة العالم ألرض الديانات الثالث 
الربانية التي ال هم لها إال االستيالء على هذه 
األرض وطــرد أهلها بدياناتهم الكتابية من 
جوارها! والتفرغ للمساومات القادمة للخارطة 
التي تستهدف حتقيق الهيمنة للصهيونية 

كما هو مشهدها اليوم.
وهنا نتذكر بيت الشعر

املــدى الظاملــون  أخــي جــاوز 
الفــدى وحــق  اجلهــاد  فحــق 

آلخر أبياتها راجعوا «غوغل» مشكورين، 
والتي تغنى بها الراحل عبدالوهاب بنغماتها 
شعرا وحلنا رددها في ســتينيات القرن 
املاضي، وكأنــه يعيش بيننا اليوم، ونقول 
ألهلنا األبطال هناك لكم منا كل العميق من 
الدعوات، هي أضعف اإلميان، من الشعوب 
العربية قاطبة واإلسالمية عامة، خير جهاد 

للطاغي من العباد. يرحمكم اهللا سبحانه.

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

أخي جاوز 
الظاملون املدى!

أدت اإلجراءات املشــددة للتعامل مع 
«كورونا املستجد» واحتواء اجلائحة إلى 
مالحقات ســواء للمرضى أو املخالطني، 
وإجراءات لم تخل من الوصمة والتمييز 
واالقتراب من حدود اخلصوصية وغيرها 

من حقوق اإلنسان األساسية. 
لنفسها  قد تلتمس اجلهات املسؤولة 
اتخــاذ اإلجراءات  املبررات وقت  بعض 
والتعامل مع «احلــاالت» دون االهتمام 
لتداعيات قصيــرة أو بعيدة املدى على 
املرضى ومخالطيهم، ولذلك قد تســتمر 
الوصمة والتمييز لفترات أكثر من الالزم 
وتطارد املريض السابق حتى بعد ثبوت متام 
شفائه وعودته للحياة الطبيعية والعمل، 
ولكن الوصمة والتمييز قد تستمران بعد 

ذلك.
وإن لم تنتبه اجلهــات املختصة إلى 
التصدي للوصمة والتمييز بسبب كورونا 
وغيره من األمراض السارية، فإن تداعيات 
ذلك قد يصعب حصرها وترصدها والتعامل 
معها، وقد تصل ممارسات الوصمة والتمييز 
إلى انتهاك حقوق اإلنسان وهو ما نبهت له 
املنظمات الدولية وأكدت على أال تتضمن 
إجراءات التصدي لألوبئة ممارسات متييزية 
أو وصمة ومــن ثم يصبح على مختلف 
الدول أال تنســى البعــد املتعلق بحقوق 
اإلنسان في سياساتها وإجراءاتها الحتواء 
والتصدي لكورونــا ألن تقارير حقوق 
اإلنســان الدولية ال تغفل هذا البعد املهم 
والعالقة بني الصحة وحقوق اإلنسان وهي 
عالقة وثيقة ومتشابكة وأكدتها املواثيق 
للدول والتي  امللزمة  الدولية  واالتفاقيات 
يجب تنقية التشــريعات الوطنية من أي 

نص قد يتعارض معها.
ويجب أن يكون للمتخصصني والنشطاء 
في حقوق اإلنسان أصوات مسموعة في 
العالقة بني الصحة وحقوق اإلنسان في 
جميع األوقات ومن بينها في وقت التصدي 

لكورونا املستجد.
ويجــب علــى املتخصصــني وضع 
البروتوكوالت الداعمة للتصدي للوصمة 
والتمييــز وتأهيل الضحايــا واملجتمع 
والتوعيــة قبل أن يعانــي املجتمع من 
ممارســات متييزية واعتالالت بالصحة 
النفســية ما بعد كورونا املستجد، حيث 
إن الصحة النفســية لهــا أهمية كبيرة 
لالستقرار النفسي والسلوكيات السليمة 
واألداء واإلجنازات مبا فيه مصلحة املجتمع 

وأفراده.

ألم وأمل

د.هند الشومر

الوصمة والتمييز 
ما بعد «كورونا املستجد»
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د.كافية أكروف لـ «األنباء»: «كورونا» يؤثر على الكبد
وننصح مرضى ڤيروس C بأخذ اللقاحات ضد «كوفيد  - ١٩»

أكدت اختصاصي أمراض الباطنية والكبد مبستشفى األميري د.كافية أكروف أن ما يقارب ٧١ مليون شخص مصاب بالعدوى بڤيروس التهاب الكبد C املزمن على مستوى العالم، مشيرة إلى انه على مستوى الكويت فنسبة اإلصابة ال تتجاوز ٣٪، وهي ال تتعدى النسب العاملية 
املقبولة. وذكرت في حوار لـ «األنباء» أن وزارة الصحة وفرت العالجات اخلاصة مبضادات الڤيروسات منذ ٢٠١٨ وهي عبارة عن عقاقير فموية ال تستدعي احلقن بالوريد ملواكبة التطور العاملي في العالج، مبينة أن الوزارة تتبع التوصيات العاملية والتي تتجه لتوفير العالج 
جلميع املصابني بالعدوى بڤيروس التهاب الكبد C املزمن ممن تزيد أعمارهم على ١٢ عاما. وأشارت إلى أن ڤيروس كورونا يؤثر بصورة عامة على الكبد ويؤدي إلى ارتفاع في إنزميات الكبد، ناصحة مرضى ڤيروس c بأحد اللقاحات املضادة لكوفيد-١٩ حلمايتهم من اإلصابة.

وتطرق احلوار إلى خطورة ڤيروس سي وسبل كشفه وتشخيصه وبروتوكوالت العالج املتبعة له ونصائحها للمرضى، فإلى تفاصيل احلوار:

حدثينا عــن ڤيروس الكبد 
الوبائي ســي أعراضه وكيفية 

تشخيصه؟ وكيف ينتقل؟
 C ٭ التهاب الكبد الڤيروسي
هو التهاب تلوثي للكبد يسببه 
ڤيروس التهاب الكبد من نوع 
C، وشدة املرض تكون متفاوتة 
بدءا من مرض خفيف جدا مع 
القليل من املؤشرات (أعراض) 
أو بدون مؤشــرات وحتى في 
الوضع الصعب الذي يتطلب 
الدخــول للمستشــفى لتلقي 
العالج. وفــي املرحلة األولى 
لإلصابــة بالعدوى (األشــهر 
األولى بعد اإلصابة بالعدوى 
بالڤيروس) من املمكن أن يظهر 
املرض على شكل التهاب حاد 
في الكبد (مرض حاد) أو بدون 
مؤشرات على اإلطالق. أو قد 
يتحول إلى مرض مهدد للحياة. 
فحوالي ٣٠٪ من األشــخاص 
املصابني بالعدوى يتخلصون 
تلقائيــا مــن الڤيــروس فــي 
غضون ٦ أشهر بعد اإلصابة 
بالعدوى دون احلصول على 
أي عالج ألسباب غير معروفة، 
بينما غالبية املصابني بالعدوى 
٧٠٪، تتحــول لديهم العدوى 
بڤيــروس التهاب الكبد C إلى 

حالة مرضية مزمنة.
بهــذه  املصابــني  ولــدى 
العدوى املزمنة تتراوح نسبة 
خطر اإلصابة بتشمع الكبد بني 
١٥٪ و٣٠٪ خالل ٢٠ سنة. وفي 
هــذا الوضع تتحول أنســجة 
الكبد السليمة إلى نسيج ندبي 
ال يــؤدي وظيفته (متشــمع 
ومتليف)، علما أن لدى نصف 
املصابني بالتشمع الكبدي كثرة 
النــدب فــي الكبــد والتي من 
املمكن أن تؤدي إلى قصور في 
أداء الكبد وإلى احلاجة لزراعة 
كبد ولدى قسم منهم من املمكن 
أن يتطور إلى سرطان الكبد.

 أما األعراض التي قد تظهر 
على املصاب، فمن املمكن ان ال 
يشعر املصاب بأي أعراض كما 
ذكرنا ومن املمكن انه في قليل 
من احلاالت تصــاب باحلمى 
والتعب وقلة الشهية والغثيان 
البطــن وآالم  والقــيء وآالم 
املفاصل واليرقــان (اصفرار 

البشرة وبياض العينني

الفحــص  يتــم  كيــف 
والتشخيص؟

٭ تشــخص حالة عدد قليل 
مــن األشــخاص عندما تكون 
إصابتهــم بالعــدوى حديثــة 
ألن العدوى احلديثة بڤيروس 
الكبــد C ال تكــون  التهــاب 

عندما يصل دم ملوث بڤيروس 
التهــاب الكبــد C إلى جســم 
شــخص غير مصــاب، فضال 
عن االتصال املباشر لدم ملوث 
بالڤيروس مع دم لشخص غير 
مصاب من املمكن أن يؤدي إلى 
اإلصابة بالڤيروس، شرط أن 
تكون كمية الــدم كافية لنقل 
العــدوى، وهــذه اإلمكانيــة 
محتملة عن طريق االستخدام 
املشترك وبشكل متكرر لألدوات 
احلادة امللوثة بالدم، مثال: إبرة، 
حقنة، سكني حالقة، وأجهزة 

الوشم والثقب.
ويكون األشــخاص األكثر 
عرضة لإلصابة بالعدوى هم:

- الذين حصلوا على وجبة 
دم أو منتجاته قبل سنة ١٩٩٢ 
«وتلك كانت السنة التي بدأوا 
فيها بفحص تواجد الڤيروس 

في منتجات الدم».
- من قــام أو يقوم بحقن 

املخدرات.
- من مروا بإجراءات طبية 
اختراقيــة، وشــم أو ثقب في 
أماكن بــدون مراعاة التعقيم 

بشكل مناسب.
- من ولدوا، وعلى ما يبدو 
كذلك حصلوا على تطعيمات 

العدوى بڤيروس التهاب الكبد 
C لدى فئات ســكانية معينة، 
وعلى سبيل املثال تعزى ٢٣٪ 
من حاالت العــدوى اجلديدة 
بڤيروس التهاب الكبد C و٣٣٪ 
من الوفيات الناجمة عنه إلى 
تعاطــي املخــدرات باحلقــن. 
ومع ذلك، ال تشــمل تدخالت 
االستجابة الوطنية في الغالب 
متعاطــي املخــدرات باحلقن 
والسجناء. وفي البلدان التي 
تعاني من عدم كفاية ممارسات 
مكافحــة العــدوى، فغالبا ما 
العــدوى بڤيــروس  تتــوزع 
التهاب الكبد C بشــكل واسع 

في صفوف السكان عموما.
وهناك سالالت متعددة (أو 
أمنــاط جينية) مــن ڤيروس 
الكبــد C ويختلــف  التهــاب 
توزيعها حسب اإلقليم، ومع 
ذلك، ال يــزال توزيع األمناط 
اجلينيــة غيــر معــروف في 

العديد من البلدان.
سبل العالج

 - مــا آخر تطــورات عالج 
ڤيروس الكبد الوبائي سي وما 
احدث العالجات املتوافرة لدينا 

في الكويت؟
٭ منذ عام ٢٠١٢ مت اكتشــاف 
مضادات ڤيروسية ذات مفعول 
مباشر تستهدف جميع األمناط 
اجلينية والتي أحدثت صرحا 
وثورة علمية رائعة في مجال 
عالجات هذا االلتهاب الوبائي 
والتخلص منه. وحسبما هو 
موصى بــه من قبــل منظمة 
الصحــة العاملية فإن الكويت 
توجهت منذ عام ٢٠١٨ بتوفير 
العالجات اخلاصة مبضادات 
الڤيروســات هذه وهي عبارة 
عن عقاقير فموية ال تستدعي 
احلقــن بالوريد كمــا هو في 
القدميــة، وذلــك  العالجــات 
لتتواكب مــع التطور العاملي 
في العالج وتستهدف الشفاء 
والقضــاء على هــذا االلتهاب 
الكبدي الوبائي والتخلص منه. 
مــع التنويه انه ال تســتدعي 
العــدوى اجلديــدة (ويقصد 
بهذا االلتهاب احلاد للڤيروس) 
العالج دائما إذ يتخلص بعض 
األشخاص من العدوى بفضل 
املناعيــة دون  اســتجابتهم 
احلاجة لعــالج، ولكن يكون 
العــالج ضروريا إذا أصبحت 
العدوى بالڤيروس مزمنة، كما 

بحلول عام ٢٠٣٠.

ما عالقة ڤيــروس كورونا 
في الكبد الوبائي سي، وهل لهذا 
الڤيروس تأثير على هذا املرض؟
 ٭ يؤثــر ڤيــروس كورونــا 
بصورة عامة على الكبد ويؤدي 
إلى ارتفاع في إنزميات الكبد في 
الكثير من احلاالت بغض النظر 
عن ماهية ووضع الكبد سواء 
كان ملريض يشتكي أساسا من 
مرض بالكبد أو أن يكون الكبد 
ســليم لدى املصاب بڤيروس 
كوفيــد- ١٩ املســتجد، كما أن 
هناك بعض املضادات احليوية 
التي ال يحبذ اســتخدامها ملن 
هم يعانون من أمراض كبدية.  
ورغــم انه يعــد مريض الكبد 
مــن املرضى القليلــني املناعة 
والذين قد يؤثر عليهم بشكل 
أكثــر ڤيــروس كورونــا ١٩ 
املســتجد، لكن ال يوجد شيء 
خاص بالتهاب الكبد الڤيروس 
ســي على وجه اخلصوص او 
ليس هناك تأثير واضح على 
ڤيــروس كورونا ملرض الكبد 

التهاب الكبدي سي.

هل تستطيع القول إن املصاب 
الكبد الوبائي ســي يســتطيع 

ممارسة حياته الطبيعية؟
 ٭ ذلــك يتعلق باملرحلة التي 
وصــل إليهــا املريــض، ففي 
املراحل األولية للمرض وقبل 
الوصــول إلى التليف الكبدي 
أو التشــمع تكون حياته جدا 
طبيعية ال يشعر بشيء، ولكن 
عند تقــدم احلالــة واإلصابة 
بالتشــمع تبدأ حياته بالتأثر 
حيث يتكرر دخوله املستشفى 
بســبب املضاعفات كما مينع 
عنــه قيــادة الســيارة، خوفا 
من تعرضــه لنوبة الغيبوبة 
الكبديــة أثنــاء القيــادة ومع 
استمرار تعرضه للمضاعفات 
يكــون احلل هو زراعة الكبد، 
وبذلــك يبدأ املريــض بحياة 
جديــدة وكبــد جديــد ولكن 
يســتوجب االســتمرار علــى 
أدوية مثبطــات املناعة، التي 
تصبح جزءا من حياته حيث 
إنها تساعد على تقبل اجلسم 

الكبد املزروع وعدم رفضه.
 

ما مخاوف املرض؟
 ٭ فــي احلقيقة كما ذكرت 
ان املخــاوف تتعلق باملرحلة 
التي وصل اليها املريض فعندما 
يصل ملرحلة تشمع الكبد وما 
هــو وراء هــذا التشــمع مــن 
مضاعفات كاالستسقاء ودوالي 

أو مــروا بعالجات اختراقية، 
فــي دول مت التبليغ فيها عن 
عدم التشديد على التعقيم أو 

تبديل اإلبر.
بالتهاب  -خطر اإلصابــة 
 C الكبــد الڤيروســي من نوع
املرتبط مبمارسة اجلنس أقل 
ولكنه ممكن، حيث إن اخلطر 
حلدوث ذلك يزداد عند وجود 
مرض جنسي (يشمل HIV) أو 
عندما تتم ممارسة اجلنس مع 
عدة شــركاء، بدون التشديد 

على استخدام الواقي.
إحصائيات

ما احــدث إحصائيات الكبد 
الوبائي ســي فــي العالم وفي 

الكويت؟
٭ هنــاك ما يقارب ٧١ مليون 
شــخص مصــاب بالعــدوى 
بڤيروس التهاب الكبد C املزمن 
على مســتوى العالــم.  بينما 
تشير اإلحصائيات في الكويت 
إلى ما يقارب ٣٪ وهي ال تتعدى 

النسب العاملية املقبولة.
وأحب التنويه بأن اإلصابة 
 بالڤيروس الكبدي سي تختلف 
من منطقة الى أخرى ومن إقليم 
الى آخر فمن املمكن أن تتركز 

انه من املمكن أن تشفي األدوية 
املضادة للڤيروسات أكثر من 
٩٥٪ من األشــخاص املصابني 
بالعدوى بالتهاب الكبد C، مما 
يحد بالتالي من خطر الوفاة 
بسبب تشمع الكبد وسرطان 
الكبد. ومن املمكن أن يشــفي 
العالج بهذه املضادات معظم 
املصابني بالعــدوى بڤيروس 
التهاب الكبــد C، وتكون مدة 
العالج قصيــرة (بني ١٢ و٢٤ 
أســبوعا في املعتاد) وتعتمد 
علــى وجود تشــمع الكبد أو 

عدم وجوده.
والكويــت كدولــة ممثلة 
تتبــع  الصحــة  بــوزارة 
التوصيــات العامليــة والتــي 
تتجــه لتوفير العالج جلميع 
املصابني بالعــدوى بڤيروس 
التهاب الكبد C املزمن ممن تزيد 

أعمارهم على ١٢ عاما.
برنامج وطني

- هل يوجد برنامج الوطني 
الكبدي في  الوباء  للكشف عن 

الكويت؟
٭ نعــم، حيث عمــدت وزارة 
الصحة بالكويت إلى إنشــاء 
البرنامــج الوطنــي للكشــف 
عن الوباء الكبدي في الكويت 
وذلك للكشف املبكر للمرض 
والقضاء عليه مباشــرة قبل 
تطــور احلالــة املزمنــة الــى 
تليف الكبد، حيث يتم إجراء 
فحوصــات اســتقصائية من 
خالل ذلك البرنامج، مما يساعد 
في الكشف عمن هم مصابون 
مــن غيــر الشــعور بأعراض 
ويكون الهدف هم تشــخيص 
حاالتهم ومعاجلتهم بأســرع 
وقت حتى ال يتقدم بهم احلال 
للوصول إلى التليف الكبدي 
والذي يعرضهم ملواجهة خطر 
املضاعفات من نزف الدوالي، 
االستســقاء، التهاب جتويف 
البطن، الغيبوبة الكبدية انتهاء 
الكبــدي األولي،  بالســرطان 
وبالتالي تقدمي العالج مباشرة 
ملن أصيب بهذا الڤيروس قبل 

أن يتمكن منه.
وهناك هدف عاملي متاشيا 
مع تعليمات منظمة الصحة 
العامليــة WHO وهو تكثيف 
الغايــة  اجلهــود لتحقيــق 
املتمثلة في عــالج املصابني 
بالعــدوى بڤيــروس التهاب 
الكبد C بنسبة ٨٠٪ في العالم 

املريء والنزف منها، والتهابات 
في داخل جتويف البطن بعد 
جتمع املاء بالبطن والقدمني، 
حيث انه فــي القدمني فيدخل 
في التهابــات متكررة وتكون 
مناعته ضعيفة، ويتكرر معها 
دخول املستشفى وتتأثر حياته 
بدرجة كبيــرة وقد تصل الى 
األشــد خطورة وهو سرطان 

الكبد األولي والوفاة.

 هل يصنف الكبــد الوبائي 
كمرض خطير؟

٭ نستطيع القول نعم، عندما 
يصل إلى املراحل املتقدمة فقد 
يكــون ســببا للوفــاة نتيجة 
مضاعفات النزف وااللتهابات 

وسرطان الكبد.

هل توجد تطعيمات اللتهاب 
الكبد الوبائي سي؟

٭ ال يوجد في الوقت احلالي 
لقاح ناجح ضد التهاب الكبد 
C ومع ذلك، تتواصل البحوث 

في هذا املجال.

هل يستطيع املصاب بالتهاب 
الكبد الوبائــي أن يحصل على 

لقاح كورونا؟
٭ بالطبــع نعــم يســتطيع 
املصاب بالتهاب الكبد الوبائي 
أن يحصل على لقاح كورونا، 
بل بالعكس نحن نشجع هؤالء 
املرضى، حيــث انهم ضعيفو 
املناعة وقد يســاعدهم اللقاح 
على تخفيف نســبة اإلصابة 
بنســبه تتجاوز الـ ٩٥٪ وفي 
حــال حــدوث اإلصابــة رغم 
التطعيم سيساعدهم التطعيم 
على التخفيف من حدة املرض 
ويجنبهــم احلاجــة لدخــول 
املستشفى أو العناية املركزة.

هل من كلمة أخيرة؟
 ٭ نتمنــى جلميــع املرضــى 
الشفاء العاجل ومن لم يصيبوا 
بهــذا التهــاب ننصحهم بأخذ 
االحتياطات الالزمة واالبتعاد 
عن كل ما قد يعرضهم خلطورة 
اإلصابة بهذه االلتهاب الوبائي، 
كمــا أنصــح جميــع املرضى 
بالتوجه لتلقي اللقاح املناسب 
ضد ڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيد ١٩) باإلضافة إلى أخذ 
التطعيمات األخرى مثل لقاح 
التهاب الكبدي (ب) و(أ) حيث 
إنها متوفرة، ونقول «دام عزج 
يا كويتنــا وديرتنا احلبيبة» 
التــي توفر كل ســبل الراحة 
والعــالج واللقاحــات الواقية 

ألبناء هذا الوطن.

برنامج الكشف املبكر يسهم في تقليل اإلصابة بڤيروس «سي»

مصحوبة بأعراض في املعتاد. 
وفي صفوف األشخاص الذين 
تتحــول حالتهم إلــى عدوى 
مزمنة بڤيروس التهاب الكبد 
C، ال تشــخص العدوى أيضا 
فــي الغالــب ألنها تظــل غير 
مصحوبة بأعراض طوال عقود 
قبل أن تظهر أعراض ثانوية 
تنجم عن تضرر كبدي خطير.

وتشخص العدوى بڤيروس 
التهاب الكبد C على مرحلتني:
١- يحدد الفحص للكشف 
عن أضداد ڤيروس التهاب الكبد 
C باســتخدام اختبار مصلي 
لألشــخاص الذيــن أصيبــوا 

بالعدوى بالڤيروس.
نتائــج  أثبتــت  إذا   -٢
االختبار وجود أضداد لڤيروس 
التهاب الكبد C، فمن الضروري 
إجراء اختبار احلمض النووي 
للكشــف عن وجود احلمض 
 (RNA) الريبــي  النــووي 
لڤيروس التهاب الكبد C بغرض 
تأكيد اإلصابة بالعدوى املزمنة 
ألن حوالي ٣٠٪ من األشخاص 
املصابني بالعدوى بالڤيروس 
يتخلصون تلقائيا من العدوى 
كما ذكرت آنفا بفضل استجابة 
مناعية قوية دون حاجة إلى 
العالج. ورغــم تخلصهم من 
العــدوى، فــإن نتائج اختبار 
الكشــف عن أضــداد ڤيروس 
التهاب الكبد C تظل إيجابية 

لديهم.
وبعــد تشــخيص إصابة 
الشــخص بالعدوى بڤيروس 
التهاب الكبد C املزمن، ينبغي 
تقييم درجة تضرر الكبد لديه 
(تليف الكبد وتشمعه). ومن 
املمكــن تقييــم تضــرر الكبد 
عــن طريــق أخذ خزعــة من 
الكبد، ولكــن مع تطور طرق 
التشــخيص والعــالج فإنــه 
ومنذ عدة ســنوات وحتاشيا 
لعمــل خزعــة الكبــد قامــت 
وزارة الصحة بتوفير أجهزة 
الفيبروســكان، وهو اجلهاز 
املستخدم إلجراء سونار دقيق 
للكبد لتحديد نســبة األلياف 
والدهــون بالكبــد، وهو يعد 
أيضــا مــن ضمــن مجموعة 
متنوعة مــن االختبارات غير 
الباضعة، ويســتخدم تقييم 
درجة تضــرر الكبد لتوجيه 
العــالج والتدبيــر  قــرارات 

العالجي للمرض.

وماذا عن كيفية انتقاله؟
٭ اإلصابــة بالڤيروس الذي 
الكبــد  التهــاب  إلــى  يــؤدي 
الڤيروســي من نوع C حتدث 

ما يقارب ٧١ مليون شخص مصاب بالعدوى بڤيروس التهاب الكبد C املزمن على مستوى العالم و٣٪ في الكويت وهي ال تتعدى النسب العاملية املقبولة
«الصحة» وفرت العالجات اخلاصة مبضادات الڤيروسات منذ ٢٠١٨ وهي عبارة عن عقاقير فموية ال تستدعي احلقن بالوريد ملواكبة التطور العاملي في العالج

الكويت جنحت في حتجيم نسبة اإلصابة بڤيروس «سي»

اختصاصية األمراض الباطنية والكبد في مستشفى األميري ذكرت أن «الصحة» تتبع التوصيات العاملية وتوفر العالج للمصابني به

أجرى احلوار: عبدالكرمي العبداهللا



مجلس األمة
االثنني ١٧ مايو ٢٠٢١

09

٥ نواب يقترحون تعمير جزيرتي فيلكا وبوبيان بإنشاء فنادق 
ومنتجعات وأسواق وخدمات أساسية وترفيهية وعالجية

تقدم ٥ نــواب باقتراح 
تعميــر  بشــأن  بقانــون 

جزيرتي فيلكا وبوبيان.
الذي  ويقضي االقتراح 
تقــدم بــه النواب شــعيب 
املويزري ود.حسن جوهر 
ود.عبدالعزيــز الصقعبي 
ومهنــد الســاير ومهلهــل 
املضــف بتســليم أراضي 
جزيرتــي فيلــكا وبوبيان 
لبلدية الكويت وذلك لتنظيم 

هذه األراضي.
ونصــت املــواد على ما 

يلي:
املادة األولى: تسلم بلدية 
الكويت خالل ستة أشهر من 
تاريخ العمل بهذا القانون 
جزيــرة فيلــكا وبوبيــان 
العامة للرعاية  للمؤسسة 
السكنية، على أن تكون هذه 
املواقع خالية من العوائق، 
وعلى اجلهات احلكومية ذات 
الصلة إزالة العوائق كل فيما 
يخصه وعلى نفقة اجلهة.

الثانيــة: تقــوم  املــادة 
املؤسســة العاملة للرعاية 
بتخطيــط  الســكنية 
اجلزيرتــني، بحيث تكون 
لــكل  ٥٠٪ مــن املســاحة 
جزيرة إسكانية و٥٠٪ من 
املساحة املتبقية استثمارية 

العامة  سجالت املؤسســة 
للرعاية السكنية ويقوم بنك 
االئتمــان الكويتي بتمويل 
هــذه األراضــي الســكنية 
حسب األسس املعمول بها، 
ومن أهداف هذا القانون هو 
محاربة ارتفاع أسعار العقار 
وإتاحتهــا بشــكل يغطــي 
املقيد باملؤسســة  الطلــب 
العامــة للرعاية الســكنية 
وهذا خلفــض قيمة البيع 

أو اإليجار.
وتكون ٥٠٪ املخصصة 
االســتثمارية  لألراضــي 
واخلدميــة  والتجاريــة 
مصممة بشكل يحافظ على 
رونق اجلزيــرة وال يكون 
بنــاء عموديا ضخما وإمنا 

يلتزم املخطط باآلتي:
اخلدمــات  كل  توفيــر 
وزارات  مــن  احلكوميــة 
ومدارس وجامعات ومعاهد 
وأيضــا كل مــا يحتاجــه 
يســكن  الــذي  املواطــن 
هــذه اجلزيــرة، واجلانب 
االستثماري ميكن أن يكون 
ملنتجعات سياحية ويجوز 
العاملية  الشــركات  إشراك 
املختصة أو الهيئة العامة 
لالســتثمار بهــذا املجــال 
للبناء واالستثمار بشرط 

السكنية تخطيط املشروع 
مبــدة ال تتجــاوز عام من 
تاريخ تسلمها اجلزيرتني.

املــادة السادســة: بعــد 
العامــة  قيــام املؤسســة 
للرعاية السكنية بتخطيط 
اجلزيرتني عليهــا بتنفيذ 
املشــروع مبدة ال تتجاوز 
خمس سنوات، وتوزيعها 
على الطلبات اإلسكانية وفقا 

للوائح املعمول بها.
الســابعة: تصدر  املادة 
الالئحــة التنفيذيــة لهــذا 
القانــون خــالل شــهر من 

إصدار هذا القانون.
املادة الثامنة: يلغى كل 
حكــم يخالــف أحــكام هذا 

القانون.

الدســتور علــى مراعــاة 
العدالة االجتماعية  قواعد 
وشجع الدستور أيضا على 
التعاون واالدخار فكل هذا 
قــد نــص عليه الدســتور 
الكويتــي فــي مــواده رقم 

.(٩،١٠،١١،٢٢،٢٣،٢٤)
ومن هــذا املنطلق، فقد 
نص هذا القانون على تسليم 
أراضــي جزيرتــي فيلــكا 
وبوبيــان لبلديــة الكويت 
وذلك لتنظيم هذه األراضي 
على أساس ٥٠٪ من إجمالي 
األراضي حســب األولوية 
اإلسكانية و٥٠٪ لألغراض 
االســتثمارية والتجاريــة 
واخلدميــة ومرافق الدولة 
لتحقيــق رفعــة ورخــاء 

املــادة التاســعة: علــى 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القانون ويعمل 
بــه مــن تاريخ نشــره في 

اجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون بشأن تعمير 
جزيرة فيلكا وبوبيان على 

ما يلي:
الكويتي نظم  الدستور 
املقومات األساسية للمجتمع 
الكويتي وكفل األسرة ورعى 
النشء وهدف إلى حتقيق 
التنمية االقتصادية وزيادة 
االنتــاج ورفــع مســتوى 
املعيشــة وحتقيق الرخاء 
للمواطنــني، كمــا حــرص 

للمجتمع ولتحقيق العدالة 
االجتماعيــة، واملســاهمة 
بحلحلة القضية اإلسكانية، 
من ثم تقوم بلدية الكويت 
واجلهات ذات االختصاص 
بإزالة كل املعوقات وتسلم 
هــذه األراضي للمؤسســة 
العامة للرعاية الســكنية، 
وبعدهــا تقوم املؤسســة 
العامــة للرعاية الســكنية 
بتخطيط هذا املشروع مبدة 
ال تتجــاوز عاما من تاريخ 
تسلمها األراضي من بلدية 
الكويت وتنفذ املشروع مبدة 
ال تتجاوز خمس سنوات، 
وتســلم هــذه األراضــي 
السكنية حســب األولوية 
بأقدمية الطلــب املقيد في 

أن يحقــق هذا االســتثمار 
ربحا مجديا للدولة، ويكون 
مصدرا إضافيا آخر للدولة، 
واجلانب التجاري ينطبق 
عليه ما ينطبق على اجلانب 
وتصــدر  االســتثماري، 
العامة للرعاية  املؤسســة 
السكنية الئحة داخلية مبا 
يخص الشــق االستثماري 
والتجــاري بحيث حتافظ 
هذه الالئحــة على حقوق 
وأمــالك الدولة، وال يجوز 
بيع األراضي االستثماري 
والتجاريــة ألي شــخص 
أو شــركة وإمنا يكون حق 
انتفــاع بالقيمــة الربحية 
واإليجاريــة، بحيث تؤجر 
الدولــة هذه األجــزاء على 
املستثمر ملدة معينة وتأخذ 
جــزءا من األرباح حســب 
الربحيــة واالتفاق  القيمة 
الــذي يبــرم بــني الدولــة 
واملســتثمر وال يجــوز أن 
يكــون الربح ضئيال وإمنا 
يجب أن يكون الربح مجديا، 
لذلــك يجــب علــى اجلهة 
املختصة دراسة كل املشاريع 
املقدمة من مستثمرين بشكل 
جيد وتختار االستثمار الذي 
يحقق مدخوال ربحيا مرتفعا 

للدولة.

٥٠٪ من املساحة لكل جزيرة إسكانية و٥٠٪ من املساحة املتبقية استثمارية وجتارية ومرافق عامة خلدمة السكان

شعيب املويزري مهند السايرمهلهل املضفد.حسن جوهر

وجتاريــة ومرافــق عامــة 
خلدمة السكان.

املادة الثالثة: يتم تشييد 
جســر يربط بــني جزيرة 
فيلــكا ومنطقة الســاملية، 
كذلك تشــييد جسر يربط 
بني جزيرة بوبيان مبدينة 
الكويــت، لتســهيل عملية 
التنقــل بني اجلــزر وباقي 

مناطق الكويت.
الرابعــة: يجوز  املــادة 
العامة للرعاية  للمؤسسة 
الســكنية االســتعانة أو 
تفويــض بعــض جهــات 
االختصــاص احلكوميــة 
لتعميــر هــذه اجلــزر مبا 
يخص االستثمار والتجاري، 
فنــادق  إلنشــاء  وذلــك 
ومنتجعات وأسواق وغيرها 
مــن اخلدمــات األساســية 
والترفيهيــة والســياحية 

والعالجية.
ويحــق للهيئــة العامة 
لالستثمار تسلم هذا اجلزء 
االســتثماري والتجــاري 
لتعميــره  والترفيهــي 
واستثماره بشــكل ربحي 
يزيد مــن إيــرادات الدولة 

وينمي االستثمار.
املــادة اخلامســة: على 
العامة للرعاية  املؤسســة 

رنا الفارس ردًا على أبوصليب: ٣١٣ موظفًا غير كويتيني في «األشغال»
سلطان العبدان

قالــت وزيــرة األشــغال 
العامة د.رنا الفارس ان عدد 
املوظفني غير الكويتيني الذين 
يعملــون حاليــا فــي وزارة 
االشغال والهيئة العامة للطرق 
والنقــل البري (٣١٣) موظفا 
ما بني ابناء أم كويتية او من 
املقيمني بصورة غير قانونية 
او من احلاصلني على جنسية 

أخرى املستعان بخدماتهم.
وأضافت الوزيرة في ردها 
على ســؤال برملاني للنائب 
ســعود أبوصليب حصلت 
«األنبــاء» على نســخة منه 
ان هؤالء املوظفني مبختلف 
التخصصات ما بني مهندسني 
وقانونيني ومحاسبني وعمال 

وفنيني.
وبشــأن خطة سياســة 
االحالل في وزارة االشــغال 
العامة اوضحت الوزيرة ان 
الــوزارة قامت عقب صدور 
قرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم ١١ لســنة ٢٠١٧ الصادر 
بتاريــخ ٢٠١٧/٨/٢٧ بشــأن 
قواعــد واجــراءات تكويت 
الوظائــف العامة بتشــكيل 
جلنــة للتعيينات وتطبيق 
سياســة االحــالل الوظيفي 
مبوجب القرار االداري رقم 
٢٠١٨/١١٤١ املؤرخ ٢٠١٨/٤/٢ 
(مرفــق ١) تتولى النظر في 

عــن طريق ديــوان اخلدمة 
املدنية وعلــى بند االعتماد 
التكميلي وبالتالي ال توجد 
درجــات شــاغرة لتعيــني 

الكويتيني.
انســجاما مــع التوجــه 
احلكومــي نحــو تكويــت 
الوظائف فقد صدرت جملة 
مــن القــرارات ذات العالقة 
مــن ديوان اخلدمــة املدنية 
خاصــة بتنفيــذ سياســة 
الوطنية،  العناصــر  احالل 
هذه القرارات من حيث املبدأ 
أتت متوافقة مــع التوجيه 
الدستوري اخلاص بضوابط 
العامــة  الوظائــف  تولــي 
والــذي نــص صراحة على 
قصرهــا مــن حيــث االصل 
علــى املواطنــني الكويتيني 
اما االســتثناء بجواز تولي 
االجانب لهذه الوظائف فهو 

الوزارة، متضمنة التوجيه 
بإعداد خطة تدريبية شاملة، 
الغاية املنشــودة  وحتقيق 
فــي  العاملــني  بتكويــت 
قطاعاتها بالكوادر الوطنية 
القادرة على النهوض بعمل 
الوزارة وحتسني ادائها بشكل 
عام فالوظائف العامة كما اتى 
بالنص الدستوري هي خدمة 
وطنيــة لتحقيــق املصلحة 

العامة.
وبناء عليه يرجى التفضل 
باتخاذ االجراءات القانونية 
الالزمة لتنفيذ خطة التكويت 
على أن يراعى في تنفيذ خطة 

التكويت التالي:
اتخــاذ االجــراءات  اوال: 
القانونيــة الالزمــة إلنهــاء 
عقود املوظفني غير الكويتيني 
الواردة اسماؤهم في الكشف 
املرفق (مرحلة أولى) على ان 

إيقــاف جميــع  رابعــا: 
االجــراءات اخلاصة بتعيني 
غيــر الكويتيني فــي وزارة 
األشــغال العامــة والهيئــة 
العامة للطرق والنقل البري.
خامسا: اقتصار تشكيل 
اللجان وفرق العمل والعمل 
الكــوادر  علــى  االضافــي 

الوطنية فقط.
سادسا: عدم جتديد عقود 
عمل املوظفني غير الكويتيني 
العاملني في وزارة االشغال 
العامة والهيئة العامة للطرق 
والنقــل البــري اعتبارا من 

تاريخه.
سابعا: اعداد خطة لتدريب 
الكــوادر الوطنيــة العاملة 
فــي وزارة االشــغال العامة 
والهيئة العامة للطرق والنقل 
البري مبا يتوافق مع خطة 
انهاء عقود موظفني الوزارة 
والهيئــة غيــر الكويتيــني، 
ورفعهــا لنا مبوعــد اقصاه 

اسبوعان من تاريخه.
ثامنا: وضع خطة لتعيني 
لســد  الوطنيــة  الكــوادر 
الشواغر ورفعها لنا مبوعد 
اقصاه اسبوعان من تاريخه.

خطة تطوير العمل بالوزارة
من خالل التكويت ومتكني

الكوادر الوطنية
باإلشــارة إلى املوضوع 
أعــاله، وإحلاقا لكتابنا رقم 

اســتثناء ال يجوز التوسع 
فيــه وذلك التزامــا مبفهوم 
املشروعية، حيث قررت املادة 
٢٦ مــن الدســتور الكويتي 
العامة خدمة  ان «الوظائف 
وطنية تناط بالقائمني بها، 
الدولة  ويســتهدف موظفو 
فــي أداء وظائفهم املصلحة 
العامــة. وال يولى االجانب 
اال فــي  العامــة  الوظائــف 
االحوال التي بينها القانون».

