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اإلجراءات الضريبية أمام مجلس الوزراء
القانون اجلديد هدفه بلورتها بصورة تنظيمية لتسهيل حتصيل الضرائب احلالية على الشركات األجنبية والزكاة.. وترشيد اإلنفاق اجلاري يبدأ بتقليص اختياري لـ «الدعوم»

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

صاحب السمو تلقى 
تعازي قادة ومسؤولي 

دول «التعاون» بوفاة 
الشيخ منصور األحمد
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 AUM جامعة
حتتل املرتبة األولى في الكويت

 Quacquarelli جاء تصنيف مؤسسة
Symonds العاملية املتخصصة في التعليم 
العالي ألفضل اجلامعات على مستوى 
العالم لعام ٢٠٢٢، ليؤكد التقدم الكبير 
الذي حتققه جامعة الشــرق األوســط 
األميركية في الكويت (AUM)، إذ احتلت 
املركز األول محليا و٣٣ عربيا واملرتبة 
٧٥١ ـ ٨٠٠ عامليــا، متقدمة بشــكل الفت 

عن باقي اجلامعات.
ويشــمل تصنيف QS، الذي نشرته 
على موقعها اإللكتروني الرســمي يوم 
٨ اجلاري، ترتيــب أفضل ١٣٠٠ جامعة 

مصنفة من ٩٣ بلدا حول العالم. 
وجاءت ٧٥ جامعة عربية في ترتيب 
QS للعــام ٢٠٢٢ مــن بينها ٣١ خليجية 
شــملت: الســعودية (١٤ جامعــة فــي 
طليعتهــا جامعــة امللــك عبدالعزيز)، 
مصر (١٣ جامعة في طليعتها اجلامعة 
القاهــرة)، اإلمــارات األميركيــة فــي 

(١٠ جامعات في طليعتها جامعة خليفة)، 
لبنان (٨ جامعات في طليعتها اجلامعة 
األميركية في بيروت)، األردن (٨ جامعات 
فــي طليعتها جامعــة األردن)، العراق

(٥ جامعات في طليعتها جامعة بغداد)، 
الكويت (٣ جامعات في طليعتها جامعة 
الشرق األوسط األمريكيةـ  AUM)، تونس 
(٣ جامعات في طليعتها جامعة سوسة)، 
فلسطني (٣ جامعات في طليعتها جامعة 
القــدس وجامعــة النجــاح الوطنية)، 
البحريــن (جامعتــان فــي طليعتهمــا 
جامعــة العلوم التطبيقية)، الســودان 
(جامعتان وهما جامعة السودان للعلوم 
والتكنولوجيــا وجامعــة اخلرطــوم)، 
وجامعة واحدة في كل من: قطر (جامعة 
قطر)، سلطنة عمان (جامعة السلطان 
قابــوس)، ســورية (جامعة دمشــق)، 
واملغــرب (جامعــة محمــد اخلامــس 

في الرباط).

حسب التصنيف السنوي ملؤسسة QS العاملية عن العام ٢٠٢٢

التفاصيل ص٧

الترشيد ال ميتد إلى الرواتب واملزايا املالية للموظفني ويتم بدمج بعض اجلهات 
احلكومية وإعادة هيكلة اجلهاز احلكومي ليكون رشيقًا حتى في حالة التوسع

اإلبقاء على دعم املواد األساسية واحلفاظ على الرخاء االجتماعي للمواطنني

قرارات ملنع تكرار مالحظات «احملاسبة» و«املراقبني» واجلهات الرقابية األخرى

مرمي بندق

كشــفت مصــادر مســؤولة عــن أن قانون 
اإلجراءات الضريبية التنظيمية املوحدة الذي 
يوشــك مجلس الوزراء على مناقشته متهيدا 
العتمــاده وإحالته إلــى مجلس األمة، ال ينص 
علــى فرض ضرائب جديــدة، والقانون عبارة 
عن إجراءات تنظيميــة تتم بتحديث إجراءات 
املطالبة بالضرائب املطبقة حاليا على الشركات 
األجنبية والزكاة. وبينت أن اإلدارة الضريبية 
في وزارة املالية أجلت اعتماد املواعيد النهائية 
لتطبيق اإلقرارات الضريبية وسداد الضرائب 
عن العام املاضي بسبب اجلائحة لدعم القطاع 

اخلاص واألسواق املالية.
وأوضحت ان برامج اإلصالح املالي الواردة 
فــي برنامج عمل احلكومــة احملال إلى مجلس 
األمة هدفها األساســي ترشيد وحتديد اإلنفاق 
احلكومــي وال تتضمــن ضرائب علــى األفراد

وال مساس بالرواتب ال بشكل مباشر أو بشكل 
غير مباشر.

وأضافت املصادر ان ترشيد وحتديد اإلنفاق 
اجلــاري ليس جديدا بل طبق قبل ذلك وتركز 
احلكومة في خطوات ترشــيد وحتديد اإلنفاق 
اجلاري على اإلنفاق احلكومي املتمثل في النفقات 
احلكومية الشهرية والسنوية، فعندما تتقلص 
نفقات اجلهاز احلكومي ســيتم ترشيد حتديد 
اإلنفاق اجلاري، وعندما يتم دمج بعض اجلهات 
احلكومية ليكون اجلهاز احلكومي رشيقا حتى 
في حالة التوسع سيتم تقليص اإلنفاق اجلاري، 

وحتديد اإلنفاق احلكومي يتمثل أيضا في تقليص 
درجات تعيني القياديني، ولذلك تتأنى احلكومة 
في تعيينات القياديني اجلدد، ولذلك جند ارتفاع 
الشواغر ريثما يتم البت في املناصب الشاغرة 

سواء بدمجها أو االستمرار فيها.
وتطرقت الــى تقليص الدعــوم، الفتة إلى 
انه سيكون اختياريا في املرحلة األولى بهدف 
وصول الدعم ملســتحقيه، فقــد يكون البعض
ال يرغب في احلصول على التموين الشــهري 
على سبيل املثال وليس احلصر، وبهذه اخلطوة 
يتم ترشيد اإلنفاق احلكومي على الدعوم، وفي 
الوقت نفسه يتم إيصال الدعم إلى املستحقني 
الذين يستفيدون منه حقيقة وتتمكن احلكومة 
من توسيع هذه الفئات املستفيدة، واحلفاظ على 
الرخاء االجتماعــي للمواطنني من خالل إبقاء 
الدعم على جميع املواد األساسية للمستحقني 

من غير تعرض بعض من الدعم إلى الهدر.
واستدركت بأن الضريبة االنتقائية وضريبة 
القيمة املضافة تأتيان ترجمة التفاقيات موحدة 
مع دول مجلس التعاون اخلليجي، وال متسان 
املواطنــني، فالضريبة االنتقائيــة تطبق على

٣ سلع ضارة بصحة اإلنسان، وخصوصا من 
الشباب، وضريبة السلع املنتقاة تفرض على 

السلع الكمالية العالية األسعار جدا.
وكشــفت املصادر عن قــرارات جديدة ملنع 
تكرار مالحظات ديوان احملاسبة وجهاز املراقبني 
املاليــني وجميع اجلهات الرقابية األخرى على 
اجلهات احلكومية والتي تســهم مباشــرة في 

ترشيد اإلنفاق احلكومي.
شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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االحد ١٣ يونيو ٢٠٢١ محليات

صاحب السمو تلقى التعازي من قادة «التعاون» بوفاة الشيخ منصور األحمد
تلقــى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
عددا من االتصاالت وبرقيات 
التعازي من قادة ومسؤولي 
بوفــاة  التعــاون»  «دول 
الشــيخ منصــور األحمد، 
حيث تلقى ســموه اتصاال 
هاتفيا مساء أول من أمس 
مــن أخيه خــادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود ملك 
اململكة العربية السعودية 
الشقيقة، اعرب خالله عن 
خالــص تعازيــه وصادق 
مواساته لسموه،  ولالسرة 
احلاكمــة بوفاة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالى الشــيخ 
منصــور االحمــد، ســائال 
املولــى تعالــى أن يتغمده 
بواســع رحمته ومغفرته 
ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهم سموه واألسرة الكرمية 
جميــل الصبــر وحســن 
العزاء. وقــد عبر صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، عن شكره وتقديره 
ملا أبداه أخوه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود ملك 
اململكة العربية السعودية 
الشقيقة من صادق املواساة 
وخالص التعازي والدعاء، 
راجيا من املولى عز وجل أال 

يريه مكروها بعزيز.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
برقية تعزية من أخيه خادم 
امللك  الشــريفني  احلرمــني 
ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
سعود ملك اململكة العربية 
الســعودية الشقيقة أعرب 
فيها عــن خالــص تعازيه 
الشــيخ منصــور  بوفــاة 
األحمد، رحمه اهللا، ســائال 
املولى تعالى أن يتغمد الفقيد 
بواســع رحمته ويســكنه 
فســيح جناتــه وأن يلهــم 
ســموه، واألســرة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.
هــذا وقد بعــث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، ببرقيــة جوابية 
الــى أخيه خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ضمنها 
بالغ شــكره وتقديره على 
مــا عبــر عنه مــن تعاطف 
ومواساة بهذا املصاب اجللل 
متمنيا ســموه لــه موفور 
الصحــة والعافيــة وأن ال 

يريه مكروها بعزيز.
ولي العهد السعودي

كذلك تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
اتصاال هاتفيا مساء أول من 
أمس من أخيه صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدفاع في 
العربية السعودية  اململكة 

راجيا من املولى عز وجل اال 
يريه مكروها بعزيز. 

أمير دولة قطر

الســمو  وتلقى صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
اتصاال هاتفيا من أخيه أمير 
دولة قطر الشقيقة صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني، أعرب خالله سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته لسموه، ولالسرة 
احلاكمة بوفــاة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالــى الشــيخ 
منصــور االحمــد، ســائال 
املولــى تعالــى أن يتغمده 
بواســع رحمتــه ومغفرته 
ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهم سموه واألسرة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.
وعبــر صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
عن شكره وتقديره ملا أبداه 
ســموه من صادق املواساة 
وخالص التعازي والدعاء، 
راجيا من املولى عز وجل أال 
يري سموه مكروها بعزيز.

نائب أمير قطر

الســمو  وتلقى صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
برقية تعزية من نائب أمير 
دولة قطر الشــقيقة ســمو 
الشيخ عبداهللا بن حمد آل 
ثاني أعرب فيها لسموه عن 
خالص تعازيه بوفاة الشيخ 
منصور األحمد، رحمه اهللا، 
مبتهال إلى املولى تعالى أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته وأن يلهم ســموه 
واألســرة الكرميــة جميــل 

الصبر وحسن العزاء.
هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
ببرقية جوابية لسموه عبر 
فيها عن خالص شكره على 
ما عبر عنه من طيب املشاعر 
واملواساة بهذا املصاب األليم، 
راجيا سموه له وافر الصحة 

والعافية.
ملك البحرين

كذلك تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
برقية تعزية من أخيه ملك 
مملكة البحرين الشقيقة امللك 
حمد بن عيســى آل خليفة، 
أعــرب فيهــا عــن خالــص 
تعازيه وصادق مواســاته 
لسموه بوفاة الشيخ منصور 

الصحة والعافية وأال يريه 
مكروها بعزيز.

سلطان ُعمان

الســمو  وتلقى صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
برقيــة تعزيــة مــن أخيه 
الشــقيقة  ســلطان عمــان 
الســلطان هيثم بن طارق، 
أعــرب فيهــا عــن خالــص 
تعازيه وصادق مواســاته 
بوفاة الشيخ منصور االحمد، 
رحمــه اهللا، ســائال املولى 
تعالى لســموه، ولألســرة 
الكرميــة جميــل الصبــر 

وحسن العزاء.
هــذا، وبعــث صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية جوابية الى 
أخيــه الســلطان هيثم بن 
طارق ضمنها خالص شكره 
وتقديــره على ما عبر عنه 
من تعاطف ومواســاة بهذا 
املصاب األليم، متمنيا سموه 
جلاللتــه موفــور الصحــة 
والعافية وأال يريه مكروها 

بعزيز.
رئيس دولة اإلمارات

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
برقية تعزية من رئيس دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة 
الشــقيقة أخيــه صاحــب 
الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان أعرب فيها 
ســموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواســاته لسموه 
بوفاة الشيخ منصور األحمد 

ببرقية جوابية لسموه عبر 
فيها عن خالص شكره على 
ما عبر عنه من طيب املشاعر 
واملواساة بهذا املصاب، راجيا 
ســموه لــه وافــر الصحة 
والعافية وأال يريه مكروها 

بعزيز.
حاكم الشارقة وولي عهده

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
برقيــة تعزيــة مــن عضــو 
املجلس األعلى حاكم الشارقة 
أخيه صاحب السمو الشيخ 
د.سلطان بن محمد القاسمي 
أعرب فيها سموه عن خالص 
تعازيه لسموه بوفاة الشيخ 
منصور األحمد، رحمه اهللا، 
ســائال املولــى تعالــى أن 
يتغمده بواسع رحمته وأن 
يلهم سموه واألسرة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.
كمــا تلقى ســموه برقية 
تعزيــة مماثلة من ولي عهد 
الشارقة سمو الشيخ سلطان 
بن محمد بن سلطان القاسمي.
وبعــث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقيتــي شــكر جوابيــة 
ضمنهما سموه شكره على ما 
أعربا عنه سموهما من خالص 
التعازي وصادق املواســاة، 
سائال املولى تعالى أال يريهما 

مكروها بعزيز.
حاكم الفجيرة وولي عهده

وتلقــى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
برقيــة تعزيــة مــن عضــو 
املجلس األعلى حاكم الفجيرة 
أخيه صاحب السمو الشيخ 
حمد بن محمد الشرقي أعرب 
فيها سموه عن خالص تعازيه 
لسموه بوفاة الشيخ منصور 
األحمــد، رحمه اهللا، ســائال 
املولــى تعالــى أن يتغمــده 
بواســع رحمتــه وأن يلهــم 
سموه واألسرة الكرمية جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كما تلقى ســموه برقية 
تعزية مماثلة من ولي عهد 
الفجيرة سمو الشيخ محمد 
بن حمد بن محمد الشرقي.

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيتــي شــكر جوابيــة 
ضمنهما سموه شكره على 
ما أعربا عنه ســموهما من 
خالــص التعــازي وصادق 
املواساة، سائال املولى تعالى 

أال يريهما مكروها بعزيز.
حاكم أم القيوين وولي عهده

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
برقيــة تعزيــة مــن عضو 
املجلــس األعلــى حاكــم أم 
القيوين أخيه صاحب السمو 
الشيخ سعود بن راشد املعال 
أعرب فيها سموه عن خالص 
تعازيه لسموه بوفاة الشيخ 
منصور األحمد، رحمه اهللا، 

األحمد، رحمه اهللا، ســائال 
املولى تعالى أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يسكنه فسيح جناته، وأن 
يلهم سموه واألسرة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.
هــذا، وبعــث صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة جوابيــة 
ضمنها سموه خالص شكره 
وتقديره على ما عبر عنه من 
صادق التعازي واملواســاة 
بهذا املصاب األليم، مبتهال 
إلى املولــى تعالى أن يدمي 
على جاللته موفور الصحة 
ومتــام العافيــة وأال يريه 

مكروها بعزيز.
ولي عهد البحرين

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
برقية تعزية من أخيه ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
في مملكة البحرين الشقيقة 
صاحب السمو امللكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، 
أعرب فيها عن بالغ تعازيه 
بوفاة الشيخ منصور األحمد، 
رحمــه اهللا، ســائال املولى 
تعالــى لســموه ولألســرة 
الكرميــة جميــل الصبــر 

وحسن العزاء.
هــذا، وبعــث صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، ببرقيــة جوابيــة 
لسموه عبر فيها عن خالص 
شكره على ما عبر عنه من 
طيب املشاعر واملواساة بهذا 
املصاب، راجيا سموه له وافر 

رحمه اهللا، ســائال ســموه 
املولى تعالى أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يسكنه فســيح جناته وأن 
يلهم سموه واألسرة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
ببرقيــة جوابيــة لســموه 
ضمنها سموه خالص شكره 
وتقديره على ما عبر عنه من 
صادق التعازي واملواســاة 
بهذا املصاب األليم، مبتهال 
إلى املولــى تعالى أن يدمي 
على سموه موفور الصحة 
ومتام العافية وأن ال يريه 

مكروها بعزيز.
نائب رئيس اإلمارات

الســمو  وتلقى صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
برقية تعزية من نائب رئيس 
العربيــة  دولــة اإلمــارات 
الشــقيقة رئيس  املتحــدة 
مجلس الــوزراء حاكم دبي 
ووزير الدفاع أخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم أعــرب فيها عن 
بالغ تعازيه بوفاة الشــيخ 
منصور األحمد، رحمه اهللا، 
سائال املولى تعالى لسموه 
الكرميــة جميل  ولألســرة 

الصبر وحسن العزاء.
هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية جوابية لسموه عبر 
فيها عن خالص شكره على 
ما عبر عنه من طيب املشاعر 
واملواساة بهذا املصاب، راجيا 
ســموه لــه وافــر الصحة 
والعافية وأال يريه مكروها 

بعزيز.
ولي عهد أبوظبي

كذلك تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
برقيــة تعزية من ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقــوات املســلحة بدولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة 
أخيه صاحب السمو الشيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيان 
الشــقيقة أعــرب فيهــا عن 
بالغ تعازيه بوفاة الشــيخ 
منصور األحمد رحمه اهللا، 
سائال املولى تعالى لسموه 
الكرميــة جميل  ولألســرة 

الصبر وحسن العزاء.
وبعــث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 

أن  املولــى تعالــى  ســائال 
يتغمده بواسع رحمته وأن 
يلهم سموه واألسرة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.
كما تلقى ســموه برقية 
تعزية مماثلة من ولي عهد 
أم القيوين سمو الشيخ راشد 

بن سعود بن راشد املعال.
هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيتــي شــكر جوابيــة 
ضمنهما سموه شكره على 
ما أعربا عنه ســموهما من 
خالــص التعــازي وصادق 
املواساة، سائال املولى تعالى 

أال يريهما مكروها بعزيز.
حاكم رأس اخليمة وولي عهده

الســمو  وتلقى صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
برقيــة تعزيــة مــن عضو 
املجلس األعلى حاكم رأس 
اخليمة أخيه صاحب السمو 
الشــيخ ســعود بــن صقر 
القاسمي أعرب فيها سموه 
عن خالص تعازيه لسموه 
بوفاة الشيخ منصور األحمد، 
رحمــه اهللا، ســائال املولى 
تعالــى أن يتغمده بواســع 
رحمتــه وأن يلهم ســموه 
واألســرة الكرميــة جميــل 

الصبر وحسن العزاء.
كما تلقى ســموه برقية 
تعزية مماثلة من ولي عهد 
رأس اخليمة ســمو الشيخ 
محمد بن ســعود بن صقر 
القاسمي. هذا وبعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقيتي شكر جوابية 
ضمنهما سموه شكره على 
ما أعربا عنه ســموهما من 
خالــص التعــازي وصادق 
املواساة سائال املولى تعالى 
أال يريهما مكروها بعزيز. 

حاكم عجمان وولي عهده

وتلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
برقيــة تعزية مــن عضو 
املجلس األعلى حاكم عجمان 
أخيه صاحب السمو الشيخ 
حميــد بن راشــد النعيمي 
أعرب فيها سموه عن خالص 
تعازيه لسموه بوفاة الشيخ 
منصــور األحمــد، رحمــه 
اهللا، ســائال املولى تعالى 
أن يتغمده بواسع رحمته 
وأن يلهم ســموه واألسرة 
الكرميــة جميــل الصبــر 

وحسن العزاء.
كما تلقى ســموه برقية 
تعزية مماثلة من ولي عهد 
عجمان ســمو الشيخ عمار 

بن حميد النعيمي.
هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيتــي شــكر جوابيــة 
ضمنهما سموه شكره على 
ما أعربا عنه ســموهما من 
خالــص التعــازي وصادق 
املواساة، سائال املولى تعالى 

أال يريهما مكروها بعزيز.

في اتصاالت وبرقيات عبّروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لسموه ولألسرة احلاكمة

الشقيقة اعرب خالله سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته لسموه، ولألسرة 
احلاكمة بوفــاة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالــى الشــيخ 
منصــور االحمــد، ســائال 
املولــى تعالــى أن يتغمده 
بواســع رحمتــه ومغفرته 
ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهم سموه واألسرة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد عبر صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
عن شكره وتقديره ملا أبداه 
أخوه صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدفاع في 
اململكة العربية السعودية 
الشقيقة من صادق املواساة 
وخالص التعازي والدعاء، 
راجيــا من املولى عز وجل 
أال يــري ســموه مكروهــا 
بعزيــز. وتلقــى صاحــب 
الشــيخ  األميــر  الســمو 
نواف األحمد برقية تعزية 
من صاحب الســمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدفاع في 
اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة أعــرب فيها عن 
بالغ تعازيه بوفاة الشيخ 
منصور االحمد، رحمه اهللا، 
سائال سموه املولى تعالى 
لســموه ولألسرة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير ببرقية جوابية لسموه 
عبر فيها عن خالص شكره 
على مــا عبر عنه من طيب 
املشــاعر واملواســاة بهــذا 
املصاب راجيا سموه له وافر 
الصحة والعافية وأن ال يريه 

مكروها بعزيز.
أمير «تبوك»

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
اتصــاال هاتفيــا مــن أخيه 
صاحب السمو امللكي األمير 
فهد بن سلطان بن عبدالعزيز 
آل سعود أمير منطقة تبوك 
باململكة العربية السعودية 
الشــقيقة، اعرب خالله عن 
خالــص تعازيــه وصادق 
مواســاته لسموه ولالسرة 
احلاكمة بوفــاة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالــى الشــيخ 
منصــور االحمــد، ســائال 
املولــى تعالــى ان يتغمده 
بواســع رحمتــه ومغفرته 
ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهم سموه واألسرة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.
وقد عبر صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
عن شكره وتقديره ملا أبداه 
ســموه من صادق املواساة 
وخالص التعازي والدعاء، 

وزير الدفاع عّزى القيادة السياسية
تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمــد جابــر العلي باســمه ونيابة عن منتســبي وزارة 
الدفاع من عسكريني ومدنيني بخالص التعازي وصادق 
املواســاة لصاحب الســمو األمير القائــد األعلى للقوات 
املسلحة الشيخ نواف األحمد، ولسمو ولي عهده األمني 
الشــيخ مشعل األحمد، ولعموم أسرة آل الصباح الكرام 

بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ منصور األحمد 
طيب اهللا ثراه.

وسأل وزير الدفاع، وفق بيان صحافي لرئاسة األركان 
مســاء يوم اجلمعة املاضي، املولى عــز وجل أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.

م وزير الكهرباء واملاء «حماية البيئة» ُتكرِّ
كــرمــــــت اجلمعيــة 
الكويتيــة حلماية البيئة 
الكهربــاء واملــاء  وزيــر 
والطاقة ووزير الشؤون 
د.مشعان العتيبي بإهدائه 
درع احتفاليــة «ســاعة 

األرض -٢٠٢١».
وأكدت رئيسة اجلمعية 
د.وجدان العقاب، أن تكرمي 
د.مشعان العتيبي تقديرا 
مــن اجلمعيــة لرعايتــه 
ومشــاركته بكلمــة فــي 
افتتــاح فعالية «ســاعة 
التــي   «٢٠٢١- األرض 

نظمتهــا «حمايــة البيئة» أخيــرا بعنوان 
«حتديات تغير املناخ في الكويت» مبشاركة 
نحو ١٠٠ مشارك مثلوا العديد من اجلهات 
احلكومية واملنظمات املدنية بالكويت وإقليم 

اخلليج العربي والدول العربية، لطرح قضية 
التغيــر املناخي وآثاره ومناقشــة احللول 
وعرض جهود ورؤى كل جهة مشاركة في 

الفعالية. 

د.مشعان العتيبي يتسلم درع «ساعة األرض ٢٠٢١» من د.وجدان العقاب

٧ ماليني و٤٢٠ ألف دينار مصروفات 
بنك االئتمان األسبوع املاضي

عادل الشنان

كشفت احصائية صادرة عن بنك االئتمان 
ان اجمالــي املصروفات بلــغ ٧ ماليني و٤٢٠ 
ألفا و٣٤٩ دينارا وحتويل قروض بواقع ألف 
و٢٥١ دفعة «أون الين»، األسبوع املاضي ومن 

تاريخ ٦ حتى ١٠ اجلاري.
وأشــارت اإلحصائيــة الــى أن ٥٣ عميال 
اســتفادوا مــن خدمة «القــرض الذكي» عبر 
تقنيــة الذكاء االصطناعي، في حني بلغ عدد 

املستفيدين من إنشاء حساب على بوابة بنك 
االئتمان باستخدام تطبيق «هويتي» التابع 
للهيئة العامة للمعلومات املدنية قد بلغ ألفا 

و١٨٤ عميال.
وبينــت اإلحصائية أن عدد الكشــوفات 
الهندسية التي مت تنفيذها األسبوع املاضي 
بلغ ٦٩٠ كشفا، ناهيك عن اصدار البنك لعدد 
ألف و١٨ قرارا والرد على ٢٥٨ استفسارا عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، واســتقبال ألف 

و٣٧ مكاملة من خالل مركز االتصال.

«األكادميية العربية» تتقدم ١٤٩ مركزًا بتصنيف «ويبومتركس» 
أعلن مدير عام مؤسســة 
املجلــس  رئيــس  املوانــئ 
التنفيذي لألكادميية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري باإلسكندرية الشيخ 
يوسف العبداهللا عن حصول 
األكادميية على تقييم ٥ جنوم 
في ٨ مؤشرات مختلفة حسب 
تقييم أهم املؤسسات العاملية 
املختصة في تقييم اجلامعات 
حــول العالم، وهي مؤسســة 
QS ومؤسسة التاميز، بجانب 

العربية للعلوم والتكنولوجيا 
البحــري وأعضــاء  والنقــل 
هيئــة التدريــس والعاملــني 
باألكادمييــة، وعلى رأســهم 
رئيس االكادميية د.إسماعيل 
عبدالغفــار علــى تعاونهــم 
وجهودهم املتواصلة والدؤوبة 
التــي توجــت بهــذا االجنــاز 
املشرف لتحقيق تلك الطفرة 
النوعية في ترتيب األكادميية 
على مختلف املستويات محليا 

وإقليميا وعامليا.

التقييــم  العبــداهللا أن هــذا 
املتميز يضــم االكادميية إلى 
قائمة جامعات الوطن العربي 
احلاصلة على تقييم ٥ جنوم 
بجانب ١١ جامعة أخرى فقط 
على مستوى الوطن العربي، 
إضافة إلى احتالل األكادميية 
املركز ٢١٩٥ من إجمالي أكثر من 
٣١ ألف جامعة من مختلف دول 
العالم، في تصنيف يناير ٢٠٢١.

ووجــه شــكره وتقديــره 
للقائمــني علــى االكادمييــة 

مدير عام املوانئ أعلن حصولها على تقييم ٥ جنوم في ٨ مؤشرات مختلفة

الشيخ يوسف العبداهللا

تصنيــف «ويبوميتركــس» 
العاملي للجامعات الذي حققت 
فيــه االكادمييــة تقدما بواقع 
١٤٩ مركــزا مقارنة بتصنيف 
عام ٢٠٢٠. وأشــار العبداهللا 
الــى أن املؤشــرات الثمانيــة 
للتقييم هي: التعليم والتعلم، 
التوظيف، التطوير االكادميي، 
البنيــة التحتية، التعليم عن 
ُبعد، الشمولية، تنمية البيئة 
وخدمة املجتمع، والتميز في 
برامــج القطاع البحري. وأكد 

«اإلعاقة» مستمرة بحملة «حياتهم غالية» بالتعاون مع ٤ جهات
بشرى شعبان

اعلنت مديــر عام الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
د.شفيقة العوضي أن الهيئة 
وبالتعــاون مع فريق البناء 
للهيئــة  التابــع  البشــري 
اخليرية االســالمية العاملية 
تفتح باب اســتقبال طلبات 
الراغبني في االنتساب للدفعة 
الثالثة من برامج حملة شركاء 
لتوظيفهم املعنية بدمج ذوي 
اإلعاقــة وتدريبهــم تدريبا 
نوعيا وانخراطهم في العمل 
مبســاندة القطــاع املصرفي 

املستفيدين من خدمات احلملة 
٢٠٢ حالة في األولى ٤٨ وفي 

الثانية ١٥٤ حالة.
مــن جهتهــا، أوضحــت 
التخــطــــيـــط  مستشــــار 
االستراتيجي لدى فريق البناء 
البشــري م.عواطف السلمان 
أن هــذا االســتمرار ملبادرات 
البشــري  البنــاء  منظومــة 
للتنمية االجتماعية في خدمة 
فئات الرعايــة وذوي اإلعاقة 
يعكــس اهتمام الهيئة العامة 
لشــؤون ذوي االعاقة بتقدمي 
الشكل التنفيذي لهذه املبادرات 

باجلودة القصوى.

من املتدربــني، ونحن اليوم 
بصدد توزيع ٢٦ آخرين منهم 
الســتكمال برنامج التدريب 
امليدانــي لهــم فــي البنــوك 
الداعمة ملفهوم الدمج ثم البدء 
في تعيينهم، وهذه التجربة 
خطوة في مسارها الصحيح.
أكــدت د.العوضــي  كمــا 
أن هيئــة اإلعاقــة مســتمرة 
في حملــة «حياتهــم غالية» 
وشركاء لتوظيفهم بالتعاون 
 KFASالبنــاء ومنــاء و مــع 
والقطاع املصرفي، وذلك بعد 
أداء املرحلتني  انتهاء تقييــم 
األولى والثانية، حيث بلغ عدد 

وذلك بعد جناحنا في التجربة 
األولى التي تكللت بتعيني ١٦ 

الذي ساهم مشكورا بتوفير 
مقاعد وظيفية لذوي اإلعاقة 

م.عواطف السلماند.شفيقة العوضي

املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ منصور األحمد
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كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

«طوارئ كورونا».. توصيات مهمة متوقعة اليوم
أحمد مغربي - عبدالكرمي العبداهللا

تعقد اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» 
في مجلس الوزراء اجتماعًا مهمًا اليوم األحد، 
بحضور اجلهات املعنية، لرفع تقرير إلى مجلس 
الوزراء فــي اجتماعه املقرر خالل األســبوع 
اجلــاري، ومن املقــرر ان يناقــش االجتماع 
تطــورات الوضع الوبائــي لڤيروس كورونا 
في الكويت والعالم خاصة مع ازدياد حاالت 

اإلصابات في البالد خالل األيام املاضية. 
وقالت املصادر ان تطورات الوضع الوبائي 
تثيــر الكثير من املخــاوف في الكويت، وهو 
األمر الذي قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرارات 
مهمــة في اجتماع اليوم والتي منها تخفيض 
حركة الركاب في مطار الكويت الدولي مع رفع 
قوائم الدول احملظورة، وغيرها من القرارات. 
وأشارت إلى ان كل التطورات ستتم مناقشتها 

في اجتماع اليوم وما سينتج عنها من قرارات 
لوقف تفشــي «كورونــا»، الذي حصد أرواح 

٢٦ شخصا خالل األسبوع املاضي.
من جانب آخر، بدأت وزارة الصحة بحصر 
أعداد املوظفــني املصابني بڤيــروس كورونا 
أثناء تواجدهم على رأس عملهم ومت دخولهم 
املستشفى في الفترة من ١ يونيو ٢٠٢٠ حتى 
اآلن، وذلــك لرفع أســمائهم ملجلــس الوزراء 
لشــمولهم مبكافــآت املصابــني بالڤيــروس. 
وخاطبت الــوزارة جميــع قطاعاتها حلصر 
األسماء، شرط اعتماد األسماء من املسؤولني 
املديرين، وإحضار ما يثبت إصابتهم في العمل 

ودخولهم املستشفى.
اجلدير بالذكر أن «الصحة» كانت قد حصرت 
سابقا املصابني أثناء العمل ودخلوا املستشفى 
من ٢٤ فبرايــر ٢٠٢٠ حتى ٣١ مايو من العام 

ذاته، ورفعتها للجهات املعنية.

ازدياد حاالت اإلصابة بالڤيروس وارتفاع معدالت الوفاة قد تدفع التخاذ قرارات ملنع تفشي الوباء منها تخفيض حركة الركاب في مطار الكويت وغيرها

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق
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البنوك «تنفض» 
غبار «كورونا» 

وقيمتها السوقية 
تقفز إلى ٢١ 
مليار دينار.. 

بزيادة ٢٫٣ مليار 
منذ بداية ٢٠٢١
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متديد مهلة مخالفي اإلقامة إلى ٢٥ يونيو
لوا أوضاعهم وعقوبات بحق من لم يعدِّ

أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
قراراً يقضي مبد فترة تعديل وضع مخالفي 

قانون األجانب.
وجاء في القرار: ُمتد فترة تعديل أوضاع 
مخالفــي قانــون اإلقامة حتــى ٢٥ يونيو 

اجلاري، مشددا على أن من لم يتقدم بتعديل 
وضعه خالل الفترة املذكورة ستوقع عليه 
العقوبات املقررة قانونا ولن يتم الترخيص 
له باإلقامة ويتم إبعاده عن البالد وال يسمح 

له بالعودة إليها مرة أخرى.

 اقتصاد

علي خليلفيصل صرخوهأنطوان ضاهر

«اخلليج» يختتم بنجاح إصدار سندات 
بـ ٥٠ مليون دينار.. باالشتراك في إدارة 

اإلصدار مع «كامكو إنفست» و«املركز»

«اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة» 

يصدر قرارات بتسكني 
٢٩ وظيفة إشرافية

16

م. اسامة الدعيج15

«الصحة» حتصر موظفيها املصابني أثناء العمل ودخلوا املستشفى 
أحمد احلمد: تأسيس شركة مساهمة من ١ يونيو ٢٠٢٠ حتى اآلن لرفع أسمائهم ملجلس الوزراء

لبناء الوحدات السكنية
سامح عبداحلفيظ

قــدم النائــب م.أحمــد 
احلمــد اقتراحــا بقانــون 
لتأسيس شــركة مساهمة 
بنــاء  تتولــى  كويتيــة 
الوحدات السكنية. ونص 
االقتــراح علــى ان يعهــد 
مجلس الــوزراء إلى جهة 
حكومية يختارها بأن تقوم 
وحدها دون غيرها بتأسيس 
شركة كويتية مساهمة أو 
أكثر مقرها الكويت، يكون 

غرضها بناء الوحدات السكنية في املناطق 
واملدن الســكنية، وإنشاء البنية التحتية 
لها وشــق الطرق، وصيانة كل الطرق في 

دولــة الكويــت، وإنشــاء 
املرافق احلكومية، على أن 
تخصص أسهم هذه الشركة 
أو الشركات بنسبة ال تزيد 
على ٢٤٪ من األسهم للجهات 
احلكومية واجلهات التابعة 
لها ونسبة ال تقل عن ٢٦٪ 
من األسهم تطرح للبيع في 
مزايدة علنية تشترك فيها 
الشركات املساهمة املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق 
املالية والشركات األجنبية 
املتخصصــة التــي يوافق 
عليهــا مجلــس الوزراء ونســبة ٥٠٪ من 
األســهم تخصص لالكتتاب العام جلميع 

املواطنني.

م. أحمد احلمد

ترحيب إسالمي بقرار السعودية اقتصار احلج 
على حجاج الداخل ملنع تفشي الوباء

عواصمـ  وكاالت: أعلنت وزارة احلج والعمرة 
السعودية أمس أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل 
للراغبني في أداء مناسك احلج لعام ١٤٤٢ الهجري 
علــى املواطنني واملقيمني داخل اململكة العربية 
السعودية فقط بإجمالي ٦٠ ألف حاج من جميع 
اجلنسيات، في ظل ما يشهده العالم أجمع من 
استمرار تطورات جائحة ڤيروس كورونا املستجد 

وحتوراتــه. وتعاقبت ردود الفعــل من الدول 
واملنظمات اإلسالمية املؤيدة للقرار، وثمن األمني 
العــام ملجلس التعاون لــدول اخلليج العربية 
د.نايف احلجرف، قرار اململكة، باعتباره ينطلق 
من العناية القصوى التي توليها لصحة ضيوف 
الرحمن وسالمتهم وبذل العناية الالزمة لهم مبا 

التفاصيل ص١٨يتفق مع مقاصد الشريعة. 

التفاصيل ص١١
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األمير هّنأ رئيس الفلبني بالعيد الوطني
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
رودريغو دوتيرتــي رئيس جمهورية 
الفلبني الصديقة عبر فيها ســموه عن 
خالص تهانيه مبناســبة العيد الوطني 

لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللبلــد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
رودريغو دوتيرتــي رئيس جمهورية 

الفلبني الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

الكويت ترحب بقرار السعودية بشأن تنظيم احلج: 
جهود كبيرة تبذلها اململكة خلدمة احلجاج

 أعربــت وزارة اخلارجيــة، في بيان 
لها، عن ترحيــب الكويت بقرار اململكة 
العربية الســعودية الشقيقة قصر أداء 
مناسك احلج للعام اجلاري على املواطنني 
واملقيمني داخل اململكة بإجمالي ٦٠ ألف 
حاج نظرا الســتمرار تداعيات جائحة 
كورونا (كوڤيد ـ ١٩) وظهور ســالالت 

جديدة.
 وأشــادت الوزارة باجلهود الكبيرة 
واملقــدرة التي تبذلها اململكــة العربية 
الســعودية الشقيقة في ســبيل خدمة 
حجــاج بيــت اهللا احلــرام واملعتمرين 
وحرصها الشديد على سالمتهم وتسخير 

كل اإلمكانيات لراحتهم.
وأثنت الوزارة على ما تبذله اململكة 
الشــقيقة مــن جهــود وعلــى التقــدم 

واإلجنازات العلميــة التي أحرزتها في 
ســبيل مكافحــة هــذه اجلائحــة ودعم 

املنظومة الصحية.
كما رحبت وزارة اخلارجية بانتخاب 
املجتمع الدولي لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشــقيقة عضــوا غير دائم في 

مجلس األمن الدولي.
وأوضحت الوزارة أن اختيار املجتمع 
الدولي يعكس الدور البارز الذي تقوم 
بــه دولة اإلمارات العربية املتحدة على 
املســتويني اإلقليمــي والدولــي بقيادة 
صاحب الســمو  الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان.
واختتمت الــوزارة بيانها باإلعراب 
عــن خالص التهاني لألشــقاء في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة قيادة وحكومة 

وشــعبا ومتنياتها بالتوفيق والســداد 
خــالل فترة العضوية غيــر الدائمة في 
مجلس األمن ومبا يحفظ ويعزز األمن 

والسلم الدوليني.
 إلى ذلك، أجرى وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد اتصاال هاتفيا مع 
وزير اخلارجية والتعاون الدولي بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة الشيخ 
عبداهللا بن زايد حيث نقل أسمى تهاني 
وخالص تبريكات قيادة وحكومة وشعب 
الكويت إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشــقيقة للنجاح الكبيــر الذي حققته 
وحصولها علــى ثقة املجتمــع الدولي 
بالفوز مبقعد في مجلس األمن كعضو 

غير دائم لعامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.

رحبت بانتخاب اإلمارات عضواً غير دائم في مجلس األمن الدولي

الضويحي لـ «األنباء»: نثّمن قرارات اململكة
أسامة أبوالسعود

ثمــن رئيــس احتــاد 
الكويتية  حمــالت احلــج 
أحمــد الضويحــي جهود 
اململكة العربية السعودية 
في خدمة ضيوف الرحمن 

كل عام.
وأشــاد الضويحي، في 
تصريحــات لـــ «األنباء»، 
بقرار حكومة خادم احلرمني 
الشــريفني باقتصار احلج 
هذا العام على احلجاج من 
اململكــة للمواطنني  داخل 

واملقيمــني بواقــع ٦٠ الف 
حاج فقط، وذلك بعد أخذ 
داخــل  االحتياطــات  كل 
اململكة لتمكــني هذا العدد 
من حجاج الداخل هذا العام.
وأكــد الضويحــي أن 
حكومــة خــادم احلرمــني 
الشــريفني تتخذ القرارات 
التــي تصب فــي مصلحة 
احلفاظ على صحة وسالمة 
أوال  الرحمــن  ضيــوف 
وأخيــرا، ســواء من داخل 
اململكة أو خارجها. وأوضح 
أن العالــم يشــهد موجات 

مختلفة من ڤيروس كورونا 
املستجد مبا يستدعي أخذ 
كل احليطة واحلذر حفاظا 
على صحة وسالمة احلجاج 
وتيســير أمورهــم وأداء 
املناسك في أجواء روحانية 
بعيدا عن أي مشاكل صحية 
ال قــدر اهللا، وهــو ما ادى 
الى اتخاذ القرار باالقتصار 
على حجاج الداخل فقط هذا 
العام أسوة بالعام املاضي 
الذي شهد احلج فيه ١٠٠٠ 
حاج فقط بينما ارتفع الى 
٦٠ الفا هذا العام بحمد اهللا.

رئيس احتاد حمالت احلج أكد أن العالم يشهد موجات مختلفة من ڤيروس كورونا

أحمد الضويحي

«برقان» اختتم حملة «األحمدي» الثانية للتبرع بالدم
ضمن برنامج املسؤولية 
املجتمعيــة وحتــت رعايــة 
الشــيخ  محافــظ األحمــدي 
فــواز اخلالــد، اختتــم بنك 
برقان مؤخرا «حملة محافظة 
األحمدي الثانية للتبرع بالدم» 
بالتعاون مع إدارة خدمات نقل 

الدم بوزارة الصحة.
وقد أقيمت هــذه احلملة 
حتت شعار «قطرة من دمك.. 
حيــاة لغيرك» في مقر مركز 
الــدم-  التعاونيــات لنقــل 
مستشفى العدان، بهدف زيادة 
مستوى الوعي العام بأهمية 
التبرع بالــدم ومدى تأثيره 
فــي إنقــاذ حيــاة الكثيرين. 
والتركيز على أهمية استمرار 
التبرع بالدم على مدار العام 
الالزمة  لتوفير االحتياجات 
لبنك الدم. وجتدر اإلشــارة 
إلى أن عمليــة التبرع كانت 
منظمة وآمنة للغاية في ظل 
أزمة كوفيد-١٩، حيث حرص 
املنظمون بااللتزام بتطبيق 
اإلجراءات االحترازية واتخاذ 
كل التدابير الوقائية لسالمة 

اجلميع.
من جانبهــا قالت مديرة 
العالقــات العامــة فــي بنك 
برقان حصة حسني النجادة: 
«يفتخر بنــك برقان برعاية 
ودعم حملة محافظة األحمدي 
الثانية للتبــرع بالدم حتت 
شعار «قطرة من دمك.. حياة 
لغيرك» كجزء من مسؤوليته 
املجتمعيــة وحرصــا مــن 
البنك بالقطــاع الصحي في 
الكويت. فخورين جدا بنجاح 
احلملة التي نظمتها محافظة 
األحمدي للعــام الثاني على 
التوالــي شــاكرين جهودهم 

وسيواصل بنك برقان بنشر 
ثقافة التبرع بالدم بني أفراد 
املجتمــع ليصبحــوا مصدر 
احلياة للمرضــى احملتاجني 

إلى قطرة دم».
مــن جانبه، صــرح مدير 
الفنــي باحملافظــة  املكتــب 
إبراهيــم  ومنســق احلملــة 
الفودري بأن احلملة تتزامن 
مــع اليــوم العاملــي للتبرع 
بالــدم، وان شــعارها الــذي 

تنشــده محافظــة األحمدي 
وهو املساهمة في إنقاذ حياة 
اآلخرين عبر زيادة املخزون 
االستراتيجي لبنك الدم، مثمنا 
في هــذا الصدد كافة اجلهود 
الرسمية واألهلية والتطوعية 
التي تســهم في حتقيق هذا 
الهدف اإلنساني النبيل، خاصة 
بعد جناح احلملة األولى التي 
مت تنظيمها في أكتوبر ٢٠٢٠. 
وتنــدرج هذه املبادرة ضمن 
برنامج «برقان» االجتماعي 
حتت عنوان «ENGAGE» «معا 
لنكون التغيير»، الهادف إلى 
تسليط الضوء على اجلوانب 
املهمة واملؤثرة في املجتمع، 
إضافة إلى تعزيز مسؤوليته 
االجتماعيــة من خــالل دعم 
املبــادرات اإليجابيــة ضمن 
اســتراتيجيته للمســؤولية 
االجتماعيــة. ويأتــي نهــج 
حملــة «ENGAGE» متاشــيا 
مع مبادئ البنك، كمؤسســة 
مالية كويتيــة رائدة، حيث 
ينسجم أسلوب سياساته مع 
احتياجات ومصالح املجتمع.

بالتعاون مع إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة

صورة جماعية جتمع محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد مع ممثلي بنك برقان وبنك الدم

املبذولة، حيــث بادر العديد 
مــن املتبرعني في املشــاركة 
إلنقــاذ حيــاة املرضى الذين 
هم في أمس احلاجة إلى نقل 
الدم فهذا يدل على إنسانيتهم 
ونظــرا  أخالقهــم.  ونبــل 
للظروف احلالية واستمرار 
كورونــا حــرص  جائحــة 
اجلميع بااللتزام باإلجراءات 
الوقائيــة، فقــد جنحنــا في 
احلفاظ على مخــزون الدم. 

الشيخ فواز اخلالد أثناء تبرعه بالدم لدعم احلملة

تعاونية مشرف تبدأ في تنفيذ مشاريع كبرى 
لتطوير مباني اجلمعية واملنطقة

صرح رئيــس مجلس إدارة جمعية 
مشــرف التعاونية علــي فهد الفهد بأن 
العمــل ســيبدأ قريبــا جدا في إنشــاء 
املشــروعات التي خططت لها اجلمعية 
التحتيــة ملنشــآتها  البنيــة  لتطويــر 
واستحداث مبان جديدة سواء جلمعية 
مشــرف أو ملنطقتــي مشــرف ومبارك 
العبداهللا، ويأتي ذلــك بعد أن حصلنا 
علــى املوافقــات من اجلهــات املختصة 
واجلهات احلكومية ومت بالفعل اإلعالن في 
الصحف الرسمية لبدء استقبال طلبات 
الشركات لتدشني املشروعات وستكون 
البداية باملبنى اإلداري اجلديد ومواقف 
الســيارات بجمعيــة مشــرف قطعة ٤ 

وترميم وصيانة شــاملة ملبنى مجلس 
اإلدارة، وكذلك املشروع الذي طال انتظاره 
مــن اإلدارة وأهالي املنطقــة وهو هدم 
وإعادة بناء بقالة قطعة ٤ ومتت مراعاة 
الطابع املعماري احلديث ليضيف شكال 
جماليا للمبنى باإلضافة إلى املواصفات 

الفنية العالية.
وأضاف الفهد ان اإلدارة احلالية تعمل 
جاهدة على تنفيذ املشروعات التي من 
دورهــا ان تزيــد من تطويــر اجلمعية 
واملنطقة، وتعتبر تلك املشاريع السابقة 
ما هي إال البداية ملجموعة مشاريع أخرى 
تستعد اجلمعية لتنفيذها وعلى رأسها 
املستوصف اجلديد للمنطقة، وقد اجتاز 

املشــروع املوافقات من اجلهات املعنية 
وفي انتظار حتديد موعد البدء فيه ومت 
تخصيص مساحة كبيرة للمشروع تصل 
إلى ١٠٠٠ متر حلل أزمة االزدحام سواء 
للمراجعني داخل املستوصف أو ملواقف 
السيارات حيث مت حتديد مساحة تصل 

إلى ٢٥٠٠ متر تقريبا.
واختتم الفهد بأن تعاونية مشــرف 
تــدرك حجــم مســؤوليتها االجتماعية 
واخلدمية جتاه أهل املنطقة واملساهمني 
والتــي ال تقل أهمية عن توفير الســلع 
األساسية منها والكمالية، وال تدخر اإلدارة 
جهدا في سبيل ترسيخ املكانة الرائدة التي 
وصلت إليها اجلمعية ومنطقة مشرف.

