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غير مخصص للبيع

سد شواغر القياديني.. بعد التشكيل احلكومي
مرمي بندق

يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ثالث 
اجتمــاع ميداني اســتثنائي ملجلس الــوزراء يعقد اليوم 
اخلميس في مقر مشــروع املرحلة الرابعة ملصفاة الزور، 

وتسبقه جولة تفقدية على املراحل املنجزة للمشروع.
وأكدت مصادر مطلعة انه حسب البيانات الرسمية فإن 
٨ أهداف رئيســية على األقل ستتحقق من املشروع، منها 
توفير مصدر آمن وثابت بشكل مستمر لتغطية احتياجات 
وزارة الكهرباء، وخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية. 
هذا، وأوضحت املصادر بدء ســد بعض شواغر القياديني، 
وســيتم اســتكمال بعض املناصب األخرى بعد التشكيل 
احلكومي اجلديد مع عودة سمو الشيخ صباح اخلالد من 
نيويورك، حيث يحضر الدورة ٧٦ للجمعية العامة لألمم 
املتحدة ممثال لصاحب السمو. ومن ضمن املناصب الشاغرة 
مدير اجلامعة، ومدير التطبيقي وأمني عام مجلس اجلامعات 
اخلاصة ووكالء وزارات املالية والتجارة والداخلية، ووكالء 
مساعدون في املالية. هذا، وبحضور سمو رئيس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد ســيتم تدشــني التطبيق احلكومي 
املوحد للخدمات اإللكترونية «سهل» في مركز الشيخ جابر 

األحمد الثقافي ١٥ اجلاري.

يتضح بعد عودة اخلالد من نيويورك.. ومجلس الوزراء يعقد اجتماعاً اليوم في مصفاة الزور ويتابع اجلدول الزمني إلجناز املرحلة الرابعة.. ورئيس الوزراء يدشن «سهل» ١٥ اجلاري

عبدالعزيز الصقعبي: وقف «التنمية» 
قرض «االئتمان» سيعطل دفعات ٧ آالف أسرة

حملة «كن منهم».. ١١٠٠ تطوعوا للخدمة العسكرية 
عبدالهادي العجمي

اختتمت حملة «كن منهم»، التي أطلقتها وزارة 
الدفاع في مجمع األڤنيوز، وتقدم نحو ١١٠٠ شاب 
للتطوع للخدمة العسكرية عبر احلضور شخصيا 
أو التسجيل عبر هيئة اإلدارة والقوى البشرية في 

جيوان، أو التسجيل عبر الـ «أونالين». من جانب 
آخر، أكد مسؤولون أن تعليمات القيادة العسكرية 
توجه بترك احلرية للمتطوع الختيار السالح الذي 
يرغب فيه، مشــيرين إلــى أن هناك عالوات أقرت 
مؤخــرا تتراوح بــني ١٥٠ و٣٦٠ دينارا إضافة إلى 

زيادة البدالت واحلوافز.

سامح عبداحلفيظ

أعرب النائب د.عبدالعزيز الصقعبي عن استغرابه ملا يتردد عن عزم 
الصندوق الكويتي للتنمية وقف جتديد قرض بنك االئتمان بقيمة ٥٠٠ 
مليون دينار والذي حصل عليه البنك قبل ١٤ سنة. وأوضح الصقعبي أنه 
تقدم امس بسؤال برملاني للوقوف على صحة هذه املعلومة (اخلطيرة)، 
كما ســيجتمع خالل األيام املقبلة مع املسؤولني عن هذا امللف من أجل 
حسم هذا املوضوع. وبني الصقعبي أن هذا التوجه سيؤدي إلى تعطيل 
الدفعات املالية ألكثر من ٧١٤٢ أســرة من أصل ١٢ ألف أســرة، مؤكدا أن 

هذا األمر غير مقبول وال ميكن السماح به. د. عبدالعزيز الصقعبي
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صورة عامة لـ «بوث» اجليش في مجمع األڤنيوز

١٢٠ - ٦٩٠ دينارًا عالوات العسكريني في مختلف وحدات اجليش
عبدالهادي العجمي

اختتمت حملة «كن منهم» 
التي أطلقتها وزارة الدفاع في 
مجمع األڤنيوز لتحفيز الشباب 
الكويتــي لاللتحاق بشــرف 
العســكرية أعمالها  اخلدمــة 
امس وتقدم نحو ١١٠٠ شــاب 
للتطوع للخدمة العسكرية عبر 
احلضور شــخصيا الى بوث 
اجليش الكويتــي في املجمع 
او التسجيل عبر هيئة اإلدارة 
والقوى البشــرية في جيوان 

او التسجيل عبر األونالين.
«األنبــاء» التقت عددا من 
ضباط الصف من القائمني على 
هذه احلملة وكانت البداية مع 
وكيل اول ضابط سلطان ماجد 
املرزوق من القوة اجلوية الذي 
أكد أن احلملة تهدف إلى إطالع 
الشــباب الكويتــي على مهام 
وواجبــات املهام العســكرية 
وتشــجيعهم علــى االلتحاق 

باخلدمة العسكرية.
وقال املرزوق ان هناك قوات 
مســاندة وقــوات مقاتلة في 
القوة اجلوية ولدينا طائرات 
األباتشــي وطائرات الشحن 
اجلوي وكذلك طائرات البحث 
واإلنقاذ وهناك تعليمات من 
القيادة العسكرية بترك حرية 
االختيار للمتطــوع باختيار 
الســالح الذي يرغب بالعمل 
فيــه، مشــيرا إلــى ان هناك 

التي أقرت جلميع العسكريني 
القت استحســانا من اجلميع 
فمنتســبو احلــرس األميري 
حصلوا على عالوات تتراوح 
بني ١٦٠ و٤٦٠ دينارا، وهناك 
عالوات ومزايا وحوافز أخرى.

ومن جانبه، قال وكيل أول 
الكندري  ضابط عبدالعزيــز 
من اخلدمــات الطبية انه قام 
خالل احلملة بشرح كامل ملهام 
اخلدمات الطبيــة التي يقوم 
بها العسكريون العاملون في 
مستشفى جابر للقوات املسلحة 

واملجمع الطبي الشمالي.
أمــا الوكيــل أول ضابط 

حقوقــي حســني عبدالرضا 
الشــؤون  «فــرع  احلــداد 
القانونيــة في هيئة اخلدمة 
الوطنية العسكرية فأكد انه 
على كل شاب كويتي أمت من 
العمر الـ ١٨ عاما ان يقدم نفسه 
خالل ٦٠ يوما من خالل موقع 
اخلدمة الوطنية اإللكتروني

www.kns.gov.kw أو الباركود 
لتجنب املساءلة القانونية.

بدوره، قال وكيل ضابط 
يوســف كامل الظفيري من 
القــوة البرية ان منتســبي 
القــوة البريــة ميثلون ٧٠٪ 
مــن عــدد قــوات اجليــش 

الكويتــي وتشــمل العديــد 
مــن القطاعــات والوحــدات 
العسكرية واملتطوع سيجد 
إمكانياته في هذه القطاعات 
والوحدات سواء في جنوب 

او شمال البالد.
وأشــار الظفيري إلى ان 
عالوات العسكريني في القوة 
البرية تبدأ مــن ٢٧٠ دينارا 
وتزيــد مع ســنوات اخلدمة 
حتى تصل إلــى ٦٩٠ دينارا 
هذا مــا يخص العســكريني 
املقاتلني أما الوحدات امليدانية 
فعالوتهم تبدأ من ١٦٠ حتى 
٤٤٠ دينارا أما العسكريون في 

الكندري من القــوة البحرية 
فقــال ان هنــاك العديــد مــن 
التخصصــات والوحدات في 
القوة البحرية مثل «الزوارق 
والغواصني واملشاة البحرية» 
ومهمتنــا هــو حمايــة ميــاه 
الكويــت اإلقليمية وحدودها 

البحرية من أي اعتداءات.
وقال الكندري ان عالوات 
العسكريني العاملني «ضفادع 
البشرية والغواصني تتراوح 
بــني ٢٣٠ دينــارا مــن بدايــة 
اخلدمــة وتزيــد مع ســنوات 
اخلدمــة حتى تصــل إلى ٥١٠ 
دنانير والعسكريون العاملون 

اإلدارية فعالوتهم  الوحدات 
تبدأ من ١٢٠ حتى ٣٣٠ دينارا 
زائد على ذلــك بدل الطريق 
وبدل اخلطر وعالوات وحوافز 

أخرى.
وبدوره، قال الوكيل ضابط 
أحمــد عبدالقــادر احلربــي 
ان  العســكرية»  «الشــرطة 
تواجدهم لشــرح مهام وعمل 
الشــرطة العســكرية واطالع 
علــى  الكويتــي  الشــباب 
مختلف املعدات وتشجيعهم 
على االلتحاق بشرف اخلدمة 

العسكرية.
أما رقيب أول حسن إبراهيم 

في مجــال الغطس فعالوتهم 
التخــرج  ١٥٠ دينــارا عنــد 
وبداية اخلدمــة وتزيد أيضا 
مــع ســنوات اخلدمــة حتــى 
تصــل ٤٣٠ دينــار، أمــا مــا 
العاملني  العســكريني  يخص 
على الدوريات املقاتلة وقيادة 
الزوارق والنواخذة فعالوتهم 
١٦٠ دينارا عند بداية اخلدمة 
وتزيد حتى تصل ٤٤٠ دينارا، 
أما العسكريون العاملون على 
سفن الدوريات وسفن اإلنزال 
وقــوارب اإلســناد فالعــالوة 
تبــدأ مــن ١٤٠ دينــارا وحتى 
٣٥٠ دينارا، وقال الكندري ان 
عــالوة العســكريني العاملني 
على باقي الســفن والقوارب 
األخــرى عالواتهم تبــدأ ١٠٠ 
دينار حتى ٢٤٠ دينارا، وأوضح 
الكندري ان هناك عالوات كثيرة 
لم أذكرهــا مثل بــدل اخلطر 
والسالح وغيرها من العالوات 

واحلوافز املجزية.
وبــدوره، قــال رقيب أول 
فهــد موســى املشــاري نحن 
منثــل هيئــة اإلدارة والقوى 
البشــرية لشــرح مــا يخص 
دورات املتطوعــني للخدمــة 
العسكرية في اجليش الكويتي 
التي سيتم إحلاقهم بها سواء 
كانــت دورات ضباط الصف 
أو دورات األفراد وأيضا شرح 
العــالوات املجزية التي أقرت 
للعسكريني مؤخرا وتفصيلها.

١١٠٠ شاب تقدموا بالتطوع للخدمة العسكرية خالل حملة «كن منهم»

(محمد هاشم) لقطة تذكارية لضباط الصف املشاركني بحملة «كن منهم» في األڤنيوزتعريف الشباب بأهداف احلملة 

إقبال من الشباب على التسجيل

عالوات أقرت مؤخرا تتراوح 
بــني ١٥٠ و٣٦٠ دينارا إضافة 
إلى زيــادة البدالت واحلوافز 

األخرى.
بــدوره، قــال وكيــل أول 
ضابط طــالل طرقي املطيري 
من هيئة احلرس األميري ان 
مشاركتنا في احلملة إلعطاء 
نبــذة عن عمل ضباط الصف 
واألفــراد في احلرس األميري 
وهــي حمايــة موكب صاحب 
الســمو وســمو ولــي العهد 
وسمو رئيس الوزراء وضيوف 

الكويت.
وقال املطيري ان العالوات 

اخلالد ثّمن مساهمة شركات محلية بتجميل «الكويت»
العاصمة  أكــد محافــظ 
الشــيخ طالل اخلالد أهمية 
دور القطــاع اخلــاص فــي 
التنمويــة  املشــروعات 
واملســتدامة، مشيرا إلى أن 
تعزيز الشراكة بني القطاعني 
احلكومي واخلــاص ورفع 
سقف مشاركته يدفعان في 
اجتاه تبني سياســات أكثر 
انفتاحــا ودعمــا للتنميــة 
السيما أنهما يكمالن بعضهما 

البعض.
جــاء كالم اخلالــد خالل 
العرض املرئــي الذي قدمه 
املديــر التنفيــذي لشــركة 
أحواض الوســيط سليمان 
عــن  للكشــف  الغيــص 
املشروعات التجميلية التي 
تنوي القيام بها في دواري 
بعــد  وقرطبــة  الشــامية 
املوافقات  احلصــول علــى 

الرسمية.

جتميــل العاصمة من خالل 
دعم املشــاركات املجتمعية 
ســواء أفراد أو مؤسســات 

أبــدت موافقتها فــي العمل 
على جتميــل العاصمة من 
زوايــا مختلفــة تصب في 
هذا االجتــاه، مثمنا مبادرة 
الوســيط  شــركة أحواض 
واملبــادرات األخــرى التــي 
طرحتها الشــركات احمللية 
الكويتيــة للمســاهمة فــي 

جتميل العاصمة الكويت.
من جهتــه، قال الغيص 
إن الشــركة تتكفــل بتنفيذ 
دواري الشــامية وقرطبــة 
من التصميم إلــى التنفيذ، 
إضافة الى الصيانة العامة 
لهما، مشيرا إلى أن املشاركة 
العاصمة  بتجميــل دورات 
تأتــي مــن إمياننــا بأهمية 
املشــاركة املجتمعيــة فــي 
النهوض بوطننا إلى مصاف 
متقدمة، شاكرا احملافظ على 
توفير مناخ من التعاون بني 

أحواض الوسيط.

أو شــركات، الفتــا الــى أن 
مشــاركة أحواض الوسيط 
وغيرها من الشــركات التي 

محافظ العاصمة: رفع سقف مشاركة القطاع اخلاص يدفع إلى تبني سياسات أكثر انفتاحاً ودعماً للتنمية

الشيخ طالل اخلالد يستمع لشرح من سليمان الغيص عن املبادرة

وأضــاف اخلالد اننا في 
احملافظــة اتخذنــا خطوات 
عــدة باجتــاه اإلســراع في 

القائمون على احلملة لـ «األنباء»: تواجدنا لتقدمي شرح حول كل ما يخص دورات املتطوعني للخدمة العسكرية في اجليش وشرح عالوات العسكريني

ملشاهدة الڤيديو

األنصاري: مكانة بارزة وحافلة
للكويت في العمل اخليري واإلنساني

الكويــت في  تحتفــل 
التاسع من شهر سبتمبر 
الجاري، بالذكرى السابعة 
لمنح األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد «طيب اهللا 
ثــراه» لقــب قائــد العمل 
اإلنساني من قبل منظمة 
األمم المتحدة في التاسع 
مــن شــهر ســبتمبر عام 
لجهــوده  نظــرا   ،٢٠١٤
البارزة فــي مجال العمل 
اإلنساني واإلغاثة في شتى 

بقاع األرض، وتكريم الكويت بتسميتها 
مركزا للعمل اإلنســاني، في ظل تواصل 
مســيرة العمل الخيــري الكويتي حول 

العالم.
واســتذكر نائب رئيس مجلس إدارة 
البنك الكويتي للطعام واإلغاثة مشــعل 
األنصــاري في تصريــح صحافي الدور 
الحافل الذي قام به ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد «طيب اهللا ثراه»، 
علــى األصعــدة الخيريــة واإلنســانية 
واإلغاثــة، والتي وضعت للكويت مكانة 
بــارزة ومهمــة في العالم لتكــون مركزا 
للعمل الخيري، واختيار سموه «رحمه 
اهللا» قائدا إنسانيا من قبل منظمة األمم 

المتحدة، والذي حمل على 
عاتقه تأسيس دعائم العمل 

اإلنساني المثمرة.
وأشاد األنصاري بالدور 
البارز الذي يقوم به صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، باستكمال مسيرة 
العمل الخيري واإلنساني 
الكويتي حول العالم، الذي 
جبلت عليه الكويت قيادة 
وحكومة وشعبا من األزل، 
كذلك الجهود التي يقوم بها 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد في هذا 
الجانب، في ظل تبوؤ الكويت ريادة العمل 
الخيري، الذي بات من الركائز األساسية 

التي جبل عليها المجتمع الكويتي.
وذكر األنصاري أن مجلس إدارة البنك 
الكويتي للطعام واإلغاثة وهو يستذكر 
بكل فخر واعتزاز المكانة البارزة والحافلة 
للكويــت في العمل الخيري واإلنســاني 
واإلغاثي، يؤكد أنه ســيواصل استكمال 
تلك المسيرة الرائدة، من خالل المشاريع 
والمبادرات واألنشطة التي يقوم بها في 
داخل الكويت، وتستهدف عشرات األسر 
المتعففة، والمحتاجين، واألرامل، وغيرها 

من الفئات.

تزامناً مع حلول الذكرى السابعة ملنح األمير الراحل لقب «قائد للعمل اإلنساني»

لوجو بنك الطعام

منح دراسية للمستفيدين من مساعدات 
بيت الزكاة للدراسة في «التطبيقي»

صــرح مدير عــام بيت 
الــزكاة باإلنابــة د. ماجــد 
البيــت  بــأن  العازمــي، 
الهيئــة  وبالتعــاون مــع 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب، فتح باب املنح 
املخصصــة  الدراســية 
الشــهادة  للحاصلني على 
الثانويــة العامة من أبناء 
مــن  املســتفيدين  أســر 

مساعدات بيت الزكاة.
وأشــار العازمــي إلــى 
أن هــذه املنح جــاءت من 

شــعور البيت بأهميــة التحصيل العلمي 
ألهــواء األبناء مــن أجل تأهيلهــم للعمل 

وحتويل أســرهم من أسر 
طالبة للمساعدة إلى أسر 
مكتفية الدخل، موضحا أنه 
يحق ملــن هو حاصل على 
شهادة الثانوية العامة من 
أبناء أسر املستفيدين الذين 
لديهم ملفات في بيت الزكاة 
تقدمي طلب احلصول على 
هــذه املنح من خالل موقع 
بيت الزكاة على اإلنترنت 
خــالل الفترة من ٥ إلى ١٦ 
سبتمبر احلالي، وأن هذه 
الطلبات تخضع لشــروط 
القبول املعتمدة لدى الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.

د. ماجد العازمي

«مناء»: ١٨٢ طالبًا وطالبة استفادوا من «رعاية طالب العلم»
أعلنــت منــاء اخليريــة 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
عــن تنفيذ مشــروع «رعاية 
للمرحلــة  العلــم»  طالــب 
اجلامعية والتي أطلقتها بناء 
على اتفاقية التعاون مع األمانة 
العامة لألوقــاف املتمثلة في 
إدارة املشاريع الوقفية لدعم 
الطلبــة والدارســني داخــل 
الكويــت وخارجهــا للعــام 
الدراســي الثانــي مــن العام 

اجلامعي (٢٠٢٠ -٢٠٢١).
وفي هذا الصدد، قال مدير 
إدارة العالقات العامة في مناء 
اخليرية وليد الكندري إن عدد 
املستفيدين من مشروع رعاية 
طالب العلم اجلامعي إلى اآلن 
١٨٢ طالبــا وطالبة، حيث مت 
صرف املســاعدات املالية في 

الكويــت للفصــل  وخــارج 
الدراسي الثاني، وذلك لتمكني 
الطلبــة احملتاجني وأســرهم 
من تغطية نفقات التعليم أو 
جزء منها، ومحاولة الحتضان 
املتميزين من الطلبة، وذلك من 
خالل توجيه تلك املساعدات 
للمجتهدين منهم في حتصيلهم 
العلمي كشرط لالستفادة من 

املشروع التعليمي.
ان  الكنــدري  وأوضــح 
مشــروع رعاية طالب العلم 
للمرحلة اجلامعية شمل الطلبة 
غيــر القادريــن علــى حتمل 
الذين  الدراســية،  املصاريف 
تتم رعايتهم حتى حصولهم 
على الشهادة اجلامعية، مؤكدا 
أن مناء تسعى من خالل هذا 
املشــروع إلى تنفيذ رسالتها 

املشــاريع الوقفيــة لتفعيــل 
دور الوقف في تنمية املجتمع 
ومساعدة احملتاجني من الطلبة 
احملتاجني في املرحلة اجلامعية 
داخل املجتمع الكويتي نحو 
العــون واملســاعدة  تقــدمي 
والدعم للمحتاجني واملعوزين 
وامللهوفــني، وذلــك تنفيــذا 
لشروط الواقفني التي نصت 
عليهــا احلجــج الوقفيــة في 
األمانة العامة لألوقاف، مشيرا 
إلى أن التنسيق اإلستراتيجي 
بــني املانحــني واملنفذين أمر 
ضــروري لتحقيــق أفضــل 
النتائــج بأفضل الطــرق لذا 
كان من األهمية مبكان تعزيز 
سبل الشراكة بني مناء واألمانة 
العامــة لألوقــاف مــن خالل 
املشروعات اخليرية املختلفة.

التي تؤكــد كونهــا منظومة 
مؤسســية تنمويــة متكاملة 
للمســاهمة في بناء اإلنسان 
ونهضــة املجتمعيــات، عبر 
الشــراكات بنوعية  جســور 
مشروعاتها وجودة مخرجاتها 
وبقيم وضعتها لتكون منظومة 
أخالقية متكاملة تعارفت عليها 
الفطرة اإلنسانية، وتظهر هذه 
القيــم علــى أرض الواقع من 
خالل ممارسات حياتية، منها 
ما يخص العنصر البشــري 
وتتمثل في النزاهة والفاعلية 

والعطاء.
وأكد أن مناء متضي قدما في 
حتقيق رؤيتها االستراتيجية 
الراميــة نحــو تفعيــل دور 
الشــراكات مع األمانة العامة 
بــإدارة  لألوقــاف املتمثلــة 

أكدت أن املشروع بشراكة إستراتيجية مع األمانة العامة لألوقاف

وليد الكندري

حساب ولي أمر الطالب، مشيرا 
إلى أن مناء تسعى بالتعاون 
مــع األمانة العامــة لألوقاف 
من خالل هذا املشــروع لدعم 
الطلبــة احملتاجني الكويتيني 
واملقيمــني الدارســني داخــل 
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وزير العدل استقبل سفيري عمان وتركيا

محافظ أربيل: الكويت من أكبر الداعمني 
جلهود إقليم كردستان

اســتقبل نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزير 
الدولــة  العــدل ووزيــر 
النزاهة  لشــؤون تعزيز 
عبــداهللا الرومي ســفير 
عمان د.صالــح بن عامر 
اخلروصي، وقد مت التطرق 
إلــى املســائل املشــتركة 
بــني البلدين علــى وجه 
التعــاون  اخلصــوص 
القانونــي والقضائي بني 
البلدين ضمــن منظومة 
التعــاون لدول  مجلــس 
العربيــة وكذلك  اخلليج 
في إطار التعاون اإلقليمي 

والدولي.
كما التقى الرومي بســفيرة اجلمهورية 
التركية عائشة كويتاك، حيث متت مناقشة 
العديــد مــن القضايــا ومنهــا علــى وجه 
اخلصوص التعاون القانوني والقضائي بني 
البلدين، علما أن حكومة الكويت وحكومة 
اجلمهورية التركية قد قامتا بالتوقيع على 

أربيل - (كونا): أكد محافظ أربيل اوميد 
خوشــناو أن الكويت تعــد من أول وأكبر 
الداعمني جلهود إقليم كردستان العراق من 
خالل تقدمي املساعدات للنازحني والالجئني 

املوجودين في اإلقليم.
جــاء ذلك أثناء زيارة خوشــناو ملبنى 
البعثة الديبلوماسية الكويتية في محافظة 
أربيل بإقليم كردستان العراق ولقاء القنصل 
العــام في أربيل د.عمر الكندري وعدد من 

أعضاء السلك الديبلوماسي.
وأشــاد خوشناو في تصريح لـ«كونا» 
باملواقف اإلنسانية لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد من خالل الدعم املتواصل 
الذي توليه الكويت إلقليم كردستان العراق 

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في املواد 
املدنية والتجاريــة واجلزائية والتي وافق 
عليها من قبل الكويت مبوجب القانون رقم 
٤٦ لسنة ١٩٩٨، وفي إطار التعاون الدولي بني 
الكويت واجلمهورية التركية أعضاء باتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر 
الوطنية والبروتوكوالت امللحقة بها وكذلك 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

على مدى الســنوات املاضية ومســاندتها 
لإلقليــم في تخطــي العديد مــن األزمات 
خاصة فيما يتعلق بالدعم اإلغاثي والصحي 

والتعليمي مللف النازحني والالجئني.
وأكد في هذا ان توجيهات رئاسة وحكومة 
اإلقليم تشدد على التعامل اخلاص مع بعثة 
الكويت في اإلقليم والتي تنطلق من العالقة 
املتينة التي تربط اجلانبني منذ عدة عقود.

بدوره، أكد القنصل العام في أربيل عمر 
الكندري ان اجلهود التي تبذلها الكويت في 
عموم العراق وفي اإلقليم بشكل خاص هي 
مبنزلة ترجمة عملية لتوجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

الظفيري استقبل سامر حدادين
اجتمــع نائــب وزيــر 
اخلارجية مجدي الظفيري 
مع رئيس مكتب املفوضية 
لــألمم املتحدة  الســامية 
لشــؤون الالجئــني فــي 
الكويت د. سامر حدادين 
مبناسبة انتهاء مهام عمله 
رئيسا للمكتب. وعبر نائب 
وزير اخلارجية خالل اللقاء 
عن متنياته الى د. حدادين 
بالتوفيــق والســداد فــي 

مهامه املستقبلية.

األمير بحث مع وزير الدفاع األميركي القضايا املشتركة ومستجدات املنطقة
اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
بقصــر بيــان صبــاح امــس 
نائــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر 
العلي ووزير الدفاع بالواليات 
املتحدة األميركية لويد جيمس 
أوسنت والوفد املرافق له وذلك 
مبناســبة زيارتــه الرســمية 
للبــالد، حيث نقــل لصاحب 
السمو حتيات وتقدير الرئيس 
جو بايــدن رئيــس الواليات 
املتحدة األميركيــة الصديقة 
ومتنياتــه لســموه مبوفــور 
الصحة ومتام العافية ولشعب 
الكويت دوام التقدم واالزدهار، 
كمــا عبر عن شــكر الواليات 
املتحــدة األميركية وتثمينها 
لــدور الكويت اإلنســاني في 
تسهيل العبور اآلمن إلجناح 
خطــة اإلجــالء األميركية من 
أفغانستان، مؤكدا على موقف 
الواليــات املتحــدة األميركية 
الثابت والداعم ألمن واستقرار 
الكويت والوقــوف دائما إلى 

جانبها.
وقد حمل صاحب الســمو 

سبل تعزيز التعاون في مختلف 
املجاالت وعلى كل األصعدة مبا 
يعكس عمق العالقات الراسخة 
بني البلدين والشعبني الصديقني 
والتطــرق إلى أبــرز القضايا 
ذات االهتمام املشــترك وآخر 
مستجدات األوضاع في املنطقة. 
حضر املقابلة كبار املسؤولني 

بالدولة.
من جانبه، اســتقبل سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد وبحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفــاع الشــيخ حمــد جابــر 

الســاحتني اإلقليميــة  علــى 
والدوليــة، جــاء ذلــك خالل 
اللقــاء الــذي جمعهمــا أمس 
بقصر بيان العامــر في اطار 
الزيارة الرسمية التي يقوم بها 
الوزير األميركي للبالد ضمن 
جولته اإلقليمية في املنطقة.

وقــد عبــر نائــب رئيس 
ووزيــر  الــوزراء  مجلــس 
الدفــاع الشــيخ حمــد جابــر 
العلي عن اعتزازه بالشــراكة 
الكويت  بــني  اإلســتراتيجية 
والواليات املتحدة األميركية، 
والتي تأتي تتويجا للتعاون 

الصحراء في سبيل عودة احلق 
والشرعية الكويتية، باالضافة 
إلى حرصها الدائم على تعزيز 
التشــاور والتنسيق املستمر 
مع حلفائها باملنطقة في سبيل 
مواجهــة مختلــف التحديات 
واألزمات، والتزامها التام بأمن 

واستقرار الكويت.
وأكد الشــيخ حمــد جابر 
العلــي علــى عمــق العالقات 
وروابــط الصداقة التاريخية 
التي جتمع الكويت بالواليات 
املتحدة األميركية، والذي أكدته 
التوجيهات السامية لصاحب 

العلي وزير الدفاع بالواليات 
املتحدة األميركيــة الصديقة 
لويد جيمس أوســنت والوفد 
املرافــق لــه وذلك مبناســبة 

زيارته للبالد.
بدوره، بحث نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشــيخ حمــد جابــر العلــي  
مــع وزيــر الدفــاع األميركي 
لويــد أوســنت ســبل تعزيز 
التعــاون والعمــل  أواصــر 
الثنائي املشترك بني البلدين 
الصديقني، كما استعرض معه 
أبرز التطورات واملســتجدات 

القائم والتنسيق املستمر في 
العديد من املجاالت، الســيما 
مــا يتعلــق منهــا باجلوانب 
الطرفني  العسكرية، وحرص 
على تعزيزها وتطويرها، سعيا 
منهم لتوحيد اجلهود، وحتقيق 
االنسجام، وتبادل اخلبرات بني 
القوات املسلحة لكال البلدين.

كما اســتذكر خالل اللقاء 
الكبيــر  التاريخــي  الــدور 
املتحــدة األميركية  للواليات 
الصديقــة في حــرب حترير 
التي  الكويــت والتضحيــات 
قدمتها قواتها في عملية عاصفة 

الســمو األمير القائــد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ نواف 
األحمــد، حفظــه اهللا ورعاه، 
الدعــم  بتقــدمي كل أشــكال 
واملســاندة، وتوفير مختلف 
التسهيالت الالزمة لألصدقاء 
في الواليات املتحدة األميركية 
خالل عملية االجالء التي نفذتها 

قواتها مؤخرا.
من جانبــه، أعــرب وزير 
الدفاع األميركي لويد أوسنت عن 
تطلع بالده إلى تنمية وتطوير 
العالقات بني البلدين الصديقني 
علــى نحــو يلبــي املصالــح 
املشــتركة ويسهم في حتقيق 
األهداف املرجوة، كما قدم شكر 
وتقدير بالده للجهود الكبيرة 
والدعم الالمحدود الذي قدمته 
الكويت خالل عمليات اإلجالء 
التي نفذتها القوات األميركية 
من العاصمة األفغانية «كابول»، 
مؤكدا حرص الواليات املتحدة 
األميركية على تعزيز الشراكة 
والتعــاون العســكري بــني 

اجلانبني.
هذا، وقد أقام نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي مأدبة 
غداء على شرف وزير الدفاع 
األميركي لويد أوسنت والوفد 
املرافــق لــه وذلك مبناســبة 

زيارته للبالد.

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

األمير الشــيخ نــواف األحمد 
حتياته وتقديره للرئيس جو 
بايدن رئيس الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة ومتنياته 
له بــدوام الصحــة والعافية 
ولشــعب الواليــات املتحــدة 
األميركية الصديقة املزيد من 

التطور والنماء.
اللقــاء  هــذا، ومت خــالل 
الثنائية  العالقات  استعراض 
الوطيدة واملتميزة بني الكويت 
والواليات املتحــدة األميركية 
والتطلع املشــترك لتعزيزها 
واالرتقاء بها، كما مت استعراض 

رئيس الوزراء استقبل السفير القطري
اســتقبل سمو 
رئيــس مجلــس 
الشــيخ  الــوزراء 
صباح اخلالد في 
قصر بيــان امس 
ســفير دولة قطر 
الشــقيقة علي بن 
عبداهللا آل محمود 
وذلــك مبناســبة 
تســلم مهام عمله 
سفيرا لبالده لدى 

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال السفير القطري علي بن عبداهللا آل محمودالكويت.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال وزير الدفاع األميركي لويد جيمس أوسنت والوفد املرافق له ملشاهدة الڤيديوصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سمو الشيخ صباح اخلالد

سامر حدادين السفير مجدي الظفيري

تدشني «سهل» رسميًا ١٥ اجلاري برعاية رئيس الوزراء
أعلنــت وزيــرة األشــغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
الفارس عن  املعلومات د.رنــا 
تدشــني امللتقى األول للتحول 
الرقمي بشــراكة استراتيجية 
مع (أجيليتي)، والذي سيقام 
حتــت رعايــة ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد بتنظيــم وزارة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات وذلك في مركز الشيخ 
جابــر األحمــد الثقافــي يــوم 
األربعــاء املوافق ١٥ ســبتمبر 

.٢٠٢١
جاء ذلــك خالل اســتقبال 
وزيرة األشغال العامة ووزيرة 
الدولــة لشــؤون االتصــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفــارس لرئيســة  عبــداهللا 
مجلس إدارة أجيليتي، هنادي 
الصالح، في قصر السيف، في 
اجتماع مت عقده إلضفاء الطابع 
الرسمي على شراكة أجيليتي 
االســتراتيجية للملتقى األول 

الرقمية في القطاع العام، عالوة 
على اإلعالن عن اإلطالق الرسمي 
للتطبيــق احلكومــي املوحــد 
للخدمات اإللكترونية (سهل)، 
وهو التطبيق الذي من شــأنه 
تعزيــز كفاءة وســرعة إجناز 
املعامالت والعمليات احلكومية.

وأوضحت د.الفارس ان هذا 

بدورها، قالت رئيسة مجلس 
إدارة (أجيليتي) هنادي الصالح: 
«ان ملتقــى التحــول الرقمــي 
يعتبر فرصة رائعة للجمع بني 
قيادي القطاعني العام واخلاص 
الذين يرغبون في املساهمة في 
مســتقبل الكويت الرقمي. إن 
تطبيق سهل هو مثال حي على 
ما ميكن تطويــره في الكويت 
من خالل تبنــي التكنولوجيا 

الرقمية».
وأضافــت الصالح: «نحن 
فخــورون بدعم هــذا امللتقى 
الهام الذي يقام حول املهارات 
الرقمية والقيادية في الكويت. 
ففي أجيليتي، تعلمنا أهمية 
الرقمنة وبها تشكلت ثقافتنا 
واســتراتيجيتنا. لــذا تطور 
أجيليتي وتستثمر في احللول 
الرقمية للحكومات والشركات، 
وعلى الصعيد الوطني، نحن 
ندعم رؤية احلكومة الستخدام 
والبيانــات  التكنولوجيــا 
لبناء مســتقبل أكثر ازدهارا 

للكويت».

احلدث يسعى لتسليط الضوء 
كذلك على ضرورات املضي نحو 
البيئة املناســبة لنجاح  خلق 
عمليات التحول الرقمي، كما أنه 
سيجمع كذلك عددا من شركات 
القطاع اخلاص لعرض بعض 
التجارب فيما يتعلق بالتحول 

الرقمي.

الفارس: «أجيليتي» شريك إستراتيجي مللتقى التحول الرقمي األول للقيادات احلكومية

د.رنا الفارس خالل استقبالها رئيسة مجلس إدارة «أجيليتي» هنادي الصالح

للتحول الرقمي.
وبينــت الوزيــرة الفارس 
في تصريح لها أن هذا امللتقى 
األول للتحول الرقمي والذي يتم 
تنظيمه بشراكة استراتيجية 
مع (أجيليتي) سيكون موجها 
للقيــادات احلكومية للحديث 
حول أسس بناء وتعزيز الثقافة 

عاطف رمضان

علمت «األنباء» أن وكيل وزارة األشغال 
العامــة بالتكليف م.وليد الغامن أصدر قرارا 
بشــأن تشــكيل جلنة للنظر فــي التظلمات 
املقدمــة من موظفي وزارة األشــغال العامة 
والهيئة العامة للطرق والنقل البري بخصوص 
مكافأة الصفوف األمامية برئاسة مدير مكتب 
الوزير عبداهللا العجمي، وعضوية، مدير إدارة 
مكتب الوكيل عبدالعزيز الدوسري - نائبا 
للرئيس-، ورئيس قسم البحوث بإدارة شؤون 
املوظفني سندس الكندري - عضوا مقررا -.

وتتولى اللجنة بحث ودراسة التظلمات 
املرفوعة مــن قبل موظفي الــوزارة وهيئة 
الطــرق، الواردة من خالل البريد الرســمي 
ملكتب وكيل الوزارة، على ان تكون مدة تسلم 
التظلمات ١٠ أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

وحدد مدة عمل اللجنة أسبوعا من تاريخ 
انعقــاد أول اجتمــاع لها بعــد االنتهاء من 
تسلم التظلمات. وتضع اللجنة خطة العمل 
التي تراها مناســبة ملباشرة وإجناز عملها 
ولها في ســبيل ذلك االطــالع على ما تراه 
من مســتندات وطلب إيضاحات من جهات 

العمل بالوزارة والهيئة.

جلنة لتظلمات موظفي «األشغال» و«الطرق» ملكافأة الصفوف األمامية

عبداهللا العجميم.وليد الغامن

محافظ حولي زار مديرية أمن حولي 
والتقى مديرها العام
قام محافظ حولي علي األصفر أمس 
بزيارة إلى مديرية أمن حولي، حيث كان 
في مقدمة مستقبليه املدير العام اللواء 

عبداهللا العلي.
واستمع احملافظ من املدير العام على 
دور املديرية وكذلك القطاعات األخرى 
داخلها. وشكر اللواء العلي احملافظ على 

زيارتــه، مؤكدا أن مديرية األمن تقوم 
بترجمة تعليمات وزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي باالنتشار املنظم والتنسيق 

فيما بينها حلفظ األمن.
وفي اخلتام، قــام احملافظ بتكرمي 
عدد مــن املتميزين وثّمن دورهم في 

اللواء عبداهللا العلي كان في مقدمة مستقبلي احملافظحفظ األمن داخل احملافظة.

عبداهللا الرومي مستقبال السفير العماني د.صالح بن عامر اخلروصي

الشيخ حمد جابر العلي خالل لقائه وزير الدفاع األميركي

لويد أوسنت: نتطلع إلى تنمية وتطوير العالقات مبا يلبي املصالح املشتركة للبلدينحمد جابر العلي: تعزيز العالقات وتوحيد اجلهود وتبادل اخلبرات بني القوات املسلحة للبلدين
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بعيدا عن السياسة..
وبعيدا عن تصريحات القادة..

وبعيدا عن أجواء الفساد والفاسدين..
وبعيدا عن التنظير والتفلسف.. وطالبان!

أدعوك عزيزي القارئ معي الى هذا احلوار 
الرومانســي اجلريء الذي أعرضه لك لعله 
يخفف عنك وطأة اجلائحة وهي جتر أذيال 
االنهزام بعد أن (مردغتنــا) في بحور من 
الظلمات واملناقصات والفضائح والنجاحات 
واإلخفاقات والتراجع االقتصادي والتربوي 

والتنموي!
قال لها:

يقــول ُأنــاس: لــو وصفــت لنــا الهوى
فــواهللا مــا أدري الهــوى كيــف يوصف

قالت:
طلعــت فــال  هــوى  قضيــت  إن  أنــا 

أحــد علــى  بعــدي  الضحــى  شــمس 
قال لها:

قالــوا: مبن ال تــرى تهــذي؟ فقلــت لهم:
األذن والعــني توفــي القلــب مــا كانــا

قالت:
أقولك شــيء: ليس هناك ثروة في الدنيا تعادل

ثــروة احلــب والهــوى والعشــق والهيام
قال: ايه ذكرتيني بأبيات «الشاعر أحمد 

شوقي» رحمه اهللا
جحدتهــا وكتمــت الســهم فــي كبدي

ألــم ذي  غيــر  عنــدي  األحبــة  جــرح 
يــا الئمــي فــي هــواه والهــوى قــدر

لــو شــفك الوجد لــم تعــذل ولــم تلِم
قالت: يا محدثي احلب والهوى أخشى ما أخشاه 

منــه. أشــفى  ال  أن  بــه  ُأصبــت  إن 
قال: سأخبرك صادقا ان في احلب شيئا 
من كل شــيء، ففيه شيء من الروح، وفيه 
شيء من العقل، وفيه شيء من القلب، وفيه 

شيء من كل شيء!
ضحكت وارتسم على وجهها سر انبهارها 

فقالت:
أهديك ما قالته عاتكة اخلزرجي :

قـــدري انـــه  ُأمـــاري  ال  ُأحبـــه 
واليـــاُه إحـــدى  وأنـــا  وســـيدي 

، مـــن حولـــي وبـــني يـــدي أحســـه فـــيَّ
أكاد أحســـبني فـــي الوهـــم إيـــاُه

ـــم ـــوى نغ ـــا س ـــي الدني ـــت ف ـــا كن ـــواله م ل
ــاه ــل معنـ ــمًا ضـ ــن واسـ ــع اللحـ مضيـ

٭ ومضة: ما في إنسان على وجه هذا الكون 
إال وذاق من احلب والهوى سواء كان شابا 
أو كهال، يبقى إنسانا، فالرجل احلب جزء 
من حياته، أما املــرأة فهو وجودها كله.. 

كله.. كله!