ان توالي اصدار القرارات 
التكويت  اخلاصة بعمليــة 
دون ان يكون لتلك القرارات 
اثر عملي على ارض الواقع 
داخل قطاعات الوزارة يجعل 
منهــا مــن حيث االثــر هي 
والعدم ســواء لذلك نصدر 
توجيهنــا املرفــق متضمنا 
خطة احالل ذات طابع زمني 
محدد تتوافق مع احتياجات 

يصدر قرار انهاء خدماتهم في 
موعد اقصاه ١ يوليو ٢٠٢٠.

ثانيــا: تزويدنــا بقوائم 
اسماء املوظفني غير الكويتيني 
متهيــدا التخاذ االجــراءات 
القانونيــة الالزمــة إلنهــاء 
خدماتهم تفعيال للمرحلتني 
الثانيــة والثالثة في موعد 
اقصاه اسبوعان من تاريخه.

ثالثا: يستثنى من اخلطة 
الفئات التالية:

٭ املوظف غير الكويتي ألم 
كويتية.

٭ املوظفــون غير محددي 
املقيمــني بصفة  اجلنســية 
دائمة بدولة الكويت بشرط 
لــدى اجلهــاز  تســجيلهم 
املركــزي ملعاجلــة اوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية.

٭ موظفو اخلدمات (سائق 
وخدمات مناولة).

٢٠٢٠/٣٧٥ املــؤرخ فــي ٢١ 
يونيو ٢٠٢٠ بشأن االجراءات 
القانونيــة الالزمــة لتنفيذ 

خطة التكويت بالوزارة.
ونوضــح بأنــه جاء في 
البنــد ثالثا حتديــد الفئات 
املستثناة من خطة االحالل 

وهم:
٭ املوظف غير الكويتي ألم 

كويتية.
٭ املوظفــون غير محددي 
املقيمون بصفة  اجلنســية 
دائمة بدولة الكويت بشرط 
لــدى اجلهــاز  تســجيلهم 
املركــزي ملعاجلــة اوضاع 
غيــر  بصــورة  املقيمــني 

قانونية.
٭ موظفو اخلدمات (سائق 

وخدمات مناولة).
ونحيطكــم علما بــأن بعد 
الفئات املســتثناة  دراســة 
الواردة اعاله، نفيدكم بأنه 
حفاظا على االستقرار االسري 
الكويتية، وتوطيدا  للمرأة 
للعالقات االخوية بني دول 
التعاون اخلليجي،  مجلس 
تقرر بإضافة الفئات التالية 
للفئات املستثناة من خطة 

االحالل:
٭ املوظف غير الكويتي زوج 

املرأة الكويتية.
٭ املوظفــون مواطنو دول 
مجلس التعــاون اخلليجي 

املقيمون بدولة الكويت.

«األنباء» تنشر ردها على سؤاله حول خطة التكويت وتطوير العمل في الوزارة ومتكني الكوادر الوطنية 

سعود أبوصليب

قبول املرشــحني من ديوان 
اخلدمــة املدنية للعمل لدى 
الــوزارة وتوزيعهــم علــى 
كافــة قطاعاتهــا فــي ضوء 
الوظيفيــة  االحتياجــات 
املعتمدة كمــا تتولى تنفيذ 
سياســة االحــالل الوظيفي 
في ضوء احكام قرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ١١ لسنة 
٢٠١٧ كما قمنــا بعمل خطة 
لتطويــر العمــل بالــوزارة 
من خــالل التكويت ومتكني 
الكوادر الوطنية خالل عام 
واحد طبقا لتوجهاتنا بهذا 
الشــأن فيما يخــص وزارة 
وذلــك  العامــة  االشــغال 
طبقــا للخطــة املنصــوص 
عليها بكتابينــا رقمي ٣٥٧ 
و٤٠٣ املؤرخــني ٢٠٢٠/٦/٢١ 
و٢٠٢٠/٦/٣٠ لــألخ الفاضل 
وكيل وزارة األشغال العامة 
واملبني به الفئات املستثناة 
مــن خطة االحــالل، وقد مت 
بناء على هذه اخلطة صدور 
قرارات ادارية بإنهاء خدمات 
عــدد غيــر الكويتيــني ١٣٩ 
موظفا للفترة بني ٢٠٢٠/١٠/١٥ 

وحتى ٢٠٢١/٣/١.
بعــدد  يتعلــق  وفيمــا 
الدرجات الشاغرة في وزارة 
االشــغال والبلديــة لتعيني 
الكويتيني، قالت الوزيرة ان 
تعيني الكويتيني في وزارة 
االشغال العامة يتم مركزيا 

خطة التكويت

مراحل خطة إنهاء عقود موظفي الوزارة من غير الكويتيني

املرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األولى

النسبة من إجمالي العدد احلالي املعّني بالوزارة (عدد ٥٢٢ موظفًا)

العدد املتبقي من املوظفني مبا ال يقل عن ٣٣٪مبا ال يقل عن ٣٣٪
غير الكويتيني

فترة اإلنذار تبدأ في 
فترة اإلنذار تبدأ في ٢٠٢١/٤/١فترة اإلنذار تبدأ في ٢٠٢٠/٧/١٥٢٠٢٠/١١/١

عبدالعزيز الصقعبي يسأل ٣ وزراء وجهاتهم التابعة 
عن خطوات تنفيذ قانون االطالع على املعلومات

وجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي سؤاال مشتركا إلى 
٣ وزراء وجميــع اجلهــات 
التابعــة لهم والبالغ عددها 
١٢ جهــة تابعة، مستفســرا 
عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ 
أحكام القانون رقم ١٢ لسنة 
٢٠٢٠ في شأن حق االطالع 

على املعلومات.
ونــص الســؤال على ما 

يلي:
صــدر القانــون رقم ١٢ 
لســنة ٢٠٢٠ في شأن حق 
االطــالع علــى املعلومات، 
وقــد منحت املــادة الثانية 
منه احلق ألي شــخص في 
االطــالع علــى املعلومــات 
التي في حوزة الوزارات أو 
الهيئات أو املؤسسات العامة 
أو الشركات الكويتية التي 
تساهم فيها الدولة أو إحدى 
اجلهات املذكورة بنسبة ال 
تزيد على ٥٠٪ من رأسمالها، 
كما أعطت ذات املادة احلق 
للموظف فــي االطالع على 
التــي  القــرارات اإلداريــة 

لهــا فــي تنفيذ أحــكام هذا 
القانون؟

٢- صورة ضوئية من لوائح 
ونظــم الرواتــب والبــدالت 
والعالوات واملكافآت املعمول 
بها في تلك الوزارات واجلهات 

التابعة لها.
وفيما يلي أســماء الوزارات 
واجلهات التابعة لكل وزارة، 

املقدمة لها هذا السؤال:
وزارة املالية - املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية - بنك 
الكويت املركزي - بنك االئتمان 
الكويتي - إدارة نزع امللكية 
- شــركة اخلطــوط اجلوية 
الكويتيــة - األمانــة العامة 
للمجلس األعلــى للتخطيط 
والتنمية - هيئة مشروعات 
الشراكة بني القطاعني العامة 

واخلاص.
وزارة النفط - وزارة التعليم 
العالي - الهيئة العامة للبيئة 
- مؤسسة البترول الكويتية 
والشركات التابعة لها - معهد 
الكويــت لألبحاث العلمية - 
الكويــت - وزارة  جامعــة 

١- ما صحة املعلومات املذكورة 
عن نسب ارتفاع الوفيات عند 
إذا كانت  املواطنني واملقيمني 
املعلومة صحيحة، ما أسباب 
أو مبررات هذه الزيادات فوق 

الطبيعية في عام ٢٠٢٠؟
٢- هــل ســبق أن تغيــرت 
معايير الوفيات الناجتة عن 
ڤيروس كورونا (أي املعايير 
التي على أساسها يحدد ما إذا 
كانت حالة الوفاة ناجتة عن 
ڤيروس كورونــا)؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب ما املعايير 
القدمية واجلديدة؟ وعلى أي 
أساس جرى تغييرها؟ يرجى 
إفادتي بنسبة الوفيات مقابل 
احلاالت قبــل تغيير املعايير 
وبعده، مع تزويدي بالدراسات 

التي استندت إليها الوزارة.
٣- هــل يوجد شــرط زمني 
تستند إليه الوزارة يحدد ما 
إذا كانــت الوفــاة ناجتة عن 

ڤيروس كورونا؟
٤- كــم عــدد الوفيــات التي 
ســجلت فــي املستشــفيات 

امليدانية عام ٢٠٢٠؟

الصحة - الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية.

كما وجه ســؤاال آخر لوزير 
الصحة الشيخ د.باسل احلمود 
الصبــاح قــال فــي مقدمته، 
ارتفاعــا  الكويــت  شــهدت 
حادا في نســبة الوفيات في 
املعــدالت  عــام ٢٠٢٠ فــوق 
الطبيعية تعدت ما يقارب الـ 
٣٠٪ للكويتيــني و٧٢٪ لغير 
الكويتيني حسب بيانات الهيئة 
العامــة للمعلومــات املدنية، 
بينما تشــير وفيات كورونا 
في نهاية العام إلى ٩٣٤ حالة 
وفــاة - حســب إحصائيات 
وزارة الصحة اليومية - من 
مجموعة احلاالت الـ ٩٩٧٥ مما 
يشــير إلى وجــود ما يقارب 
الـــ ٣٣٤٦ حالة وفاة إضافية 
غير طبيعية في العام نفسه، 
وهو ما وضــع الكويت على 
رأس قائمــة الــدول األعلــى 
على مستوى العالم في نسب 
الزيــادة غير الطبيعية بعدد 

الوفيات بعد اإلكوادور.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

د.عبدالعزيز الصقعبي

متس حقوقه. بينما ألزمت 
املــادة الثالثة كافة اجلهات 
في تعيــني موظف مختص 
للنظر في طلبات احلصول 
على املعلومات لدى اجلهة 
وتوفيرها بالوقت والكيفية 
احملددة في هذا القانون، وقد 
دخل حيز التنفيذ بتاريخ ١ 

مارس ٢٠٢١.
وطالب الصقعبي تزويده 

وإفادته باآلتي:
١- ما اخلطوات التي اتخذتها 
التابعة  الوزارات واجلهات 

فايز اجلمهور: ما عدد األراضي الفضاء 
والعقارات املوقوفة وغير املستغلة؟

فايــز  النائــب  وجــه 
اجلمهور ســؤاال إلى وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
عيســى الكنــدري قال في 
مقدمتــه: نشــرت جريدة 
القبس في عدد ســابق عن 
تعــرض أموال احملســنني 
التي تديرها األمانة العامة 
لألوقاف خلســائر فادحة 
إدارتها وعدم  وضعف في 
تنميتهــا وحتقيق احلجج 
الوقفيــة ألغراضهــا ممــا 
سبب فواتا لألرباح وضعفا 

لإليــرادات بلغت ١٩٤ مليــون دينار دون 
حترك وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
إلنقاذ أموال محسني الكويت من الضياع.

وطالب بتزويده وإفادته باآلتي:
١ - عــدد األراضــي الفضــاء املوقوفة 
وغير املســتغلة؟ مع بيان ســنة وقف كل 
منها؟ وما ســبب عدم قيام األمانة العامة 
بتطويرهــا وبنائهــا لتنميــة الوقف وفق 

مقاصده الشرعية واحلجج الوقفية؟
٢ - عدد العقارات املوقوفة؟ والعوائد 
املالية لكل عقار على حدة خالل السنوات 

الـ ٣ املاضية.
٣ - ما الســبب في عدم حتصيل قيمة 

إيجار بعض العقارات من 
املستأجرين لعدة سنوات، 
حيث بلغ اإليجار املستحق 
أكثر مــن ٥ ماليني دينار؟ 
وما الســبب في عدم قيام 
األمانــة العامــة مبتابعــة 
الشــركة املديرة للعقارات 

بالصورة املثلى؟
الســبب فــي  ٤ - مــا 
تراخي األمانــة العامة في 
اســتكمال أعمــال البحــث 
والتحري عن األوقاف غير 
املستغلة ومخالفتها للمادة 
١ من مرسوم ٢٥٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن إنشاء 
األمانة العامة لألوقاف مما ترتب عليه ضياع 

إيرادات لعدة سنوات لعدد ٣٢٣ عقارا.
٥ - هــل ســجلت اجلهــات الرقابيــة 
مالحظات أو مخالفات في شــأن خســائر 

أموال الوقف؟
٦ - ما اإلجراءات والقرارات التي قام بها 
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية احلالي 
منذ تكليفه بتولي الــوزارة للحفاظ على 
أموال احملســنني من اخلســائر وتنميتها 
وحتقيق احلجــج الوقفية وفق مقاصدها 
الشرعية؟ يرجى تزويدي بجميع القرارات 

إن وجدت.

استفسر عن املالحظات واملخالفات املسجلة

فايز اجلمهور
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حريق ثالث أيام العيد اندلع في مجمع جتاري وأودى بحياة مصريني

سعود عبدالعزيز ـ أحمد خميس 

اإلطفــاء  قــوة  شــرعت 
بالتنســيق مــع قطــاع األمن 
اجلنائــي فــي فتــح حتقيــق 
موّسع للوقوف على مالبسات 
احتراق مجمع جتاري حديث 
بشكل مثير للدهشة، وقد أسفر 

ثالث أيــام عيد الفطر املبارك 
بعد ســاعات مــن حريق في 
إطارات مينــاء عبداهللا، وهو 
ما أكدت قوة اإلطفاء العام انه 
حريق متعمد وأشارت «األنباء» 

للخبر في عددها أمس.
علــى صعيد ذي صلة أكد 
مصدر في قوة اإلطفاء العام ان 

االشتعال قد القيت ام ال.
العالقــات  ادارة  وذكــرت 
العامة واالعالم بقوة االطفاء 
العام في بيان لها حول حريق 
املجمع التجاري الذي تعرض 
للحادث صبــاح امس، حيث 
أوضحــت االدارة أن غرفــة 
العمليــات تلقــت بالغــا في 

لوصول أول فرقة إطفاء للموقع 
في غضون ٥ دقائق.

واضافــت االدارة أن فرق 
اإلطفاء باشــرت بالتعامل مع 
احلادث عند وصولها للموقع 
وقــد مت انقاذ ٥ عمــال كانوا 
محتجزين فــي املبنى، وعند 
اســتمرار عمليــة التفتيــش 

اإلعالن عن سبب حريق املجمع 
سيكون قريبا جدا مرجحا أن 
يحســم السبب خالل ساعات 
وان وحــدة التحقيق في قوة 
االطفــاء العام باشــرت وفور 
االنتهاء من التعامل مع احلريق 
في الوقوف على اسبابه وإذا 
مــا كان هنــاك مواد ســريعة 

متام الساعة ٩:١٢ صباحا يفيد 
عن نشــوب حريق في مجمع 
جتاري، وعلى أثره مت توجيه 
فرق اإلطفاء من مراكز اجلهراء 
واجلهــراء احلرفيــة واملدينة 
واالسناد واالنقاذ الفني نظرا 
النتشار النيران في جميع أدوار 
املجمع وكان الوقت املستغرق 

باملجمــع تبني وجــود حالتي 
وفاة من العمال بسبب كثافة 
الدخــان داخــل املجمــع الذي 
تبلغ مساحته ١٠٠٠ متر مربع 

ومكون من ٣ طوابق.
وأكدت في ختام البيان ان 
فرق التحقيق والوقاية باشرت 

عملها في موقع احلادث.

املجمع افتتح حديثاً والنيران انتشرت بطريقة مثيرة للشكوك في الطوابق الثالثة!

النيران انتشرت في طوابق املجمع بصورة غريبة صورة للمجمع الذي افتتح قريبا من أعلى قبل قرب السيطرة على النيران

احلريق عن وفاة وافدين من 
اجلنســية املصريــة حســب 
مصــدر أمني وانقــاذ نحو ٥ 
عمال آخرين. واضاف املصدر 
لـ«األنباء» ان انتشار النيران 
داخــل الطوابــق يدفــع الــى 
احتماليــة ان يكــون احلريق 
بفعل فاعل، ويأتي احلريق في 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

بالغ للنيابة عن تهديد سيدة متزوجة
من معجب يالحقها كل يوم!

عبدالكرمي احمد

مخاوف من تكرار واقعة 
فــرح مــرة أخــرى، تقدمت 
احملامية حوراء احلبيب ببالغ 
الى النيابة العامة بعد تعرض 
موكلتها الى التهديد وإحلاق 
أذى وضرر وإساءة استخدام 
هاتف من قبل شاب يدعي أنه 

«معجب»!
وقالت احلبيب في شكواها 
ان هذا الشاب املتهم لم يكف 
عن مالحقة موكلتي بالرغم من 

انه يعلم بأنها متزوجة، حيث بدأ في مراسلتها 
من خالل برنامج االنستغرام وأبدى إعجابه بكل 
ما تقوم بنشــره في بادئ األمر، لكن موكلتها 

تفاجأت انه بدأ مبعرفة مكان 
عملهــا ومطاردتها من مكان 
إلــى آخــر! وقالــت احملامية 
احلبيــب اننــا اليــوم قد ال 
نستطيع من تكرار احلوادث 
السريعة بأكملها، لكن يجب 
وضع دراســة شاملة ملعرفة 
كافة أسباب ظاهرة التحرش 
وإحلاق اذى بالنســاء، فمن 
غير معقول عدم اســتيعاب 
فــي  وجترئهــم  البعــض 
التحرش بالفتيات وخصوصا 
املتزوجــات، وبالتالي يجب 
ان يكــون هنــاك حترك جــاد ملعاجلة اخللل، 
خصوصا وأننا مجتمع محافظ ولم نشهد مثل 
هذه االنحرافات من قبل غير البالغني عقليا!

احملامية حوراء احلبيب

تصنيف مشاجرة «املطفأة» كجناية ضرب

انتحار ستيني شنقًا على شجرة في «اجلليب»

مبارك التنيب

أمــر وكيــل نيابــة  عــن 
العاصمــة، مت تصنيف قضية 
التــي  املطفــأة»  «مشــاجرة 
وقعــت على املغرب الســريع 
مقابل منطقة الســرة كجناية 
ومسمى تبادل اعتداء بالضرب 
بــني أطــراف املشــاجرة وهم 
مواطنــان األول مــن مواليــد 
١٩٩٩ والثاني من نفس عمره 
وهو مواطن من مواليد ١٩٩٠. 
إلى ذلك، ذكرت االدارة العامة 
للعالقات واالعالم األمني بوزارة 
الداخلية، أنه تقدم الى مخفر 
شــرطة السرة ثالثة مواطنني 
كويتيني ببالغ أفادوا فيه عن 
مشــاجرة وقعــت بينهم على 

طريق املغرب السريع، وتعرض 
أحدهم للضرب مبطفأة حريق 
على رأســه والطعــن في يده 
اليمنى من قبل املدعى عليهما 
اآلخرين، وقدم كل منهم تقارير 
طبية بذلك. واضافت أنه بعد 

التحقيق مع أطراف البالغ مت 
تسجيل قضية تبادل بالضرب 
رقم ٢٠٢١/١٢ جنايات الســرة، 
ومتــت إحالتهــا إلــى اجلهات 
املختصــة التخــاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم.

سعود عبدالعزيز

أقــدم وافد هنــدي في العقد الســادس 
من عمره على االنتحار شــنقًا باستخدام 
شــجرة في منطقة اجلليــب مقابل بيوت 
احلكومــة، ومتت إحالة اجلثــة الى الطب 
الشرعي وتسجيل قضية بتصنيف جنايات 

ومبسمى انتحار وجاٍر فتح حتقيق للوقوف 
على مالبسات الواقعة. وكان وافد مصري 
أبلغ عمليات الداخلية عن مشاهدته لشخص 
معلق من رقبته ومتوفى في شجرة مقابل 
بيوت احلكومة، وعلى الفور انتقل رجال 
االمــن وتبني ان املنتحر مــن مواليد ١٩٦١ 

وهو هندي اجلنسية.

من مشاجرة طريق الفحيحيل

وكيل عريف كسر ِسن ضابط وضرب وأهان ٣ رجال أمن ! 

.. واحتجاز مواطن قاوم األمن ومّكن فتاة من الهرب بحقيبة نقود

أمير زكي

شهد أحد مخافر محافظة 
ميكــن  واقعــة  العاصمــة 
تصنيفهــا بـــ «بلطجة» من 
قبل ٣ شبان أحدهم عسكري 
في وزارة الداخلية، وانتهت 
القضية باحتجاز متهمني ثالثة 
وهم مواطنون (احدهم وكيل 
عريف في وزارة الداخلية) مع 
تسجيل قضية حملت عنوان 
إهانــة موظف عام وإســاءة 
اســتعمال هاتــف واعتــداء 
بالضــرب وتهديــد بإحلــاق 
أذى، وأُرفق فيها تقرير طبي 

سعود عبدالعزيز

بعد مقاومة عنيفة مت إيداع 
مواطن في نظارة مخفر شرطة 
صباح الناصر متهيدا للتحقيق 
معه في قضايا مقاومة رجال 
أمن ومتكني مجهولة من الهرب 
«حسب بيانات مركبتها فهي 
مواطنــة»، واعتداء بالضرب 

الهاتــف النقــال، واضــاف 
املصدر: على الفور مت التعامل 
مع البالغ وإرســال دورية 
أمن، ولــدى الوصــول الى 
موقع البالغ شوهدت املبلغة 
داخل مركبة بها ٤ شــبان، 
ولدى طلــب اثباتهم رفض 
٣ منهم التجاوب والدخول 
للدوريــة، وعليــه مت طلب 
إسناد واقتياد الشبان رافضي 
التجاوب مع رجال االمن الى 
املخفر، األول من مواليد ١٩٩٨ 
برتبة وكيل عريف في احد 
املخافر والثاني من مواليد 
١٩٩٨ والثالث من مواليد ١٩٩٨ 

امس رصدت مركبتني متوقفتني 
الــى جــوار بعضهمــا، وأن 
نافذتي املركبتني مفتوحتان 
وهنــاك تبــادل حلديــث بني 
ســيدة بداخل مركبة وشاب 
فــي املركبة الثانيــة، وعليه 
توقفت الدورية ومت طلب هوية 
قائد املركبة بعد ان شوهد في 
سيارته حقيبة بها مبلغ مالي 

الضابط بالقــول «انا أعلمك 
وانــت واياه مــو رجاجيل»، 
وهددهمــا بالتواصــل مــع 

قياديني أمنيني.
واضاف املصدر: في هذه 
األثناء، انتهى الزام املسائي، 
الــزام  الشــرطي  وحضــر 
الصباحي وهما رقيب ووكيل 
عريــف حيث قــام املتهمون 
ايضــا بإهانتهــم وقــام احد 
املتهمني بتصويرهما بالهاتف 
النقــال. هذا، ومــن املقرر أن 
تتشعب القضية في جزئية 
احتجاز الفتــاة والتي كانت 

هي بداية القضية.

وصولــه الى مواقــف املخفر 
عــاود املدعــى عليــه مقاومة 
رجال األمن وضربهما وهددهم 

بالقتل.
هــذا وأرفــق رجــال األمن 
تقريرين طبيني بشأن ما حلق 
بهما من إصابات، كما ارفق في 
ملف القضية ارقام املركبة التي 
كانت تستقلها السيدة الهاربة.

والرابع من مواليد ١٩٩١.
واردف املصــدر بالقــول: 
خالل تواجــد املتهمني داخل 
املخفــر قــال املتهــم األول 
للشــرطي الــذي تعامــل مع 
قضيــة االحتجــاز «انت مو 
رجــال، وانــت خايــف مــن 
الضابط، وحط بدلتك اذا انت 
رجال» وتهجم على الشرطي 
وضربه، في هذه االثناء تدخل 
الضابــط وهــو برتبة مالزم 
اول فتعــرض للكمة وكســر 
احدى اسنانه وبعد ذلك حاول 
وكيل العريف املتهم الهرب، 
ولدى منعه قام بالتلفظ على 

كبير وكذلك السيدة، ولكنهما 
رفضا وقام الشخص الذي كان 
يستقل مركبة أملانية مبقاومة 
رجال األمن وحمل النقود التي 
كانت في سيارته وألقاها في 
مركبة الســيدة حسب تأكيد 
رجــال األمن وســاعدها على 
الهروب من مواقف املستشفى، 
ليتم إيداعه في الدورية ولدى 

العسكري توعدهم بقياديني داخل املخفر وقال ملالزم أول وشرطي: «أنا أعلمك وأنت وإياه مو رجاجيل»

لضباط برتبة مالزم أول جاء 
فيه كســر في احد األسنان، 
القضيــة أن  والالفــت فــي 
املتهمني أهانوا وقاموا بضرب 
٣ من رجال األمن الى جانب 
الضباط في زامني مختلفني، 

صباحي ومسائي.
وحول تفاصيل القضية، 
قال مصدر امني لـ «األنباء» 
إن بالغــا ورد الــى عمليات 
الداخلية من فتاة قالت انها 
محتجزة في بنيد القار من 
قبــل أشــخاص، وأرســلت 
لرجال األمن لوكيشن مبكان 
احتجازهــا، ومن ثم أغلقت 

وإهانــة موظف عــام، وكذلك 
التحقيق في شأن مبلغ مالي 
كبير كان بحوزة املدعى عليه، 
حيــث قام بوضــع املبلغ في 
مركبة السيدة التي مّكنها من 
الهرب. وحول تفاصيل القضية 
قال مصدر امنــي لـ«األنباء» 
ان دورية أمن وخالل تفقدها 
مواقف مستشــفى الفروانية 

توّجه إلبعاد «غاسل» مركبة األجرة مقابل مرفق حكومي
محمد اجلالهمة ـ عبداهللا قنيص

ذكرت اإلدارة العامــة للعالقات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية بشأن مقطع ڤيديو مت تداوله على 
بعض مواقع التواصل االجتماعي يتضمن شخصا 
يقوم بغسل مركبة في احد مواقف السيارات اخلاصة 
بإحدى ادارات وزارة الداخلية. إذ توضح اإلدارة ان 
هذا املوقع ال يتبع وزارة الداخلية، حيث تعود ملكية 
املبنــى إلدارة احدى اجلمعيــات التعاونية، ويضم 
اكثر من جهة حكومية، وان ادارة التنسيق واملتابعة 
التابعة لإلدارة العامــة للمرور تعمل داخل املجمع 
بالفترة الصباحية فقط. وتؤكد اإلدارة انه مت استدعاء 
صاحب املركبة واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحقه. وتدعو اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
اجلميع الى حتري الدقة في نشر األخبار، مؤكدا ان 
ابوابها مفتوحة امام اجلميع على مدار الساعة للرد 
على اي استفســارات. الــى ذلك قال مصدر امني ان 

الوافد على االرجح سيتم ابعاده عن البالد.
املبنى يضم أكثر من جهة حكومية 

وال يعمل مساء التاكسي يغسل بالرش من مرفق حكومي

«الداخلية»: التجمعات غير املرخصة 
خروج عن القانون

محمد اجلالهمة

أكدت وزارة الداخلية على حرية التعبير 
والتجمع تضامنا مع القضية الفلسطينية وما 
يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من 
جرائم على يد قوات االحتالل االسرائيلي، 
ولكنها تشدد على ان التجمعات غير املرخصة 
تعتبر خروجا على القانون وهو االمر الذي 

لن تسمح به الوزارة مطلقا.

وهابت الوزارة بكافة املواطنني واملقيمني 
االلتزام التام بالقانون وقواعد األمن العام، 
مؤكدة أنها ستتخذ اإلجراءات القانونية جتاه 
من يخالف ذلك. يشار الى ان مصدر امني 
اكد يوم امس لـ «األنباء» على ان اي جتمعات 
الداخلية  مرهونة مبوافقة الصحة ووزارة 
وأكد املصدر ان املخالفني من املواطنني سوف 
يحالون لالختصاص اما الوافدون فســيتم 

ابعادهم.

أكدت على حرية التعبير تضامناً مع القضية الفلسطينية

ملشاهدة الڤيديو

تبادل ضرب بني ٤ نساء.. و٤ تقارير طبية
سعود عبد العزيز 

شهدت شاليهات الدوحة يوم امس 
مشــاجرة نســائية، ورغم وجود ٤ 
تقارير طبية في ملف القضية إال انها 
صنفت كجنحــة، نظرا لعدم وجود 

اصابات بليغة.
وذكر مصدر امني لـ «األنباء» ان ٣ 
مواطنات األولى (٥٦ عاما) والثانية 

والثالثــة (٢٦ عاما) قلن ان مواطنة 
من مواليد ١٩٩٥ قامـــــت بسبـــــهن 
الــى شــاليه  وضربهــن والدخــول 
يســتأجرنه، وســـــجلت قــــــضية 
دخــول مســكن واعتــداء بالضرب 

والسب.
من جهة أخرى، سجلت في مخفر 
شرطة الساملية قضية حملت عنوان 
ســرقة عن طريــق اســتعمال عنف 

وبتصنيف جنايات، وذلك بعدما تقدم 
شــخص من غير محددي اجلنسية 
الــى املخفر وقال ان شــخصا يدعى 
صــالح وآخرين مجهولــني أوقفوه 
في الساملية واعتدوا عليه بالضرب 
وســلبوه حافظة نقود كان بداخلها 
١٠٠ دينار، وأحضر تقريرا طبيا في 
ملــف القضية تضمــن كدمات على 

الرأس واليد.

صالح ومجهولون ضربوا وسلبوا «بدون» عنوة في الساملية
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

موسيقي لبناني راحل من ١٣ 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

إلياس الرحباني

هاني سالمة

مرفاسملاةا

سةلحارلالل

ابلحالمححي

عرحبسرمةنا

ديبحرلالةل

ةمدارماءلم

ماوعلالااغ

رةيرحلامصا

حرومنلالاد

الكامنبالر

الاسطولااة

يءاوتسالان

١ - علم مذكر - عذله، ٢ - أرشد - عالمة موسيقية 
- شاطئ البحر (معكوسة)، ٣ - علم مذكر - علم 
مذكر، ٤ - والدة - نضجر - للنفي، ٥ - ذّم (معكوسة) 
- لالستفهام، ٦ - عكس نهى - حيا - متشابهان، ٧ 
- الفرصة الزمنية، ٨ - ادعاءات - هدم، ٩ - عاصفة 

بحرية - القط، ١٠ - علم مذكر - حرف هجاء.

االستواء
املغادرة

املائلة
مساعدة

حلب

مرادم
بحر

االسطول
االصالة
احلرية

نحلة
حمل

الرحبي
الكامن
النمور

العوام
املسافر
الراحلة

مر

١ - لباس - الرفعة، ٢ - من الطيور، ٣ - سحب - تعب 
(معكوسة)، ٤ - أشتم (معكوسة) - أرجع، ٥ - رسول 
(معكوسة) - حيا، ٦ - وقع عليه اللوم والعتب (معكوسة)، 
٧ - املأدبة - للتفسير، ٨ - خشب محروق (معكوسة) 
- للنصب، ٩ - أصل احلياة (معكوسة) - متشابهة، ١٠ 

- ري - عكس حر (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - راغب - المه، ٢ - دل - سي - ساحل (معكوسة)، 
٣ - ايهاب - وفيق، ٤ - ام - منل - ما، ٥ - هجا 
(معكوسة) - أين، ٦ - أمر - سلم - ه ه، ٧ - املهلة، 
٨ - مزاعم - هد، ٩ - نو - الهر، ١٠ - داود - سني.

١ - رداء - املجد، ٢ - اليمام، ٣ - جر - ونا (معكوسة)، ٤ - 
أسب (معكوسة) - أعود، ٥ - نبي (معكوسة) - سلم، ٦ - مالم 
(معكوسة)، ٧ - الوليمة - أي، ٨ - فحم (معكوسة) - لن، 
٩ - مياه (معكوسة) - ه ه ه ه، ١٠ - سقاية - برد (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

عادات وتقاليد

١٠٠٠ مثل من عيون األمثال

«تفتك الهوشه وأبونا يتحزم»
٭ يضرب ملن يستعد لشيء بعد انتهاء وقته وذهابه، 

و«تفتك» تنتهي، و«الهوشه» تعني املعركة.
«الثوب الّلي أطول منك يعتك»

٭ «يعّتك» يعني تتكعبل فيه، ويضرب ملن يقدم 
على شيء أكبر منه فيسقط خسرانا خائبا.

«جاك وادي حنيفة يصطفق كله»
٭ «وادي حنيفة» وادي مشهور بوسعه وإذا سال 

أصبح كالطوفان، واملعنى جاءك ما ال حتتمل.
«من يخطب احلسناء لم يغلها املهر»

٭ واضح املعنى.
«خادم اهللا مخدوم»

٭ ومن تواضع هللا رفعه.
«إن عضك الذيب، عض وليده»

٭ ألنك ال تستطيع على الذئب طبعا، ويضرب مثال 
لكيفية معاجلة األمور مع من ال تستطيع عليه اما 

لقوته او لبعده عنك.
«إش بعد الكتير وبعد ما كّنا، أصبح القليل يجبر خواطرنا»

٭ يضرب لتغير احلال.
«الكلب من غير قيد مقيد إن لم يسد بحث عن سيد»

٭ يضرب لذل احلال.
«الدنيا لو بقت لك ما بقيت لها»

٭ يضرب لعدم الركون حلوادث الدنيا.

ماذا يحصل في اجلسم عند تناول ملعقة عسل يوميا؟ 
وضع أبقراط، «ابو الطب» أسس علم التغذية، الذي 
يعتبر من الطرق العالجية املهمة، وكان العسل في 
ترسانة أبقراط يحتل املرتبة األولى، لذلك دعا إلى تناوله 
يوميا. ويعتبر العسل مادة مضادة للحساسية، يسمح 

حتى للحوامل واملرضعات بتناوله، ولكن باعتدال.
وتقول الدكتورة فالنتينا سكوروخود، عاملة األحياء 
الدقيقة في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية لـ 
بالتأكيد  العسل لن تؤذي  «األنباء»، إن ملعقة من 
األشخاص النشيطني، الذين لديهم مؤشر كتلة جسم 
ارتفاع مؤشر كتلة  الذين يعانون من  أما  طبيعي. 
الذين يشعرون بجوع  اجلسم، وكذلك األشخاص 
التي يتناولونها.  العسل  دائم، فعليهم تقليل كمية 
ألن سكر الفركتوز املوجود في العسل سيزيد من 
الشعور باجلوع، باإلضافة إلى أنه أكثر أنواع السكر 
الفركتوز يتراكم  أن  للدهون. وهذا يعني  املكونة 
على شكل دهون مثل طوق اإلنقاذ «حول اخلصر».

ولكن إذا لم نفرط بتناول العسل، فإنه يوفر دعما 
كبيرا للجسم. لذلك يطلق على العسل الطبيعي اسم 
«الطعام الفائق»، ألنه يؤثر إيجابيا في منظومة املناعة 
للميكروبات والفيروسات  وله خصائص مضادة 
والطفيليات. أي أن تناول ملعقة صغيرة أو ملعقتني 

من العسل يوميا له تأثير إيجابي في اجلسم.
وجتدر اإلشارة، إلى أن العسل يحتوي على نسبة 
عالية من مضادات األكسدة، لذلك له تأثير إيجابي في 
حالة اجللد، كما يساهم في طرد السموم من اجلسم، 
ويحسن عمل األمعاء. وأفضل طريقة لتسريع عملية 
التخلص من السموم، هي تناول بصورة منتظمة 
كوب من املاء الدافئ مع ملعقة صغيرة من العسل 

الطبيعي مذابة فيه.
ومع أن العسل يحتوي على نسبة عالية من سكر 
الفركتوز، إال أنه ال يسبب ارتفاعا مفاجئا في مستوى 
الدم، أي ميكن ملن يعاني من السكري  السكر في 

تناول العسل ولكن بكمية محدودة طبعا.
ويؤثر تناول العسل إيجابيا في حالة القلب واألوعية 
الدموية، حيث متنع مضادات األكسدة التي يحتويها 
تأكسد الكوليسترول ويتم إخراجه من اجلسم. ألن 
الكوليسترول املؤكسد، وفقا لدراسات عديدة، هو 
الذي يسبب تكون اللويحات املسببة الحتشاء عضلة 
القلب واجللطة الدماغية. كما أن العسل يعزز اجلهاز 
العصبي، ويساعد على إفراز هرمون السيروتونني، 

الذي يتحول جزء منه إلى امليالتونني.

عن نوفوستي

من كتاب: ١٠٠٠ مثل من عيون األمثال ـ  جمع: محمد السبتي
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أسمهان توفيق: «الناموس» خرج من «قلب املجتمع» 

عبداحلميد اخلطيب

القديرة  الفنانة  أن  البعض  اعتقد 
أســمهان توفيق هــي القاتل اخلفي 
الذي تبحث عنه الشرطة في مسلسل 
«الناموس»، خصوصا أن اسمها كان 
يوجد على «تتــر املقدمة» ولم تظهر 
في األحداث إال في احللقات األخيرة، 
وقالت: أنا قلت للمنتج عبداهللا بوشهري 
«ال حتط اسمي بالتتر عادي لكي يكون 
ظهوري مفاجأة للجمهور»، لكنه قال 
لي «ما يصيــر» وأصر على وجوده 

بـ «التتر».

وأضافــت توفيــق: األحداث في 
«الناموس» كانت متشي بسالسة من 
دون افتعال، وظل القاتل مجهوال طوال 
احللقات ولم يستطع أي أحد حتديده 
ألن دائرة الشك شملت كل الشخصيات، 
وذلك على عكس طبيعة املسلسالت 
التي توجد فيها جرمية  البوليســية 
قتل، فدائما ما يكون هناك أشخاص 
واضحون ال تخــرج عنهم القضية، 
مؤكدة أن «الناموس» مسلسل خرج 
من «قلب املجتمــع» لذلك وصل الى 

الناس واحبوه.
وتابعت: أهم شــيء فــي العمل 

الفني أن تسود حالة من الود واحلب 
بني املشــاركني فيه، وهــذا ما توافر 
في «الناموس»، فقد المست مشاعر 
التعاون من اجلميــع على الرغم من 
انضمامي للتصوير في وقت متأخر 
عنهم، واستمتعت باألجواء السائدة في 
لوكيشن التصوير والكواليس ألنني 
وجدت احملبة التي صنعت عمال جميال.
وأردفت أســمهان توفيق، خالل 
استضافتها في برنامج «ليالي الكويت»: 
الفني في «الناموس»  العمل  مفردات 
كان فيهــا «هارموني» ما بني االنتاج 
و«الكاميرا مان» واملمثلني، فال يوجد 

ممثل «جاي يفرد عضالته»، واملنتج كان 
لديه اهتمام بأن يضع كل عنصر في 
مكانه ووفر كل االمكانات للوصول الى 
هذا التميز، باالضافة الى الكاتب محمد 
أنور الذي ترك هو واملخرج جاسم املهنا 
مجاال للممثلني لإلبداع، مستدركة: لقد 
كنت مندهشة وأنا أشاهد العمل على 
التلفزيون من عبداهللا بهمن في جتسيده 
لشخصية «نبيل»، «ما غلط وال مرة 
في طريقة كالمه وحركته» وكذلك خالد 
أمني في دور «طالل» فقد أداه بإجادة، 
وباقي فريق املسلســل كانوا رائعني 

ويستحقون النجاح الذي حصدوه.

