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  إلدارة اجلودة

رحالت القاهرة وشرم الشيخ وإيران.. حتت الدراسة
أحمد مغربي

نفــت مصادر حكومية دخــول أي وافد من الدول عالية 
اخلطورة إلى البالد باســتثناء األطباء والديبلوماسيني أو 
احلاصلني على إذن بالدخول من قبل جلنة «كورونا». وقالت 
املصــادر ان تلك الدول احملــددة من قبل وزارة الصحة هي 
الهند ونيبال وباكســتان وبنغالديش وسريالنكا، مشيرة 
إلى ان قرار دخولهم مباشــرة يعود الى قائمة الدول عالية 
اخلطورة واحملددة من قبل تعاميم وزارة الصحة. وفي سؤال 
حول رفع السعة التشغيلية ملطار الكويت الدولي ألكثر من 
٥ آالف قادم في اليوم، ذكرت املصادر ان عمليات التشغيل في 
املطار لم تصل الى احلدود القصوى التي يتم رفع التشغيل 
مبقتضاها، حيث إن أعداد القادمني يوميا خالل األيام املاضية 
لم تتجاوز ٣ آالف راكب في اليوم، بيد ان املصادر قالت ان 
«الطيران املدني» طلبت زيادة األعداد لتتماشى مع بدء عودة 
املواطنني من الوجهات الصيفية خالل شهر سبتمبر املقبل. 
وعن ارتفاع أسعار التذاكر ووصولها إلى مستويات قياسية 
لبعض الوجهات، قالت املصادر: ان أشــهر الصيف عادة ما 
تشــهد ارتفاعا في أســعار التذاكر من قبل الشركات، وذلك 
لتعويض املوســم املنخفض في التشغيل الشتوي. وقالت 
املصادر إنه ال توجد أي اســتثناءات من قبل جلنة كورونا 
حاليــا لدخول البالد، حيث إن معيار الدخول هو احلصول 
على التطعيم املعتمد وفحص (PCR)، وبالتالي انتفى معه 
مبدأ االستثناء. إلى ذلك، علمت «األنباء» أن شركات الطيران 
احمللية تنتظر موافقــة اإلدارة العامة للطيران املدني لبدء 
تشــغيل رحالت الطيران املباشــر إلى مصــر واملتمثلة في 

وجهتي القاهرة وشرم الشيخ في أقرب وقت.
وذكرت أن شــركة اخلطــوط اجلويــة الكويتية طلبت 
تشــغيل رحلة شــرم الشــيخ كوجهة صيفية خالل شــهر 

سبتمبر املقبل، باإلضافة الى طلب لتشغيل وجهة إيران.

االستمرار في طاقة التشغيل احلالية البالغة ٥ آالف راكب في اليوم.. واألعداد لم تتجاوز ٣ آالف راكب للرحالت القادمة

عبدالوهاب الرشودحمد املرزوق
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السماح لـ «شرق تيماء» ببناء دور ثالث على نفقتهم
سامح عبداحلفيظ - سلطان العبدان 

قدم النائــب فايز اجلمهور 
اقتراحا بشأن السماح للمواطنني 
املســتفيدين من بيوت منطقة 
شــرق تيماء ببنــاء دور ثالث 
على نفقتهم اخلاصة إن رغبوا 
في ذلك. وأضاف اجلمهور في 
اقتراحه أن القضية اإلسكانية 
مــن أهــم القضايــا التــي تهم 
الكويتي.  املواطنني والشــارع 
ومــع حاجــة األســر الكويتية 
املســتفيدة من بيــوت منطقة 

املختصــة في ســبل احملافظة 
علــى الصحــة العامــة، ومــن 
بينها االهتمام الكامل مبشكلة 
جمــع القمامــة مــن النفايــات 
الناجتة عن املجمعات السكنية 
واحلضرية واألنشطة املعاصرة 
لها وارتباطها بالكثافة السكانية 
واألنشطة الصناعية واحلرفية 
ومــا اتصــل بها مــن مخلفات 

البناء.
وأضاف: وقد تطلب أهمية 
معاجلتها وتدويرها الكثير من 
النفقات واالنفاقات مع الشركات 

املتخصصة لنقلهــا إلى أماكن 
جتميعهــا ومعاجلتها من قبل 
اجلهاز املختص ببلدية الكويت 
ووفقــا للمتابعة مــن املجلس 
البلــدي ضمــن صالحياتــه 
واختصاصاته مبتابعة إجراءات 
البلديــة في هــذا اخلصوص، 
حيــث تكبدت اخلزانــة العامة 
خالل السنوات اخلمس املاضية 
وعلى ســبيل اإلشارة أكثر من 
١٢٤ مليون دينار تكاليف لعدد 
(٧) عقود موقعة مع شــركات 
نقل وجتميع نفايات املختلفة.

شرق تيماء للتوسعة وتيسيرا 
عليهم في توفير سكن مالئم لهم 
وألبنائهم وتسهيال لهم في جمع 
شمل األسرة، قدم هذا االقتراح.

من جانب آخر، قدم النائب 
بدر احلميدي اقتراحا بإســناد 
جميــع أعمــال النظافــة ونقل 
القمامة والنفايات إلى اجلمعيات 
التعاونية في كل منطقة حتت 
إشراف ومتابعة احتاد اجلمعيات 
التعاونية بدال من بلدية الكويت. 
وأوضــح احلميــدي فــي 
اقتراحــه انه لم تتوان اجلهات 

بدر احلميدي: إسناد أعمال النظافة إلى اجلمعيات التعاونية بدالً من البلدية

فايز اجلمهوربدر احلميدي

٤ أغسطس.. يوم الغضب اللبناني.. وأهالي ضحايا «املرفأ» يتوعدون
بيروت ـ عمر حبنجر

اليوم األربعاء الرابع من أغسطس الذكرى 
السنوية األولى لتفجير مرفأ بيروت، والتي 
ستكون مناسبة لتفجير الغضب الشعبي العارم 
ضد منظومة حاكمة تواطأت أو أهملت وهدمت 
وقتلت، ثم اختبأت خلف حصانات وحمايات 
ملنع املتواطئني واملهملني من املثول أمام القضاء. 
واليوم تنتهي مهلة الثالثني ساعة التي حددها 
أهالــي ضحايا االنفجار للســلطة القائمة كي 
حتزم أمرها فيما يخص رفع احلصانات وإعطاء 
األذونات للتحقيق مع املسؤولني، وإال سيكون 
لكل حادث حديث.  وعشــية ذكرى االنفجار، 
خلص تقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس 
ووتــش» إلى وجود أدلة قوية تشــير إلى أن 
بعض املسؤولني علموا وقبلوا ضمنيا باملخاطر 
التي تشكلها مادة نترات األمونيوم التي كانت 
مخزنة في العنبر ١٢ باملرفأ. وتوصل التقرير 
إلى ان هناك أدلة على أن عددا من املسؤولني 
اللبنانيــني ارتكبوا «جرمية اإلهمال اجلنائي 
عــن قصــد أو بغير قصد» مبوجــب القانون 

اللبناني.

عواصمـ  وكاالت: نصب املرشد األعلى 
اإليرانــي علــي خامنئــي أمــس احملافظ 
إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للجمهورية 
اإليرانية خلفــا للرئيس املنتهية واليته 
حسن روحاني، ليبدأ عهدا سيواجه فيه 
حتديــات أزمــة اقتصاديــة وجتاذبا مع 
الغرب، السيما بشأن العقوبات األميركية 
واملباحثــات النوويــة. في هــذه األثناء، 
تصاعدت التوترات بني إيران والغرب على 
خلفية استهداف الناقلة «ميرسر ستريت» 
األسبوع املاضي، وجتددت املخاوف من 
تفاقم «حرب الناقالت» اخلفية أمس، مع 
إظهــار بيانات بحرية أن عدة ســفن في 
خليج عمان «خرجت عن السيطرة» أمس 
نتيجة «حادث غير معروف». وتضاربت 
املعلومات حول األسباب، حيث قالت وكالة 
«فارس» ان إحداها تعرضت للغم بحري، 
فيما أعلن موقع «مارين ترافيك» ان ناقلة 
املواد الكيميائية «غولدن بريليانت» ليست 

حتت السيطرة في خليج عمان. 
وحتدثت وسائل إعالم بريطانية عن 

عمليات خطف.

«رايتس ووتش» حتّمل مسؤولني «اإلهمال اجلنائي» 

املرشد األعلى إليران آية اهللا علي خامنئي خالل تنصيب الرئيس اجلديد إبراهيم رئيسي   (أ.ف.پ)رفع مجسم «مطرقة العدالة» أمام مرفأ بيروت لتدشينه اليوم في الذكرى السنوية األولى لالنفجار   (محمود الطويل)

السفيرة الفرنسية ستغادر في سبتمبر 
والسفير اجلديد متت تسميته

أسامة دياب

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن السفيرة الفرنسية 
آن كلير لوجوندر ستغادر الكويت في سبتمبر بعد عام قضته 
ســفيرة لبالدها في الكويت كانت مثاال للنشــاط واملثابرة 
وساهمت دعم وتعزيز العالقات الثنائية واستشراف آفاق 
جديدة لها من خالل احلوار االستراتيجي الكويتي - الفرنسي، 

والذي يعتبر منصة مهمة لتطوير العالقات الثنائية.
وكشفت املصادر عن ان السفيرة لوجوندر ستتم ترقيتها 
قريبا، حيث انها مرشــحة لعدة مناصــب محتملة  أبرزها 
تولي منصب الناطق الرســمي باسم اخلارجية الفرنسية، 
الفتة إلى أن السفير الفرنسي اجلديد متت تسميته وسيعلن 

عن ذلك قريبا.
وأوضحت املصادر أن احلوار االستراتيجي القادم سيكون 
نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر على املستوى الوزاري، وسيمثل 
الكويت فيــه نائب وزير اخلارجية مجــدي الظفيري ومن 

اجلانب الفرنسي فرانك ريستر.

التفاصيل ص١٧التفاصيل ص١٩

إيران تدخل حقبة رئيسي.. حتديات أزمة اقتصادية وجتاذب مع الغرب

«حرب الناقالت» باخلليج تتفاقم.. خطف وخروج عن السيطرة

«األنباء» تنشر حصاد أعمال مجلس األمة 
في الفصل التشريعي السادس عشر 

إقرار ٣ قوانني في ١٠ جلسات 
و١٩٩ يومًا عمر الدور األول 

و٣٧ ميزانية في جلسة واحدة

تشريعات دور االنعقاد األول.. إلغاء احلبس 
االحتياطي في قضايا الرأي وتأجيل أقساط القروض 

وضمان متويل البنوك ملتضرري «كورونا»

جاسم بشارة أمينًا تنفيذيًا للمنظمة 
اإلقليمية حلماية البيئة البحرية

املنظمــة  مجلــس  عقــد 
البيئــة  االقليميــة حلمايــة 
ROPME اجتماعا اســتثنائيا 
صباح أمس عن طريق االتصال 
املرئي. وتــرأس وفد الكويت 
فــي االجتمــاع وزيــر النفط 
ووزير التعليم العالي د.محمد 
الفارس، حيث مت اعتماد تعيني 
د.جاسم بشارة أمينا تنفيذيا 
للمنظمــة اإلقليميــة حلماية 
البيئة البحرية، باإلضافة إلى 
مناقشة األمور املالية اخلاصة 

د. جاسم بشارةباملنظمة. 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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باستراتيجية الشركة

محمد العصيمي: 
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السفير التونسي الهاشمي عجيلي: 
قرارات الرئيس قيس سعّيد تدابير 

استثنائية ومؤقتة تندرج  في 
إطار تنظيم مؤقت للسلطة وفقًا 

للدستور إلى حني زوال اخلطر
03السفير الهاشمي عجيلي

اعتماد شهادات تطعيم «كوفيد ـ ١٩» الصادرة في اخلارج 
عبر الرابط اإللكتروني احملدد وليس مبراجعة أي إدارة 

قالــت وزارة الصحة إن 
اعتمــاد وثائــق وشــهادات 
تطعيم «كوفيدـ  ١٩» الصادرة 
في اخلــارج يتــم فقط عبر 
الرابــط اإللكترونــي احملدد 

لذلك.
وأوضحت الــوزارة، في 
بيــان صحافي، انــه ال يتم 
اعتماد الشهادات عبر مراجعة 

أي إدارة فــي الوزارة. وكان 
املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الصحة د.عبداهللا السند قد 
أعلــن فــي وقت ســابق عن 
استمرار تنسيق الوزارة مع 
اجلهات املعنية فيما يخص 
اإلجراءات اجلديدة املتعلقة 
بالســفر التي ستطبق على 

القادمني للبالد.

أن  د.الســند  وأوضــح 
بــادرت بتشــكيل  الــوزارة 
اللجنة الفنية لتدقيق شهادات 
احملصنني خارج البالد والتي 
بدأت أداء مهامها املكلفة بها 
منــذ فتــرة، حيــث تختص 
باعتمــاد وتدقيق شــهادات 
املطعمني في اخلارج بلقاحات 

معتمدة في الكويت.

وأشــار إلــى ان القادمني 
للبــالد يرفعــون شــهادات 
التطعيــم اخلاصة بهم على 
موقــع الــوزارة وينتظرون 
اإلفــادة بهذا الشــأن، حيث 
يشــترط إثبات تلقي اللقاح 
وكذلــك عند الوصــول عبر 
خاصية التدقيق اإللكتروني 

.(QR-Code)

حركة تدوير في «الصحة» تشمل جميع القطاعات.. قريبًا
خالد العرافة

علمــت «األنباء» من مصادر 
مسؤولة، أن وزارة الصحة تعد 
العدة حاليا إلجراء حركة تدوير 
وتغييرات كبيرة ستشمل جميع 
القطاعــات الصحية والفنية في 
إن  الــوزارة. وقالــت املصــادر 

التغييرات قــد أصبحت جاهزة 
لإلعالن فــي أي وقت بعد أن مت 
اختيار األسماء املرشحة لشغل 
الوظائــف اإلشــرافية،  بعــض 
التغييــرات  أن  إلــى  مشــيرة 
ستشمل مديري املناطق الصحية 
والرعاية الصحيــة والصيادلة 
والتمريــض والعالج الطبيعي. 

وأحملــت املصادر إلــى أن هناك 
بعض املديرين احلاليني ســتتم 
إحالتهم للعمل في مكتب الوكالء 
بالــوزارة للعمل كمستشــارين 
الوظيفــي،  بنفــس مســتواهم 
إضافــة إلى إعــادة بعض من مت 
نقلهــم تنفيذا ألحــكام قضائية 
إلى أماكن أخرى ذات عمل فعلي، 

منهم ثالثة مديرين ملناطق واثنان 
من مديري املستشفيات بسبب 
إجنازهم األعمال في إداراتهم قبل 
نقلهم. وتوقعت املصادر أن حتسم 
كذلك خالل األيام املقبلة ترشيح 
بعض األســماء لشــغل منصب 
وكيل مساعد شاغر في الوزارة، 
والذي لن يكون من خارج الوزارة.
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مصادر لـ«األنباء»: ٢٫٥ مليون دينار قيمة عقد 
أعمال الصيانة العاجلة لطرق «مبارك الكبير»

عاطف رمضان

كشــفت مصادر لـ«األنباء» عن أن وزيرة 
األشــغال العامة د.رنا الفــارس وقعت عقد 
املناقصــة العامة اخلاصــة بأعمال الصيانة 
العاجلــة والطارئة واملتفرقــات للطرق في 
محافظة مبــارك الكبير وقيمتها ٢٫٥ مليون 

دينار.
وأضافت املصادر أن مدة تنفيذ العقد ٧٣٠ 
يوما، وان املناقصة غير قابلة للتجزئة، وأن 
العمل األساسي لهذا العقد هو لألعمال الطارئة 
والعاجلة وأعمال املتفرقات واألعمال اإلنشائية 
الصغيــرة واإلعمــال التكميليــة الصغيرة 
لألسفلت او البالط او الكربستون وخالفه.

وأوضحــت املصادر أن من ضمن األعمال 
األساسية للعقد معاجلة العيوب التي تظهر في 
سطح األسفلت ومنها احلفر أو الهبوطات أو 
التآكل او الشروخ او جتمعات املياه او تعديل 
مناسيب وإصالح الكسورات في اسقف غرف 
التصريف أو غرف التفتيش بجميع أنواعها مبا 
فيها غرف التفتيش لوزارات اخلدمات األخرى 
أو إعادة إنشاء أي منها وكذلك تعديل منسوب 
أو استبدال او استكمال النواقص في البالط 
والكربستون الهابط أو املكسور وخالفه من 
األعمال التي ترد من مالحظات فرق الكشف 

الدوري او من شكاوى ومتطلبات املواطنني 
وحسب تعليمات املهندس املشرف وكل ذلك في 
مواقع متفرقة وفي أماكن متعددة وبأي عدد في 
وقت واحد، وذلك للطرق الرئيسية والفرعية 
والساحات االسفلتية او الترابية واألرصفة 
والطرق املؤقتة ومواقف السيارات وشبكات 
مجاري مياه االمطار واملجاري الصحية وأعمال 

وزارات اخلدمات األخرى.
كما يشمل العقد كذلك الطرق والساحات 
داخل وزارات ومؤسســات الدولة وكل ذلك 
حســب مســتلزمات الصيانــة العامــة كما 
يحددها قطاع هندسة الصيانة طبقا للشروط 
واملواصفات الفنية لهذا العقد واملقدرة على 
أساس وحدة القياس لكل بند منها، األعمال 
الترابية - وأعمال األساس- أعمال األسفلت 
- أعمال اخلرســانة - أعمــال مجاري مياه 
األمطار - أعمال اللوحات اإلرشادية واملرورية 

- أعمال اخلدمات.
ولفتت املصادر إلى ان موقع العمل األساسي 
لعقد املناقصة هو محافظة مبارك الكبير وهو 
عبارة عن مواقع مختلفة، وذلك حسبما يرد 
فــي أوامر املتفرقات او أي مــن أوامر العمل 
التي يصدرها قطاع هندسة الصيانة للمقاول 
ويحق لقطاع هندسة الصيانة إصدار أي أمر 

عمل في أي من مناطق احملافظات األخرى.

مدة التنفيذ ٧٣٠ يوماً ويتضمن معاجلة عيوب األسفلت وجتمعات املياه

د.رنا الفارس

املزيد لـ «األنباء»: تسجيل ١٤٩ شكوى في إدارة استقدام العمالة
بشرى شعبان

كشفت مديرة ادارة العالقات 
العامة الناطقة الرسمية للهيئة 
العامة للقوى العاملة أســيل 
املزيد عن قيــام ادارة تنظيم 
املنزليــة  العمالــة  اســتقدام 
باســتقبال ١٤٩ شكوى قامت 
بإحالة ٧٨ منهــا إلى القضاء 
وحل ٧٨ وديا واستالم شكوى 
مــن صاحب عمل ضد مكاتب 
العمالة و٤١ شكوى من عامل 
ضد صاحب عمــل باالضافة 
إلى ٣٧ شكوى جواز سفر مت 
تسليمها للعامل و٢٩ شكوى 

ترك عمل.

مكتبا مت جتديد ١٩ ترخيصا 
خالل شــهر يوليو واصدار ٧ 

تراخيص جديدة.
واشارت إلى استالم االدارة 
٤ طلبــات إلغــاء تراخيص، 
وقالت ان اجمالي عدد العمالة 
املسجلة في املكاتب ١٥٣٣ عامال 
وعدد العمالة املنزلية املسجلة 
فــي وزارة الداخلية ٦٣٦٥٢٥ 

عامال.
وبينت املزيد عن حتصيل 
١٠٫٢٧٥ دينارا لصالح اصحاب 
عمــل، باالضافة إلى حتصيل 
٢٫٠٢٥ دينارا لصالح العمال.

من جانب آخر، اعلن وكيل 
الشــؤون االجتماعية  وزارة 

لسكان املنطقة». وأكد شعيب 
حرصه اجلاد على تلمس سبل 
االرتقاء باخلدمات كافة التي 
تقدم جلميع مناطق الكويت، 
مبديــا ترحيبــه باالقتــراح 
الســالف ذكــره واســتعداد 
العقبــات  الــوزارة لتذليــل 
والصعــاب كافة التي تواجه 
املواطنــني، كاشــفا عــن أن 
الــوزارة ســتقوم مبخاطبة 
بلديــة الكويــت لتخصيص 
هذه الســاحة لتكون مواقف 
للســيارات تخــدم مرتــادي 
السوق املركزي وصالة االفراح 
واملســتوصف الصحــي في 

املنطقة.

عبدالعزيز شعيب عن استالمه 
مجموعة من املطالب اخلاصة 
العمــل واالرتقــاء  بتطويــر 
املقدمــة ألهالــي  باخلدمــات 

الدسمة.
وقال شعيب، في تصريح 
على هامش استقباله ملجموعة 
من سكان املنطقة، إنه «نظرا 
لضيق املســاحة املخصصة 
ملواقف سيارات مركز ضاحية 
منطقة الدسمة قدم مجموعة 
من األهالي اقتراحا إلى الوزارة 
باستغالل الســاحة الترابية 
املوجودة خلف مبنى صالة 
االفراح واملستوصف الصحي 
لتكون مواقف إضافية خدمة 

حتصيل أكثر من ١٠ آالف دينار لصالح أصحاب أعمال و٢٠٠٠ لصالح العمالة

أسيل املزيد

جانب من منطقة مبارك الكبير

وبينت املزيد، في تصريح 
لـ «األنبــاء»، ان اجمالي عدد 
مكاتــب العمالة املنزلية ٤٢٠ 

رئيس الوزراء تسّلم رسالة لألمير من رئيس الوزراء العراقي
استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
في قصر بيان وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد، حيــث قدم لســموه 
محافــظ حولــي علي ســالم 
األصفــر وأمــني عــام مجلس 
الوزراء املستشار وائل عيسى 
العسعوســي ونائــب وزيــر 
اخلارجيــة الســفير مجــدي 
أحمد الظفيري، وذلك مبناسبة 
تعيينهم في مناصبهم اجلديدة.

حضر املقابلة رئيس ديوان 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 

عبدالعزيز الدخيل.
كما اســتقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد  وبحضــور وزيــر 
الدولة لشــؤون مجلس األمة 

وزيــر التخطيط د.خالد بتال 
النجم والوفد املرافق له، وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
وتسلم سموه خالل اللقاء 

مصطفى الكاظمي.
حضر املقابلة رئيس ديوان 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
عبدالعزيــز الدخيــل واألمني 
العام لألمانة العامة للمجلس 
األعلــى للتخطيــط والتنمية 

د.خالد مهدي.
وكان ممثل رئيس مجلس 
الــوزراء بجمهوريــة العراق 
الشــقيق مصطفــى الكاظمي 
وزيــر التخطيط د.خالد بتال 
النجم والوفــد املرافق وصل 

إلى البالد في زيارة رسمية.
وكان فــي اســتقباله على 
أرض مطــار الكويــت الدولي 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة مبارك احلريص واألمني 
العام لألمانة العامة للمجلس 
األعلــى للتخطيــط والتنمية 

د.خالد عبدالصاحب مهدي.

رســالة خطيــة موجهــة إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد من رئيس مجلس 
الــوزراء بجمهوريــة العراق 

سموه التقى وزير اخلارجية واألصفر والعسعوسي والظفيري

سمو الشيخ صباح اخلالد يتسلم الرسالة من ممثل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير التخطيط د.خالد بتال النجم

مبــارك احلريــص فــي قصر 
بيــان ممثــل رئيــس مجلس 
الــوزراء بجمهوريــة العراق 
الشــقيق مصطفــى الكاظمي 

األمير وولي العهد استقبال احملمد ومحافظ حولي والعسعوسي والظفيري

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس ســمو الشيخ 

ناصر احملمد.
كما استقبل سموه وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 

ناصر احملمد، حيث قدم لسموه محافظ حولي 
علي ســالم األصفر وأمني عام مجلس الوزراء 
وائل عيسى العسعوسي ونائب وزير اخلارجية 
مجدي أحمد الظفيري، وذلك مبناسبة تعيينهم 

مبناصبهم اجلديدة.

حضر املقابلة رئيس الديوان األميري الشيخ 
مبارك الفيصل.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر بيان صباح امس ســمو الشيخ 

ناصر احملمد.

كما استقبل سمو ولي العهد وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد، حيث قدم لسموه محافظ 
حولي علي سالم األصفر واألمني العام ملجلس 
الوزراء املستشــار وائل عيســى العسعوسي 

ونائب وزير اخلارجية السفير مجدي الظفيري، 
وذلك مبناسبة تعيينهم مبناصبهم اجلديدة.

وقد حضر املقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد 
الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشــؤون 
اخلارجية مبكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ومجدي الظفيري ووائل العسعوسي وعلي سالم األصفر

صاحب السمو خالل استقباله الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ونائب وزير اخلارجية مجدي الظفيري صاحب السمو مستقبال الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ومحافظ حولي علي سالم األصفر صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

سمو األمير مستقبال الشيخ د.أحمد ناصر احملمد وأمني عام مجلس الوزراء وائل عيسى العسعوسي

«الصداقة اإلنسانية» تساهم في توفير 
األدوية للمرضى املعسرين

ضمن أهدافها االنسانية واملجتمعية التي 
أسست من أجلها جمعية الصداقة الكويتية 
اإلنسانية، قال رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
أحمــد الصراف إن اجلمعية كانت وال زالت 
مســتمرة بدعم املرضى املعسرين من كافة 
اجلنسيات وحتمل تكاليف عالجهم وأدويتهم.
بــدوره، قــام خالد بن ســبت مدير عام 
اجلمعية باســتقبال عــدد من أقارب بعض 
املرضى املعســرين وقدم لهم أدوية باهظة 
الثمن وذلك تخفيفا على عاتقهم والستمرار 
املواظبة على برتوكول العالج املوصوف لهم. 
وأشار الى ان هناك تنسيقا دائما ومستمرا 
مع اجلهــات املعنية للوقوف على احلاالت 
التي حتتــاج الى مســاعدتنا وتدخلنا في 

الوقت املناسب لتوفير تلك األدوية لهم. 
ووجــه بــن ســبت الدعــوة للمواطنني 

واملقيمني وكل اجلهات بضرورة دعم اجلمعية 
والتواصل معها من خالل موقعها الرسمي 

www.khf-kwt.com

جانب من توزيع األدوية

فريق الضبطية القضائية في «الكهرباء» يضبط 
مصنعي سجاد وأخشاب في اسطبالت اجلهراء

دارين العلي 

قطعــت وزارة الكهربــاء واملاء التيار 
عن حيازتني في اسطبالت اجلهراء بسبب 
حتولهما الــى مصانع مخالفــة وتغيير 
نشاطهما واستهالكهما التيار الكهربائي 

اكثر مما هو مرخص لهما. 
وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري 
في تصريح لـ«األنباء» ان الفريق التابع 
للمنطقة الشمالية واثناء استكماله عملية 

التفتيــش على أكثر مــن ٥٠٠ حيازة في 
اســطبالت اجلهراء قام بضبط مخالفات 
جسيمة متثلت في تغيير النشاط واالعتداء 
على الشــبكة بتغيير أحجام املصهرات 
بتقويات عالية جدا تضر بكفاءة الشبكة. 
وأضاف: ان الفريق لن يستثني احدا 
بإنزال العقوبات الالزمة على املخالفني، 
حيــث مت قطــع التيار عــن حيازتني مت 
استخدامهما كمصانع للسجاد واالخشاب 

تغيير أحجام املصهراتوسيتم اجراء الالزم بحق أصحابهما.

ملشاهدة الڤيديو



محليات
االربعاء ٤ أغسطس ٢٠٢١

03

السفير التونسي: قرارات الرئيس قيس سعّيد تدابير استثنائية ومؤقتة 
تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلطة وفقًا للدستور إلى حني زوال اخلطر

أكد السفير التونسي لدى 
البــالد الهاشــمي عجيلي أن 
القرارات األخيرة الذي اتخذها 
الرئيس التونسي قيس سعّيد 
تأتي في إطار تصحيح املسار 
الدميوقراطــي وتهــدف إلى 
جتــاوز حالة انســداد األفق 
السياســي التي حالت دون 
السير الطبيعي للمؤسسات 
الدســتورية وفــي طليعتها 

البرملان.
وقــال فــي حــوار أجراه 
معــه مركــز ريكونســنس 
للبحوث والدراســات، حول 
آخر تطــورات األوضاع في 
تونــس، إن مــا حــدث، هي 
تدابير اســتثنائية ومؤقتة 
تندرج في إطار تنظيم مؤقت 
للســلطة وفقا للدستور إلى 
حني زوال اخلطر الذي يداهم 
الدولة التونسية ومؤسساتها، 
وتهدف في األساس إلى ضمان 
استقرار البالد وحسن سير 
الدولة وحمايتها  مؤسسات 
وضمــان دميومتها وحماية 
الدميوقراطي برمته،  املسار 
التــي  كمــا عــّدد األســباب 
دفعــت التخــاذ مثــل هــذه 
القرارات، مشــيرا إلــى أنها 
أوجــدت حالة مــن االرتياح 
في صفوف غالبية الشــعب 
التونســي وأعادت األمل في 
حتسني األوضاع السياسية 
واالقتصادية في البالد، وفيما 

يلي تفاصيل احلوار:

هل باإلمكان إطالعنا على 
خلفية األحداث التي أدت 

إلى التدابير االستثنائية في 
تونس؟

٭ األســباب التي دفعت 
التخــاذ القرارات الرئاســية 
هي تواصل حالة االنســداد 

الدولة التونسية والضامن 
الستقاللها واســتمراريتها 
الدســتور، وأن  واحتــرام 
القرارات األخيرة التي اتخذها، 
هي قرارات دستورية، تستند 
الى مقتضيات الفصل ٨٠ من 
دستور اجلمهورية التونسية 
لسنة ٢٠١٤ والذي ينص على 
أنــه «لرئيــس اجلمهورية 
فــي حالة خطــر داهم مهدد 
لكيــان الوطن وأمــن البالد 
واســتقاللها، يتعــذر معــه 
العــادي لدواليــب  الســير 
الدولــة، أن يتخــذ التدابير 
التــي حتتمهــا تلــك احلالة 

االستثنائية...».
القــرارات  وجاءت هــذه 
فــي إطــار تصحيح املســار 
الدميوقراطــي وتهــدف إلى 
جتــاوز حالة انســداد األفق 
السياســي التي حالت دون 
السير الطبيعي للمؤسسات 
الدســتورية وفــي طليعتها 
البرملان، األمر الذي استدعى 
جتميــد عمله وفقــا لتدابير 

بالفترة املقررة لها؟
٭ البــد مــن التوضيــح أن 
القرارات التي اتخذها رئيس 
اجلمهورية قيس سعيد، هي 
تدابير اســتثنائية ومؤقتة 
تندرج في إطار تنظيم مؤقت 
للســلطة وفقــا للدســتور، 
إلى حــني زوال اخلطر الذي 
التونســية  الدولــة  يداهــم 
ومؤسســاتها، وتهــدف في 
األساس إلى ضمان استقرار 
البالد وحسن سير مؤسسات 
الدولــة وحمايتهــا وضمان 
دميومتهــا وحماية املســار 

الدميوقراطي برمته.
كمــا أنها جــاءت لفرض 
القانون على اجلميع، وضمانا 
الســتقالل القضــاء في هذه 
املرحلة الدقيقــة من تاريخ 

تونس.

ما مدى االلتزام باحترام 
احلقوق واحلريات واملسار 

الدميوقراطي في البالد خالل 
الفترة االنتقالية، في ظل ما 

يروق للبعض إشاعته.
املسار الدميوقراطي

ماذا تنتظر تونس خالل 
الفترة املقبلة من املنظمات 

الدولية وشركائها على 
املستويني اإلقليمي والدولي؟

٭ تؤكــد تونــس متســكها 
الثابــت بضمــان احلقــوق 
واحلريات واملضي في ترسيخ 
املسار الدميوقراطي، وتعول 
على دعم شــركائها من دول 
شقيقة وفي طليعتها الكويت 
وبلــدان صديقــة ومنظمات 
دولية من أجل الوقوف معها 
في هذه املرحلة الدقيقة من 
تصحيح املســار السياسي، 
حتى تظل التجربة التونسية 
الدميوقراطية عنوان جناح 
حقيقــي فــي إرســاء دولــة 
القانون واملؤسسات وحقوق 

اإلنسان واحلريات.

ما آفاق الوضع الداخلي 
بتونس؟

القــرارات  ٭ لقــد خلقــت 
الرئاســية األخيرة حالة من 
االرتياح في صفوف غالبية 
الشــعب التونســي وأعادت 
األمل في حتســني األوضاع 
السياسية واالقتصادية في 
البالد، السيما بعد اللقاءات 
العديدة التي أجراها رئيس 
اجلمهوريــة مــع العديد من 
الفعاليات واملنابر السياسية 
واإلعالميــة  والقضائيــة 
واالحتــادات الوطنيــة وفي 
طليعتها منظمتا االحتاد العام 
التونسي للشــغل واالحتاد 
التونسي للصناعة والتجارة 
والصناعات التقليدية والتي 
شدد فيها على ضرورة التفاف 
جميع التونســيني من أجل 

اســتثنائية حلمايــة هــذه 
املؤسسة الدستورية.

وتهــدف هــذه القــرارات 
إلى وضع حد لتفاقم األزمة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والصحية في البالد، السيما 
بعد تفشــي جائحة ڤيروس 
كوفيــد-١٩ ومــا رافقها من 

سوء إدارة.
القــرارات  وتأتــي هــذه 
في إطــار اســتجابة رئيس 
اجلمهوريــة إلرادة الشــعب 
التونســي الــذي طالــب في 
العديد من املناســبات بحل 
البرملــان، وفــي هــذا اإلطار 
يؤكد رئيس اجلمهورية على 
ضرورة التمييز بني املؤسسة 
البرملانيــة املنتخبة من قبل 
الشــعب وبني إرادة الشعب 
الــذي طالب فــي العديد من 

املناسبات بحل البرملان.
تدابير استثنائية

ماذا عن تواصل هذه التدابير 
املؤقتة، وما مدى االلتزام 

يروج من أخبار عن إمكانية 
متديد الفترة املؤقتة؟

٭ أكــد رئيــس اجلمهورية 
في جميــع تدخالته حرصه 
علــى االلتــزام بالدســتور 
وضمان احلقوق واحلريات 
واحترام دولة القانون واملسار 

الدميوقراطي ببالدنا.
ومثلمــا تعلمــون، فــإن 
الرئيس قيس سعيد هو رجل 
قانون دستوري ويحتكم في 
جميع قراراته الى الدستور، 
كما أنه حريص على احترام 
حريــة اإلعــالم والتعبيــر 
وحقوق اإلنسان وال نية لديه 
لالرتداد عن هذه املكتسبات.

ونود التنبيه إلى ضرورة 
عدم االنخراط وراء االدعاءات 
واألكاذيب التي تروج لصورة 
غيــر حقيقيــة للوضــع في 
تونس، ألن ما حصل مؤخرا 
هــو مســار تصحيحي داعم 
الدميوقراطيــة  للتوجهــات 
وحماية املؤسسات الدستورية 
في البالد وليس انقالبا كما 

خدمة بلدهم وحتفيز اجلميع 
على املساهمة في دفع عجلة 
االقتصــاد الوطني وحتقيق 
مطامح الشــعب فــي تنمية 
مستدامة ومسار دميوقراطي 
مبني على الشــفافية ودولة 

القانون واحلريات.
العالقات التونسية - الكويتية

ماذا عن آفاق العالقات 
التونسية- الكويتية؟

٭  جتمــع تونس بالكويت، 
عالقــات تاريخيــة وأخوية 
متميزة، ونحــن في تونس 
نكــن كل التقديــر واحملبــة 
الكويتي  واالحترام للشعب 
األبي، وحترص قيادتا البلدين 
على مزيد من الدفع مبسارات 
التعــاون في كافة القطاعات 

وامليادين.
الفتــرة  فــي  وســجلنا 
األخيرة تطورا ملحوظا في 
نسق التشاور والتنسيق بني 
الرئيس قيس سعيد رئيس 
اجلمهوريــة وأخيه صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد وكذلك بــني وزيري 
خارجية البلدين، حيث يجري 
اإلعداد لعدد من االستحقاقات 
الثنائيــة املهمة علــى غرار 
زيــارة رئيــس اجلمهورية 
إلى الكويت وتنظيم الدورة 
الرابعــة للجنــة املشــتركة 

التونسية- الكويتية.
وال يفوتنــي فــي اإلطار 
ذاته أن أجدد اعتزاز تونس 
بالوقفة الكويتية الصادقة مع 
الشعب التونسي فيما يتعلق 
مبعاضــدة اجلهود الوطنية 
ملكافحة ڤيروس كوفيد-١٩، 
وهي بادرة تعكس بوضوح 
قيم التضامــن والتآزر التي 

تربط البلدين الشقيقني.

أكد في لقاء مع مركز ريكونسنس أنها تهدف إلى ضمان استقرار البالد وُحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان دميومتها وحماية املسار الدميوقراطي برمته

السفير التونسي الهاشمي عجيلي

السياســي والتجاذبات التي 
أثــرت علــى أداء املؤسســة 
البرملانية وسوء إدارة أزمة 
كوفيــد-١٩ ومــا خلفته من 
إصابات باآلالف يوميا ووفيات 
باملئات ونقص حاد في التزود 
الطبية  باألوكسجني واملواد 
الالزمة، إضافــة الى تدهور 
القدرة الشرائية للمواطن في 
ظل تصاعد عمليات االحتكار 
واملضاربة في أسعار العديد 
من املواد األساسية، وتواصل 
األزمــة االقتصاديــة في كل 
القطاعات وتعمق الصعوبات 
االجتماعية التي يعاني منها 

املواطن التونسي.

هل هناك صحة ملا يشاع 
عن تدخل أطراف خارجية 

بالشأن السياسي احمللي 
التونسي سعيا للتخريب؟

٭ تونس دولة مســتقلة 
ذات ســيادة ال تتدخــل فــي 
الشؤون الداخلية للدول وال 
تقبل التدخل في شوؤنها، وقد 
برهنت التطورات األخيرة أن 
لتونس أشقاء عربا يقفون الى 
جانبها ويساندونها وأصدقاء 
أوفيــاء من كل بقــاع العالم 
يدعمونها ويتضامنون معها، 
ونحن فــي تونس فخورون 
بعالقتنا اخلارجية وسنسعى 
إلــى دعمهــا علــى الصعيد 

اإلقليمي أو الدولي.
األفق السياسي

ما أسس القرارات التي 
اتخذها رئيس اجلمهورية 

التونسية قيس سعيّد 
مؤخرا؟

التنويــه  وجــب  ٭ 
رئيــس  أن  البدايــة  فــي 
اجلمهوريــة هو رمز وحدة 

ما حدث مؤخرًا هو مسار تصحيحي داعم للتوجهات الدميوقراطية وحماية املؤسسات الدستورية تونس دولة مستقلة ذات سيادة ال تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وال تقبل التدخل في شوؤنها
العالقات بني الكويت وتونس تاريخية ونكّن كل التقدير واحملبة واالحترام للشعب الكويتي األبّيمتمسكون بضمان احلقوق واحلريات وترسيخ املسار الدميوقراطي وتعّول على دعم شركائها 
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«االئتمان» ُيطلق خدمة «القرض العقاري الذكي»
بـ ٧٠ ألف دينار للمواطنني املخصص لهم قسائم سكنية

أطلق نائب رئيس مجلس 
إدارة بنــك االئتمــان واملدير 
العام صــالح املضف صباح 
أمس القرض العقاري الذكي 
بتقنيــة الــذكاء االصطناعي 

.«artificial intelligence»
وأعلنت الناطقة الرسمية 
باســم بنك االئتمان حباري 
اخلشتي ان البنك أطلق خدمة 
القرض العقاري الذكي بتقنية 
الــذكاء االصطناعي، ويعتبر 
بنــك االئتمــان الكويتي أول 

مؤسسة تقدم تلك اخلدمة.
ان  اخلشــتي  وذكــرت 
اخلدمة يستفيد منها املواطن 
الكويتي املخصص له قسيمة 
من املؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية ويرغب في بنائها، 
حيث يتقدم بطلب القرض من 
خالل البوابة اإللكترونية للبنك 
Kcb. Gov. Kw، وال يحتاج إلى 
زيارة أي من فروع البنك وال 
يحتاج مستندات ويحصل على 
قرار اإلقــراض آليا من خالل 
النظام دون تدخل بشري من 

موظفي البنك.

علــى االرتقاء بخدمات البنك 
ألعلى مستويات، وذلك يساعد 
على تطوير آلية أداء األعمال 

من مختلف املجاالت.
وإميانــا مــن إدارة البنك 
البشــرية  املــوارد  بأهميــة 
وخلــق بيئــة عمل مناســبة 
تلبــي احتياجاتهم لينعكس 
ذلك على عطائهم وأدائهم مت 
عمــل اســتبيان لقياس مدى 
رضا املوظفني عن العمل في 
بنك االئتمان الكويتي وبلغت 

نسبة الرضا ٧١٪.
وذكرت اخلشــتي أن بنك 
االئتمــان حقــق إجنازات في 
مجــال التحــول اإللكتروني 
والرقمــي وآخرهــا تقنيــات 
الــذكاء االصطناعــي بفضل 
استراتيجية اإلدارة الطموحة 
الكويــت  وســواعد شــباب 
املخلصني يهدف تقدمي افضل 
الكويتــي  خدمــة للمواطــن 
وبلغ إجمالــي عدد القروض 
اإللكترونية online ما يقارب 
٢٥ ألف قرض بقيمة ١١٠ ماليني 

دينار.

بالبنــك إلى أن أصبحت ٩٨٪ 
من خدمات البنك إلكترونية 

تتسم بالسهولة واليسر.
وأضافت اخلشتي ان إطالق 
خدمتــي قرض الزواج الذكي 
والقرض العقاري الذكي بتقنية 
الذكاء االصطناعي خدمة فريدة 
من نوعها بني مؤسسات الدولة 
تختصــر الدورة املســتندية 
وتسرع وتيرة اإلجناز وتقلل 
األخطاء البشرية وتساهم في 
احلفاظ على املال العام، وهو 
احد املبادئ التي تقوم عليها 

احلكومــة املؤسســة والتــي 
يعمــل عليهــا بنــك االئتمان 

منذ سنوات.
وأعلنت اخلشتي أن البنك 
إدارة  حصــل علــى شــهادة 
اجلــودة (ISO ٩٠٠١) والتــي 
تهــدف إلى مراقبة مســتوى 
اجلودة وإدارة العمليات في 
البنــك مــن خــالل مجموعة 
مــن اإلجــراءات والعمليــات 
التــي تركــز علــى حتقيــق 
سياســة اجلــودة للعمــالء 
واملســتفيدين، مما ينعكس 

خدمة انفرد بها البنك بني املؤسسات احلكومية واخلاصة

صورة عن شهادة «اآليزو»حباري اخلشتيصالح املضف

وذكرت اخلشــتي ان تلك 
اخلدمــة تعد إجنــازا يضاف 
لسلسة إجنازات بنك االئتمان 
الكويتي املتوالية على مدى ١٠ 
سنوات مضت والتي انطلقت 
وبــدأت فــي قــرض الــزواج 
اإللكترونــي «online» تالهــا 
القرض العقاري اإللكتروني 
«online» وميكنة خدمات البنك 
وجعلهــا متاحة امام العمالء 
على مدار الســاعة من خالل 
البوابــة اإللكترونيــة للبنك 
أو التطبيق الهاتفي اخلاص 

١٠ سنوات من اإلجنازات وكوكبة شبابية تقود وترسم رؤية عصر جديد إميانًا من إدارة البنك بالشباب

تقليد فارعة السقاف «وسام فارس جنمة إيطاليا»

ضمــن حفــل اســتقبال 
صغيــر أقيــم فــي الديوان 
الثقافي للسفارة اإليطالية في 
اجلابرية، قام سفير جمهورية 
إيطاليا كارلو بالدوتشي نيابة 
عن رئيس جمهورية إيطاليا 
بتقليد فارعة السقاف وسام 
فــارس جنمــة ايطاليا، وقد 
حضر احلفل لفيف من قادة 
لوياك ومؤسساتها التابعة.
وتخلــل مراســم التقليد 
كلمة للســفير عبر فيها عن 
امتنانــه وتقديــره جلهــود 
الســقاف خــالل مســيرتها 
املهنية منذ تأسيس لوياك، 

أبــدت  ٢٠٢٠ قائــال: «لقــد 
الســقاف تعاطفــا كبيرا مع 
مصــاب الشــعب اإليطالــي 
واســتجابت لفكرتنا بجمع 
مــن  تشــجيعية  كلمــات 
الكويتيني واملقيمني باللغة 
الشــعب  اإليطالية تســاند 
االيطالي معنويا في محنتهم، 
وجاءت استجابتها سريعة 
ومتحمسة فاقت توقعاتنا، 
إذ اســتطاعت أن جتمع تلك 
الرســائل املتعاطفة الداعمة 
من مختلف األطياف الشعبية 
الكويتيــة والعربيــة ومــن 
مختلف الفئات العمرية في 

(البا) بقيادة السيدة فارعة 
عمل عظيــم، وجتربتي مع 
(البا) كانت عظيمة وممتعة، 
والسيدة السقاف تهتم كثيرا 
بالتمازج احلضاري وتتطلع 
دائما ملشاريع ثقافية تقرب 
بني الشرق والغرب، وهو ما 

نسعى إليه نحن أيضا».
وفــي ردهــا علــى كلمة 
السفير وحرمه، وبعد إمتام 
مراسم التقليد، عبرت فارعة 
السقاف عن خالص تقديرها 
الســفير  وامتنانها ملبادرة 
بترشــيحها لوســام فارس 
جنمة إيطاليا، وعن خالص 
شكرها لرئيس اجلمهورية 
علــى منحها هذا الوســام، 
قائلة: «أشكر السفير كارلو 
بالدوتشي على ترشيحه لي، 
كما أشكر رئيس اجلمهورية 
على هذا التقدير املتميز الذي 
أحــب أن أهديه إلى كل فرد 
من أســرة لويــاك احلاضر 
منهم والغائب، فهذا التقدير 
هو لهم جميعــا فكل منهم 
كان لــه دور فيمــا حققناه 
معا مــن جناح على صعيد 
الكويتية-  العالقــات  دعم 

اإليطالية».
«اليــزال  وأضافــت:   
هنــاك الكثير من املشــاريع 
املستقبلية التي خططنا لها 
قبل اجلائحة والتي توقفت 
بسببها، ولكننا عازمون على 
تنفيذها بإذن اهللا ما ان نعود 

إلى احلياة الطبيعية».

وقت قياسي، فحقق الڤيديو 
الــذي أطلقناه مبســاعدتها 
جناحا وانتشارا الفتا بسبب 
عفويتــه وصدقه وقربه من 
مشــاعر الناس، مشيرا إليه 
(حيث كان يعرض طوال فترة 
احلفل عند مدخل الديوان)».
الســفير  حــرم  أمــا   
بالدوتشــيأ  كريســتيانا 
فأكــدت أنهــا شــعرت منــذ 
اللحظــة األولــى التي زارت 
فيها لوياك، وقابلت السقاف، 
باأللفــة واالنتماء إلى درجة 
أنها تطوعت في مهرجان الفاد 
للفنون، وقالت: «ما تقوم به 

تقديراً جلهودها خالل مسيرتها املهنية منذ تأسيس «لوياك»

فارعة السقاف مع عضوات مجلس إدارة لوياك وسفير إيطاليا وحرمه في صورة جماعية

فارعة السقاف وزوجها فيصل النصف ومنى الكالوتي عضو مجلس إدارة لوياك وأعضاء مجلس شباب لوياك

فارعة السقاف تتسلم ميدالية وسام فارس جنمة إيطاليا من السفير اإليطالي

وجهودهــا احلثيثة لتعزيز 
التعاون الثقافي والرياضي 
املتمثــل فــي مدرســة كــرة 
القــدم اســي ميــالن التــي 
سعت لتأسيسها مع فريقها 
منذ عام ٢٠٠٩، والتي حققت 
جناحا الفتــا متبوئة مركز 
الصــدارة بني مــدارس كرة 
القدم في الكويت. واســتهل 
الســفير بالدوتشــي كلمته 
بالتعبير عــن عميق تأثره 
وإعجابــه بتفاعل وتعاطف 
السقاف مع الوضع املأساوي 
الذي مرت به إيطاليا، جراء 
جائحة «كورونا» في مارس 

النادي العلمي يعقد دورة إعداد مدرب «بادي»
انطلقت بالنادي العلمــي دورة إعداد مدرب 
«بادي»، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار 
ڤيروس كورونا، بعد توقف دام قرابة عام ونصف 
نتيجة الظروف التي خلفها انتشار مرض (كوڤيد- 
١٩). وتأتــي الدورة التي يعقدهــا مركز النادي 
العلمي للسباحة والغوص وتستمر حتى نهاية 

أغسطس اجلاري ضمن سلسلة الدورات االحترافية 
التخصصيــة التي يقدمها النادي العلمي، حتت 
إشراف ومتابعة منظمة «بادي» العاملية للغوص 
التــي تعد من أكبر املنظمات العاملية وأشــهرها 
في إصدار رخــص الغوص املعتمدة دوليا وفقا 
ملعايير اجلودة العاملية وضمان سالمة املتدربني.

ومضات

في «الهدية» 
والتهادي!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

وأنــت تعيش اجلائحة بكل مرارتها حتب 
أن (تهدي وتُهدى)!

أن تكتب للنــاس فهذا أمر صعب للغاية، 
خاصة إن كنت صاحب رســالة وحتاول أن 
تكون (قدوة) وتقابل في حياتك أشكاال وألوانا 
من البشر واجلنسيات واألعراق واملذاهب لكل 
منهم ثقافته ولغته وعاداته وتقاليده، ووسط هذا 
الكم من الثقافات واألعراق تظهر (الشخصية 
الكويتية) وتكاد تكــون متميزة في اجلانب 
اخليري والتطوعي واإلنساني، ولهذا كان لدينا 
قائد لإلنسانية وعاصمة خير ونور للبشرية 
وشعب لو وضعته في كفة اخلير وكل شعوب 
العالم في كفة ترجح كفة الكويت وأهلها، بارك 
اهللا فيهم وفي ذراريهم ورحم أمواتهم، شعب 
مميز في اخلير ال يجارى وال يبارى.. طبعا 
هناك من يغارون ويحسدون هذا الشعب الكرمي 
على عيشته وأخالقه وعطائه، وردي على كل 

حاسد وحاقد وناقم ما قاله الشاعر املتنبي:
ال خيل عندك تُهديها وال مال

فليُسعد النطق إن لم تُسعد احلاُل
نعم.. على كل من يعادي الكويت أن يصمت 
عن النطق ألنه يقارع شعب (العلياء واملكرمات) 

وكالء صك اخلير زادهم اهللا من فضله.
الشــعب الكويتي ال يذهب الى عرس أو 
مولود طفل أو مناسبة إال وهديته معه تسبقه 
وعلــى قدر مدة يده يقــدم وال يتأخر دون 

حسابات أو تفكير:
هدايا الناس بعضهم لبعٍض

الوصاال تُولّد في قلوبهم 
وتزرع في القلوب هوى وودًّا

املهابة واجلالال وتكسوك 
وهناك من رأيتهم فــي حياتي يقدمون 
هداياهم وابتسامتهم تســبق الهدية أي من 

نفس راضية.

