
https://www.kia.com/kw/showroom/K8/features.html


أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

24كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس
  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

األحد
        ١٢Sunday September 19, 2021 - Issue No.16276 من صفر ١٤٤٣ املوافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢١  

غير مخصص للبيع

نواب تعقيبًا على بيان «العفو الكرمي»: متوازن وتقومي 
ملسار القضية وخطوة في االجتاه الصحيح

احملرر البرملاني

«العفو  بيان  بعد صدور 
الكرمي» والذي جاء ممهورا 
بتوقيع النواب السابقني مسلم 
البراك ود.جمعان احلربش 
ومبــارك الوعالن وســالم 
الطاحوس  النمالن وخالــد 
ومعهم مشعل الذايدي وناصر 
الــرداس ومحمد البليهيس 
وعبدالعزيــز جاراهللا، كانت 
لبعض النواب مواقف معلنة 
من البيان الذي رحب بفكرة 
احلوار الوطني بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية برعاية 
صاحب السمو األمير «نؤكد 

أن أي حــوار وطني يكون 
برعاية صاحب السمو األمير 
هو أمر محمود وكرمي فهو 
التأكيد  ثــم  والد اجلميع»، 
الواجب  أن احلوار من  على 
أن يســبقه تفاهــم حول 
«ملف العفــو الكرمي». وفي 
هذا اإلطار، قال النائب فايز 
اجلمهــور إن البيان يعتبر 
خطوة في االجتاه الصحيح 
وتقوميا ملسار هذه القضية.

من جانبــه، قال النائب فرز 
الديحاني: منذ أول يوم عمل 
برملاني آثرنا أن يكون عملنا 
متوافقا مــع مبادئنا بعودة 
إخواننا املهجرين. وأضاف: 

لكن األساس أن نعمل بصمت 
لتقريب وجهات النظر لقطف 
ثمــرة عودتهم بــني أهلهم 
ومحبيهــم، وبيانهم يدعم 
خطواتنا فــي اجتاه العفو، 

وسنفرح قريبا بإذن اهللا.
النائب  من جهته، قــال 
د. صالح املطيري: نثق بأن 
نقدكم هو نقد الناصح ونتقبله 
بسعة صدر، ولن نتردد في 
العمل على عودة كرمية «تليق 
بتاريخهم».واختتم حديثه: من 
ضحى من أجل وطنه يستحق 
الدعم والتأييد. وقال النائب 
د. أحمد مطيع: نقبل كل ما 
جاء في بيان النواب السابقني 

املهجرين والشباب اإلصالحي 
ونتقبل نقدهم بصدر رحب.

من جهته، قال النائب د. حمد 
املطر إن البيان كان متوازنا، 
ولن يستقيم العمل الوطني إال 
بنقد املخلصني، وهذا حقكم 
علينا، وبإذن اهللا نراكم جميعا 

بالكويت مرفوعي الرأس.
النائب  من جانبه، قــال 
أســامة الشــاهني إن بيان 
املهجرين مســتحق، ونعتز 
باملوقعني عليه نوابا وشبابا 

إصالحيني.
وأضــاف: كان ومازال 
وسيظل العفو أولوية للشعب 

جتاه أبطاله.

ikea.com/festival املهرجان يقام على موقع
وفي معارض «إيكيا»      (أحمد علي)

م.هاشم هاشم مستمعا لشرح حول مركز جتميع النفط 
رقم ٣١ اجلديد ويرافقه عماد سلطان

«إيكيا» أطلقت مهرجانها العاملي األول
 IKEA Festival بتصاميم تواكب األجواء 

الصحية واحلياة العصرية

هاشم هاشم يزور «نفط الكويت»: 
مركز جتميع ٣١ إضافة مهمة لزيادة إنتاج 

الكويت النفطي 1115

أولويات احلكومة: قانونان جديدان و٣ معّدلة
مرمي بندق

كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
عن ان أولويات احلكومــة لدور االنعقاد الثاني الذي تعقد 

جلسته االفتتاحية في ٢٦ أكتوبر، ستكون ٥ قوانني.
وأوضحت املصادر ان منها قانونني جديدين هما مشروع 
قانون بشــأن التمويل العقاري للسكن اخلاص، ومشروع 
قانون للسحب املقنن من صندوق احتياطي األجيال، و٣ قوانني 
معدلة هي مشروع قانون معدل للدين العام، ومشروع قانون 
معدل ملدينة احلرير، ومشروع قانون معدل لقانون اجلزاء 
رقم ١٦ لســنة ١٩٦٠، والذي يهدف إلى املعاقبة باحلبس أو 
بغرامة لكل من يهدد شخصا بإنزال ضرر، أيا كان، بنفسه 

أو بسمعته أو مباله.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء»، انه مت التنسيق واالتفاق بني وزارة املالية وجهاز 
حماية املنافسة ووحدة تنظيم التأمني، على سلم رواتب عادل 
ومتوازن للقياديني واملوظفني في هاتني اجلهتني احلكوميتني 
يتســق وضوابط وشــروط قانون ولوائح مجلس وديوان 
اخلدمة املدنية والتي يعمل بها في اجلهات احلكومية املماثلة. 
وبهدف حتقيق العدالة واملساواة بني موظفي الدولة وتالفيا 
ملطالبات جهات أخرى بالزيادات واملزايا والبدالت املالية ذاتها. 
على أن يعمل بالسلم اعتبارا من السنة املالية احلالية. وعلى 
صعيد آخر، بدأت مجموعة قياديني مرشحني ملجلس اخلدمة 
املدنية للتعيني في املناصب الشاغرة اختبارا وفقا للمرسوم 
١-٣٣٨ لســنة ٢٠١٨، والذي يعد شــرطا الســتكمال إجراءات 
التعيني. ويســبق االختبار عقــد دورة تدريبيــة للقياديني 
املرشــحني ملدة ٣ أيام. وتضــع االختبار الذي يتم إلكترونيا 
جلنة يشــكلها املجلس مــن ٣ أكادمييني من جامعة الكويت، 
ويقيس املهارات اإلدارية، وقواعد احملاسبة العامة، واملعرفة 
باألحكام املالية وإعداد وتنفيذ امليزانية، والقدرة الذهنية على 
التخطيط والتنظيم االستراتيجي والقيادة وإدارة الصراع، 
والتفكير املنطقي وحل املشكالت والقدرة على اتخاذ القرار، 
الى جانب املفردات اللغوية وإتقان اللغة اإلجنليزية. ويشترط 
اجتياز هذا االختبار لرفع اسم القياديني الناجحني إلى مجلس 
الوزراء التخاذ ما يراه مناسبا. هذا، واعتمد مجلس الوزراء 
مرســوما، بتعيني مروان عبداهللا يوسف ثنيان الغامن مديرا 
عاما للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية بالدرجة 

املمتازة.

سلم رواتب عادل ومتوازن جلهاز حماية املنافسة ووحدة تنظيم التأمني يُعمل به اعتباراً من السنة املالية احلالية

الكويت توّدع وزير النفط األسبق 
عبداملطلب الكاظمي 

بعد مسيرة حافلة بالعطاء
ـب املوت أمــس وزير  غيـَّ
النفــط األســبق عبداملطلب 
الكاظمي، تاركا إرثا من املنجزات 
والعطاءات في مختلف امليادين 
التي عمل فيها. ويسجل للراحل 
أنــه كان أول وزير للنفط في 
تاريخ الكويت بعد فصل «النفط» 
عن «املالية»، كما واكب - رحمه 
اهللا - حلظة تاريخية في قطاع 
النفط ال تقل أهمية عن اكتشافه، 
وهي اخلطوة التي أقدمت عليها 
الكويت بتأميم نفطها وفرض 
سيادتها وإدارتها وقرارها عليه 

بالكامــل، بعد أن كانت الكويت حتصل على ٤٠٪ فقط من نفطها 
بينما البقية بيد شركتني أجنبيتني متتلكان احلصة األكبر.

وشهدت مدة توليه الوزارة العديد من األحداث الكبرى والفارقة 
في تاريخ الكويــت واملنطقة منها تعرضه مع وزراء نفط منظمة 
أوپيك حلادثة أكبر عملية اختطاف على يد «كارلوس»، وشهادته 

على حلظة اغتيال امللك فيصل بن عبدالعزيز رحمه اهللا.
وشغل - رحمه اهللا - عضوية مجلس األمة في الفصل التشريعي 
الثالث ١٩٧١ - ١٩٧٥ والفصل التشــريعي الرابع ١٩٧٥، كما شغل 
منصب مدير قسم امليزانية العامة في وزارة املالية والنفط، ورئاسة 
مجلس إدارة الشــركة العربية للتأمني وإعادة التأمني، وعضوية 
جلنة نزع امللكية للمنفعة العامة في البلدية والعديد من املناصب.

وبهذه املناسبة احلزينة، تتقدم «األنباء» بأحر التعازي وأصدق 
املواساة الى أهل الفقيد، سائلني املولى عز وجل أن يتغمده بواسع 

رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

الراحل عبداملطلب الكاظمي

ملشاهدة الڤيديو

إضاءات على مسيرة الراحل ص٩

ملكيات احلكومة 
بالشركات 

املدرجة تقفز 
إلى ٦٫٢ مليارات

اقتصاد

14

نني من احلجر املنزلي بريطانيا تعفي الكويتيني احملصَّ
لندن - (كونا): أعلنت احلكومة البريطانية 
عن توسيع قائمة الدول التي تعترف باللقاحات 
ضــد ڤيــروس (كورونا املســتجد كوفيد- ١٩) 
املعتمدة لديها بإضافة ٥٠ دولة من ضمنها الكويت. 
وقال وزير النقل البريطاني غرانت شــابس في 
تصريح صحافي، ان اإلجــراءات اجلديدة التي 
سيتم تطبيقها اعتبارا من الرابع من أكتوبر املقبل 
تعنــي ان مواطني الكويت احملصنني بجرعتني 
مــن اللقاحات املعتمدة (فايزر - اســترازينيكا 

- موديرنا) وجرعة واحدة من (جونســون آند 
جونســون) سيتم إعفاؤهم من احلجر املنزلي. 
وأضاف أنه لن يتوجب على القادمني من الكويت 
والــدول األخرى التي اعتمــدت لقاحاتها إجراء 
اختبار فحص كورونا قبل الوصول إلى إجنلترا. 
وأوضح أن املطلوب من القادمني من هذه الدول 
فقط تعبئة طلب السفر قبل الرحلة بـ ٤٨ ساعة 
وحجــز موعد إلجراء اختبــار كورونا بعد يوم 

من وصولهم. التفاصيل ص ٤التفاصيل ص٢
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تعيني مروان عبداهللا الغامن 
مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية

صدر مرسوم رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢١ بتعيني مدير عام 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، جاء فيه:  
مادة أولى: يُعني مروان عبداهللا يوسف ثنيان الغامن - في 
وظيفة مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية - بالدرجة املمتازة.
مادة ثانية: على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املرسوم، 
مروان الغامنويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

ترقية ٥٧ قاضيًا ووكيل نيابة اعتبارًا من أول يوليو
صدر مرســوم رقــم ١٧٩ 
لسنة ٢٠٢١ بترقيات قضائية 

جاء فيه: رسمنا باآلتي:
مــادة أولى: يرقى كل من 
اآلتية أسماؤهم الى الدرجة 
املبينة قرين اسم كل منهم، 

وذلك اعتبارا من ٢٠٢١/٧/١:
عبداهللا عبدالعزيز راشد مال ٭ 

محمد - وكيل نيابة (أ)
عبدالعزيز بدر عبداهللا املسعد ٭ 

- قاض من الدرجة الثانية
مشاري حسني تركي املطيري ٭ 

- قاض من الدرجة الثانية
جاسم محمد سالم الكنيمش ٭ 

- قاض من الدرجة الثانية
عبدالعزيــز رشــيد محمــود ٭ 

اجلاســم - قــاض مــن الدرجة 
الثانية

طالل عبدالعزيز عبداحملسن ٭ 
الفهد - وكيل نيابة (أ)

عمر احمد عبداحملسن املليفي ٭ 
- قاض من الدرجة الثانية

محمد عبدالعزيز محمد الفريح ٭ 
- وكيل نيابة (أ)

راشد ضاري راشد طاحوس ٭ 
الطاحــوس - قاض من الدرجة 

الثانية

عبدالرزاق حمــد عبدالرزاق ٭ 
العثمــان - قــاض مــن الدرجة 

الثانية
محمد احمد علي روح الدين - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
ناصر علــي خلف احلقان - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
ســعد مير ســعد العجمي - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
محمد سعود أحمد الدوسري ٭ 

- وكيل نيابة (أ)
يوسف غامن علي امليع - قاض ٭ 

من الدرجة الثانية
عبدالرحمن راشد حمد الرشود ٭ 

- قاض من الدرجة الثانية
طالل عادل سعود العبدالرزاق ٭ 

- وكيل نيابة (أ)
يوسف عباس أحمد الطراح - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
بدر مالك بدر الصباح - قاض ٭ 

من الدرجة الثانية
مهلهــل عبدالعزيــز مهلهــل ٭ 

الياســني - قــاض مــن الدرجة 
الثانية

ناهض احمد سعد الناهض - ٭ 
قاض من الدرجة الثانية

يوسف احمد عبداهللا العلي - ٭ 
قاض من الدرجة الثانية

محمــد ٭  عبداملنعــم  محمــد 
العجيــري - قــاض من الدرجة 

الثانية
صالح خالد صالح املزيني - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
يوســف طالل يوسف آل بن ٭ 

علي - وكيل نيابة (أ)
حمد صالح رشيد الرقدان - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
عبدالرضا احمــد عبدالعزيز ٭ 

املهيليــج - قــاض مــن الدرجة 
الثانية

محمد فريد يوسف الوقيان - ٭ 
قاض من الدرجة الثانية

احمد عبدالرزاق خلف اخللف ٭ 
- قاض من الدرجة الثانية

فهد بدر فهد الفهد - قاض من ٭ 
الدرجة الثانية

منصور طرجم حماد العجمي ٭ 
- قاض من الدرجة الثانية

فهد احمد فهد الرشيد - قاض ٭ 
من الدرجة الثانية

طالــب ٭  عصــام  عبــداهللا 
الطبطبائي - قاض من الدرجة 

الثانية
عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز ٭ 

املشعل - قاض من الدرجة الثانية
زيــد عبدالهــادي عبدالرزاق ٭ 

العطار - قاض من الدرجة الثانية
جاسم ناجي جاسم بن ناجي ٭ 

القناعــي - قــاض مــن الدرجة 
الثانية

فهد دغيم فهد الدغيم - قاض ٭ 
من الدرجة الثانية

عبدالوهــاب ٭  احمــد  خالــد 
البابطــني - قاض مــن الدرجة 

الثانية
مبارك خالد مبارك الوهيب - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
محمد عادل محمد العنزي - ٭ 

وكيل نيابة (أ)
هشام فوزي محمد الوقيان - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
احمد علي عثمان الهويدي - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
فهد عبداهللا يوسف احلماد - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
مشاري ماجد ناصر البعيجان ٭ 

- قاض من الدرجة الثانية
احمــد بدر يعقــوب الباقر - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
احمــد انور حمــد احلمود - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
محمــد منصــور الشــمالن ٭ 

الدوســري - قاض من الدرجة 
الثانية

ثامر محمد عبداهللا ابوصليب ٭ 
املطيــري - قاض مــن الدرجة 

الثانية
عبدالرحمن خالد عبداالرحمن ٭ 

املجحــم - قــاض مــن الدرجة 
الثانية

عبــداهللا ٭  فيصــل  ســعد 
الدعيجاني - قاض من الدرجة 

الثانية
عبداهللا عبدالرزاق اســنافي ٭ 

الفالح - قاض من الدرجة الثانية
حسني علي محمد الدريع - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
سالم بدر سالم الزايد - قاض ٭ 

من الدرجة الثانية
محمد جاسم محمد الشهاب - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
سعد عبداهللا خزام القصير - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
سعد صالح عبداهللا البرية - ٭ 

قاض من الدرجة الثانية
ســلطان فيصــل نغيميــش ٭ 

الدويــش - قاض مــن الدرجة 
الثانية

مــادة ثانية: علــي نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
العدل تنفيذ هذا املرســوم، 
وينشر في اجلريدة الرسمية.

منح الضبطية القضائية لـ ٥٦ موظفًا في «اإلعالم»
اإلعــالم  وزيــر  أصــدر 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري 
قرارا وزاريا رقــم ٢٠٢١/٤٤، 

جاء فيه: 
مــادة أولى: متنــح صفة 
الضبطية القضائية ملوظفي 
وزارة اإلعالم التالية أسماؤهم 
عند إثبات وضبط املخالفات 
القوانني  التي تقــع ألحــكام 
أرقام (٣ لسنة ٢٠٠٦ والقوانني 
املعدلة له، و٦١ لســنة ٢٠٠٧ 
و٢١ لسنة ٢٠١٥) وقرار مجلس 
الــوزراء والقرارات الوزارية 

املشار اليها وهم:
الوكيل املســاعد لشؤون ٭ 

الصحافة والنشر واملطبوعات 
- بصفته

إدارة تفتيــــــش ٭  مديــــر 
املطبوعات والنشر - بصفته

مديــر إدارة اإلعالم املرئي ٭ 
واملسموع - بصفته

أمل راشد ناصر العتيبي٭ 
نادر جاسم ابراهيم املواش٭ 
يوسف حسني مطلق السند٭ 
مــرمي معتــز مصطفــى ٭ 

عبدالعزيز
اسرار ناصر الدوسري٭ 
عبير جاسم الصريعي٭ 
سعاد محمد احمد اليعقوب٭ 
عبير عبداهللا احلسينان٭ 

كرار أحمد محمد االمير٭ 
فيصل جاسم احمد الرومي٭ 
دانه جاســم محمــد علي ٭ 

حسن
نافل مبارك عالي اعويش٭ 
باسل علي حسني الزمانان٭ 
بدر سعد الرشيدي٭ 
عبداهللا جريش العدواني٭ 
صباح سلمان شاهر كريدي٭ 
زهره محمد احمد الفردان٭ 
خالد نايف املتلقم٭ 
فهد حسن عيد ذياب٭ 
احمد خليفة الضفيري٭ 

مادة ثانيــة: يلغى القرار 
الوزاري رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٧ 
املشار اليه وكل ما يتعارض 

مع هذا القرار.
مــادة ثالثــة: ينشــر هذا 
القــرار باجلريدة الرســمية، 
وعلــى ذوي االختصــاص 
تنفيذه، ويعمل به من تاريخ 

نشره.

تهاني ابراهيم جواد يعقوب٭ 
سليمان علي اخلميس٭ 
فيصل حسني حسن علي٭ 
فيصل خليل جاسم اخلليل٭ 
يوسف ابراهيم احلردان٭ 
بدر علي عوض املطيري٭ 
فيصل فالح أحمد املانع٭ 
عقيل عبدالرزاق اشكناني٭ 
احمــد عبدالرحيــم احمد ٭ 

الكندري
حراز عبداحملسن الديحاني٭ 
مبارك محمد املري٭ 
دخيل حمد ردن القحطاني٭ 
خالد عبدالعزيز العتيبي٭ 
بدر فالح جعفر نصار٭ 
ناصر فهد اخلرجي٭ 
محمد احمد الشيباني٭ 
سعود مرشد العتيبي٭ 
عبداللطيــف احمد محمد ٭ 

الكندري
حمد عبداهللا حمد العجمي٭ 
مبارك احمد علي الفارسي٭ 

عبدالرحمن املطيري

مدير إدارة املصنفات الفنية ٭ 
- بصفته

مدير إدارة شؤون الصحافة ٭ 
احمللية - بصفته

إدارة املطبوعــات ٭  مديــر 
والنشر - بصفته

مــديـــــر إدارة النشــــــر ٭ 
اإللكتروني - بصفته

مديـــــر إدارة املطـبـعـــة ٭ 
احلكومية - بصفته

مناحي سعود الشاهني٭ 
ناصر بدر القطان٭ 
محمد عبداهللا القيصي٭ 
عبدالعزيــز ســعود ثاني ٭ 

الرشيدي
رمي ياسني علي حيدر٭ 
شــمالن ٭  مزعــل  خــزمي 

الشمري
عبــداهللا ٭  محمــد  ســالم 

املطيري
نــواف عبــداهللا ســيف ٭ 

املطيري

مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار 
واستغالل وتطوير مواقع محور «جسر جابر»

أعلن مجلس الوزراء، عن طرح مزايدة عامة 
بشــأن الترخيص بتخطيط وتطوير وإجناز 
وتشغيل وصيانة واستغالل واستثمار مواقع 
محور جســر الشــيخ جابر األحمد الصباح، 
املكونة من اجلزيرتني الشــمالية واجلنوبية 
والضفتني الشمالية واجلنوبية لصالح الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري، وذلك طبقا لعدد 
من املواصفات والشروط. وسيتم فتح املجال 
للراغبني في املشــاركة باملزايدة بداية من ٢٦ 
سبتمبر ٢٠٢١ واإلقفال بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٢.

وكشــف إعالن مجلس الــوزراء، أنه على 
الشركات الراغبة في شــراء كراسة الشروط 

التقدم باملستندات التالية:
- شهادة من الهيئة العامة للمعلومات املدنية 

سارية املفعول.

- شــهادة اســتيفاء نســبة العمالة الوطنية 
سارية املفعول.

- إذا كانت الشركة مدرجة في بورصة الكويت 
أو مملوكة بنسبة ال تقل عن «٥٠٪)» من حكومة 
الكويت، تقدم شــهادة التســجيل لدى وزارة 
التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة 

في الكويت.
- وإذا كانت الشركة مقيدة لدى هيئة تشجع 
االســتثمار املباشــر، فعليها تقــدمي الرخصة 

االستثمارية الصادرة عن الهيئة.
وحدد مجلس الوزراء تاريخ معاينة املوقع 
يوم ٢٤ أكتوبر املقبل، على ان يكون االجتماع 
التمهيدي يوم ٢٦ أكتوبر بقاعة اجتماعات إدارة 
العقود واملشتريات في األمانة العامة ملجلس 

الوزراء الساعة الثانية عشرة ظهرا.

شعيب: استئناف عقد عموميات التعاونيات وانتخابات 
«النفع العام» مع االلتزام باالشتراطات الصحية

محمد راتب 

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» قبل أيام، أصدر وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية عبدالعزيز شــعيب كتابا للجمعيات التعاونية بأن 
الوزارة بصدد اســتئناف عقد اجلمعيات العمومية وانتخابات 
مجالس إدارات جمعيات النفع العام ابتداء من تاريخ ١٣ اجلاري، 
شريطة االلتزام باالشــتراطات الصحية والتدابير االحترازية.  
ودعا شعيب مجالس إدارات جمعيات النفع العام التي حل موعد 
انعقاد اجلمعية العمومية وإجراء انتخابات مجالس إداراتها، إلى 
مخاطبة الوزارة لتحديد املواعيد املناسبة لتنظيم تلك الفعاليات 
شريطة االلتزام باإلجراءات واملواعيد احملددة بالنظام األساسي 
عبدالعزيز شعيبلكل جمعية والنظام األساسي النموذجي جلمعيات النفع العام.
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املباركي: نولي أهمية للشراكات اإلستراتيجية 
مع املنظمات الدولية

األمير هنأ حاكم عام بابوا غينيا اجلديدة بالعيد الوطني

«ذوي اإلعاقة»: متديد مهلة
فتح ملف تعليمي جديد حتى اخلميس

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقيــة تهنئة إلى بوب 
دادي حاكــم عام بابــوا غينيا اجلديدة 
الصديقة عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
ولبابوا غينيا اجلديدة وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمــد ببرقية تهنئــة إلى بوب دادي 
حاكم عام بابوا غينيا اجلديدة الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له 

موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الــوزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.
من جانب آخر، نعى الديوان األميري 

املغفور لها حصة عبداهللا محمد الربيعة 
زوجة الشــيخ أحمد يوسف السلمان 
الصباح عن عمر يناهز ٦٩ عاما، ووارى 
جثمانهــا الثرى الســاعة ٤٫٣٠ عصر 

أمس األول.
(إنا هللا وإنا اليه راجعون).

هواتف التعازي (رسائل نصية):
الرجال: (٩٩٣٩٤٤٤١ - ٩٩٦٥٤١٤٣)

النساء: (٩٩٨٤٩٨٧٦).

بشرى شعبان

كشف مصدر مطلع بالهيئة العامة 
الهيئــة  ان  لشــؤون ذوي االعاقــة 
مســتمرة في اســتقبال طلبات فتح 
ملف تعليمي جديد حتى نهاية دوام 

اخلميــس املقبل ٢٣ اجلــاري، داعيا 
اولياء امور ذوي االعاقة الى االسراع 
في تقدمي الطلب لالستفادة من املهلة 

املمنوحة.
وحــول االنتقــال مــــن مــدارس 
التربية اخلاصة في وزارة التربيــة 

الــى املــدارس واملراكــز التأهيليــة 
اخلاصة التي تعمل حتت مظلة وزارة 
التربية، قال املصدر ان ذلك يقتضي 
موافقة اجلهـــات املراد النقـــل اليها 
باالضافـــة الى فتح ملـــف تعليمي 

في الهيئــة.

الديــوان  قــال رئيــس 
الوطني حلقوق اإلنســان 
الســفير جاســم املباركــي 
إن الديــوان يولــي أهمية 
للشراكات االســتراتيجية 
الدوليــة  املنظمــات  مــع 
العاملة فــي مجال التنمية 
املســتدامة لتحقيق «رؤية 
٢٠٣٥» وخلق بيئة معيشية 
املكانة  مستدامة وحتسني 

الدولية للبالد.
وأضاف السفير املباركي 
في تصريح صحافي أمس 
عقــب لقائه املمثــل املقيم 
للبنــك الدولي في الكويت 
غسان خوجة أنه استعرض 
خالل اللقــاء دور الديوان 
فيما يتعلق بتحقيق رؤية 
الشراكة بني الكويت والبنك 

ملركز السالمة املهنية بشأن 
حظر العمل وقت الظهيرة 
في األماكن املكشوفة خالل 
فتــرة الصيف، كمــا يقوم 
بزيـــــارات دوريــة ملراكز 
إيواء العمالة ورفع تقارير 

عنها.
وذكر أنه فيمــا يتعلق 
بنشاط الديوان خالل جائحة 
كورونا، فقد أصدرت جلنة 
الشكاوى والتظلمات تقريرا 
تطرقـــــت فيــه لظــروف 
اإلسكان العمالي والتدابيـــر 
الصحيــــة والوقائيــــــة 
الصحيــــة  والرعايـــــة 
وحمــالت التطعيــم لهــم، 
معربـــــا عن تطلعه لعقد 
شراكات اســتراتيجية مع 
البنك الدولي في مجـــاالت 

التدريــب واالستشــارات 
واملســاهمة بدفع القوانني 
التــي تســهم في حتســني 
جودة بيئـــــة العمـــل في 

الكويـــت.
بدوره، قــال خوجة في 
تصريــح مماثــل إن البنك 
يتابــع عــن قــرب قوانني 
وتشريعات أسواق العمل في 
الكويت وينظر باهتمام بالغ 
إلى مبــادئ تكافؤ الفرص 
بني اجلنسني واملساواة في 
القطاعــني العام واخلاص، 
آمال أن يتم حل أي معوقات 
في سوق العمل، مبينا أن 
البنك مؤسسة دولية تعنى 
بتحقيق العدالة واملساواة 
فــي قطــاع العمــل للدول 

األعضاء.

عقب لقائه املمثل املقيم للبنك الدولي في الكويت

الديوان األميري ينعى املغفور لها زوجة الشيخ أحمد يوسف السلمان الصباح

جاسم املباركي

الدولي لتحسني بيئة األعمال 
وظروف العمالة في البـالد، 
مشيــــرا الى أن الديـــوان 
رصد جهود الهيئة العامة 
للقــوى العاملــة ونشــاط 
احلمالت التفتيشية التابعة 

ممثل األمير غادر إلى نيويورك لترؤس وفد الكويت 
في الدورة الـ ٧٦ للجمعية العامة لألمم املتحدة

غــادر ممثــل صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
والوفد املرافق لسموه البالد، 
متجها الى مدينة نيويورك 
بالواليات املتحدة األميركية 
لترؤس وفد الكويت املشارك 
الـ  الــدورة  فــي اجتماعات 
٧٦ للجمعيــة العامة لألمم 
املتحدة. ويرافق سموه وفد 
رفيع املستوى يضم كال من 
وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
وعدد من كبار املسؤولني في 
ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء ووزارة اخلارجية.

وكان في وداع سموه على 

ووزير العدل ووزير الدولة 
لشــؤون تعزيــز النزاهــة 
الرومــي، ورئيس  عبداهللا 
ديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء عبدالعزيز الدخيل، 
وعدد من كبار املسؤولني في 
الدولة وديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء.

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو الشيخ صباح اخلالد لدى مغادرته البالد متجها إلى نيويورك

أرض املطــار نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشــيخ حمد جابــر العلي، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 

إيقاف منح الترخيص املطلق لالستشارات املعمارية
ثمــن رئيــس جمعيــة 
املهندسني م.فيصل العتل قرار 
التجــارة والصناعة  وزارة 
إيقــاف نشــاط تخصــص 
االستشارات املعمارية ضمن 
األنشطة التجارية في الدليل 
املوحد لألنشطة االقتصادية 
وإعالنهــا تنفيــذ قانــون 
الشركات املهنية وفق لوائحه 
املعتمدة، مشــيدا بتجاوب 
وزيــر التجــارة والصناعة 
د.عبداهللا السلمان بخصوص 
إعالن موقع الوزارة إلضافة 
هــذا التخصــص فــي وقت 
سابق. وأشار العتل الى تأكيد 
الوزارة إيقاف هذا التخصص 
وعــدم منحــه إال مبوافقــة 
خاصة من البلدية، إذ ال ميكن 
إدراج االستشارات املعمارية 
ضمن األنشطة التجارية التي 

تنظيم مزاولة املهنة، كما أن 
القانون يخضع كل الشركات 
الهندسية لعضوية  املهنية 
جمعية املهندســني وللجنة 
املهنة، كما  تنظيم مزاولــة 
أن اســتجابة الوزيــر رغم 
ظروف السفر للوقوف على 

تبعات هذا اإلعالن وإيقاف 
إدراج التخصــص أو وضع 
اشتراطات له موضع احترام 
وتقدير من قبلنا وسنعمل 
مــع الزمــالء املعماريني في 
اجلمعيــة على إيضاحه في 

القريب العاجل.
وذكــر أن اجلمعية ومع 
حرصهــا علــى فتــح مزيد 
من مجــاالت العمل للزمالء 
القطــاع  فــي  املهندســني 
اخلاص، إال أنــه يجب عدم 
خلط األوراق فمزاولة األعمال 
وإنشاء شركات ذات عالقة 
بالعمل املهني الهندسي بكل 
تخصصاتــه أمر يجب عدم 
التهاون به آلثاره وأخطاره 
الكبيرة على أعمال املشاريع 
العامــة واخلاصة ومصالح 

املواطنني عموما.

العتل: حريصون على فتح مزيد من فرص العمل للمهندسني في «اخلاص» وفقاً للوائح

م.فيصل العتل د.عبداهللا السلمان

ميكن ممارستها بشكل مطلق، 
الفتــا الى أنــه وفقا لالئحة 
قانــون الشــركات املهنيــة 
الهندســية ال يحق إنشــاء 
شــركات ممارســة األعمال 
الهندســية  االستشــارية 
دون تقــدمي إفادة من جلنة 

أحمد الشمري لـ «األنباء»: حتويل احليازات إلى 
مصانع ومنتجعات أثقل كاهل الشبكة الكهربائية

«السكنية» تتسلم أعمال املركز الصحي 
في مشروع الوفرة اإلسكاني ٢٠ اجلاري

عادل الشنان 

أصدر نائب مدير عام املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية لشؤون التنفيذ بالوكالة 
م.راشد العنزي قرار االستالم االبتدائي 
اجلزئي ألعمال إنشــاء وإجنــاز املركز 
الصحي منوذج (٢) في مشروع الوفرة 
االســكاني. وقال العنزي في القرار ان 
جلنة االستالم االبتدائي اجلزئي ستكون 
برئاســة مدير إدارة مشــاريع املنطقة 
االولى وعضوية ومدير إدارة التصميم 

ومدير إدارة ضبط اجلودة ومدير إدارة 
العالقات العامة واإلعالم ومراقب أعمال 
الكهرباء وامليكانيكية، واملهندس املقيم 
للمشــروع ومندوب عن وزارة الصحة 

وم.محمد مرزوق امللحم مقررا.
وقــال ان اللجنــة تدعى لالجتماع 
بغرفة االجتماعــات مبكتب املهندس 
املقيم مبوقع العقد في متام الســاعة 
التاسعة من صباح يوم االثنني املوافق 
٢٠/٠٩/٢٠٢١ وذلــك للقيــام باملعاينة 
املوقعية لألعمال املشار إليها بغرض 

االستالم االبتدائي «اجلزئي» لألعمال 
املذكورة وترفع اللجنة توصياتها إليه 
ليرفعها لالعتماد ويخطر املتعهد كتابيا 
مبوعد خروج اللجنة للمعاينة. وأشار 
الى أن للجنة احلق في االستعانة مبن 
تراه مــن العاملني باملؤسســة إلمتام 
أعمالها مع وجوب التوقيع على محضر 
املعاينــة مــن األعضاء بعــد املعاينة 
مباشــرة، وعلى إدارة اخلدمات (قسم 
اخلدمات املساندة) تسهيل مهمة انتقال 

اللجنة إلى موقع املشروع.

دارين العلي

رئيــس  نائــب  أعلــن 
الضبطيــة القضائيــة فــي 
واملــاء  الكهربــاء  وزارة 
أحمد الشــمري ان حصيلة 
الهجن  املخالفات مبنطقــة 
(رجــم خشــمان) بلغت ١٩ 
محضــر مخالفــة واثبــات 
حالة، وهي مخالفات جسيمة 
استوجبت قطع التيار عن 
التــي  القســائم املخالفــة 
تســتهلك أحماال كهربائية 
عالية بصورة غير قانونية.
فــي  الشــمري،  وقــال 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
ان اجلهات املشاركة املمثلة 
بالهيئــة العامــة للرياضة 
وبلدية الكويت وهيئة البيئة 
ووزارة الداخلية بالتعاون 
مع الكهرباء قد شنت حملة 
واسعة على منطقة الهجن 
لضبط التعديات واملخالفات 
في تلك املنطقة التي تكثر بها 
الكهربائية نتيجة  األحمال 
مخالفة لتراخيص الكهرباء 
املمنوحة لهم وذلك باستبدال 
نشــاطها من مــكان لتربية 
اإلبــل إلى مصانــع وورش 
اســتهالك  ذات  ومخــازن 

كهربائي مرتفع.
ولفــت إلــى ان احلملــة 
استمرت لـ ٣ أيام وأسفرت 
عن تسجيل مخالفات وإزالة 
العقارات  التعديات وهــدم 
املخالفة املنشأة من الصفائح 

احلديدية امام احليازات.
وأكــد الشــمري ان فرق 
ضبطيــة الكهربــاء لن تألو 
جهــدا فــي مالحقــة هــذه 
املخالفات في تلــك املنطقة 
لتخفيف الضغط عن الشبكة 

ارتفاع غيــر مبرر لألحمال 
مــا ادى إلــى انخفاض هذه 
االحمــال بصــورة واضحة 
وجلية كما ان انخفاض عدد 
البالغات يشــير إلى جناح 

االستراتيجية املتبعة.
ودعا الشــمري اجلميع 
إلــى ازالــة التعديــات قبل 
وصــول اللجنة املشــتركة 
اخلاصــة بازالــة التعديات 
حيــث يوجد فــرق خاصة 

برصد التعديات على فترات 
صباحية ومسائية مهمتها 
اللجنــة بالتعديات  ابــالغ 

متهيدا الزالتها.
لــن  الــوزارة  ان  واكــد 
تستثني اي مخالف وستقوم 
بقطــع التيار عن احليازات 
املخالفــة للقانون اي كانت 
بهــدف اســتقرار الشــبكة 
وضعهــا  إلــى  وعودتهــا 

الطبيعي.

حملة مبنطقة الهجن أسفرت عن تسجيل ١٩ مخالفة كهربائية جسيمة استوجبت قطع التيار

..وقطع التيار عن حيازة مخالفةتسجيل إحدى املخالفات

احمد الشمري مع فريق التفتيش في منطقة الهجن                              (زين عالم)

الكهربائيــة التي تعاني من 
ارتفــاع االســتهالك غيــر 
املرخــص في تلــك املنطقة 
بسبب وجود معدات تستخدم 

طاقة كهربائية عالية.
ولفــت إلــى ان اخلطــة 
اخلاصــة  االســتراتيجية 
التابــع للمنطقة  بالفريــق 
الشــمالية حصول ضربات 
اســتباقية متالحقــة علــى 
املناطق التي يســجل فيها 

ملشاهدة الڤيديو
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مصادر لـ «األنباء»: مجلس الوزراء يستعجل إجناز
مكافأة الصفوف األمامية واحتمال الصرف في أكتوبر

خالد العرافة

علمــت «األنبــاء» مــن مصــادر 
مطلعــة أن مجلس الــوزراء أوصى 
الــوزراء املعنيني باالســتعجال في 
إنهاء إجراءات صرف مكافأة الصفوف 
األمامية التي اعتمدت مؤخرا مبرسوم 
فتح اعتماد إضافي للميزانية العامة 
لسنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ لتغطية مكافآت 
الصفوف األمامية مببلغ ٦٠٠ مليون 
دينــار التــي على ضوئهــا مت عمل 
مراجعات مستمرة لألسماء املستحقة 
من قبــل اجلهات لتأكد مــن أحقية 
املرشحني لهذه املكافأة ورفعها إلى 
ديوان اخلدمة املدنية لتأكد من عدم 
وجود مخالفات في تلك الكشوفات.

وقالت املصادر إن بعض اجلهات 
حتــى اليــوم لــم تنته مــن اعتماد 
التعهدات النهائية ملوظفيها تنفيذا 
لشرط صرف املكافأة الذي يتطلب 
توقيع املوظف على تعهد يؤكد فيه 
صحة البيانات من ضمنها عدد أيام 
العمل التي عمل بها أثناء الفترة من 
٢٤ فبرايــر وحتــى ٣١ مايو ٢٠٢٠، 
مشيرة إلى هناك عدة جهات رفعت 
كشوفاتها إلى ديوان اخلدمة املدنية 
ومت اعتمادها بشكل رسمي وإخطار 
اجلهــة املرســلة باملوافقــة متهيدا 

للصرف.
وأكدت املصادر أن هناك ما يقارب 
١٤ جهــة حكوميــة حتــى اليوم لم 
تنته من تقدمي الكشوفات اخلاصة 

مبوظفيها التي تشتمل على بياناتهم 
وتعهداتهــم إلــى الديــوان وعلــى 
رأســها وزارة الصحة البلدية التي 
لم تنته بعــد من املراجعة النهائية 
لتلك الكشوفات والتأكد من املوقف 
القانوني لســالمة مستحقيها علما 
بأن وزارة الصحة عدلت كشوفاتها 
مثل ما ذكرنا سابقا ليصبح شمول 
املكافأة ملســتحقيها مــن ٢٤ فبراير 

بدال من ١٢ مارس ٢٠٢٠.
وتوقعــت املصــادر أن تنتهــي 
املتأخــرة مــن تســليم  الــوزارات 
كشــوف مكافأة الصفــوف األمامية 
إلى ديوان اخلدمة املدنية في نهاية 
الشهر اجلاري كأبعد تقدير متهيدا 
ملراجعتهــا والتأكد مــن عدم وجود 

مخالفات تذكر بشــأن االســتحقاق 
والتــي من أهمها تصنيف شــرائح 
العاملني بعالية أو متوسطة اخلطورة 
وفق ما هو معتمد من قبل الديوان، 
كذلك صحــة أيام العمــل باملوظف 
وتوقيعه عليها واعتمادها من قبل 
املسؤول املباشر على البيانات إضافة 
إلى املهام املوكلة لهم خالل اجلائحة 

بناء على توجيهات الديوان.
وذكــرت املصــادر أنه فــي حال 
اســتعجال اجلهات املتخلفة لتقدمي 
كشوفاتها سيتم بعدها بشكل رسمي 
حتديد املوعد املعني لصرف املكافآت 
جلميع اجلهات املشمولة والذي من 
املتوقع أن يكون قبل نهاية أكتوبر 

املقبل.

العتمادها جلميع اجلهات في وقت واحد.. و ١٤ جهة لم تنتِه من تقدمي كشوفات وتعهدات موظفيها

«النجاة اخليرية» تطرح حملة «إبصار» لعمليات العيون في ٧ دول
اســتمرارا للنجاحــات 
الطبية الكبيرة التي حققتها 
حمالت «إبصار» الســابقة 
لعالج مرضى العيون، تطرح 
جمعيــة النجــاة اخليرية 
اليــوم اجلمعــة املوافق ١٧ 
من شــهر ســبتمبر حملة 
«إبصــار» ٢٠٢١ لعمليــات 
العيون، والتي تستهدف من 
خاللها إجراء ٣٠٠٠ عملية 

في ٧ دول مستفيدة.
في هذا الصدد، قال رئيس 
قطــاع املــوارد والعالقات 
العامــة واإلعــالم بالنجاة 
اخليريــة عمــر الثوينــي: 
تعتبر النجاة اخليرية عالج 
املرضى واالهتمام واالرتقاء 
باجلانب الطبي واحدا من 
التي تسعها  أهم املشاريع 
إليها حتقيقا ألهداف األمم 
املتحــدة. وأكد الثويني أن 
اجلمعيــة تطمح من خالل 
هذه احلملة إلى جمع مبلغ 
ألــف دينــار كمرحلة   ١٥٠
أولــى، ســيتم مــن خالله 
إجــراء عــدد ٣٠٠٠ عملية 

مؤكــدا أنه من خــالل هذا 
املبلغ البســيط ســتتغير 
حياة اإلنسان بالكامل فبعد 
توفيــق املولى جــل وعال 
ينتقل املريــض من العمى 
والظــالم الدامــس واآلالم، 
إلى النور واحلياة والعمل 
والعطاء واإلنتــاج، حيث 
تنتهــي املعاناة النفســية 
واجلســدية التــي يشــعر 
بهــا مريض العمــى وأهله 
ومحبيه. وحول آلية تنفيذ 
املخيمــات الطبيــة، أجاب 

الضرورية الالزمة للمرضى 
قبل العملية، وأخيرا إجراء 

العمليات اجلراحية.
وبــني انــه اســتفاد من 
حمــالت «إبصــار» خــالل 
األعوام الـ ٣ الســابقة أكثر 
من ٥٠ ألف مســتفيد، منها 
إجراء عمليات جراحية لعدد 
٢١٫٦٠٠ مريض في ٧ دول، 
الفحوصات  بجانب تقدمي 
النظارات  الطبية وتوزيع 
واألدوية وإجراء اإلشاعات 
وغيرها من األعمال الطبية 

التي تتخللها املخيمات.
وختاما، حــث الثويني 
أهل اخليــر داعمي النجاة 
اخليرية من داخل وخارج 
الكويت على دعم ومساندة 
احلملة في حتقيق أهدافها 
اإلنســانية وتغيــر واقــع 
٣٠٠٠ مريــض، للتواصــل 
ودعــم احلملــة مــن خالل 
https:// زيارة الرابط التالي

alnaj.at/١٣٢٥٣ أو االتصال 
على مركز االتصال بالنجاة 

اخليرية ١٨٠٠٠٨٢.

الثويني: نبذل جهودا حثيثة 
من أجــل تنفيــذ وجتهيز 
الطبيــة والتي  املخيمــات 
تتطلب جتهيز املستشفيات 
الستقبال األعداد الكبيرة من 
املراجعني، وتوفير الطواقم 
الطبيــة املتخصصــة مــن 
األطباء واملمرضني والفنيني، 
النقــل  وتوفيــر وســائل 
املناسبة للمرضى ولذويهم 
والتي جتلبهــم من القرى 
البعيدة وأماكن تواجدهم، 
الفحوصات  بجانب إجراء 

ً الثويني أشار إلى أنها تستهدف إجراء ٣٠٠٠ عملية جراحية تكلفة الواحدة ٤٠ دينارا

عمر الثويني

جراحية ملرضــى العيون، 
في كل من تشــاد والنيجر 
واليمــن ومصــر والهنــد 
وبنغالديش وسيريالنكا، 
الكامل  وذلــك بالتنســيق 
الشــؤون  وزارتــي  مــع 
واخلارجية، وبالتعاون مع 
اجلمعيات الرسمية املشهرة 
في منظومة وزارة اخلارجية 
الكويتية، وبإشراف وفود 

النجاة اخليرية.
وبني أن تكلفة العملية 
اجلراحية تبلغ ٤٠ دينارا، 

تدشني مخيم «إبصار» في النيجر

بريطانيا: إعفاء احملّصنني القادمني من الكويت 
من احلجر املنزلي اعتبارًا من ٤ أكتوبر

لندن ـ كونا: أعلنت احلكومة البريطانية 
توسيع قائمة الدول التي تعترف باللقاحات 
ضد ڤيروس (كورونا املســتجدـ  كوفيد ١٩) 
املعتمــدة لديها بإضافة ٥٠ دولة من ضمنها 
الكويت. وقال وزير النقل البريطاني غرانت 
شــابس في تصريح صحافي، ان اإلجراءات 
اجلديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الرابع 
مــن أكتوبر املقبل تعني ان مواطني الكويت 
احملصنني بجرعتني مــن اللقاحات املعتمدة 
(فايــزر ـ اســترازينيكا ـ موديرنا) وجرعة 
واحدة من (جونسون اند جونسون) سيتم 

إعفاؤهم من احلجر املنزلي.
وأضاف أنه لن يتوجب على القادمني من 
الكويت والدول األخرى التي اعتمدت لقاحاتها 
إجراء اختبــار فحص كورونا قبل الوصول 

إلى إجنلترا.
وأوضح أن املطلوب من القادمني من هذه 
الدول فقط تعبئة طلب السفر قبل الرحلة بـ٤٨ 
ساعة وحجز موعد إلجراء اختبار كورونا بعد 

يوم من وصولهم. يذكر أن قائمة الدول التي 
اعتمدت احلكومة البريطانية لقاحاتها تشمل 
كل دول االحتاد األوروبي والواليات املتحدة 
األميركية والســعودية والبحرين والكويت 
وقطر وأســتراليا وأنتيغوا وبروناي وكندا 
ودومينيــكا واليابان وســنغافورة وكوريا 

اجلنوبية وتايوان.
من جانب آخــر، أكد الوزيــر البريطاني 
أنه ســيتم اعتبارا من األربعــاء املقبل إزالة 
٨ دول مــن القائمة احلمراء املمنوع الســفر 
إليها إال للضرورة والتي تشمل كال من عمان 
ومصر وتركيا وباكستان واملالديڤ وكينيا 
وسيريالنكا وبنغالديش. وأشار إلى أنه تقرر 
بداية من الشــهر املقبل وقــف العمل بنظام 
القائمة اخلضراء والصفراء واحلمراء لتصنيف 
الدول بحســب انتشار اجلائحة بها، مضيفا 
أنه سيتم اعتماد قائمة حمراء واحدة لتحديد 
الدول املمنوع الســفر إليها بينما يتم وضع 

باقي دول العالم في قائمة واحدة.

«نزاهة» حتيل محققًا إلى النيابة العامة
أحالت الهيئة العامة ملكافحة الفســاد 
العامــة  (نزاهــة) محققــًا فــي اإلدارة 
للتحقيقات إلى النيابة العامة بتهمة إعاقة 
سير العدالة، املؤثمة في املادة رقم ١٤٦ من 
قانون اجلزاء ١٦ لسنة ١٩٦٠ واملنصوص 
عليها في املادة رقم ٢٢ من القانون ٢ لسنة 
٢٠١٦ بشأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة 

الفساد، حيث يأتي ذلك استمرارا جلهود 
«نزاهة» الرامية إلى مكافحة الفساد ودرء 
مخاطره وآثــاره ومالحقة مرتكبيه، من 
خالل اســتقبال البالغات اجلدية مكتملة 
الشــروط املقررة مبوجــب قانون رقم ٢ 
لســنة ٢٠١٦ بشأن إنشــاء الهيئة العامة 

ملكافحة الفساد والئحته التنفيذية.

«زكاة العثمان»: ٦٠٠ مستفيد
 من الذبائح والعقائق خالل أغسطس

قامت جلنة زكاة العثمان 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
الذبائح  اخليريــة بتوزيــع 
والعقائق على األسر املتعففة 
داخل الكويت، حيث بلغ عدد 
املستفيدين من املشروع ٦٠٠ 
شــخص، وذلك بتوزيع ٣٠ 
ذبيحة خالل شهر أغسطس 
املاضي. وأوضح مدير «زكاة 
العثمان» أحمد الكندري أن 
مشــروع الذبائح والعقائق 
مــن املشــاريع املهمــة التي 
يتــم تنفيذها، حيث يســهم 

في ســد حاجة األسر املتعففة، ويلبي رغبة 
املتبرعــني فــي توزيع حلــوم العقائق على 
األسر املستفيدة، مؤكدا أن التوزيع يتم بعد 
االطالع على األوراق التي تثبت حاجة األسرة 

للدعم واستيفاء البحث االجتماعي، مبينا أن 
الشــرائح املستفيدة من املشروع هي األسر 
املتعففة واأليتام واألرامل واملطلقات وضعاف 
الدخل واملرضى وغيرها من الشرائح األخرى.

جانب من توزيع اللحوم على املستفيدين
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عبدالعزيز الفضلي

يدشن اليوم نحو ٦٢ ألف 
معلــم ومعلمة فــي مراحل 
رياض االطفــال واالبتدائي 
واملتوســط العام الدراســي 
اجلديــد، بينمــا يلحق بهم 
زمالؤهم من معلمي املرحلة 
الثانويــة يــوم االحــد ٢٦ 
اجلاري، وذلك وسط اجراءات 
احترازية مشــددة قامت بها 
وزارة التربية بالتعاون مع 
العديد من اجلهات احلكومية 
واألهليــة، حيــث يبلغ عدد 
التعليمية  الهيئــة  أعضــاء 
في مــدارس التعليــم العام 
مبختلــف املناطق واملراحل 
٨٩٧٩١ معلمــا  التعليميــة 
ومعلمــة منهم ٢٢٧٠٤ ذكور 

و٦٧١٠٥ إناث.
وبهذه املناسبة، هنأ وزير 
التربية د.علي املضف أعضاء 
الهيئتني التعليمية واإلدارية 
وأوليــاء األمــور والطــالب 
بالعودة رسميا إلى املدارس 
بدءا من اليوم، معربا عن آمله 
في أن تكــون انطالقة العام 
الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١ جيدة 
لتحقيق األهداف املنشــودة 
التربيــة، مشــيدا  لــوزارة 
باجلهود الكبيرة التي بذلت 
من قبل القطاعات واإلدارات 
املدارس  املختصة بتجهيــز 
واالستعداد في ظل الظروف 

االستثنائية احلالية.
وثمــن د.املضف اجلهود 
املضنيــة التــي قامــت بهــا 
وزارات الصحــة والداخلية 
والشؤون والبلدية وجميع 
اجلهات احلكومية ذات الصلة 
مــع «التربية» مــن لتوفير 
العودة اآلمنة، مؤكدا احلرص 
على تسخير كل اإلمكانيات 
وتوفيــر الدعــم الالمحدود 
للمعلمني واإلداريني من أجل 
خلــق بيئة دراســية جاذبة 
للمتعلمني، معلنا عن اتخاذ 

وسالمة اجلميع.
وأوضحــت املصــادر ان 
وزارة التربية كثفت جهودها 
خالل الفترة املاضية لتجهيز 
املدارس من خالل فرق تعمل 
على مدار الســاعة باشراف 
ومتابعة مــن وزير التربية 
د.علي املضف ووكيل الوزارة 
د.علــي اليعقوب، مؤكدة ان 
نســبة اإلجناز في املدارس 
مطمئنــة والوضــع اليدعو 
للقلــق، ومت ابــالغ االدارات 
املدرســية باعتمــاد اخلطط 
الدراســية من قطاع املناهج 
وســيتم تعميمها األسبوع 
القادم، وكذلك اعتماد اخلطة 

والثاني االبتدائي حتى اآلن 
والصــف الثالث داوم فصل 
واحد فقــط والتعامل معهم 
بلطف وحتفيزهم على الدوام، 
كما ال يوجد حتضير موحد 
نهائيا وهو مرفوض الختالف 
املعلمــني والفصــول، ومت 
االتفاق على ذلك مع التواجيه 
الفنية مع األخذ بعني االعتبار 
أن التواجيه ستزود املعلمني 
بــكل مــا يلــزم للتحضيــر 
وخطــة ســير املنهــج ولن 
يزيد النصاب على املعلمني، 
حيث سيتم تقسيم الفصل 
لقسمني ويعطى الدرس مرتني 

ملجموعتني مختلفتني.
وتابعت: بعد إلغاء املقصف 
املدرســي ســيعقد اجتمــاع 
األســبوع املقبل قد تتم فيه 
املوافقة على املقصف املتنقل 
(الترولــي) داخل الفصول، 
مشيرة إلى ان القطاع املالي 
بالوزارة وافق على إمكانية 
شراء املستلزمات الضرورية 
للمدرســة مــن الصنــدوق 
املالي والتســاهل بالشروط 
املوضوعة بالسابق مع منح 
مكافأة الفرق التي مت تشكيلها 
بقيمة ٤٠٠ دينار، ومت عمل 
قائمــة تفقديــة جلهوزيــة 
بالقائمة  املــدارس شــبيهة 
التي مت العمل بها باالختبارات 
الورقيــة للمرحلة الثانوية 
سيتم تعميمها الحقا، ومبا 
ان زمــن احلصــة ٦٠ دقيقة 
طويــل بالنســبة للمرحلة 
اإلبتدائية فسيتغل جزء من 
الوقــت بالتوعية الصحية، 
الفتة إلى إنشاء غرفة عمليات 
باملناطق التعليمية، كاشفة 
عــن مقترح ســيتم اعتماده 
األسبوع القادم في حال زاد 
عدد املصابني بالفصل الواحد 
عن ٢٠٪ فسيتم غلق الفصل 
ملدة عشــر أيام مــع االلتزام 
إقامة  بالزي املدرسي وعدم 

احتفاليات أو فعاليات.

