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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

24كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس

جلسة خاصة.. واستجواب «الداخلية» عن القدس
الغامن: استعجال «التشريعية» لالنتهاء من قانون مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.. وعبدالكرمي الكندري والسويط يعلنان مساءلة ثامر العلي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

03بقية أخبار األولى على الصفحة

االحتالل يقصف غزة بقنابل «فوسفورية».. 
وصواريخ املقاومة ترّد في عمق إسرائيل

جهود ديبلوماسية متعثرة.. وبلينكن 
يؤكد التواصل مع جميع األطراف 

في الكواليس ويدعو حلماية األطفال

الواليات املتحدة تصادق 
على صفقة أسلحة إلسرائيل

19 قيمتها ٧٣٥ مليون دوالر

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 
ثامر السليم - رشيد الفعم ـ سلطان العبدان 

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
عن عقد جلســة خاصة األســبوع املقبل 
لبحث األوضاع في املسجد األقصى والقدس 
واألراضي الفلســطينية احملتلة، مشــيرا 
إلى انه مت الطلب من اللجنة التشــريعية 
اســتعجال االنتهــاء مــن قانــون حظــر 
ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني 
ليتم إقراره في اجللســة، مبينا أن موعد 
اجللسة اخلاصة سيكون األسبوع املقبل. 
وأضاف: تهاتفت مع سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد الذي أكد على 
موقف الكويت الرسمي ودعمه لهذه القضية، 
وموافقته على حضور احلكومة للجلسة 
اخلاصة. وفي السياق ذاته، أعلن النائبان 
د.عبدالكرمي الكندري وثامر السويط عزم 
كل منهما استجواب وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي بسبب االنتقائية والتعسف في 
تطبيق القانون و«عدم السماح للشعب» 
بإقامة جتمع داعم ومتضامن مع القضية 

الفلسطينية وإغالق ساحة اإلرادة.
وبعد إغــالق وزارة الداخلية ســاحة 
اإلرادة ومنعها االعتصام التضامني الذي 
كان حتت شــعار «لن نســمح بنكبتني»، 

قبل أن تعود وتســحب قواتها وتســمح 
للمواطنني بالوقفة التضامنية، أكد وزير 
الداخليــة الشــيخ ثامر العلــي أن موقف 
الكويت واضح في دعم الشعب الفلسطيني، 
مشــيرا إلى موقف ســمو رئيس مجلس 

الوزراء ووزارة اخلارجية.
وفيما يخص بعض املطالبات بتنظيم 
اجتماع أسبوعي، علق الوزير العلي «خل 
يطلبون بصفة رســمية، وبدورنا ندرس 
الوضع الصحي، ونحن معهم ولسنا ضدهم، 
السيما أننا هنا أيضا نحافظ على الصحة 
العامة التي فرضتها قرارات مجلس الوزراء».
التفاصيل ص٩

د.عبدالعزيز الصقعبي وثامر السويط يتوسطان املتضامنني في ساحة اإلرادة أمس 

السفير التشيكي يعتذر بعد استدعاء «اخلارجية»:
آسف بشدة لوضع علم إسرائيل على حسابي 

02الشخصي.. ما بدر مني لم يراِع مشاعر أصدقائي

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون مرحباً بالرئيس عبدالفتاح السيسي       (أ.ف.پ)

ماكرون والسيسي 
«يؤكدان على 

الضرورة املطلقة» 
لوضع حد للعنف 

بني إسرائيل 
والفصائل 

الفلسطينية

(رويترز) أحد األبنية التي أصابها صاروخ للفصائل في اشدود  
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ولي العهد استقبل الغامن واخلالد 
و٣ وزراء و رئيس الطيران املدني

رئيس الوزراء استقبل رئيس «الطيران املدني»

العتيبي استقبل أبا اخليل بعد تعيينه 
أمينًا مساعدًا في «البلدي»

الهاجري: حترير مخالفة فرز نفايات 
وتوجيه ٣ إنذارات في «مبارك الكبير»

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصــر بيان صبــاح امس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما استقبل سمو ولي العهد سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد 

جابر العلي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر 
العلي. وقدم الشيخ حمد جابر العلي لسموه 
الشيخ عبداهللا علي عبداهللا مبناسبة تعيينه 

رئيسا لإلدارة العامة للطيران املدني.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة 

لشؤون تعزيز النزاهة عبداهللا الرومي.

استـــقبل ســـمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الـــــوزراء في قصر بيان 
اليوم امس نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، 

حيث قدم لســموه رئيس اإلدارة العامة 
للطيــران املدني الشــيخ عبــداهللا علي 
العبــداهللا وذلــك مبناســبة تعيينه في 

منصبه اجلديد.

اســتقبل رئيس املجلس البلدي أســامة 
العتيبــي أمس األمني العام للمجلس البلدي 
بــدر الرفاعــي، يرافقه األمني العام املســاعد 
عبداحملســن أبا اخليل، والذي صدر مرسوم 
بتعيينه أمينا عاما مساعدا في املجلس البلدي.

جتدر اإلشارة إلى أن منصب األمني العام 
املساعد للشؤون املالية واإلدارية هو الشاغر 
حاليا فــي األمانة العامــة للمجلس البلدي، 
ومن املتوقع صدور قرار وزاري بشــغل أبا 

اخليل لهذا املنصب.

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عن قيام الفريــق الرقابي بطوارئ فرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جوالت 
ميدانية على املجمعات التجارية واحملالت 
واألســواق املركزية فــي منطقة صباح 
الســالم، وصبحان والشريط الساحلي 
وأسواق القرين، للتأكد من التزام احملالت 
بلوائح وأنظمة البلدية وتطبيق القرار 
اإلداري ٢٠٢١/ ١٧٦٦ والتأكــد مــن التزام 
العاملــني باتخــاذ اإلجــراءات والتدابير 
الوقائيــة واالحترازية بارتداء القفازات 
والكمامــات والتباعد اجلســدي لتجنب 

انتشار ڤيروس كورونا.
وفي هذا الســياق، أكــد رئيس فريق 
الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير 
ناصر الهاجري أن اجلوالت امليدانية التي 
نفذها املفتشون بالفريق الرقابي أسفرت 
عن الكشــف على ٦٢ محــال و١٦ مجمعا 
جتاريا وحترير مخالفة فرز نفايات إلى 
جانب توجيه ٣ إنذارات لتجنب مخالفة 

تشــوين ســالمة وتوجيــه تنبيه حملل 
بتجديد الترخيص.

ودعــا الهاجــري أصحــاب احملــالت 
واألسواق املركزية لاللتزام باالشتراطات 
الصحية مــن خالل اتخــاذ كل التدابير 
واإلجــراءات الوقائية بارتــداء القفازات 
والكمامات وإلزام اجلمهور باحلفاظ على 
التباعد اجلسدي جتنبا للمخالفة، الفتا إلى 
تواصل اجلوالت امليدانية من قبل الفريق 
الرقابي على املطاعــم واحملالت بجميع 
مناطق احملافظة للتأكد من التزامهم بالئحة 
احملالت واإلعالنات وتطبيق العاملني كل 

االشتراطات الصحية.
من جانبها، دعت إدارة العالقات العامة 
املواطنني واملقيمني لالتصال على اخلط 
الساخن ١٣٩ الذي يعمل على مدار الساعة 
أو التواصــل عبر حســابات البلدية @

kuwman مبواقع التواصل االجتماعي أو 
عبر الواتساب ٢٤٧٢٧٧٣٢ في حال وجود 

أي شكوى تتعلق بالبلدية.

ً جولة فريق الطوارئ أسفرت عن الكشف على ٦٢ محالً و١٦ مجمعاً جتاريا

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله الشيخ حمد جابر العلي والشيخ ثامر العلي

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله الشيخ حمد جابر العلي والشيخ عبداهللا العلي

 أسامة العتيبي مستقبال بدر الرفاعي وعبداحملسن أبا اخليل

اســتقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 

األحمد، 
كما استقبل سموه رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.

واســتقبل ســموه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد.
كما استقبل سموه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشــيخ حمــد جابر 
العلــي، حيث قدم لســموه 

العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية 
النرويج وشــعبها  وململكة 
الصديــق املزيد مــن التقدم 

واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئــة إلــى امللــك هارالــد 
اخلامس ملك مملكة النرويج 
الصديقــة ضمنهــا ســموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له وافر 

الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 

على حتسني اخلدمات املقدمة 
فــي مطار الكويــت الدولي، 
الــذي يتطلب تضافر  األمر 
كل اجلهود املخلصة للجهات 

احلكومية املعنية».
وأعرب عن اعتزازه وفخره 
بالثقــة األميريــة الســامية 
بتولي هذه املسؤولية التي 
«تعتبر تكليفا وليس تشريفا 
خلدمــة الوطــن ومواصلــة 
مسيرة اإلجنازات في قطاع 
النقــل اجلــوي واالرتقــاء 
باملطار والذي يعتبر البوابة 

احلضارية للكويت».

مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.\
فــي الســياق ذاتــه، أكد 
رئيس اإلدارة العامة للطيران 
املدني الشيخ عبداهللا العلي، 
أن اإلدارة ســتواصل خالل 
املرحلــة املقبلــة مســيرة 
املشاريع التطويرية لتحديث 
لقطــاع  التحتيــة  البنيــة 

الطيران املدني في البالد.
وقــال الشــيخ عبــداهللا 
العلي في تصريح لـ «كونا» 
مبناســبة توليــه منصبــه 
اجلديد «سنســتمر بالعمل 

صاحب السمو األمير خالل استقباله سمو الشيخ صباح اخلالد

صاحب السمو مستقبال عبداهللا الرومي

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

صاحب السمو خالل لقائه الشيخ حمد جابر العلي والشيخ عبداهللا علي العبداهللا

الشيخ عبداهللا علي عبداهللا 
مبناســبة تعيينــه رئيســا 
لإلدارة العامة للطيران املدني.
واستقبل ســموه بقصر 
بيان صباح امس نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير العدل 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 

النزاهة عبداهللا الرومي. 
وبعــث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى امللك هارالد 
اخلامس ملك مملكة النرويج 
الصديقــة عبر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 

سفير التشيك عقب استدعاء «اخلارجية» له: ما بدر مني لم يراِع 
مشاعر أصدقائي الكويتيني واملسلمني وأعتذر إليهم

أسامة دياب

أعــرب ســفير جمهوريــة 
التشــيك لدى الكويت مارتن 
دوفــراك عن أســفه الشــديد 
على ما بدر منه بوضع العلم 
اإلســرائيلي علــى حســابه 
الشــخصي ما أثار موجة من 
الغضــب والســخط فــي ظل 
األوضــاع املأســاوية احلالية 

في قطاع غزة.
وقال السفير التشيكي، في 
بيان علــى املوقع االلكتروني 
للســفارة، إن «مــا بــدر مني 
لم يــراع مشــاعر العديد من 
أصدقائي الكويتيني واملسلمني 
املقربني وأرغــب في االعتذار 
إلــى جميــع  إليهــم وكذلــك 
الكويتيني والفلسطينيني وإلى 

كل من ساءه هذا التصرف».
وأضاف «لم يكن في نيتي 
على اإلطالق أن أعرب عن أي 
شكل من أشكال عدم االحترام 
جتــاه الضحايــا األبرياء من 
الفلســطينيني الذين نشــاهد 

فقدهم حاليا».
وتابع «أود أيضا أن أؤكد 

كان يشعر بالفخر والسعادة 
لنجاحــه مع زمالئه ونظرائه 
الكويتيني في تطوير ورعاية 
أواصر الصداقة طويلة األمد 
بني الدولتني، وأن «أكثر ما يندم 
عليــه هــو أن تعرض صورة 
على صفحته الشخصية هذا 

املسعى للخطر».
واختتــم الســفير بيانــه 
بالقــول «لهذا الســبب فإنني 
أعتذر مرة أخرى ألي شخص 
شعر باإلساءة من هذا الفعل 
اخلــاص املؤســف، وأعدكــم 
بأنني ســأواصل بــذل كل ما 

جمهورية التشيك لدى البالد، 
ومت خــالل اللقاء اإلعراب عن 
الرفض القاطع لتلك التصرفات 
التي تتعارض وطبيعة وظيفته 

الديبلوماسية.
وأعرب الســفير عن أسفه 
البالغ للكويت حكومة وشعبا، 
مشيرا الى أن ما وقع فيه يعد 
خطأ غير مقصود، مؤكدا أنه 
ســلوك شــخصي وال ميثــل 
موقف حكومته جتاه الوضع 
املؤسف في فلسطني، الفتا إلى 
أنه قد مت سحب الصورة التي 
أثارت االستياء وأن سفارته قد 
أصدرت بيانا أكدت خالله أن 
ذلــك التصرف ال ميثل موقف 
حكومة جمهورية التشيك ويعد 

تصرفا شخصيا.
وأكدت الوزارة استمرارها 
بقيامها باإلجراءات الالزمة من 
منطلق عدم السماح بتجاوز 
الديبلوماســية أو  األعــراف 
ڤيينــا  اتفاقيــة  نصــوص 
للعالقات الديبلوماســية بني 
الدول وال تقبل اخلوض فيما 
هو خارج املهــام املوكلة ألي 
بعثة ديبلوماسية في الكويت.

في وســعي لضمان استمرار 
العالقات الطيبة بني الكويت 
وجمهورية التشيك متاما كما 
فعلــت طــوال فتــرة خدمتي 
هنــا»، معربا عــن ثقته «بأال 
تتأثــر الروابــط األخوية بني 
البلدين.. كما أتوجه بالشكر 

لكل من قبل اعتذاري».
وكانــت وزارة اخلارجية 
اعربــت عــن رفضهــا القاطع 
واستهجانها الشــديد ملا بدر 
عن سفير جمهورية التشيك 
لدى الكويت مارتن دوفراك على 
حسابه الشــخصي في موقع 
التواصل االجتماعي إنستغرام.

وأوضحت الوزارة في بيان 
صحافــي أن ذلــك التصــرف 
املرفوض وما يشكله من إساءة 
بالغة للمشاعر في الكويت على 
املستويني الرسمي والشعبي 
ال يتناسب وطبيعة الوظيفة 
الديبلوماســية ويتعــارض 
الديبلوماســية  مع األعــراف 
اتفاقيــة ڤيينــا  ونصــوص 

للعالقات الديبلوماسية.
وأشــارت الوزارة إلى أنها 
اســتدعت صباح امس سفير 

أعرب عن أسفه الشديد على ما بدر منه بوضع العلم اإلسرائيلي على حسابه الشخصي

سفير التشيك مارتن دفوراك

أنني سعيت دائما طوال فترة 
خدمتــي فــي ســفارة بالدي 
لدى الكويت إلى إقامة أفضل 
العالقات املمكنة بني جمهورية 
التشيك والكويت وخاصة بني 
شعبي البلدين». وأكد أنه لم 
يصدر منه قط أي تصرف ينم 
عن أي نوع مــن الكراهية أو 
التعصــب جتاه املســلمني أو 
العرب أو أي مجموعة عرقية أو 
دينية أخرى، مبينا أن «أهدافي 
في احلياة دائما هي التسامح 

واملصاحلة».
وأشــار إلــى أنــه دائما ما 

األمير استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتني والعلي
صاحب السمو التقى وزيري الدفاع والعدل وهنّأ ملك النرويج بالعيد الوطني

لم يكن في نيتي على اإلطالق أن أعرب عن أي شكل من أشكال عدم االحترام جتاه الضحايا األبرياء من الفلسطينيني
سعيت دائمًا طوال فترة خدمتي في الكويت إلى إقامة أفضل العالقات املمكنة بني التشيك والكويت وخاصة بني الشعبني

رئيس «الطيران املدني»: سنواصل مسيرة املشاريع التطويرية لتحديث بنية قطاعنا وحتسني اخلدمات املقدمة

ملشاهدة الڤيديو

«مناء»: وّزعنا ١٠ آالف بطاقة ممغنطة على األسر املتعففة
قالــت «منــاء اخليريــة» بجمعية 
اإلصالح االجتماعي إنها وانطالقا من 
حرصها على التميز في العمل اخليري 
واإلنســاني، قامــت بتوزيــع الســلة 
الرمضانيــة داخــل الكويت من خالل 
بطاقات ممغنطة لتحقيق رضا الداعم 
واملستفيد وذلك بشراكة استراتيجية 

مع األمانة العامة لألوقاف. 
وفي هذا الصدد، قــال مدير إدارة 
خدمــة العمالء عبداهللا مــال اهللا: إن 
منــاء تســعى بخطى جــادة لتحقيق 
االحتراف في العمل اخليري وفق خطة 
استراتيجية واضحة ومتكاملة، وعبر 

برامج نوعية في مختلف املجاالت، لذا 
سعت إلى توزيع السالت الرمضانية 
هــذا العام من خالل بطاقات ممغنطة 
على ٤ فئات، وهي ٢٠ و٣٠ و٥٠ و١٠٠ 
دينــار كويتي، حيث قامــت بتوزيع 
١٠ آالف بطاقــة ممغنطة على األســر 

املتعففة.
وأثنــى مــال اهللا علــى الشــراكة 
االستراتيجية بني مناء اخليرية واألمانة 
العامــة لألوقاف في مشــروع إفطار 
الصائم، مشــيرا إلــى أن مناء متضي 
قدما في حتقيق رؤيتها االستراتيجية 
الراميــة نحو تفعيل دور الشــراكات 

مع كل املؤسسات واجلهات والهيئات 
املانحة نحو تقدمي العون واملساعدة 
واملعوزيــن  للمحتاجــني  والدعــم 

وامللهوفني.
التنســيق  إن  مــال اهللا:  وقــال 
املانحني واملنفذين  االستراتيجي بني 
أمر ضروري لتحقيق أفضل النتائج 
بأفضــل الطرق، لــذا كان من األهمية 
مبكان تعزيز سبل الشراكة بني مناء 
واألمانــة العامة لألوقــاف من خالل 
املشروعات اخليرية املختلفة، ومنها 

مشروع إفطار الصائم.
وأوضح مال اهللا أن مناء كانت تقوم 

في الســابق بتوزيع مــواد عينية في 
أفرعها املنتشرة في الكويت، ثم قامت 
بتطوير مشروعها إلى كوبونات توزع 
على املســتفيدين، وصوال حاليا إلى 
البطاقات املمغنطة التي متنح للمستفيد 
ويقوم بالتســوق من خاللها في أحد 
األســواق التجارية بفروعه املنتشرة 
داخل الكويت، وتتم تعبئتها كل مرة 
آليــا دون حاجــة املســتفيد ملراجعة 
أحــد فروع مناء، مشــيرا إلى أن مناء 
حرصت على اختيار إحدى األســواق 
ذات االنتشار الواسع في الكويت حرصا 

منها على عدم إرهاق املستفيدين.
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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

رئيس احتاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف يسلم قائد العربي عبداهللا الشمالي درع الدوري  (هاني الشمري)

اجللوس في املطاعم واملقاهي.. بأعداد محددة
تأييد حتديد عدد اجللوس في كل طاولة منعاً للدعوة إلى عقد مناسبات اجتماعية تتالشى خاللها ضرورة التباعد وااللتزام بالكمامة وترك مسافة بني الطاوالت

كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

«الطيران املدني»: رحالت 
مباشرة إلى ٥ دول محظورة

ً صدور قرارات جديدة من مجلس الوزراء بشأن رفع بعض الدول من قوائم احلظر.. قريبا

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» مــن مصادر 
مسؤولة ان اإلدارة العامة للطيران 
املدني أصــدرت موافقــة على بدء 
تســيير رحالت العودة املباشــرة 
إلــى ٥ دول محظورة هي (الهند - 
النيبال - باكستان - بنغالديش - 
سريالنكا)، وذلك اعتبارا من اليوم 
الثالثاء، مع استمرار عدم دخولهم 

إلى الكويت.
وذكرت املصادر أن املوافقة جاءت 
تسهيال لســفر تلك اجلاليات بعد 
قرار وقــف الرحالت التجارية الى 
تلك الدول، مشيرة الى ان شركتي 
اخلطوط اجلوية الكويتية وطيران 

اجلزيرة ستقومان بتسيير الرحالت 
باإلضافــة إلــى شــركات الطيران 

التابعة لتلك البلدان.
وأشارت إلى أن «الطيران املدني» 
في انتظار صدور قرارات جديدة من 
مجلس الوزراء بشــأن رفع بعض 
الدول من قوائم احلظر متهيدا لبدء 
سريان الرحالت املباشرة إليها، بيد 
ان املصادر فضلت عدم الكشف عن 
تلك الدول حلني صدور قرار رسمي 

بشأنها.
وقالت إن «الطيران املدني» ناقش 
أمس بدء تسيير الرحالت الصيفية 
الى وجهــات جديدة في تركيا مثل 
بودروم وطرابزون، فضال عن رحالت 
إلى البوسنة والهرسك وأذربيجان 

وجورجيا وقرغيزســتان، مشيرة 
إلى أن أغلب تلك الوجهات ســيتم 
العمل بها اعتبارا من شــهر يونيو 
املقبل بعد أخذ املوافقات الرسمية، 
وبعضها سيتم خالل الشهر اجلاري.

وحول بدء سريان قرار رفع عدد 
الركاب القادمني الى البالد اعتبارا من 
تاريخ ٢٢ اجلاري، قالت املصادر ان 
«الطيران املدني» ال تزال في وضع 
اللمسات األخيرة لتحديد عدد الركاب 
على كل رحلة قادمة الى البالد مع 
األخذ في االعتبار رفع أي دولة من 
قائمة الدول احملظورة مع الكويت 
والتي تزداد فيها الكثافة بالســفر، 
مع العلم ان رحالت العمالة املنزلية 

مستثناة من ذلك العدد.

السماح للمواطنني متلقي اللقاح خارج البالد بالسفر وتسبقه إجراءات وضوابط 
مرمي بندق 

قالت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
إنه من املقرر أن يحسم مجلس 
الوزراء السماح باجللوس في 
املطاعــم واملقاهــي، الفتة الى 
ضرورة حتديد عدد اجللوس 
فــي كل طاولة منعــا للدعوة 
الى عقد مناســبات اجتماعية 
تتالشى خاللها ضرورة التباعد 
وااللتزام بالكمامة وترك مسافة 

بني الطاوالت. 
انه  وأوضحــت املصــادر 
حسب املقرر سيعقد املجلس 
اجتماعــه االعتيــادي اليــوم 
برئاسة سمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد وينتظر 
صدور قرار بالسماح باجللوس 
في املطاعم مع التزام املواطنني 
التــام باالحترازات  واملقيمني 
إدارات  الصحيــة، ومراعــاة 
املطاعــم ملتطلبــات الصحــة 
العامــة وإخضاعهــا للمرور 
الدوري ملتابعة تطبيق لوائح 
وزارة الصحة والبلدية، حتى ال 
تضطر فرق التفتيش امليدانية 
الى تطبيق اإلجراءات القانونية 
عليهــا خصوصا ان احلكومة 

تسعى لدعم املطاعم ومتكينها 
من دوران حركة العمل بها. 

وبينــت املصــادر انه في 
حالة إقرار املجلس أي ضوابط 
جديدة مثل عدد اجللوس على 
الطاولة الواحدة في الصاالت 
املفتوحة واملغلقة فالهدف منها 
متكني املطاعم من االستمرارية 
بــدون أي عوائــق قــد تبطئ 
متابعــة عملهــا «أي ضوابط 
جديدة هدفها توفير متطلبات 
الصحة العامة وتاليا استمرار 

حركة العمل في املطاعم». 
وقالــت املصــادر إن تأني 
املجلــس كان ســببه إجنــاز 
النســبة املطلوبــة لتطعيــم 
العاملني في املطاعم وشركات 
إعداد األغذية متسكا باحملافظة 
على الصحة العامة للمواطنني 
وغيرهم.  وتوقعت املصادر أن 
يعلن املجلس ضوابط السماح 
باجللوس فــي املقاهي وعدد 
اجللوس على الطاولة الواحدة 
واملسافة بني الطاوالت، مع بيان 
اخلدمات املســموح بها وتلك 
املمنوعة مثل تقدمي الشيشة 

للزبائن.
وكانــت عــدة تصــورات 
مطروحــة منهــا أن يقتصــر 

علــى  باجللــوس  الســماح 
املطعمني، وتصــورات أخرى 
أيــدت الســماح باجللــوس 
للجميع مع مراعــاة ضوابط 
واضحة توفر احلماية من نقل 
اإلصابة بالڤيروس، ومن شأن 
املجلس ان يحسم ذلك حتى وإن 
لم يكن قراره السماح الفوري 
وتضمن فقط موعد الســماح 
باجللوس في املطاعم واملقاهي 
حتى تكتمل اســتعدادات هذه 
املرافق من ناحيــة متطلبات 
تقدمي اخلدمات وتطعيم جميع 

العاملني. 
وشــددت املصادر على أن 
اإلجراءات االحترازية في كل 
األحوال مستمرة مع ضرورة 
االلتــزام بالتباعد االجتماعي 
ملســافة متريــن واســتخدام 
الكمامة واحلفاظ على نظافة 

اليدين باستمرار. 
وردا على سؤال حول مزايا 
املطعمــني اجلديــدة، أجابــت 
املصادر بأنه إلى جانب ميزة 
الــى اخلــارج للذين  الســفر 
تلقوا اللقاح في البالد، نعمل 
على توسيع مزايا املطعمني، 
ومــن املقرر ان ينظر املجلس 
في السماح بالسفر ايضا ملن 

تلقى اللقاح خارج الكويت بعد 
إجراءات وضوابط تضمن أن 
هذه الفئة حتققت لها املعايير 
املطلوبة لضمان تغطيتها فعليا 

مبزايا التطعيم. 
هذا، وعبرت مصادر أخرى 
عــن أملها في موافقة املجلس 
على عودة اجلماهير حلضور 
الرياضية، وإقامة  املباريــات 
األعراس مع تقنني احلد األقصى 
لعدد احلضور وإن اشترط ان 

يكون من متلقي اللقاح.
وحول الشــكاوى العديدة 
مــن ارتفــاع اســعار فحــص 
الـ«PCR»، أجابت املصادر: اذا 
رأى مجلس الوزراء إعادة النظر 
 «PCR» في اسعار مسحات الـ
املطلوبة قبل ســفر املواطنني 
فستتولى اجلهة املختصة بحث 
إمكانيــة التنفيذ مع توضيح 

العوائق في حالة وجودها. 
وبشــأن شمول طلبة الـ١٢ 
العالقني في اخلارج باالختبارات 
الورقية املقــررة ٣٠ اجلاري، 
أجابــت املصادر: حتى اآلن لم 
يتخذ القرار اخلاص بهم والذي 
قــد يؤجل ملرحلــة الحقة، مع 
التأكيد على إيجاد حل لهم لعدم 

إعادة السنة الدراسية.

دبوس مبارك الدبوس
أرباح «بوبيان للبتروكيماويات» ماضي اخلميسعبدالرحمن املطيري

تقفز ٥٦٫٥٪ إلى ١٨٫٥ مليون 
دينار بالسنة املالية املنتهية  

في ٣٠ أبريل ٢٠٢١

  «الكويتية لإلعالم واالتصال» نّظمت ملتقى «يوم اإلعالم الكويتي» 
 وزير اإلعالم: تشجيع الكفاءات وتطبيق التحول الرقمي في الوزارة

16اخلميس: إعالمنا بحاجة إلى فتح املجال للطاقات الشبابية 06

أمر تغييري بـ ٤٨ مليون دوالر لعقد لقاح «فايزر»

استدعاء «من باع بيته» نهاية 
األسبوع والقرعة خالل أسبوعني

أحمد مغربي - عبدالكرمي العبداهللا

أكــدت مصــادر مطلعــة لـ 
«األنباء» أن وزارة الصحة طلبت 
إصــدار األمر التغييري الثاني 
بزيادة مبلغ قــدره ٤٨ مليون 
دوالر مــا يعــادل ١٤٫٥ مليون 
دينار بنسبة ٢٠٠٪ على قيمة 
عقد لقاح فايزر. وذكرت املصادر 

ان إصدار األمر التغييري للعقد 
يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه 
الكويت إلعطاء جرعات فايزر 
للمواطنــني واملقيمني. وذكرت 
املصــادر ان اجلهــاز املركــزي 
للمناقصات العامة وافق على 
طلب وزارة الصحة إلصدار األمر 
التغييــري مع موافــاة اجلهاز 
بتقرير مفصــل عن التعاقدات 

التــي متت بخصــوص توفير 
اللقاحات. 

مــن جهــة اخــرى، أعلنت 
الوكيلــة املســاعدة لشــؤون 
األهليــة  الطبيــة  اخلدمــات 
بوزارة الصحة د.فاطمة النجار 
عــن تخفيض الســقف األعلى 
لتســعيرة فحــص (PCR) في 
املختبــرات االهليــة املعتمدة 

مــن قبــل الــوزارة، علــى أال 
تزيد على ٢٠ دينــارا كويتيا. 
وبينت أن هذا جــاء بناء على 
اعتمــاد وزير الصحة الشــيخ 
د. باســل الصباح لقرار جلنة 
التراخيــص الصحيــة رقــم

(٣-٢٠٢١)، استنادا إلى مراجعة 
أســعار فحص (PCR) الدولية 

واإلقليمية.

عادل الشنان 

تقوم املؤسســة العامة للرعاية الســكنية نهاية األسبوع 
اجلاري باستدعاء املواطنني املخصص لهم على مشروع شرق 
تيماء وفق قانون ٢٠١٥/٢ املعني بفئة من باع بيته، وســيتم 
عمل القرعة اخلاصة بهم خالل األسبوعني القادمني بعد تنظيم 
وحتديد آلية استقبالهم بالتنسيق بني إدارة العالقات العامة 

واإلعالم وقطاع التوزيع.
اجلدير بالذكر ان عدد البيوت التي سيتم توزيعها حتديدا 
هو ٤٦٢ بيتا، وأن قيمة التكلفة اإليجارية محددة بواقع ١٠٠ 
دينــار من قبــل مجلس إدارة املؤسســة بالتوافق مع اللجنة 
اإلسكانية البرملانية، علما ان التيار الكهربائي مت إيصاله لكل 
مباني املنطقة الســكنية واخلدمية، أما املســاكن املتبقية من 
املشــروع وعددها نحو ٤٧ وحدة سكنية فباشرت املؤسسة 
تنفيذ ٣١ بيتا منها فعليا وستدخل حيز التوزيع والتخصيص 
حال تسلمها من املتعهد فعليا، والعدد املتبقي ١٦ بيتا سيتأخر 
قليال إلجناز مشروع خاص بإحدى اجلهات احلكومية، ومن 
ثــم يتم بناؤها بالتنســيق بــني املؤسســة واملتعهد واجلهة 

احلكومية ذات الصلة.

تدوير متوقع بني وكالء «الكهرباء»

استشاري ملشروع «الدبدبة» 
والشقايا للطاقات املتجددة

السوريون في الكويت يشاركون 
باالنتخابات الرئاسية ٢٠ اجلاري

دارين العلي

أكدت مصادر مطلعة إن وزير الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة د.مشعان العتيبي بصدد إجراء تدوير في صفوف 

وكالء وزارة الكهرباء واملاء املساعدين.
وأوضحت املصادر لـ «األنباء» أن إجراء التدوير سيتم 
مبوجبه نقل الوكيلة املساعدة ملراكز املراقبة والتحكم م.مها 
العسعوسي إلى قطاع تشغيل وصيانة املياه، وتكليف 
الوكيل املساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية م.مطلق 
العتيبي بقطاع مراكز املراقبة والتحكم إلى جانب عمله 
وكيال مساعدا لقطاع شبكات النقل، وتكليف مدير إدارة 
شــبكات التوزيع الكهربائية م.سعد الرشيدي مبنصب 
الوكيل املساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية، وتكليف 
مدير إدارة ترتيب الوظائف أحمد النما مبنصب الوكيل 

املساعد لقطاع الشؤون اإلدارية.

أحمد مغربي

كشفت مصادر مسؤولة لـ األنباء» عن أن هيئة مشروعات 
الشــراكة بني القطاعني العام واخلاص ستطرح ممارسة 
قريبا لتقدمي خدمات استشارية ملشروع الدبدبة والشقايا 
للطاقــات املتجددة - املرحلة الثالثة. وذكرت املصادر أن 
املمارسة سيتم طرحها خالل األسبوعني املقبلني لدى اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة. وقالت إن املرحلة الثالثة من 
مشــروع الشــقايا تهدف إلى إنتاج طاقة كهربائية بطاقة 
٢٠٠٠ ميغاوات باستخدام تكنولوجيا األلواح الكهروضوئية 

وتكنولوجيا الطاقة احلرارية املركزة وطاقة الرياح. أسامة دياب

يشارك أبناء اجلالية السورية في الكويت في االنتخابات 
الرئاسية املقررة في ٢٠ مايو اجلاري وملدة يوم واحد، حيث 
ستفتح مراكز االقتراع في السفارة أبوابها من الساعة ٧ صباحًا 
وحتى الـ ٧ مساء. هذا، وقد دعت السفارة السورية أبناء اجلالية 
إلى احلرص على املشاركة بفاعلية في االنتخابات الرئاسية.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

استجوابات الوزراء في جلسة خاصة.. واستمرار التصعيد
سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ عبدالعزيز املطيري

يبدو أن التصعيد السياســي بني الســلطتني التشــريعية 
والتنفيذية لن ينتهي رغم العامل الزمني الفارق حاليا واملرجو 
منه التهدئة بني اجلانبني، فقد أعلن نواب «كتلة الـ ١١»، الذين 
اجتمعــوا في مجلس األمة، تقدمي طلب لعقد جلســة خاصة 

ملناقشة استجوابات الوزراء. 
وقــال النائب ثامر الســويط: كنا ومازلنــا حريصني على 
تطبيق وحماية نصوص الدســتور وعلى رأســها املادة ١٠٠، 
وأضاف: حتى ال يتحصن رئيس الوزراء بحجة ضرورة مناقشة 
استجواب الوزراء. وأضاف: تقدمنا بطلب لعقد جلسة خاصة 
الســتجواب الوزراء يوم األحد املقبل، على أن تبقى اجللسة 

العادية معلقة حتى يصعد رئيس احلكومة املنصة.
وعودة إلى اجتمــاع الكتلة، قال مصدر نيابي لـ «األنباء» 
انــه جرى خــالل االجتماع اســتعراض األوضاع السياســية 
وقضية عقد اجللسات بشكل كامل، كما جرى التنسيق حول 
إجراءات الكتلة خالل املرحلة املقبلة والتأكيد واإلصرار على 
مواقفها السابقة من جميع القضايا مبا فيها استجوابات سمو 

رئيس الوزراء.
التفاصيل ص٩

«كتلة الـ ١١» اجتمعت في مجلس األمة وجّددت موقفها الرافض لتأجيل استجوابات رئيس احلكومة.. وقدمت الطلب

صورة من طلب عقد اجللسة اخلاصةالصيفي الصيفي لدى دخوله إلى اجتماع «كتلة الـ ١١»

22رياضة

بال خسارة.. 
الدرع عاد 

لـ «الزعيم»
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املضف: إطالق القرض العقاري الذكي 
بتقنية الذكاء االصطناعي خالل أسابيع

أعلــن نائــب رئيس مجلــس اإلدارة 
املديــر العــام للبنك صــالح املضف أن 
البنك ســيطلق خدمــة القرض العقاري 
 Artificial) الذكي بتقنية الذكاء االصطناعي
Intelligence) خالل أسابيع وتهدف اخلدمة 
إلى التيسير والتســهيل على املواطنني 
وتقليص الدورة املستندية ويضاف إلى 
سلسلة اإلجنازات التي حققها البنك من 
خالل ميكنة خدمات البنك وجعلها متاحة 
إلكترونيــا (Online) على مدار الســاعة 
طــوال أيام األســبوع دون حاجة لعناء 
مراجعة أي من فروع البنك واستجالب 

املستندات من قبل العمالء. 
واجلدير بالذكر أنه ســبق للبنك أن 
أطلــق خدمة القــرض االجتماعي الذكي 
 Artificial) الــذكاء االصطناعــي بتقنية 
Intelligence) والذي القى جناحا واستفاد 

مــن اخلدمة مــا يقــارب ٦٥٠ عميال منذ 
انطالقه في فبراير ٢٠٢١. 

وأعلنت الناطقة الرسمية باسم بنك 
االئتمان حباري اخلشتي أن ١٨ مايو آخر 
يوم الســتقبال طلبات تأجيل األقساط 
تنفيذا للقانون اخلاص بتأجيل االلتزامات 
املالية ملدة ٦ شــهور، الفتة إلى أن البنك 
يعمل على استقبال طلبات التأجيل من 
خالل ٣ قنوات وهي البوابة اإللكترونية 
للبنك والتطبيق الهاتفي اخلاص بالبنك 
أما بالنســبة لفئة كبار الســن ٦٥ سنة 
فما فــوق وذوي االحتياجــات اخلاصة 
وأسر األسرى والشهداء والورثة فسيتم 
استقبالهم في فروع البنك ومراكز اخلدمات 

املتكاملة التابع لها العميل.
وذكرت اخلشــتي أن البنك اســتقبل 

٦٦٥٧٦ طلبا لتأجيل األقساط.

تهدف إلى التيسير والتسهيل على املواطنني وتقليص الدورة املستندية

تقنية الذكاء االصطناعي تقلص الدورة املستندية إلجناز القرض العقاريصالح املضف

اخلشتي: استقبلنا ٦٦٥٧٦ طلبًا لتأجيل األقساط و١٨ مايو آخر موعد للطلبات

«زكاة األندلس»: بدعم 
احملسنني ساهمنا 

في حتسني حياة آالف 
املستفيدين

هنأ مديــر زكاة األندلس 
التابعــة جلمعيــة النجــاة 
اخليريــة زيــد الهاملي أهل 
الكويت والعالم اإلســالمي 
بعيــد الفطر املبارك ســائال 
املولــى جلــت قدرتــه أن 
يحفظ الكويــت وأهلها من 
كل سوء وأن يجعلها دار أمن 

وإميان.
وقــال الهاملــي: بفضــل 
اهللا جــل وعــال ثــم بدعــم 
احملسنني ساهمنا من خالل 
مشــاريعنا التــي أطلقتهــا 
النجاة اخليرية في حتسني 
واقع اآلالف املستفيدين حول 
العالــم في شــتى املجاالت 
التعليمية والطبية واإلغاثية 
واالجتماعيــة والتنمويــة، 
فالنجــاة اخليريــة حتمــل 
رســالة مهمة وهي حتسني 
معيشــة احملتاجــني داخــل 

وخارج الكويت. 
وذكر أن تفاعل أهل اخلير 
مع مشــاريع زكاة األندلس 
الرمضانيــة عكس اخليرية 
التي جبل عليها أهل الكويت 
والتي تعد مكونا رئيســيا 
مــن مكونات أهــل الكويت، 
حيث دعم مشــروع السالل 
الرمضانية ووجبات إفطار 
الصائــم واملســاهمة فــي 
مشروع بناء املساجد وإقامة 
حلقات القرآن الكرمي وكفالة 
األيتام وطالب العلم، وإنشاء 
املشــاريع التنمويــة التــي 
تســاعد على العيش الكرمي 
وتدفــع األفراد نحو العطاء 
واإلنتاج، مما بدوره ينقلهم 
من دائرة االحتياج إلى العمل 
واإلنتاج وتتنوع املشاريع 
حســب طبيعة الدول التي 
ينفذ بها املشروع. وغيرها 

من أوجه اخلير األخرى.

زيد الهاملي

النواف تلقى تهاني قادة احلرس بعيد الفطر: 
ليحفظ اهللا الكويت من كل مكروه

اســتقبل نائب رئيس احلرس الوطني 
الفريق أول متقاعد الشــيخ أحمد النواف، 
وكيل احلرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي 
وكبار القادة والضباط، حيث هنأوه بعيد 

الفطر السعيد.
وشكر النواف وكيل وكبار قادة احلرس 
على تهنئتهم، سائال اهللا أن يعيد األعياد 

على الكويت باخلير واليمن والبركات، وأن 
يرفع البالء والوبــاء ويحفظ الكويت من 
كل مكروه في ظل قيادتها الرشيدة، ممثلة 
بصاحب السمو األمير القائد األعلى للقوات 
املسلحة الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
العهد األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظهما 

اهللا ورعاهما.

الشيخ أحمد النواف يتلقى التهاني بعيد الفطر من كبار قادة احلرس الوطني

دينا الضبيب لـ «األنباء»: ٧٥ ألفًا حصيلة التطعيم 
امليداني في املرحلتني األولى والثانية

عبدالكرمي العبداهللا

االدارة  أعلنــت مديــرة 
املركزية للرعاية الصحية 
االوليــة ورئيســة فريــق 
املتنقلة  التطعيــم  وحدات 
فــي وزارة الصحــة د.دينا 
الضبيب عن ختام املرحلة 
الثانية من حملة التطعيم 
امليدانيــة بتطعيم ٣٥ ألف 
مــن العاملني فــي ٢٢ موًال 
جتاريا وصيادي الســمك. 
وذكــرت د.الضبيــب فــي 
أن  لـ«األنبــاء»  تصريــح 
عدد مــن مت منحهم اللقاح 
فــي املرحلــة االولــى التي 
شملت اجلمعيات التعاونية 
وخطباء ومؤذني املساجد 
والبنــوك ودور الســينما، 
والثانية التي ضمت املوالت 
التجارية وســوق الســمك 
بلغــت مايقــارب ٧٥ الــف 
شخص. وبينت د.الضبيب 
أن املوالت التي مت شــملت 
تطعيــم مــوالت «مجمــع 
األڤنيــوز ـ ٣٦٠ ـ الكــوت ـ 
مارينا مول ـ ٨٩ ـ البيرق ـ 
برومينادـ  الرايةـ  الصاحلية 
ـ مجمع احلمراـ  سوق شرق 
ـ جيــت مــول ـ بوليفارد ـ 
مجمع سيمفوني ـ املهلب ـ 
الفنارـ  ليلى قاليريـ  زهرة 
ـ مجمع اوتادـ  مول اجلهراء 

ـ سوق السمك».
وأكدت أن املرحلة الثالثة 
ستبدأ قريبا، وسيتم حتديد 
الفئات التي ستطعم الحقا، 
مشيدة بدعم وزير الصحة 
الشــيخ د.باســل الصباح 
ووكيل الوزارة د.مصطفى 
رضــا والوكيلة املســاعدة 
لشــؤون الصحــة العامــة 
د.بثينة املضــف وقياديي 
الوزارة لتذليل كل العقبات 
من امامنا. ودعت د.الضبيب 
جميــع الراغبني فــي تلقي 
اللقاح عبر وحدات التطعيم 
املتنقلة الى التعاون لتسهيل 

عملية تطعيم اجلميع.

مديرة اإلدارة املركزية للرعاية الصحية األولية أكدت االنتهاء من تطعيم ٢٢  موالً جتارياً وسوق السمك

االستعداد للتطعيم تدقيق على البيانات

جانب من احلضور للتطعيم                             (زين عالم)

تطعيم احد املوظفني د.دينا الضبيب متحدثة لـ «األنباء»

ملشاهدة الڤيديو
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عبدالرحمن املطيري: قطعنا شوطًا كبيرًا نحو تنمية وتطوير اإلعالم 
عبر تشجيع الكفاءات وتطبيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الوزارة

آالء خليفة

أكد وزير اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري ان الوزارة 
قطعت شوطا كبيرا نحو تنمية 
وتطوير اإلعالم عبر تشجيع 
الكفــاءات اإلعالمية اإلبداعية 
والعمل على تطبيق التحول 
الرقمي في مختلف قطاعاتها.

جاء ذلك في كلمة للمطيري 
في افتتاح فعاليات ملتقى «يوم 
االعالم الكويتي» الذي نظمته 
الكويتية لالعالم)  (اجلمعية 
عن بعد ويستمر ملدة يومني.

واســتهل املطيري كلمته 
بالتأكيد على «مؤازرة إخواننا 
من أبناء الشعب الفلسطيني ملا 
يواجهونه من تعد سافر على 
حقوقهم وحرياتهم واستنكار 
األعمــال اإلجراميــة لقــوات 
االحتالل اإلسرائيلي ضد أبناء 
الفلسطيني الشقيق  الشعب 
وضد أرضه ومقدساته» مشددا 
على ان الكويت تسخر جهودها 
اإلعالميــة لنصــرة القضيــة 
الفلسطينية وتسليط الضوء 
علــى حقــوق أبناء الشــعب 

لألعوام (٢٠٢١ ـ ٢٠٢٦) تهدف 
إلى «إعالم مستدام ورائد في 
صناعــة احملتــوى الهــادف» 
منوها بجهود العاملني بالوزارة 
لتنفيذ هذه اخلطــط الرامية 
لتطوير اإلعالم الكويتي بكل 

مجاالته وقطاعاته.
وبني ان هذا املسعى يأتي 
التنمويــة  لتعظيــم األدوار 
يقدمهــا  التــي  واإلبداعيــة 
اإلعــالم الكويتــي فــي ظــل 
املتغيرات العاملية التي جعلت 
الفضاء االفتراضي ووســائل 
التواصــل االجتماعــي حتتل 
مساحة واســعة من االهتمام 
والتأثيــر، معربا عن أمله في 
حتقيق أفضل النتائج وصوال 
إلــى رؤيــة إعالميــة تنموية 
جديدة ومتطورة تعزز ريادة 
اإلعالم الكويتي. وأشاد باملكانة 
املرموقة التي يتميز بها اإلعالم 
الكويتي ســواء الرسمي منه 
انواعه  واخلــاص مبختلــف 
املرئــي واملقروء واملســموع 
وكذلــك االلكترونــي، مؤكــدا 
ان املصداقيــة واملهنية اللتني 
يتصف بهما اإلعالم الكويتي 
عززتــا دوره محليا الســيما 

بــكل حــرص واهتمــام على 
التوصيات التي ستخرج بها 
جلسات هذا امللتقى مبا يساهم 
بتعزيز مكانة االعالم الكويتي 
وريادتــه االقليمية والدولية 
حتت ظل قيادة حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد وسمو ولي عهده الشيخ 
مشــعل األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد. ومــن ناحيته اعرب 
رئيــس اجلمعيــة الكويتيــة 
لالعــالم واالتصــال ماضــي 
اخلميس عن االمل في حتقيق 
الرؤية االعالمية ملن سبقونا 
ولالجيــال القادمــة مؤكدا ان 
الكويت تستحق ان تكون لها 
ريادة اعالميــة كونها متتلك 
الكثير من الطاقات واالمكانيات 
والتاريــخ الزاخر فــي مجال 

اإلعالم والفنون.
واشــار اخلميــس الى ان 
هناك حالة من االحباط الشديد 
خاصــة مــن جيــل الشــباب 
واالهمال لتطوير جيل الشباب 
وتقدمي عناصر اعالمية وطنية 
وكفاءات وتسخير االمكانيات 
لهم آمال املزيد من الدعم لفئة 

حاليا مع الرواد وذوي اخلبرة 
واألكادمييــني واملتخصصني 
وبشــكل تراكمــي مــن اجــل 
اخلروج بإستراتيجية حتقق 
األهداف املرجوة منها، مشيرا 
الى انه قــد مت مؤخرا تدريب 
٤٥ كمحاوريــن لعقد حلقات 
نقاشية على مستوى الوزارة 
لالســتماع الــى مقترحاتهم، 
كما مت عقد ٤١ حلقة نقاشــية 
على مستوى موظفي الوزارة 
وجمعيات النفع العام والقطاع 
اخلاص واملتخصصني املعنيني 

والناشطني في االعالم.

فــي خطــة التنميــة للكويت 
٢٠٣٥ وكذلك على املســتويني 
اإلقليمي والدولي. ولفت الى 
ان وزارة اإلعالم اســتحدثت 
خاصــة  ســنوية  جائــزة 
بالصحافة اإللكترونية بهدف 
احملافظة على تطور وتنمية 
هــذه الصحــف فــي الكويت، 
إضافــة إلــى عقــد ملتقيــات 
مســتمرة في هــذا املجال من 
شأنها حتسني مستوى األداء 
علــى نحــو يخــدم املجتمع. 
وعلى صعيــد متصل أوضح 
املطيري أن الوزارة ســتعمل 

وأفــاد املطيــري بأنــه قد 
مت أخذ ١١٢ مســح للدراســات 
واملبادرات واإلســتراتيجيات 
واملشــاريع في مجال االعالم 
وأخذ ٢٤ جتربة دولية لوضع 
اســتراتيجية معبــرة عــن 
االعالميني واجلهات االعالمية 
املعنية. متابعا: وعقدنا الكثير 
من اللقاءات التخصصية مع 
املواقع االلكترونية وجمعيات 
النفع العــام املعنية باجلانب 
االلكترونــي وتواصلنــا مــع 
العديــد مــن املختصــني على 
مســتوى العالــم اجمــع من 
خالل التقنيــات احلديثة عن 
اللقــاءات االفتراضية  طريق 
موضحا انه سيتم اإلعالن عن 
االستراتيجية خالل األسبوع 
املقبل. كما اشار املطيري الى 
انــه قــد مت توقيــع اتفاقيات 
وبروتوكــوالت تعــاون مــع 
جمعيات النفع العامة لتعزيز 
الشــراكات من اجــل حتقيق 
التكامل والشــمولية لإلعالم 
الكويتــي ويســتمر بريادته 
واملتخصصــني  بالكفــاءات 

باملجال اإلعالمي.
وأكد املطيــري انه يتطلع 

الشباب االعالميني من الكفاءات 
الوطنيــة. وقــال اخلميــس: 
نحتاج الى انتفاضة ونفضة 
قادرة على النهوض باالعالم 
الكويتي بفتح املجال للطاقات 
الشــبابية لالبــداع ومراجعة 
القوانني والتشريعات االعالمية 
املكبلة لالبداع االعالمي ونامل 
النجاح فــي القطاع االعالمي 
ككل، حكومي وخاص لتحقيق 
النجاح واالستمرار في مواجهة 
الكثيــر من الصعاب وتنظيم 
التواصــل  وســائل  قطــاع 
االجتماعي نظرا لوجود فوضى 
فــي هــذا القطــاع وتداخالت 
وبعض املنغصات واستغالل 
ســيئ لهــذا القطــاع، ونأمل 
ان يكــون هنــاك تنظيم جيد 
ووقفــات وتعاون بــني كافة 

القطاعات لتطوير االعالم. 
وكشف اخلميس ان امللتقى 
ســيخرج بتوصيات ســيتم 
ارسالها الى املسؤولني لألخذ 
بهــا مــن اجل تطويــر املجال 
اإلعالمي في الكويت متوجها 
بالشــكر والتقديــر جلميــع 
املشــاركني في اجللسات على 

جهودهم احلثيثة.

