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احلكومة ستحضر جلسة الثالثاء
مرمي بندق

قالت مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ«األنباء» 
إن احلكومة مستعدة حلضور 
جلسة مجلس األمة الثالثاء 
املقبل الســتكمال نظر إقرار 
مشــروعي القانون بتعديل 
قانــون املرئــي واملســموع 

وبتعديــل القانــون بشــأن 
املطبوعــات والنشــر فــي 
مداوالتهمــا الثانية وغيرها 
من مشــاريع القوانني التي 
ينسق بشــأن إدراجها على 

جدول اجللسة.
وأفادت بأن احلكومة لم 
متتنع عن حضور اجللسات 
العادية السابقة امنا امتنعت 

عــن دخــول قاعــة عبداهللا 
السالم بسبب جلوس النواب 
أماكــن الوزراء، ومســتعدة 
للحضور في حال عدم تكرار 

ذلك.
ومــن جانبهــا، أحملــت 
مصادر نيابية الى مناقشــة 
االســتجوابني املقدمــني الى 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 

الداخلية  الصبــاح ووزيــر 
الشيخ ثامر العلي.

ان  املصــادر  وأضافــت 
مشروع قانون بربط ميزانية 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
ومشروع قانون بشأن اعتماد 
احلساب اخلتامي للدولة عن 
الســنة املاليــة املنتهية من 
ضمــن األولويات فضال عن 

مشروع قانون الدين العام.
علــى صعيد ســفر غير 
إلــى اخلــارج،  الكويتيــني 
بينــت مصادر مطلعة انه ال 
صحة ملنعهم من السفر جوا 
أو بــرا، مســتدركة ان هناك 
ضوابط للقادمني تطبق على 
غيــر الكويتيني مبــن فيهم 
اخلليجيون حتى إشعار آخر.

أولوية لتمرير املداولة الثانية لـ«املرئي» و«املطبوعات» وميزانية الدولة واحلساب اخلتامي واستجوابَي وزيري الصحة والداخلية .. ومصادر: ال صحة ملنع غير الكويتيني من املغادرة

«كتلة الـ ٣١»: عقد اجللسات بـ«شروط»
سلطان العبدان

حتسم «كتلة الـ٣١» أمرها 
السياســي  الوضــع  حــول 
احلالــي وإجراءاتها اخلاصة 
حول كيفية التعاطي مع عقد 
اجللسات والتعامل مع اجلانب 
احلكومــي في اجتماع تعقده 
النائب  األحد املقبل بديــوان 

شــعيب املويــزري، وذلــك 
استعدادا جللسة مجلس األمة 
املقرر انعقادها الثالثاء املقبل 
املوافــق ٢٢ اجلــاري وفقا ملا 
أعلنه النائب د.عبيد الوسمي، 
واتفقــت الكتلــة امس خالل 
اجتماع عقدته في مكتب النائب 
مبــارك احلجــرف على «عدم 
اجللوس في مقاعد الوزراء» 

وإتاحة الفرصة لعقد «جلسة 
الثالثاء» املقبل «للوقوف في 
وجه مترير بعض القوانني» 
أو إقــرار مــا يهــم املواطنني. 
مصدر نيابي أبلــغ «األنباء» 
بأنــه مت االتفــاق علــى عدم 
جلــوس النــواب فــي مقاعد 
الوزراء خالل اجللسات املقبلة 
والسماح بعقد اجللسات وفق 

آلية محددة و«شروط»، حيث 
ســيتم تقدمي طلبــات نيابية 
للرئاســة أثناء سير اجللسة 
التصويــت  تتعلــق بإعــادة 
على القرارات الســابقة التي 
مت اتخاذها واخلاصة بالقرار 
املتعلق بتأجيل استجوابات 
رئيــس احلكومة ومناقشــة 
الرئاسة بها.  وأضاف املصدر: 

مت االتفاق انه في حال لم يتم 
الوصول إلــى «حالة» حتقق 
مطالــب النواب «املعارضني» 
لتلك القرارات وعدم الوصول 
إلى حل حــول قضية تأجيل 
الوزراء  اســتجوابات رئيس 
سيتم «تعطيل» اجللسة وعدم 
السماح بانعقاد اجللسات من 

جديد.

اتفقت على عدم اجللوس في مقاعد الوزراء وانعقاد جلسة مجلس األمة الثالثاء املقبل.. واجتماع حاسم بديوان املويزري األحد

«التعليمية»: فتح املعاهد ومكاتب االستشارات 
األسبوع املقبل.. وتشغيل احلضانات قريبًا

ماضي الهاجري  
  سامح عبداحلفيظ - بدر السهيل

أقــرت جلنة شــؤون املرأة 
واألسرة والطفل البرملانية في 
اجتماعها أمــس منح األولوية 
في التوظيف ألبنــاء الكويتية 
املتزوجة مــن غير كويتي بعد 
الكويتيني. وقال رئيس اللجنة 
النائب أسامة الشاهني، إن اللجنة 
تتابع دوريا تفعيل قانون العنف 
األسري الذي لم تصدر الئحته 
التنفيذية حتــى اآلن. وأضاف 
ان اللجنة ناقشت ٨ اقتراحات 
ووافقت باإلجماع على اقتراح 

بتفعيــل قانــون حماية الطفل 
لســنة ٢٠١٥، وذلــك بإنشــاء 
دور حضانة فــي أماكن العمل 
احلكومية وغيرها، كاشفا عن 
أن وزارة الشؤون ستكون أول 
وزارة تدشن حضانة للموظفات 
العامالت بها. وأضاف ان اللجنة 
وافقت على اقتراح عقد دورات 
للمقبلني على الزواج. من جانب 
آخر، بحثت جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشاد امس مع وزير 
التربيــة د.علي املضف الوضع 
واالعتماد األكادميي ملعاهد (هيئة 
التطبيقي)، كما ناقشت وضع 
معاهد االستشارات والتدريب، 

إضافة إلى موضوع احلضانات 
املعطلــة منذ عدة أشــهر جراء 
جائحة كورونــا. وقال رئيس 
اللجنة النائب د.حمد املطر، انه 
خالل األسبوع املقبل وبوجود 
وزارة الصحة سيتم فتح هذه 
املعاهد واملكاتب االستشــارية 
إلــى عددهــا  يصــل  والتــي 
٤٥٠ معهــدا وفق االشــتراطات 
الصحية، ما سيؤدي إلى تنشيط 
االقتصــاد والفنــادق. وقال إن 
احلضانــات ســتمارس دورها 
قريبــا خاصة الـــ ٢٥ حضانة 
التــي تعنى بذوي االحتياجات 

اخلاصة.

«األسرة»: أولوية التوظيف ألبناء الكويتيات.. ودور حضانة باجلهات احلكومية

التفاصيل ص٧

التفاصيل ص ١٦التفاصيل ص ١٧

إصدار يومي خاص مبناسبة
 كأس األمم األوروبية ٢٠٢٠

فنلندا على موعد 
مع التاريخ أمام روسيا

اليونان تطلب من مقدونيا 
الشمالية تعديل 

شعار قمصان فريقها

وزراء اخلارجية العرب يدعون جللسة عاجلة 
ملجلس األمن بشأن «سد النهضة»

عواصم - خديجة حمودة ووكاالت

دعا وزراء خارجيــة الدول األعضاء 
في اجلامعة العربية امس مجلس األمن 
الدولي إلى عقد جلسة عاجلة للتشاور 
حول تطورات سد النهضة. جاء ذلك خالل 
االجتماع التشــاوري لوزراء اخلارجية 
العرب الذي انعقد في العاصمة القطرية 
الدوحة، مبشــاركة ١٧ وزيــرا. كما حث 

الوزراء في بيان عقب االجتماع، مجلس 
األمــن على «اتخــاذ اإلجــراءات الالزمة 
إلطالق عمليــة تفاوضية فعالة تضمن 
التوصل في إطار زمني محدد التفاق عادل 
ومتوازن وملــزم قانونا يراعي مصالح 
الدول الثالث» (مصر والسودان) دولتي 
املصــب وإثيوبيا. إلى ذلك، ســلم وزير 
اخلارجية املصري سامح شكري رسالة من 
الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى صاحب 

الســمو الشــيخ متيم بن حمــد آل ثاني 
أمير دولة قطر، تضمنت دعوته لزيارة 
مصر «فــي أقرب فرصة». وأعرب وزير 
اخلارجية القطري محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني، خالل مؤمتر صحافي مشــترك 
مع األمــني العام للجامعة العربية أحمد 
أبوالغيط، عن تطلع بالده إلى أن تكون 
هناك خطوات ثابتة جتاه حتسني العالقة 

بني قطر ومصر.

السيسي يوّجه دعوة ألمير قطر لزيارة مصر «في أقرب فرصة»

(أ.ف.پ) وزراء اخلارجية العرب في صورة جماعية قبل االجتماع التشاوري في الدوحة أمس  

بايدن يختتم ماراثون القمم باجتماع مع بوتني اليوم 
وأوساط روسية وأميركية ال تتوقع اختراقات

عواصــمـ  وكاالت: يختتــم 
الرئيــس األميركي جــو بايدن 
اليوم ماراثون القمم الذي امتد 
علــى ٧ ايام، بــأول قمة له مع 
نظيره الروسي فالدميير بوتني، 
منذ توليه منصبــه في البيت 
األبيض.  وبعد حضوره قمتني 
ملجموعة الســبع «G٧» وحلف 
شمال االطلسي «الناتو»، اضافة 
الى القمة االميركيةـ  االوروبية 
أمــس، وصل بايدن إلى جنيڤ 
أمس، ليبحث اليوم مع بوتني 
العالقات األميركية - الروسية 
التي أصبحت في وضع حرج، 
بحسب يوري أوشاكوف كبير 
مســاعدي بوتــني. ويبــدو ان 
نقطــة االتفــاق الوحيــدة بني 
اجلانبــني، هــي عــدم االفراط 
بالتفــاؤل في حتقيــق اختراق 
مهم. فقد أوضح أوشاكوف أن 
أي اتفاقات سيتم التوصل إليها 
ـ إذا مت التوصل إليها ـ ستكون 
لها طبيعــة توفيقية، في حني 
نقلت «رويترز» عن مســؤول 
بارز من اإلدارة األميركية قوله 
«ال نتوقع أن تسفر هذه القمة 
عن نتائج كبيرة». وتستضيف 
فيــال «ال غراجن» الشــهيرة في 
جنيــڤ اليوم بوتــني وبايدن، 

وإيران وكذلك مكافحة جائحة 
«كورونا» وتغير املناخ، بحسب 
البيان اخلتامي لقمتهما. وشددا 
على دعمهما حلل الدولتني في 
فلسطني. ودعا البيان املشترك 
مجلــس األمــن الدولــي «الــى 

ضمــان وصــول املســاعدات 
اإلنسانية إلى جميع احملتاجني» 
في ســورية. كما اكد اجلانبان 
دعمهما للمفاوضــات اجلارية 
في ڤيينا حول االتفاق النووي 

االيراني.

أميركا واالحتاد األوروبي يدعمان حل الدولتني ومفاوضات ڤيينا حول «نووي إيران»

رئيس االحتاد الفيدرالي السويسري غاي بارميلني مصافحا الرئيس األميركي جو بايدن في جنيڤ أمس  (رويترز)

ومن املقرر أن تتألف القمة من 
ثالثة أجزاء: لقاء بصيغة ضيقة، 
ولقاءين موسعني مع استراحة. 
إلى ذلك، تعهدت الواليات املتحدة 
واالحتاد األوروبي بالتعاون في 
التعامــل مع روســيا والصني 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

قائمة سوداء للمقاولني املتعّثرين في «النفط» 
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، 
ان مؤسسة البترول الكويتية شكلت مؤخرا 
فريق عمل إلعداد قائمة سوداء موحدة على 
مستوى القطاع النفطي والتي سيتم العمل 
بهــا في الشــركات النفطية متــى مت إقرارها 
من قبل الســلطة املختصة، مشــيرة إلى انه 
ســيتم توحيد أنواع وفئات األعمال واملواد 
في املناقصات واملشاريع التي تنفذها شركات 

القطاع النفطي، وذلك لتسهيل عمليات التأهيل 
والطرح للمناقصات واملشاريع. وذكرت أن 
إعداد قائمة سوداء موحدة للمقاولني املتعثرين 
في القطاع النفطي من شــأنه احلد من تعثر 
املشــاريع، حيث إن كل شــركة نفطية لديها 
قائمة تســمى (Questionable list) يدرج بها 
املقاولــون ممــن يقصرون فــي أداء أعمالهم

أو ممن يخلون بالتزاماتهم التعاقدية وفقا ملا 
قضت به سياسات ولوائح كل شركة اخلاصة 

بالعقود.

«مؤسسة البترول» شكلت فريق عمل إلعدادها

إيطاليا لتأكيد 
قوتها أمام سويسرا.. 

وتركيا وويلز 
للتعويض

تشاكا 
وشاكيري 
«بلقانيان» 

يحمالن 
آمال سويسرا

«سوتروفيماب» لعالج حاالت «كورونا» 
اخلفيفة - املتوسطة يصل خالل شهر

عبدالكرمي العبداهللا

علمت «األنباء» من مصادر صحية مطلعة أن «الصحة» بدأت 
إجراءات التعاقد جللب كميات كبيرة من دواء «سوتروفيماب» 
لعالج حاالت «كوفيد ـ ١٩» اخلفيفة إلى املتوســطة، متوقعة 
وصــول الــدواء إلى الكويت خالل شــهر، ومن ثــم توزيعه 
على املستشــفيات للبدء باســتخدامه. وذكــرت املصادر ان 
«سوتروفيماب» من فئة أدوية األجسام املضادة أحادية النسيلة 
ويستخدم لعالج حاالت «كوفيدـ  ١٩» اخلفيفة إلى املتوسطة 
لدى البالغني واألطفال (١٢ سنة وما فوق ويزن ٤٠ كيلو غراما 
على األقل) املعرضني ملخاطر «كوفيدـ  ١٩»، كاألشخاص الذين 
يبلغون من العمر ٦٥ عاما أو أكبر أو الذين يعانون من حاالت 
طبية معينة، مشــيرا إلى ان هذا الدواء ال ُيســتخدم ملرضى 
«كوفيــدـ  ١٩» الذيــن يتلقــون العالج باملستشــفى أو الذين 
يحتاجون إلى عالج باألكســجني بســبب إصابتهم بڤيروس 
«كوفيدـ  ١٩». وبينت املصادر ان الدراســات السريرية لدواء 
«ســوتروفيماب» أظهرت نتائج فعالــة، حيث خفض الدواء 
من حاالت دخول املستشــفى أو الوفاة بنسبة ٨٥٪، ويتميز 
الدواء بآلية عمله فهو جســم مضاد أحادي النســيلة موجه 
بشــكل خاص ضد البروتني الشــائك لـ SARS-CoV-٢ وهو 
مصمم ملنع ارتباط الڤيروس ودخوله إلى اخلاليا البشرية. 
وأشــارت الى أن الكويت تعتبر ثانــي دولة ترخص هذا 
الدواء عامليا، مؤكدا حرص وزارة الصحة على توفير أفضل 
وأحــدث العالجات املعتمدة ملرضى «كوفيــد ـ ١٩» وإتاحتها 
للمرضى بالكويت في أســرع وقت بعد االنتهاء من موافقات 

اجلهات الرقابية.

«إنارة 
الشوارع» 

بأيادي 
بنات 

الكويت 
الكفؤات
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وزير الصحة: «املتحور الهندي» سيكون السائد في العالم
بعد فترة من الزمن ويجب أخذ الطعوم وعدم السفر إال للضرورة

أكد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
أن مواجهــة األمنــاط املتغيــرة لڤيروس 
كورونــا (كوڤيــد-١٩) تنطلق من ســبل 

وقاية متماثلة.
وقال وزير الصحة على هامش افتتاح 
املقــر الدائم ملنظمة الصحــة العاملية في 
الكويــت ان األمناط املتغيرة من ڤيروس 
كورونا (كوڤيد-١٩) مستمرة في التغير 
وعالج كل منط منها يكون بالوقاية واتباع 

نفس االشتراطات الصحية.
وشدد وزير الصحة على ضرورة أخذ 
الطعوم والتباعد اجلسدي وارتداء الكمام 
واحلرص على غسل اليدين وعدم اخلروج 
مــن املنزل إال للضرورة وعدم الســفر اال 
للحاجة الضرورية، الفتا الى ان الوزارة 
جتري عمليات التقصي للحاالت التي مت 
اكتشافها. وتوقع الشيخ د.باسل الصباح 
ان يكون املتحور (دلتا) واملعروف باسم 
(املتحور الهندي) من ڤيروس كورونا هو 
املتحور الســائد في العالم بعد فترة من 
الزمن.  وفي كلمته خالل حفل االفتتاح أكد 
وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أن 
افتتاح املكتب يعتبر تطورا مهما وإضافة 
كبيــرة للعالقات الطيبــة عميقة اجلذور 
واملمتدة ألكثر من ستة عقود منذ انضمام 
الكويت لعضوية منظمة الصحة العاملية.
وقال الشــيخ باســل الصباح إن هذه 
العالقات حافلــة باإلجنازات وباملبادرات 
اإليجابية والتعاون املشــترك والتضامن 
لصون وتعزيز احلق في الصحة للجميع 
دون أي تفرقة أو متييز ودعم قدرات النظم 

الصحية ملجابهة التحديات.
وأعرب عن خالص الشكر لسمو الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء على 
توجيهات سموه ودعمه الفتتاح املقر الدائم 
ملنظمة الصحة العامليــة بالكويت ضمن 
اســتراتيجيات وخطــط الدولة لتحقيق 
التنمية الشاملة واملستدامة املرتكزة على 
الصحــة. كما وجه وزير الصحة الشــكر 
للمدير العام للمنظمة د. غبريسوس واملدير 
اإلقليمي لشرق املتوسط للمنظمة د. أحمد 
املنظري ملا قدماه ويقدمانه من جهود طيبة 
لدعم مسيرة التعاون بني املنظمة والكويت 
التي يجســدها على أرض الواقع افتتاح 

املقر الدائم للمنظمة بالكويت.
وتابع أن «الكلمات ال تكفي لتســجيل 
عميق التقدير واالمتنان لوزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشــؤون مجلــس الوزراء 
الشــيخ د. أحمد ناصر احملمد على دعمه 
ورعايته ومتابعته والعاملني حتت قيادته 
بوزارة اخلارجيــة لهذا التطور االيجابي 
بالعالقات بــني منظمة الصحــة العاملية 
والكويــت بافتتاح مكتــب املنظمة ضمن 

منظومة األمم املتحدة بالكويت».
ولفت إلى التحديات غير املسبوقة التي 
تواجههــا النظم الصحيــة مبختلف دول 
وأقاليم العالم ومن بينها النظام الصحي 
بالكويت، مشيرا إلى إعطاء األولوية الالزمة 
للتصدي جلائحة كورونا املستجد واحتواء 

تداعياتها على مختلف الصعد.
وتطرق وزيــر الصحة إلى التحديات 
املتعلقة بتعزيز قــدرات النظم الصحية 
للتأهب والترصد واالســتجابة ومجابهة 
اجلوائح واألوبئة باالستفادة من اخلبرات 
املكتســبة والدروس املســتفادة ملجابهة 

بالصحة حتى عام ٢٠٣٠ ستحظى باالهتمام 
وبإعطائهــا األولويــة الرئيســية ضمن 
اســتراتيجية التعاون املشترك للمرحلة 
القادمــة بــني منظمــة الصحــة العامليــة 

والكويت.
وأشــار إلى أنه ستحدد من خالل تلك 
االســتراتيجية آفاق ومحــاور ومجاالت 
التعــاون املشــترك والعمل مع الشــركاء 
الدوليني واإلقليميني واحملليني بالتنمية 
وتعزيز أواصر التعــاون والتضامن بني 
منظمة الصحة العامليــة والكويت. وأكد 
العــزم علــى مضاعفة اجلهــود وتعزيز 
التضامن لتحقيق الصحة للجميع باعتبارها 
الركيزة األساسية واحملور الرئيسي للتنمية 
الشــامة واملســتدامة التي نتطلع جميعا 

لتحقيق أهدافها وغاياتها.
بدوره أعرب املدير العام ملنظمة الصحة 
العاملية د. تيدروس غبريسوس عن تطلعه 
مع افتتاح مكتب املنظمة إلى إقامة شراكة 
أقوى وتعاون أكبر وإلى رؤية تساهم في 

تعزيز الصحة العامة في الكويت.
وقال غبريسوس إن الكويت واحدة من 
أوائل املســتجيبني لنداء مكافحة جائحة 
(كوفيــد-١٩) وقد أدت مســاهماتها دورا 
مهما في مساعدة منظمة الصحة العاملية 
والشركاء الصحيني على االستجابة للوباء 
وفي إنقاذ األرواح والسيما الفئات األكثر 

ضعفا.
من جهته أعرب ممثل األمني العام لألمم 
املتحدة واملنســق املقيم لــدى الكويت د. 
طارق الشيخ عن سعادته باالفتتاح الرسمي 
للمكتب «الذي يعتبر معلما رئيســيا في 
شــراكتنا طويلة األمد لتحقيق إجنازات 
صحية وطنية مســتمرة ومستدامة التي 
تتفوق خالل هذه األوقات الصعبة ولتكملة 
الوكاالت الشقيقة في منظومة األمم املتحدة 
اإلمنائيــة لشــراكات فعالة مــع أصحاب 

املصلحة الكويتيني».
وقال الشيخ إن الكويت كانت في طليعة 
اجلهود املبذولة لتأمني الدعم املنقذ للحياة 
للماليني وسط األزمات اإلنسانية والطوارئ 
وبصفتها شريكا وداعما ألنشطة منظمة 
الصحة العاملية فقد أيدت املبادئ التوجيهية 
مليثاق األمم املتحدة لعدم ترك أحد خلف 
الركب من خــالل متكني توفير التدخالت 
املنقذة للحياة للمجتمعات املتضررة في 
سورية والعراق واليمن من بني بلدان أخرى. 
وأضــاف أنه بذلك دعمت الكويت وكاالت 
األمم املتحدة وصناديقها وبرامجها حلماية 
احلق في احلصول على الرعاية الوقائية 
والعالجية األساســية ملاليني األشخاص 
الذين هم في أشد االحتياج لتلك الرعاية.

وأفاد بأن املساهمة الكبيرة املقدمة إلى 
صندوق الطوارئ التابع ملنظمة الصحة 
العامليــة (CFE) أدت دورا ال لبــس فيــه 
في التوســع الســريع في تقدمي الرعاية 
الصحية أثناء حاالت الطوارئ مثل جائحة 

(كوفيد-١٩).
بدوره قال املدير اإلقليمي للمنظمة د. 
أحمد املنظري إن تعزيز التعاون الوطني 
واإلقليمي مع الكويت كان من األولويات 
الرئيسية الفتا إلى أن الكويت كانت تاريخيا 
داعما ســخيا ألســباب ومبادرات منظمة 
الصحة العاملية السيما في سياق االستجابة 

حلاالت الطوارئ.

أكد خالل افتتاح املقر الدائم ملنظمة الصحة العاملية في الكويت أنه يعتبر تطوراً مهماً وإضافة كبيرة للعالقات املمتدة ألكثر من ستة عقود

الشيخ د. باسل الصباح والسفير مجدي الظفيري وطارق الشيخ واحلضور خالل حفل االفتتاح

املزمنة غير املعدية وفي مقدمتها السكر 
والســرطان وأمــراض القلــب واألوعية 
الدموية واألمــراض التنفســية املزمنة 

وأكــد الشــيخ باســل الصبــاح أن 
الطموحــات لبلــوغ الغايــات واالهداف 
العاملية للتنمية املســتدامة ذات العالقة 

والصحة النفسية واحلاجة الى التعزيز 
املستمر لقدرات النظم الصحية للتصدي 

لتلك التحديات.

واحتواء جائحة كورونا املستجد.
ولفت إلى التحديات املتعلقة بالوقاية 
والتصــدي لعوامل اخلطورة واألمراض 

املستشار عيسى العميري: افتتاح مكتب الصحة العاملية
يربط البالد باملنظومة الصحية اإلقليمية والعاملية

أكد املستشار د.عيسى 
الكويت  أن  العميري  محمد 
التزال مستمرة في تسجيل 
اسمها عامليا بحروف من ذهب 
في املجال اإلنساني كونها من 
الداعمني واملساهمني  أكبر 
بإجناح جهود منظمة الصحة 
الطوارئ  العاملية وصندوق 
التابع لها، ولعل افتتاح مكتب 
ملنظمة الصحة العاملية وتسلم 
املمثل الدائم للمنظمة د.أسعد 
حفيظ مهامه رسميا كأول 
ممثل لها في الكويت وذلك 
خالل استقبال وزير الصحة 
له،  الصباح  الشيخ د.باسل 
فيه تأكيد على مكانة الكويت 
ودورهــا الفاعــل في تلك 
املنظمــة التي تعتبر واحدة 
من عدة وكاالت تابعة لألمم 
املتحدة وهــي متخصصة 
في الصحة وتصميم برامج 
البحــوث الصحية ووضع 
املعايير والقواعد والبيانات 
وكذلك توفير الدعم التقني 
للدول ورصــد االجتاهات 
الصحية فيها وتقييمها، وكان 
إنشاؤها عام ١٩٤٨ ومقرها 

في جنيڤ.

من حتــورات مختلفة إال دليل 
دامغ على ضرورة التعاون الدولي 
واملجتمعي ملواجهتها ومواجهة 
الكوارث الصحية  مثيالتها من 

واألمراض سريعة االنتشار.
وقال املستشار د.العميري: 
إن الكويت من الدول احلريصة 
على سالمة مواطنيها واملقيمني 
على أرضها في جميع املجاالت، 
والتي تعتبــر الناحية الصحية 
من ضمنهــا فتؤكد على تأمني 
العــالج للجميــع ووفق أعلى 
العاملية سواء  املعايير الصحية 
من حيث إعداد وتأمني الكوادر 
الطبية والفنية وكذلك املنشآت 

بشكل فاعل.
وزاد د.العميــري: كما 
يشكل افتتاح املكتب إضافة 
ومســاهمة بتعزيــز ربط 
الكويت ومنظومتها الصحية 
باملكتب اإلقليمي ومبنظمة 
العاملية ملتابعة آخر  الصحة 
املســتجدات والتطــورات 
العامة  في مجاالت الصحة 
والتعاون املشترك واالستفادة 
مــن اخلبــرات والقدرات 
املتنوعة واملتعددة في الدول 
املتقدمة صحيا وكذلك الدول 
التــي مرت ومتــر ببعض 
التجارب الصحية اجلديدة 
واألمــراض املختلفــة مبا 
ينعكس إيجابا على اخلدمات 
املقدمة للمرضى في الكويت.  
أن ملنظمة  وبني د.العميري 
العاملية دورا كبيرا  الصحة 
التنمية  ومميزا في حتقيق 
املســتدامة من خالل إيجاد 
قاعدة صحية سليمة وخدمات 
مميزة للشعوب لتكون قادرة 
على اإلنتاج بأفضل طاقاتها 
لتحقيق رفاه املجتمع وسالمة 
أبنائه وتلبيــة احتياجاتهم 

وآمالهم.

الفنية  واملباني والتجهيــزات 
والتقنية املســتخدمة لضمان 
أفضل مستويات اخلدمة املقدمة 
للمرضى، وهــذا ما تؤكد عليه 
وزارة الصحة دائما بدءا بالوزير 
الشيخ د.باسل الصباح ووكيل 
الوزارة د.مصطفى رضا والوكالء 
املســاعدين ومديري اإلدارات 
ورؤساء األقسام وجميع الكوادر 
التي تبذل جهودا كبيرة في سبيل 
حتقيق أهداف الوزارة وحتسني 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.
كما أشار د.العميري إلى أن 
تصريح املدير اإلقليمي لشرق 
املتوســط في منظمة الصحة 
العاملية د.أحمد املنظري وتأكيده 
أن افتتاح املكتب الدائم للمنظمة 
في الكويت يعزز العمل ويسهم 
البرامــج الصحية في  بتطور 
الكويت ويشكل إضافة نوعية 
لتعاون اجلانبني فيه إشارة قوية 
ملكانة الكويت وتأثيرها في عمل 
املنظمة من خــالل الدعم الذي 
لها مــن جهة وحلرص  تقدمه 
الــوزارة على االســتفادة من 
إمكانيات املنظمة بتدريب الفرق 
الطبية الوطنية لتكون قادرة على 
رسم االستراتيجيات وتطبيقها 

أشار إلى دور املنظمة الفعال في حتقيق التنمية املستدامة للشعوب

د.عيسى العميري

وأوضــح د.العميــري في 
املكتب  افتتاح  تصريح حــول 
فــي الكويت أن لقــاء الوزير 
د.باسل الصباح بالدكتور أسعد 
حفيظ كان مثمرا جدا، حيث مت 
خالله بحــث العالقات العميقة 
والراســخة بني منظمة الصحة 
إلى  العاملية والكويــت، إضافة 
العديد من مجــاالت تعزيزها 
التعاون  من خالل استراتيجية 
املقبلة والدور  للفترة  املشترك 
الفاعل واملميز الذي سيقوم به 
املمثــل املقيم للمنظمة في هذا 
الشأن ومبا يدعم عمل املنظمة 
من جهة وإبراز مساهمة الكويت 
في القضايا واملسائل الصحية 
العاملية، حيث إن الكويت تدرك 
دائمــا أن اســتقرار األوضاع 
الصحية في جميع بلدان العالم 
فيه فائدة للجميع خصوصا أن 
العالــم اآلن منفتح على بعضه 
وبالتالــي فــإن أي تقصير أو 
قصور من أي دولة سينعكس 
سلبا على بقية الدول املجاورة 
البعيــدة خصوصا  وكذلــك 
األمراض املعدية والتي تصنف 
كأوبئــة، وما انتشــار جائحة 
ڤيروس «كورونــا» وما تبعها 

انتخاب الكويت لعضوية املجلس 
الرئاسي ملنظمة (فاو) للمرة اخلامسة

رومــا - (كونا): أعيــد انتخاب الكويت 
مجددا لعضوية املجلس املســتقل الرئاسي 
ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (فاو) 
وممثلة ملجموعة الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

للمرة اخلامسة.
وذكــرت مندوبية الكويــت الدائمة لدى 
(فاو) في بيان لـــ «كونا»، أن ممثلي الدول 
األعضاء باملنظمة انتخبوا الكويت لعضوية 
«املجلس املستقل» املكون من ٤٩ دولة للفترة 
من يوليو ٢٠٢١ الى ديسمبر ٢٠٢٤ في مستهل 

الدورة ١٦٤ للمجلس.
وقال ســفيرنا لدى إيطاليا الشيخ عزام 
الصباح، ان إعادة انتخاب الكويت عضوا في 
املجلس الرئاســي ملنظمة األغذية والزراعة 
كبرى منظمــات األمم املتحدة تعكس مكانة 
الكويت والتقديــر الدولي لدورها التنموي 

واالنساني في العالم، كما تأتي تتويجا للجهود 
الدؤوبة التي يقوم بها مندوب الكويت الدائم 

داخل املنظمة.
من جهته، عبر املندوب الدائم لدى (فاو) 
م. يوسف جحيل عن اعتزازه بنيل الكويت 
مجددا شــرف عضوية املجلس بني ٤٩ بلدا 
منتخبــا، ما يعكس ثقــة دول العالم الـ ١٩٢ 
األعضاء بالكويت وتقديرها جلهودها النشطة 
داخل املنظمة الدولية الرئيسية املعنية بقضايا 

األمن الغذائي وأثرها اإلنساني احلاسم.
وميثل مجلس املنظمة املجموعات اإلقليمية 
وبينها مجموعة إقليم الشرق األدنى وشمال 
أفريقيا ويعتبر الهيئة الرئاسية التنفيذية 
الوحيــدة التي تقود املنظمة فــي الفترة ما 
بني انعقاد املؤمتر العام الذي يختتم أعماله 

هذا األسبوع.

سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح مع املندوب الدائم للكويت لدى (فاو) م.يوسف جحيل

السفير الهندي: اجلالية الهندية أكبر متبرع بالدم في الكويت

أسامة دياب

أشاد السفير الهندي لدى 
البالد سيبي جورج بجهود 
الكويــت في دعــم ورعاية 
الكبيرة  الهنديــة  اجلاليــة 
خالل جائحة «كوفيد ـ ١٩»، 
موضحا أهمية اليوم العاملي 
للمتبرعــني بالــدم، كونــه 
لتكــرمي العديد مــن أبطال 
التبرع بالدم. لدينا أبطالنا 

واجبهم ملســاعدة إخواننا 
واخواتنا احملتاجني خاصة 
فــي هــذا الوضــع الوبائي 

املدمر.
ولفت إلــى ان املتبرعني 
بالــدم ينقــذون العديد من 
األرواح دون الســعي وراء 
أي شــهرة أو مجــد. فهــم 
حقــا أبطالنــا املجهولــون 

والقوميون.
الشــباب  وتابــع: أهنئ 

الــدم  إدارة خدمــات نقــل 
باإلنابــة د.حنان العوضي، 
من خالل رســالة بالڤيديو، 
املتبرعني بالدم من اجلالية 
الهندية، وســلطت الضوء 
على الــدور احلاســم الذي 
تلعبــه مجموعــات التبرع 
بالدم مــن اجلالية الهندية، 
والذي يضمن توفير إمدادات 
دم آمنة وكافية للمحتاجني 
خالل هذا الوقت غير العادي.

الذين  الكويت  الهندي فــي 
يتقدمــون طوعــا للتبــرع 
بالــدم بانتظــام ويعملون 
بال كلل ملساعدة احملتاجني، 
موضحــا ان وزارة الصحة 
بالكويت كانت قد أعربت عن 
تقديرها جلهود الهنود الذين 
يتبرعون بالــدم، فاجلالية 
الهندية أكبــر متبرع بالدم 

في الكويت.
بدورهــا، هنــأت مديرة 

خالل حفل أقامته السفارة مبناسبة اليوم العاملي للمتبرعني بالدم وتكرمي املتطوعني من أبناء اجلالية

السفير الهندي متوسطا املكرمني

املجهولون.
واســتذكر جــورج ـ في 
مجمــل كلمته خــالل حفل 
أقامته الســفارة مبناســبة 
العاملــي للمتبرعني  اليــوم 
بالدم وتكرمي املتطوعني من 
أبناء اجلاليةـ  جهود الطواقم 
الطبية من أبناء اجلالية من 
أطباء وممرضــني يقومون 
بعملهم بصمت وفي معظم 
املناسبات يتجاوزون نداء 

السفير الهندي سيبي جورج
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وزير الدفاع استقبل 
السفير القطري

األمير تلقى املزيد من برقيات التعازي بوفاة منصور األحمد
اســتقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
كما اســتقبل ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 

سمو الشيخ ناصر احملمد.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برقيــة تعزيــة مــن اخيــه 
صاحب اجلاللة امللك عبداهللا 
الثانــي ابــن احلســني ملك 
الهاشــمية  اململكة االردنية 
الشقيقة اعرب فيها جاللته 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته لسموه بوفاة الشيخ 
منصور األحمد، رحمه اهللا، 
سائال جاللته املولى تعالى 
ان يتغمــد الفقيــد بواســع 
رحمته ومغفرته ويســكنه 
فسيح جناته وان يلهم سموه 
الكرميــة جميــل  واالســرة 

الصبر وحسن العزاء.
هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقيــة جوابية الــى اخيه 
صاحب اجلاللة امللك عبداهللا 
الثاني ابن احلسني ملك اململكة 
الشقيقة  الهاشمية  االردنية 
ضمنها ســموه، حفظه اهللا، 
خالص شكره على ما عبر عنه 
من صادق التعازي واملواساة 
بهذا املصاب االليم، مبتهال الى 
املولــى تعالــى ان يدمي على 
جاللته موفور الصحة ومتام 
العافيــة وأال يريــه مكروها 

سموه خالص شكره على ما 
عبر عنه من صادق التعازي 
واملواساة بهذا املصاب االليم، 
مبتهــال الى املولى تعالى ان 
يدمي علــى فخامتــه موفور 
الصحة ومتــام العافية وأال 

يريه مكروها بعزيز.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
رســالة تعزيــة مــن اخيــه 
الرئيس محمود عباس رئيس 
دولة فلسطني الشقيقة، اعرب 
فيهــا عــن خالــص تعازيه 
وصادق مواســاته لســموه 
بوفاة الشيخ منصور االحمد، 
رحمــه اهللا، ســائال املولــى 
تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته ويســكنه 
فسيح جناته وان يلهم سموه 
واالسرة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.

رحمــه اهللا، ســائال فخامته 
املولى تعالى ان يتغمد الفقيد 
بواســع رحمتــه ومغفرتــه 
ويســكنه فسيح جناته وان 
يلهم سموه واالسرة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقية جوابية الى الرئيس 
رجب طيب اردوغان رئيس 
اجلمهورية التركية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص شكره 
علــى ما عبر عنه من صادق 
التعــازي واملواســاة بهــذا 
املصــاب االليــم، مبتهال الى 
املولــى تعالــى ان يدمي على 
فخامته موفور الصحة ومتام 
العافيــة وأال يريــه مكروها 

بعزيز.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 

املولى تعالــى ان يدمي عليه 
موفور الصحة ومتام العافية 

وأال يريه مكروها بعزيز.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برقيــة تعزية مــن صاحب 
اجلاللة السلطان حاج حسن 
البلقيــة معز الدين والدولة 
سلطان بروناي دار السالم 
الصديقة، اعرب فيها جاللته 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته لســموه بوفــاة 
الشــيخ منصــور االحمــد، 
رحمــه اهللا، ســائال املولــى 
الفقيــد  تعالــى ان يتغمــد 
بواســع رحمتــه ومغفرته 
ويسكنه فسيح جناته وان 
يلهم سموه واالسرة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برســالة جوابية الــى اخيه 
الرئيس محمود عباس رئيس 
دولــة فلســطني الشــقيقة، 
ضمنها سموه خالص شكره 
علــى ما عبر عنه من صادق 
التعــازي واملواســاة بهــذا 
املصــاب االليــم، مبتهال الى 
املولــى تعالــى ان يدمي على 
فخامته موفور الصحة ومتام 
العافيــة وأال يريــه مكروها 

بعزيز.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برقيــة تعزية مــن الرئيس 
رجب طيب اردوغان رئيس 
اجلمهورية التركية الصديقة، 
اعرب فيها عن خالص تعازيه 
وصادق مواســاته لســموه 
بوفاة الشيخ منصور االحمد، 

برقية تعزية من دولة د.محمد 
يونس املنفي رئيس املجلس 
الرئاســي الليبي فــي دولة 
ليبيا الشــقيقة اعــرب فيها 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته لسموه بوفاة الشيخ 
منصور االحمد، رحمه اهللا، 
سائال املولى تعالى ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته 
ويســكنه فسيح جناته وان 
يلهم سموه واالسرة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقية جوابية الى د.محمد 
يونس املنفي رئيس املجلس 
الرئاســي الليبي فــي دولة 
ليبيا الشقيقة، ضمنها سموه 
خالص شكره على ما عبر عنه 
من صادق التعازي واملواساة 
بهذا املصاب االليم، مبتهال الى 

ببرقية جوابية الى صاحب 
اجلاللة السلطان حاج حسن 
البلقية معــز الدين والدولة 
ســلطان بروناي دار السالم 
الصديقــة ضمنهــا ســموه 
خالص شكره على ما عبر عنه 
من صادق التعازي واملواساة 
بهذا املصاب االليم، مبتهال الى 
املولــى تعالــى ان يدمي على 
جاللته موفور الصحة ومتام 
العافيــة وأال يريــه مكروها 

بعزيز.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
اتصــاال هاتفيــا ظهــر امس 
مــن رئيس املجلــس االعلى 
العراقــي همــام  االســالمي 
باقر حمــودي، اعرب خالله 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته لسموه، رعاه اهللا، 
ولالســرة احلاكمــة بوفــاة 
املغفور لــه بإذن اهللا تعالى 
الشيخ منصور االحمد، رحمه 
اهللا، ســائال املولــى تعالــى 
ان يتغمــده بواســع رحمته 
ومغفرته ويســكنه فســيح 
جناتــه وان يلهــم ســموه 
واالسرة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وقد عبر صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
عن شكره وتقديره ملا ابداه 
من صادق املواساة وخالص 
التعازي والدعاء، راجيا من 
املولــى عــز وجــل أال يريه 

مكروها بعزيز.

من العاهل األردني ورؤساء مصر وتركيا وفلسطني ورئيس املجلس الرئاسي الليبي وسلطان بروناي ورئيس املجلس األعلى العراقي

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سمو الشيخ ناصر احملمد

بعزيز.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برقيــة تعزيــة مــن اخيــه 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
رئيــس جمهوريــة مصــر 
العربية الشقيقة اعرب فيها 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته لسموه بوفاة الشيخ 
منصور االحمد، رحمه اهللا، 
سائال املولى تعالى ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته 
ويســكنه فسيح جناته وان 
يلهم سموه واالسرة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقيــة جوابية الــى اخيه 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
رئيــس جمهوريــة مصــر 
العربيــة الشــقيقة، ضمنها 

الشايع يطرح اقتراحات بّناءة لتطوير 
احلدائق بالتعاون مع اجلمعيات التعاونية

اســتقبل وزير الدولة 
لشــؤون البلديــة وزيــر 
الدولة لشــؤون اإلسكان 
العمرانــي  والتطويــر 
شايع الشايع في مكتبه، 
إدارة  مجلــس  رئيــس 
الروضة وحولي  جمعية 
السداني  التعاونية خالد 
ورئيس اللجنــة اإلدارية 
واملالية حامــد اإلبراهيم، 
أعــرب عــن دور  حيــث 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
وإســهاماتها االجتماعية 

واالقتصادية.  وأشــاد الشايع بالدور الذي 
تقوم  بــه «تعاونيــة الروضــة» ومتيزها 
وريادتها في العمل التعاوني بالكويت، الفتا 
إلى أنه سيتم تشكيل جلنة متخصصة في 
هذا اإلطار لوضع الشروط الفنية والقانونية 
واإلدارية التي تضمن حقوق الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية واجلمعيات 
التعاونية ويتيح االستغالل األمثل للحدائق، 
معربــا عــن شــكره جلمعيــة «الروضــة» 
واجلمعيات التعاونية األخرى التي بادرت 
في دعم  هذه املبادرة واملشاركة في تطوير 
اخلدمات احلكومية من خالل احلدائق العامة 

في الدولة. وأكد احلرص على تطوير العمل 
باخلدمات لكل املناطق.

من جهتــه، أعرب رئيــس مجلس إدارة 
جمعيــة الروضة وحولــي التعاونية خالد 
الســداني خــالل الزيارة عن شــكر مجلس 
إدارة اجلمعية بالنيابة عن املساهمني وأهالي 
املنطقــة، على مبادرة الوزيــر على اقتراح 
ودراسة نقل إشراف وتنظيم احلدائق العامة 
إلى اجلمعيات التعاونية بالتعاون مع الهيئة 
العامة للزراعة لتكون حدائق متكاملة تخدم 
املنطقة وأبناءها كحديقة الشهيد التي تعتبر 

مثاال يحتذى به على مستوى الكويت. 

شايع الشايع يتسلم درعا تقديرية من خالد السداني وحامد اإلبراهيم

املطيري: تبادل الرؤى واألفكار ملواجهة 
التحديات أمام العالم العربي ككل

أكد وزير اإلعالم والثقافة 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري 
العمــل اإلعالمــي  أهميــة 
العربي املشــترك من أجل 
تبــادل الرؤى واألفكار مبا 
يعزز القدرة على مواجهة 
التحديــات التي يشــهدها 

العالم العربي ككل.
جــاء ذلك فــي تصريح 
للوزيــر املطيري لـ«كونا» 
قبيل توجهه إلى جمهورية 
مصر العربية على رأس وفد 

رسمي للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ٥١ 
ملجلــس وزراء اإلعالم العــرب، التي انطلقت 
بالقاهرة أمس. وأوضــح املطيري أن الدورة 
احلالية ســتناقش بنودا مهمــة لتعزيز دور 
اإلعالم العربي واتخاذ ما يلزم بشأنها، مشيرا 

إلى أن وزراء اإلعالم العرب سيبحثون العديد 
مــن املوضوعات منها القضية الفلســطينية 
واالســتراتيجية اإلعالميــة العربية واللجنة 
العربية لالعالم اإللكتروني وموضوع عاصمة 

اإلعالم العربي. 

