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سلطان العبدان

أكد رئيــس اللجنة التعليمية 
البرملانية النائب د.حمد املطر، ان 
اللجنة اطمأنت من الناحية الطبية 
الى جاهزية وزارة التربية الستقبال 
العام الدراسي اجلديد. وقال د.املطر 
في تصريح لـ «األنباء»، ان اللجنة 
اجتمعت امس مع وزارتي الصحة 
والتربية للوقــوف على جاهزية 
الوزارتــني لبــدء العام الدراســي 
والتأكد من استعدادات «التربية» 

لذلك. وأضاف ان «التعليمية» تأكدت من حتقيق نسب التباعد 
واحلضور في الفصول بنســبة  الـ ٥٠٪ والتطعيم وغيرها من 
األمور، مشيرا إلى أن من ال يريد من أولياء األمور تطعيم ابنه فعليه 
االلتزام بعمل الـ «PCR»، مؤكدا وجود ٦ مراكز إلجراء الفحص. 
وأشــار د.املطر إلى أن اللجنة تلقت تأكيدا أنه سيتم افتتاح 
٦ مراكز جديدة لفحص الـ «PCR» في املناطق التعليمية يكون 
عملها بعد الســاعة ٣ عصرا. وقال رئيس اللجنة التعليمية إن 
ولي األمر الرافض لتطعيم ابنه البالغ من العمر ١٢ عاما فما فوق 
يكون ملزما بالفحص األســبوعي، مشددا على أن االستعدادات 
اللوجستية لدى «التربية» نسبتها ٨٥٪، مشيرا إلى ان عدد املدارس 
في البالد ٨٦٨ مدرسة ما يعني ان هناك حوالي ١٣٠ مدرسة غير 
جاهــزة فقط، األمر الذي يلزم نظار تلك املدارس بالتواصل مع 
إداراتهم للصرف من الصناديق التربوية املخصصة للخدمات. 
وأوضح د.املطر أن كل إدارة مدرســية لديها صندوق ميكن 
الصــرف منــه حتــى ٥ آالف دينــار لتجهيــز املدرســة وتأمني 
احتياجاتها، مشيرا إلى ان اللجنة قررت القيام بزيارات ميدانية 
للمــدارس في كل املناطق التعليمية لالطمئنان على جاهزيتها.

د. حمد املطر

«األنباء» تنشر دراسة حول أوضاع السوق والتركيبة السكانية.. أعدتها «القوى العاملة»

 تقنني إصدار تصاريح العمل ملدة عام لتصفية العمالة الهامشية 
ووقف تصاريح املهن املتوافر بها عمالة كويتية تبحث عن عمل
 ٧٩ ألف عامل مسجل على ٤ آالف مشروع صغير.. و١٫٢٥ مليون 
وافد بالكويت يتقاضون رواتب بني ٦٠ و٣٥٩ دينارًا شهريًا

 السماح للكويتيني باحلكومة والقطاع اخلاص بجمع أكثر من وظيفة 
وتشجيعهم على العمل بأجور متدنية.. والسماح للمتقاعدين بالعمل احلر
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١٣٠ من ٨٦٨ مدرسة.. غير جاهزة يجب متويلها من الصناديق املخصصة٦ مراكز فحص «PCR» جديدة تفتتح قريبًا في املناطق التعليمية

حمد جابر العلي يرأس االجتماع 
االعتيادي ملجلس الوزراء اليوم

مقترح بـ PCR واحد للقادمني
خالد العرافة

علمت «األنباء» ان مقترحا رفع إلى اللجنة العليا لطوارئ كورونا 
يقضــي باالكتفاء بإجــراء فحص PCR واحد للقادمــني من املواطنني 
واملقيمــني احملصنني باللقاحات املعتمدة بدال من فحصني، وذلك بعد 
إلزام جميع القادمني بتثبيت تطبيق «شلونك». وقال مصدر لـ «األنباء» 

إن املقترح يدرس حاليا، ومن املتوقع اعتماده قريبا.

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص٧ التفاصيل ص ٤

آلية جديدة لتحويل الزيارات 
التجارية إلى إقامة عمل

منصور الهاشمي لـ «األنباء»: ١٩٢ ألف قادم ومغادرة 
٢٠٥ آالف منذ ١ أغسطس حتى ١٩ سبتمبر

بشرى شعبان

كشف املدير العام للهيئة العامة للقوى 
العاملة أحمد املوسى عن إقرار آلية جديدة 
تتعلق بتحويل إقامة املســتقدمني بزيارة 
جتارية إلى إقامة عمل طبقا للمادة (١٨). 
من جهــة أخرى، أوضــح مصدر مطلع 
لـ «األنباء» انه بإمكان العامل االستعالم عن 
بيان التغيب عبر املوقع اإللكتروني وتقدمي 

الشكوى العمالية.

دارين العلي

أعلن مدير إدارة العمليات في مطار 
الكويت الدولي منصور الهاشمي، في 
تصريح خاص لـ «األنباء»، ان عدد 
الرحالت القادمة إلى مطار الكويت 
الدولي منذ بدء الطيران املباشر مع 
بعض الدول في ١ أغسطس املاضي 
حتــى أمس بلــغ ٢٠٣١ رحلة، وعدد 
الــركاب القادمــني ١٩٢٫٣٢٥ راكبــا، 

فيما بلغ عدد الرحالت املغادرة ١٥٠٨ 
رحالت، وبلغ عدد الركاب املغادرين 
٢٠٤٫٧٦٨ راكبا. وقال الهاشمي ان ادارة 
الطيران املدني كجهة تنفيذية تتناغم 
مع قرارات مجلس الوزراء وفق اخلطة 
املوضوعة لزيادة السعة التشغيلية 
الزيــادة تتــم  أن  للمطــار، مؤكــدا 
تدريجيا وفق قرارات املجلس وبعد 
تدارســها من اللجنة العليا ملواجهة

التفاصيل ص٧«كورونا».

مرمي بندق

قالــت مصــادر مطلعة 
لـ «األنباء»، انــه ينتظر أن 
الوزراء  تعقد جلسة مجلس 
االعتيادية اليوم برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء بالوكالة وزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي. 
ان  وأكدت مصــادر أخرى 
احلكومة لن تلجأ الى أي أداة 
قانونية مثل مراسيم الضرورة 
لفرض الضريبة االنتقائية أو 

املضافة. وأوضحت املصادر ان احلكومة أدرجت الضريبتني 
ضمن األولويات التشريعية الواردة في برنامج عملها، لكن قرار 
التطبيق يعتمد على مجلس األمة، الفتة الى ان احلكومة ترى 
ان الضريبة االنتقائية األسهل واألكثر فائدة جلميع األطراف 

والتي تضاف للسلع الضارة بصحة اإلنسان.

الشيخ حمد جابر العلي
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االثنني ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ محليات

«الرياض» و«االبتدائي» و«املتوسط» دّشنت العام اجلديد 
وسط انقسام حول دخول غير احملّصنني!

عدد من املعلمني املمنوعني من دخول املدارس نظموا اعتصاماً أمام «التربية»

عدد من املعلمني واملعلمات الذين اعتصموا أمام مبنى «التربية»

أسامة السلطان خالل زيارته التفقدية ملدارس مبارك الكبير

عبدالعزيز الفضلي

باشرت اإلدارات املدرسية 
ملراحــل ريــاض األطفــال 
واالبتــــدائي واملتوســـــط 
أعمالهــا أمس إيذانــا ببدء 
عامهــم الدراســي اجلديــد 
وسط احترازات واشتراطات 
صحية مشددة، وذلك وفقا 
لتوصيات السلطات الطبية 

في البالد.
وشــهد امليدان التربوي 
ممثال في اإلدارات املدرسية 
انقســاما فــي اآلراء حــول 
دخول املعلمني واإلداريني إلى 
املبنى املدرسي، فمنهم من 
اقتصر في السماح بالدخول 
على متلقي جرعتي التطعيم، 
ومنها ما ســمح بدخول من 
تلقوا جرعة واحدة فقط، أو 
من يقدم مسحة pcr سلبية، 
في حني كان هناك من غض 
النظر عن كل ما سبق وسمح 
بدخول جميع املعلمني إلى 
مدارسهم. وكشفت مصادر 
تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
أن البعض التزم بتعليمات 
الوزارة والسلطات الطبية 
والبعــض اآلخر أشــار إلى 
أنه يحتاج إلى قرار رسمي 
واضح لتقدميــه للمعلمني 
حتى ال يتحمل املسؤولية، 
مشــيرة إلى أن هناك عددا 
من اإلدارات املدرسية منعت 
غير احملصنــني من دخول 
املدرسة، األمر الذي جعلهم 
يتوجهون إلى وزارة التربية 
واعتصموا أمام مبناها في 
منطقة جنوب السرة، ولم 
يتجــاوز عددهــم ١٢ معلما 
ومعلمــة غير أن املمنوعني 

غيرهم عادوا إلى بيوتهم.
وأكدت مصــادر تربوية 
مطلعــة لـ «األنباء» أن تلك 
التعليمــات صــادرة مــن 
اجلهــات الطبيــة وعلينــا 
جميعــا تنفيذهــا لســالمة 
صحة اجلميــع من معلمني 
وإداريني وطلبة، داعية الى 

برغــش  ملدرســة حمــود 
السعدون املتوسطة للبنني 
التابعــة ملنطقــة العاصمة 
التعليمية طارق العمر أنه 
مت تشــكيل فرق في شــهر 
أغســطس املاضي من قبل 
وزارة التربية، وقامت تلك 
الفرق خالل الفترة املاضية 
مبتابعــة أعمــال الصيانة 
واجلاهزيــة فــي كل مرافق 

املدرسة.
كمــا أوضــح العمــر أن 
شرط الدخول إلى املدرسة 
هو التطعيم بجرعتني، أما 
غير ذلك فيطلب منهم شهادة 
فحص PCR لكل من يدخل 
املدرسة، هذا وحترص إدارة 
املدرســة على قياس درجة 

احلرارة عند املدخل.
وعلى صعيــد متصل، 

اســتعدت مدارس املرحلة 
االبتدائيــة النطالق العام 
الدراســي اجلديــد، حيث 
هنأت مديرة مدرسة الرديفة 
االبتدائيــة للبنات صفاء 
األستاذ املعلمني واملعلمات 
مبناســبة العودة الكاملة 
للمدارس بعد انقطاع فترة 
بســبب جائحــة كورونا. 
وعــن جتهيزات املدرســة 
الســتقبال العام الدراسي 
اجلديد ٢٠٢٢/٢٠٢١، ذكرت 
األستاذ أن التربية بدأت منذ 
٣ أســابيع بتشكيل فريق 
جتهيــز املــدارس بحيــث 
يتكون فريق املدرسة من 
٥ معلمــات حتت إشــراف 
مديــر املدرســة لتجهيــز 
املدرســة، بهــدف حتقيق 

العودة اآلمنة.

االلتــزام بها وفقــا للخطة 
املوضوعة.

وأوضحت املصــادر ان 
عددا من القيادات التربوية 
قــام بجــوالت تفقدية على 
املدارس لالطالع على سير 
العمل فيها، مشيرة إلى أن 
األمــور مطمئنــة واجلميع 
يقوم بواجبه على أكمل وجه.

وذكرت أن وكيل التعليم 
العام أســامة السلطان منذ 
الصبــاح الباكر قــام بتفقد 
عــدد مــن مــدارس منطقة 
التعليمية  الكبيــر  مبــارك 
رافقه مديرها محمد عايض، 
مشــيرة إلى أن الســلطان 
أبــدى ارتياحه ملا شــاهده 
من جاهزية املدارس للعام 

الدراسي اجلديد.
هذا، وذكر املدير املساعد 

ر» نّظمت «نرعاكم لتزهو مقاعد التعليم بآمالكم» «الُقصَّ
ليلى الشافعي

العامــة  الهيئــة  نظمــت 
فعاليــة  القصــر  لشــؤون 
العــودة الى املــدارس حتت 
شعار «نرعاكم لتزهو مقاعد 
التعليــم بآمالكــم»، للعــام 
الدراســي اجلديد شارك فيها 
مدير عام الهيئة باإلنابة م.حمد 
البرجــس وعدد مــن قياديي 
ومديــري االدارات فــي مقــر 
الهيئــة وفروعها اخلارجية. 
كما شــارك عدد مــن القصر 
واملشمولني بالرعاية وأولياء 
أمورهم الذين بلغ عددهم ٥٠٠ 
قاصر مقسمني على ثالثة أيام 
نظرا لالشــتراطات الصحية 
املتعــارف عليهــا. وفــي هذا 
االطار، صرحت مديرة ادارة 
الرعاية االجتماعية والتربوية 
في الهيئة متاضر العمر بأن 
الفعالية تضمنت العديد من 
البرامج املتنوعة التي تهدف 
الى كســر احلاجز النفســي 
الشــعور بالرهبــة،  وإزالــة 
امللتحقــني حديثــا  خاصــة 
باملــدارس، مبينــة أن الهيئة 
قدمت للمشــاركني مجموعة 
التــي شــملت  الهدايــا  مــن 
اللــوازم املدرســية ومــواد 
التعقيم والوقايــة وغيرها، 
الى جانب تقدميها املساعدات 

وتلبي االحتياجات ألبنائها من 
الُقّصر واملشمولني برعايتها 
والذيــن يبلغ عددهــم الكلي 
٩٩٨٣ قاصــرا. مــن جهتهــا، 
النفسية  قالت االستشــارية 
بالهيئة د.كوثــر الياقوت إن 
هــذه الفعالية تتميز بتوفير 
النفسية  خدمة االستشارات 
والرد على كل االستفسارات 
املتعلقة باالضطرابات النفسية 
واالجتماعيــة والشــخصية 
وانعدام التوافق مع اآلخرين، 
وأيضــا للتغلب علــى فوبيا 
العــودة إلــى املدرســة التي 
نتجت عن العزلة الوجدانية 
واالنفعاليــة خــالل فتــرة 

كورونا، وذلك لكســر حاجز 
اخلوف وتهيئة القاصر نفسيا 
لالندماج مع زمالئهم الطالب 
بكل سهولة وأريحية. وأكدت 
أن الدعــم للقصــر ال يتوقف 
عنــد هــذا احلد، بل يســتمر 
إلى رصــد املتعثريــن منهم 
دراسيا والفئات التي تعاني 
من صعوبــات التعليم لعمل 
كل االختبارات التشخيصية 
والنفسية واألكادميية بتعاون 
مع اجلهات املعنية ذات الصلة 
للتغلب على جميع املشكالت 
التــي ميكــن أن  الدراســية 
يتعــرض لهــا القاصر خالل 

العام الدراسي.

شارك فيها ٥٠٠ ممن ترعاهم الهيئة على مدى ثالثة أيام

متاضر العمر ود.كوثر الياقوت مع عدد من املشاركني في مهرجان «نرعاكم لتزهو مقاعد التعليم بآمالكم» (متني غوزال)

النقديــة لألســر واحلــاالت 
التي تنطبق عليها الشروط. 
ولفتت العمــر الى أن الهيئة 
حرصت على تقدمي خدماتها 
التوعوية املتخصصة للقصر 
واملشــمولني بالرعايــة ممن 
يعانون صعوبات التعلم من 
خالل فريق متخصص، وذلك 
لتوجيــه األســر وتزويدهم 
بإصدارات توعوية وإرشادية 
بشأن آليات التعامل الصحيح 
مع أبنائهم. وأكدت العمر أن 
تنظيم هذه الفعالية جاء ضمن 
برامج املسؤولية املجتمعية 
التــي حتــرص الهيئــة على 
إقامتها لتقدمي  أفضل اخلدمات 

٤٥٠٠ كويتي يعودون للدراسة «حضوريًا» في األردن
عمــان - كونا: أعلــن امللحق الثقافي 
الكويتي لدى األردن د.بدر املطيري أمس 
عودة ٤٥٠٠ طالب وطالبة كويتي للدراسة 

«حضوريا» في اجلامعات األردنية.
وقال املطيري في تصريح لـ «كونا» 
إن عــدد الطلبــة الكويتيني املقبولني في 
خطــة البعثات بنــاء على قــرار اإليفاد 
املباشر للجامعات األردنية للعام اجلامعي 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ يبلــغ ٥٠٠ طالب وطالبة، 
موضحا أن االبتعاث انحصر على دراسة 
تخصصات الطب البشري وطب األسنان 
والصيدلــة ودكتور صيدلة في جامعتي 
«األردنيــة» و«الهاشــمية»، الفتا إلى أن 

الدراسة ستكون حضوريا جلميع الطلبة 
في التخصصات كافة اعتبارا من العاشر 
من أكتوبر املقبل بناء على قرار السلطات 
التعليميــة األردنية. وعن عــدد الطلبة 
الكويتيــني غير املبتعثني الذين حصلوا 
على قبول مبدئي من اجلامعات األردنية في 
مراحل البكالوريوس والدراسات العليا ذكر 
أنه يبلغ ٦٠٠ طالب وطالبة وهم مسجلون 
مبختلف التخصصات العلمية واألدبية 

في اجلامعات األردنية الـ ٥ املعتمدة.
وبشــأن املول األكادميي الذي يقيمه 
املكتب فــي مقره قال املطيري إنه خدمة 
يوفرها املكتب الثقافي للطلبة الكويتيني، 

السيما املستجدين إلرشادهم أكادمييا عبر 
لقاءات تعرفهم على أهم اللوائح والقوانني 
اجلامعيــة إضافــة إلى إرشــادهم إلى ما 
يتعلق مبخصصاتهــم وبدالتهم املالية، 
مضيفا ان هذه اللقاءات يتخللها التعريف 
بدور السفارة من خالل ملحق ديبلوماسي 
من الشؤون القنصلية ومحامي السفارة 
لالستشارات القانونية بشأن عقود سكن 
الطلبــة وغيرها وكذلــك عقد لقاءات مع 
ممثل املكتب الصحي الكويتي الستخراج 
التأمــني الصحي واحلصــول على قائمة 
توضــح أنــواع العــالج واملستشــفيات 

املعتمدة باألردن.

ملشاهدة الڤيديو

«النجاة»: ١٨٥ ألف دينار حصاد حملة «إبصار»
أعلن رئيس قطاع املوارد 
العامة واإلعالم  والعالقات 
بجمعيــة النجــاة اخليرية 
عمــر الثوينــي عــن جناح 
حملــة إبصــار٢٠٢١ لعالج 
مرضى العيون، حيث حققت 
احلملــة أكثر مــن ١٨٥ ألف 
دينار حتــى اآلن، ومازالت 
احلملــة تســتقبل تبرعات 
احملسنني. وقال الثويني إن 
احلملة شهدت تفاعال مميزا 
حيث تبــرع للحملة ٦٩٠٠ 
محسن ومحسنة من داخل 
الكويــت وخارجهــا، حيث 
سجلت الكويت والسعودية 
والبحرين وبريطانيا قائمة 
الدول األكثــر تبرعا والذي 
يعكس بدوره عاملية العمل 
اإلنســاني الكويتــي الــذي 

طال خيره أصقــاع أوروبا 
وأدغال أفريقيا وربوع آسيا 
حامال اخلير والدعم والعون 
للملهوفني واحملتاجني دون 

تفرقة بني لون أو جنس أو 
دين فقط من أجل اإلنســان 

ولإلنسان.
وأكد أنه من ثمار حصاد 
احلملة سيتم إجراء أكثر من 
٤٦٠٠ عملية جراحية ملرضى 
العيــون، وذلك في القريب 
العاجــل، حيث تبلغ تكلفة 
العملية اجلراحية ٤٠ دينارا، 
بجانب تقــدمي الفحوصات 
الطبيــة وتوزيع النظارات 
واألدوية وإجراء اإلشاعات 
وغيرها من األعمال الطبية 
التــي تتخللهــا املخيمات. 
والتي بدورها تنقل املرضى 
الصحيــة  املعانــاة  مــن 
التي يعيشونها  والنفسية 
وذووهــم ومحبوهــم إلــى 
احليــاة والنور والســعادة 

والعمل واإلنتاج والعطاء.
الثوينــي ان  وأوضــح 
احلملة ســتنفذ في كل من 
تشــاد والنيجــر واليمــن 
ومصر والهند وبنغالديش 
وسريالنكا، وذلك بالتنسيق 
الكامل مع وزارتي الشؤون 
واخلارجية، وبالتعاون مع 
اجلمعيات الرسمية املشهرة 
في منظومة وزارة اخلارجية 
الكويتية، وبإشراف وفود 
النجــاة اخليريــة. وختاما 
تقدم الثويني بشكر كل أهل 
اخلير داعمي حملة إبصار 
من داخل الكويت وخارجها، 
وكل من شــارك وساهم في 
جناح احلملة، سائال احلق 
سبحانه أن يجعل هذا العمل 

في موازين أعمالهم.

الثويني أشار إلى مشاركة ٦٩٠٠ محسن ومحسنة في جناح احلملة

عمر الثويني

املركز العربي يصدر «النباتات الضارة لإلنسان واحليوان»
العربــي  املركــز  أصــدر 
العلــوم  لتأليــف وترجمــة 
الصحيــة كتابا جديدا حتت 
عنــوان «النباتــات الضارة 
لإلنسان واحليوان» من تأليف 
رقية حسني جاسم عبداهللا، 
العربــي  املركــز  ومراجعــة 
العلــوم  لتأليــف وترجمــة 
الصحية، وهو اإلصدار رقم 
(٢١٥) ضمن سلسلة املناهج 

الطبية العربية.
الكتــاب الضوء  يســلط 
على كثير من النباتات التي 
يجب االنتباه إليها، وجتنب 
مالمستها، أو أكلها، فبعض 
أجزائهــا ســامة لإلنســان 
واحليوان (البذور ـ الثمار ـ 

قاتلة، ويبني الكتاب كثيرا من 
املركبات الطبيعية الســامة 
ُتســتخرج من هذه النباتات 
والتي ُتســتخدم فــي عالج 
كثير من األمراض املستعصى 
عالجها، فهي سالح ذو حدين 
لو اسُتخدمت بإتقان من حيث 
الشافية،  املناسبة  اجلرعات 

وبني اجلرعات القاتلة.
الكتاب مقســم إلى أربعة 
فصــول، بــدأ الفصــل األول 
مبقدمة عن تطور علم النبات، 
الثانــي  الفصــل  ويعــرض 
األســس العلميــة لتصنيف 
النباتات في اململكة النباتية، 
الثالــث  الفصــل  ويتنــاول 
النباتية وخصائص  اململكة 

النباتات احليوية من حيث 
الشكل اخلارجي والتراكيب 
ويســتعرض  الداخليــة، 
الفصــل الرابــع (٥١) نباتــا 
مــن النباتــات التــي ُتعتبر 
من أخطــر النباتات املضرة 
لإلنســان واحليوان منها ما 
ينتمي إلى شــعبة النباتات 
البــذور،  الزهريــة مغطــاة 
وشــعبة الصنوبريات التي 
تنتمي إلى النباتات الزهرية 
معــراة البــذور والتي تنتج 
أنواعا من السموم اخلطيرة، 
ومت من خالل الكتاب وصف 
كل نبات من حيث تصنيفه 
وشكله، واالستعماالت الطبية 
لبعض هذه النباتات السامة.

الســاق ـ األوراق ـ اجلذور)، 
وتســبب عددا من األمراض 
والتسمم لإلنسان أو احليوان، 
وفي كثير من األحيان تكون 

«األنباء» تنشر املرشحني للمالحق الثقافية في ٦ دول
ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
فــي وزارة التعليــم العالــي أن جلنة 
اختيار املرشــحني للمالحــق الثقافية 
قد اعتمدت عددا من األسماء لترشيحهم 
وقامت بإرسال كتب رسمية إلى جهات 
عملهم في جامعة الكويت والهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأشــارت املصــادر إلــى ان وزارة 
التعليــم العالي ملم تتخذ قرارا نهائيا 
باعتمادهــم والتــزال تنتظر موافقات 
جهات عمل املرشحني وأخذ االعتمادات 

الرسمية. 
ولفتت إلى ان أبرز األســماء ممن 
مت اختيارهم ومخاطبة جهات عملهم 

هم كل من: د.عادل فرحان العنزي في 
أستراليا، ود.يوسف الرفاعي ود.نايف 
الشــمري في واشــنطن، ود.عبداهللا 
املشــعل في لنــدن، ود.محمد الدغيم 
في البحرين، ود.حمود القشعان في 
القحطانــي  األردن، ود.عبداحملســن 
ود.خالد احملارب في جمهورية مصر 

العربية.
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ممثل األمير: الكويت لن حتيد عن دورها اإلنساني 
وسياستها املتوازنة لوضع حلول سلمية للصراعات

«السكنية» تنفذ ٦ مشاريع مباٍن عامة 
في ٣ مدن سكنية بنحو ١٧٨ مليون دينار

ولي العهد استقبل حمد جابر العلي والشحومي والرومي

استقبل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد بقصر السيف صباح 
أمس رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفـــــاع الشيخ حمــد جابر 

العلي، كمـــــا استقبـــــل سمو ولي 
العهـــــد بقصر السيف صباح أمس 
رئيــس مجلس األمــة باإلنابة أحمد 

الشحومي.

واستقبل ســمو ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 

عبداهللا الرومي.

نيويورك - (كونا): وصل 
ممثل صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد والوفد املرافق 
لسموه الى مدينة نيويورك 
بالواليات املتحدة األميركية 
أمس لتــرؤس وفد الكويت 
املشارك في اجتماعات الدورة 
الـ ٧٦ للجمعية العامة لألمم 

املتحدة.
وكان في استقبال سموه 
لدى وصوله إلى مطار (جي 
اف كيندي) الدولي سفيرنا 
املتحــدة  الواليــات  لــدى 
الشــيخ ســالم  األميركيــة 
العبداهللا ومندوبنا الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير منصور 
العتيبي وقنصل عام الكويت 
في نيويورك حمد علي الهزمي 
وأعضاء السفارة واملندوبية 

الدائمة.
وأعــرب ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء في تصريح 
صحافــي لــدى وصوله عن 
اعتــزازه بتمثيــل صاحــب 
السمو األمير في هذه الدورة 
املهمة للجمعية العامة لألمم 
املتحدة، مؤكدا حرص سموه 

هذه اجلائحة وآثارها املدمرة 
وتبعاتها التي طالت جميع 

دول العالم.
وأشار سمو رئيس مجلس 
الوزراء إلى أهمية مشــاركة 
الكويــت فــي هــذا احملفــل 
الدولــي وتعزيز شــراكتها 
األمم  مــع  االســتراتيجية 
املتحدة وأجهزتها ووكاالتها 
وبرامجهــا املختلفة الهادفة 
الى تبنــي وتنفيذ املبادرات 
اإلنسانية ومواصلة اجلهود 
لتعزيز القدرات في مواجهة 
األزمات والكوارث املعاصرة، 

مشــيدا بجهود األمني العام 
انطونيــو غوتيريــس فــي 
حتقيق االستقرار والتعاون 
الدولي املنشودين بني الدول 

األعضاء في األمم املتحدة.
وقال ســموه ان الكويت 
لن حتيد عن دورها اإلنساني 
وسياستها املتوازنة لوضع 
حلول ديبلوماســية سلمية 
ملختلف الصراعات اإلقليمية 
والدولية ومحاربة اإلرهاب 
وحتقيــق أهــداف التنميــة 
املستدامة في سبيل بناء عالم 
أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.