اجلمعية الكويتية لإلعالم واالتصال نّظمت ملتقى «يوم اإلعالم الكويتي» مبشاركة عدد من املتخصصني واإلعالميني

ماضي اخلميس عبدالرحمن املطيري

الفلســطيني في حياة كرمية 
وآمنة. وأشار الى ان الوزارة 
التلفزيــون  ســتعمل عبــر 
واإلذاعــة ومنصات التواصل 
االجتماعــي اخلاصة بها على 
أن تكــون مصــدرا للمعرفــة 
ومنبــرا للتوعيــة والتثقيف 
مــع التركيــز على شــمولية 
وابداع االنتاج على مســتوى 
املضمــون واالخــراج ملواكبة 
التطــور وإيصــال الرســائل 
بأفضل شكل ممكن مبا يرتقى 

ملستوى وذوق املتلقي.
وذكر ان مــن القيم املهمة 
التي ســتركز الــوزارة عليها 
في استراتيجياتها املقبلة هي 
التأكيد على أهمية االعالم كقوة 
ناعمة وتعزيزها في اخلطاب 
الرســمي واحلرص  اإلعالمي 
علــى حتقيق االســتدامة في 
مضامينــه بالتنســيق مــع 
مؤسســات الدولة الرســمية 
ومؤسســات املجتمــع املدني 

ذات الشأن والعالقة.
وشدد املطيري على ان هذا 
العمل يأتي انسجاما مع خطة 
الوزارة لوضع اســتراتيجية 
تشــاركية شــمولية توافقية 

نؤازر إخواننا من أبناء الشعب الفلسطيني ملا يواجهونه من تعٍد سافر على حقوقهم وحرياتهم ونستنكر األعمال اإلجرامية لقوات االحتالل اإلسرائيلي

محمد السنعوسي: اإلعالم احلالي أصبح عبارة عن «شللية» وترهل وهدر لألموال.. والوزارة تعاني من كثرة موظفيها وهم ليسوا إعالميني

عبداهللا املضف: قوانني اإلعالم كارثية والعقوبات مبالغ فيها وقدمت الكثير من االقتراحات لتعديلها مبجلس األمة

وليد اجلاسم: املجتمع يعاني من رعونة وعنف لفظي وجسدي والبد من قيام مؤسسات الدولة بدورها في القضاء على تلك السلوكيات السلبية

سامي النصف: نحتاج إلى إعالميني من الكوادر الوطنية شديدي املهنية ملواجهة التحديات القادمة والبد أال يكون اإلعالم «مهنة من ال مهنة له»

مهند الساير: «اإلعالم حاشته حالة الوهن» واملرحلة القادمة ليست مرحلة رفع شعارات وإمنا البد من حلول واقعية وبدونها «ال طبنا وال غدا الشر»

ناصر املجيبل: كل التشريعات اإلعالمية الصادرة من ٢٠٠٦ هدفها تقييد املمارسة اإلعالمية وليس تنظيمها وتعزيزها

إستراتيجية الوزارة ستركز على التأكيد على أهمية اإلعالم كقوة ناعمة وتعزيز اخلطاب اإلعالمي الرسمي واحلرص على حتقيق االستدامة في مضامينه
اخلميس: اإلعالم الكويتي بحاجة إلى «نفضة» من خالل فتح املجال للطاقات الشبابية ومراجعة القوانني والتشريعات املكبلة لإلبداع

جلسة «اإلعالم الكويتي الواقع والطموح»: تعديل القوانني والتكويت أولوية
آالء خليفة

عقــدت اجلمعية الكويتية 
لإلعالم واالتصال أولى جلسات 
ملتقى يــوم اإلعالم الكويتي، 
وذلك مبشــاركة كل من وزير 
اإلعالم األسبق سامي النصف 
ووزير اإلعالم األســبق محمد 
السنعوسي والنائب عبداهللا 
املضف والنائب مهند الساير 
ورئيس حترير جريدة الراي 
وليد اجلاســم وأستاذ اإلعالم 
الكويــت د.ناصــر  بجامعــة 
املجيبــل، والتــي أدارها مدير 
مكتب قناة العربية في الكويت 

عادل عيدان.
في البداية، قال وزير اإلعالم 
األسبق محمد السنعوسي ان 
األمل دوما في ان يكون لدينا 
إعالم نتباهــى به، بإمكانياته 
وإبداعاته ورجاله العاملني، لكن 
هناك مشــكلة رئيسية مهمة 
البــد ان نعترف بهــا وهي أن 
الدولة على مستوى احلكومة 
غير مهتمــة ومتابعة لإلعالم 
الكويتي وليست لديها رغبة 
حقيقية في تطويره، موضحا 
أن هناك أساليب كثيرة طرحت 
في السابق منذ عام ١٩٨٥، حيث 
تقــدم مجموعة مــن رجاالت 
الكويت املخلصني باقتراح الى 
رئيس مجلس األمة مبشروع 
مؤسســة  بإنشــاء  قانــون 
لإلعــالم ولكن لم يتــم األخذ 
بهذا االقتراح، ونرى ان وزارة 
اإلعالم مثقلة بأمور وأشخاص 
لســنا بحاجة لهم وعالة على 
اإلعالم وفي أهم إدارتني وهما 

اإلذاعة والتلفزيون.
وتابــع قائال: كما مت تقدمي 
اقتراح آخر عام ١٩٩٧ لرئيس 
مجلس األمة ضمن خطة شاملة 
لتطوير اإلعالم الرســمي بأن 
تكون هناك استقاللية وحرية 
لكن لــم يتم األخذ بــه أيضا، 
موضحا انه أثناء قيادته وزارة 
اإلعالم عمل على إعادة هيكلة 
الــوزارة، مؤكدا انــه ال ميكن 
تطويــر وزارة اإلعــالم وهي 
مثقلة مبطبعة وكونا وإعالم 
خارجي وأمور أخرى متعددة.
وأشار السنعوسي إلى ان 
مجلس الوزراء أقر مرتني بيع 
املطبعة، السيما انها أصبحت 

تكبد الدولة خسائر كبيرة.
وقــال ان وزارة اإلعــالم 
تعاني من كثرة موظفيها وهم 
ليسوا إعالميني امنا موظفو 
إعالم، والوزارة ليست بحاجة 
لهم، مشــددا علــى ضرورة 
وضــع تنظيــم جديد خاص 
يختلف عن ان تكون وزارة، 
وموضحا اننا قد نحتاج إلى 
وزارة ثقافة أهــم بكثير من 

وزارة لإلعالم.
السنعوســي  وأوضــح 
أن وزيــر اإلعــالم حتدث عن 
إستراتيجية جديدة ولكن إذا 

بضــرورة تعيــني الشــخص 
املناســب في املكان املناسب، 
ومشــددا على دور اإلعالم في 
بث روح التفاؤل في املجتمع 
وكذلك في محاربة الشائعات من 
خالل نقل الصورة الصحيحة 
للمواطنني، ومؤكدا كذلك على 
دور اإلعالم احلكومي في عملية 

تدريب وتأهيل الشباب.
نحــن  النصــف:  وقــال 
نحتــاج الــى قطــاع شــبابي 
وطنــي محتــرف، خاصة اننا 
في مواجهة ثورة معلوماتية 
تســمى الثورة الرابعة والبد 
من تأهيل الشباب لها، متابعا: 
املواطن الكويتي أصبح أذكى 
مواطــن فــي العالــم ألنه في 
كل صبــاح يجــب ان يكــون 
مختصا بالسياسة واالقتصاد 
وضليعا في الدساتير وبقضايا 
البتروكيميكال وحقول الشمال 
والطائرات احلربية، واملستقبل 
بحاجة الى فلســفة للنظر في 
حاجتنا من اإلعالم، وهناك دور 
كذلك لإلعالم بــوزارة اإلعالم 
وهذا موجود في الدول املتقدمة 
ويفتــرض مــا بــني احلكومة 
ومجلس األمة أال يصدر تشريع 
إال بعــد ان يدور حوله نقاش 
في األجهزة احلكومية كما هو 
معمــول به في معظــم الدول 

املتقدمة.
وأكد النصف أهمية تأهيل 
وتدريب اإلعالميني الكويتيني 
والســماح لهــم بالعمــل فــي 
العربية املختلفة  الفضائيات 
لــن يؤثرعلــى عملــه  طاملــا 
في اإلعــالم الكويتــي، مؤكدا 
أهمية التوعيــة اإلعالمية في 
مختلف القضايا ومنها قوانني 
امليديــا. وختــم  السوشــيال 

في حدود القانون وان يعطي 
القانون مساحة من حرية الرأي 

والتعبير وتعزيزها.
وذكر املضف ان الشائعات 
انتشرت اليوم بشكل مخيف 
والبد من مواجهتها من خالل 
وســائل اإلعالم التي تســلط 
الضوء علــى احلقيقة، مؤكدا 
أن على جميــع القطاعات في 
الدولــة أن تنهض مع بعضها 
البعض ولكن اإلعالم هو الذي 
يجب ان يسبق كل القطاعات 
األخــرى ألنــه باإلعــالم احلر 
سنقوم بتصحيح كل األوضاع 

اخلاطئة في الدولة.
من ناحيته، أوضح النائب 
مهند الساير في مجلس األمة، 
أن القضية اإلعالمية تعد من 
أهم أولوياتــه هو ومجموعة 
من النواب حتت قبة عبداهللا 
السالم. وقال الساير: حاولنا 
ان نضمن متطلباتنا في بداية 
عملنا البرملانــي في مثل تلك 
القضايــا ولكــن املشــكلة ان 
«اإلعالم حاشته حالة «الوهن» 
حاله حال الصحة والرياضة 

واالقتصاد والتعليم».
وذكر الساير ان في الكويت 
ال توجــد لدينــا اســتفتاءات 
شعبية ولكن كان لدينا إعالم 
حر يعكس حال املجتمع لكن 
حاولوا قمع اإلعالم، مبا أوصلنا 
الى تلك املرحلة السابقة لذا فإن 
املرحلة املقبلة ليست مرحلة 
رفع شــعارات وامنــا البد من 
حلول واقعية وبدونها «ال طبنا 

وال غدا الشر».
الــى ان  الســاير  وأشــار 
هنــاك حالــة مــن البــطء في 
إصدار التشــريعات ال تواكب 
التطورات العاملية من حولنا، 

يواجه كذلك مشاكل عدة ولن 
يكون قــادرا على عمل نهضة 
حقيقيــة فهي بيــد الدولة إذا 
عملت على دعم اإلعالم بشكل 
حقيقي، مقترحا أن يكون هناك 
تكويت في الوظائف اإلعالمية 
وإعادة نظــام االنتداب. وذكر 
اجلاســم أن علــى احلكومــة 
تصحيح األخطــاء والتنظيم 
يبدأ من األعلى لألسفل، موضحا 
أن املجتمع يعاني من رعونة 
وعنف لفظي وجســدي والبد 
من مؤسســات الدولــة القيام 
بدورها فــي القضاء على تلك 
السلوكيات السلبية وتطبيق 
القانــون وبشــكل رادع على 

اجلميع.
السياسات اإلعالمية

وختاما ذكر أستاذ اإلعالم 
فــي جامعة الكويــت د.ناصر 
املجيبل، ان اجلمع بني العمل 
والدراسة في مجال التخصص 
من أهم التشريعات التي يجب 
ان يتم تعديلهــا، موضحا أن 
أحد أهــم طرق التعلم بجانب 
التعلم األكادميي هي ممارسة 
ما يتعلمه الطالب في اجلامعة 
وتطبيقه علــى أرض الواقع، 
مستغربا انه في الكويت غير 
مسموح للطالب بأن يجمع بني 
الدراسة والعمل. وأشار املجيبل 
الى انه حتى يومنا عدم وجود 
قانون ينظم عمــل املوهوبني 
والفنانــني مطالبــا بضرورة 
تغيير السياســات اإلعالمية 

من أجل إعالم أفضل.
وأفــاد املجيبــل بأن تردي 
احلالة اإلعالميــة في الكويت 
جاءت نتيجة تــردي الكويت 
في العديد من مناحي احلياة، 

قائال: نحتاج الى إعالميني من 
الكوادر الوطنية شديدي املهنية 
ملواجهة التحديات القادمة والبد 
أال يكــون اإلعالم «مهنة من ال 

مهنة له».
حرية الرأي

النائــب  بــدوره، أوضــح 
عبداهللا املضف ان اإلعالم هو 
نافذة لتعريف شعوب العالم 
على الدولة، وأن الكويت متتلك 
اإلمكانيــات ومتتلــك عوامــل 
النجاح ومنهــا رؤوس أموال 
وعقليــات متميزة ومســاحة 
جغرافية صغيرة وعدد سكان 
قليل، لكن لألسف املشكلة هناك 

أزمة في اإلدارة.
وأفــاد املضــف بأنــه فــي 
الريــادة  الســتينيات كانــت 
لإلعــالم الكويتي لكــن اليوم 
أصبح اإلعــالم مقيدا، فحرية 
الــرأي موجــودة وإن كانــت 
مقيــدة، اإلعــالم أصبــح غير 
تقليــدي والفرد أصبح إعالما 

مبفرده.
وأفــاد املضف بأنــه تقدم 
بعمــل تعديالت علــى الكثير 
مــن القوانني اإلعالميــة التي 
أقرت ومنها املطبوعات والنشر 
وكذلك اإلعالم إلكتروني واملرئي 
واملســموع، فقد كانت قوانني 
كارثية وعقوباتها مبالغ فيها 
وهي تضييق على حرية الرأي 

والتعبير.
وقــال املضــف: أنا لســت 
إعالميــا ولكــن مؤمــن بــأن 
اإلعالم الناجح واحلقيقي هو 
اإلعــالم الذي يحاكــي الواقع، 
اإلعالم هو السلطة الرابعة في 
الدولة والبد ان تكون ســلطة 
حقيقيــة ال ســلطان عليها إال 

موضحا ان دول العالم أصبحت 
تشرع قوانني بشكل متسارع 
ولكن نعاني فــي الكويت من 
البطء في إصدار التشريعات، 
متابعــا: األحداث السياســية 
احلاليــة لم متكنــا من تغيير 
الكثير من القوانني ولكن نعدكم 
بــأن قوانني اإلعالم ســتكون 
مــن أولويات املرحلــة املقبلة 
بالتعاون مع املتخصصني في 

مجال اإلعالم.
وشدد الساير على ضرورة 
تطبيــق القوانــني مــن خالل 
الرقابة على احلكومة من قبل 
مجلس األمة، قائال: ولكن مع 
األســف ال توجــد جديــة من 
احلكومة في االرتقاء باإلعالم.

تكويت الوظائف

مـــــن جانبــه، أوضـــــح 
رئيس حترير جريــدة الراي 
وليد اجلاســم، أنــه يجب أال 
نفقــد الثقة فــي إعالمنا، وأن 
اإلشــكالية اليوم هي اننا في 
مجتمع تفوق نســبة الشباب 
به ٦٥٪ لكنهم مع األسف فقدوا 
ثقتهم في الدولة وإميانهم بها 
والشعور باألمان وباملستقبل 
وهذا كله يحتاج إلعالم يعرف 
يتعامل معهم ويستعرض ما 
تفعله احلكومة من إيجابيات 
ويضرب السلبيات ولكن هذا 
مع األسف غير موجود. وقال 
اجلاسم: نحن أمام جيل قادم 
فقد جميع املثل العليا وأصبح 
النموذج السائد في التخاطب 
هو الصراخ والعنترة وشغل 
الفتوات والصوت العالي، وألنه 
أصبح سائدا في املجتمع أصبح 
هو لغة اإلعالم السائدة. وأفاد 
اجلاســم بأن اإلعالم اخلاص 

مؤكدا أن التسارع في نهوض 
اإلعــالم في الكويت ســيكون 
إحدى األدوات التي جتذب بقية 
القطاعات فــي النهوض ألنها 
متارس دورا مهما في توجيه 

املؤسسات.
وأشار املجيبل إلى ان اإلعالم 
قائم بشكل أساسي على فكرة 
حرية تــداول املعلومات، وإذا 
لم يكن ذلك األمر واضحا فلن 
تكون هناك ممارســة إعالمية 
بــدون  واضحــة، فاإلعالمــي 
حريات كالعسكري بدون سالح، 
موضحا ان وســائل التواصل 
االجتماعي أصبحت هي السالح 
األقوى الذي طغى على السلطة 
الرابعة التقليدية كونها ال تتقيد 
بالقيود السياسية والقانونية 
واالجتماعيــة، متابعا: علينا 
التفكير في التشــريعات التي 
تنظم العمل اإلعالمي هل هي 
تشريعات الهدف منها التنظيم 
ام التقييد، هل تعزز املمارسة 
اإلعالميــة ام تقيدهــا؟ مؤكدا 
ان كل التشــريعات اإلعالمية 
الصادرة من ٢٠٠٦ هدفها تقييد 
املمارســة اإلعالميــة وليــس 

تنظيمها وتعزيزها.
وذكــر املجيبل ان الكويت 
تطــور إعالمها فــي وقت كان 
التلفزيون واإلذاعة املصدرين 
الوحيدين للمعلومات واملعرفة 
والثقافة والترفية، ولكن اليوم 
بوجود أجهزة إعالمية حكومية 
تصرف على مئات املاليني لم 
تعد تلــك األجهزة هي مصدر 
املعلومات واملعرفة والترفيه 
للجمهور، متسائال: ما الفائدة 
من وجود إعالم رسمي حكومي 
ومــا حجم اإلعــالم احلكومي 
املطلــوب اليــوم؟ وهــل مــن 
وظيفــة وزارة اإلعــالم إنتاج 
املسلســالت وإنتــاج برامــج 
تلفزيونيــة منوعة وإدارة ١٤ 
محطــة إذاعية.. هــل هذا دور 

إعالم الدولة؟
وختم قائال: ال ميكن إعادة 
بنــاء اإلعالم في ظــل الهيكل 
اإلداري احلالي القائم، مشددا 
على أهمية ان يكون دور اإلعالم 
احلكومي في املســتقبل قائم 
على بناء قيم وتصورات حول 
املواضيــع املختلفــة وهويــة 
املجتمع وتعزيز بعض العادات 

والسلوكيات اإليجابية.

املشاركون أكدوا أهمية تأهيل وتدريب اإلعالميني الكويتيني والسماح لهم بالعمل في الفضائيات العربية املختلفة

عادل عيدانوليد اجلاسم مهند الساير عبد اهللا املضفسامي النصف د. ناصر املجيبلمحمد السنعوسي

لــم يقم بإعادة هيكلة الوزارة 
العوائق فلن  والتخلص مــن 
يستطع حتقيق شيء. وعتب 
السنعوســي علــى تلفزيون 
الكويت في اهتمامه باألخبار 
وطريقــة اختيــار وعــرض 
األخبــار، موضحــا ان هنــاك 
أخبارا أهم بكثير من األخبار 
التــي تعرض علــى تلفزيون 

الكويت.
وقال السنعوسي: ال مجال 
حاليا النتعاش سوق اإلعالم 
اخلاص فالســوق محدود وال 
توجــد إعالنــات ومجموعــة 
الفنانني القادرين على العطاء 
قليلــني جــدا ولــن يتمكنــوا 
من تلبيــة متطلبات القنوات 
اخلاصة، وخالل سنتني ستغلق 
القنوات اخلاصة، السيما مع 
امتــالك قناة  انتهــاء نشــوة 
خاصة. وأفاد السنعوسي بأن 
اإلعالم احلالي أصبح عبارة عن 
شللية وترهل وهدر لألموال، 
وهذا الثالثي موجود في هذه 

الصناعة.
بث روح التفاؤل

وانتقل احلديث إلى وزير 
اإلعالم األسبق سامي النصف 
أكــد أن األمم تنهــض  الــذي 
بــكل قطاعاتهــا وتترهل بكل 
قطاعاتها، فمن غير اإلنصاف 
أن نضــع اللــوم فقــط علــى 
قطــاع اإلعــالم فــي الكويت، 
موضحــا ان الكويــت عندمــا 
نهضت في بداية الســتينيات 
شملت نهضتها كل القطاعات 
الصحية والتعليمية واإلعالمية 
والرياضيــة والثقافية، قائال: 
ان اإلعــالم ال ميكن ان يصنع 
من «الفسيخ شربات»، مطالبا 
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القرآن، ويســمى تكرميا «القرآن الكرمي»، 
وهو كتاب اهللا املعجز عند املسلمني يعظمونه 
ويؤمنون بأنــه كالم اهللا املنزل على نبي اهللا 
محمد بن عبداهللا للبيان واإلعجاز، وبأنه محفوظ 
في الصدور والسطور من كل مس أو حتريف، 
وبأنه منقــول بالتواتر، وبأنه املتعبد بتالوته، 
وبأنه آخر الكتب السماوية بعد صحف إبراهيم 

والزبور والتوراة واإلجنيل.
القرآن الكرمي هــو مجمع البالغة والبيان 
والفصاحة، ويعود للقرآن الفضل في احلفاظ 
على اللغة العربية، وهو مرجعها، فلقد أعطى 
اللغة العربية سيال من حسن السبك وعذوبة 
السجع ومن البالغ والبيان ما عجز عنه بلغاء 
العرب، وهذا ما حفظ اللغة العربية عبر األزمان 

من االنقراض والتالشي.
يحتوي قرآننا الكرمي على ١١٤ سورة تصنف 
مكية ومدنية وفقا ملكان وزمان نزول الوحي 

بها عليه ژ.
باألمس، وأنا أقرأ سورة يوسف گ لفت 
نظري بعض اآليات وهي حتتاج الى وقفة من 
املفسرين، فخذ على سبيل املثال ال احلصر: 
أحيانا جند تداول كلمة ذات معنى واحد في أكثر 
من سورة أو آية (الزوجة - املرأة - الصاحبة).. 
مبعنى متى تقول عن زوجتك امرأتي أو زوجتي 

أو صاحبتي؟
هذا يجعلني أســأل: ما الفرق بني (املرأة 

والزوجة والصاحبة)!
وجدت في التفاسير يقال املرأة: اذا كانت 
هناك عالقة جسدية بني الذكر واألنثى وال يوجد 

انسجام وتوافق وتسمى هنا األنثى (امرأة)!
- الزوجة: اذا كانت هناك عالقة جســدية 
ويترافق ذلك مع انسجام فكري وتوافق ومحبة 
وتسمى األنثى هنا (زوجة)، قال تعالى: امرأة 
نــوح - امرأة لوط، ولم يقــل زوجة نوح وال 
زوجة لوط بسبب اخلالف اإلمياني والعقائدي 
بينهم! فهما نبيان مؤمنان وأنثى كل منهما غير 
مؤمنة، فسميت كلتاهما امرأة وليست زوجة، 
وكذلك قال اهللا (امرأة فرعون) ألن فرعون كان 
كافرا لم يؤمن ولكن امرأته آمنت، فكانت امرأة 

وليست زوجة!
بينما جند فــي مواضع أخرى من القرآن 
الكرمي استخدام لفظ (زوجة)، فقال تعالى في 
شــأن آدم وزوجه: (وقلنا يا آدم اسكن أنت 
وزوجك اجلنة)، وقال تعالى في شــأن محمد 

ژ: (يا أيها النبي قل ألزواجك).

وهناك موضوع جتدر اإلشــارة له: ملاذا 
استخدم القرآن الكرمي لفظ (امرأة) على لسان 
ســيدنا زكريا على الرغم من التوافق الفكري 
واالنسجام (وكانت امرأتي عاقرا)! رمبا يكون 
احلال بسبب موضوع اإلجناب، ألنه شكا همه 
الى اهللا تعالى واصفا من معه بأنها امرأته وليست 
زوجته! وبعد أن رزقه اهللا (ولدا) وهو سيدنا 
يحيى اختلف التعبيــر القرآني، فقال تعالى: 
(فاســتجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له 
زوجه)، فأسماها اهللا تعالى زوجة وليست امرأة 

بعد إصالح خلل عدم اإلجناب.
وأخيرا: وقفة مع بيت أبي لهب، قال تعالى: 
(وامرأته حمالة احلطب)، ليدلل القرآن الكرمي على 

أنه لم يكن بينهما انسجام وتوافق!
تبقى قضية «الصاحبة»: يستخدم القرآن 
الكرمي لفظ (صاحبة) عنــد انقطاع العالقة 
الفكرية واجلسدية بني الزوجني، ذلك أن مشاهد 
يوم القيامة، أجارنا اهللا منها، تستخدم لفظ 
(صاحبة)، قال تعالى: (يوم يفر املرء من أخيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه).. واضح العالقة 
اجلســدية والفكرية انقطعت بسبب أهوال 

يوم القيامة.
وتأكيدا لذلك قال اهللا تعالى صراحة: (أنى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة)، ملاذا لم يقل 
زوجة أو امــرأة؟ واضح، لينفي اهللا عز وجل 
أي عالقة جسدية أو فكرية من الطرف اآلخر 

نفيا قاطعا.
٭ ومضة: قال تعالــى: (قل لئن اجتمعت 
اإلنــس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن 
ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) 

(اإلسراء:٨٨).
٭ آخر الكالم: جعلنا اهللا جميعا ممن يقولون: 
ربنا هب لنا من أزواجنــا وذرياتنا قرة أعني 

واجعلنا للمتقني إماما.
٭ زبــدة احلچي: أمتنى على مشــايخنا 
وأساتذتنا في حلقات العم خالد يوسف املرزوق 
- رحمــه اهللا - أن يثروا هذا (احلوار) بجميل 
تعليقاتهم حتى تكتمــل الصورة عند القارئ 
الكــرمي، فما أجمل القرآن الكــرمي ومفرداته 

وسوره وآياته.
أمر اخلليفة األول سيدنا أبوبكر الصديق 
وفقــا القتراح من الصحابي الفاروق عمر بن 
اخلطاب أن يدون القرآن الكرمي، وتعرف هذه 
النسخة باملصحف العثماني، ألن سيدنا عثمان 
ے أمر بنسخه لتوحيد قراءته وظل حتى اليوم.

ومضات

وقفات قرآنية في
«الزوجة» و«املرأة» 

و«الصاحبة»!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

دكتور من «GUST» ينشر بحثًا في مجلة 
«Pragmatics and Society»

 Pragmatics» نشرت مجلة
and Society» املرموقة عامليا، 
بحثا لألستاذ املساعد في قسم 
اللغــة اإلجنليزية في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، 
د.كامل السعدني، حمل عنوان 
«حســاب اجتماعــي تداولي 
للتدين والعلمانية في الروايات 
اخليالية»، ناقش فيها الفصل 
بني الدين والعلمانية في أعمال 
الكاتب املصري جنيب محفوظ.
وتعتبــر هذه املرة األولى 
التي ينشــر فيها أســتاذ من 

جامعة اخلليج في هذه املجلة األكادميية املشهورة 
عامليا، وهي مــن املجالت املصنفة ضمن الربع 
األول «Q١»، والــذي ميثل املســتوى األعلى من 

املجالت األكادميية على الصعيد العاملي.
وتســلط هذه املجلة الضوء على اجلوانب 
املجتمعية الســتخدام اللغة، مــع دمج العديد 
من اجلوانــب األخرى للدراســات البراغماتية 

املوجهة نحو املجتمع، كما أنها 
جتمع بــني مجموعة متنوعة 
اللغة  من األســاليب لدراسة 
في الســياق، مســتوحاة من 
وجهات نظر بحثية مختلفة، 
مــع اعتمادهــا علــى مختلف 
التخصصات مثل علم االجتماع 
وعلم النفس والعلوم التنموية 
واملعرفيــة واألنثروبولوجيا 
والبحوث اإلعالمية والدراسات 
الـمتـعـــلقة  االجـتـمـاعـيـــة 
باحلاســوب. وتبحث الورقة 
العلميــة فــي ثنائيــة الدين 
والعلمانية في روايات جنيب محفوظ، والتي 
تشكلت من خالل الروايات الثقافية التي تنقل 
أفــكاره. ويحلل الباحــث مجموعة محددة من 
أعمال محفوظ التي توضح مفاهيمه عن الدين 
والعلمانية، وذلك من خــالل منهجية متعددة 
التخصصات جتمع بني تطبيق البراغماتية وعلم 
اللغة االجتماعي التفاعلي والتحليل السياقي.

د.كامل السعدني حلل مجموعة من أعمال جنيب محفوظ التي توضح مفاهيمه عن الدين والعلمانية

د. كامل السعدني

٤٣٠٠ طالب وطالبة مصيرهم مجهول وينتظرون الفرج!

«األنباء» تنشر أسماء ٦٤ مدرسة ستتفقدها «الصحة» 
عبدالعزيز الفضلي

في إطــار االســتعدادات 
لالختبارات الورقية لطلبة الثانوية 
العامة واملقرر عقدها اعتباراً من٣٠ 
من الشهر اجلاري، يقوم فريق 
من وزارة الصحة اليوم الثالثاء 
وغداً لزيارة ما يقارب ٦٤ مدرسة 
موزعة علــى املناطق التعليمية 
الست والتعليم الديني ومدارس 
التربية اخلاصة، وذلك لالطالع 
على مدى جاهزيتها لالختبارات. 
وكشفت مصادر تربوية مطلعة 
الزيارات ستكون عشوائية  ان 
لتقييم تلــك املدارس واالطالع 
على االجراءات االحترازية التي 
أوصت بها السلطات الطبية في 
البالد، مشــيرًة إلــى أن فريق 
الصحة سيقوم بتدوين املالحظات 
من خالل تقرير متكامل ورفعه 
للجهات املختصــة. وفيما يلي 

أسماء املدارس: 

قائمــة التقييم العشــوائي 
للجان الصف الثاني عشر
منطقة األحمدي التعليمية:

ثانوية سعيد بن عامر٭ 
ثانوية هارون الرشيد٭ 
ثانوية سالم املبارك٭ 
ثانوية عبداهللا بن عباس٭ 
متوسطة عبداحملسن البابطني٭ 
ثانوية الصباحية٭ 
ثانوية قاروه٭ 
ثانوية صفية بنت عبداملطلب٭ 
ثانوية الرقة٭ 
متوسطة الرقة ـ املتوسطة٭ 

منطقة اجلهراء التعليمية

العذبــي ٭  ثانويــة يوســف 
الصباح

ثانوية سعد العبداهللا٭ 
متوسطة عبداهللا بن سهيل٭ 
متوسطة عبداللطيف الشمالن٭ 
ثانوية محمد عبداهللا املهيني٭ 

متوسطة أم معبد٭ 
ثانوية اجلهراء٭ 
ثانوية النوار بنت مالك٭ 
ثانوية أم احلارث٭ 
متوســطة ســارة التوحيدـ  ٭ 

متوسطة
منطقة الفروانية التعليمية

ثانوية انس بن مالك٭ 
متوسطة سعود العبدالرزاق ٭ 

ـ متوسطة
ثانوية حمود اجلابر٭ 
ثانوية اجلاحظ٭ 
متوسطة سلمة األشجعي ٭ 
متوسطة الفروانية٭ 
ثانوية ابرق خيطان٭ 
ثانوية الرابية٭ 
ثانوية الفروانية٭ 
متوسطة الرابية٭ 

منطقة حولي التعليمية

ثانوية عبداهللا العسعوسي٭ 

ثانوية أحمد الربعي٭ 
ثانوية صالح شهاب٭ 
متوسطة سعيد بن العاص٭ 
متوسطة اياس بن معاذ٭ 
متوسطة مشرف٭ 
ثانوية بيان٭ 
متوسطة بيان٭ 
ثانوية خالدة بنت االسود٭ 
ثانوية مشرف٭ 

منطقة العاصمة التعليمية

ثانوية أحمد البشر الرومي٭ 
ثانوية أحمد العدواني٭ 
ثانوية عبداهللا اجلابر٭ 
ثانوية االصمعي٭ 
ثانوية يوسف بن عيسى٭ 
ثانوية جمانة بنت أبي طالب٭ 
ثانوية قرطبة٭ 
ثانوية الروضة٭ 
ثانوية اليرموك٭ 
ثانوية شريفة العوضي٭ 

منطقة مبارك الكبير التعليمية

ثانوية جابر العلي٭ 
ثانوية صباح السالم٭ 
ثانوية عبداهللا املبارك٭ 
ثانوية ابن زهر االندلسي٭ 
ثانوية سليمان العدساني٭ 
ثانوية فاطمة الهاشمية٭ 
ثانوية صباح السالم٭ 
ثانوية ليلى الغفارية٭ 
ثانوية فارعة بنت ابي الصلت٭ 
متوسطة الزهراء٭ 

التعليم الديني

املعهد الديني املتوسط منطقة ٭ 
األحمدي

معهد قرطبة الديني٭ 

التربية اخلاصة

ثانوية الرجاء بنني٭ 
ثانوية النور بنات٭ 

عبدالعزيز الفضلي

تفاعــال مــع مــا نشــرته 
«األنباء» في عدد ســابق بشأن 
إعالن إدارة مدرسة الفحيحيل 
الوطنية العربية األهلية مبنطقة 
الفحيحيل إغالق مبناها املدرسي 
اعتبارا من العام الدراسي اجلديد 
الذي سينطلق في سبتمبر املقبل 
وذلك لعــدم صالحيته وانتهاء 
عمره االفتراضي دون صيانة أو 
ترميم، قام وكيل وزارة التربية 
باإلنابة فيصل املقصيد بإبالغ 
وزير التربية د.علي املضف بذلك 
من خالل كتاب تلقت «األنباء» 
نسخة منه، وتضمن أنه باإلشارة 
إلى كتاب شركة مؤسسة النوري 
التعليميــة املتضمــن اإلخطار 
الفحيحيــل  بإغــالق مدرســة 
الوطنيــة نهائيا بســبب حالة 
املبنى اإلنشائية نحيط معاليكم 
علمــا بأن محافظتــي األحمدي 
ومبــارك الكبير ال توجد فيهما 
مدرســة عربية أهليــة بخالف 
املدرســتني املشــار إليهما، وأن 
عدد طلبة مدرستي الفحيحيل 
الوطنية قد بلغ للعام الدراسي 
٢٠٢١/٢٠٢٠ نحــو ٤٣٠٠ طالــب 
وطالبــة، وعلى ذلك وفي حالة 
إغالق هاتني املدرستني ستواجه 
الوزارة مشكلة بتوفير مدرسة 
لهؤالء الطالب، علما أن الكثافة 
الطالبية في املــدارس العربية 
مبحافظــة  الكائنــة  األهليــة 
الفروانيــة ومنطقــة جليــب 
الشيوخ مرتفعة وال تستطيع 
استيعاب هذا العدد من الطالب، 
فضال عن بعد املسافة على أولياء 
األمور من محافظة األحمدي إلى 

محافظة الفروانية.
وحيــث إن قطــاع التعليم 
اخلــاص والنوعــي قــد بحــث 

وملا كانت الشركة املذكورة قد 
أسست طلبها في إغالق املدرسة 
على عدة محاور كان من ضمنها: 
حالــة املبنــى املدرســي وعدم 
مأمونيته على سالمة الطالب.

وعــدم اســتجابة الــوزارة 
املتكــررة  الشــركة  لطلبــات 
بتخصيــص مبنــى مدرســي 
ان  وحيــث  لطالبهــا.  بديــل 
إحالة املوضــوع للعرض على 
معاليكــم للعلــم واإلحاطة مبا 
طلبته الشركة املالكة للمدرستني 

بيانها ألسباب طلب اإلغالق هو 
توفير مدرسة حكومية شاغرة 
لتكون مقرا بديال للمقر احلالي.

وحيث أن اختصاص حتديد 
الشــاغرة  املــدارس احلكومية 
والتي ميكن استغاللها من قبل 
املدارس اخلاصة ينعقد لقطاع 
التربوية والتخطيط.  املنشآت 
لذلــك فإننــا نعــرض عليكــم 
املوضــوع للتفضــل باالطالع 
والنظر والتوجيــه مبا ترونه 

مناسبا.

انطالقا من أهمية تدخل الوزارة 
في استمرار تلقي أبنائنا الطالب 
للخدمة التعليمية الســيما أن 
أغلبهم من فئــات الطالب غير 
املسموح لهم بالقيد والتسجيل 

في مدارس التعليم العام.
وحيث سبق لقطاع التعليم 
اخلــاص والنوعي عرض طلب 
املدرســتني املشــار إليهما على 
قطاعات الوزارة املختصة، وكان 
مقتضى طلب املدرستني املقدم 
سابقا واملشار إليه في معرض 

املقصيد أبلغ الوزير املضف تفاعالً مع ما نشرته «األنباء» في عدد سابق حول إغالق مدرسة الفحيحيل الوطنية لتهالك املبنى

مبنى املدرسة يبدو متهالكافيصل املقصيدوزير التربية د. علي املضف

املوضوع مــن جميع اجلوانب 
وخلص إلى نتائج مؤداها أهمية 
توفير مدرسة خاصة تستوعب 
املقيدين باملدرســتني  الطــالب 
املشــار إليهما، السيما أن أغلب 
طالبهــا من أبنــاء غير محددي 
اجلنسية والوافدين، في ضوء 
تعذر إلــزام الطالب بالنقل إلى 
مــدارس معينة، فضال عن عدم 
املــدارس  إمكانيــة اســتيعاب 
العربية األهلية األخرى جلميع 

طالب املدرستني.

د.اليعقوب باشر عمله وكيًال لـ «التربية»
عبدالعزيز الفضلي

باشر وكيل وزارة التربية اجلديد 
د. علي اليعقــوب عمله في مكتبه 
بالوزارة بكل همة ونشــاط وعقد 
اجتماعا تعريفيا مع وكالء «التربية» 
حيث قدموا له التهنئة مبناسبة توليه 
املنصب وثقة القيادة السياســية، 
متمنني لــه دوام التوفيق والنجاح 
خلدمة املنظومة التربوية. من جهة 

أخرى، قــدم وزير التربية د. علي 
املضف الشكر والتقدير إلى الوكيل 
املساعد للتنمية التربوية واألنشطة 
فيصل املقصيد الذي قام مبهام وكيل 
التربيــة بالتكليف طوال ما يقارب 
العام كامال بكل أمانة وإخالص، في 
فترة استثنائية كانت األصعب في 
التربية عندما طبقت  تاريخ وزارة 
التعلم عن بعد، حيث جنح املقصيد 

د.علي اليعقوب مع الزميل عبدالعزيز الفضليفي املهمة وأوصلها إلى بر األمان.

«الكويتية لإلغاثة» تطلق «الكويت 
بجانبكم» إلغاثة الشعب الفلسطيني

أعلــن مديــر عــام اجلمعية 
الكويتيــة لإلغاثــة عبدالعزيز 
إطــالق حملــة  العبيــد عــن 
إنسانية كبرى لصالح الشعب 
الفلســطيني الشــقيق بعنوان 
«الكويــت بجانبكــم»، غــدا ١٩ 
اجلاري، بالتنســيق الكامل مع 
وزارتــي الشــؤون واخلارجية 
الكويتية وبالتعاون مع العديد 
من اجلمعيات اخليرية الكويتية. 
وقال العبيد في تصريح صحافي 
له: إغاثة وجندة أهل فلســطني 
واجب ديني وشرعي وأخالقي 

على اإلنســانية عامة واملسلمني خاصة حيث يتعرض ماليني 
العزل من أبناء الشعب الفلسطيني إلى القتل والتهجير والتعذيب 
واملطاردات واالعتداءات املتكررة والدامية على القدس واملقدسيني 
وأهل فلســطني عامــة مما أدى إلى قتل مئــات األطفال الرضع 
والشباب وترويع األمنيني. وبني العبيد أن احلملة يشارك بها 

العديد من اجلمعيات اخليرية.

عبدالعزيز العبيد
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عودة متفائلة للحياة بعد رفع نسب الدوام وازدياد «التطعيم»

انتظــم العمل فــي جميع 
الوزارات واجلهات احلكومية 
بشكل مميز أمس، حيث التزم 
اجلميع بقرار احلكومة برفع 
نسب دوام املوظفني والعاملني 
إلى ٦٠٪، في إشارة إلى حتمل 
الكثيــر مــن التفــاؤل بعودة 
احلياة إلى طبيعتها الســيما 
مع ارتفاع نسب الذين تلقوا 
التطعيمــات ضــد ڤيــروس 
«كورونــا» وكذلــك االلتــزام 
باإلجراءات الصحية والوقائية 
املرافقة للجهــود التي تبذلها 
اجلهات املعنية وفي مقدمتها 
وزارة الصحــة، كما شــهدت 
معظم شوارع الكويت كثافة 
في حركة املرور وازدحاما في 
بعضها خالل أوقوات الدوام. 
وللوقوف على عودة العاملني 
وفق النســب اجلديــدة، فقد 
تابعت «األنباء» آلية الدوام في 
الوزارات والهيئات احلكومية، 

فإلى التفاصيل:
سار العمل في وزارة العدل 
ومرافــق القضــاء منذ صباح 
أمس االثنني بانتظام كما هو 
مخطط له بعد اجازة عيد الفطر 
السعيد ووصلت نسبة دوام 
املوظفــني ٦٠٪ وفقا لقرارات 
مجلــس الــوزراء وتعليمات 

السلطات الصحية.
املوظفــون  والتــزم 
واملراجعون بتطبيق اإلجراءات 
الصحية من ارتداء الكمامات 
والقفازات والتباعد اجلسدي 
وغيرها، واستقبلت مختلف 
ادارات وزارة العــدل ومرافق 
القضاء املراجعني وفق نظام 
املواعيد املسبقة لسرعة اجناز 
املعامالت وايضا منعا للتكدس.
وفي وزارة االوقاف كذلك 
انتظــم العمــل منذ ســاعات 
الصبــاح االولى، وخاصة في 
قطاع الشؤون املالية واالدارية، 
كما حرص الوكالء على متابعة 
ســير العمــل شــخصيا فــي 

مختلف االدارات.
الكهرباء واملاء

كما عــادت عجلــة العمل 
لتدور بشكل طبيعي في وزارة 
الكهرباء واملاء مع توجه لرفع 
نسب الدوامات إلى ٦٠٪ بدءا 

من اليوم الثالثاء.
وقالــت الوكيــل املســاعد 
ملراكز املراقبة والتحكم وكيل 
الشــؤون االداريــة بالتكليف 
م.مهى العسعوسي في تصريح 
لـ «األنباء» انه ســيتم اصدار 
تعميم من الوزارة لرفع نسبة 
الــدوام مــن ٥٠٪ إلى ٦٠٪ أي 
سيتم اضافة ١٠٪ على مجموع 
املوظفني املداومني اساسا في 

الوزارة.
ولفتت إلى انه سيتم اعداد 
كشوف املوظفني الذين سيتم 

ملباشرة العمل من بعد اإلجازة 
الرسمية لعيد الفطر املبارك، 
وتطبيق النسبة املقررة لدوام 
جميع املوظفــني عدا املعفني، 
وعلى أن تبدأ ســاعات العمل 
الرسمية ابتداء من الساعة ٨ 
صباحــا وحتى الســاعة ١:٣٠ 

ظهرا.
وأشــارت في تصريح إلى 
أن نسبة حضور املوظفني في 
اليــوم األول مــن تطبيق هذا 
القرار قد وصلت لنسبة ٥٠٪ 
لوجود عدد من املوظفني ضمن 
اإلعفاءات الطبية أو لتمتعهم 

باإلجازات الدورية.
وأوضحــت املزيــد مــدى 
احلــرص على التــزام جميع 
الهيئة باالشتراطات  موظفي 
الصحيــة مــن لبــس الكمام 
ومنــع  التباعــد  وتطبيــق 

االحترازية للوقاية من ڤيروس 
«كورونا». كما كشف املصدر 
لـ «األنباء» عن اعادة العمل في 
كافة اللجــان الطبية بالهيئة 
بدءا من الساعة ٣ عصرا وفقا 
جلدول املواعيد، وبني ان تسليم 
أرقام الدخول للجان يبدأ من 

الساعة الثانية بعد الظهر.
وزارة املواصالت

وبالتزامــن والتوافــق مع 
قرارات مجلس الوزراء االخيرة، 
باشــرت وزارة املواصــالت 
االيعــاز جلميــع قطاعاتهــا 
بتنظيم وزيادة اعداد املوظفني 
حســب قرار مجلس الوزراء 
االخير فــي كل جهات الدولة 
احلكومية واخلاصة لتحديد 
نسبة العاملني في مقار العمل 
العام واخلاص مبا ال يتجاوز 

٦٠٪، حيــث تتولــى كل جهة 
حكومية حتديد النسبة املالئمة 
لها مبا ال يجاوز هذه احلدود 
وفقا ملقتضيات املصلحة العامة 
وظــروف العمــل وفــي حالة 
احلاجة للزيادة يتم التنسيق 

مع ديوان اخلدمة املدنية.
وقد باشرت «املواصالت» 
اداء أعمالها املنوطة بها خلدمة 
املواطنني واملقيمني منذ صباح 
اليوم األول للدوام بعد اجازة 
عيد الفطر السعيد واستقبلت 
املراجعني وفق حجز املواعيد 
املسبق على منصة «متى» في 
جميــع االدارات والقطاعــات 

التابعة لها.
الرعاية السكنية

كما باشرت املؤسسة العامة 
اعمالهــا  الســكنية  للرعايــة 

واســتئناف نشــاطها بعــد 
اجازت عيد الفطر السعيد وفقا 
لتوصيات وقــرارات مجلس 
الوزراء وتبعا للنظام املعتمد 
ألخذ موعد مسبق للمراجعة 
التزاما بالتعليمات احلكومية 
انتشــار  الصــادرة لتجنــب 

ڤيروس «كورونا».
وشــهد أمس االثنني إقباال 
واسعا من قبل املراجعني وفق 
املواعيد احملددة مســبقا عبر 
منصة «متى» إلجناز معامالتهم 

لدى الرعاية السكنية.
األشغال العامة

مــن جهتــه، أكــد الناطق 
الرسمي باسم وزارة األشغال 
العامة والهيئة العامة للطرق 
البــري م.عبــداهللا  والنقــل 
العجمــي االلتــزام بتعليمات 
الــوزراء  وقــرارات مجلــس 
بشأن عودة العمل في الوزارات 
واجلهات احلكومية في الدولة 
بنسبة ٦٠٪ من املوظفني عمال 
بتوجيهات السلطات الصحية 
املنظمــة للعمــل خــالل فترة 

جائحة كورونا.
الــى  وأشــار م.العجمــي 
االلتــزام الواضــح مــن قبــل 
إدارات وزارة األشغال العامة 
وكذلــك الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري على عودة العمل 
وفق االجراءات واالشتراطات 
الصحيــة وبنســبة العاملني 
املطلوبــة مــع عــودة الدوام 
الرسمي بعد اجازة عيد الفطر 
املبــارك وفق تعاميــم ديوان 
اخلدمة املدنية ولوائح تنظيم 
العمل، من أجل تيسير اجراء 
الواجبــات واألعمال  مختلف 
لتحقيق ما تستوجبه مصلحة 

العمل والشأن العام.
الطرق والنقل البري

وقالت مصادر في تصريح 
لـ «األنباء» إن موظفي الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
قــد التزمــوا باحلضــور في 
مكاتبهــم ومقــرات أعمالهم 
في أول يوم دوام بعد عطلة 
عيد الفطر املبارك. واضافت 
املصادر أن مدير عام الهيئة 
م.سهى أشــكناني قد عممت 
قرارا على املوظفني يتضمن 
التأكيد على حضور ٦٠٪ من 
املوظفني وااللتزام بالشروط 
الصحية وبعدم تواجد اكثر 
من ٦٠٪ مــن املوظفني وذلك 
لتحقيق التباعد االجتماعي مبا 

يضمن سالمة جميع املوظفني 
من جائحة «كورونا» وكذلك 
إجناز أعمال الهيئة بالشــكل 

املطلوب.
التجارة والصناعة

التجــارة  وزارة  وفــي 
والصناعة، كانت نسبة حضور 
املوظفــني أقل مــن ٥٠٪، وقد 
أرجعت مصادر لـ «األنباء» ذلك 
بسبب قيام كثير من املوظفني 
باحلصول على إجازات خالل 
اســبوعني بعد العيد ملتابعة 
امتحانات ابنائهم في الثانوية 
العامة ما نتج عنه حضور اقل 
من الطبيعي للموظفني. ولفتت 
املصادر إلى أن موظفي الوزارة 
ينفذون تعليمات القياديني التي 
تتضمن التشديد على التباعد 
االجتماعي وااللتزام بتعليمات 
ديوان اخلدمة املدنية ووزارة 
الصحــة حرصا على ســالمة 

املوظفني.
أمــا عــن عــدد املراجعني، 
فقد ذكرت املصــادر أن إقبال 
املراجعني في الوزارة في أول 
يوم عمل بعد العطلة كان اقل 
من الطبيعي وهو املعتاد عادة 
في أول يوم دوام بعد األعياد.

كوادر «الصحة»

كذلك أكدت مصادر صحية 
مطلعة في تصريح لـ «األنباء» 
اســتمرار وزارة الصحــة في 
العمل بطاقتها الكاملة وبنسبة 
الطبيــة  الكــوادر  ١٠٠٪ مــن 
والفنيــة واملعاونة واإلدارية 
فــي أداء العمل املنــوط اليها 
مع االلتزام بكل االشــتراطات 
الصحية واإلجراءات الوقائية 
واالحترازية. جاء هذا بعد قرار 
ديوان اخلدمة املدنية بزيادة 
نســبة الدوامــات في اجلهات 

احلكومية ٦٠٪.
التربية والكشافة

وزارة  التزمــت  وأيضــا 
التربية بقرارات مجلس الوزراء 
في أول يــوم دوام بعد عطلة 
عيــد الفطر الســعيد بشــأن 
رفع نســبة دوام العاملني في 
اجلهــات احلكومية إلى ٦٠٪، 
حيث بدأ الدوام كما هو مقرر 
له من الساعة الثامنة والنصف 
صباحا للعاملني في ديوان عام 
الــوزارة واملناطق التعليمية 
وشــهدت الساعات االولى من 
إقبال مــن املراجعني  الــدوام 
الجناز معامالتهم وقد اشرف 
علــى تنظيم عمليــة الدخول 
وفــق االشــتراطات الصحية 
الفرق التطوعية من التوجيه 
الفني للكشافة بوزارة التربية 
والذي يقوده موجه عام التربية 

الكشفية ابراهيم العيد.
تربــوي  مصــدر  واكــد 
لـ «األنباء» أن دخول الوزارة 
ســيكون في احلجز املســبق 
حســبما كان معمــوال به في 
الفترة الســابقة، مشــيدا في 
الوقت نفسه بتفهم املراجعني 
تلــك  التنفيــذ  وجتاوبهــم 
التعليمات والتــي تصب في 

صالح املصلحة العامة.

