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غير مخصص للبيع

«التأمينات»: ١٣٣٫٧ مليار دوالر أصول 
احملفظة االستثمارية.. بنمو ٢١٪

السماح بـ «التجمعات اآلمنة»..الرؤية قبل «األضحى»
مرمي بندق

قالــت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
إنه خالل فترة الشهر من اآلن 
حتــى عيــد االضحــى املبارك 
ستتبني املســتجدات الصحية 
حول قرارات وتوجيهات مجلس 
الوزراء بشأن استكمال انشطة 
االنتقال الى املرحلة اخلامسة من 
خطة العودة للحياة الطبيعية، 
وهي السماح بالتجمعات اآلمنة 
إلقامــة األعــراس واحلفــالت 
الغنائية في عيد االضحى وعند 
التخــرج والتجمعات العائلية 
واالجتماعية. وأشارت الى ان 
حسم التجمعات اآلمنة سيتزامن 

مع ازدياد نسبة التطعيم التي 
تتــم اآلن بخطــة مدروســة، 
واالجــراءات الوقائية املتمثلة 
في اقتصــار دخول العديد من 
املرافق على احملصنني. وتوقعت 
املصــادر انخفاضا فــي أعداد 
املصابني بعد هذه القرارات التي 
في ضوئها سيتم التوسع في 
تطبيق هذه اخلطوة الستكمال 
الطبيعيــة.   العــودة للحيــاة 
هــذا، وأعربت مصــادر أخرى 
عن تطلعها لزيادة مدة خطبة 
وصالة اجلمعة عن ربع ساعة، 
والتوسع نسبيا في أعداد الذين 
يسمح لهم بحضور الصلوات 
فــي املســاجد والكنائس التي 
تقتصر اآلن على أعداد محدودة 

جدا. ولفتت الى ان التوسع في 
الســماح بالدوام بنسبة ١٠٠٪ 
ســيتزامن معه تقــدمي ديوان 
اخلدمــة املدنيــة الــى مجلس 
الوزراء تصوراتــه حول آلية 
تطبيق العمل بنظام الدوامني 
الوزارات  صباحا ومســاء في 
اخلدماتيــة مثــل «الداخليــة» 
و«التربيـــــة» و«التجـــــارة» 
و«الصحة» و«القوى العاملة» 
و«املواصــالت» و«االســكان». 
وبينــت ان بعض االدارات في 
هــذه الــوزارات ســيكون لها 
دوام مسائي، بالضوابط ذاتها 
املطبقــة صباحا ومنها بصمة 
احلضور واالنصــراف، وعدد 

ساعات الدوام.

بحث زيادة الـ ١٥ دقيقة لصالة اجلمعة والسماح بالتجمعات االجتماعية والعائلية وحفالت الزفاف والتخرج املتباعدة واحملّصنة في العيد

رائد النصفمشعل العثمان

أعلنت املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية عــن أدائها 
االستثماري للسنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ املنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١، 
محققة أفضل أداء اســتثماري في تاريخها، حيث سجلت ارتفاعا 
فــي قيمــة أصول احملفظــة االســتثمارية بلغ ٢٣٫١ مليــار دوالر، 
(مــا يعادل ٦٫٣ مليارات دينار) ما يرفع قيمة أصول احملفظة إلى 
١٣٣٫٧ مليار دوالر (ما يعادل ٤٠٫٤ مليار دينار) بنسبة منو بلغت 
٢١٪ عن العام املاضي، مســجلة معدل عائد عاما على االســتثمار 
١٦٫٥٪. وبهذه املناســبة، قال مدير عام املؤسسة مشعل العثمان: 
«هذا العائد القياسي جاء مدعوما باألداء املرتفع ألسواق املال في 

العام املاضي وبأداء فريق مهني متميز. 
من جانبه، قال نائب املدير العام لشؤون االستثمار والعمليات 
رائد النصف: هذا األداء يعكس حصافة ومتانة السياسة االستثمارية 

واألداء القياسي ألسواق املال.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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«بيئة األعمال»: إعفاء املشاريع الصغيرة من اجلمارك

املنفوحي: االستعانة بالعسكريني ملنع 
غير اُملطّعمني من دخول املجمعات األحد

ترقية ٢١٦ ضابطًا 
في «اإلطفاء»

سامح عبداحلفيظ

أقرت جلنة حتسني بيئة األعمال االقتراح 
اخلاص بإعفاء املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
من جميع الرسوم اجلمركية ملدة سنة. وجاء 
في تقرير اللجنة الذي حصلت «األنباء» على 
نســخة منه حول االقتراح املقدم من النواب 

د.عبدالعزيــز الصقعبــي ود. حمــد املطــر 
وأسامة الشاهني، أن اللجنة نظرت االقتراح 
في اجتماعها املنعقد بتاريخ ٢٤ مارس، وبعد 
املناقشــة وتبادل اآلراء انتهــت الى املوافقة 
علــى االقتراح، وذلك بإجمــاع آراء اعضائها 
احلاضرين، وســتقدم اللجنــة تقريرها إلى 

املجلس التخاذ ما يراه مناسبا بصدده. 

بداح العنزي

أعلن نائب رئيس جلنة 
تطبيق االشتراطات الصحية 
الــوزراء  التابعــة ملجلــس 
مدير عــام البلديــة م.أحمد 
املنفوحي أنه ستتم االستعانة 
بالعســكريني لتطبيق قرار 
مجلس الوزراء األحد املقبل 
اخلاص بدخول املطعمني إلى 
املجمعات التجارية واملطاعم 
واملعاهد الصحيــة ملعاونة 

«البلدية» في تطبيق قرار منع غير املطعمني دخول املجمعات 
واملطاعــم والنوادي، مؤكدا ان املرحلــة القادمة حتتاج إلى 
تكثيــف اجلوالت للتأكد من تطبيق االشــتراطات الصحية 

لتحقيق املناعة املجتمعية.

صــرح مدير شــؤون 
القوة في قوة اإلطفاء العام 
العميد ناصر محمد سعيد 
بأنه بنــاء على توجيهات 
وزيــر اخلارجيــة ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلس 
الشــيخ د.أحمد  الــوزراء 
ناصــر احملمــد، أصــدر  
رئيــس قوة اإلطفاء العام 
الفريق خالد املكراد قرارا 
بترقيــة ٢١٦ ضابطــا من 
الرتب ملنتســبي  مختلف 
العــــام،  قــوة اإلطفــــاء 
وقــد تضمنــت الترقيات

١٦ عقيدا و٧٤ مقدما و٧٩ رائدا 
و٤٧ نقيبا.

إصدار يومي خاص مبناسبة
 كأس األمم األوروبية ٢٠٢٠

  
«بورشه» تعزز عائلة ٩١١ األسطورية

بإضافة ٥ طرازات «GTS» جديدة
«الوطني» أفضل بنك للتمويل

13التجاري في الكويت للعام ٢٠٢١ 12

م. أحمد املنفوحي 

إسبانيا « تزلزل » سلوڤاكيا
والسويد تتصدر  
وتصعد بأوكرانيا

زكريا: «إجنلترا» غير مقنع.. 
والدمنارك ستحقق املفاجأة

الدفاع سالح 
«األسود الثالثة» السري 

«الطواحني» تخسر جهود لوك دي يونغ
التفاصيل ص٢
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أطول عريضة مطالب في العالم ستدخل موسوعة غينيس طولها ١٥٠ مترا  (ريليش كومار)

العاملون في القطاع النفطي اخلاص اعتصموا للمطالبة بحقوقهم
أسامة أبو السعود

نفذ املئات من العاملني في 
القطاع النفطي اخلاص اعتصاما 
حاشــدا صبــاح امــس مبقــر 
احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويــات باالحمــدي 
العادلة  للمطالبــة بحقوقهــم 
وذلك بدعم وحضور كبير من 
االحتادات والنقابات العمالية.

وأكد رئيــس االحتاد العام 
لعمــال الكويــت، أحمــد عقلة 
العنــزي ان اإلضرابات قادمة 
داعيا رئيس مؤسسة البترول 
للجلوس على طاولة املفاوضات 
«وأن يكونوا شركاء مع احتاد 
«البتــرول» فــي إعــداد الئحة 
العاملــني في القطــاع النفطي 

اخلاص».
ولفت الى ضرورة تطبيق 
قانون ٢٨ لسنة ١٩٦٩ وتعديل 
الئحــة التكويــت لعــام ٢٠١٣ 
وتطبيق مبدأ العدل واملساواة 
املــادة (٧) من دســتور الدولة 
وتقــدمي كل الدعــم والتأييــد 
للفريق التطوعي للعاملني في 

القطاع النفطي اخلاص.
وتابــع قائال انــه انتصارا 
للحقوق العمالية للعاملني في 
القطاع النفطي اخلاص ونظرا 
لوقــوع الظلــم الفــادح علــى 
أكثر مــن ١٤٠٠٠ عامل وعاملة 
مــن الطبقة العاملــة الوطنية 
الكويتية، يشارك االحتاد العام 
في االعتصــام إميانا بضرورة 
رفع الظلم الذي وقع عليهم من 
خالل جتاهل مطالبهم العمالية 

وشدد على ان الكويت بلد 
العمالــة النفطيــة وليس من 
املنطقي ان يهضم حقوق ابناء 
هذا القطاع داعيا الى ضرورة ان 
تتحول الكويت لدولة مصدره 

للكفاءات النفطية.
عدم تنفيذ األحكام

ومن جانبه اكد رئيس نقابة 
العاملني بشــركة نفط اخلليج 
فهــد العجمــي دعــم النقابــة 
الكامــل ملطالــب العاملــني في 
القطاع النفطي اخلاص مشددا 
على ان املؤسسة تدفع العمال 
لالعتصامات بسبب سوء اتخاذ 
القرار وعدم تنفيذ احكام القضاء 

الكويتي النزيه.
ومن ناحيته شــدد رئيس 
الفريق التطوعي للعاملني في 
القطاع النفطي اخلاص ســالم 
العجمــي علــى «ان مطالبنــا 
واضحــة ولســنا دعــاة تأزمي 

او نخــرب او نعطــل االنتاج، 
بــل نريد حقوقنــا فقط، نريد 
تطبيق القانون النفطي اسوة 
بزمالئنــا في القطــاع النفطي 
احلكومي». وتابع قائال: «انظروا 
الى املعتصمني، منهم من مت انهاء 
خدماته مــن العمل ومنهم من 
يتأخر راتبه ومطالبنا سهلة، 
فنحن مواطنون كويتيون ولكن 

بدون حقوق».
وحمل نواب االمة مسؤولية 
عدم حضور االعتصام ومشاركة 

العمال مطالبهم 
وفــي ختــام تصريحه قال 
العجمــي «جميــع اخليــارات 
مفتوحة حتى حتقيق مطالبنا 

العادلة».
جاهزون ألي تصعيد

امــا عضــو احتــاد عمــال 
البترول ونفط الكويت عباس 
عوض فشدد على احتاد أن عمال 
البترول والنقابات «جاهزون 
ألي تصعيد»، وتابع: «حذرنا من 
اخلصخصة منذ اضراب ٢٠١٦». 
ومن جهته شدد امني صندوق 
عمال نقابــة البترول الوطنية 
ســعد العنــزي علــى ضرورة 
تطبيق القانون ٢٨ لسنة ١٩٦٩ 
وتطبيق مبدأ العدل واملساواة 
الذي اقره الدســتور الكويتي 
مشددا على دعم النقابة وجميع 
العمالية  النقابات واالحتادات 
ملطالــب العاملني فــي القطاع 
النفطي اخلاص والوقوف الى 
جانبهــم حتــى احلصول على 

مطالبهم العادلة واملستحقة.

العاملني بهذا  لتحقيق مطالب 
الــذي ميثل  القطــاع احليوي 
الشــريان الرئيسي في الدخل 

للدولة.
الوقوف صفا واحدا

ومــن جهته اعلــن رئيس 
احتاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويــات محمــد حمد 
الهاجري دعــم احتاد البترول 
الكامــل للحقــوق املســتحقة 
للعاملــني في القطــاع النفطي 
اخلاص، داعيا لتضافر جهود 
العاملني ووقوفهم صفا واحدا.

ومن جهته شدد رئيس نقابة 
البتــرول الوطنية محمد فالح 
الهاجري على ان رسالة عمال 
القطاع النفطــي واضحة بهذا 
االعتصام احلاشــد وقال: اننا 
مستمرون حتى احلصول على 
حقوق اخواننا العاملني بالقطاع 

النفطي اخلاص كاملة.

أكدوا أن اإلضرابات قادمة ودعوا رئيس مؤسسة البترول للجلوس على طاولة املفاوضات

أحمد عقلة العنزي ومحمد حمد الهاجري ومحمد فالح الهاجري وعباس عوض مع املشاركني في االعتصام

العادلة من قبل مؤسسة البترول 
الكويتية التي تتحمل املسؤولية 

كاملة بهذا الشأن.
وتابــع العنــزي قائال «إن 
هناك تعنتا من قبل املؤسسة 
منذ صــدور الئحــة التكويت 
في عام ٢٠١٣ برفضها مراجعة 
مواد الالئحة املخالفة لنصوص 
القانــون وهو ما أكدته وأيدته 
احملكمة في أكثر من حكم نهائي 
وكذلــك قيام جلنــة العرائض 
والشــكاوى في مجلــس األمة 
بإلزام املؤسسة بتعديل املواد 

املخالفة الواردة في الالئحة.
وأكد دعم احتاد عمال الكويت 
ومســاندته بكل قوة للمطالب 
العادلة للعمالــة الوطنية في 
القطاع النفطي اخلاص وتسخير 
كافة إمكانياته ودعمه الالمحدود 
للفريــق التطوعــي للعاملــني 
بالقطاع النفطي اخلاص الذي 
بذل وال يزال يبذل أقصى جهوده 

الهاجري لـ «األنباء»: ٣٩ جمعية ومبرة خيرية
تشارك في مشروع األضاحي للعام احلالي

بشرى شعبان

كشفت الوكيلة املساعدة 
لقطــاع التنمية االجتماعية 
فــي وزارة الشــؤون هنــاء 
الهاجري أن عدد اجلمعيات 
اخليرية املشاركة في مشروع 
األضاحــي للعام احلالي في 
داخل الكويت وخارجها هو 
٣٢ جمعيــة خيريــة إضافة 
إلى ٧ مبرات خيرية ليكون 
اإلجمالي ٣٩ جمعية ومبرة.
الهاجــري فــي  وأكــدت 
لـــ «األنبــاء» أن  تصريــح 
الــوزارة تصــدر موافقتهــا 

علــى أي مشــروع خيــري 
تتقدم به اجلمعيات اخليرية 
شرط أن يكون وفق القانون 
والشروط والضوابط املنظمة 
للعمــل اخليــري، مضيفــة 
أن فــرق متابعــة ومراقبــة 
العمل اخليري ستعمل على 
التفتيــش امليداني ومتابعة 
املشروع طوال فترة تنفيذه 
إلــى مــا بعد عيــد األضحى 

املبارك.
الهاجري  وبينما أشادت 
بجهود والتــزام اجلمعيات 
القانــون  فــي  اخليريــة 
واالشــتراطات، شددت على 

املشــروع حتى نهايته وان 
يكون مدرجا ضمن التقرير 

املالي واإلداري للجمعية.
ولفتت إلى أن هذا املشروع 
يتضمــن توزيــع األضاحي 
خارج الكويت أيضا، شريطة 
احلصول على موافقة كتابية 
من الــوزارة قبل بدء تنفيذ 
أي حتويــالت ماليــة، وأن 
تكــون اجلهــات اخلارجية 
التــي ســيتم التعاقــد معها 
لتنفيذ املشروعات معتمدة 
في منظومة العمل اإلنساني 
التابعة لوزارة اخلارجية في 
فترة التحويل املالي والتعاقد.

أن جمع التبرعات للمشروع 
الرئيســية  املقــار  داخــل 
للجمعيات وعبر االستقطاع 
البنكــي، الكــي نــت أو عبر 

«األونالين».
وأشارت إلى أن أي جمعية 
تريــد اإلعالن عبر شــركات 
االتصــاالت عليها احلصول 
علــى موافقة مســبقة على 
أي إعالن خاص باملشــروع، 
مؤكدة أن مؤسســات العمل 
اخليــري ملزمــة بتزويــد 
الوزارة بتقرير مالي مفصل 
بعد نهاية املشــروع، مرفق 
بكشف حساب بنكي منذ بداية 

شّددت على أن التبرع في مقرات اجلمعيات سيكون عبر االستقطاع البنكي أو  من خالل «األونالين»

هناء الهاجري

املؤشر يرتفع مجددًا..
و«الكهرباء» تدعو إلى الترشيد

٦٫٢٧ ماليني دينار إجمالي مصروفات 
بنك االئتمان األسبوع املاضي

دارين العلي

ناشدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء جميع املواطنني واملقيمني اتباع الترشيد 
في استهالك الكهرباء بعد االرتفاع املطرد الذي 
يشــهده االستهالك الكهربائي في ظل ارتفاع 
درجات احلرارة. وقد شهد املؤشر الكهربائي 
ارتفاعا أمس، حيث بلغ االســتهالك األقصى 
١٤٣٥٠ ميغاواط عند درجة حرارة٤٧ مئوية.

وقالت املصادر ان األحمال مازالت ضمن 
توقعات الوزارة ودون احلمل األقصى املتوقع 
الــذي يبلــغ ١٥٦٠٠ ميغاواط وفــق الزيادة 

السنوية التي ترصدها الوزارة.
وأوضحت ان لدى الوزارة فائضا كهربائيا 
يبلغ حوالي ١٥٪ من مجمل االنتاج وبالتالي 
ميكنها تلبية الطلب احمللي، إال ان ذلك ال يعني 
االســراف في استهالك الطاقة وامنا التعامل 
مع االســتهالك مبســؤولية لتجنب الضغط 
على احملطات وحصول أي انقطاعات بسبب 

األعطال الفنية الناجتة عن ذلك.
وشددت املصادر على أن الوزارة رغم انها 
قادرة علــى تلبية الطلب، إال انها في الوقت 
نفسه تتعامل مع شبكة كهربائية وميكن ان 
تتعرض للضغوط واألعطال الفنية شــأنها 
شأن أي شبكة في العالم، مؤكدة ان الوزارة 

عادل الشنان

كشفت إحصائية صادرة عن بنك االئتمان 
ان اجمالي املصروفات بلغ ٦ ماليني و٢٧٤ الفا 
و١٣٦ دينــارا ومت حتويل قروض بواقع الف 
و٨٧ دفعة (اون الين). وأشارت االحصائية 
الى ان ٣ عمالء اســتفادوا من خدمة القرض 
الذكي عبر تقنية الذكاء االصطناعي، في حني 
ان عدد املســتفيدين من انشاء حساب على 
بوابة بنك االئتمان الكويتي باستخدام تطبيق 
هويتي التابع للهيئة العامة للمعلومات املدنية 
قد بلغ ٩٨١ عميل. وبينت االحصائية ان عدد 
الكشوفات الهندسية التي مت تنفيذها خالل 
االســبوع املاضي قد بلغ ٦١٤ كشف، ناهيك 
عن اصدار البنك لعدد الف و١٦٥ قرارا والرد 

على عدد ٢٤١ استفسارا.

تقوم مبا عليها للحفاظ على اخلدمة وايصالها 
للعمالء على الوجه األكمل.

هذا، وكانت قد تعرضت محطة التحويل 
الرئيســية فــي منطقة الرميثيــة خلروج ٣ 
مغذيات كهربائية منها عن اخلدمة ما أدى إلى 
انقطاع التيار عن أجزاء من املنطقة، وقامت 
فــرق الطوارئ بإعادة التيــار الى أجزاء من 
املنطقة املتضررة،  وجار عمل الالزم من قبل 
فرق الطــوارئ املتواجدة فــي املوقع إلعادة 

التيار بالكامل في أسرع وقت ممكن.

بلغ االستهالك األقصى ١٤٣٥٠ ميغاواط عند درجة حرارة ٤٧ مئوية

إحصائية أداء بنك االئتمان الكويتي

السفينة البحرية الباكستانية «سيف» في زيارة ودية للكويت
أسامة دياب

وصلت السفينة الباكستانية 
البحرية ســيف، الــى الكويت 
في زيــارة رســمية كجزء من 
انتشــار دورية األمن البحري 
اإلقليمي (RMSP) في الغرب. 
لــدى  الســفينة  واســتقبل 
وصولها الســفير الباكستاني 
سيد سجاد حيدر، واملستشارة 
حترمي إليــاس، وممثلون عن 
البحرية الكويتية، حيث ناقشوا 
املوضوعــات والقضايــا ذات 
االهتمام املشــترك وأبرز سبل 
دعم وتعزيز العالقات الثنائية، 
وعبروا عــن تقديرهم لنجاح 
باكستان في التعامل مع جائحة 
كورونا وأظهــروا رغبتهم في 
التعاون مبجاالت التدريب املهني 

والتجارة.
الـبـحـريـــة  يـذكـــر ان 

الباكســتانية أطلقت دورية 
البحــري اإلقليميــة  األمــن 
(RMSP) مــن خــالل نشــر 

كدولة مسؤولة تسهم في أمن 
املشاعات العاملية، ومشروع 
البحرية الباكســتانية كقوة 

وحداتها منــذ يونيو ٢٠١٨، 
إبــراز  إلــى  والتــي تهــدف 
باكســتان خارج شــواطئها 

معقولة قادرة على املساهمة 
بشكل فعال في األمن البحري 

باملنطقة.

السفينة البحرية الباكستانية (سيف)

ضرورة موافقة الوزارة قبل بدء تنفيذ أي حتويالت مالية للمشروع في اخلارج

ملشاهدة الڤيديو

«جلنة كورونا»: تطبيق قرار حظر دخول 
غير احملّصنني للمجمعات و املطاعم

أكدت اللجنة الرئيســية ملراقبة تنفيذ 
االشــتراطات املتعلقــة مبكافحة انتشــار 
ڤيروس كورونا (كوڤيدـ  ١٩) إنها ستعمل 
على تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من 
األحد املقبل بشأن السماح للحاصلني على 
اللقاح املضاد لكورونا والفئات املعفاة من 
تلقي اللقاح بالدخول للمجمعات التجارية 
التي تزيد مساحتها عن ٦ آالف متر مربع 
وصاالت املطاعم واملقاهي واألندية الصحية 

والصالونات.
وقال نائب رئيــس اللجنة ومدير عام 
بلدية الكويت م.أحمد املنفوحي، في تصريح 
لـ«كونا» عقب اجتماع اللجنة امس األربعاء، 
أن الفرق امليدانية للجهات احلكومية املعنية 
ســتقوم بالتواجد عند مداخــل املجمعات 
التجارية للســماح للمواطنــني واملقيمني 
الذين أخذوا جرعة أو جرعتني من اللقاح 
بالدخول فقط وذلك بالتعاون والتنسيق 

مع أصحاب املجمعات التجارية.
وأوضــح أنــه يتعــني علــى املواطنني 
واملقيمني تنزيل تطبيق «هويتي» الصادر 
مــن الهيئة العامة للمعلومــات املدنية أو 
تطبيق «مناعة» الصادر عن وزارة الصحة 
على هواتفهم الذكيــة وابرازه ذلك للفرق 
امليدانية في املجمعات التجارية ليتم السماح 

لهم بالدخول.
وبني أن الفرق امليدانية ستواصل زيارتها 
امليدانية للمطاعم واملقاهي واالندية الصحية 
والصالونات النســائية والرجالية للتأكد 
مــن تطبيــق جميع مرتادي هــذه االماكن 
لالشتراطات الصحية وممن أخذوا اللقاح 

املعتمد في الكويت.
ودعا املنفوحي اجلميع الى مد يد التعاون 
مع الفرق امليدانية عبر االلتزام بتطبيق قرار 
مجلس الوزراء من أجل الوقاية واحلفاظ 
علــى صحة وســالمة مرتــادي املجمعات 

التجارية ومنع انتشار ڤيروس كورونا.
وأشــاد بالعمــل واجلهــد الــذي تبذله 
كافة اجلهات احلكوميــة املعنية لتطبيق 
قــرارات مجلس الوزراء بهــدف الوصول 

الى حتقيق املناعــة املجتمعية عبر زيادة 
نسبة املطعمني من املواطنني واملقيمني داخل 
الكويــت وتخفيف الضغط على املنظومة 

الصحية في البالد.
من جهته، قال مدير ادارة نظم املعلومات 
في وزارة الصحة أحمد الغريب، في تصريح 
مماثــل لـــ «كونــا»، ان االدارة قامت بإعداد 
وتفعيل تطبيق برنامج «مناعة» للتسهيل 
على املواطن واملقيم االطالع على اخذ اللقاح 
املعتمد في الكويت ســواء جرعة واحدة او 

جرعتني.
وأوضح الغريب أن «هناك ثالث فئات 
مسجلة في تطبيق «مناعة»: االول باللون 
االخضر لكل من تلقى جرعتني من اللقاح 
ومضى عليه ١٤ يوما، والفئة الثانية باللون 
االصفر لــكل من تلقى جرعــة واحدة من 
اللقاح او كان عنده اصابة بڤيروس كورونا 
ومضــى عليه ١٠ أيام بعد اإلصابة ملدة ٩٠ 
يوما، أما الفئة الثالثة فهي باللون األحمر 
لكل من لــم يتلق اللقــاح او عنده اصابة 

بڤيروس كورونا».
وبني أن «وزارة الصحة ادخلت خاصية 
جديدة في تطبيق مناعة يتيح ملستخدميه 
االطالع على نتائج مســحات PCR، حيث 
ســيظهر تاريخ اخر ثالثة اشــهر لنتائج 

املسحات التي قام بها كل شخص».
وذكــر أن تطبيــق برنامــج «مناعــة» 
وبرنامــج «هويتــي» الصــادر مــن هيئة 
املعلومات املدنية سيمكن الفرق امليدانية 
للجهات احلكوميــة املعنية من التأكد من 
تلقي املواطنني واملقيمني لقاح كورونا لتنفيذ 

قرار مجلس الوزراء.
وكان مجلــس الوزراء اتخــذ قرارا يوم 
اخلميــس املاضــي ينــص علــى الســماح 
للحاصلــني علــى اللقاح املضــاد لڤيروس 
كورونــا والفئات املعفاة مــن تلقي اللقاح 
بالدخول الى صاالت املطاعم واملقاهي (يسمح 
لغير احملصنني فقط تسّلم الطلبات) واالندية 
الصحية والصالونات واملجمعات التجارية 
التي تزيد مساحتها عن ٦ آالف متر مربع.

م.أحمد املنفوحي مترئساً اجتماع جلنة اشتراطات «كورونا»
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ولي العهد استقبل الغامن واخلالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر بيــان صباح امس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.

كما اســتقبل ســمو ولي العهد سمو 
رئيس مجلــس الوزراء الشــيخ صباح 

اخلالد.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالد األمير استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتني
اســتقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد، كما اســتقبل سموه 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن.
واســتقبل ســموه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد . 
إلى ذلــك، تلقى صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد برقية تعزية من امللك 
فيليبي السادس ملك مملكة 
إسبانيا الصديقة، أعرب فيها 
باســمه وباسم حرمه امللكة 
ليتيزيا عن خالص تعازيهما 

األمير الشــيخ نواف األحمد 
برقيــة تعزية مــن الرئيس 
محمد أشــرف غنــي رئيس 
أفغانســتان  جمهوريــة 
اإلســالمية الصديقة أعرب 
فيهــا عــن خالــص تعازيه 
وصادق مواســاته لســموه 
منصــور  الشــيخ  بوفــاة 
األحمــد، رحمه اهللا، ســائال 
املولى تعالى أن يتغمد الفقيد 
بواســع رحمتــه ومغفرته 
ويسكنه فسيح جناته، وأن 
يلهم سموه واألسرة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.
هــذا، وقد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية جوابية إلى 

الوطنــي  العيــد  مبناســبة 
لبالده، متمنيا لسموه موفور 
الصحــة والعافية ولدوقية 
لكسمبورغ وشعبها الصديق 
املزيد من التقدم واالزدهار.

وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئــة إلى صاحب الســمو 
امللكي الــدوق األكبر هنري 
دوق لكســمبورغ الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
الوطنــي  العيــد  مبناســبة 
لبالده، راجيا لســموه وافر 

الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

الرئيس محمد أشــرف غني 
رئيس جمهورية أفغانستان 
اإلسالمية الصديقة ضمنها 
سموه خالص شكره على ما 
عبر عنه من صادق التعازي 
واملواساة بهذا املصاب األليم، 
مبتهال إلى املولى تعالى أن 
يــدمي عليه موفــور الصحة 
ومتــام العافيــة وأال يريــه 

مكروها بعزيز. 
مــن جانــب آخــر، بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلــى صاحب الســمو امللكي 
الــدوق األكبر هنــري دوق 
لكســمبورغ الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 

صاحب السمو تلقى برقيتي تعزية من ملك إسبانيا وحرمه ورئيس أفغانستان بوفاة منصور األحمد وهنّأ دوق لكسمبورغ بالعيد الوطني

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

وصادق مواساتهما لسموه 
بوفاة الشيخ منصور األحمد 
رحمه اهللا، راجيني لســموه 
ولألســرة الكرميــة جميــل 

الصبر وحسن العزاء.
هــذا، وقد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية جوابية إلى 
امللك فيليبي الســادس ملك 
مملكــة إســبانيا الصديقــة 
ضمنها سموه خالص شكره 
على ما عبرا عنه وامللكة من 
صادق التعازي واملواساة بهذا 
املصاب األليم، متمنيا سموه 
له ولألســرة املالكة موفور 

الصحة ومتام العافية. 
كما تلقى صاحب السمو 

«املوانئ»: ترسية ٣ مشاريع مندرجة حتت خطة التنمية 
على كبرى الشركات العاملية بتكلفة نحو ٥ ماليني دينار

أعلنت مؤسسة املوانئ الكويتية عن 
ترسية ٣ مناقصات خاصة مبشاريع 
تنموية مهمة تندرج حتت مشــاريع 
خطة التنميــة «كويت جديدة» ٢٠٣٥ 

وهي كالتالي:
- دراسة وتصميم مشروع (تطوير 
مينــاء الشــويخ) ومتــت ترسيــــــة 
املناقصة على املكتــــب االستشــــاري 
(SMEC INTERNATIONAL PTY.LIMITED)

بواقع مبلغ إجمالي وقدره مليون 
و٤٨٠ ألفا و٥٣٣ دينارا و٤٠٠ فلسا ال 
غير، باعتبار أنه العطاء الفائز األول 

فنيا وماليا.
- دراســة وتصميــم مشــــــروع 
الفنطــــاس - مراســـــي  (نقعــــــة 
الفنطاس) ومتــــت ترسيـــــة املناقصة 
 PROYAPI) على املكــــتب االستشـــــاري
INGINERING CONSULTANCY INC) بواقع 
مبلغ إجمالي وقدره مليونان و٢٨٩ ألفا 
و٩٦٦ دينارا ال غير، باعتبار أنه العطاء 

الفائز األول فنيا وماليا.
مشــروع  دراســة وتصميــم   -
(نقعة املهبولة) ومتــــــت ترسيــــة 
املناقصـــــة على املكتب االستشاري 

(ROYAL HASKONING)
بواقع مبلغ إجمالي وقدره مليون 
و٢٤٧ ألــف دينار ال غير، باعتبار أنه 

العطاء الفائز األول فنيا وماليا.
وأشارت «املوانئ» إلى أن مناقصات 
تلك املشــاريع اجلــاري اعتمادها من 
قبــل اجلهات الرقابيــة املختصة، هي 
من ضمن ١٢ مشــروعا تنمويا تسهم 

نقعة املهبولة.
- مشروع دراسة وتصميم اخلدمات 
االستشــارية اخلاصة بتصميم أرض 
الصــادرات والــواردات والتفتيــش 
اجلمركي في منطقة الشعيبة التابعة 
ملؤسســة املوانــئ الكويتيــة (امليناء 

البري).
دراســة وتصميــم  مشــروع   -
الـــــخدمات االستشــارية اخلاصــة 
بتطوير املنــــاطق التخزينية التابعـــة 
ملؤسســــــة املوانئ الكويتية وإنشاء 

مدن لوجستية.
- مشروع عقد املنظومة املتكاملة 
إلدارة مؤسسة املوانئ الكويتية (املوانئ 

الذكية).
- مشروع امليناء الصناعي جنوب 

البالد.
وأوضحت «املوانئ» أن من األهداف 
األساســية فــي خطتهــا التطويريــة 
القادمة هي: اســتقبال ســفن بأحجام 

أكبر وحتقيق التحول الرقمي وتطوير 
اخلدمــات من خــالل املوانــئ الذكية 
ومناولة أســرع للحاويات ومختلف 

أنواع البضائع.
باإلضافة الى متكني وإتاحة الفرص 

للمشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وجذب الشركات العاملية.

وتطوير اإلمكانيات إلعادة شحن 
البضائع.

وقالــت ان هذه األهداف تأتي بناء 
علــى «املرتكــزات الســتة للموانــئ» 
والتي تتمحور حــول «إعادة الهيكلة 
- تطويــر النظــم - والبنــاء» وهي 
كالتالي: املســاهمة في زيــادة الدخل 
القومي وحتقيق التنوع في مصادره 
غيــر النفطية وجعــل الكويت مركزا 

لوجستيا بحريا.
وحتســني املعايير الوطنية عامليا 
إضافة الى توظيف املواطنني الكويتيني 

وتوفير فرص عمل.
ومتكني املواطن الكويتي واستغالل 
الطاقات البشــرية الوطنية وتدريب 

الطاقات البشرية الوطنية.
وأكدت «املوانئ» أن تلك املرتكزات الـ 
٦، التي شرعت املؤسسة بالعمل عليها 
منذ تولي اإلدارة احلالية، متثل العامل 
األكبر فــي حتقيق قفزة ملحوظة في 
األرباح بزيادة تقدر بنسبة ٤٠٠٪، بواقع 
٥٦ مليون دينار، خالل ٦ سنوات، مما 
يصب في زيادة الدخل الوطني للبالد 
وحتقيق التنــوع في الدخل، كمصدر 

إضافي للمصادر النفطية.

نهدف إلى استقبال سفن بأحجام أكبر وحتقيق التحول الرقمي وتطوير اخلدمات من خالل املوانئ الذكية

في دعــم األركان األساســية لتحقيق 
معايير خطة التنمية وهي:

- مشروع تطوير وتوسعة ميناء 
الشــعيبة التابــع ملؤسســة املوانــئ 

الكويتية.
- مشــروع تنفيــذ أعمال حتديث 
وتطويــر البنيــة التحتيــة وأعمــال 
الكهرباء فــي ميناء الشــعيبة التابع 

ملؤسسة املوانئ الكويتية.
- مشروع دراسة وتصميم تطوير 

ميناء الشويخ.
- مشروع إنشاء وإجناز وصيانة 
شبكة البنية التحتية مبيناء الشويخ.

- مشروع إعادة تأهيل املراسي من 
(٧/١) في ميناء الشويخ.

- مشروع دراسة وتصميم تطوير 
ميناء الدوحة.

- مشروع دراسة وتصميم مشروع 
نقعة الفنطاس «مراسي الفنطاس».

- مشروع دراسة وتصميم مشروع 

الصليب األحمر: إغالق ملفات ١٠ أشخاص فقدوا إبان الغزو
بغــداد - (كونــا): أعلنت 
اللجنة الثالثية التابعة للجنة 
الدوليــة للصليب األحمر عن 
إغالق ملفات ١٠ أشخاص بينهم 
٨ كويتيني فقــدوا إبان الغزو 

العراقي عام ١٩٩٠.
وذكرت اللجنة في بيان لها 
ان اجتماعها الـ ٥١ الذي عقد يوم 
امس برعايــة اللجنة الدولية 

التعــرف علــى هوياتهم بناء 
على حتاليل احلمض النووي 
التــي أجرتهــا اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائية الكويتية. أما 
امللف األخيــر فيعود جلندي 
عراقــي عثر على رفاته مطلع 
شهر فبراير املاضي في جزيرة 
بوبيان شمالي الكويت ومتت 
إعــادة رفاته الــى العراق في 

للصليب األحمر في إطار عمل 
اللجنة الفنية الفرعية.

اللجنــة  إلــى ان  وأشــار 
الثالثية التزال ملتزمة بتقدمي 
أكبر عــدد ممكن من اإلجابات 
لألســر التي ترغب في معرفة 
مصيــر أبنائها بغــض النظر 
عن الوقت الــذي انقضى منذ 

فقدانهم.

شهر مارس املاضي. وأوضح ان 
رفات املفقودين الـ ٩ (الكويتيني 
والســعودي) عثر عليهم في 
موقع دفن في قضاء السماوة 
مبحافظة املثنى في العراق في 
شهر مارس من العام ٢٠١٩ من 
خالل جهود مشتركة للسلطات 
العراقية والكويتية ومبساعدة 
خبــراء مــن اللجنــة الدولية 

للصليــب األحمــر عبر تقنية 
التواصل اإللكتروني انتهى الى 
اإلعالن بشكل رسمي عن إغالق 
ملفات ١٠ أشخاص كانوا فقدوا 
أو أسروا إبان الغزو العراقي في 
الفترة ما بني عامي ١٩٩٠ و١٩٩١.
وأوضح البيان ان امللفات 
التــي أغلقــت كانــت بواقع ٨ 
كويتيني وسعودي واحد بعد 

«نزاهة» حتيل ممثل الدولة لدى إحدى الشركات إلى النيابة
أعلنت الهيئة العامة ملكافحة 
الفســاد الكويتيــة (نزاهــة) 
إحالتها ممثل الدولة في عضوية 
مجلس إدارة إحدى الشركات 
التي تساهم فيها الدولة بنسبة 
مباشــرة ال تقل عــن ٢٥٪ إلى 
النيابة العامــة بتهمة جرمية 

إحلــاق ضرر جســيم بأموال 
الدولة عن طريق اإلهمال.

وقالت هيئــة (نزاهة) في 
بيان صحافي إن هذه اإلحالة 
تأتــي اســتمرارا جلهودهــا 
الراميــة إلى محاربة الفســاد 
ودرء مخاطره وآثاره ومالحقة 

مرتكبيه والتي من ضمنها تلقي 
البالغــات اجلدية عــن وقائع 
فســاد والتحقق منها. وبينت 
أن التهمــة آنفــة الذكــر تأتي 
وفقــا لنص املــادة رقم ١٤ من 
القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن 
حماية األموال العامة، مؤكدة 

عزمها علــى مواصلة اجلهود 
واإلجراءات بشأن فحص وجمع 
االســتدالالت والتحريات في 
جميع البالغــات اجلدية التي 

ترد إليها.
وثمنت عاليا دور املبلغني 
في ممارسة دورهم مبساعدة 

الهيئة للوصول إلى املعلومات 
الالزمــة عــن وقائع الفســاد، 
مشددة على التزامها في الوقت 
نفســه بتوفير أقصى درجات 
احلماية والسرية الالزمة لهم 
والتي فرضها القانون والالئحة 

التنفيذية.