٭ ومضة: فرق بني الهدية والنقصة، فالنقصة 
هي: (أكل أو ثمر أو شــراب) ترسله جلارك 
يسعد به، أما (الهدية) فتقدم ملستحقها، وهي 
غير (الرشوة) التي تقدم نظير إجناز معاملة 

أو جتاوز أو..أو..أو..!
يقول أبوالعالء املعري:
الهدايا إلكرام صاحبها إن 

إن كن لسن إلسراف وأطماِع
يقول اإلمام علي بن أبي طالب ے: البخيل 
يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في 

اآلخرة حســاب األغنياء.. وصدق من قال: 
البخل عدو املرجلة!

٭ آخر الكالم: أهدي هذين البيتني لكل صاحب 
هدية قدمها من نفس طيبة إلنسان آخر:

الذي املولــى  أيهــا  يــا 
َعمَّــْت أياديــه اجلميلــة

اقبــل هديــة مــن يرى
الدنيــا قليلة في حقــك 

٭ زبدة احلچي: عزيزي القارئ في كل مكان 
وزمان، ال تلتفت البتة إلى قيمة الهدية، لكن 
إلى القلــب الذي يقدمها وكم من ناس حولنا 
يقدمون مــن الهدايا ما تعجز عن ان جتاريه 

سوى بالدعاء له بظهر الغيب.
من أجمل ما فــي ذاكرتي ما تعلمناه من 
طرائف اللطائف ونحــن على مقاعد الدرس 

ما يلي:
جاءت سليمان يوم العرض قبرٌة

تهدي إليه جرادا كان في فيها
وأنشدت بلســان احلال قائلة

إن الهدايا علــى مقدار مهديها
لو كان يهدى إلى اإلنسان قيمته

لكنت أهدي لك الدنيا وما فيها

٭ شكر وتقدير:
شكرا كبيرة إلى مركز التقدم العلمي للنشر 
- أحد املراكز التابعة ملؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي - معرض إي - رف االفتراضي للكتب 
والذي دخل شراكة استراتيجية مع املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، وذلك للتصدي 
لتداعيات جائحة كورونا كوفيد ٢٠ - ٢٠٢١م 
على معارض الكتب، فأطلق معرض الكويت 
االفتراضي للكتاب، وسهلت إيصال الثقافة إلى 
جميع أنحاء العالم، ويشمل املعرض أكثر من 
٣٢ دار نشر وناشر ومستقل مع حوالي ٧٠٠٠ 
كتاب عبر منصته اإللكترونية تعزيزا للهدف 
العلمي والتكنولوجي واالبتكار وتشجيع البحث 
العلمي واألدبي والروائي ومختلف منشورات 
للدكتور مرزوق  املعرض، والشكر موصول 
يوسف الغنيم - أبا عيسى - على لفت أنظارنا 
الى هذا اجلانب املشــرق من الدور الكويتي 
ملســاندة الكتّاب ودور النشر والناشرين.. 
خطوة حضارية إلكترونية نفخر بها ونحن 

نعيش اجلائحة.

«زكاة كيفان»: تكلفة بناء مسجد بالنيجر ٢٨٢٥ دينارًا
دعا رئيــس زكاة كيفان 
التابعــة جلمعيــة النجــاة 
عــود  الشــيخ  اخليريــة 
اخلميــس أهــل اخليــر إلى 
املشــاركة في مشروع بناء 
تنفــذه  والــذي  املســاجد 
اجلمعية في أكثر من ٢٨ دولة 
حول العالم، وتتفاوت قيمة 
املسجد تبعا للمساحة وعدد 
املصلني وطبيعة الدولة التي 
ســينفذ بها املشروع. وقال 
اخلميــس: تبدأ قيمــة بناء 
املساجد في جمهورية النيجر 
الصديقة مــن ٢٨٢٥ دينارا 
ملسجد يتسع لـ ٥٠ مصليا مع 
عمل كل التجهيزات من أماكن 
الوضــوء واملئذنة والفرش 
ومكبرات الصــوت ونرفق 
باملســجد مكتبة إســالمية 

ونقيم بــه حلقات لتحفيظ 
القرآن الكرمي، كما يستطيع 
املتبرع بناء املسجد باملساحة 
واملواصفــات والدولة التي 
يرغب فيها. وأكد اخلميس 
ان زكاة كيفــان قبــل تنفيذ 

اخلميس: ندعو األسر للتكاتف والتعاون لتنفيذ هذا املشروع

عود اخلميس

مشروع بناء املساجد وغيره 
من املشاريع األخرى تقوم 
بزيــارة ميدانيــة للوقوف 
عن كثب علــى مدى حاجة 
املنطقة لهذا املشروع وأعداد 
واإلشــراف  املســتفيدين 
الكامل علــى مراحل البناء، 
وذلك بالتنسيق مع وزارتي 
الشــؤون واخلارجية، كما 
نقدم للمتبرع تقريرا كامال 
البنــاء  يضــم كل مراحــل 
وندعوه للمشاركة في افتتاح 
مسجده ليرى ويشاهد فرحة 
جموع املسلمني بهذا الصرح 
املبــارك. وحــث  اإلميانــي 
اخلميــس األســر علــى أن 
تتعاون وتتشارك فيما بينها 
من أجل بناء مســجد يذكر 
فيــه اســم اهللا ويكون لهم 

ثوابا وأجرا وبركة في الدنيا 
واآلخرة، فبناء املساجد من 
األعمال العظيمة التي حثنا 
عليها اإلســالم، ففيها تقام 
الصلوات اخلمس وحلقات 
القــرآن الكــرمي والــدورات 
والتربويــة  الشــرعية 
واملناسبات الدينية، وكل ذلك 
سيصب في ميزان أعمالكم 
بإذن اهللا تعالى، مستشهدا 
بحديث النبي ژ: «من بنى 
مسجدا يبتغي به وجه اهللا 
بنى اهللا له مثله في اجلنة». 
وختاما، دعــا اخلميس كل 
من يرغب في بناء مســجد 
إلى التواصل مع زكاة كيفان 
باالتصال على ٦٦٢٩٣٠٤٤ أو 
زيارة مقــر اللجنة بجانب 

سوق كيفان املركزي.

عادل املرزوق: هالل احملرم ميكن رؤيته 
قبل مغرب األحد إذا خلت السماء من الغيوم 

قال اخلبير الفلكي عادل 
املــرزوق ان العــام الهجري 
اجلديد ١٤٤٣هـ سيبدأ االثنني 
املقبل ٩ اجلاري، وال يسعنا 
في هذه املناســبة الشريفة، 
وهي هجرة املصطفى صلوات 
اهللا وسالمه عليه، اال ان نتقدم 
بخالص التهاني والتبريكات 
الى مقام صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، وإلى  سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا، والــى احلكومة 

الرشيدة والشــعب الكويتي الوفي واملقيمني 
الكــرام، ضارعني الى املولــى العلي القدير ان 
يعيد هذه املناسبة الكرمية على بلدنا احلبيب 
الكويــت واهلها باخلير واملســرات ويحفظها 
الكرمي األكرم من كل سوء ومكروه. وأشار الى 
ان هالل شهر احملرم احلرام سيولد مساء األحد 
٢٩ من ذي احلجة ١٤٤٢هـ املوافق ٨ أغسطس 

في الســاعة ٤٫٥٠٫٤٤ مســاء 
والشــمس ســتغرب في هذا 
اليوم في الساعة ٦٫٣٤ مساء، 
أي ان الشــمس ستغرب في 
هذا اليوم بعد اقتران الشمس 
والقمر واالرض، او ما يعرف 
عند عامة الناس بوالدة الهالل 
بحوالي ١٫٤٣ ساعة وسيمكث 
الهالل في السماء مبدة زمنية 
تبلغ حوالي ١٦ دقيقة، حيث 
يغــرب الهــالل في الســاعة 
٦٫٥٠، وفي هــذه احلالة فإن 
شــهر ذي احلجــة في ســنة 
١٤٤٢هـ ســيكون  ٢٩ يوما وان بداية الســنة 
اجلديدة ستكون يوم االثنني املقبل، وستكون 
هناك امكانية جيدة لرؤية الهالل في هذا اليوم 
للراغبني اذا كانت السماء صافية وخالية من 
الغيوم والغبار، حيث يكون الهالل فوق الشمس 
مبقــدار ٣ درجات وفي جهة الشــمال الغربي 
وعلى اليد اليمنى للمراقب أو الناظر للهالل.

أكد أن السنة الهجرية اجلديدة تبدأ اإلثنني

اخلبير الفلكي عادل املرزوق
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جلنة اإلصالح والتطوير توصي بتوحيد بيانات املعلومات 
اجلغرافية بني البلدية واجلهات احلكومية

بداح العنزي

أوصت جلنــة اإلصالح والتطوير فــي املجلس البلدي، 
خالل اجتماعها امس برئاسة م.حمود العنزي، باملوافقة على 
االقتراح املقدم من العضو م.حمود العنزي بشــأن توحيد 
بيانات نظام املعلومات اجلغرافية بني إدارات البلدية والبلدية 

الرئيسية واجلهات احلكومية األخرى.
وقال العنزي إنه متت إحالة االقتراح املقدم من د.محمد 
النغيمش بشأن تطوير نفق دروازة العبدالرزاق إلى اجلهاز 

التنفيذي لتقدمي تقرير مفصل.
وقال انه مت تأجيل القتراح املقدم من األعضاء عبدالعزيز 
املعجل، حمدي العازمي، فهيد املويزري، مشعل احلمضان، 
م.مها البغلي، حمد املدلج، حمود العنزي، م.عبدالسالم الرندي 
م.حمود العنزي خالل ترؤسه اجتماع جلنة اإلصالح والتطويربشأن التعاقد مع الشركات الشبابية لتغطية اجللسات إعالميا.

«املهن» تبحث الئحة املزاولة للمكاتب والدور االستشارية
تبحــث جلنــة مزاولــة املهــن 
الهندســية خــالل اجتماعها اليوم 
برئاســة م.حمود العنــزي كتاب 
جمعية املهندسني الكويتية بشأن 
الئحــة مزاولــة املهــن للمكاتــب 

الهندسية والدور االستشارية.
ويتضمن جدول األعمال أيضا 

املواضيع التالية:

٭ االقتــراح املقــدم مــن العضــو 
د.حسن كمال بشأن تشكيل جلنة 
عليا لتحديد الهوية املعمارية في 

الكويت.
٭ االقتــراح املقــدم مــن العضــو 
د.حسن كمال بشأن تشكيل جلنة 
عليا لتحديد الهوية املعمارية في 

الكويت.

٭ االقتــراح املقــدم مــن العضــو 
د.حسن كمال بشأن ترخيص البلدية 
إلضافات البناء التي تقل مساحتها 

عن ٨٠م٢.
٭ االقتــراح املقــدم مــن العضــو 
د.حسن كمال بشأن إصدار معاملة 
إيصال التيار الكهربائي للقســائم 

السكنية من البلدية.

٭ االقتــراح املقــدم مــن العضــو 
م.حمــود العنــزي بشــأن النظام 
املعمول به فــي ترخيص املكاتب 

والدور االستشارية.
٭ كتاب احتاد املكاتب الهندســية 
والدور االستشارية الكويتية بشأن 
منع وضع اسم أي مهندس ال يحمل 

أي صفة على لوحات اإلشراف.

اللجنة تناقش مقترح تشكيل جلنة عليا لتحديد الهوية املعمارية على مستوى الدولة

«حولي» تبحث إضافة مكونات ملشروع الواجهة
تبحث جلنة حولي خالل 
اجتماعهــا غــدا اخلميــس 
برئاسة عبداهللا الرومي طلب 
إضافة مكونات إلى مشروع 
الواجهــة البحريــة املرحلة 

اخلامسة (مارينا مول).
ويتضمن جــدول أعمال 

اللجنة التالي:
٭ كتاب الهيئة العامة للبيئة، 
بشــأن إعادة تخصيص مبنى 
مركز البدع البحري في شاطئ 

أجنفة.
الــوزراء  ٭ طلــب مجلــس 
اســتحداث مواقــف ســيارات 

متعددة األدوار مبنطقة حولي 
بالقطعة رقم ١٨٩ خلدمة مرتادي 

الكنيسة ومجمع احملاكم.
٭ طلب الهيئة العامة للعناية 
بطباعة ونشــر القرآن الكرمي 
النبويــة وعلومهما  والســنة 
نقــل تبعيــة مركــز الســيرة 
النبويــة واحلديث الشــريف 
بجنوب مبارك العبداهللا اجلابر 

لصاحلها.
األوقــاف  وزارة  طلــب  ٭ 
تخصيص موقع سكن عائلي 
لإلمــام واملؤذن داخــل حدود 
أبوســنان األســدي  مســجد، 

جلمعية الساملية التعاونية.
٭ طلــب شــركة النقــل العام 
الكويتية اســتغالل مســاحة 
جتارية ضمن محطة الباصات 
الكائنة بالقطعة رقم ٤ اجلابرية.
الشــؤون  وزارة  طلــب  ٭ 
تخصيص موقع لوازم العائلة 
مؤقــت بجــوار فــرع جمعية 
الروضة وحولي قطعة رقم ٤٩.

٭ طلب شــركة املشــروعات 
الســياحية إقامة محطة وقود 
بحريــة ضمن نادي الشــعب 
البحريــة ونــادي  بالواجهــة 

اليخوت مبنطقة الساملية.

مبنطقة بيان.
األوقــاف  وزارة  طلــب  ٭ 
تخصيص موقع سكن عائلي 
لإلمــام واملؤذن داخــل حدود 
مســجد عبــداهللا عبداللطيف 

شعيب مبنطقة بيان.
٭ الطلــب املقدم مــن جمعية 
بشــأن  املســتهلك  حمايــة 
مــكان  أو  أرض  تخصيــص 
للجمعيــة مبحافظة العاصمة 

أو محافظة حولي.
٭ الكتــاب املقــدم من جمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتيني 
بشأن نقل مقر فرع الغاز التابع 

عبداهللا الرومي

عرض مرئي لبرنامج رخص التشوين إلكترونيًا
الدولــة  يرعــى وزيــر 
لشــؤون البلديــة ووزيــر 
اإلسكان والتطوير العمراني 
شايع الشــايع ومدير عام 
البلديــة م.أحمد املنفوحي 
اليــوم األربعــاء  صبــاح 
العــرض املرئــي لتدشــني 
البرنامج اإللكتروني لرخص 
التشوين، والذي سيقام في 
الساعة التاسعة صباحا في 
«مبنى الوزير - امليزانني - 

م.أحمد املنفوحيقاعة وارة». شايع الشايع

الديحاني: تأخير «جنوب سعد العبداهللا» 
يعكس عدم اجلدية بإنهاء املشكلة السكنية

رفع ١٨ سيارة مهملة في ٣ مناطق
أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلديــة اجلهراء فهد القريفة أن 
الهــدف من اجلوالت امليدانيــة املكثفة رصد 
املخالفــني واتخاذ كل اإلجــراءات القانونية 
بحقهم، الفتا إلــى ان الفريق الرقابي بإدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق نفذ جوالت 
ميدانية مبناطق تيماء والقصر والقيروان لرفع 

السيارات املهملة والسكراب التي تعمل على 
تشويه املنظر العام أسفرت عن رفع ١٢ سيارة 
مهملة من منطقتي تيماء والقصر، فضال عن 
رفع ٦ سيارات من منطقة القيروان بعد اتخاذ 
اإلجراءات القانونية وانتهاء الفترة احملددة 
لوضع ملصق اإلنذار، وقد مت إرســالهم إلى 

موقع حجز السيارات في البلدية. 

اســتنكر عضــو مجلس 
إدارة جمعيــة املهندســني 
ســفر  م.محمــد  األســبق 
الديحاني، عدم إدراج مدينة 
العبــداهللا  جنــوب ســعد 
الســكنية ضمــن مشــاريع 
العامــة للرعاية  املؤسســة 
السكنية للعام احلالي، الفتا 
إلى أن مثل هذا اإلجراء يؤكد 
أن املؤسســة غير مستعدة 
ملواجهة القضيــة األهم في 
حيــاة كل مواطــن وإنهــاء 
املشكلة اإلسكانية في البالد.

وقــال الديحاني في تصريح صحافي: إن 
انطالق تخطيط وتنفيذ البنية التحتية ملدينة 
جنوب ســعد العبداهللا يجــب أن يكون في 
مقدمة أولويات املؤسســة والبلدية على حد 
سواء، مشيرا إلى أن املدينة ستوفر أكثر من 
٢٥ ألــف وحدة وميكن زيادتهــا إلى ٤٠ ألف 
وحدة سكنية ستسهم بشكل جاد في تلبية 
نســبة كبيرة من طلبات املواطنني املتراكمة 

لدى املؤسسة.

وأضــاف أن اســتبعاد 
«جنــوب ســعد العبداهللا» 
من مشاريع املؤسسة يؤكد 
عدم جدية وزارة اإلســكان 
واملؤسســة في العمل على 
تقليــص فتــرات االنتظار، 
مشــيرا إلى أن هذا التأخير 
سيرفع نسب قوائم االنتظار 
من املتقدمني للرعاية السكنية 
كمــا ســيزيد مــن تأخيــر 
املشــروع الذي قامت جهات 
عدة ومنهــا املجلس البلدي 
في اإلســراع بإزالــة عوائق 
املشروع. وزاد أن عدم إدراج املشروع وتأجيله 
مرة أخرى يستحق املساءلة الفنية والسياسية 
للمؤسســة العامة للرعاية السكنية ووزارة 
البلدية التي بدت أنها غير قادرة على مواجهة 
كافة العراقيل في املشروع، مضيفا أنه ألمر 
مؤسف أن الدولة واحلكومة بوزرائها والبلدية 
بطواقمها التنفيذية ورغم دعم مجلسي األمة 
والبلــدي إلجراءاتهــا غير قــادرة على إزالة 

عوائق املشروع كاملة.

ً املدينة ستوفر أكثر من ٢٥ ألف وحدة وميكن زيادتها إلى ٤٠ ألفا

م.محمد سفر الديحاني
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 life coaching :«سبيكة القديري لـ «األنباء
يقوم بهندسة حياة اآلخرين وحتويلها إلى األفضل

بداية، رغم تخرجك من كلية 
الهندسة إال أنك تعملني في مجال 
«تدريب احلياة»، فهل كانت لك 

رغبة في هذا املجال؟
٭ لقد التحقت بالدراسة في 
كلية الهندسة رغبة وحبا في 
مجال الهندسة وقد حصلت 
علــى شــهادة الهندســة من 
الواليات املتحدة األميركية 
وحصلت أيضا على شهادة 
املاجستير في إدارة األعمال 
ماســترخت  جامعــة  مــن 
الهولنديــة باإلضافــة إلــى 
شهادة معتمدة في الدراسات 
املصرفية وشهادة معتمدة في 

تدريب احلياة.
بالنســبة لي، يعتبر مجال 
الهندســة شــغفا وعشــقا 
حقيقيــا، ولــو نظرنــا إلى 
تعريــف املهندس ســنجده 
شــخصا يبحــث دائمــا عن 
احللــول األفضــل ملختلــف 
املشاكل ووجدت نفسي أحب 
مســاعدة كل مــن يلجأ لي، 
سواء من األهل أو األصدقاء 
أو زمالء العمل إليجاد حلول 
مناسبة للصعوبات والعقبات 
التــي تواجههــم، وبالتالــي 
 Life فمــن وجهة نظــري أن
coaching هي هندسة حياة 
وهناك ترابط بني الهندســة 
وتدريب احلياة بشــكل عام 
وأرى أن مدرب احلياة يقوم 
«بهندســة» حيــاة اآلخرين 
وحتويلها إلــى األفضل عن 
طريق إيجاد احللول املناسبة.

نود تسليط الضوء على املقصود 
بالتدريب احلياتي؟

٭ التدريــب احلياتــي هــو 
املساعدة على حتديد وحتقيق 
األهــداف الشــخصية للفرد 
من خالل تطوير سلوكياته 
ومهاراتــه حتــى يتمكن من 
االنتقال من مرحلة سيئة إلى 
جيدة أو مــن مرحلة جيدة 

ومن الضروري أن نركز أن 
أول كلمة نزلــت في القرآن 
الكرمي هي كلمة «اقرأ» وهي 

مفتاح العلم والنجاح.
النية احلقيقية

وما مدة التدريب؟
٭ مدة التدريب تختلف من 
شخص آلخر، فهناك أشخاص 
يكونــون على درايــة تامة 
مبهاراتهم ولكنهم يحتاجون 
إلى توجيه بســيط، وهناك 
أشخاص ال يطبقون النصائح 
واإلرشــادات التــي يقدمهــا 
لهــم مدرب احلياة بالشــكل 
الصحيــح فيحتاجــون إلى 
وقت أطول، وبالتالي فإن مدة 
التدريب تعتمد على الشخص 
إذا كانــت لديــه فعــال النية 
احلقيقيــة والصادقــة نحو 
تغيير نفســه إلــى األفضل 
وكذلك مدى التزامه باخلطط 
واإلرشادات التي يقدمها له 
مدرب احلياة، وبشــكل عام 
بقدر تعاون الشخص نفسه 
والتزامه باخلطط واإلرشادات 
تكــون مــدة التدريــب التي 

جــاء في خطة العمل يتضح 
لي جدية العميل ورغبته في 
التغيير وأفرح كثيرا عندما 
أرى التزامهــم ونــرى معــا 

النتائج احملققة.

النفسي  املعالج  مباذا يختلف 
عن مدرب احلياة؟

٭ هذا السؤال بغاية األهمية 
ألنه بالفعل هناك الكثير من 
األشخاص ال يعلمون الفرق 
بني مدرب احليــاة واملعالج 
النفسي، وما اود توضيحه 
فــي هــذا املجــال ان املعالج 
والطبيب النفسي مييل عادة 
الــى التركيز علــى املاضي، 
ويكون قد قام بدراسة املشاكل 
النفسية على اختالف أنواعها 
ويذهب إلى املسبب للمشاكل 
التي تكون مشاكل نفسية ذات 
طابع مرض ومنها االكتئاب 
احلــاد والوسوســة والقلق 
والتوتر وغيرها من األمراض 
النفسية، وهنا يقوم املعالج 
النفسي بالرجوع إلى ماضي 
الشــخص محــاوال معاجلة 
السبب الرئيسي حتى يعود 
املريض النفسي إلى وضعه 

الطبيعي.
أما مــدرب احلياة فهو غالبا 
يركــز على حاضــر العميل 
وشخصيته ووضعه احلالي 
ويعمل على تطوير سلوكياته 
وأطباعــه وصفاته احلالية 

٭ جائحة كورونا رغم أنها 
أزمة صحية وأصابت العالم 
أجمع إال أنها كانت لها تأثيرات 
وتداعيات نفسية واجتماعية 
على أفراد املجتمع، خاصة مع 
القرارات التي اتخذتها الدول 
للحد من انتشار الڤيروس، 
ومنها تطبيق احلظر والعزل 
املناطقي وإغالق الكثير من 
األنشطة، كاألندية واملطاعم 
واملقاهي ومنع إقامة األعراس 
واملناســبات االجتماعيــة، 
وكذلك الفترات التي مت فيها 
تطبيق احلظر الكلي وهناك 
الكثير من األشخاص الذين 
فقــدوا وظائفهــم فضال عن 
اخلسائر التي تكبدها أصحاب 

املشاريع اخلاصة.
وبالتأكيــد فــإن جميع تلك 
العوامــل أثرت على الصحة 
النفســية ألفــراد املجتمــع، 
وهنا برز دور مدرب احلياة 
في مساعدة األشخاص على 
جتاوز تلك احملنة السيما أن 
الكثير من األشــخاص باتوا 
يعانون من الكســل وفقدان 
األمــل والشــعور باإلحباط 
والالمبــاالة بــل إن بعــض 
األشخاص أصبحوا يعانون 
فعليا مــن أمراض نفســية 
ومنهــا االكتئــاب والقلــق 
والتوتر، وهناك أشــخاص 
بســبب اجللوس في املنزل 
لفتــرات طويلة والشــعور 
باإلحبــاط أصبحوا مييلون 
لألكل بشراهة، مبا أدى إلى 
زيادة أوزانهــم مما أصابهم 
بخيبــة أمــل أكبــر، ويقوم 
مدرب احلياة في تلك احلالة 
مبســاعدة األشــخاص على 
حتفيزهم وتعزيز الثقة لديهم 

مبستقبل افضل.
واحلقيقة تقــال بقول ربنا 
الكرمي «وعســى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم»، حيث 
كانــت حياتنا قبــل جائحة 
بوتيــرة  تســير  كورونــا 
سريعة جدا، واجلائحة جاءت 
لتبطئ وتخفف تلك السرعة، 
واإلنســان الواعــي واليقظ 
استغل وضع جائحة كورونا 
االستغالل الصحيح من حيث 
مراجعة وترتيب األولويات 

يحتاج لها قصيرة والعكس 
صحيح.

ما املجاالت التي ميكن أن يساعد 
فيها مدرب احلياة غيره من 

الناس؟
٭ مــدرب احليــاة ميكن أن 
يساعد األشخاص في مجاالت 
عدة، وعلى ســبيل املثال ال 
احلصر، أكثر املجاالت التي 
يلجأ فيها الشــخص ملدرب 
احلياة تكون على مســتوى 
االجتماعيــة  العالقــات 
األهــل  مــع  والشــخصية 
واألصدقــاء واألقارب ولكن 
أيضا هناك مجــاالت أخرى 
ملدرب احلياة بصمة واضحة 
فيهــا ومنها مجــاالت العمل 
ومســاعدة الشــخص علــى 
تطوير مهاراته واإلبداع في 
مجال عمله ووظيفته، حيث 
يقوم مدرب احلياة بتعزيز 
ثقة الفرد في ذاته ومهاراته 
ومواهبــه ومســاعدته على 
تطويرها بالشكل الذي يضمن 
له حيــاة افضــل اجتماعيا 

ومهنيا وفي كل املجاالت.
وبالنسبة لي كمدربة للحياة 
أعتمد بشــكل أساســي على 
إعطاء خطة عمل في نهاية كل 
جلسة للشخص بحيث يقوم 
بتنفيذها وتطبيقها حلني قدوم 
موعد اجللسة التالية، وعلى 
حسب مدى التزام العميل مبا 

ليمكنه من حتقيــق أهدافه 
واالنتقال إلى مستقبل أفضل.

وهل هناك نتائج من تدريب 
احلياة؟

٭ نعــم بالتأكيــد، غالبيــة 
احلاالت التي نقوم بالتعامل 
معها تغيرت حياتهم لألفضل 
وتلمسنا نتائج إيجابية على 
شخصيتهم وتطوير مهاراتهم 
وقدراتهم سواء من الناحية 
االجتماعية أو املهنية، وهذا 
ما يجعلني فخورة بعملي في 
هذا املجال عندما تثمر نتائج 
عملــي وجهدي مــع العميل 
فــي تغيير حياتــه لألفضل 
إيجابية  وأصبحت نظرتهم 
نحو املستقبل. والنقطة التي 
أود التركيز عليها ألهميتها أن 
من يركز على حياته بدال من 
التركيز على حياة اآلخرين 
ومن يســعى لتطوير نفسه 
وتغيير حياته لألفضل البد 
أن ينجح ويتطور، ويشعر 

بالسعادة إن شاء اهللا.
تداعيات «كورونا»

في ظل الضغوط النفسية التي 
يعاني منها العالم أجمع بسبب 
جائحة كورونا وما صاحبها 
من حجر وعزل وحظر، هل 
املمكن أن يساعد مدرب  من 
احلياة على جتاوز األفراد لتلك 

املشاكل النفسية؟

في حياته، واستغل الوقت في 
القراءة وكسب املعرفة ونيل 
شــهادات اوناليــن وغيرها 
من اســتغالل مفيد للوقت، 
واالنسان الواعي يدرك كذلك 
أن للجائحــة فوائــد عديدة 
حيث بدأت الطبيعة تتنفس 
من التلوث وبدأ االنسان يدرك 
قيمة نعمة حياته الطبيعية 
التي لم يعطها حق الشــكر 

واالمتنان.

هل هناك الكثير من نساء الكويت 
يعملن في مجال تدريب احلياة؟
٭ نعــم، هنــاك الكثيــر من 
الكويــت  ورجــال  نســاء 
يعملــون في مجــال تدريب 
احلياة، وهذا األمر يسعدني 
كثيرا عندما أشعر أن هناك 
زيادة فــي الوعي املجتمعي 
بأهمية تدريب احلياة واجتاه 
الكثيرين لهذا املجال ســواء 
للعمــل به، ســواء من أفراد 
املجتمع في االستعانة مبدربي 
احلياة لتوجيههم نحو حياة 
أفضل، وكما قال اهللا تعالى 
فــي كتابه الكرمي «إن اهللا ال 
يغير ما بقوم حتى يغيروا 

ما بأنفسهم».
سمات مهمة

وما نصيحتك لكل شخص 
سواء كان رجال أو امرأة 

يرغب في العمل بهذا املجال؟
٭ بالنسبة لي، لدي شهادة 
معتمدة فــي تدريب احلياة 
لكن بشكل عام، رغم أهمية 
حصول الشخص على شهادة 
للعمل في هذا املجال، هناك 
ســمات أهم يجب أن يتمتع 
بها مدرب احلياة حتى ينجح 
في مجال عمله، وعلى سبيل 
املثــال ال احلصــر أن يكون 
شــخصا ذا اطــالع ومعرفة 
ويتمتع باحلس االجتماعي 
وقادر على فهم الشــخصية 
التي جتلس أمامه، فضال عن 
أن يكون صبورا وأال يتأثر 
باملشــاكل التي يسمعها من 
العميل بــل على العكس أن 
يكــون هو القــوة اإليجابية 
التــي متنح العميــل الرغبة 
في التغيير نحو حياة افضل.

مدربة احلياة أشارت إلى أن دور املتخصص في هذا املجال يتركز على توجيه الشخص لكيفية تطوير مهاراته وتعلم سبل التعامل مع األشخاص واملواقف

(ريليش كومار) مدربة احلياة م.سبيكة القديري خالل اللقاء مع الزميلة آالء خليفة 

إلى مرحلة أفضل بإذن اهللا.

من هو مدرب احلياة «life coach»؟
٭ مدرب احلياة هو شخص 
يوجه الناس لتطوير مهاراتهم 
ويعلمهم كيفية التعامل مع 
األشــخاص واملواقــف التي 
متر بهم في حياتهم اليومية، 
وكذلك يعمل على توجيههم 
التوجيه الصحيح فيما يخص 
حدود العالقات مع اآلخرين 
املتنوعة،  وحتقيق أهدافهم 
السيما أن لكل شخص مهارة 
وموهبــة بداخله لكن هناك 
أشــخاصا ال يعرفون كيفية 
اكتشــاف أو اســتعمال تلك 
املواهب وتطويرها بالشكل 
الصحيح الذي يعود عليهم 
بالنفــع  اآلخريــن  وعلــى 

والفائدة.

وماذا عن أنواع «تدريبات احلياة»؟
٭ هناك أنواع مختلفة آللية 
التدريب ومنها اجللوس مع 
العميل واالستماع له ومن ثم 
حتديد خطة العمل املناسبة 
التي تشمل خطوات واضحة 
وسهلة، وهناك طريقة تدريب 
أخرى من خالل تقدمي دورة 
تدريبيــة نقدم مــن خاللها 
التــي ميكــن  األساســيات 
للشخص أن يتبعها وتساهم 
في تطوير حياته لألفضل.

واجلدير بالذكر أن ما جعلني 
اجته لتدريب احلياة هو حبي 
للقــراءة وحرصــي الدائــم 
على املطالعــة والقراءة في 
مختلف املجاالت وليس فقط 
في مجال تدريب احلياة، لذا 
أنا حريصة علــى أن أجعل 
األشخاص الذين أتعامل معهم 
يحرصون كذلك على القراءة 
واالطالع سواء قراءة الكتب 
أو الروايات أو القصص ألنها 
تزيد من معلوماتهم وتساعد 
العقل على التركيز واإلبداع، 

البعض يعرف دور مدرب احلياة life coach والبعض اآلخر ال يعلم ما هي مهامه، وقد يخلط آخرون ما بني مدرب احلياة واملعالج النفسي، فمن هو مدرب احلياة وما اختصاصاته وما مجاالت عمله؟ وما مدة 
التدريب وأنواعه التي ميارسها لتحقيق النتائج املأمولة، وهل هناك نتائج فعلية على أرض الواقع من وراء تدريب احلياة؟

هذا ما سعينا إلى معرفته خالل حوار أجرته «األنباء» مع املهندسة ومدربة احلياة م.سبيكة القديري التي حدثتنا عن كل ما يخص تدريب احلياة، وكشفت أن هناك الكثير من رجال ونساء الكويت يعملون في 
مجال تدريب احلياة، موجهة عددا من النصائح إلى كل من يرغب في االلتحاق بالعمل في هذا املجال.

وبحديثها عن آلية ومدة التدريب قالت م.القديري إن آلية التدريب تختلف من شخص إلى آخر لكنها تتم بخطة عمل محددة وخطوات سهلة وواضحة، أما بالنسبة ملدة التدريب فتعتمد على الشخص نفسه 
وما إذا كانت لديه فعال نية حقيقية للتغيير إلى األفضل، موضحة أنها تدرك مدى جدية الشخص في التغيير بحسب التزامه بخطة العمل وفي النهاية فإنها تفرح كثيرا عندما ترى النتائج احملققة معه. 

وتطرقت إلى تأثيرات أزمة كورونا على الصحة النفسية، مشيرة إلى أن هذه اجلائحة أدت إلى غلق أنشطة ومطاعم وإيقاف االحتفال باملناسبات ما أدى إلى تأثيرات نفسية كثيرة وهنا يبرز دور مدرب احلياة 
ملساعدة األشخاص على جتاوز هذه اآلثار، كما تطرق اللقاء إلى سبل التغلب على أي حتديات فإلى تفاصيل احلوار:

أجرت احلوار: آالء خليفة

للصحة النفسية تأثير بالغ على الصحة اجلسدية
ذكرت م.ســبيكة القديــري أنه من 
املؤسف حقا أن هناك الكثير من األشخاص 
في مجتمعاتنا العربية لديهم اعتقاد خطأ 
بأن الشــخص الذي يذهب إلى مدرب 
احلياة أو إلى املعالج النفسي فهو شخص 
مريض او مجنون وهذا األمر خطأ جدا، 
مشددة على أهمية الصحة النفسية التي 
قد تكون أحيانا أهم من الصحة اجلسدية 
نظرا ألن الصحة النفسية لها تأثير بالغ 

على الصحة اجلسدية.
وأضافت: على سبيل املثال إذا كان 
الشخص يعاني من االكتئاب فسيشعر 
بالتعب اجلســدي ويشعر بأوجاع في 
مناطق مختلفة في جسده، ومنها على 
سبيل املثال اإلنسان عندما يكون في حالة 
غضب شديد قد يسبب له سكتة قلبية 
وعندمــا يكون في حالة أعصاب وتوتر 
قد يسبب له شلل الوجه وكذلك إصابته 
بالقولون العصبــي وهو من األمراض 
النفس جسمية. وأكدت القديري أهمية 
وقوة تأثير العقل والفكر على اجلســد 
حيث إن أي فكرة ترســخ في عقلك فد 
تصبح واقعا ملموسا، وميكن لإلنسان 
اختيار وحتديد فكره، أما أن يكون إيجابي 

التأثير أو سلبيا.
هنا ذكرت جتربة العالم د. «بورهيف» 
الذي نســق مع احملكمة العليا لتجربة 
قوة العقل وتأثيره على جســد سجني 
محكوم عليه باإلعدام، حيث أراد الدكتور 
بورهيف دراسة التغيرات التي تطرأ على 

اجلسد من خالل قوة الفكر والعقل. بدأت 
التجربة عند ابالغ الســجني انه سيتم 
إعدامه عن طريق تصفية دمه من خالل 
شــرايني اليد، بينما باحلقيقة الدكتور 
لن يفعل أي شــيء ســوى زرع فكرة 
في عقل السجني. وبالفعل قام الدكتور 
بورهيف والعلماء املشاركون بتعصيب 
عيني السجني والتظاهر بقطع شرايني 
يديه ثم قاموا بتركيب خرطوم يسري به 
ماء على جسده عند الشرايني ووضعوا 
دلوا بجانب السجني. بدأ العلماء يتكلمون 
بصوت مسموع أن عملية تصفية الدم 
بدأت وأن صوت القطرات هي صوت الدم 
املسال لكن السجني معصوب العينني لم 
يكن يدرك أن ذلك الصوت ليس إال صوت 
مــاء يقطر من اخلرطوم وليس دما من 

شرايني يديه.
وكانت املفاجأة بأن جسد السجني بدأ 
يصفر ويشحب وبدأت أعضاء جسده 
باالنهيار عضوا تلو اآلخر حتى توفي، 
كما لو كان فعــال تتم تصفية دمه. هنا 
تأكد الدكتــور العالم بورهيف والعلماء 
املشــاركون أن ما منليه على عقلنا وما 
يصدقه العقل له تأثير كبير ومباشر على 
لذلك شددت  صحة اجلسد واألعضاء، 
القديري على أن على املجتمع العربي أن 
يعي بأهمية الصحة النفسية واالهتمام 
بها سواء عن طريق الذهاب لطبيب نفسي 
أو مدرب حياة أو السعي لتحسني احلالة 

املزاجية للشخص والناس من حوله.

رسالة شكر وتقدير

الدين أخالق .. والقرآن الكرمي 
«دستور حياة»

وجهت م.سبيكة القديري الشكر والتقدير جلريدة «األنباء» إلتاحتها 
الفرصة أن تســلط الضوء على مجال تدريب احلياة وأهميته في حياة 
اآلخرين. كما خصت بالشــكر والتقدير والدهــا ووالدتها موضحة أن 
والدها غرس في نفسها منذ الصغر حب قراءة الكتب واالطالع والثقافة، 
وكان يؤكد لها دوما أن الشخص يجب أن يسعى لزيادة علمه حيث انه 
مبقدرة اإلنسان اكتساب معلومة جديدة حتى عند آخر نفس في حياته. 
وأشــارت إلى أن والدتها ربتها منذ الصغر على حب العلم واملعرفة وأن 
الشخص عليه أن يجد ويجتهد حتى يحقق طموحه ومبتغاه. وذكرت أن 
احلمد والشــكر دائما وأبدا، أوال وآخرا هو هللا عز وجل لكل ما وصلت 

وأصبحت عليه اليوم.

ذكرت القديري أن من يدرس ويطلع على األساليب الصحيحة للحصول 
على صحة نفسية سليمة ومتزنة سواء من كتب ومراجع عربية أو غربية 
يتأكد أن الدين اإلسالمي دين حياة ويشمل كل األمور، ليست الدينية فقط 
وإمنا احلياتية كذلك ويعد منهاج حياة، حيث انه يعلمنا على الصبر، التوازن 
واحللم عند الغضب، املرونة والتفاؤل ونشر اخلير ومتني السعادة للغير 
وغيرها الكثير. وقد أعربت القديري عن مالحظتها بأن الكثير من الناس 
قد جعلوا العبادة عادة، يصلون دون الشعور بأنهم بني يدي الرحمن وهذا 
الشعور كاف ببعث الطمأنينة والسالم، والكثير يغضبون ويتكلمون بسوء 
بحجة أن مزاجهم متعكر من الصيام ويستهزئون باآلخرين كدليل على خفة 
الدم، وهذا األمر خطأ، فالدين أساسه وارتكازه األخالق، والقرآن الكرمي 
يعتبر«دستور حياة» واإلسالم أساس السلم والسالم وليس عبادات خالية 
من احلضور العقلي والروحي. وختمت قائلة: مجمل رسالة املصطفى ژ 
«إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق» واألخالق هي أساس الصحة النفسية 

واجلسدية والفكرية للفرد واملجتمع واألمة أجمع.

مدة التدريب تعتمد على الشخص نفسه وإذا ما كانت لديه فعًال نية حقيقية للتغيير إلى األفضل آلية التدريب تختلف من شخص إلى آخر لكنها تتم بخطة عمل محددة وخطوات سهلة وواضحة

املعالج النفسي مييل إلى التركيز على ماضي الشخص أما مدرب احلياة فيركز على حاضره ومستقبله
واإلبداع العمل  ومجاالت  واألسرية  االجتماعية  العالقات  منها  عدة  مجاالت  في  اآلخرين  وفق التزام العميل بخطة العمل يتضح لي جديته في التغيير وأفرح كثيرًا برؤية النتائج احملققة معًانساعد 

اإلنسان الواعي يدرك أن جلائحة «كورونا» فوائد عديدة منها أن الطبيعة بدأت تتنفس من التلوث وأدرك اإلنسان قيمة حياته الطبيعية
ملـدرب احليـاة دور مهم ورئيسـي فـي مواجهـة تداعيـات أزمـة كورونـا وتأثيرها النفسـي علـى كثير من األشـخاص

غالبية احلاالت التي نتعامل معها تغيرت حياتهم لألفضل وتلمسنا نتائج إيجابية على شخصيتهم

ملشاهدة الڤيديو
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راجوباتي لـ «األنباء»: مجلة العلوم الطبية حققت تصنيفًا عامليًا
ثامر السليم

استطاعت مجلة «األسس 
والتطبيقات الطبية» في مركز 
العلوم الطبية بجامعة الكويت 
ان حتقق تصنيفا عامليا وهو الـ 
Q٢ أمس، وهو تصنيف متقدم 
للمجالت العلمية، معززة بذلك 
مســيرة مركز العلوم الطبية 
ببارقة أمــل في ظل انخفاض 

تصنيف جامعة الكويت.
وحصلــت املجلة على هذا 
التصنيــف الذي نالتــه بناء 
 Citation Reports على مجلــة
من مؤسســة clarivate، أقوى 
مجلــة علمية على مســتوى 
العالــم، حيــث أصبــح عامل 
تأثيرهــا ١٫٩٢٧، األمــر الــذي 
جاء نتيجة لعوامل عدة وفقا 
للمركز، أهمها ارتفاع ملحوظ 
في عدد اقتباســات املجلة من 
أبحاث عاملية، وجودة أبحاثها 
املنشورة في السنوات األخيرة، 
وتنوع األبحاث ومواضيعها 
غيــر املكررة، األمــر الذي أثر 
إيجابا في مســتوى األبحاث 
املنشورة في املجلة وفي سمعة 

املركز واجلامعة.
التقــت رئيس  «األنبــاء» 
«األســس  مجلــة  حتريــر 
والتطبيقات الطبية» في مركز 
العلوم الطبية بجامعة الكويت 
د.راج جوبال راجوباتي، واليكم 

التفاصيل:

في البداية، حدثنا عن املجلة؟
٭ نفخر بأن مجلة «األســس 
والتطبيقات الطبية» في مركز 
العلوم الطبية بجامعة الكويت 
التي بدأت بداية بســيطة عام 
١٩٨٩ من مجموعة من أعضاء 
هيئة التدريس استطاعت ان 
تصــل إلــى هذا االجنــاز بعد 
٣٢ عاما والــى هذا التصنيف 
املتقــدم، ممــا يعــزز مكانــة 
مركز العلوم الطبية بجامعة 
الكويت بني نظرائه من الكليات 
واجلامعات سواء على مستوى 
الشــرق األوســط او عامليــا. 
واملجلــة عامليــة دولية ويتم 
توزيعها في جميع انحاء العالم 
و٩٠٪، من أصحاب املقاالت هم 
من يطلبوا نشر ابحاثهم فيها 
و١٠٪ نحــن نقوم بطلبها من 

قاطبة ولعل من أهمها ارتفاع 
ملحوظ فــي عدد اقتباســات 
املجلة من أبحاث عاملية، وجودة 
أبحاثها املنشورة في السنوات 
األخيــرة، وتنــوع األبحــاث 
ومواضيعها غير املكررة، األمر 
الذي أثر إيجابا في مســتوى 
األبحاث املنشــورة في املجلة 
وفي سمعة املركز واجلامعة.

ON LINE

آلية وشروط نشر األبحاث  ما 
في املجلة؟

٭ املقاالت واألبحاث الواردة 
إلــى املجلة يتم ارســالها إلى 
جلان حتكيــم عاملية ومن ثم 
يتم نشــرها خالل ٢٤ ســاعة 
عن طريق الـ ON LINE وخالل 
شــهرين يتم إصدارها ورقيا 
عبر املجلة. ويشترط لألبحاث 
املقدمــة الى املجلــة ان تكون 
اصلية وأال تكــون معروضة 
علــى مجلة أخــرى حتى يتم 
قبولها سواء في الوقت نفسه 

فــي البحث املقدم فإما ان يتم 
قبوله مباشرة او يتم رفضه او 
يقبل البحث شريطة التعديل 
في بعــض اجلزئيات، كما ان 
العالم اصبــح قرية صغيرة 
ونحن فــي املجلة حريصون 
على نقــل هذه األبحــاث إلى 
املختصــني من خالل االعتناء 
بانتقــاء افضــل احملكمني من 
جميع أنحاء العالم من جامعات 
عاملية ويعطي لها قيمة علمية.

كم الوقت املستغرق لنشر ورقة 
البحث في املجلة؟

٭ الوقــت املســتغرق لقبول 
ورقــة البحث فــي املجلة من 
شهرين إلى ثالثة أشهر، حيث 
إن أســرة حتريــر املجلة عدد 
محدود وتكون اختصاصاتهم 
محدودة مما يدفعهم إلى اللجوء 
إلــى املختصــني فــي الكويت 
أوال ومن ثــم انحاء العالم ما 
يتســبب في التأخير في الرد 
علــى األبحــاث التــي يرغب 
أصحابها بنشرها في املجلة. 
وكنا في الســابق نرســل كل 
األبحــاث واوراق العمل التي 
تقدم إلى املجلة للمختصني في 
مركز العلوم الطبية بجامعة 
الكويت واطالعهم عليها، فاذا 
متت املوافقة عليها يتم ارسالها 
إلى جلنة التحكيم للنظر بها 
ووضع املالحظات عليها مما 
وفر الكثير من الوقت واجلهد 

واملصروفات على املجلة.

او منشــورة مســبقا او جزء 
منها، وكذلــك ان يكون كاتب 
البحث هو الباحث األصلي او 
األول بحيث يتم قبول البحث 

في املجلة.

دقة متناهية
كيف يتم اختيار أعضاء جلنة 

حتكيم األبحاث في املجلة؟
٭ أعضــاء جلنــة التحكيــم 
يتم اختيارهــم بعناية فائقة 
وهم من العلماء املشــهورين 
املعروفني ويتم ارسال األبحاث 
التــي وصلت الى املجلة ومن 
ثم تتم مراجعتهــا من قبلهم 
للســماح بنشــرها من عدمه. 
وكان أعضــاء جلنة التحكيم 
خالل فترة كورونا يعملون في 
فترة االغالق ووسط إجراءات 
صارمة، كما انهم حريصون كل 
احلرص على انتقاء ما ينشر 

بدقة متناهية.

ما الطريقة ملن يرغب بنشر بحثه 
في املجلة؟

٭ يتــم الذهــاب إلــى املوقع 
والتقدم عبــر املوقع ومن ثم 
الشــخصية  البيانــات  مــلء 
املطلوبة ورفع الورقة البحثية 
ومن ثم اختيــار مجال بحثه 
ومــن ثم الدولــة التي ينتمي 
اليها الباحث او مقدم البحث، 
كما ان أعضاء اللجنة يقفون 
على مسافة واحدة من جميع 
املتقدمني، كما ان اللجنة تنظر 

رئيس حترير املجلة أكد أن التصنيف يعزز مكانة املركز بني نظرائه من الكليات واجلامعات

(زين عالم)د.راج جوبال راجوباتي د.راج جوبال راجوباتي وفريق املجلة مع الزميل ثامر السليم 

بعض الدكاترة املشهورين.
التصنيف العاملي

ما التصنيف الذي حققته املجلة؟
٭ حرصــت مجلة «األســس 
والتطبيقات الطبية» في مركز 
العلوم الطبية بجامعة الكويت 
ان حتقق هذا التصنيف العاملي 
وهو الـ Q٢ أمس، حيث حصلت 
املجلة على هذا التصنيف الذي 
 Citation نالته بناء على مجلة
 ،clarivate من مؤسسة Reports
أقوى مجلة علمية على مستوى 
العالــم، حيــث أصبــح عامل 

تأثيرها ١٫٩٢٧.

كيف استطاعت املجلة حتقيق 
هذا التصنيف العاملي؟

٭ استطاعت املجلة حتقيق هذا 
التصنيف وفق عوامل عدة قام 
بها مركز العلوم الطبية بقيادة 
نائــب مدير جامعــة الكويت 
للعلوم الطبية البروفيســور 
د.عادل احلنيان وفريق العمل 

قيمة علمية
أشار رئيس حترير مجلة «األسس والتطبيقات الطبية» في 
مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت إلى ان العالم اصبح قرية 
صغيرة ونحن في املجلة حريصون على نقل هذه األبحاث 
إلى املختصني من خالل االعتناء بانتقاء افضل احملكمني من 
جميع انحاء العالم من جامعات عاملية وتعطي لها قيمة علمية.

«التربية» و«الصحة» بحثتا العودة إلى الدراسة

عبدالعزيز الفضلي

 تــرأس وزير التربيــة د. علي املضف 
اجتماع اللجنة املشتركة العليا بني وزارتي 
التربية والصحة، وذلك ملناقشة أهم اخلطط 
املوضوعة لالســتعدادات اخلاصة بعودة 
الطالب للمدارس للعام الدراسي ٢٠٢١ـ  ٢٠٢٢. 
وأكــد د. علي املضف خــالل االجتماع 
االلتــزام الكامــل بتطبيــق االشــتراطات 
االحترازية والتباعد اجلسدي املوصى بها 
من قبل وزارة الصحة واحلرص على سالمة 

أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات.

حضــر االجتماع وكيــل وزارة التربية 
د.علي اليعقوب، والوكيل املساعد للتعليم 
العام أســامة الســلطان، والوكيل املساعد 
للتعليم اخلاص والنوعي د. عبداحملســن 
احلويلــة، والوكيــل املســاعد للمنشــآت 
التربوية والتخطيط م. ياســني الياسني، 
ومدير إدارة التربية اخلاصة سلمان الالفي، 
ومراقب االمتحانات وشؤون الطلبة سلطان 
املشــعل، كما حضر االجتمــاع من وزارة 
الصحــة مدير إدارة منــع العدوى د.أحمد 
املطوع، ورئيس قسم منع العدوى د.خلود 

الفضالة.

