
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

20كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس
  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

اجلمعة
      ٢٠Friday July 30, 2021 - Issue No.16233 من ذي احلجة ١٤٤٢ املوافق ٣٠ يوليو ٢٠٢١ 

غير مخصص للبيع

بلينكن: الكويت أظهرت ُحسن القيادة في حّل األزمات اإلقليمية
أسامة دياب

اســتعرض صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
وبحضــور ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مع وزير 
اخلارجيــة األميركــي أنتوني 
بلينكــن العالقــات التاريخية 
املميزة بني الكويت والواليات 
املتحدة، وسبل تعزيز التعاون 
في مختلف املجاالت وعلى كل 
األصعــدة، مبــا يعكــس عمق 
العالقات الوطيدة بني البلدين 

والشعبني الصديقني.
وفي مؤمتر صحافي عقده 
بلينكــن مع وزيــر اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد الناصر، جدد 
التزام الواليات املتحدة بالوقوف 

صاحب السمو استعرض بحضور سمو ولي العهد مع وزير اخلارجية األميركي العالقات التاريخية املميزة بني البلدين وسبل تعزيزها في مختلف املجاالت

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد  مستقبال وزير اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن

أحمد الشحومي: عالقات وطيدة تربط 
الكويت باإلمارات على كل املستويات

مهلهل املضف: ربط انتهاء التخرج 
مبوعد استقبال الطلبات في «التطبيقي» 

احملرر البرملاني

أكد نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي 
على العالقات الوطيدة التي تربط الكويت باإلمارات 
على كل املستويات قيادة وحكومة وشعبا. وشدد 
الشحومي عقب اســتقباله النائب األول لرئيس 
املجلــس الوطني االحتــادي في دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة حمد الرحومي في مكتبه امس 
مبناسبة زيارته الرسمية للبالد، على أهمية الزيارة 

لتأكيد وتأصيل العالقات بني البلدين والشعبني 
الشــقيقني.  من جهته، قال الرحومي ان زيارته 
والوفد املرافق للكويت ناجحة بكل املقاييس وأكثر 
من رائعة، مشيدا بالوقت نفسه بنتائجها املهمة 
للجانبــني اإلماراتي والكويتــي. وذكر الرحومي 
أن رســائل القيادات الذيــن مت االلتقاء بهم كانت 
واضحة بأنه ال شيء ميكن أن يفرق بني الكويت 
ودولة اإلمارات ســواء على املســتوى احلكومي

أو الشعبي أو البرملاني.

قــدم النائــب مهلهل املضــف اقتراحا بربط مواعيــد انتهاء 
التخــرج للطلبة الدارســني فــي أحد قطاعــات «التطبيقي» مع 
مواعيد استقبال الطلبات اجلديدة للمعاهد والكليات، مع متديد 
اســتقبال الطلبات أو تخصيص وقت معني للطلبة الدارســني 
فــي الهيئة، ومتديد الفترة الزمنية أو فتح إعالن جديد للفصل 
احلالي للطلبة اخلريجني فــي معاهد الهيئة أو القطاعات التي 

تؤهل لشهادات تعادل الثانوية العامة.

حمد الرحومي: رسائل القيادات واضحة بأنه ال شيء ميكن أن يفرق بيننا

نائــب رئيــس مجلس األمــة أحمد الشــحومي يقدم لوحة للشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان (رحمه اهللا) 
إلى النائب األول لرئيس املجلس الوطني االحتادي حمد الرحومي

مهلهل املضف

مــع حلفائهــا باإلضافــة إلــى 
تعاونها املستمر معهم في مجال 
مكافحة «كورونا» وتعزيز األمن 

اإلقليمي ورأب االنقسامات.
وأوضح أن الكويت أظهرت 
حسن القيادة في حل األزمات  
اإلقليمية. ولفت إلى ان الكويت 
شريك حيوي في جهود إنهاء 
حــرب اليمــن وتعزيــز حــل 
الدولتــني بالنســبة للقضيــة 
الفلســطينية، وقال إن أميركا 
أثبتــت دائمــا التزامهــا بأمن 
الكويت واملنطقة، وشدد على ان 
الكويت حليف قوي من خارج 
الـ «ناتو» ومضيف كرمي للجنود 
األميركيني مبا يسمح لنا بالدفاع 

عن شركائنا في املنطقة. 
التفاصيل ص٢ و٣

التفاصيل ص٩
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مجلس اجلامعة: قبول جميع الطلبة املتقدمني 
ورفع الطاقة االستيعابية في كل كلية بنسبة ٢٠٪

يوسف الفوزان: فتح الطيران املباشر 
مع ٥ دول محظورة قيد الدراسة

أسامة دياب

كشــف مدير عام االدارة العامة للطيران املدني يوســف 
الفوزان أن اإلدارة جاهزة الستقبال العالقني في مختلف دول 
العالم بشــروط بينتها وزارة الصحة. وفيما يخص الفئات 
العمريــة أقل من ١٦ عاما، أوضح الفوزان أنهم ال يخضعون 
لهذه الشروط سواء من املواطنني أو املقيمني. وردا على سؤال 
حول عدم فتح خطوط الطيران مباشــرة مع عدد من الدول 
التي لها جاليات كبيرة مثل مصر والهند، قال الفوزان: يوجد 
٥ دول ضمن قائمة الدول احملظورة ولم يتخذ قرار إلى اآلن 
بشأن فتح خطوط طيران مباشر معهم، الفتا إلى ان اإلدارة 
العام للطيران املدني قد خاطبت مجلس الوزراء لزيادة الطاقة 
االستيعابية إلى أكثر من ٥٠٠٠، متوقعا أن تتم املوافقة على 
ذلك قريبا. وأضاف أن قرار فتح خطوط الطيران املباشر مع 

الدول الـ ٥ احملظورة قيد الدراسة.

ثامر السليم

وافق مجلس جامعة الكويت على قبول 
جميع الطلبة املتقدمني من خالل رفع الطاقة 
االســتيعابية في كل كلية بجامعة الكويت 
بنسبة ٢٠٪ من املقاعد التي كانت مقررة في 
السابق. ولفتت مصادر إلى انه مت استبعاد 
الطلبة الذين لم يستوفوا الشروط واملسجلني 
فــي اكثر مــن جهــة تعليميــة كالتطبيقي 

أو البعثــات الداخليــة واخلارجية، كما مت 
استبعاد املوظفني غير احلاصلني على تفرغ 

دراسي. 
وأشــارت املصادر إلى ان إجمالي من مت 
استبعادهم يبلغ ما يقارب ٥٥٠٠ طالب وطالبة 
ال تنطبق عليهم شروط القبول، مؤكدة انه 
مت رفــع األمر ملجلــس اجلامعات احلكومية 
بعــد القرار الذي مت اتخاذه من قبل مجلس 

اجلامعة.

ملشاهدة الڤيديو
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األمير بحث مع وزير اخلارجية األميركي القضايا املشتركة ومستجدات املنطقة

اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
بقصــر ميامــة صبــاح امس 
وبحضور ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، استقبل 
سموه وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
ووزيــر خارجيــة الواليــات 
املتحــدة األميركيــة أنتونــي 
بلينكــن والوفــد املرافق له، 
وذلك مبناسبة زيارته الرسمية 

للبالد.
حيث نقل لصاحب السمو 
األمير حتيات وتقدير الرئيس 
جو بايــدن رئيــس الواليات 
املتحدة األميركيــة الصديقة 
ومتنياتــه لســموه مبوفــور 
الصحة ومتام العافية ولشعب 
الكويت دوام التقدم واالزدهار.
وقد حمل صاحب الســمو 
األمير حتياته وتقديره للرئيس 
جو بايــدن رئيــس الواليات 
املتحدة األميركيــة الصديقة 
ومتنياتــه له بــدوام الصحة 
والعافيــة ولشــعب الواليات 
املتحدة األميركيــة الصديقة 

املزيد من التطور والنماء.

لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد في قصر 
السيف وزير خارجية الواليات 
املتحدة األميركيــة الصديقة 
أنتوني بلينكن والوفد املرافق 
له، وذلــك مبناســبة زيارته 

للبالد.
حضر املقابلة رئيس ديوان 

احملمد جلسة مباحثات ثنائية 
مــع وزير خارجيــة الواليات 
املتحدة األميركيــة الصديقة 
انتونــي بلينكــن فــي ديوان 
عام الوزارة، وذلك مبناســبة 
زيارة وزير اخلارجية األميركي 
الرسمية والوفد املرافق له إلى 

الكويت.

الكويت والتأكيد على عمق هذه 
العالقات ومتيزها مبا يحقق 
املصالــح املشــتركة للبلدين 

وشعبيهما الصديقني.
املباحثات  وجرى خــالل 
أيضــا بحث آخــر التطورات 
املنطقــة واملســتجدات  فــي 
علــى الســاحتني اإلقليميــة 
والدولية ومناقشــة القضايا 
ذات االهتمــام املشــترك بني 

البلدين الصديقني.
كمــا متــت خالل جلســة 
املباحثات مناقشة سبل تعزيز 
التعــاون في إطــار مواجهة 
تداعيــات جائحــة كورونــا، 
الســيما ما يتعلــق بتطوير 
املنظومات الصحية وضمان 
سالمة األمن الغذائي وتطوير 
املؤسسات التعليمية ومجاالت 
األمــن الســيبراني والــذكاء 

االصطناعي.
ومت أيضا االتفاق على عقد 
أعمال اجلولة اخلامسة للحوار 
االســتراتيجي بــني الكويــت 
والواليات املتحدة األميركية 
خالل الربــع األخير من العام 

احلالي.
وأشاد د. الشيخ أحمد ناصر 

ســمو رئيس مجلس الوزراء 
عبدالعزيــز دخيــل الدخيــل 
ومســاعد وزيــر اخلارجيــة 
لشــؤون األميركتــني حمــد 

سليمان املشعان.
كما عقــد وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 

أطــر  وتنــاول اجلانبــان 
الثنائيــة  العالقــات  تعزيــز 
واالســتراتيجية املتينة التي 
الكويــت والواليــات  تربــط 
املتحــدة األميركيــة والتــي 
تتزامن مع مرور ٦٠ عاما على 
إقامة العالقات الديبلوماسية 
بينهما و٣٠ عاما على حترير 

احملمد خالل جلسة املباحثات 
مبا يشــهده التعاون الثنائي 
بني الكويت والواليات املتحدة 
األميركية مــن ازدهار وتقدم 
مســتمر في مختلف املجاالت 
وتطابــق في وجهــات النظر 
حيــال العديــد مــن امللفــات 
اإلقليميــة والدوليــة الهامة، 
مثمنا اجلهود الفاعلة لالدارة 
األميركيــة في إرســاء آليات 
التعاون املشترك بني البلدين 

الصديقني.
مــن جانبه، أعــرب وزير 
خارجيــة الواليــات املتحــدة 
األميركية الصديقة عن تطلعه 
التعــاون  باســتمرار نســق 
التصاعدي القائم بني البلدين 
الصديقني في مختلف املجاالت 

وعلى كافة املستويات.
وأشــاد الوزيــر األميركي 
الثنائية  العالقات  مبســتوى 
البلديــن  بــني  التــي تربــط 
الصديقني وباجلهود التي تقوم 
بها الكويت في ترسيخ دعائم 
حفظ السلم واألمن الدوليني في 
املنطقة مؤكدا التزام الواليات 
املتحدة األميركية بحفظ أمن 
وسالمة الكويت واستقرارها.

صاحب السمو حّمله حتياته وتقديره للرئيس األميركي ومتنياته له بدوام الصحة والعافية ولشعب الواليات املتحدة األميركية املزيد من التطور والنماء

سمو الشيخ صباح اخلالد أثناء استقباله وزير اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال وزير خارجية الواليات املتحدة األميركية أنتوني بلينكن بحضور سمو ولي العهد

اللقــاء  هــذا، ومت خــالل 
استعراض العالقات التاريخية 
املميزة بني الكويت والواليات 
املتحــدة األميركية الصديقة، 
حيث سيشهد هذا العام ذكرى 
مــرور ٦٠ عامــا على إنشــاء 
هذه العالقــات وذكرى مرور 
٣٠ عاما على حترير الكويت، 
كما مت استعراض سبل تعزيز 
التعاون في مختلف املجاالت 
وعلى كافة األصعدة مبا يعكس 
عمق العالقــات الوطيدة بني 
البلدين والشعبني الصديقني، 
والتطــرق إلى أبــرز القضايا 
ذات االهتمام املشــترك وآخر 
مستجدات األوضاع في املنطقة.
املقابلــة رئيــس  حضــر 
الديــوان األميــري الشــيخ 
مبــارك الفيصل ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
محمد العبداهللا ووكيل الديوان 
األميري ومدير مكتب صاحب 
السمو األمير السفير أحمد فهد 

الفهد.
كما اســتقبل سمو الشيخ 
صبــاح اخلالد رئيس مجلس 
الــوزراء وبحضــور وزيــر 
الدولــة  اخلارجيــة ووزيــر 

األمير هنأ رئيس البيرو بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس بيدرو كاستيلو رئيس جمهورية البيرو 
الصديقة، عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا ســموه له موفور الصحة 

والعافية وللبلد الصديق املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئــة الــى الرئيس بيدرو كاســتيلو رئيس جمهورية 
البيرو الصديقة، ضمنها سموه، رعاه اهللا، خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشــيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 

تهنئة إلى الرئيس بيدرو كاستيلو رئيس جمهورية البيرو 
الصديقة، عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
فوزه في االنتخابات الرئاسية رئيسا جلمهورية البيرو 
وأدائه اليمني الدستورية، متمنيا سموه له كل التوفيق 
والسداد وموفور الصحة والعافية، وللعالقات الوطيدة 

بني البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس بيدرو كاستيلو رئيس جمهورية البيرو 
الصديقة، ضمنها ســموه خالص تهانيه مبناسبة فوزه 
في االنتخابات الرئاسية رئيسا جلمهورية البيرو وأدائه 
اليمني الدستورية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.
كما بعث سمو الشــيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

الكويت: إسرائيل تواصل سياساتها العدوانية
ضد الشعب الفلسطيني رغم اتفاق وقف إطالق النار

الكويت تدين استمرار تهديد أمن السعودية 
واستهداف املدنيني من ميليشيا احلوثي

نيويــورك ـ كونــا: أكدت 
الكويــت انه علــى الرغم من 
النار،  اتفــاق وقــف اطــالق 
فإن اســرائيل القــوة القائمة 
فــي  تســتمر  باالحتــالل 
سياســاتها العدوانيــة ضــد 
الشعب الفلسطيني وتواصل 
تنفيذ مخططات لضم املزيد 
من األراضي الفلسطينية في 
الغربيــة، باالضافة  الضفــة 
الــى عرقلتها لتأخير وصول 
املساعدات االنسانية إلى قطاع 

غزة.
جاء ذلك في بيان الكويت 
الــذي مت تقدميــه خطيا من 
قبل القائــم باألعمال باإلنابة 
لوفــد الكويــت الدائــم لدى 
األمم املتحدة الوزير املفوض 
بــدر املنيخ جللســة مجلس 
األمن املفتوحة النقاش حول 
الشــرق األوسط مبا في ذلك 
القضية الفلســطينية. وقال 
املنيــخ «ان املجتمــع الدولي 
يواصــل مســاعيه للحفــاظ 
على اتفاق وقف اطالق النار 
وبذل اجلهود لضمان توفير 
وإيصال املساعدات االنسانية 
العاجلــة للمتضرريــن مــن 
التصعيد اخلطير الذي شهدته 
األراضي الفلسطينية مبا في 

أعربــت وزارة اخلارجية عن إدانة 
واســتنكار الكويت وبأشــد العبارات 
اســتمرار تهديد أمن اململكــة العربية 
السعودية الشقيقة واستهداف املدنيني 
واملناطق املدنية فيها واستقرار املنطقة 
من قبل ميليشــيا احلوثي عبر إطالق 
صاروخني باليستيني وطائرة مسيرة 

باجتاه املناطق اجلنوبية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن مثل 
هذه املمارسات العدوانية واإلصرار عليها 
وجتاهل جهود املجتمع الدولي إلنهاء 
الصــراع الدائر في اليمن واســتهداف 
املدنيني تشكل انتهاكا صارخا لقواعد 
القانون الدولي واإلنســاني األمر الذي 

يتطلب حترك املجتمع الدولي السريع 
واحلاسم حملاسبة مرتكبيها.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف 
الكويت التام إلى جانب اململكة العربية 
السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما 
تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها 

واستقرارها وسيادتها.

الشــرقية بعــد أن أعطــت 
احلكومة االسرائيلية الضوء 
األخضــر لبنــاء ٥٤٠ وحدة 
سكنية جديدة في مستوطنات 
غير قانونية بالقدس الشرقية.

واشار الى ان تلك التقارير 
حــذرت مــن أن بنــاء تلــك 
الســكنية سيؤدي  الوحدات 
إلى الربط بني مســتوطنتني 
إسرائيليتني وفصل بيت حلم 
وجنوب الضفة الغربية عن 
الشــرقية. وأوضح  القــدس 
املنيــخ إن مثل هذه القرارات 
ال تؤثــر علــى فــرص عودة 
املفاوضات فحسب بل تسعى 
من خاللها إلى تهويد القدس 
وتســهم في تالشــي فرصة 
الفلســطينيني إلقامــة دولة 
فلســطينية مستقلة متصلة 
وقابلــة للحياة واالســتمرار 

وذات سيادة مستقلة.
وبــني ان الكويــت تضــم 
صوتها للمجتمع الدولي في 
إدانة تلــك املخططات وتؤكد 
عدم املساس باملكانة اخلاصة 
للقــدس وإبطــال أي إجــراء 
جتاهها يهدف الى التغيير من 
طبيعتها وعلى ضرورة وضع 
حد للممارسات اإلسرائيلية 
غيــر الشــرعية ومطالبتهــا 

بتنفيذ كل قرارات مجلس األمن 
ذات الصلة مبا في ذلك القرار 
٢٣٣٤. واضاف املنيخ «مما يزيد 
من قلقنــا ايضا هو ما واكب 
الســلطات االسرائيلية  منح 
الضوء االخضر لبناء وحدات 
سكنية غير قانونية من أعمال 
عنف يرتكبها املســتوطنون 
اإلســرائيليون ضد الشــعب 
أمــام  الفلســطيني األعــزل 
مرأى ومســمع قــوات األمن 
الى  االســرائيلية باإلضافــة 
العنصريــة ضــد  الهتافــات 
العرب واملســلمني وعمليات 
تدميــر املبانــي واملمتلــكات 
انه  الفلســطينية». واضاف 
خالل األشهر الثالثة املاضية 
مت تدمير ٧٢ مبنى ما أدى الى 
نزوح قســري لـ ٧٨ شخصا 
من بينهم ٤٧ طفال و١٥ سيدة.

ولفــت املنيخ الى ان هذه 
األفعال والسياســات تنتهك 
أبسط قوانني حقوق اإلنسان 
والقانــون الدولــي واتفاقية 
الرابعة لعــام ١٩٤٩  جنيــڤ 
القائمة  ويجب على السلطة 
باالحتــالل احترام التزاماتها 
وصونها للممتلكات اخلاصة 
في األرض احملتلة وال ميكنها 

مصادرتها.

بدر املنيخ

ذلك القدس الشرقية واجلرائم 
واالعتداءات االسرائيلية على 

الشعب الفلسطيني».
واضاف ان هذه السياسات 
االسرائيلية تؤكد مرة أخرى 
أن ما تســعى إليه إســرائيل 
هو تكريــس االحتــالل عبر 
مواصلة أنشطتها وسياساتها 
غيــر القانونية الســيما في 
توسيع وبناء وإقامة الوحدات 
االستيطانية وضم األراضي 
في انتهاك صريح للقرار ٢٣٣٤.
وذكر املنيــخ ان التقارير 
األمميــة الصــادرة مؤخــرا 
اكــدت ارتفاع عدد االنشــطة 
االســتيطانية فــي الضفــة 
الغربية مبا فــي ذلك القدس 

اجليش يتسلم الدبابة األميركية «ام١ اي٢ كي»: 
تعّزز الكفاءة القتالية للقوة البرية

قام وفد من القوة البرية بالنيابة عن 
رئيس األركان العامة للجيش بحضور 
مراسم االحتفال الرسمي بتسلم اجليش 
الكويتــي للدبابــة «ام١ اي٢ كــي» في 

الواليات املتحدة األميركية.
التوجيه املعنوي  وذكرت مديرية 
والعالقات العامة بوزارة الدفاع في بيان 

صحافي، أنه ترأس وفد القوة البرية 
مساعد آمر القوة العميد الركن عبداهللا 
اجلبعة يرافقه عدد من الضباط القادة.

وأوضــح البيان أن هــذا النوع من 
الدبابات يعتبر األحدث واألكثر تطورا 
في عالم الصناعات الدفاعية للدبابات.

وأضاف أن دخول الدبابة اجلديدة 

للخدمة العملياتية قريبا سيمثل تعزيزا 
للقــدرات وإضافــة للكفــاءة القتالية 
للقــوة البريــة الكويتية مــا يعكس 
حــرص القيادة العســكرية على رفع 
كفاءة وتطوير جميع صنوف القوات 
املســلحة للحفاظ علــى أعلى درجات 

اجلاهزية القتالية.

العميد الركن عبداهللا اجلبعة وعدد من الضباط القادة خالل تسلم الدبابة

الدبابة (ام١ اي٢ كي)

استعراض العالقات التاريخية بني الكويت والواليات املتحدة بالتزامن مع ذكرى مرور ٦٠ عامًا على إنشاء العالقات و٣٠ عامًا على حترير الكويت
تعزيز التعاون في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا وضمان سالمة األمن الغذائي وتطوير املؤسسات التعليمية ومجاالت األمن السيبراني والذكاء االصطناعي

تطابق وجهات النظر حيال العديد من امللفات اإلقليمية والدولية واالتفاق على عقد أعمال اجلولة اخلامسة للحوار اإلستراتيجي خالل الربع األخير من العام احلالي

ملشاهدة الڤيديو
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بلينكن: الكويت أظهرت ُحسن القيادة في حّل األزمات اإلقليمية 
واحملادثات النووية ال ميكن أن تستمر إلى ما ال نهاية والكرة في ملعب إيران

أسامة دياب

أكد وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد أن 
هناك توافقــا وتطابقا للرؤى 
بني الكويت والواليات املتحدة 
األميركية بالنســبة للقضايا 
اإلقليميــة والدوليــة، وذلــك 
انطالقا من إميانهما بالقانون 
الدولي وميثاق األمم املتحدة.

وقال الشيخ د.أحمد الناصر 
فــي مؤمتر صحافي مشــترك 
مع وزير اخلارجية األميركي 
أنتوني بلينكن عقد مبناسبة 
زيارته الرسمية للبالد «تشرفنا 
بلقــاء صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وسمو 
الشــيخ مشــعل  العهد  ولــي 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
واســتمعنا أثنــاء لقاء ســمو 
األميــر إلى توجيهات ســموه 
بإيالء العالقــات الكويتية - 
األميركية كل العناية واالهتمام 

الالزمني».
ولفت الناصــر إلى أهمية 
استذكار أن هذا العام يصادف 
ذكــرى مــرور ٦٠ عامــا على 
العالقــات الديبلوماســية بني 
البلديــن الصديقــني وكذلــك 
مــرور ٣٠ عامــا علــى حترير 
الكويت، مبينا أن زيارة بلينكن 
للكويــت - وهــي األولــى له 
كوزير خارجيــة - تأتي قبل 
أيام معدودة من ذكرى الغزو 
العراقي الغاشم إذ جتلى بشكل 
واضح املوقف األميركي احلازم 
والصلب فــي حترير الكويت 

وعودة الشرعية لها.
وأضاف ان الدماء الكويتية 
واألميركية امتزجت في حرب 
حتريــر الكويــت، مســتذكرا 
كذلك الدور القيادي للواليات 
املتحــدة فــي قيــادة ٣٩ دولة 
حول العالــم لتحرير الكويت 
ما يرســخ في أفئدة ووجدان 

وقلوب الكويتيني جميعا.
وأعرب الناصر عن امتنان 
الكويت قيادة وشعبا للرئيس 
األميركي جو بايدن، مستعرضا 
مع احلضور اجلوانب العديدة 
التــي تربط بــني البلدين في 

مختلف املجاالت.
وأشار إلى التعاون في جميع 
املجاالت بني البلدين الصديقني، 
مؤكدا على ضرورة إيالء جوالت 
احلوار االستراتيجي الكويتي 
- األميركــي أهميــة خاصــة 
وتعزيزه فيما يتعلق بالعالقات 

االستراتيجية بينهما.
وأعــرب الشــيخ د.أحمــد 
الناصــر عن التطلــع للجولة 
احلــوار  مــن  اخلامســة 
الواليات  بــني  االســتراتيجي 
املتحدة والكويت، مشيرا إلى 
ما مير به البلدان والعالم من 

جائحة كورونا.
وبني أنه مــن املفيد تبادل 
اخلبرات فيما يتعلق مبكافحة 
اجلائحة وكل اجلوانب املتعلقة 
باللقاحات والتطعيم وتوزيعها 
في العالم إذ تؤمن البلدان بأنه 
ال توجد أي دولة محصنة ما لم 

خاصــــا ليقــــود جهودنـــا 
الديبلوماســية إلنهاء احلرب 
في اليمــن تيم ليدركنغ وهو 
يواصل العمل بشــكل قوي»، 
مضيفــا «يقــع العــبء على 
احلوثيني ليتواصلوا بشــكل 
فعــال ونيــة حســنة إلنهــاء 

احلرب».
وأعرب عن تقديره جلهود 
العربية الســعودية  اململكــة 
للدفــع في هذا االجتاه، مؤكدا 
االلتــزام التــام بالدفــاع عن 

اململكة.
وقال إن «احلوثيني فشلوا 
في إظهار اهتمامهم بالعملية 
السلمية فكل دولة في املنطقة 
إضافــة الــى أميــركا حتاول 
التحرك في هذا االجتاه ونود 
أن نــرى احلوثيني يتحركون 

بهذا االجتاه أيضا».
ولفت الى ان الكويت شريك 
حيوي في جهودنا إلنهاء حرب 
اليمن ولتعزيز حل الدولتني، 
ونوه ان الكويــت والواليات 
املتحدة تعمالن معا ملساعدة 
العراق علــى ورفــع قدراتها 
األمنيــة واالســتقرار وربــط 
العراق في الشبكة الكهربائية 

لدول مجلس التعاون.
وبســؤال حــول االتفــاق 
النووي اإليراني، قال: «أجرينا 
دورات متعددة من احلوارات 
واملفاوضات في ڤيينا بشكل 
غيــر مباشــر، فقــد رفــض 
اإليرانيــون التواصل بشــكل 
مباشر»، مضيفا: «أظهرنا مع 
شركائنا األوروبيني وروسيا 
والصني بشكل كامل الوضوح 
أن لدينا النية احلسنة للعودة 

الى االتفاق النووي».
وذكــر أن «الكــرة اآلن في 
ملعب إيران وحقيقة األمر أن 
إيران هي التي يتوجب عليها 
إبداء النية احلسنة»، متابعا: 
«نحن ملتزمون بالديبلوماسية 
ولكــن هذه اإلجراءت ال ميكن 
ان تستمر إلى ما ال نهاية في 
مرحلة ما ستكون املكاسب التي 
نتجت عن االتفاق النووي ال 
ميكن العودة لها إذا استمرت 
إيران في خرق القواعد اخلاصة 

باالتفاق النووي».
فــي  املترجمــني  وعــن 
أفغانســتان أكــد بلينكــن ان 
الواليــات املتحــدة ملتزمــة 
مبساعدة من قدمت لهم العون 
خالل ٢٠ ســنة ماضية، لذلك 
نعمل على تأمني تأشيرة هجرة 
خاصة لهم ونحن نعمل على 
نقلهــم، ومتــت مناقشــة هذا 
األمــر ونعمل على مناقشــته 
مع حلفــاء آخريــن، ونتوقع 
وصول أول دفعة ألميركا قريبا، 
وحتدثنا مع بعض الدول من 
أجل استضافتهم مؤقتا حلني 
أوراقهــم  اســتيفاء مراجعــة 
اخلاصة بهجرتهــم للواليات 

املتحدة.
تقليــص  وبخصــوص 
الواليــات املتحــدة ملنصــات 
صواريــخ الباتريوت، أكد ان 
هذا األمر خاص بـ»الپنتاغون» 
ولكننــا ملتزمــون بوجودنا 

بالشرق األوسط والكويت. 

وزير اخلارجية  األميركي أكد خالل مؤمتر صحافي مع وزير اخلارجية أن ٤ مليارات دوالر حجم التبادل التجاري مع الكويت ونحو ١٠ آالف طالب كويتي يدرسون في اجلامعات األميركية

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ووزير اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن خالل املؤمتر الصحافي                                 (هاني الشمري)

الشيخ د.أحمد الناصر مرحبا بالوزير األميركي أنتوني بلينكن الشيخ د.أحمد الناصر ووزير اخلارجية األميركي قبيل املؤمتر

العديــد من القضايا اإلقليمية 
والدولية.

وأشار إلى أن احملادثات مع 
نظيره األميركي شملت العديد 
مــن امللفــات والقضايــا على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
وهناك حالــة من التطابق في 
الــرؤى ووجهــات النظر بني 
البلدين، وذلك في إطار القانون 
الدولي وميثاق األمم املتحدة.

وردا علــى ســؤال يتعلق 
مبوقــف الكويت من التطبيع 
مع إســرائيل، أكد الناصر أن 
التطبيع قرار سيادي لدى الدول 
ولكل دولة ســيادتها اخلاصة 

في هذا الشأن.
وقــال الكويت مــع الكفاح 
الفلســطيني منذ أكثر من ٧٣ 
عاما وعشــنا فترة صعبة من 
خــالل االعتــداءات على غزة، 
مشــيرا إلى أن احلــل الوحيد 

شاهد ڤيديو الستقبال الرئيس 
األميركي األسبق جورج بوش 

عقب حترير الكويت.
وأكد بلينكــن ان الواليات 
املتحدة ملتزمة بالوقوف مع 
حلفائهــا باإلضافــة لتعاونها 
املستمر معهم في مجال مكافحة 
جائحة كورونا وتعزيز األمن 
اإلقليمــي ورأب االنقســامات 
وشــكر الكويت علــى دورها 
وجهودها الكبيرة في مبادرة 
كوفاكــس لتوزيــع اللقاحات 
حــول العالــم. وأشــاد بدور 
نظيره وزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمد الناصر في حل األزمة 

اخلليجية.
وقال بلينكــن إن الكويت 
أظهرت حسن القيادة في حل 
األزمــات اإلقليميــة، مشــيرا 
إلى شــعور الواليات املتحدة 
األميركية بالفخــر بالصداقة 

دوالر ونســعى الى زيادة هذا 
الرقــم، ونؤمن بــأن الواليات 
الشــريك  املتحــدة ســتكون 
املفضل في املنطقة وعلينا ان 
ننظر الى جميــع ما أجنزناه 
خالل السنوات املاضية لتقوية 

شراكاتنا وترسيخها.
وأشار إلى أن عدد الطالب 
الكويتيني في الواليات املتحدة 
األميركية وصل إلى ما يقارب 
١٠ آالف طالب «وهو ثالث أعلى 

رقم ألي دولة في املنطقة».
رأي  حــول  وبســؤاله 
اإلدارة األميركية مبا تقوم به 
ميليشيا احلوثي من ممارسات 
عدوانية جتاه اململكة العربية 
الســعودية، أكــد بلينكــن أن 
الواليات املتحدة تركز بشكل 
حثيــث علــى الديبلوماســية 
وجهود إنهاء احلرب واملعاناة.
وأضــاف: «عينــا مبعوثا 

إلنهاء الصراع الفلسطيني - 
اإلسرائيلي هو حل الدولتني.

وفي معرض رده على سؤال 
حول تخوف الكويت من عودة 
ما حــدث قبل ٣٠ عاما، شــدد 
الناصر على ان الواليات املتحدة 
أثبتــت التزامها بأمن الكويت 
واملنطقة مرارا وتكرارا ولدينا 
اتفاقيــة ثنائية مــع الواليات 
املتحدة تتعلق بأمن واستقرار 
الكويت، الفتا إلى أن الكويت 
تدعم التحالف الدولي حملاربة 

داعش دعما كبيرا.
ملتزمون بدعم حلفائنا

ومــن جهته، أعــرب وزير 
انتوني  اخلارجية األميركــي 
بلينكن عن فخر بالده بقيادة 
الشــرعية  التحالــف إلعــادة 
وحتريــر الكويت مــن براثن 
الغزو العراقــي، الفتا الى انه 

مع الكويــت وســيعها الدائم 
لتعزيزها على كافة املستويات.

وأكد بلينكن أن الصداقة بني 
البلدين تتعاظم نظرا ألحداث 
املنطقة، معربا عن اعتزازه بهذه 
الصداقة والشراكة والعمل على 

مواجهة التحديات معا.
الكويت في  وثمن جهــود 
ترســيخ دعائم حفظ الســلم 
واألمن الدوليــني في املنطقة، 
الفتــا إلى أن الكويت شــريك 
حيوي في إنهاء حرب اليمن.

وأشاد بالعالقات الكويتية - 
األميركية وما حتظى به الكويت 
من أهمية باعتبارها حليفا قويا 
من خــارج (الناتو) ومضيف 
كرمي للجنــود األميركيني مما 
يسمح لنا بالدفاع عن شركائنا 
في املنطقة. وقال ان العالقات 
التجارية تواصل النمو، حيث 
وصلت إلى ما يقارب ٤ مليارات 

نكن جميعنا محصنني.
وعن تداعيات أزمة كورونا 
على األمــن الغذائــي، أوضح 
الشــيخ د. أحمــد الناصر أن 
هنــاك تعاونــا بــني الكويــت 
والواليات املتحــدة في مجال 
األمــن الغذائي ومجال قضايا 
التعليم بني البلدين، معربا عن 
فخره مبستوى التعاون الثنائي 
في مجال التعليم، حيث يجد 
العديد من الطالب الكويتيني في 
الواليات املتحدة وجهة مفضلة 

للدراسة، 
وأشار إلى جوانب تناولها 
فــي مباحثاتــه مــع بلينكــن 
تتعلق بالذكاء الصناعي واألمن 
الســيبراني وتضافر اجلهود 
الدوليــة بهذا الصــدد، منوها 
بــدور الواليــات املتحــدة في 
مجال حتقيق األمن السيبراني 
للكويــت إلى جانب مناقشــة 

نشعر بالفخر بالصداقة مع الكويت ونسعى لتعزيزها وملتزمون بحفظ أمنها واستقرارها

أحمد الناصر: توافق وتطابق الرؤى بني الكويت والواليات املتحدة بالنسبة للقضايا اإلقليمية والدولية انطالقًا من إميانهما بالقانون الدولي وميثاق األمم املتحدة

من املفيد تبادل اخلبرات فيما يتعلق مبكافحة جائحة «كورونا» وكل اجلوانب املتعلقة باللقاحات والتطعيم وتوزيعها في العالم

تقليص منصات صواريخ الباتريوت أمر خاص بـ«الپنتاغون» وملتزمون بوجودنا بالشرق األوسط

ضرورة إيالء جوالت احلوار اإلستراتيجي الكويتي - األميركي أهمية خاصة وتعزيزه فيما يتعلق بالعالقات اإلستراتيجية بينهما

التطبيع مع إسرائيل  قرار سيادي لدى الدول ولكل دولة سيادتها اخلاصة في هذا الشأن والكويت مع الكفاح الفلسطيني منذ أكثر من ٧٣ عامًا

نركز على اجلهود الديبلوماسية إلنهاء الصراع في اليمن وعلى احلوثيني أن يتواصلوا بشكل فّعال

نعمل على تأمني تأشيرة هجرة املترجمني في أفغانستان ونتوقع وصول أول دفعة منهم ألميركا قريبًا

روضان الروضان: نشتاق لعودة الروح للديوانيات

الديوان يعتمد خطة البعثات واإلجازات الدراسية 
لـ «الصحة» من ٣١٩ مقعدًا

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمد ديوان اخلدمة املدنية خطة البعثات واإلجازات 
الدراسية اخلاصة بوزارة الصحة.

وشملت خطة البعثات الدراسية التي تنشرها «األنباء» 
اعتمــاد ٦٧ مقعدا، موزعة علــى ١٥ مقعدا للخطة احمللية 
ومقعديــن جلامعة اخلليــج العربــي و٥٠ مقعدا للخطة 

اخلارجية. أما خطة اإلجازات الدراسية لوزارة الصحة التي 
اعتمدها ديوان اخلدمة املدنية فشملت ٨٥ مقعدا، موزعة 
على ٨٠ مقعدا للخطة اخلارجية و٥ مقاعد للخطة احمللية.

وبالنسبة للخطة اخلارجية للبرنامج الوطني لالرتقاء 
بكادر أعضاء الهيئة التمريضية، فقد شــملت ١٦٧ مقعدا 
منها ٩٠ مقعدا للعام احلالي و٧٧ مقعدا مرحلة من امليزانية 

السابقة.

«احلرس»: فتح باب قبول اجلامعيني للعمل كضباط ميدان
أعرب عميد عائلة الروضان، 
روضان الروضان، عن ارتياحه 
بصدور قرارات مجلس الوزراء 
بعودة النشاط التجاري وفتح 
األســواق والســماح بعــودة 
شــبه كلية حلركــة الطيران 
بعــد عناء الغلــق واحلظر ما 
بني كلي وجزئي استمر لنحو 
عام ونصف العــام. وقال في 
تصريح صحافي: دائما نقول 
إن كويتنا آمنة مستقرة، حباها 
اهللا برحمته ومّن عليها برجال 
يعرفون قدر املسؤولية وقدر 

أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني 
عن فتح باب القبول لطلبات دفعة جديدة 
من حملة الشهادة اجلامعية للعمل كضباط 
ميدان، وذلــك خالل الفترة من ١ وحتى ١٢ 
أغسطس. وحددت الرئاسة العامة للحرس 
الوطنــي شــروطا عامة وشــروطا خاصة 

للمتقدمني. أوال: الشروط العامة:
١ - أن يكون املتقدم كويتي اجلنسية.

٢ - أن يكون محمود الســيرة والســلوك 
حسن السمعة.

٣ - أال يقل طول قامته عن (١٧٠ سم).
٤ - أن يكون الئقا صحيا للخدمة امليدانية.
٥ - أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة 
جناية أو في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة 

ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٦ - أال يكون قد ســبق فصله من اخلدمة 
لدى أي جهة حكومية بحكم أو بقرار تأديبي 

نهائي.
٧ - أن يجتــاز اختبارات القبول واملقابلة 

الشخصية.
٨ - أولوية القبول لغير العاملني في اجلهات 

احلكومية.
٩ - أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا مت 

قبوله نهائيا في احلرس الوطني.
١٠ - أولوية القبول للحاصلني على التطعيم.

ثانيا: الشروط اخلاصة:
١ - أن يكون حاصال على املؤهل الدراسي 
مــن جامعة الكويت بتقدير عام ال يقل عن 
(جيــد) أو ما يعادله مــن جامعات أخرى 
معترف بهــا في أحد التخصصات التالية: 

١ - شهادة اجلنسية الكويتية األصلية.
٢ - شهادة امليالد األصلية.

٣ - البطاقــة املدنيــة األصليــة ســارية 
الصالحية.