من مجلس الوزراء وســتتم 
مراجعتها شهريا وفي حال 
حتســن الوضع وانخفاض 
حاالت اإلصابة وزوال الوباء 
ميكن العودة للدوام الطبيعي 
الكامل، كما مت اعتماد مسافة 
متر بني الطاولــة واألخرى 
وهي عمليا تعتبر مترين بني 
كل متعلــم وزميله عند أخذ 
قياس الطاولة بعني االعتبار 
مع االلتزام بتقسيم الفصل 
لقســمني حتى لــو كان عدد 
املتعلمني أقل من ٢٠ بالفصل 
يجــب تقســيمهم إلى فصل 
أولى ألف وأولى باء، شرط 
أال يزيد الفرق بني القسمني 
عــن متعلــم واحــد، ناهيك 
عن تقســيم طلبة الفصول 
الهجائية  حســب األحــرف 
ومراعاة وضع اإلخوة بنفس 

املجموعة.
ولفتت املصــادر الى انه 
في حال وجود عطلة رسمية 
تتــم احملافظة علــى توالي 
املجموعتني في الدوام بحيث 
ال يكــون اليومان الســابق 
والتالــي للعطلــة بنفــس 
املجموعــة مع مراعــاة عدم 
دوام متعلمــي الصف األول 

يلحق بهم زمالؤهم من معلمي «الثانوية» يوم ٢٦ اجلاري.. وحال زيادة عدد املصابني بالفصل الواحد عن ٢٠٪ يتم إغالقه ملدة ١٠ أيام

د.علي املضف

جميع التدابيــر االحترازية 
والوقائية الالزمة التي تضمن 
عام دراسي آمن، مشيرا إلى 
أهمية االلتزام الكامل بالدليل 
اإلرشــادي الــذي مت إعداده 
بالتعاون مع وزارة الصحة، 
والــذي يســتهدف تعزيــز 
احلماية الشــاملة، وحتقيق 
تعليم جيد وفعال عبر تنمية 
ومتكني املتعلمني والتخطيط 
الكامــل للدروس وتعويض 
الفاقد التعليمي وكذلك مراعاة 

الفروق الفردية.
في السياق ذاته، كشفت 
مصــادر تربويــة مطلعــة 
لـ«األنباء» ان تعليمات صدرت 
مبنع دخول أي شخص سواء 
كان معلم او طالب فوق عمر 
١٢ عاما أو ولي امر او مسؤول 
تربــوي املدرســة دون اخذ 
مسحة او تطعيم على االقل 
جرعة واحدة، مشــيرة إلى 
ان تلــك التعليمــات اتخذت 
بالتنسيق مع اجلهات الطبية 
ومن لم يلتزم بها سيسجل 
عليه غياب، داعية املعلمني 
واملعلمــات غيــر املطعمــني 
لضرورة اخذ املســحة قبل 
دوام اليــوم، وذلك ملصلحة 

إنهاء ندب جميع املوجهني والعاملني في الكشافة
عبدالعزيز الفضلي

التربيــة قرارا مفاجئا  أصدرت وزارة 
بإنهاء ندب جميع العاملني في التوجيه الفني 
للتربية الكشفية بديوان عام الوزارة واملناطق 
التعليمية وإعادتهم الى أعمالهم في املدارس 

اعتبارا من اليوم األحد.
وكشفت مصادر تربوية لـ «األنباء»، أن 
أبناء الكشافة ومنذ إنشاء «التربية» يعملون 
في الوزارة ومناطقها التعليمية ويقع عليهم 
العبء الكبير في األزمات والظروف الصعبة 

التي مرت بها البالد وآخرها أزمة كورونا، 
مشيرة إلى أنهم يقومون حاليا على تنظيم 
دخول املراجعني إلى مبنى الوزارة واملناطق 

التعليمية.
وأوضحت املصادر أن اجلهات األخرى 
بالدولة تستعني بكشافة وزارة التربية في 
الكثير من املناسبات التطوعية واإلنسانية، 
داعية وزير ووكيل التربية إلى التدخل إلعادة 
األمور إلى ما كانت عليه، السيما ان الكشافة 
خرجت العديد من القيادات التي تســلمت 

مناصب عليا في الدولة.

إنهاء معاناة ٤ آالف طالب مبدرسة الفحيحيل 
الوطنية وتوزيعهم على «النجاة» و«الكويت»

عبدالعزيز الفضلي

بعد مطالبات اســتمرت نحو عامني 
أنهى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب 
معانــاة طلبــة مدرســتي الفحيحيــل 
الوطنية االهلية والذين يتجاوز عددهم 
٤ آالف طالب بعد ان ثبتت عدم صالحية 
املبنى املدرسي واصبح متهالكا ويعرض 
أرواح ابنائنا الطلبة والهيئة التعليمية 
للخطر، حيث اصدر الوكيل اليعقوب 
قرارا تلقت «األنباء» نســخة منه جاء 
فيه: بعــد االطالع علــى  تقرير جهات 
العامة للتعليم  بــاإلدارة  االختصاص 
اخلاص بشــأن حالة املبنى املدرســي 
للمدرســتني املنوه عنهمــا، والطلبات 
املقدمــة من مجموعة اجلري القابضة، 
وجمعية النجاة اخليرية بشأن املوافقة 
على انتقال واستيعاب طالب مدرستي 
الفحيحيــل الوطنيــة إلــى مدارســهم 
النموذجية الكائنة مبناطق الفحيحيل 
واملنقف بذات الرسوم الدراسية املقررة 
للمــدارس األهلية وإلــى تقارير إدارة 
الشــؤون التعليميــة بــاإلدارة العامة 
للتعليم اخلاص بشأن املدارس املقترح 
اســتيعاب طالب املدرستني بها، وعلى 
ضــوء ما مت عرضه مــن خالل اجلهات 

املختصة بالوزارة.
وحتقيقا ملقتضيات املصلحة العامة، 

فقد تقرر:
٭ مــادة أولــى: يســمح للمــدارس 
الطــالب  اخلاصــة بقيــد وتســجيل 
والطالبات الراغبني في االنتقال إليهم 
للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢١ من مدرستي 
الفحيحيــل الوطنيــة والقائمتني على 
املقر الكائن مبنطقة الفحيحيل قطعة ٧ 
شارع دوار الصناعية ملك شركة الزاد 

الدولية للتجارة العامة واملقاوالت وفقا 
التالي: مدرسة النجاة النموذجية - بنات 
الكائنة مبنطقة املنقف قطعة ٣ قسيمة 
٦٣٠١ في قيد وتسجيل الطالب الراغبني 
فــي االنتقــال إليها في جميــع املراحل 
الدراسية، مدرسة الكويت النموذجية 
الكائنــة مبنطقة الفحيحيــل قطعة ٩ 
قسيمة ١٢٣١٢٨ في قيد وتسجيل الطالب 
الراغبني فــي االنتقال إليهــا للمراحل 
االبتدائية واملتوسطة والثانوية بنني.

٭ مــادة ثانية: تتم معاملة الطالب 
املســموح لهم باالنتقال باملادة األولي 
وفق نظــام املدارس العربيــة األهلية 
وعلى وجه اخلصوص الرسوم الدراسية 
طوال مدة التحاقهم بالدراسة باملدارس 

املنقولني إليها.
٭ مــادة ثالثــة: تلتــزم املــدارس 
النموذجيــة املشــار إليها بهــذا القرار 
باســتمرار تقــدمي اخلدمــة التعليمية 
للطــالب املنقولــني إليهــا طــوال مدة 
التحاقهم بالدراســة فيها وعدم القيام 
بأي عمل من شأنه اإلخالل بهذا االلتزام.
٭ مــادة رابعــة: تكليــف جهــات 
العامة للتعليم  بــاإلدارة  االختصاص 
اخلــاص: إدارة الشــؤون التعليميــة،  
إدارة الشــؤون املالية واإلدارية، إدارة 
االمتحانات واملعادالت كل فيما يخصه 
بتنظيم عملية انتقال الطالب بني املدارس 
الواردة باملادة األولى وإعداد الئحة تنظم 
ســير العمل بتلك املدارس النموذجية 
في ضوء األحكام الواردة بهذا القرار.

٭ مادة خامســة: يسري هذا القرار 
اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل 
مــا يتعارض معه، وعلــى كل اجلهات 
اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد به والعمل 

مبقتضاه.

بعد مطالبات استمرت عامني ونظراً لعدم صالحية املبنى

حريصون على «سالمة املرضى» وخطط لتحقيق السالمة في جميع مراحل التعامل مع األدوية 

ال دخول للمدارس دون مسحة أو تطعيم والعودة للدوام الطبيعي عند زوال الوباء

لبرامج «اجلودة واالعتماد» األثر الكبير في مستوى أداء املؤسسات الصحية خالل «كورونا»

٤٠٠ دينار مكافأة فرق عمل جتهيز املدارس.. وغرفة عمليات بني «التربية» و«الصحة»

الفضالة: تطوير برامج قياس األداء في «الصحة» وحتديث األنظمة اإللكترونية
أكد لـ «األنباء» تعزيز الشفافية بني مقدمي ومتلقي اخلدمة لضمان حق اجلميع في املنظومة الصحية

عبدالكرمي العبداهللا

أكــد مديــر إدارة اجلــودة 
واالعتماد بوزارة الصحة د.طالل 
الفضالــة ان تطبيق «ســالمة 
املرضى» من ضمــن أولويات 
اإلدارة بالتعاون مع املؤسسات 
واإلدارات الصحية عن طريق 
وضع اخلطط واالستراتيجيات 
القــرارات الالزمــة  وإصــدار 
لتطبيــق السياســات املبنية 
على األدلة والبراهني احلديثة 
املرضــى  ســالمة  لضمــان 
وعائالتهم والعاملني باملنظومة 
الصحيــة. وقــال الفضالة في 
تصريح لـ «األنباء» مبناسبة 
االحتفال باليوم العاملي لسالمة 
املرضــى إن دور اإلدارة فــي 
تطبيق برامج الســالمة يأتي 
اســتجابة للتوجه العاملي في 
تقليل األخطاء الطبية، ودعما 
لقرارات الوزارة املتعلقة ببرامج 

واالعتماد األثر الكبير في رفع 
مستوى أداء املؤسسات الصحية 
في التعامل مع جائحة كورونا 
من خالل تطبيق أحدث أساليب 
اجلودة والسالمة في اإلجراءات 
الوقائية والعالجية مما ساهم 
في ضمان توفير خدمات صحية 
آمنة وفاعلة. وكشف عن خطط 
تعتزم اإلدارة تطبيقها تتمثل 

املرضــى، مؤكــدا أن الســالمة 
مســؤولية اجلميــع، مبينا أن 
تنفيــذ هــذه اخلطــة يتطلب 
شراكات وطنية فاعلة، باإلضافة 
إلى إشــراك املريض واألســرة 
الــى  واملجتمــع، واالســتناد 
املمارسة القائمة على األدلة حتى 
تصبح الرؤية النهائية النعدام 
األضرار واقعا حقيقيا. وحول 
اليوم العاملي لسالمة املرضى، 
قال الفضالة: حتتفل «الصحة» 
باليوم العاملي لسالمة املرضى 
والذي يوافق ١٧ سبتمبر، وجاء 
هذا العام حتت شعار «حان وقت 
العمل من أجل والدة في كنف 
األمان واالحترام»، مشيرا إلى 
قيام إدارة اجلــودة واالعتماد 
بدعــوة جميــع املؤسســات 
الصحيــة احلكومية واألهلية 
للمشــاركة في هــذه الفعالية 
لعرض إجراءات السالمة املتخذة 

لضمان صحة األم والوليد.

في تطوير برامج قياس األداء 
في املؤسسات الصحية وحتديث 
األنظمة اإللكترونية ومنها امللف 
الطبــي وأدوات التبليــغ عــن 
احلــوادث العارضة، وحتقيق 
الســالمة فــي جميــع مراحل 
التعامل مع األدوية مثل وضع 
السياسات اخلاصة باستخدام 
احملاليل الوريدية عالية التركيز 
واجلاهزة التحضير، واألدوية 
املتشــابهة «شــكال ولفظــا»، 
عالوة على وضع نظام لتعزيز 
الشــفافية بني مقدمي ومتلقي 
اخلدمة الصحية مبا يضمن حق 
اجلميع في املنظومة الصحية.

وأعلــن عــن خطــة العمل 
العاملية بشأن سالمة املرضى 
٢٠٢١-٢٠٣٠ التي تبنتها وزارة 
الصحــة واملنبثقة عن منظمة 
الصحــة العاملية وتتم متابعة 
تنفيذهــا عــن طريــق اللجنة 
الدائمة ملتابعة برامج ســالمة 

د.طالل الفضالة

السالمة ورفع مستوى اخلدمة، 
وتطبيقا ملــواد قانون مزاولة 
املهنــة ٧٠ لســنة ٢٠٢٠ والتي 
تضمن ملتلقي اخلدمة الصحية 
حقهم في احلصول على رعاية 
آمنة وذات جودة عالية، مشيرا 
إلى احلرص على تعزيز ثقافة 
السالمة وبناء قدرات العاملني 
في املؤسســات الصحية لدعم 
تنفيذ برامج الســالمة وإدارة 
املخاطر، والتدقيق على تطبيقها 
وقياس مؤشرات سالمة املرضى.

وأضــاف ان اإلدارة أدخلت 
املمارســات اآلمنة التي أثبتت 
األبحــاث فاعليتهــا في حماية 
ســالمة املرضــى عــن طريق 
تطبيق حلول وسياسات سالمة 
املرضــى والتحديــات العاملية 
الصادرة عــن منظمة الصحة 
العاملية واملتعلقــة باجلراحة 
اآلمنة والسالمة الدوائية، الفتا 
إلــى ان لبرامــج إدارة اجلودة 

٢٠ ألف موظف في «الصحة»
تظلموا من «املمتازة»
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أغلقــت «الصحــة» بــاب تظلمات 
مكافآت األعمال املمتازة بتسجيل نحو 
٢٠ ألــف متقدم من موظفــي الوزارة 

مبختلف املسميات الوظيفية.
وقالت مصادر صحية في تصريح 
لـ«األنباء» إن جلنة التظلمات ستدرس 
وتدقق على جميع التظلمات املقدمة 
عبــر املوقــع االلكترونــي للتأكد من 
اســتيقائها للشــروط والضوابــط 
املقررة، موضحة انه من أهم الشروط 
والضوابــط أن يكــون مقــدم التظلم 
حاصال علــى تقييــم «امتياز» خالل 

العام ٢٠٢٠، ولم توقع عليه أي عقوبة 
تأديبية خالل هذه السنة، وأال تتجاوز 
مدة إجازته املرضية ١٥ يوما عدا دخول 
املستشــفى، وأال يكون قد صرفت له 
اعمال ممتازة في العام ٢٠٢٠، باالضافة 
الى ١٨٠ يوم عمل فعليا و٧٠٪ من عدد 

أيام النوبة للعاملني بهذا النظام.
وذكرت املصــادر أن موعد صرف 
مبالــغ تظلمــات «األعمــال املمتازة» 
مرهون بانتهاء اللجنة املختصة من 
التدقيق على جميع التظلمات، مشيرة 
الى أن اللجنة وجهاز الشؤون املالية 
يعمــالن علــى قدم وســاق إلجنازها 

بأسرع وقت ممكن.

«األنباء» تنشر اشتراطات عودة طلبة اجلامعة ملقاعد الدراسة
عبدالكرمي العبداهللا - ثامر السليم

تنشر «األنباء» االشتراطات 
الصحيــة ملواجهــة انتشــار 
ڤيروس كورونــا حال عودة 
طلبة جامعة الكويت للدراسة 
بالنظــام التقليدي تدريجيا، 
بعــد قيام اجلامعــة بتحقيق 
سبل السالمة العامة واتخاذ 
اإلجراءات الوقائية في ضوء 
اإلمكانــات املتاحــة التي يتم 
توفيرها لهذا الغرض لضمان 
توفيــر بيئة آمنــة وصحية 
ملنتســبي ومرتــادي احلــرم 

اجلامعي.
وفي هذا السياق، أكدت 
املصادر ان اجلامعة طالبت 
وزارة الصحة بتحديد موعد 
لعقــد اجتمــاع مــع ممثلي 
الكويت للتنســيق  جامعة 
بشأن االشتراطات الصحية 
ملواجهة انتشار «كورونا» في 
حني عودة الطلبة للدراسة 
بالنظام التقليدي اعتبارا من 
العام ٢٠٢٢-٢٠٢١، باإلضافة 
إلى تفعيــل التطعيم داخل 

الطبيــة مبواقــع جامعــة 
الكويــت لتقــدمي خدمــات 
اإلسعافات األولية للحاالت 
الطارئة التي قد حتدث، مع 
ضــرورة االلتــزام بارتداء 
الكمــام الواقــي او تغطية 
األنــف والفــم فــي جميــع 

األوقات.
انــه مت تطبيق  وذكرت 
التباعــد االجتماعي  قواعد 
واجلسدي للمسافة املقررة 

مسافة آمنة، كما مت توزيع 
الالفتات واللوحات اإلرشادية 
اخلاصة باإلجراءات الصحية 
الواجــب اتباعهــا، والقيام 
بالتطهيــر البيئــي اليومي 
بشكل مستمر بجميع املباني 
والكليــات، وتوفيــر غرف 
عزل للحاالت املشــتبه بها 
في العيادات الطبية وبجميع 
مواقــع اجلامعة، كما قامت 
اجلامعة مســبقا مبخاطبة 
«الصحــة» إلنشــاء مركــز 
لتطعيم جلميع منتســبي 
اجلامعة وحتى اآلن لم تقم 
الــوزارة بالبت فــي األمر، 
مؤكدة انه حرصا من اجلامعة 
على حسن سير االختبارات 
وتوفير بيئة صحية وآمنة 
ألبنائها الطلبة فتم تطبيق 
جميع االشتراطات الصحية 
واإلجراءات الوقائية، الفتة 
الــى ان االختبارات التي مت 
تنظيمها للطلبة واستقبالهم 
حضوريــا خاللهــا هــي ١١ 
اختبارا للقدرات و٤٣ اختبارا 

فصليا و١٠ للتوفل.

وفقا لتعليمات وتوصيات 
اجلهــات الصحيــة املعنية 
والتي ال تقل عن مترين مبا 
يضمن عدم حدوث ازدحام 
في املمرات واملباني والكليات 
والقاعات الدراسية، كما مت 
إغالق بعــض املقاعد داخل 
املباني والقاعات والفصول 
الدراسية لضمان ترك مسافة 
آمنــة بــني جميــع الطالب، 
ومنع التجمعات واألنشطة 
اجلماعيــة مثــل الفعاليات 
واالحتفاالت داخــل أروقة 
اجلامعــة، باإلضافــة الــى 
توفير عدد كاف من املعقمات 
اليدوية وتوزيعها بجميع 
املبانــي والكليــات ومراكز 
العمل، مبا يتالءم مع أعداد 
منتسبي ومرتادي اجلامعة.
الــى توفيــر  وأشــارت 
العالمات وامللصقات األرضية 
للداللة على مسافات التباعد 
اآلمنة وامللصقات اخلاصة 
مبســارات احلركــة داخــل 
املبانــي والكليات وحتديد 
أماكن اجللوس لضمان ترك 

اجلامعة خاطبت «الصحة» إلنشاء مركز لتطعيم جميع منتسبيها.. ومنع التجمعات والفعاليات داخل األروقة

تنفيذ االشتراطات الصحية يضمن بيئة آمنة للطلبة

اجلامعــة باعتبار هذا األمر 
مهما وعاجال.

ولفتت املصــادر الى ان 
التي  االشتراطات الصحية 
طبقتها اإلدارة اجلامعية هي 
قياس درجــة احلرارة قبل 
الدخول للمباني والكليات 
من خالل الكاميرات احلرارية 
بشكل دوري، وتوفير طاقم 
من املمرضــني واملمرضات 
العيادات  موزعني بجميــع 

«الصحة» تدّشن خدمة الفحص الوراثي
ملرضى «الداء النشواني» للمرة األولى بالكويت

عبدالكرمي العبداهللا

دشــنت وزارة الصحــة 
خدمة جديدة تتمثل في إجراء 
الفحص الوراثي ملرضى الداء 
النشواني «األميلويد»، وذلك 
ألول مرة في الكويت وهي 
خدمة مميزة يتم توفيرها في 
مراكز قليلة عامليا، ما يؤكد 
احلرص على حتسني جودة 
اخلدمات املقدمة في البالد.

وقال استشاري أمراض 
فشــل القلب في املستشفى 

الصدري ونائب رئيــس البرنامج الوطني 
ملرض «األميلويد» بوزارة الصحة د.خلدون 
احلمود إن إجــراء الفحص الوراثي ملرضى 
الداء النشــواني فيما يخــص مرض القلب 
TTR-CA ألول مرة بالكويت يأتي بالتعاون 
مع مركز األمراض الوراثية بالوزارة، الفتا 
الى ان املرض ينتج عن ترسب بروتني غير 
طبيعي في أنسجة وأعضاء اجلسم ما يؤثر 
سلبيا في وظيفة األعضاء ومن املمكن انتقاله 

بأمناط وراثية محددة.
واعتبر احلمود ان هذا املرض من احلاالت 
النادرة في العالم ويصيب كبار الســن وله 
عالمات ومؤشــرات خاصة، علما أن مرض 

أميلويد القلب القى مؤخرا 
اهتماما كبيرا في األوساط 
العلمية نظرا لتطور طرق 
الكشــف عنه وتوافر دواء 
معتمد لعالجه حيث كانت 
الكويــت من الســباقني في 
تشــخيص هــذه احلــاالت 
وعالجها بســواعد وطنية، 
مشــددا على أهمية القدرة 
علــى إجــراء هــذا الفحص 
لتحديــد الطبيعة الوراثية 
للمــرض مــا يســاعد على 
إمكانية تشــخيصه مبكرا 
وإيقاف تطوره ثم الوقاية منه، مشيدا بجهود 
وتعاون القائمني على مركز األمراض الوراثية 
ودعم وزارة الصحة للوصول لهذا اإلجناز 
الذي يســاهم في تطور وجــودة اخلدمات 

الطبية.
بدورهــا، أكــدت مديــر مركــز األمراض 
الوراثية في وزارة الصحة د.ليلى بســتكي 
أهمية هذا اإلجناز الطبي الذي سوف يساهم 
فــي وضع اخلطة العالجيــة والوقائية من 
مضاعفات الداء النشواني، مشددة على حرص 
إدارة مركــز األمراض الوراثية على تطوير 
اخلدمات الطبية وحتســني جودة ونوعية 
الفحوص املمكن تقدميها للمرضى وأسرهم.

د.خلدون احلمود
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عادل املرزوق: حافظوا على كبار السن 
واألطفال من البرد واإلنفلونزا في «األصفري»

أشــار اخلبيــر الفلكــي 
عادل املرزوق إلى ان كثيرا 
من أولياء األمور يحذرون 
أبناءهم من فترة «األصفري» 
املعروفة بانتشــار أمراض 
البرد واإلنفلونزا. وأضاف: 
أمراض البرد في هذه الفترة 
كانت جتعل املريض يتحول 
لونه إلى اللون األصفر من 
شــدتها وقوتها وهناك من 
أشــار إلــى تســميتها بهذا 
االسم بأن األشجار يتحول 
لــون أوراقها مــع اجلفاف 
إلــى اللون البني املائل إلى 
االصفــرار ويبــدأ ســقوط 
أوراق الشجر فيها حتى انها 
تسمى في الواليات املتحدة 
بفترة الســقوط (Fall) وال 
يستخدمون كلمة اخلريف 
(Autumn) مثــل اإلجنليز. 
وتابع: من املالحظ أن هذه 
الفترة وكما يعرف اجلميع 
هــي فتــرة انتقاليــة مــن 
صيف حار إلى شــتاء بارد 
في نصف الكرة الشــمالي، 
حيث نسبة أشعة الشمس 
الساقطة على هذه املناطق 
تنخفــض بنســبة كبيــرة 
بسبب ميالن محور األرض 
الوهمي. وفي املقابل، هناك 
ارتفاع في النطاق احلراري 
في املناطق القريبة من خط 
االســتواء ولذلك تتزحزح 
املنخفضات اجلوية متحركة 
نحو اجلنــوب في اجتاهها 
نحو خط االستواء، ويبدأ 
الهواء البارد الذي يهب من 
القطب الشــمالي بالدخول 
على هذه املناطق وتكوين 
اجلليد فــي بعض املناطق 
فــي شــمال القارات آســيا 
وأوروبا وأميركا الشمالية، 
ولكــن جتتاح هذه املناطق 
في بعــض األحيــان رياح 
شــمالية منبعها في شمال 
أميركا وكذلك شمال القارة 
األوروبيــة وهــذه الريــاح 
الســرعة  تكــون معتدلــة 

مقال سابق عن هذه الفترة 
وأشــرت إلــى أن منخفض 
الهند املوســمي بدأ تأثيره 
يخــف في املنطقة بســبب 
اقترابنــا مــن دخول فصل 
اخلريــف الــذي يبــدأ يوم 
٢٣ ســبتمبر مــن كل عــام 
وهــو ما يســمى باالعتدال 
اخلريفي فــي نصف الكرة 
األرضيــة الشــمالي الــذي 
يبدأ مع بداية برج امليزان، 
حيث تتعامد الشمس على 
خط االستواء وهذه الفترة 
هــي فترة انتقالية أو فترة 
حتول من الصيف احلار الى 
الشــتاء البارد وهي الفترة 
التي تعــرف محليــا بأنها 
فترة األصفــري مع دخول 
نــوء الزبرة الــذي يبدأ في 
٢٠ سبتمبر ومدته ١٣ يوما، 
حيــث ينتهــي هــذا النوء  
يــوم ١٠/٣ وكذلــك دخــول 
در اخلمســني من احلساب 
البحري (النيروز الهندي) 

يوم ٢١ سبتمبر.
وزاد: بسبب التغير في 
حالــة املناخ هــذه فإنه من 
املتوقع أن الطقس ســوف 
يبدأ فــي االعتدال نســبيا 
وبتدرج بسيط في انخفاض 
في درجــات احلرارة ولكن 
ســوف نالحظ أنــه اليزال 
مائال إلى احلرارة خصوصا 
فــي أوقات الظهيــرة، ومن 
املتوقــع أيضــا أن تكــون 
درجة احلرارة بني (٤٢ و٤٥) 
درجة وأما في الليل فنالحظ 
انخفاضا في درجة احلرارة 
ويكون اجلو لطيفا ويخف 
فيه نشاط الرياح ويصبح 
هادئــا ودرجة احلرارة بني 

(٢٦ و٢٩).
الفلكية  الظواهــر  وعن 
التــي تواكــب األصفري أو 
دخول فصل اخلريف، قال 
املرزوق: شــروق الشمس 
على درجة ٩٠ درجة متاما 
في البوصلة من جهة الشرق 

حيث يتساوى طول الليل 
مع طول النهار تقريبا في كل 
أنحاء الكرة األرضية وهذه 
الفتــرة االنتقاليــة تنقلنا 
تدريجيــا مــن الصيف إلى 
الشــتاء وهي الفتــرة التي 
يتخوف منها على األطفال 
وكبار الســن مــن أمراض 
البــرد واإلنفلونــزا وهــي 
فتــرة نهاية الســباحة في 
البحــر، حيــث يالحــظ ان 
البرودة قــد بدأت فعال في 
مياه البحر ولذلك فإنه من 
املستحســن االمتنــاع عن 
السباحة في البحر في هذه 
الفترة وهي الفترة املعروفة 
في املاضي باســم «القفال» 
والتي هي النهاية الرسمية 
ملوسم الغوص والتي كانت 
حتســب مع در «األربعني» 
في احلساب البحري والذي 
مدته ١٠ أيام أو كما تسمى 
عند بعض الناس بحساب 
النيروز الهندي وعادة يبدأ 
در «األربعني» يوم ٩/١١ في 
كل ســنة مع دخــول فترة 
األصفــري، حيــث تدخــل 
فتــرة األصفري فــي اليوم 
اخلامس من نوء (اجلبهة) 
والذي مدته ١٤ يوما حسب 
تقومي األنواء أو كما يسمى 
عند عامة الناس في املنطقة 
هنا وفي وسط شبه اجلزيرة 
العربية بتقومي السهيل. أما 
من الناحيــة املناخية، فإن 
فصل اخلريــف في نصف 
الكرة األرضية الشمالي ميكن 
تقسيمه إلى نصفني، نصف 
حار ونصف بارد ويبدأ فصل 
اخلريف عند عامة الناس أو 
ما هو معروف عامليا أن بداية 
فصل اخلريف يبدأ يوم ٩/٢٣ 
ولكن عند علماء املناخ فإن 
فصل اخلريف يبدأ من أول 
يوم من شهر سبتمبر شهر 
(٩) ويســتمر ٣ أشهر إلى 
يوم  ٣٠ من شــهر نوفمبر 
أو آخر يوم من شهر (١١).

اخلبير الفلكي أكد أن الطقس يتجه لالعتدال النسبي ودرجات احلرارة إلى انخفاض

عادل يوسف املرزوق

ومتتاز باحلــرارة والدفء 
والهدوء فتلطف اجلو نسبيا 
لعدة أيام وقد متتد إلى عدة 
أسابيع، األمر الذي يسبب 
ارتفاعا في درجات احلرارة 
بشــكل ملحــوظ فتقتــرب 
احلرارة من درجات الصيف، 
لذلك تسمى هذه الفترة في 
أوروبــا بصيــف القديــس 
مارتني الذي تســببه رياح 
(الفون) (Fohn) التي تهب 
في وسط قارة أوروبا وتهب 
كذلك في أميركا الشــمالية 
وحتديدا كندا وتسمى هناك 
 (Chinook) برياح الشينوك
وكذلك رياح القديسة (آنا) 
(Santa Ana wind) والتــي 
تسمى في أميركا الشمالية 
بالصيــف الهنــدي وهــذه 
الرياح هي عبارة عن رياح 
جافــة ودافئة تهــب قادمة 
من قمم اجلبال هبوطا إلى 
الوديان وبسبب احتكاكها 
باجلبــال الصخريــة أثناء 
هبوطها فإن حرارتها ترتفع 
بشكل ملحوظ وحتدث هذه 
الظاهرة في شــهر أكتوبر 
أو أوائل نوفمبر وبســبب 
التباين احلراري في درجات 
احلرارة في هذه املناطق نرى 
انتشار أمراض البرد بشكل 
واســع في هذه املناطق في 

هذه الفترة.
واستطرد اخلبير الفلكي 
عــادل املــرزوق: ذكرت في 

ُيستحسن االمتناع عن السباحة في البحر هذه األيام وهي الفترة املعروفة في املاضي بـ «القفال» 

«املوانئ» تعلن عن خطتها السنوية للمناقصات 
واملشاريع لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

أعلنــت مؤسســة املوانئ 
الكويتية عن اخلطة السنوية 
للمناقصات واملشاريع اخلاصة 
التي سيتم طرحها خالل السنة 

املالية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢:
أوال: الدراسات االستشارية

١ - مناقصة االستعانة بجهاز 
هندسي من مكتب استشاري 
املوانــئ  ملشــاريع مؤسســة 

الكويتية.
٢ - مناقصــة اإلشــراف على 
مشــروع تنفيذ أعمال البنية 
التحتية مبيناء الشويخ التابع 

ملؤسسة املوانئ الكويتية.
٣ - مناقصــة اإلشــراف على 
مشروع محطة الركاب مبيناء 
الشويخ التابع ملؤسسة املوانئ 

الكويتية.
ثانيا: املشاريع اإلنشائية

١ - مناقصة تطوير وتوسعة 
ميناء الشعيبة التابع ملؤسسة 

املوانئ الكويتية.

الكويتية.
٦ - مناقصة مبنى B٢ مبيناء 
الشويخ التابع ملؤسسة املوانئ 

الكويتية.
ثالثا: مناقصات أخرى

١ - مناقصة تشغيل وصيانة 
الرافعات اجلسرية والرافعات 
اجلسرية املتحركة واملعدات 
األرضية في محطات حاويات 
ميناء الشويخ التابع ملؤسسة 

املوانئ الكويتية.
٢ - مناقصة تشغيل وصيانة 

الرافعات اجلسرية والرافعات 
اجلسرية املتحركة واملعدات 
األرضية فــي محطة حاويات 
ميناء الشعيبة التابع ملؤسسة 

املوانئ الكويتية.
٣ - مناقصــة التأمــني علــى 
أصــول ومرافــق مؤسســة 
(مبــان  الكويتيــة  املوانــئ 
ومنشآت بحرية وقطع بحرية) 
واملسؤولية املدنية جتاه الغير.
٤ - مناقصة التأمني الصحي 
(العالج) اجلماعي للموظفني 
وأســرهم وإصابــات العمــل 
والتأمــني علــى احليــاة على 
املوانــئ  موظفــي مؤسســة 

الكويتية.
٥ - مناقصة غرفة العمليات 

والتحكم.
٦ - مناقصــة مركــز قاعــدة 

.(Data Center) البيانات
٧ - مناقصة الشبكات الداخلية 
للموانئ الثالثة (الشــويخ - 
الدوحة - الشعيبة) التابعة 

ملؤسسة املوانئ الكويتية.

مؤسسة املوانئ الكويتية

٢ - مناقصة املبنى املســاند 
مبيناء الشعيبة التابع ملؤسسة 

املوانئ الكويتية.
٣ - مناقصــة مبنــى الركاب 
مبيناء الشويخ التابع ملؤسسة 

املوانئ الكويتية.
٤ - مناقصة توريد وتركيب 
وضمــان حاميــات مطاطيــة 
مبيناء الشويخ التابع ملؤسسة 

املوانئ الكويتية.
٥ - مناقصــة تأهيــل مبنــى 
احلاسب اآللي مبيناء الشويخ 
املوانــئ  ملؤسســة  التابــع 

«ضوى إليادة» اختتم «قيظنا ساعات ونيسة» بيوم فلسطني

عبداهللا الراكان

الســفير  حــرم  قالــت 
الفلســطيني في الكويت رميا 
اليــوم  اخلالــدي إن رســالة 
الفلســطيني هــي توعويــة 

اجلغرافي وعن الديانات التي 
فيها، خاصة الديانة اإلسالمية 

واملسجد األقصى.
وأضافــت اخلالــدي، فــي 
تصريــح لـــ «األنبــاء» خالل 
فعاليــات برنامــج «قيظنــا 
الــذي  ونيســة»،  ســاعات 
أقامــه مركــز «ضــوى اليادة 
التطوعي» والتــي خصصها 
املركز لليوم الفلســطيني: إن 
مثــل هذه البرامج تســهم في 
توعية األطفال وتثقفهم بدولة 
فلســطني وتعرفهم عليها من 
طبيعــة وجغرافيــا وتاريخ 
ومزروعات وغيرها، خاصة أن 
السفر اليها شبه مستحيل في 
ظل هذه الظروف، لكن البرامج 
النظرية ترسخ في ذاكرة الطفل 
وتعلمه على احلقائق والوقائع.

وتقدمت اخلالدي بالشكر 
للشعب الكويتي على دعمهم 
املستمر للقضية الفلسطينية 
والــى مركــز «ضــوى اليادة 
التطوعي» على إتاحة الفرصة 
لألطفــال للتعــرف أكثر على 

دولة فلسطني.
بدورها، قالت نائب رئيس 
مركز «ضوى اليادة التطوعي» 
وفاء البكــر: إن هذه الفعالية 
تأتــي ضمــن ختــام برنامج 
«قيظنــا ســاعات ونيســة» 
والتي فيه زيارة لـ ٤ دول وهي 

جمهورية الهند وسلطنة عمان 
وجمهورية تركيا واخلتام كان 
دولة فلسطني، والتي شرفتنا 
حرم سفير دولة فلسطني رميا 
اخلالدي واجلالية الفلسطينية 
بحضورهــا لتعريف األطفال 
علــى جمــال وأهميــة دولــة 

فلسطني.
وأضافت البكر أن الفعاليات 
تضمنت رحلة سفر افتراضية 
إلى دولة فلســطني بــدءا من 
اجلــوازات والتذاكر وركوب 
الطائرة وكيفية الوصول إلى 
فلسطني عبر اململكة األردنية 
الهاشــمية، ومن ثــم الذهاب 
إلى بعض املشاتل في الكويت 
والتعرف على شجر الزيتون 
التــي  وبعــض احلمضيــات 
تشتهر بها دولة فلسطني، كما 
قدمنا عرضا تفصيليا مقدما من 

السفارة الفلسطينية.
وأشــارت البكــر إلــى أن 
هــذه النشــاطات التثقيفيــة 
والتعليمية مهمة جدا، حيث 
إنهــا تعطي األطفــال اخلبرة 
والثقافة والتعرف على دول لم 
يزوروها من قبل كما تطلعهم 
علــى دور الكويت اإلنســاني 
ومســاعيها ملســاعدة بعض 
الدول والشعوب في مختلف 
الظروف الصعبة التي متر بها 

ومنها دولة فلسطني.

اخلالدي: الكويتيون دائماً مساندون للقضية الفلسطينية وتعريف األجيال بفلسطني وتاريخها

(متني غوزال) لقطة تذكارية خالل «اليوم الفلسطيني»رميا اخلالدي ووفاء البكر تتوسطان عدداً من احلضور  

وتثقيفية تســتهدف األطفال 
وتعرفهم على دولة فلســطني 
بشكل أكبر، الفتة إلى أن برنامج 
اليــوم الفلســطيني يوضــح 
للجيل القادم ما هي فلسطني 
املهــم وموقعهــا  وتاريخهــا 

ملشاهدة الڤيديو

«األشغال»: ٢ أكتوبر 
اختبارات «اإلشرافية» 

في جامعة الكويت

عاطف رمضان

الرســمي  أعلــن املتحدث 
لوزارة األشغال العامة والهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
م.عبداهللا العجمي عن حتديد 
موعد عقد اختبارات الوظائف 
االشرافية في وزارة األشغال 
العامــة والتي ســتكون يوم 
الســبت ٢ أكتوبــر املقبل في 
موقع جامعة الكويت مبدينة 
صباح الســالم اجلامعية في 
مبنى كلية الهندسة والبترول، 
مشيرا الى انه سيكون دخول 
املتقدمــني لالختبــارات مــن 
البوابــات ٣ و٦ و٧. وناشــد 
م.العجمــي جميــع املتقدمني 
لالختبار االطالع على املوقع 
 ku-exams.net :االلكترونــي
والذي يشمل جميع البيانات 
واملعلومات اخلاصة واملتعلقة 

مبوعد ومكان كل متقدم.

م.عبداهللا العجمي
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بدر املال: متى بدأ طرح فكرة «سهل» وما إجراءات
إطالقه واجلهة املبرمجة ومستويات احلماية؟

وجــه النائب د.بــدر املال 
ســؤاال إلى وزيرة األشــغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
املعلومات د.رنا الفارس، قال 
في مقدمته: أعلن سمو رئيس 
الوزراء في لقاء مع القياديني 
أنه خالل أســبوع ســينطلق 
تطبيق «ســهل»، وحيث إنه 
بالفعــل بــدأ هــذا التطبيــق 
بالعمــل، ونظــرا خلطــورة 
املعلومات التي يتضمنها هذا 
التطبيق، وحماية للحق في 
اخلصوصية وحق األفراد في 
حماية معلوماتهم وللتأكد من 
توافر سبل احلماية القانونية 
والفنيــة يرجــى تزويدنــا 

وافادتنا باآلتي:
١ ـ متــى بــدأ طــرح فكرة 
ومــا  (ســهل)؟  تطبيــق 
اإلجراءات التي سبقت إطالق 
هذا التطبيق؟ يرجى تزويدنا 

باملستندات الدالة على ذلك.
٢ ـ هل هناك دراسة فنية 
لتطبيــق (ســهل)؟ إذا كانت 
اإلجابــة بالنفــي يرجى بيان 
أسباب ذلك، وفي حالة اإلجابة 
باإليجاب يرجــى بيان ما إذا 
كانــت الدراســة قــد احتوت 
على مخاطر تسرب املعلومات 
واإلجراءات الكفيلة مبنع تلك 
املخاطر؟ مع مراعاة تزويدي 
بنســخة من تلك الدراسة في 
حال وجودها وبيان اجلهة التي 

قامت بتلك الدراسة؟ 
٣ ـ ما اجلهة التي برمجت 

تطبيق (سهل)؟
٤ ـ ما سبب إسناد العمل 
بهذا التطبيق لهيئة املعلومات 
املدنية في ظل وجود اجلهاز 

املركزي للمعلومات؟ 

أو الدخول غير املصرح أو غير 
املبرر على معلومات األفراد؟
١١ ـ ما مستويات احلماية 
الفنية من اختراق التطبيق؟

١٢ ـ ما مستويات احلماية 
الفنية مــن منع الدخول غير 
املبــرر مــن املطلعــني علــى 

معلومات األفراد؟
١٣ ـ ما مدى امكانية نسخ 
محتويات التطبيق من الناحية 
الفنية أو امكانية اســتخراج 
محررات مــن التطبيق؟ وما 
وسائل احلماية الفنية من تلك 
األعمــال؟ يرجى تزويدنا مبا 

يثبت ذلك من مستندات
١٤ ـ هل قدم مقدم اخلدمة 
ضمانا أو ما يثبت أن العاملني 
لديــه تدربــوا علــى حمايــة 
اخلصوصيــة للمعلومــات 
املوجودة في التطبيق؟ يرجى 

تزويدنا مبا يثبت ذلك.
١٥ـ  هل تضمن العقد حظرا 
على الشركة التي تعمل على 
تشــغيل أو إدارة أو صيانــة 
التطبيق من بيع كل أو جزء من 
ملكيتها من دون أخذ موافقة 
كتابية مــن اجلهة احلكومية 
القائمــة مبتابعة العمل على 

٢٠ـ  هل مت اختبار وتقييم 
التدابيــر التقنيــة  فاعليــة 
والتنظيميــة لضمــان أمــان 
معاجلة البيانات لضمان أمن 
البيانــات املتعلقة  معاجلــة 
باألفــراد؟ في حالــة اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدنا مبا 
يثبت ذلك، وفي حالة اإلجابة 
بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.
٢١ـ  هل هناك نظم داخلية 
الفعالــة للبيانــات  لــإلدارة 
الشــخصية؟ وهــل هنــاك 
نظــم لإلبالغ عــن أي جتاوز 
لإلجراءات مبا يكفل احلماية 
للبيانــات الشــخصية؟ فــي 
حالة اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويدنا مبا يثبت ذلك، وفي 
حالة اإلجابــة بالنفي يرجى 

بيان أسباب ذلك.
اســتخدامات  مــا  ـ   ٢٢
التطبيق املســتقبلية؟ وهل 
هناك خطة أو اســتراتيجية 
التطوير التطبيق مستقبال؟ 
فــي حالة اإلجابــة باإليجاب 
يرجــى تزويدنا بتلك اخلطة 

أو االستراتيجية.
٢٣ـ  ما خبرات فريق العمل 
علــى التطبيق؟ وهــل هناك 
ســابقة أعمال لفريــق العمل 
مت مــن خاللها قيــاس أدائهم 
في إدارة مثــل هذا النوع من 

التطبيقات؟
٢٤ ـ هــل مت التعــاون مع 
دول أخرى ومتت االســتفادة 
من التجارب الدولية الشبيهة 
التطبيــق بســهل وتالفــي 
الســلبيات التي ظهرت لتلك 
التجارب؟ فــي حالة اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدنا مبا 
يثبت ذلك، وفي حالة اإلجابة 
بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.

هذا التطبيق؟ في حالة اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدنا مبا 
يثبت ذلك، وفي حالة اإلجابة 
بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.
١٦ـ  هــل القائمــون علــى 
إدارة أو تشغيل أو صيانة هذا 
التطبيق سواء من أشخاص 
اعتبارية أو طبيعية وسواء 
كانــوا مــن القطاع العــام أو 
اخلاص مرخص لهم من الهيئة 
العامة لالتصاالت عمال بالقرار 
رقم ٤٢/٢٠٢١؟ في حالة اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدنا مبا 
يثبت ذلك، وفي حالة اإلجابة 
بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.
١٧ـ  هــل قام مقدم اخلدمة 
بنشر سياســة اخلصوصية 
على موقعه في االنترنت؟ في 
حالة اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويدنا مبا يثبت ذلك، وفي 
حالة اإلجابــة بالنفي يرجى 

بيان أسباب ذلك.
١٨ ـ هــل أبرم أي اتفاق أو 
بروتوكول مع الهيئة العامة 
لالتصــاالت تتضمــن تدابير 
الفحــص وتفتيــش التدابير 
األمنيــة املعمول بها للحفاظ 
علــى املعلومات الشــخصية 
لألفــراد؟ فــي حالــة اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدنا مبا 
يثبت ذلك، وفي حالة اإلجابة 
بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.

١٩ـ  هل مت اتباع آلية معاجلة 
وتشفير البيانات الشخصية 
من قبل مــزود اخلدمة طبقا 
للمعايير املنصوص عليها لدى 
الهيئة العامة لالتصاالت؟ في 
حالة اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويدنا مبا يثبت ذلك، وفي 
حالة اإلجابــة بالنفي يرجى 

بيان أسباب ذلك.

استفسر عن إمكانية نسخ محتويات التطبيق من الناحية الفنية

د.بدر املال

٥ـ  هل لدى هيئة املعلومات 
املدنية الكوادر الفنية الكتشاف 
أي حاالت اختراق أو منع ألي 
تسريب للمعلومات؟ يرجى 
تزويدي بأسماء القائمني على 
هذه األعمال في هيئة املعلومات 
املدنية وخبراتهم وســيرهم 

الذاتية.
٦ـ  ما مدى صحة أن إدارة 
أو تشغيل أو صيانة األجهزة 
املتعلقــة بتطبيــق (ســهل) 
أسندت لشــركة خاصة؟ في 
حالة اإلجابة باإليجاب يرجى 
بيان اسم الشركة التي أسندت 
لها تلك األعمــال أو أحد هذه 
األعمال وتزويدي نسخة من 
العقد املبرم مع هذه الشركة.

٧ـ  في حال ما إذا كان إبرام 
العقــد قد أبرم مع شــركة ما 
الضمانات القانونية في عدم 
اختراق أي مــن العاملني في 
تلك الشركة ملعلومات األفراد 
أو استغالل اطالعهم على تلك 
املعلومات؟ وهل تضمن العقد 
حظرا علي الشركة باالستعانة 
بشركة أخرى أو بعاملني ليسوا 

من ضمن عاملي الشركة؟
٨ ـ مــا اجلوانــب الفنيــة 
لضبــط أي اختراق أو إطالع 
غير قانونــي على معلومات 

األفراد؟
٩ ـ هــل متت االســتعانة 
بشركات متخصصة لتقييم 
مستوى احلماية في التطبيق؟ 
فــي حالة اإلجابــة باإليجاب 
يرجى تزويدنا مبا يثبت ذلك 
وفي حالة اإلجابة بالنفي يرجى 

بيان أسباب ذلك؟
١٠ ـ ما البنــود القانونية 
التي تضمن عدم قيام أي من 
عاملي تلك الشركة من اختراق 

مهلهل املضف يطلب كشفًا بأسماء شاغلي
الوظائف اإلشرافية بالتكليف بـ «هيئة الغذاء»

النائــب مهلهــل  وجــه 
املضف ســؤاال الــى وزير 
الصحــة الشــيخ د.باســل 

الصباح جاء كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ ـ كشف بأسماء جميع 
املوظفني شاغلي الوظائف 
اإلشــرافية بالتكليــف في 
للغــذاء  العامــة  الهيئــة 
والتغذيــة، حتــى تاريــخ 
ورود هذا السؤال بدءا من 
مسمى رئيس قسم فأعلى، 
وهل أعلن عنها واملفاضلة 
بني املتقدمني قبل تكليفهم 
بتلك األعمال اإلشرافية؟ مع 
تزويدي بجميع املراسالت 
وكتب اإلعالن والترشــيح 
وأماكــن عملهــم واخلبرة 
الوظيفية وموافقات ديوان 

املسمى الوظيفي في اعتماد 
تلك القرارات؟

شــاغلي  أســماء  ـ   ٤
الوظائف اإلشرافية وتاريخ 
صدور قرارات شغلها لكل 
من مسمى «مراقب الواردات 
البحرية واجلوية» ومسمى 

٦ ـ نظرا لصدور القرار 
اإلداري رقــم ٢٠٢١/١٢ فــي 
تاريخ ٢٠٢١/١/٦ في شــأن 
نقل داخلي لعدد من موظفي 
الهيئة من دون أن يشتمل 
القرار نقل مفتشــني لقسم 
العبدلــي وقســم  واردات 
الســاملي، ورغــم  واردات 
النقــص احلاد فــي هذين 
القسمني نقل مفتشون من 
إدارة األغذيــة املســتوردة 
إلى خــارج اإلدارة، يرجى 
بيان أسباب ومبررات ذلك، 
وهل توجد أي مخاطبات أو 
مراســالت في شأن وجود 
نقص في هذين القســمني 
حتــى تاريخ الســؤال؟ إذا 
كانــت اإلجابــة باإليجاب، 
فيرجى تزويــدي بصورة 

ضوئية منها.

املتابعــة  «رئيــس قســم 
والتفتيش» في إدارة األغذية 
املستوردة سواء كان شغل 
هذه الوظائف باألصالة أو 
التكليف وذلك منذ تاريخ 
٢٠١٩/١/١ حتى تاريخ ورود 
الســؤال، مشــفوعا  هــذا 
باملستندات أو أي مخاطبات 

متعلقة باملوضوع.
أي  ضبــط  هــل  ـ   ٥
موظف يعمــل لدى الهيئة 
انتحل صفة شاغل وظيفة 
كانــت  ســواء  إشــرافية 
باألصالــة أو الوكالــة؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فما 
األضرار املترتبة على ذلك، 
وما اإلجراءات التي اتخذت 
بحقه؟ مع تزويدي بجميع 
واملســتندات  املراســالت 

املتعلقة باملوضوع.