البعض اعتقد أنها القاتل اخلفي الذي تبحث عنه الشرطة

اسمهان توفيق في مشهد من «الناموس»

أحداث املسلسل كانت متشي بسالسة
دون افتعال.. واحملبة بيننا صنعت عمًال جميًال

طلبت عدم وضع اسمي بالتتر ليكون 
ظهوري مفاجأة لكن بوشهري قال «ما يصير»

بيروت - بولني فاضل

عمــل فنــي جديد من املنتظــر أن يرى 
النور قريبا في أغنية «الشر سيطر»، الذي 
تتعاون فيه الفنانة هيفاء وهبي مع الشاعر 
الغنائي رمضان محمد، والذي يشهد حالة 
من النشاط الفني خالل األيام املقبلة لطرح 
عــدد من أعماله الفنية والغنائية مع كبار 

مطربي الوطن العربي، منهم سميرة سعيد 
وتامر حسني.

وتعتبر «الشر سيطر» هي أغنية شعبية 
تقدمها وهبي، وتعود من خاللها إلى السوق 
املصري بعد غياب طال لسنوات كثيرة، وهي 
من أحلان أحمد شــعبان، ويتم تصويرها 
كڤيديو كليب فــي لبنان لكي يتم طرحها 

خالل األسابيع املقبلة.

هيفاء وهبي: «الشر سيطر»هيفاء وهبي: «الشر سيطر»هيفاء وهبي: «الشر سيطر»هيفاء وهبي: «الشر سيطر»

هيا عبدالسالم.. فنانة
سماح جمال

هيا عبدالسالم ممثلة ومخرجة اعتدنا 
أن نشاهد لها في السنوات األخيرة أعماال 
درامية في أغلبها من إخراجها وبطولتها، إال 
أنها في هذا املوسم الرمضاني فصلت بني 
املمثلة واملخرجة فقدمت «الناجية الوحيدة» 
من إخراجها ولم تظهر فيه كممثلة. وقدمت 
مسلسل «نبض مؤقت» كممثلة فقط والعمل 
من إخراج سعود بوعبيد، الشخصية التي 
تقدمها هيا هــي «طيبة» الطبيبة املتزوجة 

واحملبة لزوجها لكنهما لم يرزقا بأوالد.
هيا عبدالسالم كفنانة تعتبر من األبرز 
واألكثر موهبة بني أبناء جيلها، وتعد املخرجة 
الوحيدة في الدراما اخلليجية احملافظة على 
تقدمي عمل من إخراجها بصورة مستمرة، 
لكن في تلك الســنوات التي جمعت فيها 
بني التمثيل واإلخراج في ذات العمل كانت 
الشخصية التي تقدمها ينقصها شيء ولم 
تعد شــخوصها كممثلة تلفت االنتباه كما 

كان يحدث في السابق.
إال أن عودتها بشخصية «طيبة» أعادت 
للممثلة وهجها، واملتابع ألداء الشخصية 
يالحظ كــم اجلهد والوقوف على تفاصيل 
الشــخصية الصغيرة من مظهر خارجي، 
ولغة جسد الشخصية في طريقة تعبيرها 
وتفاعلها مع األحــداث، فهو جديد مبكان 

وغير مكرر عليها كممثلة.
هيا عبدالسالم وصلت لدرجة من التقمص 

والتحكم في مفاصل الشخصية التي تقدمها 
مبكان، جعلها تستطيع أن تعبر مبالمح وجهها 
فقط عن املشــاعر واألحاسيس لشخصية 
«طيبة»، وكأن قوة تعابير وجهها الطبيعية 
وغير املصطنعة كافية بحد ذاتها لترد على 

صفحات طويلة من احلوارات والكلمات.
هيا أعادت بتقدميها لشخصية «طيبة» 
إلى الشاشــة عنصر افتقدناه طويال في 
الدراما اخلليجية أو لنقل أنه كان نادرا ما 
جنده في الفنانات وهي معادلة مالمح الوجه 
البعيدة عن املبالغــة بعمليات التجميل أو 
التعديــالت التي تفقده قدرته على التعبير 
والتجسيد، وميزان األداء الذي يقدم دون 

مبالغة مفتعلة أو تصنع.
هيا عبدالسالم أكدت وعززت مكانتها في 
املوسم الدرامي الرمضاني ٢٠٢١ كمخرجة 
قادرة على إدارة عمل درامي لنجمة مبكانة 
الفنانة هدى حسني في مسلسل «الناجية 
الوحيدة»، وتخرجه بهذا املستوى وتعمل 
على تفاصيله بصورة تؤكد على تطورها 
ومتكنها أكثر من أدواتها كمخرجة. وأيضا 
أطلقت العنان للفنانة التي بداخلها أن تظهر 

وجتعل املشاهد يرى نضجها كممثلة.
وقد تكون كلمة الســر أو سر النجاح 
هنا هو «الفصل» بــني املمثلة واملخرجة، 
وهذا الفصل ليس تقليال من موهبتها ولكي 
تعطي املجال لهــذه املوهبة لتتبلور أكثر. 
وتبقى األيام القادمة واعدة للمشــاهد بأن 

يرى املزيد منها.

الفنانون واملطربون لـ «اإلعالم»: 
متى تصرفون أجور مقابالتنا؟!

مفرح الشمري 

على الرغم أننا كتبنا 
مرارا حول موضوع تأخر 
البرامج  صرف مكافــآت 
فــي قطاعــي التلفزيون 
واإلذاعة، إال أن األمر اليزال 
قائمــا حتى هذه اللحظة 
دون وجــود حلــول لها، 
ومع مرور الوقت طفا على 
السطح موضوع آخر أال 
وهو موضوع تأخر دفع 
أجور الفنانني واملطربني 
الذين تتم اســتضافتهم 
البرامــج  خــالل  مــن 
املباشــرة  التلفزيونيــة 
خصوصا املطربني الذين 
تتــم اســتضافتهم مــع 
فرقهم املوســيقية مقابل 
أجــر معني يتــم االتفاق 
عليــه مــع القائمني على 
تلك البرنامج، لكن بعدما 
تتــم املقابلة تبدأ معاناة 
املطربــني مع «محاســبة 
وزارة اإلعــالم» لتصــل 

هذه املعاناة إلى شــهور عدة حتى تتم 
إجناز صرف املبلغ، األمر الذي «يكرهون 
الساعة» هؤالء املطربون في موافقتهم 
إلجــراء تلك املقابلــة خصوصا أن هذا 
األمر فقط يعانون منه داخل الكويت، أما 
في تلفزيونات الدول األخرى يكون كل 
األمور «ماشية» ويستلمون «فلوسهم» 

فور االنتهاء من مقابالتهم.
املطلوب حترك املسؤولني في وزارة 
اإلعــالم لصرف هذه األجــور املتأخرة 
حتى جتدوا مطربني مستقبال يظهرون 
في برامجهم املباشرة، لذلك نتمنى منهم 
اإلسراع في صرف أجور تلك املقابالت 
لبعض املطربني والفنانني واللي صار 

لها شهور حتى هذه اللحظة لم يتسلموا 
«دينار واحد» والسبب ان املراقبني املاليني 
يتقاعسون عن اعتماد معامالت الصرف 
مع أن تلك املعامــالت جاهزة وحتتاج 
فقط االعتماد منهم، وهذا ما أكده بعض 
املطربني والفنانني لـ«األنباء»، والذين 
يتمنون من املســؤولني إعطاء األوامر  
للمراقبــني املاليني العتماد كتب صرف 
األجور املتأخرة للمطربني، خصوصا في 
ظل األوضاع التي يعاني منها اجلميع 
بســبب جائحة كورونا والتي توقفت 
معها أيضا احلفالت الغنائية التي كانت 

مصدر رزق لكثير من املطربني!
فهل من مجيب؟!

اخلسائر تلحق بـ «نسل األغراب».. والسقا وكرارة فقدا جزءًا من جنوميتهما
القاهرة ـ محمد صالح 

لم يكن اكثر املتشائمني يعتقد ان 
مسلسل نسل االغراب الذي تكلف 
ما يقرب من ١٣٠ مليون جنيه ومت 
جذب كل عناصر النجاح الساحق 
له ان يتحول الى مقبرة للعديد من 
الفنانني واملسؤولني عنه وبدال من ان 
يزيد رصيدهم الفني ويضاف لكل 
منهم رصيد كبير.. خرج اجلميع من 
املسلسل محملني بخسائر كبيرة 
وهزمية نكراء سواء جماهيريا او 
فنيا.. «األنباء» تكشف كيف تسبب 
«نسل االغراب» في احلاق الضرر 
بكل من عمل به سواء ابطال العمال 
او املخرج املؤلف او  الفنانني  من 

باقي اطراف املنظومة.
مع اقتراب املسلسل من الوصول 
حملطته االخيرة في العرض نال كما 
من االنتقادات لم يلقها مسلسل من 
الالمعقول  العنف  قبل بسبب كم 
الذي شهدته االحداث والقتل السهل 
املريح ملعظم شخصيات املسلسل 
ولم يتبق ســوى زوجة املخرج 
املؤلف.. وغيرهــا من االنتقادات 
التي حتولت الى سيل من السخرية 
على مواقع التواصل االجتماعي.. 
ومحاولة املخرج استنساخ مشهد 

النهاية من الفيلم العظيم «شيء من 
اخلوف» حني قادت القديرة شادية 
القرية للثورة ضد ظلم عتريس.. 
ولكن في نسل االغراب استغاثت 
مي بأهل القرية الذين لم يتواجدوا 
طوال املسلسل وانقادوا بسذاجة 
ليحملوا نفس مشاعل شيء من 

اخلوف.
وبعــد يوم واحد مــن انتهاء 
عرض مسلسل «نسل األغراب» 
للنجمني أحمد السقا وأمير كرارة 
أعلنت الشــركة املنتجــة للعمل 
الذي أثار ضجة في شهر رمضان 

٢٠٢١ بسبب الدور الكبير لزوجة 
املمثلة املصرية مي عمر  املخرج 
على حساب النجوم املشاركني عن 
وقــف التعامل مع املخرج وكاتب 
السيناريو املصري محمد سامي.

علمت «األنبــاء» من مصادر 
مقربــة مــن املتحــدة للخدمات 
اإلعالمية الشركة املنتجة ان اهم 
اسباب صدور القرار بوقف التعاون 
مع سامي عدم التزامه بالسيناريو 
املتفق عليه مع الشــركة املنتجة 
وعدم تسليم احللقات املتبقية في 
موعدها.. وكذلك قيامه مبنح زوجته 

مي عمر مساحة متثيلية أكبر من 
الدور املتفق عليه وإضافة مشاهد 
دون مبرر درامي على حســاب 
العمل.. ودخوله فــي العديد من 
األزمات واملشاكل مع أبطال العمل 
أثناء التصوير لرفض ما جرى داخل 
كواليس العمل.. ورمبا يكون اهم 
اسباب قرار عدم التعامل مع سامي 
العمل جتاوزت  هو أن ميزانيــة 
وبشكل مبالغ فيه عن املتفق عليه.
الغريــب ان مي التي اصبحت 
قاسم مشــترك في معظم اعمال 
زوجها حتولت لصاحبة اســلوب 

تنتقد وتهاجم زميالتها  شــرس 
بشراسة مما جعلها تخسر كثيرا 
من زميالتها دون مبرر كاف وهو 
نفس اســلوب سامي الذي كثيرا 
ما يفتح النار على بعض الفنانات، 
وحدث ذلك مــع غادة عبدالرازق 
وياسمني صبري ونسرين امني، 
واخيرا صنع ازمة مع الفنانة انغام 
بعد ان اتفق معهــا ان تغني تتر 
العمل  املسلسل ورباعيات داخل 
ولكنه عاد وأكد انها ال تصلح لغناء 

اللون الصعيدي الذي يريده.
وعن اداء وشخصيات الفنانني 

ابطال العمل حدث وال حرج.. مالبس 
واكسسوارات ومكياج وأداء مبالغ 
فيه بشكل مستفز.. ورغم ان املخرج 
واملؤلف وشــركة االنتاج غامروا 
اعلى  اهم عناصر جلذب  بتوفير 
نسب من املشاهدة بتواجد ثنائي 
االكشن واصحاب الرصيد الوفير 
من اجلماهيــر حب الناس (احمد 
الســقا وامير كرارة) ولكن ظهر 
السقا برأسه (الصلعاء) متاما وجزء 
من أسنانه مغطى بالفضة.. وجلبابه 
الواسع واخلوامت واكسسوارات 
الفتة للنظــر.. ومعه كرارة بينما 
الكثيف  أطلــق شــعر حليتــه 
التي  ثابت والعصا  وجلباب شبه 
ترهب اجلميع.. وبدال من املبارزة 
واملنافسة بينهما في االداء والتعبير 
واالبداع.. فوجئ املشاهد مبباراة 
في الصــراخ بأصوات عالية جدا 
ونظرات عيون كلها شر حتى في 

ابسط مشاهد احلب..
ورغــم ان املؤلف املخرج وفر 
كل عناصر انفراد زوجته مي عمر 
بالعمل وزاد من مشاهدها ولكنه لم 
يهتم مبالحظة انها زوجة صعيدية 
وليست عارضة ازياء وسيدة اعمال، 
فمالبسها ومكياجها واظافرها امللونة 
وتسريحة شعرها املستمرة حتى 

وهي مستيقظة من النوم ال تتناسب 
مع امرأة صعيدية.. وعن ابنيها (احمد 
داش واحمد مالك) حدث وال حرج 
عن الكوميديا وليس االكشن، فال 
املالمح وال االداء وال الصوت غير 
املفهوم والعصبية بدال من الشجن 
واحلزن جتعلهما مقنعني ويصدقهما 
املشاهد.. وكانت فرصة سانحة لرواد 
السوشيال ميديا لعمل كوميكسات 

ساخرة مما قدماه بالعمل.
الفنانة جنالء بــدر فقد  امــا 
احتكرت شخصية الراقصة الغجرية 
الدرامية  العديد من االعمــال  في 
رغم عدم اجادتها للرقص وال جتد 
حوارها مصحوبا بتعبير يؤكده او 
حتى حلظات التعبير بالوجه والعني 
فاملالمح صلبة.. اما ادوار فلم يقدم 
جديدا فهو الشــخصية الضعيفة 
السلبية التي تتواجد في االحداث 
دون تأثير ايجابي او حتى سلبي 
واداؤه الفني اصبح ثابتا ال يتغير من 
عمل آلخر.. وتفوق املطرب دياب في 
اداء شخصية الضابط علي صاحب 

املشاعر املتناقضة.
ابهار الصورة  املسلسل حمل 
والديكور واالنتاج السخي واملجاميع 
الكبيرة جدا واماكن تصوير فخمة 

جدا.

بعد أن جامل املخرج محمد سامي زوجته مي عمر

امير كرارة ومي عمر في املسلسلسيلفي من أجواء عمل «نسل األغراب»
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االثنني ١٧ مايو ٢٠٢١ اقتصـاد

الكويت تسعى لبلوغ طاقة تكريرية ١٫٦ مليون برميل يوميًا مبشروعي مصفاة الزور والوقود البيئييستهدف القطاع إنفاق ١٫٣٤ مليار دينار بالعام احلالي على مشاريع احلفر وتوريد األبراج
مشاريع املؤسسة خالل ٥ سنوات املاضية قائمة على دراسة متأنية لتنفيذ استراتيجية ٢٠٤٠استراتيجية «البترول» تستهدف أنشطة االستكشاف واإلنتاج والتكرير وصناعة البتروكيماويات

د.صالح العقيلي رئيسًا للجنة اإلفالس
محمد عواضة

أصدر وزير التجارة والصناعة د.عبداهللا 
السلمان قرارا نشر في اجلريدة الرسمية 
(الكويت اليوم) يقضي بتعديل املادة األولى 
في القرار الوزاري رقم (٢٠٢) لسنة ٢٠٢٠ 
بشأن تشكيل جلنة اإلفالس على أن يترأس 
اللجنة الوكيل املســاعد لقطاع الشــركات 
بوزارة التجارة والصناعة د.صالح العقيلي.
وجــاء في املادة الثانية انه على جميع 
املســؤولني تنفيذ هــذا القرار كل حســب 
اختصاصــه ويعمل به من تاريخ صدوره 

د.صالح العقيليونشره في اجلريدة الرسمية.

البنوك والبورصة تعودان للعمل في املواعيد 
الطبيعية اعتبارًا من اليوم بعد انتهاء احلظر

أحمد مغربي

تبدأ البنوك احمللية في عملها االعتيادي 
اعتبارا من اليوم (االثنني)، وذلك بعد انتهاء 
عطلــة عيد الفطر املبــارك وانتهاء احلظر 
اجلزئي املطبق في البالد، حيث من املقرر 
أن تكون فترة العمل في االفرع خالل الفترة 
الصباحية من الســاعة ٩ صباحا الى ١:٣٠ 
ظهرا والفترة املسائية من الساعة ٥ عصرا 
الى الساعة السابعة مساء، على ان تعمل 
افرع البنوك في املناطق السكنية النموذجية 

من الساعة ٨ صباحا الى ٣ عصرا.
وقالت مصادر لـــ «األنباء» إن البنوك 
احملليــة ســتعود للعمل االعتيــادي قبل 
فرض احلظر اجلزئي في البالد اعتبارا من 
اليوم االثنني، وذلك الستقبال كل املعامالت 

املصرفية الشخصية.
مــن جهتها قالت مصادر في البورصة: 
إنــه من املقرر أن تعــاود البورصة العمل 
وفقا ألوقاتها الطبيعية اعتبارا من اليوم، 
حيث يبدأ مزاد افتتاح اجللسة سيبدأ في 
متام الساعة ٨:٥٠ صباحا حتى متام الساعة 

٩ صباحا.
وقالت ان التداول املستمر خالل اجللسة 
ســيبدأ في متــام الســاعة ٩ صباحا حتى 

الساعة ١٢:٣٠ ظهرا بينما مزاد اإلغالق من 
١٢:٣٠ ظهرا حتى متام الساعة ١٢:٤٠ ظهرا.

وأضافت انه بالنســبة للتداول بسعر 
اإلغالق فسوف يبدأ في متام الساعة ١٢:٤٠ 
ظهرا ويســتمر ملدة ٥ دقائــق حتى ١٢:٤٥ 
ظهرا بينما يبدأ الشراء اإلجباري في متام 

الساعة ١:١٥ وينتهي في ١:٣٠ بعد الظهر.

«الوقود البيئي» يدمج مصفاتي «األحمدي» و«ميناء عبداهللا» 
محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن إنتاج 
مصفــاة مينــاء عبــداهللا 
انخفض بسبب مشاكل فنية 
في وحدات إنتاج البخار في 
املصفــاة وفقا ملــا صرحت 
به شركة البترول الوطنية 
الكويتية، لكنها أوضحت أن 
عمليات التصدير لم تتأثر 
بالعطل، وأنهــا تعمل على 
استعادة اإلنتاج الكامل في 

املصفاة.
وكانت الشركة قد أعلنت 
فــي أكتوبــر املاضــي بــدء 
تشغيل جميع الغاليات في 
مصفاة ميناء عبداهللا التي 

تكلفته ١٢ مليار دوالر، وكان 
اإلعالن عن مشروع الوقود 
النظيف قد صدر في األصل 
في عــام ٢٠٠٤، بينما متت 
الرئيسية  العقود  ترســية 

باملشروع في ٢٠١٤.
العمل  وتضمن املشروع 
عبر ثالث محطــات لتكرير 
النفط متلكها وتديرها شركة 
البترول الوطنية الكويتية، 
التــي خططــت كجــزء مــن 
املشــروع إليقــاف مصفــاة 
الشعيبة عن العمل وإجراء 
حتسينات كبيرة وتوسعة 
مصفاتــي مينــاء عبــداهللا 
وميناء األحمدي لدمج نظام 
التكريــر فــي مجمــع واحد 

األولــى): حتالف بتروفاك/ 
الهندســية/  سامســوجن 
شيكاغو بريدج أند آيرون

٭ ميناء عبــداهللا (احلزمة 
الثانية ٣٫٤ مليارات دوالر): 
(الواليــات  فلــور  شــركة 
املتحدة)/ هيونداي للصناعات 
الثقيلة (كوريا اجلنوبية)/ 
دايــو إي آنــد ســي (كوريا 

اجلنوبية)
٭ ميناء األحمدي (احلزمة 
الثالثة ٤٫٧ مليارات دوالر): 
شركة جي جي سي (اليابان)/ 
جي إس للهندسة واإلنشاءات 
(كوريا اجلنوبية)/ إس كيه 
للهندسة واإلنشاءات (كوريا 

اجلنوبية).

مع عمليــات حتويل كاملة، 
وستبلغ طاقة املصفاة بعد 
تشــغيلها ٨٠٠ ألــف برميل 
يوميا لتلبية الطلب احمللي 
والعاملي على الوقود النظيف.
وكان املجلــس األعلــى 
للتخطيط والتنمية قد صرح 
في مارس ٢٠١٩ ان مشروع 
النظيف ســينتهي  الوقود 
قبل بداية عــام ٢٠٢٠، لكن 
املشروع تأجل، وقد أرسيت 
الثالث  الرئيســية  احلــزم 
للمشــروع على التحالفات 
والشــركات التالية في عام 

:٢٠١٤
 ٣٫٧) مينــاء عبــداهللا  ٭ 
احلزمــة  دوالر  مليــارات 

ليصبحا مجمع تكرير واحداً.. بطاقة ٨٠٠ ألف برميل يومياً لتلبية الطلب احمللي والعاملي على الوقود النظيف

يعمل فيهــا ٦ غاليات ذات 
ضغط عال لتأمــني الطاقة 
اإلنتاجيــة الكاملة وتزويد 
أجــزاء أخرى مــن املصفاة 
بالبخــار، وتبلــغ الطاقــة 
القياســية لكل  اإلنتاجيــة 
غاليــة ٣٨٠ الــف باوند في 
الساعة وميكن زيادتها إلى 
٤٢٠ الف باوند في الساعة 

عند احلاجة.
وتقوم الغاليات بتشغيل 
معــدات دوارة في املنشــأة 
ويستخدم البخار أيضا في 
عمليــات التبادل احلراري، 
وقــد مت تركيب وتشــغيل 
الغاليات كجزء من مشروع 
الوقــود النظيــف البالغــة 

القطاع النفطي يخطط إلنفاق ٣٫٨ مليارات دينار في العام احلالي

أحمد مغربي

كشفت إحصائية رسمية، 
حصلت عليهــا «األنباء»، أن 
الكويتية  البترول  مؤسســة 
وشركاتها التابعة رصدت نحو 
٣٫٨٦ مليــارات دينار لتنفيذ 
مشــاريع نفطيــة وخدماتية 
بالســنة املاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
ليســتمر القطاع النفطي في 
تنفيذ مشاريعه الضخمة رغم 
االنعكاسات السلبية لتفشي 
جائحة كورونا وما جنم عنها 
مــن انخفاض أســعار النفط 
وجلوء «البترول» الى تقليص 
االنفاق وإلغاء املشاريع غير 

االستراتيجية.
املاليــة  وخــالل الســنة 
احلاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢١ يخطط 
القطاع النفطــي النفاق ١٫٣٤ 
مليــار دينــار على مشــاريع 
احلفر وتوريد ابراج ومنصات 
احلفر في شركة نفط الكويت 
والشــركة الكويتيــة لنفــط 
القيمــة  اخلليــج، ويعتبــر 
املرصودة ألبــراج احلفر هي 
االكبــر قيمــة بني املشــاريع 
والعقود التي يعتزم القطاع 
النفطي تنفيذها خالل العام.

الهندســة  أمــا مشــاريع 
واالنشاءات في النفط فتأتي في 
املرتبة الثانية وفقا للبيانات، 
حيــث مت رصــد مــا قيمتــه 
٨٧٦٫٨ مليون دينار، وتشمل 
هذه املشاريع تنفيذ عمليات 
الصيانــة املجدولــة للمرافق 
واملنشــآت فضال عــن تنفيذ 
املشــاريع االنشائية للمباني 
وخطــوط االنابيب، وأظهرت 
البيانات ان لدى القطاع عقود 
معدات هندسية بقيمة ٧٤١٫٣ 
مليون دينار، اما العقود العامة 
واخلدماتيــة فتبلــغ قيمتها 

٤١٥٫٥ مليون دينار.
تقنيــة  عقــود  وهنــاك 
 ٢٨٫٣ بقيمــة  تكنولوجيــة 
مليون دينار، لتبني املبادرات 
التكنولوجيــا  فــي تطبيــق 
احلديثــة املرتبطة بأنشــطة 
املؤسسة وبناء القدرات الالزمة 
لتنفيذ برامج البحث العلمي 
وتطوير وتطبيق وتســويق 
املرتبطــة  التكنولوجيــا 
بأنشــطة املؤسســة، وكذلك 
عقود لوجســتية كشاحنات 
لنقل ابراج احلفر وســيارات 
مختلفة االحجــام بقيمة ٨٫٣ 

مجال النفط والغاز.
ويتبــني مــن التوجهات 
االستراتيجية العام ملؤسسة 
البترول خالل العام احلالي، 
انهــا ترتكز علــى مجموعة 
فــي  االنشــطة جــاء  مــن 
مقدمتها نشاط االستكشاف 
نشــاط  يليهــا  واالنتــاج 
التكرير والتصنيع وصناعة 
البتروكيماويات والتسويق 
والنقل وتلبية االحتياجات 
احمللية من الطاقة واالنشطة 

االخرى املساندة.
تطوير القدرات اإلنتاجية

انفاق مؤسســة  ويأتــي 
البتــرول الكويتية لتحقيق 
طاقــة إنتاجيــة مــن النفط 
اخلــام فــي الكويت بشــكل 
ثابــت حول ٤ ماليني برميل 
يوميا مبا فيها انتاج املنطقة 
املقسومة املشتركة «اخلفجي 
والوفــرة»، ويبلــغ نصيب 
شــركة نفــط الكويــت مــن 
اإلنتاج ٣٫٦٥٠ ماليني برميل 
يوميــا، فضال عــن تطوير 
القــدرة على فصــل النفوط 
املنتجــة وتصديــر كميــات 

ومن بني أبرز املشاريع التي 
تعمل عليها الكويت في قطاع 
التكرير االنتهاء من مشروع 
مصفاة الزور والذي من املتوقع 
تشغيله بصورة تدريجية خال 
عام ٢٠٢١ بطاقة تكريريه تصل 
إلى ٦١٥ ألف برميل يوميا، فيما 
دخل مشروع الوقود البيئي 
مراحلــه النهائية للتشــغيل 
التجــاري، حيث مت البدء في 
تشــغيل العديد مــن وحدات 

املشروع.
هذا ويدرك القائمون على 
قيــادة القطــاع النفطي على 
أهميــة التقدم والنمو في هذا 
لقطاع احليوي، ويعملون على 
مواكبة املستجدات العاملية في 
مجال صناعة النفط، واضعني 
نصب أعينهم الريادة والنمو 
واالرتقــاء هدفــا لتحقيقهــا، 
وتعمــل مؤسســة البتــرول 
الكويتية وشــركاتها التابعة 
علــى رؤية ٢٠٤٠ حاملة على 
عاتقها مســؤولية كبيرة في 
العامليــة  مواكبــة األســواق 
واالســتعداد  ومتطلباتهــا، 
الدائم ملواجهــة التقلبات في 

هذه األسواق.

من النفط اخلفيف والثقيل، 
والوصول الى معدالت طاقة 
انتاجية مستدامة من الغاز 
غير املصاحــب تبلغ مليار 

قدم مكعبة يوميا.
التكريــر  وعــن نشــاط 
احمللي، فإن الكويت تستهدف 
بلــوغ طاقــة تكريرية تقدر 
بنحو ١٫٦ مليون برميل يوميا 
من خالل مشروعي مصفاة 
الزور والوقود البيئي لتطوير 
مصفاتــي مينــاء االحمــدي 
وميناء عبداهللا، و٤٢٥ ألف 

برميل باخلارج.
إنفاق ٥ سنوات 

مــن جهة ثانيــة أظهرت 
البيانــات ان انفــاق القطاع 
النفطي خالل ٥ سنوات (من 
٢٠١٧/٢٠١٨ وحتى السنة املالية 
احلالية ٢٠٢٢/٢٠٢١) بلغ نحو 
٢٦٫٥ مليار دينار، تركز في 
أعمال احلفر والتنقيب بقيمة 
٨٫١٥ مليارات دينار ونحو ٧٫٧ 
مليارات دينار على عمليات 
الهندســة والتوريــد و٤٫٩ 
مليارات دينار على مشاريع 

املعدات والهندسة.

على مشاريعه النفطية واخلدماتية.. و٢٦٫٥ مليار دينار إنفاق «مؤسسة البترول» وشركاتها خالل السنوات اخلمس املاضية

ماليني دينار، وعقود الصيانة 
واالصالح بقيمة ٣٤٣ مليون 

دينار.
دراسات متأنية

األرقــام  مــن  ويتبــني 
املذكــورة آنفا ان مؤسســة 
البتــرول الكويتيــة لم تكن 
يوما بعيدة عن الواقع، ولم 
حتلق في آفــاق اآلمال دون 
دراســة متأنيــة للخطوات 
التــي مت اتخاذهــا لتنفيــذ 
اســتراتيجيتها واالجنازات 
التــي حتققــت، فضــال عن 
الصعوبــات التــي واجهتها 
عند تنفيذ املشاريع الكبرى.

ومن خالل الدراسات ذات 
الصلة استطاعت املؤسسة 
حتديد توجهاتها رغم جائحة 
ڤيروس كورونا التي قلبت 
كافــة املوازيــن االقتصادية 
والنفطية العاملية، وبالتالي 
فــإن تعديل االســتراتيجية 
للقطــاع النفطي لعام ٢٠٤٠ 
ســتدفع القطاع ليخطو من 
خاللها خطوات واسعة الى 
األمام حينها يستطيع مقارعة 
الشركات الكبرى العاملة في 

مشاريع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة خالل السنوات املالية اخلمس املاضية (بالدينار)
اإلجمالي٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١تصنيف املشاريع

٢٦٦٫١١١٫٨٦٢٢٣٨٫٨١٥٫٥٣٠١٦٤٫١٧٧٫٦٩٠١٤٣٫٩١٧٫٩٥٥١٣٧٫٢١٣٫٢٠٢٩٥٠٫٢٣٦٫٢٣٩البتروكيماويات
احلفر وتوريد 
٩٦٣٫٨٩١٫٥٣٣٢٫١٠٠٫٣٨٤٫٦٧٨١٫٨٦٧٫٤٢١٫٤٢٤١٫٨٨١٫٣٥٧٫٨١٢١٫٣٤٠٫٩٥٨٫٢٥٩٨٫١٥٤٫٠١٣٫٧٠٦اآلبار واملنصات

مشاريع الهندسة 
واإلنشاءات

١٫٥٠١٫٦٣٩٫٠١١٢٫٠٣٧٫٠٤٧٫٣٣١٢٫٣٤٣٫٤٠٩٫٠٩٥١٫٠٢٧٫٠٦١٫١٩٦٨٧٦٫٨٧٦٫٤٢٨٧٫٧٨٦٫٠٣٣٫٠٦١

عقود معدات 
١٫٤٩٥٫٤٩٠٫٦٩١١٫١٤٨٫٤٤٢٫٥٤٨٩٥١٫٧٠٤٫٠٤٤٦١٧٫١٢٦٫٩٧٧٧٤١٫٣٤٧٫٤٥٦٤٫٩٥٤٫١١١٫٧١٦هندسية

العقود العامة 
٣٩٠٫٦٥٣٫٣٢٥٤٢٥٫٤٨٩٫٠٧١٤٣٤٫٦٧٤٫٨٧٠٤١١٫٦٩٥٫٦٩٣٤١٥٫٥٧٧٫٢٢٤٢٫٠٧٨٫٠٩٠٫١٨٤واخلدماتية

عقود تقنية 
٢١٫٦٨٠٫٢٩٩٤٦٫٥١١٫٥٩٢٣٨٫٧٥٢٫٧٠٦٣٦٫٨٧٩٫٤٧٧٢٨٫٣٧٠٫٥٣١١٧٢٫١٩٤٫٦٠٤تكنولوجية

٣٨٥٫٣٣٣٫٣٦٥٢٣٨٫٠٠٩٫٢٠٩٧٠٫٨٥٦٫٥٣١٩٫٣٧٠٫٠٩٩٨٫٣٨٣٫٧٤٩٧١١٫٩٥٢٫٩٥٢عقود لوجستية
عقود الصيانة 

٣٤٤٫٤٣٦٫٨٤٨٣٣٥٫٨٢١٫٠٤٩٣٣٩٫٣٧٦٫٨٤٢٣٣٩٫٤١١٫٢٨٧٣٤٣٫٠٤٨٫٩٩٩١٫٧٠٢٫٠٩٥٫٠٢٤واإلصالح

٤٫٤٥ مليارات دينار إنفاق العام املاضي

٨٫١ مليارات لتنفيذ برامج احلفر

ما نصيب القطاع اخلاص احمللي؟!

كشــفت البيانات ان مؤسسة البترول 
الكويتية وشــركاتها التابعــة انفقت نحو 
٤٫٤٥ مليــارات دينار خالل الســنة املالية 
املاضيــة ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك على الرغم من 

االنعكاسات الســلبية جلائحة تفشى وباء 
كورونا وما نتج عنها من انخفاض اسعار 
النفط وجلوء مؤسسة البترول الى ترشيد 

االنفاق وتخفيض امليزانية. 

أظهرت البيانات ان الكويت انفقت نحو 
٨٫١ مليارات دينار على برامج احلفر وتطوير 
االبار خالل السنوات اخلمس من ٢٠١٧ حتى 
٢٠٢١، حيث تكشف البيانات ان أعلى انفاق 
سجلته الكويت على االطالق كان في السنة 

املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ عندما بلغ ملياري دينار، 
ليشهد هذا االنفاق انخفاضا ليصل في السنة 
املالية احلالية ١٫٣ مليار دينار مقارنة بإنفاق 
بلغ ١٫٨٨ مليار دينار في السنة املالية املاضية 

.٢٠٢١/٢٠٢٠

حدد القطاع النفطي ٤ مستويات لإلنفاق 
حيث حدد املستوى االول بنحو ٨ قطاعات 
وهي التي تشمل االعمال الرئيسية للقطاع 
النفطي وهذه حتتاج الى شــركات عاملية 
ذات خبرة كبيرة في تنفيذ تلك االعمال، 
اما املستوى الثاني فهو يشمل نحو ٤٠ 
الرئيسية والتي  للقطاعات  عمال مساندا 
تشمل املواد الكيماوية واالعمال املساندة 
للحفر والصيانة والعوامل احلفازة ومعاجلة 
املياه، اما املستوى الثالث فيشمل ٣٥٤ عمل 
منها ادارة العمليات خدمات حقول النفط 
والبناء وهندســة االبار واالنابيب وضخ 

االسمنت والسوائل.

اما املستوى الرابع االشمل فيحتوى 
على أكثر مــن ١٢٠٩ عمال ليشـــــمل 
كافة شـــــركات والتي تســـتفيد من 
اعمال القطاع النفطي مثـــــل املصانع 
التي تعمل في االيثانــول والنيتروجني 
والبنزين واالحماض وغيرها من الصناعات 

البتروكيماوية.
ويتبني من تلك املستويات ان القطاع 
اخلــــاص احمللي له نصيب االسد من 
تنفيذ العديد من االعمال ســواء كعقود 
مقاولني او خدمات مســاندة وغيرها من 
االعمال الالحقة في الصناعات الكيماوية 

وغيرها.

«السكنية» تطرح مناقصتي مستشفى وجامعة في «جابر األحمد»
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان الهيئة 
العامة للرعاية السكنية أهلت 
شــركات للمشاركة في تقدمي 
عروض بشأن مشروعني من 
املقرر تنفيذهمــا وفقا لنظام 
الشــراكة بني القطاعني العام 
واخلاص في مدينة جابر األحمد 
السكنية. واضافت ان املشروع 
األول هو جامعة خاصة حتت 
مسمى (J٤)، وقد مت تخصيص 
قطعة أرض للمشــروع تبلغ 
مســاحتها ٨٩ الف متر مربع، 
ويشمل نطاق العقد التصميم 
والتمويل واإلنشاء والتشغيل 
والصيانة والتحويل على مدى 
٥٠ عامــا. ومــن بــني مقدمي 
العطــاءات املؤهلــني مســبقا 
للمشــروع كل مــن: شــركة 

شركة دانا العاملية، مجموعة 
جاسم علي القبندي للتجارة 
العامــة واملقــاوالت، شــركة 
ميديكال آند بيوند، شركة نور 
للتكنولوجيا الطبية، باالضافة 
إلى شركة العقارات التجارية 
التعليمية  وشركة املجموعة 
القابضة. اما املشروع الثاني 

املتحــدة)، مجموعــة الصني 
SFECO (الصــني)، كوليــرز 
(اإلمــارات  إنترناشــيونال 
العربية املتحدة)، شركة دانا 
العامليــة، مجموعــة جاســم 
علي القبندي للتجارة العامة 
واملقاوالت، شركة ميديكال آند 
بيوند، شركة نور للتكنولوجيا 
الطبية، شركة دار الشفاء شركة 
فؤاد الغــامن وأوالده للتجارة 
العامة واملقاوالت، باالضافة إلى 
شركة مدينة األعمال الكويتية، 
عيادة امليدان خلدمات صحة 
الفم وشركة املطور اإلقليمي 
للتطويــر العقــاري. وانتهت 
املجلة الى القول ان من املقرر 
تقــدمي العروض بحلــول ١٢ 
ســبتمبر ملناقصة املستشفى 
وبحلــول ٣ أكتوبــر ملناقصة 

اجلامعة.