التجمعــات وقيــاس درجــة 
احلــرارة، وذلــك حرصا على 
املصلحــة العامــة للموظفني 

واملراجعني.
«ذوي اإلعاقة»

أما في هيئة شــؤون ذوي 
االعاقة، فكان االلتزام كليا في 
احلضور وفق النسبة احملددة 

من قبل مجلس الوزراء.
وبــني مصــدر فــي الهيئة 
أن اســتقبال املراجعــني وفق 
مواعيد مســبقة مــع االلتزام 
فــي اإلجــراءات الوقائية وان 
املســجلة  الغيــاب  حــاالت 
بســبب احلاصلني على إعفاء 
من الدوام لظروف صحية او 
لرعاية معاق وهناك عدد قليل 
لديهم إجــازات دورية، مؤكدا 
التزام اجلميع بكل االجراءات 

انتظام العمل في الوزارات واجلهات احلكومية بنسبة ٦٠٪  تقريباً وفق قرارات مجلس الوزراء وااللتزام بتعليمات السلطات الصحية

املراجعون ملتزمون بالتعليمات الصحية

احلفاظ على التباعد عند املداخل

استقبال املراجعني مع االلتزام باالشتراطات الصحية

العمل يسير بكل انسيابية مع أول يوم بعد عطلة العيد املمرات خالية من املراجعني

مجمع الوزارات في أول يوم دوام بعد عطلة العيد       (زين عالم)كثافة في حركة املرور مع تطبيق نسبة دوام الـ ٦٠٪

اضافتهــم إلــى نســب الدوام 
واخطارهم بضرورة احلضور 
إلى الــوزارة للقيام بأعمالهم 

كاملعتاد.
وفيمــا يتعلــق بالعــودة 
للدوام بعد اجازة عيد الفطر 
السعيد، قالت أن هناك التزاما 
تاما مــن قبل املوظفني، حيث 
تواجد اجلميع فــي مراكزهم 
ومكاتبهــم اال من لديه اجازة 
دوريــة او مرضية رســمية، 
وكذلــك املعفون من الدوامات 
قــرارات مجلــس  مبوجــب 

الوزراء.
وأوضحــت العسعوســي 
ان العمــل في الوزارة يســير 
كمــا هــو مطلوب مــع التقيد 
باالجــراءات الصحية الالزمة 
حلمايــة املوظفني اثناء تأدية 

العمل.
مجمع الوزارات

وبالنسبة للدوام في مجمع 
الوزارات فإنه لم يختلف عما 
كان عليه سابقا، فكانت نسبة 
احلضور وفقــا لقرار مجلس 
الوزراء ٦٠٪ في جميع اجلهات 
والغياب املســجل للحاصلني 

على اعفاء رسمي.
«األنبــاء»  جالــت  وقــد 
في املجمــع وملســت االلتزام 
الكامل في تطبيق االشتراطات 
الصحية من ارتداء الكمامات 
ووضــع املعقمات في املمرات 
شبه اخلالية من الرواد والالفت 
وجود عدد قليل من املراجعني، 
وقد كشــف مصدر في وزارة 
الشــؤون ان الوزارة ملتزمة 
بالنســبة احملددة من مجلس 
الــوزراء كمــا أن املوظفــني 
ملتزمــون في جميع قطاعات 

الوزارة.
القوى العاملة

بدورها، أكدت مدير إدارة 
العامــة واإلعــالم  العالقــات 
الناطق الرسمي للهيئة العامة 
للقوى العاملة أســيل املزيد، 
أنه متاشــيا مع قرار مجلس 
الوزراء بشــأن زيادة نســبة 
العاملني في مقرات العمل في 
اجلهات احلكومية بنسبة ٦٠٪ 
وحتديد النســبة للجهة وفقا 
ملقتضيــات املصلحــة العامة 
وظــروف العمــل مــع التقيد 

باالشتراطات الصحية.
وقد اصدرت الهيئة تعميما 
اداريــا بتنفيــذ قــرار مجلس 
الوزراء اعتبارا من اليوم األول 

العسعوسـي: «الكهربـاء» تعـود للعمـل بــ ٦٠٪ مـن طاقتهـا بـدءًا مـن الثالثـاءالعمـل انتظـم فـي وزارة العـدل وبجميع مرافـق القضـاء.. وفـي «األوقـاف» أيضًا

٪٦٠ تتجـاوز  ال  مبـا  املوظفـني  أعـداد  زيـادة  تنظـم  «املواصـالت»  «التربيـة» فـي أول يـوم دوام بعـد العيـد: حضـور ٦٠٪ مـن العاملـني في الـوزارةقطاعـات 

ممـرات مجمع الوزارات شـبه خاليـة من الـرواد والتـزام «الشـؤون» بحضور ٦٠٪ كوادر «الصحة» مسـتمرة في العمل بطاقتها الكاملة بنسـبة ١٠٠٪ مع االشـتراطات

 «ذوي اإلعاقـة»: إعـادة العمـل فـي جميـع اللجـان الطبيـة مـن السـاعة ٣ عصرًااملزيد: «القوى العاملة» تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن العودة التدريجية ملوظفيها

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

عبداهللا األحمد: نقل إطارات «ارحية» مستمر 
وتسليم األرض لـ «السكنية» نهاية أغسطس

دارين العلي

تواجــد مدير عام الهيئة العامة للبيئة صباح أمس في موقع 
اطارات ارحية لالشراف على ســير العمل فيه والتخلص من 
االطارات في املوقع متهيدا لتسليمه الى الرعاية السكنية. وقال 
األحمد في تصريح ان الهدف من التواجد في املوقع هو متابعة 
االعمال في اخالء املنطقة من االطارات سواء بنقلها الى الساملي 
او تصديرها للخارج. وكرر األحمد تأكيده على أن الهيئة ستقوم 
مبا يلزم لالنتهاء من نقل االطارات مع نهاية اغســطس املقبل 
لتسليم االرض الى الرعاية السكنية متهيدا لتوزيع القسائم على 
املواطنني. وأوضح ان الشركات املؤهلة للعمل في املوقع تقوم 
باالعمال املوكلة اليها، الفتا الــى ان التعاون بينها وبني الهيئة 
سيثمر ما يصبو اليه اجلميع بتحويل املنطقة الى منطقة سكنية.

مدير عام «البيئة» اطلع مع عودة الدوام على سير العمل باملوقع

الشيخ عبداهللا األحمد

ملشاهدة الڤيديو

فريق العمل

أسامة أبوالسعودـ  بشرى شعبان 
ـ دارين العلي ـ عادل الشنان 
ـ عاطف رمضان ـ عبدالكرمي 

العبداهللا ـ عبدالعزيز الفضلي

من أعمال نقل اإلطاراتالعمل متواصل لنقل اإلطارات 

ملشاهدة الڤيديو
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فوق شينه..
قوة عينه!

م.٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

مسؤولية التعاونيات 
لتعزيز الصحة

ألم وأمل

د.هند الشومر

إلى متى هذا التخبط احلكومي والشعبي، أال تعلم احلكومة 
أن هذا الشعب هو رصيدها احلقيقي؟، وأال يعلم الشعب أن 
احلكومة هي مالذه من بعد اهللا سبحانه وتعالى؟ إذا أين اخللل؟
وملاذا ال يجلس ممثلو الشــعب واحلكومة على طاولة 
واحدة؟ ويضعون حال لهذه املعاناة التي خلقت لدينا هاجسا 
مزعجا، هاجس الضياع والشتات، أال تعلم احلكومة أن ما 
ســبق هي من تسببت فيه؟ وأال يعلم ممثلو الشعب أن ما 
فعلوه ويفعلونه ال ميت للدميوقراطية بشــيء ناهيك عن 
أنه يتعارض مع املبادئ السامية لإلسالم؟ أرجو أن تنتبهوا 
إلــى قول الرحمن في محكم تنزيله وبالتحديد آية ١٠٥ من 
سورة آل عمران (وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 

بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم).
إلى متى ومعاناة الشعب مستمرة؟ وأقصد هنا القروض، 
ماذا يريدون من الشــعب؟ إذالله؟ احتقاره؟ انشغاله؟ ماذا 
يريدون؟ إن الشــعب الكويتي ظلم مبسألة القروض، ألن 
احلكومة لم تقم بدورها في هذه املسألة، نعم إن للحكومات 
السابقة دورا كبيرا في هذه املسألة، ناهيك عن عدم تطبيق 
القانــون كما يجب أن يكون (مادة ١١٥) من قانون التجارة، 
لو كانت احلكومة تستقرئ املستقبل بكفاءات وزرائها لم 
يكن حــال معظم الكويتيني على هذه احلال، ولم يكن فينا 
ال.... وال.....! وكلما أتى عيد قالوا نسقط القروض، نشتري 

املديونية، ندفع الفوائد، اهللا يعينك أيها الكويتي!
إلى متى وأموالنا للغير ونحن محرومون منها؟ أستغرب 
من بلد يغدق على البعيد وابنه محتاج، ملاذا ال يتبنى الصندوق 
العربي الكويتي مشاريع الكويت الصغيرة على أقل تقدير، 
ويعمر الديرة التي تفتقر إلى الشوارع االنسيابية، احلدائق 
التجميلية، املالعب، املراكــز الترفيهية، املصانع واملزارع 
االستثمارية، ألسنا بشرا؟ ألم تسمعوا بكالم املصطفى ژ 
«بخ، ذلك مال رابح، مال رابح، وقد ســمعت ما قلت فيها، 

إني أرى أن جتعلها في األقربني».
 إلى متى وشــوارعنا مزدحمة؟ ومدارســنا وجامعتنا 

مزدحمة؟ 
إن شعوب العالم تكبر وتكثر مثلنا لكن لديهم دراسات 
مســتقبلية وحلول جاهزة لكل طارئ أو متغير إال نحن، 
ال نتحرك إال إذا وقعت الطامة، هل مســؤولونا ال ينظرون 
لألمام؟ ال يتعلمون من جتارب اآلخرين؟ ألم تالحظ عزيزي 
القارئ أننا تأخرنا عن الركب كثيرا على العلم أننا كنا أول 
الركب منذ ســنوات ماضية، ماذا حدث؟ وما األسباب؟ إلى 
متى ينتظر الكويتي منزله؟ إلــى متى يكون هناك تفرقة 
بني املواطنني؟ إلى متى ومعاناة اخواننا البدون مستمرة؟ 
غير مقبول أن نبني للغير ونحن محرومون من نفس 
الشــيء! إلى متى ومواعيد املستشــفيات لدينا باألشهر؟ 
ميرض الكويتي ويعاني ويتفشى فيه املرض قبل أن يصل 
موعده للتطبب! إلى متى وقرارات الدولة تتخبط حتى في 
الوزارة الواحدة؟ إلى متى يعاني الكويتيون من قانون العمالة 
والتجارة؟ إلى متى يذل الكويتي في اخلارج ونحن نتفرج 
بل ونلومه؟ إلى متى ومســألة الوكيــل ترافقنا وتعصرنا 
وتنتفنا وتسرقنا و... و...؟ إلى متى...؟ وإلى متى.....؟ وإلى 

متى....؟ امأل الفراغ.!
واهللا املستعان وتقبل اهللا طاعتكم.

عندما كتبت وناشدت د.رنا الفارس حينما كانت وزيرة 
للبلدية بالسماح للمزارع الكويتي بعرض إنتاجه على عربات 
البيع املتنقلة في الضواحــي، تواصل معي األخ الفاضل 
خالد الهاجري مستشار الوزيرة، وأبدى اهتمام الوزيرة 

باملوضوع، وطلب املزيد من املعلومات.
بعد عملية بحث قصيرة ساعدني فيها أحد املزارعني 
وعرفني على رئيس احتاد العربات املتنقلة عبداحملســن 
البســام الذي بدوره شــرح لي معاناة ٥٤٠ شابا وشابة 
كويتيني أصحاب عربات البيع املتنقلة مع البلدية التي ال 
متنحهم ترخيصا للوقوف في مواقع مناسبة تسمح لهم 

بزيادة وازدهار مبيعاتهم.
فاألماكن املرخصة محدودة وعليها تنافس هائل، كما 
أن أغلبهــا بعيد عن الضواحي وبعيد عــن الناس، لذلك 
ينتشــر اإلحباط بني املواطنني أصحاب تلك العربات التي 
هي مصدر رزقهم الوحيد حتى أن الكثير منهم خرج من 

هذه املهنة وباع الشاحنة.
أنا عندي اقتراح سأعرضه أوال على األخ عبداحملسن 
البسام، وأنا متأكد أنه سيرحب به ملا فيه من مصلحة وفائدة 
ألعضاء احتاد العربات املتنقلة الذي يترأسه ثم سأنقلها عبر 
هذه املقالة إلى مدير عام بلدية الكويت م.أحمد املنفوحي.

االقتراح باختصار مبني على قرار وزارة الصحة فتح 
مركز تطعيم على جســر جابر ومبعدل ٥٠٠٠ مواطن كل 
يوم. طيب املواطن بعد التطعيم وين بيروح؟ حسب تصميم 
جســر جابر ال خيار له غير الوصــول إلى بر وصحراء 
الصبية ثم الدوران فوق حتت ليعود ملدينة الكويت على 

اجلسر نفسه باالجتاه الثاني. 
طيب ليش ما نستفيد من املوضوع هذا بتحريك عجلة 
االقتصاد ونفس الوقت إيجاد منفذ ترفيهي للمواطنني بعد 
إغالق أغلب األماكن الترفيهية.. شلون؟ يتم التنسيق بني 
البلدية وقطاع املرور في وزارة الداخلية واحتاد العربات 
املتنقلة باختيار موقع شاســع وكبير في بر الصبية يتم 
الترخيص فيــه لعدد معني من عربات البيع املتنقلة التي 
تقــدم القهوة واحللويات واألطعمــة املختلفة، وحتى ال 
يحدث تزاحــم يتم توزيعها كل ١٠٠ متــر عربة متنقلة 
ويسمح بوضع كراسي أمام العربة، وهو أمر قد ال يحتاج 
اليه الناس الذين سيأخذون ما لذ وطاب من تلك العربات 

وينتشرون في البر.
نعم، األجواء حارة نوعا مــا، وهناك أيام مغبرة لكن 
علي العموم ما زال في الصحراء بعض النسمات اجلميلة 
خاصة في أوقات الفجر والصباح الباكر وقبل وبعد غروب 

الشمس.. أما في الليل فاألجواء باردة وعليلة.
طبعا هذه الفكرة حتتاج إلى تطوير وتدقيق للوصول 
إلى تصور أفضــل وأذكى من الذي طرحته، وهذا يرجع 
إلى االجتماع والتنســيق الثالثي الذي ذكرته بني البلدية 

والداخلية واحتاد العربات املتنقلة.
وقد يكون هذا االقتراح بداية الزدهار منطقة الصبية 

وحتويلها الحقا إلى منطقة سياحية.
أضعف اإلميان خلونا نحلــل أكثر من (٧٣٨) مليون 

دينار هي تكلفة إنشاء جسر جابر.
٭ نقطة أخيرة: م.أحمد املنفوحي من أكثر املسؤولني جتاوبا 
مع أي مبادرة فيها خير ومصلحة للوطن وشباب الكويت.. 

قل مت يا معالي املدير العام.

إزاء تقدير الفلســطينيني لبلدنا 
الكويت، وشكرهم لشعبها على وقفتهم 
للمقاومة  الداعمة  الواضحة واملعلنة 
التي تتصدى بشجاعة  الفلسطينية 
للكيان الصهيوني، نقول لهم: ال شكر 
على الواجب، بل هو القليل بعينه، أمام 
قوافل الشهداء واجلرحى واخلسائر 
املادية التي يتحملهــا األهالي هناك 
نيابة عن املســلمني والعرب حلماية 
القدس الشريف من الدنس اإلسرائيلي. 
وال نبرر هذا التقصير، لكن اخلطيئة 
ألولئك الذين الذوا بالصمت املريب، 
واألسوأ منهم من يبرر لإلسرائيليني 
وحشيتهم ويخطئ للفلسطينيني حقهم 

بالدفاع املقدس. 
واخلزي والعار للمتخاذلني الذين 
التكفيري  الفكــر  يحاولون إصباغ 
املقاومة  الدينية على هذه  والطائفية 
الفلسطينية البطلة، بتحذيرها من الدعم 
اإليراني ومن حزب اهللا اللبناني! وهو 
السياسي واملالي والعسكري  الدعم 
بالعدة والعتاد، وهو ما صرح به القادة 
الفلسطينيون في امليدان! يعني «فوق 

شينه.. قوة عينه»!
وصــدق رئيس جامعــة األزهر 
األســبق وعضو هيئة كبار العلماء 
في مصر د.أحمد عمر هاشــم، في 
خطبة اجلمعــة املاضي عندما طالب 
بوجود قوة ردع إسالمية قائال: «يا 
كل حكامنا ورؤسائنا وكل منظمات 
العالم، قفوا أمام واجبكم اليوم بعد أن 
هان هؤالء الصهاينة حقوق اإلنسان 

وحرمة القدس».

من األمــور التي تدعو إلى الفخر 
نظام اجلمعيات التعاونية الذي يغطي 
معظم املناطــق في البالد والتي تدار 
بأسلوب دميوقراطي من أهالي املنطقة 
وحتقــق أرباحا للجميــع وقد لعبت 
التعاونيات أدوارها الوطنية في العديد 
من الظروف من بينها أثناء االحتالل 
العراقــي اآلثم وفي أيام احلظر أثناء 
جائحة كورونا. وعلى اجلمعيات أدوار 
مهمة لتعزيز الصحة لتقوم بها وفي 
مقدمتها تنفيذ الضوابط على اإلعالن 
وتسويق منتجات التبغ والسجائر والتي 
لألسف الشــديد تعرض وتباع فيها 
وكذلك يجب أن يكون للوجبات الصحية 
مكانة وعروض خاصة فيها لتشجيع 
اإلقبال عليها والتوعية بفوائدها لصحة 
القلب والوقاية من األمراض املزمنة مثل 
الســكر وارتفاع الضغط والسرطان 

وأمراض القلب واجلهاز التنفسي.
وأعتقد أن مجالس إدارات اجلمعيات 
لديها الكثير من األفكار التي ميكن أن 
تتحول إلى مبادرات مجتمعية لتعزيز 
الشؤون  الصحة، وأمتنى من وزارة 
أن تراعي البعد الصحي في سياسات 
اجلمعيات وأن تشجعها على التنافس 
مبنح جائزة ســنوية على مستوى 
للتميز فــي تعزيز الصحة  الكويت 
وخاصة للجمعيــات املعززة لصحة 
باملسؤولية  القلب واملدركة وامللتزمة 
املجتمعية عــن الصحة فهي الركيزة 
األساسية للتنمية وهي استثمار متزايد 

العائد للوطن بأكمله.
وأعتقد أن هناك الكثير مما ميكن 
تقدميه سواء ألفكار أو ملبادرات بناءة 
التعاونيــات، ومن غير  داعمة لدور 
املنطقي أن تكون شاشــات العرض 
الداخلي في اجلمعيات تعرض إعالنات 
مدفوعة األجــر عن مكافحة التدخني 
بينما نقطة البيع عند الكاشير تضيء 
بإعالنات السجائر ومنتجات التبغ في 
حتد ســافر لقانون مكافحة التدخني 

وقانون حماية البيئة.
وأما بالنســبة لفروع اجلمعيات 
داخل أسوار املستشفيات فإن عليها 
مسؤوليات مضاعفة لتكون منصات 
لتعزيز الصحــة وأعتقد أننا نحتاج 
إلى املزيد من الرقابة وااللتزام لنواجه 
حتدي األمراض املزمنة بسبب عوامل 
التغذية غير الصحية  اخلطورة مثل 
واخلمول البدني والتدخني وهي من 
األســباب التي ميكــن التصدي لها 
ومكافحتها بجهود مجتمعية مخلصة 

وجادة.
وال ننسى دور التعاونيات في إنشاء 
وجتهيز مستشفى األمراض الصدرية 
احلالي اجلديد وهو بال شك منوذج 
يجب أن يحتذى به دائما لتعزيز الصحة 

من قبل اجلمعيات التعاونية.

وتأجيل انعقادها دون أدنى مكسب 
سياسي، ففي الواقع ما حصل هو 
خسائر سياســية متتالية مت دفعها 
من الزمن الدميوقراطي املقرر لعقد 
التي أجلت أو  اجللسات سواء تلك 
عطلت أو رفعت، وهذا مسار يجب 
تصحيحــه واملســؤولية تقع على 
التشــريعي والتنفيذي،  املجلسني 
والكل يتحمل مســؤولية كاملة عن 
ضياع سنة دستورية كاملة أو باألصح 
فصل تشريعي كامل ما كان يجب 

أن يكون هذا مصيره.
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توضيح الواضح: مدير مركز البحر للعيون 
د.علي البغلي، شكرا منك وشكرا لك 
وشــكرا عليك وما قصرت، مبثلك 
تتطور اإلدارات وتصبح أكثر فائدة، 
وهذا ما حصل مع مركز البحر لطب 
العيون الذي تديره وتشــرف عليه 
القائمة،  ويقع ضمن مســؤولياتك 

مقدما شكرا لك.

الفلسطينيني، إال أن هناك ما يسعد 
القضية  القلب ويفرحه، وهــو أن 
الفلسطينية مازالت حية في قلوب 
وعقول الشعوب العربية واإلسالمية، 
وهللا احلمد، ويوما بعد يوم ينكشف 

هذا النظام احملتل عامليا.
منلك اليوم وسائل كثيرة للدفاع 
عن املسجد األقصى، فاإلحلاح بالدعاء، 
والتبرع لدعم الفلسطينيني، والدعم 
اإلعالمي واملشاركة الفعالة لنصرة 
هذه القضية في وســائل التواصل 

االجتماعي.
واألهم من ذلك كله تربية أبنائنا 
على حب املسجد األقصى واالستعداد 
للدفاع عنه، لنخرج جيال ال يقبل إال 

بالصالة في املسجد األقصى.
وختاما، أدعــو املجتمع الدولي 
التخاذ مواقف إنسانية لوقف اإلرهاب 
الصهيوني احملتــل على األراضي 
الفلسطينية، وأدعو األنظمة اإلسالمية 
والعربية لالحتاد والتكاتف والتعاضد 
في مواجهــة االحتالل الصهيوني، 
والســعي اجلاد واحلقيقي لتحرير 
املسجد األقصى، ليكون شاهدا لهم 

ال عليهم يوم القيامة.

من املستوى الثالث ٣٠٠ مليار دوالر 
في العام نفسه. 

الشــركات األميركية  وال تزال 
تسيطر على حوالي نصف مبيعات 
أشــباه املوصالت العاملية، رغم أن 
التكنولوجية تقتصر في  قيادتهــا 

الغالب على البحث والتصميم.
ومؤخــر بدأ اإلســتراتيجيون 
األميركيون ينظرون إلى هذا األمر 
باعتباره خطأ يجعل تصنيع أشباه 
املوصالت العاملية مركزا بشكل خطير 
في تايــوان وكوريا اجلنوبية، رغم 
أنهما حليفان قريبان من واشنطن.

وأقنع الرئيس الســابق دونالد 
ترامب شركة تي إس إم سي التايوانية 
بنقل جــزء من تصنيعها إلى والية 
أريزونا بحجم استثمارات يقترب 

من ١٢ مليار دوالر.
أن تبدو  املراقبــون  ويتوقــع 
إســتراتيجية الرئيــس بايدن في 
التكنولوجية جتاه الصني  املواجهة 
وكأنها نسخة أكثر تلميعا ومتعددة 
األطراف من ترامب، في الوقت الذي 
إلــى األمام بعدد  يدفع فيه فريقه 
كبيــر من السياســات التي تهدف 
إلى احلد من قوة ونفوذ شــركات 
الواليات  الصينية في  التكنولوجيا 

املتحدة وخارجها.

ليطمئننا ويهدئ من روعنا، ويريح 
بالنا، أمام تكذيب أولئك املنافقني،

فكل إناء مبــا فيه ينضح، وكل 
شــخص يراك بعني نفســه وعلى 
الظنون،  إثم  لهم  شــاكلته، فاترك 
انــت قدر املســتطاع أن  وحاول 
تتجنبهم، وتتجنب كل ما هو سيئ 
ومشني تسمعه منهم جتاهك، كي ال 

تصبح فريسة سهلة بالنسبة لهم.
ال تتأثر بكالمهم، وكن شخصا 
بسيطا، عفويا، غير متكلفا ألجلهم، 
دعهم هللا سبحانه وتعالى وال تلتفت 
لهم، واعتبرهم صفحة من حياتك ال 

قيمة لها وانطوت.
وكما يقال: «إن صالحيتهم انتهت، 
والنبض فــي قلبك ليس بنبضهم، 
واملكان في ذاكرتك ليس مبكانهم، 

ولم يتبق لهم بك سوى األمس».

عن التصعيد االستعراضي، وأن تبادر 
إلى رسم خارطة طريق خروج من 

الشكل الذي وضعت نفسها به.
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املعارضة أمام استحقاق تاريخي 
لتعديل مسار اجتاه عملها مع احلكومة 
احلاليــة، فال يعقــل أن الصدامات 
قائمة منذ اليوم األول بال أي نتيجة 
للجلســات  تذكر، مجــرد تعطيل 

الفلسطينية وحي الشيخ جراح خير 
شاهد على وحشيتهم وغدرهم، لذلك 
أتســاءل وأنا أقرأ أو أسمع أو أرى 
مواقف الداعمني للصهاينة ومؤيديهم: 

أال تخجلكم كل هذه املشاهد؟!
بإذن اهللا  النصــر  اقترب  كلما 
املتصهينني  اقترب دخول هــؤالء 
ملزبلة التاريخ من أوســع أبوابه... 
بالتأكيد سيكونان  فالعار واخلزي 
مصير كل من باع فلسطني والقدس 

واألقصى.
ورغــم كل مشــاعر األســى 
بســبب االعتداءات الوحشية على 

عمل عن بعد وحجر منزلي. كما أن 
سوق أشباه املوصالت كانت باألساس 
حتت الضغط بفعل احلرب التجارية 

بني الواليات املتحدة والصني.
الــذي تصدر فيه  الوقت  وفي 
الصني أشباه املوصالت من املستويني 
األولــني، تضطر الســتيراد أغلب 
احتياجاتهــا من أشــباه موصالت 
املستوى الثالث املتقدم الذي ال بديل 
لها عنه في إنتاج الهواتف املتقدمة 
واآلليات املعقدة والطائرات والسيارات 
الكهربائية والكثير من برامج الذاكرة.

وبلغت صادرات الصني من أشباه 
املوصالت من املستويني األول والثاني 
١٠١ مليار دوالر في عام ٢٠١٩، في حني 
تخطت وارادتها من أشباه املوصالت 

محاسب، وإنهم لوحدهم محاسبون، 
فما لي ومــال ما يقولون؟! نعم قد 
يصاب املؤمن بحزن شديد بسبب 
تكذيب املكذبني، وبسبب أقوال وأفعال 
املبتعدين عن اهللا سبحانه وتعالى وعن 
كلماته، لذلك جاء هذا اخلطاب القرآني 

إلى ختـام مجلس «إقرار امليزانيات» 
فقط!.
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املعارضة تعلم أنها اخلاسر األكبر 
في هذه اجلولــة، وأعتقد انه يجب 
عليها أن تصحح مسار خياراتها في 
التعاطي مع احلكومة، وأن تكون أكثر 
مهادنة وأكثر اقترابا من الواقع وأن 
تبتعد على األقل في الفترة القادمة 

الكونغرس وهي تدافع عن فلسطني 
والقضية الفلسطينية، في حني هب 
آخرون ملهاجمة املقاومة الفلسطينية 
بالســالم والتطبيع مع  ومطالبتها 

احملتل؟!
هــؤالء الصهاينــة يختزلون 
املقاومة وحترير املسجد األقصى 
في «حماس»، رغم أن قضية القدس 
واألقصى لكل الفلسطينيني والعرب 
أال يخجل هؤالء من  واملســلمني. 
الهجوم علــى حماس وأفعالها، في 
حني يصمتون صمــت القبور عن 
العدو احملتل على األراضي  جرائم 

وأجهزة احلاسوب ومشغالت ألعاب 
الفيديو والسيارات، والسيما لوحات 
التحكم فيها، والطائرات والشبكات 

املعلوماتية والهاتفية وغيرها.
الرئيســيون  املنتجون  ويعتبر 
ألشــباه املوصالت هم في تايوان 
تي إس إم ســي، وكوريا اجلنوبية 
الواليات  أما  سامسونغ وإس كاي. 
املتحدة، ففيها شركة منتجة كبرى 

مثل إنتل.
الرقاقات  ولقد واجه مصنّعــو 
اإللكترونية زيادة مفاجئة في الطلب 
لتجهيز املنتجــات اإللكترونية مع 
ارتفاع الطلب على أجهزة احلاسوب 
ومشغالت األلعاب اإللكترونية في ظل 
انتشار وباء كوفيد-١٩ وما واكبه من 

وأحزنتك! تأكد أن اهللا سبحانه وتعالى 
دائما ســيكون معك، يستحيل أن 

ينساك أو يخذلك.
فحني ســئل أحد الصاحلني: ما 
تظن الناس يقولون فيك؟ قال: إني 
مليت وإنهم مليتــون، وإني لوحدي 

فعليا رغــم اســتمرار تعطل 
اجللسات وتأخرها ورفعها أحيانا منذ 
بداية دور االنعقاد احلالي، لم يتبق 
سوى شهر أو يزيد قليال من عمر 
دور االنعقاد احلالي والذي كالعادة 
سيستلزم جلسات إضافية ملناقشة 
ميزانيات اجلهات احلكومية املختلفة 
أو رمبا ميتد األمد إلى أطول من الشهر 
جللسات متالحقة إلقرار امليزانيات، 
وبذا إذا استمرت األمور مبا هي عليه 
دون صدام فسينفض هذا الدور على 
إقرار سريع للميزانيات دون إجناز 

تشريعي يذكر وهذا املتوقع.
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فاحلقيقة أن الصدام املستحق أو 
املفتعل بني السلطتني وبهذا الشكل 
ليس من صالح أحــد، وكل نتيجة 
شــكل صدامي ليس من صالح أي 
من الطرفني خاصة املجلس نفسه، 
بل وأعضاء املعارضة انفسهم التي 
ستكون اخلاسر األكبر في الذهاب 

نشاهد هذه األيام مشاهد مؤملة ملا 
يحدث في فلسطني احملتلة من التدمير 
والتهجير من املنازل واقتحامها وسط 
صراخ النساء واألطفال وقهر الرجال.
النساء ومشاهد  نشاهد نحيب 
الرعب الذي يــدب في قلوبهم من 
هجوم املعتدين على منازلهم، ونشاهد 
بكاء األطفــال وترويعهم، وتدمير 
املباني على األســر الفلســطينية، 
واالعتداء على اجلميع دون تفرقة 
بني كبار أو صغار أو نساء، في مقابل 
مالحم الصبر ورباطة اجلأش عند 
الصامدين الفلسطينيني لدى فقدهم 

فلذات أكبادهم.
تلك املشاهد ونتألم  نشاهد كل 
القلب،  القهر وحرقــة  ويتملكنــا 
فمشاعر اإلحساس نعمة من النعم 
التي أكرم اهللا بها اإلنســان، ومن 
تنعدم لديه تلك املشاعر، فقد جزءا 

من إنسانيته ومروءته.
ما يحــدث في األراضي احملتلة 
شاهد تاريخي على خذالن الصهاينة 
ومن يدعمونهــم أو يؤيدونهم، أال 
يخجــل هؤالء من أنفســهم، وهم 
يشاهدون موقف عضوة من أعضاء 

«أشباه املوصالت ورقائقها متثل 
محور الطموحات التكنولوجية التي 
تعتمد عليها الواليات املتحدة والصني 

بشكل متبادل».
فحينما نتحدث عن املوصالت فهي 
املواد التي تستطيع توصيل التيار 
الكهربي بسهولة وذلك الحتوائها على 
كمية كبيرة من اإللكترونات احلرة 
وذلك بسبب ضعف قوة جذب النواة 
إللكترونات التكافؤ (وهي اإللكترونات 
املوجودة في املــدار األخير للذرة) 
فتتحرر تلك اإللكترونات وتتحول 
 (free electron) الى إلكترونات حرة
تستطيع توصيل التيار الكهربائي. 
قد تكون اشــباه املوصالت مكونة 
من مادة واحدة مثل الســيليكون 
واجلرمانيوم، أو مركبة من مادتني 
أو أكثر مثل ســيلينيد الكادميوم. 
ولتحسني ناقليتها للتيار الكهربائي، 
تضاف كمية صغيرة من الشوائب 
إلى أشباه املوصالت النقية بعملية 

تدعى التنشيط.
وتعتبر هذه املكونات أساســية 
العاملية،  الصناعة  ألجزاء كاملة من 
وتدخل في صناعة العديد من األدوات 
التي نســتخدمها بصورة يومية. 
فنجدها في األجهــزة اإللكترونية 
الذكية  الهواتف  واملوصولة، مثــل 

(فال يحزنــك قولهم إنــا نعلم ما 
يســرون وما يعلنون)، مواســاة 
ربانية رائعة، بكل ما حتمله الكلمة 
من معنى، مواساة لكل ما يشغل عقلك 
وبالك ويستحوذ على فكرك، بسبب 
أقوال فئة معينة من األشخاص، ال 
ثانية واحدة من ثواني  يستحقون 

عمرك.
وكي ال تؤذي وتؤلم نفسك أيضا 
بكثرة التفكير، ملــاذا قالوا؟ وملاذا 
فعلوا؟ فقــط اتركهم وال تهتم أبدا 
مبا تسمعه منهم ومن سموم أقوالهم.

فما هم إال بشر، ال ميلكون نفعا 
وال ضــرا، فال تعطهم الفرصة ألن 
يربكوك وبكالمهم اجلارح يوجعوك، 
وإن كانت كلماتهم مؤملة، ولها رؤوس 
حادة أحدثت ثقبــا كبيرا في قلبك 

أرجوحة

إلى متى؟!
د.مناور بيان الراجحي

في الصميم

شعالقة م.أحمد 
املنفوحي بتطعيم 

٥٠٠٠ مواطن؟
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

رؤى اقتصادية

الرقائق اإللكترونية.. 
واالقتصاد العاملي

hamedmadouh٩١٩@hotmail.comحمد عبدالغفور محمد مدوه

في سياق احلياة

شرائع
فاطمة ناصر املزيعل

احلرف ٢٩

الزمن
املتبقي شهرًا

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

هندس

اخلزي للصهاينة

Tariq@Taqatyouth.comم.طارق جمال الدرباس
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مرزوق الغامن: جلسة خاصة األسبوع املقبل لبحث األوضاع
في القدس واألقصى.. واحلكومة أبدت موافقتها ودعمها

سامح عبداحلفيظ

مجلــس  رئيــس  أعلــن 
األمة مــرزوق الغامن عن عقد 
جلسة خاصة األسبوع املقبل 
لبحــث األوضاع في األراضي 
الفلســطينية احملتلة، مشيرا 
الــى انه مت الطلب من اللجنة 
التشريعية استعجال االنتهاء 
مــن قانون حظــر ومناهضة 
التطبيع مع الكيان الصهيوني 

ليتم إقراره في اجللسة.
وذكر الغامن، في تصريح 
صحافي مبجلس األمة أمس، 
«اجتمع مكتــب مجلس األمة 
الكويتــي كممثلــني للشــعب 
الكويتي الذي هو جزء ال يتجزأ 
من األمة العربية واإلسالمية 
ومتت مناقشــة األحــداث في 
النيابية  فلســطني والطلبات 
املقدمــة بهذا اخلصوص، فقد 
قدم أكثر من طلب لعقد جلسة 
خاصة ملناقشة األحداث األخيرة 
واالعتداءات الصهيونية على 
األقصى والقدس وقطاع غزة».

ميكن القيــام به وعمله لدعم 
األشقاء في فلسطني احملتلة، 
مبينا أن موعد اجللسة اخلاصة 

سيكون في األسبوع القادم.
وأضــاف الغــامن: تهاتفت 
مع األخ الفاضل سمو رئيس 

اخلاصة فــور التنســيق مع 
اإلخوة في اللجنة التشريعية 
وانتهاء تقريرهم حتى تعقد 
القانــون  إلقــرار  اجللســة 

ومناقشة هذا املوضوع.
وأضاف الغامن: كانت هناك 

البرملانات العربية يوم األربعاء 
املاضي. وأضاف: كان لي أكثر 
من اتصال مع رئيس االحتاد 
البرملانــي الدولي للتنســيق 
حول لقاء مع رؤساء برملانات 
دول عربية وإسالمية التخاذ 

مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد الذي أكــد على موقف 
الكويت الرسمي ودعمه لهذه 
القضية، وموافقته على حضور 

احلكومة للجلسة اخلاصة.
وقال: سيحدد موعد اجللسة 

عــدة اتصــاالت بني رئاســة 
املجلــس ورئيــس االحتــاد 
البرملاني العربــي األخ صقر 
غباش الذي تعاون مشــكورا 
مــن أجل حتقيــق املقترحات 
التي متت في اجتماع رؤساء 

إجراءات واقعية حازمة على 
الكيان الصهيوني والكنيست 
اإلســرائيلي الــذي خالف كل 
املواثيق الدولية مبا فيها ميثاق 

االحتاد البرملاني الدولي.
من جهة أخرى، قال الغامن 
ان مكتب املجلس ناقش طلبات 
اجللسات اخلاصة املقدمة من 
النواب وخاصــة فيما يتعلق 
مبكافأة الصفوف األمامية، مبينا 
أن جلنة األولويات ســتطلب 
من جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي استعجال هذا التقرير. 
وأضاف: إذا كانت هناك أي أمور 
يجب أن جتيب عنها احلكومة، 
نتمنى تعاون احلكومة وإجابتها 
عن أي أسئلة من اللجنة حتى 
يتسنى لنا الدعوة لهذه اجللسة 

في األسبوع القادم.
من جانب آخر، بعث رئيس 
مجلــس األمة مــرزوق الغامن 
ببرقيــة تهنئــة إلى رئيســة 
البرملــان في مملكــة النرويج 
تون ولهامسن تورين، وذلك 
مبناسبة العيد الوطني لبلدها.

يحدد موعدها الحقاً وهناك اتصاالت مع رئيس االحتاد البرملاني العربي ورئيس «الدولي» للتنسيق

جانب من اجتماع مكتب مجلس األمةرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا

وأوضح أن مكتب املجلس 
اللجنــة  الطلــب مــن  قــرر 
التشريعية استعجال االنتهاء 
مــن قانون حظــر ومناهضة 
التطبيع مع الكيان الصهيوني 
ليتم إقراره، مع مناقشة كل ما 

عبدالعزيز الصقعبي: ما إجراءات «اخلارجية» لتنفيذ «حق االطالع»
وجه النائب د.عبدالعزيز 
إلــى الصقعبــي ١٢ ســؤاال 
٦ وزراء، هــم: نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير العدل 
وزير الدولة لشؤون تعزيز 
الرومي،  النزاهــة عبــداهللا 
ووزير النفط وزير التعليم 
العالــي د.محمــد الفــارس، 
ووزيرة األشغال العامة وزيرة 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفــارس، ووزير اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد، ووزير املالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالســتثمار خليفة حمادة، 
ووزير التجــارة والصناعة 
د.عبداهللا السلمان، ونصت 

األسئلة على ما يلي:

سؤاالن إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير العدل
وقال في مقدمة الســؤال 
األول: اســتنادا إلــى البيان 
األسبوعي الصادر عن مجلس 
الوزراء حول اجتماعه املنعقد 
في ٢٩ مارس ٢٠٢١ املتضمن 
نظــر مجلــس الــوزراء في 
الــدوري اخلامس  التقريــر 
للجنــة الوطنيــة ملكافحــة 
غســيل األمــوال ومتويــل 
اإلرهاب وذلك عن الفترة من 
(يوليو حتى ديسمبر ٢٠٢٠).

إفادتي وتزويدي  يرجى 
باآلتي:

- نسخة على قرص مدمج 
 Flash) أو شريحة ذاكرة (CD)

األول إنه استنادا إلى البيان 
األسبوعي الصادر من مجلس 
الوزراء حول اجتماعه املنعقد 
في ١٥ مارس ٢٠٢١ املتضمن 
قيام كلية الهندسة والبترول 
بجامعة الكويت بتقدمي عرض 
مرئي بشأن دراسة السالمة 
اإلنشائية للنفق الكائن أسفل 
دروازة العبدالرزاق والنتائج 
والتوصيات واملقترحات التي 

أسفرت عنها الدراسة.
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
- نســخة علــى قــرص 
أو شــريحة   (CD) مدمــج
ذاكــرة (Flash Memory) من 
العرض املرئي املقدم من كلية 
الهندســة والبترول بشــأن 
الســالمة اإلنشائية  دراسة 
في نفق دروازة العبدالرزاق 
والقرارات والتوصيات التي 

أسفرت عنها.
ونص السؤال الثاني على 

ما يلي:
البيــان  إلــى  اســتنادا 
األسبوعي الصادر عن مجلس 
الوزراء حول اجتماعه املنعقد 
في ١٥ مارس ٢٠٢١ املتضمن 
قيــام الهيئــة العامة للبيئة 
بتقدمي تقرير بشأن املنظومة 
املتكاملة للتعامل مع النفايات 

في دولة الكويت.
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
- نسخة على قرص مدمج 
 Flash) أو شريحة ذاكرة (CD)
Memory) من التقرير املقدم 
من الهيئة العامة للبيئة بشأن 
املنظومة املتكاملة للتعامل مع 

الكويت ألمن  (استراتيجية 
الطاقة املستدامة).

إفادتي وتزويدي  يرجى 
باآلتي:

- نســخة علــى قــرص 
أو شــريحة   (CD) مدمــج
ذاكــرة (Flash Memory) من 
جميع التقارير والدراســات 
والعروض املرئية املرفوعة 
من اللجنــة العليــا للطاقة 
ملجلس الــوزراء، والقرارات 
والتوصيــات  والنتائــج 

الصادرة بشأنها.
ونص السؤال الثالث على 

ما يلي:
البيــان  إلــى  اســتنادا 
األســبوعي الصــادر عــن 
حــول  الــوزراء  مجلــس 
اجتماعه املنعقد في ١٢ أبريل 
٢٠٢١ املتضمن نظر مجلس 
الوزراء املستجدات اخلاصة 
مبشروع تطوير شاطئ شارع 

البالجات.
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
- نســخة علــى قــرص 
أو شــريحة   (CD) مدمــج
ذاكــرة (Flash Memory) من 
جميع التقارير والدراســات 
والعروض املرئية املرفوعة 
من األشــغال العامة من إلى 
مجلس الوزراء حول تطوير 
شاطئ البالجات، والقرارات 
والتوصيــات  والنتائــج 

الصادرة بشأنها.

سؤاالن إلى وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء

نص الســؤال األول على 

مختص للنظر فــي طلبات 
احلصــول علــى املعلومات 
لدى اجلهة وتوفيرها بالوقت 
والكيفيــة احملــددة في هذا 
القانــون، وقــد دخــل حيز 

التنفيذ بتاريخ ٢٠٢١/٣/١.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- مــا اخلطــوات التــي 
اتخذتهــا وزارة اخلارجيــة 
في تنفيذ أحكام هذا القانون؟
٢- صــورة ضوئية من 
لوائح ونظم الرواتب والبدالت 
والعالوات واملكافآت املعمول 

بها في وزارة اخلارجية.

سؤاالن إلى وزير املالية 
الدولــة للشــؤون  ووزيــر 

االقتصادية واالستثمار
نص الســؤال األول على 

ما يلي:
البيــان  إلــى  اســتنادا 
األسبوعي الصادر من مجلس 
الوزراء حول اجتماعه املنعقد 
في ٣ ينايــر ٢٠٢١ املتضمن 
قيام مدير عام هيئة تشجيع 
االســتثمار املباشــر بتقدمي 
تقرير بشأن استقراء الوضع 
املترتبة  االقتصادي واآلثار 
علــى عــدم اتخاذ إجــراءات 

إصالح اقتصادي.
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
- نسخة على قرص مدمج 
 Flash) أو شريحة ذاكرة (CD)
Memory) من التقرير املقدم 
من مدير عام هيئة تشجيع 

االستثمار املباشر.
ونص السؤال الثاني على 

النفايــات في دولة الكويت، 
والقرارات والتوصيات التي 

أسفرت عنها.

إلــى وزيــرة  ٣ أســئلة 
األشغال العامة

ونص السؤال األول على 
ما يلي:

البيــان  إلــى  اســتنادا 
األسبوعي الصادر من مجلس 
الوزراء حول اجتماعه املنعقد 
في ١٥ مارس ٢٠٢١ املتضمن 
قيام الهيئــة العامة للطرق 
والنقل البري بتقدمي تقرير 
عرض مرئي بشــأن التقييم 
املبدئي حلالــة نفق دروازة 
واحللــول  العبدالــرزاق 
العادلــة واجلذريــة لتذليل 
املعوقات التي تواجه احلركة 
املروريــة في تقاطع دروازة 

العبدالرزاق.
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
- نسخة على قرص مدمج 
 Flash) أو شريحة ذاكرة (CD)
Memory) من التقرير املقدم 
من الهيئــة العامــة للطرق 
والنقــل البري حــول حالة 
نفــق الــدروازة، والقرارات 
والتوصيات الصادرة بشأنها.

ونص السؤال الثاني على 
ما يلي:

البيــان  إلــى  اســتنادا 
مــن  الصــادر  األســبوعي 
مجلس الوزراء حول اجتماعه 
املنعقــد فــي ١٩ أبريل ٢٠٢١ 
املتضمن نظر مجلس الوزراء 
التقرير الثاني للجنة العليا 
للطاقــة في الكويت بشــأن 

ما يلي:
البيــان  إلــى  اســتنادا 
مــن  الصــادر  األســبوعي 
مجلس الوزراء حول اجتماعه 
املنعقد في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ 
املتضمن قيام جهاز متابعة 
األداء احلكومي بتقدمي عرض 
مرئي بشــأن دراسة تقرير 
ديوان احملاســبة عن نتائج 
الفحص واملتابعة على تنفيذ 
ميزانيات اجلهات املشمولة 
برقابته وحساباته اخلتامية 
للسنة املالية (٢٠١٩ /٢٠٢٠).
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
- نسخة على قرص مدمج 
 Flash) أو شريحة ذاكرة (CD)
Memory) من العرض املرئي 
املقدم من جهاز متابعة األداء 

احلكومي.
ونص السؤال الثاني على 

ما يلي:
صدر القانون رقم ١٢ لسنة 
٢٠٢١ في شأن حق االطالع على 
املعلومات، وقد منحت املادة 
الثانية منه احلق ألي شخص 
في االطــالع على املعلومات 
التي في حوزة الوزارات أو 
الهيئات أو املؤسسات العامة 
أو الشــركات الكويتية التي 
تساهم فيها الدولة أو إحدى 
اجلهات املذكورة بنسبة تزيد 
على (٥٠ ٪) من رأســمالها، 
كما أعطــت ذات املادة احلق 
للموظــف في االطــالع على 
القرارات اإلدارية التي متس 

حقوقه.
بينما ألزمت املادة الثالثة 
كافة اجلهات في تعيني موظف 

ما يلي:
استنادا للبيان األسبوعي 
الصادر من مجلس الوزراء 
حــول اجتماعــه املنعقد في 
٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ واملتضمن 
عرض وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية التقرير النهائي 
لدراســة  املكلفــة  للجنــة 
إجراءات التعاقد لدى اجلهات 
احلكوميــة وطــرق تذليلها 

واختصارها.
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
- نســخة علــى قــرص 
مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة 
(Flash Memory) من التقرير 
املشار إليه مع بيان القرارات 
والتوصيات الصادرة بشأنه.

سؤال إلى وزير التجارة
ونص السؤال على ما يلي:
البيــان  إلــى  اســتنادا 
األسبوعي الصادر من مجلس 
الوزراء حول اجتماعه املنعقد 
في ١١ ينايــر ٢٠٢١ املتضمن 
قيــام الهيئــة العامة للقوى 
العاملــة في الدولــة بتقدمي 
تقريــر حول مــا مت اتخاذه 
من إجراءات بشأن تسجيل 
العقود احلكومية لدى اإلدارة 

املختصة لديها.
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
- نسخة على قرص مدمج 
 Flash) أو شريحة ذاكرة (CD)
Memory) من التقرير املقدم 
مــن الهيئــة العامــة للقوى 
العاملة في الدولة، والقرارات 
والتوصيات الصادرة بشأنها.

سأل وزير التجارة عن إجراءات القوى العاملة بشأن تسجيل العقود احلكومية

د.عبدالعزيز الصقعبي

Memory) من التقرير املشار 
إليه، والنتائج والتوصيات 

التي أسفرت عنها.
وقال في مقدمة الســؤال 
الثانــي: ذكــر ســمو رئيس 
مجلــس الــوزراء فــي لقاء 
مع رؤساء حترير الصحف 
احمللية بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٧ بأنه 
قام وزير العدل مع اجلهات 
املختصة بوضع دليل إرشادي 
يلتزم اجلميع فيه الستيفاء 
صحــة اإلجراءات وســالمة 
البــالغ املقــدم قبــل إحالته 
إلى هيئة (نزاهة) والنيابة 

العامة.
وطالــب تزويده وإفادته 

باآلتي:
- نسخة على قرص مدمج 
 Flash) أو شريحة ذاكرة (CD)
الدليل املشار  Memory) من 
إليــه واجلهــات التي عملت 
على إعداده وتعميم مجلس 
الوزراء الصادر بهذا الشأن.

سؤاالن إلى وزير النفط، 
وقــال فــي مقدمــة ســؤاله 

مجلس الوزراء: «الصحافيني» و«النزاهة» 
و«الشفافية» تتابع تكميلية  «اخلامسة»

وافق مجلس الوزراء على تكليف جمعية 
الصحافيني الكويتية وجمعية النزاهة الوطنية 
الكويتية وجمعية الشفافية الكويتية باالطالع 
على سير عملية االنتخابات التكميلية بالدائرة 
اخلامســة املزمــع إقامتها الســبت املقبل ٢٢ 
اجلاري. ُيذكر ان اجلمعيات الثالث سبق لها 

وأن قامت بعملية مراقبة االنتخابات النيابية 
لعدة مرات. وقد خاطب األمني العام ملجلس 
الــوزراء وزارتي الداخلية والعدل لتســهيل 
مهمة مندوبي اجلمعيات الثالث تأصيال ملبدأ 
الشفافية في العملية االنتخابية ونشر وتفعيل 

قيم النزاهة والوالء واملواطنة.

سعد اخلنفور: ما آلية اختيار صيانة 
الشوارع الداخلية ألي منطقة؟

وجــه النائــب ســعد 
اخلنفور سؤاال إلى وزيرة 
األشــغال العامة ووزيرة 
دولة للشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومات 
د.رنا الفارس، استفســر 

فيه عن اآلتي:
١- مــا آليــة اختيــار 
صيانة الشوارع الداخلية 

ألي منطقة؟
٢ - هــل يتــم القيــام 
بالصيانــة وفقــا حلالــة 
الشوارع أم هناك معايير 
أخرى؟ وما تلك املعايير؟

٣- ما الفترة االفتراضية إلعادة صيانة 

الشارع مجددا؟
٤ - مــا آخــر أعمــال 
الصيانة للبنية التحتية 
الرئيســية  والطــرق 
ملناطــق  والداخليــة 
اجلهــراء  محافظتــي 

والفروانية؟
٥- متــى كانــت آخر 
طــرق  صيانــة  أعمــال 
الفروانيــة  محافظتــي 
واجلهــراء مــع تزويدي 
الــوزارة لصيانة  بخطة 
وجتديد طرق وشــوارع 
الفروانيــة  محافظتــي 

واجلهراء لكل منطقة على حدة؟

سعد اخلنفور

خليل الصالح يقترح متديد صرف بدل اإليجار
لسكان منطقة غرب عبداهللا املبارك

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح 
برغبــة بتمديــد صرف بــدل اإليجار 
لســكان منطقة غرب عبداهللا املبارك 

ملدة عام حلني استكمال املرافق.
ونص االقتراح على ما يلي:

نظرا لعــدم اكتمــال اخلدمات في 
منطقــة غرب عبــداهللا املبــارك وما 

تســببت فيــه جائحــة كورونــا من 
توقف وإغالق األنشــطة، األمر الذي 
أدى إلى ارتفاع أسعار مستلزمات البناء 
والتجهيز والتأثيث وعطل استكمال 
بناء الوحدات السكنية وعرقل انتقال 

السكان إلى املنطقة.
لذا نتقدم باالقتراح برغبة التالي:

١- متديد صرف بدل اإليجار لسكان 
املنطقة ملدة عام حلني استكمال املرافق 
وعدم ربط إيقاف البدل بإيصال التيار 

الكهربائي.
٢- تأجيل قسط بنك االئتمان على 
أن يشمل من مت إيصال التيار الكهربائي 

لقسيمته.

خليل الصالح

عبداهللا الطريجي: ما عدد املتجّنسات مبوجب الزواج؟
شــدد النائــب د. عبداهللا 
الطريجي على ضرورة وضع 
اجلنســية  الســتغالل  حــد 
الكويتيــة مــن قبــل بعــض 
ضعاف النفوس في التكسب 
املــادي غيــر املشــروع علــى 
حســاب الكويت واستقرارها 
وعاداتها وتقاليدها، مشيرا إلى 
ان من صور هذا االستغالل ما 
يحصل في جتنيس الوافدات 
من زوجات الكويتيني، فضال 
عن حاالت التزوير والتالعب 
في الهويــة الوطنية التي هي 

خط أحمر.

وأضــاف أن هناك ضعاف 
نفوس استغلوا في السنوات 
األخيرة ملف التجنيس كسلعة 
جتاريــة للتكســب املادي من 
خالل االتفاق مع بعض الوافدات 
على الــزواج منهن للحصول 
علــى اجلنســية الكويتية ثم 
الطالق، أو من بعض الوافدات 
الالتي تزوجن من مواطن من 
أجل احلصول على اجلنسية 
الكويتية ثم املطالبة بالطالق، 
التعسف  فضال عن محاوالت 
واالبتــزاز املمــارس مــن قبل 
املتجنســات علــى ازواجهــن 

الطريجي ســؤاال  ووجــه 
إلــى وزيــر الداخلية الشــيخ 
ثامر العلي طلب فيه تزويده 
بأعــداد الزوجــات الالتــي مت 
الســنوات  جتنيســهن خالل 
وعــدد  األخيــرة،  اخلمــس 
املواطنــني الذيــن مت جتنيس 
أكثــر مــن زوجة لهــم، وعدد 
حاالت الطــالق بعد احلصول 
على اجلنسية الكويتية، وأعداد 
الزوجــات الالتــي مت ســحب 
اجلنسية منهن وذكر جنسية 
الزوجة قبل التجنيس في كل 

هذه احلاالت.