أحد النماذج ملشروع ستنفذه اجلمعيةعلي الفهد

«األنباء» تنشر شروط 
وظيفة مراقب

في «التعاونيات»
صــدر قــرار وزاري رقم 
(٣٧/ت) لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم 
شروط شــغل وظيفة مراقب 
مالــي أو إداري في اجلمعيات 
التعاونية جــاء فيه مادة (١) مع 
مراعاة أحــكام قانون اخلدمة 
املدنية وقــرار مجلس اخلدمة 
(٣٤) لســنة ٢٠١٦  املدنية رقم 
بشأن وظائف ومكافآت املوظفني 
الكويتيني شاغلي وظائف الرقابة 
التعاونية التخصصية املتدرجة 
فنيا بوزارة الشؤون االجتماعية 
واملعدل بالقرار رقم (١) لســنة 
٢٠١٨، يجب ان يتوافر في املتقدم 
لشغل وظيفة مراقب إداري بإدارة 
الرقابــة والتفتيــش التعاوني 
الشــؤون االجتماعية  بوزارة 

الشروط التالية:
املتقدم كويتي  ان يكون   -١

اجلنسية.
٢ - ان يكــون حاصال على 
شهادة بكالوريوس بتقدير عام 
ال يقل عن(جيــد) أو ما يعادل 
بنظام النقاط من جامعة الكويت 
أو احدى اجلامعات املعتمدة من 

وزارة التعليم العالي:
٣ - اال يتجاوز عمر املتقدم 
عن (٣٦) ســنة في تاريخ قفل 

باب التقدم.
٤ - ان يكــون له خبرة في 
مجال العمــل احلكومي ال تقل 
املالي أو  عن سنتني في املجال 
احملاسبي أو في املجال القانوني 
ويستثنى من ذلك احلاصلون على 
شهادة املاجستير أو الدكتوراه 

في التخصصات املطلوبة.
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ومضات

«خرعات» 
احلياة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

في احلياة هناك لقاء ووداع!
في احلياة ســتدرك أن هناك دوراً 

لكل شخص تقابله!
فــي احلياة ال جتامل كثيراً حتى ال 

تُصاب باخلرعات!
أتعلم ما اخلرعات؟

في احلياة إن لم تتعلم من الضربات 
األولى للخرعات فلن تتعلم أبداً!

في احلياة نولد مرة واحدة ومنوت 
كثيرا من اخلرعات واحلرات!
ما اخلرعات.. وما احلرات؟

اخلرعة أن تصاب بشيء من املخاوف 
التي (تخرعك.. تخوفك.. ترهبك)، وهذه 
املصيبة (اخلرعة) عملية تواجه اإلنسان 
اخلائف، ولها عالمات مثل البكاء والشرود 
القشعريرة  التنفس وأحيانا  وصعوبة 
والتعرق وزيادة نسبة السكر أو ارتفاع 
الضغط، ويكون مصاحباً لها عدم النوم 
واليقظة والتوتر والفزع، أما (احلّرة) فال 
أقصد بها قناة اُحلرة، وإمنا نتائج الزعل 
والنكد التي تظهر، وتســمى (احلرة)، 
وهي عملية صعبة عند الرجال تسمى 

(قهر الرجال)!
ما أكثر اخلرعات في احلياة!
وما أكثر احلرات في احلياة!

ولكي تعبر هذه (اخلرعة أو احلرة) 
عليك أن تســتعني باهللا الختبار قوتك 

الذاتية!
قال رسول اهللا ژ: «ما من مصيبة 
تصيب املسلم إال كّفر اهللا بها عنه، حتى 

الشوكة يشاكها» البخاري ومسلم.
عزيزي القارئ: في احلياة ال تفقد 

صبرك وتؤثر بك اخلرعات واحلرات!
تذكر دائما أن األشياء اجلميلة تأتي 

بعد صبر جميل!
والنصيحة.. عندما حتب شــخصا 
من قلبك ال تغير مشاعرك جتاهه حتى 
لو كثــرت أخطاؤه ألن العقل هو الذي 
يغضب، أما القلب فيبقى مليئا باحلب.. 

أليس كذلك؟
رباه ما ضاقت وأنت حسيبنا

من حسبه مواله كيف يضيق؟!
يا اهللا.. رب كن معيناً لكل من يعاني 

من اخلرعات واحلرات.
يا نفس ال جتزعي من شدة عظمت

وأيقني من إله اخللق بالفرج
كم شدة عرضت ثم اجنلت ومضت

من بعد تأثيرها في املال واملهج

٭ ومضة: قضيــة (احلرات واخلرعات) 
موجودة ما دام اإلنسان على قيد احلياة، 
للنفس،  األقرباء  أقــرب  وتوقعها من 
واحلزن احلقيقي هو أال جتد من تخبره 

بأنك حزين!
وتذكر هذه احلكمة: قل للذي آذاك 

وخرَّعك وحرَّك، أن اهللا ال ينسى!
لقد عودتني احلياة أن أقول احلمد 

هللا في غضبــي وصمتي، واحلمد هللا 
مهما كانت األحوال!

لم نقول احلمد هللا؟ احلمد هللا الذي 
نظن به خيرا فيكرمنا بأفضل مما ظننا 

به.
إياها  التــي علمتني  تبقى احلكمة 
احلياة: «إذا غاب االهتمام أصبح الرحيل 

واجبا».

٭ آخر الكالم: عزيزي القارئ ال أخفيك أن 
سطور اليوم فلسفية وعميقة وحتتاج 
منك ألن تغــور وتغوص في أعماقها، 
ألننا (أحيانا) وأقولها: قد نفقد األشياء 
واألشخاص ليس ألنك لم حتافظ عليهم 
جيدا، بل ألنك حافظت عليهم أكثر مما 

تستحق!
أعد النظر في كل أمورك إذا ما أدمتك 

اخلرعات واحلرات!

٭ زبدة احلچي: ما بني احلرات واخلرعات 
متضي احليــاة أحيانا ضائعة أرواحنا 

وتتمنى وتشتهي من يفهمها فقط!
لكن يبقى ســالح الصمت (متعبا)، 
لكنه يبقى أرقى وسيلة للرد على كثير 

من احلرات واخلرعات والكالم!
البد في كل صباح ومساء أن تتعوذ 
(الهــم) و(الغم) وأوجــاع احلياة  من 

وأكدارها!
واصل املسير، لكن إياك أن تكسر 

قلوبا تراك أجمل ما في احلياة!
أننــا جميعا  الكرمي  اعلم قارئــي 
نتأمل (حرة وخرعة).. نواصل املشي 
ألننا باختصار ال نســتطيع فعل أي 
شــيء! وقلها ملن حولك: ال حتدثوني 

بل عاملوني!
ومتّســك بيقني اهللا، قــال تعالى: 

(ولسوف يعطيك ربك فترضى).
وتذكر قوله تعالى: (ال تدري لعل اهللا 

يحدث بعد ذلك أمرا).
وقال تعالى: (وما ذلك على اهللا بعزيز).

تبقى كلماتي األخيرة: أنا بشر وأنت 
بشر وكلنا راحلون، فلَم اخلرعة واحلرة؟!
النصيحة اخلتامية: البوح والكتمان 
هما سالحك نحو احلقيقة، فامض بهما 
من دون أن جترح أحدا في هذه احلياة.

٭ شكوى:  اتصل بي األخ العزيز عبداهللا 
احليدر - بوعثمــان - وأبلغني بأنه ملا 
حان موعد صالة املغرب وهو في جسر 
جابر لم يجد مكانا يتوضأ ليصلي حتى 
في محطــة البنزين. وعليــه، نقترح 
إيجاد مصلى للرجال والنساء وتوفير 
مــكان للوضوء ومــا يلزمه مع األخذ 
باالحترازات الوقائية واإلجرائية، وكل 
الشكر للمسؤول الذي يبادر بالنظر في 

هذه الشكوى العاجلة.
في أمان اهللا.

«زكاة اجلهراء»: 
٢٨٢٥ دينارًا تكلفة 

بناء مسجد في النيجر

 «معجزة الشفاء» 
تكشف عن أسرع 
طريقة للتخسيس

قــال مديــر زكاة اجلهــراء 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
محمد السعيدي إن مشروع بناء 
املساجد يعد من املشاريع املهمة 
التي حترص النجاة اخليرية 
على تنفيذها، مؤكدا أن اجلمعية 
تختار الدول األشد احتياجا من 
خالل الكثافة الســكانية وقلة 
عدد املساجد. وتابع السعيدي: 
نعمــل على بناء املســاجد في 
العديــد من الــدول اخلارجية 
وتتفاوت تكلفة بناء املســجد 
بحسب طبيعة الدول واملساحة 
وعــدد املصلني، حيث تبدأ في 
جمهوريــة النيجــر الصديقة 
من ٢٨٢٥ دينارا ملسجد يتسع 
لـــ ٥٠ مصليــا مــع عمــل كل 
التجهيزات من أماكن الوضوء 
واملئذنــة والفــرش ومكبرات 
الصوت ونرفق باملسجد مكتبة 
إســالمية ونقيــم بــه حلقات 
لتحفيظ القرآن الكرمي. وفيما 
يتعلق بالدول التي ينفذ فيها 
املشروع، أجاب السعيدي: يتم 
بناء املساجد في كل من النيجر، 
وتشاد، وبنغالديش، والهند، 
وســريالنكا،  وإندونيســيا، 
واألردن، وألبانيــا. البوســنة 
وغيرهــا مــن الــدول، وذلــك 
بالتنسيق مع وزارتي الشؤون 

واخلارجية.

أفادت مستشــارة التغذية 
بشركة عســل معجزة الشفاء 
واستشــارية العــالج الغذائي 
د.هدى أحمد بأن عســل النحل 
يســتخدم في عملية التنحيف 
وخســارة الوزن والتخسيس 
الزائد عن حاجة اجلسم، على 
الرغم من احتوائه على السكر 
بكميــات جيدة، حيث يحتوي 
على الكثير من الفوائد الصحية، 
والتي تعمل بدورها على توفير 
التغذية الكافية للجسم البدين.

وأكدت أن تناول العسل مع 
املــاء الدافئ يعمــل على حرق 
الدهون املتراكمة في اجلســم، 
باإلضافــة إلــى أن تناوله بعد 
وجبة اإلفطار بنصف ســاعة، 
مفيــد جــدا فــي عمليــة حرق 

الدهون في منطقة البطن.

محمد السعيدي

د.هدى أحمد

دانة احلقان لـ«األنباء»: اإلسراع في تطعيم األطفال 
من ١٢ - ١٥ عامًا قبل العام الدراسي ضد «كورونا»

عبدالكرمي العبداهللا

دعــت اختصاصــي أول 
طب اطفال مبستشــفى جابر 
األحمــد د.دانــة احلقــان الى 
االســرع في تطعيــم االطفال 
من الفئــة العمريــة ١٢ - ١٥ 
عاما بلقاح كوفيد-١٩ قبل بدء 
العام الدراسي اجلديد، وذلك 
حلمايتهم من االصابة باملرض، 
نظرا الن انتقالية املرض في 
املدارس «واردة» جدا لوجود 
الفصــول  فــي  التجمعــات 
الدراســية او املدرسة مما قد 
يكونون معرضــني لالصابة 
وناقلني اساســيني للڤيروس 

لعوائلهم.
فــي  د.احلقــان  وقالــت 
لـ «االنبــاء»: كوني  تصريح 
طبيبــة أطفال وما شــاهدناه 
من حاالت دخــول أطفال في 
املستشــفى، تبــني أن هنــاك 
بعض االطفال ميكن أن يصابوا 
بأعراض شديدة، وتصاحبها 

التوسع بترخيص االستخدام 
الطارئ للقاح فايزر لهذه الفئة 
من قبل هيئة الغذاء والدواء 

األميركية.
وبينــت انــه مــع انتقال 
الڤيروس من شــخص آلخر 
تزيد فرصة حدوث التحورات 
والطفــرات، الفتة الى أنه في 
املســتقبل ال نعلــم مــا هــي 
الطفــرات التي حتــدث، ومن 
املمكن أن تكون أكثر شراسة 
ومضاعفاتها أكثر على االطفال 
مما يجعلنا في سباق زمني بني 
اجلائحة والتطعيمات حلماية 
اطفالنــا واملجتمع عن طريق 
اخــذ التطعيمــات املتوافــرة 
حسب تعليمات وزارة الصحة.
 وعن املرضعات، كشــفت 
د.احلقــان عــن انــه مت البدء 
بتطعيــم «املرضعــات» فــي 
الكويت، داعية جميع املرضعات 
الــى التســجيل عبــر منصة 
التطعيم ألخــذ اللقاح املضاد 

لكوفيد-١٩.

اختصاصي أول طب أطفال مبستشفى جابر أكدت البدء بتطعيم «املرضعات» ودعتهم إلى التسجيل مبنصة التطعيم

د.دانة احلقان

أعــراض طويلة االمــد تؤثر 
على صحتهم، علما بأن هناك 
أطفاال توفــوا على الرغم من 
قلة عددهم، إال أنه مت تسجيل 

حاالت وفاة باالطفال.
مراكــز  أن  وأوضحــت 
الســيطرة علــى االمــراض 
والوقايــة منهــا CDC تنصح 
بتحصــني االطفــال بالفئــة 
العمرية من سن ١٢ الى ١٥ عاما 
بلقــاح كوفيد-١٩، وذلك بعد 

فهد النجار لـ«األنباء»: أعراض «املتحور الهندي» 
ألم في البلعوم والصداع والرشح

عبدالكرمي العبداهللا

أمراض  نبه استشــاري 
الباطنية مبستشفى األميري 
أن دراسة  الى  النجار  د.فهد 
بريطانيــة اجريت على عدد 
مــن املرضى فــي بريطانيا 
فيما يخص اعراض االصابة 
بالڤيــروس املتحور الهندي 
، مشــيرا الى انها اكدت أن 
األعــراض التي كانت دارجة 
سابقا لڤيروس كورونا القدمي 
الشــم  انعدام حاســة  مثل 

والتــذوق لم تعد تعتلي قائمة اكثر األعراض شــيوعاً، حيث 
حل محلها الصداع و ألم البلعوم والرشــح وهذا يتماشــى 
مع انتشــار الڤيروس املتحور الهندي في بريطانيا وأوضح 
د.النجار لـ«األنباء» أن التطعيمات ال تؤدي الى ايجابية فحص 

pCR كما يعتقد البعض.

د.فهد النجار
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أفضل اجلامعات في العالم.. جامعة AUM حتتل
املرتبة األولى في الكويت و٣٣ عربيًا و٧٥١ - ٨٠٠ عامليًا

أصــــــــدرت مـــــؤســــــسة 
 QS (Quacquarelli Symonds)
العامليــة املتخصصــة بالتعليــم 
العالي تصنيفها اجلامعي العاملي 
لسنة ٢٠٢٢، الذي نشر على املوقع 
الرســمي اإللكتروني للمؤسســة 
Topuniversities.com، في ٨ يونيو 

احلالي.
ويشــمل هذا التصنيف لسنة 
٢٠٢٢، ترتيب أفضل ١٣٠٠ جامعة 
مصنفة من ٩٣ بلدا حول العالم. 
وفي الئحة ترتيب الـ ١٠ جامعات 
األولــى عامليا، فقــد حافظ معهد 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا 
(MIT) في الواليات املتحدة على 
مركز الصــدارة، وكان من الالفت 
خلــط جميع املراكــز األخرى في 
الئحة الـ Top١٠، كما هو مبني في 

(اجلدول األول). 
أفضل جامعات العالم العربي 

 QS World University حسب
Rankings ٢٠٢٢

توجــد ٧٥ جامعــة عربية من 
بينها ٣١ خليجية أدرجها ترتيب 
QS ٢٠٢٢، وذلك من ١٥ دولة عربية، 
شملت: السعودية (١٤ جامعة في 
طليعتها جامعة امللك عبدالعزيز)، 

مصــر (١٣ جامعــة فــي طليعتها 
اجلامعة األميركية في القاهرة)، 
اإلمارات (١٠ جامعات في طليعتها 
جامعة خليفة)، لبنان (٨ جامعات 
في طليعتها اجلامعة األميركية في 
بيــروت)، األردن (٨ جامعات في 
طليعتها جامعة األردن)، العراق 
(٥ جامعــات في طليعتها جامعة 
بغــداد)، الكويت (٣ جامعات في 
طليعتها جامعة الشرق األوسط 
األمريكيــة -AUM)، تونــس (٣ 

جامعــات فــي طليعتهــا جامعة 
سوسة)، فلسطني (٣ جامعات في 
طليعتها جامعة القدس وجامعة 
البحريــن  الوطنيــة)،  النجــاح 
(جامعتــان في طليعتهما جامعة 
العلــوم التطبيقيــة)، الســودان 
(جامعتان وهما جامعة السودان 
للعلــوم والتكنولوجيا وجامعة 
اخلرطوم)، وجامعة واحدة في كل 
من: قطر (جامعة قطر)، سلطنة 
عمان (جامعة السلطان قابوس)، 

سورية (جامعة دمشق)، واملغرب 
(جامعة محمد اخلامس في الرباط). 
الثاني)  ويظهـــــر (اجلــدول 
ترتيب الـ ١٠ جامعات األولى عربيا 

:QSبحسب تصنيف ٢٠٢٢
AUM حتـتل املرتبــة األولــى 

في الكويت بتقدم الفت

أما على صعيد الكويت، فاحتلت 
جامعة الشرق األوسط األمريكية 
(AUM) املركــز األول محليا و٣٣ 

عربيا واملرتبــة ٧٥١-٨٠٠ عامليا، 
متقدمــة بشــكل الفت عــن باقي 
 AUM اجلامعــات. وبذلك تكــون
قد أكدت مكانتها في نادي أفضل 
جامعات املنطقة والعالم وأفضل 
جامعــة فــي الكويت. فبحســب 
الرسم البياني لكل جامعة، وكما 
هو متوافر على املوقع الرســمي 
لـ QS، يالحظ أن AUM قد تقدمت 
بشكل الفت من مرتبة ٨٠١-١٠٠٠ 
في سنة ٢٠٢١، إلى مرتبة ٧٥١-٨٠٠ 

في ترتيب سنة ٢٠٢٢. وقد لوحظ 
تراجع جامعة الكويت في السنوات 
العشر املاضية من مرتبة ٦٠٠ إلى 

مرتبة ١٠٠١-١٢٠٠.
 QS Ranking هو التصنيف األكثر 

تأثيرًا في العالم

الطلبة وأولياء  ويهتم معظم 
األمــور حــول العالــم بترتيــب 
اجلامعات، ويبحثون عن أفضلها 
وفق التصنيفات املعترف بها عامليا، 

خاصة أن ترتيب اجلامعة يلعب 
دورا مهماً في توفير الفرص املهنية 
املميــزة عقب التخــرج. ويعتمد 
تصنيف QS العاملي للجامعات على 
مؤشرات عديدة ال سيما: السمعة 
األكادمييــة، ســمعة اجلامعة في 
سوق العمل، عدد األبحاث العلمية 
املنشورة ألعضاء الهيئة األكادميية 
ومعدل النشر والتأثير، باإلضافة 
إلى نسبة أعضاء الهيئة األكادميية 

إلى عدد الطالب.

QS World University Rankings تصدر تصنيفها السنوي لترتيبها في العام ٢٠٢٢ QS مؤسسة

(AUM) رسم بياني يبني تراجع تصنيف جامعة الكويترسم بياني  يوضح تقدم تصنيف جامعة الشرق األوسط األمريكية

QS ا بحسب تصنيف (اجلدول الثاني ) ـ ترتيب الـ  ١٠جامعات األولى عربّيً

UniversityCountry
١King Abdulaziz University (KAU)Saudi Arabia
٢King Fahd University of Petroleum & MineralsSaudi Arabia
٣Khalifa UniversityUAE
٤Qatar UniversityQatar
٥American University of Beirut (AUB)Lebanon
٦King Saud UniversitySaudi Arabia
٧United Arab Emirates UniversityUAE
٨Sultan Qaboos UniversityOman
٩American University of SharjahUAE
١٠The American University in CairoEgypt

QS (اجلدول األول) ـ ترتيب الـ ١٠ جامعات األولى عامليًا بحسب تصنيف

UniversityCountry
١Massachusetts Institute of Technology (MIT)United States
٢University of OxfordUnited Kingdom

٣=Stanford UniversityUnited States
٣=University of CambridgeUnited Kingdom
٥Harvard UniversityUnited States
٦California Institute of Technology (Caltech)United States
٧Imperial College LondonUnited Kingdom

٨=ETH Zurich - Swiss Federal Institute of TechnologySwitzerland
٨=University College London (UCL)United Kingdom
١٠University of ChicagoUnited States
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السفيرة الفرنسية: عودة استقبال طلبات التأشيرات أول يوليو

أسامة دياب

قالت السفيرة الفرنسية 
لدى البالد آن كلير لوجندر: 
تلقينا خــالل األيام املاضية 
تلقينــا العديد من األســئلة 
واالستفسارات من الصحافيني 
واملواطنــني واملقيمــني فــي 
الكويت حول آلية السفر إلى 
فرنسا والفئات املسموح لها 
بالسفر وموعد فتح احلدود، 
الفتة إلــى أن بالدها فتحت 
حدودها الستقبال السائحني 
واملسافرين من مواطني عدد 
من دول العالم واملتوافقني مع 
القوائم التي حددتها احلكومة 
الفرنســية والتــي تصنــف 
مختلف دول العالم في ثالث 
فئات وفقــا للتقييم العلمي 
للوضع الصحي في كل دولة 
وحالة تطعيم املســافر من 

وإلى فرنسا.
وأوضحت لوجندر - في 
مؤمتر صحافــي عقدته في 
محــل إقامتهــا لإلعالن عن 
فتح بالدها للحدود الستقبال 
السائحني واملسافرين - أن 
القائمة اخلضراء تضم الدول 
التي توقــف الفيروس عن 
االنتشار فيها وذات املؤشرات 
الصحية غير املقلقة، في حني 
القائمة البرتقالية -  تضم 
التي تقع الكويت ضمنها - 
البلدان التي ينتشر الفيروس 
فيها بنسب مضبوطة، بدون 
متغيرات مقلقة، بينما تضم 
الــدول  القائمــة احلمــراء 
التي تشــهد انتشارا نشطا 
للفيروس ومتغيرات مثيرة 
للقلق، مبينة أنه تتم مراجعة 
القوائم دوريا وفقا لتطور 
الوضع الوبائي في كل بلد.
أنه  وكشــفت لوجنــدر 
اعتبارا من األربعاء املاضي 
يستطيع كافة املسافرين من 
الكويت سواء من املواطنني 
أو املقيمــني دخول فرنســا 
شــريطة أن يكونــوا تلقوا 
التطعيمات  جرعتــني مــن 
األربعة املعتمدة لدى االحتاد 
األوروبي - فايزر وموديرنا 
واسترازينيكا وجونسون آند 

على تأشــيرة الشــينغن ال 
يعنــي حرية تنقل املســافر 
مــا بــني الــدول األوروبيــة 
حيث ان كل دولة لديها عدد 
من قيود الســفر وشروطها 
اخلاصة فيما يتعلق باحلجر 
الصحي ولذلك على املسافر 
ضــرورة االطــالع على تلك 
الشــروط التي وضعتها كل 

دولة على حدة.
وحــول إمكانية الســفر 
بشكل مباشــر من الكويت 
إلى فرنســا، قالت لوجندر 
إنــه ال توجــد حتــى اآلن 
خطــوط طيــران مباشــرة 
ولكن باإلمكان الســفر إلى 
فرنســا عن طريــق العديد 
مــن الوجهــات، معربة عن 
أملها في عودة أبناء اجلالية 
الفرنسية املقيمة في الكويت 
في القريب العاجل بعد بحثها 
هذا املوضوع مع السلطات 

الكويتية املختصة.
وعــن عودة احليــاة في 
فرنســا، قالــت إن األوضاع 
حتــت الســيطرة وهنــاك 
انخفــاض ملحــوظ في عدد 
اإلصابات وعدد احلاالت في 
وحدات العناية املركزة، كما مت 
تقليص ساعات احلظر مؤخرا 
ليبــدأ من الـ ١١ م بدال من الـ 
٩م، داعية املسافرين الراغبني 
في الذهاب الى دور السينما 
أو املتاحف أو املشــاركة في 
املهرجانات التسجيل مسبقا 
في احــد التطبيقات املعلنة 

شركة كيمز.
اللغــة  وحــول تعليــم 
الفرنسية، لفتت إلى وجود 
مباحثــات جيــدة لتدريس 
اللغة الفرنسية في املدارس 
احلكوميــة لنشــر الثقافــة 
الفرنســية، مشــيدة بعقــد 
ملجلــس  األول  االجتمــاع 
الفرانكوفونية برئاسة سمو 
الشيخ ناصر احملمد متهيدا 
لعقد القمــة الفرانكوفونية 
في مدينة جربة التونســية 
فضــال عــن زيــارة ســفراء 
الدول األعضــاء في منظمة 
الفرنكوفونية إلى املدرســة 

الفرنسية في الكويت.
وذكرت أنها ناقشــت مع 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد موضوع 
احتفــال الكويــت وفرنســا 
مبناسبة مرور ستني عاما على 
إقامة العالقات الديبلوماسية 
بينهما والتي ستضمن زيارات 
على مستوى عال للعديد من 

مسؤولي البلدين.
وأشارت إلى أنه يتم العمل 
حاليا للتجهيز لعقد احلوار 
االســتراتيجي بــني البلدين 
والذي يعتبر املظلة الرئيسية 
لبحث سبل التعاون في جميع 

املجاالت.
واختتمت كالمها بالقول 
«عالقاتنا حيوية جدا وسبل 
وتطويرها عديدة وأنا أعمل 
في جميع االجتاهات من حتل 

تعزيز وتطوير العالقة».

على الهواتف النقالة.
التطــورات  وعــن آخــر 
بشأن العالقات الفرنسية - 
الكويتية، أشارت لوجندر إلى 
أنها شهدت تطورا ملحوظا 
فــي كافة املجــاالت كما انها 
التقت برئيس الوزراء ووزراء 
آخريــن لبحــث العديد من 
املواضيع املتعلقة مبجاالت 

الصحة والتعليم والدفاع.
وأكدت أن البلدين لديهما 
عالقات وطيدة فيما يخص 
التعاون األمني والعسكري 
وهــذا يتجلــى مــن خــالل 
االتفاقية املبرمة بينهما في 
هــذا املجــال عقــب حترير، 
الكويت والتي جتددت فيما 

بعد.
ولفتت إلــى أن التعاون 
املميز بني القــوات البحرية 
في البلدين، كاشفة عن زيارة 
مرتقبة بفرقاطة فرنسية إلى 
الكويــت قريبــا، فضال عن 
استمرار التعاون في تدريب 

الطلبة العسكريني.
وعــن لقائهــا األخير مع 
وزير الصحة الشيخ د. باسل 
الصباح، قالت لوجندر إنها 
التقت به مؤخرا حيث مت بحث 
ســبل التعاون بني البلدين 
في القطاع الصحي وتدريب 
الكوادر الطبية والتمريضية، 
كاشفة عن زيارة ملمثلي إحدى 
إلى  الفرنسية  املستشفيات 
الكويت في غضون الـ ١٠ أيام 
القادمــة لتوقيع اتفاقية مع 

خالل مؤمتر صحافي عقدته في محل إقامتها لإلعالن عن فتح بالدها للحدود الستقبال السائحني واملسافرين

السفيرة الفرنسية آن كلير لوجندر مع الزميل أسامة دياب  (محمد هاشم)السفيرة الفرنسية آن كلير لوجندر

جونسون- فضال عن حملهم 
لتأشيرة صاحلة وشهادة بي 
ســي أر حديثة تفيد بخلو 
املسافر من ڤيروس كورونا 
صادرة قبل فترة ٧٢ ساعة 
من موعد السفر، الفتة إلى أن 
الفئات العمرية ما بني ١٢ و١٦ 
عاما مستثناة من التطعيم 
علــى أن يتــم األخــذ بعني 
االعتبار أن أولياء أمورهم قد 
تلقوا اجلرعتني من اللقاحات 
املعتمدة، موضحــة أن من 
تنطبــق عليه كافة املعايير 
السابقة ال يتعرض للحجر 

مبجرد وصوله لفرنسا.
وأشــارت إلى أن القسم 
القنصلي بالسفارة كان قد 
بــدأ منذ نهاية مايو املاضي 
اســتقبال تأشيرات الطالب 
وطلبات جتديد التأشيرات 
التــي انتهت العــام املاضي 
٢٠٢٠ ولم يتسن ألصحابها 
السفر بسبب غلق األجواء 
واحلظر، كاشــفة عــن بدء 
استقبال طلبات التأشيرات 
اجلديدة للراغبني في السفر 
الى فرنســا مــن املواطنني 
واملقيمــني اعتبــارا من أول 
يوليــو القادم، مبينة مركز 
الذي  الفرنسية  التأشيرات 
يعمــل من الســاعة الثامنة 
إلــى الرابعة يوميــا ما عدا 
أيام العطالت األســبوعية، 
يستقبل ما بني ٥٠ و٨٠ طلبا 

يوميا.
وشددت على أن احلصول 

الكويـت فـي القائمـة البرتقاليـة التي تضـم بلدانًا ينتشـر الڤيـروس فيها بنسـب مضبوطة بـدون متغيـرات مقلقة
«األوروبي» لدى  املعتمدة  التطعيمات  من  جرعتني  تلقوا  يكونوا  أن  الكويت  من  فرنسا  إلى  بالسفر  الراغبني  في  يشترط 
القسم القنصلي بدأ منذ نهاية مايو استقبال تأشيرات الطالب وطلبات جتديد التأشيرات التي انتهت خالل العام ٢٠٢٠ 

اجلالية اجلزائرية أدلت بأصواتها في االنتخابات التشريعية
أسامة دياب

السفـــــارة  استقبـــلت 
اجلزائرية لــدى البالد أبناء 
اجلاليــة لــإلدالء بأصواتهم 
التشــريعية  في االنتخابات 
اللذين سيشــغالن  للنائبني 
املقعدين املخصصني للمنطقة 
الثالثــة التي تضــم الدوائر 
الديبلوماســية والقنصليــة 
في املنطقة املغاربية واملشرق 
العربــي وأفريقيــا وآســيا 
وأوقيانوسيا، وذلك على مدار 
ثالثة أيام، بدأت منذ صباح 
اخلميــس ١٠ يونيو وانتهت 
يوم أمس السبت ١٢ يونيو في 
متام الساعة السابعة مساء.

بدوره أكد سفير اجلزائري 
لدى البالد عبدامللك بوهدو أن 
السفارة سّخرت كل اإلمكانات 
املادية واللوجستية لضمان 
حسن سير العملية االنتخابية 
ومراقبــة  إشــراف  حتــت 
الوطنية املستقلة  الســلطة 
لالنتخابــات، ومــع مراعــاة 
واالشــتراطات  اإلجــراءات 
الصحية والوقائية املطلوبة 
أثنــاء عمليــة االقتــراع في 
مقر الســفارة وداخل مكتب 

التصويت.
وأشــار - فــي تصريــح 
هامــش  علــى  صحافــي 
االنتخابات التشريعية - إلى 
أن القانون العضوي املتعلق 
بنظام االنتخابات الذي صدر 
في ١٠ مارس ٢٠٢١ ينص على 
إلزامية املناصفة بني النساء 
والرجال في القوائم االنتخابية 

(الغرفــة الســفلى للبرملــان 
اجلزائري) الذي يتكون من 
٤٠٧ مقاعــد نيابية موزعني 
على دوائــر انتخابية تعادل 
عدد الواليــات (الـ ٥٨) التي 
تتشكل منها البالد باإلضافة 
إلى الدوائر االنتخابية للجالية 
الوطنيــة في اخلــارج التي 
خصصت لها ثمانية مقاعد.

وأعــرب عــن ثقتــه بأن 
الوطني  الشــعبي  املجلــس 
بتشكيلته اجلديدة سيشكل 
لبنة قوية في بناء املؤسسات 
الدستورية على أساس مبادئ 
والقيم الدميوقراطية املكرسة 
في الدستور الذي أقره الشعب 
اجلزائري في االستفتاء الذي 
جرى في أول نوفمبر من العام 
املاضــي والــذي سيؤســس 
جلزائر جديــدة يعيش فيها 

املشــترك. فقــد كانــت هذه 
العالقــات محــل إشــادة من 
الطرفني خالل الزيارة الرسمية 
التــي قــام بها إلــى اجلزائر 
الشيخ د.أحمد الناصر يومي ٤ 
و٥ مايو املاضي، حامال رسالة 
خطية من صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد إلى 
رئيس اجلمهورية السيد عبد 

املجيد تبون.
العــام  انــه فــي  وذكــر 
القادم ســيتم إحياء الذكرى 
الـــ (٦٠) إلقامــة العالقــات 
البلدين  الديبلوماســية بني 
الشقيقني ويحدونا األمل في 
أن تشكل هذه الذكرى الهامة 
فرصــة مواتيــة إلعطاء دفع 
جديد لهذه العالقات املتجذرة 
ورفعها إلى مستويات أرحب 

في كل املجاالت.

كل املواطنني في كنف احلرية 
والعدالة والكرامة، تلك القيم 
واألهــداف التــي ضحى من 
أجلها شــهداء ثورة التحرير 

املجيدة.
وتقــدم بجزيــل الشــكر 
وعظيم االمتنان للســلطات 
الكويتيــة التــي قدمــت كل 
املساعدة والتسهيالت من أجل 
أن يظهر هذا املوعد االنتخابي 

في أفضل صورة.
وأعــرب عــن ارتياحــه 
الــذي  للمســتوى املتميــز 
بلغته العالقات بني اجلزائر 
والكويت، مؤكدا على عمقها 
التاريخي ومتيزها على الدوام 
املتبادل  بالتفاهم واالحترام 
واستمرار التشاور والتنسيق 
بينهما حول القضايا الدولية 
واإلقليميــة ذات االهتمــام 

الختيار نائبني عن منطقة الدوائر الديبلوماسية والقنصلية في املنطقة املغاربية واملشرق العربي وأفريقيا

مواطنة جزائرية تدلي بصوتها داخل السفارة في الكويتالسفير عبدامللك بوهدو يدلي بصوته

مع أن يكون سن نصف عدد 
املرشــحني أقل من ٤٠ سنة، 
إلى شروط أخرى  باإلضافة 
يجــب توافرها في املرشــح 
ومنهــا أن «ال يكون معروفا 
لدى العامة بصلته مع أوساط 
املــال واألعمال املشــبوهة» 
قانــون  مــن   ٢٠٠ (املــادة 
االنتخابــات) وذلــك لوضع 
حد نهائي للفساد السياسي 
وإضفاء النزاهة والشــفافية 
علــى كامــل االســتحقاقات 

االنتخابية.
وأضاف خالل االنتخابات 
التشــريعية التــي جرت في 
اجلزائــر يوم أمس الســبت 
الناخبــون  قــام  ١٢ يونيــو 
القوائــم  فــي  املســجلون 
االنتخابية بانتخاب أعضاء 
الوطني  الشــعبي  املجلــس 

السفارة اإليرانية تدعو جاليتها للمشاركة في االنتخابات الرئاسية
أسامة دياب

وجهــت ســفارة اجلمهوريــة 
اإلسالمية اإليرانية في دولة الكويت 
الدعوة إلى جميع اإليرانيني املقيمني 
في الكويت لإلدالء بأصواتهم في 
الدورة الثالثة عشــرة النتخابات 

رئاســة اجلمهوريــة وذلــك يوم 
اجلمعة ١٨ يونيو ٢٠٢١.

وعلــى املواطنــني ممــن أمتــوا 
الثامنة عشرة قبل موعد االنتخابات 
(٢٠٠٣/٦/١٨م - ١٣٨٢/٣/٢٨ ه ق) 
املشــاركة فــي هــذا االســتحقاق 
الدميوقراطي مصطحبني اجلنسية 

اإليرانية او جواز السفر، حيث تفتح 
صناديق االقتراع من الساعة الثامنة 
حتى السادســة مساء في املوقعني 

التاليني:
١- مقــر ســفارة للجمهوريــة 
اإلسالمية اإليرانية في الدعية- مجمع 

السفارات.

٢- مجمع املدارس اإليرانية- 
البنـــــك  بجانــــب  الرقعــي- 

التجــاري.
وأهابت السفارة بالناخبني الكرام 
لاللتــزام باالشــتراطات الصحية 
ومراعــاة التباعد اجلســدي خالل 

فترة اإلدالء بأصواتهم.

أهابت بالناخبني لاللتزام باالشتراطات الصحية ومراعاة التباعد خالل اإلدالء بأصواتهم

نثق في أن املجلس الشعبي الوطني اجلديد سيشّكل لبنة قوية في بناء املؤسسات الدستورية
السـفير اجلزائري: الكويت قدمت كل التسـهيالت إلظهار هذا املوعـد االنتخابي بأفضل صورة

ملشاهدة الڤيديو

مركز «ڤو» اإلبداعي يفتح أبوابه أمام املواهب 
الكويتية بحضور السفيرة األميركية

٣٩٩٨ طالبًا وطالبة تغيبوا 
عن اختبارات الثانوية في أول ٣ أيام

مت افتتــاح مركــز ڤو اإلبداعــي بحضور 
رئيسة مجلس اإلدارة ملنصة «ڤو» الشيخة 
عهود سالم العلي، وسفيرة الواليات املتحدة 
األميركيــة في الكويت ألينا رومانوســكي، 
واملديرة التنفيذية ملنصة «ڤو» ريهام العيار، 

املنبر الكويتي الحتضان املواهب الشابة.
وسيتم االفتتاح الرسمي للمركز األول من 
نوعه في أجهزته وتقنياته العالية الحتضان 
املواهب الكويتية وتطويرها من خالل برامج 
إبداعيــة وفرص عملية تهــدف إلى تصدير 
مواهب الكويت وتســليط الضوء عليها في 

السوق العاملي في ٢٠ اجلاري.
وخالل زيارة السفيرة رومانوسكي إلى 
مركز «ڤــو»، قامت بجولــة ميدانية تفقدت 
خاللها االستديوهات اإلبداعية ثم عقد اجتماع 
جمع فريق «ڤو» والقنصل التجاري ونائب 
القنصل للشــؤون االقتصادية في السفارة 

األميركية وعددا من املوظفني.
وبهــذه املناســبة، قالت الشــيخة عهود 
ســالم العلــي إن «فكرة ڤو تترجــم إمياننا 
وثقتنا بأن الكويت متتلك العديد من املواهب 
والثروات البشرية اخلفية التي يجب إطالقها 
وإعطاؤها الفرصة للتطور، مضيفة أن الكويت 
باستطاعتها أن تكون على اخلريطة العاملية 
وتنوع في اقتصادها وذلك من خالل االعتماد 
على مهارات ومواهب األجيال الشابة، فموارد 
بلدنا أبعد من النفط والغاز، فالكويت لديها 
طاقات وشباب قادرون وموهوبون وميكنهم 

دعم نهضتها ومنوها».
وخالل االجتماع، أشادت السفيرة األميركية 
ألينا رومانوســكي بجهود فريق عمل «ڤو» 
وإمكانيات الشباب الكويتي، فقالت «يسعدنا 
أن نســمع عن منوذج ڤو استوديو اجلديد 
إللهام الشباب ودعمهم خالل رحلة إبداعهم. 

من املهم أن تهيئ البلدان الظروف املناسبة 
لتمكني الريادة واالبتكار والصناعات اإلبداعية 

دورا رئيسيا في هذا املجال».
وأضافت السفيرة «بصفتها رائدة عاملية 
فــي مجال االبتــكار وريادة األعمــال، تعمل 
الواليات املتحدة على مساعدة الكويت على 
تســخير أعظم مواردها ـ شبابها ـ لتحقيق 
أهداف الكويت مبوجب «رؤية ٢٠٣٥»، مضيفة 
أن وزارة اخلارجيــة األميركية تقدم العديد 
من املبادرات وبرامج التبادل التي ميكن أن 
تدعم رأس املال البشري اإلبداعي في الكويت. 
جتمع برامج مثل «عرض األفالم األميركية» 
و«مبعوث الفنــون» فنانني وصانعي أفالم 
وموسيقيني أميركيني وكويتيني معا من أجل 
التعاون الثقافــي والدورات التدريبية التي 
تســاعد شــباب الكويت على بناء مهاراتهم 

واكتساب شهرة دولية ألعمالهم».
وخالل مناقشة الفرص احملتملة للتعاون 
بني منصة ڤو والسفارة األميركية في الكويت، 
أوضحت املديرة التنفيذي لڤو ريهام العيار 
«منصة ڤو ال تشبه أي منبر شبابي آخر، ألنها 
تعمل على تبني األجيال القادمة وحتضيرها 
لتتجاوز احلدود وتتحدى كل املعوقات التي 

ميكن أن تواجه تنمية الكويت».
وأكدت العيار «هدفنا هو فتح أبواب فرص 
حقيقية للشباب الكويتي وتوفير لهم املساحة 
إلطالق مواهبهم من خالل التعاون مع الهيئات 
احمللية والدولية لكي نبدأ في تصدير مواهبنا 
إلى األسواق العاملية». «ڤو» هي منصة رقمية 
متكاملة كويتية الحتضان املواهب الشــابة 
تأسســت في الكويت في يوليو ٢٠٢٠ وهي 
نتيجة تعاون مثمر بني الشيخة عهود سالم 
العلي وريهــام العيار بهدف متكني الطاقات 

الشبابية وتصديرها لألسواق العاملية.

عبدالعزيز الفضلي

تعود عجلة اختبارات نهاية العام الدراسي 
لطلبة الثانوية العامة للدوران من جديد اليوم 
بعد عطلة نهاية األسبوع، حيث يقدم طلبة 
القســم األدبي اختبار قضايــا البيئة، بينما 
يؤدي طلبة القسم العلمي امتحان الكيمياء، 
وســيكون اختبار اللغــة االجنليزية لطلبة 
التعليم الديني، وســارت عملية االمتحانات 
عند انطالقتها بكل سهولة ويسر ولم تواجه 
اللجان أو حتى الطلبة أي مشاكل تذكر وذلك 
بفضــل تعاون اجلميع إلجناح ســير عملية 

االمتحانات.
وقد سجل كنترول االختبارات في أول ثالثة 
أيام لالمتحانات غياب ٣٩٩٨ طالبا وطالبة في 
القســمني العلمي واألدبي وكانت اكبر نسبة 
غياب في امتحان مادة التربية اإلسالمية في 
القسم األدبي، حيث تغيب عن احلضور ١٠٥٨ 
طالبــا وطالبة، بينما كان أقل عدد غياب في 
امتحان مادة اللغة العربية «املجاالت القرائية 
والتعبير والقراءة» لطلبة التعليم الديني وقد 
ســجل غياب ٨٤ طالبا وطالبة، وتغيب عن 
اختبار مادة الرياضيات في القســم العلمي 

٧٦١ واختبــار التربية اإلســالمية ٩٢٣ طالبا 
وطالبة، بينما رصد القسم األدبي عدد الغياب 
في اختبار مادة الفرنسي ٩٩٥ طالبا وطالبة.

ووفقا إلحصائية رســمية أعلنتها وزارة 
التربية فإن عدد الطلبة الذين لهم احلق في 
دخول اختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية 
العامــة ٤٨ الفا و١٧٨ طالبا وطالبة وتشــمل 
طلبة الصباحي واملسائي والتعليم اخلاص 

واملنازل والتربية اخلاصة.
وفي هذا الســياق، أكدت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» أن الطالب املتغيب بعذر 
سيدخل الدور الثاني كأنه دور أول، مشيرة 
إلــى انه فيما يتعلق بالطالــب الذي يتغيب 
دون عــذر فإنه يحق له دخول الدور الثاني 
كما هــو معمول به ووفقــا للنظم واللوائح 
املتعلقة في هذا اجلانب. وبعيدا عن اإلعالم 
واإلعــالن، أوضحت املصادر ان وكيل وزارة 
التربية د علي اليعقوب ومنذ الصباح الباكر 
يواصل جوالته التفقدية على جلان االختبارات 
بشكل يومي وذلك لالطمئنان على سير العمل 
فيها، مشيدة في الوقت نفسه باجلهود التي 
تبذلها املناطق التعليمية واإلدارات املدرسية 

للحفاظ على سير االمتحانات.

رومانوسكي: ندعم رأس املال البشري اإلبداعي في الكويت

املتغيبون بعذر سيدخلون امتحانات الدور الثاني كأنه دور أول لهم

الشيخة عهود سالم العلي والسفيرة ألينا رومانوسكي وريهام العيار في مركز «ڤو»

اجلهاز املركزي يتجاوب مع «التربية» 
لتسهيل إجراءات املعلمني «البدون»

عبدالعزيز الفضلي

جتــاوب اجلهاز املركزي 
ملعاجلــة أوضــاع املقيمــني 
بصورة غير قانونية بشأن 
املعلمــني «البدون» املنتهية 
بطاقاتهــم والذيــن تعطلت 
رواتبهم فقد نســق اجلهاز 
مع وزارة التربية لتســهيل 
كل االجــراءات للمعلمــني 
«البــدون» وذلــك نظــرا ملا 
تقتضيــه املصلحــة العامة 
وملــا متــر بــه البــالد مــن 
جائحة «كوفيــد ـ ١٩». جاء 
ذلك بكتاب موجه من اجلهاز 
املركــزي الى وزارة التربية 
وتأتي هــذه اخلطوة ضمن 
سلسلة من اخلطوات بادر بها 
اجلهاز اثناء جائحة كورونا 
لتســهيل معامالت البدون، 
حيث متت مخاطبة محافظ 
البنك املركزي بكتاب مؤرخ 
فــي ٢٠٢٠/٣/١٥ واملتضمــن 
طلــب اصدار تعميم جلميع 
البنوك للســماح باستخدام 
املقيمني بصورة غير قانونية 
لبطاقتهم املنتهية تســهيال 
إلجراء معامالتهم املصرفية 

وذلك اســتثناء من القاعدة 
العامــة والتــي تســتوجب 

صالحية البطاقة.
في هذا الســياق، كشفت 
مصادر مطلعة لـ «األنباء» ان 
جهودا كبيرة يبذلها القائمون 
على اجلهاز وبتوجيه االمني 
العــام باالنابــة الفريــق م. 
جنيب العثمان ومتابعة من 
مدير مكتــب رئيس اجلهاز 
املركــزي ملعاجلــة أوضــاع 
املقيمني بصورة غير قانونية 
العقيد حقوقي محمد الشرف 
لتسهيل اجراءات «البدون» 
التعليميــة  الناحيــة  مــن 

والوظيفيــة،  والعالجيــة 
مشــيرة الى اجتمــاع عقده 
عدد من املسؤولني في اجلهاز 
مع الوكيل املساعد في وزارة 
التربية فيصل املقصيد ومت 
االتفــاق على تســهيل امور 

املعلمني من هذه الفئة.
الى ذلك، قام وكيل وزارة 
التربيــة د. علــي اليعقوب 
بإبالغ القطاعات املعنية في 
الوزارة بشــكل عاجل ومهم 
ولالطالع وعمل الالزم لتنفيذ 
ما جاء بكتاب اجلهاز املركزي 
ملعاجلــة اوضــاع املقيمــني 

بصورة غير قانونية.