وزير الدفاع بحث مع سفيري بريطانيا 
والڤاتيكان التعاون املشترك

الظفيري استقبل السفيرة الفرنسية

اســتقبل نائــب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدفــاع الشــيخ حمد جابر 
العلي سفيرة اململكة املتحدة 
لبريطانيا العظمى وشمال 
أيرلندا الصديقة لدى البالد 
بلينــدا لويــس مبناســبة 
تسلمها مهام عملها كسفيرة 

لبالدها لدى الكويت.
وقالت وزارة الدفاع في 
بيان صحافي إنه مت خالل 
اللقاء بحث أوجه التعاون 
والعمل املشترك بني البلدين 
الصديقني واستعراض أهم 
التطــورات واملســتجدات 
علــى الســاحتني اإلقليمية 
الشــيخ  والدولية. ومتنى 
حمد جابر العلي للسفيرة 
لويس التوفيق والنجاح في 
مهام عملها اجلديد، مشيدا 
الوثيقة  العالقــات  بعمــق 
واملتميزة التي تربط الكويت 
باململكة املتحدة الصديقة.

وحضــر اللقــاء رئيس 
العامــة للجيــش  األركان 
الفريــق الركن خالد صالح 

الصباح وامللحق العســكري البريطاني لدى 
البالد العقيد بحري بول مولفيني.

كما استقبل الشيخ حمد جابر العلي سفير 
الكرســي الرســولي (الڤاتيكان) لدى الكويت 
املطران يوجني مارتن نوجينت مبناسبة تسلمه 

مهام عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.

اجتمــع نائــب وزيــر 
اخلارجية الســفير مجدي 
ســفيرة  مــع  الظفيــري 
الفرنســية  اجلمهوريــة 
آن كليــر لــو جنــدر لــدى 
الكويت. ومت خــالل اللقاء 
بحث عدد من أوجه العالقات 
الثنائية بني البلدين إضافة 
إلــى تطــورات األوضــاع 
علــى الســاحتني اإلقليمية 
والدوليــة. وحضــر اللقاء 
مســاعد وزيــر اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب الوزير 

السفير أيهم العمر.

ومت خــالل اللقاء تبــادل األحاديث الودية 
والقضايا واملواضيع ذات االهتمام املشــترك، 
مشيدا بعمق العالقات الوثيقة واملتميزة التي 

تربط البلدين الصديقني.
وحضر اللقاء رئيس األركان العامة للجيش 

الفريق الركن خالد صالح الصباح.

الشيخ حمد جابر العلي مستقبال السفيرة البريطانية بليندا لويس

الشــيخ حمد جابر العلي خالل استقباله سفير الكرسي الرسولي (الڤاتيكان) 
املطران يوجني مارتن نوجينت

نائب وزير اخلارجية الســفير مجدي الظفيري مستقبال السفيرة الفرنسية 
آن كلير لو جندر

توقيع اإلجراءات التنفيذية ملذكرة تعاون كلية 
مبارك العبداهللا وأكادميية الدفاع البريطانية

قادة القوات البرية بدول اخلليج
بحثوا التعاون املشترك

أعلنــت كليــة مبارك 
العبداهللا للقيادة واألركان 
املشتركة أنها وّقعت مع 
أكادميية الدفاع البريطانية 
(كلية شــريفنهام) عبر 
املرئي  تقنيــة االتصــال 
على اإلجراءات التنفيذية 
بــني الكليتني من منطلق 
العســكري  التعــاون 
وضمــن إطــار مذكــرة 
التفاهم املشترك للتعاون 
التعليمي  فــي املجالــني 
واألكادميي بني اجلانبني.

وقالت كليــة مبارك العبداهللا في بيان 
صحافــي إن اإلجــراءات التنفيذية املوقع 
عليها مستمدة من مذكرة التفاهم للتعاون 
املشــترك في املجال التعليمي واألكادميي 
والتي مت توقيعها ســنة ١٩٩٢ وتهدف إلى 
تعزيز التعاون وتبادل اخلبرات والزيارات 

التعليمية واألكادميية بني الكليتني.
وأكدت الكلية حرصها على جودة التعليم 
املتميز في العلوم العسكرية وفن القيادة 
واإلدارة لتأهيل الضباط القادة في اجليش 

الكويتي واملؤسســات العسكرية األخرى 
والدول الشــقيقة والصديقة عبر كوادرها 
العلمية واملهنية إلعــداد قادة ذوي كفاءة 
عالية مــن خالل بيئــة تعليمية متطورة 

ومتميزة.
ومّثل اجلانب الكويتي في التوقيع آمر 
كلية مبــارك العبداهللا للقيــادة واألركان 
املشــتركة اللواء الركن طلب الفليج، ومن 
اجلانــب البريطاني آمر كلية شــريفنهام 

اللواء أندرو رو.

عقد قادة القوات البرية بالقوات املسلحة 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
اجتماعهم التاسع عشر عبر االتصال املرئي، 
مبشاركة األمني املساعد للشؤون العسكرية، 
اللــواء الركن أحمد علي آل علي، وقائد قوات 
درع اجلزيــرة بالقيادة العســكرية املوحدة، 

اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي.
تناول االجتماع موضوعات تتعلق بالعمل 
العسكري اخلليجي املشترك بالقوات املسلحة 
البرية بدول مجلس التعــاون، وبحث أوجه 

التعــاون لتعزيز هذا اجلانب لرفــع الكفاءة 
العالية للقوات البرية بالقوات املسلحة بدول 
مجلس التعاون، وتعزيزا للتعاون العسكري 
اخلليجي املشترك. ويأتي هذا االجتماع ضمن 
االجتماعــات املقررة بني قــادة القوات البرية 
بدول مجلس التعاون واملتعلقة مبجاالت العمل 
العسكري املشترك واخلاص بالقوات البرية، 
والتي تساهم في تطوير القدرات واإلمكانيات 
العســكرية للقوات البريــة لتحقيق التكامل 
الدفاعي املشترك بني قوات دول مجلس التعاون.

اللواء اندرو رواللواء الركن طلب الفليج

سفراء دول «التعاون» عقدوا اجتماعهم التنسيقي الثاني
أسامة دياب

تــرأس ســفير مملكــة 
البحرين لدى الكويت السفير 
صــالح املالكــي، االجتمــاع 
التنســيقي الثاني لســفراء 
دول مجلــس التعاون لدول 
اخلليــج العربية املعتمدين 
لدى الكويــت لبحث تعزيز 
العمــل املشــترك فيمــا بني 
الدول األشقاء وتبادل اآلراء 
التــي  وتنســيق املواقــف 

اململكة العربية الســعودية 
لدى الكويت وعميد الســلك 
الديبلوماســي اخلليجــي، 
والســفير د.صالح بن عامر 
بن حارث اخلروصي، سفير 
سلطنة عمان لدى الكويت. 
والوزير املفوض محمد مطير 
العنزي، نائب ســفير دولة 
قطر لدى الكويت، والوزير 
املفوض عبداهللا محمد املوعد 
نائب مساعد وزير اخلارجية 

لشؤون مجلس التعاون.

تصب في القضايا واملصالح 
املشتركة لهم، وثمن السفراء 
التعاون الكبير الذي يحظون 
به من قبل وزارة اخلارجية 
والذي يسهم في تعزيز العمل 

املشترك.
شــارك في االجتماع كل 
من الســفير د. مطــر حامد 
النيادي، سفير دولة اإلمارات 
العربية املتحدة لدى الكويت 
وسمو األمير سلطان بن سعد 
بن خالد آل ســعود، ســفير  جانب من االجتماع

ملشاهدة الڤيديو
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الوطيان: تعاون وتنسيق مع «الصحة العاملية» 
في جهود مكافحة «كوفيد  - ١٩» ومتابعتها

عبدالكرمي العبداهللا

أكدت مديرة إدارة العالقات 
بــوزارة  الدوليــة  الصحيــة 
الصحــة د.رحــاب الوطيــان 
قوة متانة العالقة بني الكويت 
ومنظمــة الصحــة العامليــة، 
جاء ذلك خالل ورشــة العمل 
التعريفيــة التــي أقيمت في 
معهد الكويت لالختصاصات 
الطبية لتعريف املمثل الدائم 
مبنظمــة الصحة العاملية في 
الكويت د.أسعد حفيظ بضباط 
االتصال فــي وزارة الصحة، 
حيــث ان هــذه الورشــة هي 
األولى بعد االفتتاح الرسمي 
ملكتب املمثل الدائم للمنظمة 
في الكويت األسبوع املاضي 
بحضور وزير الصحة الشيخ 

د.باسل الصباح.
وأشــارت إلــى أن الهدف 
مــن ورشــة العمــل تعريفي 
في املقام األول، حيث ســيتم 
حفيــظ  د.أســعد  تعريــف 
بضبــاط االتصال باعتبارهم 
نقطــة االتصال بــني الوزارة 
ومنظمــة الصحة العاملية، اذ 
انهم يتولون مســؤولية رفع 
التقارير واملعلومات واألرقام 
املطلوبة من الوزارة إلى منظمة 

الصحة العاملية.
وأوضحت أن وزارة الصحة 
تضم العديد مــن القطاعات، 
ولكل قطاع عــدد من ضباط 
االتصــال ممــن يعملــون في 
برنامج مشــترك بــني وزارة 
الصحة في الكويت ومنظمة 
الصحة العاملية، وهذه البرامج 
حيوية ومنظمة وحتتاج إلى 

تفاعل وردود دائمة.
وأكــدت د.الوطيــان عمق 
ومتانة العالقــات بني وزارة 
الصحــة ومنظمــة الصحــة 
العاملية ومت تتويج هذه العالقة 
من خالل تدشني املكتب الدائم، 
مشيرة إلى أن الكويت عضو 
رســمي في املنظمــة منذ عام 
١٩٦٠، وان ترتيبها الـ ١٩ ضمن 
٢٢ دولة بشــرق املتوســط، 
ووجود مكتــب للمنظمة في 
البــالد ســيوثق العالقة بني 

بجميع إداراتهــا في مختلف 
التخصصات، موضحا ان هناك 
مجموعة من القواعد شديدة 
الدقة والتــي يتم العمل على 
أساسها للتنسيق والتعاون ما 
بني املنظمة والوزارة لتعزيز 
التعاون املشــترك للوصول 

لنتائج أكثر إيجابية.
وأشــار إلــى انــه حرصا 
العاملية  من منظمة الصحــة 
التعــاون ودعم  على توطيد 
وتأهيل وإعداد اجلهاز الصحي 
في الكويت فإن املنظمة تقوم 
بهذا احلدث للتعريف بأسس 
التعاون وكيفية القيام باملهام 

على الوجه األمثل.
وثمن د.حفيظ دور إدارة 
العالقــات الصحيــة الدولية 
بوزارة الصحة على الدور الذي 
تقوم به واإلعداد لهذا اللقاء، 
الفتا الى مناقشة األساسيات 
األولية فــي مجاالت التعاون 
والدعم التقني من قبل منظمة 
الصحة العاملية وكيفية تسلم 
برامج (الصحة العاملية) بشكل 

أكثر فاعلية.
وحول استراتيجية العمل 
مستقبال ذكر د.حفيظ ان مكتب 
املنظمة في الكويت مت افتتاحه 
مؤخرا لذا فكل عملياتنا جديدة 
على الكويت، ولهذا الســبب 
نســعى الى املعرفــة الكاملة 
الكويــت مــن  الحتياجــات 
«الصحــة العامليــة» في إطار 
خطــة الدولــة ٢٠٢٥ وماهية 
اإلضافات التي ميكن للمنظمة 
ان تقدمها لدعم حتقيق أهداف 
خطــة التنميــة فــي املجــال 

الصحي.
من جانبه، أكد استشاري 
الوبائيات في املكتب االقليمي 
ملنظمة الصحة العاملية د.أمجد 
اخلولي على أن وجود مكتب 
ملنظمــة الصحــة العاملية في 
الكويت يعكس حجم التعاون 
منذ عقود من الزمن، مشــيرا 
الــى أن وجود مكتــب يوثق 
هذه العالقــات ويدعم وزارة 
الصحة الكويتية ويسهل تبادل 
املعلومات والبيانات بشــكل 

شفاف.

الشــأن، إذ إن الكويــت كانت 
أول دولــة تزورهــا املنظمة 
في تاريــخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٠، 
وهذا يدل على العالقة املتينة 
التي تربطنا باملنظمة، وكذلك 
حرص الكويــت على متابعة 
األحداث، ونقلت د.الوطيان عن 
املنظمة اإلشادة بدور الكويت 
وتفاعلهــا صحيــا ووقائيــا 

ملواجهة «كورونا».
بدوره، قــال املمثل الدائم 
العامليــة  الصحــة  ملنظمــة 
عــن إقليم شــرق املتوســط 
بالكويــت د.أســعد حفيــظ 
انــه بصــدد تعريــف ضباط 
االتصــال فــي وزارة الصحة 
الكويتيــة ببرامــج املنظمــة 
بالتنسيق الكامل مع الوزارة 

ورشة عمل تعريفية بني ممثل مكتب املنظمة الدائم في الكويت وضباط االتصال بـ «الصحة»

د.أمجد اخلوليد.أسعد حفيظد.رحاب الوطيان

الطرفني وسيزيد من التواصل 
واملتابعة املستمرة وسيعطي 
نتائج واضحة وسيلقي الضوء 
على جهود الكويت، وعلى أزمة 
«كوفيد١٩»، حيــث إن العالم 
مير بظرف استثنائي والكويت 
واحــدة مــن الدول الســباقة 
فــي التعــاون والتواصل مع 
منظمــة الصحة العاملية بهذا 

اجلاراهللا: سرعة عدوى «دلتا» تنعكس 
على منظومة الصحة وإشغال األسّرة

١٨٧٠ إصابة جديدة بـ «كورونا» و٦ حاالت وفاة
وشفاء ١٦٨١ وإجمالي املتعافني ٣٢٤٥٧٨

عبدالكرمي العبداهللا

أكد رئيس اللجنة االستشارية العليا ملواجهة «كورونا» د.خالد 
اجلاراهللا سرعة تفشي عدوى املتحور «دلتا» وانعكاسه على املنظومة 
الصحية واإلشغال السريري واحلرج، والذي يفرض على الدول 
احلزم في تطبيق اإلجــراءات الوقائية مع رفع وتيرة التطعيم. 
 وشــدد د.اجلاراهللا على انه يجب تأجيل الفعاليات االجتماعية 

واحلزم مع املخالفني لالشتراطات الصحية وفق القانون.

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 
١٨٧٠ إصابة جديدة بڤيروس كورونا املستجد 
في الســاعات الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 
٣٤٤٧٩٩ حالة، في حني مت تسجيل ٦ حاالت 

وفاة ليصبح مجموع حاالت الوفاة املسجلة 
حتى اآلن ١٨٩٤ حالة. وكانت وزارة الصحة 
أعلنت في وقت سابق أمس شفاء ١٦٨١ إصابة 
في الساعات الـ ٢٤ املاضية، ليبلغ مجموع 

عدد حاالت الشفاء ٣٢٤٥٧٨ حالة.

د.خالد اجلاراهللا

أرجوزة في الطب 
البن عبد ربه

العربــي  املركــز  أصــدر 
لتأليــف وترجمــة العلــوم 
الصحية كتابا جديدا بعنوان 
«أرجوزة في الطب البن عبد 
ربه»، وهو الكتاب رقم (٢١٢) 
من سلســلة املناهج الطبية 
العربيــة املؤلفــة، حتقيــق 
ودراسة أ.د مرزوق يوسف 

الغنيم.
يعرض الكتاب األمراض 
التــي ذكرهــا ابن عبــد ربه 
وهو من علماء القرن الرابع 
الهجــري فــي أرجوزتــه، 
وأســبابها، وطــرق الوقاية 
منها، وهي أرجوزة جاءت في 
٢٠٨ أبيات على بحر الرجز، 
وقد أشــاد بهــذه األرجوزة 
كثيــر مــن املهتمــني مبجال 
الطــب في عصــره وما بعد 
ذلك، وُتعد هذه األرجوزة من 
أفضل املؤلفات الطبية، حيث 
احتوت على كثير من املبادئ 
األساسية في الطب، كما أنها 
عرضت كثيرا من املشكالت 
الصحية التي تواجه اإلنسان، 
وتفسيرها وكيفية عالجها، 
وقد كانت هــذه عادة علماء 
ذلــك العصر، ومــن بعدهم، 
حيث يقومون بنظم العلوم 
الطبية شعرا؛ ليسهل حفظها 

وإدراكها.
ونظــرا الهتمــام املركز 
العربيــة  اللغــة  بقضايــا 
والتعريب، فقد أصدر املركز 
هذا الكتاب، ليبني جماليات 
العربية،  اللغــة  وإبداعيات 
وقدرتهــا علــى اســتيعاب 
الطبيــة بســهولة  العلــوم 
ويســر، وما تتمتــع به من 
مرونة وسالســة، وأسلوب 
شّيق جذاب، ويبرز كذلك دور 
العرب وإسهاماتهم  علمائنا 
فــي مجــال العلــوم الطبية 

مبختلف تخصصاته.

غالف الكتاب

ومضات

احلسد ماركة 
كويتية!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

كتبت يوم اخلميس املاضي 2021/6/17م 
مقاال بعنوان: «نظالة العيون الليزرية» ولم 
أتوقــع هذا العدد الكبير من التعليقات التي 
بلغت ١١ تعليقا مــن كل االخوة واألخوات: 
(اجلنان - زينــب - عبداللطيف الرجيب - 
إبراهيم املانع - أختك أم أحمد - عبدالهادي 
العجمي - محمود الشربيني - ص يوسف 

- اخللود - احلسد جرمية).
حجم املكاملات وما جاءني في الواتساب 
جعلني مقتنعا بأن الناس تعيش (عالم احلسد) 
وتشعر به، والنتيجة أنه احلسد صار ماركة 

كويتية!
وبعضهم طلب مني أن أقدم النصيحة، 

فلم أجد أفضل من هذه األبيات:
اصبر على كيد احلسود

قاتلــه صبــرك  فــإن 
تــأكل بعضهــا فالنــار 

إن لــم جتــد مــا تأكلــه

احلســد ظاهرة في الكويت تتضح في 
األعمال، لنفرض أنك فتحت مطعما وجنح، 
يأتي الثاني ليفتح نفس اسم املطعم مميزا 
نفسه باسم آخر صغير ال يُرى، بينما االسم 
الكبير يحمل نفس االسم لهذا املطعم األول، 

وبعد فترة يفشل ويتعثر االثنان لألسف!
قال الشاعر:

مــا عابني إال احلســود
وتلك من إحدى املناقب

وإذا فقــدت احلاســدين
فقدت في الناس األطايب

كنا ونحن صغار نســمع في (الصوت 
الكويتي) بيت شعر جميال ما زال عالقا في 

ذاكرتنا:
هم يحسدوني على موتي فوا أسفي

حتى على املوت ال أخلو من احلسد

وفي مقاعد الدراســة تعلمنا من شعر 
أبوالطيب املتنبي:

وكيف ال يحسد امرؤ عَلم
له علــى كل هامــة قدم

وقال أيضا:
مــاذا لقيت مــن الدنيــا وأعجبه

اني مبا أنا شــاك منه محســود

هكذا هي دنيا الناس ال تخلو من احلسد، 
وقليل منهم من ميارس الغبطة وهي عكس 

احلسد، قاتله اهللا!
تبقى حقيقــة (احلســد) تختلف فيها 

اآلراء واألفــكار، لكن الشــعراء هم أكثر 
الناس استشعارا مبهلكة احلسد، ولهذا جتد 
أبياتهم تدعو الى الصبر على احلسود وجتنبه 

وبعضهم يسميها (صحبة شؤم)!
قالها أبو األسود الدؤلي:

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه
لــه وخصــوم أعــداء  فالقــوم 

كضرائر احلســناء قلن لوجهها
لدميــم إنــه  وبغيــا  حســدا 

وترى اللبيب محّسدا لم يجترم
شــتم الرجال وعرضه مشــتوم

٭ ومضة: الناس من كثر ما تخاف من العني 
واحلســد والنظالة صارت تخاف من (رفة 
العني) حتى انها تنبئ صاحبها بحدوث شر!
وبعضهم يقولــون: اهللا يعطينا خيرها 

ويبعد شرها!
اخوانا املصريني عندما يظهر الواحد جشعه 

يقال له (أبوعني فارغة)!
أي ال يشبع أبدا مهما أعطيته ويتبعونها 

بالقول الشعبي:
(بني آدم ما ميلى عينه إال التراب)!

٭ آخر الكالم: من اخلرافات القدمية الراسخة 
في الشــعب العربي قولهم للرجل القصير 

(نص نصيص)!
وهذه خرافات شعبية متخيلة لشخصيات 

وهمية!
كان اجلاهليون يعتقدون أن رأس القتيل 
على شكل طائر هائم مرفرف يبتغي القصاص 
ويظل يصرخ ويندب (اسقوني - اسقوني) 

الى أن تراق دماء مغتاليه فيروى ويسكن!

٭ زبدة احلچي: الشعوب العربية مغرمة باألمثال 
واألقوال التي تدور حول احلسد مثل: «العني 
بصيرة واليد قصيرة» أو «العني ما تعلى على 
احلاجب» أو «العني ما بتقاوم املخرز» ويضرب 
للضعيف أمام القوي وآخرها ويصلح لهذا 

الزمان «على عينك يا تاجر»!
وتبقى احلقيقة:

امللــك هللا ال ننفــك فــي تعــب
حتــى تزايــل أرواح وأجســاد

وال يــرى حيــوان ال يكــون لــه
فــوق البســيطة أعداء وحســاد

كفانا اهللا وإياكم احلسد، وتبقى الكويت 
أجمل وأحلى بلد بعيدا عن احلسد واحلساد، 
ومن أرادنا بحسد فكيده في نحره، والكويت 

في حرز اهللا ما تعاقب الليل والنهار..
في أمان اهللا..
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تخصيص ٥ مواقع للعمالة في ميناء الشعيبة
بداح العنزي

أوصت جلنة األحمدي 
خالل اجتماعها امس برئاسة 
حمدي العازمي على طلب 
البلدية تخصيص ٥ مواقع 
للعمالــة الوافدة في ميناء 

الشعيبة.
وقال العازمي إن الرأي 
املوافقــة  الفنــي تضمــن 
مجمعــات  إقامــة  علــى 
ســكنية خاصــة بالعمالة 
الوافدة وتبلغ مساحة كل 
موقــع ١٥٠٠٠٠م٢ ضمــن 
نطاق محافظــة األحمدي 
مبنطقة ميناء الشــعيبة، 
وذلك تنفيذا لقرار مجلس 
الوزراء رقــم (٩١٣/ ثانيا، 
ثالثا، سادســا) املتخذ في 
اجتماعه رقم (٤٧/ ٢٠٢٠) 
املنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠، 

شريطة:
١- تســلم املواقــع لوزارة 
املالية «إدارة أمالك الدولة» 
لبيعهــا في املــزاد العلني 

للقطا ع اخلاص.
٢- تقدمي دراســة مرورية 
شاملة يتم اعتمادها من قبل 

اإلدارة العامة للمرور.
٣- تقدمي دراســة شــاملة 
البيئــي  املــردود  لتقييــم 
واالجتماعي وفقا ملتطلبات 

قانون حماية البيئة.
٤- االلتزام والتقيد بردود 
الفرعيــة للمرافق  اللجنة 

واخلدمات العامة.
٥- تخويل اإلدارة بزحزحة 
حــال  املواقــع  وتعديــل 
تعارضــه مع أي شــبكات 
طرق أو خدمات بنية حتتية 
قائمة أو ألي دواٍع تنظيمية.
ثانيا: تخضع املواقع ٥ 
للمعاييــر اخلادمــة، باتت 
والتجمعات العمالية التالية:

١- ارتفاعات األدوار اخلاصة 
باملنطقة: ٤ طوابق للمباني 
املباني  الســكنية، طابقني 
اخلدمــات  اســتعماالت 

والتجارية.
التجاريــة  النســب   -٢

للجهاز التنفيذي للدراسة.
اللجنة أبقت  وقــال إن 
على جدول أعمالها االقتراح 
املقدم مــن األعضاء د.علي 
بن ســاير، د.حســن كمال 
بشــأن تخصيــص موقــع 
إلنشــاء حديقــة عامة في 
منطقة العقيلة الســكنية. 
وذلك لدعوة الهيئة العامة 

للزراعة.
وأشــار إلــى أن اللجنة 
وافقت علــى طلب البلدية 
اعتماد وتوحيد ترقيم مدينة 

صباح األحمد البحرية.
وذكر ان اللحنة وافقت 
علــي طلب وزيــر التربية 
ووزيــر التعليــم العالــي 
توســعة موقــع املدرســة 
اخلاصــة بالقطعة رقم ١/١ 
مبنطقــة املهبولة لتصبح 
املساحة ٨٠٠٠م بعد زيادة 

٣٠٠٠م.
وأشار العازمي إلى أن 
اللجنة وافقت على طلب 
الكهربــاء واملــاء  وزارة 
تخصيص موقع إلنشاء 
محطــة جديــدة لتوليــد 
القوى الكهربائية وتقطير 
منطقــة  ضمــن  امليــاه 
(توســعة  النويصيــب 
محطة النويصيب)، مشيرا 
إلى أن الرأي الفني تضمن 
املوافقة على طلب وزارة 
الكهرباء واملاء تخصيص 
موقــع محطــة لتوليــد 

القوى الكهربائية وتقطير 
امليــاه (توســعة محطة 
النويصيــب ومبســاحة 
مليــون  (٥٦٤٫٩٩٤٫٢م) 
الكهربــاء واملاء،  لوزارة 

وتلك شريطة التالي:
علــى  احملافظــة   -١
املسارات املداخلة مع املوقع 
املقترح للمحطة، والتنسيق 
مع وزارات اخلدمات بشكلها 
قبل التنفيذ وااللتزام بردود 
اخلدمــات وتخويل اإلدارة 
بزحزحة وتقليص املوقع 

وفقا لطبيعته.
وبني أن اللجنة احتلت 
الكويــت  كتــاب االحتــاد 
لصيادي األســماك بشــأن 
تخصيــص قطعــة أرض 
الستغاللها لتكون مواقف 
الطراريــد الصيد باملنطقة 
العاشرة مستخدمي نقعة 
الفحيحيل مشروع الكوت 
إلى اجلهاز التنفيذي إلضافة 

املخطط.
وقال إن اللجنة وافقت 
على طلــب وزارة األوقاف 
اإلســالمية  والشــئون 
تخصيص مسجد ومواقف 
ســيارات مبنطقــة الوفرة 
الزراعيــة - قطعة ٧، كما 
متــت املوافقة علــى طلب 
وزارة األوقاف تخصيص 
مســجد ومواقف سيارات 
الزراعية  الوفــرة  مبنطقة 

قطعة رقم ١.

١٥٠٠٠٠م٢ مساحة كل موقع تتكون من ٤ طوابق سكنية وطابقني جتاريني

حمدي العازمي مترئسا اجتماع جلنة «األحمدي»

باملجمعــات  اخلاصــة 
العماليــة: ٥٪ جتاري، ٥٪ 

مباني اخلدمات.
٣- االستعماالت التجارية 
باملجمعــات  اخلاصــة 
العمالية: سوق مركزي - 
بنك - مقاهي - مطاعم - 
صاالت متعــددة األغراض 

- محالت.
٤- نســب البناء اخلاصة 
باملجمعات العمالية تركيز 
البناء ٢٠٪ للمباني السكنية 
١٠٪ ملبانــي االســتعماالت 

اخلدمات والتجارية.
وأضــاف العازمــي أنه 
متت املوافقــة على اقتراح 
العضو مشــعل احلمضان 
إغــالق وتســوير  بشــأن 
قسيمتني بالشباك مبنطقة 
الشــاليهات بنيدر قطعة ١ 

طريق ٢٦٧.
وذكر انه متت املوافقة 
على اقتراح العضو د.علي 
بن ساير بشأن إضافة اسم 
أم الهيمــان على اللوحات 
اإلرشــادية بضاحية علي 

صباح السالم.
وقال إن اللجنة بحثت 
كتاب الهيئة العامة للطرق 
البــري بشــأن  والنقــل 
استحداث طريق مختصر 
لربط مدينة صباح األحمد 
السكنية ومدينة الكويت. 
بناء على اقتراح العضو 
د.علي بن ساير وإحالته 

العنزي: منح اجلهاز التنفيذي تفويضات لتسريع اإلجناز
طالــب عضــو املجلس 
البلــدي ورئيــس جلنــة 
م.  والتطويــر  اإلصــالح 
حمــود العنزي بــأن النظر 
في تعديــالت لوائح بلدية 
الكويــت يجــب أن يكــون 
فرصــة لتعزيــز احلوكمة 
وفــض  البلديــة  جلهــاز 
تشــابك االختصاصات مع 
املجلس البلدي مع التوسع 
في التفويضات التي متكن 
التنفيــذي لبلدية  اجلهــاز 
الكويت مــن القيام بأدواره 
علــى اكمــل وجــه وتقدمي 
اخلدمــات بأســرع وتيــرة 

للمواطنني.
اي  العنــزي  ورفــض 

إللغاء تفويض سار منذ ٢٠ 
سنة ملدير البلدية يؤدي إلى 
بطء أعمال اجلهاز التنفيذي 
وتقليل كفاءته، مشيرا الى 
أن الئحــة احملــالت كانــت 
تســمح ملدير عــام البلدية 
بإضافة األنشطة التي تطلبها 
الــوزارات املعنيــة ضمــن 
الئحــة احملالت، كذلك البت 
في طلبات أنشطة املواسم 
مثل األعياد الوطنية وغيرها.
وشــدد على أن املجلس 
البلدي له دورة مســتندية 
طويلة جدا ال تقل عن اربع 
شهور على اقل تقدير وتصل 
أحيانا إلى ٨ شــهور، لذلك 
ال يجــب أن تكون موافقات 

املجلس البلــدي الزمة لكل 
التنظيمية، وما  املوافقــات 
أعدت اللوائح إال لتفادي ذلك 
وحوكمة قرار املجلس البلدي 
بحيث تكون كل االشتراطات 
واردة فــي الالئحــة دون 
احلاجــة للرجوع للمجلس 

البلدي كل مرة.
وأكــد أنه ســيعمل على 
أعطاء مزيد من التفويضات 
للجهاز التنفيذي مع حتديد 
اشتراطات ولوائح إرشادية 
واضحة متكن بلدية الكويت 
البــت مباشــرة فــي  مــن 
املوافقــات التنظيمية دون 
الدخول في دورة مستندية 

طويلة.

م. حمود العنزي

مقترحات إللغاء تفويضات 
ســابقة للجهــاز التنفيذي، 
مؤكــد ان تصويت املجلس 
البلدي في اجللسة األخيرة 

املجلس البلدي
b.alenzi@alanba.com.kw إعداد: بداح العنزي

«زين» تؤازر الطواقم الطبية واملطّعمني في «جسر جابر»
أعلنــت زين املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عن تواجدها في مركز جسر 
جابر للتطعيم بالتعاون مع 
وزارة الصحة على مدار ثالثة 
أيام، وذلك للمساهمة في تبريد 
األجواء على الطواقم الطبية 
وأبطــال الصفــوف األمامية 
العاملني في املركز وتشجيعا 
للمواطنني واملقيمني املطعمني 
علــى دعم جهــود الدولة في 
تعزيــز املناعــة املجتمعيــة 

ومواجهة آثار اجلائحة.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافي أن الزيارة قد شهدت 
تواجد املشــرف العام ملركز 
جسر جابر للتطعيم د.طالل 
الفني  الفضالــة، واملشــرف 
للمركــز د.حمــد األنصاري، 
واملشــرف اإلداري للمركــز 
ومديــر  العجمــي،  د.دالل 
العالقــات اخلارجيــة  إدارة 
والداخلية بشركة زين الكويت 
حمــد املطر، حيــث أتت هذه 
البادرة ضمن سلسلة اجلهود 
والبرامــج التــي تبنتها زين 
خالل الفترة املاضية بالتعاون 
مع وزارة الصحة ومؤسسات 
الدولــة األخــرى في ســبيل 
حماية املجتمع من تداعيات 
اجلائحــة. وبينــت زيــن أن 
فريقهــا قد تواجــد في مركز 
جسر جابر للتطعيم الواقع 
في اجلزيرة اجلنوبية بجسر 
الشيخ جابر األحمد املخصص 
خلدمة السيارات، حيث وفرت 
الشركة عددا من العربات التي 
قدمت املثلجات واملاء البارد 
لتبريد وتلطيف األجواء على 
أكثر من ٢٠٠ فرد من الطواقم 
الطبية والفنية والتمريضية 
واإلدارية من أبطال الصفوف 
األماميــة العاملني في املركز، 

جســر جابر وعبر تطبيقات 
و«إنســتغرام»  «ســناب» 
و«واتســاب» كبــادرة منهــا 
للتحفيــز اإليجابي ملن أقبل 

على التطعيم.
وقامت زين مؤخرا بتنظيم 
حملة تطعيم لقــاح كورونا 
ملوظفيها مبقرها الرئيسي في 
الشويخ بالتعاون مع وزارة 
الصحة، وذلــك دعما جلهود 
الدولــة فــي تعزيــز املناعة 
املجتمعية ومواجهة اجلائحة.
وقــد أبدت زين على مدار 
الـــ ١٨ شــهرا األخيــرة روح 
املسؤولية كمؤسسة وطنية 
التزاماتها وواجباتها  تعرف 

االجتماعية، وذلك بتســخير 
البشرية  قدراتها وإمكاناتها 
والتكنولوجية بتعاونها مع 
مختلف الــوزارات والهيئات 
احلكومية، وإطالقها العديد من 
املبادرات التوعوية والصحية 
واملجتمعيــة لضمان صحة 

وسالمة املجتمع.
كما حرصت الشركة على 
االستمرار في دعم املبادرات 
والتعليميــة  االجتماعيــة 
والثقافية التي دائما ما تكون 
من أوائل الداعمني لها سنويا 
بالتعاون مع أبرز شــركائها 
االستراتيجيني، لكن في قالب 
افتراضــي هــذه املــرة تقيدا 
باالشــتراطات والتعليمــات 
الصحيــة الرســمية لضمان 

سالمة اجلميع.
زيــن  جهــود  وامتــدت 
احلثيثــة على مدار العام في 
املبــادرات املجتمعية  إطالق 
وتبنــي البرامــج الصحيــة 
واالجتماعيــة وغيرهــا، إلى 
اجلانب التعامل مع هذه األزمة 
بروح املشاركة الوطنية حتت 
مظلة استراتيجيتها لالستدامة 

واملسؤولية االجتماعية.

الشركة تُواصل مسؤوليتها االجتماعية مبساندة جهود وزارة الصحة خالل اجلائحة

د.طالل الفضالة وحمد املطر ود.حمد األنصاري ود.دالل العجمي

«زين» وفرت املثلجات واملاء البارد في مركز جسر جابر

والذيــن يجاهــدون حــرارة 
اجلو املرتفعة وخطر العدوى 
يوميا في سبيل حماية الوطن 

واملجتمع.
وأضافــت الشــركة أنهــا 
قامــت أيضا بإطــالق حملة 
توعوية على وسائل التواصل 
االجتماعي بعنوان «طعمت.. 
خلها للذكرى»، والتي شجعت 
من خاللها أفراد املجتمع على 
اإلقبال على التطعيم لتحقيق 
األهداف املرجوة والوصول إلى 
املناعة املجتمعية، كما قامت 
بتقدمي ملصقات تشــجيعية 
للمطعمني في مركز الكويت 
للتطعيم في مشرف ومركز 

لولو هايبر ماركت ُيطلق مهرجان «دعونا نتواصل ٢٠٢١»
أطلقت لولو هايبر ماركت 
الشــركة الرائــدة في مجال 
التجزئة اإلقليمية مهرجان 
«دعونا نتواصل ٢٠٢١»، وهو 
عرض ترويجي مبتكر يهدف 
إلى جسر املســافات وربط 
الناس أثناء األزمة الصحية 

املستمرة.
العــرض  ويهــدف هــذا 
إلــى مســاعدة  الترويجــي 
النــاس علــى التغلــب على 
قيود االتصال التي تسببها 
اجلائحــة، والتــي فصلــت 
العائــالت عــن أحبائهم في 
الوطن، وأبعدت الناس عن 
العمل والطالب عن املدرسة، 
باإلضافة إلى تعطل التفاعالت 
االجتماعيــة ســواء علــى 
اإلنترنت أو عبر اإلنترنت.

االتصــاالت  ولتعزيــز 
خالل األزمة، يقدم مهرجان 
«دعونا نتواصل ٢٠٢١»، الذي 
يســتمر مــن ٢٣ يونيو إلى 
٣ يوليــو في جميــع منافذ 
لولــو هايبــر ماركــت فــي 
الكويت، صفقات مذهلة على 
مجموعة واسعة من أدوات 
االتصال مثل الهواتف الذكية 

العالمات التجارية. مثل آنكر 
وأوكي وبيلكن وكيوســكيا 
وسانديسك وتراندس وإكسل 

وغيرها.
البيــع  جانــب  وإلــى 
املباشــر فــي جميــع فروع 
لولو هايبر ماركت، يتوافر 
العرض الترويجي أيضا عبر 
اإلنترنت ملساعدة املتسوقني 
الذين ال يستطيعون الوصول 
بســهولة إلى متاجــر البيع 
بالتجزئة بسبب ضيق الوقت 

أو قيود احترازية أخرى.
ميكــن للمتســوقني عبر 
اإلنترنــت أيضا االســتفادة 

من العديد من طرق وشروط 
الدفــع مــن بنــك اخلليــج 
والبنوك الرائدة األخرى في 
الكويت. باإلضافة إلى ذلك، 
هناك ميزة أخرى في ترويج 
«دعونا نتواصل ٢٠٢١» وهي 
خطة األقساط اخلاصة التي 
تقدمها لولــو هايبر ماركت 
والتــي تتيح للعمالء إجراء 
عمليات شراء بشروط سداد 

سهلة.
يؤكــد مهرجــان «دعونا 
نتواصل ٢٠٢١» إميان لولو 
هايبر ماركت الراســخ بأن 
التواصــل بني األشــخاص، 
سواء أكان ذلك دون اتصال 
باإلنترنت أم عبر اإلنترنت، 
هو األســاس الذي يســاعد 
في بناء عالقــات اجتماعية 
قوية بني العائالت واألصدقاء 

واألقارب.
وفــي هذا الصــدد، يوفر 
الترويجــي  العــرض  هــذا 
القــدرة علــى  للمتســوقني 
االســتفادة مــن مجموعــة 
واسعة من معدات االتصاالت 
بأســعار  اجلــودة  عاليــة 

تنافسية للغاية.