عبدالرحمن املطيري قبيل مغادرته البالد إلى مصر

«البلدية»: فتح باب تأهيل شركات أعمال نقل
النفايات الصلبة واإلنشائية واالستبسية

بداح العنزي

وافقت البلدية على فتح باب 
التأهيل للشركات واملؤسسات 
ألعمال نقــل النفايات البلدية 
الصلبــة، اإلنشــائية، أنقاض 

البناء، االسبستية.
وانتهــت البلدية من إعداد 
كراســة التأهيــل املعــدة لهذا 
الشأن متهيدا لدعوة الشركات 
واملؤسســات الراغبة في نقل 
البلدية لشراء كراسة  نفايات 
التأهيل املعدة خصيصا لذلك 
وتضمنت الكراسة التي تنشرها 

«األنباء» التالي:
التعاريف: أوال: النفايات: هي 
مجموعة الفضالت الناجتة عن 
التجمعات السكانية واحلضرية 
واألنشــطة املصاحبة لها من 
اجتماعية واقتصادية وتنموية، 
وترتبط كمياتها بعالقة مطردة 
مــع كثافــة تلــك التجمعــات 
وطبيعة األنشــطة املصاحبة 
لها، ولغــرض تنفيــذ النظام 
اخلــاص بنقل النفايــات التي 

ميكن تصنيفها وفقا ملا يلي:
أ- النفايــات البلديــة: هي 
النفايــات التي تصنــف وفقا 
إنتاجهــا ونوعيتهــا  ملصــدر 
وطبيعة تكوينهــا من صلبة 
وشبه صلبة، وتشمل كال من 

والتــي حتتــوي علــى مــادة 
االسبست اخلطرة التي يجب 
التعامل معها بطريقة سليمة 
وآمنة بيئية، وتكمن خطورتها 
عنــد تعرضهــا لعوامل تؤدي 
إلى تكســرها وتطايــر أليافها 
واستنشــاقها عبــر اجلهــاز 
التنفسي، وتكون متواجدة في 

األنابيب واألسقف واملظالت.
ثانيا: مصدر النفايات: هي 
اجلهة التي تنتج عنها النفايات 
البلديــة الصلبــة والنفايــات 

اإلنشائية وأنقاض البناء.
ثالثا: موقع رفع ومعاجلة 
املواقع  النفايــات: وتتضمــن 

التالية:

أحــكام الئحة النظافــة ونقل 
النفايات وكذلك الئحة السالمة.

ثامنا: املعايير واالشتراطات: 
هي الضوابط الصادرة من قبل 
بلدية الكويت والهيئة العامة 
للبيئــة واجلهــات احلكو مية 
األخرى كل حسب اختصاصه.
الرســوم  البلدية  وحددت 
التي ستحصلها وتشمل ما يلي:

٭ يجب علــى طالبي التأهيل 
املؤهلني من قبل جلنة التأهيل 
املختصة دفع رسم وقدره ١٠٠ 
دينار غير قابلة لالسترداد - 
الستصدار شهادة التأهيل للمرة 
األولى والتي تبلغ صالحيتها 

فترة ٣ سنوات.
٭ سيتم احتساب رسم وقدره 
١٥ دينارا غير قابلة لالسترداد 
يتــم دفعها مــن قبــل طالبي 
التأهيل املؤهلني عن كل معدة 
نقل مت تأهيلها ضمن الكشف 
املقدم من قبلهــم وذلك طوال 
فترة سريان صالحية شهادة 
التأهيل والبالغة مدة ٣ سنوات.

٭ يجب علــى طالبي التأهيل 
املؤهلــني وعنــد انتهــاء فترة 
سريان صالحية شهادة التأهيل 
والبالغة مدة ٣ ســنوات دفع 
رسم وقدره ٥٠ دينارا غير قابلة 
لالســترداد - لتجديد شهادة 

التأهيل لفترة مماثلة.

أ- موقــع رفــع النفايات: 
هو املكان الذي حتدده البلدية 
لتجميع النفايات ليتولى الناقل 

املختص رفعها.
ب- موقع معاجلة النفايات: 
هو املكان الذي تقوم بتحديده 
البلديــة وتتــم فيــه معاجلة 
النفايــات وذلــك بتدويرها أو 
حرقها أو ردمها أو بأي وسيلة 
أخرى معتمدة من قبل اجلهات 

املعنية.
رابعا: ناقل النفايات: هي 
الشركة أو املؤسسة املؤهلة 
واملصنفــة من قبــل البلدية 
لنقــل النفايات مــن مصدر 
إنتاجها أو تواجدها إلى مكان 

معاجلتها.
خامسا: بيان نقل النفايات: 
هو النمــوذج املعتمد من قبل 
البلديــة واجلهــات املعنيــة 
األخرى، والذي يتم فيه حتديد 
كمية النفايات املنقولة ووصفها 
ومصدرها ومحضر تســلمها 
ونقلها، إضافة إلى جهة ومكان 

استقبالها ومعاجلتها.
سادسا: اجلهات املعنية: هي 
بلدية الكويت والهيئة العامة 
للبيئــة واجلهــات احلكومية 
األخرى كل حسب اختصاصه.

سابعا: اإلدارة املعنية: هي 
اإلدارة املختصة قانونا بتطبيق 

حددت االشتراطات الالزمة واملعايير املنظمة للراغبني في التقدم واملواقع واالختصاصات املطلوبة

مبنى البلدية

النفايات السكانية والتجارية 
واملكتبية إضافة إلى احليوانية 
والزراعيــة وتلك الناجتة عن 
املسالخ وبعض أنواع النفايات 

الصناعية غير املضرة.
ب- النفايــات اإلنشــائية 
وأنقــاض البناء: هي النفايات 
الناجمة عن أعمال هدم املباني 
واملنشــآت وتلك التي تخلفها 
إقامة وتشــييد املباني  أعمال 
اجلديــدة وترميــم وصيانــة 
املباني القائمــة وأي مخلفات 
إنشائية ناجتة عن املشاريع.

ج- النفايات االسبســتية: 
هي النفايات الناجتة عن أعمال 
التطويرية  الهدم واملشــاريع 

البغلي تسأل عن مشاريع التخضير ومصدات الرياح
قدمت عضو املجلس البلدي 
م.مها البغلي سؤاال عن مشاريع 
التخضيــر وزراعــة مصدات 

الرياح واألشجار املعمرة.
وقالت م.البغلي إنه إشارة 
إلى ما جاء في محضر ورشــة 
عمل جلنة شــؤون البيئة في 
املجلــس البلدي رقــم ٢٠١٩/١ 
املنعقــدة بتاريــخ ٢٠١٩/٣/٢٧ 
حول املوضوع ذاته، وملا متر به 
البالد حاليا وفي كل عام خالل 
فترة الصيف من عواصف رملية 
وغبار وزحف رمال بسبب تأخر 
التخضيــر وزراعة  مشــاريع 

الدراســة؟ وكم عددها؟ ومتى 
سيتم إرسالها للمجلس البلدي 

لتخصيصها؟
٣- صادقــت الكويت في ٢٠١٨ 
على اتفاقية باريس للمناخ، هل 
يشمل املخطط الهيكلي الرابع 
تصورا شــامال ورؤية لزيادة 
الرقعة اخلضــراء في الكويت 
حلل مشاكل تفكك التربة وزحف 
الرمال وارتفاع معدالت درجة 
احلــرارة والتغيــر املناخــي؟ 
الرجاء تزويدنا بنسخة من ذلك.

٤- هــل مت العمــل بتوصيات 
ورشة العمل املذكورة؟

الكويت، وزارة الكهرباء واملاء، 
وزارة األشغال العامة، وزارة 
الدفــاع، وبلديــة الكويت. لذا 

نتوجه لكم باألسئلة التالية:
١- كــم عدد ومواقع مشــاريع 
األحزمة اخلضــراء ومصدات 
الريــاح التــي مت تخصيصها 
للهيئة العامة للزراعة والثروة 

السمكية؟
٢- هــل هناك طلبــات للهيئة 
والثــروة  للزراعــة  العامــة 
الســمكية ملواقــع مشــاريع 
تخضيــر ومصدات ريــاح ما 
زالت لدى اجلهاز التنفيذي قيد 

م.مها البغلي

مصــدات الريــاح حــول املدن 
اإلسكانية اجلديدة، باإلضافة 
إلى االرتفاع امللحوظ في درجات 
احلرارة والــذي يهدد الصحة 

العامة.
فقــد متت مناقشــة جميع 
هــذه التحديات خالل ورشــة 
العمل املذكورة ووضع العديد 
من التوصيات وذلك بحضور 
قياديــني وممثلــني عن كل من 
اجلهات التالية: الهيئة العامة 
للبيئة، الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية، معهد الكويت 
العلميــة، جامعــة  لألبحــاث 

الظفيري: تعزيز آلية حوار التعاون اآلسيوي
شــارك نائــب وزيــر 
اخلارجية الســفير مجدي 
الظفيري في االحتفالية التي 
أقامتها االمانة العامة حلوار 
التعاون اآلسيوي بطريقة 
افتراضيــة عبــر االتصال 
املرئي، وذلك مبناسبة مرور 
١٩ عاما على انشاء املنظمة.

وألقى السفير الظفيري 
كلمة أكد خاللها على اهمية 
آلية حوار التعاون اآلسيوي 
الكويــت لتعزيز  وســعي 
اآللية املهمة التي أسســت 

عام ٢٠٠٢ وبلغ عدد أعضائها ٣٤ عضوا، مشددا 
على اهمية تعزيز هــذه اآللية والتعاون بني 

اعضائها.
كما ألقى كل من مساعد وزير اخلارجية في 

جمهورية تركيا الصديقة واألمني العام حلوار 
التعاون اآلسيوي كلمتني تناوال فيهما أهمية 
احلــوار كآلية للتعاون بني الدول اآلســيوية 

والتنسيق لتعزيز ذلك التعاون.

السفير مجدي الظفيري خالل مشاركته في االجتماع

اســتقبل نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي مبكتبه سفير دولة قطر الشقيقة 
بندر بن محمد العطية، وذلك مبناســبة انتهاء فترة عمله 

سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خالل 
اللقاء باجلهود التي بذلها السفير العطية، والتي أسهمت في 
تعزيز أواصر التعاون واألخوة والعمل املشترك، بني البلدين 
والشــعبني الشقيقني، متمنيا له التوفيق والنجاح، ولدولة 

قطر الشقيقة دوام التقدم والرفعة واالزدهار.
حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع بالندب الشــيخ فهد 

الشيخ حمد جابر العلي خالل استقباله السفير بندر بن محمد العطيةجابر العلي.
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غيَّب هادم اللذات السبت املاضي ٢ ذي القعدة 
١٤٤٢هـ املوافق ١٢/٦/٢٠٢١م أستاذي ومعلمي د.يوسف 
عبداملعطي وقد بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية ومواساة ألسرته وأبنائه 
أشاد فيها سموه بحياة الراحل احلافلة باإلجنازات 
على املستوى التربوي، كما نعاه وزير التربية رئيس 
مجلس إدارة «التطبيقي» د.علي املضف، مؤكدا أنه 

خدم التعليم بتأسيسه معهد املعلمني.
ود.يوســف عبداملعطي الذي أتشــرف وأعتز 
بتتلمذي على يديه، هو من قابلني في جلسة التقدم 
ملعهد املعلمني (١٩٦٧ - ١٩٦٨م) وهو من شجعني على 
دخول العمل النقابي بجمعية املعلمني، وهو من اتصل 
بي وحثني على االنتساب للعمل اخليري، فله مني كما 
كنت من قبل دائم الدعاء، وكما يقولون: من علمني 
حرفــا صرت له مقّدرا ومجّال. رحل بهدوء كما هو 
طبعه، قليل الكالم كثير العمل واإلجناز، وهو بحق 
أحد أكبر رجاالت التربية والتعليم ليس على صعيد 
الكويت وإمنا على مســتوى الوطن العربي إجنازا، 
فمن هو الدكتور األستاذ يوسف عبداملعطي الذي 
لألسف غيبه إعالمنا في وفاته؟ إنه مواطن كويتي!

أنا أقول لكم من هو يوسف عبداملعطي َشرك.. 
من مواليد مصر عام ١٩٢٧م، أمت دراسته االبتدائية 
والثانوية في القاهرة، والتحق بجامعة القاهرة وكانت 
تســمى (جامعة امللك فؤاد األول) حينذاك في كلية 
اآلداب، وتخرج عــام ١٩٥١م ثم التحق بجامعة عني 
شمس ونال دبلوم املعهد العالي للمعلمني عام ١٩٥٣م، 
ثم نال درجة املاجستير من اجلامعة األمريكية في 
بيروت عام ١٩٧٢ في اإلدارة التربوية وإعداد املعلم 
عام ١٩٧٢ ودرجة الدكتوراه في اقتصاديات التعليم 
وتخطيط وتقومي التعليم من أجل التنمية عام ١٩٨٠.

مسيرة حافلة بالعطاء

وللفقيد الراحل مسيرة تربوية حافلة بدأها عام 
١٩٥١ عقب تعيينه مدرســا للغة العربية في مدرسة 
صالح الدين باملرقاب، ثم انتقل إلى ثانوية فلسطني 
لفترة قصيرة، ثم عني ناظرا للمدرسة املباركية عام 
١٩٦٠/١٩٦٢ ثم مديرا لكلية املعلمني ١٩٦٢/١٩٧٢ ومديرا 
إلدارة التعليم الفني واملهني ١٩٧٢/١٩٨٣ ومستشارا 
أول باملركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج 
١٩٨٣/١٩٨٥ وخبيرا باللجنة الوطنية الكويتية للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونســكو) ١٩٨٥/١٩٩٢، وعضو 
هيئة تدريس منتدب في كلية التربية جامعة الكويت 
عام ١٩٩٢، ومستشارا في مركز البحوث والدراسات 
ممثال للكويت في جلنة التأليف والترجمة والنشر في 
منظمة اليونسكو (١٩٩٣/٢٠٠٢)، وعضوا في اللجنة 
التربوية باللجنة العليا لتطبيق الشريعة اإلسالمية 
١٩٨٣، وشــارك في العديد مــن اللجان واملؤمترات 
ممثال عن دولة الكويت. شــارك الفقيد الراحل في 
قيادة معهد املعلمني بالكويت بعد تأسيسه بناء على 
تقرير قدمه اثنان من أعالم التربية في العالم العربي، 
وهما إسماعيل القباني ود.منى عقراوي اللذان دعتهما 
الكويت لتقدمي املشورة حول تطوير نظام التعليم في 
الكويت، وقد أكدا ضرورة أن تسرع الكويت في إنشاء 
كلية للمعلمني لتخريج مدرســي املرحلة االبتدائية، 
وذلك مبوجب ما ورد في التقرير بأنه في عام ١٩٥٥ 
يوجد في الكويت ٩١١ مدرســا ومدرسة ليس بينهم 
إال ١٢٧ مدرسا ومدرسة كويتيني، وقد شكلت دائرة 
املعارف جلنة لهذا الغرض ضمته في عضويتها، وفي 
العام الدراسي ١٩٦١/١٩٦٢ أصدرت وزارة التربية قرارا 
بإنشاء كلية املعلمني، وعني الفقيد الراحل مديرا لها، 
وقد مت تغيير املســمى الى معهد املعلمني في العام 

١٩٦٦/١٩٦٧ بسبب افتتاح جامعة الكويت.

إجناز ضخم

وللفقيد الراحــل نتاج علمــي تربوي ضخم 

وإســهامات واسعة في تأليف العديد من الدراسات 
والكتب، وفي تقدمي البحوث والدراسات والبرامج 
التربوية، وكان لهذا النتاج كبير األثر في بناء التعليم 
بالكويت، وفي إرساء قواعده وتنميته وتطويره، كما 
كان للفقيد الراحل مساهماته ومشاركاته في تعزيز 
الدور الذي تقدمــه جمعية املعلمني الكويتية، حيث 
شــارك كباحث ومحاضر في العديد من املؤمترات 
بالكويت وخارجها، وكان له دور يذكر في املؤمترات 
واألسابيع التربوية جلمعية املعلمني الكويتية، وبصمة 
واضحــة ال لبس فيها في صناعــة وتدريب املعلم 
الكويتي وتأهيل الكوادر التربوية والتعليمية الكويتية.

عالقة شخصية

بعد أن توثقت به عالقاتي من معهد املعلمني في 
املرقاب إلى العديلية إلى التخرج كنت دائما أحرص 
على االلتقاء به أو استشارته بالهاتف، وكان في آخر 
سنواته يقول لي.. ها.. السمي أي يا يوسف! عندما 
قدت أسبوع التربية ١٣ و١٤ استشرته في كثير من 
األمور خاصة عــن (دور املعلم في الوطن العربي) 
وغيره من املوضوعات وكان دائما الناصح األمني.

تصحيح اإلشكالية!

هو لم يقل أبدا أنا صنعت معهد املعلمني، لكننا 
كنا نشهد له بدوره الكبير في قيادة مسيرة املعلمني 
الذيــن تخرجوا في هذا املعهــد وهم باملئات، وهو 
بالفعل أول مدير لكلية املعلمني في الكويت، وأيضا 
ال ننســى جهود املربي أستاذنا حمود الرومي (أبو 

محمد) أطال اهللا في عمره.
دور املستشار

أنا شخصيا أعي وأعرف متاما الدور الكبير الذي 
اضطلع به املغفور له بإذن اهللا د.يوسف عبداملعطي 
كمستشار في مركز الدراسات والبحوث الكويتية، 
وقد أحســن د.عبداهللا الغنيم رئيس املركز وكذلك 
من قبل أســتاذنا الكبير د.يعقوب يوسف الغنيم 
الذي استعان به عندما كان وكيال في وزارة التربية 
ووزيرا لها، وقد أحسنا التعامل واالستفادة من هذه 
القامة التربوية والتعليمية، وكان بالفعل مستشارا 

مؤمتنا وليس مجمدا!
٭ ومضة: على يد هــذا املربي الفاضل تخرجت 
األجيــال تلو األجيال من أبنــاء الكويت وإجنازاته 
يصعب حصرها في مقال، ويكفي أن الدولة مشكورة 

منحته اجلنسية الكويتية تقديرا ألعماله اجلليلة.
ومن أجمل ما كتب.. إعداده كتاب (الكويت في 
عيون اآلخرين) والذي يوضح فيه كيف كانت ومازالت 
الكويت مقصدا للكثيرين يأتونها من كل بقاع األرض 

وإن تعددت األهداف فمنها ما هو جتارة أو عمل!
٭ آخر الكالم: شــكرا جلمعية املعلمني الكويتية، 
وجلهود األخ األستاذ أســعد عبداهللا، والتي رثته 
في بيان وذّكرت بتاريخه ودوره الكبير في خدمة 
التربية والتعليم ومبناقبه، وهي ُسنة تتبعها جمعية 
املعلمني في رثاء أساتذتها الكرام الذين رحلوا، طيب 

اهللا ثراهم ومثواهم.
٭ زبدة احلچي: أســتاذي أبا ياسر.. رحمك اهللا 
وطيّب اهللا نزلك وجعل قبرك روضة من رياض اجلنة 
ومنزلتك في جنات عدن بالفردوس األعلى من اجلنة.
رحم اهللا أستاذنا « د.يوسف عبداملعطي شرك» 
والــذي ندين له بعد فضل اهللا عز وجل، ألنه تولى 
رعايتنا حتى التخــرج وتابعنا ولم يبخل علينا ال 

بالنصيحة وال بالرأي واملشورة.
باسمي وباسم إخواني املعلمني الذين تعلمنا على 
يديه الكرميتني نعزي أهله وأسرته وأحبابه وطالبه 
وكل من أحبه وتعامل معه، ضارعني للمولى عز وجل 

أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته.
في أمان اهللا.

ومضات

يوسف عبداملعطي.. 
بصمة تربوية

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

ر مياه الشرب لطالب الثانوية في اجلهراء «بنك الطعام» يوفِّ

املقصيد: زيادة عدد جلان التصحيح لـ«الثانوية» إلى الضعف

املضف ناعيًا د.عبداملعطي: خدم التعليم بتأسيسه ملعهد املعلمني
نعى وزير التربية رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.علــي فهد املضف، الراحل د.يوســف 
عبداملعطي الذي وافته املنية، سائال املولى 
عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر 
له ويعفو عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقال د.املضــف إن املغفور له بإذن 
اهللا كان رمزا من رموز الكويت التعليمية 
وإحدى الشخصيات الكويتية التي أفنت 
رحلتها الطويلة مع التعليم وباألخص التعليم 
الفني واملهني، حيث سجل في صفحات 

التاريخ الكويتي سيرة طيبة ذات إجنازات 
حتســب للتعليم في الكويت. واستذكر 
د.املضف اجلهــود العلمية والعملية التي 
قدمها د.يوســف عبداملعطي خالل فترة 
عمله، حيث ارتبط اسمه ناظرا للمدرسة 
املباركية منذ مطلع اخلمسينيات وإنشاء 
معهد املعلمني في عام ١٩٦٢، وكلف بعدها 
مديرا إلدارة التعليم الفني حتى عام ١٩٨٣ 
ومستشــارا مبركز البحوث والدراسات 
الكويتية، وله مساهمات في إنشاء شبكة 
التجديد التربوي لليونيسكو، ومؤلفات في 
التعليم األساسي والثانوي والفني وطرق 

التدريس العام، واإلشراف على العديد من 
األبحاث العلمية التي ســاهمت في تنمية 
وتطوير التعليم الفني واملهني منذ اإلدارة 
املركزية وحتى إنشاء الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
وأضاف: ال يسعنا إال أن نتقدم بخالص 
الفقيد  للكويت وألسرة  العزاء واملواساة 
ولكافة منتســبي املؤسســات التعليمية 
واألكادميية بالبالد لفقدان أحد رجال العلم 
األوفياء والذي وهب نفسه خلدمة العلم 
والعملية التعليمية في البالد، سائلني الباري 
عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

أعلن البنك الكويتي للطعام واإلغاثة عن إطالق 
مبــادرة توفير مياه الشــرب لطلبــة الصف الثاني 
عشــر في محافظة اجلهراء خــالل فترة االختبارات 
الورقيــة، وذلك عن طريق ســيارات البنك الكويتي 

للطعام واإلغاثة.
من جانبه، قال نائب رئيس البنك الكويتي للطعام 
واملدير التنفيذي مشعل األنصاري إن البنك حرص 
بالتعــاون مع محافظة اجلهراء على تقدمي زجاجات 
مياه الشرب لنحو ٩ آالف طالب وطالبة في احملافظة 
بالصف الثاني عشر بجميع فئاته (الفترة الصباحية، 
والفترة املســائية، وطلبة املنازل، واملعهد الديني) 

خالل فترة أيام االختبارات.
وأضاف األنصاري أن البنك يوفر املياه في عبوات 
مبردة لطلبة الصف الثاني عشر خالل فترة االمتحانات 

في إطار التعاون االستراتيجي مع محافظة اجلهراء، 
موضحــا أن احملافظة قدمت كل أنواع الدعم إلجناح 
املبادرة. وأوضح أن مشروع «مصرف تسبيل املياه» 
بدعم من األمانة العامه لألوقاف وتنفيذ البنك الكويتي 
للطعام واإلغاثة يعمل على توفير مياه الشرب جلميع 
فئات املجتمع من (عمال طرق - مساجد - مقابر- 

مستشفيات واجلهات احلكومية).
وأضاف األنصاري أن التعاون بني البنك وأمانة 
األوقاف وثيق وقائم على أسس صحيحة هدفها اخلير 
للجميــع، مؤكدا أن أمانة األوقــاف وجميع العاملني 
ال يدخرون جهدا في دعم مشــروع «مصرف تسبيل 
امليــاه» وكل اجلهود اخليرية التــي يقوم بها البنك 

خلدمة املجتمع الكويتي.
وأكد األنصاري أن البنك حريص على مســاندة 

الطــالب وتقدمي كل أنــواع الدعم في ظــل الظروف 
الصعبــة أثناء جائحة «كورونا»، موضحا ان البنك 
يقوم بتوزيع املياه أيضا على موظفي «جلان الكنترول» 

خالل االختبارات في محافظتي العاصمة وحولي.
من جانبه، ثمن محافظ اجلهراء السيد ناصر فالح 
احلجــرف مبادرة بنك الطعام بتوفير مياه الشــرب 
لطلبة الصف الثاني عشر في محافظة اجلهراء خالل 

فترة االمتحانات.
وقال احلجرف إن الظروف احلالية التي تشهدها 
البــالد أظهرت حجم التعــاون الكبير بني املواطنني 
واجلهات اخليرية، وفي مقدمتها بنك الكويتي للطعام 
واإلغاثة الذي أثبت جدارته في التعاون مع املؤسسات 
احلكوميــة لتقــدمي اخلدمات اخليرية لكل شــرائح 

املجتمع.

املبادرة متتد خالل فترة االمتحانات بالتعاون مع محافظة اجلهراء

استئناف اختبارات الثانوية اليوم بـ «فلسفة» لألدبي و«أحياء» للعلمي و«فقه» للديني

د.علي املضف وناصر احلجرف خالل جولة في إحدى املدارس بحضور أعضاء بنك الطعام

فيصل املقصيد خالل جولته التفقدية في كنترول التصحيح

توفير املياه داخل اللجان

جانب من جلان التصحيح

عبدالعزيز الفضلي

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
أمــس األول حول اســتمرار 
الورقية، أعربت  االختبارات 
وزارة التربيــة عــن خالص 
الطــالب  أمنياتهــا ألبنائهــا 
والطالبات بالنجاح والتفوق، 
مؤكدة استئناف االختبارات 
النهائيــة اليوم فــي موعدها 
بحسب اجلداول املقررة سلفا 
للصف الثاني عشر وصفوف 
النقل بالثانوية العامة لطلبة 
املنازل. وتؤكد وزارة التربية 
حرصها على صحة وسالمة 
الدارســني وجميــع أعضــاء 
الهيئــة التعليمية واإلدارية، 
االختبــارات  واســتكمال 
النهائية في بيئة آمنة تراعي 
كل االجــراءات االحترازيــة 
واالشــتراطات  والوقائيــة 
الصحيــة املطلوبــة. وتدعو 
الطــالب  أبناءهــا  الــوزارة 
إلــى مراجعــة  والطالبــات 
الدروس واملثابرة واالجتهاد 
لنيل أعلى الدرجات وحتقيق 

أهدافهم.
وتســتأنف االختبــارات 
اليــوم بعــد أن أخــذ الطلبة 
قسطا من الراحة أمس الثالثاء، 
حيث يؤدي طلبة القسم األدبي 
امتحان مادة الفلسفة، واختبار 
األحياء لطلبة القسم العلمي 
بينما امتحان الفقه التحريري 

لطلبة التعليم الديني.
وعلي صعيد متابعة عملية 
التصحيح، أكد الوكيل املساعد 
للتنمية التربوية واألنشطة 
النائــب األول لرئيــس عــام 
االمتحانات لكنترول القســم 
األدبي والتعليم الديني فيصل 
املقصيد أن جلان التصحيح 
تسير بالشكل املطلوب وفق 

املقصيد بالشكر واالمتنان إلى 
اللجان العاملة لسير عملية 
االختبارات النهائية سواء من 
التعليميــة وإدارات  املناطق 
املدارس والهيئات التعليمية 
وقطــاع املنشــآت ولــكل من 
ساهم في إجناح انطالقة هذه 

االختبارات.
كما توجه املقصيد بالشكر 
والتقدير إلى اجلهات املعنية 
التي تعاونت مع وزارة التربية 
لتسهيل االختبارات الورقية 
مثــل وزارة الدفــاع - هيئة 
العسكرية،  الوطنية  اخلدمة 
ووزارتي الصحة والداخلية 
متمنيــا  املدنــي،  والدفــاع 

األسئلة ومباشرتها للطالب.
وذكر الكندري أن أوراق 
االختبارات قــد وصلت في 
كنتــرول األدبــي إلى ٢١٩٥٣ 
ورقة، وعن جلــان كنترول 
بــني  االختبــار  تصحيــح 
الكندري ان عدد جلان الرجال 
بلغ ١٥ جلنة وجلان النساء 
علــى ٦ جلــان، موضحا انه 
مت البــدء بعمليــة تصحيح 
االختبارات وسيتم االنتهاء 
منها فــي القريــب العاجل، 
مشــيرا إلــى التــزام جميع 
العاملني في جلان التصحيح 
الصحيــة  باالشــتراطات 

والتباعد اجلسدي.

التوفيــق والنجــاح للطلبة 
بتأدية االختبــارات النهائية 

للعام احلالي.
مــن جانبــه، اكــد املوجه 
الفني األول ملادة اللغة العربية 
التعليمية  مبنطقة األحمدي 
الكنتــرول  ورئيــس جلنــة 
بالقســم األدبــي خالــد علي 
الكنــدري حــرص التوجيــه 
الفنــي العام للغــة العربية، 
على أن يكــون اختبار اللغة 
العربيــة مناســبا للظروف 
الراهنة التي مير بها العالم، 
مشيرا الى أن التوجيه يراعي 
املستوى التحصيلي للمتعلم، 
كذلك متيز االختبار بسهولة 

خالد الكندري

اخلطط املوضوعــة من قبل 
القيــادات بــوزارة التربيــة، 
املبذولــة  مشــيدا باجلهــود 
التي قام بها العاملون بامليدان 
أن  الــى  التربــوي، مشــيرا 
الوزارة بالتنسيق مع املناطق 
التعليمية واإلدارات املدرسية 
قامــت بزيــادة عــدد جلــان 
االختبــارات والتصحيح إلى 
الضعف تقريبا، وذلك بسبب 
العاملي  اجلائحــة والوضــع 
الراهــن الــذي يتوجب على 
الوزارة تطبيق االشتراطات 
أبنائنــا  الصحيــة لســالمة 
الطلبــة وأعضــاء الهيئتــني 
التعليميــة واإلدارية. وتقدم 

مدارس خاصة تنهي خدمات معلميها في حال سفرهم خارج البالد
آالء خليفة - عبدالعزيز الفضلي

أبلغــت بعــض املدارس 
بأنه  العاملــني فيها  اخلاصة 
في حال ســفر املعلم خارج 
البالد عليه تقدمي اســتقالته، 
وذلك حتسبا الستمرار إغالق 
املطار وصعوبة عودته للبالد 
مرة أخرى، األمر الذي يفسح 
املجال لإلدارة املدرسية للبحث 

عن بديل له. 
جاء ذلك في تعميم إلحدى 
املدارس وتلقت «األنباء» نسخة 
إلى  منه حيث أشارت خالله 
التي متر  للظروف  أنه نظرا 
البــالد بســبب جائحة  بها 
كورونا واإلجراءات املشددة 
للبالد نحيطكم  الدخول  في 

علما بالتالي:
املوظفة التــي ترغب في 
البالد خالل  الســفر خارج 

العامل عن العمل  «إذا انقطع 
دون عذر مقبول ملدة سبعة أيام 
متصلة أو عشرين يوما متفرقة 
خالل سنة جاز لصاحب العمل 

اعتباره مستقيال».
حيــث إن صاحب العمل 
غير مسؤول عن أي أسباب 
أو إجــراءات احترازية تتخذ 
على مستوى الدولة من عدم 
فتح املطار والســماح بعودة 
لذا وجب  املسافرين وغيره. 

التنبيه والعلم.
واختتم التعميم مبالحظة 
مهمة تنص على أنه: في حال 
السفر بدون علم إدارة املدرسة 
أو التبليغ سنضطر آسفني إلى 
تطبيق جزاء قانون العمل مادة 

رقم ٤٢.
وقد قوبل هــذا التعميم 
برفض واستهجان كثير من 
موظفات ومدرسات املدرسة، 

خاصة أنه قرار فردي وغير 
معمم على جميع مدارس وزارة 
التربية، واعتبروه ظلما بحقهن 
بإجبارهن على تقدمي االستقالة 
السفر  في حال رغبتهن في 

خالل اإلجازة.
وفي تعليق على إجراءات 
املدرسة، قالت مصادر تربوية 
في تصريح خاص لـ«األنباء» 
املدرسة  إنه من حق صاحب 
التصرف كما يراه مناسبا حتى 
ال يواجه ربكة في بداية العام 
إلى  املقبل، مشيرة  الدراسي 
أن ما مير به العالم من ظروف 
استثنائية يتطلب من اجلميع 

أخذ احليطة واحلذر.
وأضافــت أنه فــي حالة 
إنهاء خدمات املعلم أو املوظف 
يتطلب ذلك صرف مستحقاته 
النظم واللوائح  كاملة حسب 

املعمول بها في هذا اجلانب.

صــورة زنكوغرافية من التعميم 
الذي يطالب املعلمات باالستقالة

لهــا من تقدمي  اإلجازة البد 
االســتقالة، وفي حال عدم 
الرجــوع ومباشــرة العمل 
بداية دوام يوم  الرسمي مع 
األربعاء املوافق ١٢ ســبتمبر 
املقبل يحــق لصاحب العمل 
تنفيذ جزاء قانون العمل مادة 
رقم ٤٢ والذي ينص على أنه: 

د.يوسف عبداملعطي

جتديد إقامة ١٧ ألفًا من العاملني بـ «التربية»
عبدالعزيز الفضلي

مبتابعــة دقيقة من وكيل وزارة التربية د.علي 
اليعقوب تواصل الــوزارة إجراءات جتديد اإلقامة 
للعاملــني في قطاعات التربية املختلفة من معلمني 
وإداريني ومنفذي خدمة بشكل يومي بدءا من الصباح 

الباكر وحتى السادسة مساء. وفي هذا السياق كشفت 
مصادر تربوية مطلعة لـ«األنباء» انه مت تخصيص 
فريق عمل الســتقبال املراجعني وإنهاء إجراءاتهم 
بقيادة وإشراف مراقبة التعيني في القطاع اإلداري 
عبير اجلبر التي وفرت األجواء املناسبة للمراجعني 
لكي يتم إجناز معامالتهم دون أي معاناة، مشيرة 

إلى أن إجراءات التعيني تتم من خالل التنسيق مع 
وزارة الداخلية.

وأوضحــت املصادر انه منــذ يوليو املاضي مت 
جتديــد إقامــة ملا يقــارب ١٧ ألف موظــف وافد في 
الوزارة، الفتة إلى انه يتم اســتقبال يوميا من ١٥٠ 

إلى ٢٠٠ مراجع وذلك وفق احلجز املسبق.
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مؤشر الكهرباء يعود لالرتفاع 
بعد انخفاضه بسبب الغبار

دارين العلي

عاد املؤشر الكهربائي الى االرتفاع بعد 
أن سجل انخفاضا نهاية األسبوع املاضي 
وبداية األسبوع اجلاري تزامنا مع انخفاض 
درجات احلرارة وموجة الغبار التي مرت 
على البالد، حيــث وصلت األحمال الى ما 

دون الـ ١٣ ألف ميغاواط.
وقد سجل املؤشر الكهربائي امس ١٤٢٤٠ 
ميغاواط كحمل أقصى في ظل درجة حرارة 
٤٨ درجــة مئوية وبفــارق اكثر من ٢٢٥٠ 
ميغاواط عن حمل العام املاضي في التاريخ 

نفسه.
وقالت مصادر في الوزارة ان هذا االرتفاع 
متوقــع لألحمــال في ظل ارتفــاع درجات 
احلرارة، الفتة الى ان موجة الغبار خفضت 
مــن احلرارة بداية األســبوع مــا أدى الى 
انخفاض االستهالك، وهذا ما يحصل عادة 

في أوقات الذروة.
وشــددت املصادر على أهمية الترشيد 

رغم وجــود احتياطي جيد لــدى الوزارة 
يبلغ نسبة ١٥٪ من اإلنتاج، مشيرة إلى ان 
االستهالك األعلى املتوقع لم يسجل حتى 
اآلن إال انه ممكن ان يسجل في اي يوم من 

أيام الذروة ويبلغ ١٥٦٠٠ ميغاواط.

مؤشر احلمل الكهربائي

حمد اخلالدي لـ «األنباء»: إصدار أكثر من ٢٤ ألف 
بطاقة أولوية و١٤٤٣ لوحة مرورية لكبار السن

بشرى شعبان

كشــف مدير إدارة رعاية 
املســنني في وزارة الشــؤون 
االجتماعية حمد اخلالدي عن 
اســتمرار اإلدارة في تطبيق 
كافــة االشــتراطات الصحية 
للوقاية من ڤيروس «كورونا» 
وإجراء التعقيم الدوري لكافة 
أقسام اإلدارة الى جانب توزيع 
املعقمات ومستلزمات الوقاية 
والتشدد بااللتزام في ارتداء 

الكمامة.
وبني اخلالدي في تصريح 
لـ «األنباء» ان اإلدارة حترص 
على تنظيم األنشــطة داخل 

وأنشــطة خاصــة لتنشــيط 
الذاكــرة لآلبــاء واألمهات من 
كبــار الســن لكــي ال يشــعر 
النزالء بالفراغ والضيق نتيجة 

إجراءات الوقاية املشددة.
وعن أعداد املستفيدين من 
خدمــات اإلدارة بني اخلالدي 
ان اإلدارة تقــدم خدماتهــا لـ 
٣٤١٠ مســنني ومسنات منهم 
١٨ حالة إيوائية ٦ رجال و١٢ 
نساء، وتقدم خدمات املنازل 

لـ ٣٣٩٢ حالة.
وكشف اخلالدي عن تسلم 
اإلدارة ٧٣١ تقريرا طبيا حلاالت 
سريرية في منازلها من الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.

اثنني لعدم استيفاء الشروط، 
وبذلــك ارتفع عــدد اللوحات 
املرورية املصــدرة الى ١٤٤٣ 

لوحة.
إلــى  اخلالــدي  وأشــار 
اســتمرار اإلدارة بتوفير كل 
ما يلزم لرعاية اآلباء واألمهات 
سواء في منازلهم او في دور 

اإليواء.
الفرق  وبالنســبة لعودة 
الطبيــة للعمل اكــد انه وفق 
قرار يصدر من اللجنة العليا 
اخلاصة بڤيروس «كورونا» 
وتوصيات وزارة الصحة وفور 
صدور القرار فإن الفرق جاهزة 

للقيام بأعمالها.

وردا علــى ســؤال حــول 
إصــدار بطاقــة أولويــة أكد 
اخلالدي استمرار اإلدارة في 
إصــدار بطاقــة أولوية لكبار 
السن ومت إصدار ٢٧٧ بطاقة 
الشــهر املاضــي ليرتفع عدد 
بطاقــات أولوية الــى ٢٤٨٧٠ 

بطاقة.
اللوحــات  وعــن إصــدار 
املروريــة لكبــار الســن بني 
اخلالــدي ان اللوحــة تصدر 
مبوجب موافقة اللجنة الطبية 
اخلاصة لذلك وقد تقدم الشهر 
املاضي أصحاب ٤٧ طلبا مرفقا 
بتقارير طبية الى اللجنة التي 
وافقت على ٤٥ طلبا ورفضت 

إدارة املسنني تقدم اخلدمة لـ ٣٤١٠ مسنني منهم ١٨ حالة إيوائية فقط

حمد اخلالدي

الوحــدات  وفــي  أقســامها 
التوعويــة  كاحملاضــرات 
واألنشطة الترفيهية للنزالء، 

«إنارة الشوارع» بأيادي بنات الكويت الكفؤات
«األنباء» زارت اإلدارة واطلعت على سير العمل في تصميم الشبكة واعتمادها من قبل املهندسات

املهندسات خالل إعداد أحد مخططات إنارة الشوارع  (ريليش كومار)

 LED الدماك: املشاريع اجلديدة تضاء بـ
والطاقة الشمسية جتعل التكلفة صفرًا

دارين العلي

أكد مديــر إدارة إنارة 
الشوارع في وزارة الكهرباء 
املتجددة  واملاء والطاقــة 
م.فيصل الدماك لـ «األنباء» 
ان هدف إدارته إنارة جميع 
طرقات الكويت بهدف زرع 
األمان في الطرقات وجتنب 

اي مناطق مظلمة.
وقال م.الدماك ان إدارته 
تقوم بعدد من املشاريع التي 
التابعة  او  الــوزارة  تتبع 

للهيئة العامة للطرق ووزارة األشغال والهيئة 
العامة لإلســكان، الفتا إلى ان إدارته بصدد 
طرح مشروع لتأمني اإلضاءة لكافة املناطق 

املظلمة في الدولة.
وشــدد على أهمية املشــروع القائم 
والذي تعمل عليه اإلدارة باستبدال إضاءة 
الصوديوم بالـ LED املوفرة للطاقة، الفتا 
الى وجود دراسة متكاملة الستبدال شبكة 
الكويت بالكامل األمر الذي بات في مرحلة 
الطرح بانتظار املوافقة واعتماد امليزانية 

من اجلهات املعنية.
ولفت م.الدمــاك الى ان جميع العقود 
واملشاريع احلالية مت اعتماد هذه اإلضاءة 
الصديقة للبيئة فيها، الفتا الى ان جميع 
اجلهات التــي تتعامل مع الوزارة ملتزمة 

بهذه املواصفات في مشاريعها اجلديدة.
طريق الفحيحيل

وحول مستجدات تطوير طريق الفحيحيل، 
أوضح م.الدماك انه مت إعداد املواصفات التي 
تضمنت األعمدة احلديثة والتي تعمل على 
الطاقة الشمسية، إضافة الى الطاقة العادية 
وتركيب إضاءة LED، الفتا الى ان هذه األمور 
الثالثة جديدة على الشبكة اخلاصة باإلنارة 

وتركب ألول مرة.
العاملة  الكشافات  ان  وأوضح م.الدماك 

على الطاقة الشمسية سيتم 
تركيبها كمشروع جتريبي 
لدراسة مدى قدرتها على 
إنارة الشوارع، كما سيتم 
وضعها علــى التقاطعات 
والــدوارات، حيث تضاء 
تلقائيا في حــال حدوث 
أي طارئ على الشبكة أو 
انقطاع التيار الكهربائي عن 

إنارة الشوارع.
وأشار الى انه في حال 
التجربة سيتم  جناح هذه 
اعتمادها في إنارة الشوارع 
في البالد، حيث سيتم استبدال جميع املغذيات 
بأخرى عاملة على الطاقة الشمسية لتصبح 
تكلفة اإلنارة في البالد صفر. وحتدث م.الدماك 
عن عدد من املشاريع التي تعمل حاليا اإلدارة 
على دراستها سواء لهيئة الطرق او السكنية 
ومنها طريق النويصيب والوفرة والدائري 
اخلامس، باإلضافة الى مدن جنوب ســعد 
العبداهللا واملطــالع وجنوب صباح األحمد 
وشــرق تيماء وجنوب عبداهللا املبارك التي 

باتت في مرحلة طرح املناقصات.
وتطرق م.الدماك الى مســألة تشــابك 
الصالحيات في بعض املواقع التابعة جلهات 
الدولة والتي تكون اإلنارة تابعة لها ما يربك 
املواطن في حال حصول حوادث في الشبكة، 
الفتا الى انه مت طرح األمر على اجلهات املعنية 
كهيئة الصناعة التي كانت إنارة الشوارع في 
املدن الصناعية تخضع لها ومت أخذ موافقتها 
بأن تكون هذه اإلنارة تابعة الى الوزارة مما 
يسهل أمر الصيانة ويخفف االرتباك على 

املواطنني.
ولفت الى ان الوزارة تقوم بأعمال الصيانة 
بشكل دوري في جميع احملافظات واملواقع 
للمنشــآت سواء احلكومية  التابعة  وحتى 
بالتعاون والتنسيق معها  أواخلاصة، وذلك 
كمواقف الســيارات واملماشــي واحلدائق 

وغيرها.