٤ - شــهادة اجلنســية األصليــة للمتقدم 
والوالدين في حالة وفاة أحد الوالدين إحضار 
صورة من شــهادة اجلنســية للمتوفى أو 
شهادة ملن يهمه األمر تثبت جنسية املتوفى 
من اإلدارة العامة للجنســية + صورة من 

حصر الورثة.
٥ - الشــهادة الدراســية األصلية معتمدة 

ومصدقة من اجلهات املعنية.
٦ - كشف الدرجات األصلي معتمد ومصدق 

من اجلهات املعنية.
٧ - عقد الزواج األصلي وشــهادة جنسية 

الزوجة.
٨ - بيــان احلالة االجتماعيــة معتمد من 

وزارة العدل.
٩ - إيصال إخطار البصمة من اإلدارة العامة 
لألدلــة اجلنائية وصورة عنــه (املراجعة 

حسب احملافظة).
١٠ - شــهادة ملن يهمه األمر من املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية لبيان احلالة 

الوظيفية.
١١ - في حالة نقص أي مستند من املستندات 

املطلوبة ال يتم استقبال الطلب.
١٢ - ضرورة التسجيل باخلدمة الوطنية 
العســكرية ملواليــد ١٩٩٩/٥/١٠ ومــا بعــد 
وإحضار شــهادة ملن يهمه األمر من هيئة 

اخلدمة الوطنية العسكرية.

علوم الكمبيوتر - هندســة ميكانيكية - 
هندسة صناعية - علوم الكيمياء - إعالم 
- الشــبكات - هندســة إطفاء - هندسة 
كيميائية - عالقات عامة - علم نفس - نظم 
املعلومات - هندســة معمارية - تصميم 
داخلي - محاسبة - علوم أغذية - هندسة 
الشبكات - هندسة مدنية - نظم املعلومات 
اإلداريــة - اللغات األجنبية - موســيقى 
- هندسة كمبيوتر - هندسة كهربائية - 

اإلدارة - إدارة األعمال - إحصاء.
٢ - أال يتجــاوز عمــره ٢٨ عامــا بتاريــخ 

.٢٠٢١/٧/٣١
٣ - أن يجيد اللغة اإلجنليزية قراءة وكتابة 

ومحادثة.
٤ - يلحق املتدرب بدورة تدريبية ال تقل 
مدتهــا عن عام تدريبي، يولى بعدها بأول 
رتبة مالزم مع عالوة، من عالواتها على أن 

يجتاز برنامج التدريب كامال.
ثالثا: املستندات املطلوبة:

شــعبها األبي الكرمي، فهنيئا 
لنــا بأميرنــا ورجــال دولتنا 
الذيــن  املقدريــن  املخلصــني 
استطاعوا أن يرسو بسفينة 
الوطن ببر األمان بعد األحداث 
اجلســام التي مرت على األمة 

خالل فترة كورونا. 
إلــى  الروضــان  وأشــار 
ان الكويــت وصلــت بفضــل 
التــي  اإلجــراءات الصارمــة 
طبقتهــا خــالل اجلائحة إلى 
املرحلة األخيرة وخاصة بعد 
ازديــاد اعداد املطعمني. وقال: 

اشــتقنا لعــودة الديوانيات، 
لعــودة الروح لتاريخنا الذي 
نعتز به، جللساتنا ونقاشاتنا 
الثرية حــول الوطن وصالح 
الوطن، كما اشتقنا جللساتنا 
مع املسؤولني ورجاالت الدولة، 
واللقــاءات وتواصل األجيال 

ونقل اخلبرات للشباب.
واضاف: ان الديوانيات ال 
غنى عنها في مجتمعنا، بل جزء 
أساسي من تاريخنا االجتماعي 
ونطالب بعودة الروح لها مع 

مراعاة االحترازات الصحية.
روضان الروضان
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وزير التربية التقى رئيس وزراء بريطانيا

املطوع: أزمة قبول «التطبيقي» حتتاج حلوًال جذرية
قال رئيس رابطة أعضاء 
التدريــب بالكليــات  هيئــة 
التطبيقيــة املستشــار وائل 
املطوع إن أزمة قبول خريجي 
الثانويــة ليســت حديثة أو 
طارئة ولكنها مشكلة قدمية 
ومتأصلة في التطبيقي وفي 
مؤسســات التعليــم العالي 
األخرى، وسبق أن حذرنا منها 
مرات عدة منذ عام ٢٠١٧ بناء 
على أرقام وإحصائيات إبان 
تولي عدد من الوزراء السابقني 
لوزارة التربية وقد آن األوان 
إليجاد حلول جذرية لها حتى 
ال تتفاقم في السنوات املقبلة، 
وال ميكن للحلول الترقيعية 
معاجلــة هــذه القضيــة بل 

هي ارتفــاع أعــداد خريجي 
الثانويــة العامــة وهــو أمر 
طبيعــي ومعــدل ســنوات 
التخرج لطلبة كليات الهيئة 
فقــد ســاهم ذلك فــي تقليل 
السعة االستيعابية للكليات 
بهيئة التطبيقي ألن تخريج 
الطلبة املقيدين بالهيئة يوفر 
مقاعد لزمالئهم املستجدين، 
مشيرا إلى أن تقاعس وزراء 
التربية الســابقني عن اتخاذ 
اجلريئــة حلــل  القــرارات 
هــذه القضية وعــدم وضع 
خطط استراتيجية واضحة 
واكتفائهــم باحللول املؤقتة 
قد ســاهم فــي ازديــاد أزمة 
القبول وتعقيدها، محذرا إذا 

ما استمرت أزمة القبول بهذا 
الوضع فســتكون من سيئ 
ألسوأ. وطالب املطوع وزير 
التربية بســرعة اتخاذ عدة 
قرارات مصيرية للمساهمة في 
حل هذه األزمة ومنها سرعة 
فتح باب االنتقال ألعضاء هيئة 
التدريب من حملة الشهادات 
العليا بكليات ومعاهد الهيئة 
إلى كادر التدريس لسد العجز 
في التخصصات التي حتتاجها 
الهيئــة، خاصــة ان قوانــني 
ولوائح اخلدمة املدنية سمحت 
باالنتقال مــن كادر إلى كادر 
آخر وال يوجد قانون مينع هذا 
االنتقال وتركت املجال مفتوحا 

أمام إدارة هيئة التطبيقي.

وائل املطوع

ســتتفاقم أكثر وأكثر مع كل 
عام دراسي جديد.

 وأوضح املطــوع أن من 
عوامــل تفاقم هذه املشــكلة 

«التربية»: صرف مستحقات ضباط أمن العمالة الوافدة
عبدالعزيز الفضلي

عقد وكيل وزارة التربية 
د.علي اليعقوب اجتماعا مع 
وفد الهيئــة العامة للقوى 
العاملة، وذلك ملناقشة أهم 
األمور واالقتراحات بشــأن 
املالية  صرف املســتحقات 
الوافدة  اخلاصة بالعمالــة 
مبنطقة الفروانية التعليمية.
إلــى   وتطــرق االجتمــاع 
القرارات املتعلقة بشأن ضباط 
األمن العاملني باملدارس وحرص 
وزارة التربيــة بالتعاون مع 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
على صرف جميع مستحقاتهم 
املالية، كذلــك جتديد العقود 

نائــب املدير العــام للقوى 
العاملة سلطان الشعالني، 
والوكيل املســاعد للتعليم 
العــام أســامة الســلطان 

والوكيل املساعد للشؤون 
النجــار،  املاليــة يوســف 
والوكيل املساعد للشؤون 

القانونية د.بدر بجاد.

د.علي اليعقوب خالل االجتماع مع سلطان الشعالني

اخلاصــة بعمــال النظافة في 
املــدارس واملناطق التعليمية 

والتواجيه الفنية.
 حضــر االجتماع كل من 

ممثل األمير: الكويت تدعم مبادرة التعليم العاملية بـ ٣٠ مليون دوالر
لنــدن ـ كونــا: أعلن ممثل 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، فــي املؤمتر 
العاملي للتعليم وزير التربية 
د.علي املضف، تعهد الكويت 
بتقدمي مبلغ ٣٠ مليون دوالر 
دعما ملبادرة التعليم العاملية 
على مدى الســنوات اخلمس 
املقبلــة بواقع ٦ ماليني دوالر 

سنويا.
وقــال د.املضــف في كلمة 
الكويــت فــي أعمــال املؤمتر 
العاملــي للتعليــم إن تعهــد 
الكويت جاء كمســاهمة منها 
غيــر  التحديــات  ملواجهــة 
التي يعيشها واقع  املسبوقة 
التعليم العاملــي وخاصة مع 
التي  تفشــي جائحة كورونا 
خيمــت بظاللهــا على شــتى 
نواحي احلياة والســيما حق 

التعليم لألطفال.
وأضاف انه وبتعدد أبعاد 
هذه األزمــة العاملية وتداخل 
تأثيراتها وتبعاتها يترجم هذا 
التجمع العاملي العمل املتآزر 
للمجتمع الدولي كبازغة نور 

ملواجهة هذا التحدي.

وتكافئه بني اجلنسني مبا يكفل 
تعزيز قدرات بناء األوطان.

وقال انــه إميانــا بأهمية 
هذا احملور الذي يشــكل أحد 

اململكــة املتحــدة وجمهورية 
كينيــا الصديقتــني ومبادرة 
الشراكة العاملية للتعليم على 
الدعوة الكرمية للمشاركة في 

أعمال املؤمتر.
يذكر أن بريطانيا تستضيف 
أعمال املؤمتر العاملي للتعليم 
مــن الفترة مــن ٢٨  حتى ٢٩ 
اجلاري مبشاركة عدد من قادة 
الدول يتقدمهم رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
ورؤســاء كينيــا ونيجيريــا 
والنيجر وسيراليون وماالوي 
وغانا والتوغو ورئيس وزراء 
الصومال ونائب رئيس غامبيا.

كما يشارك في املؤمتر عدد 
كبيــر مــن وزراء التعليم من 
عدة دول أفريقية وآســيوية 
ومسؤولو منظمات دولية من 
ضمنهم املديــر العام ملنظمة 
الصحة العاملية ومديرة منظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (يونيسكو) ومدير 
منظمة «اوكســفام» ورئيس 
البنــك اإلســالمي للتنميــة 
البنــك اآلســيوي  ورئيــس 

للتنمية.

أبــرز مقومات أهداف التنمية 
املتحــدة  لــألمم  املســتدامة 
ومقاصدهــا النبيلــة قدمــت 
الكويــت إســهامات جلية في 
مجال دعم القطاعات التعليمية 
من خالل سياستها اإلمنائية 
عبر الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية. وأشــار 
في هذا الســياق إلى أنشــطة 
الصنــدوق التــي غطــت ١٠٧ 
دول حــول العالــم بالتوازي 
مع املســاعدات اإلمنائية عبر 
القطاع األهلي وكذلك من خالل 
مساهمات الكويت في برامج 

اإلمناء الدولي.
وأضاف انــه «مت التوقيع 
في عام ٢٠١٩ على مذكرة تفاهم 
بني الصندوق الكويتي ووزارة 
اخلارجيــة والتنمية الدولية 
البريطانيــة تضمنت تعاون 
اجلانبــني للتحضيــر ملؤمتر 
دعــم التعليم فــي الصومال 
والــذي نتطلع الســتضافته 

في الكويت».
وأعرب ممثل سمو األمير في 
ختام كلمته عن خالص شكره 
ووافر تقديــره إلى حكومتي 

مساهمة في مواجهة التحديات غير املسبوقة التي يعيشها واقع التعليم العاملي مع تفشي جائحة «كورونا» وتداخل تأثيراتها وتبعاتها

ممثل صاحب السمو وزير التربية د.علي املضف يلقي كلمته

وأكد في هذا الصدد أن من 
أهداف هذا التجمع العاملي هو 
صــون حق اجليل احلالي في 
احلصول على جودة التعليم 

لندن ـ كونا: التقى ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، في املؤمتر العاملي 
للتعليم، وزير التربية د.علي املضف مع رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون. واعرب 
د.علي املضف عن شكره وتقديره للدعوة 
من رئيس الوزراء البريطاني للمشاركة في 
القمة العاملية للتعليم. وكان د.علي املضف 

قد شارك يوم أمس األول، في حفل أقامته 
احلكومــة البريطانية على شــرف الوفود 
الرسمية املشاركة في القمة العاملية للتعليم. 
التي أقيمت  املناسبة  والتقى املضف خالل 
بقصر النكستر هاوس وسط لندن بوزير 
اخلارجية البريطاني دومنيك راب واألميرة 

آن ابنة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية.

د.علي املضف مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

صون حق اجليل احلالي في احلصول على جودة التعليم وتكافئه بني اجلنسني مبا يكفل تعزيز قدرات بناء األوطان
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الرويح: تنمية روح الفريق والتعاون لدى األطفال
وأضافت الرويح: ان هذه الفعالية 
تقام للمرة الثانية وســبقها فعالية 
كانت في عيد الفطر املاضي، وكانت 
في منطقة مشرف بالتعاون مع جمعية 
مشرف التعاونية، موضحة ان نادي 
سباير التثقيفي لألطفال حريص على 
تطبيق االشتراطات الصحية في جميع 
أنشطته بداية من احلجز املسبق عبر 
املوقع اإللكتروني ألخذ املواعيد والذي 
حددنا فيه األعمار والعدد املسموح 
لهم بالدخول وبعدم السماح بدخول 
املرافقني لهم بحيث يتم توفير عامل 
األمان بشكل أكبر متهيدا لعودة احلياة 
بإذن اهللا، مشيرة إلى انه يتم قياس 
درجة احلرارة قبل الدخول، باإلضافة 
الى توفير الكمامات وأقنعة األطفال 
وبعدها يتم تعقيم املكان كل ساعة، 
الفتة الى ان الرســوم تنقسم إلى ٣ 
أقسام منها مساهمة جمعية القادسية 
التعاونية، والرســوم الفردية التي 
تكون عبر املوقع اإللكتروني، والقسم 
الثالث وهم ذوو االحتياجات اخلاصة 

ويكون دخولهم لأللعاب مجانيا.

واجلماعيــة والتي تهدف الى تنمية 
روح الفريــق والتعــاون والتفكيــر 
اإلبداعــي واحللول لدى االطفال بعد 
االبتعاد عن املقاعد الدراسية بسبب 

جائحة «كورونا».

عبداهللا الراكان

اختتم نادي «ســباير» التثقيفي 
والترفيهي لألطفــال فعاليات العيد 
والتــي اســتمرت على مــدار ٤ أيام 
بالتعــاون مــع جمعيــة القادســية 
التعاونية وعدة جهات منها شــركة 
طفل املستقبل ومؤسسة قمم للتدريب 

والتعليم اإلبداعي.
وأكدت صاحبة فكرة ومشــروع 
نادي ســباير الترفيهــي والتثقيفي 
لالطفال طيبة الرويــح ان فعاليات 
«ألعــاب العيــد» التــي مت تنظيمها 
وإقامتها بالتعاون مع جمعية القادسية 
التعاونية تهدف الى استقبال األطفال 
خــالل أيام العيــد وإقامــة فعاليات 
وبرامج إلدخال الفرح والسرور إلى 
قلــوب األطفال فــي هذه املناســبة، 
مشــيرة إلــى ان الفئــات العمريــة 
املستهدفة تشمل األطفال من سن ٤ 
سنوات إلى ١٠ سنوات وتقسم حسب 
األعمار واأللعاب نفسها، الفتة إلى ان 
النادي قام بتوفير األلعاب التفاعلية 

خالل ختام برنامج العيد في «القادسية» بعد التوقف بسبب «كورونا»

طيبة الرويح متحدثة لـ «األنباء»

(زين عالم) ملشاهدة الڤيديومشاركة مميزة من األطفال في احتفال سباير  

مصادر لـ «األنباء»: وزيرة األشغال تقبل 
استقالة الوكيل املساعد طالل األذينة

عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصــادر ان وزيرة 
الدولة لشــؤون  العامة ووزيرة  األشــغال 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات د.رنا الفارس 
وافقت على اســتقالة وكيل الوزارة املساعد 
لقطاع التنسيق واملتابعة واملكلف بأعمال وكيل 
الوزارة املســاعد لقطاع املشاريع اإلنشائية 

في «األشــغال» م.طالل االذينة اعتبارا من 
٢٠ يوليو ٢٠٢١.

وم.االذينة حاصل على بكالوريوس الهندسة 
امليكانيكية عام ١٩٩٥ من جامعة بوسطن في 
الواليات املتحدة االميركية وقد التحق بالعمل 
عام ١٩٩٦ وحصــل على املوظف املثالي في 
الوزارة عــام ٢٠٠٢ وتدرج في املناصب في 
الوزارة ومشهود له بالكفاءة خالل فترة عمله.

م.طالل االذينة

ثامر العلي: الوصول بقواتنا املسلحة إلى أعلى درجات اجلاهزية

قام وزير الداخلية ووزير 
الدفاع باإلنابة الشــيخ ثامر 
العلي أمس بزيارة إلى قاعدة 
محمد األحمد البحرية رافقه 
فيهــا وكيــل وزارة الداخلية 
الفريق عصــام النهام وعدد 
من قيادات الوزارة، حيث كان 
في اســتقباله لــدى وصوله 
نائب رئيــس األركان العامة 
للجيــش الفريــق الركن فهد 
الناصر، وآمر القوة البحرية 

لبذل املزيد من اجلهد والعطاء 
خلدمة هذا الوطن املعطاء.

بعد ذلك استمع العلي إلى 
شرح مفصل مت من خالله بيان 
أهم املهام والواجبات املناطة 
بالقــوة البحريــة، وبرامــج 
التطويــر والتحديــث التــي 
تقــوم بتنفيذهــا، باإلضافة 
إلى خطط التدريب والتأهيل 
اخلاصة مبنتسبيها، وحجم 
التنســيق والتعــاون القائم 

وسمو رئيس مجلس الوزراء، 
ملنتسبي القوة البحرية على 
جهودهــم املخلصة، وعملهم 
املتواصل والدؤوب حلفظ أمن 

وسالمة مياهنا اإلقليمية.
وأكد الشــيخ ثامر العلي 
علــى أن العمل اجلماعي بني 
القوة البحرية واإلدارة العامة 
خلفر السواحل يأتي ترجمة 
للجهود والتخطيط املشترك 
وتبادل اخلبرات فيما بينهم، 

بعد ذلك قام الوزير بجولة 
فــي قاعــدة محمــد األحمــد 
البحريــة شــملت عــددا من 
القطع البحرية والورش الفنية 
والوحدات البحرية اخلاصة، 
حيث استمع إلى شرح مفصل 
حول طبيعة العمــل واملهام 
والواجبــات واألدوار املناطة 

بهذه الوحدات.
وفي ختام زيارته أشــاد 
وزير الداخلية ووزير الدفاع 

بينها وبــني وزارة الداخلية 
ممثلة بــاإلدارة العامة خلفر 
السواحل، ومختلف املؤسسات 
والهيئات ذات العالقة بالنشاط 

البحري بالبالد.
ونقل وزير الداخلية ووزير 
الدفاع باإلنابة خالل الزيارة 
حتيات وتقدير صاحب السمو 
األمير القائــد األعلى للقوات 
املسلحة، حفظه اهللا ورعاه، 
وســمو ولــي العهــد األمــني 

والــذي يهــدف بــدوره إلــى 
حتقيق أقصى درجات اليقظة 
واجلاهزية واالستعداد، حلفظ 
أمن الوطن واستقراره وسالمة 
أراضيــه، والذي يحتم علينا 
تســخير كافــة اإلمكانيــات 
للوصــول بقواتنا املســلحة 
للمســتويات املرجــوة مــن 
الكفاءة والقدرة والفاعلية في 
أداء مختلف املهام والواجبات 

املناطة بها.

باإلنابــة بجهــود منتســبي 
القوة البحرية في العمل على 
احملافظة على درجة جاهزيتهم 
واستعدادهم، لتنفيذ مختلف 
املهام والواجبات التي توكل 
إليهــم، حلفظ أمن وســالمة 
وطننا العزيز، متمنيا لهم دوام 
التوفيق والسداد، وحتقيق ما 
نصبو إليــه من خير ورفعة 
واستقرار هذا الوطن املعطاء، 

في ظل قيادته احلكيمة.

زار قاعدة محمد األحمد البحرية.. وأكد أن العمل اجلماعي وتبادل اخلبرات بني القوة البحرية وخفر السواحل ترجمة للجهود والتخطيط املشترك الدائم بينهما

وزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ ثامر العلي خالل زيارة قاعدة محمد األحمد البحرية

شرح آلية عمل بعض املعدات العسكرية جانب من الزيارة الشيخ ثامر العلي يستمع لشرح عن أحد األجهزة املستخدمة

وزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ ثامر العلي متوسطا احلضور بلقطة تذكارية في قاعدة محمد األحمد البحرية

العميــد الركن بحــري هزاع 
العالطــي وعدد مــن قيادات 

القوة البحرية.
وقــد اســتمع الوزير في 
بداية زيارته إلى كلمة ألقاها 
آمر القوة البحرية رحب فيها 
به وباحلضور الكرمي، وأعرب 
من خاللها عن امتنانه وتقديره 
لهذه الزيارة التي تأتي في إطار 
حرصه واهتمامه مبنتســبي 
القوة البحريــة، ودافعا لهم 

كل التحية والتقدير ملنتسبي قاعدة محمد األحمد البحرية على جهودهم املخلصة وعملهم املتواصل حلفظ أمن وسالمة مياهنا اإلقليمية
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جراح.. اسم شائع في مجتمعاتنا العربية 
«اسم علم» وهو الذي يعالج املرضى باجلراحة، 
وهو دكتور مختص وضروري في كل عمليات 
اجلراحــة، وهذه حرفة قدمية ُعرف بها والد 

الصحابي أبوعبيدة عامر بن اجلراح!
ومن األمانة أن أعرض ما أعرفه عن «جراح» 
قدميا، حيث إن العرب (وصفوا الشخص قاسي 

املشاعر بجراح)!
أي الشخص الذي يؤذي احمليطني به، لكن 
هذا املعنى (قدمي جدا) وانقرض، ولهذا نرى أن 
اسم جراح منتشر ومحبب ألنه يعود ألصل 
عربي وال يتضمن أي صفة مسيئة لإلسالم 
مثل الشرك باهللا، ولهذا سمى الكثير أوالدهم 

باسم جراح!
والواقع أن الناس أحبوا اسم جراح، ألن 
في املسمى من السمات الشخصية ما يجعله 
محبوبا مثل خلقه اجلميل وبره بوالديه ومحبته 
ألهله وإخوانه وأصدقائه، وهو يقود وال يقاد، 

ويحب الشعر اجلزل ويكره الروتني!
اليوم عزيزي القارئ في كل مكان سأحدثكم 

عن (صديقي) جراح الذي يتاجر بالعطور!
والعطور شيء محبب للنفس اإلنسانية، 
ويقال إن مصعب بن عمير كان إذا جتول في 

مكة ظل عطره ملدة ٣ أيام في األجواء!
املهم، أعــود لصاحبي جراح وهو جراح 
عطور بالفعل ال جراح طب ومشارط وغرفة 

عمليات!
هناك نقطة جديرة بالتوقف هنا أن العطور 
مرجعها إلى مســمى (عطر) وهو ذو رائحة 
(زكية فواحة) وهذا العطر يباع عند (العطار) 

أي صاحب العطور وبيعها.
وإذا رأيت مجموعة من الرجال تضع الطيب 

والعطر فيقال لهم (معاطير)!
على العموم، جنم مقالنا اليوم إنســان 
متواضع جدا هو بالضبــط ما ينطبق عليه 
حديث املصطفى ژ: «إمنا مثل اجلليس الصالح 
وجليس السوء كحامل املسك ونافخ الكير، 
فحامل املسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه 
وإما أن جتد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما 
أن يحرق ثيابك، وإما أن جتد منه ريحا منتنة».

أتذكر أنني دخلت محله وإذا برجل وامرأة 
في احملل يناقشانه مبحتوى العطر وسعره 
ويجيب عليهم (بأريحية) لفتت نظري وبنصح 

واضح، وكما نقول: ناصح وسمح!
جراح كما عرفته هني لني قريب من الناس، 
ســهل في قضاء حوائجهم وتلبية رغباتهم، 
كما ذكرت ســمح الشراء عجيب في التودد 

واالقتضاء.

من ذاك اليوم اشتريت منه و«سيّفت رقمه» 
وكنت على تواصل معه عبر الواتساب.

ترى في احلياة كلنا منارس التقارب مع 
من نشعر به قريبا منا، أي مثلما نقولها من 
حديث الرسول ژ «األرواح جنود مجندة فما 
تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف».

باألمس كنت في املباركية زرته وسعدت 
باجللوس في شــركته ودار حديث عن عدم 
زواجه، فقلت يا جراح ال تتأخر اهللا يرزقك 
(الودود والولود) وعندنا حديث الرسول ژ 
لالختيار: «تنكح املرأة ألربع، ملالها وحلسبها 
وجلمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت 

يداك».

أمامي صورتان  ومضة: باألمس كانــت  ٭ 
مختلفتان (األولى) لصاحبي أبوشميس الذي 
كرهني بالعطر ومن صنعه ومنعنا من وضعه 
على مالبسنا وأجسادنا، و(الثانية) لصديقي 
وجنلي جراح الذي طيبني بكل أنواع العطور 

والبخور!
أنا وجدت نفسي منساقا نحو جراح وإن 
كانت عندي حساسية قوية في العني ضد العطر!

على العموم، الســهول كرماء وأخالقهم 
هوازنية مضرية عدنانية، وكرم جراح واهللا 
انه يذكرني بأخي (محزم وأخيه احملامي أحمد) 
وكذلك بإخواني (ســعد اجلالل - بوعبداهللا 
وطالل اجلالل بوسعد) وال يهون باقي الربع.

٭ آخر الكالم: يقول عمر بن اخلطاب ے: «لو 
كنت تاجرا ما اخترت غير العطر، فإن فاتني 

ربحه، لم يفتني ريحه».

٭ زبدة احلچي: جراح وهناك كثير من الشباب 
الواعد اهللا يوفقهم في جتارتهم، واهللا يرزقهم 
ألنهم ميثلوننا وهم (جيل يحب احلشيمة) يقدر 
الكبير ويعطف على الصغير وميارس الكرم 
بأنواعه، وهذا كله مرده للتربية األسرية، ما 
يجعلنا أن نقول لهم: رحم اهللا بطن وظهر جابك!

باألمس مشي ابني (جراح) من احملل إلى 
السيارة في مبنى العقارات الدور الثاني وأصر 
على فتح باب ســيارتي لي، وهذا خلق نادر 

قلة ميارسونه ورأيته في احلياة.
أعزك اهللا ورزقك يا جراح.

أنت عطر العطور ومسك اخلتام.
سلّم على صديقنا بوعبداهللا الذي وجدته 

في مجلسك.
وطيبك اهللا من عطور مكة!

في أمان اهللا..

ومضات

جراح العطور!

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

مجلة الكويت.. اإلعالم الرسمي أكثر رشاقة وإبداعًا
يوسف غامن

الكويــت  ترتــدي مجلــة 
الصادرة عن وزارة اإلعالم ثوبا 
جديدا لتبدو بصورة «صحافة 
أكثر رشــاقة وإبداعًا»، وســط 
حتديات تواجه اإلعالم الرسمي 
على رأســها الترجمة العملية 

لالستراتيجية اجلديدة.
وفي األعداد األخيرة يالحظ 
القــارئ أن املجلة بدأت تواكب 
التكنولوجيــا فــي  اســتثمار 
اإلعالم عبر تقدمي مادة مقروءة 
ومســموعة في آن واحد، عبر 
إضافة «باركود» ميكن القارئ 
من االستمتاع باملادة اإلعالمية 
صوتا بعد «املسح عبر الهاتف». 
وإذا كانت التقنية ليست حديثة، 
لكنها جديدة في اإلعالم الرسمي 
وتكسر قالب النمطية والنظرة 
وزارة  ملطبوعــات  املســبقة 

إلكترونيا واعتماد االشتراك فيها 
من خالل ذلك املوقع، إضافة إلى 
توســيع دائرة انتشار املجلة 
محليا ودوليا مــن خالل فتح 
خطوط توزيع جديدة. وتفرد 
املجلة مساحات واسعة للمواهب 
الكويتية الشــابة في مختلف 
املجــاالت األدبيــة املختلفــة، 
إضافة إلى السعي الستقطاب 
أدباء وكتاب وشعراء وفنانني 
تشكيليني لتقدمي أعمالهم على 
صفحاتهــا وإبــراز إبداعاتهــم 
وتقدميها للقراء بالشكل الالئق 
ومبا يسهم بإثراء احلركة األدبية 
والفنيــة فــي البــالد. ويبــدو 
من خالل التنــوع في األبواب 
البحث عن أفكار جتديدية لسد 
النقص في الســاحة اإلعالمية 
من املجالت ومبا يرضي ذائقة 
القراء والباحثني عن املعلومة 

املوثوقة.

نوعيــة الــورق فبــدت أكثــر 
بريقا، والصور أكثر وضوحا 
وتوزيعهــا وتداخلهــا ضمــن 
املواضيع يعطي مساحة أكثر 
للعني وسط «سواد الكلمات»، ما 
يبعد تصفح املجلة عن الرتابة 
من دون التقليل من «دسامة» 
املضمون ويعطي املتصفح متعة 

القراءة بشكل مريح.
وفي األبواب، تسعى املجلة 
التي ترأس حتريرها عائشــة 
عادل العسعوسي، إلى مواكبة 
التطــور اإللكتروني من خالل 
العمل على إنشاء موقع خاص 
مبجلــة الكويت تابــع لوزارة 
اإلعالم تتم فيه قــراءة املجلة 

في السباق نحو اإلستراتيجية اجلديدة مع استقطاب املواهب الشابة واألفكار التجديدية

غالف عدد يونيو ٢٠٢١غالف عدد يوليو ٢٠٢١عائشة العسعوسي

اإلعالم. ومن حيث الشكل بدأت 
املجلة نحو اإلخراج األكثر جرأة 
واأللــوان الزاهية التي حتفظ 
الرصانة في الوقت نفسه، كما 
هدمت القوالب اجلاهزة للمادة 
والعناوين التقليدية لتجمع بني 
اخلبري والتحليلي والتوثيقي 
في صياغة لغوية شــيقة. أما 

اخلالد: تطوير وحتديث العاصمة مبا يتناسب 
مع أهميتها السياسية والتاريخية واالقتصادية

استقبل محافظ العاصمة 
الشيخ طالل اخلالد في مكتبه 
صباح أمس مدير عام بلدية 
الكويــت م.أحمــد املنفوحي 
ونائــب مديــر عــام البلدية 
لقطــاع شــؤون محافظتــي 
العاصمة واجلهراء م.فيصل 
صادق جمعة ورئيس فريق 
طوارئ بلدية العاصمة زيد 

العنزي.
وجرى خالل اللقاء مناقشة 
العديد من املوضوعات التي 
تناولت السبل الكفيلة لتطوير 
مناطق العاصمة وجتميلها.

وقال اخلالــد ان محافظة 
العاصمــة تشــكل الشــريان 
االساس في الدولة، وتضم الى 
جانب أنها العاصمة السياسية 
- العديد من االسواق واالماكن 
التاريخية التي حتكي تاريخ 
اآلباء واألجداد، مشــددا على 

ناقش مع املنفوحي وجمعة والعنزي سبل جتميل وتطوير مناطقها

الشيخ طالل اخلالد خالل لقائه مع م.أحمد املنفوحي وم.فيصل صادق جمعة وزيد العنزي

اخلالد أطلق حملة في سبتمبر 
املاضي تهدف الى القضاء على 
مخالفــات االبنية والعقارات 
بالتعاون مع بلدية الكويت.

الشــركات لتطويرها ومازال 
العمل جار لتنفيذ باقي العقود.
الــى أن  جتــدر اإلشــارة 
محافظ العاصمة الشيخ طالل 

وأبدى م.املنفوحي اهتمامه 
بتطويــر وحتديــث مناطــق 
الــى أن  العاصمــة، مشــيرا 
البلدية وقعت عدة عقود مع 

ضــرورة تطويــر مناطــق 
العاصمة كافة وحتديثها مبا 
يتناسب مع أهميتها السياسية 

واالقتصادية والتاريخية.
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مع بدايــة جائحة «كورونا»، بــدأت وزارات الدولة في 
تخصيص منصة «متى»، ليتم مــن خاللها حتديد مواعيد 
ملراجعة اجلهات احلكومية عن طريق احلجز املسبق، وبعدد 
معني لكل جهة، ولكن هناك مشــكلة يعاني منها املراجعون 
وبحاجة إلى توضيح من قبل املسؤولني عن هذه املنصة، هناك 
عدد من اجلهات مواعيدهــا طويلة وأقرب موعد للمراجعة 

يكون بعد أسبوعني.
يتوجب من اجلهات املعنية التسهيل على الناس في اإلجراء 
وعدم إلزامهم بالتسجيل في املنصة، خصوصا من يريد ورقة 
«إلى من يهمه األمر» أو مستندات أخرى مطلوب استخراجها 

بشكل فوري دون انتظار توقيع أو تدقيق من مسؤول.
لذلك بات من الضروري اســتثناء مثل تلك احلاالت من 
التســجيل في املنصة بتخصيص موظف لهم في كل جهة 
ينجز معامالتهم بدال من انتظارهم باألسابيع حتى يستخرجوا 
مســتندا واحدا من املعامالت البسيطة، ومن األولى أن يتم 
اســتخراجه إلكترونيا من دون أي تعقيدات، ومنا إلى من 
يعنيهم األمر، ابحثوا عن آلية تسهل على املراجعني معامالتهم 
وتســهل عليهم احلصول على مواعيد بشــكل أفضل ألن 
الوضع احلالي احلكومة اإللكترونية بوادي ونحن بواٍد آخر.
اآلن ونحن مقبلون على عودة العمل بالكامل من األحد 
املقبل جلميع املوظفني في مختلــف وزارات الدولة، يجب 
رســميا على اجلهات متكني املراجعــني من احلصول على 
مواعيد فورية، وبشكل مباشر إلمتام معامالتهم، كذلك يجب 
على الوزارات تخصيص مكتب لتسهيل املراجعة على الناس 
من خالل إمتام معامالتهم السهلة التي ال حتتاج إلى تدقيق 
وتواقيع عديدة بكل سهولة، كذلك يجب أن يعفى كبار السن 
من اجلنسني من التسجيل في املنصة، والسماح بدخولهم 

للمراجعة بشكل مباشر.
أخيــراً، هناك أمر آخر يحتاج إلــى إعادة نظر من قبل 
املســؤولني في اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات من 
الصعب تخصيص موعد مراجعة للشخص مرة واحدة في 
األســبوع للجهة احلكومية، حيث إن بعض اجلهات تطلب 
مستندات بإمكان املراجع إحضارها في اليوم التالي، ولكن 
آلية العمل تؤخر املراجع من إمتام معاملته بسبب هذه اآللية 
التي حتتاج إلى حل عاجل أو فتح احلجز أكثر من مرة دون 

حتديدها مرة في األسبوع ومنا إلى من يهمه األمر.

عمت الفرحة بني أوســاط متعددة فــي املجتمع نتيجة 
القرارات األخيرة الصادرة من مجلس الوزراء بشأن العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية وزيادة ســاعات فتح األسواق 
واملجمعات واملطاعم وهذا األمــر كنا نرجوه، وقد من اهللا 

علينا بأن احلياة بدأت تعود لسائر عهدها.
إال أن احلديث اليوم يدور حول عودة الطلبة للمدارس 
وهو الذي ال يقــل أهمية عن الوضع الصحي، ألن العملية 
التعليمية اليوم تعتبر عصب احلياة، وبالتأكيد البد أن يكون 
في مقدمة أولويات املجتمع وإال خلقنا جيل جاهل وهو ما 

سيؤثر سلبا على تقدم الدولة بأكملها.
فاليــوم التفكير في عودة املدارس مع ضرورة االلتزام 
باالشتراطات الصحية والتباعد االجتماعي حتى ال يتضرر 
أبناؤنا، ولكن السؤال: كيف ســيتم هذا األمر؟ وهو الذي 
بالتأكيد بحاجة إلى تعزيــز ميزانية وزارة التربية لتتمكن 
من التعاقد الســريع مع عدد أكبر من املدرسني لتتمكن من 

تنفيذ التباعد االجتماعي.
فالكل يعــرف أن عدد املدارس احلكومية واخلاصة في 
الكويت يلبي احتياجات احليــاة الطبيعية، حيث ال تتطلب 
تباعدا اجتماعيا مع احلد األقصى املسموح به لعدد الطلبة 

في الفصل الواحد.
ولكن مع تقليل عدد الطلبة وتوزيعهم على الفصول هذا 
يتطلب عددا اكبر من املــدارس وهو الذي ال يتوافر حاليا 
ألننا ال نســتطيع بالتالي ان نستعني مبباني غير مصممة 

كمدارس وهذا أمره ضروري.
ويبقى احلل الوحيد وهو تقســيم الطلبة على فترتني 
صباحية ومسائية لنقلل من عدد الطلبة في الفصل الواحد 
وهو الذي لن يتطلب ميزانية كالتي ستتطلبها جتهيز مباني 
ســريعة لن تلبي الغرض التربوي، فاملدرسة لها مواصفات 
محددة في املبنى وهذه تســتلزم منا لتجهيزها سنة على 

األقل لتجهز املباني وامليزانية ستكون مضاعفة.
لذا يبقى احلل األمثل هو تشــغيل املدرسة على فترتني 
صباحية ومسائية، وهذا لن يستلزم ميزانية كبيرة، فقط ما 
ستواجهه وزارة التربية عقبة النقص في عدد املدرسني، لذا 
حبذا لو أسرعت وزارة التربية في معاجلة النقص احلاصل في 
عدد املدرسني سواء بالتعاقدات احمللية أو اخلارجية املهم أن 
تكون املدارس والهيئة التعليمية جاهزة في موعدها ١ سبتمبر.

فال أحد ينكر أن نفسية األطفال تأثرت كثيرا بغيابهم عن 
مدرسيهم ومدارسهم فهم افتقدوا البيئة التعليمية بأكملها 
وأصدقائهــم، هذا فضال عن العزلة التــي أحدثتها كورونا 
وضرورة قضاء وقت طويل أمام الشاشــات لتلقي التعليم 
عن بُعد، والذي أنا متأكدة منه أنه لو مت عمل قياس مستوى 
ملا اكتسبه هؤالء الطلبة في التعليم عن بُعد فستصدم وزارة 
التربية من النتيجة ألن التعليم عن بعد يُصلح للكبار البالغني 
ممن تعدوا العشرين عاما، ولكن من هم في مراحل حياتهم 
التعليمية األولى بالتأكيــد أن احلصيلة العلمية أقل بكثير 
من التعليم التقليدي، وباألخص أن األهالي كانوا يتدخلون 
في حل الواجبات واالختبارات، مما أفسد العملية التربوية 
بأكملها، فلو تُرك األطفال يؤدون واجباتهم واختباراتهم دون 

تدخل األهل لكانت نتائج قياس املستوى افضل.
فكثيرا ما حذرنا من أن يتم التدخل في العملية التربوية 
من قبــل الوالدين، وذلك ألن الهــدف التعلم وليس رصد 
الدرجات العالية والشــهادات دون أن يكون هناك مضمون 

وتعلم حقيقي يكتسبه الفرد.
اليوم أنا متأكدة أنه بعودة التعليم التقليدي ســيواجه 
املعلمــون معضلة كبيرة في كيفيــة مراجعة ما مضى في 
العام ونصف العام مع ضبط الفصل وتأهيل الطلبة نفسيا 
وتربويا ليتم الســيطرة عليهم في الفصل وعودة األمور 

إلى سابق عهدها.
وهذه أكثر السلبيات والعقبات التي سيواجهها املعلمون، 
فال أحد ينكر أن العالم اليوم كله تضرر بســبب توجيهات 
منظمة الصحة العاملية غيــر املنطقية في تعطيل املدارس، 
فوباء حل في العالم لم يكن ليتم التعامل معه بهذه الصورة، 
فقد أخذ دعاية وإعالنا كبيرا وكانت اآلثار واألضرار كبيرة، 
إال أنه قدر اهللا وما شاء فعل، فاليوم نحن بحاجة إلى تأهيل 
املجتمعات للعودة اآلمنة للحياة الطبيعية، فبما أن نســبة 
اإلقبال علــى التطعيم كبيرة تبقى املناعــة املجتمعية هي 

املطلوبة مع عودة احلياة لسابق عهدها.
وقــد تكون أولى األولويات عودة األطفال للمدارس مع 
تأهيلهم للتعلم احلقيقي من جديد، فهم أكثر الفئات تضررا 

من قرارات منظمة الصحة العاملية.