مهرجان «دعونا نتواصل ٢٠٢١» من ٢٣ يونيو إلى ٣ يوليو

اللوحية وأجهزة  واألجهزة 
الكمبيوتر احملمولة وغيرها 
من تكنولوجيــا املعلومات 

ومستلزماتها.
تتوافــر أســعار خاصة 
خالل عرض «دعونا نتواصل 
٢٠٢١» على جميع العالمات 
التجاريــة الرائدة في مجال 
اإللكترونيــات فــي هايبــر 
ماركت، مبا في ذلك الهواتف 
الذكية واألكسســوارات من 
آبل وسامســونغ ولينوفو 
وإكســياأومي  وتوشــيبا 
وهــواوي وفيفــو وأوبــو، 
وكذلــك علــى امللحقات من 

«زكاة الرميثية»: حققنا مشاريع 
مميزة منذ بداية ٢٠٢١

زكاة  مديــر  أعلــن 
الرميثية التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية ســلمان 
عبيــد مبارك عــن تنفيذ 
عدد من املشاريع اخليرية 
واالجتماعيــة واإلغاثية 
خالل النصــف األول من 

عام ٢٠٢١.
وقال العبيد: مت تنفيذ 
العديد من املشاريع داخل 
الكويــت مثــل تركيــب 
برادات ماء السبيل في عدة 
مناطــق، وتوزيع أجهزة 

تكييف وثالجات على األسر املتعففة للتخفيف من معاناتها 
في ظل ارتفاع درجات احلرارة في فصل الصيف، وكذلك 
توزيع الســالل الرمضانية على األســر احملتاجة خالل 
شــهر رمضان املبارك، باإلضافة إلى توزيع ٩٢٥٠ وجبة 
إفطار صائم على العمال واألفراد من مختلف اجلنسيات.

وأضاف: نعمل حاليا على تسويق مشروع برادات ماء 
الســبيل بشكل كبير خالل فترة الصيف، وذلك ألهميته 

لفئات كثيرة من العمال في مناطق الكويت املختلفة. 
وفيما يتعلق باملشــاريع املنفذة خارج الكويت، قال 
العبيد: جار إنشاء وتنفيذ عدد ٧ مساجد في بنجالديش 
والهند والنيجر، ونهدف من خالل بناء هذه املساجد ألن 
تكون منارات دعوية واجتماعية حيث نرفق باملســجد 
مكتبة إسالمية، ونقيم به حلقات حتفيظ القرآن الكرمي، 

واحملاضرات العلمية واللقاءات التوعوية والتربوية.
وتابع: جار العمل أيضا حلفر وإجناز عدد ١٨ بئر ماء 
في كل النيجر وبنجالديش وسيالن والهند لتأمني املياه 
الصاحلة للشرب آلالف املستفيدين في هذه البالد، وجار 
بنــاء منازل للفقراء في بنجالديــش والهند والتي توفر 

احلياة الكرمية لهم وألبنائهم. 
وختم بالشــكر اجلزيل للمحسنني وأصحاب األيادي 
البيضاء على دعمهم للمشــاريع اخليرية داخل الكويت 
وخارجهــا، كما حث من يرغب في التبرع التواصل على 
الهاتــف رقم: ٩٤٤١٥٤٤٨ أو زيارة مقــر الرميثية للزكاة 

والصدقات مبنطقة الرميثية.

سلمان عبيد
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جامعة الكويت: تقدمي طلبات االلتحاق 
في الفصل األول للعام املقبل من ٤ إلى ١٤ يوليو

أعلنــت عمــادة القبــول 
والتسجيل في جامعة الكويت 
بدء تقــدمي طلبات االلتحاق 
باجلامعة للفصل الدراســي 
األول ٢٠٢٢/٢٠٢١ خالل الفترة 
املمتدة بني ٤ و١٤ شهر يوليو 
املقبــل. وقالــت العمادة في 
بيان صحافي أمس األربعاء 
إن فترة التســجيل احملددة 
تشــمل الكويتيــني وأبنــاء 
الكويتيات، موضحة أنه تقبل 
طلبات االلتحاق من الطلبة 
احلاصلــني على ٧٠٪ فأعلى 
للقسم العلمي و٧٨٪ فأعلى 

للقسم األدبي. 
النســب  أن  وذكــرت 
الدنيــا لقبــول الطلبة ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة من 
الكويتيني وأبناء الكويتيات 
احلاصلــني هــي ٦٥٪ فأكثر 

الشــهادات التي يتم قبولها 
في اجلامعة للعام الدراسي 
اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ هم من 
خريجي العامني الدراســيني 

٢٠٢٠/٢٠١٩ و٢٠٢١/٢٠٢٠.

القبول والتســجيل  صالــة 
بالشويخ أثناء ساعات الدوام 
الرسمي خالل الفترة املعلنة 
مصطحبني معهم املستندات 
املطلوبة. وبينت العمادة أن 

للقسم العلمي أي ما يعادل 
٢٫٢٥ نقطة وللقســم األدبي 
٧٢٪ فأكثر أي ما يعادل ٢٫٦٠ 
نقطة. ودعت الطلبة الراغبني 
إلــى مراجعــة  بالتســجيل 

النسب تبدأ من ٧٠٪ فأكثر للقسم العلمي و٧٨٪ لألدبي و٦٥٪ لالحتياجات اخلاصة

اخلطة الزمنية لتقدمي طلبات االلتحاق بجامعة الكويت للعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
الفئاتالتاريخاليوم

الثالثاء 
الطلبة الكويتيون وأبناء الكويتيات احلاصلون على الشهادة الثانوية ٦ – ٢٠٢١/٧/٧واألربعاء

من خارج الكويت

اخلميس 
٨ – ٢٠٢١/٧/١١واألحد

فئة الطلبة غير الكويتيني:
أبناء الشهداء – أبناء وأزواج الديبلوماسيني – منح الطلبة املتفوقني – 

أبناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس باجلامعة

االثنني 
١٢ – ٢٠٢١/٧/١٣والثالثاء

فئة الطلبة الكويتيني:
أزواج الكويتيني – أبناء وأزواج كل من (أعضاء الهيئة األكادميية 

املساندة، مدرسي اللغات، العاملني باجلامعة)
جميع الفئات السابقة٢٠٢١/٧/١٤األربعاء

آخر يوم لتقدمي طلبات التحاق خريجي املرحلة الثانوية باجلامعة يوم األربعاء ٢٠٢١/٧/١٤

٤٨ مدرسة 
الختبارات 

الدور الثاني
عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية 
٤٨ مــدرســــة كمقــــار 
الختبارات الدور الثاني 
التــي ســتنطلق فــي ٤ 

يوليو املقبل.
ودعا الوكيل املساعد 
للتعليــم العام أســامة 
املناطــــق  السلطـــــان 
إلى ضرورة  التعليمية 
إبــالغ وتزويــد مراقبة 
االمتحانات العامة بإدارة 
التنسيق واملتابعة مبقار 
جلان الدور الثاني للعام 
الدراسي احلالي ٢٠٢٠-
٢٠٢١ على أن تكون في 
كل منطقــة تعليمية ٨ 
مدارس منهــا ٤ للبنني 

و٤ للبنات.
مصــادر  وكشــفت 
تربوية أن الوزارة رأت 
أهمية زيادة أعداد مدارس 
الــدور الثاني حتى يتم 
توزيع الطلبة عليها وفقا 
لالشــتراطات الصحية 
التي أوصت بها السلطات 
الطبية في البالد، مشيرة 
إلى أن الوزارة ستسير 
اخلطــة  نفــس  علــى 
الناجحــة التــي قامــت 
بها في اختبارات الدور 
الثاني والتي مرت دون 

أي مشاكل او عراقيل.

(زين عالم) فرحة طالبية باختتام االختبارات أمام مدرسة أنس بن مالك 

طلبة لـ «األنباء»: امتحان الدستور «أثلج الصدور» !

عبدالعزيز الفضلي

أدى طلبة الثانوية العامة في القسمني 
العلمي واألدبي اختبار الدســتور، كما 
قدم طلبة التعليم الديني امتحان مادة 
اللغة العربية في مجال «النقد والبالغة».

ويعد امتحان أمس هو األخير بالنسبة 
لطلبة العلمي، بينما يختتم طلبة األدبي 
اليوم اختباراتهم مبادة اإلحصاء، وطلبة 

الديني مبادة القرآن الكرمي.
وقــد أبدى الطلبة بعد خروجهم من 
قاعات االختبار أمس سعادتهم مبستوى 
امتحان مادة الدســتور، مشــيرين إلى 
أنه «أثلج الصدور»، خاصة أنه تضمن 
صفحتني فقط و«من حضر عبر»، وفعال 
ختامها مسك لطلبة العلمي، بينما ميني 
طلبة األدبي والديني أن يكملوا اختبارهم 
اليوم على خيــر ليصلوا إلى بر األمان 
ويحققون طموحاتهم بالنجاح والتفوق.
ووصــف الطالب ناصر الرشــيدي 
اختبار الدســتور بالســهل واملباشــر، 
مشــيرا إلى أن األســئلة لــم تخرج من 

املنهج املدرسي، مشيدا باتباع املدرسة 
أعلى معايير السالمة التي وضعتها وزارة 

الصحة ألداء االختبارات الورقية.
واتفــق الطالــب عبدالوهــاب علــي 
مع زميله ناصر بشــأن سهولة اختبار 
الدستور واحتوائه على األسئلة املباشرة، 
موضحا أن االختبار قد يكون أسهل بكثير 
للطالب الدارس واملنظم لوقت املذاكرة.

كمــا أكد الطالب محمــد املكيمي من 
القســم األدبي أن اختبار الدستور كان 
سهال جدا واحتوى على صفحتني فقط، 
واحلمد األمر مر بكل سالسة، داعيا اهللا 
التوفيق في اختبار مادة اإلحصاء اليوم 

اخلميس وحتقيق النجاح.
من جهته، قال الطالب راشد اخلضر 
إن االمتحــان كان واضحــا ومــن داخل 
املنهــج ولم نواجه فيــه أي صعوبات، 
مهنئا زمالءه في القســم العلمي بختام 
اختباراتهــم، قائــال: «مبروكني للعلمي 

والفال لنا».
أما الطالب راشد احلوطي فقد أشاد 
بتعاون اإلدارة املدرســية وتعاونها مع 

الطلبة التي وفرت اجلو املريح واملناسب 
لنقدم االختبار مبعنويات مرتفعة، داعيا 
زمالءه الطلبــة إلى تكثيف اجلهود في 
اختبار اإلحصاء حتى نصل إلى بر األمان 

ونحقق هدفنا في النجاح بإذن اهللا.
من جهته، أكد الطالب محمد املطيري 
انــه متفائل جــدا وهللا احلمد بالنجاح، 
متوقعا أن تكون نســبة جناحه بني ٨٠ 
و٩٠٪ واصفا امتحان الدستور بالسهل 

جدا.
والطالب حمد الرشيدي أيد زميله في 
هذا الرأي بتأكيده أن االمتحان كان بسيطا 
جدا، مشيرا إلى أننا ننتظر االنتهاء من 
اختبار اإلحصاء اليوم لتكتمل الفرحة 
وننتظر النتيجــة النهائية وبإذن اهللا 

األمور طيبة.
أما الطالب عبداهللا محمد من القسم 
العلمي فقال لم أتوقع أن يأتي االمتحان 
بهذه الســهولة بل توقعــت أال يقل عن 
٥ صفحــات، ولكــن مــا مت تقدميــه لنا 
صفحتان، مشيرا إلى أن هذا ساعد الطلبة 

على حل االختبار بكل أريحية.

«طلبة الطب» يطلبون نقل امتحاناتهم من الكافتيريا
ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة في كلية الطب بجامعة 
الكويــت أن ما يزيد على ٦٠٠ 
طالب وطالبة من طلبة مركز 

الكافتيريــا غير مهيــأة لعقد 
االختبارات النظرية لهم.

الطلبــة بتوفير  وطالــب 
أبسط وسائل الراحة لهم خالل 
أداء اختباراتهــم حيث ميكن 
اســتبدال الكافتيريا باملسرح 

أو أي مــكان آخر يتم توفيره 
بدال من املكان األول، مؤكدين 
أنهم في حال عدم استجابتهم 
فســيرفعون األمــر إلى مدير 
اجلامعــة ومن ثــم إلى وزير 

التعليم العالي.

العلوم الطبية املســجلني في 
السنوات (١، ٢، ٣، ٤) طالبوا 
عميدة الكلية بنقل اختباراتهم 
النظرية مــن كافتيريا الكلية 
بسبب سوء الكراسي املوجودة 
بهــا باإلضافــة إلــى أن بيئة 

ملشاهدة الڤيديو

زكاة كيفان: مساعدات لـ ١٠٠ طالب جامعي باألردن
تهتــم جمعيــة النجــاة 
اخليريــة مبلــف التعليــم 
وتعتبره أحد أهم مشاريعها 
االســتراتيجية كونه احلل 
األساسي والناجع للقضاء 
علــى آفــة اجلهــل والفقــر 
واملــرض ومتكني اإلنســان 
من احلياة الكرمية وتأهيله 
ليحقق النفع لنفسه وألهله 

ومجتمعه.
فــي هــذا الســياق، قال 
رئيس زكاة كيفان التابعة 
جلمعيــة النجــاة اخليرية 

عود اخلميس: نقوم حاليا 
بزيــارة خيرية إلى اململكة 
األردنية الشقيقة قدمنا من 
خاللهــا الدعــم املالي لعدد 
١٠٠ طالــب علــم من طالب 
اجلامعات والذين يدرسون 
العلوم الشرعية وغيرها من 
شتى التخصصات األخرى.
وتابــع اخلميس: نطمح 
مــن خالل هذه املســاعدات 
إلى تخفيــف األعباء املالية 
الشديدة التي يالقيها هؤالء 
الطــالب كونهــم مــن دول 

فقيــرة.  واختتم اخلميس 
تصريحه بشكر أهل اخلير 
داعمي زكاة كيفان والنجاة 
اخليرية والعمــل اخليري 
كافــة، فهــؤالء هم شــركاء 
النجاح واحملرك األساســي 
لهذا اخليــر العظيم، داعيا 
من يرغب في التواصل مع 
زكاة كيفان ودعم مشاريعها 
لالتصال على ٦٦٢٩٣٠٤٤ أو 
اللجنة مبنطقة  زيارة مقر 
الســوق  بجــوار  كيفــان 

املركزي.
عود اخلميس

«جتّمع دواوين الكويت»: ما حصل حتت قبة 
عبداهللا السالم إهانة لسمعة الكويت

أصــدر جتّمــع دواوين 
الكويت بيانا أعرب فيه عن 
استياء بالغ بشأن ما حصل 
من تصرفات وأفعال اعتبرها 
مشــينة في قاعــة عبداهللا 
السالم الثالثاء املاضي خالل 
جلسة مجلس األمة اخلاصة.
وقــال التجمــع إن هذه 
التصرفات ال ترقى ملن ميثل 
األمة ومصاحلهــا وتعتبر 
الكويــت  إهانــة لســمعة 
وتنشــر الفوضى وتؤصل 
فهما مغلوطا ملعنى احلرية 
والدميوقراطية على حساب 

مصالح البالد والعباد.
وهذه تفاصيل البيان:

رسالة من «جتمع دواوين 
الكويت»

بسم اهللا الرحمن الرحيم
تابعنــا باســتياء بالــغ 
مــا حصــل مــن تصرفات 
وأفعال مشــينة فــي قاعة 
عبداهللا السالم يوم الثالثاء 
املوافــق ٢٢ يونيــو ٢٠٢١ 
والتــي ال ترقــى ملــن ميثل 
األمــة ومصاحلها، وتعتبر 
الكويــت،  إهانــة لســمعة 
وتنشــر الفوضى وتؤصل 
فهما مغلوطا ملعنى احلرية 
والدميوقراطية على حساب 

مصالح البالد والعباد.

يســجله التاريــخ ويورث 
لألجيــال القادمــة ملفهــوم 
الكويتية؟  الدميوقراطيــة 
وهــل نقل فوضــى وثقافة 
الشــارع إلى قاعة عبداهللا 
املواطنــة  هــي  الســالم 
واإلخــالص واحلرص على 
مصالــح الكويــت وأهلها؟ 
ومن يتحمل مسؤولية ضياع 
حقــوق الشــعب بالرقابــة 

والتشريع؟
وعليــه، فــإن «جتمــع 
دواوين الكويــت» يرى أن 
كل ما يحصل من جتاوزات 
فهي ال تراعي ثوابت وقيم 
وأخــالق مجتمعنــا، وأدت 
إلــى االنحــراف احلــاد في 
معاجلة ملفات وقضايا بالغة 
األهمية وعدم حســمها من 
التشريعية  قبل السلطتني 
بالرقابــة  والتنفيذيــة 
املسؤولة والتشريع املثمر 
واحملاسبة الرصينة البعيدة 
عن التراشق واالستعراض 
اإلعالمي وتصيد كل طرف 
الطــرف اآلخــر،  ألخطــاء 
وقلناها مــن قبل ونكررها 
الناس ملت وضجرت، فهل 
مشاكل الكويت اختزلت فقط 
في اخلالفات الشخصية بني 

هذا وذاك؟

اتقــوا اهللا فــي الكويت 
وأهلها!

فالدستور واضح واتباعه 
فــي العالقة بني الســلطات 
بــني  والتعــاون  واجــب، 
السلطتني مطلوب وضروري 
ألي إصــالح، واخلطــأ من 
أي مــن الطرفــني ال يعالج 
باخلطيئة، فطريق اإلصالح 
بّني وطريق الفوضى بّني، فال 
بارك اهللا فيمــن يدعو إلى 
شحن الشارع والسعي إلى 
مس هيبة الدولة والدستور 

بحجة اإلصالح.
ونؤكد أن الكويت بأبنائها 
ودســتورها  املخلصــني 
ودميوقراطيتهــا وقيادتها 
ســتظل أكبر وأجــّل من أن 
تختزل بالفعل املشني لهذا أو 
ذاك، سائلني املولى عز وجل 
أن يؤتــي اجلميــع احلكمة 
ويهديهــم ســواء الســبيل 
ويحفظ الكويت واحة أمن 
وأمان وأن يجنبها الفنت ما 

ظهر منها وما بطن.
ختامــا، «تهــدى األمور 

بأهل الرأي ما صلحت
وإن تولــت فباألشــرار 

تنقاد».
جتمع دواوين الكويت
عنهم فهد عبدالرحمن املعجل

ال بارك اهللا فيمن يدعو إلى شحن الشارع ويسعى إلى مّس هيبة الدولة والدستور بحجة اإلصالح

فهد عبدالرحمن املعجل

ولألسف فإن السلوكيات 
واألفعــال واألقــوال التــي 
ميارسها البعض قد شوهت 
دميوقراطيتنا وجتاوز أثرها 
احلدود السياسية في املعاملة 
املتبادل  وأفقدنا االحتــرام 
واألخــالق التــي عرفناهــا 
وجتاوز أثرها إلفساد عالقة 
االحترام واملودة بني احلاكم 

واحملكوم.
فهــل هــذا مــن أصالــة 
وحكمة من وضعوا دستور 
١٩٦٢؟ حيث ما ورثناه منهم 
أن الدميوقراطية هي املنهج 
واألســلوب لعالقة العروة 
الوثقى بني احلاكم واحملكوم 
واحترام الرأي والرأي اآلخر، 
وهــل هذا مــا نرغب في أن 
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مرزوق الغامن يلتقي رئيسي البرملانني
األوروبي والبلجيكي لبحث األوضاع في القدس

توجه رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغانم إلــى العاصمــة البلجيكية 
بروكسل أمس في زيارة تستغرق 
يوميــن يجتمــع خاللهــا كممثــل 
للبرلمانــات العربيــة إلــى رئيس 
البرلمان األوروبي ديڤيد ساسولي، 
ورئيسة البرلمان البلجيكي إليان 

تيليو.
لــدى  الغانــم  وكان فــي وداع 
مغادرته نائب رئيس مجلس األمة 
أحمد الشــحومي، ووزيــر الدولة 

لشــؤون مجلــس األمــة مبــارك 
الحريص، وســفير مملكة بلجيكا 
لدى الكويت ليو بيترز، وأمين عام 

مجلس األمة عادل اللوغاني.
الغانــم مــع  ويأتــي اجتمــاع 
البرلمان  كبــار المســؤولين فــي 
األوروبــي والبرلمــان البلجيكــي 
كممثل للمجموعة الجيوسياســية 
العربية بالتنسيق مع رئيس االتحاد 
البرلماني العربي صقر غباش وذلك 
لبحث تطورات األوضاع باألراضي 

الفلســطينية المحتلــة في أعقاب 
اعتداءات قوات االحتالل على القدس 
وغزة وباقي األراضي الفلسطينية 

مؤخرا.
كمــا ســيجتمع الغانــم خــالل 
الزيارة الى رئيس لجنة الشــؤون 
الخارجية فــي البرلمان األوروبي 
ديڤيد ماكاليستر، إضافة الى اجتماع 
آخر الى رئيسة وفد العالقات مع دول 
شبه الجزيرة العربية في البرلمان 

األوروبي هانا نيومان.

ممثالً للمجموعة اجليوسياسية العربية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل مغادرته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل وفي وداعه نائب الرئيس احمد الشحومي ومبارك احلريص

مرزوق اخلليفة إلصالح وصيانة طريق
الساملي خدمة لألهالي واملسافرين

تقــدم النائــب مرزوق 
اخلليفــة باقتــراح برغبة 
في شأن إصالح وصيانة 
نظــرا  الســاملي  طريــق 
ألهمية هذا الطريق وخدمة 
ملستخدميه، قال في مقدمته 

ما يأتي:
يعتبر طريق الســاملي 
من أطــول خطوط ســير 
الكويــت  الســيارات فــي 
حيــث يبلغ طولــه ابتداء 
من الدائري السادس املقابل 
حملافظــة اجلهراء وصوال 
حتى نهايــة الطريق عند 
مركــز الســاملي احلدودي 

مــا يقــارب ١٢٠ كيلومترا 
وأصبح من الطرق الرئيسة 
الطريق  لكثرة مستعملي 
نسبة ملا كان عليه سابقا 
لعدة أســباب أولها (رواد 
البر وأصحاب احلالل اإلبل 
واألغنــام) وكذلك منطقة 
الشــعبي  إحياء املوروث 
بهذا الطريق، ونظرا ألهمية 
الطريق وخدمة ملستعمليه 
لذا أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي نصه:
توسعة الطريق بجعله 
ثالث حارات بدال من حارتني 
أسوة بطريق النويصيب، 

اململكة  احملــاذي حلــدود 
العربية السعودية الشقيقة 

وبناء مسجد خدمة لألهالي 
واملســافرين أسوة ببقية 
الرئيســة كطريق  الطرق 
العبدلــي والنويصيــب، 
وعمــل اســتراحات مــن 
مقــاه وأســواق مركزية، 
وصيانة أعمــدة الكهرباء 
التيــار  نظــرا النقطــاع 
الكهربائــي أحيانا، حيث 
توجد مسافات طويلة غير 
مضاءة، وعمل سياج على 
جانبي الطريق ملنع األغنام 
واألبــل من الوصــول إلى 
الطريق، حيث إنها تشكل 
خطرا على مرتادي الطريق.

حتويله إلى ٣ حارات بدالً من حارتني أسوة بالنويصيب

مرزوق اخلليفة

أحمد مطيع يسأل عن مخالفات
في الهيئة العامة لشؤون اإلعاقة

وجــه النائــب د. أحمد 
مطيــع ســؤاال إلــى وزيــر 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
الشــؤون  املتجددة ووزير 
االجتماعيــــــة والتنميــة 
املجتمعيــــــــة د. مشعان 
العتيبــي قال فــي مقدمته: 
أرسى ديننا احلنيف دعائم 
القيــم النبيلــة واألخــالق 
الرحمة  احلســنة وأهمهــا 
والتراحم ورعاية الضعفاء 
وذوي احلاجــة وغيرهــم 
مــن فئــات املجتمــع وجاء 
الدســتور الكويتي مجسدا 
لهــذه القيــم الســمحة في 
املادتني (٧، ١١) بأن التراحم 
صلة وثقــى بني املواطنني، 
ومؤكدا التزام الدولة بكفالة 
املعونــة للمواطنــني فــي 
حالة الشيخوخة أو املرض 
وضمــان الرعاية الصحية 
واالعانــة االجتماعية لهم، 
الرعاية  واســتكماال لقيــد 
اإلنسانية لذوي احلاجة وفقا 
املفهوم اإلسالمي  لصحيح 
ولتحقيق مزيد من الرعاية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة صدر 
القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ 
في شأن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة ووضعها ضمن 
اختصــاص الهيئــة العامة 
لشئون ذوي اإلعاقة والتي 

٭ صرف مبالغ ألشــخاص 
جتــاوزت  وفاتهــم  بعــد 
١٨٫٤٤٧٫٠٠٠ د.ك دون وجه 

حق. 
٭ صــرف مبالــغ لغيــر 
مستحقـــــــني جتـــاوزت 

٥١٫٦٧٨٫٠٠٠ د.ك.
الديوان  وحشــد تقرير 
العشــرات مــن املخالفــات 

األخرى. 
وكانت غالــب مخالفات 
الهيئة فــي أعمالها اإلدارية 
وذلك بســبب قيادتها التي 
جتــاوزت أصول وضوابط 
العمل القيادي في واحدة من 
أهم الهيئات الثابتة للوزارة. 
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١ـ  ما األسباب اإلجرائية 
واإلداريــة التــي قــام بهــا 
املسؤولون في الهيئة وجنم 
عنها ما ورد في تقرير ديوان 
احملاســبة املشــار إليه من 
مخالفات وأسباب تكرارها؟
٢ ـ مــا اإلجــراءات التي 
اتخذت حيال القيادة اإلدارية 
املسؤولة عن هذه املخالفات؟
٣ ـ مــا قيمة الهدر املالي 
الذي جنم عن هذه املخالفات؟
٤ ـ مــا اإلجــراءات التي 
اتخذتها الهيئة الســـترداد 
مــا صرف بغير حق كــــما 

ورد بالتقرير؟
٥ ـ هــل اتخذت الوزارة 
القانونية حيال  االجراءات 
هــذه املخالفــات؟ إذا كانت 
اإلجابة فما هذه االجراءات؟ 
وإن كان قــد شــكلت جلان 
افادتــي  يرجــى  حتقيــق 
مبحاضرها ونتائج أعمالها. 
٦ ـ هل أخطرت الوزارة 
النيابة العامة والهيئة العامة 
(نزاهة) عن املتسبب في هذه 

املخالفات؟
٧ ـ هل متت مســاءلة أو 
محاسبة مديرة الهيئة عن 

هذه املخالفات؟
٨ ـ مــا إجراءات الوزارة 
شــكاوى  تكــرار  حيــال 
املراجعني للهيئة عن سوء 
معاملة مديرة عــام الهيئة 
وعزوفها عن حل مشاكلهم أو 
مجرد مقابلتهم؟ وما إجراءات 
الــوزارة لوقــف مثــل هذه 
التصرفــات حماية حلقوق 
املترددين علــى الهيئة من 

ذوي اإلعاقة؟
٩ـ  كم عدد الشكاوى التي 
وردت إلى الوزارة من قيادة 
الهيئة؟ وما اإلجراءات التي 
اتخذتها الــوزارة حيال كل 
منها تفصيال خاصة أنها قد 
جتاوزت (٢١) مخالفة مالية 

وإدارية؟

استفسر عن إجراءات الوزارة اإلدارية جتاه القياديني

د.أحمد مطيع

اســند إليها جميع األعمال 
الكفيلــة برعايــة  واملهــام 

األشخاص ذوي اإلعاقة. 
القيــم  ومــع كل هــذه 
واملبادئ واألسس الدستورية 
والقانونيــة واإلنســانية 
صــدم املجتمــع مبــا ورد 
بتقرير ديوان احملاسبة من 
املالحظات التي اسفرت عنها 
عمليات الفحص واملراجعة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠  للســنة 
علــى أعمال الهيئــة العامة 
لشؤون اإلعاقة ومنها على 

سبيل اإلشارة.
٭ صرف مبالغ حلضانات 
ومــدارس دون وجــه حق 
وبعضهــا غيــر مخصــص 
لقبــول ذوي االحتياجــات 

اخلاصة. 

الصيفي الصيفي يطلب كشفًا بأعضاء
جلنة الترقيات في «الدراسات التكنولوجية»

النائــب الصيفي  وجه 
مبــارك الصيفــي ســؤاال 
إلى وزيــر التربية د.علي 
جلنــة  بشــأن  املضــف، 
الترقيات في كلية الدراسات 
الهيئة  التكنولوجية فــي 
التطبيقي  العامة للتعليم 

والتدريب.
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١- كشف بأعضاء جلنة 
الترقيات في كلية الدراسات 
الهيئة  التكنولوجية فــي 
التطبيقي  العامة للتعليم 
مــدى  علــى  والتدريــب 
السنوات العشر املاضية.

٢- مــا أســس اختيار 
الترقيات  أعضــاء جلنــة 
الدراســــــات  فــي كليــة 
التكنولوجـــــية خـــــالل 
السنوات العشر املاضية؟
٣- هــل طبــق مبــدأ 

اللجنة  الترقية واجتهــاد 
في وضع لوائح جديدة؟

٥- هل تكررت أســماء 
جلنــة  أعضــاء  بعــض 
الترقيــات خــالل الفتــرة 
ذاتهــا؟ إذا كانــت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي 

مبررات التكرار.
٦- أســماء األســاتذة 
الذيــن رقوا خــالل الفترة 
ذاتها، وأسماء من رفضوا 
مذيال بأسماء أعضاء اللجنة 
لكل ســنة خالل السنوات 

العشر املاضية.
٧- هل نشــرت أبحاث 
علميــة واســتخدمت فــي 
الترقيــة لبعض املتقدمني 
للترقية خالل الفترة ذاتها 
باالشتراك مع بعض أعضاء 

جلنة الترقيات بالكلية؟
٨- هل حققــت الهيئة 
في الشكاوى املقدمة حول 

إجــراءات الترقيــة؟ ومــا 
اإلجــراءات املتبعــة حول 

ذلك الشأن؟
٩- منى إلــى علمي أن 
إدارة الشــؤون القانونية 
فــي الهيئــة أرســلت إلى 
جلنة الترقيات في الهيئة 
جوابا مفاده أنه ليس من 
اختصاص جلنة الترقيات 
في الكلية عرقلة إجراءات 
ترقيــة املتقدمــني، إمنــا 
اختصاصها فقط التوصية 
بالقبــول أو الرفض، فهل 
عمم هذا الــرد على جميع 
جلان الترقيات في كليات 

الهيئة؟
١٠- صورة ضوئية من 
الرد الصادر من الشــؤون 

القانونية، املذكور أعاله.
١١- مــا مهــام جلنــة 
الترقيات في كلية الدراسات 

التكنولوجية؟

الصيفي الصيفي

التدوير عند اختيار أعضاء 
جلنة الترقيــات في كلية 
التكنولوجية  الدراســات 

خالل الفترة ذاتها؟
٤- هل قدمت شــكاوى 
على جلنة الترقيات في كلية 
التكنولوجية  الدراســات 
خــالل الفتــرة ذاتها حول 
مخالفــة اللجنــة للوائــح 

مبارك العرو: من أعضاء مجالس اجلهات امللحقة؟
النائــب مبــارك  وجــه 
العــرو اســئلة إلــى وزير 
التجارة والصناعة د.عبداهللا 
الســلمان جــاءت كالتالي: 
يرجــى إفادتــي وتزويدي 
أعضــاء  أســماء  باآلتــي: 
مجالــس اإلدارة والســير 
الذاتيــة وتاريــخ تشــكيل 
مجالس اإلدارات في اجلهات 
التالية: الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات 
واملتوســطة.  الصغيــرة 
والهيئــة العامة للصناعة. 
العامــة للقــوى  والهيئــة 
العاملــة. وهيئــة أســواق 
املال. وديوان اخلدمة املدنية. 
وجهــاز حماية املنافســة. 
ومؤسسة املوانئ الكويتية.

ووحدة تنظيم التأمني.
وســأل وزيــرة الدولــة 
االتصــــــــاالت  لشــؤون 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
الهيئة  بالتالــي: تعاقــدت 
العامــة للمعلومات املدنية 
منذ ٦ أشهر تقريبا مع إحدى 
الشــركات لتنفيــذ خدمــة 
توصيــل البطاقات املدنية 
للمواطنني واملقيمني مقابل 
رسوم توصيل دينارين عن 

من العقد. وأسماء الشركات 
األخرى التي تقدمت للتعاقد 
مع الهيئة، وأسباب تعاقد 
الهيئة مع تلك الشركة دون 
غيرها؟ وهــل توجد صلة 
قرابة من الدرجة األولى حتى 
الثالثة بني أصحاب ومالك 
الشركة التي تعاقدت معها 
الهيئة وقياديني في الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية؟ 
إذا كانــت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجــى تزويدي بأســماء 
هؤالء القياديني أو أقربائهم.
وســأل وزيــر التربيــة 
إفادتــي  يرجــى  التالــي: 
وتزويــدي باآلتي: أســماء 
أعضاء مجلس إدارة املركز 
التعليم  الوطني لتطويــر 
ومســمياتهم  وصفاتهــم 
الوظيفية والسيرة الذاتية 
لكل منهم. وتاريخ تشكيل 
احلالــي  اإلدارة  مجلــس 

وتاريخ انتهائه.
ونــص الســؤال الثاني 
على ما يلي: يرجى إفادتي 
كــم  باآلتــي:  وتزويــدي 
الوافدين  القانونيــني  عدد 
العاملــني بــوزارة التربية 
بجميع مسمياتهم الوظيفية 

ومؤهالتهــم العلمية؟ وما 
تاريخ تعيينهم؟ وما املهام 
الوظيفية املنوطة لكل منهم؟ 
وكم عدد القانونيني الوافدين 
بإدارة التعليم اخلاص؟ وما 
الوظيفية  االختصاصــات 
املنوطــة بــكل منهــم؟ مع 
تزويــدي بتاريخ تعيينهم 
ومؤهالتهــم العلمية. وهل 
قدمــت شــكاوى بالفســاد 
اإلداري ضد أي من القانونيني 
الوافديــن بــإدارة التعليم 
اخلــاص؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فما اإلجراء الذي 
اتخذته الوزارة بخصوص 
الشــكاوى واملشــكو فــي 
حقهم؟ وما مدى صحة أن 
إصــدار وجتديد تراخيص 
املــدارس اخلاصــة بوزارة 
التربية تعهــد الثنني فقط 
مــن القانونيــني الوافدين، 
يكــون لهما الكلمــة العليا 
فــي املوافقــة أو املنــع من 
اإلصــدار أو التجديد؟ وما 
جهة رئاســتهما املباشرة؟ 
وهل تعرض اآلراء القانونية 
في هذا الشــأن على السيد 
الوكيل املســاعد للشؤون 

القانونية بالوزارة أم ال؟

استفسر عن أسماء أعضاء مجلس إدارة املركز الوطني لتطوير التعليم

مبارك العرو

البطاقــة الواحدة ويضاف 
إليها مبلــغ ربع دينار لكل 
بطاقــة إضافيــة لهــا على 
العنوان نفســه. لذا يرجى 
إفادتي وتزويدي باآلتي: اسم 
الشركة التي تعاقدت معها 
الهيئة لتقدمي خدمة توصيل 
البطاقات املدنية، مع إرفاق 
املستندات الدالة على أسماء 
الشركاء لتلك الشركة. وما 
التــي اتخذتها  اإلجــراءات 
الهيئــة للتعاقــد مــع هذه 
الشركة؟ وهل أبرم التعاقد 
معها بنظام التعاقد املباشر، 
أم عن طريق مزايدة علنية؟ 
مع تزويدي بصورة ضوئية 
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اإلعالم والوقاية 
من االنتحار

ألم وأمل

د.هند الشومر

استمعت «مثل غيري» إلى حديث 
للفساد وجتاوزات  ڤيديو معارضة 
للحكومة، لألخ النائب حسن جوهر، 
وكانت رائعة في مضمونها ومسندة 
بالتواريــخ واألرقام، ولكن متنيت 
أن يكون محلها داخل قاعة مجلس 
األمة حتت مسامع وردود احلكومة، 
لتوثيقها في مضابط مجلس األمة، 
ولكن هذا التمني ذهب أدراج صخب 
لعبة الكراســي وطــرق الطاوالت 

والتالسن وهوشات النواب!
وهذه وما قبلها فوتت على الشعب 
الكويتي دورا تشريعيا كامال فلتت 
خالله احلكومة من الرقابة النيابية، 
التي  الشعبية  التشريعات  وتعطلت 
طال انتظارها. والسبب مكابرة عدد 
من النواب باإلصرار على اجللوس 

على كراسي الوزراء!
باإلضافة إلى توثيق سابقة جديدة 
وهي أحقيــة احلكومة في حضور 

اجللسة واقفة!
وهذا ثمن بخس وتافه، وتكتيك 
فاشل، ســجلت احلكومة منه على 
النــواب جناحات متكــررة آخرها 
الدولة الضخمة ومن دون  ميزانية 

نقاش.
وسيســجل التاريخ انتكاســة 
الكويتية في أشرف  للدميوقراطية 
قضايا مبواجهة أغلبية نيابية تبنت 
الصخب والصدام منهجا للمعارضة!

أطلقت منظمــة الصحة العاملية 
منذ أيام قليلة تقريرا عن االنتحار 
في مختلف أقاليمها الستة وتضمن 
التقرير معلومات وإحصائيات مهمة 
يجب التوقف عندها مثل أســباب 
االنتحار بني الفئات العمرية املختلفة 
وخصوصا بني الشباب واملراهقني 
والعالقة بني االنتحار وتعاطي الكحول 
واملخدرات وعالقة االنتحار بالصحة 
النفسية، وكذلك تطرق التقرير إلى 
التقارير اإلعالمية عن  مســؤولية 
وصف طرق االنتحار حلماية األطفال 

والشباب من تقليدها.
ومن بني األقاليم الستة للمنظمة، 
فإن أقل معدالت االنتحار ســجلت 
بإقليم شرق املتوسط والذي تنتمي 
إليــه الكويت والذي يضم ٢٢ دولة 
وعلى الرغم مــن أن اليوم العاملي 
للوقاية من االنتحار يوافق ١٠ سبتمبر 
مــن كل عام إال أن صدور مثل هذا 
التقريــر املهم من املنظمة منذ أيام 
قليلة قــد يكون جرس إنذار يجب 
االنتباه إليه جيدا وأال تغيب مثل تلك 
التقارير عند إعداد االستراتيجيات 
وخطط العمل الوطنية لرعاية الشباب 
واملراهقــني وبرامج تعزيز الصحة 

النفسية.
وعلى الرغم من أنه بحمد اهللا تعالى 
تعتبر حاالت االنتحار في مجتمعاتنا 
حاالت فردية إال أن الوقاية خير من 
العالج، خصوصا أن مشكلة االنتحار 
شديدة التعقيد وتتشابك مع العديد 
من عوامل اخلطــورة االقتصادية 
واالجتماعية والنفســية مبا يلقي 
باملســؤولية على املتخصصني في 
عدة مجاالت وتخصصات لالضطالع 
بأدوارهم وإجراء الدراسات والبحوث 
الالزمة حتى تكون اخلطط مبنية على 
األدلة والبراهني، خاصة أننا نحن اآلن 
في منتصف الطريق منذ عام ٢٠١٥ 
وحتى ٢٠٣٠ وهو املدى الزمني لبلوغ 
األهداف والغايــات العاملية للتنمية 
املستدامة التي اعتمدها قادة ورؤساء 
دول العالم فــي قمة األمم املتحدة 
التاريخية للتنمية املستدامة املنعقدة 

في سبتمبر ٢٠١٥.
ان ما تضمنتــه الوثيقة الدولية 
بالتصدي والوقاية  االلتزام  بشأن 
من االنتحــار يجب أال نلقيه جانبا 
بل يجب أن يكــون عنصرا مهما 
التنمية وبرنامج  بخطط وبرامــج 
عمل احلكومة والوزارات واجلهات 
ذات الصلــة من املجتمــع املدني 
وجمعيات النفــع العام واجلامعات 
ومراكز البحوث التي بال شك تعطي 
األولوية للبحوث املرتبطة بتحقيق 
أهداف وغايات التنمية املســتدامة 

حتى عام ٢٠٣٠.
وطبقا ملنظمة الصحة العاملية فإن 
االنتحار كان في املرتبة الرابعة من 
األسباب املؤدية للوفاة في فئة الشباب 
بني عمــر ١٥ و٢٩ عاما بعد حوادث 
الطرق والسل والعنف بني األشخاص.