العقيد حقوقي محمد الشرفجنيب العثمان
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د.سوبرامنيام جاي شانكار وصف زيارته إلى الكويت بالناجحة وأنها أضافت زخمًا جديدًا إلى العالقات بني البلدين

اجلالية الهندية هي أكبر جتمع للمغتربني في الكويت، هل 
شغلت قضايا أبناء اجلالية جزءا من محادثاتك مع اجلانب 

الكويتي؟
٭ تشــكل العالقات الشــعبية جوهر العالقــات الثنائية بني 
البلديــن، هناك ما يقــرب من مليون مواطــن هندي يعملون 
ويعيشون بسالم في الكويت ويساهمون بشكل كبير وفعال 
في منو وتطور هذا البلد الصديق. أنا ســعيد جدا أن اجلالية 
الهندية محل إشادة وثقة القيادة السياسية في الكويت ولقد 
ســمعت بنفســي من املســؤولني الكويتيني من مدح وإعجاب 
بجهــود أبناء اجلاليــة. ومع ذلك ونظرا للعــدد الكبير ألبناء 
جاليتنــا هنا، فالبد أن تكون هناك بعــض القضايا أو األمور 
املتعلقــة بهم والتي ظهرت بوضوح فــي محادثاتنا الثنائية. 
ويسعدني أن أقول إننا أحرزنا تقدما ملحوظا في كل القضايا.

هل طلبت تسهيل عودة الرعايا الهنود إلى الكويت؟
٭ نتطلــع إلى العودة املبكــرة ملواطنينا إلى الكويت وفق ما 
تقتضيه قواعد سالمة الصحة العامة، حيث تتخذ كل حكومة 
تدابير احترازية وتنفذ درجات مختلفة من إجراءات الرقابة مبا 
في ذلك قيود السفر لتقليل مخاطر انتشار العدوى. وحلسن 
احلظ أن هذه التدابير مؤقتة ســتتغير مع حتســن األوضاع 
الصحيــة في البــالد، تقوم ســفارتنا بالتنســيق الوثيق مع 
الســلطات الكويتية حول هذا املوضوع، ولقد ملســت بنفسي 

تعاون ودعم اجلانب الكويتي.

ما أبرز نتائج زيارتك؟
٭ زيارتــي إلى الكويــت كانت ناجحة بــكل املقاييس، حيث 
اسفرت عن عدد من النتائج املثمرة التي أضافت زخما جديدا 
إلى عالقاتنا الثنائية وشهدت الزيارة نقاشات إيجابية موسعة 
للعديد من مجاالت التعــاون الثنائي وامللفات والقضايا ذات 
االهتمام املشترك. ولقد أظهر اجلانبان حماسا لالرتقاء بالعالقات 
الثنائية إلى مستويات أعلى، فلدينا اآلن آلية حوار مؤسسي 
مطورة على مستوى وزراء اخلارجية وهذا في حد ذاته خطوة 
مهمــة في رفع مســتوى العالقات، ولقد اتفقنا على تشــكيل 
مجموعات عمل مشــتركة جديدة في مختلف املجاالت مبا في 
ذلك التجارة واالستثمارات والطاقة املتجددة والدفاع واألمن 
والعلوم والتكنولوجيا وما إلى ذلك. وبالطبع، ســتفتح هذه 
املشاركات والتعاون املؤسســي الوثيق في مختلف املجاالت 
عددا كبيرا من الفرص للتعاون املتبادل، وخالل الزيارة وقعنا 
مذكرة تفاهم بشــأن العمالة املنزلية، وأعتقد أن هذه اخلطوة 
تطور مهم سيساعد في زيادة تبسيط وانسيابية تدفق القوى 
العاملة. فبصفة عامة أعتقد أن هذه الزيارة الرسمية هي زيارة 

محورية صادفت وقتها لدعم وتعزيز العالقات الثنائية.

هل تعملون على املزيد من الزيارات املتبادلة رفيعة املستوى بني 
البلدين؟

اجلانــب املضيء هــو أن مختلف دول العالــم أدركت احلاجة 
املاســة إلى التنســيق والعمل املشترك، وإنني مسرور بشكل 
خاص بالطريقة التي تعاونت بها الدول الصديقة مع بعضها 
البعض خالل هذه املعركة اجلماعية، وفي اآلونة األخيرة خالل 
املوجــة الثانية من ذروة العدوى فــي الهند، عرضت الكويت 
إمــدادا غيــر منقطع باألوكســجني الطبي للهنــد، وكان هناك 
تعاون ممتاز على املســتوى التنفيذي، والذي شهد التشغيل 
الســلس للجسر البحري-اجلوي بني البلدين. فأنا ممنت حقا 
للكويت على هذه اللفتة اخلاصة. وفي وقت ســابق من العام 
احلالي وحتديدا في فبراير املاضي، اســتجبنا لطلب الكويت 
لإلمداد الطارئ بلقاحات «كوفيدـ  ١٩» من خالل إرسال ٢٠٠٠٠٠ 
جرعة من لقاح COVISHIELD على الفور. وفي العام املاضي، 
فــي أبريل ٢٠٢٠، ســاهم الفريــق الطبي الهندي لالســتجابة 
الســريعة والذي يتكون من ١٥ عضوا في مكافحة هذا الوباء 
بشكل مشــترك مع األطباء الكويتيني. الهند والكويت اوفياء 
لشــراكتهما التاريخية الوثيقة وسنواصل العمل مع الكويت 

في هذه املعركة املشتركة ضد الوباء.

ما أبرز املجاالت الرئيسية التي تتمتع بأكبر إمكانات للتعاون 
الثنائي، وماذا عن أوجه التكامل بني البلدين؟

٭ هناك العديد من املجاالت التي تتمتع بإمكانيات هائلة، حيث 
ميكن للبلدين تعزيز التعاون بشــكل أكبر من خاللها وأهمها 
الرعايــة الصحية واألمن الغذائي والدفــاع والفضاء والطاقة 
املتجددة والهيدروكربونات والتعليم والعلوم والتكنولوجيا 
وخاصة الرقمية واإللكترونية وتطوير البنية التحتية. ونحن 
نرى الكويت كشريك في حملتنا «عتمانربهار بهارات»، فالكويت 
تبحث عن تنويــع اقتصادها ونحن نعمل على ضمان تنمية 
املهارات، مع االهتمام الواضح بريادة األعمال واالقتصاد القائم 
على االبتكار والكويت لديها فوائض قابلة لالستثمار والهند 
لديها فرص استثمارية هائلة، واعتقد أن هذه هي أوجه التكامل 

التي ميكن استكشافها بسهولة.

كيف تقيّم الدور الذي تلعبه الهند في املنطقة، وأيضا في العالم 
كقوة جيوبوليتيكية - اقتصادية رئيسية؟

٭ هــذه املنطقــة هي اجلوار املمتــد للهند، ولذلــك فإن أمنها 
وســالمها واســتقرارها كان منذ زمن بعيد وسيظل ضرورة 
لتقدم بلدنا وتنميتــه. خالل زيارتي احلالية تبادلت وجهات 
النظر مع اجلانب الكويتي حول العديد من القضايا العاملية، 
والتزامنــا بإصالح النظام العاملي وحرصنــا على العمل معا 
ملواجهة التحديات املعاصرة مثل جائحة «كوفيد ـ ١٩» وتغير 
املناخ والتنمية املستدامة ومكافحة اإلرهاب، وسنواصل العمل 
بشــكل وثيق مع شــركائنا في املنطقة في جميع املجاالت في 
األوقات القادمة. وفيما يتعلق بدور الهند على املسرح العاملي، 
سنستمر في لعب دور الركيزة الرئيسية للنظام العاملي املعاد 

توازنه عبر املجاالت السياسية واالقتصادية.

٭ الكويت دولة ذات أولوية في هذه املنطقة بالنسبة لنا، ونحن 
حريصون على إجراء املزيد من الزيارات املتبادلة رفيعة املستوى 
بني بلدينا. أنا واثق من أننا سنرى زيارات على أعلى املستويات 
من كال اجلانبني في القريب العاجل متى سمحت الظروف بذلك.

مرت الهند مؤخرا مبرحلة في غاية الصعوبة بسبب املوجة الثانية 
من ذروة اإلصابات بـ «كوفيد ـ ١٩»، فما الوضع احلالي لـ «كوفيد» 
في الهند، وما اإلجراءات التي ستتخذها احلكومة لالستعداد ملوجة 

مقبلة محتملة؟
٭ هناك حتســن في وضع «كوفيد ـ ١٩» في الهند بشكل ملحوظ 
خالل األسبوعني املاضيني، حيث انخفضت أعداد اإلصابات اليومية 
اجلديــدة اآلن إلى أقل من ربع مســتوى الــذروة. ونتيجة لذلك، 
انخفضت أيضا احلاجة إلى األوكسجني الطبي، وشهدت العديد من 
الواليات في الهند اآلن انخفاضا في معدالت إيجابية «كوفيد» إلى 
أقل من ١٪، كما تستمر حملة التطعيم ضد ڤيروس كورونا بوتيرة 

سريعة، فلقد قمنا بتطعيم أكثر من ٢٤٦ مليون شخص، وتعمل 
شــركات تصنيع اللقاحات لدينا على زيادة اإلنتاج وسينعكس 
ذلــك على الوضع على الواقع، وأود أن أعرب عن تقديري لقيادة 
وحكومة وشعب الكويت على إرسالهم إمدادات األوكسجني الطبي 
في الوقت املناسب إلى الهند. أما بخصوص اللقاحات ضد ڤيروس 
كورونــا واملتوفــرة في الهنــد، لدينا نوعان مــن اللقاحات األول 
أكســفورد والثاني كوفاكسني وخالل األســابيع واألشهر القادمة 
سيكون لدينا من ٤ إلى ٥ لقاحات جديدة بعضها صناعة هندية 

والبعض اآلخر من تصنيع شركات عاملية.

ماذا عن ابرز أوجه التعاون الكويتي ـ الهندي فيما يخص مكافحة 
ڤيروس كورونا؟

٭ العالم كله مير بفترة عصيبة بسبب الظروف االستثنائية التي 
فرضتها جائحة كورونا والتي أثرت على مختلف مناحي احلياة، 
فال يوجد بلد في العالم أفلت من اآلثار الســلبية لهذا الوباء لكن 

وصف وزير اخلارجية الهندي د.ســوبرامنيام جاي شــانكار زيارته إلى الكويت بالناجحة والتي أضافت زخما جديدا إلى العالقات الثنائية بني البلدين، كاشــفا عن أن بالده تنظر للمنطقة كجوار ممتد لها، وبالتالي فإن أمنها واســتقرارها كان وال يزال ضرورة لتقدم 

بالده وتنميتها. ولفت جاي شــانكار ـ في لقاء خاص لـ «األنباء» ـ إلى أن الكويت متثل أولوية بالنســبة لبالده في املنطقة ويسعون لالرتقاء بالعالقات الثنائية إلى مستويات أعلى تعود بالنفع على الشــعبني الصديقني، مشيرا إلى أن الكويت لديها فوائض مالية والهند 

لديها فرص اســتثمارية هائلة وهناك إمكانيات كبيرة للتكامل بني البلدين، موضحا أن اجلالية الهندية محل إشــادة القيادة السياســية متطلعا إلى عودة مواطنيه العالقني وفق ما تقتضيه قواعد السالمة والصحة العامة. وأشــار إلى أن توقيع البلدين ملذكرة التفاهم 

اخلاصة بالعمالة املنزلية يعتبر تطورا مهما سيســهم في زيادة تبسيط وانســيابية تدفق العمالة، مبينا أن أوضاع ڤيروس كورونا في بالده تتحسن بشــكل ملحوظ حيث انخفضت أعداد احلاالت، الفتا إلى أن بالده تستخدم أكسفورد وكوفاكسني للتطعيم ضد كورونا 

وخالل األسابيع واألشهر القادمة ستكون لديهم من ٤ إلى ٥ لقاحات جديدة، فإلى التفاصيل:

وزير اخلارجية الهندي لـ «األنباء»: الكويت أولوية لنا في املنطقة 
ونسعى لالرتقاء  بالعالقات الثنائية إلى مستويات أعلى

أجرى احلوار: أسامة دياب

ننظر للمنطقة كجوار ممتد للهند وأمنها واستقرارها كان وال يزال ضرورة لتقدم بلدنا وتنميته

نستخدم «أكسفورد» و«كوفاكسني» ضد «كورونا» وفي األشهر القادمة ستكون لدينا من ٤ إلى ٥ لقاحات جديدة

اجلالية الهندية محّل إشادة القيادة السياسية ونتطلع إلى عودة مواطنينا العالقني وفق ما تقتضيه قواعد السالمة والصحة العامة
مذكرة التفاهم اخلاصة بالعمالة املنزلية تطور مهم سيسهم في زيادة تبسيط وانسيابية تدفق العمالة التي يحتاجها السوق

الكويت لديها فوائض مالية والهند لديها فرص استثمارية هائلة وهناك إمكانيات كبيرة للتكامل بني البلدين

عادل املرزوق: ابتعدوا عن التعرض للشمس فترة الظهيرة
واحذروا الطقس احلار جدًا طوال األيام العشرة املقبلة

أكــد اخلبيــر الفلكــي عادل 
املــرزوق أنه متثلت فــي األيام 
الثالثة املاضية وأيضا في األيام 
العشــرة املقبلة فتــرة البوارح 
التقليدية في أوضح صورة لها 
بهبوب رياح شمالية نشطة تكون 
محملة بالغبار املتطاير في اجلو 
خالل فترة الظهيرة ثم يترسب 
هذا الغبار في الليل نتيجة جتاوز 
هذه الرياح التي تهب في الظهيرة 
وتتجاوز سرعتها (٤٠) كم/س. 
والبوارح كلمة عربية صحيحة 
جمع بــارح وهــي تعنــي ترك 
املكان وغادره، وهي تطلق على 
الرياح الشمالية النشطة احململة 
باألتربــة والغبار التي تهب في 

فصل الصيف فقط.
وأضاف: ويقــول العرب إن 
كل ريح شمالية تهب في القيظ 
(الصيف) هي من رياح البوارح 
والســيما الريــاح التي تهب مع 
ظهــور جنــم الثريا فــي يوم ٦ 
يوليو من كل عام. مشــيرا إلى 
أن فترة البوارح تنقســم إلى ٤ 
أنــواء أو جنوم كل نوء أو جنم 
مدتــه ١٣ يومــا أي أن مدة فترة 
البوارح ٥٢ يوما تبدأ من يوم ٢٥ 
مايو وتنتهي في يوم ٢٨ يوليو. 
واألنــواء التي تدخل ضمن هذه 
الفترة هي: ١-نوء البطني ٢-نوء 
الثريا ٣-نوء الدبران (التويبع) 

٤-نوء الهقعة.
وتابع اخلبيــر الفلكي عادل 
املرزوق: هناك مــن يخالف هذا 

تصل أعلى من ذلك.
وذكر أن كثيرا من الناس ال 
يكرهون هذا الغبار، ويقولون إنه 
أخف جدا من فترة الرطوبة التي 
ال ُحتتمــل ويعتقدون أن الغبار 
رحمــة من عند رب العاملني وان 
اهللا ســخر هذا الغبــار حتى ال 
حتترق الناس من شــدة حرارة 
أشعة الشمس، فهذا الغبار يخفف 
بعض الشــيء من حرارة اجلو 
فيحجب الكثير من أشعتها فوق 
البنفسجية والتي تتكون من (١١) 
درجة والتــي وصلت في أيامنا 
هذه إلى قمة مؤشر أشعة الشمس 
فــوق البنفســجية وهــو احلد 

األقصى الذي بلغ (١١ من ١١) وهو 
اللون البنفســجي والذي يشير 
الــى خطورة التعرض املباشــر 
ألشــعة الشمس، وينصح بأخذ 
جميع االحتياطات املمكنة بارتداء 
مالبس تغطي كامل اجلسد بشكل 
جيد مــع غطاء للــرأس ولبس 
نظــارة شمســية واالبتعاد قدر 
املســتطاع عن التعرض ألشعة 
الشمس من الساعة ١١:٠٠ صباحا 

إلى الساعة ٤:٠٠ مساء.
وتابع: بصورة عامة سيكون 
اجلو حار جدا وسيتراوح متوسط 
درجة احلرارة خالل هذه الفترة 
بني (٤٥ و٤٧) درجة مئوية في 
النهار وسوف يستمر هذا الطقس 
احلار واملغبر خالل األيام العشرة 
املقبلة، وسيخف نشاط الرياح 
الشــمالية مما يخف معه نسبة 

الغبار العالق في اجلو.
وأوضح اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق أن املشــهور بني أغلب 
الناس أن فترة البوارح هي التي 
تبدأ في يوم ٣١ مايو بعد موسم 
السرايات مباشرة، ولكن رياح 
البــوارح هذه تشــتد مع طلوع 
جنم الثريا الذي يظهر يوم ٦/٧ 
وتستمر إلى يوم ١٥ يوليو، وهذه 
الفترة تســمى البارح العود أو 
الكبير والتي تستمر مدة أربعني 
يوما وهذا املوســم من املواسم 
اجلافة التي ال تسقط بها األمطار، 
ولذلــك فإنه يكون من املواســم 
التي تهب بها الرياح الشــمالية 

اجلافة والتي تسبب تطاير الغبار 
وكذلك الغبار املتصاعد اخلفيف، 
ومن املالحظات للحالة اجلوية 
في البــوارح أن يثار الغبار في 
الظهيرة وتنعدم الرؤية في بعض 
احلاالت ويتزايد مع ارتفاع درجة 
احلرارة، ولكن في الليل يترسب 
الغبار تدريجيا ويتالشــى عند 
الفجر ثــم يعــاود الظهور مرة 
أخرى في الظهيرة وهكذا وتعتمد 
كمية الغبار على كمية ســقوط 
األمطار في الشتاء السابق، فإذا 
كانــت األمطار قليلة فهذا يعني 
أن الغبــار ســيكون كثيرا، وإذا 
زادت كمية األمطار فإن األعشاب 
ســتنبت وتســاعد على متاسك 
التربــة، ولذلك يقــل الغبار في 
املوسم الصيفي اجلديد. كما تهب 
رياح السموم الشديدة احلرارة 
والتي ترفع من درجات احلرارة 
في اجلو، حيث تصل إلى معدالت 
عاليــة وأحيانــا تصــل درجــة 
احلرارة إلى معدالت قياسية ومن 
املعــروف أيضا في البوارح انه 
نهاية فصــل األمطار، فال توجد 
أمطــار في البوارح، حيث يقول 
أهل اخلليج مقولة مشهورة «ما 
ذكــر وادي في التويبع ســال». 
كما في البوارح موســم الغالق 
وهو املوسم الذي تقف فيه حركة 
السفن الكويتية سواء كانت هذه 
الســفن للتجــارة اخلارجية أو 
للغوص ويستمر الغالق شهرين 

هما يونيو ويوليو.

اجتهنا غربا في شــبه اجلزيرة 
العربيــة حيث يصــل عمق هذا 
إلــى (١٠٠٤-١٠٠٦)  املنخفــض 
مليبــارات على ســواحل البحر 

األحمر.
وقال املرزوق: تتأثر منطقة 
شبه اجلزيرة العربية باملنخفض 
املوسمي الهندي املتمركز في شبه 
القــارة الهندية، حيث تهب هذه 
الرياح من وسط احمليط الهندي 
فتدخل شبه القارة الهندية ثم بعد 
أن تسقط أمطارها هناك تتوجه 
هذه الرياح شماال مرورا بجبال 
الهماليا ومن ثم تتجه غربا الى 
جبــال زاغروس بعــد أن تكون 
هــذه الرياح قــد أفرغــت كامل 
حمولتها من األمطار على شــبه 
القارة الهنديــة، وبعد أن جفت 
وخلــت من األمطار بعد ذلك في 
خط سيرها تدخل منطقة شمال 
اخلليج بدخولها في هذه املنطقة 

تكون مصحوبة بالغبار في أغلب 
األوقات. وأكد أنه عندما تصل هذه 
الرياح إلى شبه اجلزيرة العربية 
فإنها تغطي معظم أراضيها، ولكن 
يكون تركزها في منطقة شمال 
غرب اخلليج العربي، فتشــمل 
املنطقــة املمتدة مــن دولة قطر 
جنوبا حتى شمال دولة الكويت 
شماال. وقد تزداد نسبة الغبار في 
اجلو خالل ساعات الظهيرة ولذلك 
ننصح بعدم اخلروج من املنزل، 
خصوصا في فترة الظهيرة بسبب 
تزايد نسبة الغبار في اجلو وإلى 
ارتفاع فــي درجة احلرارة التي 
قد تتجاوز ٥٠ درجة مئوية وقد 

فإنها حتدث ارتفاعا شــديدا في 
درجات احلرارة نتيجة احتكاكها 
باملنطقة اجلبلية التي مرت بها 
وتتأثر هذه الرياح وقوة اندفاعها 
مبــدى قــوة املنخفــض اجلوي 
املتمركز في هذه املنطقة، فكلما 
زاد املنخفــض اجلوي انخفاضا 
كانت الرياح ســريعة ونشــطة 
والعكــس صحيــح، ونظرا ألن 
الرياح تصل الــى منطقة جافة 
خاليــة مــن املطر فإنها تنشــئ 
منطقــة صحراوية معدومة من 
الغطاء العشــبي الذي يســاعد 
على متاســك التربــة فيها، ولذا 
عندما تشــتد قوة الرياح فإنها 

نصح بارتداء مالبس تغطي كامل اجلسد مع الرأس وارتداء النظارات الشمسية

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

الــرأي ويقول إن البوارح هي ٣ 
أنواء ونحن منيل مع هذا الرأي 
ونعتقد به أي أن مدة البوارح ٣٩ 
يوما واألنواء التي تدخل ضمن 

هذه الفترة، وهي:
البطــني، ٢-نــوء  ١- نــوء 
الثريا، ٣-نوء الدبران أو التويبع 
وفترتهــا متتد من يوم ٢٥ مايو 
حتــى يوم ١٥ يوليو، لكن هناك 
أيضا من يقول إن مدة البوارح هي 
٢٦ يوما أي أنها نوءان وهي نوء 
الثريا ونوء الدبران أو التويبع 
٧ يونيــو حتــى ٣ يوليــو، وال 
نرجح نحن هــذا الرأي. وميكن 
تعريف فترة البوارح بأنها رياح 
شــمالية غربيــة جافــة وحارة 
ونســبة الرطوبة فيهــا بني (١٠ 
و١٥٪) تهب على منطقة شــمال 
العربية ويتبني أثرها  اجلزيرة 
بصورة جيدة وواضحة في شمال 
حوض اخلليــج العربي. وتهب 
هذه الرياح في فصل صيف كل 
سنة في شهري يونيو ويوليو. 
وزاد: ويرجع ســبب هبوب 
هذه الرياح الى وجود منخفض 
عميق جــدا تبلغ قوتــه (٩٩٢) 
مليبارا يكون مركزه في سلطنة 
عمــان ويغطي احمليــط الهندي 
كله من ناحية اجلنوب وشــبه 
اجلزيرة العربية شماال ويغطي 
انخفاضه القوي مناطق سواحل 
اخلليج العربي حيث تكون قوته 
بني (٩٩٤ و٩٩٦) مليبارا ويزداد 
ارتفاع هذا الضغط املنخفض كلما 

وزيراخلارجية الهندي د.سوبرامنيام جاي شانكار خالل اللقاء مع الزميلني مدير التحرير محمد بسام احلسيني وأسامة دياب
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.. ورحل عبد السالم مقبول رائد الكاريكاتير.. والفن التشكيلي

واحملفزين للشباب على هذا الفن الساخر، كما كان معروفا 
مبواقفه الوطنية في فن الكاريكاتير وناشطًا في املشاركة 
في الفعاليات االجتماعية واإلنسانية في املجتمع الكويتي.

وأعربت جمعية الكاريكاتير الكويتية عن خالص تعازيها 
ومواساتها ألسرة الرحل.

وبهذه املناسبة احلزينة، تتقدم «األنباء» إلى أسرة الراحل 
بأحر التعازي واملواساة، سائلني املولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيد بواســع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم آله 

وذويه الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون)

يوم السبت ١٢ يونيو ٢٠٢١. 
يعتبر فقيــد الكاريكاتير من رواد الفــن الكاريكاتيري 
ومؤسسيه، ولد في الكويت عام ١٩٥٢، عمل فنانا في العديد 
مــن الصحــف الكويتية وشــارك في العديد مــن املعارض 
الكويتية والدولية، وقد حصل الراحل خالل مسيرته الفنية 
على العديد من اجلوائز العاملية والعربية واحمللية وشهادات 
التقدير ألعماله اإلبداعية في الكاريكاتير والفن التشكيلي 
وتصميم الشعارات والبوســترات والديكورات املسرحية 
والتلفزيونية والكتابات الصحافية، كما كان الفقيد، رحمه 
اهللا، من الفنانني الداعمني جدا لفن الكاريكاتير ومن املشجعني 

غّيب املوت الفنان ورسام الكاريكاتير القدير عبد السالم 
مقبول أحد رواد الفن الكاريكاتيري في الكويت ومؤسسيه 
وصاحب اإلســهامات الكبيرة في رفــع هذا الفن الصحافي 
في الكويت، وقد نعى وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشــؤون الشــباب عبدالرحمن املطيري وأمني عام املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب كامل العبداجلليل الفنان 

الراحل، مستذكرين إجنازاته الفنية. 
من جانبه، نعى الناطق الرسمي للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب د.عيســى األنصاري، عبد السالم مقبول 
قائــال: «ان الفقيــد يعد علما من أعالم فــن الكاريكاتير في 
الكويت والوطن العربي، وساهم بفكره وريشته في االرتقاء 
بدور هذا الفن ذي الرســالة االجتماعية السياســية في آن 
معا، معاجلا الكثيــر من القضايا التي تهم املجتمع وحياة 

الناس وهمومهم اليومية. 
فلقد كان للفنان دور كبير في االرتقاء بالصحافة الكويتية 
مــن خالل رحلة عطاءاته الطويلــة والقيمة في العديد من 
الصحف احمللية اليومية، حيث شارك برسوماته وكتاباته فيها 
بشكل فعال ومميز، وساهم في رفع الذائقة الفنية من خالل 
تصاميم البوسترات والديكورات املسرحية والتلفزيونية».
وتقدم د.األنصاري باســم جميــع العاملني في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب بخالص التعازي واملواساة 
إلى أسرة الفقيد واألسرة الثقافية والفنية الكويتية لغياب 
هذا الرائد والفنان الكبير، ســائال املولى عز وجل ان يلهم 
اجلميع الصبر والســلوان، وأن يتغمده بالرحمة واملغفرة 

وأن يدخله فسيح جناته.
وكان املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب قد احتضن 
أعماله في معرض بعنوان «٤٠ عاما في حب الكويت» شهدته 
قاعة أحمد العدواني قبل ســنوات مضت، واستحق بسبب 
نشــاطه وعمله العديد من اجلوائز وشــهادات التقدير عن 

أعماله االبداعية داخل  الكويت وخارجها».
مسيرته احلياتية

بدأ بوأحمد، رحمه اهللا، رحلته املهنية منذ عام ١٩٧١ في 
العديد من املجالت والصحف الكويتية، ثم انضم إلى أسرة 
جريدة «األنباء» عام ٢٠٠٠، واســتمر فــي إثراء صفحاتها 

برسوماته حتى عام ٢٠١٧. 
ولــد الكاريكاتير عبد الســالم مقبــول، رحمه اهللا، عام 
١٩٥٢ وبــرزت موهبته الفنية منذ طفولته، وكان من أوائل 
دفعة اخلريجني بشهادة البكالوريوس في هندسة الديكور 
باملعهد العالي للفنون املسرحية عام ١٩٧٩ وشهادة ماجستير 
فــي اإلعــالم وفنونه في الواليــات املتحــدة بتقدير ممتاز 
مع مرتبة الشــرف االولى عــام ١٩٨٣ فضال عن زاده الفني 
واجنازاته املطبوعة واملجسمة محليا وعامليا ومنها شعار 
«الســور الرابع» الذي صممه تلبية لرغبة أميرية ســامية 

بعد التحرير مباشرة. 
لعــب الراحل دورا بارزا برســوماته املنــددة باالحتالل 
العراقي حيث رابط، رحمه اهللا، على ارض الكويت ورسم 
العديد من لوحاته الكاريكاتيرية عن الغزو اآلثم، كما صور 
العديد من أشــرطة الڤيديو وكتب املنشورات السرية التي 
يدحض فيها مزاعم النظام البائد، داعيا إلى ضرورة التمسك 

بالشرعية الكويتية. 
هذا، ونعاه العديد من زمالء املهنة والفنانني على مواقع 
التواصل االجتماعي، مســتذكرين إبداعاته الفنية والعديد 

من رسوماته التشكيلية. 
بدورها، نعت جمعية الكاريكاتير الكويتية الفنان الراحل 

ببيان قالت فيه: 
ببالغ احلزن واألسى تنعى جمعية الكاريكاتير الكويتية 
الفنان القدير عبدالسالم مقبول (أبوأحمد) الذي وافته املنية 

من أعمال الفنان عبد السالم مقبول

صالح الشايجي: َعشق ورق الصحافة طوال سنوات فأنتج لنا بدائعه!
خّط الكاتب صالح الشايجي بقلمه الرشيق كلمات رائعات في 
الزميل الراحل عبدالسالم مقبول وكتابه «قبلة على جبني األرض» 
جاء فيها: منذ ســبعينيات القرن العشرين ومبسافة تبعد أربعني 
عاما عن يومنا هذا.. عرفت اســم عبدالسالم مقبول كاسم أقرؤه 

في صحافتنا وأرى رسوماته.
ومنذ ذلك الوقت علق اسم عبدالسالم مقبول في ذاكرتي.

في ذلك الوقت الكويتي كان الدخول إلى عالم الصحافة أو عالم 
اإلعالم بعمومه بالنسبة لنا مثل تسلق اجلبال أو «الراليات» التي 
تطير معها قلوبنا كلما شاهدنا جزءا من طيشها وجنون أصحابها 

من سائقي عرباتها املجنونة.
كان الدخول إلى حقل اإلعالم أشبه ما يكون بدخول حقل ألغام 

ال حتمد عواقبه.
كان كموعد مع امرأة مجهولة.. ال تدري من أي صنف من النساء 

هي..وإلى أي فصيل تنتمي..
هيفاء غيداء هي..

أم عجفاء شمطاء..

بقايا أعجاز نخل خاوية..
كان كالسير في جوف الظالم بني جبال «تورا بورا».. فال تدري 
أهاٍو أنت إلى سحيق واديها.. أم انك ستقضي بصاروخ عابر للجبال 

مفتت صم حجارتها..
في ذلك الوقت احملفوف مبثل تلك املخاطر كان «عبدالسالم» 

بطال من أبطال مسرح الصحافة الكويتية بريشة وقلم..
فيما بعد عرفت «عبدالســالم» شخصيا حتى قبل أن نتزامل 
في جريدتنا «األنباء» فعرفت دماثته ورّقته وصوته اخلفيض تأدبا 

وحياء وخلقا..وهدوءه الذي ال يفّجره إال على الورق.
عــادت بي الذاكرة إلى ذلك الزمن وأنا أقرأ كتاب عبدالســالم 
مقبول (قبلة على جبني األرض) والذي عرفه بأنه «مسرحية قصيرة 
باللهجات احمللية الدارجة وأشــياء أخرى ليســت دارجة متاما.. 

شخابيط في حب األطفال»..
وابتدأه مبثل هندي معبر يقول «االبتسامة التي تطلقها.. تعود 
إليك من جديد».. ويبدو من الكتاب وما احتوى أن عبدالسالم مازال 
طفال.. يحس أحاسيس األطفال ويعبر عنها بدقة وشفافية وكأمنا 

كتب هذا الكتاب في طفولته ال في شيخوخته التي يكاد يدركها..
ففي املشــهد األول يصور لنا الطفلة في يوم العيد بإحساس 
بالغ الصدق يجعل القارئ وكأنه داخل هذا املشهد ال متفرجا عليه 

من اخلارج..
وينهيه بقيم وطنية عالية السمو حني نكتشف أن زعل الطفلة في 
يوم العيد مرده إلى أنها تريد علم الكويت.. وعلم الكويت «ما ينباع»..
صورة فاجأت األب الذي حاول استرضاء ابنته بشتى الصور 

وأجزل لها في «العيدية» ولكنها لم ترض..
ألنها تريد علم الكويت و«علم الكويت ما ينباع» حسب ما قالت 
الطفلة ألبيها الذي فاجأته هذه العبارة الصادرة من ابنته.. فكانت 
سعادته غامرة وهو يسمع تلك العبارة تخرج من فم ابنته.. ال أريد 
اإلطالة عن ذلك الكتاب املسرحي.. لكنني اتخذته وسيلة ومناسبة 
للتعبير عن محبتي وتقديري لصاحبه زميلنا عبدالسالم مقبول.. 

الذي عاشر ورق الصحافة طوال هذه املدة فأجنب لنا بدائعه.
صالح الشايجي
«األنباء» ٢١ يناير ٢٠١١

الزميل الراحل عبد السالم مقبول «رحمه اهللا»

الشيخ سلمان احلمود مكرما الراحل عبدالسالم مقبولاألمير الراحل الشيخ صباح األحمد وجاسم اخلرافي وعبدالسالم مقبول (رحمهم اهللا) في إحدى املناسبات األمير سلطان بن عبدالعزيز مصافحا الزميل الراحل عبدالسالم مقبول

رسام .. بالكلمات
جاء كتاب الراحل عبدالسالم مقبول «قبلة على 
جبني األرض» رسماً بالكلمات .. ألن األرض عنده 
هي األصل .. هي الوطن.. هي نبع األفكار وملهمة 
األشــعار.. هي نبض  القلب ومصدر اإلحساس 
في جميع الظروف واألوقــات عند جميع الناس 
الذين يكتنزون محبتها في أعماقهم، لكن قلة هم 
من يستطيعون إظهار ما يختلج في نفوسهم من 

مشاعر كاألدباء والشعراء والفنانني.
لقــد اجتمع الفن واألدب عند محب وعاشــق 
لتلك األرض، فنان يرسم بالكلمات لتنطق لوحاته 
حكايات وقصصا جتسد ذكريات ميكن حتويلها 
إلى مادة تاريخية وأرشيفية تشكل مرجعا للراغبني 

في االستزادة وبأسلوب ممتع وسهل.
وألن للطفولة ذكريات ال تنســى عنده، وألنه 
يقدس أيامها وأحالمها، فقد فرد الكثير لألطفال، 
ألن اإلنسان إذا احب أن يعود إنسانا فما عليه إال 
أن ينظــر إلى أعني األطفال الصغار، ليجد كم هي 
نظيفة وصافية كصفاء قلوبهم الصغيرة الطرية، 
اخلافقة بحب البقاء وأفكارهم السوية النقية بنقاوة 
البراءة والتبرؤ من شــوائب الدنيا.. فيتعلم أول 
درس في احلياة وأشياء أخرى كثيرة عند الفنان 

األديب عبدالسالم مقبول.
وكان الراحل عبدالسالم مقبول في كل معارضه 
اخلارجية والداخليــة يترك بصمته الواضحة من 
خالل إشادة النقاد وأصحاب القلم خالل كتاباتهم 
وتغطياتهم في وسائل اإلعالم املختلفة، وهو حني 
يقيم معرضا فإنه يقيمه بأســلوبه وبإصرار حاد 
وحتّد ال نظير له، ال ليثبــت وجوده فقط، وإمنا 
ليقول كلمته بكل صراحة وصدق، ليثبت لآلخرين 

قدراته اإلبداعية وثقته بنفسه.
هكذا كان الزميل عبدالسالم مقبول في جميع 
معارضه وأعماله الفنية التي كانت دائما وأبدا تتحدث 

عن نفسها بنفسها.
أما أفكار الراحل عبدالسالم مقبول فقد عبرت 
لنا ودوما وأبدا عن قدراته التي صقلها باملمارسة 
اليومية والدراسات األكادميية العليا وبأرقى اجلامعات 
العاملية، وهو بالرغم من تواضعه الذي عرفناه به، إال 
انه كان جامحا وثائرا وأحيانا مشاغبا ميشي بثبات 
على الطريق احملظور ليوصل رســالته اإلنسانية 
دون أن يتهم مبمارسة العصيان، او اي شيء آخر 

من هذا القبيل.
وعرفناه أيضا من خالل كتاباته وأسلوبه الرائع 
بطرح القضايا، يستخدم قلمه بذات القدرة باستخدام 

الريشة!
في كتابه األخير «قبلة على جبني األرض»، وهو 
الكتاب الثاني له، بعد كتابه األول عن رســوماته 
الكاريكاتيرية «الريشة الساخرة» والذي صدر عام 
١٩٧٩، هو صرخة مدوية بوجوه كل الذين يدمرون 

مالعب األطفال!
«قبلة على جبني األرض!» مسرحية قصيرة من 
ثالثة مشاهد متماسكة، تتحدث عن الوالء لألرض 
التي يرمز إليها الزميل باالنتماء إليها برفع علمها 
عاليا، وعن أهوال احلروب والغزو وما يترتب عليها 
من دمار في القلوب والعقول واملشاعر اإلنسانية، 

قبل دمار األراضي وحرقها.
مسرحية الراحل عبدالسالم مقبول تقرأها وكأنك 
تعيش في صالة املســرح، وترى مشاهدها احلية 
مرسومة أمامك بإتقان شديد، جترك لتكون شاهدا 
على أحداثها، ومشاركا فيها، ال متفرجا أو قارئا فقط، 
خاصة حني يرسل إليك إشارات وتساؤالت، ويطلب 
منك التفاعل معها واإلجابة عنها، حني يحصرك في 
زاوية ضيقة ترى فيهــا األطفال األبرياء حائرين 
وخائفني من ممارسات «الكبار» اخلاطئة التدميرية.
يصرخ في مسرحيته ويقول لنا: كيف نحمي 
أطفال العالم ونحافــظ على براءتهم، وهم أحباب 

اهللا على األرض، وهم أجيال املستقبل املجهول؟

.. وداعًا صديقي املبدع
صديقــي املبدع عبدالســالم مقبول، رحلت 
بجسدك وتركت حملبيك وأصدقائك الكثير من عطر 
ريشتك التي طاملا أمتعتنا، وعبق حبر قلمك الذي 
طاملا رسم البسمة على الشفاه، وخطوط رسوماتك 
املميزة التي كانت كثيراً ما تضمد جراح الوطن.

رحلت يا صديقي بهدوء.. كما زاملتنا هادئاً.. 
متّر مبكتبي كنسمة صيف عبقة، ال أسمع منك إال 
خيراً، وال تتكلم إال همساً يعكس إحساسك املرهف.
لم تتفاخر يومــاً بالعديد من اجلوائز العاملية 
والعربية واحمللية التي َشُرفت بك قبل أن تسعد 
بها، وكان كل هّمــك أن تعطي ومتنح أفضل ما 

عندك، وأجمل أحاسيسك لكل من حولك.
رحلت عنا وتركت لنا إرثاً مهماً سيبقى منارة 
لكل من ســيأتي بعدك ليتعلم من أشعار ريشتك 

اجلزلة.
أما أنا فسأظل أنظر إلى «البورتريه» الشخصي 
الذي رســمته لي وفاجأتني به.. وما زلت أضعه 
في أبرز مكان من بيتي ألتذكر دائماً أكثر فناني 

الكاريكاتير إحساساً.. وعطاءً..
رحمك اهللا يا صديقي وغفر لك وأسكنك جناته.
حسام فتحي
مستشار رئيس التحرير ـ «األنباء»
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أحمد احلمد يقترح تأسيس شركة مساهمة
لبناء الوحدات السكنية والبنية التحتية

مجلــس  عضــو  تقــدم 
األمــة النائــب م.أحمد احلمد 
باقتراح بقانــون بخصوص 
تأســيس شــركة مســاهمة 
كويتية تتولى بناء الوحدات 
الســكنية في املناطق واملدن 
السكنية واملرافق احلكومية 
التحتية  البنية  فيها وإنشاء 
لها وشــق الطرق والشوارع 
وصيانتهــا، ونــص االقتراح 

على ما يلي:
املادة األولى: يعهد مجلس 
الــوزراء إلى جهــة حكومية 
يختارهــا بأن تقــوم وحدها 
دون غيرها بتأســيس شركة 
كويتية مساهمة أو أكثر مقرها 
الكويت يكــون غرضها بناء 
الوحدات السكنية في املناطق 
واملدن السكنية، وإنشاء البنية 
التحتيــة لها وشــق الطرق، 
وصيانة كل الطرق في دولة 
املرافــق  الكويــت، وإنشــاء 
احلكومية، على أن تخصص 
أسهم هذه الشركة أو الشركات 

على النحو التالي:
١ـ  نسبة ال تزيد على ٢٤٪ 
من األسهم للجهات احلكومية 

واجلهات التابعة لها.
٢ـ  نســبة ال تقل عن ٢٦٪ 
من األســهم تطرح للبيع في 
مزايــدة علنية تشــترك فيها 
املدرجة  الشركات املســاهمة 
في ســوق الكويــت لألوراق 
املالية والشــركات األجنبية 
املتخصصة التي يوافق عليها 
مجلس الوزراء، ويرسو املزاد 
على من يقدم أعلى سعر للسهم 
فوق قيمته االســمية مضافة 
إليه مصاريف التأسيس ـ إن 

على أن يسدد املواطنون قيمة 
هذه االكتتابــات للدولة وفقا 
التي  لإلجــراءات وبالطريقة 
حتددها اجلهة احلكومية املشار 
إليها دون أي فوائد أو رسوم 
أو أي زيادة فوق سعر السهم 
في االكتتاب في موعد أقصاه 
اليوم الذي تنقضي في نهايته 
ستون يوما محسوبة بدءا من 
أول الشهر التالي للشهر الذي 
تولت فيه اجلهــة احلكومية 
ذاتهــا دعــوة املواطنــني عن 
طريق وسائل اإلعالم الكويتية 
املقروءة واملرئية واملسموعة 
إلى تســديد قيمة االكتتابات 

املستحقة عليهم.
املادة الثالثة: تؤول إلى الدولة 
كسور األسهم غير املخصصة 
للمواطنني، كما تؤول إليها ـ 
اعتبارا من اليوم التالي النتهاء 
املوعد احملدد لتسديد املواطنني 
لقيمــة هــذه االكتتابات وفقا 
ألحــكام املادة الثانية من هذا 
القانون ـ جميع األسهم التي 
لم يســدد املواطنون قيمتها 
للدولة خالل ذلك املوعد ألي 
سبب من األســباب، وحتول 
الدولة خالل مدة ال جتوز سنة 
من انتهاء املوعد املوعد املذكور 
ملكية هذه األسهم إلى الشركة 
التي رســا عليها املزاد، وذلك 
بعد استيفاء قيمتها منها وفقا 
ألحكام البند ٢ من املادة األولى 

من هذا القانون.
املادة الرابعة: تصدر مبرسوم 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
خالل ثالثة أشــهر من تاريخ 
العمل به بناء على عرض وزير 
املاليــة وقبل طرح النســبة 

الوزارتني على ما ورد فيه.
املادة اخلامســة: يقع باطال 
بطالنا مطلقا كل تعاقد يبرم 
لتنفيــذ أي مــن املشــروعات 
املشــار إليها في املادة االولى 
مــن هذا القانون، ويســتثنى 
مــن ذلــك مــا تنفــذه حاليــا 
وزارة االشغال لصالح الهيئة 
العامــة للطرق والنقل البري 
أو املؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية أو تعهــد به الدولة 
جلهة حكومية أخرى بتنفيذ 
مشروعات اإلســكان والبنية 
التحتية لها واملرافق العامة في 
املناطق واملدن السكنية وشق 
الطرق وصيانتها في الكويت.
املادة السادســة: تســري 
احــكام القانون رقم ١ لســنة 
٢٠١٦ املشار اليه فيما لم يرد 
بشــأنه نص في هذا القانون 
ومبا ال يتعارض مع أحكامه.
االدارة  ويستثنى مجلس 
االول للشركة املؤسسة وفقا 
الحكام املــادة االولى من هذا 
القانون من شــرط النســبة 
احملددة لعدد االسهم التي يجب 
ان ميلكها عضو مجلس االدارة 
وفقا الحكام القانون املشــار 

اليه اعاله.
املادة الســابعة: يعــد هذا 
القانون قانونا خاصا واحكامه 
خاصة، ويلغــى كل نص في 
قانــون آخــر عــام او خاص 

يتعارض مع هذا القانون.
املــادة الثامنة: على رئيس 
مجلــس الوزراء والــوزراء ـ 
كل فيما يخصــه ـ تنفيذ هذا 
القانون ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

املقررة فــي البند ٢ من املادة 
األولى من هذا القانون باملزاد 
العلنــي متضمنــة على وجه 
اخلصــوص صيغة االتفاقية 
التي تقــوم اجلهة احلكومية 
إليهــا املجلــس  التــي عهــد 
بتأسيس الشركة بإبرامها مع 
الشــركة لتنفيذ عقودها في 
املشاريع اإلسكانية واملرافق 
احلكوميــة اخلدمية والبنية 
التحتية للمناطق واملدن وشق 
الشوارع فيها وصيانتها في 
جميع مناطق الكويت، وحتديد 
نسبة توظيف الكويتيني فيها 
بحيــث ال تقل نســبتهم عن 
٧٠٪ من إجمالي عدد العاملني 
اإلداريني في الشركة، وال تقل 
نســبة مجموع أجورهم عن 
٧٠٪ من إجمالي أجور هؤالء 
اإلداريني، وشــروط تدريبهم 
إلى جميع  وتأهيلهم، إضافة 
الشــروط الفنيــة والبيئيــة 
واملالية واالقتصادية وشروط 
األمن والســالمة وغيرها من 
الشــروط التي حتكم العالقة 
بني الطرفني وحتدد التزاماتها.
وتقدم الشــركة إلى وزير 
األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان خالل ثالثة 
أشهر من انتهاء كل سنة مالية 
كشفا بأســماء الكويتيني في 
الشركة وأعدادهم ووظائفهم، 
وكذلك أسماء من مت تدريبهم 
من الكويتيني في الســنوات 
عليهــا  الســابقة  الثــالث 
وأعدادهــم، ويرســل كل من 
الوزيريــن صــورة مــن هذا 
الكشف إلى كل من مجلس األمة 
والوزراء مشفوعا مبالحظات 

٢٤٪ من أسهمها للجهات احلكومية و٢٦٪ في مزايدة علنية و٥٠٪ الكتتاب املواطنني

م.أحمد احلمد

وجــدت ـ ويلتزم من يرســو 
عليه املزاد وبالسعر الذي رسا 
بــه املــزاد، باالكتتاب بجميع 
األسهم التي تؤول للدولة وفقا 
ألحكام املــادة الثالثة من هذا 

القانون.
٣ ـ نسبة ٥٠٪ من األسهم 
تخصــص لالكتتــاب العــام 

جلميع املواطنني.
٤ ـ حتول الزيادة الناجتة 
عن بيع األســهم وفقا ألحكام 
البنــد ١ من هــذه املــادة إلى 

االحتياطي العام للدولة.
٥ـ  تكون مدة التعاقد لهذا 
املشروع أربعني سنة ميالدية 

من تاريخ إبرام العقد.
املادة الثانية: تتولى اجلهة 
املكلفة بتأســيس  احلكومية 
الشــركة حتديــد رأســمالها 
األســهم  جميــع  وتوزيــع 
املخصصــة لالكتتــاب العام 
بالتساوي بني جميع الكويتيني 
املسجلة أسماؤهم في الهيئة 
املدنية  العامــة للمعلومــات 
فــي يوم االكتتــاب ومن غير 
تخصيص لكســور األســهم، 

شذى النقبي: فوز اإلمارات مبقعد
في مجلس األمن جتسيد ملكانتها

القاهرة - هناء السيد 

أكدت شذى سعيد النقبي عضو املجلس 
الوطنــي االحتادي بدولة اإلمارات وعضو 
البرملان العربي أن فوز دولة اإلمارات مبقعد 
غير دائم مبجلس األمن في الفترة بني ٢٠٢١ 
و٢٠٢٣ يأتي جتسيدا للمكانة الكبيرة التي 
حتظى بها في محيطها اإلقليمي والدولي، 
وذلــك من منطلق الدور احملوري لها على 

الساحة الدولية واإلقليمية.
وشــددت - علــى ان االنضمام ملجلس 
األمن وهو اجلهاز املسؤول في األمم املتحدة 
عن حفظ الســلم واألمن الدوليني، يعتبر 
فرصــة كبيــرة لتنفيذ مبدأ حفظ الســلم 
واألمــن الدوليــني علــى أعلى مســتويات 
العمــل املتعدد األطراف مــن أجل معاجلة 

أهم القضايا العاملية.
وأشــارت الى أن شــغل دولة اإلمارات 

للمقعــد يأتي في فترة يشــهد فيها العالم 
أحداثا وحتديات غير مسبوقة، ما يشير إلى 
أن حجم املسؤولية كبير وسط حتديات أكثر 
تعقيدا، منها جائحة «كوفيدـ١٩» التي أربكت 
دول العالــم، والتغير املناخي، والتطرف، 
والسالم في املناطق التي تشهد اضطرابات 
في العالم. وقالت النقبي ان اتخاذ اإلمارات 
شعار «أقوى باحتادنا» حملتها، جاء ليؤكد 
على أن التعاون هو أحد القيم املتأصلة في 
تاريخ دولة اإلمارات منذ تأسيســها، وقد 
سعت دائما للعمل مع الشركاء إليجاد حلول 

مفيدة ملجتمعنا اإلنساني.
وبهذه املناســبة وجهت النقبي الشكر 
إلى الديبلوماسية اإلماراتية، بقيادة سمو 
الشــيخ عبداهللا بن زايــد آل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدولي، ملا يبذله من 
جهود كبيــر لتأكيد وتعزيز مكانة الدولة 
خارجيا، في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة.