عادل الشنان

تعمل املؤسســة العامة للرعاية 
السكنية على تنفيذ ٦ مشاريع خاصة 
باملباني العامة في ٣ مدن ســكنية 
بقيمــة ١٧٨ مليونــا و٢٣ ألفــا و٤٥ 
دينارا، وهي مشروع إنشاء وإجناز 
وصيانة املباني العامة بالقطعة (٢) 
مبشروع الوفرة اإلسكاني ومشروع 

إنشــاء وإجنــاز وصيانــة املبانــي 
العامة بالقطع (٢٨٠٣ ٠) NB ومركز 
 NB الضاحية الرئيســي للضاحية
مبشروع مدينة غرب عبداهللا املبارك. 
واملشاريع الـ ٤ املتبقية من نصيب 
مدينة املطالع السكنية وتتمثل في 
إنشاء وإجناز وصيانة املباني العامة 
بالضاحية (N١٠) وإنشــاء وإجناز 
وصيانة املباني العامة بالضاحيتني 

(N٧&N٨) وأعمــال خدمــات البيئة 
التحتيــة واملبانــي العامــة مبركز 
 (N٨) الضاحية الرئيسي للضاحية
وإنشــاء وإجناز وصيانــة املباني 
العامة بالضاحيتني (N٦&N٩) وإنشاء 
وإجنــاز وصيانــة املبانــي العامة 
بالضاحيــة (N١١) وأعمــال خدمات 
البنية التحتية واملباني العامة مبركز 
.(N١١) الضاحية الرئيسي للضاحية

سموه أكد تقدير الكويت للدور الفاعل لألمم املتحدة في مواجهة مختلف التحديات

ممثل صاحب السمو األمير لدى وصوله إلى مطار «جي اف كيندي» الدولي

ســمو ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد خالل استقباله رئيس مجلس األمة 
باإلنابة أحمد الشحومي

صاحب السمو األمير مستقبال رئيس مجلس األمة باإلنابة أحمد الشحومي

سمو ولي العهـد مستقبـال رئيس مجـلس الوزراء باإلنابــة ووزير الدفــاع 
الشيخ حمد جابر العلي

صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله رئيس مجلس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي

على مواصلــة نهج الكويت 
املعتدل وسياســتها املتزنة 
القضايــا  مختلــف  جتــاه 

اإلقليمية والدولية.
وأكد ســموه على تقدير 
الكويت للــدور الفاعل الذي 
تضطلع به األمم املتحدة في 
مواجهــة مختلف التحديات 
والقضايــا، الســيما في ظل 
التــي  جائحــة (كورونــا) 
اجتاحت العالم منذ ما يزيد 
علــى العام ونصــف العام، 
داعيــا إلى ضــرورة تكاتف 
جميــع الــدول للتغلب على 

األمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء باإلنابة 
ورئيس مجلس األمة باإلنابة والرومي

اســتقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
بقصر الســيف صباح امس 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد.
كما استقبل سموه رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفــاع الشــيخ حمــد جابر 

العلي.
واستقبل ســموه رئيس 
مجلس األمــة باإلنابة أحمد 

الشحومي.
كما استقبل سموه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون 
النزاهــة عبــداهللا  تعزيــز 

الرومي.
مــن جانــب آخــر، بعــث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية 
إلى أخيه الرئيس عبداملجيد 
تبــون رئيــس اجلمهوريــة 
اجلزائريــة الدميوقراطيــة 
الشــعبية الشقيقة عبر فيها 
ســموه عن خالــص تعازيه 
وصــادق مواســاته بوفــاة 
رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية السابق 
عبدالعزيز بوتفليقة، سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمده 

اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.
وبعــث صاحــب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس 
سبســتيان بنييــرا رئيــس 
جمهورية تشــيلي الصديقة 
عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية وجلمهورية 
تشيلي وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس سبستيان 
بنييــرا رئيــس جمهوريــة 
تشيلي الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية.

كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعــث صاحــب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى ســامويل 
وميوث تيبلي سيتون حاكم 
عام ســانت كيتس ونيفيس 
الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفــور الصحة والعافية 
ولســانت كيتــس ونيفيس 
وشــعبها الصديق املزيد من 

الرقي والنماء.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى سامويل وميوث 
تيبلــي ســيتون حاكم عام 
ســانت كيتــس ونيفيــس 
الصديقــة ضمنهــا ســموه 
خالــص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
ســموه له موفــور الصحة 

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

صاحب السمو عّزى الرئيس اجلزائري وهنّأ رئيس تشيلي وحاكم عام سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني

صاحب السمو مستقبال عبداهللا الرومي

بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يلهــم ذويــه جميــل الصبر 

وحسن العزاء.
وبعث ســمو ولــي العهد 
األحمــد  مشــعل  الشــيخ 
إلــى أخيه  ببرقيــة تعزيــة 
الرئيــس عبداملجيــد تبــون 
رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الشقيقة، ضمنها سموه خالص 
تعازيــه وصادق مواســاته 
بوفــاة رئيــس اجلمهوريــة 
اجلزائريــة الدميوقراطيــة 
الشعبية السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، متمنيا ألسرة الفقيد 

وذويه جميل الصبر.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

النواف لألمن اخلاص: كّثفوا التدريب ملواجهة اإلرهاب

أمير زكي

دعا وكيــل وزارة الداخلية الفريق 
الشــيخ فيصــل النــواف إلــى تكثيف 
التدريب لعناصر قوات األمن اخلاص 
ال سيما دورات الرماية ملواجهة اإلرهاب 
واعتماد ســيناريوهات تدريب حتاكي 
الواقع الفعلي وتتماشى مع كل املواقف 
احملتملة أثناء تنفيذ املهام األمنية على 
ان تكون بيئة التدريب األقرب إلى الواقع 
وتشابه بيئة العمل الفعلية ومبا يساهم 
في اضطالعهــم بأداء واجبهم بشــتى 

املواقع.
ووصف الفريق الشيخ فيصل النواف 
قطاع األمن اخلــاص بالعمود الفقري 
لــوزارة الداخلية واحلفــاظ على امن 
البالد واستقرارها، مشيرا إلى ان املرحلة 

الراهنة تتطلب العمل كفريق واحد وبفكر 
أمني ينطلق من التجديد وإعادة النظر 
في اإلجــراءات األمنيــة أوال بأول، مبا 
يتناسب مع املستجدات األمنية الراهنة 
ويحقق مصالح البالد. وكان وكيل وزارة 
الداخلية نقل، في مســتهل زيارته إلى 
منتســبي األمن اخلاص حيث كان في 
مقدمة مســتقبليه وكيل القطاع اللواء 
شــكري النجار، تقدير وزير الداخلية 
الشيخ ثامر العلي على اجلهود الكبيرة 
التي قاموا بها من تأمني املواقع وتقدمي 
الدعم واإلسناد جلميع قطاعات وزارة 
الداخلية خصوصا خالل فترة كورونا.
واستمع الشــيخ النواف إلى شرح 
مفصل عن خطط العمل وآلية التعامل مع 
حاالت الطوارئ، ثم شاهد عرضا مرئيا 
عن اعــداد القوة واملهام التي يقوم بها 

القطاع واستعداداته للتدخل عند احلاجة 
لعدد من املهام والسيناريوهات املعدة 
للتصدي للعمليات اإلرهابية ومكافحة 
الشغب وحماية املنشآت والشخصيات، 
ووجه بضرورة جاهزية إدارات القطاع 
وأخذ احليطة واحلذر ملواجهة أي أحداث 

طارئة.
وفي ختام الزيارة، أكد الشيخ فيصل 
النواف على ثقته بقدرة منتسبي قطاع 
األمن اخلاص على أداء الواجب الوطني 
وحتمل املسؤولية من اجل توفير األمن 
واألمان للمواطنني واملقيمني، مثمنا جهود 
ادارة املنشآت في احلرص على حماية 
املنشآت املهمة في البالد، داعيا جميع 
منتسبي القطاع إلى االستمرار في العطاء 
بنفــس القدر من اجلديــة واالنضباط 

واإلخالص في خدمة الوطن.

في زيارة قام بها إلى «القطاع» وثّمن دوره في احلفاظ على أمن البالد واستقرارها

الفريق الشيخ فيصل النواف متوسطا كبار قيادات قطاع األمن اخلاص

عمادي مديرًا للبلدية بالوكالة
بداح العنزي

أصدرت وزيرة األشغال ووزيرة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
البلدية ووزيرة  الدولة لشؤون  ووزيرة 
بالوكالة  العمـراني  اإلسكان والتطويـر 
د.رنا الفــارس قرارا وزاريا بندب نائب 
املدير العام لشؤون قطاع املساحة م.عبداهللا 

عمادي، للقيام بأعمــال مدير عام البلدية 
باإلضافة إلى عملـــه، وذلك حلني عودة 
م.أحمد املنفوحي مـــن إجازته الدورية.
 من جانب آخر، أصدرت د. الفارس 
قرارا بندب األمني العام املساعد للشؤون 
أبا اخليل،  املالية واإلدارية عبد احملسن 
باإلضافة إلى عمله للقيام بأعمال األمني 

م. عبداهللا عماديالعام للمجلس البلدي بدر الرفاعي.

ملشاهدة الڤيديو
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آلية جديدة لتحويل الزيارات التجارية إلقامة عمل

مصادر لـ «األنباء»: «األشغال» تشكل جلنة لدراسة 
عطاءات ممارسة خدمات «ضيافة اإلدارة العليا»

عاطف رمضان

علمت «األنباء» ان الوكيل املساعد 
لقطــاع شــؤون الرقابــة والتدقيق 
ورئيــس جلنة الشــراء فــي وزارة 
األشــغال م.محمد بن نخــي، أصدر 
قــرارا إداريا بشــأن تشــكيل جلنة 
لدراسة العطاءات للممارسة رقم أ م 
م ٢/ ١/ ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ لتقدمي خدمات 
الضيافــة اخلاصة بــاإلدارة العليا، 
برئاسة م.عبدالعزيز الدوسري مدير 
إدارة مكتب وكيل الوزارة، وعضوية 
م.أفراح السعيدي رئيس قسم اإلعداد 
واملتابعة بإدارة مكتب وكيل الوزارة 
«نائبــا للرئيس»، ومحمد عبداحلي 

كبيــر اختصاصي محاســبة بإدارة 
املشتريات واملخازن، ومحمد بركات 
كبيــر اختصاصي محاســبة بإدارة 
الشؤون املالية، وعبدالكرمي الرشيدي 
باحــث قانوني بــإدارة مكتب وكيل 
الوزارة، وســندس آل هيد محاسب 
بإدارة مكتــب وكيل الوزارة، عضوا 
مقررا. ووفق املادة األولى من القرار 
اإلداري، تستعني اللجنة مبن تراه من 
ذوي االختصاص واخلبرة وعليهم 
تقدمي كل التسهيالت التي من شأنها 

متكني اللجنة من إجناز عملها.
وجاء في املادة الثانية من القرار 
اللجنــة بدراســة  اإلداري، تقــوم 
العطاءات احملالة من جلنة الشــراء 

بوزارة األشــغال واملقدمــة من قبل 
املمارســني، وذلــك باســتيفاء كافة 
االشــتراطات واملتطلبــات املطلوبة 
في مستندات املمارسة على ان ترفع 
اللجنــة توصياتها خالل أســبوعني 
من تاريخ إحالة العطاءات إليها من 
جلنة الشراء وتقوم اللجنة املختصة 
بالوزارة بعد اعتماد التوصية املقدمة 

باستكمال اإلجراءات.
ونصت املادة الثالثة على انه في 
حال احلاجة الى متديد فترة دراسة 
العطــاءات عن املدة احملــددة يراعي 
ان تقــوم اللجنة مبخاطبــة الوكيل 
للموافقة على التمديد وذلك قبل انتهاء 
مدة عملها بفترة ال تقل عن ٧ أيام عمل.

احمد املوسى

بشرى شعبان

كشــف املدير العام للهيئة العامة 
للقوى العاملة أحمد املوسى عن أنه 
تلبية الحتياجات سوق العمل في ظل 
التداعيات املرتبطة بجائحة ڤيروس 
كورونا وإلضفاء مزيد من املرونة على 
انتقــال العمالة خالل فترة اجلائحة، 
وتنفيذا لتوجيهــات مجلس الوزراء 
في هذا الشــأن، وفي ضوء التنسيق 
بني الهيئة واللجنة الوزارية لطوارئ 
كورونا ووزارة الداخلية، فقد مت إقرار 
آلية تتعلق بتحويل إقامة املستقدمني 
ببطاقات الزيارة التجارية إلى إقامة 
عمل طبقا ألحــكام املادة (١٨) بحيث 
تتوافق هذه اآللية مع القرارات الصادرة 
عن الهيئة بشأن انتقال األيدي العاملة 

من صاحب عمل آلخر.
وكشــف املوســى علــى هامــش 
االجتماع الذي جرى مع ممثلي االحتاد 
الكويتــي ألصحاب املدارس اخلاصة 

واملعاهد الثقافية تناول هذا الشــأن، 
عن أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية 
قــد مت التوصل إلــى إدخــال تعديل 
علــى النظم اآلليــة باجلهتني بحيث 
يتم إصدار تصاريح عمل وبناء عليه 
تصدر أذونات عمل ألصحاب الزيارات 
التجارية. كما مت تأسيس تلك اآللية 
على الضوابط املعمول بها من جانب 
الهيئــة، ومن ضمنها: احلصول على 
موافقة جلنة طوارئ كورونا، وبناء 
عليها ســتتاح إمكانية حتويل سمة 
الزيارة التجارية إلى إقامة عمل عند 
إصدار تصريح العمل للعامل املتواجد 

داخل البالد.
وقال إنه ســيكون من شأن إقرار 
اآللية املشار إليها إمكانية االستفادة 
من حتويــل إقامات األيــدي العاملة 
أصحاب اخلبرات من املسجلني على 
الزيارات التجارية التي يحتاج إليها 
أصحاب العمل، علما ان ذلك مرهون 
بالظــروف احلاليــة ملواجهة جائحة 

كرونا املستجد.
وأشار إلى أنه مت بحث سبل حتويل 
إقامات للمدرسني املستقدمني مبوجب 
الزيــارات التجارية إلــى إقامة عمل، 
خاصة في ظل االستعدادات اجلارية 
لبدء العــام الدراســي اجلديد، خالل 
اللقاء مع بعض ممثلي االحتاد الكويتي 
ألصحاب املــدارس اخلاصة واملعاهد 
الثقافيــة، حيــث مت اطالعهــم علــى 
التنسيق الذي مت مع وزارة الداخلية 

في هذا الشأن.
وأفاد املوســى بــأن جميع جهود 
الهيئــة مســخرة للتســهيل على كل 
األنشطة العاملة داخل القطاع األهلي 
من أجل تسيير مرافق الدولة الطبية 
والتعليمية واالقتصادية وغيرها من 
األنشــطة في ظل الظــروف احلالية 
جلائحة ڤيروس كورونا املســتجد، 
آملــني أن ينعــم اهللا علــى الكويــت 
بالسالمة واألمان وعودة احلياة الى 

كامل طبيعتها في القريب العاجل.

االستعالم عن بالغ التغيب «أونالين»
بشرى شعبان

كشــف مصدر مطلع في الهيئة العامة 
للقوى العاملة انه بإمكان العامل االستعالم 
عن بيان التغيــب عبر املوقع اإللكتروني 
للهيئة، وقال املصدر لـ «األنباء» إن تقدمي 

بالغ التغيب متاح لصاحب العمل عبر املوقع 
اإللكتروني وأيضا االستعالم عنه، حيث 
يستطيع العامل أيضا تقدمي الشكوى العمالية 
عبر املوقع اإللكتروني بعد احلصول على 
الرقم السري وإدخال اسم املستخدم ورقم 

الهاتف اخلاص به.
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أسامة املناور يسأل «العدل» و«اخلارجية» و«الداخلية»
عن إعالن اخلزانة األميركية حول غسيل األموال

وجه النائب أسامة املناور 
أسئلة إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
الرومــي ووزيــر  عبــداهللا 
اخلارجيــة ووزيــر الدولــة 
الــوزراء  لشــؤون مجلــس 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
الصبــاح، ووزيــر الداخلية 
الشــيخ ثامر علي الصباح، 
بشــأن إعالن مكتــب مراقبة 
التابــع  األصــول األجنبيــة 
لوزارة اخلزانة األميركية عن 
أسماء أشخاص كويتيني قاموا 
بعمليات غسيل أموال وتبادل 
عمالت لصالح أحد األحزاب.

ونص السؤال األول املوجه 
إلــى نائــب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 

على اآلتي:
أعلن مكتب مراقبة األصول 
األجنبية التابع لوزارة اخلزانة 
األميركيــة (OFAC) بتاريخ 
٢٠٢١/٩/١٧ عن أسماء أعضاء 
شبكة من القنوات املالية في 
لبنان والكويــت تعمل على 
متويــل ما يســمى بـ «حزب 
اهللا» إضافة إلى شركات تعمل 
كواجهة لدعم احلزب وفيلق 
القدس التابع للحرس الثوري 
IRGC-) اإلســالمي اإليراني

QF)، وأشــار البيــان إلى أن 
مــن ذكره قاموا معا بغســل 
عشرات املاليني من الدوالرات 
مــن خــالل األنظمــة املالية 
اإلقليميــة وأجــروا عمليات 
تبادل العمالت وجتارة الذهب 
واإللكترونيــات لصالح كل 
من ما يســمى بـ«حزب اهللا» 
احلــزب  وأن   ،IRGC-QFو
يســتخدم بدعــم مــن فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري 
اإليراني العائدات الناجتة عن 
هذه الشبكات لتمويل األنشطة 
اإلرهابية، وكذلك إلدامة عدم 
االســتقرار فــي لبنــان وفي 
جميع أنحــاء املنطقة. وذكر 
اإلعالن األميركي أن مواطنا 
قام بتحويل ماليني الدوالرات 
إلى حزب اهللا من الكويت عبر 
الذي قام بالســفر إلى لبنان 
للقاء مسؤولي احلزب للتبرع 
باملــال للمجموعــة. وطالب 

تزويده وإفادته باآلتي:
١- البيانات املتعلقة مبن 

إضافــة إلــى شــركات تعمل 
كواجهة لدعم احلزب وفيلق 
القدس التابع للحرس الثوري 
IRGC-) اإلســالمي اإليراني

QF)، وأشار البيان إلى أن من 
ذكره قاموا معا بغسل عشرات 
املاليني من الدوالرات من خالل 
األنظمــة املاليــة اإلقليميــة 
وأجرت عمليات تبادل العمالت 
وجتارة الذهب واإللكترونيات 
لصالح ما يســمى بـ «حزب 
وأن   ،IRGC-QFو اهللا» 
احلــزب يســتخدم بدعم من 
فيلق القدس التابع للحرس 
الثــوري اإليرانــي العائدات 
الناجتــة عن هذه الشــبكات 
لتمويل األنشطة اإلرهابية، 
وكذلك إلدامة عدم االستقرار 
في لبنــان وفي جميع أنحاء 

املنطقة.
وذكــر اإلعــالن األميركي 
أن مواطنــا قــام بتحويــل 
ماليني الــدوالرات إلى حزب 
اهللا مــن الكويــت عبر الذي 
قام بالســفر إلى لبنان للقاء 
مسؤولي احلزب للتبرع باملال 

للمجموعة.
وطالب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
١- ما آلية التنســيق بني 
ووزارة  اخلارجيــة  وزارة 
اخلزانة األميركية فيما يخص 
مــا يرد فــي بياناتها بشــأن 
األشــخاص الذيــن يحملون 
اجلنســية الكويتيــة أو من 

يقيمون فيها؟
٢- مــا اإلجــراءات التــي 
سيتم اتخاذها جتاه من وردت 
أسماؤهم سواء فيما يتعلق 
بالتحفظ على أموالهم، أو دور 
وزارة اخلارجيــة في إخطار 
الــوزراء والوزارات  مجلس 
واجلهات املعنية في تفاصيل 

قام بالســفر إلى لبنان للقاء 
مسؤولي احلزب للتبرع باملال 

للمجموعة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- البيانات املتعلقة مبن 
وردت أســماؤهم في البيان 
املعلــن مــن حيــث صحيفة 
ســوابقهم اجلنائيــة وجهة 
عملهــم، وعمــا إذا كان قد مت 
التحقيق معهــم من قبل في 
انتماء لهم مع جهات خارجية؟

٢- مــا اإلجــراءات التــي 
سيتم اتخاذها جتاه من وردت 
أسماؤهم سواء فيما يتعلق 
بالتحفــظ علــى أموالهم، أو 
إجراء التحريــات املالية في 
التحويــالت التــي قاموا بها 
بحســب ما ورد فــي البيان 

األميركي؟
وردت  ممــن  هــل   -٣
أســماؤهم يتمتع بإقامة في 
الكويت أو سبق أن أقام فيها 
أو دخلها بقصد الزيارة؟ مع 
اإلفــادة بالكفيل أو من تقدم 

بطلب استقدامه للزيارة؟
٤- هــل هنــاك شــركات 
ومؤسسات جتارية متارس 
نشــاطا جتاريا فــي الكويت 
ســبق أن متت اإلشــارة إلى 
عالقتها مع ما يسمى بـ «حزب 
اهللا» وفيلق القدس واحلرس 
الثوري اإليراني في عمليات 
تهريب النفط اإليراني وغسيل 
األمــوال املتحصلة من وراء 
ذلك أو ممن ورد ذكر لهم في 

البيان األميركي؟
مت  أن  ســبق  هــل   -٥
التحقيــق أو مخاطبة وحدة 
التحريــات املاليــة حول أي 
تضخم للحسابات املالية ملن 

وردت أسماؤهم؟
٦- هل مت إجراء التحريات 
عما إذا كان أيا ممن ورد ذكرهم 
ميلك أي ممن وردت أسماؤهم 
أســهما في أي من الشركات 
التي متلك فيها احلكومة نسبة 
من أسهمها؟ وهل للشركات 
التي متت اإلشــارة إليها أي 
تعامالت في عقود مع الدولة؟
مت  أن  ســبق  هــل   -٧
التنسيق مع وزارة اخلزانة 
األميركية أوضاع أشــخاص 
كويتيني أو مقيمني أو زائرين 
للكويت يعملون على غسيل 

األموال؟

ما ورد في البيان األميركي، 
وما يتوجب اتخاذه؟

٣- هــل ســبق أن متــت 
مخاطبة الكويت بشأن شركات 
ومؤسسات جتارية متارس 
نشاطا جتاريا في الكويت لها 
عالقة مع ما يسمى بـ «حزب 
اهللا» وفيلق القدس واحلرس 
الثــوري اإليرانــي وتهريب 
النفط اإليراني وغسيل األموال 
املتحصلة مــن وراء ذلك، أو 
ممن ورد ذكر لهم في البيان 

األميركي؟
٤- هــل ســبق أن متــت 
وحدة التحريات املالية إلجراء 
حترياتهــا حول مــا يتعلق 
مبن يشتبه بهم وفق ما يرد 
للوزارة مــن تقارير تتعلق 
مبوضوع ما يســمى بحزب 
اهللا وفيلق القدس واحلرس 
الثــوري اإليراني عن متويل 
اإلرهاب وغسيل أموال تهريب 

النفط اإليراني؟
مت  أن  ســبق  هــل   -٥
التنسيق مع وزارة اخلزانة 
األميركيــة حــول أوضــاع 
أشخاص كويتيني أو مقيمني 
أو زائريــن للكويت يعملون 
على غسيل األموال املتحصلة 
على بيــع النفط اإليراني أو 
يقومون بتمويل ما يســمى 
بحــزب اهللا وفيلــق القدس 
واحلــرس الثــوري اإليراني 
باألمــوال أو تشــكيل غطاء 
مالي وجتاري عبر شــركات 
ألنشطة تتولى دعمهم؟ وماذا 

مت بشأن ذلك؟
ونــص الســؤال الثالــث 
املوجــه إلى وزيــر الداخلية 
على اآلتي: أعلن مكتب مراقبة 
التابــع  األصــول األجنبيــة 
لــوزارة اخلزانــة األميركية 
(OFAC) بتاريــخ ٢٠٢١/٩/١٧ 
عن أسماء أعضاء شبكة من 
القنــوات املاليــة فــي لبنان 
والكويــت تعمل على متويل 
مــا يســمى بـ «حــزب اهللا» 
إضافــة إلــى شــركات تعمل 
كواجهة لدعم احلزب وفيلق 
القدس التابع للحرس الثوري 
IRGC-) اإلســالمي اإليراني

.(QF
وذكــر اإلعــالن األميركي 
أن مواطنــا قــام بتحويــل 
ماليني الــدوالرات إلى حزب 
اهللا مــن الكويــت عبر الذي 

أسامة املناور

وردت أســماؤهم في البيان 
املعلــن مــن حيــث صحيفة 
ســوابقهم اجلنائيــة وجهة 
عملهــم، وعمــا إذا كان قد مت 
التحقيق معهــم من قبل في 
انتماء لهم مع جهات خارجية؟ 
وعما إذا كان قد متت مخاطبة 
النيابة العامة بشأن التعامل 
مع مثل هذه احلاالت من قبل؟
٢- مــا اإلجــراءات التــي 
سيتم اتخاذها جتاه من وردت 
أسماؤهم سواء فيما يتعلق 
بالتحفــظ علــى أموالهم، أو 
إجراء التحريــات املالية في 
التحويــالت التــي قاموا بها 
بحســب ما ورد فــي البيان 

األميركي؟
مت  أن  ســبق  هــل   -٣
التحقيق أو إجراء التحريات 
حول أي تضخم للحســابات 
املالية ملن وردت أسماؤهم؟

٤- هــل حتققــت وحدة 
التحريات املالية عما إذا كان 
أي ممــن ورد ذكرهــم ميلك 
أســهما في أي من الشركات 
التي متلك فيها احلكومة نسبة 
من أسهمها؟ وهل للشركات 
التي متت اإلشــارة إليها أي 
تعامالت في عقود مع الدولة؟
٥- هل ســبق أن تابعت 
وحدة التحريــات املالية مع 
أو وزارة  وزارة اخلارجيــة 
الداخليــة أو النيابــة العامة 
أو  أو األميركيــة  الكويتيــة 
وزارة اخلزانــة األميركيــة 
أوضاع أشخاص كويتيني أو 
مقيمني أو زائريــن للكويت 
يعملون على غسيل األموال 
املتحصلــة على بيــع النفط 
اإليراني أو يقومون بتمويل 
ما يسمى بحزب اهللا وفيلق 
القــدس واحلــرس الثــوري 
اإليراني باألموال أو تشكيل 
غطــاء مالــي وجتــاري عبر 
شــركات ألنشــطه تتولــى 
دعمهم؟ وماذا مت بشأن ذلك؟

وقال فــي نص الســؤال 
الثانــي املوجــه إلــى وزيــر 
اخلارجية، أعلن مكتب مراقبة 
التابــع  األصــول األجنبيــة 
لــوزارة اخلزانــة األميركية 
(OFAC) بتاريــخ ٢٠٢١/٩/١٧ 
عن أسماء أعضاء شبكة من 
القنــوات املاليــة فــي لبنان 
والكويــت تعمل على متويل 
مــا يســمى بـ «حــزب اهللا» 

مهلهل املضف يطلب برنامج عمل احلكومة
وجه النائب مهلهل املضف 
سؤالني إلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
ووزير الداخلية الشــيخ ثامر 
العلي، ونص الســؤاالن على 
ما يلي: ســؤال ســمو رئيس 
مجلس الوزراء: اســتنادا إلى 
نص املادة ٩٩ من الدستور التي 
تنص علــى أن لكل عضو من 
أعضاء مجلس األمة أن يوجه 
إلــى رئيس احلكومة أســئلة 
الســتيضاح األمــور الداخلة 
في اختصاصاتهم، وإلى نص 
املادة ١٢١ من الالئحة الداخلية 
ملجلــس األمة. وعلى ضوء ما 

ملنصب رئيــس مجلس األمة 
ونائــب رئيس املجلس وأمني 

وإفادته باآلتي:
١ـ  كشف تفصيلي عن جميع 
الرحالت املشــار إليهــا أعاله 
واملبالغ التي صرفت من أجلها 
فــي وزارة الداخلية واجلهات 
التابعة لها من تاريخ ٢٠٢٠/١/١ 

حتى تاريخ هذا السؤال.
٢ ـ كــم بلغ عــدد الدورات 
واملؤمترات والزيارات اخلارجية 

خالل الفترة ذاتها؟
٣ ـ كــم بلغــت تكلفة هذه 
الزيارات في اجلهات املذكورة 
أعاله خــالل الفترة ذاتها؟ مع 
ذكــر أماكن انعقادهــا ومدتها 

ومدى االستفادة منها.