٭ آخر الكالم: ما أروع الشاعر أيليا أبوماضي، 
لنقرأ أبياته ونستعذب كلماته يقول:

أيقـــظ شـــعورك باحملبـــة إن غفـــا
ـــى ـــوا كالدم ـــاس كان ـــعور الن ـــوال الش ل

ــرا ــا نيـ ــوخ كوخـ ــدو الكـ ــب فيغـ أحبـ
ـــا ـــجنا مظلم ـــوخ س ـــي الك ـــض فيمس وأبغ

٭ زبدة احلچي: عزيزي القارئ في كل مكان 
وزمان، اعلم ان احلب هو شعور واجنذاب 
وإعجاب نحو شخص او شيء ما، وبعضهم 
يعرفه بالغرام وهو التعلق بالشيء بحيث 
ال يقوى على مفارقته، وكما يقولون: أُغرم 

بالشيء أو أولع به فهو مغرم!
ويبقــى الهوى فهو ميــل النفس ملن 
تهوى، او هوى فهو الســقوط ومصدره 
الهوى وأكثر ما يستعمل «الهوى» في احلب 
أمامكم واحلالل  الدنيا  املخالف..  املذموم 

بنيِّ واحلرام بنيِّ فاختر دربك.
قالها الشاعر:

ــُه ــَراُن َيْقتلـ ــبُّ َفالِهْجـ ــى اُحلـ ِإَذا وَهـ
ُيْحِييـــِه َفالِهْجـــَراُن  ـــَن  َمتكَّ َوِإْن 

يـــِح ُيْطِفُئَهـــا ـــاِر عْصـــُف الرِّ َصِغيـــَرة النَّ
يـــِح ُيْذِكيـــِه ـــاِر َعصـــُف الرِّ َوُمْعَظـــُم النَّ

عزيزي القارئ قبل ان أختم، تداخلت 
األشياء في هذا الزمن حتى صرنا نقول: 

(إن البقر تشابه علينا)!
عليك أن تتريث في قضايا ما يسمى 
باحلب والهــوى فهما اما يشــقيانك او 
يجعالنك تطير فرحا، ألنك تعيش أجمل 
معاني احلياة، وتذكر دائما أن هناك واحدا 

في احلب يتعذب.. فال تكن أنت!
في أمان اهللا..

ومضات

ما وراء 
«احلوار» الرومانسي!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

األحمد: ٣ مصانع إلعادة تدوير اإلطارات في الساملي
ولن نسمح بهدر املزيد من األراضي في ردم النفايات

دارين العلي

شــدد مدير عــام الهيئة 
الشــيخ  للبيئــة  العامــة 
عبــداهللا األحمد على أنه لن 
يتم السماح بهدر املزيد من 
األراضي في البالد بتحويلها 
إلــى مــرادم للنفايات خالل 

املرحلة املستقبلية.
وقال األحمد على هامش 
توقيــع مذكــرة تفاهــم مع 
الصندوق الوطني للمشاريع 
الصغيرة واملتوسطة أمس، 
أنه يتم يوميا هدر ما يقارب 
١٠٠٠متر مربع من األراضي 
في البالد في ردم النفايات، 
مشيرا إلى أن مشاريع إعادة 
التدوير املزمع إنشاؤها في 
الســاملي ستســاهم  منطقة 

بوضع حد لذلك.
وأضاف أنه وفقا للمخطط 
الهيكلي للدولة مت تخصيص 
جــزء مــن منطقة الســاملي 
كمكان ملشاريع إعادة تدوير 
املخلفــات، وهذه املشــاريع 
سيتم تنفيذها عبر شركات 
كبيرة وصغيرة ومتوسطة، 
الفتــا إلى أن هنــاك تعاونا 
مشــتركا مع الهيئــة العامة 
للصناعــة ومــع صنــدوق 
املشــاريع الصغيــرة ضمن 
تكامــل واضــح بــني جهات 
الدولــة للعمل علــى تنفيذ 
التدويــر  إعــادة  مشــاريع 
واحلد مــن املرادم املوجودة 

في الدولة.
عــددا  هنــاك  أن  وزاد 
كبيرا من املشــاريع البيئية 
ينفذهــا  أن  ميكــن  التــي 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة ضمن القطاعني 
الصناعي والزراعي كصناعات 
التدويــر وجتميــع  إعــادة 
النفايات وإعادة االستخدام 

مبشــاريع تتعلق بالشــأن 
البيئي، الفتا إلى إنه من خالل 
املذكرة سيتم دعم املشاريع 
البيئية لتحفيز عمل الشركات 

املنضمة إلى الصندوق.
وأكد عدم وجود ما مينع 
وجــود مثل هذه الشــركات 
في العمــل البيئي، مشــددا 
علــى أن أصحاب املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة لديهم 

الصندوق ســتلقى اهتماما 
كبيرا لتأدية عملها.

اإلطارات

مــع  التعامــل  وحــول 
اإلطارات، لفت إلى أنه مت وضع 
خارطة طريق واضحة املعالم 
للتعامل معها، وفي حال رغبت 
إحدى الشركات املتوسطة أو 
الصغيرة املساهمة في الدخول 
بها وفق االشتراطات املوضوعة 

فسيتم دعمها بشكل كامل.
وأشار إلى أن أحد مسببات 
نقــل اإلطــارات إلى الســاملي 
للرعايــة  األرض  تســليم 
السكنية وأيضا لدواع أمنية 
لتقليل نسبة احلرائق وتأمني 
املنطقة، حيث مت نقلها ملنطقة 
محكمة أمنيا ومسورة وذات 
حفر تتوافق مع معايير الهيئة 

العامة لإلطفاء.
مصانع إعادة التدوير

ولفــت إلى أن التعامل مع 
هذه اإلطارات يتم حاليا عبر 
مصنــع موجود فــي املنطقة 
تبلغ قدرته االستيعابية ٣٥٠٠ 
إطار في حني ينتج من السوق 
احمللي ما يقارب ٣٠٠٠ إطار ما 
يعني أنه يتم التعامل مع ٥٠٠ 
إطار يوميا مما مت تخزينه في 
منطقة الســاملي، الفتا إلى أن 
هنــاك تراخيصا ملصنعني أو 
ثالثة مصانع مشابهة مع األخذ 
بعــني االعتبار االســتمرارية 
لهذه املصانــع ضمن الدورة 
االقتصاديــة مبــا ال يقل عن 
٥ إلــى ١٠ ســنوات، مؤكدا أن 
القدرة على االســتمرارية من 
أبرز األمور التي يتم التركيز 
عليها في موضوع الترخيص 
للمصانع التي ســتعمل على 
التخلص من الطارات وإعادة 

تدويرها. 

القــدرة واخلبــرة للقيــام 
باألعمال املنوطة بهم وكذلك 
لدى الصندوق طريقة عمل 
معينة تســمح لــه باختيار 
ميكنهــا  التــي  الشــركات 
االلتــزام باملشــاريع، الفتــا 
إلى أن الصندوق يقوم بدعم 
الشركات املنضمة إليه وأي 
شركة صغيرة أو متوسطة 
سواء توجهت إلى الهيئة أو 

«البيئة» وّقعت اتفاقية تعاون مع «املشاريع الصغيرة» لدعم توجهها البيئي

الشيخ عبداهللا األحمد وعادل احلساوي يتبادالن بنود االتفاقية          (ريليش كومار)

ومصانع األكياس الصديقة 
للبيئــة وغيرهــا وكذلــك 
املشاريع الزراعية واملبادرات 
اخلاصة بإثراء الغطاء النباتي 

في البالد.
دعم املشاريع الصغيرة

وأوضح األحمد أن توقيع 
االتفاقية مع الصندوق تأتي 
حلث الشــباب علــى القيام 

ملشاهدة الڤيديو

احلساوي: رخص ميكن للمبادرين االستثمار فيها

حتسني صورة طاجيكستان في عهد االستقالل

أشاد مدير الصندوق الوطني للمشاريع 
الصغيرة واملتوسطة عادل احلساوي، بدور 
الهيئــة في توفير أرضية لدعم املشــاريع 
الصغيرة واملتوســطة، مبينا أن الصندوق 
متكن في الفترة األخيرة من بناء خلية متكاملة 

من خالل هذه االتفاقيات.
وقال إن هذه االتفاقيات تهدف إلى رفع 
املســتوى املادي والفني لهذه املشروعات 

والدخول في بيئة عمل متكاملة في الدولة 
ومساعدة املشروعات الصغيرة للدخول في 
االقتصاد الوطني وارتفاع نسبتها في الناجت 
احمللي. ولفت إلى أن هناك موقعا رســميا 
للصندوق وميكن تقدمي الطلبات عليها من 
قبل املبادرين سواء املسجلني في السجل 
الوطنــي أو املدعوم ماديا، الفتا إلى وجود 

رخص متنوعة ميكن االستثمار فيها.

املتابع لتاريخ وتطور طاجيكستان املستقلة 
يجد أن تقدمها وإجنازاتها قد حتققت كنتاج 
طبيعي للتخطيط الرشيد، وحتديد الشكل 
القانون  للدولة واستعادة سيادة  السياسي 
في جميع جوانب احلياة العامة، فضال عن 
العالقة املميزة بني احلكومة والشــعب من 
منطلق إميان مطلق بفكر وكلمات الزعيم إمام 
علي رحمان الذي قال إن حرية اإلنسان هي 
التي حتدد نوع ومضمون السيادة الوطنية 

وسيادة الدولة.
لقد مر أقل من ٣٠ عاما على اســتقالل 
جمهورية طاجيكســتان، ولكن هذه الفترة 
التاريخية القصيرة شهدت اعتماد الدستور 
وانتخاب الرئيس، وتأسيس برملان، واستعادة 
الســالم والوحدة الوطنية، وإعادة توحيد 
الشعب املنكوب، وعرفت املجتمع الدولي ببلد 
شاب يسعى لكسب دور بناء على الساحة 
الدولية على أســاس تاريخ عريض وثقافة 

سلمية وإنسانية شعب حر.
في البدايات، كانت صورة طاجيكستان 
كدولة مثيرة للجدل بــني القوى اإلقليمية 
والعامليــة تواجــه حالة من الهــرج واملرج 
السياسي واألزمة االجتماعية واالقتصادية 
العميقة، إال أن التخطيط الرشيد هو ما أدى 
التدريجي ملكانة طاجيكستان  إلى االرتفاع 
الدولية، كما لعبت األعمال النبيلة واملبادرات 
الرائــدة لزعيم األمة إمام علي رحمان دورا 
رئيسيا في حتسني الصورة، فلقد أعلن في 
٢٩ ســبتمبر ١٩٩٣ من منصة األمم املتحدة 
نظرة طاجيكستان السلمية وميلها للتعاون 
مع كل بلدان العالم من خالل تطوير العالقات 
االقتصادية والديبلوماسية وتبادل املنفعة، 
وبالفعل انضمت طاجيكستان إلى املنظمات 
الدولية، وأقامت حتى اآلن عالقات ديبلوماسية 

مع نحو ٢٠٠ دولة تلعب دورا مهما في متثيل 
وحماية املصالح الوطنية.

لقد راهن الكثيرون من أعداء بالدنا على 
استمرار حالة الفوضى واالنهيار االقتصادي 
بعد انهيار االحتاد السوفييتي لعقود، ولكن 
طاجيكستان حتت قيادة زعيم شاب وحكيم 
اتخذت خطوات تنموية اســتراتيجية تلبي 
األهداف االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
الوطنية كان أبرزها ضمان استقالل الطاقة، 
واخلروج من مأزق املواصالت وأخيرا ضمان 
األمن الغذائي وإعطاء األهمية للتصنيع وترميم 
مرافــق اإلنتاج. وبتحقيــق تلك األهداف، 
أصبحت طاجيكســتان اليوم بلدا ســريع 
النمو ومبتكرا في التعامل مع القضايا العاملية 
امللحة، وأصبحت منبرا للمفاوضات والندوات 
واملؤمترات العاملية ومكانا لألحداث الرياضية 
ووجهة سياحية لسكان املنطقة والعالم، وهذا 
بفضل اجلهود امللموسة لزعيم األمة فخامة 
إمام علي رحمان. وبفضل سياستها اخلارجية 
املنفتحة والبناءة تنمو صورة طاجيكستان 
بثبات كشريك مهم وموثوق به في مجال توفير 
األمن العاملي والتنمية املستدامة في املنطقة.

ولقد حازت دوشــنبيه  جائزة «مدينة 
الســالم» مرتني - في عــام ٢٠٠٤ من قبل 
اليونيسكو وفي عام ٢٠١٦ من قبل مؤسسة 
طريــق احلرير، كما أعلن خبــراء املنتدى 
االقتصادي العاملي (WEF) طاجيكستان أكثر 
البلدان أمانا في آسيا الوسطى في عام ٢٠١٧، 
وانضمت مدينة دوشنبيه في قائمة أفضل 
١٠ مدن األكثــر أمانا في العالم، ومت اختيار 
مدينة دوشنبيه عاصمة السياحة لدول منظمة 

التعاون االقتصادي للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١.

بقلم: سفير طاجيكستان د.زبيد اهللا زبيدوف

السفير زبيدوف: زيارة الرئيس الطاجيكي إلى الكويت قبل نهاية ٢٠٢١

بــني البلدين، كشــف عن وجود خطة 
جلــذب االســتثمارات الكويتيــة فــي 
بالده، مضيفا: «لألســف الشديد فإن 
االســتثمارات الكويتيــة لدينا قليلة 
جــدا ونأمــل في تنشــيطها، حيث إن 
طاجيكســتان لديها إمكانات حقيقية 
جلذب العديد من السياح للبالد، كما أن 
السياحة في بالده تعد أولوية للسياسة 

االقتصادية».
مصالح الشعب األفغانستاني

وعــن موقف بــالده مــن األحداث 
قــال إن  أفغانســتان،  اجلاريــة فــي 
طاجيكستان تدين بشدة جميع أشكال 
اخلروج على القانون والقتل والسرقة 
والظلم ضد شعب أفغانستان بأكمله 
وخاصة الطاجيك واألوزبك واألقليات 
القومية األخرى. ولفت إلى التزام بالده 
وتأييدها باســتعادة األمن والســالم 
واالستقرار في أفغانستان، مشيرا إلى 
أن طاجيكستان لن تعترف بأي حكومة 
يتم تشــكيلها في هذا البلد من خالل 
االضطهاد والقمع دون مراعاة موقف 
الشــعب األفغاني بأكمله ودون األخذ 
في االعتبار مصالح وتطلعات جميع 

أطياف وإثنيات أفغانستان.
وأشــاد زبيدوف بدور الكويت في 
تيســير عملية العبور اآلمن لألفغان، 
الفتا إلى أن بالده تدعو املجتمع الدولي 
إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان السالم 
واالســتقرار في أفغانستان وحتقيق 
االستقرار في وضعها السياسي واألمني 
الصعب من خالل املفاوضات في أقرب 

وقت ممكن.

وعمــا إذا كانــت هنــاك قيــود أو 
اشــتراطات بخصــوص املســافرين 
والقادمني من الكويت، طمأن زبيدوف 
جميــع الراغبني في الســفر إلى بالده 
الوضــع الصحــي لبالده  باســتقرار 
وانخفــاض معــدل اإلصابات بشــكل 
كبير جدا، مشــيرا إلى أنه ال شــروط 
للقادمني إلى طاجيكستان سوى إجراء 
فحص PCR ســلبي قبل الوصول وال 
حجر صحيا للمطعمني بجرعتني من 

اللقاحات املعتمدة.
وباحلديث عن التعاون االستثماري 

نهاية هذا العام».
التأشيرة في فترة وجيزة

وعن آخــر التطورات بشــأن منح 
التأشيرات للراغبني في السفر إلى بالده، 
أوضــح زبيدوف أنه ال جديد في منح 
التأشــيرات، مشــيرا إلى توجه بالده 
إلى إعفاء الكويتيني من احلصول على 
التأشيرة في أقرب وقت ممكن، وال توجد 
مشكلة بالنسبة للمقيمني الراغبني في 
الســفر لبالده، حيث بإمكانهم تسلم 

التأشيرة خالل فترة وجيزة.

أسامة دياب

أشــاد عميد الســلك الديبلوماسي 
البــالد  لــدى  ســفير طاجيكســتان 
د.زبيــداهللا زبيدوف بتطور العالقات 
الطاجيكية - الكويتية، السيما العالقات 
السياسية بني البلدين والتي وصفها 
بـ«املتميزة واملستمرة»، الفتا إلى تطلع 
بالده لتعميق الشــراكة مــع الكويت 
وتوســيع التعاون الثنائــي معها في 
املجاالت ذات االهتمام املشترك، وخاصة 
في املجالني االقتصادي واألمن الغذائي.

وأشــار زبيــدوف خــالل املؤمتــر 
الصحافي الــذي عقده بعد ظهر أمس 
األول فــي مقــر الســفارة مبناســبة 
االحتفال بالعيــد الوطني لبالده، إلى 
وجود نحو ١٨ اتفاقية ومذاكرة تفاهم 
تســير العالقات الثنائية بني البلدين 
في مختلف املجاالت خالل الســنوات 
األخيرة، كما سيتم توقيع عدد آخر من 

االتفاقيات في القريب العاجل.
وكشــف عــن زيارتــني للرئيــس 
الطاجيكــي ووزير خارجية بالده إلى 
الكويــت، متوقعا أن تتــم قبل نهاية 
هــذا العام بهدف تعميق العالقات بني 
اجلانبني والسيما في قطاعات االقتصاد 

واالستثمار والسياحة.
وحول استئناف املباحثات لفتح 
خط الطيران املباشر مع الكويت، قال 
زبيدوف: «نحن إلى اآلن لدينا مباحثات 
مع طيــران اجلزيــرة لفتح اخلط 
املباشر وتقريبا اتفقنا على تفاصيل 
هذا األمر، ونأمل أن يتم فتح الطيران 
املباشــر بني البلديــن قريبا خالل 

د.زبيداهللا زبيدوف متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

لدينـا مباحثات في الوقت احلالي مع شـركة طيـران «اجلزيرة» ونأمل أن يتم فتح الطيران املباشـر بـني البلدين قريبًا
ال شـروط للقادمني إلى طاجيكسـتان سـوى فحص PCR سـلبي وال حجر صحيًا على احلاصلني علـى جرعتي تطعيم

رفع ٢٠ سيارة و٤ عربات «مبّرد» في ٣ مناطق باجلهراء
في إطار اجلهود املبذولة 
من قبل الفرق الرقابية بأفرع 
البلدية باحملافظات لرفع كل 
ما يعمل على إعاقة الطريق 
ويشوه املنظر العام، أعلنت 
إدارة العالقــات العامــة في 
بلدية الكويت عن قيام إدارة 

و٤ عربــات آيس كــرمي إلى 
جانب وضع ٦١ ملصقا على 
سيارات مهملة وسيتم اتخاذ 
كل اإلجراءات القانونية بعد 

انتهاء فترة وضع امللصق.
وفي هذا السياق، أوضح 
مديــر إدارة النظافــة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
احملافظــة فهــد القريفــة أن 
الهدف من اجلوالت امليدانية 
املكثفة رصد املخالفني واتخاذ 
القانونيــة  كل اإلجــراءات 
بحقهم، الفتا إلى أن الفريق 
الرقابي بإدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق ال يألو جهدا 
في رفــع وإزالة كل ما يعمل 
على إعاقة الطريق ويشــوه 
املنظر العام مبناطق احملافظة.
وأشــار إلــى أن الفريــق 
الرقابــي قــد قــام بتنفيذ ٣ 
جــوالت ميدانيــة مبناطــق 

صناعية اجلهراء والثروات 
لرفــع  اجلهــراء  ومنطقــة 
السيارات املهملة بعد انتهاء 
فتــرة وضع ملصــق اإلنذار 
املدارس  وتنظيف ســاحات 
والشوارع املؤدية لها وتبديل 

احلاويات.
وأكد القريفة أن اجلوالت 
قد أسفرت عن وضع ٦١ ملصقا 
على سيارات مهملة ورفع ٢٠ 
سيارة مهملة وسكراب بعد 
اتخاذ كل اإلجراءات القانونية 
وانتهــاء فترة وضع ملصق 
اإلنذار فضال عن رفع ٤ عربات 
آيس كرمي وقد مت إرسالها إلى 
موقع حجز البلدية إلى جانب 
قيام الفريق الرقابي باإلشراف 
علــى تنظيــف الســاحات 
املجاورة للمدارس والشوارع 
املؤدية إليها وتبديل احلاويات 

التالفة.

النظافــة العامة وإشــغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة 
اجلهراء عن تنفيذ ٣ جوالت 
ميدانيــة مبناطــق صناعية 
اجلهــراء والثروات ومنطقة 
اجلهــراء مت خاللهمــا رفــع 
٢٠ ســيارة مهملة وسكراب 
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د.خالد املهدي: انطالق برنامج القيادات التنموية
١٤ نوفمبر املقبل لتزويد املشاركني باملهارات املختلفة

بشرى شعبان

أكــد االمني العام للمجلس 
األعلــى للتخطيــط والتنمية 
د.خالد املهدي، أنه ســيتم فك 
األدوار املتشــابهة فــي بعض 
اجلهات احلكومية، من خالل 
صنــع سياســات واضحــة 
ودور تنظيمي ورقابي ودور 
تشغيلي، مشددا على انه سيتم 
إعادة هيكلة اجلسم احلكومي 
وتأهيله من جديد ليتماشى مع 
متطلبات املرحلة القادمة، كما 
أن األمانة تقوم قبل تطبيق أي 
خطة او برنامج بتنفيذها داخل 
األمانــة، واذا حتقــق النجاح 
يتــم تعميمهــا علــى اجلهات 

احلكومية.
وأشــار د.املهــدي إلــى ان 
األمانــة فــي املرحلــة األولى 
خالل جائحة «كورونا» قامت 
بتدريــب املوظفــني فيها على 
البرنامج، من كافة القطاعات 
لتنفيذ بعض الورش وتأهيل 
القيادات املستحقة، موضحا 
ان الهــدف االساســي لتأهيل 
القيــادات ســيتم مــن خالله 
التركيز على البعد عن الفكر 
السائد بأن تكون القيادات التي 
أتت عبر مساراتها الواضحة 
غيــر متكافئة مــع متطلبات 
املنصب، مشددا على أنه سيتم 
تعزيز ثقافة جديدة بعيدا عن 
العالقات لتكون الكفاءات هي 

احملور االساسي.
وأضــاف د.املهــدي: اننــا 
نطمح لتحقيق مستهدف وهو 
الوصــول في النهايــة إلى ان 
تكون لدينا قيادات ذات كفاءة 
عالية مثلما حدد سمو رئيس 
مجلس الوزراء بعيدا عن أي 

مسميات اخرى.
جــاء ذلــك خــالل املؤمتر 
بــني  املشــترك  الصحافــي 
االمانة العامة للمجلس األعلى 
العربي  للتخطيــط واملعهــد 
للتخطيط الذي عقد في املعهد، 
وذلك في إطار تعزيز التعاون 
املشترك بينهما الطالق برنامج 
«القيــادات التنمويــة» حتت 
شــعار «نحو قيــادي تنموي 
وطني» لصالح األمانة العامة 
للمجلــس األعلــى للتخطيط 

والتنمية.
هذا واكد مهدي في كلمة له 
خالل املؤمتر أن اإلستراتيجية 
احلكومية في الكويت تعتمد 
على عدد مــن املرتكزات التي 
تساعد في الوصول الى االهداف 
التــي حددتها رؤيــة الكويت 
٢٠٣٥، من خالل التركيز على 
التدريــب االمنائــي مبختلف 
املسميات الوظيفية، وباألخص 
املرشحني للوظائف القيادية، 
مشــددا على حــرص األمانة 
العامــة على إعــداد مجموعة 
مــن القياديــني املتميزين في 
مجــال التخطيــط التنمــوي 
لضمــان اســتمرارية وكفاءة 
عمليــة التخطيــط، الفتا إلى 
أن البرنامج يأتي متاشيا مع 
توجيهات سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

إلى حتليــل البيانات وكتابة 
التقارير.

وأشــاد د.املهــدي بجهود 
املعهــد العربي للتخطيط في 
التخطيط  تعزيــز منظومــة 
التنموي بشكل يزيد من سالمة 
عملية إعداد وتنفيذ ومتابعة 
اخلطط التنموية سواء كانت 
قصيرة او متوسطة او طويلة، 
مؤكــدا أن املعهد يســخر كل 
إمكانياتــه إلعــداد القيــادات 
احلكومية التي تعمل في مجال 
التخطيط ويقدم خدماته في 
كافة الدول العربية بشكل عام 

وبالكويت بشكل خاص.
ولفــت إلــى أن البرنامــج 
يقوم على استهداف املرشحني 
لتولــى مناصــب قيادية، في 
التنموي،  التخطيــط  مجــال 
مع تزويدهم باملهارات الالزمة 
االقتصــاد  مقومــات  لفهــم 
تعزيــز  وآليــات  الوطنــي 
النشاط االقتصادي، كما يعزز 
جاهزيتهــم لشــغل الوظائف 

القيادية املختلفة.
تنمية القدرات القيادية

بدوره، أوضــح مدير عام 
العربــي للتخطيــط  املعهــد 
د.بدر مال اهللا إلى أن برنامج 

سموه على أهمية الدور الذي 
تلعبه القيادات خصوصا في 
املرحلة الراهنــة التي أفرزت 
العديــد مــن التحديــات على 
املستوى االقتصادي واملؤسسي 
وسبل معاجلتها في ظل تفشي 

جائحة «كوفيد-١٩».
وأشــار د.مال اهللا في هذا 
الشــأن إلى أن القادة هم أداة 
تنفيــذ خطــط التنمية، وهم 
القائمون على تطوير مختلف 
القطاعــات فــي املؤسســات 
وبالتالــي هم مــن ينوط بهم 
رســم السياســات ووضــع 
االستراتيجيات واإلشراف على 
تنفيذهــا بأكبر قدر ممكن من 

الكفاءة والفعالية.
محاور ومعايير

وأوضــح د.مــال اهللا أن 
برنامج «القيادات التنموية»، 
يتضمن عــددا مــن املكونات 
التــي  الرئيســية  واحملــاور 
تتمثل في: التخطيط التنموي، 
واإلدارة والقيــادة واالبتكار، 
البيانــات وإعــداد  وحتليــل 
التقارير وحتليل السياسات 
العامة، تنفذ من خالل تنظيم 
عدد مــن الــورش واحللقات 
النقاشية التي تعزز مستوى 
معــارف ومهارات املشــاركني 
املرتبطــة  فــي املوضوعــات 
مبختلف القضايــا التنموية، 
حيــث متتد فتــرة تنفيذ هذا 
البرنامــج إلــى حوالي ســتة 
أشهر، وما مييز هذا البرنامج 
هو تركيزه على ضمان تفاعل 
املشاركني وإشراكهم في كافة 
املوضوعات املطروحة للنقاش 
وفي التطبيقات العملية املكثفة 
إلــى جانب األخذ في االعتبار 
أفضل املمارســات فــي إعداد 
القادة وتركيــزه على مداخل 
نوعية، منها خصائص وسمات 
القيادة التنموية، واستشراف 
املستقبل واالبداع االبتكار في 
املؤسسات احلكومية وغيرها، 
ناهيك علــى اعتماد البرنامج 
على مجموعة من املعايير به 
وإجناز التكليفات والعروض 
التقدميية والتقارير التقييمية 
التي يقدمهــا التي تركز على 

مستوى تفاعل املشارك.
دعم جهود التنمية

وأشاد د.مال اهللا باجلهود 
التي يقوم بها املعهد وتسخير 
إمكاناته لدعم جهود التنمية 
في الدول العربية، وباألخص 
الكويت، وذلك من خالل مختلف 
أنشطته اإلمنائية التي يقدمها 
في مختلف املجاالت، مبا في ذلك 
البرامــج اخلاصة بالتخطيط 
القيادات  التنمــوي، وإعــداد 
التنمويــة، واالبتكار والتميز 
املؤسسي في القطاع احلكومي، 
وإدارة  الرقمــي  والتحــول 
واقتصــاد املعرفــة، وبرامج 
ريــادة األعمال واملشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة وغيرها 
من البرامج النوعية التي تهدف 
إلى بناء القدرات، ونشر ثقافة 

مجتمع املعرفة.

«القيادات التنموية» يســتمد 
أهميتــه مــن كونــه يتنــاول 
أحــد أهــم املوضوعــات على 
الســاحة الكويتية في الوقت 
احلالي، والذي يتمثل بتنمية 
قدرات القيادات في املؤسسات 
احلكومية التي تعتبر محور 
العمليــة التنمويــة، والقــوة 
األداء،  لتطويــر  الدافعــة 
والعنصــر األهم في منظومة 

التميز املؤسسي.
مؤكدا أن املمارسة القيادية 
تؤثــر بشــكل مباشــر علــى 
منظومة إدارة التنمية بأبعادها 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
والبيئيــة، وأن القــدرة على 
التطــورات  مــع  التكيــف 
واملتغيرات املتسارعة ومواجهة 
التحديات التي تعاني منها هذه 
أهــم األدوار  املؤسســات من 
الفعــال،  بالقائــد  املنوطــة 
مشددا على أن ال سبيل لتميز 
املؤسســات احلكومية إال من 
خالل تنمية املوارد البشرية.

وبني د.مال اهللا أن تدشني 
هذا البرنامج يأتي متزامنا مع 
توجهات احلكومة وما طرحه 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
في اللقاء الذي جمعه بالقيادات 
احلكومية في الكويت، وتأكيد 

املعهد العربي للتنمية واألمانة العامة للتخطيط أعلنا عن البرنامج حتت شعار «نحو قيادي تنموي وطني» ويستمر ٦ أشهر

د.خالد املهدي ود.بدر مال اهللا                 (متني غوزال)

د.خالد املهدي ود.بدر مال اهللا في لقطة تذكارية مع عدد من احلضور واملشاركني

فــي لقائه مــع القياديني فيما 
يتعلق بتطوير القيادات وبناء 

القدرات.
التعاون املشترك

وأشــار د.املهــدي الــى أن 
هــذا البرنامج يأتــي في إطار 
التعــاون  مفهــوم  تعزيــز 
املشــترك بني املعهــد العربي 
العامة  للتخطيــط واألمانــة 
حســب اتفاق الطرفــني على 
تنفيــذ هذا املشــروع لضمان 
وجــود كوادر وطنيــة قادرة 
على إدارة اجلهود واألنشطة 
التنموية، موضحا أن البرنامج 
يستهدف بناء وتطوير قدرات 
الكوادر الوطنيــة في األمانة 
العامــة مبختلــف املجــاالت 
املتعلقــة بطبيعــة عملهــم، 
مبينــا ان انطــالق البرنامج 
ســيكون في الرابع عشر من 
نوفمبــر مــن العــام احلالــي 
ويســتمر ملدة ٦ أشهر، وتقام 
خاللــه مجموعة مــن الورش 
التدريبية واحللقات النقاشية 
والتطبيقــات العملية، مبينا 
أن املشروع يتكون من ثالثة 
مكونات ومحاور رئيسية، هي 
التخطيــط التنموي واإلدارة 
والقيــادة واالبتكار باالضافة 

أنشطة إمنائية وخطط تدريبية للكوادر الوطنية
يأتي برنامج «القيادات التنموية» في إطار 
سلسلة من األنشطة والفعاليات اإلمنائية التي 
ينفذها املعهد العربي للتخطيط لصالح األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية في 
الكويت، حيث نفذ املعهد خالل الفترة مارس 
٢٠٢٠ إلى ٢٤ مارس ٢٠٢١ املرحلة األولى من خطة 
التدريب الشامل في التخطيط اإلمنائي واإلدارة 
العامة والتي اســتهدفت املوظفني احلكوميني 

في الكويت. وقد ركزت هذه اخلطة على ثالثة 
محاور رئيسية هي: محور التدريب اإلمنائي، 
محور بناء قــدرات املوظفني اجلدد ومتكني 
الشباب، محور التدريب في مجال اإلدارة العامة. 
وتضمنت هذه املرحلة من اخلطة ٣٠ برنامجا 
تدريبيا تفاعليا إلكترونيا «عن بعد» وشارك فيها 
حوالي ٩٠٠ متدرب من الكوادر الوطنية الكويتية 
من مختلف الوزارات واملؤسسات احلكومية.

مسجد مدرسة أحمد الفارسي 
املتوسطة آيل للسقوط!

عبدالعزيز الفضلي

مصــادر  دعــت 
تربوية ميدانية مطلعة 
بضرورة اجراء صيانة 
ملســجد مدرسة أحمد 
املتوسطة  الفارســي 
للبنــني التابعة ملنطقة 
التعليمية،  االحمــدي 
وذلــك بســبب عدم 
صالحيته حيث اصبح 
آيال للســقوط. وقالت 
لـ«األنباء»  املصــادر 
املدرســة كان من  ان 
املفترض أن تدخل عملية 
الصيانة اجلذرية منذ ٣ 
سنوات، مشيرة إلى ان 

الوضع فيها صعب جدا، خاصة بوجود التشققات بجدران مبنى 
املسجد، األمر الذي يهدد أرواح وسالمة ابنائنا الطلبة وكذلك 
املعلمني. وبينت املصادر ان املدرسة توجد فيها كثافة طالبية 
كبيرة تصل إلى ١٠٠٠ طالب، مشــيرة إلى ان ذلك يضاعف 
املســؤولية على االدارة املدرسية والتي بدورها ال متلك اي 
قرار في هذا اجلانب، موضحة ان ادارة املدرسة أغلقت املسجد 
بشكل نهائي لتخوفها، خاصة ان العام الدراسي على االبواب، 

داعية إلى االسراع في معاجلة األمور قبل دوام الطلبة.

«األنباء» تنشر املواد الغذائية الصحية املسموح للطلبة باصطحابها
عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن 
قائمة املواد الغذائية الصحية 
املسموح اصطحابها مع الطلبة 
أثناء الدوام املدرسي واملعتمدة 
من هيئة الغــذاء والتغذية، 
وذلك للعام الدراسي املقبل.

الوكيــل املســاعد  وقــال 
للتنميــة التربويــة باإلنابة 
صــالح دبشــة، فــي نشــرة 
عممها على املدارس مبراحلها 
التعليمية املختلفة واملعاهد 
الدينيــة وتلقــت «األنبــاء» 
تنفيــذا  منهــا:  نســخة 
الصحيــة  لالشــتراطات 
املقــررة مــن الهيئــة العامة 
للغذاء والتغذية وبالتعاون 
مع وزارة التربية، نرفق طي 
هذه النشرة قائمة األصناف 
الغذائية املسموح اصطحابها 
مــع الطلبــة واالصناف غير 
املســموح اصطحابها معهم 
اثناء فترة الدوام املدرســي، 
راجيــا التقيد بإيقاف جميع 
انشــطة املقاصف املدرسية 
والسماح بتزويد اولياء االمور 
ابناءهم مبا يحتاجونه وفق 
قائمة االصناف املســموحة 
املرفقة وجتنب املواد الغذائية 

غير املسموحة.
وذكر دبشة املواد الغذائية 
الصحية املسموح اصطحابها 

الدســم وامللح، لبنة، زعتر، 
فالفل، خليط أكثر من صنف.
٭ الساندويشــات: جبنــة 
بيضاء أو صفراء قليلة الدسم 
وامللــح، فالفــل، لبنة، جبنة 

بالزعتر، لبنة بالزعتر.
٭ املكسرات والفواكه املجففة: 
مشكلة او نوع واحد من دون 

ملح أونكهات.
٭ البسكويت أو الويفر: سادة 
أو محشو بالكاكاو أو بالتمر 
او الفاكهة املجففة، بسكويت 
مضاف عليه سمسم أومعمول 

التمر أو التني.
هــذا، وكانــت «األنبــاء» 
انفردت في عدد سابق بنشر 
قائمــة باألغذيــة املمنــوع 
بيعها باملقصف املدرســي أو 
إحضارها من قبــل الطالب، 
حيــث اعلــن عنهــا الوكيل 
صالح دبشة وهي: املنتجات 
املســماة مبنتجــات الطاقــة 
مبا فيها مشــروبات الطاقة، 
املثلج، املشــروبات  الشــاي 
التــي حتتوي علــى كافيني، 
مشروبات األلبان كاملة الدسم 
فقط، فشار ونفيش) وذرة، 
ورق عنب، غزل البنات (شعر 
بنات)، پيتزا واملياه املنكهة، 
املشروبات الرياضية، واملاء 
احمللى، شراب الفاكهة بأنواعها 
جميع أنواع العلك (اللبان) 

واملصاص والبفك.

تضمنت «لبناً خاثراً» وخياراً وموزاً وفطائر وعصائر .. مع التقيد بإيقاف أنشطة املقاصف

صالح دبشة

مع الطلبة اثناء فترة الدوام 
املدرسي املعتمدة من الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية وهي:
٭ األلبان: احلليب الســادة، 
احلليب املطعم بنكهات، اللنب 
الروب  اللنب،  اخلاثر، شراب 
السادة، الروب املطعم بنكهات.
٭ العصائر: عصير الفاكهة 
بأنواعــه أو نكتــار الفاكهــة 
العلــب  ومينــع اســتخدام 
الزجاجية على أن تكون العلب 

املستخدمة بالستيكية.
٭ الفواكه: الفاكهة الطازجة 
املوسمية، تفاح، موز، عرموط، 

أفندي، سلطة فواكه.
٭ اخلضراوات: اخلضراوات 
الطازجة (خيار، جزر صغير، 

سلطة خضراوات).
٭ الفطائر: الفطائر احملشوة، 
جبنة بيضاء أو صفراء قليلة 

الفارس: خطة تراعي اإلستراتيجية الوطنية 
للوظائف ملواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل

شعيب: حصر خدمات «الشؤون» املقدمة 
للجمهور مليكنتها وإدراجها في تطبيق «سهل»

«القوى العاملة»: ربط آلي مع اجلهات احلكومية 
والتعليمية حلصول املواطنني على «بيان حالة»

ثامر السليم

عقد االجتماع التنســيقي الثاني بشــأن 
حتديث مخرجات التعليم وربطها مبتطلبات 
سوق العمل صباح أمس، وذلك لتقدمي رؤية 
مشتركة بشأن تنويع مخرجات التعليم مبا 
ينســجم مع متطلبات سوق العمل برئاسة 
وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد 
الفارس، ومبشــاركة ممثلي كل من (وزارة 
التربيــة، وزارة التعليــم العالــي، مجلس 
اجلامعات احلكومية، جامعة الكويت، الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مجلس 
اجلامعات اخلاصة، معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، اجلهاز الوطني لالعتماد األكادميي 
وضمان جودة التعليم، ديوان اخلدمة املدنية، 
الهيئة العامة للقوى العاملة، األمانة العامة 

للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية).
وبدأ االجتماع بتقــدمي عرض مرئي من 
قبل األمــني العام لألمانــة العامة للمجلس 
األعلــى للتخطيــط د.خالد مهــدي بعنوان 
«االســتراتيجية الوطنية للوظائف» والتي 
تعالــج ٤ محاور رئيســية هي: الرأس املال 
البشــري، القطاع العام، القطــاع اخلاص، 
احلماية االجتماعية، إضافة إلى اســتخدام 
مناذج االقتصاد السلوكي في دراسة السياسات 
العامة، وخرجت الدراسة بـ١٤سياسة عامة 
تفصيليــة، ملعاجلــة االختــالالت التــي مت 

تشخيصها في احملاور األربعة السابقة.
ومت خالل االجتماع فتح باب النقاش بشأن 
مواءمة مخرجات التعليم مع ســوق العمل 
مبشاركة اجلهات املختصة، والتركيز عليها 

باعتبارها مبادرة في برنامج عمل احلكومة 
للفصل التشــريعي الـ١٦، وإحدى سياسات 
اخلطة اإلمنائية الثالثــة. وترتكز املواءمة 
علــى التعامل مع ديناميكية ســوق العمل 
واحلاجة إلى ديناميكية البرامج األكادميية 
في مؤسسات التعليم، والتأكيد على أهمية 
أن تكون مهارات سوق العمل متضمنة في 
البرامج األكادميية، كما مت طرح املؤشــرات 
الدولية ذات العالقة في مستوى رأس املال 

البشري في الكويت.
وقد صــرح وزير النفط ووزير التعليم 
العالي د.محمد الفارس بأنه استكماال لالجتماع 
السابق بشأن وضع حجر األساس في بناء 
خارطة طريــق جديدة، لتحديــث وتنويع 
مخرجات التعليم، وربطها مع توجهات سوق 
العمل، وبعد االســتماع إلى العرض املرئي 
املقدم مــن األمانة العامــة للمجلس األعلى 
للتخطيط، ومناقشتها مع اجلهات املشاركة، 
مت تكليف مدير عام اجلهاز الوطني لالعتماد 
األكادميــي وضمان جــودة التعليم د.حمد 
العدواني بالتنسيق مع بعض اجلهات املعنية 
ذات االختصــاص لصياغة رؤية مشــتركة 
قصيــرة املدى ملعاجلة التحديــات احلالية 
علــى أن تعرض فــي االجتماع التنســيقي 
القادم ملناقشتها، ومن ثم سيتم وضع رؤية 
طويلــة املدى يراعى فيهــا ما مت طرحه في 
االســتراتيجية الوطنية للوظائف ملواءمة 
مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، 
على أن يتم رفع الرؤية الشاملة بشأن تنويع 
مخرجات التعليم مبا ينسجم مع متطلبات 

سوق العمل إلى مجلس الوزراء.

بشرى شعبان

أكــد وكيــل وزارة الشــؤون االجتماعية 
عبدالعزيز شعيب انه مت استعراض اجراءات 
خدمــة «ســهل» احلكومية واخلدمــات التي 
ستدرجها الوزارة في املستقبل القريب على 
املنصة. وقال شــعيب، في تصريح صحافي 
علــى هامش اجتماع جلنــة تنفيذ وتطبيق 
منصــة اخلدمــات االلكترونية «ســهل»، ان 
الفرق الفرعية املنبثقة عن اللجنة ســتعمل 
على حصر نوعية اخلدمات املقدمة للجمهور 
واملواطنني من خــالل ميكنتها وإدراجها في 
تطبيق «ســهل». وأشار شــعيب الى انه مت 
استعراض اآلليات املقترحة التي ستدرجها 
وزارة الشــؤون، حيث قطعت شوطا طويال 
في الســنوات املاضية نحو ميكنة اخلدمات 
التــي تقدمها، حيث ان للوزارة حتوال رقميا 
جيدا عبر ميكنة اخلدمات االلكترونية املقدمة 
باعتبارها وزارة خدمية في التنمية املجتمعية.