د.علي املضف ود. بثينة املضف خالل االجتماع

مجموعة شلهوب عّزت بوفاة ميشال 
شلهوب: كان رياديًا استثنائيًا

توفي ميشــال شلهوب ـ 
مؤســس مجموعة شلهوب 
ورئيس مجلس إدارتها ـ ٣٠ 
يوليو املاضي عن عمر يناهز 

٨٩ عاما.
وميشــال شــلهوب مــن 
مواليد مدينة دمشــق ١٩٣١، 
وكان رياديا استثنائيا متيز 
برؤيتــه الفريــدة وشــغفه 
بريــادة األعمــال وقيادتــه 
امللهمــة. وفــي عــام ١٩٥٥، 
شــلهوب  ميشــال  أســس 
برفقة زوجته وداد مجموعة 

شــلهوب في دمشــق، حيث افتتــح أول فرع 
ملتجر «كريســتوفل» في املدينة عن عمر ٢٣ 
عاما، وســرعان ما أصبحت املجموعة وجهة 
الرفاهية في الشــرق األوســط، وذلك بفضل 
أواصر الشراكة القوية التي جتمعها بعدد كبير 
من العالمات التجارية املرموقة في املنطقة.

وقد ســمي ميشال شــلهوب بـ «الرئيس 
املتجول»، وكان مقتنعا منذ خمسينيات القرن 
العشرين بإمكانات النمو التي متتاز بها منطقة 
اخلليج، وهو ما دفعه إلى االجتهاد في العمل 
لتأسيس أعمال املجموعة في مختلف املجاالت 

والبلدان.
واجه ميشال شــلهوب في أثناء مسيرته 
املهنية أزمات كبرى نتيجة االضطرابات التي 
كانت تشــهدها املنطقة، إذ انتقل من سورية 
إلى لبنان ثم إلى الكويت ثم إلى دبي، وشهد 
فترات ال مثيل لها من احلروب وعدم االستقرار، 
ولكنه اســتطاع دائما أن يتكيف في البيئات 

املتغيــرة وإعــادة تشــكيل 
املجموعة وتقويتها بسرعة 

ومرونة فائقتني.
وتولى ميشــال شلهوب 
قيادة منــو املجموعة حتى 
أوائل العقد األول من القرن 
احلادي والعشرين، ثم عني 
بعــد ذلــك رئيســا ملجلس 
اإلدارة، فســلم زمام إدارتها 
إلــى ابنيه باتريك شــلهوب 

والراحل أنطوني شلهوب.
ولقاء جهوده الرامية إلى 
ترويج ثقافة فرنسا ولغاتها، 
كرم ميشال شلهوب بوسام جوقة الشرف (أعلى 
وسام شرف في فرنسا)، ووسام االستحقاق 
الوطنــي بدرجة فارس، وهو تكرمي رســمي 
مينح من احلكومة الفرنسية، كما حصل على 
وسام القديس غريغوريوس الكبير والنظام 

البطريركي لصليب القدس.
وقال ابنه باتريك شلهوب، رئيس مجموعة 
شلهوب، «كان والدي رياديا، وصاحب رؤية 
استثنائية، وقائدا عادال، ورجال عظيما، وهو 
الذي جعلنــا ما نحن عليه اليوم. كان ملهما 
ومقداما ومحبا ألسرته وسخيا وعطوفا وطيبا 
ومضرب املثل في الشجاعة والنزاهة. لقد كان 
قدوتي ومصدر إلهامي. وسنظل ممتنني إلى 
األبد لكل ما فعله، وسنحيي ذكراه بالتزامنا 
الدائمـ  نحن وأوالدنا ومجموعتنا وشركاؤنا 

في العمل ـ بإحياء إرثه وقيمه».
كان ميشال شلهوب رجال عطوفا، وزوجا 

ووالدا وجدا وصديقا محبا.

ميشال شلهوب

مهرجان األطعمة الفلبينية 
«بينوي ٢٠٢١» في «لولو هايبر ماركت»

أطلقــت لولــو هايبــر 
ماركــت مهرجــان األطعمة 
الفلبينيــة «بينوي ٢٠٢١» 
الــذي طال انتظــاره، وهو 
احتفــال ســنوي يعــرض 
أفضل األطعمة من الفلبني.
العــرض  ويســلط 
الترويجــي، الذي يســتمر 
حتى ١٠ اجلاري في جميع 
منافذ لولو هايبر ماركت في 

البــالد، الضوء على الفلبني كوجهة طعام 
عاملية جديدة رئيسية، ويتميز مبنتجات 
غذائيــة عالية اجلودة من البالد بأســعار 

خاصة للغاية.
وقد أضافت الصور الكبيرة وامللصقات 
ملواقع السياحة والتراث الشعبية واملباني 
التقليدية والهياكل الشهيرة للفلبني التي 
مت عرضهــا بشــكل بارز فــي جميع منافذ 
الســوبر ماركت، جاذبية ملهرجان الطعام 

وكذلك تعزيز السياحة في الفلبني.
ومن بني العالمات التجارية الشــهيرة 
املعروضة بأسعار مذهلة منتجات غذائية 
من عالمات جتارية مشهورة مثل: أالسكا، 

بلو باي، سنشري، داتو بوتي، ديلمونت، 
دينغ دونغ، فيبيســكو، فييســتا بينوي، 
هوب، جاك إن جيل، جوفران، ليغو، ليلي 
اس وماما سيتاس وموندي وماذرز بيست 
وماي ســان ونيوتن واويوشــي وسيلفر 

سوان ويو في سي وغيرها.
وأثبــت مهرجــان األطعمــة الفلبينية 
«بينــوي ٢٠٢١» أنه منصة مثالية تعرض 
مجموعة متنوعة وشــاملة مــن األطعمة 
واملأكــوالت الفلبينيــة، وهــو جــزء مــن 
التزام لولو هايبر ماركت املستمر لتعريف 
املتسوقني في الكويت باألذواق والنكهات 

املغرية لألطعمة واملأكوالت العاملية.

«الداخلية» للحسينيات: أداء الشعائر وفق التباعد االجتماعي
التقى وكيل وزارة الداخلية 
الفريق عصام النهام في مبنى 
وزارة الداخلية امس، ممثلي 
احلسينيات بحضور وكيل 
وزارة الصحــة د.مصطفــى 
رضا والوكيل املساعد لشؤون 
املرور والعمليات اللواء جمال 
الصايــغ والوكيل املســاعد 
لشــؤون األمن العام اللواء 
فراج الزعبي ووكيل وزارة 
الصحــة املســاعد لشــؤون 
الصحة العامة د.بثينة املضف 
ومدراء امن محافظات الكويت 

الست.
النهام  الفريــق  ورحــب 
باحلضور ونقل لهم حتيات 
وزير الداخلية الشيخ ثامر 
العلــي، موجها الشــكر إلى 
أصحاب احلسينيات وروادها 
علــى تعاونهــم وتواصلهم 

الدائم مع وزارة الداخلية.
إلى مالحظات  واســتمع 
ممثلــي  واقتراحــات 
احلسينيات، ومت طرح العديد 
من األسئلة واالستفسارات 
والــرد عليها بكل شــفافية 
ووضوح، مشيدا بتعاونهم 
خالل العام املاضي وتطبيق 
الصحيــة  االشــتراطات 
والوقائية، متمنيا من اجلميع 
املزيد من التعاون مبا يخدم 

الصحة العامة.
وأكد النهام سعي الوزارة 

الكويت واجلهات املعنية على 
القيــام باملهــام املنوطة بهم 
بكفاءة واقتدار، داعيا أصحاب 

األمنية والصحية، والتباعد 
االجتماعي داخل احلسينيات 
وخارجها، في ظل الظروف 
التي متر بها البالد في مواجهة 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
املستجد، مشددا على ضرورة 
التعاون مع رجال األمن الذين 
سيتواجدون بشكل دائم خالل 
الفترة للتســهيل على  هذه 

مرتادي احلسينيات.
من جانبهم، أشاد ممثلو 
احلســينيات بجهود رجال 
األمن، معربني عن شــكرهم 
الداخلية  وتقديرهم لوزارة 
والقيــادات األمنيــة على ما 
يبذلونــه من جهــود تصب 
فــي الصالح العــام وحتفظ 

أمن وأمان الوطن.

إلــى ضرورة  احلســينيات 
التعليمــات وااللتزام  اتباع 
واإلرشــادات  بالقوانــني 

النهام دعا إلى اتباع التعليمات وااللتزام بالقوانني واإلرشادات األمنية والصحية

الفريق عصام النهام خالل لقائه ممثلي احلسينيات د.مصطفى رضا واللواءين جمال الصايغ وفراج الزعبي ود.بثينة املضف

مديرو أمن محافظات الكويت الست وعدد من ممثلي احلسينيات

بتذليــل كل العقبــات ألداء 
اطمئنــان  بــكل  الشــعائر 
وارتياح، مشيدا بقدرة أبناء 

املجلة استطاعت حتقيق هذا التصنيف من خالل جودة األبحاث املنشورة وتنوع مواضيعها
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«األنباء» تنشر حصاد دور االنعقاد األول.. طغيان الرقابة على التشريع

احملرر البرملاني

دور االنعقاد العادي األول 
من الفصل التشريعي السادس 
عشــر ملجلس األمــة هو دور 
انعقاد اســتثنائي في أحداثه 
التي لم تشهدها احلياة النيابية، 
الســيما على صعيــد تأجيل 
اجللســات، وكان الفتا تراجع 
دوره التشريعي فلم يقر سوى 
٣ قوانني إضافة إلى ٣٨ قانونا 
بربــط امليزانية منهــا اعتماد 
إضافي لصرف مكافأة الصفوف 
األمامية. في مقابل هذا العدد 
من القوانني، كان هناك تسابق 
على تقدمي االستجوابات، حيث 
قــدم ٩ اســتجوابات منهــم ٥ 
لسمو رئيس الوزراء الشيخ 
صبــاح اخلالــد، ويعتبر عدد 
االستجوابات في دور االنعقاد 
األول غير مسبوق مقارنة بدور 
االنعقــاد األول فــي ١٥ فصال 
تشريعيا وبالرغم من ذلك لم 
يناقش اســتجواب واحد، كما 
قدمت ٩ طلبات حتقيق مازالت 
مدرجة على جــدول األعمال، 
وتوجيه رقم قياسي من األسئلة 
البرملانيــة، حيث قدم النواب 
٢٩١٧ ســؤاال حتــى فض دور 

االنعقاد االول.
ومن املؤكد أنه ستســجل 
أحداث دور االنعقاد األول في 
مسيرة احلياة البرملانية حيث 
امتــد ١٩٩ يوما وشــهد خالله 
انعقاد ١٠ جلسات، كما كان الفتا 
تفعيل املــادة ١٦١ من الالئحة 
ألول مرة بإقرار امليزانيات كما 
وردت من احلكومة لعدم تقدمي 

جلنة امليزانيات تقاريرها.
جتدر اإلشــارة إلى أن هذا 
الدور شهد استقالة احلكومة 
وقبول استقالتها في ١٨ يناير 
٢٠٢١، ومت تشــكيلها فــي ٢ 
مــارس من العام نفســه، كما 
مت استخدام املادة من ١٠٦ من 
الدســتور بتأجيل اجتماعات 

مجلس األمة ملدة شهر.
وقدم النواب ٦٣٦ اقتراحا 
بقانون و٦٣٣ اقتراحا برغبة، 
كما أصدر املجلس ٣٨ تكليفا 
الدائمــة  البرملانيــة  للجــان 
واملؤقتــة، و١٧ توصية عقب 
مناقشة ٧ طلبات مناقشة بشأن 
جائحــة كورونــا والصفوف 
األمامية والقضية الفلسطينية.

 التشريعات.. ٣ قوانني عامة
و٣٨ ميزانية

خــالل ١٩٩ يومــا مدة دور 
االنعقاد العادي األول للفصل 
التشــريعي الســادس عشــر 
ملجلس األمــة، أقر املجلس ٤١ 
تشــريعا منهــا ٣ قوانني و٣٨ 
قانونــا للميزانيــات بينهــم 
اعتماد إضافي لصرف مكافآت 
أقر  الصفــوف األمامية.وقــد 
املجلس القوانــني الثالثة في 
جلســة قســم احلكومة التي 
عقدت في ٣٠ مارس، فيما أقر 
مشروع قانون االعتماد اإلضافي 
وقوانني امليزانيات في جلستني 
خاصتني، والقوانني التي أقرها 

املجلس جاءت كالتالي:
احلبس االحتياطي

وافق املجلس في جلســته 
االقتراحــات  علــى  العاديــة 
بقوانــني بشــأن تعديل بعض 
أحــكام القانون رقم ١٧ لســنة 
١٩٦٠ بإصدار قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية، ويقضي 
احلبــس  بإلغــاء  التعديــل 
االحتياطي على من ميارس حقه 
فــي التعبير عن رأيه. وجاءت 
نتيجة التصويت على املداولة 
األولى مبوافقة إجمالي احلضور 

البالغ عددهم ٣٤ عضوا.
 تأجيل أقساط القروض

وافق املجلس في جلسته 
العادية على املداولتني األولى 
والثانية عن االقتراحات بقوانني 
بشأن تأجيل أقساط القروض 
ومعاجلة اآلثار املترتبة على 
انتشار وباء كورونا وتداعياته، 
وذلك بعد إدخال تعديل عليه 
من جانــب احلكومة، وجاءت 
التصويــت مبوافقة  نتيجــة 
إجمالي احلضور البالغ عددهم 
٣٣ عضــوا. ويهــدف القانون 
إلى تأجيــل االلتزامات املالية 
املستحقة على املواطنني ملدة ٦ 
أشهر من تاريخ سريان القانون 
على أن حتدد اجلهات املعنية 
الضوابط والشــروط الالزمة 
لتنفيــذ ذلــك لــدى صندوق 

معاجلة أوضاع املواطنني.
دعم وضمان متويل البنوك 

ملتضرري «كورونا»

وافق املجلس في املداولتني 
األولى والثانية على مشروع 

تعطل األنشــطة االقتصادية 
الالزمــة  الســيولة  وتوفيــر 
للعمالء املتضررين الستمرار 
أنشطتهم وعدم توقفها ودعم 
قــدرات البنــوك احمللية ألداء 
دورهــا احملــوري فــي دعــم 

النشاط االقتصادي.
االستجوابات

رقم قياسي من االستجوابات 

واحد لكل من وزراء «اخلارجية 
والدولة» و«الصحة» و«املالية 

واالقتصاد» و«الداخلية».
وفي جلسة ٣٠ مارس ٢٠٢١ 
وافق املجلــس على طلب من 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
بتأجيل االستجوابات املقدمة 
واملزمع تقدميها لسموه إلى ما 
بعد نهاية دور االنعقاد الثاني 
من الفصل التشريعي احلالي، 

منهما اســتجوابان، والنواب 
حمــدان العازمي، محمد براك 
املطير، د.حسن جوهر، مهلهل 
املضف، مهند الساير، د.أحمد 
مطيــع، ســعود أبوصليــب، 
مســاعد العارضــي وصالــح 
املطيري ود.عبدالكرمي الكندري 

استجوابا واحدا لكل منهم.
وقــد اســتقالت احلكومة 
بعد شهر من افتتاح املجلس 

قدمه النواب في دور االنعقاد 
األول مــن الفصل التشــريعي 
الســادس عشــر ملجلس األمة 
مقارنــة مــع دور االنعقاد في 
أي فصــل تشــريعي أخر منذ 
قــدم  مجلــس ١٩٦٣، حيــث 
النــواب ٩ اســتجوابات منها 
٥ اســتجوابات لســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد الصباح واســتجواب 

ولم يوافق املجلس على طلب 
بإلغاء هذا القرار في جلسة ١٣ 
أبريل املاضي، في حني حال عدم 
عقد اجللسات دون النظر في 
جدول أعمــال املجلس ومنها 

بند االستجوابات.
وقدم االستجوابات ١٣ نائبا 
هم: شعيب املويزري وقدم ٣ 
استجوابات، يليه النائبان ثامر 
الظفيري وخالد العتيبي لكل 

اســتجواب  تقــدمي  عقــب 
الــوزراء، فيمــا مت  لرئيــس 
تقدمي اســتجوابني قبل قسم 
احلكومة احلالية أمام مجلس 
األمة، واستجوابان قدما يوم 
جلسة القسم، ولم تتم مناقشة 
أي استجواب حتى اآلن. وإلى 
تفاصيل االستجوابات املقدمة 

وما انتهت إليه من نتائج:
األول لرئيس الوزراء

ُقــدم اســتجواب لرئيــس 
مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
صباح اخلالد في ٥ يناير ٢٠٢١، 
من النائبني ثامر الظفيري وخالد 
العتيبي، وتضمن االستجواب 
٣ محاور. وفي تاريخ ١٨ يناير 
٢٠٢١ تقدمت احلكومة باستقالتها 
وفي جلسة ٣٠ مارس ٢٠٢١ رفع 
املجلس االستجواب من جدول 
األعمــال وفقا للمــادة ١٤٢ من 

الالئحة الداخلية للمجلس.
الثاني لرئيس الوزراء

قدم النائبــان محمد براك 
املطير وحمدان العازمي (تبني 
االستجواب بعد إبطال عضوية 
بــدر الداهوم بحكــم احملكمة 
الدستورية) االستجواب الثاني 
إلى رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ صباح اخلالد في تاريخ 
٨ مارس ٢٠٢١ وذلك قبل قسم 
احلكومة أمــام مجلس األمة، 
ويتكون من محور واحد بشأن 
االنتقائية في تطبيق القوانني.

الثالث لرئيس الوزراء

قدم النواب حســن جوهر 
ومهلهل املضف ومهند الساير 
االستجواب الثالث إلى رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
صباح اخلالد فــي ٢٩ مارس 
٢٠٢١ قبل يوم من جلسة قسم 
احلكومــة أمام مجلــس األمة 

ويتكون من محورين.
٭ األول: التنصــل احلكومي 
من االلتزام الدستوري بنص 
املادة ٩٨ بتقدمي برنامج عملها 

فور تشكيلها.
٭ الثاني: النهب املنظم لألموال 
العامة والعبث بثروات الشعب 

الكويتي.
الرابع لرئيس الوزراء

مســاعد  النائــب  قــدم 
الرابع  العارضي االستجواب 
إلــى ســمو رئيــس مجلــس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
في ٣٠ مارس ٢٠٢١ يوم قسم 
احلكومة أمــام مجلس األمة، 
يتضمن محورا واحدا بشــأن 
تعمــد رئيس الوزراء تعطيل 

أعمال السلطة التشريعية.
اخلامس لوزير الصحة

قدم النائبان د.أحمد مطيع 
العازمي وســعود أبوصليب 
اســتجوابا إلى وزير الصحة 
د.باسل الصباح في ٣٠ مارس 
٢٠٢١ يوم قسم احلكومة أمام 
األمــة، يتضمــن ٣  مجلــس 

محاور، هي:
٭ احملور األول: عجز الوزارة 
خالل مواجهة جائحة كورونا 

(كوفيدـ١٩).
الفســاد  الثانــي:  ٭ احملــور 

اإلداري واملالي في الوزارة.
٭ احملور الثالث: غياب اجلدية 
فــي التعــاون مــع الســلطة 

التشريعية.
السادس لوزير املالية

قدم النائب شعيب املويزري 
استجوابا إلى وزير املالية وزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار خليفة مســاعد 
حمادة في ٢ مايو ٢٠٢١ ويتكون 
مــن محور واحد بشــأن عدم 
احترام املادة ٩٩ من الدستور 
واملادة ١٢١ من الالئحة الداخلية 

ملجلس األمة.
السابع لوزير اخلارجية

قدم النائب شعيب املويزري 
استجوابا إلى وزير اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
في ٢ مايو ٢٠٢١ يتضمن محورا 
واحدا بشأن عدم احترام املادة 
٩٩ من الدستور واملادة ١٢١ من 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة.

الثامن لرئيس الوزراء

شــعيب  النائبــان  قــدم 
ذيــاب  املويــزري وصالــح 
املطيــري اســتجوابا لســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد في ٢٣ مايو ٢٠٢١ 

يتضمن ٥ محاور.
التاسع لوزير الداخلية

قدم النواب ثامر الظفيري 

املجلس يعقد ١٠ جلسات في ١٩٩ يومًا خالل الفصل التشريعي السادس عشر

(هاني الشمري) جانب من احدى جلسات املجلس خالل دور االنعقاد األول 

قانــون دعم وضمــان متويل 
للعمــالء  احملليــة  البنــوك 
املتضرريــن مــن تداعيــات 
جائحة كورونا، وجاءت نتيجة 
التصويــت مبوافقــة إجمالي 
احلضــور البالــغ عددهم ٣٣ 
عضوا. ويهــدف القانون إلى 
حتفيــز البنــوك علــى تقدمي 
الــالزم ألصحــاب  التمويــل 
املشــاريع املتضــررة نتيجة 

املجلس يوافق على ٣ قوانني في ١٩٩ يومًا عمر الدور األول و٣٧ ميزانية في جلسة واحدة

تشريعات دور االنعقاد األول.. إلغاء احلبس االحتياطي في قضايا الرأي وتأجيل أقساط القروض وضمان متويل البنوك ملتضرري «كورونا»

٢٣ جلسة لم تعقد لتعطيل اجتماع املجلس شهرًا والستقالة احلكومة وجلوس نواب على مقاعد الوزراء

تكثيف رقابي بتقدمي ٩ استجوابات دون مناقشة ألي استجواب منها ٥ إلى رئيس الوزراء

وزارة الصحة أكثر الوزارات تلقيًا لألسئلة بـ ٢٨٩ سؤاًال وتلتها «الداخلية» بـ ٢٢٣ و«التربية» بـ ٢٠٦ أسئلة وأقل الوزارات «األوقاف» و«شؤون مجلس األمة»

تفعيل املادة ١٦١ من الالئحة ألول مرة بإقرار امليزانيات كما وردت من احلكومة

النواب األكثر تقدميًا لالقتراحات بقوانني محمد احلويلة وأسامة املناور ومهلهل املضف وعبدالعزيز الصقعبي وصالح املطيري ومهند الساير

استجوابان قدما ألول مرة في تاريخ احلياة البرملانية قبل قسم احلكومة أمام املجلس

املوافقة على ١٧ توصية بشأن جائحة «كورونا» والصفوف األمامية وقضية فلسطني

إحصائيات دور االنعقاد األول من الفصل ١٦
األولأدوار االنعقاد

١٩٩مدة دور االنعقاد باليوم
١٠اجللسات التي عقدت

٧التصديق على املضابط
٤١إجمالي التشريعات

٣القوانني املنجزة
٣٨قوانني امليزانيات

٢٩١٧األسئلة
٤٧مشروعات القوانني
٦٣٦االقتراحات بقوانني
٦٣٣االقتراحات برغبة

٩االستجوابات
٢٢تشكيل اللجان 
١١اللجان الدائمة 
١١اللجان املؤقتة
١٣طلبات املناقشة

١٧التوصيات
٤٦الرسائل

٣٢تكليفات اللجان
١بيان سياسي 

االستجوابات في دور االنعقاد األول
نتيجة االستجوابتاريخهالوزير املستجوبمقدمو االستجواب

ثامر سعد الظفيري
٢٠٢١/١/٥سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالدخالد محمد العتيبي

تقدمت احلكومة باستقالتها بتاريخ ٢٠٢١/١/١٣ وصدر أمر أميري بقبول االستقالة في ٢٠٢١/١/١٨
في جلسة ٣٠/٣/٢٠٢١ رفع املجلس االستجواب من جدول األعمال وفقا للمادة ١٤٢ من الالئحة 

الداخلية للمجلس

محمد براك املطير
في جلسة ٣٠ مارس وافق املجلس على تأجيل استجوابات رئيس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور االنعقاد الثاني٢٠٢١/٣/٨سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالدحمدان سالم العازمي

د.حسن عبداهللا جوهر
مهلهل خالد املضف
مهند طالل الساير

في جلسة ٣٠ مارس وافق املجلس على تأجيل استجوابات رئيس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور ٢٠٢١/٣/٢٩رئيس الوزراء سمو الشيخ/ صباح اخلالد
االنعقاد الثاني.

د.أحمد مطيع العازمي
في جلسة ١٤ أبريل وافق املجلس على طلب الوزير بتأجيل مناقشة االستجوابني ملدة أسبوعني٢٠٢١/٣/٣٠وزير الصحة د. باسل الصباحسعود سعد أبو صليب

مساعد عبدالرحمن 
في جلسة ٣٠ مارس وافق املجلس على تأجيل استجوابات رئيس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور ٢٠٢١/٣/٣٠رئيس الوزراء سمو الشيخ/ صباح اخلالدالعارضي

االنعقاد الثاني

املالية والدولة للشئون االقتصادية واالستثمار شعيب شباب املويزري
لم ينظره املجلس لتحديد موعد ملناقشته طبقا للمادة ١٣٥ من الالئحة الداخلية٢٠٢١/٥/٢خليفة مساعد حمادة

اخلارجية والدولة لشئون مجلس الوزراء د. أحمد  شعيب شباب املويزري
لم ينظره املجلس لتحديد موعد ملناقشته طبقا للمادة ١٣٥ من الالئحة الداخلية٢٠٢١/٥/٢ناصر

شعيب شباب املويزري
في جلسة ٣٠ مارس وافق املجلس على تأجيل استجوابات رئيس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور ٢٠٢١/٥/٢٣رئيس الوزراء سمو الشيخ/ صباح اخلالدصالح ذياب املطيري

االنعقاد الثاني
ثامر سعد الظفيري
خالد محمد العتيبي

عبدالكرمي عبداهللا الكندري
لم ينظره املجلس لتحديد موعد ملناقشته طبقا للمادة ٥٣١ من الالئحة الداخلية٢٠٢١/٥/٢٦وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح

توزيع األسئلة حسب الوزارات في دور االنعقاد األول

املعدل إلجمالي األسئلة (%)عدد األسئلةالوزارة
9.91%289 الصحة
7.64%223الداخلية

7.06%206التربية والتعليم العالي
6.86%200املالية واالقتصاد واالستثمار

5.90%172التجارة والصناعة
5.83%170النفط والتعليم العالي

5.79%169املالية
4.15%121األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

3.98%116اإلعالم والشباب
3.91%114التجا رة واالقتصاد
3.81%111األشغال والبلدية

3.70%108الدولة لشؤون البلدية والدولة لشئون اإلسكان والتطوير العمراني
3.63%106الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة والشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية

3.53%103العدل والدولة لشؤون تعزيز النزاهة
3.43%100الدفاع

3.09%90اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
2.91%85الدولة لشؤون مجلس الوزراء

2.67%78اإلسكان واخلدمات
2.50%73النفط والكهرباء واملاء

2.33%68الشئون االجتماعية والعمل واالوقاف
2.16%63العدل

2.06%60اخلارجية
1.78%52 األوقاف والشؤون اإلسالمية
0.89%26الدولة لشؤون مجلس األمة

0.48%14رئيس مجلس الوزراء
١٠٠٪2917اإلجمالي

التوصيات في دور االنعقاد األول

تصنيف املوضوع
عدد التوصياتالتوصيات

٨طلب مناقشة ڤيروس كورونا املستجد
٦طلب مناقشة مكافأة الصفوف األمامية
االعتداءات اإلسرائيلية 

٣طلب مناقشة على فلسطني
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٦٣٦ اقتراحًا بقانون قدمها ٤٨ نائبًا منها ٢٧٩ مشتركًا و٣٥٧ منفردًا

وخالد العتيبــي وعبدالكرمي 
الكنــدري اســتجوابا لوزيــر 
الداخليــة ثامــر علــي صباح 
في ٢٦ مايــو ٢٠٢١ يتضمن ٧ 

محاور.
التوصيات.. ١٧ توصية

وافــق مجلــس األمــة في 
دور االنعقاد األول من الفصل 
التشريعي السادس عشر على 
١٧ توصية إثر نظر ٦ طلبات 
مناقشة بشأن ڤيروس كورونا 
املســتجد ومكافــأة الصفوف 
األمامية (طلبان) واالعتداءات 
اإلســرائيلية على فلســطني

(٣ طلبات).
ڤيروس كورونا املستجد..
٨ توصيات (طلب مناقشة)

وافق املجلس في جلسة ١٦ 
فبراير ٢٠٢٠ على ٨ توصيات 
إثر طلب مناقشــة اإلجراءات 
والسياســة احلكوميــة فــي 
التعامل مــع ڤيروس كورونا 

املستجد:
١ـ  إسراع اللجان املختصة 
فــي مجلــس األمــة بســرعة 
إجناز ورفع التقارير اخلاصة 
بقوانني التعويضات اخلاصة 
للمشروعات متناهية الصغر 
واملتوســطة  والصغيــرة 
إنقــاذ  املتضــررة وقانــون 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
وعرضها على مجلس األمة في 
أول جلسة باعتبارها أولوية 
باإلضافــة إلى قانون معاجلة 
اآلثار املترتبة على انتشار وباء 

كورونا وتداعياتها.
٢ ـ الطلــب مــن مجلــس 
الــوزراء إعــادة النظــر فــي 
القــرارات الســابقة القاضية 
بإغالق بعض األنشطة وتغير 

ساعات العمل. 
٣ ـ تشــكيل فريــق طبــي 
واقتصــادي بحيــث تكــون 
القــرارات الصــادرة متوازنة 
طبيــا واقتصاديــا مبنطــق 
متــوازن بــني صحــة الناس 

وحياتهم املعيشية.
٤ ـ تشــكيل فريق إعالمي 
حكومي محترف بحيث تكون 
الرسالة اإلعالمية الطبية دقيقة 
باملعلومــات واإلحصائيــات 

واإلرشادات الطبية.
٥ ـ التشــديد في إجراءات 
دخــول الوافدين إلى الكويت 
وفــي االحتــرازات الصحيــة 
والتأكد من حصول الداخل إلى 
 PCR الدولــة على شــهادة الـ
وخلوه من اإلصابة بڤيروس 

«كوفيدـ١٩».
٦ ـ زيــادة مراكز التطعيم 
وتوزيعها جغرافيا على مناطق 

الكويت املختلفة.
٧ ـ ســرعة صرف مكافآت 
الصفــوف األماميــة من دون 
مماطلة أو تسويف خالل فترة 
شهرين من تاريخه كحد أقصى.
٨ ـ تأجيــل األقســاط ملدة 

سنة.
مكافأة الصفوف األمامية..

٦ توصيات (طلب مناقشة)

وافق املجلس في جلســة 
٢٧ مايو ٢٠٢١ على ٥ توصيات 
بشــأن بفتح اعتمــاد اضافي 
مبيزانيات الوزارات واإلدارات 
املاليــة  احلكوميــة للســنة 
٢٠٢١/٢٠٢٠ املتعلقــة مبكافأة 
الصفوف األمامية في مواجهة 

ڤيروس كورونا.
بعد االنتهاء من املناقشــة 
ووافق املجلس في هذا الصدد 
على ٣ توصيات قدمت خالل 

اجللسة وجاءت كالتالي:
١ـ  أن يقوم ديوان احملاسبة 
بإعداد تقرير دوري كل ٣ شهور 
وتقدميه للمجلس واحلكومة 
وتقريــر ختامــي بعــد امتام 

صرفها.
٢ـ  أن يقوم جهاز املراقبني 
املاليني بإعداد تقرير دوري كل 
٣ شهور وتقرير ختامي مبا ال 

يعطل عملية الصرف.
٣ ـ ضــم املتطوعــني فــي 
اجلمعيات التعاونية والدفاع 
املدني واملخابز وكذلك األطباء 
والهيئــة التمريضية من فئة 
البدون إلى مستحقي مكافآت 

الصفوف األمامية.
كمــا وافــق املجلــس على 
التوصيات الواردة في تقرير 

جلنة امليزانيات التالية:
١ـ  تدقيق ومراجعة ديوان 
اخلدمة ملا تقدمت به اجلهات 
من أعداد ومطابقتها مع األعداد 
الفعلية في كل جهة قبل اعتماد 

الكشوف
٢ـ  اشــراف ديوان اخلدمة 
املدنية على التأكد من تطبيق 
املعايير الواردة في قرار مجلس 

الوزراء

طلب مناقشــة ونظر املجلس 
٧ طلبات وقد صــدر عنها ١٧ 
توصية وبيان سياسي حول 
القضية الفلسطينية، في حني 
لــم تناقش ٦ طلبــات منها ٤ 
لم تناقش بسبب عدم انعقاد 
اجللسات، بينما يوجد طلبان 
مدرجان علــى جدول األعمال 
ولــم يبــت فيهمــا املجلــس 
بشأن: عدم الرد على األسئلة 

االنتخابيــة وبشــأن حقــوق 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
واملدن اإلسكانية ومعوقاتها 
مثــل: مدينة املطــالعـ  مدينة 
جنوب سعد العبداهللاـ  مدينة 
جنوب، وتضرر املواطنني من 
النصــب العقاري ـ مشــروع 
قانــون التمويــل العقــاري ـ 
ارتفاع أســعار مــواد البناء، 
وعــدم رد بعض الوزراء علي 

السادس  التشــريعي  الفصل 
عشر أكثر أدوار االنعقاد تقدميا 
لألســئلة فــي تاريــخ احلياة 
النيابيــة، حيث قدم ٤٦ نائبا 
٢٩١٧ ســؤاال، وجهت للوزراء 
كافة باإلضافة إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الذي تلقى ١٤ 

سؤاال.
وكانت أكثر الوزارات تلقيا 
لألسئلة: الصحة بـ ٢٨٩ سؤاال 
مبعــدل ٩٫٩١٪ مــن إجمالــي 
األســئلة البالــغ عددها ٢٩١٧ 
سؤاال، وتلتها وزارة الداخلية 
بـ ٢٢٣ سؤاال مبعدل ٧٫٦٤٪، ثم 
وزارة التربية ووزارة التعليم 
العالي بـ ٢٠٦ أســئلة مبعدل 
٧٫٠٦٪، ثم وزارة املالية ووزارة 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار بـ ٢٠٠ سؤال مبعدل 
٦٫٨٦٪، ثم جاءت في الترتيب 
التجــارة  وزارة  اخلامــس 
والصناعة بـ١٧٢ سؤاال مبعدل 
٥٫٩٠٪، ثم وزارة النفط ووزارة 
التعليــم العالي بـ١٧٠ ســؤاال 
مبعــدل ٥٫٨٣٪، وجــاءت في 
الترتيب السابع وزارة املالية 
بـ١٦٩ سؤاال مبعدل ٥٫٧٩٪، ثم 
وزارة األشغال العامة ووزارة 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات بـ١٢١ 
سؤاال مبعدل ٤٫١٥٪، ثم وزارة 
اإلعالم ووزارة الدولة لشؤون 
الشــباب بـ ١١٦ سؤاال مبعدل 

.٪٣٫٩٨
وكانت أقل الوزارات تلقيا 
لألسئلة وزارة الدولة لشئون 
مجلــس األمــة بـ ٢٦ ســؤاال 
مبعدل ٠٫٨٩٪، وتلتها وزارة 
األوقاف والشئون اإلسالمية بـ 
٥٢ سؤاال مبعدل ١٫٧٨٪، فيما 
تلقى رئيس الوزراء ١٤ سؤاال 
من أصل إجمالي األسئلة مقدمة 

من خمسة نواب. 
النــواب مقدمو  وتصــدر 
األسئلة النائب مهلهل املضف 
حيث قدم ٢٧٢ ســؤاال، وجاء 
فــي املركــز الثانــي النائــب 
د.عبدالعزيز طارق الصقعبي 
٢٥٧ ســؤاال، وجاء في املركز 
الثالث النائب د.محمد احلويلة 
حيث قدم ١٨٢ سؤاال، ثم النائب 
د.حمد محمد املطر بـ ١٨٠ سؤاال، 
يليه النائبان أسامة الشاهني 
ود.صالح ذياب املطيري لكل 
منهما وجه ١٦٠ سؤاال، ثم جاء 
فــي الترتيب الســابع النائب 
د.أحمد مطيع بـ ١٣٨ ســؤاال، 
فالنائب د.حسن جوهر بـ ١٣٣ 
ســؤاال، يليه النائب عبداهللا 
جاســم املضف بـ ١١٤ ســؤاال، 
وجاء في املركز العاشر النائب 

مرزوق اخلليفة ١١٠ أسئلة.
االقتراحات بقوانني..
٦٣٦ اقتراحًا بقانون

شهد دور االنعقاد العادي 
األول من الفصل التشــريعي 
السادس عشــر ملجلس األمة 
تقــدمي ٦٣٦ اقتراحــا بقانون 
من ٤٨ نائبا منها ٣٥٧ اقتراحا 
منفــردا مبعــدل ٥٦٪ و٢٧٩ 
اقتراحا مشتركا مبعدل ٤٤٪.

ويعتبر دور االنعقاد األول 
في الفصل التشريعي السادس 
عشــر أكثر أدوار االنعقاد في 
تاريخ احليــاة النيابية التي 

البرملانيــة، وتعاقد صندوق 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
علــى معدات بقيمة ١٥ مليون 
دينــار وعدم تقــدمي التقرير 
النصف سنوي ملجلس األمة.

٦ طلبات لم يناقشها املجلس

لــم ينظــر املجلــس في ٦ 
طلبات مناقشة أبرزها بشأن 
النظــام االنتخابــي والدوائر 

األســئلة البرملانيــة، وتعاقد 
الوطنــي لرعاية  الصنــدوق 
وتنمية املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة على معدات بقيمة 
١٥ مليــون دينار وعدم تقدمي 
التقرير النصف سنوي ملجلس 

األمة.
األسئلة البرملانية..٢٩١٧ سؤاًال

يعد دور االنعقاد األول من 

قدمت فيها االقتراحات بقانون.
االقتراحــات  وتنوعــت 
بقانون ما بني مكافحة الفساد 
والرعاية االجتماعية والصحية 
والسكنية والتوظيف والتنظيم 
اإلداري والتنميــة واالقتصاد 
وتعديــالت قانــون الالئحــة 
الداخلية ملجلس االمة والشأن 
التعليمي والتجنيس والشأن 
القضايا  العســكري وأيضــا 
العمالية والتوظيف واخلدمة 
املدنيــة وحمايــة املســتهلك 
وتنظيــم القضــاء والتنظيم 
الرياضــي  وامللــف  اإلداري 
وذوي االحتياجــات اخلاصة 

واملتقاعدين وغيرها.
وكان الفتا مشاركة رئيس 
مجلــس األمة مــرزوق الغامن 
لنواب في تقدمي ٣ اقتراحات 
بشأن منح تعويضات خاصة 
للمشروعات متناهية الصغر 
واملتوســطة  والصغيــرة 
املتضررة مــن تداعيات أزمة 

ڤيروس كورونا.
وساهمت اقتراحات النواب 
في إقرار قانوني تعديل بعض 
أحكام القانون رقم ١٧ لســنة 
١٩٦٠ بإصدار قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية، ويقضي 
احلبــس  بإلغــاء  التعديــل 
االحتياطي علــى من ميارس 
حقــه فــي التعبير عــن رأيه 
وتأجيــل أقســاط القــروض 
ومعاجلة اآلثار املترتبة على 
انتشار وباء كورونا وتداعياته.

وتصدر قائمة أكثر النواب 
تقدميــا لالقتراحــات بقانون 
في دور االنعقاد األول النائب 
د.محمــد احلويلــة حيث قدم 
٨٩ اقتراحا بقانون، وجاء في 
املركــز الثاني النائب أســامة 
املنــاور بـــ ٧٧ اقتراحــا، ثــم 
النائــب مهلهــل املضف بـ ٧٢ 
اقتراحــا، وجاء فــي الترتيب 
الرابــع النائــب د.عبدالعزيز 
الصقعبي بـــ ٦٨ اقتراحا، ثم 
النائبني د.صالح ذياب املطيري 
ومهند الساير ولكل منهما ٦٦ 
اقتراحا، وجاء في املركز السابع 
د.حسن جوهر بـ٦٤ اقتراحا، 
وجاء في املركز الثامن النائب 
أسامة الشاهني بـ٦١ اقتراحا، 
ثم نائب رئيس مجلس االمة 
أحمد الشحومي حيث قدم ٦٠ 
اقتراحا بقانون، فالنواب د.حمد 
روح الدين ود.حمد محمد املطر 
وعبداهللا جاسم املضف وقدم 
لكل منهم ٥٢ اقتراحا بقانون.

االقتراحات برغبة.. ٦٣٣ رغبة

قــدم ٤٣ نائبــا فــي دور 
االنعقــاد األول مــن الفصــل 
التشــريعي الســادس عشــر 
ملجلــس األمــة ٦٣٣ اقتراحــا 
برغبة، منها ٥٩٧ اقتراحا برغبة 
قدمهــا النواب بشــكل فردي 
مبعــدل ٩٤٫٣١٪ مــن إجمالي 
الرغبات و٣٦ رغبة مشتركة بني 
أكثر من نائب مبعدل ٥٫٦٩٪، 
من إجمالي االقتراحات برغبة.

وكان أكثــر النواب تقدميا 
النائب  لالقتراحــات برغبــة 
د.محمد احلويلة بـ ١٠٢ اقتراح 
برغبــة، ثــم النائــب أســامة 
الشــاهني بـ ٦٦ اقتراحا، يليه 
النائــب د.حمــد املطــر بـ ٦٣ 
اقتراحــا، وجاء فــي الترتيب 
الرابــع النائــب د.عبدالعزيز 
الصقعبي بـــ ٤٩ اقتراحا، ثم 
النائب مرزوق اخلليفة بـ ٣٨ 
اقتراحا، فالنائب مهلهل املضف 
بـ٣٣ اقتراحا، وجاء في الترتيب 
السابع النائب أحمد احلمد بـ ٢٦ 
اقتراحا، يليه النائب د.صالح 
ذياب املطيري بـ ٢٤ اقتراحا، 
ثــم النائب خليــل الصالح بـ 
٢٢ اقتراحا، ثم النائب د.أحمد 

مطيع بـ ٢١ اقتراحا.
٣٨ تكليفًا للجان البرملانية

الدائمة واملؤقتة

أصدر مجلس األمة خالل 
دور االنعقاد العادي األول من 
الفصل التشــريعي السادس 
عشر، خالل نظر بند األوراق 
والرسائل الواردة، ٣٨ تكليفا 
البرملانيــة منهــا ٣  للجــان 
تكليفات باســتعجال قوانني 
للجان املختصة مبعدل ٧٫٨٩٪ 
و٢٠ تكليفــا للجــان الدائمة 
مبعــدل ٥٢٫٦٣٪ و١٥ تكليفــا 
للجان املؤقتة مبعدل ٣٩٫٤٧٪.

وتصــدرت جلنة شــؤون 
التعليــم والثقافة واإلرشــاد 
قائمة تكليفــات اللجان بعدد 
٩ تكليفــات، يليهــا جلنــة 
تنمية املوارد البشــرية بعدد 
٨ تكليفات، ثــم جلنة البيئة 
بعــدد ٥ تكليفــات وجلنتــي 
حماية األموال العامة واملرافق 
العامة بعــدد ٣ تكليفات لكل 

جلنة.

٣٨ تكليفًا للجان البرملانية الدائمة واملؤقتة في دور االنعقاد األول.. ١٤ سؤاًال لرئيس الوزراء منها ٨ جلوهر و٣ للمويزري

جانب آخر من إحدى اجللسات

٣ـ  تكليف ديوان احملاسبة 
مبتابعــة عمليــات الصــرف 
واعــداد تقرير بشــأنها ميكن 
اللجنــة الحقا (عند مناقشــة 
احلســاب اخلتامي عن السنة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠) من محاسبة 
اجلهات غير امللتزمة واسترداد 
ما صــرف منها من غير وجه 

حق.
االعتداءات اإلسرائيلية 

على فلسطني.. ٣ توصيات
(طلب مناقشة)

وافق املجلس في جلســة 
٢٧ مايو ٢٠٢١ على ٣ توصيات 
بشــأن قضيــة االعتــداءات 
اإلســرائيلية على فلســطني، 
ومكافحة التطبيع مع الكيان 

الصهيوني جاء فيها:
١ ـ تكليف رئيس وأعضاء 
الشــعبة البرملانية الكويتية 
متابعــة وتكثيف جهود طرد 
الكيان الصهيوني من املنظمات 
البرملانيــة العامليــة. صياغة 
اســتراتيجية برملانية دولية 
لتحقيــق العدالــة ومناهضة 
االحتالل والعدوان والعنصرية 
والصهيونيــة فــي فلســطني 
احملتلة وكل مكان في العالم.

٢ ـ تكليــف وزارة اإلعالم 
بنقــل اجللســة اخلاصــة في 
القناة الفضائية إلبراز املوقف 
الكويتي  الشعبي والرســمي 
املشرف مع ترجمتها إلى اللغة 

اإلجنليزية.
الــوزراء كل  ـ توجيــه   ٣
فيمــا يخصــه إلــى تشــديد 
جهــود مكافحــة التطبيع مع 
الكيان الصهيونــي وتكثيف 
مشاريع وأعمال دعم الصمود 
الفلسطيني في القدس الشريف 

وكل األراضي احملتلة.
الرسائل الواردة.. ٤٦ رسالة

نظــر املجلــس فــي دور 
االنعقــاد العــادي األول مــن 
السادس  التشــريعي  الفصل 
عشر ٤٦ رسالة وافق على ٣٣ 
منها ورفض رسالتني وأحيط 
علمــا بـ ١٠ رســائل ولم يبت 
فــي رســالة واحــدة، فيما لم 
يتمكــن املجلس مــن نظر ٢٣ 
رســالة بســبب عــدم انعقاد 
اجللسات العادية وعدم نظر 

بند الرسائل.
وتنوعت الرســائل ما بني 
١٨ لرؤســاء اللجان البرملانية 
ومثلها للنواب و٩ رسائل من 
القيادة السياســية ورســالة 
واحــدة مــن األمانــة العامــة 

للمجلس.
وشــملت قرارات املجلس 
بشأن الرسائل بتكاليف اللجان 
بدراسة أكثر من موضوع مع 
تكليف ديوان احملاسبة ببحث 
ودراسة أسباب تأخر اجلهات 
احلكومية في التحول الرقمي 
والتقني، على أن تكون نتائج 
بحث ودراســة كل جهة على 

حدة.
طلبات املناقشة.. ١٣ طلبًا

خــالل ١٩٩ يومــا هي مدة 
دور االنعقاد األول من الفصل 
التشــريعي الســادس عشــر 
ملجلس األمــة، قدم النواب ١٣ 

احلويلة والشاهني واملطر والصقعبي واخلليفة األكثر تقدميًا لالقتراحات برغبة خالل الدور

رئيس مجلس األمة شارك مع نواب في تقدمي ٣ اقتراحات بقوانني لدعم املبادرين من أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة

مهلهل املضف قدم ٢٧٢ سؤاًال يليه عبدالعزيز الصقعبي بـ ٢٥٧ فاحلويلة بـ ١٨٢ سؤاًال

تقدمي ١٣ طلب مناقشة في دور االنعقاد األول.. ناقش املجلس ٧ ولم ينظر في ٦ طلبات

٤٦ رسالة واردة في دور االنعقاد األول متت املوافقة على ٣٣ منها ورفض رسالتني وأحيط علمًا بـ ١٠ رسائل ولم يبّت في واحدة

رقم قياسي في تقدمي االستجوابات من قبل النواب خالل دور االنعقاد األول منذ مجلس ١٩٦٣

١٣نائبًا قدموا ٩ استجوابات منها ٥ لسمو رئيس الوزراء واستجوابان لوزيري اخلارجية واملالية جاءت على شكل محور متماثل

٤٣ نائبًا قدموا ٦٣٣ اقتراحًا برغبة.. ٥٩٧ رغبة قدمها النواب بشكل فردي و٣٦ مشتركة

الدور األول األكثر تقدميًا لألسئلة في تاريخ احلياة النيابية بـ ٢٩١٧ سؤاًال قدمها ٤٦ نائبًا

القوانني املنجزة في دور االنعقاد األول من الفصل ١٦

تاريخ اجللسةالقانونم
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون اإلجراءات ١

واحملاكمات اجلزائية
٢٠٢١/٣/٣٠

قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ في شأن إنقاذ املشاريع الصغيرة واملتوسطة املتضررة من تداعيات أزمة ٢
ڤيروس كورونا

٢٠٢١/٣/٣٠

٢٠٢١/٣/٣٠قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن تأجيل االلتزامات املالية ملدة ستة أشهر٣
مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١ ٤

املتعلقة مبكافأة الصفوف األمامية في مواجهة ڤيروس كورونا (٦٠٠ مليون دينار)
٢٠٢١/٥/٢٧

مشروع القانون اخلاص بربط ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية الواردة في املرسوم رقم ١٢ لسنة ٥
٢٠٢١

٢٠٢١/٦/٢٢

٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية بنك الكويت املركزي للسنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ٦
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية املؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة املالية ٧٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية بنك االئتمان الكويتي للسنة املالية ٨٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية للسنة املالية ٩٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة املوانئ الكويتية للسنة املالية ١٠٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية وكالة األنباء الكويتية للسنة املالية ١١٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للسنة املالية ١٢٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة املالية ١٣٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات للسنة املالية ١٤٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة املالية ١٥٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة املالية ١٦٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة املالية ١٧٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية هيئة أسواق املال للسنة املالية ١٨٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية معهد الكويت لألبحاث العلمية للسنة املالية ١٩٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمني للسنة املالية ٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١
مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة للسنة ٢١

املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢

٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة املالية ٢٢٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات املدنية للسنة املالية ٢٣٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية قوة اإلطفاء العام للسنة املالية ٢٤٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهينة العامة للشباب للسنة املالية ٢٥٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة املالية ٢٦٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة للسنة املالية ٢٧٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية هيئة تشجيع االستثمار املباشر للسنة املالية ٢٨٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لالستثمار للسنة املالية ٢٩٢٠٢٢/٢٠٢١
مشروع قانون بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص للسنة املالية ٣٠

٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢

٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الديوان الوطني حلقوق اإلنسان للسنة املالية ٣١٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة املالية ٣٢٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة املالية ٣٣٢٠٢٢/٢٠٢١
مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية ٣٤

وعلومهما للسنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢

٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة املالية ٣٥٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة املالية ٣٦٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة املالية ٣٧٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة ملكافحة الفساد للسنة املالية ٣٨٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة املالية ٣٩٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة املالية ٤٠٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢١/٦/٢٢مشروع قانون بربط ميزانية مجلس األمة للسنة املالية ٤١٢٠٢٢/٢٠٢١
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أظهر الرصد أن ٢٢ صندوقا استثماريا (منهم 
١٤ صندوقا تقليديا و٨ صناديق إسالمية) حققت 
منوا في أرباح الربع الثاني من العام مقارنة بأداء 
الربع األول، فيما استحوذت الصناديق التقليدية 
على النسبة األكبر من صافي أرباح النصف األول 
إذ حققت أرباح بقيمة ١٢٢٫٩ مليون دينار أي بنسبة 
٨٢٫٧٪ مــن إجمالي أرباح كل الصناديق، في حني 
بلغت أرباح الصناديق االســالمية ما قيمته ٢٥٫٦ 
مليون دينار وبنسبة ١٧٫٣٪ من إجمالي أرباح كافة 

الصناديق.
وتصدر صندوق الرائد لالستثمار الذي تديره 
الشركة الكويتية لالستثمار قائمة أكثر الصناديق 
حتقيقا لألرباح بقيمة ٢٦٫٠٣ مليون دينار وبنسبة 
١٧٫٥٪ من إجمالي أرباح صناديق االستثمار تالها 
صندوق الوطنية االستثماري بقيمة أرباح بلغت 
٢٣٫٩٧ مليون دينار وبنســبة ١٦٫١٪ من إجمالي 
األرباح، وحل في املرتبــة الثالثة صندوق املركز 
للعوائد املمتازة والذي تديره شركة املركز املالي 

الكويتي بأرباح بلغت ١٣٫٢ مليون دينار وبنسبة 
٨٫٩٪ من إجمالــي األرباح لكل الصناديق وجاءت 
في املرتبة الرابعة صندوق املركز املركز لالستثمار 
والتطوير بقيمة أربــاح بلغت ١٢٫٩ مليون دينار 

وبنسبة ٨٫٧٪ من إجمالي األرباح.
وبأربــاح أقل من ١٠ ماليني دينار جاءت باقي 
الصناديق، حيث حقق صندوق كامكو ملؤشر السوق 
األول والذي تديره شــركة كامكو إنفست أرباحا 
بلغت ٩٫٥٦ ماليني دينار وبنسبة ٦٫٤٪ من إجمالي 
أرباح الـ ٢٢ صندوقا، وحقق صندوق فرصة املالي 
والذي تديره شــركة املركز املالي الكويتي أرباح 
بلغت ٨٫٨ ماليني دينار وبنسبة ٥٫٩٪ من أجمالي 

أرباح الصناديق.
فيما حقق صندوق الوفرة والذي تديره شركة 
وفرة لالستثمار املالي أرباحا بلغت ٧٫٩٩ ماليني 
دينار وبنسبة ٥٫٤٪ من إجمالي أرباح كل الصناديق، 
بينما حقق صندوق الدرة اإلسالمي والذي تديره 
شركة كامكو إنفست أرباحا قدرها ٧٫٩ ماليني دينار.