سر املجلس ومراقب املجلس 
وجلان املجلس؟

٥ ـ ما األســانيد التي على 
أساسها مت إصدار بيان بارتياح 
مجلس الوزراء جللسة مجلس 
األمــة االفتتاحيــة املنعقــدة 
بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥ على الرغم 
من حدوث بعض التجاوزات 

ألعراف مجلس األمة؟
وقال في السؤال املوجه إلى 
وزير الداخلية: منى إلى علمي 
تزايد رحالت الســفر لبعض 
القياديني في الوزارة حلضور 
مؤمترات أو ندوات أو دورات 
تدريبيــة. وطالــب بتزويده 

استفسر من وزير الداخلية عن تزايد رحالت السفر لبعض القياديني

مهلهل املضف

سبق، يرجى تزويدي باآلتي:
١ ـ ما املعايير التي مت على 
أساســها اختياركم للتشكيل 

الوزاري احلالي؟
٢ـ  يرجى تزويدي بصورة 
ضوئية عن الشهادات واخلبرات 

للوزراء احلاليني.
٣ـ  يرجى تزويدي ببرنامج 
احلكومة الذي يتبناه مجلس 
الــوزراء عن الفتــرة احلالية 

واجلدول الزمني له.
٤ ـ مــا األســس واملوازين 
التي يتبناها مجلس الوزراء 
فــي التفاضــل بــني أعضــاء 
مجلس األمــة للتصويت لهم 

حمد روح الدين: ما أسماء جلنة إعالن 
وظيفة معيد بعثة في كلية احلقوق؟

وجه النائــب د.حمد روح 
الدين ٨ أسئلة إلى وزير النفط 
وزير التعليــم العالي د.محمد 
الفارس، ونصت األسئلة على 

ما يلي:
السؤال األول، بشأن البعثات 
اخلاصة بكليات جامعة الكويت، 

وقال في مقدمته التالي:
أعلن في شهر فبراير ٢٠٢١ 
عن خطة البعثات اخلاصة بكليات 
جامعة الكويت، وضمن الكليات 
التي أعلنت عن احتياجها كلية 
احلقوق، وفي شهر يونيو أجرت 

جلان األقسام العلمية مقابلة املتقدمني، وعلى إثرها 
قيم املتقدمون واعتمدت الدرجات النهائية، وأرسلت 
إلى جلنة الكلية املكونة من رؤســاء أقسام املواد 
العلمية وعضوية كل من عميد الكلية والعميد املساعد 

للشؤون األكادميية.
ومنى إلى علمي أن جلنة الكلية لم تلتزم بقرار 
جلنة القسم العلمي بترشيح املرشح األساسي صاحب 
أعلى متوسط تقييم بني املتقدمني في قسم القانون 
املدني، وإمنا قامت بتغيير درجات القسم على نحو 

غير منصف ومخالف للوائح.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

أوال - خطة البعثات ٢٠٢١/٢٠٢٠:
١ - أسماء أعضاء جلنة الكلية فيما يخص إعالن 

وظيفة معيد بعثة في كلية احلقوق لهذا العام.
٢ - من أعد معايير خطة بعثات ٢٠٢١/٢٠٢٠، وعلى 
األخص معيار عدم االعتداد بدرجة املاجستير عند 
االبتعاث؟ وما املعايير املوضوعية التي جعلت جلنة 
الكلية ال حتتسب درجة املاجستير لهذا العام على 

خالف األعوام السابقة؟
٣ - ملاذا استبعدت كلية احلقوق هذا املعيار من 
استمارة التقييم بخالف جميع كليات جامعة الكويت؟

٤ - هل تتقيد جلنة بعثات الكلية مبن رشح من 
األقسام العلمية؟ وإذا كانت لها الصالحية بعدم اعتماد 
ترشيحات األقسام العلمية صاحبة االختصاص، فما 

السند القانوني في ذلك؟
٥ - هل غيرت جلنة الكلية ترشيحات األقسام 
العلمية واســتبعدت من كان مرشحا أساسيا من 
بعض األقســام العلمية واستبدلتهم مبتقدمني لم 

يكونوا مرشحني أساسيني؟
٦ - هل رشــح متقدم له صلة قرابة من القائم 
بأعمال عميد الكلية الســابق على الرغم من عدم 

ترشيح القسم العلمي له؟
٧ - هــل ألي عضو من هذه اللجنة صلة قرابة 
مع أحد املرشحني؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فمن 

العضو؟ ومن املترشح؟
٨ - ما متوسط التقييم لكل مرشح من القسم 
العلمي مقارنة مع متوسط التقييم لكل مرشح من 
جلنة البعثات؟ مع تزويدي باستمارات تقييم القسم 

واستمارات تقييم جلنة الكلية.
٩ - هــل وجدت جلنة الكليــة أي مخالفات أو 
جتاوزات في عمل جلان األقســام العلمية وعلى 
األخص الترشــيحات؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 

فما التجاوزات؟
١٠ - هل قرار جلنة الكلية بترشيح املتقدمني قد جاء 
بإجماع األعضاء، أم كان هنالك أعضاء معترضون؟

١١ - هل صحيح أنه قد استبعد املرشح املتصدر 
في قســم القانون اخلاص (مرشح ملقعد القانون 
املدني) واملرشحة املتصدرة في قسم قانون اجلزاء 
واستبدل متقدمون آخرون منهما أدنى لم ترشحهم 
هذه األقسام؟ وما فارق التقييم بني هؤالء في كل من 
جلنة القسم وجلنة الكلية؟ وهل حصل تخفيضهم 
بسبب تعمد بعض األعضاء تقييمهم بشكل سيئ 

ويخالف الواقع واملعايير املوضوعية العادلة؟
١٢ - هــل التزمت جلنة الكليــة مبقابلة جميع 
املرشحني من األقسام العلمية، سواء كان ترشيحهم 

ترشيحا أساسيا أو ترشيحا لدرجة إضافية؟
١٣ - بالنســبة ملعايير التقييم املوضوعية، هل 
بإمكان أعضاء جلنة الكلية التالعب بها وتغييرها 
عما هي عليه في جلنة القسم العلمي؟ على سبيل 
املثال أن يعطى املرشح ١ من ٢٫٥ فيما يتعلق باخلبرة 
العملية في جلنة القسم العلمي، ثم تأتي جلنة الكلية 

وتعطيه ٠ من ٢٫٥ مثال.
١٤ - هل اخلبرة العملية لدى املتقدم وحصوله 

على شهادة املاجستير وحصوله 
على جوائز علمية وحيازته أبحاثا 
محكمة تسهم في الرفع من درجة 
النضــج والطموح لدى املتقدم أم 

ليس لها أي تأثير؟
١٥ - إذا كان املتقدم قد شــغل 
وظيفة عضو هيئــة تدريس في 
أكادميية معينة فهــل يؤخذ ذلك 
باالعتبــار لقياس درجات النضج 

والطموح لديه؟
١٦ - مــا املعاييــر والضوابط 
(املوضوعية) لقياس درجة النضج 
والطموح لدى املتقدم ومدى التفاوت 

بينهما أم أن العضو ال سلطان عليه في تقييمه؟
١٧ - هل صحيــح أن القائم بأعمال عميد كلية 
احلقوق رفض متكني رئيس القسم العلمي من إبداء 

حتفظه واعتراضه في محضر االجتماع؟
١٨ - في برنامج بعثــات ٢٠٢٠، هل مت تخطي 
املرشح الثالث في التقييم (عبداهللا الكندري) وأعطي 
املقعد للمرشح الرابع؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب؟ ما 

سبب هذا التخطي ومبرراته؟
ثانيا - جلنة التظلمات خطة بعثات ٢٠١٧/٢٠١٨:

١٩ - ما صحــة املعلومات عن صدور قرار من 
جلنة التظلمات لصالح املتقدم عبداهللا الكندري خلطة 

بعثات ٢٠١٩/٢٠٢٠ ولم تنفذه الكلية؟
٢٠ - هل صحيح أن (التظلم املقبول) يرســل 
الحقا إلى اللجنة ذاتها التي اختصمها املتقدم أمام 
جلنة التظلمات لتعطي املوافقة على تنفيذه من عدمه، 

فيكون اخلصم للمتظلم هو ذاته احلكم؟
٢١ - هل رأي جلنة التظلمات (استئناسي غير 
ملزم) للجنة الكلية أم أنــه رأي ملزم لها وواجب 
التنفيذ؟ وإذا لم يكن ملزما، فما احلاجة لتشــكيل 

جلنة التظلمات وإهدار املال العام والوقت عليها؟
٢٢ - هل يوجد حكم سابق من القضاء الكويتي 
يبطل فيه تصنيف اجلامعات األجنبية؟ وهل استمرت 
كلية احلقوق بتبني نفس التصنيف لألعوام السابقة؟

السؤال الثاني لوزير النفط وزير التعليم العالي 
بشأن ٧ شركات تابعة ملؤسسة البترول الكويتية

وقال في مقدمة السؤال املشترك إنه «منى إلى 
علمي أن كال من شركات:

الشركة الكويتية لنفط اخلليج، وشركة البترول 
الكويتية العاملية، وشــركة نفط الكويت، والشركة 
الكويتية لالستكشافات البترولية، وشركة صناعة 
الكيماويات البترولية، والشركة الكويتية للصناعات 
البترولية، وشركة ناقالت نفط الكويت، تتعامل مع 
مكاتب محاماة إلدارة القضايا املرفوعة منها أو ضدها.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- كشف بأسماء مكاتب احملاماة التي تعاقدت 
الشركات املذكورة معها بعقود محددة املدة خالل 

الفترة من ٢٠١٨ حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
٢- مدة وقيمة كل عقد من العقود كل على حدة، 
مع تزويدي بصورة ضوئية من كل عقد منذ تاريخ 

٢٠١٨ حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
٣- كيف يتم اختيار مكاتب احملاماة؟ وعلى أي 

أساس يتم االختيار؟
٤- هل هناك موظفون قانونيون أو غير قانونيني 
معينون عن طريق عقود احملاماة املوقعة مع املكاتب 
خالل الفترة منذ ٢٠١٨ حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى تزويدي بأسماء 
جميع املعينني عن طريق هذه العقود وما هي املزايا 
املالية التي يحصلون عليها؟ وهل وضع إعالن توظيف 
لهذه التعيينات؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من هذه اإلعالنات، وكم 

عدد العمالة الوطنية املعينة على كل عقد؟
٥- عدد القضايا املرفوعة ضد الشركات منذ عام 
٢٠١٨ حتى تاريخ ورود هذا الســؤال، مع تزويدي 

بكشف بنوعية هذه القضايا.
٦- كم عدد املوظفني القانونيني في اإلدارة القانونية 

للشركات؟ وما األقسام التي تتبع اإلدارة؟
٧- ما مؤهالت املوظفني القانونيني في اإلدارة 
القانونية؟ وكم عدد األجانب القانونيني في اإلدارة؟ 
وكم عدد املوظفــني احلاصلني على صفة محامي 

قلم للشركات؟
٨- ما دور مكاتب احملاماة في ظل وجود إدارة 

قانونية ومحامي قلم لدى الشركات املذكورة؟

استفسر عن أسماء مكاتب احملاماة التي تعاقدت معها شركات البترول

د.حمد روح الدين

شعيب املويزري: آخر موعد لتسليم طلب
«الطارئة» اليوم.. وأمتنى من النواب التوقيع

النائــب شــعيب  طالــب 
املويزري النــواب بالتوقيع 
على طلب اجللســة الطارئة 
ملناقشــة عــدد مــن القضايا 
العامة فــي يوم ٢٢ اجلاري، 
مشــيرا إلى أن آخــر فرصة 
لتســليم الطلب غدا (اليوم) 

قبل العاشرة صباحا.
وقال املويزري في تصريح 
باملركــز اإلعالمي في مجلس 
األمة: «أوجه حديثي جلميع 
زمالئــي النــواب الذيــن لم 
يوقعــوا علــى هــذا الطلب، 
السيما أن هذه القضايا تتعلق 

باألمة والشعب الكويتي بكل 
فئاته واملعانــاة التي يعاني 
منها وما يجري في البلد من 
فساد إداري ومالي»، متمنيا 
مــن اجلميــع «التوقيع على 
هــذا الطلب وذلــك لعقد هذا 

االجتماع الطارئ».
أنــه كان مــن  وأوضــح 
املفترض ان تكون اجللســة 
الطارئة في ١٥ سبتمبر ولكن 
نظرا لسفر بعض النواب في 
األسابيع املاضية ارتأيت أن 
يؤجل هذا االجتماع إلى يوم 
٢٢ من الشهر نفسه، مضيفا 

توظيف أبنائنا وبناتنا».
«قضايــا  ان  وأضــاف 
اجللسة الطارئة تشمل سوء 
اإلدارة احلكوميــة وإهمالها 
ملعانــاة األرامــل واملطلقات، 
والعبث بالنظــام االنتخابي 
وقضيــة املصاحلة الوطنية 
وإصدار القرارات التي تضيق 
على الشعب الكويتي من قبل 
مجلس الوزراء ومنها منع غير 
املطعمني من السفر والدخول 
لبعــض األماكــن، ومحاولة 
إجبار الشعب الكويتي على 

أخذ اللقاح والتطعيم».

ان «اليــوم االثنــني يجب أن 
يسلم هذا الطلب إلى األمانة 
ووفقا لالئحة قبل ٤٨ ساعة 
من التاريخ احملدد لطلب هذه 

اجللسة».
وبني أن «الطلب يتضمن 
كل القضايــا واألزمات التي 
متر بها الدولة ويعاني منها 
الشعب مثل تردي اخلدمات 
الصحية والتعليمية والقيود 
األمنيــة واألزمة اإلســكانية 
القــروض وقضيــة  وأزمــة 
النصب العقاري واستشراء 
الفساد اإلداري واملالي وعرقلة 

شعيب املويزري

عبدالكرمي الكندري: أسئلة عن العقوبات
األميركية على مواطنني بتهمة غسيل األموال

أكد النائب د.عبد الكرمي الكندري 
أنه «لو طهرت مؤسســات الدولة كما 
قال املغفور له الشــيخ ناصر صباح 
األحمد بعد قضية الصندوق املاليزي 
ملا أصبحت مؤسســاتنا املالية مرتعا 
جلرائم غسيل األموال وهذا ما حذرنا 

منه خالل استجواب رئيس احلكومة 
من على املنصة وتكرر املشهد اآلن من 
جديد مع العقوبات األميركية األخيرة». 
وأعلن الكندري عن توجيهه أســئلة 
إلى كل من وزيــر اخلارجية ووزير 
املالية ووزيــر التجارة عن العقوبات 

األميركية األخيرة التي طالت مواطنني 
كويتيني بتهمة االرتباط بشبكة غسيل 
أموال ومتويل اإلرهاب وكيفية نفوذ 
هذه العمليات واختراقها للمؤسسات 
الكويتية املالية والرقابية دون كشفها 

أو محاسبتها.
د.عبدالكرمي الكندري
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في املجد!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

أعتز في حياتي ومشواري الصحافي وأنا 
أمثل بلدي بأنني وضعت (علم بالدي) على 

صدري ناشدا املجد!
في زمن الهوان والتطبيع والضياع يبرز 

املجد!
أتعرف عزيزي القارئ ماذا يعني املجد؟

منذ نعومة أظفارنا ونحن صغار نسمع 
في مجتمعنا كلمة مفردة جميلة هي (املجد) 
حتى إن هناك كثيرا من الناس يسمون اسم 
مجد لعلو مكانته فــي األوصاف اجلميلة، 

فما املجد؟
املجد هو الشهرة والثناء والشرف الذي 
يتحصل عليه الفرد بعد إجناز بارز يشهد 
له به اجلميع فــي مختلف البقاع وأصقاع 
األرض وما بني الشعوب، ولهذا قالوا «العرب 

طالب مجد»!
القدامى أهل البحر  كما أن الكويتيــني 
والصحراء صنعوا املجد للكويت فحازت املجد!

قال الشاعر أبوالعالء املعري:
أال في سبيل املجد ما أنا فاعل

عفــاٌف وإقــداٌم وحــزٌم نائــل
وقال الشاعر املتنبي:

تريدين ُلقياَن املعالي رخيصة
والبد دون الشهد من إبر النحِل

املجد شيء يكون كمحصلة نهائية، يقول 
خليل مطران:

املجــد رهــن إشــارة بيمينــه
والنصــر بــني يديــه كاملنقاد

زينة األوطان املجد وكويتنا هي قمة املجد 
وشــعبها أماجد يحيون املجد ويصنعونه 

ألنهم طالب مجد.
يقول مانع العتيبي:

فكل مجد وإن طال املخاض به
لــه مــع الليــل واآلالم ميــالُد

٭ ومضة: أعجبني الشــاعر اللبناني الشيخ 
حمزة فتح اهللا وهو يشعر (أي يقول الشعر) 

في املجد وصفا، اقرأ ماذا يقول:
ومن بغى نيل مجدٍ وهو في دعٍة

فقد بغــى من صفاٍة َدرَّ أحالب

٭ آخر الكالم: من جميل ما قرأت للشاعر محمد 
عبدالغني حسن:

شــرف املجــد بأن حتظــى به
ال تقــس فيــه املــدى والزمنا

رب مجــد لــم يجئ فــي وقته
جــاء كالصبــح وضيئــا أبينا

مــن يفتــه املجــد حيــًا جاءه
الكفنــا شــرف املجــد يشــق 

٭ زبدة احلچي: أتذكر أنني شــاهدت فيلما 
أجنبي اسمه (دروب املجد) أعجبني العنوان 
وتدور أحداثه في فترة احلرب العاملية األولى 
وهو باألساس فيلم مأخوذ من رواية الكاتب 
والروائي همفري كوب في الواليات املتحدة 
األميركية وأنتج في ١٩٥٧ في الواليات املتحدة 
وهو فيلــم مناهض للحرب التي دارت بني 

فرنسا وأملانيا.
في إحدى خطب الشــيخ الداعية طارق 
الطواري استشهد بأبيات جميلة بإحدى خطبه 

يتكلم عن املجد يقول:
دببت للمجد والساعون قد بلغوا

جهدا لنفوس وألقوا دونه اُألزرا
وكابدوا املجد حتى مل أكثرهم

وعانق املجد من أوفى ومن صبرا
ال حتسب املجد متراً أتت آكله

لن تبلغ املجد حتى تلعق الصبرا
ما بعد كالم شــيخنا أبي محمد - طارق 

الطواري.. في أمان اهللا..

منصور الهاشمي لـ «األنباء»: ١٩٢ ألف راكب قادم
ومغادرة ٢٠٥ آالف منذ األول من أغسطس

مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي أعلن عن وصول ٢٠٣١ رحلة و١٥٠٨ رحالت مغادرة منذ بدء الطيران املباشر

دارين العلي

أعلن مدير ادارة العمليات 
فــي مطــار الكويــت الدولي 
منصور الهاشمي، في تصريح 
خــاص لـ «األنبــاء»، ان عدد 
القادمــة إلى مطار  الرحالت 
الكويــت الدولي من تاريخ ١ 
اغسطس املاضي اي منذ بدء 
الطيــران املباشــر مع بعض 
الــدول حتى يــوم امس بلغ 
٢٠٣١ رحلــة، وعــدد الركاب 
القادمني ١٩٢٫٣٢٥ راكبا، فيما 
بلغ عدد الرحالت املغادرة من 
مطــار الكويــت الدولي من ١ 
أغسطس حتى ١٩ اجلاري ١٥٠٨ 
رحالت وعدد الركاب املغادرين 

٢٠٤٫٧٦٨ راكبا.
وقال الهاشمي ان الطيران 
املدني كجهة تنفيذية تتناغم 
مع قرارات مجلــس الوزراء 
وفق اخلطة املوضوعة لزيادة 
الســعة التشــغيلية للمطار 
وفق املتطلبــات واإلجراءات 
الصحيــة املطلوبــة، مؤكدا 
الزيــادة تتــم تدريجيــا  أن 
وفق قــرارات املجلس وبعد 
تدارسها من قبل اللجنة العليا 
ملواجهة «كورونا»، الفتا إلى 
ان انحسار املرض سيسهم في 
االنفتاح بشكل أكبر.  وأوضح 
الهاشمي لـ «األنباء» أن السعة 
التشغيلية تبلغ حاليا ١٠ آالف 
راكب قادم يوميا، بينما تتم 
املغادرة إلى جميع الوجهات 
وفق الشروط املوضوعة في 

و«هويتــي» وتنزيل تطبيق 
«شلونك» قبل مغادرة املطار 
بعــد اعتمــاد وزارة الصحة 
التطعيــم علــى  لشــهادات 

موقعها.
 وعــن الطلبــات املتعلقة 
بفتح وجهات جديدة، أشــار 
الهاشــمي إلى أن كل طلبات 

يتعلــق  وفيمــا  الداخليــة.  
بالزيـــارات االستثنائيــــة 
لــذوي موظفــي  املمنوحــة 
بعض اجلهات احلكومية مثل 
موظفي وزارة التربية، لفت 
الهاشمي إلى ان كل طلب تتم 
املوافقة عليه من قبل اللجنة 
العليا ملواجهة «كورونا» وفق 
االشــتراطات الصحيــة يتم 
قبوله والتعامل معه حسب 
إجراءات الدخول إلى البالد.

 وعن استمرار الدخول عبر 
الطيران املباشر مع مصر، لفت 
إلى ان اخلطة التشغيلية وفق 
حصص متناسبة بني شركات 
الكويتية وشركات  الطيران 
الطيران املصرية وفق اخلطة 
املوضوعة من قبل إدارة النقل 
اجلوي وموافقة اإلدارة العليا 
وذلك وفق الطلبات التشغيلية 

املوافق عليها.