مدير اإلدارة أكد لـ «األنباء» تكثيف اجلهود لعدم ترك أي بقعة مظلمة في البالد

م.فيصل الدماك متحدثا للزميلة دارين العلي                   (ريليش كومار)

م.فيصل الدماك

دارين العلي

شبكة انارة الشوارع التي 
نراها داخل املدن وبني االبنية 
وعلى الطرق السريعة وفي 
الشــوارع واملمرات الفرعية 
لتضــيء البالد بأكملها يقف 
خلــف تصميهــا واعتمادها 
وتنفيذها مجموعة مهندسات 
من بنات هذا البلد يعملن بكل 
جهد داخل املكاتب وفي املواقع 
بهدف انارة اي طريق مظلم 

في البالد.
وفي ادارة انارة الشوارع 
لقطــاع شــبكات  التابعــة 
التوزيع في وزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة جتتهد 
املهندســات حاليا  مجموعة 
على دراســة عدد ال يستهان 
به من املشاريع النارة املدن 
اجلديــدة وحتديثات الطرق 
السريعة كمدينة جنوب سعد 
العبــداهللا وجنــوب صباح 
األحمــد وطريق النويصيب 
والفحيحيــل وغيرهــا مــن 
التــي ال تكتمــل  املشــاريع 
دون اضــاءة وفــق معاييــر 
ومواصفات دقيقة ودراسات 

متعددة.
«األنبــاء» زارت االدارة 
والورشة التابعة لها لفحص 
العينات والتقت باملهندسات 
واطلعــت منهن على ســير 
العمل في االدارة وفي املواقع، 
اضافة الى احلديث مع املشرف 
العــام عــن املشــاريع التي 
تتم دراســتها والعمل عليها 
حاليا إلنــارة املدن اجلديدة 

والشوارع.
تصميم الشبكة واعتمادها

وفي البداية كان احلديث 
مع املشــرف العــام م.محمد 
الصــراف الــذي حتــدث عن 
اهمية عمل االدارة في اتباع 
تصميم شــبكة انارة الطرق 
وفــق معاييــر ومواصفــات 
عامليــة حتافظ علــى االنارة 

ذات اجلودة في املناطق.
ولفت الى ان االدارة تستلم 
املشاريع من املؤسسة العامة 
الســكنية ووزارة  للرعايــة 
االشغال والهيئة العامة للطرق 
وعدد من اجلهات االخرى في 
الدولة ونقوم بدورنا بتصميم 
واعتماد شبكات االنارة فيها 
سواء للشوارع الرئيسية او 
داخل املــدن او حتى مواقف 

املنشآت وغيرها.
ولفــت الصــراف الى انه 

ولفــت الصــراف إلى ان 
املشــاريع التــي يتــم العمل 
حاليــا هــي جنــوب ســعد 
العبــداهللا، حيــث مت اعتماد 
اكثــر مــن نصــف الشــبكة 
ومــن املتوقع االنتهــاء منها 
خالل اسبوع، وكذلك جنوب 
صباح األحمد، باالضافة الى 
منطقــة خيطان القطعة ١و٢ 
ومنطقة شرق تيماء وجامعة 
الشدادية وعدد من الطرق في 
املنطقة اجلنوبية كاخليران 
وميناء الزور وميناء عبداهللا، 
باالضافة الى مدينة املطالع 
وتطوير طريق الشيخ جابر.

LED إضاءة الـ

وأوضح الصراف انه يتم 
حاليا في املشــاريع اجلديدة 
اعتماد اضاءة الـ LED املوفرة 
بــدال مــن اضــاءة  للطاقــة 
الصوديوم التي كانت معتمدة 
في كل املشاريع املوقع عليها 

حتى عام ٢٠١٨، مشيرا الى ان 
كل املشاريع اجلديدة ستركب 
فيها االضاءة اجلديدة املوفرة 

للطاقة والصديقة للبيئة.
ولفــت الصــراف الى ان 
االدارة تســتلم العينات من 
املشاريع بعد اعتماد التصاميم 
لفحصهــا ومطابقتهــا مــع 
التــي اعتمدتها  املواصفــات 
الوزارة وفي حال وجود اي 
اختالفات يتم مراجعة اجلهة 

املعنية لتغييرها.
اعتماد اإلنارة

وبدورها حتدثت م.سعاد 
الهاجــري من قســم املتابعة 
في االدارة عــن طبيعة عمل 
املهندسات في التدقيق على 
املشــاريع التي تــرد لالدارة 
العتماد انارة الشوارع سواء 
في املدن او في مشاريع هيئة 

الطرق.
ولفتت الى ان املهندسات 

م.حنان املعييفم.سعاد الهاجريم.محمد الصراف

التأكد من عينات اإلنارة وفحص جودتها من أنواع إنارة الشوارع

تتم دراسة املشروع وتدقيقه، 
حيث تقوم املهندسات بدراسة 
الطريق من حيث طول الشارع 
وعرضه وما يتناســب معه 
من االضــاءة وحتديد انواع 
الكشافات وقدراتها واطوال 
االعمــدة مبــا يتناســب مع 
مقاســات الطريق ونوعه إذا 
كان رئيسيا او فرعيا او خطا 

سريعا.
التعامل اإللكتروني

الــى  الصــراف  ولفــت 
ان جميــع املراســالت تتــم 
الكترونيا، ويتم ابالغ اجلهة 
فــي حــال وجــود مخالفات 
ملخططات الوزارة، مشيرا الى 
ان االنتهاء من دراسة املشروع 
تختلف وفق ضخامته، فاملدن 
السكنية حتتاج الى ٣ اسابيع 
تقريبا بينما الطريق الفرعي 
او الشارع املنفصل يحتاج الى 
يومني او ٣ ايام من الدراسة.

التأكد من املسافات بني األعمدة على مخطط إنارة أحد الشوارع

دور مميز إلدارة إنارة الشوارع في اإلجناز والصيانة

تقمــن بدراســة الشــوارع 
وتوزيع االعمدة والكشافات 
فيها واعتماد املسافات الفاصلة 
بينها وارتفاع األعمدة وعددها 
في الشوارع مبا يتناسب مع 

طول وعرض الشارع.
وأوضحت ان هناك عددا 
من املعايير التي تؤخذ بعني 
االعتبار عند تصميم شــبكة 
االنــارة وتختلف بــني املدن 
والطرق الفرعية والرئيسية 
والطرق السريعة سواء من 
حيث املســافات بني االعمدة 
او ارتفاعهــا او حتديــد عدد 
الكشافات التي ستركب عليها.
املــدة  ان  الــى  ولفتــت 
املتوقعــة النتهــاء دراســة 
املشاريع تتوقف على املشروع 
نفسه فبعض املشاريع تصل 
اكثر من ١٥٠ مخطط لها وفق 
تعدد الشوارع وهذا يأخذ وقتا 
اطول من املشاريع الصغيرة 
االخــرى التــي تقتصر على 

شوارع فرعية او غيرها.
وقالــت انه حاليــا يقوم 
فريقها بالعمل على تخطيط 
شــبكة االنــارة فــي منطقة 
جنوب املطالع باالضافة الى 
انارة بعض اجلوانب اخلدمية 

في منطقة ام الهيمان.
متابعة املواقع

التنفيــذ  وعــن متابعــة 
واملواقــع حتدثــت م.حنــان 
املعييف عن االجراءات التي 
تتبعهــا االدارة فــي متابعة 
املشــاريع على ارض الواقع 
عبــر زيــارات دوريــة تقوم 
بها املهندسات الى املشاريع 
للنظر في موافقتها ومطابقتها 
التــي اعتمدتها  للمخططات 

الوزارة.
وبينت انه في حال وجود 
اي مخالفات يتم تنبيه املقاول 
ومخالفته وخاصة فيما يتعلق 
بإجراءات االمن والسالمة، إذ 
إن من ابــرز االجراءات التي 
تركز الوزارة عليها هي التقيد 
باجراءات االمن والسالمة اثناء 

العمل.
وأوضحت م.املعييف انه 
يتم توثيق املخالفات ورفعها 
الى اجلهة املعنية، مشيرة الى 
ان اجراءات االمن والسالمة في 
الشوارع هي اكثر االمور التي 
حتصل فيها املخالفات، الفتة 
الى ان الــوزارة حترص كل 
احلرص على اجراءات االمن 
والسالمة سواء للعاملني في 

املوقع او للمارة.

محمد الصراف: نعمل على تصميم شبكة إنارة جنوب سعد العبداهللا وجنوب صباح األحمد وعدد من الشوارع
سعاد الهاجري: معايير ومواصفات دقيقة تدخل في تصميم الشبكة حفاظًا على جودة اإلنارة في املدن والطرق
حنان املعييف: أمن وسالمة العاملني واملارة من أكثر األمور التي نحرص عليها في املواقع أثناء العمل

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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شركة «عربي ذ.م.م.» ُتطلق مبادرة
اجتماعية لتسهيل عمل الطواقم الطبية stc تشارك في اليوم العاملي للتبرع بالدم

في محاولة منها للحفاظ 
على صحة وســالمة اجلميع 
وســعينا املتواصــل لوقــف 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
كوفيد- ١٩ وفي إطار جهودنا 
املتواصلة لتأكيد مبدأ استدامة 
الشراكة  األعمال ومسؤولية 
االجتماعيــة، وســعيا منــا 
للمساعدة في توفير املعدات 
الصحية الالزمة، قدمت شركة 
«عربي ذ.م.م.» (إحدى شركات 

نظمت شــركة االتصــاالت الكويتية 
stc، الرائــدة في متكــني التحول الرقمي 
وتقــدمي اخلدمــات املبتكــرة واملنصات 
املتكاملــة للعمالء فــي الكويت، حملتها 
للتبــرع بالدم، مبناســبة اليوم العاملي 
للتبرع بالدم مبشاركة املوظفني، بالتعاون 
مع بنك الدم املركزي في الكويت، وذلك 
استكماال حلملتها املجتمعية التي حتمل 

عنوان «سالمتكم تهمنا».
وشــهدت الفعالية لهــذا العام حملة 
توعية أطلقتها stc عبر منصاتها للتواصل 
االجتماعي وكذلك داخليا لتعريف املوظفني 
بأهمية التبرع بالــدم والفوائد املتعلقة 
بها، كما حظيت مبشاركة واسعة النطاق 
من العديد من املتبرعني على مســتوى 
موظفي الشركة، مبا يعكس الوعي لديهم، 
ومدى اهتمامهم مبثل تلك الفعاليات. كما 
وثقت stc املبادرة من خالل تصوير ڤيديو 
قصير مسجل بلغات متعددة يعرض أبرز 
ما أثمرته مشــاركتها في «اليوم العاملي 
للتبرع بالدم». واستكماال لهذه املبادرة 

املجتمعيــة، قامت stc بإهــداء بنك الدم 
املركزي مجموعة من املستلزمات املطلوبة، 
منها على سبيل املثال أجهزة تعقيم السيما 
في ظل تفشى وباء كوفيد-١٩، فضال عن 
عدد من الهدايا التذكارية ليتم توزيعها 
على املتبرعني. من جهتها، أثنت مديرة عام 
إدارة اتصاالت الشركات في stc دانة فيصل 
اجلاسم، على املجهودات املتواصلة التي 
يقوم بها فريق عمل بنك الدم في الكويت، 
ومساهماتهم املتعددة من أجل توفير الدعم 
حملتاجيه، مشيرة إلى أن هذا احلدث الذي 
تطلقــه stc يعكس اهتمامهــا املتواصل 
بالتوعية الصحية على املستويني احمللي 
والعاملي. وأضافت اجلاسم: أنه «انطالقا 
من استراتيجية stc في مجال املسؤولية 
االجتماعية ودورها النشط في هذا املجال، 
وحرصا منها على رد اجلميل الى املجتمع 
الكويتي، نظمنا هذا العام حملة التبرع 
بالدم لتتزامن مع «اليوم العاملي للتبرع 
بالدم» للمساعدة في زيادة الوعي. وإلى 
جانب األهداف املتعلقة بزيادة الوعي بهذا 

الشأن، تسعى الشركة دائما الى تنظيم 
مثل هذه الفعاليــات لتعزيز دورها في 
دعم القطاع الصحي، جنبا الى جنب مع 
القطاعات األخرى مثل التعليمية والبيئية 

عبر العديد من املساهمات».
وذكرت أن stc لن تألو جهدا في سبيل 
االستمرار مببادراتها الصحية وأنشطة 
املســؤولية املجتمعيــة عبــر حمالتهــا 
التوعوية املتنوعة بالتعاون مع مختلف 
املؤسسات، السيما مع بنك الدم املركزي، 
لتحقيــق املزيد من التوعيــة مبا يعود 

بالنفع على املجتمع الكويتي.
ملعرفة املزيد حول مبادرات وخدمات 
شركة stc، ميكنك متابعة منصات التواصل 
 ،stc االجتماعي الرسمية اخلاصة بشركة
أو عبر زيارة أحد فروع الشركة، أو من 
 ،stc خالل حتميل تطبيق الهاتف احملمول
أو تفضل بزيارة www.stc.com.kw أو من 
خــالل التواصل مع مركز خدمة العمالء 
عن طريق االتصال بالرقم ١٠٢ للحصول 

على املساعدة على مدار الساعة.

طبيــة أو بالصفوف األمامية 
في مواجهة حتديات ڤيروس 
كورونا املستجد كوفيد-١٩.

وصــرح الســعايدة بــأن 
الشركة تتطلع بإيجابية للعمل 
مــع املتطوعــني كمجموعات 
وأفراد لرد اجلميل للمجتمع 
الكويتــي الــذي دعم شــركة 
«عربــي ذ.م.م.» فــي منوهــا 
خطوة خطــوة على مدار ٥٨ 

عاما.

هــذا، وقد ثمنــت جمعية 
الهــالل األحمر هــذه املبادرة 
التــي بالتأكيد ستســهم في 
رفــع وتعزيــز اســتعدادات 
اجلمعيــة في ظــل الظروف 
الراهنة، وتدعو اجلميع لدعم 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
ومســاندتها لتتكافــل جهود 
اجلميــع، لتصبــح املبادرات 
املجتمعيــة والصحيــة أكثر 

فائدة وفعالية.

استكماالً حلملتها املجتمعية التي حتمل عنوان «سالمتكم تهمنا»

جهاد السعايدة خالل تسليم أقنعة حماية الوجه إلى جمعية الهالل األحمر حملة التبرع بالدم
شركة «عربي ذ.م.م.»حريصة على 

دعم الكوادر الطبية

من أقنعة حماية الوجه التي قدمتها 
شركة «عربي ذ.م.م.» لدعم الكوادر 

الطبية في أداء مهامهم

مجموعة عربي القابضة) عبر 
ممثلهــا مديــر إدارة املــوارد 
البشرية والشــؤون اإلدارية 
جهاد الســعايدة إلى جمعية 
الهالل األحمر الكويتي أقنعة 
حلماية الوجه، وذلك في خطوة 
جديــدة ضمــن مســاهماتها 
الهادفة الى تأدية مسؤوليتها 
االجتماعيــة وتقديــرا منهــا 
ودعما ملجهودات أفراد اجلمعية 
الذيــن يعملون كأفراد كوادر 

مجموعة الشايع ُتنظم حملة تبرع بالدم ملوظفيها

«زكاة الفحيحيل» كّرمت مديرية أمن األحمدي

احتفاًال باليوم العاملي للمتبرعني بالدم، 
أطلقت مجموعة الشايع، إحدى الشركات 
الرائدة عامليا في قطاع جتارة التجزئة، 
حملة للتبرع بالدم للموظفني إميانا منها 
بأهمية الــدور الفعال لهذه احلمالت في 

توفير احتياجات بنك الدم املركزي.
ونظمــت جلنة األنشــطة الرياضية 
واالجتماعية في الشايع احلملة التي شارك 
فيها أكثر من ١٢٠ موظفا توافدوا على بنك 
الــدم املركزي في اجلابرية ومستشــفى 
العدان يومي ٢٩ مايــو و٩ يونيو ٢٠٢١ 
للمشاركة في التبرع، وذلك التزاما منهم 
بواجبهم اإلنساني وإميانا منهم بأهمية 
خدمة املجتمع واملساهمة في إنقاذ حياة 
الكثيريــن. ومت جمع العديد من وحدات 
الــدم والتي ميكن اســتخدامها ألغراض 

مختلفة، مثل عالج الصدمات واحلروق، 
وكذلك عالج السرطان واخلاليا املنجلية 

وغيرها من األمراض املزمنة.
وفــي تعقيبها علــى تنظيم احلملة، 
قالت مديرة قســم االســتدامة ورئيسة 
جلنة األنشــطة الرياضية واالجتماعية 
في مجموعة الشــايع، ســينيكا كوتوم: 
«يأتي تنظيم هذه احلملة للتبرع بالدم 
انطالقــا من املســؤولية التــي تتحملها 
مجموعة الشايع جتاه دعم القطاع الصحي 
والتزامها بتنمية وخدمة املجتمع الكويتي 

على كافة األصعدة».
وتابعت: «تكرس هذه احلملة إمياننا 
بضرورة مد يد العون واملساعدة للمرضى 
واملستشــفيات في ظــل احلاجة الدائمة 
لوحدات الدم الستخدامها في العديد من 

االحتياجات الطبية. ونحن سعداء جدا 
بالتجاوب الكبير الذي شــهدته احلملة 
من قبل موظفي الشــايع الذين توافدوا 
للمشاركة والتبرع بالدم من أجل املساهمة 

بدعم احتياجات بنك الدم املركزي».
وتنتهز مجموعة الشايع هذه الفرصة 
لتتقدم بجزيل الشكر والعرفان ملسؤولي 
بنك الدم املركزي في اجلابرية ومستشفى 
العدان الذين أظهروا تعاونا ومهنية عالية 
في االستجابة لتنظيم احلملة، األمر الذي 
أســهم في إجناحهــا وخصوصا في ظل 
تفشي كوفيد-١٩ وما تفرضه هذه اجلائحة 
من ضغوط على موارد وزارة الصحة.

يســتقبل بنــك الدم املركــزي يوميا 
الراغبني في التبرع. ملزيد من املعلومات، 

.https://btas-kw.org يرجى زيارة

قامت زكاة الفحيحيل التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة بتكــرمي مديرية أمن 
األحمدي وذلك جلهودها وتعاونها الكبير 
في دعم العمل اخليري واإلنساني، حيث 
ساهمت في تنظيم وتوزيع زكاة الفطر 
على املستفيدين والتي زادت على ١٠٠ 

طن من املواد غذائية.
هذا، وكرم مدير زكاة الفحيحيل إيهاب 
الدبــوس كال من مدير عام مديرية أمن 
األحمدي اللواء ركن صالح مطر العنزي، 
ومساعد مدير عام مديرية أمن االحمدي 
العميــد حقوقــي وليد أحمد الشــهاب، 
ورئيس قســم تســيير اآلليات العقيد 

حقوقي سلمان الفي املطيري.

وأثنــى الدبــوس علــى دور وزارة 
الذيــن يواصلون  الداخليــة، ورجالها 
العمــل بالليل والنهــار خلدمة الكويت 
وأهلها ومــن يعيش عليها من ضيوف 
الكويت، مشيدا باالستجابة السريعة التي 
قدمتها مديرية أمن األحمدي للمساهمة 
في تنظيــم وتوزيــع زكاة الفطر على 

املستفيدين.
وأكد الدبوس أن الظروف الصحية 
التــي تشــهدها البــالد أظهــرت حجم 
التعاون بني اجلهات اخليرية ومؤسسات 
الدولة الرسمية، مبينا أن هذا التعاون 
انعكس باإليجاب علــى جودة اخلدمة 
املقدمة للمستفيدين من األسر املتعففة 

واجلاليات.
من جانبه، أشــاد مدير عام مديرية 
أمــن األحمدي اللواء ركــن صالح مطر 
العنــزي بالدور اإلنســاني املميز الذي 
تقوم به زكاة الفحيحيل، مؤكدا أهمية 
التنسيق بني وزارة الداخلية واملؤسسات 
واملنظمات اخليرية خاصة أثناء تقدمي 
املساعدات للمســتفيدين والذي يسهم 
بدوره في تنظيم وترتيب العمل وسرعة 
اإلجناز واحملافظة على سالمة اجلميع، 
مبينا حرص مديرية أمن األحمدي على 
توفير كافة أوجه الدعم لألنشطة اخليرية 
واإلنسانية وفق الضوابط واالشتراطات 

الصحية.

جلهودها املميزة في دعم العمل اخليري واإلنساني

تطبيق اإلجراءات االحترازية خالل حملة التبرع بالدم

تكرمي العميد وليد أحمد الشهاب

عدد من موظفي مجموعة الشايع خالل التبرع بالدم

إيهاب الدبوس يقدم درعا تقديرية إلى اللواء ركن صالح مطر العنزي

«زكاة سلوى»: ٢٨ ألف مستفيد من مشاريعنا الرمضانية
أعلــن رئيس جلنــة زكاة 
سلوى التابعة جلمعية النجاة 
اخليرية بدر العقيل، عن تنفيذ 
عدد كبير من املشاريع اخليرية 
خالل شــهر رمضــان املبارك 
والتي تنوعت مــا بني إفطار 
الصائم، والسالل الرمضانية 
لألسر املتعففة، وبناء املساجد، 
وحفــر اآلبــار، وغيرهــا من 
املتنوعــة داخــل  املشــاريع 
الكويت وخارجها، والتي بلغ 
عدد املستفيدين منها أكثر من 
٢٨ ألف مستفيد. وفيما يتعلق 
باملشــاريع التــي مت تنفيذها 
داخل الكويت قال العقيل: مت 
توزيــع ١١ ألــف وجبة إفطار 
صائــم على األســر املتعففة 

الفطر على ٤٠٠ أسرة.
وأوضح أن املسلمني خارج 
الكويــت كان لهم نصيب في 
مشــاريع زكاة سلوى، حيث 
تبــرع احملســنون بحفر ٨٩ 
بئــرا في املناطق التي يعاني 
أهلها من أجل احلصول على 
املاء العذب في أفريقيا وآسيا، 
وســيتم حفر هــذه اآلبار في 
النيجــر، وتشــاد،  كل مــن 
وبنغالديش، والهند، وسيالن، 
وكمبوديا، والفلبني، مشــيرا 
إلى استمرار «زكاة سلوى» في 
تنفيذ مشروع بناء املساجد، 
حيــث مت التبــرع بعــدد ١٣ 
مسجدا خالل شــهر رمضان 
في كل من بنغالديش والنيجر. 

وأضاف: ساهمنا أيضا في عدد 
من املشاريع بالدول العربية 
واإلسالمية منها كفالة األيتام، 
وعالج مرضى الكلى، وعمليات 
العيون، وتوزيع املصاحف.

العقيــل تصريحه  وختم 
بتوجيه الشكر إلى احملسنني 
واخليرين الذين ساهموا في 
دعم هذه املشــاريع، ودعاهم 
إلى مواصلة دعمهم وعطائهم، 
مذكــرا بقــول اهللا تعالــى: 
(ومــا أنفقتم من شــيء فهو 
يخلفه وهــو خير الرازقني)، 
مبينا أن التبــرع يكون عبر 
االتصال على: ٥٥٦٤٤٠٠١/٢- 
٢٥٦٤٤٠٠٢، أو زيارة مقر «زكاة 

سلوى».

بدر العقيل

ضمن مشروع «سفرة سلوى»، 
وكذلك ٩٠٠ سلة رمضانية، كما 
قدمنا مساعدات مالية لعدد ٥٥ 
أسرة، إضافة إلى توزيع زكاة 

عت عقد استكمال تأثيث مقرها اجلديد «احملاسبني» وقَّ
وقعــت اجلمعيــة عقــد 
التأثيــث  اســتكمال أعمــال 
للمقر الدائم للجمعية، وذلك 
إلمتام املراحل النهائية للمقر 
اجلديد ملبنى جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية، بحضور 
الرئيــس الفخــري ورئيــس 
أعضاء مجلس إدارة اجلمعية.

ووقــع العقــد ممثــال عن 
اجلمعية رئيس مجلس اإلدارة 
فيصل عبداحملســن الطبيخ، 
فيمــا وقع العقد عن شــركة 
البيت اخلشبي ألعمال النجارة 
رئيس مجلس إدارتها ناصر 
الناصر، حيــث يأتي توقيع 
العقد في إطار السعي احلثيث 
لرئيــس وأعضــاء مجلــس 
اإلدارة لالنتهاء من أعمال املقر 
اجلديد وافتتاحه أمام أعضاء 
ومنتســبي اجلمعية. وبهذه 
املناسبة، أشار أمني الصندوق 
وعضو مجلس اإلدارة عبداهللا 
سليمان الكندري إلى أن العقد 
يأتي تتويجا للجهود التي قام 
بها مجلس اإلدارة، لالنتهاء من 
األعمال النهائية للمقر اجلديد 
للمبنــى واملتعلقــة بأعمــال 
الديكــور والتأثيــث والتــي 

في مجملها لتعزيز مســيرة 
اجلمعيــة وتأديــة رســالتها 
البناءة خلدمــة أعضائها من 
القطاعات واملجتمع  مختلف 
املدني بشــكل عــام. وبني أن 
مجلس اإلدارة أخذ على عاتقه 
إجناز املقر اجلديد وفق خطة 
زمنية محددة، مت من خاللها 
دعم القيادة السياسية والقطاع 
اخلاص لبنــاء املقر اجلديد، 
مســتدركا: مت تشــكيل جلنة 
املقر برئاســة نائــب رئيس 
مجلس اإلدارة راشــد عوض 
الهطالني، باإلضافة إلى تشكيل 
جلنة املساهمات برئاسة أمني 

الصندوق، حيث كان للجنتني 
أثرهمــا األكبــر في اإلســراع 
بوتيرة إجناز املقر. ولفت الى 
أن الدعم الكبيــر الذي تلقاه 
بناء املقر اجلديد من القيادة 
السياسية ممثلة في املغفور له 
بإذن اهللا، سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، وكذلك 
مــن صاحــب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، ورئيس مجلس 
الوزراء األسبق، كان له األثر 
الكبير في تعزيز املوارد املالية 
للجمعيــة والتــي انعكســت 

إيجابا على إجناز املقر.

جانب من توقيع العقد

تعد ضمن املراحــل النهائية 
اخلاصة بأعمال املقر. وأشار 
إلى أن مجلس اإلدارة حرص 
على أن يعكــس تأثيث املقر 
فلســفة البنــاء القائمة على 
الشــكل احلضــاري للمبنــى 
على الطراز احلديث وبشكل 
يستوعب احتياجات أعضاء 
ومنتسبي اجلمعية من مختلف 
فئات املجتمع، وأن يكون املقر 
اجلديد منــارة ملزاولي املهنة 
ومبــا يدعم قدراتهــم في كل 
القطاعــات. وأوضــح أن كل 
املراحــل التــي شــهدها املقر 
اجلديد ملبنى اجلمعية، هدفت 

عبداهللا الكندري

أحمد النويبت من فريق العالقات العامة خالل التبرع بالدم دانة فيصل اجلاسم

«الكويت التقنية» ُتطلق معرض التوظيف بدعم «خبرة»

انطلقــت فعاليات معرض التوظيف 
لكليــة الكويــت التقنية بالتعــاون مع 
منصــة خبــرة، أول منصة في الشــرق 
األوسط تربط بني جهات العمل املختلفة 
واجلامعــات اخلاصة واملواهب الشــابة 

في الكويت.

وأقيم املعرض يوم اخلميس ٣ يونيو 
اجلاري من الســاعة ١١:٠٠ صباحا حتى 
٤:٠٠ مســاء، ولقــي صــدى واســعا في 
املشــاركة من قبــل اخلريجني ومن قبل 

مختلف الشركات.
وقد قدم معرض التوظيف في الكلية 

فرصــا للتدريــب على الوظائــف بدوام 
جزئــي وبدوام كامل لطــالب وخريجي 
كليــة الكويــت التقنية، وأثنــى الطلبة 
اخلريجون على كل ما تسعى الكلية إلى 
تقدميه ألبنائها الطلبة، وأتاحت الفرصة 

لتوفير وظائف مالئمة لتخصصاتهم.

شعار منصة خبرةشعار كلية الكويت التقنية

طالبات علوم الكمبيوتر في «GUST» ضمن أفضل
«Dell Technologies» ٢٥ مشاركًا في مسابقة

متكن فريق من طالبات 
السنة األخيرة في تخصص 
علوم الكمبيوتر في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
مــن بلوغ قائمــة أفضل ٢٥ 
مشروع تخرج من أصل ٢٣٥، 
وذلك في املسابقة السنوية 
الطلبة  اخلاصة مبشــاريع 
على مستوى منطقة الشرق 
األوســط وروسيا وأفريقيا 
وتركيــا، والتــي تنظمهــا 
 ،«Dell Technologies» شركة
مبشاركة ١٠٦٠ طالبا وطالبة 
من أكثر من ١٠٠ جامعة، متثل 

١٩ دولة.
وشــمل فريــق اجلامعة 
املشــارك في املســابقة كال 
مــن الطالبات: آيــة بيداس 
وفاطمة غدار وكوثر محيي 
وهيا التنيب، بقيادة رئيس 
الكمبيوتر في  قســم علوم 
اجلامعة، د.محمود عليش. 
وعمــل الفريق على تطوير 
 ،«Autemo» وتقدمي برنامج
وهو تطبيق للهواتف النقالة 

وبحلول مشــروع فريق 
اجلامعــة ضمــن أفضل ٢٥ 
مشــروعا، فقــد متكــن من 
التأهل إلى اجلولة النهائية 
من املسابقة والتي سيحظى 
خاللهــا أيضا على إرشــاد 
 Dell» فنــي من قبل خبــراء
Technologies». واعتمــدت 
طريقة املشاركة في املسابقة 

على إرسال مشروع التخرج 
إلــى اجلهــة املنظمــة عبر 
اإلنترنت وتقييم املشــروع 
من خــالل عمليــة متعددة 
املراحــل مــن قبل أســاتذة 
دوليني وكبــار اخلبراء من 
مــن   «Dell Technologies»
جميــع أنحــاء العالــم. كما 
تنوعت مواضيع املشاركات 
املســابقة  حددتهــا  التــي 
في عــدد من املجــاالت مثل 
الذكاء االصطناعي وإنترنت 

األشياء.
من جانبه، أوضح رئيس 
الكمبيوتر في  قســم علوم 
جامعة اخلليــج، د.محمود 
عليــش، أن حتقيــق فريق 
اإلجنــاز  لهــذا  اجلامعــة 
املتميز هو مبنزلة شــهادة 
على مواهب ومهارات طالب 
علوم الكمبيوتر في اجلامعة، 
ومؤشر على جودة املناهج 
يقدمهــا  التــي  الدراســية 
تخصص علــوم الكمبيوتر 

.«GUST» في

«Dell Technologies» خالل املشاركة في مسابقة «GUST» فريق طالبات

متعدد املنصات، يهدف إلى 
حتسني جودة حياة األطفال 
الذين يعانــون من التوحد 
من خالل تعزيــز مهاراتهم 
االجتماعية، إذ يعمل التطبيق 
على تدريب مهارات الوجه 
واللفظ واملعرفة لدى األطفال 
ليتمكنــوا مــن التعبير عن 

مشاعرهم.
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د.حسن جوهر ود.حمد املطر وفايز اجلمهور أثناء اجتماع اللجنة ً مرزوق الغامن يستقبل سفير قطرملشاهدة الڤيديود.حمد املطر متحدثا
استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
في مكتبه أمس سفير دولة قطر لدى دولة 

الكويت بندر بن محمد العطية مبناسبة انتهاء 
فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن لدى استقباله سفير قطر بندر بن محمد العطية

«جلنة املرأة»: دور حضانة في أماكن العمل احلكومية
بدر السهيل

وافقت جلنة شؤون املرأة 
واألسرة والطفل في اجتماعها 
الثامــن أمــس على عــدد من 
االقتراحــات برغبة من بينها 
اقتراحات بشأن منح األولوية 
ألبناء الكويتية املتزوجة من 
غير كويتي بعد الكويتيني في 
التوظيف، كما تابعت اللجنة 
إجراءات تفعيل قانون احلماية 

من العنف األسري.
وقال رئيس اللجنة النائب 
أسامة الشاهني إن اللجنة عقدت 
اجتماعهــا الثامــن وتضمــن 
اســتمرار املتابعــة الدوريــة 
واحلثيثــة لتفعيــل قانــون 
العنف األسري رقم ١٦ لسنة 
٢٠٢٠ والذي لم تصدر الئحته 

التنفيذية حتى اآلن.
وأوضــح أن االجتمــاع مت 
بحضور مقرر اللجنة النائب 
د.صالــح املطيــري وعضــو 
اللجنة النائب أسامة املناور، 
فيمــا حضــر عــن اجلانــب 
وزارة  وكيــل  احلكومــي 
الشــؤون عبدالعزيز شعيب 
وعدد من القيــادات بالوزارة 
ود. خلــود البدر من املجلس 

اال فــي ٤ من مواده فيما بقية 
املواد واخلدمــات واحلمايات 
التــي يوفرها القانــون نافذة 
وجارية مبجرد إصداره ونشره 
في اجلريدة الرسمية وهذا ما 

مت منذ أشهر طويلة.
وقــال الشــاهني «ننتظــر 
تدشــني دار اإليــواء للنســاء 
محافظــة  فــي  املعنفــات 
األحمــدي وتخدم الدولة ككل 
حلني لتشــغيل دور احلماية 
في مختلف احملافظات والتي 
تنتظر إقرار امليزانية بحسب 

إفادة احلاضرين من احلكومة».
وأضاف أن اللجنة ناقشت 
٨ اقتراحــات برغبة ووافقت 
باإلجماع على اقتراح بتفعيل 
قانون حماية الطفل لسنة ٢٠١٥ 
وذلك بإنشاء دور حضانة في 
أماكن العمل احلكومية وغيرها.

اللجنــة كلفــت  وأكــد أن 
احلضور من وزارة الشــؤون 
بإفادة اللجنة كتابة عن التقدم 
الفعلي في تنفيذ هذا القانون، 
كاشفا عن أن وزارة الشؤون 
ســتكون أول وزارة تدشــن 

العامالت  حضانة للموظفات 
بها حيث إن املراسالت وصلت 
بالفعل الى االدارة املســؤولة 
عن أمالك الدولة لتدشني هذه 

احلضانة.
وأشار إلى أن تلك احلضانة 
ستكون الثانية بعد احلضانة 
الرعاية  املوجودة في قطــاع 
االجتماعية بوزارة الشــؤون 
والتــي تخــدم موظفــات هذا 
القطاع واملستفيدات من مرافق 
هــذا القطاع، متهيــدا لتعميم 
حضانات العمل لكل النســاء 

خصوصــا أن هنــاك ناقوس 
خطر بتوقــع أن يكون هناك 
٨١٤٥ حالة طالق في سنة ٢٠٢٢ 
التصاعدي  بحســب املنحنى 
حلاالت الطالق في الكويت، ما 
يحتاج من اجلهات احلكومية 

إلى دور تأهيلي وتوعوي.
وأشــار الشــاهني إلــى أن 
اللجنة ناقشــت ٦ اقتراحات 
برغبة تتعلق بشريحة أبناء 
الكويتيات ومتت املوافقة عليها 
باإلجماع مع بعض التعديالت 
اجلزئية علــى بعضها والتي 

العامالت في القطاع احلكومي 
واألهلي.

وأضاف أن اللجنة وافقت 
علــى اقتــراح برغبــة والذي 
أعدته جمعية متكني األســرة 
الكويتية بهــدف عقد دورات 
للمقبلني على الزواج من تأهيل 
نفسي واجتماعي واقتصادي 

ومختلف اجلوانب.
وقــال إن اللجنة خاطبت 
احلضور من وزارة الشــؤون 
واملجلــس األعلــى لشــؤون 
االسرة بشــأن هذا املوضوع، 

كلها تنصــب علــى إعطائهم 
األولوية بعد الكويتيني وهذا 

ما صدر به مرسوم أميري.
وأعــرب عن أســفه في أن 
املســيرة متعثرة في تطبيق 
القوانني، معتبــرا أن الوافدة 
فــي بعض الــوزارات حتصل 
على بدل االيجار وفي املقابل 
فإن الكويتية املتزوجة من غير 
كويتي فــي نفس الوزارات ال 
حتصل على بدل االيجار ال هي 

وال زوجها.
ولفت إلــى أن هنــاك قلة 
وضعف ونــدرة في توظيف 
أبناء الكويتيات في الوزارات 
املختلفة، مشيرا إلى أن سياسة 
اإلحالل وإنهاء اخلدمات تشمل 
فــي بعــض احلــاالت أبنــاء 

الكويتيات.
وأبدى الشاهني استغرابه 
الكويتيــات  ابنــاء  أن  مــن 
ينخرطون في العمل ويفاجأون 
بأن اســماءهم ضمن كشوف 
غيــر الكويتيــني بالــوزارات 
إلنهاء خدماتهم، معتبرا أنه ال 
توجد حماية قانونية للكويتية 
املتزوجة من غير كويتي وال 
حماية حلق أبنائها في اإلقامة 

والعمل والتملك.

أقرت أولوية التوظيف ألبناء الكويتيات بعد الكويتيني وعقد دورات تأهيلية للمقبلني على الزواج

ً أسامة املناور وأسامة الشاهني ود.صالح املطيري خالل اجتماع اللجنةأسامة الشاهني متحدثا

األعلى لشؤون األسرة. وأشار 
إلى أن اجلانب احلكومي أفاد 
بــأن مشــروع القرار بشــأن 
التنفيذيــة موجود  الالئحــة 
في إدارة الفتوى والتشــريع 
والتي تتابعها وزارة الشؤون 
االجتماعيــة واملجلس األعلى 
لســرعة  األســرة  لشــؤون 
إصدارها. ومتنى الشاهني ان 
يتم االنتهاء من ذلك في القريب 
العاجل حتى يرى هذا القانون 
النور، معتبرا أن هذا القانون ال 
يحتاج إلى الالئحة التنفيذية، 

عبدالصمد: ملاذا أغلق معرض «األقصى»؟
وجه النائب عدنان عبد 
الصمــد ســؤاال إلــى وزير 
الدولة لشؤون البلدية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان شايع 
الشايع، قال في مقدمته إنه 
ال يخفــى عليكم الدور املهم 
الكبير الذي تقوم به اجلهات 
والنقابات الفنية واإلعالمية 
القضيــة  مناصــرة  فــي 
الفلسطينية وإظهار مظلومية 
الشعب الفلسطيني، مع مالها 
من تأثيــر كبير على غرس 
قضية القدس الشــريف في 

عقول األجيال بطريقة فنية مشوقة وراقية، كما 
ال يختلف اثنان على املوقف الكويتي الرسمي 
والشعبي املؤيد والداعم للقضية الفلسطينية، 
ولكن مما يؤسف له أن قامت البلدية بإغالق 

املعرض الــذي أقامته نقابة 
الفنانني واإلعالميني في مجمع 
احلمراء التجاري والذي كان 
يحمل عنوان «األقصى حول 
العالم» وذلك في الفترة من 
٢٠٢١/٦/٣ وملدة أســبوعني. 
وطالــب تزويــده وإفادتــه 
باآلتــي: مــا أســباب إغالق 
املعرض املشــار إليه؟ ومن 
هي اجلهة التي اتخذت قرار 
اإلغالق؟ مع تزويدي بنسخة 
من هذا القرار، خصوصا أنه 
منى إلــى علمي أن املعرض 
كان يطبق اإلجراءات واالشتراطات الصحية 
بشــكل كامــل. وهل مت تنبيــه القائمني على 
املعــرض بوجود مخالفاتـ  إن وجدتـ  قبل 

اتخاذ قرار اإلغالق املفاجئ؟

عدنان عبدالصمد

أسامة املناور: تصريح «املركزي»
بشأن «النفط» يؤثر سلبًا على الدخل

النائــب أســامة  اعتبــر 
املناور ان تصريحات محافظ 
البنك املركزي د.محمد الهاشل 
بشأن تقلب أسعار النفط في 
املرحلة املقبلة تؤثر بشــكل 
مباشر على املصدر الرئيس 
للدخل باعتباره ميثل حتذيرا 
غير مباشر للبنوك من متويل 
النفطــي. وأوضح  القطــاع 
املناور فــي تصريح باملركز 
اإلعالمي في مجلس األمة أن 
تصريح محافظ البنك املركزي 
كان صادمــا ومفاجئا، حيث 

تكلم عن وجود تغيرات مناخية قد تؤثر 
علــى الطلب العاملي للنفط، وهذا كالم 

صحيح، لكنه بطريقة غير مباشرة يؤثر على 
متويل القطاع النفطي ومشاريعه املستقبلية. 
وأكد ان تأثير هذا التصريح سيكون سلبيا جدا 
على القطاع النفطي املصدر الرئيس للدخل، 

مطالبا وزيــر املالية باتخاذ 
إجراء فوري ومباشر ملواجهة 
تصريحات محافظ املركزي 
ومحاولــة وقــف تبعاتهــا. 
واعتبر املنــاور أن «محافظ 
البنك املركزي لم يقم بدوره 
في قضايا غسيل األموال، ثم 
يصرح مبا يضرب معطيات 
القطاع النفطي، ويؤثر على 
جذب االستثمارات الداخلية 
واخلارجية في هذا القطاع».

وأعرب املناور عن حتفظه 
الشــخصي علــى اقتــراض 
شــركات القطــاع النفطي من 
بعــض البنــوك، كاشــفا عن 
عزمه التقدم باقتراح يقضي بعدم منع الدولة 
مــن متويل مثل هذه االســتثمارات، واعتماد 
استراتيجية االستثمارات اخلارجي على املدى 

الطويل أو غير ذلك.

أسامة املناور

«التعليمية»: افتتاح املعاهد ومكاتب االستشارات 
األسبوع املقبل.. وإعادة تشغيل احلضانات قريبًا

سامح عبداحلفيظ

ناقشــت جلنــة شــؤون 
التعليــم والثقافة واإلرشــاد 
فــي اجتماعهــا العشــرين ٣ 
الوضــع  موضوعــات، هــي: 
واالعتمــاد األكادميــي ملعاهد 
التطبيقــي)، ومعاهد  (هيئة 
والتدريــب،  االستشــارات 
إضافة إلى موضوع احلضانات 
املعطلة منذ عدة أشــهر جراء 

جائحة كورونا.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.حمد املطر إن اللجنة ناقشت 
مع وزير التربية د.علي املضف 
الوضع واالعتمــاد األكادميي 
للمعاهــد فــي الهيئــة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب.
اللجنــة  أن  إلــى  وأشــار 
فوجئت بأن عمل الهيئة ممتاز 
ولكنهم بحاجة الى التسويق 
وأن لديهــم أكثــر من ٧١ كلية 
ومعهــدا بها اعتمــاد أكادميي 
وسيصل هذا العدد قريبا الى 

.٩١
وبــني أن الوزيــر طمــأن 
اللجنة بأن مخرجات التعليم 
فــي الهيئة مهمة الســيما في 
الكليــات املهمــة كالتربيــة 
األساسية التي تعتبر كاجلامعة 

املعاهــد  ســيتم فتــح هــذه 
واملكاتب االستشــارية والتي 
يصل عددها الــى ٤٥٠ معهدا 
وفق االشــتراطات الصحية، 
إلــى تنشــيط  مــا ســيؤدي 
االقتصــاد والفنادق. وأشــار 
إلــى أن حجم االســتثمار في 
مجال االستشارات يصل الى ١٥ 
مليون دينار، متمنيا أن تعود 
خدمة التعليم وتطوير الذات 
من خالل املعاهد االستشارية 
كما عادت االمتحانات الورقية 

واختبارات القدرات.
وقال املطر إن اللجنة ناقشت 
أيضــا موضــوع احلضانات 

كونها تقــدم بكالوريوس أو 
برنامج الهندســة الكيميائية 

في معهد التكنولوجيا.
وأضاف أن اللجنة ناقشت 
مع املختصني بوزارة الصحة 
موضوع معاهد االستشارات 
والتدريب، مســتغربا من أن 
املرحلة اخلامسة حتوي ٨ بنود 
ومت فتح ٥ بنود ليس من بينها 
معاهد االستشــارات والغذاء 
الفكــري واملعرفــي والتطور 
للذات، بينما مت افتتاح السينما 
واألماكن الترفيهية واملسارح.
املقبل  وخــالل األســبوع 
الصحــة،  وزارة  وبوجــود 

بوجــود جتمــع احلضانات، 
معتبرا أن القطاع التعليمي هو 
القطاع املهم للمجتمع الكويتي، 
حيث يوجد ٣٠٠ ألف طفل في 
مرحلة احلضانة. وأعرب املطر 
عن أسفه الشديد من ان هناك 
تعسفا كبيرا من وزارة الشؤون 
بالرغم من وجود موافقات من 
جلنة «كورونا» ووزارة الصحة 

إال أن هذا القطاع ال يعمل.
ولفت إلى أن اللجنة طالبت 
بالتجديد التلقائي ملدة ســنة 
للحضانات التي تعد الوحيدة 
من القطاع التعليمي التي لم 
تــزاول أعمالها ملدة ١٥ شــهرا 

وتســبب لها ذلك في خسائر 
كثيرة، معتبرا أن هناك ندرة 
في مدرسي مرحلة احلضانة 
املعاقني  عمومــا وحضانــات 
بصفــة خاصة. وأضــاف أن 
هذه املشــكلة الكبرى تسبب 
تعســف وزارة الشــؤون في 
جتديــد التراخيص وتطبيق 
االحتــرازات الطبية وتطبيق 
القوانني، مشيرا أن هناك أكثر 
من ٥٥٠ طفال معاقا، وأن هناك 
أكثر من ٤٥٠ حضانة موجودة 
بالكويت. وقال إن احلضانات 
ســوف متارس دورها قريبا 
وسترى خاصة الـ ٢٥ حضانة 
التي تعنى بذوي االحتياجات 

اخلاصة.
آن األوان  أنــه  وأضــاف 
القانــون رقــم ٢٢  لتعديــل 
لسنة ٢٠١٤ بان تكون تبعية 
احلضانــات لــوزارة التربية 

وليست لوزارة الشؤون.
اللجنــة  إلــى أن  ولفــت 
التعليميــة ســوف تناقــش 
فــي اجتماعهــا الـــ ٢١ اليوم 
األربعــاء، ما يخــص جامعة 
الكويــت ومســتواها العلمي 
واألكادميــي وذلــك بحضور 
الوزراء املعنني وأعضاء جمعية 

هيئة التدريس.