البوسنة والهرسك إقليم يتربع في أواسط أوروبا، 
لها صيتها منذ عهد املارشــال جوزيف بروز تيتو، 
في الستينيات من القرن املاضي وما قبلها، ومن أهم 
مقاطعاتها (إقليم البلقان اجلغرافي اجلميل)، وتواصل 
العربي  املارشل تيتو سياسيا وعســكريا بالزعيم 
الراحل جمــال عبدالناصر وزعيم الهند جواهر الل 
نهرو، في تشكيل كتلة عدم االنحياز التي ال تنتمي 
للمعسكر الشرقي سياسيا وعسكريا وال للمعسكر 
الغربي طاعة وقناعة، بل كان لها اجتاهها وانضم لها 
عدد من دول أفريقيا وآسيا وأوروبا وغيرها انتماء 
وعضوية، وقد أجبرت تلك الكتلة العالم الواسع على 
احترامها ومهابتها بكل تواصلها معهم، حتى التآمر على 
تفتيتها وتفكيك حزمتها بعد نصف قرن من والدتها! 
وقد برزت بعد تفكيك تلك الكتلة دويالت هامشية 
مزقتها العرقية أبرزها «البوســنة والهرســك التي 
ميثل املسلمون ٧٠٪ من نسيجها، والبقية مسيحية 
صربيــة كرواتية لكل منهما حزمته الدينية حتددت 
بعد احلرب الطاحنة العرقية للكتل الثالث ٤ سنوات 
الثالث املتداخلة بنســب حددتها االتفاقيات  دولها 

الدولية واستقرارها».
عنواننا يعني الدولة األقرب لإلسالم مضاف لها 
صربيا وكرواتيا للتوازن فيما بينها، والكتلة املسلمة 
األقرب جوارا للدولة التركية وللعرب واإلسالم بحكم 
املصالح املشتركة واملنافع ذات األمد الطويل بثرواتها 
الطبيعية ســياحة ومنافع صحية، في ظل الطبيعة 
اخلالبة واجلذابة ألهالي اخلليج العربي والدول العربية 
األخرى للتمتع بنســمات صيفها بعد تدمير مواقع 

السياحة العربية كافة! 
ولألســف فإن لبنان احلزين يعد القطر العربي 
األقرب تشــابها مع البوسنة وكذلك تركيا العظمى، 
ويتميز بكونه من عاملنا العربي واستيعاب للمجموعات 

اخلليجية والعربية بطيبة أهله.
وقد تزايد توافد السياح على البوسنة من مختلف 
الدول، بعد نهضتها السياحية باستثمارات خليجية 
ملؤسسات وأفراد لتعزيز خدماتها األساسية جلذب 
السياحة املوسمية صيفا وشتاء، خاصة حملبي ممارسة 
التزحلق اجلليدي ومسابقاته الدولية، مبوازاة الطفرة 
في خدمات الفنادق واملجمعات التجارية والسكنية 
والطرق اخلدمات الترفيهية واجلامعات واملدن العالجية 

واملراكز الصحية النموذجية وغيرها! 
لكنها تأخرت في إجناز مطار دولي حديث يستوعب 
هبــوط وإقالع الطائرات العمالقة اليومية ألكثر من 
٧٠ رحلة يوميا، فظــل مطارا متواضعا يتوقف في 
النصف األخير ليال في الصيف مع نفاد طاقته من 
خدمات وعمالة يتطلبهــا الطيران العصري بالذات 

خالل مواسم السياحة وركابها! 
اخلطوط اجلوية الكويتية مشــكورة عادت إلى 
التحليق إلى البوسنة هذا املوسم ٢٠٢١م، وحتديدا من 
تاريخ ٣٠ يونيو، لتكون عالمة انتصار بعد توقفها 
منذ سنوات احلرب األهلية عام ١٩٩٢ م، في ظل تعزز 
الطلب من ركابها، لكنها تســير إلى هذه الوجهة ٦٥ 
رحلة فقط تتوقف إلى مطار سراييڤو في ٢٨ أغسطس 
٢٠٢١م، بزريعة عدم التأكد من إقبال السائحني على هذه 
الوجهة، لكن هذه املعلومات غير دقيقة بدليل استمرار 
اخلطوط اخلليجية األخرى والتركية واألوروبية في 
رحالتها بال توقف طوال العام السياحي صيفا وشتاء 
بتقارير رسمية، عدا «الطائر األزرق» مكسور اخلاطر 

بينها سياحيا.
أما أحوال عيال العم واخلال واألقارب شيابا وشبابا 
رجالنا والنساء، فقد قاموا بإشغال كل فنادق البوسنة 
ومجمعاتها وشــققها السياحية عن بكرة أبيها! كما 
توافدوا إلى مكاتبها العقارية بيعا وشراء، رغم عدم 
التسجيل الرسمي املباشر سوى بواسطة شركة أو 
كفيل بوسني موثوق، فاألســواق البوسنية عامرة 
باخلليجيني والعرب هذا املوسم بعد كوروني! ومكاتب 
تأجير السيارات شهريا ويوميا توقفت عن التعاقدات 
اجلديدة لعدم توافر ســيارات تغطي الطلبات عليها 

بسبب االزدحام هذه األيام!
ورغم ذلك يتساءل بعض الطيبني من أهل املواقع 
والفنادق واخلدمــات باملطاعم واملنتزهات واملوالت 
واملقاهي والتاكسي بلغتهم «ليش اخلليجيني والعرب 

علينا هاجمني؟!».
اجلواب: ليبادلوكم احملبة والود واإلخاء.

أخرى مســتقبال لم يصدر عن 
احلكومة أي إجراءات إصالحية 
أو اقتصادية، بل إن ردات فعلها 
ليســت على مســتوى احلدث، 
وانحصرت كما أسلفت في محاولة 
اللجوء للدين العام أو السحب من 

احتياطي األجيال القادمة.
تصــورا  تقــدم  أن  دون 
اقتصاديا شامال يحدد االختالالت 
االقتصادية الرئيســية، ومن ثم 
عالجها، السيما تنامي املصروفات 
العامة، مقابل انخفاض أســعار 
البترول وتراجع قدرة احلكومة 

على تلبية طلبات العمل.
< < <

الشــك أن خفض التصنيف 
االئتماني لــه تداعيات قد تكون 
مدمرة ما لم نتدارك األمر، لذلك 
من مسؤوليتنا جميعا إيجاد حلول 
إصالحية تنطلق مــن منظومة 
اقتصاديــة متكاملــة وحقيقية 
نتخطى بها عقــود من الضياع 
االقتصادي الذي انتج لنا كانتونات 
وهمية وريعية تعتمد على الدولة 
في كل شيء وال تقدم لها أي شيء، 
ويجب جتاوز اخلطاب االقتصادي 
اإلنشائي وإنشاء اقتصاد وطني 

حقيقي ومنتج.
< < <

ختاماً.. العقبات التي تواجهها 
الكويت حلل حتدياتها التمويلية 
هي في ظاهرها عقبات سياسية، 
باطنها صــراع «نهبوي»  وفي 

مبرمج ألقطاب ومتنفذين.

البالستيك على الصحة  تأثيرات 
والبيئة حتتاج للمزيد من االهتمام 
ويجب إعطائها األولوية وخصوصا 
فيما يتعلق باستخدام البالستيك 
لألغراض الطبية سواء كمحاقن أو 
الواحد  منتجات ذات االستخدام 
أو أكيــاس النفايــات أو أكياس 
التغليــف، وهل لدينا إحصائيات 
عن البالستيك في حياتنا اليومية 
واخلطط البديلة جلعل احلياة أكثر 

أمانا.
أما تلــوث البيئــة مبركبات 
الديوكســني اخلطرة والســامة 
واملســرطنة الناجتــة عن حرق 
البالســتيك فإن لــه حديثا آخر 
وأمتنى أال يغيب عن املتخصصني 
البحثية والعلمية  في مؤسساتنا 
وضمن التزاماتنا مبوجب االتفاقيات 
واملعاهدات الدولية املتعلقة بحماية 
البيئة واحلــد مــن االنبعاثات 
وامللوثات السامة وتداعياتها على 
الصحة والبيئة. وأمتنى أن تعلو 
أصوات أصدقــاء البيئة وأن تتم 
التوعية للجميع فاألمر مهم جدا 

وال ميكن التغاضي عنه.

والصراحة، واإلصرار والوضوح.
لترى العالم من زاوية أكبر، 
زاوية حتفزك وتشجعك، زاوية 
جتعلك تختار ما يعجبك، زاوية 
التســرع  أقل من  تكون بقدر 
والندم، وحتلــق عاليا بك، كما 
ستشعرك مبســؤولية نفسك، 
هــذا وبخالف أن مــن خاللها 
ســتطلق العنان حتى خلياالتك 
أو  وآمالك، وتدفعك بــال تردد 
خوف، لتكون مهيأً لقادمك. يقول 
الشاعر مصطفى املاحي: يجاهد 
املرء واآلمال تدفعه، وســتتعلم 
كيف تفرض قوانينك فرضا على 
صيرورة حياتك، يقول الشاعر 

مصطفى الغالييني: 
إن لآلمــال فــي أنفســنا

لــذة تنعش منهــا ما ذبل 
لذة يحلــو بها الصبر على

غمرات العيش واخلطب اجللل

جهات دوليــة ومحلية باالضافة 
لتوصيــات ومقترحات املجلس 
األعلى للتخطيط، ولم تأخذ بها.

األخطر من ذلك أن التصنيف 
االئتماني يترتب عليه بعض األمور 

منها:
ارتفاع الفائدة على القروض 
الذي  الوقت  الســيادية، بنفس 
تسعى احلكومة إلقرار قانون الدين 
العام لكي تقترض من املؤسسات 
املالية وللمصرفية، ويترتب عليه 
أيضا ضعف فرص االستثمارات 
األجنبية التي هي باألساس ضعيفة 
جدا، وكذلــك خفض تصنيفات 
املؤسســات املصرفيــة واملالية 
احمللية مما يرفع عليها التكاليف 

واألعباء.
< < <

رغم هذا اخلفض للتصنيف 
االئتمانــي للكويــت، والتحول 
السلبية،  النظرة املستقبلية  إلى 
واحتماالت اتخاذ قرارات خفض 

السنوية من  ستزداد االنبعاثات 
هذه املصادر لتصل إلى ١٫٣٤ مليار 
طن بحلول عــام ٢٠٣٠ وهذا قد 
يكون ســببا في التغير املناخي. 
واآلن من حق كل مواطن أن يسأل 
عن خطط الدولة وبصفة خاصة 
اجلهات املسؤولة عن البيئة حيال 
البالستيك في حياتنا وهل توجد 
دراسات عن األعباء املترتبة على 
اســتخدامه وهل تلك الدراسات 
منشورة وقدمت للجهات املسؤولة 
وما مدى تفاعل السلطات املسؤولة 
مع تلك الدراسات إن وجدت ألن 

وهدوء عن كل ما يكمن بداخلك، 
تغوص باحثا عن إرثك، ذلك اإلرث 
العظيم املخبوء في أعماقك، والذي 
غالبا ما يستثنيك ومييزك، وعن 

زواياك املظلمة يبعدك.
وتأكد أنه ال شــيء في هذا 
الكون يســتحق أن مينعك من 
أن تعيــش حياة مليئــة بالثقة 

أعربت عن مخاوفها، من أن األموال 
الواردة خلزينة الدولة من الدين 
العام (املقترح) ســتنفذ خالل ٣ 
العجز حتى  إذا استمر  سنوات، 
عــام ٢٠٢٤ دون اتخاذ إجراءات 
إصالحية هيكلية لالقتصاد، وهذا 
يضاف لعجز احلكومة عن إيجاد 
حل مستدام طويل األمد بشأن 

االحتياجات التمويلية.
< < <

ومن يدعي أن خفض التصنيف 
االئتماني السيادي للكويت بسبب 
عوامــل خارجيــة وخارجة عن 
اإلرادة ال تستطيع احلكومة التحكم 
البترول  فيها، كانخفاض أسعار 
أو تداعيات جائحة كورونا على 
العاملي يرد عليه رفع  االقتصاد 
الكثير من الوكاالت ومنها وكالة 
(فيتش) لتصنيفات بعض الدول.

< < <
الغريب في األمر أن احلكومة 
لديها توصيات ومقترحات قدمتها 

للتحلل إذ إنه حتى لو مت التخلص 
من البالستيك باحلرق فإن هناك 
انبعاث مركبات  خطرا آخر وهو 
الديوكسني املســرطنة والسامة 
واملنتمية للمنتجات اخلطرة على 

اإلنسان والبيئة.
وقد نشــر تقريــر في عام 
٢٠١٩ بعنوان «البالستيك واملناخ» 
وحسب التقرير فإن إنتاج وإحراق 
البالستيك يســاهم في ظاهرة 
الدفينة عبر إطالق نحو  الغازات 
٨٥٠ مليون طن من ثاني أكسيد 
الكربون في اجلــو وبهذا املعدل 

شخصيتك.
وهنا فقط، كل ما عليك فعله، 
هو أن توقــن أوال وأخيرا بأن 
الشيء الوحيد القادر على إعادة 
مواءمة عقلــك، وتوازن روحك 
وقناعاتك، هــو إصرارك على 

استمراريتك.
كي تبحــث فيما بعد بروية 

تطالعنا األخبار دائما بتخفيض 
وكالة «ستاندرد آند بورز» املتكرر 
الســيادي  االئتماني  للتصنيف 
للكويت، وكذلك فعلت عدة وكاالت 
متخصصــة أخــرى بتفاصيل 
مشــابهة، بسبب افتقار الكويت 
إلى إستراتيجية متويل شاملة، 
باإلضافة إلى النظرة املستقبلية 
التي تتأرجح بني السلبية وغير 
املستقرة، وهو أمر غير مفاجئ 
للمختصني بوضــع االقتصاد 

الكويتي.
ويضــاف لهــذا أن جائحة 
«كورونا» فضحت حكومة الكويت، 
في عدم مسؤوليتها االقتصادية 
وتركها ألصحاب األعمال يواجهون 
مصائرهم دون توفير حماية لهم 
ودون أي أثر لألمن االقتصادي، 
وبال خارطة طريق حقيقية لتجاوز 

األزمة.
واحلكومة ورهطها ال حلول 
لديهم سوى اللجوء املعتاد جليب 
املواطن أو السحب من االحتياطي 
العام مما سيوصلنا إلى استنفاد 
السيولة النقدية فيه قبل تواريخ 
استحقاقات السندات الدولية وهو 
ما سيوصلنا ملرحلة نصبح بها غير 
مبالني بخفض التصنيف السيادي.

< < <
الوضــع االقتصادي   وهذا 
الســيئ يقع ضمن مســؤولية 
احلكومة واملجلس معا بســبب 
التقاعس وسوء اإلدارة، ما أوصلنا 
إلى درجة أن الوكاالت االئتمانية 

البعــض أن منتجات  يعتقد 
البالستيك التي نستخدمها وضعت 
احللول للعديد من مشاكل حياتنا 
اليوميــة وجعلــت األمان يحيط 
بنا، وأهم مثال على ذلك احملاقن 
البالســتيكية التي تستخدم بدال 
من احملاقن الزجاجية وقادت إلى 
حل مشاكل انتقال العدوى وحماية 
املرضى مــن العدوى. كذلك فقد 
إلى مختلف  البالســتيك  وصل 
نواحي احليــاة كأدوات طبية أو 
غير طبية أو مغلفات ولكن نشطاء 
البيئة يحــذرون من أن منتجات 
البالســتيك ال تتحلل في البيئة 
ومتثل أعبــاء على النظام البيئي 
ومن ثم بدأت العديد من املؤسسات 
بوقف استخدام املواد البالستيكية 
واســتخدام منتجات أخرى أكثر 

صداقة للبيئة.
ولم يعد مســتغربا في بعض 
احملالت أن جتــد كيس التغليف 
البالستيك  الورق وليس من  من 
كعالمــة حلرص تلك املؤسســة 
الذي تقوضه  البيئي  النظام  على 
منتجات البالســتيك غير القابلة 

لم  «إذا  بيناك:  يقول دانيال 
نســتطع تغيير العالم، فلنغير 
الديكــور وهذا هــو أضعف 
اإلميــان»! لذلك، وإن شــعرت 
أحيانا، بأن تغيير عاملك ال يخلو 
من الصعوبــة والتعقيد، إال انه 
في املقابل، عليك أن تتأكد بأنك 
قادر على تخطي تلك الصعوبات 
وجتاوزها، فقط اعط مجاال كافيا 
للوقت، ستجد نفسك تستطيع 
بكل ما أوتيت من إرادة وقوة أن 
تعيد من جديد جميع حساباتك 

وطريقة تفكيرك.
ما سيجعلك تنظر الى عاملك 
بشكل فعلي بأنه كـ «الديكور»، 
الذي يحتــاج منا فعال للتغيير 
والتبديل، كونه استهلك كثيرا إلى 
أن أصبح قدميا ورثّاً، وليتماشى 
أيضا مع أجــواء واقعك، وفي 
الوقت ذاتــه، ميثلك ويعبر عن 
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قال اهللا سبحانه وتعالى: (وجعلنا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صبروا وكانوا 

بآياتنا يوقنون).
وقــال النبــي ژ: «اإلمــام ضامــن 
واملؤذن مؤمتن اللهم أرشد األئمة واغفر 

للمؤمنني».
وهناك آيات وأحاديث عدة تدل على 
فضل اإلمامــة ومكانتهــا، فاإلمام معلم 
ومصلــح وواعــظ يحمل األمانــة التي 

استرعاه اهللا عّز وجّل له.
وواعــظ يحمل األمانــة ومصلــح وواعــظ يحمل األمانــة 

واإلمامة وظيفة األنبياء والرسل، وملا 
كان للمسجد من دور كبير في التوعية 
وترسيخ املبادئ والقيم من خالل األئمة 
واملؤذنني فيه، كان البد ان ميارس االمام 
دوره دون صعاب او مشكالت وان حتقق 

اجلهات املعنية مطالبه. 
حول هموم األئمــة واملصاعب التي 
تصادفهم واحللول التي يرونها كان لنا 

هذا االستطالع:
خمس مشكالت وخمسة حلول

يحدد د.عبدالرحمن اجليران ان هناك 
خمــس مشــكالت يراها تواجــه األئمة 
واملؤذنني أولها، ان مواقيت الصالة كانت 
مشــكلة بني املصلني واإلمــام، بعضهم 
يستعجل اإلقامة وبعضهم يريد التأخير، 

واإلمام يقع في حرج.
وقال: للتغلب على هذه املشكلة بتوزيع 
األوقات حسب مساجد املنطقة، وذلك نظرا 
الرتباط الناس بساعات العمل، أما املشكلة 
الثانية وهي ضبط ترموستات التكييف 
فبعضهم يقول اجلو بارد واآلخر يقول 
ت التكييفالثانية وهي ضبط ترموستات التكييف 

العكس، واحلل أراه، أن يتم حتديد درجة 
احلرارة من الوزارة حتى ال يكون هناك 
تالعب من اي طرف مبا يضر اآلخرين، 
أمــا املشــكلة الثالثة، فهي عــدم نظافة 
دورات امليــاه ونقــص ادوات التنظيف 
واملناشف، وفي بعض املساجد تتكدس 
اوراق الكلينكس واملطهرات والشــامبو 
بصورة الفتة وموضوعة في مكان غير 
مناسب مثل غرفة نوم الفراش او غرفة 
املئذنة، واحلل ان تخصص مخازن يتوافر 
فيها لوازم األمن والسالمة. وعن املشكلة 
الرابعة، قال د.اجليران، ان فرش السجاد 
للصــالة، واملخصص لصــالة العيد في 
املصليات يالحظ بعد انتهاء صالة العيد 
انه يتم طي السجاد دون تنظيف وتبقى 

املخلفات وتنقل الى املخازن في املساجد 
وتبقــى الى العيد التالي، واحلل ان يتم 
تنظيف وتعقيم الفرش قبل طيها وحملها 
للمساجد مع تغليفها بالنايلون للحفاظ 

عليها من العث واحلشرات.
أما املشكلة اخلامسة واالخيرة، فنجد 
في بعض املســاجد ان صــوت مكبرات 
الصــوت داخل املســجد مرفوعة ألعلى 
مســتوى، األمــر الــذي يزعــج املصلني 
وخاصــة اذا كان يعانــي مــن اضطراب 
طبلة األذن، واحلل يكون بضبط املكبرات 
من قبل مختصني وذلك ضمانا خلشوع 

وراحة املصلني.
بيوت سكنية

ويــرى إمام وخطيب مســجد غزيل 
الهمالن في منطقة املنقف الشيخ يوسف 
السويلم ان من املصاعب التي تصادفه 
فــي املســجد قلة أعــداد عمــال النظافة 
خاصة فــي املســاجد الكبيــرة، كما ان 
شــركات التنظيف حتتــاج الى تطوير 
أعمالها التقليدية التي ال تواكب التطور 
احلديــث فــي النظافة، وقــال ان مرافق 
املسجد من حمامات وغيرها حتتاج الى 
تطوير وتبديل مثل احلنفيات التي تعتبر 
جودتها قدمية جدا وفيها تلفيات ويرى 
السويلم انه البد ان تبدل مبثلها مبا في 
املجمعــات والتي تعمل بالليزر، وكذلك 
طالب ببيوت سكنية لألئمة لكل مسجد 
خاصــة املناطق القدمية او في مســاجد 
املتبرعني التي تبنى بدون سكن خارجي 
كبير، حيث ان املفروض ان يلتزم املتبرع 

ببناء سكن خارجي لإلمام.
ونادى السويلم بإعطاء اإلمام مكانته 
فــي تبليغ الدعوة والتواصل مع الدعاة 
خارجيا وداخليا، وأن يكون هناك ملحق 
ديني لكل سفارة لكي يتواصل مع األئمة. 
وطالب بتوظيف املتقاعدين في املساجد 
بــأن يكون هناك معاون لإلمام ومعاون 

للمؤذن كل حسب ثقافة املتقاعد.
لكل مشكلة حل

ويضيف أمام مسجد اإلمام ابن املنذر 
مبنطقة مبــارك الكبير الشــيخ صالح 
املهينــي، مبينا املشــاكل التي تواجههم 
ويقترح حال لكل مشــكلة، فيقول: أولى 
املشاكل هي الصيانة وهناك نوعان من 

أنــواع الصيانة للمســاجد في الكويت: 
الصيانــة اجلزئيــة مثل تعطــل أعمال 
التكييــف أو دورات املياه وغيرها، هذه 
األعطال يتم إصالحها من خالل االتصال 
املباشر بني اإلمام والشخص املسؤول مثل 
مسؤول الصيانة أو رئيس قسم الزراعة 
وغيرها وهذه اآللية تشتت اإلمام. وأرى 
مسؤول الصيانة أو رئيس قسم الزراعة 
وغيرها وهذه اآللية تشتت اإلمام. وأرى 

نة أو ر

احلل بتفعيل دور مراقب املسجد فيكون 
دوره حلقة وصل بني اإلمام واإلدارة كونه 
قريبا منها وهي باألصل من مسؤولياته 
التي يجب إعادة تفعيلها حسبما أعلن.

وأضاف: أمــا الصيانة اجلذرية مثل 
تبديــل التكييف أو أعمال الترميم فهذه 
األعمال تدخل في دوامة اإلجراءات املعقدة 
ما يجعــل املوافقات تأخذ عدة شــهور. 
واحلل الذي أراه أن يكون باختصار هذه 
اإلجراءات حتى ال يتأذى الناس بتأخير 

تنفيذ هذه األعمال.
العالقة بني اإلمام واملأمومني

وأضاف: كثيرا مــا تقع خالفات بني 
األئمــة واملصلني ومرّد هــذه اخلالفات 
أحــد أمرين: خالف بســبب آراء فقهية، 
وقد أحســنت الوزارة باعتمــاد املذهب 
احلنبلــي، وهذا من شــأنه تقليل دائرة 
اخلالف باعتباره هو املرجع حال وقوع 

مشكلة بني املصلني واألئمة.
وأشــار الى ضبط الفتاوى املطلقة، 
حيــث ينص الفقهاء علــى جواز اجلمع 
فــي املطر والغبار وشــدة احلر وشــدة 
البرد وغيرهــا، إال ان هذه فتاوى عامة 
ميكن ضبطها في زماننا هذا، فمثال يكون 
القرار من الوزارة إذا بلغت شدة احلر ٥٠القرار من الوزارة إذا بلغت شدة احلر ٥٠

درجة جاز اجلمع، وإذا بلغت كمية هطول 
املطر هذا احلد، جاز اجلمع، وهكذا، فهذا 
من شــأنه نزع فتيل اخلالف بني األئمة 

واملصلني.
أما بالنسبة لعمال النظافة فيتسلم 
عامل النظافة في املساجد راتبا متدنيا، 
ولذا يضطر للقيــام بأعمال أخرى مثل 
غســيل الســيارات وغيرها حتى يوفر 
لنفسه حياة كرمية، ولكن هذه الظاهرة 
تكون على حساب نظافة املسجد، واحلل 
يكون بإنصــاف هذه العمالة وإعطائهم 
راتبــا يكفل لهم حيــاة كرمية، ثم مينع 
العامل من القيــام بأعمال أخرى خارج 

املسجد.
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عبدالعزيز بن أحمد الرشيد البداح الكويتي احلنبلي 
«كما كان يقدم نفســه في كتبه» املعروف بأنه أول 

مؤرخي الكويت.
عندما وصل املؤرخ عبدالعزيز الرشيد إلى الكويت 
بعد إحدى جوالته التعليمية في العام ١٩١١، وجد بوادر 
النهضة الثقافية في الكويت والتي تزامنت مع إنشاء 
املدرسة املباركية، وواجهها اندالع موجات املعارضة 
والتشدد املناهضة للتعليم ومواكبة العصر، وكانت 
له مواقف واضحة وشجاعة حول عدد من القضايا 
الثقافية والتعليمية والتربوية والسياسية واإلسالمية 

في الكويت.
وقد أهلته كاريزميته وثقافته وعلمه ووطنيته وحس 
املبادرة واملسؤولية إلى تقلد عدد من املناصب املهمة 
في تاريخ الكويت، فكان مديرا للمدرســة املباركية 
حاول خاللها تعديل املناهج لتتضمن مواد جديدة مثل 
اجلغرافيا والهندسة واللغة اإلجنليزية ألول مرة في 
تأريخ الكويت، ولكن ناهضه املتشددون الذين رأوا 
فيما ذهب إليه بدعة وانتهاكا ملا حرموه من قبل من 

مواد دراسية على طالب املدارس.
كان عبدالعزيز الرشيد يتسم بإيجابية مكنته من 
رؤية الفرص في عمق املشاكل، وكان حكيما ولم يكن 
ضعيفا ولم يستسلم لدعاة التقليد والرجعية، وحدث 
احملتوم وهو الصراع بني احلداثة والتقليد الذي أدى 
إلى أن يهدر املتشــددون دمه بسبب موقفه املؤيد 
للصحافة في الكويت، والذي دفعه فيما بعد لريادة 

الصحافة العربية واإلسالمية من الكويت.
بدأ الرشيد كتابة سفره «تاريخ الكويت» في العام 
١٩٢٥ وانهمك في جمع املعلومات والوثائق له من جميع 
الثقات ذوي الصلة بالكويت في عهده ســواء أكانوا 
داخل الكويت أم خارجه، وكان على رأس من وقف 
معه في هذا العمل العظيم الشيخ أحمد اجلابر الصباح، 
الذي فتح له ديوان احلكم على مصراعيه ليستعني 
بوثائق الدولة ومســتنداتها وعقودها الرسمية في 
تدوين وقائع التاريخ الكويتي من مصادرها املوثقة، 
هذا باإلضافة إلى املصادر الوطنية واخلارجية األخرى 
التي قصدها الرشيد عن ثقة ومعرفة الستقاء األخبار 

واألحداث واملعلومات بدقة وصدق.
وهكذا كانت الكويت رائدا لإلصالح ونبذ التخلف 
بني العرب واملسلمني من خالل عبدالعزيز بن أحمد 

الرشيد وصحبه من الرواد الكويتيني.

طلب التبرع حلفر بئر أو بناء مسجد صدقة للمتوفى
الشيخ صالح املهينيد.عبدالرحمن اجليران الشيخ يوسف السويلم

هموم األئمة.. اقتراحات وحلول
اجليران: خمس مشكالت تواجه األئمة واملؤذنني ومن السهل التغلب عليها

السويلم: البد من إعطاء اإلمام مكانته في تبليغ الدعوة والتواصل مع الدعاة داخليًا وخارجيًا
املهيني: اعتماد املذهب احلنبلي قلل من اخلالف بني اإلمام واملأموم

صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل

يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي

آيات ومواقففلذات األكباد

من أعالم الكويت

روائع التاريخ اإلسالمي

عبدامللك بن عمر بن عبدالعزيز
مهمته النصيحة وليس التبرير

عبدامللك بن عمر بــن عبدالعزيز، كان قائدا مع أبيه 
وعمره ١٦ عاما. روى الـــــدورقي ان عمر قال البنه 
عبدامللك يوما: واهللا ما رأيت فتى ماشيا قط أنسك منك 
نســكا، وال أفقه فقها، وال أقرا منك، ألجل هذا قال ابن 
رجب احلنبلي: عســى اهللا ان يجعل من سماع اخباره 
ألحد من جنسه أسوة ونأخذه حمية على نفسه ونخوة، 
وهذا التابعي عبدامللك مع حداثة ســنه توبيخ ملن جاوز 
سنه وهو بطال والزهد في الشيخوخة محتمل، لكنه في 
الشباب نادر، وعلى هذا الدرب كان عبدامللك، فالزاهد هو 
من ملك فترك وكان مجتهدا في العبادة، ومن الســبعة 
الذين يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظل اال ظله، شاب نشأ 
في طاعة اهللا، وكان دائما يأتي بالقول الفصل في القضايا 
الصعبة، وبشجاعة يعجز عنها االفذاذ، فموقف الوزارة 

من ابيه عمر جعله دائما ينظر الى صالح اآلخرة، وهذه 
هي املهمة احلقيقية النصيحة الشــجاعة وليس تبرير 

تصرفات خاطئة.
وذات يـــوم امر عمر غالمه بأمر لم يفلح فيه، فغضب 
منه عمر، فقال عبدامللك: يا أبتاه، ما هذا الغضب؟ فقال 
عمر: انـك لتتحلم يا عبدامللك، فقال عبدامللك: ال واهللا 
ما هو التحلم، ولكن احللم، فقال له عمر: لوال انك ابني 
لقلت انك افقه النــاس، احلمد هللا الذي جعل لي وزيرا 
من اهلي عبدامللك ابني، وقبل وفاته قال عمر البنه: ما 
كنت احب ان اراه منك اال قد رأيته اال شيئا واحدا، قال: 
ما هــو؟ قال: موتك، اي ابتلي بفقده فيكون في ميزان 
حسناته، قال: اراكه اهللا، فأصابه الطاعون في خالفة ابيه 

فمات قبل اخيه وعمره تسعة عشر عاما.

د.عجيل النشمي

عبدالعزيز الرشيد مؤرخ الكويت 
األول ومعلم ورائد وداعية 

ورحالة وسفير كويتي عاملي

اإلميـان

في السنوات األخيرة ظهرت عادة جديدة على الناس 
وهي عند موت قريب أو صديق يقوم أصدقاؤه 

بطلب التبرع حلفر بئر أو بناء مسجد أو دار لأليتام 
أو غيرها من أعمال اخلير.. فما رأي الشرع في ذلك؟

٭ لم يختلف العلماء في أن الصدقة للميت ال يشترط 
لها أن تكون من األقرباء، فتصح منهم ومن غيرهم، 
ومن البعيد والقريب، وممن يعرفون املتوفى وممن 
ال يعرفونه، فثواب صدقاتهم يصل إليه إن شاء اهللا. 
وقد اتفق الفقهاء أن من اشــتركوا في بناء مســجد 
أجر كل واحد كمن بنى مسجدا لقوله ژ «من بنى 
مســجدا هللا كمفحص قطــاة أو أصغر بنى اهللا له 
بيتا في اجلنة». واتفقوا على جواز الدعاء للميت، 
وكلما كثر الداعون كان نفعه للميت أعظم ويصله 
ثوابه إن شاء اهللا، وهو من باب التعاون على اخلير 
قــال تعالى:(وتعاونوا على البــر والتقوى)، وقال 
ژ: «استغفروا ألخيكم فإنه اآلن يسأل» وقال: «من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»، وهذا في النفع 
الدنيوي، وفي النفع األخروى أولى. وإذا كان الدعاء 
مطلوبا ومثابــا عليه فيجوز ما هو أثقل منه وهو 
الصدقــة ملا فيها من بذل وســخاء. وإن كان الدعاء 
أفضل األعمال. واملتتبع لآليات واألحاديث الدالة على 
العمــل إذا كان موضوعه خيرا فإنها تأتي بصيغة 
اجلمع في العبادات واألعمال الدنيوية واألخروية 
في الصلوات والتعاون والبذل واجلهاد... فهذا العمل 
مشــروع والدعوة ملشــاركة الناس فيه خير كثير 
ملن دعا وملن اســتجاب، وهــو فتح باب خير وأجر 
للجميع وال إرغام فيه وال إحراج، فمن شــرح اهللا 

صدره للصدقة فهو على خير وثواب. 
ومن جانب آخر أهــم، فإن هذا العمل كما يعود 
نفعــه للميت يعود نفعه أيضــا إلى احملتاجني من 
فقراء املســلمني واملهجرين واملنكوبني الذين تشتد 
حاجتهــم وضرورتهــم ملن ميدهــم بالصدقات من 
امليســورين من املســلمني، ثم إنهم يدعون ملن كان 
سببا في إعانتهم، وملن تصدق من ماله، فهذا العمل 
يجمع من الفضائل الكثير، وإذا اتبعت فيه وسائل 
مشــروعة من التواصل االجتماعي التي تصل إلى 
العــدد الكثير في وقــت قصير وبتكلفــة قليلة أو 
معدومة فهي وســائل ووسائط محمودة، ويشجع 
عليها، فال يقال إن استخدام هذه الوسائل ال يجوز، 
أو ان الدعوة للصدقة اجلماعية ال يجوز ألن األولني 
لم يفعلوها، فليس كل ما لم يفعله األول يكون بدعة 
أو محرما، أو يقال مينع لئال يصبح عادة تنتشــر 
بني الناس، فلتكن عادة فهي عادة طيبة ومحمودة. 
أو قد يقال إنه قد يكون فيها تباه ورياء، فالتباهي 
والرياء ملن نيته ذلك. وهي على أقل تقدير من باب 
االستحسان عند الفقهاء، استحسان احلاجة والعرف.

كي يؤدوا دورهم املنشود في اإلصالح والوعظ

سوء معاملة الطفل: 
طرق الوقاية والعالج

لن أدع 
ديني أبدًا

تبرز هذه الدراسة مجموعة من العوامل 
الطارئة احملددة التي تسهم في وجود منط 
معني من أمناط سوء معاملة الطفل أو إيذائه 
في املجتمع الكويتي. وهذه تتمثل مبفاهيم 
نظرية أساسية حتاول توضيح السبب وراء 
قيام بعض الوالدين واملربني بإهمال األطفال 
أو سوء معاملتهم عند رعايتهم، وتتضمن 

تلك املفاهيم ما يلي:
- النموذج السيكولوجي.

- النموذج االجتماعي.
- منوذج املوقف االجتماعي.

- النموذج البيئي.
وكل منوذج من هذه النماذج يسهم بالفعل 

في تفهم أفضل ملشكلة سوء معاملة األطفال. وركزت الدراسة على النموذج 
البيئي في معرفة اإلســاءة مع وضع برامج الوقاية ووســائل العالج، إذ إن 

هذا النموذج يوّحد إلى حد ما املفاهيم اخلاصة بالنماذج الثالثة األخرى.
وحاولت الدراسة أيضا الوقوف على األمناط الثقافية واملعتقدات املجتمعية 
التي ميكن أن تســهم في إيذاء الطفل، وهي في الوقت نفســه متارس كنوع 
من الرعاية أو احلماية لهؤالء األطفال. هذا باإلضافة إلى نوعية السياسات 
العامة املتبعة نحو الطفل، والتشريعات القانونية التي متارس في املجتمع 

الكويتي ودورها في حفظ حقوق الطفل.
وقد اختارت الدراســة إحدى حاالت اإلساءة املوجودة في إحدى مدارس 
 Belsky الكويــت االبتدائيــة، وطبقت عليهــا النموذج البيئي الــذي طورته
لتحديد حالة اإليذاء اجلسدي للطفل من خالل ثالثة عناصر: «A» الظروف 
السابقة لألسرة، «B» سلوكيات من يقوم بالرعاية، و«C» النتائج املباشرة 
للطفــل. وبناء على هذه العناصر وضعت اخلطة العالجية التي تقوم على 
استراتيجيات بناء التحكم في الغضب، ومهارات التحكم الذاتي بالنسبة ألفراد 
األسرة. وأظهرت الدراسة أهمية الدور الذي يلعبه االخصائي االجتماعي في 
مساعدة الوالدين ببناء شبكة العالقات االجتماعية، وتعليم مهارات جديدة 
تسهم في عملية التنشئة. وأخيرا، ركزت الدراسة على أنه ليس هناك أسلوب 
موحد للعالج ميكن أن نطبقه على كل احلاالت، فلكل حالة ظروفها اخلاصة 
وقيمها اخلاصة املرتبطة بقيم املجتمع، لذا حتتاج كل حالة إلى إستراتيجية 

معينة وفق العناصر الثالثة اخلاصة بها.
د.بدر العيسى

بعد أن أسلم سعد بن أبي 
أمه بخبر  وقاص، ســمعت 
ثائرتها،  إســالمه، فثــارت 
فأقبلت عليه تقول: يا سعد 
ما هــذا الدين الذي اعتنقته 
فصرفك عن دين أمك وأبيك؟ 
واهللا لتدعــن دينك اجلديد 
أو ال آكل وال أشــرب حتى 
أموت، فيتفطر فؤادك حزناً 
علي ويأكلك الندم على فعلتك 
التي فعلت وتعيرك الناس أبد 
الدهر، فقال: ال تفعلي يا أماه 
فأنا ال أدع ديني ألي شيء، إال 
أن أمه اجتنبت الطعام ومكثت 
أياما على ذلك، فهزل جسمها 
وخارت قواها، فلما رأها سعد 
قال لها: «يا أمــاه إني على 
شديد حبي لك ألشد حباً هللا 
ولرسوله، وواهللا لو كان لك 
ألف نفس فخرجت منك نفسا 
بعد نفس ما تركت ديني هذا 
بشيء»، فلما رأت اجلد أذعنت 

وأكلت وشربت.
يْنَا  ونزل قوله تعالى: (َوَوصَّ
هُ  أُمُّ َحَملَتْهُ  ِبَواِلَديِْه  اِإلنَساَن 
َوْهنًا َعلَى َوْهٍن َوِفَصالُهُ ِفي 
َعاَمْنيِ أَِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَديَْك 
ِإلَيَّ اْملَِصيُر َوِإن َجاَهَداَك َعلَى 
أَن تُْشِرَك ِبي َما لَيَْس لََك ِبِه 
ِعلٌْم َفال تُِطْعُهَما َوَصاِحبُْهَما 
ِفي الدُّنْيَا َمْعُروًفا َواتَِّبْع َسِبيَل 
َمْن أَنَاَب ِإلَيَّ ثُمَّ ِإلَيَّ َمْرِجُعُكْم 
َفأُنَبِّئُُكــم ِمبَا ُكنتُْم تَْعَملُوَن) 

سورة لقمان (آية ١٤ - ١٥).