أثــر علــى  الكويتيــني، ممــا 
الســكانية وعلــى  التركيبــة 
العــادات والتقاليد الكويتية. 
وقال ان التعديالت التي أقرها 
املجلس السابق في شأن ضبط 
جتنيس هذه الفئة من الوافدات 
ســاهمت إلى حد ما في تقنني 
هــذه الظاهرة لكنهــا مازالت 
مســتمرة، األمر الذي يوجب 
على وزارة الداخلية التمحيص 
والتدقيق على طلبات التجنيس 
ومحاسبة من يثبت استغالله 
ألي مصلحة شخصية كانت أو 

سياسية كانت.

د. عبداهللا الطريجي

ملشاهدة الڤيديو
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التعامل مع تسرب مياه إلى زورق 
بالقرب من جزيرة كبر

مبارك التنيب

هرعــت فرقــة مركز الشــويخ لإلطفاء 
واالنقــاذ البحــري املتواجدة فــي جزيرة 
كبر الى حادث تســرب ميــاه زورق يبلغ 

طوله ٢١ قدما ويحمل على متنه ٣ أشخاص 
بحالة سليمة، وقد عملت الفرقة على تأمني 
الطاقم وسحب املياه من الزورق بواسطة 
املضخات املخصصة لذلك وتأمني وصول 

الزورق ملرسى رأس األرض.

رجال االطفاء خالل تعاملهم مع احلادث

تبادل ضرب بني مواطن وسوريني في الشويخ

مطلقة تبلغ عن سّبها من زوجها السابق

اتهام ٨ منهم ٣ معلومني باقتحام 
وإتالف وسرقة جاخور في كبد

سرقة مركبة مختبر في املنطقة احلرة

ضرب عامل وجبات سريعة من قبل جائع!

محمد اجلالهمة

تبادل مواطن في العقد الثالث ووافدان 
سوريان الضرب فيما بينهم على خلفية 
مشــادة كالميــة تطورت الــى ضرب في 
منطقة الشويخ الصناعية وأرفق املواطن 
تقريرا طبيا في ملف القضية، وبحســب 
إفادة املواطن فإنه توجه الى أحد محالت 
تصليح املركبات وعلى خلفية املغاالة في 

السعر حدثت مشادة كالمية، فما كان من 
الوافدين اللذين يعمالن في كراج بأن قاما 
بضربه وقد حاول الدفاع عن نفسه، وجار 
استدعاء املدعى عليهما وسجلت قضية.

مــن جهة أخرى، تقــدم مواطن ببالغ 
الى مخفر شــرطة العــدان متهما مواطنا 
باالعتداء عليه بالضرب في منطقة العدان 
على خلفية خالفات بينهما وسجلت قضية 

في مخفر العدان.

سعود عبدالعزيز

سجلت قضية سب وقذف في احد مخافر 
العاصمة بعدما تقدمت مواطنة وســجلت 
قضية بهذا املسمى، متهمة زوجها السابق 

بأن قام بسبها داخل منزلها، ورجح مصدر 
أمني ان يكون املنزل الذي وقعت فيه املشكلة 
مشتركا بأن يقيم الزوج في طابق والزوجة 
السابقة في طابق مستقل، وجار استدعاء 

الزوج للتحقيق معه.

محمد اجلالهمة 

وجــه وكيــل النائــب العــام بضبط ٣ 
اشخاص معلومني على أن يرشد االشخاص 
الثالثة عن ٥ آخرين وذلك للتحقيق معهم 
في قضايا إتالف وسرقة، وكان مواطن تقدم 
الى مخفر شــرطة كبد وقــال ان جاخوره 
تعرض للســرقة صباح امس وان اجلناة 

هم ٨ اشخاص يعرف ثالثة متهمني منهم، 
وزود رجال األمن بأسمائهم، مشيرا الى ان 
املدعى عليهم سرقوا هاتفا ومبلغ ٩٠٠ دينار 
وأتلفوا محتويات اجلاخور، هذا ولم يوضح 
املبلــغ ما إذا كانت هنــاك خالفات جتمعه 
واالشخاص املعلومني والذي أكد معرفته 
بهم كما لم يوضح ما إذا كان متواجدا أثناء 

الواقعة ام ال، وسجلت قضية.

مبارك التنيب

عمم محقق مخفر شرطة الشامية أوصاف 
مركبة اميركية على عموم الدوريات وأرفق 
بالتعميم ضبط املركبة ومن يستقلها حال 
ضبطهــا، وجاء التعميــم بهذا اخلصوص 

بعدما تقــدم مواطن بصفته مالك مختبر، 
وقال ان ســيارة املختبر كانت متوقفة في 
املنطقة احلرة ولم يعثر عليها مشيرا الى 
انه راجع البلديــة والداخلية وثبت له ان 
املركبة لــم ترفع من مــكان تواجدها ومت 

تسجيل قضية سرقة مركبة.

أمير زكي

ســجل وافــد مصري يعمل في شــركة 
وجبات ســريعة قضية اعتــداء بالضرب 
ضد شخص مجهول قدم رقم هاتفه وعنوان 
ســكنه، وأرفق الوافد تقريرا طبيا مشيرا 
الى كدمات وســحجات فــي منطقة الوجه 

والصدر، وقال الوافد الذي يبلغ من العمر 
٢٦ عاما انــه تلقى أمر بتوصيل طلب الى 
منطقة اسواق القرين، وبعد ان سلم الطلب 
للشخص فوجئ به يقوم بضربه، ويرجح 
مصدر امنــي ان يكون الضرب الذي حلق 
بالوافد جراء تأخره في تسليم الطلب الى 

الزبون اجلائع.

ق» زوج في جناية ضرب زوجة بعنف أمام املارة «ُيوهِّ

.. ومصرع أفريقية وإصابة مواطنة ورضيعة وطفلها في تصادم

وفاة «دليڤري» مصري مبركبة لبنانية على املغرب السريع

سعود عبد العزيز

أمر وكيل نيابة اجلهراء، 
بتصنيــف قضيــة اعتداء 
زوجتــه  علــى  مواطــن 
باعتبارهــا جناية، كما أمر 
بضبط الزوج وعرضه على 
سرايا النيابة للتحقيق معه، 
وجاءت أوامر وكيل النائب 
العام بهذا اخلصوص بعدما 
تقدمت مواطنة (٣٠ عاما) الى 
مخفر شرطة الواحة، وذكرت 

محمد اجلالهمة 

توفيت وافدة تعمل خادمة 
من مدغشــقر فيمــا أصيبت 
مواطنــة وطفلها إثــر حادث 

أمير زكي

لقــي وافد مصــري (٣٤ 
عامــا) يعمــل دليڤــري في 
توصيــل طلبــات املطاعــم 
على منت دراجة نارية حتفه 
مبركبــة وافدة لبنانية على 
طريق املغرب السريع، فيما 

للزوجة، السيما ان الواقعة 
حدثت قبل غروب الشمس 
وهو ما يعني ان الكاميرات 
ستوضح كل الواقعة بشكل 

ال لبس فيه.
من جهة اخرى، وضعت 
زوجة حتت التحفظ األمني 
داخل مستشفى العدان عقب 
إجراء عملية غسيل معوي 
وإنقاذهــا اثــر محاولتهــا 
االنتحار بتناول ٢٠ حبة. 

هذا، ومن املقرر ان تسرد 

املصابني في احلادث اسعفوا 
الى مستشفى العدان ليسارع 
رجــال األمن الى املستشــفى 
حيث تبني ان هناك ٤ حاالت 
اســعفت فــي احلــادث وهي 

حــادث تصــادم على طريق 
املغرب السريع مقابل منطقة 
عبداهللا السالم وعلى الفور 
انتقل الى موقع البالغ عدد من 
رجال األمن وتبني ان احلادث 
عبارة عن تصادم بني دراجة 
ناريــة ومركبتــني، األولــى 
بقيادة لبنانيــة من مواليد 

مواطنة (٣٣ عاما) في حالة 
إعيــاء وأن شــقيقتها التي 
نقلتهــا للعــالج قالت انها 
تناولت ٢٠ حبــة باخلطأ، 
وبســؤال الشــقيقة قالــت 
انها الحظــت هبوطا حادا 
على أختهــا وأحلت عليها 
فأبلغتهــا بأنهــا تناولــت 
٢٠ حبة، مشــيرة إلى انها 
ســارعت باالتصــال علــى 
زوج شقيقتها، ولكنه فصل 

الهاتف النقال ولم يرد.

انها من مدغشــقر وال تعرف 
ميالدها بشــكل دقيق، وجار 
الوقوف على اسباب احلادث 
ومالبساته وســجلت قضية 

تصادم ووفاة.

ولكنهــا فوجئت بــأن كابح 
ســيارتها تعطل، أما الوافد 
السيالني فذكر انه فشل في 
االصطدام مبركبة اللبنانية 
فاصطدم بها من اخللف عقب 
اصطدامهــا بدراجــة الوافد، 
وسجلت قضية تصادم ثالثي 

ووفاة.

التــي  املواطنــة األســباب 
دفعتها إلى محاولة االنتحار 
تلك، وسط ترجيحات بأن 
تكون هناك خالفات زوجية 
وراء الواقعــة، الســيما أن 
شــقيقة الزوجة قالت انها 
تواصلت مع الزوج ولكنه 

فصل الهاتف.
إلــى مصدر  واســتنادا 
أمني لـ «األنباء» فإن إدارة 
مستشــفى العــدان أبلغت 
الداخلية بوصول  عمليات 

ملواطنة ٣٤ عاما وطفل ١٠ أعوام 
ورضيعة «عامني» وان هناك 
وافدة لم يكن بحوزتها اثبات 
قد توفيت، وبسؤال املواطنة 
عن هوية الوافدة املتوفاة قالت 

١٩٩٩ واملركبة الثانية بقيادة 
سيالني وان الوافد الذي كان 
يستقل الدراجة النارية لفظ 

أنفاسه األخيرة.
وأصــاف املصــدر: جرى 
االستماع الى إفادات الوافدة، 
حيث قالت انها حاولت جتنب 
النارية  بالدراجة  االصطدام 

محاولة انتحار مواطنة بـ ٢٠ حبة في أبوحليفة

الوافدة أكدت أن كابح السيارة تعطل فوقع التصادم الثالثي

ان زوجها قام بضربها مقابل 
منزل الزوجية وعلى مرأى 
من املارة، وأرفقت الزوجة 
تقريرا حافــال باإلصابات، 
وجاء فيه سحجات بالكتف 
والكوع ورضوض متفرقة 
وتورم في الوجه وال توجد 
كسور على األرجح، هذا ولم 
يعــرف ما اذا كانــت هناك 
كاميــرات في محيط املنزل 
ميكن االستعانة بها وتوثيق 
االعتداء املبرح الذي حدث 

تصــادم ثنائــي علــى طريق 
امللك فهد، وقال مصدر أمني ان 
بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
عن وجود حادث سير، ولدى 
انتقــال رجال األمــن تبني ان 

قالت الوافدة ان كابح مركبتها 
األملانية تعطــل فلم تتمكن 
من السيطرة على سيارتها 
وحــدث التصــادم بدراجــة 
الوافــد، وحــول تفاصيــل 
القصة، قال مصدر أمني ان 
عمليات وزارة الداخلية تلقت 
بالغا مســاء امس األول عن 

تصادم بني طراد ومركبتني يخلف إصابتني على «الفحيحيل»
مبارك التنيب

شــهد طريــق الفحيحيل في 
ســاعة متقدمــة من فجــر امس 
حادثــا مروريا غريبــا متثل في 
اصطدام طراد مبركبتني كان بهما 
١٥ شــخصا وهو ما تســبب في 
إصابة اثنني منهم وأسعفوا للعالج 
في مستشفى العدان ومت التحفظ 
علــى مالك الطراد حلني الوقوف 
على حالــة املصابني وتســجيل 
قضية تصــادم وإصابــة، وقال 
مصدر امني لـ«األنباء» ان بالغا 
ورد إلى عمليات الداخلية بشأن 
وقــوع حادث ســير علي طريق 
الفحيحيل وبانتقال رجال األمن 
تبني وجود طــراد وقد انفك عن 
اجلرار مبركبة رباعية، وبسبب 
انفــكاك الطــراد عن اجلــرار في 
انحرافــه اصطــدم باملركبتــني، 
الى ذلك شــدد مصدر امني على 
ضرورة التأكيد من إحكام اإلغالق 
بني اجلرار والطرادات وحتمية أن 
يستخرج أي شــخص يريد جر 

الطراد بعد ازاحته من الطريقطراد أو ما شابه رخصة بذلك.

تخريج ٢٨٠ من دورة إنعاش في «أكادميية سعد العبداهللا»
عبد اهللا قنيص 

قام مدير عام أكادميية 
سعد العبداهللا اللواء ناصر 
بورسلي بتخريج نحو ٢٨٠ 
ضابط صف فــي دورة 
اإلنعاش األسبوع املاضي 
وجرى توزيع اخلريجني 
علــى قطاعات في وزارة 
الداخلية، يشار الى ان دورة 
اإلنعاش تقدم للمسرحني 
واملســتقيلني من وزارة 
الداخليــة والذين يبدون 
رغبة في العــودة، ويتم 
تنظيم تلك الدورات بهدف 
التي تعاني  الشواغر  سد 
منها بعض إدارات وزارة 

جانب من خريجي الدورةالداخلية.

عدل ومحاكم

انتهاء مراحل التقاضي في واقعة خطف وتعذيب 
محام باحلبس ١٥ سنة ملواطن و٤ وافدين

قضت محكمة التمييز أمس باحلبس 
١٥ سنة حملام كويتي وأربعة مصريني 
من موظفي مكتبه بواقعة خطف زميله 

احملامي واالعتداء عليه بالضرب.
وترجع الواقعة إلــى فبراير ٢٠١٩، 
حيث اتهم احملامي زميله بإرسال أربعة 
من موظفي ومناديب مكتبه إليه وغافلوه 
أسفل عمارة مكتبه ونقلوه مبركبتهم 
إلى جاخور يخصه وهناك أساؤوا إليه 
وأوســعوه ضربــا وهو مقيــد اليدين 
والرجلني ثــم نقلوه مبركبتهم إللقائه 
في مكان ما إال أن نقطة تفتيش كشفت 

جرميتهم.
وأحيل املتهمون إلى احملاكمة بتهم 
تتعلــق باخلطف والضرب والســرقة 

وحجز احلرية وانتحال شخصية رجل 
مباحث، وقد أنكر احملامي املتهم واعترف 
بها بقية شــركائه ثم عادوا وأنكروها 
باستثناء أحدهم واصل اعترافاته حتى 
انتهاء جلســات احملاكمــة، وقد قضت 
محكمة اجلنايات باحلبس املؤبد لهم.

يشار إلى أن رجال األمن حالوا دون 
تطور خطير كان من املمكن أن يحدث 
حيث اشتبهوا وخالل حملة أمنية في 
منطقة اجلليب بسيارة داخلها ٤ مقيمني 
ولدى التحــدث معهم ســمعوا صوت 
اســتغاثة يصدر من حتت أقدام اثنني 
منهم كانا يجلسان في املقعد اخللفي، فتم 
إجبارهم على التوقف وكانت املفاجأة 

أنهم يحتجزون احملامي.

إعداد: عبدالكرمي أحمد

توجيه تهمة القتل ملصرية طعنت زوجها في يده وبترت إصبعه
محمد اجلالهمة

احتجزت وافدة مصرية 
في مخفر شــرطة الســاملية 
بتهمة قتل زوجها، بعدما تبني 
ان املتهمة سددت طعنة الى يد 
زوجها وبترت اصبعه وهو 
ما تسبب في إصابته بنزيف 
أدى الى وفاته خالل مشاجرة 
نشبت بينهما فجرا في شقة 
يقيمان بها في الساملية، ومن 

لـ «األنباء» فإن بالغا ورد الى 
عمليــات الداخلية فجرا عن 
مشاجرة زوجية في الساملية، 
وعلى الفور انتقل الى موقع 
البالغ رجال األمن وشوهدت 
الزوجــة (٤٠ عامــا) وإلــى 
جوارها سكني وشوهد الزوج 
(٤٦ عاما) بال حراك، وهناك 
إصابــة فــي يده اليســرى، 
وعليه مت التواصل مع وكيل 
النائب العــام والذي حضر 

زوجها وانهــا قامت بطعنه 
في يده اليسرى، ومن املقرر 
ان ينتهي الطب الشرعي من 
تقرير الوفاة على ان تخضع 
الزوجــة للتحقيق للوقوف 
الواقعــة  علــى مالبســات 
وأسباب الشجار الذي انتهى 
بوفاة الزوج. يشــار الى ان 
مســمى القضيــة حمل قبل 
التعديل وفاة نتيجة شبهة 

جنائية.

الى موقع اجلرمية وبسؤال 
املبلغني وهما وافدان مصريان 
قاال انهما سمعا صوت صراخ 
وشجار عنيف فدخال لشقة 
جارهما، حيث كان باب الشقة 
مفتوحا وبــاب غرفة النوم 
مغلقا، ولدى فتحهما الباب 
وجدا الزوج مســتلقي على 
األرض وهنــاك دماء حوله، 
وبســؤال الزوجــة قالت ان 
مشــادة جمعــت بينها وبني 

خالل مشاجرة نشبت فجراً في غرفة النوم

املقــرر الوقوف على ســبب 
وفــاة الــزوج بشــكل دقيق 
من قبل األطباء الشــرعيني 
وإذا مــا كانــت الطعنة التي 
أصابته في يده سببت وفاته 
أم ان هناك أسبابا مبا في ذلك 
سكتة قلبية، وحتفظ رجال 
األمن على ســكني كانت في 
يد الزوجة واســتخدمت في 

طعن الزوج.
واستنادا الى مصدر أمني 
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العلي لبعض زمالئه: ما أطق «الفنانات» في أعمالي
عبداحلميد اخلطيب

بعد النجاح الذي حصدته مسرحية 
«بيت بو ســند» والتي عرضت على 
«شاهد VIP» في عيد الفطر السعيد، 
كشــف النجم القدير د.طارق العلي 
عن استعداده لتقدمي مسرحية جديدة 
بعنوان «هلوســة»، من تأليف أحمد 
فارس وإخراج عبــداهللا البصيري، 
وقال: ألتقي في هذه املســرحية مع 
أحمد العونان بعد ١٩ سنة، ومعنا شهد 
سلمان وأمير مطر وخالد العجيرب 
وعدد آخر من الفنانني، وسيتم عرضها 

قريبا قبل عيد األضحى.
وحتدث العلي عن مسلسل «غريب» 
الذي عرض رمضان املاضي، وقال: أنا 
احب أفكار ومغامرات اخوي عيسى 
العلوي، وشعرت أن نوعية مسلسالت 
مثل «الفلتة» و«الفصلة» ناجحة معنا، 
فقدمت قصة «غريب» وهي مختلفة 
و«لوك» جديــد علي، مســتدركا: 
«استانست» على تركيبة العمل ألنها 
متميزة، حيث يضــم مجموعة من 
املمثلني الرائعني املتناغمني في األداء 
«فجميعنا نعرف بعض وماني غريب 
عنهم»، بجانب مشاركة عدد من الشباب 
الواعدين، ناهيكم عن وجود املخرج 

نعمان حسني وهو «حافظني».
واكد النجم القدير أن بعض الزمالء 
في الوسط الفني هم من يقولون انه 
«يطق» الفنانات فــي أعماله الفنية، 
وأوضح: «بعض الزمالء اهللا يهديهم 
يطلّعون اني اســوي جذي، وأطق» 
وهذا ينعكس علــى املمثالت الالتي 
تخفن ان اضربهن أثناء العمل، وفي 
«غريــب» تعاونت مع فاطمة الطباخ 

ورانيا شهاب ألول مرة، وقلت لهما 
«أنا أتعامل مع الكراكتر واحلالة التي 
أمامــي.. بس انا ما اكفخ»، مؤكدا أن 
اجواء تصوير املسلسل كانت اخوية 
وفيها مودة وحب وفكاهة: الضحك 
هو ســمة لوكيشن تصوير األعمال 
الكوميدية، فالفنــان ال يأتي ليؤدي 
دورا ويذهب لكنــه يدخل في حالة 

الشخصية واألجواء احمليطة بها.
وحــول االرجتال فــي األعمال 
الكوميدية قال العلي: نص «غريب» 
مكتوب بشكل جميل جدا وفيه كثير 
النص  الكوميديا، واخلروج عن  من 
الدراما،  الكوميدي جائز حتى فــي 
واحيانا املوقف التمثيلي يفرض على 
الفنان االرجتال، واردف في تصريحات 
لبرنامج «ليالي الكويت»: أثناء تصوير 
«غريب» شــغلنا كان مرتبا، ونظرا 
لظروف كورونا كنا نعقم االستديو 
النفسي  بالكامل يوميا ونهيئ اجلو 
للفنانني حتى يعملــوا من دون أي 
خوف، موجها الشكر لضيوف الشرف 
الذين شــاركوهم في احللقات مثل 
محمد جابر (العيدروسي) وعبدالرحمن 
العقل وعبــداهللا بهمن ومي عبداهللا 

ومحمد الصيرفي وخالد العجيرب.
جدير بالذكر أن مسلسل «غريب»، 
من تأليف عبداهللا بالعيس، فكرة عيسى 
العلوي، اخراج نعمان حسني، بطولة 
د.طارق العلي ونخبة من الفنانني، منهم: 
أحمد الفرج وشهاب حاجيه وفاطمة 
الطباخ ورانيا شهاب وعلي أمير والطفل 
علي عيســى وأحمد التمار وعبداهللا 
البصيري وفيصل الســعد وشاهني 
الشاهني ومحمد الوزير وسامي العلي، 

ومدير إدارة اإلنتاج رائد حسن.

ً أكد أن املوقف التمثيلي يفرض على الفنان االرجتال أحيانا

العلي يتوسط فاطمة الطباخ وشهاب حاجية وأحمد الفرج واملخرج نعمان حسني في  كواليس «غريب»

قصة «غريب» مختلفة و«استانست» على تركيبة العمل 
أستعد لتقدمي مسرحية «هلوسة» مع أحمد  العونان

بعد أن غنتها نوال.. إميان تعيد «شوف الدموع» 
دالل العياف

إلعجابهــا باألغنيــة، تغنــت 
الفنانة إميان الشــميطي بـ«شوف 
الدموع»، من كلمات األمير بدر بن 
محمد، وأحلان ناصر الصالح، وهي 
نفس األغنية التي تغنت بها نوال 
الكويتية في عام ٢٠١٤، لتكون ضمن 
األعمال الغنائية التي يتم تدويرها 
لتبقى على عتبة استعادة املاضي 

وإحيائه من جديد.
وموضوع إعادة تدوير األغاني، 
يعتبر من املوضوعات القدمية التي 
أعــاد إحياؤها الكثير من الفنانني، 
وأسهمت كلماتها في جعل الكثير من 
جنوم األغنية اخلليجية والعربية 
يقومون بإعادة إحياء هذا املوروث، 
رغم أنها قد تؤثر على قيمة األغنية 
األصلية في جانب معني، وفي بعض 
األوقات حتقق انتشارا في إعادتها 

أكثر من عملها األصلي.
وارتبط اســم إميان مع امللحن 
ناصر الصالح، الذي بدوره شكل لها 
الدعم الغنائي من خالل األعمال التي 
تغنت بها، محققة انتشارا واسعا 
إميان الشميطيجتاه األغنية السعودية واخلليجية. نوال الكويتية

إسماعيل كرم.. أجر وعافية

آينت عامر تدافع عن محمد سامي

نادين جنيم تكشف سر «منهنهة»!
بيروت - بولني فاضل

بعد جناح مسلسل «٢٠٢٠» ضمن السباق 
الرمضاني هذا العام، حتدثت الفنانة نادين 
نسيب جنيم عن شخصيتها املميزة وسر 
كلمة «منهنهة»، التي الزمتها في املسلسل 
والقت رواجا كبيرا بني املشاهدين، وقالت: 
«الكلمــة خرجــت مني بعفوية فــي العمل 
وما بعرف كيــف طلعت معي، عنجد كنت 

مسلطنة».
وأشــارت نادين، خالل استضافتها في 
برنامج «mtv٤٠»، الى أنها اســتمتعت جدا 

بالعمــل مع كل أبطــال «٢٠٢٠»، الذين أدوا 
أدوارهــم مــن القلب، خاصــة كارمن لبس 
ورندة كعدي ويوسف حداد، وذلك ألن أكثر 
مشاهدها كانت إلى جانبهم، وقالت: «قصي 
خولي شريك، هذه السنة الثانية التي نعمل 
بها معا، كنا كتير أصحاب، وكنا فريق عمل، 
ما حدا كان عــم يتخبثن عالتاني»، مؤكدة 
أنهــا ال متانع أن تقدم دور البطولة مجددا 
إلى جانبــه. وأضافت: «عالقتي بقصي في 
الكواليس كانت جيدة ألننا صديقان، وكانت 
هناك أجواء من احملبة ولم تكن بيننا منافسة 
حول خطف األضواء في املشاهد املشتركة».

مفرح الشمري

تعرض املطرب الشعبي القدير إسماعيل 
كرم لوعكة صحية أول من أمس في منزله، 
ومت نقله الى أحد املستشــفيات، وبعد 
الفحوصات الطبية الالزمة ُطلب منه املكوث 
في املستشفى لالطمئنان على صحته بعد 
أن «عدت» هذه الوعكة على خير بفضل 
اهللا ثم الفريق الطبي باملستشفى، الذي ال 
يزال يرقد فيه حتى تستقر حالته متاما، 

وذلك تنفيذا ألوامر األطباء.
«األنباء» تطلب من املولى عز وجل أن 

يتم الشفاء على املطرب الشعبي القدير 
والعب نادي اليرموك ســابقا إسماعيل 
كرم «بوطالل» ليعــود الى أهله وذويه 
وجمهوره الذي يسعده دائما من خالل 
أعماله الغنائية منذ الستينيات وحتى يومنا 
هذا، حيث يعتبر «بوطالل» من املطربني 
األوائل الذين تغنوا باللون الشعبي ومتسك 
بــه حتى وقتنا احلالي، وما مييزه نطقه 
للمفردة الكويتية الصحيحة باإلضافة الى 
انه يتقــن الغناء بلهجات كثيرة بطريقة 

جميلة ومحببة للجميع.
أجر وعافية يا «بوطالل».

القاهرة - خلود أبواملجد

أثارت الفنانة رمي مصطفى اجلدل على 
منصات التواصل االجتماعي بعد نشــرها 
رســالة غامضة على «تويتر»، قالت فيها: 
«ولك مثل ما فعلت يوما.. فأحسن الفعل»، 
وظــل اجلمهور يتســاءل عن مــن تقصد 
بتغريدتها، ولكن ربط البعض بني كالمها 
وقرار الشركة املتحدة للخدمات اإلعالمية 
بوقف التعامل مع املخرج محمد سامي وظن 

البعض أنها تقصده بحديثها.
املعــروف أن رمي مصطفى هاجمت في 
وقت ســابق محمد سامي بسبب تعرضها 
للهجوم بعد عرض مشهد ظهرت فيه بهوت 
شورت في مسلسل «األسطورة»، وحملت 
املخرج محمد سامي مسؤولية الهجوم عليها، 
وقالت إنه أصر على تصوير املشهد أثناء 
جلوسها، ما تسبب في الهجوم عليها على 
منصات التواصل االجتماعي، باإلضافة الى 

مشاكل عائلية حدثت معها.

القاهرة - محمد صالح

دافعت الفنانة اينت عامر عن املخرج محمد 
ســامي بعد األزمة األخيرة التي تعرض لها 
وقرار الشــركة املتحدة للخدمات اإلعالمية 
بوقف التعامل معه، وكتبت في تغريدة عبر 
حسابها على «تويتر»: «اتفقنا أم اختلفنا على 
جودة آخر أعماله، ولكن ده مش هيخليني 
أنكر جناحاته السابقة ومتيزه أبدا أو اشمت 

في اللي حصل ده».
وعادت آينت وردت علــى أحد متابعيها: 

«أنا مليش دعوة بالقرار وال بطريقة التعامل 
بتاعته في الكواليس، أنا بتكلم في شيء محدد 
وهو انه عنده كذا عمل كانوا ناجحني جدا قبل 
كده وبس». وكانت الشركة املتحدة للخدمات 
اإلعالمية قد أعلنت في وقت ســابق أنه مت 
اتخاذ قرار بوقف التعامل مع املخرج وكاتب 
السيناريو محمد سامي بعد مسلسل «نسل 
األغراب» الذي عرض في املوسم الرمضاني 
السابق، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة 
ومي عمر، حيث ســادت حالة من السخرية 

من العمل وأبطاله طوال فترة عرضه. 

رمي مصطفى تثير اجلدل برسالة!
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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:

مدينة سياحية تركية من ٦ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

بودروم

هيفاء وهبي

وةشقانملاب

يبدأبراقاا

دالنجاةالل

نالقمحالاا

االنعململو

رلةلسربشفل

يمفارسطتيم

ةنعجيباابب

عقعساوققوي

ماعيدوةورا

سبيلامجندد

يسملامشلاو

١ - شهر الصوم - يصيب العيون، ٢ - حلمل األغراض - 
تالميذ، ٣ - تضعها املرأة حول عنقها - في العروق (معكوسة)، 
٤ - عكس برد - بسط، ٥ - الطيب، ٦ - علم مؤنث - عكس 
ننهى، ٧ - جنمع - حيوان ضخم (معكوسة)، ٨ - حاجز - من 
العيون (معكوسة)، ٩ - ينجو (معكوسة) - حصول على مال 

سريع، ١٠ - عكس ظاملة - ضمير منفصل.

االوملبياد
املناقشة
الشمال

قابس
األلف

يسمع
قارب
النجاة
دروبي

املشتاقون

نارية
منل

البطاقة
النعم
سلة

جمالي
وديع
واسع

عجيب
يبدأ

فارس
القمح

١ - نائمان - من احلواس، ٢ - كثير التكلفة - االقتراب 
(معكوسة)، ٣ - علم مذكر - للتعريف - حاجز، ٤ - 
مرض (معكوسة) - املنفق على العائلة، ٥ - نسمر، 
٦ - واظبا (معكوسة)، ٧ - دمر - للنفي - في الفم، 
٨ - ابن - من األقارب - عبرا (معكوسة)، ٩ - للنفي 

- مغني، ١٠ - قام مببادرة - مناصر (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - رمضان - حول، ٢ - أكياس - طالب، ٣ - قالدة - دم 
(معكوسة)، ٤ - دفء - مد، ٥ - العطر، ٦ - نوال - نأمر، 
٧ - نلم - دب (معكوسة)، ٨ - سد - الدمع (معكوسة)، 

٩ - يسلم (معكوسة) - إثراء، ١٠ - عادلة - هم.

١ - راقدان - سمع، ٢ - مكلف - الدنو (معكوسة)، ٣ - ضياء 
- ال - سد، ٤ - داء (معكوسة) - املعيل، ٥ - نسهر، ٦ - 
أدمنا (معكوسة)، ٧ - حطم - ال - لثة، ٨ - ولد - عم - مرا 

(معكوسة)، ٩ - ال - مطرب، ١٠ - بادر - مؤيد (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

أمثال × أمثال

حال اجلريض دون القريض

٭ اجلريض: الغصة، من اجلرض وهو الريق يغص 
أن يبتلع  به، يقال: جرض بريقه جترض، وهو 
ريقه على هم وحزن، يقال: مات فالن جريضا، 

اي مغموما.
٭ والقريض: الشعر، وأصله جرة البعير. وحال: 
منع. يضرب لألمر يقدر عليه أخيرا حني ال ينفع. 
وأصل املثل ان رجال كان له ابن نبغ في الشعر، 
فنهاه أبوه عن ذلك، فجاش به صدره، ومرض حتى 
أشرف على الهالك فأذن له أبوه في قول الشعر، 

فقال هذا القول.
يداك أوكتا وفوك نفخ:

قصة هذا املثل أن رجال راهن على عبور نهر 
فأحضر قربة ونفخها وأحكم ربطها ووضعها في 
املاء وفي حقيقة األمر ال يعرف هذا الرجل السباحة 
ومن راهنهم ال يعرفون هم أيضا السباحة، وسار 
بالقربة في املاء حتمله، وفي منتصف النهر نفد 
هواء القربة التي لم يحكم غلقها فغاص في املاء 
البقاء طافيا على  وبكل ما أوتي من قوة يحاول 
يأتي أحدهم  أن  املاء ينادي على أصدقائه  سطح 
لينقذه ولكن ال أحد منهم يجيد السباحة فرد عليه 
أحدهم قائال: يداك اوكتا وفوك نفخ يقصد (يداك 

هي التي ربطت وفمك هو الذي نفخ).
املثل ملن يحصد نتيجة عمله،  ويضرب هذا 

وقدميا قالوا حظك من يدك.

من كتاب: أمثال × أمثال ـ  جمع وإعداد: سعد رفعت

عالم الصحة

ما أفضل زيت لقلي األطعمة؟

يبحث كثير من الناس عن القلي بطرق صحية 
أنواع محددة، واالبتعاد عن  من خالل استخدام 
إلى  التقليدية، لكن دراسة جديدة نبهت  الزيوت 
ضرورة استخدام زيت بعينه يتجاهله كثيرون، 
رغم أنه صحي للغاية وهو زيت فول الصويا إذ 

إنه من بني الزيوت األكثر فائدة لصحة القلب.
ويقول العلماء إن زيت فول الصويا، املتوافر 
على نطاق واسع، قد أربك العلماء واملستهلكني على 
مر العصور، إال أنه في الواقع يعزز صحة القلب 
واألوعية الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول. 
الباحثني في علوم  وهذا ما كشفه مجموعة من 
التغذية من جامعة والية بنسلفانيا وجامعة تكساس 
للتكنولوجيا من خالل دراسة نشرت مؤخرا في 

مجلة التغذية.
ففي حني أن زيت فول الصويا هو الزيت األكثر 
املتحدة  الواليات  استهالكا على نطاق واسع في 
العالم، فإن مخاطره مقابل فوائده ال  وكذلك في 
تزال محط نقاش كبير بني املستهلكني واملهنيني 
أعدوا  الذين  الباحثني  الطبيني منذ سنوات. لكن 
الدراسة اجلديدة يقولون: «على الرغم من انتشار 
املتحدة وتأثيره  الواليات  الصويا في  زيت فول 
نادرا  للقلب، فإن املستهلكني األميركيني  الواقي 
ما يصنفونه على أنه صحي مقارنة بالعديد من 
الزيوت األخرى، مثل زيت الزيتون وزيت الكانوال 

وزيت جوز الهند وزيت األفوكادو».
الدهون املشبعة هي  أن  وبينما يعتقد عموما 
السبب الرئيسي ألمراض القلب والوفاة، كشفت 
دراسة أجريت عام ٢٠١٠ أنه في ٨٠٪ من البلدان، 
يكون ضعف عدد حاالت اإلصابة بأمراض القلب 
كانت ناجتة عن عدم كفاية مستويات دهون أوميغا 
٦ املتعددة غير املشبعة (مثل تلك املوجودة في زيت 
فول الصويا)، مقارنة مبعدالت أمراض القلب الناجتة 
الدهون املشبعة. وأجرى  ارتفاع مستويات  عن 
الباحثون حتليال للدراسات السابقة التي فحصت 
جميعها آثار زيت فول الصويا على الصحة، مبا 
في ذلك اجلوانب املتعلقة بالوقاية من أمراض القلب 
الدم  الدهون في  الدموية، ومستويات  واألوعية 

(الكوليسترول) وااللتهابات واألكسدة.
وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن زيت 
فول الصويا، الذي يحتوي دهونا غير مشبعة، ال 
«يؤثر على املؤشرات احليوية االلتهابية، وال يزيد 
التأكسدي»، وعندما حل زيت فول  من اإلجهاد 
الصويا محل الدهون املشبعة، انخفضت مستويات 

الكوليسترول في الدم.

 عن «سكاي نيوز»
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«الوطني» يحصد اجلائزة الفضية على مستوى 
املنطقة من جمعية التسويق باستخدام املوبايل

«التجاري» ينظم سحبي «النجمة» األسبوعي 
و«أكثر من الراتب» ويعلن الرابحني

«وربة» يعلن العمالء الفائزين
في سحب «احلصالة» األسبوعي السادس

«برقان»: ٣ فائزين بسحب حساب «يومي»

«فورد» تكشف عن مخاطر صادمة
الستخدام السماعات أثناء القيادة

الكويــت  حصــل بنــك 
الوطني على اجلائزة الفضية 
ضمــن جوائــز ســمارتيز 
التــي تقدمهــا   SMARTIES
جمعية التسويق باستخدام 
املوبايــل ألفضــل اخلدمات 
املقدمة على مستوى منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا للعام ٢٠٢٠، وذلك 
عن خدمة إشعارات الوطني 
- Geo Alerts عبــر برنامج 
خدمة الوطني عبر املوبايل 
التي أطلقها البنك نهاية العام 

املاضي.
ويعد بنك الكويت الوطني 
الوحيد بني القطاع املصرفي 
وعلى مستوى الكويت الذي 
يحصــد اجلائــزة. كما يعد 
البنك الوحيد فــي الكويت 
الــذي يقــدم تلــك اخلدمــة 

املميزة.
وتقدم جمعية التسويق 
باســتخدام املوبايل جوائز 
ســمارتيز ألفضل احلمالت 
التسويقية احلديثة واألكثر 
ابتــكارا وفعاليــة والتي مت 
تقدميها للعمالء في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا خالل عــام ٢٠٢٠. 
وتضم اجلمعية التي تتخذ 
من نيويورك مقرا لها أكثر 
من ٨٠٠ عالمة جتارية عاملية 
رائــدة تعمــل فــي قطاعات 
متنوعة وتنتشــر في أكثر 

من ٥٠ دولة حول العالم.
وبهذه املناسبة، قال نائب 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفيــة الشــخصية في 
بنك الكويت الوطني هشام 
النصف: سعداء باحلصول 
على تلــك اجلائزة املرموقة 

أجــرى البنــك التجاري 
سحوباته على حساب النجمة 
وحملة «أكثر من راتب»، وقد 
مت إجراء السحب يوم أمس 
في مبنى البنك الرئيســي، 
بحضور ممثل وزارة التجارة 
البصمان،  والصناعة أحمد 
مــع االلتزام باالشــتراطات 
الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي.
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عــن فوز طاهر 
محمود محمد حسني بجائزة 
نقدية بقيمــة ٥ آالف دينار 
في سحب حســاب النجمة 
األسبوعي، أما جائزة سحب 
حملة «أكثر من راتب» والتي 
تعادل راتبا تصل لغاية ١٠٠٠ 
دينــار فكانت مــن نصيب 
الفائزة جناة علي املصيبح.
وأوضح البنك أن حملة 
«أكثر مــن راتــب» موجهة 
للعمــالء الكويتيــني الذين 
يقومــون بتحويل رواتبهم 
البالغــة ٥٠٠ دينار أو أكثر 
على البنــك وبصفة خاصة 
القطاعــني  فــي  العاملــني 
احلكومي والنفطي والشركات 
املدرجــة لدى البنــك، ومن 

أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات 
«Bloom» األســبوعية، وهو احلساب 
اخلاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بني ١٥ و٢٥ ســنة. حيث يجري البنك 
سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال 
 Bloom العام على جميع عمالء شريحة
وممن لديهــم حصالة رقمية ســارية 
طوال الشهر األســبق للسحب، ويتم 
الســحب بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة 
لتتويــج ٥ رابحني بـــ ١٠٠ دينار لكل 
منهم. كما يقوم بنك وربة في أول يوم 
أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب 
خاص لعمالء Bloom ممن قاموا بتحويل 
املكافأة الطالبية التي يتسلمونها من 
الدولة إلى بنك وربة لتتويج ٥ رابحني 
شــهريا مببلغ ٢٠٠ دينــار لكل منهم، 
ونظرا إلجازة عيد الفطر السعيد فقد 
مت ســحب هذا األســبوع يوم االثنني 

استثنائيا بسبب اإلجازة.
أما فائزو سحب «احلصالة الرقمية 
األسبوعي» لعمالء Bloom السادس لهذا 
العام، هم: دينه فؤاد عبدالرحمن اخلراز، 
محمد حسان علي، زهراء محمد جاسم 
شموه، غاليه جاسم محمد الظفيري، 

وضحه عبداهللا حمد العجمي.

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الفائزيــن فــي الســحوبات 
حســاب  علــى  اليوميــة 
يومــي، وقد فــاز كل واحد 
منهــم بجائـــــــزة ٥ آالف 
دينار، وكان احلظ في هذه 
السحوبات من نصيب: عامر 
عبدالقادر العوضي، عبداهللا 
عصام الفايز، طارق رحمان 

امراء.
باإلضافة للسحب اليومي، 
يوفر بنك برقان سحبا ربع 
ســنوي حلســاب «يومي» 
للفوز بجائزة نقدية بقيمة 

السماعات وسيلة  توفر 
رائعة لالستماع إلى املوسيقى 
والبودكاست والتمتع بأفضل 
التجــارب الصوتيــة دون 
الكثيرون  مقاطعة، ويــرى 
أنها تساعدهم على التركيز 
واالســترخاء عبــر حجــب 
التي  الضوضاء واألصوات 

قد تشتت انتباههم.
أثناء  لكــن اســتخدامها 
القيادة على الطرقات، سواء 
بالنسبة لسائقي سيارات أو 
الدراجات النارية أو دراجات 
السكوتر كهربائية أو حتى 
أثنــاء املشــي، قــد يشــكل 
خطورة بالغــة، وقد يكون 
مخالفــا للقوانني في بعض 

البلدان.
وتأتــي جتربــة صوتية 
جديدة مت تنفيذها بتكليف 
مــن فــورد لتكشــف اليوم 
أن الذيــن يســتمعون إلــى 
باســتخدام  املوســيقى 
الســماعات أبطأ من غيرهم 
في رصــد املخاطر احملتملة 
على الطرقات مبعدل وسطي 

قدره ٤ ثوان.
واســتندت الدراسة إلى 
جتربــة صوتيــة محيطية 
ثمانية األبعاد، مت تطويرها 
خصيصا لهذا الغرض وشارك 
فيها أكثر من ٢٠٠٠ مشارك 
من أنحاء أوروبا، وتضمنت 
تعريضهم لتجربة صوتية 
غامرة ضمن شارع افتراضي 
لقياس سرعة ردود أفعالهم 
في األوضاع التي قد تنطوي 
على خطورة محتملة. وبعد 
اخلضوع للتجربة، قال معظم 
املشــاركني إنهم لن يعادوا 
أثناء  الســماعات  استخدام 

التنقل مطلقا.
الدراســة فــي  وجــاءت 

التمويــل  أطلــق بيــت 
الكويتــي (بيتــك)، مبادرة 
مــع  بالتعــاون  «قدهــا» 
للبحــوث  «آراء»  شــركة 
واالستشارات، وذلك بهدف 
مواصلــة االرتقــاء بخدمة 
العميل وفــق أعلى املعايير 
العامليــة في جودة اخلدمة، 
مع تعزيــز جتربة العميل، 
وحتقيــق أعلى مســتويات 

الرضا لديه.
وتأتي هذه املبادرة ضمن 
رؤيــة «بيتك» فــي حتقيق 
أعلــى مســتويات االبتكار 
والتميز في خدمة العمالء، 
العاملــي  التطــور  وقيــادة 
للخدمات املالية اإلسالمية من 
خالل تقدمي حلول ومنتجات 
متميزة وتسهيل االجراءات 
املتبعــة، وتبنــي الرقمنــة 
فــي اخلدمــات املصرفيــة، 
واالســتفادة من التطورات 
التكنولوجية بالشكل األمثل 
مبا يلبي طموحات العميل 
وتطلعاتــه. وبالفعــل، فقد 
حقق «بيتك» قفزات نوعية 
في خدمة العميل باالعتماد 
الوســائل  أحــدث  علــى 
التكنولوجيــــــا واألدوات 
احلديثــة، وطواقم بشــرية 
الكفاءة  متمرســة وعاليــة 
تقــوم بواجباتهــا بشــغف 
كبيــر، ومواهــب شــبابية 
تواصل االبتــكار والتجديد 
لتعزيــز احلصة الســوقية 
واحملافظة على الصدارة في 
بيئة تنافسية صعبة مليئة 

بالتحديات.
وقال املدير العام للخدمات 
املصرفية لألفراد للمجموعة 
في «بيتك» خالد الشــمالن: 
لضمــان تفوقنــا في جودة 
اخلدمــة واحملافظــة علــى 
معايير الســهولة والسرعة 
والدقــة والكفــاءة، يولــي 

حرصنا علــى تقدمي حلول 
تكنولوجيــة تســاهم فــي 
عمالئنــا  راحــة  حتقيــق 
وتناســب أمنــاط حياتهــم 
اليومية املتنوعة وذلك في 
إطار اســتراتيجيتنا إلثراء 
التجربة املصرفية الشاملة 

التي يحصلون عليها.
وأكــد النصــف حــرص 
البنك على التطوير املستمر 
لبرنامج خدمة الوطني عبر 
املوبايــل وإضافة اخلدمات 
التــي يتــم  والتحســينات 
تصميمهــا وفقــا لدراســة 
حتليليــة لتطلعات العمالء 
وأمنــاط  واحتياجاتهــم 
املتنوعــة علــى  ســلوكهم 

اختالف شرائحهم.
متكــن خدمة إشــعارات 
 Geo Alerts  - الوطنــي 
العمالء من استالم اإلشعارات 
باخلصومــات  اخلاصــة 

الى البنك احلصول على هدية 
نقديــة قدرهــا ١٪ من قيمة 
املديونية احملولــة. ويذكر 
أن جوائز «حساب النجمة» 
مميزة بحجم مبالغ اجلوائز 
املقدمة، باإلضافة إلى تنوعها 
طوال السنة، والتي تتضمن 
سحوبات أســبوعية بقيمة 
٥٠٠٠ دينار، وشهرية بقيمة 
٢٠٠٠٠ دينار، باإلضافة الى 
جائزة نصف سنوية بقيمة 
٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر 
العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحســاب مصرفي 
في العالم بقيمة ١٫٥ مليون 
دينار. وعن آلية فتح حساب 
النجمــة والتأهــل لدخــول 

أو مشكلة ما، أفاد ٢٧٪ بأنهم 
الســماعات  كانوا يضعون 

حينها.
وبعــد ذلك، دعــت فورد 
املشاركني إلى تشغيل تطبيق 
 Share The Road: Safe And)
Sound) املصمــم خصيصا 
على هواتفهم الذكية لقياس 
تأثير اســتخدام السماعات 
على اســتجابتهم لألصوات 

احمليطة.
التطبيــق  ويســتخدم 
تقنيــة صوتيــة محيطيــة 
ثمانيــة األبعــاد، تعــرض 
املشــاركني لتجربة صوتية 
غامرة ضمن شارع افتراضي. 
ويأتي الصوت املوجه نتيجة 
عملية معقدة ملوازنة وتنقية 
األصوات، ليتيح للتطبيق 
إصدار إشارات صوتية عالية 
الواقعية مثل صوت مركبات 
الطوارئ املقتربة من اخللف.
ومت قياس سرعة اتخاذ 
لــردود األفعال  املشــاركني 
في أوقات اخلطر عبر ثالثة 

وقال إن فوائد البرنامج 
تتركز فــي تعزيز التجربة 
التــي يعيشــها العميل في 
«بيتــك» وقياس مســتوى 
رضــاه، مع إيجــاد احللول 
ملعاجلــة أي تقصيــر فــي 
اخلدمة، وتســليط الضوء 
علــى األداء اجليد من خالل 
سياسات التحفيز واملكافأة 
لبــذل املزيــد مــن العطاء، 
وتعزيز االنتمــاء الوظيفي 
لديهــم، وكذلــك تســليط 
الضوء على األداء الضعيف 
لتصويبــه وحتسينــــــه، 
وبالتالــي الصب فــي رافد 
خدمــة العميل وفق معايير 

ومؤشرات قياس عاملية.
اســم  أن  الــى  واشــار 
البرنامــج «قدها» يدل على 
التحدي واستنهاض القدرات 
لتقدمي اخلدمة األفضل، كما 
يؤكــد ثقــة اإلدارة بقدرات 
املوظفــني علــى خوض هذا 
التحــدي، ويعكــس رؤيــة 
اإلدارة بتحقيــق التميز في 
اخلدمــة عن طريــق متكني 
املوظفني. وأيضا يشير اسم 
«قدها» الى اإلجناز وتعزيز 
االمكانات املهنية والعلمية، 
الهمم للفــوز بهذا  وشــحذ 

التحدي والتفوق فيه.
وأكــد الشــمالن أن مــن 
العوامل التي تدعم برنامج 
«قدها» ان «بيتك» ميتلك كافة 
مقومات النجاح، ويحقق منوا 
في جميع مؤشــراته املالية 
ومؤشرات االستدامة، ويتميز 
بفريق عمل شــبابي طموح 
ومنسجم وحاضن للهدف، 
ومدرك ملسؤولياته، ويعمل 
الفريــق وبشــغف  بــروح 
كبير يجسد املكانة العاملية 
املرموقــة التــي يتمتع بها 

البنك.
مــن جانبه، قــال املدير 

والعروض على املوبايل وفقا 
ملوقع العميل أثناء التسوق. 
ويأتي ذلك في إطار ســعي 
البنك إلى التطوير املستمر 
لبرنامج خدمة الوطني عبر 
املوبايل عــن طريق توفير 
أحدث احللول الرقمية لتلبية 

احتياجات العمالء.
وتتوافــر اخلدمــة لــكل 
الوطنــي مبجــرد  عمــالء 
حتميــل أو حتديث برنامج 
خدمة الوطني عبر املوبايل 
وتفعيل تســلم إشــعارات 
خدمة إشــعارات الوطني - 
Geo Alerts ليتمكــن بعدها 
العميل من تسلم إشعارات 
واخلصومــات  العــروض 
املتوافرة عبر املوبايل لدى 
مواقع محــددة بالقرب منه 
وقــت التســوق باإلضافــة 
إلى تلقيه عروض حصرية 
مصممــة خصيصــا له في 
كبرى املوالت داخل الكويت 
ومطار الكويت الدولي مببنى 
.Tومبنى الركاب ٤ Tالركاب ١
الكويــت  بنــك  أطلــق 
الوطنــي مؤخــرا مجموعة 
مــن التحديثات من إمكانية 
حتديث بيانات العمالء مبا 
في ذلك رقم املوبايل والبريد 
اإللكترونــي دون احلاجــة 
لزيارة الفرع من خالل خدمة 
الوطني عبر املوبايل وكذلك 
مت إطــالق خدمــة احلصول 
علــى رقم االنتظــار بالفرع 
إلكترونيا eQMatic عن طريق 
البرنامج. كمــا أطلق البنك 
حملــة ملكافــأة عمالئه على 
استخدام البرنامج التحويل 
من تلقي الرســائل النصية 

إلى خدمة اإلشعارات.

الســحوبات، فمن املعروف 
أنه ميكن فتح احلساب فقط 
بإيداع ١٠٠ دينار ويجب أن 
يكون في احلســاب مبلغ ال 
يقل عــن ٥٠٠ دينار للتأهل 
ودخول جميع الســحوبات 
على كل اجلوائز التي يقدمها 
احلســاب، فكلما زاد رصيد 
العميل زادت فرصة الفوز، 
فضال عن املزايــا اإلضافية 
التــي يوفرها احلســاب، إذ 
يحصل العميل على بطاقة 
ويســتطيع  آلــي  ســحب 
احلصول على بطاقة ائتمان 
بضمــان احلســاب وكذلــك 
احلصول على كل اخلدمات 
املصرفية من البنك التجاري.