الصحية في الوقت احلالي وجتعلها 
من األلويات حتى نصل إلى املناعة 

املجتمعية بني السكان. 
هناك عقوبات تلّوح بها السلطات 
الصحية لتطبيقها استنادا إلى قانون 
األمراض السارية جتاه كل شخص ال 
يلتزم بلبس الكمام والتباعد اجلسدي 
باملعاقبة باحلبس أو بغرامة ٣ آالف 
دينار، إضافة الــى مخالفة فورية 
بقيمة ١٠٠ دينــار وخفضت فيما 
بعد إلى ٥٠ دينارا، وجميع ما ذكر 
لم نشاهد له أي تطبيق على أرض 
الواقع رغم ارتفاع عدد اإلصابات.

احلل ليس مبنع غير املطعمني 
وإمنــا احلــل يكمن فــي تطبيق 
االشــتراطات الصحيــة وفرض 
الغرامات الفورية على املخالفني إذا 
أردنا السيطرة على أعداد اإلصابات. 
يحب فــورا تطبيــق القانون 
وحترير املخالفات واإلعالن بشكل 
رسمي عن اجلهة املسؤولة باحملاسبة 
أسوة بالدول الشقيقة األخرى التي 
ارتفاع اإلصابات  ســيطرت على 
ليس بالتطعيم فقط وإمنا بالقانون 
والغرامــات لذلك فعلــوا القانون 

واستفيدوا من جتارب اآلخرين.

اإلسالم حقها في امليراث والشهادة 
وإبداء الــرأي حتى إذا جعلها أحد 
مصادر استيفاء الشريعة اإلسالمية، 
فجعلها راوية للحديث الشــريف 
ومصدرا تستقى منه السنة النبوية 

الشريفة.
 وحرص الديــن على الوصية 
بالنساء واإلحســان إليهن وحرم 
اإلساءة إليهن، وواجب املرأة أن ترعى 
حرمة بيتها وغيبة زوجها، والزوج 
الصالح بار بزوجته واملرأة الصاحلة 
بارة بزوجها، والنســاء شــقائق 
الرجال، وللمرأة حق مخاصمة أبيها 
إذا زوجها بغير رضاها، وبالتالي 
عليه أال يرغمها على الزواج ممن ال 
ترغب فيه، فعن أبي موسى عن النبي 
ژ قال «إذا أراد الرجل أن يزوج 
الرسول  ابنته أن يستأذنها»، قال 
صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم 
«خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم 

ألهلي». 
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها واملخلصني عليها من كل 
مكروه، ونسأله سبحانه وتعالى أن 
تنقشع هذه الغمة ويذهب هذا البالء 

من جميع دول العالم، اللهم آمني.

املصريني «اشتري دماغك».
ولنتذكر أن االختبارات الورقية 
لم تعقد إال بـ ٦ طالب في الفصل 
الواحد وملدة ساعتني فترة االختبار 
وكنــا وقتها في شــبه راحة من 
كورونا بعدد وفيات وصل لصفر 
واقل من ٥٠ حالة في العناية فما 
بالكم وأعداد اإلصابات اليومية تكاد 
تالمس األلفني مع ٥٠ حالة وفاة في 
العناية  األسبوع، وأعداد شاغلي 
يزيدون باليوم من ٢٠ إلى ٣٥ حالة 

والوضع من سيئ إلى أسوأ. 
٭ نقطة أخيرة: عدد طالبات الفصل 
الواحد في مدرسة املتوسطة بنات 
الناصر يصل  في ضاحية صباح 
أحيانــا إلى ٤٢ بنتــا في الفصل 

الواحد.
أستحلفكم باهللا كيف ستطبق 
االشتراطات الصحية بهذا الفصل؟ 
ال تقل ســتفتح فصــول جديدة 
فاملدرسة وصلت لطاقتها القصوى 

ولم تعد فيها فصول شاغرة.
فقط مثال واحد متأكد من وجود 
اآلالف مثله في مدارســنا العامة 

واخلاصة.
الوزارة  زبدة الكالم: يجب على  ٭ 
البدء ببحث موضوع آلية الدراسة 

السنة القادمة.

الصحية بعيدا عن اإلجراءات التي 
وصفها البعض بالتعسفية التي بدأت 
في منع غير احملصنني من السفر 
األماكن  وأخيرا منعهم من دخول 

املغلقة.
أن تكون االشــتراطات  يجب 
الصحية وااللتزام بها مقدمة على 
كل إجراء طاملا أن التطعيم اختياري، 
وتطبيق االشتراطات ملزم قبل وبعد 
أخــذ اللقاح ما يؤكد أهمية تطبيق 

االشتراطات عن غيرها. 
كان مــن األولى علــى اللجنة 
الوزارية اخلاصة بطوارئ كورونا 
أن تشدد على تطبيق االشتراطات 

املصائب، والبد للــزوج أن يكرم 
زوجته ويرحب بأهلها ويستقبلهم 
املرأة  بينما واجب  استقباال حارا، 
الصاحلة طاعة زوجها فيما يرضي 
اهللا وأال تتأفف من خدمة زوجها. 
فعن أبي هريرة ے قال رسول اهللا 
ژ «إذا خطب إليكم من ترضون 
دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن 
فتنة في األرض وفساد عريض».

وســوء خراب البيوت وفساد 
األسر ثمرة لسوء اختيار األزواج 
والزوجات، ولقد كرم اإلسالم املرأة 
وأعطاها منزلة عظيمة بعد أن كانت 
حبيسة خباتها تؤمر فقط، فأعطاها 

وينتقل للرأي العام ثم يدخل في 
املوضوع النواب حتى يتحول لسوق 

عكاظ كل يدلي بدلوه.
نصيحة من األعماق يا معالي 
الوزير اليوم وليس غدا، احســم 
مرحلة رياض األطفال واالبتدائي 
وأعــط قــرارك بتمديــد تعليم 
الـ«أوناليــن» وأزح ثقــال كبيرا 
للمتوسط  اهتمامك ثم تفرغ  عن 
والثانوي لتحديد آلية دوامهم من 
اآلن واذا كنت تريد رأي إنســان 
ناصح لك يا معالي الوزير، فعلى 
األقل اتــرك الفصل األول لهاتني 
املرحلتني ليكون التعليم فيهما «عن 
بُعد»، وضــع قرار الفصل الثاني 
حتت الدراسة، وكما يقول إخواننا 

والبدون واخلليجيــني واملقيمني 
سجلوا في املنصة منذ شهور وحتى 
اليوم لم يصلهم أي إشعار من قبل 
وزارة الصحة مبوعد اجلرعة، فلماذا 
حتملونهم املسؤولية، أما من ال يريد 
التطعيم فمن الصعب إقناعه بالنهج 
احلالي الذي ميارس من قبل بعض 
األطباء، حيث إن األمر يحتاج الى 
مزيد من التوعية والتطمينات للبعض 
وليس بأســلوب التهديد والوعيد 

والترهيب.
كان من املفروض على احلكومة 
أن تلجأ إلى خيــار مهم لتطبيقه 
وهو االلتزام بتطبيق االشتراطات 

في املسؤولية.
ومن اإلرشادات لتجنب الطالق 
معرفة الوصول ألسباب اخلالفات 
املتكررة وإيجاد حلول لها بأسلوب 
راق والتركيز على التعبير اإليجابي 
للذات بدال مــن الدفاع واالندفاع 
والنقد والهجوم على الطرف اآلخر 
ومحاولة إصالح الزوجني ألنفسهما 
أوال والتنازل في بعض املواقف التي 
ال تسبب األذى في سبيل سعادة 
أسرتهما، وواجب الوالدين مالحظة 
بناتهم بعد الزواج لالطمئنان على 
سالمة سلوكهن مع أزواجهن وتعليم 
بناتهن التحلي بالصبر والرضا في 

جنبرهم على الدوام؟
لكــن هذا اخليــار األخير لن 
يكون سهال فستتدخل فيه وزارة 
الصحة وستشــترط تطبيق كل 
االشــتراطات الصحية من تباعد 
وكمامات وتطعيم وغيره للموافقة 
على بدء العام الدراسي حضوريا 
وهو ما ســيتطلب جهودا جبارة 
مــن «التربية» ال أعتقد أن الوقت 

يسعفها لذلك.
ملاذا تســتمر حالــة الال قرار 
والتردد في «التربية» يجب أن يقوم 
وزير التربية د.علي املضف بأخذ 
األمور بيده وحسم هذا املوضوع 
وعدم تركه لكبار املوظفني الذين 
سينقسمون وسيكثر النقاش حولها 

قبل أيام، اعتمد مجلس الوزراء 
عددا من القرارات التي تصب في 

مصلحة احملصنني دون غيرهم.
البالد  التطعيــم في  أن  ورغم 
اختيــاري وليــس إجباريا، يرى 
القــرارات جاءت  أن هذه  البعض 
معاقبة لغير املطعمني بطريقة غير 
مباشــرة، بحرمانهــم من دخول 
األماكن العامة املغلقة مثل املجمعات 
واملطاعم واملقاهــي والصالونات 
واألندية بسبب عدم تلقيهم اللقاح. 
هناك العديد من العاملني في تلك 
األنشطة التي ترفض استقبال غير 
احملصنني بعضهم لم يطعموا حتى 
اآلن، فما مصيرهم؟ هل سيحرمون 
من الدخول ملقار أعمالهم سواء في 
الصالونــات أو املطاعم أو األندية 

أم ماذا؟! 
بصفتي مــن فريق احملصنني 
الذي عانــوا األمّرين حتى وصلت 
جرعتهــم الثانية، أرى أن اجلهات 
املختصة تسرعت في إصدار قرار 
املنع، وكان من الواجب منح اجلميع 
فرصة حتى نحقق املناعة املجتمعية 
القرار،  املنشودة قبل إصدار هذا 
فهناك العديد من إخواننا املواطنني 

كشفت وزارة العدل عن تسجيل 
٦٢٧ حالة خلع خالل العام املاضي 
من إجمالي حاالت الطالق التي بلغت 
٥٩٣٢ وتشمل ٣١٥٨ طالقا رجعيا 
وبائنــا و٨٣٤ إثبات طالق، فلماذا 
هذه األعداد الكبيرة حلاالت الطالق؟ 

وما أسبابها؟ 
من األسباب عدم فهم الزوجني 
لبعضهمــا البعــض واختــالف 
الزواج،  شــخصيتهما قبل وبعد 
وسوء املعاملة بني الزوجني وانعدام 
الشعور باحلب، وعدم القدرة على 
أو  إيجابي  التواصل معا بشــكل 
التحدث بأسلوب صحيح يساعدهما 
على فهم بعضهما البعض جيدا، مما 
يوصلهما إلى طريق مسدود وفرض 
أحدهما رأيه علــى اآلخر، وعدم 
االستماع إلى الطرف اآلخر، وعندما 
يكرر أحد الزوجني التعامل باحتقار 
مع شريكه وإشعاره بتفوقه عليه 
أو التقليل من قيمته، واختيارهما 
للطالق هو انعدام الشعور باحلب 
والعالقة الدافئة مع بعضهما البعض، 
وبعض األحيان تكون املشاكل املادية 
بأن يكون الزوج بخيال على أسرته 
أو ترفض الزوجة املشاركة مع الزوج 

صار لنا أكثر من أسبوع وعدد 
اإلصابات والعناية املركزة والوفيات 
في ازدياد مطرد، وكل املؤشرات 
تقول إننا دخلنــا وبكل قوة في 
املوجة الثالثة من انتشار ڤيروس 
«كورونا»، لكن هذه املرة بنسخته 
الهندية «دلتا» والتي واضح أنه لن 
يوقف اكتساحها للبلد أي إجراءات 
احترازية، فهــذا املتحور اجلديد 

ينتقل في الهواء.
وإذا رأينــا واســتفدنا بفعل 
الڤيروس في بريطانيا فإننا  هذا 
نســتنتج أنه لن يصل قمته قبل 
نهاية يوليو وبداية أغسطس عندها 
لن يتبقى على بداية العام الدراسي 
أكثر من شــهر وسيأخذ أسابيع 
أخرى لتخــف وتيرته باختصار 
ســيبدأ العام الدراسي ونحن ما 
زلنا نعاني من هذه املوجة العنيفة 
والشرسة ولن تكون هناك خيارات 
كثيرة أمام وزارة التربية ســوي 
متديــد التعليــم «أونالين» علي 
األقل للمرحلة االبتدائية لصعوبة 
إقناع أطفال هذه املرحلة بااللتزام 
باالشتراطات الصحية، وسيحدث 
نقاش كبير وهــرج ومرج على 
املرحلتني املتوسطة والثانوية هل 
مندد لهم تعليــم «االونالين» أم 
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ما إن أعلن عن مرسوم اجلامعات احلكومية حتى 
بدأت مطالبات كثيرة لتأسيس وإنشاء هذه اجلامعات! 
واملرسوم ذكر بوضوح إنشاء جامعة عبداهللا السالم، 
وأن كل مرافق جامعة الكويت احلالية من كليات ومبان 
إدارية ومبان مساندة ستكون لهذه اجلامعة التي ستعد 
ثاني جامعة حكومية بعد انتقال كلي جلامعة الكويت 
إلى موقعها اجلديد في مدينة صباح السالم اجلامعية، 

الصرح املعماري املتكامل والرائع.
من هنا بدأ التسابق في اجتاه منافسة جامعة عبداهللا 
الســالم قبل أن ترى النور، وهنا نحن في احلقيقة 
نؤكد الضغط السياسي على مجلس أمناء اجلامعات 

احلكومية في هذا االجتاه.
لذلك نقول إن اإلخوة في «األمانة» لم يعلنوا خططهم 
املستقبلية في اجتاه إنشاء جامعات حكومية متعددة 
وفقا لتســابق املقترحات التــي صدرت من مهتمني 
وأكادمييني ونواب على رأسهم اللجنة التعليمية مبجلس 
األمة، ومن هنا نؤكد أن املرسوم حدد جامعة حكومية 
واحدة وهذا في اعتقادنا املتاح أمام مجلس اجلامعات 
احلكوميــة مبدئيا لذلك يتبقــى علينا التريث لنرى 
النهج األكادميي الذي يخطــط له مجلس اجلامعات 
احلكومية، ألن إنشاء جامعة حكومية ليس أمرا هينا 
وبهذه اخلطوط املتســارعة حتى ال نقع في «مطب» 
فني وإداري وأكادميي وبالتالي «سياسي» واجتماعي 
يؤثر على مسيرة اجلامعة احلكومية املقترحة باملرسوم 
والتي يجب أن يبدأ التخطيط لها من هذه اللحظة قبل 

فوات األوان!
في اعتقادنا أن اســتقاللية وزارة التعليم العالي 
ووجود أمانة خاصة باجلامعــات احلكومية هو في 
احلقيقة اخلطوة األساسية بالطريق الصحيح وحتى 
ال نستبق األحداث ونؤسس جلامعات حكومية رديفة 
جلامعة الكويــت ثم نقع في مشــكلة «تقييم» هذه 
اجلامعات مســتقبال وهنا نعيش «هواجس» كثيرة 
أكادمييا ومجتمعيا لذلــك نطلب أن تكون االنطالقة 
علــى أرض صلبة متكاملة التخطيط الفكري العلمي 
واألكادميي واالقتصادي واالجتماعي والتنموي الن 
في احلقيقة اجلامعات اخلاصة مرت بهذه املراحل قبل 
أن تكون مباني قائمة على أرض الواقع وبهذه الكثافة 
األكادميية والعلمية واالجتماعية من هنا نقول علينا 
التخطيط السليم باالجتاه الواضح قبل الدخول في كل 
«املتاهات» التي تؤدي إلى انهيار الفكرة من مرسوم 
إنشاء اجلامعات احلكومية وندخل باجلدل «السياسي» 
واالجتماعي الذي سوف يعصف مبشروع الفكرة التي 
انتظرنا والدتها من عام ١٩٩٢ عندما اطلق الراحل أحمد 
الربعي، رحمه اهللا، آنذاك بأن من أولى أولوياته «كوزير 
للتربية والتعليم العالي» إنشاء جامعة حكومية ثانية 
وماتت الفكرة حتى ظهرت عام ٢٠٢٠، فهل ننتظر كل 

هذه املدة واملسافة من جديد؟!

ذهبت إلجناز معاملة قطع هاتف أرضي خاص بي، 
وال أريد أن أشرح كيف وصلت إلى مبنى السنترال، 
وسأترك لكم هذه التجربة للذين عندهم الشغف ملعرفة 

لتلك التجربة اجلميلة.
أما من داخل املبنى «الداخل مفقود واخلارج مولود»، 

طبعا مولود بالهّم والغّم ألنك ستخرج مذهوال.
في أي عصر نحن، وتلك هي املباني املتهالكة التي 
شيدت في الستينيات التابعة لوزارة املواصالت في 
عصر النهضة، وناهيك عن املنظر اخلارجي الذي مت 
تصميمه وتنفيذه في السنوات القليلة املاضية، وأنا 
فــي اعتقادي أنه مت صرف مبالــغ باهظة وقد تقدر 
باملاليني لعمل تصميم وتنفيذ فضائي خيالي ال ميت 
بصلة ألي من عالم التصاميم احلديثة، حتى في الدول 
النائية والفقيرة لم تصل لهم هذه الفكرة. اهللا يسامح 

من كان املسؤول في تلك الفترة.
اهللا يكون في عون املوظفني الذين يعملون داخل 
هذا املبنى التعيس والكئيب، واهللا يعيننا على الصبر 

في إجناز معامالتنا.
وطبعا بعد دخولنا إلى املبنى ملعرفة القسم املختص، 
هناك قصة أخرى وقدمية لدى أغلبية موظفي اجلهات 
احلكومية أال وهي أن «السيستم عطالن»، «طيب والى 
متى سيستمر العطل حتى استطيع القدوم؟»، اجلواب «ال 
ميكنك القدوم ألن السيستم عطالن من أسبوع وأيضا 
عليك أن تأخذ موعدا حتى نقوم باستقبالك». الشاهد 
خرجت من املبنى مولودا بضيقة اخللق وخيبة األمل.

ملاذا وزارة كوزارة املواصالت وهي من املفترض 
أن تكون وزارة لعالــم التكنولوجيا، تتعامل وكأنها 
وزارة قائمة على اجلهل اإلداري والفني، ونحن في 
القرن الواحد والعشرين وهذا حال الوزارة بخدماتها.
هل من املعقول إلجناز معاملة إضافة أو قطع أو 
تصليح الهاتف األرضي يجب الذهاب إلى ســنترال 
املنطقة التي يتبعها عنوان السكن؟ تخيل أن يحصل 
مثل هذا مع هاتفك النقال مع إحدى شركات االتصاالت 

املتنقلة.
وملاذا ال نستطيع إجناز املعامالت على سبيل املثال 
في أي فرع باجلمعيات التعاونية أو مبنى البريد التابع 
للمنطقة أو مع أحد مراكز اخلدمة املنتشرة في املناطق؟ 
وملاذا علينا الذهاب لتلك األماكن ونتعنى لذلك؟ مع انه 
من املفترض أن تكون آلية إجناز املعامالت لهذه اجلهة 
بالذات عن طريق خدمة الـ «أون الين»، وأن يكون لها 
الدور األساسي بتنظيم اخلدمات التكنولوجية جلميع 

اجلهات احلكومية.
 وليــس بغريب علينا وهذا حــال أغلب اجلهات 
احلكومية في تقدمي اخلدمات التي لم تكن على املستوى 
الذي نطمح إليه. ملاذا ال تقوم احلكومة بإســناد هذه 
اخلدمــات للهيئة العامة لالتصــاالت وتطويرها أو 
خصخصة اخلدمات اإلدارية والفنية للشركات املساهمة 

العامة لتحسني الوضع البائس؟
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فرح الصراف:
اتهموني بأني مريضة نفسيًا..

وأنا حرة بشكلي

أكدت أنه ال يعنيها االنتشار وهناك منتج مستحيل أن تعمل معه

عبداحلميد اخلطيب

أكدت الفنانة فرح الصراف أنها 
كممثلة حتــب التواجد دائما في 
مسلسالت شهر رمضان املبارك، 
وغيابها هذا العام يرجع لعدة 
أســباب، منهــا أن النصــوص 
التي عرضت عليها لم تشــعر 
بأنها تناسبها، وكذلك ظروف 
«كورونــا» التي أثــرت على 
اجلميــع، وقالــت: وجودي 
فــي لوكيشــن التصويــر 
يسعدني ألنني أسوي شي 
أحبــه، لكنني قاعــدة أكبر 
وأنضج فنياً وأعرف توجهي، 
واملوضــوع اختلــف متاما 
معي عن السابق في اختيار 
الشخصيات التي أقدمها، لذا 
أبحث عن األعمال التي تضيف 
لي وتظهرنــي بصورة متميزة، 
وقد عــرض علي عدد مــن األعمال 
ولم أشــعر بأنها تناســبني وقررت 
اجللوس في البيت، بجانب ظروف 
انتشار ڤيروس كورونا واالجراءات 
الوقائية التي تصاحبه والتي أثرت 

فينا جميعا.
وأضافــت فــرح: ال يعنيني 
االنتشار بقدر ما يهمني تقدمي 
أعمال مناسبة حتترم العائلة 
وحتبها العني، مشيرة الى أنها 
جسدت أدوارا علمت واجلمهور 
مازال يتذكرها، مشددة على أن 
الدراما تطرح في أحيان كثيرة 

قضايا واقعية وقصصا من احلياة 
والناس ال تتقبلها، مستدركة: نحن 
نحاول قدر االستطاعة عكس الواقع 
الذي نعيشه في املسلسالت، لكننا اذا 
طرحنا قضية جريئة يقولون «مو 
موجود.. وهذا ال يعكس مجتمعنا»، 
ال موجود، واآلن توجد «السوشيال 
ميديــا» ومن خاللها نــرى «بالوي 
قاعدة تصير عندنا وباخلارج»، وفي 
الدرامــا ال يتم فقط تقدمي اجلوانب 
الســلبية بل هنــاك أمــور إيجابية 
أيضــا، مضيفــة: «الدرامــا ال ُتعلم 
الســيئات، لكن تبني الواقع، وشنو 
اللي قاعد يصير بالدنيا»، وفي النهاية 
املسلســالت البد أن تتضمن رسالة 

مفيدة للمشاهدين.
وعن خطوة قص شــعرها والتي 
أثارت اجلــدل الفترة املاضية، قالت 
فــرح، لبرنامج «ليالي الكويت»: أنا 
إنسانة ملولة بطبعي وأحب التغيير 
فــي حياتي، والڤيديو الذي انتشــر 
مدته ثوان وعفوي لكنه «قوم الدنيا 
وما قعدها» واتهموني بانني مريضة 
نفسيا، أنا ما أجرمت وحرة بشكلي، 
وليس شــرطا ان اعجب كل الناس، 
هذا شعري، وهذا قراري، كاشفة أن 
اهتماماتها تغيرت وتشعر بالنضج 
اكثــر، وأردفت: «احللــو فيني انني 
انسى االساءات واالنتقادات اجلارحة 
بسرعة»، مؤكدة ان هناك منتجا واحدا، 
لم تذكر اسمه، من املستحيل ان تعمل 
معه، وشددت على أن من ال يحترمها 

لن يجد منها «ربع شي».

   الدراما ال ُتعّلم السيئات 
لكنها ُتبني الواقع وليس 

شرطًا أن أعجب كل الناس

شروق ساملني لـ «األنباء»: «ساشن» األناقة 
سلوك ينعكس على تصرفاتنا

ياسر العيلة

 تخوض مصممة األزياء واإلعالمية الكويتية شروق 
ساملني جتربة جديدة مع تقدمي البرامج التلفزيونية 
وهذه املرة عبر محطة «atv» من خالل برنامج يحمل 
عنوان «ساشن»، وسبق لشروق أن قدمت من قبل 
مجموعــة  من البرامج، وكانت البداية عام ٢٠١٥ من 
خالل برنامج «فاشن جورو» الذي نشرت من خالله 
مفهوم الثقافة واجلمال عبر تلفزيون «الراي»، ومن 
بعدها قدمت برنامجها «ساشن» عبر «اليوتيوب»، كما 
قدمت من قبل وعلى مدار أكثر من موسم فقرة في 
تلفزيون الكويت من خالل برنامج «شاي الضحى»، 
 «atv» وعادت اآلن من جديد لتقــدمي البرنامج في

بنفس االسم «ساشن». 
وعن تفاصيل البرنامج، حتدثت شروق ساملني 
لـ «األنباء» قائلة: فــي البداية، خلني أوضح معنى 
اسم البرنامج، فهو اختصار السمي شروق ساملني 
وربطته مع كلمة «فاشن» فكانت النتيجة «ساشن»، 
وكل برنامــج قدمته من قبل كانت له فكرة وهدف 
معني، أنا دخلــت مجال البرامج ألنني كنت ال أريد 
تقدمي فكرة بعيدة عن موضوع الفاشن واألزياء فقط 
وإمنا كنت أســعى لربط موضوع الفاشن باملبادئ 
والقيم واألخالق، وهذا املوسم حتديدا أساس البرنامج 
هو أن األناقة ســلوك ينعكس على كل تصرفاتنا 

وليس في مالبســنا فقط الن مالبسنا متثلنا وهي 
جزء من سلوكنا بصورة عامة، ومن طريقة كالمنا 
ومن االجواء التي نعيش فيها  مبا فيها بيوتنا أيضا 
وطريقة ترتيبها وتعاملنا مع الناس، كل ذلك ينعكس 
على جزء من اناقتنا، ومن أجل ذلك في كل حلقة من 
حلقات البرنامــج يوجد ضيف تنطبق عليه مبادئ 
وشروط البرنامج، مبعنى أنه البد أن يكون الضيف 
أنيقا ظاهريا وداخليا، وسيستطيع املشاهد معرفة 
اذا كان الضيف أنيقا أو العكس من خالل أســلوب 

وطريقة الكالم أثناء احلوار.
وحول االساس التي اختارت من خالله ضيوف 
برنامجها، ردت:  مرحلة اختيار الضيوف كانت أصعب 
مرحلة، وكنت «وايد» دقيقة في اختيارهم، فالبرنامج 
من ١٣ حلقة، وفي كل حلقة موضوع ومفهوم نتكلم 
فيه، على سبيل املثال من املفاهيم التي حتدثنا عنها 
االحترام واالحتشــام والثقــة بالنفس، وهذه كلها 
مفاهيم مرتبطة باألناقة، وربطناها مع مواضيع اخرى 
خاصة بكل حلقة والتي حتدد حسب نوعية الضيف.

وعن ابرز ضيف البرنامج، قالت: استاذة االتيكيت 
لطيفة اللوغاني والاليــف كوتش عواطف الصباح 
واخصائية العالقات العامة والتسويق ومديرة مواهب 
إسراء البلوشــي واالستاسيلست مساعد املطيري 
واأليقونة عبلة العيســى، لقد كان هناك تنوع في 
اختيــار ضيوف البرنامج من كل املجاالت ومن كل 

األعمار، ومن الفنانني واإلعالميني كانت معي االعالمية 
حصة اللوغاني التي بدأت معها منذ أول ظهور لها 
على الشاشــة والى اآلن، وحرصت على أن أوضح 
التدرج الذي بدأت به منذ بدايتها لوقتنا هذا، وأيضا 
كانت معي الفنانة األردنية هدى حمدان ومتثل فئة 
املمثالت، مضيفة: امتنى ان يكون برنامجي مختلفا 
وجديدا ولم يتم تقدميه من قبل، وقد اعتمدت فيه 
على التصوير اخلارجي، فكل ضيف له «لوكيشن» 

مختلف عن اآلخر.
أما عن فريق عمل البرنامج في نسخته اجلديدة، 
فقالت: انا قدمت من قبل كما ذكرت لك اكثر من برنامج، 
واحلمد هللا كل فريق تعاونت معه كان مميزا، ولكن 
هذا املوسم سعدت بالتعاون مع املخرج محمد عز، 
فالوضع معه كان مختلفا، حيث نفذ فكرة البرنامج 
مثلما رسمتها وتخيلتها بالضبط، لذلك عندما فكروا 
في ان يرشحوا لي اسم مخرج غيره نظرا النشغاله 
باحملطة رفضت رفضا تاما، وطلبت ان يوضع شرط 
في عقدي مع القناة ان يكون محمد عز هو مخرج 

البرنامج.
اجلدير بالذكر ان برنامج «ساشن» فكرة واعداد 
وتقدمي شروق ساملني، واخراج محمد عز، وتعرض 
احللقة األولى منه الثالثــاء املوافق ٦ يوليو املقبل 
في الثامنة مساء بواقع حلقة أسبوعية عبر شاشة 

.«atv» محطة

«atv» فكرته تعتمد على ربط الفاشن بالقيم واألخالق ويعرض على شاشة

البوستر األول ملسلسل «مالك رحمة» 
لنجمة اجلماهير شجون

كشفت شركة Eagle Films/ املنتج جمال 
سنان عن البوستر األول ملسلسلها اجلديد 
«مالك رحمة» لنجمة اجلماهير شــجون، 
والذي مت االنتهاء مؤخرا من تصويره في 

الكويت. 
العمــل مؤلف من ٨ حلقــات، للمخرج 
محمد سمير والكاتب أحمد العوضي، نفذته 

شركة (كتويل) لعبداهللا عبد الرضا. وهو 
دراما اجتماعية محورها اجلرمية والغرابة 
واالضطرابات النفسية، تلعب فيه شجون 
دورا مختلفا ومميزا مع مجموعة من جنوم 
اخلليــج منهم: حصــة النبهــان، عبداهللا 
عبدالرضا، مرام البلوشي، غدير السبتي، 

عبداهللا التركماني وحسن ابراهيم.

النمر «كاتب مقاالت» في «دار غريب»
دالل العياف

يواصل الفنان السعودي 
النمر تصوير  عبداحملســن 
املسلسل الدرامي «دار غريب»، 
ونشر على صفحته الرسمية 
عبر «إنستغرام» صورا من 
كواليس العمل بجواره الفنان 
عبداهللا بوشهري، وكتب على 
صورة: «دار غريب مع الفنان 
الراقــي عبداهللا بوشــهري، 
درامــا خليجيــة قريبا على 

شاشة التلفزيون».
وتدور أحداث املسلســل 
انطالقا مع نهاية الستينات، 
حيث تبدأ أحداثه، وتستمر 
إلى بداية الثمانينيات، وهو 

عمــل تراثي اجتماعي يتنــاول العديد من 
القضايا االجتماعية في تلك احلقب، ويجسد 
النمــر شــخصية «غريب» كاتــب مقاالت 
خليجي في فترة زمنية لم يكن هناك أحد 
في مجتمعه يهتم بقراءة الصحف واملجالت، 
لذلــك اضطر إلى مراســلة مجلة في دولة 
أخرى لنشر ما يكتب، «غريب» شخصية 
متقدمة ثقافيا وفكريا وهذا يجعله يعاني 
ألن املجتمع الذي يعيش فيه ليس كفكره، 
لذلك يســعى بدوره إلــى أن يؤثر في من 

حوله فيعيش صراعا وتتوالى األحداث.
ويشــارك فــي العمل نخبــة من جنوم 
الفن في اخلليج، منهم: عبداهللا بوشهري، 
وعبداحملســن القفــاص وســارة العنزي، 
وجمعان الرويعي، وشيماء رحيمي، وميس 
كمر ومحمد عاشــور، وابتســام عبداهللا، 
وســلوى اجلــراش، وإبراهيــم البيراوي، 
وشيماء رحيمي وشيماء سبت وعادل شمس 
ومحمد الصفار وســعاد محمد ومجموعة 

من الوجود اجلديدة.

أحمد عز يشعل منافسات عيد األضحى بـ «العارف»
القاهرة - خلود أبواملجد

تصدر اســم الفنان أحمــد عز ترند موقع 
«تويتــر» فــي مصر، بعــد الدعايــة غير 
التقليديــة لفيلمه اجلديــد «العارف»، 
والتــي بــدأت بإعــالن عــدد كبيــر من 
جنوم الفيلم عن «تهكير» حســاباتهم 
على مواقع التواصل االجتماعي، ثم مت 
نشر بوسترات الفيلم مع تأكيد طرحه 
في موسم أفالم عيد األضحى، ليصبح 
املنافس األبرز للثنائي كرمي عبدالعزيز 
وفيلمه «البعض ال يذهب للمأذون مرتني» 

وتامر حسني بفيلم «مش أنا».
الدعاية للفيلم بدأت بشكل مثير، حيث 
أعلــن الفنان أحمد فهمــي تصديه حملاولة 

اختراق حســاباته علــى مواقع التواصــل االجتماعي 
ساخرا من «الهاكر»، قائال: «أنا بابا ياال»، وبعد دقائق 
أطلقت زوجته هنا الزاهد حتذيرا موســعا من تعرض 
حسابات فهمي لالختراق، وتبارى جنوم الفن ومن بينهم 
أحمد السقا في السخرية منه، وبعد دقائق أعلن الفنان 
مصطفى خاطر تعرض حساباته لالختراق، وحتولت 
حسابات أبطال «العارف» إلى ساحة لنشر بوسترات 
غامضة ال تظهر مالمحهم وتبدو أقرب للمنشورات التي 
يتعمد «الهاكرز» وضعها على حسابات املشاهير، وبعد 
تصدر ترند «تويتر» أعلنت الشــركة املنتجة رســميا 
عن الفيلــم، مؤكدة بدء عرضه ١٤ يوليو املقبل. وكان 
من املقرر أن يعرض فيلم «العارف» مبوسم أفالم عيد 
الفطر ٢٠٢٠، ولكن توقف تصويره بسبب كورونا، وبعد 
انتهــاء املوجة األولى من الڤيروس لم يتمكن صناعه 
من اللحاق مبوسم أفالم عيد األضحى ٢٠٢٠، كما قرروا 
عدم املغامرة به في موسم أفالم عيد الفطر ٢٠٢١، ومت 
االستقرار على طرحه ليدشن بداية موسم صيف العام 
احلالي. ويتناول الفيلم كواليس اجلرمية اإللكترونية 
املنظمــة، وهو أول فيلــم مصري يتم تصويره 
بــني ٤ دول، هي (مصر وإيطاليــا وبلغاريا 
وماليزيا)، إضافة إلى اســتعانة الشــركة 
املنتجة بأربعة مصممني عامليني، لتنفيذ 
املشاهد اخلطرة، ومت االنتهاء من تصوير 
آخر مشاهده الشهر املاضي عقب انتهاء 
أحمد عز من تصوير «هجمة مرتدة».    
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سجلت أفضل أداء استثماري في تاريخ املؤسسة للسنة املالية املنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

أعلنت املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية فــي بيان صحافي أمس عن 
أداء املؤسسة االستثماري للسنة املالية 
٢٠٢٠/٢٠٢١ املنتهيــة في ٣١ مارس ٢٠٢١، 
مسجلة ارتفاع في قيمة أصول احملفظة 
االســتثمارية بلــغ ٢٣٫١ مليار دوالر (ما 
يعادل ٦٫٣ مليارات دينار) مما يرفع قيمة 
أصول احملفظة إلى ١٣٣٫٧ مليار دوالر (ما 
يعــادل ٤٠٫٤ مليار دينار) بنســبة منو 
٢٠٫٩٪ عن العام املاضي، مسجلة معدل 

عائد عام على االستثمار ١٦٫٥٪.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام املؤسسة 
العامــة للتأمينــات االجتماعية مشــعل 
العثمان: «هذا العائد القياسي جاء مدعوما 
باألداء القياسي ألســواق املال في العام 
املاضي وبأداء فريق مهني متميز يضم أكثر 
من ١٠٠ كويتي متمرس ينفذ استراتيجية 
حصيفة بقيادة اإلدارة التنفيذية ويعمل 
بقرارات وسياسات (جلنة استثمار أموال 
املؤسســة)، والتي حرصــت على اتباع 
استراتيجية استثمارية واضحة تهدف إلى 
حتقيق عوائد مجدية على املدى الطويل 
ومبعدل مخاطر منخفض وبالتعامل مع 
أفضل شــركات إدارة األصول. وفي حال 
تذبذب األسواق في املرحلة املقبلة، فإن 
محفظة املؤسسة مهيأة وبشكل متوازن 
لتخطــي االنخفاضات بأقــل تأثير على 

إلى تقــدمي الدعم املســتمر والالمحدود 
للسلطات املعنية بالتحري والتتبع جلميع 

االستثمارات السابقة.
مــن جانبه، قــال نائب املديــر العام 
لشؤون االستثمار والعمليات في املؤسسة 
رائد النصف: «هذا األداء يعكس حصافة 
ومتانة السياسة االستثمارية من ناحية 
واألداء القياسي ألسواق املال من ناحية 
أخرى. وكان قطاع االستثمار في املؤسسة 
مهيأ لالســتفادة من هذا األداء القياسي 
بضوابط وحصافة والتزام، حيث شهدت 

رائد النصف مشعل العثمان

احملفظة االستثمارية وذلك نتيجة تنوع 
األصــول في احملفظة واتباع املؤسســة 

سياسة متحفظة في إدارة املخاطر».
ومن اجلديــر بالذكر أن عملية إعادة 
هيكلة املؤسسة قد بدأت مطلع ٢٠١٧ من 
خالل إعادة هيكلة قطاع االستثمار عبر 
توسعة حجم الفريق االستثماري وتعزيزه 
بخبرات استثمارية كويتية إلعادة بناء 
القطاع ومحفظة املؤسسة االستثمارية 
ووضع إجــراءات عمل مؤسســية وفق 
أفضــل املمارســات العامليــة، باإلضافة 

مشعل العثمان: حرصنا على اتباع إستراتيجية استثمارية واضحة لتحقيق عوائد مجدية على املدى الطويل
رائد النصف: األداء يعكس حصافة ومتانة السياسة االستثمارية وهو مدعوم باألداء القياسي ألسواق املال
أسواق املال العاملية في ٢٠٢٠ أداء متميزا. 
ومن املتوقع في الفترة القادمة، على املدى 
املتوسط، أن نشــهد تقلبات في أسواق 
األسهم العاملية، واإلدارة التنفيذية تنتهج 
استراتيجية استثمارية محافظة وطويلة 
املدى قادرة على استيعاب وتخطي تذبذب 
األسواق. وقد وضعت هذه االستراتيجية 
باالســتعانة بأكبر شركات االستشارات 
العامليــة لرســم اخلطة االســتراتيجية 
لتوزيــع األصول وذلك مــن خالل خطة 
توظيف األموال غير املســتثمرة، والذي 
انخفــض من ٤١٫٢٪ من إجمالي احملفظة 
االستثمارية للمؤسسة كما في ٣١ مارس 
٢٠١٦ إلى أقل من ٤٪ من إجمالي احملفظة 
االستثمارية في املؤسسة كما في ٣١ مارس 
٢٠٢١، وذلــك حســب اخلطة اخلمســية 
املعتمدة التي وضعتها شــركة كامبردج 

اسوسيتش في العام ٢٠١٦».
وأضاف: «أن اخلطة اخلمسية األولى 
قد انتهت في مــارس ٢٠٢١ واليوم بدأنا 
بتطبيق اخلطة االســتراتيجية اجلديدة 
لتوزيع األصول املوضوعة من قبل شركة 
ميرسر ال ال سي، وذلك لتقدمي استشارات 
للتوزيع اجلغرافي والنوعي لالستثمارات 
للسنوات اخلمس القادمة. وتتم مراجعة 
هذه االســتراتيجية بشكل دوري لألخذ 

باالعتبار تطورات األسواق العاملية».