وأكد شعيب ان هناك العديد من اخلدمات 
االلكترونية التي اجنزتها الوزارة مثل حجز 
صاالت االفراح، واشــهار الفــرق التطوعية، 
وجمعيات النفع العام، وتقدمي املســاعدات، 
واســتخراج شــهادات اخلاصة باملساعدات 
العامــة، وكذلك قطاع التعــاون الذي يعتبر 
قطاعــا حيويا عبر اشــرافه على اجلمعيات 
التعاونية، وقطــاع الرعاية املعني بخدمات 

املسنني واستخراج هوياتهم، اضافة الى خدمات 
أخرى. ولفت الى التأني في إطالق اخلدمات 
االلكترونية إال اذا كنا نقف على أرض صلبة 
في إطالقها بشكل إيجابي وبشكل يليق بسمعة 
الكويت ووزارة الشؤون، موضحا أنه ستكون 
هناك حلقة نقاشية لقيادات الوزارة واجلهاز 
التنفيذي من مديــري عموم لتعريف خدمة 
«سهل» وما هي اخلدمات، متمنيا التوفيق في 
ادراج كل اخلدمات في املنصة بالقريب العاجل.

بدوره، أشاد املتحدث باسم تطبيق «سهل» 
يوسف كاظم بجهود وزارة الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية في تســريع اإلجراءات 
نحو عرض خدماتها اآللية للمشاركة ضمن 

مراحل اطالق التطبيق.
وقال كاظم: نعمل في تطبيق ســهل على 
تقييم التجربة حاليا وتطوير اخلدمات، حيث 
ســيكون اطالق التطبيق علــى عدة مراحل، 
في حني ســتكون املرحلة األولى مرحلة تتم 
دراســتها لتقييمها وتعديــل أي مالحظات، 
السيما أن التطبيق سيكون موجودا وبديال 
عــن املعامالت الورقيــة. وزاد: إن اخلطوات 
التي قامت بها الوزارة في وقت سابق ووجود 
عدة حتوالت الكترونية وتطبيقات، يســهل 
على الشؤون الدخول في املراحل األولى من 
خدمات سهل، حيث نرى أن هناك جدية في 
حتقيق التعاون املطلوب وبالتوجه السريع 

من «الشؤون» نحو التحويل الرقمي.

بشرى شعبان

أعلنــت الهيئة العامة للقــوى العاملة 
ان احلصول على «بيان حالة» للمواطنني 
ال يســتدعي مراجعــة املواطنــني للهيئــة 
الســتخراج شــهادة تثبت عــدم تقاضيك 
لدعــم العمالة «بيان حالة»، وذلك لوجود 
ربط آلي مع اجلهات احلكومية والتعليمية 
وهي: جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب، مجلس اجلامعات 

اخلاصــة، املؤسســة العامــة للتأمينــات 
االجتماعية، ديوان اخلدمة املدنية، وزارة 
الشؤون االجتماعية، املساعدات االجتماعية 
مــن الهيئة العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة، 

وزارة الداخلية.
وبالنســبة للوافديــن ومواطنــي دول 
مجلس التعاون اخلليجي واملقيمني بصفة 
غيــر قانونية أوضحت الهيئــة أن عليهم 
مراجعة إدارات العمل املختصة بقطاع شؤون 

العمالة، كل وفق مكان إقامته.

وزير التعليم ترأس االجتماع التنسيقي لتحديث مخرجات التعليم

على هامش اجتماع جلنة تنفيذ وتطبيق منصة اخلدمات اإللكترونية

د.محمد الفارس مترئسا االجتماع التنسيقي الثاني لتحديث مخرجات التعليم

جانب من االجتماع

د. بـدر مـال اهللا: ٣ مسـارات للبرنامج تقـام خاللها مجموعـة ورش تدريبيـة وحلقات نقاشـية وتطبيقـات عملية

ملشاهدة الڤيديو

التشققات واضحة على جدران مسجد املدرسة

كاظم: «الشؤون» تسرع إجراءات خدماتها اآللية للمشاركة في «سهل»
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إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

رفض طلب «الفتوى» وقف اجلمع بني العمل والدراسة

البراءة لوافد اتهم باختالس ٩ ماليني دينار

انتحار وافدة شنقًا في الفروانية
مبارك التنيب

شهدت منطقة الفروانية امس ثاني واقعة 
انتحار خالل ٢٤ ساعة، حيث اقدمت وافدة 
نيبالية على شنق نفسها داخل منزلها، وقال 
مصدر امني ان صديقة املنتحرة وهي من 

نفس جنسيتها ابلغت عمليات الداخلية، 
وعلــى الفور انتقل رجال االمن، وتبني ان 
املنتحــرة علقت رقبتها في حبل والطرف 
اآلخر اعلى الغرفة وانهت حياتها. يشــار 
الى ان وافدا آسيويا اقدم اول من امس على 

االنتحار في منطقة الساملية.

رفضت الدائــرة اإلدارية 
فــي محكمــة التمييــز أمس 
طلبــا قدمتــه إدارة الفتوى 
والتشــريع بوقف نفاذ حكم 
محكمة االســتئناف القاضي 
بأحقية املوظفني احلكوميني 
باجلمع بني العمل والدراسة 

على حسابهم اخلاص.
وقال وكيل املدعي احملامي 
دومي املويزري لـــ «األنباء» 
إنه بصدور هــذا القرار فإن 
احلكم بات نافذا ويتعني على 
جهة اإلدارة تنفيذه فورا، الفتا 

إلى أنه ســيحضر أمام محكمة التمييز حتى 
صدور احلكم بشــكل نهائي. وكانت محكمتا 
أول درجة واالستئناف قد قضتا بإلغاء قرار 

مجلس اخلدمة املدنية السلبي 
باالمتناع عن الســماح ألحد 
املوظفني احلكوميني باستكمال 
دراسته اجلامعية على حسابه 
اخلــاص. وأكــد احلكمان أن 
االمتناع يشــكل قرارا إداريا 
سلبيا غير مشروع ألن طبيعة 
الدراسة للحصول على شهادة 
الدكتوراه تقوم على البحث 
العلمي وإعداد الرســالة وال 
تتطلب التفرغ الكامل. وأفاد 
احلكمان بأنه طاملا أن الطالب 
قادر على اجلمع بني الوظيفة 
والدراسة فإنه ليس من العدالة في شيء منعه 
من ذلك، بل من األحرى تشجيعه عليه لتزويد 

املجتمع باملتخصصني والفنيني واخلبراء.

قضــت محكمــة جنــح 
مستأنفة برئاسة املستشار 
د.خالد العميرة ببراءة وافد 
عربي وألغت حكما بحبسه 
٣ سنوات مع الشغل والنفاذ 
البــالد نظير  وإبعــاده عن 
اتهامــه بخيانة أمانة. وكان 
االدعاء العام اتهم الوافد بأنه 
حاز منقوالت مبينة قيمتها 
٩ ماليــني دينــار مملوكــة 
لشركة كبرى واملسلمة إليه 
على سبيل األمانة بالشركة 
التي يعمل بها بصفته مديرا 

فاستولى عليها لنفسه وطلب االدعاء العام 
معاقبته باجلنحة املؤثمة مبقتضى املادة ٢٤٠ 
من قانون اجلزاء. ومن جانبه، طعن احملامي 
مصطفى حيدر أمام محكمة االستئناف اجلنح 
وترافع شفهيا وقدم مذكرة دفاع التي دفع من 

خاللها على فساد احلكم في 
االستدالل ومخالفته للثابت 
فــي األوراق وقصــوره في 
بيان الواقعــة محل االتهام 
وإدانته للمتهم املستأنف على 
الرغــم من عدم توافر أركان 
جرمية خيانة األمانة وخاصة 
ركن التســليم الــذي تقوم 
عليه تلــك اجلرمية وكذلك 
التناقض البني في أســباب 
احلكم املســتأنف واإلخالل 
بحق الدفــاع والقصور في 
التسبيب ودفع بانتفاء أركان 
جرمية خيانة األمانة املنسوبة للمتهم بانتفاء 
ركن التســليم والقصــد اجلنائي لدى املتهم 
وكيديــة االتهام وتلفيقه للمتهم املســتأنف 
وتضارب أقوال الشهود واملجني عليه وخلو 

األوراق من ثمة دليل يقيني.

احملامي دومي املويزري

احملامي مصطفى حيدر

وكيل «الداخلية»: مجريات الوضع اإلقليمي والدولي 
تتطلب اليقظة واجلاهزية ملواجهة أي ظروف طارئة

سعود عبدالعزيز

وزارة  وكيــل  شــدد 
الداخلية بالتكليف الفريق 
الشيخ فيصل النواف على 
ضرورة االلتزام بالقرارات 
الصادرة من ســمو رئيس 
الــوزراء والرامية  مجلس 
إلى توحيد وتنسيق جهود 
مراكز خدمات االتصاالت بكل 
الوزارات لالرتقاء باخلدمات 
املقدمة للمواطنني واملقيمني، 
ووضع خطة عمل تنفيذية 
لكل قطاع وفق جدول زمني 
محدد، مــع ضرورة وضع 
آلية ملعاجلة كل املالحظات 
واملخالفــات الصــادرة من 
الرقابيــة واتخاذ  اجلهات 
اإلجــراءات الالزمــة لعدم 

تكرارها.
النواف  الفريــق  وأكــد 
أمنــي  اجتمــاع  خــالل 
موســع امس ضــم وكالء 
الوزارة املســاعدين، على 
ضــرورة االســتمرار فــي 
بذل كل اجلهود وتســخير 
كل اإلمكانــات والطاقــات 
الوطن  حلماية أمن وأمان 
واملواطنني، مؤكدا ثقته في 
رجال وزارة الداخلية الذين 
يضعــون مصلحة الوطن 
نصــب أعينهم ويضحون 
بالغالي والنفيس في سبيل 
حمايتــه واحلفــاظ علــى 

مقدراته.
وزارة  وكيــل  وكان 
الداخلية استهل االجتماع 
بأن نقل للحضور حتيات 
وزير الداخلية الشيخ ثامر 
العلي، وتقديره جلهودهم 
أمــن  فــي احلفــاظ علــى 

واستقرار الوطن.

البشرية وفق األكفأ واألجدر 
فــي تنفيذ املهــام املنوطة 
بــه، والعمل بروح الفريق 

الواحد.
النواف  الفريق  وطالب 
الوكالء املســاعدين خالل 
االجتمــاع بضرورة تنفيذ 
جــوالت ميدانيــة إلى كل 
اإلدارات التابعــة للقطــاع 
آليــات تنفيــذ  ومتابعــة 
الهمــم  اخلطــط وشــحذ 
وتصويب املســار، منوها 
ابأن العمل األمني ال يحتمل 
التأخيــر،  أو  التقاعــس 
فالوطن واملواطن واملقيم 
على أرضنــا الطيبة أمانة 

في أعناقنا.
ونــوه إلى أن سياســة 
الباب املفتــوح والتواصل 

املفتــوح وســعة الصــدر 
والفهم الصحيح والدراسة 
العملية للقانون ومراعاة 
الظروف اإلنسانية كل هذا 
من شأنه أن يفرض هيبة 

رجل األمن على اجلميع.
وأوضــح أن رجال أمن 
املنافــذ واحلــدود البريــة 
والبحريــة هــم الواجهــة 
احلضارية لدولتنا احلبيبة 
الكويت وأنهم خط الدفاع 
األول ضد اجلرمية، مؤكدا 
ان جميع قطاعــات وزارة 
الداخليــة مهمة في اكتمال 
املنظومة االمنية في البالد، 
داعيــا إلى بــذل املزيد من 
اجلهد واليقظــة للتصدي 
ألي محاولــة للعبث بأمن 

الوطن.

املباشــر مع اجلمهور نهج 
أمني أصيل حتل من خالله 
كل املعوقات، ويقضي على 
الســلبيات ويحافــظ على 
الثقة والعالقة املتميزة بني 

رجل األمن واملواطن.
وقال إن املرحلة الراهنة 
تتطلب العمــل بفكر أمني 
علمي متطــور ينطلق من 
التجديد وإعادة النظر في 
اإلجــراءات واالجتهاد في 
إطــار القانون مبــا يحقق 
مصالح الوطن واملواطنني، 
مؤكدا على تطبيق القانون 
مبســطرة واحــدة علــى 

اجلميع.
وأضاف أن فتح املزيد من 
قنوات االتصال مع اجلمهور 
إضافة إلى سياســة الباب 

شدد على ضرورة تطبيق القانون مبسطرة واحدة على اجلميع وتنسيق جهود مراكز خدمات االتصاالت

الفريق الشيخ فيصل النواف والوكالء املساعدون في اجتماع امس

وأشــار إلــى ضــرورة 
االطالع مبجريات الوضع 
اإلقليمي والدولي ومواكبة 
والتطــورات  األحــداث 
احمليطة التي تتطلب اليقظة 
واجلاهزيــة ملواجهــة أي 

ظروف طارئة.
وأوضح أن استراتيجية 
وزارة الداخلية تنطلق من 
وضع اخلطط األمنية التي 
تستهدف فرض السيطرة 
األمنية، وبسط مظلة األمن 
واألمان في البالد وحماية 
األرواح واملمتلكات للوصول 
إلــى حتقيــق املنظومــة 
األمنيــة املتكاملــة، التــي 
تالمس طلبات وطموحات 
املواطنني، الفتا إلى أن ذلك 
يتحقــق بتدريــب الكوادر 

التقاعـس أو  التأخيـر  يحتمـل  ال  األمنـي  والعمـل  أصيـل  أمنـي  نهـج  املفتـوح  البـاب  سياسـة 
رجـال «الداخليـة» يضعـون مصلحـة الوطن نصـب أعينهـم ويضّحـون بالغالـي والنفيـس حلمايته

الفارس: جلنة للتحقيق في انهيار رملي بعمق ١٠ أمتار مببنى املطار اجلديد

محمد اجلالهمة ـ عاطف رمضان ـ مبارك التنيب

شّكلت وزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات د.رنا الفارس جلنــة حتقيق عاجلة 
ومحايدة في حادثة االنهيار الترابي الذي وقع في موقع مشروع 
مبنى مطار الكويت الدولي اجلديد (T٢)، والتي تضم ممثلني عن 
جامعة الكويت وبلدية الكويت. وتضمنت مهام جلنة التحقيق 

التــي شــكلتها الوزيرة د.الفــارس البحث في أســباب احلادث 
ومالبساته ومدى االلتزام بتطبيق اشتراطات وتعليمات األمن 
والسالمة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خالل أسبوع. وأكدت 
د.الفارس أنها لن تتوانى في محاسبة أي طرف مسؤول واتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة في هذا الشــأن، مع عدم الســماح 
مبغادرة من لهم عالقــة باحلادثة من املوقع حتى تتم عمليات 
التحقيــق الالزمة. هذا، وذكرت قــوة اإلطفاء العام في بيان لها 

أمس األربعاء ان احلادث تســبب في وفاة عاملني وجناة ثالث 
بعد بقائه على قيد احلياة ملا يقارب ٤ ساعات. وأوضحت اإلدارة 
أن غرفة عمليات اإلطفاء تلقت بالغا في متام الساعة ٣٫١٢ ظهرا 
يفيد بوقوع حادث انهيار رملي في محيط مشروع مطار الكويت 
اجلديد T٢ (قيد اإلنشاء) وانحشار ثالثة عمال حتت األنقاض، 
وقد هرعت فرق اإلطفاء من مراكز الطيران العام واإلنقاذ الفني 
واملواد اخلطرة واإلســناد ليتبني وجود انهيار رملي بعمق ١٠ 

أمتار تقريبا. وأضافت اإلدارة أن فرق اإلطفاء عملت على تدعيم 
موقع االنهيار لكي ال حتدث انهيارات جديدة، وباشــرت عملية 
البحث واإلنقاذ ليتم العثور على أحد العمال الثالثة وهو على 
قيد احليــاة ومت إخراجه من حتت األنقاض عقب جهود كبيرة 
ملدة قاربت على الـ ٤ ســاعات، فيما عثرت الفرق على العاملني 
االثنني وكانا متوفيني، وهم من اجلنسية النيبالية. هذا، وتواجد 
في موقع احلادث رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد املكراد.

احلادث تسبب في وفاة عاملني وانتشال ثالث علق في الرمال

رجال اإلطفاء خالل جهودهم إلنقاذ الوافدينوزيرة األشغال د.رنا الفارس تستمع إلى آلية تعامل «اإلطفاء» مع احلادث
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«بوبيان» أطلق برنامجًا حافًال بالفعاليات الترفيهية والرياضية والصحية
أعلن بنك بوبيان استمراره 
في برنامجه املتميز لألنشطة 
الذي  الداخليــة  والفعاليــات 
أطلقــه بدايــة العــام احلالي 
ملوظفيه وأبنائهــم، متضمنا 
العــروض  مــن  مجموعــة 
واخلصومات وتوزيع الهدايا 
بجانــب فعاليــات ترفيهيــة 

ورياضية وصحية.
وفي بيان صحافي، أوضح 
بنــك بوبيــان أن العمل على 
إعداد برنامج متكامل لألنشطة 
والفعاليات الداخلية للموظفني 
جاء بالتزامن مع توقيت إغالق 
مطار الكويت ومحدودية السفر 
للخــارج للعديد من املوظفني 
وعائالتهــم وذلك في محاولة 
إلضفــاء الشــعور بالترفيــه 
والتغيير السيما خالل فصل 
الصيــف. وذكر أن األنشــطة 
شــملت العديد مــن اجلوانب 
الهامة كالصحية والرياضية 
والترفيهية التــي لم تقتصر 
علــى املوظفــني بــل شــملت 
عائالتهم أيضا سعيا نحو احلد 
من تداعيات ڤيروس كورونا 
الســلبية وصوال إلى العودة 
شبه الكاملة للحياة الطبيعية.

اجلانب الصحي

٭ فحص طبي شــامل: قدمت 
إدارة مجموعــة بنــك بوبيان 
عرضا خاصــا إلجراء فحص 

العليا للبنك أعلن خالله أسماء 
الفائزين من املوظفني املطعمني 
مبجموعة من الهدايا واجلوائز 
القيمة تضمنت هواتف ذكية 
وســبائك ذهبيــة وكوبونات 
شراء ومبالغ نقدية، كما منح 
البنك مجموعــة من احلوافز 
ملوظفيه بعد تلقيهم التطعيم 
منها احلصول على يوم للراحة 
مع منحهم هدايا فورية تصلهم 

إلى مكاتبهم.
برنامج «بوبيان يهتم»

حرصــا مــن إدارة بنــك 

التأقلم مــع التغيير وإدارته 
بشــكل فاعــل، وغيرهــا من 
املواضيع التي تهم موظفيه 
السيما في فترة ما بعد جائحة 

كوفيد-١٩.
اجلانب الرياضي

يــوم مفتــوح للبولينــغ 
والبــادل: اســتهدف اجلانب 
الرياضي من برنامج األنشطة 
لبنك بوبيان تنظيم مجموعة 
الرياضية مع  الفعاليات  من 
بداية عودة احلياة الطبيعية 
وضمــن برنامــج «بوبيــان 

أجواء العمل.
حملة «صيفكم أجمل مع بوبيان»

اختتم بنك بوبيان حملته 
الصيفيــة «صيفكم أجمل مع 
بوبيان» التي أطلقها ملوظفيه 
خالل شهري يوليو وأغسطس 
املاضيني، وتضمنت مجموعة 
مــن العــروض واخلصومات 
املميزة من الفنادق والشاليهات 
بجانب إجراء بعض السحوبات 

وتوزيع الهدايا.
٭ عروض وخصومات: حرصا 
من إدارة بنك بوبيان على أن 
يكون صيف موظفيه مميزا، 
فقد وفــر مجموعة مميزة من 
العروض واخلصومات اخلاصة 
املقدمة من مجموعة من الفنادق 

والشاليهات.
ومت توزيــع مجموعة من 
مظالت للسيارات وماوس باد 
لكل مكتب حتمل شعار البنك 
على جميع موظفي البنك في 

كل اإلدارات والفروع.
٭ ســحب أســبوعي: نظمت 
إدارة البنك ســحبا أسبوعيا 
للموظفــني أعلن خالله الفوز 
بعدد كبير من الهدايا واجلوائز 
املتنوعة مثل Air Tag وقسائم 
شــرائية وســبائك ذهبيــة 
وسماعات وساعات رياضية.

٭ ســحب العيادي: مبناسبة 
عيــد األضحــى املبــارك فاجأ 

بوبيان على إحدى أهم قيمه 
املتمثلة في االهتمام باملوظفني 
واحلــرص علــى ســالمتهم 
وصحتهم من جميع النواحي، 
فقد أطلــق برنامجا للرعاية 
الصحية حتت اسم «بوبيان 
يهتم» يهدف إلى دعم صحة 
موظفيه النفسية واجلسدية 
وذلــك بالتعاون مع شــركة 
أيادي املتخصصة في مجال 

الصحة النفسية.
وقد تضمن البرنامج تقدمي 
ورش عمل ومعلومات حول 
القلق والتوتر والقدرة على 

يهتــم» اخلــاص باملوظفني، 
حيــث نظــم اليــوم املفتوح 
اخلاص مبوظفي وموظفات 
البنــك وعائالتهم ملمارســة 
لعبة البولينغ التي استمتع 
خاللها احلضور بأجواء اللعب 

اجلماعية.
كمــا نظم اليــوم املفتوح 
اخلاص مبوظفي وموظفات 
البنــك وعائالتهم ملمارســة 
لعبــة البادل، وذلك في إطار 
املسؤولية االجتماعية للبنك 
جتاه موظفيه ولتعزيز روح 
املشاركة والترفية بعيدا عن 

البنك موظفيه بتوزيع العيادي 
النقدية على مجموعة من أبناء 
املوظفني الذين أعربوا عن مدى 
سعادتهم بهذه املفاجأة. كما مت 
توزيع بعض املرطبات واآليس 
كرمي على جميــع مباني بنك 
بوبيــان الرئيســية والفروع 
خالل أوقات العمل الرسمية.

٭ فريق بوبيان التطوعي: قام 
وفــد مــن اإلدارة العليا لبنك 
بوبيان وعدد من أعضاء (فريق 
بوبيــان التطوعــي) بزيــارة 
الصفــوف األماميــة وفريــق 
التطعيم والعاملني في جسر 
جابر إضافة إلى اإلدارة العامة 
للدفاع املدني لتقدمي الشكر لهم 
وجلميع املتطوعني على اجلهود 
احلثيثة التي يبذلونها خالل 
فترة أزمة ڤيروس كوفيد-١٩.

٭ بوبيان خال من البالستيك: 
في إطار مسؤوليته االجتماعية 
داخليا وحتقيقا الستراتيجيته 
في التنمية املستدامة بدأ البنك 
باتخاذ إجراءات عملية لتقليل 
االســتخدام اليومي للعبوات 
البالستيكية في جميع مبانيه 
والفروع والتي كان أولها توفير 
زجاجة حلفظ امليــاه الباردة 
ملدة ٢٤ ساعة أو كوب حراري 
الســاخنة وذلك  للمشروبات 
تشــجيعا لتقليل اســتخدام 
البالستيك حتى خالل أوقات 

العمل اليومية.

حملة «صيفكم أجمل مع بوبيان» تضمنت الكثير من العروض واخلصومات والسحوبات والهدايا

حملة «صيفكم أجمل» للموظفنيحملة تشجيع املوظفني لتلقي لقاح كوفيد-١٩

جانب من اليوم املفتوح للبولينغ موظفو بنك بوبيان مع العاملني في مركز تطعيم جسر الشيخ جابر مشاركة اإلدارة العليا لبنك بوبيان في اليوم املفتوح للبادل

طبي وصحي شامل بالتعاون 
مع مستشــفى الكويت وذلك 
انطالقــا مــن اهتمــام البنــك 
بكوادره البشرية وحرصا منه 
على سالمتهم ومساعدتهم على 
إدراك أهمية إجراء الفحوص 
الطبية املنتظمة وفوائدها على 

املدى البعيد.
وقــد تضمنــت الفحوص 
القلــب  تخطيــط  الطبيــة 
وقياس معدل السكر التراكمي 
والتشــخيص املبكر للســكر 
وقياس كتلة اجلســم بجانب 
قياس الكوليسترول والدهون 
الثالثية وحتليل وظائف الكلى 
والكبد وغيرها من الفحوص 
التــي مت تخصيص  الطبيــة 
فريق طبــي من املتخصصني 
إلجرائها للموظفني واملوظفات 
ومرافقيهم كل على حدة والتي 
تضمــن في النهايــة للجميع 

حياة صحية سليمة.
حملة تطعيم

أطلــق البنــك حملــة بني 
موظفيه لتشجيعهم على تلقي 
لقاح كوفيد- ١٩ بالتعاون مع 
وزارة الصحــة حققت جناحا 
كبيرا، حيث جتاوزت نســبة 
من تلقوا التطعيم من موظفي 
البنك وعائالتهــم وعماالتهم 
املنزليــة ٩٠٪. وأجرى البنك 
سحبا كبيرا بحضور اإلدارة 

«كي جي إل» جّهزت آليات اإلطفاء
املرسلة إلى تركيا واليونان

ســاهمت شــركة رابطــة 
الكويت واخلليج للنقل «كي 
جــي ال» فــي جتهيــز قوات 
وآليــات إدارة اإلطفــاء العام 
للمشاركة في إطفاء احلرائق 
املندلعة في غابات دول شقيقة، 
بعــد أن أعلنــت الكويت في 
أغســطس املاضي عن توجه 
فرقتي إطفاء للمكافحة واإلنقاذ 
إلى تركيا واليونان، ملكافحة 
حرائق الغابات التي طالت عدة 
واليات، بنــاء على تعليمات 
أصدرها صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، لدعم 
ومســاندة اجلهود في إخماد 

حرائق الغابات املستمرة.
اإلطفــاء  إدارة  وقدمــت 
العــام كتــاب شــكر وتقدير 
للقائمــني فــي «كي جــي ال» 
نظــراً جلهود فريقهــا الفني 

ميرزا إن «كي جي ال» شاركت 
في هذا احلدث اإلنساني العاملي 
وشــرف املســاهمة في إعداد 
القــوات واآلليات املشــاركة، 
الســيما أن  ما قدمته الشركة 
يعتبــر قليال فــي حق أبطال 
رجال اإلطفاء الذين يتعاملون 
بروح الفريق الواحد خاصة 
في مواقع احلوادث والتفاني 
في إنقاذ األرواح واملمتلكات، 
وتقدمي يد العون  واملساعدة 
إلى كل من يحتاج إليها سواء 
كان زميــال أو مصابــا أو أي 
شــخص يطلــب املســاعدة 
واإلنقاذ.  وأكد ميرزا أن قوات 
اإلطفاء الكويتية تشكل صمام 
أمــان للبالد ملــا يبذلونه من 
تضحية بأرواحهم تلبية لنداء 
الواجب، لذلك حترص «كي جي 
إل» على تقدمي املساندة لهؤالء 

األبطال في أي وقت واإلسهام 
في تطوير العمل ومســاعدة 
رجال اإلطفاء وخاصة  العاملني 
في قطــاع املكافحة فــي أداء 
دورهــم األساســي بحمايــة 

األرواح واملمتلكات. 
وأوضــح ميــرزا أن «كي 
جــي ال» تطور بشــكل دائم 
اســتراتيجيتها فــي جميــع 
وجــه  وعلــى   قطاعاتهــا، 
اخلصوص فيما يخص قطاع 
صيانة معدات مكافحة احلرائق 
وجتديد آليات ومعدات قطاع 
اإلطفــاء، مــع متكينهــم من 
االطالع على أحدث الوسائل 
واملعدات اخلاصــة بعمليات 
 املكافحة واإلنقاذ، مشيرا إلى 
أن الســنوات األخيرة شهدت 
إدخال آليات حديثة تستخدم 

في املكافحة واإلنقاذ.

م.محمد ميرزا

فــي تســهيل عمليــة صيانة 
ونقل وإرســال معــدات فرق 
اإلطفاء، للتعامل مع احلرائق 
ومكافحتها في عمليات اإلنقاذ. 
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيــذي إلدارة اخلدمــات 
الفنيــة في الشــركة م.محمد 

كلية الكويت التقنية استعرضت أهمية األمن السيبراني
استضافت كلية الكويت 
التقنية ندوة حملت عنوان 
 «١٠١ الســيبراني  «األمــن 
بالتعاون مع السفارة الهندية 
بالكويت وجمعية املهندسني 
الهنديةـ  فرع الكويت، وذلك 
تزامنــا مــع الذكــرى الـ٦٠ 
للعالقات الديبلوماسية بني 

الكويت والهند.
حضــر الندوة الســفير 
الهنــدي لدى البالد ســيبي 
جــورج والســكرتير األول 
والقنصليــة  (الثقافــة 
والتعليم) د.فينود جايكواد، 
وممثــل جمعية املهندســني 
د.ماهينــدرا، وقــد مت نقــل 
الندوة في بث مباشــر على 
قنوات التواصل االجتماعي 
الرسمية للسفارة الهندية.

وأشــاد الســفير جورج 
بأهميــة هــذه النــدوة، كما 
تقدم بالشكر إلى إدارة كلية 
الكويت التقنية على حسن 

االستضافة والتنظيم. 
من جهته، أشــاد رئيس 
مجلــس أمناء كلية الكويت 

الكويت، مشيرا إلى املخاطر 
التي قــد تواجه الشــركات 
اخلاصــة أو احلكوميــة في 
قرصنة املعلومات واختراقها.

شارك في الندوة العديد 
من احملاضرين املتخصصني 
في مجال األمن السيبراني، 
منهــم كبيــر محللــي أمــن 
املعلومــات فــي املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
علي العنزي، إضافة إلى نور 
 CTO، Strtech A.I.) محمــد

.(.W.L.L

خالل ندوة أقامتها بالتعاون مع السفارة الهندية

السفير سيبي جورج ود.فينود جايكواد ود.ماهيندرا مع مشاري بودي وعدد من املشاركني

التقنية مشاري بودي خالل 
كلمتــه التي ألقاهــا بأهمية 
األمــن الســيبراني وأهمية 
تدريسه بشــكل موسع في 

«النجاة»: دور الكويت اإلنساني أكسبها ثقة العالم
قال نائــب رئيس مجلس 
اإلدارة بجمعية النجاة اخليرية 
د.رشــيد احلمــد: أصبحــت 
الكويت محــط أنظار العالم، 
وذلك من خالل عملها ودورها 
اخليري واإلنساني الذي تقوم 
به والذي ســاهم بدور فعال 
فــي حتســني حيــاة ماليــني 

املستفيدين حول العالم.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
صحافــي للحمــد مبناســبة 
ذكرى اختيار الكويت مركزا 
اإلنســاني،  للعمــل  عامليــا 
وتسمية سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، قائدا للعمل اإلنســاني، 
وذلــك في تاريخ ٩ ســبتمبر 
٢٠١٤، والتي جرت في احتفال 
تاريخي رســمي أقامه األمني 
العام السابق لألمم املتحدة بان 
كي مون في مقر األمم املتحدة 
وهو حدث غير مســبوق في 
تاريخ األمم املتحــدة. وتابع 
احلمد: كانت وما زالت وستظل 
الكويت الدولة الرائدة إنسانيا 
والتــي حترص علــى تنفيذ 
املشاريع التعليمية واإلنسانية 
واإلغــاثيــــة والتـــــنموية 
واالجتماعية في شــتى دول 
العالــم وفقــا لقاعدة األشــد 
احتياجــا هو األولــى، والتي 
حتدث بدورها فرقا في حياة 
الشــعوب املســتفيدة، مبينا 
أن الكويــت كانت في طليعة 
الدول التي سارعت في جندة 
األشــقاء الالجئني السوريني 
في قضيتهم اإلنســانية على 
املستويني الرسمي والشعبي 
وأقامت ٣ مؤمترات للمانحني 
وشــاركت في املؤمتر الرابع 

الذي أقيم في بريطانيا.
مضيفا: منذ اندالع جائحة 
كورونا وانشغال العالم أجمع 

العمالة الوافدة، بجانب سداد 
اإليجارات عن األسر املتعففة، 
وتقــدم الدعم املادي لألســر 
املســتحقة، واملساهمة كذلك 
فــي جتهيــز صالــة الفحص 
للقادمني بأرض املعارض بعدد 
١٠٠٠ كرســي و١٢ دورة مياه 
متنقلة، وجتهيز مستشــفى 
ميداني فــي املهبولة بتمويل 
من بيت الزكاة، وتقدمي السالل 
العالقني  الوقائية للمواطنني 
في اخلارج. وتوزيع ٤ ماليني 
سجادة صالة في عموم مساجد 

الكويت.
وأضاف احلمــد: حرصنا 
على تقدمي التوعية املجتمعية 
«تطمــن»  فأطلقنــا حملــة 
مبشــاركة عــدد مــن رمــوز 

املجتمع، وساهمنا في ترجمة 
إحصائيات املؤمتر الصحافي 
اليومي لوزارة الصحة بـ ١٥ 
لغــة للجاليــات، وكذلــك مت 
اســتقبال آالف املكاملات على 
اخلط الساخن للجاليات التابع 
للجنــة التعريف باإلســالم، 
مؤكــدا أن النجــاة اخليريــة 
عملت كذلك على رعاية األسر 
احملتاجة والعمالة املتضررة 
من جائحــة كورونــا، حيث 
قامــت بدور إنســاني واضح 
أثناء احلجر اجلزئي والكلي 
املناطقــي. واختتم  والعــزل 
احلمد سائال املولى جل وعال 
أن يحفــظ الكويــت والعالم 
أجمــع من كل ســوء إنه ولي 

ذلك ومواله.

تزامناً مع الذكرى السنوية السابعة لتسمية الكويت مركزاً عاملياً للعمل اإلنساني

د.رشيد احلمد

أحد طواقم النجاة أثناء توزيع السالل الغذائية

توزيع الوجبات من الطواقم الطبية واحملاجر على العمالة املتضررة

مساعدات الالجئني باألردن مساعدات باليمن

بالتصدي لها، حرصت الكويت 
في هذه األوقات العصيبة على 
مساندة املستفيدين في شتى 
دول العالم ومد يد العون لهم، 
وفــي الداخل الكويتي حققت 
اجلمعية إجنازات رائدة، حيث 
سخرت اجلمعية كافة إمكاناتها 
خلدمة الدولة، وبلغ إجمالي 
إنفــاق النجاة اخليرية خالل 
أزمة كورونا مليونا و٦٠٠ ألف 
دينار، حيث قدمت اجلمعية 
الدعم للمؤسسات الرسمية من 
خــالل توفير ٢٦٧٫٧٩١ وجبة 
للمحاجــر واألطقــم الطبية، 
وتوزيــع أكثــر مــن ٥٤ ألف 
سلة غذائية لألسر والعوائل 
املتضــررة، وتوزيع ٤٧ ألف 
وجبة لضيــوف الكويت من 
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لقد كانت الظروف والصدفة أمامي في دمشق عام ١٩٩٠، 
كان الزميل د.جاسم الشمري، رحمه اهللا، قادما من الرياض 
في مهمة صحافية إلحدى الصحف السعودية، وجدت نفسي 
معه في زيارة إلى أقطاب املعارضة العراقية املقيمني في دمشق 
آنذاك، وأبرز هؤالء الزعيم جالل طالباني الذي أصبح فيما 
بعد رئيسا جلمهورية العراق، والذي كشف لنا أسرارا كثيرة 
عن النظام العراقي احلاكم أيام زمرة الطاغية الذي شــرد 
كل أحزاب املعارضة هنا وهناك، لقد كانت جتربة صحافية 
اكتسبت منها اخلبرة في حوار السياسيني املخضرمني، كما 
التقينا عددا من رجال املعارضة من كل األطياف بالتنسيق 

مع سفيرنا آنذاك في دمشق أحمد اجلاسم.
بعد التحرير التقينا املفكر السياسي واإلعالمي د.حسن 
العلوي في جمعية الصحافيني الذي كشــف لنا وألول مرة 
عن مصير األسرى الكويتيني في املعتقالت الصدامية، وأكد 
أن صدام تخلص منهم جميعا ألنه دائما ال يبقي على ورقة 
تفاوض سياســية وال يبقي على أسرى في السجون! وقد 
صدقت كلمات د.العلوي بعدما تســلمنا تقريبا معظم رفاة 
أســرانا الذين استشــهدوا وال نزال ننتظر استقبال رفاة 

املتبقني منهم حتى اليوم! 
ثم التقينا مصادفة في الدوحة ونحن بالطائرة متجهني 
إلى الرياض وفدا عراقيا برئاسة وزير خارجية العراق آنذاك 
د.هوشيار زيباري وكنا ضمن وفد صحافي كويتي برئاسة 
العم أحمد بهبهاني، رحمه اهللا، لكن لم نتمكن من الوصول 
للدكتور زيباري أثناء الرحلة إال أن الصدفة تكررت وكانت 
أفضل في مول الفندق بالرياض، حيث طلبنا منه حديثا ولقاء 
ووعدنا خيرا بعد عودته إلى مقر إقامته، إال أن الظروف لم 
تسمح لنا بذلك، ولكن مرافقه اتصل بنا ليعتذر ويطلب أن 
يكون اللقاء واحلديث عبر الهاتف، فكان اللقاء املثير للجدل 
بعدمــا أجرينا وأنا وزميلي د.عبداهللا ســهر لقاء مع وزير 
خارجية العراق في وقت متأخر من الليل، ويومها كشــف 
لنا هوشيار زيباري إلقاء القبض على الطاغية صدام حسني 
فــي مكان ما بالعراق، بالطبع طــوال تلك الليلة لم يغمض 
لنا جفن أنا وعبداهللا حتى فرغنا من اللقاء املثير وأســرعنا 
إلى مركز رجال األعمال لنرســل هذا الصيد الصحافي إلى 
جريدتنا «األنباء» حصريا، بعد أن أخبرنا رئيس الوفد بذلك، 
وعندما نشــر اخلبر في «األنباء» وتناقلته وسائل اإلعالم 
العاملية مبتابعة مستمرة لتأكيد هذا الصيد الثمني نقال عن 

«األنباء» الكويتية.
وبالصدفة أيضا وأثناء مغادرتنا مطار بيروت قبل عامني، 
التقيت السياسي واملفكر واإلعالمي العراقي د.حسن العلوي 
الذي زودني برقم هاتفه اجلوال ما أتاح لي فرصة التواصل 
معــه على الدوام، وهنا أتذكر آخر رســالة هاتفية منه قال 
لــي إن اإلعالمي يجب أن يكون صائدا محترفا للخبر، وأال 
يحتفظ به لنفســه ألنه صحافي وليس رجل مخابرات بل 
مؤمتــن على إعالن أي خبر يقتنصه ويكون أمينا في نقل 
اخلبر دون فبركة أو جتــاوز املعلومة التي حصل عليها.. 
قال لي في تلك املكاملة حرفيا: «أخي وزميلي طارق إدريس 
بجريدة «األنباء» العزيزة ميكنك التصرف ونشر األخبار، 
أنا ما عندي أســرار أنا مخلوق إعالمي، واإلعالمي ما عنده 
أسرار وضد األســرار، واألخبار التي يحصل عليها عليه 
نشرها وال يخفيها، ألن هناك فرقا بني رجل اإلعالم ورجل 
املخابرات، رجل املخابرات مهمته االحتفاظ باخلبر وتسليمه 
لدائرته، أما رجل اإلعالم فهو مؤمتن كإعالمي عليه نشــر 

اخلبر للصالح العام حتى يفيد الناس»!
بالطبع، لقد كانت الرســالة حديثا شيقا ودرسا عمليا 
لنا كإعالميــني وصحافيني وكتابا من رجل مخضرم قارب 
التسعني عاما وله باع طويل في املجال الثقافي والصحافي 
واإلعالمي والسياســي، اليوم بالطبع مثلما قال يعيش في 
أربيل ألنها أرخص من بغداد وترك بغداد منذ فترة طويلة!

لقد كانت رســالة هاتفية ثمينة مبعلوماتها وتفاصيلها 
في حياة د.حســن العلوي الذي قال لي إنه يشتاق لزيارة 
الكويت واللقاء مع أصدقائــه وزمالئه، وأعلن انه كانت له 
عالقات مقربة مع الراحل الكبير سمو الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، منذ سنوات طويلة، جمعته معه لقاءات خارج 

الكويت وداخلها.
بالطبع مثل هذه الكنوز الفكرية من رجال سياسة وفكر 
وإعالم نحتاج دائما الولوج إلى أسرارهم الدفينة لتوثيقها 
وتســجيلها ألنهم مرجعية سياسية وتاريخية نادرة لديهم 
مخزون وثائقي معلوماتي من األحداث واملواقف واألسرار علينا 
االستفادة منها بالتوثيق والتسجيل اإلعالمي والصحافي ألنها 
ثروة معلومات في مخزونهم يجب علينا تتبعهم واستضافتهم، 
أدبيا وإعالميا وسياسيا، حتى وان كانوا خارج السلطة اليوم!

هذه نوادر من لقاءاتي مع شخصيات ومفكرين وسياسيني 
من العراق الزاخر باألسرار!

دائما ما يطّعم من أراد لك النصيحة أقواله بكلمات مأثورة 
أو حكم أو أمثال تعزز حديثه وجتعله أكثر إقناعا، لكن هناك 
من يقــدم لك النصيحة اخلبيثة بــأن يقنعك باملثل القدمي 
واملعروف لدينا جميعا وهو «يا مغرب خرب بتشديد الراء 
بالكلمتني»، ويقصد بذلك أن تترك اخلراب أو تخلط األوراق 
بطريقة جتعل من يأتي خلفك ال يستطيع أن يطبق أي خطة 
إصالحية إال بفك التشابك املقيت الذي خلفه من كان قبله.