وفقاً لالشتراطات الصحية املنصوص عليها

د.علي املضف ود.علي اليعقوب ود.جاسم األنصاري خالل االجتماع

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

مبارك العجمي: الفحص الفني «أعمال شاقة»
تقدم النائب مبارك العجمي باقتراح برغبة بإدراج مهنة 
العاملني املدنيني في إدارة الفحص الفني بوزارة الداخلية 
ضمن األعمال الشاقة أسوة بزمالئهم بالعسكريني. وقال 
في مقدمة االقتراح: يتعرض العاملون املدنيون في إدارة 
الفحص الفني بوزارة الداخلية خلطورة بسبب أعمالهم 
أثناء مشاركتهم للعســكريني املمارسني لنفس  الشاقة 
طبيعة عملهــم، وعلى الرغم من ذلك فإن مهنة الفحص 
الفني لم تدرج ضمن املهن الشــاقة بــوزارة الداخلية. 
ونص االقتراح على ما يلي: إدراج مهنة العاملني املدنيني 
في إدارة الفحص الفني بوزارة الداخلية ضمن األعمال 

مبارك العجميالشاقة أسوة بزمالئهم العسكريني.

حسن جوهر: ما أسباب عدم تسليم منطقة
جنوب علي صباح السالم لـ«السكنية»؟

وجــه النائــب د.حســن 
جوهر سؤاال إلى وزير الدولة 
لشؤون البلدية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني شايع الشايع جاء 
كالتالــي: نصت املادة ١٧ من 
القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ 
في شأن الرعاية السكنية على 
ان «تلتزم املؤسسة بتوفير 
الرعاية السكنية ملستحقيها 
فــي مــدة ال جتــاوز خمس 
ســنوات من تاريخ تسجيل 
طلــب احلصول علــى هذه 

الرعاية..».
وحيث جاء في كتاب مدير 
عــام البلدية في ٢٧ نوفمبر 

جنوب علي صباح الســالم 
(جنوب أم الهيمان) لصالح 
العامــة للرعاية  املؤسســة 

تزويدي بصورة ضوئية من 
القرارات واملخاطبات في هذا 

الشأن إن وجدت.

السكنية بأنه قد مت تخطيط 
املنطقة مسبقا، وعليه فإنه 
ميكن تسليم املوقع لصالح 
العامــة للرعاية  املؤسســة 
الســكنية التخــاذ القرارات 

املناسبة.
وطالــب افادته وتزويده 

باآلتي:
١ ـ ما أسباب عدم تسليم 
املنطقــة املذكــورة أعــاله 
العامة للرعاية  للمؤسســة 
السكنية حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال؟
٢ـ  ما اإلجراءات والقرارات 
التي اتخذتها بلدية الكويت 
لتســليم تلــك املنطقة؟ مع 

بناًء على كتاب مدير عام البلدية رداً على سؤال عضو املجلس البلدي علي ساير

عضو املجلس البلدي علي ساير د.حسن جوهر

٢٠١٨ ردا على ســؤال عضو 
املجلس البلدي د.علي ساير 
فيما يخص تخصيص منطقة 



تأجيل دعوى وقف قرار حظر سفر
غير املطعمني لرّد احلكومة

عبدالكرمي أحمد

عقدت الدائرة اإلدارية 
في احملكمــة الكلية أمس 
أولــى جلســاتها لنظــر 
الدعــوى املطالبــة بوقف 
مجلــس  قــرار  وإلغــاء 
الوزراء الذي مينع ســفر 
غير املتلقني للقاح ڤيروس 

كورونا.
وقررت احملكمة تأجيل 
الدعــوى إلــى الثالث من 
للــرد  املقبــل  أغســطس 

مــن احلكومة عليها، بعدمــا حضر دفاع 
إدارة الفتوى والتشريع وطلبوا إرجاءها 

للتعقيب عليها.
الدعوى  وقــال مقــدم 
احملامــي فهــد احلريــص 
لـ«األنباء» إنه حضر جلسة 
أمس وقدم للمحكمة دفعا 
القرار  بعــدم دســتورية 
ملخالفــة املواد ٢٩ و ٣٠ و 
٣١ من الدستور بشأن حرية 

التنقل.
إلى  وأشــار احلريص 
أن دعــواه تتضمن شــقا 
مســتعجال يطالب بوقف 
تنفيذ القرار حلني الفصل 
النهائــي بالدعوى، مبينــا أن احملكمة لم 

تفصل به حتى اآلن.

احملامي فهد احلريص

املكراد وسيبي بحثا تعزيز التعاون

سعود عبدالعزيز

استقبل الفريق خالد راكان املكراد رئيس 
قوة االطفــاء العام صباح امس في مكتبه 
سفير جمهورية الهند الصديقة السيد سيبي 
جورج، وقد رحب الفريق املكراد بالسفير 

سيبي، مشيدا بالعالقات الثنائية التاريخية 
بني البلدين الصديقني، ومت بحث املواضيع 
ذات االهتمام املشترك حول اإلطفاء واحلماية 
املدنية واالنقاذ وسبل تعزيزها وتنميتها. 
وقدم رئيس قوة االطفاء العام الى السفير 

الهندي في ختام اللقاء درعا تذكارية.

الفريق خالد املكراد يقدم درعاً تذكارية للسفير الهندي

الزعبي: تكرمي املتميزين ترسيخ لتعليمات وزير الداخلية

حتريض مواطنة على الفجور برسائل «واتساب» من مجهول

منتحل مباحث سلب هنديًا بخدعة «اشفيك وياك مخدرات»

محمد اجلالهمة

تواصل رجال مباحث حولي مع 
إحدى شــركات االتصاالت املتنقلة 
ملعرفــة هوية صاحــب هاتف نقال 
اتهمته مواطنة بإرســال رسائل من 
الواتساب فيها حتريض واضح على 

الفســق والفجور متهيــدا لضبطه 
والتحقيــق معــه، هذا ولــم يعرف 
ما إذا كان الهاتف املرســل منه تلك 
الرسائل مبلغ عن سرقته أو سرقة 
خط الهاتف. وبحســب مصدر أمني 
فإن مواطنــة في العقــد الثالث من 
عمرها قالت في مخفر ســلوى إنها 

وعلــى مدار عــدة أيام تصــل إليها 
رسائل من مجهول يتغزل فيها حيث 
جتاهلت هذه الرسائل ألكثر من يومني 
لرمبا يكون قد ارسلت لها باخلطأ، 
ولكنها فوجئت بأن الشخص يعرف 
معلومات عنها من بينها جهة عملها 
واسمها، وهو ما دعاها إلى اإلبالغ عن 

الشخص. وأكدت املبلغة أن املتصل 
ليس في قوائم االسماء املسجلني في 
هاتفها النقال، ومت تســجيل قضية 
حتريــض علــى الفســق والفجور، 
وإحالــة ملف القضيــة إلى املباحث 
التحقيقات والتحريات  الســتكمال 

وضبط اجلاني.

محمد اجلالهمة

شرع رجال إدارة بحث وحتري 
محافظــة حولــي فــي البحث عن 
مجهول سلب وافدا هنديا حافظة 
نقــوده وهاتفــا نقاال وهــرب الى 
جهــة غير معلومــة، وزود الوافد 

رجــال األمــن بأوصــاف اجلاني 
وهــو في العقد الثالــث من عمره 
ويســتقل مركبة أميركية موديل 
٢٠١٣، وبحسب إفادة الهندي فإنه 
وخــالل عودتــه الــى منزله نحو 
الثانية عشرة مساء أوقفه شخص 
وزعم انه رجل مباحث وطلب منه 

ان يطلــع على هويتــه للتأكد من 
صالحية إقامته ومــن ثم قال له: 
«اشــفيك.. انت ويــاك مخدرات»، 
ومن ثم طلب منه ان يطلعه على 
موجوداته وحافظة نقوده للتأكد 
من عدم وجود مخدرات بها، وكذلك 
تســليمه هاتفــه حتــى ال يبــادر 

باالتصال بواسطته، وعقب تسلم 
احلافظة والهاتف طلب من الهندي 
االنتظار حتى يتأكد من كونه غير 
مطلوب وانطلق بسيارته بسرعة 
كبيرة، وقدم الوافد بيانات مركبة 
املدعى عليه وسجلت قضية سلب 

بانتحال صفة رجال أمن.

أمير زكي

قال وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون األمن العام اللــواء فراج 
الزعبي ان تكرمي عدد من الضباط 
وضبــاط الصــف في األمــن العام 
ينطلــق من حرص وزير الداخلية 
الشــيخ ثامر العلي على ترســيخ 
وجتســيد ومكافــأة املخلصني في 
عملهم، مشيرا إلى أن األمن ال يتحقق 

إال بسواعد وجهود رجال مخلصني، 
مشددا على ضرورة بذل كل اجلهود 
امللقاة علــى عاتقهم، ومؤكدا ثقته 
فــي رجــال األمن العــام، الفتا إلى 
ان املكرمني قاموا مبــا أوكل إليهم 
من أعمال بالكفاءة املطلوبة وبكل 
إخالص وأمانة، وأن الوزارة ال تنسى 
أبناءها وتقدم لهم كل الدعم، مشيرا 
إلى أن التميز ال يقف عند حد والبد 
من مواصلة العمل والتطوير املستمر 

لألداء.
تصريحات اللواء الزعبي جاءت 
خالل تكرمي واستقبال العميد عمر 
بورقبة وفريق من مرتبات اإلدارة 
العامة من منتسبي قطاع هندسة 
االتصاالت لدورهم في تطوير غرف 

عمليات األمن العام باحملافظات.
ومت تكــرمي النقيب طــالل بدر 
الشرقاوي، ومالزم أول أحمد عادل 
املشــخص، ووكيل عريــف محمد 

ذيــب العنــزي، من امــن محافظة 
العاصمــة، جلهودهم فــي إنقاذ ٣ 
أحداث علقــوا باملنطقــة الطينية 

بشاطئ الصليبخات.
من جهة أخرى، كرم نائب مدير 
عــام اإلدارة العامــة للتحقيقــات 
لشؤون إدارات التحقيق في وزارة 
الداخلية جمــال الريش ٢٠ عضو 
حتقيق جلهودهم في إجناز ٤٦٫٠٤٥ 
قضية موكلة اليهم خالل عام ٢٠٢٠.

االحتفاء بـ ٢٠ محققاً ومحققة أجنزوا ٤٦٠٤٥ قضية في ٢٠٢٠

جمال الريش متوسطا محققات من بني املكرمني اللواء فراج الزعبي متوسطا ٣ من أمن العاصمة أنقذوا األحداث الثالثة

األمنية
االربعاء ١٦ يونيو ٢٠٢١
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«رام» نصب على مواطن بسائق وقاسم خدع لبنانية بـ«جواز»
عبداهللا قنيص

سجلت في مخفر اجلهراء قضية 
حملت عنوان نصب واحتيال وبرقم 
٢٠٢١/٢٠٣ وتعلقــت بتســّلم وافد 
هندي مبلــغ ١٣٠٠ دينار والثانية 
في مخفر شــرطة الساملية وبرقم 
٢٠٢١/٤٦٧ وتعلقــت بخيانة أمانة 
لوافد يدعى قاسم سلمته لبنانية 
جواز سفرها لتجديد إقامتها ولكنه 

اخلف بوعده ولم يكتف بعدم جتديد 
اإلقامة وإمنا اختفى بجواز ســفر 
الوافدة، هــذا واحيلت القضيتان 
إلــى إدارة البحــث والتحــري في 
اجلهراء والساملية الستدعاء وضبط 
املدعى عليهما والتحقيق معهما في 

القضيتني.
وفــي التفاصيــل فــإن مواطنا 
مــن مواليــد ١٩٧٥ قال ان ســائقه 
الهنــدي تعرف علــى  وافد هندي 

يدعى «رام» تواصل معه وأكد له 
استعداده إلحضار سائق من الهند 
وتسّلم منه مبلغ ١٣٠٠ دينار مقابل 
اجناز املهمة مشيرا الى انه استجاب 
لطلبات رام وسلمه املبلغ في شهر 
اكتوبــر مــن العــام ٢٠١٩ وتعلل 
بظروف كورونا لعدم تنفيذ ما مت 
االتفاق عليه مشيرا الى انه مؤخرا  
طلب من الوافد اعادة املبلغ ولكنه 
رفض وأبلغه ان املبلغ قام بإنفاقه. 

أما قضية خيانة األمانة وبحسب 
مصدر امني فإن وافدة لبنانية من 
مواليد ١٩٧٢ قامت بتســليم جواز 
سفرها الى وافد كل ما تعرفه عنه ان 
اسمه قاسم لتجديد اقامتها ولكنها 
فقــدت التواصل معه وقدمت رقم 
هاتــف املدعى عليه بحيث يتمكن 
رجال املباحث من االستدالل عليه 
وضبطه ومن ثم مواجهته بإفادات 

املبّلغة.

األول تسلّم ١٣٠٠ دينار والثاني وعد بتجديد اإلقامة

وفاة قائد «نساف» في انقالب
حتت جسر أمغرة

مبارك التنيب

لقي وافد كان يقود نسافا مصرعه اثر 
حادث انقالب على طريق جاسم اخلرافي 
حتت جسر أمغرة، وقد هرعت فرق إطفاء 
التحرير واإلسناد الى موقع احلادث وقامت 
بإخراج املتوفى وتسليمه لألدلة اجلنائية، 

وإعادة النساف إلى وضعه ومن ثم إبعاده 
عن الطريق. وكانت عمليات وزارة الداخلية 
أبلغــت عن انقالب نســاف علــى الدائري 
السادس باجتاه املســيلة وبانتقال رجال 
األمن تبني وفاة الســائق وهو هندي (٤٥ 
عاما) وعليه تركت اجلثة للطب الشرعي 

آلية إطفاء تقوم بتعديل النساف إلعادة انسيابية حركة السيروسجلت قضية انقالب ووفاة.
ملشاهدة الڤيديو

الكندري: «الداخلية» حريصة على التصدي 
لكل من يحاول املساس باستقرار الوطن

أكدت وزارة الداخلية عبر 
بيان تلقت «األنباء» نسخة 
منه ان وزير الداخلية الشيخ 
ثامــر العلي يحــرص دائما 
علــى ضرورة التصدي بكل 
حــزم مع كل من تســول له 
نفسه اخلروج على القانون 
أو املســاس بأمن وســالمة 
املواطنني واملقيمني وكل من 
يحاول املســاس باســتقرار 
الوطن. وجــاء نص الكتاب 
واملزيــل بتوقيــع مدير عام 
االدارة العامة للعالقات العامة 

واالعالم العميد توحيد الكندري تعقيبا على 
مقال «االنفــالت االمني» وهذا نصه: تتوجه 
اليكم اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
بخالص الشكر والتقدير على دوركم اإلعالمي 
الرائد وإســهامكم التنموي في خدمة قضايا 
األمن واملجتمع، وعلى تواصلكم الدائم معنا 
بهدف حتقيق الصالح العام، مؤكدين أن هذا 
التفاعل اخلالق بني وسائل اإلعالم واملؤسسة 
األمنية ركيزة أساســية لدعم العمل األمني 
وتوعية املواطنني واملقيمني، ومنبرا لتبيان 
احلقائق بكل شفافية. وباإلشارة إلى ما نشر 

في جريدتكم الغراء في العدد 
(١٦١٨٠) بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢١ 
حتــت عنــوان «االنفــالت 

األمني».
توضــح اإلدارة العامــة 
للعالقات واإلعالم األمني أن 
استراتيجية وزارة الداخلية 
تضــع على قمــة أولوياتها 
احلفاظ على أمن وسالمة كل 
من يقيم على أرض الكويت 
مع العمل املستمر لالرتقاء 
بأداء املؤسســة األمنية مبا 
يواكب الطموح والتطلعات 
في بسط مظلة األمن واألمان في كافة ربوع 
البالد وحمايــة األرواح واملمتلــكات العامة 
واخلاصــة والتصدي للجرميــة واحلد منها 
وضبط مرتكبيها وتطبيق القانون بكل حزم 

ومبسطرة واحدة على اجلميع.
وتشــير اإلدارة إلــى أن وزيــر الداخلية 
يحرص دائمــا على ضــرورة التصدي بكل 
حزم مع كل من تسول له نفسه اخلروج على 
القانون أو املســاس بأمن وسالمة املواطنني 
واملقيمني وكل من يحاول املساس باستقرار 

الوطن.

العميد توحيد الكندري

باقة معطرة إلى قسم
التراخيص ملركبات حولي

ليلى الشافعي

باقة من الورود مقدمة إلى محمد أحمد عبدامللك مبرور 
حولي قســم تراخيص املركبــات؛ حلرصه على إجناز 
املعامالت وحســن استقباله املراجعني ومتابعة معامالت 
جميع املواطنني واملقيمني وابتسامته الراقية خالل تنظيم 
ومتابعة املراجعني، ومن ال يشــكر الناس ال يشكر اهللا، 
فشــكراً لك على تيسير األمور، سهل اهللا عليك وجعلك 

منوذجا يقتدى به في عمله، وأعطاك اهللا القوة.

محمد عبد امللك
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منهجية هذا ولدنا.. 
دمرتنا! (٢/٢)

هندس

@Al _ Derbass
Tariq@Al-Derbass.com

م. طارق جمال الدرباس

احلق والقانون

كلمات

zaben٩٠٠@hotmail.com
زبن حمد البذال 

«نحن نبني العالقات والتفاهم والثقة بني الناس في اململكة 
املتحدة والبلدان األخرى من خــالل الفنون والثقافة والتعليم 
واللغة االجنليزية».. تلك هي رسالة املجلس الثقافي البريطاني، 

ومنذ أن أنشئ لم يتراجع عن تلك األسس.
فإذا الحظنــا أن مبادئهم ال تقتصر فقط على التعليم اللغة 
اإلجنليزية بل جند أنهم جعلوا الثقافة والفنون قبل التعليم واللغة 
اإلجنليزية، وهذا هو الطريق الصحيح للتفاهم والثقافة بني الدول 
من خالل املشاركة واالطالع على ثقافات وفنون الدول األخرى.

في بداية األسبوع املاضي وأثناء تواجدي في املجلس الثقافي 
البريطاني إلحياء وإنعاش مستوى اللغة اإلجنليزي «عندي..»، 
بعد أن أماتت كورونا «كل شيء حي... ربي يعدي هذا الوباء على 
خيــر». املراد أثناء الـ «class» دخل علينا أحد موظفي املجلس 
الثقافــي البريطاني لعرض وتقدمي نبذة عن املســابقة الدولية 
التي سوف تقام ليوم البيئة العاملي، وما هي أهمية تلك املناسبة 
بالنسبة للشعوب بجانب هذا حتفيز الطلبة على االشتراك والفوز 
من خالل العرض املقدم من الـ British Council فإذا متكن أحد 
طلبة املجلس من الفوز سيمنح دراسة مجانية من قبلهم، وبعد 
الشرح املبسط من موظفي املجلس للطلبة طلبوا من معلمة الـ 
class القيام بعد ذلك بتقدمي الشرح املفصل لنا وإعطائنا األسس 
الذي ستبنى عليها فكرة املسابقة، وبالفعل قامت مدرستنا «ناهد» 
بهذا مع التحفيز باملشــاركة والفوز أيضا. تلك كانت الفكرة.. 

ومنها تبدأ إضاءتنا:
جميل أن نشــاهد ونلتمس من اجلهات سواء كانت خاصة 
أو حكومية «ديبلوماسية» على أرض عروس اخلليج أن حتفز 
أبناءها واملقيمني على أرضها باملشاركة في األنشطة واملسابقات 
العاملية والدولية التي تخدم اإلنســان وبيئتــه، تلك هي ثقافة 
احلضارات، فنحن نتكلم عن اململكة املتحدة التي تعد من أعرق 
احلضــارات ومنبع للعديد من الفنــون العريقة وها هي اليوم 
وباألمس واملستقبل بإذن اهللا تعمل هي ومؤسساتها، سواء أكانت 
خاصة أو ديبلوماسية أو حكومية أي كانت وأين كان موقعها في 
خارطة العالم تعمل وتدعم من أجل اإلنسان وثقافته وحضارته 

وبيئته من خالل التعليم.
والتعليــم هنا ال يقتصر على اللغــة اإلجنليزية بل التعليم 
هو ثقافة اإلنســان وارتقائه.. تلك هي اللغة التفاهم والعالقات، 
وها هو املجلس الثقافي البريطاني مســتمر في سياسته التي 
عهدناهــا من قبل ولم يتغير ولن يتغير ألنه جزء ال يتجزأ من 

حضارة اململكة املتحدة.
٭ مسك اخلتام: ثقافة + فنون = حضارة.. تلك هي الديبلوماسية.

منذ عام ٢٠١٤، تقوم منصة InterNations األملانية، والتي متثل 
أكبــر مجتمع للمغتربني على اإلنترنت بـ ٤٫١ ماليني عضو من 
 ،Expat Insider مختلف أنحاء العالم، بإجراء استطالعها السنوي
والذي يقيم دول العالم كوجهة للمغتربني، بناء على مؤشــرات 
رئيسية خمسة تشمل: جودة احلياة، سهولة االستقرار، احلياة 
املهنية في اخلارج، احلياة األسرية، والتمويل الشخصي وتكلفة 

املعيشة.
وعلى امتداد ٧ سنوات من عمر املؤشر، احتلت دولة الكويت 
املرتبة األخيرة في ســت ســنوات منها، واملرتبة قبل األخيرة 
في اســتطالع ٢٠١٧، ويعزى ذلك بالدرجة األولى الى انخفاض 
الدرجات في املؤشرات الفرعية لكل من مؤشري جودة احلياة 

وسهولة االستقرار.
وفي اســتطالع ٢٠٢١ األخير، كانت الكويت الوجهة األسوأ 
للمغتربني في سهولة االستقرار، ٤٦٪ من املغتربني ال يشعرون 
أنهم في موطنهم في ظل الثقافة احمللية، ٤٥٪ يجدون االستقرار 
صعبا، ٥١٪ يجدون مشــكلة في اكتساب صداقات جديدة، ٦٢٪ 
يجدون مشكلة في اكتساب صداقات جديدة مع السكان احملليني 
بشــكل خاص، وفي املقابل، كانــت درجات الكويت أفضل في 
املؤشرات الفرعية للحياة املهنية في اخلارج مثل األمان الوظيفي، 

كما كان املغتربون أكثر رضا عن حالة االقتصاد!
قد تبدو هذه النتيجة صادمة ملن يعرفون الكويت ويعيشون 
فيها، ومنحازة ومغايرة للواقع في بعض تفاصيلها، مثل االنخفاض 
في مؤشــر السالمة واألمن، رغم أن الكويت دولة آمنة وتتمتع 

بقدر كبير من السلم االجتماعي.
ومن ناحية أخرى، فإن منصة InterNations مجتمع مغلق على 
الغربيني أو من يســتهويهم منط احلياة الغربية، ممن يرغبون 
مبمارســات، يرونها من رفاهيات احلياة أو متطلبات احلرية 
الشخصية، ال يتقبلها غيرهم من احملافظني، مثل إقامة رحالت 
وحفالت مختلطة وعلى ذلك ســيكون تقييمهم ملجتمع مسلم 
محافظ، كما هو حال الكويت، مغايرا للمغتربني من املســلمني، 
وبشكل عام، فإن بعض املؤشرات قد تكون مهمة عند البعض 

لتقييم مجتمع ما، لكنها قد ال تكون كذلك عند البعض اآلخر!
كذلك، فإن مســتوى احلريات املرتفع، في الكويت، قد أتاح 
ملنصة InterNations إمكانية التواصل مع املغتربني واستطالع 
آرائهم واالستجابة بكل حرية، مما انعكس ذلك على ترتيب الدول 

وتقييمها في سائر املؤشرات.
ومن ناحية علمية، فإن اســتطالع Expat Insider لم يستقر 
علــى منهجية واحدة في إصداراتــه املختلفة، حيث تغير عدد 
أفراد العينة املستطلعة وعدد الدول التي ينتمون إليها من سنة 
إلى أخرى، كما لم يكن هناك خط ثابت في اختيار املؤشــرات، 
فبعض املؤشرات الفرعية كانت مدمجة في عام ما، ثم مت فصلها 
عن بعضها في عام الحق، وبعض املؤشــرات مت قياسها على 
جميع الدول التي عرضتها تقارير االســتطالعات، على حني مت 
قياس مؤشرات أخرى على بعض الدول فقط، كما حذفت بعض 
املؤشرات وأضيفت أخرى الحقا، ونذكر هنا على سبيل املثال، 
بأن الكويت في اســتطالع ٢٠١٨ حصلت علــى املرتبة ٤٨ في 
مؤشر األسرة والعالقات، الذي مت قياسه على مستوى ٥٠ دولة 
فقط، لكن تقييمها النهائي كان في الدرجة األخيرة بني ٦٨ دولة.

يضاف لذلك أن املنهجية املستخدمة في بناء املؤشرات، التي 
يتم قياسها واســتخراج التقييم النهائي منها، موضع خالف، 
فبعض املؤشرات قد تكون مهمة عند البعض لتقييم مجتمع ما، 
لكنها قد ال تكون كذلك عند البعض اآلخر، وعلى سبيل املثال، 
كان من بني املؤشرات إمكانية املواعدة وإقامة عالقات عاطفية، 
على ما يحمله هذا التعبير من معان مختلفة، ومن الطبيعي أن 
تكون درجة الكويت، على هذا املؤشر، منخفضة بحكم أنها دولة 
محافظة، خالفا ملجتمعات أخرى توصف باملنفتحة والتي ستكون 
درجتها على ذات املؤشر مرتفعة، وكل ذلك سنعكس باحملصلة 

على التقييم النهائي للدولة في االستطالع.
واخلالصة أن ما جاء في مجمل النتائج قد يكون منسجما مع 
طبيعة العينة ذات الطبيعة الغربية، مع بعض اخللل املنهجي الذي 
ذكــرت، مع عدم إنكار وجود بعض النتائج التي ميكن للجهات 
املعنية االســتفادة منها لتحســني صورة الكويت في املؤشر، 
وقبل ذلك مراعاة فئة مهمة من املجتمع تعيش فترة من حياتها 

في هذا البلد الطيب.

في املقال السابق حتدثت عن حال 
البلد املتردي ولألسف في أغلب مجاالته، 
إال أننــي في هذا املقــال أضع بعض 
اخلطوات اإلصالحية الواجب اتخاذها 
إلنقاذ ما ميكن إنقاذه من هذا التدهور.
أولى خطوات اإلصالح تشخيص 
الواقع ووضع خطة وبرنامج واضح 
واالنطــالق بخطوات عملية إلصالح 

اجلهاز التنفيذي.
ينصلح حالنا إن كانت هناك فعال 
خطة إستراتيجية لالرتقاء والتطوير 
ويتم متابعتها ومحاسبة املقصرين فيها.
إذا أصلحنا أساس  ينصلح حالنا 
النظام  املشــكلة من خالل تعديــل 
السياسي، لنحصل على نواب يصلون 
من خالل قوائم نسبية يعملون وفق 

برامج انتخابية واضحة ومشتركة.
وينصلح حالنا إذا أصلحنا نظامنا 
اإلداري وغيرنا آلية فكر وفلسفة اإلدارة 
البيروقراطي  احلكومية من النظــام 
والدورة املستندية العقيمة إلى آليات 

حديثة رقمية.
وينصلح حالنا إذا غيرنا من آلية 
اختيار قياديي اجلهاز التنفيذي بدال من 
احملاصصة وشراء الوالءات السياسية، 

إلى آلية قائمة على الكفاءة.
وينصلح حالنا إذا صاحلنا نظامنا 
التعليمي من جذوره، فهو أساس بناء 

املستقبل.
إذا أصلحنا نظامنا  ينصلح حالنا 
املترهل ونوعنا مصادر  االقتصادي 
الصغيرة  الدخل ودعمنا املشــاريع 
واملتوســطة دعما عمليا خللق فرص 

عمل حقيقية في السوق.
وينصلح حالنا إن أشركنا وأهلنا 
لبناء وتطوير وإصالح  الشباب فعال 

مستقبلهم.
وفــي اخلتام، ال ننكــر أن هناك 
املخلصني ممن يحاولون ويحاربون 
إلصالح ما ميكــن إصالحه، ولكنها 
إصالحــات مؤقتة لترقيــع ما ميكن 
ترقيعــه، ألنه قائم علــى اجتهادات 

شخصية ال نظام مؤسسي متكامل.
اهللا يصلح احلال.

من األخطاء التي يقع فيها البعض، 
خلطهم بني احلقوق والقوانني، سواء 
كانت هذه احلقوق فردية شخصية 
أو جماعية، رمبا أن القانون من خالل 
القواعد التــي يعمل مبوجبها يراعي 
بعضهــا، إال أن هذا ليــس معناه أن 
يتجاوز بعضنا اإلجراءات املنبثقة عن 
القوانني، بحجة أن القانون أو الدستور 
أو العرف كفل لنا هذه األمور، مبعنى 
إذا كان هناك أحد األفراد يطالب بحقوق 
معينة يجب أن تكون مطالبته من خالل 
القانــون واتباعه للنظم التي حددتها 

الدولة وحددها القانون نفسه.
ما نراه اليوم من تصرفات العديد 
من األشخاص واستخدامهم لوسائل 
التواصل االجتماعي ونشر قضاياهم 
على املأل، معتقدين أن هذا األسلوب 
ميثــل أداة ضغط على املســؤولني 
وسيعجل بحصولهم على حقوقهم، 

أمرا غير منطقي.
ففي أغلب األحيان ما ســيحدث 
عكس هذا الشيء متاما، ألنهم أضاعوا 
قضيتهم بأيديهم عندما تشعبوا بها 
وجعلوهــا حديث النــاس من خالل 
بأنفسهم وطرح مشاكلهم  التشهير 
على من ال ميلكــون احلل أو القرار 
وتركهم ألصحاب االختصاص العاملني 
في مختلف اجلهات احلكومية الذين 
وضعوا من أجل التحقيق والتحقق من 
الناس ومطالبهم في مختلف  حقوق 
القضايــا وتبعيتهــا ألي جهة، وإذا 
توســعت العملية فــإن هناك وزارة 
الداخلية وإداراتها املختصة والنيابة 
واحملاكــم، كل هذه األجهزة مجتمعة 
تعمل من خالل القانون وحتت مظلته.
لذلــك، نتمنى على جميع من لهم 
حقوق أن يطالبوا بها من خالل القانون 
وترك األساليب احلديثة التي تضيع 
وقتهم وجهدهم وحقهم أيضا ورمبا 
جترهم إلى مساءالت وتفرعات تذيب 
قضيتهم وتدخلهم في أمور هم في 
غنى عنها، وبدال من حصولهم على 
حقهم يصبحون محقوقني، فالقانون 
فقط هو الــذي يحمي حقوق الناس 
ومصاحلهــم ويبني لهم ما هو حقهم 
وما احلقوق املطلوبة منهم والواجبة 

عليهم.. واهللا من وراء القصد.

الفعليــة وال ميكن بــأي حال من 
األحوال استيعاب كل هذه األعداد 
في ســوق العمل حتى في اجلهات 
األمنيــة والعســكرية احتياجاتها 
محدودة أمام أعداد الراغبني الكبيرة 
الذي يتطلب  بااللتحاق فيها األمر 
وجود نظرة حكومية من السلطتني 
وبجدية واضحة ومن املجلس األعلى 
لكيفية  املــدي  للتخطيــط بعيدة 
استيعاب تلك املخرجات في سوق 
العمل وفقــا لالحتياج الفعلي وما 
لذلك من نتائج سلبية على االستقرار 
واألمن املجتمعي، وأن يقوم ديوان 
اخلدمة املدنية بتحديد االختصاصات 
املطلوبة وأعدادها وفق آلية تنظيمية 
واضحة، وتشجيع التخصصات التي 
ال يلتحق بها الطالب كتخصصات 
الطب املساعد، والتي أثبتت اجلائحة 
احلاجة الفعلية ملثل هذه التخصصات 
املهنية الفنية حتى ال يكون طابور 
بتراكمه يفوق  العمل  العاطلني عن 

عدد اخلريجني.

(ملاذا): ملاذا ظهرت األزمة؟  د. 
ملاذا تفاقمت؟ ملاذا لم تتوقف؟ ملاذا 

نواجهها؟
ه. (أين): أين يتمركز اخلطر؟ 

أين يتوسع أويتحرك؟
إن اإلجابة عن «االستفهامات 
اخلمسة» ستفتح للفريق آفاقا في 
حتديد اخليارات املناسبة في إدارة 
األزمة والتعاطي معها باقتدار، وال 
ميكن النجاح إال مبعرفة األسباب 
التي تساعد في التغلب عليها، «وإذا 

عرف السبب بطل العجب».
ونختــم «زاويتنــا» بقــول 
الفيلسوف الصيني كونفوشيوس 
«ال ميكــن للمرء أن يحصل على 
املعرفة إال عندما يتعلم كيف يفكر».. 

ودمتم ودام الوطن.
قال أبو العتاهية:

وخير الكالم قليل احلروف
كثير القطوف بليغ األثر

الكثير والكثير بســبب القرارات 
غير املدروســة والتنظيرية بداية 
بفتح املطار وآخرها بظهور الساللة 

الهندية بشكل مفاجئ.
يجب اخلروج مبؤمتر صحافي 
وتطمئن الناس بعدد حاالت املتحور 
الهندي، وكيف مت اكتشافها، وهل 
هي قادمة من اخلارج، وماذا بشأن 
التقصي ملن خالطهم، وما  حاالت 
هي فائدة التطعيم في ظل اكتشاف 
هــذا الفيروس في البــالد؟ تلك 
التساؤالت مطروحة وبانتظار من 
يجيب عنها بدال من تسطيح األمور 
من قبل بعض املنّظرين الذين بدأت 
تصاريحهم تخرج عقب اإلعالن عن 
املتحور وكأن األمر طبيعي وبسيط. 
يجب على املسؤولني إبعاد هؤالء 
املنظرين عن املشهد الصحي ألنهم 
يستفزون البشر بتصاريحهم التي 
تفتقد إلى الدليل العلمي وإمنا تأتي 
كردة فعل ممتزج بالدراما والشو، 
ومنــا إلى من بيدهم األمر: فكونا 
منهم وارحموا املؤسسة الصحية 

من أفكارهم.

والكوارث.
 وإن دقــة اإلحصائيات تعتبر 
أســاس كل خطة وخصوصا تلك 
املتعلقة بالصحة وحتليل أســباب 
الوفيات واألمراض املختلفة وعوامل 
اخلطــورة ذات العالقة. وأرجو من 
جميع الوزارات واجلهات ذات الصلة 
وفي مقدمتها اجلهات املعنية بحفظ 
األرواح والتصدي للكوارث واحلوادث 
املدني  مثل قوة اإلطفــاء والدفاع 
والطوارئ الطبيــة أن تعد اخلطط 
لهذا اليوم العاملي حيث إن ذلك التزام 
دولي وله العديد من األبعاد اإلنسانية 
ويتعلق باحلق في احلياة وحقوق 

الطفل أيضا.
وكذلك أدعو زمالئي اإلعالميني 
ليقومــوا بدورهم فــي مثل هذه 
املناسبات إللقاء الضوء على أهمية 
هذه املناســبة من جميــع زواياها 
املختلفة حيث إن الغرق ميثل ثالث 
أسباب الوفيات الناجمة عن اإلصابات 
غير املتعمدة في جميع أنحاء العالم 
حيث يقف وراء حدوث ٧٪ من مجموع 
تلك الوفيات املتعلقة باحلوادث طبقا 

لبيانات منظمة الصحة العاملية.

السيبراني تعتبر مجاالت رائدة في 
سوق العمل ومجال لإلبداع.

عندما نشــير إلــى ذلك ليس 
انتقاصا أو تقليال من التخصصات 
األخرى لكن يجب النظر بعني االعتبار 
للحاجة الفعلية الحتياج سوق العمل 

بشقيه احلكومي واخلاص.
نقولها بكل صراحة ان مخرجات 
التعليم اجلامعــي والثانوي كثيرة 
جدا وزائدة عن حاجة سوق العمل 

أ ـ (متى): متى حدثت األزمة؟ 
متى علمنا بها؟ متى تطورت أبعادها؟

ب ـ (من): من مسبب األزمة؟ 
من املســتفيد منها؟ من املتضرر 
منها؟ من املؤيد أواملعارض لها؟ من 
املساند لها؟ من يستطيع مواجهتها؟

جـ  (كيف): كيف بدأت األزمة؟ 
كيف تطورت؟ كيف أدركناها؟

يجــب على مجلــس الوزراء 
التصاريح معاقبة  بعد تضــارب 
كل مســؤول كان ميلك املعلومة 
تاريخ  وأخفاها والتأكد كذلك من 
ظهور هذه الساللة رغم اإلجراءات 

وإغالق املنافذ.
بــات مــن الضــروري على 
املســؤولني فــي وزارة الصحة، 
املليون، تبديل  للمــرة  ونكررها 
أعضاء فريق ملف «كورونا» إلنقاذ 
ما ميكن إنقــاذه رحمة بالكوادر 
التي حتملت  الطبية والتمريضية 

غير املسبوق عن الوقاية من الغرق 
فإنني أدعو اجلهات املعنية بالوزارات 
واملجتمع املدني وجمعيات النفع العام 
ووسائل اإلعالم للتحضير من اآلن 
لليوم العاملي للوقاية من الغرق حيث 
إنه مازال أمامنا الوقت لنشر املعلومات 
الغرق  واإلحصاءات عــن ضحايا 
وأعمارهــم وجهود اجلهات املعنية 
باإلنقاذ واإلســعاف والتشريعات 
والقوانــني وحتليل الوضع احلالي 
مبوضوعية لنتمكن من وضع اخلطط 
املبنية على املعلومات الدقيقة ضمن 
للحوادث  التصدي والتأهب  خطط 

من مطالبات بالتعيني في جهة ما على 
الرغم من قبول العديد من املتقدمني.
من هنا فإن اختيار التخصص 
املناسب لسوق العمل يعتبر اخلطوة 
األولى في الدراســة وهناك مواقع 
التخصصات  حتدد ماهــي تلــك 
املطلوبــة ليس فــي الكويت فقط 
بل في دول العالم أجمع. وال شــك 
املرتبطة  الفنية  التخصصــات  أن 
بالتكنولوجيا واالتصاالت واألمن 

شبه الثقافي، ونحن نضيف الى ما 
تكلم به املهندس واإلخوة احلضور 
أن معرفة األسباب متثل ٥٠٪ من 
املعاجلة، وقد ذكر املتخصصون 
في «علم إدارة األزمات» أنه يتعني 
للتعامل مع األزمات أن نحصل على 
إجابات سريعة ووافية على األسئلة 

«االستفهامية اخلمسة» التالية:

نقل املعلومة، قبل يومني تعلن عن 
عدم وجود لساللة املتحور الهندي 
في الكويت ردا على بعض األخبار 
املتداولة التي أكدت ذلك، وبعد يومني 
تتراجع في تصريح لها عبر وكالة 
األنباء الكويتية (كونا) لتعلن رصد 
حاالت لساللة املتحور في الكويت، 
والسؤال الذي يطرح نفسه وبحاجة 
إلى إجابــة صريحة: كيف وصل 
املتحور للكويــت رغم تطعيم ما 
يقارب من ٣ ماليني شخص إضافة 

إلى تطبيق اإلجراءات املشددة؟!

تضمني الغرق في سجالت التسجيل 
املدني واإلحصاءات احليوية وجمع 
جميــع بيانات الوفيات الناجتة عن 
الغرق في التقديرات الوطنية وتعزيز 
الوعي العام ملنع الغرق وحمالت تغيير 
البحث والتطوير  السلوك وتعزيز 
ألدوات وتكنولوجيــا منــع الغرق 
املبتكــرة وتعزيز بناء القدرات من 
خالل التعــاون الدولي والنظر في 
إدخال سالمة املياه والسباحة ودروس 
اإلسعاف األولية كجزء من املناهج 

الدراسية.
القرار  ومبناســبة صدور هذا 

امتحانات  أيام قليلــة وتنتهي 
الثانوية العامة ويتقدم أبناؤنا الطالب 
كل حســب رغبته إلى التخصص 
الذي يرغب فيه، وكذلك تقوم وزارة 
التعليم العالي بطرح تخصصات في 
الداخلية واخلارجية، وهذا  بعثاتها 
الوضع ليس بغريب حيث إن هذه 
هي السياسة التعليمية منذ عقود.

ومع تشبع سوق العمل ببعض 
األمــر يتطلب  االحتياجــات فإن 
من الطالب أن يعــوا متاما ما هو 
التخصص املطلوب في سوق العمل 
حتى قبل التخرج ميكن أن يجد له 

موطئ قدم في التعيني.
وال يختلف أحد على أن اجلهاز 
احلكومي متشبع باملوظفني وهناك 
على قوائم االنتظــار أعداد كبيرة 
لم يتم تعيينها لســبب واحد هو 
أن التخصــص غير مطلوب أو ان 
العدد زائد على احلاجة الفعلية لسوق 
العمل كما هو حاصل مع العديد من 
املخرجات التعليمية، وهذا ما نراه 

يوم الســبت املاضي كنا في 
القلوشي في  السيد أحمد  منتزه 
كبد، وهو جتمع لشــباب الفيحاء 
كل أســبوع، حيث ملتقى األحبة 

واألحاديث املختلفة.
كان ضمن احلديث سبل حل 
املشــاكل واألزمات، حيث أوضح 
م.عبدالرحمن الرباح أن أهم طرق 
احلل هي التخطيــط املمنهج في 
مواجهة املواقف، وقد تكون األزمة 
ظاهرة وقتية وترجع مرة أخرى 
بحسب مســتوياتها، لكن ال نعلم 
خباياها واحملرك لها، ولكي نصل 
إلــى األهداف املرجوة وكشــف 
احلقائــق البد من نشــاط ذهني 
وخبرة وعمــل، ملعرفة جذورها 

واستئصالها.
هــذا كان ملخــص احلديث 
وفيه ضرب لألمثلــة، مما جعل 
احلضور يستمتعون بهذا السمر 

حالة من التخبط تعيشها وزارة 
الصحة بسبب فوضى التصاريح 
وعدم شفافيتها منذ بداية اجلائحة 

وحتى اليوم.
سبق أن خاطبنا وزارة الصحة 
واملسؤولني عن إدارة ملف كورونا 
لكشف األســباب احلقيقية وراء 
تزايد حاالت اإلصابة بكورونا رغم 
إغالق املنافذ اجلوية والبرية منذ 
أشهر في وجه القادمني، إضافة إلى 
احلظر اجلزئي الذي استمر أكثر من 
شهرين بهدف تقليل اإلصابات، لكن 
دون جدوى حيث إن أعداد احلاالت 
ظلت في تزايد قبل وأثناء احلظر.

كل مرة املسؤولون عن كورونا 
املواطنني املسؤولية في  يحّملون 
تزايد اإلصابات متناسني أن هناك 
قانونــا يختص باالشــتراطات 
الصحية يعّرض مخالفيه لعقوبات 
تصل إلى احلبس أو الغرامة املالية، 
القانون من هؤالء  ولكن أين هذا 

املخالفني؟
تخبط الوزارة ما زال مستمرا 
والدليل على ذلك عدم شفافيتها في 

تبنــت اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة أول قرار لها على اإلطالق 
بشأن الغرق وحددت يوم ٢٥ يوليو 
من كل عام يوما عامليا للوقاية من 
الغرق وأصدرت القرار رقم ٢٣٧/ ٧٥ 
بتاريــخ ٢٨ أبريل ٢٠٢١ بخصوص 
ذلك. وتضمن القرار الدعوة إلعالن 
يوم ٢٥ يوليو من كل عام يوما عامليا 
للوقاية من الغرق لوضع خطة وطنية 
للوقاية من الغرق وإلقاء الضوء على 
أسبابه والعوامل املختلفة ذات الصلة 
ولتقوم كل دولة مبراجعة ما لديها 
من معلومات وبنية أساسية للوقاية 
من الغرق وما يؤدي إليه من فقدان 
األرواح إذ إنه ولألسف الشديد الكثير 
من ضحايا الغرق هم في عمر الزهور 
ويفقدون حياتهم بســبب حوادث 
غرق في حمامات ســباحة باملنازل 
أو الشــاليهات وهو ما تكشف عنه 
صفحات احلــوادث بالصحافة من 
آن آلخر وقد يكون ضمن اهتمامات 
املتخصصني بحماية حقوق الطفل 
وتنفيذ قانون حماية حقوق الطفل.