أبرز اإلجنازات املرحلية لبرنامج تطوير «التأمينات»

«التأمينات»: ٢١٪ منو أصول احملفظة 
االستثمارية إلى ١٣٣٫٧ مليار دوالر

عالء مجيد

حافظ االحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي 
خالل شــهر أبريل املاضي على مســتويات شهر مارس عند 
مستوى ٢١١٫٨ مليون دينار (ما يعادل ٧٠٣٫٤ ماليني دوالر) 
علما بأن املستوى القياسي بلغ ٢١٩٫٢ مليون دينار الذي دام 
ملدة ثالث شــهور من ديسمبر املاضي وحتى فبراير املاضي 
وذلك بحسب بيانات بنك الكويت املركزي لشهر أبريل ٢٠٢١.

وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم االحتياطيات الكويتية 
املودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية أبريل املاضي بنسبة 
٤٫٥٪، وبقيمة ٩٫١ ماليني دينار، مقارنة مبستوياتها البالغة 
٢٠٢٫٧ مليون دينار بنهاية أبريل من عام ٢٠٢٠. ويتكون وضع 
االحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة االحتياطي، 
أي مبالغ العمالت األجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها 
من صندوق النقد الدولي خالل مهلة وجيزة، ومديونية على 
صندوق النقد الدولي (مبوجب اتفاقية قرض) في حســاب 
املــوارد العامة، وتكون حتت تصــرف البلد العضو مبا في 
ذلــك إقــراض البلد املبلــغ لصندوق النقــد الدولي مبوجب 
االتفاقات العامة لالقتراض، واالتفاقات اجلديدة لالقتراض، 
واملطالبات على الصندوق احملررة بحقوق السحب اخلاصة 

تعتبر مطالبات بالعملة األجنبية.
وبلغ حجم حقوق الســحب اخلاصة نحو ٥٧٣٫٤ مليون 
دينار خالل شهر أبريل وهو نفس مستويات مارس املاضي 
وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي 
كأصل احتياطي مكمل لألصول االحتياطية لدى البلدان األعضاء 
في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب اخلاصة بني 

أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.
وارتفعت مجموع العملة األجنبية والودائع في اخلارج 
بنهاية شــهر أبريل ليصل الــى ١٢٫٦٨٠ مليار دينار بارتفاع 
بلغ نسبته ٠٫٧٢٪ مقارنة بـ ١٢٫٥٨٩ مليار دينار خالل شهر 
مــارس املاضي. واملقصود بالودائع هنا هي الودائع املتاحة 
عند الطلب وهي الودائع املتاحة لدى البنوك املركزية األجنبية 
وبنك التســويات الدولية وبنوك اخرى. كما تتكون العملة 
من النقود الورقية واملعدنية املتداولة من العمالت األجنبية 
واملســتخدمة عموما ألداء املدفوعات وتستثنى منها النقود 

املعدنية التذكارية.

بنهاية أبريل ٢٠٢١ وبزيادة سنوية ٤٫٥٪

٢١١٫٨ مليون دينار رصيد 
الكويت لدى «صندوق النقد»

«البترول» تنّفذ مشروعني بـ ٣٢ مليار دوالر ملضاعفة تكرير النفط
محمود عيسى

قالــت نشــرة بتروليــوم 
ايكونوميســت ان مؤسســة 
البترول الكويتيةـ  بعد تأخيرات 
طويلــة ـ أكملــت واحــدا مــن 
مشروعني تتجاوز قيمة الواحد 
منهما ١٥ مليار دوالر والتي مت 
تخطيطهــا وتصميمها لزيادة 
طاقة التكرير في البالد ألكثر من 
الضعف، ويأتي ذلك في غمرة 
مساعي شركات النفط الوطنية 
بالشــرق األوســط للتحــول 
إلــى قطاع التكريــر والتوزيع 
لتضمن لنفســها سيطرة أكبر 
على سالسل التوريد العاملية.

وأضافت النشرة ان شركة 
الكويتية  الوطنيــة  البتــرول 
انتهــت مطلع يونيــو اجلاري 
مــن العمل في وحدة تكســير 
هيدروجيني جديدة بسعة ٧٠ 
ألــف برميل يوميا، لتوســيع 
طاقتهــا إلى ٤٥٤ ألــف برميل 
يوميا في مصفاة ميناء عبداهللا. 

املعاييــر األوروبيــة. وبذلــك 
تكون قد أجنــزت من الناحية 
امليكانيكيــة اعماال قبل شــهر 
من املوعد احملدد في مشــروع 

اإلجمالية إلى ٨٠٠ ألف برميل 
يوميا. ولــم يتم حتديد موعد 
حتى اآلن لبدء تشغيل الوحدة 

اجلديدة.
وقالت النشــرة ان مشروع 
الوقود النظيف سيضيف قيمة 
إلى املوارد الطبيعية الكويتية 
ويرفــع مســاهمة البــالد على 

الساحة الدولية.
وقالت الشركة ان املشروع 
يعتبــر «ركيزة أساســية» في 
إستراتيجية مؤسسة البترول 
الطاقــة  لزيــادة  الكويتيــة 
التكريريــة الكويتيــة إلى ١٫٤ 
مليون برميل يوميا ومعدل عائد 
داخلي متوقع يبلغ ١١٫٥٪. وتقول 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
انــه بدال من بيــع النفط اخلام 
مباشرة إلى السوق، فإن مشروع 
الوقود النظيف سيضيف قيمة 
إلى املوارد الطبيعية الكويتية 
ويعــزز حصــة الكويــت على 

الساحة الدولية.
والى جانب مشروع الوقود 

النظيف متضي الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة 
البتــرول  التابعــة ملؤسســة 
الكويتيــة قدما فــي العمل في 
مصفــاة الزور اجلديدة، والتي 
ســتضيف ٦١٥ الف برميل في 
اليوم من الطاقة التكريرية عند 
بدء التشغيل في الربع االخير 

من العام احلالي. 
وســترتفع الى حوالي ١٦٫١ 
مليار دوالر تكلفة املصفاة، التي 
ستشتمل أيضا على محطة إعادة 
حتويل الغاز الطبيعي املســال 
الــى احلالة الغازية (التغويز) 
لتصبح في نهاية املطاف منشأة 
بتروكيماوية متكاملة، ويبلغ 
كلفة مشــروعي مصفاة الزور 
والوقود البيئي نحو ٣١٫٨ مليار 
دوالر. ويتم إجراء االختبارات 
التجريبيــة في أعقاب التأخير 
الناجــم عــن جائحــة كورونا 
واجلهود التي تبذلها شــركات 
اخلدمات واملقاولون للتخلص 
من ظروف القوة القاهرة وسط 
تشديد القيود بسبب اجلائحة. 
ويقترب العمل في املشروع من 
نهايتــه، علما بانه مت تنفيذ ما 
يقرب من ٩٨٪ من العمل بحلول 
فبراير املاضي. وقد مت تصميم 
كال املشــروعني لتحسني أوجه 
التآزر وزيادة ربحية كل برميل 
من النفط، حيث تواصل شركة 
نفط الكويــت جهودها لزيادة 
إنتاج النفط اخلام من املستوى 
احلالي البالغ ٣٫٢ ماليني برميل 
إلى ٤ ماليني برميل يوميا بحلول 
عــام ٢٠٤٠. من خــالل توجيه 
عمليات مصفاة الزور لتكرير 
اخلامات الكويتية الثقيلة، فإن 
البالد تتوقــع حتقيق إيرادات 
معــززة مــن خــالل تصديــر 
منتجات ذات قيمة أعلى، بدال من 
االضطرار إلى منح اخلصومات 

على املنتجات األقل رواجا. 
ويتزامن بدء تشغيل املصفاة 
مع جهــود التنقيــب واإلنتاج 
في أم نيــا وجنوب الرتقة في 
إطار مشروع النفط الثقيل من 
حقل فارس السفلي، والذي من 
املتوقع أن يوفر تدفقات تزيد 
علــى ٣٠٠ ألف برميــل يوميا 
بحلــول نهاية العقــد، مقارنة 

مع ٧٥ ألف برميل حاليا.

الوقود النظيف، وهو مشروع 
بقيمة ١٥٫٧ مليار دوالر لتحديث 
وتوسيع مصفاتي ميناء عبداهللا 
وميناء األحمدي لتصل طاقتهما 

ً مشروعا مصفاة الزور والوقود البيئي.. لتقفز طاقة البالد التكريرية إلى ١٫٤ مليون برميل يوميا

جانب من أعمال مشروع الوقود البيئي

وســتنتج املنشــأة اجلديدة ـ 
الهيدروجيني  التكسير  وحدة 
رقم ١١٤ـ  الديزل والكيروســني 
منخفضــي الكبريــت لتلبيــة 

٥٩ ٪ تراجع قيمة مشاريع النفط والغاز بالكويت إلى ٢٧٫٢ مليار دوالر
«ميد»: سوق املشروعات الكويتية األسوأ أداًء في املنطقة

محمود عيسى

قالــت مجلــة «ميــد» إن القيمة 
اإلجمالية للمشــاريع النشــطة في 
قطــاع النفط والغــاز والكيماويات 
في نهايــة ٢٠١٩ والتي كانت إما في 
مرحلة التخطيط او التنفيذ قد بلغت 
٦٦٫٨ مليــار دوالر، وبني ذلك احلني 
ونهاية مــارس ٢٠٢١ تراجعت قيمة 
املشاريع النشطة بنسبة ٥٩٪ لتصل 
إلى ٢٧٫٢ مليار دوالر فقط، األمر الذي 
جعل سوق املشروعات الكويتية أسوأ 

األسواق أداء في املنطقة.
وأضافت املجلة أن الكويت شهدت 
تراجعا كبيرا في نشاط املشروعات 
طوال العامني املاضيني في غمرة تفشي 
ڤيروس كورونا من جهة، والتوجه 
العاملي نحو الطاقة النظيفة وبعيدا 
عن الوقود األحفوري من جهة أخرى. 
كمــا تراجعــت قدرات مؤسســة 

في أغسطس ٢٠٢٠ التخاذ قرار بخفض 
إنفــاق على قطاع النفط مبقدار ٢٫٣ 
مليار دوالر للسنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
وسط استمرار ضعف أسعار النفط. 
كما مت االتفاق بني «البترول» ووزارة 
املالية على خفض ميزانية املؤسسة 
املخصصة إلنتاج النفط والغاز من 
٣٫٧ مليــارات دينار إلــى ٣ مليارات 

اتخــاذ  الكويتيــة علــى  البتــرول 
اإلجــراءات املتعلقة بطــرح وتنفيذ 
املشــروعات التي تديرها من خالل 
الشركات التابعة لها، حيث أصبحت 
عرضة لتأخيرات وتعطيالت كبيرة 
في املشاريع جراء مشاكل امليزانية 
احلادة واالضطرابات السياسية التي 
أعاقتها. وذكرت أن املؤسسة اضطرت 

دينار، حيث اعتبــرت وزارة املالية 
أن ارتفاع تكاليف قطاع النفط غير 
مبرر بسبب ظروف السوق والعجز 

املتزايد في امليزانية. 
ومن أجل مساهمتها في «االستقرار 
املالي للدولة»، خفضت شركة نفط 
الكويت فــي يوليــو ٢٠٢٠ ميزانية 
خطتها اخلمســية احلالية في غمرة 
التفشــي املســتمر جلائحة كورونا 
بواقع ٢٥٪. وأشــارت «ميد» إلى أن 
احلكومة كانت قد وافقت قبل خفض 
امليزانية على إنفاق ٢٧٫٧ مليار دينار 
او ما يعادل ٩٠٫١ مليار دوالر ضمن 
اخلطة التنموية اخلمســية لشركة 
نفــط الكويت، إال ان هــذا املبلغ قد 
تقلص مبقدار ٧ مليارات دينار ليصل 
إلــى ٢٠٫٧ مليار دينــار. كما أعلنت 
الشركة عزمها على تخفيض ميزانيتها 
التشغيلية للسنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 

بواقع ١٨٪ تقريبا. 

دعت شركة نفط الكويت الشركات املعنية للتأهل املسبق من أجل املشاركة 
في مناقصة بناء خزانات نفط من املقرر تنفيذها حسب نظام الهندسة والتوريد 
والبناء EPC على ان تقدم مستندات طلب التأهل في موعد غايته ٢٢ أغسطس 
املقبل، وفقا ملا نسبته مجلة ميد الى بيان صادر عن الشركة. وأضافت املجلة 

انه من املقرر ان تبلغ سعة اخلزان الواحد ١٠٠ ألف برميل من النفط.

«نفط الكويت» تدعو الشركات
للتأهل ملناقصة بناء خزانات نفط

- برنامج إعادة بناء قطاع االستثمار، والذي شمل:
- إلغاء مركزية القرار االستثماري واستبداله بإجراء 
مؤسسي وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة 

وسياسة استثمارية حصيفة.
- حتديث استراتيجية استثمار أموال املؤسسة حسب 
أنواع األصول االستثمارية والتوزيع اجلغرافي األمثل من 
خالل االستعانة بإحدى أكبر الشركات العاملية املتخصصة 

بدراسات التوزيع االستراتيجي لألصول.

- صــدور أول دليل لتنظيم قواعــد اختيار ممثلي 
املؤسسة في اجلهات املستثمر بها.

- صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات 
املؤسســة املباشرة وغير املباشــرة في الشركات غير 

املدرجة في السوق احمللي.
- صدور أول دليــل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج 

االستثمار العامة منذ عام ١٩٩٨.
- برنامــج التطوير الرقمي، توفير أكثر من ٩٠٪ من 

مجمل خدمات املؤسسة إلكترونيا.
- برنامج احلوكمة، إنشاء إدارة احلوكمة وااللتزام، 
وهي إدارة رقابية تتبع املدير العام مباشرة في الهيكل 
التنظيمي. وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياســات 
وإجراءات احلوكمة والتحقق من وجود األدوات والضوابط 

الالزمة لذلك.
- برنامج التدريب، إعادة تدريب املوظفني على تنفيذ 
جميع عمليات املؤسسة بهدف تعزيز ورفع كفاءة العمليات.



اقتصـاد
اخلميس ٢٤ يونيو ٢٠٢١

11

٢٫٨ مليون دينار أرباح «النوادي» في ٢٠٢٠
أعلنت شــركة النوادي 
القابضة عن نتائجها املالية 
للسنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢٠، حيث حققت 
إيرادات اجمالية بلغت ٦٫٤٥ 
ماليني دينــار، مقارنة مع 
١٠٫٧٦ ماليــني دينــار عن 
الســنة املالية املنتهية ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٩، بانخفاض 
٤٠٪، كما بلغ صافي الربح 
٢٫٨٩ مليون دينار مقارنة 
مــع ٤٫٨٤ ماليني دينار في 
الســنة املالية املنتهية ٣١ 

ديســمبر ٢٠١٩، بانخفاض ٤٠٪، وربحية 
الســهم بلغت ١١٫٨٣ فلسا للســهم الواحد 
مقارنة مع ١٩٫٨٥ فلسا، مشيرة الى ان نسبة 
التغيير تعود إلى الوضع االستثنائي الذي 
شهدته الكويت والعالم اجمع على خلفية 
تفشي وباء كورونا، وما نتج عنه من أثر 

سلبي على كافة القطاعات.
وقالت «النوادي» في بيان صحافي ان 
املســاهمني وافقوا علــى كافة بنود جدول 
أعمال اجلمعية العامة العادية وغير العادية 
للسنة املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، بنسبة 

حضور بلغت ٨٤٫٣٩١٪.
وتعليقا على النتائج املالية للشركة، قال 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشــركة النوادي القابضة نواف الرفاعي: 
«حترص شركة النوادي على تعزيز إيراداتها 
من االعمال التشغيلية األساسية وتنويع 
مصادر الدخل مبا يتماشى مع استراتيجية 

الشركة وخططها املستقبلية 
للنمــو». وأضاف الرفاعي 
«تنصــب أهداف الشــركة 
حاليا على إعــادة الهيكلة 
اإلداريــة والتنظيمية مبا 
يدعم توجهات الشركة نحو 
التشــغيلي  النمو  حتقيق 
وزيــادة الدخل، اميانا منا 
بأن حتقيق األهداف املالية 
يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة 
الشــركة على دعم النظام 
الداخلي والهيكلي لألعمال 
وتطوير الكوادر البشرية».
وأوضــح: «تتركــز اســتثماراتنا فــي 
القطاعني العقاري وقطاع املعاهد الصحية، 
ومن هذا املنطلق تعمل الشركة على عدد من 
املشاريع العقارية التجارية والفندقية وكذلك 
التوسع في أفرع املعاهد الصحية الرجالية 
والنسائية، ونعتزم كذلك ان نستغل خبرتنا 
في املجال الرياضي والصحي بإطالق عالمات 
جتارية جديدة ســتحدث نقلة نوعية في 

هذا القطاع محليا».
وحول تأثير تفشي وباء كوفيد-١٩ على 
األداء التشــغيلي للشــركة، أشار الرفاعي 
إلى أن الفترة املاضية شــهدت العديد من 
التحديات، الســيما مــع القرارات اخلاصة 
بإغــالق املعاهد الصحية، كمــا تأثر كذلك 
الطلب علــى القطاع العقــاري االمر الذي 
انعكس علــى األداء املالي، وأضاف: «على 
الرغم من هذه التحديات اثبتنا قدرتنا على 

تخطي املعوقات»

نواف الرفاعي

«اجلمعية االقتصادية» عن إقرار املوازنة: كفاكم تبديدًا للثروة

اجلمعيــة  أصــدرت 
الكويتية بيانا  االقتصاديــة 
تبديــدا  «كفاكــم  بعنــوان: 
للثروة»، حيث قالت فيه انها 
تابعت جلســة مجلس األمة 
اخلاصة بإقرار املوازنة العامة 
للدولة، وما واكبها من أحداث 
بعيدة كل البعــد عن املهنية 
واملسؤولية جتاه املال العام 
وآليات اإلنفاق، خصوصا أن 
هذه املوازنة تعتبر هي األكبر 
عبر تاريخ الكويت احلديث. 
وأضافــت اجلمعيــة فــي 
بيانها، أنها تشعر بقلق كبير 
ملــا آلت إليــه احلالــة املالية 
للدولة ودميومة املؤسسات 
وآليــة إقــرار املوازنــة بهذا 
الشكل، فاملسار الوحيد املتاح 
هــو االعتراف بعــدم جدوى 
االســتمرار فــي السياســات 
الراهنــة واخلالفات املعرقلة 

للتنمية. 
وتابعت: «تنتظر الكويت 
كبيــرة  حتديــات  اليــوم 
ترمــي بظاللها علــى الوضع 
االقتصادي القامت، حيث بدأت 
باألزمــة الصحيــة العامليــة 
وتراجــع أســعار النفط عن 
ســعر التعادل فــي املوازنة 
ونفاد االحتياطي العام وسط 
الســلطتني ومساعي  سجال 
تبديــد الثروة عبــر قرارات 
واقتراحات آلــت إلى تدهور 
املالية العامة دون وجود خطط 

انقاذ واضحة». 
غياب خطط اإلصالح

وأوضحــت أن االقتصــاد 
الكويتي تشوب حوله ظالل 
ســوداء، وفــي املقابــل تقف 
احلكومــة عاجــزة متاما عن 
تنفيــذ وإدارة أي مشــروع 
إصالحي ناجح، فعلى الرغم 
من جتاذبات السلطتني على 
مدى األعوام إال أن احلكومات 
املتعاقبــة كانت حتتكم على 
أغلبيــة مريحــة فــي جميع 
البرملانات باســتثناء برملان 
واحد في السنوات السابقة، 
فلمــاذا لــم متــرر خططهــا 

جهــات حكومية بال أي قيمة 
مضافة. كما أن إقرار املميزات 
املالية بنفس مزايا األعوام التي 
كان فيها وفرة مالية أمر غير 
منطقي دون وجود أي أدوات 

لقياس األداء».
 لذلــك كان البــد من أخذ 
بتخفيــض  جــريء  قــرار 
امليزانيــة والتخلــص مــن 
أبــواب الهــدر والترضيــات 
ووضع خطة لتنويع اإليرادات 
ومتويل العجز. فالزيادة في 
املصروفات في ظل العجوزات 
هو تساؤل بحد ذاته هل هذا 
املشروع يتناسب مع تطلعات 
دولة غنية ومســتوى ثقافي 
شعبي عال لالرتقاء مبستوى 
التعليم واخلدمات الصحية 

والبنى التحتية؟
استمرار تضخم امليزانية

إلــى إن  البيــان  ولفــت 
التضخم املستمر في امليزانية 
العامة له تفسيران، األول عجز 
اإلدارة العامة الشديد متمثال في 
السلطة التنفيذية عن الوعي 
بأن ارتفــاع النفقات العامة، 
واجلــاري منها حتديــدا أمر 
غير قابل لالستدامة ومخاطره 
السياسية واالجتماعية غير 
محتملة. والثاني، هو استمرار 
الصراعات السياسية وتوزيع 
املناصب بنظــام احملاصصة 
على حساب الكفاءة ما أدى إلى 
قوانني وقرارات غير رشيدة 

عــن السياســة العامــة في 
حال تعثره، وثانيا أن يكون 
مربوطــا بإنفاق رأســمالي 
مســتقبلي يعــود بالنفــع 
على ميزانية الدولة وليس 
لتغطية رواتب وأجور. كما 
أن عدم وجــود قانون لرفع 
ســقف االقتــراض ســيدفع 
الدولة باجتاه تسييل أصول 
القادمة  صنــدوق األجيــال 
وإضاعــة فرص االســتثمار 
بتلك املبالغ فقط لسد عجز 
ســنة واحدة. فاالســتمرار 
بسياســة تعــومي املوضوع 
قد تفيد سياسيا لكنها قاتلة 

ماليا واقتصاديا.
واألهــم من كل هــذا بأن 
تكون هنالك رقابة محترفة 
على النفقات العامة في حال 
إقــرار قانــون لرفع ســقف 
االقتــراض كما هــو معمول 
به في الــدول املتقدمة حني 
اســتدانتها من أسواق املال 
العامليــة. ولكــن مــن جعل 
العجز التراكمي املتوقع من 
٢٠١٥-٢٠٢٥ هــو ٧٩ مليــار 
دينــار (حســب تقديــرات 
صندوق النقــد الدولي) أي 
ما يعــادل ٤٠٪ من صندوق 
احتياطــي األجيــال القادمة 
ال ميكــن أن يعطــى احلرية 
التامة باإلنفــاق املالي دون 
رقابة صارمة. ولن نتطرق 
للحلول ألن إدراج احلكومة 
متخمة بالدراسات ولكنها مع 

األسف تفتقر للقرار.
نحن اليوم لسنا بحاجة 
إلى «فزعــة» قصيرة املدى، 
ولكــن بحاجــة إلــى خطــة 
مستدامة ورؤية اقتصادية 
قابلة للتطبيــق مع خارطة 
طريــق واضحــة لإلصالح 
االقتصادي وحزمة اقتصادية 
ماليــة متكاملة وتعاون بني 
السلطتني ملعاجلة اخللل في 
االقتصــاد الكويتي لنتمكن 
من عبور األزمة والتأسيس 
ملرحلة جديدة في االقتصاد 
الوطنــي مبنيــة علــى قوة 
القانون والرقابة الشعبية.

بصبغــة شــعبوية، فكانــت 
املناصــب أهم من املســتقبل 

االقتصادي للدولة.
ومما يجعل املوضوع أكثر 
ضبابية هو عجز احلكومة عن 
تسويق آليات تغطية العجز 
والتحرك وفق برنامج محكم 
بإقرار الدين العام عبر خطة 
إنفاق واضحة. مما أدى لتمويل 
العجز بالســحب من أصول 
االحتياطي العام السائلة، إلى 
أن أصبح الصندوق صفريا. 

الدين العام

لــن ينصلح  وباملقابــل، 
احلــال إذا مر قانــون الدين 
العام ولن ينصلح احلال مع 
فرض ضرائب ولن ينصلح 
احلال إذا مت تخصيص جميع 
مرافق الدولة، إذا لم ينصلح 
حال اإلدارة وتغيير النهج. 
فالسياســة التي بددت أكثر 
من ٤٠ مليــار دينار فائضا 
في صندوق االحتياطي العام 
خــالل ١٠ ســنوات ال ميكن 
أن تؤمتــن علــى ديــن عام 
بســقف مفتوح وال السحب 
من صنــدوق أجيال نتحكم 
مبصيره من غير مسؤولية.

فالواجب إذا أخذنا املنطق 
االقتصادي من جدوى الدين 
العــام هــو أوال أن يكــون 
محكومــا بضوابــط ماليــة 
يحاسب عليها الوزير املعني 
ورئيس احلكومة املســؤول 

احلكومة تقف عاجزة عن إدارة وتنفيذ أي مشروع إصالحي ناجح.. وال متتلك خططاً للنهوض بالدولة

ومشـاريـعـهــــا لإلصـــــالح 
االقتصادي إن وجدت.

وأشــارت اجلمعيــة فــي 
بيانها إلى أن ما يدل على عدم 
امتالك احلكومــات املتعاقبة 
مشــروعا للنهوض بالدولة، 

ما يلي: 
١ـ  الرواتب والدعوم تستهلك 
أكثر من٪١٢٥ مــن اإليرادات 

النفطية املقدرة بامليزانية.
٢ـ  الرواتب والدعوم يشكالن 
قرابة٪١١٠ من إجمالي اإليرادات 

العامة.
٣ ـ توقعات بدخول أكثر من 
٣٢٥ ألف خريــج كويتي إلى 
سوق العمل في األعوام الـ٢٠ 

سنة القادمة.
انعدام كفاءة اإلنفاق

وقالت إنــه باإلضافة إلى 
الهدر وانعــدام كفاءة  أبواب 
اإلنفاق والعديد من املالحظات 
األخــرى، فــإن احلديــث عن 
إجــراءات احلكومة في إعادة 
هيكلة القطاع العام ال ينعكس 
على امليزانية التي مت رصدها، 
فهنــاك العديد مــن الهيئات 
واملؤسسات التي تعتبر عبئا 
علــى الدولــة باختصاصات 
متداخلــه مع جهــات أخرى 

دون أي اجناز يذكر.
وتابعت: «أغلب املشاريع 
املدرجة ليس لها أي عائد فعلي 
للدولــة وال على خلق فرص 
عمل مبشاريع تعاد سنويا من 

السعودية: إصدار رخصة ألول بنكني رقميني
وكاالت: وافق مجلس الوزراء السعودي 
برئاسة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بــن عبدالعزيز على إصدار رخصة ألول 
بنكني رقميني في اململكة، وذلك بحســب 
ما ذكرته وكالة األنباء الســعودية، والتي 
أشــارت إلى أنه سيتم إصدار الترخيص 
الالزم لكل من بنك STC حتت التأســيس 
والبنك السعودي الرقمي حتت التأسيس 
أيضا، وذلك وفقا للمادة (الثالثة) من نظام 

مراقبة البنوك.
وأوضح وزير املالية محمد اجلدعان أن 
موافقة املجلس جتسد حرص القيادة على 
مواكبة التطور املتسارع في «التقنية املالية»، 
ومتكني اململكة العربية السعودية لتكون 
ضمن أكبر املراكز املالية في العالم، وذلك من 
خالل دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع 
املالي أحد أبرز برامج حتقيق رؤية اململكة 
٢٠٣٠ الهادفة إلى مواكبة التطورات العاملية 
في هذا القطاع، وحتقيق قفزات نوعية في 
مجال اخلدمات املالية تتواكب مع التطور 

املتواصل في األعمال واخلدمات باململكة.
وأشــار إلى أن برنامج تطوير القطاع 
املالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع 
خالل الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥ تتضمن 
عددا من املبادرات اخلاصة بالتقنية املالية 
التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية 
االقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.

من جهته، قال البنك املركزي السعودي 
(ساما)، في بيان، إن قرار مجلس الوزراء 
باملوافقــة على الترخيص لبنكني رقميني 
محليني، سيكون عن طريق حتويل شركة 
 (STC Pay) املدفوعات الرقمية السعودية
لتصبح بنكا رقميا محليا ملزاولة األعمال 
املصرفية في اململكة برأسمال يبلغ ٢٫٥ 
مليار ريال (بنك إس تي ســي)، وحتالف 
عدد من الشــركات واملستثمرين بقيادة 
شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأوالده 
لتأسيس بنك رقمي محلي ملزاولة األعمال 
املصرفية في اململكة برأسمال يبلغ ١٫٥ مليار 

ريال (البنك السعودي الرقمي).

السياسـة التـي بـددت ٤٠ مليـار دينـار خـالل ١٠ سـنوات ال ميكـن ائتمانهـا علـى ديـن عـام بسـقف مفتـوح
احلـّل الوحيـد للخـروج من األزمـة االعتـراف بعـدم جـدوى السياسـات الراهنـة واخلالفـات املعرقلـة للتنمية
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«التجاري» يشارك في معرض الفرص 
الوظيفية جلامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

في إطــار مســؤوليته 
االجتماعية جتاه اخلريجني 
من الشباب الكويتي، وسعيا 
لتأكيــد دوره االجتماعــي 
كمؤسسة مصرفية حترص 
على توفير فــرص العمل 
املناسبة للشباب الكويتي 
الطموح الذين شارفوا على 
إنهاء دراستهم اجلامعية، 
التجــاري  البنــك  شــارك 
الكويتي معــرض الفرص 
الوظيفية االفتراضي الذي 
نظمتــه جامعــة اخلليــج 

للعلوم والتكنولوجيا عبر منصة «خبرة» 
اإللكترونية.

وقد جاءت مشاركة البنك في هذا احلدث 
لتؤكــد من جديد دعمه للشــباب الكويتي 
الباحث عن فرص عمل متميزة في القطاع 
املصرفي، حيث يولي البنك أهمية كبيرة 
لتنمية قدرات وطاقات الشــباب الكويتي 
الراغب في العمل بالقطاع املصرفي ويثق 
بقدراتهم الكبيرة على اإلبداع والنجاح إذا 

ما توافرت لهم سبل الدعم والرعاية.
وفي تعقيبه على مشاركة البنك في هذا 
احلدث، قال مدير عام قطاع املوارد البشرية 
صادق عبداهللا: علــى الرغم من الظروف 
التي خلفتها جائحة كورونا، والتي حالت 
دون إقامــة مثل هذه املعارض واملنتديات 
الوظيفية بالشكل التقليدي املتعارف عليه 
ومشاركة البنك فيها، إال أن البنك قد حرص 
علــى تلبية دعوة جامعة اخلليج للعلوم 

والتكنولوجيــا وشــارك 
فــي هــذا املعــرض الــذي 
وفــر وســيلة تواصل في 
بيئة افتراضية بني البنك 
وراغبــي احلصــول على 
فرص العمل من الشــباب 

الكويتي الطموح.
وتابع مبينــا أن البنك 
التجاري يرى أن االستثمار 
الكويتيني  في اخلريجــني 
يساهم في حتقيق التنمية 
املستدامة للبالد، مؤكدا في 
هذا الســياق حرص البنك 
على اســتقطاب الشباب الكويتي الطموح 
وتأهيله وتدريبه للعمل في جميع إدارات 
البنك من أجل رفع نسبة العمالة الوطنية 
بالبنك وخلق جيــل من املصرفيني اجلدد 
في إطار رســالة البنك الهادفــة إلى «بناء 

املستقبل معا».
وعلى جانب مشــاركة البنــك، في هذا 
احلدث أوضح عبداهللا أنه ميكن للخريجني 
الكويتيني الراغبني في احلصول على فرصة 
عمل لدى التجاري التقدم بطلب التوظيف 
عن طريق موقع البنك على شبكة االنترنت 
وكذلــك عبر منصات التواصــل الوظيفي 
املختلفة التي تعرض فرص العمل والتطور 
الوظيفي التــي تنتظر الشــباب الكويتي 
الطموح وتساهم في تأهيلهم وظيفيا مبا 
يســاعدهم على حتقيق طموحاتهم لبناء 
مستقبلهم، باعتبارهم الركيزة األساسية 
لتحقيق التنمية والتقدم والتطور للوطن.

صادق عبداهللا

«األهلي» يطرح مبادرة الصحة النفسية 
والرفاهية في العمل

فــي إطــار جهــوده املســتمرة لتعزيز 
األنشــطة البدنية والصحة النفســية في 
أوساط موظفيه، طرح البنك األهلي الكويتي 
في مطلــع العام احلالــي برنامج الصحة 
النفسية والرفاهية في العمل، والذي يأتي 
متاشيا مع مبادرة منظمة الصحة العاملية 
بعنوان: «الطرق اخلمس لتحقيق السالمة 
في مكان العمل». وقد صمم البرنامج بهدف 
حتقيق نظام صحي مستدام مدعوم بنهج 
منظم لتحســني منط حياة املوظفني داخل 
وخارج مكان العمل، ويتمثل الهدف األبرز 
من البرنامج في توطيد العالقة بني املوظف 
وصاحب العمــل، وإعادة النظر في املزايا 
املستحقة للموظفني بحيث تشمل اجلوانب 
املتعلقة بالصحة النفســية والقدرة على 

درء املخاطر والصحة البدنية.
وتســببت جائحــة ڤيــروس كورونــا 
املستجد ببروز حتديات استثنائية وغير 
مسبوقة أثرت سلبا على الصحة البدنية 
والنفسية لكل من الشركات واملوظفني على 
حد ســواء، مما لفت أنظار أصحاب العمل 
إلى أهمية حتقيق التوازن بني بيئة العمل 
الســليمة واحلياة، وكذلــك أهمية ضمان 

الصحة النفسية والرفاهية في العمل.
ويأتي طرح برنامج الصحة النفســية 
والرفاهية في العمل من البنك األهلي الكويتي 
في الوقت املناسب ملعاجلة هذه التحديات 
املاثلة مــن خالل ضمان متكــني املوظفني 
مــن الوصول إلى كافــة املنافذ الضرورية 
التي تتيح لهم حتقيق املســتويات املثلى 
من الصحة البدنية والنفســية. باإلضافة 
لذلك، ولغرض توعية وتشجيع موظفيه، 
ينظــم البنك باســتمرار أنشــطة متعددة 
وجلسات نقاشية مع ضيوفه من املتحدثني 
ومسابقات شــهرية لتسليط الضوء على 
ركائز السالمة العامة األساسية التي تعزز 
أهميــة أن يكون املوظف نشــطا ومبادرا 
ومنتبها وعلى تواصل دائم مع احمليط من 
حوله وأن يسعى باستمرار الغتنام فرص 

التعلم والتطوير الذاتي.
ويعمل البنك األهلي الكويتي بجد لضمان 
اتباع نهج العمل املرتكز على مبدأ «املوظف 
أوال»، ومــن خالل إطالق برامج على غرار 
هذه، يؤكد البنك التزامه الراسخ باحلفاظ 
على موظفيه وتطويرهم من خالل التقدير 

والدعم.

«وربة» يعلن فائزي سحب «احلصالة» األسبوعي
أعلــن بنــك وربة عن 
 «Bloom» فائزي سحوبات
األسبوعية، وهو احلساب 
اخلاص بالشــباب الذين 
تتــراوح أعمارهم ما بني 
١٥ إلــى ٢٥ ســنة، حيث 
البنــك ســحب  يجــري 
أسبوعي كل يوم أربعاء 
طوال العــام على جميع 
 Bloom عمــالء شــريحة
وممــن لديهــم حصالــة 
رقميــة ســارية طــوال 
الشهر األسبق للسحب، 
الســحب بحضور  ويتم 
ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة وموظفي بنك 
وربة لتتويج ٥ رابحني بـ 

١٠٠ دينار لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في 
أول يوم أربعاء من بداية كل شــهر، بعمل 
ســحب خاص لعمالء Bloom ممــن قاموا 
بتحويل املكافأة الطالبية التي يستلمونها 
من الدولة إلى بنك وربة لتتويج ٥ رابحني 

شهريا مببلغ ٢٠٠ دينار لكل منهم.
كمــا يبــارك بنك وربة لفائزي ســحب 
«احلصالــة الرقميــة األســبوعي» لعمالء 
Bloom الثانــي عشــر لهذا العــام وهم كل 
من: نوره سلطان مسعد املطيري، وضحة 
عبداهللا حمد العجمي، سعد ملوح مرداس 
السبيعي، مرمي قيس صالح التميمي، مها 

محمد علي الهاجري.
واجلديــر بالذكــر أن بنــك وربــة ميز 
شريحة عمالء «Bloom» بتجربة مصرفية 
رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم 
وتوجهاتهم التي تعتبره ركيزة التطور من 
خالل تطبيق مصرفي خاص واألول من نوعه 
ليس في الكويت فحســب، بل في املنطقة 
بأسرها، مســتوحى من تطبيقات وسائل 
التواصل االجتماعي، األكثر استخداما من 
حيث تصميــم والواجهة وطرق التصفح 

واختيار األلوان خصيصا للشباب.
ومن جانــب آخر، يقدم البنــك مكافأة 

تقديرية للطالب املتفوقني واحلاصلني على 
معدل فصلي ٣٫٥ أو أكثر من أصل ٤ نقاط 
مببلغ ٥٠ دينارا تودع على هيئة نقاط في 
برنامج الوالء «املخبة» املتوفرة على تطبيق 
بنك وربة، باإلضافــة إلى إصدار وجتديد 
مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة 
استرجاع ٣٪ بحد استرجاع شهري بقيمة 
١٥٠ دينارا على هيئة نقاط في «املخبة».