استفسر عن املؤهالت العلمية لرؤساء األقسام وسنوات اخلبرة

مهلهل املضف

اخلدمة املدنية املسبقة.
٢ـ  كشف بأسماء جميع 
املوظفني شاغلي الوظائف 
اإلشــرافية باألصالــة فــي 
الهيئة حتــى تاريخ ورود 
هذا السؤال بدءا من مسمى 
رئيس قسم فأعلى، موضحا 
فيــه مؤهالتهــم العلميــة 
وأماكــن عملهــم احلاليــة 
وسنوات اخلبرة الوظيفية، 
وتزويدي بصورة ضوئية 
من قرارات شغلهم الوظيفة 

اإلشرافية.
املخولــة  اجلهــة  ـ   ٣
بإصدار قــرارات التكليف، 
وإصدار القرارات باألصالة 
والشخص املخول باعتمادها 
لدى الهيئة، مع بيان درجته 
الوظيفيــة، وهــل يحق له 
تخويل من هو أقل منه في 

هشام الصالح يسأل وزير األوقاف عن ضوابط
ومعايير وآلية تخصيص مواقع للمساجد

النائــب هشــام  وجــه 
الصالح ســؤاال إلــى وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
عيسى الكندري، عن اآللية 
املعتمــدة ملعرفة موافقة أو 
رفض اجليران اســتحداث 
املســجد بجوارهــم، ونص 

السؤال على ما يلي:
ســبق لوزيــر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية أن أصدر 
قبــل زهــاء عامني قــرارات 
وزاريــة فــي شــأن تنظيم 
تخصيص مواقع املســاجد 
بحسب مساحاتها ومناطق 
استحداثها، وتشكيل جلنة 
من وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســالمية وبلدية الكويت 
تختص ببحث مدى توافق 
الطلبات املقدمة مع احلاجة 
الفعلية إلقامتها ومراعاتها 
الشروط التي حددها القرار 
نفسه، وإذا كنا ننوه بحرص 
الوزارة على وضع ضوابط 
ومعاييــر موضوعية بهذا 
اخلصــوص فمــن املالحظ 
أن ذلك القرار تضمن شرطا 

لسنة ٢٠١٢ في شأن حماية 
الوحدة الوطنية، أكدت «.. 
أن املصلحــة العليا للبالد 
اســتوجبت اإلســراع فــي 
إصدار تشــريع يعمل على 
الوطنية  الوحــدة  حمايــة 
االجتماعــي  والنســيج 
للمجتمــع الكويتــي.. مــن 
تفشــي النعــرات الطائفية 
والقبليــة أو نشــر األفكار 
الداعية إلى تفوق أي عرق 
أو جماعــة أو لون أو أصل 
أو مذهب ديني أو جنس أو 

ألــن يكون ذلك  والرفض؟ 
ســببا فــي إثــارة نعــرات 
وخالفات طائفية أو غيرها 
متس مببدأ حماية الوحدة 
الوطنية وحرية ممارســة 
الشعائر باملخالفة للمرجعية 
الدســتورية والقانونيــة 

املشار إليهما.
٥- أال يتسبب مثل هذا 
الشــرط فــي تعطيــل بناء 
مسجد أو ممارسة الشعائر 
فقط إلرضاء رغبة شخص أو 
أكثر قد ال يتوافق استحداث 
مسجد مع انتمائهم املذهبي 
أو يعلنون رفضهم العتبارات 
شخصية أو مزاجية ال غير؟
٦- مــا الضمانات التي 
يوفرهــا تطبيق هذا القرار 
لتفــادي تعســف بعــض 
اجليران في اســتعمال حق 
عدم املوافقــة في غياب أي 

مبررات معقولة للرفض؟
٧- هــل ســيبقى هــذا 
الشــرط املعيب مــن القرار 
املشار إليه ساريا أم لديكم 

نية في إلغائه؟

نسب...»..
وإن اشــتراط موافقــة 
اجليران الذي ورد باإلطالق 
في املادة ٣ من القرار املشار 
إليه يعتريه الغموض، وقد 
يكون ســببا فــي حصول 
صعوبــات ومشــاكل عنــد 
التطبيق واملجتمع في غنى 

عنها.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:
١- مــا القصــد احملــدد 
ملفهوم «اجليران املجاورين 
الــذي يطلــب  للمســجد» 

استحداثه؟
٢- مــا اآلليــة املعتمدة 
ملعرفــة موافقــة أو رفــض 
اجليران استحداث املسجد 

بجوارهم؟
٣- هل يطلب من اجلهة 
طالبة االستحداث تقدمي ما 
يفيد موافقة اجليران أم أن 
الــوزارة والبلدية تتكفالن 

باستطالع رأي اجليران؟
انقســم  لــو  ٤- مــاذا 
رأي اجليران بــني املوافقة 

هشام الصالح

يثير استفهامات عدة حتتاج 
إلى التوضيح، ويتعلق األمر 
بشرط «موافقة اجليران على 
تخصيص مساحة مستحدثة 
في املناطق السكنية فقط في 
حال وجود جيران مجاورين 

للمسجد».
وال يخفــى عليكــم أن 
القدمية  الســكنية  املناطق 
ليست فيها مساجد خاصة 
بالطائفة اإلمامية اجلعفرية، 
ولذلك فمن الطبيعي أن تقدم 
طلبات الستحداث مساجد 

فيها.
وال نحتــاج إلى التذكير 
فــي هــذا الســياق بنــص 
املادة ٣٥ من الدستور التي 
جعلت حرية االعتقاد مطلقة 
ضمن احلقوق والواجبات، 
وأوكلت للدولة حماية حرية 
القيام بشعائر األديان طبقا 
للعادات، على أال يخل ذلك 
بالنظــام العــام أو ينافــي 

اآلداب.
كما أن املذكرة اإليضاحية 
للمرســوم بقانــون رقم ١٩ 

أحمد احلمد: ما أسباب ارتفاع األسعار 
بشكل فاحش ومطرد في األسواق؟

وجه النائب أحمد احلمد 
ســؤاال إلــى وزيــر التجارة 
د.عبــداهللا  والصناعــة 
السلمان، عن أسباب ارتفاع 
األسعار بشكل فاحش ومطرد 
في األسواق. ونص السؤال 
على ما يلي: نظرا الستمرار 
غالء األسعار بشكل فاحش، 
ونظرا للصعوبات املعيشية 
الكبيــرة التي يعانــي منها 
املواطنون مــن ذوي الدخل 
احملدود واملتقاعدون وغيرهم 
من فئات املجتمع بسبب غالء 

األسعار وزيادة نسب التضخم بشكل دوري، 
ونظرا الجتاه احلكومة للترشيد بخفض بعض 
احلصص التموينية من السكر واألرز وحتى 

تخفيض حصة حليب األطفال.
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- مــا أســباب ارتفــاع 
األسعار بشكل فاحش ومطرد 

في األسواق؟
٢- مــا اإلجــراءات التي 
التجــارة  وزارة  اتخذتهــا 
والصناعة لضبط األســعار 
في األســواق ووقف موجة 

غالء األسعار؟
٣- مــا مبــررات التوجه 
خلفض احلصص التموينية 
من السكر واألرز؟ وما املبالغ 
التــي ميكــن توفيرهــا بهذا 

اإلجراء؟
٤- هل كلفــت الوزارة مختصني بإجراء 
دراســات بخصــوص تخفيــض احلصص 
التموينية وتأثيراتها وتداعياتها اإليجابية 
والســلبية من املختصني؟ إذا كانت اإلجابة 

باإليجاب، يرجى تزويدي بها.

سأل عن إجراءات «التجارة» لضبطها

م.أحمد احلمد

مهند الساير: هل تقدمت شركة
عاملية مببادرة ملشاريع إسكانية؟

وجه النائب مهند الساير سؤاال إلى وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزير الدولة لشــؤون اإلسكان والتطوير العمراني 
شايع الشايع، جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: 
هل توجد شــركة عاملية تقدمت مببادرة استثمارية متعلقة 
مبشاريع اإلسكان؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى تزويدي 
بصورة ضوئية عنها. وهل درست املبادرة املقدمة من قطاع 
االســتثمار في املؤسســة العامة للرعاية السكنية؟ إذا كنت 
اإلجابة باإليجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها. وهل 
توجد مبادرات تقدمت بها شركات أو أفراد متعلقة بالرعاية 
السكنية؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى تزويدي بعددها، 
وصورة ضوئية عنها واإلجراءات املتخذة من املؤسســة في 

مهند السايرشأنها.

حمود مبرك: ما معايير وضوابط
ترشيح القياديني في وزاراتهم؟

وجه النائب د.حمود مبرك 
سؤاال مشتركا إلى كل من وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح، 
ووزيرة األشغال العامة ووزيرة 
الدولــة لشــؤون االتصــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د. رنا 
الفارس، ووزير املالية ووزير 
الدولــة للشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار خليفــة حمــادة، 
ووزير الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجــددة ووزيــر الشــؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
د.مشــعان العتيبــي، ونــص 

الســؤال على ما يلي: يرجــى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١ ـ مــا معايير وضوابط ترشــيح القياديني 
مثل الوكالء والوكالء املساعدين لدى وزاراتكم 

واجلهات التابعة لكم؟

الــوكالء  ـ هــل جميــع   ٢
والوكالء املســاعدين احلاليني 
لدى الوزارات واجلهات التابعة 
لكم مســتوفون شروط شغل 
املناصــب القيادية احملددة من 
مجلــس اخلدمــة املدنيــة؟ إذا 
كانت اإلجابة بالنفي، فيرجى 

ذكر األسباب.
٣ـ  هل استثني أي وكيل أو 
وكيل مساعد من الشروط املشار 
إليها أعــاله؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، فيرجــى تزويدي 

باألسباب.
٤ـ  صورة ضوئية من نتيجة اجتياز الدورة 
التدريبية جلميع الوكالء والوكالء املســاعدين 

احلاليني لدى الوزارات واجلهات التابعة لكم.
٥ـ  عدد القياديني في الوزارات واجلهات التابعة 

لكم، وصورة ضوئية من مؤهالتهم العلمية.

د.حمود مبرك

هل ضبط أي موظف يعمل لدى الهيئة انتحل صفة شاغل وظيفة إشرافية سواء كانت باألصالة أو الوكالة؟

ما أسباب ومبررات نقل مفتشني من العبدلي والساملي على الرغم من النقص احلاد في هذين القسمني؟



كتاب
االحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١

08

جهود كبيرة من مكتب الوزير إلصدار «موسوعة السوابق والتقاليد البرملانية» و«قرارات التفسير الصادرة من احملكمة الدستورية» و«املنتقى من الطعون املباشرة أمام احملكمة الدستورية»

مة «شؤون مجلس األمة» تثري املكتبة الكويتية بحزمة من اإلصدارات القيِّ

شافعي سالمة

إثــراء  فــي  كعادتهــا 
املكتبــة الكويتية مبا يوفر 
للباحثني مبتغاهم من املادة 
العلميــة املتخصصــة فــي 
الشــأن البرملانــي مبختلف 
موضوعاته، أجنزت وزارة 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
عــددا من اإلصــدارات التي 
تلقي الضــوء على عدد من 
املوضوعات ذات االهتمام في 
هذا املجال املهم في الكويت 
التــي كانــت مهــدا لواحدة 
من أوليــات جتارب احلياة 

البرملانية في املنطقة.
فقــد صدر أخيــرا كتاب 
التفسير الصادرة  «قرارات 
من احملكمة الدستورية في 
الشأن البرملاني» في جزأين 
(اجلزء الثاني وطبعة ثانية 
منقحــة من اجلــزء األول)، 
والذي يضــم مجموعة من 
أحكام احملكمة الدســتورية 
املتعلقــة بالشــأن البرملان، 
وكذلك اجلزء األول من كتاب 
«املنتقى من الطعون املباشرة 
أمام احملكمة الدستورية بعدم 
دستورية بعض القوانني»، 
والذي يضم أيضا مجموعة 
من أحكام احملكمة الدستورية 
بعدم دستورية بعض مواد 
القوانني، ليلحقا باملوسوعة 
املعتبرة «موسوعة السوابق 
والتقاليــد البرملانيــة مــن 
الفصل التشريعي األول حتى 
الفصل التشريعي العاشر» 
فــي ٤ أجــزاء، وجميع هذه 
األعمال من إجناز مكتب وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
ووكيل الوزارة املساعد لقطاع 
البحوث ونظــم املعلومات 
د.أحمــد براك الهيفي وفرق 
العمــل املشــاركة فــي هذه 

اإلصدارات القيمة.
«املنتقى من الطعون املباشرة 

أمام  احملكمة الدستورية»
بداية، تعليقا على كتاب 
«املنتقى من الطعون املباشرة 
أمام احملكمة الدستورية بعدم 
دستورية بعض القوانني»، 
قــال وزير الدولة لشــؤون 
مجلس األمة مبارك احلريص 
إن أحكام احملكمة الدستورية 
متثل قيمة دستورية كبيرة 
وذلــك من ٣ نــواح: األولى 
كونهــا صادرة في تفســير 
نصوص الدستور، والثانية 
كونها صــادرة عن احملكمة 
الدســتورية أعلــى جهــة 
قضائيــة، والثالثــة كونها 
تلتزم بها جميع الســلطات 
بالبالد، مضيفا: من هنا كان 
حرص مكتــب وزير الدولة 
لشــؤون مجلس األمة على 
جمع هذه األحكام وتبويبها 
جميــع  منهــا  ليســتفيد 
الشــؤون  املتخصصني في 
والقانونيــة  الدســتورية 
باإلضافــة  والبرملانيــة، 
إلى وجود توجــه مبتابعة 
املســتجد منهــا مســتقبال 
ونشره للجميع نظرا لقيمتها 
العظيمة املشار إليها. وتابع 
احلريص في تقدميه للكتاب: 

«مبناسبة صدور القانون رقم 
١٠٩ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض 
أحــكام قانون إنشــاء احملكمة 
الدستورية فقد أباح لألشخاص 
الطبيعيــة واالعتبارية الطعن 
أمــام احملكمة بدعــوى أصلية 
في دســتورية بعض القوانني، 
لــذا فقد خصصنا هــذا الكتاب 
ليلقي الضوء على ذلك التعديل 
املســتحدث في ضــوء ما صدر 
من أحكام احملكمة الدســتورية 
ســواء بقبول تلــك الطعون أو 
برفضها. وثمن احلريص جهود 
القائمني على الكتيب ملا فيه من 

قيمة كبيرة».
وقد بينــت مقدمــة الكتاب 
أهميــة رصــد مــا يصــدر عن 
احملكمة الدســتورية من أحكام 
بعدم دستورية بعض القوانني 
كون احملكمة هي إحدى الركائز 
األساسية للسلطة القضائية في 
الكويــت، كما أنها متثل حصنا 
مــن حصون العدالــة والرقابة 
على دستورية القوانني ومدى 
اتفاقها مع الدســتور الكويتي، 
وذلــك إبــرازا لــدور احملكمــة 
الدســتورية وحتــى يكــون ما 
يتم رصــده مرجعــا للمهتمني 
بالشــأن الدستوري والقانوني 
فــي الكويــت، حيــث تختــص 
احملكمــة دون غيرها بتفســير 
النصوص الدستورية وبالفصل 
في املنازعات املتعلقة بدستورية 
القوانــني واملراســيم بقوانــني 
واللوائح وفي الطعون اخلاصة 
بانتخاب أعضاء مجلس األمة أو 
بصحة عضويتهم ويكون حكمها 
ملزما للجميع ولسائر احملاكم. 
وقد تضمن الكتاب عرضا لـ ١٥ 
طعنا مباشرا وكذا املبادئ التي 
أقرتها احملكمة الدســتورية في 
هذه الطعون ومناطيق األحكام، 
حيث جتلى من خالل صفحات 
الكتاب تطبيق مبدأ الفصل بني 
السلطات مع تعاونها وفقا للمادة 
الـ٥٠ من الدستور الكويتي في 
أبهى صوره، كما أوضحت خامتة 
الكتاب، فالســلطة التشريعية 
والســلطة  وتراقــب  تشــرع 
التنفيذية تباشــر وتنفذ وعند 
اخلالف يكون املآل إلى السلطة 
القضائيــة ممثلة فــي احملكمة 
العريقــة، فــكأن  الدســتورية 
الســلطات الثالث تعاونت في 
تطبيــق أحكام الدســتور على 

نهج سليم.
في سياق متصل، يأتي كتاب 
قرارات التفســير الصادرة من 
احملكمة الدســتورية في الشأن 
البرملاني بجزأيه األول والثاني 
ليؤكد حرص مكتب وزير الدولة 
لشــؤون مجلــس األمــة ممثال 
بالوكيل املساعد لقطاع البحوث 
ونظم املعلومات د.أحمد الهيفي 
علــى تقدمي كل ما فيــه الفائدة 
للباحثــني واملتخصصــني فــي 
الشؤون الدستورية والبرملانية.
وقد أوضــح وزيــر الدولة 
لشــؤون مجلس األمــة مبارك 
احلريص فــي مقدمــة الطبعة 
الثانية من اجلزء األول من الكتاب 
أنه بعد صدور الطبعة األولى من 
الكتاب عام ٢٠١٤، والتي حازت 
إشادة وتقدير اجلهات املختصة 
الدستوري  واملهتمني بالشأنني 
والبرملاني نظرا ملا متثله أحكام 

متعلقا بالشأن البرملاني. وجاء 
في املقدمة أيضا نبذة عن احملكمة 
الدستورية، حيث تأسست وفق 
القانون ١٤ لسنة ١٩٧٣ وتتكون 
من سبعة أعضاء خمسة منهم 
يتم اختيارهم من قبل املجلس 
األعلــى للقضــاء ويعينــون 
مبرســوم أميــري، كمــا يختار 
املجلس عضويــن احتياطيني، 
وتنعقد احملكمــة كلما اقتضت 
احلاجة إلى ذلك، وتكون أحكامها 
ملزمة لبقية احملاكم وللجميع.

وتابع: ملا كانت الرقابة على 
دســتورية القوانــني املنوطــة 
باحملكمة الدستورية تستهدف 
أصــال صون الدســتور وتأكيد 
احترامه وحمايته من اخلروج 
علــى أحكامــه، وســبيل هــذه 
الرقابة التحقق من التزام سلطة 
التشريع مبا يورده الدستور في 
مختلــف نصوصه من ضوابط 
وقيود، فإنه يتعني الفصل فيما 
يثار في شأن التشريع املطعون 
عليــه مــن مطاعن تســتهدف 
الدســتورية،  نقــض قرينــة 
استظهار هذه الضوابط والقيود 
وحتديدها وذلك للتعرف على 
مــدى مخالفــة ذلك التشــريع 
لها. وأضــاف الهيفــي: وترفع 
املنازعات للمحكمة الدستورية 
عــن طريق مجلــس الوزراء أو 
مجلس األمة أو عن طريق إحدى 
احملاكم عندمــا ترى أن الفصل 
في قضية معينــة ينبني على 
تفسير مادة دستورية أو مادة 
أخرى في قانون محدد من تلقاء 
نفسها أو بناء على طعن بعدم 
الدستورية يدفع به أمامها من 

نتاج جهد فريق توثيق السوابق 
البرملانية في مكتب وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة ورئيسه 
الوزارة املســاعد لقطاع  وكيل 
البحــوث ونظــم املعلومــات 
ورئيــس فريق العمــل د.أحمد 
الهيفــي الــذي قــال إن حلظــة 
معانقة املطبعة حروف وأسطر 
وصفحات املوسوعة مثلت عالمة 
فارقة في مســيرة مكتب وزير 
الدولة لشــؤون مجلــس األمة 
ألنها تتوج جهود ٤ سنوات من 
العمــل املتواصل، حيث بحثت 
فرق العمل خالل هذه السنوات 
في الفصــول التشــريعية من 
األول وحتى العاشــر في ١٨٨٦ 
مضبطة بإجمالي ٣٨٥ ألف ورقة 
الســتخراج السوابق والتقاليد 
البرملانية. وتابع: خالل سنوات 
العمل لكل فصل تشريعي وإعداد 
موسوعة موضوعية للسوابق 
والتقاليــد البرملانية ١٠ فصول 
تشــريعية مت اعتمــاد خطــة 
عمل وفق جــدول زمني دقيق، 
حيــث يتم توزيع عدد مضابط 
كل فصــل تشــريعي على عدد 
الشــهور احملــددة لالنتهاء من 
الفصل التشريعي ومن ثم يتم 
احتساب عدد املضابط املطلوب 
إجنازها كل شهر وجترى عملية 
متابعة دورية أسبوعية ونصف 
شــهرية للتأكــد مــن االلتــزام 

باجلدول الزمني.
وأوضح الهيفــي أن عملية 
استخالص السوابق البرملانية 
التشــريعية  الفصــول  خــالل 
املتعاقبة وجتميعها وتبويبها 
تأتــي فــي إطار تفعيــل مكتب 

احملكمة الدســتورية في الشأن 
البرملانــي من قيمة دســتورية 
كبيرة، فإن الوزارة عملت على 
إعادة طباعة هذا الكتاب ســيراً 
علــى ذات النهج الذي انتهجته 
الوزارة في جمع وترتيب أحكام 
احملكمة الدســتورية في الشأن 
البرملاني ليستفيد منها جميع 

املتخصصني في هذا املجال.
وفي مقدمة اجلــزء الثاني، 
قال احلريص: كما وعدنا باجلزء 
األول من هــذا الكتاب مبتابعة 
املســتجد من قرارات التفسير 
الصادرة من احملكمة الدستورية 
مستقبال ونشرها للجميع نظرا 
لقيمتها العظيمة نتشرف بإصدار 
اجلــزء الثاني منه وفــاء بذلك 

العهد.
الشأن البرملاني

بدوره، قال الوكيل املساعد 
لقطاع البحوث ونظم املعلومات 
واملشرف العام على إصدار الكتب 
بجزأيــه األول والثاني د.أحمد 
الهيفي: كان لزاما علينا تسطير 
تلك املقدمة املختصرة لتعريف 
القارئ واملهتم والباحث بنشأة 
احملكمة الدستورية ومدى حجية 
األحكام الصادرة عنها ومن له 
احلق فــي إقامة الدعوى أمامها 
املباشــر أو  ســواء بالطريــق 
بالتبعيــة لدعــوى موضوعية 
مقامة أمام محكمة أخرى، وذلك 
حتى يستطيع القارئ الوقوف 
على األحكام الصادرة عنها والتي 
تضمنها هذا الكتيب، وما سبق 
لوزارة الدولة لشؤون مجلس 
األمة نشره في هذا اخلصوص، 

املواد املتعلقة بالفرع األول 
وهو «مشروعات القوانني». 
والفــرع الثاني «املراســيم 
بقوانــني» واملــواد املنظمة 
الدســتور والالئحــة  فــي 
الداخلية، وجند فيه عرض 
املرسوم بقانون، ومناقشة 
املرسوم بقانون، والتصويت 
على املراســيم، والتفويض 

التشريعي.
الثالــث  الفــرع  وفــي 
«املعاهدات» واملواد املنظمة 
لها في الدســتور والالئحة 
الداخليــة، فاملــادة ٧٠ مــن 
الدستور تنص على: «يبرم 
املعاهدات مبرســوم  األمير 
ويبلغها مجلس األمة فورا 
مشــفوعة مبا يناســب من 
البيــان، وتكــون للمعاهدة 
قــوة القانون بعــد إبرامها 
والتصديق عليها ونشــرها 

في اجلريدة الرسمية».
على أن معاهدات الصلح 
واملعاهــدات  والتحالــف، 
املتعلقة بأراضي الدولة أو 
ثرواتها الطبيعية أو بحقوق 
السيادة أو حقوق املواطنني 
العامة أو اخلاصة، ومعاهدات 
التجارة واملالحة، واإلقامة، 
واملعاهدات التي حتمل خزانة 
الدولة شــيئا مــن النفقات 
غيــر الواردة فــي امليزانية 
أو تتضمــن تعديال لقوانني 
الكويــت يجــب لنفاذها أن 
تصدر بقانون. وال يجوز في 
أي حال ان تتضمن املعاهدة 
شــروطا ســرية تناقــض 

شروطها العلنية.
اجلزء الرابع

أمــا اجلــزء الرابــع من 
املوســوعة فيتناول أعمال 
املجلس، وفي فصله الثاني 
الشؤون السياسية واخلطاب 

األميري.
كما يتضمن الباب الثالث 
برنامــج عمــل احلكومــة، 
وبيانات سياســية، والفرع 
األول (القرارات والرغبات)، 
واالقتراح برغبــة، وتقدمي 
االقتــراح وطبيعته، ونظر 
االقتراح، وسقوط االقتراح، 

واالقتراح بقرار.
والفرع الثاني «األسئلة» 
الســؤال  توجيــه  وفيــه: 
وطبيعته وشــروطه، وقت 
مناقشــة األسئلة، التعقيب 
على السؤال، سقوط السؤال.
الثالــث  الفــرع  وفــي 
جنــد:  «االســتجوابات» 
االســتجواب،  موضــوع 
االستيضاح، نظر االستجواب 
ومواعيد املناقشة، خيارات 
التعامــل مع االســتجواب، 
مناقشة االستجواب، نتائج 
االستجواب، نظر طلب طرح 
الثقــة، التقاليــد البرملانية 
في االستجوابات. أما الفرع 
الرابــع فيتنــاول «طلبــات 
التحقيــق»،  أو  املناقشــة 
والفرع اخلامس «العرائض 

والشكاوى».
الثالــث  الفصــل  وفــي 
من هــذا الباب وفــي الفرع 
العامــة  األول «امليزانيــات 
وحساباتها اخلتامية» جند: 
امليزانية، مناقشة امليزانية، 
التصويــت علــى امليزانية، 
احلســاب اخلتامي، احلالة 
املالية للدولة، البيان املالي، 
ديوان احملاسبة. وفي الفرع 
الثانــي «ميزانيــة املجلس 

وحسابه اخلتامي».
الرابــع  البــاب  وفــي 
«األحــكام العامــة» يتناول 
اجلزء الرابع من املوسوعة 
العامــة» وفيــه  «األحــكام 
املوضوعــات املســتعجلة، 
األمــة،  وحراســة مجلــس 
والصحافة، وتقاليد برملانية.

أحــد اخلصوم وتــرى جديته، 
علما أنــه ال مجال للخوض في 
املســألة الدســتورية متى كان 
الفصل في الدعوى املوضوعية 
ممكنا بإعمال قاعدة أخرى. وقد 
اشتمل اجلزء األول من الكتاب 
على ١٠ قرارات تفسير صادرة 
من احملكمة الدستورية في الشأن 
البرملــان تناولــت موضوعات 
حدود السؤال البرملاني ونطاق 
التحقيق البرملاني ووالية احملكمة 
الدستورية في تفسير نصوص 
الدســتور واألغلبيــة املطلقــة 
للحاضريــن واألثــر الرجعــي 
لقانــون امليزانية وحتديد مدة 
الفصل التشريعي ملجلس األمة 
والسؤال البرملاني واالستجواب 
البرملاني واملسؤولية السياسية 
لرئيس مجلس الــوزراء، فيما 
تضمن اجلزء الثاني من الكتاب 
١٠ قــرارات أخرى تناولت عددا 

من املوضوعات املختلفة.
موسوعة السوابق والتقاليد البرملانية

وكانت «موسوعة السوابق 
والتقاليد البرملانية من الفصل 
التشــريعي األول حتى الفصل 
العاشــر» بأجزائها  التشريعي 
الـ ٤ ســبقت الكتابني السابقني 
في الصدور لتمثل إضافة مميزة 
إلى املكتبة الكويتية، ومرجعًا 
مهمــًا للســلطتني التشــريعية 
والتنفيذيــة، ومنهال للباحثني 
واملهتمــني بالشــأن البرملانــي 
فــي الكويت وكذلك ملا فيها من 
معلومات ميكن أن تشكل رصيدا 

معرفيا وثقافيا.
حيث جاءت هذه املوسوعة 

وزير الدولة لدوره املهم والذي 
حدده املرسوم رقم ٥٣ لسنة ١٩٩٨ 
بإعداد أسس ووسائل وأساليب 
التعاون بني احلكومة ومجلس 
األمة في املســائل التي يختص 
بها املجلس واقتراح تطويرها، 
والسوابق البرملانية تؤدي دوراً 
مهمًا في إرساء القواعد واملبادئ 
التي يسير عليها البرملان تفسيرا 
الداخلي، ما  واستكماال للنظام 
جعلها من أهم املصادر احلاكمة 
ملمارسة املجلس دوره التشريعي 
والرقابي ملا تتميز به من تدفق 
واستمرارية باعتبارها املشاركة 
احلرة والواقعية احلية ألعضاء 

املجلس النيابي.
اجلزء األول

يتنــاول اجلــزء األول مــن 
املوسوعة، بعد املقدمة والتقدمي 
إطاللة على الفصول التشريعية 
من األول حتى العاشر، أسماء كل 
من رئيس املجلس ونائب رئيس 
املجلس واحلكومات وتواريخ 
تشكيلها وفترتها الزمنية، وكذلك 
بداية ونهاية كل فصل تشريعي. 
ففي الفصل األول تأليف املجلس 
وأحكام العضوية، أحوال عدم 
اجلمــع، إســقاط العضويــة، 
احملــالت  مــلء  االســتقالة، 
النيابية،  الشــاغرة، احلصانة 
واجبات األعضاء، بينما يتناول 
الفصل الثاني رئاسة املجلس، 
والفصل الثالث مكتب املجلس، 
والفصل الرابع اللجان وتشكيلها 
والترشــح لها واالستقالة منها 
وتكليفات اللجان ونظام العمل 
فيها وتقاريرها، وأيضا اللجان 
املشتركة ونظام تقارير اللجان، 
مع حكم خــاص (طلب النيابة 
العامة ســماع إفــادة رئيس أو 
مقرر إحدى اللجان عما ورد في 
تقرير لها غير جائز). وجاءت 
تلك السوابق البرملانية مرتبة 
بشكل متسلسل في كل جزء من 
املوسوعة، مع ذكر املبدأ الذي يتم 
إيراد الســابقة فيه، ثم الوقائع 
والتــي تتضمن اجللســة التي 
حدثت فيها هذه الواقعة وآلية 

اعتمادها إضافة إلى املرجع.
اجلزء الثاني

ويتضمن اجلزء الثاني من 
املوسوعة «اجللسات» اجتماع 
املجلــس، ونظــام العمــل فــي 
اجللسات، ومضابط اجللسات، 
حيــث متت اإلشــارة إلى املواد 
املنظمة في الدستور والالئحة 
الداخلية، من املادة ٨٥ حتى املادة 
١٠٦. كما وردت في هذا الباب من 
«الالئحة الداخليــة» املواد من 
٦١ حتى ٧٢. أمــا فصله الثاني 
فيتضمــن: النصــاب وانعقــاد 
اجللســة، الغياب عن اجللسة، 
االنصراف من اجللسة، األوراق 
والرسائل، جدول األعمال، نظام 
املناقشة، مشاركة الرئيس في 
للــكالم  التســجيل  املناقشــة، 
وترتيــب املتحدثــني، تقاليــد 
الكالم فــي اجللســة، قفل باب 
النقاش، رفع اجللســة، تقاليد 
كالم رؤساء اللجان ومقرريها، 
حضور غير األعضاء اجللسة، 
متثيــل احلكومة في اجللســة، 
التصويــت، التعقيب وارد في 
حالة ذكر االســم، نقطة نظام، 
متديد وقت اجللسة، االقتراحات 
والتوصيــات أثنــاء اجللســة، 
التقاليــد البرملانيــة اخلاصــة 
بنظام العمل في اجللسات. وفي 
الفصــل الثالث مــن هذا اجلزء 
نرى مضابط اجللسات وحترير 

املضبطة.
اجلزء الثالث

وفــي اجلــزء الثالــث مــن 
املوســوعة نتعرف فــي الباب 
الثالــث على «أعمــال املجلس» 
واملواد املنظمة له من الدستور 
والالئحة الداخلية، وغيرها من 

د.أحمد الهيفي مبارك احلريص

رئيس الفريق 
٭ الوكيل املســاعد لقطاع البحوث ونظم 

املعلومات: د.أحمد براك الهيفي.
نائب رئيس الفريق 

الوكيل املســاعد لقطاع األعمال البرملانية: 
الشيخ فراس سعود الصباح

أعضاء الفريق
التشريعية - جاسم  الدراسات  إدارة  مدير 

محمد اخلطاف 
املستشار في مكتب الوزير املستشار عثمان 

الصفاني 
املستشار الدستوري والقانوني املستشار 

محمد ميرا

املستشار الدستوري والقانوني املستشار 
تامر بديع

املستشار القانوني املستشار محمد أحمد 
أبوزيد

رئيس قسم بقطاع البحوث ونظم املعلومات 
د.مبارك عبداهللا الهاجري

دعم إداري - مصطفى محمود محمد

فريق إعداد «موسوعة السوابق والتقاليد البرملانية» 

اإلشراف العام

٭ الوكيل املساعد لقطاع البحوث ونظم املعلومات: 
د.أحمد  الهيفي.

جمع املادة العلمية

٭ املستشار الدستوري والقانوني: املستشار د.أحمد علي اللقاني.

٭ مدير إدارة بحوث السياسة التشريعية: جاسم محمد اخلطاف.

شارك في جمع املادة العلمية

٭ رئيس قسم إدارة بحوث السياسة التشريعية: أشواق  العنزي.

٭ رئيس قسم إدارة بحوث السياسة التشريعية: اعتدال  اجلرمان.

٭ باحث قانوني إدارة بحوث السياسة التشريعية: شيخة  املطيري.

مراجعة الطبعة الثانية 

٭ املستشار الدستوري والقانوني: املستشار تامر محمد بديع.

فريق عمل «املنتقى من الطعون املباشرة أمام احملكمة الدستورية»فريق عمل «قرارات التفسير الصادرة من احملكمة الدستورية» (اجلزء األول)
اإلشراف العام

٭ الوكيل املســاعد لقطاع البحوث ونظم 
املعلومات: د.أحمد براك الهيفي.

جمع املادة العلمية
٭ مدير إدارة بحوث السياسة التشريعية: 

جاسم محمد اخلطاف.
الدســتوري والقانونــي:  ٭ املستشــار 

املستشار أسامة جالل بده.
شارك في جمع املادة العلمية

٭ رئيــس قســم إدارة بحوث السياســة 
التشريعية: اعتدال عبيد اجلرمان.

٭ رئيــس قســم إدارة بحوث السياســة 
التشريعية: أشواق عاصي العنزي.

مراجعة 
الدســتوري والقانونــي:  ٭ املستشــار 

املستشار تامر محمد بديع.

الهيفي: السوابق البرملانية من أهم املصادر احلاكمة ملمارسة مجلس األمة دوره التشريعي والرقابياحلريص: أحكام «الدستورية» متثل قيمة دستورية كبيرة بالشأن البرملاني وطباعتها تفيد املتخصصني
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الكويت توّدع عبداملطلب الكاظمي
وّدعــت الكويت امــس وزير 
النفط األسبق عبداملطلب الكاظمي 

بعد مسيرة حافلة بالعطاء.
ويعتبر الكاظمي، رحمه اهللا، 
أول وزير للنفط في الكويت خالل 
الفترة من ١٩٧٥ـ  ١٩٧٨ بعد فصل 
«النفط» عــن «املالية»، وعضو 
الوفد الكويتي لتأسيس منظمة 

«أوپيك».
كما شــغل الراحــل عضوية 
مجلــس االمــة بعــد جناحه في 
دورة انتخابات ١٩٧١، ثم شــكل 
قائمة للدورة التالية وجنح في 

انتخابات ١٩٧٥.
وشغل الراحل مناصب عديدة 
في مســيرته منها عضويته في 
جلنة نزع امللكية للمنفعة العامة 
ومدير امليزانية العامة في وزارة 
املالية والنفط، وعضو مؤسس 
لشــركة النقل البري الكويتية، 
وعضو مؤسس لشركة الكويت 
الســجاد،  واخلليــج لصناعــة 
ورئيــس مجلس ادارة الشــركة 
العربية للتأمني وإعادة التأمني.

إجنازات فارقة
وشهدت فترة تولي عبداملطلب 
الكاظميـ  رحمه اهللاـ  وزارة النفط 
العديد من األحداث الكبيرة الفارقة 
في تاريخ الكويت واملنطقة مبا لم 
يحدث في والية العديد من الوزراء 
ممن قضوا فترة طويلة على رأس 
مناصبهم، حيث شــهد الكاظمي 
حلظة تاريخية في قطاع النفط 
ال تقل أهمية عن تاريخ اكتشافه، 
وهي اخلطوة التي أقدمت عليها 
الكويــت بتأميــم نفطها وفرض 
سيادتها وإدارتها وقرارها عليه 
بالكامل، بعــد أن كانت الكويت 
حتصل على ٤٠٪ فقط من نفطها 
بينما البقية بيد شركتني أجنبيتني 
متتلكان احلصة األكبر حتى العام 
٢٠٢٦ وفقا لنص االمتياز، بذلك 
فإن الكاظميـ  رحمه اهللاـ  يعتبر 
الوزير الــذي وقع عليــه عاتق 
بناء وزارة نفط كاملة الســيادة 

وتشكيل هيكلها االداري في تلك 
الفترة ١٩٧٥.

وفي مسيرة الكاظمي، رحمه 
اهللا، السياسية حادثتان طبعتا 
فــي الذاكرة العربيــة والعاملية، 
األولى تعرضه مــع وزراء نفط 
منظمة أوپيك حلادثة أكبر عملية 
اختطاف على يد اإلرهابي العاملي 
كارلــوس، أما احلادثــة الثانية 
فكانت شهادته على اغتيال امللك 
فيصل بن عبدالعزيز أثناء زيارته 
له في اململكة العربية السعودية.

حادثة اخلطف
وعن حادثة اخلطف الشهيرة، 
قال رحمه اهللا في لقاء صحافي 
عــام ٢٠١٥: كنا جنتمع دائما في 
ڤيينا كل ٤ أشــهر إلقرار أسعار 
النفــط، ودائمــا ما تكــون هذه 
االجتماعــات ملــدة ٥ ايــام، ومت 
هذا احلادث فــي اليوم اخلامس 
واألخير، ولم يكن هذا االجتماع 
األول لي، وحضرت اجتماعات في 
ڤيينــا من قبل، وأثناء االجتماع 
اقتحموا املبنى وقتلوا احلارس 
النمساوي، ودخل علينا كارلوس 
صائحــا: اجلســوا.. اجلســوا، 
فبحركــة غير شــعورية «قمت 
ودزيته بيدي»، فضربني مبؤخرة 
السالح على يدي. ومت اختطافنا 
جميعــا ملدة ٤٦ ســاعة، وكنا ١١ 
وزيرا، وذهــب بنا الى اجلزائر، 
ثم الى ليبيا، ثم الى تونس، الى 
ان مت إطالق سراحنا باجلزائر في 

نهاية املطاف.
التهنئة بالسالمة

وتابع الراحل: وأتذكر ان األمير 
الراحل الشيخ صباح االحمد، كان 
وزيرا للخارجية في هذا الوقت، 
واتصــل بــي مهنئا بالســالمة، 
وأرسل لي طائرة خاصة أقلتني 

من اجلزائر الى الكويت.
ولــدى عودتــه للكويت بعد 
حادثة اخلطف اســتقبلته وفود 
رسمية وشــعبية لتهنئته على 

سالمته بعد تلك احلادثة.
أما احلادثــة الثانية، فكانت 
اغتيال املغفور له بإذن اهللا تعالى 
جاللة امللك فيصل بن عبدالعزيز 
ـ رحمه اهللاـ  حيث تزامن ذلك مع 
زيارة الوزير عبداملطلب الكاظمي 
للسعودية على رأس وفد نفطي 

لبحث موضوعات عدة. 
وزارة النفط

وعــن تاريــخ تاريــخ توليه 
وزارة النفط، قال الكاظمي، رحمه 
اهللا، في أحد لقاءاته الصحافية: 
لــم تكن هنــاك وزارة مســتقلة 
للنفط قبل ذلك الوقت، لكن بعد 
جناحي فــي مجلس ١٩٧٥ أتذكر 
عندما ارســل لي الشــيخ جابر 
االحمــد، رحمه اهللا، ملقابلته في 
استراحته، وقال لي إنه مت وقوع 
االختيار عليك لتكون احد اعضاء 
مجلس الوزراء، فرحبت باألمر، 
وقلــت لــه: لقد عملــت معك في 
املستقبل، فقال رحمه اهللا: انت 
ستتولى وزارة املالية أو وزارة 
النفط، حينها علمــت ان وزارة 
النفط ســيتم فصلها عن وزارة 
املاليــة، حيث كانتا فــي وزارة 
واحدة. وبعد يومني، مت تبليغي 
رسميا بتولي وزارة النفط، وكانت 
هذه هي البداية لوزارة مستقلة 
للنفط، ومت نقل املوظفني القدامى 
للوزارة اجلديدة، وتعيني موظفني 
جدد، وتشكيل الهيكل التنظيمي 

للوزارة.
التأميم التاريخي

وعن نســب متلــك احلكومة 
الكويتية في شركات النفط.. تابع، 
رحمه اهللا: خالل فترة وجودي 
باملجلس من ١٩٧١ـ  ١٩٧٥ تشبعت 
جيدا بفكرة ان يكون متلك الكويت 
في شــركة النفط ١٠٠٪، واألمير 
الراحل الشيخ جابر االحمد، رحمه 
اهللا، شــجعنا علــى هــذا األمر، 
حيث كانت هنــاك اتفاقية على 
هذه النســبة مع شركات النفط 

متتد إلــى عــام ٢٠٢٦، ولكن مت 
إلغاؤها نهائيا، واخذنا االحتياطي 
النفطي كله، ولم تشــاركنا فيه 
الشــركات، حيث كانــت تطالب 
بحصة فــي االحتياطي النفطي، 
وبالطبــع رفضنــا، واســتمرت 
مفاوضاتنا معهم ملدة ١١ شــهرا، 
وكانت مفاوضات مليئة بالشــد 
واجلــذب، ووصلنــا إلى نتيجة 
ترضينا فــي النهايــة، ووقوف 
جميع دول املنطقة النفطية مع 
الكويت، ما عزز من وقوفها أمام 

هذه الشركات.
احلياة السياسية

بــدأ الكاظمي العمــل احلياة 
السياســية عندمــا ترشــح مع 
شــقيقه عبداللطيف النتخابات 
مجلس االمة عــام ١٩٧١، وجنحا 
معا، حيث كانت االنتخابات على 
نظام الدوائر العشــر، واســتمر 
ملدة أربع ســنوات، حتى انتهاء 
دورة املجلــس ثــم ترشــح مرة 
أخرى للــدورة اجلديدة ملجلس 
١٩٧٥ وجنحت القائمة التي اسسها 
بكاملها بنفسه واملكونة من خمسة 

اشخاص.
التجارة واالقتصاد

حصــل، رحمــه اهللا، علــى 
بكالوريوس جتارة جامعة القاهرة 
عام ١٩٦١ وعاصر االجواء القومية 
خالل العدوان الثالثي على مصر، 
ثــم درس في الواليــات املتحدة 
ملدة عامــني لكنه اضطر للعودة 
الى الكويت للترشح في مجلس 
األمة بدال مــن أخيه االكبر زيد، 
الــذي قــرر حينهــا االبتعاد عن 
احليــاة السياســية، وقد مارس 
العمل فــي القطــاع اخلاص في 
العقارات واالستثمارات واالسهم 
وأسس شركة عبداملطلب الكاظمي 
التجارية، كما شارك في اجلهود 
الشعبية لتحرير الكويت وساهم 
في فتح ديوانية للكويتيني لبحث 

سبل املساعدة في التحرير.

أول وزير للنفط في الكويت بعد فصل «النفط» عن «املالية»

عبداملطلب الكاظمي (رحمه اهللا)

الوزير عبد املطلب الكاظمي اثناء التوقيع التاريخي للتٔاميم في شركة نفط الكويت

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مصافحاً الراحل عبداملطلب الكاظمي ويبدو سمو الشيخ سالم العلياستقبال حاشد لوزير النفط عبداملطلب الكاظمي (رحمه اهللا) بعد حادثة «أوپيك» االرهابية

الراحل في سطور
 حاصــل علــى بكالوريوس جتــارة ـ جامعة ٭ 

القاهرة ١٩٦١م.
 قام بدراسة اإلدارة العليا في جامعة «بولدر» ٭ 

كولورادو الواليات املتحدة االميركية في عام ١٩٦٩م.
 رئيس قسم امليزانية العامة في «وزارة املالية ٭ 

والنفط» ١٩٦١م.
 مدير امليزانية العامة في وزارة املالية والنفط ٭ 

١٩٦٥ ـ ١٧٩٠.
 عضو مجلس األمة في الفصل التشريعي الثالث ٭ 

(١٩٧١ـ  ١٩٧٥) والفصل التشريعي الرابع (١٩٧٥).
 وزير النفط في الفترة من ١٩٧٥ ـ ١٩٧٨.٭ 
 عضو الوفد الكويتي لتأسيس منظمة األوپيك ٭ 

النفطية ـ الرياض ١٩٦١.
 عضو وفد الكويت الى املؤمتر االفريقي اآلسيوي ٭ 

للتعاون االقتصادي ـ الهند ١٩٦١م.
 عضو وفد الكويت إلى املؤمتر االفريقي اآلسيوي ٭ 

للتعاون االقتصادي ـ باكستان ١٩٦٣م.
 عضــو مجلس ادارة شــركة الزيــت العربية ٭ 

(اليابان) ١٩٦٣ ـ ١٩٦٨.
 عضو جلنة نــزع امللكية للمنفعة العامة في ٭ 

بلدية الكويت ١٩٦٣ ـ ١٩٦٧.
 مثــل الكويــت إلى جمهوريــة تونس مندوبا ٭ 

عــن اجلامعــة العربية لتحويل أمــوال الالجئني 
اجلزائريني.

 عضــو وفد مجلس األمــة الى الصني وكوريا ٭ 
الشمالية ١٩٧٣.

 عضــو وفد مجلس األمة الكويتي إلى اليابان ٭ 
واالحتاد السوفييتي وكوريا اجلنوبية ١٩٧٣.

 عضو وفد مجلس األمة الى املؤمتر البرملاني ٭ 
ـ باريس (فرنسا) ١٩٧٤.

 عضــو وفد الكويت إلى مؤمتر القمة النفطي ٭ 
(اجلزائر) ١٩٧٥.

 رئيس وفد الكويت الى مؤمتر األوپيكـ  ڤيينا ٭ 
(النمسا) ١٩٧٥ ـ ١٩٧٧.

 رئيس وفد الكويت الى مؤمتر األوپيكـ  جنيڤ ٭ 
(سويسرا)، والى مؤمتر األوابك (مصر) ١٩٧٥.

 رئيس وفد الكويت إلى مؤمتر األوابك (ليبيا)، ٭ 
والى مؤمتر األوابك (ڤنزويال) ١٩٧٦.

 رئيس وفد الكويت الى مؤمتر األوپيكـ  الدوحة ٭ 
(قطر) ١٩٧٦.

 رئيس وفد الكويت الى مؤمتر االوپيك ـ بالي ٭ 
ـ اندونيسيا، والى مؤمتر االوابكـ  الكويت ١٩٧٧.

 عضو مؤسس الشركة الدولية لالستثمار ١٩٧٤: ٭ 
عضو مؤسس شركة النقل البري الكويتية ١٩٧٣.

 عضو مؤسس شركة الكويت واخلليج لصناعة ٭ 
الســجاد، ورئيس مجلس ادارة الشركة العربية 
للتأمني وإعادة التأمني البحري، ورئيس مجلس 
ادارة شركة عبداملطلب الكاظمي التجارية، وعضو 
مجلس ادارة احتاد رجال الصيرفة، وعضو جدول 

اخلبراء في وزارة العدل الكويتية ١٩٧٨.



آراء
االحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١

10

٩١ عامًا من الزعامة 
والريادة املمتدة

سلطنة حرف

gstmb١٢٣@hotmail.com
طارق بورسلي

احلرية قيمة عظيمة ومعنى نبيل سام، كفلها لنا ديننا 
السمح ودستورنا الذي نتباهى به، وهي نعمة تستوجب 
احلمد والشكر، ولكن هناك أمرا غاية في األهمية ال بد أن 
يعرفه اجلميع وهو ان للحرية عنانا يشد ويرخى، فإذا 
شــد بقوة انقطع بيد من ال يحسن استخدامه، وحقيقة 
احلرية خالف ما يظنه بعض الناس الذين يستخدمونها 
خلالف ما قامت عليه، فســوء استخدامها يعود بالوبال 
على من لم يحسن اســتخدامها، خاصة من يستخدمها 
ألغراض شخصية وأهواء شــيطانية، فهي مثل اخليط 

الرفيع يحتاج الى دراية وتأن ورشد.
وال شك أنها لذيذة الطعم ملن يفهم معناها وأصولها، 
ومرة الطعم ملن ال يفهمها، ولم تكن احلرية في يوم من 
األيام مطية لألهواء والتوجهات وامليل، وال للسب والشتم 
والتعدي على الناس، فليس من حق أحد أن يجعلها وسيلة 
لالستخدام السيئ ثم يقول هذه حرية، كيف تعطي نفسك 
احلق بشتم غيرك باسم احلرية، فليس حرا من صادر حرية 
غيره، نعم أنت حر بإبداء رأيك دون قيد أو شرط، ولكن 
ليــس لك احلق في أن تفرض رأيك علي، وجتبرني على 
هذا الرأي الذي ال يعجبني، وإن لم أكن كذلك فأنا عدوك 
اللدود، ما هكذا تورد اإلبل يا هذا، أنت حر بانتقاد وجهة 
نظري، وحر بانتقاد عملي، ولكن ال شأن لك بي، وليس 
لك احلرية بالتجــاوز والتطاول علي، واحلط من قدري 
على مرأى ومسمع من الناس باسم احلرية، فاإلفراط في 
احلرية على حساب الناس أمر مرفوض جملة وتفصيال، 

وال يقبله عاقل.
فحريتنــا التي نعمنا بها منذ ســنني طويلة ال تعني 
اخلروج على املألوف، وجتاوز اخلطوط احلمراء، وال تعني 
أيضا التعدي على القيم والثوابت بألفاظ سوقية يندى لها 
اجلبني، ولنكن وســطا في حريتنا على نحو قول املولى 
عز وجل (وال جتعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها 
كل البســط فتقعد ملوما محسورا ـ ٢٩ اإلسراء)، ومن 
خالل ما نالحظه ونشاهده فإن هناك فوضى عارمة في 
احلرية تظهر جليا في سلوكيات بعض الناس وتصرفاتهم 
وكالمهم، وهذا ما ال نقبله من أحد كائنا من كان، وعلينا 
أن نسير على مبدأ احترم حتترم، ومن شذ فإمنا يشذ 
على نفســه، فليس مسموحا لك بأن تفعل ما تريد دون 
مراعاة للقيم والعادات والتقاليد، لذا فنحن بحاجة ماسة 
إلى توعية املجتمع مبفهوم احلرية الصحيحة الســليمة 
وتوضيح حدودها، وتعريف حقيقتها للجميع عبر وسائل 

األعالم الكثيرة.
كما بات لزاما على هذه الوسائل أن تبني ما للحرية وما 
عليها، وفوائدها وأضرارها، وسن قوانني خاصة في هذا 
اجلانب، فالســلوك املنفلت دون حسيب أو رقيب كارثة 
على األسرة واملجتمع والدولة برمتها، فال يوجد في أي 
بلد من بلدان العالم حرية مطلقة، لذلك علينا أن نســمي 

األمور بأسمائها، فمتى كان االنفالت حرية؟!
ولم ال يحتــرم البعض حرية وخصوصية اآلخرين، 
في حني أنه ال يقبل التدخل في خصوصياته؟ فكيف لنا 
أن نســوق مقولة «من ناحيته غفور رحيم ومن ناحيتي 

شديد العقاب»؟
وملاذا يسعى البعض إليذاء من يختلف معه في الرأي؟ 
صحيح ان اإلنســان حر مخير فيما يفعله خيرا كان أو 
شــرا ولكن في الوقت ذاته عليه حتمل نتيجة اختياره، 
وما أجمــل احلرية اإليجابية التي يقبل بها اجلميع، فلم 
ال تكون حريتنا على هذا النهج واألســاس كي نقف من 

خاللها عند حدود حرية اآلخرين؟.
ومــن الغريب جدا أن متنع غيــرك من احلرية التي 
اســتخدمتها وهذا ما يسمى الفجور في اخلصومة، لقد 
حملت احلرية عندنا في الكويت خاصة فوق طاقتها حتى 
فرطت املسبحة، وكسر حاجز االحترام واخلجل عند بعض 
الناس، واحلقيقة ان احلرية بهذه الطريقة ال تبني وطنا 
وال مستقبال، فهي تشبه إلى حد بعيد شريعة الغاب، إذن 
فاحلرية مطية إن ضربتها لتســرع بك جمحت بك، وإن 
سرت بها على تؤدة وصلت إلى ما تريد، هذا ودمتم ساملني.

تفضل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
مشكورا باإلعالن عن تطبيق «سهل» ملساعدة املراجعني 
لوزارات الدولة في إجناز معامالتهم دون تعطيل وسرعة 
اإلجناز، وحتى هذا اليوم لم أجرب حظي في «سهل» لكن 
بعد عودتي من السفر وفي مطار الكويت كان املوظفون 
يساعدون بقدر اإلمكان لتسهيل إجراءات السفر، ولكن 
مــا صادفته هو معاملة التواصل مع برنامج «شــلونك» 
وبقية النظم حيث بعد أن تســهلت إجراء دخول البالد.. 
تواصلت اتصاالت برنامج «شلونك» ويطلب مني االتصال 
وبعد عدة رسائل بلغت أكثر من ٥٠ رسالة لم أمتكن من 
االتصال باجلهات التي طلبت التواصل معها شــعرت أنه 
من الضروري أن أعمل مسحة كما أفهمتني إحدى بناتي، 
وقمت فيما بعد بعمل مســحة في أحد املراكز املعتمدة، 
ومع ذلك لم تنقطع اتصاالت وزارة الصحة إال بعد فترة 

من اإلزعاج.
أمتنى أن تســاعد وزارات الدولة في تطبيق «سهل» 
حسب رغبات رئيس الوزراء التي أشار إليها في خطابه 
عند طرح برنامج «ســهل» وهي تقدمي أحسن اخلدمات 
وأســهل خدمة للمواطنني، البد أن تتقيــد الوزارات مع 
تعليمات سموه في تطبيق البرنامج بالشكل الذي يسهل 
على املواطنني إجناز معامالتهم مع وزارات الدولة دون أن 
يتسبب في إزعاج املواطنني بإجراء إجناز خدماتهم دون 

أن يتسبب للمواطنني أي إزعاج.
ال شــك أن رئيس الوزراء حريص على تقدمي أسهل 
اإلجراءات في مختلف وزارات الدولة، والبد أن يحرص 
العاملني في البداية على تنفيذ برنامج سهل باألسلوب الذي 
يجعل من برنامج سهل بحق وحقيقة سهل اجناز املعامالت.