حديث ومعنى

«إن اهللا يغار وإن املؤمن يغار...»
عن أبي هريرة ے، قال: قال رســول اهللا ژ: «إن 
اهللا يــــغار، وإن املؤمن يغار، وغيرة اهللا أن يأتي املؤمن 

ما حرم عليه».
املعنى: يبني احلديث النبوي الشــريف أن الغيرة في حق 
اإلنسان هي األنفة واحلمية، وهي في حق اهللا -عز وجل- 
تكون بتحــرمي اهللا - تعالى- على املؤمن ما يكره اهللا من 
األقوال واألفعال، فما أحد أغير من اهللا تعالى، فلهذا شرع 

على تلك املذمومات من األفعال واألقوال العقوبات الدنيوية 
واألخروية، وذلك ملنع املؤمن من اَحلوم حول حمى ما يكره 
اهللا تعالــى، وغيرة العبد تكون على محارم اهللا - تعالى - 
من أن تنتهك، وعلى عرضه وشرفه من أن يدنس، وعلى 
أهل بيته من أن يقعوا في احلرام، وميكن تفصيل غيرة 
النســاء في غيرة املرأة على زوجها، فعائشة -رضي اهللا 

عنها- كانت تغار على رسول اهللا ژ.

د. بدر العيسى



مجلس األمة
اجلمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١

09

أحمد الشحومي: عالقات وطيدة تربط الكويت بدولة اإلمارات
على كل املستويات قيادة وحكومًة وشعبًا.. ونحن جسد واحد

احملرر البرملاني

اســتقبل نائــب رئيــس 
مجلس األمة أحمد الشحومي 
في مكتبه أمس النائب األول 
الوطنــي  لرئيــس املجلــس 
االحتادي في دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة حمد أحمد 
الرحومــي وذلــك مبناســبة 

زيارته الرسمية للبالد.
وأكد الشحومي في تصريح 
صحافي مشترك عقب اللقاء 
أهميــة زيــارة النائــب األول 
الوطنــي  لرئيــس املجلــس 
اإلمــارات  االحتــادي بدولــة 
العربية الشقيقة حمد الرحومي 
والوفــد املرافق لــه للكويت 
لتأكيد وتأصيل العالقات بني 
البلدين والشعبني الشقيقني.

وقال الشــحومي «سعدنا 
بهذه الزيارة وجميعنا تشرفنا 
مبقابلة سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد - حفظه اهللا- 
واألخ الكبيــر الفاضل رئيس 
مجلــس األمة مرزوق  الغامن 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر 

احملمد».
وأضــاف الشــحومي أن 
هذا اللقاء هــو تأكيد للمؤكد 
وتأصيــل للعالقات الوطيدة 
التي تربط الشعبني الكويتي 
واإلماراتــي، وتعــد ردا على 
كل من يحاول أن يتصيد في 
املاء العكر لعمق العالقات بني 

البلدين.
وأوضح الشحومي «سنبقى 

الكويت واإلمارات قبل الشعوب 
ستبقى دائما متماسكة وقوية.
الشــحومي «نحن  وقــال 
بحاجــة دائما وأبــدا إلى مثل 
هــذه اللقاءات إلعــادة تأكيد 
املؤكــد، فالكويــت واإلمارات 
جسد واحد، ونحن لن ننسى 
أبدا موقف الشيخ زايد، رحمه 
اهللا، من أهلنا عام ١٩٩٠ ولن 
ننسى مواقف حكومة وشعب 

اإلمارات».
وأضاف الشحومي «اإلخوة 

رائعة، مشيدا بالوقت نفسه 
بنتائجهــا املهمــة للجانبــني 

اإلماراتي والكويتي.
وذكر الرحومي أن رسائل 
القيادات التي مت االلتقاء بهم 
كانــت واضحة بأنه ال شــيء 
ميكــن أن يفــرق بــني دولــة 
الكويت ودولة اإلمارات سواء 
علــى املســتوى احلكومي أو 

الشعبي أو البرملاني.
أن  الرحومــي  وأوضــح 
االجتماعات التي عقدت خالل 

قريبا وســتكون لهــا فاعلية 
كبيرة على مستوى البرملانني.
وقال الرحومي «ســيكون 
لالتفاقيــة  تفعيــل  هنــاك 
البرملانــني  بــني  املوقعــة 
اإلماراتي والكويتي عام ٢٠١٧، 
وستترجم إلى زيارات ومهام 
تنجــز خصوصــا بالنســبة 
للديبلوماسية البرملانية خارج 

حدود الوطن».
وأكد أهمية الديبلوماسية 
البرملانيــة والتنســيق فيما 

في اإلمــارات يثمنــون متاما 
موقف القيادة السياسية في 
الكويت»، مشيرا إلى حرص 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمــد - حفظه اهللا 
ورعاه - وتأكيده دائما على 
مراعاة اإلخوة واألشــقاء في 
اجلسد اخلليجي ومنهم دولة 

اإلمارات العربية احلبيبة.
من جهته، قال الرحومي ان 
زيارته والوفد املرافق للكويت 
ناجحة بكل املقاييس وأكثر من 

الزيــارة مهمة وســتكون لها 
نتائــج وترجمة فــي القريب 
العاجــل، مضيفــا أن هنــاك 
مصالح مشــتركة كثيرة بني 
اجلانبني الى جانب العديد من 

التحديات.
أن  الرحومــي  وأكــد 
البرملانيــة  الديبلوماســية 
مهمة وتســير بالتــوازي مع 
الديبلوماسية الرسمية، مشيرا 
إلى أن هناك بعض النقاط التي 
ال نريــد ذكرها اآلن ســتظهر 

بني البرملانــني باعتباره خط 
الدفاع األول بالنسبة للكثير 
من التقاريــر أو األطروحات 
التــي يتم طرحها في احملافل 
الدولية وتكون غير منصفة 
للــدول، مبينــا أن توحيــد 
املواقف مهم جدا في هذا الشأن 
ويخدم الدولتني ومؤسساتهما 

والديبلوماسية الرسمية.
وتوجه الرحومي بالشكر 
إلــى القيــادة السياســية في 
الكويــت واحلكومة ومجلس 
األمة وشعب الكويت، مضيفا 
«نعتقد أن هذه الزيارة بالفعل 
ناجحة بــكل املقاييس وعلى 
كل املســتويات، فلــم جند إال 
كل االحترام والتقدير، ونتمنى 
اســتضافة إخواننا في دولة 

اإلمارات».
وحضر اللقــاء النواب د. 
هشــام الصالــح، وســعدون 
العتيبــي، وأحمــد احلمــد، 
وســلمان احلليلة، ود. خالد 
عايد العنزي، وسعد اخلنفور، 
وسفير دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة لدى دولــة الكويت 
د. مطر النيــادي، وأمني عام 
مجلس األمة عادل اللوغاني.

أقــام  اللقــاء،  وعقــب 
الشــحومي مأدبة غــداء على 
شرف الضيف الزائر والوفد 
املرافق لــه حضرها عدد من 

النواب.
النائــب األول  يذكــر أن 
الوطنــي  لرئيــس املجلــس 
االحتــادي اإلماراتــي وصــل 
والوفد املرافــق له إلى البالد 
الثالثــاء فــي زيارة رســمية 

تستغرق ثالثة أيام.

عقب مؤمتر صحافي مشترك مع النائب األول لرئيس املجلس الوطني االحتادي اإلماراتي حمد الرحومي في مجلس األمة أمس

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي والنائب األول لرئيس املجلس الوطني اإلماراتي حمد الرحومي يتوسطان أعضاء الوفد في قاعة عبداهللا السالم

أبناء الشــيخ زايــد - رحمه 
اهللا - كما نحن أبناء للشيخ 
جابر، رحمه اهللا، وللشــيخ 
صبــاح األحمــد، رحمه اهللا، 
وسنبقى أوفياء لكل قضايانا 
املشتركة وسنبقى على تواصل 
تــام ودائم من أجل تنســيق 
املواقــف اخلارجية من خالل 

الديبلوماسية البرملانية».
وأكد الشحومي ثقته بأن 
هذا التواصل لن ينقطع وأن 
العالقــات التي تربــط حكام 

اللقاء بني اجلانبني الكويتي واإلماراتي يعد ردًا على كل من يحاول أن يتصيد في املاء العكر 

تشرفنا مبقابلة سمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة وسمو رئيس الوزراء ووزير اخلارجية سمو أمير البالد يحرص على مراعاة اإلخوة في اجلسد اخلليجي ومنهم دولة اإلمارات احلبيبة

سنبقى على تواصل تام ودائم من أجل تنسيق املواقف اخلارجية من خالل الديبلوماسية البرملانية

حمد الرحومي: رسائل القيادات التي مت االلتقاء بهم كانت واضحة بأنه ال شيء ميكن أن يفرق بيننا

سنبقى أبناء الشيخ زايد كما نحن أبناء للشيخ جابر وللشيخ صباح األحمد رحمهم اهللا

الرئيس مرزوق الغامن وأنتوني بلينكنرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مع وزير اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن والنائب م. أحمد احلمد وسفيرة الواليات املتحدة لدى الكويت ألينا رومانوسكي

مرزوق الغامن بحث مع وزير 
اخلارجية األميركي عالقات 

التعاون والصداقة وسبل تعزيزها
استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس وزير 
اخلارجية األميركي أنتونــي بلينكن الذي يقوم بزيارة 

رسمية للكويت.
وتناول اللقاء عالقات التعاون والصداقة بني الكويت 
والواليات املتحدة وسبل تعزيزها وأخذها إلى آفاق أرحب، 

إضافة الى بحث آخر مستجدات األوضاع في املنطقة.
حضــر اللقاء النائب أحمد احلمد وســفيرة الواليات 

املتحدة لدى الكويت ألينا رومانوسكي.
وكان الغامن وبلينكن قد قاما بجولة في مجلس األمة، 
حيث اطلع الوزير على قاعة عبداهللا السالم واستمع الى 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مودعا أنتوني بلينكنشرح حول آلية عمل اجللسات. الغامن وبلينكن في قاعة عبداهللا السالمالرئيس الغامن وبلينكن في جولة داخل أروقة املجلس

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي والنائب األول لرئيس املجلس الوطني اإلماراتي حمد الرحومي يتبادالن الهدايا التذكارية

النائب األول لرئيس املجلس الوطني اإلماراتي حمد الرحومي مترئسا اجلانب اإلماراتينائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي مترئسا اجلانب الكويتي وبجانبه م. أحمد احلمد ود. خالد العنزي

الشحومي مصطحبا الرحومي في جولة بأروقة املجلس أحمد الشحومي وحمد الرحومي د. هشام الصالح وسعد اخلنفور وسعدون حماد وم. أحمد احلمد
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العتيبي: مستمرون في دعم جلنة تطوير العمل التعاوني

عاطف رمضان

قامت جلنة تطوير العمل 
التعاوني ممثلة برئيســها 
سعود احلرفان وأعضائها 
الكهربــاء  بتكــرمي وزيــر 
واملــاء والطاقــة املتجددة 
ووزير الشؤون د.مشعان 
العتيبي، ووكيل «الشؤون» 
الشــعيب،  عبدالعزيــز 
والوكيــل املســاعد لقطاع 
التعاون في الوزارة سالم 
الرشــيدي، وذلك بحضور 
رئيــس احتــاد اجلمعيات 
التعاونية د.سعد الشبو. 

ويأتي هذا التكرمي بعد 
التعاون املشترك بني الوزارة 
ممثلــة بقطــاع التعــاون، 
العمــل  وجلنــة تطويــر 
التعاوني والذي أسفر عن 
صدور قرارات وزارية القت 
ترحيب وقبول بني أوساط 
التعاوني. وأشــاد  القطاع 
العتيبي بدور اللجنة وأثنى 
على جهود أعضائها، معربا 
عن سعادته بنجاح التعاون 
املشــترك مــا بني الــوزارة 
التعــاون  ممثلــة بقطــاع 
واللجنة، ووعد بتقدمي الدعم 
التعاون  للجنة واستمرار 
بني الوزارة واللجنة خالل 

الفترة املقبلة.
من جانبــه، أثنى وكيل 
وزارة الشؤون عبدالعزيز 
الشعيب، على دعم الوزير 
التعاونيــة  للجمعيــات 
وصدور القرارات الوزارية 
التــي مــن شــأنها تصــب 
فــي صالح تطويــر قطاع 

احتاد اجلمعيات التعاونية، 
وذلــك للتعــاون املثمر ما 
بني الوزارة وجلنة تطوير 
العمل التعاوني الذي نتج 
عنه صــدور هذه القرارات 
الوزارية املهمة منها، القرار 
رقم ٢٥ ت لســنة ٢٠٢١ في 
شــأن دعم ترويــج املنتج 
الزراعي احمللي باجلمعيات 
التعاونية، وقــرار ٤٦ ت/ 
٢٠٢١ بشــأن تنظيم الئحة 
العمــل التعاونــي والــذي 
القــى ترحيبــا وقبوال بني 

التعاونيني.
ان  وأضــاف احلرفــان 
التعــاون املشــترك بــني 
الوزارة واللجنة هو نتاج 
العمل احلقيقــي ان يكون 
هنــاك شــراكة حقيقية ما 
بني اجلمعيــات التعاونية 
ووزارة الشــؤون وان ذلك 
يعتبر مكســبا للجمعيات 

التعاونية واملساهمني.
وأعرب احلرفان عن أمله 
في أن يكون هناك مزيد من 
التعاون بني الوزارة وجلنة 
تطويــر العمــل التعاوني 
خاصة في القرارات الوزارية 
التي يتــم صدورها والتي 
تخــص قطــاع اجلمعيات 

التعاونية.
وأشــار إلــى ان اللجنة 
بصــدد إعــداد تعديل على 
قانون اجلمعيات التعاونية 
رقــم ٢٤ لســنة ١٩٧٩ و١١٨ 
لسنة ٢٠١٣، ملا يتناسب مع 
الفتــرة احلالية ويقتضيه 

الصالح العام.
هــــــذا، وقــــدم رئيس 
العــــمل  تطويــر  جلنــة 
التعاونــي دروع تكــرمي 
العتيبــي ووكيله  للوزير 
الشــعيب ووكيــل قطــاع 

التعاون الرشيدي.

احلرفان أشار إلى أنها بصدد إعداد تعديل على قانون التعاونيات

د.مشعان العتيبي يتلقى درعا تقديرية من سعود احلرفان بحضور عبدالعزيز الشعيب وسالم الرشيدي ود.سعد الشبو

اجلمعيات التعاونية.
وقال الشعيب ان الوزير 
أصدر قرارات تخص العمل 
التعاونــي خــالل الفتــرة 
االخيــرة الهتمامــه بهــذا 

القطاع احليوي املهم.
بدوره، أشاد رئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية د.سعد 
الشبو بدعم وزير الشؤون 
وقياديي الوزارة للجمعيات 
التعاونية، وكذلك التعاون 
املشــترك مــا بني الــوزارة 
العمــل  وجلنــة تطويــر 
التعاوني والذي نتج عنه 
صدور العديد من القرارات 

املهمة.
من جانبه، أعرب رئيس 
جلنة تطوير العمل التعاوني 
سعود احلرفان عن شكره 
لوزيــر الشــؤون ووكيله 
والوكيــل املســاعد لقطاع 
التعــاون، وكذلــك رئيس 

Ooredoo الكويت تدعم احلملة التوعوية 
ملكافحة ظاهرة االجتار باألشخاص

نظــراً للحاجة امللحــة إلى العمل 
التعاونــي واملشــترك لتعزيز األمن 
واألمان في املجتمع، ورفع املســتوى 
التوعوي مبحنة ماليني األشخاص في 
الدولة وحول العالم ضحايا االجتار 
باألشــخاص وتوجيــه الــرأي العام 
ملكافحة هذا الشكل من أشكال العبودية 
 Ooredoo املعاصرة، تعاونت شــركة
لالتصاالت، أول شركة اتصاالت تقدم 
اخلدمات الرقمية املبتكرة في الكويت، 
مع املنظمة الدوليــة للهجرة التابعة 
لألمم املتحدة في الدولة، في دعم احلملة 
التوعوية التي تدعو إلى عالم خال من 

االجتار باألشخاص.
وجاءت هذه احلملة والتي شملت 
إرســال رسائل نصية للعمالء ونشر 
رسائل توعوية على مواقع التواصل 
االجتماعي اخلاصة بالشركة، استكماال 
للنجــاح الذي حققتــه Ooredoo بعد 
تعاونها املســبق مع املنظمة الدولية 
للهجــرة في مبادرات أخرى ســلطت 
الضــوء علــى أهمية حمايــة حقوق 

اإلنسان للعيش بحرية وأمان وكرامة، 
واحتفاال باليوم العاملي ملكافحة االجتار 

باألشخاص املوافق ٣٠ يوليو ٢٠٢١.
تعــد ظاهرة االجتار باألشــخاص 
ثالث أكبر جتارة إجرامية في العالم، 
فهي جرمية خطيرة وانتهاك جســيم 
حلقوق اإلنسان. فهو نداء عاملي يطالب 
جميع الشركات واألفراد واحلكومات 
مبضاعفة اجلهود اجلماعية للتصدي 
ومكافحــة مثل هــذه املظاهرات التي 
تشجع على استمرار العبودية وعدم 

املساواة بني اجلنسني.
وقالــت مدير أول العالقات العامة 
الداخليــة واملســؤولية  والشــؤون 
االجتماعية لدى Ooredoo الكويت فاطمة 
دشتي: إن «ضحايا االجتار باألشخاص 
كثيرون منهم النساء واألطفال، ويعتبر 
استخدام األطفال للعمل إحدى صور 
االجتــار، حتى في حال موافقة األهل 
دون تعرضهــم للعنف أو التهديد أو 
اإلرغام، يظل الطفل ضحية لالجتار. 
ولطاملــا تواجــدت ظاهــرة االجتــار 

باألشــخاص، فإن مكافحتها تتضمن 
بذل جهود مستمرة منا ترفع مستوى 
الوعي في املجتمع وتهدف إلى التحسن 

حتى يتم وضع حد لالجتار».
أن «الرســائل  وأضافــت دشــتي 
النصيــة اشــتملت علــى نصائــح 
وإرشــادات توعويــة تضمن حتقيق 
الدور التثقيفي واملجتمعي تزيد من 
وعيهم وتنورهم في القضايا املختلفة 
التــي تخدم الوطــن وجميع من على 

أرضه».
من جهته، قال رئيس بعثة املنظمة 
الدوليــة للهجرة فــي الكويت، مازن 
أبواحلسن: «نتبنى في املنظمة الدولية 
للهجــرة نهجا يرتكــز على الضحية 
ويقــدم املســاعدة لضحايــا االجتار 
احملتملني. اليوم ومن خالل تعاوننا 
املستمر مع شــركة Ooredoo نتالحم 
لتسليط الضوء على مختلف القضايا 
واملسائل التي تؤثر سلبا على السالمة 
العامــة ألفراد املجتمــع والعمل على 

مكافحتها».

بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة التابعة لألمم املتحدة في الكويت

«احتاد الصناعات» ينجح في تطعيم
١١ ألف موظف وعامل في املصانع

احتــاد  مــن  مببــادرة 
الكويتيــة،  الصناعــات 
وبالتعاون مع وزارة الصحة 
العامة، نظم احتاد الصناعات 
الكويتيــة على مــدى يومني 
موظفــي  لتطعيــم  حملــة 
الكويتية،  وعمالة املصانــع 
حيــث جرى تنظيــم احلملة 
في فندق «امليلينيوم». وقد 
جنحــت احلملة التــي القت 
ثنــاء كبيرا من قبل أصحاب 
املصانع والشركات الصناعية 
الكويتيــة، فــي تطعيم أكثر 
مــن 11 ألــف موظــف وعامل 
من عمــال املصانع الكويتية 
كافــة، حيث ســارت عملية 
التطعيم بكل يسر وسهولة، 
وسط إجراءات تنظيمية راعت 
تطبيق االشتراطات الصحية 

بالتنظيم واإلشراف واملتابعة، 
كما أشاد األعضاء باخلدمات 
التــي يقدمهــا  الالمحــدودة 
االحتاد ألعضائه في مختلف 
املجاالت واملناسبات ودعمه 
الالمحــدود لقضاياهــم على 
الصعيدين احمللي واإلقليمي.

وفــي تصريــح لهــا بهذا 
أعــرب رئيس  اخلصــوص، 
الكويتية  احتاد الصناعــات 
حســني علــي اخلرافــي عن 
شــكره وتقديره للمسؤولني 
فــي وزارة الصحــة علــى 
جتاوبهم مع مبادرة االحتاد 
الراميــة إلى حتصني القطاع 
الصناعي الكويتي، كما أعربت 
عن شكرها ألصحاب املصانع 
الكويتيــة علــى جهودهــم 
وتعاونهم في إجناح احلملة.

وأشــار إلــى أن مبــادرة 
االحتاد تأتي تدعيما للجهود 
احلكومية الرامية إلى تعزيز 
املناعــة املجتمعية من خالل 
تطعيــم أكبــر شــريحة من 
طبقات املجتمع، مبا يســهل 
في عودة احلياة إلى طبيعتها 
ويســهم في حتصــني جميع 
فئات املجتمــع الكويتي من 
وأوضــح  اســتثناء.  دون 
اخلرافي أن خطــوة االحتاد 
في هذا االجتاه جاءت أيضا من 
منطلق املسؤولية االجتماعية 
التي يقوم بها االحتاد خلدمة 
أعضائه ومنتسبيه، وتخفيف 
معاناتهم بشتى الطرق، ومبا 
يعود بالفائــدة على القطاع 
الصناعــي بشــكل خــاص، 
واملجتمع الكويتي بشكل عام.

مببادرة منه وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة

حسني اخلرافي

املعمول بها في البالد.
وحظيت احلملة بإشــادة 
وشكر كبيرين من قبل أعضاء 
الكويتية  احتاد الصناعــات 
علــى اجلهود الكبيــرة التي 
بذلت خاللها، خاصة ما يتعلق 

عقد شراكة بني مركز IMAGES لألشعة
«GE Healthcare »و «التكنولوجيا املتقدمة» و

في الوقت الذي ينظر فيه العالم إلى 
الوضــع الصحي وكيفيــة التغلب على 
وباء كورونا، خصوصا في الكويت التي 
ما فتئت تنــذل جهدا كبيــرا في العمل 
ليــال ونهارا في كل منشــآتها الصحية 
علــى كيفية حصــر الوبــاء واحلد من 
انتشــاره داخل البــالد. تلتفت األنظار 
اليوم إلى مركز إميجز لألشعة من خالل 
أحد إجنازاته اجلديــدة داخل الكويت، 

حيث إن املركز ســيصبح أول منشــأة 
تابعة للقطاع اخلاص في الكويت مزودة 
بجهــاز PET/CT وهــو اجلهاز األول في 
العالم لالكتشاف املبكر ملرض السرطان. 
فباإلضافة إلى األجهزة احلديثة واألكثر 
دقة في املركز واإلجنازات العظيمة التي 
يقوم بها املركز على مرور إحدى عشرة 
سنة وكونه مركز األشعة الوحيد املتكامل 
فــي الكويت والذي يحتوي على جميع 

األجهــزة املطلوبــة لتشــخيص جميع 
األمــراض، يضيف اليــوم مركز إميجز 
إجنازا عظيما، ليس له فحسب بل لكل 
شرائح املجتمع الكويتي ونقلة نوعية 

على الصعيد الطبي في الكويت.
هذا اإلجناز مت من خالل الشراكة مع 
 GE شركة التكنولوجيا املتقدمة وشركة
Healthcare ومن املتوقع البدء في العمل 

به خالل سنة ٢٠٢٢.

مركز إميجز مزود بأحدث األجهزة لالكتشاف املبكر ملرض السرطان جانب من توقيع عقد الشراكة

«تعاونية مشرف»: تعديل الئحة العمل التعاوني 
خطوة مهمة في سبيل تطوير مسيرته

صرح رئيس مجلس إدارة 
جمعية مشرف التعاونية علي 
فهد الفهد بأن القرارات األخيرة 
لوزير الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية ووزير 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجددة د.مشعان العتيبي 
تعد خطوة مهمة في ســبيل 
العمــل  مســيرة  تطويــر 
التعاونية وجاء القرار بتعديل 
الئحة تنظيم العمل التعاوني 
ووضع ضوابط جديدة إلحكام 
الرقابة وحتديد الصالحيات 
ملجالــس  واملســؤوليات 
إدارات اجلمعيات التعاونية 
بشكل واضح وللحفاظ على 
حقوق املساهمني واحلد من 

الشــؤون  التعــاون بوزارة 
االجتماعيــة وجلنة تطوير 
التعاوني ومبجهود  العمــل 
مشــكور للوزير وكانت من 
نتائج القرار إعادة الســماح 
للجمعيات التعاونية بتنظيم 
رحــالت العمرة واألنشــطة 
االجتماعية داخل الكويت مثل 
حجز الشاليهات والفعاليات 
الترفيهيــة بضوابط محددة 
انعكاســات  لــه  ســتكون 
إيجابية خالل الفترة املقبلة 
مما يتيح الفرصة الستفادة 
املساهمني من هذه اخلدمات، 
كمــا شــمل القــرار تعديــل 
آلليــات األفــرع املســتثمرة 
وتطوير املنشــآت وتعديل 

نظــام التوظيــف للوظائف 
اإلشرافية والتنفيذية لتصب 

في مصلحة املواطنني.
واختتــم الفهــد: نشــكر 
الوزير لصدور مثل هذا القرار 
الذي يعكس مــدى اهتمامه 
بتطويــر العمــل التعاونــي 
وتذليــل الكثير من العقبات 
التي كانت عائقا في ســبيل 
تطوير هذا القطاع احليوي في 
الكويت والذي يصب بشكل 
مباشــر ملصلحــة املواطنني 
وأبناء املنطقة واملساهمني، 
كمــا أتوجه بالشــكر لقطاع 
التعاون وجلنة تطوير العمل 
التعاوني، ونتمنى للجميع 

املزيد من النجاح والسداد.

علي الفهد

املمارسات السلبية.
وأضاف الفهــد أن القرار 
٢٠٢١/٤٦ جاء نتيجة دراسة 
وتعاون بناء ومثمر بني قطاع 

الدوسري يناشد قياديي «الشؤون» 
التشدد في تطبيق اإلجراءات الصحية

بشرى شعبان

بعد عودة العمل بنســبة ١٠٠٪ في 
بعض قطاعات الوزارة، ناشــد رئيس 
مجلــس إدارة نقابة العاملــني بوزارة 
الشؤون يحيى الدوسري قياديي الوزارة 
إعطــاء التعليمات بضــرورة االلتزام 
بقــرارات مجلــس الــوزراء وتعاميــم 

الســلطات الصحيــة حلماية املوظفني 
من عدوى ڤيروس «كورونا»، والتشدد 
في تطبيــق التباعد االجتماعي ولبس 
الكمــام وعدم التزاحم في أماكن العمل 
وتوفير أدوات التعقيم وإعفاء أصحاب 
األمراض املزمنة عن العمل حسب قرار 
مجلس الوزراء، وذلك حفاظا على صحة 

العاملني بالوزارة.
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األبطال احلقيقيون إلذاعة الكويت السرية

مفرح الشمري

الذكرى  املقبــل  تصادف اإلثنني 
العراقي  للغــزو  احلاديــة والثالثني 
الغاشــم على دولتنا الكويت احلبيبة 
الذي استمر ٧ شهور مروا بأهل الكويت 
كأنها ٧سنوات، بسبب ما ارتكبه جنود 
املقبور صدام بحقهم من تعذيب وقتل 
طوال فتــرة الغزو، وألن هذا احلدث 
ال ميكن نسيانه والبد ان تتذكره كل 
أجيال الكويت حترص وزارة اإلعالم 
في قطاعيها «اإلذاعة والتلفزيون» على 
إحيائه بتخصيص مواد برامجية خاصة 

بهذا الغزو البربري.
ونحن نتذكر أيام الغزو السوداء البد 
ان نسلط الضوء على «إذاعة الكويت 
الســرية» التي انطلقت منذ الساعات 
األولى للغزو، حيث استطاع أبطال هذه 
اإلذاعة إبقاء اسم الكويت مسموعا للعالم 
اجمع على الرغم من الصعوبات التي 
مروا بها، ولكن بفضل اهللا استمروا 
أسبوعا كامال حتى وصلوا للشقيقة 

الكبرى السعودية.
ولكن رمبا هناك من ال يعرف جميع 
أسماء األبطال احلقيقيني لهذه اإلذاعة، 
وهناك البعض ينتسب لها دون وجه 
حق، أبطال اإلذاعة السرية هم من كانوا 
في الكويت وليس في خارجها، ألنهم 
حتملوا الويالت ومالحقة جنود الغزو 
للقضاء عليهم وكتم اسم الكويت ولكنهم 

لم يستطيعوا.
قصة اإلذاعة الســرية رمبا الكل 
يعرفهــا، ولكــن هنا نســردها لكم 
بالتفاصيل وبأسماء أبطالها احلقيقيني، 
البداية كانت عندما غادرت آخر مجموعة 
من العاملني مبنى إذاعة الكويت وحتديدا 
برنامج إذاعة على الهواء بقيادة املخرج 

الراحل منصور املنصور، حيث غادر 
املبنــى بعد الثالثة فجرا دون أي علم 
بتوغل قوات عراقيــة في األراضي 
الكويتية، استمر إرسال اإلذاعة ببرامجها 
املسجلة حتى السادسة صباحا لتبدأ 
نشرة األخبار األولى التي تولى بثها 
املذيع محمود صقــر كان أول خبر 
جاء من وزارة الدفاع عن مناوشــات 
حدودية واحتفاظ الكويت بحقها في 
الرد، ولــم يكمل املذيع ٥ دقائق على 
الهواء بســبب ان القــوات العراقية 
الغازية دخلــت املبنى ووصلت حتى 
البث وقطعت اإلرسال  استوديوهات 
لينقطع بث نشــرة األخبار، لكن بدأ 
بث موسيقى وأغان وطنية، ثم خرج 
العرب والعالم  صوت ينادي ويناشد 
وكان ذلك صوت مقدم البرامج الهادفة 
وموظف فني البث جاسم كمال، حيث 
يبث من استوديو مجهز في محطة كبد 
لإلرسال خالل هذا الوقت وصل املذيع 
املطوطح  العنزي مبعية عوض  فريح 
من وزارة الدفــاع إلى محطة جيوان 
اإلذاعية رغم شدة املعارك في املنطقة، 
تبادل االثنان بث النداءات للعالم وما 
يحدث في الكويت من عدوان غاشم، 
كان فريق آخر خالل هذا الوقت يستعد 
إلطالق صوت إذاعة الكويت وتلفزيون 
الكويت بقيادة املخرج املرحوم منصور 
املنصور، اجتمع الفريق اإلعالمي الذي 
تكون من منصور املنصور، عبدالعزيز 
أزور  املنصور، عبداحلميــد خاجة، 
ياسني، علي حســن، سلوى حسني، 
الدسمة  يوسف مصطفى في منطقة 
وحتديدا في استوديو مؤسسة اإلنتاج 
البرامجي املشترك، وكانت كل اجلهود 
كانت جاهزة لبدء البث في حال توقف 
البث من اجليوان، وفعال اشتد الضرب 

في نطاق وزارة الدفاع، حيث محطة 
جيوان واضطر فريح العنزي وعوض 
املطوطح للتوقف واملغادرة حتت وابل 

من النيران ورمي املدافع.
التاسعة صباحا من يوم اخلميس 
الثاني من أغسطس ١٩٩٠ بدأ بث إذاعة 
وتلفزيون الكويت السري، شارك فيه 
املذيعون علي حسن وسلوى حسني 
ويوســف مصطفى، واستطاع هذا 
الفريق بث كلمة لســمو ولي العهد 
آنذاك املغفور له األمير الوالد الشيخ 
اإلذاعي  بثه  العبداهللا، وواصل  سعد 
والتلفزيوني حتى بعد منتصف الليل 
التلفزيوني بعد نهاية  البث  وتوقف 
نشرة أخبار منتصف الليل، واستمرت 
اإلذاعة السرية في بثها حتى التاسعة 
من صباح اليوم التالي، حيث توقف 
البث بعد استيالء القوات الغازية على 
محطة بث فيلكا املرتبط بها ستوديو 
الدسمة، ومع ذلك واصلت إذاعة الكويت 
صوتها ونداءات استغاثتها للعالم، فقد 
باشر م.أحمد صفر اإلرسال من محطة 
كبد مجددا مستنجدا وشارحا الوضع، 
وتوجه بعض أفراد فريق الدسمة إلى 
كبد ملتابعة عملهم رغم سوء األوضاع 
حولهم، وعنــد اقترابهم من احملطة 
شاهدوا اآلليات العدوة تدخل احملطة 
الساعة  لينقطع اإلرسال فعليا نحو 
الثانيــة إال ربعا ظهرا، وعاد الفريق 
اإلذاعي أدراجه إلــى منطقة صباح 
السالم وهم أكثر إصرارا على عودة 
صوت إذاعة الكويت، فقام فريق منهم 
باقتحام مسجد الدولة الكبير وجاءهم 
اقتراح بالبث عبر موجات الالسلكي، 
وبالفعل توجهوا ملنزل الشيخ محمد 
اليوســف في منطقة سلوى، حيث 
قاموا بالبــث ليال وحتى ظهر اليوم 

التالي السبت ليضطروا الى املغادرة 
بعد تتبع اجليــش الغازي لترددات 
البث، خالل هــذا الوقت كانت إذاعة 
الكويت قد عادت لبثها من اخلفجي 
بشكل ضعيف، حيث تولى الشيخ سالم 
الصباح، رحمه اهللا، وأحد مسؤولي 
األمن في وزارة الداخلية البث وتوجيه 

النداءات.
ومت إرســال أحد أفــراد املقاومة 
الكويتية لفريق اإلذاعة الســرية في 
الدسمة، طالبا منهم املغادرة للمملكة بناء 
على طلب احلكومة الكويتية للمساهمة 
في البث وخلطورة بقائهم في الكويت، 
وبالفعل استطاع الفريق بعد محاوالت 
اخلروج من الكويت مبعية الكابنت وليد 
الفليج وحامد الفجي عن طريق البر.

الفريق يتكون من منصور  وكان 
املنصور وعلي حسن وسلوى حسني 
ويوســف مصطفى وأزور ياســني 
وعبداحلميد خاجة، غادر الفريق ظهر 
الثالثاء السابع من أغسطس لتتسلمهم 
احلكومة الكويتية اخلامسة عصرا في 
مركز اخلفجي احلدودي، وانضم للفريق 
املذيع محمــد القحطاني، ومت جتهيز 
محطة إرسال مؤقتة في منطقة راس 
الــزور بوحدرية، حيث توجه الفريق 
إلى هنــاك وانضم لهم فريح العنزي 
وناصر العنزي وعامر العجمي ومحمد 
املسند وبدر اسكندر ومجموعة أخرى 
من العاملني الفنيني ليتواصل بث إذاعة 
الكويت من اململكة حلني انتقالها للدمام 

في أوائل أكتوبر ١٩٩٠.
الســرية كما  اإلذاعة  هذه قصة 
أوردهــا لـــ «األنباء» أحــد أبطالها 
بتفاصيلها الدقيقــة.. حتية لكل من 
شارك في هذه اإلذاعة السرية ليبقى 

صوت الكويت عاليا.

فريح العنزيمنصور املنصور

أزور ياسنيسلوى حسني علي حسن يوسف مصطفى

مازن التميمي لـ«األنباء»:
انتصار «بيد اهللا» وحتتاج دعاكم

ميس كمر.. «سفيرة الدراما العراقية»

مفرح الشمري

طلــب مــازن التميمــي، زوج الفنانــة 
القديرة انتصار الشراح، من اجلميع الدعاء 
لـ«أم سالم» بعد انتكاس حالتها الصحية 
وحتويلها إلى مستشفى «وليستون» بلندن، 
حيث ترقد حاليا بالعناية املركزة وحتت 

أجهزة التنفس االصطناعي.
وأضاف التميمي، في اتصال مع «األنباء»: 

أم سالم «بيد اهللا» وما حتتاج إال الدعاء من 
محبيها وجمهورها في جميع الدول اخلليجية 
والعربية، لعل وعســى ان تقوم بالسالمة 

وترجع للكويت وأهلها بصحة وعافية.
وشكر التميمي سفارة الكويت في لندن 
واملكتــب الصحي التابع لها على ما بذلوه 
من جهود في متابعة حالة زوجته الصحية 
ونقلها من مستشــفى «رويــال فري» إلى 

مستشفى «وليستون» بكل يسر.

منحت اللجنة التحكيمية ملهرجان الهالل 
الذهبــي العراقي في دورته الثالثة واملكونة 
من د.شذى سالم ومحمود أبوالعباس والناقد 
السينمائي مهدي عباس لقب «سفيرة الدراما 
العراقية» للفنانة ميس كمر، وذلك في احلفل 
اخلتامي للمهرجان الذي أقيم امس األول في 

العاصمة العراقية. وقالت ميس كمر لـ «األنباء» 
التــي باركت لهــا حصولها على هــذا اللقب 
انه لقب غال على قلبها ويحملها مســؤولية 
كبيرة في املستوى التي وصلت إليه، شاكرة 
اجلهة املنظمة للمهرجان وجلنة التحكيم على 

منحها هذا اللقب.

شهاب جوهر  و إلهام الفضالة  يقاضيان املسيئني إليهما
أعلن الفنان  شهاب جوهر  وزوجته الفنانة  إلهام الفضالة  أنهما 
ســيلجآن إلــى القضاء ضد املســيئني لهما، مــن دون أن يوضحا 
تفاصيل بشأن األشخاص املســتهدفني أو من سيقاضيان، وكتب 
جوهــر: مع إمبراطــورة احملاماة مرمي البحر، جــذي حلوين أكيد 
حلويــن واضحني جاهزيــن أكيد جاهزين، ونشــر ذلك من خالل 
صفحته اخلاصة على «انستغرام»، وكانت الصورة جتمعه بإلهام 

وبينهما احملامية مرمي البحر.
يأتي هذا بعد أن تعرض جوهر والفضالة لبعض اإلساءات منذ 
الكشــف عن زواجهما الرســمي، وكانا قد أعلنا زواجهما منتصف 
الشهر اجلاري عبر موقع «انستغرام»، وظهر جوهر مع الفضالة 
في الڤيديو، وقال: «نحن تزوجنا على ســنة اهللا ورسوله، واللي 
حصل بالضبط إن في حفل مهرجان املتميزين أنا دريت أن إلهام 
انفصلــت»، ثــم اتصل بها ليتأكد منها، وبالفعــل أكدت له اخلبر، 
وروى الثنائي تفاصيل عالقتهما وكيفية ارتباطهما، مشيرين إلى 

أنهما ارتبطا رسميا.
كما نشــرت الفنانة إلهام الصورة نفســها مع احملامية، إشارة 
إلى اتخاذها إجراء ضد من أساء إليهما، وأعلنت عبر سنابها أنها 
كانــت مع محاميتها، وقد استشــارتها ووكلتها عن الغمز واللمز 

الذي حدث بخصوص زواجها، وقالت إن لكل حادث حديثا.