أقول إن هناك من قد يقدم نصيحة ســيئة كتلك أو قد 
ينتظرها من تبوأ مركزا ما، وقد ال يحتاج بعض املسؤولني 
لذلك ألن نوازع «الكرسي ملصلحتي اخلاصة باملقام األول» 
في داخله تغنيه عن اإلنصات إلى أحد فهو يعلم أن كرسيه 
لن يدوم وقد أيقن أنه ال مفر من تركه للصفوف األمامية إال 
ويبدأ بالتخريب حينها، ومن ثم يقوم بتعيني من ال يستحق 
وإعفاء من هو قادر على العطاء، ويقرب من منظومة اتخاذ 
القرار من ال رأي له حتى في بيته ويقصي من نحتسبه عند 
اهللا قويا أمينا، ناهيــك عن قرارات إدارية ذات تكلفة مالية 
إضافية من دون رادع، وحتويل للتحقيق من يراه أفضل منه 
لكي يحطم مستقبله الوظيفي فقط ملجرد التطبيق احلرفي 
ملثلنا السابق «يا مغرب خرب»، كأنه جاء ليتكسب من منصبه 

وينتقم من أي واقع فرض عليه الرحيل.
إن مثل هؤالء ال ميكن بأي حال من األحوال أن نتركهم 
لتغريبتهم بال رادع أو مســاءلة، وأنا أعلم أن سمو رئيس 
مجلس الوزراء املوقر ال يرتضي هذا النهج في حكومته، وعلى 
اختالف تدرجهم الوظيفي، وأنا أقولها لك يا سمو الرئيس، 
صراحة انتبه، فهناك من يريد حتطيم مشروعك اإلصالحي 
حتى وإن تبقت من مشروعية صالحيته القيادية أيام قليلة. 
أدام اهللا األمثال التي ترفع من مقام اإلنســان، وال 

أدام خبيثها.

أثمن من  ليس هنــاك 
املنحة  تلك  حياة اإلنسان، 
اإللهيــة التــي حبانا اهللا 
سبحانه وتعالى إياها ودعانا 
جميعا للحفاظ عليها وتوعد 
املبني،  بالعــذاب  هادريها 
البشر  أن حياة  لكن يبدو 
ال قيمة لها لها عند بعض 
املقاولني الذين ماتت قلوبهم 
وضمائرهم وال هم لهم إال 
الربح السريع ولو كان على 
أجساد املساكني الذين يلقون 
حتفهم وهم يعملون لديهم 
مبعدات انتهت صالحيتها، 
وآخرهــا املصــري الذي 
فارق احلياة إثر ســقوطه 
من أعلى «سقالة» في مبنى 
قيد اإلنشاء مبنطقة سلوى، 
وذهبت عمليــات وزارة 
الداخليــة إثر تلقيها بالغا 
عن سقوط ذلك العامل من 
مكان مرتفع، وعند وصولهم 
اتضح أنه تعرض إلصابات 
إلى  أدت  خطرة في رأسه 

وفاته.
الســقوط  كلنا يتذكر 
املميت الثنــني من العمال 
األول مصــري والثانــي 
ســوري من عمارة حتت 
اإلنشــاء، نتيجة تفســخ 
السقاالت املنتهية الصالحية 
فسقطا من الدور الرابع عشر 
أمام أعني اجلميع ليلقى كل 
منها حتفه، ويكتفي الناس 
باملشاهدة الدامية ونكتفي 

نحن بالترحم عليهما.
وليــس ببعيد ما حدث 
في مســجد غرب اجلليب 
انهارت شــداته  عندمــا 
اخلشبية على رأس العاملني 
أربعة أشخاص  فيه فلقي 
مصرعهم غير اجلرحى، هذا 
املسلسل أصبح يتكرر كثيرا 
العمران  اتساع حركة  مع 
في الكويت ووجود بعض 
املقاولني الذين ال يخشون 
اهللا في عملهم.. أين الرقابة 
في وزارة األشغال من كل 
الرقابة على  هذا؟! وأيــن 
املقاولني ومعداتهم املتهاكلة؟ 
بالعمل  لهم  وكيف يسمح 
وهم ال ميلكــون املعدات 
املجازة؟ وأين توافر شروط 

السالمة في العمل؟!
إننــي ال أفهــم كيف 
يســمح للعامل بالصعود 
ارتفاع خمسني مترا  على 
دون احتياطات أمن مشددة، 
وال أفهم كيف ميكن ملقاول 
أن يستخدم خشبا ومعدات 
انتهت صالحيتها وانتهى 
عمرها االفتراضي، ففي ظل 
غياب الرقابة سننتظر الكثير 
من القتلى واجلرحى جراء 

استهتار هؤالء املقاولني.
لقد اتسعت حركة البناء 
والتعمير في الكويت والبد 
من حترك كل األجهزة في 
وزارة األشــغال لتؤمــن 
املقاولني  وتشــرف على 
ومعداتهــم  وأعمالهــم 
واحتياطات السالمة لديهم، 
وأن تشــمل هؤالء العمال 
املساكني ومهندسيهم مبظلة 
تأمينات متسح عنهم غدر 
املتهالكة وجهل  األخشاب 
املقاولني، والبد من عقوبة 
علــى مــن يتهــاون من 
املقاولني، فمن أمن العقوبة 

أساء األدب.
اللهم احفظ بلدي الكويت 
وأميرها وشعبها واملخلصني 
عليها، ونســأله سبحانه 
وتعالى أن تنقشع هذه الغمة 
ويذهب هذا الوباء وترجع 
األمور كما كانت وأحسن في 
جميع دول العالم. اللهم آمني.

كما أن املركز ميكنه أن يحتوي جميع 
فعاليات املهرجان من عروض وندوات، 
وغيرها من متطلبات املهرجان، وفرصة 
أيضا ألن يرى ضيوف املهرجان هذا 
املركز بتفاصيله والذي يعد صرحا ثقافيا 

إنشائيا مميزا.
إنكارا ملسارحنا  لم تكتب  حروفنا 
التراثية.. وال كلماتنا تسلط الضوء على 
أي منغصــات أو تقلل من مجهودات 
املسؤولني عن مهرجان الكويت املسرحي 
لدورته الواحدة والعشرين، لكن سطورنا 
تكتب من أجل االرتقاء والتجديد في كل 
شيء.. حروفنا هي أمل بعد أن أصبح 
املركز حتت مظلة وزارة اإلعالم والثقافة 
بأن تشرق شــمس مهرجان الكويت 
الواحدة والعشرين  املسرحي لدورته 
وتغرب من داخل أروقته.. يا أبا يوسف.

٭ مسك اخلتام: «احلضارة تعلم أما الثقافة 
فتنور.. األولــى حتتاج إلى تعلم.. أما 
الثانيــة فتحتاج إلى تأمل». علي عزت 

بيغوفيتش.

وحماقته. مقياس اجلمال في البشــر 
هو األخالق، وحني تتغير األخالق يغيب 
اجلمال وتفسد األخالق ويتزايد العنف. 
قال تعالى (لقد خلقنا اإلنسان في أحسن 
تقومي) إن اهللا خلق اإلنسان حيا عاملا، 
قادرا، ســميعا بصيرا، مدبرا حكيما، 
جمــال هيئته باطنا وظاهرا، فإذا كان 
اإلنسان جميال فإن احلياة تبدو جميلة 
وإذا كان غير ذلك فهو يشوه احلياة. 
أخالق اإلنســان وقيمه ومبادئه 
وأفكاره، وعالقته باآلخرين هي اجلمال 
فإن ساءت تغير سلوكه، انسحبت وغابت 
مشــاعره وحتول إلى كائن آخر. لتَر 
أعيننا اجلمال ولنجعلها عادة لتتهذب 
حواســنا، لنبصر معها فطرة احلياة، 
ولنشعر باجلمال كقيمة مثل قيمة اخلير 
واحلق واحملبة والتسامح والسالم، فحني 
نصنع القبح عبر األفكار الشاذة يصبح 
اجلمال شحيحا والقبح عادة، من يقبح 
اجلمال يقبح نفسه ومجتمعه وواقعه.

ألم يحن الوقت لثورة ثقافية جمالية 
تنويرية حملاربة القبح؟!

٭ عز الكالم: حني تعثر على اجلمال في 
قلبك، ستعثر عليه في كل قلب.

اجلهة التي ســاهمت في توزيع تلك 
املعلومات من صورة جواز الســفر 
وســكن وغيره من االمور اخلاصة 
باملسافر ومحاســبتهم فورا، وكذلك 
محاســبة كل مختبر اقدم على هذا 
التصرف واملعرفة منهم شخصيا عن 
اجلهة التــي زودتهم بهذه املعلومات، 
والســؤال الذي يطرح نفســه: هل 
معلوماتنا أصبحــت معروضة للبيع 

بسوق الطمع واجلشع ام ماذا؟ 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد، املوضــوع بني يديك 
حقق وابحث عن اجلهة التي نشرت 
معلومات أبناء الشعب وما االستفادة 
التي حصلت عليها نظير ذلك التسريب 
ألن ما يحصل اختراق وتعد على حقوق 

املواطنني.
كما نطلب من سموكم إنهاء هذه 
الفوضى باستغالل الناس بسبب هذا 
الفحص، وإعطاء توجيهاتك برفع يد 
الفحص  املختبرات اخلاصة عن هذا 
باملطار وتسليمه لوزارة الصحة للقيام 
بدورها بدال من إســناده إلى القطاع 
االهلي أسوة مبا معمول به في بعض 
الدول الشقيقة وباملجان ودون استغالل.

واهللا خير احلافظني.

معالــي الوزير، أكثــر من عامني 
ومهرجان الكويت املســرحي منقطع 
بســبب جائحة «كوفيد-١٩»، وعندما 
تقرع ضربات خشــبة املسرح معلنة 
انطالق الدورة الواحدة والعشرين ستمأل 
سماء مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي 
صدى تلك الضربات املسرحية، وتلك 
فرصة لعودة عروس اخلليج بأجمل حلة 
أمام عشاق الثقافة اخلليجية والكويتية، 

ال تعيش في الظالم، مخزن يستمد منه 
املجتمع هويته ومتاسكه االجتماعي. وال 
ميكن أن يسكن القبح أعماق نفوسنا 
ألنها جميلة بالفطرة، إبداع إلهي خلق 
فينا منذ الوالدة، خلق اجلمال في كل 
شــيء ولم يخلق القبح وال الشر وال 

الظلمة.
اإلنسان بطبعه يعشق كل جميل، 
مقياس القبــح واجلمال غير مقياس 
املالمح والكلمــات، إنها النور واحلق 
واخلير، إنها بصمات اهللا التي شوهها 
اإلنســان بأنانيتــه وذاتيته وخداعه 

وصلت لهم تلك املعلومات؟
تطبيق «شــلونك» جهة حكومية 
ويتم من خاللة تسجيل كل املعلومات 
اخلاصة باملسافر بعد الوصول، ولكن 
كيف تسربت املعلومات وأصبحت بني 
يدي هؤالء املتصلني؟ علما ان تسريب 

املعلومات يعاقب عليها القانون.
املطلوب من اجلهات املختصة إنقاذ 
معلومــات املواطنــني واحلفاظ على 
خصوصيتها وسريتها ألن تصرف 
بعض املختبــرات خطير جدا، وتعد 
صارخ على سرية املعلومات وحفظها 
لدى جهة غير مختصة في هذا العمل.

األمر يحتاج إلى وقفة جادة ملعرفة 

ـ القاعة املســتديرة ـ القاعة متعددة 
األغراضـ  قاعة السينماـ  قاعة الندوات 
ـ غرف احملاضــرات)، تلك هي قاعات 
مركز الشيح جابر األحمد الثقافي والتي 
أعدت على أعلى مستوى من التجهيزات 
الفنية واملسرحية والصوتية والضوئية، 
فلماذا ال تكون انطالقة مهرجان الكويت 
الواحدة والعشرين  املسرحي لدورته 
من مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي؟!

قيمة اجلمال كقيمــة، ويهدم الثقافة 
اجلمالية فــي مجتمعنا بأفكار هدامة 
وتخريبية وعدوانية تستبدل اجلمال 
بالقبح والبشــاعة، يلون احلياة بلون 
قامت مظلم، ويحيــل احلياة إلى عدم، 
وينتزع مــن وجودنــا روح اإلبداع 
والبهجة والفرح، فارضا على اآلخرين 
ثقافته التي تعزز ثقافة القبح لســبب 
ما، بالكراهية والبشاعة والكآبة، وعدم 

الوعي بأهمية اجلمال في حياتنا. 
فاحلياة ال تســتقيم مع البشاعة، 
واجلمال ال يأسره القبح، الفنون والثقافة 

مختصــة بذلك، مع العلــم أن حفظ 
املعلومات مسؤولة عنها وزارة الداخلية.

أصبحت بيانات املواطنني مكشوفة 
للجميع بسبب هذا الفحص والتكسب 
املادي من أجل احلصول على عدد أكبر 
من االشخاص وزيادة جلني االموال 
دون النظر إلى عواقب هذا التصرف 

الذي يعد مخالفا للقانون.
الســؤال الذي حير اجلميع كيف 
ملثل تلك املراكز األهلية احلصول على 
هواتف املسافرين وموعد وصولهم 
واجلهة القادمني منهــا، رغم ان هذا 
األمر خاص باملسافر وال يحق لغير 
اجلهات املختصة التحقق منه، فكيف 

كلمــات مقالتنا اليوم هي رســالة 
إلى وزير اإلعالم والثقافة  مباشــرة 
الشــباب  الدولة لشــؤون  ووزيــر 
عبدالرحمن املطيري، وهي حتمل بني 
طياتها العديد من األفكار، وجميع هذه 
األفكار تنبع من بؤرة مسرحية واحدة 
وهي «مهرجان الكويت املسرحي لدورته 
احلادية والعشرين» والذي سيقام في 

ديسمبر املقبل بإذن اهللا.
بداية، يجب علينا تقدمي الشكر جلميع 
القائمــني على املهرجان ملا يقومون به 
من أعمال لتجهيز ذلك العرس املسرحي 
لدورته احلادية والعشرين.. ورغم هذا 
وذاك تأتي الفكرة والتي تنحصر في 
سؤال واحد: ملاذا ال يقام هذا املهرجان 
في دورته اجلديدة على مركز الشيخ 

جابر األحمد الثقافي؟!
مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي 
ميتلك أكثر من قاعة (املسرح الوطنيـ  
مسرح الدراماـ  مسرح االستوديوـ  قاعة 
الشيخ جابر العلي الصباح املوسيقية 

«إن اهللا جميل يحب اجلمال» وعندما 
ترى العني األشــياء كلها جميلة فهذا 
يعكس جمال القلب والروح الذي يرى 
كل شيء جميال، ونحن مأمورون بتأمل 
احلسن واجلمال في ذواتنا وفي الطبيعة 

والكائنات من حولنا. 
جمال الطبيعة واأللوان هو إبداع من 
صنع اخلالق، أما اجلمال الذي يتمثل 
في القيم اإلنســانية الرفيعة فهو من 
صنع اإلنسان، الفنون والثقافة هي أحد 
أشكال التعبير اإلنساني احلر يسكن 
داخل كل واحد فينــا ويظل باقيا ال 
ينتهي إال بنهاية احلياه ألننا من خالله 

نرى الكون جميال.
ال يحارب القبح إال الفنون والثقافة 
ألنها تصنع اجلمــال، وتلون احلياة 
فتصنع جمال أرواحنا، تصنع إنسانا 
صاحب عقل منفتح على اآلخر ال يرى 
األمور بعني واحدة، بل يرى العالم متعدد 
األطياف فهو من صنع اإلبداع واجلمال 
انطالقا من عالقته بالطبيعة، واحمليط 
الذي يعيش فيه ونتاج لعناصر ثقافيه 

هي نواة مجتمعه اإلنساني. 
إن من يكره اجلمال يســعى لهدم 

ظاهــرة غريبــة وعجيبة حتتاج 
إلى تدخل ســريع مــن قبل اجلهات 
املختصة ملعرفة كيفية وصول املعلومات 
الشــخصية للمســافرين إلى بعض 
املختبرات األهلية فور وصولهم إلى 

ارض الوطن بشكل مباشر.
عند وصول املسافرين املطار وبعد 
ختم اجلوازات يفاجأون باتصال يتحمد 
لهم بالسالمة ويقول باملختصر عملتم 

فحص PCR أم ال؟
سؤال املتصل بشأن عمل املسحة 
باملطار يؤكد ان معلومات املسافرين 
مت تسربيها بطريقة أو بأخرى إلى تلك 
املعلومات  املختبرات وتزويدهم بكل 
الشخصية واألمنية عن املسافر من 
معلومات اجلواز والعنوان إضافة إلى 
العديد  العمل املسجلة باجلواز،  جهة 
من املسافرين تلقوا هذه االتصاالت 
وفوجئوا من هذا اإلجراء وطالبوا من 
اين  املتصلني بتوضيــح األمور من 
حصلــوا على تلك املعلومات طاملا أن 

املسافر لم يزودهم بها؟!
الوضع خطير ويحتاج من مجلس 
التي  التدخل، ومعرفة اجلهة  الوزراء 
زودت تلك املختبرات مبعلومات مهمة 
وخاصة عن املواطنني جلهات ليست 

وعلى صعيد املنهج، فقد مت تطوير املنهج بشكل كبير عما 
كان معموال به ومطبقا في الســابق، مما سهل التعرف على 
املنهج واكتساب املعرفة من خالله، فعلى سبيل املثال مت تفريغ 
محتوى املنهج وتقدميه للطالب من خالل عروض تقدميية أو 
من خالل مقاطع ڤيديو أو غير ذلك من الوسائل التعليمية ما 
بســط من املنهج وساهم في عدم عزوف الطالب عن التعلم 
بدال من االعتماد على املنهــج الورقي الذي كان يثقل كاهل 
الطالب من حيث حمله والذهاب به بشكل يومي إلى املدرسة، 
فضال عن كثافة املنهج الذي كان يؤدي إلى صعوبة التحصيل 

لقد شهد التعليم في العصر احلديث العديد من التطورات 
التي انعكست على حتقيق اإليجابية بالنسبة جلميع محاوره 
املعلم واملتعلم واملنهج والوسيلة التعليمية التي يتم من خاللها 

اكتساب احملتوى التعليمي.
فعلى صعيد املعلم، أصبح املعلــم أكثر قدرة على األداء 
نظرا لزيادة خبراته التعليمية وقدرته الفنية واملهارية نتيجة 
ما يتلقاه من دورات تدريبية تقوم بها املؤسســات التعليمية 
تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، هذه الدورات بدون 
شك تسهم في زيادة خبرات املتعلم العلمية واملعرفية، وكذلك 
تزيــد من خبراته املهارية والفنية في التعامل مع الصعوبات 
التعليميــة التي تواجهه أثناء ممارســة وظيفته داخل البيئة 

الصفية أو أثناء قيامه بالتعلم عن بُعد.
وعلى مستوى املتعلم، فقد أصبح قادرا على تلقي احملتوى 
التعليمي والتواصل مع املعلم سواء بشكل مباشر من خالل 
احلضور في البيئة الصفية أو التعلم بشكل غير مباشر مثل 
القيــام بالتعلم عن بُعد أو التعلــم الذاتي نتيجة لقدرته على 
التحصيل العلمي ســواء من املنهــج املقرر أو مما تضمنته 
شــبكة اإلنترنت من معلومات أو التواصل غير املباشر مع 
املدرســة أو اجلامعة ليتم التعلم عن بُعــد دون احلاجة إلى 
الســفر أو الذهاب إلى البيئة التعليمية التقليدية مثلما كان 

عليه التعليم في السابق.

الدراسي، مما ينعكس بالسلب على املستوى التعليمي ويؤدي 
إلى عزوف الطالب عن عملية التعلم.

أما الوســيلة التعليمية في التعلــم احلديث فقد تعددت 
وتطورت، فهناك التعلم اإللكتروني والتعلم عن بُعد وغيرهما 
من صور التعلم فضال عن تطور الوسائل التعليمية من خالل 
استخدام وسائل تقنية تسهم في التعرف على محتوى املنهج 

املقرر مما يزيد من املستوى التحصيلي للطالب.
وفي نهاية هذه املقالــة، ميكن القول: إنه ورغم املميزات 
التي مت عرضها بالنسبة للتعلم احلديث، فمازال هناك بعض 
اإليجابيات للتعليم القدمي، فهو ليس ســلبيا بشكل كلي بل 
يتضمن بعض اإليجابيات، ولذلك نرى ضرورة إخضاع التعلم 
التقليدي للدراسة والتعرف على مميزاته التي ميكن االستفادة 
منها في املســتقبل، والتخلص من الســلبيات التي يتصف 
بها، خاصة أننا نستقبل عاما تعليميا جديدا في هذه املرحلة 
التي يتم االســتعداد فيها إلى العودة إلى املدرسة واجلامعة، 
ونوصي أيضا بضرورة االســتفادة من التعلم اإللكتروني 
والتعليم التقليدي، فلكل منهما مزاياه التي ميكن االستفادة 
منهــا، كما أن لكل منهما عيوبه التي حتتاج إلى معاجلة حتى 
نضمــن في النهاية احلصول علــى نتيجة تعليمية مرضية 
ومســتوى حتصيلي متميز ونشء قادر على املعرفة وقادر 

على بناء الوطن.

مساحة للوقت
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عراقية!
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وزير الدفاع: ١٠ مخالفات مالية مسجلة على «الطيران املدني»
وأخرى ال تزال قيد التحقيق.. وموظفان مت حتويلهما إلى النيابة

ماضي الهاجري

رئيــس  نائــب  أكــد 
مجلــس الــوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر 
العلــي ان عدد املخالفات 
املالية املسجلة على االدارة 
العامــة للطيــران املدني 
حتى اآلن بلغ ١٠ مخالفات 
مالية، الفتا الى ان بعض 
املخالفــات املالية مازالت 

قيد التحقيق.
الدفاع،  وقــال وزيــر 
ردا علــى ســؤال برملاني 

انه  للنائب مهلهــل املضف، 
وفقــا لقانون إنشــاء ديوان 
التي تســتوجب  احملاســبة 
التحقيــق فيها، فقد شــكلت 

جلان حتقيق في هذا االمر.
وبشــأن عــدد املخالفات 
املالية املســجلة على االدارة 
العامة للطيران املدني حسب 
قانون انشاء ديوان احملاسبة 
التحقيق  التــي تســتوجب 
فيهــا ومــا مت من اجــراءات 
جتاههــا، قال الوزير ان عدد 
املخالفات املالية على االدارة 
العامة للطيران املدني الواردة 

بإنشــاء ســاحات وقــوف 
طائرات مدينة الشحن اجلوي 
اجلديــدة في مطــار الكويت 
الدولي الــى النيابة العامة، 
كما مت حتديد عدد ٣ موظفني 
مسؤولني عن املخالفة املالية 
رقم ٢٥-٢٠١٩/٢٠١٨ اخلاصة 
بالعقــد رقــم ٣-٢٠١٥/٢٠١٤ 
بشــأن اســتغالل مســاحة 
لتصميــم وبنــاء وتشــغيل 
مبنى للركاب بكامل خدماته 
ومواقــف للســيارات ضمن 
منطقة مطار الكويت الدولي 
(طلب انشــاء محطة كهرباء 

حتى تاريخه مبواضيع تلك 
املخالفات املالية.

وبشــأن وجــود بالهيكل 
التنظيمي لالدارة قسم قانوني 
ادارة قانونيــة معنيــة  او 
مبسائل التحقيق، بني ان ادارة 
الشؤون القانونية والقائمني 
عليهــا موظفون تابعون لها 
حســب الهيــكل التنظيمــي 
بالعمل نحو تشــكيل جلان 
حتقيق، كما ان هناك بعض 
املخالفات يتم التعامل معها 
بتشكيل جلان خارجية تشمل 
جهــات اخــرى على ســبيل 

الدارة الشؤون القانونية حتى 
تاريخه بلغ ١٠ مخالفات مالية.

وبخصوص عدد املوظفني 
املسؤولني عن هذه املخالفات 
وصفاتهــم واالجراءات التي 
متت جتاههم، قال ان بعض 
املخالفات املالية مازالت قيد 
التحقيق حتى تاريخه، علما 
انــه قد مت حتويل عدد ٢ من 
املوظفني املتسببني الى النيابة 
العامــة في املخالفــة املالية 
رقم ١٢٥ ـ ٢٠١٥/٢٠١٤ بشــأن 
KIA/ مآخذ شابت العقد رقم

DPKG٤A ـ ١١/ ١٠-١ اخلاصة 

فرعية، موظف واشرافيني).
وعما اذا كان قد مت تشكيل 
جلــان حتقيق، اكــد الوزير 
انه مت تشكيل جلان حتقيق 
لبعض املخالفات املالية، حيث 
توصلت اللجــان في بعض 
مواضيع املخالفات املالية الى 
احلفظ لعدم وجود مخالفة، 
فــي حــني مت طلــب اعــادة 
التحقيق في بعض مواضيع 
املخالفات املالية االخرى من 
قبل ديوان احملاســبة والتي 
لم يتم تشــكيل جلان عليها 
ومازال التحقيق فيها وجار 

املثال وليس احلصر ادارة 
الفتوى والتشريع وجامعة 

الكويت وغيرهما.
انــه متــت  واضــاف 
احالــة املوظفني املعنيني 
فــي املخالفــة املالية رقم 
١٢٥-٢٠١٥/٢٠١٤ بشــأن 
مآخــذ شــابت العقد رقم 
 ١١/ ١٠-١ ـ   KIA/DPKG٤A
اخلاصة بإنشاء ساحات 
وقــوف طائــرات مدينة 
الشــحن اجلوي اجلديدة 
في مطار الكويت الدولي 

الى النيابة العامة.

«األنباء» تنشر رده على سؤال للنائب مهلهل املضف

مهلهل املضف

عبدالعزيز الصقعبي: وقف «التنمية» جتديد قرض 
«االئتمان» سيعطل دفعات أكثر من ٧ آالف أسرة

أعرب النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي عن اســتغرابه ملا 
يتردد عــن عــزم الصندوق 
الكويتي للتنمية وقف جتديد 
قرض بنك االئتمان بقيمة ٥٠٠ 
مليون دينــار والذي حصل 

عليه البنك قبل ١٤ سنة.
وأوضــح الصقعبــي في 
تصريــح باملركــز اإلعالمــي 
ملجلس األمة أنه تقدم اليوم 
بســؤال برملانــي للوقــوف 
علــى صحــة هــذه املعلومة 
(اخلطيــرة)، كما ســيجتمع 
املقبلــة مــع  خــالل األيــام 
املســؤولني عن هذا امللف من 

أجل حسم هذا املوضوع.
وأضاف أنه «فــي الوقت 
الذي نتحدث فيه عن مشكلة 
شح السيولة في بنك االئتمان 

أكثر من ١٢ ألف أسرة تسلمت 
أذونات البناء في شهري مارس 

وأبريل املاضيني.
وبــني الصقعبــي أن هذا 
التوجه سيؤدي إلى تعطيل 
الدفعات املالية ألكثر من ٧١٤٢ 
أسرة من أصل ١٢ألف أسرة، 
مؤكدا أن هذا األمر غير مقبول 

وال ميكن السماح به.
ولفــت الصقعبــي إلى أن 
الصنــدوق الكويتي يتباهى 
في تقاريره الرسمية املنشورة 
والبيانات املالية بأنه جنح في 
إعــادة جدولة قروض معظم 
الدول خالل جائحة كورونا، 
متسائال «أين الصندوق من 
أزمــة اإلســكان فــي الكويت 
ومعاناة املواطنني في اإلسكان، 
الذيــن لم يأخــذوا جزءا من 

فقــط جتــاوزت ٥٠٠ مليون 
دينار. وتساءل «أي التزامات 
أهم من التخفيف من معاناة 
أبناء الشعب الكويتي؟، وما 
الرسالة التي تريدون إيصالها 
للنــاس، وملــاذا يتــم حتدي 

مشاعر املواطن؟».
وأكد الصقعبي رفضه أن 
يتحول صنــدوق التنمية أو 
غيره من اجلهــات إلى دولة 
داخل الدولة وأن يغرد في واد 
واملجتمــع الكويتي ومعاناة 

اإلسكان في واد آخر.

تعاطفك؟».
وأشار إلى أن القرض ليس 
قرضا حسنا أو منحة بل قرض 
جتاري استفاد منه الصندوق 
واســتثمر أمواله فيه، مبينا 
أنــه حتى تاريــخ اليوم دفع 
بنك االئتمان وفــق التقارير 
املنشورة أكثر من ١٤٠ مليون 
دينــار للصندوق فائدة على 
هذا القرض وبواقع ١٠ماليني 

سنويا، بنسبة ٢٪.
وقال الصقعبي إن التعذر 
بااللتزامــات لرفــض جتديد 
هــذا القــرض، مــردود عليه 
بأن رأسمال الصندوق يبلغ 
ملياري دينــار، واالحتياطي 
العــام للصندوق جتاوز ٣٫٨ 
مليارات دينار، كما أن أرباح 
الصندوق خالل هذه الســنة 

أكد رفضه حتويل الصندوق أو غيره إلى دولة داخل الدولة

د.عبدالعزيز الصقعبي

ومحاولة معاجلتها نفاجأ بهذا 
األمر خاصة أن القرض املشار 
إليه محسوب ضمن امليزانية 
املخصصة لتمويل مســاكن 
املطــالع وجنــوب عبــداهللا 
املبــارك، وحتديــدا متويــل 

هشام الصالح: حصر أمالك الدولة وفق أصول
علمية واقتصادية لتعزيز التصنيف االقتصادي

.. وما أعداد املتقدمني لوظيفة خبير حسابي وهندسي؟

..والسند القانوني إلنشاء مركز التواصل احلكومي؟

وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 
سؤاال إلى نائب رئيس الوزراء ووزير 
العــدل عبــداهللا الرومي جــاء فيه: 
أعلنــت وزارة العدل يــوم اخلميس 
املوافق ٢٠٢١/٨/١٢عن النتائج النهائية 
للمتقدمني لشغل وظيفة خبير ومعاون 
خبير حسابي وهندسي باإلدارة العامة 
للخبراء، وملا كان الدستور في مادتيه 
الســابعة والثامنة قــد اعتبر العدل 
واملســاواة وتكافؤ الفــرص دعامات 
أساسية للمجتمع الكويتي، وملا كانت 
نتائــج القبول قد شــابها العديد من 

املخالفات واملالحظات التي تعد انتهاكا 
لهذه املواد وهدما لدعامات املجتمع.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ صــورة ضوئيــة مــن إعــالن 
التوظيف الذي مت على أساسه القبول 

املشار إليه في ديباجة السؤال.
٢ ـ أعــداد املتقدمني لإلعالن وفقا 

لتخصصاتهم.
٣ـ  ما سبب طول الفترة بني إعالن 

التوظيف وإعالن القبول؟
٤ ـ ما معايير وأسس القبول في 

الوظائف املعلن عنها؟

٥ ـ كشف بأسماء جلنة املقابالت 
للتوظيف في اإلدارة العامة للخبراء 

وسيرهم الذاتية.
٦ ـ هــل يتــم تســجيل وتصوير 
املقابلة الشخصية للمتقدمني للوظائف 

في اإلدارة العامة للخبراء؟
٧ـ  منى إلى علمي أن وزن املقابلة 
الشــخصية فــي القبــول ٥٠٪، فمــا 
مــدى صحة ذلك؟ وإذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، فما ســبب ارتفاع الوزن 

النسبي للمقابلة؟
٨ـ  كــم عــدد املتقدمني احلاصلني 

على تقدير امتياز ولم يتم قبولهم؟ 
وملاذا مت ذلك؟

٩ـ  كــم عــدد املتقدمني احلاصلني 
علــى تقدير جيد ومت قبولهم؟ وملاذا 

مت ذلك؟
١٠ ـ ســبق أن أصــدرت محكمــة 
التمييــز حكمــا بتاريــخ ٢٠١٩/١١/١٩ 
ببطــالن عمليــة القبول فــي اإلدارة 
العامة للخبراء، فما اإلجراءات التي 
اتبعتها اإلدارة لعدم تكرار الوقوع في 
القانونية واملوضوعية  اإلشكاليات 

بعملية القبول؟

وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي 
سؤاال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشــيخ د.أحمد الناصر جاء 

كالتالي:
أنشئ في يناير ٢٠١٩ مركز التواصل 
احلكومــي من أجــل توحيد اخلطاب 
اإلعالمي، وخلق سياسة مشتركة إلدارة 

احلسابات احلكومية.
لذا، يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 (CD) ١ ـ نسخة على قرص مدمج
أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من 

السند القانوني إلنشاء املركز.

 (CD) ٢ ـ نسخة على قرص مدمج
أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من 

الهيكل التنظيمي للمركز.
٣ـ  كــم يبلغ عدد الكويتيني وغير 

الكويتيني العاملني في املركز؟
٤ ـ ما ســبب تأخــر إطالق املوقع 

الرسمي ملركز التواصل احلكومي؟
٥ ـ ما حســابات مركــز التواصل 
احلكومــي فــي منصــات التواصــل 
االجتماعــي؟ وهــل يوجــد أي توجه 
إلنشاء حسابات في منصات التواصل 
االجتماعي التي ال يوجد فيها املركز؟

٦ ـ مــا اللغات التــي يتواصل بها 
املركــز مع جمهــوره؟ وهل يوجد أي 

توجه للتواصل بلغات أخرى؟
٧ ـ لوحــظ مــن تقاريــر املركــز 
االســتعانة بغير الكويتيني إليصال 
الرسائل باللغات األجنبية، فلماذا ال 
يدرب أو يبتعث كويتيني لتعلم اللغات 
التي يتواصل بها املركز مع اجلمهور؟
٨ـ  هــل يوجــد أي توجه إلنشــاء 
مركز خدمة االتصال لتلقي استفسارات 
املواطنني واملقيمني؟ إذا كانت اإلجابة 

باإليجاب، متى يتم ذلك؟

٩ ـ ملــاذا ال ينشــئ املركــز خدمة 
اشــتراك للمواطنني واملقيمني لتلقي 
أخبار وتقارير املركز عبر الوســائل 
 SMS ،Email ،WhatsApp) املختلفــة

Telegram،)؟
١٠ ـ هل ســبق أن وقــع املركز مع 
شركات إلدارات حسابات املركز على 
منصات التواصل االجتماعي؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجاب، يرجــي تزويدي 
بنســخة على قرص مدمــج (CD) أو 
شــريحة ذاكرة (Flash Memory) من 

العقود املبرمة مع هذه الشركات.

تقــدم النائــب د.هشــام 
الصالــح باقتــراح برغبــة 
طالب فيه احلكومة بحصر 
وإعادة تقييــم أمالك الدولة 
وفق أصول علمية واقتصادية 
لتحقيق االستفادة املثلى من 
هــذه األمالك ودعم اإلصالح 
املالي ومعاجلة عجز املوازنة. 
وقال في مقدمة االقتراح: 
الــوزراء  مجلــس  وافــق 
مؤخــرا علــى إعــادة النظر 
فــي الئحة أســعار إيجارات 
أراضي ومباني أمالك الدولة، 
ويتجــاوب هــذا القــرار مع 
مطلــب مســتحق ال تخفــى 

الدولة حتى تتناسب مع سعر 
السوق ليس من شأنه تعزيز 
تصنيف الكويت االقتصادي 
لدى املؤسسات الدولية فقط 
ولكنه قبل ذلك سيساهم في 
تعزيز ميزانية الدولة وفي 
التحفيز على إجناز مشاريع 
والشــراكة،  التخصيــص 
ويشكل كذلك بداية القضاء 
على املخالفــات والتعديات 

على تلك األراضي.
وفي املجمل فمن املؤكد أن 
إعادة تقييم األصول يرتبط 
بعمليــات اإلصــالح املالــي 
واالقتصادي املنشود ملواجهة 

أهميته على أكثر من صعيد.
ذلك أن إعادة تقييم أمالك 

ونص االقتــراح على ما 
يلي: قيــام احلكومة بحصر 
وإعادة تقييــم أمالك الدولة 
بصفة شمولية وفق أصول 
علمية واقتصادية بالتعاون 
مع مكاتب خبرة وشــركات 
متخصصــة في هــذا املجال 
سعيا إلى حتقيق االستفادة 
املثلى من هذه األمالك لتعزيز 
تصنيف الكويت االقتصادي 
لدى املؤسسات الدولية، ودعم 
اإلصالح املالي جتاه معاجلة 
املوازنــة والتفعيــل  عجــز 
األفضل ملشاريع التخصيص 

والشراكة.

مظاهــر اخللل فــي املوازنة 
العامة ذلك أن إعادة تسعير 
أمالك الدولة واحد من خيارات 
عــدة ذات أولوية تغني عن 
مس القدرة الشرائية باحللول 
الســهلة في معاجلة اختالل 
املوازنة بضرب جيب املواطن.
إن هــذه العملية تتطلب 
دون شــك مواظبــة اجلهات 
احلكوميــة املعنيــة بصفة 
ســنوية على إعــادة تقييم 
أصولها العقارية، األمر الذي 
ال حتترمه كل اجلهات حيث 
إن معظمهــا يتعمد االكتفاء 

بالتقييمات القدمية.

يسهم في معاجلة عجز املوازنة

مبارك اخلجمة: ما أسبابد.هشام الصالح
إيقاف عالج العقم باخلارج؟

النائــب مبــارك  وجــه 
اخلجمة ســؤاال إلــى وزير 
الشــيخ د.باســل  الصحــة 

الصباح نص على ما يلي:
العقــم فــي  إن نســبة 
الكويت بلغــت ١٥٪ وهناك 
نحو ٤٠٠ ألف زوج وزوجة 
كويتيني بحاجة إلى عالجات 
ملســاعدتهم علــى حــدوث 
احلمــل. وقــد أصــدر وزير 
الصحــة في ١٨ فبراير ٢٠١٠ 
الالئحــة اجلديــدة لعــالج 
املواطنني في اخلارج والتي 

تضمنــت فــي مادتها الرابعة إيقاف إرســال 
جميع حاالت العقم للعالج في اخلارج على أن 
تعالج باملراكز العالجية احلكومية أو األهلية 

املعتمدة من وزارة الصحة داخل الكويت.
ثــم صدر القرار الوزاري رقم ١٨٩ لســنة 
٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١٠/٩/٨ بشــأن ضبط العمل 
في عالج العقم بالقطاعني احلكومي واخلاص.

وصدر القرار الوزاري رقم ١٥٢ لسنة ٢٠١٢ 
في شأن الئحة العالج باخلارج والذي ينظم 
آلية عالج حاالت العقم باملراكز األهلية داخل 

الكويــت على نفقــة وزارة 
الصحــة، وذلــك فــي مادته 
السادسة بالبند (أ). لذا يرجى 
إفادتــي وتزويــدي باآلتي: 
هــل توجد مراكــز حكومية 
متخصصة لعالج العقم في 
الكويت بخالف مركز عالج 
العقــم مبستشــفى الوالدة 
مبنطقــة الصبــاح الطبيــة 
املتخصصــة، ووحدة طفل 
األنبوب مبستشفى اجلهراء؟ 
وكم عدد مراكز عالج العقم 
في مستشفيات القطاع األهلي 
املعتمــدة لدى وزارة الصحــة؟ وهل يتوافر 
العدد الكافي من األطباء املتخصصني في عالج 
العقم في املراكز الطبية احلكومية واألهلية؟ 
وكم عدد احلاالت التي تشــافت بعد العالج 
في املستشــفيات احلكومية واألهلية؟ وكم 
عدد احلــاالت التي حتتاج العالج باخلارج؟ 
وما أسباب إيقاف عالج حاالت العقم خارج 
الكويت؟ وهل كان ذلك بناء على دراسات علمية 
من املتخصصني؟ ومــا خطة وزارة الصحة 
لبناء مركز متخصص لعالج حاالت العقم؟

مبارك اخلجمة

أسامة الشاهني: ما سبب اختالف
التأمني بني «احلكومي» و«اخلاص»؟

وجه النائب أسامة الشاهني سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة، قال في 
مقدمته إن مجموع تأمني صاحب العمل على العامل (املوظف) 
فــي القطاع احلكومي تبلغ ١١٪ تقريبا، بينما مجموع تأمني 
صاحب العمل واحلكومة على العامل (املوظف) في القطاع 
اخلاص يبلغ ٢١٫٥٪ تقريبا. وطالب تزويده وإفادته باآلتي: 
ما سبب اختالف التأمني على العمالة بني القطاعني احلكومي 
واخلاص؟ وملاذا ال تتم مساواة االشتراك املدفوع عن املوظفني 
(العمــال) الكويتيــني في القطاعني العــام واخلاص؟ وذلك 
تخفيفا عن أصحاب األعمال التجارية، وتشــجيعا لهم على 
توظيف الكويتيني في القطاع اخلاص، خاصة وأن اخلدمات 
أسامة الشاهنيالتأمينية املقدمة لهم متماثلة في القطاعني احلكومي واخلاص.

مهند الساير: ما ميزانية «اإلعاقة»

بكل بنود الصرف واإليرادات؟
وجه النائب مهند الساير سؤاال إلى وزير الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة ووزير الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية د.مشعان العتيبي حول ميزانية 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة للعامني ٢٠٢٠/٢٠١٩ 

و٢٠٢١/٢٠٢٠. نص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ ميزانيــة الهيئة العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة 
للعامني ٢٠٢٠/٢٠١٩ و٢٠٢١/٢٠٢٠ موضحا بها كل بنود 

الصرف واإليرادات.
٢ـ  مالحظات ديوان احملاســبة لعامي ٢٠٢٠/٢٠١٩ 

مهند السايرو٢٠٢١/٢٠٢٠ وإجراءات الهيئة ملعاجلتها.