وأوضح البنك أن هناك برنامج مكافآت 
من شــركائه خاص بتقدمي خدمات لعمالء 
«Bloom» باإلضافــة إلــى خصــم إضافــي 
وحصــري لهــم. كما أشــار إلــى أن مزايا 
«Bloom» متتد خارج النطاق املصرفي بهدف 
 Bloom Community بناء مجتمع للشــباب
جتاه تعزيز املسؤولية االجتماعية من خالل 
مشاركة فرق وورش عمل هدفها توظيف 
الطاقات الشبابية لالبتكار وإيجاد حلول 
للتحديات، حيث يحصل الفريق الفائز على 
فرصة تدريب ملدة شهر في اإلدارة الرقمية 
اخلاصة في بنك وربة باإلضافة إلى مكافأة 
شهرية. يضاف إلى ذلك اليوم اخلاص بعمالء 
Bloom لإلعــالن عن الفعاليات والعروض 
اخلاصة بالشريحة على منصات التواصل 

االجتماعي التابعة لبنك وربة.

«املركز» صانع سوق جديد لسهم «العيد لألغذية»
العيــد  أشــارت شــركة 
لألغذية إلى إعالن البورصة 
عن تســجيل شــركة املركز 
املالي الكويتي (املركز) صانع 
ســوق جديد ألسهمها، بعد 
ارتفاع سهم العيد وتصدره 
املرتبة الثانية في الربع األول 
من ٢٠٢١ بنسبة تغيير ١٢٢٪.
إدارة  مديــر  وأوضــح 
عالقــات املســتثمرين فــي 
شركة العيد لألغذية متعب 
املســعود أن هــذه اخلطوة 
تعد إضافة نوعية تستهدف 
بالدرجة األولى تعزيز منو 
ســهم العيد، ودعم تطوره 
بثبات مدروس، ما ينعكس 
إيجابيا على التزامنا بالرؤية 
املستقبلية للشركة وحتقيق 
أرباح مســتدامة ملساهمينا 
وشركائنا، مشددا على أهمية 
صانع السوق للتداول لعدة 
أســباب أبرزهــا تخفيــض 

إدارة األصــول واخلدمــات 
املصرفية االستثمارية التي 
تدير أصوال مجموعها ٩٨٨ 
مليون دينار (٣٫٢٧ مليارات 
دوالر) كمــا فــي ٣١ مارس 

 .٢٠٢١
وثمن املسعود دور شركة 
ثروة لالستثمار كأول صانع 
سوق لسهم العيد لألغذية 

املتواصل ألعمالها، وعملياتها 
التشغيلية التي يقودها فريق 
عمل ديناميكي يتبع آليات 
مرنة في التعامل والتفاعل 
مع خطط الشركة في التوسع 

محليا وإقليميا.
أن  العتيبــي  وأضــاف 
خدمــات صناعــة الســوق 
تهدف بشــكل رئيســي إلى 
إيجــاد توازن مســتمر بني 
العرض والطلــب وتقريب 
الفجــوة بني ســعري البيع 
والشــراء، ويقــدم «املركز» 
خدمــات صناعــة الســوق 
باســتخدام أفضل األنظمة 
ووفــق أفضــل املمارســات 
العامليــة، بــإدارة فريق من 
اخلبــراء واملختصــني فــي 
عمليات تداول األسهم، لتقدمي 
أفضل الفرص االستثمارية 
واحللــول املتوائمــة مــع 

متطلبات العمالء.

وانعكاســه علــى تفعيــل 
سهم الشــركة في البوصة، 
وتسجيله نشاطا ملحوظا 
وأداء متميــزا في الســوق 
الرئيسي، مؤكدا مساهمتها 
في تعزيز الثقة والشفافية 
البنــاءة مع املســتثمرين، 
متمنيــا املزيــد مــن التقدم 
املثمر  واالزدهار للتعــاون 

بني الطرفني.
بدوره، قال مدير مساعد 
في إدارة أسهم منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا في 
«املركز» عــزام العتيبي أن 
اختيار «املركز» لسهم شركة 
العيــد كان مبنيا على عدة 
عوامــل من أهمها الســمات 
إعــادة  املميــزة لبرنامــج 
الهيكلة اخلاص بها والرؤية 
الواضحة ملستقبل الشركة، 
باإلضافة إلى االستراتيجية 
املتكاملــة التي تعزز النمو 

بعد جناح تعاونها األول مع «ثروة» وتسجيل سهمها نشاطاً ملحوظاً وأداًء متميزاً بالسوق الرئيسي

عزام العتيبي متعب املسعود

املخاطر املتعلقة بالسيولة 
واملســاهمة في إيجاد سعر 

عادل ألسهم الشركة. 
ولفت إلى املكانة املميزة 
التــي يتمتع بهــا «املركز» 
بصفتــه إحدى املؤسســات 
املالية الرائدة على مستوى 
منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا في مجالي 

«املركزي»:  «تكييش القروض» جرمية في حق نفسك
انطالقــًا مــن حــرص بنك 
الكويت املركــزي على تعزيز 
الثقافــة املالية لــدى مختلف 
شــرائح املجتمع، وفــي إطار 
توجيهاته نحو توسيع وتعزيز 
دور القطاع املصرفي الكويتي 
فــي املســؤولية املجتمعيــة، 
حملــة  فعاليــات  تتواصــل 
التوعية املصرفية «لنكن على 
دراية» التي انطلقت بإشراف 
بنك الكويت املركزي في شهر 
يناير املاضي بالتعاون مع احتاد 
الكويت ومشــاركة  مصــارف 
الكويتيــة،  البنــوك  جميــع 
بهدف نشر الثقافة املالية لدى 
أوســع شــريحة من املجتمع، 
وزيادة الوعــي لدى اجلمهور 
بدور القطاع املصرفي وكيفية 
االستفادة من اخلدمات املتنوعة 
التي تقدمها البنوك على الوجه 

األمثل.
وضمــن فعاليــات حملــة 

التوعيــة املصرفيــة أصدرت 
احلملة إعالنا توعويا للتحذير 
«تكييــش  بـــ  يعــرف  ممــا 
القروض»، حيث يسعى البعض 
لسداد قروضهم القائمة بهدف 
احلصول على مزيد من القروض 
مبا يتخطى احلدود القصوى 
التي يسمح بها وضعهم املادي، 
وذلك عبر اللجوء إلى وسطاء 
يقدمون للمقترض مبالغ نقدية 
آلجــال قصيــرة لقــاء فوائــد 
فاحشة، ليقوم املقترض بسداد 
ما عليه مــن التزامات للبنك، 
ومــن ثــم يقترض مــن البنك 
مجددا. وتنطوي هذه املمارسة 
على عديد من احملاذير من بينها 
تقدمي مستندات مزورة، وتوقيع 
املقترض على مستندات لصالح 
الوسيط قد تعرضه للسجن.

وفــي ذات االجتاه، أشــار 
بنــك الكويــت املركــزي إلــى 
حرصــه الدائــم علــى تنظيم 

عملية منح القروض وعمليات 
التمويل الشخصي مبا يحقق 
للعميل االســتفادة من املزايا 
والتسهيالت التي توفرها تلك 
العمليات دون التعرض ملخاطر 
التعثر في السداد، كما جتنب 
العميل إثقال كاهله بااللتزامات 

املالية.
وقــد راعــى بنــك الكويت 
املركزي فــي تعليماته حقوق 
العمالء ومقتضيات الشفافية، 
حيــث أكــدت تلــك التعليمات 
ضرورة أن تقوم اجلهات املانحة 
للقــرض أو التمويــل بتقــدمي 
املشورة املالية للعمالء والوقوف 
على طبيعة التزاماتهم الشهرية 
واألعباء املترتبة عليهم، وتقدمي 
النصح لهم حول احتياجاتهم 
والتزاماتهم وإيضاح آثار زيادة 
تلك االلتزامات خاصة في حالة 
تغير األوضاع املالية لهم عند 

تغير العمل أو التقاعد.

«الوطني» أفضل بنك للتمويل التجاري  في الكويت للعام ٢٠٢١
توج بنك الكويت الوطني بجائزة 
أفضل بنــك للتمويل التجاري في 
الكويــت للعــام ٢٠٢١، وذلــك فــي 
االســتبيان الســنوي الذي أجرته 
 GTR «مجلة «جلوبال تريد ريفيو
املتخصصة في األســواق العاملية 
الناشئة ومتويل التجارة والسلع 

واخلدمات املصرفية.
ووقع االختيار على بنك الكويت 
الوطنــي كواحد من أفضل البنوك 
الرائدة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في متويل العمليات 
التجارية، حيث اعتمدت املجلة في 
اختيارها ألفضل املؤسسات حول 
العالم على اســتطالع يشارك فيه 

العمالء واملؤسسات املتخصصة.
وســلطت جوائز رواد التجارة 
حول العالم لهذا العام، الضوء على 
التميز في متويل العمليات التجارية 
والسلع وسالسل التوريد باإلضافة 
إلــى متويــل الصادرات وأســواق 

التكنولوجيا املالية.
واجلدير بالذكر أنه وعلى الرغم 
من التحديات التي فرضتها جائحة 
كورونا على التجارة العاملية، فلقد 
أخذ بنك الكويت الوطني على عاتقه 
املســاهمة في التخفيــف من حدة 
تداعياتهــا وذلك عبــر العمل على 
مواصلــة تقدمي خدمــات التمويل 
التجاري ملختلف شــرائح العمالء 
لعبور هذه األزمة مع إعطاء األولوية 
للمستلزمات الطبية واملواد الغذائية.
كمــا واصــل البنــك دوره فــي 
قيادة حتالفات الصفقات الضخمة 
ومتويل وتقدمي التسهيالت املصرفية 
للمشاريع االستراتيجية الكبرى في 
عدد من القطاعات من بينها القطاع 

النفطي، والتي كان آخرها التمويل 
املشترك ملؤسسة البترول الكويتية 
والبالغ قيمته مليار دينار كويتي.
وباإلضافــة إلى ذلك اســتخدم 
البنك النطاق الكامل ملنصتة وشبكة 
فروعه العاملية ملساعدة عمالئه على 
ضمان إجناز معامالتهم رغم العمل 
عن بعد وكذلك وسط االضطرابات 
التي شهدتها سالسل التوريد العاملية 

بفعل اجلائحة.
وتعــد مجلــة «جلوبــال تريد 
ريفيو» GTR إحدى املجالت العاملية 
املرموقة في مجال التمويل التجاري 
واملتخصصــة في نشــر التقارير 
والتحليالت حول متويل التجارة 
والتصديــر والســلع وسالســل 
التوريد، فضال عن تأمني االئتمان 
اخلزانــة  وقطاعــات  التجــاري 
والتكنولوجيا املالية. وفي كل عام 
تكرم املجلة املؤسسات الرائدة من 
جميــع أنحاء العالم ضمن جوائز 
 GTR Leaders in Trade Awards
وجوائــز GTR Best Deals، حيث 
تســلط هذه اجلوائز الضوء على 
املؤسســات الرائدة واألفضل أداء 

من جميع أنحاء العالم.
يذكر أن بنــك الكويت الوطني 
قد حــاز مؤخرا على جائزة أفضل 
مزود خلدمــات التمويل التجاري 
في الكويت للعام ٢٠٢٠، وذلك في 
االســتبيان الســنوي الذي أجرته 
مجلة جلوبــل فاينانــس العاملية 
املتخصصة والذي تضمن استطالع 
القطــاع املصرفــي  آراء محللــي 
واملديريــن التنفيذيني للشــركات 
واملتخصصني في مجال التكنولوجيا 

حول العالم.

في االستبيان السنوي ملجلة «جلوبال تريد ريفيو»

بن سبت يفتتح دورة تدريبية حول «إعداد إحصاءات النفط»
افتتــح األمــني ملنظمــة 
األقطــار العربيــة املصدرة 
للبترول (أوابــك) على بن 
سبت أمس فعاليات الدورة 
التدريبيــة األولــى بعنوان 
«بناء القدرات الوطنية في 
الدول األعضــاء على إعداد 
النفط والطاقة»  إحصاءات 
والتي تنظمها األمانة العامة 
وتعقد عن بعد نظرا لظروف 
جائحــة ڤيــروس كورونا 
املستجد والتي جتاوز عدد 
املشــاركني فيها مــن الدول 
األعضاء في املنظمة والدول 
العربية األخرى ١٠٠ مشارك.
وأشــار بــن ســبت فــي 
مســتهل كلمته في اجللسة 
االفتتاحيــة الى أن عقد هذه 

في صناعة النفط والطاقة، 
ومساعدة املختصني في الدول 
األعضاء في إعداد إحصاءات 
النفــط والطاقة في األجهزة 
اإلحصائية املتخصصة في 
وزارات النفط والطاقة على 
حتسني املهارات اإلحصائية 
وتطويــر  التطبيقيــة، 
اإلجراءات العملية لتحسني 
كفاءة عملية جمع البيانات، 
ومواءمة تلك اإلجراءات مع 

املعايير الدولية.
وأضاف أن األمانة العامة 
ملنظمة أوابك تقوم في الوقت 
احلاضر بالعمل على تنفيذ 
خطة تفعيل وتطوير نشاط 
املنظمــة املعتمــدة من قبل 
مجلس الوزراء، ويأتي في 

توفير اإلحصاءات والبيانات 
الرســمية احلديثة بشــكل 

دوري ومستدام.
وفي اخلتام، أفاد بن سبت 
بأن هذه الدورة هي األولى 
وســوف تتبعها مســتقبال 
دورات أخــرى تخصصيــة 
فــي مجــال بنــاء القــدرات 
الوطنية في الدول األعضاء 
في إعــداد إحصاءات النفط 
والطاقة، وســتكون الدورة 
القادمــة حــول اإلحصاءات 
اخلاصــة بصناعــة الغــاز 
الطبيعــي وســيتم حتديد 
موعد انعقادها الحقا، متمنيا 
التوفيق جلميع املشــاركني 
وحتقيق األهــداف املرجوة 

من الدورة.

مقدمة هذه األنشطة تطوير 
وتفعيــل بنــك معلومــات 
املنظمة ملا له من دور كبير 
في إثراء الباحثني واملختصني 
في الــدول األعضاء والدول 
العربيــة األخرى بالبيانات 
واملعلومات التي تساهم في 
االرتقاء بنوعية الدراســات 
واألبحاث املتخصصة التي 
تقوم بإعدادها األمانة العامة 
واملختصني في صناعة النفط 
والطاقة في الدول األعضاء، 
موضحا أن عملية التطوير 
هذه تتطلب من القائمني على 
إعداد اإلحصاءات والبيانات 
النفط  اخلاصــة بصناعــة 
والطاقة في الدول األعضاء 
التعاون مع منظمة أوابك في 

أكثر من ١٠٠ مشارك من دول «أوابك» والبلدان العربية األخرى

علي بن سبت

الدورة التدريبية يهدف بشكل 
أساســي الــى نشــر الوعي 
اإلحصائــي لــدى العاملــني 
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«بورشه» تعزز عائلة ٩١١ األسطورية
بإضافة ٥ طرازات «GTS» جديدة

بعد اإلطالق الناجح للجيل الثامن 
أضافت  األسطورية،    911 سيارة  من 
إلى هذه املجموعة 5 طرازات  بورشه 
 GTS  رياضية جديدة. وكانت طرازات 
التي حتظى بشعبية كبيرة قد    GTS 
اثني عشر  طرحت للمرة األولى قبل 
عاما، وتقدم بورشه حاليا جيال أكثر قوة 
وأناقة مع تعزيز ديناميكية القيادة عن 
األجيال السابقة. ويتميز محرك بوكسر 
سداسي األسطوانات اجلديد بقوته التي 
تبلغ 480  حصانا متريا، أي أكثر بـ 30  
  S  حصانا متريا من سيارة 911  كاريرا

احلالية وسيارة  GTS 911   السابقة.
وتتوافر السيارة اليوم بـ 5 طرازات: 

911  كاريرا  GTS  كوبيه٭ 
كابروليه مع نظام الدفع اخللفي٭ 
911  كاريرا  GTS 4   كوبيه٭ 
كابروليه مع نظام الدفع اخللفي٭ 
الدفع ٭  911  تارجا  GTS 4   مع نظام 

الرباعي .
وتتميز الطرازات اجلديدة بخصائص 
ديناميكية طولية وجانبية فائقة بفضل 
ناقل احلركة ثنائي القابض من بورشه 8 
السرعات أو ناقل احلركة اليدوي سباعي 
السرعات، إلى جانب نظام التعليق اخلاص 
بطرازات  GTS  مع نظام التحكم بالتعليق 
النشط من بورشه ونظام املكابح فائق 
األداء اخلاص بسيارة 911  توربو. وألول 
  Lightweight Design  مرة، تتوافر مجموعة
خفيفة الوزن كتجهيز اختياري لطرازات 
GTS، حيث تقلل وزن السيارة مبا يصل 

إلى 25  كغ وتعزز ديناميكية القيادة.
ويتضمن املظهر الرياضي للطرازات 
اجلديدة املتميز بالبساطة عناصر تصميم 
سوداء متباينة ومصابيح أمامية داكنة. 
ويهيمن اللون األسود أيضا على املقصورة، 
فيما تعزز العديد من التجهيزات املصنوعة 
الدقيقة األناقة    Race-Tex  ألياف من 
والطابع الديناميكي. ومت جتهيز الطرازات 
بأحدث جيل من نظام بورشه إلدارة 
العديد من  االتصاالت، والذي يضفي 
التحسينات على نظام تشغيل السيارة 

وإمكانات االتصال .
التقنيات  املتطورة

تأتي سيارة  GTS 911   اجلديدة مجهزة 
مبحرك بـ 6 أسطوانات متقابلة أفقيا 

سعة 3  ليترات مع شاحن توربو بقوة 
480  حصانا متريا، فيما يبلغ أقصى 
عزم دوران له 570  نيوتن متر، أي 
بزيادة قدرها 20  نيوتن متر عن محرك 
الطراز السابق. وتتسارع سيارة 911  
كاريرا  GTS 4   كوبيه من السكون إلى 
100  كم/س في 3.3  ثوان فقط مع ناقل 
القابض من بورشه 8  احلركة ثنائي 
السرعات، وهو زمن يقل بثالثة أعشار 
الثانية عن زمن تسارع الطراز السابق. 
البلدان األخرى: يتوفر ناقل احلركة 
اليدوي سباعي السرعات مبسافة أقصر 
لنقل السرعة لطرازات  GTS 911   كوبيه 
القابض  كبديل لناقل احلركة ثنائي 

من بورشه .
املأخوذ من  التعليق  ويلبي نظام 
سيارة 911  توربو واملعدل ليناسب طراز 
GTS، متطلبات األداء الفائق. وتستجيب 
املخمدات للتغيرات الديناميكية بسرعة 
التحكم بالتعليق  فائقة بفضل نظام 
النشط من بورشه الذي يأتي كتجهيز 
أساسي، والذي يدمج بشكل قياسي في 
طرازي كوبيه وكابروليه مع الشاسيه 

الرياضي املنخفض مبقدار 10  مم .
وجتهز طرازات  GTS  بنظام املكابح 
فائق األداء اخلاص بسيارة 911  توربو 
للتوافق مع األداء املعزز لها، وتتوفر 
بعجالت من السبائك املعدنية اخلفيفة 
باللون األسود بقياس 20  بوصة (في 

األمام) و21 بوصة (في اخللف) مع نظام 
التثبيت املركزي، وهي أيضا مأخوذة من 
سيارة 911  توربو. ويوفر نظام العادم 
الرياضي القياسي صوتا رائعا، وذلك 
  GTS  بفضل اإلعدادات اخلاصة بطرازات
وتقليل مستوى العزل في املقصورة .

 التصميم  اخلارجي

تتميز طرازات  GTS 911   بالعديد من 
عناصر التصميم اخلارجي السوداء 

أو الداكنة. وتتضمن هذه العناصر 
في سيارة 911  تارجا  GTS 4   عمود 
تارجا املانع لالنقالب املميز وأحرف 
شعار تارجا. وتشمل العناصر املطلية 
باللون األسود الالمع حافة مشتت 
الهواء، وعجالت السبائك املعدنية 
اخلفيفة مع نظام التثبيت املركزي، 
وقضبان الفتحات املوجودة على غطاء 
احملرك، وشعار  GTS  على األبواب 
واجلزء اخللفي من السيارة. وميكن 

اختيار السيارة مبجموعة التجهيزات 
اخلارجية التي تتضمن هذه العناصر 
وغيرها باللون األسود شديد اللمعان .
   911 GTS  وجتهز جميع طرازات
  Sport Design  مجموعة مع  أيضا 
الرياضية، مع ملسات تزيينية خاصة 
في األمام واخللف وعلى عتبات األبواب. 
وتتميز إطارات املصابيح األمامية 
ومصابيح اإلضاءة النهارية بلونها 
الداكن، وتزود السيارة مبصابيح 
أمامية بتقنية  LED  قياسية مع نظام 
اإلضاءة الديناميكي بالس من بورشه، 
بينما تأتي مبصابيح خلفية بتصميم 

. GTS فريد خاص بطرازات
 مجموعة  Lightweight Design خفيفة الوزن

مت تعزيز ديناميكية القيادة من خالل 
  Lightweight Design  توفير مجموعة
خفيفة الوزن كتجهيز اختياري ألول 
مرة لطرازات GTS. وعند جتهيز السيارة 
بها، يقل وزن السيارة مبقدار يصل 
إلى 25  كغ بفضل املقاعد الرياضية 
املقوى  البالستيك  من  املصنوعة 
الكربون (CFRP) والنوافذ  بألياف 
الزجاجية اجلانبية واخللفية خفيفة 
الوزن والبطارية خفيفة الوزن، مع 
االستغناء عن املقاعد اخللفية. وتشمل 
التجهيزات األخرى التي تعزز األداء 
نظام توجيه احملور اخللفي كتجهيز 

من  املجموعة  هذه  أساسي ضمن 
التجهيزات واللمسات األخرى التي 

تعزز الديناميكية الهوائية .
مقصورة  GTS.. تصميم رياضي خاص

تواصل تفاصيل التصميم الرياضي 
اخلاص بطرازات  GTS  هيمنتها على 
املقصورة، وذلك على املستوى العملي 
والبصري. مت تقصير ذراع ناقل احلركة 
اليدوي سباعي السرعات - الذي يأتي 
كتجهيز اختياري - مبقدار 10  مم، 
مما يتيح إمكانية التبديل السريع بني 
التروس بسهولة. وتتضمن التجهيزات 
  GT الرياضية األساسية عجلة القيادة
 Sport ومجموعة كرونو الرياضية مع 
القيادة، وتطبيق  زر اختيار وضع 
 Porsche Track Precision  لتسجيل 
بيانات القيادة على املضمار وعرض 
درجة حرارة اإلطارات. وتتميز املقاعد 
الرياضية بالس القياسية بإمكانية 
تعديلها كهربائيا بأربع وضعيات، 
وتوفر دعما فائقا جلسم السائق عبر 
املساند اجلانبية مع أعلى مستويات 
الراحة. إضافة إلى ذلك، مت تخفيض 
مستوى العزل في املقصورة من أجل 
تعزيز املتعة الصوتية أثناء القيادة .
وتضفي اللمسات املصنوعة من 
األناقة  ألياف  Race-Tex  مزيدا من 
والديناميكية على املقصورة، حيث 
تكسى بهذه املادة األجزاء الوسطى في 
املقاعد، وإطار عجلة القيادة، ومقابض 
األبواب ومساند األذرع، وغطاء حجرة 
التخزين وذراع ناقل احلركة. وعند 
تزويد السيارة مبجموعة جتهيزات 
 GTS  للمقصورة، ميكن اختيار الدرزات 
التزيينية باللون األحمر كارمن أو 
كرايون، وتكون أحزمة املقاعد وأحرف 
الرأس   GTS  املنقوشة على مساند 
وعداد دورات احملرك وساعة كرونو 
الرياضية بنفس اللون املتباين، فيما 
تأتي اللمسات التزيينية على اللوحة 
األمامية واألبواب من الكربون غير 

الالمع .
ميكن للعمالء طلب طرازات 911   
 GTS اجلديدة اآلن، ومن املتوقع أن 
تصل الدفعة األولى منها إلى األسواق 

في الربع األخير من العام 2021 .

بخصائص جديدة تزيدها متيزاً وديناميكية أكثر من أي وقت مضى

نظام  تشغيل وعرض جديد
يتميز اجليل اجلديد من نظام بورشه إلدارة االتصاالت 
بوظائف إضافية وتصميم مبسط، حيث مت تكبير مناطق 
اللمس في القائمة مع توفير خيار جديد يتيح إمكانية إعادة 
ترتيب املربعات على الشاشة الرئيسية. وميكن للمساعد 
الصوتي املتطور أن يتعرف على لغة البشر العادية، ويتم 

.   Hey Porsche تفعيله باستخدام عبارة
  iOS  وسيتمكن مستخدمو الهواتف التي تعمل بنظام
أو  Android  على حد سواء من استخدام وظائف هواتفهم 
املتحركة بالكامل من خالل تطبيق Apple Car Play  املتوفر 
سابقا وتطبيق  Android Auto  املتوافر حاليا في طرازات 

٩١١    GTS اجلديدة .
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أنباء سورية أنباء مصرية

روسيا تلّمح إلى منع جتديد تفويض
 نقل املساعدات عبر «باب الهوى» 

عواصــم - وكاالت: أحملت روســيا إلى 
عزمها منع جتديد تفويض إدخال املساعدات 
اإلنسانية الى الشــمال السوري عبر معبر 
باب الهوى الوحيد املتبقي، في وقت حتذر 
عشرات املنظمات السورية والعاملية من كارثة 
إنسانية كونه ميثل شريان احلياة الوحيد 
بالنســبة ألكثر من ٤ ماليني من السوريني، 

السيما في الشمال الغربي.
وأملح وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الڤــروڤ، عبر بيان إلى األمــني العام لألمم 
املتحدة، أنطونيو غوتيريش، نقلته وكالة 
«أسوشيتد برس» إلى أن روسيا ستستخدم 
حــق النقض في مجلــس األمن ملنع جتديد 
تفويض إيصال املســاعدات اإلنسانية عن 
طريــق معبر «بــاب الهوى» احلــدودي مع 
تركيا والذي ســينتهي في ١٠ يوليو املقبل، 
مؤكدا ان موسكو تخالف األمم املتحدة والدول 
الغربية في فرضية عدم وجود بديل إليصال 
املســاعدات، إال عبر تركيا منتقدا السيطرة 

التركية على قضية املساعدات.
واتهم الدول الغربية واألمم املتحدة بعرقلة 
إرسال املساعدات عن طريق النظام السوري 
من دمشق وبتواطؤ من أنقرة، حسب تعبيره.

واستخدمت روسيا والصني (الفيتو) في 
مجلس األمن الغــالق ثالثة من اربع معابر 
كانــت تنقل املســاعدات وهــي معبر «باب 
الســالمة» على احلدود التركيــة ومعبري 

الوليد واليعربية على احلدود العراقية.
وســعيا لعدم قطع شــريان احلياة عن 
أكثر من ٤ ماليني سوري في منطقة خفض 
التصعيــد، عقــدت مجموعة مــن منظمات 
املجتمــع املدني الســوري، مؤمترا صحفيا 
في ريف إدلب الشمالي أمس، حذرت فيه من 

الكارثة اإلنســانية الوشيكة، في حال جنح 
ڤيتو روســيا في منع مجلس األمن الدولي 
من جتديد التفويض في اجللســة املتوقعة 

الشهر املقبل.
املؤمتــر الذي انعقد على اتســتراد باب 
الهوى قرب مدينــة معرة مصرين، تضمن 
إلقاء بيان صحافي صادر باســم ٧٥ منظمة 
سورية إنســانية، حذرت فيه من تداعيات 

وآثار إغالق املعبر.
وجاء فــي البيان، الــذي أرودته مواقع 
إخبارية ســورية، أنه «سيكون للفشل في 
جتديد القرار أثر كارثي على الوضع اإلنساني. 
لن تستمر حملة اللقاح ضد ڤيروس كورونا 
املستجد في شمال غرب سورية، كما ستتوقف 
السالل الغذائية عن الوصول إلى ١٫٤ مليون 
شــخص شــهريا، فضال عن تعطل وصول 
املياه واخلدمات الصحية والصرف الصحي.

وحذرت املنظمات في بيانها من أن ٧٥٪ من 
أصل ٤٫٢ ماليني شخص يعيشون شمال غربي 
سورية يعتمدون على املساعدات اإلنسانية 
التــي تأتي عبر احلدود، بينهم مليون طفل 

و٢٫٤ مليون نازح ومهجر داخلي.
ونــدد البيان باملقترح الروســي الداعي 
إلى تســليم املساعدات األممية عبر النظام، 
مشيرا إلى أن حكومة النظام منعت ٨٠٪ من 
شحنات املساعدات اإلنسانية التابعة لألمم 
املتحــدة من املرور عبر خطوط النزاع، كما 
حــدث في الغوطة الشــرقية وريف حمص 

الشمالي وحلب الشرقية.
وفي مايو املاضي ناشد منسق مساعدات 
األمم املتحدة، مارك لوكوك، مجلس األمن عدم 
قطع «شريان احلياة» عن ماليني السوريني 

في املنطقة.

منظمات إنسانية تنذر بكارثة إنسانية

مصر: تعيني عمرو الشربيني سفيرًا مفوضًا لدى قطر
خديجة حمودة  ووكاالت

أصــدر الرئيــس املصري 
القرار  عبدالفتاح السيســي، 
رقم ٢٥٨ لســنة ٢٠٢١ ببعض 
التعيينات في ديوان عام وزارة 
اخلارجية، وسفراء باخلارج.

وتضمــن القــرار، تعيــني 
الديــن بــري  عمــرو كمــال 

املعاشات اعتبارا من أول يوليو 
املقبل، ونص القرار على زيادة 
املعاشات بنسبة ١٣٪ بدءا من 
أول يوليو ٢٠٢١، ونشر القرار 

في اجلريدة الرسمية.
إلــى ذلك، طالبــت وزيرة 
اخلارجية السودانية د.مرمي 
الصــادق، مجلس األمن بعقد 
جلســة في أقرب وقت ممكن 

بحث كل األطراف على االلتزام 
بتعهداتهــا مبوجــب القانون 
الدولي واالمتنــاع عن اتخاذ 
أية إجراءات أحادية اجلانب، 
ودعوة إثيوبيا بالتحديد للكف 
عن امللء األحادي لسد النهضة 
األمر الذي يفاقم النزاع ويشكل 
تهديدا لألمن والسالم اإلقليمي 

والدولي.

لبحث تطورات اخلالف حول 
ســد النهضة اإلثيوبي وأثره 
على سالمة وأمن املاليني من 
الذين يعيشــون على ضفاف 
النيل األزرق والنيل الرئيسي 
في السودان ومصر وإثيوبيا.

وطالبت املهدي، في رسالة 
بعثت بها امس لرئيس مجلس 
األمــن التابع لــألمم املتحدة، 

السودان يُطالب مجلس األمن بعقد جلسة في أقرب وقت لبحث اخلالف حول سد النهضة

الشربيني، السفير بديوان عام 
وزارة اخلارجية، سفيرا فوق 
العــادة مفوضا لــدى حكومة 
دولــة قطــر، ونشــر القــرار 
باجلريدة الرسمية. كما أصدر 
الرئيس عبدالفتاح السيسي - 
بحسب وسائل إعالم مصرية 
منها «اليوم الســابع» - قرار 
رقم ٢٦٠ لســنة ٢٠٢١ بزيادة 

احلكومة تنفي زيادة مصروفات اجلامعات
القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء املصري ما انتشــر 
مــن أنباء بشــأن زيادة مصروفات اجلامعــات احلكومية، 

بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات املعتمدة.
وأوضح املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء في بيان أنه قام 
بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي 
نفــت تلك األنباء، مؤكدة أنه ال صحــة لزيادة مصروفات 
اجلامعات احلكومية بالتزامن مع تطبيق نظام الســاعات 

املعتمدة.
وشــددت على أن املصروفات الدراســية بكافة الكليات 
واملعاهد باجلامعات املصرية احلكومية، التي سوف تطبق 
نظــام الســاعات املعتمدة ثابته كما هــي دون أي زيادات، 
باعتباره نظام يخضع ملعايير عاملية تضمن مصلحة الطالب.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع 
قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من املادة 
٧٩ من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات الصادر 
بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٢، وينص التعديل «على أنه بالنسبة 
للدراسة بنظام الساعات أو النقاط املعتمدة متنح الدرجة 

العلمية متى استوفى الطالب متطلبات احلصول عليها.

إيران ُتعلن إحباط عملية «تخريب نووية»
 وتندد بإغالق واشنطن مواقع إعالمية تابعة لها

عواصــمـ  وكاالت: بعد ايام على كشــفها 
عطال اصاب مفاعل بوشهر النووي وتضاربت 
التصريحات حول سببه، أعلنت طهران أمس 
إحباط عملية «تخريب» كانت تستهدف مبنى 
تابعا للمنظمة اإليرانية للطاقة الذرية، تزامنا 
مع حتذيرها من تأثر املباحثات بشأن االتفاق 
النووي بقرار واشنطن إغالق مواقع الكترونية 

لوسائل إعالم مرتبطة بها.
وفيما قد يكون اســتهدافا جديدا ملنشآت 
مرتبطــة بالبرنامج النووي، أكد التلفزيون 
الرســمي على موقعــه االلكتروني أمس، ما 
قال انه «فشل عملية تخريب ضد أحد مباني 
منظمة الطاقة الذرية»، مؤكدا أنها لم «تتسبب 

بأي ضرر».
وشدد على أن «اإلجراءات املتخذة حلماية 
األماكن العائدة الــى منظمة الطاقة الذرية» 
أتاحت «حتييد» العملية «قبل أن تضر باملبنى، 
ولم يتمكن املخربون من متابعة مخططهم»، 
وسبق لطهران أن اتهمت إسرائيل، بالوقوف 
خلف عمليات طالت منشآت أو علماء بارزين 

في هذا املجال.
في غضــون ذلك، حذرت طهــران من أن 
حجب واشــنطن مواقع الكترونية لوسائل 
إعالمية مرتبطة بها، كان خطوة «غير بناءة» 
حيال املفاوضات التي جتري في ڤيينا حول 
االتفاق حول برنامجها النووي الذي انسحب 
منه الرئيس االميركي السابق دونالد ترامب.

وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس 
اإليراني حســن روحاني، «ســنلجأ الى كل 
الوسائل القانونية إلدانة هذه اخلطوة وأيضا 
كشف هذه السياســة اخلاطئة من الواليات 
املتحــدة، والتي تبــدو غير بنــاءة في حني 
جترى مباحثات بشأن االتفاق حول البرنامج 

النووي».
وجاء ذلك تعليقا على قرار وزارة العدل 
األميركيــة، إغالق ٣٣ موقعا لوســائل إعالم 
إيرانية وثالثة مواقع لـ «كتائب حزب اهللا» 

العراقيــة املقربة من طهــران، كثير منها إما 
مرتبط بأنشطة تضليل إعالمي أو مبنظمات 
تنتهج العنف، وإنها أوقفت عمل تلك املواقع 
النتهاكها العقوبــات األميركية. وعادت عدة 
مواقع للعمل خالل ســاعات بعناوين نطاق 

جديدة.
وفيمــا يتعلــق باملفاوضــات، رأى وزير 
اخلارجية األملاني هايكو ماس أمس أن التقدم 
الذي حتقق في مباحثات ڤيينا، يوفر «فرصا 
جيــدة» للتوصــل الى تفاهم في «مســتقبل 
منظور». وقال خالل مؤمتر صحافي مع نظيره 
األميركي أنطوني بلينكن «نتقدم خطوة خطوة 
في كل جولة من املفاوضات ونفترض أن في 
سياق االنتخابات الرئاسية، هناك فرص جيدة 

الجنازها في مستقبل منظور».
وأقر بأن «املفاوضات (...) ليست سهلة، 
وكان ذلك واضحا خالل األسابيع املاضية»، 
وأن «قضايا تقنية» التزال حتتاج الى اتفاق 

على حل بشأنها.
فــي هذا الســياق، كشــف واعظــي امس 
ان واشــنطن وافقــت خــالل احملادثات التي 
جتري في ڤيينا، على رفع كل عقوبات النفط 
والشحن املفروضة عليها وشطب أسماء بعض 

الشخصيات البارزة من قائمة سوداء.
ونقلت وســائل إعالم رســمية عنه قوله 
«مت التوصــل التفاق على رفــع كل عقوبات 
التأمني والنفط والشحن التي فرضها (الرئيس 
األميركي الســابق دونالد) ترامب»، وأضاف 
«سيتم رفع حوالي ١٠٤٠ من العقوبات. كما مت 
االتفاق على رفع بعض العقوبات على أفراد 
وأعضاء في الدائرة املقربة من الزعيم األعلى».

في غضون ذلك، نقلت شبكة «سي.إن.إن» 
اإلخبارية األميركية امس عن مصادر بوزارة 
الدفــاع األميركية أن األخيرة رصدت فشــل 
محاولة إيرانية إلطالق قمر صناعي إلى مدار 
حول األرض في منتصف الشهر اجلاري، لكنها 
تستعد حملاولة أخرى في املستقبل القريب.

انقسامات حادة في مجلس الشيوخ األميركي
 بعد عرقلة اجلمهوريني إصالح القانون االنتخابي

واشنطن - أ.ف.پ: عرقل اجلمهوريون في مجلس 
الشيوخ األميركي مشــروعا دميوقراطيا إلصالح 
القانون االنتخابي، كاشفني عن انقسامات حادة حول 
مسألتني جوهريتني في النظام الدميوقراطي تقعان 
في صلب حجج الرئيس السابق دونالد ترامب لنقض 
نتائج االنتخابات الرئاسية األخيرة، وهما احلق في 

التصويت والسبل املختلفة إلدالء الناخب بصوته.
وينص اإلصالح الواسع النطاق للقانون االنتخابي 
الذي يطرحه الدميوقراطيون على توســيع إمكانية 
التســجل على اللوائح االنتخابية، مبا في ذلك يوم 
االقتراع، وإلزام الواليات بالسماح بالتصويت املبكر، 
واملطالبة مبزيد من الشفافية حول متويل احلمالت 
االنتخابية مبا في ذلك من الرئيس نفسه، من خالل 

إرغامه على كشف بياناته الضريبية.
التفاوض مع جو مانشــني، الســيناتور  وبعد 
الدميوقراطي الوحيد الذي كان يعارض بعض النقاط 
في النص، مت تضمينه بندا يلزم الناخبني بإبراز وثائق 

تثبت هويتهم. ويندد البعض بهذه النقطة باعتبارها 
متييزية في بلد ال يلزم مواطنيه بحمل بطاقات هوية.