التشغيل تتعامل معها إدارة 
النقــل اجلوي وهــي اجلهة 
املختصــة بإعــادة جدولــة 
تصاريــح الدخول واملغادرة 
وفق السعة التشغيلية وكل 
دولة وفق حصتها التشغيلية 
طبقــا لإلجــراءات والنظــم 

املتبعة.
 وبالنســبة ملتابعة سير 
العمل في اإلجراءات املتعلقة 
بدخــول البالد ومــا إذا كان 
هناك عراقيــل، قال ان هناك 
جلنة فنية متخصصة ورقما 
ساخنا للتواصل في املطار، 
مشيرا إلى أن موظفي اإلدارة 
العامة للطيران املدني في كل 
القطاعــات يقومون مبتابعة 
جميع إجراءات العمل ومتابعة 
التطبيقات اخلاصة بالعودة 
علــى تنوعهــا مــع مقدمــي 
اخلدمــات األرضيــة ووزارة 

منصور الهاشمي

صورة أرشيفية حلركة الوصول في مطار الكويت بعد تسيير الرحالت املباشرة

(محمد هاشم) منصور الهاشمي متحدثا للزميلة دارين العلي 

دول الوصــول مــع االلتزام 
بالتأمني الصحي وفحص الـ 
PCR والتســجيل في منصة 

«كويت مسافر».
وبني الهاشمي خالل اللقاء 
أن إجــراءات العودة مازالت 
على مــا هي عليه من ناحية 
االلتزام بتطبيقات «مناعة» 

السعة التشغيلية للمطار ١٠ آالف راكب قادم يوميًا وزيادتها تتم وفق قرارات اللجنة العليا ملواجهة «كورونا» وقرارات مجلس الوزراء
موظفو «الطيران املدني» يتابعون إجراءات العمل والتطبيقات اخلاصة بالعودة على تنوعها مع مقدمي اخلدمات األرضية و«الداخلية»

ملشاهدة الڤيديو

دراسة االكتفاء بـ «pcr» واحد 
للمحّصنني القادمني من اخلارج

خالد العرافة

علمت «األنبــاء» أن هنــاك مقترحا مت 
تقدميه إلى اللجنة العليا لطوارئ كورونا 
 pcr بشــأن االكتفاء بإجراء فحص واحد لـ
للقادمني إلى البالد من املواطنني واملقيمني 
احملصنني باللقاحات املعتمدة في الكويت 
بــدال من فحصني، أحدهما في بلد املغادرة 
والثاني بعد الوصول، وذلك بعد إلزام جميع 
القادمــني بتثبيت تطبيق «شــلونك» قبل 
الوصول الذي يفرض احلجر على القادمني 
ملدة أســبوع بعد وصولهم أو عمل فحص 
pcr تكــون نتيجته ســلبية إلنهاء احلجر 
مباشرة. وقال مصدر لـ «األنباء» إن املقترح 
املقدم يدرس حاليا، ومن املتوقع اعتماده 
قريبا، علما بأن عددا من الدول اخلليجية 

تعفي مواطنيها في حال عودتهم لبالدهم 
من إجراء الفحص باخلارج واالكتفاء بعمله 
لدى الوصول، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت 
كذلك وزارتي التربية والصحة بالتنسيق 
فيما بينهما للخروج بآلية بشأن مسحات 
pcr للطلبة قبل بداية العام الدراسي، حتى ال 
تستنزف جيوب أولياء أمورهم إما تقدميها 
باملجان من خالل املراكز الصحية املعتمدة 
واملستشفيات، أو من خالل تقدميها برسوم 
بسيطة مساندة للخدمة املجانية تسهل من 
الضغط على اخلدمة بوزارة الصحة بحد 
ال يتجاوز ٥ دنانير، نظرا لتكرار الفحص 
أكثر من مرة في الشهر. وتوقع املصدر حل 
هذا األمر واتخاذ قرار بشأنه خالل االجتماع 
املقبــل ملجلس الوزراء بعد رفع التوصية 

من قبل جلنة كورونا.

جلنة طوارئ كورونا طالبت «الصحة» و«التربية» بوضع آلية لفحص الطلبة غير املطّعمني

حنان عبداملعبود

أقام مركز الكويت للصحة النفسية احتفاال 
مبناسبة اليوم العاملي لسالمة املرضى والذي 
يواكب ١٧ سبتمبر من كل عام، ويقام هذا العام 
حتت عنوان «حان وقت العمل من أجل والدة 

في كنف األمان واالحترام».
وعلى هامش االحتفال، قالت رئيسة املركز 
د.خلود العلي إن املبدأ الطبي لليوم العاملي 
لسالمة املرضى هو إذكاء الوعي العام بأسس 
سالمة املرضى وتسليط الضوء عليها تفاديا 
لألضرار واملخاطر، واعتماد أفضل املمارسات 
الطبية، الفتة إلى دور املركز في تقدمي العالج 
واإلرشــاد النفسي على يد فريق متخصص 

من األطباء واملعاجلني النفسيني.
وشــددت على أهمية االلتفات إلى صحة 
املرأة خالل فترة احلمل وبعد الوالدة، حيث 
تكــون أكثــر عرضة لعدد مــن االضطرابات 
النفسية وما يصاحبها من تغيرات هرمونية 
وضغوط نفسية واجتماعية، الفتة إلى قيام 
املركز بتقدمي جلســات العالج النفسي أثناء 

احلمل و«االكتئاب» ما بعد الوالدة.
وأكــدت العلي ضــرورة تصحيح بعض 
املفاهيم اخلاطئة حول األمراض النفسية األكثر 
شيوعا ومنها اكتئاب ما بعد الوالدة، مشددة 
على أهمية دور الفرق النفسية واالجتماعية 
املتخصصة في مركز الكويت للصحة النفسية، 
مشيرة إلى اتباع املركز إجراءات وإرشادات 
الوقايــة من «كوفيد» وذلــك من خالل مركز 
متابعة احلاالت الذي يعمل على فصل حاالت 
اإلصابة في جناح خاص لكورونا، للسيطرة 

على انتشار العدوى وااللتزام باالشتراطات 
الصحية والوقائية من تباعد اجتماعي وارتداء 
كمام وغيرها. من جانبها، قالت رئيسة اخلدمة 
النفسية اإلكلينيكية آمنة الربيعي في تصريح 
لهــا على هامش االحتفــال إن وحدة اخلدمة 
النفســية اإلكلينيكية شــاركت بهدف إبراز 
دور اجلانب النفســي واملعاجلني النفسيني 
فــي احلفاظ علــى صحة وســالمة املرضى، 
وذلــك بتقدمي الدعم النفســي واإلرشــادات 
العالجية النفسية للمرضى وخاصة حاالت 
االكتئاب بعد الوالدة التي تصيب املرأة نتيجة 
التغيرات الفيزيولوجية للجسم. وأضافت أنه 
للوصول إلى السالمة واحلفاظ عليها البد أن 
نقوم بالعمل على اتباع اإلرشادات الصحية 
اخلاصة بالســالمة وتقدمي كل مــا يحتاجه 
املريض، وأشــارت إلى إعــداد الوحدة بوث 
توعوي للمشاركة في هذه الفعالية وقدمت 
من خالله عدد من البروشــورات التوعوية 
اخلاصة مبفهوم السالمة وأهدافها، إلى جانب 
بروشورات تعرض شرح ألمراض االكتئاب 
والوساوس والقلق عند احلامل بعد الوالدة 
وكيفيــة التدخل وطلب األســلوب العالجي 
النفسي. ولفتت إلى مشاركة العديد من األقسام 
الفنية مبركز الكويت للصحة النفسية ضمن 
الفريق العالجي النفسي في االحتفال باليوم 
العاملي لسالمة املرضى، ومنها القسم الطبي، 
اخلدمة النفســية اإلكلينيكية قســم اخلدمة 
االجتماعية، قســم الهيئة التمريضية، قسم 
الصيدلة وفريق اجلودة واالعتراف، مشددة 
على التزام اجلميع باتباع االشتراطات الصحية 

واإلجراءات االحترازية.

جلسات دعم للنساء أثناء احلمل وبعد الوالدة
مركز الصحة النفسية  نّظم «حان وقت العمل من أجل والدة في كنف األمان واالحترام» 

ملشاهدة الڤيديوخلود العلي وآمنة الرويعي وعدد من املشاركات في االحتفال            (أحمد علي)



آراء
االثنني ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

08

طيور شلوى
= الفتنة البلوى

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

شكرًا لقياديني
لم ُيجدد لهم

ألم وأمل

د.هند الشومر

ڤيروس الفتنة، التحذير الرباني منه 
أن «املؤمن كيّس فطن»، أي تبصروا 
وتدبروا واحــذروا مما يدور خارج 
وداخل محيطنــا العربي واإلقليمي 
والدولي مــن مؤامرات واضطرابات 
وحــروب مفبركة، ومثلهــا مدمرة، 
ومصالح مشتركة، وانقالبات مدبرة، 
وأمم مشتتة، ودول مفككة، ونزغات 
بالظالم ملعونــة، ومصالح مدفونة 
بالظالم إلقالق راحة األنام بعاســل 
النوايا، ومعسول الكالم، نواياه خبيثة، 
وزواياه مميتة! تفعيلها بأسلوب حشرة 
األرضة (العثة أو النمل األبيض آكل 
اخلشــب) التي تنخــر بالظالم في 
األخشاب واألشجار واألثاث واألقمشة، 
وكل ناعم حولها حتى تفعل كما ورد 
بالقــرآن العظيم أنهــا تتركها قاعا 

صفصفا دمارا بال عمار!
وهذا كمــا هو حال أوطان حولنا 
أمست نياما بسالم، وأصبحت على 
اخلراب نياما! تابعوها وتدبروا ما تركه 
شــياطني الظالم أوطانا بال عنوان! 
وأرواحــا بال أجســام! وثروات بال 

اهتمام!
وكذلك ألوطــان بالقارات تعاني 
التهجير والقتل، واالنتقام! لذلك رفض 
ما يدور حولنا وتدبر أموره «املؤمن 
كيس فطن» عنوان ألمننا واألمان ودحر 
العبث من الكالم وتكسير أالعيب احلقد 
واألصنام حتى تفلحوا وتنتصروا يا 
الكالم يرحمكم اهللا وأجيالكم  نخبة 

وثرواتكم بإذن اهللا وهدي نبيه.

ال أعرف ملاذا يترك بعض القياديني 
بدون جتديد مرسوم تعيينهم ومازالوا 
يقومــون بعملهــم ومســؤولياتهم 
أعلم ما  القــرارات! وال  ويصدرون 
اإلجنازات التي سينجزونها بعد مضي 
أربع سنوات باملوقع القيادي؟ وملاذا ال 
يقوم كل وزير بشفافية كاملة باستدعاء 
أي قيادي بعد انتهــاء مدته إلعطائه 
مبررات عدم التجديد له أو إن كانت 

هناك النية للتجديد.
يجب علــى ديوان اخلدمة املدنية 
متابعة هــذه األمــور والفصح عن 
القياديني في  مدى قانونية استمرار 
أعمالهم على الرغم من عدم التجديد 
لهم وأعتقد أن ذلك يجب أال يغيب عن 
مجلس اخلدمة املدنية ومراقبي شؤون 
التوظيف في الوزارات املختلفة دون 
ضغوط أو مجامالت أو عدم اكتراث 
وتوضيح املوقف القانوني الرسمي، 
حيث إن ترك بعض القطاعات ببعض 
الوزارات حتت إشراف وكالء مساعدين 
منتهية مدة تكليفهم باملهمة القيادية فإن 
الطعن على عدم قانونية ما يتخذونه 
من قرارات وهم في موقعهم من دون 
صفــة قانونية وارد فــي أي وقت، 
باإلضافة إلى أن ذلك قد يحرم الكوادر 
الشبابية من حقوقها في التنافس على 
الوظيفة القيادية بدال من الهبوط عليها 
بالباراشوت، وإن عدم حصر وعالج 
مثل تلك األمور يزعزع الثقة ويجعلها 

في بؤرة الهجوم من ممثلي األمة.
واعتقد أن من ينتهي تكليفه مبهمة 
قيادية عليه أن يتخذ القرار بكل شجاعة 
انتظار حتقيق وعد  وشفافية وعدم 
بالتجديد في مــكان آخر بل عليه أو 
يودع من عملوا معه وأن ينســحب 
في هدوء تاركا ما قد يكون لديه من 
الطريق لألجيال  خبرات وأن يفسح 
القادمة التــي لم تتدرب على الهبوط 

بالباراشوت من قبل.
إن هذا يعتبر أسلوب عمل ملتابعة 
أداء القياديني بالدولة وصالحيتهم للبقاء 
في مركب الدولة بعد انتهاء تكليفهم 
في إجراء غير قانوني وقد يكون مهينا 
لبعضهم وخصوصا عندما يرى الهمز 

واللمز في أعني مرؤوسيه.
وقد أتاحت نظم املعلومات الرقمية 
الفرصة لكل رئيس ألن يطلع على ملف 
مرؤوســيه ويعرف متى تنتهي مدة 
القيادية  بالوظائف  تكليف من كلفوا 

وكل هذا متاح بشفافية كاملة.
وأمتنى من جميع الوزارات مراجعة 
ملف القياديني الذين انتهت مدة تكليفهم 
وإصدار القرارات املناســبة لذلك إما 
بالتجديد أو باإلنهــاء حتى ال تكون 
هنــاك تكلفة علــى الدولة حيث من 
تنتهي مدته يجب إصدار القرار بإنهاء 
خدماته واختيار البديل من الدماء الشابة 
ودون استخدام الباراشوت في التعيني 

لتحقيق املصلحة العامة.

فاقت اإلجراءات األكثر تشــددا في 
قمة معــدالت اإلصابة بكورونا قبل 
سنة من اآلن، حيث نشهد وهللا احلمد 

انخفاضا عامليا. 
واضح مــن مثل هذه اإلجراءات 
التعسفية املتكررة السابقة ملثل هذه 
التضييق على  الدينية،  املناســبات 
املواطنني ليلجأوا الى السادة النواب 
املعنيني، الذين يسارعون إلى التواصل 
مع أركان احلكومة بالرجاء والضغط 
والتهديد والوعيد بقطع طريق التحالف 
معها، فتقتنص احلكومة هذه اللقطة، 
وتسجل منة وعمال جميال على هؤالء 
النواب باالستجابة لهم، ولتظهر نتائجه 
باملواالة ضــد املعارضني حتت قبة 

عبداهللا السالم!
ويا أزمة اشتدي، لتنفرجي!

وهيئة اإلســكان للعمل على عودة 
العادة االقتصادية اجلميلة في  تلك 
تصميم املناطق السكنية اجلديدة ليتم 
تخصيص جزء من البيت أو حتى في 
السرداب أو السطح لتربية حيوانات 
رعوية يستفيد من إنتاجها وخيراتها 
أهل البيت وتعمل كرافد مليزانيتهم 
وتعفيهم من شراء منتجات احلليب 
واألجبان املليئة باملواد احلافظة من 
اجلمعيات وكذلك لَم ال يكون لديهم 
خــط إنتاج حتــى وإن كان ضئيال 
يبيعون الزائد منه في السوق وعلف 
تلك احليوانات متوافر في كل بيت 
وهو مخلفات اخلبز واخلضراوات.

العملية الهدف منها دعم ميزانية 
األسرة الكويتية املنهكة ومتأكد هناك 
الكثير من اإلخوان من لديه تصور 

أفضل وأذكى لتطبيقها.
٭ نقطة أخيرة: الفكرة السابقة يجب أن 
تكون بداية مبادرات وأفكار جديدة 
تعمل على زيادة دخل األسرة الكويت 
وهناك الكثير من الناس لديهم أفكار 
أفضل وأفضل منها فقط يحتاجون 

إلى الدعوة واملبادرة.

بقية ممكن أن نفرد مقاال لذلك إن شاء 
اهللا، ولكن باختصار أقول، إن تصدر 
املصلحني واملخلصني، من الكفاءات من 
أهل هذا البلد وهم كثيرون، ووضع 
األشخاص املناســبني، من يتحلون 
باألخالق ومخافــة رب العاملني، من 
همهم معاجلة ملفات الفساد ومحاسبة 
من يتصفون بالتقصير، بشكل مستمر 
من أجل البناء والتعمير، فسنشــهد 
بإذن اهللا على مستوى اإلدارة التطوير، 

وعلى مستوى اخلدمات التحسني.
في اخلتام أقول إن بداية كل شر 
وفساد وخلل هو ضعف الوازع الديني 
واألخالقي واإلنساني وغياب من يرعى 
الفضيلة وينكر الفساد والرذيلة خاصة 
من أهل احلل والعقد، ولكن في نفس 
الوقت اإلصالح ليس مقصورا على 
أهــل احلل والعقــد، فلجميع أفراد 
املجتمع دور بذلــك كل في مجاله. 
أيضا قد يظن البعــض أن املهارات 
اإلدارية مطلوبة ملن تقلد منصب رفيع، 
ولكن بالواقع يحتاجها اجلميع، إلدارة 
وقته ومسؤولياته وتعامالته سواء مع 
زمالئه أو مرؤوسيه، وكذلك مع من 
حتت مسؤوليته. في اخلتام، أسأل اهللا 
العظيم أن يصلح حالنا جميعا، وأن 
يشرح صدورنا للحق، وأن يستعملنا 
فيما يرضيه عنا، وأن يأخذ بنواصينا 
إليه، وأن يحسن عاقبتنا في الدارين، 

هو ولي ذلك والقادر عليه.

والتي ظهرت بكثرة بعد انتشار جائحة 
«كورونا».

وألن لكل مشكلة حال، فتقوية الوازع 
الديني لدى األبنــاء، وتدعيم املناهج 
مبواد تعزز القيم لدى الطلبة، وإبقاء 
مشاحنات الوالدين بعيدة عن أبنائهم، 
وإحلاق املدمنني مبراكز عالج اإلدمان 
وتأهيلهم ليكونوا أشخاصا منتجني، 
وسعي الدولة لتطوير املشاريع، وإنشاء 
املشاريع الترفيهية، وزيادة الرواتب، 
أخيرا وليس آخرا، الذهاب باألبناء إلى 
األطباء النفسيني أو املصحات النفسية، 
عزائي ألسر هؤالء الضحايا. وأسأل 

اهللا لهم الرحمة واملغفرة.

زيارة العتبات املقدسة، في أربعينية 
سيد الشــهداء اإلمام احلسني گ 
التنسيق املســبق مع اجلهات  بعد 
الرسمية، لكنهم فوجئوا بإجراءات 
تعسفية، وشــروط تعجيزية رمبا 

في عطلة نهاية األسبوع أخذته في 
رحلة إلى منهاتن وبحثنا عن مطعم 
يوناني ووجدنا وجبته املفضلة، لكن 
اكتشفنا أنها غالية وتعتبر من الوجبات 

الراقية نظرا لندرتها.
العبرة مــن هذه القصص فائدة 
تربية احليوانات الرعوية كالبقر والغنم 
واملاعز وأيضا الدجاج، وهو أمر لم 
يكن يخلو منه أي بيت كويتي قبل 
٥٠ و٦٠ سنة بحكم وجود (احلوش) 
الذي اختفى من كل البيوت احلالية. 
لذلك أمتنى أن تتعاون هيئة الزراعة 

قد تقيد النفــوس. فإن جاءت نفس 
صاحلة وفي مجالها متمكنة وقادرة، 
ولإلجناز مستعدة ومبادرة، في بيئة 
تغيب عنها املؤسسية، وتتفشى فيها 
البيروقراطية، وال تتضح فيها الرؤية 
املســتقبلية، وتكثر فيها النصوص 
التقييدية، وتندر فيها الكفاءة العلمية 
والعملية، وتضعف فيها املســاءلة 
القانونية، وتترهل بها األجهزة اإلدارية، 
البيئة ستساهم بعرقلة  فحتما هذه 

تطور اإلدارة الصحية.
فما احلل لتطوير اإلدارة الصحية، 
وإصالح النفوس البشرية، والقوانني 
واألنظمة احملليــة، مما يعتريها من 
النقــص واخللل والقصور من دون 
السياســية. قد ال  باألمور  الدخول 
يســمح هذا املقال باإلجابة على هذا 
السؤال بإسهاب، فإن كان في العمر 

أما بالنســبة للناحية االقتصادية 
فتؤخــر التنميــة، وافتقــار الدولة 
للمشاريع الترفيهية، وغالء املعيشة، 
كلها أسباب في حدوث أمور املجتمع 
في غنى عنها، ومن الناحية النفسية 
أبرزها االكتئاب  النفسية  فاألمراض 

 ،PCRالتالعب والتزوير في شهادات الـ
وفوجئنا بعودة مواطنيهم باآلالف!

بينما بضع عشرات من املواطنني 
الكويتيني حجــزوا مقاعدهم على 
رحالت متجهة إلــى العراق بغرض 

صغيرة جدا حتى انه لم يبلغ ١٨ عاما 
بعد، ولم يكن يعــرف أحدا وكانت 
غرفتــه في ســكن اجلامعة بجانب 
غرفتــي، فأصبحنــا أصدقاء نأتي 
ونذهب معا لكافتيريا اجلامعة، وكل 
مرة كان يسأل عمال الكافتيريا عن 
«فتا تشــيز» وكانوا يردون بعدم 
وجودها والحظــت إحلاحه عليهم، 
فســألته ما هي، رد علي إنها جبنة 
تصنع من حليب املاعز كانت تصنعها 
لهم والدته في قريتهم «وشكله» كان 

مدمن عليها.

بالدولة بشكل عام وبالقطاع الصحي 
بشكل خاص هي أزمة نفوس أم أزمة 

نصوص؟
اجلواب من وجهة نظري بشكل 
مباشر هي أزمة نفوس ونصوص، بل 
املوضوع أعمق من ذلك. فأزمة النفوس 
تؤدي إلــى أزمة النصوص والعكس 
صحيــح، وكالهما لــه دور بتأزمي 
اإلدارة أو بانفراجها. نعم متيل كفة 
النفوس ولها تأثير أكبر على اإلدارة 
من النصوص، ألن النفوس هي من 
تصوغ النصوص. فالنفوس يقصد بهم 
املشرعون، وأصحاب القرار واملنفذين، 
والعاملــني واملســتفيدين، هم من 
يضعون األنظمة والدساتير، والقرارات 
والقوانني، واللوائح والتعاميم، وهم من 
يقومون على تطبيقها في كل حني. 
ولكن في الوقت نفســه النصوص 

القيم اإلسالمية في الطلبة.
وأما من الناحية االجتماعية فالتفكك 
األسري يتسبب في الكثير من املآسي، 
وهنــاك آفة تعاطي املخــدرات التي 
تتسبب في القتل والعقوق وغيرهما 

من الكوارث.

من العقل واملنطق أنه ال اعتراض 
الوقائية  على اإلجراءات الصحيــة 
الصارمة ضــد جائحة كورونا، لكن 
عندما تسيس هذه اإلجراءات لغايات 
وأهداف تدخل في لعبة املقايضات بني 
احلكومــة ومجلس األمة، هنا يكمن 
القرار الفاســد الذي يدفع املواطن 
ضريبته بصفتــه ضحية مادة هذه 

املقايضة!
مت تخفيف إجراءات عودة الوافدين 
من بلدانهم، والتي اشتهرت بحسب 
التقارير الدولية املوثقة بأن اإلصابات 
املنطقة احلمراء  إلــى  فيها وصلت 
عالية اخلطورة، بــل وظهرت فيها 
ألول مرة ساللة جديدة أكثر خطورة 
وهي املتحورة عن ڤيروس كورونا 
األصلي، وبعض هذه الدول كثر فيها 

قبل أكثر من ٢٠ سنة في طريقي 
جلاخور املرحوم الوالد في «كبد»، كنت 
أشاهد حارس أحد اجلواخير الحظت 
عليه عادة يومية غريبة استهجنتها 
في البداية، حيث يقوم كل يوم في 
الصباح الباكر بنقل روث البقر، أعزكم 
اهللا، املوجود في اجلاخور إلى اخلارج 
بجانب احلائط ثم يرميه ويعود في 
اليوم الثاني ليعمل نفس الشيء وال 
يراكمها فوق بعض، بل يفرش الطريق 
فيه على شكل طولي. سألت حارس 
جاخور املرحوم الوالد عن هذا الفعل 
فرد علي «بابا هذا يطلع فلوس معاش 
مال هو»، استغربت جوابه كيف يكسب 
راتبه الشهري من جتفيف روث البقر.
أخيراً شــرح لــي أن هذه املادة 
ثمينة ومطلوبة بشــدة من املزارع، 
نظــراً لفائدتها في تخصيب التربة، 
فيتسابق إليه املزارعون كل أسبوع 
كل واحد منهم يدفع أكثر لهذه املادة 
الغالية، وتصل مكاســبه منها مبلغا 

يعادل راتبه الشهري.
وفي السنة الثانية لي في أميركا 
أتى إلى جامعتي طالب يوناني سنه 

بعد أن تكلمت فــي أكثر من ١٥ 
مقاال في الفترة السابقة عن مواضيع 
مختلفة متعلقة بشكل مباشر بجائحة 
كورونا، ســأتطرق باملقاالت القادمة 
مبواضيع متعلقة باإلدارة الصحية، مبا 
يثري حصيلة القارئ الكرمي باملعلومات 
الهادفة والتحاليل التي أسأل اهللا أن 
تكون نافعة ومفيدة لكاتبها وقارئها. 
الهدف من املقاالت القادمة هو تسليط 
الضوء والتوعية على بعض القضايا 
الصحية املتعلقة بالشأن العام، وإبداء 
الرأي بهــدف اإلصالح، مع احلرص 
على التفاعل مع األحداث املستجدة، 
ووضع النقاط علــى احلروف على 
مواطن اخللل، واالستشهاد ببعض 
األمثلة احمللية الســتنباط احللول، 
واملضي قدما بتطبيقها املأمول، على 

أرض الواقع من كل مسؤول. 
اليوم،  إلى موضــع مقالة  نعود 
إن  باإلدارة، وســنتطرق  واملتعلقة 
كانت الــوزارة، أو القوانني والنظم 
املصاغة، أو من ميلك اتخاذ القرار، هو 
املسؤول عن جناح أو تخلف اإلدارة. 
ال يخفى على أحد أنه من خالل اإلدارة 
الرشيدة، تنجح احلكومات، وتتفوق 
املنظمات، وتتقدم املجتمعات، وتتنافس 
املؤسسات، وتتفاضل الشركات، بل 
حتى على مســتوى األفراد تتنوع 

اإلجنازات، فهي مطلب للجميع.
فهل التعثر ببعض امللفات اإلدارية 

قال اهللا عز وجــل: (ياأيها الذين 
آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إال أن تكون جتارة عن تراض منكم وال 
تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما).
كثرت في اآلونة األخيرة حاالت 
االنتحار، ولــم تقتصر هذه الظاهرة 
على فئة أو عمر أو جنسية معينة فقد 
طال أذاها اجلميع دون استثناء، وكل ما 
نراه اليوم ينطوي حتت عدة أسباب: 
أولها وهو من الناحية الدينية ضعف 
الوازع الديني، وأعني بذلك: إهمال بعض 
األسر للجانب الديني في تربية األبناء، 
واقتصار دور مؤسساتنا التعليمية على 
تلقني املناهج من دون تعمق أو غرس 

في الصميم

شريت بقرة
@ghunaimalzu٣by م.غنيم الزعبي
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أنت كويتي..!