حبذا لو أن مجلس الوزراء أنشأ مكتب ملراجعة املواطنني 
في حال تســببت مراجعة إحدى وزارات الدولة لإلزعاج 
بسبب إهمال بعض املســؤولني، نتمنى أن نستفيد من 
تطبيق برنامج ســهل كما ينبغي ويتمناه ســمو رئيس 
الوزراء الذي كان طرحه للبرنامج لتسهيل إجناز معامالتهم 

مع مختلف وزارات الدولة.
وحتية وإجالل لســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد.
آية كرمية: (ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 

من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب).
واهللا املوفق.

العربية  اململكــة  حتتفــل 
السعودية الشقيقة باليوم الوطني 
الـ ٩١ يوم ٢٣ اجلاري كما حتتفل 
بهذا اليوم في كل عام، ويعد هذا 
التاريخ تاريخ اإلعالن عن قيام 
اململكة العربية السعودية املوحدة 
جغرافيا على اخلريطة الدولية في 
العالم، نبتهل إلى اهللا تعالى أن 
يحفظ اهللا اململكة بالد احلرمني 
الشريفني قبلة املسلمني، الشقيقة 
اخلليجية الكبرى، وأن مين عليها 
باألمن واألمان واالزدهار وأن 
ترفل بأثواب العز والفخار وأن 
يحفظ اهللا تعالى قيادتها احلكيمة 

والرشيدة.
وأتقدم بأسمى آيات التهاني 
خلادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وسمو ولي عهده صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
رائد التنمية والتطوير و«رؤية 
السعودي  ٢٠٣٠»، والشــعب 
الشقيق ولسفير خادم احلرمني 
الشــريفني لدى الكويت سمو 
األمير ســلطان بن ســعد آل 
ســعود بهذه املناسبة العزيزة 

على قلوبنا.
العربية  اململكة  لقد قطعت 
السعودية أشــواطا في العمل 
الدولي وفي رجاحة  السياسي 
موازين القيادة السياسية، وثقلها 
في عالقاتها اخلليجية والعربية 
بالنجاح،  التي تكللت  والدولية 
فعلى مستوى السياسة اخلارجية 
القرار  كانت وال زالت صاحبة 
الكبرى في  احلكيم والشقيقة 
النزاعات وحماية أشقائها  فك 
اخلليجيني من براثن اإلرهاب 
والعابثني، وســاندت احلريات 
العربية والشعوب املستضعفة، 
فكانت خير عون وسند ومازالت 
صاحبة حل وربط في القرارات 
الدولية، وال ننسى كيف هبت 
في محنة الغزو العراقي لبلدي 
الكويــت، فكانــت خير معني 
وخير مضيف وشأن األشقاء 
اخلليجيني شــأنها، وأما عن 
العالقات التاريخية بني البلدين 
وذلك الترابط اإلنساني العربي 
املسلم بني اململكة والكويت وكتب 
املؤرخني تزخر بالصالت األخوية 
واملصاهــرة، ولها في القلوب 
والدماء منزلة، ونحترم مواقفها 
اإلنسانية وحميتها العربية من 
عدة ملفات سياسية واقتصادية.

فالشــقيقة الكبرى اململكة 
الســعودية أصبحت  العربية 
مركزا لالعتدال ومحاربة اإلرهاب 
حفاظا علــى اإلقليم اخلليجي 
ونشر الوعي في زمن تكالبت 
فيه اجلماعات املتطرفة على أمن 
وسالمة أوطاننا، وليس هذا املقال 
لسرد النهضة السعودية الشاملة 
بل تكــون أقرب إلــى دورها 
الريادي سياســيا في املنطقة 

العربية واإلقليم اخلليجي..
إن «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
بعــد خمس ســنوات حققت 
الكثير على مســتويات عدة، 
والدفــع باملشــاريع التنموية 
وإمنــاء الصناديق الســيادية 
والدفع بعجلة االســتثمار في 
النهضة  إن  وقت قياسي جدا، 
التي يقودها سمو األمير محمد 
بن سلمان ولي العهد السعودي 
الشاب حفظه اهللا، ليجعلنا نبارك 
التنموية  القفزات  تلك  ونبارك 
أمام التحديــات الكبرى ومنها 
اجلائحة والثورات العربية، وإن 
اململكة العربية الســعودية في 
يومها الوطني الـ ٩١ تفتح في 
دفاتر عزها صفحات أكثر إشراقا 
جديدة مع كل حقبة من حقب 
الزمان لتبق الشــقيقة الكبرى 

للجميع.
نتطلع إلى حكمتها ودورها 
وال تفرق أشقاءها بل جتمعهم 
الدين اإلســالمي  حتت عباءة 
املعتدل وريادة التنمية املستدامة 
في املنطقة، إن اململكة السعودية 
في عيدها الواحد والتسعني.. ما 
هي إال الزعامة والريادة املمتدة.

ويعيننــا على تخطي صعاب اجلائحة 
وأن يكون حياديا، هدفه الصالح العام 

لهذا الوطن.
كليات بعض اجلامعة عن ُبعد: قررت بعض 
كليات جامعــة الكويت التعلم عن بعد 
للفصل الدراسي القادم األول ٢٠٢١ ـ 
٢٠٢٢ والسؤال الذي نطرحه هل حقا ما 
زلنا في حاجة إلى التعلم عن بعد؟ وهل 
سيحقق هذا القرار العدالة الكاملة بني 
طلبة جامعة الكويت، حيث ستتضخم 
الدرجات في الكليات التي قررت الدراسة 
عن بعد وباملقابل سينال كل طالب حقه 
حســب االختبارات الورقية بالنسبة 
للكليات التي قررت العودة للدراســة 
عن قرب وعودة احلياة طبيعية فيها؟

اإلجابة بكل حياد: مــازال الوضع خطرا 
خاصة مع وجود ڤيروس كورونا املتحور 
واجلامعة لم تطبق املسحة األسبوعية، 
إضافة إلى أن هناك عددا من الطلبة لم 
يقتنعوا أصال بالتطعيم، وهؤالء حتما 
سيشكلون خطورة كبرى على اآلخرين، 
ولرمبا سينتشر الوباء دون أن نشعر.
اخلالصــة: تبقى صحة أبنائنــا الطلبة 
والطالبات الهاجــس األول فهم أمانة، 

وكل راع مسؤول عن رعيته.

وظروفك دون أحكام أو منة، وأمتنى أن 
أرد لهن جميلهن يوما.

اليوم الذي أنهيت فيه احلجر قمت 
العودة  مبسحة أخيرة حتى أســتطيع 
للكويت بعدها بيوم، كان هذا يوما مليئا 
بالتوتر، رغم أنني كنت في حالة صحية 
جيدة ومتأكدة من أنني تعافيت، إال أنني 
أعــرف أن هناك متعافني تظل نتيجتهم 
إيجابية ملدة ٣ شهور، ولم أكن أتصور 

أنني قد أبقى أسبوعا آخر وحدي.
لــم أمن ليلتها أنا وجميع من يحبني 
لم ينم، كنــا نترقب النتيجة التي كانت 
ســتظهر في اليوم التالي، وحتديدا في 
الساعة الثامنة وعشرين دقيقة صباحا 

وصلتني النتيجة بأنها سلبية.
كانت فرحة غامرة، وشعورا باالرتياح 
هبط على روحي القلقة، وســأعود غدا 
للكويت بإذن اهللا، وعلى الغالب سأكون 
قد عدت حني تنشــر هذه املقالة، شكرا 
جلميع من اهتم وسأل ودعا لي، ممتنة 
أنا اليوم لنعمة الصحة واحلب وكلي لهفة 

للعودة إلى الوطن.
قفلة: في الفترة التي أصبت خاللها 
بـ «كورونا» تعرض أخو صديقة لي في 
الكويت لإلصابة بها، وهو بنفس عمري، 
يرقــد اآلن بالعناية املركزة ألنه لم يكن 
مؤمن بالتطعيم، نصيحة ملن لم يتطعم، 
أرجوك ال تتأخــر بالتطعيم ألنني على 
يقــني بأنه أنقذ حياتي، وأمتنى أن ينقذ 

حياتك أيضا.

آنذاك الشــيخ صبــاح األحمد اجلابر 
الصباح، طيب اهللا ثراه، برفع علم الكويت 
أمام مبنــى األمم املتحدة بعد انضمام 

الكويت لها.
ومت إصدار القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦١ 
في شأن علم الكويت الوطني للكويت 
والذي مبقتضاه البد من رفع العلم على 
دور احلكومة واألماكن اخلاصة بإقامة 
األمير ودور الســفارات واملفوضيات 
والقنصليات الكويتية في اخلارج وعلى 
السفن التي حتمل جنسية الكويت ويجوز 
رفعه علــى املباني اخلاصة في األعياد 
واالحتفاالت العامة واخلاصة، والبد من 
احملافظة عليه بصورته السليمة ومبكانه 
احملدد وعدم إلقائه على األرض أو متزيقه.
وأمتنى من جميع املدارس االلتزام 
بتحية العلم ملا لها مــن أهمية لغرس 
الوطنية في نفوس أبنائنا وبناتنا منذ 
الصغــر ليحبوا وطنهم ويعرفوا قيمة 

الوطن واملواطنة.

واستعانت الوزارة بعدد من الوزارات 
كالصحة والداخليــة وبعدد كبير من 
املستشــارين للتعرف على خبراتهم 
واقتراحاتهم في كيفية العودة للمدارس 

دون خسائر بشرية.
ويبقــى االختالف قائمــا بني ما 
هــو مطروح كمقترح وما هو واقع ال 
ميكن جتاهله، والنتيجة أننا بحاجة إلى 
مساعدة ولي األمر وتكاتفه معنا للوصول 
إلى قناعة تامة بأن هذا املجتمع حلمة 
واحدة، وأن املدرسة ال ميكن فصلها 
عن البيت، وأن ولي األمر عنصر فعال 
فــي منظومة التعليم يضع يده بيدنا، 

أحدهم، أن تتبــادل أطراف احلديث مع 
إخوتك، حضن أبيك وأمك، أن تتســوق 
مع األصدقاء، أن ترقص معهم، أن تقود 
سيارتك وأنت تستمع ألغنيتك املفضلة، 
تلك األشياء الروتينية جدا باتت امتيازا 

في نظري اآلن.
ولكنني لن أنسى كمية احلب واالهتمام 
من القريب والغريب، لم تتوقف رسائلهم 
وكانت لي السلوى بأنني قد تركت يوما 
أثرا جميــال لدى أحدهم وكان يدعو لي 

في ظهر الغيب.
في أيام كثيرة لم أكن في أحســن 
حالتي، فقدت أعصابي على أعز األصدقاء، 
رغم ذلك تقبلوها مني بكل رحابة صدر 
مقدرين وضعي االســتثنائي في غربة 

ومرض وحدي.
وأنــا ممنونة حقيقة ألن اهللا حباني 
بصديقات معدنهن أصيل، يقدرن طيبتك 

ويتألف علم الكويت من أربعة ألوان 
وقد استوحيت من بيت الشعر العربي 

لصفي الدين احللي وهو: 
وإنــا لقوم أبــت أخالقنــا كرما

أن نبتدي باألذى من ليس يؤذينا 
بيــض صنائعنا ســود وقائعنا

خضــر مرابعنا حمــر مواضينا
 وفي عام ١٩٦٣ قام وزير اخلارجية 

على كل اخلســائر التي تســببت بها 
اجلائحة.

وتبقى فئة الشباب الفئة املستهدفة 
فالشباب عماد األوطان، وأساس رقي 

املجتمعات.
سلطت جميع الوزارات الضوء على 
هذه الفئة، مجنــدة جهودها من أجل 
احلفاظ على شباب املستقبل والوقوف 

بجانبه حتى يجتاز اجلائحة بسالم.
التربية  العودة للمدارس: وقررت وزارة 
العودة للمدارس واستنزفت طاقتها في 
اجتماعات متكررة ودراسة خطط دقيقة 
لضمان صحة أبنائنا الطلبة والطالبات، 

املسلســالت، كنت في غربة وخلوة لم 
أخترهــا بإرادتي وُفرضت علي فرضا، 
هذا اإلحساس بحد ذاته كان كفيال بأن 

يدمر نفسيتي في بعض األيام.
كنت قد تقبلت اخلبر، لم تكن «كورونا» 
متوحشــة معي رغم شعوري باإلرهاق 
واالنهاك، إال أنني في أيام كثيرة كنت على 
ما يرام، ولكن هذا الشعور بسلب احلرية 

ولو أليام في غرفة كان مزعجا للغاية.
األمر الذي جعلني أشعر فعال بأبسط 
النعــم التي كنت أجدها أمــورا عادية، 
كاحتســاء قهوة الصبــاح مع زميالتي 
وتلك النميمة الظريفة حول أمور عابرة 

في العمل.
أن أتناول وجبة مع شخص يبادلني 
أطراف احلديث وتصبــح لتلك الوجبة 
الثالثة  طعما أجمل، بعد تناول وجباتي 
ملدة ١٢ يوما وحدي، أن تشاهد فيلما مع 

بجميع املدارس مع بداية العام الدراسي 
اجلديد وطوال العام الدراسي، حيث إن 
لذلك اآلثار التربوية والنفســية بعيدة 
املدى. وال نسمح بإغفال حتية العلم أو 
التنازل عنها ألن اليوم الدراسي الذي 
يبدأ بدون حتية العلم والهتاف املخلص 
للوطن هو في الواقــع منزوع البركة 

لوطننا املعطاء.

ڤيروس حقير ال يرى بالعني املجردة 
زلزل العالم ووقفت البشرية أمامه، وهي 
عاجزة عن مواجهته فال دبابات تنفع 

وال صواريخ وال قنابل.
إنها حرب بال أسلحة، ولكنها حرب 
شرسة قرر اإلنسان أن ينتصر عليها، 
بعلمه وباكتشافاته وبإصراره وبصبره، 
والكفتان غير متعادلتني كفة الوباء وكفة 

العالج.
ومع كل العقبات اســتمر التحدي 
وقرر اإلنسان أن يحافظ على وجوده، 
وعلى صحته، فالصحة أغلى ما ميتلكه 

ولن يفرط بها.
قرر اإلنسان أن يعتزل العالم، ويهجر 
احلياة االجتماعية والعلمية والسياسية، 
وأن يضــع حواجز منيعة صلبة بينه 
وبني أحبابه، فقطع زياراته وتوقف عن 
الذهاب لعمله وملدرسته، واستطاع أن 
يســيطر على الوضع، بفضل من اهللا 
عز وجل عندما وهبه العقل والعلم (علم 

اإلنسان ما لم يعلم).
عودة احلياه: وها هي احلياة بدأت تتعافى 

وتعود كما كانت عليه قبل اجلائحة.
وبدأ اإلنسان يفتش عن األضرار 
ويسلط الضوء عليها، ليعاجلها وليقضي 

كنت أتطلــع لرحلتي إلــى اليونان 
بلهفة، بعد غياب مشــهد السفر لقرابة 
السنتني، وكانت جتربة مليئة بكم كبير 
الصديقات، وكانت احملطة األخيرة  من 
من الرحلة دبي ألربعة أيام، اكتشفت في 
اليوم األخير إصابتي بـ «كورونا» وحدي 
دون من كن معي، وْقع اخلبر علي كان 
صادما، يجب أن أعيد تخطيط كل شيء 
ومتديد إقامتي وتغيير تذكرتي، وإخطار 

العمل بذلك.
بعد كل هــذه الترتيبات بدأت رحلة 
احلجر في فنــدق رغم أنه فندق به كل 
اخلدمات، إال أنني شعرت بقسوة التجربة.
التي قضيت ما يقارب العشــر  أنا 
سنوات في السفر ألصعب بقع األرض 
التهجير  ومقابلة بشــر مروا بتجارب 
واالغتصاب، واملرض والكوارث الطبيعية، 
أنا التي اخترت بإرادتي أن أعيش خارج 
منطقة الراحة، وكنت أسعد في كل مرة 
حني تكون وجهتي في بلد مير بظروف 
صعبة، ويصعب على أي شخص الوصول 
إليها، لم تكن هذه الرحالت املتعبة يوما 
سببا في تعاستي، بل على العكس كنت 

أجد بها سبباً في وجودي باحلياة.
ولكن جتربة احلجر في فندق خمس 
جنوم كانت مريرة، لــم تكن لتضاهي 
رحالتي ألفريقيا أو أربيل أو بنغالدش 

أو غيرها من الدول الفقيرة واملعدمة.
كانت الساعات متر علي طويال، مهما 
حاولت ملئها بالقراءة والكتابة ومشاهدة 

الدراســي اجلديد  العام  مع عودة 
وإجراء بعــض التعديالت في البرامج 
واألنشطة املدرسية فإنني أمتنى من كل 
قلبي أال متس حتية العلم حتى لو حدث 
تعديل في طابور الصباح ألن حتية العلم 
تعتبر أحد املناهج األساسية في املدارس 
لتعرف األجيال القادمة قيمة العلم وهيبته 
وأنه ليس مجــرد قطعة قماش، ولكنه 

انتماء وجسر حب وتضحية وفداء.
وقد تكون ممارسة حتية العلم أقوى 
تأثيرا من آالف الصفحات في املناهج 
عن حب الوطن واملواطنة وعندما نتذكر 
أصوات الطلبة الذين يهتفون بحب الوطن 
عند حتية العلم فهذا املشــهد ال ميكن 
التنازل عنه حتت أي ذريعة ولو لفترة 
مؤقتة ألنه درس أساسي ومحوري في 
العملية التعليمية إلعداد األجيال القادمة 
واملطلوبة لبنــاء الوطن العزيز. ومهما 
كانت احلجج والذرائع فأرجو من وزير 
التربية وقياداتها أال ينسوا حتية العلم 

نفسيا قبل تسلمه مسؤوليات الوظيفة وحتمل معامالت املراجعني.
فيكتفي ديوان اخلدمة املدنية بالتحقق من ان املتقدم للوظيفة 
ال يشكو من أمراض نفسية مزمنة او انه ال ميلك ملفا في الطب 
النفسي يشهد به ان له مرضا ال يعالج، وان اجراء كهذا يفصح 

قد يكون هــذا املقترح هو األكثر مطابقــة للواقع واحتياج 
السوق، إذ إن ما أفصحت عنه املمارسة الفعلية للوظائف العامة 
وتقلد املوظفــني لبعض املهام التي تتطلب ضبط النفس وقدرة 
حتمل ملواجهة ضغط العمل أثبتت ان التوظيف املهني ال يستند 
إلى الشهادة العلمية فحسب، وامنا هناك دور أساسي يظهر أثناء 
تقدمي اخلدمة للمراجعني أو إرساء مبادئ التعاون بني املوظفني 
واالحترام املتبادل وتقدير عمل الزمالء وتبادل الفرص بدال من 
التنكيل ببعضهم البعــض أو إهمال مهامهم الوظيفية وجتاهل 
املراجع ثم االدعاء بأن السيســتم عطالن وإشــفاء غليله بهذا 
املراجع البســيط الذي ينتظر ظهور رقمه بني طابور املنتظرين 

منذ أن تفتح اإلدارة أبوابها.
ان هذا العامل الذي يتحكم بتقــدمي الوظيفة او التعامل مع 
االفراد او املوظفني هو العامل النفسي الذي لطاملا مت جتاهله على 
مر العقود والذي افصح عن مشاجرات عقيمة تنشئها مواضيع 
تافهة ال قيمة لها ال تعدو ان تكون وليدة عقول محجرة او صدور 
ضيقة او انفس ال تهذيب بها، لم يتم التحقيق من أهلية املوظف 

عن الثغرات القانونية التي حتصن متولي الوظيفة من اي عراقيل 
تقف بينهم وبني ادائهم للوظيفة.

فالنتيجة هي اضطراب غير مفهوم في السلوك ينعكس على 
شكل إيذاء للزمالء واهمال للمراجعني والكيد في الزميل والبحث 
عــن اي امر تافه لتحجيمه وجعله بركانا من الغضب والفوضى 
واشعال بيئة عمل مضرة نفسيا ومراجع ال ينال أدنى مستويات 

االحترام او حتى تقدمي اخلدمة له.
وانه على صعيد املمارسة، فإن هناك من املوظفني يواجهون 
حتديــات في التعامل مع اصحاب التاريخ املرضي اخلفي وغير 
املسجل الذي نناشــد به ديوان اخلدمة املدنية ووزارة الصحة 
باتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق باملتقدمني للوظيفة احلكومية 
وذلك بعمل فحص نفسي لهم واخضاعهم لعدد من ايام التجربة 
كما احلال في القطاع اخلاص الذي اثبت جناحه في عقود العمل 
حني تضمنت فترة جتربة للتحقق من مهارة الشــخص الفنية 
واملهنية واختبار نفسيته وقدرته على العمل في بيئة روح جماعية 

وضمن فريق العمل.

كلمات ال تنسى

احلرية 
مطية

مشعل السعيد

املوقف السياسي

تطبيق 
«سهل»

عبد احملسن احلسيني

منظور آخر

جتربة «كورونا» 
في الغربة

أروى الوقيان

ألم وأمل

حتية العَلم 
في املدارس

د.هند الشومر

حطني على بالك

فحص اللياقة 
النفسية للموظفني

قيصر اخلنفر

تطوير التعليم

هل حقًا مازلنا 
في حاجة 

للتعلم عن ُبعد؟
د.نورة املليفي
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BSK املدرسة البريطانية بالكويت
هي األعلى تصنيفًا في جودة التعليم العاملي

«GUST» نظمت لقاًء تنويريًا لطلبتها املستجدين

KCSTاألهلي املتحد» يختتم برنامجه الصيفي لطالب «لوياك»اتفاقية تعاون بني «الكويت للعلوم والتكنولوجيا» و»

للــرأي  فــي اســتطالع 
أجرته الشركة املتخصصة 
في شؤون التعليم، والذي 
اســتعرض أهــم املــدارس 
الدوليــة فــي األميركتــني 
وأوروبا والشــرق األدنى، 
وشارك فيه أكثر من ٢٠٫٠٠٠ 
مــن أوليــاء أمــور الطالب 
الذين يرتاد أطفالهم مدارس 
خاصــة، احتلــت املدرســة 
 BSK البريطانية في الكويت
املرتبة األولى على املستوى 
العاملــي في عدد من الفئات 

الرئيسية.
اجلــودة  حيــث  فمــن 
الشــاملة للتعليــم املقــدم 

نظمــت جامعــة اخلليج 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
«GUST» لقاء تنويريا للطلبة 
املســتجدين الذيــن تتطلــع 
الستقبالهم ضمن دفعة العام 
الدراســي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وذلك 
بحضــور رئيــس اجلامعــة 
بالوكالة ونائب رئيس اجلامعة 
للشؤون األكادميية أ.د.بسام 
علم الدين، وعدد من أعضاء 
هيئــة التدريس ومســؤولي 
األقســام، إلى جانــب الطلبة 

وأولياء أمورهم.
ومع حرصها على تطبيق 
الوقائيــة  اإلجــراءات  كل 
ضمن االشــتراطات الصحية 
املطلوبة، اســتهلت اجلامعة 
لقاءها التنويري الذي جرى 
خالل يومي األربعاء واخلميس 
املاضيني، بتقدمي عرض مرئي 
في مسرح اجلامعة للتعريف 
التي يحتاج  بأهم املعلومات 
إليها الطالــب، قدمها عميدو 
كلية العلــوم واآلداب وكلية 
العلــوم اإلداريــة، إلى جانب 
رؤســاء األقســام اإلداريــة 
املختلفة، كما تضمن العرض 
حملة موجزة عن أقسام الدعم 
املختلفــة للطلبة، مثل مركز 

استقبل البروفيسور خالد 
البقاعني رئيس كلية الكويت 
للعلــوم والتكنولوجيا وفد 
الكويتيــة لتنمية  اجلمعية 
الشــباب برئاســة رئيــس 
اجلمعيــة  إدارة  مجلــس 
الشيخ فهد نايف جابر األحمد 
يرافقه عضــو مجلس إدارة 
اجلمعية الشيخ صباح نايف 
جابر األحمــد، واملدير العام 
م.عمــر الصديقــي ورئيس 
جلنــة العالقــات العامة في 
اجلمعية فــادي مراد. وكان 
أيضــا فــي اســتقبال الوفد 
كل من عميد كلية الهندســة 
البروفيســور علي شمخة، 
العامــة  العالقــات  ومديــر 
والتسويق السيد إبراهيم بدر 
املطوع ورئيسة قسم األنشطة 
الطالبية واخلريجني د.رندا 

دياب بهمن.
الزيارة لتعارف  وجاءت 
اجلهتــني وتبــادل اخلبــرة 
فيمــا يحتاج اليه الشــباب 
الكويتي وما ميكن ملؤسسة 
تعليميــة رائدة مثــل كلية 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
توفيره على الصعيد العلمي 
واالجتماعي لتمكني الشباب، 
كما تبادل الشيخ فهد نايف 
والبروفيســور  اجلابــر 
البقاعني العديد من املعلومات 
واإلحصائيات التي تشير إلى 

اختتم البنك األهلي املتحد 
برنامجه التدريبــي الصيفي 
لطــالب «لوياك» لعــام ٢٠٢١ 
والذي يقام سنويا في املبنى 
الرئيســي للبنــك، ويتضمن 
مجموعة من الدورات التدريبية 
والتعليميــة املتخصصة في 
إطار سياسة البنك الرامية إلى 
تنمية مهارات الشباب وتعزيز 
خبراتهــم مبجــاالت العمــل 
املصرفي. وبهذه املناسبة، أفاد 
مدير عام املوارد البشرية في 
البنك األهلي املتحد، نقيب أمني: 
تربطنا عالقة تعاون وثيقة مع 
مؤسسة لوياك، وفي هذا اإلطار 
قمنا بتنظيــم برنامج تدريب 
صيفــي لطــالب لويــاك، ومت 
تصميم برنامج تدريبي مكثف 
لهم، ليساعدهم على اكتساب 
التجربــة العملية مــن خالل 
االنخراط فــي البيئة الفعلية 
للعمل املصرفي والتعرف على 
آلية العمل ضمن أقسام البنك 

من أولياء األمور عن رضاهم، 
كما احتلت BSK أيضا املرتبة 
األولى في جودة التعليم عبر 
اإلنترنــت، حيث عبر نحو 
٩٠٪ مــن أولياء األمور عن 
رضاهم عن جتربة املدرسة 
االفتراضية ألطفالهم خالل 
فتــرة إغالق املــدارس، كما 
احتلت BSK املرتبة األولى 
عامليا في رضاء الوالدين عن 
تطور مستوى الطالب، حيث 
أفاد أكثر من ٩٠٪ من أولياء 
األمور بأن أطفالهم يظهرون 
مستويات جيدة من التحسن 

والتطور.
تلــك النســب العاليــة، 

من شــأنه أن يهيــئ الطالب 
لتحقيق التفوق والنجاح.

وحث علــم الدين الطلبة 
لالســتفادة الكاملــة من هذه 
التجربــة الدراســية الفريدة 
من نوعها في جامعة اخلليج، 
واحلــرص منذ اليــوم األول 
على حتقيق التميز األكادميي 
واخلروج بخبرات متنوعة في 
مختلف املجــاالت. وأكد علم 
الديــن أن اجلامعــة اتخــذت 
الالزمة  كافــة االســتعدادات 
الستقبال الطلبة مع العودة 
إلــى الــدوام احلضــوري، إذ 
وضعت خطة خاصة بالعودة 
وفقا لالشتراطات الصحية من 
قبل وزارة الصحة، من شأنها 

احتياج املؤسســات وجهات 
العمــل احلكومية واخلاصة 
إلى الطاقات الشبابية املتجددة 
وتغذيتها بالدم اجلديد، وأن 
الشــباب الكويتي ال ينقصه 
اإلبــداع وروح  شــيء مــن 
العطاء، إمنا بحاجة للتوجيه 

الصحيح.
وقام البروفيسور البقاعني 
مبرافقة الوفد الزائر بجولة 
في احلرم اجلامعي لتعريف 
ممثلي اجلمعية بأهم املرافق 
واملختبرات العلمية للكمبيوتر 
واإللكترونيات واالتصاالت 
املتقدمــة ومختبرات اإلبداع 
والتطويــر وقــام بتســليط 
اإلجنــازات  علــى  الضــوء 
الطالبية من خالل استعراض 
لبعض مشــاريع التخرج أو 
العمل التطوعي الكبير الذي 

قام الطلبــة على تقدميه من 
خالل تصنيع األقنعة الوقائية 
للصفوف األمامية خالل العام 
املاضي في بداية أزمة كورونا 
حني عانى الكويت والعالم من 
النقص الشديد في األجهزة، 
حيث مت تصنيع ما يزيد على 
١٠ آالف قناع واق في مختبرات 
الكلية وتوزيعها على احملاجر 
واملستشفيات في الكويت، إلى 
جانب تفرد اجلامعة بإنشاء 
مختبر األمن السيبراني األول 
من نوعه على مستوى الوطن 
العربي حتت إشراف د.باسل 
العثمــان والذي قــام بدوره 
بلقاء وفد اجلمعية وشــرح 
األهداف والنتائج املتوقعة من 
وراء هذا املختبر، باإلضافة إلى 
توسع أنشــطة وورش عمل 
مختبر األمن السيبراني التي 

العملي، مبا ميكن الطلبة من 
التعــرف على طبيعــة العمل 
فــي القطاع املصرفــي واملالي 
بشكل أفضل. وأضاف نقيب: 
نحرص في البنك األهلي املتحد 
على دعم الشباب بكل السبل، 
وذلك في إطار خطة التدريب 
املتكاملــة التي وضعها البنك 
والتي تعنى بتدريب الكوادر 
الوطنيــة الشــابة، وإعدادهم 

وذلــك املســتوى املرمــوق 
عامليا، يجعل من املدرســة 
البريطانيــة بالكويــت هي 
االختيــار األمثــل، والقبلة 
التعليمية األفضل ليلتحق 
بهــا الطــالب فــي املراحــل 
التعليميــة املختلفة، وهو 
املستوى الذي تسعى املدرسة 
البريطانية في الكويت من 
خالل فريق عملها املدرب على 
احملافظة عليه، وحتقيقه من 
خالل استراتيجية مدروسة، 
ومواكبة لكافة مســتجدات 
الواقع،  العصر، ومعطيات 
ومجابهة كل التحديات بكل 

عزمية وإرادة.

أن تضمن عودة سلسة وآمنة 
إلى الدوام احلضوري.

من جهتها، رحبت رئيسة 
مكتــب حيــاة الطالــب فــي 
اجلامعــة، أســيل أبونعمــة، 
بالطلبة املســتجدين متمنية 
لهــم التوفيق في مســيرتهم 
الدراســية والتميز أكادمييا. 
وأشــارت أبونعمــة إلــى أن 
الطلبــة في جامعــة اخلليج 
يتمتعــون ببيئــة اجتماعية 
مميــزة من شــأنها أن تصقل 
خبراتهــم ومهاراتهــم، الفتة 
إلــى أن مكتب حيــاة الطالب 
لن يدخر جهدا في توفير كل ما 
يحتاج اليه الطالب من خبرات 
حياتية متنوعة ومتكينهم من 
الهادفة.  ممارسة أنشــطتهم 
وأكدت أبونعمة أهمية متابعة 
الطالب إلمييله اجلامعي والذي 
ســيكون نقطة تواصل مهمة 
بينه وبني اجلامعة ووسيلته 
للتعرف على كافة األمور التي 
تتعلق مبســيرته الدراسية، 
مشيرة إلى أن جميع األقسام 
في اجلامعة على استعداد تام 
خلدمــة الطلبة وتوفير بيئة 
مناسبة لهم لتحقيق النجاح 

والتفوق.

يعمــل الكلية على تقدميها 
لكل فئات املجتمع العمرية 

املختلفة.
وانتقــل وفــد اجلمعية 
الكويتية لتنمية الشباب إلى 
مكتبــة اجلامعة، حيث قام 
الشيخ فهد والبروفيسور 
خالد بتوقيع مفكرة تفاهم 
الطرفــني،  للتعــاون بــني 
عــن  االتفاقيــة  وعبــرت 
اســتعداد اجلامعــة تقدمي 
املرافق اجلامعية من قاعات 
احملاضرات الكبيرة واملسرح 
إذا مــا احتاجــت اجلمعية 
إلــى تقدمي برامجها ســواء 
لطلبة اجلامعــة أو غيرها 
من البرامج، والتنسيق بني 
اجلهات املسؤولة داخل كل 
مــن اجلامعــة واجلمعيــة 
لتشجيع الطلبة لالنضمام 

إلى البرامج التطوعية.
من جانبها، أكدت د.رندا 
ديــاب بهمن على مســعى 
التعــاون  فــي  اجلامعــة 
احلقيقــي مــع اجلمعيــة 
لالستثمار في الشباب، وأنه 
ورغم أن اجلمعية قد أنشئت 
حديثا، فإنها توســعت في 
أنشطتها مع مختلف هيئات 
ومؤسسات الدولة وهو ما 
يبرز جدية القائمني عليها 
بشــأن النهــوض بالتنمية 

الشبابية. 

لشغل الوظائف التخصصية 
في العمل املصرفي، كما يهدف 
البنك من خــالل دوره البارز 
في تقــدمي البرامج التدريبية 
املتميزة للشباب إلى احملافظة 
علــى مكانته كصرح مصرفي 
متميز استطاع أن يخرج العديد 
من الكوادر املصرفية الرائدة 
على مدار ســنوات عمله منذ 

تأسيسه.

فيرا املطوع

من اللقاء التنويري

نقيب أمني وعدد من موظفي املوارد البشرية في البنك األهلي املتحد يكرمون طلبة «لوياك»البروفيسور خالد البقاعني والشيخ فهد نايف جابر األحمد

حصلت املدرسة البريطانية 
في الكويت BSK على أعلى 
تصنيف، حيث أعرب ٩٤٪ 

اإلرشاد الطالبي، ومكتب حياة 
الطالب، والقسم الرياضي.

من جانبه، أعرب د.بسام 
علم الدين، عن سعادة اجلامعة 
باستقبال هذه الدفعة اجلديدة 
مــن الطلبــة الذيــن اختاروا 
كوجهــة  اخلليــج  جامعــة 
تعليمية، يتطلعون من خاللها 
لتحقيــق مســتقبل دراســي 
أفضل، مشيرا إلى أن الطلبة 
سيجدون بالفعل ما يصبون 
إليه في اجلامعة التي تتميز 
بجودتها األكادميية، وتتمتع 
بوجود كافة املرافق واخلدمات 
التي متنح الطالب بيئة مثالية، 
إلى جانب النشاط االجتماعي 
والطالبي املتنوع، األمر الذي 

املختلفة. وفي نهاية البرنامج 
قمنــا مبنــح شــهادات تقدير 
للطالب الذين أظهروا التزامهم 
ورغبتهم فــي التعلم والعمل 
خالل فترة التدريب. وأكد أمني 
أن برامــج التدريب الصيفية 
لها أهمية كبرى، حيث تساعد 
على بلــورة اجلانب النظري 
الذي يتم تدريسه في اجلامعات 
من خالل املمارسة والتدريب 

«إيكيا» أطلقت مهرجانها العاملي األول بتصاميم تواكب األجواء الصحية

حنان عبد املعبود

أطلقت «إيكيا» مهرجانها 
 «IKEA Festival» العاملي األول
ikea. والذي يقام على موقع

com/ festival وفــي معارض 
إيكيا حول العالم.

وقــد احتفلــت «إيكيــا» 
الكويــت بانطــالق املهرجان 
بحضــور إعالمــي، وبهــذه 
املناسبة ألقى مدير التسويق 
أكــد  محمــد جلــول كلمــة 
خاللهــا أن املهرجان يتضمن 
جــوالت في عدد مــن املنازل 
والغرف بأكثر من ١٠٠ منزل 
فــي أكثر من ٥٠ ســوق عمل 
العالم، يتشارك  حول أنحاء 
الناس جتربتهم الشخصية في 

منازلهم وعالقتهم به.
وذكر جلول أنه ستجري 
مناقشات في غرف افتراضية 
تتناول موضوعات الســاعة 
وأخبــار «إيكيــا» لنتشــارك 
التجارب املختلفة، وسيشاهد 
الزوار فنانني يؤدون حفالت 
موسيقية خاصة من منازلهم 
واســتوديوهاتهم، وسيكون 
بإمكانهم مشــاركة مشــغلي 
املوســيقى، «دي. جــي»، في 
اختيار املقطوعــات، مضيفا 
الداخلي  أن عشاق التصميم 
مدعــوون من خــالل األبواب 
التــي ســتفتح أمامهــم على 
بلــدان مختلفة حــول العالم 
ملشاهدة ومعرفة كيف يعمل 
املصممــون املتعاونــون مع 
إيكيا - احلاليون والسابقون- 
وكيف يبتكرون مســاحاتهم 
الفريــدة ما ميدهــم باإللهام 

بإعادة تصميم منازلهم.
وزاد أنه باإلضافة إلى هذا 

اللعب واملساحات. وكذلك هواة 
األلعاب بإمكانهم االنضمام إلى 
الزيارات املنزلية واإلطالع على 
مجموعة ألعاب ايكيا اجلديدة.

وقام فريق العمل في إيكيا 
باصطحاب اإلعالميني في جولة 
لالطالع على «غرف املهرجان»، 
كما أطلق عليها، حيث األفكار 
اجلديدة علــى أرض الواقع، 

سيتحدثون ويشرحون عن 
مدنهم وأحيائهم ومجتمعاتهم 
وسيشــركون اجلميــع مبــا 

يقدمونه.
ولفــت إلــى أن املهرجان 
يتميــز بأفكار عــن احلفالت 
املنزلية واالستمتاع باحلفالت 
املوسيقية مباشرة من املسرح 
األكثر خصوصية وحميمية 

وزولي.
وفي جانب املطبخ، أشار 
إلى أن الطبخ املنزلي نال حظ، 
وافر، من املهرجان، حيث فتح 
الباب أمام املطابخ ذات الرائحة 
اللذيذة في جميع أنحاء العالم، 
وأتــاح املجــال لالنضمــام 
إلــى الطهــاة املشــاركني في 
املهرجان، أمثال باستا كوين 

وصاحبهم مسؤول التواصل 
االجتماعــي في ايكيا ســعد 
املعيلي، والذي قال إن «املنزل 
في أي مكان هو ببساطة املكان 
الذي تألفه ومينحك اإلحساس 
بأنك في املنزل، وفي املهرجان 
ســيكون هنــاك فنانون مثل 
طM وكانيــس Kanis ونيكي 
 Masego وماســيكو   Niki

حــول العالــم وهــو املنزل، 
باإلضافــة إلى هذا، فإن إيكيا 
دعت جمهورها إلى االستماع 
إلــى مجموعــة «ماراثونية» 
مختارة من نوادي املوسيقى، 
مباشــرة من منــازل عدد من 
أشــهر مشــغلي املوســيقى 
املســجلة «دي. جي»، أمثال 
كايترانــادا ولوريان جيمس 

وبولسفينسون، ملشاهدتهم 
املأكــوالت  وهــم يطبخــون 
املفضلة ذات النكهات التقليدية 

القدمية واجلديدة.
وأشــار إلــى أن املهرجان 
يتضمن جتارب عدة للجمهور 
منهــا جتربة إعــادة تصميم 
وجتديد املنزل، باإلضافة إلى 
االنضمام إلــى جوالت داخل 
بيــوت املشــاهير، وزيارات 
افتراضيــة عبــر موقع إيكيا 
اإللكتروني للغرف املعروضة 
فــي معــرض ايكيــا، وكذلك 
ملتحــف ايكيــا، ما ســيتيح 
للعمــالء ولــزوار املهرجــان 
جتربة فريدة في التعرف على 
التاريخ املتنوع لهذه العالمة 

التجارية.
ويتضمن املهرجان أفكارا 
وإرشادات حول ابتكار أفضل 
ســبل للتخزين، واحلصول 
على مطبخ أكثر مالءمة للطهي، 
إضافة إلى اكسسوارات مرحة 

ونابضة باحلياة.
الذيــن  أمــا األشــخاص 
تود الذهاب معهم للتســوق 
للحصــول على أفكار جديدة 
بخصوص منزلــك، فهم هنا 
ايكيــا ســتجدهم  موظفــو 
إليهــم  بانتظــارك لتنضــم 
وتقضي معهم يوما كامال في 

التسوق في معرض ايكيا.
إلى  وميكنــك االنضمــام 
دردشــة حول كل ما يشــكل 
تفاصيل حياتنا اليومية داخل 
املنزل، من أفراح وإحباطات. 
زمالء العمل في إيكيا سيلتقون 
مع شــخصيات أمثال راكبة 
األمواج كاسيا ميدور، ورائد 
الفضاء كريستر فوغليسانغ 

واملغامرة ريتا شلوماسكي.

IKEA Festival فتح األبواب للتواصل بجوالت عاملية ملشاركة التجارب الشخصية واالختيارات املنزلية

فخامة وجاذبية

الزهور واحلديقة وجانب البهجة في ظل األوضاع الصحية

غرفة السينما وأفكار رائعة لألريكة واخلزائن (أحمد علي) األسرة واختيارات واسعة ضمن العروض  أفكار مميزة تناسب كل األذواق

أفكار عصرية مع املختصني باملطابخ العاملية

سعد املعيلي محمد جلول

غرفة املعيشة وجتهيزات تواكب التغيير

تنوع ورحابة مبا يتناسب مع البيت العصري

فإنه ميكــن لــزوار مهرجان 
«إيكيــا» جتربــة املشــاركة 
مبســابقة طبــخ، وزيــارات 
منزليــة، وحتديــات أخرى. 
وســتتم مشــاركة وصفــات 
صحيــة وصديقــة للبيئــة. 
وإجراء مناقشات حول طاولة 
املطبخ تتنــاول موضوعات 
الساعة مثل االستدارة، الهواء، 

ملشاهدة الڤيديو



األمنية
االحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
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في البداية، أود أن أبارك وأهنئ الفريق 
الشيخ فيصل النواف على الثقة الغالية التي 
حظي بها وتعيينــه وكيال لوزارة الداخلية، 
وأدعو اهللا ان يعينه على حتمل املسؤولية، 

وهو أهل لها بإذن اهللا. 
االجتماعات املاراثونية للفريق الشــيخ 
فيصل النواف ليست لرغبة منه في ترك بصمة 
في الوزارة، وامنا - باعتقادي- تهدف لتحديد 
ركائز ونهج واستراتيجية أمنية مستقبلية 
ميكن التأســيس عليها بالتنسيق مع وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي، وبإذن اهللا تسفر 
االجتماعــات عن حتقيق روئ تعالج بعض 
الثغرات، ولكــن رغم هذه الروئ واجلهود 
األمنيــة يبقى للمواطــن دور مؤثر ال يقل 
أهميــة عن دور رجل األمن، ألنه يرى ما ال 

قد تراه أعني رجال االمن.
قضيتان أراهما تشكالن خطورة كبيرة 
على أمن هذا الوطن ووجب أن يشارك املواطن 
وبقوة فيهما، القضية األولى: املخالفون لقانون 
اإلقامة وهم شــريحة غير ملتزمة ال دخل 
ثابتا لهم وغير مؤهلة نفسيا وسلوكيا حيث 

ترتكب أعماال غير قانونية.
إن اجلهــود األمنية مهمــا كانت قوتها 
وانتشارها ليســت كافية في التخلص من 

١٥٠ ألف مخالف.
احلمالت األمنية قد حتصد العشرات أو 
املئات، ولكن لن تعالج املشكلة من جذورها، 
وهنا البــد من دور مؤثــر للمواطن بعدم 
البيئة احلاضنة.  العمالة وتوفير  إيواء هذه 
وشــخصيا، أرى أهمية استصدار تشريع 
يعاقب املواطن أو املقيم في حال إيواء مخالف، 
ويفضل ان تكون العقوبة مالية كبيرة على أن 
يتزامن هذا مع تخطيط وتوفير مرافق لإليواء 
وآلية لسرعة مغادرة املخالفني، وهذا حتما 

يتطلب تنسيقا أكبر بني قطاعات الداخلية.
القضية األخرى وهي املخدرات والتي ال 
ميكن إال وان توصف بأنها شديدة اخلطورة، 
ومن املؤكد انها في ســلم اولويات الوزير 
الشــيخ ثامر العلي، وبرزت أهمية قضية 
املخدرات حال كونها أحد أهم محاور اللقاء 
الذي جمع الفريق الشــيخ فيصل النواف 
وقيادات االمن اجلنائي بحضور اللواء محمد 
الشــرهان، ورغم اجلهود والتوعية لكن - 
لالسف- تبقى املخدرات مشكلة حقيقية في 
حصد األرواح وخلفــت قضايا عديدة في 
البــالد، ودور املواطن هنا هو التواصل مع 
«الداخلية» واإلبالغ عن أشخاص يشتبه في 

اجتارهم في السموم املخدرة.
 وفي اخلتام، أثمن جهود األمن اجلنائي 
في ضبط صيدلي والعثور بحوزته على ٣٠٠ 
ألف حبة مخدرة، وآمل معاجلة اخللل الذي 
استغله املتهم وجلب هذه الكمية الضخمة.

آخر الكالم
 ما مييز «الداخلية» عن غيرها من الوزارات 
كونها تعالج أي ثغرات تراها بشكل دوري 

وتضع احللول لها.
تنظيم عملية نقل ملكية املركبات بتعميم 
يلزم املشتري إحضار إثبات دفع قيمة املركبة 
عن طريق إرفاق صورة من الشيك أو إيصال 
باملبلغ النقدي أو شــهاده بنكية تثبت مبلغ 
التحويل، أمر بالغ االهمية، لكون هذا االمر 
استغل على ما يبدو في غسيل اموال لبعض 
املشاهير وأيضا من شأن هذا التعميم منع 
نشاط االجتار في املركبات من قبل وافدين 
زاولوا مهنة تختص بها مكاتب وشــركات 
مرخص لها بذلك، أمتنى التطبيق الدقيق ملا 
جاء في التعميم دون استثناء أيا كان الشخص.

نافذة على األمن

ما ال تراه «الداخلية» 
في مرمى بصر 

املواطن
الفريق م. طارق حمادة

اعتداء على رجَلي أمن بسكني من عاق «غير طبيعي»

معلوم ومجهوالن طاردوا مواطنًا وأطلقوا النار على مركبته

في واقعة مشابهة إلى حد بعيد 
مــع واقعة قيام مواطن باالعتداء 
على رجل أمن بآلة حادة وهو ما 
دفع أحد رجــال األمن إلى إطالق 
النار على املواطــن وإصابته في 
القــدم حينــذاك، تكــررت قضية 
العارضية في منطقة جابر األحمد 
حينما تلقت عمليات الداخلية بالغا 

من أسرة مواطن عن كونه في حالة 
غير طبيعية ليتم توجيه دورية 
بها رجال امن، حيث تهجم املواطن 
املبلــغ عنــه بســكني واصابهما، 
ويشــار الى أن أوجه اخلالف بني 
القضيتني ان واقعة جابر األحمد 
لم يقم فيها رجال األمن باستخدام 

السالح الناري.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان 
رســمي لها أنه مت إلقــاء القبض 
على مواطن يشتبه بأنه في حالة 
غيــر طبيعية قــام بطعن رجلي 
أمــن، أحدهمــا في كتفــه واآلخر 
في يده بـ«ســكني» أثناء محاولة 
السيطرة عليه بعد تلقيهما بالغا 
يفيــد بتعرض املواطــن لوالديه 

بالضرب، ومتت إحالته إلى جهة 
االختصاص، وسجلت قضية رقم 
١٧٧/٢٠٢١ جنح جابر األحمد، وأكد 
البيان ان رجلي األمن بحالة جيدة.

يشــار الى ان بخاخات الفلفل 
حال دخولها في اخلدمة قريبا ميكن 
ان حتد مــن قضايا االعتداء على 
رجال االمن من قبل غير طبيعيني.

محمد اجلالهمة

وجه وكيل نيابة اجلهراء بتصنيف 
قضية تعرض مواطــن إلطالق النار 
خــالل مطاردته في بر كبد باعتبارها 
شروعا في القتل وحيازة سالح ناري، 
وأمــر كذلك رجــال املباحــث بضبط 
وإحضار املدعى عليه للتحقيق وإحالة 

مركبة املجني عليه إلى األدلة اجلنائية 
لتوثيــق ما حلق بها من أضرار جراء 

املطاردة وإطالق النار عليه.
وحول تفاصيل القضية التي سجلت 
في مخفر شرطة الصليبية، قال مصدر 
أمني لـ«األنباء» إن مواطنا (٢٠ عاما) 
ذكر في بالغه أنه كان في منطقة كبد 
مساء اخلميس الفائت على منت مركبته 

الفارهة، وإذ مبركبة أميركية يقودها 
شخص «وحدد اسمه» يوجه بوجهه 
مسدســا، وكان برفقته آخــران طلبا 
منــه التوقف في البر لكنه رفض وإذ 
باملركبة التي تقل اجلناة تصطدم به 
في محاولة إلجباره على التوقف، وقام 
كذلك قائد املركبة باإلسراع والتوقف 
أمام سيارته فجأة، ومن ثم إطالق عدة 

أعيرة نارية باجتــاه اإلطار، وحينما 
فشلوا في إعطاب اإلطار قاموا بإطالق 
النار عليه بشكل مباشر لتصيب طلقة 
املركبة التي كان على متنها، الفتا إلى 
أن اجلناة هربوا إلى جهة غير معلومة، 
ولم يتطرق املُبّلغ إلى األســباب التي 
دعت اجلناة إلى ارتكاب هذه التصرفات 

ومحاولة قتله وإطالق النار عليه.

في واقعة جديدة في «جابر األحمد» مشابهة ملا حدث في العارضية قبل أيام

اصطدموا به في محاولة لتوقيفه عنوة والنيابة تصنّفها شروعاً في قتل وحيازة سالح

ضبط ٦ مقامرين و٥ متسولني و٢٢ مخالفًا و٤ متعاطني
سعود عبد العزيز 

في ترجمة لتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق 
الشيخ فيصل النواف والهادفة الى مالحقة املخالفني 
للقانون، واصل قطاع االمن العام بقيادة اللواء فراج 
الزعبــي اول من امس حمالته االمنية وشــارك فيها 
رجــال مديرية امــن الفروانية يتقدمهــم مدير االمن 
العميد عبداهللا ســفاح و٥ فرق مــن جهات مختلفة 

والتي اســفرت، وبحســب مصدر أمنــي، عن ضبط 
٤ قضايــا حيازة مواد مخــدرة وتوقيف ٦ مقامرين 
بحوزتهم مبالغ مالية وألعاب قمار الى جانب ٢٢ مخالفا 
بواقــع ١٧ مخالفا لإلقامة و٥ متغيبني، كما ضبط في 
احلمــالت التي نفذت في عدة مناطق وهي الفروانية 
وخيطان واجلليب واالندلــس والعارضية والرابية 
وسوق اجلمعة، وافدان بحوزتهما ٦ أكياس بها مادة 
التنباك احملظورة و٥ متسولني،  وجرى حترير عدد 

من املخالفات املرورية اغلبها تتعلق بافتقاد املركبات 
شروط االمن والسالمة، كما مت ضبط مطلوبني.

وأشار املصدر الى ان احلملة املوسعة التي شنت 
طيلة يوم اجلمعة املاضي شاركت فيها فرق من بلدية 
الكويت والقوى العاملة والهيئة العامة للبيئة ومباحث 
االقامــة وقوة من االطفاء العام امتدت لتشــمل  عدة 
اسواق عشوائية تباع فيها مواد غذائية غير صاحلة 

لالستهالك اآلدمي.

في حملة موسعة لـ«األمن العام» شملت عدة مناطق ومبشاركة ٥ جهات
احلملة  صادرت أغذية تالفة من اسواق عشوائية وضبطت خاللها أوراق القماراللواء فراج الزعبي أشرف وتابع احلملة امليدانية على مدار اليوم ملشاهدة الڤيديو

إحالة ٤ قضايا جلب و٦ رجال وأنثى للنيابة
أحمد خميس

كشفت إحصائية أسبوعية صادرة عن 
قطاع األمن اجلنائي عن إحباط ٤ محاوالت 
لتهريب املواد املخدرة إلى البالد وإحالة ٤ 
ذكور إلى نيابة املخدرات واخلمور للنيابة 
بحبوب وحشيش وماريغوانا، كما أظهرت 
اإلحصائية عن إحالــة ٦ ذكور وأنثى إلى 
نيابة املخدرات لالجتار في املخدرات وضبط 
بحوزتهم كال من شبو وحشيش وهيروين 
وحبوب، أمــا فيما يتعلق بقضايا تعاطي 
املخــدرات، فتم ضبط ٦٤ ذكــرا و٤ إناث، 
وأرفق في ملف اإلحالة للنيابة كميات من 
الكيميكال واحلشيش والهيروين واحلبوب.