٤ نقــاط مببلغ ٥٠ دينــارا تودع على 
هيئة نقاط في برنامج الوالء «املخبة» 
املتوافــرة علــى تطبيــق بنــك وربة، 
باإلضافة إلــى إصدار وجتديد مجاني 
لبطاقــة VISA مســبقة الدفع بنســبة 
اســترجاع ٣٪ بحد استرجاع شهري 
بقيمة ١٥٠ دينارا على هيئة نقاط في 

«املخبة».
وأوضــح البنك أن هنــاك برنامج 
مكافــآت من شــركائه خــاص بتقدمي 
خدمــات لعمــالء «Bloom» باإلضافــة 
إلــى خصم إضافي وحصري لهم. كما 
أشار إلى أن مزايا «Bloom» متتد خارج 
النطاق املصرفي بهــدف بناء مجتمع 
للشــباب Bloom Community جتــاه 
تعزيز املسؤولية االجتماعية من خالل 
مشاركة فرق وورش عمل هدفها توظيف 
الطاقات الشبابية لالبتكار وإيجاد حلول 
للتحديات، حيث يحصل الفريق الفائز 
على فرصة تدريب ملدة شهر في اإلدارة 
الرقمية اخلاصة في بنك وربة باإلضافة 
إلى مكافأة شــهرية. يضــاف إلى ذلك 
اليــوم اخلاص بعمالء Bloom لإلعالن 
عــن الفعاليــات والعــروض اخلاصة 
بالشــريحة علــى منصــات التواصل 

االجتماعي التابعة لبنك وربة.

ألــف دينــار كويتــي،   ١٢٥
وللتأهــل للســحوبات ربع 
السنوية يتعني على العمالء 
أال يقــل رصيدهــم عن ٥٠٠ 
دينار ملدة شــهرين كاملني 
قبل تاريخ السحب، كما أن 
كل ١٠ دنانيــر متثل فرصة 
واحــدة لدخــول الســحب. 
وإذا كان رصيــد احلســاب 
٥٠٠ دينار وما فوق، سوف 
يكــون صاحــب احلســاب 
مؤهال للدخــول في كل من 
اليومية وربع  الســحوبات 

السنوية.

مختلفــة،  ســيناريوهات 
منها االســتماع للموسيقى 
الســماعات أو  باســتخدام 
بدونها. وفي املتوسط، كان 
املشاركون أبطأ مبقدار ٤٫٢ 
ثــوان فــي حتديــد مخاطر 
الطريق واالستجابة لها أثناء 

االستماع للموسيقى.
وعبر ســؤال املشاركني 
قبــل اخلضــوع للتجربــة 
وبعدها، متكن الباحثون من 
حتديد مدى فعالية التطبيق 
في تغيير املفاهيم وتعزيز 
الوعي بالسالمة على الطرق.
قــال  التجربــة،  فقبــل 
٤٤٪ من املشــاركني إنهم ال 
يستخدمون السماعات أثناء 
التنقل. وبعدها، قال ٥٨٪ من 
املشاركني إنهم لن يعاودوا 
اســتخدامها علــى اإلطالق، 
بزيــادة نســبتها ٣١٪. وفي 
الوقت نفسه، قالت نسبة تقل 
عن ٦٤٪ إنهم سيستخدمون 
أثناء  الســماعات بانتظــام 

التنقل على الطرقات.

آراء  الشــريك فــي شــركة 
واالستشــارات  للبحــوث 
عبداخلالق العلي، ان الشركة 
تفخر بالعمل مع مؤسســة 
ماليــة رائــدة فــي الكويت 

والعالم.
وأضــاف العلــي ان آراء 
واالستشــارات  للبحــوث 
كرست خبرات مستشاريها 
وعامليها باالضافة الى شبكة 
شركائها العامليني وما متلكه 
مــن حلول رائــدة لوضعها 
في خدمة األسواق العربية 
وعمالئها بشكل عام و«بيتك» 

بشكل خاص.
وبــني أن حملــة «قدها» 
شكلت حتديا كبيرا بسبب 
حجم وتنوع اخلدمات التي 
يقدمها «بيتك»، وما تطلب 
من استخدام برامج وأنظمة 
حديثة ومتطورة حتسن من 
قدرة املوظفني في االستجابة 

الحتياجات العمالء.
وقــال العلــي إن العمل 
مع «بيتك» ألكثر من ســنة 
توج بحملــة «قدها»، وهو 
أكبر برنامج لتطوير خدمة 
ورضا العمالء في الكويت، 
حيث يتضمن دراسة وتدريب 
الى  متواصلــني باالضافــة 

تقارير دورية متقدمة.
العلــي اختيــار  وثمــن 
«بيتك» لشركة آراء للبحوث 
واالستشارات حلملة «قدها»، 
مبينــا أن ذلــك يعكس ثقة 
البنك بخبرات آراء البحثية 
التكنولوجيــة  وأدواتهــا 
املتطورة فــي مجال أبحاث 
السوق بشكل عام وتطوير 
خدمة ورضا العمالء بشكل 
خاص. كما أشــاد بالتعاون 
والدعــم الــذي لقيتــه آراء 
للبحوث واالستشارات من 
فريق «بيتك» إلجناح حملة 

«قدها».

«Geo Alerts للعام ٢٠٢٠ عن خدمة إشعارات «الوطني SMARTIES ضمن جوائز

والتــي تعكــس ريادتنا في 
تقــدمي اخلدمــات املصرفية 
الرقمية وحرصنا على تقدمي 
أحــدث اخلدمــات وأكثرها 

تطورا لعمالئنا.
وأضاف النصف: تعكس 
خدمــة إشــعارات الوطنــي 

مزايا هذه احلملة احلصول 
علــى هديــة نقديــة فورية 
تبلــغ قيمتها مــن ٢٥٠ إلى 
٥٠٠ دينــار أو قــرض مــن 
دون فائدة بقيمة ٥ أضعاف 
الراتب وبحد أقصى ١٠٠٠٠ 
دينار، وسيكون هناك سحب 
أسبوعي للعمالء الكويتيني 
ممــن  واجلــدد  احلاليــني 
يقومــون بتحويل رواتبهم 
على البنك لربح مبلغ يعادل 
راتبا واحدا من الرواتب التي 
يتقاضونها شهريا. كما ميكن 
للعمالء الكويتيني املتقاعدين 
باإلضافة الى املقيمني الذين 
يقومون بتحويل مديونيتهم 
البالغة ١٠٠٠٠ دينار وما فوق 

جديــر بالذكــر أن بنــك وربة ميز 
بتجربــة   Bloom عمــالء  شــريحة 
مصرفيــة رقميــة فريــدة مــن نوعها 
ترتقــي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي 
تعتبره ركيزة التطور من خالل تطبيق 
مصرفي خاص واألول من نوعه ليس 
في الكويت فحســب، بل فــي املنطقة 
بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل 
التواصل االجتماعي، األكثر استخداما 
من حيــث تصميــم والواجهة وطرق 
التصفــح واختيار األلــوان خصيصا 

للشباب.
ومن جانب آخر، يقدم البنك مكافأة 
تقديرية للطالب املتفوقني واحلاصلني 
على معدل فصلي ٣٫٥ أو أكثر من أصل 

إطار حملة «شارك الطريق» 
التــي   (Share The Road)
أطلقتها فورد بهدف تعزيز 
بــني  االنســجام والتفاهــم 
الطرقات، ومت  مســتخدمي 
تصميمها ســعيا لتســليط 
الضــوء علــى دور حاســة 
السمع في قدرتنا على حتديد 
املخاطر التي تهدد السالمة 
علــى الطرقــات وســرعة 

االستجابة لها.
وتناولت الدراسة عادات 
استخدام الطرقات واالستماع 
لدى أكثر من ٢٠٠٠ مشارك 
من فرنسا وأملانيا وإيطاليا 
وإسبانيا واململكة املتحدة، 
ومتحــورت األســئلة حول 
انطباعاتهم جتــاه املخاطر 
أو ركــوب  القيــادة  أثنــاء 
الدراجات أو املشي أو ركوب 

دراجات السكوتر.
وقــال معظم املشــاركني 
إنهم يستخدمون السماعات 
أثناء التنقل، ومن بني ٥٦٪ 
ممن تعرضوا حلادث وشيك 

«بيتــك» اهتمامــا خاصــا 
بالتركيــز علــى احتياجات 
العمالء اجلوهرية وحتقيق 
تطلعاتهم املستقبلية ضمن 
مبادرة «قدها» التي تتمحور 
على حتفيز املوظفني ودفعهم 
للمضــي قدمــا فــي تنفيــذ 
العميل  استراتيجية خدمة 
والتطوير املســتمر خلطط 

العمل.
الــى أن جــودة  ولفــت 
اخلدمة تأتي في أعلى هرم 
األوليات لدى «بيتك» كونها 
األســاس الذي يبنــي الثقة 
ويخلق والء العمالء الدائم، 
وهي الســبيل الذي يضمن 
استمرارية العمل واالستدامة 
عبــر جعل «بيتــك» اخليار 
األمثــل واجلهــة املصرفية 
املفضلة لدى العمالء اجلدد.
وأوضــح الشــمالن أن 
برنامــج «قدها» جــاء بعد 
دراســة معمقة الحتياجات 
ومتطلبات السوق وتطلعات 
العمالء، مبينا أن البرنامج 
يغطــي مختلــف القنــوات 
املصرفيــة واخلدميــة، مع 
التأكيد على االهتمام بجميع 
شرائح العمالء بشكل متوازن 
ومناسب لطبيعة كل شريحة.

«بيتك» ُيطلق مبادرة «قدها»
لالرتقاء بخدمة العميل وفق معايير عاملية

بالتعاون مع شركة «آراء» للبحوث واالستشارات

هشام النصفخالد الشمالن
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الثالثاء ١٨ مايو ٢٠٢١ اقتصـاد

«أوكسفورد بيزنس»: الكويت واجهت «كورونا» باقتصاد مزدهر ومتنوع
محمود عيسى

تناولت مجموعة «أوكســفورد بيزنس غروب» في 
تقرير اصدرته بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية، كيفية استجابة الكويت للظروف 
التي فرضتها جائحة ڤيروس كورونا، مشــيرة إلى ان 
البالد اتخذت تدابير واســعة النطاق الحتواء انتشــار 
الوباء، وأنها واجهت اجلائحة باقتصاد مزدهر ومتنوع، 
ناهيك عن وجود نظام رعاية صحية جيد املوارد وعوامل 

خطر منخفضة بني السكان.
وقد احتلت الكويت وفي بداية اجلائحة املركز الثالث 
عربيــا بعد قطر واإلمارات مــن حيث نصيب الفرد من 
الناجت احمللي اإلجمالي، الذي بلغ حوالي ٣٠ ألف دوالر 

للفرد.
وقال التقرير ان الكويت سجلت على مؤشر صرامة 
اإلجراءات الذي تقيس «أكسفورد» من خالله استجابة 
احلكومات لڤيروس كورونا، خالل الفترة بني مارس ٢٠٢٠ 
إلى مارس ٢٠٢١، أعلى متوســط نقاط بني دول مجلس 
التعــاون اخلليجي، حيث بلــغ ٧٠٫٥١ نقطة مقارنة مع 
٦٦٫٦٧ نقطة في قطر، و٦٤٫٥٣ نقطة في عمان، و٦٠٫٩٧ 
في البحرين، و٦٠٫٣ نقطة في السعودية، و٥٣٫١ نقطة في 
اإلمارات، وبالتالي فإن اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة 

الكويتية تعتبر األكثر تشددا خالل أزمة كورونا.
وقد بلغ عجز امليزانية العامة للدولة كنسبة مئوية 
من الناجت احمللي اإلجمالي بحسب تقديرات اوكسفورد 
بيزنس غروب -٠٫٠٧٪، مقارنة مع -٠٫٠٥٪ في ٢٠١٩، 
مــع أن احتياطي النقد األجنبي في نهاية العام املاضي 

بلغ ٤٥٫٥ مليار دوالر، وهو مستوى قياسي قوي.
سرعة االستجابة

وحتدث التقرير عن سرعة استجابة الكويت للڤيروس، 
فقال ان مجلس الوزراء بدأ بعد نحو شهر من أول حالة 
مؤكــدة لڤيروس كورونــا في البــالد، بتنفيذ عدد من 
السياسات النقدية واملالية لدعم الصناعات والقطاعات 
واألســر املتضررة، وكذلك لتحقيق االستقرار في بيئة 

االقتصاد الكلي.

حاجة االقتصاد ملجموعة متنوعة من مصادر التمويل 
احلكومية واخلاصة الستئناف مشروعات البنية التحتية.

أهمية الرقمنة

من ناحية أخرى، اعتبر التقرير املبادرة إلى استخدامات 
الرقمنة التي اســتدعتها اجلائحة من العوامل احملفزة 
خللــق الفرص اجلديــدة امام اقتصادات دول الشــرق 
األوسط وشــمال أفريقيا (مينا)، مبينا أن تسعة دول 
من أصل ١٤ دولة في هذه املنطقةـ  من ضمنها الكويتـ  
متكنت من حتقيق عوامل ايجابية كبيرة في التنافسية 
الرقمية في عام ٢٠٢٠، وبات من املؤكد اهمية اجلائحة 
باعتبارها حافزا للتحول الرقمي في جميع أنحاء املنطقة.

وقد أثبتت نتائج استطالع شمل الرؤساء التنفيذيني 
للشركات الكويتية أجرته «أكسفورد بيزنس جروب» 
في عام ٢٠٢٠، ان هذه التغييرات، وفقا الذين شــاركوا 
في االســتطالع تؤثر على مرونة املوظفني واستقطاب 
املواهب، فضال عن اســتثمارات الشــركات في الرقمنة 

لتعزيز اإليرادات.
واجمع املشاركون على ان تبني الرقمنة في اوساط 
الشركات الكويتية ازداد أثناء انتشار الڤيروس، الذي 
سلط األضواء على ضرورة مسارعة دول مجلس التعاون 
اخلليجي لتبني جهود التنويع بغية حتسني مستويات 
املرونة في مواجهة األزمات الدولية املستقبلية من خالل 
توزيــع املخاطر عبر مجموعة واســعة مــن القطاعات 
اإلنتاجية التي ال تخضع جميعها لقوى السوق نفسها.

وقالت املجموعة ان حتفيز التعافي املستدام من أزمة 
كورونــا يتطلب من الكويت املبــادرة ملواصلة اجلهود 
لتعزيــز محركات النمو فــي القطاعات غيــر النفطية 
ودعــم الديناميكيــة وخلق فــرص العمل فــي القطاع 

اخلاص.
وعن دور الصندوق الكويتــي للتنمية االقتصادية 
العربية، قال التقرير انه باإلضافة إلى دعم االقتصادات 
النامية في اخلارج، فإنه من املقدر ان يلعب دورا رئيسيا 
داخل الكويت ليساعد في االرتقاء باملهارات بني القوى 
العاملة الســيما في املجاالت الهندسية وضمان توفير 

مساكن حكومية فعالة.

وعزز صنــدوق االحتياطي العام قــدرة البالد على 
إدارة العجز املالي خالل هذه األزمة غير املســبوقة من 
خالل التخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط ولزيادة 
اإلنفاق املستهدف ملعاجلة األزمة الصحية واالقتصادية، 
ومن املفترض بحسب التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار 

النفط في الربع األول إلى معاجلة مخاوف العجز جزئيا 
في عام ٢٠٢١.

وتوقعت املجموعة البريطانية لالعالم والنشــر أن 
يتجاوز االقتصاد الكويتي مستويات النمو قبل األزمة 
بحلــول عام ٢٠٢٢، لكنها اشــارت فــي الوقت ذاته إلى 

ضمن تقرير للمجموعة بالتعاون مع «الصندوق الكويتي للتنمية» حول مواجهة البالد لتداعيات اجلائحة

عالء مجيد

تسعى بورصة الكويت إلى تطوير منظومة 
السوق ليصبح أكثر شفافية من خالل تنفيذ 
مجموعة من التحسينات واملشاريع التنظيمية 
لرفع مكانة سوق رأس املال محليا وإقليميا 
وحول العالم، مبا يتماشى مع رؤية «كويت 
جديدة ٢٠٣٥»، وقد بدأت البورصة منذ بداية 
املرحلــة االنتقاليــة في أبريــل ٢٠١٦ والتي 
ستستمر حتى عام ٢٠٢٤ في تطوير البنية 
التحتية للســوق وتنويع املنتجات وبيئة 
األعمــال لتلبية املعاييــر الدولية وتطوير 
عمليات وسياسات وإجراءات جميع عملياتها، 
وفي سبيل ذلك متضي البورصة قدما لتصبح 
قاعدة مصدر جذابة من خالل جتزئة السوق 
وقواعــد اإلدراج اجلديــدة للمســاعدة فــي 
زيادة الســيولة وجذب الشــركات لإلدراج 
في البورصة وكذلك خلق فرص استثمارية 
بديلــة، باإلضافــة إلى املزيد من الشــفافية 
مــن خالل تطوير إجراءات اإلفصاح وجعل 
مؤمترات احملللني الفصلية إلزامية لشركات 
«السوق األول» وتنفيذ وحتسني املنتجات 
ولوائحها، مما يوفر للمستثمرين املزيد من 
الفرص لتحقيق الربح. وفي هذا الســياق، 
متضــي بورصــة الكويت قدمــا نحو طرح 
العديد من املنتجات االســتثمارية اجلديدة 
ضمــن املرحلة الثالثة من تطوير الســوق 
والتي ســيتم تنفيذها علــى دفعتني، حيث 

مت االنتهاء من الدفعة األولى في عام ٢٠١٩، 
وســتكون الدفعة الثانيــة خالل الفترة من 
٢٠٢٠ حتى عام ٢٠٢٢، ومت طرح آخر اخلدمات 
خالل الفترة املاضية والتي شــملت تفعيل 
آلية «Netting» وهي صافي التزامات البيع 
والشــراء والتي تتيح للعميل شراء السهم 
ثم بيعه خالل جلسة واحدة دون أن يسدد 
ثمن الشراء، كما قامت بورصة الكويت خالل 
العام احلالي بتطبيق قواعد تداول الشــراء 
بالهامــش او ما يعرف بـ «املارجن» ويتيح 
تداول الهامش للمتداولني االقتراض ومتلك 
كمية كبيرة من األسهم لفترة زمنية محدودة. 
وتعتزم البورصة اســتكمال باقي اخلدمات 
االستثمارية اجلديدة باإلضافة إلى حتسينات 
في آليات التــداول، وأثناء هذه الفترة التي 
تستمر حتى نهاية العام املقبل ستقوم كل 
من شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية 
للمقاصة بالقيام ببعض اخلطوات الالزمة 
لإلعداد للدفعة الثانية والتي حتتاج الى وقت 
مناســب لإلعداد والتأكد من جاهزية جميع 
األطراف املشاركة في هذه املرحلة، حيث إن 
إعطاء الوقت املناسب لإلعداد لهذه املرحلة 
يسهم في التطبيق السليم لها نظرا لطبيعة 
متغيراتها خاصة ما يتعلق منها بالوسيط 
املقابل املركزي CCP والعمل بنموذج الوسيط 
املؤهل والدخل الثابت وصناديق االستثمار 
املتداولة (األسهم والسلع). وجتدر اإلشارة 
الى أنه قد مت تطبيق مرحلتني من مشروع 

تطوير الســوق الذي تشــرف عليه أسواق 
املال، حيث مت إطالق املرحلة األولى في مايو 
٢٠١٧ وإطالق املرحلة الثانية في أبريل ٢٠١٨، 
وقد ســاهمت إطالق هذه املراحل في ترقية 
السوق إلى مصاف األسواق الناشئة ضمن 
مؤشــر FTSE Russell واالنتقــال إلى قائمة 
املراقبة للترقية إلى أســواق ناشــئة ضمن 
مؤشــرات MSCI وS&P Dow Jones. ومــن 
اخلدمــات التي مت طرحها في الدفعة األولى 
في يناير ٢٠١٩ كل من االســتخدام الشــامل 
إلقراض واقتراض األســهم وتطبيق البيع 
على املكشوف مشــروطا بتطبيق اقتراض 
األســهم، حتسني آلية تنفيذ صفقات خارج 
الســوق Off-Market Trades، واســتحداث 
جلسة التداول بعد اإلغالق، يتم التداول فيها 
على سعر اإلغالق واستحداث منصة تداول 
الصناديق االســتثمارية، ومنها الصناديق 
.REITS االستثمارية العقارية املدرة للدخل

املرحلة الرابعة

ووفقا خلطة بورصــة الكويت فإنه من 
اآلليات املطروحة ضمن إطار املرحلة الرابعة 
من استراتيجية التطوير تداول حقوق األقلية 
وربط االكتتاب باإلدراجات وتداول صناديق 
املؤشرات ومنصة لتداول السندات والصكوك 
والتي بدورها تزيد السيولة وتضفي مرونة 
إلى التداوالت وحتسن من جاذبية البورصة 
الكويتية، وهذه اإلجراءات اجلديدة تســهل 

من حركة انتقال األموال وتشجيع عمليات 
اإلدراج، كمــا انهــا تضمــن اكتمــال زيادة 
رؤوس األموال للشركات. من جهة ثانية، 
أصدرت شــركة أرقام كابيتــال تقريرا عن 
شركة بورصة الكويت، حيث حددت السعر 
املستهدف لسهم شركة البورصة عند ١٫٤٤ 
دينار بارتفاع قدره ١٨٪ عن السعر السوقي 
البالغ ١٫٢٢ دينار بإغالق جلسة ١١ اجلاري، 
كما أوصت الشــركة املستثمرين بالشراء، 
وتوقع التقرير منو اإليرادات بدعم من زيادة 
االستثمارات، متوقعا ارتفاع اإليرادات من ٢٤ 
مليون دينار خالل عام ٢٠٢٠ الى ٢٩ مليون 
دينــار خالل عام ٢٠٢١ الى ان تصل الى ٣١ 
مليون دينار بحلول عام ٢٠٢٢، كما ارجع 
التقرير التوصية بالشراء الى منو األرباح 
املتوقــع من ١٥ مليون دينار في عام ٢٠٢٠ 
الى ١٧ مليون دينار في ٢٠٢١ الى ان يصل 
الى ١٩ مليون دينار بحلول عام ٢٠٢٢ ويصل 
الى ٢٠ مليون دينار بحلول عام ٢٠٢٣ وهو 
الربح نفسه املتوقع خالل عام ٢٠٢٤. وأشار 
التقرير الى ان العائد على حقوق مساهمي 
الشــركة قد يصل الى ٢٤٫٨٪ في عام ٢٠٢١ 
حســب تقديرات أرقام كابيتال وتوقع ان 
يصــل الى ٢٤٫٥٪ في ٢٠٢٢ علما ان العائد 
على حقوق املساهمني في عام ٢٠٢٠ وصل 
الى ٦٠٫٨٪. كما أشار التقرير الى ان السهم 
اليزال يتداول في مضاعفات مقبولة مبكرر 
ربحيــة متوقع ٩٫٥ مرات خالل عام ٢٠٢٠، 
ومتوقع ان يصل خالل عام ٢٠٢١ الى ١٧٫٧ 
مرة. وأكد ان منوذج عمل بورصة الكويت 
املرن وتوقعاتها التشغيلية القوية يدعمان 
تفوقها إقليميا من حيث املؤشرات املالية، 
حيــث يتوقع أن يصل مكرر ربحية ســهم 
الشــركة إلى ١٦٫٤ في العــام ٢٠٢٢ مقارنة 
بتوقعات حتقيق سهم سوق دبي املالي ملكرر 

ربحية يصل إلى ٤٦ بحلول العام نفسه.
ربحية مستدامة

وكانــت شــركة البورصــة أعلنت عن 
نتائجها املالية للربع االول املنتهي في ٣١ 
مارس ٢٠٢١ وحتقيق أربــاح قدرها ٣٫٢٦ 
ماليني دينار مقابل ٣٫٢٧ ماليني دينار في 
الفترة املقابلة من العام املاضي، كما سجلت 
إيرادات تشغيلية بقيمة ٦٫٧٣ ماليني دينار 
بارتفاع ٨٠٫٣٠٪ عن مستواها بالربع األول 
مــن عام ٢٠٢٠ البالــغ ٣٫٧٤ ماليني دينار، 
وعلقت أرقــام كابيتال، مؤكــدة أن أرباح 
الربع األول متثل أساس لباقي أرباح العام 
ومنوذج جيد ميكن البناء عليه لنمو األرباح 
خالل الفتــرة املقبلة لعدم وجود إيرادات 
استثنائية، كما أشار التقرير إلى أن النتائج 
املالية للربع األول عكست استدامة إيرادات 
الشــركة وقدرتهــا على خفــض النفقات 
وحتقيق أربــاح فصلية تقارب ما حققته 
أثناء تدفق االستثمارات األجنبية التي تتبع 
املؤشــرات بعد ترقية البورصة ملؤشرات 

األسواق الناشئة.

تنويع املنتجات وزيادة إمكانية الوصول والشفافية في السوق واالستمرار في حتسني البنية التحتية

الكويت متتلك نظام رعاية صحية «جيد املوارد».. وعوامل خطر منخفضة بني السكان

آليات جديدة للبورصة لتعزيز عمليات التداول وجذب شركات جديدة لإلدراج

إجراءات احلكومة الكويتية مبواجهة «كورونا».. األكثر تشددًا وصرامة بني دول اخلليج

إيرادات البورصة مستدامة والشركة أثبتت قدرتها على خفض النفقات بالربع األولمكررات  الربحية لـ «بورصة الكويت» للعام ٢٠٢٢ تتفوق بفارق كبير على سوق دبي املالي

شريف حمدي

استأنفت بورصة الكويت تعامالتها بعد عطلة عيد الفطر بتحقيق 
مكاسب الفتة على مستوى املؤشــرات واملتغيرات، وفي مقدمتها 
القيمة السوقية التي ارتفعت بنحو ٠٫٥٪ بإضافة قرابة ٢٠٠ مليون 
دينار، لتصــل القيمة اإلجمالية إلى ٣٦٫٧٧ مليار دينار، ارتفاعا من 
٣٦٫٥٧ مليار دينار في آخر جلسة قبل العطلة. وكانت اجللسة نشطة 
منذ البداية، حيث لوحــظ تدفقات الفتة بنحو ٥٠ مليون دينار في 
الساعة األولى من اجللسة، وكان اإلقبال كبيرا على األسهم القيادية 
بالسوق األول، فيما كان النشاط على األسهم املتوسطة والصغيرة 
أقــل مما كان عليه قبل عطلة العيد، خاصة في اجللســات األخيرة 
من شهر رمضان التي شهدت هذه النوعية من األسهم نشاطا الفتا 
ما أدى إلى قفزة في مؤشــر السوق الرئيسي الذي جتاوز مستوى 
٥٠٠٠ نقطة وحافظ على مكاســبه حتى نهاية الشهر الفضيل. ومع 
نهاية اجللسة، قفزت السيولة املتدفقة للسوق إلى ٩٤٫٦ مليون دينار 
بنسبة ارتفاع ٧٦٪، وذلك مقارنة مع ٥٣٫٧ مليون دينار في اجللسة 
األخيرة التي ســبقت العطلة. وجاء سهم بيتك بالصدارة بتداوالت 

قيمتها ١٠٫٦ ماليني دينار تشــكل ١١٪ من اإلجمالي، تاله سهم أهلي 
متحد بسيولة تقدر بـ ٨٫٥ ماليني دينار ثم كل من أجيليتي والوطني 
بتداوالت بلغت قيمتها ٧ ماليني دينار، ثم بنك اخلليج بسيولة ٥٫٣ 
ماليني دينار. وشــهدت أحجام التداول ارتفاعا بنسبة ٥٢٪ بكميات 
٥٨٠ مليون ســهم ارتفاعا من ٣٨٠ مليون ســهم في جلسة ما قبل 
العطلة، وسجلت مؤشرات ١١ قطاعا ارتفاعا بصدارة «التكنولوجيا» 
بنمو نسبته ٢٫٩٪، فيما ســجل «العقارات» التراجع الوحيد بنحو 
٠٫٥٧٪، واستقر «الرعاية الصحية» عند نفس مستوى إقفاله السابق. 
وتواصل البورصة نشاطها اإليجابي الذي تشهده منذ شهر رمضان 
بدعــم من النتائج املالية اجليدة لفترة الربع األول من العام احلالي، 
والتي تكشف عنها البنوك والشركات تباعا، فضال عن ارتفاع أسعار 
النفط الكويتي الذي شــهد قفزة كبيرة في الفترة األخيرة. وأنهت 
البورصة تعامالت امس على ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع 
مؤشر السوق األول بنسبة ٠٫٧٪ بإضافة ٤٧٫٣ نقطة ليصل املؤشر 
إلى ٦٨٣٧ نقطة، كما ارتفع مؤشــر السوق الرئيسي بنسبة ٠٫٠٩٪ 
بإضافة ٤٫٥ نقاط ليصل إلى ٥٢٩٨ نقطة، وارتفع مؤشــر السوق 
العام بنسبة ٠٫٥٪ محققا ٣٤٫٢ نقطة مكاسب ليصل إلى ٦٣١٣ نقطة.

«البورصة» تواصل مكاسبها بعد العيد 
بـ ٢٠٠ مليون دينار.. وسيولة قياسية بـ ٩٤٫٦ مليونًا

٧٦ ٪ قفزة بسيولة جلسة األمس.. و«بيتك» استحوذ على ١٠٫٦ ماليني دينار منها

االنتهاء من مراحل تطوير بورصة الكويت في ٢٠٢٤
االستمرار في تنفيذ الدفعة الثانية من املرحلة الثالثة لتطوير السوق حتى نهاية ٢٠٢٢.. والبدء باملرحلة الرابعة
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الكويت تخطط لزيادة نشاط مشاريع النفط والغاز في ٢٠٢١

محمود عيسى

كشــفت مجلــة ميــد، ان 
الكويت تخطط لزيادة نشاط 
مشروعات النفط والغاز خالل 
٢٠٢١، وذلــك بعــد ان شــهد 
القطاع خــالل العام املاضي 
حتديات كبيرة في ظل جائحة 
ڤيروس كورونــا، لتتراجع 
القيمــة اإلجمالية ملشــاريع 
النفط والغاز والكيماويات 
النشــطة بالكويت وتسجل 
انخفاضا بقيمة ٢٤٫٥ مليار 
دوالر وبنسبة ٣٧٪، بالفترة 
بني نهاية عام ٢٠١٩ حتى ١٥ 

سبتمبر ٢٠٢٠.
وأشــارت املجلــة إلى ان 
القيمــة اإلجمالية ملشــاريع 
النفط بالكويــت انخفضت 
إلــى مســتوى ٤٢٫٣ مليــار 
دوالر، كمــا في ١٥ ســبتمبر 
٢٠٢٠، مقارنة مع مســتوى 
٦٦٫٨ مليــار دوالر بنهايــة 
عام ٢٠١٩، ولفت إلى ان هذا 
االنكماش الدراماتيكي دليل 
على ان قطاع النفط والغاز 
الكويتي كان األكثر تضررا 
بــني دول اخلليج واجلزائر 
ومصر والعراق من تداعيات 

اجلائحة.
مشاريع نفط الكويت

وفي غضــون ذلك، قالت 
مجلة ميــد ان شــركة نفط 
الكويــت حــددت يــوم ٢٠ 
يونيو املقبــل موعدا نهائيا 
أمام الشركات العاملية لتقدمي 
عروضهــا، بشــأن مناقصة 
إدارة  استشــارات  عقــود 
املشاريع الداخلية الرئيسية، 
أي بعد أكثر من شهرين من 
انتهاء املوعد السابق في ١٨ 
أبريل املاضي، وتتراوح فترة 

العقد بني ٣ و٥ سنوات.
أمــا الشــركات العامليــة 
اخلمس التي متــت دعوتها 
لتقدمي عطاءات للمناقصة، 
فهي: فلور األميركية، تكنيب 
البريطانيــة، «كــي بــي ار» 
األميركية، وورلي األسترالية، 
البريطانية،  ووود جــروب 
ومــن املتوقــع أن تضطلــع 

مصفاة الزور ومنشآت تابعة 
لشركة نفط الكويت، ومحطة 
حقن املياه املتدفقة املرحلة 
الثانية، واملرحلة األولى من 
برنامج تطوير النفط الثقيل 
في حقل فارس السفلي بطاقة 
إنتاجية قدرها ٦٠ ألف برميل 
نفــط يوميــا، والتصميــم 
الهندســي التفصيلي ملرفق 
ضخ املياه املاحلة في محطة 

معاجلة املياه بالصليبية. 
الــى إنشــاء  باإلضافــة 
بجنــوب  فرعيــة  محطــة 
الرتقة بطاقــة ٧٢ ميغاواط 
وخطوط أخــرى بطاقة ١٣٢ 
كيلوفولت علوية، وإنشــاء 
مركــز التجمع اجلديد (٢٩) 
شمال الكويت، وإنشاء مركز 

حقــل وارة، وتعزيز محطة 
الغاز (١٦٠)، ومركز  تعزيز 
أبحــاث البتــرول الوطنــي 

الكويتي.
مشاريع مبرحلة الدراسة

أمــا املشــاريع احلاليــة 
التــي مازالــت فــي مرحلــة 
عمــل العقود، فهي كما يلي: 
مشــروع لتحســني محطــة 
تعزيز الغاز (١٦٠)، ومحطات 
فرعيــة جديــدة طاقتها ١٣٢ 
كيلوفولت شــمال الكويت، 
ونظام إمــداد الوقود حملطة 

كهرباء النويصيب.

أما املشاريع التي مازالت 
مبرحلة الدراسة والتصميمات 
االولية، فهي كما يلي: محطة 
جديدة ملعاجلة وحقن املياه 
السائلة في شــمال الكويت 
(املرحلة الثالثة)، وصهاريج 
نفط خام جديدة ومنشــآت 
 ،(NTF) تصدير مناسبة في
ومجمع ملكاتب شــركة نفط 
الرئيســي  الكويــت، واملقر 
اجلديــد لشــركة كيبيك في 
األحمدي، ومركــز التجميع 
اجلديد (GC-٣٤) في شمال 
الكويت، ومرافق نضح املياه 

احلرة في شمال الكويت.

التجمع اجلديد (٣٠) شمال 
الكويت، وإنشاء مركز التجمع 
اجلديد (٣١) شمال الكويت، 
ومركز التجمع اجلديد (٣٢).  
وأيضا مشروع إنشاء محطة 
الصابرية الفرعية «C» بطاقة 
٧٢ ميغاواط و١٣٢ كيلوفولت 
من اخلطوط الهوائية، وإنشاء 
محطة الروضتني «E» ومحطة 
فرعية بقــدرة ٧٢ ميجاوات 
وخطوط هوائية بطاقة ١٣٢ 
كيلوفولت، ومركز مياه جديد 
شمال الكويت، وخط جديد 
لنقــل النفــط اخلــام يحمل 
رقــم (٤٨)، وخــط أنابيــب 
إستراتيجي جديد لتصدير 
الثالثــة  الغــاز، واملرحلــة 
ملشروع صيانة الضغط في 

القطاع كان األكثر تضرراً خليجياً من جائحة «كورونا» بانخفاض القيمة اإلجمالية للمشاريع بـ ٢٤٫٥ مليار دوالر

الشــركة التي تفــوز بالعقد 
بدور املستشار في الهندسة 
والتصميمات األولية وإدارة 
املشاريع واخلدمات املرتبطة 
باملشــاريع الكبرى لشــركة 

نفط الكويت.
مشاريع قيد التنفيذ

وأشــارت ميــد الــى انه 
عندمــا طرحــت مناقصــة 
العقد في األصل في فبراير، 
أصدرت شركة نفط الكويت 
قائمــة باملشــاريع احلالية 
واملستقبلية التي من احملتمل 
أن يغطيها العقد االستشاري، 
وفيما يلي قائمة باملشاريع 
التي هي في طور البناء حاليا:
أنابيــب  مشــروع خــط 

ترسيات العقود
في الكويت تقفز ٥٤٪
إلى ٤٧١ مليون دوالر

محمود عيسى

ارتفعت ترسيات العقود التي أرستها الكويت في 
أبريل املاضي الى ٤٧١ مليون دوالر مســجلة ارتفاعا 
بنسبة ٥٤٪ عما كانت عليه في مارس املاضي عندما 
بلغت ٣٠٦ ماليني دوالر، وحلت بالتالي في املركز الثالث 
على مستوى دول اخلليج، فيما تصدرت السعودية 
القائمة لتحل في املركز األول بعقود بلغت قيمتها ٤٫١ 
مليــارات دوالر، وتبعتها اإلمــارات في املركز الثاني 
بواقع نحو مليار دوالر، ثم الكويت في املركز الثالث، 
في حني جــاءت قطر في املركز الرابــع بعقود بلغت 
قيمتها ٤٦٢ مليون دوالر، فيما غابت عن القائمة كل 

من البحرين وعمان.
وقــد رفعت هــذه الزيــادة في الترســيات القيمة 
اإلجمالية اإلقليمية للترســيات في الشــرق األوسط 
وشمال افريقيا إلى ٧ مليارات دوالر ومسجلة ارتفاعا 

بنسبة ٧٩٫٤٪ عن ٣٫٩ مليارات دوالر في مارس. 
وعلى مستوى املنطقة ككل، سجل العراق ترسيات 
بقيمة ٦٩٠ مليون دوالر، ومصر ولبنان ترسيات بقيمة 

٢٠١ مليون دوالر و٤٠ مليون دوالر على التوالي.
ومــن حيث التوزيع القطاعي، فقد ســيطر قطاعا 
الطاقة والبتروكيماويات على إجمالي الترسيات في 
اململكة العربية الســعودية في أبريل، حيث أرسيت 
صفقات بقيمة ١٫٦ مليار دوالر و١٫٢ مليار دوالر على 

التوالي.

دعوة ٥ شركات عاملية لتقدمي عطاءات املناقصات.. وفترة العقود تتراوح بني ٣ و٥ سنوات«نفط الكويت» ُمتّدد األجل النهائي لعروض اخلدمات االستشارية مبشاريعها حتى ٢٠ يونيو

أرباح «نابيسكو» 
تقفز ٣١٪

بالربع األول

١٩٫١ مليون دينار 
صافي أرباح

«الصناعات الوطنية» 

أظهرت البيانــات املالية 
للشــركة الوطنية للخدمات 
«نابيســكو»،  البتروليــة 
قفــزة  الشــركة  تســجيل 
بأرباحها خالل الربع األول من 
العام احلالي بنسبة ٣١٫٢٪، 
لتبلغ نحو ١٫٣٥ مليون دينار، 
وذلك مقابل مقابل أرباح الربع 
األول من عام ٢٠٢٠ البالغة 

١٫٠٣ مليون دينار.
وبحسب نتائج الشركة 
علــى موقع البورصة أمس، 
فإن ارتفاع األرباح خالل الربع 
األول من العام احلالي يعود 
بشكل أساسي إلى الزيادة في 
إجمالي اإليرادات التشغيلية، 
الهوامش نتيجة  وحتســني 
التكلفــة،  مبــادرات تقنــني 
وقد بلغ إجمالــي اإليرادات 
التشــغيلية للشركة بالربع 
األول ٦٫٦١ ماليــني دينــار، 
باملقارنــة مــع ٦٫٣٥ ماليني 
دينار للفترة نفسها من ٢٠٢٠، 

بارتفاع نسبته ٤٫١٪.

املالية  البيانات  أظهرت 
لشركة الصناعات الوطنية 
القابضة، حتقيق الشــركة 
صافي أربــاح بالربع األول 
من العام احلالي بلغت ١٩٫١ 
مليون دينار، مقابل خسائر 
الربع األول من ٢٠٢٠ بلغت 

نحو ٧٦ مليون دينار.
وبحسب نتائج الشركة 
البورصــة  موقــع  علــى 
أمس، فقد أرجعت التحول 
اإليجابي في النتائج خالل 
الربع األول من العام احلالي 
مقارنــة بالربــع األول من 
٢٠٢٠، إلى ارتفاع الربح من 
االستثمارات، وزيادة حصة 
الزميلة،  الشــركات  نتائج 
وبلــغ إجمالــي اإليــرادات 
التشغيلية للشركة للربع 
األول مــن العــام احلالــي 

٥٨٫٢٢٤ مليون دينار.



اقتصـاد
الثالثاء ١٨ مايو ٢٠٢١

16

«اخلليج»: اختيار مي العويش لعضوية 
مجلس إدارة جمعية التحليالت الرقمية

أعلن بنك اخلليج أمس 
اختيــار رئيــس وحــدة 
البيانــات في بنك اخلليج 
مــي العويــش، لعضوية 
جمعيــة  إدارة  مجلــس 
 ،(DAA) التحليالت الرقمية
وهي جمعية دولية تعنى 
بتطوير استخدام البيانات 
والتأثير على التشريعات 
التي تؤثر على ممارسات 

البيانات.
وقــد مت اختيــار مــي 
العويش لتكون في مجلس 

 ،(DAA) إدارة جمعية التحليــالت الرقمية
إلــى جانب ٦ مــن رواد القطــاع من جميع 
أنحــاء العالــم، للعمل في مجلــس اإلدارة 
للفتــرة املقبلــة، وذلك بناء علــى قدراتهم 
القيادية املشهود لها، وخبراتهم التجارية، 
واحلصيلة املعرفية التي ميكنهم إضافتها 
إلى ممارسة البيانات والتحليالت. وتعمل 
DAA في جميــع أنحاء العالم لفهم صناعة 
التحليــالت وحتســينها من خــالل أفضل 
املمارســات والتطويــر املهنــي. ويقع مقر 
اجلمعية في الواليــات املتحدة ولها فروع 

في أملانيا وكندا.
وتعد العويش أحد األعضاء الناشطني 
في DAA، حيث تســاهم في كتابة مقاالت 
حول مناذج البيانات وحتليالت األجهزة 
احملمولة. وقادت العديــد من فرق العمل 
مثل فريق «املرأة في قطاع التحليل» التابع 
لـــ DAA. وقــادت أيضا مشــروع منوذج 
«املــرأة في القطاع التكنولوجي» الذي مت 
تطويره ملســاعدة املنظمات التقنية على 
قياس قدراتهم فيما يتعلق بدعم النســاء 
في قطاع التكنولوجيا، وما هي اخلطوات 
التــي ينبغي أن تتخذ مــن أجل النهوض 

بجهودهم.
وبهذه املناسبة، قالت العويش: «يسعدني 
أن يقع االختيار علي لعضوية مجلس إدارة 
جمعيــة دولية مرموقــة ومتخصصة في 

البيانات والتحليل  مجال 
 .DAA الرقمي مثل جمعية
وأتطلع لتقدمي املزيد لقطاع 
حتليل البيانات من خالل 
املنصب، وتوفير قيمة أكبر 
لعمالء بنــك اخلليج عبر 
تقدمي بيانــات وحتليالت 
رقمية مبتكرة ملنتجات بنك 
اخلليــج، وللخدمات التي 

نقدمها للعمالء».
ومن اجلديــر بالذكر أن 
مي العويش قد انضمت إلى 
بنك اخلليج في يناير ٢٠٢١ 
كرئيس لوحدة البيانات، حيث تقود ممارسات 
البيانات والتحليالت في بنك اخلليج وتشرف 
على اســتراتيجية علم البيانــات وتنفيذها 
لتمكــني التحول الرقمي للبنك. وســيضمن 
وجودهــا في الفريــق اإلداري لبنك اخلليج 
التنفيذ القوي للمبادرات الرقمية وتســريع 
االبتكار خللق قيمة لعمالء البنك. وتتمتع مي 
بخبرة عقدين مــن الزمن في مجال التجارة 
اإللكترونية والتحليالت، مع خبرة عاملية حيث 
عملت ملدة ١٠ ســنوات في الواليات املتحدة 
مع شركاء Google لتقدمي االستشارات حول 
حلــول البيانات والتحليــالت التي تطرحها 

.Google شركة
وتعد العويش مؤلفة ومتحدثة مشــهود 
 DAA لها، وحصلت على جوائز الرئيس من
إلحداث تأثير مع عملها في مبادرات اجلمعية. 
ونشرت مقاالتها حول مناذج التحليالت في 
مجلــة Applied Marketing Analytics وكتاب 
Analytics Interpreted. وحتدثــت مــي فــي 
مؤمتــر ٢٠١٩ Women in Analytics (أوهايو، 
 Analyticsالواليــات املتحــدة األميركيــة)، و
٢٠٢٠ OneConference (شــيكاغو، الواليات 
 Google Summitو األميركيــة)،  املتحــدة 
لعامــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ (كاليفورنيا، الواليات 
املتحدة األميركية)، وحتدث مؤخرا في قمة 
الشرق األوسط املصرفية للذكاء االصطناعي 

والتحليالت لعام ٢٠٢١.

إلى جانب ٦ من رواد القطاع من جميع أنحاء العالم

مي العويش

صادرات السعودية من اخلام 
ألدنى مستوى في ٩ أشهر

رويترز: أظهرت بيانات رســمية أمس 
أن صادرات الســعودية من النفط اخلام 
تراجعت في مارس إلى أدنى مستوى لها 

منذ يونيو ٢٠٢٠، فيما تراجع اإلنتاج.
وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات 
اخلام تراجع إلى ٥٫٤٢٧ ماليني برميل يوميا 
من ٥٫٦٢٥ في فبراير. وبلغ إنتاج مارس 
٨٫١٣٨ ماليــني برميل يوميــا مقابل ٨٫١٤٧ 

ماليني برميل يوميا في الشهر السابق.
الشــهرية تقدمهــا  التصديــر  أرقــام 

الســعودية وأعضاء آخــرون في منظمة 
البلــدان املصدرة للبتــرول (أوپيك) إلى 
مبادرة البيانات املشتركة (جودي) التي 

تنشرها على موقعها اإللكتروني.
وبدأت السعودية، أكبر مصدر للنفط 
اخلــام فــي العالــم، تخفيف قيــود على 
اإلمدادات للمشــترين في مايو مع متسك 
مجموعة «أوپيك+» بخطط التخفيف على 
مراحل لقيــود اإلنتاج اعتبــارا من مايو 

وحتى يوليو.

خالل مارس املاضي

 «HarmonyOS»
نظام التشغيل الفريد من «هواوي»

HarmonyOS هو نظام التشغيل املثالي لعصر 
إنترنت كل شــيء، وسيوفر للمستخدمني 
مزيدا من الوصول إلى التطبيقات واخلدمات 
وجتربــة حياة ذكية، ما يــؤدي إلى خلق 

فرص ضخمة.
 HarmonyOS ويهــدف نظام التشــغيل
إلى أن يكون نظام التشغيل املثالي لعصر 
إنترنت كل شيء، ميكن أن يدعم الهواتف 
الذكية واألجهزة الذكية األخرى مبا في ذلك 
أجهزة التلفزيون ووحدات رأس السيارات 
واألجهــزة القابلــة لالرتداء، فــي املاضي، 
كان املســتخدمون يتمتعون بالتطبيقات 
 ،HarmonyOS املخصصة، ومع نظام تشغيل
ميكن للمستخدمني احلصول على أجهزة 
مخصصة تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

نظام تشغيل هواوي 
اخلاص HarmonyOS على 
وشــك أن يكــون متاحا 
الهواتــف  ملســتخدمي 
الذكية، ففي ١٠ ســبتمبر 
٢٠٢٠، أصــدرت هواوي 
إصــدارات جتريبية من 
 HarmonyOS نظام تشغيل
التلفزيــون  ألجهــزة 
والساعات ووحدات رأس 
السيارات، ودعت مطوري 
لتجربــة  التطبيقــات 

وتطوير تطبيقات لنظام التشغيل.
في ذلك الوقت، أعلنت هواوي أيضا عن 
 HarmonyOS نيتها في جلب نظام التشغيل
إلــى هواتفهــا، حيــث مت إطــالق اإلصدار 
 HarmonyOS التجريبي من نظام التشغيل
للهواتف في ديسمبر، جنبا إلى جنب مع 
أدوات تطوير البرمجيات (SDK) ووثائق 
وأدوات التطويــر وأجهــزة احملــاكاة، مــا 
مينح املطورين الفرصة إلنشاء تطبيقات 
للهواتف احملمولة تستند إلى نظام التشغيل 

HarmonyOS قبل اإلطالق الرسمي.
وقال وانغ تشنغلو، رئيس قسم هندسة 
البرمجيــات في مجموعة هــواوي ألعمال 
املســتهلكني بشــركة هواوي، واملســاهم 
الرئيسي في نظام تشغيل HarmonyOS: إن 

أرباح «بوبيان للبتروكيماويات» تقفز إلى ١٨٫٥ مليون دينار

٣ ســنوات ماليــة متتالية، هــي: ٣٠ أبريل ٢٠٢١، 
و٣٠ أبريل ٢٠٢٢، و٣٠ أبريل ٢٠٢٣، حيث إن هذه 
التوصية خاضعــة ملوافقة اجلمعيــة العمومية 

ملساهمي الشركة واجلهات الرقابية.
ولفت الدبوس إلى أن هذا العام يشكل السنة 
الـ٢٦ مــن الربحية املتواصلة، والســنة ٢٠ على 
التوالي مــن التوزيعات النقدية، وفى حال إقرار 
التوزيعات املقترحة فإن إجمالي التوزيعات النقدية 

لتاريخه ستبلغ ٣٣٧٫٥ مليون دينار.
وقــال إنــه مــع اســتمرار االقتصــاد العاملي 
بالتعافي تدريجيا من أزمة كورونا، فإن الشركات 
التابعــة والزميلة واســتثمارات شــركة بوبيان 
للبتروكيماويات بدأت تشهد حتسنا ملموسا في 
األداء والربحيــة، والذي مــن املتوقع أن ينعكس 

بشكل إيجابي على أداء الشركة مستقبال.

أعلــن رئيــس مجلــس إدارة شــركة بوبيان 
للبتروكيماويــات دبــوس مبــارك الدبوس، عن 
النتائج املالية للشــركة عن الســنة املنتهية في 
٣٠ أبريل ٢٠٢١، حيث حققت صافي أرباح بقيمة 
١٨٫٥ مليون دينار، أو ٣٦٫٧ فلسا للسهم الواحد، 

بنمو نسبته ٥٦٫٥٪ عن العام املاضي.
وأوضح الدبوس في بيان صحافي، انه نتيجة 
الســتمرار التدفقات النقدية القوية خالل السنة 
املالية املنتهية في ٣٠ أبريل ٢٠٢١، فقد قرر مجلس 
اإلدارة رفع توصية إلى اجلمعية العامة بتوزيع 
أرباح نقدية بقيمة ٥٥ فلســا للسهم الواحد، مبا 
يعادل إجمالي قيمة توزيعات ٢٧٫٧ مليون دينار، 
وهي أعلى توزيعات نقدية للشركة منذ عام ٢٠٠٨.

وأشار إلى أن مجلس اإلدارة أوصى باالستمرار 
بتوزيع ٥٥ فلســا للســهم الواحد كحد أدنى ملدة 

بالسنة املالية املنتهية في ٣٠ أبريل ٢٠٢١.. وتوصية بتوزيع ٥٥٪ نقداً مسجلة أعلى توزيعات منذ ٢٠٠٨

دبوس مبارك الدبوس

دبوس الدبوس: مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع ٥٥ فلسـاً للسـهم كحد أدنى لـ ٣ سـنوات مالية مقبلة 
الشـركة واصلـت حتقيق األربـاح لــ ٢٦ عامـًا متتاليـة.. وتوزيـع ٣٣٧٫٥ مليـون دينار فـي ٢٠ عامًا

«ميزان القابضة»: أسعار منتجاتنا قد ترتفع نتيجة 
االضطرابات في سالسل اإلنتاج

قال املدير املالي التنفيذي 
القابضة»  ملجموعة «ميزان 
نبيل بــن عياد إن شــركته 
قــد تلجأ إلى زيادة أســعار 
منتجاتها في الفترة املقبلة 
نتيجة االضطرابات املتعلقة 
بسالســل اإلنتــاج مــا أدى 
إلى ارتفاع أســعار مدخالت 

اإلنتاج.
وأضــاف بــن عيــاد، في 
تصريحــات لـــ «العربية»، 
أن استراتيجية الشركة هي 
احلفاظ على القوة الشرائية 
الكويــت وخارجها،  داخــل 
وأيضــا التحكم فــي تكلفة 
اإلنتــاج عبر إيجــاد حلول 

داخلية.
وأشــار إلــى أن الســوق 
يفرض على الشركة أن تكون 

املتخصصــة فــي األجهــزة 
الطبيــة والرعاية الصحية، 
وذلــك لتوطــني صناعة ٢٦ 

منتجا دوائيا في الكويت.
إلــى  الشــراكة  وتهــدف 
توفير األدوية بشكل أسرع 
في السوق احمللي، واالستفادة 

سيتم تصنيعها، ثم للسوق 
اإلقليمية والدولية.