دعوة للتفكير

أحمد الرجيب

«اخلارجية» تتفّوق على «الصحة»

إطاللة

khaled-news@hotmail.com
خالد العرافة

من املالحظ ومنذ مدة وحتى قبل انتشار وباء كورونا 
في الكويت أسوة بباقي دول العالم، هناك انتقادات الذعة 
وتذمر من كل إجراء تتخذه وزارة الصحة وحتى يومنا 
هــذا، وللحق بعض تلك االنتقادات في محلها، أما أغلب 
تلك االنتقادات فال معنى له، إال استمرار للنهج الذي اتبعه 
البعض حتى من قبل تلك اجلائحة في التذمر واالنتقاد 
القاسي والفوري والسخرية لكل ما يصدر من قرارات 
أو إجنازات في كافة املجاالت وعلى جميع املســتويات، 
حتى أصبح التذمر من كل شــيء وانتقاد كل شيء في 
الكويت وحال صدوره، سمة وعالمة لبعض املواطنني من 
مدمني االنتقاد والتذمــر، كما أن هناك مجموعة كبيرة 
من نشطاء وســائل التواصل االجتماعي، ممن يتبعون 
احلســابات الوهمية التي وظفت وسخرت لإلساءة إلى 
الكويت ويعملون على ترديد ما تنشــره تلك احلسابات 
دون تثبت، إذا كان االنتقاد والتذمر والهجوم القاسي على 
كل شيء في الكويت مفهوما من قبل أصحاب احلسابات 
الوهمية املوظفة لإلساءة للكويت، ولكن من غير املفهوم 
ومن غير املنطقي ممارســة هذه الهواية وهذا النشاط 

احملموم في النقد والتذمر من بعض املواطنني.
لنتفق بداية أن الكويت ليست الدولة الفاضلة، وبها 
ما يرجى إصالحه الكثير الكثير وعلى كافة املستويات، 
وهناك الكثير من القرارات ليست على قدر الطموح العام 
أو الشخصي، ولكن نؤكد هنا أن الكويت وطن ال مثيل له، 
صغير في مساحته، كبير في عطائه غير احملدود وعلى 
جميع األصعدة، ويكفي هنا أن مواطنيها مكفولون من املهد 
إلى اللحد، ولو عّددنا ما مينحه هذا الوطن من امتيازات 
يتمتع بها املواطن عــن غيره في بقية الدول، ال تكفيها 
املجلدات، ومن ينكر ذلك فهو ال يعرف طريق اإلنصاف.
ونأتي إلى بيت القصيد من هذا املقال، وأشــير هنا 
إلى البعض، إلى القلة، وال أعمم.. ما همك وما غايتك من 
الهجوم على وطنك؟ وهو الســكن واملالذ، وهو مبنزلة 
األم احلانية على أوالدها، ما همك وما غايتك من ممارسة 
التذمر من كل شيء وممارسة النقد السلبي والسخرية 
من كل ما يصدر من قرارات، أو على ما يتم من إجنازات 

على جميع األصعدة!
السؤال هنا: هل هجومك املستمر والقاسي على كل 
شــيء في وطنك هو ما تعتقده ممارسة حلرية الرأي؟ 
فإذا كان ما تراه هو كذلك، إذن فمن املؤكد أنك تعرف أن 
النقد يبني وال يهدم، وما متارسه من نقد سلبي بشكل 
مستمر هو هدم للثقة في وطنك، وإن كان هجومك على 
وطنك مبناسبة وغير مناسبة هو للنقد فقط أو للشهرة 
(يعنــي من طق طبله قال أنا قبله) أو مثل ما يقول املثل 
(مع اخليل يا شقرا)! فأرجوك أخي الكرمي أعد النظر في 
ممارسة هذه الهواية، فالوطن يحتاج منا إلى التصويب 

واالنتقاد البناء ال التجريح.
وليعذرني القارئ الكــرمي ولعلنا ال نخطئ في حق 
أحد، إذا قلنا إن هناك شــعورا لدى الكثير من املواطنني 
املخلصني أن وراء األكمة ما وراءها، وان انتقاد البعض 
وتذمرهم من كل شيء وعلى كل شيء في الكويت وبكل 
مناســبة، وراءه غاية واحدة وهدف محدد هو اإلضرار 
بسمعة الكويت واحلط من قدرها بني الدول، وهناك من 
املتذمرين املنتقدين الدائمني هم على خالف مع احلكومة 
وهذا حقهم، ونأمل أال ينعكس تذمرهم وانتقادهم للحكومة 
على سمعة الوطن، فاحلكومات متغيرة والوطن الغالي باق 
لنا جميعا ساملاً شامخاً عزيزاً حماه اهللا من كل مكروه.

الدولة مشكورة تبتعث املرضى للعالج باخلارج وتقدم 
لهم الرعاية الصحيــة وكذلك املخصصات اخلاصة من 
مصروف يومي للسكن والتنقل واإلقامة، مثال على ذلك 
٧٥ دينارا مخصصة يوميا للمبتعث إلى الدول العربية 

و١٠٠ دينار للدول األوروبية.
ال يخفى على املسؤولني أن هناك بعض الدول املبتعث 
لها املرضى ال توجد بها مكاتب صحية ويتم إسناد األمر 
إلــى وزارة اخلارجية التي لم تقصر في أي أمر يخص 
املرضى سواء من متابعة أوغيره من األمور املتعلقة في 
املريض، وهذا اإلجناز يسجل لوزارة اخلارجية وللعاملني 
فيها خصوصا بسفاراتنا في اخلارج والقنصليات، أيضا 
هناك مشكلة يعاني منها املرضى أنقلها إلى املسؤولني 
في وزارة الصحة إليجاد احللول السريعة لها، قبل فترة 
كانت املخصصات اخلاصة باملرضى وذويهم تصرف عن 
طريق القنصليات فور وصول املريض لكن اآلن تغير 
النظام وأصبحت املخصصات تصرف عن طريق وزارة 
الصحة ما تســبب في تأخر وصول املخصصات إلى 
مستحقيها رغم التزاماتهم املالية الكبيرة من سكن وإطعام.
«إدارة العالج باخلــارج» كأن األمر ال يعنيها تعطل 
وصول املخصص للمرضى وعند االستفســار تكون 
اإلجابة جاهزة بســبب اآللية اجلديــدة التي تطلب من 
املريض ومرافقه في كل متديــد إحضار «آيبان» رقم 
احلســاب املصرفي من البنك بحجة أن املسؤولني في 
اإلدارة املالية بالوزارة غير مستعدين أن يبحثوا عن هذا 
املستند املرسل إليهم سابقا ومخزن لديهم بأجهزتهم مما 
يعطل ذلك وصول املخصصات التي يشــترط إرسالها 
إال في وجود هذا الشرط بشكل شهري رغم حفظه في 

ملف املريض وقت طلب األوراق املطلوبة.
أمتنى من املسؤولني في وزارة الصحة التحقق من 
هــذا األمر، ألن املواطنني في غربة وتأخر املخصصات 
يســبب لهم مشاكل كبيرة يجب أن يتم حلها وتداركها 
بأسرع وقت ممكن، والتسهيل عليهم أو إعادة الوضع 
مثــل ما كان عليه بيد القنصليــات التي بدون مجاملة 
تفوقت على عمل بعض مكاتبنا الصحية، وخير شاهد 
واقــع جتربة القنصلية الكويتية فــي مدينة دبي التي 
يشــهد لها املبتعثون بتميز إدارتها وموظفيها في هذا 
املجال رغم أن عملهم األساسي ديبلوماسي وبعيد كل 
البعد عن هذا اجلانب، لكن احلق يقال ان القيادة الناجحة 
تبني فريقا متجانسا وناجحا، فلكم كل الشكر والتقدير 

خلدمة ورعاية أبناء الكويت في اخلارج.
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جنم عبدالكرمي: اإلعالم عمل ثقافي شريف
وحاليًا أصبح صراخًا وضيوفًا يضربون بعضهم باألحذية!

عبداحلميد اخلطيب

في لقاء إعالمي ثقافي 
من الوزن الثقيل، وبعيدا 
املعلبــة  االســئلة  عــن 
املكررة، استضاف برنامج 
الذي يبث  «الديوانيــة»، 
عبر اذاعة «مارينا اف ام»، 
الكبير  االعالمي والكاتب 
د.جنم عبدالكرمي، في حلقة 
مليئة باملعلومات وبصخب 
الذكريات اجلميلة، حيث 
أســهب االعالمــي مهنــد 
عبدالرحمن (مايك مبلتع) 
في تقدمي ضيفه وتاريخه 
الطويل الذي ميتد ألكثر من 
٦٠ عاما في العمل االعالمي 
والثقافي، واصفا اياه بأنه 
«مكتنز باملضمون» ومثير 

للجدل.
املذيع ال يرتاح

بدأ د.جنــم عبدالكرمي 
احللقــة باحلديــث عــن 
االعــالم، وقال: «لألســف 
حاليــا اذا الضيــوف مــا 
املذيــع ال  طقــوا بعــض 
صــراخ  اآلن  يرتــاح، 
وزعيق واحيانا يضربون 
بعضهــم باالحذية، وهذا 
شيء محزن»، مستدركا: 
مفهوم االعالم أوسع كثيرا 
مما يردده بعض السوقة 
والدهماء، والبعض اتخذوه 
وســيلة للتجســس عبر 
الدول، واصبح استرزاقا 
واستجداء، فهناك اسماء 
كبيرة يشار اليها بالبنان، 
ورنانة في االعالم العربي، 
املليــارات  مــن  متتلــك 
والطائــرات والعمــارات 
الكثير، وهو ما ال يتناسب 
مع طبيعة عملهم، وأصبح 
االعالم وسيلتهم وسبيلهم 
لتحقيــق غاياتهــم، لكن 
االعالم عمل ثقافي شريف.

وتابع: عندنا ظواهر بني 
الشــباب جتعلني أحزن، 
فالشــباب ليس فيهم من 
الــى  يجتهــد للوصــول 
الثقافة احلقيقية، و«احلالة 
القشــرية» هي الســائدة 

وعــن رأيــه فــي أثــر 
االعــالم في املجتمع، قال: 
ال نســتطيع ان جنعــل 
االعالم منعزال عن احلالة 
العامــة، وبعد نكســة ٦٧ 
مررنا مبراحل متواضعة 
فــي اعالمنــا العربي بعد 
تشــكل حالة مغايرة عن 
فترة ما قبل النكسة والتي 
كان يســود فيهــا رواج 
سياســي وافكار القومية 
العربية، واصبحت عندنا 
سياســة كاذبة واقتصاد 
وأدب  وفنــون  منهــار 
تافهــان، مشــددا على ان 
االمــة العربية لــن تقوم 
لها قائمة من دون وجود 
حرية للمبدعني. وأوضح: 

«بني صامت»، ثم ســافر 
لفتــرة طويلة الى اميركا 
الستكمال دراساته العليا، 
وعــاد وأخرج مســرحية 
«حكمت محكمة السلطان» 
للمسرح الشعبي، بعدها 
انصرف ملسؤوليات أخرى 
جعلته يبتعد عن اإلخراج 

املسرحي.
وخالل احللقة مت عرض 
مجموعــة مــن الصــور 
لإلعالمي والكاتب الكبير 
مــع فنانــني وسياســيني 
وشخصيات عامة، ولفت 
انــه أخــرج فيلمــا  الــى 
ســينمائيا بعنــوان «ال 
نعم» وحصل على جوائز، 
وقال: الفيلم كان ميثل فكرة 
السالم في فلسطني سنة 
١٩٧٤، وكان عبارة عن عمل 
بدون كالم، مؤكدا انه من 
انصار منع الرقابة متاما 
لكي تعطى احلرية للمبدع 
لكي يتحمل مســؤوليته 
او يقــول،  فيمــا يكتــب 
وأوضح: في هذا الزمن لم 
تعد للرقابة قيمة الن هناك 
قوانني، وأتعجب ملنع قصة 
أو ديــوان شــعري، فهذا 
الكالم عيــب، اآلن الناس 
تستطيع أن تقرأ وتشاهد 
كل ما تريــده عبر اجهزة 

الكمبيوتر.

نحن لالسف نفتقد احلرية، 
احلريــة  اعطيــت  واذا 
للمخرج والفنان واملثقف 
واالديــب وغيرهــم مــن 
املبدعة  البشرية  النماذج 
فستستعيد امتنا امجادها.

اللغة الفصحى
وأكــد د.عبدالكرمي انه 
العربية  اللغــة  يتحــدث 
الفصحــى فــي كل وقــت 
حتى فــي بيتــه، لكن قد 
يتحدث العامية اذا اقتضت 
الضرورة ذلك، كاشفا عن 
ان ابناءه (أمجد ولنا ولينا) 
يتعاطون مع مهنة االعالم 
كل فــي مجالــه، ملمحــا 
الى انه أخرج مســرحية 

في لقاء مليء باملعلومات وبصخب الذكريات اجلميلة في برنامج «الديوانية»

(محمد هاشم)د. جنم عبدالكرمي واإلعالمي مهند يوسف داخل استوديو «الديوانية» د. جنم عبدالكرمي وابتسامة لـ«األنباء»  

بينهم في العالم العربي، 
ناهيكم عن شيوع وسائل 
التواصــل التــي جعلــت 
انهــم  التافهــني يظنــون 
عباقرة، نحن في املاضي 
كنــا جنلــس بالســاعات 
ننحــت في الكتــب نحتا 
وننهل من اســماء كبيرة 
تعلمنــا منهــا الكثير، اما 
اآلن نرى االبتذال اكثر من 
االمور االيجابية، مضيفا: 
وسائل التعليم والتربية 
هي املســؤولة عــن تدني 
الثقافة، والذين يشرفون 
علــى التعليم يعيشــون 
القدمية  القرون  بعقليات 
وليس بينهم من يتحسس 

ما يريده الشباب.

البعض اتخذ اإلعالم وسيلة للتجسس عبر الدول وأصبح استرزاقًا واستجداء لتحقيق غاياتهم
عندنا ظواهر بني الشباب جتعلني أحزن و«احلالة القشرية» هي السائدة بينهم في العالم العربي

أم كلثوم وعبداحلليم حافظ
الكبير  اســتذكر االعالمي والكاتب 
د.جنــم عبدالكرمي عندمــا تواصل مع 
«كوكب الشرق» ام كلثوم لكي تغني «يا 
دارنا يادار»، وقال: الشيخ جابر العلي من 
مميزاته في االعالم انه لم يكن خاضعا 
للبيرواقرطيــة، وطلب ان نتواصل مع 
ام كلثوم لتقدمي اغنية للكويت، وبالفعل 
ذهبنا اليها وقالت «الكويت بلد عزيز علي» 
وكانت تربطها عالقات وصداقات مع نساء 

كويتيات واحتفوا بها كثيرا عند حضورها 
هنا، ولم تغير في كلمات االغنية غير كلمة 
واحدة هي «كعبة األحرار» والتي اصبحت 
«منبت االحرار»، مشيرا في نفس السياق 
الى انه كان يرتبط بعالقة صداقة قوية 
مع الراحل عبداحلليم حافظ، واستطرد: 
عبداحلليم كان سريع البديهة وذكيا جدا 
ومن الذين يقرأون وهذا ميكن مالحظته 
في الكلمات التي كان يختارها ألغنياته. 

.. ومع الفنان محمد املنصور واإلعالمية منى طالب.. مع الراحل عبداحلسني عبدالرضا والفنانة سعاد عبداهللاد. جنم عبدالكرمي وصورة جتمعه مع إسماعيل ياسني ويوسف وهبي

داود حسني لـ«واحد من الناس»: سأستقر في مصر

عبداحلميد اخلطيب

كشف الفنان القدير داود 
حســني عن أنه ســيتواجد 
بشكل مستمر في مصر خالل 
الفتــرة املقبلــة ألنه بصدد 
االستقرار فيها، وقال: سأكون 
مستقرا في مصر قريبا، لكنه 
استقرار نصفي بني الكويت 
ومصر، مشيرا إلى أنه تعلم 
الفن على يد أســاتذة كبار 
في مصر، منهم الراحل زكي 
طليمات واملخرج املسرحي 
الراحــل أحمــد عبداحلليم 

وغيرهما من املبدعني. 
وقال بوحسني إنه يعشق 
التمثيل منذ صغره، وموهبة 
التقليد ظهرت عنده في وقت 
مبكر، حيث كان يقلد والده 
ووالدته فــي املنزل، وكان 
يتعرض للضرب في املدرسة 
ألنه يقلد املدرسني، الفتا الى 
أنه من أبرز الفنانني الذين 
قلدهم الفنان الكبير الراحل 
عبدالرضــا  عبداحلســني 
وعبداهللا باخليــر وعمرو 
ديــاب وجــورج وســوف 
ومفيد فوزي ونبيل شعيل، 
مؤكدا أن جميع من قلدهم 
لم «يزعلوا» منه، باستثناء 
مرتني، األولى كانت مذيعة 
لهــا،  لتقليــده  «زعلــت» 

القدير  الفنــان  وتطرق 
داود حسني الى أصعب فنان 
قلده، قائال: أثناء استضافته 
فــي برنامــج «واحــد مــن 
الناس»: «فنان العرب» محمد 
عبده أصعــب فنان قلدته، 
وأتذكر بعد تقليدي له حدث 
موقف عند تقدميي لفقرته 
الغنائية في «ليالي دبي»، 
فقد أصر على أن أقلده أمام 
اجلمهور مثلمــا قلدته في 
التلفزيون، لكنني خرجت 
مــن هذه «الورطــة» بذكاء 
«وعملت نفسي مكسوف»، 
مشيرا الى أنه يحب إسعاد 

العجيمي،  البطولة محمــد 
إبراهيــم احلربــي، عبيــر 
اجلندي، عبــداهللا اخلضر، 
محمد احلملــي، ومجموعة 
من الشباب، ودارت أحداث 
العمل في إطار كوميدي حول 
فرقتني موسيقيتني شعبيتني 
يقود إحداهما داوود حسني، 
وتسمى «بوطار األصلي»، 
وفرقــة أخرى حتمل اســم 
الفنان  «بوطار» ويقودهــا 
إبراهيــم احلربــي، ومديــر 
أعمال الفرقتــني هو الفنان 
أحمد العونان الذي يتسبب 
لهما في العديد من املشاكل.

الناس ويبحث عن مصادر 
السعادة والطاقة اإليجابية 
فــي احلياة، وانــه الوحيد 
بــني إخوتــه الــذي امتهن 
التمثيل، الفتا الى أنه قبل 
احتراف التمثيل عمل صبي 
ميكانيكي، وكذلك بائع في 
محل مالبس يبيع تيشرتات 

وجينز.
جدير بالذكــر أن الفنان 
القدير داود حســني قدم في 
رمضــان املاضي مسلســل 
«بوطــار»، تأليــف وإنتاج 
الســعيد، وإخــراج  بنــدر 
العســالوي، وشاركه  ثامر 

محمد عبده حاول يوّرطه.. وأكد أن عاصي احلالني لم يزعل منه!

مشهد من مسلسل «بوطار» يجمع داود حسني وعبير اجلنديالفنان القدير داود حسني

والثانية ملحن، رافضا ذكر 
اسميهما.

وعــن تقليــده للفنــان 
عاصــي احلالنــي وما قيل 
عن غضبه لسخريته منه، 
أوضح بوحســني: «عاصي 
احلالني لم يزعل مني لكن 
أخاه هو اللي زعل»، حيث 
كان يعتقد أنني أسخر منه، 
لكنني ال أعرفه، مستدركا: 
«لقــد توقفت عــن التقليد 
بعد ظهور الكثيرين في هذا 
املجال»، مؤكدا انه «شايل» 
تقليد النســاء من قاموسه 

نهائيا.

التمثيل عشقي منذ صغري وأحب إسعاد الناس و عملت صبي ميكانيكي وبائع مالبس وال ميكن أقلد النساء في حياتي

وزير اإلعالم يصدر قرارًا بضوابط إجازة 
نصوص املسلسالت التلفزيونية

أصــدر وزيــر اإلعــالم 
الثقافــة ووزيــر  ووزيــر 
الدولــة لشــؤون الشــباب 
عبدالرحمن املطيري امس 
األحــد قرارا وزاريا بشــأن 
ضوابــط إجــازة نصوص 
املسلسالت التلفزيونية التي 
تنتجها مؤسســات اإلنتاج 
الفني بالكويت بهدف تنظيم 
وتسهيل إجراءات اإلجازة 
وحفظ احلقوق امللكية ملؤلف 

العمل.
وقــال الوكيل املســاعد 
واملطبوعــات  للصحافــة 
والنشر بوزارة اإلعالم عادل 
العازمي في بيان صحافي ان 
القرار يعتمد في مرجعيته 

على قوانني وتشريعات الدولة ذات الصلة 
إذ نص على وجوب إيداع نص املسلســل 
التلفزيوني املزمعة إجازته مبكتبة الكويت 
الوطنية بهدف حماية حقوق امللكية الفكرية 
وأن يخلو من احملظورات الواردة بقوانني 
املطبوعــات والنشــر وتعديالته واإلعالم 

املرئي واملسموع وحقوق الطفل.
وأضاف العازمــي ان القرار ألزم جلنة 
إجــازة نصوص املسلســالت بإبداء الرأي 
الفنــي إلجــازة النص او رفضــه خالل ١٥ 
يوما من تاريخ تسلم النص على ان تصدر 
اجلهة املختصة بالوزارة قرارها باإلجازة 
أو الرفض خالل ٦٠ يوما من تاريخ تقدمي 

الطلب.
وأفاد بــأن القرار منــح صاحب النص 
فرصــة التقدم بطلب إعادة النظر في حال 

مت رفض إجــازة النص خالل ٦٠ يوما من 
تاريخ االخطار بشــرط إجــراء التعديالت 
محل أسباب الرفض، مضيفا ان القرار حدد 
مــدة عام ميــالدي لبدء العمل باملسلســل 
من تاريخ صدور قرار اإلجازة، كما يجوز 
جتديدهــا ملدة مماثلة بشــرط تقدمي طلب 
بذلك قبل انتهــاء املدة احملددة بـ ٣٠ يوما 

ويصدر التجديد خالل ٧ أيام.
وأوضح العازمي ان القرار يعطي مساحة 
التلفزيونية  كاملــة للمؤلــف والقنــوات 
والرقميــة لتحمــل مســؤولياتها لتقــدمي 
محتــوى درامــي يرتقي باملجتمــع ويقدم 
مضامني هادفة حتافظ على القيم الكويتية 
األصيلة، معتبرا ان القرار الوزاري ينظم 
ويبسط اإلجراءات املتعلقة بإجازة نصوص 

املسلسالت التلفزيونية.

م اهللا أجرك حسن البالم.. عظَّ
تتقــدم أســرة «األنبــاء» 
بأحــر التعــازي واملواســاة 
إلــى الفنــان حســن البــالم 
لوفاة شــقيقه حسني متأثرا 
مبضاعفات كورونا، سائلني 
العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناتــه ويلهم أهلــه وذويه 

الصبر والسلوان.
إنا هللا وإنا إليه راجعون.

العقل: انتظروني في «ممنوع السكوت» 
و«ولد شمة» رمضان املقبل

أحمد الفضلي

يســتعد الفنــان القدير 
عبدالرحمــن العقل لتنفيذ 
احــدث مشــاريعه الفنيــة 
املقبلــة والتــي  للمرحلــة 
من املقرر ان تشــهد ظهور 
بوخالد بأكثر من عمل فني 
اثنني منها سيتم عرضهما 
في السباق الرمضاني املقبل.
من جانبه، كشف العقل 
انــه توصل التفــاق نهائي 
للمشاركة في عملني فنيني 
عنــوان  ســيحمل  االول 
«ممنوع السكوت» وهو عمل 

مودرن يصنف كدراما اجتماعي سيجمعني 
بالفنان واملنتج نايف الراشــد، حيث يتم 
التحضير للعمل حاليا من خالل التواصل مع 
عدد من جنوم الدراما الكويتية واخلليجية 
متهيدا لتصويره في االيام القادم وعرضه 
في الفترة املوسمية او يتم عرضه في شهر 

رمضان املقبل.
وعن ثاني االعمال، ذكر العقل من خالل 
حديثه لـ «األنباء» انه توصل التفاق آخر 
للمشــاركة في املسلسل الدرامي التراثي 
«ولد شمة» الذي يستعد لتنفيذه املنتج 
والكاتــب عبداهللا العميــري، حيث يتم 
التواصــل حاليا مع العديــد من النجوم 
اســتعدادا لتنفيــذ العمــل، موضحــا ان 
املسلسل يحمل الطابع الدرامي التراثي، 

وهذا النوع من االعمال ســبق وان ابدع 
فــي انتاجهــا وتنفيذها املنتــج عبداهللا 
العميــري، حيث ســبق وان قدم «رحى 
االيام» و«الوصية الغائبة» وكال العملني 
حقق جناحا كبيرا عند عرضهما في رمضان 

املاضي وقبل رمضان املاضي.
وأشار العقل الى انه حرص ومن خالل 
اختياراته لالعمال في الفترة املاضية على 
اختيار نصوص مختلفة من حيث االحداث 
واملضمون وكذلك التنوع في الشخصية، 
متوقعا النجاح للعملني القادمني نظرا لوجود 
انتاج جيد ونصوص جيدة ســيكون لهما 
الــدور االكبر في اخراج العملني بالشــكل 
املطلــوب في حال مت عرضهما في رمضان 

املقبل.