وهذا القرار يشجع جميع الدول 
األعضــاء فــي األمم املتحدة على 
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متشابهة، ٦ـ  عكس فروا (معكوسة)ـ  متشابهان، ٧ـ  شاطئ 
البحر ـ ضجر (معكوسة)، ٨ ـ املجهول (معكوسة) ـ غبار، 
٩ ـ بئر ـ عكس ينهى (معكوسة)، ١٠ ـ نظر (معكوسة) ـ 

إليواء النازحني.

األموال
امللمات
بحور

محيطات
مالح

القرش
رحالت
جتارة
جبارة
جزيرة

عواصف
السيف
شروق

رعب
ظواهر

طبيبة
علم
سد

واقف
اإلبهار

مسالك
املجاهيل

البالء

١ ـ نضال ـ مجهول، ٢ ـ متشابهة ـ أحيي، ٣ 
ـ من أقاربي ـ افك، ٤ ـ متشابهان ـ جتولوا 
ـ وضع خلسة   ٦ مواطن،  ـ   ٥ (معكوسة)، 
(معكوسة) ـ حامدة، ٧ ـ تهديد ـ إحساني، ٨ ـ 
مصباح  ـ عذال، ٩ ـ مآدب الطعام، ١٠ ـ إحدى 

بنات الرسول (ژ).

أفقياً: عموديًا:
١ ـ جوخ ـ سوف، ٢ ـ هواء ـ دعائم، ٣ ـ أوالد ـ ين، ٤ 
ـ دوي ـ يشدو، ٥ ـ ا ا ا، ٦ ـ كروا (معكوسة) ـ و و، ٧ 
ـ ساحل ـ ملل (معكوسة)، ٨ ـ السر (معكوسة) ـ هباء، 
٩ـ  جبـ  يأمر (معكوسة)، ١٠ـ  رمق (معكوسة)ـ  خيام.

١ ـ جهاد ـ سر، ٢ ـ و و و و ـ أسلم، ٣ ـ خالي ـ 
أحل، ٤ـ  ا اـ  جالوا (معكوسة)، ٥ـ  ديار، ٦ـ  دس 
(معكوسة)ـ  شاكرة، ٧ـ  وعيدـ  بري، ٨ـ  فانوس 

ـ الما، ٩ ـ والئم، ١٠ ـ أم كلثوم.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

جسم اإلنسان

أرقام قياسية عاملية

أكبر سرقة فنية!

إن أهم سرقة فنية وأكبرها حصلت في 
٢٦ أبريل ١٩٧٤ عندما قامت إحدى العصابات 
املؤلفة من ٤ رجال وامرأة بسرقة ١٩ لوحة 
الفريد والليدي بيت، قدرت بـ ٩٤  للسير 
مليون فرنك فرنسي وقبض البوليس على 
الدكتورة روزدوغدال، كما عثر  املرأة وهي 

على اللوحات في ٤ مايو عام ١٩٧٤.
أقدم اجلرائد عمرًا!

التي كانت  اليزال بعض نسخ اجلرائد 
كلماتها حتفر على ألواح وصفائح محفوظة 
في روما، ويعتقد ان أقدم جريدة عاملية هي 
اجلريدة الصينية (تشينغ باد)، التي ظهرت 
عام ٤٠٠، وتوقفت عن الصدور عام ١٩٣٤، أما 
أقدم جريدة أوروبية فيعود تاريخها الى عام 
البلجيكية،  ١٦٠٥، وهي (فيوف تيد بجن) 

وتليها جريدة أملانية صدرت عام ١٦٠٩.
أطول خطاب!

ألقى السيناتور األميركي مايك ماك كوك، 
عام ١٩٧٢ في مدينة أوستني: من والية تكساس 
أطول خطاب لغاية اليوم وقد بقي يتكــلم 
٤٢ ساعة و٢٣ دقيقة بصورة متواصلة، حتى 
انه لم يتوقف عن الكالم عندما أراد أن يلتهم 

بعضا من الطعام.
أطول اجلسور في الواليات املتحدة!

أقيم جسران فوق بحيرة شارترات في 
لويزيانا، انتهى األول عام ١٩٥٦ وطوله ٣٨٫٣٥٢م 
الثاني، فقد  أما  ويتألف من ٢٢٤٢ سطحيا. 
انتهى صنعه عام ١٩٦٩، وطوله ٣٨٫٤٢٢م، 

ويتألف من ١٥٠٥ سطحيات.
أكثر الببغاوات ثرثرة!

حصل الببغاء (برودل) وهو ببغاء افريقي 
البريطانية  اللون، ومتلكه السيدة  رمادي 
لني لوجو على لقب أحسن ببغاء متكلم، 
وذلك في املسابقة العاملية التي تقام بلندن 
للطيور املستأنسة وغيرها، حيث إن برودل 

يتقن ٨٠٠ كلمة.

كيف حتدث عملية التنفس؟

تتم عملية التنفس عادة بشكل طبيعي، 
من األنف، ولكن عندما تركض أو تلعب، او 
جتهد نفسك، فإنك حتتاج إلى كمية كبيرة من 
الهواء دفعة واحدة، في هذه احلالة، يستعني 
اإلنسان بفمه للتنفس، فاألنف والفم متصالن 
في داخل الرأس، حيث يدخل الهواء منهما 
الى الرئتني، عبر ممر يدعى القصبة الهوائية، 
وهكذا، إذن، وعندما ال تستطيع استعمال أنفك 
ميكنك ان تتنفس بواسطة فمك وبشكل تلقائي.

كيف حتدث الذبحة الصدرية؟

الذبحة الصدرية عبارة عن ألم شديد جدا 
اليسرى من الصدر وقد يصل  الناحية  في 
اليسرى، وحتدث  الكتف والذراع  إلى  األلم 
الذبحة الصدرية بسبب ضيق او انسداد في 
الشرايني التاجية املغذية للقلب مما يجعل 

القلب غير قادر على االنقباض ودفع الدم.
من مكتشف عالج مرض اإلسقربوط؟

اكتشف الطبيب االسكتلندي األصل «جيمس 
ليند» (١٧١٦ ـ ١٧٩٤) في عام ١٧٤٧م ان أكل 
الفواكه يقي اإلنسان من اإلصابة مبرض 
اإلسقربوط وقد جنح في إقناع الكابنت كوك 
بنظريته هذه، وهو ما مّكن األخير من التخلص 
من هذا املرض نهائيا من على ظهر سفنه 

سنة ١٧٧٠م.
بعد ذلك بدأت البحرية البريطانية سنة 
١٧٩٥ في إمداد بحارتها بعصير الليمون كنوع 

من الوقاية.

من كتاب: بنك املعلومات ـ ابراهيم مرزوق

من كتاب: أرقام قياسية عاملية 



11
فنـوناالربعاء ١٦ يونيو ٢٠٢١

عبداهللا الرومي: كتبت «بني ايديك» لفرح الهادي وعقيل الرئيسي
سماح جمال

أعرب الكاتب عبداهللا الرومي عن 
سعادته بالبدء في تصوير مسلسله 
«بني ايديك»، والذي اعتبره التجربة 
األولى مــن نوعها التي تتناول هذا 
النوع من األعمال واخلطوط الدامية 
التي تدور أحداثها في إطار من الدراما 

االجتماعية الرومانسية.
وعن اختياره شخصيات العمل 
والفنانني املشاركني في العمل، قال: 
األدوار قمــت بكتابتها خصيصا 
الهادي والفنان عقيل  للفنانة فرح 
الرئيســي، واللذان سبق أن عملت 

معهما في جناحات ســابقة، وهذا 
األمر ســنكرره في هذا العمل لكن 
بصورة أكبر، وقد جمعتنا أكثر من 
جلســة عمل للحديث عن تفاصيل 
القصة والشخصيات ستشكل صدمة 

للمشاهد.
وأشاد الرومي بتجربته األولى مع 
املخرجة صمود الكندري في جتربتها 
اإلخراجية األولــى، فقال: حرصها 
على التفاصيل ومراجعة املشــاهد 
واحلوارات ومناقشتها مع الفنانني 
الكثير على  التصوير أضافت  قبل 
العمل، وحتى املشاهد التي ال توجد 
فيها حوارات جعلت العيون تتحدث 

عن املشاعر، كما قامت بوضع بعض 
اإلضافات املنطقية على القصة بعد 

مناقشتها معي.
أما عن غيابه عن املوسم الرمضاني 
املاضي، فقال: أهتم بالعمل من حيث 
كتابته بصورة أكون راضيا عنها أما 
توقيت عرضه فال أفكر فيه كثيرا.

وكشف الرومي أنه يعكف على 
كتابة مسلسل «باب البيت» حاليا.

اجلدير بالذكر أن مسلسل «بني 
ايديك» من بطولة فرح الهادي، عقيل 
الرئيسي، طيف، حسني املنصور، 
رونق، ومن تأليف عبداهللا الرومي 

وإخراج صمود الكندري.

أشاد عبر «األنباء» بتجربته األولى مع املخرجة صمود الكندري

الفنان حسني املنصور مع املخرجة صمود الكندري والفنانة طيف والكاتب عبداهللا الرومي

عبدالعزيز النصار: كالمي عن مشاري البالم خارج من القلب

عبداحلميد اخلطيب

لم يكن تكرمي «قرب البالم» للراحل 
النجــم مشــاري البالم خــالل عرض 
مسرحيتهم «قحفية وغترة وعقال»، 
والتي تعرض على خشبة مسرح نادي 
اليرموك، عاديا أو ليمر مرور الكرام، بل 
كان يحمل مشاعر التقدير واحملبة لهذا 
الفنان اخللوق الذي أعطى الكثير للفن 
الكويتــي واخلليجي والعربي وأثرى 
الســاحة بأجمــل األعمال املســرحية 

والتلفزيونية والسينمائية.
وقد جاء تعليق النجم عبدالعزيز 
النصــار علــى صفحته الرســمية بـ 
«انستغرام» معبرا ألقصى درجة عن 

تأثير فقد مشــاري في زمالئه ورفاق 
دربه، حيث نشر النصار مقطع ڤيديو 
يظهر إسدال صورة مشاري البالم على 
أحد األبواب أثناء عرض املســرحية، 
وقال: «فقدنا عمودا أساســيا في بناء 
قروب البالم املسرحي.. وهذا أقل شيء 
ممكن نســوي لك يا أبو صالح.. اهللا 

يرحمك ويغفر لك».
وفــي تصريــح لـــ «األنبــاء» قال 
عبدالعزيز: مشــاري مــن الناس التي 
أسســت «قروب البالم» وله بصمات 
متميــزة معنا، وما قلتــه عنه خارج 
من القلب، فهو إنسان ال ميكن نسيانه 
بأخالقه العالية وحبه للجميع وإخالصه 
في عمله، مستدركا: أعضاء «القروب» 

اقترحــوا فكرة وضع صــورة له في 
املسرحية لتكرميه أمام اجلمهور، وكان 
التفاعل مع املشهد كبيرا جدا، ما يعكس 
مدى حب الناس لهذا النجم االنسان.

وعن متديدهم العروض، رد النصار: 
اجلمهور صار له سنة ونصف لم يدخل 
املسرح بسبب االجراءات الصحية ومنع 

التجمعات لضمان سالمة املجتمع، لذا 
اإلقبال كبير بعد عودتنا في «قحفية 
وغتــرة وعقال»، مؤكــدا ان العروض 
تشــهد التزامــا كامال بــكل االجراءات 
الوقائية في مواجهة انتشار «كورونا» 
لضمــان ســالمة اجلميــع، والدخول 

للمطّعمني فقط.

«قحفية وغترة وعقال» مستمرة وسط إجراءات صحية وقائية

النصار في مشهد من مسرحية قحفية وغترة وعقال

حسن العطار يطلق أول ألبوم مرئي في الشرق األوسط

دعاء خطاب
@doua_khattab 

«ما بني األلم واألمل حكاية، 
أنت بطلها وأنت فقط من تقرر 
كيــف تصبح حكايتــك، فهل 
تستســلم آلالمــك أم حترقها 
وتســتنير بنارهــا لتضــيء 
دربك وتصنــع قصة جناحك 
اخلاصة»، رمبا تختصر هذه 
الكلمات ما فعله الشاب حسن 
العطــار جنــم «ذا فويــس»، 
الذي فاجــأ جمهوره باإلعالن 
عن صــدور أول ألبوم غنائي 

اخلاصــة علــى يوتيوب، من 
كلمات وأحلان ناصر الديكان 
وال أستطيع وصف شعوري 
بهــذا األلبوم الــذي بدأ العمل 
عليه منــذ ســنتني وقد ظهر 
للنور أخيرا. وأوضح العطار 
أن فكرة األلبوم املرئي جديدة 
في الوطن العربي، لكن متعارف 
عليهــا عامليا حيث ســبق ان 

بغيرها دائما ما كانت تفشل، 
فقرر بعد ذلك ترجمة شعوره 
في ألبوم بالصوت والصورة 
ومشاركة جمهوره بتفاصيل 

تلك القصة.
جديــر بالذكــر أن االلبوم 
البصــري من اخــراج اندري 
ديفيل واملخرجــة واملصورة 
ماريا كريكوف، توزيع موسيقي 
عاصم البني وجيكوب، اشراف 
عام حسن العطار، وشارك في 
الكليب الفنانة شــوق الهادي 
واملمثلة زيــزي، وفريق ميك 

اب جيفنشي باريس.

قدمتها فنانات، مثل بيونسية 
وميالني مارتنيز وهي تشبه 
الفيلم املصور وستطرح من 
خالل ٤ اغاٍن تطلق واحدة منها 
اسبوعيا. وحتمل اغنية «انا 
احلني ارحتت» في طياتها قصة 
حقيقيــة عاشــها العطار عن 
حبيبته التي فارقته وخذلته 
حتــى ان محاوالته لتخطيها 

حسن العطار في مشهد من الكليب

عاصم البني

املخرجة ماريا كريكوف البوستر الدعائي لأللبوم

املوزع جيكوب

مرئي له في الشــرق األوسط 
«visual album، حيــث جمعه 
العمل مع الفنانة شوق الهادي 
في فرنســا لتصوير األغاني 
األربع التي تضمنها األلبوم. 
وقــال املطرب حســن العطار 
لـ«األنبــاء»: صــدرت اليــوم 
أولى اغاني األلبــوم بعنوان 
«أنا احلني ارحتت» عبر قناتي 

ملشاهدة الڤيديو

«أنا احلني ارحتت».. قصة حقيقية عشتها مع حبيبتي وانتهت بالفراق
٤ أغاٍن تطلق واحدة منها كل أسبوع عبر قناتي على يوتيوب

خليل أبو عبيد يطلق «حكايتي»

القاهرة - خلود أبواملجد

دخلت الفنانة ليلــى علوي قائمة أكثر 
األسماء بحثا عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
بعد تداول مقطع ڤيديو لها حتدثت فيه عن 
نظرة املجتمــع ألجور جنوم الفن، وأكدت 
أنه رغم األجور املرتفعة رحل عظماء الفن 
العربي فقراء ولم يتركوا إرثا لذويهم لعدة 
أسباب منها تكاليف احلياة املرتفعة وعدم 

وجود تأمني صحي.
وأكدت ليلى في مقطع الڤيديو أن النجم 
ال يطلب أجرا معينا ألن سعره يتحدد عبر 
شركات التوزيع، وقالت إنها مطلوبة لبطولة 
األعمال الفنية ولهذا تتأنى في اختيار أعمالها، 
ونفت وقتها أن يتأثر مشوارها الفني بسبب 
التزاماتها العائلية، لكنها استبعدت التواجد 
في عمل مســرحي، أو املشاركة سنويا في 
مسلسل تلفزيوني بسبب احتياجهما لوقت 
طويل، وقالت إنها ستركز على السينما مع 
وضع جدول للتصوير يسمح لها بالوفاء 

بواجباتها كزوجة.
وانتقدت ليلى نظــرة اجلمهور ألجور 

النجوم، وقالــت: «فيه ناس بتقول الناس 
بتاخد فلوس كتير، ميعرفوش أننا بندفع 
٢٠٪ ضريبة، وعندنا مصاريف وعندنا دعاية 
ومســؤوليات، ممكن الواحد يقعد سنتني 
أو ٣ من غير شــغل، معندناش معاش، وال 
تأمني صحي، الفنان معندهوش حد يضمن 

له بكره».
واستعادت ليلى علوي ذكريات النهايات 
احلزينة لبعض جنوم الفن املصري والعربي، 
وبعدمــا مات بعضهــم دون أن يترك ثمن 
مصاريــف جنازته، وقالــت: «جنوم الفن 
الكبار وعظماء التمثيل العربي اللي حبينا 
السينما منهم خالل الـ ١٠٠ سنة اللي فاتوا 
ماتوا من غير ما يســيبوا حاجة ليهم وال 

ألوالدهم».
وتابعت: «مفيش ممثل ناشــئ أو جنم 
كبير بيحدد سعره، اللي بيحدد سعره هو 
التوزيع، أنا بتمنى كل موظف في مصر يأخذ 
املرتب اللي يستحقه، كل واحد يعمل في أي 
مجال يحصل على العائد اللي بيســتحقه، 
لكن البعض يســتخدم املاديات لتشــويه 

الشخصيات».

أطلق الفنان خليل أبو عبيد أغنية جديدة 
بعنوان (حكايتي) عبر قناته الرسمية على 
اليوتيوب مصــورة على طريقة الفيديو 
كليب في أول تعــاون له مع املخرج بيار 
خضرا، مقدما عمال مختلفا جدا حلنا وكالما 
وتوزيعا، تعاون فيه مع الشــاعر نعمان 
الترس، وقام خليل بتلحني وتوزيع العمل.

األغنية تقدم خليل بصورة جديدة فنيا، 
وحيث متيز فيهــا أداء وحلنا وتوزيعا، 
مشكال نقلة نوعية في مسيرته الغنائية. 
كما ترجم الكليب كلمات العمل بشكل مميز 
وغير تقليدي وجريء شكال ومضمونا مبا 
يتناسب مع صورته، ليكون العمل محطة 

جديدة في حياته املهنية كفنان.

فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي

ليلى علوي:
«الفنان معندهوش 
حد يضمن
له بكرة»!
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«زين» تستمر بدعم برنامج «كن»
لريادة األعمال االجتماعية في نسخته السادسة

أعلنت شركة زين الكويت 
عن رعايتها للنسخة السادسة 
مــن برنامــج «كــن» لريادة 
األعمــال االجتماعيــة، وهو 
البرنامــج التدريبــي الــذي 
القى جناحا مميزا على مدى 
السنوات الســابقة وتنظمه 
مؤسسة «لوياك» غير الربحية 
بالتعاون مع كلية بابســون 
األميركية لريادة األعمال في 

بوسطن. 
وفــي تعليقه علــى هذه 
الرعاية، قال الرئيس التنفيذي 
للعالقــات واالتصــاالت في 
زين الكويت وليد اخلشتي: 
يسعدنا كثيرا انطالق املوسم 
اجلديــد مــن برنامــج «كن» 
لريادة األعمــال االجتماعية 
لهذا العام، والذي ملسنا خالل 
الثــالث  رعايتنــا ملواســمه 
السابقة جناحا وإقباال كبيرين 
بني الشباب املثابرين املهتمني 
مبجاالت ريــادة األعمال في 

الكويت.
وأضــاف: لــم تكــن زين 
لتفــوت فرصــة دعــم هــذا 
البرنامج املميــز مرة أخرى 
نظــرا للقيمة الكبيــرة التي 
يقدمها خلدمة مجتمع األعمال 

وتقدم الوطن. 
وبــني اخلشــتي: ترتكــز 
شراكتنا املمتدة مع «لوياك» 
بشكل كبير على استراتيجيتنا 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
واالستدامة، وهي استراتيجية 
متكاملة مبنية على عدد من 
األســس والقيــم اجلوهرية 
أهمهــا تنمية وتطوير قطاع 
الشباب والتعليم، وباألخص 
فيمــا يتعلق بتنمية مهارات 
ريــادة األعمال لــدى الفئات 
العمريــة الشــابة ملــا نــرى 
لهــذه الفئة من أهمية كبيرة 
في ازدهار االقتصاد الوطني 

على املدى البعيد.
واختتــم بقوله: متنياتي 
للمنظمــني  بالتوفيــق 
واملرشدين من شباب «لوياك» 
الذين يقومون بتمكني الطالب 
والطالبــات املشــاركني مــن 
اكتشاف طاقاتهم ويحرصون 

علــى قيادتهم نحــو النجاح 
في جو افتراضي على الرغم 
من الظــروف احلاليــة، كما 
أمتنــى كل التوفيق للطالب 
والطالبات املشاركني ونحن 
في انتظار إبداعاتهم وأفكارهم 

امللهمة.
ويشــهد برنامــج «كن» 
لريــادة األعمال االجتماعية 
مشاركة طلبة املدارس الذين 
تتراوح أعمارهم بني ١٢ و١٦ 
عاما، وذلك بشكل افتراضي 
للعام الثاني علــى التوالي 
بســبب الظروف الصحية، 
بحيث سيشكلون عددا من 
الناشئة املختلفة  املشاريع 
تتمحــور كل منهــا حــول 
مشــروع ربحــي مســتدام 

اجتماعيا. 
البرنامج على  وينطلــق 
فترتني األولى خالل شــهري 
يونيو اجلاري ويوليو القادم 
والثانية خالل شهر أغسطس 
املقبل، ويأتــي بالتعاون مع 
كلية بابسون في بوسطن التي 
تعتبر إحدى أرقى املؤسسات 
التعليميــة املختصة بريادة 
األعمال في الواليات املتحدة 

وحول العالم.

ً ترعاه ذهبياً ضمن شراكتها االستراتيجية مع «لوياك» ألكثر من ١٧ عاما

وليد اخلشتي

الناشئة الكويتي، خاصة أن 
شراكتنا االســتراتيجية مع 
«لوياك» متتد هذا العام ألكثر 
من ١٧ سنة متواصلة، وهو ما 
نعتبره إجنازا رائعا يعكس 
قــوة ومتانة التعاون ما بني 
مؤسســات القطــاع اخلاص 
الكويتــي وجمعيــات النفع 
العام في كل ما فيه مصلحة 

«األهلي» يؤكد أهمية بيان «املركزي»
بشأن مخاطر التعامل بالعمالت االفتراضية

«بيتك»: إقبال كبير على خدمة
«األسعار املباشرة لتحويل العمالت» أونالين

رئيس مجموعة «هيونداي موتور»
يفوز بكأس «إيسيجونيس» ٢٠٢١ من «أوتوكار»

«جي إم سي هامر EV» الكهربائية
تتألق في اختبارات الدروب الوعرة

«برقان» يعلن الفائز في 
سحب «يومي» ربع السنوي

أكد البنك األهلي الكويتي 
أهمية البيــان الصادر عن 
بنك الكويت املركزي مؤخرا 
العاليــة  بشــأن املخاطــر 
لالســتثمار فــي األصــول 
االفتراضيــة. ويعــد هــذا 
البيان األحدث ضمن سلسلة 
املوضوعات التوعوية التي 
تشكل جزءا من حملة بنك 
الكويــت املركــزي واحتاد 
مصــارف الكويــت: «لنكن 
على دراية» املستمرة على 

مدار عام كامل.
احلمــالت  علــى  وردا 
اإلعالنية األخيرة التي تروج 
لالســتثمار فــي العمــالت 
االفتراضية، أكد بيان بنك 
الكويــت املركــزي أن هذه 
األصــول ال ميكن مقارنتها 
بالعمالت النقدية السيادية 
احلقيقيــة. وأشــار إلى أن 
العمالت النقدية تصدر عن 
الدول ومتثل رمزا سياديا 
لها، ويتم تنظيمها من قبل 
السلطات الرقابية بالدولة، 

شــهدت خدمة «األســعار 
 Live FX «املباشــرة للعمالت
Pricing، التــي اطلقهــا بيــت 
التمويل الكويتي «بيتك»، كأول 
بنك في الكويت، اقباال كبيرا 
مــن العمالء بفضــل كفاءتها 

وجدواها.
وتتيــح اخلدمــة للعمالء 
ميزة التسعير املباشر للعمالت 
أثنــاء عمليــات حتويــالت 
الســويفت احمللي أو العاملي، 
التحويالت  وكذلك عمليــات 
بــني احلســابات بالعمــالت 
األجنبية، حيث تتميز اخلدمة 
بأنها متوافــرة على مدار ٢٤ 
ســاعة طوال أيــام العمل في 
االســبوع، وتقــدم هوامــش 

ربحية تنافسية.
كما تتميز اخلدمة الرقمية 
اجلديدة بأســعار ديناميكية 
للعمــالت، مبــا يضيف قيمة 
كبيــرة على جتربــة العميل 
املصرفية، ومتنحه مرونة أكبر 
وكفاءة أثناء تنفيذ العملية.

وتتوافــر اخلدمــة عبــر 
KFHonline، علــى املوبايــل 

حصــل رئيــس مجموعة 
هيونــداي موتــور جيونــغ 
كأس  علــى  ســون،  أوي 
«أيســيجونيس» فــي حفــل 
توزيــع جوائــز «أوتــوكار» 

لعام ٢٠٢١.
الــكأس  ومتــت تســمية 
على اســم مصمم السيارات 
األسطوري أليك أيسيجونيس، 
ومينح الكأس من قبل مجلة 
أوتوكار الشهيرة كل عام ملن 
لعب دورا مهمًا في املساعدة 
في تشكيل مستقبل صناعة 
الســيارات، ويــرى محكمــو 
جوائــز أوتوكار أنه قد حقق 
مستوى استثنائيا من النجاح.
وتقديرا لقيــادة جيونغ 
احلكيمــة للمجموعــة، قــال 
ســتيف كروبلــي، رئيــس 
حترير أوتوكار: منت مجموعة 
هيونداي موتور خالل العقد 
املاضي بشكل كبير، وأصبحت 
واحدة من شركات السيارات 
الرائدة عامليا، وكان جيونغ 
أوي-سون، رئيس مجموعة 
هيونــداي موتور مفتاح هذا 
الكبير، ويســعدنا  اإلجنــاز 
منحه كأس إيسيجونيس هذا 
العام تقديرا إلجنازاته امللهمة 
ولقيادتــه لعمليــة حتول ال 
مثيل لها في صناعة السيارات، 
ولكل ما حققته الشــركة في 

السنوات األخيرة.
وأضاف: قبــل عقد واحد 
مــن الزمن، كانــت هيونداي 
وكيــا عالمتــني جتاريتــني 
مبيزانيــة محــدودة، ولهمــا 
حصة محدودة في الســوق، 
لكن حتت قيادة جيونغ حققتا 
تقدما مذهال واستطاعتا الفوز 
بحصة معتبرة من الســوق 
ومن العمالء بتقدمي سيارات 
متطورة وتنافسية، وتوسعت 
مجموعــة هيونــداي موتور 

الســيارات عاليــة  لتشــمل 
األداء مــع إطالق قســم N في 
هيونداي ومــع إطالق عالمة 
جينيسيس التجارية اجلديدة 
الفاخرة. وأصبحت مجموعة 
هيونداي رائــدة في صناعة 
السيارات التي تعمل بالكهرباء 
والهيدروجــني، ولــم تعــد 
املجموعة في وضع حتاول فيه 
اللحاق باملنافسني، بل أصبحت 
شركات السيارات األخرى هي 

من حتاول اللحاق بها.
وعلــق رئيــس مجموعة 
هيونــداي موتــور جيونــغ 
أوي- سون، عند تسلمه كأس 
إيسيجونيس قائال: إنه لشرف 
لي أن أتســلم هــذه اجلائزة 
املرموقــة اليــوم مــن مجلة 
أوتــوكار، وأود مبناســبتها 
أن أشكر جميع زمالئي على 
التي  جهودهم ومســاهمتهم 
ساعدت في احلصول عليها. 
وعلى الرغم من االضطرابات 
الكبيرة التي شهدتها صناعة 

السيارات العاملية وحتديات 
جائحــة كوفيــد-١٩، فقــد 
استطاعت مجموعة هيونداي 
موتور أن حتدث نقلة نوعية، 
بالتركيز على خدمة عمالئنا 
ومتكينهم وتلبية احتياجاتهم. 
ومــن خــالل نهج مــدروس، 
ســنخلق املزيد مــن الفرص 
ونعزز رؤيتنا املستقبلية التي 
صغناها حتت شعار «التقدم 

من أجل اإلنسانية».
إجنازات مهمة

اإلجنــازات  وتتضمــن 
املهمــة األخيرة التي حققتها 
مجموعة هيونداي موتور في 
عهد جيونغ إنتاج ســيارات 
كهربائية متقدمة للغاية مثل 
 ،EVهيونداي أيونيك ٥ وكيا ٦
الســيارتان علــى  وتعتمــد 
بنية منصــة EV املخصصة 
للمجموعــة، والتــي تعرف 
بالنظــام الكهربائــي العاملي 
املعياري (E-GMP). وتشمل 

إجنــازات هيونــداي موتور 
أيضا تقدمي العالمة التجارية 
N عاليــة األداء. كمــا أطلقت 
 HTWO املجموعة أيضا عالمة
املخصصــة خلاليــا الوقود، 
وعالمة جينيسيس التجارية 

الفاخرة.
وقــام الرئيــس جيونــغ 
العامليــة  الرؤيــة  بتغييــر 
للمجموعة من خالل استقطاب 
أهم وأشــهر املصممني داخل 
 Peter صناعة السيارات، مثل
 .Luc Donckerwolkeو Schreyer
وركــزت املجموعــة حتــت 
قيادته على تصميم املنتجات 
للمســتهلك  تــروق  التــي 
األوروبي، وحظيت سياسات 
جيونــغ  واســتراتيجيات 
الناجحــة بتقديــر واعتراف 
العديــد من املؤسســات كما 
يظهر مــن حصول هيونداي 
وكيــا على العديد من جوائز 
التصميــم خــالل األعــوام 

األخيرة.

الثــورة الصامتــة علــى  متضــي 
مســارها الصحيح، وذلك مع خضوع 
شــاحنة البيك-أب «جي إم سي هامر 
EV» الختبارات قاســية على الدروب 
الوعرة حتضيرا للبــدء بإنتاجها في 
فصل اخلريف القادم. ضمن هذا اإلطار، 
قام فريق «جي إم سي هامر EV» بإجراء 
اختبارات مكثفة على الشاحنة الفائقة 
الكهربائيــة بالكامل األولى في العالم، 
إذ متت جتربتها بسرعات عالية على 
دروب كثيرة التحديات بالقرب من مواب 
في والية يوتا األميركية، حيث أظهرت 
إمكانياتها في الســير علــى الطرقات 
الوعرة وقدراتها العالية على التعامل 
مع مختلف أنواع التضاريس األرضية، 
مبا في ذلك الطرقات الصخرية والكثبان 
الرملية التي يكثر وجودها في منطقة 

الشرق األوسط.
وأثناء عبورها العديد من الدروب 
األسطورية املنتشــرة في مواب، قام 
الفريــق باختبار وإجــراء التعديالت 
الالزمة التي شــملت أجزاء كثيرة من 
املركبة مبا فيها نظام التعليق الهوائي 
 ،(Adaptive Air Suspension) املتكيف
 ،(Extract Mode) ونظام تخطي العوائق
ووضعيــة Terrain Mode التــي ترفع 
One- مستوى الركوب، وميزة التحكم
Pedal Driving٢ لتمكــني القيــادة عبر 
دواسة واحدة، ونظام الدفع الكهربائي 
بالعجــالت األربــع (e٤WD) وتوزيع 
 ،(eLockers) العزم، والغوالق الكهربائية
وميزة التحكم بالثبات، وميزة التوجيه 
 CrabWalkبالعجالت اخللفية، وميزة ٣
للسير بشكل مائل وغير هذا الكثير.

 Terrain Mode وضعيــة  توفــر 
االختياريــة، التي تشــكل جــزءا من 
 Drive) نظام التحكم بوضعية القيادة
Mode Control) في «جي إم سي هامر 
EV»، مســتويني ملعايرة الكبح، حيث 
هناك خيار الكبح اخلفيف للقيادة بكال 
القدمني، وخيار One-Pedal Driving ذات 
التصميــم اخلاص الذي يتيح التحكم 
والقيادة عبر استخدام دواسة واحدة 
خالل الســير بسرعات منخفضة على 
الــدروب الوعرة. ضمن هذا الســياق، 
متكن تقنية One-Pedal Driving الرائدة 
لدى «جنرال موتورز» واملستخدمة في 
غيرها من املركبات الكهربائية، زيادة 
الســرعة وإبطائها من خالل استخدام 
السائق لدواســة السرعة فقط. وعند 
اعتمــاد وضعيــة Terrain Mode، يتم 
 One-Pedal Driving تكييف نظام التحكم
ذاته عبر إعادة تعييره إلتاحة القيادة 

بســرعة محددة على الدروب الوعرة، 
مما يساعد السائق في التعامل بكفاءة 
مع درجات امليالن القاســية وتســلق 
الصخور بفعالية وتخطي غيرها من 
العوائق األرضية التي تفرض حتديات 
أساســية، وذلك دون احلاجة للتبديل 
بني استخدام دواسة السرعة ودواسة 

املكابح.
تعليقــا على هذا، قــال آرون بفاو، 
كبير مهندســي تطوير «جي إم ســي 
 One-Pedal توفــر ميــزة :«EV هامــر
Driving للقيادة باستخدام دواسة واحدة 
إحساســا رائعا بالسيطرة وذلك عبر 
تعزيز الكبح املتجدد وكبح االحتكاك 
وعزم مولد الدفع وصوال إلى دواســة 
السرعة. وسوف يعي السائقون بسرعة 
املزايا التي توفرها هذه التقنية عندما 
يقومــون بتجربتها أثناء القيادة على 

الدروب الوعرة.

أعلن بنك برقان عن الفائز اجلديد في ســحب حســاب 
يومي ربع الســنوي حيث فاز كنان لؤي البعيني بجائزة 
نقدية بقيمة ١٢٥ الف دينار، وقد عبر الفائز عن ســعادته 

بالفوز بجائزة حساب يومي من بنك برقان.
وللتأهل للســحوبات ربع السنوية يتعني على العمالء 
أال يقــل رصيدهم عن ٥٠٠ دينار ملدة شــهرين كاملني قبل 
تاريخ الســحب، كمــا أن كل ١٠ دنانير متثل فرصة واحدة 
لدخول الســحب، وإذا كان رصيد احلساب ٥٠٠ دينار، وما 
فوق، سوف يكون صاحب احلساب مؤهال للدخول في كل 

من السحوبات اليومية وربع السنوية.

على مخاطر عالية وعواقب 
علــى  مختلفــة  ســلبية 
املتعاملني، نظــرا لطبيعة 
هــذه األصــول والتذبــذب 
احلاد في أسعارها. كما أن 
هذه األصول غير خاضعة 
ألي جهة تنظيمية أو رقابية 
فــي الكويت، ممــا يعرض 
املضاربــني فيها خلســائر 
فادحة ويزيد من احتماالت 
وقوعهــم ضحايا لعمليات 

االحتيال العالية املخاطر.
التعامــل باألصــول  إن 
التي يصدرها  االفتراضية 
الهوية،  أشخاص مجهولو 

وتخلق خدمة «األســعار 
 Live FX «املباشــرة للعمالت
Pricing حال لزيادة األســعار 
خارج ساعات العمل الرسمية، 
وحتافظ على أسعار تنافسية 
مباشــرة»، بفضــل امكانيــة 
جتنب زيادة هامش الربحية 

بأســماء  تبادلهــا  ويتــم 
مســتعارة، يتيــح مجــاال 
واسعا ملخاطر االستخدامات 
غيــر القانونيــة لألمــوال 
واملعامالت غير املشروعة 
وعمليات غســيل األموال، 
باعتبار أن هذه األصول غير 
خاضعة لرقابة أي ســلطة 

مركزية.
من جهتــه، وجــه بنك 
الكويــت املركــزي البنوك 
احمللية التخــاذ اإلجراءات 
الكفيلــة برفــع مســتوى 
وعــي عمالئهــا باملخاطــر 
املصاحبة للتعامل باألصول 
االفتراضيــة. كمــا تواصل 
بنــك الكويــت املركزي مع 
اجلهات املعنية حلثها على 
اتخاذ اإلجراءات والتدابير 
الالزمة، وعمل على التنسيق 
مــع األطــراف ذات الصلة 
لزيادة الوعي لدى اجلمهور 
حول املخاطر العالية التي 
ينطوي عليها هذا النوع من 

التعامالت.

اثناء العمليــات التي ينفذها 
العمالء خارج ساعات العمل 
عبر املوبايل واالنترنت كنوع 

من التحوط.
ومن ابرز مميزات اخلدمة 
أنهــا تقــدم للعميل اســعارا 
اثنــاء  تنافســية للعمــالت 
التحويــل أكثــر فعاليــة من 
األسعار التي تقدمها الفروع، 
باالضافة الى انها خدمة رقمية 
ميكن تنفيذها «أونالين» وفي 
غضــون دقيقة مــن اي مكان 
وزمــان دون احلاجة لزيارة 
الفــرع، األمر الذي يتماشــى 
التحــول  مــع اســتراتيجية 
الرقمــي في «بيتك» والريادة 
 Fintechفي تبنــي حلول الـــ
في املعامالت املالية وأسواق 

العمالت االجنبية.
ويواصل «بيتك» جهوده 
في توفير باقــة متنوعة من 
احللول املصرفية اإللكترونية، 
العميــل،  لتعزيــز جتربــة 
والتأكيــد على احملافظة على 
مكانته كوجهة مصرفية وخيار 

مفضل للعميل.

لدوره املهم في تطوير املجموعة

جيونغ أوي سون

وهي معتمدة كعملة قانونية 
وكوسيط موثوق للتبادل. 
وباإلضافة لذلك، تبذل الدول 
أقصى ما بوسعها حلماية 
عملتها الرسمية واستقرارها 
وربطها بالسياســات التي 
تضمن لها الثبات النسبي 
فــي ســعر الصــرف أمــام 

العمالت الرئيسية.
وبالتالــي، يحــذر بنك 
الكويت املركزي من التعامل 
في األصول االفتراضية مثل 
«بتكويــن» و«إيثريــوم» 
و«دوغ كويــن» وغيرهــا. 
التعامــالت تنطوي  وهذه 

او عبــر املوقــع االلكترونــي 
باقــة  وتشــمل  لـ«بيتــك»، 
من العمــالت وهــي: الدوالر 
األميركي، والــدوالر الكندي، 
واليورو، واجلنيه االسترليني، 
والليــرة  اليابانــي،  والــني 

التركية.

«بوبيان» ُيعرف عمالءه على الطرق اآلمنة لالستثمار
في إطار حرصــه الدائم 
على توعية عمالئه بتطورات 
املنتجات املالية واملصرفية 
وضمــن احلملــة التوعوية 
«لنكــن علــى درايــة» التي 
أطلقها مؤخرا بنك الكويت 
املركــزي واحتــاد مصارف 
الكويت، نصح بنك بوبيان 
مــن  وغيرهــم  عمــالءه 
عمالء البنــوك األخرى إلى 
ضرورة عدم االنسياق وراء 
فقاعة االســتثمار املعروفة 
باســم «العمالت واألصول 
االفتراضية» والتي انتشرت 
مؤخرا من خــالل الترويج 
لها من قنوات غير رسمية.

التنفيذي  الرئيــس  وقال 
للعمليــات عبــداهللا احملري: 
انتشــرت في اآلونة األخيرة 
فكرة االستثمار عبر «العمالت 
االفتراضيــة» وعلى رأســها 
البيتكويــن والتــي يعتبرها 
البعض وسيلة جديدة وفعالة 
جدا لالستثمار وذلك نظرا ملا 
حققته من شهرة كبيرة وعائد 
الربح الكبير الذي حققته في 

منظمة ومحددة ألسعارها لذلك 
ميكن وبكل سهولة أن يتعرض 
املستمر فيها خلسارة فادحة.
وأوضــح احملــري: هــذه 
العمــالت معرضة بســهولة 
إلى االحتيال والقرصنة، حيث 
ميكن اختــراق احملافظ التي 
حتويهــا وقرصنة احلســاب 
واســتخدام بيانات املستثمر 
وحتويلها إلى حســاب آخر، 
وقتها ال ميكن تقدمي اي شكوى 

ألي جهة مركزية.
وأشار احملري إلى العديد 
مــن االســتثمارات عاليــة 
املخاطــر وغيــر املضمونة 
من بينها املضاربة املعروفة 
بالفوركس عبر قنوات غير 
منظمة التــي تعتبر عملية 
جتاريــة لتبــادل العمــالت 
األجنبية، تتم عبر تطبيقات 
إلكترونية تعمل ضمن سوق 
عاملي لتبادل العمالت بهدف 
حتقيق األرباح نتيجة تغير 
أسعار العمالت، كما أن كثيرا 
من عمليات االحتيال توقع 
باملضاربني من خالل مواقع 

مزيفــة، لذا فإنه إضافة إلى 
مخاطر االســتثمار في هذا 
اجلانب هناك مخاطر متعلقة 
مبدى موثوقية هذه املواقع.
وأكــد احملري أن دور بنك 
بوبيان يأتي في هذه املرحلة 
لتوعيــة وتشــجيع عمالئــه 
لالســتثمار عبــر املنتجــات 
االســتثمارية  واخلدمــات 
اآلمنــة التي تقدمهــا البنوك 
واخلاضعة لرقابة بنك الكويت 
املركزي، باإلضافة إلى األدوات 
االدخارية التي تســاعد على 
إدارة االســتثمارات وزيــادة 
العائدات كالودائع االستثمارية 
وحسابات التوفير والصناديق 

االستثمارية.
وأضــاف أن البنوك أيضا 
تقوم بتقدمي خدمات استشارية 
للعمالء ملساعدة العمالء في 
القــرار، وتوعيتهــم  اتخــاذ 
بأهمية التخطيط واالستعداد 
الحتياجات املستقبل املختلفة 
ومواجهــة أي متطلبات مثل 
تعليــم األبنــاء أو التقاعد أو 

غير ذلك.

ضمن حملة «لنكن على دراية»

عبداهللا احملري

فتــرة وجيــزة دون االنتباه 
جيدا إلى مخاطــر هذا النوع 
من االســتثمار والتأثير على 
الوضع والنظام املالي للبالد 

وللمستثمرين فيها.
وأضاف انه مت تصنيف تلك 
االستثمارات بأنها استثمارات 
عالية اخلطورة، حيث حتذر 
منها اجلهات الرقابية واملركزية 
بصفة مستمرة كونها عملة ال 
مركزية وغيــر خاضعة ألي 
رقابة من أي البنوك املركزية، 
كما أنها ال تخضع إلى قوانني 
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اقتصاد الكويت على مشارف جتاوز «كورونا».. بفضل ارتفاع النفط والتطعيم
«صندوق النقد» و«البنك الدولي» ومؤسسات بحثية وشركات تصنيف رفعت توقعاتها ملعدالت منو االقتصاد

احملرر االقتصادي

يبدو أن االقتصاد الكويتي 
على مشارف جتاوز تداعيات 
أزمة كورونا في هذه الســنة 
مقارنة بالعام السابق، حيث 
توقعت عدد من املؤسســات 
الدوليــة وبيــوت األبحــاث 
حتسن معدالت منو االقتصاد 
الكويتــي خــالل العــام ٢٠٢١ 
الســابقة،  مقارنة بتوقعاتها 
آخذة بعني االعتبار مجموعة 
مــن العوامــل فــي مقدمتهــا 
ارتفاع أسعار النفط وتسارع 
وتيرة التطعيم وفتح السفر 
للمواطنــني بالتزامن مع قوة 
الدينار مقابل الدوالر األميركي 
وخفض فاتورة الواردات إلى 
جانب متكن السياسة النقدية 
لبنــك الكويــت املركــزي في 
تخفيف حدة تداعيات اجلائحة.