الذي طرحته املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية فيتعلق ببناء 
مستشفى خاص حتت مسمى 
(J٥) في مدينة جابر األحمد، 
ويقع املشــروع علــى قطعة 
أرض تبلغ مســاحتها حوالي 
٤٠٨٠٠ متــر مربــع ويشــمل 
نطاق العقد التصميم والتمويل 
والبناء والتشغيل والصيانة 
والتحويــل علــى مــدى ٥٠ 
عاما. وتشمل قائمة الشركات 
العــروض  املؤهلــة لتقــدمي 
بشأن املشروع كال من: شركة 
العقارية،  العامليــة  األرجــان 
شركة أركان الكويت العقارية، 
شــركة أعيان العقارية، بيتك 
كابيتال لالســتثمار، شــركة 
الصبية الطبية، شركة الدائرة 
املركزية وكلها محلية، شركة 
البريطانية (اململكة  اجلامعة 

عبداهللا عبد احملسن الشرهان 
التجاريــة، شــركة أكادمييــا 
التعليمية،  الدولية للخدمات 
شــركة اجلامعــة البريطانية 
املتحــدة)، مجموعة  (اململكة 
(الصــني)،   SFECO الصــني 
إنترناشــيونال  كوليــرز 
(اإلمــارات العربية املتحدة)، 
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٤٦ ٪ قفزة في إيرادات «كميفك» التشغيلية إلى ١٫١٧ مليون دينار

أعلنــت شــركة الكويت والشــرق 
األوســط لالســتثمار املالي (كميفك) 
عــن نتائجها املاليــة الفصلية للربع 
األول من ٢٠٢١، حيث حققت الشركة 
صافي ربح بلغ ٧٤٨ الف دينار، مقارنة 
بـ ٦٫٩ ماليني دينار في الفترة املقابلة، 
وبلغت ربحية السهم ٣ فلوس للسهم 
الواحد بنهاية الربع األول، مقابل ٢٦٫٦ 

فلسا بنهاية الربع األول من ٢٠٢٠.
وقالت الشركة في بيان صحافي، 
إن صافي اإليرادات التشغيلية بلغت 
١٫١٧ مليــون دينار بالربــع األول من 
٢٠٢١، مقابل ٧٩٧ الف دينار في الفترة 
املقابلة، محققة ارتفاعا بنسبة ٤٦٪، أما 
اجمالي املوجودات فارتفعت أيضا إلى 
٢٨٫٦٥ مليون دينار يجري التحضير 
حاليا لطرح بعض األدوات االستثمارية 
احلديثة، والتي من شــأنها أن ترتقي 
بالسوق إلى مصاف األسواق العاملية 
بالربع األول، مقارنة مع ٢٧٫٢٧ مليون 
دينار بالربــع األول من ٢٠٢٠ محققة 
ارتفاعا بنســبة ٥٪، كما بلغ اجمالي 
حقوق املساهمني ٢٣٫٦٣ مليون دينار، 
مقارنة بـــ ٢٢٫٩ مليون دينار للفترة 
املقابلة مــن العام املاضــي، ومحققة 

ارتفاع بنسبة ٣٪.
إستراتيجية ناجحة

وتعليقــا على هــذه النتائج، قال 
رئيــس مجلــس إدارة «كميفك» حمد 
الذكيــر: «رغــم االجتاهــات  صالــح 
االقتصادية الســلبية محليا وعامليا، 
أال أن النتائج التشغيلية لـ«كمفيك» عن 
الربع األول من ٢٠٢١ تؤكد إستراتيجية 
الشــركة الناجحــة، ومركزهــا املالي 
القوي، وقدرتها على التعامل مع ظروف 
السوق االستثنائية، مدفوعا بسياسة 
متحفظة وكفاءة النهج احلصيف في 

إدارة املخاطر».
وأضاف، أن األرقام والبيانات املالية 
املعلنة عن الربع األول من ٢٠٢١ تؤكد 
مرونــة اإلســتراتيجية التي رســمها 
مجلــس اإلدارة اجلديــد لـ«كميفك»، 
مؤكدا أن ما عزز اجلهود املبذولة في 
هذا اخلصوص ما متلكه الشــركة من 
إمكانات وكوادر متميزة في مواصلة 

تقدمي الدعم لعمالء «كميفك»، ما أكسب 
الشركة مزيدا من الثقة جتاه عمالئها 

القائمني واحملتملني.
منتجات جديدة

وبني الذكيــر أن «كميفك» جنحت 
فــي ابتــكار منتجات جديــدة جذبت 
إليهــا العمــالء، ما كان لــه دور كبير 
في توســيع قاعــدة عمالء الشــركة، 
واستقطاب شريحة جديدة من عمالء 

النخبة، بعد أن أكدت البيانات واألرقام 
قــدرة «كمفيك» على النمــو رغم كل 
الظروف االســتثنائية التي فرضتها 
جائحة كورونا على األسواق، موضحا 
أن تنويــع حتــركات الشــركة بهــذا 
االجتاه تشمل تطوير أنشطة احملافظ 

االستثمارية، والصناديق واألفراد.
ولفــت إلى أن «كميفك» مســتمرة 
في تلمس احتياجات الســوق بطرح 
قــادرة علــى  منتجــات اســتثمارية 

استقطاب مزيد من العمالء، مستفيدة 
مما لديهــا من رصيد إبداع في ابتكار 
املنتجات االستثمارية، ما يجعلها قادرة 

على القيام بدورها بكفاءة عالية.
وكشف الذكير أنه يجري التحضير 
حاليا لطرح بعض األدوات االستثمارية 
احلديثة، والتي من شــأنها أن ترتقي 
بالسوق إلى مصاف األسواق العاملية، 
مشيرا الى أن «كميفك» أول الشركات 
التي مت تسجيلها للعمل كصانع سوق 

على شركات مدرجة في البورصة.
وأشار أن حتركات «كميفك» نحو 
تطويــر أدواتها االســتثمارية وطرح 
منتجــات متفردة لعمالئها ينســجم 
مــع تطلعات عمالئها ومع التعديالت 
األخيرة التي أقرتها هيئة أسواق املال 
وأقرت معها منتجات مالية واستثمارية 
جديدة تســاعد السوق الكويتي على 
زيــادة قاعدة العمــالء، ورفع قدرتهم 
على االســتثمار في سوق األسهم مبا 

يخدم بورصة الكويت ويعزز من أدائها 
ومكانتها.

تطور رقمي
وأكد الذكيــر أن «كميفك» تواصل 
العمل بجد ونشــاط مــن أجل إطالق 
منتجــات وإســتراتيجيات مبتكــرة 
للعمالء محليا وإقليميا، وتكرس في 
الوقت نفسه كل جهودها للحفاظ على 
إدارة مســتقرة لألصول، مع التركيز 
على تقدمي منتجات وخدمات جديدة، 
واحملافظــة علــى وضعهــا الريــادي 
والقيــادي فــي تطويــر املنتجــات 

واخلدمات.
وشــدد علــى أن «كميفــك» مهيأة 
للتعامل مع التطورات املتسارعة في 
بورصة الكويت، بكل ما يتضمنه ذلك 
التطويــر، ســواء من حيــث اللوائح 
واإلجــراءات والقواعــد التنظيميــة، 
أو بــاألدوات واملنتجــات التي يجري 
إصدارهــا، خصوصــا املرتبطة منها 
مبتطلبــات الترقية، ســواء ما أجنز 

منها أو التي نطمح إليها.
وأفــاد بــأن التطــور الرقمي الذي 
سجلته «كميفك» خالل الفترة املاضية 
حافظ على زيادة وتيرة اجنذاب العمالء 
للشــركة وخدماتها، مســتفيدين من 
سياســة الشــركة اخلاصة بالتحول 
الرقمــي، واالعتماد بشــكل أساســي 
على التكنولوجيا احلديثة، مبا يضمن 
جاهزيتها وكفاءتها في تقدمي خدمات 

آمنة ومالئمة.
وأوضــح الذكير أن إســتراتيجية 
«كميفــك» في هذا اخلصوص تســهم 
وبقــوة فــي تعزيــز جتربــة العميل 
الرقمية، مبا يستقيم مع التطور الرقمي 
فــي الصناعة املالية واالســتثمارية، 
وكذلــك لتفعيل منوذج اســتمرارية 

األعمال عند الطوارئ بكل جناح.
واختتم الذكير تصريحه قائال: «أود 
أن أتقدم بالشــكر إلى كل من ســاهم 
فــي هذه النتائج خــالل هذه األوقات 
العصيبــة. وأخص بالشــكر عمالئنا 
لثقتهــم الدائمــة وفريــق العمل لدى 
«كميفــك» جلهودهــم وتفانيهــم في 

العمل».

خالل الربع األول من ٢٠٢١.. و٧٤٨ ألف دينار صافي أرباح الشركة

حمد صالح الذكير

حمد الذكير: النتائج التشغيلية بالربع األول تؤكد جناح إستراتيجية «كميفك».. وقوة مركزها املالي 

«كميفك» ابتكرت منتجات دعمتها الستقطاب شريحة جديدة من عمالء النخبة

الشركة واجهت الظروف االستثنائية.. بفضل سياستها املتحفظة ونهجها احلصيف بإدارة املخاطر
البيانات املالية املعلنة في الربع األول تؤكد مرونة استراتيجية مجلس اإلدارة اجلديد لـ «كميفك»

نحضر حاليًا لطرح أدوات استثمارية حديثة.. لالرتقاء بالسوق إلى العاملية

متتلك الشركة إمكانات وكوادر متميزة تدعمها لكسب املزيد من ثقة عمالئها القائمني واحملتملني

أرقام ذات داللة اإلدارة اجلديدة دعمت حتسن أداء السهم
 أشار الذكير إلى أن استحواذ مجموعة الذكير 
للتجارة العامة واملقاوالت على «كميفك» خالل 
سبتمبر ٢٠١٩، ساعد على حتسني أداء السهم منذ 
اليوم األول لإلعالن عن النية لذلك االستحواذ، 
إذ عملت اإلدارة اجلديدة على إضافة العديد من 

املنتجات االستثمارية اجلديدة الى الشركة، مثل 
املنتجات العقارية املدرة ذات العائد والعقارات 
االستثمارية، لتعزيز رأس املال وإضافة منتجات 
استثمارية إسالمية متنوعة، لكي تخدم كل أنواع 

املستثمرين ورغباتهم وتطلعاتهم.

٭ ٣ فلــوس ربحية الســهم الواحد خــالل الربع 
األول من ٢٠٢١.

٭ ٢٨٫٦٥ مليون دينار إجمالي املوجودات.. بارتفاع ٥٪.
٭ ٣٪ منــو إجمالي حقوق املســاهمني إلى ٢٣٫٦٣ 

مليون دينار.
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١٢٫٦ مليون دينار أرباح «أجيليتي» في الربع األول.. بنمو ٢٨٫٧٪
أعلنت شــركة أجيليتي 
عن نتائجهــا املالية للربع 
األول مــن عام ٢٠٢١، حيث 
حققت الشركة صافي أرباح 
بلغت ١٢٫٦ مليــون دينار، 
بربحية ٦٫٠١ فلوس للسهم 
الواحد، وبزيادة ٢٨٫٧٪ عن 
الربع األول من العام املاضي، 
فيمــا بلغــت األربــاح قبل 
احتساب الفوائد والضرائب 
٢٦٫٩ مليــون دينار بزيادة 
 ٤٨٥٫٥ واإليــرادات   ،٪٣١
مليون دينار بزيادة ٢٨٫٦٪.
هــذه  علــى  وتعليقــا 
النتائج، قــال نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيذي لشركة أجيليتي 
طارق سلطان: «لقد بدأنا عام 
٢٠٢١ بشكل جيد، حيث كان 
أداء اخلدمات اللوجســتية 
العامليــة املتكاملــة موفقا، 
معــززا بظــروف الســوق 
املواتيــة وجهــود احتواء 
التكاليــف والتــي كان لها 
دور مهــم فــي ذلــك، كمــا 
أظهرت شــركات أجيليتي 
التحتيــة بشــكل  للبنيــة 
عــام عالمــات قويــة على 
التعافي من تداعيات الوباء 
العاملي، وهذه الشركات قد 
ســاهمت مبتوســط ٨٠٪ 
مــن أربــاح أجيليتــي قبل 
احتساب الفوائد والضرائب 
الســنوات اخلمس  خــالل 

املاضيـــة».
وفيما يخص الصفقة مع 
 ،«DSV Panalpina» شــركة
والتي تســتحوذ مبوجبها 
نشــاط  علــى   «DSV»
اخلدمات اللوجستية التابع 
ألجيليتي، أوضح سلطان: 
«ســوف تســتمر أجيليتي 
فــي االحتفــاظ بأصولهــا 
التشغيلية التي تولد اجلزء 

عــالوة علــى ذلــك، قد 
يوصي مجلس اإلدارة ووفقا 
لتقديــره املطلــق، بأنواع 

وكما هو احلــال مع جميع 
التوصيــات، فإنها تخضع 
العامة  ملوافقــة اجلمعيــة 

اللوجستية العاملية املتكاملة 
الفوائــد  احتســاب  قبــل 
والضرائب ١٦٫٤ مليون دينار، 
بزيادة قدرها ٩٣٦٫١٪ عن نفس 
الفترة من العام السابق، وقد 
كانــت هذه الزيــادة مدفوعة 
بظروف سوق الشحن املواتية 
والنمو في خدمات التخزين، 
إلى جانب التركيز القوي على 

احتواء التكاليف.
وقد بلغت صافي إيرادات 
اخلدمــات اللوجســتية ٧٧٫٢ 
مليــون دينار بزيــادة ١٦٫٢٪ 
مقارنــة بالربع األول من عام 
٢٠٢٠، ويرجع ذلك إلى زيادة 
صافي إيرادات خدمات الشحن 

وخدمات التخزين. 
وترجع الزيادة في صافي 
إيرادات خدمات الشحن اجلوي 
إلــى ارتفاع أحجام الشــحن 
ذات  واألنشــطة  والعوائــد 
الصلة بالشحنات االستثنائية 
املرتبطــة بالوضــع احلالــي 
للسوق، حيث ارتفعت أحجام 
الشــحن في الربــع األول من 
عام ٢٠٢١ بنســبة ١٤٫٨٪ عن 
مســتوياتها فــي الربع األول 

من ٢٠٢٠.
الزيــادة فــي صافي  أمــا 
إيرادات قطاع الشحن البحري، 
فقد نتجت عن حتسن العوائد 
بشكل أساسي، حيث تقلصت 
سعات الشحن البحري املتاحة 
في جميع أنحاء العالم بسبب 
تعافي أحجام الشحن، السيما 
فــي أوروبا وآســيا واحمليط 

الهادي.
وجاء النمــو في خدمات 
التخزيــن للربــع األول من 
األداء القــوي الــذي حققته 
بشــكل رئيســي منطقتــي 
آسيا واحمليط الهادي (الصني 
وهونغ كونغ وسنغافورة) 
والشــرق األوسط وأفريقيا 

أخرى من توزيعات األرباح 
أو زيادة في قيمة التوصية 
السابقة، وهذه التوصيات 

للمساهمني وكذلك اجلهات 
املعنية في حينه.

أربــاح اخلدمــات  بلغــت 

(السعودية ودبي والكويت)، 
بينما شــهد قطاعا املعارض 
واخلدمــات  والفعاليــات 
اللوجستية للمشاريع واللذان 
تضــررت أعمالهما بســبب 
الوباء، انخفاضا في صافي 

اإليرادات.
«أجيليتي» للبنية التحتية

قــال ســلطان: «لقد كان 
أداء شركات أجيليتي للبنية 
التحتية قوي ومستقر على 
مر السنني، وهي شركات لكل 
منها استراتيجية منو خاصة. 
وقد بدأت الشركات املتضررة 
مــن الوبــاء بالتعافــي، كما 
تواصل كل منها استكشاف 
فرصا جديدة للنمو، وتتمثل 
رؤية أجيليتي طويلة املدى 
إلــى  الفعــال  الســعي  فــي 
النمو في األســواق الناشئة 
واستهداف التقنيات اجلديدة 
من خــالل هــذه الشــركات 
وغيرها، وستعمل الصفقة 
 DSV مع شــركة دي اس في
كمحفــز لتســريع وتيــرة 
االستثمارات في هذا القطاع 
وتوسيع نطاقها وحجمها».

وأضاف أن مجموعة شركات 
أجيليتي للبنية التحتية شهدت 
منوا في األرباح قبل احتساب 
الفوائــد والضرائب بنســبة 
٢٫٢٪ محققــة ٢٤٫٧ مليــون 
دينار بالربع األول من ٢٠٢١، 
بينما جــاءت إجمالي إيرادات 
املجموعة على نفس مستويات 
العام املاضي، وتستمر شركات 
البنيــة التحتية فــي تطبيق 
اســتراتيجياتها للنمــو، وقد 
بدأت في التعافي من االنكماش 
الــذي أحدثــه الوبــاء، وتظل 
التحتيــة  البنيــة  مجموعــة 
املســاهم الرئيسي في ربحية 

املجموعة.

٦٫٠١ فلوس ربحية السهم الواحد.. و٢٨٫٦٪ منو اإليرادات إلى ٤٨٥٫٥ مليون دينار

طارق سلطان

األكبر من أرباحها، ذلك فضال 
عــن االســتفادة من فرص 
التطور واخلبــرة والتميز 
التشغيلي واإلمكانات التي 
يوفرهــا العمل مع شــركة 
«DSV»، التي تعتبر واحدة 
من أفضل الشركات أداء في 
اللوجستية، كما  الصناعة 
أنه يخلق املرونة واملوارد 
الشــركة للمرحلة  إلعــداد 

املقبلة من النمو».
توزيع األرباح 

وعلى صعيــد النتائج 
املالية للشركة، أوضح أنه 
مت إدراج كل بنود النتائج 
املالية اخلاصة باخلدمات 
اللوجســتية في البيانات 
املجمعــة للربع األول من 
العــام، إال أنــه فيمــا بعد 
وحتى االنتهاء من صفقة 
االســتحواذ، ســيتم ذلك 
بصورة محدودة بحسب 
املعيار احملاســبي الدولي 
إلعــداد التقاريــر املاليــة 
«IFRS ٥» واخلـــــــاص 
باألصــول غيــر املتداولة 
للبيــع،  بهــا  احملتفــظ 
حيث سيتم إدراج نتائج 
اخلدمات اللوجستية املالية 
حسب هذا املعيار، بدال من 
إدراج بنودها بالتفصيل في 
البيانات املاليــة املجمعـة.

وأشــار ســلطان إلى أن 
مجلس اإلدارة ناقش ووافق 
على اعتماد توصية لسياسة 
توزيــع األربــاح النقديــة 
املستقبلية تقضي بتوزيع 
٢٠ فلســا للســهم الواحــد 
كحد أدنى، وذلك للسنوات 
الثالث القادمة، وقد تشمل 
أيضا برنامج شــراء أسهم 
اخلزينة في احلدود املسموح 

بها قانونيا. 

شـركات «أجيليتي» للبنيـة التحتية أظهرت 
عالمـات قوية علـى التعافـي مـن «كورونا»

قادمة سنوات  لـ ٣  كحد أدنى  ٢٠ فلسًا للسهم  الشـركة مسـتمرة باحملافظة علـى أصولها التشـغيلية التـي تولد اجلـزء األكبر مـن أرباحهاطارق سلطان: اعتماد سياسة توزيع نقدي بـ 

١٫٥ ٪ انكماشًا باالقتصاد البريطاني

األداء العام لشركات مجموعة «أجيليتي»

قال تقرير «الوطني» ان اقتصاد اململكة 
املتحدة انكمش بنسبة ١٫٥٪ في الربع األول 
من ٢٠٢١. وذلك في ظل اســتمرار فرض 
إجراءات اإلغالق على مستوى البالد في 
محاولــة الحتواء تزايد حــاالت اإلصابة 
بڤيــروس كوفيد-١٩، وتشــير التوقعات 
املستقبلية إلى أنه مع رفع تدابير اإلغالق 
وزيادة النشــاط االقتصادي، من املتوقع 
أن تشهد البالد انتعاشا كبيرا. وقد ظهرت 

بالفعل بــوادر التعافي املتوقع في مارس 
املاضي، حيث سجل االقتصاد أسرع وتيرة 
منو شهري منذ أغسطس املاضي بنسبة 
٢٫١٪. من جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد 
الدولي منو الناجت احمللي اإلجمالي للمملكة 
املتحدة بنسبة ٥٫٣٪ في ٢٠٢١، ليتعافى بذلك 
العام املاضي  من االنكماش الذي عاصره 
والذي يعتبر أعلى معدل انكماش سنوي 
يشهده منذ الصقيع العظيم في عام ١٧٠٩.

٭ انخفضت إيرادات أجيليتي للمجمعات 
اللوجستية بنسبة ١٠٫٢٪ في الربع األول 
بسبب خسارة اإليرادات اخلاصة بأراضي 
أمغرة، إال أن زيادة اإليرادات في العمليات 
بالســعودية قد عوضت جزءا من هذه 
اخلسائر، وال يزال هناك طلب قوي على 
مساحات التخزين، وتهدف استراتيجية 
إلى زيادة  بأجيليتــي  التطوير اخلاصة 
أصولها من األراضــي عبر البلدان التي 

تعمل فيها.
٭ جاءت إيرادات ترايستار، وهي شركة 
متخصصة في تقدمي اخلدمات اللوجيستية 
املتكاملة لقطاع املنتجات النفطية، للربع 
األول من ٢٠٢١ تقريبا على نفس مستويات 

الربع األول من ٢٠٢٠، إال أن الشركة قد 
متكنت من تســجيل منو احادي الرقم، 
ويرجع ذلك بشــكل رئيسي إلى حتسن 

األداء في خدماتها لقطاع الوقود.
٭ بعد عام اتسم بالصعاب، عادت ربحية 
شركة ناشيونال خلدمات الطيران (ناس) 
إلى مستويات ما قبل الوباء في الربع األول 
من ٢٠٢١، وعلى الرغم من االنخفاض الكبير 
في عدد الرحالت عبر شبكتها والذي أدى 
بالتبعية إلى انخفاض اإليرادات بنســبة 
٧٪، إال أن شــركة ناس قد نفذت خطتها 
الحتــواء وإدارة التكاليف والتي حققت 

بدورها نتائج إيجابية.
٭ شهدت شركة املشاريع املتحدة للخدمات 

اجلوية (يوبــاك) انخفاضا في اإليرادات 
بنسبة ٣٨٫٧٪ بالربع األول من ٢٠٢١، ويرجع 
ذلك بصورة رئيسية إلى توقف العمليات 
في مطار الكويت، واستمرار تعليق السفر 
نتيجة للوباء وتســتمر يوباك في اتخاذ 
إجراءات متنوعــة للتخفيف من التأثير 

السلبي على أعمالها.
٭ حققت شركة جلوبال كليرجنهاوس 
سستمز، املتخصصة في حتديث عمليات 
اجلمارك، منوا في اإليرادات بنسبة ٨٫٣٪ 
بالربع األول، وتشــهد الشــركة بوادر 
االنتعاش وزيادة حجم التبادل التجاري 
وهي تدرس فرصا جديدة في مجال حتديث 
اجلمارك وتبحث عن طرق لتنويع دخلها.

٭ ٢٫٣ مليار دينار إجمالي األصــول.. و٢٠٩٫٤ ماليني دينار صافي الدين 
للمجموعة.

٭ ٢٦٫٩ مليون دينار األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب.. بنمو ٣١٪.
٭ ٣٧٩٫٣ مليون دينار إيرادات اخلدمات اللوجستية العاملية املتكاملة.. 

بزيادة ٣٩٫٦٪.
٭ ١١٠٫٦ ماليني دينار إيرادات مجموعة شركات البنية التحتية في الربع األول. 
٭ ٤٠٫٣ مليون دينار التدفقات النقدية من العمليات بالربع األول.. بارتفاع 

.٪٥٢٫٥

أرقام ذات داللة

نادية عقيل: «يوباك» مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية
عقــدت شــركة املشــاريع 
املتحــدة للخدمــات اجلويــة 
(يوبــاك)، املتخصصــة فــي 
واملرافــق  العقــارات  إدارة 
التجارية، اجتمــاع اجلمعية 
العمومية العادية للسنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، 
العمومية  واجتماع اجلمعية 
غير العادية، وذلك من خالل 
الوســائل اإللكترونية أمس، 
وبنسبة حضور ٩٥٫٥١٢٪ من 

إجمالي أسهم الشركة.
وقالــت الشــركة في بيان 
صحافي، إن مساهمي الشركة 
وافقــوا علــى جميــع البنود 
املدرجــة علــى جــدول أعمال 
اجلمعيــة العمومية العادية، 
مبــا في ذلك البيانــات املالية 
للسنة املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠، فضال عن املصادقة على 
توصية مجلس اإلدارة بعدم 
توزيع أرباح عن ذات الســنة 

املالية ٢٠٢٠. 
كما وافق مساهمو الشركة 
أيضا على جميع البنود املدرجة 

وعلى الرغم مــن أننا اتخذنا 
اإلجــراءات الالزمــة لتقليــل 
التكلفــة وتخفيــف املخاطــر 
ذات الصلة خــالل العام، فقد 
تأثرت عملياتنــا في الكويت 
بشكل مباشر نظرا لإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية 
املختلفة التي اتخذتها احلكومة 
للحد من السفر واحتواء جائحة 
ڤيروس كورونا الراهنة. كما 

الترفيــه والتســوق املثاليــة 
باملنطقــة، إذ يقــدم ٢ مليون 
قدم مربع مــن خيارات البيع 
بالتجزئــة وتنــاول الطعــام 
والتســلية والترفيه، مبا في 
ذلك أكبر حديقة ألعاب ثلجية 
 .Snow Abu Dhabi فــي العالم
وسيضم رمي مول أول منظومة 
متكاملــة للبيــع بالتجزئــة 
متعددة القنوات في املنطقة، 
إذ نعمــل على توطــني نظام 
بيئي متكامل ومعزز بإمكانات 
التجارة الرقمية واللوجستية 
املميكنة بالكامل، ما يجمع كافة 
خدمــات املســتهلكني وجتار 
التجزئة لضمان جتربة سلسة 

فيما بينهم.
واختتمت عقيــل: «أتقدم 
الشــكر والتقديــر  بخالــص 
ملساهمينا الكرام على دعمهم 
املتواصــل خالل هذه األوقات 
الصعبــة وملوظفــي يوبــاك 
بــأداء  لتفانيهــم والتزامهــم 
التقدم  مسؤولياتهم، متمنني 

ودائم التوفيق».

أننا نواصل العمل عن كثب مع 
اإلدارة العامة للطيران املدني 
والسلطات احلكومية األخرى 
بشأن تطبيق اإلجراءات الالزمة 
وتذليــل كل العقبات ملعاودة 
الطيــران والتعافــي  حركــة 
تدريجيا خالل املرحلة املقبلة».

وأضافــت عقيــل: «علــى 
الرغم من هذه التحديات وبيئة 
العمل الصعبة، فقد استمرت 
معظم عملياتنا األساسية دون 
انقطــاع، حتى خــالل فترات 
اإلغالق، كما أننا نواصل تطوير 
خدماتنا الرقمية وحتســينها 
لتعزيــز جتربــة العمالء في 
مبنيي الركاب رقم ١ و٤ مبطار 

الكويت الدولي».
وعلى صعيد آخر، أشارت 
الــى أن أعمــال البناء في رمي 
مول بأبوظبي تتواصل، حيث 
مت إجنــاز أكثــر مــن ٧٥٪ من 
األعمال األساســية باملشروع 
كما في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠. 
ومن موقعه في جزيرة الرمي، 
ســيصبح رمي مــول وجهــة 

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح عن ٢٠٢٠

نادية عقيل

علــى جدول أعمــال اجلمعية 
العاديــة،  غيــر  العموميــة 
والتي من شــأنها زيادة رأس 
مال الشــركة املصرح به إلى 
١١٣٫٢٥ مليــون دينار، موزعة 
على ١٫١٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠ سهم نقديا، 
وبقيمة اســمية لكل منها ١٠٠ 

فلس. 
وقد تراجعت إيرادات يوباك 
خالل عام ٢٠٢٠ إلى ٦٫٧٣ ماليني 
دينار، بتراجع نســبته ٤٩٪ 
مقارنة بالعــام ٢٠١٩، وكذلك 
الربح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء إلى ٢٫٥٩ 
مليون دينار، بتراجع نسبته 
٦٩٪ مقارنة بالعام ٢٠١٩، كما 
سجلت يوباك صافي خسارة 
(٣٫٢٧) ماليني دينار، مبا يعادل 
خسارة للسهم الواحد مقدارها 
(١٣٫٣) فلسا، وبتراجع نسبته 

١٣٥٪ مقارنة بعام ٢٠١٩. 
وفــي هــذا الصــدد، قالت 
الرئيســة التنفيذية لشــركة 
يوبــاك ناديــة عقيــل: «كان 
عــام ٢٠٢٠ مليئا بالتحديات، 

«بيتكوين» تنزف بسبب إيلون ماسك
بعد شهرين من تنصيب 
نفسه ملكا للتكنولوجيا أو 
«تيكنو كينج» واستثمار 
املليــار  مليــار ونصــف 
دوالر فــي عملة بيتكوين 
وقبــول شــركته تســال 
لعملــة بيتكوين تســوية 
للمدفوعات، لم يدر بخاطر 
إيلــون ماســك أن يكــون 
أحد أسباب النزيف احلاد 
الذي أصاب سوق العمالت 
املشفرة وصوال إلى األسهم 

املرتبطــة بعملة بيتكوين فــي جميع أنحاء 
العالم. يأتي ذلك بعد قرار شركة تسال وقف 
قبولهــا لعملة بيتكوين تســوية ملدفوعات 
زبائنها لشراء الســيارات الكهربائية، حيث 
أرجع ماسك السبب في قرار تسال لقلقه من 
االستخدام املتزايد للوقود اإلحفوري لتعدين 

بيتكوين ومعامالتها.
وقررت تسال وقف شراء عملة بيتكوين 
وتفضيلها للعمالت املشفرة ذات االستخدام 
احملــدود للطاقة. وغــرد ماســك «نعتقد أن 
بيتكوين لها مستقبل واعد، لكن هذا ال ميكن 

أن يأتي بتكلفة كبيرة على البيئة».
ووصلت بيتكويــن خالل تعامالت أمس 
إلى ٤٩ ألف دوالر، لترفع خسائرها إلى ١٥٪، 

حسب «العربية.نت».
وألن املصائب ال تأتي فرادا، أعلنت وزارة 
العدل األميركيــة وإدارة اإليرادات الداخلية 

«IRS» فتح حتقيق مــع أكبر منصة لتداول 
 BINANCE العمــالت املشــفرة فــي العالــم
HOLDINGS. ويبحث املســؤولون التحقيق 
في جرائم غسل األموال والضرائب واحلصول 
على معلومات من األفراد املطلعني على أعمال 
BINANCE وسريعا تعرضت العمالت املشفرة 
ملوجة بيع قاسية حيث تراجعت عملة بيتكوين 
بخمسة عشر ألف دوالر خالل ساعات قليلة.
ولم يقف النزيف على العمالت املشــفرة 
فقــط، بل تبعه ليصل إلى األســهم املرتبطة 
بعملة بيتكوين والشــركات التي استثمرت 

في هذه العمالت.
وما من شــك أن احلركة السعرية القوية 
ارتفاعا أو تراجعا واملرتبطة بأسعار العمالت 
املشفرة ســتبقى ســيدة املوقف، على األقل 
فــي الوقت املنظور وذلك للمخاطرة العالية 
بالتعامــل معها باإلضافة إلــى عدم وضوح 

الرؤية ملستقبل العديد من هذه العمالت.

«الوطني»: ارتفاع التضخم بأميركا قد يجبر «الفيدرالي» على رفع الفائدة مبكرًا
قال تقرير صادر عن بنك 
الوطني إن مؤشــر  الكويت 
أسعار املستهلك األميركي ارتفع 
بنسبة ٤٫٢٪ على أساس سنوي 
في أبريــل بعد ارتفاعه ٢٫٦٪ 
في مارس، ليسجل بذلك أعلى 
نسبة منو منذ ٢٠٠٨ وذلك وفقا 
لبيانات وزارة العمل األميركية. 
إذ ارتفــع مؤشــر التضخم 
األساسي، الذي يستثني أسعار 
املواد الغذائية والطاقة املتقلبة، 
بنسبة ٣٪ على أساس سنوي 
وبنســبة ٠٫٩٪ على أساس 
شهري، فيما يعد أيضا أعلى 
التوقعات. وتعتبر  بكثير من 
قــراءات التضخــم املرتفعة 
العوامل  انعكاســا ملزيج من 
التي تتضمن تدابير الدعم املالي 
القوية وزيادة اإلنفاق في ظل 
انتعاش النشاط االقتصادي بعد 
إطالق برامج اللقاحات املضادة 
لڤيروس كوفيد-١٩. كما تعكس 
البيانــات أيضا زيادات حادة 
مقارنة باملستويات املنخفضة 
نسبيا للتضخم في بداية تفشي 
اجلائحة، وهو األمر الذي حذر 

الزيادات ستكون مؤقتة  تلك 
فقط ألن االقتصــاد يحتاج 
إلــى وقت حتــى يصل إلى 
إعادة  مرحلة االستقرار بعد 
فتح األنشــطة االقتصادية. 
وفي إطار اســتجابة مجلس 
املستشــارين االقتصاديني 
بالبيت األبيض، أفاد املجلس 
بأن االقتصاد األميركي كان 
«إعادة توازن»  يشهد مرحلة 
األســعار في ظل تعافيه من 

صدى تلك احلركات في أسواق 
األسهم املختلفة في كافة أنحاء 

العالم.
واشــار التقريــر الى أن 
عدد األميركيني الذين تقدموا 
بطلبات للحصول على إعانات 
املاضي  البطالــة األســبوع 
انخفض إلى ادنى مســتوى 
إذ وصل  بداية اجلائحة،  منذ 
عدد الطلبــات إلى ٤٧٣ ألف 
طلب فقط. كمــا أن الطلبات 

البطالة  إعانات  تلقوا  شخص 
خالل األسبوع املنتهي في ٢٤ 
أبريل (أحدث البيانات املتاحة)، 
مقابل ١٦٫٢ مليون شخص في 
األسبوع السابق. وفي أبريل، 
أضاف أرباب العمل ٢٦٦ ألف 
وظيفة فقــط، فيما يعد أقل 
بكثير ممــا كان متوقعا، كما 
يعتبر إشــارة قويــة إلى أن 
الشــركات تواجه صعوبات 
شديدة للعثور على عدد كاف 

اجلائحة. وصرح املجلس أنه 
«ستصدر بيانات شهرية أقل 
أو أعلى من التوقعات في ظل 
التقاء الطلب القوي مع تعافي 
العرض. ولن يســير التعافي 
من اجلائحة في خط مستقيم. 
وسيواصل مجلس املستشارين 
البيانات  االقتصاديني مراقبة 
فور ورودها». وعلى خلفية 
صدور هذا التقرير، تراجعت 
أسهم وول ستريت وترددت 

األســبوعية للحصول على 
البطالة أصبحت اآلن  اعانات 
أقل بكثير مقارنة مبستويات 
بلغتها في شهر  التي  الذروة 
يناير عندما وصلت إلى ٩٠٠ 
ألف طلب، على الرغم من أنها 
ال تزال بعيدة عن مستويات ما 
قبل اجلائحة التي كانت أدنى 

من ٢٠٠ ألف طلب. 
للتقرير، صرحت  ووفقا 
احلكومة بأن نحو ١٦٫٩ مليون 

الرئيس  العمال. وعارض  من 
جو بايــدن فكرة أن التدابير 
التحفيزية تسببت في انخفاض 
معــدالت التوظيف الشــهر 
املاضي، وحث وزارة العمل على 
التعاون مع الواليات املختلفة 
لتحديث املتطلبات التي يراعى 
مبوجبها قيام متلقي االعانات 
البحث عن وظيفة واحلصول 
على املنصب إذا عرض عليه 
ذلك. وصرح بايدن: «إذا كنت 
تتلقى إعانــة بطالة وتعرض 
عليك وظيفة مناسبة، فإنك ال 
ميكنك أن ترفض تلك الوظيفة 
وتســتمر في احلصول على 

مزايا البطالة».
تباطــؤ وتيــرة مبيعات 

التجزئة
وذكــر التقرير أن وتيرة 
مبيعات التجزئة في الواليات 
املتحــدة تباطــأت على غير 
املتوقع فــي أبريل، إذ أعلنت 
وزارة التجارة عن ثبات القراءة 
الشهرية دون تغيير بعد ارتفاع 
املعدلة بنسبة ١٠٫٧٪  البيانات 

في مارس.