بعد انتكاس حالتها الصحية وحتويلها ملستشفى «وليستون» بلندن

اعتبرته من أغلى األلقاب على قلبها

ماجد املهندس..
«كيف أخليك»

طرح الفنان ماجد املهندس جديده «كيف أخليك»، 
وهي أغنية خليجية، من أحلان أدهم، والتوزيع املوسيقي 

لسيروس، وامليكس واملاستر من عمل جاسم محمد.
تتحدث األغنية في كلماتها الغزلية عن تعلق الفنان 
مبحبوبه ومدى حبه له، واكتفائه وعدم رغبته في 
تركه رغم اخلالف بينهمــا، بل بحثه عن رضاه 
بأي ثمن. وقد نشــر مقطعا منهــا، معلنا قرب 
نزولها على قناة «روتانا» على «يوتيوب». وكان 
املهندس قد طرح مؤخرا سنجل «كيفك» باللهجة 
اللبنانية التي لقيت إعجاب اجلمهور، وحصدت 
٤٫٦ ماليني مشاهدة. فيما طرح ألبوم «واحش 
الدنيا»، الذي نال انتشارا واسعا وكسب قلوب 
اجلماهير، وتخطــت من أغنياته «الفاتنة» ٣٥ 
مليون مشاهدة، فيما جتاوزت أغنية «واحش 
الدنيا» ١٠ ماليني مشاهدة، وجتاوزت «نصاب» 
باللهجة املصرية ٤٫٣ ماليني مشاهدة، وحققت 

«ال تترك القلب» ٢٫٥ مليون مشاهدة.

قرارات نقل وتدوير في «اإلعالم»
شملت قطاعي اإلذاعة والتلفزيون

مفرح الشمري

أصــدرت وزارة اإلعالم امس قرارات نقل 
وتدوير مديرين ومراقبني في قطاعي اإلذاعة 
والتلفزيون ويسري العمل بها األحد املقبل 
ووصل عدد القرارات إلى ما يقارب ١٦ قرارا 

بني نقل وتدوير ومنها:
نقــل مجيد اجلزاف مديــر القناة الثانية 
بالتلفزيون إلى إدارة املكتب الفني في مكتب 
الوكيل املساعد للتلفزيون، نقل يوسف السريع 
مدير إذاعة البرنامج الثاني إلى مدير البرامج 
الثقافية والدينيــة بالتلفزيون، نقل مبارك 
السهلي إلى مدير القناة الثانية بالتلفزيون، 
نقل أسامة املخيال من مدير البرامج الثقافية 

والدينيــة بالتلفزيــون إلــى مديــر األخبار 
األجنبية، نقل ســعد العجمي مدير األخبار 
األجنبية بالتلفزيون واإلذاعة إلى مدير إذاعة 
البرنامج الثاني، نقل محمد غيالن الشمري 
إلى مدير االتصاالت اخلارجية، نقل عبدالعزيز 
شنان من وظيفته احلالية إلى مراقب التنسيق 
في قناة العربي، نقل عبدالرحمن اجلميل من 
وظيفته احلالية إلى مراقب العروض العربية، 
نقل سلطان امليموني من وظيفته احلالية الى 
مراقب للتنسيق بالقناة األولى ونقل هنادي 
اإلبراهيــم من مراقبة البرامــج الثقافية إلى 
مراقب اإلنتاج باإلدارة األجنبية ونقل هايدي 
أبل من وظيفتها احلالية إلى مراقب البرامج 

الشبابية باإلدارة الثقافية.

عوض املطوطحجاسم كمال
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مليار دينار مكاسب «البورصة» في يوليو.. وقيمتها تتخطى ٣٨ مليارًا
شريف حمدي

حققت بورصة الكويت العديد من املكاســب خالل تعامالت يوليو 
املنتهي جلساته امس، تتصدرها املكاسب السوقية، حيث تخطت القيمة 
السوقية لبورصة الكويت مستوى ٣٨ مليار دينار ببلوغها ٣٨٫٣ مليار 
دينار، بارتفاع نسبته ٣٪ مقارنة مع يونيو املاضي، الذي أنهى تعامالته 

بقيمة سوقية تقدر بـ ٣٧٫٢ مليار دينار.
وكان الفتا الى أن اســبوع ما بعد العيد شهد مكاسب كبيرة بلغت 
١٫٠٧ مليار من إجمالي املكاســب التي حتققت على مدار الشهر، وهي 
تشكل نحو ٩٧٪ من إجمالي املكاسب، وبنهاية شهر يوليو بلغت إجمالي 
مكاسب بورصة الكويت منذ بداية العام احلالي نحو ٦٫٢ مليارات دينار.
ويعكس االرتفاع املســتمر في القيمة السوقية حالة االنتعاش التي 
يشهدها الوعاء االســتثماري األكبر في الكويت، ومدى الثقة الكبيرة 
التي تنعم بها البورصة الكويتية سواء من مديري احملافظ والصناديق 

أو األفراد على املستويني احمللي واإلقليمي.
في املقابل، تأثرت السيولة املتدفقة للسوق بعطلة عيد األضحى خالل 
تعامالت يوليو، إذ بلغت احملصلة اإلجمالية ٧٦٠ مليون دينار، مبتوسط 
يومــي بلغ ٤٧٫٥ مليون دينار، مقارنة مــع ١٫٤ مليار دينار في يونيو 
املاضي مبتوسط يومي بلغ ٦٠ مليون دينار، وبذلك بلغت نسبة تراجع 

السيولة ٤٦٪ خالل تعامالت الشهر املنتهية جلساته امس.
وتركزت السيولة كما هو معتاد حول األسهم القيادية خاصة البنكية 
التي بدأت في االفصاح عن نتائجها املالية لفترة النصف األول من ٢٠٢١، 
وهي االفصاحات التي يعول عليها السوق خالل الفترة احلالية واملقبلة 

في ظل حالة من التفاؤل الكبير بهذه النتائج.
وشــهدت احجام التداول تراجعا الفتا ايضا بسبب عطلة السوق، 
وذلك بنسبة ٤٧٪، إذ بلغت كميات األسهم املتداولة خالل الشهر ٤٫٣٤٥ 

مليارات سهم انخفاضا من ٨٫٢٦٥ مليارات سهم الشهر املاضي.
ويتوقع ان يواصل سوق األسهم الكويتي نشاطه الالفت خالل الفترة 

املقبلة مدعوما بافصاحات النصف األول كما هو مذكور اعاله، فضال 
عن االرتفاع في سعر برميل النفط الكويتي الذي يعد من أهم العوامل 
التي تدعم النشــاط االيجابي لســوق املال، وانهت البورصة تعامالت 
الشهر على ارتفاع على مستوى كافة املؤشرات، وذلك على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة ٣٫٣٪ مضيفا ٢٢٨ نقطة للمكاسب 
السابقة ليصل إلى ٧١٦٤ نقطة من ٦٩٣٦ نقطة نهاية الشهر املاضي.

٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة ٢٫٣٪، حيث أضاف 
١٢١ نقطة ليصل إلى ٥٤٣٧ نقطة من ٥٣١٦ نقطة.

٭ ارتفع مؤشــر السوق العام بنسبة ٣٪ مبكاسب بلغت ١٩٥ نقطة 
ليصل إلى ٦٥٨١ نقطة من ٦٣٨٦ نقطة.

ملكيات األجانب بالبنوك

وفي سياق آخر، شهدت اسهم البنوك الكويتية إقباال من قبل األجانب 
خالل تعامالت األســبوع، وذلك من خالل تعزيز امللكيات في أسهم ٤ 
بنوك هي الوطني واخلليج وبيتك ووربة، فيما استقرت نسب امللكيات 
 KIB في أســهم ٥ بنوك هي التجاري واألهلي واألهلي املتحد والدولي
وبرقان، بينما تراجعت النسبة في بنك بوبيان فقط بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل 

الى ٥٫٠٤٪ بقيمة ١٢٥٫٦ مليون دينار.
ووفقا إلحصائية البورصة حول نسب امللكيات االجنبية في البنوك 
الكويتية بتاريخ ٢٨ اجلاري، فإن قيمة ملكيات األجانب في الـ ١٠ بنوك 

الكويتية بلغت ٢٫٢ مليار دينار.
وارتفعــت ملكية االجانب في البنك الوطني بنســبة ٠٫٠١٪ لتصل 
النســبة املجمعة إلى ٢٠٫٠٣٪ بقيمة ١٫٢٧٩ مليار دينار هي األعلى بني 
البنوك، وارتفعت في بنك اخلليج بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل إلى ١٢٫٩٢٪ بقيمة 

٩١٫١ مليون دينار.
وارتفعت في بيتك بنســبة ٠٫٠٣٪ لتصل إلى ١٠٫٥٨٪ بقيمة ٦٩٣٫٩ 
مليون دينار، كما ارتفعت النســبة في بنك وربة بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل 

إلى ٤٫٠٩٪ بقيمة ١٦٫١ مليون دينار.

٩٧٪ من املكاسب حتققت باألسبوع التالي لعطلة العيد.. و٦٫٢ مليارات دينار مكاسب السوق خالل أول ٧ أشهر من ٢٠٢١

٤٦٪ انخفاض السيولة املتدفقة للسوق بسبب أسبوع عطلة العيد.. لتبلغ احملصلة ٧٦٠ مليون دينارالنشاط اإليجابي يدعمه التفاؤل بإفصاحات النصف األول.. و٣٫٣٪ مكاسب السوق األول و٣٪ للعام

٣٫٣ مليارات دينار
اإليرادات التشغيلية

للشركات املدرجة
بالربع األول

احمللل املالي

املســتثمرون  يترقــب 
واملتعاملــون فــي بورصــة 
الكويت إعالن الشركات املدرجة 
عن نتائجها املالية للربع الثاني 
من العام احلالي، والتي يتوقع 
أن تواصل خاللها النمو الذي 
حققتــه خالل الربع األول من 
العــام احلالــي، لتؤكــد بذلك 
الشركات املدرجة في البورصة 
انهــا بــدأت فــي التعافي من 
تداعيات أزمة جائحة ڤيروس 
كورونا، التي أثرت على نتائج 
أعمال الشركات الكويتية خالل 

العام املاضي.
وبالنظر إلى أداء الشركات 
املدرجة فــي بورصة الكويت 
خالل الربــع األول، جند أنها 
حققت أداء جيدا على صعيد 
اإليــرادات باملقارنــة بالربــع 
االول من ٢٠٢٠، وذلك انعكاسا 
للتحسن التدريجي في البيئة 
التشغيلية بعد التحديات التي 
فرضتهــا أزمــة كورونا على 
املدرجة  االقتصاد والشركات 

في البورصة.
اإليرادات التشغيلية

وفقا لرصد لـ «األنباء»، فقد 
ارتفعت اإليرادات التشغيلية 
للشركات املدرجة في البورصة 
خــالل الربع االول مــن ٢٠٢١ 
بنسبة ٧٪ لتسجل ٣٫٣ مليارات 
دينار، باملقارنة بـ ٣٫١ مليارات 
دينــار للربع االول من ٢٠٢٠، 
حيث تصــدر قطاع الصناعة 
قطاعــات البورصة من حيث 
االيرادات التشغيلية بإيرادات 
بلغت للقطاع ٨٠٧ ماليني دينار، 
بارتفــاع ٩٪ عن الفترة ذاتها 

من ٢٠٢٠.
أما قطــاع البنوك فبلغت 
إيراداته التشــغيلية املجمعة 
حوالــي ٧٧٦ مليــون دينــار 
منخفضة بنسبة ٥٪ عن الربع 

من ٢٠٢١، فقد ارتفعت بنسبة 
١٤٢٪ لتسجل ٤٤٦٫٤ مليون 
دينار باملقارنة بـ ١٨٤ مليون 
دينــار صافي أرباح مجمعة 
خــالل الربــع األول من عام 

.٢٠٢٠
وسجلت ١٠٢ شركة صافي 
أرباح خالل الربع االول من 
٢٠٢١ بينما ٤٤ شركة سجلت 
صافي خسائر. فقط ٨٥ شركة 
حققت منو في صافي أرباحها 
بينمــا ١٧ شــركة انخفضت 
أرباحها ما قد يعتبر مؤشرا 
إيجابيا على حتســن صافي 

أرباح عام ٢٠٢١.
أما الشركات الـ ٢٠ األعلى 
ربحيــة للربع األول من عام 
٢٠٢١ فقد حققت صافي أرباح 
مجمعة قدرها ٣٨٤٫٦ مليون 
دينــار وبانخفاض نســبته 
٥١٫٦٪ عــن الفتــرة نفســها 
من عــام ٢٠٢٠ وبقيادة بنك 
الكويت الوطني الذي حقق 

األســهم اخلليجية والعاملية 
فقد حققــت شــركاته صافي 
أرباح مجمعــة قدرها ٦٥٫٧٤ 
مليون دينار بدفع من حتسن 
اداء بورصة الكويت وتعافي 
أسواق املال العاملية واإلقليمية.
االتصــاالت  قطــاع  أمــا 
فانخفض صافي أرباح شركاته 
بنسبة ٤٪ لتسجل ٥٣٫٦ مليون 
دينار باملقارنة بـ ٥٥٫٧ مليون 
دينــار للربــع االول مــن عام 
٢٠٢٠. بينما حقق قطاع التأمني 
منو في صافي أرباح شركاته 
املجمعة بنسبة ٢٠٪ لتسجل 

١٨٫٤٤ مليون دينار.
أيضا مــن القطاعات التي 
حتســنت أرباحها كان قطاع 
العقار بصافي أرباح مجمعة 
قيمتهــا ٢٣٫٦ مليــون دينــار 
باملقارنة بصافي أرباح قدرها 
١٤ مليــون دينار للربع االول 
من عام ٢٠٢٠ نتيجة إعادة فتح 
املجمعات واألنشطة التجارية.

األرباح التشغيلية

أيضا كمؤشر ايجابي على 
حتسن األداء املالي للشركات 
املدرجــة ارتفاع صافي أرباح 
التشــغيل للشــركات بنسبة 
٢٤٪ ليسجل ٩٠٧ ماليني دينار، 
بينما بعض معظم القطاعات 
في بورصة الكويت انخفض 
التشــغيلية  أرباحها  صافــي 
بنسب متفاوتة، حيث انخفض 
صافي ربح التشــغيل املجمع 
للبنوك بنسبة ٥٫٥٪ ليسجل 

٤٨١٫٥ مليون دينار.
وأيضــا انخفــض ربــح 
التشــغيل لقطاع االتصاالت 
بنســبة ٧٫٧٪ ليسجل ١٦٦٫٤ 
مليــون دينــار بينمــا قطاع 
اخلدمات املالية ارتفعت ارباحه 
التشغيلية الى ١١٠ ماليني دينار 
بعد خسارة تشغيلية في الربع 
االول من عام ٢٠٢٠ بلغت ٦٤٫٢ 

مليون دينار.

صافــي أرباح قدرهــا ٨٤٫٣ 
مليون دينار، أما الشــركات 
اخلاســرة خالل الربع االول 
٢٠٢١ فقــد بلغت خســائرها 

املجمعة ٣٠ مليون دينار.
أرباح القطاعات املدرجة

وقطاعيــا، اســتمر قطاع 
البنوك القطاع االعلى من حيث 
األربــاح بالرغم من انخفاض 
صافي أرباحه املجمعة بنسبة 
٢٪ لتسجل ٢٣٤٫٣ مليون دينار 
خالل الربع األول من عام ٢٠٢١ 
باملقارنة بـ ٢٣٨٫٤ مليون دينار 
صافي أرباح حتققت في الفترة 

املقابلة من عام ٢٠٢٠.
أما قطــاع اخلدمات املالية 
وبعــد تكبــده خســارة ١١٨٫٤ 
مليــون دينار في الربع االول 
من عام ٢٠٢٠ والذي كان االكثر 
تأثرا بتداعيات االزمة الصحية 
نتيجة اخلســائر التي حلقت 
الكويت وأســواق  ببورصــة 

بالتزامن مع بدء إعالن الشركات في بورصة الكويت عن نتائجها املالية للربع الثاني من ٢٠٢١

االول مــن عــام ٢٠٢٠، وحقق 
إيــرادات  قطــاع االتصــاالت 
تشغيلية قدرها ٦١٢٫٣ مليون 
دينار بانخفاض نسبته ٦٪ عن 

الربع االول ٢٠٢٠.
ومن القطاعات التي مازالت 
ايراداتها التشغيلية متضررة 
من تداعيــات األزمة احلالية، 
قطــاع العقــار الــذي حققت 
شركاته إيرادات اجمالية قدرها 
٩٣٫٤ مليون دينار، باملقارنة 
بـــ ١١٤ مليون دينار في الربع 
االول مــن ٢٠٢٠ منخفضــة 
بنســبة ١٨٪، كمــا انخفضت 
االيرادات التشغيلية لشركات 
اخلدمات االستهالكية بنسبة 
١٧٪ لتسجل ١٣١٫٥ مليون دينار.

صافي األرباح

وعلــى صعيــد صافــي 
األرباح املجمعة للشــركات 
املدرجــة التــي أعلنــت عن 
املالية للربع االول  نتائجها 

٢٫٨ مليارات دوالر عقود مشاريع
الطاقة املتجددة املرساة بالشرق األوسط

محمود عيسى

قال تقرير صادر عن مجلة ميد انســايت 
ان الكيفية التي تتجه من خاللها دول الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا - مينا للتحول عن 
الوقود األحفوري نحو الطاقة املتجددة ستقود 
الى إعادة تشكيل سياسة الطاقة واالستثمار 

في املنطقة.
واستشهد التقرير بتسارع أجندة تنويع 
الطاقة في املنطقة حيث طغت عقود مشاريع 
الطاقــة املتجددة التي مت إرســاؤها في عام 
٢٠٢١ على العقود اخلاصة مبشاريع محطات 
الطاقة التقليدية، الســيما أنه لم يتم إرساء 
عقــود حملطات الطاقة التي تعمل بالنفط أو 
الغاز فــي منطقة (مينا) فــي النصف األول 
من ٢٠٢١، وباملقابل أرسيت في الفترة نفسها 
عقود ملشاريع الطاقة املتجددة بحوالي ٢٫٨ 

مليار دوالر.
وخالل الفترة بني عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٠، بلغ 
متوسط قيمة العقود املمنوحة حملطات الطاقة 
العاملة بالنفط أو الغاز في املنطقة ٤٫٨ مليارات 
دوالر تقريبا ســنويا، في حني متت ترسية 
عقــود بحوالي ٦٫٢ مليــارات دوالر حملطات 

الطاقة احلرارية التقليدية في عام ٢٠٢٠.
واعتبــر التقرير توقــف تطوير محطات 
توليد الطاقة التقليدية في املنطقة أحد نتائج 
تســريع اجلهود لتقليــل انبعاثــات غازات 
االحتباس احلراري وتنويع مصادر الطاقة 
بعيدا عن النفط والغاز، كما أن الشكوك حول 
الطلــب طويل األجل على املنتجات النفطية 
والثقــة املتزايــدة في فعاليــة تكلفة الطاقة 
املتجددة تعمل أيضا على حتفيز حتول الطاقة 

في املنطقة.
«الطاقة املتجددة» في االرتفاع

وقال التقرير إن النظرة املستقبلية لفرص 
مشــاريع الطاقة املتجددة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا تبدو مشرقة.
وتقدر قيمة مشــروعات الطاقة املتجددة 
املخطط لها ١٠٤ مليارات دوالر، منها مشروعات 
بحوالــي ٢١٫٥ مليــار دوالر في مرحلة طرح 
العقــود، ويرجح ان تبلغ مرحلة الترســية 

في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
ومــن بني ٨٢٫٤ مليــار دوالر املتبقية من 
املشاريع املخطط لها، هناك حوالي ٤٫١ مليارات 
دوالر فقط في مرحلة متقدمة من التصميم، 
امــا الغالبية العظمــى او حوالي ٧٨٫٣ مليار 
دوالر من املشاريع، فال تزال قيد الدراسة. ومن 
احملتمل اال تشهد هذه املشروعات تقدما يذكر.

ففي اجلزائر تعد مشاريع الطاقة املتجددة 
املخطــط لها البالغــة ٤٢٫١ مليار دوالر أكبر 
مشروعات في املنطقة، لكن حوالي ٤١٫٩ مليار 
دوالر منها ما زال قيد الدراسة وقد ال يشهد 

تطورا.
وعلى النقيض، يقول التقرير ان مشاريع 
الطاقة املتجددة املخطط لها او قيد الدراسة 
في السعودية قد تبلغ قيمتها ١٨ مليار دوالر، 
وتنطــوي على أفضل الفــرص نظرا ألن ١٣ 
مليار دوالر منها تتعلق مبشاريع في مرحلة 
املناقصة أو قريبة منهــا، وتتفوق اإلمارات 
بكثير على السعودية من حيث الطاقة املتجددة 
املركبــة، اال ان لديهــا ما قيمتــه ٣٧٠ مليون 
دوالر فقط من مشــاريع الطاقة املتجددة في 

مرحلة تقدمي العطاءات.
الهيدروجني األخضر

يحدد التقرير اجلديد وقود الهيدروجني 
كعنصر ناشــئ مهــم في مشــهد الطاقة في 
املنطقة، حيث ان استخدام وقود الهيدروجني 
في توليد الكهرباء ينبعث منه بخار املاء فقط 
وال ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، كما انه 
يساعد في إزالة الكربون من محطات الطاقة 

التقليدية التي تعمل بالغاز.
ولم يعد ممكنا جتاهل االهتمام بالهيدروجني 
وخاصــة األخضر حيــث بــات يهيمن على 
مناقشات الصناعة حول النفط والغاز والطاقة 
املتجددة والتعدين وتغير املناخ. وأصبحت 
فرص التحول إلى الهيدروجني األخضر قوية 
بشكل خاص في منطقة مينا في ضوء خطط 
ملا قيمته ٤٢ مليار دوالر من املشاريع املتعلقة 
بالهيدروجــني األخضر وأصبحــت إعالنات 
املشاريع تتكرر بشكل متزايد خالل السنوات 
األخيرة وتشمل مذكرات تفاهم ودراسات قد 

تترجم إلى فرص مشاريع ملموسة.

خالل النصف األول من ٢٠٢١

التحّسن التدريجي ألداء الشركات التشغيلي بالربع األول يؤكد تعافيها جزئيًا من تداعيات «كورونا»
قطاع الصناعة حقق أعلى اإليرادات التشغيلية بـ ٨٠٧ ماليني دينار خالل الربع األول.. بارتفاع ٩٪

النتائج املالية لقطاعات بورصة الكويت للربع االول من عام ٢٠٢١

صافي الربح/اخلسارة القطاع
مليون دينار

اجمالي اإليرادات 
التشغيلية مليون دينار

صافي أرباح التشغيل 
مليون دينار

 ٤٨١٫٥  ٧٧٥٫٩  ٢٣٤٫٣ بنوك
 ١١٠٫٣  ٣٩٣  ٦٥٫٧ خدمات مالية

 ١٦٦٫٤  ٦١٢٫٣  ٥٣٫٦ اتصاالت
 ٦٨٫١  ٨٠٦٫٧  ٣٨٫٤ صناعية

 ٤١٫٤  ٩٣٫٣  ٢٣٫٦ عقار
 ١٧٫٦  ١١٥٫٢  ١٨٫٤ تأمني

 ٦٫٦  ٣٠٢٫٨  ٤٫٦ النفط والغاز
 ٤٫٢  ٢١٫٩  ٣٫٥ سلع استهالكية

 ٨٫١  ١١٫٧  ٢٫٨ املنافع
 ٣٫١  ٤٠٫٣  ١٫٥ رعاية صحية
 ١٫٧  ٧٫٤  ١٫٥ مواد أساسية
 ٠٫٧  ٦٫٥  (٠٫٢)تكنولوجيا

 (٢٫٨) ١٣١٫٥  (١٫٣)خدمات استهالكية
 ٩٠٦٫٨ ٣٫٣١٨٫٤  ٤٤٦٫٤ االجمالي 

الطلب على الطاقة
انتهى تقرير مجلة «ميد انســايت» الى 
القول بأن الطلب على الطاقة لم يعبأ بتداعيات 
ڤيروس كورونا حيث يسجل ارتفاعا بنحو 
٥٪ ســنويا في جميع أنحــاء منطقة مينا، 
مستفيدا من نقص إمدادات الغاز والضغوط 
إلزالة الكربون، فإن توسيع الطاقة املتجددة 
يتصدر جدول أعمال الطاقة في املنطقة حيث 
ثمة مجال كبير للنمو، علما ان حجم الطاقة 
املتجددة املركبة يبلغ ٢٨ غيغاواط في جميع 

أنحاء املنطقة، وأكبر عنصر منها هو الطاقة 
الكهرومائية التي تستحوذ على ٢١ غيغاواط، 
وبالتالي فإن الطاقة املتجددة تسهم فقط بواقع 

٧٪ من طاقة التوليد في املنطقة.
ولكن انخفاض التكاليف دفع معظم الدول 
لتخطيط وتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية 
وطاقة الريــاح. وتوجد اآلن أكبر وأرخص 
مشاريع الطاقة الشمسية في العالم في اململكة 

العربية السعودية وأبوظبي ودبي.
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أصبحت دراسة االقتصاد اإلداري أمرا 
ملحا في عاملنا هذا، وذلك بســبب أهميته 
البالغة نتيجة لعملية التوسع والتطور في 
األعمال واملشــروعات في الوقت احلاضر 
والتي متارس عن طريقه نشاطات تتصل 
بإنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات، حيث إن 
املشروعات اخلاصة تهدف إلى حتقيق أكبر 
ربح ممكن عن طريق العمل على حتقيق أكبر 
عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة، فاملشروعات 
العامة تهدف إلى حتقيق النفع االجتماعي 
من خالل العمل على زيادة انتاج الســلع 
واخلدمات بأقصى قدر ممكن وبأقل تكلفة 
ممكنة مع وجود مشروعات مختلفة تسعى 

إلى حتقيق الربح.
ومفهوم االقتصاد اإلداري، هو: «العلم 
الذي يتم مــن خالله اســتخدام النظرية 
االقتصادية والتحليل االقتصادي في اتخاذ 
القرارات االداريــة التي تقوم عن طريقها 
املشروعات بنشاطاتها املختلفة مثل االنتاج 
والتسويق واالنشطة املالية التي تواجه املدير 

أثناء ممارسة العملية االدارية».
أهمية االقتصاد اإلداري

١ - يســاعد على التنسيق والتخطيط 
الداخلي في املنشأة، حيث إن حتديد الهدف 
الكلي للمنشأة يتضمن أهدافا فرعية على 
املستوى الداخلي لنشاطات املنشأة وتصب 

جميعها في حتقيق الهدف الكلي.
٢ - يساعد اإلدارة العليا للمنشأة على 
اختيار الوسائل املناسبة لتقييم كفاءة األداء 

مع القدرة على تشخيص االنحرافات.
٣ - يعتبر احلافز لإلدارة والعاملني في 
املنشأة للعمل على حتقيق األهداف عن طريق 
خلق االلتزام لتسعى اإلدارة والعاملون فيها 

لتحقيق النجاح في املؤسسة.
الوظائــف اإلدارية التي تندرج حتت 

علم االقتصاد اإلداري
١ - الوظيفة االنتاجية: وتتعلق بتحديد حجم 
االنتاج، ونوع وكمية عناصر االنتاج، باالضافة 

إلى حتديد املستوى التكنولوجي لالنتاج.
٢ - الوظيفة التسويقية: وتتضمن القرارات 
التي تتعلق بدراسة السوق وحتليل الطلب 

واملبيعات، وسياســات التســعير، وطرق 
التوزيع السليمة.

٣ - الوظيفة التمويلية: وتتضمن مجموعة 
التمويل وأنواعها  القرارات في مصــادر 
املختلفة، وتكاليف احلصــول عليها، مع 

دراسة نتائج االستثمار.
٤ - املوارد البشــرية: وهي القرارات التي 
تتعلق بالقوى العاملــة واألجور، احلوافز 

واملكافآت.
تقدم النظرية االقتصادية ٣ إسهامات 

مميزة في املجال اإلداري وهي:
١- بناء األمناط التحليلية التي تســاعد في 
معرفة وفهم تركيبة املشاكل اإلدارية وعملية 
اتخاذ القرار من خالل التركيز على جوهر 

القضايا املتعلقة باملشكلة.
٢- تقوم برفع القــدرة التحليلية للمحلل 
اإلداري من خالل استخدام أدوات التحليل 

االقتصادي في واقع املشاكل اإلدارية.
٣- تعمل على توضيح وتبســيط األفكار 
املتعددة التي تستخدم في التحليل اإلداري، 
ما يســهم في جتنب األخطــاء عن طريق 
املفاهيم والنظريات االقتصادية  استخدام 

حلل املشكالت اإلدارية.
الفرق بني النظرية االقتصادية والتحليل 
االقتصادي في عمليات االقتصاد اإلداري

٭ أوال: النظرية االقتصادية
هي دراسة وحتليل كيفية عمل النشاطات 
االقتصادية، وهي دراسة العالقة التي تربط 
هذه الظواهر واملتغيرات االقتصادية ببعضها 
باإلضافة إلى التنبؤ بالنشاطات والظواهر 
املختلفة واملتغيرات االقتصادية في السوق.

٭ ثانيا: التحليل االقتصادي
األدوات واألساليب التي تستخدم بهدف 
النظرية االقتصادية، ويعتمد على  دراسة 
القوانــني االقتصادية،  حتليل ودراســة 
باإلضافة إلى التنبؤ مبا ستكون عليه الظواهر 
واملتغيرات االقتصادية مســتقبال - ومن 
هذه الوسائل واألدوات التي تستخدم في 
التحليل االقتصادي علم االحصاء واحملاسبة 
والرياضيات واألساليب القياسية - مصدر 

.vapulus هذه املعلومة من

املستشار الكويتي

االقتصاد اإلداري 
تخصص يحتاجه 

سوق العمل
Abumishari١@yahoo.com

د.عبداهللا فهد العبدااجلادر 
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

العيسى: «بيتك» يطرح عبر منتج التأجير 
سيارات «نيسان» بفئاتها املتعددة

قــال املديــر التنفيذي 
للسيارات واملعدات في بيت 
التمويل الكويتي «بيتك» 
عاهد العيسى، إن «بيتك» 
يوفــر حاليــا عبــر منتج 
التأجير مجموعة متنوعة 
مــن ســيارات «نيســان» 
التأجير  ضمــن أســطول 
لــدى «بيتــك»، يأتــي في 
الباترول بفئتيه  مقدمتها 
٦ و٨ أسطوانات، وتتميز 
سيارات نيسان بأنها تلبي 
احتياجات جميع شرائح 

املجتمع، بأجرة شــهرية تنافسية تبدأ بـ 
١١٩ دينارا.

وأضاف العيســى أن أسطول التأجير 
لدى «بيتك» يضم تشــكيلة من العالمات 
املهمة الواسعة االنتشار والتي تقارب من 
٧٠ نوعا من الســيارات املختلفة، مشيرا 
الــى أن «بيتــك» يتميــز بتقــدمي افضــل 
اخلدمــات لعمالئه (األفراد والشــركات) 
وبأعلى مســتويات اجلــودة في اخلدمة، 
ومينحهــم فرصة اختيار الســيارة التي 

تناسبهم بسهولة من خالل 
تقدمي خدمــة التأجير في 
معارض «بيتك» ومعارض 
الوكالة، وتلعب مدة عقد 
التي  التشــغيلي  التأجير 
تتراوح بني ١٢ و٣٦ شهرا، 
دورا أساســيا فــي إيجاد 
أسهل وأفضل السبل التي 
مــن شــأنها تعزيــز دور 
«بيتــك» ومســاهماته في 
خدمة عمالئه ودعم سوق 

السيارات.
وأشار العيسى الى أن 
«بيتك» ينفرد بتقدمي برامج مميزة من خالل 
منتج التأجير التمويلي لألفراد والشركات، 
ما يساعد قطاع الشركات على وجود حلول 
وسهولة في التعامل مع املنتج، مبينا أن 
منتج التأجير يحمل مزايا عديدة وجاذبة، 
ومنها على سبيل املثال الصيانة الشاملة 
والتأمني التكافلي الشامل، وسيارة بديلة، 
وخدمة املســاعدة علــى الطرق على مدار 
الساعة، وإمكانية السفر باملركبة املؤجرة 

وفق الشروط واألحكام.

أسطول التأجير يضم تشكيلة كبيرة من العالمات املهمة الواسعة االنتشار

عاهد العيسى

«األهلي املتحد» ينظم برنامجًا تدريبيًا
متكامًال ملوظفيه اجلدد

نظــم البنك األهلــي املتحــد برنامجا 
تدريبيا تعريفيا متكامال ملوظفيه اجلدد 
اســتمر طوال شــهر يوليو ٢٠٢١، بهدف 
متكينهــم مــن التعرف علــى نظم العمل 
فــي البنــك والتعرف علــى طبيعة عمل 
مختلف إدارات البنك، والدور الذي تقوم 
به، فضال عن تدريبهم على مهارات خدمة 
العمالء وتقدمي شرح مفصل عن املنتجات 
واخلدمــات املتميزة التــي يقدمها البنك 
لعمالئه، والتعريف بأسس وقواعد النظام 

املصرفي املطابق للشريعة اإلسالمية.
وبهذه املناسبة، رحب مدير عام املوارد 
البشرية بالبنك األهلي املتحد نقيب أمني 
باملوظفني اجلدد، معربا أن أمله وثقته بأنهم 
سيكونون إضافة حقيقية للثروة البشرية 

التــي يفخر بهــا البنك، مؤكــدا أن البنك 
يهتم بتطوير مختلف املهارات واملعارف 
املصرفية التــي يحتاج إليهــا موظفوه، 
السيما في ظل التطورات املتسارعة التي 
تشــهدها الصناعة املصرفيــة في الوقت 

احلالي.
وأضــاف: إن توفير التدريب واإلعداد 
املهني اجليد الذي يتاح لفريق العمل من 
املوظفني اجلدد بالبنك، ليشــكل باكورة 
انطالقتهم املهنية فــي القطاع املصرفي، 
هو أحد عوامل تفرد بيئة العمل في البنك 
األهلي املتحد والتي جتعلها األكثر جذبا 
للخريجني اجلدد الذين يرغبون في العمل 
ضمن منظومة فريدة تساعدهم على تنمية 

مهاراتهم وحتقيق طموحاتهم املهنية.

نقيب أمني وعدد من فريق املوارد البشرية باملتحد يرحبون باملوظفني اجلدد

«الوطني» يخرج الدفعة الـ ١٣ من متدربي برنامج «يال وطني»

أنهى بنك الكويت الوطني تخريج الدفعة الثالثة 
عشرة من متدربي برنامج «يال وطني» للعام ٢٠٢١، 
واخلاص بتأهيل املوظفني اجلدد للعمل في الفروع 
احمللية، حيث بلغ إجمالي خريجي البرنامج ١٤٦ 
خريجا خالل العام ٢٠٢١. وشارك في هذه الدفعة 
مــن البرنامــج ١١ متدربا ومتدربــة، وذلك بهدف 
تدريبهم بشــكل مكثف على آلية العمل بالفروع 

احمللية وصقل مهاراتهم لتواكب بيئة العمل.
وحضر حفل تخريج املتدربني مدير عام املوارد 
البشــرية ملجموعــة بنك الكويــت الوطني عماد 
العبالني، ومدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية محمد العثمان، ومجموعة من قياديي 
البنك، وكذلك مسؤولو التوظيف وإدارة التدريب 

والتطوير في املوارد البشرية للمجموعة.
واستمر البرنامج لفترة أسبوعني وشهد تدريبا 
مركزا على تنمية املهارات الذاتية التي تساعد على 
تطوير األداء فــي العمل مثل: بناء األداء املتميز، 
والتغيير واالبتكار، وعلم اإلدارة واالتصال الفعال، 
ومكافحة غسيل األموال، والتوعية ضد عمليات 
االحتيال، والتدريب على مكافحة الرشوة والفساد، 
ومبادئ السلوك املهني وأخالقيات العمل، ودليل 
حماية عمــالء البنوك، تاله التدريب امليداني في 

األفرع املنتسبني لها.
وشــمل البرنامــج العديد مــن جوانب العمل 
املصرفي التي تضــم: املبادئ املصرفية، بطاقات 

االئتمان، والقروض، وأنواع احلسابات، والتأمني.
وخالل البرنامج، مت تعريف وتدريب املشاركني 
علــى أنظمــة ومنصــات البنــك بهــدف تعزيــز 
اســتراتيجية التحول الرقمي للبنــك، وذلك من 
خالل أحدث منهجيات وأساليب التعلم التي تتضمن 
مزيجا من التقنيات الرقمية والتقليدية للتدريب.

وبهذه املناسبة، قال العبالني: إن «يال وطني» 
يعــد من أهــم برامج التأهيــل الوظيفي حلديثي 
التخرج من الكوادر الكويتية على مستوى القطاع 
اخلاص فــي الكويــت، حيث يهدف إلــى تدريب 
اخلريجني بشــكل احترافي على مختلف جوانب 
العمل املصرفي، وذلك بهدف تأهيلهم للعمل ضمن 

املنظومة االحترافية التي يتمتع بها البنك.
وأوضح أن الوطني يعد أكبر مؤسسات القطاع 
اخلاص الكويتي توظيفا للعمالة الوطنية بنسبة 
تبلــغ ٧٣٫٨٪، كمــا أن لدى البنك اســتراتيجيته 
اخلاصة جلذب واســتقطاب الكفــاءات الوطنية 
املؤهلــة وتطويــر مهارتهم من أجل إعــداد قادة 

مؤهلني للمستقبل على أعلى مستوى.
وأضاف أن البنك يتمتع بأعلى معدالت االحتفاظ 
باملوظفني الكويتيني وهو ما يعكس جناح البنك 
في خططه نحو إدارة رأس املال البشــري ومدى 

تقدير الوطني لكوادره البشرية.
وشهد برنامج «يال وطني» خالل العام املاضي 
تغييــرا كبيــرا فــي املنهجيــة والتصميم، حيث 

استحوذت املنصات اإللكترونية واألدوات التفاعلية 
للتعليم عــن بعد احليز األكبر من طريقة عمله، 
وذلك متاشيا مع التدابير التي مت اتخاذها مؤخرا 
ملواجهة ڤيروس كورونا (كوفيد-١٩) للحفاظ على 
سالمة املتدربني، وذلك باستخدام أحدث البرامج 
التفاعليــة إضافة إلى اســتخدام منصة التدريب 
اإللكترونية للبنك واملصممة وفقا ألعلى املعايير 
العاملية والتي حتتوي علــى العديد من البرامج 
والندوات التدريبية التي مت إعدادها، وذلك بالتعاون 
مع أعرق اجلامعــات واملعاهد املتخصصة حول 
العالم ومنها: القيادة في الظروف غير املستقرة 
وتطوير القيادات واالبتكار والتوجه الرقمي واألمن 

السيبراني وحماية البيانات.
واجلدير بالذكر أن البنك يوفر فرصا متكافئة 
لكل موظفيه، حيث مينحهم فرص املشــاركة في 
برامــج تدريبية يتم تصميمها بنــاء على تقييم 
احتياجات املؤسسة واملوظفني، كما يلتزم البنك 

بتطوير مهارات موظفيه.
ويعد برنامج «يال وطني» واحدا من بني العديد 
من البرامج التدريبية التي يطلقها البنك سنويا 
بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، حيث 
مت إعداد البرنامج ليتناسب مع حاجة سوق العمل، 
وذلك من خالل تقدميه فرصا تدريبية للخريجني 
اجلدد املميزين، والذين اجتازوا االختبارات املؤهلة 

للبرنامج.