إلى ذلك، خفض مديرو االســتثمار معدالت 
السيولة في محافظ الصناديق خالل النصف األول 
من العام احلالي مبــا يعكس التوازن بني النظرة 
املستقبلية املتفائلة للبورصة الكويتية والتي تدفعهم 
لزيادة مراكزهم االســتثمارية من األسهم خالل 
الفترة القادمة واملتوقع أن تشهد تعافي تدريجي 
لالقتصاد بعد التخلص من تداعيات جائحة كورونا 
وذلك بالتزامن مع تسارع وتيرة التطعيم في البالد 

والتي جتاوزت حاجز الـ ٢٫٥ ماليني مطعم.
وبلغت سيولة ٢٢ صندوق اسهم بنهاية النصف 
األول من واقع القوائم املالية للفترة املنتهية في 
٣٠ يونيــو املاضي ١٧٫٢ مليــون دينار بتراجع 
قدره ٥٠٪ مقارنة بـ ٣٤٫٣٠ مليون دينار بنهاية 
يونيو من ٢٠٢٠، وقد بلغت حجم السيولة لدى 
الصناديق التقليديــة البالغ عددهم ١٤ صندوقا 
١٣٫٦ مليون دينار بنهاية النصف األول، مقابل 
٢٦٫٨ مليــون دينار بنهاية الفتــرة املقارنة من 
عــام ٢٠٢٠ أي بتراجع بلغ ٤٩٫٤٪. كما تراجعت 

السيولة لدى الصناديق اإلسالمية البالغ عددهم 
٨ صناديق لتحقق ٣٫٥٩ ماليني دينار مقارنة بـ 
٧٫٤١ ماليني دينار بنهاية النصف األول من ٢٠٢٠ 

أي بتراجع قدره ٥١٫٥٪.
وتصل تلك الســيولة لدى مديري االستثمار 
الكويتيني الى نحو ١٫٨٪ من إجمالي قيمة االصول 
التي يقوموا بإدارتها حيث بلغت تلك األصول بنهاية 
النصف األول من العام احلالي قيمتها ٩٢٣٫٩١ مليون 
دينار، هذا وقد شــهدت األصول ارتفاعا سنويا 
بلغت نسبته ١٩٪ مقارنة بـ ٧٧٤٫٣٥ مليون دينار 
بنهاية النصف االول من العام املاضي. وباحملصلة، 
انعكس االداء اإليجابي للبورصة الكويتية خالل 
النصف األول من العام احلالي على أداء الصناديق 
حيث سجل املؤشر العام للبورصة الكويتية ارتفاعا 
سنويا بنحو ١٥٫٢٪ بنهاية تداوالت يونيو املاضي 
عند مستوى ٦٣٨٦ نقطة باملقارنة مع إغالق نهاية 
ديســمبر من العام املاضي عند ٥٥٤٦ نقطة كما 
ارتفع مؤشر السوق االول خالل النصف االول من 

العام احلالي بنحو ١٤٫٦٪ محققا ٨٨٥ نقطة مكاسب 
ليصل الى ٦٩٣٦ نقطة من ٦٠٥١ نقطة بنهاية عام 
٢٠٢٠ كما حقق أيضا مؤشر السوق الرئيسي في 
النصف األول مكاسب بنحو ١٦٫٨٪ بإضافة ٦٧٤ 
نقطة مكاســب ليصل الى ٦٣١٦ نقطة من ٤٥٥٢ 
نقطة بنهاية العام املاضي، وتأتي هذه االرتفاعات 
مع زيادة التدفقات األجنبية في البورصة الكويتية 
والتحسن الواضح في مستويات أسعار النفط الذي 
تخطى مستوى ٧٥ دوالرا بالسوق العاملي كما كان 
لطرح شــركة بورصة الكويت بالتعاون مع هيئة 
أسواق املال وتقدمي العديد من األدوات املالية التي 

دعمت سيولة البورصة بشكل كبير.
وشهدت بورصة الكويت متغيرات عديدة كان 
لها عظيم األثر في حتسن األداء على مستوى قيم 
التداوالت، أبرزها تطبيق نظام «netting» أو صافي 
التداول، والذي استفادت منه بشكل كبير الصناديق 
االستثمارية واحملافظ املالية، وظهر ذلك من خالل 

التغير الالفت في مستويات وقيم التداول.

١٧٫٢ مليون دينار سيولة نقدية لدى الصناديق بنهاية النصف األول
٩٢٣٫٩ مليون دينار إجمالي األصول املدارة لدى صناديق األسهم

لهذه األسباب «ناقالت النفط» غطاء استراتيجي 
شددت املصادر على أن «مؤسسة البترول» تنظر الى شركة ناقالت النفط 

الكويتية باعتبارها غطاء استراتيجي للنحو التالي:
٭ الغطاء االســتراتيجي: حجم ونوعية األسطول البحري املطلوب من 
شــركة ناقالت النفط الكويتية لنقل النفط اخلــام الكويتي واملنتجات 
البترولية الكويتية والغاز املســال في حالــة الطوارئ واألزمات خلارج 
املنطقة (مضيف هرمز وذلك بعد تلبية االحتياجات احمللية مبا يشــمل 

احتياجات وزارة الكهرباء واملاء).
٭ حالة الطوارئ واألزمات: هو الوضع الذي يجعل مالك الناقالت يرفضون 
الدخول الى منطقة اخلليج العربي نتيجة تعرض الكويت والدول املجاورة 
لها في منطقة اخلليج خلطر مباشر أو غير مباشر، أي أن الوضع متوتر 
في منطقة اخلليج العربي، وبالتالي تصبح ناقالت شركة الناقالت الكويتية 

هي البديل الوحيد لنقل الصادرات الكويتية خلارج املنطقة.

٢٠٠ ٪ قفزة في أرباح صناديق األسهم 
الكويتية.. لتحقق ١٤٨٫٥ مليون دينار

خالل النصف األول من ٢٠٢١ وشملت ٢٢ صندوقاً استثمارياً منها ١٤ تقليدياً و٨ إسالمية

«الشراكة» تدعو الشركات للتأهل ملشروعي
«شمال الزور» و«اخليران» لتوليد الطاقة

محمود عيسى

ذكــرت مجلــة «ميــد» أنــه 
مــن املتوقــع أن تصــدر هيئة 
مشروعات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص طلبا للشركات 
املعنيــة للتأهــل بــني الربعني 
الثالــث واألخير من هذا العام، 
بشأن مشروعي شمال الزور ٢ 
و٣ واخليران ١ املستقلني لتوليد 
الطاقة وإنتاج املياه واملقرر أن 
تبلغ طاقتهما اإلنتاجية مجتمعة 

٤٥٠٠ ميغاواط.
كما تخطــط الهيئة إلصدار 

العــروض  لتقــدمي  طلــب 
للمخططات مطلع العام املقبل، 
وفقا ملا نقلته املجلة عن مصادر 

مقربة من املشروع.
وقد حصل فريق يتألف من 
شركات بريطانية بقيادة شركة 
إرنست اند يونغ ويضم شركتي 
أتكينز وأدلشــاو جودارد على 
عقد استشاري ملشروعي الطاقة 
واملياه املستقلني في أبريل، بعد 
شهرين من حصول الهيئة على 
موافقة من ديوان احملاسبة على 

ترسية العقد املذكور.
وقد تقرر ان يكون مشروع 

الــزور ٢ و٣  محطــة شــمال 
املستقلني مبنزلة دمج املرحلتني 
الثانيــة والثالثة املخطط لهما 
سابقا، وستبلغ طاقتها توليد 
٢٧٠٠ ميغاواط باإلضافة لتحلية 
١٦٥ مليون جالون إمبراطوري 
يوميــا، وتبلــغ طاقــة محطة 
اخليران ١ املستقلة من الكهرباء 
١٨٠٠ ميغــاواط وطاقة حتلية 
تصــل إلى ١٢٥ مليــون جالون 

من املياه يوميا.
جتدر االشارة الى أن الكويت 
تواجه ضغوطــا لرفع قدرتها 
علــى توليد الطاقــة في ضوء 

الطلب املتزايد، وأفادت تقارير 
بأن ذروة الطلــب على الطاقة 
في البالد وصلت إلى مستوى 
قياسي بلغ ١٥٫٦٧ غيغاواط في 
٢٨ يوليو. وقبل يونيو من هذا 
العام، لم يتجاوز احلمل األقصى 

في البالد ١٥ غيغاواط.
وقالت مجلة ميد إن الطلب 
املتســارع يهــدد بتــآكل طاقة 
التوليد االحتياطية للبالد، حيث 
من املعلوم أن القدرة التشغيلية 
الفعلية أقــل بكثير من الطاقة 
اإلجماليــة املركبــة البالغة ١٩ 

غيغاواط.

بني الربعني الثالث واألخير من ٢٠٢١.. وطاقتهما املجمعة تبلغ ٤٥٠٠ ميغاواط

 ٤٫٤ ماليني دينار أرباح «اخلليج للكابالت» 
خالل النصف األول.. بنمو ١٪

أظهرت البيانات املالية لشركة اخلليج للكابالت 
والصناعــات الكهربائيــة ارتفاع أرباح الشــركة في 
النصف األول من العام احلالي بنسبة ١٪ على أساس 
ســنوي، لتبلغ نحو ٤٫٤١ ماليني دينار، مقابل أرباح 
بنحو ٤٫٣٨ ماليني دينار بالنصف األول من عام ٢٠٢٠.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة أمس، 
إن ارتفاع األرباح خالل فترات املقارنة يعود بشــكل 
أساسي إلى ارتفاع مجمل الربح، وبلغ إجمالي اإليرادات 
التشغيلية للشركة في النصف األول من العام احلالي 
نحو ٢٩٫١٣٣ مليون دينار، مقابل ٣٨٫١٩ مليون دينار 
للفترة املماثلة من عام ٢٠٢٠، بتراجع نسبته ٢٣٫٧٪. 
وحققت الشركة أرباحا بقيمة ٣٫١٣ ماليني دينار في 
الربع الثاني من العام احلالي، بتراجع ١٩٫٧٪ مقارنة 
بأرباح الفترة نفسها من العام املاضي البالغة ٣٫٨٩ 

ماليني دينار.  وقالت الشركة إن تراجع أرباح الربع 
الثانــي من العام احلالي مقارنة بالفترة نفســها من 
عام ٢٠٢٠ يعود بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات 
االستثمارات. وكانت أرباح «كابالت» قفزت ١٦٥٫٢٪ 
فــي الربع األول من العام احلالــي، لتصل إلى ١٫٢٨١ 
مليــون دينــار، مقابل ٤٨٣ ألف دينــار أرباح الفترة 

نفسها من العام املاضي.

٢٩٫١٣ مليون دينار إجمالي اإليرادات التشغيلية

«البترول» عن تعديل آلية التحاسب مع «ناقالت النفط»: يحميها من تآكل رأس املال
الكويت تعتبر شركة الناقالت غطاء استراتيجياً للدولة بكل األوقات خصوصاً في «األزمات»

حتسني الوضع املالي للشركة بتثبيت أسعار التأجير لتكون مبعزل عن تقلبات أسعار الشحن٧ ٪ احلد األدنى للعائد على استثمار تشغيل ناقالت النفط الكويتية وذلك حسب القيمة الدفترية

أحمد مغربي

قامت مؤسسة البترول الكويتية، بالتعاون 
مع شركة ناقالت النفط الكويتية، بدراسة 
أسواق النقل البحري واألنظمة املالية املطبقة 
باملنطقة وعامليا، وذلك للنظر في نظام يحافظ 
على رأسمال شركة ناقالت النفط الكويتية 
ودورها في تلبية احتياجات مؤسسة البترول 
الكويتية من الناقالت التي تخدم االحتياجات 
االستراتيجية والتسويقية، حيث تبني ان 
شــركات النقل البحري فــي املنطقة تقوم 
باتبــاع مناذج مختلفــة متكنها من مزاولة 
أعمالها بالشحن البحري عبر قيام الشركات 
املالكة لها بحمايتها واحلد من تأثير تقلبات 

أسعار الشحن العاملية عليها.
وبناء عليه، أصدر مجلس إدارة مؤسسة 
البترول الكويتية قرارا في ١٥ أغسطس ٢٠١٨ 
بتعديل آلية التحاسب بني مؤسسة البترول 
الكويتية وشركة ناقالت النفط الكويتية، 
وذلك عن طريق إبرام اتفاقية تأجير طويلة 
األمد متتد خلمس ســنوات بني املؤسســة 
وشركة ناقالت النفط الكويتية، بحيث يكون 
ســعر التأجير ثابت طوال فترة االتفاقية، 
على أن يحقق لــكل ناقلة عائدا مبا يعادل 
احلد األدنى للعائد على االســتثمار البالغ 
٧٪ للناقالت وذلك حسب القيمة الدفترية.

ووفقا ملصادر نفطية مسؤولة لـ «األنباء»، 
فإن هــذا اخليار يعتبر مــن افضل الطرق 
والوســائل لتحديــد العالقة بني مؤسســة 
البتــرول الكويتية وشــركة ناقالت النفط 

الكويتية وذلك لألسباب التالية:
١- هذا املفهوم معمول به عامليا في صناعة 

النقل البحري.
٢- يعمل على اســتمرار شركة ناقالت 
النفط الكويتية كشــركة جتارية ويحميها 
من تــآكل رأس املال نظرا لتكبدها تكاليف 
االحتياج االســتراتيجي للمؤسسة حسب 
توجيهــات وتعليمــات مؤسســة البترول 

الكويتية بهذا الشأن.
٣- ميكن لشركة ناقالت النفط الكويتية 
حســاب موازناتها التشــغيلية على أسس 
واضحــة وأجور شــحن ثابتة متفق عليها 

مع مؤسسة البترول الكويتية.
وباإلضافــة الى ما ســبق، حث مجلس 
إدارة مؤسسة البترول الكويتية على قيام 
املؤسسة بالتنسق مع شركة ناقالت النفط 
الكويتية العتماد وتبني اجراءات ومبادرات 
لتقنني املصاريف التشــغيلية للشركة الى 
احلد األمثل، حيث مت التقنني في املصاريف 
التشغيلية بسبب هذه املبادرات واالجراءات، 
كما أن هناك عددا من املبادرات واالجراءات 
التي ما زالت في طور التنفيذ، كما أن السبب 
الذي دفع مؤسســة البترول الكويتية الى 
تغيير أسس احتساب ايجار الناقالت اململوكة 
لشركة ناقالت النفط الكويتية يعود الى تكبد 
شركة ناقالت النفط الكويتية خسائر منذ 
عام ٢٠١٠ /٢٠١١ والذي أدى الى تآكل رأسمال 
الشركة بسبب انخفاض أسعار النقل عامليا 
وارتفاع قيمة استهالك ناقالت الشركة، حيث 
جتدر االشارة الى أن اسطول شركة ناقالت 
النفط الكويتية ميثل ما حتتاج اليه مؤسسة 
البتــرول الكويتية من ناقالت بكل أنواعها 
مبا يخدم احتياجات املؤسسة االستراتيجية 
والتسويقية، ويتم بناء وحتديث األسطول 
مبا يتالءم مع هذه املتطلبات، األمر الذي ال 
يتيح لشركة ناقالت النفط الكويتية كامل 

احلرية بحيث تعمل بشكل جتاري.
وعليه، فقد اصدر مجلس إدارة مؤسسة 
البتــرول الكويتيــة قرارا فــي ٢٠١٨ وذلك 
لتحسني الوضع املالي لشركة ناقالت النفط 
الكويتية واحملافظة على رأسمالها باالضافة 
الى حتقيق الناقالت أرباح معقولة عن طريق 
تثبيت أسعار التأجير ولتكون مبعزل عن 
تقلبات أسعار الشحن العاملية، وذلك باعتبار 
شركة الناقالت غطاء استراتيجي للكويت 
في كل األوقات خصوصا في وقت األزمات.

عالء مجيد

كشف رصد قامت به «األنباء» حول األرباح املالية الصافية التي حققتها صناديق األسهم 
الكويتية، التي تستثمر في األسهم املدرجة ببورصة الكويت (التقليدية واملتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية) بنهاية النصف األول من ٢٠٢١، عن حتقيقها أرباحا بلغت ١٤٨٫٥ مليون دينار وذلك 
في قفزة قياسية كبيرة بلغت نحو ٢٠٠٪ مقارنة بالفترة املقارنة من العام املاضي والتي منيت 

فيها تلك الصناديق بخسائر بلغت ١٤٩٫٧ مليون دينار.
وتأتي تلك األرباح تزامنا مع االرتفاعات الكبيرة التي حققتها بورصة الكويت خالل العام 
احلالي وتفوق أداء بعض صناديق االستثمار على أداء مؤشرات أسواق املال والتي حققت مكاسب 
قوية تراوحت بني ١٠٪ و٢٣٪، نظرا إلى اخلبرات احملترفة واملتخصصة التي تشرف على 
إدارتها، والقدرات الكبيرة القتناص أفضل الفرص االستثمارية والرؤية الثاقبة لتلك الشركات 

ألوضاع األسواق املالية، وفيما يلي التفاصيل:
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١٠٢٫٢ مليون دينار أرباح «بيتك» في النصف األول.. بنمو ٧٩٫٥٪ 
أعلــن رئيــس مجلــس 
إدارة بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» حمــد املرزوق، عن 
حتقيق «بيتك» صافي أرباح 
للمســاهمني بالنصف األول 
من ٢٠٢١ بلغت ١٠٢٫٢ مليون 
دينار، بنســبة منــو ٧٩٫٥٪ 
مقارنة بالفترة نفســها من 
العــام الســابق، فيما بلغت 
ربحية الســهم ١٢٫٢١ فلســا 
بالنصف األول من ٢٠٢١ بنمو 
٧٩٫٣٪. مقارنة بالفترة نفسها 

من العام السابق.
املــرزوق فــي  وأوضــح 
بيــان صحافــي، أن صافــي 
إيــرادات التمويل بلغ ٢٩١٫٨ 
مليون دينار بانخفاض ١٫٣٪ 
مقارنة بالفترة نفســها من 
العام السابق، وكذلك استقر 
إجمالي مصروفات التشغيل 
للنصف األول من ٢٠٢١ عند 
مستوى ١٥٢٫١ مليون دينار 
عند املستوى نفسه للفترة 

املقارنة.
البيانات املالية

إيــرادات  وبلــغ صافــي 
مليــون   ٢٤٨٫٠ التشــغيل 
دينار للنصف األول من ٢٠٢١، 
بنسبة انخفاض ٧٫٣٪، مقارنة 
بالفتــرة نفســها مــن العام 
السابق، متأثرا باالنخفاض 
في إيرادات االستثمار مقارنة 
بالفتــرة نفســها مــن العام 
السابق، وارتفع رصيد مديني 
التمويــل للنصف األول من 
٢٠٢١ الــى ١١٫١ مليار دينار، 
بزيادة ٣٣٨٫٨ مليون دينار، 
وبنسبة زيادة ٣٫٢٪ عن نهاية 

عام ٢٠٢٠.
وبلغ رصيد االستثمار في 
الصكوك للنصف األول من 
٢٠٢١ مبلــغ ٢٫٧ مليار دينار 
بنمــو ٠٫٢٪ عن نهاية العام 
الســابق ٢٠٢٠، وبلغ رصيد 
إجمالــي املوجــودات ٢١٫٥ 
مليار دينار بنهاية النصف 
األول من ٢٠٢١، بزيادة ٤٤٫٥ 
مليون دينار، وبنسبة ٠٫٢٪ 

عن نهاية عام ٢٠٢٠.
وزادت حسابات املودعني 

تاريخــي ويعتبر األكبر من 
حيث احلجم على مســتوى 
الكويــت، حيث بلــغ حجم 
الطلبات على اإلصدار نحو 
٣ أضعاف احلجم املستهدف، 

متجاوزا مليارين دوالر.
الصكــوك  ان  وأوضــح 
تهــدف الــى تدعيــم قاعــدة 
رأس املــال، وبالتالي تنويع 
مصادر التمويل وزيادة قدرات 

إلــى ان «بيتــك»  املــرزوق 
جنح في املساهمة مببادرات 
اســتراتيجية  مجتمعيــة 
مختلفــة انعكســت علــى 
واالقتصــاد  املجتمــع 
الوطني، ومن ذلــك مبادرة 
ســداد مديونيــات الغارمني 
املتعثرين مببلغ ٢٠ مليون 
دينــار، الــى جانــب التميز 
في املســؤولية االجتماعية 

السابع وفقا ألحدث املبادئ 
العامليــة. وأكــد  واملعاييــر 
دور البنــك فــي االســتدامة 
عبر «الصكــوك اخلضراء»، 
وهي صكــوك تعتمــد على 
االستثمار في مجال مشاريع 
احملافظة على البيئة والطاقة 
املتجددة وغيرها من مشاريع 

االستدامة.
تفوق وصدارة

من جانبه، أشار الرئيس 
التنفيذي ملجموعة «بيتك» 
بالتكليــف - عبدالوهــاب 
ان  إلــى  الرشــود،  عيســى 
النتائج املالية للنصف األول 
مــن ٢٠٢١ جــاءت إيجابيــة 
ومنســجمة مــع اخلطــط 
املوضوعــة واســتراتيجية 
البنــك، مبينــا ان النمو في 
األرباح جاء مدفوعا بتراجع 
مستوى املخصصات كنتيجة 
النخفــاض تكلفــة املخاطر 
ومعدالت التمويالت املتعثرة، 
باإلضافة الى حتسن البيئة 

التشغيلية ككل.
ان  الرشــود  وأضــاف 
إجنازات «بيتك» كانت محل 
تقديــر عاملي، الفتــا إلى ان 
«بيتك» جاء في املركز األول 
محليا ضمن قائمة S&P ألكبر 
٢٠ بنكا، وضمن قائمة «ميد» 
ألكبر ١٠٠ شركة مدرجة في 
الشرق األوسط وأفريقيا من 

حيث القيمة السوقية.
ولفت إلى ان «بيتك» فاز 
بجوائــز مرموقة من جهات 
ومؤسسات عاملية متخصصة 
في عالم املال واألعمال، مثل 
جائزة «أفضل بنك إسالمي 
في العالم» لســنة ٢٠٢١ من 
مجلــة «غلوبــال فايننس» 
العاملية، و«أفضــل بنك في 
اخلزانــة وإدارة النقــد» من 
نفس املجلة. كما فاز بجائزة 
أفضل بنك إسالمي في الشرق 
األوسط والكويت لعام ٢٠٢١ 
من املجلة املصرفية العريقة 
واســتحق  بانكــر»،  «ذي 
«بيتــك» لقــب «أفضل بنك 
في الكويت»، و«أفضل بنك 

البنك التمويلية واالستثمارية 
والتوســع في دعم مشاريع 
البنية التحتيــة والقطاعات 
االقتصاديــة املنتجــة فــي 
الكويت وكذلك دعم العمالء في 
توسعاتهم اإلقليمية والدولية.

تنمية مستدامة

وضمن إطار استراتيجية 
التنميــة املســتدامة، لفــت 

مبختلف مجاالتها.
وأضاف ان «بيتك» أطلق 
مشروع تطوير استراتيجية 
مــع  لتتكامــل  االســتدامة 
اســتراتيجية األعمــال فــي 
البنك، مع االهتمام بكفاءة نظم 
إدارة املخاطر، وتطوير املوارد 
البشرية، وتعزيز الشفافية 
والتصنيــف االئتمانــي من 
خالل إعداد تقرير االستدامة 

إسالمي في الشرق األوسط»، 
من مجلة «إمييا فاينانس»، 
وغير ذلك من جوائز عريقة 
منحت لـ «بيتك» باالستناد 

الى معايير مهنية محددة.
رقمنة وابتكار

ان  الرشــود  وأوضــح 
«بيتك» حقــق نقالت نوعية 
فــي اســتراتيجية االبتــكار 
والتحــول الرقمــي، بلــورت 
طموحات العمالء، وشــكلت 
قيمة مضافة لتجربة العميل 
والعمل املصرفي ككل، مبينا 
أن رقمنة العمليات املصرفية 
تساهم في رفع كفاءة األداء، 
وتعزيز الشمول املالي وزيادة 
اإلنتاجية وخفض التكاليف، 
وبالتالي تعزيز الربحية، مؤكدا 
املضي قدما في االستثمار في 
التقنيات الناشــئة وشركات 
الـــ Fintech، للمحافظة على 
صــدارة املنافســني وحتقيق 
تطلعات جميع شرائح العمالء 
الشباب  وخصوصا شريحة 
في ظل بيئة متسارعة التحول 
التــزام  والتطويــر، مؤكــدا 
«بيتــك» بالضوابــط املهنية 
والقواعد والثوابت الشرعية 
التمويل اإلســالمي  لصناعة 
ليعــزز مكانتــه وســمعته 
العامليــة كمرجــع للصيرفة 

اإلسالمية.
واختتــم الرشــود: «وإذ 
نؤكد مواصلة النهج املثالي 
البنك  لرؤية واستراتيجية 
في تعزيز االبتــكار الرقمي 
املنتجــات واخلدمــات  فــي 
املتميزة، وقيادة  واحلمالت 
التطــور العاملــي لصناعــة 
التمويــل اإلســالمي، فإننــا 
نعتز بدعــم مجلس اإلدارة، 
وبثقة املســاهمني والعمالء 
ودعمهم، ونثمن دور اجلهات 
الرقابية، ونثني على جهود 
املوظفــني وكافــة الشــركاء 
وأصحاب املصلحة، ونؤكد 
ســعينا ملواصلــة تعزيــز 
جتربة العميل واحملافظة على 
الريادة في صناعة اخلدمات 

املالية اإلسالمية».

١٢٫٢١ فلساً ربحية السهم الواحد.. و٢١٫٥ مليار دينار إجمالي املوجودات

عبدالوهاب الرشودحمد املرزوق

بالنصــف األول لتبلغ ١٥٫٨ 
مليــار دينــار بزيــادة ٤٥٩ 
مليون دينار، وبنسبة ٣٫٠٪ 
عــن نهايــة ٢٠٢٠، وبلغــت 
حقوق املســاهمني ١٫٩ مليار 
دينار بنهاية النصف األول 
بانخفاض ٦٥ مليون دينار، 
وبنســبة ٣٫٣٪ عــن نهايــة 
٢٠٢٠، وبلغ معدل كفاية راس 
املــال ١٨٫٥٨٪ متخطيا احلد 
األدنى املطلوب من اجلهات 
الرقابية، وهي النسبة التي 
تؤكد على متانة املركز املالي 

لـ «بيتك».
مؤشرات إيجابية

وأشــار املــرزوق إلى ان 
املؤشــرات املالية اإليجابية 
في النصف األول من ٢٠٢١، 
مبا في ذلك النمو في معدالت 
الربحيــة، وأرصــدة مديني 
املــالءة  التمويــل، تعكــس 
والقــوة املالية لـــ «بيتك»، 
وتؤكد كفاءة األداء التشغيلي 
وكفاءة منوذج أعمال البنك 
وما شــهده من حتســينات 
ملموسة في التحول الرقمي 
واملبــادرات االســتراتيجية 

املختلفة.
ولفــت إلى أن مؤشــرات 
ونسب السيولة في «بيتك» 
حافظــت على معدالت أعلى 
مــن املطلوب رقابيا، وكذلك 
انخفــض معــدل التمويالت 
املنتظمــة وارتفعــت  غيــر 
نســب تغطيتها، وحتسنت 
جــودة األصــول، وكفــاءة 
رأس املــال التي تؤكد متانة 
القاعدة الرأسمالية لـ «بيتك»، 
وبكل تأكيــد القدرة العالية 
علــى التعامل مــع الظروف 
وتقلبــات  االســتثنائية 
األســواق، واخلبرة الكبيرة 

في إدارة املخاطر.
إصدار تاريخي للصكوك

املــرزوق بنجاح  ونــوه 
عملية إصدار صكوك مضاربة 
للشــريحة األولى من رأس 
املــال بقيمــة ٧٥٠ مليــون 
دوالر، مبينــا ان اإلصــدار 

«بيتك» لـ  املالية  املالءة  تعكس  األول  بالنصف  اإليجابية  املالية  املؤشرات  املرزوق:  عبدالوهـاب الرشـود: نتائـج إيجابية تنسـجم مع اخلطـط املوضوعـة وإسـتراتيجية البنكحمد 

ركيزة أساسية بتمويل مشاريع التنمية
قال املرزوق ان «بيتك» يضطلع بدوره كركيزة أساســية في دعم 
االقتصاد الوطني ومســاندة خطة التنمية في الكويت واملنطقة عبر 
املشــاركة في متويل املشــاريع وتقدمي مجموعة واسعة من احللول 
املصرفية والتمويلية، مبا في ذلك متويل التجارة والعقود والشركات 
الصغيرة واملتوسطة واخلدمات املصرفية لألعمال، الى جانب الشركات 
الكبيرة واملشاريع التنموية، منوها بالتنسيق والتناغم في أداء بنوك 
ووحدات املجموعة في تركيا والبحرين وأملانيا وماليزيا والسعودية. 
ولفت إلــى ان احملفظة التمويلية لـ «بيتك» تتميز بتنوعها لتشــمل 
قطاعات حيوية مختلفة، مبا فيها الطاقة واملاء والكهرباء والبنية التحتية 
واإلنشاءات، مؤكدا القدرة على مواصلة متويل املشروعات احلكومية 

التنموية، ضمن رؤية الكويت ٢٠٣٥.

أرقام ذات داللة
٭ ٢٩١٫٨ مليون دينار صافي إيرادات التمويل.

٭ ١٥٢٫١مليون دينار إجمالي مصروفات التشغيل.
٭ ٢٤٨ مليون دينار صافي إيرادات التشغيل.

٭ ١١٫١ مليار دينار رصيد مديني التمويل.. بنمو ٣٫٢٪.
٭ ٢٫٧ مليار دينار رصيد االستثمار بالصكوك بزيادة 

.٪٠٫٢
٭ ١٥٫٨ مليار دينار حسابات املودعني بارتفاع ٣٪.

٭ ١٫٩ مليار دينار حقوق املساهمني بنهاية النصف 
األول.

٭ ١٨٫٥٨٪ معدل كفاية رأس املال متخطيا احلد األدنى 
املطلوب.
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من منطلق اهتمامها برصد الواقع االقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث واالستشارات» مؤشرا شهريا لثقة املستهلك بالتعاون مع جريدة 
«األنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة املستهلك» املؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس 

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

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

ارتفاع النفط وانطالق العجلة االقتصادية.. يدعمان عودة توازن املالية العامة
آراء  شــركة  أصــدرت 
واالستشــارات  للبحــوث 
التســويقية مؤشــرها لثقة 
املســتهلك في الكويت لشهر 
يونيــو ٢٠٢١ بالتعــاون مع 
جريــدة «األنبــاء» ورعايــة 
لكزس، حيث ســجل املؤشر 
العــام معدال بلــغ ١٠٢ نقطة 
معززا رقمه الشــهري ثالث 
نقاط، وأربع نقاط على أساس 
سنوي، مؤكدا بذلك على امليل 
اإليجابي التدريجي في أوساط 
املســتطلعني خالل األشــهر 

الثالثة املاضية.
الثقة  ارتفــاع  ويعكــس 
بوضــوح طبيعــة املرحلــة 
التــي  االنتقاليــة احلاليــة 
تعيشــها معظم الــدول، مبا 
فيها الكويت في كبح جماح 
اجلائحة ومعاجلة تداعياتها 
انتعاش  واالنطالق مبســار 
النمــو االقتصادي، الســيما 
في القطاعات األكثر تضررا 
بهدف إعادة االنسجام وقدرة 
االنطالق إلى مختلف املجاالت 

االقتصادية.
إعادة  واحتلــت مســألة 
النمــو االقتصادي والتنمية 
االجتماعية، املقام األول من 
االهتمام العاملي، وهذا التوجه 
ساهم مســاهمة حاسمة في 
رفع مستوى اإلنتاج في معظم 
الــدول بالرغم مــن مواجهة 
انعكاســات  الــدول  بعــض 
النكســات الناجتة من جتدد 

انتشار الوباء.
النمو االقتصادي

مســتوى  ارتفــاع  إن 
العاملــي وانتــاج  اإلنتــاج 
التجاريــة أدى  األســواق 

مقررات منظمة أوپيك لعبت 
دورا محوريــا فــي ضبط 
سياق الســوق مبا يتالءم 
مع شروط املرحلة احلالية.

كمــا ان ارتفاع اســعار 
العجلــة  النفــط وإطــالق 
وصالبــة  االقتصاديــة 
الوضع املالي في املصارف 

الكويتيــة، يســهل رفــع 
مســتويات االســتثمار في 
مختلف املشــاريع املقررة، 
وسيساهم بشــكل مباشر 
في انخفاض عجز املوازنة 
التدريجي  التوازن  وعودة 
للمالية العامة، مع اإلشارة 
الى ارتفاع حجم االحتياطي 

املالي األجنبي في الكويت 
خالل شهر مايو.

كذلك فإن مداخيل النفط 
في الربع األول من الســنة 
بلغت ما نســبته ٩٠٪ من 
مجمل الصادرات الكويتية، 
كما سجلت أســعار النفط 
أعلى األســعار منــذ ابريل 

معدلهــا الســابق ١٤ نقطة 
ومحافظة الفروانية ٩ نقاط، 
بينما تراجعت معدالت بقية 
احملافظات بنســب تتراوح 

بني نقطتني وثالث نقاط.
تراجع ثقة العاصمة 

سجل مؤشر آراء للوضع 

٢٠١٩ مقاربا سعر البرميل 
٧٥ دوالرا.

وضمن هذا املناخ العام 
رفعــت اإلنــاث معدلهــن 
العــام ٥ نقــاط  للمؤشــر 
واملقيمون العرب ٩ نقاط، 
امــا علــى صعيــد املناطق 
فعــززت محافظــة حولــي 

االقتصادي احلالي، لشــهر 
نقطــة   ٢٠٢١٫٨٥ يونيــو 
وتراجع نقطتني خالل شهر، 
معززا مستواه على أساس 

سنوي ثالث نقاط.
 إن مقارنــة بــني الواقع 
االقتصادي احلالي ومستوى 
ثقة املستهلكني تبرز مفارقة 
انتقال الوقائع االقتصادية 
الى وعي وقناعة املستهلكني 
بحيــث ال تنتقل املتغيرات 
االقتصادية االيجابية بشكل 
مباشــر، بل تتطلب بعض 
الوقت لكي تكرس القناعة 
والثقة وذلك بعد تلمســها 
مــن قبــل معظــم الفئــات 

االجتماعية.
املعطيــات تشــير إلــى 
حتسن ملموس في اسعار 
النفط الذي ينعكس ايجابيا 
على االوضاع املالية وعلى 
مستوى النمو االقتصادي، 
صناديــق  فــإن  وكذلــك 
االســتثمار حققت مكاسب 
بنســبة ٢٠٪ خــالل العام 
احلالي مدعومة من انتعاش 
البورصــة وأدائهــا اجليد، 
كذلــك انتعش ولــو ببطء 

القطاع العقاري.
بالرغم من هذه األجواء 
اإليجابيــة  واملعطيــات 
لــم تــزل نتائــج انتشــار 
الوبــاء وتداعياتــه، ومنها 
احمللــي  النــاجت  تراجــع 
اإلجمالــي في العــام ٢٠٢٠ 
حوالــي ٩٪ كذلــك عرقلت 
اجلائحة ٦٧٪ من املشاريع 
االســتثمارية والتنمويــة. 
فضال عــن انكماش شــبه 
كامل للعديد من القطاعات 

االقتصادية.

مؤشر «آراء» بالتعاون مع «األنباء» وبرعاية «لكزس»

بشــكل مباشــر إلى ارتفاع 
علــى  الطلــب  مســتوى 
الوقود، وبالتالي االرتفاع 
التلقائي في أسعاره حيث 
ارتفع سعره الى مستويات 
مشجعة، وانعكس ذلك في 
الدول املنتجة للنفط والغاز 
مبا فيهــا الكويت، علما ان 

الثقة بالدخل الفردي.. تتعززرفع التكويت يحتل الصدارة
سجل مؤشــر فرص العمل املتوافرة في السوق حاليا ١٣٠ نقطة، بتراجع 
نقطتني مقارنة بشهر مايو املنصرم، ولكن ال تعتبر هذه اخلسارة تراجعا عن 
املستويات السابقة بل تصحيحا جزئيا للقفزة التي سجلها معدل شهر مايو 
املاضي. امنا الالفت في البحث هو الفروقات والتباينات في آراء وقناعات الفئات 
املستطلعة حول تقييمهم ملستوى فرص العمل، علما بان هذه التباينات تبرز 

بشكل طبيعي في الظروف الراهنة بني مختلف القطاعات واملهن واملناطق.
إن املتابع حلركة سوق العمل في الكويت يالحظ مدى ارتفاع نسبة التكويت 
ملختلف الوظائف الســيما في القطاع اخلاص على مدى الســنوات األخيرة، 
ويدرك أن هذه املســألة تهدف الى التركيز على قدرة وأهلية العمالة الوطنية 

والوافدة لتلبية حاجات االقتصاد من جهة ورفع اإلنتاجية من جهة أخرى.

الفردي  الدخل  سجل مؤشــر 
احلالي معدال بلغ ٩٦ نقطة بإضافة ١١ 
نقطة مقارنة بشهر مايو الفائت معززا 
رصيده السنوي السابق يونيو ٢٠٢٠ 
بـ ١٨ نقطة. ان االرتفاع امللحوظ لرضا 
الدخل  املستطلعني على مستويات 
الفردي احلالي، يعود الى إطالق ورش 
العمل وحركة األسواق في مختلف 
القطاعــات االقتصادية التي عانت 
من تداعيات اجلائحة والتي فرضت 

اغالقا كامــال على بعض القطاعات 
وانكماشا جزئيا على بعضها اآلخر.ان 
اإلغالق الكلي او اجلزئي او انكماش 
العمل في بعض املشاريع فضال عن 
التي  النفسية والصحية  الضغوط 
فرضها الوباء أدى لتســريح فئات 
الوافدة، بعكس  العمالة  واسعة من 
املرحلة احلالية التي تتسم باالنفتاح 
االقتصادي، السيما بالبنى التحتية 
أدق  العقارات وبشكل  ونسبيا في 

في قطاع النقل واخلدمات.
إن مسار هذا االنفتاح وحاجاته 
فرض إعادة فئات واسعة من العمالة 
الوطنية والوافدة لتلبية حاجات سوق 
الفردية.  املداخيــل  العمل ما عزز 
والالفت تسجيل الذكور معدال بلغ 
٩٨ نقطة بإضافة ١٠ نقاط،، واإلناث 
ارتفع معدل الثقــة بالدخل احلالي 
لديهــن الى ٩٦ نقطة مضيفات الى 

رصيدهن السابق ١٤ نقطة.

٢٦٦ مليار دوالر ثروات الكويتيني في ٢٠٢٠.. رغم «كورونا»
كشــف التقريــر الســنوي 
اجلديد إلدارة الثروات العاملية 
الصــادر عن شــركة بوســطن 
كونســلتينج جروب، أن معدل 
النمو السنوي املركب للثروات 
املالية في الكويت، قد شهد منوا 
ســنويا مبعــدل ٣٫٣٪ منذ عام 
٢٠١٥، ليصل إلى ٢٦٦ مليار دوالر 
في عام ٢٠٢٠، منها ٨٢٪ في فئة 
الثروات املتاحة لالستثمار، في 
وقت أظهرت الســوق الكويتية 
مرونة اســتثنائية في مواجهة 

جائحة كورونا املستمرة.
وقــدم التقريــر، الذي حمل 
عنوان «الثــروة العاملية ٢٠٢١: 
عندمــا ميســك العمــالء بزمام 
القيادة»، نظرة شاملة للقطاع 
آخــذا بعني االعتبــار أنه ورغم 
انتشار الوباء وتأثيراته املالية 
امللحوظة، إال أن االزدهار والثراء 
املاليني يشهدان منوا استثنائيا 
رغم طــول األزمة نســبيا، مع 
التوقع باستمرارية النمو خالل 
األعوام اخلمســة القادمة، على 
خطى التعافي االقتصادي العاملي. 
وفي هذا الســياق، قال هارولد 
حداد، مدير مفوض وشريك في 
بوسطن كونســلتينج جروب: 
«على الرغم من التحديات التي 
فرضها انتشار جائحة كوفيد-١٩ 
في الفترة األخيرة على الصعيد 
العاملي، تشير التقديرات إلى أن 
الكويت استطاعت تسجيل منو 
مستدام عبر العديد من املجاالت 
ضمن قطــاع الثروات. وتعتبر 
رؤيــة الكويــت ٢٠٣٥، العامل 
األساسي الذي ساهم في تعزيز 
النمو، ودفع النشاط االقتصادي 
وبالتالي تشــجيع املستثمرين 

اخلليج خالل عام ٢٠٢٠، بينما 
يتوقع أن يشــهد معــدل النمو 
السنوي املركب للثروات املالية 
فيها منوا ملحوظا مبعدل ٢٫٩٪ 
وصوال إلى ٣٠٧ مليارات دوالر 
بحلول عام ٢٠٢٥، بزيادة قدرها 
٤١ مليــار دوالر مقارنــة بعــام 
٢٠٢٠، مشــيرا الى أن ٥٠٪ من 
ثــروات الكويتيني تعود ألفراد 
تتجاوز ثرواتهم ٥ ماليني دوالر.

وعلى صعيد آخر، توقع التقرير 

حالها حتى عام ٢٠٢٥. 
تغير املشهد العام 

بوســطن  تقريــر  يتوقــع 
كونســلتنيج جروب أن يشــهد 
الكويــت  الثــروات فــي  واقــع 
تغيرات ملحوظة خالل األعوام 
املقبلة، مع صعود اجليل القادم 
مــن األفــراد أصحــاب الثروات 
الضخمة. وبحسب التقرير فإن 
هؤالء األفراد من أصحاب الثروات 
الضخمة، والذين تتراوح أعمارهم 
بــني ٢٠ و٥٠ عامــا، يتمتعــون 
بآفاق اســتثمارية أطول وجرأة 
أكبر على املخاطــرة ورغبة في 
استثمار ثرواتهم إلحداث تأثير 
مجتمعي إيجابي وحتقيق عائدات 
قويــة. إال أن التحــدي فــي هذا 
اإلطــار يكمن في عدم اســتعداد 
العدد األكبر من مديري الثروات 
لتقدمي خدماتهم لهؤالء العمالء 
اجلدد. وأضاف حداد: «ساهمت 
اإلجنازات االقتصادية االستثنائية 
التي شــهدتها األعوام اخلمســة 
املاضية في ظهــور أثرياء جدد 
في الكويت، حيث باتت الثروات 
أكثر انتشارا عبر أفراد املجتمع، 
ما أدى بدوره إلى حدوث حتول 
في توقعات العمالء واحتياجاتهم 
تغييــرات جذريــة، تزامنــا مع 
التحوالت التي طرأت على تركيبة 
توزيع الثروات. ما يستوجب على 
مديري الثروات البدء في وضع 
استراتيجيات خاصة على نحو 
استباقي خالل األعوام اخلمسة 
املقبلــة، لتوفير عروض جديدة 
تناســب االحتياجــات احملليــة 
وتتوافــق مــع تطلعــات فئات 

األثرياء من الشباب».

أن يصل حجم الثروات املالية في 
املنطقة بحلول عام ٢٠٢٥ إلى ٢٫٧ 
تريليــون دوالر، مقارنة بـ ٢٫٢ 
تريليون عام ٢٠٢٠.  واستحوذت 
العمالت والودائع على النسبة 
األعلى مــن فئة األصول املدارة 
داخليــا فــي الكويــت، حيــث 
استحوذت هذه الفئة على ٤٩٪ 
من إجمالي الثروات عام ٢٠٢٠، 
بينما يتوقع أن تستمر حصص 
األصول الداخلية في الدولة على 

وفقاً لتقرير «بوسطن كونسلتينج جروب» السنوي.. متوقعاً ارتفاعها إلى ٣٠٧ مليارات دوالر بحلول ٢٠٢٥

الكويتيــني على املشــاركة في 
االقتصــاد العاملــي أكثر من أي 
وقت مضى. ما أدى إلى حدوث 
منو ملحوظ في قطاع الثروات، 
وتعزيز مكانة الدولة فيما يتعلق 
بتسريع منو الثروات مستقبال».

الثروات الكويتية 

أن  إلــى  التقريــر  ويشــير 
الكويــت اســتحوذت على ١٢٪ 
مــن حصة الثــروات املالية في 

٨٢ ٪ من ثروات املواطنني بالكويت ضمن فئة الثروات املتاحة لالستثمار
٥٠ ٪ من ثروات الكويتيني تعود ألفراد تتجاوز ثرواتهم ٥ ماليني دوالر

«الكويتية لالستثمار» نّظمت حملة 
تطعيم ألكثر من ٦٠٠ موظف

تأكيد لدورها في املســؤولية 
الشــركة  االجتماعيــة، قامت 
الكويتيــة االســتثمار، إحدى 
الشركات الرائدة في االستثمار 
وإدارة األصول، بتنظيم حملة 
تطعيــم طبي ألكثــر من ٦٠٠ 
شــخص من موظفي الشركة 
والشــركات املنضويــة حتت 
احتــاد شــركات االســتثمار 
وعائالتهم من الدرجة األولى، 
وذلك بالتعاون والتنسيق مع 
وزارة الصحة التي ســاهمت 
بشكل فعال من خالل كوادرها 

الطبية في إجناح حملة التطعيم 
التي ســارت وانتهت بكل يسر 
وســهولة، وذلــك حرصا منها 
على املساهمة في حماية أفراد 
املجتمــع مــن مخاطــر األوبئة 
واألمراض واحلــد من مخاطر 

انتشار ڤيروس كورونا.
وقالــت الشــركة فــي بيان 
صحافــي إنهــا تســعى دائمــا 
لتنظيم مجموعة من املبادرات 
لدعــم األفراد فــي املجتمع في 
مجاالت مختلفــة، حيث تقوم 
الشركة بدور رئيسي في النشاط 

االقتصادي وعملية التنمية في 
السوق احمللي لكونها واحدة من 
أقدم شركات االستثمار املالي في 
الكويت، وتؤمن الشركة بأهمية 
املسؤولية االجتماعية للشركات، 

لقطة جماعية للطاقم الطبي التابع لوزارة الصحة املشارك في حملة التطعيم

سوق األسهم السعودي يقفز ألعلى مستوى منذ ٢٠٠٨
وكاالت: أغلق سوق األسهم السعودية مرتفعا 
في ختام جلســة األمس، مواصــال األداء اإليجابي 
للجلسة الثانية عشرة على التوالي، مسجال أعلى 
مستوى منذ األزمة املالية العاملية. وارتفع املؤشر 
العام للســوق «تاسي» بنســبة ٠٫٤٦٪، ما يعادل 
٥١٫٧٤ نقطة، ليصل إلى مســتوى ١١٢٠٨٫٧٦ نقاط، 

وهو أعلى مستوى منذ يناير ٢٠٠٨.

وبلغت قيمة التداوالت خالل اجللسة نحو ٧٫٧٩ 
مليارات ريال، عبر التداول على نحو ٢٤٧٫٥٧ مليون 
ســهم. وبلغت القيمة السوقية لألسهم نحو ٩٫٧٩ 

تريليونات ريال.
ودعم صعود «تاسي» ارتفاع مؤشر قطاع البنوك 
القيادي بنســبة ١٫٥٪، بالتزامن مع تصدر أســهم 
البنــوك لقيــم وأحجام التــداوالت، بعد أن تصدر 

سهم مصرف اإلمناء األسهم األكثر نشاطا في قيمة 
التــداوالت بنحو ٤٥٢٫٠٩ مليون ريــال، تاله بنك 
اجلزيرة بقيمة ٤٤٦٫١٤ مليون ريال، بعد أن تصدر 

األخير كميات التداول بنحو ٢٣٫٣ مليون سهم.
وتصدر ارتفاعات األسهم سهم أسمنت الشرقية 
بنسبة ٥٫٧٪، فيما سجل سهم «مجموعة احلكير» 

أكبر نسبة انخفاض بلغت ٤٫٣٪.

بلغت قيمة التداوالت خالل جلسة أمس نحو ٧٫٧٩ مليارات ريال

وزير املالية استعرض الفرص االستثمارية 
بالكويت مع وفد اقتصادي إماراتي

استقبل وزير املالية وزير دولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار خليفة مساعد حمادة 
أمس، وفدا اقتصاديا من دولة اإلمارات برئاسة 
الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية 
القابضة محمد حسن السويدي، حيث مت خالل 
اللقاء التعرف على الفرص االستثمارية في 
الكويت ومشاركة الكويت باالستثمارات في 
اخلارج، كما مت استعراض جتربة الشركة في 
مجال اخلصخصة التي قامت بها في أبوظبي.