مطالبات البطالة تنخفض ألدنى مستوياتها منذ بداية «كورونا»

مبنى االحتياطي الفيدرالي األميركي

بنــك االحتياطي  منه رئيس 
الفيدرالــي األميركي جيروم 

باول في وقت سابق.
واضاف التقرير أن ارتفاع 
البيانات أكثر مما كان متوقعا 
ســاهم في تأجيج مخاوف 
سابقة من أن ارتفاع التضخم 
قد يجبر البنك املركزي على 
رفع أسعار الفائدة مبكرا عما 
كان متوقعا. وأكد االحتياطي 
الفيدرالي مرارا على أن مثل 
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٣٫٨ ماليني دينار أرباح «االستثمارات الوطنية» بالربع األول
أعلــن رئيــس مجلس 
إدارة شركة االستثمارات 
الوطنيــة حمــد العميري 
عن النتائج املالية الشركة 
بالربع األول من ٢٠٢١، حيث 
جــاءت النتائــج إيجابية 
الظــروف  مــن  بالرغــم 
االقتصاديــة التي مازالت 
تعيشها البالد، ونتج عنها 
حتقيق صافي ربح بقيمة 
٣٫٨ ماليني دينــار، بواقع 
٤٫٧٥ فلوس للسهم الواحد 
واخلاص مبساهمي الشركة 
األم، مقارنة بصافي خسارة 
بـــ ١٠٫٩ ماليــني دينــار، 
وبخســارة للســهم تقدر 
بنحو ١٣٫٧١ فلســا للسهم 
الواحد للفترة املقابلة لها 

من العام املاضي. 
العميــري  وأضــاف 
فــي بيــان صحافــي، أن 
اإليرادات الشاملة األخرى 
ارتفعت خالل الربع األول 
من العــام احلالي الى ٣٫٢ 
ماليني دينار، مقارنة بـ ٢٫٢ 
مليون دينار بالربع األول 
من ٢٠٢٠، وسجلت إجمالي 
أصول الشركة منوا بـ ٤٫٧٪ 
لتبلغ نحو ٢٢٨٫٦ مليون 
دينــار، مقارنــة مع نفس 
الفتــرة مــن ٢٠٢٠ والتي 
بلغت ٢١٨٫٣ مليون دينار، 
أمـــا بالنسبــــة إلجمالي 
حقوق املســاهمني فقـــــد 
بلغت ١٨١٫٩ مليون دينار، 
املدارة  وبلغــت األصــول 
مـــــن قبـــــل الشركــــــة 
خالل الربع األول نحو ٣٫٥ 

مليـــارات دوالر.
نتائج إيجابية

وأوضح أن هذه النتائج 

وفــي النهايــة، أعــرب 
شــكره  عــن  العميــري 
للمساهمني والعمالء، مثمنا 
ثقتهم ودعمهم لالستثمارات 

باالســتناد إلــى عناصــر 
العمل املنهجي، إلى جانب 
الرقمي  االبتــكار  تعزيــز 
فــي املنتجــات واخلدمات 

االستثمارية.
اقتناص الفرص

من جانبه، قال الرئيس 
التنفيــذي للشــركة فهــد 
املخيزمي، ان النتائج املالية 
خالل الربع األول من العام 
اتسمت باإليجابية، واألداء 
املتميز الــذي عكس مدى 
جناح فريق العمل في بناء 
استراتيجيــــــات فعالــة 
وقــادرة على ممارســات 
تتســم بالدقــة واإلحكام، 

الفـــــرص  واقتنـــــــاص 
االستثمارية التي تنطوي 
النمــو،  إمكانيــات  علــى 
وحتقيــق عوائــد ماليــة 
مميزة، والذي ال يألو جهدا 
فــي حتقيـــــق طموحات 

املساهمني والعـمـــالء.
كمــا أوضــح املخيزمي 
أن أداء فريــق قطاع إدارة 
الثروات كان إيجابيا خالل 
الربع األول من عام ٢٠٢١، 
فقد استطاع الفريق تعظيم 
األصول املدارة بالشركة من 
خالل التوســع في قاعدة 
العمالء اجلدد واحلصول 
على رساميل مت ضخها في 
فرص اســتثمارية فريدة، 

الوطنية، كما تقدم بالشكر 
للجهــات الرقابية، وأثنى 
على جهود اإلدارة التنفيذية 
واملوظفني على جهودهم، 

مع التأكيــد على مواصلة 
لرؤيــة  املثالــي  النهــج 
واستراتيجية الشركة في 
العمالء  مواصلــة خدمــة 

كما جتدر اإلشارة الى رفع 
عوائد اســتثمار مشروع 
عقار «تيسكو» من ٩٪ الى 
١٠٪ سنويا ابتداء من الربع 
األول لعــام ٢٠٢١ محققني 
بذلــك عوائد تفوق املعدل 

السائد. 
مواجهة التحديات

وفيما يخص أداء قطاع 
االستثمارات العقارية لدى 
الشــركة، أشــار املخيــزمي 
إلى تطوير إجراءات العمل 
وتكثيف جهود التســويق 
للوحدات، فقد متت إضافة 
عقار جديد إلى قاعدة محفظة 
إدارة العقــارات، باإلضافة 
الى مواصلــة زيادة معدل 
التحصيل وهنــــاك زيـــادة 
٥٪ بنسبة اإليرادات، كما يتم 
التركيز أيضـــا على جتهيز 
وتسويق منتجع الوطنية 
وذلــك  الصيــف  ملوســم 
باتباع خطط تسويقيـــــة 

مدروســة.
وأشاد املخيزمي باجلهود 
املتميــز  املبذولــة واألداء 
االستثمـــــارات  لشــركة 
الوطنية خالل الربع االول، 
والذي يعكس األداء املتوازن 
والقــوي للشــركة والتــي 
اعتمدت دائمــا على وضع 
اخلطط املسبقة، لتظل على 
استعدادها التام بالتعامـــل 
مع جميــع املتغيــرات في 
الســـوق احمللي اخلليجي 
وأن  أيضــا،  والعاملــي 
االستثمارات مستعــــــدة 
التحديــات  لكافــــــــة 
والتطورات التي تطرأ على 
السوق االستثماري محليا 

وإقليميا وعامليا.

٤٫٧٥ فلوس ربحية السهم الواحد.. و٣٫٥ مليارات دوالر إجمالي األصول املدارة

فهد املخيزمي حمد العميري

املالية اإليجابية قد جاءت 
علــى الرغم مــن الظروف 
االقتصادية الصعبة التي 
ما زالت تشــهدها املنطقة 
والعالــم أجمــع نتيجــة 
للجائحة وتداعياتها على 
األسواق االقتصادية كافة، 
وفي الوقت نفسه نستطيع 
القــول إن الشــركة لديها 
القــدرة علــى التأقلــم مع 
البيئة التشــغيلية محليا 
وإقليميا ألنها ذات قاعدة 
متينة، ولديها سياســتها 
التحفظيــة املتبعة إلدارة 
التــي تتســم  القطاعــات 
باخلطــط االســتراتيجية 

املدروسة.

استقطاب استثمارات 
وعمالء جدد

أكد املخيزمي على أن االستثمارات الوطنية عملت 
الستقطاب اســتثمارات جديدة وعدد من العمالء 
اجلدد، وذلك من خالل جناح فريق قطاع االستثمارات 
املصرفية باالســتثمار في قطاعات البنية التحتية 

واالئتمان وتكنولوجيا املعلومات. 
وأشار الى أن هذا الربع بدأ مبجموعة قوية من 
التفويضات، مبا في ذلك تفويضات االكتتاب العام، 
وتفويضات أربع عمليات للدمج واالستحواذ، وأربع 
عمليات بيع، وإعادة الهيكلة، وتقدمي االستشارات 
العامة. كما أن القطاع ملتزم باستثمارين جديدين في 
 (Venture Capital) صندوق لرأس املال االستثماري

.(Hedge Fun) وصندوق للتحوط
وقد تعاقد القطاع مع عدة عمالء لتقدمي استشارات 
مالية والتي نتج عنها حتقيق رسوم مالية مميزة، 
حيث لــدى القطاع مجموعة ممتازة من الصفقات 

للسنة املتبقية من عام ٢٠٢١.

فهد املخيزمي: «االستثمارات» مستعدة لكافة التحديات والتطورات بالسوق محليًا وإقليميًا وعامليًاحمد العميري: الشركة حققت نتائج إيجابية خالل الربع األول.. رغم الظروف االقتصادية الصعبة

٥١٫٨ مليون دينار إيرادات «أالفكو» التشغيلية١٫٤ مليون دينار أرباح «الوطنية العقارية» في الربع األول

أعلنت الشركة الوطنية العقارية، 
والتي تعمل حاليا على تطوير مشاريع 
ضخمــة مختلفة في منطقة الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها 
املالية والتشغيلية للربع األول املنتهي 
فــي ٣١ مــارس ٢٠٢١، حيــث حققــت 
الشركة صافي ربح خاص مبساهمي 
الشركة األم بلغ ١٫٤ مليون دينار، أي 
ما يعادل ٠٫٩٦ فلس للســهم الواحد، 
مقارنة بصافي ربح خاص مبساهمي 
الشركة األم بلغ ٦٠٠ ألف دينار وربحية 
سهم بلغت ٠٫٤٠ فلس في الربع األول 

املنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٠.
اإليــرادات  إن  الشــركة  وقالــت 
التشــغيلية بلغــت ٥٫٧ ماليني دينار 
في الربع األول من ٢٠٢١، أي ما ميثل 
زيادة ٥٢٫٥٪ مقارنة بالربع األول من 
٢٠٢٠. وبلغ إجمالي األصول ٤٨٧ مليون 

دينار كما في ٣١ مارس ٢٠٢١.
وقــال نائب رئيــس مجلس إدارة 
الشــركة والرئيس التنفيذي فيصل 
جميل سلطان العيسى: «مع استمرار 
عمليــات التطعيم ضد كوفيد-١٩ في 
البلدان التي تعمل فيها الشركة، فإننا 
متفائلون بشأن التأثير اإليجابي على 
أعمال الشــركة في الفتــرات املتبقية 

من ٢٠٢١».
وأضاف سلطان: «ستواصل إدارة 
الشــركة اتخاذ التدابير االســتباقية 
الالزمــة للحفاظ على املــالءة املالية 
للشــركة، والتغلب على أي حتديات 
اقتصادية واجتماعية قد تنجم مجددا 

عن أزمة كوفيد-١٩ احلالية».
واكد أن الشــركة ستواصل تنفيذ 
اســتراتيجيتها الراميــة إلــى تعزيز 

قال رئيس مجلس إدارة شــركة 
أالفكــو لتمويــل شــراء وتأجيــر 
الطائرات أحمد الزبن، إن «أالفكو» 
حققــت إجمالي إيرادات تشــغيلية 
في النصف األول من السنة املالية 
٢٠٢١ التي بدأت في األول من أكتوبر 
٢٠٢٠، بلغت نحو ٥١٫٨ مليون دينار، 
مقارنة بنحو ٥٨٫٨ مليون دينار في 
النصف األول من السنة املالية ٢٠٢٠.
وأضــاف الزبــن فــي تصريــح 
صحافي أن إجمالي املوجودات حتى 
النصف األول من السنة املالية ٢٠٢١ 
بلغــت ١٫٣٦ مليار دينار مقارنة مع 
١٫٤٨ مليار دينار عن ذات الفترة من 
العام السابق بانخفاض نسبته ٨٪. 
وقال إن خسائر الشركة تقلصت 
بنسبة ٤٣٪ في النصف األول حيث 
بلغت قيمتها ٢٫٥ مليون دينار مقارنة 
بـــ٤٫٥ ماليني دينار عن ذات الفترة 

من العام السابق.
وأوضح ان النتائج املالية تؤكد 
قــدرة «أالفكــو» علــى التعامل مع 
التحديات والظروف االســتثنائية 
بفضل مرونة وكفاءة منوذج أعمالها 
وحصافتها في ادارة املخاطر، مشيرا 
الى انه رغم تداعيات جائحة كورونا 
التــي ألقت بظاللهــا على االقتصاد 
العاملــي وفرضــت حتديــات غيــر 
مســبوقة على قطــاع الطيران في 
العالم وأثرت ســلبا وبشكل كبير 
على العمليات التشــغيلية وحركة 
الســفر، اال ان «أالفكو» متكنت من 
حتقيق ايرادات تشغيلية جيدة مع 
احملافظة على مالءتها ومتانة مركزها 

املالي.

للشركة الوطنية العقارية، حيث يضم 
املشروع األكبر أجزاء يقوم بتطويرها 
ثالثة مطورين. وميتد هذا املشــروع 
على مساحة إجمالية تبلغ ٣٫٨ ماليني 
متر مربع يلبي االحتياجات السكنية 
لعــدد الســكان املتنامي فــي القاهرة 

وضواحيها. 
كمــا يعتبــر كل مــن مجمــع رمي 
مــول ومشــروع جرانــد هايتس من 
االســتثمارات الواعدة التي ســتمكن 
الشركة من تعزيز مركزها املالي عبر 
تنويع مصادر دخلها التشغيلية في 

السنوات املقبلة.
العقارية  الوطنية  وتدير الشركة 
في الكويت مشروع الواجهة البحرية 

سوق شرق، ومنتجع اجلون. 
العقبــة- األردن، متتلــك  وفــي 
الشــركة التابعــة للشــركة الوطنية 
العقارية وتدير مجمع جنوب العقبة 
االســتثماري، والذي يوفر مساحات 
واملصانــع  للتخزيــن  مخصصــة 
والشــركات واخلدمات اللوجســتية 
على مســاحة ١٫٥ مليــون متر مربع، 
وفي مناخ اســتثماري جذاب يســهل 
الوصول لألســواق الدولية ويتمتع 

بفوائد اتفاقيات التجارة احلرة.
وفي ليبيا، يعتبر مشــروع «بالم 
سيتي ريزيدانسز» أول مشروع سكني 
متكامــل تقوم شــركة البحر األبيض 
املتوسط لالستثمار القابضة في ليبيا 
بتطويره، حيث يعد هذا املشروع من 
املشــاريع األكثر أمانا ورقيا مبوقعه 
على ســاحل البحر األبيض املتوسط 
فــي منطقة جنــزور، إحدى ضواحي 

العاصمة طرابلس.

الطائــرات إلــى ١٠٠ طائــرة خــالل 
السنوات القليلة املقبلة.

وقال الزبن إن قطاع الطيران قد 
تأثر ســلبا بشكل غير مسبوق من 
تداعيات جائحة كورونا، اال ان الفترة 
األخيرة شــهدت تعافي القطاع في 
بعض الدول مثل الصني وروسيا. 
وأشار الى أن نتائج تراجع حاالت 
االصابة بكورونا في الواليات املتحدة 
األميركية وبعض دول أوروبا بفعل 
زيادة معدل التطعيمات، ســتكون 
ايجابيــة بشــكل عــام علــى قطاع 

الطيران.
وشدد على أهمية تسريع وتيرة 
حمــالت التطعيــم على املســتوى 
العاملــي، ما يشــكل عامال أساســيا 
ملواجهة اجلائحة، وبالتالي ينعكس 
ايجابا على االقتصاد العاملي وتعافي 
حركة املرور اجلوية وحتسن البيئة 
التشغيلية لقطاع الطيران، منوها 
أيضا بأهميــة تعزيـــز التنسيـــق 
بني احلكومات وشــركات الطيران 
بشأن اخلطط واملعايير التي يجب 
تطبيقها الستئناف حركة الطيران 
فــور حتســن الظروف وانحســار 

اجلائحة.
واختتــم الزبــن بتأكيــده على 
احلــرص علــى مواصلــة جهــود 
تعزيــز مكانة «االفكو» في ســوق 
متويل شــراء وتأجيــر الطائرات، 
مع تنمية املصلحة املشتركـــة مع 
جميع األطراف وحتقيق طموحات 
املســاهمني وتنمية قاعــدة العمالء 
وتلبية احتياجاتهم بأفضل معايير 

اجلودة والتميز.

بالنصف األول من السنة املالية ٢٠٢١ التي بدأت في أكتوبر املاضي٥٫٧ ماليني دينار اإليرادات التشغيلية.. و٤٨٧ مليوناً إجمالي األصول

أحمد الزبنفيصل سلطان

وضعهــا النقدي من خــالل تخفيض 
مستوى ديونها الى أقل من ١٠٠ مليون 
دينار وتقليل املطلوبات واملصاريف الى 
احلد األدنى، مع التركيز على حتسني 
التشــغيلية، وتطوير  أداء أصولهــا 
مشــروعيها الضخمــني رمي مول في 
أبوظبي وجراند هايتس في مصر».

يذكــر أن مجمع رمي مــول يقع في 
جزيرة الرمي في أبوظبي يعد من أكبر 
مشــاريع التجزئة والتسلية وتناول 
الطعام والترفيه. كما يضم أكثر من ٤٥٠ 
متجرا، وسيستقطب كبرى العالمات 
التجارية فــي املنطقة والعالم، والتي 

سبق أن أكدت تأجيرها في املجمع.
أما في مصر، فقد بلغ مشروع جراند 
هايتس الســكني املتكامــل والضخم 
مرحلة متقدمة من التطوير وتسليم 
الوحدات الســكنية. ويعد مشــروع 
جرانــد هايتس جــزءا من مشــروع 
أكبر متلكه شركة «كواديكو» التابعة 

وعلى صعيد متصل، أوضح الزبن 
أن أالفكو جنحت خالل النصف األول 
في امتام عملية تسليم ثاني طائرة 
إيرباص A٣٢٠NEO خلطوط فوالريز 
اجلوية املكسيكية ضمن صفقة شراء 
واعادة تأجير ٤ طائرات، مبينا أن 
عدد الطائرات املقرر تسلمها خالل 
الســنة املالية احلاليــة ٩ طائرات، 

جرى تسليم ٣ منها.
وأضــاف أن لدى أالفكــو حاليا 
محفظة طائرات تتكون من ٧٩ طائرة 
مؤجرة على ٢٤ شركة طيران في ١٧ 
دولة حول العالم، إضافة إلى طلبات 
شــراء لعدد ٧٢ طائرة مع ايرباص 
وبوينغ، والتي سيتم تسلمها خالل 

السنوات املقبلة.
وأكد أن «االفكو» مستمرة خالل 
٢٠٢١ في نشاطها وفق االستراتيجيات 
وخطــط العمــل الطموحــة التــي 
تســتهدف الوصول بحجم محفظة 

٥٫٣ ماليني دينار أرباح «الكويت للتأمني» بالربع األول
أعلنت شركة الكويت للتأمني عن 
نتائــج الربــع األول للعــام احلالي، 
حيــث بلغ إجمالي األقســاط التي مت 
االكتتاب بها (والتي تشمل كامل أقساط 
تأمينات احلياة) للفترة احلالية ١٤٫٢ 
مليون دينار مقابل ١١٫٩ مليون دينار 
لنفــس الفترة العــام املاضي بزيادة 
١٩٪. وبلغ صافي األقساط املكتسبة 
للفترة احلالية ٥٫٨ ماليني دينار مقابل 
٥٫٢ ماليني دينار لنفس الفترة العام 

املاضي بارتفاع ١٢٪.
وقالت الشركة في بيان صحافي، إن 
صافي الربح التشغيلي بلغ ١٫٩ مليون 
دينار بعد خصم املصاريف اإلدارية 

والعمومية للفترة احلالية مقابل ١٫٦ 
مليون دينار لنفس الفترة العام املاضي 
بنسبة زيادة ١٩٪، في حني انخفضت 
إيرادات االســتثمار إلى ٣٫٧٨ ماليني 
دينار للفترة احلالية باملقارنة مع ٥٫٧ 
ماليني دينار للفترة املاضية بســبب 
انخفاض توزيعات أرباح مساهماتنا، 
فيما جنحت الشركة في تخفيف آثار 
هذا االنخفاض عن طريق زيادة األرباح 
احملققــة من عمليــات التداول، حيث 
ارتفعت هذه األرباح بنسبة ٤٣٫٦٪، 
وبذلك بلغ صافي أرباح الربع األول لهذا 
العام ٥٫٣ ماليني دينار (١٧٫٤ مليون 
دوالر) وبربحية ٢٨٫٦ فلسا للسهم.

وانطالقــا مــن مبــدأ املســؤولية 
االجتماعية، قامت الشــركة مببادرة 
تشجيع أفراد املجتمع على أخذ لقاح 
كورونا عن طريق إعطائهم خصم ١٠٪ 
على تأمني السيارات الشامل في حالة 
أخذهم اللقاح، كذلك قامت  الشــركة 
بتوعية املوظفني باعتبارهم من أهم 
أصول الشــركة علــى أخذ اللقاح مع 
تفهمنا العميق لتردد وخوف البعض، 
وكان هذا دورنــا كإدارة في معاجلة 
سوء الفهم لدى البعض وكسر احلاجز 
النفسي الناجت عن املعلومات املضللة.

وأكد أن الشركة مستمرة وبقوة في 
خططها ملواكبة تطور خدمات التأمني 

تكنولوجيا، وقد قامت الشركة بقفزات 
نوعية في هذا اخلصوص، حيث تقوم 
دائرة املعلوماتية في الشركة بإحداث 
تغييرات على املنظومة احلالية والتي 
تساعد على التواصل مع العمالء سواء 
على مستوى تلبية احتياجاتهم من 
ناحية املطالبات أو جتديد التأمينات 

لهم.
الشــركة  وتابع شــريف بالقول: 
مازالــت تتطلع إلى الكثير مما يجب 
عمله فــي الفترة املقبلــة، كما أنتهز 
هذه الفرصة ألشــكر كل من ســاهم 
في حتقيق أهدافنا من مجلس اإلدارة 

واملساهمني واملوظفني.

بربحية ٢٨٫٦ فلساً للسهم.. و١٫٩ مليون دينار صافي الربح التشغيلي

سامي شريف

وتعليقا على النتائج املالية، قال 
الرئيــس التنفيذي ســامي شــريف: 
لقد حققنا تلك النتائج التشــغيلية 
حرصا منا على الوفاء بالتزاماتنا جتاه 
املساهمني والعمالء، ومازلنا نواصل 
اتباع سياســة متحفظة مع استمرار 
جناحنا في إدارة األزمة التي بدأناها 

العام املاضي.
وأضاف شريف: إلى جانب املبيعات 
كان الربع األول حافــال باإلجنازات، 
حيث مت تثبيت التصنيف االئتماني 
 Moodysو AM Best لشركتنا من وكالتي
عنــد A- وA٣ على التوالي مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.

الزبن: نتمتع بقدرة على التعامل مع التحديات والظروف االستثنائية بفضل كفاءة منوذج أعمالنافيصل سلطان: الشركة ستعزز وضعها النقدي بتخفيض مستوى ديونها ألقل من ١٠٠ مليون دينار
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«التجاري» يختتم برنامجه االجتماعي لشهر رمضان
اختتم البنــك التجاري 
الرمضانــي  برنامجــه 
االجتماعي الذي أطلقه مع 
بداية شهر رمضان الكرمي 
لهــذا العــام والــذي هدف 
إلــى إبــراز روح التكافــل 
والتواصل االجتماعي بني 
البنــك وأفــراد وقطاعــات 
املجتمع كافة رغم الظروف 
االســتثنائية التي مير بها 
العالــم والكويــت نظــرا 
لتفشــي جائحــة كورونا، 
إال أن تلــك الظــروف التي 
لم متنــع البنــك التجاري 
التواصــل  الكويتــي عــن 
مــع اجلمهــور افتراضيــا 
واملشاركة املجتمعية خالل 
رمضان، مع االلتزام بجميع 
اإلجراءات واالشــتراطات 
الصحية حفاظا على صحة 
اجلميع وكذلك فريق العمل 

بالبنك.
وفي هذا السياق، قالت 
نائــب مديــر عــام -قطاع 
التواصل املؤسسي- أماني 
الورع إن البنــك التجاري 
يواصل القيام مبسؤوليته 
االجتماعية ورسالته الهادفة 
إلى خدمة املجتمع، خاصة 
خالل شهر رمضان املبارك 
املختلفــة،  واملناســبات 
مشيرة في هذا الصدد الى 
أن البنك قد استهل نشاطه 
بزيــارة لنزالء مستشــفى 

رمضان الكرمي، قامت أسرة 
البنك ممثلة بقطاع التواصل 
املؤسسي بتنظيم زيارة لكل 
من أبناء مؤسسة الرعاية 
املتكاملــة لــذوي اإلعاقــة 
العامــة  التابعــة للهيئــة 
لشــؤون اإلعاقــة وأطفال 
الطبيعي  مستشفى الطب 
والتأهيل الصحي ملشاركتهم 
ذوي الهمم احتفالية فرحة 
«القرقيعان»، حيث يجدد 
البنك من خالل هذه املبادرة 
اإلنسانية عهدا قطعه على 
نفســه مبشــاركة نــزالء 
مختلف املراكز واجلمعيات 
فرحة القرقيعان، التي متثل 
الكويتيــة  العــادات  أحــد 
القدمية في شــهر رمضان 

من كل عام.
ومبناسبة االحتفال بعيد 
الفطر، قام فريق التواصل 
املؤسســي بزيارة خاصة 
لرجــال اإلطفاء فــي مركز 
إطفــاء مشــرف، لتهنئتهم 
بعيد الفطر السعيد وتقديرا 
وعرفانا بجهودهم في حماية 
األرواح واملمتلكات من خطر 
احلريق، فضال عن قيامهم 
بجميــع عمليــات االنقــاذ 
والتعامل مع الكوارث في كل 
األوقات وخالل شهر رمضان 
املبارك للمحافظة على حياة 
املواطنني واملقيمني في حالة 
نشوب حرائق. وفي إطار 

آخر قام البنــك باالحتفال 
بعيد الفطر السعيد مع عمال 
التنظيف والبناء وتوزيع 
كسوة العيد على هذه الفئة 
اجلديرة بكل اهتمام في إطار 
حملة «هون عليهم» الذي 
أطلقها البنك لعامها التاسع 

على التوالي.
وفــي ســياق متصــل، 
وجتاوبــا مــع األنشــطة 
البنــك  يطلقهــا  التــي 
عبــر منصــات التواصــل 
االجتماعــي املختلفة التي 
باتــت تســتقطب اهتمام 
العديد من املتابعني، اشارت 
الــورع الــى أن البنــك قد 
أطلق سلسلة من النصائح 
والرياضيــة  الصحيــة 
ورسائل توعوية بالتعاون 
مــع مستشــفى املواســاة 
ونــادي ســبارتن كويت، 
باإلضافــة الــى عــدد آخر 
من املسابقات التي أطلقها 
خالل شهر الفضيل ورصد 
اجلوائز النقدية للمتابعني 

واجلمهور.
الــــــورع  واختتمــــت 
حديثهــا مبينــة أن البنك 
التجاري يواصل مبادراته 
اإلنســانية ودعمه لبرامج 
الرعاية االجتماعية، وذلك 
انطالقــا مــن مســؤوليته 
االجتماعية جتاه مختلف 

أفراد وقطاعات املجتمع.

أماني الورع

ابن ســينا - قسم جراحة 
األعصاب لتهنئتهم بحلول 

شهر رمضان املبارك.
وتابعــت الورع: أن من 
ضمن برنامجه الرمضاني 
لهذا العام، قام «التجاري» 
بإطالق حملة توزيع وجبات 
اإلفطار على الصائمني من 
البنــاء والتنظيف  عمــال 
املتواجدين في الشــوارع، 
بهــدف التواصــل مع هذه 
الفئة طوال شــهر رمضان 
الفضيــل، للتخفيــف مــن 
معاناتهــم وإدخال الفرحة 
والسرور إلى قلوبهم في ظل 
هذه الظروف االستثنائية، 
موضحــة أن فكرة توزيع 
وجبــات اإلفطــار جــاءت 
اســتكماال حلملــة «هــون 

عليهم».
وكالعــادة فــي شــهر 

«بيتك»: فرص عديدة لربح الذهب عبر حساب «الرابح»
يتيح بيت التمويل الكويتي 
(بيتك)، للعمالء فرصا عديدة 
لربــح الذهــب عبر حســاب 
الرابــح، حيث تصــل القيمة 
اإلجمالية السنوية للجوائز 
إلــى ٧٧ كغم من الذهب لـ ٤٥ 
رابحا خالل فترة احلملة التي 
متتد الى ســنة. وتبلغ قيمة 
اجلائزة الكبرى ١٢ كغم سنويا.

يأتي ذلك ضمن إطار حملة 
«يسوى حتول» التي تستهدف 
تعزيــز العالقــة بــني البنك 
والعمــالء ومتنحهم عاملا من 
العروض التمويلية واملصرفية 
احلصريــة، الى جانــب باقة 
متكاملة من اخلدمات الرقمية 
التــي تضيف قيمــة لتجربة 

العميل املصرفية.
وميكــن للعميــل دخــول 
الســحب على جوائز حساب 
الرابح من خالل فتح احلساب 
وحتويل الراتب عليه، فعند 
حتويــل الراتب إلى حســاب 
«الرابح» واستمرارية حتويله 
للثالثة شــهور التي تســبق 
العميل  الســحب، ســيتمكن 

للرابح الثالث)، وبذلك يكون 
مجمــوع الفائزين ٤٥ عميال، 
ومجموع جوائزها ٧٧ كغ من 

الذهب خالل السنة.
أبرز مميزات احلملة

ومن أبرز املميــزات التي 
تقدمهــا احلملــة الــى جانب 
الذهب، ٠٪ أرباحا على متويل 
السيارات حتى ٢٥ ألف دينار، 
وفترة سداد حتى ٥ سنوات 

على عالمات جتارية مختارة، 
الــى جانب عــروض خاصة 
مقدمــة من وكاالت ســيارات 

مشاركة في احلملة.
كما تقــدم احلملة عرضا 
خاصا على بطاقة التيســير 
وبحدود استخدام تصل حتى 
٥ آالف دينار، وعرضا خاصا 
علــى بطاقة اخلصم ماســتر 
كارد وورلد اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة (نــادي الواحــة) 
باإلضافــة إلــى أميــال تصل 
حتــى ٥٠ ألف ميل. وتشــمل 
حملة «يســوى حتول» كافة 
عمالء «بيتك» احلاليني واجلدد 
ممن تنطبق عليهم الشروط. 
وميكــن للعمــالء اختيار كل 
أو بعــض العروض املذكورة 
حسب مطابقة العميل للشروط 
واألحكام اخلاصة بكل عرض.

ويواصــل «بيتك» متيزه 
في تقــدمي خدمات ومنتجات 
متميــزة تلبــي طموحــات 
العمــالء، ومتنحهــم جتربة 
مصرفية اســتثنائية بأعلى 

معايير اجلودة.

ضمن حملة «يسوى حتول»

من املشاركة في السحوبات، 
وهي: سحب شــهري مبعدل 
(٣ فائزين بـ ١ كغ من الذهب 
لكل فائز)، وسحب ربع سنوي 
مبعدل (٣ فائزين بـ ٣ كغ من 
الذهب لكل فائز)، كما يجري 
سحب اجلائزة الكبرى ضمن 
السحب السنوي وهي عبارة 
عن (١٢ كغ من الذهب للرابح 
األول، ٣ كغ من الذهب للرابح 
الثانــي، و٢ كــغ مــن الذهب 

«اخلليج» يعلن الرابح في السحب الشهري 
حلساب الراتب

اخلليــج  بنــك  أجــرى 
الســحب الشــهري الرابــع 
حلســاب الراتب عن شــهر 
أبريل، وكان الفوز من نصيب 
العميلــة احملظوظة ســارة 
سعد رسام اجلري التي فازت 

بجائزة ١٢ ضعف الراتب.
وعقد السحب يوم االثنني 
املاضي، في املقر الرئيســي 
لبنــك اخلليــج، بحضــور 
وإشــراف ممثل مــن وزارة 

التجارة والصناعة.
وبهذه املناسبة، قال املدير 
العام للمجموعة املصرفية 
لألفــراد فــي بنــك اخلليج، 
محمد القطان: هذا الســحب 
هو الرابع حلســاب الراتب 
هذا العــام. وبينمــا بنارك 
للسيدة ســارة سعد رسام 
اجلــري علــى فوزهــا بـ ١٢ 
ضعف راتبها، نذكر العمالء 

مصممة حسب حاجة العميل.
جديــر بالذكــر أن بنــك 
اخلليج قدم عروضا مطورة 
من حســاب الراتب للعمالء 
لعــام ٢٠٢١، حيــث ميكــن 
للعميل االختيار بني احلصول 
على جائزة نقدية تصل إلى 
٢٠٠ دينار، أو احلصول على 

قرض من دون فوائد، وعلى 
بطاقة ائتمانية مجانية، وذلك 
للعاملني في القطاع احلكومي 
والقطاع اخلاص. كما يقدم 
خاصــة  عروضــا  البنــك 
للعاملني في الصفوف األولى 
تقديرا جلهودهم املستمرة 
في مواجهة ڤيروس كورونا.

محمد القطان

بــأن هناك فرصا مســتمرة 
للربــح شــهريا، إضافة إلى 
السحب السنوي الكبير على 
اجلائزة الكبــرى وهي ١٠٠ 
ضعف الراتب. كما أن حساب 
الراتب من بنك اخلليج هو 
احلساب الوحيد في الكويت 
الذي يقــدم عروضا خاصة 

«إن سي إم لالستثمار»: فقرة إذاعية أسبوعية 
عبر أثير إذاعة «نبض الكويت»

«طلبات الكويت» تتبرع بـ ٥٣ ألف وجبة خالل رمضان

ضمن حرصها الكامل على 
نشر التوعية االستثمارية 
وفي إطار حمالتها التوعوية 
الدائم  املستمرة وســعيها 
لتقدمي األفضل، تقدم شركة 
إن سي إم لالستثمار فقرة 
يوميــة إذاعية مــع اإلذاعة 
األكثر رواجا فــي الكويت 
إذاعة «نبض الكويت»، وذلك 
في تعاون حصري مشترك 

يجمع بينهم.
وبــدأت «إن ســي إم» 
لالستثمار حملتها اإلذاعية 
في ٦ أبريل ٢٠٢١، حيث تقدم 
الشركة لقاء إذاعيا عبر أثير 
إذاعة «نبض الكويت» يتم 
تقدميه يــوم األحد من كل 
أســبوع للحديــث عن أهم 

كرست «طلبات»، منصة 
توصيــل الطعــام والتجارة 
الرائــدة فــي  اإللكترونيــة 
املنطقة، تطبيقها لرد اجلميل 
ومســاعدة احملتاجني خالل 

شهر رمضان.
ومــن خــالل العمــل مع 
أكثر مــن ١٥ جمعية خيرية 
فــي األســواق التــي تعمــل 
فيهــا متكــن عمــالء طلبات 
من املســاهمة والتبرع لعدد 
كبير من املشــاريع اخليرية 
من خالل التطبيق. إذ سهلت 
طلبــات بتوفير أكثر من ٥٣ 
ألف وجبة في الكويت خالل 
شهر رمضان املبارك من خالل 
مبادرة رمضان على األبواب 

ومبادرة جمعة العطاء.
وقامت طلبات بشــراكة 
 «Give» استراتيجية مع منصة
الربحيــة،  الكويتيــة غيــر 
التــي تهــدف إلى مســاعدة 
املجتمعات واألسر احملتاجة 

مكاملات هاتفية يومية ومتتد 
احلملة ملدة ثالثة أشهر. وفي 
هذا السياق، قال مستشار 
تطوير األعمال في شــركة 
إن سي إم لالستثمار أحمد 
عوني: «تعد فقرة أســواق 
املال العامليــة التي نقدمها 
عبر إذاعة «نبض الكويت» 
فقــرة تعريفيــة تثقيفية، 
حيث نتطرق فيها ملواضيع 
اقتصادية تهم جميع أفراد 
املتداول  املجتمــع وليــس 
فقــط، يتــم عبرهــا تقدمي 
عــرض ســريع للتطورات 
واألحــداث  االقتصاديــة 
العاملية املهمة التي من شأنها 
التأثير على أسعار العمالت 

واملعادن والنفط».

 «Give»أطلقــت طلبــات و
مبــادرة «رمضــان علــى 
األبواب»، ما سمح للعمالء 
بالتبرع لصندوق السالل 
الرمضانية التابع جلمعية 
التنمية اخليرية. وفي نهاية 
املبــادرة، تبرعــت طلبات 
بنفــس قيمــة مســاهمات 
العمالء خالل فترة احلملة.

 جمعة العطاء
في أيــام اجلمعة خالل 
شهر رمضان املبارك، عندما 
ينتهي العميــل من تنفيذ 
طلبه على منصة «طلبات»، 
ستظهر له رسالة منبثقة 
تخبره عن تفاصيل حملة 
التــي  العطــاء»  «جمعــة 
أطلقتهــا املنصة بالتعاون 

.«Give» مع شركة
وفي كل يوم جمعة خالل 
شهر رمضان املبارك، قامت 
طلبــات بإعادة توجيه كل 

وتابــع عونــي قائــال: 
«نحن نؤمن في شركة إن 
سي إم لالستثمار بأهمية 
خلــق الوعــي فــي املجال 
ومتكــني  االســتثماري 
األفراد مــن معرفة أهمية 
األحداث العاملية وتبعاتها 
مســتقبال وبالتالــي أخذ 
قــرارات التداول بناء على 

علم ودراية». 
جتدر االشــارة الى أن 
فقرة أسواق املال العاملية 
التي تقوم شــركة إن سي 
إم لالستثمار بتقدميها عبر 
إذاعة نبــض الكويت تتم 
كل يوم أحد من كل أسبوع 
في متام الساعة ١:٣٠ ظهرا 

بتوقيت الكويت.

عميل يرغب في باملساهمة 
 «Give» والتبرع إلى منصة
املشــروع  الــى  للتبــرع 
التــي يختارها  والوجهــة 
العميل. وفي هــذا اإلطار، 
قال مدير دائرة االتصاالت 
والعالقات احلكومية بشركة 
الكويت» عبداهللا  «طلبات 
املنصور «هذا العام، اخترنا 
تكريس منصتنا لرد اجلميل 
ملجتمعنا من خالل شراكة 
اســتراتيجية مــع منصة 
فخــورون  وكنــا   ،Give
حقــا مبشــاركات عمالئنا 
وإحساسهم اإلنساني جتاه 
األسر احملرومة ومتكينهم 
من املساهمة والتبرع خالل 

الشهر الفضيل».
املنصــور:  وأضــاف 
«طلبات، كعضو فاعل في 
املجتمع، سنستمر في لعب 
دورنا في مساعدة احملتاجني 

والتواجد عند احلاجة».

الشركة تقدم عبرها آخر أخبار أسواق املال العاملية

من خالل مبادرة رمضان على األبواب ومبادرة جمعة العطاء

أحمد عوني

عبداهللا املنصور

االقتصاديــة  املواضيــع 
العامليــة واحملليــة وآخــر 
ما يجري في أســواق املال 
واألعمال، وتستمر التغطية 
بقية أيام األسبوع عن طريق 

داخــل الكويــت مــن خــالل 
إطالق مبــادرات رمضانية، 
حيث ميكن لعمــالء طلبات 
من خاللهــا التبرع بوجبات 
الغذائية  اإلفطار والســالت 
الرمضانيــة للمســاعدة في 

تقدميها للمحتاجني.
رمضان على األبواب

ومن ١ أبريل إلى ١٠ أبريل،  مع اســتمرار جائحة ڤيروس كورونا، ودخولها عامها 
الثاني، يبدو أن التداعيات ســتبقى مسيطرة على املشهد 
العام في ٢٠٢١. ومن املتوقع أن تشــهد بيئة العمل تبدالت 
على مســتوى خفض الكوادر الوظيفية، أو على مستوى 

تغيير النمط املعتمد في عقود العمل.
ومن التحديات التي فرضتها أيضا أزمة ڤيروس كورونا، 
والتي من املتوقع أن تستمر في العام ٢٠٢١، خسارة الكثير 
من العمال وظائفهم. ومن املتوقع، بحسب تقرير صادر عن 
مركز الدراسات «Modern Diplomacy»، أن سلة من الوظائف 
ستكون مهددة في العام ٢٠٢١، ومن املرجح أن تختفي تدريجيا 

بعد استبدالها بالتكنولوجيا احلديثة.
هذه الصورة القامتة بالنسبة إلى مستقبل العمل والوظائف 
ليست حتمية أو مطلقة، بل على العكس، فهناك فئة أخرى 
ستستفيد من الوباء في العام ٢٠٢١. ومن أبرز الوظائف التي 
ستتأثر سلبا في ٢٠٢١ الطهاة وعمال املقاهي ومن املتوقع أن 
حتل الروبوتات تدريجيا مكان هذه الفئة من العمال، بحيث 
يتم استبدال الطاهي والنادل وموظف االستقبال بروبوتات 
مبرمجة للقيام بهذه املهام مســتقبال، منعا حلدوث انتشار 

للڤيروسات.
وهناك وظائف موظفــو املصارف يتوقع أن يكون كل 
من الصرافني وموظفي البنوك في أعلى قائمة األشــخاص 
الذين سيفقدون وظائفهم في ٢٠٢١، لعوامل عديدة، أبرزها 
أن تداعيات ڤيــروس كورونا على االقتصاد، والتي قيدت 
وال تــزال تقيد حتى اآلن اإلجراءات املالية العاملية، تضعف 
من حركة الصيرفة عامليا. وهناك وكالء السفر حيث فرض 
ڤيــروس كورونا ضوابط جديدة على عمليات االنتقال من 
مكان إلى آخر، ولم تعد إجراءات الســفر بسيطة ويسيرة 
كما كانت في السابق، ومع دخول الساللة اجلديدة، توقفت 
حركة الســفر في العديد من الــدول من جديد، األمر الذي 
ســتكون له تداعيات على وكاالت السفر وموظفيها، وعلى 

عمال شركات الطيران.