وظهرت هذه االنقسامات خالل عملية تصويت 
محــض إجرائية على النص، غير أنها حتمل رمزية 

كبيرة.
وعارض جميع اجلمهوريني احلاضرين في املجلس 
بدء املناقشات حول مشروع اإلصالح الدميوقراطي 
للقانون االنتخابي، ما يجمد النص، أقله في الوقت 

احلاضر.
وتواجه رئيسا كتلتي احلزبني في مجلس الشيوخ 
عارضني رؤيتني متعارضتني ملشــروع القانون في 
بلد ال يزال حتت صدمة الهجوم العنيف على مبنى 
الكابيتــول حني اقتحمه أنصار لترامب ال يعترفون 

مثله بفوز جو بايدن بالرئاسة.
وكان النــص يحظى بدعم بايــدن الذي يعتبره 
ضروريا لصد الهجمات «غير املسبوقة إطالقا» على 

حق األقليات في التصويت.

وفي مؤشر إلى األهمية التي توليها إدارة بايدن 
لهذه املبادرة، ترأســت نائبة الرئيس كاماال هاريس 

جلسة التصويت.
وأعلن زعيم الدميوقراطيني في مجلس الشيوخ 
تشاك شومر في وقت سابق داخل الكونغرس «كذبة 
دونالد ترامب الكبرى انتشــرت مثل سرطان» بني 
اجلمهوريني، في إشارة إلى ادعاءات الرئيس السابق 

بحصول عمليات تزوير خالل انتخابات ٢٠٢٠.
وقال تشاك شومر إن هذه هي «أكبر مبادرة للحد 
من حق التصويت منذ ثمانني عاما على أقل تقدير» 

أي منذ زمن الفصل العنصري.
في املقابــل، رأى زعيم اجلمهوريني في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل أن مشروع اإلصالح ليس 
سوى «محاولة» من الدميوقراطيني «لترجيح كفة كل 
االنتخابات األميركية لصاحلهم إلى األبد»، فيما رأى 
ميت رومني إنها «سيطرة فيدرالية على االنتخابات» 

وهي مسألة «تثير انقساما».

مواجهة بحرية روسية ـ بريطانية 
تزيد اخلالفات بني موسكو والغرب

عواصم ـ وكاالت: قالت روســيا امس إنها 
أطلقت أعيرة حتذيرية وألقت قنابل في مسار 
سفينة حربية بريطانية إلبعادها عن مياه تقول 
موسكو إنها تابعة لها في البحر األسود قبالة 
ساحل شبه جزيرة القرم، وأعلنت موسكو أنها 
تعتزم استدعاء السفير البريطاني مطالبة لندن 

بالتحقيق في «التصرف اخلطير» ملدمرتها.
ورفضت بريطانيا الرواية الروسية للواقعة 
قائلة إنها تعتقد أن أي أعيرة أطلقت كانت في 
إطار «تدريبات مدفعية» روســية معلن عنها 
مســبقا وأنه لم تلق أي قنابل، لكنها أكدت أن 
مدمرتها «إتش.إم.إس دفيندر» أبحرت عبر ما 

قالت إنها مياه أوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن 
الســفينة «كانت تقوم مبرور بريء في املياه 
اإلقليمية األوكرانية مبوجب القانون الدولي».

وقال املتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون «من غير الصواب القول إنه 
مت إطالق النار عليها أو أن السفينة كانت في 

املياه الروسية».
وقال خبراء عسكريون إنه بغض النظر عن 
دقة تفاصيل الروايتني الروسية أو البريطانية 

فإن احلادثة متثل فيما يبدو تصعيدا في املواجهة 
بــني الغرب وروســيا حول املمــرات البحرية 

املتنازع عليها.
واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم 
وضمتها من أوكرانيا في ٢٠١٤ وتعتبر املناطق 
احمليطة بشبه اجلزيرة مياه روسية، وتعتبر 
دول الغرب شــبه اجلزيرة جزءا من أوكرانيا 
وترفض ادعاء روســيا بــأن البحار احمليطة 

بها تتبعها.
ويعتبــر «املمــر البريء» حقــا معترفا به 
دوليا للسفن لتبحر عبر املياه اإلقليمية لبلد 

ما بشرط أال ميثل ذلك أي ضرر.
وقــال مارك غــراي، وهو مختــص باألمن 
البحري وكولونيل متقاعد في البحرية امللكية 
البريطانية لـ «رويترز»، «جرى ذلك الختبار 
مدى العزم الروســي بخصوص شبه جزيرة 
القرم»، وأضاف «روسيا حتاول خلق حقائق 
على األرض وفرض احترامها على العالم بحيث 
يكــون ضمها للجزر فــي الواقع مصدقا عليه 
عامليا»، مشبها مزاعم روسيا في البحر األسود 
مبزاعم بكني فــي بحر الصني اجلنوبي والتي 

يرفضها الغرب أيضا.

السعودية تعتمد إمكانية إعطاء جرعتني من لقاحني مختلفني
واملتحّور «دلتا» سيشّكل ٩٠٪ من إصابات أوروبا نهاية أغسطس

عواصم ـ وكاالت: اعتمدت 
اللجنــة الوطنيــة لألمــراض 
املعديــة الســعودية إمكانيــة 
أخذ اجلرعة األولى والثانية من 
لقاحني مختلفني ضد كورونا، 
وذلــك طبقا لدراســات علمية 
دولية أظهــرت إمكانية إعطاء 
جرعتني مــن لقاحني لكورونا 
مختلفني بشكل آمن وفعال في 
التصدي للڤيروس، مع حتقق 
الفعالية التي تهدف لها اجلرعة 

الثانية.
الرســمي  وكان املتحــدث 
د.محمــد  الصحــة  لــوزارة 
العبدالعالــي أكــد أن لقاحات 

ويــؤدي إلى أمراض شــديدة 
وإلى الوفــاة. وأكــد املتحدث 
لــوزارة الصحــة،  الرســمي 
خالل املؤمتــر الصحافي الذي 
عقده أمــس، مواصلة املراقبة 
ملنحنــى اإلصابــات، مبينا أن 
الســير باالجتاهات اإليجابية 
يتطلب أخذ اللقــاح وااللتزام 
بتطبيق اإلجراءات االحترازية، 
مشيرا إلى أن هناك عالقة بني 
تذبذب مستوى اإلصابات عامليا 
وارتفاع اللقاحات، مضيفا أن 

اجلائحة مازالت مستمرة.
إلــى ذلــك، اعلــن املركــز 
االوروبــي ملراقبــة االمــراض 

األملانيــة اجنيال ميركل من ان 
مســتويات اإلصابة بڤيروس 
كورونــا فــي البالد مشــجعة 
لكــن حاالت اإلصابة بســاللة 
دلتا ســريعة االنتشار ترتفع 
ويتعني علــى البــالد التحلي 
باحلكمة حتى ال تغامر بخسارة 

ما حققته.
وقالت انهــا تود أن حتذو 
دول االحتاد األوروبي األخرى 
حــذو أملانيا، وتفــرض حجرا 
صحيــا على القادمني من دول 
ترتفع فيها مستويات اإلصابة 
بالســاللة «دلتا» من ڤيروس 
كورونا املستجد، مثل بريطانيا.

والوقاية منها أمس أن املتحور 
دلتا سيشكل ٩٠٪ من إصابات 
كوفيــد اجلديــدة فــي االحتاد 

األوروبي بنهاية أغسطس.
وقال املركز في مذكرة انه في 
حني أن متحور ألفا املكتشف في 
اململكة املتحدة اليزال سائدا في 
املنطقة حاليا، تتوقع منذجات 
الوكالة األوروبية أن املتحور 
دلتا الذي مت اكتشافه في الهند، 
ســيمثل ٧٠٪ مــن اإلصابــات 
اجلديدة في االحتاد األوروبي 
بحلول مطلع أغسطس و٩٠٪ 

في نهاية ذاك الشهر.
من جهتها، حذرت املستشارة 

ڤيــروس كورونا آمنة وفعالة 
وضرورية للحماية، مشيرا إلى 
أن هناك العديد من اإلشاعات 
واملعلومــات املغلوطة بشــأن 
اللقاحات وتلقى رواجا كبيرا، 
وذلك قد يســبب خطــرا على 
اآلخريــن، ويتســبب بعــدم 

الوصول للمناعة املجتمعية.
وأبــان د.العبدالعالــي أن 
اللقاحات حتمــي من اإلصابة 
العدوى  بالڤيروس واكتساب 
وحتمي بنسبة تصل إلى ١٠٠٪ 
من الوفاة بعــد حتقق املناعة 
العالية من تلقي اللقاح، وفي 
املقابــل فإن الڤيــروس خطير 

(رويترز) مظاهرات في لندن ضد قيود السفر بسبب كورونا  
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لقاء باسيل - صفا ال نتائج حكومية ملموسة
ومصادر تستبعد قدرة «املركزي» على توفير الدوالر

بيروت - عمر حبنجر

سياسة «الطوابير» آخر صرعة في عالم 
املوضة اإلرهاقية للشعب اللبناني احملاصر 
فــي بطالته املتفشــية وغذائــه ودوائه، 
وأخيرا في فنجان قهوة الصباح، الذي قفز 
سعر الواحد منه في كافتيريا مطار رفيق 
احلريري الدولي، إلى ٦٠ ألف ليرة لبنانية 
وشوهدت طوابير من اللبنانيني أمام محال 
القهوة بعد معلومات عن رفع الدعم عنها 
اليوم. في هذا الوقت، تتنافس ماكينات 
اإلعالم السياسي لألحزاب املتناحرة من 
اجل املقاعد الوزارية في حكومة مرتبط 
تأليفهــا، باإلرادات واملصالــح اإلقليمية 
والدولية، في ضخ األخبار وتشتيت األفكار 
والتالعب باملطالب، استنادا إلى ما لديها 
من معلومات، حول نقاط التالقي ومفاصل 
اخلالفات، التي تعرف متى تثيرها لتضرب 
وحدة الصف الشعبي بوجه حالة معينة، 
وهنا تعد الطائفية واملذهبية، من أخطر 
األسلحة بيد قوى سلطة األمر الواقع في 
لبنان، حتركها غب الطلب ومتى تشــاء، 
في وســط شعبي سريع التأثر، وسلس 

االنقياد.
وميكن اعتبار التيار احلر، في طليعة 
القوى السياســية اللبنانية اســتخداما 
للســالح الطائفــي في معــرض الهجوم 
مــن اجل اســتعادة «احلقــوق والدور»، 

كما جاء في دعوة النائب جبران باسيل 
الى الســيد حسن نصر اهللا لتولي أمانة 
هذه احلقــوق، وذلك بالتوازي مع دعوة 
البعض الى النظام الفيدرالي في لبنان، 
ومن باب التهويل على اآلخرين وسالح 
الطائفيــة ملحوظ في حســابات القوى 
األخرى، وان بصورة دفاعية، كما حصل 
باستنفار الرئيس املكلف سعد احلريري 
لــدار الفتوى ونادي رؤســاء احلكومات 
السابقني او احترازية تضامنية، كما في 
لقــاء الفاعليات السياســية الدرزية في 
دارة النائب طالل ارسالن، بحضور وليد 
جنبالط يوم السبت. أما الثنائي الشيعي 

(أمل وحزب اهللا) فاسم على مسمى.
الوساطة التي طلبها باسيل من السيد 
نصراهللا بدأت عمليا، بلقاء رئيس التيار 
احلر جبران باسيل، ومسؤول االرتباط 
في حــزب اهللا وفيق صفــا أمس األول، 
والذي استبقه التيار احلر ببيان لرئيسه 
ينفي حق أي كان، بتحويل اللبنانيني الى 
أسرى الالءات املمانعة للتأليف، بعد كل 
التنازالت، ولم يصدر عن لقاء باسيل - 
صفا ما يؤشر على إيجابيات ملموسة او 
حتى باإليحاء، ما يعني ان الضوء األخضر 
اإلقليمي لم يظهر بعد، وال حتى الدولي، 
إال إذا صدقــت النوايا وكذبت التكهنات، 
وصــدر عن قــادة االحتــاد األوروبي في 
قمتهــم، مــا يفرج الكــرب، خصوصا ان 

امللف اللبناني سيطرح على طاولة لقاء 
الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون ووزير 
اخلارجيــة األميركي انطونــي بلينكن. 
ووسط اجلمود احلاصل، املصادر املتابعة 
تتحسب لنهاية شهر يونيو ومطلع شهر 
يوليو، حيث موعد تطبيق تعميم البنك 
املركزي للمصارف بدفع ٤٠٠ دوالر شهريا 
لكل صاحب وديعة، إضافة الى ٤٠٠ أخرى 
بالليرة اللبنانية، على أساس سعر املنصة، 
وهــو ١٢ ألف ليرة للدوالر الواحد. ومرد 
التحسب املشوب بالقلق، هو ما يبدو من 
عجز البنك املركزي عن توفير السيولة 

الدوالرية للمصارف املعنية.
إلى ذلك، فإن رئيس احلزب التقدمي 
االشتراكي وليد جنبالط، حذر من تفشي 
موجة جديدة من جائحــة كورونا، وقد 
غرد أمس، متناوال ما وصفه مبســرحية 
تشــكيل الوزارة ومــا يرافقها من غياب 
كامل للحكومة املستقيلة حتت ضغوطات 

سياسية بالغة ومتعددة.
حالــة االنهاك التي يتردى بها لبنان، 
دفعــت بالنائب عن حــزب اهللا إبراهيم 
املوســوي الى التلويــح بخيارات أخرى 
وقرارات، الفتا الى وصول وفد روســي 
كبير الــى بيروت في ٢٧ اجلاري، وعلى 
جــدول أعماله االهتمــام مبرفأ طرابلس 
ومصفاة النفط في الزهراني ومرفأ بيروت، 

ومحطتني كهربائيتني.

سياسة إرهاق اللبنانيني متتد إلى فنجان القهوة

(محمود الطويل) زحمة لبنانيني أمام أحد محال القهوة في منطقة طريق اجلديدة بعد معلومات عن رفع الدعم عنها اليوم 

الوضع املتأرجح بني «سيناريوهني - اجتاهني».. والثاني هو «األرجح»
بيــروت: كل املبــادرات اخلاصة 
بتشكيل احلكومة سقطت الواحدة تلو 
التي  الفرنسية  املبادرة  األخرى، من 
اصطدمــت أوال بـ«عقدة بري» وهي 
وزارة املالية، إلى مبادرة الرئيس نبيه 
بري التي اصطدمت بـ«عقدة باسيل». 
وبعدما أوكل رئيس التيار احلر جبران 
باسيل أمره إلى السيد حسن نصراهللا 
وأعلن مداورة أنــه ال يثق بالرئيس 
بري وال يأمتنه على «حقوق»، صارت 
مبادرة بري في حكم املنتهية عمليا، 
وإن استمر رئيس املجلس بالتمسك 
بها والتأكيد على استمرارها، واستمر 
حزب اهللا في دعمه لها من دون التعويل 
عليها. وفي الواقع، لم تكن مبادرة بري 
متلك من األساس فرص النجاح، ولم 
يكن السؤال الذي واكبها ما إذا كانت 
ستنجح ولكن متى سيعلن عن فشلها. 
وإذا استمرت نظريا بعد اليوم، فمن 
قبيل تعبئة الوقت الضائع أو إضاعة 

الوقت وكسبه.
ثمة قناعة تكونت في الداخل واخلارج 
منذ فترة وتزداد رســوخا يوما بعد 
يوم، ومفادها أال حكومة برئاسة سعد 
احلريري في عهد ميشــال عون وفي 
السنة األخيرة منه. فال احلريري يريد 
باسيل شريكا في حكومة أو تسوية. وال 
عون يريد احلريري رئيسا للحكومة.

ال احلريري مبقدوره أن يشــكل 
حكومة وفق تصوره وأن يفرض التأليف، 
وال عون مبقدوره أن يسحب التكليف. 
وإذا كان اعتــذار احلريري «متعذرا» 
بعدما توافرت تغطية شاملة للحريري 
وصارت معركته مرتبطة بكرامة الطائفة 
السنية والدور والصالحيات، فإن تنحي 
الرئيس عــون غير وارد وغير ممكن 
قبل انتهاء واليته الدستورية. وبالتالي، 
يكون الوضع وصل الى طريق مسدود 
في امللف احلكومي: فإما التسوية بني 
طرفي األزمة: الرئيس املكلف ورئيس 
اجلمهورية، وال مؤشرات الى إمكانية 
قيام هذه التســوية.. وإما خروج أحد 
الالعبني من احللبة، وال مؤشرات إلى 
ذلك أيضا. والســؤال: ماذا بعد ومن 

هنا إلى أين؟!
يتأرجح الوضع بني «سيناريوهني 
واجتاهني» يجري التداول بهما منذ فترة، 
في ظل استمرار أزمة الفراغ احلكومي:

- السيناريو األول: أن يسلك الوضع 
منحى دراماتيكيا نحو األسوأ ومزيد 
من التدهور والتأزم، مع اشتداد وطأة 

املالية  األزمة االقتصاديــة والضائقة 
والتداعيات االجتماعية، نتيجة توقف 
الدعم من دون بدائل وارتفاع معدالت 
الدوالر من  التضخم والغالء وحتليق 
دون سقف.. وهذا الوضع ينقل األزمة 
من مرحلة االنهيار الى خطر االنفجار، 
ويهدد بخروج األمور عن الســيطرة 
واجلنوح الى اضطرابات وأعمال عنف 
وفوضى في الشارع. وبالتالي، سقوط 
الذي مازال  عنصر االستقرار األمني 

موجودا وجيدا.
هذا املسار يفرض خيارات واقعية أو 
خيار األمر الواقع. ومع تهاوي املؤسسة 
السياسية والسلطات الدستورية، تتجه 
األنظار الى املؤسسة العسكرية كمؤسسة 
وحيدة متماسكة وقادرة، رغم ما أصابها 
من وهن وما ترتب عليها من ضغوط 
وأعباء، ذلك أن التهديد الشــامل الذي 
ســيطال الكيان واملؤسسات والشعب 
واملجتمع يحتــم اللجوء الى اجليش، 
ليس من خلفية سياسية (اجليش هو 
احلل) وإمنا من خلفية «إنقاذية». وملا 
كان الوضع اللبناني محكوما بتوازنات 
سياســية وطائفية دقيقة، فإن «تسلم 
اجليش السلطة»، ال ميكن أن يتم أو أن 
ينجح إال على قاعدة سياسية شعبية 
عريضة وتوافق عام. وهذا األمر يترجم 
آليات دستورية وسياسية  عمليا عبر 
وإحدى طريقني: إما عن طريق إعالن 
حال طــوارئ يعطى مبوجبها اجليش 
حق األمر والقيــادة وإدارة األوضاع. 
وإعالن الطوارئ ممكن على يد حكومة 
تصريف األعمال التي ميكن لها دستوريا 
االجتماع في حالة استثنائية كهذه. وإما 
عن طريق تشــكيل حكومــة انتقالية 
بصالحيات استثنائية تكون نواتها من 

«اجلنراالت» ومطعمة «باخلبرات».
- السيناريو الثاني: أن يظل التدهور 
واالنهيــار حتــت ســقف الضوابط 
واملسكنات، وتظل األمور حتت السيطرة 
وال تتطور الى انفجار اجتماعي وأمني 
خطير. ويتم تقطيــع الوقت الفاصل 
«بالتي  النيابية  عن محطة االنتخابات 
هي أحســن» وأقل قــدر من املخاطر 
والعصبيات، وأكبر قدر من ضبط النفس 
واالحتواء.. وللوصول ليس الى «شاطئ 
األمان» وإمنا الى «ضفة االنتخابات» التي 
تشكل األفق السياسي الوحيد املتاح حاليا 
كمدخل الى جتديد الطبقة السياســية 
احلاكمة وإعادة تكوين السلطة.. وهذا 
ما يركز عليه املجتمع الدولي منذ فترة 

عبر رسائله إلى املسؤولني والقيادات. 
فالدول املعنيــة بالوضع اللبناني وقد 
باتت قليلة، تتعامل مع لبنان كـ «دولة 
فاشــلة»، ولم تعد مكترثة باحلكومة، 
وتركز اهتمامها على االنتخابات التي 
يعول عليهــا للتغيير، والتي يجب أن 
جتري في ظل أمن واستقرار. ولذلك 
يجري التركيز على دعم اجليش اللبناني 

وإبقائه «واقفا على رجليه».
عند الوصول إلى مشارف االنتخابات، 
سيطرح نهايات هذا العام أو بدايات العام 
املقبل موضوع «حكومة االنتخابات»، 
وما إذا كانت حكومة تصريف األعمال 
هي التي تشرف على هذا االستحقاق 
وتنظمه وتديــره، أم هناك حاجة الى 

حكومة جديدة وحيادية.
دستوريا، ال شيء مينع أن تتولى 
حكومــة تصريف األعمــال موضوع 
االنتخابــات، وميكن حلكومة الرئيس 
حسان دياب القيام بهذه املهمة، خصوصا 
أن وزير الداخلية محمد فهمي ال يشكل 

استفزازا ألحد.
سياسيا، من األفضل االحتكام الى 
حكومة حيادية لفتــرة زمنية محددة 
ومهمة محددة. مثل احلكومة التي شكلت 
في سنة الزلزال السياسي (اغتيال رفيق 
احلريري واخلروج السوري) سنة ٢٠٠٥ 
برئاسة جنيب ميقاتي الذي تعهد بعدم 

خوض االنتخابات آنذاك.
ســؤال آخر غير احلكومة يشغل 
اجلميع ويطرح بإحلــاح: هل جتري 

االنتخابات في موعدها؟!
عن هذا السؤال يجيب الرئيس نبيه 
بري في مجلس خــاص ومبا مفاده: 
االنتخابات الفرعية لن جتري ألن رئيس 
اجلمهورية ال يريدها، وأنا أراعي موقفه 
مع أني أرغب في إجرائها ليس فقط من 
موقعي ومسؤوليتي كرئيس للمجلس، 
وإمنا أيضا لسبب شخصي وسياسي، 
ألن بني النواب العشرة الذين شغرت 
مراكزهم اثنان كانا صديقني ومن أقرب 
الناس وأوثقهم وهما جان عبيد وميشال 

املر.
البلدية ســتتأجل  االنتخابــات   -
وســيكون من الصعب ألسباب تقنية 
ولوجســتية وأمنيــة إجراءهــا قبل 

االنتخابات النيابية.
- االنتخابات النيابية ستجري في 
موعدها وال مجــال الى تأجيلها حتت 
أي ظرف وألي سبب. هذا ما يجزم به 

بري ويؤكد عليه.
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مشاركة تاريخية لـ «الغوص واإلنقاذ» في بطوالت العالم

عبدالعزيز جاسم

خالل فترة قصيرة متكن النادي الكويتي 
للغوص واإلنقاذ من حتقيق العديد من 
اإلجنازات، أولها انضمامه بشكل رسمي 
موافقة  بعد  الدولية  املنظومة  إلى 
االحتاد الدولي للغوص على ضمه بشكل 
رسمي للجمعية العمومية، ليكون ممثل 
الكويت الوحيد في املناسبات الدولية، 
املشاركات  على  الوقت  يطل  ولم 
إلى  النادي  فعمد  الدولية،  اخلارجية 
املشاركة في عدد من البطوالت التي 
هذه  في  الدول  أشهر  من  عددا  تضم 
الرياضة ومنها ثالث بطوالت في روسيا 
وصربيا، وكان لتوجيهات رئيس النادي 
م.طالل السرحان وتعاون أعضاء مجلس 
اإلدارة الدور الكبير في هذه املشاركات.
«األنباء» استضافت عددا من اإلداريني في 
النادي إللقاء الضوء على هذه اللعبة اجلديدة 
املاضي  عبق  من  الكثير  حتمل  والتي 
وتراث الكويت الزاخر وللحديث عن آخر 
التطورات في النادي والبطوالت الدولية:

في البداية، قال مدير لعبة الغوص 
احلر والصيد حتت املاء ورماية األهداف 
نايف ســكني انه متاشيا مع األحداث 
والتطورات األخيرة قرر مجلس اإلدارة 
املشاركة في بطولة العالم للغوص احلر 
ـ فئة املسابح، حيث انطلقت البطولة ٢١ 
اجلاري وتختتم في ٢٧ منه في صربيا، 
مشيرا إلى أن املشاركة تعتبر تاريخية 
ألنها األولى حتت مظلة النادي املعترف 

به دوليا.
وأضاف: قمنــا باختيار ٥ العبني 
لديهم خبرة في هذه الرياضة وسبق 
أن شــاركوا على نفقتهم اخلاصة في 
البطوالت العاملية، واآلن باتوا ميثلون 
الكويت بشكل رسمي، مبينا أن الهدف 
األساسي من املشاركة هو االحتكاك مع 
أبطال العالم واكتساب خبرات وتسجيل 
أرقام رسمية لالعبينا في االحتاد الدولي.

وأشار سكني إلى أن منتخب الكويت 
يضم بني صفوفه عددا من األبطال منهم 
حسن الشراح حامل لقب بطولة فزاع 
الدولية، والتي تعتبر أصعب من بطولة 

العالم بسبب نظام الغوص فيها.
واكد أن الالعبني يجب أن يتماشوا 

مــع نظام غذائي وصحــي من خالل 
مراجعة أخصائي تنفــس وتدريبات 
«يوغا» باإلضافــة إلى احلصول على 
«ليسن» للغوص، مشيرا إلى أن هناك 
عددا من األنواع فــي الغوص تعتمد 
على كتم النفس من خالل فئات املسافة 
واملسبح الداخلي وفي البحر من خالل 
أعمق نقطة ممكنة، وتوجه سكني برسالة 
شكر ملجلس اإلدارة والالعبني على هذا 

الدعم الكبير. 
مــن جهته، أكد مير لعبة ســباحة 
الزعانف والالعب السابق محمد مندني 
أن الكويت ستشارك في بطولة العالم 
لسباحة الزعانف في ٣ يوليو املقبل والتي 
تختتم في ٩ منه في روسيا بتواجد ٦ 
العبني لديهم خبرة في مجال السباحة، 
وهناك معسكر خارجي يسبق املشاركة 
في روسيا ايضا ســيبدأ ٢١ اجلاري، 
الفتا إلــى أن الالعبني يدركون أهمية 
التاريخية األولى للنادي في  املشاركة 
هذه املسابقة. وبني مندني أننا سنجني 
من وراء املشــاركة بالبطولة عددا من 
الثمار أهمها االحتكاك مع أبطال العالم 
واالستفادة من آلية التنظيم، خصوصا 

أن البطولة ستشهد مشاركة ٢٢ دولة. 
وأضاف ان اللعبة تعتبر جديدة وحتتاج 
إلى وقت وفي القريب العاجل سننشر 
إعالنات لضم العبني شبابا، موضحا أن 
هناك نوعني من املسابقة واحدة بوجود 
«زعنفة» لكل رجل مع «ســنوركل»، 
والثاني بوجود «زعنفة» واحدة للرجلني 
معا وتكون بنظام الســباق والسرعة. 
وأثنــى مندني على الدور الكبير الذي 
يقوم به مجلس اإلدارة إلظهار اللعبة 

بشكل يليق باسم الكويت.
حبيب: ٧ العبني في بطولة العالم

بدوره، قال مديــر لعبة الغوص 
الرياضــي علي حبيــب ان النادي 
سيشــارك في بطولة العالم للغوص 
الرياضي بروسيا والتي تنطلق ٧ يوليو 
املقبل وتختتم في ٢٧ منه، مبينا أن 
هناك معسكرا خارجيا سيقام بالفترة 
مــن ٢٤ اجلاري حتى ٦ يوليو بذات 
الدولة وذلك لالستعداد بشكل جيد، 
الفتا إلى أن هناك ٧ العبني في املنتخب 
إثبات قدرتهــم وأحقيتهم  يريدون 

بالتواجد بني أبطال العالم.

ديوانية «األنباء» استضافتهم إللقاء الضوء على آخر استعداداتهم

ضيفا «األنباء» نايف سكني ومحمد مندني يتوسطهما الزميل عبدالعزيز جاسم         (أحمد علي)

علي حبيبمحمد مندنينايف سكني

مندني: «الزعانف» رياضة جديدة نسعى لتطويرها قريبًاسكني: اكتساب اخلبرات واالحتكاك مع العبني دوليني 

الدوحة - فريد عبدالباقي

يختتــم منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة 
القــدم «األزرق» حتضيراتــه مســاء اليــوم 
على مالعب جامعة قطر اســتعدادا ملواجهة 
املنتخب البحريني في الـ ٨:٠٠ مساء الغد على 
ســتاد خليفة الدولي، ضمن مباريات الدور 
التمهيدي املؤهل إلــى نهائيات كأس العرب 
٢٠٢١ واملزمع إقامتهــا في قطر خالل الفترة 
من ٣٠ نوفمبر الى ١٨ ديسمبر املقبلني. وقاد 
املدرب الوطني ثامر عناد أول حصة تدريبية 
للمنتخب مساء أمس عقب وصول البعثة إلى 

قطر والتي شــهدت مشاركة جميع الالعبني 
الذين أظهروا حماسة عالية واستعدادا منقطع 
النظير خلوض لقاء األحمر البحريني وحتقيق 
الفوز من أجل التأهــل إلى دور املجموعات، 
حيث إن الفائز ســوف ينضم إلى املجموعة 
األولى بجانب منتخبات قطر (املستضيفة) 
والعراق وســلطنة عمان. وقــد ركز اجلهاز 
الفني على بعض اجلوانب التكتيكية اخلاصة 
باللقاء بهــدف الظهور بصورة مثالية، ومن 
املتوقع أن يواصل الالعبون عملهم خلوض 
آخــر حصة تدريبية اليوم، قبــل لقاء الغد. 
وكانت بعثة املنتخب قد خضعت لعمل فحص  

pcr وجاءت النتيجة سلبية وسيقوم بعمل 
فحص اخر قبل املباراة والعودة الى الكويت.

وكان ثامر عناد قد أعلن القائمة اخلاصة 
بلقاء البحرين وضمت ٢٣ العبا هم: خالد 
الرشيدي، سامي الصانع، أحمد الظفيري، 
خالد محمــد إبراهيم، فهد الهاجري، عيد 
الرشــيدي، فواز عايض، بندر الســالمة، 
شــبيب اخلالدي، فهد األنصــاري، حمد 
احلربي، فهد حمود، مهدي دشــتي، حمد 
القالف، مبارك الفنيني، بدر املطوع، حسني 
أشــكناني، يوســف ناصر، عبداحملســن 
التركماني، ســليمان عبدالغفور، سعود 

اجلناعي، فواز املبيليش، راشد الدوسري.
البحريني يركز على النواحي الفنية

من جانب آخر، خاض املنتخب البحريني 
أمس حصته التدريبية الثانية له في مالعب 
جامعة قطر عقب وصول البعثة اســتعدادا 
ملواجهة األزرق، بقيادة املدرب البرتغالي هيليو 
ســوزا مبعاونة أحمد عيسى والطاقم الفني 
املعاون، حيث شــارك فيهــا جميع الالعبني. 
وانتظم الالعبون في بعض التقسيمات التي 
ركز من خاللها سوزا على النواحي الدفاعية 

والهجومية.

املوريتاني يكمل املجموعة الثانيةعبداللطيف: جاهزون لألزرق
أكــد مهاجم منتخب البحرين إســماعيل 
عبداللطيف جاهزية فريقه خلوض لقاء الغد 
أمــام األزرق، برغبة كبيرة في حتقيق الفوز 
لضمان التأهل والتواجد في املجموعة األولى 

التي تضم منتخبات قطر والعراق وعمان.
وأكد ســعادته بالتواجد في قطر وخوض 

هــذا اللقاء املهم أمــام األزرق، و«نحن نعلم 
جيدا أن املباراة ســتكون قوية فهي مواجهة 
خليجية مرتقبة بــني الفريقني الطامحني الى 
الفوز واملشــاركة في البطولة». وأضاف أن 
استعداداتنا كانت جيدة، السيما أن الفريق لعب 
مؤخرا مباريات قوية في التصفيات اآلسيوية.

أكمل املنتخب املوريتاني عقد املجموعة 
الثانيــة لبطولة كأس العرب لكرة القدم 
٢٠٢١، وذلك بعــد أن تغلب على نظيره 
اللقاء الذي جمعهما  اليمني ٢-٠، خالل 
مساء أول من أمس على ستاد جاسم بن 
حمد بنادي السد ضمن التصفيات املؤهلة 

إلى نهائيات كأس العرب. وسجل هدفي 
املنتخب املوريتاني إســماعيل دياكيتي 
وحميه طنجيه (١٨ و٨٥). وبهذا االنتصار 
النهائيات  إلى  املوريتاني  املنتخب  تأهل 
وانضم إلــى املجموعــة الثانية برفقة 

منتخبات تونس واإلمارات وسورية.

األزرق «يتكتك» لألحمر البحريني.. الليلة
عناد يركز على اجلوانب الفنية.. وارتفاع معنويات الالعبني

ملشاهدة الڤيديو

«األبيض» إلى نصف نهائي «السلة اخلليجية»
هادي العنزي

حجز الفريق األول لكرة السلة 
بنادي الكويــت املركز الثاني في 
البطولة اخلليجية الـ٤٠، واملؤهلة 
لنهائيات كأس آســيا، بعد تغلبه 
على النصر الســعودي ٩٥-٩٠، 
في املواجهة التي جمعتهما مساء 
أمس على صالة الشيخ سعيد بن 
مكتــوم بنادي شــباب أهلي دبي 
البطولة، وسيواجه  مســتضيف 
«العميد» نظيره األهلي البحريني 
في الدور قبل النهائي مســاء غد، 
فيما يصطدم النصر الســعودي 
الرابــع بأهلي دبــي أول الترتيب 
حلجز املقعد الثاني املؤهل للمباراة 
النهائية التي تقام بعد غد السبت.

جــاءت البدايــة متكافئــة في 
الربــع األول بني الكويت والنصر 
السعودي، ومبعدل تسجيل جيد 
انتهــى بالتعادل ٢٤ لــكل منهما، 
وقــد فضــل كال املدربــني إراحــة 
احملترفني، وتوفير طاقتهم للدور 
نصــف النهائي احلاســم، ودخل 
«العميد» في الربع الثاني بإصرار 
أكبر علــى التقدم واألخــذ بزمام 
املبادرة، فتقدم في نصف الشوط 
٣٩-٢٧، لكن العبي «السعودي» 
عادوا ليقلصوا الفارق إلى نقطتني 
مــع نهاية النصف األول للمباراة 

.(٤٨-٤٦)
واكتسى الربعان الثالث والرابع 
للمواجهة بطابع الرميات الثالثية، 
وخاصة مــن العبي األبيض علي 

الهدهود، وفهد الظفيري، وراشد 
الرباح، إلى جانب اختراقات عبدهللا 
الشمري، وحسني اخلباز، وتركي 
حمــود، ليتقــدم «العميد» بفارق 
٩ نقــاط مع نهايــة الربع الثالث. 
ومع بداية الربع األخير، ورغم علم 
العبي النصر السعودي بضرورة 
فوزهم على الكويت بفارق ١٠ نقاط 
خلطف املركز الثاني، وهو ما يعد 
صعبا بحسب معطيات املباراة، إال 
أنهــم متكنوا من معادلة النتيجة 
بـــ٨٨ نقطة فــي منتصــف الربع 
األخير، لكن ٣ ثالثيــات متتالية 
لنجوم الكويت الرباح والهدهود 
والظفيري أعادت الفارق مجددا، 
لتنتهــي املواجهة بفــوز الكويت 

(املركز اإلعالمي لنادي الكويت)بفارق ٨ نقاط. تركي حمود يخترق دفاعات النصر السعودي 

«األوملبية»: دخول األندية 
واالحتادات للمطعمني فقط

هادي العنزي

أصدرت اللجنة األوملبية 
الكويتية تعميما على جميع 
األندية الشاملة واملتخصصة، 
واالحتادات، واللجان الرياضية 
املنبثقة عن اللجنة، مينع من 
خالله دخول غير احملصنني 
ممن لم يتلقوا التطعيم املضاد 
لڤيروس كوفيد-١٩ املنشآت 
اعتبارا من األحد  الرياضية 
املقبل ٢٧ اجلاري، وذلك للحد 
من انتشار ڤيروس كورونا.

وأرجعــت اللجنة األوملبية الكويتيــة قرارها باملنع، إلى انه 
يأتي متاشــيا مع اإلجراءات االحترازية واالشتراطات الصحية 
التي تتقيد بها الكويت، وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في ١٧ 
اجلاري، الفتة إلى ضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي الصادر 
مــن اللجنة الثالثية ممثلة باللجنة األوملبيــة الكويتية، والهيئة 
العامــة للرياضة، ووزارة الصحة. ويأتي ذلك بعد ان ســمحت 
«األوملبية» في التاســع من الشهر اجلاري بعودة جميع املراحل 

السنية للتدريبات في جميع األندية.

بلعيد يعود إلى «األهلي البحريني»
يعقوب العوضي

تعاقدت ادارة النادي األهلي البحريني مع مدرب الطائرة 
بنادي الكويت سابقا التونسي خالد بلعيد وذلك بعد نهاية عقده 
مع الكويت والذي جنح معه في حصد ١٥ لقبا، وفي االطار ذاته 
تدرس ادارة العميد عدة سير ذاتية ملدربني مختلفني للتعاقد 
معهم خلالفة بلعيد. اجلدير بالذكر ان الكويت فقد لقبه بطال 
للدوري حلســاب القادسية في املوسم املاضي، لكنه حافظ 
علــى لقب بطولة كأس االحتاد. ويعتبر بلعيد قائد انتفاضة 
الكويت الذي سيطر على أغلب البطوالت احمللية في املواسم 

األربعة املاضية بعد فترة طويلة دون تتويج.