آينت عامر تتلقى رسائل تهديد!
القاهرة - خلود ابو املجد

كشــفت الفنانة آينت عامــر عن تلقيها 
رسائل تهديد من هاتف محمول خارج 
مصر خالل األيام القليلة املاضية، 
ملمحة إلى أنها تعرف مصدرها، 
وأنــه مقيم في مصــر، ويحتمي 
مبنصبه وثروته، ولكن القانون 
سيأخذ لها حقها. وكتبت آينت عبر 
حسابها الشخصي على «فيسبوك»: 
«هــو أنتم مــش قادرين تبعتولي 
رسايل التهديد من جوه مصر عشان 
عارفني إن ليها كبيــر وفيها قانون، 
فبتجيبوا أرقام من برة مصر تبعتولنا 
بيها رسايلكوا الهبلة دي!». وأضافت: 
«طيب يال بينا بقى، البلد دي بلد 
قانون، واللي ماشــي صح وليه 
حق هياخده لو كان عند مني، ال 
منصب بينفع وال فلوس، صوت 

احلق عالي ومسموع».
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خطط بايدن التريليونية فرص استثمارية في األسهم األميركية

تقنني إصدار تصاريح العمل ملدة عام لتصفية العمالة الهامشية

أحمد مغربي

كشفت دراسة حديثة أعدتها 
الهيئــة العامة للقــوى العاملة، 
وحصلت عليهــا «األنباء»، عن 
انه ينبغي تقنني إصدار تصاريح 
العمل جلميع املهن واألنشــطة 
ملدة عام كامل حتى تتم تصفية 
العمالة الهامشية واالستفادة من 
العمالــة املاهرة املوجودة داخل 
البلد مــن خالل فتــح التحويل 
ومن ثم إعادة إصدار التصاريح، 
وشــددت على ضرورة تكثيف 
جهود وزارة الداخلية واجلهات 
املعنية بإبعاد العمالة الســائبة 
والوهميــة واملخالفة ومعاجلة 
قضايا منع الســفر ملــن انتهت 

إقاماتهم.
وأصدرت الدراسة مجموعة من 
التوصيات، منها تطوير القرارات 
املنظمــة للعمــل فيمــا يخــص 
تصاريح العمل على املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة حيث تقدر 
عمالتها بـ٧٩ ألف عامل مســجل 
على ٤ آالف مشروع صغير فقط، 
فضــال عن حتديــد االحتياجات 
الفعلية لسوق العمل من خالل 
وضع خطة عمل آلية فيما يخص 
تقدير االحتياج بحيث انه كلما 
تدرج نوع النشاط إلى األعلى زاد 
التقدير وتكون تقادير املهن مثبتة 
آليا على جميع املهن املعتمدة في 

وزارة التجارة والصناعة.
وشــددت على ضرورة وقف 
إصــدار تصاريــح عمــل للمهن 
والتخصصــات التــي يوجد لها 
باملقابل كويتي باحث عن عمل، 

وتكليف جميع الوزارات والهيئات 
املعنية مبتابعة العمالة التابعة 
للعقــود احلكوميــة لديها فيما 
يخــص العقود الســارية وغير 
السارية، حيث يجب االستفادة 
من العمالة على العقود املنتهية 
ونقلها الى العقود السارية بدال 

من صرف عمالة جديدة.
وقالــت انــه يجــب معاجلة 
أوضــاع املقيمني بصــورة غير 
شرعية من خالل فتح األولوية 
للتعيني في املهن التي ال يرغب 
العنصر الوطني في مزاولة العمل 
بها الى فئة غير محددي اجلنسية، 
مثال كاشــير جمعيات تعاونية 

وحارس أمن.
عمالة متدنية التعليم

كما أصدرت توصيات بتقليص 
عدد العمالة التي حتمل مؤهالت 
عملية متدنية والتي متثل شريحة 
كبيــرة من نســبة العمالة مثل 
محطات الوقود ومراكز التسوق 
ومواقف الســيارات وســيارات 
األجرة ومشــرف عمال النظافة 
واحلراسة في العقود احلكومية 
وتشجيع فئة الشباب على العمل 
في هذه الوظائف من خالل زيادة 
دعــم العمالة بعــض الوظائف 
الطاردة للعنصر الوطني كالعمل 
علــى خط اإلنتاج فــي املصانع 

وغيرها لتكون أكثر جاذبية.
وركزت على ضرورة توعية 
وحتفيز الشباب وتوجيههم الى 
العمل فــي القطاعات الصناعية 
والزراعيــة من خــالل رعايتهم 
وتذليل السبل أمام متكينهم من 

إنشــاء وإدارة مشاريع تنموية 
واحلــرص علــى اســتمراريتها 
وبخاصة حملة املؤهالت العملية 

الثانوية وما دونها.
وأشارت إلى ضرورة السماح 
للكويتيني في اجلهات احلكومية 
والقطاع األهلي باجلمع بني أكثر 
مــن وظيفة وحتفيزهم في حال 
شغل وظائف ذات أجور متدنية 
مبا يسهم في زيادة مدخول الفرد 
وتقليص عدد الوافدين، كما هو 
معمول به في أغلب دول العالم 
املتقدمة ونظــام العمل اجلزئي 
ساعات العمل املقلصة ٨٠ ساعة 
بالشــهر بشكل رســمي وتقييد 
العمــل لــدى املؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعية في حال 
الرغبــة في زيــادة مبلغ املؤمن 

عليه.
ومتــت التوصيــة باملســاح 
للكويتيني بالعمل احلر وشغل 
األعمــال اخلفيفة واســتبدالهم 
بالعمالــة الهامشــية مــا أمكن، 
وتخصيص شغل بعض الوظائف 
التي تقدم الدولة الرعاية وتوفير 
األماكن والدعم لها للكويتيني مثل 
البيع في البسطات والتخليص 

اجلمركي.
وشددت على ان جميع اجلهات 
في الدولة لها دور في التركيبة 
الســكانية وان موضوع اخللل 
ال يقع على عاتق الهيئة العامة 
للقــوى العاملة منفــردة ولكنه 
دور مشــترك بــني اجلهات ذات 
العالقة ومنهــا وزارة الداخلية 
والتجارة وغيرها، حيث إن وزارة 
الداخلية مســؤولة عــن إصدار 

ســمات االلتحاق بعائل وبطاقة 
الدعوة، ووزارة التجارة من خالل 
إصدار التراخيص التجارية دون 
دراسة مســبقة حتدد فيها عددا 
معينــا للرخص ســنويا وذلك 
حسب نوع الرخصة واملكان الذي 
سوف تتم مزاولة النشاط فيه.

خلل التركيبة السكانية
وطالبت الدراســة من جميع 
اجلهات بان تتعاون من أجل عالج 
اخللل في التركيبة الســكانية، 
علما أن اخللل ال يتمثل في زيادة 
عــدد العمالة الوافــدة، حيث ان 
الدولة تقدم على مشاريع تنموية 
حســب اخلطة التنموية للدولة 
وهــذه املشــاريع تتطلب زيادة 
فــي عــدد العمالة ولكــن اخللل 
يكمن في مــدى كفــاءة العمالة 
الوافــدة وحاجــة ســوق العمل 
لها، ومدى حاجة ســوق العمل 
لبعض التخصصات والتي من 
املمكن استبدالها بالعمالة الوطنية 
ومــدى إمكانية االســتغناء عن 
بعض العمالة الوافدة باستخدام 
التكنولوجيا احلديثة واألجهزة 
املتطورة وأخيرا توزيع العمالة 
الوافــدة فــي املناطق الســكنية 
ووجود سكن العمال وخاصة فئة 
املناطق السكنية  (األعزب) بني 
للمواطنني مما يســبب مشــاكل 

اجتماعية ودميوغرافية.
وذكرت ان الكويت تسعى من 
خالل خطة التنمية ورؤية ٢٠٣٥ 
إلى إصالح االقتصــاد الكويتي 
وعــالج اخللــل فــي التركيبــة 
السكانية، ونظرا ألهمية إصالح 

اخللل في العمالة بالسوق احمللي 
فإن الدراسة رصدت عدم توازن 
بني الباحثني عن عمل واحتياجات 
ســوق العمل (وجــود بطالة). 
وشــددت على ضــرورة توافق 
مهارة العامل املستقدم والوظيفة 
التي يشــغلها في سوق العمل، 
وركزت كذلك على العمالة السائبة 
والتــي تعمل بــدون مركز عمل 

محدد.
أجور الوافدين

وحول توزيع القوى العاملة 
الوافدة حسب فئات األجر، ذكرت 
الدراسة ان ٧١٪ من إجمالي أعداد 
الوافدين أي ما يعادل ١٫٢ مليون 
وافد تتراوح رواتبهم بني أقل من 
٦٠ دينارا و٣٥٩ دينارا، حيث ان 
السواد األعظم تتراوح رواتبهم 
بــني ٦٠ و١١٩ دينــارا مبا يعادل 
نحو ٥٠٠ ألف وافد، وراتب ١٢٠ 
إلى ١٧٩ دينــارا لنحو ٣٢٤ ألف 
وافد، وراتب ١٨٠ إلى ٢٣٩ دينارا 
لنحو ١٤٦ ألف وافد، وراتب من 
٣٠٠ إلى ٣٥٩ دينارا لنحو ٩٦٫٥ 

ألف وافد.
أما الرواتــب األعلى من ٤٨٠ 
دينارا فيبلغ عدد الوافدين فيها 
نحو ٢٣١٫٨ ألف وافد، والرواتب 
التي تتــراوح بني ٤٢٠ إلى ٤٧٩ 

دينارا لنحو ٥٥ ألف وافد.
وحول توزيع القوى العاملة 
الهندية، ذكرت الدراسة ان الهنود 
يتركزون في مهنة جتارة اجلملة 
واملطاعم والفنادق بواقع ٢٠٦٫٧ 
آالف عامل يليهــا مهنة الزراعة 

والصيد بواقع ٨٩٫٣ ألفا.

في دراسة عن أوضاع السوق والتركيبة السكانية أعدتها الهيئة العامة للقوى العاملة

السماح للطلبة بالعمل
اجلزئي والكلي من سن ١٦ عامًا

٢٫٩٢ مليون.. القوى العاملة
في الكويت

توزيع القوى العاملة..
حسب املهن

٤٧٩٫٤ ألفًا..  العمالة املصرية 

متت التوصية بالســماح للطلبة الكويتيني بالعمل اجلزئي 
والكلي من ســن السادسة عشرة كما هو معمول به في كثير 

من الدول املتقدمة والذي ينتج عنه ما يلي:
٭ تقليص عدد العمالة الهامشية واملتدنية الرواتب واملؤهالت 

العليا.
٭ تشــجيع األجيال القادمة على التوجه للقطاع اخلاص عن 

طريق املمارسة واكتساب اخلبرة.
٭ رفع مستوى الكفاءة العملية والعملية وحتسني مهارات الطلبة 
عن طريق ممارستهم العمل بالقطاع اخلاص ومبختلف الوظائف.
٭ اكتشــاف مهارات جديدة وتعلم االلتــزام وأهمية العمل 
وتعزيز الثقة بالنفس واإلســهام في االستعداد الوظيفي في 

مختلف قطاعات العمل.

ذكرت الدراسة ان إجمالي القوى العاملة في الكويت يبلغ 
٢٫٩٢ مليون عامل، يتوزعون على ١٫٧ مليون موظف في 
القطاع اخلاص و٤٦٤٫٤ ألف موظف في القطاع احلكومي، 

ونحو ٧٤٤ ألف في القطاع العائلي.
وقالت ان توزيع القوى العاملة حسب مجموعات الدول 
يتوزع كالتالي: ٣٥٪ من دول عربية، ٥٧٪ من دول آسيوية، 

٤٪ من دول اخلليج، ١٪ من دول أفريقية.

كشــفت الدراسة عن توزيع القوى العاملة في الكويت 
حسب أبواب املهن كالتالي:

١٨١ ألفا في املهن العلمية والفنية.
٧٢٤٫٤ ألفــا العاملون في الزراعــة وتربية احليوانات 

وصيد البحر.
٢٠١٫٣ ألف القائمون بأعمال البيع.

١١٦٫٩ ألفا القائمون على األعمال الكتابية.
٦٢٫٧ ألفا عدد املديرين.

٢٢٣٫٥ ألفا العاملون في اخلدمات.
٨٩١٫٨ ألفا عمال اإلنتاج والعاملون باملهن املرتبطة بهم 

وعمال تشغيل وسائل النقل والعمال العاديون.
١٫٧٤ مليون إجمالي القوى العاملة.

ذكرت الدراســة ان العمالة املصرية يبلغ عددها ٤٧٩٫٤ ألفاً، 
يتركــز أغلبهم في مهن جتارة املطاعــم والفنادق بواقع ٢٢١٫٩ 
ألف مصري وفي التشــييد والبناء بواقع ٦٤ ألف عامل، وفي 
الصناعات التحويلية بنـــحو ٢٢٫٣ ألف عامل، وفي خدمات املجتمع 
واخلدمات االجتماعية الشخصية بواقع ٤٣٫٢ ألف عامل، و٢٨٫٨ 
ألف عـــامل في متويل وعقارات وخدمات األعمال، و٣٥٫٥ ألف 
عامل في الكهرباء واملاء والغاز، و٣٠٫٨ ألفا في الزراعية والصيد.
وقالت ان ٧٩٪ من العمالة املصرية وبواقع ٣٧٦٫٩ ألف عامل 
يتقاضون رواتب أقل من ٣٦٠ دينارا، ونحو ٢١٪ من إجمالــــي 
العمالة املصرية (نحو ١٠٢٫٤ ألف) يتـــقاضون رواتب أعلى من 
٣٦٠ دينارا. وقالت ان ٨٢٪ من العمالة املـصرية لديهم شهادات 

ثانوية وما دون، و١٨٪ دبلوم وما فوق.

خلل التركيبة السكانية يكمن في مدى كفاءة العمالة الوافدة.. وليس زيادة أعدادها٧٩ ألف عامل مسجل على ٤ آالف مشروع صغير.. وخطة لتنظيم العمل في القطاع

احملرر االقتصادي

رغم حالة الفوضى التي تزامنت مع 
خروج أميركا من أفغانستان، إال أن حقائق 
االقتصــاد األميركي غير متأثرة حاليا 
بالسياسة، فعلى عكس املشهد السياسي، 
يبدو املشهد االقتصادي مختلفا كليا مع 
وجود منو قوي في األعمال والقطاعات 
بعد ضــخ تريليونات الــدوالرات في 
االقتصاد منذ بداية أزمة كورونا. لكن 
املســتثمرين في أميــركا والعالم على 
موعد مع موجة جديدة من االرتفاعات 
في البورصات األميركية، خصوصا بعد 
إقرار خطة بايدن التريليونية لتنشيط 
االقتصاد واإلنفاق على البنية التحتية 

والبرامج االجتماعية وحماية البيئة. 
وتعتبر هذه اخلطة منفذا جديدا قد 
يدفع مجموعة من األسهم والقطاعات 
لبــدء دورة صعود جديــدة بعدما أقر 
مجلس الشيوخ األميركي مطلع أغسطس 
١٫٢خطة الرئيس جو بايدن الســتثمار ١٫٢
تريليــون دوالر في البنى التحتية بعد 
ماراثون سياسي الستقطاب تأييد احلزبني 
اجلمهــوري والدميوقراطي. كما فتح 
املجلس النقــاش للتصويت على خطة 
جديدة بقيمــة ٣٫٥ تريليونات دوالر 
لإلنفاق على برامــج اجتماعية وبيئية 

على مدار ١٠ سنوات.
وفي تفاصيل اخلطة تكمن توقعات 
إيجابية ملجموعة من القطاعات وأسهم 
الشركات األميركية املدرجة التي يتوقع 
أن تستفيد أنشطتها التشغيلية الرئيسية 
من اخلطة التي تتضمن إنفاق ١١٠من اخلطة التي تتضمن إنفاق ١١٠ مليارات 
دوالر على الطرق واجلســور اجلديدة 
و٧٣ مليار دوالر على شبكات الكهرباء 
و٦٦ مليار دوالر على شبكات السكك 
احلديدية ونحــو ٦٥ مليار دوالر على 
شــبكات االتصاالت فائقة السرعة من 
اجليــل اخلامس و٥٥ مليار دوالر على 
مشروعات املياه و٣٩ مليار دوالر لتحسني 

قطاع النقل.
وقد أشار بنك أوف أميركا في تقرير 
حديث له إلى استفادة قطاعات الصناعة 
املواد بشكل مباشر من التحسن املتوقع 
في البيئة التشغيلية املرتبطة بأنشطتها 
الرئيســية، وخاصة ان اإلنفاق سوف 
يستمر لسنوات ما ميكن شركات القطاع 
من التوسع االستثماري خالل تلك الفترة.

وقال بنك أوف أميركا ان املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة والتي متثل الغالبية 
العظمى من سالســل التوريد لقطاعي 
الصناعة واملواد ســوف تكون من بني 
أبرز املستفيدين نتيجة ارتباط مبيعات 
تلك الشركات بدورات اإلنفاق الرأسمالي.

حدد تقرير بنك أوف أميركا مجموعة 
من الشركات التي من املتوقع أن تكون 
من بني األكثر استفادة من اخلطة وأبرزها 
الشركات التي تعمل في تقدمي خدمات 
الغاز الطبيعي، حيث تستفيد تلك الشركات 
من خطــة البنية التحتية وكذلك خطط 
البيئة.  املناخي وحماية  التغير  مواجهة 
الشركات  التقرير أسهم بعض  واختار 
املتخصصة في تقدمي اخلدمات لقطاع 

اإلنشاءات والعقارات.
وعلى صعيد التصنيع ضمت القائمة 
شركات متخصصة في صناعة أشباه 
املوصالت في ظل أزمة سالسل التوريد 
العاملية لتلك الصناعة االستراتيجية التي 
تدخل في العديد من الصناعات وأبرزها 

السيارات واحلواسب.
من ناحيتها، قالت وكالة موديز العاملية 
ان خطة تدعم البورصات األميركية بشكل 
عام نظرا آلثارها االقتصادية اإليجابية، 
ان خطة تدعم البورصات األميركية بشكل 

حيث ســينعكس ذلك علــى البيانات 
التي تنعكس بدورها على  االقتصادية 
أداء األســهم وخاصة األكثر حساسية 
لألداء االقتصادي مثل البنوك واالستثمار.

توقعت الوكالة أن تدفع اخلطة منو 
االقتصاد إلى ٣٫٨االقتصاد إلى ٣٫٨٪ بحلول ٢٠٢٤٪ بحلول ٢٠٢٤ مقارنة 
مع ٢٫٢٪ إذا لم يتم إقرار اخلطة وكذلك 
انخفاض البطالة بنسبة ٣٫٥انخفاض البطالة بنسبة ٣٫٥٪ بحلول نهاية 

٢٠٢٤. وتوقعت موديز بدال من إضافة 
١١٫٤ مليــون وظيفة في الوضع احلالي 
ســتضيف اخلطة ١٣٫٥ مليون وظيفة. 
وعلى مدار العقد املقبل ستضيف اخلطة وعلى مدار العقد املقبل ستضيف اخلطة 
١٦٫٣ مليون وظيفة مقارنة بإضافة ١٦٫٣ ١٨٫٩

مليون وظيفة بدونها.
رغم الرؤية اإليجابية للخطة إال أن 
مصادر متويلها مــن زيادة الضرائب 
على الشــركات واألثرياء قد يؤثر على 
أرباح الشركات املدرجة وقدرة األثرياء 
وبحسب التقرير السنوي ملعهد السياسات وبحسب التقرير السنوي ملعهد السياسات 
الضريبيــة واالقتصادية فإن نحو ٥٥
شركة أميركية قد حصلت على خصم 
ضريبي بقيمة ٣٫٥ضريبي بقيمة ٣٫٥ مليارات دوالر خالل  مليارات دوالر خالل 
العام ٢٠٢٠العام ٢٠٢٠ وهو ما بطبيعة احلال انعكس  وهو ما بطبيعة احلال انعكس 
علــى أرباح الشــركات املدرجة القابلة 

للتوزيع على املساهمني.
مع ضخ نحو ٥مع ضخ نحو ٥ تريليونات دوالر في  تريليونات دوالر في 
االقتصاد منذ بدء أزمة كورونا إلنعاش 
االقتصاد وتزامنا مع خطط بايدن لضخ االقتصاد وتزامنا مع خطط بايدن لضخ 
املزيد من التريليونات تتزايد املخاوف من املزيد من التريليونات تتزايد املخاوف من 
ارتفاع التضخم الذي أشار االحتياطي 
الفيدرالي في محضر اجتماعه األخير 
إلى مراقبته عن كثب وهو األمر الذي قد إلى مراقبته عن كثب وهو األمر الذي قد 
يؤثر بالسلب على أداء األسهم وخاصة 
في حالة رفــع الفيدرالي للفائدة لكبح 

التضخم.

وسط حتذير من التضخم.. هل نحن أمام موجة ارتفاعات جديدة في «وول ستريت»؟
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عادل توفيقي مستشاراً في «البترول».. وجالل الطرقي رئيساً لفريق عمل عمليات املنطقة الثانية مبصفاة الزور

تغييرات تنظيمية في «مؤسسة البترول» وشركة «كيبك»
أحمد مغربي

أصــدر الرئيــس التنفيــذي فــي 
مؤسســة البترول الكويتية هاشــم 
هاشــم تعميما يقضي بتعيني عادل 
محمد توفيقي في منصب مستشار في 
«البترول» اعتبارا من األحد املوافق 

١٩ سبتمبر ٢٠٢١.

وجاء في التعميم الصادر من هاشم 
هاشم أن تلك التغييرات في املؤسسة 
تأتي بنــاء على قــرار مجلس إدارة 
مؤسســة البترول الكويتية الصادر 

بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٢١.
علــى صعيد آخر، أصدر الرئيس 
الشــركة  التنفيــذي بالوكالــة فــي 
البتروليــة  الكويتيــة للصناعــات 

(كيبك) وليد البــدر تعميما بتعيني 
جالل خلف الطرقي رئيسا لفريق عمل 
عمليات املنطقة الثانية في مجموعة 
العمليات مبصفاة الزور على أن يكون 
مسؤوال أمام مدير مجموعة العمليات 
فــي مصفاة الــزور، وســيتم العمل 
بالقــرار اعتبارا مــن االثنني املوافق 

٢٠ سبتمبر ٢٠٢١.

«االستثمارات الوطنية».. سجل حافل باملسؤولية االجتماعية

ضمن جهودها الدؤوبة 
للمحافظــة علــى موقعها 
شــركات  بــني  الريــادي 
علــى  اخلــاص  القطــاع 
الصعيد اإلنساني وترسيخا 
ملســؤوليتها االجتماعيــة 
باعتبارهــا إحــدى كبرى 
الشركات االستثمارية في 
الكويــت، أعلنــت شــركة 
الوطنية عن  االستثمارات 
تقدميهــا الدعــم جلمعيــة 
الهــالل األحمــر الكويتية، 
والتــي تعتبــر جمعيــة 
إنســانية تطوعيــة لهــا 
بصمات إنسانية واضحة 
وتضطلع بدور كبير ورائد 
في مبادرات خدمة املجتمع.

وقالت الشركة، في بيان 
صحافــي، إن تقدمي الدعم 
جلمعيــة الهــالل األحمــر 
الكويتية يأتي من حرص 
الشــركة علــى املشــاركة 
في شــتى مجــاالت العمل 
واالجتماعــي  اإلنســاني 
ولتعزيــز  واخليــري، 
مكانتها في مجال املسؤولية 
االجتماعية وتقدمي الرعاية 

وذلك إميانا منها بأهميتها 
كإحدى ابرز األولويات في 
االستراتيجية االجتماعية 
التنميــة املســتدامة  فــي 

بالكويت.
وأشــارت إلى أن جهود 
الشــركة فــي املســؤولية 
إرثا  االجتماعيــة تعتبــر 
نفخــر بــه جتــاه خدمــة 
تلبيــة  مــن  املجتمــع، 
احتياجات ومتطلبات من 
هم بحاجة للدعم واملساندة، 
ونحن بدورنا نسلط الضوء 
على هذه الصور املجتمعية 
لكي نحفز األجيال الشابة 
لتبني ممارسات املسؤولية 

االجتماعية.
التزام  وشــددت علــى 
الوطنية»  «االســتثمارات 
الراســخ بالقيــام بدورها 
فــي املجتمع الســيما من 
خالل املساهمات املجتمعية 
وزيادة الوعي واملشــاركة 
املجتمعيــة، حيث حققت 
الشــركة خالل الســنوات 
األخيــرة قفــزة نوعيــة 
في خططهــا االجتماعية، 

االســتثمارات الوطنية في 
تقدميها خالل عــام ٢٠٢١، 
حيــث قالــت ان الشــركة 
جنحت في تقدمي التعاون 
مع جمعية النجاة اخليرية 
للعام الثاني على التوالي 
بتقــدمي الرعايــة لبعــض 
األنشطة البارزة والسنوية 
التي تقوم بها ومن ضمنها 
رعاية حفظة القرآن الكرمي، 
لتحفيــز املشــاركني على 
التطويــر والعطــاء خالل 

شهر رمضان.
إلــى ذلك،  وباإلضافــة 
قامــت الشــركة بالتعاون 
مع البنك الكويتي للطعام 
واإلغاثة برعاية املشاريع 
الرمضانية املنوعة، حيث 
يتهافت أصحــاب األيادي 
البيضاء لترك بصمة العطاء 
على قلوب اجلميع، والتي 
كان من ضمن هذه املشاريع 
ماجلة رمضان والســحور 

وكسوة العيد.
جوائز مرموقة

الرومي: «تتويجا  وقالت 

جلميع الهيئات اخليرية.
الرعاية الصحية

الســياق،  هــذا  وفــي 
قالت نائــب رئيس أول - 
قطاع التسويق واالتصال 
شــركة  فــي  املؤسســي 
االستثمارات الوطنية ابتهاج 
الرومــي، إن الدعــم الــذي 
قدمته الشركة إلى جمعية 
الكويتية  الهــالل األحمــر 
يتعلــق بالرعاية الصحية 
ودعم األسر ضعيفة الدخل 
والتي ال تســتطيع حتمل 
تكلفــة العــالج والــدواء، 
وذلك عبــر توفير األدوية 
باهظة الثمن واملستلزمات 
الطبيــة لعــدد من األســر 

احملتاجة.
وذكرت الرومي أن شركة 
الوطنية لها  االستثمارات 
سجل حافل وبارز في مجال 
املســؤولية االجتماعيــة، 
الشــركة  دأبــت  حيــث 
علــى مواصلــة نهجها في 
تعزيز مفاهيم وممارسات 
املســؤولية االجتماعيــة، 

باعتبار أن ذلك األمر يعتبر 
واجبا ميليه عليها حسها 
الوطنــي للمســاهمة فــي 
التنميــة االقتصادية التي 
لها تأثير مباشر وفاعل في 

تطور املجتمع ومنوه.
املبادرات االجتماعية 

أن  الرومــي  وأكــدت 
الوطنية»  «االســتثمارات 
املبــادرات  علــى  تركــز 
االجتماعيــة  واملشــاريع 
تأثيــرا  حتــدث  التــي 
طويــل املدى فــي املجتمع 
مبجاالت الصحة والتعليم 
االجتماعيــة  والتنميــة 
والبيئية والتوعوية على 
اختــالف أهدافهــا بإدخال 
البيئية  مفاهيم االستدامة 
واالجتماعية واالقتصادية 
وبالتالــي تنميــة املــوارد 
واحملافظــة  البشــرية، 
على املشــاركة املجتمعية 

املتنوعة.
واستعرضت مجموعة 
من املبــادرات االجتماعية 
شــركة  جنحــت  التــي 

للجهــود االجتماعيــة التــي 
قامت بها شركة االستثمارات 
الوطنية خالل الفترة املاضية 
مســاهمتها  تعزيــز  فــي 
في مختلــف املجــاالت مع 
التنميــة  علــى  التركيــز 
وضمــان االســتدامة، فقــد 
حصــدت الشــركة جوائــز 
مرموقة خالل عام ٢٠٢٠ على 
جائزة أفضل مبادرة جتاه 
املسؤولية االجتماعية خالل 
جائحة (كوفيد - ١٩) مقدمة 
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وأشــارت إلى أن شــركة 
الوطنية لديها  االستثمارات 
تعنــى  واضحــة  سياســة 
باملسؤولية االجتماعية حتت 
نهــج االســتدامة وتنفذ من 
خاللها العديــد من املبادرات 
والبرامــج علــى مــدار العام 
وفق خطة تعمل على وضعها 
الشركة وعبر إداراتها املختلفة 
بداية كل عام لتكون أساســا 
حقيقيا للتنمية االقتصادية 
التي  االجتماعية املســتدامة 

تشمل جميع األطراف.