العبالني: البنك ميتلك منظومة فريدة في إدارة وتطوير رأس املال البشري

قياديو البنك مع خريجي برنامج «يال وطني»عماد العبالني

«وربة» يعلن فائزي سحب «احلصالة» األسبوعي
أعلن بنك وربة عن فائزي 
سحوبات «Bloom» األسبوعية، 
وهو احلساب اخلاص بالشباب 
الذين تتــراوح أعمارهم بني 
١٥ و٢٥ ســنة، حيــث يجري 
البنك سحبا أسبوعيا كل يوم 
أربعاء طوال العام على جميع 
عمالء شريحة Bloom وممن 
لديهم حصالة رقمية سارية 
طوال الشهر األسبق للسحب، 
ويتم السحب بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة 
وموظفــي بنك وربة لتتويج 
٥ رابحــني بـــ ١٠٠ دينار لكل 
منهــم. كما يقــوم بنك وربة 
في أول يوم أربعاء من بداية 
كل شهر، بعمل سحب خاص 

كما يبارك بنك وربة لفائزي 
الرقمية  ســحب «احلصالــة 
 Bloom األســبوعي» لعمــالء
السابع عشر لهذا العام وهم 
كل من: رمي بسام أحمد لبده، 

والواجهــة وطرق التصفح 
واختيــار األلوان خصيصا 

للشباب.
مــن جانــب آخــر، يقــدم 
البنك مكافأة تقديرية للطالب 
املتفوقــني واحلاصلــني على 
معــدل فصلــي ٣٫٥ أو أكثــر 
مــن أصل ٤ نقــاط مببلغ ٥٠ 
دينارا تودع على هيئة نقاط 
في برنامج الــوالء «املخبة» 
املتوافــرة علــى تطبيق بنك 
وربة، باإلضافــة إلى إصدار 
 VISA وجتديد مجاني لبطاقة
مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 
٣٪ بحد اســترجاع شــهري 
بقيمــة ١٥٠ دينارا على هيئة 

نقاط في «املخبة».

منار أحمد محمد الســعيدي، 
خالد وليد عبدالهادي اظبيه، 
مها محمد علي الهاجري، تركي 

طالل تركي العتيبي.
جدير بالذكر أن بنك وربة 
 «Bloom» ميز شريحة عمالء
بتجربــة مصرفيــة رقمية 
فريــدة مــن نوعهــا ترتقي 
لطموحاتهــم وتوجهاتهــم 
التي تعتبره ركيزة التطور 
من خــالل تطبيق مصرفي 
خاص واألول من نوعه ليس 
في الكويت فحسب، بل في 
املنطقة بأسرها، مستوحى 
وســائل  تطبيقــات  مــن 
التواصل االجتماعي، األكثر 
استخداما من حيث تصميم 

لعمــالء Bloom ممــن قامــوا 
بتحويل املكافأة الطالبية التي 
يتسلمونها من الدولة إلى بنك 
وربة لتتويج ٥ رابحني شهريا 
مببلغ ٢٠٠ دينار لكل منهم.

«أوابك»: ٢٠ مليون طن نفايات البالستيك بالدول العربية سنويًا
قــال األمني العــام ملنظمة 
العربيــة املصــدرة  األقطــار 
للبترول (أوابك) علي ســبت 
بن سبت، إن البالستيك يلعب 
دورا مهما في تنمية االقتصاد 
العاملي، حيث دخلت املنتجات 
البالستيكية في شتى مناحي 
احلياة املعاصــرة، وفي كافة 
القطاعات الصناعية، والطبية، 
والدوائية، والزراعية، والنقل، 
وفي تصنيع مستلزمات إنتاج 
الطاقات املتجددة، مشيرا الى 
أنــه على الرغــم من مميزات، 
وفوائد البالستيك إال أن عدم 
استغالله بالشكل األمثل أدى 
إلى حــدوث مشــكالت بيئية 
خطيرة. جاء ذلك خالل كلمة 
بن ســبت فــي افتتــاح ندوة 
«أوابــك» حول إعــادة تدوير 
النفايات البالستيكية ومفهوم 
االقتصــاد التدويــري، والتي 
عقــدت يوم األربعــاء املاضي 
عبــر تقنية االتصــال املرئي، 
وذلك مبشــاركة مجموعة من 
اخلبراء واملختصني من الدول 
األعضــاء منظمة أوابك، ومن 

أن هناك ضرورة لبذل املزيد 
من اجلهود للحد من انتشــار 
البالســتيكية نظرا  النفايات 
ملا حتدثه من أضرار جسيمة 
على البيئة، والعمل على إيجاد 
احللــول، والطرق والتقنيات 
املبتكــرة إلعــادة تدوير هذه 
النفايــات. مــع التأكيــد على 
أهمية االستفادة من اخلبرات 
واملبادرات املتبعة في العديد 
من دول العالم، وزيادة مستوى 
الوعي العــام بثقافة وأهمية 
تقنيات إعادة التدوير ودورها 
فــي احملافظــة علــى املــوارد 

العربية يصل إلى أكثر من ٢٠ 
مليون طن سنويا وهو ما يعد 
ســوق إقليمية واعــدة لبناء 
وتنمية مشروعات إعادة تدوير 
النفايات البالستيكية، كما أشار 
إلى بعض املبــادرات الواعدة 
التي تتبناها اململكة العربية 
الســعودية في تنفيذ مفهوم 
االقتصاد التدويري للنفايات 
البالستكية من خالل التعاون 
والتخطيــط إلنشــاء وحــدة 
على النطاق التجاري لتدوير 
النفايات البالستيكية بالطرق 
الكيميائية وتشغيلها بنهاية 
عام ٢٠٢٢، بني شــركة سابك، 
وإحدى الشركات الهولندية في 
مجال التدوير الكيميائي. فضال 
عن تعاونها مع كل من شركة 
بروكتــر آند جامبــل، ومعهد 
معهــد فراونهوفــر، إلنشــاء 
وحــدة جتربيه إلعادة تدوير 
أقنعة الوجه من مادة البولي 
بروبيلني، وحتويلة إلى زيت 
االنحالل ثم معاجلته بواسطة 
شركة سابك إلنتاج مادة البولي 

بروبيلني املعاد تدويره.

الطبيعيــة ودعــم االقتصــاد 
الوطني. من جهته، أشار خبير 
صناعات نفطية مبنظمة أوابك 
د.ياســر بغدادي، بــأن إنتاج 
العالم من البالستيك احلراري 
بلــغ نحــو ٣٦٧ مليــون طن 
سنويا، وأن اإلنتاج التراكمي 
للبالستيك بلغ نحو ٨ مليارات 
طن منذ بــدء إنتاجه في عام 
١٩٥٠، ومــن املتوقع مضاعفة 
إنتاج البالستيك احلراري إلى 
نحو ٥٨٠ مليون طن بحلول 
عام ٢٠٥٠، مقارنة بنحو ٢٩٠ 

مليون طن عام ٢٠١٠. 
ولفــت إلــى أهــم الطــرق 
املســتخدمة إلعــادة تدويــر 
البالســتيكية، مثل  النفايات 
الطريق امليكانيكية، والطريق 
الكيميائية، مشيرا إلى أن طرق 
التدويــر امليكانيكــي يتم من 
خاللها إنتاج مواد بالستيكية 
ذات جودة منخفضة في كثير 
مــن األحوال مما ميثــل هدرا 

للقيمة املضافة.
وأوضح بغدادي، ان حجم 
النفايات البالستيكية في الدول 

خالل ندوة للمنظمة بعنوان: «إعادة تدوير النفايات البالستيكية ومفهوم االقتصاد التدويري»

معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
واالحتاد اخلليجي للكيماويات 
والبتروكيماويــات، ومركــز 
احلد من املخاطر والدراسات 
البيئيــة بجامعة  والبحــوث 
القاهرة، ومركــز تكنولوجيا 
البالســتيك بجمهورية مصر 

العربية.
وأوضح أنه في ظل تخفيف 
األضــرار احملتملة من ســوء 
البالســتيكية  النفايات  إدارة 
اجته العالم إلى تبني مفهوم 
االقتصاد التدويــري الذي ال 
ينتج عنــه نفايات نهائية إال 
بحــدود ضيقة جــدا، ويضع 
العائد االقتصادي  حســابات 
بجانب الفوائد البيئية، وذلك 
بهدف حتسني كفاءة استخدام 
املــوارد الطبيعيــة، ودعــم 
االقتصــاد الوطني، وحتقيق 
التنمية املستدامة. كما أكد على 
الدور الهام إلقرار التشريعات 
والقوانني في الدول والتي من 
شــأنها تفعيل منظومة إدارة 

النفايات البالستيكية.
وأشــار األمني العــام، الى  

علي سبت بن سبت

«فيسبوك» تضاعف أرباحها الفصلية إلى ١٠٫٤ مليارات دوالر
وكاالت: تضاعفت األرباح الفصلية لشركة 
«فيســبوك» بدفع كبير مــن ارتفاع اإليرادات 

بقطاع اإلعالنات الرقمية.
وأعلنت «فيسبوك» عن إيرادات بنحو ٢٩٫١ 
مليار دوالر لألشــهر الثالثــة املنتهية في ٣٠ 
يونيو، وهي قفزة بنسبة ٥٦٪ عن الفترة نفسها 
من العام املاضــي، عندما تضرر اإلعالن عبر 
اإلنترنت بفترة الوباء. كما ضاعفت الشــركة 
أرباحها الفصلية بأكثر من الضعف إلى ما يقرب 
من ١٠٫٤ مليارات دوالر، وهو أعلى بكثير من 
توقعات احملللني البالغة ٨٫٧ مليارات دوالر.

وســجلت ربحيــة الســهم ٣ دوالرات و٦١ 
ســنتا، في حني كانت توقعات احملللني عند ٣ 
دوالرات و٣ ســنتات، لكن الشركة حذرت من 
تراجع النمو فــي أرباحها في النصف الثاني 
من العام، ما أدى إلى تراجع السهم بأكثر من 

٥٪ بعد اإلغالق.
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أمير قطر يصادق على قانون ألول انتخابات تشريعية
عواصم - وكاالت: أصدر 
أمير قطر سمو الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني، سلسلة قوانني 
تتعلق بإجراء انتخابات مجلس 
الشــورى والنظام االنتخابي 
والدوائــر االنتخابية، متهيدا 
إلجراء أول انتخابات تشريعية 
في أكتوبر املقبل. وقال الديوان 
األميــري فــي قطر أمــس إن 
أمير البالد صدق على قانون 
انتخابــي رقم ٧ لســنة ٢٠٢١ 
بشأن انتخاب مجلس الشورى، 
والقانون رقم ٦ لســنة ٢٠٢١ 
بإصدار قانون نظام انتخاب 
الشــورى. وكذلــك  مجلــس 
املرسوم رقم ٣٧ بتحديد الدوائر 
االنتخابية ملجلس الشــورى 

ومناطق كل منها.
ومــن بــني مــا تتضمنــه 
الترشــح  القانــون: شــروط 
لالنتخابات، وضوابط الدعاية 
االنتخابية، واإلشراف القضائي 
علــى االنتخابــات، وعقوبات 

اجلرائم االنتخابية.
االنتخابــات،  وســتكون 

شرط اجلنســية األصلية كل 
من اكتسب اجلنسية القطرية 
وبشرط أن يكون جده قطريا 

ومن مواليد دولة قطر».
أمــا املرشــحون فيتعــني 
أن يكون املرشــح «جنسيته 
األصلية قطرية وال يقل عمره 
عند قفل باب الترشح عن ٣٠ 

سنة ميالدية».
وسيجري تقسيم البالد إلى 

قرارا بتعيني سالم بن مبارك 
بن شافي آل شافي سفيرا فوق 
العادة مفوضا لدى جمهورية 
مصر العربية، وقضى القرار 
بتنفيذه والعمل به من تاريخ 
صدوره، وأن ينشر في اجلريدة 

الرسمية.
واتفقت مصر والسعودية 
واإلمارات والبحرين في يناير 
على إنهــاء اخلالف الذي أدى 
إلى األزمة اخلليجية منذ ٢٠١٧.

وعينت القاهرة في يونيو 
ســفيرا لدى قطر بعد حترك 

مماثل من الرياض. 
وعني األمير أيضا الشيخ 
محمد بن ناصر بن جاسم آل 
ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا 
لــدى تركيــا، وقضــى القرار 
بتنفيذه والعمل به من تاريخ 
صدوره، وأن ينشر في اجلريدة 
الرسمية. وشملت التعيينات 
خالد محمد آل زابن الدوسري 
سفيرا فوق العادة مفوضا لدى 
ليبيا، وعلي يوسف املال سفيرا 

لدى قبرص.

٣٠ دائرة انتخابية يتم انتخاب 
مرشــح واحــد فقــط لتمثيل 
كل منهــا. ويحظر ترشــح أو 
تصويت أي مواطن «قد سبق 
احلكم عليه نهائيا في جرمية 
مخلة بالشرف أو األمانة ما لم 
يكن قد رد إليه اعتباره وفقا 

للقانون».
وال يجوز للوزراء وأعضاء 
الهيئــات القضائيــة وأفــراد 
اجليــش وأعضــاء املجلــس 
البلدي املركزي ترشيح أنفسهم 
فــي االنتخابات «طــوال مدة 
شغلهم مناصبهم أو وظائفهم 

أو عضويتهم».
القانــون احلــد  ويحــدد 
األقصى لإلنفاق على احلمالت 
االنتخابية عند مليوني ريال 

(٥٤٩٤٥٠٫٥٥ دوالرا).
من جهة أخرى، قال الديوان 
األميري إن األمير الشيخ متيم 
بن حمد عني عددا من السفراء 

لدى عدة دول.
األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
القطرية «قنا» إن األمير أصدر 

أصدر قرارات بتعيني أول سفير لدى مصر منذ انتهاء األزمة وآخرين لدى تركيا وقبرص وليبيا

أمير قطر سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني

الختيار ثلثي أعضاء مجلس 
الشــورى أو ٣٠ عضــوا فــي 
املجلس املؤلف من ٤٥ مقعدا، 
على ان يقــوم األمير بتعيني 

األعضاء الباقني.
وينص القانون اجلديد على 
أن يتمتع «بحق انتخاب أعضاء 
مجلس الشوري كل من كانت 
جنسيته األصلية قطرية وأمت 
١٨ سنة ميالدية، ويستثني من 

جتّدد الهجمات على املصالح األميركية 
تزامنًا مع عودة الكاظمي من واشنطن

عواصم - وكاالت: استهدف صاروخان 
محيط الســفارة األميركية في بغداد فجر 
أمس، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس 
برس، في هجوم يثير اخلشية من استمرار 
ضرب املصالح األميركية في العراق رغم 
االتفاق بــني بغداد وواشــنطن على إنهاء 
«املهمة القتالية» للجنــود األميركيني في 

البالد.
وسقط صاروخان من نوع كاتيوشا قرب 
سفارة الواليات املتحدة في بغداد، وفق ما 
أفاد املصدر األمني، موضحا أن الهجوم لم 

يتسبب بضحايا أو أضرار.
في الوقت نفسه، أكدت القوات األمنية 
«ســقوط صاروخ من نوع كاتيوشا خلف 
جامع الرحمن في منطقة املنصور ببغداد». 
واملنصور حي ســكني قريــب من املنطقة 

اخلضراء.
وأعلنت خلية اإلعالم األمني الرسمية في 
تغريدة فتح حتقيق باحلادثة التي لم تخلف 
«خسائر تذكر»، مضيفة أن الصاروخ انطلق 
«من منطقة شــارع فلسطني» البعيد نحو 
١٣ كلم عن منطقة املنصور. ورأت أن «هذا 
الفعل اخلارج عن القانون» يشكل «تهديدا 
للمواطنني داخل األحياء السكنية اآلمنة».

وتزامن الهجوم مع عودة رئيس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي من واشنطن بعد 
زيارة مت فيهــا االتفاق على انتهاء «املهمة 
القتالية» للواليات املتحدة في العراق بحلول 
نهايــة العام، في خطوة نددت بها فصائل 
عراقيــة موالية إليران، غالبــا ما حتملها 
واشنطن مسؤولية الهجمات التي تستهدف 

مصاحلها.
الباحث السياســي ورئيس  وأوضــح 
مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، 
لفرانــس بــرس أن «اســتمرار عمليــات 
االســتهداف بصواريخ أو طائرات مسيرة 
للبعثة الديبلوماسية األميركية أو للقوات 
االستشــارية املوجودة، قد يهدد االتفاق» 
بني الطرفني حول إنهاء «املهمة القتالية».

مــن جهة أخرى، قضت محكمة عراقية 
امس، باإلعدام شنقا حتى املوت بحق مدانني 
قاما بالهجوم على سجن أبوغريب عام ٢٠١٣. 
وقال مجلس القضاء األعلى في العراق، 
في بيان صحافي امس، إن احملكمة اجلنائية 
املركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد 
الرصافة االحتادية أصدرت حكما باإلعدام 
شنقا حتى املوت بحق مدانني قاما بالهجوم 
على ســجن أبوغريب عام ٢٠١٣ مبختلف 
األسلحة واملتفجرات من أجل إطالق سراح 

السجناء التابعني للعصابات اإلرهابية».

هجمات «طالبان» تضاعفت بعد اتفاقها مع أميركا
عواصــم - وكاالت: كشــف تقرير 
رســمي أميركي نشر امس، أن هجمات 
طالبان على احلكومة األفغانية سجلت 
تصاعــدا حادا منــذ توقيع االتفاق بني 
الواليات املتحدة واملتمردين في فبراير 
٢٠٢٠ الــذي أدى إلى انســحاب القوات 

األجنبية من البالد.
وقال «مكتب املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار أفغانستان» (سيغار) إن 
عدد «الهجمات التي شنها العدو» وتنسب 
بشكل أساســي إلى طالبان، ارتفع من 
٩٦٥١ في نهاية ٢٠١٩ إلى ١٣٢٤٢ في نهاية 
٢٠٢٠ اســتنادا إلى بيانات مهمة حلف 

شمال األطلسي في أفغانستان.
هذه هي املرة األولى منذ ديســمبر 
٢٠١٩ التي ينشــر فيها املكتــب أرقاما 

مفصلة عن هذه الهجمات.

وبني األول من مارس و٣١ مايو تاريخ 
آخر هذه املعطيات التي جمعتها عملية 
«الدعم احلازم» للحلف األطلســي في 
أفغانستان قبل انسحاب اجلزء األكبر من 
قوات التحالف، أحصي عشرة آالف و٣٨٣ 
هجوما، أســفر ٣٢٦٨ منها عن سقوط 
قتلى حسب املكتب التابع للكونغرس.

وبطلب من حكومة كابول، لم ينشر 
املفتــش العــام عــدد ضحايــا اجليش 
األفغاني الذي يبلــغ عديده نحو ٣٠٠ 

ألف رجل وامرأة.
وذكرت بعثة األطلسي أن العنف ضد 
املدنيني وصل إلى مســتويات قياسية 
جديــدة في أبريل ومايو مع مقتل ٧٠٥ 
مدنيني وجرح ١٣٣٠ آخرين. وهو تقريبا 
مجموع عدد القتلى في األشهر الثالثة 

السابقة.

ويحمل التقرير قــوات املجموعات 
املناهضة للحكومة مســؤولية سقوط 
٩٣٪ من املدنيني في األشــهر األخيرة. 
وقد تســبب مقاتلو طالبــان في مقتل 
٤٠٪ من هــؤالء ومتمردون مجهولون 
ســقوط ٣٨٪ منهم وتنظيــم «داعش» 
١٤٪ وشبكة حقاني املقربة من طالبان 

أقل من واحد باملئة.
ويشــير التقريــر إلــى أن طالبــان 
اســتولت على عدد كبير مــن األحياء 
في املناطق الريفية على الرغم من أنها 

ال تسيطر على املدن الكبرى.
وأشــار املفتش العام جون سوبكو 
فــي التقرير إلى أنه «مــن الواضح أن 
االجتاه العام ليس في مصلحة احلكومة 
األفغانية التي قد تواجه أزمة وجودية 

إذا لم تنجح في عكسه».

الرئيس التونسي ُيصّعد معركته ضد «الفساد»..
أقال ٢٥ مسؤوًال.. والقضاء يحاكم مسؤولني ونوابًا

عواصم ـ وكاالت: أطلق الرئيس التونسي قيس 
سعيد معركة ضد الفساد، فيما جددت الهيئات منظمات 
املجتمع املدني دعوتها له إلعالن خارطة طريق املرحلة 

التي تلت جتميده عمل البرملان وإقالته احلكومة.
وفتح القضاء التونسي أمس حتقيقا مع الرئيس 
األسبق للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد شوقي الطبيب 

و٣ نواب في البرملان على خلفية قضايا مختلفة.
وقال املتحدث باسم محكمة االستئناف بالعاصمة 
تونس احلبيب الطرخاني، في تصريح لـ «األناضول»، 
إن احملكمة فتحت حتقيقا ضد شوقي الطبيب، على 
خلفية شبهة «تدليس». وأضاف أن «الشبهة تخص 
محتوى تقرير الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، متعلقة 
بتضــارب مصالح رئيس احلكومة األســبق إلياس 
الفخفاخ، في صفقة حكومية مبرمة مع الوكالة الوطنية 

للتصرف بالنفايات (حكومية)».
وأوضــح الطرخانــي أن «التحقيق مــع الطبيب 
سيشــمل أيضا شــكاية تقدم بها مرصد الشــفافية 
واحلوكمة الرشيدة (دستورية)، وموضوعها عديد 

االختالالت املالية واإلدارية للهيئة زمن رئاسته».
وأفــاد بأنه مت فتــح حتقيق بخصوص شــكاية 
تقدمت بها نقابة األمن اجلمهوري وموظفي مصلحة 
األبحــاث في مطار تونس قرطــاج، ضد النائب عن 
«ائتالف الكرامة» ســيف الدين مخلوف بخصوص 
«حادثــة املطار»، كمــا مت أيضا فتح حتقيق ضد كل 
من رئيس جلنة التحكيم واملصاحلة بهيئة احلقيقة 
والكرامة (دستورية) خالد الكريشي، وهو نائب عن 
«حركة الشــعب»، ومبروك كورشيد النائب احلالي 

(مستقل) ووزير سابق.
وأقال الرئيس التونسي قيس سعّيد ٢٥ مسؤوال 
حكوميا حتى مســاء أول من أمــس ضمن «التدابير 
االستثنائية» التي بدأها في ٢٥ اجلاري بإقالة رئيس 
احلكومة وتوليه هو رئاسة السلطة التنفيذية وجتميد 
البرملان ملدة ٣٠ يوما، بحسب إحصاء لـ «األناضول». 
يأتي ذلك بعد يوم من اعالن القضاء فتح حتقيقات 
مع ثالثة أحزاب بينهما حزبي النهضة بزعامة رئيس 
البرملان راشد الغنوشي و«قلب تونس» وهما ميتلكان 
أكبر كتلتني نيابيتني، أول من أمس، ومطالبة الرئيس 
سعّيد من ٤٦٠ رجل أعمال استرجاع أموال منهوبة 
من الدولة خالل حكم الرئيس األســبق الراحل زين 

العابدين بن علي قبل العام ٢٠١١.
ونشرت الصفحة الرســمية لرئاسة اجلمهورية 
مقطع ڤيديو يحمل فيه ســعّيد علــى الذين «نهبوا 
املال العام»، مشيرا إلى تقرير وضعته «جلنة تقصي 

الفساد» احلكومية التي أنشئت بعد الثورة.
وقال «هذه األموال املوثقة باألسماء، وكان عددها 
٤٦٠، واملبلــغ الذي كان مطلوبــا منهم ١٣٥٠٠ مليار 

دينار (حوالي ٤ مليارات يورو)».
ودعا إلى استئناف إنتاج الفوسفات الذي تراجعت 
مداخيله بعد أن كانت متول موازنة الدولة بالعملة 
الصعبة منذ ٢٠١١، وذلك بسبب االضطرابات االجتماعية 
وضعف االســتثمارات. وأشار سعّيد إلى «نواب في 
البرملان يتمتعون باحلصانة» وحتوم حولهم شبهات 

فساد في ملف توقف إنتاج الفوسفات.
من جهتها، أعربت أحزاب ومنظمات وشخصيات 

تونســية أمس، عن «تفهمها» للتدابير االستثنائية 
التــي اتخذها الرئيس، لكنها جددت مطالبته بطرح 
«خريطة طريق» للخروج من األزمة املتفاقمة في البالد.
في هذا السياق دعا حزب «التيار الدميوقراطي» 
في بيان الرئيس التونسي إلى «تقدمي خريطة طريق 
تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية االعتيادية 
وتتضمن التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل 
على تنقية املشهد السياسي واختيار رئيس حكومة 
ذي كفاءة ونزاهة يشكل حكومة قادرة على مواجهة 
حتديات املرحلة». وحمل احلزب «املسؤولية الكاملة 
فيما آلت إليه األوضاع من تدهور للمنظومة وعلى 
رأسها (حركة النهضة) الرافضة ألي محاوالت لإلصالح 
احلاملة حلســابات ضيقة واملعطلة حملاربة الفساد 

واملتواطئة معه طيلة فترة حكمها».
من جهته، قال حزب «حتيا تونس» الذي يترأسه 
رئيس احلكومة الســابق يوسف الشاهد، ان «عجز 
املنظومة السياســية أصبح واقعا ملموســا حتمته 
الصراعات السياسية والنظام السياسي واالنتخابي».
من جانبه، أعلن االحتاد العام التونسي للشغل، 
وهو اكبر التنظيمات النقابية، في بيان، انه سيقدم 
«خريطة طريق تتضمــن عديد التصورات املتعلقة 
باجلانب السياسي واالقتصادي إلى الرئاسة التونسية 
لالستئناس بها خالل املرحلة املقبلة». وأقر االحتاد 
بـ «سالمة اإلجراءات التي اتخذها الرئيس.. لكن لن 
نبقى مكتوفي األيدي ألن تونس في حاجة إلى وقفة 
حقيقية ويجب أن مند يدنا إلنقاذ تونس وســنعمل 

على دعم رئاسة اجلمهورية للقيام باإلصالحات».

ل مسؤولية نهب الدولة لـ ٤٦٠ رجل أعمال.. واملجتمع املدني يُجدد مطالبته بوضع خارطة طريق حمَّ

«كورونا» يتراجع في أفريقيا باملوجة الثالثة
 ومخاوف بريطانية من تفشي الساللة اجلديدة

عواصم - وكاالت: قالت منظمة الصحة 
العاملية، إن هناك تباطؤا محدودا يبعث 
على التفاؤل وان كان بحذر شديد حلاالت 
اإلصابــة بڤيروس كورونــا في افريقيا 
والتي مازالت تعيش خضم املوجة الثالثة 
من انتشار الڤيروس. وأضافت املنظمة، 
في تقرير لها امس بجنيڤ، ان شحنات 
اللقاحات تتزايد بسرعة إلى أفريقيا من 
مصــادر متعــددة بعد توقف شــبه تام 
للتسليم في األشــهر األخيرة. وأشارت 
إلى أن مرفق كوفاكس الذي تقوده املنظمة 
سلم ٤ ماليني جرعة إلى بلدان القارة في 
األسبوع املاضي فقط مقارنة مع ٢٤٥ الف 

جرعة طوال شهر يونيو.
وأوضحت أن مرفق كوفاكس يهدف 
إلى شحن ٥٢٠ مليون جرعة إلى أفريقيا 
بحلــول نهاية العام اجلــاري مع تزايد 
عمليــات التســليم من صنــدوق اقتناء 
اللقاحات التابع لالحتــاد األفريقي، مع 
ارتفاع متوقع الــى ١٠ ماليني جرعة كل 

شــهر اعتبارا من شهر سبتمبر. وقالت 
املنظمــة انه مــن املتوقع احلصول على 
٤٥ مليون جرعة من الصندوق االفريقى 

بحلول نهاية العام.
وأشارت املنظمة إلى أن قارة أفريقيا 
بحاجة إلى ما يصل إلى ٨٢٠ مليون جرعة 
لتطعيم ٣٠٪ من ســكانها بشــكل كامل 
بحلــول نهاية العام احلالي مضيقة بان 
الزيادة في شــحنات اللقاحات تأتي في 
الوقت الذي تشهد فيه افريقيا األسبوع 
الثاني مــن انخفاض أعداد احلاالت بعد 
زيادة حادة ومتواصلة استمرت ثمانية 
أســابيع. وأشارت الى ان أعداد احلاالت 
املبلغ عنها قد انخفضت بنسبة ١٨٪ من 
أكثــر مــن ٢٨٢ الفا الــى ٢٣٠ الف و٥٠٠ 
حالة في األسبوع املنتهي في ٢٥ يوليو 
حيث كان هذا االنخفاض مدفوعا الى حد 
كبير بجنوب إفريقيا التي متثل ٣٧٪ من 
جميع احلاالت املبلغ عنها وتونس التي 
متثل ٨٪. وأظهرت بيانات املركز األفريقي 

للسيطرة على األمراض والوقاية منها أنه 
رغم تلقي ١٫٦٪ فقط من السكان في أفريقيا 
التلقيــح الكامل ضد ڤيــروس كورونا، 
اليــزال اجمالي اإلصابات منخفضا على 
نحو طفيف. إلى ذلك، حذر حزب العمال 
البريطاني من أن الســماح للمســافرين 
امللقحني بشكل كامل من الواليات املتحدة 
واالحتاد األوروبي بدخول إجنلترا دون 
احلاجة إلى اخلضــوع للحجر الصحي 
رمبا يؤدي إلى تفشي الساللة اجلديدة 

من ڤيروس كورونا.
وقال وزير النقل - في حكومة الظل 
البريطانية جيم مكماهون - في حديثه 
عقب يــوم واحد من تأكيد الوزراء على 
خطتهم بهذا الشــأن- إن السفر الدولي 
يجب أن يتــم فتحه «علــى نحو آمن». 
وأضاف - في تصريحات نقلتها صحيفة 
االندبندنت البريطانية أن البالد ال تريد 
أن ترى ساللة متغيرة أخرى «تتفشى» 

و«تضر بجهود الشعب البريطاني».
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QR ١٢٥ مكتبًا لطباعة شهادات التطعيم للمسافرين بـ

ال صحة الرتفاع أسعار السلع التموينية مع رفع أسعار البنزين
القاهرة - هالة عمران

املركــز اإلعالمــي ملجلــس  نفــى 
الوزراء ما مت تداوله في بعض املواقع 
التواصــل  اإللكترونيــة وصفحــات 
االجتماعــي معلومات بشــأن ارتفاع 
أســعار الســلع التموينية تزامنا مع 

رفع أسعار البنزين.
وقام املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة 
الداخلية، والتي نفت تلك املعلومات، 

مؤكدة أنــه ال صحة الرتفاع أســعار 
السلع التموينية تزامنا مع رفع أسعار 
البنزين، مشددة على استقرار أسعار 
السلع الغذائية بكل املنافذ التموينية 
واملجمعات االستهالكية، وفروع مشروع 
جمعيتــي دون أي زيادات، مع توافر 
مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة 
أشهر قادمة، موضحة أن  عمليات نقل 
السلع الغذائية بني احملافظات تتم عبر 
شاحنات نقل تعتمد معظمها على منتج 
السوالر،  والذي لم يشهد حتريكا في 

أسعاره ضمن القرارات األخيرة الصادرة 
عن جلنة التسعير التلقائي للمنتجات 
البترولية ما يعني أن عملية نقل السلع 
لن تتأثر مع الزيادة األخيرة، مشيرة 
إلى تشديد الرقابة على كافة املجمعات 
االستهالكية واملنافذ التموينية، وكذلك 
األســواق مبختلف احملافظات لضبط 
املخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية 

أو تالعب باألسعار.
وفي الســياق ذاته، أكــدت وزارة 
التمويــن والتجــارة الداخلية أنه مت 

صرف ما يقرب من ٩٦٪ من احلصص 
التموينية عن شــهر يوليو اجلاري، 
حيــث يتــم صــرف نحو ٢٨ ســلعة 
ضمن املقررات التموينية على رأسها 
السلع األساسية (الزيت، السكر، األرز، 
املكرونة)، فضال عن ضخ جميع السلع 
الغذائية واللحوم املجمدة والطازجة 
والدواجــن واخلضر والفاكهة مبنافذ 
املجمعات االســتهالكية على مستوى 
اجلمهورية، بأسعار أقل من مثيالتها 

باألسواق.

القاهرة - ناهد امام 

اســتعرضت د.هالة زايد، 
وزيــرة الصحــة والســكان، 
خالل اجتماع مجلس الوزراء، 
برئاســة د.مصطفى مدبولي، 
امــس، مبقر احلكومة مبدينة 
العلمني اجلديدة، خطة مكاتب 
تطعيمات كورونا للمسافرين 
للخــارج. وأوضحــت وزيرة 
الصحــة أنه مت جتهيــز عدد 
١٢٥ مكتبا موزعة على جميع 
محافظــات اجلمهورية بكافة 
التجهيزات الالزمة لتســجيل 
الشــهادات  البيانات وطباعة 
املميكنــة بـــ QR code، وذلك 
لتقدمي اللقاحات للمسافرين، 
مشيرة إلى أن احلجز يتم عبر 
البوابة اإللكترونية اخلاصة 
باللقاح، ويكون املوعد احملدد 
خالل ٧٢ ساعة من التسجيل، 
مضيفــة أنه يتــم العمل على 
إتاحة اللقاحات املطلوبة، وذلك 
ألغراض السفر لدول االحتاد 
األوروبي، والواليات املتحدة 
األميركية، ودول اخلليج. فيما 
صرح مصدر بوزارة الصحة 
لـ «األنبــاء» ان كود QR على 
شــهادة التطعيم فــي طريقه 

للتفعيل قريبا.
وتناولــت الوزيــرة خالل 
العرض جهود التأمني الطبي 

واإلســعافات األولية وصرف 
العالج الالزم للمواطنني، إلى 
جانــب زيــادة عدد ســيارات 
اإلسعاف املتمركزة على طول 
الطريق مع كل سيارة عيادة 
متنقلــة، لتحويــل احلــاالت 
إلى املستشــفيات،  الطارئــة 
ورفــع درجة االســتعداد لكل 
املستشفيات واملراكز الطبية 
الستقبال تلك احلاالت، وتوفير 
كافة األطقم الطبية، واألدوية 
واملستلزمات لتقدمي اخلدمات 

الصحية املطلوبة.
إلــى  الوزيــرة  وأشــارت 
االكشاك التي متت اقامتها بعدد 
من املناطق الســاحلية وعلى 

أزمة ڤيــروس كورونا، الفتة 
كذلــك إلى ما قام به فريق من 
قطاع الطب الوقائي من حمالت 
تفتيشية مفاجئة على عدد من 
املطاعم والكافيهــات بالقرى 
السياحية واملجمعات، واتخاذ 
كافــة اإلجــراءات القانونيــة 
الالزمة، مبــا يضمن احلفاظ 

علي صحة املواطن.
كما أشارت وزيرة الصحة 
خالل العرض إلى االحتفالية 
التــي نظمتها منظمة الصحة 
العامليــة بهــدف رفــع الوعي 
الكبــدي  مبــرض االلتهــاب 
الوبائي، والتي ثمنت خاللها 
جهود التجربــة املصرية في 
التعامل مع هذا املرض، حيث 
متت اإلشادة بالنموذج املصري 
كنموذج ناجح لتضافر اجلهود 
من أجل احلصول على أفضل 
النتائج واالستثمار في الصحة، 
والتأكيد على أن مصر جنحت 
في احداث طفرة في البرنامج 
الوطني ملكافحــة هذا املرض 
من خــالل تنفيــذ العديد من 
املبــادرات، إلى جانب اإلنتاج 
احمللــي للعقاقير األساســية 
املســتخدمة في عالجه، الفتة 
إلــى أنه مت االعتــراف مبصر 
إقليميا وعامليــا كدولة رائدة 
قادت الصحة العامة للقضاء 

على ڤيروس «سي» عامليا.