وهناك موظفو املبيعــات، فمن املتوقع أن يفقد املاليني 
من موظفي املبيعات أعمالهم في العام ٢٠٢١ نتيجة اإلقفال، 
حتى أن تقرير مركز «موديرن ديبلوماسي» للدراسات يرجح 
أن يتم اســتبدال عمال املبيعات، سواء في احملال التجارية 
أو املوالت، أو عمال مبيعات اخلدمات، وعمال التســويق، 
بروبوتات متطورة، ألن األخيرة باتت مدربة بشــكل كبير 
للقيام بوظائف بشــرية، كما أنه من غير املتحمل أن تكون 

ناقلة للڤيروسات كالبشر.
وعلى عكس فقــدان أصحاب هذه املهن وظائفهم، فإنه 
من املتوقع أن تشــهد وظائف أخرى منوا في العام ٢٠٢١، 
حيث يلعب الوباء دورا في زيادة الطلب عليها، ومن أبرزها: 
هيئات الرعاية الصحية: توسع نطاق عمل موظفي الرعاية 
الصحية في جميع أنحاء العالم بعد انتشــار الوباء. وباتت 
هناك حاجة كبيرة إلى أطبــاء وممرضني في جميع أنحاء 

العالم مع تزايد عدد اإلصابات.
وبحسب منظمة الصحة، سيزداد الطلب على عمال الرعاية 
الصحية، خاصة في الدول الفقيرة والدول التي تعاني من 

ارتفاع كبير باإلصابات بنسبة ٢٠٪، في العام ٢٠٢١.
وهناك الصحافيون والكتاب واملراسلون: خالل األزمات 
تزداد احلاجة إلى الكتاب واملراســلني والصحافيني لتغطية 
األخبار ونشــرها، ومع انتشار الڤيروس، فإن احلاجة إلى 
نشر األخبار واملعلومات الدقيقة الطبية والصحية، وتغطية 
مناطق تفشــي الوباء، سترتفع تدريجيا، وبالتالي فإنه من 
املتوقع أن يــزداد الطلب على الصحافيني في جميع أنحاء 

العالم لتغطية األخبار.
وكذلك املعاجلون النفســيون: تسبب ڤيروس كورونا 
في حصول أزمة صحية نفســية كبيرة، نتيجة الضغوط 
االقتصادية، وفقدان الوظائــف، واإلغالق، وفقدان األحبة 
واألصدقاء واألهل. وفي ظل استمرار الوباء وارتفاع حاالت 
االكتئاب، فإن احلاجة الى أطباء نفسيني ومعاجلني للصحة 

العقلية ستبدو أكبر.

املستشار الكويتي

مؤشرات للوظائف 
ظهرت أثناء «كورونا»

Abumishari١@yahoo.comد.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية
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إسرائيل تكثف «حرب األبراج» السكنية .. و«ال مكان آمنًا» في غزة
عواصم ـ وكاالت: ٤٠ شهيدا ويزيدون 
حصيلة ساعات قليلة من الغارات اإلسرائيلية 
على قطاع غزة، تعكس حجم الدمار واملوت 
الذي حتمله آلة املوت اإلسرائيلية لألراضي 
احملتلة، تواجهها الفصائل الفلسطينية بكل 
مــا أوتيت من وســائل لكبح جماح العدو 

املتفلت من كل املواثيق الدولية.
فقد أكدت وزارة الصحة الفلســطينية 
أن الضربات اإلســرائيلية على قطاع غزة 
أوقعت نحو ٤٠ شهيدا بينهم ١٣ طفال و١٢ 
سيدة صباح امس، في أعلى حصيلة يومية 
للعدوان اإلسرائيلي، وانضم هؤالء إلى من 
سبقهم ليتجاوز عدد الشهداء في اسبوع أكثر 
من «١٨٨ شهيدا بينهم ٥٢ طفال و٣١ سيدة 
و١٢٢٥ إصابة بجراح مختلفة» في حصيلة 
مرشــحة لالزدياد بســب استمرار احلرب 
بحسب الوزارة التي أكدت ايضا استشهاد 
٢١ فلســطينيا في الضفــة الغربية بينهم 
طفل، ما يرفع اجمالي الشهداء لنحو ٢١٠.

وأعلنت منظمة «أطباء بال حدود» تضرر 
عيــادة تابعة لها تقدم عالجات لإلصابات 
واحلروق جراء القصف اإلسرائيلي وأكدت 
ان «الكثير من أفراد طواقمنا اضطروا للفرار 
من منازلهم خشية على سالمتهم وال مكان 

آمنًا في غزة».
وقال مســؤولو الصحة بقطاع غزة إن 
الهجمات التي تتعمد إسرائيل على ما يبدو 
أن تبدأ مع ساعات الفجر، حيث يفترض ان 
يأمن األطفال في احضان امهاتهم، استهدفت 

منازل املدنيني في وسط مدينة غزة.
واستخرج فلسطينيون يعملون على 
رفع األنقاض جثث الضحايا من حتت الركام، 
وقال محمود حميد الذي يشارك في جهود 
اإلنقاذ وله سبعة أوالد «هذه حلظات رعب 
ال ميكن ألحد أن يصفها.. مثل زلزال أصاب 

املنطقة».
ولم ينم سكان قطاع غزة منذ أيام من 

شدة أصوات القصف الذي ركز على منازل 
مدنية ودمرها فوق رؤوس قاطنيها، حيث 
تستخدم قوات االحتالل البرية والبحرية 
واجلوية منذ بدء العدوان سياسة العقاب 
اجلماعي واألرض احملروقة عبر استهدافها 

األبراج السكنية ومنازل املدنيني، ومنها برج 
اجلالء الذي يضم مكاتب مؤسسات إعالمية 
منها «تلفزيون الكويت» وقناة «اجلزيرة» 
و«أسوشيتد برس»، ما أثار موجة غضب 
دولية. وأعربت وكالة «أسوشــيتد برس» 

عن «صدمتها وارتياعها»، وشجبت تدمير 
املبنى، وقالت في بيان ان مكتبها موجود 
فيه منذ ١٥ عاما ولم تلحظ فيه أي نشاط 

أو وجود حلركة حماس.
وبعد هــذا البرج، تعــرض مبنى آخر 

هو برج األندلس ـ املؤلف من نحو عشرة 
طوابقـ  لقصف إسرائيلي أحلق به أضرارا 
بالغــة، وفق «فرانس بــرس»، اضافة إلى 
منازل مدنية في شارع الوحدة غرب مدينة 
غزة، في استهداف ممنهج للبنى التحتية 

في القطاع الذي حتاصره منذ ١٤ عاما، عبر 
قصف شبكات الطرق والكهرباء واملياه.

وأكدت األمم املتحدة فرار نحو عشــرة 
آالف من ســكان غزة من منازلهم بالقرب 
مع احلدود اإلسرائيلية خوفا من أي عملية 
برية، وقالت املنسقة اإلنسانية في املنظمة 
الدولية لني هاستينغز «إنهم يحتمون في 
املدارس واملســاجد وأماكن أخرى في ظل 
جائحة كورونا مــع وصول محدود للماء 

والغذاء وخدمات النظافة والصحة».
وأفــاد اجليش بأنــه مت قصف منزلي 
رئيــس املكتب السياســي حلركة حماس 
اإلســالمية في قطاع غزة يحيى السنوار 
وشقيقه محمد رئيس اخلدمات اللوجستية 
والقوى العاملة في احلركة باعتبارهما من 
ضمن «البنية التحتية العسكرية ملنظمة 
حماس اإلرهابية»، ونشر اجليش عبر تويتر 
مقطع ڤيديو يظهــر مبنى محطما تعلوه 

سحابة من الغبار.
في املقابل، ورداً على هذا العدوان، أطلقت 
حماس ١٢٠ صاروخا خالل الليل وقال اجليش 
اإلسرائيلي إنه مت اعتراض عدد كبير منها 
وإن حوالي عشرة صواريخ سقطت في غزة.

وأعلنــت «ســرايا القــدس»، اجلنــاح 
العســكري حلركــة «اجلهــاد اإلســالمي» 
الفلسطينية، عن شنها هجوما جديدا على 
مستوطنة نير اسحاق وموقع نحال العوز 

في جنوب إسرائيل.
وهرع اإلســرائيليون إلى املالجئ لدى 
انطالق صفارات اإلنذار من إطالق صواريخ 
صوب تل أبيب ومدينة بئر السبع اجلنوبية، 
وقال مســعفون إن نحو عشرة أشخاص 

أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو املالجئ.
وفي محاولة لتبرير العدوان، أكد جيش 
االحتالل أن إسرائيل تواجه إطالق صواريخ 
على أراضيها بوتيرة هي األعلى ولم تشهدها 

من قبل بنحو ٣آالف صاروخ.

االحتالل يقتل أكثر من ٤٠ فلسطينياً خالل ساعات وقصف منزل رئيس حماس في القطاع.. واملقاومة تُطلق أكبر وتيرة من الصواريخ

جهود دولية خلفض التوتر.. غوتيريش يحّذر من أزمة «ال ميكن احتواؤها» ونتنياهو: احلملة مستمرة
عواصــم ـ وكاالت: تزامنــا مــع 
تكثيــف العدوان االســرائيلي على 
األراضي احملتلة، تصاعدت اجلهود 
الدولية خلفض التصعيد، حيث عقد 
اجتماع ملجلس األمــن أمس، وآخر 
لوزراء خارجيــة االحتاد األوروبي 
يعقــد غــدا، فيمــا أجرى مســؤول 
الشؤون اإلسرائيلية والفلسطينية 
في وزارة اخلارجية األميركية هادي 
عمرو لقاءات مع مسؤولني اسرائيليني 
وفلسطينيني. ووصف األمني العام 
لألمم املتحــدة أنطونيو غوتيريش 
أعمال القتل بأنها «مروعة للغاية»، 

ودعا لوقف القتال فورا.
وقال غوتيريش أمام مجلس األمن 
إن األمم املتحدة «تدفع كل األطراف 
بقــوة نحو وقف إطــالق النار على 
الفور»، ودعا اجلميع إلى «السماح 

بتقدم جهود الوساطة وجناحها».
وحذر غوتيريش مجلس األمن في 
اجللسة االفتراضية الثالثة التي تعقد 
منذ تدهور االوضاع، من أن القتال 

ميكــن أن يفضي إلــى أزمة إقليمية 
«ال ميكن احتواؤها». وقال «املجزرة 
تواصلت اليوم. دوامة إهراق الدماء 
والرعب والتدمير يجب ان تتوقف 
فورا». وافاد ديبلوماسيون بانه مت 
التفاوض في موازاة االجتماع على 
بيان للمجلس، لكن الواليات املتحدة 
ترفض اصدار أي بيان منذ اسبوع.

واضــاف غوتيريــش «يجب أن 
تتوقــف املواجهات فــورا. يجب ان 
يتوقف اطــالق الصواريخ وقذائف 
الهــاون من جهــة والقصف اجلوي 

واملدفعي من جهة أخرى».
وشدد األمني العام لألمم املتحدة 
على ضرورة الســماح للصحافيني 
بالعمل دون خوف في القطاع، مشيرا 
إلــى أن تدمير املكاتب اإلعالمية في 

غزة أمر غير مقبول على اإلطالق.
الراهــن  وأضــاف أن الوضــع 
واالنتهاكات اإلسرائيلية في األماكن 
املقدســة مبدينــة القــدس البــد أن 
يتوقف، والبد أن حتترم هذه املواقع.

لكن هذه الدعوات لن تلقى اذنا 
مصغية في اســرائيل على ما يبدو 
حيث قال رئيــس وزرائها بنيامني 
نتنياهــو إن انتهاء العمليات ليس 

وشيكا.
وقــال نتنياهو فــي خطاب بثه 
التلفزيون «حملتنا متواصلة بكامل 
قوتها». وتابع قائال «ما نفعله اآلن، 
وسيســتمر طاملا ظل ضروريا، هو 
الستعادة الهدوء لكم أيها املواطنون 
اإلسرائيليون. سيستغرق ذلك وقتا».

وأكد أنه يلقى «دعما مطلقا» من 
الرئيس األميركــي جو بايدن، بعد 

مكاملة هاتفية بينهما.
من جهته أكد بايدن أنه يدعم حق 
إســرائيل في «الدفاع عن نفسها»، 
مبديا فــي الوقت نفســه قلقه إزاء 

«سالمة الصحافيني».
كما تلقى الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس اتصاال من بايدن هو 
األول بينهمــا، ودعا خالله الرئيس 
األميركــي إلــى «وقف االعتــداءات 

اإلســرائيلية». كذلــك، أعلن وزير 
خارجية االحتاد األوروبي جوزيب 
بوريل أمس أن وزراء خارجية دول 
التكتل سيجرون غدا محادثات طارئة 
عبــر الڤيديو بشــأن التصعيد في 

األراضي احملتلة.
وقــال بوريل علــى تويتر «في 
ضوء التصعيد القائم بني إسرائيل 
وفلسطني وعدد الضحايا املدنيني غير 
املقبول، ســأعقد مؤمترا استثنائيا 
عبر الڤيديو لوزراء خارجية االحتاد 
األوروبــي». وأضــاف «سننســق 
وســنناقش الطريقــة املثلــى التي 
ميكن لالحتاد األوروبي أن يساهم من 
خاللها في وضع حد للعنف احلالي».

وأفاد االحتاد األوروبي أن بوريل 
يبذل جهودا ديبلوماسية «مكثفة» 
للمســاعدة على خفض التصعيد. 
وقد أجرى في هذا اإلطار محادثات 
مع قادة إســرائيليني وفلسطينيني 
وديبلوماســيني كبــار فــي الــدول 

املجاورة. (أ.ف.ب) فلسطيني يبكي أمام جثامني اقربائه من عائلة كوالك قتلوا في غارة اسرائيلية على غزة 

(رويترز) مدنيون وعمال انقاذ ينقذون طفلة من حتت انقاض منزل دمرته غارة اسرائيلية على غزة امس 

وزير اخلارجية: التصعيد اإلسرائيلي يهّدد أمن وسالم املنطقة
أسامة دياب 

ترأس وزير اخلارجية وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد وفد 
الطارئ  إلى االجتماع  الكويت 
للجنة التنفيذية ملنظمة التعاون 
اإلسالمي على مستوى وزراء 
اخلارجيــة لبحــث التطورات 
اجلارية في فلسطني واالعتداءات 
واالنتهاكات التي تقوم بها قوات 
االحتالل اإلسرائيلية في القدس 
الشــريف واملنعقد عبر تقنية 

املرئي واملسموع.
وقــال فــي كلمتــه: يواجه 
إخواننــا في فلســطني واحدة 
من أكبــر وأعنــف االعتداءات 
العسكرية السافرة التي تشنها 
قوات االحتالل اإلسرائيلي والتي 
اســتهدفت األطفــال والنســاء 
واملدنيني العــزل بدون رحمة 
وال اعتبار للقوانني واملواثيق 

الدولية.
الكويــت وهــي تقــف  إن 
حتية إجالل واعتزاز ألشقائنا 
الصابريــن والصامديــن فــي 
فلســطني أمــام تلــك اجلرائم 
لقــوات االحتــالل  الوحشــية 
جتــدد  فإنهــا  اإلســرائيلية 
إدانتها واستنكارها الشديدين 
لتلــك اجلرائــم املمنهجة على 
الشعب الفلسطيني في مدينة 
القــدس وكافة أرجاء األراضي 
الفلسطينية احملتلة والتي أدت 
بالفعل إلى زعزعة االستقرار في 
منطقة الشرق األوسط وباتت 
تشــكل تهديدا للســلم واألمن 

الدوليني.
وها هو التاريخ يكرر نفسه 

الشرقية تظل جزءا من األراضي 
الفلسطينية احملتلة وتنطبق 
عليها اتفاقيــة جنيڤ الرابعة 
للعام ١٩٤٩ كما تؤكد على ذلك 
القــرارات الصــادرة عن القمم 
اإلســالمية وآخرها القرار رقم 
١ الصادر عن قمة مكة عام ٢٠١٩ 
وإن تلك املمارسات اإلسرائيلية 
املســتمرة تســتهدف تغييــر 
احلقائق على األراضي احملتلة 
وتعــد انتهاكا صارخــا لكافة 
قرارات الشرعية الدولية ذات 
الصلة التي تؤكد بأن اإلجراءات 
التي تســتهدف تغيير الوضع 
القائم  القانونــي والتاريخــي 
في األراضي احملتلة ومحاولة 
فرض واقع جديد عليها ال أثر 
لها وتعتبر الغية وباطلة ولن 
تنشئ التزاما أو حقا. وقد أدانت 
منظمة التعاون اإلسالمي «بأشد 
العبارات االعتداءات الوحشية 

املســاعدات  وإدخــال  فــورا 
وعالج اجلرحــى والعمل على 
إحياء املفاوضات املبنية على 
التمسك بالســالم على أساس 
حل الدولتني وفقا للمرجعيات 
الدولية ومبادرة السالم العربية 
كما تدعم اململكة جميع اجلهود 
الرامية إلــى وقف إطالق النار 
مبا في ذلــك جهــود الدولتني 
الشــقيقتني جمهوريــة مصر 
العربيــة واململكــة األردنيــة 

الهاشمية.
مــن جهتــه، قــال وزيــر 
الفلسطيني رياض  اخلارجية 
املالكــي في كلمــة مماثلة أمام 
إننــا «متمســكون  االجتمــاع 
العربية واإلسالمية  بالسيادة 

واملسيحية على فلسطني»
أن «ممارســات  وأضــاف 
االحتــالل اإلســرائيلي اعتداء 
واملســلمني  العــرب  علــى 
والقوانــني الدوليــة». بدوره، 
أكد وزيــر اخلارجيــة التركي 
مولود جاويــش أوغلو أهمية 
آلية احلماية الدولية للمدنيني 
الفلسطينيني مبا يتماشى مع 
قــرار اجلمعيــة العامــة لألمم 
املتحــدة لعــام ٢٠١٨. وأضاف 
جاويــش أوغلــو فــي كلمتــه 
«يجــب على املجتمــع الدولي 
حماية املدنيني الفلســطينيني 
وتقع على املنظمة مســؤولية 

كبيرة في هذا السياق».
وطالب بتحميل املسؤولني 
والعســكريني  السياســيني 
الذيــن أدينــوا بانتهاك حقوق 
الفلسطينيني املسؤولية مضيفا 
ان للمحكمة اجلنائية الدولية 

دورا خاصا في ذلك.

اإلســرائيلية» علــى الشــعب 
الفلســطيني، حسبما ورد في 
بيان صــدر عن اجتماع طارئ 
للمنظمة أمس. وطالب البيان، 
بالوقف الفوري للهجمات على 
املدنيــني، واصفــا إياهــا بأنها 
«تنتهك القانون الدولي وقرارات 

األمم املتحدة».
مــن جهتــه، أعــرب وزير 
اخلارجيــة الســعودي األمير 
فيصل بن فرحان عن إدانة بالده 
العتداءات إسرائيل على حقوق 
الشعب الفلسطيني واستيالئها 
القــدس  علــى منازلهــم فــي 
الشــريف قائال إن «إســرائيل 
تقوم بانتهاكات صارخة حلرمة 
املقدسات اإلسالمية واالعتداء 

على املصلني الفلسطينيني».
جــاء ذلك فــي كلمــة أمام 
الوزاري االفتراضي  االجتماع 
الــذي عقد  الطــارئ للمنظمة 
بطلــب من الســعودية لبحث 
الداميــة والتصعيد  األحــداث 
األراضــي  فــي  االســرائيلي 
الفلسطينية وخاصة في القدس 

الشريف.
وأكد األمير فيصل بن فرحان 
على رفــض الســعودية التام 
واســتنكارها الشديد ملا صدر 
من خطط أو إجراءات إسرائيلية 
اســتفزازية تســتهدف إخالء 
املنازل الفلسطينية في القدس 
الشرقية بالقوة وفرض السيادة 
عليها وجميع األعمال العسكرية 
التي أوقعت ضحايا مدنيني مبن 
فيهم األطفال والنساء األبرياء.
وطالــب فــي الصــدد ذاته 
املجتمع الدولي بالتحرك العاجل 
العســكرية  العمليات  لوقــف 

«التعاون اإلسالمي» تدين اعتداءات إسرائيل «الوحشية» والسعودية تطالب بوقف العمليات العسكرية اإلسرائيلية فورًا

وزير اخلارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر احملمد

فقد أنشــئت منظمتنا العتيدة 
بسبب حريق األقصى عام ١٩٦٩ 
وبعد مرور اثنني وخمسني عاما 
تتكرر اإلجراءات اإلسرائيلية 
الوحشية الرامية لطمس معالم 
القــدس الشــريف كجــزء من 
مخطط إجرامي مستمر يهدف 

لتغيير هوية القدس.
وتدين الكويت وتســتنكر 
بأشد العبارات استمرار قوات 
االحتالل اإلسرائيلي ومتعنها 
في خرق وانتهاك كافة القوانني 
واملواثيق الدولية واإلنسانية 
فمازالــت تلك القــوات احملتلة 
متعن في عمليات تهجير وبناء 
املســتوطنات علــى األراضــي 
الفلسطينية السيما في القدس 
الشريف وفي حي الشيخ جراح 
فقــد أكــدت القــرارات الدولية 
علــى عــدم املســاس باملكانة 
اخلاصة ملدينة القدس فالقدس 

البابا يدعو إلى التهدئة في فلسطني 
ويحذر من «دوامة موت ودمار»

الفاتيــكانـ  أ.ف.پ: حــذر بابا الفاتيكان 
فرانسيس أمس من إمكانية تدهور الوضع 
في النزاع بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، 
واصفا سقوط قتلى مدنيني باألمر «الفظيع 
وغير املقبول». وقال البابا في أعقاب قداس 
األحد «في هذه األيام، تهيمن اشتباكات مسلحة 
عنيفة بني قطاع غزة وإســرائيل، وتنطوي 
على خطر التحول إلى دوامة موت ودمار».

وأضــاف البابا البالــغ ٨٤ عاما «أصيب 
العديد من األشخاص بجروح وقتل العديد 
من األبرياء، بينهم أطفال أيضا. إنه أمر فظيع 
وغير مقبول». وتابع «أتساءل: إلى أين ستقود 

الكراهية واالنتقام؟ هل نعتقد حقا أنه بإمكاننا 
إقامة السالم عبر تدمير بعضنا البعض؟».

وجاءت تصريحات البابا التي وجهها إلى 
حشد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان 
بعدما أقام قداسا خاصا ببورما صباح أمس 

دعا فيه إلى وقف العنف.
كما حــض البابا، الذي يتطرق عادة إلى 
األحــداث اجلاريــة خالل عظــة األحد، على 
التهدئة في الشرق األوسط. وقال «أدعو إلى 
التهدئة وليوقف املسؤولون ضجيج السالح 
وليسيروا في درب السالم، مبساعدة املجتمع 

الدولي».

ً ٣ قوافل تقل أكثر من ٢٦٠ فلسطينيا

حّض على وقف ضجيج السالح في الشرق األوسط

مصر تفتح معبر رفح قبل املوعد
الستقبال املرضى واملصابني من «غزة»

القاهرةـ  رويترز: قال مصدران على احلدود 
بني مصر وقطاع غزة لرويترز إن الســلطات 
املصرية فتحت معبر رفح أمس قبل موعده املقرر 
بيوم للســماح مبرور الطالب ومن يحتاجون 
الى رعاية طبية واحلاالت اإلنسانية األخرى.

وأغلق املعبر خالل عطلة عيد الفطر وكان 
من املقرر أن يفتــح اليوم. وذكر مصدر طبي 
أن مصر أرســلت حتى اآلن ١٦ سيارة إسعاف 
إلى غزة لنقل املصابني من القصف اإلسرائيلي 

لتلقي العالج في مستشفيات مصرية.
وأضاف املصدر أن حافلة تقل ٩٥ شخصا 

وصلت بالفعل من غزة صباح أمس.
وأكدت املصادر لوكالة أنباء الشرق األوسط 

بدء توافد أعداد من املصابني إلى اجلانب املصري، 
مشــيرة إلــى تواجد األطقم الطبيــة املصرية 
الستقبالهم وتصنيف حاالتهم الصحية متهيدا 
لتوزيعهــم على املستشــفيات لتلقي العالج، 
وهناك عدد من سيارات اإلسعاف املجهزة لنقلهم.

وقال مسؤولون في املعبر ومصادر طبية 
ان ثالث قوافل تضم ٢٦٣ فلسطينيا من بينهم 
جرحى الغارات اإلسرائيلية وطالب ومرضى، 
وصلت مصر. وقال الهالل األحمر املصري في 
سيناء، على صفحته على فيسبوك أمس، ان 
فرق طوارئ طبية أرسلت إلى اجلانب املصري 
من معبر رفح للمساعدة في نقل اجلرحى إلى 

املستشفيات املصرية.

ملشاهدة الڤيديو
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السعودية ترفع تعليق سفر مواطنيها إلى اخلارج بعد توقف لـ ١٦ شهرًا
ـ وكاالت: تبــدأ  عواصــم 
اململكــة العربية الســعودية، 
اليــوم،  أولــى ســاعات  فــي 
تسيير أولى رحالت الطيران 
للسعوديني، عبر فتح املنافذ 
اجلوية والبريــة والبحرية، 
وذلك بعد تعليق دام أكثر من 

عام وأربعة أشهر.
الداخلية  وحــددت وزارة 
الســعودية، فئــات يســمح 
لها بالســفر، وهم املواطنون 
احملصنون الذين تلقوا جرعتي 
لقــاح (كوفيــدـ١٩) كاملتــني، 
وكذلــك الذيــن تلقــوا جرعة 
واحدة، شــريطة أن يكون قد 
مــر (١٤) يوما على تطعيمهم 
باجلرعــة األولى بحســب ما 

يظهر في تطبيق (توكلنا).
املواطنــني  إلــى  إضافــة 
املتعافني من ڤيروس كورونا، 
شريطة أن يكونوا قد أمضوا 
أقل من ٦ أشــهر من إصابتهم 
بالڤيروس، وذلك بحســب ما 
يظهر في تطبيــق (توكلنا)، 
واملواطنني الذين تقل أعمارهم 
عن ١٨ عاما، شريطة أن يقدموا 
قبل الســفر بوليصــة تأمني 
معتمدة مــن البنــك املركزي 

اململكة ملدة (٧) أيام، على أن 
 (PCR) يتم عمل فحص بتقنية
في نهاية مدة احلجر، ويستثنى 
من الفحص األشخاص الذين 
تقــل أعمارهم عن (٨) أعوام، 

بعد قرار اعتماد ســريان رفع 
تعليــق الســفر للمواطنــني، 
وفتح املنافذ البرية والبحرية 
واجلوية، اعتبارا من الواحدة 
مــن صباح اليــوم كما عملت 

األعمال وزيارة األقارب وبرامج 
شهر العســل لبعض البلدان 

املسموح بالسفر إليها.
وقال بحسب «العربية.نت»: 
هنــاك أكثر مــن ٢٠٩٦ وكالة 
سفر وسياحة في السعودية، 
اســتعدت منــذ وقــت مبكــر 
الستقبال احلجوزات من قبل 
املواطنني، وينتظر الكثير من 
الراغبني في السفر إلى أغلب 
الدول السياحية، ملعرفة شروط 
وطلبات الدخول لديهم، وكذلك 
معرفة الوضع الصحي في البلد 
السياحي. وأضاف: «العديد من 
الدول ال يزال الدخول ممنوعا 
لديهــم، أو بشــروط صحية 
وإجراءات احترازية مشــددة 
مثل احلجر الصحي لعدة أيام، 
أو تقــدمي تأمني طبي شــامل، 
وهذا ما يسبب تأجيل السفر 
عند البعض، وخاصة ملن كان 

هدفه سياحة وترفيه».
وأكد العميري: «قد تكون 
الســعوديني األولــى  وجهــة 
مــع رفــع قيــود الســفر هي 
اإلمــارات والبحريــن ومصر 
وكذلك إندونيسيا وجورجيا 
وأوكرانيــا، والكثيــر يفضل 

وتعــدل هــذه الفئــة حســب 
تعليمات وزارة الصحة.

وأكملــت جوازات جســر 
امللك فهــد جميــع اإلجراءات 
إلنهــاء إجــراءات املســافرين 

خالل الفترة املاضية على إنهاء 
كل التجهيزات املتعلقة باملنفذ 
احلدودي الرابط بني مملكتي 

السعودية والبحرين.
وأوضــح مدير جــوازات 
جسر امللك فهد العقيد ضويحي 
السهلي، أنه متت زيادة (١٠) 
مســارات جديــدة مبنطقــة 
املغــادرة، ليصبــح إجمالــي 
املسارات (٢٧) مسارا، إلنهاء 
إجــراءات املســافرين إضافة 
(٣٦) مسارا في منطقة القدوم، 
والتأكــد مــن حتقق شــروط 
الســفر على املســافرين آليا، 
والتنسيق مع وزارة الصحة 
للتأكــد من جميــع املتطلبات 

والشروط الالزمة.
من جهتــه، أوضح عضو 
اجلمعية الســعودية للســفر 
والسياحة هاني العميري، أن 
رفع تعليق السفر للمواطنني، 
وفتح املنافذ البرية والبحرية 
واجلوية بشكل كامل، اعتبارا 
من الساعة الواحدة من صباح 
اليوم أنعــش مكاتب وكاالت 
السفر والسياحة في السعودية 
بنحو ٣٠٪، بعد حالة ركود دام 
أكثر من عــام، وذلك لرحالت 

الداخليــة، حيــث  الســياحة 
منتلك جميع مقومات السياحة 

واجلذب والترفيه».
الــزكاة  هيئــة  ودعــت 
والضريبة واجلمارك السعودية 
املسافرين القادمني إلى اململكة 
أي  اإلقــرار عــن  لضــرورة 
مشــتريات شخصية أو هدايا 
تزيد قيمتها على ٣ آالف ريال، 
أو ما يعادلها من عمالت أجنبية، 
الرســوم اجلمركيــة  ودفــع 
والضرائب املستحقة. وحثت 
الهيئة املسافرين القادمني إلى 
اململكة أو املغادرين منها إلى 
ضرورة تقــدمي اإلقرار للذين 
يحملون عمالت أو مجوهرات 
أو مــواد ثمينــة تصل قيمتها 
إلــى ٦٠ ألــف ريــال أو أكثر، 
أو مــا يعادلهــا مــن العمالت 

األجنبية.
وأكدت الهيئة أهمية تقدمي 
إقرار للذين يحملون أي سلع 
محظورة أو مقيدة في اململكة، 
مبا في ذلك منتجات السجائر 
والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني 
عبر تطبيق إقرار املسافرين أو 
املوقع اإللكتروني لهيئة الزكاة 

والضريبة واجلمارك.

أكثر من ٢٠٩٦ وكالة سفر وسياحة في اململكة استعدت منذ وقت مبكر الستقبال احلجوزات من قبل املواطنني

الســعودي، تغطــي مخاطــر 
(كوفيدـ١٩) خارج اململكة، وفقا 
ملــا تعلنه اجلهات املعنية من 
تعليمات، كما ويطبق عليهم 
احلجر املنزلي بعد العودة إلى 

جتدد القتال في أفغانستان مع انقضاء وقف إطالق النار

أذربيجان تبدأ مناورات واسعة وسط تصاعد التوترات مع أرمينيا
بــدأ اجليــش  ـ وكاالت:  عواصــم 
األذربيجاني امس، تدريبات عسكرية 
واســعة النطاق، وذلك وسط تصاعد 

للتوترات مع اجلارة أرمينيا.
وأفاد املكتب اإلعالمي لوزارة الدفاع 
بأن املناورات جتري مبشاركة ١٥ ألف 
عســكري ونحو ٣٠٠ دبابة ومدرعات 

أخرى ونحو ٤٠٠ صاروخ من عيارات 
مختلفة وقطع مدفعية وقاذفات صواريخ 
ومدافع هاون وعربات مضادة للدبابات 
ونحو ٥٠ طائرة عسكرية، إلى جانب 
مختلف املركبات اجلوية من دون طيار. 
ونفت الوزارة اتهامات أثارتها أرمينيا 
بشــأن انتهاكات حدودية، وأكدت أنه 

«ال أساس لها على اإلطالق». واتهمت 
أرمينيــا مؤخــرا أذربيجــان بانتهاك 
حدودها من خالل احتالل تالل في منطقة 
ســيونيك اجلنوبية تعتبرها يريفان 
خاضعــة لســيادتها. إال أن أذربيجان 
ردت بالقــول إن قواتها تؤّمن احلدود 
الفعلية مع اجلارة في املنطقة اجلبلية 

املرتفعة بعد «حتسن األحوال اجلوية».
مــن جانبها، هــددت أرمينيا بالرد 
بـ «إجراءات» إذا لم تنســحب القوات 
األذربيجانيــة. ودعــا جوزيب بوريل 
مسؤول الشــؤون اخلارجية باالحتاد 
األوروبي اجلانبني إلــى الهدوء ونزع 

فتيل التوتر.

«داعش» يتبنى االعتداء على مسجد في كابول

عواصــم ـ وكاالت: جتدد 
القتــال بــني حركــة طالبان 
وقوات احلكومــة األفغانية 
أمــس فــي واليــة هلمنــد 
اجلنوبيــة املضطربة، وفق 
ما أفاد مسؤولون، مع انتهاء 
وقف إلطالق النار مدته ثالثة 
أيــام اتفــق عليــه الطرفان 

ملناسبة عيد الفطر.
وأفاد رئيس مجلس والية 
هلمنــد عطــاء اهللا أفغان لـ 
«فرانس برس»: «بدأ القتال 
في وقت مبكر من صباح امس، 
وال يــزال مســتمرا»، بينما 
انتهــت هدنة مؤقتــة مدتها 
ثالثــة أيام فــي وقت متأخر 

أول من أمس.
وأشــار إلــى أن عناصــر 
طالبان هاجموا نقاط تفتيش 
أمنية على أطراف لشكر قاه 

وغيرها من املناطق.
وأكد ناطق باسم اجليش 
األفغانــي في جنــوب البالد 
جتدد املعــارك بينما حتدث 
مكتب حاكم هلمند عن مقتل 

٢١ مقاتال من طالبان.
بدوره، أفاد الناطق باسم 
حركــة طالبــان ذبيــح اهللا 
مجاهــد لـ «فرانــس برس»: 
«هــم (القــوات األفغانيــة) 
بدأوا العمليــة.. ال حتملونا 

في املوافقة عليها خالل عطلة 
عيد الفطــر التي انتهت أول 

من أمس.
وكانت الهدنة رابع اتفاق 
لوقــف إطالق النار يتم على 
مــدى النــزاع املتواصل منذ 

عقدين.
في السياق، أعلن تنظيم 
«داعــش» مســؤوليته عــن 
الــذي اســتهدف  التفجيــر 
مسجدا في ضواحي العاصمة 
األفغانيــة كابــول اجلمعــة 
وأســفر عــن ١٢ قتيــال على 
األقــل، علــى مــا أورد موقع 
«سايت» األميركي املتخصص 
في مراقبة مواقع التنظيمات 

االرهابية.
وقتل ١٢ شخصا على األقل 
بينهم إمام املسجد في االنفجار 
الذي وقع خالل صالة اجلمعة، 
يوم اجتماع فريق التفاوض 
التابــع للحكومــة األفغانية 
مع قادة من طالبان في قطر 
ملناقشــة تســريع محادثات 
الســالم في ثانــي أيام وقف 
إطالق النار الذي مت التوصل 

إليه مبناسبة عيد الفطر.
التنظيــم أن قنبلة  وأكد 
املســجد ومت  فــي  زرعــت 
تفجيرها عند دخول املصلني، 
على ما ذكر موقع «سايت».

األميركية، وتسري مخاوف 
بشــأن إن كان بإمكانها صد 
املتمردين من دون االستعانة 
بالقــوات األميركيــة بعد ان 

بدأت انسحابا حسب اتفاق مع 
طالبان. وصمدت الهدنة التي 
بادرت طالبان بالدعوة إليها 
وسارعت احلكومة األفغانية 

 
املســؤولية».وواصلـــــت 
القوات احلكومية احلصول 
على إســناد جوي ضروري 
بالنســبة إليها من املقاتالت 

ترشح ٥٩٢ شخصًا لالنتخابات الرئاسية اإليرانية

مقتل متمردين مناهضني لالنقالب في بورما 

عواصــم ـ وكاالت: أعلــن رئيس اللجنة 
االنتخابية في وزارة الداخلية اإليرانية جمال 
عرف عن تســجيل ٥٩٢ شــخصا أسماءهم 
للترشح في االنتخابات الرئاسية املقبلة في 
إيران، حســبما أفادت وكالة أنباء «فارس». 
وقال عرف، في تصريحه، إن ٥٥٢ رجال و٤٠ 
امرأة سجلوا أسماءهم للترشح لالنتخابات 

الرئاسية املقبلة في البالد. 
وأضاف عرف أن ٨٩ شخصا كانت أعمارهم 
أقل مــن ٤٠ عامــا و٤٩٥ شــخصا تراوحت 
أعمارهم بني ٤٠ لغاية ٧٥ عاما و٨ أشخاص 

تزيد أعمارهم على ٧٥ عاما. 
ولفت رئيس اللجنــة االنتخابية إلى أن 
مجلــس صيانة الدســتور ســيبحث أهلية 
املرشــحني علــى مدى ١٠ أيام وســيعلن في 
نهاية هذه املدة عن القائمة النهائية ملن يحق 

لهم خوض االنتخابات الرئاسية التي ستجري 
في ١٨ يونيو املقبل. يشار إلى أن أمد تسجيل 
أسماء املرشحني لالنتخابات الرئاسية املقبلة 

انتهى امس، حيث استمر ٥ أيام.
من جهة أخرى، وصــل وزير اخلارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف امس إلى إيطاليا 
للقاء املسؤولني اإليطاليني وكذلك املسؤولني 

في الڤاتيكان. 
ويناقش ظريف خالل لقاءاته في إيطاليا 
تعزيــز التعاون في القضايــا ذات االهتمام 
املشترك على الصعيدين الثنائي والدولي، وفقا 
ملا ذكرته وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية 

اإليرانية (إرنا). 
وبــدأ ظريف جولــة أوروبيــة اخلميس 
املاضــي وكانت العاصمة اإلســبانية مدريد 

محطته األولى.