الشركة تواصل دورها املجتمعي وتقدم دعماً جلمعية الهالل األحمر الكويتية

ابتهاج الرومي

 

ابتهاج الرومي: دعم األسر ضعيفة الدخل عبر توفير األدوية باهظة الثمن واملستلزمات الطبية 

«االستثمارات» تركز على املبادرات االجتماعية طويلة املدى بالصحة والتعليم والتنمية االجتماعية 

جهود الشركة باملسؤولية االجتماعية إرث نفخر به جتاه خدمة املجتمع وحتقيق التنمية املستدامة 

للعام الثاني على التوالي.. الشركة تقدم الرعاية لبعض األنشطة البارزة والسنوية جلمعية «النجاة»

«بيتك - البحرين»: حلول متويلية ملشروع درة مارينا
التمويــل  بيــت  أعلــن 
الكويتي- البحرين «بيتك- 
البحرين» عن توقيع مذكرة 
تفاهم مع شركة درة مارينا، 
التطويــر  إحــدى شــركات 
العقاري املرموقة في مملكة 
البحريــن، لتوفيــر حلــول 
متويلية خاصــة وحصرية 
للعمالء الراغبني باالستثمار 
والتملــك فــي مشــروع درة 
مارينا. أقيمت مراسم توقيع 
االتفاقيــة بحضــور حامــد 
مشــعل رئيــس اخلدمــات 
املصرفيــة لألفــراد في بيت 
التمويل الكويتي- البحرين، 
وعثمــان جناحــي الرئيــس 
التنفيــذي لالســتثمار فــي 
شركة درة مارينا، ومبوجب 
هذه الشــراكة، ســيقدم بيت 
التمويل الكويتي- البحرين 
عرضا متويليا عقاريا متوافقا 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
ومبعــدالت ربــح تنافســية 
وتأمني تكافلــي مجاني ضد 
احلريق، باإلضافة إلى إعفاء 
الزبائن من الرسوم اإلدارية 
ومع سرعة إمتام اإلجراءات 

جناحي عن دواعي ســروره 
مؤسســة  مــع  بالتعــاون 
مصرفية عريقة كبيت التمويل 
الكويتــي- البحرين لتوفير 
عروض التمويل العقاري على 
شــقق مشــروع درة مارينا، 
الفتــا الى انه من شــأن هذه 
الشــراكة املميزة أن تســهم 
فــي تســهيل متلــك العمالء 
لوحدات عقارية باملشــروع، 
مؤكدا جاهزية جميع الوحدات 
السكنية للتســليم الفوري. 
وتتوافــر شــقق درة مارينا 
بأحجــام متنوعــة ومالئمة 

لالحتياجــات واملتطلبــات 
املختلفة للمشــترين، حيث 
تبدأ مــن غرفة نــوم واحدة 
إلى ثالث غرف نوم. وتتراوح 
الشــقق بــني ٨٥  مســاحات 
و٢٤٤ مترا مربعا، وحتتوي 
جميعهــا على صالة ومطبخ 
ومخــزن وشــرفة وحمــام 
رئيســي وثانوي كحد أدنى 
في الشــقة الواحدة. وكذلك 
يضم املشروع مرافق مشتركة 
تشــمل  حيــث  للمقيمــني، 
مســاحات مفتوحــة وبركة 
سباحة وصالة رياضية، وتبدأ 
أسعار الشقق من ٦٠ إلى ١٢٥ 
ألف دينار بحريني. ويتمتع 
مشروع درة مارينا بإطالالت 
البحــر ومبوقع  خالبة على 
مميز في أقصى جنوب مملكة 
البحرين، وهو يقع أيضا على 
بعد خطوات قصيرة من درة 
البحرين. ومتتــاز تصاميم 
املشــروع بطابــع ميزج بني 
العربية واللمســات  الثقافة 
احلديثة املعاصرة، ما مينح 
املقيمني جتربة سكنية راقية 
ومعززة بالرفاهية والراحة.

حامد مشعل وعثمان جناحي خالل توقيع االتفاقية

التمويل املستوفية  لطلبات 
لكل الشروط. وبهذه املناسبة، 
قال حامد مشعل: يأتي تعاوننا 
مع درة مارينا ضمن مبادراتنا 
الهادفة لتســريع وتســهيل 
عملية متلك وحدات سكنية 
فاخرة للعمالء. نحن سعداء 
كوننا جزءا من رحلة زبائننا 
الكــرام في متلك مســاكنهم 
ونســعى دائما لطرح أحدث 
العروض التمويلية احلصرية 
جلعل العملية أكثر ســهولة 

ويسر.
من جهتــه، عبــر عثمان 

«الوطنية القابضة» تعّني «مباشر» صانع سوق على أسهمها
أعلنت الشــركة الوطنية 
الدوليــة القابضة (NIH) عن 
تعيينها شــركة بــي اتش ام 
كابيتال (مباشر)، صانع سوق 
ومزودا للســيولة ألســهمها 
املتداولة في سوق دبي املالي 
(DFM)، مبوجــب االتفاقيــة 

املوقعة بني اجلانبني.
وفــي هــذا الســياق، قال 
الرئيــس التنفيذي للشــركة 
القابضة  الدوليــة  الوطنيــة 
ممدوح الشــربيني، في بيان 
صحافــي: «نحــن علــى ثقة 
بــأن هــذه الشــراكة مــع بي 
اتش ام كابيتال، ذات االســم 
املوثوق في األسواق املالية، 
ستجعلنا قادرين بشكل أكبر 
علــى احملافظة على نشــاط 
السيولة على السهم في سوق 

٢٠١٦، حيث مت إدراج األسهم 
بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٤، وذلك بهدف 
إتاحــة الفرصــة للمســتثمر 
لالســتفادة من ميزة التنوع 
اجلغرافــي، وتقليل املخاطر 
الكلية للمحفظة االستثمارية، 

باإلضافة إلى إمكانية حتقيق 
األرباح عن طريق األربيتراج 
واالستفادة من فروقات السعر 
بني السوقني. من جانبه، قال 
التنفيذي لشــركة  الرئيــس 
بي اتش ام كابيتال (مباشر) 
عبدالهادي السعدي: «يسعدنا 
اختيارنــا مــزودا للســيولة 
للشــركة الوطنيــة الدوليــة 
القابضــة. يعد توفيرنا لهذه 
اخلدمــة إضافــة رائعــة إلى 
محفظتنا تعزز مكانتنا كشركة 
مالية واستثمارية متفوقة في 
هذا املجال، حيث نتطلع دائما 
إلى تقدمي أعلى معايير خدمات 
صناعة السوق وفقا للوائح 
هيئة األوراق املالية والسلع 
في دولــة اإلمــارات العربية 

املتحدة».

في سوق دبي.. ومبوجب االتفاقية املوقعة بني اجلانبني

عبدالهادي السعدي ممدوح الشربيني

دبي املالي، وحتقيق مزيد من 
النجاح للشركة وتقدمي قيمة 
مضافة ملساهمينا». وأضاف ان 
الشركة كانت قد اتخذت قرارا 
اســتراتيجيا بإدراج أسهمها 
في ســوق دبي املالي في عام 

الشركات احلكومية اخلليجية تقود اإلدراجات باملنطقة
محمود عيسى

ذكــرت مجلــة ميــد ان الهيئــات 
احلكومية فــي دول مجلس التعاون 
اخلليجــي تتولــى زمام املبــادرة في 
عمليات إصدار الطرح األولي العام في 
دول املنطقة، حيث شهد شهر سبتمبر 
اجلاري سلســلة من إعالنات اإلدراج 

من الشركات احلكومية.
وقد تســارعت وتيــرة االكتتابات 
العامــة األوليــة في أكبــر اقتصادين 
فــي دول مجلس التعــاون اخلليجي 
خالل شهر سبتمبر، وتقود الكيانات 
احلكومية في السعودية وعلى رأسها 
(تــداول) وســوق األوراق املالية في 

أبوظبــي باإلمــارات العربية املتحدة 
عمليات االكتتابات العامة. وأشــارت 
املجلــة إلى ان حتويل الشــركات إلى 
عامة وإدراجهــا على البورصة مينح 
املســاهمني مكاسب مالية فورية غير 
متوقعــة خالل فترة عجــز امليزانية، 
بينمــا مينــح الشــركات ذاتهــا فــي 
الوقــت نفســه ميــزة كفــاءة القطاع 

اخلاص. 
وقد شهدت بورصة أبوظبي إدراج 
شركات عديدة وكذلك احلال بالنسبة 
للشــركات الســعودية وعلى رأســها 
شركة أكوا باور وسابك، ما مكن هذه 
الشــركات من جمع أمــوال جتاوزت 

مليارات الدوالرات. 

ونظرا ألن الشركات احلكومية هي 
التي تقود السوق، فقد ظلت نشاطات 
القطاع اخلاص فيما يتعلق بعمليات 
اإلدراج واإلصدار على سبيل احلصر 
هادئة نســبيا خالل فترة عدم اليقني 

التي مازالت مستمرة. 
وخالفا لهذه الشركات احلكومية، 
فــإن عائدات القطاع اخلاص ونظرته 
املســتقبلية تفتقر الى الثقة واليقني 
بشكل عام، ولكن فيما يتحرر العالم 
شــيئا فشــيئا من تداعيــات جائحة 
كورونا، فإن الثقة ستتنامى في أوساط 
املزيــد من شــركات القطــاع اخلاص 
للمبادرة في إطالق االكتتابات العامة 

األولية.

«ميد»: تسارع وتيرة االكتتابات العامة األولية بأكبر اقتصادين في اخلليج خالل سبتمبر
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«زين» ُتطلق حملة «فّعل دورك»
الرقمية للتعريف بأهمية الوعي البيئي

«التجاري» يعلن الفائزين في سحبي
«النجمة» األسبوعي وحملة «أكثر من راتب»

«برقان»: ٥ فائزين في سحب حساب «يومي»

«وربة» ينظم سحب «السنبلة» األسبوعي الـ ٣٢

 «Apple Bundle» بوبيان» يطلق حملة»
اجلديدة لعمالء حساب «PRIME» للشباب

.. وفي تقريره: «الفيدرالي» خياراته مفتوحة 
لتطبيق سياسة نقدية تيسيرية خالل ٢٠٢١

«الوطني» يحتفل بتخريج الدفعة الثامنة
من متدربي برنامج «شهادات ائتمان موديز»

أطلقت زين املزود الرائد للخدمات 
الرقمية في الكويت حملة توعوية عبر 
قنواتها الرسمية على شبكات التواصل 
االجتماعي حتت عنوان #فعل_دورك، 
وذلــك لتعزيز دورهــا االجتماعي في 
نشر الوعي البيئي، والتأكيد على أهمية 

احلفاظ على املوارد الطبيعية.
وفي تعليقه على انطالق احلملة، قال 
الرئيس التنفيذي للعالقات واالتصاالت 
في شركة زين الكويت وليد اخلشتي: 
«إطالقنا حلملة #فعل_دورك يأتي ضمن 
استراتيجيتنا للمسؤولية االجتماعية 
واالستدامة، التي نلتزم من خاللها ببناء 
خطط ملواجهة تغير املناخ واإلســهام 
في تخفيض االنبعاثات الكربونية مبا 
يتناسب مع اتفاقية باريس (٢٠١٥)، هذا 
باإلضافة إلى حرصنا على نشر الوعي 
البيئــي وثقافة احلفاظ علــى املوارد، 
فنحن نؤمن بــأن اجلانب التوعوي ال 

يقل أهمية عن األنشطة األخرى».
وأفاد قائال: تدرك الشــركة احلاجة 
امللحة ملعاجلة أزمة املناخ التي يواجهها 
عاملنا في الوقت الراهن، فمن أجل حتقيق 
منو مستدام، ينبغي علينا حماية البيئة 

واحلفاظ على مواردها.
وأضاف: نحرص على دعم مختلف 
املبادرات التي تخدم مجاالت االستدامة 
والبيئــة باعتبارهــا قضيــة في غاية 
األهمية في حياة اجلميع، حيث تسعى 
رسالة زين االجتماعية إلى احلفاظ على 
البيئــة، وتعزيــز اإلدراك بأهمية دور 
كل فرد في تقليل االستهالك وتطبيق 
الترشــيد وإعادة التدوير وغيرها من 
املفاهيم املستدامة املهمة التي ستسهم 

في تقليل آثار تغير املناخ.
وبني اخلشتي: من خالل هذه احلملة، 
نقوم بتوظيف قنواتنا الرسمية على 
وسائل التواصل االجتماعي لنشر العديد 

أجــرى البنــك التجــاري 
سحوباته على حساب النجمة 
وحملة «أكثر من راتب»، وقد 
مت إجراء الســحب يوم أمس 
فــي مبنــى البنك الرئيســي، 
بحضور ممثل وزارة التجارة 
والصناعة أحمد البصمان، مع 
االلتزام باالشتراطات الصحية 
والوقائية املتمثلة في التباعد 

االجتماعي.
وقد قــام البنــك بتغطية 
السحوبات مباشرة عبر وسائل 
التواصــل االجتماعي، حيث 
أعلــن عن فوز جرجس ندور 
نــدور بجائزة نقدية بقيمة ٥ 
آالف دينار في سحب حساب 
النجمة األسبوعي، أما جائزة 
سحب حملة «أكثر من راتب» 
والتي تعادل راتبا وتصل لغاية 
١٠٠٠ دينار فكانت من نصيب 
الفائز محمد خالد الرشيدي.

وأوضــح البنــك أن حملة 
«أكثــر مــن راتــب» موجهــة 
الذيــن  الكويتيــني  للعمــالء 
يقومــون بتحويــل رواتبهم 
البالغــة ٥٠٠ دينــار أو أكثر 
علــى البنك وبصفــة خاصة 
العاملني في القطاعني احلكومي 
املدرجة  والنفطي والشركات 
لــدى البنك، ومــن مزايا هذه 

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية 
على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة ٥٠٠٠ دينار، 
وكان احلــظ في هذه الســحوبات من نصيــب: محمد صغير 
بيران، سهاد وارســام عبداهللا، منيرة فضيل املطيري، كيندا 
مهند اسكندر، عواطف ســعدون العتيبي. باإلضافة للسحب 
اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي حلساب «يومي» 
للفوز بجائزة نقدية بقيمة ١٢٥ ألف دينار، وللتأهل للسحوبات 
ربع الســنوية يتعني على العمــالء أال يقل رصيدهم عن ٥٠٠ 
دينار ملدة شــهرين كاملني قبل تاريخ الســحب، كما أن كل ١٠ 
دنانير متثل فرصة واحدة لدخول الســحب. وإذا كان رصيد 
احلســاب ٥٠٠ دينار وما فوق، سوف يكون صاحب احلساب 
مؤهال للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.

أعلن بنك وربة عن أسماء 
الـ ١٠ بســحوبات  الفائزين 
الســنبلة األسبوعية، وذلك 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األســبوعي الثاني 
والثالثني، فقد توج ١٠ رابحني 
من عمالء بنك وربة حصل كل 
منهم على ١٠٠٠ دينار، وهم: 
أكرم رياض زهدي أبو علي، 
حمد سليمان جزاع الشمري، 
داود وليد داود النجار، محمد 

أعلــن بنــك بوبيان عن 
إطــالق حملتــه اجلديــدة 
لعمالئه الشباب من حملة 
بطاقــات PRIME مســبقة 
الدفــع، وذلــك اســتمرارا 
لتقدميه مجموعة متنوعة من 
العروض واملزايا احلصرية 
واخلصومات الرائعة التي 
تناسب اهتمامات وأسلوب 
حياة الشباب السيما لعمالء 

.PRIME حساب
وذكــر البنك فــي بيان 
صحافــي: أطلقنا في وقت 
سابق مجموعة من العروض 
املميزة لعمالء PRIME، وذلك 
نظــرا ملا ننفرد في تقدميه 
لعمالئنا من كل الشــرائح 
الشــباب  خاصة شــريحة 
ومحاولة فهــم اهتماماتهم 
وتقدميهــا لهــم في صورة 
منتج أو عرض مميز وهو 
ما يجعلنا دوما األقرب لهم.

وأوضــح انه مــع بداية 
االستعداد للعودة للدراسة 
بعد انقطاع اســتمر قرابة 

قــال تقرير صادر عن بنــك الكويت 
الوطني إن مؤشــر أسعار املستهلك في 
الواليات املتحدة ارتفع بوتيرة معتدلة 
نسبيا في أغسطس، مما يشير إلى تراجع 
وتيــرة الضغــوط التضخمية املرتبطة 
بإعادة االنفتاح االقتصادي بعد تخفيف 
عمليات اإلغالق، حيث سجل املؤشر أعلى 

مستوياته منذ ١٣ عاما. 
ووفقا لبيانات مؤشر أسعار املستهلك 
الصادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم 
الثالثاء املاضي، فقد ارتفع املؤشر بنسبة 
٥٫٣٪ في أغسطس مقارنة بالفترة املماثلة 
من العام املاضي، وجــاءت تلك القراءة 
قريبــة جدا مــن الزيــادة البالغة ٥٫٤٪ 
املســجلة في شــهر يوليــو، والتي تعد 

األعلى منذ عام ٢٠٠٨. 
وبالنظــر إلــى البيانات الشــهرية، 
تباطأت وتيرة منو األســعار إلى ٠٫٣٪ 
مقارنة بشهر يوليو، أي أقل بشكل واضح 
عن النمو املسجل في الفترة املمتدة بني 
مايــو ويونيو بنســبة ٠٫٩٪ واالرتفاع 
الــذي وصل إلى ٠٫٥٪ في الفترة املمتدة 

بني يونيو إلى يوليو. 
سندات اخلزانة 

عكست القراءة ارتفاع عائدات سندات 
اخلزانة األميركية قصيرة وطويلة األجل 
إلى أعلى مستوياتها خالل جلسة التداول. 
إذ ارتفعت السندات ألجل عشر سنوات، 
والتي حتركت باالتســاق مع التوقعات 
االقتصادية، بنســبة ٠٫٠٥٪ لتصل إلى 

.٪١٫٣٥

كما ارتفعت عائدات السندات قصيرة 
األجل والتي تتحرك مع توقعات أسعار 
الفائــدة، حيث راهن املســتثمرون على 
إمكانية قيام مجلس االحتياطي الفيدرالي 
بتقليص سياسته النقدية التيسيرية في 
اجتماعه املقرر انعقاده األسبوع املقبل. 
وتلقــى الــدوالر األميركــي دعما خالل 
األســبوع، حيث أنهى املؤشــر تداوالت 
األســبوع مرتفعا بنسبة ٠٫٦١٪ وصوال 
إلــى ٩٣٫١٩٥ نقطة، مما أثر على نظرائه 
من العمالت األخرى في ســوق العمالت 
األجنبية. ويواجه االحتياطي الفيدرالي 
اآلن معضلة نظرا للبيانات املتاحة حاليا، 
حيث تدعم بيانات مؤشر أسعار املستهلك 
لشهر أغسطس وجهة نظر الفريق املؤيد 
لفكرة ان ارتفاع معدالت التضخم تعتبر 
مسألة مؤقتة من خالل إظهار أن الذروة 

رمبا تكون قد انقضت بالفعل.

وفي ذات الوقت، تســاهم قوة بيانات 
مبيعات التجزئة في تعزيز اجلانب املؤيد 
للتقليص التدريجي، وستراقب األسواق 
عن كثب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق 
املفتوحة هذا األســبوع، وال يتوقع إعالن 
التناقــص التدريجي خاصــة بعد القراءة 
الضعيفــة لتقريــر الوظائــف عن شــهر 
أغســطس. ومــن املتوقــع اآلن أن يبقــي 
االحتياطي الفيدرالي خياراته مفتوحة من 
خالل إعادة التأكيد على أن تطبيق التناقص 
التدريجي هذا العام قد يكون مناسبا، مع 
االعتراف بضعف معدالت التوظيف مؤخرا، 
إال ان األسواق ما تزال تسعر إعالن التناقص 

التدريجي في عام ٢٠٢١.

احتفل بنك الكويت الوطني 
بتخريــج دفعــة جديــدة من 
متدربــي برنامج «شــهادات 
ائتمان موديز» والذي ينظمه 
البنــك بالتعــاون مــع وكالة 
موديز العامليــة للتصنيفات 
االئتمانية، وذلك بهدف تطوير 
املهــارات املصرفيــة ملوظفي 

البنك.
وحضر حفل تخريج الدفعة 
الثامنة الرئيس التنفيذي في 
بنك الكويت الوطني - الكويت 
صالح الفليج، ونائب الرئيس 
التنفيذي لبنك الكويت الوطني 
- الكويت سليمان املرزوق، 
ومدير عام املوارد البشــرية 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
عماد أحمد العبالني وقيادات 

أخرى من البنك.
وقد شارك نحو ١٩ متدربا 
ومتدربة من إدارات مختلفة في 
البنك تضم مجموعة اخلدمات 
املصرفية للشــركات احمللية 
ومجموعة اخلدمات املصرفية 
الشــخصية ومجموعة إدارة 

من املعلومات واحلقائق البيئية املهمة 
التــي قد يغفل عنهــا كثير من الناس، 
والتــي تبني األثر املدمــر لتغير املناخ 
على صحة اإلنسان والبيئة، ونأمل أن 
يكون لهذه احلملة التأثير اإليجابي الذي 
يحفز املزيــد من اجلهود نحو حتقيق 

االستدامة البيئية في الكويت.
واختتم اخلشــتي قائــال: إن دورنا 
ال يقتصر علــى توعية املجتمع ودعم 
احلمالت البيئية فحسب، بل ميتد إلى 
تقليل آثار أنشــطتنا داخل املؤسسة، 
فنحن نبذل العديد من اجلهود في سبيل 
تقليــل بصمتنا البيئيــة الناجتة عن 
عملياتنا، والتي تشــمل احلفاظ على 
املــوارد الطبيعية، وتقليل اســتهالك 
الطاقة، وإعادة تدوير املخلفات، وتطبيق 
احللول اخلضــراء فيما يتعلق بإدارة 

قيمة املديونية احملولة ولغاية 
١٠٠٠ دينار.

يذكر أن جوائز «حســاب 
النجمة» مميزة بحجم مبالغ 
اجلوائز املقدمة، باإلضافة إلى 
تنوعها طوال الســنة، والتي 
تتضمن سحوبات أسبوعية 
بقيمة ٥ آالف دينار، وشهرية 
بقيمة ٢٠ ألف دينار، باإلضافة 
الى جائزة نصف سنوية بقيمة 
٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر 
العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحساب مصرفي في 
العالم بقيمة ١٫٥ مليون دينار.
وعــن آليــة فتح حســاب 
النجمــة والتأهــل لدخــول 

بابــو ســيفارامان نيســام. 
وميثل حساب السنبلة اخليار 
األمثل لكل الراغبني بتوفير 
األموال وحتقيق عوائد مالية 
مناســبة على أرصدتهم في 
الوقت نفســه باإلضافة إلى 
فرص للفوز بجوائز نقدية 

فرص عند إصداره لبطاقة 
PRIME مسبقة الدفع (فعلية 
أو رقمية) وفرصة واحدة 
لكل ٥ دنانيــر يتم إنفاقها 
 PRIME عند استخدام بطاقة
املســبقة الدفــع (فعلية أو 

رقمية).
وســيتم خــالل احلملة 
التي تستمر شهرين اإلعالن 
عن ٢٠ فائزا، حيث سيحصل 
كل رابح على ١٠ أجهزة من 
 Microsoft Apple واشتراك 
Office باإلضافة إلى العديد 

وتطويــر األفكار املالية. يعد 
تطوير كوادر الوطني من أهم 
األولويات الراسخة والركائز 
االستراتيجية لتحقيق النمو 
املستدام وضمان تفوق البنك 
وترســيخ ريادتــه، ولذلــك 
يسعى الوطني ملواكبة أحدث 
التطورات في مجال التدريب 
والتطوير، وذلك في إطار الدعم 
املستمر الذي يقدمه ملوظفيه 
من أجل متكينهــم وتأهيلهم 
من خالل البرامج املتخصصة.
ويتم تصميم كل البرامج 
والــدورات التي يتم تقدميها 
للموظفني ضمن خطة تدريب 
متكاملــة يتــم وضعها وفق 
معايير منهجية وعلمية لتلبية 
احتياجات كل اإلدارات املعنية 
بالتعــاون مع أفضــل خبراء 
العمل املصرفي وأبرز جهات 

التدريب العاملية.
وتعــد مؤسســة موديــز 
للتصنيــف االئتمانــي مــن 
أعرق املؤسسات املالية التي 
تقوم باألبحــاث االقتصادية 

املياه والكهرباء، ومراقبة تأثير الشركة 
على التغيــرات املناخية، وغيرها من 

اجلهود.
يذكر أن «زين» حترص من خالل مثل 
هذه املبادرات على تشجيع اإلقبال على 
األنشطة التي تخدم املجتمع، خاصة تلك 
التي تعمــل على رفع حالة الوعي بني 
جميع الفئات العمرية في املجتمع بأهمية 
احلفــاظ على البيئة ســواء البرية أو 
البحرية، وحتفيز روح العمل التطوعي، 

ونشر ثقافة احملافظة على البيئة.
وعلى مدار السنوات األخيرة، اتخذت 
زين خطــوات كبيرة ملعاجلة تأثيرات 
بصمتهــا البيئيــة مــن خــالل حتديد 
مستهدفات موجزة خلفض االنبعاثات 
الغازية وتقليل النفايات ونشر الوعي 
وحتديد مخاطر وفرص التغير املناخي.

الســحوبات، فمــن املعروف 
أنه ميكن فتح احلســاب فقط 
بإيــداع ٢٠٠/- دينار ويجب 
أن يكــون في احلســاب مبلغ 
ال يقل عن ٥٠٠ دينار للتأهل 
الســحوبات  ودخــول جميع 
على كل اجلوائز التي يقدمها 
احلســاب، فكلمــا زاد رصيد 
العميــل زادت فرصــة الفوز، 
فضال عن املزايا اإلضافية التي 
يوفرها احلســاب، إذ يحصل 
العميل على بطاقة سحب آلي 
ويستطيع احلصول على بطاقة 
ائتمان بضمان احلساب وكذلك 
احلصول علــى كل اخلدمات 
املصرفية من البنك التجاري.