أن  عيــــــاد  وأوضــــح 
املجموعة تتمتــع بإمكانات 
داخليــة متكنها من تصنيع 
األدوية ولكن هذه اإلمكانات 
ســتتطور لكي تتواكب مع 
املعايير الدولية وهي من أحد 

شروط االتفاقية.
يذكــر ان شــركة ميزان 
القابضــة هــي إحــدى أكبر 
شــركات تصنيــع وتوزيع 
الغـذائـيـــــة  املنتـــجــــات 
والرعايــة  واالســتهالكية 
الصحية في منطقة اخلليج، 
وارتفعت األربــاح الصافية 
اخلاصة مبساهمي الشركة 
األم بـــ ٦٫٨٪ إلــى ٥ ماليني 

دينار.

التكنولوجيــا واملعرفة  من 
التي سيتم توطينها محليا، 
باإلضافــة إلى توفير فرص 
عمل وبرامــج تدريبية على 
أحدث التقنيات التي ستقدمها 
هذه الشراكة. ومن املخطط 
طــرح أول مجموعــة مــن 
املنتجــات املصنعــة محليا 
خــالل الربــع األول من عام 

.٢٠٢٢
في هذا اإلطار، قال عياد 
إن هذه االتفاقية ستســاعد 
الشركة على نقل التكنولوجيا 
للسوق احمللي وستسهم في 
تطوير وإنتــاج األدوية في 

الكويت.
وأشــار إلــى أن األوليــة 
ســتكون للســوق احمللــي 
فيما يتعلــق باألدوية التي 

املجموعة تتمتع بإمكانات داخلية متكنها من تصنيع األدوية

حذرة فيما يتعلق بهذا األمر.
وكانت قد وقعت «الشركة 
الســعودية  الكويتيــة 
الدوائيــة»  للصناعــات 
التابعة لـ «ميزان القابضة» 
اتفاقية تصنيع مشترك مع 
 Abbott Laboratories أبــوت

«وفرة العقارية»: جناح كبير حلملة «معًا لعمل اخلير ٤»
اختتمــت شــركة وفرة 
العقارية، حملة «معًا لعمل 
اخلير ٤»، لتوزيع وجبات 
أطلقتهــا  التــي  اإلفطــار، 
فــي بدايــة شــهر رمضــان 
الكرمي بالتعاون مع شركة 
«كاســكو»، انطالقــا مــن 
مســؤوليتها االجتماعيــة، 
وضمن التزامها بقيم الشهر 
الفضيل القائمة على العطاء 
ودعم جميع فئات املجتمع 

احملتاجة.
الرئيــس  وأكــد نائــب 
التنفيذي للخدمات املساندة 
في الشــركة محمد جاســم 
احلميضــي، أن حملة «معًا 
لعمــل اخليــر ٤»، شــهدت 
جناحا كبيــرا، مبينــا أنها 
أتــت ضمن ســياق برنامج 
املسؤولية االجتماعية لدى 

«وفرة العقارية».
التزام  وأكد احلميضــي 
الشركة بإقامة احلملة سنويا 
الفاعــل  ضمــن برنامجهــا 

فئات املجتمع، مضيفا أنها 
قامت بالتعاون مع «كاسكو» 
بتوزيع وجبات اإلفطار طوال 

شهر رمضان الكرمي.
وذكر أن فريق الشــركة 
حــرص على اتبــاع جميع 

إبراهيم الربيعان، إن الشركة 
تعاونت مع «كاسكو» طوال 
الشهر الفضيل، في توزيع 
وجبات اإلفطار، ضمن حملة 
«معا لعمــل اخلير ٤» التي 
بات يرتبط اســمها سنويا 

بوفرة العقارية.
وشــدد على أن الشركة 
تتعــاون مــع العديــد مــن 
الشــركاء مــن املؤسســات 
املدني  احلكومية واملجتمع 
األنشــطة  يخــص  فيمــا 
االجتماعيــة واإلنســانية، 
إفطــار  مبينــا أن مبــادرة 
الصائم تعتبر رافدا أساسيا 
الرمضاني  فــي برنامجهــا 
الســنوي الــذي يأتي حتت 
مظـلــــة إستراتيجيتهــــا 
للمســؤولية االجتماعيــة 
واالستدامة، والتي تضعها 
في مقدمة الشركات الوطنية 
الرائدة التي تفعل جهودها 
اخليريــة  املجــاالت  فــي 
والتطوعية على مدار العام.

اإلرشــادات الوقائيــة، فــي 
ظل الظروف التي تشــهدها 
الكويت حاليا بسبب انتشار 

ڤيروس كورونا املستجد.
التزام  وأكد احلميضــي 
العقارية» املســتمر  «وفرة 
بتقدمي قيمة مضافة للمجتمع 
واملناســبات املختلفــة، ما 
يجعلها حترص على تناول 
القضايــا األكثــر تأثيرا في 
املجتمــع، مبينا أن حملتها 
الرمضانية تأتي لتترجم هذا 
التوجه، وحتمل معها رسالة 
حتث على التقارب والتراحم 
واملشاركة في احلياة ونشر 
الســالم في العالــم، ودعم 

جميع الفئات.
مــن جهتــه، قــال مدير 
العالقات العامة في الشركة 

وزعت وجبات طوال شهر رمضان بالتعاون مع «كاسكو»

إبراهيم الربيعان محمد احلميضي

للمســؤولية االجتماعيــة، 
الــذي يشــهد العديــد مــن 
الفعاليات واملبادرات اخليرية 

والتطوعية واإلنسانية.
وقال إن الشركة حريصة 
على الوقوف بجانب جميع 

احلميضي: احلملة تأتي ضمن برنامجنا السنوي للمسؤولية االجتماعية
الربيعان: مبادرة إفطار الصائم رافد أساسي في برنامج الشركة الرمضاني

أسعار النفط تتحرك في نطاق محدود.. 
وقيود «كورونا» تؤثر على املعنويات

رويترز: حتركت أســعار النفط داخل 
نطــاق محــدود خالل تــداوالت أمس بعد 
انحســار مخاوف بشــأن اإلمدادات بدعم 
تعافي شبكة خط أنابيب أميركية رئيسية، 
غير أن فرض قيود جديدة في آسيا وسط 
تصاعد وتيــرة اإلصابات بكوفيد-١٩ أثر 

على املعنويات.
وتراجعــت حدة نقــص البنزين الذي 
أصاب الساحل الشرقي للواليات املتحدة 
ببطء يوم األحد، إذ تلقت ألف محطة أخرى 
إلمدادات في ظل تعافي منظومة كولونيال 
بايبالين التي يبلغ طولها ٨٩٠٠ كيلومتر من 
هجوم إلكتروني أصابها بحالة من الشلل.

وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت ٣ 
ســنتات إلى ٦٨٫٧٤ دوالرا للبرميل، وزاد 

خام غرب تكســاس الوسيط ٨ سنتات أو 
٠٫١٪ إلى ٦٥٫٤٥ دوالرا.

وقفــز كل العقديــن بنحــو ٢٫٥٪ يوم 
اجلمعــة ومتكنــا مــن اقتناص مكاســب 
أســبوعية طفيفة في األســبوع املاضي، 
لتحقق ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وقال ســاتورو يوشــيدا محلل السلع 
األساسية لدى راكوتني سكيوريتيز: «ليس 
للسوق اجتاه واضح، غير أن موجة جديدة 
من القيود الحتواء اجلائحة في آسيا تنال 

من املعنويات بالسوق».
وخيمت حالة من احلذر على املستثمرين 
بفعل املخاوف من أن ساللة سريعة االنتشار 
من ڤيروس كورونا اكتشفت ألول مرة في 

الهند تتسرب إلى دول أخرى.

متتلك ٦٢٤ ألف دوالر بأميركا.. إذن أنت «مرتاح ماليًا»
التي يقول كل جيل انه بحاجة إليها 
العتباره مرتاحا ماليا في عام ٢٠٢١:
٭ «جيل األلفيــة».. األعمار من ٢٤ 

إلى ٣٩ عاما: ٦١٨ ألف دوالر.
٭ «اجليــل X».. األعمار من ٤٠ إلى 

٥٥ عاما: ٧١٧ ألف دوالر.
٭ األعمــار من ٥٦ إلى ٧٤ عاما: ٦٠٩ 

آالف دوالر.
ومــن املثير لالهتمــام أن بعض 
األميركيــني رمبا يكونون قد حققوا 
بالفعل هذا التعريف املنقح للراحة 
املالية، حيث كان متوسط صافي ثروة 
األسر األميركية ٧٤٨٨٠٠ دوالر قبل 
الوباء، وفقا ملسح مجلس االحتياطي 
الفيدرالــي لعــام ٢٠١٩ حول متويل 

املستهلك.
ومــع ذلك، كان متوســط القيمة 
الصافية جلميع العائالت أقل بكثير، 
حيث بلغ ١٢١٫٧ ألف دوالر فقط في عام 
٢٠١٩، ويقول نائب رئيس التخطيط 
املالي في تشارلز شواب روب ويليامز: 
«من بني الدروس العديدة التي علمنا 
إياها الوباء، أن االستعداد ماليا وإدراك 

صحتك املالية أمر مهم».

عليه «العربية.نت».
ويختلف تعريــف الراحة املالية 
أيضا حسب العمر واجلنس، حيث 
يشعر الرجال بأنك بحاجة إلى ثروة 
صافيــة قدرها ٨٦٤ ألف دوالر ليتم 
اعتبارها «مريحة من الناحية املالية»، 
وهو ما يزيد على ضعف صافي القيمة 
البالغ ٣٢٥ ألــف دوالر الذي ذكرته 
النساء، وفيما يلي القيمة الصافية 

الطالب والرهون العقارية.
ووجــدت «شــواب» أن األزمــة 
الصحية واالقتصادية العاملية دفعت 
العديد من األميركيني إلى إعادة ترتيب 
أولويات ما هو مهم، حيث قال حوالي 
٦٩٪ من املشاركني في االستطالع، إن 
الصحة العقلية أكثر أهمية بالنسبة 
لهم اآلن مما كانت عليه من قبل، وفقا 
ملا ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت 

للوصول إلى االرتياح املالي (األمان 
املالــي)، فقد ال حتتاج إلى أن تكون 
مليونيرا، حيث يقول األميركيون إنك 
حتتاج فقط إلى مبلغ صاف قدره ٦٢٤ 
ألف دوالر لكي تعتبر «مرتاحا ماليا».

وبحسب تقرير لـ «العربية. نت»، 
فإن هذا الرقم اجلديد ووفقا الستطالع 
شواب موديرن ويلث، ميثل تراجعا 
كبيرا عن املبلغ الذي حدده استطالع 
الــرأي العام املاضي عنــد ٩٣٤ ألف 
دوالر، والذي يعد استطالعا سنويا 
أللف بالغ أميركي يركز على كيفية 
تفكير األميركيني في االدخار واإلنفاق 

واالستثمار والثروة.
ومــن شــبه املؤكــد أن جائحــة 
كوفيــد-١٩ لعبــت دورا في خفض 
املستوى عندما يتعلق األمر بصافي 
الثروة، وهو في األســاس حســاب 
جلميع أصول الشخص - مبا في ذلك 
النقد باحلسابات اجلارية وحسابات 
التوفير واالستثمارات املالية وقيمة 
أي عقــار أو املركبــات اململوكــة - 
مطروحا منها جميع ديونها، مبا في 
ذلك أرصدة بطاقات االئتمان وقروض 

وفقاً الستطالع «شواب موديرن ويلث» السنوي.. مبشاركة ١٠٠٠ شخص بالغ
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دراسة

الدوالر يرتفع وسط قلق 
املستثمرين بفعل قيود «كورونا»

الذهب يبلغ قمة أكثر من ٣ أشهر

رويترز: ارتفع الدوالر قليال خالل تعامالت امس، إذ دفع فرض 
قيود جديدة ملكافحة كوفيد-١٩ في آسيا وصدور بيانات اقتصادية 
مختلطة من الصني املستثمرين إلى التمسك بالعمالت األكثر أمانا. 
وتراجع اليورو قليال، بينما ظلت حتركات باقي العمالت الرئيسية 
في نطاق محدود في بداية هادئة لتعامالت األسبوع. وتراجعت 
بيتكوين إلى أدنى مســتوياتها في ٣ أشــهر، إذ باع املستثمرون 
العمالت املشفرة في أعقاب تلميح رئيس تسال إيلون ماسك خالل 
عطلة نهاية األسبوع إلى أن شركة صناعة السيارات تدرس أو 
رمبا باعت بالفعل بعض حيازاتها من بيتكوين. وعوضت العملة 
املشــفرة بعض خســائرها في وقت الحق. وساعد انخفاض في 
أســعار الســلع األولية ورصد بؤر تفش جديدة لكوفيد-١٩ في 
ســنغافورة وتايوان، بعد أن كان البلدان قد احتويا انتشــاره، 
الدوالر األميركي على االرتفاع أمام الدوالر األســترالي والدوالر 
النيوزيلندي. كما انخفض الدوالر السنغافوري والتايواني أيضا، 
وهذا األخير تراجع بأكثر من نصف نقطة مئوية. لكن أداء الدوالر 
األميركي كان أقل قوة مقابل اليورو والني، إذ ظل مرتفعا فحسب 
عن مســتويات منخفضة وصل إليها مؤخرا قبل صدور بيانات 
تضخم أميركية أعلى من التوقعات األسبوع املاضي. وعلى الرغم 
من أن توتر املســتثمرين دعم الدوالر أمس، يتوقع محللون أنه 
ســينخفض مع مراهنة املســتثمرين على مزيد من التعافي في 
اقتصادات أخرى بدأت في العودة ألنشــطتها. واســتقر اجلنيه 
اإلسترليني قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 
١٫٤٠٩١ دوالر مع اتخاذ بريطانيا أمس خطوة مهمة صوب إعادة 
أنشطتها االقتصادية بعد أربعة أشهر من إجراءات العزل العام. ولم 
يشهد اليوان في التعامالت الداخلية تغيرا يذكر مسجال ٦٫٤٣٨٠ 
أمــام الدوالر بعد أن أظهرت مجموعــة من البيانات االقتصادية 
املختلطة أن الناجت الصناعــي الصيني تباطأ، وجاءت مبيعات 

التجزئة أقل من التوقعات في الشهر املاضي.

رويترز: ارتفعت أسعار 
الذهــب خــالل تعامالت 
أمس إلى أعلى مســتوى 
لهــا فــي أكثر مــن ثالثة 
أشــهر، إذ تدعــم اإلقبال 
علــى املعدن الذي يعتبر 
مــالذا آمنا بفعــل تراجع 
عوائــد ســندات اخلزانة 
األميركية واملخاوف من 
ارتفاع حاالت كوفيد-١٩ 
في بعض الدول اآلسيوية.
وصعــد الذهــب فــي 
الفورية ٠٫٦٪  املعامالت 
إلى ١٨٥٤ دوالرا لألوقية 
(األونصة) بعدما المست 

في وقت سابق من اجللسة أعلى مستوياتها 
منذ الثاني من فبراير. وقفزت عقود الذهب 
األميركية اآلجلة ٠٫٨٪ إلى ١٨٥٣٫٢٠ دوالرا.

وقالت مارجريت ياجن احملللة لدى ديلي 
إف.إكس «تنخفض عوائد سندات اخلزانة، 
ومن ناحية أخرى، يبدو أن هناك مخاوف 
بشــأن عودة وتيرة اإلصابات بالڤيروس 
للزيادة في ســنغافورة وتايوان وأسواق 
منطقة آســيا احمليط الهادي األوســع، ما 
يؤدي إلى زيادة الطلب على املالذات اآلمنة».

وهبطت عوائد سندات اخلزانة األميركية 
القياســية ألجل عشــر ســنوات إلى أدنى 
مســتوياتها في نحو أســبوع، ما يقلص 
تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي ال يدر عائدا.
وبالنســبة للمعادن النفيسة األخرى، 
ربحــت الفضة ١٪ لتســجل ٢٧٫٧٠ دوالرا 
لألوقية بعدما بلغت قمة أسبوع في وقت 
ســابق من اليوم. وزاد البالتني ٠٫٥٪ إلى 
١٢٣١٫٥١ دوالر، وارتفع البالديوم ٠٫١٪ إلى 

٢٨٩٥٫٦١ دوالرا.

٥ قيم لنجاح الشركات والتفوق على املنافسني
تعتمــد الشــركات علــى القيم 
واملبــادئ العامــة لديها كأســاس 
تســتند إليه في بقائها ومقاومتها 
للقوى اخلارجية املقابلة لنشاطها. 
كما تعتبر تلك القيم احلد الفاصل 
بــني هويــة الشــركة ومــا تتميز 
بــه عــن مثيالتهــا من الشــركات 
املتنافســة، باإلضافة إلى ذلك فإن 
تلك القيــم واملبادئ هــي اجلانب 
املؤسسي الذي سيربط اإلجراءات 
والقرارات اليوميــة التي تتخذها 
اإلدارة التنفيذية للوصول للنتائج 
املرجوة. وتختلف القيم كذلك حسب 
قطاع عمل الشركة، باإلضافة إلى 
إقليم العمل. وكما هو معلوم فإن 
الشــركة تعتمد اوال على العنصر 
البشري احملرك ألعمالها وحتقيق 
أهدافهــا، والذي يقــوم من خالله 
بتعامالت مختلفة مع بقية املوظفني 
وذلك نحو حتقيق املنافع املشتركة.

يتم في اجلزء الثاني من الدراسة 
حول أجزاء ميثاق العمل تسليط 
الضوء على مســؤوليات املوظف 
جتــاه بقيــة الزمالء في الشــركة. 
فبعد ان متت مناقشة ميثاق العمل 
العامة في اجلزء األول والذي تضمن 
أهميــة هذه املــادة وطريقة تنفيذ 
املسودة الالزمة، تقوم شركة اكسبر 
لالستشارات وإدارة األعمال بإسقاط 
تلك األدوار واملهام في اجلزء الثاني 
على سلوك املوظفني جتاه الشركة.
وفي هذا اجلانب، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة اكسبر لالستشارات 
نايف بستكي ان أولى مراحل هذه 
الوثيقة املؤسســية تتم من خالل 
ضمان التعامل األنسب والتعاون 
املشترك بني فريق العمل في الشركة.
وفيما يلي أبرز القيم املتعلقة:

سرية معلومات املوظفني

قد يستدعى األمر حصول املوظف 
على بعض املعلومات اخلاصة عن 
بقية املوظفني، األمر الذي يتطلب 
التعامل معه بــكل أمانة وأخالق، 
بعيدا عن االستغالل السلبي لتلك 
املعلومات. ولذلك تعظم الشركات 
هذا احملور بتداول املعلومات بطريقة 
صحيحة وسرية حتمي من خاللها 

األصول املعنوية لديها.
االحترام

ال يختلــف اثنان على ان النفس 
البشرية جبلت على احترام الغير، 
فما بال تلك العالقة عندما تكون في 
بيئة األعمــال التي أساســها العمل 
اليومي وبشكل مستمر. ولذلك تسعى 
الشركات جاهدة الى توفير بيئة عمل 
قائمة على االحترام املتبادل بني جميع 
املوظفــني. وتختلف صور االحترام 
لتشــمل محاور جزئيــة مثل حفظ 
الكرامة، نبــذ العنصرية والطائفية 
والقبلية، جتنب املضايقات والتحرش، 

عدم التنمر والتصرف بطريقة عدائية، 
وغيرها. لذلك فــإن محور االحترام 
يتضمن حتقيق أعلى قدر من حقوق 
اإلنسان الدولية وااللتزام بتطبيقها 

وعدم التعارض معها.
اخلصوصية

تعلم الشركات الكبرى علم اليقني 
أهمية اخلصوصية عند التعامل مع 
أفرادها. ولذلك فإنها تقوم بتوجيه 
كافة مصــادر اإلنتــاج لديها نحو 
حماية البيانات الشخصية للموظفني 
والتأكد من استخدامها بشكل مهني 
وأخالقي. وفي املقابل تتوقع إدارة 

الشركة من موظفيها كذلك احترام 
خصوصيــة املوظفني، مع االلتزام 
بالتصرف مبســؤولية عند القيام 
بجمــع املعلومات الشــخصية أو 
جتهيزها والتصرف فيها وحفظها 

واإلفصاح عنها والتخلص منها.
التعددية

جتلت العوملة في جميع الشركات 
العاملية املختلفة، والتي جعلت من 
وجود ثقافات مختلفة في بيئة عمل 
واحدة أمرا أساســيا للمنافسة في 
العمليــة التجارية. وعليه أدركت 
تلك الشركات الرائدة ممثلة بإدارتها 
التنفيذية أهمية التعايش والتعاون 
ما بني الشعوب املختلفة لتحقيق 

النجاح الذي تسعى لتحقيقه.
االلتزام

ترجــو اإلدارة التنفيذيــة مــن 
موظفيها والعاملني معها تكريس 
الوقت واجلهد الالزم ألداء األعمال 
واحلرص على عــدم إضاعة وقت 
اآلخرين، مما يحقق الهدف املنشود. 
كمــا يتضمن هذا احملور ترســيخ 
مبدأ التزام املوظفني بجميع األنظمة 
واللوائح والتعليمات ذات الصلة، 
والتي تضمن إدراك اجلميع لثقافة 

العمل السائدة في الشركة.

في دراسة أعدتها «اكسبر» حول دور العنصر البشري في حتريك أعمالها وحتقيق أهدافها

نايف بستكي

سرية معلومات املوظفني تتطلب 
التعامل معها بكل أمانة وأخالق 

بعيدًا عن االستغالل السلبي

وجود ثقافات مختلفة في بيئة 
العمل الواحدة أمر أساسي 

للمنافسة في العملية التجارية

تغير الثقافة السائدة يحصن األعمال
قال نايف بســتكي ان تغير الثقافة السائدة ما بني أعضاء الفريق 
الواحد، باإلضافة الى األطراف اخلارجية التي تتعامل مع الشركة أثره 
كبير في حتصني أعمالها وبالتالي جني املزيد من اإلضافات والنتائج 

اإليجابية.
وأضاف بستكي ان مثل تلك اإلضافات تتجسد من خالل بناء سمعة 
طيبة للشركة وينتج عنها رغبة املزيد من مكونات سوق العمل لالنضمام 
إليها، باإلضافة الى رغبة املزيد من املوردين للتعامل مع الشركات ذات 
الســمعة األخالقية واملهنية العالية، والتي تكونت بطبيعتها من خالل 

جهد إداري تكون بوجود هذه الوثيقة - ميثاق العمل.

«بيتكوين» تهبط ألدنى مستوى في ٣ أشهر

«املركزي»: إصدار سندات 
وتورق بـ ٢٤٠ مليون دينار

رويتــرز: تراجعــت 
أدنــى  إلــى  بيتكويــن 
مســتوياتها فــي ثالثــة 
أشــهر خــالل تعامــالت 
أمس، إذ باع املستثمرون 
العمالت املشفرة في أعقاب 
تلميــح رئيس «تســال» 
إيلون ماسك خالل عطلة 
نهايــة األســبوع إلى أن 
شركة صناعة السيارات 
تــدرس أو رمبــا باعــت 
بالفعل بعــض حيازاتها 

من بيتكوين.
وكان ماســك داعمــا 
ألسواق العمالت املشفرة 

بحماسه لهذه الفئة من األصول، لكنه تسبب 
مؤخرا في اضطراب التعامالت بعد أن بدا 
وكأنه ســحب دعمه مــن بتكوين لصالح 

دوجكوين التي كانت مزحة يوما ما.
وبدأت التقلبات في إثارة الرعب حتى 
لدى املتعاملني الذين لديهم اســتعداد ألي 

صعوبات.
وهبطت بيتكوين بأكثر من ٩٪ إلى ما 
يصــل إلى ٤٢٫١٨٥ ألــف دوالر، وهو أدنى 
مســتوى لهــا منذ الثامن مــن فبراير، في 
حــني ازدادت إثريوم، املرتبطة بسلســلة 

إثريوم للكتل، انخفاضا لتبلغ إلى ما يصل 
إلى ٣١٢٣٫٩٤ دوالرا. ونزلت دوجكوين مبا 

يقرب من ٧٪ إلى ٠٫٤٨ دوالر.
والعمالت الثالث جميعها أقل بكثير من 

أعلى مستوياتها في اآلونة األخيرة.
وكان ماســك قــد قال يــوم األربعاء إن 
تسال ستتوقف عن قبول بيتكوين وسيلة 
للدفع بسبب املخاوف البيئية بشأن الطاقة 
املســتخدمة في إجراء العمليات املرتبطة 
بهــا. وإمعانا في هذا القرار، أشــار إلى أن 

تسال رمبا باعت حيازاتها منها.

أعلن بنك الكويت املركزي أمس تخصيص 
إصدار ســندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 

٢٤٠ مليون دينار.
وقال «املركزي» في بيان صحافي إن أجل 

اإلصدار ستة أشهر مبعدل عائد ١٫٢٥٠٪.
وكان «املركزي» أصدر في ١٠ مايو اجلاري 
«ســندات وتورق» بقيمــة ١٦٠ مليون دينار 

وبأجل ٣ أشهر بعائد ١٫٢٥٠٪.

املنتدى االقتصادي العاملي
يلغي اجتماع ٢٠٢١ السنوي

رويترز: قال املنتدى االقتصادي العاملي أمس إنه ألغى اجتماعه 
الســنوي للعام ٢٠٢١ الذي كان من املقرر عقده في سنغافورة 
خالل ٣ أشــهر. وأضاف املنتدى الذي مقره سويسرا في بيان: 
«لألسف، فإن الظروف املأســاوية في أنحاء العالم، وضبابية 
توقعات حركة السفر، وتباين معدالت توزيع اللقاحات، وعدم 
التيقن حيال السالالت اجلديدة من الڤيروس جتعل من الصعب 
عقد اجتماع عاملي لرجال األعمال واملسؤولني احلكوميني وقادة 
املجتمع املدني من شتى أنحاء العالم باحلجم الذي خططنا له».
وأوضح أن االجتماع الســنوي ســيعقد بدال من ذلك خالل 
النصف األول من ٢٠٢٢، وسيتحدد مكان انعقاده وموعده بناء 

على تقييم للوضع خالل الصيف.



سيارات
الثالثاء ١٨ مايو ٢٠٢١

18

ابل كاربالي واندرويد اوتو

«هوندا الغامن» ُتطلق «سيتي» ٢٠٢١ اجلديدة بالكامل
عن  الغامن  هوندا  شركة  أعلنت 
سيارة سيتي ٢٠٢١ اجلديدة بالكامل، 
ويعد اجليل اخلامس من هوندا سيتي 
اجلديدة بالكامل سيارة السيدان األكثر 
طوال وعرضا في فئتها، والتي تخطت 
املعايير بفضل تصميمها الراقي، مزاياها 
التكنولوجية، الراحة التي ال مثيل لها، 
وسائل السالمة املتطورة، مع ريادة 
فئتها باالقتصاد في استهالك الوقود، 
فتحات ملكيف الهواء في اخللف ووسائل 

االتصال املتطورة.
املفهوم الكبير

يعتمد املفهوم الكبير لسيتي ٢٠٢١ 
اجلديدة بالكامل على «سيارة السيدان 
الطموحة» التي متنح األشخاص الطموحني 
إلى ثقة أعلى في احلياة  والساعني 
لالرتقاء مبستوى حياتهم. ترتكز سيتي 
اجلديدة بالكامل على مفهومنا الكبير 
الذي تدعمه القيم األساسية لسيتي من 
تصميم ذكي ومساحة داخلية مذهلة. 
كذلك متت إضافة قيمة «القوة» بناء على 
الطلب في الشرق األوسط. سيتي ٢٠٢١ 
اجلديدة بالكامل هي منوذج لسيارة 
سيدان أصيلة تتميز بالثقة، األمان 

والذكاء.
تصميم جديد

مت إعداد مفهوم التصميم اخلارجي 
بالكامل «على  لسيتي ٢٠٢١ اجلديدة 
أحث طراز» بهدف إيجاد تصميم ميكنه 
أن يعتمد ويرتكز على التطور الفائق 
لهذا العصر. جاء متميزا بخطوط حادة 
تعطي انطباعا عاليا لهيكلها، تبدأ من 
األضواء األمامية املضاءة خالل النهار 
(DRL) ومتتد خطوط التصميم بطول 
اجلانب وفوق مقابض األبواب متاما، 
ثم تندمج مع األضواء اخللفية ثالثية 
األبعاد. مت االرتقاء بهذه الواجهة اجلريئة 
إلى مستوى أعلى من خالل دمج األضواء 
األمامية نوع LED بالكامل مع خلية 
من ٩ أضواء LED منظمة في صف 
في فئة EX فقط، أضواء مضاءة خالل 
النهار (DRL) مدمجة من نوع LED في 
جميع الفئات وإشارة لالنعطاف نوع 
LED على شكل L في جميع الفئات، 
ما مينحها شكال وإحساسا رياضيني 
ومتطورين. يعرض الشبك العلوي في 
األمام وجه اجلناح الصلب واملميز من 
هوندا، كما ينقل السيارة إلى مستوى 
عال من األناقة والرقي. كذلك، تتمتع 
 LED بأضواء للضباب نوع EX فئة
في األمام، كما توجد في جميع الفئات 
أضواء للضباب نوع LED في اخللف.

شفرة «كاتانا» اليابانية

بوحي من شفرة كاتانا اليابانية، 
وهي نوع من السيوف املنحنية التي 
استخدمها محاربو الساموراي القدماء، 
تتبع سيتي اجلديدة بالكامل استمرارية 
األضــواء مع خط جانبي حاد يبرز 
الراقيني. ميتد هذا  إطاللتها وطولها 
اخلط املميز مباشرة من األضواء األمامية 
وصوال إلى األضواء اخللفية ليعطي 

بالعديد من مزايا السالمة التي تساعد 
التمتع بثقة أعلى على  السائق على 
الطرقات مع بنية الهيكل بتقنية الهندسة 
املتوافقة (ACE) اخلاصة بنا التي متنع 
الركاب،  إلى  وصول قوة االصطدام 
و٦ وسائد هوائية حلماية الركاب من 

االصطدامات من كل اجلوانب.
ال توفر صالبة الهيكل فقط القوة 
للسيارة، بل تسهم أيضا في خصائص 
اإلجراءات املضادة للضجيج، االرجتاجات 
والقساوة (NVH). كذلك، يوفر هيكل 
سيتي حجرة أمان وحماية رائعة مع 
بنية الهيكل بتقنية الهندسة املتوافقة 

(ACE) اخلاصة بنا.
من بني مزايا السالمة األخرى التي 
تتمتع بها هناك: نظام وسائد هوائية 
SRS في األمام، ستائر هوائية ووسائد 
هوائية جانبية، نظام الفرامل املانعة 
لالنغالق (ABS)، نظام املساعدة في 
ثبات السيارة (VSA) مع ثبــات وحتكم 
بالسحب إلكترونيني، نظام املساعدة 
لالنطالق على املنحدرات (HSA)، إشارة 
للتوقف في حاالت الطوارئ، نظام 
املساعـــــدة الذكية للتحكم بالقيادة، 
نظام مراقبـة ضغـــط الهواء في اإلطارات 
غير مباشر (نظام حتذيــر بتفريغ 

الهواء).
احملرك

مت جتهيز سيتي مبحرك قوي ليتالءم 
مع التصميم والشكل الرياضيني. جاءت 
سيتي اجلديدة مزودة مبحرك سعة 
١٫٥ ليتر DOHC بقوة ١٩١ حصانا. إنه 
األفضل في فئته مع عزم دوران يبلغ 
العديد من  ١٤٥ نيوتن/ متــــر ومع 
التقنيات التي توفـــر إحساسا بقيادة 
رياضية. كذلــــك، مت جتهيزها بناقل 
حركة CVT يجعل القيادة أكثر سالسة 
G Shift. يضمن  مع تصميم بتقنية 
أداء ضمن نطاق  هذا األمر للمحرك 
السرعة هو األفضل من حيث كفاءة 
االقتصاد في استهالك الوقود، ومع مبدل 
سرعات من سبع خطوات على عجلة 
القيادة يكتمل طقم القيادة الرياضية. 
أما كفاءة االقتصاد في استهالك الوقود 
لسيتي اجلديــــدة بالكامـــل فهي ٢١٫١ 

كلم/ ليتر.
هوندا الغامن 

وميكن للعمالء ومحبي سيارات 
زيارة  عند  جتربتها  الغامن  هوندا 
معارضنا املتواجدة في الري، الشويخ 
إلى ٨:٠٠  والفحيحيل. من ٨ صباحا 
مساء من السبت إلى اخلميس، بينما 
تكون ساعات العمل يوم اجلمعة من 

٩:٣٠ صباحا وحتى ٨:٠٠ مساء.
وتلتزم شركة الغامن موتورز، املوزع 
احلصري جلميع منتجات هوندا من 
سيارات، دراجات نارية، محركات بحرية 
ومعدات ومنتجات الطاقة، بتقدمي أعلى 
التي  مستويات اخلدمة والتسهيالت 
تشمل حلول ائتمانية ميسرة للدفع 
وغيرها من اخلدمات التي توفر على 

العمالء الكثير.

حتديدا لشكلها ويجعل غطاء احملرك 
يبدو أطول، ما مينح السيارة انطباعا 

بدقة وأيروديناميكية مذهلتني.
أصبحت سيتي اجلديدة بالكامل 
أطول وأعرض ما مينحها وقفة عريضة، 
ويرتقي بصورتها كسيارة سيدان فاخرة. 
ازداد الطول بـ ٩٠ ملم والعرض بـ ٦٠ 
ملم مع صندوق أمتعة كبير احلجم.
LX Sport فئة رياضية جديدة بالكامل

ألول مرة في عام ٢٠٢١، تقدم سيتي 
اجلديدة بالكامل فئة جديدة متاما وهي 
 LX يضفي مفهوم .LX Sport سيتي 
Sport ملسات خارجية رياضية باللون 
األسود لتعزيز عالمة City التجارية 
ويعطيها إطاللة رياضية. مت تقدمي 
هذه الفئة لتقوم بجذب العمالء األصغر 
سنا ولإلضافة إلى القطاع الرياضي 
املخصص للشباب في هوندا. من بني 

أبرز مزايا الفئة الرياضية هناك:
٭ جناح هوائي صلب من هوندا بلون 
أسود المع مع شبك على شكل خلية نحل

٭ مقابض أبواب بلون الهيكل
٭ مرايا بلون أسود المع

٭ أضواء للضباب مع زينة على شكل 
زعنفة

قرش  زعنفة  على شكل  هوائي  ٭ 
باللون األسود

LED ٭ أضواء خلفية نوع
٭ جناح هوائي أســود على غطاء 

صندوق األمتعة

Sport ٭ شعار
٭ عجالت من األملنيوم قياس ١٦ بوصة 

بشكل ماسي
تصميم داخلي رحب

حتقيق رؤية واضحة أثناء القيادة، 
مع توازن بني االنفتاح واألمان. هذا هو 
SO-KAI أو التصميم احملفز ملقصورة 
القيادة في جيل هوندا سيتي اخلامس 
اجلديدة بالكامل. عمل مفهوم الرؤية 
الديناميكية على تنظيم تصميم لوحة 
العدادات بطريقة جتعلها تقع في مستوى 

رؤية السائق.
لم يدخر جيل هوندا سيتي اخلامس 
اجلديدة بالكامل أي جهد في مواصلة 
الطموح بتحقيق الرحابة والراحة داخل 
السيارة. بوحي من إعطاء األولوية 
الداخلية  التصاميم  للركاب، تستند 
الى فلسفة «احلد األقصى لإلنسان، 
احلد األدنى لآللة» من هوندا. في هذه 
احلالة، تلتقي بشكل رائع املساحة 
الداخلية التي مت ابتكارها بعناية مع 
الواسعة لألرجل وتصميم  الرحابة 
املوفر للراحة لكي  القيادة  مقصورة 

يقدموا جتربة قيادة مذهلة.
املقاعد إحساسا  ويوفــر تنجيد 
بالفخامة واألناقة، ما مينح سيتي 
اجلديدة بالكامل إحساسا بأنها تتخطى 
 LXو DX، LX فئتها. جاءت كل فئات
Sport مع تصاميم داخلية من القماش 

في حني متيزت فئة EX مبقاعد فاخرة 
من اجللد.

وتأتي سيتي اجلديدة بالكامل مع 
مكيف هواء يدوي في فئة DX ومع 
 LX مكيف هواء أوتوماتيكي في فئات
إلى فتحات ملكيف  وأعلى، باإلضافة 
الهواء في اخللف للمزيد من الراحة، 
التي  املزايا املهمة للمالءمة  ومن بني 

تشملها هناك:
مقاعد خلفية مع حامالت لألكواب 
مصممة لتحقيق أقصى درجات الرفاهية، 
أزرار التحكم بالنوافذ موجودة بجانب 
السائق لراحة أعلى (جميع الفئات)، 
ملسة أخيرة فضية مصقولة إلطار 
الهواء إلطاللة راقية  فتحات مكيف 
ومميزة، دخول ذكي مع زر تشغيل 
للمحرك لوصول سهل وتشغيل/إيقاف 
أسرع (فئة LX وأعلى)، تشغيل احملرك 
 LX عن بعد بالرميوت كونترول (فئة
كامل  أوتوماتيكي  حتكم  وأعلى)، 
النقر  باحلرارة مع أزرار بإحساس 
الهواء (فئة  وإضــاءة بيضاء ملكيف 
البيانية  LX وأعلى)، وتوفر واجهة 
ملعلومات السائق معلومات مفيدة إلى 
السائق، وتتضمن:عداد املسافات، عداد 
الرحالت (Trip A&B)، درجة احلرارة 

اخلارجية، وضعية مبدل السرعات.
النظام الصوتي واالتصال

هوندا سيتي ٢٠٢١ هي سيــــارة 

متطورة تكنولوجيا تتمتع بأحدث 
املزايا التكنولوجية ولالتصال. من بني 
املزايا التي تتضمنها سيتي ٢٠٢١ هناك:

٭ شاشة تعمل باللمس قياس ٨ بوصات 
للنظام الصوتي (فئة LX وأعلى): اآلن، 
تأتي سيتي اجلديدة بالكامل مع شاشة 
بكامل األلوان تعمل باللمس قياس ٨ 
بوصات للنظام الصوتي، التي توفر 
أحدث تقنيات وصل األجهزة. مت أيضا 
جتهيز واجهتها البيانية بتطبيقي آبل 
كاربالي وويب لينك ما يسمح بتوصيل 

هاتفكم الذكي.
٭ منفذان USB: مت تزويد سيتي ٢٠٢١ 
مبنفذين USB (فئة LX وأعلى) ميكن 
استخدامهما لوصل الهواتف أو ببساطة 

لشحن هواتفكم الذكية.
٭ كاميرا خلفية برؤية عريضة: توفر 
عرضا من ثالث زوايا مختلفة - عادية، 
من األعلى وعريضة لرؤية أفضل لألشياء 
املوجودة وراء السيارة عند االنتقال 

إلى السرعة اخللفية. 
٭ مبدل سرعات على عجلة القيادة: 
يكمل مبدل سرعات على عجلة القيادة 
الرياضي والتحكم بناقل  اإلحساس 
احلركة للمزيد من القوة لكبح احملرك 
أو التجاوز أو ببساطة لتبديل السرعة. 

(LX Sport وأعلى).
مزايا سالمة متطورة

مت جتهيز سيتي اجلديدة بالكامل 
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االحتالل يقصف غزة بـ«الفوسفور».. ودعوات لـ «يوم غضب شعبي»
عواصمـ  وكاالت: مع دخول 
احلرب اإلســرائيلية أسبوعها 
الثاني دون مؤشــر على نهاية 
ألعنــف هجــوم منذ ســنوات، 
اإلســرائيلي  الطيــران  شــن 
عشــرات الغارات علــى قطاع 
غــزة الفقير واحملاصــر، فيما 
تواصلت املواجهات في القدس 
احملتلــة وأراضــي ٤٨، وارتفع 
عدد الشــهداء إلى ما يزيد على 
٢٢٠ توزعوا على كامل مساحة 

فلسطني.
وكشــفت مصــادر صحية 
فلسطينية أن حصيلة الشهداء 
العــدوان  بفعــل  واجلرحــى 
اإلســرائيلي منــذ االثنني قبل 
املاضــي جتاوزت ٢٢٥ شــهيدا 
و٦٠٣٩ جريحا، منهم أكثر من 
٢٠٠ شهيد بينهم ٥٨ طفال و٣٥ 
ســيدة و١٣٠٠ جريحا، اضافة 
الى ٢١ شهيدا بينهم طفل و٣٧٢٨ 
جريحا فــي الضفــة الغربية، 
وشهيد في  القدس احملتلة و١٠١١ 

إصابة.
وتســببت الغــارات التــي 
التيار  زلزلت القطاع بانقطاع 
الكهربائي، وحلقت أضرار مبئات 
املباني، وأكد مسعفون استشهاد 
ما ال يقل عن ثالثة فلسطينيني 
في ضربة إسرائيلية على سيارة 

في مدينة غزة.
واستشهد فلسطيني آخر في 
هجوم جوي على بلدة جباليا. 
كما استشــهد مسن وطفلة في 
قصف عمارة سكنية في شارع 

الوحدة مساء أمس.  
ومع تواصل أصوات القصف 
اإلسرائيلي، هرع سكان غزة إلى 
املخابز واملتاجر والصيدليات 
لتخزيــن كميــات مــن اخلبــز 

والسلع األساسية.
وقالــت منى القمــع، وهي 
من ســكان غزة، «شعرت بأني 
أمــوت. على نتنياهو أن يدرك 

جهته، قــال البريغادير جنرال 
اإلسرائيلي يارون روزن، وهو 
قائد فرقة جوية ســابق، إنه ال 
توجد أي إشــارات على خفض 
الهجمات في إطار ما وصفه بأنه 
«حرب استنزاف». وأكد أن قوات 

فــي املقابــل، ردت فصائل 
املقاومــة مــن بينهــا حمــاس 
واجلهاد اإلسالمي بإطالق املزيد 
من الصواريخ باجتاه األراضي 
اإلسرائيلية، والتي جتاوزت الـ 
٣١٠٠ صاروخ. واستهدفت امس 

غزة على بئر السبع. وأعلنت 
حركة كتائب القسام التابعة لـ 
«حماس» أنها استهدفت بارجة 
إســرائيلية قبالة غزة برشقة 
من الصواريــخ، وأنها قصفت 
حشدا جلنود إسرائيليني قرب 
نير عام بقذائــف الهاون. كما 
أصيــب جندي إســرائيلي في 
قصــف اســتهدف دورية على 
احلدود الشــرقية لقطاع غزة، 
ونشرت سرايا القدس التابعة 
حلركة اجلهــاد صور صاروخ 
القاسم الذي استهدف جتمعات 

عسكرية شرق خان يونس.
وقد دعت حركة «فتح»، التي 
الفلسطيني  الرئيس  يتزعمها 
محمــود عباس، إلــى إضراب 
عــام اليوم في الضفة الغربية 
احملتلة «ضد استمرار العدوان 
اإلسرائيلي الغاشم في القدس 
وغزة والضفة الغربية»، وإلى 
إعالنــه «يــوم غضب شــعبي 
شــامل، تتكثــف بــه املواجهة 
الشعبية مع االحتالل وقطعان 
مستوطنيه (...) على مختلف 
نقــاط  كل  وفــي  الســاحات 

االحتكاك».
وقــال نائب رئيس احلركة 
محمود العالول إلذاعة «صوت 
فلسطني»: «نريد ان يكون يوما 

مميزا حلركة فتح».
العميــات  ومــع اســتمرار 
العســكرية تتكثــف اجلهــود 
الديبلوماســية لوقف العدوان 
وســط ادانــة عربيــة ودولية 
واسعة، لكنها مازالت تصطدم 
بالدعــم األميركي إلســرائيل، 
حيث رفضت واشــنطن للمرة 
الثالثة في سبعة أيام أن يتبنى 
مجلس األمن الدولي بيانا حول 
احلرب يدعو الى «وقف أعمال 
املدنيــني  العنــف» و«حمايــة 
وخصوصــا األطفال»، وفق ما 
افاد ديبلوماسيون. لكن الواليات 

االحتالل «ميكنها االستمرار في 
هــذا إلى األبــد. وميكن حماس 
أيضــا االســتمرار فــي إطالق 
الصواريخ لفتــرة طويلة جدا 
مع األســف. لكن الثمــن الذي 

يدفعونه يرتفع أكثر وأكثر».

أســدود جنوب تــل أبيب، كما 
أعلنت كتائب القســام التابعة 
حلماس، قصف قاعدة تل نوف 

اجلوية بدفعة صاروخية.
وقامــت الفصائــل بإطالق 
دفعــة صواريــخ مكثفــة من 

املتحدة قالت إنها «ال ميكن ان 
تدعــم في الوقت الراهن موقفا 
يعبر عنه» مجلس االمن، وفق 
ما صرح ديبلوماسي لـ «فرانس 
برس». بيد أن الرئيس األميركي 
جــو بايدن حتــدث إلى رئيس 
الــوزراء االســرائيلي بنيامني 
نتنياهو، ودعا البيت األبيض 
الطرفــني لالنخــراط فــي حل 
للصراع. وقال متحدث باســم 
البيت األبيض، إنه يريد وقف 
تصعيــد العنــف اإلســرائيلي 
الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، 
مؤكدا أن هدف إدارة بايدن اليزال 
خفض العنف وإنهاء الصراع، 

مشددا على حل الدولتني.
بدوره، قال وزير اخلارجية 
األميركي أنتوني بلينكن، خالل 
مؤمتــر صحافي مشــترك مع 
نظيره الدمناركي في كوبنهاغن، 
«نعمل على مدار الساعة عبر 
القنوات الديبلوماسية حملاولة 
إنهاء الصراع. نحن مستعدون 
أرادت  إن  دعمنــا  لتقــدمي 
األطــراف التوصــل إلى وقف 
النار»، مؤكدا تكثيف  إلطالق 
الكواليس»،  االتصاالت «فــي 
وشدد بلينكن أن إسرائيل لها 
احلق في الدفاع عن نفسها لكنه 
فــي الوقت نفســه انزعج من 
تعريــض صحافيني وعاملني 

بالقطاع الطبي للخطر.
من جهته، دعا رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد اشتية العالم، 
إلــى التحــرك لوقــف العدوان 
اإلسرائيلي على قطاع غزة، وأكد 
أن الفلسطينيني سيتوجهون الى 
العامة لألمم املتحدة  اجلمعية 
إلدانــة اســرائيل بعــد إخفاق 
مجلس األمن في اعتماد موقف 
موحد. وقال اشتية «سنتوجه 
إلى اجلمعية العمومية إلصدار 
هذا القــرار، حيث ال أحد ميلك 

حق الڤيتو هناك».

جهود ديبلوماسية متعثرة.. بايدن يهاتف نتنياهو وإدارته تعرقل للمرة الثالثة  إصدار بيان في مجلس األمن.. وغارة إسرائيلية تغتال قيادياً في «حركة اجلهاد»

(رويترز) رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق نتيجة قصف معمل لألسفنج في جباليا شمال غزة 

أننا مدنيون ولسنا عسكريني».
وتصاعــدت أعمدة ضخمة 
من الدخان الرمادي من مصنع 
«فومكو» لإلسفنج شرق مخيم 
جبالبــا. ووفــق بيــان للدفاع 
املدني، فإن املصنع اســتهدف 
«بقذائــف فســفورية حارقــة 
وقذائف دخانية أدت إلى اشتعال 
حرائــق كبيرة داخــل املخازن 
كونهــا حتتوي مواد ســريعة 

االشتعال».
وقالت وزارة األشــغال ان 
«أكثــر من عشــرة آالف وحدة 
سكنية تضررت جراء العدوان 
املستمر بينها ٨٠٠ دمرت كليا».
مــن جهتهــا، قالت شــركة 
كهرباء غــزة إن كميات الوقود 
املتوافــرة كافيــة «ليومــني أو 
ثالثة كأقصى حد»، وإن خسائر 
الشــركة جــراء القصف بلغت 
ثمانية ماليني دوالر. في السياق، 
أعلنت قــوات االحتالل اغتيال 
القيادي الكبير في حركة اجلهاد 
اإلسالمي حسام أبو هربيد، قائد 
لواء شمال غزة في حركة اجلهاد، 

وتوعدت الفصائل برد قاس.
وقــال جيــش االحتالل في 
بيــان ان أبــو هربيــد «يقــف 
وراء العديد من الهجمات على 
املدنيني اإلسرائيليني باستخدام 
الصواريخ املضادة للدبابات».

وزعــم جيــش االحتــالل، 
في بيان، أنه اســتهدف تسعة 
منازل أنها تستخدم «لتخزين 
األســلحة» وتعود لكبار قادة 

حماس.
وشملت دائرة القصف الليلي 
اإلسرائيلي أيضا «مترو األنفاق» 
أو شبكة أنفاق حركة حماس.

وبحســب اجليش، فإن ٥٤ 
طائــرة مقاتلة قصفــت أنفاقا 
بطــول ١٥ كيلومتــرا، وقــال 
اجليش في قت سابق إن جزءا 
منها مير في مناطق مدنية. من 

أميركا تصادق على صفقة أسلحة إلسرائيل مببلغ ٧٣٥ مليون دوالر
عواصــم - وكاالت: وافقت إدارة الرئيس األميركي جو 
بايدن، على بيع أســلحة دقيقة التوجيه بقيمة ٧٣٥ مليون 
دوالر إلسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» 
أمس، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عدوانا على األراضي 
الفلســطينية، وخصوصا ضد قطاع غزة، وتتهمها جهات 

حقوقية دولية بارتكاب جرائم حرب.
وأضافــت الصحيفة أن عددا من أعضاء مجلس النواب 
الدميوقراطيني في الكونغرس عبروا عن معارضتهم للصفقة، 

بعدما مت إخطار الكونغرس بهذه الصفقة في ٥ اجلاري.
ووقع ٢٨ عضوا في مجلس الشيوخ األميركي عن احلزب 
الدميوقراطي، الليلة قبل املاضية، على عريضة دعوا فيها 

بايدن إلى وقف العدوان اإلسرائيلي ضد قطاع غزة.
وشدد السيناتورات في العريضة، وبينهم بيرني ساندرز 
وإليزابيث وورن وجون أوسوف، على عدد الضحايا الكبير 
فــي قطــاع غزة من جــراء الغارات والقصف اإلســرائيلي، 

وأشاروا إلى أن بينهم عددا كبيرا من األطفال.

انفجار الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي: ما وراء األحداث وما بعد غزة
بيروت: ما يجري ليس 
مجرد جولة قتــال جديدة 
بني حماس وإســرائيل وال 
ميكن حصره حتت عنوان 
إنه  واحد هو «حرب غزة». 
انفجار للصراع الفلسطيني 
التاريخــي  ـ اإلســرائيلي 
واملزمن، ونقطة حتول في 
مسار هذا الصراع. ولذلك، 
فــإن وقف النــار حتى لو 
حتقق بعد أسابيع في غزة 
ال يعني وقفا لهذا الصراع 
في جتلياتــه اجلديدة غير 
العودة  املسبوقة، وال يعني 
السابق، ألن ما  الى الوضع 
بعد «انتفاضــة القدس» لن 
يكون مثل مــا قبلها. هذه 
االســتنتاجات واخلالصات 
ميكن تفصيلها وتفسيرها 

في النقاط التالية:

١ ـ ليست املرة األولى التي 
تندلع فيها حرب بني إســرائيل 
وحماس في غــزة، حدث ذلك 
فــي أعــوام ـ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 
و٢٠١٤، ولكنها املرة األولى 
التي تكون فيها كل الساحة 
الفلسطينية معنية ومنخرطة 
في املواجهة على مجمل التراب 
الفلسطيني وفي كل فلسطني 
احملتلة. لعل أبرز ما أسفرت 
عنه هذه اجلولة هو «التالحم 
والوحدة» بني الفلسطينيني، 
ليس على املستوى السياسي 
وبني احلــركات والقيادات، 
وإمنا على املستوى الشعبي 
بني مختلف املناطق املقطعة 
األوصال، والشعب املوزع بني 
قطاع وضفة وداخل (عرب الـ 
٤٨) الشعب الفلسطيني سبق 
قياداته هذه املرة وانتفاضته 
الشــاملة أعــادت االعتبار 
للصراع التاريخي مع إسرائيل 
التي  الفلسطينية  وللقضية 
استحالت صراعا على السلطة 
بني حماس وفتح وبني غزة 

والضفة.