وقالــت وزارة املالية فــي بيان صحافي، 
إن اللقاء مت بحضور كل من العضو املنتدب 
في الهيئة العامة لالستثمار فاروق بستكي، 
والوكيــل املســاعد للشــؤون االقتصاديــة 
بالتكليف طــالل النمش، ومدير ادارة الدين 
العام عبدالعزيز املال، ومدير إدارة الشؤون 

احلكومية في شركة أبوظبي التنموية القابضة 
حمدة عيد املهيري، ومدير االستثمار في شركة 
أبوظبي التنموية القابضــة حمد احلمادي، 
ومدير إدارة املشاريع االستراتيجية في شركة 

أبوظبي التنموية القابضة محمد قيسي.
كمــا مت عقد لقاءات بني الوفد االقتصادي 
اإلماراتي مع بعض مسؤولي اجلهات التابعة 
لوزير املالية، حيث كان أول لقاء مع العضو 
املنتدب في الهيئة العامة لالستثمار فاروق 
بستكي، وثاني لقاء مع مدير عام هيئة تشجيع 
االستثمار املباشــر الشيخ د.مشعل اجلابر، 
وثالث لقاء مع مدير عام هيئة الشــراكة بني 
القطاعــني العام واخلاص فضيلة احلســن، 
وآخر لقاء مع رئيس اجلهاز الفني لبرنامج 

التخصيص الشيخ فهد سالم الصباح.

خليفة حمادة وفاروق بستكي والشيخ د.مشعل اجلابر في لقطة جماعية مع الوفد اإلماراتي
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٧٫٨ ماليني دينار أرباح «البورصة» بالنصف األول.. بنمو ٣٩٪
أعلنــت بورصــة الكويت 
خالل اجتماع مجلس إدارتها 
أمس عن نتائج الشركة املالية 
لفترة األشهر الـ ٦ املنتهية في 
٣٠ يونيو ٢٠٢١، حيث حققت 
صافي أرباح ملساهمي الشركة 
األم بلغــت ٧٫٨ ماليني دينار، 
بزيادة ملحوظة نسبتها ٣٩٪، 
وذلك مقارنة بصافي األرباح 
املســجلة عــن نفــس الفترة 
مــن ٢٠٢٠ والتــي بلغت ٥٫٦ 
ماليني دينار. وقالت الشركة 
في بيــان صحافي، إن ربحية 
السهم للشركة األم بلغت في 
النصف األول ٣٩٫٠٣ فلسا، أي 
ما يشكل زيادة نسبتها ٣٩٪، 
مقارنة بإجمالي ٢٨٫٠٥ فلسا 
عن نفس الفترة من ٢٠٢٠، كما 
ارتفع إجمالي أصول املجموعة 
إلى حوالي ١٠٦٫٥ ماليني دينار 
بزيادة نسبتها ١٥٥٪، مقارنة 
باإلجمالي املسجل عن الفترة 
نفســها من ٢٠٢٠ البالغ ٤١٫٧ 

مليون دينار.
وأشــارت إلــى أن حقوق 
العائدة ملساهمي  املســاهمني 
الشركة األم ارتفعت من ٣٢٫٧ 
مليــون دينار فــي ٣٠ يونيو 
٢٠٢٠، لتصل إلى ٥٢٫٦ مليون 
دينار عن الفترة املنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢١، بزيادة ٦١٪، وبلغ 
التشغيلية  إجمالي اإليرادات 
١٤٫٩ مليون دينار بزيادة ١٢٠٪، 
مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠٢٠ 
والتي بلغت حوالي ٦٫٨ ماليني 

دينار.
منوذج تشغيلي قوي

وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس إدارة شــركة بورصة 
الكويــت حمــد احلميضــي: 
نراهــا  التــي  النتائــج  «إن 
اليوم تعكــس قوة عنصرين 
رئيسيني في البورصة، وهما 
النموذج التشغيلي وااللتزام 
الراسخ باستراتيجية الشركة، 
وباإلضافة إلى مالءتها املالية، 
فقد سجلنا صافي أرباح بلغ 

التي حققناها في األشهر الـ ٦ 
األولى من هذا العام مؤشــرا 
إيجابيا ملا هو أفضل لبورصة 
الكويت، وسوق املال الكويتي، 
واالقتصاد الوطني. ختاما، أود 
أن أشكر زمالئي أعضاء مجلس 
التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة 

الكويت ارتفاعا بنسبة ١٢٠٪ 
إلجمالي اإليرادات التشغيلية 
للنصــف األول من هذا العام. 
كمــا زادت أصــول املجموعة 
بنسبة قدرها ١٥٥٪ إلى حوالي 
١٠٦٫٥ ماليني دينــار، وتظهر 
هذه النتائج على أن بورصة 
الكويت تتمتع بقدر كبير من 
ثقة املستثمر، إضافة إلى إظهار 
قيمة وكفاءة الشــركة». ذلك 
وشهد سهم بورصة الكويت، 
واملتداول في السوق «األول» 
منذ ســبتمبر من عام ٢٠٢٠، 
ارتفاعــا بنســبة ١٥٫٤٥٪ منذ 
بدايــة هــذا العــام وحتى ٣٠ 
يونيــو ٢٠٢١، األمر الذي يدل 
على قدرة الشركة على النمو 
والتوسع، وهو خير دليل على 
الثقة التي تتمتع بها الشركة 
من قبل املستثمرين. وأضاف 
العصيمي: «مع استمرارنا في 
حتديث منتجاتنا وخدماتنا، 
والعمل على استقطاب املزيد 
من الشــركات لإلدراج، نبقى 
مستمرين في سعينا لتطوير 
ســوق املال الكويتي، وجعله 
أكثر جاذبية للمستثمرين. ذلك 
ودشــنت منظومة سوق املال 
خدمة تداول الهامش وتداول 
حقوق األولويــة، إضافة الى 
 .(Netting) االلتزامات صافي 
كما نؤكد التزامنا بالعمل على 
حتسني كفاءة السوق وتسهيل 
إمكانية الوصول إليه وزيادة 
الشفافية واحلوكمة والسيولة 
وترسيخ ثقة املستثمرين ضمن 
جهودنا لتعزيز مكانة السوق 

محليا وإقليميا وعامليا».
وأكــد أن بورصة الكويت 
تواصــل تطويــر منتجاتهــا 
وخدماتها التي تخدم املصدرين 
واملســتثمرين من كافة فئات 
األصول. فقد أطلقت بورصة 
الكويت، بالتعــاون مع هيئة 
أســواق املــال، خدمــة تداول 
الهامش، وهي طريقة لتداول 
األصول باستخدام أموال مقدمة 

من طرف ثالث.

وموظفــي بورصــة الكويــت 
األكفاء على جهودهم احلثيثة 
خــالل عــام ٢٠٢١». وحــول 
النتائج املالية النصف سنوية، 
أوضــح الرئيــس التنفيــذي 
الكويــت محمــد  لبورصــة 
العصيمي: «ســجلت بورصة 

ً ١٥٥ ٪ قفزة بأصول املجموعة إلى ١٠٦٫٥ ماليني دينار.. واإليرادات التشغيلية قفزت ١٢٠٪ إلى ١٤٫٩ مليونا

محمد العصيمي حمد احلميضي

٧٫٨ ماليني دينار، أي ما يعادل 
زيــادة بقيمة ٣٩٪ عن الفترة 

نفسها من ٢٠٢٠».
وأضــاف احلميضي: «مع 
استمرار العالم بالتعافي من 
آثــار جائحة ڤيروس كورونا 
املستجد، نأمل أن تكون النتائج 

محمد العصيمي: «البورصة» تتمتع بقدر كبير من ثقة املستثمرين.. وتواصل تطوير منتجاتها خلدمتهمحمد احلميضي: نتائج النصف األول تعكس قوة النموذج التشغيلي وااللتزام الراسخ باستراتيجية الشركة

قال العصيمي إن بورصة الكويت ســعت 
منذ تأسيســها إلنشاء سوق مالي مرن يتمتع 
بالسيولة واملصداقية عبر إجراء مجموعة شاملة 
من اإلصالحات والتحسينات التي عززت مكانتها 
على مستوى املنطقة والعالم. وتستمر الشركة 
املدرجة ذاتيا في «السوق األول، والتي تعتبر من 
اجلهات احلكومية الكويتية التي متت خصخصتها 

بنجاح، بتنفيذ العديد من اخلطوات التي تتماشى 
مع املمارسات واملعايير العاملية، من أجل حتويل 
الكويت إلى وجهة استثمارية إقليمية وعاملية، 
عبر التركيز على تأسيس قاعدة جاذبة للجهات 
املصدرة، وتوسيع قاعدة املستثمرين، وزيادة 
عمق واتســاع منتجاتها، فضال عن االرتقاء 
ببنيتها التحتية، وبيئة عملها إلى املعايير الدولية.

أوضح احلميضي أن االرتفاع في صافي 
األرباح يعود إلى دمج الشركة الكويتية للمقاصة 
منــذ الربع الثالث من العام ٢٠٢٠، والذي أدى 
أيضا الى ارتفاع في صافي ربح الشركة التابعة، 
كما ساهم في هذه الزيادة ارتفاع إجمالي قيمة 
التداول بنسبة ٥٣٫٤١٪، مبا في ذلك ارتفاع قيمة 
التداول في السوق «الرئيسي» بنسبة ٢٩٥٪، 

وارتفاع حجم التداول بنسبة ١٠٠٫٣١٪ مقارنة 
بالنصف األول من ٢٠٢٠.

وبلغت قيمة التداول املسجلة للنصف األول 
من ٢٠٢١ حوالي ٦٫٥ مليارات دينار، بينما بلغ 
عدد األسهم املتداولة حوالي ٤١٫٧ مليار سهم، 
كما شهدت احلسابات النشطة ارتفاعا بنسبة 

٣٨٫٩٤٪، ما ساهم في ارتفاع صافي الربح.

خلق سوق مالي مرن

الدمج مع «املقاصة» دعم ارتفاع األرباح

«املركز»: «بورصة الكويت» تواصل األداء اإليجابي في ٢٠٢١
أوضح املركز املالي الكويتي 
«املركز» في تقريره الشهري عن 
أداء أسواق األسهم اخلليجية 
لشــهر يوليو ٢٠٢١ أن ســوق 
الكويتيــة واصلــت  األســهم 
حتقيق املكاسب خالل الشهر، 
حيث ارتفع املؤشر العام بنسبة 
٣٪، ليصل مبكاسبه منذ بداية 
العام إلــى ١٨٫٧٪، وبلغ معدل 
سيولة السوق في شهر يوليو 
١٣٩ مليــون دوالر، حســبما 
يشير متوسط قيمة التداوالت 
اليومية، بتراجــع قدره ٣٥٪ 
مقارنة بالشهر السابق. ومن 
بني القطاعــات الكويتية، كان 
مؤشر قطاع السلع االستهالكية 
أفضل القطاعات أداء بارتفاع 
نســبته ٦٫٢٪، يليــه قطــاع 
اخلدمات املالية بنسبة ٥٫٢٪، 
بينمــا تراجــع مؤشــر قطاع 
املواد  التكنولوجيــا وقطــاع 
األساسية بنسبة ٨٪ و١٫٧٪ على 
التوالي خالل الشهر. ومن بني 
الشركات القيادية في الكويت، 
حقق سهم بنك بوبيان مكاسب 
كبيرة بلغت ٩٫٣٪ في يوليو.

وقد وصلت مكاسب السهم 

أبوظبي الذي ســجل مكاسب 
قوية.

وحصدت أسواق السعودية 
وقطــر والبحريــن مكاســب 
نســبتها ٠٫٣٪ و٠٫٢٪ و٠٫٦٪ 
التوالي، بينما خســرت  على 
سوق دبي وسوق عمان ١٫٦٪ 
و٠٫٨٪ علــى التوالي. وكانت 
ســوق أبوظبي أكبر الرابحني 
بارتفــاع ٧٫١٪ خالل الشــهر، 
مدفوعا بأداء أســهم الشركات 
القيادية. وأشار تقرير «املركز» 
إلى أن الشركة العاملية القابضة 
(اإلمارات) كانت أفضل الشركات 
القياديــة أداء في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، مبكاســب 
بلغت ١١٫٥٪ خالل الشهر، لتصل 
مبكاسبها منذ بداية العام إلى 
٢١٥٪. وقد اســتفادت الشركة 

تنســنت (Tencent) وديــدي 
(Didi) وغيرهمــا. وتراجــع 
مؤشر أسواق اململكة املتحدة 
(FTSE ١٠٠) بنسبة ٠٫١٪ خالل 
الشــهر، عقب تباطــؤ ارتفاع 
اإلنفاق االستهالكي على غير 
املتوقع نتيجــة تزايد حاالت 
اإلصابة بڤيروس كوفيد-١٩.

وأغلقت أسعار النفط عند 
٧٦٫٣ دوالرا للبرميل في نهاية 
يوليو، بعد أن شهدت أسواق 
النفط عدة أشــهر متتالية من 
املكاســب. وقد قــررت أوپيك 
بلــس فــي اجتماعها يــوم ١٨ 
يوليــو زيادة اإلنتــاج بنحو 
٤٠٠ ألف برميل يوميا بداية من 
أغسطس. وهو القرار الذي من 
شأنه أن يضيف ما نسبته ٢٪ 
إلى حجم العرض العاملي بنهاية 
هذا العام. وقد اتخذت املنظمة 
هذا القرار نتيجة تنامي الطلب 
عامليــا، مــع اســتمرار تعافي 
أغلــب االقتصــادات، وكذلــك 
توصل اإلمارات إلى اتفاق مع 
السعودية حول وتيرة زيادة 
املعروض من النفط في األسواق 

العاملية.

من إدراج مجموعة من شركاتها 
التابعة في سوق أبوظبي خالل 
العامني املاضيني، وبعد حتقيقها 
مكاسب الفتة خالل هذه الفترة.
في حني تراجعت األســهم 
القياديــة خــالل  الســعودية 
يوليو، مثل مصرف الراجحي 
والبنــك األهلــي الســعودي، 
بعــد أن حققــت عوائد كبيرة 
في األشهر الســتة األولى من 
عــام ٢٠٢١، حيث جنى بعض 
املســتثمرين أرباحــا بســبب 
التقييمات املرتفعة. وجاء أداء 
أسواق األسهم العاملية ثابتا، 
حيــث أغلق مؤشــر مورجان 
ســتانلي كابيتال إنتليجنس 
(MSCI) العاملــي على ارتفاع 
بنســبة ١٫٧٪ في شهر يوليو، 
وســجلت مؤشــرات األســهم 
األميركية (S&P ٥٠٠) مكاسب 

بنسبة ٢٫٣٪ للشهر.
 MSCI مؤشــر  وتراجــع 
لألســواق الناشئة بنسبة ٧٪ 
بعد تهاوي أسهم التكنولوجيا 
إجــراءات  عقــب  الصينيــة 
احلكومــة ضــد املمارســات 
االحتكارية لشركات من قبيل 

مبكاسب ١٨٫٧٪ .. وارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز» املركب لدول اخلليج ١٫٢٪ خالل يوليو املاضي

منذ بداية العام إلى نحو ٤٨٪، 
بعد إعالن البنك عن نتائج قوية 
ألعماله في الربــع الثاني من 
العام ٢٠٢١، حيث ارتفع صافي 
األرباح بنسبة ٢٠٪ على أساس 
سنوي. وارتفع سهم أجيليتي 
للمخازن العمومية بنسبة ٧٫٤٪ 
في يوليو، ليستمر على منوال 
األداء القــوي خــالل األشــهر 
املاضيــة، ولترتفع مكاســبه 
منذ بداية العام إلى نحو ٦٠٪.

وعلى صعيد املنطقة، لفت 
تقرير «املركز» إلى أن مؤشر 
ستاندرد آند بورز املركب لدول 
 S&P) مجلس التعاون اخلليجي
GCC) قد حقق مكاســب ١٫٢٪ 
الشــهر. وحققت أغلب  خالل 
األســواق اخلليجية مكاســب 
ضئيلة خالل الشهر، عدا سوق 

«أرزان ثروات» مستشار لتخارج ناجح من صفقة متويل في أميركا
أرزان  شــركة  أعلنــت 
ثــروات، والتــي تخضــع 
إلشراف سلطة دبي للخدمات 
املالية، أنها قدمت استشارة 
ناجحة للتخارج من صفقة 
متويل في الواليات املتحدة 
األميركية، حققت من خالله 

عوائد مجزية لعمالئها.
وقالت الشركة في بيان 
صحافــي، إن الصفقة متت 
فــي ديســمبر ٢٠١٨، وذلك 
أرزان  ضمن اســتراتيجية 
ثروات لتمويل االستثمارات 
العقارية، حيث مت تصميم 
هذه االستراتيجية ملواءمة 
التغيرات في ظروف السوق 
ولتلبية حاجات املستثمرين 
باحلصول على دخل متوقع 
ومقبول مبخاطر منخفضة.
جديــر بالذكــر أن هــذا 
قــرض  هــو  االســتثمار 
مضمون من الدرجة األولى 

Woods في الواليات املتحدة 
األميركية.

وقامــت أرزان ثــروات 
بدور املستشار االستراتيجي 
للتخارج من هذا االستثمار 
الــذي حقــق عوائــد جذابة 
للمســتثمرين خــالل فترة 
االستثمار التي بلغت سنتني 

قد حقق االســتثمار عوائد 
فاقت توقعات املستثمرين. 
إن هذا التخارج يؤكد ليس 
فقط املعايير العالية لشركة 
أرزان ثــروات فيما يتعلق 
بدراسة وحتليل االستثمارات 
العقارية، بل أيضا التعاون 
القــوي بــني أرزان ثــروات 
الذيــن   Bluejack وإدارة 
تفاعلوا بنزاهة واحترافية 
عالية أثناء دراسة احللول 
املناســبة للتغلــب علــى 
صعوبات الوبــاء. في حني 
أن االضطرابات االقتصادية 
ميكن أن تخلق حالة من عدم 
اليقــني، فــإن أرزان ثروات 
ستواصل بذل كل جهودها 
إليجاد الفرص االستثمارية 
اجليدة واحلفاظ على ثروة 
عمالئهــا وحمايتهــا، مــع 
تزويدهــم بدخــل منتظــم 

ومتوقع».

ونصف، حيث قال الرئيس 
التنفيــذي لشــركة أرزان 
أبواحلســن:  ثــروات مهند 
«يسعدنا أننا متكنا من تقدمي 
املشورة بشأن هذا التخارج 
الناجــح، والذي على الرغم 
من االضطراب الشديد الذي 
نتج عن جائحة كوفيد-١٩، 

حققت من خالله عوائد مجزية لعمالئها

مدته ثالث سنوات لتمويل 
 Bluejack National مشروع
وهو مجمع سكني فاخر في 
مدينة هيوسنت في الواليات 
املتحدة األميركية. هذا ويضم 
مشــروع Bluejack ملعــب 
الغولــف األول من تصميم 
 Tiger العب الغولف الشهير

مهند أبو احلسن
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«الوطني» أفضل بنك في «االبتكار باخلدمات املصرفية» بالشرق األوسط

يحتفظ بنك الكويت الوطني 
مبكانة رائدة وتفوق واضح في 
تقدمي اخلدمات الرقمية األكثر 
تطورا على مســتوى املنطقة. 
وقد فاز البنــك بجائزة أفضل 
بنك في «االبتكار في اخلدمات 
املصرفية» على مستوى منطقة 
الشرق األوسط في االستبيان 
السنوي الذي جتريه مجلة «ذا 

بانكر» العاملية.
متنح املجلة جائزة االبتكار 
في اخلدمات املصرفية تقديرا 
للجهود املتميــزة التي تقدمها 
املؤسســات في مجال االبتكار 
والتكنولوجيــا الرقميــة مــع 
التركيز على املبادرات الرقمية 
التي تثبت مــدى تقدم البنوك 
في مجالي االبتــكار والتحول 

الرقمي.
يتم تقييم مبادرات وجهود 
كافة املؤسســات املشاركة من 
خــالل ٧ فئــات فرعيــة وهي: 
اخلدمات املصرفية املبتكرة عبر 
املوبايل، حلول الدفع الرقمية 
املتطورة، حتليل البيانات، الذكاء 
االصطناعي واستخدام الروبوت 
في العمليات التشغيلية، األمن 

الســيبراني، مبادرات الشمول 
املالي، الشــراكة مع مؤسسات 
وتطبيقــات خارجيــة لتمكني 
األفــراد مــن احلصــول علــى 

اخلدمات املصرفية.
وقــد تفــوق بنــك الكويت 
الوطني في ٤ فئات فرعية وهي: 
اخلدمات املصرفية عبر املوبايل، 
الــذكاء االصطناعي  البيانات، 
واســتخدام الروبوت، وحلول 

الدفع الرقمية.
وتخضع مبــادرات البنوك 
املشــاركة إلى تقييم من جلنة 
حتكيم مستقلة تضم مجموعة 
من اخلبراء واملتخصصني في 
اخلدمات املصرفية والتكنولوجيا 
حيث تتنوع مجاالت عملهم بني 
احملللني واملسؤولني التنفيذيني 

واألكادمييني.
وبهذه املناســبة، قال مدير 

عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشــخصية في بنــك الكويت 
الوطني محمد العثمان: فرضت 
األزمة احلالية تغيرات جذرية 
على صعيد اخلدمات املصرفية 
وقــد كنا فــي الوطني على أمت 
استعداد لتلك التحوالت بفضل 
استراتيجيتنا للتحول الرقمي 
التي ساهمت في ترسيخ ريادتنا 
وتفوقنــا في تقــدمي اخلدمات 

الرقمية وحلول الدفع املتطورة.
وأضــاف: تشــهد قنواتنــا 
اإللكترونيــة إقبــاال كبيرا من 
عمالئنا الذين أصبحوا يعتمدون 
عليها بشــكل كبير فــي إمتام 
معامالتهم في ظل ما نقدمه من 
خدمات وحتســينات مستمرة 
لتلبيــة احتياجاتهم وحرصنا 
الشــديد علــى التواصل معهم 
للتعرف على تلك االحتياجات 

باستخدام أحدث طرق حتليل 
البيانات احلديثة.

وأشــار العثمان إلى تفوق 
الوطني واســتباقه في توفير 
حلــول الدفع األكثر تطورا في 
السوق قائال: جنحنا قبل األزمة 
بأسابيع قليلة في تقدمي خدمتي 
Garmin Pay وFitbit Pay مطلع 
العام املاضي وقبل نهاية العام 
 Samsung Pay أطلقنــا خدمــة

وجميــع تلك اخلدمــات كانت 
تتوافر بالسوق الكويتي للمرة 

األولى.
وحــول التفــوق فــي تقدمي 
اخلدمات املصرفية عبر املوبايل، 
قال العثمان: نعتبر برنامج خدمة 
الوطني عبر املوبايل أكبر فروعنا 
ونســتثمر بكثافة في تطويره 

بشكل مستمر.
وأكد العثمان جناح البنك في 
إدخال تكنولوجيا الروبوتات في 
العمليات التشغيلية بشكل مكثف 
خالل الفترة املاضية ما يضيف 
إلى قدرات البنك وبنيته التحتية 
التكنولوجية الهائلة التي تعد 
الركيزة األساسية تدعم تفوقه 
في مجال تقدمي اخلدمات الرقمية.

ويوفر برنامج خدمة الوطني 
عبر املوبايل فرصة آمنة إلدارة 
األمــوال بــكل ســهولة وفي أي 
وقت، حيث يسمح للعمالء القيام 
باملعامــالت املصرفية املختلفة 
وسداد قيمة املشتريات واالطالع 
على العروض واخلصومات أثناء 
التسوق وغيرها من التحديثات 
واخلدمــات اجلديــدة التي تتم 
إضافتها باستمرار إلى البرنامج.

فاز باجلائزة التي تقدمها مجلة «ذا بانكر العاملية» في استبيانها السنوي للعام ٢٠٢١

محمد العثمان

العثمان: جناح إستراتيجيتنا للتحول الرقمي يرسخ ريادتنا وتفوقنا بتقدمي حلول الدفع واخلدمات الرقمية
نحرص على التواصل مع عمالئنا والتعرف على احتياجاتهم باستخدام أحدث طرق حتليل البيانات احلديثة

نستثمر بكثافة في تطوير برنامج خدمة «الوطني» عبر املوبايل ونعتبره أكبر فروعنا
البنية التحتية التكنولوجية الهائلة الركيزة األساسية التي تدعم تفوقنا الرقمي

أبرز املؤشرات لقنوات «الوطني» اإللكترونية
٭ ارتفاع عدد املعامالت املنفذة عبر خدمة الوطني عبر املوبايل 
بنحو ٥٧٪ على أساس سنوي منذ بداية العام وحتى يونيو ٢٠٢١.

٭ ٩٠٪ منوا في عدد املعامالت املنفذة عبر خدمة الوطني للدفع 
السريع في يونيو ٢٠٢١ مقارنة بالفترة نفسها منذ العام املاضي.
٭ ٢٧٪ زيادة في عدد املســتخدمني النشطني خلدمة الوطني 
عبر املوبايل في يونيو ٢٠٢١ مقارنة بالفترة نفسها من العام 

املاضي.
٭ ٤١٪ نسبة املعامالت املنفذة عبر خدمة الوطني عبر املوبايل 

من إجمالي املعامالت كما في يونيو ٢٠٢١.
٭ املعامــالت املنفذة من خالل قنوات اخلدمة الذاتية وصلت 

إلى ٩٧٪ في يونيو ٢٠٢١.

«بورشه» حتقق نتائج تشغيلية أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق
سجلت شركة بورشه زيادة كبيرة 
في النتائج التشــغيلية خالل األشهر 
الســتة األولــى، حيث بلغــت إيرادات 
بورشــه من مبيعات السيارات ١٦٫٥٣  
مليار يورو وبلغت األرباح التشغيلية 
٢٫٧٩  مليار يورو خالل النصف األول من 
العام ٢٠٢١ ، ووصل العائد على املبيعات 
إلــى ١٦٫٩٪، بزيادة كبيــرة عن نتائج 
العام السابق بالنسبة لشركة السيارات 
الرياضية التي تتخذ من شــتوتغارت 
مقرا لها. وارتفعــت إيرادات املبيعات 
بنســبة ١٢٫٤٢ ٣٣٪ مليــار يــورو في 
٢٠٢٠)، بينما حققت األرباح التشغيلية 
زيادة بنسبة ١٢٧٪ (١٫٢٣  مليار يورو 
في ٢٠٢٠)، وكان أحد أسباب هذا النمو 
القوي انخفاض املبيعات خالل الربع 
الثاني من العام الســابق ٢٠٢٠  بسبب 

جائحة كوفيد-١٩ .
كما ســجلت بورشــه زيادة كبيرة 
مقارنــة بعام ٢٠١٩ ، العام الذي ســبق 
جائحة كورونا، حيث ارتفعت إيرادات 
الشركة من مبيعات السيارات مقارنة 
بالنصف األول من العام ٢٠١٩  بنسبة 
٢٣٪ (١٣٫٤١  مليارا في ٢٠١٩)، فيما حققت 
األرباح التشغيلية زيادة بنسبة ٢٦٪ 

(٢٫٢١ مليار في ٢٠١٩). 
وقــال لوتز ميشــكه، نائب رئيس 
املجلــس التنفيــذي وعضــو املجلس 
التنفيــذي للشــؤون املاليــة وتقنية 
املعلومات في شــركة بورشه إيه جي: 

نحن سعداء بتحقيق هذه النتائج. 
وأضاف: على الرغم من االستثمار 

الكبير في التنقل الكهربائي ومشاريع 
الرقمنة املستقبلية، حققنا عائدا كبيرا 
على املبيعات بنسبة ١٦٫٩٪ وإلى جانب 
املبيعات القوية، ساهمت مبادرات خفض 
التكاليــف فــي حتقيق هــذه النتائج. 
وتطورت اخلدمات االستشارية لألعمال 
واخلدمات املالية بشــكل جيد للغاية، 
كما أن «برنامــج األرباح ٢٠٢٥ » الذي 
وضعته الشــركة ال يعرض الوظائف 
للخطــر، بــل يضمن اســتمرارها، وال 
يخفض االستثمار في مجال االبتكار، 
بل يعمل على تعزيزه». يذكر أن بورشه 
جمعت حوالي ٣٠٠٠  فكرة من املوظفني 
من أجل «برنامج األرباح ٢٠٢٥ »، وتهدف 
الشركة إلى حتسني النتائج التراكمية 

مبقدار ١٠  مليارات يورو بحلول العام 
٢٠٢٥ ، ومبقــدار ٣  مليــارات يورو في 

كل عام .
وأعرب أوليفر بلومه، رئيس املجلس 
التنفيذي لشركة بورشه إيه جي، عن 
ســعادته بتحقيق هذه النتائج خالل 
األشــهر الســتة األولى، وقــال: تؤكد 
النتائج اإليجابيــة للنصف األول من 
٢٠٢١  أننا على نسير الطريق الصحيح. 
وباعتبار بورشه شركة رائدة في التنقل 
املســتدام، فإنها تستثمر في التقنيات 
املستقبلية أكثر من أي وقت مضى، مع 
احلفاظ في نفس الوقت على الربحية 
العالية. ففــي أوروبا، يختار أكثر من 
٤٠٪ من عمالئنا السيارات الرياضية 

الكهربائية. وستحقق بورشه محايدة 
الكربون بشكل كامل بحلول العام ٢٠٣٠ .

جدير بالذكر أن بورشه حققت رقما 
قياسيا جديدا لعدد السيارات اجلديدة 
املبيعة في النصف األول من العام، حيث 
سلمت ١٥٣٦٥٦  سيارة جديدة للعمالء في 
جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها ٣١٪ 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، 
والتي كانت فترة اســتثنائية بســبب 
اجلائحة. وتتضمن هذه الزيادة مبيعات 

جميع املنتجات في كافة األسواق .
صافي تدفقات نقدية بقيمة ٢٫٦٠  مليار يورو

تعمل بورشــه للوصول إلى هدفها 
بتحقيــق عائد على املبيعات بنســبة 
١٥٪ في السنة املالية ٢٠٢١ ، وقال لوتز 
ميشكه: رغم حتقيق كل هذه النجاحات، 
البــد أن نظــل واقعيــني». وأضــاف: 
«فالوضع املتوتر السائد في سوق أشباه 
املوصالتـ  بغض النظر عن حالة عدم 
اليقني التي تسببها جائحة كوفيد-١٩ 
ـ قد يؤدي إلى مشــكلة واضحة خالل 

الربع الثالث من هذا العام ».
وبلغ صافي التدفقات النقدية اعتبارا 
مــن ٣٠  يونيو ٢٫٦٠  مليــار يورو، أي 
بزيادة قدرها ١٣٠٪ عن العام الســابق 
(٢٠٢٠: ١٫١٣  مليــار يــورو). وحققــت 
الشــركة هــذه النتائــج اإليجابية مع 
االحتفــاظ بفريق العمــل دون تغيير 
تقريبا، حيث يعمل في شركة بورشه 
٣٦٢٦٧  موظفا اعتبــارا من ٣٠  يونيو 

(نهاية عام ٢٠٢٠: ٣٦٫٣٥٩  )   .

لوتز ميشكه أوليفر بلومه

«بوبيان» ينظم دورة تدريبية ملجموعة من الكوادر
إلمتام حصولهم على شهادة املدقق الشرعي

نظم بنــك بوبيــان دورة 
تدريبية على مرحلتني ملجموعة 
مــن املتدربني إلمتام شــهادة 
املدقق الشرعي بالتعاون مع 
معهد الدراسات املصرفية ضمن 
مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك 
الكويت املركزي لدعم الكوادر 
الوطنية في القطاع املصرفي 
الكويتي ورفع كفاءتها وزيادة 
خبراتهــا ملواكبــة التطورات 

الراهنة.
وقال مســاعد املدير العام 
إلدارة التدقيــق الشــرعي في 
البنك الشــيخ فــواز الكليب: 
يحــرص بنــك بوبيــان على 
دعــم املجتمع من خالل تأكيد 
دوره كبنك إسالمي سعيا منه 
لتطوير ودعم العمل املصرفي 
اإلســالمي مبا يحقــق أهداف 
الصيرفة اإلسالمية نحو املزيد 
من التوسع احمللي واإلقليمي 

والعاملي.
الدورة  وأضــاف: جــاءت 
الســعي االستراتيجي  ضمن 
لبنك الكويت املركزي والبنوك 
الكويتية نحو تعزيز دورها في 
خدمة املجتمع وترسيخ النهج 
العلمــي في تناول الشــؤون 
املصرفيــة واملاليــة والعمــل 
علــى بناء القــدرات الوطنية 
التأهيل  املتخصصــة عاليــة 
علميــا وعمليــا فــي مجاالت 
عمل القطاع املصرفي واملالي 

الكويتي.
وأكد الشيخ الكليب أهمية 

تضمن اجلانب الثاني تدريبا 
ميدانيا للوقــوف على أعمال 
قطاع التدقيق الشرعي الداخلي 

اليومية بشكل تفصيلي.
التدريــب  ان  وأضــاف 
بجانبيــة يعتبــر جــزءا من 
استكمال احلصول على شهادة 
املدقق الشرعي املعتمد ضمن 
برنامج املدقق الشرعي املعتمد 
والــذي يعتبــر أحــد برامــج 
مبادرة كفاءة، مشــيرا الى أن 
تنوع اخلبــرات واســتخدام 
التكنولوجيا احلديثة كان أبرز 
مميزات التدريب امليداني الذي 

مت في البنك.
وأوضــح أنه وبعــد إمتام 
الــدورة فــي بوييــان حصل 
جميع املتدربني واملتدربات على 

املدقق الشــرعي املعتمد أحد 
برامج مبادرة «كفاءة» لتعزيز 
حوكمة أعمال الرقابة الشرعية 
فــي البنــوك اإلســالمية فــي 
الكويت، وســعيا مــن البنك 
أســس  لترســيخ  املركــزي 
التدقيق الشــرعي على أعمال 

تلك البنوك.
وكان البنك املركزي أصدر 
في ٢٠١٦/١٢/٢٠ تعليماته بشأن 
«حوكمة الرقابة الشرعية في 
البنوك الكويتية اإلسالمية»، 
متضمنــة مجموعة العناصر 
الرقابــة  املنظمــة حلوكمــة 
الشرعية وشمل ذلك املتطلبات 
العامة إلطــار حوكمة الرقابة 
الشرعية ومبادئها وأدوار كل 
مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة 
الرقابــة  التنفيذيــة وهيئــة 
الشرعية، فضال عن التدقيق 
الشــرعي الداخلي واخلارجي 
الشــرعي  التدقيــق  ونطــاق 
وأهدافه، إضافة إلى الشروط 
الالزمــة للقيــام  واملؤهــالت 

بأعمال التدقيق الشرعي.
يذكــر أن محافــظ بنــك 
الكويت املركــزي في املؤمتر 
املصرفــي العاملي الــذي عقد 
فــي ســبتمبر ٢٠١٩ قــد أعلن 
عن إطــالق مبــادرة «كفاءة» 
لتطوير الكوادر الوطنية في 
قطاعات العمل املصرفي واملالي 
واالقتصادي، وذلك بالتعاون 
مع البنــوك الكويتية ومعهد 

الدراسات املصرفية.

شهادة إمتام الدورة امليدانية 
التــي تعتبر واحــدة من أهم 
الشــهادات للعمل فــي مجال 

التدقيق والرقابة الشرعية.
مــن ناحية أخرى، أشــاد 
املشــاركون في الدورة بدور 
مدير قطاع التدقيق الشرعي في 
البنك وجميع العاملني معه في 
عرض احملتوى املقدم والتنوع 
في استخدام الوسائل واملهارات 
التدريبية، كما أثنى املشاركون 
على التطورات التي شــهدها 
بوبيــان في الفتــرة األخيرة 
وتطويره للكثير من املنتجات 
واخلدمات التي ساهمت في رفع 
مستوى الصيرفة اإلسالمية 

وزيادة اإلقبال عليها.
ويعتبــر برنامج شــهادة 

ضمن مبادرة كفاءة التي أطلقها البنك املركزي

الكليب متوسطا املشاركني في الدورة

التدقيق الشرعي كعمل رئيسي 
للرقابة الشرعية وحوكمتها، 
التغييرات  خصوصا وســط 
التي يشهدها القطاع املصرفي 
اإلسالمي والصناعة املصرفية 
عموما ما أدى إلى قيام البنك 
املركزي بدراســة مدى توافر 
املدققني الشرعيني في السوق 
الكويتــي وتأهيلهــم العلمي 

واملهني.
وأوضح الكليب أن التدريب 
الذي مت في بنك بوبيان تضمن 
جانبــني، األول نظري يتعلق 
التــي  األمــور  بالكثيــر مــن 
تتعلــق بالتدقيــق والرقابــة 
الشرعية في البنوك اإلسالمية 
بصــورة عامة وبنــك بوبيان 
على وجه اخلصــوص، فيما 

«اخلليج»: شهران متبقيان للمشاركة
في سحب «الدانة» السنوي الكبير

مع دخول شــهر أغسطس، تبقى شهران 
على انتهاء فرصة املشاركة في سحب الدانة 
الســنوي الكبير من بنك اخلليج، حيث إن 
الفرصة األخيرة للمشاركة في السحب هي يوم 
األربعاء املوافق ٣٠ سبتمبر، لربح جائزة الـ 
١٫٥ مليون دينار، وسيجري السحب السنوي 
الكبير بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٢، بحضور ممثل 
مــن وزارة التجــارة والصناعة، وممثل من 

.Ernst & Young شركة إرنست آند يونغ
وإلى جانب هذا الســحب، يقدم حســاب 
الدانــة من بنك اخلليــج العديد من الفرص 
ملكافأة العمالء على ادخارهم ومواظبتهم على 
التوفير، حيث يقدم احلساب سحوبات شهرية 
للفوز بألف دينار كويتي لـ ١٠ فائزين، إضافة 
إلى سحبني ربع سنويني جائزة كل منها ١٠٠ 
ألف دينار، وســحب نصف سنوي جائزته 
مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على 
اجلائزة الكبرى التي تبلغ ١٫٥ مليون دينار، 
وكل ما يتعني على العميل للمشاركة في هذه 
السحوبات أن يفتح حساب الدانة ويودع فيه 
قبل آخر موعد لإليداع والتأهل، وأن يحافظ 
على املبلغ املودع في احلساب ألن ال يقل عن 
٢٠٠ دينار، أو أن يزيده للحصول على فرص 

ربــح أكثر باســتمرار. ومــن اجلدير بالذكر 
أنه ميكن لعمالء بنك اخلليج فتح حســاب 
الدانــة واإليــداع فيه إلكترونيــا عن طريق 
التطبيق أو املوقع اإللكتروني. ومع اقتراب 
موعد إغالق باب املشاركة، قال محمد القطان، 
املدير العــام للمجموعــة املصرفية لألفراد 
في بنــك اخلليج: أعلنا مؤخرا عن مليونير 
الدانة األول لهذا العام، الفائز بالسحب نصف 
السنوي. واآلن نتطلع لإلعالن عن الفائز األكبر 
الذي سيحصل على جائزة املليون ونصف 
دينار كويتي، ندعو عمالء بنك اخلليج لتبني 
ثقافة التوفير واالدخار، إلدارة أمورهم املالية 
بشكل أفضل، من خالل حساب الدانة، الذي 
مينحهم فرصــا للربح النقدي، كما يكافئهم 
على والئهم. ونتمنى احلظ السعيد للجميع. 
ومن املميزات التي يتمتع بها عمالء حساب 
الدانة أنه احلساب الوحيد في الكويت الذي 
يحول فرصك بالفوز من السنة املاضية إلى 
الســنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة 
العمالء على وفائهم للبنك. كذلك، متت إضافة 
كل فــرص الربح لعمالء الدانة احلاليني من 
٢٠٢٠ (من ١ يناير إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠) إلى 

سحوبات عام ٢٠٢١.

للفوز مببلغ ١٫٥ مليون دينار

محمد القطان
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هيونداي توسان
اجلديدة كليًا.. املبهرة!

طالل بارا

بعد إطالق هيونداي توسان ٢٠٢٢ اجلديدة كليا في 
السوق الكويتي والتي أصبحت متوافرة اآلن لدى معارض 
الوقت إلخضاعها لتجربة  التجارية، حان  شمال اخلليج 
سريعة لنرصد لكم أهم ميزاتها التصميمية وامليكانيكية 
والتقنية، هذه السيارة بجيلها الرابع ترسي اليوم معيارا 
الرياضية متعددة االستخدامات مكملة  جديدا للسيارات 
مسيرة األجيال الثالثة السابقة التي نالت رضا املستهلكني 
حول العالم، فهي السيارة األكثر تنافسية في فئتها، خاصة 
ملا تتمتع به من تصميم عصري مبتكر، ومساحة تصميم 
داخلي غير مسبوقة، باإلضافة إلى مواصفات األمان والراحة 

املتطورة. 
التصميم اخلارجي

البداية مع التصميم اخلارجي، حيث مت تصميم سيارة 
توسان لتتمكن من القدرة على اإلبهار من النظرة األولى، 
هنا جند تصميما عصريا مثيرا يصلح لكل العصور القادمة، 
من املقدمة متتاز توسان بشبك أمامي ثالثي األبعاد مطلي 
باللون الفضي أو الكروم األسود الداكن، كما يبرز التصميم 
األمامي مبصابيحه النهارية املخفية، وعلى اجلانبني جند 
مصابيح LED أمامية ذات عاكس متعدد األوجه، مع خطوط 

تصميم مميزة متتد على طول غطاء احملرك.
ويتميز التصميم اجلانبي باخلطوط ذات الطابع اجلريء 
واألقواس الضخمة للعجالت اخللفية ذات الزوايا والكسوة 
اجلانبية املتباينة التي تعزز النمط الرياضي، وعلى األبواب 
األمامية جند مرآة جانبية متصلة مع فتحة ضوء نهار 
إلى عجالت معدنية  الكروم، باإلضافة  (DLO) مشكلة من 

مقاس ١٧ ١٨، و١٩ بوصة.
ومن اخللف، تبرز النسب العريضة وتصميم املصابيح 
اخللفية LED املميزة صورة التقنية الفائقة التي تذخر بها 
سيارة توسان، جند مجموعة من اللمسات اجلديدة، كموضع 
شعار هيونداي الذي يأتي بشكل مرتفع في منتصف الزجاج 
اخللفي، وجناحا علويا يحتضن اضاءة أنيقة ويخفي ماسحة 
الزجاج اخللفي، وإلى األسفل جند دعامية مع مشتت هواء 

ذي تصميم أنيق للغاية.
مقصورة عصرية

لننتقل إلى داخل مقصورة توسان اجلديدة كليا، والتي 
صممت بعناية لتخرج لنا مبظهر عصري يتناسب مع 

شكلها اخلارجي. 
هذه املقصورة تزخر مبزايا استثنائية من بينها الرحابة 
املطلقة والراحة األكيدة والتنوع باالستخدام الذي يتجاوز 

كافة التوقعات.
أمام السائق، جند لوحة عدادات رقمية قياس ١٠٫٢٥ 
ابتكارا  بوصات بطرازها العصري املفتوح والتي تشكل 

التقنية  التصميم ويخلق جوا متميزا وعالي  رئيسيا في 
بجعلك تشعر باألمان واالسترخاء والثقة.

وفي املنتصف جند شاشة تعمل باللمس قياس ١٠٫٢٥ 
بوصات تتضمن نظام معلومات ترفيهيا، ومكبرات صوت 
متميزة من Bose، في حني مت تطوير الشاشة لتتزامن 
الالمحدود واملعلومات  بالترفيه  الذكي لتزودك  مع هاتفك 
الضرورية التي حتتاج اليها أثناء القيادة، مع نظام الشحن 

الالسلكي للهاتف الذكي.
كما قامت هيونداي أيضا بإزالة املقابض واألزرار التقليدية 

ألنظمة تكييف الهواء والتدفئة في الفئات األعلى.
أما الفئة األساسية فيتم تزويد املقصورة بشاشة مقاس 
٨ بوصات، ولكنها ال تزال توفر امكانية التوافق مع نظم ابل 
كار بالي وأندرويد أوتو وبلوتووث مع توصيل جلهازين 

في وقت واحد.

كما صممت هيونداي نظام إضاءة محيطية يتواجد في 
اجليوب اجلانبية للواجهة املركزية وحول لوحة الشحن 
الالسلكية، ويوفر هذا النظام ٦٤ لونا و١٠ مستويات من 

السطوع. 
املقعد اخللفي مساحة تخزين رحبة  وتوفر ميزة طي 
الركاب مساحات  إلى ١٫٦٨٢ لتر، بينما يشكل حيز  تصل 
رحبة إضافية متنح الراحة جلميع الركاب من دون استثناء. 
وتأتي توسان اجلديدة أيضا مع تطبيق لقفل السيارة 
وإلغاء القفل مع السماح أيضا ببدء تشغيل احملرك ونظام 

التحكم في املناخ عن ُبعد.
القوة احملركة

ميكانيكًا، تزود توسان مبجموعة من احملركات رباعية 
األسطوانات، أولها بسعة ٢٫٥ لتر ينتج ١٩٠ حصانا وعزم 
دوران يبلغ ٢٤٣ نيوتن متر يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي 
من ٨ سرعات، كما تتوافر أيضا بخيار ثاني بسعة ١٫٦ لتر 
مزود بشاحن توربيني بقوة ١٨٠ حصانا وعزم دوران يصل 
إلى ٢٦٥ نيوتن متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ٧ 
الثالث فهو بسعة ليترين بقوة ١٥٦  اما احملرك  سرعات، 
حصانا وعزم دوران ١٩٣ نيوتن متر ويتصل بناقل حركة 
الدفع  الفئات األعلى نظام  من ٦ سرعات. كما يتوافر في 
الرباعي اإللكتروني (HTRAC) الذي مينح السائق الثقة في 

التغلب على أصعب ظروف القيادة.
كما تسمح أمناط القيادة الثالثة باختيار النمط األمثل 
للطريق، حيث جند منط NORMAL املخصص للقيادة اليومية 
املريحة، بينما مينحك ECO االقتصادي كفاءة مثالية في 
استهالك الوقود، اما منط SPORT الرياضي فهو مينح السيارة 

تسارعا أقوى.
أنظمة األمان والسالمة

على صعيد األمان والسالمة، مت تزويد توسان مبجموعة 
من األنظمة املتطورة، ومنها نظام املساعدة على جتنب 
االصطدام األمامي والتي تطورت لتشمل وظيفة االنعطاف 
عند التقاطع، حيث يعمل هذا النظام على حتذير السائق 
أو  أمامي بسيارة  عند اكتشاف خطر من حدوث اصطدام 
االنعطاف إلى اليسار عند تقاطع، ويستخدم تلقائيا الكبح 
التحكم  الطارئ ملنع حدوث االصطدام، فضال عن نظام 
التحذير  بالسرعة، ونظام املساعدة التباع املسار، ونظام 
من االصطدام اخللفي للسيارات العابرة (RCCW)، ونظام 
حتذير انتباه السائق وهي وظيفة أمان للقيادة حتلل مستوى 
انتباه السائق وتصدر حتذيرا أثناء القيادة، ومراقب رؤية 

النقطة العمياء نقطة الرؤية العمياء والرؤية احمليطية.
مع نهاية هذه التجربة، أعتقد أن توسان اجلديدة كليا قد 
خطت خطوة كبيرة إلى األمام، فهذه السيارة املبهرة ترفض 
السيارات في  كل ما هو عادي، وتتجاوز كافة مواصفات 

فئتها حيث تعيد ابتكار كل جزء وكل قطعة فيها تقريبا.



آراء
االربعاء ٤ اغسطس ٢٠٢١

16

انتصار

محلك سر

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمني يوسف احلوطي

انتخابات جمعيات 
النفع العام 

واإلجراءات االحترازية

ألم وأمل

د.هند الشومر

احترت من أين أبــدأ حديثي معكم أيها اجليل اجلديد، وكيف 
أنتقي مفرداتي ألخاطبكم فتفهموا ما أقول، منذ فترة طويلة وأنا 
أجتهد في مراقبة لغة احلوار جليل يصعب عليه االسترســال في 
كالمه مع اآلخرين بكلمات عربية أو عامية، أو حتى الكالم من غير 
االستعانة مبفردات أجنبية للتعبير، جيل منذ صغره تلقى بعض 
املفردات األجنبية مــن املربيات والعامالت داخل البيوت، فأتقنها 
الطفل واستحسنها الوالدان، وتنافس أولياء األمور على تسجيل 
أبنائهم في أحســن احلضانات األجنبية، والتي شرطها األول في 
القبول هو أن يجيد الطفل االجنليزية بطالقة، فتبدل احلال وألقى 
اآلباء واألمهات األحرف األبجدية بكاملها خارج أســوار منازلهم، 
وصارت احلوارات بني أفراد األســرة باللغة األجنبية، فاإلخوان 
واالخوات واخلاالت والعمات وأصدقــاء العائلة، جميعهم عليهم 
أن يخاطبوه بلغة يفهمها، اللغة التي تريدها املؤسسات التعليمية 
األجنبية فيتفضلوا عليهم باستمرارية قبوله في املراحل القادمة، 

هكذا هي الرياح األجنبية عاتية بجبروتها على كل األصعدة.
في عام ٢٠٠٩م بدأت دائرة التعليم اخلاص تتضخم بعد إعالن 
تقرير شركة توني بلير - رئيس الوزراء البريطاني السابق - حني قال 
إن مستوى التعليم بالكويت في خطر! ثم غادر وفي جيبه املاليني!

هلع أولياء األمور من كلمة «خطر» التي وردت في التقرير، وثارت 
ثائرة الصحافة وتنافست أقالم الُكتّاب بالسخط على مستوى التعليم 
احلكومي في مقاالتهم، وكانت النتيجة أو احلل في نظر احلكومة 
هو أن جلبت لنا مدارس وجامعات أجنبية، واشتغلت التجارة على 
أصولها، طبعا ارتفع الطلب على التعليم اخلاص بشكل ال مثيل له، 
لم يدرك اجلميع أن اخلطر األكبر يكمن في فقدان الهوية العربية، 

خرج لنا جيل ال يتحدث العربية ال داخل منازلهم وال خارجها.
نعم، ندرك أن اللغة األجنبية هي الســائدة في العالم، ومن ال 
يجيدها يظل خارج دائرة العالم واملعرفة في هذا الزمان، لكن علينا 
أيضا أن جنيد اســتخدامها في مكانها الصحيح، ويجب أن نفهم 
أنها مجرد لغة ثانية، فنتحدث بها وبغيرها من اللغات مع األجنبي 

الذي ال يجيد العربية.
أسفي على جيل عربي قادم ال يحسن القراءة والكتابة واملخاطبة 
بلغته األم، جيل في عزلة اجتماعية مع أقرب الناس اليه اجلد واجلدة، 

ألنهم ببساطة كل منهم ال يفهم ما يقوله اآلخر!
فقدان أو ضعف اللغة العربيــة يا جماعة اخلير خلقت فجوة 
اجتماعية حقيقية مؤملة، جيل يالزم أقرانه لوجود لغة مشــتركة 
بينهم، هي األكثر ارتباطا بالنســبة لهم من أفراد عائلتهم الكبيرة 
ومجتمعهم األكبر، فقدوا مجالس الكبار فخسروا النصائح واخلبرة 
في احلياة، نعم تأثرت وستتأثر احلياة االجتماعية مع تقليص أهم 
عنصر من عناصر مقومات املجتمــع إنها اللغة العربية، واملنطق 
يقول ســيتأثر من بعدها عنصر الديــن، فمن ال يجيد العربية ال 
يحســن قراءة القرآن، وال فهم خطبة اجلمعة، ولن يكون املسجد 
مالذه في رمضان وال غير رمضان. ورمبا تتزعزع القيم والعادات 
والتقاليد والعيب واألخالق، جميعها منظومة واحدة تشكل مالمح 
مجتمــع، إن عناصر احلياة املجتمعية كالكرة إذا مت «طعجها» من 
جهة اختل توازنها، فلن يستقيم مسارها إال بزيادة ما نقصها من 
هواء، واللغة العربية كالهواء الذي نتنفســه، ليست اللغة الوحيدة 
التــي تلقت ركالت في خاصرتها، إمنا كل ما ميثل هوية مجتمعنا 
تلقى ضربات مماثلة، ما أحوجنا الى حارس مرمى محترف يتصدى 

لتلك احملاوالت.
أما عن قضية الهوية، فأتساءل: إلى أين نحن ذاهبون في مسألة 

فقدان الهوية ال أدري؟!
ففي اللغة اختلف الكالم، وفي مالبسنا نراها خرجت عن دائرة 
الذوق العام، وفي العمارة لم تعد تفاصيل منازلنا بالنكهة العربية 
اجلميلة، ال أرى سوى رغبتنا في محو الهوية بكل أشكالها! أعتقد 

أننا نحتاج الى وقفة تأمل لتصحيح املسار.
أقف عند اآلية الكرمية: (أتســتبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 

خير) سورة البقرة ٦١.
تعالوا لنرى بعض ما مت استبداله في جوانب حياتنا، كان اللباس 
قدميا محتشما فهو «خير»، منازلنا العربية بتفاصيلها منتهى اجلمال 
واالنشراح، تالمس أجسادنا أشعة الشمس فلم نسمع عن نقص 
فيتامني «د»، نشاهد السماء ونستنشق الهواء ونرى القمر والنجوم 
مع انتقالنا من غرفة الى غرفة، فطراز بيوتنا العربية القدمية هي 

بال شك «خير» لنا، لذلك ليس كل جديد أفضل.
وأخيرا، لغتنا العربية لغة القرآن الكرمي فهي حتماً «خير» من 
كل اللغــات األجنبية في العالم، فلنتمســك بلغتنا ولنحافظ على 
مكانتها لتظل هي وحدها األولى دائما، ولن نسمح بأخرى مشاركتها 

الصدارة، فلنرفع شعار «لطفاً، كلمني بالعربي».
ودمتم..