«اجلنائية» ضبطت ٦٤ ذكراً و٤ إناث على ذمة قضايا التعاطي

«اإللكترونية» لعدم اإلفصاح عن بيانات بنكية
جــددت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة 
اجلرائــم االلكترونية دعوتها للمواطنني 
واملقيمني من عدم التجاوب مع أشخاص 
يزعمون أنهم يعملون في بنوك ويطلبون 
بيانات عن احلســابات البنكية. وشددت 

الوزارة على ضــرورة عدم التجاوب مع 
هؤالء االشــخاص، الفتة إلــى أنه  ليس 
هناك جهة تطلب األرقام السرية للحسابات 
املصرفية، سواء عبر الهاتف أو أي وسيلة 

أخرى.

قرعة «اإلطفاء» تسفر عن قبول ٣٧١ طالب ضابط صف
مبارك التنيب

العلنية  القرعة  أسفرت 
لقوة اإلطفــاء العام والتي 
اقيمــت صبــاح امــس في 
نادي الكويت وبثت مباشرة 
بالتعاون مع الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
عن قبول (٣٧١) طالب ضابط 
صف من اصل (٧٣٥) متقدما 
انطبقــت عليهــم شــروط 
التقدمي واجتازوا اختبارات 
الــدورات  القبــول حســب 
املعلنة ودخلت أســماؤهم 
العلنيــة وجــاء  بالقرعــة 
املقبولون على النحو اآلتي:
 ١- رقيــب مشــغل آلية 

بحري (٤٠)، ٥- رقيب أمن 
وســالمة (٤٠)، ٦- وكيــل 
عريف مكافحة (١٣١). وأعرب 

املراجعة الساعة ٢:٣٠ مساء.
عريــف  وكيــل  دورة   -٢
مكافحــة: يــوم االثنــني ٢٠ 
سبتمبر ٢٠٢١ احلضور من 
رقم ٧١ إلى رقم ١٣١ املراجعة 

الساعة ٤:٠٠ مساء.
٣- رقيب مشــغل آلية: يوم 
الثالثــاء ٢١ ســبتمبر ٢٠٢١ 
املراجعة الساعة ٢:٣٠ مساء.
٤- رقيــب غواص + رقيب 
أمن وســالمة: يوم األربعاء 
٢٢ ســبتمبر ٢٠٢١ املراجعة 

الساعة ٢:٣٠ مساء.
٥- رقيب مفتــش وقاية + 
رقيب تدريب: يوم اخلميس 
٢٣ ســبتمبر ٢٠٢١ املراجعة 

الساعة ٢:٣٠ مساء.

نائــب رئيس قــوة اإلطفاء 
العام لقطــاع تنمية املوارد 
البشرية اللواء محمد عبداهللا 
ابراهيم عن شكره وتقديره 
إلى وزارة الداخلية والهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب وملنتســبي إدارة 
تدريب قوة اإلطفاء ولوسائل 
اإلعالم وإدارة نادي الكويت 
الرياضــي علــى تعاونهــم 
غير احملــدود، داعيا الطلبة 
ادارة  مراجعــة  املقبولــني 
الشــؤون الصحيــة الكائنة 

مبنطقة الري كاآلتي:
١- دورة وكيل عريف مكافحة: 
يوم االثنني ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ 
احلضور من رقم ١ إلى رقم ٧٠ 

أُجريت بشكل علني على ٧٣٥ متقدمًا في نادي الكويت بحضور املتقدمني ووسائل اإلعالم

رجال إطفاء يعرضان صندوق األوراق املقبولة قبل بدء القرعة

(٨٠)، ٢- رقيــب مفتــش 
وقاية (٤٠)، ٣- رقيب تدريب 
إطفاء (٤٠)، ٤- رقيب غواص 

وفاة «مجهول الهوية» في تصادم ثنائي
نقلت جثة شخص بدون إثبات إلى الطب 
الشــرعي لتحديد هويته ومن ثم تســليم 
اجلثة إلى ذويه، وذلك بعد أن نقلت اجلثة 
من مستشــفى العدان إلى الطب الشــرعي 

بعد وفاته فــي حادث مروري على طريق 
الفحيحيل.وقــال مصــدر أمنــي أن حادث 
التصــادم وقع باجتاه الكويت، وســجلت 

قضية تصادم وفاة.
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أحمد إيراج: «فالن» مشروع ألف ليلة وليلة!
بشار جاسم

بحضور وسائل االعالم 
وزمالئه الفنانني ومشاهير 
افتتح  السوشــيل ميديــا، 
الفنــان املميز أحمــد ايراج 
محله اجلديد «فالن» وذلك 

في مجمع األڤنيوز.
«األنباء» شاركت فرحة 
أحمد ايــراج بافتتاح محله 
بحلتــه اجلديــد، وخــص 
«األنباء» بتصريح قال فيه: 
سعيد بتواجد «األنباء» في 
افتتاح احملــل ألنها جريدة 
تدعم اجلميع وماهي غريبة 
عليها هذا الدعم والتشجيع، 
وبخصــوص «فــالن» هــو 
براند كويتي أسســته قبل 
ســنة وكانت الفكرة قدمية 
وكان ببالــي برانــد كويتي 
من اللهجة واالســم وغيره 
مــن خــالل توثيــق حاالت 
وذكريــات قدميــة كونــي 
فنانــا واهتــم بالفــن مثل 
االمثال الشعبية والرسوم 
الكارتونية، واحب اني اهتم 
بهالشي واحلمد هللا فتحت 

االستيعابية، واحب اشكر 
الصنــدوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واللي أساسا كانوا ممولني 
لنا واحلمد هللا اللي قدمناه 
كان شــيئا مميز لـ «فالن»، 
وحبيت اشــكر مــن خالل 
«األنباء» كل شخص حضر 
االفتتاح وكانت ليلة من الف 
ليلة، وان شــاء اهللا عندي 
خطة جديدة ان نفتح اكثر 
من محل فــي دول اخلليج 
قريبا ونسأل اهللا التوفيق.

أحمد إيراج مع زهرة عرفاتداود حسني «وسيلفي» مع صاحب املشروع أحمد إيراج

البلوقر مرمي احلداد مع الزميل بشار جاسم

ان  مشــروعي، خصوصــا 
عندي مصممني من الكويت 
لكن التنفيذ بتركيا وبجودة 
ونوعيــة خامات مميزة في 

اكبر املصانع.
واضاف: قبل سنة فتحنا 
محال بأحد املجمعات مبنطقة 
الساملية بفضل زبائننا، وملا 
زادوا قررنــا نفتح مبجمع 
األڤنيــوز، وهــي جتربــة 
جديدة وصعبــة ومجازفة 
ولكــن احلمــد هللا االقبــال 
احملــل  طاقــة  فــوق  كان 

«الصوت اجلريح» جلمهوره: ال حتاتون
مفرح الشمري 

طمــأن الفنــان الكبيــر عبدالكــرمي 
عبدالقادر «الصوت اجلريح» جمهوره 
العريض بأنه بخير وصحته طيبة، وذلك 
بعد دخوله الى مستشفى السالم امس 

االول بعد ان زادت «كحته».
وطلــب مــن جمهوره في تســجيل 

صوتــي انهم «اليحاتــون» وانه حاليا 
بصحة جيدة وموجود في منزله، شاكرا 
كل من سأل عنه، وخص بالشكر د. ناصر 
بهبهباني الذي اهتم بحالته الصحية. 
«األنباء» تتمنى الشفاء التام للصوت 
اجلريح عبدالكرمي عبدالقادر، ســائلة 
املولى عز وجل ان يحفظه ويبعد عنه 

كل مكروه.. وأجر وعافية يابوخالد.

علي جمعة

اجلرأة في هــذا العمل هي 
توضيح اجلانب اإلنساني 
اإليجابي للمشــاهد والذي 
يدفعــه حليــاة أفضل وأن 
احلياة التي يعيشها يجب 

أن يعطيها حقها.
من جهتها، عبرت الفنانة 
القديرة أسمهان توفيق عن 
سعادتها للمشاركة في العمل 
ومع شركة ابيز برودكشنز 
لإلنتاج الفني، مشيرة الى أن 

وإثارة و«شــوية كوميديا» 
تتماشى مع أجواء العمل.

شخصية مغايرة
بينما قال الفنان القدير 
علي جمعة انه يجسد من 
خالل مسلسل «عند شارع 
٩» شــخصية مغايــرة لم 
يجسدها في أعماله السابقة 
ويتمنى ان تنال اإلعجاب، 
شــاكرا جهــة اإلنتاج على 

إعجــاب اجلميــع خصوصا 
انني ســأكون أبــا لـ ٣ بنات 
وحتدث بعــض األمور التي 
تغير األحداث، وكون املسلسل 
٨ حلقات أمتنى تصل رسالته 

واضحة الى اجلميع.
اسلوب جديد

وقالــت الفنانة املميزة 
ســلمى ســالم انها جتسد 
شخصية «ســناء» زوجة 
جديــد  بأســلوب  األب 
خصوصــا انهــا ســعيدة 
باملشــاركة فــي العمل مع 
نخبة مميزة من الفنانني، 
مشيرة الى ان شخصيتها 
غريبة وعجيبة باملسلسل 
وال تريد ذكر تفاصيل أكثر.
ووجهت ســلمى سالم 
شــكرها الى جهة اإلنتاج 
التعاون اجلميل  على هذا 
الذي يتبعونــه مع فريق 

العمل.
أمــا الفنــان الكوميدي 
أسامة املزيعل الذي يجسد 
شخصية «عدنان» فذكر أن 
العمل اجتماعي ومكتوب 
بطريقة جميلة وفيه جانب 
كوميدي خفيف، ويتضمن 
عدة موضوعات سنطرحها 
بأسلوب شائق حتى تصل 

هذا العمل يعتبر أول جتربة 
لها في تقدمي مسلسالت من 
حلقات محدودة وترجو من 

اهللا التوفيق.
وعن دورها قالت: أجسد 
دور «اجلدة» التي تربي بنات 
ولدها «فارس» وحتاول قدر 
املستطاع مســاعدتهن على 
تخطي الصعاب التي تواجهن 
فــي احليــاة، خصوصــا ان 
العمل فــي جانب تراجيدي 

التعامل اجلميل مع فريق 
العمل وهذا بالطبع يصب 
في مصلحة العمل ليكون 
مميزا يالمس بعض القضايا 
التي يعانــي منها املجتمع 

في وقتنا احلالي.
وبخصــوص دوره، قال: 
أجسد الشخصية احملورية 
في العمل وهي «فارس» الذي 
تنطلــق األحداث من خالله، 
وإن شاء اهللا، تنال الشخصية 

رسالة املسلسل الى املتلقي.
واعتبر املزيعل العودة 
إلنتــاج مسلســالت ذات 
حلقات محدودة «ثالثية او 
خماسية او ثمانية» ظاهرة 
صحية وتصب في مصلحة 
العمــل الفنــي ألن اإلطالة 
واحلشو غير املبرر يضر 
بالعمل، مشيدا بجهة اإلنتاج 
شركة ابيز برودكشنز على 
هذا التوجه الذي يصب في 
مصلحة األعمال الدرامية في 

الكويت واخلليج.
املمثلــة  وأشــارت 
البحرينية إميان احلسيني 
إلى انها سعيدة بان تشارك 
فــي عمــل كويتــي بعــد 
الظــروف التــي عشــناها 
بســبب جائحــة كورونا، 
موضحة انها جتســد دور 
«احملامية داليا» التي حتاول 
البحث عن قضايا إنسانية 
وتقف بجانــب املظلومني 
وجتمعها عالقــة طيبة ال 
حــدود لها مع شــقيقتيها 
إميان فيصل التي جتســد 
دور «دالل»، وروان العلي 
التي جتسد دور «علياء»، 
متمنية كل النجاح لفريق 
العمل الــذي تدور أحداثه 

بإطار إنساني.

من إنتاج شركة «أبيز برودكشنز» ويقع في ٨ حلقات وسيبث عبر منصة رقمية

الشيخة ابرار اخلالد

(زين عالم) اسامة املزيعل واميان احلسيني في لوكيشن التصوير  

اميان فيصل روان العلي

املؤلف محمد الكندري

سلمى سالم اسمهان توفيق

هذه الثقة بإنتاج مسلسله، 
متمنيا التوفيق للجميع.

وأضــاف قائــال: «عنــد 
شــارع ٩» عمــل درامــي 
مــن  يخلــو  ال  إنســاني 
البوليســية  اجلوانــب 
واإلثارة والتشويق، وكان 
من املفتــرض ان يكون ٣٠ 
حلقة ولكن رأيت من األفضل 
ان يكون مسلسال موسميا 
من ٨ حلقات وقصته تتفرع 
منهــا أكثر مــن قصة وكل 
شخصية لها هدف ولها غاية 
وأبعادها مدروسة، والعمل 
يحاكي الواقع بنسبة كبيرة 
ولكن متت صياغتها بشكل 
درامي يعتمد على التشويق 
واإلثارة خصوصا ان اجلرأة 
والقضايا احلساسة بالعمل 
ليســت ملجرد إثــارة جدل 
املشــاهدين ونحــن فقــط 
نقدم عمال يحمل جرأة، بل 

«عند شارع ٩».. رسالة للمشاهد 
ليعيش حياته بشكل أفضل

ملشاهدة الڤيديو

زوجة تامر حسني.. تثير حيرة متابعيه
القاهرة ـ محمد صالح

انشغل متابعو الفنان تامر حسني على 
مواقع التواصل االجتماعي مبا نشرته زوجته 
الفنانة املغربية بسمة بوسيل بعدما كتبت 
عبارة غريبة عبر خاصية القصص املصورة 
على «انســتغرام» تدعو اهللا ان يبعد عنها 
املنافقني واخلائنني املتواجدين في حياتها 
وان يعوض صبرها خيرا، وعلى الفور بدأ 
محبوها في نشر تلميحات انها تعاني من 
مشــاكل زوجية وان هناك ازمة بينها وبني 
زوجها، خاصة انها حذفت املنشور ثم اعيد 
نشره مرة اخرى بدعاء يطلب من اهللا يرزقها 
الصبر والقوة ويريح صدرها من الهموم.

األزمات تواجه غادة عبدالرازق
القاهرة - محمد صالح

تواجــه الفنانة غــادة عبدالرازق 
بعــض املشــاكل واألزمــات اخلاصة 
الدرامــا  بظهورهــا علــى خريطــة 
الرمضانيــة القادمــة، فبعد أن أمتت 
اتفاقها الشــركة املنتجة على بطولة 
مسلسل رمضاني ٢٠٢٢ بدأت مرحلة 
احلصول على سيناريو مميز وجديد، 
حيــث ترغب غادة في تقدمي عمل لم 
يســبق أن قدمت مثله وبشــخصية 

جديدة مفاجأة.
وبعد العديد من اللقاءات والقراءة 
لم تعثر غادة والشــركة على العمل 

املناسب حتى اآلن واضطرت لالتصال 
بالعديد مــن املؤلفني للتفاوض على 
كتابة عمل خاص لها، وحتى اآلن لم 
تتوصل لسيناريو يعجبها. واملعروف 
أن غادة حققت جناحا كبيرا في موسم 
رمضــان املاضي من خالل مسلســل 

«حلم غزال».
من ناحية أخرى، تواجه عودة غادة 
عبدالرازق الى املسرح، التي تقرر ان 
تكون في موسم الرياض، عوائق بسبب 
التكلفــة اإلنتاجية الكبيرة للعرض، 
وتتم حاليا دراســة كيفية تخفيض 
امليزانية مبا ال يؤثر على العمل املعتمد 

على اإلبهار واالستعراضات.

محمد الكندري: اجلرأة والقضايا احلساسة بالعمل ليست ملجرد إثارة اجلدل بل لتوضيح اجلانب اإلنساني
علـي جمعـة: أجسـد الشـخصية احملوريـة وتعامـل جهـة اإلنتـاج يصـب فـي مصلحـة العمل

املخرج حسني ابل

مفرح الشمري

شــارف املخــرج املميز 
حســني ابل علــى االنتهاء 
من تصوير مسلسل «عند 
شارع ٩» الذي تنتجه شركة 
أبيز برودكشنز التي ترأس 
مجلس إدارتها الشيخة أبرار 
خالد اجلابر العلي، ويتكون 
من ٨ حلقات كتبها املؤلف 
محمــد الكنــدري وجســد 
شخوصها نخبة مميزة من 
املمثلني الكبار والشباب مثل 
أسمهان توفيق وعلي جمعة 
وأســامة املزيعل وســلمى 
ســالم وإميان احلســيني 
وإميــان فيصــل ومحمــد 
املسلم وروان العلي وأبرار 
الكويتية وضاري الرشدان 
وجمال الشطي وهدية بدر 
ومحمــد رمضان وآخرين، 
وســيعرض املسلسل عبر 

إحدى املنصات الرقمية.
اجتماعي تشويقي

«األنباء» حضرت لوكيشن 
تصوير املسلسل الذي تدور 
أحداثه ضمن قالب اجتماعي 
تشــويقي، كما يقول مؤلفه 
محمد الكندري الذي شــكر 
أبرار اخلالد على  الشــيخة 
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الكويت باعت سندات أميركية بـ ٨٠٠ مليون دوالر
عالء مجيد

خفضت الكويت حيازتها من سندات اخلزانة 
االميركية خالل شهر يوليو املاضي بنسبة ١٫٧٪ 
على اساس شــهري مبقدار ٨٠٠ مليون دوالر 
وبذلك حتتل الكويــت املرتبة الثالثة خليجيا 
ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع دام ألربعة أشهر 

متتالية.
وبحسب البيانات املنشورة على موقع وزارة 
اخلزانــة االميركية بلغت قيمة حيازة الكويت 
من السندات األميركية خالل شهر يوليو املاضي 
٤٦٫٤ مليار دوالر مرتفعة عن مستويات يونيو 
املاضي البالغة ٤٧٫٢ مليار دوالر. وعلى اساس 
سنوي فقد تراجعت الكويت حليازتها للسندات 
األميركيــة بنســبة ٣٫١٪ مقارنة مبســتوياتها 
الســابقة البالغة ٤٧٫٩ مليــار دوالر في يوليو 

.٢٠٢٠
وتنوع الكويت من محفظة السندات االميركية 
بني ســندات قصيرة االجــل بقيمة ١١٫٨٤ مليار 
دوالر فيما تبقى النسبة الكبرى من السندات 

طويلة االجل بقيمة ٣٤٫٥٦ مليار دوالر. 
وتظهر حتركات ناجحة لالستثمارات الكويتية 
في السندات األميركية بخفض ورفع حيازتها 
مببالــغ مليارية خالل االشــهر االخيــرة، فيما 

تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك 
السندات وكذلك زيادة وانخفاض االستثمارات 

الكويتية في بورصات االسهم األميركية.
بيع خليجي

وحصلت الكويت على املركز الثالث عربيا 
بعد السعودية التي احتلت املركز االول عربيا 
باستحواذها على سندات أميركية بقيمة ١٢٨٫١ 
مليــار دوالر، وحلت االمــارات ثانيا بقيمة ٥٨ 
مليــار دوالر، مقارنة بـــ٦٠٫٨ مليار دوالر في 
يونيو املاضي منها ٣٠٫٨٦ مليار دوالر سندات 
طويلة االجل و٢٧٫١٥ مليار دوالر سندات قصيرة 
االجل. كما خفضت قطر استثماراتها خالل شهر 
يوليو البالغة ٦٫٦٤ مليار دوالر مقارنة بـ٨٫٤٨ 
مليــارات دوالر في يونيو املاضــي وجميعها 
سندات طويلة االجل، كما تراجعت استثمارات 
عمان بنسبة طفيفة خالل يوليو لتصل الى ٥٫١٢ 
مليارات دوالر منها ٥٫٠٨ مليارات دوالر طويلة 
االجل و٣٨ مليون دوالر قصيرة االجل مقارنة 

بـ٥٫٢٦ مليارات دوالر خالل يونيو املاضي. 
بينمــا ارتفعــت اســتثمارات البحرين من 
الســندات األميركية في يوليو لتصل الى ٦١٩ 
مليون دوالر منها ٧٩ مليون دوالر سندات طويلة 
االجل ٥٤٠ مليون دوالر سندات قصيرة االجل 

مقارنة بـ٨٥٢ مليون دوالر خالل يونيو املاضي.
الصدارة يابانية

وعلى املستوى العاملي فقد حافظت اليابان 
للشــهر السادس والعشرين على التوالي على 
املركز االول باالستحواذ على سندات اميركية 
بقيمة ١٫٣١ تريليون دوالر مرتفعة عن مستويات 
يونيو املاضي البالغة ١٫٢٧ تريليون دوالر. كما 
جاءت الصني في املركز الثاني بعد اليابان بـ١٫٠٦ 
تريليون دوالر مرتفعة عن مســتويات يونيو 
املاضي البالغة ١٫٠٦ مليار تريليون.وثالثا جاءت 
اململكة املتحدة بـــ٥٣٩٫٥ مليار دوالر مرتفعة 
عن مســتويات يونيو املاضــي البالغة ٥٣٣٫٦ 
مليــار دوالر وحلت ايرلندا رابعا بقيمة ٣١٩٫٧ 
مليــار دوالر منخفضة عن مســتويات يونيو 
البالغة ٣٢٢٫٧ مليار دوالر. وبصفة عامة فقد بلغ 
حجم سندات اخلزانة األميركية بنهاية يوليو 
املاضــي ٧٥٤٣٫٤ مليار دوالر مقارنة بـ٧٠٩٦٫٢ 
مليار دوالر في الشــهر املقابــل من عام ٢٠٢٠ 
اي بارتفاع ســنوي يبلغ ٤٤٧٫٢ مليون دوالر 
بنسبة ٦٫٣٪. كما ارتفعت حيازة االجانب من 
الســندات األميركية خالل شهر يوليو املاضي 
لتبلغ ٧٥٤٣٫٤ مليار دوالر مقابل ٧٤٩٧٫٢ مليار 

دوالر في شهر يونيو املاضي.

لتبلغ حيازتها من سندات اخلزانة ٤٦٫٤ مليار دوالر بنهاية يوليو املاضي.. بتراجع سنوي ٣٫١٪

٦٫٢ مليارات دينار ملكيات احلكومة في ٣٦ شركة مدرجة

احمللل املالي

بلغت ملكيات اجلهات احلكومية 
الكويتية في ٣٦ شركة مدرجة في 
بورصة الكويت كما في ٦ سبتمبر 
٢٠٢١، نحــو ٦٫٢ مليارات دينار، 
أي مــا يعادل ١٥٫٦٪ مــن القيمة 
السوقية جلميع الشركات املدرجة 
في بورصة الكويت، والبالغة ٣٩٫٧ 
مليار دينار، كما تعادل أيضا ٢٢٪ 
من القيمة الرأســمالية السوقية 
للشــركات الـ٣٦ (التي متلك بها 
نسبا مختلفة) والبالغة ٢٨ مليار 

دينار.
ومع ارتفاع أســعار االســهم 
بشكل كبير منذ بداية ٢٠٢١، يتبني 
أن قيمة ملكيات اجلهات احلكومية 
الكويتيــة املعلنــة للشــركات 
املدرجة، ارتفعت بنحو ١٫٣ مليار 
دينار، وبنسبة ارتفاع ٢٦٪ منذ 
بداية العام احلالي، وذلك بعد ان 
كانت سجلت بنهاية ٢٠٢٠ نحو 
٤٫٩ مليار دينار، وعند مقارنتها 
بنهايــة ٢٠١٩ نالحظ انها التزال 
مرتفعة بنحو ٧٣٩ مليون دينار.

مؤشرات إيجابية
وتأتي هــذه القفزة في قيمة 
ملكيــات اجلهــات احلكوميــة 
بالشــركات املدرجة في بورصة 
الكويت، بالتزامن مع األداء اجليد 
للسوق منذ بداية العام احلالي، 
واملكاسب القياسية التي حققتها 
البورصــة خــالل النصف االول 
من العام والتي بلغت ٥ مليارات 

دينار، لتالمس قيمتها السوقية 
مســتوى ٤٠ مليار دوالر، وهو 
اعلى املستويات املسجلة خالل 

العقد األخير.
كمــا أن هناك عــدة معطيات 
ألقــت بآثارهــا اإليجابيــة على 
مجمل أداء البورصة، ويأتي في 
مقدمتها التحسن الالفت ألسعار 
النفط الذي تخطى مســتوى ٧٥ 
دوالرا بالسوق العاملي، وهو أعلى 
مستوى منذ أكتوبر ٢٠١٨، وكان 
لهذا العامل الدور األكبر في ارتفاع 
القيمة السوقية جلميع بورصات 

اخلليج خالل العام احلالي.
وشــهدت بورصــة الكويــت 
خالل تعامــالت عام ٢٠٢١، حالة 
من التفــاؤل على إثر إفصاحات 
البنــوك والشــركات لنتائجهــا 
املاليــة، والتي أعــادت لألذهان 
نتائــج ما قبــل جائحة كورونا، 
وهو ما عزز أداء األسهم في السوق 
بشكل الفت، وسط توقعات بأن 
تســتمر البنوك والشركات على 
ذات الوتيــرة خــالل املتبقي من 

العام احلالي.
«هيئة االستثمار»

وبحسب رصد لـ «األنباء» حول 

نسب ملكيات اجلهات احلكومية 
في الشركات الكويتية، يتبني أن 
الهيئــة العامة لالســتثمار تأتي 
في الصدارة، حيث بلغت القيمة 
السوقية مللكياتها نحو ٢٫٦٢ مليار 
دينار، وذلك في الشــركات التي 

متتلك بها نسبة ٥٪ وما فوق.
«هيئــة  بذلــك  وتســتحوذ 
االستثمار» على ٤٢٫٣٪ من اجمالي 
الهيئــات احلكومية  مســاهمات 
بالشــركات املدرجــة، كمــا فــي 
٦ ســبتمبر ٢٠٢١، وقــد شــهدت 
ملكيات الهيئة العامة لالستثمار 
في الشــركات الكويتية ارتفاعا 
بقيمة ٤٧٨ مليون دينار عن نهاية 

عام ٢٠٢٠.
وتتمثــل أكبر ملكيــة للهيئة 
العامة لالستثمار بنسبة ٢٤٫٠٨٪ 
من رأسمال بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) بقيمة ١٫٦٧ مليار دينار، 
أي مــا يعادل ٦٤٪ مــن ملكياتها 
املعلنة في بورصة الكويت، ولدى 
الهيئة العامة لالستثمار ملكيات 
أقل من ٥٪ في اسهم قيادية مدرجة 

غير معلنة.
وبلغت ملكيــة الهيئة العامة 
لالستثمار في شــركة زين ٦٢٦ 
مليــون دينــار، باإلضافــة الــى 

استثماراتها في الشركة الكويتية 
لالستثمار وبنك وربة التي بلغت 
قيمتها نحو ١٠٩ ماليني دينار و١٠٣ 
ماليني دينار على التوالي، وذلك 
بحسب أسعار ٦ سبتمبر ٢٠٢١.

«املؤسسة العامة للتأمينات»
العامــة  املؤسســة  تأتــي 
للتأمينات االجتماعية في املركز 
الثاني من حيث ملكيتها املعلنة 
في الشركات املدرجة في بورصة 
الكويــت، حيــث بلغــت قيمــة 
مســاهماتها ٢٫٢٢ مليــار دينار، 
أي مــا يعادل ٣٦٪ مــن اجمالي 
مساهمات الهيئات احلكومية وقد 
ارتفعت قيمة مساهماتها بنحو 
٤٨٣ مليــون دينــار كويتي منذ 

بداية عام ٢٠٢١.
أكبــر مســاهمات  وتتمثــل 
العامــة للتأمينــات  املؤسســة 
االجتماعية في البنك االهلي املتحد 
ـ البحريــن بقيمة ٥٠٥٫٧ ماليني 
دينار، وبنســبة ملكية ١٨٫٦٩٪ 
من رأسمال البنك، حيث ارتفعت 
بقيمة ٩٦ مليون دينار منذ بداية 

العام احلالي.
ويليها مســاهمتها في شركة 
أجيليتي بقيمة ٤١٣ مليون دينار، 

ما يعــادل ١٩٫٣٦٪ من رأســمال 
الشــركة، وقــد ارتفعت بـــ ١٤٨ 
مليــون دينار منــذ بداية العام، 
ثم تأتي بعد ذلك ملكيتها في بنك 
الكويت الوطني بقيمة ٣٧٨ مليون 
دينار، وفي بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) بنسبة ٥٫٦٩٪، ما يعادل 
٣٩٥ مليون دينار، مرتفعة بقيمة 
٩٩ مليون دينار منذ بداية ٢٠٢١.

«شؤون القّصر» و«األوقاف»
أكبــر مســتثمر فــي  ثالــث 
البورصة من اجلهات احلكومية، 
هي الهيئة العامة لشؤون القصر 
مبلكيات بلغت قيمتها ٧٣١ مليون 
دينار، وعلى رأسها مساهمتها في 
بيت التمويــل الكويتي (بيتك) 
بنحو ٧٢٧ مليون دينار، ما يعادل 
٩٩٫٥٪ من إجمالي استثماراتها.

وتأتي االمانة العامة لألوقاف 
الرابعة باستثمارات  في املرتبة 
قيمتها ٥١٣ مليــون دينار، منها 
٥٠٦٫٥ ماليــني دينــار فــي بيت 
(بيتــك)،  الكويتــي  التمويــل 
وبالتالي يكون إجمالي استثمارات 
اجلهات احلكومية في «بيتك» قد 
بلغ ٢٫٩ مليار دينار، أي ما يعادل 

٤١٫٨٦٪ من رأسمال البنك.

ً تعادل ٢٢٪ من القيمة السوقية لهذه الشركات البالغة ٢٨ مليار دينار.. و١٥٫٦٪ من القيمة السوقية لـ «بورصة الكويت» البالغة ٣٩٫٧ مليارا

امللكيات احلكومية قفزت ١٫٣ مليار دينار خالل ٦ أشهر فقط مقارنة بـ ٤٫٩ مليارات بنهاية ٢٠٢٠.. بدعم االرتفاعات القوية ألسعار األسهم
٢٫٢٢ مليار دينار ملكيات «التأمينات االجتماعية».. قفزت بـ ٤٨٣ مليونًا منذ بداية ٢٠٢١«هيئة االستثمار» في الصدارة بـ ٢٫٦٢ مليار دينار.. مستحوذة على ٤٢٫٣٪ من اإلجمالي

٥٠٥٫٧ ماليني دينار مساهمة «التأمينات» في «املتحد ـ البحرين».. تعادل ١٨٫٧٪ من رأسماله
٧٣١ مليون دينار ملكيات «شؤون القّصر» بالشركات املدرجة.. و٥١٣ مليونًا لـ «األوقاف»

٢٫٩ مليار دينار إجمالي ملكيات اجلهات احلكومية في «بيتك».. تعادل ٤١٫٨٦٪ من رأسماله

ملكيات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالشركات املدرجة في بورصة 
الكويت (باملليون دينار)

كما في سبتمبر ٢٠٢١كما في نهاية ٢٠٢٠نسبة امللكية 
 ٥٠٥٫٧٣٤٫٠١٨  ٤٠٩٫٤٩٣٫٩٢٦ ١٨٫٦٩٪األهلي املتحد - البحرين

 ٤١٣٫١٤٠٫٧٣١  ٢٦٥٫٣٢٩٫٢٢٩ ١٩٫٣٦٪أجيليتي
 ٣٩٤٫٨٢٦٫٥٧٩  ٢٩٥٫٦١٧٫٧٧٧ ٥٫٦٩٪بيتك

 ٣٧٧٫٨١٧٫٨٥٤  ٣٢٢٫٢٣٢٫٧١١ ٥٫٦٠٪الوطني
 ٩٥٫٧٤٨٫٩٤٢  ٧٥٫١٧٤٫٨٨٧ ١٢٫٠١٪األهلي املتحد

 ٥٤٫٣٧٠٫٣٣٩  ٤٧٫١٣٤٫٢٣٨ ٨٫٤٣٪برقان
 ٤٨٫٦٤٨٫١٢١  ٣٣٫٤٤٣٫٧٥٤ ٥٫٠١٪بنك اخلليج

STC٪٤٦٫٩٨٨٫٣٤٦  ٤٦٫٣٣٥٫٧٣٠ ١٠٫٨٩ 
 ٤٠٫١٥٨٫٣٠٢  ٣٦٫٠٠٦٫٣٧١ ١٠٫٦٤٪البنك األهلي الكويتي

 ٣١٫٥٧٣٫٣٩٥  ٢٨٫٧٦٩٫٥٨٠ ٧٫٧٤٪بنك وربة
 ٣١٫٤٤٣٫٢١٩  ٢١٫١٨٤٫٦٦٢ ٨٫٤٣٪مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) 

 ٢٨٫١٣٩٫٥٩٢  ٢٠٫٦٠٥٫٦٥١ ٦٫٠٢٪بوبيان للبتروكيماويات
 ٢٠٫٦١١٫٦٣٨  ١٣٫٢٥١٫٢٠٠ ٦٫٠٠٪شركة بورصة الكويت

KIB٪٢٠٫٥٨٢٫٧١٥  ١٨٫٩٤٣٫٣٨٤ ٨٫٠٤ 
 ١٧٫٩٠٩٫٦٥٨  ١٦٫٩٢٩٫٥٢٨ ١٦٫٦٠٪تسهيالت

 ١٤٫٣٠٣٫٩٦٠  ١٥٫٢٣٥٫٠٠٠ ٥٫٠٠٪شمال الزور
 ١٣٫٢٧٠٫٢٧٩  ١٢٫٤٦٢٫٥٢٣ ٦٫٠٦٪أالفكو
 ١٢٫٦١٦٫١٣٤  ١٢٫٤٩٢٫٨٥٠ ٦٫٦٠٪ميزان

 ١١٫٨٩٢٫٤٤٢  ٩٫٦٧٠٫٤٥٢ ١٢٫٠١٪املتكاملة
 ١٠٫٦٦١٫٧٨١  ٨٫٦٥٣٫٩٩٨ ٥٫٤٦٪اخلليج للكابالت
 ٨٫٩٢٢٫٨٤٢  ٨٫٥٨٨٫٢٣٥ ٥٫٠٧٪اسمنت الكويت
 ٧٫٧٨٦٫٦٢٥  ٤٫٨٩٣٫٥٣٨ ٦٫٢٢٪اسمنت بورتالند

 ٥٫٠٤٦٫٦٠٤  ٤٫٥٤٧٫٧٠٩ ١١٫٩٣٪املواشي
 ٤٫٢٧٧٫٠٣٠  ٣٫٨٤٧٫٣٢٨ ٥٫١٥٪الكويتية للتأمني

 ٣٫٩٠٦٫٢٤٥  ٣٫١٤١٫١٠٤ ٥٫٥٩٪شركة الصناعات الوطنية 
 ٢٫٨٧٦٫٤٨٤  ٢٫٢٣٢٫٧٦٤ ١٤٫٥٨٪املنار

 ٢٫٦٧١٫١٠٢  ٢٫١٢٥٫٠٦٢ ٧٫٠٩٪اسيكو
 ١٫٨٥١٫٣٨٨  ٢٫٢٩١٫٠٩٢ ٦٫٦٩٪عربي قابضة

 ٨٩٢٫٢١٥  ٩٢٣٫٦٥٣ ٨٫٥٢٪مشاعر
 ٢٫٢٢٨  ١٫٧٤١ -اإلجمالي 

ملكيات الهيئة العامة لالستثمار بالشركات املدرجة في بورصة الكويت (باملليار دينار)
كما في سبتمبر ٢٠٢١كما في نهاية ٢٠٢٠نسبة امللكيةالشركة
٢٤٫٠٨١٫٢٥١٫٦٧٪بيتك
٢٤٫٢٢٠٫٦٣٥٠٫٦٢٥٪زين

٧٦٫١٩٠٫٥١٠٫١٠٨٪الكويتية لالستثمار
٢٥٫٢٠٠٫٩٣٠٫١٠٢٪بنك وربة

٢٩٫٣٦٠٫٤٩٠٫٥١٪اسمنت الكويت
STC٪٦٫٠١٠٫٢٥٠٫٢٥

٥١٫٥٥٠٫١٩٠٫٢٠٪املواشي
٥٫٠٠٠٫١٥٠٫١٢٪شمال الزور

٢٫١٤٢٫٦٣-اإلجمالي

ملكيات الهيئات احلكومية الكويتية املعلنة في
 بورصة الكويت كما في ٦ سبتمبر ٢٠٢١ (باملليون دينار)

النسبة من اإلجمالي قيمة امللكية اجلهة
٤٢٫٣٪ ٢٫٦٢٠ الهيئة العامة لالستثمار 

٣٦٫٠٪ ٢٫٢٢٩ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
١١٫٨٪ ٧٣١ الهيئة العامة لشؤون القصر

٨٫٣٪ ٥١٣ األمانة العامة لألوقاف
٠٫٦٪ ٣٦ مكتب تسوية وإدارة املديونيات
٠٫٥٪ ٣٠ مؤسسة البترول الكويتية
٠٫٥٪ ٢٩ اخلطوط اجلوية الكويتية

- ٦٫١٨٨ اإلجمالي 



اقتصـاد
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هاشم هاشم في لقطة جماعية عقب تشغيل مركز التجميع اجلديد رقم ٣١

احتياطي الكويت األجنبي يقفز ١٤٩ مليون دينار

عالء مجيد

ارتفع االحتياطي النقدي 
شــهر  بنهايــة  للكويــت 
املاضــي ليصل  أغســطس 
إلــى مســتوى ١٢٫٤٩ مليار 
دينار بارتفاع على أســاس 
شــهري بلغت نسبته ١٫٢٪ 
وبزيادة قدرها ١٤٩ مليون 
دينار خالل الشــهر مقارنة 
بـــ ١٢٫٣٤ مليــار دينار في 
شــهر يوليو املاضي، علما 
أن االحتياطي النقدي وصل 
إلى أعلى مستوى تاريخي 
له في أكتوبر املاضي عندما 
وصل إلى ١٣٫٨٨ مليار دينار.
وميثــل احتياطي النقد 
األجنبــي للبــالد إجمالــي 
األرصدة النقدية واحلسابات 
والسندات وشهادات اإليداع 
وأذونــات اخلزانة وودائع 
العملــة األجنبية لدى بنك 
الكويت املركزي، وبحساب 
السائلة جند  االحتياطيات 
أنهــا تغطــي احتياجــات 
الكويت من الواردات ألكثر 
من ١٣ شــهرا وهو ما يفوق 
املعدل العاملي بـ ٤ أضعاف، 
حيث يعتبر احلد اآلمن أن 
يغطــي االحتياطي النقدي 
الســائل بعــدم  األجنبــي 
احتســاب الذهب ٣ أشــهر 
من متوسط قيمة الواردات.

احتياطي الذهب
وكعادة جميع السنوات 
السابقة، لم يتغير احتياطي 
الكويــت من الذهــب الذي 
استقر عند ٧٩ طنا بحسب 
مجلــس احتياطــي الذهب 
القيمــة  وتبلــغ  العاملــي 
الدفترية لتلــك الكمية من 
الذهــب لــدى الكويت ٣١٫٧ 
مليون دينار وذلك حســب 
األسعار وقت الشراء وليس 

بالقيمة السوقية احلالية.
وبحسب النشرة الشهرية 
لبنك الكويت املركزي، وصل 
إجمالــي موجــودات البنك 
١٢٫٧٤ مليــار دينار موزعة 
بني االحتياطيات األجنبية 
السائلة التي متثل السواد 

مبقــدار ٣٧ مليــون دينــار 
لتصل إلى ١٫٢٣ مليار دينار 
بنهاية أغسطس مقارنة بـ 
١٫٢٧ مليار دينار في يوليو 

املاضي.
كما انخفضت قيمة فئة ١٠ 
دنانير مبقدار ٥٧٫٠٦ مليون 
دينــار، حيــث وصلت في 
نهاية أغسطس إلى ٦٤٤٫١٨ 
مليون دينار مقارنة ٧٠١٫٢٤ 
مليــون دينــار فــي يوليو 
املاضــي. وتراجعت فئة ٥ 
دنانيــر بقيمة ١٠٫١٨ ماليني 
دينار، حيــث بلغت بنهاية 
أغســطس املاضــي ١٠٦٫٨٥ 
ماليــني دينار فــي مقارنة 
بـــ ١١٧٫٠٣ مليون دينار في 

يوليو من العام املاضي.
وانخفضــت فئة الواحد 
دينار بقيمة ١٫١ مليون دينار 
حيث بلغت بنهاية أغسطس 
املاضي ٥٧٫٧١ مليون دينار 
مقارنــة بـــ ٥٨٫٨١ مليــون 
دينار في يوليو املاضي، كما 
تراجعت فئة النصف دينار 
بقيمة ٢٠٠ ألف دينار حيث 
بلغــت ١٥٫٢٦ مليون دينار 

بنهايــة أغســطس املاضي 
مقارنة بـ ١٥٫٤٦ مليون دينار 

في يوليو املاضي.
مســتوى  علــى  أمــا 
املسكوكات، فارتفعت بقيمة 
٦٧ ألف دينار بنسبة ٠٫٢٢٪ 
فبلغت في شــهر أغسطس 
٣٠٫٣٥ مليون دينار مقارنة 
بـ ٣٠٫٢٨ مليون دينار بنهاية 
شــهر يوليو وارتفعت فئة 
١٠٠ فلــس مبقــدار ٣٦ ألف 
دينار حيث بلغــت بنهاية 
أغسطس ١٣٫٦٦ مليون دينار 
مقارنة بـ ١٣٫٦٣ مليون دينار 

بنهاية يوليو املاضي.
كما ارتفعت فئة ٥٠ فلسا 
مبقدار ٢٢ ألف دينار حيث 
وصلت إلى ٩٫٥٨ ماليني دينار 
في نهاية أغسطس املاضي 
مقارنة بـ ٩٫٥٦ ماليني دينار 
في نهاية يوليو املاضي، كما 
ارتفعت فئة ٢٠ فلسا مبقدار 
٣ آالف دينــار، حيث بلغت 
٤٫٠١ ماليــني دينــار بنهاية 
أغسطس املاضي مقارنة بـ 
٤٫٠١ ماليني دينار في نهاية 

يوليو املاضي.

بلغت مستوى ١٢٫٤٩ مليار دينار بأغسطس املاضي.. مقارنة مع ١٢٫٣ ملياراً في يوليو

األعظم بـ ١٢٫٤٩ مليار دينار 
باإلضافة إلى االحتياطيات 
الذهبية بقيمة ٣١٫٧٤ مليون 
دينــار واحتياطيات أخرى 
مبقدار ٢١٥٫٦٣ مليون دينار، 
وتقيس املوجودات األجنبية 
قوة املركز املالي اخلارجي 
مقاومــة  علــى  والقــدرة 
الضغوط التي تتعرض لها 

العملة احمللية.
األوراق النقدية واملسكوكات

بلغ مجموع قيم األوراق 
املاليــة واملســكوكات فــي 
أغســطس املاضي نحو ٢٫١ 
مليار دينار بانخفاض قدره 
١٠٦ ماليني دينار وبنســبة 
٤٫٨٪ عن شهر يوليو املاضي 
البالــغ ٢٫٢ مليــار دينــار، 
مقسمة إلى ٢٫٠٧ مليار دينار 
مجموع قيم األوراق املالية 
وهي متثل السواد األعظم، 
بينمــا جــاءت مجموع قيم 
املســكوكات بقيمــة ٣٠٫٣٥ 

مليون دينار.
وتراجعــت أوراق النقد 
فئة ٢٠ دينارا بنسبة ٢٫٩٪ 

االحتياطيات السائلة من النقد األجنبي تغطي احتياجات الكويت من الواردات لـ ١٣ شهرًا

هاشم هاشم خالل زيارة ملركز جتميع ٣١:
إضافة مهمة لزيادة إنتاج الكويت النفطي

«أويل برايس»: اخلليج ثاني أكبر منطقة بالعالم
حتقق منوًا في إنتاج الطاقة اخلضراء

أحمد مغربي

قــام الرئيــس التنفيــذي 
ملؤسســة البتــرول الكويتية 
م.هاشــم هاشــم بزيارة عدد 
من املشــاريع في شركة نفط 
الكويت للوقوف على املراحل 
التشــغيل  النهائية لعمليات 
في شمال الكويت منها مركز 
جتميع ٣١ الذي دخل اخلدمة 

رسميا مؤخرا.
واســتمع هاشم الى شرح 
قدمه الرئيس التنفيذي لشركة 
نفط الكويت عماد سلطان الذي 
قال إن مركز جتميع ٣١ يسهم 
في إنتاج ١٠٠ ألف برميل نفط 
خام يوميا و٦٢٫٥ مليون قدم 
مكعبة مــن الغــاز املصاحب 
يوميا و٢٤٠ ألــف برميل من 

املياه املعاجلة.
وذكــر أن املشــروع يضم 
كذلك خطا لتصدير النفط اخلام 
وخطا لتصدير الغاز مع محطة 
تعزيز الغــاز رقم ١٣٢ وخطا 
آخر لتصدير املياه املنتجة الى 

محطة معاجلة املياه.
ورافق هاشــم في اجلولة 
نائب الرئيس التنفيذي لشمال 
الكويت في شركة نفط الكويت 

محمود عيسى

ذكرت شركة اويل برايس 
ان منتجي النفط في الشرق 
األوسط أصبحوا على عتبة 
اتخــاذ قرار حاســم بشــأن 

مصادر الطاقة املتجددة.
وأضافت أن حتول العالم 
عن استخدام الهيدروكربونات 
ملكافحــة تغيــر املناخ ميثل 
التحــدي األكبر لهذا اجليل، 
وهو حتد دفع أعضاء منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية 
ـ OECD الرئيسيني إلى تبني 
استراتيجيات بعيدة املدى، 
مثل الصفقة اخلضراء لالحتاد 
األوروبي أو احلظر البريطاني 
املســتقبلي على الســيارات 
اجلديدة التي تعمل بالبنزين.

وتعتبر مشــاريع منطقة 
أهــم  الكويــت أحــد  شــمال 
املشــاريع املهمة لشركة نفط 
الكويــت الهادفــة إلــى زيادة 
القــدرة االنتاجيــة للدولــة، 
وحتديدا النفط الثقيل الذي يتم 
إنتاجه من حقول الروضتني 

اقتصاداتها. ونتيجة لذلك، 
فإن البوادر األولى لســباق 
التسلح بالطاقة اخلضراء في 
الشرق األوسط باتت تتجلى 
شيئا فشيئا، مع اعتبار دعوة 

العراق رمزا لذلك التحول.
ومــع ان النتائــج التزال 
غير واضحة، إال ان التركيز 
الهائل من قبل منتجي النفط 
الرئيســيني كالسعودية، أو 
اإلمارات على زيادة حصتهم 
في إنتاج الهيدروجني يعتبر 
دليــال واضحــا علــى تغير 
االستراتيجيات. وفي الوقت 
نفسه، تستثمر معظم دول 
اخلليج بكثافــة في مصادر 
املتجــددة احمللية،  الطاقــة 
الطاقة الشمســية  وخاصة 
نظرا لسطوع الشمس وقتا 

والصابرية، ويعتبر املشروع 
في مراحله النهائية، حيث بلغ 
مرحلة التشــغيل بعد جهود 
مضنية وكبيرة بذلها العاملون 
في شــركة نفط الكويت دون 
توقــف خــالل فتــرة جائحة 

كورونا.

طويال بهذا اجلزء من العالم.
وتراقــب دول مجلــس 
التعاون اخلليجي عن كثب 
اآلراء السياســية املتغيــرة 
الهيدروكربونــات.  جتــاه 
ويشــعر املنتجون القلقون 
من هذا التحول بالذعر بشكل 
متزايد، الســيما من النغمة 
الصارمــة املعاديــة للنفــط 
والغاز. أما املنتجون األذكياء 

فيرون في ذلك فرصة.
املائدة  وأظهــر اجتمــاع 
املستديرة الرئيسي للمناخ 
الذي شــارك في استضافته 
مبعــوث الواليــات املتحدة 
للمناخ جون كيري ونظيره 
اإلماراتي د.ســلطان اجلابر 
في نيسان املاضي االستعداد 
الواضح علــى األقل لبعض 
الدول في هذا اجلزء من العالم 
أثنــاء ركوبها قطــار الطاقة 
اخلضراء ولو بصورة مؤقتة.
كيــري  أســلوب  وكان 
واضحا حيث اكد أهمية وجود 
دولــة منتجة للنفط والغاز 
كاإلمارات الى جانب مجموعة 
من الدول التي تعتبر ملتزمة 
بالتعامل مع أزمة املناخ، وهي 
إشــارة ال لبس فيها، إذ انه 
بدون إشراك الدول العربية 
املنتجــة للنفط فــإن العمل 
حلماية املناخ بشــكل فعال 

سيصطدم بعوائق.
وتبذل جهود ديبلوماسية 
كبيرة إلقنــاع دول اخلليج 
بأن مصاحلها طويلة األجل 
تستفيد على أفضل وجه من 
خالل تعزيز مبادرة املناخ، 

وليس من خالل إعاقتها.
وختمت الشركة بالقول 
انه من الناحية االقتصادية، 
فالتزال هناك قضايا رئيسية 
يتعــني التعامل معها، حيث 
ان دول أوپيــك ال تريد قتل 
األوزة التــي تبيــض ذهبا. 
ومــع ذلك، ميكن اســتخدام 
هذا البيض الذهبي لتمويل 
مستقبل أنظف، حيث تزدهر 
الطاقــة  االســتثمارات فــي 
النظيفة في الشرق األوسط.

وهذا العام، وقد جتاوزت 
للمرة األولى مشاريع الطاقة 
التقليدية في املنطقة، حيث 
تعمل معظم دولها على زيادة 
مصادر الطاقة املتجددة لديها، 
وستجعل هذه التوجهات دول 
املجلس ثاني أكبر منطقة منو 
في مجال الطاقة اخلضراء في 
العالم بعد الواليات املتحدة. 
ومن خالل دعم شركات النفط 
والغاز احلكومية ســيكون 
لهذه التحوالت االستثمارية 

تأثير دائم.

اطلع على آخر تطورات مشروع النفط الثقيل

بعد الواليات املتحدة.. وبالتزامن مع جتاوز قيمة مشاريع الطاقة املتجددة باملنطقة لنظيراتها التقليدية

هاشم هاشم وعماد سلطان وخالد العتيبي خالل اجلولة في شمال الكويت

علي الكندري مع نائب الرئيس 
التنفيذي للمشــاريع الكبرى 
واخلدمات الفنية خالد العتيبي 
ومجموعــة مــن اإلدارة خالل 
اجلولة التي بدأت من الساعة 
٨ صباحا وانتهت عند الساعة 

١:٣٠ ظهرا.

ومع ذلك، فإن منو الطلب 
علــى النفــط والغــاز يضع 
البلــدان الرئيســية املنتجة 
للهيدروكربونات في دائرة 
الضــوء. وقــد جتســد ذلك 
األسبوع املاضي بدعوة وزير 
املاليــة العراقي علي عالوي 
منتجي النفــط إلى التحول 

إلى الطاقة املتجددة.
وللوهلــة األولــى، يبدو 
هــذا متناقضــا فــي ضــوء 
اســتمرار العــراق بتمويــل 
مشاريع نفطية جديدة. ومع 
ذلــك، وبالنظر إلى الصورة 
اإلقليمية الشاملة، فإن هذه 
الدعوة أقل إثارة للدهشة فيما 
تواجه منطقة اخلليج احتماال 
قويا «بوضع حد للنفط»، مما 
يضطرها إلعادة تقييم أساس 

ملشاهدة الڤيديو

مركز التجميع يسهم في إنتاج ١٠٠ ألف برميل نفط خام 
يوميًا و٦٢٫٥ مليون قدم مكعبة من الغاز املصاحب
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إعالن الفائزين بالذهب في السحب 
الشهري حلساب «الرابح»

«بيتك»: التسهيالت الشخصية تسجل
 أعلى زيادة سنوية في ٦ سنوات بـ ٩٫٤٪

أعلن بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) أسماء العمالء الفائزين 
الشــهري حلساب  بالسحب 
«الرابــح» بجائزة عبارة عن 
١ كيلو من ذهب «بيتك» لكل 
فائز وهم: أسماء عبداحلميد 
القطان، محمد زيد الســربل، 
ســالم غازي املطيري، وذلك 

عن شهر أغسطس.
ويقــدم «بيتك» من خالل 
حســاب «الرابــح» مجموعة 
جوائز تصل الى ٧٧ كلغ من 
الذهــب، من خــالل مجموعة 
سحوبات شهرية وربع سنوية 
وسنوية، تتيح الفرصة لـ ٤٥ 
من عمالء حساب الرابح للفوز 
باجلوائز التي تتراوح بني ١ و٣ 
كلغ من الذهب على مدى عام 
كامل، باإلضافة إلى السحب 
السنوي بجائزته الكبرى ١٢ 
كلغ من الذهب. وتســتهدف 
اجلوائز جميع عمالء حساب 
«الرابح» احلاليــني واجلدد، 
الذيــن ال تقــل رواتبهــم عن 
٥٠٠ دينــار. فعنــد حتويــل 
رواتبهم إلى حساب «الرابح»، 

قال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتــي «بيتك»، 
إن رصيــد االئتمــان املمنوح 
من البنوك الكويتية يواصل 
حتســنه، فــي ظل إجــراءات 
التحفيز والسياســة النقدية 
التوســعية، مرتفعــا بنهاية 
يوليــو بحــدود ٣٫٥٪ وفــق 
بيانات بنك الكويت املركزي، 
وســجل االئتمان ٤٠٫٩ مليار 
دينــار في يوليو ٢٠٢١ مقابل 
٣٩٫٥ مليــار دينار في يوليو 

.٢٠٢٠
وقــد حصلــت القطاعات 
االقتصاديــة علــى متويــل 
بحوالي ٢٢٣ مليون دينار في 
يوليو في الوقت الذي جنحت 
البنوك في جذب ودائع بنحو 
١٤١ مليــون دينــار، في حني 
انخفضت الودائع بنسبة ٢٫٢٪، 
في يونيو للشهر الرابع على 
التوالي التي تسجل تراجعا، 
فيما يواصل النمو الســنوي 
في االئتمان تفوقه على منو 
الودائع، بعد أن سجلت الودائع 
منــوا أكبر من منــو االئتمان 
خالل اخلمسة أشهر األخيرة 

من ٢٠٢٠.
ارتفعت أرصدة التسهيالت 
االئتمانيــة الشــخصية على 
أســاس ســنوي بحوالي ١٫٦ 
مليار دينار أي بنسبة ٩٫٤٪ 
فــي يوليــو أي أعلى نســبة 
زيادة خالل نحو ٦ ســنوات، 
وجتاوز حجمهــا حاجز ١٨٫١ 
مليار دينــار مدفوعة بزيادة 
االئتمان االستهالكي والقروض 

املقسطة.
التوزيع بحسب القطاعات

ارتفع االئتمان املمنوح إلى 
قطاعي العقار واإلنشاء بثالث 
القطاعات،  أعلى قيمــة بــني 
مرتفعــا بحوالــي ٩٢ مليون 
دينار أي ما نسبته ٠٫٨٪ مع 
اقتراب رصيد االئتمان لهذين 
القطاعني من ١١٫١ مليار دينار.