ملشاهدة الڤيديو

فرز الديحاني: كم عدد الوظائف 
اإلشرافية الشاغرة بـ «التربية» ؟

وجــه النائب فرز الديحاني ســؤاال إلــى وزير التربية 
د.علي املضف عن عدد الوظائف اإلشرافية الشاغرة بالوزارة 
بجميع القطاعات واإلدارات واألقسام املختلفة سواء ديوان 

عام الوزارة أو املناطق التعليمية.
ونص السؤال على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ ـ عدد الوظائف اإلشــرافية الشــاغرة بوزارة التربية 
بجميع القطاعات واإلدارات واألقسام املختلفة سواء ديوان 
عام الوزارة أو املناطق التعليمية، وما أسباب عدم شغلها 

حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
٢ ـ هل نشرت الوزارة إعالنا لشغل هذه الوظائف؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من 
هذا اإلعالن وبيان الشروط املطلوبة لشغل هذه الوظائف.
٣ ـ كم يبلغ عدد القضايا املرفوعة ضد الوزارة بشــأن 

الوظائف اإلشرافية خالل السنوات اخلمس األخيرة؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي بذلك.

فرز الديحاني
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مكاسب «صناديق االستثمار» تتخطى مؤشرات «البورصة» عند ٢٧٪
شريف حمدي

تواصل بورصة الكويت 
حتقيق املكاسب الالفتة منذ 
بدايــة العــام احلالــي على 
مستوى املؤشرات واملتغيرات 
وفي مقدمتها القيمة السوقية 
التي باتت قريبة من مستوى 
٤٠ مليــار دينــار، كمــا أن 
مؤشــرات الســوق الثالثــة 
حتقق مستويات ارتفاع الفتة 

منذ بداية العام.
وقد انعكس ذلك على أداء 
الصناديق االستثمارية التي 
تســتثمر في ســوق األسهم 
الكويتي، حيث واصلت هي 
األخــرى حتقيــق املكاســب 
شــهريا منذ بداية العام، بل 
وتخطت املكاســب السوقية 
احملققــة لبورصــة الكويت، 
حيث وصلت مكاسب صناديق 
األسهم إلى ٢٧٪ بنهاية شهر 

أغسطس املاضي.
ويأتــي هــذا األداء اجليد 
الكويتية،  لصناديق األسهم 
اجليــدة  اإلدارة  بفضــل 
واحلصيفة لها من قبل شركات 
االستثمار الكويتية التي تدير 
هــذه الصناديق، عالوة على 
الثقة الكبيرة التي حتظى بها 
بورصة الكويت خالل الفترة 
احلالية من قبل املستثمرين 
احملليــني واألجانب، وهو ما 
عزز مــن ارتفاعات األســهم 
الكويتية خالل العام احلالي، 
وتخطيها تداعيــات جائحة 
«كورونا» التي أضرت بأسواق 

املال خالل العام املاضي.
مكاسب متتالية

وبحسب إحصائية أعدتها 
«األنباء» (استنادا إلى بيانات 

االستثماري املدار من كامكو 
إنفست أيضا، وذلك بنسبة 
٢٦٫٩٪. وبالعــودة إلــى أداء 
الصناديق االســتثمارية في 
الشهر املاضي، جاء صندوق 
كامكو ملؤشــر السوق األول 
التابع لشركة كامكو انفست 
في الصدارة محققا ٣٫٧٪، تاله 
صنــدوق الوســم الذي يدار 
من قبــل الكويتية للتمويل 
واالستثمار مبكاسب وصلت 
لـــ ٣٫٦٪، ثــم حــل صندوق 
الساحل التابع لشركة الساحل 
للتنمية لالســتثمار بنسبة 
ارتفاع ٣٫٠٢٪، وتاله صندوق 

أداء خــالل الشــهر بنســبة 
١٫٩٪، تــاله صنــدوق ثروة 
لالستثمار بنسبة ١٫٨٪، تاله 
صندوق الفجر اإلسالمي املدار 
من شــركة وفرة لالستثمار 
الدولي بنســبة ١٫٦٪. وجاء 
صندوق الدرة اإلسالمي املدار 
من قبل شركة كامكو إنفست 
باملركز الرابع مبكاسب بلغت 
١٫٥٦٪، ثم صنــدوق الدراج 
اإلسالمي املدار من قبل شركة 
االستثمارات الوطنية بنسبة 
١٫٤٪، ثــم صنــدوق الهــدى 
اإلسالمي املدار من قبل شركة 

«كميفك» بنسبة ١٫٢٪.

الوطنية االســتثماري املدار 
من قبل شركة االستثمارات 
الوطنيــة بنســبة ٢٫٧٪، ثم 
صندوق ثروة االســتثماري 
املــدار مــن شــركة ثــروة 

لالستثمار بنسبة ٢٫٦٪.
الصناديق اإلسالمية

أداء  مســتوى  وعلــى 
الصناديق اإلســالمية خالل 
شهر أغسطس املاضي، فقد 
تصــدر صنــدوق الكويــت 
مــن  املــدار  االســتثماري 
الكويتية لالســتثمار قائمة 
الصناديق اإلسالمية األعلى 

منذ بداية العام احلالي.. ومكاسبها خالل أغسطس املاضي تراوحت بني ١٫٠٣٪ و٣٫٧٪

صــادرة مــن شــركة كامكو 
إنفســت)، فــإن ٢٢ صندوقا 
اســتثماريا محليا تستثمر 
الكويتيــة،  البورصــة  فــي 
خــالل  مكاســب  ســجلت 
أغســطس املاضي تراوحت 
ما بني ١٫٠٣٪ و٣٫٧٪، وبهذه 
املكاسب املتتالية للصناديق 
االستثمارية، قفزت املكاسب 
احملققة لتصل منذ بداية العام 
إلــى ٢٧٫٢٪ حققها صندوق 
الدرة اإلسالمي التابع لشركة 
كامكو انفســت، فيما تصدر 
من الصناديق التقليدية منذ 
بداية العــام صندوق كامكو 

١٢١ مليون دينار دعم املواد التموينية واإلنشائية في ٨ أشهر
طارق عرابي

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة 
التجارة والصناعة، حصلت عليها «األنباء»، 
عن أن إجمالي قيمة الدعم الذي أنفقته الوزارة 
على املواد التموينية واإلنشائية خالل الفترة 
بني يناير ونهاية أغسطس ٢٠٢١، بلغت ١٢١ 
مليون دينار، حيث تركزت أغلبها على دعم 
املواد اإلنشائية التي استحوذت على النصيب 
األكبر من قيمة اإلنفاق بواقع ٦١ مليون دينار، 
أي ما يزيد على ٥٠٪ من حجم اإلنفاق الكلي، 
فيما بلغ اإلنفــاق على دعم املواد الغذائية 
خالل الفترة نفسها الى ٥٦٫٤ مليون دينار.

وأظهرت البيانات منوا ملحوظا في حجم 
اإلنفاق على دعم املواد اإلنشائية منذ بداية 
العام احلالي وحتى نهاية أغسطس املاضي، 
حيث كان اإلنفاق على دعم هذه املواد يصل 
إلى ٥٫١ ماليني دينار في يناير ثم ٥٫٦ ماليني 
في فبراير، ليصل إلى ١٢ مليون في يوليو 
و١٣ مليونا في أغسطس، في إشارة واضحة 
إلى منو حركة التشييد والبناء التي يشهدها 

القطاع السكني خالل األشهر األخيرة.
وكما هو معروف، فإن وزارة التجارة 
والصناعة تقوم بدعم ٩ مواد متوينية أساسية 
هي األرز والســكر والعدس وزيت الذرة 
وحليب البودر وحليب ومغذيات األطفال (٢١ 
نوعا) ومعجون الطماطم (صنفان) والدجاج 
املجمد (٢٠ نوعــا)، كما وتقدم كذلك دعما 
للمواد اإلنشائية املدعومة التي تضم ٦ مواد 

أساسية و٧ مواد اختيارية.
ويبلغ إجمالي أعداد األفراد املســجلني 
عبر نظام البطاقة التموينية واملستفيدين 
من هذه املواد املدعومة نحو ٢٫١ مليون فرد 
كما في نهاية أغسطس املاضي، بينما يبلغ 
عدد البطاقــات التموينية ٢٤٥ ألف بطاقة، 
فيما تصل التكلفة اإلجمالية السنوية التي 
تتحملها الدولة نتيجــة الدعم الذي تقدمه 

للمواطنني على كافة املواد الغذائية والتموينية 
واإلنشائية املدعومة نحو ٢١٠ ماليني دينار. 
وبحسب البيانات، فقد قدمت وزارة التجارة 
دعما حلليب ومغذيات األطفال خالل أول ٨ 
أشهر من العام احلالي بقيمة ٤ ماليني دينار، 
وقد سجلت الوزارة أعلى مبلغ لدعم حليب 
ومغذيات األطفال خالل شهر يونيو املاضي 

بقيمة ٨٥٦ ألف دينار.

خالل الفترة بني يناير ونهاية أغسطس ٢٠٢١

«S&P»: الكويت ال تخطط لتطبيق «القيمة املضافة».. حاليًا
محمود عيسى

قالــت وكالــة التصنيف 
االئتماني العاملية «ستاندرد 
آند بورز» إن الكويت وقطر 
ليست لديهما حاليا أي خطط 
القيمــة  لتطبيــق ضريبــة 
املضافة (VAT)، والتي بدأت 
السعودية واإلمارات تطبيقها 
منذ العام ٢٠١٨، وذلك انسجاما 
مع االتفاق بــني معظم دول 
اخلليج، فيما طبقتها البحرين 

وعمان في العام ٢٠١٩.
وأشــارت الوكالة إلى أن 
دول منطقة الشرق األوسط 
وشــمال افريقيــا عمدت الى 
خفــض االنفــاق احلكومــي 
بدرجــات متفاوتــة ونوعت 
إيراداتها، واعتبرت  مصادر 
ضريبــة القيمة املضافة من 
االمــور املهمــة، ومــع ذلــك 
التــزال اإليــرادات املتعلقــة 
بالهيدروكربونــات تهيمــن 

على ميزانياتها.

بسلة عمالت يسيطر عليها 
الــدوالر االميركي، مشــيرة 
الى ان أنظمة سعر الصرف 
املربوطــة حتد مــن مرونة 
السياســة النقدية بالنسبة 

متفائلــة جتــاه فــرص منو 
االقتصــادات اإلقليمية التي 
كان متوقعا ان تبدأ مسيرة 
التعافي من ڤيروس كورونا 
بحلول الربع الثالث من ٢٠٢٠، 
غيــر ان الســالالت اجلديدة 
بــددت اآلمال التي الحت في 
األفق وكانت تبشر مبسيرة 
تعاف قد تســاعد اقتصادات 
العالم بسرعة على النهوض 

من عثرتها.
واعتبرت الوكالة الوتيرة 
املتباطئة لتعافي اقتصادات 
املنطقة ســببا يحــول دون 
عودتها لتحقيق معدالت منو 
الناجت احمللي اإلجمالي التي 
كانت تباهي بها قبيل اجلائحة 
اال في ٢٠٢٤ على اقرب تقدير، 
فيما قالت ان مصر ستعاني 
عجزا حكوميا عاما يقارب ٧٪ 
من الناجت احمللــي اإلجمالي 
حتــى عــام ٢٠٢٤ بســبب 
انخفــاض مدفوعات الفائدة 

ومنو اإليرادات.

لدول الشرق األوسط ودول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 

بشكل عام.
وعلى صعيد آخر، تبنت 
الوكالــة وجهــة نظــر غير 

ربط الدينار الكويتي بسلة عمالت يسيطر عليها الدوالر.. مينحه مرونة أكثر

دول  ملعظــم  وخالفــا 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
التي تربط عمالتها بالدوالر، 
قالــت الوكالــة ان الدينــار 
الكويتــي يرتبــط حاليــا 

«نفط الكويت»: ٩٠ شاغرًا في إعالن توظيف 
حملة شهادة الدبلوم للتخصصات الفنية «ذكور»

أحمد مغربي

قررت شركة نفط الكويت متديد فترة التقدمي 
إلعــالن حديثي التخرج للكويتيني من حملة 
شهادة الدبلوم للتخصصات الفنية للذكور فقط 
(إعالن أغسطس ٢٠٢١)، وذلك ملدة أسبوعني 
تنتهي في ٢٠ اجلاري، وذلك لاللتحاق بالعمل في 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وقالت مصادر نطفية مسؤولة لـ «األنباء» 
إن متديد فترة التقدمي تهدف الى إعطاء الفرصة 
كاملــة للمتقدمــني الى االلتحــاق بالعمل في 
القطاع النفطي، مشيرة الى أن عدد الشواغر 
املطلوبة في إعالن التوظيف تبلغ ٩٠ شاغرا 
في تخصصات دبلوم ميكانيكا هندسة بحرية 
لنحو ٤ شواغر، وفي تخصص دبلوم صناعات 
كيميائية بعدد شــواغر يصل إلى ٤٥ شاغرا 
وفي دبلوم إلكترونيات صناعات واتصاالت 
السلكية وشبكات السلكية وشبكات خارجية 
بعدد شواغر يصل الى ٢٢ شاغرا وأخيرا في 
دبلوم إلكترونيات واتصاالت بعدد شواغر ١٩ 
شاغرا. ووضعت شركة نفط الكويت مجموعة 
من الشروط الواجب توافرها في املتقدم، ومنها 

ان يكــون كويتي اجلنســية، ويكون حاصال 
على شهادة دبلوم ســنتني بعد الثانوية في 
احــد التخصصات املذكــورة، وأال يقل معدل 
التخرج عن ٢ من نظام ٤ نقاط ونســبة ٧٠٪ 
للنظــام املئــوي، وفي جميع األحــول ال يقل 
التقدير عن جيد من اجلهة التي تخرج فيها، 
وأال يكــون قد مضى على التخرج أكثر من ٣ 
سنوات و٦ أشهر بتاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢١، 
وأال يزيد عمر املتقدم على ٢٦ سنة و٦ أشهر.

مبالغ الدعم املنصرفة حسب املجموعات الرئيسية
خالل أول ٨ أشهر من ٢٠٢١ (األرقام باملليون دينار)
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شركة الكويت والشرق االوسط صندوق الرؤية
٢١٫٣٠٪٢٫٣٠٪لالستثمار املالي - كميفك
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٢٥٫٧١٪١٫٦٢٪شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق الفجر اإلسالمي
٢٤٫٧٢٪١٫٨٧٪الشركة الكويتية لالستثمارصندوق الكويت االستثماري
٢١٫١٨٪١٫٤٠٪شركة االستثمارات الوطنيةصندوق الدارج االستثماري

شركة الكويت والشرق االوسط صندوق الهدى اإلسالمي
١٩٫٨٠٪١٫٢٠٪لالستثمار املالي - كميفك

١٩٫٧٩٪١٫٠٥٪شركة كاب كورب لالستثمارصندوق كاب كورب احمللي
١٩٫٣٢٪١٫٨٥٪شركة ثروة لالستثمارصندوق ثروة اإلسالمي

متديد فترة التقدمي إلعالن التوظيف حتى ٢٠ اجلاري

(ريليش كومار) األداء اجليد لبورصة الكويت منذ بداية العام احلالي انعكس إيجابيا على صناديق األسهم ودعمها لتحقيق املكاسب 
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«New Market» الكويت» توّقع شراكة إستراتيجية مع Ooredoo»
انطالقــا مــن حرصهــا 
الدائــم علــى إثــراء حيــاة 
الرقميــة وتوفيــر  األفــراد 
أحــدث األجهــزة واحللول 
واخلدمــات للعمــالء، قامت 
شركة Ooredoo لالتصاالت، 
أول شــركة اتصــاالت تقدم 
اخلدمات الرقميــة املبتكرة 
في الكويت، بالشــراكة مع 
شركة فالكون، اململوكة من 
 New Market قبــل شــركة
والرائدة في الكويت واملنطقة 
فــي تقدمي أحــدث اخلدمات 
والتكنولوجيــا املختصــة 
بــدون طيــار.  بالطائــرات 
حيث ســتتضمن الشــراكة 
طرح أحدث منتجات طائرات 
الدرون واكسســواراتها في 
الســوق الكويتي مع أفضل 
الباقــات املقدمة من شــركة 
عمالئهــا.  لــكل   Ooredoo
وســتكون اخلطــوة األولى 
في مســيرة الشــراكة هذه 
هي منح العمالء فرصة شراء 
طائرات DJI Mini SE ابتداء 
من ٦ دنانير شهريا وذلك عن 
 MyOoredoo طريق التطبيق
www. أو املتجر اإللكتروني

ooredoo.com.kw أو من خالل 
زيارة أي من فروع الشركة 
املنتشــرة في جميع أنحاء 

الكويت. 
ومت توقيــع االتفاقيــة 
يــوم أمــس االربعــاء فــي 
بــرج Ooredoo بحضور كل 
مــن الرئيــس التنفيــذي ـ 
عبدالعزيز يعقوب البابطني، 
ومديــر أول، إدارة االتصال 
املؤسســي ـ مجبل األيوب، 
ومدير إدارة كبار الشخصيات 
والعالقات احلكومية ـ ثامر 
الطاحوس، واملدير التنفيذي 
خلدمــة العمــالء ـ عيســى 
املوســى، ومدير أول، إدارة 
العالقات العامة واالتصاالت 
 Ooredoo لــدى  الداخليــة 
الكويتـ  فاطمة دشتي. فيما 
 New حضر ممثال عن شركة
Market كل مــن املدير العام 
ـ بدر جراق، ومدير تطوير 
األعمال ـ حســني عزالدين، 
واملدير الفني ـ نزار، ومدير 

استثنائي. ستكون الطائرة 
املثالــي  الرفيــق اإلبداعــي 
جلميع عمالء Ooredoo محبي 
التصويــر والتقــاط مقاطع 
مرئية متحركــة لم يكونوا 
يحلموا بها في السابق، حيث 
لم يكن التصوير اجلوي أمرا 
ممكننــا إال عبــر اســتئجار 
املروحيات اخلاصة أو عبر 

Market والتي تأتي في إطار 
استراتيجيتنا التي تهدف إلى 
طرح منتجات مبتكرة جلميع 
العمالء وحتديدا حملبي أحدث 
تكنولوجيا التصوير الرقمي 
وصناع احملتوى. كما وتزداد 
اليوم أهمية التقاط الصور 
اللحظية والفيديو لدى محبي 
التصوير، فقد أصبح اجلميع 

كهيكليــة متكاملــة وبنــاء 
ضخم بني قطاعي االتصاالت 
والتكنولوجيا من جهة وبني 
تأمــني احللــول وتنفيذهــا 
بأعلى جودة ودقة باستخدام 
الدرونــز (الطائــرات بدون 
طيــار) مــن جهــة أخــرى. 
الشــراكة  كمــا رأت هــذه 
االستراتيجية مستقبال المعا 

الرافعات املخصصة املكلفة 
في الســعر، أما اليــوم فقد 

اختلف األمر.
وتعليقــا علــى توقيــع 
الرئيــس  قــال  الشــراكة، 
 Ooredoo لــدى التنفيــذي 
عبــــدالعزيز  الكـــويـــت، 
البابطــني: نفتخر  يعقــوب 
 New اليوم بشــراكتنا مــع

يتنافس على تقدمي محتوى 
مرئــي أفضل وأكثــر جماال 
وإبداعا. ومــن خالل توفير 
طائرة DJI Mini SE سيتمكن 
العمالء من اإلبداع الذي يؤدي 
إلى نقل صــورة أكثر متعة 
عن احلياة وجميع ما يدور 

حولنا.
كمــا أتــى هــذا التعاون 

يتم من خاللها تقدمي أحدث 
احللول للسوق الكويتي في 
قطاعيه احلكومي واخلاص. 
اجلديــر بالذكر املجهود 
الكبير الذي قدمته شــركة 
فالكون منذ البداية في عام 
٢٠١٤ اســتطاعت بفريــق 
العمل املتميز أن تكتسب ثقة 
كبرى العالمات التجارية في 
تكنولوجيا الدرونز كشركة 
DJI وتصبــح أول املوزعني 

املعتمدين لها في الكويت.
 فكان الهدف دائما التميز 
فيمــا تقدمــه الشــركة من 
خدمــات ولذلك اســتطاعت 
شــركة فالكــون أن تكــون 
الرائدة في الكويت واملنطقة 
فــي تقدمي أحــدث اخلدمات 
والتكنولوجيــا املختصــة 
بالطائرات بدون طيار. حيث 
مت تعيــني فالكــون بعد أقل 
مــن عام، في الـــ٢٠١٥ كأول 
ورشــة معتمدة في الشرق 
األوســط وفي عام ٢٠١٨ مت 
افتتاح أول متجر معتمد في 
الشــرق األوسط. كما كانت 
للشركة مساهمة كبيرة في 
السوق الكويتي عبر ابتكار 
وتنفيــذ العديد من احللول 
في مجاالت متنوعة كخدمات 
املسح اجلوي، خدمات املراقبة 
واحلماية للمنشآت، البحث 
واالنقاذ، الدراسات البيئية، 
الزراعة، الكشف عن جودة 
كيبــالت الكهربــاء وأنابيب 
البترول، حصر عدد األشجار 
في املزارع وغيرها. ومن أهم 
اجلهات التي اســتفادت من 
هــذه اخلدمات فــي القطاع 
الدفــاع،  احلكومــي وزارة 
ووزارة الداخلية، وفي القطاع 

اخلاص شركات النفط.
من جانبه، قال املدير العام 
لدى New Market، بدر جراق: 
نفتخر اليوم بشــراكتنا مع 
الرائــدة  الشــركة   Ooredoo
الرقمية  بتقــدمي اخلدمــات 
املبتكــرة فــي الكويــت مما 
سيتيح لنا الفرصة بتوفير 
الطائرة املسيرة األكثر طلبا 
DJI Mini SE جلميــع الهواة 

ومحبي السفر والرحالت.

تقدم عروضاً استثنائية ضمن شراكتها مع «فالكون»

البابطني وجراق أثناء توقيع الشراكة اإلستراتيجيةالرئيس التنفيذي لـ Ooredoo عبدالعزيز البابطني مع املدير العام لشركة New Market بدر جراق

صورة جماعية

ـ أحمــد بورحمــة،  اإلدارة 
باإلضافة إلى مدير التسويق 
 New ـ علي بازي من شركة

.Market
وتعد DJI Mini SE طائرة 
Drone مميزة من حيث الوزن 
حيث يصــل وزنها ألقل من 
٢٤٩ غراما مما يجعلها بوزن 
الهاتف الذكي ومحمولة بشكل 

عروض على طائرات الدرون DJI Mini SE ابتداء من ٦ دنانير بالشهر الواحد

«األهلي» يقدم لعمالئه خصومات
لدى محالت «الشايع» التجارية

«الكويتية» تعلن عودة التشغيل إلى ١١ وجهة

يقدم البنك األهلي الكويتي 
حلاملي بطاقاته االئتمانية 
والسحب اآللي ومسبقة الدفع 
خصما لدى محالت الشايع 
التجارية بنســبة ١٥٪ عند 
إنفاق ٢٠ دينارا في محالت 
اتــش آنــد إم (H&M)، و٢٠ 
دينــارا في محــالت مونكي 
(Monki)، و٤٠ دينــارا فــي 
متاجر آند أذر ســتوريز (& 

أعلنت شــركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية عن إعادة 
التجارية  تشــغيل رحالتها 
١١ وجهــة  إلــى  املجدولــة 
جديدة في الهند وباكســتان 
وبنغالديــش وســريالنكا 
اعتبارا من ٧ سبتمبر، حيث 
قامت الشركة بإعادة التشغيل 
إلى ٧ وجهات إلى الهند وهي 
مومبــاي ودلهي وكوتشــي 
وتريفانــدروم  ومــدراس 
بواقع رحلتني في االسبوع 
لكل وجهة وبنغالور وأحمد 
أبــاد بواقــع رحلــة واحدة 
في االســبوع لــكل واحدة، 
كما قامــت بإعادة تشــغيل 
وجهتني الى باكستان وهما 
الهور بواقــع رحلة واحدة 
باالسبوع وإسالم أباد بواقع 
رحلتني باالســبوع، وقامت 
أيضا بإعادة التشــغيل إلى 
وجهة كولومبو في سريالنكا 
بواقع رحلة واحدة باالسبوع، 
باالضافة إلى إعادة تشغيل 
وجهــة دكا فــي بنغالديش 
بواقع ٥ رحالت باالسبوع.

وفــي هــذا الصــدد، قال 
مدير دائرة العالقات العامة 
واإلعــالم فايز العنــزي إن 
إعادة تشغيل ١١ وجهة تأتي 
في إطــار العــودة تدريجيا 
املعتاد  التجاري  للتشــغيل 
مــع وجهات كانت الشــركة 
تشــغل لهــا بالســابق بعد 

العرض حتى ٢٠ ســبتمبر، 
وهو متاح فقط في الكويت 

اجلوية الكويتية الدؤوبة ملنح 
املسافرين على منت طائراتها 
وتلبيــة  أوســع  خيــارات 
الســفر  الحتياجاتهــم فــي 
وتوفير وتقدمي خدمة أفضل 
لهم من خالل إطالق وجهات 
جديــدة ومتنوعة، حيث إن 
اخلطوط اجلويــة الكويتية 
حتــرص كل احلــرص على 
خدمة عمالئها الكرام وتوفير 
كل ســبل الراحة لهــم أثناء 
ســفرهم على مــنت طائراتها 
بداية من توفير قنوات احلجز 
املختلفة للمســافرين الكرام 
وطــرح العروض املناســبة 

وال ينطبــق علــى عمليات 
الشراء عبر اإلنترنت.

وبجانــب هــذا العرض، 
فــإن أي إنفاق على بطاقات 
االئتمان يربح تلقائيا أميال 
ســكاي واردز على برنامج 
أميال طيران اإلمارات، ويقدم 
البنك األهلي الكويتي عددا 
املكافــآت واخلصومات  من 

حلاملي بطاقاته.

لهــم مرورا باســتقبالهم في 
مبنى الــركاب رقم ٤ وإنهاء 
اجراءات ســفرهم بكل يسر 
وســهولة وصــوال للتجهيز 
الكامــل ألســطول اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة املتنوع 
من أحدث الطرازات املختلفة 
احلجم واالستمتاع بخدمات 

الشركة على منت طائراتها.
الرحلة األولى إلى أمستردام

كما أطلقــت «الكويتية» 
أمس أولى رحالتها التجارية 
املجدولة إلى مدينة أمستردام 
فــي هولنــدا، والتي ســيتم 
تشــغيلها بواقــع رحلتــني 
باالســبوع مــن الكويت إلى 

امستردام.
وشــهدت الرحلة االولى 
امســتردام  الــى  املتجهــة 
انســيابية تامــة فــي إنهاء 
السفر للمسافرين  إجراءات 
الكرام منذ دخولهم إلى بوابة 
مبنى الركاب رقم ٤ ومرورهم 
علــى منطقة الــوزن وحتى 
وصولهم إلى بوابة الصعود 
وتقدمي أفضل خدمة لهم على 
منت الطائرات، والذين أثنوا 
بدورهم على خدمة موظفي 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
الذين يحرصون دائما على 
تلبية طلباتهم على أكمل وجه 
إضافة إلى إقالع الطائرة في 
الوقت احملدد لها دون تأخير.

يسري العرض حتى ٢٠ سبتمبر اجلاري

إلى الهند وباكستان وبنغالديش وسريالنكا.. وتطلق أولى رحالتها إلى أمستردام

Other Stories)، و٥٠ دينارا 
في محالت (COS). يسري هذا 

إيقاف التشــغيل لها بسبب 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
 ،(١٩ (كوفيــد-  املســتجد 
حيث تعد الهند وباكســتان 
وبنغالديش وسريالنكا من 
أهم الوجهات التي تركز عليها 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
نظرا الرتفــاع الطلب عليها 
مــن قبل مســافرينا األعزاء 
من كل الشرائح سواء بقصد 
التعليم أو االعمال أو السياحة 
أو العمالة املنزلية أو غيرها 

من األسباب.
وأضاف العنزي: يأتي ذلك 
أيضا ضمن مساعي اخلطوط 
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نور بودي.. الكويتية الوحيدة بني أفضل املواهب 
الصاعدة بالشرق األوسط لعام ٢٠٢١

كشــفت فوربس الشــرق األوسط 
عن أحدث قوائمها «٣٠Under٣٠» لعام 
٢٠٢١، التي تضم أكثر املواهب الواعدة 
مبنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
حتت ســن ٣٠ عاما، وذلك اعتبارا من 
٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، حيث جاءت رائدة 
األعمــال الكويتية نور بــودي ضمن 
القائمــة، لتكــون املوهبــة الكويتية 

الوحيدة ضمن القائمة.
وأوضحت «فوربس» أن نور بودي 
 Dars» هي الرئيسة التنفيذية لشركة
Learning»، مشــيرة الــى أن الشــركة 
الناشئة في قطاع تكنولوجيا التعليم 
ساعدت أكثر من نصف مليون طالب في 
أكثر من ٥٠ دولة، حيث قدمت أكثر من ٤ 
ماليني دقيقة من الدروس اخلصوصية. 
فيما تقود نور بودي حاليا فريقا 
مكونا من ١٢٠ موظفــا من مكاتب في 
الكويت والسعودية واإلمارات واألردن 
ومصر، وقدمت مشروع «Darisni» الذي 
يتيح للطالب دروسا خصوصية عند 

الطلب عبر اإلنترنت.
وهناك جتربــة أخرى قيد التنفيذ 
حاليــا، وهــي «dClips» التي تنشــئ 

محتوى مختصرا وقصيرا ملســاعدة 
املفاهيــم  الطــالب علــى اســتيعاب 
التعليمية. وحتى اآلن، أنشــئت أكثر 
من ٤ آالف وحدة تعليمية في إطار هذا 
املشروع، مت تصميمها على نحو خاص 

للدارسني باللغة العربية.
الشباب املبدع

وبالعودة إلى قائمة «فوربس»، فقد 
غطت القائمة بالعام احلالي الشــباب 
املبدعني في ٦ فئات مختلفة: الرياضة 
والتجارة اإللكترونية والتكنولوجيا، 
والتمويل واإلبداع والتأثير االجتماعي. 
كما تصدرت فئة التأثير االجتماعي أكبر 
عدد من املشاركات، وعددها ٧ مشاركات، 
ممن يعملــون في مجاالت السياســة 
والتعليم والرعايــة الصحية وريادة 
األعمال االجتماعية. تليها الرياضة في 
املركز الثاني بـ ٦ مشاركات، ثم اإلبداع 

بـ ٥ مشاركات.
فــي حني تقــدم القائمة هــذا العام 
مجموعة متنوعة من الشــباب الذين 
يعملون في مجاالت مختلفة، فاملدير 
املالي لشــركة (Swvl) يوســف سالم، 

يعكس تقدم ريادة األعمال في املنطقة، 
حيث أعلنت الشركة عن اندماجها مع 
(Queen’s Gambit) فــي يوليو ٢٠٢١، 
لتتجــاوز قيمتهــا ١٫٥ مليــار دوالر، 
مــا يجعلها أول شــركة «يونيكورن» 
تزيد قيمتها على مليار دوالر بالشرق 

األوسط.
اختيار املبدعني

عمل فريق بحوث فوربس الشرق 
األوســط علــى البحث عــن املبدعني 
الشباب في املنطقة، للوصول إلى تلك 
املواهب الشــابة، إلى جانب فتح باب 
الترشح للقائمة عبر املوقع اإللكتروني 
للمجلة، حيث ميكن للشخص ترشيح 

نفسه أو أي شخص آخر.
وبالفعــل تلقى فريــق العمل أكثر 
مــن ٣٠٠ ترشــيح لتلــك القائمــة، مت 
فرزها وإجراء جولتني من التقييمات 
للخــروج بقائمــة مختصرة تضم ٦٠ 
مرشحا. ثم متت االستعانة مبحكمني 
مستقلني، جميعهم خبراء في مجاالت 
اختصاصاتهم: كاسبر هيرزبرغ رئيس 
شركة شنايدر إلكتريك ملنطقة الشرق 

األوســط وأفريقيــا، وإيلــي حبيــب 
الشريك املؤسس والرئيس التنفيذي 
للتكنولوجيا فــي تطبيق «أنغامي»، 
وفرح فستق الرئيس التنفيذي لشركة 

(Lazard Gulf Ltd) الشرق األوسط.
وملى فواز الرئيس التنفيذي لشركة 
«أويســس ٥٠٠»، ورونالدو مشحور 
نائب رئيس شــركة أمــازون ملنطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
وشــريف بشــارة الرئيس التنفيذي 
ملجموعة محمد وعبيــد املال، ويوري 
ميســنيك رئيس قســم التكنولوجيا 
ملجموعة بنك أبوظبي األول، فيما أكدت 
فوربس الشرق األوسط اختياراتها الـ 
٣٠ اعتمادا على ترشيحات وتقييمات 

جلنة التحكيم.
وتضم القائمة النهائية ٣٨ شخصا 
من أصل ٢٠ جنســية، يقيمون في ١١ 
دولة في الشرق األوسط، وتتمتع مصر 
بأعلى معدل متثيل في القائمة من خالل 
٨ مشاركني، تليها لبنان واألردن بـ ٤ 
لــكل منهما، في حني يقيــم ١٢ عضوا 
مــن أعضاء القائمة فــي اإلمارات، و٤ 

منهم في مصر.

 «٣٠Underوفقاً لقائمة فوربس الشرق األوسط «٣٠

نور بودي

الرئيسة التنفيذية لشركة «Dars Learning» الناشئة في قطاع تكنولوجيا التعليم 
تقود حاليًا فريقًا من ١٢٠ موظفًا بالكويت والسعودية واإلمارات واألردن ومصر

«بيتك» يسّلم الفائز في سحب «اربح مع حسابي»
Jeep Wrangler Sport سيارة

تسّلم عبداهللا خالد العازمي 
سيارة Jeep Wrangler Sport من 
بيت التمويل الكويتي (بيتك)، 
بعد أن فاز بســحب السيارة 
الثاني ضمن حملة «اربح مع 
حسابي» للشباب التي متنح 
العمــالء فرصــة الفــوز بـ ٣ 
 Jeep Wrangler Sport سيارت
خــالل فترة احلملــة وجوائز 
نقدية بقيمة ٢٥٠ دينارا لـ ١٠ 

فائزين شهريا.
وأعرب العازمي عن سعادته 
بالفوز بالسيارة التي تسلمها 
من معرض «بيتك» في الشويخ 

.KFH Auto
ويأتي إطالق حملة «اربح 
مع حسابي» للشباب مبميزاتها 
اإلضافية ضمن استراتيجية 
«بيتــك» باالهتمــام بعمالئه، 
حيــث يقــدم البنــك مميزات 
برنامــج  لعمــالء  مختلفــة 

االجتماعيــة علــى برنامــج 
حسابي، يدخل العمالء بالسحب 
الشــهري على جائزة قيمتها 
٢٥٠ دينارا لـ ١٠ فائزين شهريا، 

عمالء شــريحة الشباب على 
بطاقة «حسابي» للسحب اآللي 
(ATM) ذات تصميم شــبابي 
مميز، باإلضافة إلى متكينهم من 
احلصول على بطاقة «حسابي» 
الدفع وفق الضوابط  مسبقة 
االئتمانيــة لـ«بيتــك»، والتي 
ميكن اســتخدامها متاما مثل 
البطاقة االئتمانية حلجوزات 
الفنــادق والطيــران عامليــا 
وعبر االنترنت، واستخدامها 
في أجهزة الدفع (P.O.S) في 
احملــالت التجارية، باإلضافة 
إلى العديد من العروض التي 
يتم تقدميها بشــكل متواصل 
وبأكثر مــن مجال، حيث يتم 
تقــدمي خصومــات كبيرة في 
مجموعــة مختارة من أشــهر 
وأهم املتاجــر واحملالت التي 
تبيع السلع واملنتجات اخلاصة 

بالشباب.

باإلضافة إلى ٣ سحوبات على 
 Jeep Wrangler Sport ٣ سيارات

خالل فترة احلملة.
ويطرح «بيتــك» برنامج 
«حســابي» للشــباب مبزايــا 
االهتمــام  ضمــن  نوعيــة، 
العمالء  املتواصــل بشــرائح 
املختلفــة، وابتــكار صيــغ 
منتجات وخدمات جديدة يتم 
من خاللها الوفاء باحتياجات كل 
شريحة مبا يالئم خصائصها 
العمرية واهتماماتها املتعددة، 
بحيث تتناسب مع كل شرائح 
العمالء وتلبي احتياجاتهم في 
احلصول على خدمة متميزة 
وفق معايير وأساليب ال تقل 
عن نظيرتها العاملية من حيث 

اجلودة والدقة والسرعة.
ومــن أهــم املزايــا التــي 
يتــم تقدميها ضمــن برنامج 
«حسابي» للشباب هي حصول 

«حسابي» من حمالت خاصة 
وخصومات وجوائز ومكافآت 

حصرية.
املكافأة  ومبجرد حتويــل 

«وربة» يعلن فائزي «احلصالة» األسبوعي
أعلــن بنــك وربــة عــن 
 «Bloom» فائزي ســحوبات
األســبوعية، وهو احلساب 
اخلــاص بالشــباب الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بــني ١٥ 
و٢٥ عامــا. حيــث يجــري 
البنك ســحبا أســبوعيا كل 
يــوم أربعــاء طــوال العام 
على جميع عمالء شــريحة 

Bloom وممن لديهم حصالة رقمية ســارية 
طوال الشهر األسبق للسحب، ويتم السحب 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة 
وموظفي بنك وربة لتتويج ٥ رابحني بـ ١٠٠ 

دينار لكل منهم.
كمــا يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء 
من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعمالء 
Bloom ممن قاموا بتحويل املكافأة الطالبية 
التي يتســلمونها من الدولة إلى بنك وربة 
لتتويج ٥ رابحني شــهريا مببلغ ٢٠٠ دينار 
لكل منهم. كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب 
 Bloom احلصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء»
الثالث والعشــرين لهذا العام وهم كل من: 
حسن محمد حسني املطيري، ناصر حسني 
سند العالج، دميه عبدالرحمن حسن العتيبي، 
غيد محمد وليد عبد اللطيف موســى، خالد 

فهد سالم العجمي.
جدير بالذكر أن بنك وربة ميز شــريحة 

عمالء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة 
من نوعهــا ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم 
التي تعتبره ركيزة التطور من خالل تطبيق 
مصرفي خــاص واألول من نوعه ليس في 
الكويت فحســب، بل في املنطقة بأســرها، 
مســتوحى من تطبيقات وســائل التواصل 
االجتماعي، األكثر استخداما من حيث تصميم 
والواجهة وطرق التصفح واختيار األلوان 

خصيصا للشباب.
من جانب آخر، يقدم البنك مكافأة تقديرية 
للطــالب املتفوقني واحلاصلــني على معدل 
فصلــي ٣٫٥ أو أكثر من أصل ٤ نقاط مببلغ 
٥٠ دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج 
الــوالء «املخبة» املتوافرة على تطبيق بنك 
وربة، باإلضافة إلى إصدار وجتديد مجاني 
لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 
٣٪ بحد استرجاع شهري بقيمة ١٥٠ دينارا 

على هيئة نقاط في «املخبة».

٢٨٠ مليار دوالر تبخرت من سوق 
العمالت املشفرة خالل ٢٤ ساعة فقط!

وكاالت: عانت العملة الرقمية املشفرة 
«بيتكوين» من خسائر حادة خالل تعامالت 
األمس، وذلك بعد أن تراجعت وسط اعتماد 
الســلڤادور املضطرب ألكبر عملة مشفرة 
كعملــة قانونية، حيث مت تداول بيتكوين 
بحوالــي ٤٧٫١ ألف دوالر في ســنغافورة، 
بعد أن تراجعت بنسبة تصل إلى ١٧٪ في 
اليوم السابق، قبل تقليص بعض اخلسائر.
واجتاحت عملية الهبوط أيضا الرموز 
 ،Dogecoinو Ether املشــفرة املميزة مثــل
وكانت جتربة الســلڤادور مــع بيتكوين، 
التي تعد أكبر اختبار لفائدة العملة املشفرة 
احلقيقية للعالم، صعبة بســبب الثغرات 
التقنية في احملفظة الرقمية الرسمية، والتي 
بــدا فيما بعد أنه مت حلهــا. وقال الرئيس 

جنيب بوكيلة على «تويتر» ان الدولة باتت 
متتلك اآلن ٥٥٠ وحدة بيتكوين بعد شرائها 
عندما انخفض الســعر، وتعتبر عمليات 
البيع يوم الثالثاء املاضي، أهم اختراق في 
االرتداد الذي رفع عملة بيتكوين بنسبة ٧٥٪ 
تقريبا منذ أواخر يوليو املاضي، وانخفض 
إجمالي القيمة السوقية للعمالت املشفرة 
بنحو ٢٨٠ مليار دوالر خالل ٢٤ ساعة فقط، 
.CoinGecko وفقا ملتتبع العمالت املشفرة

وحدثت حوالي ٣٫٧ مليارات دوالر من 
عمليــات تصفية العمالت املشــفرة خالل 
 ،«Bybt.com» الفترة نفســها، وفقا ملوقــع
ويحــدث هذا عندما يتم إغالق املراكز ذات 
الرافعة املالية من قبل البورصات لفشلها 

في تلبية متطلبات الهامش.