الكويت مشــهود لها بأنها من البالد اجلميلــة، جميلة بأهلها، 
جميلة بحكامها، جميلة باحلرية التي تســكن أرضها وسماءها، كم 

أحبك يا بالدي.
تكثر في اآلونة األخيرة النظرة التشاؤمية للحياة، وعدم الرضا 
لدى بعض الناس، وانتقاد كل ما تقع عليه عيونهم، رغم كل اخلير 
الذي في البالد، ورغم تأثر العالم كله بأزمة «كورونا»، ورغم ما تبذله 
القيادات في الكويت من جهود للحفاظ على الصحة العامة واحتواء 

األزمة وتداعياتها صحيا واقتصاديا واجتماعيا.
إن إدارة األزمــات فن يتطلب تعزيــز دور العالقات العامة في 
جميع اجلهات وإعطاءها الصالحيات الالزمة للمشاركة بشكل أكبر 

في إدارة األزمات.
إن مهنة العالقات العامة حتــى اآلن لم تأخذ حقها في الكويت، 
وما زال البعض ينظر لها على أنها مهنة هامشــية أو فقط للوجاهة 
واســتقبال ضيوف الكويت، رغم أن هذه املهنة تعد من أهم املهن 
في العالم، ورغم أن موظف العالقات العامة لديه دائما احللول ألي 

مشكلة بسبب اطالعه املستمر وحرصه على تطوير الذات.
في أزمة «كورونا» كثرت تعليقات البعض، ورغم احترامنا جلميع 
اآلراء، أرى أن العالم كله مير بظروف استثنائية تتطلب تكاتف الشعوب 
مع احلكومات، من يحب الكويــت يرى اجلمال فيها وال ينظر إلى 
بعض السلبيات التي تسعى حكومتنا الرشيدة جاهدة إلى تالفيها.

لكن بصراحة ما يحدث من بعض اإلخوة على وسائل التواصل 
االجتماعي شــيء مبالغ فيه ويجب أال يؤثر فينا، فكفانا إشــاعات 
وتأويــالت خارجة على نطاق احلقيقة، كفانا امتعاضات وافتراءات 

وأكاذيب.
وحتضرني هنا قصيدة إيليا أبو ماضي «كن جميال ترى الوجود 

جميال»:

أيهــذا الشــاكي ومــا بــك داء
كيــف تغــدو إذا غــدوت عليال..

إن شــر اجلناة فــي األرض نفس 
تتوقــى قبــل الرحيــل الرحيال..

وترى الشــوك في الــورود وتعمى
أن تــرى فوقهــا النــدى إكليال..

هــو عــب ء علــى احليــاة ثقيل
من يظــن احليــاة عبئــا ثقيال..

والــذي نفســه بغيــر جمــال
ال يرى فــي احلياة شــيئا جميال..

٭ انتصار الشراح.. في صباح ٢٠٢١/٧/٣١ 
املوافق يوم الســبت ساد الوجه الباكي 
للمسرح وعمت دموعه ليس فقط على 
أرجاء املســرح الكويتي بل على جميع 
املجتمع اخلليجي عندما سمعنا بخبر وفاة 
«أم سالم» اهللا يرحمها بعد صراع طويل 
مع املرض.. في هذا اليوم فقد املسرح 
وفقدت الدراما الكويتية واخلليجية إحدى 
راوده هي «انتصار الشراح» رحمها اهللا.. 
ال منتلك غير الدعاء لها.. فنسأل اهللا أن 
ينزلها خير املنزل ويثبتها عند السؤال 
ويسكنها فسيح جناته.. ونتقدم بخالص 
العزاء وصادق املواساة ألسرتها الكرمية.. 

اهللا يرحمك «يا أم سالم».
٭ انتصار بعد فجر اخلميس األسود.. 
القريب جتددت  باألمــس   ..١٩٩٠/٨/٢
الذكرى املؤملة للغزو العراقي الغاشــم 
للكويت.. هي ساعات قليلة وأيام طويلة 
إلى أن أتــى فجر االنتصار.. ومن هذا 
وذاك من عاصر تلك األيام يدرك معنى 
االنتصار الذي كان في فجر السادس 
والعشرين من فبراير عام ١٩٩١.. باألمس 
وهو ليس بقريب بل بعيد بالنسبة ملن 
لم يعاصر تلك الســاعات واأليام! لكن 
من عاصرها وفقد خاللها أعز ما ميلك، 
عندما تأتي تلك الذكرى نشــعر بأنها 
كانت باألمــس القريب أو مبعنى أصح 

أنها حاضرة املعاش. 
حتيــة إجالل لــكل أم وابنة وأخت 
وزوجة شــهيد.. حتية احترام وتقدير 
لكل أب وأخ وابن وزوج شهيدة.. حتية 
لكل روح شــهيد قامت بالتضحية من 
أجل الكويت وأرضها.. سالم على أرواح 
شهدائنا األبرار الذين ضحوا من أجلنا 
وبقائنا.. سالم عليكم من أرض السالم 

واحملبة.
٭ مســك اخلتام: اللهم احفظ الكويت 

وشعبها من كل مكروه.

وسط اإلجراءات االحترازية للسيطرة 
على كورونا، هناك سؤال مهم يفرض 
نفسه بشأن تطبيق تلك اإلجراءات في 
انتخابات مجالس إدارات جمعيات النفع 
العام التي انتهت عضوية مجالس إداراتها 
منذ فتــرة ومن ثم أصبحت منتقصة 
الشرعية، وبالطبع فإن هناك العديد من 
احللول لضمان عدم استمرار الوضع 
غير القانوني احلالي والذي يجب حسمه 
في أقرب وقت، إذ إن الدميوقراطية التي 
متارس بانتخابات جمعيات النفع العام 
ليست مبعزل عن املسيرة الدميوقراطية 
في الوطن، كمــا أن إجراء االنتخابات 
إلكترونيا ليســت له سوابق من قبل، 
وقد متت انتخابات مجلس األمة بنجاح 
بعد تطبيق اإلجراءات االحترازية، فلماذا 
لم تتــم انتخابات جمعيات النفع العام 
بنفس الطريقة؟ وهل هناك أي مبررات 
أخرى لدى وزارة الشؤون لعدم إجرائها، 
والتي أمتنى اإلفصاح عنها بكل صراحة 
ووضوح ألن جمعيات النفع العام متثل 
أحد معالم الدميوقراطية بالوطن، وهي 
منبر مهم ألعضائها وللمجتمع. وأمتنى 
اإلعالن بكل شفافية من وزارة الشؤون 
عن خططها بشأن انتخابات جمعيات 
النفع العام التــي انتهت مدة مجالس 
إداراتهــا مع االلتزام باالشــتراطات 
الصحيــة التــي من املؤكــد ال متس 
الدميوقراطية احلرة  املمارسة  جوهر 
والنزيهة، وحتى ال تترك مجالس إدارات 
انتهت عضويتها في مواقع على قمة 
جمعيات النفع العــام بدال من توجيه 
الشــكر واإلعراب عن أطيب التمنيات 
لها لتفسح الطريق لغيرها ألداء األدوار 
خلدمة الوطن وهو الباقي لألبد، بينما 

اجلميع مغادرون.
ويجب على مجالس إدارات جمعيات 
النفع العام قبل رحيل أعضائها تقدمي 
باملقارنة  كشف حساب عن إجنازاتها 
بالوعود االنتخابية التي نادت بها سابقا 
وحققت لها الفوز في االنتخابات آنذاك، 
والتوقف عن إجراء انتخابات مجالس 
اإلدارات جلمعيــات النفــع العام في 
أوقاتها القانونية من شأنه إتاحة الفرصة 
للمتربصني مبمارســتنا للدميقراطية 
كمنظومة متكاملة بالبالد والتي نعتز 

بها جميعا.
وأرجو من وزارة الشؤون االجتماعية 
توضيح األسباب، إن وجدت، في عدم 
إجراء انتخابات مجالس إدارات جمعيات 
النفع العام التــي انتهت مدتها، والتي 
يجب إجراؤها لتحقيق الفائدة للجميع 

وإجناز املهام املطلوبة منهم.

بالتنسيق مع  التعويضات  جلنة 
األمم املتحدة وإنشاء جلنة األسرى 
واملفقودين والتي ما زالت إلى اآلن. 
لقد بــني املجتمع الكويتي معدنه 
األصيــل باحلفاظ علــى وطنه 
واالعتزاز بحكامه الذين ال بديل 
عنهم ألنهــم صمام األمان الذين 
ارتضاهم الشعب الكويتي حكاما 

ألكثر من ثالثمائة سنة مضت. 
فما أحوجنا اليوم إلى استذكار 
تلك الفتــرة العصيبة من تاريخ 
الكويت احلديث وتدريسها لألجيال 
احلديثة بصورة واقعية وصادقة 
عبر جلنة من الثقاة تنقح التاريخ 
من الشوائب والبعيد عن املجامالت.
كما يجدر بنا أن نسمو فوق 
اجلراح ويعــود أبناء الوطن من 
اخلــارج لفتح صفحة جديدة مع 
أبناء الكويت، وهذا ليس بغريب 
على القيادة السياسية الكويتية.

أكبر، واملثل األميركي يقول «بسبب 
مسمار ســقطت حدوة احلصان، 
وبســبب احلدوة تعثر احلصان، 
الفارس،  وبســبب احلصان فقد 
وبسبب الفارس خسرنا املعركة»، 
فال تستخف بصغائر األمور فإنها 
قد تغير مجــرى التاريخ، ويقول 

املتنبي:
كل احلوادث مبدأها من النظر 
*** ومعظم النار من مســتصغر 

الشرر
واملشاكل غير املتوقعة قد تؤدي 
إذا  إلى كارثة وتزعزع االستقرار 
لم يتــم حلها بصورة ســريعة، 
واالســتعداد ملا قد ال يحدث هو 
السبيل للتعامل مع ما حدث، والعمل 
الدؤوب له عظيم األثر على املجتمع، 
فتوقع األفضل وخطط لألســوأ 

واستعد كي ال تفاجأ.
ونختم «زاويتنا» بقول مارك 
الكاتب والروائي األميركي:  توين 
اخســر في البداية وتعلم، أفضل 
من أن تخسر في النهاية وتتألم.. 

ودمتم ودام الوطن.

مازال طفال.
رغم إصابته مبتالزمة أسبرجر، 
يعمل لنحو ١٠٠ ساعة في األسبوع، 
كما يؤمن بأن خلق قيمة حقيقية 
من خالل العمل هو ركيزة أساسية 
للنجاح إلى جانب االبتكار، ويوصي 
ماسك بعدم اتباع ما هو رائج، ألن 
أجنح الشركات تلك التي تركز على 
االبتكارات اجلديدة، ويؤكد على 

ضرورة «السير وراء األحالم».
«أنشئ شيئا يحبه ١٠٠ شخص، 
وليس شيئا يحبه مليون شخص».
امللياردير األميركي  شــارك 
بريان تشيسكي في تأسيس شركة 
تأجير املنــازل Airbnb مع ناثان 
بليتشاركزيك وجو جيبيا في عام 
٢٠٠٨، وهو اآلن الرئيس التنفيذي. 
تبلغ ثروته حسب تقديرات فوربس 

١١ مليار دوالر.
التحق تشيسكي، وهو العب 
كمال أجسام سابق، مبدرسة رود 
آيالند للتصميم، وقد لعبت قيادة 
كل من Airbnb وبراين تشيسكي، 
الرئيس التنفيذي للشركة، ورئيس 
املجتمع، دورا محوريا في تطور 
الرواية في عصر وسائل التواصل 

االجتماعي.
عندما ضرب الوباء، اضطرت 
Airbnb إلى إعادة التفكير في إطالق 
الشركة في سوق األسهم وجمع 
ملياري دوالر من املستثمرين، 
قال حينها تشيســكي لصحيفة 
التاميز: «لقد كبرنا بسرعة كبيرة، 
وارتكبنا أخطاء». «لقد اجنرفنا. 
نحتاج حقا إلى التفكير في تأثيرنا 
في املدن واملجتمعات. إعادة تعيني 

لكل شيء وكل شخص».

والشــعبية. كما أوفــت القيادة 
السياسية مبخرجات مؤمتر جدة 
الشعبي، وتوالت إعادة البناء بدءا 
مــن إزالة األلغام املنتشــرة في 
الصحراء وبني املنازل حفاظا على 

سالمة األرواح.
ومــن األشــياء التــي تذكر 
للســلطات الكويتية، البدء بعمل 

حتريك جناح الفراشة في بقعة من 
األرض كفيلة بإحداث تغيير في بقعة 
أخرى من األرض، مبعنى أي عمل 
حتى ولو كان صغيرا سوف يؤثر 
ولو بشكل غير مباشر على أحداث 
أخرى أكبر دون حتديد وقت معني 

قد يكون بعد سنة.. شهر.. يوم.
(إذن) نستنبط من هذه النظرية 
أنــه ميكن أن نغيــر النهايات إذا 
التي  البدايــات، واألحداث  غيرنا 
نســتصغرها بالعني قد تكون لها 
تأثير في املستقبل وتصل إلى أحداث 

«أحد األشياء الصعبة حقا هو 
معرفة األسئلة التي يجب طرحها. 
مبجرد حتديد الســؤال، تصبح 

اإلجابة سهلة نسبيا».
درس إيلون ماســك الشريك 
التنفيذي  املؤســس والرئيــس 
لشركة تيسال في جامعة بنسلفانيا 
بالواليات املتحدة األميركية، وفي 
حني مت قبوله في برنامج للدراسات 
العليا في جامعة ستانفورد، فضل 
إطالق أول أعماله وهو شــركة 

.Zipالبرمجيات ٢
للمرة األولى  انضم ماســك 
إلى قائمة فوربس للمليارديرات 
في عام ٢٠١٢، تبلغ ثروته اليوم 
حســب تقديرات فوربس ١٦٠٫٣ 

مليار دوالر.
وتعتبر القــراءة من نصائح 
للتغلب على  الذهبيــة  ماســك 
الصعوبات وحتقيق النجاح، فهو 
يرى أن التعلم عملية مســتمرة 
مدى احلياة، قائال: «أنت ال تعرف 
ما ال تعرفه. ستدرك أن هناك كل 
هذه األشــياء»، معترفا بأنه قرأ 
موسوعة بريتانيكا بأكملها وهو 

شعبيا ورسميا أمام العالم وتوج 
بتحرير الكويت بعد سبعة أشهر 

من االحتالل!
الكويتية  الشرعية  لقد عادت 
إلى أرض الوطــن وبدأت عملية 
إعــادة البناء وأولهــا إطفاء آبار 
النفط الكثيرة في وقت قياســي 
بفضل تضافر اجلهود احلكومية 

عبر الزمن حتى يصيد ديناصورا، 
من غير قصد سحق فراشة برجله، 
فلما رجع للحاضر اكتشف ان الفعل 
الذي يعتقد أنه بسيط وتافه غير 
مجرى التاريــخ، من هذه القصة 

استوحوا نظرية تأثير الفراشة.
نظرية تأثير الفراشة لها قبول 
بالدول املتقدمة وهي جزء من نظرية 
الفوضــى التي تتحدث من وجود 
روابط خفية بني األحداث وأنه ال 

وجود للمصادفة أبدا.
نظريــة الفراشــة تنص على 

بي ســي»، تركت أوبرا وينفري 
العصامية عملها في  املليارديرة 
 Harpo دبليو إل إس وأنشأت شبكة
العمل على  Productions، وبدأت 

برنامج محلي جديد.
 OWN أطلقت وينفري شبكة
في عام ٢٠١١ كشراكة مناصفة مع 
تبيع  أن  شركة ديسكفرى، قبل 
حصة ٢٠٫٥٪ إلى شركة ديسكفرى 
العام املاضــي، اليوم تقف أوبرا 
وينفري وحدها. لقد استضافت 
برنامــج املقابالت األعلى تقييما 
على اإلطالق، وأطلقت شــبكتها 
التلفزيونية اخلاصة، وأصبحت 
مليارديرة بصافــي ثروة يقدر 
حسب فوربس بـ ٢٫٧ مليار دوالر.

من بــني أحد أســباب جناح 
برنامج وينفري ملدة ٢٥ عاما كان 
قدرتها على التواصل العاطفي مع 
اجلماهير، فهي دائما تقول: «من 
املمكن أن حتصل على كل شيء، 
لكن من املستحيل احلصول على 
كل شيء دفعة واحدة». واستطاعت 
أن حتول برنامجها إلى إمبراطورية 

إعالمية وجتارية.

بداية، نســتذكر بــكل فخر 
واعتزاز تضحيات الشعب الكويتي 
أمام الغزو العراقي الغاشــم عام 
١٩٩٠ الذي ضرب بعرض احلائط كل 
املواثيق واملعاهدات وُحسن اجلوار، 
االلتفاف حول  أولوياتــه  وعلى 
الكويتية والتي  الشرعية  القيادة 
بفضل اهللا تعالى أفشلت املخطط 
اإلجرامي البتالع الكويت، ووقف 
العالم أجمع مع احلق الكويتي وفي 
مقدمته اململكة العربية السعودية 

الشقيقة ودول اخلليج العربي.
وقد ضحى الشــعب الكويتي 
بالغالي والنفيس وقدم الكثير من 
للعالم  ليثبت  الشهداء واألسرى 
أجمع أنه ال بديل عن الشــرعية 
الكويتية واالنســحاب من أرض 
الكويت الطاهرة، وهذا ما مت بحمد 
اهللا وتتويجه مبؤمتر جدة الشعبي 
الذي أعطى احلكومة الشرعية غطاء 

منــذ فترة اســتمعنا من أحد 
أساتذتنا في الفلسفة وعلم املنطق، 
نظرية «تأثير الفراشــة» ألدوارد 
لورنتز، وذكر ان هذه النظرية جاءت 
من نظرية علم الفوضى وهو علم 
املتوقعة، ويرشدنا  املفاجآت غير 
هذا العلم من أن نتوقع على غير 

املتوقع.
إن نظرية الفوضى تتعامل مع 
األشــياء التي ال ميكن التنبؤ بها 
وتنص علــى أن الظروف األولية 
البسيطة تؤثر وبشدة على تطور 

األنظمة شديدة التعقيد.
استخرجت نظرية تأثير الفراشة 
من علم الفوضى، وتنص النظرية 
على أن حتريك جناح الفراشة في 
الصني ميكن أن يتسبب في إعصار 
مؤثر في أميــركا (انتبه في كلمة 
السبب  يتســبب ولكن ليس هو 

الرئيسي).
النظريــة من مؤلف  أتت هذه 
اخليال العلمي بيري عام ١٩٥٢ كانت 
الرعد،  عنده رواية اسمها صوت 
باختصار كان هناك رجل ســافر 

«ليس هناك ما ميكنك القيام به 
في حياتك وعملك أهم من اتباع 
العالم  شــغفك - بطريقة تخدم 

وتخدمك».
امللياردير العصامي ريتشارد 
برانسون هو محاور جيد ميتلك 
القدرة على التواصل بشكل كبير، 
وهو في عمر ٧٠ عاما، وتبلغ ثروته 
٥٫٦ مليارات دوالر، ويرجع الفضل 
إلــى مجموعة األعمال  في ذلك 
التي حتمل اسم العالمة التجارية 
فيرجني، مبا في ذلك شــركات 

فيرجني اتالنتيك.
يعاني برانسون من اإلصابة 
القراءة، ويشــتبه في  بعســر 
تشخيصه باضطراب فرط احلركة 
ونقص االنتباه، إال أنه تغلب على 
هذه الصعوبات، حاليا نصائحه 
ألولئك الذيــن يعانون من نفس 
االضطرابات العصبية التي مر بها 
وهو طفل، مؤكدا أن االختبارات 
ال تقيس مهــارات مثل التفكير 
واالستكشاف والتواصل والتأثير 
اإليجابي، وهي مهارات أساسية 

يحتاج إليها العالم.
في مذكراته يوصي رائد األعمال 
لدوافع دخولك  الذاتية  باملراجعة 
عالم ريــادة األعمــال، ويتذكر 
مؤسس مجموعة فيرجني احلكمة 
التي شاركها معه مرشده السير 
فريدي ليكر: «اســتغل نفسك، 
واسخر من نفسك، وإال لن تنجو».

«اترك املاضي. فإن كنت فعال 
تريد التحليق عاليا، استغل قدراتك 
فيما حتب وقدره. ثق بحدســك 

وحتما ستنجح».
بعــد رفضها مــن قبل «إي 
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رئيسي يخلف روحاني «رئيسًا» في مواجهة حتديات اقتصادية وجتاذب مع الغرب
عواصــم ـ وكاالت: نصب 
املرشــد األعلى االيراني علي 
احملافــظ  امــس،  خامنئــي 
إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا 
للجمهوريــة االيرانية، ليبدأ 
عهدا ســيواجه فيــه حتديات 
أزمة اقتصاديــة وجتاذبا مع 
الغرب السيما بشأن العقوبات 
األميركية واملباحثات النووية.
ويخلف رئيســي املعتدل 
حسن روحاني الذي شهد عهده 
(٢٠١٣-٢٠٢١) سياسة انفتاح 
نسبي على الغرب، كانت أبرز 
محطاتها إبرام اتفاق ڤيينا ٢٠١٥ 
بشــأن البرنامج النووي مع 
ســت قوى كبرى. وانسحبت 
واشنطن أحاديا من هذا االتفاق 
عام ٢٠١٨، معيدة فرض عقوبات 
قاســية انعكست ســلبا على 

االقتصاد اإليراني.
وأكــد رئيســي الفائز في 
انتخابات يونيو، أنه سيعمل 
الغاشمة  العقوبات  على رفع 
«على حد قوله»، لكن مع عدم 
ربط حتسني الوضع االقتصادي 
بـ«إرادة األجانب». وقال «نحن 
نسعى بالطبع الى رفع احلظر 
اجلائر، لكننا لن نربط ظروف 
حياة األمــة بإرادة األجانب»، 
مضيفــا «ال نــرى أن الوضع 
االقتصــادي للشــعب مالئم، 
بسبب عدائية األعداء وأيضا 
بسبب املشكالت والثغرات في 

داخل البالد».
وأكد رئيســي أن رســالة 
الشعب في انتخابات ١٨ يونيو 
تكمن في ضرورة حل املشكالت 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
والثقافيــة للمجتمــع، وقال: 
هذه كانت الرسائل التي أطلقها 
الشعب بأصواتهم االنتخابية 
ودعــا احلكومة إلــى حتقيق 

طهــران. وتــال مديــر مكتــب 
خامنئي حكم «تنفيذ رئاســة 
اجلمهورية»، وفيه «مع التوجه 
بالشــكر الى النــاس األعزاء، 
وتبعا لتصويتهم وانتخابهم 
العالم احلكيم الذي ال يعرف 
الكلل، ذا اخلبرة والشــعبية، 
أنصب حجة اإلســالم السيد 
رئيســا  رئيســي  إبراهيــم 
جلمهورية إيران اإلسالمية»، 
وفق ما نشره املوقع االلكتروني 

للمرشد األعلى.
وقــام خامنئــي إثــر ذلك 
بتسليم نص احلكم الى رئيسي 
خالل املراســم الذي حضرها 
كبار املســؤولني، مبــن فيهم 
روحاني، قبل أن يلقي الرئيس 

اجلديد كلمته.

بإبداعات جديدة، وبهذا تتوافر 
الفرصة لكل من يحملون دوافع 
اخلدمة وخاصة الشباب. ودعا 
املرشد الى منح الفرصة لذوي 
اخلبرة واصحاب الفكر لتقييم 
املاضي وتشــخيص االخطاء 
البدائــل  الســابقة ووضــع 

الصحيحة.
الرئيــس اجلديد  كما دعا 
بشــعاراته  التمســك  الــى 
االنتخابية فــي االعتماد على 
للثــورة  االساســية  القيــم 
العدالــة ومحاربة  وحتقيــق 
الفساد واالندماج مع الشعب 
واالستماع اليه، وتطبيق هذه 
الشعارات في الواقع العملي.

وغدا، سيؤدي رئيسي (٦٠ 
عاما) اليمني الدستورية أمام 

نظــام اقتصادي يحمي النمو 
االقتصادي إليران، من اخليارات 
السياسية األميركية»، ويعزز 
تبادالتها مع اجلوار وروسيا 

والصني.
فــي االثنــاء، قالــت هيئة 
اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية 
إن حريقا نشــب فــي مصنع 
للبتروكيماويــات بجنــوب 
غــرب إيــران امــس، غير أن 
مسؤوال محليا قال إن احلريق 
لم يتســبب فــي أي إصابات. 
وأضافت الهيئة نقال عن مدير 
ميناء ماهشهر أن احلريق شب 
في مستودع نفايات مبصنع 
في املنطقة االقتصادية اخلاصة 
للبتروكيماويات. وقال مدير 
امليناء وفقا للتقرير «حلسن 

ورأى خامنئي أن «الثغرات 
واملشــكالت كثيرة لكن البالد 
تتفــوق مبقدراتهــا على هذه 
املشــكالت»، معتبرا أن «حل 
املشكالت االقتصادية يتطلب 
وقتا وال ميكن أن يتم في وقت 
قصير وبني ليلة وضحاها».

وطلب من الرئيس اجلديد 
والبرملان العمل ســريعا على 
تشكيل احلكومة. ولم يتطرق 
املرشد األعلى في خطابه امس، 
الى السياسة اخلارجية، قائال 
إن لديــه «بعــض املالحظات 
سنتشــاركها (مــع الرئيــس 
اجلديد) في اجتماعات مقبلة».

واعتبر خامنئي ان انتقال 
الســلطة يبعــث علــى األمل 
ألن االشــخاص اجلدد يأتون 

مجلــس الشــورى (البرملان) 
الــذي يهمني عليه احملافظون 
كثامــن رئيس منتخــب منذ 
بدايــة الثورة االســالمية في 
ايران ملدة اربع ســنوات، في 
خطوة يتبعها تقدمي أســماء 
مرشحيه للمناصب الوزارية 
من أجل نيل ثقة النواب على 

تسميتهم.
ويقول الباحث في املعهد 
اجلامعي األوروبي في إيطاليا 
كليمان تيــرم لوكالة فرانس 
رئيســي  هــدف  إن  بــرس، 
األساســي «ســيكون حتسني 
الوضع االقتصادي من خالل 
تعزيز العالقات االقتصادية بني 
اجلمهورية اإليرانية والدول 
املجــاورة»، عبــر «تأســيس 

احلــظ لــم حتــدث إصابــات 
ويجري التحقيق ملعرفة سبب 

احلادث».
مــن جهــة اخــرى، قــال 
مســؤول إيرانــي لوكالة نور 
نيوز شبه الرسمية امس، إن 
طهــران لن تواصــل خططها 
لتبادل السجناء مع الواليات 
املتحدة، متهما واشنطن بفعل 
«مخالفات» تتعارض مع جهود 

اإلفراج عن احملتجزين.
وقال املسؤول الذي لم تذكر 
الوكالة اســمه «مع اســتمرار 
مخالفات إدارة بايدن، ال يوجد 
حافز لدى إيران ملواصلة هذه 
العمليــة، ومن ثم ســتحذف 
قضية التبادل بهيئتها احلالية 

من جدول األعمال متاما».

دعا احلكومة إلى حتقيق العدالة للشعب ووضع حّد للروابط اإلدارية اخلاطئة واحملسوبية واملناهضة للقيم

(أ.ف.پ) املرشد االعلى علي خامنئي والرئيس اجلديد ابراهيم رئيسي خالل حفل التنصيب 

العدالة للشــعب ووضع حد 
للروابــط اإلداريــة اخلاطئة 
واحملسوبية واملناهضة للقيم.
وتابع قائال: كانت رســالة 
الشــعب هي تغييــر الوضع 
الراهــن من حيــث االقتصاد 
والتضخــم الذي بلغ أكثر من 
٤٤٪ ومنو السيولة النقدية في 
هذه السنوات وتضاعف الديون 
احلكومية ثالث مرات، واملشاكل 
التي أثرت على حياة املواطنني 
ومعاجلة عجــز املوازنة، وال 
نرى وضعا مناسبا للشعب.

وأقيمت مراسم التنصيب 
التي بثها التلفزيون الرسمي 
مباشــرة، في حسينية اإلمام 
اخلميني ضمن مجتمع الهيئات 
املرتبطة مبكتب املرشد وسط 

العاهل البحريني وولي عهد أبوظبي يبحثان التطورات الدولية
عواصمـ  وكاالت: أكد العاهل 
البحريني امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة، على عمق العالقات 
األخويــة التي جتمــع مملكة 
البحريــن مع دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة وما 
تستند إليه من تاريخ ممتد بني 
البلدين والشعبني الشقيقني، 
سيرا على نهج اآلباء املؤسسني 
ومــا جمعهما مــن تاريخ من 
احملطــات املضيئة والعالقات 
الثنائية واملواقف املشــتركة 
الثابتة التي وضعت اللبنات 
األولى لهذا النهج الذي يحرص 
على احلفاظ عليه أبناء البلدين 
الشقيقني. وقالت وكالة االنباء 
البحرينية «بنا» ان ذلك جاء 
خالل لقاء العاهل البحريني مع 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبــي نائــب القائد األعلى 
للقوات املسلحة لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة امس، في قصر 
الصخيــر بحضــور صاحب 
الســمو امللكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء في إطار 
الزيارة األخوية التي قام بها 
الشيخ محمد بن زايد إلى مملكة 
البحريــن، حيث نقل صاحب 
السمو ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
إلى العاهل البحريني حتيات 

ســلبا علــى مســار التجارة 
العامليــة، ومواصلــة البنــاء 
التنموي الكبير الذي ينظر إليه 
بعني االعتبــار والتقدير على 
املســتوى اإلقليمي والعاملي، 
معربا عــن االعتزاز والتقدير 
للمواقف الراســخة واإلسناد 
األخوي الكبيــر الذي حتظى 
به مملكة البحرين من الشقيقة 
االمارات علــى كافة االصعدة 
وفــي مختلف مراحــل تطور 
العالقات بني البلدين الشقيقني.

وأكــد ملــك البحرين على 
الدور احملــوري الكبير الذي 
تقوم به دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة فــي تثبيــت األمــن 
واالستقرار في املنطقة والعالم، 

احلضاريــة املتقدمــة لدولــة 
اإلمارات بجهود أبنائها، ومبا 
يســهم فــي خدمة البشــرية 
جمعــاء ويعد فخــرا لألمتني 
العربية واإلسالمية والعالم.

جــرى  اللقــاء  وخــالل 
التطـــــورات  استعــــراض 
اإلقليميــة والدولية، وجهود 
البلديــن ومســارات التعاون 
بينهما ضمــن اإلطار الثنائي 
والدولي في مواجهة التحديات 
مختلــف  مــع  والتعامــل 
التطورات واملستجدات. وأقام 
العاهل البحريني مأدبة غداء 
تكرميــا لولي عهــد أبوظبي 
والوفــد املرافــق لــه قبل أن 

يغادروا املنامة.

والتزامهــا املتواصــل جتــاه 
األشــقاء ودول اجلــوار لدرء 
األخطار ومواجهة التهديدات 
اإلرهابية التي تستهدف أمن 
الدول وشعوبها،  واســتقرار 
املتواصــل للخطط  ودعمهــا 
التنموية في املنطقة والعالم، 
مبا يؤكد دورها الريادي العاملي 
الهام في نشر السالم واخلير 
والرخاء. كما أشاد باإلجنازات 
التنموية التي تشــهدها دولة 
املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
الشــقيقة والبرامــج املتقدمة 
لهــا في تطوير الطاقة الذرية 
وعلوم الفضاء والعلوم الطبية 
والطاقــة املســتدامة وغيرها 
من املجاالت، مبا يبرز املكانة 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبيالعاهل البحريني امللك حمد بن عيسى

أخيه صاحب الســمو الشيخ 
خليفة بن زايــد رئيس دولة 
اإلمارات، وقد كلفه امللك بنقل 
حتياته ألخيه صاحب السمو 
رئيس دولة اإلمارات ومتنياته 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
املتحدة الشــقيقة باملزيد من 
التقدم والنماء. وأشاد العاهل 
البحرينــي مبا وصلــت إليه 
العالقات بني البلدين الشقيقني 
من مستوى عال غير مسبوق، 
وما تشهده من تنسيق مستمر 
وسياسات طموحة متطابقة، 
ورؤية استراتيجية مشتركة 
لتثبيــت األمن واالســتقرار، 
وحماية حركة املالحة البحرية 
الدولية من أية تهديدات تؤثر 

تقييد حرية محامية مقربة من املعارض 
الروسي نافالني عامًا ونصف العام

تونس.. احتاد الشغل يحث سعيد على تعيني 
رئيس للوزراء وقلق أممي من الوضع

عواصمـ  وكاالت: قرر القضاء الروسي 
امس، وضع ليوبوف ســوبول مســاعدة 
املعارض أليكســي نافالنــي حتت الرقابة 
ملدة عام ونصف العام لتنظيمها تظاهرات 

خالل جائحة كوڤيد-١٩.
ووجهت إلى سوبول تهمة تنظيم هذه 
التجمعات لدعم نافالني في يناير، عندما 
مت توقيف املعارض لدى عودته إلى روسيا 
ثم ســجن بتهمــة االحتيال التــي ندد بها 

باعتبارها سياسية.
وذكــر احملامي فالدمييــر فورونني في 
تغريــدة أن محكمــة فــي موســكو دانت 
املعارضــة بتهمة «التحريض على انتهاك 
التدابير الصحية» التي حتظر التجمعات 

بسبب ڤيروس كورونا.
وينص القــرار على منعها من مغادرة 
منزلها ليال أو الســفر خارج موســكو أو 
ضواحيها واملشاركة في املناسبات العامة.

قبيل صدور القرار، أوضحت سوبول 
في تغريــدة أنها طردت من قاعة احملكمة 
لتصويرها القاضي بينما كان يقرأ احلكم.

وقالت الناطقة باســم املعــارض كيرا 
إيرميتش، من جانبهــا، في تغريدة «عام 
ونصف عام من تقييد احلرية بسبب قضية 

عواصمـ  وكاالت: حث احتاد الشــغل 
ذو التأثيــر القــوي فــي تونــس أمس، 
الرئيس قيس سعيد على اإلسراع بتعيني 
رئيس للوزراء وتشكيل حكومة ملواجهة 
التحديات العاجلة وقال إنه ال ميكن انتظار 

٣٠ يوما لتشكيل احلكومة.
وقال سامي الطاهري املتحدث باسم 
االحتاد العام التونسي للشغل، أحد أقوى 
القوى السياسية في تونس، «ال ميكننا 
االنتظــار ٣٠ يومــا إلعــالن احلكومة». 
وأضــاف «علينا اإلســراع في تشــكيل 
احلكومــة لتكــون قادرة علــى مواجهة 

التحديات االقتصادية والصحية».
 ونفــى وجود مشــاورات بني رئيس 
اجلمهوريــة واالحتــاد في هــذه الفترة 
باســتثناء االجتماع الذي جمع رؤســاء 
املنظمات الوطنية الفتا إلى موقف االحتاد 
ومفاده أن «اخلروج من األزمة ال يكون إال 
بصفة تشاركية لكل من يؤمن باخلروج 
من األزمة ال مبن يريدون تعميق األزمة 

أو إعادتنا الى الوراء».
وأوضح أن «التشــاركية» كفيلة بأن 
تقلص من هامش الوقوع في اخلطأ وتعمل 
على جعل املسؤولية جماعية واخلالص 
في تونس جماعيا وليس فرديا حســب 

تعبيره.
وبخصوص األسماء املتداولة لرئاسة 
احلكومة شدد الطاهري على أن «تونس 
زاخرة باألســماء والكفــاءات التي كانت 
مغمورة ومتنع مــن الظهور ويرفع في 
وجههــا الڤيتو النه ليــس لها والء لهذا 

الطرف أو ذاك وخاصة لالئتالف احلاكم» 
مشــيرا إلى أن رؤية االحتاد للمترشــح 
لرئاسة احلكومة تتلخص في أن «يكون 
كفاءة اقتصادية سياسية جامعة ونظيفة 
اليد وليــس لها تضارب مصالح وقادرا 

على إدارة فريق حكومي متناغم».
وفــي الوقــت نفســه، يشــهد حزب 
النهضة اإلســالمي انقســامات بســبب 
اخلالفات الداخلية حول تعامله مع األزمة 
واستراتيجيته وقيادته على املدى األطول.

في االثناء أعربت املفوضة الســامية 
حلقوق اإلنسان في األمم املتحدة ميشيل 
باشليه عن قلقها إزاء الوضع في تونس، 
وجددت عرضها تقدمي املساعدة في مكاملة 
هاتفية مــع وزير اخلارجية التونســي 

عثمان اجلرندي.
قالت املتحدثة باسم مكتب األمم املتحدة 
حلقوق اإلنسان مارتا هورتادو للصحافيني 
في جنيڤ أن املفوضة أوضحت للوزير 
أنها «تتابع الوضع من كثب» وأن مكتبها 
«موجود لتقدمي املساعدة في حال طلب 

(التونسيون) ذلك».
أضافــت هورتــادو «أن الوضع يثير 
القلــق ونحن نتابعه مــن كثب ونعرف 

التحديات التي تواجهها البالد».
وأكدت أن «ما نأمله هو احلفاظ على كل 
التقدم الذي مت إحرازه على مدى السنوات 
العشر املاضية فيما يتعلق باإلصالحات 
الدميوقراطية وأال يحدث تراجع بأي شكل 
من األشــكال»، مشيرة إلى أن املفوضية 

لديها مكتب في البالد.

نصف سكان أوروبا حصلوا على كامل لقاحاتهم 
والصني تفحص جميع سكان «ووهان»

عواصــم - وكاالت: تلقى 
نصف سكان االحتاد األوروبي 
حتى اآلن كامل لقاحاتهم ضد 
ڤيروس كورونا، وفق تعداد 
أجرتــه وكالــة فرانس برس 
اســتنادا الى مصادر رسمية، 
فيما قررت السلطات الصينية 
إخضاع جميع ســكان مدينة 
ووهان لفحص، بعد تسجيلها 
احملليــة  اإلصابــات  أولــى 
بكوفيد-١٩ منذ أكثر من عام.

وفي حني دفعت املتحورة 
دلتــا شــديدة العــدوى عددا 
متزايدا من البلدان إلى فرض 
قيــود جديــدة، تلقــى ٢٢٣٫٨ 
مليــون مواطــن فــي االحتاد 
األوروبــي جرعتــي لقــاح أو 
جرعــة واحدة بعــد التعافي 
من اإلصابــة بالڤيروس وفقا 

عشرات املدن الصينية، فيما 
تتفشــى املتحــورة دلتا بعد 
إصابة موظفني مسؤولني عن 
تنظيــف الطائــرات في مطار 

ناجنينغ، شرق البالد.
ففي ووهــان التي انطلق 
الڤيــروس عامليا، وعاد  منها 
سكانها الى حياتهم الطبيعية 
منذ شهور من اعتقادهم انها 
قضــت علــى الڤيــروس ولم 
تســجل أي إصابة، سيخضع 
جميع سكانها البالغ عددهم ١١ 
مليون نسمة لفحوص كوفيد.

وفــي كل أنحــاء الصــني، 
جلأ النظام مجددا إلى اعتماد 
سلسلة إجراءات متشددة كالتي 
طبقت مطلع العام ٢٠٢٠: العزل 
واحلــد مــن التنقــل وتعميم 

فحوص كشف اإلصابة.

رئيس الوزراء تعهد باحلفاظ 
على قواعد السفر بسيطة قدر 
اإلمكان، واســتبعدت مصادر 
رفيعة املستوى احتمال وجود 

قائمة جديدة.
ويأتــي ذلــك بالتزامن مع 
الكشف عن رحيل رئيسة مركز 
األمن احليوي املشترك، الذي 
يقدم املشــورة بشــأن قواعد 
الســفر، منصبها بهدوء دون 

تعيني من يخلفها.
الفعــل  وفــي أعقــاب رد 
العنيف مــن جانب نواب من 
حزب احملافظني الذي يتزعمه 
جونسون، واملخاوف الوزارية 
والشــكاوى من قطاع السفر، 
أكدت مصادر حكومية أنه لن 
تكون هنــاك «قائمــة مراقبة 

صفراء».

وصــرح مســؤول صيني 
امــس، بــأن مدينــة ووهــان 
ســتجري فحصــا طبيــا لكل 
البالــغ عددهــم ١٢  ســكانها 
مليون نســمة بعد رصد أول 
حاالت إصابة محلية بساللة 
دلتا شديدة العدوى واملتحورة 
من ڤيروس كورونا في املدينة 
التي ظهر فيها الڤيروس ألول 

مرة في أواخر عام ٢٠١٩.
وفي بريطانيا واجه رئيس 
الــوزراء بوريس جونســون 
امــس، اتهامــات بــأن نظــام 
حكومتــه اخلــاص بالســفر 
الدولي في حالة «فوضى»، بعد 
التخلي عن مقترحات لتحديد 
«قائمة مراقبة صفراء» جديدة.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
البريطانية «بي إيه ميديا» أن 

إلحصاء أعدته وكالة فرانس 
بــرس اســتنادا إلــى مصادر 

رسمية امس.
وتســبب ڤيروس كورونا 
بوفــاة أكثــر مــن ٤ ماليــني 
شــخص في العالــم منذ أبلغ 
مكتب منظمة الصحة العاملية 
في الصني عــن ظهور املرض 
نهاية ديســمبر ٢٠١٩، حسب 
تعــداد أجرتــه فرانس برس. 
وتقدر منظمة الصحة العاملية 
أن عدد الضحايا احلقيقي قد 
يكون أعلى مبرتني إلى ٣ مرات.

ويعزى تفشي الڤيروس مجددا 
في بلدان اعتقدت أنها تغلبت 
علــى األســوأ، إلــى معــدالت 
التطعيم اآلخذة في االنخفاض 
وظهور متحورات أكثر خطورة. 
إلى ذلك، ظهر الوباء مجددا في 

سفن «تخرج عن السيطرة»  في اخلليج
ومعلومات عن تعرضها لعمليات «خطف»

وكاالت: أظهــرت بيانات بحرية امس، أن ٣ 
سفن في خليج عمان «خرجت عن السيطرة» 
بعد ورود معلومات عن حادث «غير معروف».

وتضاربت املعلومات املتعلقة باحلادث، حيث 
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية 
بوقــوع حادث غير مرتبط بالقرصنة في املياه 
الدولية قبالة إمــارة الفجيرة باإلمارات العربية 
املتحدة، كما افادت باحتمال وقوع عمليتي خطف 

لسفينتني في خليج عمان.
وأوصت الهيئة في إشعار حتذيري، استند 
إلى مصدر من طرف ثالث، السفن بتوخي احلذر 
الشديد في املنطقة التي تبعد نحو ٦١ ميال بحريا 
شرقي الفجيرة. وأظهرت بيانات ريفينيتيف 
لتتبع الســفن، أن ناقلة مواد كيميائية اسمها 
جولدن بريليانت وترفع علم سنغافورة وتوجد 

في املوقع نفســه تقريبا قبالة الفجيرة حدثت 
نظام التعريف اآللي اخلاص بها إال أنها «ليست 
حتت القيادة». فيما أفاد اإلعالم اإليراني بوقوع 
هجوم جديد على سفينة جتارية في املياه الدولية 
قبالة الفجيرة. وزعمت قناة فيلق القدس اإليراني 
اصطدام سفينة حتمل علم سنغافورة بلغم بحري 
قبالة الفجيرة، فيما أفادت وكالة «فارس» اإليرانية 
بانفجار لغم في ناقلة باملياه الدولية في خليج 
عمان. وذكرت قناة إسرائيلية عن مصادر بريطانية 
بوقوع هجوم على ناقلة قبالة سواحل الفجيرة. 
وقالت مصادر بحرية، إن احلادث في خليج عمان 
 GOLDEN «مرتبط بناقلة النفط «غولدن بريليانت
BRILLIANT التي ترفع علم سنغافورة. ونقلت 
وكالة «رويترز» عن بيانات بحرية أن ناقلة النفط 

في خليج عمان خارجة عن السيطرة.

ليوبوف سوبول

وهمية بدون ضحايا. تهدف هذه القضية 
فقط إلى إبعادها عن السياسة وجعل عملها 
صعبا». وتعد هذه أول إدانة في «القضية 
الصحية» التي تستهدف العديد من أقارب 
ومســاعدي نافالني، بينهم شقيقه أوليغ 
واملتحدثة باسمه واملنسق ملكاتب نافالني 
في موســكو أوليغ ســتيبانوف وطبيبة 

نافالني اخلاصة أناستازيا فاسيليفا.
وجميعهم متهمون بتنظيم تظاهرات 
يناير التي شــارك فيها عشــرات اآلالف 

من الروس.

خالل زيارة قصيرة أجراها بن زايد للمنامة أمس
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أنباء سورية

أنباء مصرية

سقوط طائرة استطالع روسية بريف حلب

موسكو ُتعلن تسيير دورية مشتركة 
مع اجليش التركي قرب منبج

وكاالت: قال نشــطاء من ريف حلب 
الغربي أمس، إن طائرة استطالع مسيرة 
روسية، ســقطت في منطقة قريبة من 
بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، خالل 
قيامها بعملة رصد كاملة للمنطقة، يتوقع 
أن سبب ســقوطها خلل فني. وأوضح 
النشــطاء أن طائرة اســتطالع روسية 
كانت حتلق في أجواء ريف حلب الغربي، 
وتقوم بعملية ســطع ورصد للمنطقة، 
لتحديد أهداف وقصفها، سقطت بشكل 
مفاجــئ وانفجرت مع وصولها لألرض 
قرب بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي.
وتعتمــد روســيا علــى طائــرات 
االستطالع بشــكل رئيسي في عمليات 
الرصد والتعقب فــي املناطق احملررة، 

لتقوم بضرب األهداف إما عبر املدفعية 
الثقيلة أو الطائرات الروسية، ولوحظ 
مؤخــرا إدخال ســالح املدفعية بقذائف 
متطورة من نوع «كراسنبول» املوجهة 
عبر االستطالع في العمليات العسكرية 
وارتكبت فيها عدة مجازر بجبل الزاوية. 
وكان شهرا «يونيو ويوليو»، املاضيان 
شهدا تصاعد للحملة العسكرية الروسية 
- الســورية، على مناطق جبل الزاوية 
بريف إدلب اجلنوبي بشكل عنيف ومكثف 
ومناطق سهل الغاب بريف حماة الغربي، 
متيــزت بالتركيز على القصف املدفعي 
بقذائف متطورة يطول املناطق املأهولة 
بالســكان، يتم توجيههــا عبر طائرات 

االستطالع.

وكاالت: أعلن «املركز الروسي للمصاحلة 
في ســورية» عن تســيير دورية مشــتركة 
للعســكريني الروس واألتــراك في محافظة 
حلب بســورية، وقامت الشرطة العسكرية 
الروسية بتسيير دوريات في مسارين بالقرب 

من مدينة منبج في محافظة حلب.
وأوضــح نائــب رئيس املركز الروســي 
للمصاحلة في سورية اللواء البحري فادمي 
كوليت أن الدورية ســارت بني معبر غريب 
بلــدة بندر خان، ذهابا وإيابا، ولفت كوليت 
إلى أن الشــرطة العسكرية الروسية رافقت 
وســائل النقــل املدنية فــي الطريق M٤ بني 
عني عيســى في محافظة الرقة وتل متر في 

محافظة احلسكة. وجاء في بيان عن وزارة 
الدفاع الروســية أن «دورية روسية تركية 
مشتركة مت تسييرها في محافظة حلب على 
طول الطريق من حاجز اجلريب إلى بلدة بندر 
خــان والعودة على طــول الطريق، وأخرى 
من بلدة متراس إلى بلدة بير عمر والعودة 

إلى قواعدهما».
وفي األول من شــهر مايو، أعلنت وزارة 
الدفاع الروســية في بيان لها، تنفيذ قواتها 
ونظيرتها التركية، دورية مشــتركة ملسافة 
قياسية شمال شــرق سورية، حيث امتدت 
ألكثــر مــن ١٠٠ كيلومتر فــي منطقة مدينة 

القامشلي مبحافظة احلسكة.