عدنان عبدالصمد: ما معايير تطبيق
قرار منع التجديد ملن بلغ الـ ٦٠ ؟

وجــه النائــب عدنان 
عبدالصمد سؤاال إلى وزير 
الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجددة ووزير الشؤون 
والعمــل  االجتماعيــة 
املجتمعيــة  والتنميــة 
مشعان العتيبي، قال في 
مقدمته: أثيرت في بعض 
الصحف ووسائل التواصل 
االجتماعــي أخبــار عــن 
بعض التعديالت املتعلقة 
بالقرار اإلداري رقم ٥٢٠ 
لسنة ٢٠٢٠ في شأن إصدار 

الئحــة قواعد وإجراءات منح إذن العمل 
والــذي يقضي مبنع جتديــد إذن العمل 
للوافدين الذين بلغوا من العمر ٦٠ عاما 
حلملة شــهادة املرحلة الثانوية العامة 

فما دون.
هل صدر قرار رســمي أو تعديل بهذا 
اخلصوص؟ مع تزويدي بنسخة من ذلك 
القــرار وكل ما يتعلق به من مرفقات إن 
وجــد. وفي حال صــدور قرار أو تعديل 
رسمي فيما أثير، مطالبا تزويده وإفادته 

باآلتي:
١ - ما الفئات التي يشملها القرار؟ وما 
الشــروط واملعايير التي من خاللها يتم 
تطبيق هذا القرار؟ وهل توجد استثناءات؟

٢- هل يفرض القرار رســوما مالية 

على التجديــد؟ إذا كانت 
اإلجابة بنعم فما قيمة تلك 

الرسوم؟
٣- هل يشترط القرار 
عمــل تأمــني صحــي في 

املستشفيات اخلاصة؟
٤- هــل يشــمل هــذا 
القرار أصحاب الشهادات 

العليا؟
٥- هــل يســاوي هذا 
القرار بني من يتقاضون 
أجور متدنية مسجلة في 
إذن العمل ومن يتقاضون 
أجــور مرتفعــة (على ســبيل املثال من 
يتقاضى ٣٠٠ دينار ومن يتقاضى ١٠٠٠ 

دينار شهريا)؟
٦- هل يشــمل هذا القــرار الوافدين 
الذين ميلكون شركات جتارية بالشراكة 
مع مواطنني ولهم فيها حصص مسجلة 
فــي وزارة التجارة والصناعــة؟ أم أنه 
يختص بالوافدين الذين يعملون مبقابل 

األجور فقط؟
٧- هل قامت اجلهــات املعنية بعمل 
دراســة شــاملة لهذا القرار قبل اتخاذه 
ملعرفة مدى تأثيره في ارتفاع األســعار 
وأجور األيدي العاملة في السوق احمللية؟ 
مع تزويدي بنســخة من تلك الدراسات 

واإلحصائيات ان وجدت.

استفسر عن التأمني الصحي ومستويات األجور

عدنان عبدالصمد

املذكــرة  فــي  جــاء 
اإليضاحية: مــن األهداف 
املهمة التي كانت تسعى اليها 
الدولة تهيئة الفرص املناسبة 
ملشاركة القطاع اخلاص في 
املشروعات الرئيسية الكبرى، 
عالوة على افساح املجال امام 
كل املواطنني ليكونوا شركاء 
في هذه املشروعات تشجيعا 
لهم علــى االدخار وحتقيقا 

ملصادر دخل اضافية لهم.
وملا كانت الدولة عبر وزارة االشغال 
العامة والهيئــة العامة للطرق والنقل 
البري واملؤسسة العامة للرعاية السكنية 
تقوم بإنشاء البنية التحتية واملناطق 
العامة فيها  السكنية واملرافق  واملدن 
والطرق في الكويت وتنفيذها، آن االوان 
املشاريع  الوزراء هذه  ليوكل مجلس 
الضخمة الى القطاع اخلاص عبر شركة 
كويتية مساهمة او اكثر يكون مقرها 
في الكويــت، وغرضها بناء الوحدات 
املناطق واملدن اجلديدة  السكنية في 
والقائمة، وانشاء البنية التحتية لها وشق 
الطرق والشوارع وصيانتها ـ سواء 
الطرق والشوارع اجلديدة او القائمة 
قبل انشاء الشركةـ  في الكويت، وذلك 
وفقا لعناصر اجلودة والرؤية املعاصرة، 
على ان تخصص اسهم كل شركة من 

هذه الشركات على النحو التالي:
١ـ  نســبة ال تزيــد على ٢٤٪ من 
األســهم للجهات احلكومية واجلهات 

التابعة لها.
ومعنى ذلك انــه ميكن للحكومة 
ان تنزل مبســاهمتها الى ادنى نسبة 
تراها مبا في ذلك التخلي عن كامل هذه 
النسبة، وفي هذه احلالة تضاف النسبة 

التي مت النزول عنها الى النسبة املقرر 
طرحها في املزاد العلني وفقا للبند ٢ 
من هذه املادة، فإذا قررت احلكومة ان 
تكون مساهمتها هي واجلهات التابعة 
لها ١٠٪، فإن االسهم املطروحة للمزاد 
العلني ستكون ٤٠٪، اما اذا قررت ان 
تتنازل عن كامل هذه النسبة فإن االسهم 
املطروحة للمزاد العلني ستكون ٥٠٪.

٢ـ  نسبة ال تقل عن ٢٦٪ من األسهم 
تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك 
فيها الشــركات املساهمة املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية والشركات 
األجنبية املتخصصة التي يوافق عليها 
مجلس الوزراء، ويرسو املزاد على من 
يقدم أعلى ســعر للسهم فوق قيمته 
االسمية مضافة إليه مصاريف التأسيس 
ـ إن وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه 
املزاد وبالســعر الذي رسا به املزاد، 
التي تؤول  باالكتتاب بجميع األسهم 
للدولة وفقــا ألحكام املادة الثالثة من 

هذا القانون.
وميكن ان ترفع هذه النسبة مبقدار 
ما تنزل عنه احلكومة من النسبة املقررة 

لها في البند ١ من هذه املادة.
٣ـ  نسبة ٥٠٪ من األسهم تخصص 

لالكتتاب العام جلميع املواطنني.
٤ ـ حتول الزيادة الناجتة عن بيع 
األســهم وفقا ألحكام البند ١ من هذه 

املادة إلى االحتياطي العام للدولة.
٥ـ  تكون مدة التعاقد لهذا املشروع 
أربعني ســنة ميالدية من تاريخ إبرام 

العقد.
ونصت املادة الثانية على ان تتولى 
اجلهة احلكومية املكلفة بتأسيس الشركة 
حتديد رأسمالها وتوزيع جميع األسهم 
املخصصة لالكتتاب العام بالتساوي بني 

جميع الكويتيني املسجلة أسماؤهم في 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية في يوم 
االكتتاب ومن غير تخصيص لكسور 
األسهم، على أن يسدد املواطنون قيمة 
هذه االكتتابات للدولة وفقا لإلجراءات 
وبالطريقة التي حتددها اجلهة احلكومية 
املشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو 
أي زيادة فوق سعر السهم في االكتتاب 
في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في 
نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من 
أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه 
اجلهة احلكومية ذاتها دعوة املواطنني 
عن طريق وســائل اإلعالم الكويتية 
املقروءة واملرئية واملسموعة إلى تسديد 

قيمة االكتتابات املستحقة عليهم.
اما املادة الثالثة فقد نصت على ان 
تؤول إلى الدولة كســور األسهم غير 
املخصصة للمواطنني، كما تؤول إليها، 
اعتبارا من اليوم التالي النتهاء املوعد 
احملدد لتســديد املواطنني لقيمة هذه 
الثانية  املادة  االكتتابات وفقا ألحكام 
من هذا القانون، جميع األسهم التي لم 
يسدد املواطنون قيمتها للدولة خالل 
ذلك املوعد ألي ســبب من األسباب، 
وحتول الدولة خالل مدة ال جتوز سنة 
من انتهاء املوعد املوعد املذكور ملكية 
هذه األسهم إلى الشركة التي رسا عليها 
املزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها 
وفقا ألحكام البند ٢ من املادة األولى 

من هذا القانون.
وبالنظر ملا يجب ان يعد من دراسة 
عن اجلدوى االقتصادية وحتديد العالقة 
بني احلكومة والشركة، فقد نصت املادة 
الرابعة على ان تصدر مبرسوم الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون خالل ثالثة أشهر 
من تاريخ العمــل به بناء على عرض 

وزير املالية وقبل طرح النسبة املقررة 
في البند ٢ مــن املادة األولى من هذا 
العلني متضمنة على  باملزاد  القانون 
وجه اخلصوص صيغة االتفاقية التي 
تقوم اجلهة احلكومية التي عهد إليها 
املجلس بتأسيس الشركة بإبرامها مع 
الشركة لتنفيذ عقودها في املشاريع 
اإلسكانية واملرافق احلكومية اخلدمية 
والبنية التحتية للمناطق واملدن وشق 
الشــوارع فيها وصيانتها في جميع 
مناطق الكويت، وحتديد نسبة توظيف 
الكويتيني فيها بحيث ال تقل نسبتهم 
عــن ٧٠٪ من إجمالي عــدد املوظفني 
اإلداريني في الشركة، وال تقل نسبة 
مجموع أجورهم عن ٧٠٪ من إجمالي 
أجور هؤالء اإلداريني، وشروط تدريبهم 
وتأهيلهم، إضافة إلى جميع الشروط 
الفنية والبيئية واملالية واالقتصادية 
وشروط األمن والسالمة وغيرها من 
الشروط التي حتكم العالقة بني الطرفني 
التزاماتها، وقد حددت نسبة  وحتدد 
٧٠٪ مــن العاملني االداريني ألن هناك 
عمالة ميدانية كبيرة في مثل هذا النوع 
من الشــركات وال ميكن تطبيق هذه 

النسبة عليها.
وتقدم الشركة إلى وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
خالل ثالثة أشهر من انتهاء كل سنة 
مالية كشفا بأسماء الكويتيني في الشركة 
وأعدادهم ووظائفهم، وكذلك أسماء من 
مت تدريبهم من الكويتيني في السنوات 
الثالث السابقة عليها وأعدادهم، ويرسل 
كل من الوزيرين صورة من هذا الكشف 
إلــى كل من مجلس األمــة والوزراء 
مشــفوعا مبالحظات الوزارتني على 

ما ورد فيه. 

ية
اح

يض
 اإل

رة
ذك

مل
ا

مرزوق اخلليفة: «تقاعد» للعسكريني غير الكويتيني 
املشاركني في صّد العدوان العراقي وحرب التحرير

قدم النائب مرزوق اخلليفة 
اقتراحــا بقانــون في شــأن 
الكويتيني  العســكريني غير 
الذين اشتركوا في صد العدوان 
العراقــي الغاشــم وحتريــر 
البــالد، ونصت مــواده على 

ما يلي:
(مــادة ١): تســري أحكام 
هذا القانون للعسكريني غير 
الكويتيني الذين اشتركوا في 
صد العدوان العراقي الغاشم 
في الثاني من أغســطس عام 
١٩٩٠م وكذلك الذين اشتركوا 
في حترير البــالد من براثن 
االحتــالل واليزالــون فــي 
اخلدمــة حتى تاريــخ العمل 
بهذا القانون أو الذين انتهت 
خدمتهم العسكرية لبلوغهم 
السن القانوني قبل العمل به.

(مادة ٢): يدخل في حساب 
مــدة اخلدمة احملســوبة في 
تطبيــق هــذا القانــون املدد 

التالية:
١- مــدة اخلدمــة الفعلية 
التــي قضاهــا املســتفيد في 
السلك العسكري منذ التحاقه 
باخلدمة وحتى انتهاء خدمته.
٢- مــدة مســاوية ملــدة 

من آخر مرتب شهري شامال 
العــالوة االجتماعية وعالوة 
األوالد إذا كانــت مدة خدمته 
احملســوبة في املعاش طبقا 
ألحــكام هذا القانون تقل عن 
عشرين سنة وبواقع ٨٥٪ من 
املرتب املذكور إذا كانت املدة 
املشار إليها عشرين سنة أو 

أكثر.
(ماده ٤): يستحق املستفيد 
مكافأة تقاعد إذا انتهت خدمته 
بعد العمل بهذا القانون دون 
اســتحقاق معاشــا تقاعديــا 
وحتســب هذه املكافأة بواقع 
مرتب شــهر ونصف عن كل 
ســنة من الســنوات اخلمس 
األولى احملسوبة في املعاش 
طبقا ألحكام هذا القانون ثم 
بواقع مرتب شهرين عن كل 
ســنة من الســنوات اخلمس 
التالية ثم بواقع مرتب شهرين 
ونصف عن كل سنة تزيد على 
ذلك ويتخذ املرتب املنصوص 
عليه في املادة السابقة أساسا 

حلساب املكافأة.
(مــاده ٥): تســري علــى 
املخاطبني بأحكام هذا القانون 
أحــكام املــواد (١١،٩، ٨،٧، ٢) 

حترير البالد، لذا رئي إعداد 
هذا القانون، حيث بينت املادة 
١ من الفئات التي يسري عليها 
أحكامه وهم املشاركون في صد 
العدوان وفي حرب التحرير. 
وجاءت املــادة ٢ وبينت مدة 
اخلدمة احملسوبة في املعاش 
طبقــا ألحكامــه وهــي مــدة 
اخلدمــة الفعلية منذ التحاق 
ابتداء  العســكري باخلدمــة 
وكذلك مدة اخلدمة في مناطق 
العمليات أو في ساحات القتال 
أو أثنــاء التحركات احلربية 
ومدد األسر، وجاءت املادة ٣ 
لتبني مقدار املعاش املستحق 
فأعطت ملن تقل مدة خدمته عن 
عشرين سنة نسبة ٧٥٪ من 
الراتب احملسوب طبقا ألحكام 
هذا القانون و٨٥٪ من الراتب 
ملن بلغت خدمته عشرين سنة 
أو أكثر، وبينت املادة ٤ مقدار 
مكافأة نهاية اخلدمة في غير 
حــاالت اســتحقاق املعــاش 
املــادة ٥  التقاعــدي وقضت 
بسريان بعض أحكام املرسوم 
بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠م 
على املخاطبــني بأحكام هذا 

القانون.

من املرسوم بالقانون رقم ٧٠ 
لسنة ١٩٨٠م املشار اليه.

(مــاده ٦): علــى رئيــس 
مجلس الوزراء، والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون على ما يلي: 
انطالقا من األسس التي بنيت 
عليهــا الكويــت فــي العدالة 
واملســاواة وتقديــر املواقف 
التــي يتخذهــا النــاس بكل 
أجناسهم إبان احملن التي متر 
بها وتقديرا من الكويت وأهلها 
لكل من وقف معهم وشاركهم 
في السراء والضراء ووفاء من 
الكويت للمواقــف البطولية 
التي وقفها منتسبو جيشنا 
الباسل سواء كان ذلك في أثناء 
العــدوان والتصدي  مقاومة 
له مع بداية الساعات األولى 
للغزو الغاشم أو إبان حرب 
التحرير املباركة، وحيث إن 
هناك فئة من العسكريني من 
غير الكويتيني الذين شاركوا 
في صد العدوان في الثاني من 
أغسطس لسنة ١٩٩٠م أو الذين 
كان لهم شــرف املشاركة في 

مرزوق اخلليفة

اخلدمة الفعلية التي قضاها 
املستفيد في نطاق العمليات 
احلربية أو في ساحات القتال 
أو أثناء التحركات احلربية.

٣- مــدة مســاوية لنفس 
مــدة اخلدمــة التــي قضاها 
املســتفيد خــارج مناطــق 
العمليــات احلربية التي تقع 

داخل احلدود.
٤- مدة مساوية للمدة التي 
قضاها املســتفيد في األســر 
بشرط أن يثبت براءته طبقا 

ألنظمة اخلدمة في اجليش.
(مادة ٣): يستحق املستفيد 
معاشــا تقاعديــا بواقع ٧٥٪ 

الصناديق السيادية
للدولة وميثاق

الشفافية املالية  (٢ ـ ٦)

االستدامة املالية للدولة هدف منشود، 
ميكن حتقيقها من خالل املبادرات الطوعية 
التي تعزز كفاءة ونزاهة وشفافية اإلدارة 
احلكومية، ومن املبادرات في مجال الشفافية 
«ميثاق شفافية املالية العامة» والذي أعده 
امليثاق  الدولي، ويتضمن  النقد  صندوق 

إطارا شامال للشفافية املالية.
ومن املبــادرات أيضــا تبني أفضل 
امليزانية  املمارسات في مجال شــفافية 
التعاون  أعدتها منظمــة  العامة، والتــي 
املناسب  والتنمية االقتصادية، ولعل من 
أن نشــير الى أن وزارة املالية قد تبنت 
إحدى تلك املمارســات، وهي مؤشــرات 
اإلنفاق العام واملساءلة املالية (PEFA)، حيث 
توفر تلك املؤشــرات إطارا عاما لتقييم 
اإلدارة املالية العامة، وحتديد نقاط القوة 
والضعف فيها، وتعتبر تلك املؤشرات أداة 
لتســاعد اإلدارة املالية العامة للدولة في 
إجراء التحســينات املطلوبة فيها، والتي 
ترتكز على مدى موثوقية البيانات املالية 
واإلفصاح عنها، وشــفافية املالية العامة 
واإلدارة الفعالة لألصول واخلصوم مبا في 
ذلك االستثمارات، لكن لم يتبني حتى هذه 
اللحظة أي انعكاس لتبني وزارة املالية ملثل 
تلك املؤشرات، وذلك بسبب عدم وجود 

أي تقارير منشورة بهذا الشأن.
وعندما نتطرق للبيانات املالية للدولة، 
فإننا نعني بها نوعني من البيانات املالية، 
النوع األول: يتمثل ببيانات امليزانية العامة 
للدولة والتقارير اخلاصة بها، وقد حددت 
التشريعات اإلطار العام لتنظيم تلك البيانات، 
فوفقا ألحكام الدستور نظم القانون قواعد 
إعداد امليزانيات العامة والرقابة عليها وإعداد 
احلسابات اخلتامية، مت حتديد البيانات املالية 
املتعلقة بامليزانية والواجب اإلفصاح عنها.
وتتمتع تلــك البيانات في رأيي بقدر 
كبير من الشفافية إال في حدود ما قيده 
القانون، كما تخضع تلك البيانات لرقابة 
السلطة التشريعية ممثلة مبجلس األمة، 
ويتم مناقشتها في اللجنة املختصة باملجلس 
مع اجلهات ذات العالقة، وإقرارها بجلسة 
عامة باملجلس على ضوء ما يتضمن تقرير 
اللجنة املعنية التي أعدته من توصيات في 

هذا الشأن.
ومن البيانات املالية الواجب تقدميها من 
قبل اجلهات احلكومية احلسابات الشهرية 
والربع سنوية وغيرها من احلسابات، كما 

تقدم تلك اجلهات لوزارة املالية احلساب 
اخلتامي في توقيتات محددة، ويعد وزير 
املالية احلساب اخلتامي لإلدارة املالية للدولة 
متضمنا تقريرا خاصا عنه مبا يكفل إظهار 
حقيقة املركز املالــي، واملقصود بحقيقة 
املركز املالي هنــا هو نتائج تنفيذ قانون 
امليزانية العامة وليس املركز املالي للدولة 

مبفهومه الدقيق.
كمــا يلزم القانون بعرض احلســاب 
اخلتامي للدولة والتقرير اخلاص به على 
مجلس الوزراء، ومن ثم يقدم إلى السلطة 
التشــريعية للنظر فيه وإصدار القانون 
اخلاص باعتماده، هذا وألزم القانون السلطة 
التنفيذية بتقدمي نسخة من تلك التقارير 
واحلسابات لديوان احملاسبة حيث تخضع 
لدراسته وفقا لقانون إنشائه، ويقدم الديوان 
تقريرا بشأنه إلى كل من السلطة التشريعية 

والتنفيذية.
أما اجلانب الثاني وهو األهم في نظري، 
فهو املتعلــق بالبيانات املالية بالصناديق 
السيادية، والتي تدار من قبل الهيئة العامة 
لالستثمار مبوجب قانون إنشائها الصادر 
في عام ١٩٨٢ (باستثناء صناديق التقاعد 
التي تدار بشكل منفصل من قبل مؤسسة 
التأمينات االجتماعية)، وتعتبر الصناديق 
السيادية التي تديرها الهيئة أول صناديق 
ثروة ســيادية في العالم، حيث وضعت 
لبنتها األساسية في عهد املغفور له سمو 
الشيخ عبداهللا السالم الصباح، وأطر شكلها 
القانوني في عهد املغفور له سمو الشيخ 

جابر األحمد الصباح.
ولألسف ما يعاب على البيانات املالية 
لهذه الصناديق فــي نظري عدم متتعها 
بالشفافية املطلوبة وفق املعايير الدولية، 
على الرغم من إفادة الهيئة بأن لديها واحدا 
من أقوى هياكل احلوكمــة وأنها تتمتع 
بالشفافية التامة، وتستند الهيئة في إفادتها 
تلك بأن حساباتها تراجع ويدقق عليها من 
قبل اثنني من أكبر الشركات العاملية للتدقيق 
اخلارجي، كما تفيد بأنها تقدم بيانات نصف 
سنوية عن أصولها إلى ديوان احملاسبة، 
وبيانا سنويا بحساباتها إلى كل من مجلس 

الوزراء ومجلس األمة.
وعلــى الرغم من إفادة الهيئة تلك، إال 
أن إجراءاتهــا لم متكنها من أن تكون في 
مصاف الصناديق السيادية األعلى شفافية.
(يتبع)

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني 

بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com
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مجلس التنسيق 
الكويتي ـ 
السعودي

املوقف السياسي

عبداحملسن احلسيني

هناك جمل وعبارات نسمعها فتستهوينا وتظل عالقة 
بأذهاننا ألنها حتكي حدثا ما، وهذه اجلملة أو العبارة «أنا 
هنا أين أنتم؟» لطاملا شنفت آذاننا، وسمعناها على لسان 
مراسل قناة احلدث محمد عرب، الذي يقولها بلهجة حتد 
وإصرار وكبرياء، وهي صاحلة للحال الذي نعيشه وهذه 
الفتــرة العصيبة في الكويت، «أعــان اهللا كال على كل»، 
ولــوال العجالة في كتابة املقالة ألســميتها «التحدي في 
زمن التردي»، والظاهر واهللا أعلم، أننا نعيش في النفس 
األخير للدميوقراطية، فنحن وسط معمعة وجلبة وفتنة 
وضوضاء، وكل منا يقول «احلق عندي» مع عدم القبول 
إال برأيه، فكل طرف ال يقبل بالطرف الثاني وال يســمع 
منه. خصام وصدام واخلاسر األكبر نحن أبناء الكويت. 
صورة قامتة ال تبشــر باخلير. هذه احلالة التي نعيشها 

ذكرتني بقول أمير الشعراء أحمد شوقي، حيث يقول:
إالم اخللــف بينكــم إالمــا

وهذي الضجــة الكبرى عالما
وفيــم يكيد بعضكــم لبعض

وتبــدون العــداوة واخلصاما
يا سادة حفظكم اهللا بحفظه، نحن نعيش في فوضى 
عارمة، كأننا في ساحة قتال، وكل منا يستفز اآلخر وينادي 
بأعلى صوته «أنا هنا أين أنتم؟»، إنها الفتنة التي نتعوذ 
منها دبر كل صالة، وما بعد الفتنة إال سوء الوبال، ووطننا 

الكويت لسان حاله يردد بكل أسى وحسرة:
ما بال من أسعى ألجبر عظمه

حفاظا وينوي من سفاهته كسري
أعود على ذي الذنب واجلهل منهم

بحلمي ولو عاقبت غرقهم بحري
وقد خاطبنا صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، مــرات عدة، وحذرنا من الفتنة والتشــرذم 
واالنقسام، بكل صراحة ووضوح، ومن أقوال سموه: لن 
نسمح لقلة ضالة بجر البالد إلى االنقسام والفوضى باسم 
احلرية، وسنقضي على أشباح الفنت حفاظا على أمن البالد.

فلم ال نستكني ونعيد حساباتنا؟ لقد مللنا الشد واجلذب 
والتراشق والتالسن وتعطيل املصالح، واألدهى من ذلك 
عدم االلتفات الى مناشــدة والة أمورنــا وكأن األمر ال 
يعنينا؟! وإلى متى لغة التحدي واألنانية؟ لقد تزايد الوجع 
وتضاعف األلم وصرنا نعيش حالة غير مســبوقة، هذه 
ميعة الدميوقراطية فعال وقوال، وهي نذير شــؤم، لقد 
شربنا من الدميوقراطية حتى طفحناها، وقد مل الشعب 
الكويتي سياســة حتى أصيب بالتخمة، وأمي اهللا ما هذه 
بالدميوقراطية التي تعودنا عليها، متى كانت الدميوقراطية 
«رأيي فقط ورأيك في عرض البحر»؟! لقد سمجت األمور 
وفقدت احلرية طعمها ولونها ورائحتها، وآن لنا أن نعيد 
حساباتنا ونقدم مصلحة الوطن على مصاحلنا، وإال فعلى 

الدميوقراطية السالم.

التبجيال قــم للمعلــم وفــه 
كاد املعلــم أن يكون رســوال
التعليم رســالة من أجّل الرســاالت التي حملها الفكر 
اإلنساني عبر األجيال ومن أدق املهن والتعليم ميهد السبيل 
إلى إنارة الطرق وتنوير الفكر اإلنساني، فاملؤسسة التربوية 
املدرسة مسؤولة عن تربية املتعلم والعمل على منوه يسير 
به نحو الطريق السليم لتحقيق الغرض من التعليم لتحصيل 
احلقائق واملعارف وتعلم املهارات وأساليب التفكير اإلبداعي 

وأسلوب حل املشكالت وتعلم القيم واالجتاهات.
 ومن مســؤوليات املعلم تعديل أمناط سلوك املتعلمني 
فــي االجتاه املرغوب فيه هي ضرورية وحتمية والتعرف 
على سيكولوجية املتعلم في كل املراحل السنية والتوجيه 
املناســب لهذا املتعلم والتدريس عملية ذاتية تتجلى فيها 
شخصية املعلم إلى أبعد حد، لذا من الضروري أن يكون 
معلما ناجحا ذا كفــاءة عالية وأن يكون ملما بعلم النفس 
التعليمــي وهو املجال الضروري والالزم إعداده وتهيئته 
ملجال التدريس من أجل فهم سيكولوجية التعليم والتعلم 

وحتى ميكنه توجيه املتعلم نحو الطريق السليم.
ومن الضروري أيضا أن يكون املعلم على دراية بنظريات 
التعلم وتطبيقاتهــا التربوية في مجال التدريس والتربية 
وتدريب املعلم لكي يصبح ناجحا ومؤثرا في التعلم ويستطيع 

مواجهة حتديات العالم املتغيرة والثورة العلمية.
فاملعلم عنصر رئيسي وعضو فعال في املنظومة التعليمية 
ودورة الرئيسي في املؤسسة التربوية ميد مدرسته بالرؤية 
واألفكار ويعمل بكل جهد لتحقيق ورفع مستوى املتعلمني 
واطالعه الواسع ثقافيا وفي مجال تخصصه العلمي ومعرفته 
باالجتاهات العاملية واستراتيجيات التعليم والتعلم للمادة 
التي يقوم بتدريسها وتوجيه وحث املتعلمني نحو االستفادة 
اجليدة من املعلومات، فاملعلم هو املخطط واملصمم التعليمي 
ومرشد للمعلومات واحلياة تتطور مع تطور علوم التكنولوجيا 
وعلــوم الفضاء وقدرة املعلم علــى التكيف مع الظروف 
املتغيرة والتطور التربوي وقدرته على حتمل املســؤولية 
واملثابرة وقدرته على إدارة الفصل الدراسي والوقت وحسن 
اســتثماره وقدرته على فهم املتعلمني ومعرفة دوافعهم 

وأساليبهم وشحذ قدراتهم على التفكير اإلبداعي.
كما أن قدرة املعلم على الفهم العميق ومتكنه من مادته 
العلمية أمر ضروري حتى يتمكن من توصيل رسالته، وليعلم 
املعلم أن التعليم احلقيقي يقاس مبدى ما يحدثه من تغيير 
في سلوك املتعلمني وتنمية شخصياتهم وقدرته على تعديل 
طرائق تفكيرهم وشعورهم وأفعالهم في االجتاهات املرغوبة 
فيها ومعظم أمناط سلوك األفراد مكتسب بالتعلم واملعلم 
يتمشى مع املناهج الدراسية املقررة ويلتزم باملادة العلمية.

وهنا يختار املعلم الناجح الطريقة املناسبة لعرض مادته 
العلمية بطريقة مشــوقة وسلسة لكي تصل املعلومة إلى 
ذهن املتعلم بكل سهولة وكيفية تعامل املعلم مع املتعلمني 
املختلفني في ميولهم ودوافعهم واستيعابهم واجتاهاتهم 
وفروقهم الفرديــة، وليس الغرض من التعليم تلقني مادة 
معينة بل الغرض من التعليم هو قياس ما يقتبسه املتعلم 
ويصبح جزءا من تفكيره وتثقيفه وتهذيبه مع حرص املعلم 
االهتمام بنمو املتعلم جسميا وعقليا ووجدانيا واجتماعيا.
واملعلــم الناجح البد أن يكون قادرا على خلق مواقف 
تعليمية تعدل السلوك وتطوره واملدرسة مؤسسة تربوية 
نظمت وأديرت على أســس علمية وعلــى خبره وفطنه 
باملدرســة يكتســب فيها املجتمع احلياة والبقاء والتقدم 
فاملناهج الدراسية عليها مواكبة ومسايرة التغيرات العلمية 
موازين احلياة تاريخيا وجغرافيا وعلميا في ظل االنفجار 

العلمي التكنولوجي واملعرفي.

أشــاد وزير اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد بالتنسيق الكويتي ـ 
السعودي قائال: يتم التنسيق 
بني البلديــن حتقيقا لرغبة 
البلدين  لقيادتي  مشــتركة 
في دفع العالقات إلى مجاالت 
أرحــب، مضيفا أن املجلس 
للعالقات  يشــكل منوذجا 
الثنائية القوية املتينة ويأتي 
في إطــار حــرص قادتي 
وحكومتي البلدين، كما أشار 
إلى أن الكويت واململكة العربية 
بالعديد  السعودية ترتبطان 
االتفاقيات في مختلف  من 
املجاالت السيما االقتصادية 
والتجارية التي ساهمت في 
زيادة حجم االســتثمارات 
والتبادل التجاري بني البلدين.
التنسيق  وسيسهم هذا 
بني البلدين في تعزيز التعاون 
األمني، وهذا يعتبر من أهم 
أطر التعاون بني البلدين، وهو 
ما يضمن األمن واالستقرار 
في البلدين الشقيقني، كما أن 
هذا التنسيق سيفتح مجاال 
للدخول في مجاالت  أرحب 
التربية والتعليم وضرورة 
توحيد املناهــج، ونأمل أن 
تلــك اجلهود في  تتواصل 
البلدين  التنسيق بني  مجال 
الشقيقني على أن متتد إلى 
بقيــة دول مجلس التعاون 
إلجناز أهداف مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربي.
وإننا على ثقة من قدرة 
الشــيخ أحمد الناصر ذلك 
الشــاب املثقــف وصاحب 
اخلبرة فــي إجناز مجالس 
للتنســيق مع بقيــة دول 
أنها  «التعاون» والتي أشعر 
سترحب بذلك، وال شك أن 
الشــقيقة السعودية ترحب 
التنسيق مع بقية  مبجاالت 
املجلــس، وســتعزز  دول 
عضوية السعودية والكويت 
في مجلس التعاون اخلليجي 
من فتح مجالس التنسيق مع 

بقية أعضاء املجلس.
العالم مبتانة  وقد شهد 
العالقــة والتعاون بني دول 
مجلــس التعاون اخلليجي، 
وهذا ما يدفع دول املجلس 
إلى احلــرص على احملافظة 
على السمعة التي متيز العالقة 
أن  بني دول املجلس، والبد 
يكون احلرص على إزالة أي 
أولويات مجلس  خالف من 
التنسيق بني دول «التعاون»، 
ألن اخلالف يعرقل مسيرة 
املجلس، كما يجب أن نركز 
مســاعينا علــى تصفيــة 
الشقيقة  النفوس، وها هي 
العربية  اململكــة  الكبــرى 
السباقة  الســعودية كانت 
والقدوة فــي إزالة اخلالف 
الشــقيقة وعادت  مع قطر 
عالقتهما إلى سابق عهدها، 

عالقة أخوية متضامنة.
والبد هنا من اإلشــارة 
إلى جهــود املغفور له بإذن 
اهللا ســمو األميــر الراحل 
الذي  الشيخ صباح األحمد 
كرس جهده لتقريب وجهات 
النظر بني دول اخلالف، حيث 
سعى (رحمه اهللا) كثيرا ألن 
تستمر كل منجزات مجلس 
التعاون في مختلف املجاالت، 
ومنها املجال الرياضي، حيث 
رفض توقف بطولة اخلليج 
العربي لكرة القدم وســعى 
ألن تســتمر البطولة ألنها 
للتجمع وتبادل  مجال مهم 
اخلبــرة بني شــباب دول 
العربي، كما حرص  اخلليج 
(رحمــه اهللا) كثيرا على أن 
تتواصل االتصاالت بني دول 
املجلس، وكان واضحا في 
إقامة  جهوده وحرصه على 
أي اجتماعات أو مناسبة لدول 
املجلس، ونأمل أن تتواصل 
الســعودية  جهود قياديي 
والكويت للتنسيق والتعاون 

في مختلف املجاالت.
من أقوال املغفور له بإذن 
اهللا سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد خالل خطابه 
في افتتاح اجتماع للمجالس 
البرملانية لدول اخلليج العربية 
«لقد حقق كياننا اخلليجي 
العقــود األربعة  على مدى 
املباركة  املاضية ملســيرته 
أهدافا ومكتســبات تعزز 
من قدرتنــا على تلبية آمال 
أبنــاء دولنا واحملافظة على 
ما حققه هذا الكيان من مكانة 
مرموقة بني الدول والتجمعات 

الدولية».
واهللا املوفق.

جلميع األصناف من الدول املنتجة ومنع 
االحتكار حتى تستقر األسعار ويكون 
هناك تنافس حقيقي من حيث اجلودة 
والسعر ال من حيث العرض والطلب.

< < <
يؤدي طلبة الثانوية العامة والتعليم 
الديني اختبارات نهاية العام ورقيا مع 
تطبيق اإلجراءات الصحية والتباعد بني 
التوفيق  لهم جميعا  الطلبة، ونتمنى 
والنجاح وأن يحققوا آمالهم بااللتحاق 
باجلامعات واملعاهد والبعثات، ونقدر 
بها  التــي ميرون  الصعبة  الظروف 
خصوصا أن تعليمهــم طوال العام 
كان «أونالين» واختبارهم يتم ورقيا 
وسط قلق وتوتر كبيرين، نرجو أن 
تكون وزارة التربية قد أخذتهما بعني 

االعتبار.
< < <

نشــكر كل من تفضل مبواساتنا 
وتقدمي التعازي بوفاة شقيقتنا الغالية 
أم مشــعل أبو طفرة، سائلني العلي 
القدير أن يتغمدها برحمته، وأال يريكم 

مكروها بعزيز.

أخالقي إنساني.
ج - إذا أردنا أن نحكم على أخالقية 
الدين، أي دين، فإننا يجب  وإنسانية 
أن نذهب إلى النصوص املقدسة لهذا 
الدين، ولكن ليست هذه فقط بل يجب 
أن نقارنها بالديانات األخرى مضافا إلى 
استكشاف مقدار جتلي القيم اإلنسانية 
لهذا الدين وانعكاس منظومته األخالقية 
على سلوك معتنقيه، أفرادا أو جماعات، 
في املاضي واحلاضر، علما أن املوقف 
األخالقي يفــرض على اتباع كل دين 
الكشــف عن أخطاء املتدينني وفضح 
اخللل العلمي لكل ما يدعو إلى التعصب 
والكراهية الــواردة في تراثهم الديني 

واإلنساني.
إن دراســة األديان ومقارنتها هما 
املقياس احلقيقي الختبار وفاء األديان 
أتباعها،  ادعاءات  بوعودها ومصداقية 
وال ريب أن تطبيق املناهج العلمية في 
دراســة كل األديان وفرقها ومذاهبها 
ضرورة ملحــة لتطوير فهم كل دين 
وربطه بواقعه واحلد من اآلثار السلبية 
للتعصب واالنغالق الديني واإلنساني.

حوادث املركبات أو احملالت التجارية 
وهذه البطوالت التي يقومون بها ال 
تخلو مــن مخاطر التعرض حلوادث 
مأساوية أحيانا أو املوت وهذه اجلهود 
ال جتد التقدير الكافي من مؤسسات 

الدولة ذات االختصاص. 
إن رجال اإلطفاء ال يقتصر عملهم 
علــى احلرائق فقط ولكنهم يوفرون 
احلماية لألرواح واملمتلكات ويتدخلون 
في حال حدوث كوارث طبيعية أيضا. 
وال يكفي التعويض لهم على ما يقومون 
به باملبالغ الزهيدة من املال ولكن البد من 
إنشاء مستشفى خاص لهم متخصص 
في آثار احلوادث التي يتعرضون لها أو 
توفير نظام تأمني شامل لهم لتعويضهم 
عن إصاباتهم أو تعويض أسرهم عند 
فقدان أحد أبنائهم فإنهم يستحقون 
التقدير والتكرمي للتمتع بحياة كرمية 
على قدر مــا يقومون به من خدمات 

للبالد وللشعب بأكمله.

ويذهب في حال سبيله. يا حبذا لو 
كان الساعي ملكا من املالئكة، بحيث 

يقتنع بنزاهة وصدق احلكم.
ال أمانع من أن يحكم القاضي علي، 
ال يهمني وإن خرجــت في النهاية 
الظالم أو املخطــئ، ال أمانع ازدياد 
غربتي وانعزالي عن العالم احلقيقي، 
ألنني أشعر بأن فترة بياتي الشتوي 
شارفت على الوصول، فهي على حدود 
بالدها تنتظر وضع القليل من احلبر 
على الصفحــات الصغيرة البيضاء 
على شــكل ختم يعلن دخولي من 

الباب األمامي.
ال أمانــع، ولكن أريد من يقضي 
ويحكم في قضيتــي، فقد أتعبتني 
الظنون والتفكير في قضايا كثيرة 
معلقة، وحتى ذلك احلني سأعترف 

بأنني املذنب.

بيوتهم، وكذلك للجهات املعنية كوزارة 
التجارة واألشغال والكهرباء واملاء في 
تقليل تكاليف البناء ميكن أن يساهم 
بالتخفيف عــن كاهل املواطنني عبر 
اســتخدام مواد بناء وجتهيزات أقل 
كلفة وبذات اجلودة مع التركيز على 
اســتخدام التقنيات احلديثة وبأعلى 

جودة ممكنة.
ونتمنى لو أن صرف الدعم يكون 
مع إيجاد رقابة حقيقية على األسعار، 
وأن يكون هناك فتح لالستيراد املباشر 

اخلاصــة بالدارس للديــن، وثانيا أن 
نتعرف على شخصية اإلنسان املعتقد 
بهذا النص سواء كان فردا أو جماعة، 
الواقع  وثالثا البد أن نكتشف طبيعة 
الذي يعيش فيه ذاك اإلنسان املعتقد 
والعصر الذي يحيا فيه بكل تفاصيله 
والواقع يشمل جميع مكتسبات املعرفة 
ثنايا  املتداولة في  واخلبرة اإلنسانية 
ذلك الواقــع، لننتهي رابعا إلى معرفة 
حقيقة العالقة بني الدين كمفهوم مقدس 
متعال وبني التدين كإجناز بشري ونتاج 

املترتبة على تعرضهم لألبخرة والغازات 
السامة والكيماويات الناجتة عن احلرائق 
واحلروق والكهرباء واإلجهاد احلراري 
واالنهيــارات التي حتدث في األبنية 
املتضررة وخطر السقوط أثناء العمل.

وكذلك فإن رجال اإلطفاء يرسمون 
البســمة على وجوه مــن يقومون 
بنجدتهم سواء في حرائق املنازل أو 

الوثائق التي ال تقبل التشكيك فيها، 
تصدر حكمها للطرفني، يصلهما عن 
طريق اليد، يوقع على تسلمه ويذهب 
الساعي بال عودة، ُسعاة ال يأخذون 
موقعك ومكانك، يأتيك حيث ما تكون 
وكيفما تكون يسلمك النتيجة «احلكم» 

شركات ومحالت بيع مواد البناء إال أن 
ارتفاع األسعار استمر كما هو مع وضع 
املشتري أمام بعض اخليارات وبأسعار 
متباينة وعرض بعض املواصفات تبريرا 
بارتفاع  التحجج  أو  السعر،  الرتفاع 
األسعار عامليا وما إلى ذلك حتى يرضخ 
املواطن ويعتاد على األسعار اجلديدة 
وما يرافقها من ارتفاعات غير طبيعية.

ولعل الدور التوعوي املميز جلمعية 
املهندســني وما تقدمه من مقترحات 
ألصحاب القســائم املقبلني على بناء 

اهللا األرض ومن عليها، ألن الدين يرتبط 
بنور داخلي متصل بذاكرة كل إنسان 
بدءا من خلقه ويستمر معه في عوامله 
التي يسير فيها ويتكامل من خاللها، 
ألن التحدي احلقيقي يكمن في القيام 
بتطوير منهاجــه لفهم الدين وجتديد 
أدوات املعرفــة بنصوصه وربط هذا 

الفهم بحقائق العصر والواقع.
ب- لكي ندرس أثر كل دين وأمناط 
التدين التي تتشكل من خالل هذا الدين 
فإننا يجب أوال أن نســتفهم السيرة 

بانتظار دوره ملراجعة الطبيب وأعتقد 
أنه يجب أن تكون لهم أولوية ألنهم ثروة 
بشرية يجب صونها واحملافظة عليها 
وضخ املوارد واإلمكانيات الالزمة لذلك. 
إن رجال اإلطفاء يضحون بحياتهم 
وصحتهم حلماية اآلخرين من احلرائق 
وآثارها والبد من تأمني عالج صحي 
متخصص لهم يستطيع معرفة األخطار 

إذا ما قارنت ملفه مع ملفي وأدلتي، 
ويظن بل يكون متأكدا بشكل جازم 
بأنه املظلوم وصاحب احلق وبأنني 

أنا الظالم اجلائر.
يصبح هذا القرار املرجع للطرفني، 
يصمت كالهما بعد صدوره، فهي من 

ما أن مت تسلّم املواطنني ملوافقات 
وإصدار تراخيص أذونات البناء في 
مشروع مدينة املطالع السكنية بعد 
وفاء كل من وزارة األشغال ووزارة 
اإلســكان وبلدية الكويــت ووزارة 
الكهرباء واملاء بالتزامها بإنهاء أعمال 
البنيــة التحتية بنســبة ١٠٠٪، بعد 
العراقيل الكثيرة التي واجهت املشروع 
والتي بفضل اهللا تعالى وبجهود اجلهات 
املعنية متت إزالتها وبعد انتظار طويل 
من األهالي الذين لم يصدق الكثيرون 
منهم أنهم تســلموا تراخيص البناء 
وكذلك األمر بالنسبة ألصحاب القسائم 
قيد البناء، وحتى املواطنون الراغبون 
في بناء بيوتهم أو ترميمها، كان الهّم 
واحدا ومتمثال في االرتفاع اجلنوني 
والكبير في أســعار مواد البناء على 
اختالفهــا، وكأن التاجر على موعد 
مع تســلم املواطنني لتراخيص بناء 

قسائمهم.
الكثيرة من وزارة  الوعود  ورغم 
التجارة والصناعــة وكذلك اجلهود 
املبذولة من فرق التفتيش العاملة على 

إن دراسة الدين مبفهومه الكلي من 
حيث أركانه ومفاهيمه وقيمه ومناذجه 
بحيادية ستخلق حالة معرفية عامة ملاهية 
الدين وفهما عاما ملعنى الدين لدى كل 
البشر، واألمل يكمن في فهم وقبول 
القيم الدينية احلقيقية وفي معرفة حقيقة 
الدين، إذ رغم أن مظاهر االلتزام بالدين 
كثيرة جدا وصاخبة في عاملنا اليوم إال 
أن ذلك كله ظاهر ال باطن له وقشر ال لب 
له، فهو لبس لعباءة الدين، التي حتقق 
رغبات اإلنسان وشهواته، فهو ميارس 

التدين دون دراية بعمق ما ميارسه.
إن املنهج في إيجاد وعى إنســاني 
مبفاهيم وقيم الدين، والذي من خالله 
يعيش اإلنســان حياة راشدة سعيدة 

حقيقية، يرتكز على ما يلي:
أ- ان الدين حاجــة وجودية تنبع 
من صميــم وجود اإلنســان والدين 
جوهر ينير فطــرة أودعها اهللا عطية 
وهبة لإلنسان وهو الضوء للبصيرة 
الكامنة في داخله، فالدين ليس مرحلة 
من مراحل تطوير الوعي البشري، بل 
الدين أبدي فطري وسيبقى إلى أن يرث 

ال أجد من الكلمات ما يوفي رجال 
اإلطفاء حقهم من الشــكر واالمتنان 
على ما يقومون به من أعمال بطولية 
تكاد تكون يومية للتصدي للحرائق 
في جميع أنحاء البالد، متحملني حرارة 
الناجتة عن احلرائق  اجلو وامللوثات 
وتداعياتها النفسية واجلسدية، فمن 
حق رجال اإلطفاء أن تكون لهم خدمات 
صحية متخصصة في جميع األوقات 
من خالل نظــام صحي خاص يلبي 
احتياجاتهم ويحافــظ على حياتهم 
وصحتهم. وإلى اآلن لم أســمع عن 
إنشاء مستشفى خاص برجال اإلطفاء 
أو نظام صحي يتضمن خدمات وقائية 
وعالجية وتأهيليــة تتفق مع طبيعة 
عملهم الشــاق واخلطر وهذا يعتبر 

حقا لهم وليس منة من أحد.
وال أتصور جريحا أو مصابا من 
رجال اإلطفــاء عند إصابته يقف مع 
غيره من املراجعني في املستشفيات 

أحتاج إلى هذه احملكمة التي تصدر 
عنها األحــكام، ال تهمني العقوبات 
وتنفيذها من محكمتي تلك، أريدها 
أن تعطي قرارا واضحا وصريحا ال 
يقبل االستئناف أو الطعن أو املراجعة.