«يد» خيطان يبحث عن كرواتي

يعقوب العوضي

تتجه النية لدى إدارة خيطــان الى التعاقد مع محترف 
كرواتي لالنضمام لصفوف الفريق األول لكرة اليد استعدادا 
ملنافسات املوسم املقبل، حيث باءت عدة محاوالت لضم العبني 

عرب وخليجيني بالفشل بسبب املتطلبات املالية العالية.
وفي السياق ذاته، أكد مدرب الفريق يوسف العوضي أن 
التوجه إلى محترفني من أوروبا يأتي بعد الغلو في املتطلبات 
املادية للمحترفني باإلضافة الــى رفض بعضهم اللعب في 
دوري الدرجة األولى، وباملقارنة باملتطلبات املالية للمحترفني 
العرب بصورة عامة فنفضل استقطاب محترفني من أوروبا 
أو تخصيــص امليزانية لالعبي النــادي والالعبني احملليني 
والذي يتمتع بعضهم مبستويات تتميز عن احملترفني وأيضا 

ميلكون اجلودة العاملية.
وعن اســتعدادات الفريق، قال اننا وضعنا خطة اعداد 
مبدئية تتماشــى مع الظروف الصحيــة احمليطة بالتعاون 
مع اجلهازين اإلداري والفنــي للوقوف على إمكانية إقامة 
املعســكرات التدريبية من عدمها وحتديد األهداف املطلوبة 

واملتمثلة بالعودة الى دوري األضواء.
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األوروغواي للنهوض على حساب بوليڤيااألوروغواي للنهوض على حساب بوليڤيااألوروغواي للنهوض على حساب بوليڤيااألوروغواي للنهوض على حساب بوليڤيااألوروغواي للنهوض على حساب بوليڤيااألوروغواي للنهوض على حساب بوليڤيااألوروغواي للنهوض على حساب بوليڤيااألوروغواي للنهوض على حساب بوليڤيااألوروغواي للنهوض على حساب بوليڤيااألوروغواي للنهوض على حساب بوليڤيااألوروغواي للنهوض على حساب بوليڤيااألوروغواي للنهوض على حساب بوليڤيااألوروغواي للنهوض على حساب بوليڤيااألوروغواي للنهوض على حساب بوليڤيا
يســعى منتخب األوروغــواي لتجنب مزيد من 
األخطاء قد حترمه متابعة املشوار في بطولة كوبا 
أميركا لكرة القدم املقامة في البرازيل، عندما 

يلتقي بوليڤيا ضمن املجموعة األولى.
خســر فريق النجم لويس سواريز 
افتتاحا ضد األرجنتني بهدف ثم عادل 
تشيلي في الثانية ١-١، ليكتفي بنقطة 
قبل مواجهة بوليڤيا متذيلة الترتيب 
والوحيدة التي لم حتصد أية نقطة 

حتى اآلن.
البطولــة يســمح  لكــن نظــام 
للمنتخبات املتعثرة بالتأهل إلى ربع 
النهائي، مع بلوغ أول أربعة منتخبات 
مــن أصل خمســة فــي كل مجموعة دور 

الثمانية.
وفي املجموعة عينها التي تتصدرها األرجنتني 
بسبع نقاط وضمنت تأهلها، تلعب تشيلي الثانية 

(٥ نقاط) مع الباراغواي الثالثة (٣).
على ملعب أرينا بانتانال في كويابا، يسعى 
منتخــب األوروغواي لتحقيق نقاط الفوز على 
بوليڤيا لضمــان التأهل إلى ربع النهائي، كونه 

سيبتعد عن خصمه بفارق أربع نقاط.
وإلى سواريز، املتوج مع أتلتيكو مدريد بلقب 
الدوري اإلسباني، يعول مدرب األوروغواي أوسكار 
تاباريز على املهاجم املخضرم اآلخر إدينسون 
كافاني الذي حقق نهاية موسم جيدة مع 

مان يونايتد.
ويشــرف علــى األوروغواي 
املدرب املخضرم «البروفيسور» 
أوسكار تاباريز للمرة السابعة 
في كوبا أميركا، علما أنه قادها 
إلى لقبها اخلامس عشــر 
عام ٢٠١١ واألول منذ ١٩٩٥.

ويأمل تاباريز (٧٤ 
عاما) الذي يشــرف 
على «ال سيليستي» 
منــذ عــام ٢٠٠٦ و، 
في قيادة فريقه إلى 
فوزه األول في خمس 

مباريات.
في املقابل، يغيب عن 
بوليڤيــا الظهيــر األمين 
دييغــو بيخارانــو بداعي 
اإليقــاف، فيمــا يعــود إلى 

صفوفها خاميي كويار.

كما أنهى الثالثي مارسيلو مورينو، لويس هاكني 
وهنري فاكا حجره الصحي، وسيكون متاحا ملنتخب 

«ال فيردي».
وخضــع الالعبون حلجر صحــي إجباري بعد 
ثبــوت إصابتهم بفيروس كورونــا في ١٢ اجلاري 

قبل انطالق البطولة.
وتشكل عودة املخضرم مورينو (٣٤ عاما) على 
وجه اخلصوص، دفعا هجوميا لبوليفيا التي سجلت 
هدفــا وحيدا في مباراتني. ويعــد مورينو، مهاجم 
كروزيرو البرازيلي، أفضل هداف في تاريخ البالد، 

مع ٢٥ هدفا في ٨٣ مباراة دولية.
وفي املباراة الثانية على ستاد ماني غارينشا في 
برازيليا، تأمل تشيلي في متابعة مشوارها اجليد 
حيث تعادلت مع أرجنتني ليو ميسي واألوروغواي 

وتفوقت على بوليڤيا بهدف.
وتعد تشــيلي مــن أجنح املنتخبــات في العقد 
األخيــر في أميركا اجلنوبيــة، إذ توجت مرتني في 
٢٠١٥ و٢٠١٦ على حساب األرجنتني بركالت الترجيح، 

فيما حلت رابعة في النسخة األخيرة.
لكن حادثة دعوة مزين للشعر إلى مقر منتخب 
تشيلي من خارج الفقاعة الصحية برغم قيود ڤيروس 
كورونا، خيمت على مشوار ال روخا في البطولة.

وقــال املــدرب األوروغوياني مارتني الســارتي 
«نعيش في وضع معقد للجميع. يجب أن نضرب 

مثاال إيجابيا للجميع».
وأشــارت تقارير إلــى إمكانية تقدمي الســارتي 
استقالته بسبب تنظيم الالعبني حفلة في فندقهم 

ودعوة عدة نساء لالنضمام اليهم.
وقــام احتاد أميــركا اجلنوبية بتغــرمي كل من 
الالعبني غريا ميديل والنجم أرتورو فيدال ٣٠ ألف 

دوالر، لدعوة مزين للشعر.
في املقابل، حتسر األرجنتيني إدواردو بيريتسو 
مــدرب الپاراغــواي علــى اخلســارة األخيرة ضد 
األرجنتني (٠-١)، معتبرا ان «التعادل كان منطقيا».

تشيلي خلطف الصدارة في مواجهة الپاراغواي

باقات الضيافة الرسمية لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ جاهزة للبيع في الكويت
عينت شــركة ماتش للضيافة، وكالة الســفر العاملية ITL WORLD كوكيل مبيعات غير 

حصري لها في الكويت لبرنامج الضيافة الرسمي لكأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢™.
 ،ITL WORLD ،وأكدت شــركة ماتش للضيافة اليوم أن وكالة السفر الرياضية الرائدة
قد مت تعيينها كوكيل مبيعات لها في الكويت لبيع برنامج الضيافة الرســمي لكأس العالم 

FIFA قطر ٢٠٢٢™.
ماتش للضيافة هي الشركة الرائدة في العالم لتقدمي التجارب الرياضية وصاحبة احلقوق 

احلصرية في جميع أنحاء العالم للبرنامج الرســمي لكأس العالم FIFA قطر 
٢٠٢٢™، مبا في ذلك تذاكر املباريات املضمونة. 

وجنحت ماتش للضيافة في تشــغيل برامج فيفا التجارية 
للضيافة في النســخ الثالث السابقة من كأس العالم فيفا 

وكأس القارات فيفا في جنوب إفريقيا والبرازيل وروسيا 
وكأس العالم للسيدات فيفا في أملانيا وكندا ومؤخرا، 

فرنسا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماتش للضيافة 
جاميــي بيروم: «وعدت قطر بتقدمي بطولة مذهلة 
ستستفيد من ميزاتها الرئيسية. القرب من أماكنه 
الثمانية التي تقع جميعها في الدوحة أو على مسافة 

قصيرة بالســيارة منها، وكونها منطقة رائعة بها 
معالم جذب فريــدة ومالعب رائعة على أحدث طراز 

وضيافة عربية تقليدية. 
وأضاف بيروم ان شــركة ماتش للضيافة تؤمن بقوة 

 FIFA باإلمكانات الفريدة لبرنامج الضيافة الرسمي لكأس العالم
قطر ٢٠٢٢™، وقدرتنا على تقدمي مبيعات رائدة وغير مســبوقة على 

مستوى العالم، وسيكون وكالء املبيعات لدينا مفتاح جناحنا، ويسعدني أن أعلن 
قرارنا بتعيني ITL World. ليس لدي أدنى شــك في أن ITL World ستســاعد في حتقيق 
أفضل النتائج املمكنة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وفتح الباب لســوق الكويت اجلاهز 

للتجارب غير العادية االستثنائية التي وعدت بها كأس العالم فيفا».
وقــال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشــركة ITL WORLD د. صديق أحمد: 
«تتشرف ITL WORLD بالعمل كوكيل مبيعات لبرنامج الضيافة الرسمي لكأس العالم لكرة 

القــدم FIFA قطر ٢٠٢٢™، في الكويت، وبفضل هذه االتفاقية، ســتقرب ITL World هذه 
املنطقة أكثر من منافســة كرة القدم األكثر رواجــا في العالم، مما يتيح للجماهير فرصة 

فريدة لشراء باقات ضيافة شاملة التذاكر لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™».
وقال أحمد حمد أحمد احلمد، الشــريك في شركة ITL WORLD: «من خالل العمل جنبا إلى 
جنب مع شــركة ماتش للضيافة، ستوفر شركتنا لعشاق كرة القدم والشركات في جميع أنحاء 
الكويت ما يتوقع أن يكون أحد أكثر األحداث الرياضية إثارة في العالم والذي يســهل الوصول 
إليه بسهولة، وميكن أن تكون كأس العالم فيفا األولى في الشرق األوسط في عام 
٢٠٢٢ حافزا قويا إلطالق كرة القدم ليس فقط من منظور املتفرج ولكن 

أيضا توقع اإلمكانات ودفع اللعبة إلى األمام».
وأضاف ان ITL WORLD ســتقدم خدمات متنوعة جنبا 
إلى جنب مع باقات الضيافة، مبا في ذلك الرحالت اجلوية 

واإلقامة والنقل وبرامج الترفيه.
وقال مايكل كيلي، كبير مسؤولي اإليرادات في ماتش 
للضيافة: «كجزء من عملية املناقصة العاملية التي مت 
إطالقها في فبراير ٢٠٢٠، تلقينا مقترحات من معظم 
املناطق الرئيسية حيث نتوقع ارتفاع الطلب على برنامج 
الضيافة الرســمي لعالم فيفا كأس العالم FIFA قطر 
٢٠٢٢™. لقد شجعتنا االستجابة العاملية الرائعة، والتي 
عززت إمياننا بأنه على الرغم من األحداث غير املسبوقة 
في العام املاضي، ال يزال هناك حماس واهتمام ثابتان ببرنامج 
الضيافة الرسمي لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، حيث متثل 
الكويت منطقة مهمة ضمن عمليات املبيعات االستراتيجية الشاملة 
لبرنامج فيفا للضيافة، وبالعمل بالشراكة مع ITL World، نحن متفائلون 

للغاية بشأن إمكانات مبيعاتها».
سيقدم برنامج فيفا للضيافة اخلاص بكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، للضيوف حزما شاملة 
من تذاكر املباريات والتي تشمل مجموعة واسعة من اخلدمات في املوقع وفي املرافق وفي املالعب، 
مبا في ذلك األجنحة والصاالت اخلاصة، واملباني املؤقتة، واملطاعم الذواقة، واملشروبات الفاخرة، 
ومواقف ســيارات تفضيلية، وترفيه وهدايا، وكذلك خدمات متنوعة خارج املوقع باإلضافة إلى 

خدمات إضافية، مبا في ذلك اإلقامة والنقل اجلوي.

تعاون كروي 
قطري - لبناني للمونديال

بيروت - ناجي شربل

قام رئيس االحتاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني «أبوخليفة»، بزيارة خاصة الى بيروت استمرت ساعات، 
والتقى فيها رئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم م. هاشم حيدر 
وعدد من املسؤولني. وكانت الزيارة بعيدا من اإلعالم، ومت بحث 
مواضيــع تتعلق بالعد التنازلي ملونديــال قطر ٢٠٢٢، وإمكان 
استفادة لبنان من هذا احلدث الكروي العاملي، ضمن األنشطة 
املصاحبة للحدث في الدول العربية. وبني األنشطة مشاركة البلدان 
املجاورة بفرق من املتطوعني قد تتخطى حصة كل دولة ٥ آالف 
متطوع، الى إمكان تأمني رحالت يومية مباشرة الى الدوحة من 
تلك الدول. وستوفر املشــاركة اللبنانية املتوقعة في األنشطة 
املصاحبة للمونديال فرص عمل لشــباب وشابات يفيدون من 
احلصول على عملة نقدية أجنبية، في عز الضائقة االقتصادية 
التي تضرب لبنان منذ أكتوبر ٢٠١٩. وهذه الزيارة هي الثانية 
في غضون شهرين ملسؤول رياضي قطري الى بيروت، بعدما 
ســبق «أبوخليفة» إلى العاصمة اللبنانية، رئيس جلنة اإلعالم 
الرياضي القطرية الشــيخ فيصل بن أحمد آل ثاني في زيارة 
بحث فيها شؤونا رياضية مشتركة بني البلدين، وكانت أيضا 

بعيدا من اإلعالم.
ورافق الشــيخ حمد على منت الطائــرة الى الدوحة، رئيس 
االحتاد اللبناني هاشم حيدر، ملواكبة املنتخب اللبناني في مباراته 
أمام جيبوتي، ضمــن التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العرب 
التي تستضيفها قطر نهاية السنة احلالية حتت إشراف «فيفا».

وكأس القارات فيفا في جنوب إفريقيا والبرازيل وروسيا 

الثمانية التي تقع جميعها في الدوحة أو على مسافة 

في العام املاضي، ال يزال هناك حماس واهتمام ثابتان ببرنامج 

أوروغواي12:00 بوليفيا
beIN SPORTS Max ٥

الپاراغواي3:00 تشيلي
beIN SPORTS Max ٥

فجر اجلمعة

غونساليز إلى فيورنتينا
انتقل املهاجم األرجنتيني الدولي نيكوالس غونساليز إلى 
فيورنتينا اإليطالي، بعد ٣ سنوات أمضاها مع نادي شتوتغارت 
األملاني. وميكن لالعب البالغ ٢٣ عاما شغل مركز رأس احلربة 
واجلناح األيسر، وهو يخوض راهنا بطولة كوبا أميركا، حيث 
ضمنت بالده التأهل إلى ربع النهائي وسجل هدفني حتى اآلن. 
قال النادي اإليطالي في بيان «وقع عقدا يربطه مع النادي لـ ٥ 
سنوات». وبحسب الصحف األملانية واإليطالية، أنفق «فيوال» 
٢٣ مليون يورو (زائد ٤ ماليني مكافآت محتملة) لضم الالعب 
الذي بدأ مسيرته مع أرخنتينوس جونيورز. وعانى الالعب من 
اإلصابات العضلية في موسمه األخير، فخاض مباراة يتيمة بني 
فبراير ومايو، بعد أن استهل املوسم مسجال ٦ أهداف، وأنهى 
املوسم برصيد ١٥ مباراة فقط. وفي املوسم الذي سبقه، سجل ١٤ 
هدفا في الدرجة الثانية، مساهما في عودة فريقه إلى الپوندسليغا.

«هايدو كان» تطلق بطولة 
كأس الكويت لهواة القدم

انطلقت فعاليات بطولة كأس الكويت للهواة لكرة القدم، 
على ملعب النادي العربي، وبهذه املناسبة صرح مدير أكادميية 
هايدو عبداهللا الصالح، أن هذه البطولة تعاون مشــترك بني 
األكادميية وحملة (كان)، وأنها ضمت ٨ فرق من األكادمييات 
املعتمدة لفئة الكبار، هي: هايدو ـ انسباير ـ كان ـ القمة ـ 

كويت سوكر ـ أوركمل ـ سوبركيك ـ انسباير ب. 
وبني الصالــح أن الدوري ضم ٤ فرق في كل مجموعة، 
وسيتأهل صاحب املركز األول والثاني من كل مجموعة إلى 

الدور قبل النهائي ومن ثم النهائي.
واختتمت اجلولة األولى من مباريات البطولة بشكل مميز، 
حيث فاز فريق ســوبركيك على فريق هايدو ٢-٠، وتعادل 
انسباير وكان ١-١، كما فاز كويت سوكر على انسباير ٢-٠، 
وانسباير (أ) على القمة ٤-٢، وفريق كان على أوركمل ٣ -٢، 

كما تعادل انسباير (ب) وسوبركيك ١-١.
وفي ختام اجلولة األولى شدد الصالح على أهمية ممارسة 
الرياضة املناسبة لكل شــخص ملا لها من أهمية كبرى في 
حتسني نوعية احلياة والوقاية من األمراض، مشيدا بدعم احلملة 
الوطنية للتوعية مبرض السرطان (كان) للبطولة، والفتا إلى 
أن البطولة تشهد منافسة كبيرة بني الفرق املشاركة، خاصة 
أنها تتمتع بإمكانيات كبيرة وتضم عناصر رائعة في مختلف 
املراكز، متمنيا التوفيق جلميع الفرق املشاركة في البطولة.
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

شاعر كويتي من ١٠ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

طالل السعيد

خالد احلربي

واجرزخلاخط

صلالعارفمل

ومميركلااا

لدليلخررءس

ليرورسوالم

سنةقالثغةا

عةاياسابرء

نمخدلكلرمر

مباصايسعاا

ليؤلونفلؤف

اتماسةرامك

دبرثييمكةع

١ - شعور - علم مذكر - أحصى، ٢ - طرق (معكوسة) - 
املشابه واملماثل، ٣ - أهدم - حبها (معكوسة)، ٤ - عالمة 
موسيقية - دق اجلرس (معكوسة)، ٥ - عزمت على 
األمر، ٦ - والد - عملة آسيوية - متشابهان، ٧ - علم 
مؤنث - نضجر، ٨ - متشابهة - قمم (معكوسة)، ٩ - 
نشعر - ننجو من الهالك (معكوسة)، ١٠ - مرشد - اللوم.

سماء
املنع

املدينة
يثرب

مكة

كفار
مؤمراة
مبيت

خمائل
العرب

غار
ثور

السفر
الصديق
سكينة

وصول
مؤاخاة
األوس

اخلزرج
العارف

الكرمي
خليل

سرور

١ - فكا - والدتي (معكوسة) - مثيل، ٢ - مدينة ليبية - 
شاطئ، ٣ - حاجز - ليالي، ٤ - أمنحهم (معكوسة)، ٥ 
- منخفض - أصل احلياة (معكوسة)، ٦ - من األمراض - 
التوجع (معكوسة)، ٧ - مبدعون بالفنون - مرض صدري، 
٨ - بانت - رسن (معكوسة)، ٩ - مناسبة سعيدة - ألقى 

(معكوسة)، ١٠ - طرق - من املعادن الثمينة.

أفقياً: عموديًا:
١ - حس - يوسف - عد، ٢ - سبل (معكوسة) - النظير، ٣ - 
أهد - ودها (معكوسة)، ٤ - مي - رن (معكوسة)، ٥ - نوت، 
٦ - أب - ين - أ أ، ٧ - أسهمان - منل، ٨ - أ أ أ أ أ - ذرا 
(معكوسة)، ٩ - نحس - نسلم (معكوسة)، ١٠ - دليل - العتب.

١ - حال - أمي (معكوسة) - ند، ٢ - سبها - ساحل، ٣ - سد - 
أماسي، ٤ - أهبهم (معكوسة)، ٥ - وادي - ماء (معكوسة)، ٦ 
- سل - األنني (معكوسة)، ٧ - فنانون - سل، ٨ - ظهرت - عنان 
(معكوسة)، ٩ - عيد - رمى (معكوسة)، ١٠ - دروب - الذهب.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

تاريخ الكويت يوم بيوم

٢٤ يونيو

١٩٠٤/٦/٢٤ الشيخ مبارك الصباح يوافق على 
ان يعني اإلجنليز معتمدا سياسيا لهم في الكويت 
وبالفعل وصل الكابنت نوكس كأول معتمد سياسي 

بريطاني الى الكويت في أغسطس عام ١٩٠٤.
١٩٦١/٦/٢٤ صدور العدد األول من مجلة «الكويتي» 

لشركة نفط الكويت.
١٩٦٢/٦/٢٤ أقامت الكويت عالقات ديبلوماسية 
على مستوى السفراء مع اجلمهورية التونسية.

١٩٧٤/٦/٢٤ تعيني عبدالعزيز يوسف العدساني 
رئيسا للبلدية.

١٩٩٣/٦/٢٤ وفاة حمد يوسف الرومي عن عمر 
يناهز الـ ٥٧ عاما، وهو أحد أبرز من ساهم بنهضة 
اإلعالم الكويتي وتطوره حيث كان وكيل وزارة 

اإلعالم في عام ١٩٩٠.
٢٠٠٠/٦/٢٤ افتتاح مشروع طاقات ٢٠٠٠ للشركة 
الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة (لتحفيز 
العمل احلر من خالل  الكويتي ملزاولة  الشباب 

مشاريع جتارية صغيرة).
املبرة اخليرية لعلوم  ٢٠٠٠/٦/٢٤ مت إشهار 

القرآن والسنة.
٢٠٠١/٦/٢٤ وزارة النفط تبدأ تطبيق استراتيجية 
جديدة ترتكز على إعادة الدور املركزي في إدارة 
وتنفيذ السياسات النفطية في الكويت للوزارة.

٢٠٠١/٦/٢٤ مجلس الوزراء يقر تشكيل جلنة 
ملتابعة الظواهر السلوكية الغريبة على املجتمع 
الدراسات اخلاصة بها وإيجاد  الكويتي وعمل 
احللول املناسبة لها (من وزارة التربية ووزارة 
اإلعالم ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية).
٢٠٠٢/٦/٢٤ شركة تنمية املرافق توقع اتفاقا 
لتمويل مشروع الصليبية للصرف الصحي مع 

٣ بنوك محلية.

من كتاب: تاريخ الكويت ـ د. صالح العجيري وأ.محمد عيسوي وأ.عبدالعزيز بوهندي

عالم الصحة 

هل ميكننا العيش من دون امللح؟

إيرينا بيريجنايا، خبيرة  الدكتورة  أعلنت 
التغذية الروسية، أن زيادة امللح ونقصانه يضر 
بالصحة. فما كمية امللح التي ميكن استهالكها في 

اليوم وما نوعه؟
وتشير اخلبيرة إلى أن مصطلح «املوت األبيض» 
ربط بامللح، ألنه يرفع مستوى ضغط الدم، وهذا 
ضار للقلب واألوعية الدموية. ولكن هذا التأثير 
السلبي يصبح واضحا فقط في حالة اإلفراط 
باستهالك امللح باستمرار. لذلك ال داعي للتخلي 
عن استخدام امللح. ألن نقص الصوديوم والكلور 
في اجلسم، ميكن أن يؤدي إلى الصداع والدوخة 
والضعف العام وعسر الهضم وانخفاض مستوى 
ضغط الدم. لذلك يجب أن يكون استهالك امللح 

معتدال.
وتقول: «ال ميكننا العيش من دون ملح، ألننا 
نتكون منه جزئيا، حيث. يدخل كلوريد الصوديوم 
في تركيب الدم والدموع وسوائل أخرى. أي نحتاج 
إلى امللح. ولكن من جانب آخر، زيادة امللح ميكن 
أن تؤدي إلى أمراض خطيرة، لذلك يجب أن يكون 
استخدامه متوازنا. وقد بينت نتائج دراسات 
عديدة، أن سبعة غرامات من امللح في اليوم كافية 
لإلنسان البالغ». وتوصي اخلبيرة، باستخدام امللح 
املعالج باليود من أجل تعويض نقص هذا العنصر 
في اجلسم. ألن نقص اليود يسبب أمراض الغدة 
الدماغ، وانخفاض  الدرقية، ومشكالت في عمل 

قدرة العمل وزيادة التعب.
اليود  الكثيرون من نقص  وتقول: «يعاني 
وخاصة في املدن الكبيرة بسبب السموم املوجودة 
في الهواء اجلوي. لذلك فإن امللح املعالج باليود مهم 
جدا لهم. باإلضافة إلى ذلك، هذا امللح أكثر فائدة 
للجسم من امللح االعتيادي. ولكن يجب أن نعلم 
أن مدة صالحية امللح املعالج باليود قصيرة جدا، 
ألن اليود يتبخر بسرعة. لذلك يفضل استخدام 
امللح البحري، ألنه يحتوي على عناصر عديدة 

ومواد حتافظ على كمية اليود فيه».

عن «نوفوستي»



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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واحد أبواللطف

 

أبعد من الكلمات
«دول الخليج تعتمد على النفط كمصدر أساسي 

للدخل ١٠ سنوات مقبلة»

تقرير ملؤسسة موديز، يشير إلى 
تعثر جهــود تنويع مصادر الدخل 

بدول اخلليج.

«اعتذارها محاولة إلنقاذ صورتها التي انكشفت 
في تغريداتها القديمة»

كورتني ستودن، مغنية أميركية، 
عن اعتذار كريســي تيغان لها، عن 
إساءات وجهتها لها عبر تويتر، منذ 

عشر سنوات.

«لم أدخل نوادي ليلية سوى مرتين خالل 
٤ سنوات»

بريتني سپيرز، املغنية الشهيرة، 
في إطار خوضهــا معركة قضائية 

إللغاء وصاية والدها على أموالها.

«الحصان البري األميركي يذبح في سوق اللحوم»

كاثرين هايغل، املمثلة األميركية 
الشــهيرة، تتبنى قضية حماية 
احلصان البري األميركي من الذبح.

البقاء هللا

عبداهللا إســماعيل محمد الكندري: ٦٦ عامــا - ت: ٩٧٩٤٤٧٩٧ - 
٩٧٩٢٥٥٠٦ - ٥٥٤٠٦٤٠٥ - ُشيع.

ثنيه مجبل عوض القحص: ٤٦ عاما - ت: ٩٦٠٧٠٣٣٣ - ُشيعت.
نورية عبدالرحمن زيد اخلالد، أرملة عبدالعزيز إسحاق الهاجري: 

٨٣ عاما - ت: ٩٦٩١٣٩٠٠ - ٩٩٧٥٢٨١١ - ُشيعت.
شفيقه حسن عبدالســيد الفودري، أرملة عبداهللا ذياب محمد: ٧٥ 
عاما - ت: ٦٦٥٣٧٣٤٣ - ٦٦٧٨٦٦٧٨ - ٩٠٠٦٥٤١١ -   ٩٩٤٢٠٥٠٠ 

- ُشيعت.
محمد سالم سعد املنير: ٨٠ عاما - ت: ٩٩٧٨٠٤٤٦ - ُشيع.

محمد سند عبداهللا احلملي: ٢٩ عاما - ت: ٦٢٢٢٨٣٢٢ - ٩٧٩٩٨٨٣٠ 
- ُشيع.

حسني علي محمد املويل: ٧٧ عاما - ت: ٦٦٦٧٢٣٤٤ - ُشيع.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

املتحّور «دلتا» سيشكل 
٩٠٪ من اإلصابات في أوروبا.

مؤشر األحمال الكهربائية 
يرتفع مجددًا.

  ليلنا طويل!
    نعيد ونقول ماله داعي                        

الليتات شابه بالنهار.

الفيلة تأخذ حقوقها بخراطيمها
يبدو أن اليأس أصاب الفيلة اآلسيوية من أن اإلنسان 
سيتفهم احتياجاتها احلياتية وقررت انتزاع حقوقها 
بأيديها، أو باألحرى بخراطيمها. فبعد مسيرة الـ ٥٠٠ 
كيلومتــر التي قام بها قطيع مــن ١٥ فيال عبر احدى 
مناطق الصني في تكريس حلقوق كان تتمتع بها أسالفها 
منذ ماليني السنني بالتجول بحرية في البراري، أفاقت 
امرأة تايلندية من نومها على أصوات في مطبخها لتجد 
رأس فيــل يطل من فتحة في اجلدار باحثا بخرطومه 

عن مواد مفيدة في األدراج وعلى األرفف.
املرأة التايلندية تصرفت بهدوء وتعقل لدرجة أنها 

سجلت عملية االقتحام على موبايلها بالڤيديو.
وحسب موقع «انديا توداي» كان الفيل يدخل رأسه 
مــن فتحة في اجلدار كان قــد أحدثها هو أو فيل آخر 

في الشهر املاضي. 

طبيبة تتهم زميلها بوضع صورتها على هاتفه النقال
وتهدده: «امسح صورتي ألجيبلك اللي يخليك متسحها!»

أمير زكي

قــال مصدر أمني لـ «األبناء» انه 
جار اســتدعاء طبيبة عالج طبيعي 
مصرية في مستشفى اجلهراء التهامها 
بتهديد زميلها الطبيب في املستشفى 
ذاتــه، بأن قالت لــه: «افتح تلفونك 
وامسح صورتي انت إنسان غير أمني.. 
وال أجيبلك اللي يخليك متسحها؟».

وبحسب املصدر فإن طبيبا مصريا 
(٥٠ عامــا) تقدم إلــى املخفر، وقال 
انه فوجــئ بزميلته أثنــاء تواجده 
في العيادة اخلارجية تقول له هذه 
العبــارة رغم انه لم يســبق ان قام 
بتصويرهــا أو وضع صورتها على 
الشاشة الرئيسية لهاتفه، وقال مصدر 
أمني انه في حالة إنكار املدعى عليها 
ميكن االستعانة بكاميرات املراقبة، 

الفتا إلى ان أقوال الطبيبة لم تخرج 
عن قولها ان الطبيب يضع صورتها 
على هاتفه النقال وانها ال تقبل مثل 

هذه التصرفات.
وأردف املصدر: إزاء متسك الطبيب 
مبالحقــة زميلتــه الطبيبــة بتهمة 
التهديد بإحلاق األذى ونظرا ملا ذكرته 
الطبيبة متت إحالة ملف القضية إلى 
جهات االختصاص، وأشار املصدر إلى 

ان لدى أجهزة وزارة الداخلية تقنيات 
ميكن من خاللها التأكد بالفعل إذا ما 
كان الطبيب الذي تعرض للتهديد كان 
يحتفظ بصورة الطبيبة على هاتفه 
حتــى لو قام بإزالتهــا، وأضاف في 
حــال ثبوت ذلك قد يوجه اتهام الى 
الطبيب، أما في حال عكس ذلك فإن 
موقف الطبيبة في القضية سيكون 

ضعيفا.

محمد اجلالهمة

متــــــكن رجــال أمــن مخفــر 
شرطة صبــــاح السالم من ضبط 
إطفائي من مواليــد ١٩٨٥ يرجح 
قيامــه بإضرام ٨ حرائق بشــكل 
مفتعل وعثر رجــال األمن داخل 
ســـــيارة اإلطفائي الفارهة على 

أدوات تفـــتعل احلرائق.
واســـــتنادا الى مصدر أمني، 
فإن تعاقب اندالع حرائق متعمدة 
دفع رجال األمن إلى تشكيل فريق 
عمل، وخالل قيــام دورية تابعة 
إلسناد مديرية األمن مت االشتباه 

في شخص بصدد افتعال حريق 
ليتم ضبطه، حيث كان راجال على 
األقدام، وتبني انه يعمل في قوة 
اإلطفاء العام، وبتفتيش سيارته 
عثر بداخلهــا على أدوات تفعيل 
احلرائق. هــذا، وأحيل اإلطفائي 
إلى مقــر مباحث مبــارك الكبير 
الستكمال التحقيق معه والوقوف 
على أســباب ما أقــدم عليه وهل 

بالفعل هو من افتعل احلرائق؟
الى ذلك، قال مصدر في العالقات 
العامة ان املوقوف وهو ضابط في 
قوة االطفاء العام يرجح انه اضرم 
النار في حاويات قمامة واشجار.

عقب ورود ٨ بالغات في «صباح السالم»

حريق أشجار يرجح أن يكون الضابط وراءها

«اإلدارية» تتلقى دعوى تطالب بإلغاء 
منع دخول غير اُملطّعمني للمرافق

عبدالكرمي أحمد

اإلدارية  تلقت احملكمة 
دعوى تطالب بإلغاء قرار 
مجلس الوزراء الذي حظر 
دخول غير املطعمني بلقاح 
ڤيروس كورونا من دخول 
املجمعات التجارية الكبرى 
واملطاعم واملقاهي واألندية 
والصالونــات، وحــددت 
اخلامس من شهر سبتمبر 
موعدا لعقد أولى جلساتها.
الدعوى  وذكــر مقيــم 

احملامــي فهد احلريــص بصحيفة الطعن، 
أن القــرار املتظلــم منــه قد صدر مشــوبا 

بالكثيــر مــن املخالفــات 
القانونية والدستورية، ما 
حــدا به إلــى الطعن عليه 
ألسباب حاصلها مخالفته 
للدســتور وتعديــه على 

حقوق املواطنني.
حريــة  أن  وأضــاف 
احلركــة والتنقل هي أحد 
التــي  اإلنســان  حقــوق 
يحترمهــا الدســتور فــي 
الكثير من الــدول، والتي 
تنــص علــى أن ملواطنــي 
الدولــة واملقيمــني عليها 
حرية احلركة والتنقل، دون تعد على حريات 

وحقوق اآلخرين.

احملامي فهد احلريص

ضبط أدلة تورط ضابط إطفائي في إضرام 
حرائق متعمدة داخل سيارته الفارهة

هربًا من اللقاح.. يشترون شهادات تطعيم مزورة
رويترز: تزدهر سوق سوداء لشهادات التطعيم 
املزورة في روســيا بعدما أمرت سلطات مدينة 
موسكو جميع العاملني في وظائف تتطلب تعامال 
مباشــرا مع اجلمهــور بتلقــي التطعيم املضاد 

لكوڤيد-١٩.
ويسهل العثور على إعالنات الشهادات املزورة 
على تطبيق تليغرام للتراسل وتستهدف الروس 
الراغبني في جتنب التطعيم واالحتفاظ بعملهم. 
وترتفع األسعار بسرعة ويزداد الطلب على ما 
يبدو. جلأت موســكو ومناطق عدة في روسيا 
إلى فرض إجراءات صارمة حلث الســكان على 
تلقي التطعيم بســبب زيادة جديدة في حاالت 
اإلصابة بڤيــروس كورونا يقــول الكرملني إن 

سببها ساللة دلتا املتحورة األشد عدوى.

صيادو النيازك.. يسافرون 
لقنص اجلسيمات الفضائية

٧٩ ألف مليونير في الكويت
محمد عواضة

كشــف تقرير الثروة العاملــي ٢٠٢١، الصادر عن بنك 
«كريدي سويس»، عن تراجع عدد املليونيرات في الكويت 

من ٩٣ ألف مليونير في ٢٠١٩ إلى ٧٩ ألفا في ٢٠٢٠.
وقــال البنــك ان الكويت تعد بني أبــرز ١٠ بلدان إلى 
جانــب اململكة العربية الســعودية واإلمــارات العربية 
املتحدة في تراجع عدد املليونيرات الذين ميلكون ثروة 
تزيــد قيمتهــا عــن مليــون دوالر، إال أن تأثير حتديات 
جائحــة كورونا خالل العام املاضي كان أقل ضررا على 
مليونيــرات الكويــت مقارنة مع نظرائهم الســعوديني 
واإلماراتيــني، إذ تراجع عدد مليونيرات الســعودية من 
٢٦٨ ألف مليونير في ٢٠١٩ إلى ٢٣٦ ألفا في ٢٠٢٠، وبلغ 
متوســط خســارة كل مليونير نحو ٧ ماليني دوالر، أما 
في اإلمارات فانخفض عدد املليونيرات من ٢٠٨ آالف في 

٢٠١٩ إلى ١٦٩ ألفا في ٢٠٢٠.

يحمل علي املغاري جهازا للرصد واالستكشــاف وعدسة 
مكبرة، ويقضي أشهرا متجوال بني الكثبان الرملية في الصحارى 
القريبة من قرية تامري فــي أغادير بحثا عن النيازك.يقول 
املغاري «نذهب ملســح املنطقة ملدة شــهر هناك (الصحراء)، 
مرة جند ومرة قد ال جند (النيازك). عندما جند نيزكا ننجز 
بطاقته التقنية، جنده في مكان نسجل إحداثيات «جي.بي.إس» 
ونلتقــط لــه صورة في عني املكان الذي وجــد فيه». وبينما 
يركز املتحف اجلامعي للنيازك على املغرب، تصل إليه أيضا 
عينات من بلدان مختلفة في شمال أفريقيا والشرق األوسط.

ضبط «دافع وكيل الضابط في الدرج» 
ودخول املجني عليه العناية املركزة

عبد الكرمي أحمد

أبلغ مصدر امني «األنباء» ان رجال مباحث 
تنفيذ االحكام متكنوا مساء أمس من إلقاء 
القبض على املتهــم بدفع وكيل ضابط في 
درج الســلم مبنطقة الصليبخات، وهو ما 
تسبب بإصابة الوكيل الضباط بجرح خطير 
في الرأس وايداعه غرفة االنعاش وال يزال 

حتى اآلن في حالة حرجة.
وكانت «األنباء» اشارت للخبر في حينه 
وُنشر على موقعها االلكتروني مساء اخلميس 

املاضي.

وقــال املصدر ان املتهــم- وهو مواطن 
ومطلوب علــى ذمة حكم نهائي بالســجن 
٤ سنوات- ُضبط في منطقة الصليبخات 
وتنتظره عدة تهم اخرى، مشيرا الى ان املتهم 
ســُيحال الى النيابة بتهم متعلقة مبقاومة 
رجال امن ورمبا الشروع في قتل املجني عليه.
يشــار الى ان الواقعة كانت خالل قيام 
قــوة من مباحــث التنفيذ بضبــط املواطن 
في مســكنه حيث هرول املطلــوب الهارب 
الى سرداب املنزل، ولدى تتبعه دفع وكيل 
الضابط فارتطمت رأس األخير بالدرج وأودع 

العناية املركزة.

املتهم مطلوب حلكم بسجنه ٤ سنوات في قضية حيازة مخدرات

أعلن بنك إجنلترا املركزي أمس إطالقه 
للتــداول العام ورقة نقديــة جديدة من 
فئة ٥٠ جنيها اســترلينيا مصنوعة من 
مادة البالســتيك (بوليمــر). وذكر بنك 
اجنلترا في موقعه على اإلنترنت أن الورقة 

اجلديدة حتمل صورة عالم الرياضيات 
البريطانــي أالن تورينغ الذي ســاهمت 
أبحاثه في تطوير نظرية علوم احلاسوب. 
وأكد انه مت وقف طباعة النسخة الورقية 
القدميــة التي حتمل صورتي مهندســي 

احملــرك البخاري جيمــس وات وماثيو 
بولتون وسيتم سحبها من التداول نهائيا 
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٢ مضيفا ان البنوك 
البريطانيــة ميكنهــا اســتبدال األوراق 
القدمية حتى بعد نهاية الفترة احملددة.

٥٠ جنيهًا إسترلينيًا من البالستيك بصورة تورينغ
(رويترز) كبيرة محاسبي بنك اجنلترا املركزي سارة جون تعرض ورقة الـ٥٠ جنيها إسترلينيا اجلديدة 

3:14الفجر

4:50الشروق

11:50الظهر

3:24العصر

6:51املغرب

8:23العشاء
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