«بيتكوين» تتكبد خسارة موجعة.. بالتزامن مع اعتمادها عملة رسمية للسلڤادور

االقتصاد الكويتي سيتعافى كليًا من «كورونا» خالل ٢٠٢٣
احملرر االقتصادي

أكبر  ثاني   «MUFG» رجح بنك
البنوك اليابانية، عدم عودة االقتصاد 
الكويتي ملا كان عليه قبل وباء كورونا 
حتى نهاية عام ٢٠٢٢، حيث توقع أن 
يبقى الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
للبالد في حالة انكماش خالل العام 
احلالي واملقبل بنسبة ٢٫٥٪ وأقل من 
٠٫٥٪ على التوالي، وذلك مقارنة بنمو 
للناجت احمللي اإلجمالي بلغ ٠٫٤٪ في 
الذي سبق اجلائحة، مشيرا   ٢٠١٩
إلى أن االقتصاد الكويتي قد يتعافى 
بشكل كبير من اجلائحة خالل عام 
٢٠٢٣. وتتبايــن تلك التوقعات مع 
التي  املتفائلة  النظرة املســتقبلية 
الدولية  املؤسسات  سادت توقعات 
وبيوت األبحاث العاملية خالل األشهر 
القليلة املاضية بالتزامن مع ارتفاع 
أسعار النفط. ويرجع ذلك إلى تركيز 
الناجت احمللي  تلك املؤسسات على 
االسمي والذي يأخذ في االعتبار 
تأثير ارتفاع األســعار على قيمة 
املنتجات واخلدمات داخل االقتصاد 

في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي 
تخطى ٧٠ دوالرا للبرميل، وكذلك 
ارتفاع معدالت التضخم التي وصلت 
إلى ٢٫١٪ في العام ٢٠٢٠ مقارنة بنحو 

١٫١٪ في العام ٢٠١٩.
يتم احتســاب النــاجت احمللي 
اإلجمالــي احلقيقي بقياس التغير 
في حجــم اخلدمــات واملنتجات 
التي ينتجها االقتصاد خالل فترة 
محددة مع ثبات أسعار تلك اخلدمات 

واملنتجات.
وأشــار البنك الياباني إلى أن 
النفطية  االقتصادات اخلليجيــة 
ممثلة في السعودية واإلمارات وقطر 
سوف تعاود النمو خالل العام املقبل 
باســتثناء الكويت التي سيستمر 
انكماش اقتصادها احلقيقي، وقال 
إن الناجت احمللي احلقيقي لالقتصادات 
الـ ٣ سينمو في ٢٠٢٢ بنسب تتراوح 
حول مستوى ٥٪، بينما تبقى الكويت 
وسلطنة عمان في حالة االنكماش 

حتى نهاية العام املقبل.
وتأتي تلك التوقعات ضمن الرؤية 
املستقبلية للبنك آلفاق منو االقتصاد 

احلقيقي لدول االقتصادات الناشئة 
مقارنة مبا قبل اجلائحة، حيث توقع 
التقريــر أن تنمو كل االقتصادات 
بصدارة غانا ومصر والصني، متوقعا 
أن حتقق طفرات فــي منو الناجت 

احمللي اإلجمالي احلقيقي بنســب 
تتراوح حول ٢٠٪ مع تخلف ٣ دول 
فقط من بني تلك االقتصادات الناشئة 
عن العودة للنمو العام وهي الكويت 

وعمان وجنوب أفريقيا.

يعاني االقتصــاد الكويتي من 
اختالالت هيكلية، حيث سلط عليها 
التقرير االقتصادي الصادر عن بنك 
الكويت املركزي لعام ٢٠٢٠ الضوء، 
وأبرزهــا هيمنة قطاع النفط على 

الناجت احمللــي اإلجمالي  مكونات 
احلقيقي الذي شــكل نحو ٥٢٫٩٪ 
انكماش مساهمة  من حجمه رغم 
قطــاع النفط بنحــو ٩٫٥٪. وقد 
قدر «املركزي» انكماش االقتصاد 
الكويتي بنحــو ٩٫٩٪ خالل العام 

املاضي.
كما أشــار التقرير إلى العجز 
التراكمي للسنوات من ٢٠١٤ وحتى 
٢٠٢٠ والذي بلغ نحو ٢٤٫٦ مليار 
دينــار، وكان صندوق النقد توقع 
عجــزا تراكميا للســنوات الـ ٦ 
املقبلة بنحو ٤٦ مليار دينار، وهو 
ما أرجعه إلى تبعيــة املالية العامة 
املفرطة للمتغيرات في سوق النفط، 
األمر الذي ال متلك الكويت قدرة في 

التأثير عليه.
يذكر أن عوائد االســتثمارات 
الســيادية اخلارجية ال تؤثر على 
الناجت احمللي اإلجمالي ألنها ال تدخل 
في احتسابه بل يتم احتسابها في 
الناجت القومي اإلجمالي لكونها تتم 
خارج حدود الدولة، كما تتأثر تلك 
املالية  أداء األسواق  بتغير  العوائد 

العاملية رغم اتباع سياسات حصيفة 
في إدارة املخاطر املرتبطة بها.

وحققت عوائد االســتثمارات 
السيادية الكويتية في اخلارج عوائد 
استثنائية خالل العام ٢٠٢٠، حيث 
بلغت نحو ٩٫٩ مليارات دينار، ما 
يعادل ٣٣ مليار دوالر، بزيادة ١٣٪ 

على أساس سنوي.
وبعيدا عن االقتصاد احلقيقي، 
توقــع البنك الياباني أن يســجل 
الناجت احمللي االســمي احملتسب 
وفقا لتغيرات األسعار منوا بنسبة 
٣٫٧٤٪ في العام ٢٠٢١، وأن يتراجع 
العجز املالي كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي ليصــل إلى ١٥٫٨٪. كذلك 
توقع البنك الدولي في شهر يونيو 
املاضي منو الناجت احمللي اإلجمالي 
٢٫٤٪ خالل العام ٢٠٢١، كما توقع أن 
املقبل ليصل  العام  النمو  يتحسن 
إلى ٣٫٦٪. وفي أبريل املاضي، رفع 
صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو 
االقتصاد الكويتي خالل العام احلالي 
إلى ٠٫٧٪ على أن ينمو االقتصاد في 
٢٠٢٢ مبعدل يصل إلى نحو ٣٫٢٪.

وفقاً لتوقعات بنك «MUFG» الياباني.. والناجت احمللي سيواصل االنكماش في العام املقبل بـ ٠٫٥٪

صادرات ١٠١ دولة من السلع تتجاوز 
٤٫٤ تريليونات دوالر خالل عامني

وكاالت: يتزايد اعتماد 
الدول بشكل متسارع على 
صادرات السلع األساسية، 
األمــر الذي يعرض ثلثي 
الــدول الناميــة ملخاطــر 
الصدمــات االقتصاديــة 
منذ التذبذب احلاد ألسعار 
تلك السلع، وقد زاد اعتماد 
الدول على تصدير السلع 
خالل العقد املاضي ليرتفع 
عددها من ٩٣ دولة خالل 
عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ إلى ١٠١ 

دولة خالل عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
وارتفعت قيمة صادرات هذه الدول من 
السلع خالل عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ إلى ٤٫٣٨ 
تريليونات دوالر، بنسبة زيادة قدرها 
٢٠٪ مقارنــة بالفترة من ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، 
وفقا لبيانات هيئة مؤمتر األمم املتحدة 

للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وقال رئيس قطاع السلع في «أونكتاد» 
جانفييــه نكورونزيزا إن هــذا التزايد 
ميكن أن يكون له تأثيرات سلبية على 
الصادرات والعوائد املالية كما يشــكل 
مخاطر على منو االقتصادات، وتصنف 
«أونكتاد» الدول التي تزيد صادراتها من 
الســلع على ٦٠٪ من إجمالي صادراتها 

التجارية، بأنها دول معتمدة على تصدير 
السلع. وأشارت إلى أن أغلب الدول التي 
تقوم بتصدير السلع خالل عامي ٢٠٠٨ 
و٢٠٠٩، ظلت على حالها حتى عامي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩، واألكثر من ذلــك، فإن االعتماد 
املتزايد على الســلع قــد يؤثر بصورة 
رئيسية على الدول النامية. وقال التقرير 
إن ثلثي الدول في أفريقيا وأوقيانوسيا، 
تعتمــدان على تصدير الســلع بصورة 
كبيرة، وتتجاوز نحو ٧٠٪ من صادراتهم 

التجارية.
وفي أميــركا اجلنوبية، فإن نحو ١٢ 
دولة تعتمد على تصدير السلع بصورة 

متزايدة تتجاوز ٦٠٪.
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كشفت شركة ماكفم للسيارات، 
الوكيل احلصري لسيارات هافال 
وجريت وول في الكويت، رسميا 
عن اجليل األحدث من سيارة 
هافال H٦، الطراز األكثر مبيعا 
لدى عالمة السيارات الرياضية 
متعددة االستخدام SUV األولى 

في الصني.
مت تطوير اجليل الثالث من 
هافال H٦ باالرتكاز على الهندسة 
 L.E.M.O.M التراكبية املجزأة الذكية
DHT من شركة جريت وول 
موتورز، ما ميثل توجها تقنيا 
جديدا وجريئا للعالمة حامال 
معه مستويات جديدة من األداء 

والكفاءة والراحة.
وصرح محمد الغامن، مدير 
عام املجموعة لشركة ماكفم 
للسيارات، قائال: يسعدنا أن 
نطرح اجليل الثالث اجلديد كليا 
من هافال H٦ في الكويت. إنها 
سيارة تتميز بتصميم جديد 
قائم على هندسة مبتكرة كما 
تضم أحدث إبداعات التكنولوجيا 
من حيث السالمة ومساعدة 
السائق، وبالتالي ال تزال هافال 
H٦ تتمتع بقيمة ال تضاهى في 
فئة السيارات الرياضية متعددة 
االستخدام ومتوسطة احلجم 

في الكويت.
الثالث من  ويعتمد اجليل 
هافال H٦ على الهندسة التراكبية 
املجزأة الذكية اجلديدة واملبتكرة 
L.E.M.O.M DHT (تكنولوجيا 
هجينة مزدوجة احملرك) من شركة 
جريت وول، فتقدم بذلك جتارب 
منتجات جديدة للمستخدمني في 

أرجاء العالم من خالل التحول 
التكنولوجي واالبتكار.

 L.E.M.O.M وتتسم منصة
أكبر  DHT بقوة أعلى وراحة 
أدنى من الضجيج  ومستوى 
واالرجتاج والقسوة ومن استهالك 
الوقود، وتعتزم شركة «جريت 
وول موتورز» استخدام هذه 

املنصة في الكثير من السيارات 
اجلديدة في املستقبل، ما يضمن 

مستويات أعلى من األداء.
جيل جديد وطابع تصميمي مبتكر

الثالث  اجليل  ابتكار  أعيد 
من هافال H٦ بالكامل مع توجه 
واضح نحو املستقبل حيث مت 

أمامي  بشبك  السيارة  جتهيز 
هندسي ثالثي األبعاد مع مصابيح 
 LED أمامية مشعة بتكنولوجيا
ومصابيح خلفية بتكنولوجيا 
LED مدمجة بشكل جميل عبر 
القسم اخللفي وكأنها جسر عائم. 
وتضم املقصورة نظام معلومات 
وترفيه مع شاشة LED تعمل 

باللمس مع تطبيقي آبل كاربالي 
وآندرويد أوتو كتجهيز قياسي، 
ومجموعة عدادات افتراضية عائمة 
املظهر وشاشة عرض أمامية كاملة 
األلوان مقسمة إلى ثالث شاشات، 
فتكون النتيجة مقصورة فاخرة 
غنية بالتكنولوجيا لتقدمي جتربة 

قيادة مستقبلية.

من  الثالث  اجليل  ويضم 
هافال H٦ آخر ما توصلت إليه 
التكنولوجيا من أنظمة مساعدة 
السائق، من بينها نظام متكيف 
للتحكم بالسرعة مع مساعدة ذكية 
على التجوال وخاصية التعرف 
على إشارات املرور TSR والكبح 
التلقائي في حاالت الطوارئ مع 

قدرة مراقبة مختلف املشاهد. 
وتعطي السيارة انطباعا عاما 
بالعلم والتكنولوجيا مع سالمة 
معززة بشكل الفت للركاب، ما 
يجعل القيادة في مختلف أحوال 

الطرق جتربة مريحة.
فضال على ذلك، يتميز الطراز 
اجلديد بالقدرة على الركن بشكل 
آلي مع القدرة على مراقبة كامل 
املشهد، فيتحرك أفقيا وعموديا 
وعرضيا بشكل أوتوماتيكي كلي 
للركن. وللمزيد من املساعدة، مت 
تزويد السيارة بوظيفة التصوير 
البانورامي عالي الوضوح بزاوية 
٣٦٠ درجة والتي تسمح بتصوير 
محيط السيارة بالكامل بواسطة 
كاميرات عالية الوضوح بقدرة ٤ 
ميغابيكسل جلعل حركة السيارة 

أكثر سهولة وأمانا.
وأصبحت سيارة H٦ اجلديدة 
أطول بـ ٣٨ ملم وأعرض بـ ٢٦ 
ارتفاعا بـ ١٠ ملم  ملم وأكثر 
من الطراز السابق. ويضمن 
الهيكل األكبر حجما املزيد من 
املساحة فيؤمن راحة أكبر للسائق 

والركاب.
مجموعة دفع متطورة

مت جتهيز اجليل الثالث من 
هافال H٦ مبحرك GDIT الديناميكي 
املتطور سعة ليترين مع شاحن 
توربو من صنع جريت وول، 
وهو يعمل بقوة قصوى تبلغ 
٢٠١ حصان وعزم أقصى قدره 
٣٢٠ نيوتن متر، فيمنح املزيد 
من القوة والكفاءة عبر مختلف 

املعايير واملقاييس.

نظام عرض الكاميرا ٣٦٠

الكبح التلقائي في حاالت الطوارئ

L.E.M.O.M DHT طراز جديد متطور مبني على هندسة التراكبية املجزأة الذكية اجلديدة واملبتكرة

«ماكفم للسيارات» تطرح «هافال H٦» اجلديدة كليًا في الكويت
األكثر مبيعاً لدى عالمة السيارات الرياضية متعددة االستخدام
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أزمة السجون تتفاقم.. األسرى يتمردون واالحتالل اإلسرائيلي يستنفر
وكاالت:  ـ  عواصــم 
تصاعدت أزمة السجون في 
األراضــي احملتلــة في وقت 
مازالت اسرائيل عاجزة عن 
ايجاد االسرى الفلسطينيني 
الستة الفارين بعد ايام على 
الصفعة التــي وجهوها لها 
باختراقهم حتصينات سجن 

جلبوع شديد احلراسة.
وصعدت قوات االحتالل 
اإلســرائيلي مــن حمــالت 
املداهمة والتمشيط في قرى 
شــرق مدينة جنني شــمالي 
الضفــة الغربيــة بحثا عن 

األسرى.
القرى  وشــهدت بعــض 
الفلســطينية مواجهات مع 
قوات االحتالل التي وسعت 
عمليات التفتيش على جانبي 
اخلــط األخضــر بحثــا عن 
األســرى الفارين، وواصلت 
العسكرية  إغالق حواجزها 

ومعابرها في املنطقة.
في األثناء، افادت وسائل 
اعالم بوقوع اشتباكات وتوتر 
في سجني كتسيعوت ورامون 
في إســرائيل بني أسرى من 
حركــة اجلهــاد االســالمي 

وحراس في السجون.
وقالــت ان وحــدة مــن 
النخبة اإلســرائيلية  قوات 
توجهت إلى سجن كتسيعوت 

للسيطرة على الوضع.
وأعلنــت هيئة شــؤون 
األسرى الفلسطينيني التمرد 
على قوانني سجون االحتالل 
رفضــا لإلجــراءات القمعية 
بحــق األســرى، فــي وقــت 
تســود فيه حالة من التوتر 

الشــديد عددا من الســجون 
اإلسرائيلية.

األســير  نــادي  وأفــاد 
الفلســطيني بأن عــددا من 
األســرى أضرمــوا النار في 
غرف بســجن «مجدو» بعد 
محاولة االحتالل نقل أسرى 
حركة اجلهاد اإلســالمي إلى 

سجون أخرى.
وأفاد النادي بأن سلطات 
االحتــالل اســتدعت قــوات 
إضافيــة من اجليــش لقمع 
األســرى الفلســطينيني في 
سجن «النقب»، وقال النادي 
إن حالــة من التوتر تســود 
عدة سجون إسرائيلية على 
خلفية اإلجــراءات العقابية 

ضد أسرى فلسطينيني.
وأعلنــت إذاعــة اجليش 
اإلسرائيلي استدعاء عشرات 
اجلنود من لواء جفعاتي إلى 
ســجن النقــب الصحراوي، 
للتعامــل مع األحــداث التي 
وقعت داخل أقسام السجن.
وقالت مصلحة السجون 
اإلسرائيلية إنها أخلت قسم 
٦ في ســجن النقــب من كل 
األسرى الفلســطينيني بعد 
إضرامهم النار في ٧ غرف، ردا 
على القمع والتنكيل اللذين 
تنفذهما إدارة السجون بحق 

األسرى.
املصلحــة  وأضافــت 
الحتمــال  تســتعد  أنهــا 
امتداد احتجاجات األســرى 
الفلســطينيني إلى ســجون 
أخرى، وتدفع بفرق القمع إلى 
عدة مواقع، لكنها أشارت إلى 
أنها متكنت من السيطرة على 

األوضاع في سجن النقب.
إلى ذلك، قالــت الناطقة 
األســير  نــادي  باســم 
أماني سراحنة  الفلسطيني 
ان  لوكالة «فرانــس برس» 
اجليش اإلسرائيلي استدعى 
الفارين،  أقارب للمعتقلــني 
موضحة أن بعضهم مازالوا 
موقوفني بينما أطلق سراح 
آخرون بعد استجوابهم، من 

دون ان حتدد عددهم.
وأوضــح نادي األســير 
الفلســطيني فــي بيــان أن 
االعتقاالت شــملت يعقوب 

انفيعات، والد املعتقل الفار 
انفيعــات، ورداد  مناضــل 
وشــداد عارضــه، شــقيقي 
محمــود عارضــه، وباســم 
محمــد  عارضــه، شــقيق 
عارضه، ود.نضال عارضه 
أحــد أقرباء عائلــة عارضه 
الذي متت «مصادرة كاميرات 
تسجيل من منزله» في بلدة 

عرابة في قضاء جنني.
وقال النادي ان األســرى 
ذاهبون إلى مواجهة مفتوحة 
مع إدارة مصلحة الســجون 
إذا اســتمرت  اإلســرائيلية 

العقابيــة  إجراءاتهــا  فــي 
والتنكيلية.

وأوضــح نادي األســير 
أن إدارة مصلحة الســجون 
تواصــل فــرض مزيــد من 
اإلجــراءات العقابيــة، بعــد 
فرار األسرى الستة، متثلت 
بعمليات قمع ونقل وتفتيش 
خاصــة في ســجن جلبوع، 
وإغالق كل أقســام األسرى 
في الســجون وتقليص مدة 
االســتراحة وإغالق املرافق 
كاملغســلة، وحرمانهــم من 

شراء الطعام.

وأوضح النادي أن إدارة 
سجن جلبوع قمعت األسرى 
الفلسطينيني في القسم رقم ٣ 
بالسجن وشرعت بنقلهم إلى 
سجن شطة املجاور. وأضاف 
أنــه وفقا للمعلومــات، فقد 
قام أحد األسرى في السجن 
مبهاجمــة أحــد الســجانني 
بسكب املاء الساخن عليه، ردا 
على قيام القوات اإلسرائيلية 

بعمليات تنكيل باألسرى.
ولفت نادي األسير إلى أنه 
مت التأكد من وصول مجموعة 
من األسرى إلى سجني النقب 

وعوفر، قادمني من القسم رقم 
٢ في ســجن جلبــوع، وهو 
القســم الذي شرعت اإلدارة 
بنقله منذ اليوم األول لعملية 

الهروب.
هيئــة شــؤون األســرى 
واحملررين الفلسطينية ادانت 
بدورهــا ما تقوم به وحدات 
القمع التابعة ملصلحة سجون 
االحتالل، مــن عمليات قمع 

وحشية بحق األسرى.
وأوضحــت الهيئــة، في 
الســجن  امــس، أن  بيــان 
يشهد حالة من الغليان حتى 
اللحظة، بسبب اإلجراءات 
القمعية التي تنفذها وحدات 
القمع برفقة قوات «حرس 
احلــدود»، وأن قوات القمع 
اعتــدت على األســير مالك 
أحمد حامد من ســلواد في 
رام اهللا، بالضرب والتنكيل 
والعزل، بعــد أن قام برش 
املــاء الســاخن علــى أحــد 
اجلنود، املشاركني بعملية 

قمع األسرى.
واستنكرت وزارة الصحة 
الفلسطينية في بيان اعتقال 
الطبيب «املوظف في وحدة 
الشكاوى» في الوزارة «بعد 
اقتحــام منزلــه وترهيــب 
عائلتــه»، على حــد قولها. 
الوزارة مؤسسات  وطالبت 
حقــوق اإلنســان «بالتدخل 

الفوري لإلفراج عنه».
وفي السياق عينه، حملت 
وزارة اخلارجية واملغتربني 
الفلسطينية امس إسرائيل 
املســؤولية كاملة عن حياة 
االســرى الســتة، وقالــت 

الوزارة، في بيان صحافي، إنها 
حتمل احلكومة اإلسرائيلية 
وأذرعها املختلفة املسؤولية 
عن حياتهم ومعاناة ذويهم 
وأقاربهــم، وعــن تداعيــات 
اعتقالهــم، والضغط عليهم 

وابتزازهم وترهيبهم.
الــوزارة «حملة  وأدانت 
القمــع والتنكيــل وعمليات 
التصعيــد الوحشــي التــي 
متارســها دولــة االحتــالل 
إدارة ســجونها  ومصلحــة 
بحق كافة األسرى الذي جرى 
نقلهم إلى سجون أخرى، مبا 
في ذلك اقتحامات السجون 
وأقســامها، واالعتــداء على 
األسرى، والتضييق عليهم».

حركــة «حمــاس» ادانت 
ايضا بشــدة «كل مــا يقوم 
بــه االحتــالل اإلســرائيلي 
من إجــراءات انتقامية بحق 
األسرى» عقب هروب األسرى 

الستة.
وحــذرت احلركــة، فــي 
بيان صحافي، إسرائيل من 
استمرار «اإلجراءات القمعية 
واالنتقامية بحق األسرى»، 
إياها «املســؤولية  محملــة 
الكاملة عن كل نتائج وتبعات 
هذه السياســات اخلطيرة، 
وعن حياة جميع األسرى».

وطالبت احلركة املؤسسات 
احلقوقية والدولية بـ «مغادرة 
مربع الصمت على كل اجلرائم 
اإلســرائيلية البشــعة بحق 
األســرى، وباالنحياز الكامل 
حلقــوق األســرى، وبالعمل 
على وقف انتهاكات االحتالل 

بحقهم».

اعتقال عدد من أقارب السجناء الفارين وتضييق اخلناق على جنني وإقامة حواجز عسكرية

قوات االحتالل االسرائيلي تستنفر ملواجهة مترد االسرى الفلسطينيني  (انترنت)

استقبال دولي «فاتر» حلكومة اللون الواحد «الطالبانية»
وغني يعتذر لفشله في ضمان مستقبل أفضل ألفغانستان

عواصمـ  وكاالت: استقبل املجتمع الدولي 
احلكومة اجلديدة، التي اعلنتها حركة طالبان 
أول مــن أمس، بفتــور باعتبارها من لون 
واحد، فيما اعتبرت قطر أن طالبان أظهرت 
«براغماتية» وينبغي احلكم على أفعالها ألنها 
احلاكم األوحد في أفغانســتان، من دون أن 

تذهب إلى حد االعتراف الرسمي بها.
وقالت مســاعدة وزير اخلارجية لولوة 
اخلاطر في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» 
إنه يعود للشــعب األفغاني وليس املجتمع 

الدولي أن يقرر مصيره.
وقالت اخلاطــر «أظهروا قدرا كبيرا من 
البراغماتية. دعونا نغتنم الفرص املتاحة (..) 
ونحكم على تصرفاتهم»، مضيفة «إنهم احلكام 

الفعليون. ال شك في ذلك أبدا».
وحتدثت اخلاطر عن «بعض اإلشــارات 
الطيبة»، وتابعت أن االعتراف القطري بحركة 

طالبان لن يأتي على الفور.
من جهتها، أبدت الصني استعدادها ملواصلة 
االتصاالت مع قادة حكومة طالبان اجلديدة، 
ووصفت تشــكيلها بأنه «خطوة ضرورية» 

في إعادة اإلعمار.
املتحدث باســم وزارة اخلارجية  وقال 
الصينية وانغ ون بني، في مؤمتر صحافي 
في بكني، «نأمل أن تستمع السلطات األفغانية 
اجلديدة للناس من جميع األعراق والفئات، من 
أجل تلبية تطلعات شعبها وتطلعات املجتمع 

الدولي».
من جهته، أعلن املتحدث باسم الكرملني 
دميتري بيسكوف أن موسكو ال تخطط على 
الفور إلجراء محادثات مباشرة مع حكومة 

تصريف األعمال اجلديدة.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عنه القول إن 
روســيا، شأنها شأن معظم الدول األخرى، 

ستراقب ما تقوم به طالبان بعد ذلك.
على الطرف املقابل، استقبلت دول غربية 
إعالن تشكيل حكومة طالبان بفتور وحذر. 
وانتقدها االحتــاد األوروبي، معتبرا أنها ال 

متثل التنوع العرقي والديني في البالد.
وقال ناطق باســم االحتاد األوروبي في 
بيان «بعد حتليل أولي لألســماء املعلنة، ال 
يبدو أن التشــكيلة احلكومية جامعة وذات 

صفة متثيلية للتنوع اإلتني والديني الغني 
في أفغانســتان الذي كنا نأمل بأن نشهده 
ووعدت به طالبان خالل األسابيع األخيرة»، 
وأشار إلى أن ذلك كان «أحد الشروط اخلمسة 
املوضوعة» إلقامة عالقات بني التكتل األوروبي 

والسلطة األفغانية اجلديدة.
وأبدى هايكو ماس وزير اخلارجية األملاني 
قلقه إزاء احلكومة، قائال إنه ليس هناك ما يبعث 
على التفاؤل حيال األوضاع في أفغانستان.
وأصاف «إعالن حكومة مؤقتة ال تشارك 
فيها جماعات أخرى، والعنف الذي وقع أمس 
ضد املتظاهرين والصحافيني في كابول ليس 

إشارات تبعث على التفاؤل».
وأعربت وزارة اخلارجية الفرنسية عن 
أســفها من أن «األفعال غيــر متطابقة مع 
األقــوال»، ورأت أنه «لم تتم تلبية متطلبات 
املجتمع الدولي (..)»، وفق ما ذكر املتحدث 

باسم الوزارة في بيان.
ويبــدو أن التحديــات الداخليــة التي 
ستواجهها احلركة لن تقل عن الضغوطات 
اخلارجية، وعلى غــرار ما حدث في األيام 

املاضية، خرجت تظاهرات جديدة مناهضة 
للنظام أمس غداة مقتل شخصني في هرات 

(غرب).
وللمرة األولى، اتخذت االحتجاجات منعطفا 
داميا في هرات (غرب) أول من أمس، حيث قتل 
شخصان وأصيب ثمانية بأعيرة نارية خالل 
مسيرة مناهضة لطالبان بحسب طبيب محلي.

كما قامت احلركة بتفريق مسيرة صغيرة 
خاطفــة في كابول، وفق ما أشــارت وكالة 
«فرانس برس» أمس، وذكرت وسائل إعالم 
محلية أن األمر نفســه حدث في فايز آباد 

(شمال شرق).
إلى ذلك، أعرب الرئيس األفغاني السابق 
أشــرف غني عن أســفه لفشله في ضمان 
مستقبل أفضل للشعب، بعدما سمح فراره 
في ١٥ أغسطس بسقوط كابول بسهولة وتولي 
طالبان السلطة في البالد. وقال في بيان «ببالغ 
األسف طويت صفحتي مبأساة مماثلة ملأساة 
أسالفي، من دون التمكن من ضمان االستقرار 
واالزدهار، أعتذر للشعب األفغاني لفشلي في 

جعل األمور تنتهي بشكل مختلف».

قطر تدعو للحكم عليها بناًء على أفعالها.. وأوروبا تعتبرها غير جامعة.. والصني ستواصل االتصاالت معها

صورة كبيرة للزعيم الراحل أحمد شاه مسعود والد زعيم املقاومة احلالية أحمد مسعود 
في أحد شوارع كابول                 (أ.ف.پ)

 «ماراثون قضائي» حملاكمة منفذي اعتداءات باريس 
وعبدالسالم: أنا «جندي» في «داعش»

تنفيذ البند الثاني من اتفاق التسوية
واجليش يدخل «درعا البلد» ويبدأ التفتيش

٦٠٠ ألف طن حاجة سورية
من القمح.. وال بديل عن االستيراد

وكاالت: باشرت أطراف التفاوض تنفيذ 
البند الثاني من اتفاق «التسوية» في أحياء 
درعا البلــد ومخيم «درعــا» وحي طريق 
السد أمس، حسبما أفادت وكاالت ومواقع 

اخبارية. 
ونشرت شبكات محلية مقاطع مصورة، 
قالت إنها لدخول وفد روسي برفقة «اللواء 
الثامن» التابع لـ«الفيلق اخلامس» املشكل 
روســيا، إلى جانب عناصــر وضباط من 
اجليش على رأسهم رئيس «اللجنة األمنية»، 

اللواء حسام لوقا.

ويشمل البند الثاني من االتفاق إجراء 
تفتيش في األحياء احملاصرة، ونشر نقاط 

عسكرية، حددتها األطراف املفاوضة.
وقالت وكالة األنباء الســورية «سانا» 
إن وحــدات من اجليش دخلــت أمس إلى 
منطقة درعا البلد ومت رفع العلم فوق مركز 

التسوية في حي األربعني.
وذكــرت أن وحدات مــن اجليش بدأت 
بتثبيت عدد من النقاط متهيدا لبدء عمليات 
تفتيش ومتشــيط في املنطقة. ونشــرت 

الوكالة صورا لعمليات انتشار اجليش.

وكاالت: أكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية 
في «االحتاد العام للفالحني»، محمد اخلليف، 
عــدم وجود بديل عن اســتيراد مادة القمح 
لتغطية النقص احلاصل في اإلنتاج احمللي 

العام احلالي.
وأضاف اخلليف، في تصريح نقله موقع 
االقتصــادي، أن حاجة ســورية مــن القمح 
تتجاوز مليون طن ســنويا، مشيرا إلى أن 
كامل اإلنتاج احمللي خالل العام احلالي وصل 
إلــى ٤٠٠ ألــف طن فقط انخفاضــا من ٦٠٠ 

ألف طن العام املاضي. وأوضح اخلليف أن 
وزارة التجارة اخلارجية، طلبت اســتيراد 
٢٢٥ ألف طن من مادة القمح، مشيرا إلى أن 
البالد حتتاج إلى كميات أكبر من ذلك بكثير.

وعزا اخلليف ســبب انخفــاض اإلنتاج 
احمللــي من القمــح خالل العــام احلالي إلى 
اجلفاف من جهة، وإلى «قيام اإلدارة الذاتية 
الكردية التي تسيطر على شمال شرق سورية، 
مبنع الفالحني من تسليم إنتاجهم إلى مراكز 

احلبوب التابعة للحكومة».

باريسـ  وكاالت: بدأت في باريس 
امــس جلســات احملاكمة فــي قضية 
االعتداءات في أعنف هجمات شهدتها 
فرنســا منذ احلرب العاملية الثانية، 
حني هاجم «انتحاريون» ملعب ستاد 
فرنســا وفتح مســلحون النار على 
شرفات ٦ حانات ومطاعم وفي قاعة 
باتاكالن للعروض املوسيقية، في ١٣ 
نوفمبر ٢٠١٥، موقعة ١٣٠ قتيال وأكثر 
من ٣٥٠ جريحا في باريس وضاحية 

سان دوني.
وأقر صالح عبدالسالم، الفرنسي 
من أصل مغربي، العضو الوحيد على 
قيد احلياة من مجموعة الكوماندوز 
التــي نفذت االعتداءات، أنه «جندي» 
في تنظيم داعش وذلك في مســتهل 

محاكمة املشتبه بهم في الهجمات.
ومثل أمام احملكمة متشحا بالسواد 
وواضعا كمامة سوداء، وهو واحد من 
٢٠ متهمــني بالضلوع فــي الهجمات، 
التي أعلن «داعش» مسؤوليته عنها 
ردا على مشــاركة فرنســا في القتال 

ضده في العراق وسورية.
وكثفت الشرطة األمن حول احملكمة 
في وسط باريس، ومن املنتظر أن ميثل 
املتهمون في اجللسة خلف جدار من 
الزجاج املقوى في القاعة التي أعدت 

خصيصا للمحاكمة.

ويواجــه معظم املتهمــني أحكاما 
بالسجن مدى احلياة إذا أدينوا، ويواجه 
املشتبه بهم اآلخرون تهما باملساعدة 
في توفير أســلحة وسيارات أو لعب 

دور في تنظيم الهجمات.
ومن املتوقع أن تكون األيام األولى 
للمحاكمة مقصورة على اإلجراءات، 
حيث سيجري تسجيل الشكاوى، لكن 
القضاة قد يقرأون ملخصا بشأن كيفية 

وقوع الهجمات.
ومت حتديد ٢٨ اجلاري موعدا لبدء 
تقدمي شــهادات نحو  ٣٠٠ من أقرباء 
الضحايا والناجني باإلدالء بإفاداتهم.

ويبدأ استجواب املتهمني في نوفمبر، 
لكن من غير املنتظر استجوابهم بشأن 
ليلة الهجمات واألسبوع الذي سبقها 

قبل حلول مارس.
ومــن املنتظر صــدور احلكم في 

أواخر مايو.
ويجري نشر أكثر من ألف من رجال 
الشرطة لتأمني احملاكمة وسيتعني على 
كل املسموح لهم بدخول قاعة احملكمة 

املرور عبر نقاط تفتيش متعددة.
وقــال وزيــر الداخليــة جيرالــد 
دارمانــان إلذاعــة «فرانــس أنتير»: 
«التهديد اإلرهابي في فرنســا كبير، 
خاصة في أوقات مثل محاكمة منفذي 

الهجمات».

مبحاكمة «تاريخية» وأنه «ماراثون 
قضائــي» غير مســبوق، وهــي أكبر 
محاكمة في قضية إجرامية تنظم في 
فرنسا، وسط اجراءات امنية مشددة 
في إطار من التهديد االرهابي املرتفع.

ومن بني املتهمني العشرين ١١ كانوا 
قيد االحتجاز متهيدا حملاكمتهم، بينما 
جتري محاكمة ســتة غيابيا ويعتقد 

أن معظمهم توفي.
وذكرت تقارير أن عبدالسالم التزم 

الصمت أثناء التحقيقات.

فرنسا حتبس أنفاسها على مدى ٩ أشهر مبشاركة ١٨٠٠ مدٍع و٣٠٠ محاٍم ومثلهم من الناجني وأقرباء الضحايا

صورة مرسومة لصالح عبد السالم اثناء أولى جلسات احملاكمات في قضية اعتداءات باريس (أ.ف.پ)

وردا على سؤال عن وظيفته قال 
عبدالسالم (٣١ عاما) للمحكمة «تركت 

عملي ألصبح جنديا» في داعش.
وقبــل احملاكمة، قــال ناجون من 
الهجمــات وأقارب للضحايــا إنهم ال 
يطيقون صبرا لسماع الشهادة التي قد 
تساعدهم في فهم ما حدث وملاذا حدث.

وستستمر احملاكمة اخلارجة عن 
املألوف تسعة أشهر وتضم ١٨٠٠ من 
املدعني وأكثر من ٣٠٠ محام فيما وصفه 
وزيــر العدل إيريك دوبون-موريتي 

أنباء سورية
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«الصحة»: «خانة» لتسجيل طالب اجلامعات 
الوافدين على املوقع اإللكتروني لتلقي اللقاح

القاهرة - ناهد إمام

أعلنت د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، 
إصدار شهادات التطعيم بلقاح ڤيروس كورونا 
 (QR Code) والتي حتمل رمز االستجابة السريع
مجانا جلميــع الطالب والعاملني باجلامعات 
املصرية استجابة لرغبة وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي.
ودعت وزيرة الصحة والســكان الطالب 
والعاملني باجلامعــات احلكومية واخلاصة 
لتلقــي لقاح ڤيــروس كورونا قبل بدء العام 
الدراســي اجلديد لضمــان انتظــام العملية 
التعليمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، ومبا يتماشــى مع خطــة الدولة 

للتعايش اآلمن مع ڤيروس كورونا.
جــاء ذلك خالل تفقــد د.هالة زايد وزيرة 
الصحة والســكان ود.خالد عبدالغفار وزير 
التعليــم العالي والبحث العلمــي، يرافقهما 
د.محمد عثمان اخلشت رئيس جامعة القاهرة، 
امس، نقاط التطعيم بجامعة القاهرة ملتابعة 
سير عملية تلقي الطالب والعاملني باجلامعة 
لقاح ڤيروس كورونا، في إطار خطة الدولة 
لتطعيم الفئات املســتهدفة بوزارتي التعليم 

العالي والبحــث العلمي، والتربية والتعليم 
والتعليم الفني. وأوضح د.خالد مجاهد مساعد 
وزيــرة الصحة والســكان لإلعالم والتوعية 
واملتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت 
النقاط املخصصة لتطعيم الطالب والعاملني 
بجامعة القاهــرة، حيث اطمأنت على توفير 
كل اللوجيســتيات الالزمة لعملية التطعيم، 
وتوافر كميات من اللقاحات التي تقوم وزارة 
الصحة والسكان بإمدادها للجامعات املصرية 
باستمرار، كما تابعت الوزيرة سير تلقي عملية 
التطعيم داخل النقاط بداية من استقبال الطالب 
مبنظومة التســجيل على املوقع اإللكتروني 
اخلاص بوزارة الصحة لتلقي اللقاحات للتأكد 
من تسجيلهم سابقا أو القيام بالتسجيل لهم 
أثناء تواجدهم باجلامعة، ثم حصولهم على 
املوافقة املســتنيرة للتطعيــم، وأخيرا تلقي 

التطعيم من خالل فريق طبي متخصص.
وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بإتاحة 
التسجيل لطالب اجلامعات الوافدين من اخلارج 
بالكليات املختلفة من خالل تخصيص «خانة» 
علــى املوقع اإللكتروني لتلقي لقاح ڤيروس 
كورونــا، وإتاحة التســجيل لهم برقم جواز 

السفر تيسيرا عليهم.

مصر وتركيا تتفقان على مواصلة
 املشاورات االستكشافية

القاهرة - (أ.ش.أ): أصدرت مصر وتركيا 
امس بيانا مشــتركا بشأن اجلولة الثانية 
من املشاورات االستكشافية بني البلدين.

وذكــر بيان صدر عن وزارة اخلارجية 
املصرية، أن اجلولة الثانية من املشاورات 
بني الوفدين عقدت برئاسة السفير حمدي 
سند لوزا نائب وزير اخلارجية والسفير 
سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية 

تركيا، في أنقرة امس وأول من امس.

وأضاف البيان ان الوفدين تناوال قضايا 
ثنائيــة، فضــال عن عدد مــن املوضوعات 
اإلقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسورية 

والعراق وفلسطني وشرق املتوسط.
واتفــق الطرفــان علــى مواصلــة تلك 
املشاورات والتأكيد على رغبتهما في حتقيق 
تقدم باملوضوعات محل النقاش، واحلاجة 
التخــاذ خطوات إضافية لتيســير تطبيع 

العالقات بني اجلانبني.

السيسي يشيد بـ «الدور املهم» للكويت في مواجهة حتديات األمة العربية
القاهرة ـ خديجة حمودة - ناهد إمام

أشــاد الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي أمس بـ«الدور املهم» 
الذي تقوم به الكويت وقيادتها 
فــي مواجهــة حتديــات األمة 
العربية مشــددا على «ارتباط 
أمــن اخلليــج باألمــن القومي 

املصري».
وذكر املتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة املصرية السفير بسام 
راضي فــي بيــان أن ذلك جاء 
الرئيس السيســي  خالل لقاء 
وزير اخلارجيــة وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد بحضور 
املصــري  وزيــر اخلارجيــة 
سامح شكري وســفيرنا لدى 
مصر محمد الذويخ حيث نقل 
رسالة خطية من صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد الى 
الرئيس السيسي. واضاف ان 
اكــد «خصوصية»  السيســي 
العالقــات املصريــة الكويتية 
واملمتدة عبر عقود من التعاون 
املثمر والتنســيق الوثيق بني 
البلدين مبينا ان هذا «جتسد في 
القواسم املشتركة والتوافق في 
وجهات النظر والرؤى بني مصر 
والكويت جتاه قضايا وأزمات 
املنطقة املختلفة والدعم املتبادل 
الدولتني الشــقيقتني  ملواقــف 
داخــل جميع احملافــل الدولية 

واالقليمية».
وأكد املتحدث حرص الرئيس 
السيسي على تطوير التعاون 
والتنسيق الثنائي الوثيق «ملا 
فيه مصلحة الشعبني الشقيقني 
وكذلك األمــة العربية». وذكر 
الســمو  أن رســالة صاحــب 
األميــر الى الرئيس السيســي 
«تضمنــت اإلعراب عن اعتزاز 
احلكومة والشعب الكويتي مبا 
يجمعهما مبصر وشــعبها من 
أواصر تاريخية وطيدة وعالقات 

وثيقة في مختلف املجاالت».