ال تهدف إلى أخذ احلقوق، سيأخذ 
كل ذي حقه في الوقت املناسب وفي 
الساعة التي يسمح لها اهللا بالظهور. 
عندما نختلف ويصل ذلك اخلالف 
إلى أبعد مداه، وحني يتمسك الطرفان 
بوجهة نظرهما وأحكامهما اخلاصة، 

بطريقة غريبة وغير متوقعة.
بالنســبة لي، عندما أراجع ملف 
باألدلــة والبراهني  قضيتي مرورا 
واألحداث، أرى أن القاضي ال محالة 
سيحكم لصاحلي في حال متت إحالته 
للمحكمة «الواقعيــة»، وأعجب من 
الطرف الثاني الذي ال ميلك شــيئا، 

كلمات ال تنسى

أنا هنا.. 
أين أنتم؟

مشعل السعيد

بوضوح

املعلم هو العنصر 
الرئيسي في 

املنظومة التعليمية
wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسلم

احلكمة سراج العطاء

الدين بني 
الدراسة اجلادة 

واالستغالل
الشيخ أحمد حسني محمد

ألم وأمل

الرعاية الصحية 
لرجال اإلطفاء

د. هند الشومر

برودكاست

محكمة
م.أحمد عمر باحلمر

مجرد رأي

تراخيص البناء 
وارتفاع 
األسعار

عيسى أبو طفرة
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بوشهري: مشاركة «أوروبا» في «كان» إجناز عاملي للكويت

عبداحلميد اخلطيب

الكويتــي-  الفيلــم  اســتطاع 
العراقي- اإليطالي «أوروبا» أن يحجز 
مكانا في مسابقة «أسبوع املخرجني» 
ضمن الدورة اجلديدة ملهرجان «كان» 
السينمائي الدولي التي ستقام خالل 
الفتــرة من ٦ الــى ١٦ يوليو املقبل، 
ويروي الفيلم كفاح الشــاب «كمال» 
للبقاء على قيد احلياة في ثالثة أيام 
داخل غابة كثيفة ومجهولة االجتاهات 
ومحفوفة باملخاطر التي ال نهاية لها.

وفي هذا الصدد، قال منتج الفيلم 
املخرج املنتج عبداهللا بوشهري في 
تصريح لـ «األنباء»: ال ميكن وصف 
سعادتي بأن يرفع علم ديرتي الغالية 
في أحد اهم املهرجانات السينمائية 
الدوليــة، فوجود اســم الكويت في 
مهرجان مثل «كان» امر نعتز ونفتخر 
به، مستدركا: اعتبر مشاركة «أوروبا» 
بـ «أســبوع املخرجني» اجناز عاملي 
للكويت نعي أهميته، خصوصا انها 
لم تسجل حضورا في هذا املهرجان 

تعاونت معه سابقا عبر فيلم «مطر 
وشــيك» والذي عرض فــي عدد من 
الســينمائية، باالضافة  املهرجانات 
إلــى عرضه في األســواق اإليطالية 
والعربية، مشيرا الى أن فيلم «أوروبا» 
يناقــش جملــة مــن القضايــا وفي 

الســينمائي الضخم منذ فيلم «بس 
يا بحر».

وتابع: نحن نكمل مسيرة السينما 
الكويتيــة وهذه املرة عبــر االنتاج 
السينمائي املشترك مع املخرج حيدر 
رشــيد، العراقي- اإليطالي، والذي 

مقدمتهــا موضوع الهجرة من خالل 
نظرة ابداعية للمخرج رشيد والذي 
ميتلك مزيجا من الثقافات املشتركة 

العربية- األوروبية.
وعــن ظروف إنتــاج الفيلم، قال 
عبداهللا بوشهري: منذ اللحظة األولى 
التي قرأت فيها سيناريو العمل الذي 
كتبه املخرج حيدر رشيد، وجدت رغبة 
كبيرة في الدخــول في هذا التعاون 
اإلنتاجي املشــترك الذي ينطلق إلى 
نفس التوجهات التي اشتغل عليها، 
وهي خلق أرضية مشتركة لتعاونات 
فنية ذات جودة عالية، وفيلم «أوروبا» 
هو أحد جوانب احلصاد االبداعي الذي 
نتطلع اليه، خصوصا بعد االختيار من 
قبل مهرجان كان السينمائي املهرجان 
األهم على صعيد صناعة الفن السابع.

يذكر أن فيلم «أوروبا» عرض في 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
وفاز بجائزة مقدمة من قبل شــبكة 
قنوات «OSN»، كما حاز الفيلم أيضا 
إحدى جوائز «Proxima Award» في 

.«Milano Film Network» ملتقى

أكد لـ«األنباء» أن الفيلم حجز مكاناً في املهرجان السينمائي مبسابقة «أسبوع املخرجني»

مشهد من فيلم «أوروبا»

مشهد من فيلم «أوروبا»

املخرج حيدر رشيداملخرج املنتج عبداهللا بوشهري

«مقامات» يستضيف علي عبدالستار

فريدة سيف النصر تهاجم الوسط الفني!

عبداحلميد اخلطيب

يســتعد املطــرب القطــري القدير علي 
عبدالســتار للســفر الى تونس خالل هذا 
األسبوع ليحل ضيفا على برنامج «مقامات» 
املوسيقي الثقافي الذي يهتم بالطرب الشرقي 
األصيــل قدميــه وحديثه، وقد اســتضاف 
البرنامج نخبة من املطربني واملطربات (٣٠ 
حلقة مع ٣٠ مطربا ومطربة من بالد مختلفة) 
الذين ميثلون الغطاء النغمي لبالدهم، من 
الوطن العربي كافة، وبدأ بثه الشــهر قبل 
املاضي، وهو من تقدمي الفنان املغربي رشيد 

غالم، وإعداد: محمد طلبة رضوان، وإنتاج: 
التلفزيون العربي بلندن، ومدته: ساعة.

وأكد عبدالســتار انه ســعيد بالتواجد 
ضمن األسماء التي تظهر في هذا البرنامج 
الذي صنــع حالة خاصة قوامهــا اإلبداع، 
وتقــدمي كل ما هو مميز مع مطربي الوطن 
العربي، وقال: المســنا متيز «مقامات» من 
آراء النقاد واملشــاهدين الذين يثنون على 
محتواه الثقافي الثري، وأمتنى أن يستمتع 
اجلمهور معنا في احللقة اخلاصة بي، كاشفا 
عــن انه أعد مجموعة مختــارة من أعماله 

الغنائية سيصدح بها خالل احللقة.

القاهرة - محمد صالح

هاجمــت الفنانة فريدة ســيف النصر 
زمالءها في الوســط الفني برســالة على 
حسابها اخلاص بـ «فيسبوك» بشأن الفنان 
الكبير لطفي لبيب، وكتبت: «الدنيا مشاغل، 
بس في حق لنــاس علينا، الغالي (لطفي 
لبيب) زي الفل ويقدر يشتغل، وعلى فكرة 
كاتب مسلسلني حتفة أنا قولت أهو كلموه 

عيب.. سلف ودين».
وكانت فريدة أعلنت منذ فترة تعافيها 
من إصابتها بڤيروس كورونا بعد خضوعها 
لبروتوكول العالج وسلبية املسحة التي 
أجرتها لالطمئنــان على حالتها الصحية، 
وقالــت عبــر حســابها الشــخصي علــى 
«فيسبوك»: «احلمد هللا هدية عيد ميالدي 
النهارده كبيرة أوي من رب العاملني، كورونا 

سلبي.. دعوة أمي».

أنغام تكشف شروط عودتها للتمثيل قريبًا
القاهرة - خلود أبواملجد

كشــفت الفنانة أنغام عــن أمنيتها 
بالعــودة للتمثيل بعد آخر عمل درامي 
قدمته في ٢٠١٣، وقالت إنها على استعداد 
للعودة لتقدمي عمل فني ســواء سينما 
أو درامــا تعود من خاللــه للتمثيل في 
الفترة احلالية، بعد أن قدمت آخر أعمالها 
الدرامية من خالل مسلسل «في غمضة 
عني» مع الفنانة داليا البحيري، وقالت 
أنغــام في مداخلتهــا الهاتفية ببرنامج 
«التاسعة»: أنا أحب التمثيل جدا، وعندي 
استعداد إذ مت عرض سيناريو لعمل فني 
جديد ويكون مناسبا ومالئما ملرحلتي 
العمرية وشكلي حاليا أقبله، لكنني في 

انتظار أحد األعمال قريبا.
وعــن إحساســها عندمــا تقبل على 
عمل جديد، قالت أنغام: دائما قلقة وفي 
خوف مستمر على أي عمل جديد مقبلة 
عليه، كما أنني أحب شغلي جدا، لكنني 
بنفــس الوقت أظهر طاقــة إيجابية في 
صورة إصرار وحتد، وعندي مؤشر أن 
العمل الذي أعده ســيعجب الناس. كما 
أكدت ســعادتها بردود الفعل بعد طرح 
أغنيتها اجلديدة «أنا بعته كتير مؤخرا» 

من كلمات أمير طعيمة، وأحلان إيهاب 
عبدالواحد، وتوزيع طارق مدكور، وقالت: 
أنا دائما أراهن على الناس، وعلى وعي 
اجلمهور وإحساسهم، وأعتبر اجلمهور 
املصري راقيا جدا، وجناح أغنيتي «أنا 

بعته كتير» يؤكد وجهة نظري.
وحــول رأيها فــي الترنــدات وعدد 
املشــاهدات كمقياس لنجــاح األغنية، 
قالت: طبعا أكون في منتهى الســعادة 
بردود األفعال والكالم احللو الذي يقال 
عني، وأكون مرعوبة وخائفة قليال من 
فكــرة التركيز مع األرقام، البد لألغنية 
ان تأخد وقتا أطول لكي يصل إحساسها 

الصادق إليه يصدقها.
وعلقــت أنغــام على فكــرة أغنية 
«أنــا بعته كتيــر»، قائلــة: أبحث عن 
الفكــرة املختلفة التي لم يتم تنفيذها 
من قبل، هي حالة إنســانية وصادقة 
قــوي، وحبيتها من أول ما ســمعتها، 
مضيفــة: كليب األغنية بســيط وفيه 
حركة وتعبير، وأحــاول أعمل حاجة 
مختلفة، وال أضع الكالم على رســوم 
متحركة، والڤيديو كليب فكرته مكلفة 
جدا، وأحاول جعل فكرة الكليب بسيطة 

لتوصيل املعنى لألغنية.

نادر كرم لـ «األنباء»: أعتز بالزي الوطني.. ولبست الكاجوال لهذا السبب!
بشار جاسم

بشــكل ولوك جديد يطل كعادته 
املذيع املميز نادر كرم لتحليل مباريات 
التصفيــات املؤهلة ملونديــال ٢٠٢٢ 
وكأس آسيا ٢٠٢٣ من خالل االستديو 
التحليلي الــذي متيز بديكور ضخم 
وجديد من حيث الغرافيكس والتقنية 

احلديثة.
وعن هــذا البرنامج واإلطاللة قال 
نــادر لـ «األنباء»: ما إن أعلن االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم عن موافقته على 
استضافه الكويت ما تبقى من مباريات 
املجموعــة الثانيــة عــن التصفيات 
املزدوجة ملونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا 
٢٠٢٣ حتى بدأت وزارة اإلعالم ممثلة 
بالقناة الرياضية في تنفيذ توجيهات 
وتعليمات وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الدولة لشــؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيــري بتوفير أفضــل اإلمكانيات 
للظهور بالشكل اإلعالمي املميز لهذا 
الرياضــي تطبيقــا للرؤية  احلــدث 
واالســتراتيجية اجلديدة لتلفزيون 
الكويت، ومن هنأ بدأت القصة ليتسلم 
الوكيل املساعد لقطاع التلفزيون تركي 
املطيري هذا امللف ويترجمه على أرض 
الواقع من خالل توفير أفضل املعدات 
الالزمة حتى  واألجهزة والتجهيزات 
ظهر االستديو التحليلي بهذا الشكل 
املميز غير املسبوق والذي القى إعجاب 
واستحســان املشــاهد داخل الكويت 
وخارجها، وهذا األمر ملسته من خالل 
االتصــاالت الهاتفيــة وما وردني من 

رسائل عبر مواقع التواصل االجتماعي 
بعد الظهور األول لنا في االســتديو 
التحليلــي، والذي حرصنا من خالله 
ان يتواكب الشــكل املميز من ديكور 
وغرافيكس وإضــاءات مع املضمون 
وتقدمي مادة مناسبة ومتزامنة للحدث 
من حيث اجلداول اإلحصائية والرقمية 
وإعــداد التقارير واألخبــار اخلاصة 
بالتصفيــات التــي قــام بتحضيرها 

فريق اإلعداد املكون من غازي شريف 
وأســامة بيحي، باإلضافة الى وجود 
أفضل احملللني الرياضيني من العبني 
دوليني سابقني ومدربني شباب ليضعوا 
خبراتهم امليدانية والعلمية في وصفهم 
التحليلــي للمباريات وكانوا عنصرا 

مهما لنجاح االستديو.
أما عن االستديو والغرافيكس قال: 
بالعودة للنقلة النوعية التي حدثت من 

حيث جودة الصورة وروعة االستديو 
والديكور وتوزيع الكاميرات واستخدام 
تقنيــة الكروما والغرافيكس بشــكل 
احترافي، فقد كان وراءه املخرج املبدع 
محمد الطني وفريقــه الفني، أما عن 
إحساسي الشخصي فقد سبق لي ان 
عملت في أكثر من اســتديو حتليلي 
سابق في مناسبات مختلفة لكن هذه 
املرة اختلف األمر متاما شكال ومضمونا 

لدرجة أني ألول مرة أقرأ وأسمع جملة 
«ما هون علينا خسارة املنتخب غير 
روعة االستديو التحليلي» هذه العبارة 
رددها أكثر من مشاهد ومتابع وبالطبع 
هذا األمر يسعدني لكنه يضعنا حتت 
مســؤولية مضاعفة بأن نقدم ما هو 
أفضــل في املســتقبل او علــى األقل 
احملافظــة علــى اجلودة نفســها من 
العمل ومن الطبيعي في أي عمل حتى 

وإن القى اإلعجاب من قبل املشاهدين 
ال يخلــو األمر مــن بعض املالحظات 
واآلراء املختلفة وأكثر تلك املالحظات 
كان سؤال: ملاذا لم يتم الظهور بالزي 
الرسمي الشعبي؟! وهو تساؤل يحترم 
ويقــدر وآراء املشــاهدين حتما محل 
احتــرام وتقديــر لكن البــد أن يتأكد 
اجلميع مــن اعتزازنا وفخرنا بالزي 
الوطني وان اختيار مالبس «الكاجوال» 
لم يكن ارجتاليا او بشكل عشوائي او 
من باب التقليــد إطالقا، امنا هو أمر 
فني متعلق بنوع الكروما واإلضاءة 
املستخدمة في الديكور. وبخصوص 
الفرق في عملية التقدمي بني االستديو 
التحليلي وبرنامج «بني الشوطني»، ذكر 
املذيع املميز نادر كرم ان الفرق بينهما 
ان األول فني بحت أما الثاني فيعتمد 

على اجلانب احلواري بشكل أكثر.
وأضاف: باملناســبة أحب اشــكر 
زمالئي في برنامج «بني الشــوطني» 
وعلــى رأســهم املخرج املبــدع طالل 
البرجس، وذلك لتفهمهم أمر ابتعادي 
عن تقدمي البرنامج والتفرغ لالستديو 
التحليلــي خالل هذه الفترة، وأمتنى 
ان أكون دائما عند حسن ظن اجلميع، 
وأن نقــدم كل مــا هو أفضــل ومميز 
للمشاهدين الذين هم شركاء النجاح 
في كل ما نقدم وأشكرهم على دعمهم 
وحتفيزهم الدائم لي، والشكر موصول 
جلريــدة «األنبــاء» علــى احتوائهــا 
واهتمامهــا باإلعالم الكويتي بشــكل 
عــام وما يقدم فــي تلفزيون الكويت 

بشكل خاص.

يتصدى لتقدمي االستديو التحليلي للتصفيات املزدوجة ملونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣

االستديو التحليلي بديكور ضخم وجديد بتقنيات حديثة وغرافيكس مميز

االستديو التحليلي جاء بتوجيهات وتعليمات من وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري
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االحد ١٣ يونيو ٢٠٢١ اقتصـاد

البنوك «تنفض» غبار «كورونا».. وقيمتها السوقية تقفز إلى ٢١ مليار دينار

احمللل املالي

ربحت القيمة السوقية لقطاع البنوك املدرجة 
فــي بورصة الكويت منذ بداية عام ٢٠٢١ وحتى 
٩ يونيــو اجلاري حوالي ٢٫٣ مليــار دينار، أي 
بارتفاع نســبته ١٢٪ لتســجل القيمة السوقية 
للقطــاع حوالي ٢١ مليار دينار (٥٧٪ من القيمة 
السوقية لبورصة الكويت البالغة ٣٦٫٧٣ مليار 
دينار)، وذلك بعد ان كانت سجلت ١٨٫٦٥ مليار 

دينار بنهاية ٢٠٢٠. 
وتأتي هذه القفزة للقيمة الســوقية ألســهم 
البنوك الكويتية وتســجيلها مســتويات جيدة 
منذ بداية ٢٠٢١، بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط 
بأكثــر من ٣٥٪ منذ بداية العــام، باإلضافة إلى 
تفاؤل املستثمرين بقرب انتهاء األزمة الصحية 

وإعادة فتح األنشطة االقتصادية.
األكثر ارتفاعًا

ووقفــا لرصد لـــ «األنباء» حول أداء أســهم 
البنــوك في بورصــة الكويت منــذ بداية العام 
وحتى ٩ يونيو اجلاري، يتبني أن أســهم جميع 
البنوك سجلت ارتفاعات بنسب متفاوتة، حيث 
ارتفعت القيمة الســوقية لبنك بوبيان بنســبة 

٢٩٪ لتسجل ٢٫٢٢ مليار دينار. 
وجاء باملرتبة الثانية بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» بارتفاع قيمته الســوقية بنسبة ٢١٫٤٪ 
لتســجل ٦٫٣١ مليارات دينــار، وهو األعلى بني 
البنوك املدرجة في البورصة، حيث شكلت قيمته 

السوقية ١٧٪ من القيمة اإلجمالية للسوق.
ثــم تبعهما بنك برقــان بارتفاع فــي قيمته 
السوقية بنسبة ١٤٪ لتسجل ٦٣٨ مليون دينار 
وبنــك اخلليــج بنســبة ١٢٫٣٪ لتســجل قيمته 
الرأسمالية السوقية ٧٥٠ مليون دينار، اما بنك 
الكويــت الوطني فقد ارتفعت قيمته الســوقية 
بنســبة ٥٪ لتســجل ٦ مليارات دينار ما يعادل 
وزن في السوق نسبته ١٦٫٣٪ من القيمة السوقية 
االجمالية للبورصــة الكويتية مرتفعا بحوالي 

٢٨١ مليون دينار. 
ومن حيث حجم االرتفاع في القيمة السوقية، 
فقد جاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» في صدارة 
الرابحني بارتفاع قيمته السوقية ١٫١١ مليار دينار، 
تاله بنك بوبيان بارتفاع قدره ٤٩٦ مليون دينار.

أسعار األسهم

وبالمقارنة مع ادنى اقفال السهم البنوك خالل 
النصــف االول من ٢٠٢٠ نتيجــة تداعيات ازمة 
كورونــا على االســواق المالية، فمــن المالحظ 
ان معظم اسعار اســهم البنوك لم تتعافى كليا 

وارتفعت اسعار اسهمها بنسب متفاوتة بضغط من 
النتائج المالية للبنوك التي تأثرت سلبا نتيجة 
ارتفاع مخصصات خسائر االئتمان الى مستويات 
قياســية تاريخية وصعوبة البيئة التشغيلية 
للبنوك وتباطؤ سوق االئتمان بضغط من الظروف 

التي فرضت على المستهلكين والشركات. 
وتصدر ســهم بنك بوبيان البنوك المدرجة 
من حيث التعافي من ادنى مستوياته في االزمة 
ليرتفع بنســبة ٦٩٪ ويغلق عند ٦٩٧ فلسا في 
٩ يونيو ٢٠٢١. اما بنك وربة فقد ارتفع ســهمه 
بنسبة ٤٣٫٨٪ ليسجل ٢٥٣ فلسا تاله بيتك واألهلي 
المتحد-البحرين بارتفاع نسبته ٣٨٫٥٪ و٣٧٫٢٪ 
علــى التوالي عن ادنى اقفــال في االزمة. اما كل 
من البنك االهلي وبرقان والدولي فكان االرتفاع 
بحدود الـ ٣٣٪ بينما الوطني تعافى بنسبة ٢٣٫٤٪. 

تقييمات القطاع

وبالتزامن مع التعافي في اسعار أسهم البنوك 
وانخفــاض صافــي االرباح لعــام ٢٠٢٠ والربع 
االول من عام ٢٠٢١ بالمقارنة مع النتائج المالية 
لعام ٢٠١٩، ارتفعــت تقييمات القطاع (مكررات 
الربحية ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية) 
الى مســتويات عالية ومــن المتوقع ان نالحظ 
انخفاضــًا في التقييمات عند االســعار الحالية 
حيث االداء المالي للبنوك خالل السنة الحالية 
والسنة القادمة ســوف يشهد ارتفاعا متوسطا 
في االيرادات وصافي االرباح بينما المخصصات 
قد تشهد بعض االنخفاض عن مستواها في عام 
٢٠٢٠ وتبقى اعلى من مســتوياته المسجلة في 

عام ٢٠١٩.
يتداول قطاع البنــوك المدرجة في بورصة 
الكويــت حاليا عند مكرر ربحيــة ٢٩ مرة على 
اساس ارباح فترة آخر ١٢ شهر المنتهية في الربع 
االول ٢٠٢١ بالمقارنة مع معدل P/E Ratio تحت 
مستوى الـ ١٥ مرة خالل فترة ما قبل االزمة، اما 
عائــد التوزيعات النقدية للقطاع عن عام ٢٠٢٠ 
فقد انخفض الى ١٫٣٤٪ بعد ان كان في مستوى 

٣٫٥٪ عن عام ٢٠١٩.
يتداول البنك االهلي المتحد- البحرين عند 
افضــل مكرر ربحية ١٧٫٣ مــرة ويعتبر االفضل 
بين البنوك المدرجة في بورصة الكويت بينما 
بنك الخليج والبنك الوطني يتداوالن عند مكرر 
ربحية ٢٣٫٣ و٢٣٫٩ مرة على التوالي وتعتبر افضل 
عند المقارنة مع معدالت القطاع والبورصة. اما 
بنــك بوبيان، فمكرر ربحيته ال يزال من االعلى 
بين البنوك عند ٦٠ مرة صعودا من من ٢٨ مرة 
قبل االزمة. اما بيتك فيتداول عند مكرر ربحية 

٤١ مرة وبرقان عند ٢٩٫٧ مرة.

ً ارتفعت بنسبة ١٢٪ وبقيمة ٢٫٣ مليار دينار منذ بداية العام.. لتستحوذ على ٥٧٪ من قيمة «بورصة الكويت» البالغة ٣٦٫٧ مليارا

٦٫٣ مليارات دينار القيمة السوقية لـ «بيتك» بارتفاع ٢١٪.. و٦ مليارات لـ «الوطني»«بوبيان» األكثر ارتفاعًا منذ بداية العام بـ ٢٩٪ لتبلغ قيمته السوقية ٢٫٢٢ مليار دينار

ة ي ارات إلم ة و٥٠٪ ل ودي ع س ا ال ه رت ي ظ ن ل ٣٥٪ ل اب ق ا.. م ه ف ي ن ص ات ت ب ع ث وق ت ت ت وي ك ات ال رك ن ش ٨٠ ٪ م
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«موديز»: مستقبل التصنيف االئتماني
للشركات الكويتية.. مستقر

عالء مجيد

حلت الكويت في املرتبة الثانية 
خليجيا من حيث استبعاد إمكانية 
خفض التصنيف االئتماني لشركاتها، 
حيث تشــير التوقعات إلى إمكانية 
خفــض التصنيــف االئتماني لنحو 
٢٠٪ فقط من عدد الشركات الكويتية 
اخلاضعة للتصنيف االئتماني مقابل 
٨٠٪ قد تشــهد ثباتا في التصنيف، 
وذلك بحســب تقريــر وكالة موديز 
التصنيف االئتماني الصادر حديثا 
والــذي تنــاول احتمــاالت خفــض 
الســيادية  التصنيفــات االئتمانية 
والتصنيفات االئتمانية للشــركات 
عامليــا، وألقى الضوء على توقعاته 
للشــركات التي تخضع للتصنيف 
االئتماني من الوكالة في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وقد تصــدرت قطــر قائمة دول 
اخلليــج، حيث أكــدت الوكالة عدم 
وجود أية شــركات قطريــة قد يتم 
خفض التصنيف االئتماني لها وعدم 
توقع نظرة مســتقبلية سلبية ألي 

منها في مراجعاتها لتصنيف الشركات 
خالل الفترة املقبلة. 

جاءت اإلمارات في املرتبة الثالثة 
خليجيا، حيث توقعت الوكالة أن يتم 
خفض التصنيف االئتماني والتحول 
لنظرة مستقبلية سلبية لنحو ٥٠٪ 
من الشركات اإلماراتية التي تغطيها 
الوكالة أثناء املراجعات املقبلة والباقي 
بنفس النسبة من الشركات قد تشهد 
ثباتا في التصنيف وفي املرتبة الرابعة 
واألخيرة خليجيا جاءت السعودية، 
حيث تتوقع الوكالة خفض التصنيف 
االئتماني وحتول النظرة املستقبلية 
لســلبية لنحو ٦٥٪ من الشــركات 
السعودية التي تقوم بتغطيتها أثناء 
املراجعات املقبلة مقابل ٣٥٪ فقط من 
الشركات السعودية قد تشهد ثباتا 

في التصنيف.
رؤية إيجابية

وتتزامن تلــك الرؤية اإليجابية 
لوكالة موديز للتصنيف االئتماني 
لكبــرى الشــركات الكويتيــة التي 
تغطيها الوكالة رغم تداعيات جائحة 

كورونا مع توقع البنك الدولي منو 
النــاجت احمللي االجمالــي لالقتصاد 
الكويتــي بنســبة ٢٫٤٪ خالل العام 
احلالي و٣٫٦٪ لعام ٢٠٢٢ و٢٫٨٪ للعام 
٢٠٢٣ بحسب تقرير اآلفاق االقتصادية 
للبنك في يونيو اجلاري وبتحسن 
كبير مقارنــة بتوقعاته فــي يناير 
املاضي والبالغــة ١٫٩٪ منو بالناجت 
احمللي اإلجمالي للعام ٢٠٢١ وبنسبة 

أقل بلغت ٠٫٥٪ للعام املقبل.
وكانــت وكالة موديز للتصنيف 
االئتمانــي قــد خفضــت تصنيفهــا 
للكويــت من AA٢ إلــى A١ مع نظرة 
مســتقبلية مســتقرة. وأرجعــت 
الوكالــة فــي تقريرها الصــادر في 
ســبتمبر املاضي خفض التصنيف 
التــي  التمويليــة  التحديــات  إلــى 
فرضتها جائحة كورونا، وقالت إن 
اســتمرار عدم القدرة على استجابة 
امليزانية العامة لصدمات لإليرادات 
الناجتة عن انخفاض أسعار النفط، 
يشير إلى فعالية أضعف للسياسة 
املالية العامة. وأن خفض التصنيف 
االئتماني للكويت يعكس زيادة في 

مخاطر السيولة للحكومة.
أغلبية مالية

أشار تقرير وكالة موديز الى أن 
عدد الشــركات التي تغطيها موديز 
داخل الكويت يبلغ ١٦ شركة ويتركز 
العدد األكبر منها في شركات القطاع 
املالي بعدد ١٠ شركات تلتها شركات 
قطاع التامني بعدد ٤ شــركات فيما 
تغطي الوكالة الدولية شركتني فقط 

تعمالن في القطاعات غير املالية.
وحتتل الكويــت بذلك العدد من 
الشــركات التــي تغطيهــا الوكالــة 
املرتبة الرابعة خليجيا، حيث احتلت 
اإلمارات املرتبة االولى من حيث عدد 
الشركات اإلماراتية التي تقوم الوكالة 
بتغطيتها والبالغ ٥٦ شركة اغلبها 
من الشركات املالية يليها في املرتبة 
الثانية السعودية بعدد شركات بلغ 
٢٥ شركة اغلبها من شركات البنية 
التحية ومتويل املشروعات وجاءت 
في املرتبة الثالثة قطر بعدد شركات 
بلغ ١٧ شــركة واغلبها مــن القطاع 

املالي.

احتلت املرتبة الثانية خليجياً من حيث استبعاد خفض الوكالة لتصنيفها

«بلومبيرغ»: «وفرة االستثمارية» شريك 
باالستحواذ على برج في «مانهاتن»

محمود عيسى

ذكرت وكالــة بلومبيرغ االخبارية عن 
قيام حتالف بني شــركة وفــرة كابيتال 
بارتنرز التابعة ملجموعة الوفرة لالستشارات 
االستثمارية، وشركة نايتنغيل بروبيريتز 
االميركية بعملية استحواذ ومتويل بقيمة 
٥٠٠ مليون دوالر لتطوير البرج التجاري 
املعروف باسم ««وول ستريت ١١١» املؤلف 
من ٢٥ طابقــا في ضاحية مانهاتن مبدينة 

نيويورك.
وأضافــت الوكالــة أن عملية الصفقة 
استهدفت حتقيق فائدة حلساب وفرة كابيتال 
بارتنرز من األسعار املخفضة بسبب تداعيات 
وباء كورونا، في وقت شــهد احلي املالي 
الشهير نزوحا جماعيا للمستأجرين، زاد 
من تفاقمه تفشي اجلائحة وما نتج عنه من 
تخلي الكثير من املستأجرين في ناطحات 

السحاب في مانهاتن عن مكاتبهم. 
وأوضحت «بلومبيرغ» ان صفقة التمويل 
اجلديدة الرامية لشراء وجتديد برج «وول 
ستريت ١١١» الواقع على مساحة ١٫٢ مليون 
قدم مربعة، جاءت في الوقت املناسب حيث 
بدأت عودة موظفي الشــركات إلى املكاتب 

مرة أخرى.
وأشارت الوكالة نقال عن الرئيس التنفيذي 
لشركة نيومارك التي ساعدت على ترتيب 
الصفقة دوستني ستولي، ان سجالت دائرة 
العقارات في مدينة نيويورك تظهر ان الصفقة 
قد متت على مرحلتني منفصلتني، حيث يعود 

تاريخ املرحلة األولى الى يناير ٢٠٢٠ عندما 
دفعت الشركتان ما قيمته ١٧٥ مليون دوالر 
مقابل استمالك البرج، وتلتها املرحلة الثانية 
املتمثلة في شراء االرض في يوليو من العام 
ذاته، وما تالها من حصول الشركتني على 
متويل لتحديــث وإعادة تطوير املبنى في 
عملية مراهنة على حتسن سوق االيجارات 

في احلي املالي.
ولكن «بلومبيرغ» قالت انه حتى مع بدء 
ســوق املال في نيويورك باالنتعاش، فإن 
الطلب على املساحات املكتبية ما زال غير 
واضح. ومع ان الشركات التي تبنت العمل 
عن بعــد تنفيذا لتعليمات اإلغالق، تخطط 
إلعادة موظفيهــا إلى املكاتب في مانهاتن، 
اال ان اجلداول الزمنية التي اصبحت تتسم 
باملرونة جراء الوباء قد تترجم الى احتياج 

الشركات ملساحات أقل.
وقد ارتفع معدل توافر املكاتب في مانهاتن 
للشهر الثاني عشر على التوالي في مايو إلى 
١٧٪، حسب التقرير الصادر عن شركة كوليرز 
لألبحاث العقارية. ومنذ مارس املاضي، قفزت 
املساحة املخصصة لالستحواذ بنسبة ٧٠٪ 
لتصل إلى ٩٢ مليون قــدم مربعة، اال ان 
حوالي ١٨٪ فقط مــن املوظفني في منطقة 
نيويورك قد عادوا للعمل في املكاتب اعتبارا 

من ٢ يونيو.
جتدر اإلشــارة الى ان احلي املالي في 
مدينة نيويورك كان قــد عانى من تخمة 
العرض من املســاحات املكتبية مع شغور 

الكثير من العقارات.

ً بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر.. واملؤلف من ٢٥ طابقا

أبرز مؤشرات أداء أسهم البنوك الكويتية في بورصة الكويت منذ بداية العام احلالي

نسبة التغير في القيمة السوقيةالبنك
منذ بداية ٢٠٢١

مكررات الربحية
خالل الربع األول (باملرة)

نسبة ارتفاع السهم
من ادنى مستوى منذ بداية كورونا

٦٩٫٢٪٢٨٫٨٦٠٫٢٪بوبيان
٣٨٫٢٪٢١٫٤٤٠٫٩٪بيتك

٢٣٫٤٪٤٫٩٢٣٫٩٪الوطني
٣٣٫٥٪١٤٫١٢٩٫٧٪برقان
٣١٫٦٪١٢٫٣٢٣٫٣٪اخلليج

١٨٫٨٪١٠٫٨٢٥٫٥٪األهلي املتحد
٣٥٫٨٪ـ٨٫٥٪األهلي
٤٣٫٨٪٧٫٢٦٢٫٩٪وربة
KIB٪٣٣٫٣٪ـ٥٫٨

٣٧٫٢٪٤٫١١٧٫٣٪املتحد - البحرين
٧٫٥٪ــالتجاري

النفط الكويتي يواصل الصعود..
ويبلغ ٧٢٫٤٢ دوالرًا للبرميل

وكاالت: واصــل ســعر برميــل النفط 
الكويتي الصعود ليبلغ مســتوى ٧٢٫٤٢ 
دوالرا، مرتفعا بنســبة ٠٫٦٪ وبقيمة ٤٧ 
سنتا، وذلك وفقا للسعر املعلن من مؤسسة 
البترول الكويتية أمس، ليحافظ بذلك اخلام 
الكويتي على أعلى مســتوياته املسجلة 

في عامني.
وعلى صعيد أســواق النفط العاملية، 
فقد أنهت أســعار اخلام العاملية تعامالت 
األســبوع املاضي على تســجيل مكاسب 
أسبوعية بنسبة ١٫٩٪، لتحافظ بذلك على 
أعلى مســتوياتها منذ أكتوبر ٢٠١٨، فيما 

أنهت العقود اآلجلة للغاز الطبيعي تعامالت 
األمس رابحة ١٥ سنتا وبارتفاع ٤٫٧٪، عند 
مستوى ٣٫٣٠ دوالرات لكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية، ومبكاســب أسبوعية 

أكبر من ٦٪.
ويأتي أداء اخلام في األسواق العاملية 
بعد تأكيد وكالة الطاقة الدولية في تقريرها 
الشــهري، أن مجموعــة دول «أوپيك+» 
حتتــاج إلى زيادة اإلنتاج لتلبية الطلب، 
مــع توقعــات بالتعافــي والوصــول إلى 
مستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول 

نهاية عام ٢٠٢٢.
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«اجلهاز املركزي للمناقصات» 
يصدر قرارات لتسكني ٢٩ وظيفة إشرافية

أحمد مغربي

كشفت مصادر مسؤولة 
لـ«األنباء» عن ان األمني العام 
للجهاز املركزي للمناقصات 
العامــة م. اســامة ابراهيــم 
الدعيــج اصــدر عــدداً مــن 
القرارات لتسكني ٢٩ وظيفة 
إشرافية ما بني تسكني ونقل 
وندب في جهاز املناقصات.

وجاء في القرارات أنه مت 
شــغل الوظائف االشــرافية 

التالية:
عبدالرحمــن  عليــة   -  ١
الكنــدري - مبنصــب مدير 
إدارة الترســيات وإجراءات 
العقود - بقطاع الترســية 

واخلدمات االستشارية
٢ - خالد عبدالرحمن العمار 
- مدير إدارة نظم املعلومات 
القانونيــة  الشــؤون   -

واخلدمات املساندة
أنــور محمــد دخيــل   - ٣
إدارة  مديــر   - الغنيمــان 
الشؤون املالية واالدارية - 
الشؤون القانونية واخلدمات 

املساندة
٤ - أنــور أحمــد الطواوي 
التســجيل  إدارة  - مديــر 
والتصنيف - القطاع الفني

٥ - نبــال راشــد الفليج - 
مراقب الشؤون املالية - إدارة 

الشؤون االدارية واملالية
٦ - وفاء محمد الصقعبي - 
مراقب السجل العام - مراقبة 

السجل العام
٧ - تهانــي ســعود بالل - 

العقود
١٣ - حنان علي الســعيد - 
مراقب وثائق التأهيل املسبق 

- إدارة مراجعة الوثائق
١٤ - دينا سليمان احلوطي 
- مراقــب تقييــم طلبــات 
التصنيف - إدارة التسجيل 

والتصنيف
١٥ - حنــان محمد الســيف 
- مراقــب تســجيل مقدمي 
االستشــارية  اخلدمــات 
والتأهيــل - إدارة اخلدمات 

االستشارية
١٦ - ســارة حمــد البــدر - 
مراقب الشكاوى والدراسات 
القانونية - إدارة الشــؤون 

القانونية
١٧ - شــذا يعقوب املعيوف 
- مراقــب دراســة الوثائق 
واخلدمــات االستشــارية - 
إدارة اخلدمات االستشارية

الترسيات وإجراءات العقود
٢٤ - نــواف قطيم املطيري 
- مراقــب متابعــة األداء - 
إدارة ضبط اجلودة واألداء 

التخصصي
٢٥ - خالــد أحمد الطواري 
- مراقب الترســية - إدارة 
الترسيات وإجراءات العقود
٢٦ - مبارك ســالم الردعان 
- مراقبة الطــرح واإلعالن 
الطــرح وتدقيــق  إدارة   -

العطاءات
٢٧ - طالل عبداهللا السميران 
- مراقب التسجيل - إدارة 

التسجيل والتصنيف
٢٨ - أحمد قاطع العنزي - 
التصنيف  مراقب مراجعــة 
(املقاولني) - إدارة التسجيل 

والتصنيف
٢٩ - أحمد عبيد العدواني - 
مراقب القضايا والتحقيقات 

- إدارة الشؤون القانونية
وأشارت املصادر الى ان 
تسكني ونقل وندب الوظائف 
اإلشرافية في جهاز املناقصات 
جــاءت وفقا ألحــكام القرار 
الوزاري رقم (٦٦٤) لســنة 
٢٠١٩ بشأن اعتماد الوحدات 
التنظيمية للهيكل التنظيمي 
للجهاز املركزي للمناقصات 
العامة، وبينت تلك املصادر 
انه ســيصدر الحقا عدد من 
القرارات االخرى الستكمال 
شغل ما تبقى من الوظائف 
اإلشــرافية الشــاغرة لــدى 
اجلهاز املركزي للمناقصات 

العامة.

عبدالعزيــز  عهــود   -  ١٨
النويصر - مراقب التدقيق 
الطــرح وتدقيــق  إدارة   -

العطاءات
١٩ - عبيــر مخلــد املطيري 
- مراقــب دراســة األوامــر 
التغييرية - إدارة الدراسات 

الفنية
٢٠ - صالــح علي اخلطيب 
- مراقب التشــغيل والدعم 
الفني - إدارة نظم املعلومات
٢١ - مشــاري حمد الفصام 
- مراقــب طــرح اخلدمــات 
االستشارية - إدارة اخلدمات 

االستشارية
٢٢ - عبــداهللا حامــد الفهد 
- مراقب وثائق املناقصات 
(مقاولــني) - إدارة مراجعة 

الوثائق
٢٣ - محمد بدر السنافي - 
مراقب التأمني األولي - إدارة 

توقعات بصدور قرارات أخرى الستكمال شغل ما تبقى من الوظائف اإلشرافية الشاغرة

م. اسامة الدعيج

املمارســات  مراقــب وثائق 
(مقاولــني) - إدارة مراجعة 

الوثائق
٨ - صفــاء عبــداهللا العبد 
الغفور - مدير إدارة الطرح 
وتدقيق العطاءات - مراجعة 

الوثائق والطرح
٩ - عائشة فيصل الربيعان 
- مراقــب ضبط اجلودة - 
إدارة ضبط اجلودة واألداء 

التخصصي
١٠ - زينب إبراهيم درداب - 
مراقــب تطوير ودعم النظم 

- إدارة نظم املعلومات
١١ - شــيماء عبداحملســن 
الشتيل - مراقب اجلدول - 

إدارة اجلدول واملتابعة
١٢ - نــدى خالد الصباح - 
مراقب العقــود والتمديدات 
التغييرية  ومتابعة األوامر 
- إدارة الترسيات وإجراءات 

القرارات أصدرها األمني العام جلهاز املناقصات م.أسامة الدعيج.. وجاءت وفقًا ألحكام القرار الوزاري رقم ٦٦٤ لسنة ٢٠١٩

«املالية»: خطة اإلحالل تنتهي يونيو اجلاري 
وتستهدف إنهاء خدمات ٧ وافدين

أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة في 
وزارة املالية أن الوزارة مطلوب منها إنهاء 
خدمات ٧ موظفني غير كويتيني، وذلك ضمن 
سياسة اإلحالل وتكويت الوظائف خالل 
سنة االحالل التي بدأت من ١ يوليو ٢٠٢٠ 
وتستمر حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١، مشيرة الى 
أن إجراءات تنفيذ سياسة االحالل القائمة 

ضمن اخلطة املعمول بها مع ديوان اخلدمة 
املدنية فإنه مت إنهــاء خدمات ٤ موظفني 
واملتبقي ٣ جار استكمال اخلطة بشأنهم.
وقالت إن املوظفــني األربعة الذي مت 
انهاء خدماتهم في إدارة نزع امللكية وإدارة 
التخطيط املالي واملتابعة، ومت توجيه إنذار 
بإنهــاء عقد موظفني فــي الوزارة وجار 
استكمال خطة االحالل حتى نهاية الشهر 

اجلاري.

م.عبداحملسن القناعيم.فراس السالمم.جراح الرويح

«هيئة الصناعة»: حترير ٢٥ محضرًا 
وإغالق ٦ قسائم صناعية مخالفة

«الغرفة» ُتطلق خدمة التصديق 
على صحة التوقيع إلكترونيًا

فريق كويتي يبادر مبشروع هندسي 
رقمي للقطاع النفطي

أطلقت غرفــة جتارة وصناعة الكويت 
خدمة إلكترونية جديدة تتيح من خاللها 
ألعضائها التصديــق على صحة التوقيع 
إلكترونيــا بالتعــاون مع الهيئــة العامة 
للمعلومــات املدنيــة عن طريــق تطبيق 

«هويتي».
وأشــارت «الغرفة» إلى أن هذه اخلدمة 
تأتي اســتكماال ملســيرتها فــي التطوير، 
ومن منطلق حرصهــا الدائم على تطوير 
خدماتها وحتســينها باســتمرار مبا يلبي 
طموح وتطلعات أعضائها، كما تهدف إلى 
تسهيل أعمالهم وتوفير وقتهم وجهدهم.

وأوضحــت أنــه يتعني علــى األعضاء 
الراغبني باســتخدام هــذه اخلدمة أن يتم 
إرفاق املستندات املطلوبة عن طريق موقع 

الغرفة اإللكتروني www.ekcci.org.kw وأن 
يكون مسجال لتفعيل التوقيع االلكتروني 
لــدى الهيئة العامة للمعلومات املدنية في 

تطبيق «هويتي».
وأكــدت أن هــذه اخلطــوة تأتي ضمن 
جهودهــا لتطوير اخلدمــات اإللكترونية، 
وإدراكا منها بأهمية هذه اخلدمات ألعضائها، 
باإلضافة إلى حرصها على تطوير خدماتها 
وحتسينها باستمرار، وذلك تلبية لتطلعات 
أعضائها واالرتقاء مبجتمع األعمال، ووفاء 
للمتطلبات الدولية اخلاصة بتحسني بيئة 
األعمال التي تقتضي في املقام األول متكني 
أصحاب العالقة من إجناز معامالتهم آليًا، 
دون احلاجة لتوقيعات أو إجراءات ورقية 

أو احلضور الشخصي.

يشــارك فريق من املهندســني الكويتيني 
في مشروع هندســي رقمي للقطاع النفطي 
ضمن مســابقة لوزارة النفط بالشــراكة مع 
شركة شلمبرجير العاملية للخدمات النفطية 
ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 

لعام ٢٠٢١.
ويهدف املشــروع إلى خلق قيمة مضافة 
للحقول النفطية وبرامج قياس ومتابعة أداء 
األصول النفطية، حيث يسعى أعضاء الفريق 
املكــون من م.جراح الرويح، م.عبداحملســن 
القناعي وم.فراس السالم من خالل مبادرتهم، 
إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتوقع األعطال 
عبر تطبيق التكنولوجيا احلديثة في احلقول 
النفطية. وفي هذا اإلطار، قال الرويح: «نسعى 

من خــالل مبادرتنا الن نعطي قيمة مضافة 
للحلول املتبعة عن طريق تطوير واستخدام 
تطبيقات الــذكاء االصطناعي والتعلم اآللي 
في مجاالت االستكشاف والتطوير واإلنتاج 

في القطاع النفطي».
من جهته، أكد القناعي أن «احللول الرقمية 
والتحول الرقمي هي املستقبل، ويجب علينا 
االستفادة منها وجعلها ضمن خطط التطوير 
في الصناعة النفطية الكويتية». وعلى الصعيد 
نفسه، صرح السالم قائال: إن «البرامج الرقمية 
أصبحت جزءا حيويا من متابعة اداء األصول 
النفطية ملا لها من تأثير على سرعة االستجابة 
لألعطال وهو ما يوفر على الشركات من كلفة 

الصيانة بسرعة االستجابة».