تغير إيجابي

وحتسنت توقعات البنك 

لالقتصــاد الكويتي بنســبة 
 ٢٠٢١ العــام  خــالل   ٪٢٫٤
بتحســن ملحــوظ مقارنــة 
بتوقعاته السابقة في يناير 

مقارنة بتوقعات يناير البالغة 
٠٫٥٪ لنمــو النــاجت احمللي. 
وقبل شهرين، رفع صندوق 
النقد الدولــي توقعاته لنمو 
االقتصاد الكويتي خالل عام 
٢٠٢١ بشكل طفيف إلى ٠٫٧٪ 
مقابــل توقعاته فــي أكتوبر 
املاضي البالغــة ٠٫٦٪، على 
أن ينمــو االقتصاد في ٢٠٢٢ 
مبعدل يصل إلى نحو ٣٫٢٪. 
لكن الصندوق ثبت تقديراته 
ملعدل التضخم العام احلالي 
عند ٢٫٣٪، على أن يزداد العام 

املقبل ليصل إلى ٢٫٥٪.
 «MUFG» كما توقــع بنك
ثاني أكبر البنــوك اليابانية 
أن يسجل االقتصاد الكويتي 
منوا بنسبة ٣٫٧٤٪ في العام 
٢٠٢١، وأن يتراجــع العجــز 
املالي كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي ليصــل إلى ١٥٫٨٪. 
كذلك توقع البنك الياباني أن 
يتقلص عجز احلساب اجلاري 
ليصل إلــى ١٫٣١٪ من الناجت 

العام احلالــي. وتنعكس كل 
زيادة في سعر برميل النفط 
دوالرا واحدا بارتفاع االيرادات 
النفطية على مدار العام بنحو 
٣٠٠ مليــون دينار.  وتزامن 
ارتفــاع أســعار النفــط مــع 
تســارع وتيرة التطعيم في 
البالد بعد حصــول نحو ما 
يقارب ثلثا املؤهلني للحصول 
بإجمالــي  التطعيــم  علــى 
نحــو ٢٫٣ مليــون مواطــن 
ومقيم حصلــوا على جرعة 
أو اثنتــني مــن لقاحي فايزر 
وأسترازينيكا املعتمدين، ما 
ترتب عليه تخفيف إجراءات 
اإلغالق وفتح إمكانية السفر 
والعــودة للمواطنــني الذين 
تلقــوا التطعيــم، وهــو أمر 
الطيــران  قطــاع  ســيدعم 
والســفر الذي عانى بشــدة 
خالل موسم الصيف املاضي. 
وانخفض سعر صرف الدوالر 
األميركي أمام الدينار الكويتي 
بنحو ٢٫٥٪ على مدار العام، 

املاضــي، حيث كان قد توقع 
منو الناجت احمللي ١٫٩٪ فقط. 
كما توقع أن يتحســن النمو 
في العام ٢٠٢٢ بنسبة ٣٫٦٪ 

احمللي اإلجمالي خالل العام 
.٢٠٢١

وكانــت وكالــة موديــز 
للتصنيــف االئتمانــي قــد 
أصدرت تقريرا حديثا أكدت 
فيه توقعاتها لثبات التصنيف 
االئتماني لنحو ٨٠٪ من كبرى 
الشركات الكويتية التي تقوم 
بتغطيتهــا، فــي إشــارة إلى 
نظرتهــا املتفائلة الســتقرار 
البيئة التشــغيلية وحتسن 
األوضــاع االقتصاديــة مــع 
التعافي التدريجي من تداعيات 

اجلائحة.
أسس للتفاؤل

النفط  إيــرادات  وقفــزت 
التــي متثــل نحــو ٩٠٪ من 
إيــرادات ميزانيــة الكويــت 
بعدما تخطى ســعر البرميل 
٧٠ دوالرا، لترتفع األســعار 
مبا يزيد على الضعف مقارنة 
بشهر يونيو من العام املاضي، 
وبنحــو ٤٣٪ مقارنة ببداية 

في ظل موجة انخفاض أمام 
باقي العمالت العاملية، وهو 
ما يدعم خفض تكلفة فاتورة 
الــواردات الكويتية. وكانت 
هذه الفاتورة قد زادت بسبب 
تعطل سالسل التوريد، وقد 
انعكس ذلك على أداء امليزان 
التجاري خالل شهري يناير 

وفبراير من العام احلالي.
ودعم تلك التغيرات املالية 
والتجارية تبنى بنك الكويت 
املركــزي سياســات نقديــة 
تيسيرية اســتثنائية، حيث 
قام خالل مارس ٢٠٢٠ بتحرك 
اســتباقي ســريع بتخفيض 
ســعر اخلصــم ملســتويات 
هي األدنــى تاريخيا، لتصل 
إلى ١٫٥٪، ثم تبع ذلك إجراء 
تخفيــض في ســعر الريبو 
وأســعار التدخل في السوق 
النقــدي، لينعكــس ذلك في 
انخفاض مؤشــرات أســعار 
الفائــدة احملليــة خــالل عام 
٢٠٢٠ مقارنة بالعام السابق.

 
الدولــي فــي تقريــره آلفاق 
االقتصــاد العاملــي الصــادر 
في شهر يونيو، حيث توقع 
منو النــاجت احمللي اإلجمالي 

ارتفاع سعر صرف الدينار أمام الدوالر يحد من ارتفاع فاتورة الواردات املتسارعة عامليًاكل زيادة دوالر واحد في سعر النفط ترفع إيرادات الدولة السنوية ٣٠٠ مليون دينار

١١٥٠ كويتيًا من حملة  شهادة 
«هندسة البترول» يعملون بالقطاع النفطي

أحمد مغربي 

كشفت بيانات حصلت 
عليها «األنبــاء» أن عدد 
القطــاع  العاملــني فــي 
النفطي من حملة شهادة 
هندسة البترول الكويتيني 
بلغ ١١٥٠ عامــال، يتوزع 
أغلبهــم في شــركة نفط 
الكويت بنحو ٩٦٣ عامال 
و١٠٥ عمال في الشــركة 
الكويتيــة لنفط اخلليج 
و٥٨ عامــال في الشــركة 

الكويتية لالستكشافات البترولية اخلارجية 
(كوفبيــك) و١٨ عامال في شــركة كيبيك. 
وأظهــرت البيانات أن عدد حملة شــهادة 
«هندسة البترول» العاملني في وزارة النفط 

بلغ ٤٣ موظفا.
أما عدد الوافديــن العاملني في القطاع 
النفطي من حملة شهادة «هندسة البترول» 
فقد بلغ ٩٧ وافدا يتوزعون على شركة نفط 
الكويت بواقع ٨٩ عامال ونفط اخلليج بنحو 
٣ وافدين وشركة كوفبيك بنحو ٥ وافدين.
وحول آليــات التوظيف، قالت إن آلية 
تعيــني املوظفــني فــي وزارة النفط تكون 
عن طريق الترشــيح فــي النظم املتكاملة 
لديــوان اخلدمــة املدنية، أمــا فيما يخص 
مؤسسة البترول الكويتية فإن شركة نفط 
الكويت هي اجلهة املختصة بنشــر إعالن 
توظيف هندســة البترول، كما أن شــركة 
نفط الكويت تتبع اآللية املوحدة للتوظيف 
في القطاع النفطي واملعتمدة من مؤسسة 
البترول الكويتية والتــي يتم مبقتضاها 
تعيــني الكويتيني من كافــة التخصصات 

العلمية مبا فيها تخصص هندسة البترول 
في الشركة، وذلك بالقدر الذي حتتاج اليه 
من كل تخصص على حدة حسبما تقتضيه 
مصلحة العمل وتسمح به الشواغر الوظيفية 

املتاحة سنويا في امليزانية.
جتدر اإلشــارة في هذا الصــدد إلى أن 
شركة نفط الكويت قد اضطرت إلى إرجاء 
نشر إعالن التوظيف لعدد غير محدود من 
التخصصات العلمية مبا فيها التخصص 
املذكور نظرا للظروف التي خلفتها جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) وما 
جنم عنها من تعطيل للعمل في كل املرافق 
العامة للدولة مبا فيها مؤسســة البترول 
الكويتيــة وشــركاتها التابعة ملدة طويلة 
نسبيا ثم العودة إلى العمل بشكل تدريجي، 
وهو ما ال تزال مستمرة حتى اآلن وحلني 
العودة إلى احليــاة الطبيعية مع التأكيد 
في الوقت ذاته على أن شركة نفط الكويت 
تعكف على اســتيفاء اإلجــراءات النهائية 
املقررة متهيدا لنشــر إعالن التوظيف في 

القريب العاجل.

مقابل ٩٧ وافداً يعملون على سلم الرواتب في «مؤسسة البترول» وشركاتها

أمر تغييري مع «سبيتكو» بـ ١١٨ مليون دوالر
محمود عيسى

وقعت شــركة نفــط الكويــت على أمر 
تغييري بقيمة ١١٧٫٧٥ مليون دوالر يتعلق 
مبشــروع حتديث وتوسيع مرفق االنتاج 
اجلوارســي رقم (٣-٣JPF)، وذلك وفقا ملا 
نقلته مجلــة ميد عن مصــادر مطلعة في 
الصناعة النفطيــة، والتي قالت ان توقيع 
أمــر التغييــر مت في ١٣ يونيو مع شــركة 

سبيتكو الكويتية للمقاوالت.
ومبوجب شــروط العقد سترتفع طاقة 
املنشأة على معاجلة النفط بنسبة ٢٥٪ من 
٤٠ ألف برميل إلــى ٥٠ ألف برميل يوميا، 
كما ستؤدي إضافة خط غاز ثان في املنشأة 
الى مضاعفة طاقة املنشــأة ملعاجلة الغاز 
من ١٠٤ ماليني قدم مكعبة قياسية إلى ٢٠٨ 
ماليني قدم مكعبة قياسية يوميا. ونسبت 
املجلة الى املصدر في الصناعة النفطية قوله 
إن املوافقة على اســتخدام األمر التغييري 
لتحديــث املنشــأة بدال مــن اللجوء لطرح 

مناقصة مســتقلة تعود على شــركة نفط 
الكويت بفوائد عديدة منها ان العمل سيتم 
إجنازه بســرعة، الســيما في وقت شهدت 
فيه عمليات طــرح املناقصات في الكويت 
تأخيرات طويلة وتعطلت بشكل كبير بسبب 
الوباء. وعالوة على ذلك، سيحقق استخدام 
األمر التغييري توفيــرا كبيرا في التكلفة 
نظرا الســتخدام املنشــآت ذاتهــا واملرافق 
املرتبطة بها. وتنص شــروط أمر التغيير 
علــى انه يتم تنفيذ املشــروع في غضون 
١٦ شهرا، على أن يبدأ تشغيله في أكتوبر 
العام املقبل. وسيتعني على شركة سبيتكو 
عندئذ ومبوجب شروط العقد ان تضطلع 
بتشغيل وصيانة املنشأة ملدة عامني آخرين. 
جتدر اإلشارة الى انه سبق تشغيل منشأة 
٣-PF في حقل غربــي الروضتني بالكامل 
في ٢٢ ديسمبر عام ٢٠١٩، وكان قد مت منح 
العقد األصلي للمشروع بقيمة ٣٧٧ مليون 
دوالر من قبل شــركة نفط الكويت لشركة 

سبيتكو في يوليو ٢٠١٦.

«بلومبيرغ»: انتهاء والية مجلس إدارة «هيئة االستثمار» منذ شهرين
بلومبيــرغ أن والية  ذكرت وكالة 
مجلس إدارة الهيئة العامة لالســتثمار 
انتهت قبل نحو شهرين. ونقلت الوكالة 
عن مصدرين مطلعني، أن وزير املالية 
بصفته رئيس الهيئة العامة لالستثمار 
ميكنه اتخاذ قرارات مؤقتة بشــأن أي 
قضية مهمة بحاجة للتعامل معها، مشيرة 

الى أنه ليس واضحا مــا إذا كانت أي 
قرارات رئيسية في «الهيئة» قد مت تعليقها 
منذ ٢٠ أبريل املاضي عندما انتهت فترة 
مجلس االدارة املكــون من ٩ أعضاء. 
واشارت «بلومبيرغ» الى انه لم يتضح 
سبب عدم جتديد ملجلس ادارة الهيئة التي 
متلك أقدم صندوق سيادي في العالم، 

والتي تعتبر من اكبر الصناديق السيادية 
ومتلك حصصا فــي موانئ ومطارات 
العالم.  وشركات ومشاريع طاقة حول 
ويتم تعيني مجلس ادارة الهيئة ملدة ٤ 
سنوات وميكن التجديد له لفترة مماثلة.

وقالت «بلومبيرغ» إن مجلس ادارة 
العامة لالســتثمار يضم وزير  الهيئة 

املالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة، ووزير النفط 
الفارس،  العالــي محمد  التعليم  وزير 
محافظ بنــك الكويت املركزي د.محمد 
الهاشل، والعضو املنتدب للهيئة فاروق 
بستكي، ووكيل وزارة املالية أسيل املنيفي 
واملدير العام األسبق للهيئة بدر السعد.

وزير املالية يستطيع اتخاذ قرارات مؤقتة بشأن أي قضية مهمة بحاجة للتعامل معها

٣ مليارات دوالر العقود املرساة بالكويت منذ بداية ٢٠٢١
محمود عيسى

حلــت الكويت فــي املركز 
الرابــع علــى مســتوى دول 
مجلس التعاون اخلليجي من 
حيث قيمة العقود التي أرسيت 
حتــى هذا الوقت من عام ٢٠٢١ 
والتــي بلغــت ٣٫١٣ مليــارات 
دوالر، وفقــا للتقرير الصادر 
عن شركة فينتشر أونسايت. 
وقال التقرير ان قطر تصدرت 
قائمــة املشــروعات التي متت 
ترسيتها في دول اخلليج منذ 
بدايــة العام وحتــى تاريخه، 
حيث بلغت ٢١٫٥٤ مليار دوالر، 
يتصدرها عقد مشروع غاز قطر 
الذي تبلغ كلفته وحده ١٣ مليار 
دوالر، وهــو أكبــر عقد منفرد 
يتــم منحــه على اإلطــالق في 
املنطقة. ونقل موقع «زاوية» عن 
التقرير قوله إنه بالنسبة لقيمة 
العقود الفعليــة املمنوحة في 

املركز الرابع، وأخيرا البحرين 
وعمان فــي املركزين اخلامس 
والســادس بواقع ٩٢٣ مليون 
دوالر و٤٦٦ مليون دوالر على 
التوالــي. وتوقعت «فينتشــر 
أونسايت» في ندوة افتراضية 
اســتضافتها األسبوع املاضي 

و٣٫٣٢ مليارات دوالر في عمان، 
و٢٫٩١ مليار دوالر في البحرين.

وحسب التوزيع القطاعي، 
تصدر قطاع النفط والغاز قائمة 
املشروعات التي أرسيت بقيمة 
٢٣٫٤ مليــار دوالر، تاله قطاع 
املباني بقيمة ١٤٫٩٣ مليار دوالر، 
ثم قطاع البنية التحتية بقيمة 
٥٫٩ مليــارات دوالر، فيما بلغ 
نصيب قطاع الكهرباء واملاء ٣٫٦ 
مليــارات دوالر، وكان نصيب 
القطــاع الصناعي هــو األدنى 
بواقع ١٫٢ مليار دوالر حتى ٦ 
يونيو ٢٠٢١. وانتهى التقرير الى 
القول ان شركة قطر للبترول، 
والهيئة امللكية ملدينة الرياض، 
وشركة نفط الكويت، وشركة 
الســعودية، والشــركة  أرامو 
السعودية لشراكات املياه، كانت 
مــن أبرز اجلهات التي أرســت 
مشــروعات على املقاولني في 

مختلف القطاعات.

ان قيمة الترسيات التي سيتم 
منحهــا خــالل ٢٠٢١ بأكملــه 
ستصل الى ٣٤٫٥ مليار دوالر 
فــي قطــر، و٣٥٫٩ مليار دوالر 
في الســعودية، و٢٥٫٤١ مليار 
اإلمــارات، و٩٫١٩  فــي  دوالر 
مليــارات دوالر فــي الكويت، 

حلّت الـ ٤ خليجياً.. وتوقعات بأن تبلغ قيمها ٩٫٢ مليارات دوالر للعام بأكمله

 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
األخرى حتى ٦ يونيو من هذا 
العام، فقد حلت السعودية في 
املركز الثاني بقيمة بلغت ١٦٫٦١ 
مليــار دوالر، وتلتها اإلمارات 
في املركــز الثالث بواقع ٦٫٣٥ 
مليارات دوالر، ثم الكويت في 

اسم الشركة
عدد حملة شهادة هندسة 
البترول للعاملني الكويتيني

عدد حملة شهادة هندسة 
البترول للعاملني غير الكويتيني

٩٦٣٨٩شركة نفط الكويت
١٠شركة البترول الوطنية الكويتية

١٠شركة صناعات الكيماويات البترولية
٠٠شركة ناقالت النفط الكويتية

١٠٥٣الشركة الكويتية للنفط اخلليج
٥٨٥الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية اخلارجية

٤٠شركة البترول الكويتية العاملية
١٨٠الشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة

٢٤٫٤ مليون دينار تعامالت كبار املالك في «بورصة الكويت»
شريف حمدي

اتسمت توجهات كبار مالك 
األسهم بالبورصة الكويتية منذ 
بداية العام بشراء األسهم في ظل 
احلالة التفاؤلية التي تعيشها 
البورصــة خالل العام احلالي، 
إال أن تعامــالت الكبار جنحت 
للبيع بشــكل الفت خالل مايو 
املاضي، وارتفعت قيمة تعامالت 
الكبار بالبورصة بنسبة ٣٤٪ 
ببلوغهــا ٢٤٫٤ مليــون دينار، 
مقارنــة مــع قيمــة التعامالت 
في أبريل الذي سبقه والبالغة 
١٨٫٢ مليون دينــار. وبلغ عدد 
العمليــات التي تنوعت ما بني 
شراء وبيع واستحواذ وتخارج 
من شركات إما بالكامل أو بنسب 
متفاوتة ٣٤ عملية، ومت تنفيذها 
على اسهم ٢١ شركة موزعة على 
عدد من قطاعات السوق، ووفقا 
إلحصاء «األنباء» الذي يعتمد 
على إفصاحات البورصة حلركة 
التغيــرات بقائمة كبــار املالك 
أبحاثهــا االقتصادية،  ووحدة 
خــالل تعامالت مايــو املاضي 

تبني ما يلي:
٭ عمليات البيع بهدف تقليص 
حصــص كبار املالك متت على 
أسهم ٨ شركات مدرجة بواقع 

٭ بلغــت قيمة اكبر الصفقات 
نحو ٩٫٢ ماليني دينار، وكانت 
عبارة عن بيع شــركة جيمبال 
القابضة لنسبة ١٥٫٣٪ من أسهم 
شــركة املزايا لتتقلص حصة 

«جيمبال» إلى ٨٫٧٪ من ٢٤٪.
٭ قلص الشــيخ سالم صباح 
الناصر الصباح ملكيته في بنك 

٭ اقتصــرت عمليــات دخول 
املســتثمرين فــي قائمة الكبار 
خالل مايو املاضي على ٣ شركات 
هي مزايا ووثاق ودلقان، وكان 
أبرزها دخول مجموعة شركة 
جي اي اتش للتمويل احملدودة 
(شركة بيت اإلعمار اخلليجي) 
على مزايا لترفع حصتها بنسبة 
١١٫٦٪، لتصل إلى ٢٠٫٣٪ وبذلك 

تكون أكبر املالك في مزايا.
٭ شهدت تعامالت مايو املاضي 
٨ عمليات تخارج من ٨ شركات 
وأصبحت نسب ملكياتهم أقل 
مــن ٥٪، فــي مقدمتهــا خروج 
الهيئة العامة لشــؤون القصر 
مــن الوطنيــة العقارية، حيث 
كانت الهيئــة متتلك ٥٫٣٪ من 

أسهم الشركة.
٭ كما تخارجت مجموعة شركة 
جي اي اتش للتمويل احملدودة 
(بيت االستثمار اخلليجي) من 
«فيوتشــر كيد» وكانت متتلك 
١٦٫٧٪، وتخارجت شركة الديرة 
اي جى من «ايفا» وكانت متتلك 

.٪٩٫٧
التــي  التخارجــات  ٭ ومــن 
متت الشــهر املاضــي، تخارج 
شركة اخلير الوطنية لألسهم 
والعقارات من شركة «صناعات» 

وكانت نسبة ملكيتها ٥٫١٢٪.

أهلي متحــد - البحرين خالل 
تعامالت الشهر املاضي إلى ٥٫٦٪ 
من خالل عمليتني بيعيتني بقيمة 
٦٫٧ ماليني دينار، وهو رابع اكبر 
املالك في البنــك الذي تتصدر 
قائمــة كبار املالك فيــه الهيئة 
العامــة للتأمينات االجتماعية 

بنسبة ١٨٫٧٪.

خالل مايو املاضي بارتفاع شهري ٣٤٪.. و٨٧٪ من تعامالتهم بيعية

١٥ عملية، وبلغت قيمتها ٢١٫٢ 
ماليني دينار تشكل ٨٧٫٢٪ من 

اإلجمالي.
٭ عمليات الشراء بهدف زيادة 
احلصــص متت على اســهم ٤ 
شــركات من خالل ٥ عمليات، 
وبلغت قيمتها ٣٫٢ ماليني دينار 

تشكل ١٢٫٨٪ من اإلجمالي.
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القناعي: إصدار عدد جديد من مجلة املصارف
البنوك التــي بدورها أعلنت 
عن أربــاح وتوزيعات ميكن 
وصفها بـ «االستثنائية» في 
ظل التحديات التي فرضتها 
علــى  اجلائحــة  تداعيــات 
البيئــة التشــغيلية وزيادة 
االحترازيــة  املخصصــات 
ملواجهة حالة عدم اليقني، ما 
يؤكد جناح القطاع املصرفي 
بكفــاءة عاليــة فــي جتاوز 
مخاطــر تداعيــات اجلائحة 
وذلك بدعم من إجراءات بنك 
الكويت املركزي وسياســته 
احلصيفة التي أثبتت جناعتها 
وصوابيتهــا فــي التصــدي 
البنــوك  لألزمــات ومكنــت 
احمللية من عبور األزمة بقوة 

وثبات.

علــى  الطبيعيــة  احليــاة 
كل املســتويات اإلنســانية 
واالقتصاديــة واالجتماعية، 
للعبــور الى بــر األمان بأقل 
اخلســائر املمكنــة متهيــدا 
لالنتقال الى مرحلة االنتعاش 
التداعيــات  املنشــود بعــد 
الفادحة التي خلفتها األزمة».
افتـــتاحية  وتضــــمنت 
احلساوي مؤشرات تفاؤل فيما 
يخص التعافــي االقتصادي 
الذي بدأ بالظهــور تدريجيا 
منذ بداية العام احلالي، على 
وقع التقدم في حملة اللقاحات 
اذ سجلت الشركات املدرجة 
في البورصــة منوا ملحوظا 
في أرباحها الفصلية عن فترة 
الربــع االول من ٢٠٢١ بقيادة 

في مواجهة واحدة من أشــد 
األزمات فتكًا بصحة اإلنسان 
واالقتصاد معا، وفي الوقت 
نفســه نتطلع بتفاؤل وحذر 
كبيريــن للعودة الى مناحي 

أطلقــت مجلــة املصارف 
الصادرة عن احتاد مصارف 
الكويت عددهــا اجلديد رقم 
الورقيــة  بنســختيها   ١٤٧

واإللكترونية. 
واستعرضت مديرة حترير 
مجلة املصارف بالوكالة، فجر 
القناعــي، افتتاحيــة رئيس 
التحريــر د.حمد احلســاوي 
التي حملت عنوان «مؤشرات 
إيجابية لتعافي االقتصاد من 
اجلائحــة» وتطرقت الى بدء 
تكيف القطاعات االقتصادية 
مــع الظروف اجلديــدة التي 

فرضتها أزمة «كورونا».
وأكد احلساوي «انه بعد 
مرور أكثر من عام على تفشي 
جائحة كورونا، منضي قدما 

يستعرض أبرز التطورات املصرفية واالقتصادية

فجر القناعي

د.محمد الهاشل وعصام الصقر ويعقوب الرفاعي في لقطة مع خريجي البرنامج

الهاشل يكّرم خريجي «النجاح في األوقات العصيبة»
باملســتويات القياديــة في 
املالــي  العمــل  مؤسســات 
واملصرفــي بالبــالد، وبناء 
كــوادر وطنية قــادرة على 
إدارة هــذا القطاع احليوي 
واملهــم بكفــاءة ومهنيــة 
عاليــة، حيــث يســتهدف 
التنفيذيــني من  البرنامــج 
مســتوى مديــري اإلدارات 
على األقل، وتقدم من خالله 
كلية هارفارد إلدارة األعمال 
املستوى الرفيع من املعرفة 
الــذي تشــتهر بــه الكلية، 
وميكــن للمهتمــني االطالع 
علــى مزيد مــن املعلومات 
بشأن هذا البرنامج والبرامج 
األخرى التي تقدمها مبادرة 
كفاءة عبر موقــع املبادرة:

www.kafaakw.org

تناولــه البرنامج وما قدمه 
للمشــاركني مــن معــارف 
وخبــرات تعــزز قدراتهــم 
وكفاءاتهــم اإلداريــة فــي 
مواجهــة الظروف الصعبة 
املتوقعــة، وتطــرق  غيــر 
النقــاش إلى ســبل تطبيق 
تلــك املعــارف علــى نحو 
يعزز متانة القطاع املصرفي 
مواجهــة  علــى  وقدرتــه 

التحديات املستقبلية.
يذكر أن برنامج تطوير 
التنفيذيــة فــي  القيــادات 
البنوك الكويتية بالتعاون 
مــع كليــة هارفــارد إلدارة 
األعمال يقام ســنويا ضمن 
رؤية بنك الكويت املركزي 
فــي العمــل علــى تعزيــز 
حضــور الكفاءات الوطنية 

معهد الدراسات املصرفية.
اللقــاء نقاشــا  وشــهد 
شارك فيه احملافظ الهاشل 
والرؤســاء التنفيذيون في 
البنوك الكويتية وخريجو 
البرنامــج حــول أهــم مــا 

كرم محافظ بنك الكويت 
املركــزي ورئيــس مجلس 
الدراســات  معهــد  إدارة 
املصرفية د.محمد الهاشــل 
فــي لقــاء خــاص خريجي 
برنامــج تطويــر القيادات 
البنــوك  فــي  التنفيذيــة 
الكويتية بالتعاون مع كلية 
هارفارد إلدارة األعمال الذي 
عقــد هذه الســنة عن بعد، 
وحمــل عنــوان «النجــاح 
فــي األوقــات العصيبــة»، 
إلــى  البرنامــج  ويهــدف 
التنفيذية  القيادات  تطوير 
في البنوك الكويتية، وهو 
أحد برامج مبادرة «كفاءة» 
التــي أطلقها بنــك الكويت 
مــع  بالتعــاون  املركــزي 
الكويتيــة وإدارة  البنــوك 

عقد بالتعاون مع كلية هارفارد إلدارة األعمال

ً د.محمد الهاشل متحدثا

«الكويتية» تعيد تفعيل خدمة الوزن املبكر
قــررت شــركة اخلطوط 
إعــادة  الكويتيــة  اجلويــة 
تفعيــل خدمــة وزن االمتعة 
املبكــر للركاب الكــرام الذي 
ســيكون قبل ٢٤ ســاعة من 
موعد مغــادرة الرحلة بداية 

من يوم أمس.
وقال الرئيــس التنفيذي 
بالوكالة الكابنت عيسى احلداد 
إن جلنة مبنى الركاب رقم ٤ 
وافقت على الســماح لركاب 
اخلطوط اجلويــة الكويتية 
بإجــراء تســجيل الوصــول 
املبكــر ووزن األمتعــة قبــل 
موعــد مغــادرة الرحلة بـ٢٤ 
ساعة، الفتا إلى أن ذلك سيقوم 
بالتخفيف من االزدحام عند 

وأضاف احلداد: يأتي ذلك 
ضمن خطة اخلطوط اجلوية 
الكويتية لتقدمي خدمة أفضل 
لعمالئها الكرام والتي تعد أحد 
املناسبة والسريعة  احللول 
التي تقدمها الشركة لعمالئها 
الكرام في تذليل كافة العقبات 
أمامهم أثناء السفر على منت 
طائــرات اخلطــوط اجلوية 
الكويتية، مؤكدا أن الشــركة 
حتــرص كل احلــرص علــى 
تنفيذ االجراءات واالرشادات 
االحترازية على منت طائراتها 
من تعقيم لآلليات والطائرات 
واملعدات وغيرها عالوة على 
ذلك التــزام طواقم الرحالت 
بتنفيذ االجــراءات الصحية 

من ارتداء الكمامات وتوفير 
املعقمــات وتقــدمي الضيافة 
للــركاب الكــرام علــى مــنت 
الطائــرات وفقــا للمعاييــر 
الصحيــة  واالشــتراطات 

املعمول بها عامليا.
واختتم احلداد تصريحه 
احلــرص  علــى  مشــددا 
علــى اســتكمال االجــراءات 
والبروتوكــوالت الصحيــة 
املعمول بها في مطار الكويت 
الدولي واهمها انهاء اجراءات 
الســفر املتبعــة فــي املطار 
واســتكمالها بشــكل سليم، 
متمنيا للركاب الكرام ســفراً 
آمنا ومريحا على منت طائرات 

اخلطوط اجلوية الكويتية.

قبل املغادرة بـ ٢٤ ساعة

الكابنت عيسى احلداد

منطقة تســجيل الركاب في 
مبنى الركاب رقم ٤، وتسهيل 
إنهاء اجــراءات الســفر بكل 

مرونة ويسر.

وزير املالية بحث مع السفيرين اإلماراتي والعراقي 
سبل تعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري

بحث وزير املالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة 
أمــــــس مـــع الســفيرين 
املعتمديــن لــدى الكويت، 
وهما سفير دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة د.مطــر 
النيادي، وسفير جمهورية 
العراق املنهل الصافي عددا 
من املواضيع ذات االهتمام 
املشــترك، وســبل تعزيز 
العالقــات  التعــاون فــي 
الثـــــنائية االقتــــصادية 
واالســتثمارية، كمــا متت 
مناقشــة تأثيــر جائحــة 
كوفيد-١٩ علــى األوضاع 
االقتصاديــة واإلجــراءات 
املتخــذة لتخفيــف اآلثــار 

املترتبة عليها.
املاليــة  وقالــت وزارة 
في بيــان صحافــي انه مت 
خــالل اللقــاء مــع ســفير 
دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحدة اإلشادة بالعالقات 
البلديــن،  الثنائيــة بــني 
والسعي لتوطيد وتعزيز 
التعاون بينهما في املجاالت 
االقتصادية، واالستثمارية، 
واجلمركية، واألمن الغذائي، 
التأكيــد  الــى  باإلضافــة 

علــى أهميــة عقــد اللجنة 
اإلماراتية  الكويتية  العليا 
املشــتركة، كما مت التطرق 
إلى الرغبة املشتركة بتدعيم 

التعاون االقتصادي واملالي 
مــن خالل تبادل مشــروع 
اتفاقيــة جتنــب االزدواج 
الضريبي متهيــدا إلبرامها 

بني البلدين في املســتقبل 
القريب.

بينما مت خالل اللقاء مع 
ســفير جمهوريــة العراق 
مناقشة واستعراض سبل 
تعزيز العالقات االقتصادية 
واالستثمارية بني الكويت 
وجمهورية العراق، وأهمية 
عقد الدورة الثامنة للجنة 
العليا الكويتية - العراقية 
املشتركة، إضافة الى تعزيز 
التعــاون اجلمركــي بــني 
البلديــن عن طريــق إبرام 
مذكرة تفاهم بهذا الشــأن، 
كما ســلم سفير جمهورية 
العراق وزير املالية خليفة 
الرســائل  حمادة عددا من 
من وزيــر املالية ومحافظ 
الصنــدوق العربــي علــي 
عالوي. وذكــرت الـــــوزارة 
اللقــاءات  أن  فــي بيانهــا 
املنتدب  العضــو  حضرها 
للهيئة العامة لالســتثمار 
فــاروق بســتكي، ومديــر 
التعاون االقتصادي  إدارة 
العربي واخلليجي والوكيل 
املساعد للشؤون االقتصادية 
بالتكليــف طــالل النمش، 
ومديــر إدارة الديــن العام 

عبدالعزيز املال.

استعرض مواضيع ذات اهتمام مشترك

خليفة حمادة خالل لقائه مع السفير اإلماراتي د.مطر النيادي

.. ومستقبال السفير العراقي املنهل الصافي

«البيتكوين» تواصل صعودها وتتجاوز ٤٠ ألف دوالر
واصلت البيتكوين ارتفاعها خالل 
تعامالت أمس، بدعم من اســتكمال 
«مايكرو ستراتيجي» طرح سندات 
خــردة بقيمة ٥٠٠ مليــون دوالر 
إلى  العملة االفتراضيــة،  لشــراء 
إيلون  امللياردير  جانب تصريحات 
ماسك األخيرة. وارتفعت البيتكوين 
بنســبة ١٫٦٪ عند ٤٠٣٣٥٫٥ دوالرا، 

وفقا لبيانات «كوين باس»، وصعدت 
أيضــا اإليثريوم ٢٫٢٪ إلى ٢٥٩٤٫٥ 
دوالرا، والريبل ١٫٥٪ عند ٨٨٫٢٨ سنتا. 
وأوضحت «مايكرو ستراتيجي» في 
وثائق قدمت للجهات التنظيمية اإلثنني، 
أنها جمعت ٤٨٨ مليون دوالر من بيع 
سنداتها، بزيادة عن القيمة املخططة 
أوليا البالغة ٤٠٠ مليون دوالر، وأن 

األموال ستستخدم لشراء بيتكوين 
إضافية. ويرى بانكاج باالني املدير 
التنفيذي لبورصة العمالت الرقمية 
«دلتــا إكستشــنج» أن البيتكوين 
ستصل إلى ما يتراوح بني ٤٥ و٥٠ 
ألــف دوالر في وقت الحق من هذا 
األسبوع، لكن ضغط البيع سيستأنف 

بعد ذلك.

سوار هواوي ٦ Band.. شاشة عرض أكبر 
وميزات صحية أكثر تكامًال
يوفر سوار هواوي ٦ Band الذكي والذي مت إطالقه حديثا، ميزات 
دقيقة لتتبع اللياقة البدنية مثل مراقبة مستويات األكسجني في الدم 
SpO٢ طوال اليوم وشاشة AMOLED كبيرة لرؤية كل شيء في جهاز 

قابل لالرتداء مع بطارية ميكنها أن تستمر ملدة أسبوعني كاملني.
ويشــير SpO٢ بشكل أساسي إلى مستويات األكسجني في الدم، 
والذي يعد في حد ذاته مؤشرا صحيا مهمًا، ومع سوار ٦ Band الذكي 
سيتمكن املستخدمون من احلصول على مراقبة مستمرة على مدار 
الساعة طوال أيام األسبوع ملستويات SpO٢ اخلاصة بهم، حتى أنه 
يصدر إنذارا عندما تكون مستويات األكسجني في الدم منخفضة.

أيضا ميكن مراقبة معدل ضربات القلب الدقيق باستخدام ميزة 
 TruRelaxTM لتتبع النوم وميزة TruSleepTM وميزة TruSeenTM ٤٫٠

لقياس اإلجهاد وإدارته.
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من منطلق اهتمامها برصد الواقع االقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث واالستشارات» مؤشرا شهريا لثقة املستهلك بالتعاون مع جريدة 
«األنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة املستهلك» املؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس 

وتصوراتهم عن الوضع االقتصادي احلالي واملستقبلي، وتوقعاتهم ألوضاعهم املالية. ويرتكز املؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من ٥٠٠
شخص، موزعة على املواطنني واملقيمني العرب في مختلف احملافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خالل اتصاالت عشوائية، ومتت 
مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من املؤشرات الست باالعتماد على إجابات أفراد العينة 

التي يحددها االستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم حتديد نتائج املؤشرات في الشهر األساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكني في 
الكويت، وهي تساوي ١٠٠ نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم ١٠٠) احلد الفاصل بني التفاؤل والتشاؤم لدى املستهلكني.

ثقة املستهلكني تواصل تفاؤلها بالتغلب على «كورونا».. وبداية مرحلة جديدة
مؤشر «آراء» بالتعاون مع «األنباء» ورعاية «لكزس»

أصدرت شركة آراء للبحوث 
الكويــت  واالستشــارات فــي 
مؤشرها لثقة املستهلك لشهر 
مايو ٢٠٢١، بالتعاون مع جريدة 
«األنبــاء» ورعايــة «لكزس»، 
حيث متيزت معدالت املؤشــر 
العــام لشــهر مايــو بتعزيــز 
كافة مكونــات البحث للفئات 
االجتماعية املتنوعة واملناطقية 
في مختلف احملافظات ملعدالتها 
الســابقة ولو بعضهــا اكتفى 
بنسب بسيطة، ولكنها جميعها 
حتمــل مدلوال ايجابيا الرتفاع 

مستوى ثقة املستهلكني.
سجل املؤشر العام معدال بلغ 
٩٩ نقطة، بإضافة ٤ نقاط على 
أساس شهري، و٣ نقاط مقارنة 
بشهر مايو ٢٠٢٠، وجتسد هذه 
املعطيات املناخ العام املتفائل 
في أوساط املستهلكني وبداية 
مرحلة جديدة في مواجهة الوباء 
انتشاره وتداعياته  وتقليص 
واطالق برامج متدرجة لتطوير 
احلركة االقتصادية في معظم 
دول العالــم مبا فيها الكويت، 
ولم يأت االرتفاع في نسبة الثقة 
لدى املستهلكني من الفراغ بل 
هــي وليدة جملة من العوامل، 

منها: 
٭ األجواء املؤاتية في عدة دول 
للتحفيز املــادي واتخاذ كافة 
اإلجراءات لرفع مستوى النمو 

االقتصادي.
٭ ارتفاع النفط باألشهر املاضية 
على قاعــدة ارتفاع الطلب من 
جهة وتنظيم مستوى اإلنتاج 
النفطي من قبــل «أوپيك» من 

جهة اخرى.
٭ التوقعات تشير الى امكانية 
ارتفاع سعر برميل النفط خالل 
النصف الثاني من العام احلالي 

املواطنون املؤشر العام معدال 
بلغ ٩٩ نقطة بإضافة ٤ نقاط، 
اما على صعيد املناطق، اجمعت 
احملافظات الســتة علــى رفع 
مســتوى الثقة باملؤشر العام، 
بنسب متفاوتة تراوحت بني ١٦ 
نقطة ونقطة واحدة خالل شهر.

تباين القضايا االقتصادية

ســجل مؤشــر الوضــع 

دون  االقتصاديــة  للعجلــة 
التخلي عن اقرار والبدء بإجناز 
بعض املشاريع االستثمارية 
املهمة ذات البعد االستراتيجي.
فــي هــذا الســياق برزت 
بعض التباينات بني مكونات 
البحــث االجتماعيــة منهــا، 
واملناطقية حول تقييم الوضع 
االقتصادي احلالي، وان كان هذا 
التباين مفهوما نظرا لتفاوت 

معدالت الفروانية خمس نقاط 
واستقرت في محافظة حولي 

عند مستوى الشهر السابق.
وفي صفوف القوى العاملة 
ارتفــع معدل ذوي املســتوى 
الثانوي ٢٥ نقطة وتراجع بني 
الفئة العاملة احلاملة شهادة 

الدبلوم بنسبة ١١ نقطة.
إن التبايــن في مســتوى 
الثقة باألوضــاع االقتصادية 

االقتصادي خالل شــهر مايو 
معدال بلــغ ٨٧ نقطة بإضافة 
٣ نقاط على رصيده الســابق 
ومتخلفا ٤ نقاط على أساس 

سنوي.
الالفت ان املرحلة االنتقالية 
التي تواجهها الكويت تتســم 
بالسعي للتغلب على اجلائحة 
واحلد من تداعياتها من جهة، 
والعمل علــى اطالق مدروس 

النتائج املرحلية على مختلف 
القطاعات.

املناطــق،  فعلــى صعيــد 
أكــدت  للتبايــن:  كنمــوذج 
العاصمــة تفاؤلهــا بالوضع 
االقتصــادي احلالــي بإضافة 
عشــر نقــاط خــالل شــهر، 
ومحافظــة األحمــدي ٨ نقاط 
ومحافظــة اجلهــراء ٣ نقاط، 
بينما من جهة مغايرة تراجعت 

مرتبــط بجملة مــن العوامل 
األخرى ومنها املهنة والقطاع 
االقتصادي واملؤهالت اخلاصة.

العاصمة متحفظة بشأن 
التوقعات االقتصادية

الوضــع  مؤشــر  ســجل 
االقتصادي املتوقع مســتقبال 
معدال بلغ ١٠٣ نقــاط بإضافة 
نقطتني خالل شــهر، ولم يزل 
متخلفــا ١١ نقطة على أســاس 
سنوي، والالفت حتفظ العاصمة 
وفئات اخرى من مكونات البحث 
حــول التوقعــات االقتصادية 
املستقبلية، فقد تراجع معدل 
العاصمــة ١٦ نقطة، ومحافظة 

حولي ١٤ نقطة. 
قــد تكــون أبــرز عوامــل 
التحفظ، عــدم اليقني مبصير 
أســعار النفط املتعلقة بنجاح 
النمــو اإلنتاجــي والتجــاري 
العاملــي مــن جهــة، وحصــر 
انتشار واضرار النفقات املتعلقة 
بانتشار الوباء وتداعياته املالية 

من جهة أخرى.
من أبــرز العوامل األخرى 
حتتل مسألة عجز املوازنات في 
البلدان  االكثرية الساحقة من 
محور االهتمــام والقلق نظرا 
لتصاعــده املقلــق في الســنة 
األخيرة، والتي جتاوز احلدود 
املقبولة فــي الواليات املتحدة 
ودول أوروبية ومختلف دول 

اخرى.
فضال عــن ذلك، فإن الدول 
املنتجة للنفط والغاز مبا فيها 
الكويت، تتخوف من هبوط في 
أسعار النفط ألسباب طارئة كما 
حصل فــي العامني املنصرمني 
لذلك يبقــى احلذر منطقيا في 

أوساط املستطلعني.

الــذي قــد يتجــاوز ٨٠ دوالر 
للبرميل.

البورصــة  أداء  حتســن  ٭ 
الكويتية حيث احتلت الصدارة 
في اخلليج خالل شهر أبريل.

٭ توقعــات متفائلــة لواقــع 
االقتصاد الكويتي مع احتمال 
إحراز منوا يبلغ ٣٫٧٪ في السنة 

الراهنة.
وضمن هــذه األجواء منح 

الوضع املالي للكويت.. صلب
ساد شبه اســتقرار خالل شهر مايو ٢٠٢١ على 

مؤشري الدخل الفردي احلالي واملتوقع مستقبال.
فقد سجل املؤشر االول ٨٥ نقطة باكتساب نقطة 
واحــدة، بينما ارتفع معدل مؤشــر توقعات الدخل 
املستقبلية الى ١٠٢ نقطة بإضافة نقطة واحدة، كذلك، 
على رصيده السابق. يبدو ان الكويت استطاعت حماية 
مستوى األجور والرواتب في مواجهة الوباء وتداعياته 
ونفقاتــه على مختلف الصعد املاليــة واالقتصادية 
والصحيــة واالجتماعية. فقد أعلن وزير املالية عدم 
فرض ضرائب مباشرة على املواطنني، وال قلق على 

الرواتب. مؤكدا صالبة الوضع املالي في الكويت، وان 
الدولة بادرت في ترشيد اإلنفاق وتنويع مصادر الدخل. 
علما ان الدينار الكويتي حافظ على قيمته فالتضخم 
النقدي لم يتجاوز ٢٫٥٪ ســنويا. وبذلك بقيت قيمة 
املداخيل الفردية في مســتواها السابق. ان العالقة 
العضوية القائمة في الكويت بني الدخل القومي وخاصة 
النفطي، واحلركة االقتصادية من جهة واملداخيل الفردية، 
رواتب وأجور من جهة أخرى، ستؤمن استقرار القوة 
التدريجي في املستقبل  الشرائية للمداخيل ورفعها 

ارتباطا باملستجدات املالية واالقتصادية.

األسواق تعود إلى عافيتها.. وتتجاوز التوقعات
أكدت املعطيات أن قيمة نفقات املواطنني 
واملقيمني في الكويت خالل الربع األول من 
العام احلالي، بلغــت ٥٫٤ مليارات دينار، 
وتراجع ما نسبته ٣٫٤٪ مقارنة بنتائج الربع 

األول من العام ٢٠٢٠
 هذا التراجع في حجم االستهالك يكشف 
جملة من العناصر التي أدت الى هذا االنكماش 

ونشير الى بعضها بالعناوين:
١- االغالق العام و/أو اجلزئي لألسواق 

كتدبير احترازي للوباء.

٢- نزوح نسبة من العمالة الوافدة.
٣- انخفاض سعر النفط في تلك املرحلة.

٤- التأثير السلبي النفسي نتيجة تفشي 
اجلائحة واإلغالق.