غموض يلف مصير الهدنة في درعا 
وحركة نزوح كثيفة وسط مخاوف من اجتياح املنطقة

الغموض  وكاالت: مــازال 
يلــف مصير الهدنة في درعا، 
التــي شــهدت أمــس هــدوءا 
نســبيا، تزامنا مــع احلديث 
عن مفاوضــات جديدة حول 
اتفاق وقف إطالق النار، بعد 
تصعيد عسكري ليل أول من 
أمس تخلله قصــف للمدينة 
ومحاولــة اقتحامهــا من قبل 

قوات «الفرقة الرابعة».
وأدت محاولة االقتحام إلى 
اشتباكات مع مقاتلني محليني 

من أبناء مدينة درعا.
وأفــادت تقاريــر إعالمية 
ســورية عن مصــادر محلية 
معلومات عن ســريان تهدئة 
جديدة في درعا ملدة ٢٤ ساعة 
مع إحياء مسار املفاوضات بني 
جلنة التفاوض األمنية املمثلة 
لضباط من اجليش السوري 
وبــني اللجنة املركزية املمثلة 
للمحاصرين في درعا بوساطة 

سورية.
ونقــل املرصــد الســوري 
حلقــوق اإلنســان وموقــع 
تلفزيون «سورية» عن مصادر 
أن اللجــان املركزيــة قدمــت 
مقترحا جديدا يقضي بنشــر 
قوات عسكرية تابعة لـ «الفرقة 
١٥» واألمن العسكري إلى جانب 
عناصــر من «اللواء الثامن»ـ  
التابــع لـ «الفيلــق اخلامس» 
املرتبط بروسياـ  في عدة أحياء 

اللجنــة املركزيــة  وطلبــت 
أيضا، محاسبة مجموعات من 
«الفرقة الرابعة» والتي ارتكبت 
انتهــاكات وجتــاوزات بحق 
املدنيني، وذلك بإشراف روسي، 
إضافــة إلى دخــول قوات من 
الروسية  العسكرية  الشرطة 
ملتابعة عملية تنفيذ االتفاق، 
التعزيزات  باإلضافة لسحب 
التي استقدمتها الفرقة الرابعة 
من محيط مدينة درعا، حيث 
جرى النقاش حول هذا املقترح 
وسط هدوء حذر يسود درعا 
البلد. وكان «مجلس عشيرة 

درعــا» أصدر مســاء أول من 
أمس بيانا حــول املفاوضات 
األخيرة في محافظة درعا طالب 
فيه عضو «اللجنة املركزية» 
املفاوضــات،  وأحــد أطــراف 
الشيخ فيصل أبازيد، الضامن 
الروســي بتحمل مسؤولياته 
كـ«ضامــن»، حلماية ســكان 
املدينــة من حمــالت اخلطف 
والقتل والقصف في حال فشل 

اتفاق التهدئة األخير.
وســبق أن أفادت مصادر 
لـــ «موقــع تلفزيون  خاصة 
ســورية» باألمس بــأن وزير 

بدرعا البلــد. وقالت املصادر 
انــه بعــد انهيــار املفاوضات 
وعودة االشتباكات والقصف 
على أحياء درعا البلد احملاصرة 
بعد منتصف ليل أول من أمس، 
مت التوصــل لتهدئــة جديدة 
اســتمرت حتى ملنتصف ليل 
أمس، بالتزامن مع البدء بجولة 
مفاوضات جديدة، ومن ضمن 
املقترحات التي قدمتها اللجنة 
املركزيــة املمثلة ألبناء درعا، 
تنفيذ عملية تفتيش محدودة 
لبعــض املنازل برفقة أعضاء 
اللجنــة املركزية في حوران. 

السيسي: حان الوقت لزيادة سعر الرغيف املدعم
القاهرة - خديجة حمودة

حث الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي املصريــني علــى 
النظــام  ضــرورة مراقبــة 
الصحــي والغذائي ألوالدهم 
ورعايتهــم واحلــرص على 
ممارستهم األنشطة الرياضية 

حفاظا على صحتهم.
ونبه الرئيس السيسي - 
خالل افتتاح املدينة الصناعية 
الغذائيــة (ســايلو فــودز) 
مبدينة السادات في محافظة 
املنوفية وعددا من املشروعات 
األخــرى مبــدن الدلتا - إلى 
خطورة السمنة لدى األطفال، 
خاصة ان هناك ما يقرب من 
٤ ماليــني طفــل يعانون من 

السمنة.
كما شدد الرئيس السيسي 
علــى ضــرورة مراعاة عمال 
املصانــع ألوزانهــم، معتبرا 
أن احلديــث في هــذا األمر ال 
يهدف إلى أن يسبب احلرج، 
بل ضرورة أن يصبح ثقافة 

عامة لدى املجتمع.
الزيــادة  وعــن قضيــة 
الســكانية، تساءل السيسي 
قائــال: هل نحــن بحاجة إلى 
كثــرة اإلجنــاب أم إلــى عدد 

نستطيع أن نرعاه؟
وتطرق الرئيس السيسي 
إلــى قضيــة التعــدي علــى 
الزراعيــة، معتبرا  األراضي 
أنها مشــكلة ترتبط بالنمو 
السكاني، ما يزيد من الطلب 
على املسكن، وهناك ثقافة في 
الريف أن األهالي يرغبون في 
العيش مع أبنائهم، ما يتطلب 
بناء طوابق متعددة للمسكن 
أو اللجــوء القتطــاع أراض 

زراعية جديدة.

ذلك من تلبيــة احتياجاتهم 
من طعام وشراب واالهتمام 
ببناء صحي سليم لهم، وقال 
إن األبناء الذين يعانون ضعفا 
في البنيان اجلسدي ستبقى 
لديهم مشــكلة فــي حياتهم 
العامــة، التي قد متتد ما بني 

٦٠ و٧٠ عاما.
وأضــاف ان الدولة قامت 
بالســيطرة علــى منظومــة 
الغذائية املدرسية  الوجبات 
- التي صاحبتها شــائعات 
بوجود حاالت تسمم - حيث 
ستقوم بتوفير وجبات يومية 
صحية جيدة تقدم ألوالدنا في 
املدارس، تعكس مدى اهتمامنا 

بهم وأهميتهم لدينا.
الرئيس عبدالفتاح  وقال 
السيســي إن تكلفة منظومة 
املدرســية اجلديدة  التغذية 
تبلــغ نحــو ٧٫٧ مليــارات 
جنيه، وهي كلفة من الصعب 
تدبيرها، لكن على احلكومة 

اتخاذ خطوات مهمة لتغطية 
تلك النفقات.

وأضاف الرئيس السيسي: 
اللــنب لوجبات  «ســنضيف 
التغذية املدرســية، ما يرفع 
تكلفة الوجبــة الواحدة إلى 
مبلغ ما بني ٦ أو ٧ جنيهات، 
وهــو نظــام يجــب دعمــه 
وتدبيره، مشيرا في هذا اإلطار 
إلى أن سيتم استقطاع مبلغ 
مــن كل وزارة، لتمويــل هذا 

املشروع.
وعن رغيف اخلبز املدعم، 
قــال الرئيــس السيســي إن 
الوقت قد حان لزيادة ســعر 
رغيف اخلبز املدعم الذي تبلغ 
قيمتــه حاليــا (٥ قــروش)، 
واســتطرد من غير املعقول 
أن يباع ٢٠ رغيفا من اخلبر 
بثمن سيجارة واحدة، وهو 

أمر البد أن يتوقف.
وأضاف: نبــذل كل جهد 
ممكــن مــن أجــل حتويــل 

أكد خالل افتتاح «سايلو فودز» أنه من غير املعقول ٢٠ رغيفاً بثمن سيجارة!

صورة تلفزيونية للرئيس السيسي خالل افتتاح املدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز) مبدينة السادات في محافظة املنوفية

وتساءل الرئيس السيسي: 
هل سنستمر بالنمو السكاني 
وبهذه الطريقة أم ال؟، محذرا 
من أن هــذا األمر «في منتهي 
اخلطــورة»، مشــيرا إلى أن 
تعداد السكان زاد خالل عامي 
٢٠١٠ و٢٠١١ وحتى اآلن نحو 

٢٠ مليون نسمة.
ونبه الرئيس السيسي إلى 
أن استمرار الزيادة السكانية 
بتلــك املعدالت ســتلتهم أي 

إجنازات تتحقق.
وأشار الرئيس عبدالفتاح 
السيسي إلى دور األسرة إلى 
جانب احلكومة فيما يتعلق 
بقضيــة الزيادة الســكانية، 
باعتبارها أمرا غير جيد، وقال 
إن استمرار التحدث عن هذا 
األمر الهدف منه التنبيه إلى 

خطورته وأهميته.
وســاق الرئيس السيسي 
مثاال باألســرة التــي تتكون 
من ٣ أو ٤ أبناء، وما يتطلب 

«السياحة»: ربط املقاصد املتنوعة يعمل على 
خلق منتج سياحي متكامل ألول مرة في مصر

وزير التربية والتعليم: نسعى إلعداد جيل من 
األصحاء عن طريق التغذية املدرسية اجليدة

القاهرة ـ هناء السيد

أكد وزير الســياحة واآلثار املصري 
خالد العناني، أن ربط املقاصد السياحية 
على مســتوى اجلمهورية سيعمل على 
خلــق منتج ســياحي متكامل ألول مرة 
في مصر يجمع بني السياحة الشاطئية 
والترفيهية والســياحة الثقافية، حيث 
يستطيع السائح أن يستمتع بالشواطئ 
الدافئــة واملناظــر الطبيعيــة اخلالبــة 
واألنشطة البحرية املمتعة، وفي الوقت 
نفســه يتعرف على احلضارة املصرية 
العريقــة ما يعمــل على زيــادة القدرة 

التنافسية للمنتج السياحي املصري.

جــاء ذلك خــالل االجتماع الــذي عقده 
العناني امس مع الطيار محمد منار وزير 
الطيــران املدني لبحث ســبل التعاون من 
أجل تنشــيط احلركة اجلوية والسياحية 
الداخلية بجمهورية مصر العربية من خالل 
وضع آليات لربط املنتجعات الســياحية 
الســاحلية باملناطق األثريــة بطول وادي 
النيل مع إعطاء األولوية حملافظتي االقصر 
وأسوان كمرحلة أولى، واللتني عانتا الكثير 
مــن تداعيــات أزمة ڤيــروس كورونا، في 
إطار استراتيجية احلكومة املصرية لدعم 
وتنشيط حركة السياحة الداخلية من خالل 
التعاون والتنســيق املستمر بني وزارتي 

الطيران املدني والسياحة واآلثار.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 
د.طارق شوقي إن افتتاح املدينة الصناعية 
الغذائية (سايلو فودز) سيؤثر بشكل كبير 
وصريح على بناء اإلنســان املصري، مؤكدا 
أن احلكومــة لديها خطــة اآلن إلعداد إنتاج 
جيل من الطالب األصحاء عن طريق التغذية 

املدرسية اجليدة.
وأضاف شوقي ـ في كلمته خالل افتتاح 
«ســايلو فودز» مبدينة الســادات ـ أن بناء 
اإلنسان املصري جزء كبير منه يعتمد على 
التعليم والتعلم واكتساب املعارف، لكن له 
عناصر أخرى مثل ترسيخ الهوية املصرية 
واالنتماء وبناء الشخصية والثقافة العامة 
والبناء البدني والعقلي السليم ألجيال من 

أبنائنا.
وتابع: إن منظومة التعليم ما قبل اجلامعي 
تضم ربع عدد السكان من األطفال والشباب 
بنحــو ٢٤ مليون طالب، وأنه يجري العمل 
داخل كثير مــن املدارس إلنتاج نظام جديد 
يعتمــد علــى فكرة ترســيخ الهويــة وبناء 

الشخصية عن طريق البناء البدني والعقلي 
السليم عبر التغذية املدرسية.

وأردف الوزير أن التغذية املدرسية تقدمها 
الوزارة بهدف توفير تغذية مدرسية صحية، 
للمساهمةـ  بجانب األنشطةـ  في إعداد جيل 
من األصحاء، لتجنب إصابة الطالب بأمراض، 
حتى يســاعدهم على التعلم والعمل وبناء 
حياة منتجة، ويقلل التكلفة على املنظومة 

الصحية.
ولفت إلى أن برنامج التغذية يســتهدف 
١٢ مليــون طالب، ومــا يقرب من مليون في 

املدارس األزهرية.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم 
الفنــي د.طارق شــوقي إلى تقريــر منظمة 
الغذاء العاملي، الذي قارن ما حدث في العالم 
بخصوص التغذية املدرسية خالل الفترة من 
٢٠١٣ إلى ٢٠٢٠، موضحا أن مصر جاءت ضمن 
الدول املصنفة األعلى من حيث تغطية عدد 
األطفال الذين يتلقون الوجبات املدرســية، 
بالنسبة لدول أكبر من مصر في تعداد السكان.

(انترنت) صورة تداولها ناشطون على اإلنترنت الستعدادات عدد من سكان درعا البلد للنزوح 

حياتنا في مصر حلياة راقية 
ومتقدمة، وحني نتوقف عند 
بعض املوضوعات مثل رغيف 
اخلبز يقول البعض ال يجب 
أن نقترب من هذا املوضوع، 
وأنا أقول لن تســير األمور 
بهــذه الطريقة، ألننا في بلد 
حتتــرم مواطنيها وحتافظ 
علــى مصاحلهــم أمــام اهللا 
ســبحانه وتعالى، وبالتالي 
ال يجوز أن أبيع رغيف العيش 
بعملة غير معروفة ألبنائنا 

«٥ صاغ».
الرئيــس  واســتطرد 
السيسي قائال: «حني نتحدث 
عن األمر (رفع ســعر رغيف 
اخلبز) يقــال يافندم اتركنا 
نعيش.. ال.. نحن نريد لبلدنا 
أن تعيــش.. ونريــد تنظيم 
حياتنــا جيــدا، لعمل منتج 
محتــرم، نحتــرم بــه آدمية 
الناس وننظم حياتنا بشكل 

متوازن في كل شيء».
وتابع الرئيس السيســي 
قائــال: «ال شــيء يثبت على 
حاله على مدى ٢٠ أو ٣٠ عاما 
ونقــول هذا املوضوع ال أحد 
ميسه (ســعر رغيف اخلبز 
املدعم).. وعشان كمان أدفع ٧ 
جنيهات دعما لتطوير الوجبة 
املدرســية، يعني ذلك لو كل 
أســرة لديها طفــل أو اثنان 
سيكلف الدولة قرابة ١٥ جنيها 
في اليوم للوجبة الغذائية.. 
ولهــذا فال يجوز أن يقال «ال 
أحد يقترب من موضوع رغيف 
العيش».. «ال».. أنا سأقترب 
منــه وأقول ذلك للناس كلها 
علــى الهــواء.. ألننــا أناس 
جادون وشرفاء ومؤمتنون 
على حياة الناس ومستقبلها، 
وعلى مصير بالدنا وشعبنا.

الدفاع في احلكومة السورية 
العماد علي أيــوب قال خالل 
زيارته درعا أول من أمس ان 
احلكومة «مصــرة على قرار 
حاسم ال رجعة عنه، وهو إعادة 
األمن واألمان إلى كامل اجلنوب 

السوري».
وبــني حديــث عــن هدنة 
متجــدد،  وقصــف  جديــدة 
شهدت أحياء درعا البلد حركة 
نزوح بني املدنيــني بالتزامن 
مــع احلديث عن نيــة القوات 
احلكومية اجتياح املنطقة في 

حال فشل املفاوضات.
وأفاد موقع «عنب بلدي» 
بأن حركة نزوح تشهدها مدينة 
درعا البلد باجتاه درعا احملطة 
التــي تســيطر عليهــا قوات 

احلكومة أمس.
وقالت وكالة «نبأ» احمللية 
ان حركــة النــزوح من أحياء 
درعا البلد ومخيم درعا وطريق 
السد في مدينة درعا تواصلت 
باجتاه أحياء القسم اآلخر من 
املدينة (درعا احملطة) تخوفا 
من عملية عسكرية تستهدف 
املنطقــة. وتزامنــت حركات 
النزوح مع قصف قوات اجليش 
املتمركزة في محيط درعا البلد، 
لألحياء الســكنية في املدينة 
بالرشاشــات الثقيلة وقذائف 
الهاون، بحسب ما نقل «جتمع 

أحرار حوران» احمللي.
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العشرات قيد التحقيق باشتباكات «خلدة»
بيروت ـ يوسف دياب

تواصل مخابرات اجليش اللبناني بإشراف 
القضــاء العســكري، حتقيقاتهــا األولية في 
االشــتباكات املســلحة التي شــهدتها منطقة 
خلــدة (جنوبــي بيروت)األحــد املاضي، بني 
مقاتلني من «حزب اهللا» ومسلحني من عشائر 
العرب، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى على 
خلفية جرمية ثأرية. وكشفت مصادر مواكبة 
للتحقيق أن «عشــرات األشخاص يخضعون 
لالستجواب بإشراف مباشر من مفوض احلكومة 
لدى احملكمة العسكرية باإلنابة القاضي فادي 
عقيقي، وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات، الذي يعطي توجيهاته 
لكل األجهزة املعنية بالتحقيق اجلنائي والفني». 
وأشارت املصادر إلى أن األشخاص الذين «هم 
قيد التحقيق من اجلانبني، ليسوا موقوفني، إمنا 

يجري استدعاؤهم أو إحضارهم إلى التحقيق 
لإلدالء بإفاداتهــم، على أن يتخذ القرار الحقا 
بتوقيف كل من يثبت تورطه باحلادثة وإحالته 
الى احملكمة العسكرية، واإلفراج عن الباقني»، 
الفتة إلى أن «ثمة مشتبها بهم يجري البحث 
عنهم، خصوصا من برزت صورهم على وسائل 
االعالم أو عبر كاميرات املراقبة وكانوا يحملون 

السالح ويطلقون النار».
وكان القاضي عقيقي وضع يده على القضية 
فور بــدء احلادث بطلب مــن عويدات، وكلف 
مخابرات اجليش اللبناني بإجراء التحقيقات 
األولية والتحريات واالســتقصاءات الالزمة، 
لتوقيــف املتورطني في أحداث خلدة، بدءا من 
قتل العنصر في «حزب اهللا» علي شبلي، الذي 
قتل بعملية ثأرية ليل الســبت املاضي، أثناء 
وجوده في حفــل زفاف، وذلــك انتقاما لقتل 
الطفل حسن غصن (من عرب خلدة) قبل عام.

«رايتس ووتش» تتهم مسؤولني بـ «اإلهمال جنائيًا »
عواصــمـ  وكاالت: اتهمــت 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
اللبنانية باإلهمال  الســلطات 
«جنائيا» وانتهاك احلق باحلياة 
بعدما أظهرت في حتقيق تقصير 
مسؤولني سياسيني وأمنيني في 
متابعة قضية شــحنة نيترات 
األمونيوم التي أدت إلى وقوع 
انفجار مرفأ بيروت قبل عام.

وأوصــت املنظمــة بفرض 
عقوبات على املسؤولني وبإجراء 
األمم املتحدة حتقيقا مســتقال 
في الكارثة التــي أوقعت نحو 
٢١٤ قتيال على األقل وأكثر من 
٦٥٠٠ جريح ونتجت عن ٢٧٥٠ 
طنا من مادة نيترات األمونيوم 
بقيت مخزنة لسنوات في العنبر 

وتقصيرهم، إذ لم يبلغوا بدقة 
عن املخاطر التي تشكلها نيترات 
األمونيوم، وخزنوا املواد عن 
سابق علم في ظروف غير آمنة، 
وتقاعسوا عن حماية الناس».
وكانت حتقيقات إعالمية، 
بينها حتقيــق لوكالة فرانس 
بــرس، أظهرت أن مســؤولني، 
بينهم رئيس اجلمهورية وقادة 
أمنيون وعسكريون، كانوا على 
علم مبخاطر تخزين تلك املادة 
في املرفأ، من دون أن يحركوا 
ساكنا. وأوردت هيومن رايتس 
ووتش أن «األدلة تشير إلى أن 
العديد من املسؤولني اللبنانيني 
كانوا، على أقل تقدير، مهملني 
جنائيا مبوجب القانون اللبناني 

من جانبها شددت مفوضة 
األمم املتحدة السامية حلقوق 
اإلنسان ميشيل باشليه أمس 
على احلاجة امللحة «ألن تضمن 
احلكومة اللبنانية اجراء حتقيق 
شفاف وفعال وشامل ونزيه في 
انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة 
املســؤولني عنــه». كمــا دعت 
املفوضــة الســامية فــي بيان 
الســلطات اللبنانية الى «دعم 
حــق الضحايا فــي االنتصاف 
والتعويضات الفعالة» مشيرة 
الــى «عمــق اليــأس وتصاعد 
الغضب في لبنان الســيما مع 
ما يبدو أن التحقيقات قد توقفت 
وسط نقص مقلق في الشفافية 

واملساءلة».

فــي تعاملهم مع الشــحنة، ما 
أوجد خطــرا غير معقول على 

احلياة».
وأضافت: «تظهــر الوثائق 
الرســمية أن بعض املسؤولني 
احلكوميــني توقعــوا وقبلــوا 
ضمنيــا مخاطــر الوفــاة التي 
يشكلها وجود نيترات األمونيوم 
في املرفأ»، و«مبوجب القانون 
احمللي، ميكن أن يرقى هذا الفعل 
إلــى جرمية القتــل قصدا و/أو 
القتل بغير قصد». وتابع التقرير 
«مبوجب القانون الدولي حلقوق 
اإلنسان، فإن تقاعس الدولة عن 
التحرك ملنع املخاطر املتوقعة 
علــى احلياة ينتهــك احلق في 

احلياة».

مفوضة أممية تطالب احلكومة مبحاسبتهم

رقم ١٢ في املرفأ. ووثقت املنظمة 
في تقرير مفصل من ١٢٦ صفحة 
عرضتــه في مؤمتــر صحافي 
فــي بيــروت أمــس، األخطــاء 
واإلغفاالت التي ارتكبها موظفون 
ومسؤولون سياسيون وأمنيون 
في إدارتهــم لشــحنة نيترات 
األمونيوم منذ وصولها إلى املرفأ 
على منت ســفينة روسوس في 

٢٠١٣ وحتى وقوع االنفجار.
وقالت مديرة قسم األزمات 
والنزاعات في هيومن رايتس 
ووتش ملا فقيــه في بيان تلي 
خــالل املؤمتر، «تظهــر األدلة 
بشكل كاسح أن انفجار أغسطس 
٢٠٢٠ في مرفأ بيروت نتج عن 
أفعال كبار املسؤولني اللبنانيني 

بري: اجلرح لن يلتئم إال بكشف احلقيقة وال حصانة إال للشهداء
واحلريري لرفع احلصانات من أعلى الهرم إلى أدناه

بيروت - خلدون قواص 
 أحمد عزالدين ـ منصور شعبان

قال رئيس مجلس النواب 
نبيه بري إن اجلرح الوطني 
لن يلتئم إال بتحقيق العدالة 
كاملــة  احلقيقــة  وكشــف 
واالقتصــاص ممــن أدخلوا 
نيترات املوت إلى لبنان، وال 
حصانة وال غطاء إال للشهداء.
وأضــاف بري، فــي بيان 
بذكرى الرابع من أغســطس 
وذكرى شهداء انفجار املرفأ، 
«لن تطمئن أنفس الشــهداء 
وترجــع إلى باريهــا راضية 
مرضية. ولــن يلتئم اجلرح 
الوطني الذي أحدثه انفجار 
املرفأ إال بإحقاق احلق وكشف 
احلقيقة كاملة دون زيادة أو 

نقصان».
وجدد موقفه انطالقا «من 
موقعنا السياسي والتشريعي 
لن نرضى بأقــل من العدالة 
واالقتصــاص من املتورطني 
بأي موقــع كانوا وألي جهة 
انتمــوا، واملدخــل إلــى ذلك 
معرفــة اجلهة التــي أدخلت 
نيترات املوت إلى عاصمتنا 
الكامنة  بيروت، واألســباب 

وراء االنفجار».
وختم الرئيس بري «مرارا 
وتكرارا وحتى انقطاع النفس، 
ال حصانــة وال حمايــة وال 

املواقــف وإغراق  لتســجيل 
املســار القضائي بتوجيهات 

شعبوية لتهريب احلقيقة.
وقــال، هذا يــوم لتحرير 
املبــارزات  مــن  العدالــة 
واحملاكمــات  السياســية 
اإلعالمية، وليس يوما إلطالق 
احلمالت االنتخابية ورشوة 
اللبناني بعدالة  العام  الرأي 
غب الطلب. وأوضح احلريري 
ان للعدالــة قاعدتــان: جلنة 
حتقيــق دولية تضــع يدها 
على امللف وساحة اجلرمية، 
أو تعليق القيود التي ينص 

حســن خالد وناظم القادري 
الســالم  وتفجير مســجدي 
أيــن احلقيقــة  والتقــوى؟ 
واملجالس العدلية من محاولة 
اغتيــال مــروان حمادة ومي 
شــدياق والياس املر؟ وأين 
هي من جرائــم اغتيال وليد 
عيدو وسمير قصير وجبران 
تويني وجورج حاوي وبيار 
اجلميل وانطوان غامن والعميد 
فرانسوا احلاج ومحمد شطح 
ووسام احلسن ووسام عيد 

وسواها عشرات اجلرائم؟
وأضــاف: فــال عدالــة من 
دون حســاب وال حســاب من 
دون حقيقــة وال حقيقــة من 
دون حتقيق دولي شــفاف أو 
تعليق بعض املواد الدستورية 
لرفع احلصانات، كل احلصانات 
من أعلى الهرم إلى أدناه. نعم 
لعدالة احلقيقة الكاملة.بدوره 
قال رئيــس حكومة تصريف 
األعمال د.حسان دياب، في بيان: 
«ســنة مرت على ذلك الزلزال 
الذي ضرب بيروت وكل لبنان».  
وتابع: في ٤ أغسطس، انفجر 
أحد عنابــر الفســاد املتراكم، 
وكانــت نتائجه مدمــرة على 
جميــع املســتويات، خســرنا 
شهداء، وأصيب اآلالف، ودمرت 
منــازل ومؤسســات، وتــرك 
جروحــا عميقة فــي النفوس 

والوجدان وفي واقع البلد.

عليها الدستور والقوانني وما 
ينشأ عنها من محاكم خاصة 
تتــوزع الصالحية واألحكام 

في اجلرمية الواحدة.
وتابع، ان احملكمة الدولية 
ألجل لبنان كشفت احلقيقة 
الرئيــس  اغتيــال  بجرميــة 
الشــهيد رفيــق احلريــري 

وحددت هوية املجرم.
وتساءل احلريري، ولكن 
أين احلقيقة بجرائم اغتيال 
كمال جنبالط ورشيد كرامي 
ورينيــه معــوض ودانــي 
شمعون وإيلي حبيقة واملفتي 

لبنانيون يصورون مرفأ بيروت عشية الذكرى األولى النفجاره  (محمود الطويل)

غطاء إال للشــهداء وللقانون 
والدستور».

من جهته، اعتبر الرئيس 
سعد احلريري انفجار الرابع 
من أغسطس في مرفأ بيروت 
بصمة سوداء، حلاالت الضياع 
والتسيب واإلهمال في الدولة 

ومؤسساتها.
وأضــاف فــي بيــان لــه 
باملناسبة: البركان الذي عصف 
ببيروت وأهلها وأحيائها، ليس 
منصة للمزايدات واالستثمار 
السياسي في أحزان املواطنني 
املنكوبــني، واتخاذهــا ممرا 

إيلي ماروني لـ «األنباء»: عون لن يتراجع 
عن مواقفه وعلى ميقاتي حسم األمور سريعًا

بيروت - أحمد منصور

والنائــب  الوزيــر  رأى 
السابق عن حزب الكتائب إيلي 
ماروني «ان تفسير الدستور 
لدى كل من رئيس اجلمهورية 
ميشال عون والرئيس املكلف 
لتشــكيل احلكومــة جنيــب 
ميقاتي، أصبح اجتهادات غب 
الطلب، معتبرا أن لبنان، بلد 
املعجزات، فما كان مستحيال 
ممكنــا  يصبــح  باألمــس، 
اليــوم، وبالتالي فإن رئيس 

اجلمهورية لن يتراجع عن مواقفه، ومتســكه 
بتســمية الوزراء املســيحيني، داعيا الرئيس 
املكلف أال يطيل مدة التكليف في الذهاب واإلياب، 
وحسم األمور في أسرع وقت، وليتحمل عندها 
املعطل كامل مسؤولية انهيار البلد واقتصاده 

وهجرة أبنائه.
وقال ماروني في تصريح لـ «األنباء»: «كان 
واضحا منذ أشهر، ان الرئيس سعد احلريري 
ســينتهي الى االعتذار عن تشــكيل احلكومة، 
ألسباب تتعلق أوال بالعالقة الشخصية املتأزمة 
بينه وبــني رئيس اجلمهورية، ولتمســك كل 
منهما بتفســير صالحيات التشــكيل بصورة 
مختلفة عــن اآلخر، وأيضا ألســباب إقليمية 
تتعلق بعالقة احلريري ببعض الدول العربية 
املؤثرة على ساحتنا، ورفضهم العلني التعامل 
معــه، باإلضافة إلى خشــيته من حتمل أوزار 
االنهيــار املالي واالقتصادي فــي لبنان، فكان 
احلــل باالعتــذار، وتكليف ميقاتــي، وها هي 
العقد بدأت تظهر أمام التشــكيل، التي حتول 
دون متكنه من التأليف، إال إذا كانت الضغوط 
اخلارجيــة فاعلة في األيام املقبلة، وإذا كانت 
حركة الشعب املرتقبة اليوم في ٤ أغسطس، 
كفيلة في إيصال رسالة ملن يعنيهم األمر بأنه 

كفى لعبا مبصير الشعب والوطن.
وردا على سؤال حول اتهام الفريق الرئاسي 

بأنــه يريد وضــع اليد على 
احلكومة في الوالية األخيرة 
لعــون وحتضيــرا جلبــران 
باســيل لرئاسة اجلمهورية، 
قال ماروني: «هذا جزء كبير 
من املشكلة، جلهة من سيحكم 
بعــد انتهاء عهد عــون، وإذا 
دخلنا في فراغ رئاســي، من 
ســيدير احلكومة ومن ميلك 
أكثريتها وقرارها؟ وما مصير 
الرئاســي،  جبــران باســيل 
أودوره في إدارة البلد؟، فكل 
هذه املسائل تشغل بال رئيس 
اجلمهورية بالطبع اكثر من انقطاع الدواء وذل 

احملروقات وجوع الناس وفقرهم وقهرهم.
وأكد ماروني ان لبنان يحتاج إلى حكومة 
من املستقلني واالختصاصيني لوقف االنهيار 
الشامل، ومتى كانت مستقلة ستكون مقبولة من 
الداخل واخلارج، ألن اجلميع بات يريد احلل، لكن 
ما يجري عكس ذلك وكأن ما حصل لم يغير في 
ذهنيتهم أي شيء، فمصاحلهم هي األهم وفوق 
كل اعتبار، غير عابئني بالعقوبات ومبصالح 
لبنان العربية ودوره وقيمته ومصالح شعبه، 
لذلك ال حل إال بإبعادهم عن السلطة، وبانتخابات 
نيابية سريعة ونزيهة، لتصل سلطة جديدة 
تنقذ ما ميكن إنقــاذه من االنهيار االقتصادي 
واملالي والصحي والسياســي الشــامل. وعن 
تقييمه ملســيرة العهد قال: «في عهد الرئيس 
عون جاع اللبنانيون، ونهبت أموالهم وضربهم 
الفقــر، وأقفلت املــدارس واجلامعات، وهاجر 
األطباء واللبنانيون، وندر الدواء واحملروقات، 
وتراجعت العملة اللبنانية، وعزل لبنان عربيا 
ودوليا، واستشــهدت الســياحة فيه، هذا أقل 
ما ســيقال عن هذا العهد، ألن في ســنواته الـ 
٤ ونيف لم يشــهد تاريخ لبنان منذ تأسيسه 
مــا يحصل اآلن، ولعل اهم مــا حصل في هذا 
العهــد ثالث اكبر انفجار في تاريخ البشــرية 

في مرفأ بيروت.

إيلي ماروني

٤ أغسطس.. يوم الغضب الساطع في لبنان وأهالي ضحايا االنفجار يتوّعدون
بيروت - عمر حبنجر

 اليوم األربعــاء الرابع من 
أغســطس الذكــرى الســنوية 
األولى لتفجيــر مرفأ بيروت، 
والتي ستكون مناسبة لتفجير 
الغضب الشعبي ضد منظومة 
أو أهملــت  حاكمــة تواطــأت 
وهدمــت وقتلت، ثــم اختبأت 
خلف حصانات وحمايات ملنع 
املتواطئني واملهملني من املثول 
أمام القضاء. واليوم تنتهي الـ 
٣٠ ساعة التي حددها احملتجون 
من أهالي ضحايا االنفجار األكبر 
فــي لبنان للســلطة اللبنانية 
القائمة كي حتزم أمرها وتتوقف 
عن االلتفاف على التحقيق مع 
كبار القوم، بادعاء احلصانات 
أو األذونات، وإال سيكون لكل 
حادث حديث. ومن نكد األيام ان 
ثمة من كان يستعجل تشكيل 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
حكومته، لتكون مبنزلة الهدية 
السارة للمناسبة احلزينة، مبا 
يخفف مــن غلــواء احملزونني 
والغاضبني، فإذا بغياب إمكانية 
تأليف احلكومة يشكل احلالة 
املستجدة واملستقطبة لالهتمام 

العام عن املناسبة األساسية.
فبعد لقائه الرابع مع رئيس 
اجلمهورية ميشــال عون، قال 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
للصحافيــني: ال حكومــة قبل 
الرابع من أغســطس، لكنه لم 
يؤكد أن هناك حكومة بعد هذا 
التاريخ، إمنا قال كلمته ومشى، 
مفرمــال االندفاعــة اإليجابيــة 
لعملية تشــكيل احلكومة. في 
اللقاء الرابع الذي لم يدم ثلث 
الســاعة، كرر ميقاتي مزاميره 
احلكومية، حكومة اختصاصيني 
من ٢٤ وزيــرا، وال مداورة في 

احلقائب السيادية األربعة.
ورد عون بالقول: ان مقاربته 
لتأليف احلكومة ال تنطوي على 
مشاركته، مكررا عليه ما قاله 
لســعد احلريــري، وهو: حقي 
كامل باملشاركة في تسمية جميع 
الوزراء، أما االعتذار فهو قرارك.
وأصــر عــون علــى وزارة 
الداخليــة وإال فاملالية! فأجاب 

بــأن صداقــات ميقاتــي مــع 
بعــض املواقع األساســية في 
طاقم الرئاســة الفرنسية هي 
التي ضغطت من أجل تكليفه. 
وأقنعت به األميركيني، وحتى 
اإليرانيني وبعض قوى الداخل، 
على أســاس انه األكثر مرونة 
وكفــاءة لرئاســة احلكومــة 
اللبنانيــة فــي هــذه املرحلة، 
لكن يبدو ان مســتقبل جبران 
باسيل، له األولوية على ما عداه، 
بالنسبة للرئيس ميشال عون، 
ولو كان املقابل دفع لبنان إلى 
جهنم، التي بشر بها منذ بضعة 
أشــهر! ورأت هذه املصادر، ان 
الرئيس عون والصهر باسيل 
لن يسمحا بتشكيل حكومة من 
دون ضمانات حتقق حلم باسيل 
بالرئاسة األولى، خصوصا انه 
مكبــل بالعقوبــات األميركية، 

أنه وعمه الرئيس ميشال عون 
لم يكونا يريدان ميقاتي لتأليف 
احلكومة لوال ضغط أصدقائه 
في باريس، لذا من املستغرب أن 
يتقبال منه ما رفضاه من سلفه 
الرئيس احلريري، الذي يعتمد 
الصمت حيال ما يجري على هذا 
الصعيد، وسط اعتقاد البعض 
هنا بأن رئاسة احلكومة عائدة 

إليه ولو بعد حني.
الصورة احلكومية مشوشة 
متاما، كما تقول املصادر املتابعة 
لـ «األنباء»، إال ان ثمة من يراهن 
على محطة سياســية إقليمية 
قريبة، لعلهــا تفتح ثغرة في 
اللبنانــي املســدود،  اجلــدار 
وتتمثل في االحتفال بتنصيب 
إبراهيــم رئيســي للرئاســة 
اإليرانية الذي يؤدي اليمني أمام 
مجلس الشــورى غدا، وهدية 

لــذا فإنــه لن يقبــل «بحكومة 
رئاســية» حتــل محــل رئيس 
اجلمهورية بعد انتهاء واليته، 
وعــدم انتخاب البديل، إال وله 
الثلث املعطل فيها، في حني يبدو 
ميقاتي حاسما في عدم إعطاء 
اي دور لباســيل في تشــكيل 
حكومة لم يســمه لرئاســتها، 
وال قبل املشــاركة فيها، حتى 
انه تــرك إمكانية منحها الثقة 
فــي مجلــس النــواب معلقة، 
واختصر ميقاتــي بالقول: أنا 
أشكل احلكومة «بالتشاور مع 
رئيس اجلمهورية شخصيا». 
وذلك على غرار سعد احلريري، 
امنا من دون املقاطعة الشخصية 
جلبــران باســيل. وواضح أن 
ميقاتي والفريــق الذي ميثله 
ليســوا في وارد املسير بخطة 
تعومي باسيل، الذي من املؤكد 

املشــاركني فيه، على الصعيد 
العربي حتديدا، وبحسب طبيعة 
ومستوى هذا احلضور ممكن 
قيــاس مصير تكليف ميقاتي، 

برأي املصادر.
وقد حثــت مجموعة الدعم 
الدولية من أجل لبنان السلطات 
اللبنانيــة علــى اإلســراع في 
التحقيق في انفجار  استكمال 
ميناء بيروت البحري من أجل 
كشف احلقيقة وحتقيق العدالة.
جــاء ذلــك في بيــان عقب 
اجتماع مجموعة الدعم الدولية 
مــن أجل لبنــان أمــس، وهي 
تضم األمم املتحدة وحكومات 
الصني وفرنسا وأملانيا وإيطاليا 
واالحتــاد الروســي واململكــة 
املتحــدة والواليــات املتحــدة 
واالحتــاد األوروبــي وجامعة 

الدول العربية.

مصادر تربط مصير حكومة ميقاتي بتنصيب الرئيس اإليراني اجلديد.. وباسيل لن يقبل بـ «حكومة رئاسية» حتّل محل عون

ميقاتي: اذهب إلى دولة رئيس 
مجلــس النــواب نبيــه بــري 

وأطلبها منه.
مصــادر الفريق الرئاســي 
اعتبــرت أن متســك البعــض 
بوزارات محــددة يتناقض مع 
املبادرة الفرنسية التي تلحظ 
املداورة في الوزارات، والحظت 
ان التشكيلة احلريرية األخيرة 
املــداورة عــدا وزارة  اعتمدت 
املال التي يتمســك بها الثنائي 
الشــيعي، وأعطــى اخلارجية 
لدرزي والداخلية لألرثوذكس 
وأرمنيــا للدفــاع، إال ان األمر 
تغير في الصيغــة احلكومية 

التي قدمها قبل ان يعتذر.
مصــادر  تســتبعد  ولــم 
حزبية، شــاركت في تســمية 
ميقاتي كرئيس مكلف اعتذاره 
املبكر، اســتنادا الــى اعتقادها 

عون يشارك في مؤمتر باريس
لدعم لبنان: ٥٥٧ مليون دوالر 

أميركي مساعدات ملّحة
بيروت - داود رمال

للمرة الثالثة في أقل من عام تنجح فرنسا بالتعاون 
مع األمم املتحدة في جمع املجتمع الدولي وراء طاولة 
افتراضية اليوم، جلمع املساعدات للبنان إلعانته في 
أزمته االقتصادية واملعيشــية التي يرزح حتت عبئها 

نتيجة االنهيار املالي والنقدي.
وقد أجنزت التحضيرات لبنانيا جلهة املواضيع التي 
ستطرح وملف املساعدات امللّح الذي يحتاجه على وجه 
السرعة، ويترأس الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون 
في قصر اإلليزيه املؤمتر الدولي لدعم الشعب اللبناني، 
ويشارك فيه لبنان بشخص رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون الذي ستكون له كلمة يتناول فيها التطورات 
االقتصادية والسياسية وسيؤكد اإلصرار على تشكيل 
حكومة قادرة على االلتزام بالبرنامج اإلصالحي وفق 
املبادرة الفرنسية، كما تشارك إلى جانبه نائب رئيس 
احلكومــة وزيرة الدفاع الوطنــي ووزيرة اخلارجية 

بالوكالة زينة عكر.
وقال مصدر مواكب للتحضيرات للمؤمتر لـ«األنباء» 
ان «الهدف من املؤمتر حتديد احلاجات اجلديدة للشعب 
اللبناني وللمقيمني على أراضيه، والتأكد من دقة آلية 
توجيه وتوزيع املساعدات وفعاليتها وشفافيتها، وتسريع 
جهود التضامن الدولــي لصالح الفئات الضعيفة من 
الســكان، وقد حددت األمم املتحدة قيمة املساعدات 
الدولية امللحة عبر املؤمتر بـ ٥٥٧ مليون دوالر أميركي». 
وأوضح املصدر «انه سيشارك في املؤمتر الذي سينعقد 
بتقنية الڤيديو كونفرانــس ٤٠ دولة ومنظمة دولية 
وإقليمية أبرزها الواليــات املتحدة األميركية وأملانيا 
وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا واليونان وكرواتيا وبلجيكا 

وسويسرا وفنلندا وهولندا.
 وعن الدول العربية مصر واألردن والســعودية 
وقطر والعراق واإلمارات العربية املتحدة، وعن املنظمات 
الدولية األمم املتحــدة التي تترأس املؤمتر الى جانب 
فرنسا وصندوق النقد الدولي واالحتاد األوروبي والبنك 

األوروبي لالستثمار واجلامعة العربية». 
وأشــار املصدر إلى ان «املؤمتر سيشكل مناسبة 
لتوجيه رسالة سياسية واضحة مفادها انه رغم التزام 
مختلف السياسيني اللبنانيني مازال لبنان بال حكومة، 
وسيتم التأكيد على وجوب تشكيل حكومة بال إبطاء 
قادرة على تنفيذ إصالحات هيكلية ينتظرها اللبنانيون 
واملجتمع الدولي وتسمح بتقدمي دعم، ال يقتصر على 

االستجابة للحاجات الطارئة».
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أفقياً:

من مناطق الكويت 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

القيروان

نبيل احللفاوي

ققيحرلدحاا

ااممادردلا

للنسعهـويشل

ابترررلقرم

معفحاياةقر

نلعيبرراية

يتاااابلةا

ةولللليااح

ويبدقشعتشز

دباارموحرم

ولءعباجااه

ناسمهءددقا

١ـ  الشكـ  ضمير منفصل (معكوسة)، ٢ـ  يالقيـ  
بسطا، ٣ـ  قاحلتانـ  عالمة موسيقية، ٤ـ  متشابهةـ  
يغطي، ٥ـ  اهتز، ٦ـ  زبون دائمـ  مرض (معكوسة)، 
٧ـ  في الوجه (معكوسة)ـ  مطلبي، ٨ـ  قادمـ  ألزما 
ـ عملة آسيوية، ٩ ـ متشابهان ـ أصل ـ صديقي، 

١٠ ـ عكس نهار ـ عكس سفلي.

األمنية
البيوت

الشرقية
حديقة
االحتاد

البعل
منتفع
رحيق
اعراب
الورد

املرة
أشراق

دهر
ربيع

الشماء

القربه
أحزمه
الداعم
وجد

البائس

مسرحي
ود

١ ـ علم مذكر ـ مخاصمة، ٢ ـ في الفم ـ متبختر، ٣ ـ 
نشعر باحلرارة (معكوسة)، ٤ـ  عكس يكثرـ  غير املمكن، 
٥ ـ منزلي ـ غطي (معكوسة)، ٦ ـ جرى (معكوسة) ـ 
نهض، ٧ ـ نكمل ـ عكس خارج، ٨ ـ ضمير منفصل 
ـ قاذف ـ للتمني، ٩ ـ متشابهان ـ قوام (معكوسة) ـ 

متشابهة، ١٠ ـ أحد األنبياء ـ حرف هجاء.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ الريب ـ هي (معكوسة)، ٢ ـ يستقبل ـ مدا، ٣ ـ 
ماحلتان ـ دو، ٤ ـ ن ن ن ـ يستر، ٥ ـ ماد، ٦ ـ عميل 
ـ سقم (معكوسة)، ٧ ـ خد (معكوسة) ـ مرادي، ٨ ـ آت 
ـ حتما ـ ين، ٩ ـ ء ء ـ اس ـ خلي، ١٠ ـ ليل ـ علوي.

١ـ  أمينـ  عداء، ٢ـ  لسانـ  مختال، ٣ـ  نحتر (معكوسة)، 
٤ـ  يقلـ  احملال، ٥ـ  بيتيـ  ستر (معكوسة)، ٦ـ  سال 
(معكوسة)ـ  قام، ٧ـ  نتمـ  داخل، ٨ـ  همـ  راميـ  لو، 

٩ ـ دد ـ قد (معكوسة) ـ ي ي ي، ١٠ ـ داود ـ سني.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

اكتشافات واختراعات

عالم الصحة

مـا أبـرز الطـرق خلفـض ضغـط الـدم 
بدون دواء؟

ترى ماريا بويارينوفا، طبيبة القلب من 
املختبر العلمي لوبائيات األمراض غير املعدية 
الروسي، أن مشاكل ضغط  أملاسوف  ملعهد 

الدم ميكن حلها بدون دواء.
وأشارت إلى أن أهم عامل يؤثر على ضغط 
الدم هو الوزن الزائد، مذكرة بأن البدانة تسفر 
الغدد الصماء  عن تغيرات في عمل جهاز 
واجلهاز العصبي، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط 
الزائد  الوزن  إلى ذلك، يؤثر  الدم. وإضافة 
سلبا على مستويات الكوليسترول والسكر 
الوزن من الضروري  الدم. ولتخفيض  في 
تقليل محتوى السعرات احلرارية في الطعام، 
وكذلك احلفاظ على توازن املاء في اجلسم. 
وفي الوقت ذاته لم توص الطبيبة باملبالغة 
الدم.  ارتفاع ضغط  املاء ملرضى  في تناول 
ودققت أن املعدل اليومي يبلغ ١٫٨ لتر من 

السوائل في الشتاء و٢٫٣ لتر في الصيف.
إلى تقليل تناول  الطبيبة  هذا ودعــت 
امللح (ال أكثر من ٥ غرامات يوميا)، مضيفة 
أنه من املمكن استبداله بتوابل أخرى مثل 
الكركم والثوم والهيل. وشددت على أهمية 
التخلي عن تناول املنتجات املخللة والسمك 
املدخن والسجق، داعية إلى استبعاد العصائر 
النظام  واحللويات والزبادي واخلثارة من 
الغذائي بسبب احتوائها على نسبة عالية 

من السكر.
وأضافت أن التمارين الهوائية مثل ركوب 
الدراجات والسباحة واملشي السريع مفيدة 
ملرضى ارتفاع ضغط الدم، مشددة على أن 
شدة هذه التمارين يجب أال تتجاوز ٥ ساعات 
إلى عدد من  في األسبوع، وذلك باإلضافة 

متارين القوة.
وأشارت االخصائية أيضا إلى أهمية النوم 
الصحي (٨ ساعات على األقل)، حاثة على 
ضبط مستوى التوتر وإال فإن الدم مشبع 

بالهرمونات التي ترفع ضغط الدم.

تقنية جديدة تقلل مستويات النيكوتني في نبات التبغ

طور باحثو جامعة والية كاروالينا الشمالية 
األميركية، تقنية جديدة ميكنها تغيير التمثيل 
التقنية في  الغذائي للنبات، ومت اختبار هذه 
نباتات التبغ، وأظهرت أنها ميكن أن حتول أوراقه 
إلى اللون األحمر، وتقلل من املركبات الكيميائية 
الضارة، املسببة للسرطان، واملركبات املسببة 

لإلدمان مثل النيكوتني.
التقنيات  إمكانية استخدام عدد من  ورغم 
للحد من مركبات كيميائية معينة، في نباتات 
التبغ، فإن األبحاث أظهرت أن بعض هذه  مثل 
التقنيات ميكن أن تزيد من املركبات الكيميائية 
الضارة األخرى مع تقليل املركب املستهدف، ولكن 
الفريق األميركي قللت  التي أعلن عنها  التقنية 
النيكوتني املسبب لإلدمان، واملركبات املسببة 
للسرطان مثل «نتروزامني»، دون إحداث أي آثار 

ضارة على النبات.
وتستخدم التقنية عوامل النسخ والعناصر 
التنظيمية لتحقيق هذا الغرض، والعناصر التنظيمية 
عبارة عن أجزاء قصيرة من احلمض النووي غير 
مشفرة تتحكم في نسخ جينات الترميز القريبة، 
أما عوامل النسخ، فهي عبارة عن بروتينات تساعد 
في تشغيل جينات معينة أو إيقاف تشغيلها من 

خالل االرتباط بالعناصر التنظيمية.
ويعتقد أن هذه التقنية تنطوي على إمكانية 
استخدامها في نباتات احملاصيل األخرى لتعزيز 
الصفات املفيدة األخرى وجعل بعض األطعمة أكثر 
التبغ، حيث  البداية جاءت بنبات  صحة، ولكن 
حظي هذا البحث بدعم من إحدى شركات التبغ.

عن «جورنال أوف أدفانسيس ريسيريش»
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الدورة 21 ملهرجان الكويت املسرحي ديسمبر املقبل
مفرح الشمري

وفقاً لالشتراطات االحترازية الصحية 
املعمــول فيها بالبالد، ســيقيم املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب مهرجان 
الكويت املسرحي بدورته الـ٢١ خالل الفترة 
من ١ إلى ١٠ ديسمبر املقبل وذلك بعد ان 
توقف إقامة الدورة العام املاضي، بسبب 
انتشــار جائحة كورونــا التي اجتاحت 
كل دول العالــم وتوقفــت معهــا جميع 

املهرجانات الفنية.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي 
للمجلس واألمني العام املســاعد لقطاع 
الثقافة د. عيسى االنصاري »ان األمانة 
العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب اعتــادت إقامة مهرجان الكويت 
املســرحي بشــكل ســنوي، وســنقوم 
باستقبال طلبات الفرق األهلية وشركات 
ومؤسسات اإلنتاج املسرحي التي ترغب 
فــي املشــاركة ضمن أنشــطة املهرجان 
املذكــور وفي الفتــرة الزمنيــة املبينة، 
علمــا بأن آخر يوم الســتقبال الطلبات 
ســيكون في يوم اخلميس 3٠ سبتمبر 
املقبل وسوف يتم اختيار الفرق املشاركة 
باملهرجان بعد االطالع وقراءة النصوص 
من قبل جلنة متخصصة يتم تشكيلها 
من قبل إدارة املسرح، وسيتم استقبال 
هذه النصــوص في مقر إدارة املســرح 

الكائن مبنطقة الشامية.
من جهة اخرى، افتتح أمني عام املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون واآلداب كامل 

العبداجلليــل املهرجان الفني املشــترك 
بعنوان »لن ننســى« مبناسبة مرور 3١ 
عامــا على الغــزو العراقي على الكويت 
باإلنابة عن وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب ورئيس املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
وقال العبداجلليل في تصريح صحافي 
ان معــرض »لن ننســى« الــذي أقامته 
اجلمعية الكويتية للفنون التشــكيلية 
يحكي كل مراحل الغزو الغاشم والعدوان 
األثيم على الكويت في الثاني من أغسطس 
١99٠وكل املراحــل التي جتســد احلركة 
التاريخية للمقاومة والتصدي للعدوان من 
قبل القيادة السياسية والشعب الكويتي، 
مرورا مبرحلة التحرير واالنتصار املظفر 
للكويت الذي جسده الفنانون املتميزون 
بكل اقتدار وإعجاب. وأضاف: تأتي أهمية 
املعرض الفني »لن ننسى« ألنه حشد أكبر 
عدد من الفنانني الذين عرضوا أكثر من 9٠ 
لوحة بريشة ٤٠ فنانا وفنانة متميزين 
ورواد، كما أنه يقدم رسالة لألجيال التي 
لم تشهد كارثة الغزو وتداعياته من خالل 

الرسم والتشكيل.
مــن جانبــه، قــال رئيــس اجلمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية عبدالرسول 
ســلمان إن للفنان التشكيلي دورا مهما 
في التعبير عن هموم الناس وما يجيش 
في نفوسهم خاصة عندما تكون ملثل هذه 
املناسبة الفاصلة للكويت والكويتيني، 
فريشة الفنان الكويتي مواكبة لألحداث 

وهموم املجتمع واإلنسان عموما.