٢ ـ للمــرة األولى منذ العام  
١٩٦٧ يكون فلسطينيو الداخل 
الذين يعيشون  «الـ ٤٨»، أي 
في إســرائيل، جــزءا من 
انتفاضة فلسطينية عارمة 
ضد االحتالل، ومن مواجهات 
مباشــرة مع املستوطنني 
حملت مالمح «حرب أهلية». 
وهذا يعنــي أن كل اجلهود 

املنخرطة في هذه االتفاقيات إعادة 
تقييم للوضــع وباجتاه تعديل 
خطابها السياسي وإبطاء وتيرة 
أو إيقــاع التطبيع والعالقة في 
ضوء متغيرين: دخول إسرائيل 
الداخلي»،  مرحلة «الالاستقرار 
وتنامي مشاعر الرفض والكراهية 
في الشارع العربي ضد إسرائيل.

٦ ـ امللف الفلســطيني يدخل 
عنوة على األجندة األميركية والئحة 
األولويــات إلدارة الرئيس جو 
بايدن، مزاحمــا امللف اإليراني 
ورمبا مرادفا لــه. والفارق بني 
اإلدارتــني الســابقة واحلالية، 
أن ترامب تصــرف من خلفية 
الفلسطيني  «حســم» الصراع 
اإلســرائيلي ووفق ما ينسجم 
مع مطالب إسرائيل ومصاحلها. 
فيما بايدن يتصرف من خلفية 
«إدارة الصراع» مبا يبقيه مفتوحا 
على املواجهات واملفاجآت.. وإذا 
كان «حسم ترامب» جرى حتت 
عنوان «صفقة القرن» التي أعلنت 
في واليته األولى لتنفذ في واليته 
الثانية التي لم تتحقق، فإن «إدارة 
بايدن للصــراع» جتري حتت 
عنوان استئناف املفاوضات بني 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية، 
ولكن في ظل ظــروف معقدة 
ومناخات متطرفــة جتعل أمر 
اســتئناف املفاوضــات صعبا 

ومتعذرا.

املواجهة، وإمنا تستفيد وتستقوي 
بتعاطف الشعب الفلسطيني كله 
مع غزة، وفق معادلة: ربط القدس 
بغزة وربط غزة بفلسطني (غزة 
تدافع عن القدس، والفلسطينيون 
يدافعون عن غزة). ويشبه وضع 
حماس في هذه احلرب الوضع 
الــذي كان فيه حــزب اهللا في 
حرب يوليو ٢٠٠٦، ومستقبلها 
يتوقف على صمودها والطريقة 
التي تخرج بها من هذا «االمتحان 

احلاسم».

٨ـ  الساحة الفلسطينية دخلت في 
مرحلة جديدة.. ومقبلة على تغييرات 
فــي اخليارات وفــي اخلارطة 
السياسية.. ما يجري يصب في 
خدمة القوى الفلسطينية (حماس 
واجلهاد وغيرها)، ويضعف حركة 
فتح والسلطة التي تواجه ضغوطا 
الفلسطيني،  هائلة من الشارع 
التنسيق األمني  تبدأ من وقف 
مع إسرائيل وتصل الى التخلي 
عن اتفاقات أوســلو وما يعنيه 
كل ذلك من تغليب خيار املقاومة 
على خيار املفاوضات. وهذا ما 
يجعل أن حركة فتح التي جتاوزتها 
اللحاق بها  األحداث وحتــاول 
واستيعاب املوقف، صارت معنية 
أكثر بإحباط مشروع االنتخابات 
التشــريعية والرئاسية في ظل 
لها، وأن  ظروف غير مؤاتيــة 
حماس، تتهيأ ملشــروع التمدد 

علــى املســتوى األمنــي 
العسكري، جتد إسرائيل نفسها 
أمام وضع جديد وحرب جديدة 
ال تخاض بوسائل وخطط تقليدية 
عندما جتتمــع وتتداخل فيها 
الصواريخ واحلجارة واملواجهات 

والتظاهرات.
وعلى املستوى االقتصادي، 
أمام  جتد إســرائيل نفســها 
خســائر وتراجعات مباشــرة 
وقوية، وهي بعد لم تخرج من 
تداعيات وآثــار جائحة كورونا 
وأثمان «الالاستقرار السياسي». 
وهذا ما بــدأ يترجم بانخفاض 
التصنيف االئتماني لالقتصاد 
اإلسرائيلي وبـ«فرملة» املشاريع 
واالستثمارات اخلارجية، وتفاقم 
شعور «الالأمن والالأمان» عند 
الذين سينزعون  اإلسرائيليني 
على مدى متوســط وبعيد الى 
«الهجرة» من إسرائيل في حال 
أصيبت بعنصر قوتها األساسي 

«األمن واالستقرار».
على املســتوى السياسي، 
التطــرف أكثر في  ســيقوى 
إسرائيل، ومعه يقوى تأثير ونفوذ 
«املستوطنني» واليمني املتطرف، 
ويتالشى ما تبقى من دور ونفوذ 
لـ«اليسار والوسط».. وهذا يرتب 

نتيجتني:
األولــى: أن مهمــة زعيم 
املعارضة مائير البيد في تشكيل 
احلكومــة، بعدما آلت إليه ورقة 
ومهمة التأليف، صارت أصعب 
وشبه مستحيلة بعدما خلطت 
احلرب أوراق احلكومة وأسقطت 
احتمال وإمكانية التعاون بني البيد 
والنواب العرب (القائمة املشتركة 

واحلركة اإلسالمية).
الثانية: أن بنيامني نتنياهو، 
اخلارج للتو من ضفة احلكومة 
الى ضفة احلــرب، توافرت له 
فرصة سانحة إلعادة تعومي نفسه 
وجتميع قوى اليمني من حوله، 
عبر قيادة هذه املواجهة الشاملة، 
وبعدما صارت األولوية املطلقة 
للموضوع األمني.. ولكن نتنياهو 
ومستقبله السياسي يتحددان 
فــي ضوء نتائج هــذه احلرب 
وما يصيبه من جناح أو فشــل 
في إدارتها، وما تنتهي إليه من 
اتفاقات ومعادالت. وعلى املستوى 
االســتراتيجي، جتد إسرائيل 
نفسها أمام مأزق وأزمة كبيرة، 
ومن املؤكد أن إسرائيل تواجه أدق 
األوضاع وأخطرها، وأزمة معقدة 
مبنية على تراكمات ومفتوحة على 

٧ ـ أبرز ما كشفته اجلولة احلالية 
هو تنامي  على املستوى العسكري 
القدرات الصاروخية لدى حماس 
و«اجلهاد اإلسالمي» كما ونوعا. 
في السابق، ومبا في ذلك جولة 
٢٠١٤، كانــت صواريخ حماس 
تشكل مصدر إزعاج إلسرائيل 
وال تصل إال الــى كيلومترات 
محــدودة في غــالف ومحيط 
غزة.. اآلن صارت تشكل مصدر 
تهديد إلسرائيل وتغطي كل مدنها 
القريبة (عسقالن وبئر السبع) 
(القــدس وتل أبيب)،  والبعيدة 

وتطول كل مطاراتها.
التطــور الصاروخي  وهذا 
إيران  يكشــف مدى تغلغــل 
ومشروعها ونفوذها في غزة. 
وما فعلته إيــران عبر احلرس 
الثوري وفيلق القدس مع حزب 
اهللا في لبنان ومع احلوثيني في 
اليمن، فعلــت مثله مع حماس 
و«اجلهاد اإلسالمي»، وتوصلت 
عبر استراتيجية نقل الصواريخ 
الى تغيير املعادالت  واخلبرات 
وقواعد االشــتباك والصراع، 

وإقامة توازن الرعب.
حماس تخــوض حربا غير 
متكافئة مع إسرائيل، وما متتلكه 
مــن صواريخ ال يكفي لتضيق 
الفجوة الهائلة.. ولكن حماس ال 
تستقوي فقط بصواريخها وإمنا 
مبعادلة عامة جعلت أن حماس 
ليست وحيدة ومستفردة في هذه 

باجتاه الضفة الغربية واالنتقال 
التغلغــل األمني  من مرحلــة 
املخابراتي الــى مرحلة التوغل 
الشعبي والسياسي، على أن تكون 
الترجمة األولى في االنتخابات 
املقبلة، ومبا يفضي الى حصولها 
على أكثرية برملانية في املجلس 
التشريعي، وعلى كسر احتكار 
فتح للسلطة واحلكومة ومنظمة 
التحرير، وبالتزامن مع كســر 
التصنيف اإلرهابي لـ«حماس» 
وإبراز الوجه اآلخر لها كـ«حركة 

مقاومة».

٩ - إســرائيل حلقت بها إصابات 
مباشرة على كل املستويات، وحدثت 
فيها اهتزازات وحتوالت عميقة.. 
يكفي أن جتد نفسها في وضع 
أشبه «باحلصار. فمن جهة تصبح 
غزة احملاصرة هي «احملاصرة» 
ملجرد أن صواريخها أغلقت املجال 
اجلوي واملطارات وقطعت تواصل 
إسرائيل مع العالم اخلارجي.. ومن 
جهة ثانية، جتد إسرائيل املندفعة 
باجتاه ترويض وتطويع غزة، أن 
«ظهرها» غير محمي وأن جبهتها 
الداخلية تعانــي من تصدعات 
وتشــققات، ليس فقط بسبب 
أزمتها السياســية واحلكومية 
املفتوحة، وإمنا أيضا، وهذا هو 
األهم، بسبب انتفاضة فلسطينيي 
الداخــل وعودتهم الى هويتهم 

الوطنية والتاريخية.

آفاق «أزمة وجودية».

١٠ ـ إيران هي الدولة األكثر 
متابعة النفجار الصراع الفلسطيني 
ـ اإلسرائيلي، واملعنية أكثر من 
غيرها بالنتائج واملســارات 
اجلديدة، ورمبا هي املستفيدة 

األولى من هذه احلرب. 
في ضــوء كل ما تقدم، 
ميكن التوصل الى االستنتاج 

التالي:
أوال: هذه ليســت جولة 
قتال بني حماس وإسرائيل 
فــي تعداد جوالت ســابقة 
والحقة.. هذه «حرب» نوعية 
أبلغ  لها  ومفصلية ستكون 
األثر في مسار الصراع وفي 

افتتاح مرحلة جديدة.
ثانيا: إســرائيل سجلت 
إخفاقا استخباريا في رصد 
وتقدير املؤشرات الفلسطينية 
في غــزة والداخل. ومحور 
املقاومة يبالغ ويتسرع في 
توقع اجنازات و«انتصارات» 
والتسويق لها. وهناك أبعاد 
الدائرة  جديدة للمواجهــة 
تتجاوز ساحة غزة وصراع 
إســرائيل مع حمــاس الى 
الفلسطينية  مجمل الساحة 
ومسألة الصراع اإلسرائيلي 

ـ الفلسطيني التاريخي. 
ثالثا: هذه «احلرب» غير 
التقليدية ال تصل الى «نهايات 
تقليدية» وإمنا تكون مدخال 
الى بدايات جديدة، واألمر ال 
يتوقف على اتفاق وقف النار 
وال ينتهــي معه. فإذا كانت 
االنتفاضة الفلسطينية األولى 
أدت الى قيام سلطة فلسطينية 
عاصمتها رام اهللا، واالنتفاضة 
الفلسطينية الثانية أدت الى 
خروج إسرائيل من غزة وقيام 
معارضة فلســطينية على 
أرضها، فإن االنتفاضة الثالثة 
على يد «اجليل الثالث»، جيل 
األحفاد الذين ورثوا صراعا 
تاريخيــا مزمنا مــن اآلباء 
واألجداد، ستؤدي الى وضع 
جديد ال ميكن حتديد ماهيته 
وطبيعته من اآلن. والواضح 
أن إسرائيل في «ورطة»، وأنها 
ستسعى سريعا إليجاد مخرج 
(EXIT) والستيعاب الصدمة 
والوضع الفلسطيني اجلديد.. 
ولكن املهمة صعبة وحتقيق 
الهدف لن يكون سهال  هذا 

وال سريعا.

قراءة سياسية إستراتيجية من «١٠ نقاط»

(أ.ف.پ) فلسطينيون جلأوا إلى مدرسة تابعة لألمم املتحدة هربا من الغارات اإلسرائيلية 

واملشاريع اإلسرائيلية لـ«دمج 
وتذويب» فلسطينيي الـ٤٨ في 
املجتمع والكيان اإلســرائيليني 
قد فشــلت، وأن الصراع بني 
إسرائيل والفلسطينيني عاد الى 
جذوره وبداياته، صراعا تاريخيا 
بني شعبني وهويتني على أرض 

واحدة.
وهذا التطور هو الذي فاجأ 
القيادة اإلسرائيلية أكثر من أي 
شيء آخر ولم يكن في حساباتها 
وتوقعاتها، فاعتبرت أن ما يجري 
في اللد وعكا وحيفا ويافا وغيرها 
من صدامات ومواجهات هو أخطر 
وأدهى من الصواريخ التي تطلق 
من غزة على تل أبيب وعسقالن 

وغيرها.

٣ـ  القدس احملتلة، شرارة احلرب 
الراهنة، تبقى هي مركز الصراع 
الفلسطيني -اإلسرائيلي وفي 
أساســه وجوهــره. وما حدث 
يؤكد أن مسألة القدس ال حتل 
وال حتسم بقرار أميركي كالذي 
السابق دونالد  الرئيس  اصدره 
ترامب باالعتراف بالقدس احملتلة 
عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة 

األميركية إليها.

٤ ـ القضية الفلسطينية تستعيد 
«مكانتها واعتبارها»، بعدما أصبحت 
قضية منسية ومهملة، على األقل 
منذ تفجر حروب وأزمات «الربيع 
العربي» الذي جعل األنظمة والدول 
العربيــة تنكفئ على نفســها 

ومشاكلها وقضاياها.
جاءت هذه األحداث لتكشف 
الفلسطينية  القضية  وتعلن أن 
مازالــت «حية تــرزق»، وأنها 
القضية الثابتــة والدائمة، فيما 
كل األزمات والقضايا األخرى 
متحركة وظرفية، وأنها في أي 
وقت ميكن أن تتحول الى مصدر 

تهديد ألمن واستقرار املنطقة.

٥ـ  التطورات امليدانية والعسكرية 
بني إسرائيل والفلسطينيني تلغي أو 
تتجاوز عمليا مفاعيل ومبادئ 
«صفقــة القرن» التــي أطلقها 
الرئيــس األميركــي الســابق 
دونالــد ترامــب. وإذا صح أن 
عملية واتفاقيــات التطبيع بني 
إسرائيل ودول خليجية وعربية 
هي من نتائج أو مقدمات «صفقة 
القرن»، فإن هذه العملية أصيبت 
بانتكاسة بسبب هذه التطورات 
التي تفرض على الدول العربية 
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السعودية تفتح منافذها ومواطنوها يتدفقون إلى البحرين مع رفع احلظر
عواصم ـ وكاالت: جتمعت 
مئات السيارات عند جسر امللك 
فهد الذي يربط بني السعودية 
والبحريــن امــس مع ســماح 
الرياض للمواطنني احملصنني 
ضد ڤيــروس كورنا بالســفر 
مجــددا إلى اخلــارج بعد أكثر 
من عام واربعة اشهر من منع 

الرحالت اخلارجية.
االنبــاء  وكالــة  وقالــت 
السعودية (واس) ان مطار امللك 
فهد الدولي شهد امس، إقالع أول 
رحلة دولية على منت اخلطوط 
اجلوية امللكية الهولندية (كي 
إل إم) والتي اجتهت إلى مدينة 

أمستردام.
وأوضح الرئيس التنفيذي 
لشــركة مطــارات الدمــام فهد 
احلربي، أنه مت االستعداد لقرار 
رفع تعليق الســفر واستقبال 
املســافرين بتطبيــق العديــد 
من التدابير التشــغيلية، التي 
تضمنــت فتح بوابات إضافية 
فــي طوابق املغــادرة وطوابق 
دخــول  لتنظيــم  الوصــول 
املســافرين حســب اإلجراءات 
االحترازيــة، وزيــادة موظفي 
فريق نقــاط الفحص الصحي 
ليصبــح عددهم أكثــر من ٧٠ 
موظفــا خلدمة مســارات أكثر 
وتســهيل دخــول املســافرين 
ومرتــادي املطــار، إضافة إلى 
توفير ١٢ جهازا إضافيا للفحص 

وأكد مدير املطار مبارك بن 
محمد الشهراني مغادرة أكثر من 
٩٢ مســافرا على منت الطائرة، 
بينهم ٢٣ مواطنا ممن توافرت 
فيهم شروط السفر للمواطنني 
املتمثلة في أن يكون املســافر 
محصنا بجرعتني، أو محصنا 
بجرعة واحدة وقد أمضى مدة 

العينة. واســتأنفت اخلطوط 
اجلويــة العربية الســعودية، 
الناقل الوطني للمملكة امس، 
تشــغيل رحالتها الدولية عبر 
٤٣ محطة دولية في ٣٠ وجهة 
حول العالم. وأكدت اخلطوط 
الســعودية أنها ستســير كل 
أسبوع ١٥٣ رحلة مجدولة من 

مطار امللك عبدالعزيز.
وقــام مدير عام املؤسســة 
للخطــوط اجلويــة  العامــة 
العربية السعودية م. إبراهيم 
بن عبدالرحمــن العمر بجولة 
ميدانيــة تفقــد خاللها ســير 
التشــغيلية، كمــا  العمليــات 
ودع الضيوف املســافرين من 
املواطنني على منت أولى الرحالت 

املغادرة إلى خارج اململكة.
اخلطــوط  أن  وأوضــح 
الســعودية قــد ســيرت خالل 
الفتــرة املاضيــة منــذ بدايــة 
اجلائحة أكثر من ١٠٠ ألف رحلة 
نقلــت من خاللهــا أكثر من ١٠ 
ماليني ضيف، وهو دليل على 
جاهزيتها وعدم توقف رحالتها 

وتشغيل طائراتها.
وأكد فيما يتعلق بجاهزية 
الناقل الوطني السعودي لضمان 
سالمة املسافرين أن اخلطوط 
تطبق أكثر من ٥٠ إجراء وقائيا 
في كل مراحل جتربة الضيف، 
وكانت النتيجة حصولها على 
التصنيف املاســي من منظمة 
«APEX» ضمن أكثر ١٠ شركات 
طيــران أمانــا صحيــا، وعدم 
تســجيل أي حالــة أو عــدوى 

طيلة الفترة املاضية.
وتواصل اخلطوط تطبيق 
أعلــى اإلجــراءات االحترازية 
الوقائية، حيث مت  والتدابيــر 
تطعيم طاقم الضيافة اجلوية 

١٤ يومــا بعــد حصولــه على 
اجلرعــة، أو متعافيــا منذ أقل 
من ٦ أشــهر حسبما يظهر في 
تطبيــق «توكلنــا»، وحصول 
املواطن الذي لم يبلغ الـ ١٨ عاما 
على التأمني الصحي ضد مخاطر 
كورونا فقط وفحص PCR ملدة 
٧٢ ســاعة مــن تاريــخ فحص 

الرياض، و١٧٨ رحلة من جدة.
وأكدت اخلطوط السعودية 
اســتعدادها لتشغيل وتسيير 
رحالتهــا إلــى ٧١ محطــة من 
أصل ٩٥ محطة، منها ٢٨ وجهة 
داخلية و٤٣ وجهة دولية، وأن 
الرحالت من وإلى مدينة جدة 
سيتم تسييرها من صالة ١ في 

بنســبة ١٠٠٪، كمــا تخضــع 
طائراتها للتعقيم بشكل دوري، 
والذي يتم إجراؤه بشــكل آلي 
باستخدام جهاز UVC للتعقيم 
باألشعة فوق البنفسجية الذي 
صمم في األساس لتعقيم غرف 
العمليــات في املستشــفيات، 
باإلضافة إلى التعقيم اليدوي.

ودعت ضيوفها إلى احلرص 
على حماية أنفسهم واآلخرين 
مــن خــالل االلتــزام بجميــع 
اإلجراءات االحترازية والوقائية 
الصــادرة عــن وزارة الصحة 
واجلهات املختصة األخرى بهدف 
مكافحة ڤيروس كورونا (كوفيد 
ـ ١٩)، خاصة فيما يتعلق بلبس 
الكمامة والتباعــد االجتماعي 
واتبــاع اإلرشــادات الصحية 
الالزمة، ويشمل ذلك الضيوف 
احلاصلــني على لقاح ڤيروس 

كورونا (كوفيد ـ ١٩).
االلتــزام  إلــى  ونبهــت 
التــي تفرضها  باالشــتراطات 
الــدول فــي محطــة الوصول 
التي ميكن االطالع عليها عبر 
صفحة متطلبات السفر، مؤكدة 
أنه لن يتــم ترك مقاعد خالية 
بــني الضيوف علــى الرحالت 
الدوليــة، حيث لــم يقر احتاد 
 «IATA» النقل اجلــوي الدولي
هذه الفكرة نظرا ألنها لن تسهم 
في زيادة السالمة، بل ستتسبب 

في ارتفاع أسعار التذاكر.

اخلطوط السعودية تُسّير كل أسبوع ١٥٣ رحلة مجدولة من الرياض و١٧٨ رحلة من جدة

عودة حركة الطيران في مطار امللك فهد بالدمام                                                                                          (واس)

احلراري عند املداخل الرئيسة 
لصالة السفر، وإضافة مسارات 
إضافية ملنصات اجلوازات في 
منطقة املغادرة والقدوم الدولي.
بدعــم  احلربــي  وأشــاد 
الهيئــة العامة للطيران املدني 
عن طريــق اتخــاذ العديد من 
اإلجراءات التنظيمية واحلرص 
على تطبيقهــا بالطرق املثلى 
بالتعاون مع جميع القطاعات 
باملطار الــذي يعملون كفريق 
عمــل واحــد لضمان سالســة 
اإلجراءات واحلفاظ على سالمة 

املسافرين ومنسوبي املطار.
وقد أصدرت هيئة الطيران 
املدنــي دليال إرشــاديا محدثا 
للمســافرين أبرزت من خالله 
اشــتراط تطبيــق توكلنا عند 
الدخول إلى املطار، وأن يكون 
الســفر للفئات املســموح لها 
بالســفر ووفقا لالشــتراطات 
احملددة من اجلهات املختصة، 
وأن يقتصــر الدخــول للمطار 
على من يحمل تذاكر الســفر، 
عدا املرافقني لذوي اإلعاقة، مع 
ضرورة التأكــد من املتطلبات 
الصحية املطبقــة في الوجهة 
املقصــودة واالمتثال للتدابير 

االحترازية.
كما شهد مطار امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيــز بجازان امس، 
تسيير أولى الرحالت الدولية 

إلى مطار القاهرة الدولي.

«كورونا»: البريطانيون يتنسمون هواء احلرية
«الصحة العاملية» حتث الشركات على تسريع إنتاج اللقاحات

عواصــم - وكاالت: تدفق 
إلــى احلانات  البريطانيــون 
واملتاحف وغيرها من األماكن 
العامــة املغلقــة فــي وقــت 
خففــت البالد قيــود احتواء 
امــس، بينمــا  «كوفيــد-١٩» 
تفاقمت في املقابل مأساة الهند، 
حيث عرقل إعصار قوي جهود 
مكافحة موجة الوباء املدمرة 

التي تعصف بالبالد.
التطعيم  وسمحت برامج 
الســريعة للواليــات املتحدة 
وبريطانيــا بالتخلــي عــن 
القيود الصارمة التي شددتها 
فــي املقابــل كل مــن تايوان 
يســلط  مــا  وســنغافورة، 
الضوء على التهديد املستمر 
الــذي ميثلــه الوبــاء. ومــع 
اقتراب عدد اإلصابات العاملية 
املعلنة من ١٦٣ مليونا وظهور 
نســخ متحورة جديدة تعقد 
مواجهته، اضطرت احلكومات، 
حتى تلك التي تخفف القيود، 
إلى حتذير املواطنني بشــأن 

ضرورة توخي احلذر.
الــوزراء  رئيــس  وقــال 
البريطاني بوريس جونسون: 
إلــى عتبــة  «وصلنــا معــا 
جديــدة في خارطــة الطريق 
التي وضعناهــا للخروج من 
اإلغــالق، لكن علينا أن نرفق 
هذه اخلطــوة املقبلة بجرعة 

كبيرة من احلذر».
وتابع: «نراقــب عن كثب 
تفشــي املتحور الــذي رصد 
للمرة األولى في الهند ونتحرك 
بشكل سريع في املناطق حيث 

ترتفع معدالت اإلصابة».

«في احلقيقة تغمرني العاطفة 
بعض الشيء وأنا أقول ذلك.. 
بإمكانكــم معانقــة أحبائكــم 

مجددا».
لكــن خطــوة بريطانيــا 
املقبلة املتمثلة بالرفع الكامل 
لقيــود احتواء كوفيد-١٩ في 
٢١ يونيو قد تواجه مصاعب 
نظرا النتشار النسخة املتحورة 
للڤيروس واألكثر عدوى التي 
رصدت للمرة األولى في الهند.

وقال املتحدث باسم رئيس 
الوزراء البريطاني إن احلكومة 
البريطانية ال ميكنها حتى اآلن 
أن تتوصــل إلــى قــرار حول 
املضي قدما في تخفيف املزيد 
من قيــود اإلغالق في يونيو، 
وتســعى للنظر في أكبر قدر 
ممكن من البيانات قبل اتخاذ 

بينما عنونت «ذي صن» «خذوا 
اجلرعات»!.

ومع رفع القيــود والقلق 
اجلديــدة  النســخة  بشــأن 
املتحورة، سيتم تقدمي موعد 
إعطــاء اجلرعــات الثانية من 
اللقاحات حلماية األشــخاص 
البالغة أعمارهم فوق ٥٠ عاما 

وأولئك الضعفاء صحيا.
البيانــات  وبحســب 
احلكومية، يتفشــى املتحور 
األراضــي  علــى  الهنــدي 
البريطانية إذ ارتفعت اإلصابات 
الناجمة عنه من ٥٢٠ إلى ١٣١٣ 
األسبوع املاضي، معظمها في 
مدينتي بولــنت وبالكبرن في 
شــمال اجنلترا، حيث يقطن 
العديد من املتحدرين من أصول 

آسيوية.
وفي الســياق، دعــا مدير 
منظمة الصحة العاملية شركات 
صناعة األدوية إلى تبكير طرح 
اللقاحات املضادة لكوفيد-١٩ 
في برنامج مشاركة اللقاحات 
وذلك بسبب نقص في اإلمدادات 
ناجــم عن تعطــل الصادرات 

الهندية من اللقاحات.
وقال املديــر العام ملنظمة 
الصحــة العامليــة تيــدروس 
أدهانوم غيبريسوس في إفادة 
صحافية عبــر اإلنترنت «مع 
تقديرنا جلهد شــركة أســترا 
زينيــكا التــي تعمــل جاهدة 
وبصورة مطــردة على زيادة 
سرعة وحجم طلبياتها، فإننا 
نحتاج من الشركات املصنعة 
أن حتذو حذوها» وخص بالذكر 

شركتي فايزر وموديرنا.

القرار.
وقال املتحدث للصحافيني: 
«لســنا في مرحلة متكننا من 
اتخــاذ قــرار نهائــي... نريد 
متابعــة البيانــات عــن قرب 
ونســعى للحصول على أكبر 
قدر ممكن مــن البيانات قبل 
النظر في اخلطوات املقبلة».

وتلقى أكثر من ٣٦٫٥ مليون 
شــخص جرعة واحــدة على 
األقــل من اللقاحــات املضادة 
لكوفيد-١٩ وتلقى ٢٠ مليونا 
اجلرعتني، لكن الوزراء يسعون 
إلقناع مزيد من السكان بتلقي 
اللقاحــات مــن أجــل منع أي 
تأخير قد يطرأ على إعادة فتح 

االقتصاد بشكل كامل.
وكتبــت «ديلــي ميل» «ال 
تفسدوا األمر أيها البريطانيون» 

صاالت السينما تفتح ابوابها في لندن           (أ.ف.پ)

وعاودت احلانات واملطاعم 
الزبائن  واملقاهي اســتضافة 
في األماكــن املغلقة في أنحاء 
اجنلترا وويلز ومعظم أجزاء 
اســكتلندا. كذلك ستعيد دور 
السينما واملتاحف والصاالت 
الرياضيــة فتح أبوابها للمرة 

األولى منذ شهور.
وسيســمح بالتجمــع في 
املنازل اخلاصة لكن مع مراعاة 
بعض القيود فيما سيستأنف 
السفر الدولي إلى بلدان محددة 

بينها البرتغال.
وبدأ السياح البريطانيون 
الوصول إلى البرتغال مع رفع 
قيود الســفر بالنســبة لدول 

محددة.
وزراء  رئيســة  وقالــت 
سكتلندا نيكوال ستورجون: 

طهران: اتفاق على كل شيء في ڤيينا أو ال شيء

إرجاء محاكمة حظر
حركة املعارض الروسي ناڤالني

عواصــمـ  وكاالت: قالــت وزارة اخلارجية 
اإليرانيــة امــس، إن اخلالفات مــا زالت قائمة 
مع الواليات املتحــدة األميركية في املباحثات 

اجلارية إلنقاذ االتفاق النووي ٢٠١٥. 
وقال املتحدث باســم اخلارجيــة اإليرانية 
ســعيد خطيــب زاده إن مجموعــات العمل ما 
زالت تناقش املســائل الفنية، مضيفا أن هناك 
خالفات سياسية سوف يتم حلها على مستوى 
أعلى. ونقلت وكالة األنباء اإليرانية (إرنا) عن 
املتحدث القول «نريد حال جلميع اخلالفات وليس 
حلوال جزئية»، واضاف وأنه لن يتم التوصل 

إلى اتفاق، ما لم يتم االتفاق على كل شيء.
ووفقا خلطيب زاده، فإنه مت التوصل التفاق 
بشأن العقوبات الفنية، مثل استئناف صادرات 

النفط اإليرانية، مصدر الدخل الرئيسي للبالد. 
مــع ذلك، أضــاف أنه ال يوجد وضوح بشــأن 
العقوبات السياســية التي تســتهدف ساســة 
إيرانيــني وخاصة املســؤولني بقوات احلرس 
الثــوري اإليراني. من جهــة أخرى، كان وزير 
اخلارجيــة األملاني، هايكو ماس، قد أشــار في 
وقت ســابق إلى أن «الوقت عامل جوهري في 
مباحثات ڤيينا الرامية إلحياء االتفاق النووي 
اإليراني»، مضيفا أن «املباحثات قد تستغرق 

وقتا طويال، لكنها جتري في أجواء طيبة».
ولفت ماس على هامش اجتماع مع نظرائه 
باالحتاد األوروبي في بروكسل إلى أن «املباحثات 
صعبة وشــاقة، لكن جميع املشاركني يجرون 

هذه املباحثات في أجواء بناءة».

عواصــم ـ وكاالت: أرجأ القضاء الروســي 
أمــس، احملاكمة الهادفة إلى تصنيف منظمات 
املعارض املسجون أليكسي ناڤالني على أنها 
«متطرفة»، في قضية يعتبر أنصاره أنها تهدف 

إلى حظر حركته.
وبعد ساعة فقط على بدء اجللسة املغلقة 
رفعتها محكمة موســكو البلدية إلى العاشــر 
من يونيو. وقال فريق احملامني «كوماندا ٢٩» 
املدافع عــن املنظمات املعنيــة أن االدعاء قدم 

عناصر جديدة تستلزم هذا اإلجراء.
وذكــرت صحيفة «كومرســانت» نقال عن 
مصدر فــي القوى األمنية امس، أن جلســات 
احملاكمة مغلقة بسبب ذكر البيانات الشخصية 

لعناصر في األجهزة األمنية في امللف.
ورفــض إيفان جدانوف أحد كبار معاوني 
ناڤالني واملقيم في اخلارج هذا التبرير كاتبا 
في تغريدة أن امللف صنف سريا «لكي ال يدرك 

أحد عبثية ما يحدث».
ومع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية 

في سبتمبر، يسعى الكرملني إلى عدم ترك أي 
فرصة للمعارضة على خلفية استياء متزايد 
لدى الشعب الروسي بعد عقدين من حكم بوتني، 
وتدهور الوضع االقتصــادي في البالد جراء 
أزمة ڤيروس كورونا وفضائح فساد متكررة.

ومن املفترض أن ينظر مجلس الدوما اليوم 
في مشروع قانون مينع انتخاب أي شخص شغل 
منصب مسؤول في منظمة «متطرفة». ويتوقع 
إقرار النص الذي اقترحته مجموعة نواب من 

حزب «روسيا املوحدة» احلاكم بسهولة.
ورأت ليوبوف سوبول إحدى أبرز حلفاء 
ناڤالنــي التي كانت تنوي الترشــح أن طرح 
مشــروع قانون كهذا يعني أن احلزب احلاكم 

يشعر «بخوف رهيب من منافسة نزيهة».
وكان ناڤالنــي املعــارض الروســي األبرز 
والناشط املناهض للفساد، ينوي تقدمي مرشحيه 
لالنتخابات التشــريعية أو دعم مرشحني من 
أحــزاب أخرى لديهم قــدرة أكبر على التفوق 

على ممثلي احلزب احلاكم.

ملشاهدة الڤيديو
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يؤكد التزام مصر مبواصلة دعم األشقاء بالسودان

ر الفصائل من زعزعة االستقرار في اجلنوب  حزب اهللا ُيحذِّ
د وتراجع فكرة اعتذار احلريري والوضع احلكومي ُمجمَّ

التحول إلى االقتصاد غير النقدي 
وتعزيز الشمول املالي.. في «مصر الرقمية»

القاهرة - ناهد إمام

املالية د.محمد  اســتعرض وزير 
معيط تقريرا حول أداء منظومة الدفع 
اإللكتروني للمستحقات  والتحصيل 
احلكومية منذ انطالقها في مايو ٢٠١٩ 
وحتى مــارس املاضي، مؤكدا أن هذه 
املنظومة املتطورة متضي بخطى ثابتة 
على نحو يسهم في التحول التدريجي 
إلى «مصر الرقمية»، واالقتصاد غير 
النقدي وتعزيز الشمول املالي، مبا يتسق 
مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة 
تضمن تيسير حصول املواطنني على 
احتياجاتهــم دون حتميلهم أي أعباء 
إضافية. وقال الوزير إن منظومة الدفع 
اإللكتروني للمستحقات  والتحصيل 

احلكومية، شــهدت أداء قويا منذ بدء 
انطالقها وحتى مارس املاضي، وقد بلغ 
إجمالي املدفوعات اإللكترونية احلكومية 
للموردين عبر هذه املنظومة املتطورة 
خالل الـ ٢٣ شهرا املاضية ٦٢٨ مليار 
جنيه، بينما بلغ إجمالي الدفع اإللكتروني 
بالدولــة ٣٧٧ مليار  العاملني  ملرتبات 
جنيــه، إضافة إلى ١٣٫٥ مليون معاملة 
باستخدام نقاط التحصيل اإللكتروني 
احلكومية بقيمة ٣٧ مليار جنيه، مؤكدا 
أنه ال يتم حتصيل أي رسوم إضافية 
من املواطنني عند ســداد املستحقات 
إلكترونيــا، حيث تتحمل  احلكومية 
اخلزانة العامة للدولة العموالت املقررة 
نظير خدمة الدفع اإللكتروني من خالل 

ماكينات التحصيل.

القاهرة ـ خديجة حمودة وأ.ش.أ

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيســي ضــرورة قيــادة 
األطراف السودانية نفسها لكل 
جهود إحالل السالم واالستقرار 
على أراضيهــا، طبقا لتوافق 
وطنــي شــامل يســتند إلــى 
األولويات الوطنية للشــعب 
السوداني، مشيدا باإلجنازات 
امللموسة التي حققتها احلكومة 
االنتقالية السودانية، وأبرزها 
التوصل التفاق شامل للسالم 
فــي أكتوبــر املاضــي، والذي 
يتطلب مساندة املجتمع الدولي 

لتنفيذ استحقاقاته بالكامل.
الرئيس السيسي،  وشدد 
في كلمته خالل مشاركته امس 
في فعاليــات «مؤمتر باريس 
لدعــم املرحلــة االنتقالية في 
املنعقد بالعاصمة  السودان» 
الفرنسية باريس، على التزام 
مصر الراســخ مبواصلة دعم 
األشقاء في السودان لتحقيق 
التــي  االســتقرار والتنميــة 
يستحقها الشعب السوداني، 
داعيا جميع شركاء السودان 
ملواصلة دعم ومساندة اجلهود 

السودانية.
وأكد أن مشاركة مصر في 
مؤمتر دعم الفترة االنتقالية 
بالســودان إمنا تأتي انطالقا 
من اقتناع راسخ لدينا بأن أمن 

بيروت - عمر حبنجر

حــرب غــزة مــع الغزاة 
مستمرة في خطها التصاعدي، 
فيما خطر امتداد احلريق الى 
جنوب لبنان يتضاءل، مبعزل 
عــن بعــض املناوشــات، او 
التظاهرات االحتجاجية على 
الشريط احلدودي. واملعطيات 
تشير الى ان حزب اهللا ليس 
في وارد خرق قواعد االشتباك 
املتفق عليها منذ العام ٢٠٠٦، 
كما ان إسرائيل ال ترغب في 

إضافة جبهة جديدة.
قيــادة القــوات الدوليــة 
(اليونيفيل) مرتاحة للوضع 
في اجلنــوب، وقائد بعثتها 
ســتيفانو دل كــول، علــى 
اتصــال دائــم ومباشــر مع 
اللبنانــي واجليش  اجليش 
اإلسرائيلي، ويواصل حض 
اجلميــع على ضبط النفس، 
وذكــرت مصــادر مطلعة ان 
حــزب اهللا أبلــغ مســؤولي 
الفصائل الفلسطينية بوجوب 
حتمل مسؤولياتها في منع كل 
ما من شأنه زعزعة االستقرار 

جنوبا.
وشدد مصدر ديبلوماسي 
لبناني علــى أنه ال مصلحة 
ألحد بخــرق القرار ١٧٠١ وال 
بزعزعة اســتقرار اجلنوب، 
لكننا متضامنون مع الشعب 
الفلسطيني إلى أبعد احلدود. 
وواضح لهذا املصدر ان قرارا 
بفتــح اجلبهــة اللبنانية مع 
إســرائيل، ليس بيــد القوى 
املعنية داخل لبنان، وحدها.
نائــب رئيــس املجلــس 
السياســي فــي حــزب اهللا 
محمود قماطي قال ان األمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصــر اهللا، وبعد مقتل علي 

الشراكة االستراتيجية املمتدة 
الفرنســية،  مــع اجلمهورية 
والتــي متثــل ركيــزة مهمــة 
للحفاظ على األمن واالستقرار 
مبنطقة الشرق األوسط، معربا 
عن التطلع لتعظيم التنسيق 
والتشاور مع اجلانب الفرنسي 
خــالل الفتــرة املقبلة بشــأن 
مختلــف القضايــا اإلقليمية، 
وكذلك ملفات التعاون الثنائي 
خاصة تلك األمنية والعسكرية 
في ضــوء التحديات الكبيرة 
اإلقليمــي  الصعيــد  علــى 
الــذي يتســم باالضطرابــات 

والصراعات.
جاء ذلــك خالل املباحثات 

املدافعني عن غزة والقدس، من 
شأنه تعزيز مواقفه الداخلية 
املهتزة، بتأثير احملاكمة التي 

تنتظره بقضايا فساد.
أمــا على صعيــد الداخل 
اللبنانــي، فليــس من جديد 
الداخليــة  القــوى  مفيــد، 
منشــغلة، بقــراءة املطالعة 
الدفاعية التي أرسلها رئيس 
اجلمهورية ميشال عون الى 
الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون، وباحتســاب األيام 
التــي ســيمضيها الرئيــس 
املكلــف ســعد احلريري في 
اخلارج، حتت عنوان الزيارة 

العائلية.
وباملناسبة، نقلت صحيفة 
«نــداء الوطن» عــن مصادر 
معنية وصفها رسالة رئيس 
اجلمهورية ميشال عون الى 
الفرنســي مبرافعة  الرئيس 
دفاعيــة مطولــة، تصلــح 
للدخــول في كتــاب غينيس 
لألرقام القياســية، بوصفها 

مصر داخل القارة األوروبية، 
فضال عــن الفرصــة الكبيرة 
حاليــا للتواجــد في الســوق 
املصرية لالستفادة من البنية 
التحتية احلديثة وحتسن مناخ 

أداء األعمال.
من جانبه، أشــاد الرئيس 
الفرنسي باخلطوات الناجحة 
لعملية التنمية الشــاملة في 
القومية  مصر واملشــروعات 
الكبرى اجلاري تنفيذها، مؤكدا 
حرص فرنســا على مساندة 
جهود مصر التنموية ودعمها 
في جميــع املجاالت من خالل 
تبادل اخلبرات واالســتثمار 
املشــترك. كمــا شــهد اللقــاء 
التباحث حول عدد من امللفات 
اإلقليميــة، الســيما تطورات 
األوضــاع فــي كل من شــرق 

املتوسط وليبيا وسورية.
كما اســتعرض اجلانبان 
مستجدات القضية الفلسطينية 
وسبل إحياء عملية السالم في 
ظل التطورات األخيرة، حيث 
أكد الرئيسان على الضرورة 
«املطلقــة» لوضع حد للعنف 
والفصائــل  إســرائيل  بــني 
الفلسطينية، وأعرب الرئيس 
الفرنســي عــن تقديــر بالده 
البالغ جتاه اجلهود املصرية 
ذات الصلــة، مبديــا تطلعــه 
الســتمرار التشاور مع مصر 

في هذا اخلصوص.

وحســن نصراهللا فضال عن 
عــدد من الــوزراء ورؤســاء 
األحزاب واملسؤولني والقادة 

السياسيني واألمنيني.
مصــدر دار الفتــوى في 
بيــروت وردا علــى ســؤال، 
نفــت ان تكون تلقت اتصاال 

من باسيل لهذه الغاية.
النائبــة روال الطبــش، 
عضو كتلة املســتقبل قالت 
ملوقع «األنباء» اإللكترونية، 
الناطق بلسان احلزب التقدمي 
االشتراكي، ان «األمور ما زالت 
مجمــدة وال مؤشــرات حلل 
للعقــد. وان املواقــف داخل 
تيار املستقبل وعلى الساحة 
السنية هي مع عدم التنازل 
أو اعتذار الرئيس احلريري»، 
على الرغم من أن «هذا اخليار 
كان واردا قبــل العيــد وقبل 
مجــيء وزيــر اخلارجيــة 
الفرنسي جان ايف لودريان 
الــى بيــروت، لكنــه اليــوم 
مجمد»، مســتبعدة التوصل 
الى حل فــي غياب املبادرات 
والوســاطات والضغط على 

الفريق املعرقل.
أما على الصعيد املعيشي، 
التخبط مســتمر هو اآلخر، 
فاملطلوب مفقــود واملوجود 
محدود، والبطاقة التمويلية 

املوعودة، بطاقة متويهية.
وأعلنــت ٤٣ صيدلية في 
منطقــة املنت اإلضــراب يوم 
اخلميس بسبب عدم حصولهم 
على األدوية، وخصوصا أدوية 
املزمنــة كالضغط  األمراض 
والســكري. نقيب الصيادلة 
غســان األمني الذي حذر من 
فقدان الدواء في غضون شهر، 
قال: «ان الوضع كارثي، وان 
٦٠٠ صيدلية أقفلت في لبنان 

حتى اليوم».

التي أجراها الرئيس السيسي 
امــس مع الرئيس الفرنســي 
بقصــر اإلليزيه في العاصمة 

الفرنسية باريس.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
رئاســة اجلمهورية الســفير 
بســام راضــي، فــي تصريح 
امس، إن اللقاء شهد التباحث 
حول سبل تدعيم أطر التعاون 
الثنائي بني البلدين الصديقني 
على شــتى األصعدة، السيما 
علــى املســتويني االقتصادي 
والتجــاري من خــالل زيادة 
حجم االستثمارات الفرنسية 
فــي مصر، خاصة أن فرنســا 
تعتبر واحدة من أهم شركاء 

األطول في تاريخ الرســائل 
املتبادلة بني رؤساء الدول.

واعتبرت ان هذه الرسالة، 
محاولة يائسة لدرء العقوبات 

عن جبران باسيل.
االتصاالت املسجلة، خالل 
عطلــة عيد الفطر، اتســمت 
بالطابع االجتماعي، الرئيس 
ميشال عون اتصل بالرئيس 
نبيه بري مهنئا بعيد الفطر، 
أذاع  والنائب جبران باسيل 
بيانــا قــال فيــه انــه اتصل 
بالرئيس السوري بشار األسد 
وبعدد من وزراء اخلارجية في 
الدول العربية واإلقليم ومن 
بينها تركيا وإيران وفلسطني 
واألردن وقطر واملغرب. كذلك 
اتصــل بعدد من املســؤولني 
املســلمني في عدد من الدول 

وفي املؤسسات الدولية.
كذلــك أجــرى اتصــاالت 
تهنئة بالعيد بعدد من كبار 
املســؤولني وعلــى رأســهم 
رئيس احلكومة حسان دياب 

شدد وماكرون على الضرورة «املطلقة» لوضع حد للعنف في األراضي الفلسطينية

قماطي: املعركة على أرض فلسطني ال أرض لبنان

الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي اميانويل ماكرون  (أ.ف.پ)

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال نائبة وزير اخلارجية والتعاون الدولي اإليطالية مارينا سيريني      (محمود الطويل)

واســتقرار السودان هو جزء 
ال يتجــزأ من أمن واســتقرار 
مصر واملنطقــة، كما تعكس 
التزام مصر وإرادتها السياسية 
الثابتة بأال تدخر جهدا في دعم 
اســتدامة الســالم والتنميــة 
واالســتقرار فــي الســودان، 
واحلفاظ على وحدة أراضيه، 
وهو ما يأتي بالتوازي مع ما 
تشهده العالقات الثنائية من 
قفــزات متســارعة لتحقيــق 
التكامل الفعلــي بني البلدين 
في عدد من املجاالت احليوية.

من جهة أخرى، أكد الرئيس 
عبدالفتاح السيســي حرص 
مصــر على تدعيــم وتعميق 

محســن في ســورية، جراء 
غــارات إســرائيلية، قال: ان 
اجليــش اإلســرائيلي علــى 
احلــدود «واقف علــى رجل 
ونصــف» أما اغتيــال محمد 
الطحان مؤخرا، فيدرس اتخاذ 

القرار املناسب.
وأضاف: ان قواعد االشتباك 
داخل فلســطني تبدلت كليا 
لكن قواعد االشتباك املتعلقة 
بلبنان ومحيط فلســطني لم 
تتبــدل، واملعركة تدور على 
أرض فلســطني، وليس على 
أرض لبنــان، وإذا اعتــدت 
إسرائيل على لبنان فسيكون 

هناك كالم آخر.
وفي معلومات املصادر، ان 
هناك مهلة إضافية، استحصل 
احلكومــة  رئيــس  عليهــا 
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو 
قبل رفع «الفيتو» عن القرارات 
املرتقبــة في مجلــس األمن، 
تنتهــي يــوم األربعــاء، عله 
يسجل هدفا كبيرا في مرمى 

الرئيس األبخازي يزور سورية..
وافتتاح مكتب متثيل جتاري في دمشق

احلكومة السورية تلغي اإلعفاء اجلمركي 
على جميع مقتنيات العائدين لإلقامة الدائمة

وكاالت: وصل رئيس جمهورية أبخازيا 
غير املعترف بها دوليا، أصالن بزانيا مساء 
أمــس األول إلــى مطار دمشــق الدولي على 
رأس وفد اقتصادي، حيث كان في استقباله 
وزير النقل في احلكومة زهير خزمي، ونائب 
وزير اخلارجية، أمين سوسان، ومجموعة من 
رجال األعمال. وتستمر زيارة «بزانيا» عدة 
أيــام، حيث من املقــرر أن يتم تناول العديد 
من امللفات اخلاصــة بالعالقات االقتصادية 

بني البلدين.
وتزامنا مع الزيارة، أصدر وزير االقتصاد 
محمد ســامر خليــل، قرارا يقضــي بافتتاح 
مكتب متثيل لغرفة جتارة وصناعة أبخازيا 
في دمشــق، وتعيني نزار اجلبان مديرا عاما 

لها. وكانت أبخازيا افتتحت سفارتها بدمشق 
في شهر أكتوبر املاضي، في إجراء يتعارض 
مع قــرارات األمم املتحدة، حيث شــارك في 
حفــل االفتتــاح رئيــس إدارة مكتب رئيس 
جمهوريــة أبخازيا اخلاس اليكســيفيتش، 
ووزير خارجيته، داوور كوفيه فادميوفيتش، 
ووزير خارجية النظام السابق وليد املعلم.

واعترفت حكومة دمشق، في مايو من عام 
٢٠١٨، بدولتي أبخازيا وأوسيتيا اجلنوبية، 
وأعلنت إقامة عالقات ديبلوماســية معهما، 
األمر الذي القى تنديدا من الواليات املتحدة 
األميركية واالحتاد األوروبي، باعتبار اإلقليمني 
منشــقني عن جورجيا. وعلــى االثر قطعت 

جورجيا عالقاتها مع دمشق.

وكاالت: أصدرت رئاسة مجلس الوزراء 
أمس، قرارا يقضي بإلغاء اإلعفاء اجلمركي 
الــذي كان ممنوحــا ســابقا للســوريني 
العائدين إلى البالد من أجل اإلقامة الدائمة.

وكان القــرار امللغى ينص على إعفاء 
األمتعــة الشــخصية واألدوات واألثاث 
املنزلي اخلاصــة باألشــخاص القادمني 
لإلقامــة الدائمة من الرســوم اجلمركية 
وغيرهــا من الرســوم والضرائــب. كما 
يشــمل اإلعفاء، بحســب املــادة، الهدايا 
واألمتعة الشــخصية واألدوات اخلاصة 
باملسافرين واملعدة لالستعمال الشخصي 
(باستثناء السيارات)، واألثاث واألمتعة 
الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد 
مــع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم 

األصلي هو سورية.

أما القرار اجلديد الذي حمل رقم ٦٨٢، 
فيلغي العمل بالقرار رقم ٤٤١٢ الصادر عام 
٢٠٠٦، املتعلق بإعفاء األمتعة الشخصية 
واألدوات واألثــاث املنزلــي التي يجلبها 
القادمون لإلقامة الدائمة وفق أحكام الفقرة 
األولى املادة ١٧٨ من قانون اجلمارك وجميع 

التعليمات املخالفة لذلك أينما وردت.
وتناقلت صفحات ومواقع اقتصادية 
موالية للنظام البيان دون ذكر قيمة املبلغ 
املفروض دفعه كما لم يحدد العملة التي 
يفرض اقتطاع الضرائب خاللها، ويعتقد 
أنها لن تكون بالليرة الســورية أســوة 

بقرارات سابقة.
وقــد أثار القرار جدال كبيرا، الســيما 
أنه يفرض الرســوم اجلمركية لألمتعة 
الشخصية أيضا والتي قد تكون مستعملة.