املصري سامح شكري امس. 
وقال الســفير أحمد حافظ 
املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجية املصرية، في تدوينة 
عبر حسابه على موقع التواصل 
االجتماعي «تويتر» ـ إن اللقاء 
تناول أوجه العالقات املتميزة 
البلدين الشقيقني، وسبل  بني 
دعــم آليــات العمــل العربــي 
املشــترك وذلــك فــي إطــار 
الوزاري  التحضير للمجلــس 

للجامعة العربية.
كما التقى وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء، مع أمــني عام جامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط 
امس، في إطار انعقاد الدورة ١٥٦ 
ملجلس جامعة الدول العربية 
على املســتوى الــوزاري التي 
ستترأس أعمالها الكويت اليوم 

في القاهرة.
حيــث اســتعرض األمني 
العام أعمال الدورة ١٥٦ ملجلس 
جامعــة الــدول العربية على 
الــوزاري وجميع  املســتوى 

الرئيس السيسي  وأضاف 
- في كلمته خالل منتدى مصر 
للتعــاون الدولــي والتمويــل 
اإلمنائــي في نســخته األولى 
عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، 
امــس، أن: «التحديات تفرض 
علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا 
وصيغا أكثر ابتكارا في صنع 

القرار».
وأشــار الرئيس السيســي 
إلى أن التعافي األخضر أضحى 
ضرورة ملحة على رأس قائمة 
أولويات حكومــات العالم في 
املرحلة الراهنة، قائال: «هنا يجب 
أال نغفل األوضاع االقتصادية 
واالجتماعيــة املتباينة للدول 
الناشئة والنامية والتي تأثرت 
بشــدة جراء جائحــة كورونا، 
األمر الذي قد يعوق من قدرتها 
على االلتحــاق بركب التعافي 
األخضــر، ما يتطلب مســاندة 
املجتمــع الدولي ومؤسســات 
الدوليــة لتحقيــق  التمويــل 
األهداف املنشودة لتلك األجندة 

الطموحة».

البنــود املدرجــة على جدول 
أعمالها والقرارات واملوضوعات 
املعنية بدعم وتعزيز مسيرة 
العمــل العربي املشــترك في 
السياســية  مختلف املجاالت 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
وما تضمنته كذلك من قضايا 
ومواضيع تتعلق بالتطورات 

الراهنة في املنطقة.
من جهة اخرى، أكد الرئيس 
عبدالفتاح السيسي أن البشرية 
في وقتنا احلالي متر باختبار 
هو األصعب منــذ زمن، حيث 
تواجه عــدة حتديــات تتمثل 
فــي تداعيات جائحــة كورونا 
واآلثــار الســلبية للتغيــرات 
املناخية، وهو ما يفرض علينا 
واقعــا جديــدا يتطلــب أفكارا 
وصيغا أكثر ابتكارا في صنع 
القرار والوعــي أكثر باملخاطر 
احملتملة ونهجا متوازنا يقوم 
على العمل املشــترك لتحقيق 
التقدم والتنميــة االقتصادية 
واملســتدامة اخلضراء لتلبية 

تطلعات شعوب العالم.

تسلّم رسالة خطية من صاحب السمو نقلها وزير اخلارجية.. وأكد ارتباط أمن اخلليج باألمن القومي املصري

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال وزير اخلارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

وأشــار إلى ان اللقاء شهد 
كذلك التباحــث حول مختلف 
الثنائيــة  العالقــات  جوانــب 
في ضوء قــرب انعقاد اللجنة 
املشــتركة بــني البلدين فضال 
عن التشاور ازاء القضايا على 
الســاحة العربيــة واالقليمية 
التطــورات فــي كل  خاصــة 
مــن ســورية ولبنــان واليمن 
وافغانستان، حيث أكد الرئيس 
السيســي في هذا اخلصوص 
ارتبــاط أمــن اخلليــج باألمن 
القومي املصري، مشيدا بالدور 
املهم الــذي تقوم بــه الكويت 
وقيادتها في مواجهة التحديات 
التي تواجه األمة العربية، وقد 
مت التوافق حول اهمية تضافر 
اجلهود خالل املرحلة الراهنة 
نحو تعزيز التضامن بني كافة 
الــدول العربيــة وتعزيز أطر 

العمل العربي املشترك.
وفــي الســياق ذاتــه، عقد 
الشــيخ د.أحمــد ناصر احملمد 
جلســة مباحثات مبقر وزارة 
اخلارجية املصرية مع نظيره 

تبّخر التفاؤل بإعالن احلكومة ووسيط جديد بني ميقاتي وباسيل من موناكو
بيروت ـ عمر حبنجر

عاد امللــف احلكومي إلى 
الدوامــة بعــد وميض تفاؤل 
بإمكانيــة اختــراق احلواجز 
املتوالــدة، وطار املوعد الذي 
ضربه الرئيس املكلف جنيب 
املتابعة،  ميقاتــي للمراجــع 
على أجنحة املواعيد السابقة 
املتداعية، حتت ضغط إصرار 
الفريق الرئاسي على «الثلث 
املعطل» داخل مجلس الوزراء، 
مقابل رفض الرئيس املكلف، 
مدعومــا بتحذيرات من نبيه 
بري ووليــد جنبالط وحتى 
حــزب اهللا، بــأال يقبل حتت 

طائلة التخلي عن دعمه.
اجلديد الــذي لعب الدور 
التعطيلــي املباشــر لــوالدة 
احلكومــة أمــس ارتبط، كما 
املتابعــون، باالجتماع  يؤكد 
الرباعــي لــوزراء الطاقة في 
لبنان وسورية ومصر واألردن 

في عمان!
فقــد كان من املفترض أن 
يتوجه الرئيس املكلف جنيب 
ميقاتي إلى بعبدا مساء االثنني 
املاضي إلعالن والدة احلكومة، 
ثم جتدد املوعد مساء الثالثاء 
وعلى أساس أن تعلن احلكومة 
يــوم أمس، لكن مســتجدات 
طرأت على حســابات بعض 
املعنيني بتشكيل احلكومة، ال 
عالقة لها باحلقائب واألسماء، 
إمنا حلسابات الربح واخلسارة 
من مشروع اســتجرار الغاز 
والطاقة الكهربائية من مصر 
واألردن عبر سورية. وما ال 
ميكن تصديقه، أن يتم تأجيل 
إعالن احلكومة اللبنانية حتى 
ال تصدر املراسيم قبل اجتماع 
وزراء الطاقــة الذي عقد في 

عّمان امس.
وتقول املصادر إن صدور 
مراسيم احلكومة صباح أمس 
كان سيســقط دور وتوقيع 
وزيــر الطاقــة فــي حكومة 
تصريــف األعمــال رميــون 
غجر، ممثل لبنان في االجتماع 
الرباعي، الذي انعقد في الوقت 
ذاتــه، ألنــه ســيكون هناك 
وزير طاقــة آخر يحل مكانه 
فــي احلكومة امليقاتية، األمر 
الــذي قد يطيح باملغامن التي 
يراهن عليها من عينوا غجر 
وزيرا للطاقة، والناجمة عن 
مشاريع إعادة تأهيل خطوط 

مع باسيل، املرابط الدائم في 
بعبدا، افسح املجال للتواصل 
معه من خــالل قنصل لبنان 
الفخري فــي إمــارة موناكو 
مصطفى سميح الصلح صهر 
شــقيقه طــه ميقاتــي، الذي 
تربطه عالقة صداقة مع باسيل 

منذ كان وزيرا للخارجية.
أو  املســتجدة،  والعقــد 
القدميــة املجــددة، تتمثــل 
بالبديــل الــذي يريــده عون 
لقاء إعطــاء وزارة االقتصاد 
ملن يسميه ميقاتي، فالرئيس 
عون يريد نيابة رئاسة مجلس 
الوزراء، وقــد طرح بعضهم 
وزارة الزراعــة، مــا اعتبــر 
اســتفزازا لرئيــس مجلــس 
النواب نبيه بري الذي يتمسك 
بهــذه الــوزارة. وقــد عادت 
إشكالية الوزيرين املسيحيني 
اإلضافيني إلى الواجهة، عندما 

العمليات» في مصرف لبنان 
املركزي، واملسؤول عن تنفيذ 
الهندسات املالية التي أوصلت 

لبنان إلى هذا احلد.
وأضاف ردا على سؤال أن 
«الرئيس عــون ضد التمديد 
لنفسه، ويأمل انتخاب رئيس 

جديد وغير دموي..».
وخلــص نائــب احلــزب 
التقدمــي االشــتراكي بــالل 
الوضــع احلكومي  عبــداهللا 
بتغريدة قــال فيها «ارتهان، 
وهن، تفكك وشــهوة سلطة 
ال غير، وفي مكان آخر، األمر 

لي..».
في ســياق آخر، قدم وفد 
إيراني ممثــال اإلمام خامنئي 
برئاســة رئيــس املجلــس 
األعلى للمجمع العاملي ألهل 
البيت الشــيخ محمد حســن 
ملفتــي  التعــازي  أختــري، 
الشــيخ عبداللطيف  لبنــان 
دريان في دار الفتوى، بوفاة 
الشيخ عبداألمير قبالن رئيس 
املجلس اإلســالمي الشــيعي 

األعلى في لبنان.
وقال أختري بعــد اللقاء 
لنــزور  «ارتأيناهــا فرصــة 
ســماحة املفتــي ولنعزيــه، 
ولنتحدث معه حول ما يجري 
في ساحتنا، وأكدنا ضرورة 
التعاون في موضوع الوحدة 
اإلسالمية ومساندة املقاومة 

في مواجهة الصهيونية».

أرسل ميقاتي إلى الرئيس عون 
مع املدير العــام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم اســمي 
عضو مجلس بلدية بيروت، 
انطوان ســرياني وســليمان 
عبيد، جنــل وزير اخلارجية 
الراحــل جــان عبيــد، إال ان 
الرئيس عون رفض األخير.

التي  الثقة  وفي موضوع 
يطالب بهــا ميقاتي من كتلة 
التيــار احلر، لقــاء أن يكون 
لرئيس اجلمهورية ومؤسس 
التيــار وزراء فيهــا، لم يتم 
التوافق على هذه املسألة بعد.

ويقول عضو كتلة التيار 
النائــب حكمــت ديــب لقناة 
«اجلديد» ان ضمن املعوقات 
إصــرار الرئيــس بــري على 
تعيني يوســف خليل وزيرا 
للمــال، فــي حــني ان األخير 
كان يشــغل وظيفــة «مديــر 

حرصاً على وجود وزير الطاقة في اجتماع عّمان.. وبري وجنبالط وحزب اهللا يحذرون من «الثلث املعطل»

مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان مستقبال ممثل خامنئي الشيخ محمد اختري رئيس املجلس األعلى للمجمع العاملي ألهل البيت    (محمود الطويل)

التيار وأنابيب نقل الغاز من 
مصر إلى األردن ثم إلى لبنان 

عبر سورية.
ويبدو أن الغطاء التقليدي 
للتأجيــل كان إصرار النائب 
جبران باســيل، الذي يطلق 
عليــه هنــا صفــة «املعاون 
الرئاســي» للرئيس ميشــال 
عــون، علــى إعــادة توزيــع 
بعض الوزارات على الطوائف، 
وصوال إلى اســتبدال وزراء 

محسوبني على التيار.
وتقول املصادر إن باسيل 
هــو مــن يتولــى «عمليــًا» 
املفاوضــة بشــأن تشــكيل 
احلكومة، نيابة عن الرئيس 
عون، الذي يقتصر دوره على 
إطالق جرعــات التفاؤل بني 

حني وآخر.
ويبدو أن الرئيس ميقاتي، 
الذي يتجنب التواصل املباشر 

االجتماع الرباعي يضع خارطة طريق إلمداد 
لبنان بالغاز املصري والكهرباء األردنية

عمان - وكاالت: اتفق وزراء الطاقة في 
األردن ومصر وسورية ولبنان في اجتماعهم 
فــي العاصمة األردنية (عّمان) أمس، على 
خارطة طريق لنقل الغاز املصري والكهرباء 
األردنية براً الى لبنان الغارق في أسوأ أزماته 
االقتصادية ونقص في الوقود والطاقة، بعد 
التأكد من جهوزية البنى التحتية. ويحتاج 
لبنان حاليا، وفق ما أعلن وزير الطاقة في 
حكومة تصريف األعمال رميون غجر، إلى 
«٦٠٠ مليــون متر مكعب من الغاز لتوليد 

٤٥٠ ميغاواط من الكهرباء».
وأوضــح أن بــالده «تعمل مــع البنك 
الدولــي لتوفير الغطاء املالي» الســتيراد 

الغاز املصري.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة املعدنية 
األردنية هالة زواتــي في مؤمتر صحافي 
مشترك مع نظرائها الثالثة، «هدف االجتماع 
كان وضع خطة عمل وخارطة طريق والتأكد 
من جاهزية البنى التحتية بدءا من مصر 
وانتهــاء بلبنــان مــن أجل إيصــال الغاز 

املصري» بعد «انقطاع ملدة ١٠ سنوات».
وتوقعــت أن تتكون «خالل ٣ أســابيع 
صــورة واضحة عن البنــى التحتية التي 
هي شبه جاهزة ولكن هناك بعض األمور 

بحاجة لإلصالح».
وتتعلــق املفاوضات باســتجرار الغاز 
املصري لتشــغيل معامل إنتــاج الكهرباء 
في لبنان، وبإمداده بالطاقة الكهربائية من 
األردن الذي يستورد بدوره الغاز املصري 

إلنتاج الطاقة وكان يزود بها ســورية في 
املاضــي. وأوضحت الوزيــرة األردنية أن 
خط الكهرباء داخل ســورية «تعرض إلى 
أضرار وبحاجة إلى أشهر إلصالحها»، الفتة 
الى أن اجتماعا سيعقد «قريبا» بني األردن 

ولبنان وسورية في هذا الصدد.
وكانت صحيفة «الوطن» السورية املقربة 
من السلطات نقلت عن وزير الكهرباء غسان 
الزامل أمس األول تقديره كلفة إعادة تأهيل 
اجلزء املدمر من اخلــط بنحو ٣٫٥ ماليني 

دوالر.
أما خط الغاز، وفق ما أكد وزير النفط 
والثروة املعدنية السوري بسام طعمة في 
عمــان، فهو «جاهز عمليــا داخل األراضي 
السورية رغم تعرضه العتداءات»، موضحا 
أنه مت «إصالحه وأصبح جزءا من اخلطوط 

الداخلية».
وأمل وزيــر البترول والثروة املعدنية 
املصــري طارق املال أن يتم ضخ الغاز في 
أقــرب فرصة بعــد التحقق من «الشــبكة 
واملرافق املتعلقة بتصدير الغاز ومراجعة 

بعض بنود التعاقد».
وأعلنت واشــنطن عبر ســفيرتها في 
بيــروت دوروثــي شــيا الشــهر املاضي، 
موافقتها على مســاعدة لبنان الســتجرار 
الطاقة الكهربائية والغاز مرورا بسورية، 
ما يعني عمليا استثناءه من العقوبات التي 
حتظر إجراء أي تعامالت مالية أو جتارية 

مع سورية مبوجب قانون «قيصر».

اخلطوط حتتاج إلى أشهر لإلصالح

(أ.ف.پ) وزراء الطاقة والنفط في لبنان ومصر واألردن وسورية يتحدثون في مؤمتر صحافي من عمان  

جنبالط: كونوا مثل «طالبان» وشّكلوا احلكومة
بيروت: دعا رئيس احلزب التقدمي االشتراكي 
وليد جنبالط املســؤولني اللبناني الى االقتداء 
بحركة طالبان، وتشــكيل احلكومة بعد أشهر 

من التعثر.
وقال جنبالط في تغريدة على حسابه في 
تويتر: «الطالبان شكلوا حكومة فكونوا مثلهم 
وحتملوا مسؤولية أمن املواطن ومعيشته وطبابته. 

أنتم الذين تدعون معرفة كل شيء وفق املنطق 
الذي يرفض اي تعددية». وقال أيضا: «أفضل 
شيء ان حتكموا انتم بدل هذه املسرحية اليومية 
من االستشــارات وهذا الفيض من التحليالت 
املتعبة في وسائل اإلعالم والصحف». وأرفق 
التغريدة بهاشتاغ يحمل اسم طالبان التي أعلنت 

عن حكومة تصريف األعمال أمس األول.
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الفرق بني الصورتني واضح لنا..
فما االختالفات اخلمسة بنظرك وبأسرع وقت؟ عينك .. عينك

إعداد: عروبة حجازي

عالم الصحة

تقنية ترصد الزهامير مبكرًا بنسبة ٩٩٪

طور فريق من جامعة كوناس للتكنولوجيا 
في ليتوانيا خوارزمية ترصد حاالت اإلصابة 
بالزهامير بنسبة ٩٩٪. وذكر موقع «ديلي 
ميل» أن تقنية الذكاء االصطناعي اجلديدة 
وتكنولوجيا العلم املتعمق تتمتعان بالقدرة 
على حتديد الزهامير املبكر بدقة شبه مثالية 
لو صحت بقدر ما مت الترويج لها فإنها قد 
تغير طريقة تشخيص املرض وتساعد 

األطباء على توفير عالجات مبدئية له.
وتتسم الطريقة احلديثة بأنها تعمل 
بشكل أســرع من اإلنــســان على حتليل 
مؤشرات احلالة والتعرف عليها. وقد أكد 
رايتيس ماسكليوناس الباحث في اجلامعة 
أن دقة اخلوارزمية واعدة جدا لكن الفريق 
البيانات  سيعمل بشكل أكبر على جمع 
املتعلقة بتحسني النظام. ويعتقد الباحثون 
إلى  أنه باستطاعتهم حتويل اخلوارزمية 
برمجية ميكن لألطباء اللجوء إليها. وبإمكان 
الذين يعانون من مخاطر إصابة  املرضى 
أكبر أو تظهر لديهم العوارض أن يخضعوا 
للفحص لرصد احلالة مبكرا، مع اإلشارة 
إلى أن اخلوارزمية ال ميكن أن حتل مكان 

األطباء متاما.
بالقول:  األمــر  على  رايتيس  ويعلق 
«التكنولوجيا قادرة على زيادة الوصول 
إلى الدواء وتوفيره بثمن أقل لكنها ال ميكن 
أن تستبدل االختصاصيني الطبيني متاما 

رغم تشجيعها على التشخيص الدقيق».
عن «ديلي ميل»

جنوم ومشاهير

أسرار النظام الغذائي لرونالدو.. بيض وأخطبوط وأرز بني

من منا لم يتساءل يوما عن سر رشاقة 
وصحة جنوم كرة القدم، أم حتى النظام 
الغذائي الذي يتبعونه للحفاظ على قوتهم 

هذه.
يبدو أن السر بات اآلن في املتناول، فقد 
كشف الطاهي السابق للنجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، جورجيو بارون الذي 
أشرف على طعام الدون في يوڤنتوس، 
أسرار النظام الغذائي لالعب مانشستر 

يونايتد اإلجنليزي.
وأوضح أن السر في نظام رونالدو 
الغذائي ال يكمن في األطعمة باهظة الثمن، 
وإمنا في كونها صحية، كما أضاف قائال: 
«كنت أحضر له األطعمة العضوية واألسماك 
والدجاج وحلم العجل والبيض واألڤوكادو 
وزيت جوز الهند واألرز البني»، مبينا أن 
رونالدو كان يفضل اتباع نظام غذائي غني 
بالبروتني، مع تقليل السكريات والدهون 

والكربوهيدرات إلى احلد األدنى.
ولفت إلى أن الالعب كان يحب أيضا 
املأكوالت البحرية مثل القريدس واألخطبوط، 
الكاملة والسلطات.  إلى جانب احلبوب 
إلى ذلك، أوضح أنه كان يستخدم زيت 
جوز الهند في وجباته، ألنه يساعد على 

حرق السعرات احلرارية.
إال أنه أكد أن النظام الغذائي لرونالدو 
أنه كان  كان مقترنا بتدريب شاق، كما 
يحرص على تناول الطعام في وقت مبكر 

من املساء.

عن «ميرور» البريطانية
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أحمد البريكي: تشويق وغموض بال حدود 
«في شارع ٩» و«لعبة السعادة»

ياسر العيلة

من خالل اتصال هاتفي 
مع «األنباء»، كشف املنتج 
احمد البريكي عن انشغاله 
في الفترة احلالية بأكثر من 
مشروع فني جديد بالتعاون 
مع شركة «ابيز برودكشنز» 
للشيخة أبرار الصباح منها 
اعمال يســتطيع التصريح 
عنها حاليا واعمال ســيتم 
االعالن عنها الحقا، حيث قال 
البريكي: انا سعيد بالتعاون 
مع شركة «ابيز برودكشنز» 
متمثلة في الشــيخة أبرار 
الصباح والتي حترص على 
تقدمي اعمال فنية راقية تنال 

إعجاب املشاهدين.
وأضاف: من هذه االعمال 
مسلســل «فــي شــارع ٩» 
من تأليــف محمد الكندري 
وإخراج حسني ابل، ويتكون 
من ٨ حلقات للعرض عبر 
احــدى املنصــات الرقمية، 
وتــدور احداثــه فــي اطار 

توفيــق وعلي جمعة وسلمى 
ســالم ومحمــد الرمضــان 
واسامـــة املزيعل واميــــان 
احلسيني واميـــان فيصل 
العلــي وابراهيــم  وروان 

السعـــادة» ويتكــون مـن 
٣٠ حلقة ويتم تصويره في 
البحرين مــن تأليف وليد 
كمال ومحمد جمال وإخراج 
جمال الرويعي ومن بطولة 
خالد البريكي الذي يتولى 
مسؤولية االشــراف العام 
عن العمل ايضا ويشاركه 
البطولــة احمــد العونــان 
القفــاص  وعبداحملســن 
ورمي ارحمــة وميــس كمر 
واميرة محمد ومحمد صفر 
وامل محمــد ونورا باأللف 
وآخرين، والعمل كوميدي 
فــي قالب مــن التشــويق 
واالثارة والغموض، تدور 
حداثه حول نبوءة خاصة 
العائــالت تــدور  بإحــدى 
حول خريطـــــة ســحرية 
من يصل اليها يصـــل لسر 

السعـــادة.
وفي نهاية حديثه، اشار 
البريكي إلى ان الفترة املقبلة 
ستشهد العديد من االعمال 

واالنتاجات احلديثة.

الشــيخلي وجمال الشطي 
وآخرون. 

العمــل  ان  وكشــف 
الثاني الــذي تنتجه «ابيز 
برودكشن» بعنوان «لعبة 

كشف عن تعاونات مقبلة جتمعه بشركة «ابيز برودكشنز» للشيخة أبرار الصباح

املنتج احمد البريكيالشيخة أبرار الصباح

عائلــي اجتماعــي ال يخلو 
التشــويق واإلثــارة  مــن 
في احداثــه، ويضم نخبة 
الكبار  النجــوم  كبيرة من 
والشبــــــاب منهم اسمهان 

البغيلي: «املعاهد املوسيقية» تسجل 
الطلبة وفق االشتراطات الصحية

مفرح الشمري

أشــاد عميد املعهد 
العالـــــي للفنـــــون 
املوســيقية د.رشــيد 
البغيلي بدور وجهود 
وزيــر النفــط ووزير 
التعليم العالي د.محمد 
دعــم  فــي  الفــارس 
التعليميــة،  املســيرة 
التطويــر،  وعمليــة 
التي  النوعية  والنقلة 
يشهدها التعليم العالي 

في البالد.
جاءت هذه االشادة في ظل استعدادات 
املعاهــد املوســيقية التابعــة لوزارة 
التعليــم العالــي الســتقبال الطاقات 
الشبابية ضمن العام الدراسي اجلديد 
في جميع األقســام الفنية، حيث أعلن 
معهد الدراســات املوســيقية عن فتح 
باب التســجيل في «قســم الثانوي»، 
إلــى جانب فتح باب التســجيل أيضا 
فــي املعهد العالي للفنون املوســيقية 
«البكالوريوس»، وذلك ابتداء من يوم 
االثنني ١٣ اجلاري حتى ٢٣ من الشهر 

ذاته.

ومتــــنى عميـــــد 
العالي للفنون  املعهد 
املوســيقية د.رشــيد 
البغيلــي للطلبــــــة 
العام  والطالبات فــي 
الدراســي اجلديد، كل 
النجاح والتوفيق في 
حتقيــق طموحاتهــم 
املســتقبلية، الفتا إلى 
أن عمليــة التســجيل 
ســتنطلق وفــق كل 
اإلجراءات واالشتراطات 
الصحية، حفاظا على 

سالمة وصحة أبنائنا وبناتنا.
وأضاف أن شــروط القبول متاحة 
للجميــع فــي املعهــد العالــي للفنون 
املوسيقية، ومن بينها أن يكون املتقدم 
كويتي اجلنسية أو من أبناء دول مجلس 
التعاون اخلليجي أو من أبناء الكويتيات، 
مع تقدمي األوراق واملستندات املطلوبة 
لدى إدارة املعهد املوســيقي، الفتا إلى 
أن إدارة املعهد ســخرت كل املتطلبات 
لعام دراسي مليء بالنجاح والتفوق، 
من خالل احلرص على توفير األرضية 
اخلصبة التي تساعد في صقل وتنمية 

القدرات واملواهب الطالبية.

طالل سام لـ«األنباء» «أتغشمر» مع املتابعني 
وشخص «قاعدلي» نشر الڤيديو وسّبب لي أزمة

دعاء خطاب 
@Doua_khattab

شاب كويتي متعدد املواهب، 
دخل مجال الفن من بوابة اإلعالنات، 
قدم بعدها عددا من املسرحيات 
واألعمال التلفزيونية، لكن صيته 
ذاع في السوشــيال ميديا بعد 
تقدميه برنامج «األريكة» مع بيبي 
العبداحملسن، هو الشاب طالل 
سام، الذي التقته «األنباء» وحاورته 
عن تبنيه فكرة البودكاست وتقبل 
املجتمع الكويتي له، كما كشف 
خالل اللقاء عن نيته لطرح ميني 
ألبوم بعد جناح اغنية «عادي» التي 
قدمها مع إميي روكو، وكشــف 
غموض واقعة استدعاء النيابة له 
على خلفية ڤيديو مصور متت اساءة 
فهمه، وإلى التفاصيل في السطور 

التالية:

ماذا تخبرنا عن برنامج 
«األريكة» الذي لقي جناحا 

كبيرا؟
٭ احلمــــد هللا علــــى 
النجــاح، والبرنامج هو 
بودكاســت موجود على 
«يوتيوب»، واســتطعنا 
أن نصل بفكرة البرنامج 
أنــا وبيبــي إلى شــركة 
باملخبــة، وهي الشــركة 
املنتجة ألغنيتي «عادي» 
مع اميي روكو وهي أيضا 
املنتجة لبودكاست، وفي 
بداية األمر بدأت بالفكرة 
بشكل بســيط أنا وبيبي 
وكان ذلك في أغســطس 
٢٠٢٠، وحاليا مستمرون 
في األمر، ولكن فضلنا أن 
نأخذ فترة راحة بسيطة 
جنهــز خاللهــا جلولــة 
جديدة، يكون بها عرض 
على املسرح في السعودية 
واخلليج، كما أننا نعمل 
على استكمال املوسم األول 

باملشروع، ملاذا لم يكن 
هناك انتقال للتلفزيون أو 

اإلذاعة؟
٭ قمنــا بتجربــة خفيفة 
 «FM بســيطة مع «مارينا
املاضــي،  رمضــان  فــي 
وعملنــا «اليــف»، ولكن 
أنا وبيبــي ال نصلح لهذا 
األمر، فالتلفزيون شــيء 
واإلنترنــت شــيء آخــر، 
ونحــن نأخــذ راحتنا في 
البودكاســت، ولكــن فــي 
التلفزيون نشعر ببعض 
القيــود، كمــا أن برنامج 
البودكاســت ال يصلــح 

أساسا للتلفزيون.
تطبيقات حديثة

وبرأيك هل سحب برنامج 
«كلوب هاوس» البساط من 

بودكاست؟
٭ «كلــوب هــاوس» هو 
أحد تطبيقــات التواصل 
التــي تعتمد  االجتماعي 
علــى  الدردشــة  فيــه 
الصــوت فقــط، وبرأيي 
أنهــا كانت «هبــة» وقل 

هل هناك نية خلوض 
مجال التمثيل؟

٭ عندما قررت أن أصبح 
مغنيا، جاءت لي عروض 
في التمثيــل، ولكني أرى 
أنه ال يصح التشتت حاليا، 
واألفضل أن أركز على شيء 

واحد فقط وهو الغناء.

ماذا عن مشاريعك 
وخططك الفترة املقبلة؟

أركــز حاليــا بشــكل  ٭ 
كبيــر علــى املوســيقى، 
كما أن برنامــج «األريكة» 
أصبــح جزءا مــن جدولي 
واهتماماتي، فأنا التقي بيبي 
بشكل أســبوعي ونتحدث 
ونعرض هذا للناس، ولكن 
أرغب في التركيز أكثر على 
الغناء، وإن شــاء اهللا هذا 
العام سيكون هناك ألبوم 
لي أو «مينــي ألبوم»، كما 
أننــي أبعد هذه الفترة عن 

التمثيل.
تصيد وتوضيح

انتشرت في الفترة األخيرة 
أخبار عن استدعائك من قبل 
النيابة بتهمة حتريض األطفال 

على االنتحار؟
٭ ال أســتطيع احلديــث 
باســتفاضة في هذا األمر، 
وذلك ألن املوضوع مازال 
مستمرا، ولكن احلمد هللا 
على خروجي من النيابة، 
واألمر وما فيه أنني كنت 
أضحك وأداعب املتابعني، 
وألقــي بالهاتف من مكان 
عــاٍل واجلميع يعرف هذا 
الشــيء، ولكن هــذا األمر 
مت فهمــه بطريقة خاطئة، 
وهناك شخص كان يترصد 
بي و«قاعدلي»، قام بنشر 
الفيديو الذي تســبب في 
األزمــة، لدرجة أنه عندما 
رأيــت أنــا الڤيديــو وأنا 
صاحبه شعرت باخلوف، 
ألنه ظهر بشــكل خاطئ، 
إبــان فتــرة  وكان ذلــك 
حساسة في الكويت فيما 
يتعلق مبوضوع األطفال.

االقبــال والتركيز عليها 
بعد انتهــاء احلظر، وأنا 
أحد الذين استخدموا هذا 
التطبيــق لفتــرة، ولكن 
النسخة  البودكاست هو 
الراديــو،  اجلديــدة مــن 
ويختلــف عــن الراديــو 
ان املســتمعني  التقليدي 
بإمكانهم التحكم في وقت 
االستماع واحملتوى ايضا، 
كما ميكنك االستماع الى 
احللقات املســجلة بدون 
انترنــت، وبالتالــي كل 
وسيلة منهما تختلف عن 
األخرى ولها جمهورها. 

كيف ترى تفاعل اجلمهور 
اخلليجي مع البودكاست؟

٭ البودكاســت هو ثقافة 
الكثيــر  فــي  موجــودة 
من الــدول مثــل اإلمارات 
والسعودية ولبنان واألردن 
ومصــر، ومســتمرة فــي 
االنتشار، لكنه لم يحظى 
بنفس االهتمام إلى اآلن في 
الكويت وما زال حديثا على 

املجتمع الكويتي.

على خلفية مقطع مصور تسبّب في استدعائه للنيابة

(محمد هاشم) طالل وبيبي في برنامج األريكة 

الزميلة دعاء خطاب مع طالل سام

جانب من استديو شركة «باملخبة»

من «األريكة».
األريكة

ما أكثر احللقات التي 
شهدت تفاعال أو جدال؟

٭ كانت احللقة األولى من 
«األريكة» هي األكثر تفاعال 
من حيث نسبة املشاهدات، 
ولكنها على الرغم من ذلك 
ليست املفضلة لدي، فأنا 
أحب كثيرا حلقة «األبوة 
املفرطــة» التــي تتنــاول 
موضوع تركيز األم واألب 
بشكل مبالغ فيه في تربية 
األبناء، وهذا شيء عكس 
اإلهمال، ونشاهد في هذه 
احللقــة كيف ميكــن لهذا 
األمر أن يتسبب في تأثير 
ســلبي على األبنــاء، كما 
أن هنــاك بالطبع حلقات 
أخرى أحبهــا، مثل حلقة 
«أغرب امللوك» هذه احللقة 

تضحكني كثيرا.

حتدثت فيما قبل عن 
تركيزك على البودكاست 
من منطلق فكرة اإلميان 

ملشاهدة الڤيديو

«البودكاست» مازال غريبًا على الكويت.. وهّبة «كلوب هاوس» قّلت بعد احلظر
انتظروني مع بيبي في جولة خليجية بـ «األريكة».. ونية إلطالق «ميني ألبوم»

«حوبتي» جديد إلهام الفضالة وشهاب جوهر
يستعد الفنان شهاب جوهر لتجربة 
فنية جديدة، حيث أعلن أخيرا عن طرق 
أبواب اإلنتاج الفني من خالل مسلسل 
«حوبتــي» الذي يتقاســم بطولته مع 
الفنانة إلهام الفضالة بينما كتب أحداثه 
عبــداهللا الرومي ويتولى دفة اإلخراج 

حامت حسام الدين. 
وتقع أحداث املسلسل اجلديد في ٨ 
حلقــات ومن املقرر عرضه عبر إحدى 
املنصات الرقمية. وتشهد األيام القليلة 
املقبلة الكشف عن فريق العمل بالكامل 

وحتديد جهة العرض. ويوثق املسلسل 
اجلديد ظهورا مختلفا جلوهر والفضالة 
فــي قالب درامي متميــز، حيث يطرح 
العمل موضوعات اجتماعية اســتقاها 
الكاتب الرومي من واقعنا وصاغها بذكاء 
ليقدم تركيبة جديرة باالهتمام. اجلدير 
بالذكر ان جوهر والفضالة أجنزا أخيرا 
تصوير مسلسل «من بعدي الطوفان» 
للمخرج منــاف عبــدال والكاتب علي 
الدوحان واملقرر عرضه خالل موســم 

اخلريف.

هل تتراجع 
آمال ماهر 

عن االعتزال؟!
القاهرة - محمد صالح

عدة تعليقـــات نشرتها الفنانة 
آمــال ماهر عبر صفحتهـــا 
الرسميـــة بالفيسبــــوك 
جعلـــــت متابعيهـــــــا 
يستنتجــون أنهـــا في 
طريقها إلعالن تراجعها 
عــن قــرار اعتزالهــا 
الــذي اتخذته  الغناء 
منذ شــهور لظروف 
خاصة دون اإلفصاح 
عــن األســباب. آمال 
قامــت بنشــر عــدة 
صــور حديثــة لها 
دون أي تعليــق أو 
كلمات تشير للهدف 
من نشر الصورة مما 
جعــل الكثير مــــن 
محبيها االستبشار 
بخبــــر عودتها إلى 

الغنــاء مــرة أخــرى، 
الطريــف أن آمال لم ترد 

بــأي كلمــة أو رســوم علــى 
تعليقات متابعيها مما زاد من شائعة 

اقتراب عودتها للفن مرة أخرى.
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شيخة العبداهللا: ُتكّرم نقا وسرور
شــيخة  الشــيخة  شــاركت 
العبداهللا الصباح الرئيس الفخري 
للنادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
فرحــة أبناء النادي ملا حققوه في 
الدورة الباراملبية (طوكيو ٢٠٢٠) 
بعــد حصــول الالعــب األوملبــي 
أحمد نقا املطيــري على امليدالية 
الفضيــة والالعب فيصل ســرور 
مبارك علــى امليدالية البرونزية، 
وتقديرا وتشجيعا ألبنائها قامت 
الشيخة شــيخة الصباح مبكافأة 
ألــف دوالر  الالعبــني مببلــغ ١٢ 
تقديرا وتشــجيعا لهــم، متمنية 
لهم االســتمرار برفع اسم دولتنا 

بجميع احملافل الدولية.

«يد» النصر تغادر إلى القاهرة اليوم
يعقوب العوضي

اختتــم فريق اليد األول بنادي النصر 
حتضيراته احمللية بالفوز على التضامن 
وديا امــس األول بنتيجة ٣٤-٢٦، حيث 
ستغادر بعثة «العنابي» اليوم إلى القاهرة 
للدخــول في معســكر تدريبــي خارجي 
اســتعدادا ملنافســات املوســم اجلديد إذ 

سيلعب عدة مباريات جتريبية.
وفي الســياق ذاته، أكد مديــر اللعبة 
فالح الزعبي أن خارطة إعادة الفريق إلى 
املنافسات ومنصات التتويج بدأت بوضع 
خطة مدروسة بعناية من قبل اجلهازين 
اإلداري والفني، مضيفا:«لدينا العديد من 
املواهب الشــابة التي حتتــاج إلى صقل 
وإعداد مناسبني باإلضافة إلى بيئة تدريبية 
تنافســية عالية والتي حتققت حني وفر 
مجلس اإلدارة املعســكر اخلارجي والذي 
سيعود بالنفع على جميع الالعبني لوجود 
االحتكاك الفني البدني التكتيكي مع فرق 

ذي جودة فنية وقيمة عالية».
وفي إطار متصل، أكد محمد عامر املنتقل 
حديثا من اليرموك إلى الكويت في صفقة 
انتقال حر لـ ٥ مواسم، أن التواجد ضمن 
كوكبــة جنوم «العميد» سيشــكل حتديا 

«طائرة» سلوى إلى تركيا استعدادًا لـ «العربية»

غــادر صباح أمــس وفد فريــق الكرة 
الطائــرة بنادي ســلوى الصبــاح للكرة 
الطائرة متجها إلى تركيا خلوض معسكر 
تدريبي اســتعدادا الســتضافته ملنافسة 
البطولة الـ ٢١ لألندية العربية للســيدات 
للكرة الطائرة املقرر إقامتها خالل الفترة 
مــن ١٤ حتى ٢٤ أكتوبر املقبل على صالة 
النــادي، حيث يترأس وفد النادي رشــا 
الصايغ، ويضم آمال مرزوق إدارية، واجلهاز 
الفني للفريق بقيادة املدرب املصري أسامة 
مدكور ومساعدته سامية إبراهيم، باإلضافة 
إلى ١٤ العبة هن: أنوار العمر، حوراء فرج، 
هدى الرشيد، شوق منصور، هبة العوضي، 
زينب يوسف، وضحة العمر، لطيفة باقر، 

نسيبة الطواري، صباح البصيري، شيخة 
الشمالي، تسنيم الطواري، زينب البلوشي 
وبدور احلسن. وسينضم لصفوف الفريق 
الحقا احملترفتان األميركية جادا بورسي 
والصربيــة ماريجا زيلنوفيتــش اللتان 
مت التعاقــد معهما النــادي لدعم صفوف 
الفريــق خالل البطولــة. ومن املنتظر أن 
يبدأ الفريق تدريباته على فترتني صباحية 
ومسائية يوميا حسب البرنامج التدريبي 
الذي يتضمن أيضا لعب ٦ وديات مع فرق 
تركية قوية لالحتكاك والتطبيق اخلططي 
على طرق اللعبة وكذلك االســتقرار على 
التشكيلة األساسية التي سيعتمد عليها 

الفريق في البطولة.

الشيخة شيخة العبداهللا

جديا إلثبات الذات واملنافســة من جديد، 
مشيدا برئيس نادي الكويت خالد الغامن 
ومبدرب الفريق هيثم الرشيدي، متمنيا 

أن يكون عند حسن ظن اجلميع.
كما عبر حارس مرمى الساملية حسن 
صفر املنتقل مؤخرا إلى صفوف «األبيض» 
أيضا أنه سيســعى منــذ البداية حلماية 
عرين «العميد» والوصول مع الفريق إلى 
منصات التتويج املختلفة محليا ودوليا.

كيروش مديرًا فنيًا جديدًا لـ«الفراعنة»
القاهرة - سامي عبدالفتاح

قرر االحتــاد املصري 
لكرة القدم برئاسة أحمد 
مجاهد في اجتماعه املمتد 
منذ يومني تعيني البرتغالي 
كارلوس كيــروش مديرا 
فنيا لـ «الفراعنة» كما مت 
تعيني ضياء السيد مدربا 
عاما ومحمد شوقي مدربا 
وعصــام احلضري مدربا 
حلراس املرمى، ومن املقرر 
أن يصل كيــروش نهاية 

األسبوع املقبل إلى القاهرة رفقة اجلهاز 
املعاون له والذي يضم مساعدا أجنبيا له 
ومحلال لــألداء واخصائيا للتأهيل، فيما 
سيتم اســتكمال اجلهاز اإلداري والطبي 
واألجهزة املعاونة خالل االجتماع املقبل 

ملجلس اإلدارة.
إلــى ذلك، تأزم موقــف منتخب مصر 
قليال في تصفيات أفريقيا املؤهلة ملونديال 
قطــر ٢٠٢٢ بعد أن حقق املنتخب الليبي 
فوزا غاليا خارج أرضه على أنغوال بهدف 
نظيف ليتصدر ترتيب املجموعة السادسة 
بـ ٦ نقــاط، وبفارق نقطتني عن منتخب 
مصر فيما جاءت الغابون في املركز الثالث 
بنقطة واحدة، ثم أنغوال من دون رصيد.