عواصم ـ وكاالت: قتل ســتة متمردين على 
األقل خالل أيام من االشتباكات في بورما، وفق ما 
أفادت قوة دفاعية مناهضة للمجلس العسكري 
ومكونة من مدنيني امس، في وقت دانت بريطانيا 

والواليات املتحدة عنف اجليش.
وأفــادت القوة في بيان امس أن «ســتة من 
أعضــاء قوتنــا يحاولون حماية أمن الســكان 
في ميندات هاجمــوا (قوات اجليش) وضحوا 
بحياتهم من أجل الثورة الوطنية». وقال متحدث، 
طلب عدم الكشف عن هويته بحسب «فرانس 
برس»، إن أكثر من عشــرة مــن عناصر القوة 
أصيبوا بجروح، بينما أوقف اجليش خمســة 

من سكان ميندات.
وذكر املتحدث، أن مقاتلي «قوة الدفاع ألرض 
شني» أضرموا النيران في عدة مركبات للجيش 
ودمروها ونصبوا كمائن للقوات العســكرية. 
هاجم اجليش بدوره البلدة باســتخدام نيران 

املدفعية.
وأفاد بأنه بحلول يوم امس تراجع عناصر 
القوة املتمــردة إلى الغابات، وقــال «لن نبقى 
فــي البلدة.. لكننا ســنعود لنهاجــم قريبا. ال 
منلك سوى مسدسات منزلية الصنع. لم يكن 

ذلك كافيا».
وأشار إلى أن السكان الذين بقوا في ميندات، 

اخلاضعة لألحكام العرفية منذ اخلميس، يخشون 
من مغادرة منازلهم خوفا من استهدافهم من قبل 
اجليش. وفي الڤاتيكان، أقام البابا فرنســيس 
قداســا من أجل بورما جاء بعد عدة نداءات من 
أجل الســالم أطلقها احلبر األعظم في األشــهر 
األخيرة، بعدما زار بورما في نوفمبر ٢٠١٧. وكانت 
أول زيارة بابوية إلى دولة ذات غالبية بوذية.

وفي عظته، جتنب البابا انتقاد علنا النظام 
العسكري في بورما، مكتفيا بالدعوة إلى «الثبات 
على احلقيقة» وعدم فقدان األمل. وقال «في هذه 
األيام التي يشــهد فيها وطنكم احلبيب بورما 
العنف والنزاع والقمع، لنسأل أنفسنا: ما الذي 
نحــن مدعوون لالحتفاظ بــه؟ في املقام األول 
احلفــاظ على اإلميان». وقــال البابا في عظته 
«بلدكم احلبيب ميامنار يعاني من العنف والنزاع 
والقمع» وحث على تذكر الساعات األخيرة في 
حياة املسيح كمصدر لإللهام في هذه األوقات.

وتابع قائال «لم يخفض رأسه إزاء الشر. ولم 
يسمح لأللم بأن يسحقه ولم ينغلق في مرارة 

من انهزم وخاب أمله بل ينظر إلى العلى».
كما حث البابا فرنسيس شعب ميامنار على 
عدم االستســالم «ملنطق الكراهيــة واالنتقام» 
وال التنازل عن قيمهــم مضيفا أن الوحدة أمر 

ضروري في هذه األوقات.

ظريف في إيطاليا في إطار جولة أوروبية

جسر امللك فهد يكمل استعداداته الستقبال املسافرين بني السعودية والبحرين            (واس)
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

ثلث العمال السوريني في تركيا فقدوا 
عملهم بسبب إغالقات «كورونا»

وكاالت: أدت اإلغالقــات األخيــرة التــي 
فرضتهــا جائحة ڤيروس كورونا املســتجد 
ومــن املفتــرض أن تنتهي فجــر اليوم، إلى 
فقــدان الكثير من العمال لوظائفهم، غير أن 
فئــة العمال الســوريني الالجئــني في تركيا 
كانــت أكبر الفئات املتضــررة. وهذا ما أكده 
مســؤولون أتراك. وأعلن مدير مركز أبحاث 
الهجرة واالندماج في اجلامعة التركية األملانية 
«مــراد أردوغــان». أن الســوريني هم األكثر 
معانــاة من تداعيات اجلائحــة الصحية في 
تركيــا. حيث أكــد أن نحو ٣٠٪ مــن العمال 
السوريني البالغ عددهم في البالد نحو ٧٠٠ 
ألف عامــل، فقدوا أعمالهم جــراء اإلغالقات 
املتكررة للحد من انتشار اجلائحة، بحسب 
ما نقل موقع الليرة اليوم. وأوضح مسؤول 
املركز أنه وبحسب استطالع يرصد نسبة عمل 
السوريني في تركيا، فإن قرابة ثلث العاملني 

فقدوا وظائفهم وأعمالهم خالل عام كورونا، 
مشيرا إلى أن السوريني يهتمون بكسب املال 
من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية أكثر من 

اهتمامهم بتعرضهم ملشكلة صحية.
ويعيش قسم كبير من الالجئني السوريني 
من خالل احلصول على دخل يومي أو أسبوعي، 
ويكســب بعضهــم الــرزق من خــالل جمع 
البالستيك والورق أو العمل في ورش األحذية. 
بحســب ما أفــاد به «محمد صالــح» رئيس 
جمعية «التضامن مع الالجئني السوريني».

ويقول محمد صالح، إن السوريني كانوا 
يتلقون أجرا زهيدا مقارنة بعملهم قبل انتشار 
كورونــا. إال أنهم على األقل كان لديهم دخل 
ثابت. لكن بعد انتشار كورونا أصبحوا في 
وضــع صعــب للغاية نتيجــة توقف العمل 
وإغــالق بعض الورش. بــل وصل ببعضهم 

ليعرض أعضاء جسده للبيع.

السيسي يشارك في مؤمتري باريس لدعم السودان وأفريقيا
القاهرة ـ خديجة حمودة و(أ.ش.أ)

وصل الرئيس عبدالفتاح 
السيسي امس إلى العاصمة 
الفرنسية (باريس) للمشاركة 
فــي كل مــن مؤمتــر باريس 
لدعــم املرحلــة االنتقاليــة 
فــي الســودان، وقمة متويل 
األفريقيــة،  االقتصاديــات 
واللذين سيعقدان اليوم وغدا.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بأن 
الرئيس السيسي  مشــاركة 
تأتي تلبيــة لدعوة الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون، 
وذلــك فــي ضــوء العالقات 
الوثيقة واملتنامية التي تربط 
بني مصر وفرنسا، فضال عن 

مختلف املستويات االقتصادية 
والسياسية واألمنية.

وأشــار إلــى أن الرئيس 
السيســي ســيلقي الضــوء 
خــالل أعمــال «قمــة متويل 
االقتصاديات األفريقية» على 

املتبادل حول عدد من امللفات 
ذات  والدوليــة  اإلقليميــة 

االهتمام املشترك.
املقــرر كذلــك أن  ومــن 
يعقد الرئيس السيسي عددا 
اللقاءات مع املســؤولني  من 
الفرنســيني وكذلك رؤســاء 
بعض الشــركات الفرنســية 
العاملية، وذلك لبحث ســبل 
دفــع التعاون فــي املجاالت 
والتجاريــة  االقتصاديــة 
واالستثمارية بني اجلانبني، 
كمــا يجتمــع الرئيــس على 
الزيــارة بعــدد من  هامــش 
رؤســاء الدول واحلكومات، 
وذلك للتباحث حول دفع أطر 
التعاون الثنائي والتشــاور 
القضايــا  مختلــف  حــول 

اإلقليمية والدولية.

مختلف املوضوعات التي تهم 
الدول األفريقية فيما يتعلق 
بأهمية تعزيز اجلهود الدولية 
لتيسير اندماجها في االقتصاد 
العاملي، مبا يسهم في حتقيق 
منــو اقتصادي فــي مواجهة 
تداعيات أزمة كورونا، وكذلك 
التكنولوجيا  تيســير نقــل 
للدول األفريقية، ودفع حركة 

االستثمار األجنبي إليها.
وأضاف املتحدث الرسمي، 
أن برنامــج زيــارة الرئيس 
السيسي إلى فرنسا يتضمن 
أيضــا عقــد مباحثــات قمة 
مــع ماكــرون، وذلــك لبحث 
موضوعات العالقات الثنائية 
التي تشهد طفرة نوعية خالل 
األعوام األخيــرة، فضال عن 
مواصلة املشاورات والتنسيق 

يعقد مؤمترين ولقاءات مع ماكرون ورؤساء وشركات عاملية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الدور املصري احليوي لدعم 
املرحلة االنتقالية في السودان 
الشــقيق علــى الصعيديــن 
اإلقليمــي والدولــي، وكذلك 
للثقل الــذي تتمتع به مصر 
على مستوى القارة األفريقية 
مبا يسهم في تعزيز املبادرات 
الدوليــة الهادفة لدعم الدول 

األفريقية.
وأوضح املتحدث الرسمي 
أن الرئيس السيسي يعتزم 
التركيز، خالل أعمال «مؤمتر 
دعــم املرحلــة االنتقالية في 
السودان»، على أهمية تكاتف 
الدولــي ملســاندة  املجتمــع 
الســودان خــالل املرحلــة 
التاريخية املهمة التي مير بها، 
واستعراض اجلهود املصرية 
اجلارية في هذا الصدد على 

بدء تسليم ٧٩٢ وحدة 
سكنية مبشروع

«دار مصر ـ القرنفل» ٦ يونيو

٣٠٨ مليارات جنيه للهيئات االقتصادية 
باملوازنة اجلديدة لدعم اخلدمات والتنمية

القاهرة ـ ناهد إمام

صــرح د.عاصم اجلــزار، وزير اإلســكان واملرافق 
واملجتمعــات العمرانية، بأن جهــاز تنمية مدينة القاهرة 
اجلديدة، سيبدأ يوم األحد املوافق ٦/٦/٢٠٢١، وحتى يوم 
األربعاء املوافق ٢٨/٧/٢٠٢١، في تسليم ٧٩٢ وحدة سكنية 
(٣٣ عمارة) دفعة جديدة مبشروع «دار مصر ـ القرنفل» 

املرحلة األولى مبدينة القاهرة اجلديدة.
وأوضح م.أمني غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة 
اجلديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (٤١٧ ـ 
٢٩١ ـ ٢٩٠ ـ ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ـ ٣٧٩ ـ ٣٧٨ ـ ٢١ ـ ٢٠ ـ ١٨ ـ 
١٩ ـ ١٤ ـ ١٣ ـ ١٢ ـ ٣٦ ـ ٣٧ ـ ٣٧٦ ـ ٣٧٧ ـ ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ـ 
٢٨٧ ـ ٤٠٨ ـ ٣٨٠ ـ ٣٨١ ـ ٢٨٦ ـ ٢٥٣ ـ ٢٤٣ ـ ٣٧٥ ـ ٣٧٤ 
ـ ٢٢٧ ـ ٢٢٦ ـ ٢٢٥ ـ ٢٢٤)، طبقا جلدول التسليم املعلن.

وأشار م.أمني غنيم، إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة، 
التوجه لبنك التعمير واإلسكان (فرع التجمع األول بالتسعني 
الشمالي خلف الداون تاون)، وذلك إلنهاء إجراءات البنك ثم 
التوجه بخطاب البنك ملكتب خدمة املواطنني بالتجمع األول، 
وذلك لتســجيل البيانات وتسلم خطاب موجه للمهندس 

املشرف على املشروع ملعاينة وتسلم الوحدة.

القاهرة ـ ناهد إمام

أكــد د.محمد معيط وزير املالية أن الهيئات 
االقتصادية تعد من أهم الركائز التي يعتمد عليها 
النشاط االقتصادي، وتســهم في تهيئة مناخ 
األعمال، مبا يعود بالنفع على االقتصاد املصري، 
عبر حتقيق حتسن تدريجي في األوضاع املالية، 
والتوسع في املجاالت االستثمارية وحسن إدارة 
أصول الدولة، مشيرا إلى أن ما تقوم به الدولة 
من مشروعات هو احملرك الرئيسي لالقتصاد، 
وقد جعل مصر من ٤ دول فقط حتقق معدالت 
منو إيجابي رغم جائحة كورونا التي أثرت على 

كبرى اقتصادات العالم.
وقال الوزير إنه مت تخصيص ٣٠٨٫٣ مليارات 
جنيه في مشروع املوازنة اجلديدة، لدعم أنشطة 
الهيئات االقتصادية واملساهمة في رؤوس أموالها، 
على نحو يساعد في متويل استثماراتها لتنفيذ 
املشروعات القومية والتنموية، لإلسهام الفعال 
في االرتقاء باخلدمات العامة، وحتســني جودة 
حياة املواطنني، والتيسير عليهم، مبا يتسق مع 
جهود الدولة في تعظيم أوجه اإلنفاق على إرساء 
دعائم التنمية الشاملة واملستدامة وفقا لـ «رؤية 
مصر ٢٠٣٠». وأشــار الوزير إلى أن الهيئات 

االقتصادية، التي يبلغ عددها ٥٧ هيئة، تسهم 
في حتقيق بعض املوارد للخزانة العامة للدولة 
من خالل الفوائض واألرباح التي حتققها هذه 
الهيئات، ويبلغ إجمالي املستهدف في العام املالي 
املقبل ما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات 
االقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو 
١٧٦٫٩ مليار جنيه. وأوضح أن مشروع املوازنة 
اجلديــدة يتضمن تخصيص ٨٧٫٢ مليار جنيه 
للهيئة العامة للسلع التموينية و١٨٠ مليار جنيه 
لسداد القسط السنوي املستحق لصالح صندوق 
التأمينات واملعاشات، في إطار تنفيذ اتفاق فض 
التشابكات مع وزارة التضامن االجتماعي لسداد 
مستحقات صناديق التأمينات املتراكمة عبر نصف 
قرن، على ضوء قانــون التأمينات االجتماعية 
واملعاشات، و٥٫٥ مليارات جنيه لدعم وتطوير 
الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتسهم اخلزانة 
في رؤوس أموال الهيئات االقتصادية بنحو ١٣٫٣ 
مليار جنيه، للمشاركة في إرساء دعائم التنمية 
املستدامة، موضحا أن احلكومة تستهدف اإلبقاء 
على معدل منو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة 
حتصيل اإليرادات العامة، على نحو ينعكس في 
تعزيز أوجه اإلنفاق على املشروعات التنموية 

التي تستهدف حتسني مستوى املعيشة.

النائب محمد نصراهللا لـ «األنباء»: بري 
يتمسك باحلريري حلجمه التمثيلي

بيروت- زينة طّبارة

التنميــة  كتلــة  عضــو  رأى 
والتحرير النائب محمد نصراهللا، 
أن الطالق السياســي مــع اي من 
املكونات السياسية، غير موجود 
في قامــوس الرئيــس نبيه بري، 
الــذي كان ومــا زال حجر الزاوية 
فــي كل دعــوة الى حــوار وطني 
بني املكونــات اللبنانية، لكن ثمة 
مواقف تصعيدية من قبل اآلخرين، 
تستدعي منه اتخاذ مواقف مضادة، 
غايتها تصحيح اخلطأ وتصويب 
املسار باالجتاه الصحيح، معتبرا 
بالتالي ان اجلميع مدعو الى حتمل 
مسؤولياته كاملة وحتديدا املعنيني 
بتشــكيل احلكومة، مع اســتعداد 
عني التينة للمســاعدة واملساهمة 
في ايجاد املساحات املشتركة بني 
الرئيسني عون واحلريري للخروج 

من النفق املظلم.
وسأل نصراهللا في تصريح لـ 
«األنبــاء»، كيف ميكــن للبنان ان 
يواجه االنهيار االقتصادي والنقدي، 
وسائر االزمات على اختالف انواعها 
ومخاطرها، في ظل غياب حكومة 
اصيلة قادرة على استنباط احللول، 
وعلــى مواجهــة االســتحقاقات 
الكبيرة، ال ســيما ما يتعلق منها 
مبا يجري في املنطقة من حتديات 
جسيمة، معتبرا بالتالي ان الرهان 
لعبــور عنق الزجاجــة، يقع على 
عاتق من بيدهم احلل والربط في 
تشكيل احلكومة، فمن غير املقبول 
ان تبقى البالد ومعها اللبنانيون في 
مهب الريح، تتأرجح بني السقوط 

الكامل والتفكك اجلزئي.
وردا على سؤال، أكد نصراهللا 
ان متســك الرئيس بري بالرئيس 
سعد احلريري لتشكيل احلكومة، 
ليس من منطلق التحدي لرئيس 
اجلمهورية، وال هو من باب الرد على 
املواقف التي تتخذها دوائر القصر 
اجلمهوري، امنا املسألة تنطلق من 
قناعة الرئيس بري، بان احلريري 
ميلــك الصفة التمثيلية االكبر في 
الطائفة السنية، ومن إميانه ايضا 
بان احلريري على رأس الســلطة 
التنفيذية، ميكنه بالتفاهم والتكامل 
والتضامن مع رئاستي اجلمهورية 
ومجلس النواب، ان يحقق الكثير 
من االجنــازات االنقاذيــة، «بينما 

اذا ذهبنا في املقابل الى شخصية 
سنية غير متثيلية، ستواجه هذه 
الشــخصية نقمــة شــعبية داخل 
الطائفة السنية، وسنكون قد اخذنا 
البالد الى مكان آخر، ابعد ما يكون 
عن معاجلة االزمات واخلروج من 
الفوضى»، ما يعني من وجهة نظر 
نصراهللا ان الرئيس بري ال يتمسك 
باحلريري كشخص معنوي فحسب، 
امنا يتمسك به انطالقا من حجمه 
التمثيلي على املســتوى الســني 
وحتى الوطني، ومن امتالكه اخلبرة 

في التعاطي مع الواقع اللبناني.
وأردف: «نحــن نقــر ونعترف 
ان املســافة بــني الرئيســني عون 
واحلريري، بعيدة جدا جدا جدا، وان 
املسألة بينهما صعبة للغاية، لكن 
وبالرغم من ذلك، فإن الطالق الكامل 
لــم يقع بعد بني الرجلني، وما زال 
هناك امكانية كبيرة جلمعهما على 
كلمة سواء وطنية، من هنا سيبقى 
الرئيس بري يحاول بكل ما أوتي 
من قوة، ردم الهوة بني بعبدا وبيت 
الوسط، وصوال الى تشكيل حكومة 
انقاذ حقيقية برئاسة احلريري».

وعلــى هامش هــذا التصريح، 
وفي سياق رده على األسئلة، أكد 
نصراهللا ان بيان حركة أمل األخير 
الذي اعتبره املراقبون بيان الطالق 
بني عني التينــة وقصر بعبدا  لن 
ينعكس سلبا على عالقة األخيرة 
بحــزب اهللا، فحــزب اهللا يتفهــم 
مواقف حركة أمل والعكس صحيح، 
وال ميكن بالتالي ألي بيان او موقف 
مختلف، ســواء صدر عن احلزب 
او عن احلركة، ان يفســد في الود 
قضية، او ان يرتد سلبا على العالقة 

الصلبة واملتينة بينهما.

محمد نصر اهللا

تفاعالت لبنانية حذرة على احلدود اجلنوبية
ورهان على حتريك املباحثات احلكومية بنهاية عطلة العيد

باملس باحتياطي املصرف املركزي 
فتطير ودائع الناس، وال ان تبقى 
املعابر البرية احلدودية مركزا دوليا 
للتهريــب، واملطار واملرفأ ممرين 
للهدر املوصوف، وال أن يســتمر 
الفساد في أسواق الطاقة والكهرباء 
ويدخل لبنان عصر العتمة، وال ان 
تهاجر األدمغة اللبنانية والنخب 
وأهــل االختصاص، او يعتم على 
املرتكبــني احلقيقيني ويبحث عن 
أكباش محارق، او تضرب مؤسسات 
الكيان والنظام، ويستمر إسقاط 
النظام السياسي واالقتصادي، او 
يعزل لبنان لإلطباق عليه بعيدا 
عن أنظار العالــم. وأضاف «لكن 
ثقوا، أيها اللبنانيون املخلصون 
أن ابتسامتنا ستشرق. فنحن أبناء 

إميان وإرادة ورجاء».
وتابع: «من هذا املنطلق، يتوجب 
على املسؤولني حتريك مفاوضات 
تأليف احلكومة. فاجلمود السائد 
مرفوض، وبات يشكل جرمية بحق 

الوطن والشعب».

ســتلتقي الرئيس عــون ورئيس 
حكومة تصريف األعمال حســان 
ديــاب ووزيــر اخلارجية شــربل 
وهبــي، ورئيس جلنة الشــؤون 
اخلارجية في مجلس النواب ياسني 
جابر، وستزور البطريرك املاروني 
بشارة الراعي، وتلتقي مجموعات 
احلراك املدني واحلركات السياسية 
اللبنانية واملنظمات االيطالية غير 

احلكومية العاملة في لبنان.
بدوره، البطريرك الراعي طرح 
سلسلة الءات جديدة مع الدعوة الى 
حتريك ملف تشكيل احلكومة، ومما 
قاله في عظة األحد أمس: ال نقبل 
بتاتا بأن متعن اجلماعة السياسية 
في قهــر الناس وذبح الوطن وان 
تتفرج على العملة الوطنية وهي 
تفقد اكثر من ٨٥ باملائة من قيمتها، 
وعلى اللبنانيني وهم يتســولون 
في الشــوارع مــع تواصل الغالء 
اجلنوني.ال نقبل بتاتا بأن تذهب 
أمــوال دعم الســلع إلــى املهربني 
وامليســورين والتجــار، ال نقبــل 

املتابعة لـ «األنباء»، ان الرســالة 
تناولت نقطتني اساســيتني: عدم 
تنسيق وزير اخلارجية جان ايف 
لودريــان زيارته الى بيروت، مع 
وزير اخلارجية اللبنانية، وفي هذا 
خطأ بروتوكولي، من وجهة نظر 
الرئاسة اللبنانية، والنقطة الثانية 
وهي األهم، وفيها حتميل للرئيس 
املكلف ســعد احلريري مسؤولية 
املماطلة في تشكيل احلكومة، من 
زاويــة مقاطعــة احلريري لقصر 
بعبــدا، وعــدم االتصــال برئيس 
اجلمهوريــة، الــذي ال يســتطيع 
بروتوكوليــا ان يســحب تكليفه 
بتشكيل احلكومة، في حني تؤكد 
مصادر احلريري انه زار بعبدا ١٧ 
مرة منذ تكليفه، ومع ذلك مازالت 
التشــكيلة احلكوميــة في الدرج. 
إلى ذلك، دخلت ايطاليا على خط 
االزمات اللبنانية، مع وصول نائبة 
وزير اخلارجية االيطالية مارينا 
ســيريني الى بيــروت، في زيارة 
تستمر حتى ١٨ مايو اجلاري، حيث 

امللــف عبر االتصال الــذي أجراه 
وزيــر اخلارجية املصري ســامح 
شــكري مع الرئيس املكلف سعد 
احلريري، وقد شــدد شكري على 
اهميــة تشــكيل حكومــة قــادرة 
على اخلــروج بلبنان من الوضع 
االقتصادي احلرج الذي تردى فيه، 
مؤكدا حرص مصر على التنسيق 
مــع الرئيــس املكلــف والقيادات 
السياســية اللبنانية األخرى من 
اجــل جتنيــب الشــعب اللبناني 
الكثيــر مــن املشــكالت فــي حال 
تعذر تشكيل حكومة قادرة تضم 
ذوي االختصــاص في مجاالتهم. 
وتطرق شكري مع احلريري الى 
تطورات الوضع اإلقليمي، في ضوء 
املواجهات العسكرية في األراضي 
الفلسطينية واملساعي التي تبذلها 

مصر إلعادة الهدوء.
الوضــع احلكومي كان احملور 
األساس في رسالة الرئيس ميشال 
عون الى الرئيس الفرنسي اميانويل 
ماكــرون، وفي معلومات املصادر 

بيروت - عمر حبنجر

يتفاعــل لبنــان مــع احلــرب 
الفلســطينيني  التدميريــة بــني 
واإلسرائيليني من خالل التحركات 
االحتجاجية للمجموعات الشبابية 
اللبنانيــة والفلســطينية علــى 
الشريط احلدودي مبناطق العديسة 

وكفركال.
وقــد حصلت أعمال تدافع بني 
اجليــش اللبنانــي واملجموعــات 
االحتجاجية التــي يواكبها حزب 
اهللا من خالل فروعه األمنية. وقد 
حال اجليش دون اجتياز مجموعة 
من فلســطيني مخيم نهر البارد، 
اآلتني من شــمال لبنان، الشريط 
احلدودي الشائك باجتاه مستعمرة 
املطلة االسرائيلية، بغرض حتطيم 
ابراج كاميرات املراقبة املنصوبة 
في املكان، ورفعوا علم فلســطني 
وعلم حزب اهللا، لكن اجليش وأمن 
احلزب حاال دون تقدمهم، في حني 
عمد اجلنود االسرائيليون الى نزع 
تلك األعالم. فــي هذا الوقت نظم 
تيار املســتقبل وكتلة املســتقبل 
النيابيــة، وقفــة تضامنيــة مــع 
الشعب الفلسطيني وما يتعرض 
له من عدوان وحشي من قبل العدو 
االسرائيلي قبل ظهر أمس في بلدة 
مروحــني احلدودية مع فلســطني 
احملتلة، وترأس الوفد النائبة بهية 
احلريري مبشــاركة األمني للتيار 
احمــد احلريــري والنائــب وليد 
البعريني الذي حتدث باملناسبة. 
لكن يبقى الوضع في اجلنوب 
أسير املفاجآت التي قد تترتب على 
التطورات املفتوحة على املجهول 
في غــزة واملناطق الفلســطينية 
األخرى، في ظل الغياب احلكومي 
واالرتبــاك السياســي الناجم عن 
فشــل السلطة الرئاســية القائمة 

في إدارة بلد متعدد.
وثمة رهان على تفريج األجواء 
احلكومية اعتبــارا من مطلع هذا 
األســبوع مــع انتهــاء عطلة عيد 
الفطــر، ويدخــل في هــذا الرهان 
التطور املســتجد في حتريك هذا 

سامح شكري اتصل باحلريري وحّثه على تسريع تشكيل احلكومة.. وعون شكا ملاكرون أخطاء لودريان وعدم تواصل احلريري مع بعبدا

( محمود الطويل) وقفة تضامنية مع فلسطني لتيار املستقبل عند الشريط احلدودي في بلدة مروحني مبشاركة رئيسة الكتلة النائبة بهية احلريري 

مرشح رئاسي يدعو لرفع العقوبات األميركية 
عن سورية ومحاربة االحتالل األجنبي

وكاالت: أعلــن املرشــح 
النتخابات الرئاسة السورية 
محمود مرعي، أن برنامجه 
علــى  يركــز  االنتخابــي 
الوطنية، واإلفراج  الثوابت 
عن معتقلي الرأي، وإرساء 
الوحدة الوطنية مبشــاركة 
«حقيقية» لقوى املعارضة، 
ومحاربة االحتالل األجنبي، 
مؤكــدا ســعيه إلــى تغيير 
قانون االنتخابات واألحزاب، 

وحتقيق فصل السلطات.
وقال مرعي في تصريح 

لوكالة «ســبوتنيك» الروســية: «برنامجي 
االنتخابــي يتضمــن أيضا العمــل على رفع 
العقوبات األميركية عن سورية، وهي فرضت 
بشكل أحادي، وطالت املواطن السوري، بشكل 
أثر علــى حياته االقتصادية بشــكل كبير.. 
هذه ثوابت وطنية في برنامجي االنتخابي».

وأضــاف وهــو األمــني العــام للجبهــة 
الدميوقراطية السورية التي تعرف مبعارضة 
الداخل والتي تعمل مبوافقة النظام: «سوف 
أعمــل من أجل اإلفــراج عن معتقلــي الرأي 
واألسرى واملخطوفني، وتكرمي أسر الشهداء 
وعودة املهجرين السوريني إلى بلدهم ووطنهم 

سورية، وتأمني حياة كرمية 
الســلطات  لهــم، وفصــل 
بحيــث  حقيقــي؛  بشــكل 
تفصــل الســلطة التنفيذية 
عــن الســلطة التشــريعية 
والقضائية، وتشكيل وحدة 
وطنية تشاركية، تشارك فيها 
املعارضــة بشــكل حقيقــي 
وفعلــي وواقعــي، وليــس 

وهمي».
كما يؤكد مرعي اعتزامه 
عقد مؤمتر وحــوار وطني 
في دمشــق حتضره الدولة 
الســورية، واملعارضــة الوطنيــة الداخلية 
واخلارجية، «من أجل الوصول إلى حل لألزمة 

في سورية، وإعادة إعمار البلد».
وحــول الثغرات التــي يجدها في قانون 
االنتخابات، قال مرعي، «هناك قضايا كثيرة 
تتعلق باملواطنة.. فــي برنامجي االنتخابي 
دســتور عصري جديد ومواطنة متساوية. 
ال يعقــل أال ميلــك املواطنــون الســوريون 
املسيحيون حق الترشح لالنتخابات الرئاسية؛ 
وأنا ســأعمل بــأن يكون احلق لــكل مواطن 
سوري، بغض النظر عن الدين واملذهب، ومبا 
ينسجم مع مبدأ دولة املواطنة املتساوية».

تعهد بتغيير قانون االنتخابات وفصل السلطات

املرشح محمود مرعي
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الليلة.. فرحة «العرباوية» باللقب الـ ١٧
ناصر العنزي

يتوج العربي اليوم رسميًا بطال 
لــدوري stc املمتاز للمــرة الـ١٧ في 
تاريخه وذلك فــي اجلولة األخيرة 
من البطولة أمام خيطان على ملعب 
صباح السالم بعدما فض «األخضر» 
النزاع مــع خصمه القادســية منذ 
اجلولــة املاضية ورفع رصيده الى 
٤٣ نقطة متوجا باللقب، في حني ان 
خيطان االخير بـ١٣ نقطة ال مناص 
له سوى الفوز، وقد استحق العربي 
اللقب بعدما حافظ على سجله خاليا 
من اخلسارة طوال اجلوالت املاضية.

وفي املباريات األخرى، يستضيف 

النصر بـ١٩ نقطة كاظمة برصيد ٢٥ 
نقطة على ملعبه علي صباح السالم، 
ويحل القادسية الوصيف بـ٣٦ نقطة 
ضيفا على الشباب بـ١٦ نقطة، فيما 
يلتقي الفحيحيل والســاحل ولكل 
منهما ١٣ نقطة على ستاد الصداقة 

والســالم، كما يســتضيف الكويت 
برصيد ٣١ نقطة على ملعبه الساملية 

بـ٢٠ نقطة.
وســيكون الصراع شــديدا بني 
الفرق االربعة الشــباب والســاحل 
والفحيحيــل وخيطــان للبقاء في 

الدوري املمتاز حيث سيهبط فريقان 
منهما للدرجة االولى وسيحسم فارق 
املواجهات املباشرة بني املتساويني 
بالنقاط، لذلك سيســعى كل فريق 
منهم للفــوز لضمان بقائه، ومهمة 
الشــباب وخيطان ستكون صعبة 
حيث يلتقيان القادســية والعربي 
ولكن في مثــل هذه الظروف ميكن 
حتقيق نتيجــة ايجابية، حيث من 
املؤكد ان مدربي العربي والقادسية 
سيريحان بعض العناصر األساسية، 
ولكن االخضر يســعى الــى تأكيد 
جدارته بالتتويج بال خسارة واحدة 

وهذا ما قد يصعب مهمة خيطان.

صراع رباعي على البقاء في اجلولة األخيرة من دوري stc املمتاز

حسابات معقدة لبقاء وهبوط فرق القاع
إعداد - عبدالعزيز جاسم

تدخل فرق املراكز األخيرة من السابع وحتى العاشر وهي: 
الشباب والفحيحيل والساحل وخيطان لعبة احلسابات املعقدة 
اليوم ألن هناك فرقا تعتمد على حســابات اآلخرين، وأخرى 
متتلــك تأهلها بيدها دون النظــر للمباريات األخرى، واألمر 
املؤكد هو هبوط أحد فريقي الساحل والفحيحيل رسميا ألنهما 
سيتواجهان، ما يعني أن فوز أحدهما سيبقيه مباشرة فيما لو 
تعادال وفاز خيطان على العربي سيهبطان معا ويتأهل خيطان 
والشباب دون النظر لفارق املواجهات الذي سيكون هو الفيصل 

أوال في البقاء أو الهبوط.
ويعتبر الشباب صاحب احلظ األوفر بالبقاء فهو ميتلك ١٦ 
نقطة والفوز والتعادل مع القادسية يبقيه مباشرة فيما خسارته 
وخسارة خيطان أو تعادله أو تعادل الساحل صاحب الـ ١٣ نقطة 
مع الفحيحيل بذات الرصيد أو خسارة الساحل أيضا سيبقيه 

لفارق النقاط الذي سيصب في مصلحته.

ويحتاج الساحل إلى الفوز، وخسارة الشباب فإنه سيكون 
بدوري األضواء، أما بحال خسارته فسيودع، وفي حال تعادله 
مع الفحيحيل وخسارة او تعادل خيطان فإنه سيبقى في الدوري 
املمتــاز لفارق االهداف الذي يصب مبصلحته مع الفحيحيل، 
وان تســاوى مع الشباب وخيطان بالنقاط فسيتم احلسم من 

خالل املواجهات التي تصب مبصلحته.
أما الفحيحيل صاحب الـ١٣ نقطة بحال فوزه على الساحل 
فسيتأهل دون النظر لباقي النتائج، وتعادله او خسارته وتعادل 
خيطان سيهبط، أما خسارته أو تعادله وفوز خيطان فإنه سيهبط.

ويعتبر خيطان ورصيده أيضا ١٣ نقطة، فهو احللقة األضعف 
فمصيــر بقائه ليس مرتبطا بفوزه فقط بل ســيكون بتعادل 
الســاحل والفحيحيل أو خسارة الشباب وفوز الساحل ومن 
ثم يتم احتساب نقاط املواجهات، فإن تعادل الشباب والساحل 
وخيطان بذات النقاط ١٦ نقطة فســيهبط الشباب الن النقاط 
في املواجهات بني الثالثــي ال تخدمه، بينما لو فاز الفحيحيل 

وخسر الشباب فسيهبط خيطان رسميا.

مبارك اخلالدي

تقام مساء اليوم منافسات 
اجلولة ١٩ وقبل االخيرة من 
دوري stc للدرجــة االولــى 
بإقامة مباراتني، حيث يلتقي 
البطــل التضامــن مع فريق 
برقــان على ســتاد عبداهللا 
اخلليفــة، والصليبخات مع 

اجلهراء.
وكان التضامن قد حسم 
تأهلــه الى الــدوري املمتاز 
بحجز البطاقة االولى برصيد 
٢٨ نقطة، وينتظر االحتفال 
بالتتويج مع اجلولة اخلتامية 

التي تقام اخلميس املقبل.
اليوم  التضامــن  وفــوز 
يعنــي االخذ بيــد الوصيف 
اليرموك الذي ميتلك ٢٥ نقطة 
ملرافقته الى الدوري املمتاز 

دون انتظار اجلولة اخلتامية، 
فيما يخوض برقان املباراة 
وهي االخيرة في مشواره في 
املسابقة وفي جعبته ٢٢ نقطة 
وتبقى آماله محدودة ومعلقة، 
إذ عليــه اوال حتقيق الفوز 
اليوم وانتظار نتائج اجلولة 
اخلتامية والتي تشــهد لقاء 
الفريق الوصيف اليرموك مع 
اجلهراء البعيد عن حسابات 
التأهل، وفي كل األحوال تبقى 
فــرص اليرموك االوفر فنيا 
وعلى الورق حلجز البطاقة 

الثانية.
وحلساب منافسات اجلولة 
يشهد ستاد ثامر لقاء حتصيل 
حاصــل بــني الصليبخــات 
برصيــد ١٨ نقطة واجلهراء 
بـــ٧ نقــاط وكالهمــا خارج 

حسابات التأهل.

في اجلولة قبل األخيرة من دوري «األولى»

«يد» الشباب يجدد ألشكناني
ودهش مستمر مع النصر

يعقوب العوضي

إدارة نادي  جــددت 
الشــباب تعاقدهــا مع 
املدرب الوطني يوسف 
للموســم  أشــكناني 
املقبل الضفاء نوع من 
االستقرار في اجلهازين 
اإلداري والفنــي ضمن 
خطــة إعــداد الفريــق 
للتأهــل إلــى الــدوري 
املمتاز، ويبحث الفريق 
عــن محتــرف لتدعيم 

صفوفه وهناك عدة سير ذاتية على طاولة اإلدارة.
وأكد أشــكناني أن املوسم املقبل سيشهد تركيزا 
على املراحل الســنية لتدعيم صفوف الفريق األول، 
مشيرا إلى أن إعداد فريق قادر على املنافسة يحتاج 
الى الكثير من العمل، ولدينا الوقت الكافي لتحقيق 
الهــدف بإعداد فريــق قادر على حتقيــق البطوالت 

املختلفة.
فــي إطار متصل، جــددت إدارة نادي النصر عقد 
املدير الفني للفريق األول لكرة اليد املدرب الوطني 
مناور دهش والذي قاد الفريق املوسم املاضي وتتطلع 
إدارة العنابي للعـــودة إلى منافسات دوري األضواء 
من خالل التعاقدات اجلديدة املنتظرة لتدعيم صفوف 

الفريق. 
مــن جانبــه، أكد دهش أن اليد الكويتية شــهدت 
املوســم املاضي تنافســا قويا في الدرجتني املمتازة 
واألولى حيث كانت مستويات الفرق متقاربة بل ان 
دوري الدرجة األولى لم يحسم إال في آخر اجلوالت.