شمل املفروشات واألثاث واملقتنيات الشخصية والهدايا

الرئيس االبخازي اصالن بزانيا لدى وصوله الى دمشق                 (انترنت)

مصباح األحدب لـ «األنباء»: املطلوب دوليًا 
وداخليًا خارطة طريق للخروج من األزمة

بيروت - أحمد منصور

أبــدى النائب الســابق 
مصباح األحدب، أسفا كبيرا 
على دخول الفرنسيني في 
الوحول اللبنانية، ومحاولة 
إعادة تدوير السياســيني 
اللبنانيني احلاليني، معتبرا 
«ان املواجهــة بــني رئيس 
اجلمهورية ميشــال عون 
املكلف بتشكيل  والرئيس 
احلكومة ســعد احلريري، 
قائمة على الذهنية القدمية 

بتركيب احلكومــات، في حني ان املطلوب 
دوليا وداخليا، خارطة طريق، للخروج من 

األزمة اللبنانية».
وقال األحدب في تصريح لـ «األنباء»: «ان 
الرئيس سعد احلريري عاد الى السلطة، بعد 
اجراء تسوية مع الرئيس عون، وقد طلب 
منه من خالل املبادرة الفرنســية، تشكيل 
حكومة دون محاصصة سياسية، ما دفع 
الرئيس عون لرفض هذه اخلطوات، حيث 
اعتبرها محاولة للنيل من فريقه السياسي 
فقط دون احلريري، فكانت الشرارة األولى 
الندالع املواجهة بينهما. نحن نسمع شروط 
هذا الطرف وذاك حول عدد الوزراء وطريقة 
تســميتهم، لكــن لم نســمع اخلطــة التي 
سيتقدمون بها الى صندوق النقد الدولي، 

من اجل انقاذ لبنان ووقف االنهيار».
ورأى األحــدب ردا علــى ســؤال، «ان 
هناك مواجهات، وعــدم اتفاق في اخلارج 
على صيغة لبنانية محددة، لذلك نرى ان 
السياسيني اللبنانيني يعيشون بحال من 
الضياع بانتظار توجيهات واضحة لهم»، 
معتبرا «ان املطلوب منا كلبنانيني ان نقول 
ماذا نريد، وعلى أي أساس سوف نعيش. 
لبنان لديه أصدقاء، واملفروض ان يرتكز 
عليهم حتى يضع خارطة طريق للنهوض 

من الوضع الذي وصلنا اليه».
و قال: «ان أي حكومة سيشكلها احلريري 
أو جنيــب ميقاتي على نســق احلكومات 
الســابقة، لن حتل املشــكلة، بل ســنبقى 
نتخبط فيما نحن فيه، وســيزداد الوضع 
سوءا، بسبب الذهنية نفسها، التي ال تؤخر 

وال تقدم».

وفــي معرض رده على 
سؤال عن مســيرة العهد، 
قــال األحــدب: «ان عهــد 
الرئيس ميشال عون، من 
أســوأ العهود التــي مرت 
على لبنــان، ألن في أيامه 
ينهار البلد، وكل الكالم الذي 
كانوا يطلقونه عن السيادة 
واالستقالل واالزدهار، كان 
بالونات، بغية الوصول الى 
الســلطة، وقد تبــني انهم 
اتفاقات وتسويات  ابرموا 
وتنازالت، وتسببوا بفرط 
عقــد البلد، وأمتنى أال يكــون له امتدادات 
لترشيح جبران باسيل لرئاسة اجلمهورية».
وردا علــى ســؤال قال: قبــل وضع أي 
برنامج إصالحي، علينــا االتفاق على أي 
لبنان نريــد، وأين املواطنة اليوم ولبنان 
مهــدد، والقوى التي تريــد وضع برنامج 
بديل، عليها مطالبة اجليش اللبناني بتحمل 
مســؤولياته بوضوح، ومن جملة القوى 
التي يجب التحدث معها بوضوح البطريرك 
املاروني بشارة الراعي، الذي لديه مواقف 
واضحة عن احليــاد، وعندما تكون هناك 
محــاوالت لضعضعة الوضــع داخليا في 
مناطــق كمدينة طرابلس، فإنني على ثقة 
أن البطريرك سيستعمل النفوذ الذي متلكه 
البطريركية مع اجليش اللبناني، حتى يقوم 
اجليــش مبنع أي مواجهــات أو تظاهرات 
يحصــل ويحضــر لها ضد أو مــع النظام 
السوري، فال يجوز ان يسمح اجليش بفتح 
باب التدخالت اخلارجية لزعزعة الوضع 
فــي لبنــان، وال يجوز ان يتعــرض أبناء 
طرابلس لألذى من جراء افتعال املشــاكل 

على مرأى من الداخل والعالم.
وعن العالقة مع حزب اهللا قال: «يجب 
صياغة العالقة، التي يفترض أن تكون قائمة 
مع االخوة في حزب اهللا، ألننا ال نريد ان 
نشــتم حزب اهللا، فهم اخوتنا وشركاؤنا 
في الوطن، وهم يعلمون أننا ال ميكننا ان 
منشــي على هواهم، وعلينا ايجاد صيغة 
لنحمــي بعضنا، ولكن ال ميكن ان يجيش 
الوضع في لبنان ألجندات إقليمية. وسأل:هل 
مازلنا نتمسك بلبنان التعددي واالنفتاحي 

والتدقيق اجلنائي على احلسابات».

مصباح االحدب

أي حكومة سيشكلها احلريري أو ميقاتي على نسق احلكومات السابقة لن حتّل املشكلة

«املجتمعات العمرانية» تخصص
 ١٧ قطعة أرض بـ ١٠ مدن جديدة

القاهرة - ناهد إمام 

وافق مجلس إدارة هيئــة املجتمعات العمرانية اجلديدة، في اجتماعه 
برئاســة د.عاصم اجلزار، وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، 
بحضور عدد من األعضاء، والعدد اآلخر عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، 
تطبيقا لإلجراءات االحترازية ملواجهة انتشــار ڤيروس كورونا املستجد، 
على تخصيص ١٧ قطعة أرض بـ ١٠ مدن جديدة، بأنشطة متنوعة (مدرسة 
- حضانة - صناعي - جتــاري إداري - طبي - ترفيهي)، وذلك في إطار 
جهود الهيئة لزيادة معدالت التنمية، ودفع عجلة االستثمار باملدن اجلديدة، 
وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه املشــروعات. وقال اجلزار: 
في مدينة القاهرة اجلديدة، مت تخصيص قطعتي أرض مبساحة ١١١٩٧م٢، 
إلقامة محطة خدمة ومتوين سيارات، ونشاط إداري، وفي مدينة الشروق، 
مت تخصيص قطعتي أرض مبســاحة ١١٠٢٧م٢، إلقامة مدرسة، وحضانة، 
وفي مدينة دمياط اجلديدة، مت تخصيص قطعة أرض مبســاحة ٤٦٢م٢، 

بنشاط جتارى إداري.
www.alanba.com.kw  «التفاصيل على موقع «األنباء
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انطالق التصفيات بـ٤٨ ساعة.
وجاءت قائمة الـ٣٠ العبا 
القناعــي،  كالتالــي: ســعود 
فواز عايض، خالد العجاجي، 
ســامي  وادي،  عبدالعزيــز 
الصانع، فواز املبيلش، مبارك 
الفنيني، خالد الرشيدي، بدر 
املطــوع، فهد حمــود، ناصر 
الفي، عبد احملسن التركماني، 
راشد الدوسري، عيد الرشيدي، 
عبدالعزيــز ناجــي، محمــد 
الهويدي، حســني اشــكناني، 
خالــد إبراهيم، حمد احلربي، 
أحمد الزنكــي، حمد القالف، 
بندر السالمة، فهد األنصاري، 
شبيب اخلالدي، يوسف ناصر، 
مهدي دشــتي، ســليمان عبد 
الغفور، أحمد الظفيري، فهد 

الهاجري، معاذ الظفيري.

لعمــل مســحات pcr اول من 
امس لالطمئنان على سالمتهم 
قبل املغــادرة ولم تكن هناك 
أي إصابات بڤيروس كورونا.
وســيغيب عــن منتخبنا 
فــي معســكر دبــي رباعــي 
فريق الكويت سامي الصانع 
واحمد الزنكي ويوسف ناصر 
وفهــد حمود ملشــاركتهم مع 
األبيض فــي دور املجموعات 
بــكأس االحتــاد اآلســيوي، 
فيما سيتواجد فهد الهاجري 
وعبدالعزيــز بــن ناجــي مع 

األزرق.
وسيخوض األزرق مباراة 
وديــة واحــدة ســتكون أمام 
املنتخب املاليزي ٢٣ اجلاري، 
ومن املتوقع أن يتم تقليص 
القائمــة إلــى ٢٣ العبــا قبل 

عبدالعزيز جاسم

يغادر وفد منتخبنا الوطني 
األول لكــرة القدم في الـ٤:٤٥ 
عصر اليوم إلى دبي برئاسة 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس 
اللجنة الفنية خالد الشمري 
في معسكر خارجي ميتد حتى 
٢٩ الشهر اجلاري، استعدادا 
الستئناف التصفيات املشتركة 
إلى نهائيــات كأس  املؤهلــة 
العالم ٢٠٢٢ في قطر ونهائيات 
كأس آســيا ٢٠٢٣ في الصني، 
األزرق  يســتضيف  حيــث 
الثانية  منافســات املجموعة 
التي ستستكمل مبارياتها بدءا 
من ٣ يونيــو املقبل وتختتم 

في ١٥ منه.
وقــد خضع وفــد األزرق 

تأجيل كأس األمير إلى سبتمبر
أعلن مجلس إدارة االحتاد الكويتي لكرة 
القدم، أن املوسم الرياضي الكروي ٢٠٢٠-

 stc ٢٠٢١ انتهى مع ختام اجلولة ١٨ من دوري
للدرجة املمتازة، امس، كما سينتهى باجلولة 
١٦ من دوري stc للدرجة األولى املقررة ٢٠ 
اجلاري، موضحا أنه تقرر تأجيل بطولة كأس 
سمو األمير الـ ٥٩، لتقام في سبتمبر املقبل.
وأشــار مجلس اإلدارة الى أن التأجيل 
يعود إلى حتديد االحتاد الدولي لكرة القدم، 
يــوم ٢٠ يونيو املقبل موعدا إلقامة مباراة 
الكويــت والبحرين ضمن تصفيات بطولة 

كأس العرب في الدوحة، وارتباط «األزرق» 
بالتصفيات املشــتركة املؤهلة الى نهائيات 

كأس العالم ونهائيات كأس آسيا.
وبني االحتاد أن مسابقة كأس سمو األمير 
املؤجلة للموســم املقبل ستخضع لالئحة 

املسابقات للموسم ذاته. 
واعتبر االحتاد أن هذا التأجيل سيتيح 
الفرصة لألندية لالســتعداد بشكل أفضل 
والتجهيز بشكل مناسب ألغلى البطوالت، 
للظهور بصورة مميزة، خصوصا بعد موسم 

طويل ومرهق.

األزرق إلى دبي اليوم بـ ٢٦ العبًا

وضع غامض لـ «أزرق الصاالت»
يغادر اليوم للمشاركة في كأس العرب بالقاهرة

يحيى حميدان

يغادر ظهر اليوم وفد منتخبنا الوطني 
لكــرة الصاالت متوجها الــى العاصمة 
املصريــة القاهرة للمشــاركة في كأس 
العرب والتي ســتنطلق بعد غد، حيث 
يلعب «األزرق» ضمن املجموعة األولى 
الى جانب مصر والبحرين وموريتانيا.
وأســفرت فحوص «كورونــا» التي 
خضــع لها الوفد أمس األول عن إصابة 
إداري املنتخب فهد السعيد بالڤيروس 

وعليه دخل في حجر صحي ملدة أسبوعني 
اعتبارا من أمس ولن يتمكن من املغادرة 
إلــى القاهرة مع الوفد، فيما متت إعادة 
مســحات ٥ مــن أعضاء الوفــد على أن 
تظهر نتائجهم فجر اليوم، مما سيضع 

«األزرق» في وضع من الترقب.
هذا، ولن يتمكن الثالثي جنيب العلي 
ويوسف اخلليفة وعبدالعزيز البسام من 
السفر بداعي اإلصابة، فيما اعتذر صالح 
الفاضل عن عدم املشاركة مع منتخبنا 

لظروف خاصة.

الدباغ.. هداف الدوري

التضامن «يطير» مع اليرموك إلى«املمتاز»

حصل مهاجم العربي الفلسطيني عدي 
الدباغ على لقب هداف الدوري برصيد ١٣ 
هدفا، وجاء خلفه مهاجم خيطان اإلسباني 
جيمي سياج بـ ١٢ هدفا، ثم مهاجم الكويت 
يوسف ناصر بـ ١١ هدفا. وفي جانب متصل، 

أطلقت أول مــن امس حملة «ادعم النادي 
العربــي» جلمع التبرعات بناء على رغبة 
أعضاء اجلمعية العمومية وجماهير النادي 
تفاعال مــع احلدث الكبير وانســجاما مع 

التدابير الصحية ملكافحة كورونا.

مبارك اخلالدي ـ يحيى حميدان

حسم التضامن بطاقة التأهل إلى دوري 
«stc» املمتــاز بعد فوزه على برقان ٢-١ 
ضمن اجلولة الـــ ١٩ (قبل األخيرة) من 
دوري الدرجة األولى مساء أمس، حيث 
أصبح رصيد التضامن ٣١ نقطة وضمن 
املركز األول، فيما حجز اليرموك املركز 
الثاني برصيد ٢٥ نقطة، حيث انتهت آمال 
برقان في املنافسة على البطاقة الثانية 
بعدما بقي على رصيده السابق (٢٢ نقطة) 
في املركز الثالث وأنهى مبارياته رسميا.

وقــد ســجل هدفي التضامــن كل من 
الغامبــي داڤيــد ماســامبا بالدقيقة ٥٨ 
ويوســف العنيزان بالدقيقــة ٦٧، فيما 
قلص البرازيلي جيوڤاني سيلڤا الفارق 

من ركلة جزاء بالدقيقة ٨٧.
وفــي مباراة أخرى هامشــية، تغلب 
اجلهراء على الصليبخات بهدف نظيف 
ســجله علي الظفيري، وبهذا الفوز رفع 
الفائــز رصيــده الى ٩ نقاط فــي املركز 
اخلامــس واألخير، وبقي اخلاســر عند 
رصيده الســابق (١٨ نقطــة) في املركز 

الرابع.

الدرع في معقل «الزعيم»
ســجلهما طالل مزيد (٦٥) وناصر 
العجمي (٦٦)، وبذلك تقدم «العنابي» 
للمركز اخلامس برصيد ٢٢ نقطة، 
فيمــا بقي البرتقالــي على رصيده 

٢٥ نقطة.
الفحيحيل «ممتاز»

وحســم الفحيحيل بقاءه ضمن 
فرق الدوري املمتاز بعدما تفوق على 
الساحل ٣-١ ضمن اجلولة األخيرة 
لدوري «stc» للدرجة املمتازة، بعدما 
رفع رصيده إلى ١٦ نقطة، فيما هبط 
الساحل إلى دوري الدرجة األولى بعد 
بقاء رصيده على ١٣ نقطة. وسجل 
للفحيحيل سيدريك هنري (١٣ و٩٠) 
وجاكوب (٦٥)، وللساحل تاليسون 

.(٩٠+١)

لكنــه صحح خطأه وســجل هدف 
الســبق من متابعة جيــدة (٤٨)، 
وسريعا أدرك العربي التعادل بهدف 
جميل عن طريق سلمان العوضي 
(٥٦)، وزج مدرب العربي بالعبيه 
السنوســي الهادي وعــدي الدباغ 
وبنــدر الســالمة لزيــادة الضغط 

الهجومي.
وحقــق الشــباب الفــوز علــى 
القادسية بهدف أسيمو نداي ليرفع 
رصيده إلى ١٩ نقطة، وبقي «األصفر» 
عند رصيده الســابق بـــ ٣٦ نقطة 

باملركز الثاني.
فوز كبير للكويت

 واختتــم الكويــت مبارياته في 
املســابقة بفوز كبير على الساملية 
٥-١، ليرفــع رصيده إلى ٣٤ نقطة 
في املركز الثالث، فيما بقي اخلاسر 
على رصيده السابق (٢٠ نقطة) في 
املركز الســادس. وسجل خماسية 
«األبيــض» كل مــن أحمــد الزنكي 
(٢٠ و٤٤ و٥٧) والتونســي رامــي 
البدوي (٣٦) والعاجي جمعة سعيد 
(٦٧)، بعدما افتتح حسني املوسوي 
التسجيل لـ«السماوي» في الدقيقة ٥.

النصر وكاظمة

وقلب النصر الطاولة على كاظمة 
وعاد لطريق االنتصارات بعدما حول 
تأخره بهدف في الشوط األول سجله 
بندر بورسلي (٣٥) إلى فوز بهدفني 
في الشوط الثاني في دقيقة واحدة 

طيلة العشرين عاما املاضية، معادال 
القادسية في عدد مرات الفوز حيث 

بات لكل منهما ١٧ لقبا.
وبذلــك انفــرد العربــي بالرقم 
القياسي في عدد مرات الفوز بدرع 
الدوري بال خسارة في ٥ مناسبات 
في مواسم ١٩٦٢/١٩٦١ ـ  ١٩٦٣/١٩٦٢ 
ـ ١٩٦٦/١٩٦٥ ـ ١٩٨٩/١٩٨٨ ـ ٢٠٢٠-
٢٠٢١، وجــاء ثانيا القادســية الذي 
حقق ذلك في ٣ مواسم ١٩٦٩/١٩٦٨ 
ـ ١٩٧٦/١٩٧٥ ـ ٢٠١٤/٢٠١٣، وأيضــا 
الكويت في ٣ مواســم ١٩٦٥/١٩٦٤ ـ 

٢٠١٣/٢٠١٢ ـ ٢٠١٥/٢٠١٤.
وقــام بتتويــج البطــل كل من 
رئيس احتاد كرة القدم الشيخ أحمد 
اليوسف، وأعضاء مجلس اإلدارة 
ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة 
د.صقر املــال، والرئيس التنفيذي 
 stc لقطاع شؤون الشركات بشركة
عصام العسعوسي، وحضور رئيس 
النادي العربي عبدالعزيز عاشور.
وقد أنهى العربي مشــواره في 
البطولــة بالتعــادل مــع خيطــان 
١-١ محققــا النقطة الـ ٤٤ من دون 
خسارة. وأشرك املدرب انتي ميشا 
عناصر الصف الثاني وأراح العبيه 
األساســيني الذين كان لهم الفضل 
األول في التتويج، وقاد الثالثي بدر 
طارق ومشاري الكندري وسلمان 
العوضي هجوم «األخضر»، وفّرط 
خيطان بفرصة التقدم بعدما أهدر 
مهاجمه جيمي ســياج ركلة جزاء 
وســدد الكرة خــارج املرمى (٢١)، 

ناصر العنزي ـ مبارك اخلالدي ـ عبدالعزيز جاسم 
يحيى حميدان ـ هادي العنزي

عاشت جماهير العربي ليلة لن 
تنسى، بعدما توج «األخضر» رسميا 
امس بطال للدوري املمتاز للموسم 
احلالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، واحتفلت خارج 
ســتاد صبــاح الســالم بأهازيجها 
املعروفة بعد غياب دام ١٩ عاما عن 
الفوز باللقب، حيث كان آخر تتويج 

له مبوسم ٢٠٠٢/٢٠٠١.
وفيما غابت جماهير «األخضر» 
قســريا عــن مســاندة فريقها بطل 
الدوري بسبب حظر دخول اجلماهير 
إلى املالعب بسبب جائحة كورونا، 
لكنها كانت داعمة له بشكل من خالل 
التواصل مع الالعبــني عبر مواقع 
التواصــل االجتماعــي حلثهم على 
الفوز باللقب طوال املوسم، كما انها 
لم تفوت هذه املناســبة التاريخية 
بــاآلالف خارج أســوار  وتواجدت 
امللعب عقب لقاء الســاحل السابق 
وأيضا خالل لقاء التتويج أمس مع 

خيطان.
وجاء الفوز العرباوي باللقب عن 
جدارة واستحقاق بعدما حافظ على 
ســجله نظيفا من اخلسائر وتوج 
باللقب قبل جولة من اخلتام بقيادة 
مدربــه الكرواتي انتي ميشــا الذي 
جنح فــي احملافظة على مســتوى 
مرتفــع لفريقــه طيلــة اجلــوالت 
املاضية، وجاء فوز «األخضر» كسرا 
الحتكار القادسية والكويت للدرع 

بعد غياب ١٩ عاماً في موسم استثنائي بال خسارة.. وجماهير العربي حتتفل بالبطل: «لي مشى األخضر مشينا»

الترتيب النهائي للدوري
النقاطالفريقالترتيب
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تتويج العربي بطًال للدوري املمتاز
(هاني الشمري)
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نادال يهزم ديوكوڤيتش 
في نهائي «تنس روما»

حقق اإلسباني رافايل نادال املصنف ثالثا عامليا لقبه العاشر 
في دورة روما األحد على غرميه الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش 
املصنف أول ٧-١، ٥-٦، ٦-٣، ليعادل الرقم القياسي لألخير في 

ألقاب دورات املاسترز (٣٦).
وكانت هذه املرة السادســة التــي يلتقي فيها الالعبان في 
املباراة النهائية للدورة اإليطالية، حيث خرج االســباني فائزا 
للمرة الرابعة وجرد ديوكوڤيتش من اللقب الذي حققه املوسم 

املاضي حارما إياه من التتويج للمرة السادسة في روما.
وهذا اللقب الثانــي لنادال هذا العام بعــد تتويجه بدورة 

برشلونة على املالعب الترابية ايضا.
وكانت هذه املرة االولى التي يلتقي فيها الالعبان منذ نهائي 
روالن غاروس الفرنسية العام الفائت، حيث حقق اإلسباني لقبه 
الثالث عشــر وأكد أنه ال يزال املرشح االبرز للتتويج بنسخة 
هذا العام التي تنطلق بعد أســبوعني، حيث يأمل حتقيق اللقب 
الرابع عشــر واالنفراد بالرقم القياسي لبطوالت الغراند سالم 

على حساب منافسه السويسري روجيه فيدرر (٢٠).
وكان هذا اللقاء رقم ٢٦ الذي يجمع الغرميني على التراب، 
حيث حقق نادال انتصاره الـ١٩، منها آخر خمسة تواليا، مقابل 
سبعة لديوكوفيتش الذي يعود آخر انتصار له على هذه األرضية 

ضد نادال الى ربع نهائي دورة روما في العام ٢٠١٦.
وحقق نادال انتصاره الثامن والعشرين على ديوكوڤيتش 
في تاريخ املواجهات بينهما على الصعيد االحترافي مقابل ٢٩ 

للصربي.
ومن أصل ٣٦ لقبا في املاســترز لنادال، حقق ٢٦ منها على 

املالعب الترابية، مقابل ١٠ لنوڤاك.
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بنقطة عن تشلسي الرابع، صاحب 
آخــر املراكــز املؤهلة الى املســابقة 
القارية االم، وثالث نقاط عن ليستر 

سيتي الثالث.
اغرورقت عينا أليسون بالدموع 
مع صافــرة النهاية حيث أحاط به 

زمالؤه. 
فيمــا قــال املــدرب االملاني 

يورغــن كلــوب «يــا للهول، 
هي الكلمة املناســبة.. إنه 

أفضــل هدف رأيته من 
قبــل حــارس مرمى. 

املهاجمون يسجلون 
بهــذه الطريقة. لو 

أوليڤييــه  ســجل 
جيرو هدفا كهذا، تقولون 

إنه هدف عاملي، لذا إنه بالفعل 
عاملي، يا للهول».

على ساوثمبتون.
وسجل احلارس البرازيلي أليسون 
بيكر رأسية قاتلة لليڤربول في الوقت 
بدل الضائع ليمنحه فوزا غاليا ٢-١ 
ضد مضيفه وست بروميتش قد يكون 
االهم في صــراع الفريق للتأهل الى 

دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وبعد أن بــدا وكأن املباراة تتجه 
الى تعادل ايجابــي بهدفي الويلزي 
هال روبسون ـ كانو (١٥) واملصري 
محمد صالح (٣٣)، ما كان ســيضع 
ليڤربول في موقف صعب للغاية قبل 
مرحلتني من النهاية، أنقذه أليسون 
برأســية قاتلة (٩٠+٥)، ليكون أول 
حارس يسجل للنادي منذ تأسيسه 

في العام ١٨٩٢.
ورفــع ليڤربول رصيــده الى ٦٣ 
نقطة فــي املركز اخلامــس، متخلفا 

يسعى تشلسي الرابع إلى ضرب 
عصفوريــن بحجــر واحــد عندمــا 
يســتضيف ليســتر ســيتي الثالث 
اليوم في محاولة للثأر بعدما هزمه 
فــي نهائــي كأس اجنلتــرا وتعزيز 
آماله في بلــوغ دوري أبطال أوروبا 
املوســم املقبل، وذلك في املرحلة الـ 
٣٧ قبــل األخيرة من بطولة إجنلترا 
لكرة القدم التي ستشهد عودة جزئية 
للجماهير بعد غيــاب أكثر من عام. 
في حني ســيكون ليڤربول املستفيد 
األكبر بأي نتيجة بني هذين الفريقني 
شــرط فوزه على بيرنلــي بعد ذلك 
بـ ٢٤ ســاعة. وميلك ليســتر، الذي 
توج بالكأس للمرة االولى في تاريخه 
بعد أربع محاوالت فاشلة آخرها عام 
١٩٦٩، ٦٦ نقطة مقابل ٦٤ لتشلســي 
و٦٣ لليڤربــول. وفي حــال التعادل 
في النقاط بني فريقني، يتم االحتكام 
إلى فارق األهداف. ويواجه تشلسي 
ســيناريو اخلروج خالــي الوفاض 
متامــا هذا املوســم في حــال تعثره 
أمام ليســتر ألن االمور ستفلت من 
يديه في الدوري، ثم أمام مان سيتي 
في النهائي القاري. وســيحاول مان 
يونايتد ضمان املركز الثاني رسميا 
في حال فوزه على فوالم الساقط إلى 
املســتوى الثاني، عندما يستضيفه 

على ملعب أولد ترافورد.
في املقابل، يخوض مان ســيتي 
الــذي توج بطــال للمــرة الثالثة في 
املواسم االربعة املاضية مباراة شرفية 
ضد برايتون، فيما يحل ليدز ضيفا 

ر محركًا هيدروجينيًا عبر سباقات السيارات «تويوتا» ُتطوِّ

تأكيداً على التزامها الراسخ بتحقيق مجتمع مستدام محايد 
للكربون يتيح حرية التنقل للجميع، أعلنت شركة تويوتا موتور 
كوربوريشن (تويوتا) أنها تعمل على تطوير محرك هيدروجيني 
جديد ســيتم تثبيته في مركبة سباق صممت باالعتماد على 
مركبة تويوتا كوروال سبورت، وستشارك مركبة السباق هذه 
في رياضات ســباقات السيارات التنافسية حتت راية «أو آر 

سي روكي ريسينغ».
مت تزويد مركبة السباق مبحرك ذي ثالث أسطوانات خطية 
سعته ١٫٦ ليتر معزز بشاحن توربو، يعتمد على الهيدروجني 
املضغوط كمصدر للوقود. وستشارك املركبة في أول سباق 
في اجلولة الثالثة من ســباق «ناباك فوجي سوبر تي إي سي 
٢٤ ساعة»، والتي تقام خالل الفترة من ٢١ إلى ٢٣ مايو اجلاري 

ضمن سلسلة سباقات «سوبر تايكيو» للعام ٢٠٢١، التي حتظى 
بدعم من هانكوك. ومن خالل جتهيز محرك هيدروجيني لبيئة 
رياضات ســباقات السيارات املليئة بالتحديات، تهدف شركة 
تويوتا إلى املساهمة في حتقيق مجتمع مستدام ومزدهر يتيح 

حرية التنقل للجميع.
وبهذه املناسبة، صرح كي فوجيتا املمثل الرئيس للمكتب 
التمثيلي لشــركة تويوتا في منطقة الشــرق األوسط وآسيا 
الوســطى، قائال: «نتطلع بشــغف الختبار تقنياتنا اجلديدة 
اخلاصة باحملرك الهيدروجيني خالل سلسلة سباقات «سوبر 
تايكيو» لهذا العام. وتؤكد مشاركتنا في هذه السباقات التزام 
شركة تويوتا بتحقيق مجتمع محايد للكربون يتيح حرية التنقل 
للجميع، وذلك عبر اكتشاف مجاالت متنوعة من التكنولوجيا. 

وأنا متحمس بشكل خاص ألنني أعتقد أن هناك فرصة كبيرة 
العتماد الهيدروجني كمصدر للطاقة في منطقة الشرق األوسط، 
والتي تتمتع بإمكانات واعدة إلنتاج الهيدروجني النظيف من 
خالل كل من الطاقة املتجددة والوقود األحفوري باســتخدام 

.«CCUS تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه
وتستخدم املركبات التي تعتمد على خاليا وقود الهيدروجني 
 الكهربائية FCEV، كمركبة تويوتا ميراي، خلية وقود يتفاعل 
بداخلها الهيدروجني كيميائيا مع األوكسجني املوجود في الهواء 
إلنتاج الكهرباء التي تدير احملرك. وفي الوقت نفسه، تولد 
احملركات الهيدروجينية الطاقة من خالل احتراق الهيدروجني 
باســتخدام أنظمة تزويد وحقن الوقود التي مت تعديلها من 
األنظمة األخرى املستخدمة في محركات البنزين التقليدية. 

كما تتميز احملــركات الهيدروجينية بكونها صديقة للبيئة، 
باعتبارها ال تنتج ثاني أكســيد الكربون على اإلطالق عند 

االستخدام.
هذا، وحتدث عملية االحتراق في احملركات الهيدروجينية 
مبعدل أسرع من محركات البنزين التقليدية، ما يؤدي إلى 
اســتجابة جيدة. وفي حني تتمتع احملركات الهيدروجينية 
بأداء بيئي متميز، فإنهــا متتلك أيضا القدرة على االرتقاء 
مبتعة القيادة إلى مســتويات جديدة، مبا في ذلك األصوات 
واالهتزازات التي تنتج عن املركبات املزودة مبحركات البنزين.

ومن املقرر أن يتم تزويد مركبة السباق بوقود الهيدروجني 
املنتج في منشأة فوكوشيما ألبحاث طاقة الهيدروجني الواقعة 

في مدينة ناميه مبحافظة فوكوشيما.

«كوروال سبورت» املعدلة تشارك في «سوبر تايكيو» مبحرك جديد دون أي انبعاثات كربونية

أعطى ميالن األمل ليوڤنتوس باملشاركة 
في دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل بعد 
تعثره على أرضه أمام كالياري من دون 
أهداف، فيما عزز نابولي حظوظه بانتزاع 
بطاقته الى املســابقة القارية األم بفوزه 
على مضيفه فيورنتينا ٢-٠ في املرحلة 

٣٧ من الدوري اإليطالي.
وقال مدرب ميالن ستيفانو بيولي، إن 
فقدان املركــز الرابع في اجلولة األخيرة 
بالدوري اإليطالي، لن يكون فشال لفريقه 
بعــد أن تعادل مع كالياري ليهدر فرصة 

حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وأبلغ بيولي شــبكة ســكاي إيطاليا 
«بالنسبة للموســم الذي مررنا به، عدم 
دخول املربع الذهبي ســيكون خيبة أمل 
بالتأكيد، لكنه ليس فشال.. في هذا العام 

وضعنا أسس مستقبل ناجح مليالن».

ويحتل ميــالن املركز الثالث برصيد 
٧٦ نقطــة متســاويا مع نابولــي الرابع 
الذي يتفوق عليه باملواجهات املباشرة، 
كما يتقدم بنقطة واحدة على يوڤنتوس 

صاحب املركز اخلامس.
ليل وباريس.. صراع لم ينته بعد

يعــد الصراع احملتــدم لتحديد هوية 
بطل فرنسا لعام ٢٠٢١ بنهاية مثيرة األحد 
املقبل بعــد أن تقلص الفارق لنقطة بني 
املتصدر ليل وباريس سان جرمان الثاني، 
إثــر تعادل األول على ارضه مع ســانت 
اتيــان من دون أهداف، مقابل فوز حامل 
اللقب برباعية نظيفة على ضيفه رينس 

في املرحلة ٣٧ ما قبل األخيرة.
وبات في رصيد ليل الساعي الى لقبه 
األول منذ العام ٢٠١١، ٨٠ نقطة مقابل ٧٩ 

لسان جرمان بطل املواسم الثالثة األخيرة 
و٧٧ ملوناكو الفائز ٢-١ على ضيفه رين، 

إال أن مهمته تبدو شبه مستحيلة.
دورمتوند وڤولفسبورغ في األبطال

حسم بوروســيا دورمتوند تواجده 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم 
الســادس تواليــا، وذلك بضمانــه إنهاء 
الدوري األملاني لكرة القدم في املركز الرابع 
على أقل تقدير بفوزه على مضيفه ماينز 

٣-١ في املرحلة ٣٣ قبل األخيرة.
وبنقطة التعادل، ضمن ڤولفسبورغ 
أيضــا مقعده في دوري األبطال املوســم 
املقبل بتقدمه بفارق ٤ نقاط عن أينتراخت 
فرانكفورت، لكنه تراجع من املركز الثالث 
الى الرابع بفارق األهداف خلف دورمتوند، 

فيما يتقدم اليبزيغ عنهما.
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أتلتيكو والريال.. مازال للحديث بقية في «الليغا»
تأجل حسم لقب الدوري اإلسباني لكرة القدم الى 
املرحلة اخلتامية بفوز أتلتيكو مدريد املتصدر وجاره 
ريال مدريد الثاني، فيما بات برشلونة خارج اللعبة 
بخسارته على أرضه في املرحلة السابعة والثالثني.

وتغلب أتلتيكو على ضيفه أوساسونا في الوقت 
القاتل ٢-١ بفضل األوروغوياني لويس سواريز، فيما 
عاد ريال بالنقاط الـ ٣ من الباسك بفوزه على أتلتيك 
بلبــاو بصعوبة بالغة ١-٠، ليدخل اجلاران املرحلة 
اخلتامية وهما على بعد نقطتني من بعضهما البعض.
أما برشــلونة الذي ســقط على أرضه ضد سلتا 
فيغو ١-٢، فحتى الفوز لم يكن لينفعه مبا أنه كان 
متخلفــا بفــارق ٤ نقاط عن أتلتيكــو، ثم خرج من 

املرحلة قبل األخيرة متخلفا بفارق ٧ نقاط.
ومن املؤكــد أن اللقب األول منــذ ٢٠١٤ بني يدي 
أتلتيكو الذي يختتم املوسم في ضيافة بلد الوليد، 

حيث ســيكون بحاجة الــى الفوز لتجريد جاره من 
اللقب حتى في حال فوز األخير على ضيفه ڤياريال.
وتطرقت الصحف اإلســبانية عن رحيل وشيك 
ملدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان بعد موسم 
واحد مع الفريق الكاتالوني وأشارت إلى أن أسطورة 
الفريق السابق ومدرب السد القطري حاليا تشافي 

هرنانديز هو املرشح األبرز خلالفته.
ورأت صحيفــة «ســبورت» بــأن تشــافي الذي 
ســيتواجد هذا األســبوع في برشــلونة في إجازة، 
سيجتمع مبسؤولي النادي للبحث في إمكانية توليه 

منصب املدرب اعتبارا من املوسم املقبل.
وأضافــت الصحيفــة إلى أن محــور محادثات 
تشافي سيتعلق بهيكلية النادي ألنه ميلك تصورا 
معينا للفريق االول ويريد ترك بصمة في النادي 
الكاتالوني كما فعل قبله املدربان الهولندي فرانك 

رايكارد وبيب غوارديوال.
وكان تشــافي جدد قبل 

أيــام قليلة عقده مع الســد 
لعامــني إضافيني حتــى عام 

٢٠٢٣، لكن مع إشارة بعض املعلومات 
بأن العقــد اجلديد يتضمــن بندا خاصا 

يســمح له بترك النادي القطري في حال 
تلقيه عرضا من برشلونة.

إلى ذلك، أعلنت رابطة الدوري اإلسباني 
لكرة القدم تعديل برنامج املرحلة الثامنة 
والثالثني األخيرة، لتقام املواجهات احلاسمة 

السبت املقبل بدال من يوم األحد.
وســتقام ٧ مباريات مساء السبت في 
التوقيت عينه «من أجل احلفاظ على نزاهة 

املنافسة» بحسب الرابطة.

برشلونة «بره» املنافسة وكومان يقترب من الرحيل وتشافي البديل

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا ـ املرحلة الـ ٣٧

٨beIN SPORTS premium١مان يونايتد ـ ڤوالم
٨beIN SPORTS premium٣ساوثمبتون ـ ليدز

٩beIN SPORTS premium٢برايتون ـ مان سيتي
١٠:١٥beIN SPORTS premium١تشلسي ـ ليسترسيتي

إيطاليا ـ مؤجلة من املرحلة الـ٢٥
٩:٣٠beIN SPORTS HD٣التسيو ـ تورينو

.. وشتيغن يغيب عن كأس أوروبا
أعلن حارس املرمى االحتياطــي في منتخب أملانيا مارك ـ 
أندريه تير شــتيغن غيابه عن نهائيات كأس أوروبا املقبلة في 

كرة القدم، بسبب اجرائه جراحة في ركبته.
كتب حارس برشــلونة في حســابه على انستغرام بـ «أنا 
حزين بسبب خســارة الليغا. بعد بداية موسم معقد، أظهرنا 
شــخصية جيدة بخوض ١٩ مباراة دون خسارة، لكننا لم نكن 
قادرين على االبقاء على هذا املستوى». وتابع «قررت مع الطاقم 
الطبي اجراء تدخل جراحي مكمل في ركبتي. يحزنني أن أغيب 

عن كأس أوروبا ٢٠٢٠ هذا الصيف مع أملانيا».
أردف صاحب ٢٤ مباراة دولية «للمرة األولى منذ عدة سنوات 

سأشجع بلدي في بيتي. آمل أن نحرزها!».

رئيس االحتاد األملاني يستقيل
أكد رئيس االحتاد األملاني لكرة القدم فريتس كيلر استقالته 
رسميا من مهامه على خلفية وصفه أحد معارضيه بـ«القاضي 
النازي»، بعدما كان أعلن عن نيته فعل ذلك األســبوع املاضي، 

مطالبا في الوقت ذاته بوجوب حصول «تغيير في االحتاد».
وقال كيلر «أتخلى عن منصبي كرئيس كي يتمكن االحتاد 
األملاني لكرة القدم من القيام ببداية جديدة ضرورية وبعيدة املدى».

وتابع «يتوجب علــى االحتاد أن يتبدل. عليه أن ينجح في 
اســتعادة مصداقيته والثقة في نزاهته»، مضيفا أن استقالته 

وحدها لن «حتل املشاكل داخل كرة القدم واالحتاد األملاني».
وأشار كيلر أن محاوالته لتطوير وحتديث االحتاد وإضفاء 
الطابع االحترافي عليه منذ توليه منصبه في عام ٢٠١٩ قوبلت 

«باملقاومة (وبناء) اجلدران في كل خطوة».

القارية االم، وثالث نقاط عن ليستر 

إنه هدف عاملي، لذا إنه بالفعل 

إلى ذلك، أعلنت رابطة الدوري اإلسباني 
لكرة القدم تعديل برنامج املرحلة الثامنة 
والثالثني األخيرة، لتقام املواجهات احلاسمة 

التوقيت عينه «من أجل احلفاظ على نزاهة 
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«الصحة العاملية» حتث 
الشركات على تسريع 

إنتاج لقاح «كورونا».

تخريج ٢٨٠ من دورة 
إنعاش في أكادميية 

سعد العبداهللا وتوزيعهم 
على قطاعات «الداخلية».
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أبعد من الكلمات
«حرية الصحافة هي ضامن كل الحريات»

أمل كلونــي، تؤكــد ان حرية 
الصحافة آخــذة في التضاؤل منذ 

٣٠ عاماً.

«لقاحنا جاهز نهاية العام الحالي»

سانوفي وجاالكسوسميثكلني، 
يعلنان أول جناح لتجاربهما على لقاح 
جديد، بعد فشلهما ديسمبر املاضي.

«نعمل بالمبنى منذ ١٥ عامًا، وال عالقة له بحماس»

جاري برويت، رئيس «أسوشيتد 
برس»، عن تدمير إسرائيل للمبنى 
الذي يحوي مكتــب الوكالة وقناة 

اجلزيرة.

«اليابان لم تلقح سوى ١٪ فقط من سكانها»

سلينا وانغ، األميركية املتخصصة 
في الشؤون الطبيبة، عن اجلدل حول 
قرب األلعاب األوليمبية باليابان، في 

أجواء كورونا.

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

البقاء هللا

وليد علي عبدالرسول إبراهيم: ٥٨ عاما ـ ت: ٩٣٣٣٤١١٠ ـ شيع.
صبيحه عبدالواحد محمد بن االيوب: أرملة محمد يوسف إبراهيم 
املســلم: ٨٤ عاماـ  ت: ٦٦٦٦١١٢٠ـ  ٥٨٨٨٨٠٣٥ـ  ٩٩٦٥٠٩١١ 

ـ ٩٧١٣٧١٨٩ ـ شيعت.
مشاري صالح النفيسي: ٩٥ عاما ـ ت: ٩٩٠٧٧٢٢١ ـ شيع.

عبداحلق محمود شوقي عبداهللا األيوبي: ٧٢ عاما ـ ت: ٦٦٢٦٦٤٨٧ 
ـ ٩٤٤٩٣٩٢٩ ـ ٩٨٧٥٧٢٢٢ ـ شيع.

علي عبدالرحمن محمد أشكناني: ٧٧ عاماـ  ت: ٩٩٩٩١٠٠٧ـ  شيع.

النمر «إنديا» سيودع مأوى للحيوانات

آثار اإلعصار تاوكتاي تخلف ضحايا جددا في الهند

بيل غيتس وزوجته ميليندا غيتس أعلنا عن طالقهما بعد زواج دام ٢٧ عاما

الطاهية البريطانية حققت حلمها 

الهند.. اإلعصار تاوكتاي 
يسدد أعنف ضرباته

أ.ف.پ: ضــرب إعصار قوي ترافقــه رياح عنيفة 
الهند مهددا بارتفاع مســتوى أمــواج البحر، ما عطل 
جهود احلكومة في مواجهة تفشــي ڤيروس كورونا 

املستجد املدمر.
وقضى ستة أشخاص على األقل في نهاية األسبوع 
في أمطار غزيرة وعواصف، فيما اجتاح تاوكتاي وهو 
أكبر إعصار يضرب غرب الهند في ٣٠ عاما وفق تقارير 
صحافية، بحر العرب وهو يتجه إلى والية غوجارات.

في بومباي الغارقة باملياه، وحيث أغلقت السلطات 
املطار لعدة ساعات وحضت الناس على البقاء في الداخل، 
نقل األحد ٥٨٠ مريضا بكوڤيد من ثالثة مستشفيات 

ميدانية إلى «أماكن أكثر أمنا».
في غوجارات حيث خلت السلطات األحد وليال أكثر 
من ١٠٠ ألف شخص من ١٧ منطقة، نقل جميع مرضى 
كوڤيد من املستشــفيات الواقعة ضمن نطاق خمسة 

كيلومترات من الساحل.
وتبذل السلطات أيضا مساعي حثيثة لضمان عدم 
انقطاع الكهرباء في املستشــفيات املخصصة ملرضى 
الوباء وعددها حوالى ١٤٠، و٤١ منشأة النتاج األكسجني 
فــي ١٢ منطقة ســاحلية حيث من املتوقع أن يســدد 

اإلعصار أعنف ضرباته.

كلير سميث أول بريطانية 
حتصل على ٣ جنوم «ميشالن»

أ.ف.پ: فازت الطاهية البريطانية كلير سميث بثالث 
جنوم ميشالن ملطعمها في لندن خالل فترة اإلغالق، وهي 

متفائلة بانتعاش هذا القطاع رغم التحديات الراهنة.
وأصبحت كلير ســميث (٤٢ عاما)، وهي من إيرلندا 
الشمالية، في يناير أول امرأة بريطانية حتصل على ثالث 
جنوم ميشالن، وواحدة من أربعة طهاة بريطانيني فقط 

حصلوا على هذا التكرمي.
وقالت إن احلصول على النجمة الثالثة ملطعمها «كور 
باي كلير سميث» كان مبنزلة «حلم أصبح حقيقة» مضيفة 
أن «االمر كان رائعا ألنه حدث في مثل هذا العام الصعب».

وأثناء فترة اإلغالق، أمضى املوظفون في «كور» الذي 
افتتــح في حي نوتينغ هيــل األنيق في لندن عام ٢٠١٧، 

وقتهم في إعداد مئات الوجبات كعمل خيري.
وبدأ املطعم كذلك تقدمي قوائم وجبات جاهزة وخدمة 
توصيل وسار العمل «بشكل جيداً جدا»، وفقا لسميث.

وبســبب اإلغالق، حتتم على هــذه الطاهية أن تخبر 
فريقها عــن حصولها على النجمة الثالثة من ميشــالن 

عبر مكاملة ڤيديو.

انفتاح دبي.. فعاليات غنائية ورياضية للُمطّعمني
أ.ف.پ: أعلنــت دبــي الســماح 
الرياضيــة  الفعاليــات  بحضــور 
واحلفالت الغنائية شرط تلقي لقاح 
«كوڤيد-١٩»، بينما تتطلع اإلمارة 
السياحية إلى تعزيز سياسة األبواب 
املفتوحة التي تنتهجها منذ الصيف 

املاضي.
وأكد املكتــب اإلعالمي حلكومة 
دبي في بيان أن اللجنة العليا إلدارة 
األزمات والكوارث في اإلمارة اعتمدت 
مجموعــة جديدة مــن التحديثات 
لإلجــراءات االحترازيــة التــي بدأ 
تطبيقهــا ولفتــرة جتريبية متتد 

لشهر قابلة للتجديد.
وقال إن اللجنة قررت الســماح 
بعودة اجلماهير حلضور الفعاليات 
الرياضية ورفع الطاقة االستيعابية 
جلميع املراكــز الرياضية واملرافق 
الترفيهية إلى ٧٠٪ وللغرف الفندقية 

إلى ١٠٠٪.
وأوضح أنه سيطلب تقدمي طلبات 
تصريح إلكتروني للحفالت الغنائية 

واملناسبات االجتماعية والفعاليات 
الرياضية «شــرط أن يكون جميع 
احلضور واملشاركني والعاملني من 
احلاصلني على لقاح كوڤيد-١٩»، على 
أال يتعدى العدد ١٥٠٠ شخص لألماكن 

املغلقة و٢٥٠٠ لألماكن املفتوحة.
كما ســمحت مبزاولة األنشطة 
الترفيهيــة فــي املطاعــم واملقاهي 
ومراكز التسوق على أن يكون جميع 
العارضني أو الفنانني من احلاصلني 

على لقاح «كوڤيد-١٩».
وشملت اإلجراءات احملدثة كذلك 
السماح بإقامة حفالت األعراس في 
الفنــادق وقاعات األفــراح على أال 
يتجاوز عدد احلضور ١٠٠ شخص، 
وبشــرط حصول جميع احلضور 
والعاملني على لقاح «كوڤيد-١٩».

وفي املنازل، سيكون احلد أقصى 
٣٠ شــخصا مع تطبيق اإلجراءات 
االحترازية املعمول بها سابقا وهي 
استخدام الكمامة جلميع املتواجدين 

في املكان.

عالقة مع موظفة وراء استقالة غيتس من «مايكروسوفت» 

إلى  ونســبت الصحيفــة 
ناطقــة باســم بيــل غيتــس 
قولها إنهــا «عالقة تعود إلى 
٢٠ عامــا وانتهــت بطريقــة 
وديــة. وأضافــت أن غيتــس 
تنحــى من«مايكروســوفت» 
من أجل التفرغ لعمله اخليري 

أعلنا في مايو الفائت طالقهما 
بعد زواج استمر ٢٧ عاما.

وأكــــد نـاطــــق بـاســــم 
«مايكروسوفت» لوكالة فرانس 
برس أن املجموعة أبلغت في 
نهايــة العام ٢٠١٩ بــأن «بيل 
غيتس سعى إلى إقامة عالقة 
حميمة مع إحدى املوظفات في 
الشركة العام ٢٠٠٠. ونظرت 
جلنة من مجلــس اإلدارة في 
املشكلة مبساعدة جهة خارجية 
هــي مكتــب محامــاة، إلجراء 

حتقيق شامل».
وأفادت هذه املهندسة في 
رســالة أنهــا ارتبطت بعالقة 
ذات طبيعة جنســية مع بيل 
غيتــس «لســنوات»، وفق ما 
أوردت «وول ستريت جورنال» 
التي اشــارت إلــى أن غيتس 
قدم استقالته قبل انتهاء هذا 

التحقيق.

في «مؤسســة بيل وميليندا 
غيتس»، على ما ذكر سابقا.

امللياردير األميركي  وكان 
بيل غيتس وزوجته ميليندا 
غيتس اللــذان أقاما معا هذه 
التي تكافح  املؤسسة غيتس 
الفقر واألمراض قبل ٢٠ عاما، 

أ.ف.پ: ذكرت صحيفة «وول 
ســتريت جورنال» أن تنّحي 
بيل غيتس نهائيا عن رئاسة 
مجموعــة «مايكروســوفت» 
مرتبط بعالقة اعتبرت «غير 
الئقة» مع موظفة في الشركة 
تعود إلى مطلع العقد األول من 
القرن احلادي والعشرين. وكان 
مؤسس «مايكروسوفت» تنحى 
عن إدارة شــركة املعلوماتية 

العمالقة في مارس ٢٠٢٠.
الصحيفــة  ونقلــت 
االقتصادية عن مصادر مطلعة 
على امللف قولها «قرر أعضاء 
مجلس إدارة مايكروســوفت 
العــام ٢٠٢٠ أن علــى غيتس 
التنحي من املجلس فيما كانوا 
يجــرون حتقيقــا عــن عالقة 
أقامها املليارديــر مع موظفة 
في مايكروسوفت اعتبرت غير 

الئقة».

ملكة جمال الكون.. ميسا املكسيكيةملكة جمال الكون.. ميسا املكسيكية
أ.ف.پ: توجت ملكة جمال املكســيك أندريا ميســا ملكة جمال الكون في ختام املسابقة التي أقيمت في الواليات 
املتحــدة ونــددت فيها ملكة جمال بورما بانقــالب اجليش في بالدها. ومتكنت أندريا ميســا (٢٦ عاما) التي كاتت 
ترتــدي فســتانا أحمر المعا، من الفوز باللقب متقدمة على ملكتــي جمال البرازيل والبيرو اللتني تأهلتا أيضا إلى 
املرحلة النهائية، خالل املســابقة التاســعة والســتني التي أقيمت في هوليوود (والية فلوريدا األميركية) وتولى 

تقدميها األميركي ماريو لوبيز ومواطنته أوليفيا كولبو.

«إنديا» الشارد.. في عهدة 
شرطة تكساس

أ.ف.پ: عثــر على منر بنغالــي هارب كان يتجول 
في شوارع مدينة هيوســنت بوالية تكساس متسببا 
في الذعر للسكان، على ما أفادت الشرطة احمللية التي 

أكدت أنه بصحة جيدة.
واستعيد النمر البنغالي البالغ تسعة أشهر ويحمل 
اســم «إنديا» من زوجة صاحبه البالغ ٢٦ عاما الذي 

شوهد وهو يصطحبه في سيارته.
وكان النمر شوهد مساء األحد الفائت يسير بهدوء 
عبر املروج في أحد أحياء غرب هيوسنت. وصوره بعض 

أهالي احلي الذين دهشوا لرؤية منر في حديقتهم.
وقال رون بورزا من شــرطة هيوســنت في مؤمتر 
صحافــي إن زوجة املالــك وافقت على إعادة احليوان 

إلى الشرطة.
وأضاف أن «إنديا» الذي «يتمتع بصحة جيدة جدا» 

سيودع مأوى للحيوانات بالقرب من داالس.
وذكر بأن من غير القانوني امتالك منر في هيوسنت، 

خالفا للحال في بعض املقاطعات احمليطة باملدينة.
وأضــاف أن «الناس ينبغــي إال يحتفظوا بحيوان 
كهــذا في منازلهم»، موضحــا أن «وزنه وهو بعد في 
شــهره التاســع يبلغ ٨٠ كيلوغراما، وميكن تاليا أن 
يصل وزنه إلى ٢٧٠ كيلوغراما، ولديه مخالب وميكن 

أن يحدث الكثير من الضرر».

11فنون

08آراء
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