طارق عرابي

أعلنت الهيئة العامة للصناعة عن قيامها 
بنحو ١٧٧٥ جولة تفتيشــية خالل شهري 
أبريل ومايو املاضيني، أسفرت عن حترير 
٢٥ محضرا لعدد من القســائم الصناعية 

وإغالق ٦ قسائم أخرى مخالفة.
وكشفت اإلحصائية الشهرية الصادرة 
عــن هيئة الصناعــة عن عــدد االفراجات 
اجلمركية للسلع املستوردة للكويت والتي 
تخضع للهيئة حســب املنفــذ، والتي بلغ 
إجماليهــا نحو ٩٩٩١ إفراجــا موزعة على 
املنافذ اجلمركية الستة، بواقع ٤٣٤٤ إفراجا 
عن طريق منفذ الشــويخ البحري، و٢٤١٢ 
إفراجا ملنفذ املطــار اجلوي، و١٣٢١ إفراجا 
ملنفذ الشعيبة اجلنوبي، و١٠٨٥ إفراجا ملنفذ 
النويصيب، و٤٤٢ إفراجا ملنفذ الصليبية 

البري، و٣٨٧ إفراجا ملنفذ الدوحة.
أما فيما يتعلق بعدد شــهادات املطابقة 
للمنتجات املختلفة املســتوردة عبر املنافذ 
املختلفة، فبلغ ٢١٩٧ شهادة، بواقع ١٢٥٥ شهادة 
عبر منفذ الشــويخ البحري، و٤٦٤ شهادة 
عبر منفذ املطار اجلوي، و٣٣٨ شهادة عبر 
منفذ الصليبية البري، و٥٨ شهادة عبر منفذ 
الدوحة، و٥٣ شهادة عبر منفذ النويصيب، 

و٢٩ شهادة عبر منفذ الشعيبة اجلنوبي.
وعلى صعيد معامالت إصدار شهادات 
االعفاء اجلمركية، كشفت الهيئة عن إصدار 
٢٦ شهادة جمركية ملنتجات اآلالت واملعدات، 
و٥٤ شهادة ملواد أولية، و١٣ شهادة لقطع 
تبديل، و٦ شهادات ملواد تعبئة وتغليف.

مدفوعات القطاع اخلاص

وفيما يتعلق بقيمــة مدفوعات الهيئة 
العامــة للصناعة للقطــاع اخلاص، أكدت 
الهيئــة أن قيمــة املدفوعات خــالل إبريل 
ومايو بلغــت نحو ٩٫١ ماليني دينار، فيما 

بلغ إجمالي عدد الســندات الصادرة لهذه 
املدفوعات ١٥٦ سندا.

أمــا على صعيد إجمالــي عدد العينات 
والفحوصات وااليرادات ملختبرات اجلودة 
التابعة للهيئة العامة للصناعة، فقد جاءت 

على النحو التالي:
٭ مختبر الكهرباء: بلغ عدد العينات ١٠٨٦ 
عينة، وإجمالي عدد الفحوصات واالختبارات 
٢٠٩٧٠، بإجمالي إيــرادات وقدرها ٦٩١٨٦ 

دينارا.
٭ مختبر النســيج: بلغ عــدد العينات ٦ 
عينــات، وعدد الفحوصــات واالختبارات 
٣٦، بإجمالي إيرادات وقدرها ٢٠٥ دنانير.

٭ مختبــر القيــاس واملعايــرة: بلغ عدد 
العينات ٤ عينات، وإجمالي عدد الفحوصات 
واالختبــارات ٤، بإجمالي إيرادات وقدرها 

٢٤ دينارا.
٭ مختبر الكيميــاء: بلغ عدد العينات ١٥ 
عينة، وإجمالي عدد الفحوصات واالختبارات 
٢٠٦، بإجمالي إيرادات وقدرها ٣٧٥ دينارا.

٭ مختبر مواد البناء: بلغ عدد العينات ١٧ 
عينة، وإجمالي عدد الفحوصات واالختبارات 
٨٤، بإجمالي إيرادات وقدرها ٤٢٢ دينارا.

٭ مختبــر االصبــاغ: بلــغ عــدد العينات 
٤ عينــات، وإجمالــي عــدد الفحوصــات 
واالختبــارات ٣١ عينــة، بإجمالي إيرادات 

١٦٦ دينارا.

نفذت ١٧٧٥ جولة تفتيشية خالل أبريل ومايو املاضيني

االستغناء عن ٤ واملتبقي ٣.. وجاٍر استكمال اخلطة حتى نهاية سنة اإلحالل

ضمن مسابقة وزارة النفط بالشراكة مع «شلمبرجير» ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة
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«اخلليج» يختتم بنجاح إصدار سندات بـ ٥٠ مليون دينار
جنــح بنــك اخلليــج في 
إصدار أوراق مالية مســاندة 
متوافقة مع متطلبات الشريحة 
الثانيــة لــرأس املــال بقيمة

٥٠ مليون دينار، حيث بلغت 
قيمة االكتتاب في هذه األوراق 
املالية ٧٨٫٥ مليون دينار، وهو 
مــا يعــادل تغطيــة اإلصدار

بـ ١٫٥٧ مرة.
وقــد مت إصــدار ســندات 
 (subordinated) دين مساندة
الكويتي،  بالدينــار  صــادرة 
تدرج ضمن الشريحة الثانية 
 (bonds ٢ Tier) لــرأس املــال
بقيمة ال تتجــاوز ٥٠ مليون 
دينار، ومبدة استحقاق تبلغ ١٠ 
سنوات، قابلة لالسترداد بعد ٥ 
سنوات. وقد حصلت السندات 
على تصنيف BBB+ من قبل 
وكالــة كابيتــال انتليجانس 

العاملية.
وتقدم هذه السندات عوائد 
مجزيــة حلامليهــا، بنوعيها 
السندات، ذات الفائدة الثابتة 
الفائــدة  ذات  والســندات 
املتغيــرة. فتقــدم ســندات 
الفائدة الثابتة ٤٪، وسندات 
الفائدة املتغيرة ٢٫٢٥٪ فوق 
سعر اخلصم احملدد من قبل 
بنك الكويت املركزي. وتسدد 
الفائدة بشــكل ربع ســنوي، 
بحيث يبدأ سداد هذه الفائدة 

بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠٢١.

دينــار، والتي حظت باهتمام 
كبيــر، حيــث وصــل حجــم 
الطلــب عليها إلــى ١٥٧٪، ما 
يعكس ثقة السوق بأداء بنك 
اخلليــج ومكانتــه وخططه 

القادمة  خططنا االستثمارية 
نحو جعل بنك اخلليج، بنك 

املستقبل».
وقد شارك في إدارة عملية 
إصدار السندات كل من: كامكو 

باجلهود املبذولــة والتعاون 
البنــاء بــني جميــع األطراف 
التي لعبت دورا محوريا في 
إصدار هذه السندات بنجاح. 
ميثل هذا اإلصدار إجنازا آخر 

االســتراتيجية املســتقبلية. 
وهــذا اإلصدار سيســهم في 
تعزيــز كفاية رأس املال لدى 
بنــك اخلليــج، عمــال باألطر 
الصادرة عن بازل ٣، وسيخدم 

إنفست وشــركة املركز املالي 
الكويتي.

الرئيــس  قــال  بــدوره، 
التنفيذي لكامكو إنفست فيصل 
صرخــوه: «نحــن فخورون 

من شــأنه أن ميهــد الطريق 
إلصدارات إضافية تسهم في 
تعزيز أســواق الدين احمللية 
واإلقليميــة. وقــد ســاهمت 
املــالءة املالية لبنــك اخلليج 
ورؤيته الواضحة إيجابا في 
إنهاء عملية اإلصــدار بفترة 
وجيزة مع إقبال الفت. ونتطلع 
إلى إدارة املزيد من إصدارات 
السندات والصكوك من خالل 
فريق أســواق رأسمال الدين 
الذي لم يدخر جهدا في تقدمي 

األفضل للعمالء».
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
التنفيذي لشــركة  الرئيــس 
املركز املالي الكويتي «املركز» 
علي خليل: «حازت مشاركتنا 
فــي هذا اإلصــدار إقبال الفت 
من قبل املستثمرين، مدعوما 
بالسمعة الطيبة التي يتمتع 
بها بنك اخلليج، باإلضافة إلى 
اإلمكانات االحترافية ملديري 
اإلصــدار وخبرة فرق عملهم 
في توفير الفرص االستثمارية 
املتنوعة للعمــالء. ولقد قام 
«املركز» مبساعدة العديد من 
الشركات احمللية في العديد من 
القطاعات، في إصدار السندات 
التمويل  والصكوك لتوفيــر 
الالزم لدعم نشاطاتها. ونعتز 
بعالقتنــا الوطيــدة مع بنك 
اخلليج ونسعى لتعزيزها عبر 
التعاون املستمر فيما بيننا».

باالشتراك في إدارة اإلصدار مع «كامكو إنفست» و«املركز»

علي خليلفيصل صرخوهأنطوان ضاهر

قــال  املناســبة،  وبهــذه 
التنفيــذي لبنــك  الرئيــس 
اخلليــج، أنطــوان ضاهــر: 
«فخورون بنجاحنا في عملية 
إصدار سندات تبلغ ٥٠ مليون 

أنطوان ضاهر: اإلقبال الالفت على سنداتنا يعكس ثقة السوق بأداء البنك ومكانته وخططه االستراتيجية املستقبلية
فيصل صرخوه: «كامكو إنفست» تتطلع إلدارة املزيد من إصدارات السندات والصكوك عبر فريق أسواق رأسمال الدين
علي خليل: «املركز املالي الكويتي» يعتز بعالقته الوطيدة مع بنك اخلليج ونسعى لتعزيزها عبر التعاون املستمر فيما بيننا

«الوطني» ُيدشن رسميًا منصة «٣.MX» اجلديدة 
في عمليات مجموعة اخلزينة واالستثمار

أعلنــت مجموعة اخلزينة 
في بنــك الكويت الوطني عن 
جناح تدشــني املرحلة األولى 
مــن حتويل أنظمــة اخلزينة 
 MX.3 واالستثمارات إلى منصة
املتطورة، وذلك بالتعاون مع 
شــركة «ميوريكــس» الرائدة 
عامليا في توفير أنظمة التداول 
لعمليــات  املخاطــر  وإدارة 

اخلزينة وأسواق املال.
و«MX.3» هــي عبارة عن 
منصة متطــورة توفر أحدث 
احللول التقنية والرقمية في 
كل العمليات اخلاصة بالتداول، 
اخلزينــة  وإدارة حســابات 
واالســتثمار، وإدارة املخاطر، 
والعمليــات التشــغيلية. كما 
تشــمل احللول التــي توفرها 
املنصة اجلديدة غرفة التداول، 
وكذلك قسم عمليات اخلزينة 
إدارة  واالســتثمار ومكتــب 
املخاطــر فــي الكويــت وكافة 
فروع البنك اخلارجية وشركاته 

التابعة.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
عام مجموعــة اخلزينة لبنك 
الكويت الوطنــي جاد زخور: 
يأتي تدشني املرحلة األولى من 
منصة «MX.3» اجلديدة متاشيا 
مع اخلطوات التــي اتخذناها 
خــالل الســنوات املاضية في 
سبيل تطوير بنيتنا التحتية 
وإحداث حتول رقمي كامل على 
صعيد املجموعة، وذلك سعيا 

من تشــغيل املنصة اجلديدة 
شــملت دخول حلول عمليات 
التــداول والعمليــات وإدارة 
املخاطــر للعديــد مــن فئــات 
األصول في الكويت والبحرين 

حيز التنفيذ.
وأشار زخور إلى أن منصة 
«MX.3» ستسمح للبنك بالبناء 
على نقاط قوته كالعب رئيسي 
عاملي في تقدمي حلول اخلزينة 
ودعــم عمالئــه اإلقليميــني، 
موضحا أن مجموعة اخلزينة 
تعمــل على تطويــر أنظمتها 
التقنية وبنيتها التحتية بهدف 
االرتقــاء بخدمة العمالء ومن 
ثم رفع مستوى رضا العميل.

وأوضح قائال: بصفتنا أحد 
البنــوك الرائدة فــي املنطقة، 
فإننا سنواصل االستفادة من 
خبرتنا العاملية وفهمنا العميق 
لألســواق، وذلك بهدف تقدمي 
منتجات وخدمات عالية اجلودة 

لعمالئنا.
وأثنــى زخــور على فريق 
عمل بنك الكويت الوطني الذي 
عمل بال كلــل على مدار العام 
املاضي لضمــان جناح عملية 
التحول إلــى املنصة اجلديدة 
بسالسة وبكفاءة عالية، وذلك 
على الرغم من التحديات التي 
فرضتها جائحة كورونا ومنها 
عمليات االغالقات والعمل عن 

بعد.
من جانبه، علق املؤســس 

املديــر  املشــارك والشــريك 
لشركة ميوريكس فيليب حلو 
قائال: يســعدنا إجناز حتول 
نظــام اخلزينة واالســتثمار 
وتدشــني املرحلــة األولى من 
منصة MX.3، وهو ما يســهم 
فــي تعميق شــراكتنا طويلة 
األمد مع بنك الكويت الوطني 
ومواصلة املساهمة في تسريع 
رحلة التحول الرقمي والعمل 
بشكل وثيق لتقدمي املزيد من 
احللــول التكنولوجية األكثر 

تطورا.
وأضاف حلو أن ميوريكس 
شــريك ذو خبرة وله ســجل 
حافل يسهم في دعم املؤسسات 
املالية علــى التميز واالبتكار 
للمســتقبل وذلك عبر توفير 
أحدث منصاتها التكنولوجية.

وكانت مجموعة اخلزينة في 
بنك الكويت الوطني قد قامت 
بالتعاقد مع شركة «ميوريكس» 
الرائدة عامليا في توفير أنظمة 
التداول وإدارة املخاطر لعمليات 
اخلزينة وأسواق املال، لتزويد 
البنك بأحدث منصات الشركة 
وحلولها التكنولوجية املتطورة 
MX.3 والتي تدعم كل أنشطة 
التــداول اليوميــة وعمليــات 
إدارة املخاطــر حيث خضعت 
املنصــة اجلديــدة الختبارات 
التشغيل التجريبي في كل من 
الكويت والبحرين قبل دخولها 

واستخدامها بشكل كامل.

جاد زخور

نحو تقــدمي حلــول اخلزينة 
األكثر تنافسية على املستويني 

اإلقليمي والعاملي.
وأكد أن عمليات تشــغيل 
املنصة اجلديدة والتي تتكون 
من ثــالث مراحل، تســهم في 
تعزيز استراتيجية مجموعة 
اخلزينة نحو االمتثال بكفاءة 
التنظيمية  للوائــح اجلهــات 
احلاليــة واملســتقبلية فــي 
كافــة األســواق التــي تعمــل 
بها املجموعــة، باإلضافة إلى 
توسيع نطاق عروض منتجاتها 
االستثمارية وتسعيرها بنحو 

أكثر تنافسية.
وأوضح أن املرحلة األولى 

«املتحد» يحصد جائزة أفضل بنك في اخلدمات 
املصرفية اخلاصة في الكويت لعام ٢٠٢١

البنــك األهلــي  حصــد 
املتحد جائزة أفضل بنك في 
اخلدمات املصرفية اخلاصة 
فــي الكويت في العام ٢٠٢١ 
من مجلة «إنترناشــيونال 
بيزنــس»، ومتنــح هــذه 
اجلائزة القيمة ســنويا من 
انترناشــيونال  قبل مجلة 
بيزنــس، حيث جاءت هذه 
اجلائزة تقديرا لنجاح البنك 
في ابتكار منــوذج خدمات 
ناجــح لعمــالء اخلدمــات 
املصرفيــة اخلاصة وإدارة 
الثروات، والذي حتقق من 
خالل تقدمي خدمات متميزة، 
وورش عمــل ناجحة لرفع 
وعــي العمــالء، فضال عن 
القدرة علــى إدارة األزمات 
اخلاصة بالعمالء والتعاون 

في إطار التحول الرقمي.
وفــي إطــار منــح هذه 
مجلــة  قامــت  اجلائــزة 
«إنترناشــيونال بيزنس» 
بإجراء عملية تقييم شاملة 
مــن خــالل إشــراف دقيق 
وتدقيــق من قبل فريق من 
اخلبراء الرئيسيني في هذا 
املجــال باإلضافة إلى جلنة 
حتكيم تتألف من خبراء في 
البحــوث ومحررين للقيام 
باالختيار النهائي للفائزين 
من بني املرشحني، وحصل 
البنــك األهلــي املتحد على 
أعلى درجة من التصويت.

وتقدمي املزيــد من احللول 
املصرفية، ومواصلة تطوير 
التي  اخلدمات واملنتجــات 
حتظى بثقة العمالء واعتراف 
اجلهات الدولية املتخصصة، 
وأعربت احلميضي عن شكر 
البنك وامتنانه لفريق عمل 
إدارة الثروات ألدائهم املتميز 

وتفانيهم.
وفي تعليقه، قال نائب 
مديــر عــام إدارة اخلدمات 
املصرفيــة اخلاصة وإدارة 
الثروات بالبنك األهلي املتحد 
مشاري شهاب: لقد وضعنا 
رضاء عمالئنا في بؤرة نهج 
اخلدمات املصرفية اخلاصة 
نحــو إدارة الثــروات. وقد 

اســتطعنا حتقيق مستوى 
عــال من رضــا العمالء من 
خالل استفادتهم من اخلدمات 
املصرفية املتميزة التي قدمها 
البنك األهلي املتحد لتلبية 
تطلعاتهم. وفي هذا اإلطار 
قدمنا لهم خدمات حصرية 

مصممة خصيصا.
وأكد شهاب الدور احلاسم 
جلهود التحول الرقمي التي 
قام بهــا البنك في التصدي 
للتحديــات املتزايــدة التي 
تطرحها متطلبات األعمال 
املتناميــة للعمــالء، كمــا 
تزامنــت هذه اجلهود متاما 
تطــور للخدمات املصرفية 

الرقمية.

مشاري شهاب

وبهذه املناســبة، قالت 
الرئيس التنفيذي بالوكالة 
في البنــك األهلــي املتحد 
جهاد احلميضي: ســعدنا 
جــدا بحصولنــا على هذه 
املرموقــة، والتي  اجلائزة 
تضــاف إلى ســجل البنك 
احلافــل باجلوائز ما يؤكد 
النمــو  مجــددا اســتمرار 
والريــادة والتميــز الــذي 
حققته اخلدمات املصرفية 
اخلاصة وإدارة الثروات. 

وأضافــت احلميضي أن 
حصد البنــك لهذه اجلائزة 
في ظل الظروف االستثنائية 
التي ما زالت حتيط باملشهد 
االقتصادي بسبب تداعيات 
جائحة ڤيروس كورونا، تعد 
مؤشرا قويا على جناح البنك 
فــي التكيــف مــع مختلف 
الظروف والنجاح في طرح 

١٦٤٤٫٨٪ ارتفاعًا سنويًا في سيولة العقار خالل مايو املاضي
أشــار تقرير «الشــال» إلى 
ارتفاع في سيولة سوق العقار 
في مايو ٢٠٢١ مقارنة بسيولة 
أبريل ٢٠٢١، حيث بلغت جملة 
قيمة تداوالت العقود والوكاالت 
لشهر مايو نحو ٣٦٣٫١ مليون 
دينــار، وهــي قيمــة أعلى مبا 
نســبته ٣٤٫٨٪ عن مســتوى 
ســيولة أبريــل ٢٠٢١ البالغــة 
نحو ٢٦٩٫٤ مليون دينار، وكذلك 
أعلى مبا نسبته ١٦٤٤٫٨٪ مقارنة 
بسيولة مايو ٢٠٢٠، عندما بلغت 
السيولة آنذاك مستوى متدنيا 
نحو ٢٠٫٨ مليون دينار بسبب 
جائحــة كورونا، حســب آخر 
البيانات املتوافــرة في وزارة 
العــدل (بعد اســتبعاد كل من 
النشاط احلرفي ونظام الشريط 
الســاحلي). وقــال التقرير ان 
تــداوالت مايــو ٢٠٢١ توزعت 
بني ٣٣٢ مليــون دينار عقودا، 
و٣١٫١ مليــون دينــار وكاالت. 
وبلغ عــدد الصفقات العقارية 
لهذا الشهر ١٫١٦٦ صفقة، توزعت 
بــني ١٫٠٩١ عقودا و٧٥ وكاالت. 
وحصدت محافظة األحمدي أعلى 
عدد من الصفقات بـ ٧٧٨ صفقة 
وممثلة بنحو ٦٦٫٧٪ من إجمالي 
عدد الصفقات العقارية، تلتها 

تــداوالت العقــار مقارنــة مبا 
نسبته ٨٠٫٩٪ في أبريل ٢٠٢١، 
وطغيان سيولة السكن اخلاص 
في غالبيته ناجت عن التسامح 
في حتويل املناطق الســكنية 
إلى اســتثمارية. وبلغ املعدل 
الشهري لقيمة تداوالت السكن 
اخلاص خالل آخر ١٢ شهرا نحو 
١٩٤٫١ مليون دينار، أي أن قيمة 
تداوالت مايــو ٢٠٢١ أعلى مبا 
نسبته ٥٠٫٧٪ مقارنة باملعدل. 
وبلغت قيمة تداوالت نشــاط 
السكن االستثماري نحو ٦٥٫٤ 

النشاط التجاري إلى نحو ٥٫٢ 
ماليــني دينــار، أي انخفضت 
بنحو -٥٦٫٩٪ مقارنة بأبريل 
٢٠٢١ حني بلغت نحو ١٢ مليون 
دينار. وانخفضت مساهمته من 
قيمة التــداوالت العقارية إلى 
نحــو ١٫٤٪ مقابل ٤٫٥٪ ألبريل 
٢٠٢١. وبلغ معدل قيمة تداوالت 
النشاط التجاري خالل ١٢ شهرا 
نحو ٢٤٫٨ مليون دينار، أي أن 
قيمة تداوالت مايو أدنى بنحو 
-٧٩٫٢٪ عن متوســط آخر ١٢ 
شــهرا.  وعند مقارنة إجمالي 
تداوالت شــهر مايو مبثيلتها 
للشهر نفسه من السنة الفائتة 
(مايو ٢٠٢٠) نالحظ أنها حققت 
ارتفاعا مــن نحو ٢٠٫٨ مليون 
دينار إلى نحــو ٣٦٣٫١ مليون 
دينار. وشمل االرتفاع سيولة 
نشــاط السكن اخلاص بنسبة 
٣٧٨١٫٦٪، وسيولة نشاط السكن 
االســتثماري بنســبة ٦٣٧٫٤٪ 
وســيولة النشــاط التجــاري 
بنســبة ١٧٫٧٪، ولكن جميعها 
مقارنات غير مهمة باســتثناء 
مــا يحدث بتــداوالت الســكن 
اخلاص، وتكمن أهميتها فقط 
بالتعريــف بأثــر الهلــع الذي 

صاحب اجلائحة.

مليون دينار أي بارتفاع بنحو 
٦٦٫٣٪ مقارنة بشهر أبريل ٢٠٢١ 
حني بلغت نحــو ٣٩٫٤ مليون 
دينار، وارتفعت مساهمتها من 
جملة الســيولة إلى نحو ١٨٪ 
مقارنة مبا نسبته ١٤٫٦٪. وبلغ 
املعدل الشهري لقيمة تداوالت 
نشاط السكن االستثماري خالل 
١٢ شهرا نحو ٤٤٫٧ مليون دينار، 
أي أن قيمة تداوالت شهر مايو 
أعلى مبا نسبته ٤٦٫٣٪ مقارنة 

مبعدل آخر ١٢ شهرا. 
وانخفضــت قيمة تداوالت 

توزعت بني ٣٣٢ مليون دينار عقوداً و٣١٫١ مليوناً وكاالت

محافظــة حولي بـــ ١٢١ صفقة 
ومتثــل نحــو ١٠٫٤٪، في حني 
حظيت محافظة اجلهراء على 
أدنى عدد مــن الصفقات بـ ٢٧ 

صفقة ممثلة بنحو ٢٫٣٪.
ووفقا للتقرير، بلغت قيمة 
تداوالت نشاط السكن اخلاص 
نحــو ٢٩٢٫٥ مليــون دينــار، 
مرتفعة بنحــو ٣٤٫١٪ مقارنة 
بأبريــل ٢٠٢١ عندمــا بلغــت 
نحــو ٢١٨ مليون دينار، بينما 
انخفضت قليال نسبة مساهمتها 
إلى نحو ٨٠٫٥٪ من جملة قيمة 

تقرير الشال

١٢٪ مكاسب بورصة الكويت منذ بداية ٢٠٢١
اشار تقرير «الشال» إلى استمرار األداء 
اإليجابي في شهر مايو لغالبية األسواق 
املنتقاة، حيث حقق خالله ١٣ سوقاً مكاسب 
بينما حقق سوق وحيد خسائر مقارنة 
مــع أداء شــهر أبريل. ومع انتهاء شــهر 
مايو، حققت جميع أسواق العينة مكاسب 
مقارنة مبســتويات مؤشراتها في نهاية 

عام ٢٠٢٠.
وذكــر التقرير ان أكبــر الرابحني في 
شــهر مايو كان سوق أبوظبي مبكاسب 
ملؤشــره بحدود ٨٫٥٪، لترتفع مكاســبه 
منــذ بداية العام إلــى نحو ٣٠٪، أي ظل 
أكبر الرابحني أيضًا عند مقارنة مكاسب 
الشهور اخلمس األولى مع مستويات نهاية 
العام الفائــت. ثاني أكبر الرابحني خالل 
مايو كان سوق دبي مبكاسب بنحو ٧٫٤٪، 
وســادس أكبر الرابحني منذ بداية العام 
بنحو ١٢٫٣٪. تالهما في االرتفاع السوق 
الهندي بنحو ٦٫٥٪، لتصبح جملة مكاسبه 
منذ بداية العام نحو ٨٫٨٪. ويلحقهم في 
مكاسب مايو السوق الصيني بنحو ٤٫٩٪، 
ومــن ثم بورصة البحريــن بنحو ٢٫٩٪ 
والسوق الفرنسي بنحو ٢٫٨٪، في حني 
حققــت بورصة الكويت مكاســب بنحو 

١٫٦٪ ملؤشــرها العام مقارنــة مع نهاية 
أبريل، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام 

إلى نحو ١٢٪.
واضاف التقرير ان اخلاسر الوحيد في 
شهر مايو كانت بورصة قطر التي فقدت 
نحو -١٫٥٪، هذه اخلسائر أدت إلى تقليل 
مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو ٣٪، أي 
ثاني أقل الرابحني منذ بداية العام. وكانت 
حصيلة أداء الشهور اخلمسة األولى من 
العام اجلاري كلها إيجابية كما أســلفنا، 
حيث حققت كل أســواق العينة مكاسب 
منذ بداية العام، ولو وزعنا األسواق الـ ١٤ 
إلى فئتني ضمن األسواق السبعة األفضل 
أداًء، جند أن ٤ أسواق من إقليم اخلليج 

كان ضمنها.
ويتوقع التقرير بأن أداء شهر يونيو لن 
يختلف كثيراً عن أداء شهر مايو، فاألداء 
اإليجابي ملعظم األسواق قد يستمر ومعه 
قد تستمر أسواق إقليم اخلليج بالتفوق، 
مدعومة من جانب باستمرار ارتفاع أسعار 
النفط ومدعومة من تواضع أدائها في ٢٠٢٠ 
مقارنة بأداء مؤشرات األسواق الرئيسية، 
أي أنها بدأت العام اجلاري من مستويات 

سعرية أدنى.



خدمات اقتصادية
االحد ١٣ يونيو ٢٠٢١

17

«التجاري» يرعى تكرمي محافظة اجلهراء للطواقم الطبية

وفي ختــام هذه الفعالية، 
تقدمت إدارة محافظة اجلهراء 
بجزيل الشكر والتقدير إلدارة 
البنك على رعايتها لهذا احلدث، 
متمنية للبنك التجاري الكويتي 
التوفيق والنجاح في مساعيه 
النبيلة وعمله الدؤوب خلدمة 

كل فئات املجتمع.

الفعالية تأتي ترسيخا  لهذه 
ملفهوم املسؤولية االجتماعية 
الشاملة، وفي إطار البرنامج 
االجتماعي الذي دشنه البنك 
التجــاري الكويتــي لرعايــة 
ومساندة األنشطة والفعاليات 
املجتمعيــة التي تقــوم على 

تنظيمها محافظات الكويت.

الفعاليــات الصحيــة ومنها 
بالطبع رعايته لفعالية تكرمي 
الطبيــة مبحافظة  الطواقــم 
اجلهراء وذلك تقديرا جلهودهم 
املستمرة في التصدي للوباء 
ودورهــم املهم فــي مواجهة 
هذه األزمة، مشــيرة في هذا 
الصــدد الــى أن رعاية البنك 

الطواقم الطبيــة في التعامل 
االحترافي مع وباء كورونا.

وفــي هذا الســياق، قالت 
نائــب املديــر العــام قطــاع 
التواصــل املؤسســي أمانــي 
الورع: يحرص البنك التجاري 
الكويتي على تقدمي كل أشكال 
جلميــع  والرعايــة  الدعــم 

في إطار برامج املسؤولية 
التجاري  االجتماعية للبنــك 
الكويتي ومساهماته ورعايته 
للفعاليات املجتمعية التي تقوم 
على رعايتها مؤسسات املجتمع 
املدني، ومنها محافظات الكويت 
الست، قام البنك باملساهمة في 
رعاية فعالية تكرمي الطواقم 
الطبيــة مبستشــفى اجلهراء 
تقديــرا للــدور الفعــال الذي 
قاموا به خالل جائحة كورونا. 
وكانت محافظــة اجلهراء 
قد قامت بتنظيم هذه الفعالية 
برعايــة وحضــور محافــظ 
اجلهــراء ناصــر احلجــرف، 
وبحضــور مدير مستشــفى 

اجلهراء د.غالب البصيص.
هــذا، وقــد أشــاد محافظ 
اجلهــراء ناصــر احلجــرف 
مببــادرات البنــك التجــاري 
الكويتــي الهادفــة إلى تقدمي 
جميع ســبل الدعم والرعاية 
للفـــــعاليات املجتـــــــمعية 
التي  والتربويــة والصحيــة 
تقــوم على تنظيمها محافظة 
اجلهراء، ومنها هذه الفعالية 
التي مت تنظيمها تقديرا لدور 

تقديراً جلهودهم املميزة في التصدي للوباء

«Ooredoo الكويت» تطلق «أقوى سعر كاش بالسوق» 
Ooredoo واالســتمتاع بأعلى 
مستوى من التغطية والسرعة 
التي نوفرها على نطاق الدولة.

 Ooredoo وستكون عروض
املميــزة متاحة جلميع عمالء 
Ooredoo الكويت، وستتضمن 
أحدث أجهزة الهواتف الذكية 
التي صممتها كبرى الشركات، 
مبا فيها سامسونغ، وآيفون 

وشاومي.
املميزة  العروض  وتشمل 
 ١٢ iPhone عرض شراء هاتف
١٢٨GB Pro Max مقابــل ٢٣٥ 
دينارا كويتيا نقدا مع اشتراك 
بباقة شامل ٢٥ مقابل ٢٥ دينارا 
شــهريا ملــدة ١٢ شــهرا متنح 
املشترك إنترنت ٥G ما يوقف 
وإنترنــت جتوال مــا يوقف، 
ومكاملــات محلية مــا توقف، 
فضال عن قســائم إلكترونية 

مجانية.

شــك العروض األنســب ملن 
يســعون إلى تغيير هواتفهم 
الســتخدامها عبــر شــبكات 

الذي  العروض االســتثنائية 
حتما ستلبي تطلعاتهم على 
نحــو غير مســبوق. إنها بال 

عروضنا هــذه على الهواتف 
الذكية ستشــهد إقبــاال كبيرا 
من قبل عمالئنا، فنحن ندرك 
مدى حرصهم على اقتناء أحدث 
أجهزة الهواتف الذكية بأفضل 
األســعار والباقــات اخلاصة 
باشتراكات شامل للدفع اآلجل، 
لذا قمنا بإطالق مجموعة من 

 Ooredoo أطلقــت شــركة
لالتصــاالت، آخــر عروضها 
أحــدث  علــى  احلصريــة 
الهواتــف الذكية فــي قنوات 
البيع الرســمية في الشــركة 
ســواء كانت األفرع املنتشرة 
في جميع مناطق الكويت، أو 

املتجر اإللكتروني. 
ويوفر هذا العرض فرصة 
مميزة للعمالء احلاليني واجلدد 
لشراء أحدث الهواتف الذكية 
حصريــة  نقديــة  بأســعار 
واالستفادة من املميزات غير 
املسبوقة لباقات شامل للدفع 
اآلجل مثل إنترنت ٥G ما يوقف 
وإنترنــت جتوال مــا يوقف، 
ومكاملات محلية ما توقف فضال 
عن قسائم إلكترونية مجانية. 
وقال مدير إدارة التسويق 
لدى Ooredoo الكويت، يوسف 
الشــالل: نحن علــى ثقة بأن 

على اشتراكات باقات شامل للدفع اآلجل

يوسف الشالل

«بورشه» تتخطى املألوف وتصل إلى أقصى احلدود
مع «تايكان كروس توريزمو»

كم/ س في ٥٫١  ثوان، فيما تبلغ 
سرعتها القصوى ٢٢٠  كم/ س، 
  ٤S مع تفوق ســيارة تايكان
كــروس توريزمــو عليها في 
القــوة، أما طــراز  Turbo  فهو 
األقوى بني الطرازات الثالثة، 
حيث تصل قوة محركها إلى 
 ٦٨٠ حصانا متريا وتتسارع 
من الســكون إلى ١٠٠  كم/ س 
في ٣٫٣  ثوان، وتبلغ سرعتها 

القصوى ٢٥٠  كم/ س .
ويتــم تزويــد الطــرازات 
اجلديــدة بجميــع جتهيزات 
صالــون  تايــكان  ســيارة 
الرياضيــة والتــي تتضمــن 
النظــام الكهربائي بقوة ٨٠٠  
ڤولــت، ونظام نقــل احلركة 
ثنائــي الســرعة على احملور 
اخللفي، والقدرة الكبيرة على 
استرداد الطاقة التي تصل إلى 

٢٧٥  كيلوواط .

صممــت تايــكان كروس 
توريزمــو لتكــون الســيارة 
االســتخدامات  متعــددة 
ضمــن الســيارات الرياضية 
الكهربائية، وذلك بفضل أدائها 
القــوي وجتهيزاتها اخلاصة 
بالطــرق الوعــرة ووســائل 
الفائقــة وعناصــر  الراحــة 
التصميم املبتكــر التي متيز 
بورشه دائما. وتتوافر حاليا 
ثالثــة طــرازات من ســيارة 
تايكان كروس توريزمو، تزود 
  Performance جميعها ببطارية
 Plus كتجهيز أساسي، حيث 
تصل املســافة املقطوعة إلى 
٤٥٦  كم في البطارية التي تبلغ 
قدرتها ٩٣٫٤  كيلوواط ساعي .
وتتمتع ســيارة تايكان ٤  
كروس توريزمو بقوة فائقة 
تصل إلى  ٤٧٦ حصانا متريا، 
وتتسارع من السكون إلى ١٠٠  

في ليفــي واحلرارة املرتفعة 
في ليوا .

وفي معرض تعليقه على 
هــذا املشــروع املميــز، أثنى 
الرئيس  د.مانفــرد بروينــل 
التنفيــذي لشــركة بورشــه 
الشــرق األوســط وأفريقيــا 
على هذا الڤيديو قائال: تعتبر 
تايكان كروس توريزمو رمزا 
للمغامــرة وأســلوب احلياة 
النشط ملا تتميز به من تصميم 
مبتكر وأداء فائق مع خصائص 
بورشــه األصيلــة. لقد أردنا 
من خالل هذا الڤيديو املبتكر 
تســليط الضــوء علــى قوة 
سيارة تايكان كروس توريزمو 
اجلديدة كليا وإمكاناتها الفائقة 
واملتنوعــة والتــي جتعلهــا 
الســيارة املثالية لألشخاص 
الذين  املبدعني والطموحــني 

يبحثون عن التفرد دائما .

مبتكرة للتصوير السينمائي 
باستخدام طائرة بدون طيار 
لرصد حلظات القيادة الرائعة 
واملناظــر الطبيعية وظروف 
القاسية  املناخ والتضاريس 

واملهارات البشرية الفائقة .
الفريــق  تعــاون  وكان 
املبدع الذي جمع أكفأ املواهب 
الشــابة من أهم عوامل جناح 
هذا املشروع، حيث ظل قائد 
  Johnny الطائرة بــدون طيار
 Schaer ، واملخــرج احلائــز 
  Nicholas Schrunk  جائزة إميي
علــى اتصال دائم مع ســائق 
الســباق احملتــرف ومــدرب 
القيادة في شركة بورشه يوكا 
هونكافوري طــوال تصوير 
الڤيديــو وإنشــاء احملتــوى 
السينمائي الذي يجمع العاملني 
من خالل دمج املشــاهد التي 
مت التقاطها في البرد القارس 

مــع وصــول  بالتزامــن 
الدفعــة األولى من الطرازات، 
حتتفل بورشه الشرق األوسط 
وأفريقيــا بوصــول ســيارة 
تايــكان كــروس توريزمــو 
اجلديــدة الكهربائية بالكامل 
من خالل ڤيديو رائع يعرض 
إمكانــات الســيارة متعــددة 
أقســى  فــي  االســتخدامات 
موقعــني  الظــروف ضمــن 
نائيني تختلف فيهما طبيعة 
الطقس والتضاريس بشــكل 
كبير. وتعتبــر هذه الطريقة 
اإلبداعيــة إلنشــاء احملتــوى 
السينمائي نقلة نوعية، حيث 
إنها املــرة األولى التي تصدر 
فيها شــركة ســيارات حملة 
عبر مقطع ڤيديو يتم التقاطه 
بالكامل من منظور الشخص 
األول (FPV) باستخدام طائرة 
بدون طيار في هذه الظروف 

املناخية القاسية.
مت تصوير هذا الفيلم الذي 
  Drive٢Extremes  أطلق عليه اسم
علــى مضماريــن متماثلــني، 
أحدهمــا يقــع فــي صحــراء 
ليوا الرمليــة (دولة اإلمارات 
املتحــدة) واآلخــر  العربيــة 
على بحيــرة متجمدة مغطاة 
بالثلــوج فــي شــمال الدائرة 
القطبيــة الشــمالية في ليفي 
(فنلندا)، حيث اســتعرضت 
سيارة تايكان كروس توريزمو 
إمكاناتهــا في هذيــن العاملني 
املتناقضني. ومت تصوير مقطع 
الڤيديو خالل هذه الرحلة من 
منظور الشــخص األول عبر 
طائرة بدون طيار للموهوب 
الذي يعتبر   ، Johnny Schaer 
من أهم املؤثرين في وســائل 
التواصل االجتماعي ويشتهر 
بأنه واحد مــن أفضل قائدي 
الطائرات بدون طيار في العالم 
.    Johnny FPV حيث يعرف باسم
الفيلــم طابــع  ويعكــس 
كــروس  تايــكان  ســيارة 
توريزمو، أول سيارة كروس 
كهربائية متعددة االستخدامات 
في العالم، ويعتمد على تقنية 

حتتفل بوصول السيارة اجلديدة الكهربائية بالكامل من خالل ڤيديو يستعرض إمكاناتها

خاليا الوقود واملركبات الكهربائية العاملة 
بالبطارية: بناء مستقبل التنقل النظيف

مع تصدر قضية تغير املناخ االهتمام 
العاملي، واســتمرار النقاشات حولها، 
تطرح العديد من األســئلة حول الدور 
الذي ميكن لصناعة السيارات القيام به 
للمســاعدة في تقليل االنبعاثات التي 

تنتجها املركبات يوميا.
وتضــع إحصــاءات وكالــة الطاقة 
الدوليــة صناعة الســيارات في خضم 
اجلــدل البيئي، إذ يــؤدي النقل البري 
وحدة لثالثة أرباع إجمالي االنبعاثات 
الناجتة عن النقل، ويشكل قطاع النقل 
وحده ُخمس االنبعاثات العاملية لثاني 

أكسيد الكربون.
وقد شهدت األعوام األخيرة، التزام 
العديــد مــن صانعي الســيارات، وفي 
مقدمتها شركة هيونداي موتور، بدورها 
في معاجلة هذه املشكلة من خالل توفير 
حلول مبتكرة للتنقل النظيف. وصرنا 
نشــهد بالفعل بواكير هذه اجلهود مع 
ظهــور العديــد من املركبــات النظيفة 
واملوفرة للطاقة التي تسير على الطرق 
اليــوم، والتــي يدخــل معظمها ضمن 
فئة الســيارات الكهربائية التي تعمل 
بالبطاريــات (BEVs) والتــي أصبحت 
خيارا شــائعا للمســتهلكني في الوقت 
احلالي، أطلقت من أجله حكومات عدة 
حوافز مالية لتشــجيع هذه السيارات 
اجلديدة التي تندرج ضمن استراتيجيتها 
طويلة األجل لتصبح صديقة للبيئة.

فعلى سبيل املثال، ستحظر اململكة 
املتحدة مبيعات السيارات والشاحنات 
اجلديدة التي تعمل بالديزل أو البنزين 
اعتبــارا من عــام ٢٠٣٠. كمــا تعهدت 
احلكومة األميركية باالستثمار بكثافة 
في الطاقة النظيفة التي تشمل السيارات 
الكهربائية، وثمة خطط أميركية لتثبيت 
٥٠٠ ألــف منفذ شــحن جديــد بنهاية 
عام ٢٠٣٠، وســتكون هذه قفزة كبيرة 
للسيارات الكهربائية هناك، نظرا لوجود 
أقل من ٢٩ ألف شــاحن عام للسيارات 
الكهربائية في جميــع أنحاء الواليات 

املتحدة.
ورغم أن هذه اخلطط ستساعد في 
تسريع مبيعات السيارات الكهربائية، 
فالبد من االعتراف بأن محاولة تغيير 
ســلوكيات غالبية األشخاص للتحول 
إلى مركبات «صديقة للبيئة» ومستدامة 
ليــس باألمر الهني، فمثــال يتعني على 
صانعي الســيارات الكهربائية اإلجابة 
عــن حزمة من األســئلة التي يطرحها 
املشترون اجلدد قبل اتخاذ القرار النهائي 
وشراء السيارة ومنها على سبيل املثال: 
كم من الوقت سيستغرق الشحن؟ هل 
هي ميسورة التكلفة؟ إلى أي مدى ميكن 
الســفر بالســيارة؟ وما هي املدة التي 
ستســتغرقها البطاريات قبل احلاجة 

إلى استبدالها؟
وتعتمــد الكثير مــن اإلجابات عن 
األسئلة السابقة على استخدام التقنيات 
املتقدمة ومدى كونها عملية، لذلك صرنا 
نشهد املزيد من التعاون بني املؤسسات 
داخل صناعة السيارات لالستفادة من 
أشــكال مختلفة من التقنيات لتطوير 
املركبات والبنية التحتية التي ستجعل 
التــي تعمــل  الكهربائيــة  الســيارات 
بالبطاريــات مــن اخليــارات املتاحــة 

والصديقة للبيئة.
ورغم اخلطوات الواسعة املقطوعة 
في مجــال الســيارات الكهربائية التي 
تعمل بالبطاريات، فإنها ال تعتبر املجال 
الوحيد الذي يضمن احللول الصديقة 

للبيئة في املدن.
وتتواجد الطاقة الهيدروجينية في 
السوق منذ أعوام عديدة، ولكن بقدرات 
محدودة، ويتم تصنيفها أنها تقنية نقل 
خضراء. وفي األعوام األخيرة، أصبح 
الهيدروجــني - وهــو العنصر األكثر 
وفرة على وجه األرض - عامال حيويا 

في صناعة السيارات.
الهيدروجينية  السيارات  وتختلف 
أو املركبــات الكهربائيــة التــي تعمل 
بخاليا الوقود (FCEV) عن الســيارات 
الكهربائيــة. ففي البدايــة، يتم تثبيت 
خزان هيدروجني في املركبات الكهربائية 
التي تعمل بخاليا الوقود، حيث يدخل 
إلى خلية الوقود مزيج من الهيدروجني 
واألكسجني الذي يولد الكهرباء لتشغيل 
احملــركات. وهــذا يعنــي أن ســيارات 
الهيدروجني متتلــك خصائص كل من 
السيارات الكهربائية بسبب استخدام 
الطاقة الكهربائية وســيارات البنزين 
التقليدية التي حتتوي على خزانات.