الشــواطئ لتقــدمي اخلدمات 
الطبيــة للمواطنني، موضحة 
أن تلك اخلدمات تضمنت نشر 
التوعية باإلجراءات االحترازية 
ملواجهة ڤيروس كورونا، وامداد 
املواطنني بأدوية ومستلزمات 
اإلسعافات األولية، وتسجيل 
احلصــول على لقاح ڤيروس 
كورونا، إلى جانب الرد على 
استفســاراتهم، مســتعرضة 
في هذا الشأن عددا من مناذج 
الرســائل التوعوية التي يتم 
توزيعهــا علــى املواطنني في 
هذه املناطــق للتعريف أكثر 
باإلجراءات االحترازية الواجب 
تطبيقها في إطار التعامل مع 

لدول اخلليج واالحتاد األوروبي والواليات املتحدة األميركية

جانب من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولي

للمناطق الساحلية التي تشهد 
اقباال من املواطنني خالل فصل 
الصيــف، ومــا تشــمله تلك 
اجلهود من تقدمي خدمات طبية 
وتوعوية، إلى جانب ما يتعلق 
بتقــدمي الدعــم اللوجيســتي 
للمستشفيات واملراكز الطبية 
املوجــودة في هــذه املناطق، 
مشــيرة في هذا الصــدد إلى 
أنه فيمــا يتعلــق باخلدمات 
الطبيــة املقدمــة فــي منطقة 
الساحل الشمالي، فقد مت الدفع 
بالقوافل الطبية املتنقلة موزعة 
على الطريق وبوابات القرى 
السياحية واألماكن املزدحمة 
لتقدمي خدمات الكشف األولي 

بعد أجواء «حرب حقيقية» في درعا 
مساٍع للتوصل إلى اتفاق وقف النار

تخفيف القيود في معبر جابر بدءًا من األحد

عواصم - وكاالت: تدهور الوضع امليداني 
فــي درعا وحتــول الى «حــرب حقيقية» 
حســب وصف املرصد الســوري حلقوق 
اإلنسان، الذي قال ان التصعيد األعنف منذ 
سيطرة قوات حكومة دمشق على احملافظة 
قبل ثالثة اعوام، بدأ مع ســاعات الصباح 
األولــى أمس بقصفهــا بصواريخ أرض-

أرض قصيرة املدى «صواريخ فيل» وقذائف 
الهاون والرشاشــات الثقيلــة، في مناطق 
متفرقة مــن احملافظة انطالقــًا من الريف 
الشرقي للمحافظة مروراً باملدينة وصوًال 
إلى الريف الغربي منها، وســط محاوالت 
القتحامها بريًا، فيما قام مقاتلو املعارضة 
من أبنــاء املنطقة مبحاولة للتصدي لهذه 
احملاوالت. وسط حديث عن التوصل التفاق 
مبدئي يقضي بوقف إطالق النار في درعا 
البلد يبدو انه لم يصمد كثيرا حيث كانت 
العمليات العســكرية مستمرة في الريفني 

الشرقي والغربي.
من جهتها، اتهمت وكالة األنباء الرسمية 
من وصفتهم بـ«مجموعات إرهابية» باطالق 
قذائــف هاون، علــى املستشــفى الوطني 
ومنازل املواطنني في مدينة درعا. وذكرت 
أن املجموعــات املتحصنــة فــي حي درعا 
البلد استهدفت أحياء مدينة درعا بقذائف 
هاون سقطت إحداها على املشفى الوطني 
وأدت الى تخريــب جتهيزات ومعدات في 
قســم الكلية. وقالت الوكالة انه يتحصن 
في حي درعا البلد من اعتبرتهم «مطلوبني 
وخارجني على القانون وفلول مجموعات 
إرهابيــة»، في حني قدرت مصــادر أممية 
عــدد املدنيني الذيــن يقطنون احلي بنحو 

٢٥ ألف مدني. 
وقــال مصدر محلــي ملوقــع تلفزيون 
«ســوريا» إن اللواء الثامن التابع للفيلق 

اخلامس بقيــادة أحمد العــودة، اتفق مع 
اللجنة األمنية والعســكرية في درعا على 
وقف إطالق النار بشــكل مبدئي في درعا 
البلــد، كخطــوة أولــى لوقــف العمليات 

العسكرية بشكل كامل.
وأكد املرصد أمس مقتل وأسر أكثر من 
٢٥ عنصرا من قــوات احلكومة واألجهزة 
األمنيــة التابعة لها. لكــن مواقع اخبارية 
تداولت مقاطع تظهر عددا كبيرا من اجلنود 
األسرى، وقال مصدر ان العدد يتجاوز الـ٧٠. 
بدورهــا نقلــت وكالة األنبــاء األملانية 
(د.ب.أ) عــن مصدر في اجلبهة اجلنوبية 
التابعة للجيش السوري احلر، إن «القوات 
احلكومية السورية تبدأ عملية اقتحام حي 
درعا البلد». واستهدفت قوات احلكومة بلدة 
اليادودة بعدد من قذائف املدفعية وصواريخ 
«الفيل»، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا 
بني املدنيني، وسط حتليق مستمر لطيران 
االستطالع في سماء املنطقة، بحسب املرصد. 
وطبقا للمرصد، شــن مقاتلــون محليون 
من أبناء درعا هجمات على نقاط ومواقع 
وحواجز للجيش واألجهزة األمنية بريف 
درعا رداً علــى التصعيد على درعا البلد، 
ومتكن املقاتلون من السيطرة على نحو ١٠ 
نقاط ومواقع بريفي درعا الشرقي والغربي.

وكشــف املرصد عن مقتــل ثمانية من 
قوات احلكومة وامليليشــيات املوالية لها 
خالل االشتباكات في عموم درعا، كما قتل 
٦ مــن املقاتلني احملليــني، باإلضافة ملقتل 
مدنيــني اثنني بالقصــف البري الذي نفذه 
اجليش السوري على درعا البلد واليادودة، 
متوقعا ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى 
بعضهم في حاالت خطرة، وانعدام اخلدمات 
الصحية لنقص املعدات واألدوية بعد أكثر 

من شهر من احلصار.

عمان - أ.ف.پ: أعلنت احلكومة األردنية 
عن إعادة تشغيل مركز جابر/ نصيب مع 
سورية اعتبارا من األحد املقبل بشكل شبه 
عادي، بعد نحو عام على عمله بشكل محدود 
في إطار إجراءات للحد من انتشار ڤيروس 

كورونا.
وقال وزيــر الداخلية مازن الفراية في 
بيان نشــر ليل أول مــن أمس «بعد إجراء 
الترتيبــات امليدانية الكاملــة مع اجلانب 
الســوري، سيبدأ اعتبارا من صباح األحد 

األول من أغسطس التشغيل الكامل ملركز 
حدود جابر». وأوضح أنه سيسمح لـ ٥٠٠ 
من املســافرين القادمني من سورية يوميا 
التســجيل لسلوك املعبر الذي كان يعبره 
اآلالف فــي االجتاهني يوميــا قبل جائحة 
كورونا، ولـ ٢٠٠ مركبة (١٠٠ من كل جانب) 
باملــرور. وكانت احلكومة األردنية أغلقت 
مركــز حدود جابر في ١٢ أغســطس العام 
املاضي بعد تسجيل ارتفاع في عدد اإلصابات 

بڤيروس كورونا بني القادمني.

تقدم في مسار التشاور بني عون وميقاتي وحتّسب لتظاهرات ذكرى «املرفأ»
بيروت - عمر حبنجر ـ داود رمال

اليوميــة  فــي زياراتــه 
لشريكه الدستوري بتشكيل 
الرئيــس  احلكومــة، تابــع 
ميقاتــي  جنيــب  املكلــف 
مباحثاته التأليفية مع رئيس 
اجلمهوريــة ميشــال عون، 
في جو من التفــاؤل املغلف 
بالغموض، والذي ال يعكس 
حقيقة، التعقيدات املستمرة 
حول «الثلث املعطل» ووزارة 
الداخلية، املتمسك بهما الفريق 

الرئاسي.
هذه املباحثات دخلت أمس 
في تفاصيل احلقائب واألسماء 
وضمن االشكاليات املستجدة، 
نيابة رئاسة مجلس الوزراء، 
والتــي هــي تقليديــا للروم 
األرثوذكس، ويبدو ان الرئيس 
املعتذر سعد احلريري، وعد 
بها تيار املردة برئاسة سليمان 
فرجنية. لكن الفريق الرئاسي 
رفــض مليقاتي اعتمــاد هذا 
اخليار، مصرا على ان تكون 

نيابة الرئاسة ملن يلوذ به.
ورغم ذلك قالت مصادر ان 
الرئيسني عون وميقاتي تبادال 
اآلراء فــي الصيــغ املقترحة 
لتوزيع احلقائب الوزارية على 
الطوائــف في أجواء وصفت 
باإليجابية تعكس تقدما في 
مسار التشاور بني الرئيسني 
لتأمني والدة سريعة للحكومة 

العتيدة.
ولــدى مغادرتــه، توجه 
الصحافيــون إلــى ميقاتــي 
بالســؤال عن أجــواء اللقاء، 
فأجاب بأنه لــن يتحدث كل 
يوم، وان اللقاء املقبل سيكون 

يوم االثنني.
وتطرح املصادر املتابعة، 
مــدى  حــول  التســاؤالت، 
دســتورية تشكيل احلكومة 
في القصر اجلمهوري، حتت 
عنوان الشــراكة بني رئيس 
اجلمهورية والرئيس املكلف، 
وضمن هذه التســاؤالت، إذا 
شــكلت احلكومة، وسقطت 
في امتحان الثقة أمام مجلس 
النواب، هل تشــمل تداعيات 
السقوط رئيس اجلمهورية، 

الرئيس ميقاتي أقر بعدم 
القدرة على اخمــاد احلريق 
السياسي وحده، لكنه سيعمل 
على منع انتشاره في األيام الـ 
١٠٠ األولى من عمل حكومته. 
وقد حذر فــي حديث لوكالة 
بلومبيرغ من حتول لبنان الى 
قنبلة تصدم الشرق األوسط 
بأكمله، في حال بلغ االنهيار 
الكامــل، معتبرا انــه يتعني 
على وزيــر املالية العتيد ان 
يكــون قادرا علــى التواصل 
مــع صندوق النقــد الدولي، 
ومع الشــركاء احملتملني في 
اخلارج، والتعامل مع املصرف 
املركزي، مؤكدا نيته االطالع 

حيث قال حرفيا: «نحن ضد 
تغييــر اتفــاق الطائف، لكن 
مواقــف األحزاب املســيحية 
من ميشــال عون إلى سمير 
جعجع، لألسف هي لتثبيت 

الفراغ».
من جهته، نائب األمني العام 
حلزب اهللا الشيخ نعيم قاسم 
كشف لقناة «املنار» الناطقة 
بلسان احلزب، ان حزب اهللا 
ســيكون ممثــال باحلكومــة 
بصورة غير مباشرة، من خالل 
اختصاصيــني، وقال: «نحن 
نعتبر ان كل االختصاصيني 
سيشاركون من خالل مظلة 
سياسية، ونحن جزء من هذه 

تشــكيل حكومة فــي عهده، 
«ما راح نقعد ونتفرج ولدينا 
خيارات كثيرة». وشدد باسيل 
على انه لن مينح الثقة ان متت 
املــداورة علــى كل احلقائب، 
باستثناء وزارة املالية، ملنع 

إقامة أعراف جديدة.
بدورها، «القوات اللبنانية» 
أصــدرت بيانــا تناولت فيه 
الرئيس سعد احلريري وقالت: 
انه «ال يترك إطاللة إعالمية إال 
ويتهجم فيها ظلما وزورا على 
«القوات» لألسباب التي باتت 
معروفة، وآخر تهجماته جاءت 
في املقابلــة التي أجراها مع 
محطة «سكاي نيوز عربية»، 

تشهد من تظاهرات احتجاجية 
واضطرابات أمنية، بدءا من 
يوم غد السبت، وسط مخاوف 
من استنكاف القوات املسلحة 
عن مواجهــة اجلماهير، كما 
حصل جزئيا امام منزل وزير 
الداخلية. وقد استنفرت قوات 
اجليــش واألمــن اســتعدادا 

للتطورات.
ان  املصــادر  والحظــت 
ميقاتي من رجال السياســة 
واألعمال، وهو يجيد حساب 
األمــور، ويعــرف متى يقدم 
ومتى يتراجع، وهذا ما يصعب 
على جبران باسيل التالعب 

معه، أو به.

بدور رئيســي علــى صعيد 
صناعة القرارات املالية.

من جهتــه، رئيس التيار 
النائب جبران باسيل،  احلر 
متنــى اال يتحــول الرئيــس 
ميقاتي الى ضحية خامســة 
للحريري بعد محمد الصفدي 
وسمير اخلطيب وبهيج طبارة 
ومصطفى اديب، وعدا ذلك ال 
يرى باسيل سببا لعدم تشكيل 
احلكومة او عرقلة تشكيلها 
قبل الرابع من أغسطس. وقال 
باســيل لقناة «ال بي ســي» 
انــه اذا أتى ميقاتي مبســار 
احلريري عينه، وعلى قاعدة 
تفشــيل الرئيس عون ومنع 

املظلــة، اما متثيل حزب اهللا 
بطريقــة حزبية، فهــذا غير 
مطروح ال نحن وال غيرنا».

وســأل قاســم: مــن هــو 
الذي يقول انه ال يريد حزب 
اهللا داخــل احلكومة؟ ال أحد 
يجرؤ علــى التدخل في هذا 
املوضــوع، ألن حــزب اهللا 
ســيكون اساسيا، وله نواب 
في البرملان وقد سمى الرئيس 

جنيب ميقاتي.
املتابعــة قالت  املصــادر 
ميقاتــي  ان  لـ«األنبــاء» 
الرئاســي  الفريــق  ومثلــه 
محشــورون باقتراب ذكرى 
٤ من أغسطس، وما ميكن ان 

الرئيس املكلف يحّذر من حتّول لبنان إلى «قنبلة».. وباسيل يهدده: إذا تابع مسار احلريري «ما رح نقعد نتفرج»

بوصفه الشريك في التأليف، 
أم يقتصــر الســقوط علــى 

احلكومة ورئيسها وحده؟
هــذه املســألة، ســتكون 
في صــدارة مرحلــة ما بعد 
اعتذار ميقاتــي، في حال لم 
يوفق في إخراج حكومته إلى 
النور، حيث يتجه احلريري 
وحلفاءه الى طرح هذه املسألة 
من زاوية، ان فشــل اكثر من 
مرشح في تأليف حكومة ما 
بعد استقالة حكومة حسان 
دياب، يعني العيب ليس في 
الرؤســاء املكلفــني او الذين 
كانوا على خط التكليف، بل 

في مكان آخر ايضا.

بري: على أمت االستعداد لرفع احلصانات عن اجلميع
بيروت - أحمد عزالدين

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري 
النيابي على أمت االستعداد  أن املجلس 
لرفع احلصانات عن اجلميع وضمنا كتلة 
التنمية والتحرير التي يرأسها مبا في 
ذلك عــن القضاء الذي وضع يده على 
قضية النيترات منذ حلظة رسوم الباخرة 
املشؤومة الى حلظة حدوث انفجار املرفأ 
في ٤ أغســطس، متاشيا مع االقتراح 

الذي تقدمت به كتلة املستقبل.
الرئيس بري خالل استقباله  وقال 
وفد كتلة املستقبل الذي يزور املسؤولني 
والكتل النيابية لعــرض اقتراحه رفع 
احلصانات، أن املجلس النيابي في قضية 
انفجار املرفأ وبعيدا عن كل ما يثار من 
غبار سياسي وإعالمي حتريضي، كما 
تعاطى منذ اللحظــات االولى مع هذه 
الفاجعة، ليس باعتباره أحد املتضررين 
من االنفجار الذي أوقع عددا من موظفيه 

وحراسه وعشــرات اجلرحى ودمرت 
أجزاء منه فحسب، وأيضا من موقعه 
التشريعي فهو الذي بادر مع جلنة ذوي 
الشهداء وشرع أمامهم األبواب ألكثر من 
٣ لقاءات وأصدر قانونا يساوي شهداء 
اللبناني وكذلك  املرفأ بشهداء اجليش 
تبنى حقوق اجلرحى مع اجلهات الطبية 
الضامنة وأصدر جملة من التشريعات 
املتصلة باملناطــق واالحياء املتضررة 

وكل ذلك هو أقل الواجب.

لبنان ينعى مفتي البقاع خليل امليس
بيروت - خلدون قواص

نعى مفتي لبنان الشيخ 
عبداللطيف دريان، العالمة 
الشيخ خليل الميس مفتي 
زحلــة والبقــاع ومنحــه 
العماد  الجمهورية  رئيس 
ميشــال عون وسام األرز 
الوطني من رتبة كومندور 
تقديرا لعطاءاته الروحية 
واالجتماعيــة والتربوية 
واإلنســانية وقد مثله في 
المأتم النائب ســليم عون 
معلقا الوســام على نعش 

الفقيد.
وأعرب عون عن ألمه لغياب مفتي زحلة 
والبقاع خليل الميس. وقال المفتي دريان: 
ننعى العالم الجليل الشيخ خليل الميس 
عالما كبيرا وفقيها بارعا وأحد كبار العلماء 
المسلمين في لبنان، الصالح التقي النقي، 
العلم يجري على لسانه، نذر نفسه وحياته 
لخدمــة الدين والعلــم والعلماء والناس، 
وكان من أجالء علماء دار الفتوى وأبرزهم 
فــي فقه اإلمام أبــي حنيفة النعمان . وقد 
تولى الراحل العديد من المناصب الدينية 
المهمة حيث أسهم في تطويرها وتفعيلها، 
كما أنه نــادى بالوســطية واالعتدال من 
خالل مسيرته الدينية والوطنية، وعالج 
كثيرا من المسائل الطارئة على المجتمع 
اإلسالمي وله فتاوى خاصة في هذا الشأن.

واعتبر رئيس حكومة 
تصريف األعمال حســان 
دياب أن «لبنان فقد رجل 
الحــوار والفقــه العالمــة 
المتنــور، الــذي كان رمزا 
للوحدة والتآخي والعمل 
بصمت من أجل خدمة الدين 
والمجتمع، فشــكل عالمة 
فارقة في انفتاحه وحرصه 
على تشديد أواصر األخوة 
الرئيس  والوحدة».وقــال 
المكلــف نجيــب ميقاتــي 
«برحيــل المفتــي الميس 
يخسر لبنان علما وطنيا 
وروحيا تميز على الدوام بكلمة سواء تجمع 
بين اللبنانيين وتوحدهم رغم كل الظروف 
العصيبة التي مروا بها. كما تخسر األمة 
اإلسالمية عالما فقيها كانت له مساهمات 
كبرى من خالل «أزهر البقاع» وهي من أكبر 

المؤسسات العلمية الشرعية في لبنان.
وأشــار الرئيس سعد الحريري إلى ان 
المفتــي الميس علم  من أعــالم المعرفة، 
وراية من رايات العلم، الشخصية الوطنية 
الجامعة. بموازاة ذلك، نعى رئيس مجلس 
النــواب نبيــه بــري، وأعضــاء المجلس 
النيابــي زميلهم النائب الســيد مصطفى 
علي الحســيني الذي وافته المنية مساء 
أمس األول. وتقدم الرئيس بري وأعضاء 
المجلس من الرئيس السابق السيد حسين 
الحسيني ومن أسرة الراحل بأحر التعازي.

مفتي البقاع الراحل الشيخ خليل امليس

(محمود الطويل) رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال في عني التينة وفدا من كتلة املستقبل برئاسة النائبة بهية احلريري 
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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:

فنان كوميدي عربي من ٨ 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

عادل إمام

سلوى اجلراش

ةيبرعععيبر

اممنوعرابا

دترممقديمل

امامجلصقرب

ليتثدازوفس

مزبلبولقاا

رامنونفيخت

حتوتردجنشي

ةهـرسدربمان

مهـربانعوبا

نفتاحاسملا

ممتةداعسلا

١ـ  ولدهـ  البس القناع، ٢ـ  أحضر (معكوسة)ـ  للنصب 
ـ قهوة، ٣ـ  مرض وعذابـ  اللجام، ٤ـ  من احليوانات، 
٥ ـ شدة احلر، ٦ ـ ممثل كويتي راحل، ٧ ـ املصائب 
الكبيرة (معكوسة) ـ ضمير متصل، ٨ ـ اخفوا املعالم 
(معكوسة)ـ  أحيط به من كل جانب (معكوسة)، ٩ـ  عكس 

خائن ـ خير وبركة، ١٠ ـ متشابهان ـ غطى.

بارعون
متميزات

ممثل
مجد
فوز

قلوب
قدمي

البساتني
املرحة
فنون

وتر
عنابره
ينمو
ربيع

عربية

مراتب
رقص

أخشاب
برد

املساحات

فن
السعادة

متم
جد

سره

١ـ  رفضواـ  علم مذكر، ٢ـ  من الطيورـ  نقود (معكوسة)، 
٣ ـ فوز وفالح ـ يقع من مكان عال (معكوسة)، ٤ ـ 
للجزمـ  أشادا (معكوسة)، ٥ـ  رايات، ٦ـ  مضاءـ  ضجر 
ـ للمساحة (معكوسة)، ٧ـ  من احليوانات (معكوسة)، ٨ 
ـ يرغم (معكوسة) ـ متايل طربا (معكوسة)، ٩ ـ جتهم 

ـ يقترب، ١٠ ـ متشابهان ـ نباتات عطرية.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  ابنهـ  مقنع، ٢ـ  جلب (معكوسة)ـ  انـ  بن، ٣ـ  وبال 
ـ الرسن، ٤ ـ احلمار، ٥ ـ هجير، ٦ ـ علي املفيدي، ٧ ـ 
االهوال (معكوسة)ـ  نا، ٨ـ  موهوا (معكوسة)ـ  حوصر 

(معكوسة)، ٩ ـ امني ـ رزق، ١٠ ـ ا ا ـ ران.

١ـ  أبواـ  عالء، ٢ـ  بلبلـ  اموال (معكوسة)، ٣ـ  جناحـ  يهوي 
(معكوسة)، ٤ ـ لم ـ نوها (معكوسة)، ٥ ـ اعالم، ٦ ـ منار ـ 
ملـ  آر (معكوسة)، ٧ـ  زرافة (معكوسة)، ٨ـ  يجبر (معكوسة) 

ـ رقص (معكوسة)، ٩ ـ عبس ـ يدنو، ١٠ ـ ن ن ـ رياحني.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

اسم ومعنى

اإلثير

«اإلثير» هو سائل سريع التبخر ويغلي 
في درجة ٣٥ مئوية ورائحته نفاذة ومذاقه 
حامض، سريع االشتعال فيتم حتضيره من 
حمض الكبريتيك كان األطباء يستخدمونه 
للتخدير ومت اكتشافه في القرن الثالث عشر.

أبوذنيبة

«أبو ذنيبة» هو الطور اليرقي للضفدعة 
رأسه كبير وذيله طويل دون ظهور أطراف 
ويتنفس باخلياشيم اخلارجية التي تختفي 
تدريجيا وتستبدل بها رئتان ثم تظهر األطراف 
ويتحول إلى ضفدع في نهاية الشهر التالي.

األيون

«األيون» هو ذرة أو مجموعة ذرات مشحونة 
كهربائية يتكون عندما تكتسب ذرة أو مجموعة 
الذرات املتعادلة الكترونا واحدا أو أكثر أو 
تفقد إلكترونا واحدا أو أكثر، ويسمى أيونا 
موجبا في حالة تكوينه من اكتساب الذرة 
الكترونات ويسمى أيونا سالبا في حالة 

تكوينه من فقد الذرة الكترونات.
ابن سينا

امللقب بأمير  هو «احلسن بن عبداهللا» 
األطباء.. ولد في إحدى قرى بخارى عام ٣٧٠هـ 
ـ ٩٨٠م ونشأ وتعلم بها ثم طاف بلدانا كثيرة 
ناظر بها العلماء حيث اتسعت شهرته وتقلد 
الوزارة في همذان إلى أن توفي في عام ٤٢٨هـ 
ـ ١٠٣٨م. وكان كتاب «القانون» الذي ألفه في 
الطب هو أشهر كتبه وقد ُترجم ملعظم اللغات 
ويعتبر ابن سينا هو أول من اكتشف الدودة 
اخليطية التي تتطفل على اإلنسان مسببة له 
«داء الفيل» الذي يجعل إحدى رجلي املريض 

تتضخم فتشبه قدم «الفيل».
أبردين

مدينة «أبردين» هي عاصمة مقاطعة «أبرد 
ينشر» في اسكتلندا وهي أهم موانئ اسكتلندا 
على بحر الشمال وتقع هذه املدينة عند مصب 
نهر دي من أهم معاملها جامعة «أبردين»، 

تشتهر بصناعة االسماك واملنسوجات.

من كتاب: دائرة املعارف الثقافية ـ  ابراهيم مرزوق

سؤال وجواب

هل ميكن فقدان الوزن بفضل احلمامات الساخنة؟

قال خبير التغذية مايكل موسلي، إن احلمام 
الساخن ميكن أن يساعد في حرق السعرات 
احلرارية، ويساعد اإلنسان في إنقاص وزن 

جسمه.
ونقل اخلبير عن دراسة شارك فيها بجامعة 
لوبورو، أن املشاركني في التجربة استلقوا ملدة 
ساعة في حوض استحمام ساخن مجهز بأجهزة 
لقياس عدد السعرات احلرارية احملروقة. وتبني 
في نتيجة التجربة، أن موسلي أحرق ٢٤٠ 
سعرة حرارية، أي ما يعادل نزهة بخطوات 

سريعة خالل ٣٠ دقيقة.
من جانبه، قال عالم الفسيولوجيا والباحث 
اجلامعي ستيف فولكنر: «قبل كل شيء، قمنا 
بقياس استهالك الطاقة أثناء التجربة. وتبني 
لنا وجود زيادة بنسبة ٨٠٪ في إنفاق الطاقة 

خالل ساعة واحدة من احلمام الساخن».
وذكر فولكنر أنه ميكن أن يعزى هذا التأثير 
الفعال إلى بروتينات الصدمة احلرارية، وهي 
بروتينات محددة تتشكل عندما تتعرض 
اخلاليا لفترة وجيزة لدرجات حرارة أعلى من 
مداها الطبيعي. ويرى الباحث أن املستويات 
املرتفعة من هذه البروتينات على املدى الطويل 
ميكن أن حتسن التحكم في نسبة السكر بالدم 

وإنتاج األنسولني.

عن «الديلي اكسبرس»
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مسؤولون: الصانع أفنى حياته في خدمة الرياضة
الكويت واألســرة  فقــدت 
الرياضيــة أحــد رجاالتهــا 
وروادها الكبار بوفاة العم خالد 
ناصر الصانع الذي وافته املنية 
عن عمر ناهز ٨٥ سنة، وذلك 
بعد مسيرة حافلة بالعطاء في 
خدمة الرياضة والرياضيني. 
ويعــد الراحل أحــد رواد 
الرياضة الكويتية، حيث شغل 
العديد من املناصب منها رئيس 
نادي كاظمة خالل الفترة من 
١٩٩٧ الى ٢٠٠٠، ورئيس احتاد 
الكرة الطائرة، وعضو مجلس 
إدارة اللجنة األوملبية الكويتية. 
ولــد الراحل في العــام ١٩٣٦ 
في حي القبلة، ووالده ناصر 
الصانع أحد التجار املعروفني 

في الكويت.
وكانت له بصمات واضحة 
في لعبة الكرة الطائرة بالكويت 
سواء في الفترة التي قضاها 
رئيسا لنادي كاظمة او خالل 
الفترة التي ترأس فيها احتاد 
الكرة الطائرة، وكان أول من 
استقدم مدربا أجنبيا للعبة في 
الكويت وهو التشيكي تولكا، 
الــذي درب فريــق كاظمة في 

العام ١٩٧١.
مــن  عــدد  نعــى  وقــد 
واملســؤولني  الشــخصيات 
الراحــل الصانع ومنهم مدير 

أعمدة الرياضة الكويتية.
وقــال نائب املديــر العام 
للهيئة العامة للرياضة لشؤون 
الرياضــة د.صقــر املــال على 
حسابه في «تويتر»: «بخالص 
احلزن واألسى ننعى العم خالد 
الصانع رئيــس نادي كاظمة 
الســابق، هذا الرجــل الطيب 
املخلــص األمــني الــذي أفنى 
حياتــه فــي خدمــة الرياضة 

والرياضيني».  كما تقدم رئيس 
مجلس إدارة احتاد كرة القدم 
الشيخ أحمد اليوسف وأعضاء 
مجلس اإلدارة بخالص التعازي 
واملواســاة إلى نــادي كاظمة 
وأســرة الصانع الكرام لوفاة 

الفقيد.
بدوره، اعتبر رئيس مجلس 
إدارة نادي كاظمة أسعد البنوان 
ان الرياضة الكويتية والنادي 
فقــدا ركنا مهما مــن أركانهما 
واحد مؤسسيهما برحيل رئيس 
مجلس االدارة االسبق ناصر 
الصانع الذي رحل بعد مسيرة 
حافلة من العطاء واإلجنازات 
والسمعة العطرة. وأكد البنوان 
ان الصانع يعد هامة كويتية 
عمالقة ومدرســة بحــد ذاتها 
تعلم منها الرياضيون الكثير.

وأشار الى ان الصانع أفنى 
حياتــه فــي خدمــة الرياضة 
الكويتيــة ونــادي كاظمة من 
جميع املواقع واملناصب التي 

تبوأها.
رحم اهللا العم خالد الصانع 
وتغمده بواسع رحمته وأسكنه 
فســيح جناتــه، وألهــم أهله 

الصبر والسلوان.
«األنباء» تتقــدم بخالص 
العزاء من أسرة ومحبي الفقيد.

الراحل خالد الصانع

عام الهيئة العامــة للرياضة 
حمود فليطح الشــمري الذي 
قال اننا نعزي أنفسنا واحلركة 
الكويتية برحيل  الرياضيــة 
شخصية وقامة رياضية وهو 
العم خالــد الصانع الذي قدم 
الكثيــر لنادي كاظمــة كأحد 
أبنائه املخلصني والذي ساهم 
في تأســيس النــادي ليكون 
صرحا رياضيا ويصبح أحد 

تدريبات «البرتقالي» انطلقت.. وداركو يصل األحد
عبدالعزيز جاسم

انطلقــت تدريبات الفريق 
األول لكرة القدم بنادي كاظمة 
حتــت قيــادة مــدرب املراحل 
السنية الصربي فويكان، وذلك 
حتــى وصول مــدرب الفريق 
البوسني داركو نيستروفيتش 
األحد املقبل، والذي ســبق أن 

قاد العربي قبل موسمني.
األول  التدريــب  وشــهد 
حضــور ١٣ العبا مــن بينهم 
الالعبون عمر احلبيتر وحسني 
كنكوني وحمد احلربي وبندر 
بورسلي وناصر فرج، وغاب 
التدريبــات ٦ العبــني  عــن 

محترف، وذلك لعدم التعاقد مع 
أي العب حتى اآلن بشكل رسمي 
باســتثناء املدافع الفسطيني 

ميشــيل ترمانيني، والذي لم 
يصــل بعد. ويســعى كاظمة 
إلــى إنهاء اجراءات املعســكر 
التدريبــي، حيث مــن املقرر 
أن يغادر منتصف أغســطس 
التــي يتواجــد  الــى تركيــا 
فيهــا معظم أنديتنــا احمللية 
ومنتخبــات املراحل الســنية 
لعدد من الدول ما يسهل إقامة 
املباريــات الوديــة، والتي لن 
تقل عن ٤ مواجهات حتضيرا 
للموسم اجلديد. إلى ذلك، أعلن 
النادي عن تعاقــده أمس مع 
املدافعني محمد الفارسي ومحمد 
املوسوي لتدعيم الفريق ملدة 
موسمني في صفقة انتقال حر.

محمد الفارسي بعد التوقيع مع كاظمة

لتواجدهم مع املنتخب األوملبي 
املوجود حاليا في معســكره 
بتركيــا، كما لــم يتواجد أي 

الغامن واحتاد اإلمارات واملال هنأوا بوربيع
هنأ رئيــس مجلس األمة 
مرزوق الغامن بطل أبطال العالم 
محمد بوربيع مبناسبة تتويجه 
بطال ألوروبا للدراجات املائية 
في اجلولة األولى من بطولة 
العالم للدراجات املائية التي 
أقيمت في پولندا، وفي تغريدة 
له قال الغامن: «خلف كل عزمية 
هنــاك دافــع، وبقــوة الدافع 
تقوى العزمية، فألف مبروك 
للبطل العاملي محمد بوربيع 
لتتويجه باملركز األول دائما في 
كل املسابقات العاملية، وليس 
لديه دافع إال رفع اسم الوطن 
عاليا في احملافل الدولية، واآلن 
املركز األول في فئة (برو جي 
بي) لكبار احملترفني في بطولة 

أوروبا».
كما هنأت أمني عام احتاد 
اإلمارات للرياضات البحرية 

وفد املنتخب الوطني للدراجات 
املائيــة في مطار الكويت إلى 
جانــب رئيس جلنة الزوارق 
الســريعة والويــك بورد في 
النــادي البحــري الرياضــي 
علــي الشــمالي، وذلك عقب 
عــودة املنتخــب مــن پولندا 

والــذي ترأســه عبدالوهــاب 
العمر، وأعرب املال عن اعتزاز 
وفخر الهيئة مبا حققه البطل 
االستثنائي محمد بوربيع من 
إجنــاز كبير، مؤكــدا حرص 
الهيئة على دعم هؤالء األبطال 

ماليا وإداريا.

مبناسبة فوزه ببطولة أوروبا للدراجات املائية

مهــرة فلنــكاز بوربيع نيابة 
عــن االحتــاد، مشــيدة بهذا 
اإلجناز العظيم. وهنأ النادي 
العربي ونادي الكويت البطل 
بوربيع، فيما كان نائب املدير 
العام للهيئة العامة للرياضة 
د.صقر املال في مقدمة مستقبلي 

مندني: العربي يتدرب مبعنويات عالية

١٨ العبًا في التدريب األول للساملية

دابس: معسكر التضامن في تركيا أو مصر

مبارك اخلالدي

يواصل الفريق األول لكرة 
القدم بالنادي العربي تدريباته 
استعدادا خلوض منافسات 
املوسم اجلديد بقيادة املدربني 
الوطنيني يوســف الرشيدي 
وأحمد العثمان لعدم تواجد 

املدرب انتي ميشا.
مــن جانبه، أشــاد عضو 
مجلس االدارة ورئيس جهاز 
الكرة علي مندني في حديث 
لـ «األنباء» بالتزام الالعبني، 
وقــال إن التدريبات انطلقت 
قبل أيام بتواجد أغلب الالعبني 
احملليــني وغيــاب الالعبــني 
احملترفني الذين سيلتحقون 
ببعثــه الفريــق فــي تركيا، 
مشيرا الى ان الهدف من الفترة 
احلالية هــو إعطاء الالعبني 
جرعة تدريبية مناسبة قبل 
خــوض تدريبات املعســكر 
املقرر في ٨ أغسطس املقبل، 
مضيفا ان البرنامج اإلعدادي 
في تركيا مكثف ويتضمن ما 
ال يقل عــن ٥ أو ٦ مباريات. 
وحــول الصفقــات اجلديده 
قال مندنياننا سننتهي قريبا 
من كل اإلجراءات وسيلتحق 

هادي العنزي

انطلقت تدريبات الفريق 
القــدم بنــادي  األول لكــرة 
الســاملية بحضور ١٨ العبا، 
وبقيادة املدرب الوطني جراح 
عبداللطيف، الــذي ناب عن 
اجلهاز الفني التونسي اجلديد 
للسماوي بقيادة حامت املؤدب 
املتوقع وصولــه اليوم بعد 
أن أجنز اجلهــاز اإلداري كل 
اإلجــراءات املتعلقة بدخوله 
البالد، وسوف يدخل اجلهاز 
الفني احلجر املؤسســي ملدة 
أسبوع، على أن يتبعه حجر 
منزلي ألســبوع آخر. وشهد 
التدريب مشاركة املدافع أحمد 
عبدالغفور بعد انتهاء إعارته 
من خيطان، واملهاجم حسني 
املوســوي، واحلارس أحمد 
عادي بعد جتديــد إعارتهما 
من العربي والنصر تواليا. من 

يحيى حميدان

يواصل فريق الكرة بنادي 
التضامــن تدريباته اليومية 
اســتعدادا النطالق مســابقة 
كأس األميــر املقرر انطالقها 
في ٩ ســبتمبر املقبل، حيث 
ســيالقي القادسية في الدور 
التمهيــدي، قبــل أن تنطلق 
منافسات املوسم اجلديد في 
وقت الحق من شهر أكتوبر.

وأكد عضو مجلس االدارة 
ورئيــس جهــاز الكــرة فهد 
دابــس، أن احلضور اليومي 
للتدريبــات يزيــد علــى ٢٤ 
العبا ما يؤكد رغبة الالعبني 
في الظهور مبستوى مغاير 
املوســم اجلديــد، مــع األخذ 
فــي االعتبــار عــدم وصول 
األجانــب اخلمســة الذين مت 
التعاقد معهم، وهم: البحريني 
عبداهللا الهزاع، والهولنديان 
رولينــي نوناتو وأليســون 
كوينسي، فيما حصلنا على 
جميــع املوافقــات من جانب 

وأضاف اننا نعمل للحفاظ 
علــى حيويــة الفريــق مــن 
خــالل التجديد وضــخ دماء 
شابة لينسجموا مع عناصر 
اخلبرة واحملترفــني بجودة 
عالية األمر الذي يصقل خبرة 
الالعبني الصغار وسيرافقنا 
فــي املعســكر ٣ أو ٤ العبني 
صغار سيخضعون الختبارات 
اجلهــاز الفني. مــن جانبه، 
قــال إداري الفريــق عبداهللا 

األفضــل من بينهــم لتدعيم 
صفــوف الســماوي، مضيفا 
اننــا نأمــل الشــفاء العاجل 
الســويدان،  لالعبــني محمد 
وأحمد النهام بعد إصابتهما 
بڤيــروس كورونا، والعودة 

٥ أغسطس املقبل، وتتم حاليا 
مشاورات اللتحاقهم مبعسكر 
التضامــن املقــرر إقامته في 
تركيا أو مصر لتفادي دوامة 
إجراءات استخالص دخولهم 
البالد في حال السفر والعودة 

من جديد.
وبني دابــس أن «العنيد» 

احلائــري، إن األخضر أطلق 
املرحلة األولى من خطة إعداده 
خلوض منافســات املوســم 
إياه بالسباق  املقبل، واصفا 

والطويل.
إلى ذلــك، أعلــن الالعب 
الدوري  الفلسطيني وهداف 
عــدي الدباغ وداعه رســميا 
العربــاوى، ووجه  للفريــق 
الالعب الشكر إلدارة النادي 

وجمهوره والالعبني.

سريعا للفريق، كما سيعود 
احملترفون بداية أغســطس 
املقبل، الفتا إلى أن احلضور 
سيكون كامال في األيام القليلة 
املقبلة مع انتهاء إجازة عدد 

غير قليل من الالعبني.

أغلق بــاب الصفقات احمللية 
بضم املدافعني عبداهللا مسامح 
وعبدالرحمن العنزي بناء على 
الســلوفاكي  املدرب  توصية 
رومان بيفارنيك املتابع بشكل 
دقيق للتضامن منذ ٣ سنوات 
تقريبــا ويعرف كل صغيرة 

وكبيرة في الفريق مسبقا.

التجديد للموسوي وعادي.. وعودة عبدالغفور

(أحمد علي) جانب من تدريبات العربي 

(زين عالم) جانب من أول تدريبات للساملية حتضيراً للموسم املقبل 

(أحمد علي) من تدريبات فريق التضامن 

احملترفون اجلدد باملعســكر 
ليكون اجلميــع حتت أنظار 
اجلهــاز الفني، الفتــا الى أن 
هدف األخضر هو أن يكون في 
املقدمة ونحن ندرك أن جميع 
الفرق تعمل وأن منافســات 
املوسم املقبل صعبة وقوية، 
ونتمنــى تكاتــف اجلميــع 
خصوصــا أن إدارة النــادي 
قدمت كل أنواع الدعم وعلى 

رأسها عبدالعزيز عاشور.

جانبه، أكد مدير الفريق بدر 
اخلالــدي في تصريح خاص 
لـــ «األنبــاء»، أن احلضــور 
يعد بداية مشــجعة للفريق، 
مبشــاركة عدد مــن الالعبني 
الشباب الذين سيتم اختيار 

محترفــني آخريــن، ويتبقى 
فقــط توقيعهما على العقود 

ليتم اإلعالن عن هويتهما.
وأشار دابس، في حديث 
خاص مــع «األنباء»، إلى أن 
جميــع احملترفني اخلمســة 
باإلضافــة إلى املعــد البدني 
التشيكي جيري سيصلون في 

ملشاهدة الڤيديو

د.صقر املال وعلي الشمالي خالل استقبالهما للمنتخب
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٢٣ يوليو  -  ٨ أغسطس ٢٠٢١

الفيحان والرشيدي وقلي.. «خيرها بغيرها»
الوفد اإلعالمي - طوكيو

فقــد الرامي عبدالرحمن 
الفيحان فرصة الفوز بإحدى 
امليداليات الثالث في نهائي 
الرمايــة (تراب)  مســابقة 
التــي جــرت علــى ميادين 
أساكا األوملبية، بعد ان حل 
سادسا في الترتيب النهائي، 
ضمن منافسات دورة األلعاب 
األوملبيــة «طوكيو ٢٠٢٠». 
وأحــرز التشــيكي ييــري 
ليبتــاك امليداليــة الذهبية 
متفوقا على مواطنه دافيد 
كوستيليسكي الذي حصل 
على امليدالية الفضية، بينما 
كانت امليدالية البرونزية من 
البريطانــي ماثيو  نصيب 

جون كاورد هولي.
ووصـــل عبدالرحمـــن 
الفيحان (٣٥ عاما) الى نهائي 
مسابقة التراب بعد ان انهى 
اجلوالت اخلمس التأهيلية 
التي اقيمت على مدار يومني 
بإصابة ١٢٣ طبقا من أصل 
١٢٥ أســوة بأربــع رماة هم 
البريطانــي ماثيــو هولــي 
والصيني يو هاي تشــينغ 
والتشــيكي كوستيليسكي 
واملكسيكي خورخي دياز، 
ليضمنوا مباشــرة للتأهل 
الى النهائيات برفقة املتصدر 

محمد الرميحــي في املركز 
١٣، بينمــا جــاء املصريان 
عبدالعزيز محيلبة واحمد 
زاهر في املركزين ١٦ و١٩. 