التوقيتامللعبالفريقان
٨:٢٠علي صباح السالمالنصر ـ كاظمة

٨:٢٠الشبابالشباب ـ القادسية
٨:٢٠صباح السالمخيطان ـ العربي

٨:٢٠الصداقة والسالمالفحيحيل ـ الساحل
٨:٢٠الكويتالكويت ـ الساملية

العربي يجدد مليشا.. 
ويطالب بدخول اجلمهور

اليرموك ينتظر هدية من التضامن اليوم

التوقيتامللعبالفريقان
٥:٤٥ثامرالصليبخات ـ اجلهراء

٥:٤٥عبداهللا اخلليفة الصباحبرقان ـ التضامن

يوسف أشكناني

مبارك اخلالدي

في موازاة احتفاالته بالتتويج بلقب 
دوري stc للموسم احلالي قدمت ادارة 
النادي عيديــة جلمهوره الوفي وذلك 
باإلعالن عن التجديد للمدرب الكرواتي 
انتي ميشا وجهازه املعاون لالستمرار 
في قيادة االخضر املوسم املقبل، كما 
جددت تعاقدها مع احملترفني السوري 
عالء الدالي وهداف الدوري الفلسطيني 

عدي الدباغ.
وكانــت اإلدارة قــد اعلنت قبلها 
التجديد ايضا مع الليبي السنوســي 
الهادي حفاظا على االســتقرار الفني 

للفريق وإلغالق الباب امام الوكالء بعد 
التألق الالفت لالعب.

الى ذلك طلبت ادارة النادي رسميا 
من اجلهات املختصة السماح للجمهور 
ممن تلقــى التطعيمات بدخول ملعب 
مباراة اليوم امــام خيطان مع ختام 
البطولة وحفل التتويــج مع االلتزام 
الكامل بتطبيق االشتراطات الصحية، 
مشــددة على ان ادارة النادي واحتاد 
الكرة لديهما الكوادر الفنية القادرة على 
التباعد االجتماعي،  التنظيم وتطبيق 
الفتة في بيان رســمي الى ان النادي 
ال يتحمل اي مسؤولية في حال عدم 
ترتيب األمور وحصول تدافع جماهيري.

خيطانالساحلالفحيحيلالشباب
فاز على الساحل ٢-٠فاز على خيطان ٣-١فاز على خيطان مرتني ٣-١و٣-٢فاز على الفحيحيل ٢-٠

تعادل مع الشباب مرتني فاز على الشباب ٢-١تعادل مع الشباب ٠-٠تعادل مع الفحيحيل ٠-٠
٢-٢ و١-١

تعادل مع خيطان مرتني 
٢-٢ و١-١

خسر من الفحيحيل مرتني تعادل مع الفحيحيل ١-١تعادل مع الساحل ١-١
٢-٣ و١-٣

خسر من الساحل ١-٣تعادل مع الشباب ٠-٠خسر من الشباب ٠-٢تعادل مع الساحل ٠-٠

خسر من خيطان ٠-٢خسر من الساحل ١-٢

إجمالي نقاطه ٨ مع بقاء مباراة إجمالي نقاطه ٧
مع الساحل

إجمالي نقاطه ٨ مع بقاء 
إجمالي نقاطه ٥مباراة اليوم مع الفحيحيل

عدد نقاطه مع الساحل ٣عدد نقاطه مع الشباب ٤عدد نقاطه مع خيطان ٦عدد نقاطه مع الفحيحيل ٤

عدد نقاطه مع الشباب ٢عدد نقاطه مع خيطان ٣عدد نقاطه مع الشباب ١عدد نقاطه مع خيطان ٢

عدد نقاطه مع الفحيحيل ٠عدد نقاطه مع الفحيحيل ١عدد نقاطه مع الساحل ١عدد نقاطه مع الساحل ١

«األزرق» و«الصاالت» 
pcr خضعوا ملسحات

قامــت صباح أمــس األجهزة الفنيــة واإلدارية والطبية 
والعبو منتخبنا الوطني األول لكرة القدم ومنتخبنا األول 
لكرة قدم الصاالت بعمل مسحات pcr الطبية في مركز الدرن 
التابع ملنطقة الصباح الصحية، حيث يستعد «األزرق» إلقامة 
معسكر خارجي في دبي خالل الفترة من ١٨ حتى ٢٨ الشهر 
اجلاري استعدادا للمشاركة في التصفيات املشتركة املؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر ونهائيات كأس آسيا 
٢٠٢٣ في الصني، فيما يستعد أزرق الصاالت للمشاركة في 

كأس العرب التي ستقام بالقاهرة في ٢٠ اجلاري.

اجلهاز الفني لألزرق بقيادة املدرب اندريس كاراسكواملدرب اإلسباني كاراسكو قبل إجراء املسحة

وفد أزرق الصاالت قبل إجراء املسحة
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م الفائزين  احملمد يكرِّ
في «البولينغ الرمضانية»

هادي العنزي

شدد رئيس نادي البولينغ الشيخ طالل احملمد على 
حرص مجلس اإلدارة خللق أجواء تنافسية بني الالعبني من 
أجل النهوض باملستوى العام من خالل البطوالت احمللية 
التي تأتي بديال للمعسكرات اخلارجية في ظل الظروف 
االستثنائية بســبب جائحة كورونا، مشيدا باملنافسات 
القوية التي شهدتها البطولة الرمضانية املفتوحة واإلقبال 
الكبير من قبل الالعبني والالعبات على املشــاركة، مما 
ساهم في تبادل اخلبرات ورفع املستوى الفني والبدني 

مبا يعود بالنفع على اجلميع.
وكان نادي البولينغ قد نظم البطولة الرمضانية املفتوحة 
وفق االشــتراطات الصحية والتي استمرت ملدة شهر 
ضمن سلسلة من البطوالت احمللية التي تهدف للحفاظ 
على أجواء املنافسة بني الالعبني، حيث مت تقسيم الالعبني 
إلى كالس A وB، وذلك حسب التصنيف اخلاص بهم في 
نادي البولينغ وفي منافسات A فاز باملركز األول حسن 
قاسم، ومحمد خالد حبيب باملركز الثاني، ويعقوب الشطي 
باملركز الثالث، وفي منافســات B فاز فهد العلي باملركز 
األول، وبريان فرنادس باملركز الثاني، ونواف احلســن 

باملركز الثالث.

الشيخ طالل احملمد يتوسط الفائزين في البطولة الرمضانية

األهلي «غير املقنع» 
يهزم صن داونز

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

بعد أداء غير مقنع، جنح األهلي في الفوز على صن 
داونز اجلنوب أفريقــي بهدفني نظيفني في ذهاب ربع 
نهائي دوري أبطال افريقيا، في مباراة كان جنمها األول 
حارس األهلي محمد الشــناوي، وجنمها الثاني حارس 
صن داونز أونياجنو، فاألول منع «البطل» من اخلسارة 
على ملعبه أمام تعــدد فرص الضيف، والثاني «أهدى» 
لثالث أندية العالم هدف االطمئنان في الدقيقة االخيرة 
قبل لقاء اإلياب الســبت املقبل في جوهانسبرغ، بعدما 
سجل طاهر محمد طاهر اوال في الدقيقة ٢٧ من مجهود 
فردي وتسديدة رائعة على يسار أونياجنو ثقيل الوزن 

والفاقد للرشاقة.
ورغم الهدفني، فقد خرجت جماهير االهلي غاضبة 
على االداء الباهت وغير املقنع وهو ما ينذر بعدم قدرة 
الفريق على استكمال مشوار الدفاع عن اللقب وحتقيق 
حلم جماهيره بحصد النجمة العاشرة لألميرة السمراء، 
حيث لعب موسيماني مدافعا في ملعبه، وبشكل ال يليق 
بالبطل بينما ظهر الضيوف أكثر خطورة وفرصا، حتى 
ان الشناوي انقذ ٣ فرص محققة، وعاونه القائم األيسر 

في منع فرصة رابعة.
وفي باقي نتائج ربع النهائي فقد تعادل مولودية اجلزائر 
والوداد املغربي ١-١، كما فاز كايزر تشيفز اجلنوب افريقي 
على سيمبا التنزاني ٤-٠، وشباب بلوزداد اجلزائري على 
الترجي التونسي ٢-٠، وتقام مباريات اإلياب السبت املقبل.

«KIB» يرعى بطل 
«اجليت سكي» العبد الرزاق

انطالقا من إميان بنــك الكويت الدولي (KIB) املطلق 
بالطاقات الشبابية الكويتية، وقدراتها الالمحدودة حلصد 
مراكز متقدمة في مختلف احملافل العاملية، ومتاشيا مع 
سياسته الهادفة لتمكني الشــباب الكويتي في امليادين 
الرياضية، قدم «KIB» رعايتــه لبطل العالم في رياضة 

الدراجات املائية «اجليت سكي» يوسف العبد الرزاق.
هذا ويعتبر يوســف العبد الرزاق أحد أبرز األسماء 
الرياضية في الكويت وأحد أملع جنوم رياضة الدراجات 
املائية على مستوى العالم. فمشواره الرياضي ميتد ألكثر 
من ١٨ عاما، وهو املصنف األول على مستوى العالم، ومت 
تتويجه بطال عامليا ٦ مرات، كما أحرز عددا من امليداليات 
الذهبية في األوملبيات، باإلضافة إلى دخوله إلى موسوعة 
«غينيس» لألرقام القياسية كأكثر قائد محترف للدراجات 

املائية استطاع حصد ألقاب عاملية.
وبهذه املناسبة، صرح املدير التنفيذي لوحدة االتصال 
 «KIB» املؤسسي في البنك، نواف ناجيا، قائال: «نفخر في
باحتضان األبطال والرياضيني الكويتيني الذين استطاعوا 
رفع اســم الكويت عاليا في احملافــل الدولية والعاملية، 
وأصبحوا إضافة حقيقية ومثاال يحتذى به للشباب في 
الكويت والعالم. ورعايتنا اليوم للبطل العاملي يوســف 
العبدالــرزاق صاحب التاريخ احلافل باإلجنازات، والذي 
استطاع بأدائه املتميز حتقيق مراكز غير مسبوقة عامليا، 
هي مبنزلة رسالة شكر وتقدير منا جميعا ملا بذله العبد 

الرزاق». 
وأضاف ناجيا قائال: «كوننــا في KIB «بنك للحياة» 
فنحــن نؤمن بأن تقدمي الدعــم للرياضيني من األعمدة 
األساسية ملستقبل أفضل لألجيال القادمة، وحتفيز لهم 

لتحدي الصعاب واالجتهاد لتحقيق أهدافهم».
ومن ناحيته، صرح يوسف العبد الرزاق، قائال: «أتقدم 
بجزيل الشــكر واالمتنان لـ «KIB» الذي قدم لي الدعم 
والرعاية، حتى أكمل مسيرتي الرياضية في احملافل الدولية 
والعاملية، وأحقق املزيد من اإلجنازات التي جتعلني ارفع 

اسم الكويت».

لقطة جتمع يوسف العبد الرزاق مع رائد بوخمسني

بفارق هدف واحد عن «غلطة».. 
بشيكتاش بطًال لتركيا

أحرز نادي بشــيكتاش لقب الدوري التركي لكرة القدم 
للمرة الـ١٦ في تاريخه، بفارق األهداف عن غرميه التقليدي 
غلطة ســراي عقب فوزه على مضيفــه غوزتيبي ٢-١، في 
حني فاز وصيفه على ضيفه ييني ماالتياســبور ٣-١ ضمن 

منافسات املرحلة ٤٠ االخيرة.
وتساوى بشيكتاش وغلطة سراي 
نقاطا مع ٨٤ نقطة لــكل منهما، إال ان 
فارق األهداف صب لصالح األول 
مع هدف إضافي (٤٥ مقابل ٤٤)، 
فيما حل فنربهتشه ثالثا بفارق 

نقطتني.
وجتمــع املئــات من مشــجعي 
بشيكتاش خارج ملعب النادي لالحتفال 
باللقب بالرغم من االجراءات الصارمة ومنع 

التجمعات للحد من تفشي ڤيروس كورونا.
وحل اسطنبول باساكسيهير حامل اللقب في 
املركز الثاني عشر، بعدما جنح في إنهاء الدوري 

مع سلسلة من ست مباريات من دون خسارة.

«ليڤا» يسجل ٤٠ هدفًا قياسيًا.. و«شاف» إلنقاذ برمين
صنــع الپولندي روبرت ليڤاندوفســكي مهاجم بايرن ميونيخ الســبت ما 

اعتبره مستحيال، عندما عادل رقما قياسيا تاريخيا ألربعني هدفا في موسم 
واحد من الدوري األملاني لكرة القدم، حمله الهداف غيرد مولر منذ موسم 

.١٩٧١-١٩٧٢
وســجل ليڤاندوفسكي، أفضل العب في العالم لعام ٢٠٢٠ من قبل 
االحتــاد الدولــي «فيفا»، هدف االفتتاح من نقطــة اجلزاء (٢٦) أمام 
مضيفه فرايبورغ في املرحلة ٣٣ قبل األخيرة، قبل أن يرفع قميصه 
مظهرا عبارة «إلى األبد غيرد» ثم يتلقى تهنئة شرفية من زمالئه.

وقال الپولندي: «هذا شــرف كبير لي، كان رقما أســطوريا صمد 
فترة طويلة، األمر ال يصدق ولم أتوقع أبدا معادلته، أنا فخور جدا»، 
مضيفا حصلت على فرصة تسجيل هدف ثان، لكن رمبا من الصعب 

حتطيم هكذا رقم مرة واحدة، تبقى مباراة كي أحاول حتطيمه.
إلى ذلك، تلقى أينتراخت فرانكفورت صفعة كبيرة، عندما عجز عن 

تخطي بوروسيا دورمتوند الرابع مؤقتا، بخسارته على أرض شالكه 
األخير والهابط إلى الدرجة الثانية ٣-٤، أهدر باير ليڤركوزن 

السادس النقاط بتعادله مع مطارده وضيفه أونيون برلني 
١-١، وخسر بوروسيا مونشــنغالدباخ الثامن أمام ضيفه 
شتوتغارت التاسع ١-٢، وتعادل أرمينيا بيليفيلد اخلامس 
عشر مع ضيفه هوڤنهامي احلادي عشر ١-١، وفاز أوغسبورغ 
على ضيفه فيردر برمين الســادس عشــر ٢-٠، وانتهت 

مباراة هرتا برلني وضيفه كولن بالتعادل السلبي.
من جهته، أعلن فيردر برمين صاحب املركز الســادس 
عشــر في الــدوري األملاني لكرة القدم أمــس، إقالة مدربه 
فلوريان كوهفيلدت وتعيني أسطورة النادي توماس شاف 
خلفا له لقيادته في مباراته األخيرة في «البوندســليغا»، 

في سعيه لتفادي الهبوط إلى الثانية.

رسميًا.. أرسنال ليس للبيع
أكد امللياردير السويدي دانيال إك أن عرضه لشراء نادي 
أرسنال االجنليزي جوبه بالرفض من قبل املالكني األميركيني 
لفريق «املدفعجية»، وكتب إك في صفحته على موقع تويتر 
«مت تقدمي هذا االسبوع عرض جلوش كرونكي واملصارف، 
يتضمن اشراك اجلماهير برأس املال ومتثيلهم في مجلس 
اإلدارة»، مضيفــا ان عائلة كرونكي واملصارف الداعمة لها 
أجابوا بأنهم ال يحتاجون الى هذه األموال، وســأبقى مهتما 

في حال تبدل هذا الوضع.

ليستر.. كأس تاريخية ورسالة تضامن إنسانية
عبر العبا ليستر سيتي حمزة 
شــودهوري والفرنســي وســلي 
فوفانا عن دعمهما للفلسطينيني، 
بعد تتويــج فريقهما بلقب كأس 
إجنلترا لكرة القدم السبت، حمل 
العب الوسط شودهوري واملدافع 
فوفانا العلم الفلسطيني، بعد فوز 
ليســتر على تشلســي ١-٠ على 

ملعب وميبلي في لندن.
العلــم  ووضــع شــودهوري 
الفلســطيني علــى كتفيــه أثناء 
حصولــه على امليداليــة الذهبية 
للمسابقة العريقة التي حصل عليها 
ليستر للمرة األولى في تاريخه.

وأكمل ليســتر ســيتي ألقابه 
احملليــة بعــد لقب الــدوري عام 
٢٠١٦ وكأس الرابطــة أعوام ١٩٦٤ 
و١٩٩٧ و٢٠٠٠، ووضع حدا للقب 
أكثر األندية وصــوال الى املباراة 
النهائيــة ملســابقة الــكأس دون 

التتويج بلقبها.
في املقابل، فشل الفريق اللندني 
في التتويج بلقب املسابقة للمرة 
التاســعة فــي مباراتــه النهائية 
اخلامسة عشرة في املسابقة، كما 

احلالي خلفا لفرانك المبارد.
وقال شمايكل: «أنا سعيد جدا، 
ال ميكنني وصف مشاعري، إنه 

إلى هذا النهائي».
توتنهام يهزم ولڤرهامبتون

إلى ذلك، تغلب توتنهام هوتسبير 
على ضيفــه ولڤرهامبتــون ٢-٠، 
ليتقــدم إلى املركز الســادس بـ ٥٩ 
نقطة بفارق األهداف عن وست هام 
يونايتد، فيما بقي اخلاسر بـ ٤٥ نقطة 
في املركز الثاني عشــر، فيما سجل 
كريستال باالس هدفني في الشوط 
الثاني بواسطة املهاجم ويلفريد زاها 
والظهير األيسر تيريك ميتشل ليفوز 
٣-٢ على أســتون ڤيــال في مباراة 
مثيرة بالــدوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم.
وعاد ليدز يونايتد بفوز ساحق 
من أرض بيرنلي اخلامس عشر ٤-٠ 
في املرحلة ٣٦ من الدوري اإلجنليزي 
لكرة القــدم، وتغلب ســاوثمبتون 
على ضيفه فوالم الهابط ٣-١، فيما 
تضاءلت حظوظ وست هام يونايتد 
في املنافســة على احدى البطاقات 
املؤهلــة الى مســابقة دوري أبطال 
أوروبا املوسم املقبل بسقوطه في فخ 
التعادل أمام مضيفه برايتون ١-١.

مثل احللم بالنســبة لي، حلمت 
به عندما كنــت طفال، أنا فخور 
جدا، واجلميع ساهم في الوصول 

عجز مدربه األملاني توماس توخيل 
في إحراز أول لقب له معه بعدما 
انتقل الى إدارته الفنية مطلع العام 

«اليوڤي» يتشبث باألمل.. ونابولي يشعل صراع «األبطال»

وفقد روما اآلمال في منافسة 
جاره على البطاقة الثانية 
الدوري  املؤهلــة ملســابقة 
األوروبــي (يوروبــا ليغ) 

املوسم املقبل.
مــن جهــة أخــرى، قال 
الفنــي ليوڤنتوس  املديــر 
أندريا بيرلو «كان يجب أن 
يكون لدينا نفس التصميم، 
والرغبة في القتال على كل 
كرة أيضــا، فــي املباريات 
األخرى هذا املوسم»، مضيفا 
لو فعلنا ذلك، ملا كنا في هذا 
املوقف، وملا كنا سنعاني من 
أجل إنهاء البطولة باملربع 
الذهبي، لقد ارتكبنا الكثير 
من األخطاء فــي املباريات 
التي بدت سهلة على الورق.

وفي مباراة ثانية، عمق 
سبيتســيا جــراح تورينو 
عندمــا تغلــب عليــه ٤-١، 
كما حقق روما السابع فوزا 
معنويا على جاره التسيو 
الســادس بثنائية نظيفة، 

عندما تغلب على إنتر املتوج 
الســابق  باللقــب ومدربــه 
أنطونيو كونتــي ٣-٢ على 
ملعب «أليانز ستاديوم» في 
تورينو، فرفع رصيده إلى ٧٥ 

نقطة خامسا.

عــزز نابولــي حظوظــه 
بانتــزاع بطاقــة مؤهلة إلى 
مسابقة دوري ابطال أوروبا 
في املوســم املقبل بعد فوزه 
على مضيفه فيورنتينا ٢-٠، 
الثالث  إلى للمركــز  ليصعد 
مؤقتا برصيد ٧٦ نقطة متقدما 

بفارق نقطة عن ميالن.
فيما تشبــث يوڤنتـــوس 
«املنقوص» بآماله الضئيلة 
في التواجد باملسابقة القارية 
العريقة بفوز مثير على إنتر 
ميالن ٣-٢ في «دربي ديطاليا» 
في افتتاح املرحلة الـ ٣٧ قبل 
األخيرة من بطولــة ايطاليا 
لكرة القدم. وأبقى يوڤنتوس 
على آماله الضئيلة في التواجد 
في املسابقة القارية العريقة 
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توجت الپولندية إيغا شــفيونتيك بثانــي أهم ألقابها في 
مسيرتها الشابة، وذلك بعد تتويجها بطلة لدورة روما للتنس، 
إحدى دورات األلف عند السيدات بحسب النظام اجلديد، بعد 
فوزها الساحق على التشيكية كارولينا بليشكوفا ٦-٠ و٦-٠ 

أمس في النهائي.
وحسمت املصنفة ١٥ في العاصمة اإليطالية مباراتها األولى 
على اإلطالق مع املصنفة تاســعة من دون أي مقاومة تذكر، 
رافعة ألقابها الى اثنني في ٢٠٢١ وثالثة في مسيرتها من أصل 
أربع مباريات نهائية. وفي املقابل، فشلت بليشكوفا في إحراز 
اللقب في العاصمة اإليطالية للمرة الثانية وسقطت في النهائي 
للعام الثاني تواليا (خسرت نهائي ٢٠٢٠ أمام الرومانية سيمونا 
هاليب)، ليبقى رصيد ابنة الـــ٢٩ عاما عند ١٦ لقبا من أصل 

ثالثني مباراة نهائية في مسيرتها.



خووش حجي يا ألطاف اهللا

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

     ٥Monday May 17, 2021 - Issue No.16171 من شوال ١٤٤٢ املوافق ١٧ مايو ٢٠٢١ 

اإلثنني

واحد أبواللطف

تردد في التخلي 
عن كمامات «كورونا» 

في أميركا.
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أبعد من الكلمات
«الكمامات مازالت إلزامية داخل الكونغرس».

نانسي بيلوســي، رئيسة مجلس 
النواب األميركي، تقرر اســتمرار 
الكمامات، حتى لــدى من حصلوا 

على اللقاح.

«طالبان ســتقتل كل األفغان الذين عملوا مع 
األميركان بعد انسحابنا».

جيمــس كالبــر، املدير األســبق 
األميركية، يطالب بعدم  للمخابرات 
ترك األفغان الذين عملوا مع القوات 

األميركية بعد االنسحاب.

«النساء أكثر مرحا من الرجال».

بول فيج، املخرج األميركي يفسر 
سبب تركيزه على أفالم الكوميديا 

النسائية.

«أجداد وآباء هؤالء الفلسطينيين واإلسرائيليين مارسوا 
الكر والفر بنفس الطريقة وسيورثونه ألحفادهم».

املراســل األميركي في  بن ويدميان، 
فلسطني، يؤكد أنه حتدث منذ ربع قرن مع 
آباء وأجداد الفلسطينيني واإلسرائيليني 

في نفس األحياء احملاصرة.

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

البقاء هللا

بديعه محيل شالش الشمري: أرملة غيالن عودة هداد الشمري: 
٨٦ عاما ـ ت: ٩٩٨٥٤٤٦٦ ـ ٩٩٧١٢٧١٨ ـ شيعت.

حمد عبدالهادي عايد العيد: ٨٦ عاماـ  ت: ٩٩٧٤٧٠٧٥ـ  ٩٩٦٣٦٠٦٦ 
ـ ٩٠٠٧٠٧٠٩ ـ ٩٩٠٥٠٠٤٢ ـ شيع.

حسني إبراهيم أحمد التميمي: ٦٦ عاماـ  ت: ٩٧١٣٠٠٧٠ـ  ٩٧٧٣٠٠٢٦ 
ـ شيع.

براك مجهول موازي الشمري: ٥٤ عاما ـ ٩٧٩٣٧٩٣١ ـ شيع.
صالح أحمد صالح احلداد: ٧٧ عاما ـ ت: ٦٩٦٥١١١١ ـ ٩٤٤٩٣٣١١ ـ 

٦٠٧٩٧٧٠٠ ـ ٦٠٠٤٤٦٦٠ ـ شيع.
سالم ماجد فزع الشمري: ٤٧ عاما ـ ت: ٦٦٩٤٨٥٦٦ ـ شيع.

مهدي موسى عبداحلســني بهبهاني: ٢٠ عاما ـ ت: ٩٩٠١٩١٠٩ ـ 
٦٥٠١٩١٠٥ ـ شيع.

د.جنان احلربي للسيدات والفتيات: استخدام حلزون الوحل 
في التجميل قد يحمل مخاطر كبيرة بسبب الديدان الرئوية

قالت خبيرة علم احلشرات 
واألســتاذ فــي «التطبيقي» 
د.جنــان احلربي إن حلزون 
الوحل أو احلدائق «امليوسني» 
يســتخدم في التخفيف من 
مشاكل البشرة منذ العصور 

اليونانية القدمية.
وأضافت: تعتبر شركات 
التجميــل  مســتحضرات 
مــن  اجلنوبيــة  الكوريــة 
األوائــل في تربيــة حلزون 
الوحــل مــع االدعــاءات بأن 
مخــاط احللزون بإمكانه أن 
يســتخدم ضد الشيخوخة، 
فأدخل فــي كرميات الوجه، 
وأقنعــة الوجــه الهالميــة، 
واألمصــال. وتقــدم العديد 
من شركات التجميل وعودا 
كثيرة عن فوائد وتأثير مخاط 
احللزون مثل حتفيزه إلنتاج 
الكوالجــني، وإبطــاء ظهور 
التجاعيد، وتفتيحه للبشرة.
وزادت: انتشرت مؤخرا 

كويتيًا والفتيات املهووسات 
بالتجميل يركضن وراءها، كم 
حلزونة حتتاجني إذا كانت 
احللزونة الواحدة تفرز ١ سم 
مكعب في الدقيقة الواحدة؟

وتابعــت د.جنــان: دخل 
مخاط احللزون سوق اجلمال 
بسرعة فائقة، ولكن هل حتما 

املخاطية تفرز مخاطا يحتوي 
على اجلليكوبروتني، حمض 
وحمــض  الهيالورونيــك 
اجلليكوليك.. إلخ. فبمجرد 
أن ينظر الشخص حملتوياته 
الكيميائية يتوقع الترطيب 
والشد والنضارة، ولكن هل 
فائدة املخاط حقيقة علمية 

مؤكدة بالدراسات؟
ال  لألســف،  وجتيــب: 
توجد دراسات كثيرة تثبت 
فوائد مخاط حلزون الوحل، 
فيعتقد بعــض الباحثني أن 
فوائد مخاط احللزون تبشر 
باخلير، ويقــول آخرون إن 
هناك حاجة ملحة إلى إجراء 
املزيد من البحوث والتجارب 
الشــركات  الطبية، وبعض 
تستغل هذا املوضوع لتحقيق 
فوائــد ماليــة. ناهيــك عن 
احلساسية التي قد يسببها 
مخاط احللزون للبعض فال 
يجب استخدامه قبل جتربته 

على بقعة صغيرة. وأوضحت 
أن هناك أنواعا من احللزون 
ســامة وإفرازاتهــا تختلف 
على حســب نوعه وبيئته. 
ويفــرز احللــزون ٣ أنــواع 
من املخاط، وعادة ما يكون 
املخاط املنتج بغرض الدفاع 
عن النفس سامًا. فيجب أن 
يكــون اســتخدام احللزون 
فقط من ِقبــل املتخصصني 
وتكتفي السيدات فقط بشراء 
الكرميات التي حتتوي على 

مخاطه. 
وناشدت الفتيات املغرمات 
بالتجميل بالتوقف عن عمل 
ســبا احللزون فــي املنزل، 
وعدم وضع احللزون احلي 
علــى الوجه من دون تعقيم 
وعنايــة، فقد يكــون محمال 
بالبكتيريــا مثل إي كوالي. 
وكون احللزون يتغذى على 
براز الفئران فبإمكانه أن ينقل 

الديدان الرئوية اخلطرة.

أن مخاط احللزون ينقذ جلد 
املهتمات بالتجميل؟ 

العلمــي  وزادت: االســم 
للحلــزون املســتخدم فــي 
هــو  التجميــل  كرميــات 
 Cornu» كورنو أسبيرسوم
aspersum» ولدى هذا النوع 
خمســة أنــواع مــن اخلاليا 

ً بعض مشاهير السوشيال يبيعون الواحدة منه بـ ٨٠ دينارا

استخدام حلزون الوحل في التجميل د.جنان احلربي

التواصــل  وســائل  عبــر 
االجتماعــي والتيــك تــوك 
صيحة جديــدة وهي وضع 
احللــزون احلي على الوجه 
لرفع عدد املتابعني. وأيضا، 
شــاهدت شــخصيا بعــض 
املشاهير يبيعون احللزونة 
الواحــدة بقيمــة ٨٠ دينارا 

أربعة قتلى مع اقتراب 
إعصار قوي من الهند

أ.ف.پ: أعلن مسؤولون أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم 
جــراء أمطار غزيــرة ورياح عاتية بينما تســتعد الهند 
التي تشهد موجة حادة من انتشار «كوفيد-١٩» إلعصار 
قوي قــد يضطر الســلطات إلجالء عشــرات اآلالف من 

منازلهم.
ويتجه اإلعصار «تاوكتاي»، أول عاصفة مدارية تضرب 
الهند هذا املوسم، شماال مبوازاة الساحل الغربي للبالد 
حامال معه أمطارا غزيرة وعواصف رعدية ورياحا عاتية 
إلى واليات عدة، بحسب ما أفادت دائرة األرصاد اجلوية.
ويتوقــع أن يضرب غوجارات الســاحلية في موعد 
أقربه مســاء االثنني، مرفقا برياح تبلغ ســرعتها ما بني 

١٥٠ و١٦٠ كلم في الساعة، وفق املصدر.
وأفادت هيئة إدارة الطوارئ األحد أن أربعة أشخاص 
لقوا مصرعهم الســبت جراء الرياح واألمطار في والية 

كارناتاكا.
وأضــاف مســؤولون أن بلدات وقرى عديدة تشــهد 

فيضانات بينما تضررت ممتلكات.
وذكرت وســائل إعــالم محلية أنه مت تســجيل وفاة 
شــخصني آخرين بينما فقد ٢٣ صيــادا في والية كيراال 

املجاورة.
ومن املتوقع أن يتم إجالء ما يصل إلى ٧٥ ألف شخص 
من املناطق الســاحلية في غوجــارات، حيث مت تعليق 
عمليات التطعيم ضد «كوفيد-١٩» ليومي االثنني والثالثاء، 

بحسب ما افاد مسؤولون «فرانس برس».
وأكدت والية ماهاراشترا أن إمدادات األكسجني والطاقة 
إلى املستشفيات لن تتأثر باإلعصار، بينما سيتم نقل مئات 
املرضى املصابني بالفيروس من املستشفيات امليدانية.

وتواجــه الهند موجة إصابات فتاكــة بكوفيد دفعت 
مبنظومتهــا الصحيــة إلــى حافــة االنهيــار وأدت إلــى 
نقــص كبير في األســّرة في املستشــفيات واألكســجني 

واألدوية.
وســجلت الدولة الشاسعة التي تعد ١٫٣ مليار نسمة 
أكثــر من ٣١١ ألفــا و١٧٠ إصابة جديدة األحد بالڤيروس، 
ليصل العدد اإلجمالي لإلصابات لديها إلى ٢٤٫٧ مليونا. 
وارتفــع عــدد الوفيات إلــى أكثر من ٢٧٠ ألفــا بعدما مت 
تســجيل ٤٠٧٧ وفــاة رســميا خــالل الســاعات الـــ٢٤ 

األخيرة.

اإلعصار «تاوكتاي» يضرب الهند

باربارا برافي تتصدر ترشيحات «يوروفيجن» الغنائية 
أ.ف.پ: بعد غياب قسري 
العام املاضي بســبب جائحة 
«كوفيد-١٩»، تعود مســابقة 
الغنائيــة  «يوروفيجــن» 
األوروبية الشهيرة هذه السنة 
في هولندا التي تستضيف في 
األيام املقبلة نسخة أقل إبهارا 
من سابقاتها، تعتبر فرنسا من 
األوفر حظــا للفوز بها خالفا 

للدورات األخيرة.
ويحضــر احلفلة النهائية 
للمســابقة التي تقام السبت 
املقبــل فــي مدينــة روتردام 
 ٣٥٠٠ حوالــى  الســاحلية 
شــخص، مــن دون كمامــات 
لكن مع ضرورة إظهار نتيجة 
ســلبية لفحــص كورونا. أما 
املشاركون فسيكونون منعزلني 
ضمن «فقاعة خاصة» تفاديا 

ألي عدوى في صفوفهم.
وتتصدر الفرنسية باربارا 
برافي التي تشبه كثيرا بأيقونة 
الغناء الفرنســي إديت بياف، 
التكهنات بشأن الفائز املتوقع 
هذه السنة مع أغنيتها «فواال»، 
وهــي قد تهــدي فرنســا أول 
فوز لها في املسابقة الغنائية 
األوروبية األشهر منذ ٤٤ عاما. 

باربارا برافي قد تهدي فرنسا أول فوز لها في املسابقة الغنائية األوروبية األشهر منذ ٤٤ عاماوتليها إيطاليا ومالطا.

مالحقة قضائية تفاقم عثرات 
«فتى النمسا الذهبي»

أ.ف.پ: حتى أمس فقط كان سيباستيان كورتز «الفتى 
الذهبي» للسياسة في النمسا، ولكن املستشار الشاب مير 
مبرحلة عصيبة في خضم مسيرته املتسارعة والتي فاقم 
من تعثراتها قرار االدعاء العام األخير فتح حتقيق بحقه.

وينظر القضاء فيما إذا كان املستشار احملافظ ابن الـ 
٣٤ عاما كــذب عمدا العام املاضي بعدما أدى اليمني أمام 
جلنة برملانية وأنكر أي تدخل منه في ملف تعيني قريب 

على رأس شركة قابضة عامة.
وانكشفت في اآلونة األخيرة رسائل نصية بينه وبني 
قريبه توماس شميد تسلط ضوءا جديدا على القضية، 
وعلى سبيل املثال توجه سيباستيان كورتز إلى محدثه 
«لديك كل ما تريد» متبوعة برموز تعبيرية لقبالت، فيما 

أجابه األخير بأنه «يحب مستشاره».
وقال أستاذ العلوم السياسية توماس هوفر، إن رئيس 
احلكومة رفض أي لوم واالستقالة رغم «اإلضرابات (...) 

األشد خطورة منذ إمساكه بزمام السلطة».
وقــال لصحافيني منســاويني «لم أقل أي شــيء غير 

صحيح».
ورأت صحيفة «دي برس» اليومية احملافظة اجلمعة، أن 
كورتز «املعتاد على النجاح» يعبر مرحلة «هي األصعب» 

في حياته السياسية.

سيباستيان كورتز يواجه اتهامات خطيرة 

تأخير جرعة اللقاح الثانية مفيد لألكبر سنًا
كشفت نتائج دراسات اجريت في 
جامعة برمنغهام البريطانية ان تأخير 
اجلرعــة الثانية من لقــاح كورونا، 
وبالتحديد لقاح «فايزر»، ال ينطوي 
على اي ضرر على متلقي اللقاح او 
على فعاليته. وذكرت الدراســة انه 
علــى العكــس من ذلك تبــني لها ان 
تأخيــر اجلرعة الثانية يــؤدي الى 
زيــادة كبيرة بواقــع ثالثة اضعاف 
ونصــف في االجســام املضادة لدى 

االشخاص االكبر سنا. وينقل موقع 
«ميــل اوناليــن» عن الدراســة انها 
خلصت بنتيجة فحص ١٧٥ شخصا 
تتراوح اعمارهم بني ٨٠ و٩٩ عاما الى 
ان متديد الفترة الفاصلة بني اجلرعتني 
الى ١٢ اســبوعا رفع ذروة استجابة 
االجســام املضادة الــى ٣٫٥ اضعاف 
مقارنــة بالذيــن التزمــوا بفتــرة ٣ 
اسابيع.وفي حني ان مسؤولي الصحة 
في الواليات املتحدة ومسؤولي شركة 

«فايزر» يصرون على التقيد بفترة 
٣ اســابيع، فإن الســلطات الصحية 
الفترة الفاصلة  البريطانية مــددت 
الى ١٢ اسبوعا حتى قبل ظهور نتائج 
الدراســة بهدف متكني اكبر عدد من 
النــاس من احلصول علــى اجلرعة 
االولى من اللقاح، وبالتالي اعطاؤهم 
وقاية نسبية ضد الڤيروس، وتقول 
هذه السلطات ان نتائج الدراسة تثبت 

صحة قرار التمديد.

قطيع من ١٠٠ فيل يحط رحاله أمام قصر بكنغهام

فوجئ املارة والسياح في 
لندن بقطيع كبير من الفيلة 
يغلق الطريق املشجرة املؤدية 
الــى قصر بكنغهــام امللكي، 
وكانــت املفاجأة اكبر عندما 
اكتشفوا ان القطيع ال يتحرك 
وان مــا من اجــراءات تتخذ 
إلبعاد القطيع من امام القصر.
وتبني ان القطيع املكون من 
١٠٠ فيل من مختلف االحجام 

في اكثر املواقع الســياحية 
روادا في العاصمة البريطانية 
هدفــا مزدوجا وهو التنبيه 
الــى التعايــش بني البشــر 
واحليوانات كما تقول حملة 
«تعايش» اضافة الى خدمة 
البيئــة عن طريــق اجتثاث 
النبتة الضارة واستخدامها 
في صنع التماثيل. وتوضح 
الصحيفة ان احلملة اطلقت 

استجابة للتداخل املتزايد بني 
عالم البشر وعالم احليوان 
الذي يعتبر مسؤوال الى حد 
ما عن انتشــار الڤيروسات 
القاتلــة التــي تنتقــل مــن 
االنســان،  الــى  احليــوان 
وتشكل لندن احملطة االولى 
في هجــرة للقطيع يفترض 
انها قطعت مســافة ١٣٫٠٠٠ 
ميل قبل وصوله الى لندن. 

القطيع املكون من ١٠٠ فيل ليس في احلقيقة إال متاثيل ألضخم احليوانات اللبونة على سطح األرض

وااللوان ليس في احلقيقة اال 
متاثيل الضخــم احليوانات 
اللبونة على سطح االرض. 
وحسب صحيفة «ديلي ميل»، 
فــإن التماثيل مصنوعة من 
عشــبة ضــارة جــدا تلحق 
الضرر باحلياة النباتية في 
االراضي التي تغزوها، وبهذا 
حتقق الفكرة من وضع هذا 
احلشد من الفيلة امام االنظار 
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