ان مقارنة وقائع الربع األول من السنة 
على الصعيد االستهالكي، مبا يكشفه مؤشر 
شراء املنتجات املعمرة خالل شهر مايو ٢٠٢١، 
يشير الى بداية انطالقة في حركة األسواق 
االستهالكية، حيث سجل املؤشر معدال بلغ 
١٠٨ نقاط رافعا مستواه ٥ نقاط اضافية. 
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بايدن يختتم اليوم ماراثون القمم بأول اجتماع «رئاسي» مع بوتني
عواصــم ـ وكاالت: يختتم 
الرئيس األميركــي جو بايدن 
اليوم ماراتون القمم بأول قمة 
له مع نظيره الروسي فالدميير 
بوتني منــذ توليه منصبه في 

البيت األبيض. 
وبعــد حضــوره قمتــني 
ملجموعة السبع «G٧» وحلف 
شمال االطلسي «الناتو»، اضافة 
الى القمة االميركية- االوروبية 
أمس، وصل بايدن إلى جنيڤ 
لبحث العالقــات األميركية - 
الروسية التي أصبحت في وضع 
حرج، بحسب يوري أوشاكوف 
كبير مســاعدي بوتني. ويبدو 
ان نقطــة االتفاق الوحيدة بني 
اجلانبــني، هــي عــدم االفراط 
بالتفاؤل فــي حتقيق اختراق 
كبيــر.  ونقلــت رويتــرز عن 
مسؤول بارز من إدارة الرئيس 
األميركي انه ال يتوقع الكثير من 
القمة. وقال املسؤول األميركي 
الرئاســة  لدى هبــوط طائرة 
األميركيــة في جنيڤ أمس «ال 
نتوقع أن تسفر هذه القمة عن 

نتائج كبيرة».
«ال  فيــال  وتســتضيف 
غراجن» الشــهيرة فــي جنيڤ 
اليــوم بوتــني وبايــدن، ومن 
املقــرر أن تتألــف القمــة مــن 
ثالثــة أجــزاء: لقــاء بصيغــة 
ضيقة، ولقاءين موســعني مع 
استراحة تتم خاللهما مناقشة 
العالقات الروسيةـ  األميركية، 
واالستقرار االستراتيجي، فضال 
عــن مكافحة وبــاء «كورونا» 
النزاعات اإلقليمية  وتســوية 

السيما دونباس وأوكرانيا.
القمــة  بايــدن  واســتبق 
بلهجة حازمــة تعهد فيها بأن 
يحدد للرئيس الروسي ما هي 

ضفتي احمليط األطلسي خالل 
القمم التي عقدها في أوروبا. 

وأكــد أمس أن بالده تطمح 
الى تكوين عالقات «رائعة» مع 
كل من االحتاد األوروبي وحلف 

شمال االطلسي (ناتو).
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
صحافــي لبايدن لدى وصوله 
الــى مقــر االحتــاد االوروبــي 
حلضور قمة بروكســل، وكان 
في اســتقباله رئيس املجلس 
األوروبــي تشــارلز ميشــيل 
ورئيسة املفوضية األوروبية 

اورسوال فون دير الين.
الرئيــس األميركي  وذكــر 
في بيــان صحافي قبــل القمة 
«لدينا فرصــة عظيمة للعمل 
مــع االحتــاد األوروبي وحلف 

ملواجهة ممارسات الصني غير 
املراعية لقواعد السوق في هذا 
القطاع التي تعطي الشــركات 
الصينية ميزة غير عادلة، الفتا 
الى أن الواليات املتحدة واالحتاد 
األوروبي «سيعمالن معا بطرق 
محددة تعكس معاييرنا العالية 
مبا في ذلك التعاون في مجالي 
االستثمار ونقل التكنولوجيا».
مــن جانبها، قالــت املمثلة 
التجارية األميركية الســفيرة 
كاثرين تاي في مؤمتر صحافي 
«انه جرى حل احد اهم النزاعات 
التجاريــة القائمة منذ مدة بني 
الواليــات املتحــدة وأوروبــا» 
مبينة انه «بدال من الصراع مع 
أحد أقرب حلفائنا فقد اجتمعنا 
في النهاية ضد تهديد مشترك».

شمال األطلسي واشعر بشعور 
جيد حيال ذلــك»، مضيفا انه 
«من املصلحة للواليات املتحدة 
أن تكون لها عالقة عظيمة مع 

اجلانبني».
وأعلــن بايــدن االتفاق مع 
االحتــاد األوروبي حلل النزاع 
التجاري بني شــركتي طيران 
(بوينــغ) و(إيربــاص) الــذي 
استمر أكثر من ١٦ عاما ما ميثل 

«إجنازا كبيرا».
وقــال فــي بيــان: «اتفقت 
الواليــات املتحــدة واالحتــاد 
األوروبي على تعليق الرسوم 
اجلمركيــة ملــدة ٥ ســنوات 
والتزامهما بضمان تكافؤ الفرص 

لشركاتنا وعمالنا».
وأكــد أهميــة العمــل معــا 

الرئيس األميركي يؤكد متانة العالقة مع االحتاد األوروبي و«الناتو»

(أ.ف.ب) الرئيس األميركي جو بايدن لدى وصوله إلى جنيف أمس  

«خطوطه احلمراء». وقال في 
ختام قمة «الناتو» في بروكسل 
«ال نسعى إلى نزاع مع روسيا، 
لكننا سنرد إذا واصلت روسيا 

أنشطتها».
ويتوقع املراقبون محادثات 
صعبة بني بايدن وبوتني، وذلك 
على خلفية اخلالفات األخيرة 
بينهما، ويرون أن القمة لن حتل 
جميع اخلالفات لكنها على األقل 
وسيلة للحد من الصراع وتهدئة 
التوتر بشكل عام في العالقات 

بني البلدين.
وبانتظار ما ستتمخض عنه 
قمته مع بوتني، يبدو ان بايدن 
جنح إلى حد كبير في محاولة 
رأب الصدع الذي أحدثه سلفه 
دونالد ترامب في العالقات بني 

االحتالل يقمع املظاهرات املعارضة لـ  «مسيرة األعالم»
عواصــم ـ وكاالت: واجهت 
حكومة االحتالل االســرائيلي 
أول حتــد لها بعد يــوم واحد 
على تسلم مهامها، في مواجهة 
دعــت  غضــب»  «يــوم  أول 
فيــه القوى الفلســطينية إلى 
االســتنفار للتصدي ملا يسمى 
«مسيرة األعالم» اإلسرائيلية 
االستفزازية وسط حتذيرات من 
حتولها الى فتيل يعيد اشعال 
األوضاع بعد نحو شــهر على 

حرب االيام الـ١١.
وفــي أول اختبار حلكومة 
«التغيير» التي أطاحت ببنيامني 
نتنياهو، وتضم حزبا فلسطينيا 
من عــرب الـــ٤٨، أجلت قوات 
االحتــالل اإلســرائيلي بالقوة 
الفلسطينيني  الشبان  عشرات 
الذين جتمعوا في ســاحة باب 
العمــود فــي البلــدة القدميــة 
بالقــدس احملتلــة، واعتــدت 
بالضــرب علــى عــدد منهــم 
واعتقلت آخرين، إلفساح املجال 
امام املسيرة التي ينظمها لتي 
ينظمها سنويا آالف املستوطنني 
املتطرفني إلحياء ذكرى احتالل 
القدس الشرقية وضمها، وسط 

توعد فصائل املقاومة بالرد.
«وفــا»  وكالــة  وقالــت 
الفلســطينية نقال عن مصادر 
محليــة إن قــوات االحتــالل 
فــي  املتواجديــن  هاجمــت 
منطقة بــاب العمــود وأخلت 
املنطقة بالقوة واعتدت عليهم 
بالعصي والهــراوات. وأغلقت 
جميــع املداخــل املؤديــة إلــى 
باب العمود، ودققت ببطاقات 
الصحافيني وأبعدت بعضهم عن 

االحتالل بالقدس احملتلة. 
وقد متكــن املتطرفون من 
منظمي املســيرة من الوصول 
الى منطقة باب العمود بحماية 
قــوات االحتــالل، بعــد ابعاد 

الفلسطينيني من املنطقة.
االحتجاجــات  وامتــدت 
إلى جميــع األراضــي احملتلة 
حيث، قمعت قــوات االحتالل 
فــي مدينة بيت حلم، مســيرة 
سلمية خرجت تنديدا بـ«مسيرة 
االعالم»، واصابت العشرات من 
املشاركني باالختناق جراء الغاز 
السام واملدمع، بينهم مصور في 

وكالة رويترز.
وانطلقت املسيرة التي دعت 
اليها القوى والفصائل الوطنية، 
من منطقة باب الزقاق، مرورا 
بشارع للقدس اخلليل، وصوال 

للتصــدي وإفشــال «مســيرة 
األعالم». 

وكان وزير األمن الداخلي في 
احلكومة اجلديدة صادق أمس 
األول على تنظيم املسيرة التي 
تأجلت عدة مرات بسبب تصدي 

الشبان الفلسطينيني لها.
الفلســطينيون  واعتبــر 
املسيرة «استفزازا» ودعوا إلى 
«يوم غضب» في غزة والضفة 
الغربيــة بينما التزال ذكريات 
اعتداءات شرطة االحتالل خالل 
شهر رمضان عالقة في األذهان.
وحث دبلوماسيون جميع 

األطراف على ضبط النفس.
وكتب مبعوث األمم املتحدة 
الشــرق األوســط تــور  إلــى 
وينزالنــد على تويتــر يقول 
«التوتــر يتصاعــد مجددا في 
القدس في ظرف أمني وسياسي 
هش وحســاس للغاية، بينما 
تعمل األمم املتحدة ومصر بهمة 

على تثبيت التهدئة».
وحث جميع األطراف «على 
التصرف مبسؤولية وجتنب أي 
استفزازات قد تؤدي إلى جولة 

مواجهات أخرى».
ومثلــت املســيرة حتديــا 
لرئيس الوزراء اجلديد اليميني 
املتطرف نفتالي بينت وائتالفه 
الــذي يضــم أحزابــا ميينيــة 
ووسطية ويسارية وعربية. وقد 
يغضب تغيير مســار املسيرة 
أعضاء في قاعــدة مؤيديه من 
اليهــود املتطرفــني ويعرضه 
التهامــات مبنح حمــاس حق 
االعتــراض علــى فعاليات في 

القدس احملتلة.

الى املدخل الشمالي لبيت حلم 
«محيط مسجد بالل بن رباح»، 
حيث قمعتها قــوات االحتالل 
بإطــالق قنابل الغاز والصوت 
والرصــاص املغلــف باملطاط، 
مــا ادى الــى اصابة عــدد من 
املشاركني. كما أصيب عشرات 
الفلسطينيني، باالختناق جراء 
استنشاقهم الغاز السام، خالل 
مواجهات مــع جيش االحتالل 
على مدخل مخيم العروب شمال 

اخلليل.
وكانــت ســلطات االحتالل 
اإلسرائيلي دفعت، بتعزيزات 
عســكرية وشــرطية واســعة 
إلى القــدس احملتلة، حتســبا 
لتلبية دعوات القوى الوطنية 
واإلسالمية في الضفة الغربية 
وأراضي عام ٤٨، إلى االستنفار 

عشرات اإلصابات في القدس احملتلة وباقي األراضي الفلسطينية

فلسطينيون يحرقون صورة رئيس الوزراء االسرائيلي نفتالي بينت خالل احتجاجات في خان يونس ضد مسيرة االعالم االسرائيلية  (رويترز)

املنطقة وعن شــارع السلطان 
ســليمان، كما نصبت شــرطة 
االحتالل احلواجــز احلديدية 
ملنع الفلسطينيني من الدخول 
إلــى املنطقة واخلــروج منها.

وانتشــرت قــوات كبيــرة من 
الشرطة اإلسرائيلية، في شوارع 
الســلطان ســليمان ونابلــس 
واملصــرارة، املؤديــة الى باب 

العامود.
أغلقــت  الســياق،  وفــي 
قــوات االحتــالل عــددا مــن 
متاجــر املواطنــني فــي البلدة 
القدميــة بالقــدس احملتلــة، 
توطئة لتنفيــذ اقتحام ضخم 
للمســتوطنني ضمن ما يسمى 
«مسيرة األعالم». واعلن الهالل 
األحمر الفلسطيني اصابة نحو 
٢٠ شــخصا فــي مواجهات مع 

إيران تعلن انتاج ٦٫٥ كيلو غرامات
 من اليورانيوم املخصب بنسبة ٦٠٪

عواصم - وكاالت: أعلنت إيران امس أنها 
أنتجت ٦٫٥ كيلوغرامات من اليورانيوم املخصب 
بدرجة نقاء ٦٠٪، في خطوة أثارت االرتباك في 
احملادثات النووية مع القوى العاملية، تنقل فيها 
طهران املواد االنشطارية خطوة باجتاه درجة 
التخصيب ٩٠٪ الالزمة لصنع أسلحة نووية.
ونقلت وســائل اإلعالم عــن ربيعي قوله 
«مبوجب القانون، من املفترض أن تنتج منظمة 
الطاقــة الذرية ١٢٠ كيلوغراما من اليورانيوم 
املخصب بدرجة نقاء ٢٠٪ في السنة. وبحسب 
أحــدث تقريــر، أنتجنــا ١٠٨ كيلوغرامات من 
اليورانيــوم بنقاء ٢٠٪ في األشــهر اخلمســة 
املاضية». وأضاف «فيما يتعلق بإنتاج يورانيوم 
بدرجة نقاء ٦٠٪ في الفترة القصيرة املنقضية، 

أنتجنا حوالي ٦٫٥ كيلوغرامات».
جــاء اإلعالن امس، في الوقت الذي جتري 
فيه طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة في 
ڤيينا بهدف إيجاد سبل إلحياء االتفاق النووي 

الذي أبرم في ٢٠١٥ بني إيران والقوى العاملية.
من جهته، قال عبد الناصر همتي املرشــح 
املعتدل البارز بانتخابات الرئاســة اإليرانية 
امس، إنه من املمكن أن جتري إيران محادثات مع 
الواليات املتحدة إذا التزمت واشنطن «بالتعايش 

اإليجابي» مع طهران.
وتابع همتي، احملافظ السابق للبنك املركزي، 
في مؤمتر صحافي قبيــل االنتخابات املقررة 
يوم اجلمعة «يجب أن نرى ما الذي ســتفعله 
أميركا بشــأن االتفاق النووي، بعد ذلك نرى 
ما إذا كانت تريد مواصلة التدخل في املنطقة 

من خالل إسرائيل وعناصرها».
وأضاف همتي في تصريحات نقلتها وكالة 
«فارس» شبه الرسمية لألنباء «هناك سلسلة 
مــن القضايا التي حتتاج إلى بنــاء الثقة، إذا 
شعرنا حقيقة أن أميركا متضي باجتاه تعايش 
إيجابي لدعم السالم العاملي واإلقليمي، عندئذ 
لن تكون هناك مشكلة في إجراء محادثات».

همتي: «التعايش اإليجابي» قد ميهد الطريق حملادثات مع أميركا

السياسة اخلارجية 
الصينية في مرحلة 

انتقالية
بقلم د.هاني فندقلي* 

في يوم الثالثاء ٨ يناير ٢٠٢٠، أقر مجلس 
الشيوخ األميركي تشريعا خصص فيه مبلغ 
٢٥٠ مليار دوالر، وصف بأنه أحد أكبر مشاريع 
القوانني الصناعية في تاريخ الواليات املتحدة 
في محاولة مشتركة من احلزبني لضمان بقاء 
قدرة الواليات املتحدة على التنافس مع الصني.

وهذا املسار هو جزء من اجلدل املكثف بني 
النقاد وصانعي السياســات ووسائل اإلعالم 
من جميع امليول السياســية حول السياسة 

اخلارجية للصني.
لقــد ازداد هذا النقاش في حدته وتكراره 
في السنوات األخيرة الى مستوى يستحضر 

ذكريات احلرب الباردة.
وبدافع القلق من قــوة الصني الصاعدة، 
حتول التركيز إلى اقتصادها الطموح املتجسد 
في مبادرة احلزام والطريق، وحزمها السياسي 
في بحر الصني اجلنوبي وتايوان، وتعاملها مع 
املعارضة الداخلية في هونغ كونغ وشينغانغ. 
وهكذا هو حال النظام العاملي الذي ناقشته قمة 
مجموعة السبع «٧ G» التي جمعت اكبر سبع 
اقتصادات في العالم، خالل اجتماعها قبل أيام 
في بريطانيا ملناقشة األمور ذات الوزن الثقيل، 
كاالقتصاد العاملي وڤيروس الكورونا والصني 
وأمور أخرى مهمة. ومن الســخرية مبكان 
استثناء الصني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من 
هذه االجتماعات ومن عضوية املجموعة كليا.

ومع ذلك، فإن اخلطاب بشأن الصني يفتقر 
إلى نوع االستراتيجية املتماسكة التي عبر عنها 
جورج كينــان في «برقية طويلة» عام ١٩٤٦. 
ومقالته عن شخصية السيد «اكس» في مجلة 
الشؤون اخلارجية بشأن روسيا. الصني ليست 
االحتاد السوفيتي، وهزمية الصني او عزلها 

أو تفككها ليس نهاية واقعية للعبة.
وبدال من ذلك، فإن اســتراتيجية 

مصاغة بشــكل جيد تهدف إلى 
العالقات بني  احلفاظ علــى 

الواليــات املتحدة والصني 
على مســتوى تنافســي، 
مع جتنب االنزالق في فخ 
ثوسيديس، أمر بالغ األهمية 

في املرحلة.
أن تتضمــن  ويجــب 

صياغة مثل هذه اإلستراتيجية 
لتاريــخ الصــني وثقافتها  فهمــا 

الكونفوشيوسية الطاوية، والتي حتدد دوافع 
الصني، الســيما قرن مــن الزمن التي عانت 
خالله من اإلذالل على أيدي القوى األجنبية.

لقد اســتغرقت الصني ما يقرب من قرن 
ونصف الستعادة إقليم هونغ كونغ الذي مت 
التنازل عنه لبريطانيا العظمى في حربي األفيون.

لن يرغــب أي زعيم صيني على اإلطالق 
في تكرار مثل هذا اإلذالل.

ويتجاهل اجلدل حول الصني كذلك تاريخها 
الفخور الذي سيطرت فيه على االقتصاد العاملي 

أللفي عام حتى بداية الثورة الصناعية.
وقد يستنتج املؤرخ أن القرن املاضي كان 
انحرافا تاريخيا، وأن الصني تستعيد مكانتها 

السابقة فقط.
وغالبا ما يتــم التغاضي عن القيود التي 
تواجهها الصني في االضطالع بدورها النسبي 
في إدارة املؤسسات القائمة على القواعد، مثل 
منظمات بريتون وودز وبنوك التنمية اإلقليمية.

وحتى وقت قريب، كان لدى الصني قوة 
تصويت أقل في صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي، على سبيل املثال، مقارنة بإيطاليا.
وحتى اليوم، ال تزال الصني متخلفة عن 
اليابان، التي ميثــل اقتصادها ثلث اقتصاد 
الصني تقريبا، في القوة التصويتية في صندوق 
النقد الدولي والبنــك الدولي وبنوك التنمية 

اإلقليمية األخرى.
وفي منظمة التجارة العاملية، حيث خسرت 
الصني معظم القضايا املرفوعة ضدها، كانت 
الواليات املتحدة هي التي تهمش منظمة التجارة 
العامليــة من خالل منــع التعيينات القضائية 
االســتئنافية وفرض الرسوم اجلمركية من 

جانب واحد.
واليوم، حتى تكوين مجموعة السبع، التي 

من املفترض أن متثل أكبر االقتصادات العاملية، 
هو من مخلفات املاضي الذي يستثني الصني 
التي يضاهي اقتصادها اقتصادات ستة أعضاء 

مجتمعة، باستثناء الواليات املتحدة.
مثل هذه العوامل هي محركات مهمة لترويج 
الصني «لألندية» املالية التي ترعاها، والتي غالبا 

ما ينظر إليها بعني الشك.
وردد تقريــر صدر مؤخــرا عن مجلس 
العالقات اخلارجية االعتقاد السائد في استنتاج 
أن مخاطر مبادرة احلزام والطريق على الواليات 
املتحدة «والدول املتلقية» تفوق كثيرا فوائدها.

ومع ذلك، فقد منت هذه املبادرات من حيث 
احلجم والنطاق ليتم رفضها باعتبارها مجرد 

خدع سياسية.
يتركز التوتر بني الواليات املتحدة والصني 
حول أربعة مجــاالت للصــراع، هي األمن 

واالقتصاد والتكنولوجيا واأليديولوجيا.
في حني أن هذه القضايا هي مجاالت اهتمام 
مشروعة، إال أنها ال تساعد وفي حتديد نهاية 
اللعبة امللموسة. وســتظل الصني دائما هي 
الصني ومكاسبها االقتصادية والتكنولوجية 

ال رجوع فيها تقريبا.
ولديها بالفعل ما يقدر بأكثر من ٧٠٪ من 
محطات «٥ج» الرئيسية في العالم ومستخدمني 
للهواتف الذكية «٥ج»، كما أن تطورها في الذكاء 
االصطناعي واحلوسبة الفائقة، وما إلى ذلك، 

يضمن االستدامة.
وعلى الرغم من زيادة منوها السابق بسبب 
انتهاكات حقوق امللكية الفكرية املزعومة، أظهر 
تقرير حديث صادر عن املنظمة العاملية للملكية 
الفكرية أن الصني قد جتاوزت الواليات املتحدة 
مؤخرا في طلبات العالمات التجارية وبراءات 

االختراع.
على الرغم من أن الصني ليس 
إال  التبشير،  لديها سجل في 
أنها تســعى إلــى حتقيق 
مصلحتهــا الوطنية من 
خالل سياســة خارجية 
ترتكز بشدة على برامج 
اقتصاديــة ذات ثالثة 
أهداف ضمنية: الوصول 
الطاقة واملواد اخلام،  إلى 
أسواق منتجاتها وشركاتها، 

ومجاالت النفوذ اإلستراتيجية.
ومع ذلك، فقد ساهمت سياستها اخلارجية 
القوية، في اخلطــاب املعادي للصني، والذي 
انقسم إلى قضايا سياســية «تايوان، وبحر 
الصــني اجلنوبــي، واأليديولوجيا، وحقوق 
اإلنســان، واألمن، والتكنولوجيا، والهجمات 
«التي  اإللكترونية، والتجارة، والعســكرية، 
تهدد إنشاء «عالم واحد ونظامان» من خالل 
اعتماد معايير التكنولوجيا املتنافسة وتغيير 

سالسل التوريد.
في حني أن هــذه النتيجة لها فوائد خلق 
املنافسة والتخفيف من مخاطر املواجهة العدائية، 
إال أنها مكلفة، ولهــا نتائج غير مؤكدة، وقد 

تكون متأخرة بالفعل.
ومع ذلك، فإن منوذج التقنيات املتنافسة، 
الغموض االســتراتيجي حول  مع استمرار 
سياســة الصني الواحدة، قد يقدم حال مؤقتا 
عمليا، وتصفه نظرية اللعبة باســم «توازن 
ناش» الذي يتصرف فيه كال اجلانبني ضمن 

معايير محددة مسبقا.
وبخالف ذلك، فهو شكل من أشكال التعايش 
التنافسي. ووصفت مجلة إيكونوميست، تايوان 
بأنها «أكثر األماكن خطورة على وجه األرض»، 
وهو تذكير واقعي باملخاطر الكامنة في التوترات 

العاملية.
وهو أيضــا تذكير صارخ بكتاب نورمان 
أجنيل األساسي لعام ١٩٠٩ «الوهم العظيم»، 
عشــية احلرب العاملية األولــى، حيث جادل 
البرملاني البريطاني ضد إمكانية احلرب ألن 
التكلفة االقتصادية للحرب كانت كبيرة جدا 
والترابط االقتصادي بــني البلدين أن يكون 

«الضامن احلقيقي للسلوك اجليد».
كان آجنيل على صواب وخطأ. دعونا نأمل 

أن تكون هذه املرة مختلفة.

خاص ملركز ريكونسنس للبحوث والدراسات

*حاصل على دكتوراه في العلوم من «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» وبكالوريوس من جامعه بغداد وحصل 
على درجة شرف اليس ايالند من الكونغرس األميركي وعضو في: اللجنة االستشارية التابعة للخارجية األميركية

شغل منصب رئيس قسم االستثمارات في البنك الدولي، ورئيس جمعية املصرفيني العرب

أنباء سورية

برلني: لم يتم ترحيل أي سوري 
رغم إنهاء وقف الترحيالت

برلني - د.ب.أ: أعلنت احلكومة األملانية، أنها لم 
ترحل أي الجئني سوريني إلى موطنهم على الرغم 
من انتهاء قرار وقف الترحيالت إلى ســورية منذ 

٦ أشهر.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية األملانية لوكالة 
األنباء األملانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلني: «حتى اآلن 

لم يتم تنفيذ أي ترحيالت إلى سورية».
ومن املقرر تناول هذا املوضوع خالل اجتماع 
وزراء الداخلية احملليــني للواليات بأملانيا ووزير 
الداخلية االحتادي في الفترة بني اليوم واجلمعة في 
مدينة روست بوالية بادن- فورمتبرغ جنوبي أملانيا.

يذكر أنه مت إنهاء وقف الترحيل، الذي مت فرضه 
في عام ٢٠١٢، مطلع العام احلالي بســبب حتفيز 
لألمر من وزراء الداخلية احملليني املنتمني لالحتاد 
املسيحي الذي تنتمي إليه املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل واملكون من احلزب املسيحي الدميوقراطي 

واحلزب املسيحي االجتماعي بوالية باڤاريا.

األمم املتحدة تعّبر عن قلقها على أوضاع 
١٣٫٤ مليون «سوري محتاج»

جنيــڤ ـ وكاالت: أعــرب 
املتحدث باسم مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية التابع لألمم 
املتحدة يانس ليركا عن قلق 
املنظمة بشأن تدهور الوضع 
اإلنســاني ملا يصل إلى ١٣٫٤ 
مليــون شــخص محتاج في 
جميع أنحاء ســورية نتيجة 
الصراع واألزمة االقتصادية 
إضافــة إلــى تداعيــات وباء 

كورونا.
وذكر املتحدث األممي في 
بيان أمس، أن بعض السوريني 
األكثــر ضعفا موجودون في 
شمال غربي البالد، حيث مت 

تصنيــف ما يصــل إلى ٩٠٪ 
من حوالى ٣٫٤ ماليني شخص 
علــى أنهم في حاجة ماســة 
للمساعدة، السيما ٢٫٧ مليون 
نازح داخليا.وأوضح أن معظم 
النازحني يتعرضون للضغط 
على احلدود مع تركيا في أكثر 
من ألف مخيم ومستوطنة غير 
رســمية، خاصة أن الوصول 
الوحيد لألمم املتحدة إلى هؤالء 
املاليني، هو من خالل عملية 
عبــر احلدود املصرح بها من 
قبل مجلس األمن الدولي، عن 
طريــق معبر (بــاب الهوى) 
وهو آخر نقطة دخول لألمم 

املتحدة لنقل املســاعدات إلى 
شمال غرب سورية.

وأكد املتحــدث األممي أن 
الهــوى) على  معبــر (بــاب 
احلــدود الســورية التركية، 
هو شــريان احليــاة األخير 
الذي يحول دون وقوع كارثة 
إنسانية ملاليني األشخاص في 
شمال غرب سورية، على الرغم 
من الضغوط الروسية إلغالقه 
وحصر ادخال املساعدات عن 
طريــق النظام، وذلك بعد ان 
جنح الفيتو الروسي في اغالق 
معبريــن آخريــن في شــرق 

وشمال شرق سورية. 



عربية وعاملية
االربعاء ١٦ يونيو ٢٠٢١

17

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

الدول العربية تدعو مجلس األمن الدولي لالنعقاد لبحث أزمة سد النهضة
عواصم ـ خديجة حمودة ووكاالت

قــال األمني العام للجامعة 
العربيــة أحمــد أبوالغيط إن 
الدول العربية التي التقى وزراء 
خارجيتها في قطر امس تدعو 
مجلس األمن الدولي لالنعقاد 
لبحث اخلالف بشــأن اعتزام 
إثيوبيا ملء سد النهضة الذي 

شيدته على النيل األزرق.
وقــال وزيــر اخلارجيــة 
القطري محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني، خالل مؤمتر صحافي 
مشــترك مــع أبوالغيــط، إن 
اجلامعة العربية قد تتخذ أيضا 
إجراءات تدريجية لدعم مصر 
والســودان في النــزاع حول 
السد. وشدد وزير اخلارجية 
القطري علــى أن األمن املائي 
هو ضرورة حلياة الشــعبني 
املصري والســوداني، وهناك 
توافق عربي حول هذا الهدف، 
وســنكون داعمــني فــي هــذا 

االجتاه.
وأعــرب وزيــر اخلارجية 
القطــري عن تطلــع بالده أن 
يكون هنــاك خطــوات ثابتة 
جتاه حتسني العالقة بني قطر 
ومصر، منوها بأن مصر دولة 
محورية مهمة للوطن العربي 
كافــة، كما أن قطر تتطلع إلى 
عالقات طيبة ليس مع مصر 
فقــط، ولكن مع كافــة الدول 

العربية ودول اجلوار.
فــي ســياق متصــل، أكد 
وزيــر اخلارجيــة املصــري 
سامح شكري أن مصر مصرة 
علــى اســتنفاد كل احللــول 
الديبلوماسية بخصوص سد 

النهضة اإلثيوبي.
وقال وزير اخلارجية أمام 
اجتماع الــدورة غير العادية 
ملجلس اجلامعة العربية على 
املستوى الوزاري، لبحث قضية 
سد النهضة امس بالدوحة ان 
مصر والسودان انخرطاـ  طوال 
سنوات عشر ـ في مفاوضات 
مضنية مع اجلانب اإلثيوبي، 
وما زلنا نــراوح مكاننا دون 
إحراز أي تقدم ملموس، ورغم 
ما أبدته مصر من نية حسنة 
إلجنــاز اتفاق قانونــي ملزم 

لضــرورة وضع إطــار زمني 
للعملية التفاوضية حتى يتم 

التوصل إلى اتفاق متوازن.
واســتطرد قائــال: ليــس 
مقبوال أن يستمر التفاوض إلى 
ما ال نهاية، خاصة وأننا بتنا 
مدركني لنوايا الطرف اآلخر.

إلــى ذلــك، ســلم وزيــر 
اخلارجيــة املصــري ســامح 
شكري أمس رسالة من الرئيس 
عبدالفتاح السيسي إلى صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني أمير دولة قطر، تضمنت 
دعوته لزيارة مصر «في أقرب 

فرصة».
جــاء ذلك خالل اســتقبال 
أميــر قطر لوزيــر اخلارجية 
ســامح شــكري فــي الدوحة 
امس، وصرح املتحدث الرسمي 
باسم وزارة اخلارجية املصرية 
السفير أحمد حافظ بأن وزير 
اخلارجية استهل اللقاء بنقل 
حتيات الرئيس السيسي إلى 
أميــر قطــر، وقام بتســليمه 
الرســالة املوجهة من رئيس 
اجلمهوريــة، والتي تضمنت 
اإلعراب عن أهميــة مواصلة 
التشاور والعمل من أجل دفع 
العالقــات بــني البلدين خالل 
املقبلــة، والتطلــع  املرحلــة 
املتبادلة  الستمرار اخلطوات 
بهدف استئناف مختلف آليات 
التعاون الثنائي اتساقا مع ما 
يشهده مسار العالقات املصرية 
القطريــة من تقــدم ملموس 

ورغبــة فــي تســوية جميع 
املســائل العالقة فــي إطار ما 

نص عليه «بيان العال».
وأوضح املتحدث أن أمير 
دولة قطر طلب نقل حتياته إلى 
رئيس اجلمهورية، وأعرب عن 
تقديره وإشــادته بالتطورات 
تشــهدها  التــي  اإليجابيــة 
العالقــات املصريــة القطرية 
وما شــهدته اآلونــة األخيرة 
من تبادل للزيارات الوزارية 
واستئناف ألطر التعاون بني 

البلدين.
كما تناول اللقاء مستجدات 
األوضاع اإلقليمية والدولية، 
التشــاور  تعزيــز  وســبل 
والتنســيق بني اجلانبني في 
ضوء رئاســة قطــر احلالية 
ملجلس جامعة الدول العربية 
ومــا تضطلــع به مصــر من 
دور في تعزيز أواصر العمل 
العربي املشترك وتدعيم ركائز 
األمن واالستقرار في املنطقة، 
ومبا يخدم مصالــح البلدين 

والشعبني الشقيقني.
وأشــار املتحــدث إلــى أن 
شكري أعاد التأكيد على موقف 
مصر الراسخ من دعم ومساندة 
دول اخلليــج العربي ضد أي 
مخاطر أو تهديدات تستهدف 
أمنهــا واســتقرارها، وأهمية 
تنســيق اجلهــود وتعزيــز 
التضامن املشترك في مواجهة 
كافة التحديات التي تستهدف 
النيل من األمن القومي العربي.

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر «في أقرب فرصة»

صاحب السمو الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يتسلم رسالة الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
من وزير اخلارجية املصري سامح شكري

وعادل يضمن ألثيوبيا حقها 
في التنمية دون افتئات على 
حقوق دولتــي املصب، ومبا 
ال يســبب ألي منهمــا ضررا 

جسيما.
وتابــع وزيــر اخلارجيــة 
التعنــت  إزاء هــذا  بالقــول: 
األثيوبي، واملتمثل في إصرارها 
على االستمرار في ملء خزان 
هذا الســد الضخم دون اتفاق 
مع دولتي املصب، وهو ما يعد 
مخالفة جسيمة التفاق إعالن 
املبادئ املبرم بني الدول الثالث 
في عام ٢٠١٥، وأمام غياب أي 
إرادة سياســية إلجناز اتفاق 
قانونــي ملــزم وعــادل، فإن 
صبرنا قد تعرض الختبارات 
عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر 
أنهــا الطرف الــذي يتصرف 
مبسئولية، ومن منطلق إدراك 
مسبق بتبعات تصعيد التوتر 
على أمن واســتقرار املنطقة، 
ومن ثم فإن مصر مصرة على 
استنفاد احللول الديبلوماسية 
كافة، األمر الذي دعانا ونحن 
هنا لنعرض األمر على أشقائنا 
العــرب، طالبني منهــم الدعم 
للمســعى املصري السوداني 

العادل.
وشدد على أن األمن املائي 
املصري والســوداني يرتبط 
ارتباطا وثيقا باألمن القومي 
العربي، مشيرا إلى أن التأكيد 
علــى وجــود تضامــن عربي 
واضح وموقــف موحد يدعو 

الناصر ترّأس وفد الكويت في «التشاوري العربي» 
وبحث التعاون الثنائي مع نظرائه في عدد من الدول

الدولة  ترأس وزير اخلارجية وزير 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصــر احملمد وفد الكويت املشــارك 
التشاوري لوزراء  أعمال االجتماع  في 
اخلارجية العرب الذي عقد في العاصمة 
القطرية الدوحــة. ومت خالل االجتماع 
التباحث في مختلف القضايا ذات األهمية 
ملصالح األمن العربي وفي مقدمتها القضية 

الفلسطينية وتطوراتها.
كما ترأس وزيــر اخلارجية ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد وفد الكويت املشارك 
في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية 
على املستوى الوزاري في دورته غير 
العادية اخلاصة في بحث تطورات ملف 
سد النهضة الذي عقد في عاصمة دولة 
قطر الشقيقة الدوحة بطلب من جمهورية 
الشــقيقة وجمهورية مصر  السودان 

العربية الشقيقة.
ومت خــالل االجتماع تنــاول آخر 
املســتجدات املتعلقة باملفاوضات التي 
اجريت بني كل من جمهورية مصر العربية 
وجمهورية السودان وجمهورية اثيوبيا 
الفيدرالية الدميوقراطية ودعم دول جامعة 
الدول العربية لتوصل كل االطراف الى 
اتفاق عادل يراعي املصالح املشتركة حول 
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة مبني 

على االلتزام بالقانون الدولي.

الى ذلــك، التقى وزيــر اخلارجية 
ووزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد مع نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية وشؤون 
الهاشــمية  باململكة األردنية  املغتربني 
الشقيقة أمين الصفدي. ومت خالل اللقاء 
مناقشة مجمل املواضيع املتصلة بالعالقات 
الثنائية بني البلدين الشــقيقني وبحث 
القضايا العربية واالقليمية والدولية ذات 

االهتمام املشترك.
كما التقى وزيــر اخلارجية ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصــر احملمد مع نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني 
ووزيرة اخلارجية واملغتربني بالوكالة في 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة زينة عكر.

ومت خــالل اللقاء مناقشــة مجمل 
الثنائية  بالعالقــات  املتصلة  املواضيع 
بني البلدين الشــقيقني وبحث القضايا 
العربية واالقليمية والدولية ذات االهتمام 

املشترك.
والتقى وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد وزير خارجية جمهورية 
العراق الشقيقة د.فؤاد حسني، ومت خالل 
اللقاء مناقشة مجمل املواضيع املتصلة 
بالعالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
وبحث القضايا العربية واالقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.
كما التقى وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد مع وزيرة خارجية جمهورية 
السودان الشقيقة مرمي الصادق، ومت خالل 
اللقاء مناقشة مجمل املواضيع املتصلة 
بالعالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
وبحث القضايا العربية واالقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.
والتقــى وزير اخلارجيــة ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد وزيرة اخلارجية 
والتعــاون الدولي في دولة ليبيا جنالء 
املنقوش، ومت خالل اللقاء مناقشة مجمل 
الثنائية  بالعالقــات  املتصلة  املواضيع 
بني البلدين الشــقيقني وبحث القضايا 
العربية واالقليمية والدولية ذات االهتمام 

املشترك.
والتقى وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد مع وزيــر خارجية دولة 
فلسطني الشقيقة رياض املالكي، ومت خالل 
اللقاء مناقشة مجمل املواضيع املتصلة 
بالعالقات الثنائيــة بني البلدين وبحث 
القضايا العربية واالقليمية والدولية ذات 
االهتمام املشترك، باالضافة الى استعراض 
االوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية 

والتطورات في املنطقة.

وزير اخلارجية خالل مشاركته في االجتماع الوزاري العربي لبحث ملف سد النهضة

حرب رسائل وبيانات صفرت العداد احلكومي وأطاحت أو كادت مببادرة بري
بيروت ـ عمر حبنجر

تفاؤل الصبــاح اطاح به 
بيان الظهيرة، فصباحا خرقت 
معطيــات سياســية تشــي 
بــأن مبادرة رئيــس مجلس 
النواب نبيــه بري اخترقت، 
اكبر جدار مانع للتوافق على 
تشكيل احلكومة، وهو جدار 
اخلالف على تسمية الوزيرين 
املسيحيني اإلضافيني، حيث 
املتابعــة  املصــادر  تؤكــد 
لـ«األنبــاء» ان الرئيس بري 
توصــل الى اقنــاع الطرفني، 
رئيــس اجلمهورية ميشــال 
عون والرئيس املكلف ســعد 
احلريري، بأن يسمي الرئيس 
عون الوزير املسيحي لوزارة 
العدل، وان يسمي احلريري 
ارثوذكسيا  وزيرا مســيحيا 

لوزارة الداخلية.
املتابعــون لهــذا  وهلــل 
االجناز، وحتول االهتمام الى 
اجلدار املانــع اآلخر، املتمثل 
بإصرار رئيــس التيار احلر 
جبران باسيل على عدم منح 
نواب تيــاره الثقة للحكومة 
املفترضة. وقيل لباسيل كيف 
تريد املشــاركة في احلكومة 
وال متنحها الثقة امام مجلس 
النواب؟ وامام اصراره املردود 
الى رفض احلريري استشارته 
او التعاطي معه كرئيس كتلة 
نيابية لم تسمه مكلفا، حمل 
وسطاء بري اقتراحا بأن يترك 
باسيل احلرية لنواب كتلته، 
كي يصوتوا مبا يشاؤون في 
جلســة الثقــة، اذا كان يريد 

تسهيل األمور.
ومع انتصاف النهار بدأت 
النسمات التفاؤلية تتراجع، 
امام عصف الرسائل والبيانات 
املتبادلة بني األطراف املعنية، 
اولى الرســائل توجهت الى 
املاروني بشــارة  البطريرك 
الراعــي، بتوقيع اســماعيل 
النجار وهو كما اكد البعض 
اســم مســتعار، موجــه الى 
«شخص البطرك وليس الى 
املوقعية البطركية احملترمة»، 

وخصوم.
القصــر  ثــم كان بيــان 
قطــع  الــذي  اجلمهــوري، 
بتعرضه للمرجعيات النيابية، 
وحتى الدينية االسالمية، التي 
تبنت ودعمــت مبادرة بري 
لتشــكيل احلكومــة، وجاء 
فيه أنــه «فيما يبدي رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون 
كل استعداد وجتاوب لتسهيل 
هذه املهمة، تطالعنا من حني 
الى آخر تصريحات ومواقف 
من مرجعيات مختلفة تتدخل 
في عملية التأليف، متجاهلة 
ما نص عليه الدستور من آلية 
لتشكيل احلكومة، بضرورة 
االتفاق بني رئيس اجلمهورية 
والرئيــس املكلــف املعنيني 
حصريــا بعمليــة التأليــف 

وإصدار املراسيم».
كل ذلك أكد ويؤكد على انه 
ال مبادرة بري وال صمت حزب 
اهللا ميكــن ان ميــرر حكومة 
برئاسة احلريري، طاملا بقي 
جبران باســيل ظل الرئيس 

عون بال منازع.
العصف املستجد، تناول 
حتــى قائــد اجليــش العماد 
جوزف عون، على خلفية اعالن 
اجليش عن مترين عســكري 
في منطقة قوسايا اللبنانية، 
احلدودية مع سورية، حيث 

احلريري في زوايا طموحاته 
الشخصية املستحيلة، سيكرر 
ممارسة ســاديته السياسية 
املتهورة، مع اي رئيس يجري 
تكليفه الحقا، اكان في مرحلة 
التكليف او التأليف، او األداء 
بعــد احلصــول علــى الثقة 
النيابية، وللبنانيني بحسان 
ديــاب وحكومته، الغائبة او 

املغيبة الشاهد والدليل.
فضال عن كل ذلك، األوساط 
احلريرية واثقة بأن «الثنائية 
احلاكمــة» في بعبــدا، تدفع 
باحلريــري نحــو االعتــذار، 
ادراكا منها، لصعوبة تكليف 
احد سواه، والوالية الرئاسية 
على ابــواب النهاية، وهذا ما 
يتيــح لثنائي العم والصهر، 
متابعة التفــرد بدفة احلكم، 
حتى بعد اكتوبر ٢٠٢٢، بداعي 
ان الطبيعة الدستورية ترفض 
الفراغ، وبأن الضرورات تبيح 
احملظــورات، وهنــا الطامــة 
الوطنية الكبرى، التي يجرون 
لبنان اليها، بحدوده وهويته 
ورســالته احلضاريــة، عبر 
اطالق العصبيــات الطائفية 
واملذهبيــة املتوحشــة مــن 
عقالها، وصوال الى ترســيم 
وفــق  اللبنانــي،  املصيــر 
مقتضيات ومصالح اصحاب 

املشاريع االقليمية.

تتمركز قوات «القيادة العامة» 
املوالية للنظام  الفلسطينية 
السوري، وكانت مقالة موسعة 
للصحافــي حســن عليق في 
جريــدة األخبــار املمولة من 
حزب اهللا، حتت عنوان: «عون 
يلعب بالنار»، واملقصود قائد 
اجليش، وقد سحب االعالن عن 
التمرين، جتنبا لردود الفعل.