ومــع نهاية منافســات 
مســابقة (تــراب)، اختتــم 
رماة الكويت االربعة عبداهللا 
الرشيدي ومنصور الرشيدي 
وعبدالرحمــن  (ســكيت) 
الفيحان وطالل الرشــيدي 
(تــراب) مشــاركتهم فــي 
االوملبياد مبيدالية برونزية 
وحيدة حصل عليها عبداهللا 
الرشــيدي، وهــي امليدالية 

جبــارة مبذولــة مــن قبــل 
الالعبــني مــن خــالل اقامة 
التدريبيــة  املعســكرات 
البطوالت  واملشــاركة فــي 
الدوليــة من اجــل الظهور 
بشكل مشرف السم الكويت 

في البطولة االوملبية.
الفيحان بالشكر  وتقدم 
اللجنــة االوملبية  لرئيــس 
فهــد  الشــيخ  الكويتيــة 
الناصــر وأعضــاء مجلس 
دارة للجنــة األوملبية على 
الدعم الالمحدود الذي قدموه 
لالعبــني، كما شــكر الهيئة 

على اإلطالق، مضيفا ان دخول 
الرامي عبدالرحمن الفيحان الى 
النهائيات يعد بحد ذاته اجناز 

للكويت في احملفل األوملبي.
وقــال الرشــيدي انــه لن 
يدخر جهدا مع زمالئه الرماة 
مســتوياتهم  تطويــر  فــي 
الفنية من اجل املنافسة على 
امليداليات األوملبية في اوملبياد 

باريس٢٠٢٤.
قلي «رابعًا» ويودع

حل بطل الكويت للسباحة 
عباس قلي فــي املركز الرابع 
خالل منافسته في املجموعة 
الثانيــة للتصفيــات األولية 
التــي  لســباق ١٠٠م فراشــة 
اقيمــت على مجمــع االلعاب 
املائية االوملبي، مسجال زمنا 
قدره ٥٣٫٦٢ ثانية، ولم يتمكن 
قلي من التأهــل للدور املقبل 
بعــد ان جــاء خلــف الغاني 
 (٥٣٫٣٩) أبيكوجاكســون 
والهنــدي ســاجان بــراكاش 
(٥٣٫٤٥) والكــوري اجلنوبي 
 ،(٥٣٫٥٩) مــون  ســينغوو 
وبالتالي يختتم قلي مشاركته 

في اوملبياد طوكيو. 
ظهور دشتي والشمري

تســجل  جانبهــا،  مــن 
السباحة الرا دشتي ظهورها 

اخلليجية الوحيدة املسجلة 
فــي اوملبيــاد طوكيو حتى 

اآلن.
الفيحان: لم يحالفني احلظ

وقال الرامي عبدالرحمن 
الفيحــان انــه قــدم افضل 
فــي  الفنيــة  مســتوياته 
اوملبياد طوكيو مع زمالئه 
الالعبني الرمــاة، مبينا انه 
دخل نهائيات مسابقة رماية 
التراب ولكن لم يحالفه احلظ 
في احلصول على ميدالية. 
وأوضح ان هناك جهود 

العامــة للرياضــة ونــادي 
الرماية. 

الرشيدي يتطلع للمستقبل

من جانبه، اعــرب الرامي 
طالل الرشــيدي عن سعادته 
بتحقيق والده الرامي عبداهللا 
الرشيدي امليدالية البرونزية 
في مسابقة رماية السكيت في 
اول اجناز خليجي في اوملبياد 

طوكيو ٢٠٢٠. 
وبــني ان املنافســات فــي 
مســابقة رماية التراب كانت 
قوية مع افضل العبي العالم 

األول فــي دورات االلعــاب 
األوملبية عندما تخوض اليوم 
اجلمعة منافسات سباق (٥٠ 
متــر حرة)، وتتطلع دشــتي 
(١٧ عامــا) الى تقــدمي افضل 
مســتوياتها الفنية لتسجيل 
رقم شخصي وكويتي جديد 

في السباق. 
وفي العاب القوى، تسعى 
الشــمري للظهور  مضــاوي 
بصورة مميزة عندما تشارك 
اليوم ايضا في سباق ١٠٠ متر 
عدوا على االستاد االوملبي في 

طوكيو. 
ومتكنت الشمري مؤخرا 
من تسجيل رقمني شخصيني 
كويتيني في مشاركتها بالدوري 
املاسي في قطر وبطولة بورصا 
الدولية في تركيا، وتتطلع الى 
تسجيل حضورها املميز من 
جديد لتسجيل ارقاما جديدة 

في احملفل االوملبي. 
كما يخوض العب الكويت 
للتجديف عبدالرحمن الفضل 
آخر مشــاركاته فــي اوملبياد 
طوكيو اليوم اجلمعة، وكان 
الفضــل فقــد حظوظــه على 
املنافسة منذ ظهوره االول في 
سباق التجديف ٢٣ اجلاري، 
ليتابــع مشــاركاته في ادوار 
الترضية لتحسني مركزه ورفع 

نقاط التصنيف.

دشتي والشمري تشاركان اليوم في منافسات السباحة والقوى

مضاوي الشمري

عبدالرحمن الفيحانطالل الرشيدي

الرا دشتي

عباس قلي

ليبتاك (١٢٤-١٢٥)، وفشل 
الفيحــان في تكــرار األداء 
الرائع الــذي ظهر عليه في 
جوالت التصفيات اخلمس 
والتي فقد من خاللها طبقني 
فقط مــن اصــل ١٢٥ طبقا، 
حيث كان اداؤه مفاجئا في 
النهائي وفاقدا للتركيز بعد 
ان اخفق في اصابة ٧ اطباق 
من اصــل ٢٥ ليحتل املركز 
الســادس ويغــادر النهائي 

مبكرا. 
فــي املقابــل كان الرامي 
طالل الرشــيدي قريبا من 
بلوغ نهائي املســابقة بعد 
ان حقق العالمة الكاملة في 
اجلولتني الرابعة واخلامسة 
معوضا األطباق الثالثة التي 
خســرها باجلوالت الثالث 
-١٢٢) ليحقــق  االولــى 
١٢٥) فــي اجمالــي األطباق 
برفقة خمسة رماة تعادلوا 
التصفيــات ليخوض  فــي 
الرشيدي ملحقا فاصال من 
اجل مقعد ســادس وأخير، 
وقدم من خالله عرضا رائعا 
وخسر التأهل امام منافسه 
املكســيكي خورخــي دياز 
بفارق طبــق واحد، ليحتل 
الرشيدي املركز السابع في 

نهاية املسابقة.
القطري  وعربيــا، حــل 

تهاني تخوض مواجهة مثيرة للجدل في «اجلودو»
تخــوض العبــة اجلودو 
الســعودية تهاني القحطاني 
مواجهة مع العبة إسرائيلية 
اليــوم اجلمعــة فــي أوملبياد 
طوكيــو، في حدث يثير جدال 
على مواقع التواصل االجتماعي 
السيما على خلفية انسحابات 
حصلــت مــن مواجهــات بني 
رياضيني عرب ومسلمني مع 

العبني إسرائيليني.
مواجهــة  وتســتقطب 
القحطاني مع راز هيرشــكو 
في دور الـ٣٢ لوزن +٧٨ كلغ، 
الذيــن  الســعوديني  اهتمــام 
ينقسمون بني مؤيد ومعارض 
للمشاركة، لكن على الصعيد 
التشــجيع  الرســمي، يبــدو 
للقحطانــي واضحا، من دون 

أي ذكر إلسرائيل.
ورأى البعض في تعليقات 
على مواقع التواصل أن املباراة 

تندرج في سياق حدث رياضي 
دولــي وال ينبغــي خلطهــا 
بالقضايا السياسية، فيما اعتبر 
آخرون أنها تندرج ضمن العداء 
العربي مع إســرائيل ويتعني 

على القحطاني االنسحاب.
اجلــودو  العــب  وكان 
اجلزائــري فتحــي نوريــن 
انسحب من مواجهة السوداني 
محمــد عبدالرســول «نصرة 
للقضية الفلسطينية» لتفادي 
احتمالية اللعب مع اإلسرائيلي 
توهار بوتبول في وزن ٧٣ كلغ، 
فسحب اعتماده مع مدربه عمار 
بن خليف، كما غاب عبدالرسول 
الذي أبرمت بالده أخيرا اتفاق 
تطبيع مع اسرائيل عن مواجهة 
بوتبــول، فيما أعلنت اللجنة 
األوملبية السودانية أمس انه 
تغيــب «لتمزق فــي األربطة 

القطنية أسفل الظهر».

ديوكوڤيتش يقترب من الذهب األوملبي
بات جنم التنــس الصربي نوفاك 
ديوكوڤيتــش املصنــف األول علــى 
العالــم، على بعد خطوتــني فقط من 
الفوز بامليدالية الذهبية األوملبية للمرة 
األولى في مسيرته، وتأهل ديوكوڤيتش 
إلى املربع الذهبي ملنافسات تنس الرجال 
في أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠ بفوزه أمس 
فــي دور الثمانيــة علــى الياباني كي 

نيشــيكوري ٦-٢، و٦-٠، ليلتقي مع 
األملاني زفيزيف. ويتطلع ديوكوڤيتش 
لتحقيق إجناز غير مســبوق في فئة 
الرجــال متمثال فــي التتويج بجميع 
ألقــاب بطوالت الغراند ســالم األربع 
الكبرى بجانــب امليدالية الذهبية في 
األوملبياد (غولدن سالم)، ولم ينجح أي 
العب حتى اآلن في حتقيق هذا اإلجناز 

باستثناء األملانية شتيفي غراف ١٩٨٨.
كما تأهل الروسي كارين خاشانوف 
إلى املربع الذهبي بفوزه على الفرنسي 
اوجو هومبيرت بنتيجة ٧-٦، و٤-٦، 
و٦-٣، ويلتقي خاشــانوف في املربع 
الذهبــي مع اإلســباني بابلــو كارينو 
بوستا الذي تغلب على الروسي دانييل 

مدڤيديڤ ٦-٢، و٧-٥.

األحذية السحرية.. 
مرحلة جديدة لـ «أم األلعاب»

مكافآت مجزية حلائزي 
امليداليات بالدورات األوملبية

بعد إحداث ثورة في سباقات الطرق، يبدل جيل جديد من األحذية 
الرياضية منذ عامني املعايير على املضمار في مسابقات ألعاب 
القــوى، ويختتم أوملبياد طوكيو حقبة الدخول في هذا العصر 
اجلديد، األمر الذي يطرح عددا من األسئلة. وقد أثبتت الدراسات 
حتقيق مكاسب في الكفاءة تبلغ نحو ٤٪ للجيل اجلديد من أحذية 

الطرق املستخدمة منذ عام ٢٠١٦.
وتعكس األوقات املســجلة حقيقة في «أم األلعاب» ما يحصل، 
وأكبر مثال على حتطيم أرقام سباقي ٥ آالف متر و١٠ آالف متر 
للرجال والنساء في أقل من عام، ومع كثافة غير مسبوقة لألداء، 
مقابل نفي قلة من الرياضيني هذه الظاهرة، يفضل معظمهم أن 

يتذكروا أنهم يدينون بتطورهم إلى متارينهم اليومية.
يقول حامل الرقم القياسي العاملي لسباقي ٥ آالف متر و١٠ آالف 
متر األوغندي جوشوا تشــيبتيغي: «يجب أن نقبل ابتكارات 

الشركات والتقنيات اجلديدة».
وكتب اإلسباني أوزيبيو كاسيريس املتخصص مبسابقة الوثب 
الطويل في «تويتر» عقب االنتهاء من متارينه مع األحذية اجلديدة 
«إنهــا ألعاب القوى مع زنبرك، أنا مع حظرها». في املقابل، أكد 
أسطورة سباقات «السرعة» اجلامايكي أوساين بولت لصحيفة 
«ذي غارديان» اليومية البريطانية: «ال أعرف كم، لكن من املؤكد 

أنني كنت سأركض أسرع بكثير مع احلذاء اجلديد».

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن وزارة املالية وافقت على طلب 
وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيــري بتخصيص مكافآت مجزية لتكرمي الالعبني املميزين 
من احلاصلني على امليداليات املتنوعة في الدورات األوملبية التي 

تقام كل ٤ سنوات.
وقــال نائب املدير العام لقطاع الرياضة للجميع بالهيئة الناطق 
الرسمي باسمها مشعل الهدبة في بيان صحافي أمس، إن الئحة 
التكرمي التي مت إقرارها تهدف الى تشــجيع الشباب الرياضي 
الكويتي على اجلد واالجتهاد لتحقيق اإلجنازات في هذا االستحقاق 

العاملي األهم على االطالق.
وأضاف أن الالئحة خصصت هذه املكافآت لالعبي األلعاب الفردية 
إذ حــددت منح الرياضي الفائز بامليدالية الذهبية مبلغ ٥٠ ألف 
دينار فيما يحصــل الفائز على امليدالية الفضية على مبلغ ٢٠ 
ألف دينار، واحلاصل على ميدالية برونزية مبلغ ١٠ آالف دينار، 
معتبرا أن إقرار هذه الالئحة يأتي تتويجا للدعم املســتمر من 
القيادة السياسية ألبنائهم الرياضيني املميزين الذين يرفعون اسم 
وطنهم الكويت وعلمه عاليا في هذه احملافل الرياضية الكبرى.
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٢٣ يوليو  -  ٨ أغسطس ٢٠٢١

عاصفة رعدية توقف «الغولف»
تســببت عاصفة رعدية أمس في توقف اجلولة األولى من 
منافسات الغولف لفئة الرجال بدورة األلعاب األوملبية املقامة 
بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك على ملعب «كاسوميجاسكي 

كونتري كلوب» للغولف.
ومت استدعاء جميع املشاركني في الساعة الثانية مساء، علما 
أن العديد منهم لم يستكملوا اجلولة، وكان النمساوي سيب 

ستراكا يتصدر اجلولة لدى اإلعالن عن توقف اللعب.
وقد ظل منظمو األوملبياد يراقبون مسار العاصفة عن كثب، 
الســيما بعدما اضطروا إلى إعــادة جدولة بعض الفعاليات 
األوملبية لتجنب أي طوفــان محتمل، لكن في النهاية كانت 
مسابقة ركوب األمواج هي الوحيدة التي توقع أن يكون لها 
أكبر تأثير جراء العاصفة، حيث قدمت األمواج األعلى عرضا 

أكثر رشاقة.

مواجهة نادرة
بني شقيقني في الهوكي

لم يتخيل حارس نيوزيلندا ليون هايوارد، أنه من املمكن أن 
يلعب ضد شقيقه األصغر في منافسات الهوكي في األوملبياد.
واضطر ليون (٣١ عاما) ملواجهة شقيقه املدافع جيرميي (٢٨ 
عاما) الذي مثل أستراليا ضمن ألعاب طوكيو اول من امس.
وقال ليون عقب املباراة حيث وقف بجوار شــقيقه «حجم 
احلدث من النوع الكبير. أنا وجيرميي نتنافس منذ الصغر 

سواء في الكريكيت أو كرة القدم أو أي شيء».
وولــد األخوان ألم من نيوزيلندا، وبدأ ليون مشــواره مع 
الفريق النيوزيلندي في ٢٠١٩ بينما ميثل شــقيقه أستراليا 

التي فازت ٤-٢.
ولم تكن هناك مواجهات ثنائية بينهما في اللقاء باســتثناء 
تصويبة قوية من جيرميي نحو املرمى تصدى لها ليون ببراعة.
وتابع ليون «أعتقد أن جيرميي ســجل أربعة أهداف ضدي 

هذا العام لذا من اجليد أخيرا أنني أنقذت هدفا».

٦٣ أستراليًا في العزل

بول بوغبا يدعم بايلز

ســيغيب  االميركي ســام كندريكس بطل العالم مرتني في 
القفز بالزانة واألرجنتيني خيرمان كيارافيليو، عن منافسات 
ألعاب القوى في أوملبياد طوكيو بعد إصابته بكوفيد-١٩، مما 
أدى إلى دخول جميع أعضاء الفريق األسترالي في العزل.

وأشارت وسائل إعالم أسترالية إلى أن جميع أعضاء الفريق 
األســترالي أللعاب القوى البالغ عددهــم ٦٣ عضوا دخلوا 
العزل، إذ ان كيرتس مارشــال متســابق القفز بالزانة كان 

يتدرب مع كندريكس.
وفاز كندريكس ببطولة العالم في ٢٠١٧ و٢٠١٩ والبرونزية 
األوملبيــة في ٢٠١٦. وكان من املتوقع أن تكون معركته ضد 
السويدي موندو دوبالنتيس صاحب الرقم العاملي من أبرز 

أحداث برنامج ألعاب القوى الذي يبدأ اليوم.
وقالت اللجنة األسترالية في بيان «أعضاء فريق ألعاب القوى 
يخضعون للكشــف اآلن بالتوافق مع بروتوكوالت الفريق 
األوملبي األســترالي»، وأعلن األرجنتيني كيارافيليو عدم 
مشاركته في البطولة على مواقع التواصل االجتماعي وإنه 

بالعزل الذاتي في فندق.

وجه النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا جنم مانشستر يونايتد 
رسالة دعم إلى العبة اجلمباز األميركية سيمون بايلز، وذلك 
عقب اإلعالن عن انسحابها من منافسات الفردي العام والفرق 

في دورة األلعاب األوملبية في طوكيو ألسباب نفسية.
وكتب بوغبا عبر حســابه على «تويتر»: حلظة من القوة ال 
ميكن إنكارها لســيمون بايلز. دائما ما نركز على اجلانب 
البدني من الصحة، إال أن اجلانب الذهني مهم أيضا، مضيفا: 

عندما تعتني بكليهما ستزدهر في احلياة.

دريسل يخطف الذهب.. وسيدات الصني يحققن املفاجأة
لبى السباح األميركي كايليب دريسل التوقعات وحصد ذهبيته 
األولى الفردية في أوملبياد طوكيو محطما الرقم األوملبي في سباق 
١٠٠م حرة املرموق، فيما حققت ســيدات الصني مفاجأة بتحطيم 

الرقم العاملي وإحراز ذهبية التتابع ٤ مرات ٢٠٠م حرة.
ورفع دريسل رصيده في طوكيو إلى ذهبيتني بعد تتويجه في 
التتابع ٤ مرات ١٠٠م حرة. وســجل السباح البالغ ٢٤ عاما ٤٧٫٠٢ 
ثانية منزال حامل اللقب األسترالي كايل تشاملرز عن عرشه بفارق 
ضئيل بلغ ٦٪ من الثانية، فيما حل الروسي كليمنت كوليسنيكوف 

ثالثا بفارق ٤٢٪ من الثانية.
وحققت سيدات الصني مفاجأة بتحطيم الرقم العاملي وإحراز ذهبية 
التتابع ٤ مرات ٢٠٠م حرة في السباحة، على حساب الواليات املتحدة 
وأستراليا اللتني ضمتا النجمتني كايتي ليديكي وأريارن تيتموس.
من جهته، حطم األسترالي أيزاك ستابلتي-كوك (٢٢ عاما) الرقم 
األوملبي محرزا ذهبيــة ٢٠٠م صدرا، مانحا أول ذهبية لبالده في 

هذه املسافة منذ إيان أوبراين في طوكيو ١٩٦٤.

ستكون الكرة املصرية على موعد مع صناعة 
التاريخ، عندما يلتقي منتخب مصر األوملبي 
حتت ٢٣ عاما، مع نظيره البرازيلي في دور 
الثمانية ملنافسات كرة القدم للرجال بدورة 

طوكيو األوملبية غدا السبت.
وحل منتخب مصر في املركز الثاني 
بترتيب املجموعة الثالثة في الدور األول 
برصيد ٤ نقــاط، بفارق نقطة واحدة 
خلــف املنتخب اإلســباني املتصدر، 
وضربت مصر موعدا مع البرازيل، 
التــي تصــدرت ترتيــب املجموعة 
الرابعــة، بـــ ٧ نقــاط، فــي إعــادة 
للقائهما الــذي جرى قبل ٥٧ عاما، 
عندما تواجها في مرحلة املجموعات 
بأوملبياد طوكيو ١٩٦٤، وتعادال ١-١، 
وستكون الفرصة مواتية أمام الفراعنة 
للثأر من خسارتهم ٢-٣ أمام راقصي 

السامبا في دور املجموعات بأوملبياد لندن ٢٠١٢، 
السيما بعد قوة الدفع التي حصلوا عليها بعدما 
تغلبــوا ٢-١ على البرازيل ضمن دورة ودية في 
نوفمبر املاضي بالقاهرة، ويطمح منتخب مصر 
في الظهور مجددا باملربع الذهبي لألوملبياد، بعدما 
تواجد في قبل النهائي بدورتي أمستردام وطوكيو 
عامي ١٩٢٨ و١٩٦٤ على الترتيب، مكتفيا باحلصول 

على املركز الرابع خاللهما.
وفي حال الفوز على البرازيل، رمبا ســتكون 
الفرصة أسهل نسبيا أمام املصريني لبلوغ النهائي، 
ومــن ثم انتزاع ميدالية أوملبية للمرة األولى في 
تاريخ الكرة العربية، ويلعب الفائز من لقاء مصر 
والبرازيل في الدور قبــل النهائي، مع الفائز من 
مواجهة كوريا اجلنوبية واملكسيك، في حني يلتقي 
الفائز من مباراة اليابان ونيوزيلندا مع الفائز من 
لقاء إسبانيا املعروف بـ «املاتادور» مع نظيره كوت 

ديڤوار، في املسار اآلخر نحو النهائي.

«السامبا» VS «الفراعنة» 
صراع القارات

ً «املاتادور» يواجه كوت ديڤوار في صراع شرس بالدور ربع النهائي غدا

«يد» البحرين في مواجهة اليابان.. ومصر تصطدم بالسويد
املنتخــب املصري  حقــق 
انتصاره الثاني في مســابقة 
كــرة اليد في أوملبياد طوكيو 
احلالي بفــوزه علــى اليابان 
املضيفــة ٣٣-٢٩ مقتربــا من 
ربــع النهائي، فــي حني مني 
املنتخب البحريني بخسارته 
الثالثــة تواليا بعد ســقوطه 
أمام بطل العالم وحامل ذهبية 
أوملبياد ريــو ٢٠١٦ الدمنارك 
٢١-٣١ في املرحلة الثالثة من 
منافســات املجموعة الثانية، 
ويلتقي اليوم «الفراعنة» مع 
الســويد فــي مواجهة صعبة 
ومثيرة، بينما يلتقي اخلاسران 
اليابان مستضيف األوملبياد مع 
الدمنارك  البحرين. وتتصدر 
املجموعــة بالعالمــة الكاملة 
مــن ٣ انتصارات، فيما يحتل 
بطــل أفريقيا املركز الثالث بـ 
٤ نقاط قبل مباراته املنتظرة 
أمام السويد الوصيفة والفائزة 
على البرتغال ٢٩-٢٨ بـ ٦ نقاط 
أيضــا، من أجل حجز بطاقته 

بفارق األهداف.
ويتأهــل أول ٤ منتخبات 
من املجموعتني إلى الدور ربع 
النهائي، وقــد ضمنت التأهل 
حتى اآلن منتخبات الدمنارك 

والسويد وفرنسا وإسبانيا.

وسيطر العبو مصر على 
أصحــاب األرض منذ صافرة 
بدايــة املباراة حتــى النهاية، 
وجنحــوا في فــرض تفوقهم 
لينهوا الشوط األول بنتيجة 

.١٨-١١

لــألدوار اإلقصائيــة، ليعود 
ويالقــي املنتخــب البحريني 
في اختتام املنافســات، علما 
أن األخير يحتل املركز اخلامس 
مــن دون أي نقطة على غرار 
اليابان التي تتذيل املجموعة 

سلوڤينيا وإسبانيا إلى ربع نهائي «السلة»
بلغ املنتخبان السلوڤيني 
واإلسباني الدور ربع النهائي 
ملســابقة كــرة الســلة فــي 
دورة األلعــاب األوملبية في 
طوكيــو، بتحقيق كل منهما 
لفوزه الثانــي تواليا عندما 
تغلــب األول علــى اليابــان 
املضيفة ١١٦-٨١، والثاني على 
األرجنتــني ٨١-٧١ أمس في 
اجلولة الثانية من منافسات 

املجموعة الثالثة.
في املباراة األولى، يدين 
املنتخب السلوڤيني بتأهله 
إلى جنــم داالس مافريكس 
األميركي لوكا دونتشيتش 
بتســجيله ٢٥ نقطــة مع ٧ 
متابعــات ومثلهــا متريرات 

حاسمة.
املنتخــب  وفــرض 
الســلوڤيني أفضليته على 
مجريات املباراة منذ البداية 
وتفوق فــي أرباعها األربعة 
و٢٧-٢٣  و٢٤-١٨   ٢٩-٢٣

و٣٦-١٧ على التوالي.
وبــرز زوران دراغيتش، 

سبع متابعات دون أن يجنبها 
اخلسارة الثانية تواليا بعد 
األولى أمام إسبانيا ٨٨-٧٧.
املنتخبــان  ويلتقــي 
واإلســباني  الســلوڤيني 
السبت في قمة نارية لتحديد 
بطــل املجموعة، فيما تلعب 

األرجنتني مــع اليابان على 
أمل إنهــاء الــدور األول في 
املركز الثالث واملنافسة على 
البطاقتني املؤهلتني الى ربع 
النهائي ألفضل منتخبني في 
املركز الثالث بني املجموعات 

الثالث للدور األول.

الشقيق األكبر لنجم ميامي 
هيت غــوران، فــي صفوف 
ســلوڤينيا أيضا بتسجيله 

٢٤ نقطة مع ٤ متابعات.
فــي املقابــل، بــرز روي 
هاتشــيمورا فــي صفــوف 
اليابان بتسجيله ٣٤ نقطة مع 

ترتيب امليداليات بعد اليوم السادس
املجموعبرونزيةفضيةذهبيةالدولة

١٥٧٩٣١الصني١
١٥٤٦٢٥اليابان٢
١٤١٤١٠٣٨أميركا٣
٨١١٩٢٨األوملبية الروسية٤
٨٢١٠٢٠أستراليا٥
٥٧٦١٨بريطانيا٦
٤٣٥١٢كوريا اجلنوبية٧
٣٥٣١١فرنسا٨
٣٣٧١٣أملانيا٩
٢٧١٠١٩إيطاليا١٠
٢٧٤١٣هولندا١١
٢٣٥١٠كندا١٢
٢١٢٥املجر١٣
٢١١٤سلوڤينيا١٤
٢٠١٣كرواتيا١٥
٢٠٠٢كوسوڤو١٦
١٣٣٧البرازيل١٧
١٣٢٦سويسرا١٨
١٣٠٤رومانيا١٩
١٢٣٦الصني تايبيه٢٠
١٢١٤التشيك٢١
١٢١٤نيوزيلندا٢١
١٢٠٣جورجيا٢٣
١١٢٤صربيا٢٤
١١١٣النمسا٢٥
٠٢ ١١هونغ كونغ ٢٦
١١٠٢تونس٢٦
١٠١٢إستونيا٢٨
١٠١٢ايرلندا٢٨
١٠١٢أوزبكستان٢٨
١٠٠١برمودا٣١
١٠٠١اإلكوادور٣١
١٠٠١فيجي٣١
١٠٠١إيران٣١
١٠٠١التڤيا٣١
١٠٠١النرويج٣١
١٠٠١الفلبني٣١
١٠٠١سلوڤاكيا٣١
١٠٠١تايلند٣١
٠٢١٣إسبانيا٤٠
٠٢٠٢جنوب أفريقيا٤١
٠١٢٣إندونيسيا٤٢
٠١٢٣منغوليا٤٢
٠١١٢بلجيكا٤٤
٠١١٢الدمنارك٤٤
٠١٠١بلغاريا٤٦
٠١٠١كولومبيا٤٦
٠١٠١الهند٤٦
٠١٠١األردن٤٦
٠١٠١مقدونيا الشمالية٤٦
٠١٠١پولندا٤٦
٠١٠١تركمانستان٤٦
٠١٠١ڤنزويال٤٦
٠٠٤٤أوكرانيا٥٤
٠٠٣٣كازاخستان٥٥
٠٠٢٢مصر٥٦
٠٠٢٢املكسيك٥٦
٠٠٢٢تركيا٥٦
٠٠١١الكويت٥٩
٠٠١١ساحل العاج٥٩
٠٠١١كوبا٥٩
٠٠١١فنلندا٥٩
٠٠١١إسرائيل٥٩
٠٠١١األرجنتني٥٩
٠٠١١البرتغال٥٩
٠٠١١سان مارينو٥٩

مباريات غدًا في الدور ربع النهائي لكرة القدم للرجال
 ١ ١١:٠٠bein sport إسبانيا - كوت ديفوار

 ٢ ١٢:٠٠bein sportاليابان - نيوزيلندا
 ٧ ١:٠٠bein sportالبرازيل - مصر

 ١ ٢:٠٠bein sportكوريا اجلنوبية - املكسيك
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واحد أبواللطف

بلينكن: الكويت أظهرت 
ُحسن القيادة في حّل األزمات 

اإلقليمية.

مجلس اجلامعة: قبول جميع 
الطلبة املتقدمني.
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أبعد من الكلمات
«سنبدأ إنتاج لقاح فايزر محليًا عام ٢٠٢٢»

مورينا ماكوانا، مدير معهد بايوفاك 
في جنوب أفريقيا، يؤكد ضرورة 

إنتاج لقاح كوڤيد محليا.

«أشعر بأنني أهم من إنجازاتي وأدائي، وهو 
شيء لم أصدقه سابقًا»

سيمون بايلز، أشهر العبة جمباز 
أميركيــة، تعليقا على الدعم الذي 
حظت بــه عقب انســحابها من 

األوملبياد ألسباب نفسية.

«سياسة اللقاح هي باألساس السياسة 
االقتصادية األهم حاليًا»

كريســتالينا غيورغيفــا، مدير 
صندوق النقــد الدولي، تؤكد أن 
اإلسراع باللقاح يؤدي إلى اإلسراع 

في فتح االقتصاد.

«عليك أن تهتم بحقوق الناس أكثر مما 
تهتم بشق الطرق»

السياســي  املعلق  بلو،  تشــالز 
األميركي، موجها رسالة إلى الرئيس 
بايدن في صحيفة  األميركي جو 

النيويورك تاميز.

«العرب عّلمــوا اإليطاليين زراعة وأكل 
الباذنجان»

ستانلي توتشي، املمثل األميركي، 
فــي برنامجه اجلديد: البحث عن 

إيطاليا.

البقاء هللا

فوزية حمد علي السالم: ٦٤ عاما ـ ت: ٩٧٣٣٣٣١٨ ـ شيعت.
عزيزة عبداهللا سليمان: زوجة عبدالواحد عبداهللا فرحان مرزوق: 

٦٩ عاما ـ ت: ٩٧٣٣٣٩٢١ ـ شيعت.
سالم عبيد صالل الشميالن: ٥٦ عاما ـ ت: ٦٧٦١٠٦٤٦ ـ شيع.

نعيمة حسن رضا البلوشي: ٦٨ عاما ـ ت: ٩٨٠٥٠٤٠٤ ـ ٩٨٩٨٩٧٧٨ 
ـ ٩٩٩٢٢٣٨٥ ـ شيعت.

أحمد مضحي محمد العنزي: ٥٠ عاماـ  ت: ٩٩٩١٠١١٣ـ  ٥٥١١٤٢٤٧ـ  شيع.
خالد ناصر عبدالعزيز الصانع: ٨٥ عاما ـ ت: ٩٧٨٧٠٩١٤ ـ ٩٩٠٤٣٨٢٣ 

ـ شيع.
عائشة إبراهيم إبراهيم املسلم: ٦١ عاما ـ ت: ٩٩٠٥٩٩٩٠ ـ شيعت.

خديجة سعود مبارك العازمي: زوجة مطلق شبيب بن حرقان: ٢٦ 
عاما ـ ت: ٩٩٧٧٨٧٢٣ ـ ٥٥٥٥٢٥٧٧ ـ شيعت.

هادي جمعان الشامي املريخي: ٨٨ عاماـ  ت: ٥٥٥٧٣٤٠٤ـ  ٥٠١٠٦٢٦٢ 
ـ شيع.

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

يفوز بجائزة اليانصيب 
مرتني بالرقم نفسه

يقول األميركيون: ال يضرب البرق نفس البقعة مرتني. 
فكيف يحدث أن يكســب الشــخص تفســه اجلائــزة ذاتها 
وبنفــس الرقم مرتني؟ هــذا بالضبط هو ما حدث مع بوبي 
جونسون، من بلدة شيسابيك بوالية ڤيرجينيا، فقد كسب 
الرجل األســبوع املاضي مبلــغ ١٠٠ ألف دوالر أميركي، هي 
قيمة جائزة يانصيــب والية فيرجينيا، على الرقم الفائز، 
وهو ١-٢-٢٠-٢٥-٢٧. إال أن الغريب أن الرجل نفســه قد 
حصل على نفس اجلائزة منذ ١٨ شهرا فقط، وبنفس تركيبة 
األرقام أيضا، وفق صحيفة يونايتد برس انترناشيونال.

بوبي جونسون يحمل شيكا مببلغ اليانصيب

تزايد موجات احلر القصوى في بريطانيا
(أ.ف.پ): تواجه بريطانيا خطر تخطي احلرارة خالل الصيف 
مستوى ٤٠ درجة مئوية حتى في حال حصر احترار املناخ بـ١٫٥ 
درجــة مئويــة، على ما حذر خبــراء األرصاد اجلويــة اخلميس. 
وتتناسب عتبة االحترار هذه مع الهدف األكثر طموحا الذي حدده 
اتفاق باريس ملكافحة ارتفاع احلرارة مقارنة مع معدالتها ما قبل 
العصر الصناعي، والذي تأمل بريطانيا التي تترأس مؤمتر األطراف 
املناخي السادس والعشرين في غالسكو في نوفمبر إبقاءه «على قيد 
احلياة» رغم تأكيد علماء كثر أنه بعيد املنال وفق املسار الراهن.
وملناســبة نشــر تقرير املناخ في اململكة املتحــدة لعام ٢٠٢٠ 
اخلميس، أشــارت املديــرة التنفيذية للجمعيــة امللكية لألرصاد 
اجلويــة ليز بنتلي إلى أن الكوكب يســجل موجــات حر قصوى 

نتيجة احترار بـ ١٫١ إلى ١٫٢ درجة مئوية.

الكلب يعثر على اخلامت املاسي

عندمــا تقدمت الســيدة إلــزا غرين إلى شــريف منطقة 
كويناو بوالية ميتشــيغان لإلبالغ عن فقدانها خامت زفافها 
املاسي باهظ الثمن أثناء جولتها الترفيهية مع األسرة قرب 
ضفاف نهر إيجل كان اخليار األول واملنطقي هو استخدام 
جهــاز كاشــف املعادن. ومت بالفعل تشــغيل جهاز كاشــف 
املعادن ملسح املنطقة التي جتولت فيها السيدة قرب ضفة 
النهر لساعات طويلة دون أن يكتشف اجلهاز شيئا يذكر.

وعندما استسلم اجلميع لليأس وعادوا الى مخفر الشرطة 
دخل الشاويش براد بيللي، مصطحبا معه الكلب البوليسي 
املــدرب دوجو. فــي البداية، مت تعريــف الكلب دوجو على 
رائحة الســيدة إلزا غرين، ثم مت اقتيــاده إلى ضفة النهر. 
وهنــاك خالل دقائق قليلة متكن الكلــب دوجو من حتديد 
مكان اخلامت املاســي ونبش حفرة في الرمال إلخراجه أمام 

السيدة التي وقفت مندهشة للغاية.

السيدة إلزا غرين مع طفلها والشاويش براد بيللي والكلب دوجو

أملانية تتجول ألسابيع وحقيبتها 
حتوي ٣٩ مليون دوالر! 

بقيت ســيدة أملانية تتجول ألســابيع، دون أن تدرك 
أن تذكــرة اليانصيب التي حتملها في حقيبتها قد فازت 

وأصبحت قيمتها نحو ٣٩ مليون دوالر. 
وأعلن يانصيــب «لوتو» األملانــي Lotto Bayern، أن 
املرأة البالغــة من العمر ٤٥ عاما كانت الفائزة الوحيدة 
في الســحب الذي عقد في ٩ يونيو املاضي، بعد أن جاء 
تخمينهــا صحيحا لســبع خانات في بطاقــة يانصيب 
 The Washington Post أملانية، حسبما نشــرت صحيفة

األميركية، األربعاء ٢٨ يوليو٢٠٢١. 

(رويترز): شجعت امللكة رانيا، 
قرينة العاهل األردني، أفراد املجتمع 
احمللي في مدينة الشوبك اجلنوبية 
على تلقي اللقاحات املضادة ملرض 
(كوڤيــد-١٩) مع ارتفــاع حاالت 

اإلصابة في اململكة.
وجلست امللكة رانيا في خيمة 
تقليدية واضعــة الكمامة الواقية 
والتقت مع عدد من ممثلي املجتمعات 
احمللية وأصحاب املشروعات املدرة 

للدخل واملسؤولني احملليني.
وقالت «بدنا نشجعكم عشان 
التطعيم يعني بتعرفوا احنا سيدنا 
وأنا واألوالد وكلنا اطعمنا من أولها 
ألنه هاد الشي الوحيد اللي بنعرف 

إنه ممكن يحمينا».
وأضافت «واحنا شــايفني انه 
هال عم بطلع يعني نوع جديد من 
الكورونا اللي عم بنتشر بسرعة 
جــدا بــس بنفس الوقت شــوف 
باإلعالم كيف الناس بتشككو بطلع 
قصص مــش مظبوضة بتخوف 
النــاس مــن التطعيم ولألســف 
هــذا اللي ممكن يضر بلدنا. احنا 
بدنا نرجــع زي ما كنا قبل، بدنا 
اقتصادنا ميشــي وبدنا نشــوف 
بعض ونزور بعض، فاحلل الوحيد 
اللــي موجود عندنا اللي بنعرف 

عنه هو التطعيم».

امللكة رانيا تشجع األردنيني على تلقي لقاحات «كورونا»

«لوكاس فيلم» تضم إلى صفوفها 
شاموك جنم « التزييف العميق»

ضمـــــــت  (أ.ف.پ): 
إلــــى  فيلــم»  «لــوكاس 
صفوفها صانع محتوى عبر 
«يوتيوب» اشــتهر بنشر 
مقاطع ڤيديو تســتند إلى 
أفالم أو مسلسالت شهيرة 
يستخدم فيها تقنية مؤثرات 
خاصة رقمية تسمى «ديب 
فايك» (التزييف العميق)، 
بعدما أبهر مسؤولي الشركة 
بعمله على «ستار وورز» 
(«حرب النجوم»). وُيعرف 

جنم «يوتيوب» هذا باســم «شاموك»، وتعود شهرته على 
الشــبكة إلى كونه يســتخدم تقنية حديثه تتيح له وضع 

وجوه املشاهير افتراضيا على أجسام ممثلني آخرين.
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