وإضافة إلى املساهمة بخفض تأثيرات 
الكربون والغازات املسببة لالحتباس 
احلــراري وتغيــر املنــاخ، فهناك فرق 
آخر، وهو أن السيارات الهيدروجينية 
ال حتتــاج لقيام املســتخدم بتوصيل 
السيارة مبأخذ للتزود بالوقود، إذ ميكن 
شحن سيارات الهيدروجني شحنا كامال 
وبســرعة خالل فترة تتراوح بني ٥ و 

١٠ دقائق فقط.
فعلى سبيل املثال، ميكن شحن سيارة 
من طراز هيونداي نيكسو بشكل كامل 
خالل ٥ دقائق، وذلك للســير بها ملدى 
قيادة يبلغ ٣٨٠ ميال، وهذه تقريبا مسافة 
رحلة كاملة ذهابا وإيابا بني واشنطن 

العاصمــة ونيويورك، وهــذا ما مينح 
السيارات الهيدروجينية ميزة نسبية 
باملقارنة مع املركبات الكهربائية التي 
ميكن أن يتراوح مدى القيادة اخلاص 

بها بني ١٠٠ و٢٠٠ ميل.
عالوة على ذلك، تستطيع السيارات 
الهيدروجينية تخزين املزيد من الطاقة 
بكثافــة أقل، ويعــد الهيدروجني خيار 
وقود أكثر استدامة وطويل األمد ميكن 
استخدامه لفترات طويلة دون اإلضرار 

بالبيئة.
الرغــم مــن هــذه  أنــه وعلــى  إال 
اإليجابيــات، فإن أحــد أكبر التحديات 
التي تواجه السيارات الهيدروجينية هو 
التكاليف، فمع طرح مجموعة متنوعة 
منهــا فــي العقدين املاضيــني، مبا في 
 Santa Fe FCEV ذلك ســيارة هيونداي
التي تعد أول ســيارة كهربائية خللية 
الوقود للشركة، وسيارة ix٣٥ التي تعد 
أول سيارة هيدروجينية بإنتاج كبير 
من هيونداي، فــإن الطلب على هاتني 
السيارتني ال يزال منخفض نسبيا. هناك 
العديد من األسباب النخفاض الطلب، 
ولكن واحدة من املشاكل الرئيسية هي 
ارتفاع تكلفة الشــراء، التي تعود إلى 
ارتفاع تكاليف التصنيع والتكنولوجيا، 
والتــي يتوقع أن تنخفض فقط عندما 

يزيد عدد السيارات ضمن اإلنتاج.
وحتى إذا كان املســتهلكون قادرين 
على حتمل تكلفة سيارة هيدروجينية 
جديدة، يجب أن يكون هناك عدد كبير من 
محطات التزود بالوقود الهيدروجيني في 
جميع البلدان، وبالطبع لن تقوم شركات 
الوقود ببناء هذه املرافق إال إذا كان هناك 
ما يكفي من األعمال. وفي هذا السياق، 
تأتي اململكة العربية السعودية من بني 
الدول التي قامت بالفعل بتركيب محطة 
لتزويد السيارات بوقود الهيدروجني، 
وذلــك في إشــارة الســتعداد عدد من 
الدول الســتقبال املركبات التي تعمل 

بالهيدروجني على طرقاتها.
متتلك كل من السيارات الهيدروجينية 
والســيارات الكهربائيــة ميــزة إنتاج 
انبعاثات محلية تصل إلى الصفر، وترى 
هيونداي موتور مستقبال مشرقا لهذين 
النموذجني كما أننا نركز عليهما كجزء 
من رؤيتنا إلنتاج ســيارات مســتدامة 
وصديقة للبيئة. وندرك أن هناك قدرا 
هائال مــن العمل الذي يتعني القيام به 

لتوفير بيئة تنقل نظيفة.
وتخطط مجموعة هيونداي، ضمن 
استراتيجيتها على املدى الطويل، لطرح 
مــا ال يقل عن ١٢ طرازا من الســيارات 
الكهربائية بهدف بيع ٥٦٠ ألف مركبة 
كهربائية ســنويا بحلول عــام ٢٠٢٥. 
وخالل هذه الفترة نفســها نخطط في 
املجموعة لتوسيع تشكيلة السيارات 
الكهربائية اخلاصــة بها إلى ٢٣ طرازا 
في ٢٠٢٥ لبيع مليون وحدة سنويا في 

األسواق العاملية.
وفي الوقت ذاته، وضعت مجموعة 
هيونداي موتور خريطة طريق لتسريع 
تطبيق «رؤية السيارات الهيدروجينية 
٢٠٣٠» لتؤكد على التزامها بتسريع بناء 
مجتمع يعتمد على طاقة الهيدروجني، 
وذلك باالعتماد علــى ريادتها العاملية 
في تقنيات خاليــا وقود الهيدروجني. 
وتعمل مجموعة هيونداي موتور، خالل 
األعوام الـــ ٩ املقبلة، على تأمني طاقة 
إنتاجية تبلغ ٧٠٠ ألف وحدة ســنويا 
من أنظمــة خاليا الوقود للســيارات، 
وكذلك لتطوير حلول الهيدروجني في 
القطاعات األخرى مثل السفن وعربات 
الســكك احلديدية والطائرات من دون 

طيار ومولدات الطاقة.
وبالنســبة للمركبــات التــي تعمل 
بخاليا الوقود، بدأت هيونداي موتور 
بالفعــل في تصديــر أكســينت فيول 
سيل، أول شاحنة ثقيلة تعمل بخاليا 
الوقود يتــم إنتاجها بأعداد كبيرة في 
العالــم، وســيتم تطويــر ألفني وحدة 
منها في عام ٢٠٢١ لتســريع االنتشــار 
العاملي للشــاحنة الثقيلة، اخلالية من 
االنبعاثــات، والصديقة للبيئة في كل 
من أوروبا والواليات املتحدة والصني 

حسب الطلب.
وبشــكل عــام، نحن علــى ثقة بأن 
املســتقبل سيشــهد ظهــور املزيد من 
الكهربائية والهيدروجينية  السيارات 
ألنها إحدى الطرق التي ستجعل مدننا 
أكثر استدامة وفي حال أراد أفراد املجتمع 
التحول إلى هذه املركبات، فسيتطلب 
األمر من واضعي السياسات واحلكومات 
وخبراء الصناعــة التعاون معا بهدف 

التغلب على أي حتديات.
إن مجرد القيام بتطوير هذه املركبات 
للطرق بأعداد ضخمة ال يعتبر أمرا كافيا 
ما لم تكن هناك بنية حتتية مناســبة 
ومتاحــة، وبأســعار معقولة للشــراء 
والتشــغيل. لذلك، فإن حســن التدبر، 
ميثل مفتاح التنقل النظيف واملستدام.

بقلم: بانغ سون جيونغ
نائب الرئيس، ورئيس عمليات الشرق األوسط 

وأفريقيا في هيونداي
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السعودية تقصر احلج على ٦٠ ألفًا في الداخل.. وترحيب إسالمي
عواصم ـ وكاالت: أعلنت 
والعمــرة  احلــج  وزارة 
الســعودية امــس، أنه تقرر 
التســجيل  إتاحــة  قصــر 
للراغبــني فــي أداء مناســك 
احلــج لعــام ١٤٤٢ الهجري 
على املواطنني واملقيمني داخل 
الســعودية  العربية  اململكة 
فقــط بإجمالي ٦٠ ألف حاج 
من جميع اجلنسيات. وبينت 
الوزارة في بيان نقلته وكالة 
االنباء السعودية (واس)، أن 
ذلك يأتي في ظل ما يشــهده 
العالــم أجمع من اســتمرار 
تطــورات جائحــة ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩) 
وظهور حتورات جديدة له.

وشــددت الــوزارة علــى 
ضــرورة أن تكــون احلالــة 
الصحيــة للراغبــني في أداء 
مناســك احلــج خاليــة من 
األمراض املزمنة، وأن تكون 
ضمــن الفئــات العمرية من 
١٨ إلــى ٦٥ عامــا للحاصلني 
على اللقاح، وفق الضوابط 
واآلليات املتبعة في اململكة 
لفئات التحصني (محصن، أو 
محصــن أكمل جرعة واحدة 
وأمضى ١٤ يوما، أو محصن 

متعاف من اإلصابة).

فــي اململكة، وذلك ابتداء من 
الساعة ١ مساء اليوم  حتى 
الساعة ١٠ مساء يوم األربعاء. 
وأكدت الوزارة أن التسجيل 
متــاح خــالل كامــل الفترة، 
وال توجد أولوية للتسجيل 
املبكر، وسيبدأ احلجز وشراء 

اخلليــج العربيــة د.نايــف 
احلجرف قرار اململكة، منوها 
بالرعاية الكرمية التي يوليها 
خــادم احلرمــني الشــريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
وسمو ولي عهده األمني خلدمة 
احلرمني الشــريفني وحجاج 

العربية الســعودية لصحة 
الرحمن وسالمتهم  ضيوف 
وبذل العناية الالزمة لهم مبا 
يتفق مع مقاصد الشــريعة 
اإلســالمية ومــع اإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية 
كافة للحد من انتشار الوباء 

بني احلجاج.
وأعربــت دولــة اإلمارات 
عــن ترحيبها بالقرار، حيث 
أكــد وزيــر الدولــة خليفــة 
شــاهني املــرر في بيــان أن 
اإلمــارات ترحــب وتؤيــد 
اخلطــوات واإلجراءات كافة 
التي تتخذها اململكة في إطار 
جهودهــا الدؤوبــة ملكافحة 
جائحة «كوفيد ـ ١٩» واحلد 
من انتشارها وحفظ وسالمة 

أمن احلجاج واملجتمع.
بدوره، أشاد د.شوقي عالم 
مفتي جمهورية مصر العربية 
رئيس األمانــة العامة لدور 
وهيئات اإلفتــاء في العالم، 
بالقــرار وقــال في بيــان له 
امس ان قرار سلطات اململكة 
العربية السعودية قرار حكيم 
يراعــي عدم تعطيل فريضة 
احلج واحلرص على سالمة 
حجــاج بيــت اهللا احلــرام، 
باعتبــار أن حفــظ النفــس 

الباقات الساعة الواحدة ظهرا 
من يــوم اجلمعــة القادم ١٨ 
اجلاري املوافق ١٥ ذو القعدة.

وتعاقبت ردود الفعل من 
الدول واملنظمات االسالمية 
املؤيــدة، فقــد ثمــن األمــني 
العام ملجلس التعاون لدول 

بيت اهللا احلرام وزوار املسجد 
النبوي الشريف، وباجلهود 
املخلصة التي تبذلها اململكة 

في هذا السبيل.
وقال احلجــرف في بيان 
إن القرار ينطلق من العناية 
القصوى التي توليها اململكة 

مــن أهــم مقاصد الشــريعة 
اإلسالمية.

من جهتهــا، أيدت األمانة 
العامة لهيئة كبار العلماء في 
السعودية ما أعلنت عنه وزارة 
احلــج والعمــرة، وقالت: إن 
النصوص الشرعية واملقاصد 
والقواعــد الكليــة تدل على 
وجوب احملافظة على األنفس 
وأن ذلك من املقاصد الشرعية 
اإلســالمية. وأوضحــت أنه 
ألجل ذلك جاءت النصوص 
التي  الصحيحــة الصريحة 
تدل على وجوب االحتراز من 
األوبئة، وأن تبذل كل األسباب 
التي تــؤدي إلى التقليل من 
تفشــيها. وأشــارت إلــى أن 
الشريعة اإلســالمية جاءت 
ببذل األسباب التي تؤدي إلى 
عدم انتقال األوبئة واألمراض 
من بلد إلى آخــر أو التقليل 

من ذلك.
بدوره، رحب األمني العام 
ملنظمــة التعاون اإلســالمي 
د.يوسف بن أحمد العثيمني 
بالتدابير التــي أعلنت عنها 
وزارة احلــج، مثمنــا قــرار 
احلكومة، الذي يأتي امتدادا 
لنجاح اململكة في تنظيم حج 

املوسم املاضي.

لألعمار من ١٨ إلى ٦٥ و٣ فئات من احملصنني..  وإطالق البوابة اإللكترونية للراغبني في التسجيل ألداء املناسك من الساعة ١ مساء اليوم  حتى الساعة ١٠ مساء يوم األربعاء

مــن جهتــه، قــال وزيــر 
الصحة السعودي د.توفيق 
الربيعة، في مؤمتر صحافي 
التطعيــم  إن  مشــترك، 
ولــو بجرعة واحدة شــرط 
أساســي للحــج هــذا العام. 
وأضاف:«نتابــع تطــورات 
اللقاحــات، وميكــن اعتماد 

لقاحات إضافية مستقبال».
وأكد نائــب وزير احلج 
والعمرة عبدالفتاح املشاط، 
أنه مت تقنــني عدد احلجاج
بـــ ٦٠ ألفــا حرصــا علــى 
ســالمتهم، مضيفا «وجدنا 
تفهمــا كبيــرا مــن الــدول 
اإلسالمية لقرارنا». وتابع 
املؤشــرات  كل  «درســنا 
بدقــة لضمان ســالمة حج 
هــذا العــام»، وكل اجلهات 
احلكومية مستعدة وجاهزة 
خلدمة احلجاج. كما أوضح 
أنه سيتم اإلعالن عن آليات 
البوابــة  التســجيل عبــر 
اإللكترونيــة لوزارة احلج 

والعمرة. 
وقد كشــفت وزارة احلج 
والعمرة عــن إطالق البوابة 
اإللكترونيــة للراغبــني في 
التسجيل ألداء مناسك حج هذا 
العام من املواطنني واملقيمني 

أول انتخابات برملانية في اجلزائر منذ احلراك

التفاؤل يخيم على اجلولة الـ ٦  من مفاوضات إيران النووية
عواصمـ  وكاالت: انطلقت 
امــس اجلولة السادســة من 
مفاوضات ڤيينا النووية بني 
مجموعة ٤+١ وإيران وســط 
تفاؤل بإمكانية حتقيق تقدم 
باجتــاه العودة إلــى االتفاق 

النووي املوقع عام ٢٠١٥.
وتنعقــد املفاوضــات في 
الواليــات  ڤيينــا مبشــاركة 

املتحــدة ولكــن بشــكل غير 
مباشــر فــي ظل عــدم رغبة 
طهران وواشنطن في اجللوس 

إلى طاولة واحدة.
ووفقا ملصادر ديبلوماسية، 
في ڤيينــا فإن هــذه اجلولة 
تهدف إلــى وضع اللمســات 
األخيرة على الوثيقة النهائية 
على أمل التوصل إلى صيغة 

ختامية إلعــالن اتفاق نهائي 
تعود مبوجبه الواليات املتحدة 
الــى اتفاق عــام ٢٠١٥ وترفع 
العقوبــات املفروضــة علــى 
التزام األخيرة  طهران مقابل 

بكل بنود االتفاق املذكور.
وذكرت البعثة األوروبية في 
ڤيينا في بيان، أن ممثلي إيران 
ومجموعة الدول األربع الدائمة 

العضوية فــي مجلس األمن 
زائد واحد (فرنســا واململكة 
املتحــدة والصــني وروســيا 
أملانيا) «ســيواصلون  زائــد 
مناقشــاتهم في ضــوء عودة 
محتملة للواليات املتحدة إلى 
خطة العمل الشاملة املشتركة 
وكيفية ضمان التنفيذ الكامل 
والفعال لكل بنود هذه اخلطة».

وبالتزامــن مــع انطــالق 
مــن  السادســة  اجلولــة 
املفاوضــات، اعتبــر كبيــر 
املفاوضــني اإليرانيني ونائب 
وزير اخلارجية عباس عراقجي 
أن الرئيس األميركي السابق 
دونالــد ترامــب رحــل إال أن 
عقوباتــه اجلائــرة مازالــت 

مستمرة.

عواصــم - وكاالت: أدلــى 
الناخبــون اجلزائريون امس، 
بأصواتهم فــي أول انتخابات 
تشــريعية منذ انطالق حركة 
االحتجاجات الشعبية السلمية 
غير املسبوقة في ٢٠١٩ أدت الى 
الرئيس عبدالعزيز  اســتقالة 
بوتفليقة بعد ان أمضى ٢٠ عاما 
في احلكم. وبعد ان ادلى الرئيس 
عبد املجيد تبون بصوته رأى 
فــي تصريــح للصحافيني أن 
نسبة املشاركة «ال تهم». وقال 
«سبق أن قلت إنه بالنسبة لي 
فإن نسبة املشاركة ال تهم، ما 
يهمني أن مــن يصوت عليهم 

اجلارية الختيار نواب املجلس 
الوطني الشعبي اجلديد» داعيا 
املواطنــني «للتجــاوب مع هذا 
املســعى القادر على جتســيد 
مطالبهم في الواقع». وأضاف أن 
«هذه املناسبات السياسية املهمة 
تصب في فائدة الشــعب الذي 
ينبغي أن يتجاوب معها حرصا 
علــى حتقيق أهدافه» مشــيرا 
إلــى أن «احلراك األصيل رافق 
السلطة السياسية في البالد».

وفــي منطقــة القبائل، قال 
نائب رئيس الرابطة اجلزائرية 
حلقوق اإلنسان سعيد صاحلي، 
إن أغلــب املكاتب لم تفتح في 

ملــدة خمس ســنوات. وعليهم 
االختيار مــن بني ما يقرب من 
١٥٠٠ قائمة - أكثر من نصفها 
«مســتقلة» - أي أكثــر من ١٣ 

ألف مرشح.
من جهــة أخرى، شــاركت 
األحــزاب اإلســالمية املرخص 
لهــا في االقتراع وأرجعت ذلك 
من أجل «املساهمة في القطيعة 

والتغيير املنشود».
وقــال عبدالــرزاق مقري، 
رئيس حركة مجتمع الســلم، 
أكبر حزب إسالمي واملقرب من 
اإلخوان املســلمني، إنه «جاهز 

للحكم» في حال الفوز.

تيزي وزو وبجاية، كما حدث 
في االنتخابــات األخيرة حيث 
كانت نسبة املشاركة قريبة من 
الصفر في هذه املنطقة املتمردة.
وفي تصريح أدلى به عقب 
أكــد وزيــر  اإلدالء بصوتــه، 
االتصــال واملتحــدث باســم 
احلكومة عمار بلحيمر أن «نزاهة 
وشفافية االنتخابات ستكذب 
االستشرافات الشيطانية ملخابر 
الفوضى املدمرة» التي تستهدف 
اجلزائر. ودعي نحو ٢٤ مليون 
ناخب الختيار ٤٠٧ نواب جدد 
في مجلــس الشــعب الوطني 
(مجلس النــواب في البرملان) 

تبون: نسبة املشاركة «ال تهم»

الشعب لديهم الشرعية الكافية 
ألخذ زمام السلطة التشريعية». 
وتابع«رغم ذلك، أنا متفائل من 
خالل ما شاهدته في التلفزيون 
الوطنــي مــن أن هنــاك إقباال 
خصوصا لدى الشباب والنساء. 

أنا متفائل خيرا».
من جانبه، أكد رئيس مجلس 
األمة اجلزائري صالح قوجيل 
في تصريحات صحافية عقب 
اإلدالء بصوته بإحدى مدارس 
بلديــة اجلزائــر الوســطى أن 
«بــالده بلغــت مرحلــة بنــاء 
املؤسسات تلبية ملطالب الشعب 
من خالل االنتخابات التشريعية 

قمة «G٧»: احتاد في وجه «األوبئة» و«التحديات» واحتفاء بعودة الدور األميركي
كاربيس بايـ  وكاالت: حاول 
قادة الدول السبع الكبرى، خالل 
قمتهم الوجاهيــة األولى التي 
تنعقد في بريطانيا منذ اول من 
أمس، اظهار املزيد من االحتاد 
والتفاهم بعد التصدعات التي 
احدثتهــا سياســات الرئيــس 
األميركي السابق دونالد ترامب، 
واالحتفــاء بعــودة واشــنطن 
لدورها القيــادي. وأظهر قادة 
مجموعة «G٧» ألكبر اقتصادات 
العالم، جبهة موحدة في مواجهة 
أزمــة وباء «كوفيــد ـ ١٩»، مع 
إقرارهم خطة ملكافحة األوبئة في 
املستقبل، كما أكدوا على «قيم» 

الدميوقراطيات الليبرالية.
وأبدى القــادة الذين انضم 
إليهــم نظراؤهــم مــن كوريــا 
اجلنوبيــة وجنــوب إفريقيــا 
وأستراليا والهند عبر اإلنترنت 
أمس تصميما على حتقيق تقدم 
«تاريخــي» بإقــرار خطة عمل 
ملواجهة األوبئــة، خالل القمة 
التي تنتهــي اليوم في منتجع 
كاربيس بــاي فــي كورنوول 
جنوب غرب بريطانيا. وحاول 
رؤســاء دول وحكومات أملانيا 
وفرنســا وإيطاليا وبريطانيا 
وكنــدا واليابــان والواليــات 
املتحــدة اظهــار توافقهم لدى 
التذكاريــة  التقــاط الصــورة 
التقليدية أمــس األول وخالل 
أقامتهم امللكة  حفل اســتقبال 
إليزابيث الثانية على شــرفهم 
أمــس. وتناولوا ســبل حتديد 
وســائل تفادي تكرار الكارثة 

العالم جاهــزا في أقل من مئة 
يوم ملواجهة أي مرض طارئ.

أما الشق الثاني من النص، 
فيتناول تعزيز الرقابة الصحية 
وتنفيذ إصالح ملنظمة الصحية 
العاملية بغيــة تعزيزها، وهو 
هــدف يصعب حتقيقــه بدون 
مشــاركة الصني التــي تعتبر 
مجموعة السبع «زمرة» شكلتها 

واشنطن.
وبعــد االتفــاق فــي شــأن 
مواجهــة الوباء، باشــر القادة 
مــن  الديبلوماســي  الشــق 
اجتماعاتهــم، ســاعني لتأكيد 
موقفهــم مبواجهــة التحديات 
التي تطرحها الصني وروسيا، 
وهو هدف رئيسي ألول زيارة 

وكان الرئيــس األميركــي، 
محط االنظار في القمة وســط 
ارتيــاح لدى حلفاء واشــنطن 
الرئيسيني بانتهاء رئاسة سلفه 
املتوترة وترحيب باستعادتها 
دورها القيادي. وأكد الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون في 
اجتماع مع نظيره األميركي، إن 
الواليات املتحدة عادت زعيمة 
متعاونــة للعالــم احلر، وكرر 
ماكرون ما وصفه جونسون بـ 
«جرعة كبيرة من الهواء النقي».
وعندما سئل بايدن عما إذا 
كانت الواليات املتحدة عادت، 
التفت بايدن إلى ماكرون قائال 
إن هذا السؤال ينبغي أن يوجه 

للرئيس الفرنسي.

للرئيس األميركي جو بايدن إلى 
اخلارج بعد عهد سلفه ترامب.
أقــرت  الصــدد،  وبهــذا 
املجموعة، خطة عاملية واسعة 
النطاق للبنى التحتية موجهة 
إلى الدول الفقيرة والناشــئة، 
طرحها بايدن وهدفها منافسة 
خطة «طرق احلرير اجلديدة» 
الصينيــة ســواء فــي أميركا 
الالتينية أو إفريقيا أو آســيا. 
وتســعى خطــة «إعــادة بناء 
العالم بشكل أفضل» ملساعدة 
هــذه الدول على النهوض بعد 
وباء «كوفيدـ  ١٩» بالتركيز على 
املناخ والصحة والقطاع الرقمي 
التباين االجتماعي،  ومكافحة 

على ما أعلن البيت األبيض.

وعندها رد ماكــرون قائال 
«نعم.. بكل تأكيد».

وتابع ماكرون «عظيم جدا 
أن يكــون معنا رئيس أميركي 
ميثل جزءا من هذا التجمع ولديه 
رغبة تامــة في التعــاون.. ما 
تظهرونه هو أن الزعامة تعني 

الشراكة».
وأكــد بايدن فــي أول لقاء 
مع نظيره الفرنسي أن فرنسا 
والواليات املتحدة «متوافقتان» 
بشأن احلاجة إلى التعاون في 

القضايا الدولية الرئيسية.
وقــال إميانويــل ماكــرون 
باللغــة اإلجنليزية فــي بداية 
اللقــاء «علينــا أن نواجه هذا 
الوباء، وعلينا أن نواجه الكثير 
من األزمات (على غرار) تغير 
املناخ، ونحتــاج إلى التعاون 

حلل كل هذه املشاكل».
وأضاف «اعتقد أن من الرائع 
أن يكون هناك رئيس أميركي 
حريــص جدا علــى التعاون»، 
معتبرا أن الزعيم الدميوقراطي 

أظهر «ريادة في الشراكة».
بدورها، أعربت املستشارة 
األملانيــة اجنيــال ميركل خالل 
اجتماع ثنائــي مع بايدن على 
هامش القمة عن تفاؤلها حيال 
احملادثات التي جتريها بالدها مع 
الواليات املتحدة حول مشروع 
نورد سترمي ٢ الرامي إلى نقل 
الغاز الروســي إلى أملانيا عبر 
بحر البلطيق، وقالت ميركل إن 
احملادثات تســير «على طريق 

جيد».

اتفاق «تاريخي» ملنع تفشي جائحة جديدة في أقل من مائة يوم.. وخطة عاملية لتعزيز البنى التحتية للدول النامية

قادة دول مجموعة السبع خالل اجتماعات اليوم الثاني من قمتهم في كورنوول جنوب بريطانيا    (أ.ف.پ)

العاملية التي نشهدها حاليا. وقد 
رحب رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون على تويتر بـ 
«إعالن كاربيس باي» ملنع تفشي 
أوبئة في املســتقبل باعتباره 
«حلظــة تاريخية». وكتب في 
تغريدة «مبوجب هذه االتفاقية، 
ستلتزم الدميوقراطيات الرائدة 
في العالم احلؤول دون وقوع 
جائحــة عامليــة مــرة أخرى، 
وضمان عدم تكرار الدمار الذي 

أحدثه كوفيد ـ ١٩». 
وتنص الوثيقة على سلسلة 
تعهــدات ملنع تفشــي جائحة 
جديدة، من ضمنها خفض املهلة 
اللقاحات والعالجات  لتطوير 
والتشخيص، على أمل أن يكون 

اخلالف حول إيرلندا الشمالية 
يهدد بتعليق العمل بـ «بريكست»

كاربيــس باي - أ ف ب: خيم التوتر أمس بني األوروبيني 
والبريطانيني بشأن اتفاق خروج لندن من االحتاد األوروبي 
«بريكســت»، ما ســدد ضربة لصورة التوافق التي عكسها 
قادة الدول السبع الكبرى «G٧» في أول قمة يشاركون فيها 
حضوريا منذ نحو عامني. ورد رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون بالوعيد على انتقادات االحتاد األوروبي الذي يتهمه 

باإلخالل بتعهداته ملا بعد «بريكست» في إيرلندا الشمالية.
وحذر بأنه لن يتردد في مخالفة بعض بنود البروتوكول 
اخلاص بإيرلندا الشــمالية إذا لم يبد شركاء بالده السابقون 
مرونة، ملوحا باملــادة ١٦ التي جتيز له ذلك في حال واجهت 
بالده «صعوبات اقتصاديــة أو اجتماعية أو بيئية خطيرة»، 
بحسب ما أوضح لشبكة سكاي نيوز. ويدور اخلالف بني لندن 
وبروكسل حول الترتيبات التجارية اخلاصة بإيرلندا الشمالية 
والتــي تنص على فرض ضوابط جمركية على البضائع التي 
تصل إلى املقاطعة من البر البريطاني. ووضع البروتوكول ملنع 
ظهور «حدود صلبة» بني ايرلندا الشمالية التي ال تزال جزءا من 
اململكة املتحدة، وجارتها في االحتاد األوروبي جمهورية ايرلندا.
وتؤكد لندن أن هذه الترتيبات تهدد متوين سكان إيرلندا 
الشمالية ببعض البضائع وتهدد وحدة وسالمة أراضي اململكة 
املتحدة. وبعد لقاء مع جونسون على هامش القمة، أبدى الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون «استعداده» إلعادة إطالق العالقات 
الفرنســية البريطانية، على ما أعلن قصر اإلليزيه، شرط أن 
«يحترم البريطانيون الوعود التي قطعوها لألوروبيني واإلطار 

الذي حددته اتفاقات بريكست».
كما تثيــر هذه الترتيبات توترا داخل املقاطعة البريطانية 
بإبقائها داخل االحتاد اجلمركي والســوق املوحدة األوروبية 
وبإثارتها بلبلة في اإلمدادات. وشهدت إيرلندا الشمالية مطلع 
أبريل صدامات عنيفة يخشى البعض أن تتكرر خالل املسيرات 

التي ينظمها الوحدويون تقليديا في يوليو.

ملشاهدة الڤيديو

أنباء سورية

التصعيد العسكري يدخل أسبوعه الثاني 
وموجة نزوح جديدة من ريف إدلب

وكاالت: دخــل التصعيد العســكري 
على جنوب منطقة خفض التصعيد في 
محافظة ادلب ومحيطها أسبوعه الثاني 
أمس، أوقع قصف النظام لقرى وبلدات 
جبل الزاوية جنوبي إدلب ضحايا مدنيني، 
مع استمرار القصف لألسبوع الثاني من 

القصف على شمال غربي سوريا.
وذكر الدفاع املدني السوري املعرفو 
بـ«اخلــوذ البيضاء»، عبر حســابه في 
«فيس بوك»، أن مدنيا قتل وأصيب عشرة 
آخرون بينهم طفالن، نتيجة قصف مدفعي 
لقــوات النظام على قرية كفرالتا بريف 

إدلب اجلنوبي.
وأضــاف «الدفاع املدنــي» إن حملة 
التصعيد العسكري لقوات النظام وروسيا 
مستمرة لألسبوع الثاني على ريف إدلب 
اجلنوبي وسهل الغاب وبالتزامن مع عودة 
املدنيني جلنــي محاصيلهم وامتحانات 
الثانويــة واإلعدادية، ملنع  الشــهادتني 
املدنيني من االســتقرار وإجبارهم على 
النزوح مجددا. وأفاد موقع «عنب بلدي» 
بأن قوات النظام قصفت باملدفعية قرى 
كفرعويد وســفوهن ومرعيان وأطراف 
بينني في ريف إدلــب اجلنوبي، وقرية 
خربة الناقوس في سهل الغاب في ريف 

حماة الغربي.
مــن جهتــه، حــذر فريق «منســقو 
استجابة سوريا» أن مناطق ريف إدلب 
تشهد موجة نزوح جديدة، عقب التصعيد 
الذي طال األحياء السكنية في القرى التي 
شهدت عودة النازحني إليها سابقا، معتبرا 
ذلك خرقا واضحا التفاق وقف إطالق النار 
في شمال غربي سورية املوقع في اخلامس 
من شهر مارس العام الفائت بني الرئيسني 
رجب طيب اردوغان وڤالدميير بوتني.

وشــدد الفريق على أن ١٫٨٦٧ نسمة 
نزحوا خالل ٤٨ ساعة من قرى وبلدات 
جبل الزاوية بريف إدلب اجلنوبي، باجتاه 
املدن والبلدات اآلمنة نسبيا البعيدة عن 
املناطق املتاخمة للعمليات العســكرية 

األخيرة.
وقــال إن الفــرق امليدانيــة التابعــة 
لـ«منسقو االستجابة» وثقت خالل نفس 
الفترة ما يزيد على ٧٤ اســتهدافا جويا 
وأرضيا، مشيرا إلى أن الطائرات احلربية 

الروسية ساهمت بها بشكل واضح.
وأدت حملة التصعيد األسبوع املاضي 
إلى مقتل ١٧ شخصا، ١٣ منهم في قصف 
لبلــدة إبلــني اخلميس املاضي، وســط 

حتذيرات من موجات نزوح كبيرة.



عربية وعاملية
االحد ١٣ يونيو ٢٠٢١

19

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي لرؤساء احملاكم الدستورية األفريقية: 
مصر حاربت اإلرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة

القاهرة - خديجة حمودة

املصــري  الرئيــس  أكــد 
عبدالفتاح للسيسي امس، أن 
مصر حاربت اإلرهاب بالتوازي 

مع جهود التنمية الشاملة.
جاء ذلــك خالل اســتقبال 
الرئيس السيسي امس، رؤساء 
احملاكــم الدســتورية والعليا 
األفارقة املشاركني في املؤمتر 
اخلامس، الذي تنظمه احملكمة 
الدستورية املصرية للمحاكم 
الدستورية والعليا األفريقية، 
بحضور املستشار سعيد مرعي 
عمرو رئيس احملكمة الدستورية 
العليا، واملستشار د.عادل عمر 
شــريف نائب رئيس احملكمة 
الدســتورية العليــا. وصرح 
املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
اجلمهوريــة الســفير بســام 
راضي بأن الرئيس السيســي 
رحب برؤساء احملاكم األفارقة، 
مؤكدا حرص مصر على تنظيم 
املؤمتر بصورة دورية لدعم دور 
السلطة القضائية في املجتمعات 
األفريقيــة، والتقديــر العميق 
ألهمية دور احملاكم الدستورية 
والعليــا في مصــر ومختلف 
الدول األفريقية، ومشددا على 

الدول الناميــة، وفي مقدمتها 
الــدول األفريقية، فــي عالم ما 
بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى 
أن وجود استراتيجية قضائية 
متناغمة في هذا اإلطار من شأنه 
إرساء توافق قانوني يسهم في 
االرتقاء بدور الدول واملجتمعات 
األفريقيــة في التعامل مع تلك 

التحديات.
اللقاء حــوارا  وقــد شــهد 
مفتوحا مع الرئيس السيسي 
شمل أهم املوضوعات املطروحة 
على الســاحة األفريقية، وفي 
مقدمتها مكافحــة اإلرهاب في 

من جوانبــه األمنية والفكرية 
والدينية فقــط، بل واالهتمام 
بالتــوازي وفــي ذات الوقــت 
بالبناء والتعمير وتعزيز البنية 
التحتية واالرتقــاء بالظروف 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
كوســيلة أساســية ملكافحــة 
اإلرهاب، باإلضافة إلى تعظيم 
دور القانون والقضاء لتمكينه 
مــن التصــدي بفعاليــة لهــذا 
التهديد. وشدد الرئيس السيسي 
على اســتعداد مصــر في هذا 
الصدد ملساندة الدول األفريقية، 
التــي تعانــي من ويــالت تلك 
الظاهرة ونقل جتربتها إليها، 
وذلــك من منطلق املســؤولية 
األخالقية والدينية امللقاة على 
عاتق مصر في هذا اإلطار، والتي 
حتتم عليها تسخير إمكاناتها 
ملساعدة أشــقائها األفارقة في 
محنتهــا، وكــذا كونهــا منارة 
لإلســالم الوسطي املعتدل في 
العالم، ومن ثم دورها األساسي 
لوأد محاوالت اإلســاءة للدين 
احلنيف من خالل تلك اجلرائم 
اإلرهابية التي تؤثر بالســلب 
علــى مكانة اإلســالم وتزعزع 
استقرار املفاهيم الدينية لدى 
الشعوب والشباب بوجه خاص.

القارة كضرورة أساسية بوصفه 
يهدد االستقرار في أي دولة. وقد 
أكد الرئيس - في هذا السياق 
- أهمية املؤسسات القضائية 
فــي مواجهة ظاهــرة اإلرهاب 
والفكر املتطرف واســتحداث 
األطر القانونية الالزمة للتعامل 
معها، أخذا في االعتبار التأثير 
املدمر لتلك الظاهرة على مقدرات 
الدولة ومكتسباتها، مستعرضا 
في هذا اإلطار رؤية مصر على 
مدار السنوات املاضية ملكافحة 
هذا التحدي، والتي اســتندت 
إلى عدم االكتفاء بالتعامل معه 

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبال رؤساء احملاكم الدستورية والعليا األفارقة

أن املرحلــة الراهنــة تقتضي 
اضطالع القضاء األفريقي بدور 
مؤثر في تفعيل التنسيق بني 
الدول األفريقية نحو بناء بيئة 
تشريعية موحدة ومتجانسة، 
للتعامل مع التحديات الدولية 
التــي تواجــه عمليــة صياغة 
مستقبل مشــترك للقارة. كما 
أكد الرئيس أن اجلهود القضائية 
أصبحت تكتسب أهمية خاصة 
في ضــوء التحديات التنموية 
التقليدية، وعلى رأسها ظاهرة 
اإلرهاب، وكذلك التحديات ذات 
الطبيعة اخلاصة، التي تواجهها 

منتدى رؤساء هيئات االستثمار بشرم الشيخ 
يبحث زيادة دور أفريقيا في األسواق العاملية

شرم الشيخ - ناهد إمام

ناقشــت ثالث جلســات الدورة األولى 
ملنتدى وكاالت ترويج االستثمار في أفريقيا 
املنعقد في شــرم الشيخ آليات زيادة دور 
أفريقيا في األسواق العاملية بحضور الطيار 
محمد منار وزير الطيران املدني املصري، 
ونيفني جامع وزيــرة التجارة والصناعة 
املصريــة، وم.محمد طــارق توفيق عضو 
مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار ووكيل 
احتاد الصناعات، وم.أحمد السويدي الرئيس 
التنفيذي ملجموعة الســويدي، جيوفري 
إيديلفونس ومبي وزير الدولة لالستثمار 
فــي تنزانيا، وأنطونيو هنريك دا ســيلفا 
رئيس وكالة االســتثمار اخلاص وترويج 

الصادرات (ايبكس) بأنغوال.
واتفــق احلضــور على وجــود فرص 
كبيرة للتعاون اإلقليمي في مجال الصناعة 
والترويــج لها في األســواق العاملية عبر 
منصات مشتركة، وأن عمليات دعم الشحن 
اجلوي في أفريقيا أثبتت كفاءتها كوسيلة 
لتعزيز التجارة البينية وزيادة تنافسية 

املنتجات األفريقية.
وقال الطيار محمد منار، وزير الطيران 
املدني، إن زيادة حصة أفريقيا من التجارة 
العاملية مرتبطة بتخفيض تكلفة الطيران 
بني الدول األفريقية، ورقمنة حركة النقل.
أما عن جهود مصر لتحســني التجارة 
مع القارة، فقد أعلن الطيار محمد منار أن 
شــركة الطيران الوطنية املصرية لها ٣٦ 
نقطــة طيران في قارة أفريقيا، وتســتعد 

للتوسع في الســنوات املقبلة بعد انتهاء 
اجلائحة، كما مت عقد شــراكات مع العديد 
من الدول األفريقية إلنشــاء كيانات تقوم 
بتسهيل حركة البضائع عبر الطيران مع 
باقي الدول األفريقية، وأولى هذه الشراكات 
كانت مع دولتي السودان وجنوب السودان، 
كما مت التوسع في أسطول الشحن اجلوي، 

وهو أمر مهم لزيادة حركة التجارة.
وأضاف الطيار محمد منار أن مصر تقوم 
بتنسيق اجلهود لضبط اتفاقيات األجواء 
املفتوحة حلماية صناعة الطيران األفريقية 
الوطنية الوليدة لتقوم بدور فاعل في حتسني 
حركة التجــارة البينية األفريقية. وقالت 
نيفني جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن 
هدف وزارة التجارة والصناعة هو نفسه 
شعار املؤمتر «التكامل»، حيث خطت مصر 
خطوات جادة إلطالق منصة رقمية أفريقية 
مشتركة لترويج البضائع األفريقية، هذا 
باإلضافة إلى اخلطة الطموحة خللق سلسلة 
قيمة مضافة عبر الدول األفريقية بعد دخول 
اتفاقية منطقة التجــارة احلرة األفريقية 

حيز التنفيذ.
وأضافت أن احلكومة املصرية تستهدف 
زيادة حصة السوق األفريقي من الصادرات، 
حيث مت تخفيض رسوم الشحن إلى أفريقيا 
بنســبة ٨٠٪، حتى تزيد تنافسية املنتج 

املصري في السوق األفريقي.
وأكــدت نيفني جامع على أهمية وجود 
منصة إلكترونية platform متكاملة تضم 
كافة موارد ومنتجات القارة األفريقية بجانب 
اإلجراءات والتشريعات واللوائح املنظمة.

احلريري من دار الفتوى: االعتذار وارد عندما تتطلبه املصلحة العليا
بيروت ـ عمر حبنجر

استبق املجلس الشرعي اإلسالمي 
األعلى تطرق رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري إلى إمكانية االعتذار عن 
تشــكيل احلكومة، في االجتماع الذي 
عقده املجلس برئاســة املفتي الشيخ 
عبداللطيف دريان وحضور احلريري 
شخصيا أمس، بإعالنه الرفض املطلق 
لالعتذار الذي هو في احلالة السياسية 
الراهنة التي يتخبط بها البلد مبنزلة 

انتصار للفريق املعطل.
وخالفــا ملــا توقعتــه األوســاط 
السياسية القريبة من الفريق الرئاسي 
ووســائل اإلعــالم املواكبــة لــه، فإن 
احلريري لم يطرح مثل هذا االحتمال، 
إال انــه عاد وابلــغ املجلس انه يعتذر 
عندما يرى أن املصلحة الوطنية العليا 

تتطلب ذلك.
وغــادر احلريــري االجتماع تاركا 
ألعضاء املجلس التشاور في املوقف، 
وخرج ليدلي بتصريح مختصر لوسائل 
اإلعالم جاء فيه «جئت إلى دار الفتوى 

واجتمعت باملجلس الشرعي وشرحت 
لسماحة املفتي وللمجلس ما جرى معي 
خالل األشهر السبعة املاضية، وجرى 
حوار بناء ومهم خالل االجتماع. البلد 
يشهد تدهورا سياسيا واقتصاديا كل 
يوم. عيني على البلد وكذلك عني سماحة 
املفتــي واملجلس، وما يهمنا هو البلد 
فــي نهاية املطاف. هــذا فحوى ما دار 
خالل اجتماع املجلس وان شــاء اهللا 

نعود ونتكلم الحقا».
املجتمعون في دار الفتوى خرجوا 
بانطباعات تشي بخطورة الوضع في 
حال استمر البلد بال حكومة خصوصا 
على صعيد الدوالر، الذي لن تكون له 
حــدود كما يبدو، كما ال اســتقالة من 
مجلس النواب، وبالتالي ال انتخابات 
قبل تشــكيل احلكومة، بل ذهاب إلى 
املؤمتر التأسيسي، الذي ثمة من يسعى 

إليه.
والحظ املجتمعون، وفق املصادر 
املتابعــة لـــ «األنبــاء»، أن حكومــة 
تصريف األعمــال ال تعمل، وانه مهما 
كانت احلكومــة اجلديدة تبقى افضل 

على صعيد تســيير احليــاة اليومية 
للمواطنــني الذين يتعرضون لشــتى 
أنــواع اإلذالل فــي ســعيهم اليومــي 
للغذاء والدواء واحملروقات فضال عن 
املستلزمات الطبية، التي تسيطر عليها 
مافيــا، تضاهي بالســوء مافيا الدواء 
واحملروقات. وحمل بعض احلاضرين 
الرئيس ميشال عون والنائب جبران 
باسيل مسؤولية االنهيار احلاصل في 
لبنــان منذ ١٩ أكتوبر ٢٠١٩، والحظوا 
ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد 
يكون الداعم الوحيد للحريري، مؤكدين 
على أن مبادرته مستمرة ويتعني دعمها 

بإخالص.
أمــا اآلن فإن الصبر مفتاح الفرج، 
واملستهدف اليوم هو االعتدال في لبنان، 
ورد البعض معتبرا االعتذار «مبنزلة 
استسالم، واحلريري لن يستسلم»، كما 
ان االعتذار سيكلف لبنان غاليا، على 
صعيد الدوالر املستأســد في السوق 
السوداء عدا كونه يشكل انتصارا حملور 
املمانعة املمثل بالرئيس عون «وولي 

عهده» جبران باسيل.

وفي نهاية اجللسة، أصدر املجلس 
بيانا أكد فيه أنه ال ميكن السماح باملس 
بصالحيات رئيس احلكومة املكلف، وأي 
ســعي إلى أعراف جديدة فيما يتعلق 
بالدســتور أو باتفــاق الطائف أمر ال 
ميكــن القبول به حتــت أي حجة من 
احلجج، كمــا أكد على دعــم الرئيس 
املكلف وصالحياته ضمن إطار الدستور 
املنبثق مــن وثيقة الوفــاق الوطني، 
وحمــل املجلــس مســؤولية التأخير 
فــي التأليف إلى من يحاول أن يبتدع 
طرقا ووسائل وأساليب تلغي مضمون 
وثيقة الوفاق الوطني التي هي مكان 
إجماع القيــادات اللبنانية احلريصة 
على استقالل لبنان ووحدته وسيادته 

وعروبته.
وشدد املجلس في بيانه على أهمية 
ضرورة اســتمرار مفاعيــل املبادرات 
التــي قدمت من قبل فرنســا ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري، أمال أن تثمر 

حال قريبا.
وختم: لقد حولــوا لبنان املزدهر 
إلى دولة فاشــلة، والبد من كلمة حق 

في وجه سلطان جائر.
ويبقى أن األزمة احلكومية تراوح 
مكانها، ومن مهلة أسبوع إلى أسبوع 
آخــر، مبادرة رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري تتعثــر، وغطاء حزب اهللا 
لهذه املبادرة الى انحسار يتراوح بني 
التلقائــي واملقصود، وهو إما فشــلها 
تناغما مــع «دوامة ڤيينــا النووية»، 

وإما فشلها باملطلق. 
في هــذا الوقــت، التــزال عناصر 
«االنفجار املجتمعي» املدروس تتجمع 
ليليا في الساحات والشوارع، ومعها 
املظالــم املعيشــية التــي لــم يعرفها 
اللبنانيون منذ احلرب العاملية األولى، 
بعد حتول بعض التجار إلى لصوص 
بشــراكة املنظومــة السياســية، فيما 
رئيــس التيار احلاكم جبران باســيل 
ينافس املواطنني في الشكوى من اختفاء 
األدوية، من الصيدليات واملستودعات. 
واإلضراب الرمزي ألطباء لبنان، الذين 
اســتنجدوا مبنظمــة الصحة العاملية 
إلنقاذ الوضع، بينما الدوالر األميركي 
يواصل حتليقه في فلك الليرة اللبنانية.

الرئيس املكلف ســعد احلريري مقبال رأس املفتي الشيخ عبد اللطيف دريان 
على هامش اجتماع املجلس الشرعي االعلى            (محمود الطويل)

«الشرعي األعلى» يرفض املساس بصالحيات رئيس مجلس الوزراء .. و األزمة احلكومية من مهلة أسبوع إلى آخر
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رسائل

 ترتيب منتخبات املجموعة الثانية بعد اجلولة التاسعة

النقاطالفارقعليهلهخسارةتعادلفوزلعبالفرقالترتيب
٧٧٠٠٢٧٢٢٥٢١أستراليا١
٧٤٢١١٣٢١١١٤األردن٢
٧٣٢٢١٧٦١١١١الكويت٣
٦-٨٢٠٦٤٢٢١٨نيبال٤
٠-٧٠٠٧٣٣٢٢٩الصني تايبيه٥

احتاد الطائرة اجتمع
بالعبي املنتخب

الساملية يواجه كازرون 
في «آسيوية اليد»

يعقوب العوضي

عقــد احتاد كــرة الطائرة اجتماعــا حتضيريا مع العبي 
املنتخب الوطني مســاء أول من أمس ترأسه رئيس االحتاد 
د.عبدالهادي الشبيب، وبحضور أمني السر عبداهللا الغرير، 
ورئيس جلنة التدريب بدر الكوس ومدير املنتخب األول خالد 
البحــوه، باإلضافة إلى ١٧ العبــا، حيث أعلن االحتاد تعيني 
البحوه في منصبه مديرا للمنتخب الوطني، كما وضح االحتاد 
خطته للمشــاركة في البطولة اآلسيوية املقررة في اليابان 
سبتمبر املقبل. وقد اعتمد احتاد الكرة الطائرة بعض جلانه 
ومنها جلنة التطوير والتدريب لتكون برئاسة بدر الكوس 
وتضم إسماعيل ندر نائبا ود.محمد صالح مقررا واألعضاء 
استقالل الرقم، وأحمد عبداحلسني، وجعفر جنف وعبداهللا 
طالب، كما عني االحتاد التونسي محمد امليموني مساعدا ملدرب 
املنتخب ومدرب لياقة بدنية. من جانب اخر، تأجلت البطولة 
اخلليجية للكرة الطائرة ٣٨ لألندية «رجال» والتي كان من 
املزمع إقامتها في البحرين سبتمبر املقبل ويشارك فيها نادي 
الكويت لتقام في مارس ٢٠٢٢ وعليه سيشارك القادسية في 
البطولة، حيث إنه بطل النسخة األخيرة من الدوري املمتاز.

يعقوب العوضي

يلتقــي الســاملية مــع كازرون اإليراني فــي الـ ١٫٠٠ 
ظهر اليوم ضمن منافسات اجلولة األولى من البطولة 
اآلسيوية الـ ٢٣ لألندية أبطال الدوري لكرة اليد املؤهلة 
لبطولــة العالم لألندية (ســوبر جلوب ٢٠٢١) واملقامة 
فــي اململكة العربية الســعودية بضيافة نادي الوحدة 
الســعودي، وهي املباراة االفتتاحية للســماوي ضمن 
املجموعة األولى، فيما يلعــب الكويت مباراته الثانية 
ضمن منافســات املجموعة الثانية في الـ ٧٫٠٠ مع مس 

كيرمان اإليراني.
وكان وزيــر الرياضــة ورئيــس اللجنــة األوملبية 
الســعودية األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اكد أن 
السعودية باتت وجهة رياضية كبيرة على مستوى العالم 
تستقطب األنظار، وسنواصل العمل على حتقيق املزيد 
من اإلجنازات واســتضافة األحداث الرياضية الكبرى. 
وقد خاض فريق الساملية تدريباته على فترتني صباحية 
ومسائية ركز فيها اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني 
أحمــد فوالذ على عــدة جوانب فنيــة وتكتيكية. وفي 
املقابل، استعد الكويت بصورة جيدة للمنافسة وخاض 

مباراته االفتتاحية في ساعة متأخرة من مساء أمس.