وفيما تبحث اللجنة الثالثية لالحتاد 

املصري عن خليفة للمدير 
الفني املقال حسام البدري، 
فإن طوق النجاة للفراعنة 
في هذه التصفيات يتمثل 
فــي حتميــة الفــوز فــي 
مباراتي ليبيا املقبلتني في 
اجلولتني الثالثة والرابعة، 
يومي ٩ و١٢ أكتوبر املقبل 
الســتكمال باقي املشوار 
أمام أنغوال  بنجاح الحقا 

ثم الغابون.
وفي شأن آخر، قررت 
اللجنــة الثالثيــة املكلفة 
بــإدارة االحتاد برئاســة أحمــد مجاهد، 
استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة 
السوبر املصري عن املوسم قبل املاضي 
بني األهلي وطالئع اجليش يوم ٢١ سبتمبر 
اجلاري، مع استكمال مسابقة كأس مصر 
للموسم املنتهي بإقامة مباراتي دور الـ ١٦ 
املؤجلتني (األهلي مع انبي وسموحة مع 
بيراميدز) في ٢٥ ســبتمبر ومباراة دور 
الـ ٨ بــني الفائزين فــي املباراتني في ٢٩ 
اجلاري، وأيضا مباراة الزمالك وأســوان 
بنصف النهائي في ٢ أكتوبر، وفي اليوم 
التالي مباراة بتروجيت مع املتأهل من ربع 
النهائي في املباريات املؤجلة، على أن يقام 
النهائي في ١٩ أكتوبر، قبل انطالق مسابقة 

الدوري املمتاز اجلديدة في ٢٥ أكتوبر.

مشوار املنتخب املصري بتصفيات املونديال في خطر بعد فوز ليبيا

كارلوس كيروش

األوملبي «غير املقنع» يتغلب على فلسطني
يتجمع ٢٧ اجلاري ويترقب قرعة غرب آسيا

مبارك اخلالدي

في مباراة متوســطة املســتوى، تغلب 
منتخبنا األوملبي على نظيره الفلسطيني 
بهدف نظيــف في املباراة التــي جمعتهما 
مســاء امس األول التي أقيمت على ســتاد 
نادي الشباب ضمن استعدادات املنتخبني 
خلوض االستحقاقات املقبلة، حيث سجل 
هدف اللقاء الوحيد البديل عيد الرشــيدي 

بالدقيقة (٨٠).
ولــم يقدم منتخبنا العرض املأمول، إذ 
جاءت املباراة متوسطة املستوى مع افضلية 
نسبية ملنتخب فلسطني الذي كان األخطر 
علــى مرمى منتخبنا األوملبي في الشــوط 
األول، إذ لعب األزرق األوملبي املباراة بتشكيل 
مكون من: خالد الفضلي حلراســة املرمى، 
وفي الدفاع جاسم عتيق ويوسف احلقان 
وفواز الصعب وعلي عبدالرســول، ووفي 
الوســط كل من عبداهللا اجلــزاف ومهدي 
دشــتي ومحمد الهويدي ومبارك الفنيني، 
وفي املقدمة يوسف الرشيدي وفواز مبيلش، 
وأجرى املدرب كارلوس غونزاليس تغيرات 
في الشوط الثاني شهدت مشاركة صاحب 

الهدف عيد الرشيدي. ومن املقرر أن يتجمع 
منتخبنــا ٢٧ اجلــاري اســتعدادا خلوض 

منافسات غرب آسيا املقرر إقامتها 
في الدمــام ٤ أكتوبر، إذ يترقب 
األزرق القرعة الرسمية للدورة 

١٢ اجلاري، ومن احملتمل أن يلتقي 
منتخبنا مع منتخب عمان األوملبي 

في مبــاراة أخيرة قبل الســفر إلى 
الســعودية في حال إمتــام االتفاق مع 

االحتاد العماني.
فيحان: علينا جتاوز السلبيات

مــن جانبه، علــق مديــر منتخبنا 
األوملبي مشــاري فيحان على نتيجة 
وأداء الفريق قائال: «خرجنا فائزين 
بهدف وحيد لكن األداء لم يكن مقنعا 
لعدة أســباب، وأعتقــد أن الرحلة 
التي قــام بها املنتخــب األول إلى 

البوســنة والهرســك كانت مرهقة 
وشــاقة، فلم يتحصــل العبونا على 

الراحة الكافية وقد رصدنا عدة سلبيات 
وعلينا معاجلتهمــا وجتاوزها لتهيئة 
األزرق خلوض االستحقاقات الرسمية».

بدعم من فريق تويوتا جازو للسباقات وحتت رعاية االحتاد الدولي للسيارات

استبعاد األوزبكي راشيدوف من قائمة «األبيض» اآلسيوية
يحيى حميدان

استقر اجلهازان اإلداري والفني 
لفريــق الكــرة بنــادي الكويت على 
استبعاد احملترف األوزبكي ساردار 
راشــيدوف من قائمة «األبيض» في 
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي، اذ من 
املقرر أن يستضيف «العميد» نظيره 
السلط األردني يوم ٢١ الشهر اجلاري 
في الدور نصف النهائي ملنطقة غرب 

القارة.
وضمت قائمة الفريق الكويتاوي 

الرباعــي األجنبي املكون من املدافع 
االسترالي ريان ماكغوان والنيجيري 
جون أوبي ميكيــل واملغربي مهدي 
برحمــة والكونغولي ديوميرســي 
مبوكاني، حيث جاء قرار اســتبعاد 
راشــيدوف لوجود أكثــر من العب 
محلي في مركز اجلناح األيسر ميتلك 
إمكانيات طيبة وبإمكانهم تعويض 
غيابه. وأرسلت إدارة نادي الكويت 
قائمة األسماء إلى االحتاد اآلسيوي 
مساء أول من امس، علما بأنه متاح 
لــكل فريق إجراء تغييرات محدودة 

على القائمة قبل أســبوع من موعد 
املباراة، حتسبا ألي طارئ.

وفيما يخص الفريق املنافس، فقد 
رفــض االحتاد األردنــي طلب إدارة 
السلط بتأجيل مباراته أمام الوحدات 
ضمــن منافســات الــدوري احمللي، 
املقــررة يوم ١٦ احلالي على ســتاد 
األمير حسني في السلط، حيث تنص 
لوائح االحتاد هناك على عدم تأجيل 
أي مبــاراة اذا ما كان الفارق الزمني 
بني مبــاراة محلية وأخرى خارجية 

يصل إلى ٩٦ ساعة.

عبدالعزيز جاسم 

متكن نادي القادســية من التعاقد مع 
مدافع منتخب العراق علي فائز في صفقة 
تعتبر األفضل للفريق هذا املوسم ملا ميلكه 
الالعب من خبرة في خط الدفاع خصوصا 
وأنه يعتبر من العناصر املؤثرة في منتخب 
«أسود الرافدين» علما انه شارك في مباراة 
إيران أمس األول في تصفيات كأس العالم.

وبعد التعاقد مع فائز فإن رحيل املدافع 
النيجيري جيمس أوكواسو قد تأكد رسميا 
وذلك لعدم اقتناع املدرب اجلزائري خير 
الدين مضوي مبستواه منذ وصوله وقيادته 
للفريق سواء في التدريبات أو املباريات 

الرسمية.

وبتعاقد «األصفر» مع فائز يكون الفريق 
قد أغلــق ملف احملترفــني بتعاقده مع ٤ 
العبني جدد على الرغم من أن احتاد الكرة 
يسمح بتسجيل ومشاركة ٥ محترفني إال 
أن األمور قد تتغيــر خالل الفترة املقبلة 
الســيما وأن فترة التسجيل متبق عليها 
أكثر من شهر حيث سيغلق باب التسجيل 

١٣ أكتوبر املقبل.
إلى ذلك، من املقرر عدم مشاركة احملترفني 
األلبانــي لورانــس تراشــي واجلامايكي 
روماريو ويليامز مع الفريق في مواجهة 
التضامن السبت املقبل بالدور التمهيدي 
لكأس سمو األمير بسبب مشاركتهما مع 
منتخب بالدهما وصعوبة إيجاد حجوزات 

للوصول في موعد املباراة.

القادسية يتعاقد مع العراقي فائز
املدافع النيجيري جيمس «باي باي»

متسابقان كويتّيان يتوجهان إلى األردن للمشاركة في أول بطولة 
لسباقات السيارات الرقمية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

مبشاركة ٢٤ متسابقا ومتسابقة 
القيادة  الشــغف ومهارات  جمعهم 
الرقمية العالية، تســتضيف األردن 
«كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا» 
في دورته األولى، وذلك يوم السبت 
١١ ســبتمبر، وســيقام هذا احلدث 
الكبير الذي يحاكي حلبات الســباق 
الدولية احلقيقية بدعم من شــركة 
تويوتا موتور كوربوريشن، ممثلة 
الراعي  بفريق «جازو للســباقات»، 
الراعي  الرســمي، و«بنك االحتاد»، 
الذهبي، وشركة «أمنية لالتصاالت»، 
الراعي الفضي، باإلضافة إلى «ديزرت 
فوكس Desert Fox» للسباقات الرقمية، 
وشركة «فاناتك Fanatec»، واالحتاد 
األردني للرياضات الرقمية، وبتنظيم 
من األردنية لرياضة السيارات، وحتت 
الدولي  رعاية رســمية من االحتاد 

.(FIA) للسيارات
وسيمثل ٢٢ من هؤالء املتسابقني 
١١ دولة، هي: لبنان، اإلمارات، قطر، 
البحرين، الكويت، السعودية، قبرص، 
تونس، موريتانيا، عمان، باإلضافة 
إلى األردن، حيث سيمثل الكويت كل 
من علي القالف، وخالد دشتي. كذلك، 
ستشهد البطولة مشاركة متسابقتني 
في الفعاليات إلى جانب املشــاركني 

الشباب اآلخرين.
وستحاكي البطولة عالم سباقات 
السيارات احلقيقي بدقة غير مسبوقة 
بفضل الشراكة مع «جران توريزمو 
سبورت - Gran Turismo Sport»، وهي 

واحدة من أكثر ألعاب محاكاة القيادة 
تقدما عبر اإلنترنت، واستخدام أحدث 
األجهزة والبرامج املتطورة واملتمثلة 
مبنصات وأدوات محاكاة الســباق. 
وقبل موعد احلدث بيوم، ســتقام 
فعالية ترحيبية للمتسابقني بحضور 
نخبة من املؤثريــن واملهتمني بهذه 
الرياضة في متحف السيارات امللكي 
في العاصمة عمان، كما سيتم تنظيم 

ســباق ودي بني املتنافسني. وبهذه 
املناسبة، يقول ندمي حداد، القائم على 
مشروع كأس تويوتا جازو للسباقات 
الرقمية في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا: «في الوقت الذي لدينا فيه 
حوالي ٣٣٠ مليون مستخدم أللعاب 
الڤيديو في منطقة الشــرق األوسط 
وشمال أفريقيا وحدها، سيتيح دخول 
رياضة السيارات إلى الفضاء الرقمي، 

عبر بطولة رسمية كهذه، املجال أمام 
املهتمني  الشباب  شريحة أوسع من 
بألعاب الڤيديو باختبار عالم ســباق 
الســيارات، بكل ما يحمله من إثارة 
وتشويق ومنافسة، خاصة أن هذه 
السباقات تشهد منوا متسارعا، فهي 
متاحة للجميع، وآمنة، وال تكلف كثيرا 
الســباقات احلقيقية، وجتمع  مثل 
متسابقني من مختلف أنحاء العالم». 
وأضاف: «يسرنا دعم شركة تويوتا 
األم ممثلة بفريق «جازو للسيارات» 
املرموق ملثل هــذه البطولة الفريدة، 
مبا مينح الشباب في منطقة الشرق 
الفرصة  أفريقيا  األوسط وشــمال 
إلظهار مواهبهم في سباقات السيارات 
الرقمية واملنافسة عامليا، ونتطلع إلى 
مزيد من املنافسات القوية في األعوام 

املقبلة».
أما زيد بلقز، املدير التنفيذي لـ 
«األردنية لرياضة السيارات»، فأعرب 
عن سعادته باحتضان األردن ألول 
بطولة للسباقات الرقمية في املنطقة، 
قائال: «يعد هــذا احلدث الفريد من 
نوعــه فرصــة حقيقية للشــباب 
الستكشاف مواهبهم وتنميتها قبل 
قيامهم باستثمارات جادة في رياضة 
السيارات، خاصة أن االنخراط في مثل 
هذا النوع من الرياضات يزداد صعوبة 
وتكلفة. وإلى جانب ذلك، ستسهم هذه 
البطولة في االرتقاء برياضة السيارات 
في اململكة، وتصدير اخلبرات واملواهب 
العربية الرائدة فــي هذا املجال إلى 

العالم».
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تونس تنتصر.. واجلزائر تتعثر بالتعادل

قطع املنتخب التونســي شوطا كبيرا 
نحو الدور احلاسم من التصفيات األفريقية 
املؤهلــة الى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ في 
قطر، بعدما عاد بفــوز مهم على مضيفه 
الزامبي ٢-٠ في منافسات املجموعة الثانية 

من الدور الثاني.
وفي ندوال، حقق منتخب «نسور قرطاج» 
فوزه الثاني تواليا بعــد األول على غينيا 
االستوائية في اجلولة األولى بثالثية نظيفة 
فيما مني املنتخب الزامبي بخسارته األولى 
بعدما تغلب على موريتانيا ٢-١ في اجلولة 

السابقة.

الذي يحدد  الدور احلاسم  إلى  ويتأهل 
هوية ممثلي القارة الســمراء اخلمسة في 
النهائيات مبوجــب مباراتي ذهاب وإياب، 
أصحاب املركز األول في املجموعات العشر.
وعاد منتخب اجلزائــر بنقطة إثر تعادله 
ومضيفــه البوركينابي ١-١. وأجريت املباراة 
على ملعب مراكش الكبير في املغرب، بطلب 
من بوركينا فاسو نظرا لعدم مطابقة ملعبها 

ملعايير االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وجاءت املباراة بعد أسبوعني على إعالن 
اجلزائر قطع عالقاتها الديبلوماسية مع الرباط، 
متهمة اململكة بارتكاب «أعمال عدائية ودنيئة».

حققت منتخبات السعودية وإيران واستراليا 
فوزها الثاني تواليا في التصفيات اآلســيوية 
احلاسمة املؤهلة إلى مونديال قطر ٢٠٢٢ الثالثاء 

لتعزز موقعها وآمالها في بلوغ النهائيات.
وانتزع املنتخب السعودي ثالث نقاط ثمينة، 
عزز من خاللها موقعــه في املجموعة الثانية، 
إثــر فوزه على مضيفــه املنتخب الُعماني ١-٠ 
على ملعب مجمع الســلطان قابوس الرياضي 

مبسقط في اجلولة الثانية.
وسجل صالح الشهري هدف املباراة الوحيد 

في الدقيقة ٤٢.
ورفع املنتخب السعودي رصيده إلى ٦ نقاط 
خلف املنتخب األسترالي الذي ميلك نفس الرصيد 
بعد فوزه على ڤيتنام ١-٠، ويتقدم عليه بفارق 
األهداف، فيما بقي املنتخب الُعماني على رصيده 
السابق ٣ نقاط متســاويا مع منتخب اليابان، 

ومنتخبا الصني وڤيتنام في املركزين األخيرين 
من دون نقاط.

وحذت أســتراليا حذو السعودية من خالل 
فوزهــا الثانــي في التصفيات اآلســيوية على 

مضيفتها ڤيتنام بهدف وحيد في هانوي.
وهو الفوز العاشــر أيضا تواليا ألستراليا 
في تصفيات كأس العالم في إجناز لم يسبقها 
إليه اي منتخب آسيوي، علما بانها انضمت إلى 
كنف االحتاد القاري عام ٢٠٠٦. وحققت إيران 
فوزا الفتا على العراق بثالثية نظيفة في املباراة 

التي جمعت بينهما في الدوحة.
والفــوز هــو الثاني إليران بعــد األول على 
سورية بهدف نظيف فرفعت رصيدها إلى ٦ نقاط.

وفــي املجموعة األولى أيضا، انتهت مباراة 
سورية واالمارات على ستاد امللك عبداهللا في 

عمان بالتعادل ١-١.

السعودية وإيران وأستراليا.. «عالمة كاملة»

تأهل الروسي دانيال مدڤيديڤ املصنف ثانيا 
إلى نصف نهائي بطولة الواليات املتحدة املفتوحة، 
آخر البطوالت األربع الكبرى في التنس، للموسم 
الثالث تواليا بوضعه حدا ملغامرة الهولندي بوتيك 
ڤان دي زاندشــولب، ليالقي في نصف النهائي 
الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم اليوم، فيما واصلت 
الكندية ليلى فيرنانديس حلمها بإقصاء األوكرانية 

إيلينا سفيتولينا على مالعب فالشينغ ميدوز.
وبــدا مدڤيديڤ في طريق لفوز ســهل على 
الهولندي ابن الـ٢٥ عاما املصنف ١١٧ عامليا بعدما 
حسمه املجموعتني األوليني من دون مقاومة، لكنه 
عانى بعدها وخسر الثالثة قبل أن يحسم األمور 
لصاحله في الرابعة، لتنتهي املباراة ٦-٣،٦-٠،٤-

٦، و٧-٥.
وبعد انتهاء مشواره عند الدورين األول والثالث 

في مشاركتيه األوليني في البطولة األميركية عامي 
٢٠١٧ و٢٠١٨، جنح مدڤيديــڤ في الوصول الى 
دور األربعة للمرة الثالثة تواليا على أمل الذهاب 
هذه املرة حتى النهاية والفوز بلقبه الكبير األول.

ولدى السيدات، فاجأت املراهقة الكندية ليلى 
فيرنانديس األوكرانية املصنفة خامسة عامليا إيلينا 

سفيتولينا بفوزها عليها ٦-٣،٣-٦، و٧-٦ (٥/٧).
ومنذ هزمت حاملة اللقب اليابانية ناومي أوساكا 
في الدور الثالث، ثــم األملانية أجنليك كيربر في 
ثمن النهائي، واصلت الكندية (املصنفة ٧٣) إكمال 

حلمها في البطولة.
وســتواجه فيرنانديس فــي نصف النهائي 
أرينا سابالينكا  للقب  املرشــحة  البيالروســية 
(الثانيــة)، التي فازت ٦-١ و٦-٤ على التشــيكية 

باربورا كريتشيكوفا (٩).

مدڤيديڤ مبواجهة أوجيه في نصف نهائي أميركا

البرازيل واألرجنتني يعودان مبواجهة البيرو وبوليڤيا
أراســكايتا  بجورجيــان دي 
صاحب الثنائية ضد بوليڤيا 

.(٤-٢)
وبعد البداية الســيئة مع 
سبع نقاط من ثماني مباريات، 
ســيكون الضغط كبيرا على 
تشيلي في كولومبيا (اخلامسة 

مع عشر نقاط).
لــم يعــد اجليــل الذهبي 
ألرتورو فيدال مخيفا كما كان 
من قبل، حيث أثبتت كولومبيا 
أنها متكنت من النجاح من دون 
وجــود خاميــس رودريغيز، 
إذ تعادلــت مــع مضيفتهــا 

الپاراغواي ١-١.
أما الپاراغواي التي حتتل 
املركز الســادس مــع ٨ نقاط 
أيضــا، فال ينبغــي أن تفوت 
الفرصة ضد فرنويال (العاشرة 
مــع أربع نقــاط) للبقــاء في 

السباق إلى املونديال.

لدقائق عدة في ســاو باولو 
قبل إيقاف املباراة.

أمــا البيرو التي تقبع في 
املركز السابع مع ٨ نقاط من 
٨ مباريات، أبقت على حلمها 
بالتأهل إلى املونديال القطري 
بفضــل فــوز صعــب علــى 
ڤنزويال (١-٠)، وستســعى 
بأي ثمن إلسقاط «سيليساو».

ومن بني املنتخبات العشرة 
املتنافســة، تتأهــل األربعة 
األولى إلى كأس العالم، بينما 
يلعــب اخلامس فــي امللحق 

القاري.
وأمام بوليڤيا التي متتلك 
ســت نقاط في املركز التاسع 
ومنتخبها الهش نوعا ما بعيدا 
عن قواعده، ترغب األرجنتني 
أيضا في نســيان حادثة ساو 
باولــو وتعزيــز موقعها في 
املركــز الثانــي الــذي حتتله 
حاليا مع ١٥ نقطة. وسيحاول 
الرابع  منتخب األوروغــواي 
مع ١٢ نقطــة أن يحافظ على 
إيقاعه أمام اإلكوادور املفاجأة 
في املركز الثالث (١٣ نقطة)، 
رغم غياب جنميه املهاجمني: 
إدينســون كافاني الذي منعه 
مــان يونايتــد مــن االلتحاق 
بالتشكيلة، ولويس سواريز 

(أتلتيكو مدريد) املصاب.
وسيعتمد «ال سيليستي» 
على عنصر الشــباب املتمثل 

حيــال  اجلــدل  بعــد 
الالعبني احملترفني  مشاركة 
في أوروبــا وحادثة تعليق 
مباراة البرازيل واألرجنتني، 
اجلمعــة  فجــر  تســتأنف 
تصفيات أميــركا اجلنوبية 
املؤهلــة إلــى مونديال قطر 
٢٠٢٢ فــي اجلولــة األخيرة 

من هذه النافذة الدولية.
وبعد حرمان املشجعني من 
مواجهة الغرميني-الزميلني 
في باريس سان جرمان نيمار 
وليونيــل ميســي اخلميس 
بعيد التوقيف الســوريالي 
للمباراة جراء البروتوكوالت 
الصحيــة فــي ســاو باولو، 
ســيتابع جماهير املنتخبني 
وهمــا  مجــددا  جنميهمــا 
يخوضان مواجهتي البرازيل 
مع البيــرو، واألرجنتني مع 

بوليڤيا.
التــي  البرازيــل،  علــى 
تتصــدر املجموعة الوحيدة 
في أميركا اجلنوبية بالعالمة 
الكاملــة مــع ٢١ نقطة من ٧ 
مباريــات، واحملرومة من ٩ 
العبــني فــي البرميييرليــغ 
منعتهم أنديتهم من االلتحاق 
باملنتخب، أن تعتمد في ليما 
على الثنائي الهجومي نيمار-

غابريال باربوسا (غابيغول)، 
مع إسناد من إيڤرتون ريبيرو 
ولوكاس باكيتا، الذين برزوا 

«الطواحني» تدمر تركيا بقيادة ديباي 
و«الديوك» تستفيق أخيرًا بوجه فنلندا

اليابان ال تريد استضافة كأس العالم لألندية
صرف االحتاد الياباني لكرة القدم النظر 
عن استضافة كأس العالم لألندية في ديسمبر 
املقبل، بسبب القيود املفروضة جراء األزمة 
الصحية في البالد، وفق ما أفادت الصحافة 

اليابانية.
وكتبت وكالة «كيودو» نقال عن مصادر لم 
تسمها أن «خطر زيادة عدد اإلصابات وصعوبة 
جني األرباح بسبب محدودية محتملة في عدد 

املتفرجني، قد أثر على هذا القرار».
ووفقا للوكالة نفسها، فإن االحتاد الياباني 
يجري مناقشات مع االحتاد الدولي لكرة القدم 

(فيفــا)، الذي ميكن أن يؤجل إلى أوائل العام 
٢٠٢٢، املســابقة التي جتمع سنويا األندية 
الفائزة في الدوريات القارية الكبرى وممثلي 

الدولة املضيفة.
وقال متحدث باســم فيفا لوكالة فرانس 
برس إنه «سيتم حتديد تفاصيل النسخة املقبلة 
من كأس العالم لألندية عندما يحني الوقت».

وسبق أن استضافت اليابان هذه املسابقة 
في العام ٢٠١٦، وأراد االحتاد الياباني استضافة 
نسخة ٢٠٢١ بالتحديد لالحتفال بالذكرى املئوية 

لتأسيسه، بحسب كيودو.

منذ مطلع العام احلالي إلى ٢٨ في ٣٨ 
مباراة لناديه السابق ليون الفرنسي 
واحلالي برشلونة ومنتخب هولندا. 
كما رفع رصيده في صفوف املنتخب 

الى ٣١ هدفا في ٧٠ مباراة دولية.
واألهــم أن املنتخــب الهولندي 
رفــع رصيده الــى ١٣ نقطة لينتزع 
الصــدارة من تركيــا التي تراجعت 
الى املركز الثالــث برصيد ١١ نقطة 
في حني صعدت النرويج الى الثاني 
متساوية نقاطا مع هولندا بفوزها 

على جبل طارق.
وفي املجموعــة األولى، عادت 
البرتغــال من باكو بفوزها الرابع 
أذربيجــان ٣-٠،  علــى حســاب 
وذلك رغم غيــاب جنمها وقائدها 
كريستيانو رونالدو لإليقاف بسبب 

تراكم اإلنذارات.
وفي املجموعة الثامنة، تواصلت 
املزاحمــة بــني كرواتيــا وصيفة 
بطلة مونديال ٢٠١٨ وروسيا على 
الصدارة بفوز األولى على ضيفتها 
ســلوڤينيا ٣-٠، والثانيــة علــى 

ضيفتها مالطا ٢-٠.
وتصــدرت كرواتيــا بفــارق 
األهداف عن روســيا ولكل منهما 
١٣ نقطة مقابل ٩ لسلوڤاكيا الفائزة 
على قبرص ٢-٠، و٧ لسلوڤينيا.

كالسن وغوس تيل ودونييل مانيل 
األهداف الثالثة األخرى في لقاء أكمله 

الضيوف بـ ١٠ العبني.
ورفع ديباي رصيده من األهداف 

ديباي نفســه جنما ملباراة منتخب 
هولنــدا وقــاده الــى فوز ســاحق 
علــى تركيا ٦-١ بتســجيله ثالثية 
فــي امســتردام، فيما أضــاف دافي 

جدد املنتخب الفرنسي املوعد 
مــع االنتصارات بعــد ٥ تعادالت 
متتالية، فيما استعرض املنتخبان 
الهولندي والدمناركي وبدرجة أقل 
نظيرهما البرتغالي في تصفيات 
أوروبا املؤهلة ملونديال قطر ٢٠٢٢.

فــي ليــون وضمــن املجموعة 
الرابعــة، تألق أنطــوان غريزمان 
وأعاد فرنسا بطلة العالم الى سكة 
االنتصارات بتسجيله ثنائية الفوز 
٢-٠ علــى الضيــف الفنلندي في 
الدقيقتــني ٢٥ و٥٤، ليصبح على 
املسافة ذاتها من املركز الثالث على 
الئحة أفضــل الهدافني في تاريخ 
فرنسا والذي يحتله ميشال بالتيني 
برصيد ٤١ هدفا خلف تييري هنري 
(٥١) وأوليفييه جيرو (٤٦) الغائب 

حاليا عن تشكيلة «الديوك».
واألهم من اإلجنازات الشخصية 
بالنسبة لالعب العائد إلى فريقه 
مدريــد  أتلتيكــو  الســابق 
بعــد جتربــة متواضعة مع 
برشــلونة، أنه منــح بالده 
النقــاط الـــ ٣ ضمــن منافس 
يشــكل تهديدا لها في الصراع 

على بطاقة املركز األول. 
وفي املجموعة الســابعة، فرض 
مهاجم برشلونة اإلسباني ممفيس 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة لكأس العالم ـ املرحلة الـ 
١:٣٠beIN Sports HD٢ فجر اجلمعةأوروغواي ـ اإلكوادور
١:٣٠beIN Sports HD١ فجر اجلمعةپاراغواي ـ ڤنزويال
٣ ٢beIN Sports Premium فجر اجلمعةكولومبيا ـ تشيلي
١ ٢:٣٠beIN Sports Premium فجر اجلمعةاألرجنتني ـ بوليڤيا

٢ ٣:٣٠beIN Sports Premium فجر اجلمعةالبرازيل ـ بيرو

العنابي يستعيد توازنه بالتعادل مع لوكسمبورغ

العنابي، وذلك من أجل جتهيزه خلوض نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢.

الى ذلك، التقى ممثلون عن االحتاد القطري 
لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
وفدا من االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)، 
ملناقشة اســتعدادات قطر الستضافة كأس 
العالم خالل زيارة الوفد األوروبي إلى ستاد 
راس أبو عبود، أحد االستادات الثمانية التي 

ستستضيف منافسات املونديال.

الدوحة - فريد عبدالباقي

استطاع منتخب قطر 
اســتعادة توازنه مجددا 
التصفيات األوروبية  في 
إلى نهائيات كأس  املؤهلة 
العالم قطر ٢٠٢٢، بالتعادل 
مع لوكسمبورغ ١-١، خالل 
اللقاء الذي جمع املنتخبني 
على ســتاد لوكســبورغ 
الوطني في سادس جوالت 
املجموعة األولى التي تضم 
منتخبات البرتغال وصربيا 
وأيرلندا وأذربيجان، حيث 
تقدم لوكسمبورج أوال عن 
طريق إيڤاندرو بورخيس 

سانشــيز في الدقيقة ٣١، وأدرك «العنابي» 
التعادل في الدقيقة ٤٣ بواسطة العبه همام 
األمني، وأوقف هذا التعادل مسلسل خسائر 
«العنابي» في التصفيات األوروبية، بعد تعرضه 
خلسارتني متتاليتني في آخر مباراتني له أمام 
منتخب صربيا ٠-٤ والبرتغال ١-٣ في اجلولتني 

الرابعة واخلامسة.
التصفيات كضيف  العنابي في  ويشارك 
شرف دون احتســاب النتائج التي يحققها 



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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واحد أبواللطف

تطوير ذراع روبوتية 
تستعيد الوظائف الطبيعية 

ملبتوري األطراف.

بدء تنفيذ نظام السوار اإللكتروني 
للمحكومني بأقل من ٣ سنوات.

  إن شاء اهللا يتعظون   اختراع يستحق الدعم الدولي.
ويستفيدون.

أبعد من الكلمات
«أحب التقدم في العمر وال أرغب في أن أعود 

شابة مجددًا»

التقدم  أن  مونيكا لوينسكي، تؤكد 
في العمر مينحها بصيرة لم تعرفها 

في شبابها.

«دومًا يفقد حزب الرئيس أغلبية المجلس بعد 
عامين من تنصيبه»

األقلية  ميتــش ماكونيل، زعيــم 
اجلمهورية مبجلس النواب األميركي، 
يتوقع فقدان احلزب الدميوقراطي 

أغلبية مجلس النواب.

«لم نلتق بعد الطالق لمدة ٢٠ سنة» 

ميني درايفر، املمثلة البريطانية، عن 
لقائها مؤخراً للمرة األولى بطليقها 

املمثل األميركي مات دامون.

«الكوميديا تحرك العقل وتحفز الذكاء»

جون ليدون، املغني البريطاني، عن 
حرصه على متابعة أفالم الكوميديا.

«بالغت في إلحاحي عليه أن ينام كبقية األطفال، 
فمات في يدي»

أماندا والــدر، صاحبة دار حضانة 
أطفال غير مرخصة بداكوتا اجلنوبية 
األميركية، التي ضربت طفال عمره 
عام ونصف العام ما أدى إلى وفاته.

البقاء هللا

جنيبة عكيلي غافل: أرملة راشــد عجيل خلف: ٧٢ عاما ـ ت: 
٩٩٦٤٨٠١٦ ـ ٦٦٨٧٥٦٥٦ ـ شيعت.

عادل محمد عبدالعزيز احلوطي: ٥٦ عاماـ  ت: ٩٩٧٢١٢١٠ـ  ٦٦٦٤٠٣٨٣ 
ـ شيع.

حمد إبراهيم خلف احلسني: ٦٨ عاما ـ ت: ٩٦٩٩٩٨٣٣ ـ شيع.
عبدالوهاب مساعد خالد التوره: ٥١ عاماـ  ت: ٦٥٠٠٠٠٧٣ـ  ٩٩٠٤٥٤٦٨ 

ـ شيع.
حامد عبداجليل أحمد احملمود: ٤٩ عاماـ  ت: ٩٤٩٨٩٠٦٩ـ  شيع.

بدر حسني علي حطب: ٥٧ عاما ـ ت: ٩٠٩٤٩٠٨٩ ـ شيع.
زهرة سيد عبداهللا سيد إبراهيم الرفاعي: زوجة فهد أحمد يعقوب 

الوزان: ٣٢ عاما ـ ت: ٦٥٠٩٩٨٨٨ ـ شيعت.

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

٤:٠٨الفجر
٥:٢٨الشروق

١١:٤٦الظهر
٣:١٨العصر

٦:٠٢املغرب
٧:٢١العشاء

أعلى مد: ١:٢٩ ص ـ ١:٠٦ ظ
أدنى جزر: ٧:٢٩ ص ـ ٧:٥٢ م

العظمى:  ٤٤           الصغرى:  ٢٦

كريس هيمثورث: أجلأ للصوم

يؤكد املمثل األســترالي كريس هيمثورث أنه يلجأ إلى 
ممارسة الصوم مدة ١٦ ساعة يوميا، مع قصر تناول الطعام 
على نافذة مدتها ٨ ساعات فقط، لتمثيل األدوار التي تتطلب 
خسران وزنه بسرعة. ويضيف املمثل هيمثورث: «كنت أمثل 
دورا فــي فيلم «في قلب البحــر» - وكان الدور يتطلب أن 
أظهر بجسم نحيف جدا». وأضاف كريس هيمثورث: «أتدرب 
بشــكل قاســي يوميا. لكن التدريب ال يؤدي إلى تخسيس 
وزنــي، لذا فاحلل الوحيد هو الصوم. وهو ما نصحني به 

أيضا مدربي اخلاص «لوك زوشي».

كريس هيمثورث مع مدربه الشخصي لوك زوشي

مصرع وزير روسي 
أثناء محاولته إنقاذ مصور

أ.ف.پ: لقي وزير احلاالت الطارئة الروسي يفغيني 
زينيتشــيف، وهو عنصر سابق في احلماية الشخصية 
للرئيس فالدميير بوتني، حتفــه فيما كان يحاول إنقاذ 

شخص أثناء تدريبات، كما أعلنت الوزارة.
وقالــت الوزارة لوكالة «تــاس» إن الوزير البالغ من 
العمر ٥٥ عامًا «توفي بشــكل مأســوي خــالل تدريبات 
مشــتركة بني الــوزارات في نوريلســك حلماية املنطقة 
القطبية الشمالية فيما كان يحاول إنقاذ حياة شخص».

قالت مارغريتا ســيمونيان، رئيسة حترير قناة «آر 
تي» التلفزيونية املوالية للكرملني في منشور على قناتها 
في منصة تيلغرام إن زينيتشيف «كان على حافة منحدر 

مع مصور ڤيديو انزلق وسقط في احمليط».
واضافت «لم يتســن ألحــد الوقت إلدراك ماذا حصل 
عندما اندفع زينيتشيف نحو احمليط بعد سقوط الرجل 
واصطدم بالصخور» مشيرة إلى أن املصور لقي مصرعه 
كذلك. وأوضحت القناة في رســائل نشــرت الحقًا على 
تلغرام أن فريقها لم يشهد الواقعة بل كان ضمن مجموعة 
من الصحافيني الذين يغطون التدريبات اجلارية وتابعوا 

الوزير في وقت سابق.

رويترز: خرج ســكان منتجع أكابولكو الســاحلي الشهير باملكسيك 
ليناموا في سياراتهم أو في الشوارع في الصباح الباكر بعد أن ضربت 

عدة هزات تابعة املدينة في أعقاب زلزال قوي أسفر عن مقتل رجل.
وكان زلزال بقوة ٧ درجات قد وقع على بعد ١٧٫٧ كيلومترا إلى الشمال 
الشرقي من منتجع أكابولكو بوالية جيريرو بجنوب غرب البالد وأحلق 
أضرارا ببرج املراقبة في املطار الدولي وأدى إلى تصدع جدران مستشفى 
يعالج حاالت «كوفيد-١٩» وأثار انهيارات أرضية وحاالت تسرب غاز.
ومع ذلك، أفادت التقارير األولية للســلطات بأن الزلزال لم يتسبب 

في دمار كبير.
وقال شاهد من «رويترز» في أكابولكو إن عشرات السيارات اصطفت 
على ممشى الشاطئ وتزايد عددها بعد أن ضربت هزة تابعة قوية املنطقة.

وسجلت هيئة رصد الزالزل الوطنية املكسيكية نحو مئة هزة تابعة 
منها واحدة بلغت قوتها ٥٫٢ درجات.

البط ينافس الببغاوات 
على تكرار األصوات البشرية

أ.ف.پ: بات للببغاوات منافســا حيوانيا جديدا على ما 
يبدو، إذ خلص باحثون إلى أن نوعا من البط ينتشــر في 
أســتراليا ويعرف باسم بط املسك قادر على تقليد أصوات 
مختلفة وصوال إلى ترداد عبارات شبيهة بالنطق البشري.

فقــد خلصــت الدراســة التــي نشــرتها أخيــرا مجلــة 
«فيلوســوفيكل ترانزاكشــنز أوف ذي رويال سوســايتي 
بــي» إلــى أن طيــور بط من هــذا النوع جنحت فــي تقليد 
صــوت غلق الباب، كما متكنت، خصوصا من ترداد عبارة 
«يو بالدي فول» باإلنكليزية («يا أيها األبله»). وكان عالم 
األحيــاء كاريل تن كايت اســتبعد في بادئ األمر «أي قدرة 
لهــذا اجلنس علــى تقليد النطق البشــري». لكن من خالل 
غوصه فــي احملفوظات، وقع الباحث على تســجيل يعود 
للعام ١٩٨٧ لطائر بط يدعى «ريبر» كان يربيه الرجل البالغ 
أربع سنوات حينها والذي كان يعيش في محمية طبيعية 
قرب العاصمة األســترالية كانبيرا. وكان طائر البط يكرر 
باســتمرار عبارة «يو بالدي فو»، من دون لفظ حرف «ل» 
في نهاية اجلملة بسبب صعوبة نطقه للبط على ما يبدو.

بّدلوا مولودتها.. 
فطلبت ٣ ماليني يورو تعويضًا

أ.ف.پ: تطالب إسبانية في التاسعة عشرة من العمر 
بثالثة ماليني يورو كتعويض لها عن خطأ حصل بعيد 
والدتها جرى على إثره إبدالها بطفل آخر وتسليمها إلى 

عائلة ليست عائلتها.
حصلت احلادثة سنة ٢٠٠٢ في مستشفى سان ميالن 
في لوغرونيو (شمال إسبانيا)، وهو موقع بات مغلقا، إثر 
«خطأ بشري»، بحسب سلطات منطقة ريوخا اإلسبانية.
وقد أســفر هذا اخلطأ عن تبديــل طفلتني مولودتني 
في اليوم عينه بفارق خمس ســاعات كانتا موضوعتني 
في احلاضنة. لكن لم يتم اكتشــاف ما حصل سوى بعد 

خمسة عشر عاما.

«نتفليكس» يوّثق كفاح مصرية في عالم رفع األثقال

أخــذت الرّباعــة (العبة رفــع األثقال 
املصرية)، أسماء رمضان املعروفة بلقب 
«زبيبة»، تهتف للعدائني املشــاركني في 
ماراثون أقيم مبناسبة عرض فيلم «عاش 
يــا كابنت» الــذي يــروي إجنازاتها رغم 

املصاعب العديدة التي واجهتها.
ويبرز الفيلــم، احلائز جوائز والذي 

يعــرض اآلن على منصــة «نتفليكس»، 
ما تواجهــه الفتيات الفقيــرات في عالم 
رفع األثقال االحترافي، بينما يركز على 
رحلة «زبيبة» التي يبلغ عمرها اآلن ٢١ 
عاما وعالقتها املعقدة مع مدربها املســن 

الكابنت رمضان.
وقالت أسماء رمضان (زبيبة)، بطلة 

الفيلم، لتلفزيون «رويترز»: «الفيلم عبارة 
عن بدايتي وأنا لسه بنت صغيرة بادئة 
فــي رفع أثقال حلد مــا بقيت عندي ١٨- 
١٩ سنة. يعني الفيلم بيبني مدار حياتي 
كلها في الفيلم، التمرين، تعبي ومتريني 
وجريي في الشمس، يعني الفيلم بيبني 

قصة حياتي».

«ڤينيسيا السينمائي» 
يواصل أعماله

وكاالت: تتواصل أعمال الدورة 
الـ ٧٨ من مهرجان «ڤينيســيا» 
الدولي الســينمائي حتى يوم 
السبت املقبل. ويتميز هذا العام 
مبشاركة عربية قوية من أربع دول 

منها اليمن ولبنان.
ويعد مهرجان «البندقية» أقدم 
مهرجان ســينمائي في العالم 
وواحدا من املهرجانات الثالث 
الكبار، إلــى جنب مع مهرجان 
كان السينمائي ومهرجان برلني 

السينمائي الدولي.
وشهد يوم امس عرض فيلم 
«جناة الكابنت فولكونوغوف» من 

إخراج نتاشا ميركولوفا.

زلزال املكسيك: ٧ درجات.. ورعب وهلع

حكت ســيمون بايلز قصة الشرطي الذي خالفها عام 
٢٠١٦، حــني تأخرت على موعد التدريــب قبيل أوملبياد 
٢٠١٦، وجتاوزت حاجز الســرعة بسيارتها، واستوقفها 
الشرطي وأعطاها مخالفة، بعد أن سألها عن سبب السرعة. 
ثم دارت األيام، وســافرت ســيمون بايلز إلى األوملبياد 
لتحصــد ٤ ميداليات ذهبية، وميدالية برونزية، وكانت 
أول فتاة حتصد هذا العدد من الذهبيات في حدث واحد. 
وعندما وصلت إلى بلدتها وجدت أن نفس الشرطي الذي 
خالفهــا كان هو املكلف مبرافقتها مــن املطار إلى بيتها، 
حلمايتها بكل ما حصدته من ميداليات ذهبية. واستغرب 
الشــرطي من املصادفة، وقال لها: «لو أنك أخبرتيني أن 
سبب إســراعك بالســيارة هو اللحاق بالتدريب، للفوز 
بهــذا العدد من امليداليات، بالتأكيد لم أكن ألحرر لك أي 
مخالفة. من اآلن فصاعدا، عليك أن تشــرحي أســبابك!» 

وتضيف سيمون بايلز: «تعلمت الدرس».

الشرطي الذي خالف سيمون بايلز
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