وقد ارتفع االئتمان املمنوح 
لقطاع الصناعة بنسبة ٥٫٦٪ 
أي ١١٦ مليــون دينار مرتفعا 
إلــى حوالي ٢٫٢ مليار دينار، 
وارتفعت أرصدة االئتمان إلى 
النفط اخلام والغاز مقتربة من 
حاجــز ١٫١ مليار دينار للمرة 
األولى بنمو قدره ٢٦٢ مليون 
دينار أي بنسبة ١٤٫٤٪ وهو 
مســتوى مرتفــع مــن النمو 
خالل عامني بعد أن كانت تزيد 
مبعدالت تفوق ٣٠٪ قبل هذه 

الفترة.
االئتمــان  ارتفــع  فيمــا 
املمنوح لقطاعات أخرى بنحو 
١٢٣ مليــون دينــار أي ٤٫١٪، 
ويقتــرب االئتمــان املمنوح 
لهذه القطاعات من ٣٫١ مليار 
دينار (متثل ٧٫٦٪ من إجمالي 
االئتمان). وارتفع االئتمان إلى 

يجري سحب سنوي مبعدل 
٣ فائزين، وفائــز يكون من 
نصيبه اجلائزة الكبرى، وهي 
عبــارة عــن ١٢ كلغ من ذهب 
«بيتــك» للفائز األول، ٣ كلغ 
من الذهب للفائز الثاني، و٢ 
كلغ من الذهب للفائز الثالث 
وبذلك يكون مجموع الفائزين 
٤٥ عميال، مجموع جوائزهم 
يصل الى ٧٧ كلغ من الذهب.

ويفتح حســاب «الرابح» 

زيادة خــالل ما يقترب من ٥ 
سنوات، مدفوعة بإقبال األفراد 
للحصول نحو متويل شراء 
السكن اخلاص وخصوصا في 
املدن اجلديدة، في ظل إحالة 
قانــون التمويل العقاري إلى 
مجلس األمة من أجل مناقشته 
وإقــراره، وارتفعــت حصــة 
االئتمان املقســط إلــى أعلى 
مستوياتها حني مثلت ٣٢٫٩٪ 
من إجمالي االئتمان. أما على 
أســاس شــهري فقد ارتفعت 
بحدود ١٣٣ مليون دينار في 
يوليو أو ١٪ عن يونيو الذي 
ســجل منوا شــهريا مشابها. 
تصل التسهيالت الشخصية 
املوجهة لشراء أوراق مالية إلى 
حوالي ٢٫٦ مليار دينار دون 
تغير على أساس سنوي في 
يوليو، مقابل انخفاض بنسبة 
٢٫٤٪ في يونيو، ولم يشــهد 
رصيدها تغيرا على أســاس 
شــهري فــي يوليــو ٢٠٢١. 
وبالتالــي اســتقرت حصتها 
مســجلة ٦٫٣٪ مــن إجمالــي 
االئتمان بنهاية يوليو ويونيو 
٢٠٢١، مقابل ٦٫٥٪ في يوليو 

.٢٠٢٠
التسهيالت االستهالكية

التمويل الشخصي االستهالكي، 
لتمويل شراء السلع املعمرة 
أو لتغطيــة تكاليــف العالج 

بالدينار لألفراد، ويشــترط 
حتويل الراتب كشرط أساسي 
لدخول الســحب، واستمرار 
حتويله في احلساب. وفيما 
وأحــكام  شــروط  يخــص 
اجلوائز والســحب، فهي أن 
يتم حتويل الراتب لكل شهر 
خالل األشــهر الثالثــة التي 
تســبق الســحب، وأال يقــل 
الرصيد األدنى للحساب عن 
٥٠ دينارا في نهاية كل شهر 
خالل األشــهر الثالثــة التي 
تسبق السحب، حيث إن كل 
٥٠ دينارا إضافية في احلساب 
تزيد فرص العميل في الربح، 
وبذلك يعتبر حساب «الرابح» 
مبزايــاه وجوائزه، مناســبا 
للعمالء الراغبني في حتويل 
رواتبهم، وإدارة حســاباتهم 
الشخصية، مع إمكانية االدخار 

واالستثمار.
ويؤكد حســاب «الرابح» 
حــرص «بيتــك» املتواصــل 
لتقدمي منتجات متميزة تلبي 
طموحات العمالء، ومتنحهم 
جتربة مصرفية استثنائية.

والتعليــم، ويقترب االئتمان 
املمنوح لهذا الغرض من ١٫٧ 
مليــار دينار بنهايــة يوليو 
٢٠٢١ مواصال تسجيل معدل 
زيادة سنوية بلغت ١١٫٤٪ في 
يوليو مقابل ١٢٫٨٪ في يونيو، 
بينما ارتفــع حجم القروض 
الشخصية االستهالكية بحدود 
١٫٦٪ عن حجمهــا في يونيو 
الذي ارتفع بنســبة ٢٪ على 
أســاس شــهري. وبالتالــي 
مازالت تشكل ٤٫١٪ من إجمالي 
االئتمان دون تغير شهري في 
مقابــل حصة مثلت ٣٫٨٪ في 

يوليو ٢٠٢٠.
تباطأت التسهيالت االئتمانية 
املمنوحــة إلى قطاعي العقار 
واإلنشاء مسجلة منوا سنويا 
نسبته ٠٫٤٪ في يوليو، ويبلغ 
االئتمان املمنوح إلى النشاط 
العقــاري ١١٫١ مليــار دينــار 
بنهاية يوليو، في ظل إجراءات 
اتخذها بنك الكويت املركزي 
لتنشيط هذا القطاع الهام، في 
حني انخفض االئتمان لهذين 
القطاعني بشــكل طفيف على 
أســاس شــهري بحدود ٠٫١٪ 
أي حوالي ١٤٫٦ مليون دينار.
التســهيالت  تراجعــت 
االئتمانية املمنوحة إلى قطاع 
التجارة إلــى نحو ٣٫٢ مليار 
دينار في يوليــو، منخفضة 
١٤٫١٪ مقابل ١٣٫٨٪ في يونيو، 
مع قيود حركة النقل والتجارة 
الدولية والشحن اجلوي، برغم 
جهود دعم الشركات الصغيرة 
واملتوسطة وإجراءات حتفيز 
االئتمان وتوفر السيولة لدى 
األفراد في ظل إقــرار تأجيل 
أقســاط القروض ملدة ســتة 
أشــهر أخرى خالل ٢٠٢١، أما 
على مســتوى األداء الشهري 
فقد انخفض االئتمان املمنوح 
إلى هذا القطاع بنسبة ١٪ في 
يوليــو وفي يونيو بنســبة 

شهرية مقاربة.

ً جوائز تصل إلى ٧٧ كيلو من الذهب سنويا

ارتفعت بقيمة ١٫٦ مليار دينار بني يوليو ٢٠٢٠ و٢٠٢١.. لتتجاوز مستوى ١٨٫١ ملياراً

 

 

ســيتمكنون من الفوز بباقة 
من اجلوائز غير املسبوقة من 
خالل املشاركة في السحوبات، 
وهي: سحب شهري مبعدل ٣ 
فائزين شهريا في كل سحب بـ 
١ كلغ من الذهب ما عدا شهر 
ديسمبر، وسحب ربع سنوي 
مبعدل ٣ فائزين في كل سحب 
بـ ٣ كلغ من الذهب لكل فائز 
(ما عدا السحب الربع األخير 
فهناك فائز واحد فقط). كما 

قطاع الزراعة وصيد األسماك 
حني بلــغ ١٨٫٥ مليون دينار 
بزيــادة ٠٫٢ مليــون دينــار 
أي بنســبة ١٫١٪ على أساس 

سنوي.
التســهيالت  وتراجعــت 
املوجهة لقطاع التجارة على 
أســاس ســنوي بحوالي ٥١٩ 
مليون دينار أي بنسبة ١٤٫١٪ 
وهو أعلى تراجع منذ ٢٠٠٣، 
وانخفض رصيدها إلى حوالي 
٣٫٢ مليار دينار (ميثل أدنى 
حصة لها من إجمالي االئتمان 

وقدرها ٧٫٨٪).
وتراجع رصيد االئتمان إلى 
املؤسسات املالية غير البنوك 
ألدنى مستوى مقتربا من ٩٣٤ 
مليون دينار منخفضا بنحو 
٢٢٩ مليون دينار أي بنسبة 
١٩٫٧٪. وفــي قطاع اخلدمات 
العامة تراجع االئتمان املمنوح 
على أســاس ســنوي إلى ١٢١ 
مليون دينار بنسبة ٥٫٩٪ ومبا 

قيمته ٧٫٦ مليون دينار.
 

التسهيالت املقسطة
تقترب التسهيالت االئتمانية 
املقسطة من حاجز ١٣٫٥ مليار 
دينــار بنهايــة يوليــو ٢٠٢١ 
مرتفعــة بحوالــي ١٫٤ مليار 
دينار بنسبة زيادة ١١٫٢٪ على 
أساس سنوي وهي ثاني أعلى 

بعوائد تنافسية مرتفعة تصل لغاية ٢٫٣٧٥٪

بعد النجــاح الكبير الذي حققته 
في الفترة األخيرة وما زالت حتققه، 
يواصــل مصــرف الراجحي - فرع 
الكويت إطالق وديعة االستثمار املباشر 
التي متثل قيمة مضافة للعمالء الراغبني 
في حتقيق عوائد مميزة على ودائعهم 
وجني مزيد من األرباح على مدخراتهم، 
وتتزامن هذه الوديعة مع حرص البنك 
الدائم على االستمرار في التميز بطرح 

أدوات تستقطب مزيدا من العمالء.
وقال رئيــس قطــاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد في مصرف الراجحي 
- فرع الكويت فهد العومي، إن وديعة 
املباشر تعتبر واحدة من  االستثمار 
أفضل العروض االستثمارية املتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية، حيث 

تتميز مبرونتها من حيث حرية اختيار 
املدة الزمنية لالســتثمار، إضافة إلى 
املرتفعة والتي  التنافســية  عوائدها 
العومي  تصل حتــى ٢٫٣٧٥٪. وأكد 
أن العمالء بات بإمكانهم توقع عوائد 
الوديعة مقدما واالستفادة من متويل 
يصل إلى ٩٠٪ من حجم الوديعة، كما 
تتيح لهم احلصول على خدمة صندوق 
األمانات مجانا، الفتا الى أنها متنحهم 
أيضا إمكانيــة احلصول على عوائد 
شهرية مع مرونة تامة في حتديد مدة 

االستثمار التي يرغبون فيها.
يشار إلى أن هذه الوديعة متوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية وميكن 
للعمالء فتحها بسهولة من خالل زيارة 
أي فرع ملصرف الراجحي في الكويت. فهد العومي

فهد األربش لـ «األنباء»: ١٦ ألف مطعم بالكويت

«وحدة التأمني» تصدر قواعد مكافحة غسيل األموال

باهي أحمد

االحتــاد  رئيــس  قــال 
الكويتــي للمطاعم واملقاهي 
الغذائية فهد  والتجهيــزات 
األربش، في تصريح خاص 
لـ «األنباء»، إن عدد املطاعم 
في الكويت يبلغ ما يقارب ٤ 
آالف مطعم، دون احتســاب 
باقي األفرع اخلاصة بها ومع 
احتساب عدد األفرع لبعض 
املطاعم سيبلغ عددها ما بني 
٦ آالف و٧ آالف مطعم كحد 
أقصى، الفتا إلــى أنه إذا مت 
احتســاب املطاعم واملقاهي 
التــي تقــدم خدمــات أخرى 

أصــدرت وحــدة تنظيم 
أمــس،  الكويتيــة  التأمــني 
القرار رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢١، 
واخلــاص بقواعــد مكافحة 
غســيل األمــوال ومتويــل 
اإلرهــاب في مجــال التأمني، 
حيــث تتضمــن القواعد كل 
الضوابــط الرقابية الواجب 
اتباعها من قبل املرخص لهم 

ومن ميثلهم قانونا.
وقالت «وحدة التأمني» في 
بيان صحافــي، إن القرارات 
الصادرة بشأن مكافحة غسيل 
األموال، تأتي في إطار التزام 
الوحدة بتنمية قطاع التأمني 
الكويتي وتطوير أدواته مبا 
يتوافق مع أفضل املمارسات 
العاملية مــع االخذ باالعتبار 
مخاطر غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب وتوصيات مجموعة 
العمل املالي (فاتف) بشأنها.
وفــي هــذا الســياق، قال 
رئيس وحدة تنظيم التأمني 

سيكون بحدود ١٦ ألف مطعم 
ومقهى كحد أقصى.

وحول نســب اإلشــغال 
فــي املطاعم ومــدى جتاوز 
القطــاع لتحديــات جائحة 
كورونا التشغيلية على قطاع 
املطاعم واملقاهي في البالد، 
أكــد األربش علــى أن نظام 
استقبال الزبائن في املطاعم 
«DINE IN» بعد عودته مرة 
أخرى استحوذ على ما يقارب 
من ٨٠٪ من إجمالي الطلبات، 
مما أثر على عمليات التوصيل 
اخلاصة باملطاعم لتنخفض 

بنسبة تصل إلى ٢٥٪.
وأوضح أنه في ظل انتشار 

استراتيجية الوحدة تقوم منذ 
إنشــائها على تطبيق النهج 
القائــم على مخاطر غســيل 
األموال ومتويل اإلرهاب عند 
العمل على إصدار أي قرارات 
تنظيمية تتعلق بقطاع التأمني 
الكويتــي، مؤكــدا أن القرار 
يصب في مصلحة وســمعة 
الكويت في إجناز التزاماتها 

الدولية.

جائحــة كورونا وتداعياتها 
الصحية واالقتصادية على 
مختلف القطاعات الكويتية 
منــذ بداية عام ٢٠٢٠ وحتى 
اليوم، شهد ســوق املطاعم 
واملقاهــي بالكويــت إغالق 
عدد كبير منهــا خالل العام 
املاضــي نتيجــة التداعيات 
غير املسبوقة لألزمة، بينما 
أشــار إلــى انه خــالل العام 
احلالي ومع تخفيف القيود 
واإلجراءات املفروض ملواجهة 
انتشــار اجلائحة، شــهدت 
الكويــت افتتاح عــدد كبير 
من املطاعم واملقاهي بالسوق 

احمللي.

مــن جانبــه، قــال نائب 
رئيس الوحدة عبداهللا السنان 
إن هذا القرار تضمن سياسات 
العمــل والتدابير  وإجراءات 
االحترازية وأنظمة السجالت 
واملنتجــات  اإللكترونيــة 
وممارســة األعمال التأمينية 
اجلديدة والضوابط والنظم 
الداخلية ومتطلبات االحتفاظ 
بالســجالت واالخطــار عــن 
العمليات املشــبوهة، اضافة 
إلى التدابير واجلزاءات التي 
يعاقب بها اخلاضعون للقواعد 
في حال ارتكابهم للمخالفات.

وأضاف السنان أن تطبيق 
متطلبات قواعد مكافحة غسيل 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 
سيســاهم بشكل أساسي في 
التصــدي للمخاطــر التي قد 
تعترض سير املعامالت املالية 
في قطاع التأمني الكويتي ومن 
ثم احلفاظ على سالمة القطاع 

املالي ككل.

اإلقبال على خدمة التوصيل للمنازل هبط ٢٥٪ بعد عودة استقبال الزبائن باملطاعم

ضمن التزام الوحدة بتنمية قطاع التأمني الكويتي وتطوير أدواته.. وفق أفضل املمارسات العاملية

فهد األربش

عبداهللا السنانمحمد العتيبي

كاملشروبات وتدخني الشيشة 
وغيرهــا، فــإن إجمالي عدد 
املطاعم واملقاهــي بالكويت 

الكويتيــة محمــد العتيبــي:  
«الكويت أولت اهتماما كبيرا 
مبجال مكافحة غسيل األموال 
ومتويل اإلرهاب، حيث يأتي 
إصدار الوحدة لقواعد مكافحة 
غســيل األمــوال، بنــاء على 
التزامها بالقانون رقم (١٢٥) 
لســنة ٢٠١٩ في شأن تنظيم 

التأمني».
وأشــار العتيبــي إلى أن 

«الراجحي - الكويت» يواصل إطالق 
وديعة االستثمار املباشر

قيمة مضافة للراغبني في حتقيق عوائد مميزة على ودائعهم وجني مزيد من األرباح على مدخراتهم

منتدى «إيفورا السياحي» الدولي اختتم فعالياته
اختتمت مساء أول من أمس 
في مدينــة إيفورا التاريخية 
املنتدى  أعمــال  بالبرتغــال، 
العاملي للسياحة والذي يحمل 
عنوان «عالم من أجل السفر»، 
والذي استمر ليومني واجتمع 
في جلساته املكثفة عشرون 
من وزراء الســياحة في دول 
العالم باإلضافة إلى رؤســاء 
الهيئات السياحية واملنظمات 
واملؤسسات العاملة في قطاع 

السياحة.
وتناقش املشــاركون في 
املنتــدى، خــالل ٣ جلســات 
حتــدث بهــا وزراء ســياحة 
وعاملون في القطاع السياحي 
ممثلني عن هيئات ومنظمات، 
ســبل وضــع اســتراتيجية 
موحــدة عامليــة يواجه فيها 
قطاع السياحة والسفر وباء 
كورونا وتداعياته التي أثرت 
علــى حرية التنقل والســفر 
وبشكل كامل لكل دول العالم 

على مدار عامني.
وألقــت وزيرة الســياحة 
البرتغالية ريتا ماركيز كلمتها 
اخلتاميــة التي شــرحت بها 
حجم تضرر قطاع الســياحة 
الســفر  العاملــي وقطاعــات 
إلــى أن  والتنقــل، مشــيرة 
قطاع السياحة عموما بكل ما 
يحتويه هو نوع خدمة بينية 

واملصداقية، وقد أطلق املنتدى 
الذي اختتم أعماله بعد جلساته 
املكثفة واملنهجية بـ ٥ التزامات 
أمام العالــم والتي متحورت 

بااللتزامات التالية:
- زيــادة الرســائل املوجهــة 

واإليجابية.
- تسهيل الشراكات.

- مشاركة وتدوير املعلومات 
والدراسات واألفكار.

- حماية األفكار الرائدة.
- البحــث دومــا عــن آليات 

لقياس تقدم العمل.
جديــر بالذكر، ان املنتدى 
الــذي انعقــدت جلســاته في 

جامعــة مدينة إيفــورا وهو 
النســخة األولى من سلســلة 
مســتمرة قد اســتهل أعماله 
يوم اخلميس السادس عشر 
من سبتمبر اجلاري بافتتاح 
تزامــن مــع وصــول فريــق 
دراجــات هوائية مــن مدينة 
مدينــة «نانتس» في فرنســا 
إلى نقطة الوصول في أيفورا 
البرتغالية على امتداد أكثر من 
١٤٠٠ كيلومتــر لغاية إيصال 
رسالة املنتدى بضرورة جتاوز 
عوائق السفر وترسيخ مفهوم 
«عالم من أجل الســفر» الذي 

يشكل عنوان املنتدى.

أصدر ٥ توصيات ملزمة تتضمن زيادة الرسائل اإليجابية.. وتسهيل الشراكات

جانب من إحدى جلسات املؤمتر

من األفراد مباشرة إلى األفراد، 
وعليه فإن املسؤولية ال تقع 
فقط على هيئــات ومنظمات 
السياحة والعاملني فيها فقط 
- حسب الوزيرة البرتغالية 
- بــل أيضا على من يتلقون 
اخلدمة السياحية الذين بات 
عليهم حتمــل التزامات أكثر 
قليال حلمايتهم وحماية العالم 

من الوباء وحتجيمه.
وأكدت الوزيرة في كلمتها 
اخلتاميــة أيضا أن مشــاركة 
احلكومــات حيويــة ومهمــة 
لدفــع املخرجــات فــي قطاع 
السياحة نحو اجلدية وااللتزام 
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«األهلي» يطرح خدمة «اسأل سند»

«اخلليج للتأمني - الكويت» تطلق حملة تسويقية 
«gig-Kuwait» لتطبيق الهاتف الذكي

متاشياً مع استراتيجيته 
التــي تهــدف إلــى تقــدمي 
أكثــر  خدمــات مصرفيــة 
سهولة وبساطة، أعلن البنك 
األهلــي الكويتي عن طرح 
خدمــة املســاعد التفاعلي 
«اسأل ســند» التي تعتمد 
علــى الــذكاء االصطناعي 
خلدمــة عمالئــه، وتوفــر 
هــذه اخلدمــة املتطــورة 
استجابة سريعة ومناسبة 
العمالء، ما  الستفســارات 
ميكنهم مــن القيام بإجناز 

معامالتهــم من خالل احملادثــة ذاتها عبر 
تطبيق الهاتف النقال.

وفي تعقيبه على هذا املوضوع، أفاد فيصل 
التميمي، رئيس مركز االتصال في البنك األهلي 
الكويتي بــأن اهتمام البنك األهلي الكويتي 

احلديثــة  بالتكنولوجيــا 
لتطويــر وحتســني جتربة 
العمالء قد ساهم في االرتقاء 
إلى  باخلدمــات املصرفيــة 
مستوى متميز يتجاوز نطاق 
اخلدمــات املالية التقليدية. 
ومن خالل خدمة «اسأل سند» 
اجلديدة التي يوفرها البنك 
األهلي الكويتي، يســتطيع 
العمــالء تنفيــذ العديد من 
املعامالت املصرفية املتنوعة، 
مثــل حتويل األمــوال، دفع 
الفواتير، الرد على األسئلة 
واالستفسارات التي تغطي مختلف جوانب 
اخلدمات املصرفية، ومنها - على سبيل املثال 
ال احلصر - فتح حســابات توفير جديدة، 
وطلب دفتر شــيكات، وإجــراء التحويالت 

احمللية والدولية وغير ذلك.

أعلنت مجموعة اخلليج 
للتأمــني - الكويــت الرائدة 
في تقدمي اخلدمات التأمينية 
في الكويت عن إطالق حملة 
تسويقية وإعالنية ملدة شهر 
ابتداء من ١٦ اجلاري وتستمر 
حتى ١٦ أكتوبر املقبل لإلعالن 
عــن أحدث تطبيــق للهاتف 
وأكثرهــا تطورا في ســوق 
التأمــني الكويتي واإلقليمي 
gig-Kuwait، وذلــك حرصا 
منهــا علــى تقــدمي خدمات 
تأمينية متميــزة ومتطورة 

لعمالئها وتأكيدا على مواصلة دورها الريادي 
في السوق احمللي. وذكر سلمان النجادي مدير 
إدارة التسويق والعالقات العامة أن مجموعة 
اخلليج للتأمني - الكويت تسعى دائما لضمان 
إدارة احتياجات العمالء بالشكل الذي يواكب 
التطــورات التكنولوجية وتقــدمي كل ما هو 
جديد لهم وتقدمي اخلدمات بأسهل الطرق حيث 
قامت بتطويــر التطبيق واملوقع اإللكتروني 
وجعله أسهل وأسرع وسيلة إلصدار أو جتديد 
وثائــق التأمــني في أي وقت ومــن أي مكان، 

حيث يلزم لذلــك بأن يقوم 
العميل بتحميل التطبيق ثم 
التسجيل ثم البحث عن املنتج 
املناسب الحتياجاته وإمتام 

عملية الشراء.
أن  النجــادي  وأضــاف 
عمليات املجموعة في الكويت 
قامــت على حتفيــز العمالء 
للشــراء عبــر التطبيــق أو 
املوقع اإللكتروني خالل فترة 
هذه احلملة، حيث ســيكون 
هناك سحب في نهاية احلملة 
على جوائز تصل قيمتها إلى 
١٧٫٥٠٠ دينار، وطريقة املشاركة متاحة للجميع 
بكل ســهولة مقابل كل ١٠ دنانير يتم إنفاقها 
عبر التطبيق أو املوقع اإللكتروني لشراء أو 
جتديــد وثيقة تأمني ســيحصل العميل على 

فرصة واحدة لدخول السحب.
وصرح النجادي بأن اجلوائز ستكون عبارة 
عن ٣ جوائز متتالية سيحصل من خاللها الفائز 
باجلائــزة األولى على ١٠ آالف دينار، والفائز 
باجلائزة الثانية ٥ آالف دينار وسيحصل الفائز 

على اجلائزة الثالثة على مبلغ ٢٥٠٠ دينار.

فيصل التميمي

سلمان النجادي

«الكويتية» بحثت مع «الطيران املدني» 
تعزيز التعاون املشترك

استقبل رئيس مجلس 
إدارة شــركة اخلطــوط 
اجلوية الكويتية باإلنابة 
املستشار فيصل الغريب، 
مدير عــام اإلدارة العامة 
للطيــران املدني باإلنابة 
ســعد العتيبــي، يرافقه 
املستشــار عبدالرحيــم 
الشايجي وبحضور مدير 
دائــرة العالقــات العامة 
واإلعــالم فــي اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة فايز 

العنزي، وقد تخلل االجتماع بحث ســبل 
توطيد أواصر التعاون املشترك بني الطرفني 
فــي قطاع الطيران وكيفيــة تطويرها مبا 

يعود بالنفع على املصلحة العامة.
هــذا، وتطــرق الطرفــان إلــى تضافر 

اجلهود وتعزيز أطر التعاون والتنســيق 
مــع كل اجلهات املعنية فــي كل ما يخص 
قطــاع الطيران، ومبا يســهم فــي تطبيق 
االســتراتيجيات واخلطــط للوصول إلى 

حتقيق األهداف املرجوة واملنشودة.

املاجد: «بوبيان» منوذج ناجح للتحول الرقمي
أكد نائــب رئيس مجلــس اإلدارة 
والرئيــس التنفيــذي ملجموعــة بنك 
بوبيان عــادل املاجــد أهمية اخلطوة 
التي قامت بها احلكومة لتقدمي جميع 
خدماتها من خالل تطبيق حكومي موحد 
للخدمــات اإللكترونيــة وهو تطبيق 
«سهل» الذي سيعمل على تسهيل الكثير 
من اإلجراءات واملعامالت اليومية التي 

يحتاج إليها املواطنون.
وأضــاف: نحــن فخــورون بهــذه 
اخلطوة التي ستســهم بشــكل كبير 
في التخفيف من االســتخدام الورقي 
للمعامالت اليومية وتوفير الكثير من 
اجلهد والوقت الذي كان يبذل ســابقا 

في إنهاء هذه املعامالت.
جاء ذلك خالل كلمتــه في امللتقى 
األول للتحول الرقمي واإلطالق الرسمي 
لتطبيق «ســهل» حتت رعاية ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد وبحضور عدد كبير من الوزراء 

واملسؤولني.
وقــال املاجد إن الرقمنة تشــمل ٤ 
مواضيع رئيسية هي االتصال وامليكنة 
واتخاذ القــرارات واالبتكار وجميعها 
موضوعات مترابطة وضرورية لنجاح 

أي جتربة للتحول الرقمي.
واستوحى املاجد قصة جناح بنك 
بوبيان في التحول بقوة نحو اخلدمات 
املصرفية الرقمية، حيث يحتل البنك 
حاليا املركــز األول في خدمة العمالء 
والثقة واالبتــكار واإلبداع إلى جانب 
احتــالل تطبيقــه مركــز متقــدم بني 
التطبيقات األفضل واألكثر استخداما 

في الكويت.
وقال املاجد إنه ومنذ عام ٢٠١٢ أطلق 
بوبيان أكثر من ٣٠ خدمة ومنتج رقمي 
جديد على مســتوى السوق الكويتي 
 PayMe أبرزها على سبيل املثال خدمة

املســاعد الرقمــي «مســاعد» وإصدار 
البطاقــات من خالل أجهزة الســحب 
اآللي والفــروع املتحولة وكان آخرها 
بنك Nomo أول بنك رقمي إسالمي في 

العالم من لندن.
بنك نومو

ويعتبــر بنك Nomo تطبيق عملي 
الســتراتيجية بوبيــان في التوســع 
خارجيــا بعــد تأكيــد مكانتــه محليا 
وامتدادا خلطط بوبيان للتوســع في 
اخلدمات املصرفية الرقمية، حيث يعد 
أول بنك من نوعه في العالم يجمع بني 
التطور التقني كبنك رقمي متوافق مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية.
ومت تطوير Nomo Bank الستيعاب 
شريحة متنامية من العمالء سواء في 
الكويت أو املنطقة ممن لديهم احتياجات 
مصرفية دولية، حيث ميكنهم الوصول 

حاجتهم املاسة خلدمات مصرفية عاملية 
ال ميكن أن توفرها البنوك التقليدية، 
من هنا جاءت فكرة Nomo Bank كمنصة 
رقمية ميكن أن توفر لهم متطلباتهم من 

خالل تطبيق الهواتف الذكية.
وأشــار املاجد: لعل أبــرز ما مييز 
Nomo Bank أن شباب الكويت من بنك 
بوبيان كان لهم دور رئيسي في انطالقة 
من خــالل التعاون مــع الفريق الذي 
سيقوم بإدارته والذي يضم نخبة من 
اخلبراء السابقني في العديد من البنوك 
العاملية والذين ســاهموا في تأسيس 

بنوك رقمية عديدة حول العالم.
وأضاف: ستساعد رقمنة اخلدمات 
على متكني العمالء في الشرق األوسط 
من فتح احلسابات البنكية في اململكة 
املتحدة واالســتفادة مــن مزاياها مع 
االطمئنان إلى توافقها مع أحكام ومبادئ 

الشريعة اإلسالمية الغراء.

إلى أموالهم وحتويلها واستثمارها في 
اململكــة املتحدة والعالم بكل ســهولة 
وأمان، مؤكدا أن جميع معامالت البنك 
خاضعة للسلطات الرقابية البريطانية 
وكذلك فإن البنك حاصل على تصنيف 
ائتماني A٣ من وكالة فيتش للتصنيف 

االئتماني.
وذكر املاجــد أن جتربة بنك نومو 
متت من خالل تشكيل فريق رائع من من 
اخلبراء الذين ميتلكون خبرة كبيرة في 
إنشاء النظم املصرفية الرقمية كما مت 
تشكيل فريق من خبراء الدفع واخلدمات 
املصرفية الرقمية العاملية ملساعدتنا 
على صياغة مستقبل اخلدمات املصرفية 

الرقمية الدولية اإلسالمية.
وأضاف: جاء إطالق البنك اجلديد 
بعد عدة سنوات من البحث والدراسات 
الحتياجات العمالء مبختلف شرائحهم 
في الكويت واملنطقة والتي كشفت عن 

خالل مشاركته في اإلطالق الرسمي لتطبيق «سهل»

عادل املاجد مشاركا في إحدى اجللسات خالل إطالق التطبيق

«برقان» يحتفل بتخرج مجموعة من موظفيه
في برنامج كلية هارفارد لتطوير القيادات

أعلن بنك برقان عن تخرج 
٣ مديرين تنفيذيني في برنامج 
جامعــة هارفــارد لتطويــر 
القيــادات الــذي يركــز علــى 
القيادة واالبتــكار والتغيير. 
ويعد جنــاح خريجي جامعة 
هارفارد اجلدد إجنازا يعكس 
فعالية الثقافة الفريدة للبنك 
والتزامه االستراتيجي بجذب 
األفــراد املوهوبني واالحتفاظ 
بهم باإلضافة إلى االســتثمار 
في تطوير مهاراتهم وقدراتهم 

املهنية.
وتعليقا علــى ذلك، قالت 
هالة الشربيني، رئيس مديري 
املــوارد البشــرية والتطوير 
للمجموعة: يعمل بنك برقان 
باستمرار على تطوير قدرات 
موظفيه من املديرين التنفيذيني 
في إطار تدعمه رؤية ومنهجية 
البنك املبتكرة جلذب املواهب 
واحلفــاظ عليها. وقــد تبنى 
البنك اســتراتيجية طموحة 
لتطويــر املوظفــني من خالل 
توفير برامج مصممة لدعمهم 
ليصبحوا قادة املســتقبل في 
القطاع املصرفي. برامج التعلم 
والتطوير هذه مصممة لتمكني 
املشــاركني وتعزيــز قــدرات 
االبتكار والقيــادة لديهم كما 
أنها تهدف إلى إشراكهم بشكل 
كامل في دعم تطوير األعمال 

التطويــر املهنــي للموظفــني 
وتعزز قدراتهم على مواجهة 

تغيرات السوق وحتدياته.
جتربة مفيدة

البداية مــع محمد الزنكي 
رئيــس العمليــات املصرفية 
للشركات - مساعد مدير عام 
املجموعة املصرفية للشركات، 
والــذي حتدث عن مشــاركته 
في برنامج هارفارد قائال: لقد 
أمتمت البرنامج على مرحلتني، 
الكليــة والثانية  األولى فــي 
باالعتمــاد على أدوات التعلم 
التفاعلية املتاحة على املنصة 
الرقمية لكلية هارفارد لألعمال، 
ويتكون البرنامج من ٥ وحدات 
متكاملة تركز على التعامل مع 

توفر الفرصــة الختبار بيئة 
تعليميــة عملية تدعم متكني 
املشاركني وتدفعهم للخروج 
عــن اإلطــار املألــوف لديهــم 
الكتســاب معــارف ومهارات 
جديدة. لقد متكنت من خالل 
البرنامج من اكتشــاف أدوات 
فعالة ومفيدة لتطوير مهاراتي 
القيادية وحتقيق النمو على 
الصعيدين الشخصي واملهني. 
كمــا كانت هذه الفرصة أيضا 
مناســبة رائعــة للتعلــم من 
جتارب محترفني متميزين من 
جميع أنحاء العالم، وأضافت: 
لقد كنــت قادرة فــور انتهاء 
البرنامج على استخدام املهارات 
وتطبيــق املعــارف العمليــة 
التي اكتسبتها. هذه النتيجة 
املباشرة للبرنامج مفيدة بشكل 
خاص فــي ضــوء التحديات 
الكبيــرة التــي واجهناها مع 
جائحــة كوفيــد-١٩، والتــي 
جعلت مهارة القيادة في بيئة 
متغيرة أمرا أساسيا. إن جتربة 
التعلم باجلودة العالية التي 
توفرهــا كليــة إدارة األعمال 
بجامعة هارفارد والتخرج في 
هذا البرنامج يعد بالنسبة لي 
إجنازا شخصيا رائعا، فضال 
عن كونــه ميثل أيضا جناحا 
جماعيا أود أن أشكر بنك برقان 
على إعطائــي الفرصة ألكون 

جزءا منه.
تدعيم القدرات املتميزة

من جهتها، قالت دالل يوسف 
الصانع، رئيس أسواق رأسمال 
الدين، مجموعة االستثمارات 
املصرفية واخلزينة للمجموعة: 
يساعد برنامج تطوير القيادة 
في كلية هارفارد لألعمال على 
التمكــن بسالســة مــن القيام 
مبراجعة ذاتية والتأمل بعمق 
في املهارات والقدرات الشخصية 
من عدة زوايا مختلفة. وميكن 
ذلــك املشــارك من اســتغالل 
فضولــه للتعلــم ورغبته في 
تطوير وتنمية وعيه ومداركه. 
هذه املهارات أساسية للقيادة 
من منطلق يكرس فهم اآلخرين 
والتعاطف معهــم لدعم ثقافة 
الثقة التي ترتكز على املساواة 
اجلوهرية بــني األفراد وتأخذ 
بعني االعتبار تدعيم قدراتهم 
املتميزة خلدمة أهداف سامية.

بعبــارة أخــرى، تعلمــت 
مــن البرنامــج قيمــة وقــوة 
الريادة من أجل املساهمة في 
التحول اإليجابي. وبناء على 
التطويــر والتنمية  مهــارات 
التي اكتسبتها، سوف أساهم 
بإيجابية في مساعدة األفراد 
الذيــن أتعامــل معهــم ودعم 
جهودهم الكتشــاف قدراتهم 
ومميزاتهم الشخصية وفهمها 
وكيفيــة توظيفهــا. وأود أن 
أتوجه بجزيل الشكر ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي وبنك 
برقــان علــى الفرصــة التــي 
منحاني إياها للمشــاركة في 

هذه التجربة االستثنائية.

التحديات التي تواجه قيادات 
الشركات في مختلف الوظائف، 
وقيادة التغيير في املؤسسة 
لتوجيه املوظفني ذوي األداء 
العالي، باإلضافة إلى تطوير 
فلســفة القيــادة الشــخصية 
واالســتفادة مــن الفرص في 

عصر التحول الرقمي.
ومنذ ٢٠١٤ أكملت ٣ برامج 
لكلية هارفارد لألعمال، أحدها 
كان برنامج تطوير القيادات، 
ويوفر هذا البرنامج الفرصة 
لتجربــة منهجيــة هارفــارد 
املميزة الكتساب املهارات من 
خالل أمثلة عملية ملموسة، وقد 
حظيت بفرصة مهمة للتواصل 
مع مشاركني من ثقافات مختلفة 
في الكلية وهي جتربة مفيدة 
بشكل خاص بالنسبة لي، كما 
متكنت من توســيع معرفتي 
وتعميق فهمي للمفاهيم املقدمة 
في إطار البرنامج، وأنا أشجع 
الرائديــن  جميــع املوظفــني 
والطموحني على املشاركة في 
التعلم  البرنامج وبرامج  هذا 
املماثلــة، كمــا أود أيضــا أن 
أشير إلى املكانة الريادية لبنك 
برقان في االستثمار في تطوير 
املوظفني، الذين يعتبرهم أهم 
أصول املؤسســة التي تلعب 
دورا مهما في التنفيذ الناجح 

الستراتيجية البنك.
معارف ومهارات جديدة

من جانبها، قالت شــيماء 
الســلطان، رئيــس وحــدة 
اخلدمات والطاقة، املجموعة 
املصرفيــة للشــركات: هــذا 
البرنامــج التعليمــي املميــز 
هــو جزء مــن مبــادرة رؤية 
الرائدة لبنك  اإلســتراتيجية 
برقان التي تركز على تطوير 
مهــارات وقــدرات املصرفيني 
الكويتيني املوهوبني لتعزيز 
استعدادهم لتولي أدوار قيادية 
في البنك في املســتقبل. وأنا 
أنتمي مثل املشاركني اآلخرين 
في البرنامج إلى فريق النسور 
ويتبــع  رؤيــة.  ببرنامــج 
هــذا الفريق مســارا تدريبيا 
وتعليميا صممه قسم التعلم 
التابــع  الكفــاءات  وتطويــر 
ملجموعــة املــوارد البشــرية 
والتطويــر. برنامــج كليــة 
إدارة األعمال بجامعة هارفارد 
لتطويــر القيادات هو جتربة 
تعليمية محفزة بشكل خاص 

ترسيخاً اللتزامه االستراتيجي باالستثمار في قادة املستقبل للقطاع املصرفي

شيماء السلطانمحمد الزنكيهالة الشربيني

وزيــادة القــدرة التنافســية 
ووضع ممارســات مؤسسية 
مؤثرة تسهم في إجناح التحول 

الرقمي للبنك.
وفي حوار خــاص معهم، 
حتــدث خريجــو البرنامــج، 
محمــد جنيب الزنكي، رئيس 
العمليات املصرفية للشركات، 
وشيماء هشام السلطان رئيس 
وحدة اخلدمات والطاقة ودالل 
رئيــس  الصانــع،  يوســف 
أســواق رأســمال الدين، عن 
أهم مميــزات جتربتهم وانهم 
سلطوا الضوء على مخرجات 
التعلم الرئيســية للبرنامج، 
حيث أشاد املشاركون ببرامج 
البنــك التعليمية والتدريبية 
املتنوعة واملتكاملة التي تدعم 

فيصل الغريب مستقبالً سعد العتيبي وعبدالرحيم الشايجي
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قادة ١٠٠ دولة يحضرون اجتماعات األمم املتحدة رغم الوباء واالنقسامات
األمم املتحــدةـ  أ.ف.پ: يصل قادة حوالى ١٠٠ 
دولة تباعا إلى نيويورك خالل أيام، رغم املخاوف 
املرتبطة بوباء «كوفيد-١٩» حلضور اجلمعية العامة 
السنوية لألمم املتحدة التي سيوجه رئيسها «صرخة 

حتذير» حيال «الوضع اخلطير جدا» في العالم.
وقال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
لوكالة «فرانس برس»: «يجب إعادة الثقة. إن االنقسام 
العالم يشكل  اجليو-إستراتيجي املخيم حاليا على 
عقبة»، مضيفا أن العالــم «في وضع خطير جدا» 
و«يجــب توجيه صرخة حتذير توقظ املســؤولني 

السياسيني».
ومن القادة الذين أعلنوا حضورهم الرؤســاء 
األميركي جو بايدن والبرازيلي جاير بولســونارو 
والتركي رجب طيب اردوغان واألملاني فرانك فالتر 
شتاينماير والڤنزويلي نيكوالس مادورو ورؤساء 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون واإلسرائيلي 

نفتالي بينيت.

وسيغيب عن االجتماع الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون الذي بررت أوســاطه عدوله عن احلضور 

بالقيود الصحية املفروضة.
وخالفا لقادة آخرين ســيتوجهون بكلمة إلى 
اجلمعية العامة عبر الفيديو، أوكل ماكرون إلى وزير 
خارجيته جان إيف لودريان التحدث باسم فرنسا.

وتخشى الواليات املتحدة التي تستضيف االجتماع 
أن يتحول إلى «حدث مسبب لتفشي» الوباء، وفق 
ما أفادت السفيرة األميركية لدى األمم املتحدة ليندا 
توماس غرينفيلد، فيما أوضح غوتيريش أن واشنطن 
«أثنت رؤساء دول وحكومات البلدان األخرى عن 

القدوم ألسباب تتعلق بكوفيد».
وأضاف أنه منذ مارس ٢٠٢٠ «أشــعر بالفخر» 
لكون مقر األمم املتحدة في نيويورك «لم يكن أبدا 

بؤرة لنشر كوفيد وآمل أن يستمر ذلك».
وفي العام املاضي عقد هذا امللتقى الديبلوماسي 
السنوي الكبير عبر االنترنت، إذ امتنع املشاركون 

عن السفر بســبب احلجر الصحي الذي فرضته 
الواليات املتحدة.

واعتبر ديبلوماسيون أنه «ال ميكن تكرار األمر» 
بل «يجب أن نثبت أن األمم املتحدة موجودة».

وفرضت تدابير صارمة مثل وضع الكمامة واحترام 
التباعد ووجود ســبعة أعضاء كحد أقصى من كل 
وفد في مقر األمم املتحدة، وأربعة في مدرج اجلمعية 
العامة وتقليص االجتماعات الثنائية إلى أقصى حد.
وحذرت مدينة نيويورك بأنها ســتطلب وثيقة 
تثبت تلقــي املندوبني اللقاح، معتبرة أن مقر األمم 
املتحدة هو مركز مؤمترات يخضع لنفس القواعد 
املفروضة على األماكن الداخلية األخرى في نيويورك، 
وأثار هذا على الفور اســتياء بعض الدول، فنددت 
روسيا بإجراء «متييزي بشكل واضح»، وقال الرئيس 
البرازيلي جاير بولسونارو إنه سيأتي حتى لو لم 

يتلق التطعيم.
وأعرب مســؤول في األمم املتحدة، طلب عدم 

الكشف عن هويته، عن قلقه لوكالة «فرانس برس»، 
قائال «اجلميع خائفون، ستحدث بلبلة».

وأضاف «الدول الكبرى ال تأتي لتلتقي ببعضها 
البعض، الدول الصغيرة هــي التي حتضر ملقابلة 
الدول الكبرى». وســينوب عضو في احلكومة عن 
كل من روسيا والصني، واعتبر ريتشارد جوان من 
مجموعة األزمات الدولية أن البلدين يريدان من خالل 
هذا املستوى من التمثيل أن يظهرا «لواشنطن أن 
وصول جو بايدن إلى السلطة ال يؤثر على مواقفهما».
ورأى أن الرئيس األميركي سيسعى إلى التأكيد 
على «ضرورة حمايــة نظام عاملي بقيادة الواليات 
املتحدة من املنافسة الصينية»، داعيا حلفاءه «إلى 
عــدم اعتبار الصني زعيمة بديلة في النظام متعدد 

األطراف».
وبعد سيطرة طالبان على أفغانستان ستتمحور 
أغلب احملادثات حول قضايا حقوق املرأة وجتنيب 

البالد االنغماس في أزمة اقتصادية وإنسانية.

وتتواصل التكهنات حول من سيمثل أفغانستان، 
وكذلك بورما التي يقودها مجلس عسكري انقالبي 
غير معتــرف به من قبل املجتمع الدولي، أو غينيا 
التي شــهدت مؤخرا انقالبا، وأدرجت هذه البلدان 
الثالثة للتحدث في نهاية االجتماع في ٢٧ اجلاري، 

لكن من املرجح ان تبقى مقاعدها شاغرة.
وإلى جانب قضية امللف النووي اإليراني، ستكون 
مسألتا مكافحة االحتباس احلراري والتصدي جلائحة 

«كوفيد-١٩» في صلب احملادثات.
وقال غوتيريش منددا «نحن نسير في االجتاه 
اخلاطئ في جميع املجاالت. من غير املقبول إطالقا 
أن تكون هناك دول تبلغ فيها نســبة التطعيم ٨٠٪ 

من السكان وبلدان أخرى النسبة فيها ٢٪».
وأضاف لوكالة «فرانــس برس»، ان االنتعاش 
االقتصادي «غير عــادل وغير منصف» و«يخلق 
انقســاما بني الشــمال واجلنوب» يظهر حاليا في 

مكافحة التغير املناخي.

أميركا وأستراليا حتاوالن مللمة «األزمة» مع فرنسا

أول هجمات دامية ضد «طالبان» منذ االنسحاب األميركي

عواصــم - وكاالت: تفاعلت أزمة 
«الغواصات» بني فرنسا من جهة وبني 
كل من الواليات املتحدة وأستراليا من 
جهــة أخرى، حيث اســتدعت باريس 
ســفيريها لدى البلديــن في قرار غير 
مســبوق جتاه احلليفــني التاريخيني 
اللذين أعربا عن أسفهما للقرار، مؤكدين 
حرصهما على العالقة مع فرنسا والعمل 

على حل اخلالف معها.
وقال السفير الفرنسي لدى أستراليا 
أمــس، إن كانبيــرا ارتكبــت «خطــأ 
ديبلوماسيا جسيما» بعد أن تراجعت 
عن صفقة لشــراء غواصات فرنسية 
مبليارات الدوالرات لصالح صفقة بديلة 

مع الواليات املتحدة وبريطانيا.
جاء ذلك فــي تصريحات أدلى بها 
السفير الفرنســي في كانبيرا بعد أن 
قررت بالده استدعاءه احتجاجا على 

موقف أستراليا.
وقال الســفير الفرنسي جان بيير 
تيبو: «أعتقد أن هذا كان خطأ جسيما 
وتعامال بالغ السوء مع الشراكة ألنه لم 
يكن عقدا بل شراكة يفترض أنها قائمة 
على الثقة والصدق والتفاهم املتبادل».

في املقابــل، أعربت أســتراليا عن 
أسفها للقرار، وإنها تثمن عالقتها مع 
فرنســا وستســتمر في التواصل مع 

باريس بشأن قضايا أخرى.
وقالــت املتحــدث باســم وزيــرة 
اخلارجيــة ماريــز باين فــي بيان إن 
«أســتراليا تتفهــم خيبة أمل فرنســا 
العميقة من قرارنا الذي اتخذ مبا يتفق 
مــع مصالح األمن القومــي الواضحة 
واملعلن عنها»، مؤكدة أن باريس شريك 
مهــم تأمل كانبيرا في العمل معه مرة 

أخرى.
وميثل اخلالف أدنى مســتوى في 
العالقات بني أســتراليا وفرنســا منذ 
عام ١٩٩٥ عندما احتجت كانبيرا على 

ـ وكاالت: هــّزت ثالثــة  عواصــم 
انفجــارات منفصلة مدينة جالل أباد، 
كبرى مدن شرق أفغانستان، والعاصمة 
كابول، مما اســفر عن وقوع عشرات 
القتلــى واجلرحــى وفقــا ملــا ذكــره 

مسؤولون ووسائل إعالم محلية.
واســتهدفت قنبلتــان علــى األقل 
ســيارات لقوات األمن التابعة حلركة 
طالبــان، بحســب مصــادر متطابقة، 
فيما يعد أولــى الهجمات الدامية منذ 
انســحاب القوات األميركية من البالد 
في ٣٠ أغسطس املاضي بعد أن استمر 

وجودها عقدين.
وجالل أباد هي عاصمة ننغرهار، 
أبرز معقل لتنظيم داعش في أفغانستان 
وهو خصم طالبان الذي تبنى الهجوم 
الدموي الــذي أودى بحيــاة أكثر من 
١٠٠ شخص في مطار كابول في نهاية 

اغسطس املاضي.
وكان شــخصان قــد أصيبــا، في 
انفجــار، وقع في اجلــزء الغربي من 
العاصمة األفغانيــة، كابول، طبقا ملا 
ذكرته العديد من وسائل اإلعالم احمللية 

امس.
ووقع االنفجار، في منطقة تسيطر 
عليهــا جماعــة «الهــزارة»، مبنطقــة 
الشرطة الـ١٣، طبقا ملا ذكرته صحيفة 
«اطالعات روز» وتعنى «أخبار اليوم» 

اليومية، التي تصدر في كابول.
وأشــارت معلومــات أولية إلى أن 
االنفجار ناجم عن قنبلة مغناطيسية، 

مثبتة في سيارة خاصة.
وعلى صعيد آخر، قدم وزير الدفاع 
األميركي، لويد أوسنت، اعتذارا رسميا 
عن غارة نفذتها طائرة مســيرة على 
العاصمة األفغانية كابول، تزامنا مع 
عمليــات اإلجــالء وانســحاب القوات 
األميركية من أفغانستان الشهر املاضي، 
والتي تبني فيما بعد أنها أسفرت عن 

مقتل ١٠ مدنيني عن طريق اخلطأ.
وقال أوســنت في بيــان صدر عنه 
«خلص التحقيق إلى أن الضربةـ  التي 
نفذت ملنــع ما كان يعتقــد أنه تهديد 
وشــيك ملطار حامــد كــرزاي الدولي 

قرار باريس استئناف التجارب النووية 
في جنوب احمليط الهادي واســتدعت 

سفيرها للتشاور.
بدوره، أكد املتحدث باســم وزارة 
اخلارجيــة األميركية نيــد برايس أن 
فرنسا «حليف حيوي» وأن الواليات 
املتحدة ستعمل على حل اخلالفات في 
األيام املقبلة مبا في ذلك في اجلمعية 
العامــة لــألمم املتحدة هذا األســبوع 
املقبل، وذلك في إطار الشراكة الثنائية 
بني البلدين، واعدا بـــ «التعاون» مع 
باريس «فــي ملفات عدة، مبا في ذلك 
في منطقة احمليطني الهندي والهادئ». 
وكتب برايس على تويتر: «لقد كنا على 
اتصال وثيق مع حلفائنا الفرنسيني» 
أنه «يتفهم موقف» الفرنسيني، مؤكدا 
أنه أحيــط «علما بقــرار باريس غير 
املسبوق استدعاء سفيرها في الواليات 

ـ أســفرت عــن مقتل ما يصــل إلى ١٠ 
أشخاص، من بينهم ما يصل إلى سبعة 

أطفال».
وأضاف «بالنيابة عن رجال ونساء 
وزارة الدفاع، أتقدم بأحر التعازي ألفراد 
أســر الذيــن قتلوا، مبن فيهم الســيد 
أحمــدي، وموظفو مؤسســة التغذية 
والتعليم الدولية، جهة عمل أحمدي»، 
مشــيرا إلــى أن الضحية لم يكن على 
صلة بتنظيم داعش ـ خراســان، و«ال 
صلة له إطالقا بالتهديد الوشيك الذي 

اعتقدنا أننا نواجهه».
واعتذر أوسنت قائال «نحن نعتذر، 
وسنســعى للتعلــم مــن هــذا اخلطأ 
الشنيع»، مضيفا«ولهذا الهدف، وجهت 
بإجراء مراجعة شاملة للتحقيق الذي 
أكملته للتو القيادة املركزية األميركية».