تطبيق اإلجراءات االحترازية في البطولة

مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

يعقد مجلس إدارة احتاد كرة القدم اليوم 
اجتماعــا لبحث تداعيات خــروج منتخبنا 
الوطني من التصفيات اآلســيوية املشتركة 
واملؤهلة لكأس العالم في قطر ٢٠٢٢ وكأس 

آسيا في الصني ٢٠٢٣. 
وقد ترددت أنباء أمس عن توجه عدد من 
األعضاء لتقدمي استقاالتهم، ومن بينهم نائب 
الرئيس ورئيس جلنــة احلكام أحمد عقلة 
الذي أكد لـ «األنباء» عزمه التقدم باستقالته. 
وكانت عضو االحتاد فاطمة حيات السّباقة 
بطرح استقالتها. جدير بالذكر أن وداع األزرق 
للتصفيــات أثار موجة غضب في الشــارع 
الرياضي، حيث طالبت األصوات اجلماهيرية 
باستقالة رئيس وأعضاء االحتاد بعد الفشل 
الذريــع للمنتخب في مهمتــه الدولية، كما 
طالب الشارع الرياضي األندية بتفعيل دورها 
كأعضاء جمعية عمومية في مساءلة االحتاد 
وطــرح الثقة فيه بعــد حصوله على الدعم 
الكافي إلجناح مهمته لكن دون جدوى، األمر 
الذي أصاب اجلماهير الرياضية باإلحباط.

وقال مصدر في احتاد الكرة إنه اذا كانت 
هناك استقالة فيجب أن تكون جماعية ويفضل 
ان تكون بعد مباراة املنتخب مع الصني تايبيه 
ألن املنتخب في مهمة رسمية حتى لو كانت 

هذه املباراة حتصيل حاصل.
مستقبل كاراسكو غامض

ومــن املتوقــع أن يتم حتديد مســتقبل 
مدرب األزرق اإلســباني اندريس كاراسكو 
بعد مواجهة الصني تايبيه الثالثاء املقبل، أو 
قد ميتد إلى ما بعد املباراة املهمة في تصفيات 

كأس العرب أمام البحرين ٢٥ اجلاري، والتي 
ستلعب في الدوحة. 

وأعرب  كاراسكو عن خيبة أمله وجميع 
أعضاء اجلهــاز الفني والعبــي األزرق بعد 
التعــادل احملبــط مــع األردن واخلروج من 
التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
وعدم التأهل املباشر إلى نهائيات كأس آسيا، 
مشــيرا إلى ان األزرق كان يستحق األفضل 
خــالل املباراة الســيما الشــوط األول الذي 
جنح املنتخب فيه بتطبيق الضغط العالي 
والسيطرة بشكل كبير على مجريات األداء، 
اال ان النقص العددي في الشوط الثاني أربك 
احلسابات وغير من شكل األداء الى حد كبير.
ولفت كاراسكو الى انه ليس من املدربني 
الباحثني عن األعذار في حالة اإلخفاق، مؤكدا 
ان احلكم رمبا جانبــه الصواب في قرارين 
مؤثرين لألزرق، بتســلل شــبيب اخلالدي، 
وعدم احتساب ركلة جزاء على مدافع األردن.
وعن مســتقبله مع املنتخب، اشــار الى 
انه ال يهتم بذلك األمــر بقدر اهتمامه ببناء 
منتخب جديد وهي املهمة التي مت تكليفه بها 
عند االتفاق بداية التعاقد، الفتا إلى تفاؤله 
مبستقبل مميز لالعبي األزرق الشباب الذين 

قدموا أنفســهم في الفترة الســابقة بشــكل 
مميز للغاية.

فيتال: مفتاح التأهل

وأكد مدرب املنتخب األردني البلجيكي فيتال 
بوركلمانز عدم رضاه عما قدمه العبوه خالل 
الشوط األول من املواجهة مشيرا إلى ان حالة 
من الرهبة أثرت سلبا على األداء العام ما أتاح 
الفرصة لســيطرة نسبية لألزرق. وأشار الى 
انــه حتدث قبل بدء التصفيات احلالية عن ان 
هدف النشــامى هو احلصول على ٧ نقاط من 
اللقاءات املتبقية له في التصفيات، وقد جنح 
حتى االن في حتقيق ٤ نقاط، واملباراة املقبلة 
امام اســتراليا ســتكون مفتاح التأهل بحصد 
نقاطها. ولفت الى ان التبديالت التي أجراها في 
الشوط الثاني لم تكن بسبب سوء مستوى من 
مت تبديلهم وإمنا جاءت إلنعاش اخلط األمامي 
وبث دماء جديدة وهو ما حدث بالوصول ملرمى 
الكويت في بعض الفرص التي كان باإلمكان ان 

يتم إدراك هدف على األقل من خاللها.
الشالحي: ظروف صعبة

وعن مباراته مع منتخب استراليا قال مدرب  

منتخب نيبال عبداهللا الشالحي إن العبيه كانوا 
ابطاال داخل ارض امللعب وجنحوا في مجاراة 
املنتخب االســترالي رغم العديد من الظروف 
العكسية ومنها النقص العددي والهدف املبكر. 
مشــيرا الى انه من الصعب مجاراة املنتخب 
االسترالي الذي يتفوق في العديد من األمور 

ومنها العامل البدني واخلبرات الفنية.
أرنولد: نسعى لفوز جديد

وعبــر غراهــام ارنولــد مــدرب املنتخب 
االسترالي عن سعادته مبواصلة حتقيق النتائج 
االيجابيــة بالتصفيات األســيوية، مؤكدا ان 
املنتخب االسترالي يسير في الطريق الصحيح، 
وسيسعى إلى إنهاء دور املجموعات بفوز جديد 
على األردن لضمان حتقيــق العالمة الكاملة 

واحلفاظ على السجل خاليا من الهزائم.
وأشــاد بأداء املنتخب النيبالي الذي جنح 
في تقدمي مباراة دفاعية مميزة ومنع مدافعوه 
العديد مــن الفرص التهديفية، في ظل نقص 
عددي عانى منه املنتخب لوقت طويل خالل 

املباراة.
احتجاج على احلكم 

قــام احتاد الكــرة بتقدمي احتاج رســمي 
لدى االحتاد اآلسيوي لكرة القدم على احلكم 
البحريني نواف شكراهللا، وذلك لعدم احتسابه 
ركلة جزاء ملصلحة األزرق في الشوط األول.

إلى ذلك، يغادر األربعاء املقبل رئيس احتاد 
الكــرة الشــيخ أحمد اليوســف ويرافقه عدد 
من أعضاء مجلس اإلدارة حلضور انتخابات 
االحتاد العربي لكرة القدم، حيث قام االحتاد 
بترشيح رئيس نادي التضامن مبارك النزال 

لعضوية االحتاد العربي.

زكي عثمان

من جديد.. عاشت اجلماهير الرياضية ليلة حزينة 
امس بعد خســارة منتخبنا الوطني لفرصة التأهل 
إلى الدور الثاني من التصفيات املؤهلة إلى مونديال 
قطر ٢٠٢٢، وأمام ما حدث للمنتخب والصورة التي 
ظهر عليها هناك مجموعة من الرسائل التي نود أن 

نتحدث سريعا عنها.
<<<

الرسالة األولى: هل باإلمكان أفضل مما كان؟

للمنتخب واملسيرة  العامة  املؤشرات  بصراحة.. 
التي عاشــها على مدار األشهر املاضية منذ انطالق 
التصفيات املشتركة وحالة التخبط الكبيرة التي مر 
بها كانت تشير إلى أن الفرصة التي ميلكها املنتخب 
ال تتجاوز ٢٥٪  ورغم ذلك كانت اآلمال معقودة على 
مجموعة الالعبني بأن تصنع املعجزة.. ولكن ال معجزة 

في زمن العجائب!.
<<<

الرسالة الثانية: ما العالج؟

البعض ســيقول مــا هذه النبرة املتشــائمة أو 
املستسلمة أو املتخاذلة، ولكني سأقول إن اإلمكانيات 
الفنية للدوري احمللي ونوعية الالعبني احلالية الذين 
اغلبهم من صغار السن وباألساس لم يلعبوا كثيرا 
مع بعضهم البعض أو حتى يخوضوا العدد املناسب 
من املباريات الودية أو الرسمية ما يدعونا الى الصبر 
قليال على وضعنا الرياضي، وان نقول إن هذه العناصر 
حتتاج خلطة طويلة املدى مدروسة وبعناية، وقد تكون 
أولى خطواتها أن يكون لدينا مدرب صاحب فكر جديد 
ونظرة مســتقبلية قائمة على بناء جيل قوي للكرة 

الكويتية مبراحلها السنية املختلفة.
<<<

الرسالة الثالثة: «بدر» في الليلة الظلماء

بدر املطوع دخل في نوبة بكاء شديدة عقب صافرة 
النهاية.. القائد (٣٦ عاما) لعب دقائق قليلة لكنه قاتل فيها 
ورغم النقص العددي بعد طرد املدافع خالد إبراهيم 
فقد انطلــق بالكرة من منتصف ملعبنا وكاد ينفرد 
لوال مدافع األردن الذي امسك به.. وبعد املباراة ترك 
أثــرا كبيرا في لقطة بكائه التي أبكت الكثيرين معه، 
ورغم ذلك فقد اقترب كثيرا من دخول التاريخ، حيث 
ميلك ١٨٣ مباراة دولية وعند مواجهة الصني تايبيه 
باجلولة األخيرة سيعادل الرقم القياسي املسجل باسم 

الدولي املصري أحمد حسن بـ ١٨٤ مباراة.
<<<
الرسالة الرابعة: كاراسكو.. استريح!

مدرب «األزرق» اندريس كاراسكو قال عقب املباراة: 
«نشعر بخيبة أمل بعد التعادل.. وبالتأكيد فإن األزرق 
كان يستحق األفضل، تعاملنا بشكل جيد مع املباراة 
بعد حالة الطرد وكنا قريبني من التسجيل رغم النقص 
العددي».. وأنا اعتقد مثل الكثيرين أن األمر كان يحتاج 
ملجازفة اكبر للفوز بهذا اللقاء حتى لو كانت اآلمال 

على ذلك ضعيفة، فالتعادل مثل اخلسارة.
<<<

الرسالة اخلامسة: إبداع.. وابتعاد!

استوقفني كثيرا اإلبداع الذي أظهرة تلفزيون 
الكويت في تغطية التصفيات انطالقا من النقل 
التلفزيوني للمباريات وعدد الكاميرات وزوايا 
التصوير، وأيضا االســتوديو التحليلي الذي 
واكب تلك التغطية.. ولكن أيضا استوقفني أن 
االستوديو التحليلي هاجم املنتخب وعناصره 
منذ اليــوم األول للتصفيات باخلســارة أمام 
استراليا وبعد التعادل مع األردن.. واعتقد أنها 
من املرات القليلة التي أشاهد فيها االبتعاد عن 
احلديث فــي األمور الفنية واألخطاء التي وقع 
فيها املنتخب، وال شــك أن أولى كلمات مقدم 
التحليلي نادر كرم فور صافرة  االســتوديو 
نهاية اللقاء: «أقول ألعضاء مجلس إدارة االحتاد 
الكويتي لكرة القدم، «ارحلوا» جميعكم، ال الزمان 
زمانكم وال املكان مكانكم»، لم تكن في محلها.. 

فاالستوديو للتحليل وليس للنقد!.

يحيى حميدان

أعلنت إدارة نادي الكويت عدم جتديدها للمحترف الفرنسي عبدول 
سيســوكو ملوسم آخر واالكتفاء مبا قدمه في املوسمني املاضيني مع 
«األبيض». وتقدمت إدارة الكويت بالشــكر لسيســوكو، متمنية له 

التوفيق في وجهته املقبلة.
ويعتبر سيسوكو ثاني محترفي «األبيض» الذين مت التخلي عن 
التجديد لهم بعد اإلســباني جاي دميبلي، فيما من املتوقع أن يكون 

املدافع التونسي رامي بدوي ثالث املغادرين.
ويتبقى في حســابات الفريق الكويتاوي العاجي جمعة ســعيد 
واملهاجم التونسي أحمد العكايشي، إذ توجد حتركات حاليا للتخلي 
عن األول وفسخ عقده بالتراضي النتهائه في صيف ٢٠٢٢ أو إعارته 
ألحد األندية اخلليجية، فيما لم يحسم أمر الثاني حتى اآلن بعد تألقه 

الالفت في املراحل األخيرة من املوسم املنقضي.

سيسوكو يرحل عن «األبيض»

«األوملبي» يجري مسحات «كورونا» اليوم
مبارك اخلالدي

يجــري العبــو منتخبنا 
الوطنــي األوملبــي وأعضاء 
اجلهازيــن الفنــي واإلداري 
املسحات الطبية للكشف عن 
ڤيروس كورونا صباح اليوم 
بوحدة الدرن التابعة ملنطقة 
الصباح الصحية، استعدادا 
للســفر الى لبنــان الثالثاء 
البرنامج  املقبل فــي اطــار 
اإلعــدادي لــألزرق خلوض 

االستحقاقات املقبلة.
ومــن املقــرر أن يعلــن 
الفني قائمة أعضاء  اجلهاز 

املنتخب بعد ظهور النتائج 
متهيدا للســفر الى بيروت، 
حيــث يلعــب األزرق ثالث 
مباريات ودية مع املنتخب 

اللبناني األوملبي. 
ويستعد األزرق خلوض 
منافسات البطولة األوملبية 
اخلليجية املقرر استضافتها 
فــي البــالد أكتوبــر املقبل 
وكذلك التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة لكأس آســيا حتت 

٢٣ سنة. 
وكان األوملبي قد استأنف 
تدريباته مساء اول من امس 
بعد توقف ملدة يومني للراحة. جانب من تدريبات منتخبنا االوملبي

«الُعماني» يطرق أبواب آسيا
الدوحة - فريد عبدالباقي

اقترب ُمنتخب سلطنة ُعمان من بلوغ نهائيات كأس أمم 
آســيا املُقبلة، وذلك بعد أن حقق فــوزاً غاليًا على ُمنتخب 
أفغانســتان ٢-١، خالل اللقاء الذي جمع املُنتخبني مســاء 
أول من أمس ضمن مباريات اجلولة السابعة من التصفيات 
املزدوجة املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢، وكأس 
آسيا الصني ٢٠٢٣. وبهذا الفوز رفع املُنتخب الُعماني رصيده 
إلــى ١٥ نقطة في املركز الثاني، خلف ُمنتخب قطر متصدر 

ترتيب املجموعة اخلامسة برصيد ٢٢ نقطة.

األزرق.. وداع حزين
احتاد الكرة يجتمع اليوم.. وأنباء عن استقالة عدد من األعضاء
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«كورونا» يضرب ١٢ فردًا في بعثة ڤنزويال
أصيب ١٢ فردا في صفوف منتخب فنزويال املشارك في بطولة 
كوبا أميركا لكرة القدم، بينهم العبون وعاملون في اجلهاز الفني، 
بڤيروس كوڤيد-١٩ كما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية السبت وذلك 
عشية املواجهة ضد البرازيل في املباراة االفتتاحية من البطولة القارية.
وقالت وزارة الصحة إنها تلقت خبر النتائج اإليجابية من قبل 
احتاد اميركا اجلنوبية (كومنيبول) وأشارت في بيان حصلت فرانس 
برس على نسخة منه، تبلغت وزارة الصحة من قبل كومنيبول بأن 
١٢ فردا من منتخب فنزويال بينهم العبون وآخرون من اجلهاز الفني 
خضعوا لفحوص على ڤيروس كورونا وجاءت نتيجتهم ايجابية. 

جميع هؤالء ال يشعرون بأي عوارض.

«كوبا أميركا» تنطلق بعد «معاناة كبيرة»
املستضيف البرازيل يفتتح البطولة مبواجهة ڤنزويال.. وكولومبيا في مواجهة اإلكوادور

وست هام يبقي على 
مدربه مويس لـ ٣ سنوات

جدد مدرب وست هام االسكتلندي ديڤيد مويس عقده 
مع فريقه لثالث سنوات إضافية كما أعلن النادي االجنليزي.

وكان مويس انضم إلى فريق شرق لندن منتصف موسم 
٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠ وجنــح في إنقاذه من الهبوط إلى املســتوى 
الثاني، قبل أن يقوده إلى املركز الســادس في نهاية املوسم 
الفائت واملشاركة في الدوري األوروبي (يوروبا ليغ) املوسم 
املقبل، محققا رقما قياســيا مــن النقاط في تاريخ الدوري 

االجنليزي املمتاز.
وكان مويس بدأ مســيرته في صفوف برستون نورث 
اند قبــل أن ينتقل إلى ايڤرتون، حيث ســاهم في حتقيق 
فريق مدينة ليڤربول نتائج الفتة قبل أن يتسلم تدريب مان 
يونايتد خلفا ملواطنه السير أليكس فيرغوسون عام ٢٠١٣، 
بيد أن جتربته مع الشياطني احلمر لم تكن ناجحة فأقيل من 

منصبه بعد ١٠ اشهر.
بعد جتارب غير ناجحة مع ريال سوسييداد وسندرالند 
وفترة وجيزة اولى مع وست هام، جنح في جتربته الثانية 

مع األخير.
وصرح بعد جتديد عقده بالقول «أردت التواجد هنا ألنني 
ســعيد. أتطلع قدما لهذه الفرصة ملواصلة عملية البناء التي 

جنحت حتى اآلن».

ميسي.. «متى يفك العقدة مع التانغو»؟

أكثر الفرق تتويجًا ووصوًال 
إلى املباراة النهائية:

١- األوروغواي (١٥ لقبا آخرها عام ٢٠١١ إلى 
جانب خسارتها ٦ مرات في النهائي)

٢- األرجنتني (١٤ لقبا آخرها عام ١٩٩٣ إلى 
جانب خسارتها ١٤ مرة في النهائي)

٣- البرازيل (٩ ألقاب آخرها عام ٢٠١٩ إلى 
جانب خسارتها ١١ مرة في النهائي)

٤- الپاراغواي (لقبان آخرهما عام ١٩٧٩ إلى 
جانب خسارتها ٦ مرات في النهائي)

أحــرزت  عندمــا 
لقبها األخير  األرجنتني 
كان جنمها ليونيل ميسي 
في عمر السادسة، فمنذ 
أميــركا ١٩٩٣ في  كوبا 
اإلكــوادور، حتصــد 
األرجنتني وأفضل العب 
في العالم ٦ مرات اخليبة 
تلو األخرى، آملة أن تفك 
نحسها في النسخة املقبلة 
مــن كوبا أميــركا التي 
تنطلق األحد في البرازيل.

يتســابق ميسي مع 
الوقــت، كونه ســيبلغ 
الرابعــة والثالثــني في 
خضــم املســابقة (٢٧ 
اجلــاري). يضع أيضا 
نصب عينيه كأس العالم 
املقررة في نهاية ٢٠٢٢ 
في قطــر للمرة األولى 
في الشرق األوسط، على 
أمل حتقيق أول لقب كبير 
في مسيرته الزاخرة مع 

برشلونة اإلسباني.
لقب كبير في كأس 
العالــم، قد يرفعه بنظر 
كثيريــن إلــى مصاف 
مواطنــه الراحل دييغو 
مارادونا بطل العالم ١٩٨٦.

تنطلق مســابقة «كوبا أميركا» لكرة القدم اليوم في البرازيل على وقع قرار احملكمة 
العليا احمللية مبنح الضوء األخضر إلقامة املنافســات في ثاني أكثر البلدان تضررا من 
جائحــة ڤيروس كورونا، و«حرب النجوم» بني البرازيلــي نيمار واألرجنتيني ليونيل 

ميسي الالهثني خلف تتويج قاري أول بعد سقطات مونديالية.
وتستضيف البرازيل البطولة على أرضها في لباس أبرز املرشحني لالحتفاظ 
بالكأس، حيث ســيفتتح البطولة مبواجهة ڤنزويال في ملعب «ماني-

غارينشــا» في العاصمــة (برازيليا)، فمع ٩ ألقــاب في رصيدها ال 
تتأخر سوى خلف األوروغواي صاحبة الرقم القياسي مع ١٥ لقبا، 
واألرجنتني مع ١٤. يهيمن منتخب «السيليساو» على تصفيات 
املونديــال، حيث يتربع على الصدارة بالعالمة الكاملة مع ١٨ 
نقطة من ٦ انتصارات في ٦ مباريات، يليه منتخب األرجنتني 

مع ١٢ نقطة من ٣ انتصارات ونفس عدد التعادالت.
وعمــد املدرب «تيتــي» إلى تدعيم اخلطــوط الدفاعية 
ألصحاب القمصان الصفراء، محافظا في الوقت ذاته على 
النضارة الهجومية مع العبني استثنائيني على غرار نيمار 
وغابريال جيزوس (مان سيتي) وغابريال «غابيغول» باربوسا 
(فالمنغو). وفي املبــاراة الثانية التي جتمع كولومبيا مع 
اإلكوادور، يراهن مدرب كولومبيا رينالدو رويدا على جناحه 
على الرغم من تخليه عن خدمات جنم خط وسط إيڤرتون 
خاميس رودريغيز إن كان في التصفيات أو في البطولة 
القارية، لذا ما الصعب أن تسامح اجلماهير الكولومبية 
املدرب الوطني في حال حصد الفشــل من دون أيقونة 
البالد. وحتتل كولومبيا املركز اخلامس في تصفيات 
قارة أميركا اجلنوبية متساويا نقاطا مع األوروغواي. 
وتعالت األصوات املنددة بإقامة الكأس في البرازيل 
التي ترزح حتت وطأة جائحة «كوفيد-١٩»، بعدما 
وافقت على االستضافة عقب اعتذار كولومبيا 
واألرجنتني املضيفتني السابقتني بسبب كورونا 
وتزامنه مع اضطرابات واحتجاجات اجتماعية.

وســيكون عشــاق الكرة املستديرة على 
موعد مع العرس الكروي القاري املؤجل من 
العام املاضي بســبب اجلائحة أيضا، على 

مالعب خالية من اجلماهير.
وعلى الصعيد الشــخصي، يتشــابه 
مسار ميســي ونيمار: لم يفز أي منهما 
بــأي لقب عاملي كبير مع منتخبيهما، 
علمــا أن جنــم باريس ســان جرمان 
وزميل ميســي السابق في برشلونة 
كان قد غاب عن التتويج في عام ٢٠١٩ 

بسبب اإلصابة.
ومت تقسيم الدول الـ١٠ املشاركة 
بني مجموعتــني، حيث تضم األولى 
كال من األرجنتني، بوليڤيا، تشيلي، 
الپاراغواي واألوروغواي، والثانية كال 
من البرازيل، كولومبيا، اإلكوادور، البيرو 
وڤنزويال. ويتأهل إلى الدور ربع النهائي املنتخبات 

التي حتتل املراكز األربعة األولى في كل من املجموعتني.
وتقــام املباراة النهائية في ملعب «ماراكانا» الشــهير في ١٠ 

يوليو املقبل.

12:00
ڤنزويال ٥ beIN Sports HD maxالبرازيل

3:00
اإلكوادور ٥ beIN Sports HD maxكولومبيا

فجر االثنني

باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»باربورا حترز لقبها األول في الـ «غراند سالم»
باربــورا  التشــيكية  أحــرزت 
كرايتشــيكوڤا، املصنفــة ٣٣ عامليا، 
أول ألقابهــا في البطــوالت الكبرى، 
بعد فوزها في نهائي روالن غاروس 
الفرنســية على الروسية أناستازيا 
باڤليوتشــنكوڤا (٣٢ عامليــا) ٦-١ 

و٢-٦ و٦-٤.
وكانت أفضل نتيجة لكرايتشيكوڤا 
(٢٥ عامــا)، فــي البطــوالت األربع 
الكبرى، بلــوغ ثمــن النهائي العام 

املاضي في روالن غاروس.
وشاركت اختصاصية منافسات 
الزوجــي للمرة اخلامســة فقط في 
بطولة كبــرى وثالثة على األراضي 
الترابية، لتصبح أول تشيكية تتوج 
فــي باريس منذ هانا ماندليكوڤا في 

.١٩٨١
وكان لقــب روالن غاروس للعام 
الســادس تواليا مــن نصيب العبة 
جديــدة، ومــن خارج نادي العشــر 

األوليات في تصنيف رابطة احملترفات 
للمــرة اخلامســة فقــط فــي تاريخ 

البطولة.
وسترتقي كرايتشيكوڤا إلى املركز 
١٥ عامليا، بعد إنهائها العام ٢٠٢٠ في 

املركز ٦٥ عامليا.
وكانت ابن مدينة برنو قد أنقذت 
نقطــة خلســارة املبــاراة في نصف 
النهائي أمام اليونانية ماريا ساكاري 

.(١٨)
وتأمــل كرايتشــيكوڤا ان حتقق 
إجنازا في أن تصبح اول العبة منذ 
الفرنسية ماري بيرس في العام ٢٠٠٠ 
حتقــق لقبي الزوجــي والفردي في 
روالن غاروس في العام ذاته، كونها 
تنافس األحد مع مواطنتها كاتيرينا 
ســينياكوڤا في نهائي فئة الزوجي 

التي حققت لقبها في العام ٢٠١٨.
وبدمــوع في عينيهــا، أهدت هذا 
التأهل الى مواطنتها ومدربتها السابقة 

الراحلة يانا نوفوتنا، بطلة وميبلدون 
عام ١٩٩٨ في الفردي وحاملة لقب ١٢ 
لقب غراند ســالم فــي الزوجي التي 
فارقــت احلياة عن ٤٩ عاما في ٢٠١٧ 
بعد صراع مع مرض السرطان «انها 

تنظر إلى من فوق».
وأحرزت التشيكية ثاني لقب فقط 
في الفردي فقط في مسيرتها بعد دورة 

ستراسبورغ الفرنسية هذا العام.
نهائي فردي الرجال

من جهة أخــرى، يلتقي الصربي 
نوڤاك ديوكوڤيتش املصنف أول عامليا 
اليوم فــي نهائي فــردي الرجال مع 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
املصنف خامسا، وهو النهائي السادس 
لنوفــاك في بطولة باريس والنهائي 
رقم ٢٩ له في بطوالت الغراند سالم، 
فيما يبحث اليوناني عن لقبه الثامن 

في مسيرته والثالث هذا العام.
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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:

دولة في أوروبا من ٩ 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

الفاتيكان

أنوشكا

الثمةماهتا

نفرعددارجق

ارالحعليلر

ءصءاجفهرلا

ءتءارحاويب

اناصحقخرمي

ماتكمرمججن

سدرقصفديلب

ااسريدماصر

كءبستانبرب

ابركانرهمس

اسراءنعيمس

اتعلم  ١ ـ مادة حمضية ـ عكس غدار، ٢ ـ خاصتي ـ 
(معكوسة)، ٣ـ  قبل املطرـ  نهتز، ٤ـ  أزال الريشـ  رفض 
ـ للجر (معكوسة)، ٥ـ  اغطي (معكوسة)ـ  ضعف، ٦ـ  علم 
مذكرـ  مشروب شعبي (معكوسة)، ٧ـ  من االطرافـ  ثمار، 
٨ ـ حقد (معكوسة) ـ من املخلوقات، ٩ ـ اديب اجنليزي 

مشهور، ١٠ ـ جمعها (معكوسة) ـ نوع من العصائر.

أداء
عليل
حراء
ثراء

جميل

تصرف
جحد
جراد
العم
مهر

سميع
أسماء
جرو
تهامة
بليد

بستان
سر

سبر
قرابني
صامد

هر
حصان

صقر
بركان

اناء

اسراء
كم

قرق
مخ
بر

١ ـ القهوة ـ عالمة موسيقية ـ للندبة، ٢ ـ عملة عربية ـ 
اعتني به، ٣ ـ في اليد (معكوسة) ـ سحاب، ٤ ـ جمع ـ 
شحم (معكوسة) ـ ضجر، ٥ ـ بشر ـ ارتاب (معكوسة)، ٦ 
ـ عكس حضور (معكوسة)، ٧ ـ نائمة ـ عكس اليسر، ٨ ـ 
قطع اللحم ـ منّ ـ والد (معكوسة)، ٩ ـ يسجله ـ فضة، ١٠ 

ـ من الشعوب ـ يدق اجلرس (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ـ  اخللـ  وفي، ٢ـ  ليـ  ادرس (معكوسة)، ٣ـ  برقـ  منور، 
٤ـ  نتفـ  ابىـ  من (معكوسة)، ٥ـ  أستر (معكوسة)ـ  وهن، 
٦ـ  راميـ  شاي (معكوسة)، ٧ـ  يدـ  غالل، ٨ـ  غل (معكوسة) 

ـ جن، ٩ ـ وليم شكسبير، ١٠ ـ ملها (معكوسة) ـ راني.

١ـ  النبـ  ري، ٢ـ  ليرةـ  أدلّـلُـهُ، ٣ـ  مرفق (معكوسة)ـ  غيم، 
٤ ـ لم ـ زيت (معكوسة) ـ مل، ٥ ـ ناس ـ شك (معكوسة)، ٦ 
ـ غياب (معكوسة)، ٧ ـ وسنى ـ العسر، ٨ ـ فرم ـ وشى ـ 
اب (معكوسة)، ٩ـ  يدونهـ  جلني، ١٠ـ  ارمنـ  يرن (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

أعظم أحداث العالم

الفينيقيون يسيطرون على البحر املتوسط

استقل الفينيقيون الذين سكنوا مدنا تقع على 
الشاطئ الشرقي للبحر األبيض املتوسط عن 
الفراعنة ملوك مصر نحو القرن الثاني عشر قبل 
امليالد، وكان من أشهر مدنهم صيدا وصور وجبيل.

وصل الفينيقيون الى درجة متقدمة من التطور 
إلى معاصريهم، فقد بنوا سفنا متخر  بالنسبة 
عباب املتوسط، وعبروا مضيق جبل طارق، كما 
اخترعوا االبجدية املعروفة اليوم، ونقلوها الى 
الى روما. فبلغت سيطرتهم في  اإلغريق، ثم 
املالحةـ  خاصة بعد ازدهار قرطاجةـ  على البحر 

املتوسط قاطبة، ورمبا أبعد من ذلك.
١٩٩٣ ق.م. خراب طروادة

تقع طروادة في شمالي شرقي بحر إيجه. 
أصبحت هذه املدينة غنية جدا بسبب الضرائب 
التي فرضتها على كل التجار املسافرين بني أوروبا 
وآسيا. بلغ علو سور طروادة ستة امتار، وسماكته 
خمسة امتار، فاستطاعت بذلك رد الهجمات التي 

تالحقت عليها لسنوات عديدة.
وقد تعرضت املدينة الى زلزال، فأعيد بناؤها 
من جديد، وبصورة أكثر جماال، ثم كانت احلرب 
اليونان، ولكن أعيد بناؤها  أثينا؛ فدمرها  مع 
أيضا، إمنا بصورة أصغر، لكنها اختفت متاما 

نحو القرن اخلامس قبل امليالد.
ساللة الشو

«ساللة الشو» أنهوا حكم ساللة الشانغ القدمية 
في الصني، وامتدت هذه الساللة خمسة قرون، 
وتقدمت العلوم في خاللها. وضع «الشو» فكرة 
التقومي ومنها فكرة السنة اجلديدة، كما سجلوا بدقة 
حادثتي اخلسوف والكسوف. وتقدموا في الطب 
واستعمال العقاقير الشافية ورسموا اخلرائط، 

ووضعوا أول قاموس في التاريخ.

من كتاب: أعظم أحداث العالم ـ  إعداد: د.فؤاد السيد وحسني حيدر

عالم الصحة

هل صحيح أن وضع البيض بباب الثالجة هو خطأ نرتكبه 
وخطره مفاجئ؟

إذا كنت ممن يضعون البيض في باب الثالجة، 
كما املاليني من الناس حول العالم، فقد ترغب في 
إعادة التفكير باألمر، ألنه على الرغم من وجود 
حجيرات خاصة للبيض في معظم الثالجات، 

إال أنه ليس املكان املناسب لذلك.
إذ يعتبر باب الثالجة غير مالئم على اإلطالق 
ألنه اجلزء األكثر عرضة لتقلبات درجات احلرارة. 
فالبيض يكون في أفضل حاالته عند تخزينه 
في درجة حرارة ثابتة، لذلك يوصى باالحتفاظ 

به في الثالجة على الرف األوسط.
الثالجة  باب  فإن  الصحة،  ووفق خبراء 
البكتيريا  يصبح بيئة مناسبة لنمو وتكاثر 
على البيض واختراق القشرة اخلارجية عبر 
املسام والوصول إلى داخل البيضة، ومن أشهر 
هذه البكتيريا هي الساملونيال التي تنمو على 
البيض  اللحوم واألسماك والدواجن وكذلك 

النيئ، ما يشكل خطرا على الصحة.
كما تؤدي هذه البكتيريا إلى اضطراب في 
املعدة واإلسهال واحلمى واأللم والتشنج في 
البطن، ويتحسن معظم من يعانون تلك األعراض 

في املنزل خالل مدة تتراوح بني ٤ و ٧ أيام.
أما بالنسبة للسوبرماركت، حيث يخزن 
البيض غالبا خارج الثالجة، فالتفسير بسيط 
وفق املوقع، إذ يعود السبب إلى ثبات أن درجات 
حرارة التخزين التي تقل عن ٢٠ درجة مئوية 
في قاعات املتاجر الكبرى، لذا فإن التبريد ليس 
إلى ذلك، توصي «خدمة معلومات  ضروريا. 
البيض» البريطانية بتخزينه في علبه اخلاصة، 
حتى ال ميتص أي روائح من األطعمة احمليطة 
ذات النكهات أو الروائح القوية، السيما أن قشر 

البيض مسامي.

 عن موقع Goodhousepeeing البريطاني



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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األحد

واحد أبواللطف

رئيس وزراء بريطانيا يعرب 
عن قلقه جراء تزايد اإلصابات 

بـ«كورونا».

فلكيون: استمرار الغبار 
وارتفاع درجات احلرارة 

إلى األربعاء املقبل.

  العالم كله قلق.. ولكن 
القلق وحده ال يفيد.

  يعني ماكو داعي للطلعات 
والتفرفر بدون سبب.

أبعد من الكلمات
«آسف للموتى، لكن علينا أن نعيش»

البرازيل،  جايير بولسنارو، رئيس 
مبرراً قراره استضافة كأس أميركا 

رغم كوڤيد.

البقاء هللا

عبداللطيف حمد رميض السالم: ٦٠ عاما - ت: ٩٩٨٨٠٨٨٠ - ُشيع.
راشد عطشان ماطر العازمي: ٩٠ عاما - ت: ٩٩٦٧٦٦٤٥ - ٥٠٤٤٠٥٤٤ 

- ُشيع.
رجاء إبراهيم قطب سالم، أرملة خالد مبارك سعود الذيابي العازمي: 

٧٣ عاما - ت: ٩٩٨٨٦٩٤٦ - ُشيعت.
لولوه عبدالعزيز عبداللطيف الفهد: ٦٩ عاما - ت: ٩٩٠١٠٠٨٢ - ُشيعت.

لطيفة سعود أحمد اخلميس: ٦٣ عاما - ت: ٩٩٠٨٩٩٤٠ - ٦٥١٥٤٣٦٩ 
- ٥٠١١٧٤٤١ - ُشيعت.

آمنه محمد صالح الكندري، زوجة عبدالرحمن عبدالرحيم أســد 
الكندري: ٨٠ عاما - ت: ٩٩٩٢٢٢٩٤ - ٩٦٦٩٦٢٢٩ - ُشيعت.

إبراهيم عبداهللا حنيف املزيعل: ٧٧ عاما - ت الرجال: ٥١٧٥٠٦٦٧ 
- ٥٥٢٠٨٠٣١ - ت النساء: ٦٦٧٢٥٠٧٧ - ُشيع.

موضي عدنــان كاظم النجار، زوجة محمد عــادل اجلميلي: ٣٧ 
عاما - ت الرجال: ٦٦١٨٨٩٩٤ - النساء: ٩٤٩٩٨٨٠٢ - ُشيعت.
هيا ناصر القضرم، أرملة محمد جاســم الطليحي: ٨٧ عاما - ت: 

٩٩٠٢٤٦٥٥ - ُشيعت.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

3:13الفجر

4:48الشروق

11:48الظهر

3:22العصر

6:48املغرب

8:20العشاء

أعلى مد: ٣:٠١ ص ـ ١٢:٣٤ ظ
أدنى جزر: ٧:٣٤ ص ـ ٨:٢٩ م

العظمى:  ٤٤         الصغرى:  ٢٩

حوت نافق يجلب الثراء  لـ ٣٥ صيادًا مينيًا
ظن عدد من صيادي األســماك اليمنيني أنهم وقعوا بالصدفة 
على ثروة طائلــة عندما عثروا على حوت نافق في مياه البحر. 
ولم يخب ظنهم عندما ســحبوا احلوت الى الشاطئ ووجدوا في 
جوفه نحو ١٥٠ كيلوغراما من مادة العنبر الثمينة التي تستخدمها 
شركات العطور في صنع منتجاتها. ولم يجد الصيادون صعوبة 
في حتمــل الرائحة النتنة الصادرة عــن الكتلة ألنهم أدركوا من 
فورهــم أنها كنز يقدر ثمنه بـ ١٫٥ مليون دوالر. وحســب موقع 
فوكس نيوز، فإن الكتلة وجدت مشتريا إماراتيا جاهزا لها، كما 
وجد ٣٥ صيادا أنفسهم اثرياء فجأة وأنفقوا حصصهم على شراء 

حوت العنبر النافق وفر ثروة بـ ١٫٥ مليون دوالر سيارات وبيوت وقوارب وعلى التبرعات لقريتهم.

سيدة تلصق ثروة محتملة بأرضية حمامها!
من املؤكد ان األميركية جوردان داريان كانت متلك 
وقت الفراغ الكافي لتمضيته في حتسني هيئة أرضية 
حمام الضيوف في منزلها بطبقة من البنسات املعدنية. 
ومع انها لم تكشف عن عدد البنسات التي استهلكتها 
في األرضية اجلديدة فإن عملية حسابية بسيطة لقيمة 

البنسات البالغة ٧٧ دوالرا تفيد بأنها استخدمت 
٧٧٠٠ بنس.

وعرضت داريــان نتائج جهودها 
على حساب «تيك توك»، معلقة بأن 

هذا يعني ٧٧ دوالرا لن يتمكن 
أحد من إنفاقها بعد اآلن.

ونقلت مجلة «نيوزويك» 
عــن داريــان قولهــا انهــا 
فــي  ســاعة   ١٦ أنفقــت 
البنسات بالغراء  إلصاق 
على األرضية يدويا، كما 
أنفقــت ٣٠٠ دوالر  انهــا 
علــى صمغ الراتينج مللء 

الفراغات بني القطع املعدنية. لم يكن قرار السيدة ناجما 
عن أي عيوب في أرضية احلمام تســتدعي حتصينها 
بالقطــع النقدية من فئة البنس، كمــا انها التزال غير 
متأكــدة من عدم مخالفتها القوانني باســتخدامها قطع 
العملة لهذا الغرض. كان همها األساسي هو اضفاء طابع 
مميز على جزء من املنزل ورمبا حتسني ثمنه 

في حال اضطرت الى بيعه.
داريان ســعيدة بنتائج عملها 
لكنها تشعر بشــيء من الندم 
ألنها لم تتحقق من البنسات 
قبــل إلصاقهــا خصوصــا 
انه ســيكون من الصعب 
للغاية انتزاعها واستعادة 
حالتها األصليــة. وقد 
علــق بعــض متابعيها 
على «تيك توك» بأنهم 
حملوا بنسات نادرة بني 

البنسات املستخدمة. 

«بايدن ميثل عودة التعددية القطبية 
التي حجبتها أحادية العهد السابق»

أجنيال ميركل، املستشارة األملانية، 
الرئيس األميركي  متتدح تعدديــة 

احلالي، منتقدة أحادية ترامب.

«بايدن مختلف جذريًا عن ترامب»

الرئيس الروسي، في حوار  بوتني، 
مع قناة روسية.

«كانوا ينتجون نصف الناجت العاملي، لكن 
اآلن ينتجون أقل بسبب الصني».

هاله غوراني، معلقة سياسية، 
عن قمة مجموعة السبع.

 «عاجزون عن فهم مشكالت البيئة 
النشغالهم مبشكالت االقتصاد»

غيــل برادبــروك، ناشــطة بيئية 
إجنليزية، تتهم قادة الدول الكبرى 
بالعجز فيما يتعلق مبشكالت البيئة.

«األنباء» تنشر ضوابط وشروط استقبال الكويتيني 
واملقيمني في أوروبا وأميركا ودول عربية

تبدو أجواء صيف هذا العام مختلفة عن صيف ٢٠٢٠ مع تراجع حدة «كوڤيد ـ ١٩» وجناح معظم دول 

أوروبا وأميركا في فتح أجوائها أمام الزائرين، خصوصا اثر وضع قواعد ثابتة وتطعيم معظم مواطنيها.  وقد حددت 

دول أوروبا شروطا لدخول السياح الكويتيني ودول مجلس التعاون تعد مخففة مع توافر التطعيم جلرعتني، 

حيث يتم اإلعفاء من فحص الـ PCR لدول، فيما اشترطت أخرى ضرورة توافر الفحص الى جانب التسجيل 

في تطبيقات محددة ومرور ١٤ يوما على تلقي آخر جرعة تطعيم. «األنباء» تنشر الضوابط التي أعلنتها سفارات 

الدول ووزارات خارجيتها الستقبال السياح.

 إبراز شهادة التطعيم 
 PCR دون احلاجة لـ

ولغير املطعمني تقدمي 
PCR سلبي خالل ٧٢ 

ساعة من السفر،
 وفحص ثان على نفقتهم 
اخلاصة  في اليوم الثالث 

من إقامتهم.

 إبراز شهادة التطعيم
 PCR واخلضوع لفحص 

عند الدخول.

 إبراز شهادة التطعيم 
على أن يكون مضى ١٤ يوما 

على آخر جرعة أو تقدمي 
نتيجة اختبار سلبية قبل 

٧٢ ساعة 
من الوصول.

حتتاج لسبب مقنع 
لدخول البرتغال ألي 

شخص 
من خارج الدول املسموح 

بدخولها وهي االحتاد 
األوروبي واململكة املتحدة 

وأستراليا وكوريا
 اجلنوبية ونيوزيلندا.

 لم تسمح 
السلطات حتى اليوم 
بالتأشيرات السياحية.

 PCR شهادة 
سلبية قبل ٧٢ ساعة 

من السفر.

شهادة 
PCR سلبية

 قبل ٣ أيام من الوصول.

جورجيا قبرص اليونان البرتغال هولندا مصر لبنان

 إعفاء السياح الكويتيني 
من فحص PCR واحلجر 

الصحي شريطة إبراز وثيقة 
صادرة من السلطات 

الكويتية تفيد بتلقي  اللقاح 
قبل ١٤ يوما على  األقل أو 
مت شفاؤهم خالل ٦ أشهر 

تسبق تاريخ الدخول.

إظهار نتيجة سلبية لكوفيد - 
١٩ صادرة خالل مدة أقصاها 

٧٢ ساعة قبل املغادرة، 
وإجراء حتليل  ثان في فترة 

أقصاها يومان  من موعد 
الوصول وفحص  إضافي في 

اليوم الثامن، وااللتزام باحلجر 
الصحي ملدة ١٠ أيام.

 مضي ١٤ يوما 
على تلقي اجلرعة األخيرة 

من التطعيم املعتمد 
أوروبيا  قبل الوصول 

إلسبانيا  مع التسجيل 
بتطبيق 

 Spain travel health
قبل الصعود للطائرة.

 إبراز شهادة تطعيم من لقاح معتمد 
أوروبيا وفحص PCR قبل أقل من ٧٢ 

ساعة على أن يكون مر أسبوعان بعد 
تلقي اجلرعة الثانية أو فحص أجسام 
مضادة سلبي قبل أقل من ٤٨ ساعة 

على صعود الطائرة. ولغير املطعمني 
 PCR تقدمي سبب قهري وفحص
قبل أقل من ٧٢ ساعة و٧ أيام من 

العزل الذاتي.

فتح الباب أمام سائحي 
دول مجلس التعاون اعتبارا 

من ٢٨ اجلاري دون 
اخلضوع  للحجر الصحي 

أو الفحوصات.

ال تسمح 
السلطات األملانية 

حتى اليوم بدخول أملانيا 
بهدف السياحة.

فحص 
PCR سلبي قبل ٣ أيام 
من املغادرة أو الشفاء 

من الڤيروس 
خالل آخر ٩٠ يوما.

الواليات املتحدةأملانياسويسرافرنسااسبانيابريطانياتركيا

ملكة بريطانيا تشهد مراسم عيد ميالدها دون فيليب
رويترز: شهدت امللكة إليزابيث ملكة بريطانيا مراسم عسكرية 
محدودة في قلعة وندسور مبناسبة عيد ميالدها الرسمي، وهي 
املرة األولى التي حتضر فيها هذا التقليد السنوي منذ وفاة زوجها 

األمير فيليب قبل شهرين.
وكانــت امللكة البالغــة من العمر ٩٥ عامــا بصحبة ابن عمها 
األمير إدوارد دوق كنت خالل مشاركتها في مراسم «تروبينج ذا 
كلــر» التي تقام منذ أكثر من ٢٦٠ عامــا وراعت هذا العام قواعد 

التباعد االجتماعي.
وتوفي فيليب في أبريل بعد أن دام زواجه من إليزابيث ألكثر 
من ٧٠ عاما. وأقيمت املراســم بعد يوم من حفل استقبال أقامته 
امللكة لزعماء مجموعة السبع في كورنوول بجنوب غرب إجنلترا، 

حيث تنعقد قمتهم التي تستمر ثالثة أيام.
وستلتقي امللكة االحد بالرئيس األميركي جو بايدن وزوجته 
جيل الحتســاء الشــاي في وندســور قبل أن يتوجه بايدن إلى 

حضور اجتماعات أخرى في أوروبا.
وعادة ما تتضمن مراســم «تروبينج ذا كلر» جنودا يرتدون 
معاطفهم احلمراء املميزة وقبعاتهم السوداء الطويلة ويجوبون 
وســط لندن لكن أصبح العرض محدودا خالل العامني املاضيني 
بســبب جائحة «كوفيــد ـ ١٩». وعيد ميالد امللكــة الفعلي في ٢١ 

أبريل لكن يتم االحتفال رسميا به في يونيو.

رحلة إلى الفضاء مع بيزوس.. 
في مزاد علني

رويترز: أتريد أن جتلس على مقعد في سفينة فضاء 
فــي رحلة مع رجل األعمــال وامللياردير األميركي جيف 
بيــزوس؟ عليك فقط أن تســرع ومعك أكثــر من أربعة 
ماليني دوالر على األرجح، فشركة «بلو أوريجني» أقامت 
مزادا علنيا أمس في ختام عملية استمرت شهرا للمزايدة 
على مقعد في رحلة إلى الفضاء تنطلق الشهر املقبل مع 
بيزوس، مؤسس الشــركة واملدير التنفيذي لـ «أمازون 
دوت كوم». ولن تكشــف على الفور هوية الفائز، الذي 
يفترض أن يكون فاحش الثراء ومن هواة ارتياد الفضاء.

لكن إطالق بلو أوريجني للمركبة نيو شيبرد من غرب 
تكســاس يوم ٢٠ يوليو ســيكون حلظة فارقة في وقت 
تتقدم فيه شركات أميركية نحو عصر جديد من السفر 

التجاري اخلاص إلى الفضاء.
ويسابق بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم ومتحمس 
دائم الرتياد الفضاء، الزمن كي يتقدم على املليارديرين 
ريتشــارد برانسون وإيلون ماســك في ارتياد الفضاء، 
ويكــون األول مــن الثالثة الذي يســافر خــارج الغالف 

اجلوي لألرض.
ومع إغالق عملية املزايدة املســتمرة منذ شــهر يوم 
اخلميس مبا يتيح إقامة املزاد العلني، قالت «بلو أوريجني» 
إن الرقم الفائز تخطى أربعة ماليني دوالر بعد مشــاركة 

أكثر من ستة آالف شخص من ١٤٣ دولة على األقل.
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