بعد كل هذا، اصبح السؤال، 
ماذا بقي من مبادرة بري؟

الراهــن ان بــري، الــذي 
اســتقبل ســفيرة فرنسا آن 
غريــو ظهر أمــس، يخوض 
معركــة احلريــري، ومثلــه 
املجلسني االسالمي الشرعي 
االعلــى، والشــيعي االعلى، 
الذي شكل قوة اسناد للرئيس 
املكلف، وكذلك رؤساء احلكومة 
السابقني، الذين لم يجدوا ما 
يقولونه، بعد الذي قيل في دار 
الفتوى، عن التمسك مبيثاق 
الطائف وصالحيات رئاســة 

مجلس الوزراء.
الداعمة  املواقــف  ولهــذه 
للحريــري، دوافعها املبدأية، 
وأبرزهــا، انه في حال اعتذر 
احلريري لن جتد في البيئة 
السنية من يقبل احللول محله، 
في ضوء التغطية التي حصل 
عليها، وألن من احتكر وضع 
الشــروط واملعايير وحشــر 

بعد التفاهم على جتاوز عقدة الوزيرين املسيحيني .. رسالة عدائية للراعي قابلتها رسالة «عونية» لنصراهللا فبيان رئاسي

(محمود الطويل) الرئيس املكلف سعد احلريري مستقبال في بيت الوسط نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي 

وفــي مقدمتها مــا يغني عن 
وقائعها، وضمنها تعابير مثل 
«الزم حدود حقوقك، وارفض 
ما يخص طائفتك واهتم فقط 
بشؤون املسيحيني وال تتدخل 
فيما ال يعنيك، ولبنان ليس 
لك وحدك، واعلم انك لســت 
وليــا او وصيــا علينا نحن 

الشيعة».
وصنفت هذه الرسالة في 
خانة الرد على العظة األخيرة 
الراعــي، والذي  للبطريــرك 
تنــاول فيها مجلــس النواب 
ورئيــس حكومــة تصريف 
االعمال، وما يوحي عن الدور 
االيراني في عرقلة االمور، دون 

اشارة مباشرة.
وتال رســالة النجــار الى 
البطريرك، رسالة مفتوحة من 
النائب العوني السابق نبيل 
نقوال، الى االمني العام حلزب 
اهللا السيد حسن نصر اهللا، 
حملت الكثير من التلميحات، 
وتصب في اطار التشكيك في 
التحالف بني احلزب والتيار 
احلر. واتهمه فيها بالوقوف 
متفرجــا «على نهب الدولة،، 
وتوظيــف آلالف اللصــوص 
في وزارات يجهلون مقرها»، 
الســماح بتهريــب  وكذلــك 
مئات املاليني مــن الدوالرات 
إلــى اخلارج مــن قبل حلفاء 

النائب السابق فادي كرم لـ«األنباء»: ال أمل 
بتشكيل حكومة «األمل الرئاسي» لباسيل

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى أمني سر تكتل 
القويــة  اجلمهوريــة 
النائب السابق د.فادي 
كــرم أن العهد خســر 
الرهــان وأســقط كل 
التفاهمات باســتثناء 
الدويلة  تفاهمــه مــع 
الفارســية املســلحة، 
بالتالــي في  واصبــح 
مواجهــة مباشــرة مع 
الغالبيــة العظمى من 

اللبنانيــني على اختــالف انتماءاتهم 
السياسية واحلزبية والطائفية، معتبرا 
مــن جهة ثانية ان اللبنانيني ما كانوا 
ينتظرون بيان املجلس االسالمي األعلى 
ليؤكــــد املؤكـــــد بأن العهد املقيــــد 
بالســالح غير الشرعي، غير قـــــادر 
على ادارة البالد وعلى حتصينها من 

األتون اجلهنمي الذي دفعت إليه.
وعليــه لفــت كــرم فــي تصريــح 
لـ«األنبــاء» الــى ان مــا نشــهده على 
مستوى تأليف احلكومة، قائم على عدم 
احترام الدستور والصالحيات ومبدأ 
فصل السلطات، ويجسد بالتالي النهج 
اإللغائي الذي يعتمده العهد للوصول 
الى غاياته، اهمها املجيء بحكومة «األمل 
الرئاسي» لباسيل، و«الغطاء الشرعي» 
لسالح حزب اهللا، مؤكدا وفقا ملا تقدم 
أال أمل بتأليف حكومة مهمة مع السلطة 
احلاكمة، ال بل ان مســاعي ومبادرات 
البعض للخروج من هذه املتاهة مضيعة 
للوقت وال فائدة منها مع سلطة رسمت 
ســلفا طريق اخلالفة الرئاسية وخط 

النفوذ اإليراني.
وردا علــى ســؤال، أكد انه ســواء 
اعتذر الرئيس املكلف سعد احلريري 
ام لم يعتذر، ساوم ام متسك مبطالبه، 

فــإن اي حكومة، مهما 
كان شكلها ومضمونها 
وبرنامجهــا، لن يكتب 
لهــا النجــاح فــي ظل 
ســلطة ال تنطلــق اال 
من مصاحلها السياسية 
واحلزبية والشخصية، 
لتحــدد مصالح لبنان 
واللبنانيــني، ما يعني 
من وجهة نظر كرم، ان 
األمل بتشكيل حكومة 
مهمــة، من مســتقلني 
قادريــن على ســحب 
لبنــان من جهنــم، معدوم، ســيما ان 
الســلطة احلاكمة لن تســمح ايا تكن 
االسباب واملوجبات بأن يكون القرار 
التنفيــذي خارج الفلــك االيراني، وال 
يتماهى مع احلد األدنى من طموحات 
باســيل السياســية، فاألفق مســدود 
باحكام، وهو املشهد الذي حاول سلفا 
حزب القوات اللبنانية تنبيه الرئيس 
احلريري مــــن الوصــول إليه، وذلك 
عبر حتذيره من خوض معركة التكليف 
ومن ثـــم التأليف في وجه سلطة تريد 
اســتغالل رصيده احمللي واخلارجي، 
وال تؤمـــن أساسا بتحييد لبنان عن 

صراع احملـــاور اإلقليميـــة.
وختم مؤكدا ان حقوق املسيحيني 
ال تتأمن ال بتســمية الرئاسة للوزراء 
املسيحيني، وال بنزاع طائفي ومذهبي 
يدخل البالد في فم التنني، وال باملواقف 
والتصريحات الشعبوية، إمنا تتأمن 
بقيــام دولــة القانــون واملؤسســات 
واملواطنيــة املتساويـــــة باحلقــوق 
والواجبات، لكن ولألسف، فإن مـــــا 
فعلته املنظومـــة السلطوية احلاكمـــة، 
هو أنهــا أدخلــت لبنان مبسلميـــــه 
ومســيحييه في عمـــــق جهنم، ومع 

هذه السلطة، «اآلتي أعظم».

حقوق املسيحيني تتأمن بقيام دولة القانون واملؤسسات

فادي كرم
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«األزرق» إلى الدوحة ٢٢ اجلاري.. والسالمة يعاني من متزق عضلي
عبدالعزيز جاسم

طــوى منتخبنا الوطني األول لكرة القدم أمس صفحة 
التصفيات اآلسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم ٢٠٢٢ في قطر ونهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣ بالصين، 
حيث ســيحصل العبو األزرق على راحة لمدة ٣ أيام، ثم 
تستأنف التدريبات السبت المقبل حتى يوم مغادرة الوفد 

إلى الدوحة ٢٢ الجاري لمواجهة المنتخب البحريني ٢٥ منه 
في تصفيات بطولة كأس العرب التي تستضيفها الدوحة.

وستقام المباراة بنظام خروج المغلوب من مواجهة واحدة 
لينضم إلى منتخبات المجموعة األولى مع المســتضيف 

قطر والعراق والفائز من من عمان وصوماليا.
ويقود منتخبنا المدرب الوطني ثامر عناد الذي تسلم 
مهامــه قبــل يومين بدال مــن المدرب اإلســباني اندريس 

كاراســكو، وقاد األزرق في مواجهة الصين تايبيه أمس، 
وســيضطر عناد إلى اســتبعاد ٧ العبيــن لتبقى القائمة 
علــى ٢٣ العبا. كما ينتظــر الجهاز الفنــي تقرير الجهاز 
الطبي بشــأن ســالمة جميع الالعبين من بينهم المصاب 
بندر الســالمة الذي يعاني مــن تمزق خفيف في العضلة 
ويحتاج للراحــة لكن يعتمد كل ذلك على التقرير الطبي 

خالل اليومين المقبلين.

يستأنف تدريباته السبت املقبل استعداداً ملباراة البحرين في الدور التمهيدي لكأس العرب

اإلصابات ُتهدد «أزرق الطائرة»

يعقوب العوضي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة باحتاد الطائرة أن مجلس 
اإلدارة دخل في مفاوضات مع مدرب املنتخب الوطني األول 
ألكسندر سنيتش بغرض خفض راتبه، وذلك بسبب السياسة 
املتبعة في التعامل املالي فــي ظل أزمة كورونا، فضال عن 
توجه خلفض بعض املخصصات املالية للعاملني في االحتاد.

إلى ذلك، أكدت املصادر أن اإلصابات بدأت تهدد استقرار 
املنتخب الوطني الذي يستعد للبطولة اآلسيوية املؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم والتي ستقام في اليابان سبتمبر املقبل، 
حيث طالت العبي املنتخب األول عبداهللا جاســم وعبداهللا 
بوفتني ويتجه الثنائي لالعتذار عن عدم االنضمام لصفوف 

املنتخب في حال تفاقم اإلصابة.
من جانب آخر، يدرس مجلس اإلدارة عدة سير ذاتية لتعيني 
مدير للمنتخب األول وهناك عدة أسماء على طاولة االحتاد 
ومنهم مدير الفريق األول في طائرة الكويت منصور الشمري.

األهلي يستعيد معلول 
وأجايي أمام الترجي
القاهرة - سامي عبدالفتاح

بدأ فريق النادي األهلي املصري بقيادة اجلنوب أفريقي 
موسيماني تدريباته أمس في العاصمة التونسية، استعدادا 
ملباراة الذهاب في نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا 
السبت املقبل أمام الترجي التونسي، ويرأس بعثة األهلي في 
تونس رئيس النادي محمود اخلطيب، احلريص بقوة على 
أن يكون قريبا من العبيه، لرفع معنوياتهم من أجل حتقيق 

اللقب العاشر للبطولة.
من جانبه، أكد طبيب الفريق جاهزية كل من التونســي 
علي معلول والنيجيري جونيور أجايي للمشاركة في مباراة 
السبت، التي يغيب عنها لإلصابة صانع اللعب محمد أفشة، 

رغم وجوده مع الفريق في تونس.
وقد تلقى النادي األهلي خطابا من االحتاد األفريقي، ئوكد 
فيه أحقية الالعب أمين  أشــرف في املشاركة أمام الترجي، 
وذلك ردا على استفسار من جهاز الكرة في األهلي، بعد أن 
تلقى  الالعب إنذارا في مباراة السوبر األفريقي أمام نهضة 

بركان املغربي.
الى ذلك، تقــام اليوم مباراتان في افتتاح اجلولة ٢٦ من 
مسابقة الدوري املصري، حيث يلتقي البنك األهلي مع إنبي، 

وسيراميكا مع املصري.

الدوحة تستضيف 
«خليجية السباحة»

الدوحة- فريد عبدالباقي

أعلن االحتاد القطري للســباحة استضافة بطولة دول 
مجلس التعاون اخلليجي الـ ٢٨ لأللعاب املائية خالل الفترة 
من ١٩ إلى ٢٢ أغسطس املقبل مبجمع حمد للرياضات املائية.

وكان موعد البطولة املقرر في العام املاضي، ولكن اللجنة 
التنظيمية للســباحة لدول مجلس التعاون اخلليجي قررت 
ترحيل البطوالت املدرجة في رزنامة ٢٠٢٠ لتقام العام احلالي 

بسبب تفشي ڤيروس كورونا.
يذكر أن النســخة املاضية الـ ٢٧ أقيمت في الكويت عام 
٢٠١٩، وفاز املنتخب القطري باملركز األول للفئات الســنية 
للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد حصوله على ٣٤ ميدالية 
منهــا ١٧ ميدالية ذهبية، باإلضافة إلــى ١٠ ميداليات فضية 

و٧ ميداليات برونزية.
يشــار إلى أن االحتاد القطري للســباحة سينظم أيضا 
خالل العام احلالي اجلولة اخلامســة لكأس العالم للسباحة 
٢٠٢١ في املجرى القصير (٢٥ مترا) خالل الفترة من ٢١ إلى 

٢٣ أكتوبر املقبل.

الفجي: اكتمال حتضيرات 
البطولة العاملية للمالكمة

هادي العنزي

ذكر ممثل املجلس العاملي 
للمالكمة (WBC) في الكويت 
الفجــي، صاحب  مشــعل 
الرياضي  الترويج  شــركة 
(KSP) واملديــر العــام، أن 
التحضيرات استكملت  كل 
العاملية  البطولــة  النطالق 
للمالكمة التي تســتضيفها 
مدينة الكرونيا اإلســبانية 
١٧ يوليو املقبل، وذلك قبل 
موعدها بوقت كاف بالتنسيق 

مع االحتاد اإلسباني الشمالي ملالكمة احملترفني برئاسة مانيلو 
بالناس، مضيفا أن احلدث العاملي سيقام ليوم واحد، ويشهد ٨ 
نزاالت احترافية في املالكمة مبختلف األوزان، ومبشاركة ثالثة 
مالكمني عرب، وآخرين من فرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، ورومانيا، 
والبرتغال، ونيكاراغوا، الفتا إلى أن تبعات جائحة كورونا منعت 
من إقامة معسكر إعدادي خاص للمالكمني العرب في إسبانيا. 
وأشار الفجي إلى أن الهدف من إقامة البطولة هو إتاحة الفرصة 
كاملة ملالكمي دول مجلس التعاون اخلليجي والعرب عامة لدخول 
عالم االحتراف، عبر القنوات الرسمية وبطريقة ميسرة ورسمية، 
ومبا يضمن كل حقوقهم األدبية واملادية، «ونحن على ثقة كبيرة 
في الطموحات الكبيرة التي يحملها املالكمون العرب في البطولة 
العاملية، وأن يكونوا على قدر املسؤولية، بتقدمي مستويات فنية 
عاليــة، تعكس التطور امللحوظ للمالكمة العربية، وهذه خطوة 
أولى في مسيرتهم االحترافية، وستتبعها خطوات مماثلة عبر 
املشاركة في بطوالت عاملية مقبلة في رومانيا والبحرين وفرنسا 

لرفع التصنيف العاملي للمالكمني».

مشعل الفجي

«يد» الكويت يصطدم بالدحيل.. و«مصيرية» للساملية
يعقوب العوضي

يخوض الفريق األول لكرة اليد بنادي الســاملية مباراة 
مصيرية اليوم مع العربي القطري في الـ١٫٠٠ مســاء ضمن 
منافســات اجلولة الرابعة للمجموعــة األولى في البطولة 
اآلســيوية لألندية األبطال لكرة اليد املقامة في مدينة جدة 

السعودية. 
وكان الســاملية قــد خســر مــن فريق مضر الســعودي 
٢٠ - ٢٣ في املباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن 
منافسات اجلولة الثالثة وجتمد رصيده عند نقطتني، فيما 
اصبــح رصيد مضر ٣ نقاط، ويحتاج الســاملية إلى الفوز 
للتأهل دون الدخول في حسبة معقدة أو التعادل مع العربي 
القطري اليوم والفوز في آخر مبارياته على النجمة البحريني. 

الكويت والدحيل

ال تقــل أهمية مباراة ممثل الكــرة الكويتية االخر نادي 
الكويت عن سابقتها اذ يلتقي اليوم مع احد املرشحني للقب 
الدحيل القطري في الـ٣٫٠٠ مســاء، ويتسلح العميد بفوزه 
األخير على فريق أوزبك األوزبكي ٣٤-١٨ أول من أمس، ورفع 

رصيده إلى ٦ نقاط محتال املركز الثاني مؤقتا. 
وحســابيا، ترجح كفة الدحيــل لتحقيق الفوز وخطف 
نقطتي املباراة لكن على أرضية امليدان تختلف األمور متاما 
حيث ان كرة اليد تعطي من يعطيها. ويقترب االبيض من 
التأهل حيث تبقت له فضال عن مباراة اليوم مباراة أخيرة مع 
القطن اليمني ويحتاج نقطة واحدة للتأهل على أقل تقدير. 
من جانب آخر، أجرى العب الفحيحيل فهد الياقوت عملية 
جراحية ناجحــة بعد إصابته بقطع فــي الرباط الصليبي 
للركبة وســيدخل في فترة العالج التأهيلي الطبيعي ملدة 

تتراوح بني ٦٠ و٩٠ يوما.

ضمن منافسات البطولة اآلسيوية في جدة

نواف الشمري مصوبا على مرمى أوزبك

«خليفة الدولي» يستضيف مواجهة الكويت والبحرين
وسيتعني على املشجعني االلتزام 
بارتــداء الكمامــات، وإبراز احلالة 
اخلضراء على تطبيق احتراز عند 
الدخول إلى امللعب، واتباع تعليمات 
التباعد االجتماعي، كما لن يسمح 
بإدخال األطعمة واملشــروبات إلى 
داخل امللعب، إضافة إلى عدم السماح 
بتجمهر املشجعني في أي من مناطق 

امللعب ومحيطه.
وتنص توجيهات وزارة الصحة 
العامة في قطر على حضور املشجعني 
بنســبة ال تتجاوز ٣٠٪ من الطاقة 

االستيعابية مللعب املباراة.
وتنضم املنتخبات السبعة املتأهلة 
من هذه املرحلة إلى ٩ منتخبات تأهلت 
مباشرة إلى نهائيات كأس العرب بعد 
أن تصدرت قائمة املنتخبات العربية 
في تصنيــف االحتاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) في شهر أبريل املاضي، 
قبل إجراء قرعة البطولة، وهي قطر 
(الدولة املستضيفة)، تونس، اجلزائر، 
العراق،  السعودية،  املغرب، مصر، 

اإلمارات، وسورية.

تقل أعمارهم عن ١٢ عاما، كما يشترط 
احلصول على جرعتي اللقاح املضاد 
لڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩)، 
بالڤيروس  التعافي من اإلصابة  أو 
خالل األشهر الـ ٩ األخيرة، وبإمكان 
كل مشجع شراء ٤ تذاكر كحد أقصى.

هــذا، وأعلنت اللجنــة املنظمة 
للبطولة عن طرح تذاكر املباريات عبر 
املوقع اإللكتروني لالحتاد القطري 
لكرة القدم (tickets.qfa.qa) بقيمة ٢٠ 
رياال قطريا للتذكرة الواحدة، على أن 
يتاح شراء التذاكر للمشجعني الذين ال 

خليفة الدولي، ويشهد ستاد نادي 
الســد في ٢٢ اجلاري مواجهة بني 
منتخبي موريتانيا واليمن، ثم لبنان 
مع جيبوتي يــوم ٢٣ يونيو، وفي 
اليوم التالي يلتقي منتخبا فلسطني 
وجزر القمر على ستاد نادي السد.

الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلنت اللجنة املنظمة لبطولة كأس 
العرب لكرة القدم ٢٠٢١ عن استضافة 
ســتاد خليفة الدولي لقاء منتخبنا 
الوطني األول لكرة القدم «األزرق» مع 
شقيقه املنتخب البحريني في الـ ٨:٠٠ 
مساء ٢٥ اجلاري، ضمن املباريات 
التمهيدية املؤهلة لدور املجموعات 
لكأس العرب التي ستقام في العاصمة 
القطرية (الدوحة) خالل الفترة من ٣٠ 
نوفمبر وحتى ١٨ ديسمبر املقبلني.

وتشهد مرحلة التصفيات إقامة ٧ 
مباريات خالل الفترة من ١٩ إلى ٢٥ 
اجلاري بواقع مباراة واحدة يوميا 
عند الـ ٨:٠٠ مساء بتوقيت الكويت.
وتنطلــق التصفيات بلقاء ليبيا 
والسودان في ١٩ اجلاري على ستاد 
خليفة الدولي، تليها في ٢٠ يونيو 
مباراة جتمع بني سلطنة عمان مع 
الصومال على ستاد جاسم بن حمد 
بنادي السد، ثم األردن مع جنوب 
السودان يوم ٢١ اجلاري على ستاد 
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ديباي يوافق على شروط «البارسا»
ذكرت شبكة «بيتيفي» الكتالونية أن العب نادي ليون الفرنسي 
ممفيس ديباي وافق اخيرا على شروط التعاقد مع نادي برشلونة 
اإلسباني. وأفادت بأن «البارسا» أكمل انتقاله املجاني الثالث هذا 
الصيف مع وصول ممفيس ديباي من نادي ليون الفرنســي، 
حيث قد وقع بالفعل مع ســيرجيو أغويرو وإريك غارسيا بعد 

انتهاء عقدي الالعبني مع مان سيتي.
وكان برشلونة يسير على درب املهاجم الهولندي منذ يناير، 
لكنه قرر االنتظار حتى الصيف بدال من دفع رسوم إلى ليون.

وســيكون املهاجم الهولندي رابع صفقات املدرب رونالد 
كومان هذا الصيف، بصرف النظر عن االنتقاليتني املجانيتني 
ألغويرو وجارسيا، قرر الفريق الكتالوني أيضا تفعيل بند إعادة 
الشراء إلميرسون رويال، الذي قضى املوسمني األخيرين مع 

ريال بيتيس.

ليڤربول يحتفل بعيد ميالد صالح.. 
وُميدد عقد أدريان

بجهود تراي يونغ مــع أتالنتا هوكس وغزارة تهديفية 
لكواهي لينارد وبول جورج مع لوس أجنليس كليبرز، فرض 
الفريقان التعادل ٢-٢ في سلســة مواجهات نصف النهائي 
الفاصلة في «بالي أوف» الدوري األميركي للمحترفني بكرة 

السلة، شرقا لألول على حساب فيالدلفيا سفنتي سيكسرز، 
وغربا للثاني أمام يوتا جاز.

وفي املبــاراة األولى، أعاد يونغ مع تســجيله 
٢٥ نقطة و١٨ متريرة حاسمة، فريقه أتالنتا هوكس إلى 
السكة الصحيحة مانحا إياه الفوز ١٠٣-١٠٠ ليفرض 
التعادل على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز في املباراة 

الرابعة بينهما في سلســلة مواجهات نصف النهائي 
الفاصلة في «بالي أوف» املنطقة الشرقية.

وفي مباراة أخرى، ســجل كواهي لينارد وبول جورج 
٦٢ نقطة ليقودا لوس أجنليس كليبرز إلى الفوز ١١٨-١٠٤ على 
يوتا جاز في املباراة الرابعة من سلسلة املواجهات اإلقصائية 

في نصف نهائي املنطقة الغربية.

ميالن يفاوض دياز وفيربو
ميضي نادي ميالن اإليطالي قدما حملاولة التوقيع مع اثنني من 
أهدافه الصيفية الرئيسية، حيث أرسل بالفعل عرضني لكليهما 
في صفقات تقدر بأكثر من ٣٥ مليون يورو. وذكرت صحيفة 
(ســوبر ميالن) أن ميالن يسعى للحصول على خدمات العب 
ريال مدريد إبراهيم دياز في صفقة إعارة ملدة عامني مع خيار 
للشراء بقيمة ٢٠ مليون يورو، لكن ريال مدريد يفضل فكرة 
اإلعارة ملدة عام واحد مع االلتزام بالشــراء، مؤكدة أنه سيتم 

إيجاد حل بسبب العالقة املمتازة بني الناديني.
وأشــارت إلى أن ميالن ـ أيضا ـ في مفاوضات مع العب 
برشلونة جونيور فيربو للحصول على خدماته بصفقة إعارة 
مع خيار الشــراء، بينما لم يتم حتديد السعر النهائي للظهير، 
لكنه انضم إلى برشــلونة في صفقة قد تصل قيمتها إلى ٣٠ 
مليون يورو عند احتســاب املكافآت  (١٨ مليون يورو ثابتة)، 

لكنها اآلن تساوي ١٥ مليون يورو.

ميسي: افتقدنا الهدوء أمام تشيلي.. وأرضية امللعب لم تساعدنا

لوديفيكو» في غويانيا.
افتتح إروين سافيدرا التسجيل لبوليفيا من 
ضربة جزاء (١٠)، ثم حســم منتخب پاراغواي 
املباراة لصاحله بـ٣ أهداف ســجلها أليخاندرو 

روميرو (٦٢)، وأنخيل روميو (٦٥ و٨٠).
وحصد منتخــب پاراغــواي النقاط الثالث 

للمباراة ليتصدر املجموعة.

فقط البداية في بطولة صعبة للغاية». وتقدم 
«التانغو» بهدف سجله ليونيل ميسي من ركلة 
حرة مباشرة (٣٣)، قبل أن تتعادل تشيلي عن 

طريق إدواردو فارغاس (٥٧).
وفي ذات املجموعة، حقق منتخب پاراغواي 
انطالقــة ناجحة بـ «كوبا أميركا» بعدما تغلب 
على بوليڤيا ٣-١ على ملعب «أوملبيكو بيدرو 

ذلك، كان لدينا العديد من الالعبني داخل منطقة 
اجلزاء، نحن هادئون بخصوص ذلك».

وواصل سكالوني: «لدينا الكثير من األخطاء 
لتصحيحها، البطولة طويلة والفريق لديه الثقة».

واختتم مدرب املنتخب األرجنتيني تصريحاته 
قائــال: «نحن نســتحق الفوز لكن فــي النهاية 
حصلنــا على نقطة التعادل، على كل حال إنها 

أقر جنم منتخب األرجنتني، ليونيل ميسي، 
بالتقصيــر هو وزمــالؤه في مباراة تشــيلي، 
التي انتهت بالتعادل (١-١)، في افتتاح مشوار 
املنتخبني ضمن املجموعة األولى «اجلنوب» من 

بطولة كوبا أميركا املقامة بالبرازيل.
وقال ميسي، في تصريحات عقب اللقاء: «كنا 
نفتقر للهدوء حتى بعد تقدمنا بهدف، وأرضية 
امللعب لم تســاعدنا، لكننا افتقرنا للســيطرة 
على الكرة، واللعب بشكل أسرع، وهو ما فعله 

منتخب تشيلي بعد التعادل معنا».
وأضاف مهاجم برشلونة «بعد التعادل لعب 
تشيلي بأعصاب هادئة، وتفوقوا في االستحواذ 

على الكرة، وباتت املباراة معقدة».
وتابع «لم أر املخالفة التي أدت لركلة جزاء 
التــي تعادل بها منتخب تشــيلي، لكنها غيرت 

مسار املباراة».
وشدد ليونيل «أردنا أن نبدأ مشوارنا بالفوز، 
ألنه ســيكون خطوة مهمة أمام خصم صعب، 
واآلن تنتظرنــا مواجهة أوروغواي، ســتكون 

مباراة متكافئة للغاية ومعقدة».
وأمت ميســي تصريحاته «افتتاح املشــوار 
باللعب ضد خصم مثل تشــيلي يكون صعبا، 
ألنــه منافس قــوي، لــذا كنا نســعى لتحقيق 
الفوز، وعلينا التركيز واالستعداد بقوة ملباراة 

أوروغواي».
مــن جهتــه، قــال املديــر الفنــي للمنتخب 
األرجنتيني، ليونيل سكالوني، إن مشوار فريقه 
في البطولة مازال طويال. وأوضح ســكالوني: 
«خالل املباراة لم نكن موفقني في مرتني، إحداهما 
كانت حينما جنح الفريق التشيلي في احلصول 
على ركلة جزاء، ابتداء من ذلك أصبحت املباراة 

صعبة».
وأضاف: «لعبنا بشــكل جيد وكنا األفضل، 
لكننا وجدنا أنفسنا في ملعب ال ميكنك أن تلعب 
فيه كرة القدم، حالة أرضية امللعب كانت سيئة».

وأوضح سكالوني: «الفريق خلق العديد من 
الفرص في ملعب ميكن أن يحتضن أي رياضة 

أخرى غير كرة القدم».
وتابــع: «ســنكون قلقني إذا لــم نتمكن من 
خلق فرص للتسجيل، الشيء املهم هو أن نفعل 

سكالوني يؤكد أن مشوار األرجنتني في «كوبا أميركا» ما زال طويالً بعد التعادل أمام تشيلي في االفتتاح

باريس يحرم نيمار وماركينوس 
من «أوملبياد طوكيو»

رفض نادي باريس سان جرمان الفرنسي الطلب املقدم من 
االحتاد البرازيلي بشأن مشاركة جنمي الفريق نيمار وماركينوس 
مع «السيلســاو» في أوملبياد طوكيو. وأفادت شــبكة «يورو 
سبورت» بأن الالعبني كانا ضمن اخلطة األولية للمدرب أندريه 
جاردين، املدير الفني ملنتخب البرازيل األوملبي، للمشاركة في 
البطولة ضمن الالعبني الثالثة املسموح لهم باللعب في البطولة 

ممكن جتاوزا السن.

«البرغوث» هداف 
«التانغو» الرسمي

التاريخي  الهــداف  أصبح ميســي 
لألرجنتني في املباريات الرسمية، وذلك 
عقب إحرازه هدفا في مواجهة تشيلي. 
وذكرت شــبكة «تي واي سي سبورت 
األرجنتينية» أن «البرغوث» أصبح الهداف 
التاريخــي (كوبا أميركا، تصفيات كأس 
العالم، املونديال)، بعدما وصل إلى الهدف 
رقم ٣٩ ليتجاوز الرقم السابق املسجل 
باسم النجم األرجنتيني باتيستوتا الذي 
أحرز ٣٨ هدفا مع املنتخب األرجنتيني.

احتفل نادي ليڤربول اإلجنليزي بعيد ميالد النجم 
املصري محمد صالح، الـ٢٩، حيث نشر احلساب الرسمي 
للنادي عبر موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك» رسالة 
تهنئة لصالح بعيد ميالده قائال: «نتمنى لك عيد ميالد 
رائعا محمد صالح»، كما نشــرت الصفحة الرســمية 
للنادي على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» صورة 
لصالح بقميص الفريق، وعلقت عليها: «حاسم، مرعب، 

رهيب، قوي، مثابر، عنيد!».
وسلط «الريدز» الضوء على مسيرة صالح الرائعة 
واملميزة مع الفريق في عيــد ميالده من خالل مقطع 
ڤيديو يبــرز أهدافه وإجنازاته مع الريدز، قائال: «٢٠٣ 

مباريات، ١٢٥ هدفا.. محمد صالح». 
وانضم صالح لليڤربول في فترة االنتقاالت الصيفية 
٢٠١٧ قادما من روما اإليطالي وحقق العديد من اإلجنازات 
سواء على املستوى الفردي بتحقيقه لقب هداف الدوري 
اإلجنليزي في موسمني متتاليني، وعلى املستوى اجلماعي 
التتويج بلقب «البرميييرليــغ» ودوري أبطال أوروبا 

وكأس السوبر األوروبي وكأس العالم لألندية. 
وانتقال صالح للريدز كان خطوة كبيرة في مستقبل 
الالعب كأغلى صفقة في تاريخ ليڤربول آنذاك حيث بلغت 
قيمتها ٤٢ مليون يورو وأغلى العب أفريقي وعربي مع 
املدير الفني لـ «الريدز»، األملاني يورغن كلوب، حوله 

إلى ماكينة أهداف. 
وفي شــأن آخر، أعلن ليڤربول أمس متديد تعاقده 
مع حارس املرمى اإلسباني أدريان (٣٤ عاما) ليستمر 

ضمن صفوف الفريق.

أتالنتا وكليبرز يعيدان فيالدلفيا 
ويوتا إلى املربع األول



 

أبعد من الكلمات
«ميراثي من والدتي هو سندي»

األمير هاري يؤكد أن األموال التي 
تركتها والدته ديانا، هي سبب متكنه 

من ترك العائلة املالكة.

«حاولت وفشلت»

جني ســاكي، املتحدثة الرسمية 
باسم البيت األبيض، تقول إنها حاولت 
كبح جماح مزاح الرئيس األميركي 
بايدن مع الصحافيني، لكنها فشلت.

«أخسر عندما أشبع، وأنجح بجوعي للنجاح»

كوكو غوف، أصغر العبة تنس 
مصنفة دوليا، ورقم ٢٥ في العالم، 

تصف ظروف النجاح واخلسارة.

«ال يهمني اسمه»

فالدميير بوتني، الرئيس الروسي 
رداً على إدراج مذيع «ان بي سي» 

اسم املعارض أليكسي ناڤالني.

«كوكتيل األجسام المضادة يعالج الڤيروس 
خالل يوم»

د.ناجشوار ردي، مدير معهد آسيا 
ألمراض اجلهاز الهضمي، يجري أبحاثا 
على كوكتيل األجسام املضادة الذي تعاطاه 
الرئيس ترامب عند إصابته، ويؤكد أنه 
يعالج املتحور الهندي خالل ٢٤ ساعة.

3:13الفجر

4:49الشروق

11:48الظهر

3:22العصر

6:49املغرب

8:21العشاء

أعلى مد: ٤:٥٧ ص ـ ٢:٣١ م
أدنى جزر: ٩:٣٨ ص ـ ١٠:١٥م

العظمى: ٤٥           الصغرى:  ٢٨

البقاء هللا

بدرية عمر العامر: ٨٤ عاماـ  ت: ٩٩٦٥٦٥٥١ـ  ٩٩٦٢٧٣٠٦ـ  شيعت.
ابتهال بدر السيد هاشــم الغربللي: زوجة عيسى عبداهللا حسن 
الصراف: ٦٧ عاما ـ ت: ٩٦٦٥٧٠٢٥ ـ ٩٦٦٥٧٠٩٧ ـ شيعت.

فاطمة عبداهللا مراد: أرملة علي حسني مراد أشكناني: ٧٣ عاما 
ـ ت: ٩٩٠٢٩٠٨٥ ـ ٩٧٩٩٥٩٩٦ ـ شيعت.

عبداحلميد هاشم إبراهيم الشخص: ٥٩ عاما ـ ت: ٩٩٧٥٢٦٦٤ ـ 
٩٦٩٨٨٩٧٠ ـ ٩٩٧٨٤٤٠٣ ـ شيع.

جزاع وادي عيد املنير: ٧٨ عاما ـ ت: ٥٥٦٤٤٧٧٧ ـ ٦٩٩٩٦٩٦٩ 
ـ شيع.

أحمد حسني شعبان بوشهري: ٥٨ عاما ـ ت: ٩٤٤٥٧٧٦٩ ـ شيع.
صفية حسني مهنا محمد مهنا: زوجة محمد جاسم عاشور املصيليخ: 

٧٩ عاما ـ ت: ٩٠٠٩٤٠١١ ـ ٩٤٩٢٩٩٩٢ ـ شيعت.
سليمان يوسف صالح الذويخ: ٨٦ عاما ـ ت: ٩٧٨٨٨٨١٥ ـ شيع.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

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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األربعاء

واحد أبواللطف

«البتكوين» تواصل صعودها 
وتتجاوز ٤٠ ألف دوالر.

وزير الصحة: «املتحّور الهندي» 
سيكون السائد في العالم.

  انتظروا سقوطها املفاجئ 
        ثم ارتفاعها املريب!

  «اهللا خير حافظ».

عالم ما بعد «كورونا».. 
«عصر االستقاالت العظيم»

يصفونه بـ «عصر االستقاالت العظيم».. إنه عالم «كورونا» 
أو ما بعد كورونا الذي توقعه البعض والذي أخذت مالمحه 

في التشكل مع التحوالت التي أحدثتها اجلائحة.
ففي الواليات املتحدة اآلن تيار جارف في أوساط املوظفني 
للتخلي عن وظائفهم احلالية واالنتقال إلى الوظائف التي 
لطاملا حلموا بها. ولهذا جتد الشــركات نفسها في مواجهة 
أزمــة جديدة بعــد أن متكنت من جتاوز أزمــة كوفيد بقدر 
متفــاوت من اخلســائر. وتقول هذه الشــركات إن أكثر من 
ربع عدد موظفيها يفكرون في االستقالة من العمل وتقول 

تقديرات إن النسبة قد تصل الى ٤٠٪.
وحســب موقع «أكسيوس» ان كثيرا من املوظفني باتوا 
يفضلون ســاعات عمــل أقل أو قدر من املرونــة يتيح لهم 
املزيــد من احلرية في العمل. بعــض املوظفني غير راضني 
عن إصــرار أرباب عملهم على منعهم من العمل في املنزل، 
بينما يعرب آخرون عن عدم ارتياحهم ألجواء العمل اجلديدة 
التــي ميتزج فيها العمــل من البيت ومن املكتب أو تقتصر 

على العمل عن ُبعد.
وحسب مســؤولة املوارد البشرية في شركة للخدمات 
املاليــة كاثي موي: ليس لدى الشــركات مــن خيار إلغراء 
موظفيها بالبقاء إال مبنحهم قدرا أكبر من املرونة في الدوام.

ويقول خبير في «أكسيوس»: في أميركا اآلن عدد قياسي 
مــن فرص العمل املفتوحة يبلغ ٩٫٣ ماليني فرصة. وتقول 
بتسي ستيفنسون من جامعة شيكاغو إن باستطاعة املوظفني 
املستقيلني االعتماد على تأمني البطالة الى أن يعثروا على 

الوظيفة التي تناسبهم.

غابة تيني موطن ألكبر مركز إعادة تشجير

اجلهاز اجلديد طورته الشركة األميركية العمالقة «آي بي أم»

«ناسا» تعود إلى «توأم األرض»
فجــأة وفي غمــرة األخبار عن 
استكشاف املريخ، أعلنت وكالة الفضاء 
األميركية ناســا عن برنامج مزدوج 
إلرسال مركبتني فضائيتني «فيريتاس» 
و«دافنتشي» إلى كوكب الزهرة في 
أول برنامج من نوعه لـ«ناســا» بعد 

مهمة املركبة «ماجالن» عام ١٩٨٩.
موقــع  الــى  واســتنادا 
«كونفيرسيشــن»، فــإن االهتمام 
بكوكب الزهرة بلغ ذروته في ستينيات 
وسبعينيات القرن املاضي في ما يشبه 
االهتمام الذي يحظى به حاليا كوكب 

املريخ. آنذاك أرسل االحتاد السوفييتي 
والواليات املتحدة أكثر من ٣٠ مركبة 
فضائيــة الى الكوكب الذي يأتي في 
املرتبــة الثانية من حيــث بعده عن 
الشمس. وبعد رحلة «ماجالن» عام 
١٩٨٩ لم يحــظ الزهرة إال برحلتني، 
الفضاء األوروبية  لوكالــة  إحداهما 

واألخرى لوكالة الفضاء اليابانية.
ولكن الزهرة يشكل حالة خاصة 
بني الكواكب ألنه في حني ان أهداف 
استكشاف الكواكب األخرى تتركز في 
جانب منها على البحث عن مقومات 

حياة ســابقة أو حالية، فإن بعثات 
استكشاف الزهرة تركز على البحث 
عن إجابات عن أسئلة تتعلق بتاريخه. 
فالكوكب الذي يسميه البعض «توأم 
األرض» يوحي باحتمال انه كان في 
يوم من األيام يشبه األرض مبحيطات 
ومناخ معتدل ولكن كارثة مناخية ما 
أدت الى حدوث احتباس حراري حوله 
الى كوكب صخري تصل درجة حرارة 
سطحه الى ٤٦٥ مئوية ويبلغ ضغطه 
اجلــوي ٩٠ ضعف ما هو عليه عند 

سطح البحر على األرض.

«األركان».. سر صناعة التجميل في املغرب

رويترز: في اجلبال القاحلة بجنوب 
املغرب، تعصر النساء زيت األركان وهو 
منتج طبيعي يســتخدمنه في الطهي 
من قدمي األزل، لكن قيمته ارتفعت مع 
زيادة الطلب عليه في صناعة التجميل 
العاملية باعتباره عالجا يساعد اجللد 

علــى مقاومــة عالمــات الشــيخوخة 
واستعادة الشعر.

تنتج جمعيات تعاونية محلية تعمل 
فيها نساء أمازيغيات معظم زيت األركان 
في مدن أغادير والصويرة وتارودانت 
التي تنتشــر فيها الشجرة ذات الثمار 

اخلضراء الصغيرة الشبيهة بالزيتون.
على مدى قــرون، كان الزيت، وهو 
من أغلى األنواع في العالم، يستخرج 
بطريــق جتفيف الثمار حتــت حرارة 
الشمس، وتقشيرها وهرسها ثم سحق 

البذرة وطحنها باحلجارة.

غابة تيني.. «السبيل الوحيد» 
لتشجير ساحل العاج

أ.ف.پ: في غابة تيني املصنفة في وسط ساحل العاج، 
أعلنــت «احلرب» مــن أجل إعادة التحريــج، فقد أدت إزالة 
الغابــات لزراعة الــكاكاو الذي تعد البالد أكبر منتج له في 
العالم، إلى تقليص مســاحة الغابــات من ١٦ مليون هكتار 

عام ١٩٦٠ إلى مليوني هكتار حاليا وفقا خلبراء بيئيني.
مت تدمير كل الغابات املصنفة البالغ عددها ٢٣٤ في ساحل 
العاج بســبب تغير املناخ والكوارث الطبيعية وانخفاض 

خصوبة التربة وهجرة السكان.
وغابة تينــي املصنفة الواقعة فــي منطقة أومي والتي 
تبلغ مساحتها ٣٠ ألف هكتار، هي موطن ألكبر مركز إعادة 
تشجير لشركة «سوسييتي دو ديفولومبان دي بالنتاسيون 

فورستيير» (سوديفور) التابعة للدولة.
في غابة أشــجار املاهوغاني والســاج، يبدأ يوم العمل 
بتحيــة العلــم ثم تنقل خريطــة طريق إلى «جنــود املياه 

والغابات» الذين يرتدون مالبس عسكرية.

محمد الدشيش

خيب سوق السمك أمس محبي سمك امليد 
في أول يوم للسماح بصيده بعد حظر استمر 
لـ٧ أشــهر حيث لم يشــهد الصيد ســوى ٥ 
سالل فقط بيعت األوليات منها بـ ٩٠ دينارا 
للسلة الواحدة والثالث الباقيات بـ ٨٠ دينارا 
للواحدة وذلك ألصحاب املطاعم، وفي املسنة 
قبل نزولها للسوق، وبحسبة بسيطة تراوح 
سعر الكيلو بني ٤ و٥ دنانير. «األنباء» التقت 
في جولتها املواطن عبدامللك الهيد الذي قال: 
قبل أن تسألني عن سمك امليد احملبوب لدي 
ولدى أكثر املواطنني سلني عن تنظيم عمل 
ســوق الســمك ألن الصيادين ال حسيب وال 
رقيب عليهم باعوا صيدهم على املسنة لبعض 

املطاعم، واملواطن يتفرج.
علي التميمي قال: جئت اليوم الى السوق 
للبحث عن سمك امليد بعد انقطاع ٧ اشهر ولكن 
فوجئت بعدم وجوده في السوق نهائيا، وبعد 
سؤال البائعني قالوا لم ينزل للسوق أي شيء 
وكل ما مت اصطياده مت بيعه على املسنة دون 
دخوله الى السوق وبسعر مفاجئ لم يحصل 
في تاريخ ســوق السمك حيث وصلت قيمة 

الســلة إلى ٩٠ دينارا بعدما كانت ال تتجاوز 
قيمتها ٢٠ دينارا. أما رياض الصايغ فقال جئت 
لشراء بعض األسماك ومنها سمك امليد ولكن 
لم أجد امليد واخذت الســمك املشابه له وهو 
ســمك البياح وقد فوجئت بالسعر املتداول 
بني البائعــني والزوار وواالجــواء حاليا قد 
اثرت على الصيد بشــكل كبير وان شاء اهللا 
بااليام القادمة بعد حتسن الظروف اجلوية 
ســتزداد كمية األسماك في الســوق وتنزل 

االسعار وتكون في متناول اجلميع.
والتقينــا د.عصــام صالــح وزميله علي 
ابومحمد حيث اوضحا انهما حضرا لشــراء 
امليد لكن لم يجدا منه شيئا. فبائعو السمك 
قالوا عن ســبب عدم تواجد ســمك امليد في 
السوق في اليوم االول انه يعود إلى االجواء 
املناسبة لنزول البحر الى جانب القرارات غير 
املناســبة التي اغلقت حراج السمك باملقابل 
جميع االنشطة واملجمعات االخرى مفتوحة 
والناس مجتمعة فيها ودون اشتراطات صحية 
في بعض االحيان هذا ما جعل الصياد يبيع 
االسماك خارج السوق والبائع ورواد السوق 
هم املتضررون من ارتفاع األسعار وهذا احلال 
ينطبق على سمك امليد وعلى األسماك األخرى.

«امليد» أحبط محبيه
ً ٥ سالل فقط بيعت باملسنّة بني ٨٠ و٩٠ دينارا

نساء املغرب بارعات في صناعة زيت األركان

أملانيا تدشن جهاز كمبيوتر 
كّمي رّكبته «آي بي أم» 

األول من نوعه في أوروبا

أ.ف.پ: تدشن املستشــارة األملانية أجنيال ميركل 
أول كمبيوتر كّمي ركبته في أملانيا شركة الكمبيوتر 
األميركية العمالقة «آي بي أم» في وقت تنشط أوروبا 

لتطوير هذه التكنولوجيا الواعدة.
ويعتبر اجلهاز، وهو من طراز «كيو سيستم وان» 
ركب بالقرب من شتوتغارت بالتعاون مع معهد األبحاث 
األملانــي «فراونهوفر» ودخل اخلدمة منذ بداية أبريل 
الفائت، أول كمبيوتر كمي ملجموعة «آي بي أم» خارج 
الواليات املتحدة، حيث ميكن لألوروبيني الوصول إلى 
أجهزته عبر التقنية السحابية (احلوسبة من بعد).

وتلقي ميركل التي أعدت أطروحة في كيمياء الكم 
أثناء دراستها كلمة خالل حفل االفتتاح الذي يقام عبر 

اإلنترنت، بدءا من الساعة ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش.

(ريليش كومار)

ملشاهدة الڤيديو
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