ويأتي ذلك بعد ما أعلن قائد القيادة 
املركزية األميركيــة، اجلنرال كينيث 
ماكينــزي، أمــس االول عــن نتائــج 
التحقيــق، وتقــدم باعتــذاره عن هذا 

اخلطأ.

وكان وزير اخلارجية الفرنسي 
جان ايف لودريان، أعلن في بيان أنه 
«بناء على طلب رئيس اجلمهورية، 
قررت أن استدعي فورا إلى باريس 
للتشــاور ســفيرينا لدى الواليات 

املتحدة وأستراليا».
وأضاف: «هذا القرار االستثنائي 
تبــرره اخلطورة االســتثنائية ملا 
أعلنته أستراليا والواليات املتحدة 

في ١٥ سبتمبر».
ويأتــي اخلــالف التاريخي بني 
احللفاء، على خلفية إلغاء استراليا 
صفقة مبليارات الدوالرات مع فرنسا 
لبنــاء ١٢ غواصــة تقليديــة بعــد 
ابراهما شراكة أمنية مع بريطانيا 
والواليات املتحدة من ذمن بنودها 
بنــاء غواصات تعمــل على الطاقة 

النووية.

أطفال.
وقال إميال أحمدي شقيق إزمراي 
لفرانس برس «قتل شــقيقي وأوالده 
األربعة. خسرت ابنتي الصغيرة وأبناء 

وبنات شقيقي».
الــى ذلــك، قــال رئيــس الــوزراء 
الباكستاني عمران خان، إنه شرع في 
حوار مع حركة طالبان األفغانية يرمي 
لتشــكيل حكومة أفغانية شاملة لكل 

العرقيات.
وأضاف خان وفقا ملا أوردته صحيفة 
(إكسبريس تريبيون) الباكستانية امس 
- أنه «بعد لقاءات في طاجيكستان مع 
القادة حول أفغانستان وخاصة مناقشة 
مطولة مع رئيس طاجيكســتان إمام 
علي رحمون، بدأت حوارا مع طالبان 

من أجل حكومة أفغانية شاملة».
وتابع أنه «بعد ٤٠ عاما من الصراع، 
ســتضمن هــذه الشــمولية الســالم 
واستقرار أفغانستان، وهو أمر ليس 
في مصلحة أفغانســتان فحسب، بل 

املنطقة أيضا».

املتحدة «للتشاور».
مــن جهتها، قالت املتحدثة باســم 
املجلس األمني الوطني امييلي هورن: 
«نتفهم موقف - شركائنا الفرنسيني 
- وسوف نواصل مناقشاتنا معهم في 
األيام املقبلة من اجل تسوية اخلالفات 
مثل ما متكنا من حل نقاط خالف أخرى 

على مدى فترة حتالفنا الطويلة».
وأكدت هورن ان «فرنسا حليفتنا 
األقدم وأحد أقوى شركائنا ونتشارك 
معها في قيم دميوقراطية وفي االلتزام 
بالعمل املشــترك ملواجهــة التحديات 

العاملية».
وسيكون وزيرا اخلارجية األميركي 
أنتوني بلينكن والفرنســي جان إيف 
لودريان في نيويورك األسبوع املقبل 
حلضــور االجتمــاع الســنوي لألمم 

املتحدة.

وقال اجلنرال ماكينزي للصحافيني 
«قتل عشرة مدنيني بينهم ما يصل إلى 
سبعة أطفال، بشكل مأساوي في هذه 
الضربة» بواسطة طائرة بدون طيار.

وأضاف «من غير املرجح أن تكون 
السيارة ومن قتلوا على صلة بتنظيم 
داعش - خراسان»، او أن يكونوا شكلوا 

«تهديدا مباشرا للقوات األميركية».
وكان اجليش أعلن في البداية أنه 
نفذ ضربة في ٢٩ أغســطس أدت إلى 
تدمير سيارة «محملة باملتفجرات» في 
كابول، مؤكدا إحباط محاولة لتنظيم 
داعش لتنفيذ عملية تفجير في مطار 
كابول، وذلك بعد بضعة أيام على اعتداء 
نفذه التنظيم قرب مطار كابول وأدى 
إلى مقتل ١٣ عسكريا أميركيا وحوالى 

مئة أفغاني.
لكــن غداة الضربــة، أعلنت عائلة 
سائق السيارة إزمراي أحمدي لوكالة 
فرانس برس أنه كان يعمل حلســاب 
منظمــة غيــر حكوميــة وأن عشــرة 
أشــخاص قتلوا في الضربة معظمهم 

بعد قرارها سحب سفيريها من البلدين

«الپنتاغون» تقّر بخطأ «مأساوي» أسفر عن مقتل مدنيني بينهم أطفال في العاصمة األفغانية

(أ.ف.پ) مظلي عسكري يحمل العلم الفرنسي في يوم القوات اجلوية الفرنسية في سانت سوفور شرق 

(ا.ف.ب) عناصر من «طالبان» يتفقدون موقع احد االنفجارات في مدينة جالل آباد امس 

تونسيون ينظمون أول احتجاج منذ قرار 
سعيد بإقالة احلكومة وحّل البرملان

رحيل بوتفليقة بني صمت السلطات 
وتعليقات الشارع الالذعة

تونس - رويترز: تظاهر املئات في تونس 
لالحتجاج على قرارات الرئيس قيس سعيد 
بإقالــة احلكومة وتعطيل عمــل البرملان منذ 
يوليو، وهو ما أدى ألزمة دستورية واتهامات 

بحدوث االنقالب.
وجتمع احملتجــون في وســط العاصمة 
وأخذوا يهتفون «يســقط االنقالب» و«نريد 
العودة للشــرعية»، بينما نظم عشــرات من 
أنصار سعيد احتجاجا آخر هتفوا فيه «الشعب 
يريد حل البرملان». وصاحب االحتجاج انتشار 
كثيف للشرطة، وهو األول منذ إعالن سعيد 
في ٢٥ يوليو عزل رئيس الوزراء وتعليق عمل 
البرملان والسيطرة على السلطات التنفيذية.

ورمبــا تعطــي االحتجاجات مؤشــرا الى 
الكيفية التي ســتتعامل بها األجهزة األمنية، 
التي عني سعيد الكثير من قياداتها في اآلونة 

األخيرة، مع املعارضة الشعبية.
والقت حتركات سعيد شعبية واسعة في 

بلــد يعاني منذ أعوام من الركود االقتصادي 
واجلمود السياسي، لكنها أثارت مخاوف بشأن 
احلقوق اجلديدة والنظام الدميوقراطي الذي 
تأسس بعد انتفاضة ٢٠١١ التي كانت شرارة 

انطالق احتجاجات «الربيع العربي».
لكن برغم مرور ٨ أسابيع، لم يعني سعيد 
رئيسا للوزراء حتى اآلن أو يعلن عن خططه 

في املدى األطول.
وقــال مستشــار للرئيــس التونســي لـ 
«رويترز» هذا الشهر إن سعيد يدرس تعليق 
العمل بدستور ٢٠١٤ ووضع دستور جديد يطرح 
لالستفتاء تشير معلومات الى انه سيتضمن 
التحول الى النظام الرئاسي، وهو احتمال أدى 

إلى أكبر وأشد معارضة له منذ ٢٥ يوليو.
في الوقت نفسه، ألقت الشرطة القبض على 
بعض أعضاء البرملان مع رفع احلصانة عنهم، 
بينما منع الكثير من املســؤولني التونسيني 

من مغادرة البالد.

عواصــم ـ وكاالت: قوبلت وفاة الرئيس 
اجلزائــري الســابق عبدالعزيــز بوتفليقة، 
الذي أطيح من السلطة في ٢٠١٩ بعد أسابيع 
من تظاهرات احلــراك املؤيد للدميوقراطية، 
بتعليقات قليلة امس، سواء في وسائل اإلعالم 
أو في الشارع، عدا عن بعض التعليقات احلادة.

وتوفــي بوتفليقة (٨٤ عامــا) الذي بقي 
رئيسا للجزائر ٢٠ عاما (١٩٩٩ـ  ٢٠١٩) وسجل 

رقما قياسيا في مدة احلكم.
فالرجل الذي ظــل حضوره طاغيا طيلة 
عقود لم يعد يظهر تقريبا منذ إصابته بجلطة 
دماغية عام ٢٠١٣، ثم اختفى متاما منذ أجبره 

اجليش على االستقالة في ٢ أبريل ٢٠١٩.
وبعــد صمت، أعلنت الســلطات تنكيس 
األعالم ثالثة أيام اعتبارا من امس بقرار من 
الرئيس عبداملجيد تبون بعد «وفاة الرئيس 
السابق املجاهد عبدالعزيز بوتفليقة»، بحسب 

بيان صادر عن رئاسة اجلمهورية.
واكتفت الرئاسة ببيان صحافي مقتضب 
أعلــن وفــاة بوتفليقة املولود فــي ٢ مارس 
١٩٣٧ «فــي مكان إقامتــه»، وذكرته احملطات 
اإلذاعيــة والتلفزيونية بشــكل موجز دون 
تخصيص أي برنامج له. وواصلت اإلذاعات 
بث املوسيقى وبرامج ترفيهية كما تفعل في 

أي نهاية أسبوع عادية.

وغــاب خبر الوفــاة عــن كل اإلصدارات 
املطبوعة من الصحف، إذ أعلن بعد إغالقها. 
لكن بعضها، مثل صحيفة «املجاهد» احلكومية 
اليومية، ذكرت اخلبر مقتطف في نســختها 

اإللكترونية.
وقال موقع «ســبق برس»: من املقرر ان 
يجري الدفن اليوم في ســاحة شهداء مقبرة 
العالية في شــرق اجلزائــر العاصمة، حيث 
يرقد جميع الرؤســاء الســابقني، إلى جانب 
كبار الشــخصيات وشهداء حرب االستقالل 

(١٩٥٤ ـ ١٩٦٢).
وفي الشــوارع، لم يكن اجلزائريون غير 
مبالني بوفاة الرئيس املعزول، وقد استقبلوا 

اخلبر بسيل من التعليقات املشحونة.
وقــال رابح وهو تاجر فواكه وخضر في 
مدينة العاشور في مرتفعات العاصمة لوكالة 
«فرانــس برس»: «الســالم لروحــه. لكنه ال 
يستحق أي تكرمي ألنه لم يفعل شيئا للبالد».

بدوره قال مالك وهو موظف اتصاالت ان 
بوتفليقــة «لم يتمكن من إصالح البالد رغم 

فترة حكمه الطويلة».
وقال محمد وهو جنار يبلغ ٤٦ عاما «عاش 
حياة رغــدة حتى بعد إزاحته من الســلطة 
لكــن البد مــن أن نذكر أن مــا تركه من إرث 

ليس باهرا».

(رويترز) مظاهرة مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

اجليش السوري والشرطة الروسية يدخالن «طفس» 
تنفيذًا التفاق التسوية وعودة احلياة لطبيعتها

عودة التيار الكهربائي إلى احملافظات
وبدء إصالح خط «الغاز العربي» بعد تعرضه العتداء

اكتشاف أثري ألدوات طقوس دينية بـ «تل الفراعني»

«الصحة»: ١٥ مليونًا سجلوا للتطعيم ضد «كورونا» 

«اإلسكان»: سحب ١١٠ آالف كراسة شروط
بـ «سكن لكل املصريني ٢»

عواصم - وكاالت: أعلن وزير الكهرباء 
السوري م.غسان الزامل أمس عودة التيار 
الكهربائــي إلى جميــع احملافظات، بعد 
انقطاعها بشكل تام عن محافظة دمشق 
مساء أمس األول اثر خروج محطة توليد 
دير علي عن اخلدمة. وقالت الســلطات 
انه ناجم عن هجوم تعرض له خط الغاز 
العربي الذي يغذي عدة محطات لتوليد 
الكهرباء. ونقلت وكالة األنباء الرسمية 
«سانا» عن الوزير الزامل قوله إنه «متت 
إعــادة التغذية الكهربائيــة بعد نصف 
ساعة من وقوع االعتداء وإقالع محطات 
املنطقة الشمالية بدءا من محطة الزارة 

ثم جندر والناصرية وبانياس ثم محردة 
وإعادة التغذية الكهربائية بالتتالي بدءا 
من حماة وحمص ودمشــق وطرطوس 
والالذقية ثم إعادتها لكافة احملافظات».
وأوضح أنه بعــد التحقيق تبني أن 
االعتداء كان بعبوات ناســفة استهدفت 
خط الغاز املغذي حملطتي تشرين ودير 
علي، إضافة إلى برجي توتر ٤٠٠ كيلو 
فولت ما بني محطتي دير علي وتشرين، 
ما أدى إلى هبوط ضغط الغاز بشــكل 
مفاجــئ على محطة ديــر علي وفصلها 
وخروجها عن اخلدمة. وقال الوزير إن 
محطة توليد دير علي تغذي أكثر من ٥٠٪ 

من احتياجات سورية وأدى خروجها عن 
اخلدمة نتيجة االعتداء، إلى خروج باقي 
محطات التوليد العاملة نتيجة هبوط 
التردد، مشــيرا إلى أن الورشــات بدأت 
منذ الصباح الباكر أمس بإعادة إصالح 
األبراج املتضررة كما تعمل ورشات وزارة 
النفط والثروة املعدنية على إصالح خط 
الغاز املتضرر، مبينا أن التقنني سيكون 
«قاسيا بعض الشيء» ريثما يتم إصالح 
خط الغاز وعودة احملطة للعمل بشكل 
كامل، علما ان املناطق السورية اخلاضعة 
لســيطرة احلكومة تعاني من عمليات 
تقنني في إمداد الكهرباء متتد لساعات.

وكاالت: اكتشــفت بعثة 
اآلثــار املصريــة، العاملــة 
مبعبد تل الفراعني (بوتو) 
مبحافظة كفر الشــيخ في 
أقصى شمال مصر، بعض 
األدوات املســتخدمة فــي 
الطقــوس الدينية باملعبد، 

وذلك ضمن خطة احلفائر 
األثريــة التــي يقــوم بهــا 

املجلس األعلى لآلثار.
وقال د.مصطفى وزيري 
األمني العام للمجلس األعلى 
لآلثــار، في بيــان صحافي 
أصدرتــه وزارة الســياحة 

واآلثار امس، إن هذا الكشف 
يعد من االكتشافات املهمة 
نظــرا ألنها تضــم األدوات 
التــي اســتخدمت فعليــا 
فــي القيــام بأداء شــعائر 
وطقــوس اخلدمة اليومية 
الدينية للمعبودة حتحور، 

ويرجح أنه مت وضعها بشكل 
سريع أســفل مجموعة من 
الكتل احلجرية املرصوصة 
بشكل منتظم أعلى تبة من 
الرمــل فــي جنــوب معبد 
االلهة واجيت بتل الفراعني 

(بوتو).

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

كشف تقرير لوزيرة الصحة د.هالة 
زايــد إلــى مجلس النــواب ان نحو ١٥ 
مليون مواطن فــي مختلف القطاعات 
قد سجلوا أنفســهم على موقع وزارة 
الصحة للتطعيم بلقاح كورونا وأن ١٢ 
مليون مواطن قد تلقوا رسائل بالفعل 
حتدد مواعيد وأماكن تلقي اللقاح، مؤكدة 

انه خالل أيام قليلة سيتم االنتهاء من 
تطعيم املدرسني والطالب واملوظفني.

وقالت وزيرة الصحة بحسب التقرير، 
ان هنــاك إقبــاال كبيرا مــن املواطنني 
للحصول على لقاح كورونا، باإلضافة 
إلى قوافل التطعيم املوجهة للمشروعات 
القومية والدواوين احلكومية واجلهاز 
اإلداري بالدولة. وكشــف التقرير انه 
مت االنتهــاء من تطعيم ٢٫٤ مليون من 

العاملني باجلهاز اإلداري بالدولة، وتبقى 
مليون، وخالل أيام كل موظفي الدولة 
سيجرى تطعيمهم بالكامل، وهذا األمر 
ينطبق على كل املستويات، حيث جرى 
قطع شــوط كبير في تطعيم العاملني 
بقطــاع التعليم، واجلامعات مت توفير 
مليــون جرعــة تســلمتها للجامعات، 
وسيجرى توفير مليون أخرى، ونستغل 
أن لدينا تدفقات عديدة من التطعيمات».

القاهرة - ناهد إمام

صرح د.عاصــم اجلزار، 
وزيــر اإلســكان واملرافــق 
واملجتمعات العمرانية، بأن 
هنــاك إقباال مــن املواطنني 
على حجز الوحدات السكنية 
التي يطرحها حاليا صندوق 
اإلســكان االجتماعــي ودعم 
التمويــل العقــاري، ضمــن 
مبــادرة الرئيس عبدالفتاح 
لــكل  «ســكن  السيســي، 
ملنخفضــي   «٢ املصريــني 
ومتوسطي الدخل، حيث مت 
حتــى اآلن ســحب ١١٠ آالف 

كراسة شروط، بينما قام ٥١ 
ألف مواطن بســداد مقدمات 

احلجز.
من جهتها، أوضحت مي 
عبداحلميد، الرئيس التنفيذي 
لصندوق اإلسكان االجتماعي 
ودعم التمويل العقاري، في 
تصريح صحافي، أن سحب 
كراســات الشــروط، وسداد 
مقــدم جدية حجــز الوحدة 
واملصروفــات  الســكنية، 
اإلداريــة، مبكاتــب البريــد 
املميكنة باملدن واحملافظات 
الوحــدات  بهــا  املطــروح 
السكنية، وتسجيل بيانات 

احلجــز، ورفع االســتمارة 
املرفقني بكراســة  واإلقــرار 
املوقــع  علــى  الشــروط 
اإللكتروني لصندوق اإلسكان 
التمويل  االجتماعي ودعــم 
العقاري، مستمر حتى يوم 
اخلميس املوافق ٢٣ اجلاري، 
مشيرة إلى أن هناك ٣٣ مدينة 
زاد عدد احلاجزين بها على 

عدد الوحدات املطروحة.
وأضافت مى عبداحلميد، 
أنــه يتــم طــرح وحــدات 
الفوري  جاهــزة للتســليم 
(غرفتــني وصالة، و٣ غرف 
وصالة) مبساحات تتراوح 

بــني ٧٥ و٩٠م٢، فــي مــدن 
ومراكز احملافظــات التالية: 
(اإلسماعيلية، املنيا، الشرقية، 
ســوهاج، قنا، اإلسكندرية، 
املنوفية، كفر الشيخ، أسوان، 
الغربية، البحيرة، مطروح، 
الفيوم، بني سويف، أسيوط، 
الوادي اجلديد، األقصر، شمال 
ســيناء، ودميــاط)، بجانب 
طرح وحــدات أخرى ضمن 
نفــس اإلعــالن، ملتوســطي 
الدخــل، فــي مدينتي شــطا 
والزرقــا مبحافظــة دمياط 
مبســاحات تتراوح بني ١٠٥ 

و١١٤م٢،.

وكاالت: دخــل اجليــش 
الســوري صباح أمــس إلى 
مدينــة طفــس غربــي درعا 
برفقة الشــرطة العســكرية 
املدينة  الروســية ووجهــاء 
وأعضاء من اللجنة املركزية 
لريــف درعا، وذلــك تنفيذا 
التســوية اجلديــد  التفــاق 
الذي مت التوصل اليه في ١٦ 
من سبتمبر اجلاري. وقالت 
وكالة األنباء السورية «سانا» 
إن عمليــة تســوية أوضاع 
املسلحني واملطلوبني والفارين 
من اخلدمة العسكرية بدأت 
أمــس فــي طفس، وشــملت 
العشــرات من أبنــاء املدينة 
وسلم بعضهم أسلحة فردية 
وذخائر وقواذف «آر بي جي» 
وقذائف صاروخية للجيش.
ونقلــت الوكالة عن احد 
وجهاء طفس أن تغليب لغة 

االتفــاق ينــص علــى فتح 
مركز تسوية لشبان املدينة 
الســالح اخلفيف  وتسليم 
ونشر ثالث نقاط عسكرية 

في املدينة.
ونتج االتفاق عن اجتماع 

عقد يوم اخلميس املاضي بني 
أعضاء مــن اللجنة املركزية 
لريف درعا الغربي ووجهاء 
مــن مدينة طفــس واللجنة 
املركزية التابعة لدمشق وذلك 
في حي احملطة مبدينه درعا.

عناصر من اجليش السوري في طفس       (انترنت)

الســلم وإعادة اخلدمات إلى 
املدينة ميهــد لعودة احلياة 
الطبيعية لألهالي ويســرع 
بعودة عجلة اإلنتاج الزراعي.
وأفادت مصــادر محلية 
ملوقع تلفزيون سورية بأن 

وزير العدل السابق شارل رزق
لـ «األنباء»: البيانات الوزارية تقاس 

بقدرة احلكومات على تنفيذها
بيروت ـ زينة طّبارة

رأى وزيــر العدل 
السابق د. شارل رزق 
ان التصريحات األولية 
لبعض الوزراء اجلدد، 
لم تكن على مستوى 
وطموحــات  آمــال 
اللبنانيني، حيث أتت 
هزلية، ودون مستوى 
اخلبــرات املطلوبــة 
في زمــن االنهيارات 
العــام،  والســقوط 
هذا من جهة، مشيرا 
مــن جهة ثانيــة الى 
التدقيق بأســماء  ان 

الــوزراء وتاريخهــم يكشــف أن كال منهــم ينتمي الى 
مرجعية إما سياســية وإما زعماتية، لكن االخطر منه 
هــو ان البعــض ينتمي الى أكثر مــن مرجعية محلية 
واقليمية، ما جعل من الثلث املعطل املرفوض وجوده 
اصال، اضحوكة املرحلة، ألنه عندما يكون في احلكومة 
وزراء متعددو االنتماءات السياسية، يصبح هناك ثلث 
معطل جلهة سياسية، وثلثان معطالن جلهة سياسية 
ثانية، لكن وبالرغم من ان «الرسالة تقرأ من عنوانها»، 
يبقى ان نأمل خيرا «قد» جنده في أداء هذه احلكومة.

ولفت رزق في تصريح لـ «األنباء» الى ان البيانات 
الوزاريــة ال تقاس فقط مبضامينها، امنا ايضا واالهم 
بقــدرة احلكومــات على تنفيذها، معتبــرا بالتالي، ان 
الســرعة القياســية وغير املســبوقة التي صيغ فيها 
البيــان الوزاري حلكومة الرئيس ميقاتي ال يعتد بها، 
وليست الدليل على حتمية خروج البلد من النفق، ألن 
العبرة بتنفيذ اعالن النوايا، فسواء كان البيان الوزاري 
قــد أملي على احلكومة، ام انه أتــى نتيجة توافق بني 
الفرقــاء، يبقى الرهان على امكانيــة اجتياز احلكومة 
للمطبــات السياســية واخلالفية، مبــا يضمن حتقيق 

العزمية وتنفيذ النوايا.
وعمــا اذا كان يــرى أن احلكومة قــادرة على إجراء 
االنتخابــات النيابية كما جاء في البيان الوزاري، لفت 
رزق الى انــه مبراجعة تاريخ االنتخابــات في لبنان، 
يتبــني انه قلما نتج عنها جديد في املعادالت النيابية، 
مؤكدا انه غير متفائل بحدوث تغيير كبير، وال ينتظر 
بالتالي ان تفضي صناديق االقتراع الى تكوين مشهدية 
جديدة في النــدوة النيابية، وذلك العتباره ان النظام 
االنتخابي في لبنان صيغ على قاعدة تقاسم الزعامات 
الطائفية واحلزبيــة للمقاعد النيابية، بدليل ان الكتل 
نفســها تتقاسم املجلس النيابي منذ سنوات، أال وهي 
كتلة الثنائي الشــيعي، والكتلة الســنية بزعامة سعد 
احلريري، والكتلة املســيحية املنقســمة على بعضها، 
بني فئة متحالفة مع حزب اهللا، وأخرى معارضة له.

وختــم رزق مؤكدا أنه ال يخاف على اتفاق الطائف 
بقدر ما يخاف على استمرار الكيان اللبناني في احلياة، 
خصوصا بعد ان اصبحت الدويلة هي الدولة، والدولة 

هي الدويلة.

شارل رزق

جلسة «الثقة» غدًا.. وجهات عربية متهل حكومة ميقاتي ٣ أشهر الختبار املسار
بيروت - عمر حبنجر

تخطــى رئيــس حكومة 
«معا لإلنقاذ» جنيب ميقاتي 
الصمت الرسمي املطبق حيال 
املــازوت»  دخــول «قوافــل 
اإليراني الى لبنان، من خارج 
املعابر احلدودية الشرعية مع 
سورية، بإعالنه احلزن على 
انتهاك ســيادة لبنان، جراء 

ما حصل.
وواضــح للمتابعــني، ان 
رفــد املــازوت اإليراني إلى 
لبنان، أريد منه كسر احلصار 
األميركي على إيران، سيكون 
فــي طليعة املشــكالت التي 
ســتواجه حكومــة ميقاتي، 

دوليا وداخليا.
مصدر معــارض إلغراق 
لبنــان فــي بحيــرة أحــالم 
أمل  إيــران اإلمبراطوريــة، 
الرئيــس ميقاتــي،  أن  لــو 
أرفق حزنه، خلرق السيادة 
الوطنيــة، بقوافــل املازوت 
اإليرانــي، مبوقــف صريح 
وحاسم من ذلك اخلرق الذي 
تكــرر، كما يبدو، مع دخول 
قافلــة صهاريج ثانية أمس 
تنقل دفعة أخرى من املازوت 

اإليراني الى حزب اهللا.
واعتبر املصــدر ان يوم 
غد، سيتبلور رد فعل نواب 
الوفاء للمقاومة، على  كتلة 
الرئيــس ميقاتي  تصريــح 
املتضمن حزنــه على خرق 
السيادة، مستبعدا ان يصل 
األمر إلى حجــب الثقة، عن 

حكومته، كليا او جزئيا.
املصدر كشف لـ «األنباء» 
عن مهلة متتد من شهر الى 
٣ أشهر أعطتها جهات عربية 
حلكومة ميقاتي، لتصحيح 
األوضاع اللبنانية من مختلف 
وجوهها املعيوبة، وعلى أمل 
أال جتبر الدول الشقيقة على 
متابعة نهجها في التعاطي كما 
كان مع حكومة حسان دياب.

أما على املستوى الداخلي، 
وإضافة الى ارتدادات موضوع 
«املــازوت اإليرانــي»، هناك 
التشــنجات املســتجدة بني 
رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، وبني رئيس التيار احلر 
النائب جبران باســيل، منذ 
حصول باسيل على «الثلث 
املتحكم» مبسارات احلكومة 

اجلديدة.
وقــد متــر جلســة منح 
الثقة للحكومة غدا بســالم، 
أما بعده، سينطلق الفرقاء، 
في حتضيــرات لالنتخابات 

احلر على حتميل بري وسعد 
احلريري مسؤولية التراجع 

والتعطيل.
ويــرد املفكر السياســي 
السيد،  اإلسالمي د.رضوان 
عبــر إذاعة «صــوت لبنان» 
الــذي  بالقــول: «ان العهــد 
اعترف بكل هذه األزمات، لن 
يســتطع التفكير باخلروج 
منهــا في حضــوره، وما لم 
يغب وتغيب معه حتالفاته، 

ال أمل باإلصالح».
مــن جهته، أكد وســيط 
العــام  املديــر  اجلمهوريــة 
لألمــن العام اللــواء عباس 
إبراهيــم في حديــث إلذاعة 
«لبنان احلر» الناطقة بلسان 
القوات اللبنانية، ان حكومة 
جنيب ميقاتي باقية إلجراء 
االنتخابات وعليها ان تعمل 

وكأنها باقية أبدا.

اللبنانية الــى حترك عاجل 
وفوري باجتاه مجلس األمن 
واملجتمع الدولي للتحقق من 
احتماليــة حصــول اعتداء 
إسرائيلي جديد على السيادة 
واحلقــوق اللبنانية، مؤكدا 
أن قيام الكيان اإلســرائيلي 
بإجراء تلزميات وإبرام لعقود 
تنقيب فــي البحر لشــركة 
هاليبرتــون أو ســواها من 
الشركات في املنطقة املتنازع 
عليها، ميثل نقضا ال بل نسفا 
التفــاق اإلطار الــذي رعته 
الواليات املتحدة األميركية 
واألمم املتحدة، معتبرا تلكؤ 
ومماطلــة حتالف شــركات 
«توتــال نوفاتك وإيني» في 
التنقيب  املباشرة بعمليات 
والتي كان من املفترض البدء 
بها قبل عدة شهور في البلوك 
رقــم ٩ من اجلانب اللبناني 

للحــدود البحريــة يطــرح 
عالمات تساؤالت كبرى.

بدوره، غرد رئيس احلزب 
التقدمــي االشــتراكي وليد 
جنبــالط أمس، مشــيرا إلى 
إعالن شــركة هاليبورتون، 
وقال: انها: نفس املنطقة التي 
كدنا نستعيد قسما منها، لوال 
املزايدات، وهذا يعني دفن آخر 
شبر ســيادة في لبنان على 

ثرواته ومقدراته».
وكان الالفت أمس تزامن 
تصريح ميقاتي حول خرق 
السيادة الى قناة «سي إن إن» 
األميركية، مع عقوبات جديدة 
فرضتها اخلزانة األميركية 
على شــركات مالية اتهمتها 
بتمويل حزب اهللا، وشملت 
العقوبات شــركات واجهة، 

ورجال أعمال.

وحمــل اللــواء إبراهيــم 
الرئيــس ســعد احلريــري 
مســؤولية عدم التمكن من 
تشــكيل احلكومة، بســبب 
إصراره على رفض التشاور 
مع رئيس كتلة لبنان القوي 
جبران باســيل، ال مباشــرة 
وال بطريقــة غير مباشــرة، 
هــذا الرفض عرقل تشــكيل 
احلكومــة طــوال ١١ شــهرا، 
أمــا مع الرئيس ميقاتي فقد 
تســهلت األمور، وتشــكلت 
احلكومة بســرعة قياسية، 

وقد بدأت بتفكيك األلغام.
إلــى ذلــك، وتعليقا على 
التقاريــر الواردة حول فوز 
شــركة «هاليبرتون» بعقد 
للتنقيب عــن النفط والغاز 
في املنطقة املتنازع عليها بني 
لبنان وفلسطني احملتلة، دعا 
الرئيس بري وزارة اخلارجية 

بري يدعو «اخلارجية» للتحرك استدراكاً العتداء إسرائيلي على حقوق لبنان.. وجنبالط: دفن آخر شبر سيادة في لبنان على ثروته النفطية

املفترضة في  التشــريعية، 
مايو، والتي ستكون مجرد 
محطة أخيرة، قبل الوصول 
الى «املونديال» الرئاسي في 

خريف ٢٠٢٢.
ومــن هنــا فــإن املرحلة 
الفاصلة عن موسم االنتخابات 
بشــقيه النيابي والرئاسي، 
ستشــهد أقصى اجلهود من 
جانــب رئيــس اجلمهورية 
العماد ميشال عون وصهره، 
الستعادة الوهج الشعبي لهما 
ولتيارهما السياسي، والذي 
خبا بســبب عصف الفساد 

املدمر.
ويركز الرئيس عون في 
اليومية منذ  إطاللته شــبه 
تشكيل احلكومة على التدقيق 
واإلصالحــات،  اجلنائــي 
فيما يركز باســيل والذباب 
التابــع للتيار  اإللكترونــي 

ضبط ٢٠ طنًا من نيترات األمونيوم في بعلبك ومخاوف من املزيد
بيروت ـ أحمد منصور

عثرت األجهزة األمنية في بعلبك 
على ٢٠ طنا من مادة نيترات األمونيوم 
املتفجرة محملة في شاحنة، وهي املادة 
ذاتها التي تسببت بكارثة انفجار مرفأ 

بيروت.
وجرى إبالغ وزير الداخلية بسام 
املولوي، الذي حضر وعاين الشاحنة 
والنيترات في املوقع الذي نقلته إليه 
مفرزة بعلبك القضائية في سهل بدنايل.

وبعد معاينته للمواد املصادرة، قال 
املولوي «لقد توجهنا إلى منطقة بعلبك، 
وقمنا مبتابعة حثيثة بعد ان مت إبالغنا 
العثور على ٢٠ طنا من مادة نيترات 
األمونيوم مــن بعلبك، وحتركنا هذا 
جاء بعد ان اعلمنــا رئيس احلكومة 
جنيب ميقاتي الذي يتابع معنا متابعة 
دقيقة لهذا املوضوع، فانطلقنا ملعاينة 
النيترات عن كثب، وكانت القوى األمنية 
قد نقلت هــذه الكمية من بعلبك إلى 

منطقة أكثر أمنا».
وأضاف أنــه يتابع التحقيق ولن 
يكشــف تفاصيله، وقال «لن اكشف 
عن اي اســماء او موقوفني، انا هنا 
لكي أشــيد بعمل االجهــزة األمنية 
ليقظتها وحكمتها وهي تقوم بدورها 
حلماية املواطن في ظل هذه الظروف 
الصعبة من الناحية املادية واللوجستية 
واالقتصادية واالجتماعية مازالت تقوم 

بدورها حتى اآلن».
وتخشى مصادر امنية من وجود 
املزيد من نيترات األمونيوم في هذه 

املنطقة، والتــي يبدو انها هربت من 
مرفأ بيروت قبل انفجاره املدمر نتيجة 

وجود مثل هذه املواد اخلطرة فيه.
وأعطى املولــوي تعليماته للقيام 
للمنطقة بحثا  بكشف ومسح شامل 

عن املــواد التي تشــكل خطرا على 
سالمة املواطنني «ولكي نعرف ما هي 
املوجودات في هذه املنطقة كما في كل 
لبنان»، وقال «كما علينا ان نعمل جهدنا 
لنقل هــذه املواد إلى مكان اكثر امانا 

بعيدا عن تعرضها للحرارة والشمس 
او اي شيء قد يتسبب بكارثة. نحن 
نتابع هذا املوضوع مع مدير قوى األمن 
الداخلي اللواء عماد عثمان، والرئيس 

ميقاتي يتابع معنا متابعة لصيقة».

(محمود الطويل) وزير الداخلية بسام مولوي يتفقد موقع الشاحنة احململة بنترات األمونيوم في سهل بلدة بدنايل 
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كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

من أنواع السيارات الفخمة من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

ليموزين

رانيا يوسف

اواداببعيل

حسلرلرارنا

تاغبقمريال

مئرعلةسقمس

الييبيلرام

ءةيرامادلا

اراصلااااء

لكلناللءاو

سامزسممجلو

يذسحيرسووع

رليلرقاررد

نارايةءمدز

١ ـ في الساق، ٢ ـ قاحل ـ مضجر، ٣ ـ في الرجل 
(معكوسة) ـ أحضر ـ سحب (معكوسة)، ٤ ـ قتال ـ 
غبار، ٥ ـ سهول خضراء ـ نرقد، ٦ ـ عكس يهدم 
ـ عقل (معكوسة)، ٧ ـ وضع خلسة ـ أنثى  اجلمل 
(معكوسة)، ٨ـ  حتطمـ  حياة، ٩ـ  يرشد (معكوسة) 

ـ أرمي، ١٠ ـ جواهر ـ عطاء اهللا.

احتماء
الذاكرة
السماء
الورد
القلب

الورقة
السير
املساء

االسير
املسير

احلزن
صريع
مروج
وعد

األماني

رداء
السراب

درب
الغريب
وسائل

برمة
عريق

١ ـ ضياء ـ من األسماك ـ بسط، ٢ ـ أفك (معكوسة) ـ تكشف 
األعماق (معكوسة)، ٣ ـ محطمون ـ تعب، ٤ ـ والدة ـ خضي 
ـ أضع خلسة (معكوسة)، ٥ ـ بئر ـ من العمالت (معكوسة)، 
٦ ـ متشابهة ـ ثمار السدر، ٧ ـ السرقة (معكوسة) ـ صوت 
الرصاص، ٨ ـ ارقد ـ والد (معكوسة) ـ نربط، ٩ ـ علم مؤنث ـ 
من احلشرات (معكوسة)، ١٠ ـ أحضر (معكوسة) ـ لرفع العلم.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  الكاحل، ٢ـ  ماحل (معكوسة)ـ  ممل، ٣ـ  ساق (معكوسة) 
ـ جلبـ  جر (معكوسة)، ٤ـ  حربـ  هباء، ٥ـ  مروجـ  ننام، 
٦ـ  يبنيـ  لب (معكوسة)، ٧ـ  دسـ  الناقة (معكوسة)، ٨ـ  
تكسرـ  عمر، ٩ـ  يدل (معكوسة)ـ  ألقي، ١٠ـ  درـ  الرزق.

١ـ  ألقـ  ميدـ  مّد، ٢ـ  أحل (معكوسة)ـ  تسبر (معكوسة)، ٣ـ  كاسحون 
ـ كل، ٤ ـ ام ـ رجي ـ أدس (معكوسة)، ٥ ـ جب ـ ليرة (معكوسة)، 
٦ ـ ل ل ل ـ نبق، ٧ ـ النهب (معكوسة) ـ از، ٨ ـ من ـ اب (معكوسة) 
ـ نعلق، ٩ ـ مرام ـ قمل (معكوسة)، ١٠ ـ أجلب (معكوسة) ـ سارية.

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

إعداد: عروبة حجازي

شخصيات في التاريخ

روزييه والصعود إلى الهاوية
الفرنسي جان فرانسوا بيالتردي  الفيزيائي 
روزييه، انتخب عضوا في اكادميية العلوم الفرنسية، 
واصيب بخيبة امل عندما فشل اختراعه جهاز 
التنفس لعمال املناجم في تأدية املطلوب، ثم عمل 
في اختبارات طيران املناطيد في باريس في سبتمبر 
١٧٨٣ وتطوع ليكون اول انسان يصعد في املنطاد، 
واعتقد انه سيكون اول انسان يطير مبنطاد عبر 
القناة االجنليزية، لكن بالنشاد وجيفرير سبقاه 
الى ذلك، وقد سقط ميتا الى االرض هو ومساعده 
عندما حاوال الطيران مبنطاد مزدوج من اختراعه 

وتصميمه.
فاندين سجنت حالقها

امللكة فاندين امرت بسجن حالقها اخلاص مدة ٣ 
سنوات حتى ال يعلم احد ان الشيب قد مأل شعرها.

ڤيكتوريا رشت الشوارع بالكولونيا
امللكة ڤيكتوريا امرت برش شوارع مدينة 
كوبنرج االجنليزية مباء الكولونيا احتفاال بزيارتها 

هي والبرنس ألبرت لها عام ١٨٤٥.
أصبع زوجة امللك

آن بولني زوجة امللك هنري الثامن، كانت تلبس 
القفاز بصفة مستمرة صيفا وشتاء وذلك لتخفي 

اصبعا سادسا من يديها.
امللكة والقهوة

كاترين العظمى كانت اذا ارادت ان تدخل البهجة 
على نفسها امرت ان تزغزغ في اقدامها، وكانت 

تشرب في افطارها خمسة اكواب من القهوة.

من كتاب: أغرب الشخصيات في التاريخ ـ رمزي املنياوي

سؤال وجواب

ما «اليقظة الالواعية» وملاذا تهدد حياة النساء أكثر من الرجال؟
كشفت دراسة أسترالية حديثة أن النساء الالئي 
يستيقظن في الليل تزيد احتمالية موتهن في 
سن مبكرة مبقدار الضعف. ويحدث االستيقاظ 
من النوم كجزء من قدرة اجلسم على االستجابة 
للمواقف التي يحتمل أن تكون خطرة مثل الضوضاء 

واأللم ودرجة احلرارة واألضواء.
وميكن أن يؤدي انسداد التنفس أثناء النوم، 
إلى  إلى دفع الشخص  والذي يسبب الشخير، 
«اليقظة الالواعية». ويقصد بها اللحظات الصغيرة 
من االستيقاظ والتي لن يتم تذكرها بالضرورة 
في صباح اليوم التالي، ولكنها ستجعل الشخص 

يشعر بالنعاس طوال اليوم.
ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة أدياليد 
األسترالية أنه إذا تكررت، فإن هذه االضطرابات 
ترتبط بارتفاع ضغط الدم من بني مشاكل صحية 
أخرى. ووجد مؤلف الدراسة الرئيسي، ماتياس 
بومرت، وزمالؤه أن النساء يستيقظن في الليل أقل 
من الرجال، وفقا لصحيفة «الصن» البريطانية.

ومع ذلك، بدت التأثيرات أكبر السيما فيما 
القلب، وهو  الوفاة من مشاكل  يتعلق بخطر 
التي تؤثر على  مصطلح عام يغطي احلاالت 
القلب أو األوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية 

أو النوبة القلبية.
والنساء الالئي يستيقظن في الليل أكثر من 
غيرهن (مبعدل ٦٫٥٪ من وقت نومهن ليال) 
يتعرضن خلطر املوت من مشاكل القلب بنسبة 
تتراوح بني ٦٠٪ و١٠٠٪ أكثر من النساء الالئي 
ينمن نوما عميقا ليال. كما زاد خطر الوفاة من 
جميع األسباب، لدى النساء الالتي يعانني من 
«اليقظة الالواعية» بنسبة تتراوح بني ٢٠٪ و٦٠٪.

وكانت النتائج أقل أهمية لدى الرجال، حيث إن 
أولئك الذين استيقظوا ليال، كانوا عرضة خلطر 
املوت من أمراض القلب واألوعية الدموية أو أي 
سبب بنسبة ١٣٫٤٪ إلى ٣٣٫٧٪، مقارنة بـ ٩٫٦٪ 
إلى ٢٨٪ في الرجال الذين لم يستيقظوا كثيرا.

وقالت املؤلفة املشاركة في الدراسة، دومينيك 
لينز، من املركز الطبي بجامعة ماستريخت، إنه من 
غير الواضح سبب وجود اختالف بني اجلنسني، 
لكنها أشارت إلى أنه ميكن تفسيره باالختالفات 
في كيفية استجابة اجلسم لالستيقاظ في الليل.

عن «سكاي نيوز»
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مباراة اليوم (ربع نهائي كأس سمو األمير)
كويت سبورتعبداهللا اخلليفة الصباح٨:٠٠النصر × كاظمة

اخلصم، وقد أدار املباراة احلكم 
عمار اشــكناني وجاءت قراراته 

سليمة.
الكويت وخيطان

فيمــا بلغ مســاء الخميس 
النهائي بعد  الكويت نصــف 
تخطيــه خيطــان بهدفيــن 
نظيفين، حيث فرط «األبيض» 
في العديد من الفرص بالشوط 
األول ولكنــه تدارك األمر في 

الشوط الثاني عندما زج مدرب 
الكويت التونسي فتحي الجبال 
بالعبـــه األوزبـكـــي راشيــدوف 
لزيــادة الفاعلية الهجومية، وجاء 

الرد على فرص الكويت المهدرة 
بهــدف رائع مــن قــدم المغربي 
المهــدي برحمة الذي ســدد كرة 
قوية من مســافة بعيــدة اكتفى 
الحارس أحمد الدوسري بالنظر 
إليها لسرعتها الكبيرة بالدقيقة 
(٦٦)، كمــا نجح الوافــد الجديد 
عبدالمحسن التركماني في إضافة 
الهدف الثاني بتســديدة متقنة 
اخرى سكنت على يسار الحارس.

وقد أدار المباراة الحكم يوسف 
نصار وأحسن في إدارتها.

أنظار جماهيره التي ساندته على 
ســتاد الصداقة والسالم، موجها 
رسالة حتذير قوية لباقي الفرق 
بأنه قادم بقوة للحفاظ على لقبه 
بعدما قدم مستوى أكد فيه جدارته 

بالفوز.
وافتتح أهداف العربي الليبي 
السنوســي الهادي بعدما خطف 
الكرة من مدافع اخلصم ماريوس 
وسددها بقوة هدفا (٢٠)، وأضاف 
املدافع جمعة عبود الهدف الثاني 
بضربة رأســية متقنــة (٣٧) ثم 
أضاف الوافد اجلديد املنتقل من 
القادسية سلطان العنزي الهدف 
الثالــث بتســديدة رأســية (٥٣) 
وتبعه محمد فريــح بهدف رابع 
بعد حتضير رائع من السنوسي 
(٥٩) فيما كان الهدف اخلامس من 
نصيب السوري عالء الدالي من 

ركلة جزاء (٧٢).
وكان احلضور العرباوي طاغيا 
في املباراة ولم يتهدد حارس مرماه 
حســني عبدالغفور إال نادرا، أما 
اجلهــراء فقد تعرض خط دفاعه 
لضغط متكرر، ما أوقعه في أخطاء 
التغطية وحاول تنظيم هجمات 
مرتدة لكنه اصطدم بصالبة دفاع 

لتصحيحهــا ومن أهمها في خط 
الدفاع لتفادي ما حصل في املباراة 
املـاضيـــة حيــث انقــذ حارســه 
حســني كنكوني مرمــاه من عدة 
فرص خطرة، بينما تكمن خطورة 
الفريق الهجومية في الثالثي عمر 
احلبيتر وبندر بورسلي وشبيب 
اخلالدي الذين يحسنون اختراق 
دفاع اخلصــم والتعامل بحرص 
مع الفرص السانحة، ويغيب عن 
الفريق ناصر فالح املوقوف وطالل 

العجمي لإلصابة.
أما النصر فقد تخطى اليرموك 
في الدور التمهيدي بهدفني ولكن 
االختبار احلقيقي سيكون اليوم، 
لذلك فإن مدرب «العنابي» سلمان 
عواد يدرك أن مهمته اليوم ستكون 
أصعب من سابقتها لكنه قادر مع 
العبيه على حتقيق نتيجة طيبة إذا 
أحسنوا في املوازنة بني واجباتهم 
الدفاعية والهجومية واســتغالل 

الفرص املتاحة للتسجيل.
العربي واجلهراء

وكان العربــي قد ضرب بقوة 
فــي ظهــوره االول لهذا املوســم 
واكتســح اجلهراء «٥-٠» حتت 

ناصر العنزي

يتحــدد اليوم آخــر املتأهلني 
إلــى املربع الذهبي لكأس ســمو 
األمير في املواجهة التي ستجمع 
كاظمة والنصر على ملعب عبداهللا 
اخلليفة بعد تأهل الكويت والعربي 
والفائــز من مبــاراة القادســية 
وبرقان التي اقيمت مساء أمس، 
وبذلك ســتدخل مســابقة «أغلى 
الكــؤوس» املرحلة قبل األخيرة 
إلعالن طرفي املباراة النهائية، إذ 
سيلتقي الفائز اليوم الكويت الذي 
تخطى خيطــان بهدفني نظيفني، 
فيما سيواجه العربي الفائز على 
اجلهراء بخماسية نظيف  الفائز 

من القادسية وبرقان.
ومــن الصعب توقــع نتيجة 
لقاء اليوم حيث ان كال الفريقني 
قادر على الفوز، فكاظمة تخطى 
خصما قويا في مباراته السابقة 
بالتفوق على الساملية «٢-١» بعد 
مباراة امتدت ألربعة أشواط بعدما 
لعب «البرتقالي» بعشرة العبني 
لفتــرة طويلة عقــب طرد ناصر 
فالح بالبطاقة احلمراء املباشرة، 
وسيعمل املدرب الوسني داركو 
نيستروڤتش على معاجلة األخطاء 

املـــاضـيــــــة 

مندني: الفوز دافع معنوي مهم
مبارك اخلالدي

قال عضو مجلس إدارة النادي العربي 
ورئيس جهاز الكرة علي مندني لـ «األنباء» 
إن التأهل إلى نصف نهائي كأس سمو األمير 
واالنتصار العريض على اجلهراء هو دافع 

قوي ومهم للفريق في املباريات املقبلة.
وأوضــح: «نتوجه بالشــكر والتحية 
لالعبينا على املجهود الكبير خالل املباراة 
والنتيجة املميزة والعــرض الطيب، فقد 
طالبنا الالعبني قبل املباراة بضرورة احترام 
املنافس واستثمار الفرص املتاحة باعتبار 
أن مباريــات الكؤوس ال تعترف بالتاريخ 
والبد من احلذر وجنحنا في إنهاء املباراة 

من شوطها األول».
وعن مواجهة نصف النهائي، قال مندني: 
«نحترم كافة الفرق وتركيزنا موجه نحو 
املباراة بغض النظر عن اسم الفريق الذي 
سنالقيه وليس لدينا فرق بني فريق وآخر 
وكل تركيزنا موجه باجتاه العبينا وفريقنا 
ولدينا ثقة بــأن القادم أفضل»، الفتا إلى 
وصول الالعب الســوري مارديكيان إلى 
البالد خالل أيام عقب تعافيه من اإلصابة 

وانتهاء فترة عالجه في قطر.
فوز وأداء

من جانبه، اعرب جنم العربي املنتقل 
حديثا من القادســية سلطان العنزي عن 
ســعادته بالفوز العرباوي، قائال: «أبارك 
جلمهور األخضر ومجلس اإلدارة واجلهازين 

الفني واإلداري وزمالئي الالعبني على هذا 
الفوز والتأهل إلى نصف النهائي فقد كانت 
املباراة صعبة كونها األولى في املوســم 
والظهور األول لي مع الفريق لكن جتاوزناها 
باألداء واألهداف وحققنا املطلوب والقادم 

سيكون أفضل».
وحول احتمالية مواجهة القادسية في 
نصف النهائي، قال العنزي: «األمور طيبة 
وهذا زمن االحتراف ويبقى القادسية بيتي 
األول وجمهور األصفر على عيني وراسي 
وال أنسى فضل الفريق وجماهيره ودعمهم 
لي، لكن املباراة ستبقى في امللعب، متمنيا 

التوفيق جلميع الفرق».
تنظيم رائع للعالقات العامة باحتاد الكرة

هذا ومتيزت عودة اجلماهير الرياضية 
إلى مالعبنا مع انطالق منافســات بطولة 
كأس سمو األمير بالتنظيم الرائع لرجال 
العالقات العامة في احتاد كرة القدم بقيادة 
املدير الناجح حمزة الشطي وباقي أعضاء 
الفريق املساند له، حيث بلغت ذروة التنظيم 
مبباريات ربع النهائي فلم جتد جماهير كل 
من العربي والقادسية والكويت صعوبة في 
الدخول واخلروج من البوابات واجللوس 
في مقاعدها مراعية اإلرشادات الصحية 
بضــرورة التباعد اجلســدي، إذ وفرت 
اللوحات االسترشــادية  العامة  العالقات 
والكمامات، فضال عن حسن إدارة الدخول 
باألعداد  الرئيســية وااللتــزام  للمنصة 

املسموح بها لكل فريق.

العنزي: «األصفر» بيتي األول وجمهوره على راسي ل تركيزه على «السلط» الكويت ُيحوِّ
يحيى حميدان

طوى فريــق الكرة بنــادي الكويت 
صفحة انتصاره على خيطان بهدفني 
نظيفــني مســاء اخلميــس املاضي 
وتأهله لنصف نهائي كأس سمو 
األميــر، وحــول تركيــزه صوب 
مباراته املهمة أمام السلط األردني 
بنصــف نهائي منطقة الغرب من 
كأس االحتاد اآلسيوي والتي ستقام 
بعد غد الثالثاء على ستاد نادي الكويت 
بكيفان. من جهتــه، قال مدرب «األبيض»، 
التونسي فتحي اجلبال، ان الفريق بدأ يرتقي 
مبستواه أمام «األحمر واألسود»، ومن الصعب 
على أي مدرب أن يكون راضيا عن أداء فريقه 

بنســبة ١٠٠٪، وعليــه فهو يســعى لالرتقاء 
مبســتوى الالعبني بشــكل تدريجي في قادم 
املواعيد. وأشار اجلبال إلى أن مباريات الكؤوس 
دائما ما تكون صعبة وما صعب املباراة علينا 
أكثر هو تراجع خيطان ملناطقه الدفاعية، وكان 
بإمكاننــا الفــوز بنتيجة أكبر ولكن تســجيل 

هدفني كانا كافيان بالنسبة لنا.
وكان السلط قد وصل مساء أول من أمس، 
حيث حصل العبوه على راحة من التدريبات، 
كما قاموا امس بإجراء مسحات PCR، حيث قدموا 
شــكرهم لوزارة الصحة بشكل عام ولرئيس 
وحدة مكافحة الدرن د.عواطف الشمري بشكل 
خاص على ُحسن التعاون، كما بدأوا تدريباتهم 
مساء أمس بصفة طبيعية حتت قيادة املدرب 

جمال أبوعابد.