األمني العام للمجلس الوطني افتتح معرض »لن ننسى«

جولة في معرض »لن ننسى«

جانب من العروض السابقة ملهرجان الكويت املسرحي

د. عيسى األنصاريأمني عام املجلس كامل العبداجلليل مع رئيس اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية عبدالرسول سلمان أثناء قص شريط االفتتاح

فاطمة الدمخي لـ »األنباء«: ال أجمع بني عملني.. 
واستعجلنا في تصوير »الغابة«

الفني واجلمهور  الوسط  فجع 
بخبر رحيل الفنانة القديرة انتصار 
الشراح، كيف استقبلت اخلبر؟

٭ ال تستطيع الكلمات وصف 
ما أشعر به، فقد كانت الراحلة 
القديرة )أم سالم( أختا حنونا، 
وأســطورة عمالقــة ليس في 
الوســط الفني فقط، بل على 
املســتوى اإلنســاني، أيضــا 
جمعنــي بهــا عمل مســرحي 
واحد فقــط »دربــج خضر«، 
لكن الود واالتصال لم ينقطع 
بيننــا، وقد أجمــع الكل على 
حبها واحترامها، وايضا آملني 
العنوان االبــرز الذي تداولته 
املواقــع االخبارية واملنصات 
فــي األيام املاضيــة »باي باي 
لندن« البداية والنهاية واحدة 
ألبطالهــا، لتكــون بذلك ثالث 
األبطال الذين غادروا مســرح 
احلياة من لندن بعد الراحلني 
عبداحلسني عبدالرضا وغامن 
الصالــح، فتجدد احلزن وعاد 
اجلــرح ينــزف مــن جديــد، 
وكما تابعت من خالل جريدة 
»األنباء« أن جثمانها سيصل 
الى الكويت فجر يوم اجلمعة 
الثرى صباحا، أسأل  ليوارى 
اهلل العظيم أن يرحمها ويغفر 
لهــا وأرجو مــن اجلميــع اال 

اإللكترونية؟
٭ فيلــم »الغابــة« علــى كثر 
ما اســتعجلنا فــي تصويره 
واستمتعت كثيرا بتصويره، 
ولكن حتى اآلن ال نعرف ماذا 
يحدث، ولكن إن شاء اهلل سيتم 

عرضه قريبا.

ماذا عن رأيك في أصداء »الوصية 
الغائبة« و»مطر صيف«؟

٭ كنت ضيفة شرف في »مطر 
صيف« في احللقة األولى فقط، 
وكانت هذه احللقة منتشــرة 

كثيرا.
أمــا عــن »الوصيــة الغائبة« 
فتقريبــا طــوال فتــرة العمل 
كنــت موجودة، ولكن أحببت 
أصداء »الوصية الغائبة« أكثر، 
خاصة أن مكان التصوير كان 
تراثيا، وأيضــا اعتمادنا على 
اللهجة الكويتية القدمية كان 
من األمور التي أحببتها كثيرا.

ماذا عن جديدك ومشاريعك الفنية 
املقبلة؟

٭ معروف عني في الوســط 
أنني ال أحب أن أجمع بني عملني 
معا في نفس الوقت، وعندما 
ننتهــي مــن »عندمــا ال ينفع 
الندم«، سنخطط ملا هو قادم.

ومن طبقة ال حتتاج للوظيفة، 
ولكــن توظفــت حتى تســلي 
نفســها ومتــأل وقــت فراغها، 
وأيضــا مــن خــالل الوظيفة 
تتعــرف على شــخصية هند 
البلوشي »هدى«، فهي تلعب 
شخصية إنســانة من الطبقة 
الفقيــرة، وتكون هــذه الفتاة 
الغنية هي الداعمة واملساندة 
لها في كل املواقــف واملراحل 

التي متر بها.
وهناك تفاصيل سوف متر بها 
»هدى« هند البلوشي، وتكون 
»أنوار« التي أجسد شخصيتها 
داعمة ومســاندة لها، والدور 
قريب من شخصيتي احلقيقية 

كثيرا، وأحببته أكثر.
ما اجلديد بشأن مسرحية »نور 
الظالم 2« من إنتاج هند البلوشي؟
٭ مســرحية »نــور الظــالم 
٢«، كنا قد وقعناها قبل أزمة 
كورونا، ما يعني أن هذا األمر 
معلق منــذ عامــني، ولكن إن 
شاء اهلل ســنناقش هذا األمر 
مع الفنانة هند البلوشي ونرى 

ماذا سيحدث.

بعد عودة احلياة لدور السينما، 
»الغابة«،  هل سيتم طرح فيلم 
املنصات  أنه سيعرض على  أم 

الضحية األولى للقهر واالنتقام، 
وهذا األمر يستحيل أن يراه أي 
شــخص ويظل صامتا، والبد 
أن يبدي كل شــخص رأيه في 
املوضوع، حتى مننع مثل هذه 
الظواهــر الســلبية، كما أنني 
أعزي من خاللكم أسرة الفقيدة، 
وأمتنــى أن تختفــي مثل هذه 
اجلرائم لنعيش ومن نحب في 

مجتمع آمن.

ماذا ستخبرينا عن دورك في 
مسلسل »عندما ال ينفع الندم«؟

٭ أجسد شخصية »أنوار« وهي 
فتاة ميسورة احلال ماديا في 
مسلسل »عندما ال ينفع الندم« 

يقطعوا الدعــاء لها بالرحمة، 
ولذويها بالصبر والسلوان.

على  نشطة  غير  أنــك  رغــم 
»السوشيال ميديا« إال أنك تفاعلت 

بشدة مع قضية »مقتل فرح«؟
٭ لقــد هــزت هــذه القضيــة 
الكويــت لبشــاعتها، فكيــف 
شــهدت الطفلة طعنــات أمها 
ولفظها ألنفاسها األخيرة، أي 
ذنب اقترفته هــذه الصغيرة 
ليبقى هــذا املشــهد عالقا في 
ذهنها لألبد، وتلك الشابة التي 
زهقت روحها في نهار رمضان 
تاركة الغصة والقهر في قلوب 
أســرتها ومحبيهــا، لــم تكن 

عبّرت عن حزنها لرحيل » أم سالم « وطالبت اجلمهور بالدعاء لها
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ما زلت سعيدة بأصداء 
»الوصية الغائبة«.. و»أنوار« تشبهني

)أحمد احلافظ( الزميلة دعاء خطاب مع فاطمة الدمخي 

التركماني: »أمر إخالء«.. ترند غصب
أحمد الفضلي

»أحاول أهرب من الشغل مع زوجتي 
حبيبة العبداهلل«، بهذه اجلملة كشف الفنان 
واملخرج عبــداهلل التركماني عن احدث 
مشاريعه الفنية واملتمثلة في املسلسل 
الدرامي االجتماعي »امليزان«، والذي من 
املقرر أن يجمعه بكوكبة من جنوم الساحة 
الفنية الكويتية واخلليجية ويشكل التجربة 
للتركماني مع زوجته اإلعالمية  االولى 

حبيبة العبداهلل التي كتبت نص العمل.
وأشار التركماني من خالل تصريح 
خص به »األنباء« إلــى انه في قراءات 
مستمرة لنصوص خاصة بأعمال فنية 

قدمت اليه مؤخرا الختيار األنسب من 
بينهــا واالطاللة من خاللــه في الفترة 

القادمة.
الثاني  وفيما يتعلق بنجــاح اجلزء 
من املسلسل الكوميدي االجتماعي »أمر 
إخالء« ذكر انه سعيد جدا بالنجاح الذي 
حققه العمل في ثاني أجزائه، موضحا أن 
النجاح جاء ثمرة جهد متواصل لكل طاقم 
املسلسل ويشكل دافعا لتنفيذ جزء ثالث 

قد يرى النور في الفترة املقبلة.
واختتم التركماني حديثه بالقول:»إن 
شاء اهلل تســتمر أصداء وجناحات أمر 
إخالء إلى أن يكــون العمل )ترند( رقم 

واحد غصبا على كل اللي ما يبينا«.

أكد لـ »األنباء« أنه يحاول الهروب من الشغل مع زوجته حبيبة العبداهلل

وليد عوض: »من زمان« على »اليوتيوب«

سمية اخلشاب: »الترند« نعمة من اهلل

من خالل قناته الرسمية على اليوتيوب، أطلق املطرب 
اللبناني وليد عوض أغنيته اجلديدة بعنوان »من زمان«، 
كمــا طرحها في جميع حســاباته الرســمية على املنصات 
اإللكترونيــة، وذلك بعد النجــاح الكبير الذي حققه بعمله 

األخير »شو بعملو«.
واألغنية من كلمات أحمد ماضي، أحلان جوزيف جحا، 
 Bizzy Mo توزيع عمر الصباغ، وقد ســجلها في اســتوديو
وحصدت مشاهدات عالية منذ طرحها في ٢9 يوليو املاضي 
حتــى هذه اللحظة، حيــث وصل مشــاهداتها إلى أكثر من 
مليون مشاهدة، حيث حصلت األغنية على املرتبة الثانية 
في فلســطني واألردن ولبنان، واملرتبة الثالثة في سورية، 
بينمــا حصلت على املرتبة الرابعة فــي الكويت واإلمارات 

وقطر، وذلك جلمال حلنها وروعة كلماتها.

وصفت الفنانة سمية اخلشاب تصدر 
اســمها للترند على السوشيال ميديا بعد 
جلسة التصوير التي خضعت لها في دبي، 
بأنــه رزق مثله مثل حــب الناس لها التي 
تعتبره نعمة تدعو اهلل أن يدميها عليها، 
مشيرة إلى أنها ال تسعى إلى لفت األنظار 

لتكون ترند.

ســمية اخلشــاب طرحت مؤخرا كليب 
أغنيتهــا اجلديــدة »أوعــدك« مــع مطرب 
املهرجانات عمر كمال، على موقع الڤيديوهات 
»يوتيوب«، الشــهر املاضــي واألغنية من 
كلمات وأحلان أحمد أوسه، وتوزيع إسالم 
ساسو، وتصدرت األغنية تريند يوتيوب 

واحتلت املركز األول بعد طرحها.
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وصلت مشاهداتها إلى أكثر من مليون

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

دعاء خطاب Doua_khattab@ألول مرة في الكويت

عبّرت الفنانة فاطمة الدمخي عن حزنها لوفاة الفنانة القديرة انتصار الشــراح، 
موضحة أنها اجتمعت بها في مسرحية »دربج خضر«، إال أن الود لم ينقطع بينهما 
وطالبــت اجلمهور مبواصلة الدعاء لها. وحتدثت الدمخي من خالل »األنباء« عن 
تفاعلها مع قضية فرح أكبر التي هزت الكويت لقسوتها، قائلة: أمتنى أن تختفي 

مثل هذه اجلرائم والظواهر السلبية من املجتمع.
وكشفت عن طبيعة دورها في مسلسل »عندما ال ينفع الندم«، موضحة أنها جتسد 
شخصية »أنوار« تلك الفتاة ميسورة احلال على املستوى املادي وال حتتاج للوظيفة، 
ولكن تتوظف فقط حتى تسلي نفسها ومتأل وقت فراغها، كما حتدثت عن مصير 

مسرحية »نور الظالم 2« وفيلم الغابة ومشاريعها املقبلة.. وإلى نص احلوار:
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«األوملبي» ملعاجلة األخطاء أمام األهلي القطري

الساحل يغلق ملف احملترفني بفرنسي وبرازيلي

مبارك اخلالدي

يلتقي منتخبنا الوطني األوملبي 
مساء اليوم مع فريق األهلي القطري، 
وذلك مبقر إقامة األزرق مبدينة ازميت 
التركيــة ضمن معســكره التدريبي 
في إطار استعدادات األوملبي خلوض 
االســتحقاقات املقبلة. واملباراة هي 
اخلامســة تواليــا ضمــن البرنامج 
اإلعــدادي لألزرق، حيــث لعب أمام 
منتخب البحرين األوملبي، مباراتني 
فاز في األولى ٤-٢ وخسر في الثانية 
١-٢، كما التقى مع فريق اسكندرون 
التركي وخسر ١-٢، ولعب مساء اول 
من امس االثنني أمام فريق ريزا التركي 

وخسر ٠-٣.
ومــن املتوقــع ان يلجــأ مــدرب 
املنتخــب كارلــوس غونزاليس الى 
املداورة بني الالعبني لتجنب اإلرهاق 
اثر املجهود الكبير الذي قدمه الالعبون 
لتوالي املباريات خالل فترة قصيرة.

وقد استعد منتخبنا ملباراة اليوم 
بتدريب خفيف مساء امس سبقته 
احملاضرة الفنية للجهاز الفني، حيث 
أبدى غونزاليس مالحظاته حول أداء 
الالعبــني وجتنب األخطاء الفردية 
في التسلم والتمرير والتي تنعكس 

هادي العنزي

أغلــق اجلهاز اإلداري لكرة القدم 
بنادي الساحل ملف محترفي الفريق 
األول، بتعاقده مع املدافع البرازيلي 
كليبر الذي لعب املوسم املاضي مع 
النهضة العماني، واملهاجم الفرنسي 
جوناثان بيهي (مواليد ١٩٨٩)، ليكمال 
خماسي احملترفني إلى جانب الثالثي 
البرازيلــي ليوناردو، وتاليســون، 

وجيوفاني.
الســاحل تدريباتــه  ويواصــل 
اليومية بقيادة مدربه الوطني محمد 

اآلســيوية املؤهلة إلى كأس آســيا 
للفتــرة مــن ٢٣ إلى ٣١ من الشــهر 
نفسه، واملشاركة في دورة األلعاب 
اخلليجية الثالثة املقررة في الكويت 

يناير املقبل.

جانب زمالئهم من الركائز األساسية 
بالفريق علــى تعويض مغادرة عدد 
من الالعبني في االنتقاالت الصيفية 
احلالية، والعودة إلى الدوري املمتاز». 
ولفت إلى أن املنافسة في دوري الدرجة 
األولى ستكون صعبة، في ظل مالقاة 
املتنافسني ٤ مرات في بطولة واحدة.
وأكــد دهيليس أن فتــرة اإلعداد 
األولــى تتركز حول اإلعــداد البدني 
في خطوطها العريضة، على أن تشهد 
املرحلــة الثانية فــي تركيا حضور 
ومشاركة جميع احملترفني، باإلضافة 

إلى لعب ٤ مباريات الودية.

دهيليس: بداية التحضيرات جيدة.. و٤ مباريات وديّة في تركيا

(ريليش كومار)  جانب من تدريب فريق الساحل 

سلبا على املنتخب.
اجلدير بالذكر أن األزرق يستعد 
خلوض بطولة غرب آســيا املقررة 
في السعودية مطلع أكتوبر املقبل 
واســتضافة منافســات مجموعته 

دهيليس، في املرحلة األولى إلعداد 
الفريق، وسيلعب مباراتني وديتني، 
قبل املغادرة إلى معسكر تركيا الذي 
يبدأ ١٦ اغسطس اجلاري وميتد إلى 
٣ أسابيع تتخلله ٤ مباريات ودية.

وأبدى دهيليس رضاه عن البداية 
اجليدة للموســم، مبتوسط حضور 
٢٢ العبا يوميا في التدريبات، وقال 
لـ«األنباء»: «ســنعتمد بشــكل كبير 
على الالعبني الشباب والناشئني خالل 
املوسم املقبل، ونتوقع منهم مستويات 
جيدة، ملــا ميلكونه من قدرات فنية 
وبدنيــة عاليــة، وهم قــادرون إلى 
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رسميًا.. العربي يتعاقد مع مارديكيان

كاظمة في املجموعة األولى 
بـ «آسيوية الطائرة»

مبارك اخلالدي

كشفت إدارة النادي العربي مساء أول من امس النقاب عن 
تعاقدها رسميا مع الهداف الدولي السوري مارديك مارديكيان 
لتعزيز صفوف األخضر في املوسم املقبل. والصفقة هي الثانية 
لألخضر بعد ساعات من إعالن النادي عن التعاقد مع الكرواتي 
جوسيب كنيزفيتش لينضم الثنائي اجلديد الى احملترفني الليبي 

السنوسي الهادي والسوري عالء الدين الدالي.
ومازالت إدارة الفريق تعمل بهــدوء للحصول على توقيع 
محترف خامس قبل السفر إلى معسكر سيقام في تركيا اعتبارا 
من ٨ اجلاري وتتخلله ٥ مباريات ودية حتت إشــراف املدرب 

الكرواتي انتي ميشا ومساعديه.

يعقوب العوضي

أسفرت قرعة البطولة اآلسيوية لألندية للكرة الطائرة واملقررة 
في تايلند أكتوبر املقبل عن وقوع كاظمة ضمن املجموعة األولى 
إلى جانب مستضيف البطولة املنتخب التايلندي، وسريالنكا، 

وكازخستان والعراق.
 (zoom) وقد أقيمت القرعة عــن طريق املنصة اإللكترونية
تطبيقا لإلجراءات االحترازية. ويشــارك في البطولة ١٠ أندية. 
وحضر مراسم القرعة من نادي كاظمة مدير اللعبة خالد البحوه.

وفي إطار متصل، دشن مدرب املنتخب الوطني األول الصربي 
الكسندر مهمته مع األزرق مساء امس رسميا متهيدا لالنخراط 
في املعســكر الصربي الذي يستعد من خالله املنتخب لبطولة 

آسيا في اليابان سبتمبر املقبل.
وشهدت التدريبات حضور رئيس االحتاد د.عبدالهادي الشبيب 
وعضو مجلس اإلدارة رئيس جلنة التدريب واملنتخبات الوطنية 
بدر الكوس وأعضاء اجلهاز الفني للمنتخب إضافة إلى ٢٠ العبا.

أزرق «الطائرة» يواصل تدريباته

األميركي موري في «سلة» القادسية

«سلة الناشئني» يغادر تركيا إلى البحرين

هادي العنزي

أبرمت إدارة نادي القادســية صفقة مــن العيار الثقيل تعد 
األبرز في سوق االنتقاالت الصيفية بكرة السلة، وذلك بتعاقدها 
مع العب فريق نيويورك نيكس األميركي السابق توري موري 
لتدعيم صفوف فريقها ألجل املنافســة على بطوالت «السلة» 

املوسم املقبل.
وحتفل مسيرة األميركي موري (٣٢ عاما) بالعديد من املشاركات 
اإليجابية مع عدد من األندية األوروبية، حيث سبق له اللعب في 

الدوري األملاني، والتركي، والبرتغالي، واإليطالي.
وتسعى «سلة» القادسية للعودة إلى منصات التتويج بعدما 
خرجت خالية الوفاض من املوســم املاضي، وقد تعاقدت إدارة 
القادسية مع عدد من الالعبني احملليني من بينهم حسن أبورمية 
(اليرموك)، ومحمد أشكناني (كاظمة)، باإلضافة إعادة عبدالعزيز 
احلميدي، وناصر الظفيري لصفوف األصفر، كما تعاقدت مع 
املدرب التونسي قاسم الورشفاني لقيادة الدفة الفنية للفريق.

هادي العنزي

يغادر منتخبنا الوطني لكرة الســلة للناشئني (حتت ١٧ سنة) 
اســطنبول متوجها الى العاصمة البحرينية املنامة للمشاركة في 
البطولة اخلليجية، التي تنطلق منافســاتها من ٧ إلى ١٣ أغسطس 

اجلاري، واملؤهلة لنهائيات آسيا.
وقد اختتم «األزرق الصغير» معســكرا تدريبيا امتد ملدة ٢٠ 
يومــا، لعب خاللــه ٧ مباريات ودية، فاز في أربع وخســر ثالثا، 
بقيادة مدربه البحريني سلمان رمضان، ويرأس الوفد نائب رئيس 
مجلس إدارة االحتاد خليل الطاهر، ويضم ١٤ العبا، باإلضافة إلى 
اجلهازين الفني واإلداري. وأكد خليل الطاهر أن املعسكر التدريبي 
جــاء ناجحا بامتياز، بعدما حقق اجلهــاز الفني األهداف املرجوة، 
وارتقى مبستوى جميع الالعبني الفني والبدني، وقال: أجريت في 
اليوم األخير للمعسكر التصفية النهائية لالعبني، الختيار األفضل 
منهم للبطولة، وقد ارتأينا مرافقة الالعبني غير املختارين مع الوفد، 
إلمكانية استبدالهم حتسبا لظروف ڤيروس كورونا، الفتا إلى أن 
األزرق الصغير يتطلع للتأهل لنهائيات كأس آســيا، رغم صعوبة 
املنافسة، واآلثار السلبية التي حلقت بالالعبني بسبب تبعات جائحة 

كورونا، وقوة املنافسة املتوقعة من املنتخبات الشقيقة.

وفد أزرق الناشئني قبل مغادرته تركيا إلى البحرين

خالل مؤمتر صحافي لتقدمي مدرب ومحترفي «األبيض»

خالد الغامن: أعضاء «الكرة» ٥.. واليوسف لن يترشح للرئاسة
عبدالعزيز جاسم

كشــف رئيس نادي الكويت خالد الغــامن عن عدم نيته 
الترشــح لرئاسة احتاد كرة القدم خالل الفترة القادمة ألنه 
ال يريد «خلط السياسة بالرياضة، وهو األمر الذي سيضر 
بالرياضة احمللية»، الفتا إلى وجود ٣ أسماء مرشحة لرئاسة 
االحتــاد أحدها عبداهللا الشــاهني، وليس من بينها الشــيخ 
أحمد اليوســف الرئيس احلالي لالحتاد الذي فضل االبتعاد 

«برغبة شخصية منه».
جــاء ذلــك خالل املؤمتــر الصحافي الذي عقــد في نادي 
الكويت أول من أمس لتقدمي املدرب اجلديد لألبيض والالعبني 
احملترفني. ووجه الغامن الشــكر لليوسف، قائال ان االحتاد 
«رايتــه بيضا» وقد أدى ما عليه وســعى إلى التطوير وفق 

اإلمكانات املتاحة لكن الظروف لم تخدمه.
ولفــت الغامن إلــى أن قرار تعديل النظام األساســي كان 
متفقا عليه منذ فترة ليست بالقصيرة، ولم يأت كردة فعل 
خلروج األزرق من التصفيات اآلسيوية املؤهلة إلى نهائيات 
مونديال قطر ٢٠٢٢، مشيرا إلى موافقة ١٢ ناديا على إجراء 
التعديــالت التي أبرزها أن يكــون عدد أعضاء مجلس إدارة 
االحتاد مكونا من ٥ أعضاء لتوفير األجواء املالئمة للعمل.

واعترف الغامن بأن نادي الكويت وهو شخصيا كان من 
املؤيدين لفكرة «ممثل لكل ناد» في احتاد الكرة، مضيفا: «لو 
عاد بي الزمان الخترت أن يكون مجلس اإلدارة مكونا من ١٤ 
عضوا، ألنني كنت أعتقد أن هذا العدد املناسب لتلك الفترة، 
وحتى فكرة اخلمســة األعضاء ال ميكــن أن جنزم بنجاحها 

إال بعد التجربة».
واستبعد إجراء العديد من التعديالت على النظام األساسي 
وذلــك بعد اتفاق األندية الـ١٢ وهــو العدد املطلوب العتماد 
قرارات اجلمعية العمومية، مشيرا إلى أن تلك التعديالت من 
املتوقع إجراؤها في اجلمعية العمومية غير العادية املزمع 

عقدها االثنني القادم املوافق ٩ أغسطس اجلاري.
تراجع مستوى األبيض

وأكد الغامن أن تراجع أداء فريق كرة القدم املوسم املاضي 
هو السبب الرئيسي في التغيير اجلذري الذي حصل للفريق 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية احلالية، وذلك من أجل استعادة 

األبيض ملستواه املعهود والظفر مجددا بلقب الدوري.
وقال إن أحد الوسطاء عرض على النادي الالعب سلطان 
العنــزي بعد انتهاء عقده مع القادســية، لكن إدارة األبيض 
رفضت الدخول في أي مفاوضات مع الالعب إال مبوافقة إدارة 

القادسية لوجود اتفاق مسبق بني الناديني منذ ما يقارب 
اخلمس ســنوات، مؤكــدا في الوقت ذاته التــزام النادي 

بـ«ميثاق الشرف» الذي وقعت عليه األندية.
وعــن رأيه بقرار اخلمســة محترفني، قــال الغامن إنه 
يفضــل أن يكون عــدد احملترفني ٤، لكــن معظم األندية 
اختــارت أن يكون عدد احملترفــني ٥، موضحا: «يتحدث 
البعض عــن تأثير عدد احملترفني علــى املنتخب، بينما 
الدوريــات اخلليجية اعتمدت أكثر مــن ٥ محترفني ولم 

تتأثر منتخباتهم بذلك».
وأرجع الغامن تراجع مســتوى األبيض في املوســم 
املاضــي إلى «حالة التشــبع» التي وصــل إليها بعض 
الالعبني بعد فوزهم بالعديد من البطوالت خالل السنوات 

األخيــرة. مضيفا أن «املســتوى الذي ظهــر به الفريق 
في املوســم املاضي لم يكن مرضيــا، وهذا األمر دفعنا 
إلى تغيير احلســابات وإحــداث تغيير جذري من أجل 
العــودة إلى منصات التتويــج.. وتنتظرنا العديد من 
البطوالت في املوسم املقبل، وهدفنا التتويج بها كلها، 
لذلــك قمنا بهذه النقلة النوعية وتعاقدنا مع محترفني 

على مستوى عال».
حتقيق البطوالت

ورفض الغامن التقليل من أهمية اإلجنازات التي يحققها 
الكويت في الســنوات األخيرة، قائال: «ليســت مشــكلة 
الكويت تقاعس بعض األندية، واجلماهير ذكية وواعية، 

وتعرف كرة القدم جيدا، فإذا لم تعمل ستحاســب، وإذا 
كنــت ال تســتطيع أن تعمل فغادر النــادي، أما تضخيم 
األمور وتصويرها كأن نادي الكويت ال يستحق البطوالت 

فهو أمر مرفوض».
وأضاف: «نفس األدوات التي لدي موجودة لدى اآلخرين، 
وأنا أعمل مثلما هم يعملون، وســأواصل العمل من أجل 

النادي وهدفي حتقيق البطوالت».
وقد شــهد املؤمتر تقدمي احملترفني اجلدد: النيجيري 
جون أوبي ميكيل، واالسترالي ريان ماكغوان، واألوزبكي 
ساردور راشــيدوف، واملغربي املهدي برحمة، باإلضافة 
إلى عبداحملسن التركماني، وتنازل قائد األبيض حسني 

حاكم عن شارة القيادة للنيجيري ميكيل.

خالد وفهد الغامن خالل تسليم حسني حاكم شارة القيادة جلون ميكيل  (محمد هاشم)
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٭ أحرزت اجلامايكية إيالين تومسون هيراه ذهبية سباق ٢٠٠م 
محققة الثنائية بعد ٣ أيام من حصدها ذهبية ١٠٠م على غرار ريو 

٢٠١٦ مسجلة ثاني أسرع زمن في التاريخ (٢١٫٥٣ ثانية).
٭ أحرزت األميركية أثينغ مو البالغة ١٩ عاما ذهبية ٨٠٠م مسجلة 
١:٥٥٫٢١ دقيقــة.. مو التي انتقل والداها إلى أميركا بعد الفرار من 
احلرب األهلية بالسودان باتت أول أميركية تفوز باللقب األوملبي 
لسباق ٨٠٠م منذ مادلني مانينغ في ألعاب مكسيكو عام ١٩٦٨ بعدما 

حتولت لالحتراف مطلع الشهر اجلاري.
٭ أحرز السويدي أرمان دوبالنتيس ذهبية الوثب بالزانة مسجال 
وثبة بلغت ٦٫٠٢ أمتار أمام األميركي كريستوفر نيلسن (٥٫٩٧م) 

وحامل لقب ٢٠١٦ البرازيلي تياغو براز (٥٫٨٧م).
٭ وصلت أسطورة اجلمباز األميركية سيمون بايلز الى طوكيو 
من أجل مواصلة كتابة التاريخ ومعادلة أو حتطيم األرقام إال أنها 
ستغادر من دون املعدن األصفر بعد إحرازها برونزية عارضة بعد 

موجة من االنسحابات.
٭ حطم العداء النرويجي كارسنت فارهولم رقمه القياسي العاملي 
في سباق ٤٠٠ متر حواجز في طريقه للفوز بامليدالية الذهبية في 

أوملبياد طوكيو مسجال ٤٥٫٩٤ ثانية.

تأهل املنتخب املصري إلى نصف نهائي منافسات كرة 
اليــد باألوملبياد للمرة األولى في تاريخه محققا إجنازا 
تاريخيا ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى املربع 
الذهبي، بعد تغلبه على نظيره األملاني بنتيجة ٣١-٢٦ في 
املباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الدور 

ربع النهائي بدورة األلعاب األوملبية «طوكيو ٢٠٢٠».
وتقــدم منتخب مصر لكرة اليد على نظيره األملاني 
بنتيجة ١٦-١٢، بعد نهاية الشوط األول من عمر املباراة، 
وشهد الشوط األول تألقا كبيرا لكرمي هنداوي حارس 
مرمــى منتخب الفراعنة الذي أنقــذ مرماه من أكثر من 
هدف، وفي الشــوط الثاني واصل كرمي هنداوي التألق 
وجنح «الفراعنة» في توسيع الفارق وسط حماس كبير 
من الالعبني الذين تألقوا وتأهلوا للدور نصف النهائي.

وسيلتقي املنتخب املصري في الدور نصف النهائي 

مع املنتخب الفرنسي القوي، ولكن هناك ثقة كبيرة 
في أبطال املنتخب املصري للتأهل للمباراة النهائية.
إلــى ذلك، ودعــت البحريــن ربــع النهائي 
بخســارتها الصريحــة أمام فرنســا ٢٨-٤٢، 
وتقدمــت فرنســا ٢١-١٤ في الشــوط األول 

وضاعفت األرقام في الثاني ٤٢-٢٨.
كما خرجت الدمنارك حاملة اللقب وبطلة 
العالم فائزة من مواجهة جارتها النرويج 
وصيفتها في مونديال ٢٠١٩ بنتيجة ٣١-٢٥.
وتلعــب الدمنــارك في املربــع األخير 
مع إسبانيا التي انتزعت فوزا صعبا من 

السويد بطلة العالم ٤ مرات الوصيفة في 
األوملبياد في نسخ ١٩٩٢ و١٩٩٦ و٢٠٠٠ و٢٠١٢ 

بنتيجة ٣٤-٣٣ (الشوط األول ١٨-٢٠).

أبرز نتائج اليوم

«يد الفراعنة» تكتب التاريخ.. وفرنسا تقصي البحرين

اليوحة سابعًا في ١١٠م حواجز
واملوسوي يرفع جاهزيته لـ «الكاتا»

الوفد اإلعالمي - طوكيو

حل بطل الكويــت أللعاب القوى العداء يعقوب اليوحة 
سابعا، مسجال زمنا قدره ١٣٫٦٩ ثانية في منافسات تصفيات 

سباق ١١٠ أمتار حواجز أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠.
ولــم يتمكن اليوحة من التأهل الى الدور نصف النهائي 
ملنافسات السباق الذي أقيم على الستاد األوملبي في العاصمة 
اليابانية طوكيو، بعد أن احتل املركز السابع في املجموعة 
التي تأهل منها أصحاب املراكز األربعة األولى وهم: اإلسباني 
اسيير مارتينيز (١٣٫٣٢ ثانية)، واألميركي دانيال روبيرتس 
(١٣٫٤١ ثانيــة)، واجلامايكي داميون توماس (١٣٫٥٤ ثانية) 

والقبرصي ميالن تراكوفيتش (١٣٫٥٩ ثانية).
وكان اليوحة يسعى الى تسجيل رقم شخصي وكويتي 
جديد في السباق أمام كوكبة من أبطال العالم وتخطي الدور 
األول، إال ان احلظ لم يحالف بطل الكويت رغم التحضيرات 

اجليدة التي خاضها خالل الفترة املاضية من خالل املعسكر 
الذي أقيم في تركيا واستمر ملدة ٥٠ يوميا، وكذلك مشاركاته 
في العديد من البطوالت العربية واآلســيوية والدولية في 

السنوات املاضية.
وقال اليوحة بعد نهاية السباق: «املنافسة جاءت قوية، 
ومبشــاركة نخبة من افضل العدائني في العالم، وقد كانت 
مشــاركتي األولى فــي األوملبياد، وأتطلع إلــى األفضل في 

االستحقاقات القادمة».
مــن جانب آخر، رفــع بطل الكويت فــي الكراتيه محمد 
املوسوي من جاهزيته الفنية والنفسية، استعدادا خلوض 
منافسات مسابقة «الكاتا» في ٦ أغسطس املقبل في الصالة 
األوملبية الرئيســية في طوكيو، وكان املوســوي قد خاض 
حتضيراته األولى في املعسكر الذي أقيم في مدينة نيهون 
ماتسو واستمر ملدة ١٠ أيام قبل أن ينتقل الى القرية األوملبية 

في طوكيو للتجهيز للمنافسات.

تأهل املنتخب اإلســباني إلــى نهائي منافســات كرة القدم 
للرجــال بدورة األلعــاب األوملبية، وذلك عقــب فوزه على 

نظيره الياباني ١-٠ في نصف النهائي.
وانتهــى الوقت األصلــي للمباراة بالتعادل الســلبي، ليتم 

اللجوء إلى شوطني إضافيني.
وســجل ماركو أسينســيو هدف املباراة الوحيد للمنتخب 
اإلســباني في الدقيقة ١١٥. وســيواجه املنتخب اإلســباني 
نظيره البرازيلي في املباراة النهائية التي تقام يوم اجلمعة 
املقبل، فيما يلعب املنتخب الياباني مع نظيره املكسيكي على 
امليدالية البرونزية. وكان املنتخب البرازيلي قد تغلب على 
املكسيك ٤-١ بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت األصلي 
واإلضافــي بالتعادل الســلبي. ومع نهايــة الوقت األصلي 
واإلضافي بالتعادل السلبي، مت اللجوء إلى ضربات الترجيح 
لتبتسم للبرازيل التي سجل لها دانييل ألفيس وجابرييل 
مارتينلي وبرونو غيماريش ورينيير، فيما سجل للمكسيك 
كارلوس رودريغز وأضاع يوهان فاسكيز وإدواردو أغيري.

جدول امليداليات بعد اليوم احلادي عشر
املجموعبرونزيةفضيةذهبيةالدولةالترتيب

٢٩١٧١٦٦٢الصني١
٢٢٢٥١٧٦٤أميركا٢
١٧٦١٠٣٣اليابان٣
١٤٤١٥٣٣أستراليا٤
١٢٢١١٧٥٠اللجنة األوملبية الروسية٥
١١١٢١٢٣٥بريطانيا٦
٦١٠٧٢٣فرنسا٧
٦٦١١٢٣أملانيا٨
٦٤٩١٩كوريا اجلنوبية٩
٥٧٦١٨هولندا١٠
٤٩١٥٢٨إيطاليا١١
٤٣٤١١نيوزيلندا١٢
٤٣١٨التشيك١٣
٣٤٧١٤كندا١٤
٣٤٥١٢سويسرا١٥
٣٢٢٧كرواتيا١٦
٢٤٤١٠الصني تايبيه١٧
٢٣٥١٠البرازيل١٨
٢٣٣٨كوبا١٩
٢٢٢٦املجر٢٠
٢١٢٥الدمنارك٢١
٢١١٤سلوڤينيا٢٢
٢١٠٣اإلكوادور٢٣
٢٠١٣اليونان٢٤
٢٠٠٢كوسوڤو٢٥
٢٠٠٢قطر٢٥
١٤١٦جورجيا٢٧
١٣٣٧إسبانيا٢٨
١٣٠٤رومانيا٢٩
١٣٠٤السويد٢٩
١٣٠٤ڤنزويال٢٩
١٢٠٣هونغ كونغ ـ الصني٣٢
١٢٠٣جنوب أفريقيا٣٢
١٢٠٣سلوڤاكيا٣٢
١١٣٥النمسا٣٥
١١٣٥إندونيسيا٣٥
١١٣٥صربيا٣٥
١١٢٤جامايكا٣٨
١١١٣بلجيكا٣٩
١١١٣إثيوبيا٣٩
١١١٣النرويج٣٩
١١٠٢پولندا٤٢
١١٠٢تونس٤٢
١٠٤٥تركيا٤٤
١٠٢٣ايرلندا٤٥
١٠٢٣إسرائيل٤٥
١٠١٢بيالروسيا٤٧
١٠١٢إستونيا٤٧
١٠١٢فيجي٤٧
١٠١٢أوزبكستان٤٧
١٠٠١برمودا٥١
١٠٠١إيران٥١
١٠٠١التڤيا٥١
١٠٠١املغرب٥١
١٠٠١الفلبني٥١
١٠٠١بورتو ريكو٥١
١٠٠١تايلند٥١
٠٢١٣كولومبيا٥٨
٠٢١٣الدومنيكان٥٨
٠١٥٦أوكرانيا٦٠
٠١٢٣منغوليا٦١
٠١١٢الهند٦٢
٠١١٢كينيا٦٢
٠١١٢البرتغال٦٢
٠١١٢سان مارينو٦٢
٠١١٢أوغندا٦٢
٠١٠١بلغاريا٦٧
٠١٠١األردن٦٧
٠١٠١مقدونيا الشمالية٦٧
٠١٠١تركمانستان٦٧
٠٠٣٣كازاخستان٧١
٠٠٣٣املكسيك٧١
٠٠٢٢أذربيجان٧٣
٠٠٢٢مصر٧٣
٠٠١١األرجنتني٧٥
٠٠١١أرمينيا٧٥
٠٠١١ساحل العاج٧٥
٠٠١١فنلندا٧٥
٠٠١١الكويت٧٥
٠٠١١ماليزيا٧٥

أميركا تهزم «سلة» إسبانيا

تأهل املنتخب األميركي إلى املربع الذهبي ملنافســات كرة السلة 
للرجــال في أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠ بفوزه على نظيره اإلســباني 
٩٥-٨١ أمــس في دور الـ ٨، وجنــح الفريق األميركي في حتويل 
تأخــره بفارق ١١ نقطة في بداية الربع الثاني إلى فوز كبير بفارق 
١٤ نقطة على املنتخب اإلسباني بطل العالم. وبعد خسارته في دور 
املجموعات على يد فرنسا خاض الفريق األميركي املدجج بالنجوم 
املواجهة أمام إســبانيا وســط ضغوط متزايدة. واستعاد الفريق 
األميركي اتزانه في الربع الثالث وفرض التعادل ٤٣-٤٣، وســجل 
كيفني دورانت ٢٩ نقطة للفريــق األميركي وتكفل ريكي روبيو 
بتســجيل ٣٨ نقطة للفريق اإلسباني. ويلتقي املنتخب األميركي 
في املربع الذهبي غدا، مع أستراليا التي تخطت األرجنتني ٩٧-٥٩ 
نقطة. كما صعدت ســلوڤينيا بطلة أوروبا إلى الدور قبل النهائي 
بعدما تغلبت على أملانيا ٩٤-٧٠ في افتتاح منافســات دور الـ ٨. 
وتلتقي سلوڤينيا في املربع الذهبي مع منتخب فرنسا الذي تغلب 
على نظيره اإليطالي ٨٤-٧٥ في دور الثمانية، وانتهى الربع األول 
٢٥-٢٠ لصالح إيطاليا ثم تفوقت فرنسا ٢٣-١٧ في الربع الثاني ٢١-١٢ 

في الربع الثالث قبل أن حتسم الفوز بفارق ٩ نقاط في النهاية.

بصعوبة.. «املاتادور» و«السامبا» إلى نهائي «القدم»

«طائرة» فرنسا تعبر پولندا.. 
وروسيا تواجه البرازيل في نصف النهائي

انضم املنتخب األرجنتيني إلى ركب املتأهلني للدور قبل 
النهائي من منافسات كرة الطائرة للرجال بدورة األلعاب 
األوملبيــة املقامة حاليــا في العاصمــة اليابانية طوكيو، 
بعد فوزه على نظيره اإليطالي ٣-٢، حيث تقدم املنتخب 
اإليطالي في الشوط األول بنتيجة ٢٥-٢١، قبل أن يحسم
املنتخب األرجنتيني الشوط الثاني لصاحله بنتيجة 
٢٥-٢٣، كما فاز بالشــوط الثالث ٢٥-٢٢، وعاد املنتخب 
اإليطالي مجددا ليفوز بالشــوط الرابع بنتيجة ٢٥ - ١٤، 
ليتم اللجوء الى الشوط اخلامس حلسم املباراة، وهو ما 
حدث بفوز األرجنتني ١٥-١٢. وسيواجه املنتخب األرجنتيني 

نظيره الفرنسي الفائز على پولندا ٣-٢.
وكان املنتخب الروسي قد تأهل للدور ذاته بعدما فاز 
على نظيره الكندي ٣-٠، ليضرب موعدا في قبل النهائي 
مع املنتخب البرازيلي الذي فاز على نظيره الياباني بنفس 
النتيجة. وأنهى املنتخب الروسي الشوط األول لصاحله 
بنتيجة ٢٥-٢١، ثم فاز في الشوط الثاني بنتيجة ٣٠-٢٨ 
وواصل تفوقه في الشوط الثالث ليفوز بنتيجة ٢٥-٢٢.

وفي املباراة الثانية فاز املنتخب البرازيلي على نظيره 
اليابانــي صاحــب األرض ٣-٠، وجنــح البرازيليون في 
حسم املباراة لصاحلهم بواقع ٢٥-٢٠، و٢٥-٢٢، و٢٥-٢٠.



خووش حچي يا ألطاف اهللا
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أبعد من الكلمات
«ليست لدينا قوانين تحمي المستأجرين 

من اإلخالء»

جني ساكي، املتحدثة الرسمية باسم 
البيت األبيض، تؤكد عجز اإلدارة 
األميركية عن اســتمرار حماية 

املستأجرين من اإلخالء.

«سنختبر كل سكان ووهان»

وكالة األنباء الصينية، تؤكد البدء 
فــي اختبار كل ســكان ووهان 
الكتشاف املتحور «دلتا» والقضاء 

عليه.

«لن أسمح لمن يرتدي الكمام أو أخذ اللقاح 
بأن يدخل هنا»

جريج لوك، قس أميركي متطرف 
ومؤيد لترامب، يصر على إنكار 
خطورة ڤيروس كوفيد، ويتحدث 

عن شروط دخول كنيسته.

«الجوس عاصمة نيجيريا قد تغرق تحت 
الماء، في نهاية القرن الحالي»

تقرير لشبكة «بي بي سي» يؤكد 
احتمال ارتفاع منسوب ماء البحر 
النيجيرية لدرجة  العاصمة  حول 

إغراقها متاما.

البقاء هللا

طالل محسن محمد شليويح العجمي: ١٨ عاماـ  ت: ٦٠٠٤٤٤٢٥ـ  ٥٥٥٨٨٨٤٨ 
ـ شيع.

هريسان مدغم عيد العازمي: ٧٦ عاما ـ ت: ٦٦٨٣٦٦٥٥ ـ شيع.
بدرية صحن فهد العنزي: ٦٢ عامــا ـ ت: ٦٦٣٣٣٨٣٨ ـ ٩٩١٩٥٠٥٥ ـ 

٦٥٨٥٦٠٦٥ ـ ٥٥٠٥٥٠٢٩ ـ شيعت.
عبداهللا أحمد منصور احلاج: ٣٢ عاماـ  ت: ٩٦٠٦١٩٨٣ـ  ٩٩٣٨٣٢٦٦ـ  شيع.
مرمي ميرزا مــراد أمني: ٦٦ عامــا ـ ت: ٦٠٤٠٦٠٤٩ ـ ٦٦٥٦٦٣٢١ ـ 

٩٩٤٩٤٩٧٢ ـ شيعت.
سعود عبدالعزيز محمد السلطان: ٨١ عاماـ  ت: ٦٠٧٠٢٢٧٧ـ  ٩٩٧٥٦٦٦٩ 

ـ ٩٩٢٥٥٩٩٦ ـ ٩٠٠٧٦٥٧٤ ـ شيع.

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

٢٢٢٧٢٧٢٧
٢٢٢٧٢٧٢٨

إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٨
٢٢٢٧٢٨٢٩

إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٣
٢٢٢٧٢٧٤٦

قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥٠
٢٢٢٧٢٧٥١

إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٧٠
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

وكاالت: نصف سكان أوروبا 
حصلوا على كامل لقاحات 

«كورونا».

«البلدي»: إضافة شبرة للمنتجات 
الصغيرة في الري.

  وماذا عن الدول النامية 
والفقيرة؟!

   چذي يكون الدعم.. 
يستاهلون.

٣٥٢٣ أملانيًا وصلوا سّن 
املائة أو جتاوزوها

د.ب.أ: ســجل عدد الطاعنني بالسن في أملانيا مستوى 
قياسيا جديدا عام ٢٠٢٠، فقد أعلن مكتب اإلحصاء االحتادي 
في فيسبادن أن عدد الذين بلغت أعمارهم ١٠٠ عام أو أكثر 
وصــل العام املاضي إلى ٢٠ ألفا و٤٦٥ فردا، بزيادة قدرها 

٣٥٢٣ فردا مقارنة بعام ٢٠١٩.
وأوضح اإلحصائيون في فيسبادن في بيان: «لم يحدث 
أبدا في السنوات العشر املاضية أن ينتمي هذا العدد الكبير 

من األشخاص إلى فئة عمرية تفوق ١٠٠عام».

بلدات إسبانية جتاهد من أجل تأمني مياه الشرب
أ.ف.پ: تعاني عشرات البلدات اإلسبانية، مثل الستراس 
دي كوييار، من نقص في مياه الشرب، في بلد يلقي التلوث 
الزراعي فيه بثقله على املوارد املائية ويشهد موجات جفاف 

أكثر تواترا وعمليات تدقيق في النوعية أقل انتظاما.
فــي هذه البلدة الواقعة في منطقة كاســتييا إي ليون 
(الوسط)، ال ميكن للسكان البالغ عددهم ٣٥٠ شتاء وقرابة 
ألف صيفا شرب مياه املنطقة منذ ست سنوات إثر تلوثها 

بالنيترات والزرنيخ.
وكل اثنني، يقصد أبناء البلدة الساحة الرئيسية ليحملوا 
صناديــق مياه ممولة من البلدية بجــزء منها. وهي حال 
أليخاندرو مارتن (١٧ عاما) الذي يســاعد جده (٩٥ عاما) 
علــى حمل قوارير املياه القيمــة هذه قبل أن يفرغ واحدة 

منها لتحضير القهوة.
وفي اخلارج علقت سالسل مصنوعة من الزجاجات 
الفارغة على الشــرفات حيث رفعت الفتات للمطالبة 

مبياه شرب.

سنوب دوج معلقًا فكاهيًا على األوملبياد
رمبــا ال يعلم كثيرون أن مغني 
الراب األميركي ســنوب دوج لديه 
موهبــة التعليــق الفكاهــي علــى 
األحداث، ويشــاركه في ذلك املمثل 

الكوميدي األميركي، كيفن هارت.
وقد قرر االثنان توحيد قواهما 
خــاص  برنامــج  فــي  الفكاهيــة 
بأوملبيــاد طوكيــو يعــرض علــى 
خدمة االسترمينج، عنوانه: «مالمح 
األوملبياد مع كيفن هارت وسنوب 
دوج»ـ  «أوملبيك هاياليتس ويز كيفن 
هــارت أند ســنوب دوج». وميتلئ 
البرنامج بالتعليقات الفكاهية التي 
تخرج وليدة اللحظة دون فلترة، من 
سنوب دوج وكيفن هارت على أحداث 
األوملبياد. وقــد يتطلب األمر عمل 
حوارات مع مسؤولني والعبني، لكنها 
تتخصص فقط في طرح األســئلة 

الفكاهية اخلفيفة.

كيف أصبحت ريز ويذرسبون أغنى ممثالت العالم؟
«أسست شركتي كي أغير صورة 
املرأة في السينما» هذا ما قالته املمثلة 
األميركيــة ريــز ويذرســبون عندما 
أسســت شــركتها اخلاصــة «هاللــو 
صان شاين» عام ٢٠١٢، حيث اتهمها 
اآلخرون بخوض مغامرة ال داعي لها، 
لكن الزمن أثبت أنهم مخطئون بينما 
هي كانت على صواب، فقد بدأت ريز 
ويذرســبون تنتج أفالما متخصصة 

في وضع املرأة، لكن ليس من وجهة 
نظر نسوية متعصبة، بل من وجهة 
نظر فكاهية. فمنذ فيلمها الكوميدي 
«احملامية الشقراء» أو «ليجالي بلوند» 
عام ٢٠٠١، كان حضور ريز ويذرسبون 
كبطلة أنثى في أفالمها يؤدي إلى تغيب 
دور الرجل البطل بشكل غير مسبوق 
في هوليوود. فأفالم ريز ويذرسبون، 
تسلط الضوء على شــخصية املرأة 

في دور البطولة ويصبح دور الرجل 
على الهامش. فال أحد يذكر شخصية 
الذي لعــب دور البطولــة أمامها في 
فيلــم «ليجالــي بلونــد»، بينما دفع 
الفيلم رصيدها إلى عنان السماء، فقد 
تبنــت صناعات اســتهالكية صيحة 
«ليجالــي بلوند» مثل أزياء النســاء 
واإلكسســوارات وصــوال إلى أطعمة 

الكالب واحليوانات األليفة.

لوسي ووكر: حرائق كاليفورنيا متواصلة
أ.ف.پ: كانت لوســي ووكر، املخرجة التي رشــحت 
جلائزتي أوسكار، بالكاد بدأت العمل على وثائقي حول 
أكبــر حريق حرجي في تاريخ كاليفورنيا، عندما اندلع 

آخر أكبر منه بعد.
وبــات اليوم «توماس فاير» الذي نشــب العام ٢٠١٧ 
سابع أكبر حريق من حيث املساحة التي أتى عليها ومن 
املرتقب أن يتخطاه «ديكســي فايــر» الذي يلتهم غابات 
شمال كاليفورنيا، علما أن التغير املناخي يجعل موسم 

احلرائق أكثر طوال وحرا ودمارا.
وقالت لوسي ووكر «ما تعلمته خالل العمل على هذا 
الفيلــم هو أن هــذه احلرائق حتدث طــوال الوقت وهي 

متواصلة».
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