مبيلش واألنصاري باقيان في خيطان
يحيى حميدان

أكد رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد املال أنه ال صحة 
لألقاويل التي ترددت حول انتقال مهاجم «األحمر واألســود» 
فواز مبيلش الى أي ناد آخر، مشيرا الى أنه يتمنى من إدارات 
األندية األخرى أال تساهم في إغراء العبينا بطرق غير سليمة. 
وكشــف املال لـ «األنبــاء» عن وجود اتفاق بــني إدارة خيطان 
ومبيلش لتوقيع عقد رســمي مع النادي، ولكن مت تأجيل هذا 
األمــر بناء على رغبة الالعب في التركيز خالل املرحلة املقبلة 
على مشاركته مع املنتخب األوملبي والذي تنتظره استحقاقات 
مهمة في الشــهر املقبل. كما أوضح املال أن الفريق كذلك اتفق 
مع العب خط الوسط طالل األنصاري لتوقيع عقد رسمي هو 

محمد املالاآلخر، وهذا ما سيتم خالل الفترة املقبلة.

«أغلى الكؤوس» تنتظر آخر فرسان املربع الذهبي
«األخضر» حامل اللقب كّشر عن أنيابة وافترس اجلهراء.. و«األبيض» عبر خيطان بسهولة

السنوسي الهادي جنم اللقاء األول (املركز اإلعالمي للعربي)

التركماني جنح في تسجيل هدفه األول (املركز اإلعالمي للكويت)

فائز ينضم للقادسية
عبدالعزيز جاسم

اكتمل أمس عقد محترفي القادسية بوصول املدافع العراقي 
علي فائز لينضم إلى باقي احملترفني األلباني لورانس تراشي 
واجلامايكي روماريو والبوســني تاتــار بنجامني، حيث اتفق 
اجلهــاز اإلداري والفني علــى االكتفاء بالتعاقد مع ٤ محترفني 
فقط على الرغم من اللوائح تسمح مبشاركة ٥ محترفني، ورمبا 
ينتظر الفريق ما ستفسر عنه نتائج «األصفر» في كأس سمو 
األميــر وبعدها يقوم باتخاذ القرار النهائي بشــأن التعاقد مع 
محترف خامس في خط املقدمة من عدمه. وكان في اســتقبال 
(املركز اإلعالمي للقادسية)فائز عضو العالقات العامة بنادي القادسية إبراهيم أشكناني. أشكناني خالل استقبال علي فائز  

الفحيحيل يغادر إلى معسكر تركيا اخلميس
(حتت ٢٠ سنة) على أن يعود الوفد قبل 
بدء كأس االحتاد، التي تعد مبنزلة املرحلة 
التحضيرية الثالثة واألخيرة قبل انطالق 
الدوري، الفتا إلــى أنه ال توجد اصابات 

مؤثرة في صفوف الفريق.
وقال ان الفريق لم يقدم املســتوى 
املتوقع مع بداية املوسم التي انطلقت 
ببطولــة بــكأس األميــر املؤجلــة من 
املوسم املاضي، وذلك نظرا لعدم اكتمال 
اجلاهزيــة الفنيــة والبدنيــة للفريق، 
مضيفا:«مــن غير املعتاد بدء املوســم 
بكأس األمير، وعادة ما تقام منافسات 
«أغلى الكؤوس» نهاية املوســم، وهي 
بطولة تشهد مفاجآت ومنافسات قوية، 
نظرا لوصول جميع األندية املشــاركة 

ألفضل جاهزيتها».

لـ«األنبــاء» أن جميــع العبــي الفريــق 
سيغادرون إلى املعسكر، وستتم االستعانة 
بـ٣ العبني كحد أقصى من فريق الشباب 

هادي العنزي

يغادر الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الفحيحيــل اخلميس املقبــل إلى تركيا، 
للدخــول فــي معســكر تدريبــي ضمن 
املرحلــة الثانية وقبل األخيرة لتحضير 
«األشاوس» لدوري الدرجة املمتازة الذي 

ينطلق نوفمبر املقبل.
ومن املقرر أن يلعب الفحيحيل مباراة 
ودية مع نظيره اليرموك مساء غد، قبل 
املغادرة إلى املعسكر الذي ميتد ألسبوعني، 
يخوض خالله الفريق ٣ وديات مع أندية 
تركية، على أن يعــود قبل بدء البطولة 
التنشــطية (كأس االحتاد) التي تنطلق 

٤ أكتوبر املقبل.
وذكر املدرب الوطني ظاهر العدواني 

يلتقي اليرموك غدًا.. والعدواني: أغلب األندية لم تكن جاهزة ملنافسات كأس األمير

ظاهر العدواني

«سلة» اليرموك 
تخسر أولى ودياتها بالقاهرة

هادي العنزي

خسر الفريق األول لكرة السلة بنادي اليرموك من نظيره 
الشمس املصري بنتيجة ٧٥-٧٠ نقطة، في املباراة الودية التي 
جمعت الفريقني أمس األول في العاصمة املصرية القاهرة، وجاءت 
اللقاء ضمن املعســكر التدريبي الذي يقيمه الفريق حتضيرا 
للمشــاركة في بطولة األندية العربية لكرة السلة في نسختها 
الـ ٣٣، والتي ينظمها االحتاد الســكندري خالل الفترة من ٢٩ 

اجلاري وحتى ٩ أكتوبر املقبل باألسكندرية.
ويضم وفد اليرموك الذي يرأسه نائب رئيس مجلس اإلدارة 
يونس الطاهــر، ١٧ العبا، و٥ إداريني، وحكــم، باإلضافة إلى 
اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني خالد القالف، ومســاعده 
محمد بوعباس، وقد جاءت مشاركة «ابناء مشرف» في البطولة 
العربيــة لكونه صاحب املركز الثانــي في بطولة كأس االحتاد 
للموسم املاضي، وقد تعاقد اجلهاز اإلداري لليرموك مع محترفني 
أميركيني هما جون كاثي، وتيري بيتي، وقد اشــركهما القالف 
في مباراة الشمس املصري. ويشارك في البطولة ١٩ فريقا منهم 
االحتاد الســكندري حامل اللقب واألهلي من مصر، الشارقة 
والبطائح من اإلمــارات، الكويت واليرموك من الكويت، امليناء 
وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني 

السوداني، الزهراء التونسي.

الطائرة يواجه تايلند بـ «اآلسيوية»
يعقوب العوضي

تلقى منتخبنا الوطني للكرة الطائرة خسارة جديدة بنتيجة 
٣-٢ من هونغ كونغ في املباراة التي جمعتهما مســاء أمس 
ضمن حتسني املراكز في البطولة اآلسيوية املقامة حاليا في 
طوكيــو، إذ من املقرر أن يلتقي في ٤٫٠٠ فجرا مع املنتخب 
التايلندي وذلك على املركزين الـ ١٥ و١٦ على أن يعود عقب 

البطولة مباشرة.

«يد» القادسية يستغني 
عن پولندي ويضم بحرينيًا

يعقوب العوضي

تعاقدت إدارة القادسية 
مع العب منتخب البحرين 
املقابي عوضا عن  أحمد 
احملترف السابق الپولندي 
غناسي باك والذي لم يظهر 
بالصورة املطلوبة، علما أن 
املقابي حصل على جائزة 
أفضــل صانع ألعاب في 
البطولة اآلسيوية األخيرة.
ذاته،  الســياق  وفي 
أعادت إدارة النادي تشكيل 
اجلهاز الفني لفريق اليد 

األول بتعيني وليد ســاملني مديرا فنيا وأيضا التعاقد مع 
املدرب الوطني أمجد مقبل مدربا للفريق واملدرب التونسي 

شوقي العابد مساعدا له. 
وبعد عودتهم من املعســكر التدريبي البحريني، أكد 
ساملني أن «األصفر» قد استفاد من املباريات الودية التجربية 
التي خاضها مع فرق باربار، النجمة، الدير وسماهيج في 

اجلدية وعدم التهاون.
وقال: «ينتظرنا موســم مميز حيث سيشهد مشاركة 
الالعبني احملترفني للمرة األولى، وعلينا أن نستعد بالصورة 
املطلوبة»، مضيفا: «مستعدون للمنافسات املقبلة خاصة 
أن البطوالت لن تكون كالسابق فقد شهدت فترة التوقف 
املاضية تطورا في الوعي التحضيري ملعظم الفرق والتي 
قامت باخلروج في معسكرات تدريبية والتعاقد مع العبني 

على مستوى عال فنيا».
وأشار ســاملني إلى ضرورة رفع املستوى الفني في 
مواجهة املباريات املختلفــة باإلضافة إلى احلرص على 
تفادي اإلصابات من قبل الالعبني والذي يكون عبر االلتزام 
بتوجيهات اجلهازين اإلداري والفني واجلهاز الطبي مع 
التركيز على نظام غذائــي متزن يضمن لالعبني الطاقة 

املطلوبة ألداء مهامهم واحلفاظ على صحتهم.

وليد ساملني
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البطالن مع عضو مجلس إدارة االحتاد محسن العجمي

الكويت مشعل الفجي بعمل احترافي 
كبير، بدءا من الكويت وانتهاء بعودتي 
إلــى البالد مرة أخرى، جميع املراحل 
كانت منظمة بطريقة دقيقة جدا، فضال 
عن تعاونه مع املجلس العاملي للمالكمة، 
حيــث مت توثيــق تصنيفي دوليا في 
املالكمــة بعد النزال بســاعات قالئل، 
ومبزيد من التعاون مستقبال سنحقق 

جميع األهداف املشتركة.

ما رسالتك إلى املالكمني الشباب في 
الكويت واخلليج؟

٭ أمتنــى لهــم جميعــا التوفيق في 
ممارســة رياضتهم املفضلة، وعليهم 
دائما املواظبة على التدريب، مع احلرص 
على تطوير مهاراتهم وصوال إلى أفضل 
مســتوى فنــي ممكن، وفيمــا يتعلق 
بخططهم املســتقبلية في مســيرتهم 
فاليوم غير األمس وأي العب يرغب في 
االحتراف سيجد كل الدعم واملساندة 
سواء من قبلنا أو ممثل املجلس العاملي 

(WBC) في الكويت مشعل الفجي.

قريبا حتضيرا للمواجهة املقبلة والتي 
ستكون في الربع األول من ٢٠٢٢ على 
أقصى تقدير، أما فيما يتعلق باملستقبل 
فهناك خطــوات متتالية، األولى فيها 
يتعلق برفع التصنيف الدولي اخلاص 
 (WBA) بي في املجلس العاملي للمالكمة
عبر خوض عدة نزاالت متتالية، وبعدها 
ستكون اخلطوة األهم باملنافسة على 
ألقاب عاملية، ومقارعة أبطال العالم في 
املالكمة، وال شك أن احترافي املالكمة 
هدفه خوض جتربة متميزة في املالكمة 
ورفع علم الكويت في رياضة حتظى 
مبتابعة املاليــني بجميع دول العالم، 
أما بالنسبة للجانب املادي فهو ضمن 
األهداف، لكنه سيأتي كنتيجة خلطوات 

متتالية.

كيف جتد دعم الراعي الرسمي لك 
ممثال بشركة الترويج الرياضي 

(KSP)؟
٭ لألمانــة قام مالك الشــركة وممثل 
املجلس العاملي للمالكمة (WBC) في 

من شأنها أن تســاعدني في التعرف 
علــى قدراته بشــكل كاف، لكن كانت 
ثقتي بنفسي عالية نتيجة جلاهزيتي 
البدنية العالية، وهو ما ساعدني في 
حسم النزال بالضربة الفنية القاضية، 
رغم البداية «االنفجارية» للخصم الذي 
ســدد لكمة قــوة في الثوانــي األولى 
للنزال، كادت أن تسقطني على األرض، 
وعموما الشــعور الذي خاجلني بعد 
الفوز بالقاضية ال يوصف، وقد كانت 
هناك امكانية إلقامة معسكر في مدينة 
الكرونيا اإلسبانية مقر إقامة النزال، 
لكن لم يســعفني الوقت فاستعضت 
عنه بإعداد محلي على مستوى بإشراف 
رفيع اجلهاز الفني بقيادة عبدالرحمن 

القطان.

ما اخلطوة املقبلة، وهل هناك مواجهات 
عاملية مقبلة؟

٭ املنافسة على مستويات عاملية في 
املالكمة تتطلب جتهيزا احترافيا رفيعا، 
ولهذا ســأغادر إلى معســكر خارجي 

كيف كانت بداية حمزة في رياضة 
املالكمة؟

٭ لعبت كرة اليــد في عمر ٩ أعوام، 
وتلك كانت بداية ممارســة الرياضة 
بشــكل عــام، ثــم انتقلــت ملمارســة 
التايكوندو، حيث شاركت في العديد 
من البطوالت حتى سن ١٨ عاما، بعدها 
لعبت رياضــة «املوي تاي» (املالكمة 
التايلنديــة) وحققت فيها العديد من 
البطــوالت احملليــة واخلارجيــة، ثم 
اجتهت إلى حلم الطفولة وهو أن أكون 
مالكما، وقد تأخرت اخلطوة رضوخا 
لرغبــة الوالد (جابــر بهبهاني العب 
ســابق في نادي الكويــت ومنتخبنا 
الوطني لكرة اليد)، حتى متكنت في 
نهاية املطاف من حتقيق احللم بأفضل 

طريقة ممكنة.

بعد اتخاذ قرارك باحتراف املالكمة.. 
كيف وجدت رد فعل أسرتك؟

٭ القرار لم يكن صعبا بالدرجة األولى، 
وما ســاعدني على ذلك الطريقة التي 
أنظم بها حياتي بشكل عام، واهتمامي 
بشــكل كبير باجلانب الرياضي عبر 
احملافظة على التدريبات بشكل منتظم 
واتباع دقيق لنظام غذائي صحي، كما 
وجــدت دعما كبيرا من قبل أســرتي 
خاصة والــدي الذي كان معارضا في 

وقت مبكر.

ما التحضيرات التي قمت بها قبل 
خوض أول لقاء احترافي لك؟

٭ كانت املواجهة األهم في مســيرتي 
الرياضية، وعليه فقد كان التحضير 
دقيقا جدا، واحترافيا بطريقة عالية، 
وحرصت أن أكون جاهزا فنيا، وبدنيا، 
وذهنيا، وصحيــا، وجاء ذلك نتيجة 
لعوامل عدة حرصت على تهيئتها قبل 
املواجهة بفترة كافية، وأثناء مواجهتي 
للروماني روبرت فلوريا، وبشكل عام 
اخلصم كان مجهوال بالنسبة لي ولم 
أعرف عنه الكثير من املعلومات التي 

(أحمد علي) ملشاهدة الڤيديوحمزة بهبهاني مع الزميل هادي العنزي  

أدخل معسـكرا تدريبيا خارجيا ألكثر من شـهر سـعيًا لتطوير قدراتـي البدنية والفنيـة للمواجهات العاملية

«األوملبية».. أكثر املتابعني وأول املهنئني
أبدى املالكم حمزة بهبهاني اعتزازه 
الكبير بدعم واهتمام ومساندة رئيس 
اللجنة األوملبية الكويتية الشيخ فهد 
الناصر، ورئيــس اللجان الرياضية 
املنبثقة عن اللجنة األوملبية الشــيخ 
مبارك فيصل النــواف، وقال «كانا 
حريصني على الدعم واملساندة منذ 
اإلعالن عــن احترافي املالكمة، كما 
كانوا من أول الرياضيني الذين قدموا 

التهنئــة بالفوز، ولهما كل الشــكر 
والتقدير على تشجيعهما رغم كثرة 
مشاغلهما ومسؤولياتهما الرياضية، 
لتقدمي  وهما مبنزلة دافــع إضافي 
األفضل في املستقبل، كما لقيت كل 
الدعم من اللجنة الكويتية لـ «الكيك 
بوكسينغ» برئاسة عبدالعزيز الفداغ، 
والعديد من الرياضيني والعبي منتخب 

الكويت للمالكمة».

بهبهاني: «القاضية الفنية».. أولى خطواتي 
في املالكمة االحترافية العاملية

أكد من ديوانية «األنباء» رغبته في املنافسة على األلقاب.. وأشاد بدعم الناصر والنواف والفجي

أن تبدأ طريقا لم يخضه أحد قبلك، فتلك مهمة شاقة، وأن تبدأ أول مباراة احترافية في عالم املالكمة بضربة فنية قاضية فتلك عالمة على أن املالكم الكويتي حمزة بهبهاني سيذهب بعيدا 
في رياضة الفن النبيل وعاملها االحترافي، وسيكون له شأن كبير إذا ما توافرت له الظروف املناسبة. ديوانية «األنباء» استضافت أول محترف كويتي في املالكمة، حمزة بهبهاني، لتتعرف منه 

على طموحاته املستقبلية، وأهدافه التي يسعى الى حتقيقها، وبدايات املسيرة الرياضية، واملواجهة األولى له في عالم االحتراف وفوزه بالضربة القاضية.. فجاء احلوار كالتالي:

هادي العنزي

املواجهـة األولـى فـي مسـيرتي االحترافية لـم تكن سـهلة.. وتلقيـت لكمة قويـة ومفاجئـة في بدايـة النزال

املسـؤولية مضاعفـة لكونـي أول كويتي محترف فـي رياضة املالكمة.. وأسـعى لرفع علم بـالدي عاليًا

فضية وبرونزية للكويت مبونديال الكراتيه
في إجناز الفت لرياضة الكراتيه الكويتية، متكن الواعدان 
غامن الكندري وعبدالهادي العجمي من حتقيق ميداليتني في 
بطولة العالم للشباب والناشئني حتت ١٤ سنة املقامة حاليا 
في تركيا، حيــث حصل الكندري على فضية الكاتا بعد أن 
خســر النزاع في النهائي أمام بطل اســبانيا والعالم، فيما 

حقق العجمي برونزية القتال في الكوميتية.
هذا، وأشاد رئيس احتاد الكراتيه محمد اجلاسم باإلجناز 
الكويتي، وقال: «إجناز الفت وجاء بعد توقف عامني بسبب 
كورونا وتداعياتها»، مضيفا: «قدمنا كل أنواع الدعم لالعبينا 
لظهور مشرف في هذا احملفل العاملي، حيث انطلقت تدريباتنا 
بعد توقف طويل بعد قرار اللجنة الثالثية السماح لالعبني 
بخوض التدريبات، حيث خضعنا لبرنامج تدريبي مكثف 
لرفع معدالت التقوية واللياقة البدنية، كما أكملنا االستعدادات 
في معســكر بتركيا لالرتقاء باملســتوى الفني لالعبني قبل 
انطالق البطولة بأسبوعني، حيث كان الالعبون محل فخر 

واعتزاز بالتزامهم وتعاونهم مع األجهزة الفنية».

اجلسمي يطالب بعودة نشاط «املوتركروس»
أسامة املنصور

طالب بطل الدراجات النارية املوتركروس 
براك اجلسمي بسرعة عودة نشاط الدراجات 

الرملية «املوتركروس» بشكل رسمي.
وقال اجلسمي لـ«األنباء»: «اليوم نحن في 
أمس احلاجة الى عودة املنافسات الرياضية 
ليس فقط على صعيد رياضة الدراجات الرملية 
بل على كل األلعاب املعنية برياضة احملركات 
وهذه املطالبة يتفق اجلميع عليها في أن يبت 
في أمرها وبأسرع خاصة أننا مقبلون على 
استحقاقات دولية سنتشرف بتمثيل الكويت 

وسط هذه البطوالت الدولية».
وأشار إلى أن اجلميع أصبح يتلمس انحسار 
هذا الوباء العاملي الذي أثر مما ال شــك فيه 
وبشكل سلبي على مستوى أداء املتسابقني 
بل أصبحنا نواجه معضلة تتمثل في كيفية 
عودة الفكر الذهني والبدني للدراج الي جانب 
التجهيز التقني للدراجة على اعتبار أننا نتعامل 
اليوم مع أداء ميكانيكي متطور فهو اآلخر في 

كل موسم يحتاج أيضا إلى مراجعة.
ولفت إلى ان الكويت لديها أرضية خصبة 
قادرة على إبــراز املواهب الكويتية في هذه 
الرياضة وهذه األرضية أيضا توازي طموح من 

يقوم بإدارة هذه الرياضة، مشيرا في الوقت 
ذاته إلى أن املوســم الرياضي للموتركروس 
ميتد خلمسة أشهر حيث يشارك املتسابقون 
الكويتيون من خالله في عدة سباقات، أبرزها 
في اإلمارات وقطر والبحرين وهي سباقات 
ذات هوية دولية، مضيفا: «نطمح الى دخول 
جوالتنا احمللية للعاملية فنحن ال ينقصنا أي 
شيء ومؤهلني دوليا خاصة أننا نتمتع بحلبة 
دولية وخبرات وطنية أصبحت عاملية قادرة 
على أن ننظم بطوالت حتت ســقف االحتاد 

.«FiMالدولي للدراجات النارية الـ

براك اجلسمي في إحدى املنافسات

«أزرق التنس» يودع منافسات كأس ديفيز
خســر منتخــب الكويــت 
أمــام  األول  امــس  للتنــس 
نظيره املاليزي ٠-٣ مبجموع 
املباريــات ضمــن منافســات 
املستوى الثالث من كأس ديفيز 
ملجموعة «آسياـ  أوقيانوسيا» 

التي يستضيفها األردن.
وبهذه النتيجة، فقد املنتخب 
الوطني الكويتي فرصة التأهل 
إلى الــدور الثاني بعد حلوله 
أخيرا في مجموعته التي تضم 
هونغ كونغ املتصدر وماليزيا 
اللذين تأهال ملواجهات حتديد 
املنتخبات املنتقلة إلى املستوى 
الثاني العاملي في كأس ديفيز.
وفــي مباريــات اجلمعة، 
الالعبــان عبداحلميد  خســر 
جمعة وعيســى قبــازرد بعد 
منافسة شديدة أمام منافسيهما 
مــن ماليزيــا بنتيجة (٧-٥) 
و(٢-٦) و(٤-٦) وبنتيجــة 
(٦-٧) و(٤-٦) على التوالي.
الزوجــي،  وفــي مبــاراة 
خسر الالعبان بدر العبداهللا 
أمام  العوضي  وعبدالرحمــن 

مجموعة الكويت ضمت أفضل 
املنتخبات في آســيا وأعالها 

تصنيفا بالبطولة احلالية.
وأضاف العريان أن العبي 
املنتخــب الوطني لم يدخروا 
جهدا في املنافســات لتحقيق 
أفضل نتيجة ممكنة واالرتقاء 
بتصنيــف الكويــت في كأس 
ديفيــز، معربــا عــن طمــوح 

مستمرة حتت إشراف كوادر 
فنية محترفة.

العريــان وفــد  ويــرأس 
املنتخــب الذي يضم الالعبني 
عبداحلميــد جمعة وعيســى 
العبــداهللا  وبــدر  قبــازرد 
وعبدالرحمــن العوضــي إلى 
جانب الطاقمني اإلداري والفني.

واختتم املنتخب الكويتي 
مشــاركاته فــي منافســات 
الثالــث ملنطقــة  املســتوى 
آسيا وأوقيانوسيا من كأس 
ديفيز التي ضمت ٩ منتخبات 
هــي الكويــت وهونغ كونغ 
 (A املجموعــة) وماليزيــا
وڤيتنام وقطر والباســفيك 
(املجموعــة B) وســورية 
وسريالنكا واألردن (املجموعة 
C)، ولتحديد املراكز األولى 
املنتخب األردني  ســيواجه 
منتخــب هونغ كونــغ، كما 
ســيقابل منتخــب ڤيتنــام 
منتخب ماليزيا، فيما يلتقي 
منتخــب ســورية منتخــب 

الباسفيك.

الالعبــني وعزمهم لتحســني 
مستوياتهم في االستحقاقات 

املقبلة.
العام  وأشــاد باملســتوى 
للمشاركة الكويتية في كأس 
ديفيز، مؤكدا حرص االحتاد 
على دعم الالعبني والعمل على 
تطوير أدائهم عبر تبني خطط 
عملية ومشــاركات خارجية 

الالعبان عيسى قبازرد وبدر العبداهللا خالل منافسات الزوجي

منافســيهما بنتيجــة (٦-٧) 
و(٥-٧).

وقال نائب رئيس االحتاد 
الكويتي للتنــس عبدالصمد 
عقــب  لـ«كونــا»  العريــان 
املباريات: إن البطولة شهدت 
تنافســا عاليا بني املنتخبات 
لتقــارب  نظــرا  املشــاركة 
املســتويات، مشــيرا إلــى أن 

صالح والنني في قائمة «الفراعنة» أمام ليبيا
القاهرة - سامي عبدالفتاح

تلقى اجلهاز الفنــي ملنتخب مصر الوطني 
لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارولس كيروش، 
إشارات مبشرة، بتواجد جنمي ليڤربول وأرسنال 
محمد صالح ومحمد النني في معسكر املنتخب 
اســتعداداً ملباراتي ليبيا في تصفيات أفريقيا 
املؤهلة لكأس العالم يومي ٩ و١٢ أكتوبر املقبل.

جاءت هذه األنباء اجليــدة، بعد أن قررت 
السلطات البريطانية، رفع اسم مصر من قائمة 
الدول احلمراء، املمنوعة من دخول البالد بسبب 
إجراءات ڤيروس كورونا، اعتبارا من ٤ أكتوبر، 
النقل جرانت شابس،  حيث تصريحات لوزير 
الذي قال إنه سيتم رفع ٨ دول من القائمة احلمراء 
ما يعني أن األشخاص العائدين من هذه الدول 
ومنهم مصر لن يضطــروا للبقاء في احلجر 

الصحي في الفنادق.
وكان صالح قد تغيب للســبب نفسه عن 
مباراة مصر وأنغوال، بينما شارك في املباراة 

الثانية ضد الغابون بعد أن سافر إلى ليبرفيل من 
لندن بطائرة خاصة، وعاد مباشرة بعد املباراة.

ويبدأ معسكر منتخب مصر استعدادا ملباراتي 
ليبيا يوم ٢٨ اجلاري، بعد استكمال مباريات دور 
الـ ١٦ ملســابقة كأس مصر، حيث يلعب األهلي 

مع الطالئع وسموحة مع بيراميدز.
جولة لكيروش في مركز املنتخبات

وأمس اصطحب رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة 
االحتاد املصري م.أحمد مجاهد البرتغالي كيروش 
في جولة تفقدية ملبنى االحتاد واملنتخبات الوطنية 
اجلديــد مبدينة ٦ أكتوبر الــذي دخل مراحله 
النهائية، حيث أبدى املدير الفني للمنتخب سعادته 
باملشروع باعتباره مجمعا رياضيا متخصصا 
في كرة القدم، مبديا استعداده ليتولى بنفسه مع 
مساعديه حتديد مكونات صاالت اإلعداد البدني 
املتخصص وفق أحدث املستويات العاملية، كما 
اطلع كيروش على جناح املنتخب األول باملبنى 

الذي يتكون من ٤٥ غرفة.
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خسارة فريقه مان يونايتد 
املفاجئــة أمام يونــغ بويز 
دوري  فــي  السويســري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ 
يحاول مع «الشياطني احلمر» 
التعويض لدى احللول على 

وست هام اليوم.
وتبرز مواجهة تشلسي 
بطــل أوروبــا مــع مضيفه 
وجاره اللندني توتنهام الذي 
يحاول تعويض سقوطه أمام 
كريســتال باالس بعد ثالثة 

انتصارات افتتاحية.
كما يلتقي ليستر سيتي 
مع مستضيفه برايتون اليوم.

قفز «الغانرز» ٤ مراكز دفعة 
واحدة ليحتــل املركز الـ ١٢ 

برصيد ٦ نقاط.
وفي لقــاء آخــر، واصل 
برنتفــورد الصاعــد حديثا 
هــذا املوســم بدايته اجليدة 
بعودته بنقاط املباراة الثالث 
من ارض ولڤرهامبتون اثر 
خروجه فائزا ٢-٠. وأخيرا 
فاز واتفورد على نوريتش 
سيتي ٣-١ ليقفز الى املركز 

العاشر بـ ٦ نقاط.
وتتركز األنظــار مجددا 
البرتغالــي  النجــم  علــى 
كريســتيانو رونالــدو بعد 

تقنية الڤيديو (VAR) ألغته 
لوجوده في موقف تسلل، كما 
ألغت تقنية الـ «VAR» طرد 
كايل والكر مدافع الســيتي 
وركلة جزاء احتسبها حكم 
املباراة بالدقيقة ٦٢، وبذلك 
رفع السيتي رصيده للنقطة 
١٠ في وصافة الترتيب مؤقتا.
بــدوره، خطف أرســنال 
فــوزا مســتحقا مــن أنياب 
مضيفه فريق بيرنلي بهدف 
دون مقابل في املواجهة التي 
جمعتهما على ملعب «تيرف 
مور»، سجله مارتن أوديغارد 
بالدقيقة ٣٠، وبهذه النتيجة 

وبذلك تصــدر ليڤربول 
الــدوري مؤقتــا برصيد ١٣ 

نقطة من ٥ مباريات.
هذا، وســقط مانشستر 
سيتي في فخ التعادل السلبي 
أمام ضيفه ســاوثهامبتون 
على ملعب «االحتاد»، حيث 
فشل جنوم السيتي في حل 
لغز دفاعات ســاوثهامبتون 
طوال املبــاراة، رغــم عديد 
الفرص التي سنحت لالعبى 
السيتي طوال الـ ٩٠ دقيقة، 
والتي منها أخطر فرص اللقاء 
بالدقيقة األخيرة حني سجل 
رحيم ســترلينغ هدفا لكن 

سجل ساديو ماني هدفه 
رقم ١٠٠ مع ليڤربول ليساعده 
على الفوز ٣-٠ على كريستال 
باالس في مباراة مثيرة وقوية 
املمتاز  بالدوري اإلجنليزي 
علــى ملعــب «أنفيلد» الذي 
امتأل باجلماهير، حيث تابع 
ماني كرة مرتدة من احلارس 
سددها محمد صالح برأسه 
مــن ضربة ركنيــة، ليحقق 
النجم السنغالي رقما قياسيا 
في الدوري بالتســجيل في 
مباريات متتالية أمام املنافس 
ذاته، حيث وصل إلى الرقم 
٩، كما أن لديه ١٠ أهداف في 
كل املســابقات أمــام باالس، 
كمــا وصل ماني للهدف رقم 
١٠٠ بقميص «الريدز» ليكون 
الالعــب رقــم ١١ فــي تاريخ 
النادي، ويأتي خلفه مباشرة 
النجــم املصري صالح الذي 
ســجل هدفه رقــم ٩٩ أيضا 
خالل اللقاء بعدما هز الشباك 
من مدى قريب، قبل أن يسجل 
نابــي كيتــا الهــدف الثالث 
بتســديده مذهلة، ليعوض 
املشــجعني عن إهدار زميله 
دييغو جوتا أحد أسهل فرص 

املوسم بالشوط األول.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا ـ املرحلة الـ ٥

٤beIN SPORTS Premium٢برايتون ـ ليستر سيتي
٤beIN SPORTS Premium١وست هام ـ مان يونايتد

٦:٣٠beIN SPORTS Premium١توتنهام ـ تشلسي
إسبانيا ـ املرحلة الـ ٥

٣beIN SPORTS HD١ريال مايوركا ـ ڤياريال
٥:١٥beIN SPORTS HD١ريال سوسييداد ـ إشبيلية
٧:٣٠beIN SPORTS HD١ريال بيتيس ـ إسبانيول

١٠beIN SPORTS HD١ڤالنسيا ـ ريال مدريد

إيطاليا ـ املرحلة الـ ٤
١:٣٠إمبولي ـ سامبدوريا
٤ڤينيسيا ـ سبيتسيا
٧هيالس فيرونا ـ روما

٧التسيو ـ كالياري
٩:٤٥يوڤنتوس ـ ميالن

أملانيا ـ املرحلة ٥
٤:٣٠شتوتغارت ـ بايرليڤركوزن
٦:٣٠دورمتوند ـ يونيون برلني
٨:٣٠ڤولفسبورغ ـ فرانكفورت

فرنسا ـ املرحلة الـ ٦
٢beIN SPORTS HD٢نيس ـ موناكو
٤beIN SPORTS HD٣اجنيه ـ نانت

٤beIN SPORTS HD٦كليرمون فوت ـ بريست
٤beIN SPORTS Premium٣رميس ـ لوريان
٤beIN SPORTS HD٢تروا ـ مونبلييه
٦beIN SPORTS HD٢مرسيليا ـ رين

٩:٤٥beIN SPORTS HD٢باريس سان جرمان ـ ليون

ليڤربول في القمة.. و«السيتي» يسقط في التعادل
ً أرسنال يواصل صحوته.. وقمة «نارية لندنية» جتمع توتنهام وتشلسي.. و«الشياطني» للتعويض محليا

بيليه يعود إلى «العناية»
عاد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه البالغ ٨٠ عاما 
لفترة وجيزة إلى العناية املركزة بعد معاناته من صعوبات 
في التنفس، بحســب ما أعلن مستشفى أينشتاين في ساو 

باولو، حيث خضع جلراحة مطلع الشهر اجلاري.
أعلن املستشــفى في بيان «بعد صعوبات في التنفس، 
مت «نقلــه كإجراء وقائي إلى وحــدة العناية املركزة، وبعد 
استقرار حالته، مت وضع املريض في العناية شبه املركزة». 
تابع «هو في حالة مستقرة راهنا من ناحية القلب واألوعية 
الدمويــة والتنفس». وكان بيليه قــد خضع في ٤ اجلاري 
في املستشــفى عينه، جلراحة إلزالــة ورم في القولون، مت 

اكتشافه خالل فحوص روتينية.
وبقــي في العناية املركــزة حتى ١٤ منه قبــل نقله إلى 

غرفة عادية.

بعدمــا اعتبــر كثيرون أن باريس ســان 
جرمان، مع الثالثي الهجومي الضارب الوافد 
اجلديد األرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان 
مبابي والبرازيلي نيمار، سيخوض نزهة أمام 
كلوب بروج البلجيكي في منتصف األسبوع، 
تلقى نادي العاصمة جرعة قاسية من الواقعية 
باكتفائه بالتعادل ١-١. واآلن، ينتقل تركيز 
سان جرمان وجنومه إلى الدوري الفرنسي 
حني يســتضيفون ليون اليــوم باحثني عن 
استعادة التوازن واملعنويات سريعا وحتقيق 
الفوز السادس في ست مباريات، لكن املهمة 
لن تكون بهذه السهولة ضد فريق فائز على 
رينجرز االسكتلندي ٢-٠ على ملعب األخير 

في مستهل مشواره في «يوروبا ليغ».
وسيحاول مرســيليا، القادم من روسيا 
بتعــادل ١-١ مــع لوكوموتيف موســكو في 
«يوروبا ليغ»، البقاء قريبا من غرميه سان 

جرمان وتعزيز نقاطه العشر التي حصدها 
من أربع مباريات، وذلك حني يستضيف رين 

احلادي عشر.
سان جرمان يواجه جنوم الهالل والنصر

يخوض باريس سان جرمان مباراة ودية 
في كرة القدم مع جنوم ناديي الهالل والنصر 
الســعوديني فــي يناير املقبل فــي الرياض، 
بحســب ما أعلنــت الهيئة العامــة للترفيه 

السعودية ونادي العاصمة الفرنسية.
وفي بيان لها على موقعها الرسمي، كتبت 
هيئة الترفيه «يسعد موسم الرياض اإلعالن 
عن مشــاركة باريس ســان جرمان في كأس 
موسم الرياض. ستجمع البطولة من مباراة 
واحدة، التشكيلة املرموقة لباريس سان جرمان 
أمام جنوم الهالل والنصر، أكبر فريقي كرة 

قدم في املنطقة».

باريس في مهمة 
صعبة أمام ليون

«السيدة» للنهوض أمام ميالن في «الكالتشيو»

٢١٠ ماليني يورو خسائر «اليوڤي»
أعلن نادي يوڤنتوس اإليطالي اجلمعة عن خسائر بقيمة 
٢٠٩٫٩ ماليني يورو (٢٤٦ مليون دوالر) في السنة املالية 
املنتهية في يونيو ٢٠٢١، مقارنة بـ ٨٩٫٧ مليون في العام 

املاضي، مع استمرار تداعيات جائحة ڤيروس كورونا.
وقال النادي في بيان إن استمرار انتشار الوباء كان 

له «تأثير كبير ومباشر وسلبي» على اإليرادات، السيما 
بسبب التراجع في بيع التذاكر واملنتجات.

ومع ذلك، مت تعويض بعض هذه اخلســائر وغيرها 
جزئيا من خالل ارتفاع الدخل من حقوق البث التلفزيوني 

من املباريات املؤجلة من ٢٠٢٠.

يتحول ميالن احلالم باســتعادة أمجاده إلى استحقاق 
جديد بعد أيام من خســارته مباراة قوية ضد ليڤربول في 
دوري أبطــال أوروبــا، وذلك عندما يحل علــى يوڤنتوس 
اجلريح في املرحلة الرابعة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.

عاد بطل أوروبا ٧ مرات إلى املسابقة القارية للمرة األولى 
منذ ٢٠١٤ بعد حلوله وصيفا املوسم املاضي، عقب 

تقهقر كبير جعل الســاحة خالية ليوڤنتوس 
الذي هيمن على الدوري احمللي تسع سنوات 

متتالية، قبل ســقوطه في شــبكة إنتر 
املوسم املاضي.

يخضع ميالن الختبار كبير آخر 
على ملعب «أليانز ســتاديوم» في 
أبــرز مواجهة هذا املوســم ضمن 
الدوري احمللي. هناك ســيحاول 
يوڤنتوس البناء على فوزه أمام 
ماملو الســويدي ٣-٠، بعد بداية 
بالغة السوء في «سيري أ» حيث 
خسر مرتني وتعادل مرة ليحتل 

املركز السادس عشر.
وكان الفريق العائد إلى تدريبه 
ماسيميليانو أليغري مرشحا قويا 

الســتعادة اللقب مــن إنتر، بيد أن 
الرحيــل املفاجئ لهدافــه البرتغالي 

كريســتيانو رونالدو هــز أركانه، ما 
تركه يعتمد على بعض العبي املنتخب 

الذي أحرز كأس أوروبا هذا الصيف للمرة 
الثانية في تاريخه.

يعول فريق السيدة العجوز على أمثال فيديريكو 
كييزا في الهجوم، العب الوســط اجلديد مانويل لوكاتيلي 
واملدافعــني املخضرمــني ليوناردو بونوتوشــي وجورجو 
كييليني، باإلضافة إلى املهاجم الدولي الشاب مويز كني الذي 
ارتكب خطأ فادحا خالل اخلسارة االخيرة ضد نابولي (١-٢).

ويتصدر روما الترتيب بالعالمة الكاملة والتساوي بتسع 
نقاط مع ميالن ونابولي، فيما متلك أندية إنتر وأودينيزي 
وبولونيا ٧ نقاط. ويخوض فينيتسيا مباراته األولى على 
أرضــه فــي الدرجة األولى منــذ نحو عقديــن، على ملعب 
بييــر لويجي بنتســو الصاخب والواقع فــي جنوب غرب 
البندقية، عندما يســتضيف سبيتسيا الذي يحقق 

بداية متواضعة في دوري األضواء.
وفــي مباراته األولــى مدربــا لفيرونا، 
يخوض املدرب الكرواتي إيغور تودور، 
بديل املقال أوزيبيو دي فرانتشيسكو، 
امتحانا صعبا عندما يســتقبل روما 
املتصدر مع مدربه البرتغالي الشهير 
جوزيــه مورينيو. ويحل كالياري 
الذي أقال أيضــا مدربه ليوناردو 
سمبليتشــي بعد ثالث مباريات 
فقــط، على التســيو وهــذه املرة 

بقيادة املدرب والتر ماتساري.
فيورنتينا ينتصر

اقتسم فريق فيورنتينا صدارة 
الدوري مع ثالثة أندية أخرى بفوزه 

على مضيفه جنوى ٢ -١.
وتقدم ريكاردو ســابونارا بهدف 
لفيورنتينــا في الدقيقــة ٦١ ثم أضاف 
جياكومو بونافينتورا الهدف الثاني قبل 

دقيقة واحدة من النهاية.
وحصل جنوى على ضربة جزاء في الوقت 
بدل الضائع أحرز منها دومينيكو كريتشيتو الهدف 

الوحيد ألصحاب األرض.
الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى ٩ نقاط في املركز الرابع 

بفارق األهداف فقط عن روما وميالن ونابولي.

«األتلتي» يتعثر.. و«امللكي» إليقاف «اخلفافيش» 

بتعادل ســلبي تعثــر أتلتيكو مدريد 
حامل لقب الدوري اإلسباني أمام ضيفه 
أتلتيك بلباو ٠-٠ ليفقد نقطتني مهمتني 
في طريق سعيه نحو احملافظة على لقب 
«الليغا»، ليصل «األتلتي» إلى النقطة ١١، 
فيما تقدم بلباو إلى النقطة الـ ٩، وذلك في 
املواجهة التي جمعت الفريقني أمس ضمن 
منافســات اجلولة اخلامسة من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وفــي مواجهة ثانية، فــاز فريق رايو 
ڤاليكانو على ضيفه خيتافي ٣-٠ خالل 

املباراة التي جمعتهما أمس.
وسجل أهداف رايو ڤاليكانو أوسكار 
تريخو (٩ من ركلة جزاء)، وباتي سيس 
(٧٨) ورادميل فالكاو (٨٢)، ورفع ڤاليكانو 

رصيده إلى ٧ نقاط في املركز الثامن، فيما 
ظل خيتافي بال رصيد في قاع الترتيب.

مــن جهة اخرى، يصطدم ريال مدريد 
مبضيفــه ڤالنســيا فــي قمــة املرحلــة 
اليوم، ويدخل امللكي مواجهته لڤالنسيا 
مبعنويات عالية عقب فوزه الثمني والقاتل 
علــى مضيفه إنتر ميــالن اإليطالي ١-٠ 
في املســابقة القاريــة األم، لكن مضيفه 
حصــد على غراره ١٠ نقاط من أول أربع 
مباريــات له حتت قيــادة املدرب اجلديد 
خوسيه بورداالس بينها فوزه في املباراتني 

األخيرتني.
ويلتقــي اليــوم، ريــال مايــوركا مع 
ڤياريال، وريال سوسييداد مع إشبيلية، 

وريال بيتيس مع إسبانيول.

بايرن ميونيخ يكتسح بوخوم بالسبعة
انفــرد فريــق بايرن 
ميونيــخ مؤقتا بصدارة 
الدوري األملاني لكرة القدم 
بفضل فوزه الكاسح على 
ضيفه بوخــوم ٧-٠ في 
املرحلــة اخلامســة مــن 

الـ«بوندسليغا».
وفي مباريات أخرى، 
فــاز اوغســبورغ علــى 
بوروسيا مونشنغالدباخ 
ارمينيــا  ١-٠، وتعــادل 
بيلفيلد سلبيا مع ضيفه 
هوفنهــامي، كمــا تعــادل 
ماينــز مــع فرايبــورغ 

بالنتيجة ذاتها.
ورفــع بايرن رصيده 
إلــى ١٣ نقطــة ليصعــد 
إلــى الصــدارة متفوقــا 
بفارق نقطة واحدة على 

ڤولفسبورغ الوصيف والذي يالقي انتراخت 
فرانكفورت اليوم.

وجاء فوز بايرن بعد أربعة أيام فقط من 
انتصاره املثير على مضيفه برشلونة بثالثة 
أهداف دون رد ضمن املجموعة اخلامســة 

لدوري أبطال أوروبا.
وافتتح ليروي ساني التسجيل للنادي 
الباڤاري في الدقيقة ١٧، وبعد عشر دقائق 
فقــط أضــاف جوشــوا كيميتــش الهدف 
الثاني، ثم تبعه سيرج غنابري بتسجيل 

الهدف الثالث في الدقيقة ٣٢، ثم اســتفاد 
بايرن من هدف عكسي سجله فاسيليوس 
المبروبولوس العــب بوخوم باخلطأ في 

مرماه في الدقيقة ٤٣.
وفــي الشــوط الثاني، أحــرز القناص 
الپولنــدي روبرت ليڤاندوڤســكي الهدف 
اخلامس في الدقيقة ٦١، ثم سجل كيميتش 
الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 
٦٥، وتبعه إيريك ماكسيم شوبو موتينغ 

بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة ٨١.



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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األحد

واحد أبواللطف

قادة ١٠٠ دولة يجتمعون
في األمم املتحدة حلضور 

اجلمعية العامة.

«الصحة العاملية»: الكويت أنقذت 
املاليني حول العالم مبساهمتها 

في دعمنا وتوفير العالجات.

   ما قّصرنا مع أحد من عمر.   العالم يعلق آماله عليكم.

أبعد من الكلمات
«ينبغي للحكومات أن تقدم للمواطنين 

أكثر مما تأخذ منهم»

الرئيس األميركي  بايدن،  جو 
عن فلسفته في احلكم.

«انستغرام يصيب المراهقين باالكتئاب 
بما قد يؤدي لالنتحار»

جيــف هوروفتــز، صحافي 
أميركي في تقرير منشور بصحيفة 

وول ستريت جورنال.

«األطباق الطائــرة المزعومة قد تكون 
طائرات تجسس من روسيا»

برايان تود، صحافي أميركي، 
عن تفسير محتمل لظاهرة األطباق 

الطائرة.

«ال استخدم الهاتف الذكي كثيرا وال أقرأ 
أي تعليقات على بوستاتي»

املمثلــة  جينيفــر جارنــر، 
األميركيــة، عن عدم انشــغالها 

بوسائل التواصل االجتماعي.

«أحب أن يناديني باسمي وليس بماما»

غراميز، املغنية األميركية، تقول 
إنها ال تشعر مبالءمة كلمة ماما من 

رضيعها األول.

البقاء هللا

فهد فالح مقطوف سالم: ٥٩ عاما ـ ت: ٥٥٤٤٤٣٢٠ ـ ُشيِّع.
عذبي علي إبراهيم السويلم: ٣٦ عاماـ  ت: ٩٩٦٠٨٥٥٥ـ  ٩٧٦٦١٤٠٤ـ  ُشيِّع.

مرمي عبدالهادي مغتر العميره الهاجري: زوجة علي حجي العميره الهاجري: 
٤٤ عاما ـ ت: ٦٧٦٦٩٢٢٢ ـ ُشيِّعت.

حصة عبداهللا محمد الربيعة: زوجة الشيخ أحمد يوسف السلمان الصباح: 
٦٩ عاما ـ ت: ٩٩٦٥٤١٤٣ ـ ٩٩٣٩٤٤٤١ ـ ٩٩٨٤٩٨٧٦ ـ ُشيِّعت.

عيسى محمد مال عباس البلوشي: ٧١ عاماـ  ت: ٦٦٧٧١٧٧٩ـ  ٩٩٨٥٩٩٨٥ 
ـ ٩٩٤٥٣٩٤٨ ـ ُشيِّع.

حمد حســن أحمد النصار: ٧٤ عامــاـ  ت: ٩٩٦١٥٥٥٤ـ  ٩٩٠٣٣٤٣١ـ  
٢٤٨١٠٨٢٠ ـ ُشيِّع.

فالح هداف رجا الهاجري: ٧٤ عاماـ  ت: ٦٦٥٤٥١٠٤ـ  ٦٩٩٩١٩٩٧ـ  ُشيِّع.
شعاع حمود مصلح احلميداني: ٢٤ عاما ـ ت: ٦٦١١٤٧٤٤ ـ ٩٩٦٦٠٦٩٤ 

ـ ُشيِّعت.

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

٤:١٥الفجر
٥:٣٤الشروق

١١:٤٢الظهر
٣:١١العصر

٥:٤٩املغرب
٧:٠٦العشاء

أعلى مد: ١٠:٣٥ ص ـ ١١:٤٨ م
أدنى جزر: ٤:٣٧ ص ـ ٥:٣٤ م

العظمى: ٤٢            الصغرى:  ٢٥

سياح الفضاء شهدوا ٥٠ شروقًا وغروبًا في يومني!
واشــنطن ـ أ.ف.پ: شهد 
طالئع الســياح فــي الفضاء 
الذيــن يســبحون فــي مدار 
األرض على أكثر من ٢٥ غروبا 
للشمس و٢٥ طلوعا لها بعد 
انطالقهم األربعاء من فلوريدا 
في مركبة من صنع «سبايس 
اكس». وفيما يأتي حملة عن 
أبرز خصائــص إقامتهم في 
التي  الفضائيــة  الكبســولة 
ألــف  تتحــرك بســرعة ٢٨ 
كيلومتر في الســاعة وعلى 
علو أكبر من محطة الفضاء 

الدولية.
يقيم الركاب في مركبة من 
صنع شركة «سبايس اكس» 
حتمل اســم «دراغون» يبلغ 
طولها ثمانية أمتار وقطرها 
أربعــة أمتــار. وهــي مؤلفة 
من «صنــدوق» يتعذر على 
الطاقم دخوله ومن الكبسولة 
حيث يقيمون. وتبلغ مساحة 
الكبسولة تسعة أمتار مكعبة.

وخــالل مؤمتــر صحافي 
عقد عشــية انطالق املركبة، 
شــبه املشــارك فــي البعثة 

بجمع بيانات تتيح التعمق في 
فهم آثــار اإلقامة في الفضاء 
على مبتدئني في هذا املجال.

ويتنــاول الركاب البيتزا 
املجمــدة ويســتمعون إلــى 
املوسيقى. وكل راكب حضر 

قائمتــه اخلاصــة ألفضــل 
عشر أغنيات وعزف كريس 
سيمبروسكي خالل بث مباشر 
اجلمعة على آلة موســيقية 
شــبيهة بالغيتــار تعــرف 

باألكالل.

(رويترز) سياح الفضاء الـ ٤ لدى وجودهم في املركبة «إنسبيريشن ٤» 

كريس سيمبروسكي التجربة 
برحلة بني األصدقاء في مركبة 
تخييــم، ما عــدا أنه من غير 
املمكن في هــذه احلالة ركن 

السيارة الستنشاق الهواء.
ويقضي أحد أهداف املهمة 

محبو سيلينا غوميز يضايقون 
جاسنت بايبر وزوجته

جاسنت بايبر مع هايلي بالدوين.. وفي اإلطار سيلينا غوميز

اســتقبل اجلمهــور دخول املغنــي الكندي 
جاســنت بايبــر وزوجته هايلــي بالدوين إلى 
مهرجــان «ميت غاال» بالهتاف باســم خطيبة 
جاسنت الســابقة ســيلينا غوميز عدة مرات، 
وكأنهــم يحتجون على تركه ســيلينا غوميز 
وزواجه بهايلي بالدوين. يأتي هذا االحتجاج 
في العيد الثالث لزواج جاسنت بايبر وهايلي 
بالدويــن، الــذي يتوافق مع الشــهر اجلاري. 
زوجة جاسنت بايبر، هي ابنه املمثلني الكبيرين 
أليك بالدوين وكيم باسنجر. وقد علق أخوها 
أيرلنــد بالدوين على الهتــاف الذي صدر عن 
محبي املغنية سيلينا غوميز، الذين يبدو أنهم 
خيموا عند بوابة امليت غاال الستقبال الزوجني 
بالهتاف باسم اخلطيبة السابقة، بقوله «هذا 
ليس لطيفا. فمحبو سيلينا غوميز احلقيقيون 
يعلمون أنها ال توافق على تصرف كهذا. لكن 
هذين أســعد زوجني رأيتهما. ولن يضيرهما 

ما حدث».

بعد أن نافس بوتني.. طليقة بافيل تبطل ترشحه
اللجنة املركزية لالنتخابات الروسية  أعلنت 
أن بافيل غرودينني، منافس الرئيس الروســي 
ڤالدميير بوتني في انتخابات ٢٠١٨، والذي جاء في 
املركز الثاني بعدد ٨٫٥ ماليني صوت، لن يتمكن 
من الترشح في انتخابات سبتمبر املقبل، وذلك 
بعد أن تقدمت طليقته ايرينا غرودينينا ببالغ إلى 
اللجنة املركزية بأن طليقها ميتلك أصوال مالية 
خارج روسيا. ومينع القانون الروسي ترشح أي 
مواطن ميتلك أصوال مالية خارج البالد، كما دفعت 
الطليقة ايرينا غرودينينا ابنها أرتيوم غرودينني إلى 
الترشح منافسا لوالده. وفي تصريح لـ«رويترز»، 
علق بافيل على اخلبر بقوله «عندما تخونك عائلتك 
فهذا أمر سيئ»، مضيفا «ال يجوز جر العائلة إلى 

السياســة». وقال محامو ايرينا غرودينينا انها 
تعمدت إبطال ترشــح زوجها دون حتريض من 
الكرملني أو أي طرف، بل «كصرخة من روحها».

بافيل غرودينني وايرينا غرودينينا
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