طوال العام. وحول الشروط، 
يتطلب اآلن وجود ١٠٠ دينار 
لدخول ســحوبات السنبلة 
األســبوعية والســحوبات 
الكبــرى، علما بــأن العميل 
ما زال يحصــل على فرصة 
واحدة مقابل كل ١٠ دنانير في 
احلساب، والفرص حتتسب 
على حسب أدنى رصيد في 
احلساب خالل الشهر. لذلك 
يجب أن يكون قد مضى على 
املبلغ شهر كامل في احلساب 
للتأهل للسحب األسبوعي، 
وشهران كامالن للسحوبات 

الكبرى الحتساب الفرص.

من العروض واخلصومات 
املتنوعة التي تتماشى مع 
اهتمامات العمالء الشباب.

 PRIME يذكر أن حساب
مصمــم مبزايــا حصريــة 
للعمالء الشباب وهو مبنزلة 
بنــك مســتقل خصص له 
بنــك بوبيان فريقــا كامال 
إلدارته واإلشراف عليه من 
الشباب الكويتيني القادرين 
على فهم اهتمامات العمالء 
ومخاطبتهم والتعامل معهم، 
إلى جانب حساب إنستغرام 
يضمن التواصل مع العمالء 
الشباب ومتابعتهم لكل جديد 
يخص حسابهم من عروض 
وفعاليات وخدمات، إضافة 
الى تطبيق خاص حلساب 
PRIME يتميــز بســهولة 
االستخدام وتصميم شبابي 
مميز يجمــع أهم اخلدمات 
والعــروض واخلصومات 
التي تتماشى مع اهتمامات 
العمالء وتطلعاتهم وتلبي 

احتياجاتهم.

املاليــة وتقييم  والتحليالت 
املؤسسات اخلاصة واحلكومية 
من حيث القوة والكفاءة املالية 

واالئتمانية.
وجتسد الشراكة التدريبية 
مع وكالــة موديز للتصنيف 
االئتمانــي والتي متتد لنحو 
٥ سنوات استراتيجية البنك 
الرامية إلى االرتقاء بالكوادر 
البشرية والتي تشكل الدعامة 
األساسية لكل مؤسسة متميزة 
ورائــدة، وذلــك عبــر توفير 
أفضل البرامج التدريبية، كما 
يشــكل ترجمة خلطط البنك 
التي ترســي قواعــد تضمن 
احتراف مسار التطور الوظيفي 
لكوادر مجموعة الوطني، وذلك 
بالتعاون مع أعرق اجلامعات 
واملؤسسات التعليمية العاملية 
مبا يساهم في تأهيل القيادات 
املصرفية وإكســابها اخلبرة 
الكافية، باإلضافة إلى تدريب 
تلــك الكــوادر علــى مواجهة 
مختلف التحديات في العمل 

املصرفي.

ف قنواتها للتواصل االجتماعي وجتدد التزاماتها في مجاالت االستدامة الشركة توظِّ

تزامناً مع بداية العام الدراسي اجلديد

تطوير الكوادر من الركائز اإلستراتيجية لتحقيق النمو املستدام وضمان تفوق البنك وترسيخ ريادته

قياديو البنك مع اخلريجني اجلدد

احلملة احلصــول على هدية 
نقدية فورية تبلغ قيمتها من 
٤٠٠ إلى ٥٠٠ دينار أو قرض 
بدون فائدة لفترة تصل إلى ٤ 
سنوات ولغاية ٧٠ ألف دينار، 
وسيكون هناك سحب أسبوعي 
للعمــالء الكويتيني احلاليني 
واجلدد ممن يقومون بتحويل 
رواتبهم على البنك لربح مبلغ 
يعادل راتب واحد من الرواتب 
التي يتقاضونها شهريا. كما 
الكويتيــني  ميكــن للعمــالء 
الــى  املتقاعديــن باإلضافــة 
املقيمني الذين يقومون بتحويل 
مديونيتهم إلى البنك احلصول 
على هدية نقدية تعادل ٢٪ من 

راشــد منصــور الهاجــري، 
كفاية مهدي عوض الشمري، 
عبدالوهاب طــارق عبداهللا 
عبدالكــرمي، ثامــر صالــح 
عبــداهللا احلبشــي، فاطمة 
تراحيب إبراهيم العتيبي، فهد 
محمد مطلق الدويلة، كاميش 

العام ونصف نظرا لظروف 
يقــدم  كورنــا،  ڤيــروس 
 Apple Bundle البنك حملة
لعمالء حساب PRIME التي 
تؤهلهــم لدخول الســحب 
وربح مجموعــة ١٠ أجهزة 
Apple. وقــال: ان حملــة 
Apple Bundle متنح عمالء 
PRIME أكثــر مــن فرصــة 
لدخــول الســحب، فيمكن 
للعميل احلصــول على ١٠ 
فرص لدخول السحب فور 
حتميل تطبيق PRIME و٥ 

املخاطر وغيرها من اإلدارات 
املعنية األخرى في البرنامج 
الذي امتــد على مــدار ثالثة 
أشــهر، ومت عقد كل فعالياته 
افتراضيا عن بعد وكذلك عبر 
منصة التدريب اإللكترونية.

العديد  البرنامــج  تضمن 
من احملاور ومن بينها: مقدمة 
حــول اخلدمــات املصرفيــة 
والتحليــل املالــي، التعريف 
املخاطــر  بــإدارة  الشــامل 
وهيكلة املؤسسات املصرفية، 
أهم التحديــات والصعوبات 
االئتمانيــة والتمويل وكذلك 
التدفــق  توقعــات  حتليــل 
النقدي للشركات، إضافة إلى 
احللول التي تتبناها اإلدارات 
البنــوك واملؤسســات  فــي 
املصرفية، كما سلط البرنامج 
الضوء على أساســيات إدارة 
العالقات مع العمالء وســبل 
التواصــل  تطويــر مهــارات 
معهــم لتحقيق التــوازن في 
املناقشات مع أصحاب األعمال 
للكشــف عــن االحتياجــات 

وليد اخلشتي: إطالق احلملة يبرز استراتيجية زين في حماية البيئة من آثار تغير املناخ

التقرير كامًال على موقع «األنباء» اإللكتروني
www.alanba.com.kw
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االحتالل يعتقل آخر الفارين من «جلبوع».. واألسرى: املعركة لم تنتِه بعد
وكاالت:   - عواصــم 
اعتقلت القوات اإلسرائيلية 
آخــر أســيرين مــن بــني ٦ 
فلســطينيني كانوا قد فروا 
من سجن «جلبوع» شديد 
احلراسة قبل نحو أسبوعني 
في عملية أحرجت املؤسسة 
األمنية اإلســرائيلية، فيما 
تعهــدت حركــة «حماس» 
بالعمــل «مــن أجــل إمتام 
صفقة تبادل مشرفة ألسرانا 
والشعب الفلسطيني يكون 
األسرى الـ ٦ ضمن أبطالها».
وقــال جيــش االحتالل 
في بيــان امــس إن القوات 
اإلسرائيلية اخلاصة اعتقلت 
األسيرين: أيهم كممجي (٣٥ 
عاما) ومناضل نفيعات (٢٦ 
عامــا)، وكالهمــا عضوان 
في حركة اجلهاد اإلسالمي 
الفلســطينية وذلــك خالل 
مداهمــة فــي مدينــة جنني 

شمالي الضفة الغربية.
اجليــش  وأضــاف 
اإلســرائيلي «كمــا مت إلقاء 
القبض علــى اثنني تعاونا 
معهما»، مضيفا انه مت نقل 
الـ ٤ ملزيد من االستجواب».

وقالت مصادر فلسطينية 
إن قوات كبيرة من اجليش 
اإلســرائيلي اقتحمت احلي 

األســرى الفارين من خالل 
حفر نفق حتت مغسلة سجن 
جلبوع، وشمل ذلك طائرات 
مسيرة ونقاط تفتيش فيما 
نشــرت قــوة مــن اجليش 
اإلسرائيلي في جنني، حيث 

علــى  تغريــدة  وفــي 
«تويتر» أفاد جيش االحتالل 
بأن آخر سجينني استسلما 
«بعدمــا حاصرتهمــا قوات 
األمن التي حتركت بشــكل 
محدد بنــاء على معلومات 

متكن األســرى مــن الفرار. 
وقال في بيان إن هناك قلقا 
كبيرا على مصير العديد من 
األسرى، ووفقا للمتابعة فإن 
األسرى الذين مت نقلهم من 
قسم (٣) في سجن «جلبوع» 
إلى سجن «شطة»، تعرضوا 
لعمليات قمع عنيفة، وهناك 
إصابات بني صفوفهم، وهم 
بحاجة إلى متابعة قانونية 

وصحية عاجلة.
وأكد نــادي األســير أن 
معركة األسرى لم تنته بعد، 
السيما أن هناك مجموعة من 
األســرى يواصلون معركة 
اإلضراب عن الطعام أقدمهم 
األســير كايــد الفســفوس 
املضرب عن الطعام منذ (٦٧) 
يوما، ومقداد القواسمة منذ 
(٦٠) يومــا، وعالء األعرج 
منــذ (٤٢) يومــا، وهشــام 
أبو هواش منذ (٣٤) يوما، 
ورايق بشــارات منذ (٢٩) 
يوما، وشادي أبو عكر منذ 

(٢٦) يوما.
أشــادت  مــن جهتهــا، 
حركة اجلهاد اإلســالمي بـ 
«األبطال»، مشــيرة إلى أن 
إعــادة اعتقالهم «لن ميحو 
أثــر الهزميــة التــي حلقت 
باالحتــالل بعــد أن اجتاز 

نشأ معظم األسرى الفارين.
وتواصلت عملية البحث 
عن األسيرين الفارين على 
نطــاق واســع ألســبوعني 
تقريبا، إذ ألقي القبض على 

٤ منهم األسبوع املاضي.

استخباراتية دقيقة».
وذكــر نــادي األســير 
الفلســطيني، أن األســرى 
في الســجون اإلسرائيلية، 
آثــار قمــع  يعانــون مــن 
وتنكيــل تعرضــوا له بعد 

األسرى الستة حتصيناته، 
انتفاضة احلرية  وأشعلوا 

ومعركة السجون».
احلركــة  وتعهــدت 
مبواصلــة العمــل من أجل 
حترير األسرى في سجون 
إســرائيل، وأن يبقــى هذا 
العمــل «واجبــا مــن أهــم 
الواجبــات وأكثرها إحلاحا 

وأولوية».
وحملــت فــي بيــان لها 
إسرائيل «املسؤولية الكاملة 
عن املساس بحياة األسرى»، 
داعية األجنحة العســكرية 
للفصائل إلى «البقاء في حال 
اســتنفار وجاهزيــة عالية 

للذود عن األسرى».
بدوره، قال عضو املكتب 
السياسي ومســؤول ملف 
األســرى في حركة حماس 
زاهــر جباريــن، فــي بيان 
امس: «نوجه التحية ألبطال 
ملحمة نفق احلرية في سجن 
جلبوع، الذين قدموا منوذجا 
ملهمــا لكل أحرار الشــعب 

الفلسطيني».
وأكد جبارين أن «قيادة 
املقاومة تعمل من أجل إمتام 
صفقة تبادل مشرفة ألسرانا 
والشعب الفلسطيني يكون 
األسرى الـ ٦ ضمن أبطالها».

«حماس» تتعهد بصفقة تبادل مشّرفة تشملهم

صورة مركبة نشرها املتحدث باسم جيش االحتالل افيخاي ادرعي لالسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات

الشــرقي مــن مدينة جنني 
وحاصرت منزال في احلي، 
واعتقلت األسيرين كممجي 

ونفيعات.
ولفت فؤاد كممجي والد 
األســير أيهــم، لتلفزيــون 
فلســطني الرســمي، إلى أن 
جنلــه هاتفه عند الســاعة 
الثانية إال ربع فجر األحد، 
اجليــش  بــأن  وأخبــره 
املنزل  اإلسرائيلي يحاصر 
الذي يتواجد فيه، وحرصا 
على ســالمة أهله سيسلم 

نفسه.
بــدوره، اعتقل األســير 
نفيعــات فــي ٢٠٢٠، وكان 
ينتظر نطــق احلكم بحقه 
لدى هروبه. وسبق أن سجن 
مرات عدة بسبب نشاطه في 

احلركة ذاتها.
وأشــاد رئيــس الوزراء 
اإلســرائيلي نفتالي بنيت 
بأداء املشــاركني في عملية 
إلقاء القبض على األســرى 
الفلسطينيني، وقال في بيان: 
«أود أن أشكر القوات األمنية 
التي عملت ليال ونهارا، مبا 
في ذلك أيام السبت واألعياد، 

إلنهاء هذا املوقف».
وجندت إســرائيل كامل 
أجهزتها األمنية للقبض على 

روسيا حتقق في انتهاكات االنتخابات:
رصدنا هجمات إلكترونية من اخلارج والداخل

موسكو - وكاالت: أكدت روسيا أنها 
ســتحقق في جميع االدعــاءات املتعلقة 
بارتكاب انتهاكات وخروقات خالل عملية 
التصويت في االنتخابات البرملانية التي 
استمرت ملدة ٣ أيام وانتهت امس، فيما 
دعا أنصار املعارض اليكسي نافالني الى 
تصويت احتجاجي ضد حزب «روسيا 

املوحدة» احلاكم.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية لألنباء 

عن رئيســة جلنة االنتخابات املركزية 
ايلال بامفيلوفا القول امس ان: «السلطات 
ستحقق في جميع االنتهاكات واخلروقات 

التي وقعت خالل عملية التصويت».
وأشــارت بامفيلوفــا إلى ان نســبة 
املشاركة في عملية االقتراع بلغت حتى 
ظهر امس ٤٠٫٤٩٪ في وقت كانت تطمح 
فيه السلطات إلى إقبال ال يقل عن ٦٠٪ 
من أجل إعطاء االنتخابات بعدا جماهيريا 

وتعزيز الثقة بنتائجها.
وعلى صعيد متصل، كشــف املركز 
الصحافي لوزارة التقنية الرقمية الروسية 
في بيان عن وقــوع هجمات إلكترونية 
استهدفت العملية االنتخابية من عدة دول.

وقال البيان إن الهجمات اإللكترونية 
«كان مصدرها الواليات املتحدة وأملانيا 
وأوكرانيــا والصني وحتى من روســيا 

نفسها».

أستراليا ترفض اتهامات فرنسا لها بـ «الكذب»
وباريس تعتبر بريطانيا «االنتهازية» طرفًا «زائدًا»

«طالبان» تطلب دعمًا دوليًا وأفغانيات يطالبنها بحقوقهن

عواصــم - وكاالت: مــا زالــت أزمــة 
«الغواصات» تتفاعل بني كل من فرنســا 
والواليات املتحدة وأستراليا وبريطانيا، 
حيــث رفض رئيس الوزراء األســترالي 
سكوت موريســون االتهامات الفرنسية 
لبالده بـ «الكذب» بشأن خططها إلغاء عقد 
لشراء الغواصات الفرنسية، مشيرا إلى 
أنه طرح مخاوف كانبيرا حيال الصفقة 
«قبل أشهر». وهو ما اعتبره مبرراً لتحول 
أستراليا لعقد صفقة بديلة عن الغواصات 
الفرنســية بأخــرى تعمل علــى الطاقة 
النووية، مع الواليات املتحدة وبريطانيا.

ودافع مويسون عن موقف بالده من 
الصفقة، وقال للصحافيني في ســيدني: 
«أعتقد أنــه كان لديهم جميع األســباب 
ليعرفوا أن مخاوف جدية وعميقة راودتنا 
بــأن اإلمكانات التي متلكها غواصات من 
فئــة «أتاك» لــن تتوافق مــع مصاحلنا 
االســتراتيجية وأوضحنــا بشــكل تــام 
أننا ســنتخذ قرارا مبنيا على مصلحتنا 
الوطنية». وقال رئيس الوزراء األسترالي: 
«لســت نادما على قــرار يضع مصلحة 
أستراليا الوطنية أوال»، معربا عن تفهمه 
خليبة أمل فرنســا إزاء تراجع بالده عن 
إمتام الصفقة التي كانت تقدر بـ ٤٤ مليار 
دوالر حني أبرمت عام ٢٠١٦ ويعتقد أنها 

تتكلف أكثر من ذلك بكثير اليوم.
وأضاف: «هذا األمر طرح للنقاش مني 
شخصيا قبل أشهر وواصلنا التحدث عن 
تلــك األمور عبر مســؤولني منهم وزيرا 

الدفاع وآخرون».
ووضعــت هــذه الصفقــة واشــنطن 
في أزمة ديبلوماســية غير مسبوقة مع 

فرنسا. ويقول محللون إن األزمة قد تلحق 
ضررا دائما بالتحالف األميركي مع فرنسا 
وأوروبا مما يثير شــكوكا أيضا بشــأن 
اجلبهة املوحدة التي تسعى إدارة الرئيس 
األميركــي جو بايدن إلى تشــكيلها ضد 

القوة املتنامية للصني.
من جهته، أعلن املتحدث باسم احلكومة 
الفرنســية غابرييــل أتــال أن الرئيــس 
األميركــي جو بايدن طلــب التحدث الى 
نظيره الفرنسي إميانويل ماكرون، الفتا 
الى أن «مكاملة هاتفية ستجري (بينهما) 

في األيام املقبلة».
وقال املتحدث لقناة «بي ام اف تي في» 
إن ماكرون «سيطلب توضيحا»، مضيفا: 
«نريد تفســيرات حول ما يبدو تقويضا 
كبيرا للثقة»، وذلك بعدما استدعت فرنسا 
اجلمعة ســفيريها فــي الواليات املتحدة 

وأستراليا ردا على قرار كانبيرا.
الفرنســي  وكان وزيــر اخلارجيــة 
جــان إيــف لودريان خرج عــن األعراف 
الديبلوماســية في تصريحــات موجهة 
إلى كل من أســتراليا والواليات املتحدة 
وبريطانيا. وأفاد لودريان في تصريحات 
متلفــزة «لقــد حصــل كــذب، حصلــت 
ازدواجية، حصــل تقويض كبير للثقة، 
حصل ازدراء، لذا فإن األمور بيننا ليست 

على ما يرام».
وأضاف أن استدعاء السفيرين ألول 
مرة في تاريخ العالقة بني البلدان الثالثة 
«رمزي جدا» وللتأكيد على «أننا نشعر 
باستياء كبير وأن هناك فعال أزمة خطيرة 

بيننا».
بدوره، وزير املال األسترالي سامين 

برمنغهام، شدد على أن بلده أبلغ احلكومة 
الفرنسية باألمر «في أقرب فرصة ممكنة، 

قبل أن تصبح املسألة علنية».
وأضاف: «ال أقلل من تقدير مدى أهمية.. 
ضماننا إعادة بناء هذه العالقات القوية مع 
احلكومة الفرنسية والنظراء مستقبال ألن 
تواصل انخراطهم في هذه املنطقة مهم».

كما رد لودريان بشكل الذع على سؤال 
بشــأن السبب الذي دفع فرنسا إلى عدم 
استدعاء سفيرها من بريطانيا، املنضوية 

في االتفاق األمني الثالثي.
وقال: «استدعينا سفيرينا من (كانبيرا 
وواشــنطن) إلعادة تقييــم الوضع. مع 
بريطانيا، ال حاجة لذلك. نعلم انتهازيتهم 
الدائمــة، ولذا فال حاجة إلعادة ســفيرنا 

ليفسر» الوضع.
وفــي تعليقــه علــى دور لنــدن في 
االتفاقية، قــال باســتخفاف: «بريطانيا 
ليســت إال طرفا زائدا (أي بال قيمة) في 

كل هذه» املعادلة.
من جهتهــا، دافعت وزيرة اخلارجية 
البريطانية اجلديدة ليز تراس في مقال 
عن موقف لندن، مؤكدة عزم بالدها على 

«التزام احلزم دفاعا عن مصاحلنا».
إلــى أن فرنســا  وأشــار لودريــان 
ستمنح أولوية من اآلن فصاعدا لتطوير 
اســتراتيجية االحتــاد األوروبي األمنية 
عندما تتولى رئاسة التكتل مطلع ٢٠٢٢.

وقلل رئيس اللجنة العسكرية في حلف 
شمال األطلســي األميرال روب باور في 
وقت سابق من أهمية املخاطر، قائال إنه 
يستبعد أن تؤثر القضية على «التعاون 

العسكري» بني دول احللف.

عواصم ـ وكاالت: شــارك 
عدد من النســاء في مسيرة 
بشوارع كابول أمس للمطالبة 
بحق العمل والدراسة، في ظل 

حكم حركة طالبان.
وأظهــرت مقاطع الڤيديو 
التي نشــرتها وسائل إعالم 
محليــة نحــو ٢٤ ناشــطة، 
اجتمعــن أمام مــا كان حتى 
وقت قريب وزارة شؤون املرأة 
في العاصمة األفغانية كابول، 
وكــن يرددن «حقــوق املرأة 
وحقوق اإلنسان». وقد ألغت 
طالبان مؤخرا وزارة شؤون 
املرأة وحلت محلها وزارة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، 
مقر الشــرطة الدينية، التي 
تقوم بتطبيق األخالق العامة.
مــن جهــة أخــرى، دعــا 
متحدث باسم حركة طالبان في 
مدينة قندوز، عاصمة الوالية 
التي حتمل االسم نفسه شمال 
الدولي  أفغانستان، املجتمع 
إلــى زيادة تقدمي مســاعدات 
أن  علــى  مشــددا  للبــالد، 

اإلسالميني ليسوا إرهابيني.
وقال املتحدث باسم والية 
قندوز مطيــع اهللا روحاني 
ان املعونــات رمبــا تأخــذ 
شكل استثمار أو مشروعات 
إعــادة إعمار «أو أي نوع من 
املساعدات اإلنسانية للحكومة 
أو ملواطني أفغانستان»، وذلك 
في طلب موجه إلى «املجتمع 

واكتفى بالقول إن طالبان فقط 
هي التي تقدر جميع املواطنني، 
نساء ورجاال على حد سواء.

إلــى ذلــك، قال مســؤول 
بــوزارة اخلارجيــة  ســابق 
األفغانية إن بعض سفارات 
بالده تعمل بشــكل مســتقل 
وأن طبيعة عائداتها مازالت 

مجهولة.
وأشــارت الوزارة إلى أن 
إحدى الســفارات لــم تودع 
أموالها بعد في البنك املعتاد، 
ورفضت أربع سفارات أخرى 
اإلجابــة علــى أســئلة عــن 
أنشطتها، حسبما أفادت وكالة 

«باجهوك» األفغانية لألنباء.
وقال مســؤول سابق في 
لوكالــة  اخلارجيــة  وزارة 
«باجهــوك»، شــريطة عــدم 
الكشــف عن هويته، ان ٨٠٪ 
من موظفي الــوزارة غادروا 
أفغانســتان بعــد اســتيالء 

طالبان على السلطة،.
ميدانيا، استهدفت آلية تقل 
مقاتلني من طالبان امس، في 
جالل آباد، وفق وسائل إعالم 
محلية، وذلك بعد أقل من ٢٤ 
ساعة على هجوم مماثل في 
املدينة الكبــرى الواقعة في 

شرق أفغانستان.

استهداف آلية للحركة في جالل آباد.. وسفارات أفغانية تقطع عالقاتها معها

(أ.ف.پ) أفغانيات يتجادلن مع عنصر من طالبان خالل مظاهرة تطالب بحقوق أفضل للمرأة في كابول 

الدولي، مبا في ذلك أملانيا»، 
وأضاف املتحدث أن طالبان 
«سترحب كثيرا باملساعدة».
وانتقد روحاني املجتمع 
الدولي بسبب دعم ما وصفها 
فاســدة»  «حكومــة  بأنهــا 
في أفغانســتان، علــى مدار 
العشرين عاما املاضية، لكن 
أوقف معوناته عندما تولت 
طالبــان الســلطة، وتابع أن 
طالبــان جلبت الســالم إلى 
أفغانســتان، مشــيرا «لسنا 
إرهابيني». ورفض روحاني 
التعليق على سياسات طالبان 
املثيرة للجدل حول النساء، 
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أنباء مصرية

احلكومة تنفي فرض رسوم على متلقي املكاملة الهاتفية

شكري يعرض رؤية مصر والقضايا الراهنة أمام األمم املتحدة
القاهرة - خديجة حمودة

أكد وزير اخلارجية سامح شكري، 
خالل اتصال هاتفي أجراه امس، مع 
وزير خارجية إسرائيل يائير البيد، 
على ضرورة إحياء مســار تفاوضي 
بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي، 
وضرورة خلق أفق سياسي بالتوازي 
مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى 
نحــو يرســخ ركائز االســتقرار في 
املنطقــة ويجنبها موجات التصعيد 

والتوتر.
وقال السفير أحمد حافظ املتحدث 
الرســمي باســم وزارة اخلارجية إن 
الوزير شكري تطرق، خالل االتصال، 
إلى املوقــف املصري، وقال إن مصر 

مستمرة في جهودها احلثيثة في هذا 
الشأن.

وأوضح ان االتصال الهاتفي تطرق 
كذلك إلى اجلهــود املبذولة في إطار 
إعادة اإلعمار وتقدمي املساعدات والدعم 
التنموي لسائر األراضي الفلسطينية 
احملتلة بالتنسيق مع السلطة الوطنية 
الفلســطينية، ومــا يتطلبه ذلك من 
تنســيق اجلهود تخفيفــا عن كاهل 

الشعب الفلسطيني الشقيق.
مــن جهة أخرى، توجه شــكري، 
صباح امس، إلى نيويورك للمشاركة 
في الــدورة الـــ ٧٦ للجمعية العامة 

لألمم املتحدة.
وصرح حافظ، بأن زيارة الوزير 
شكري ســتتضمن املشاركة في عدد 

مــن الفعاليــات بهدف عــرض رؤية 
مصر ومواقفها جتاه القضايا الراهنة 
واألوضــاع في املنطقة وســبل دعم 
ركائز السلم واألمن على الصعيدين 
الدولي واإلقليمي، فضال عن مناقشة 
آليات تعزيز العمل متعدد األطراف في 
إطــار القضايا املطروحة على أجندة 
الشق رفيع املستوى للجمعية العامة.
وســيلتقي وزير اخلارجية على 
هامــش مشــاركته، بعــدد مــن كبار 
املسؤولني باألمم املتحدة، وغيرهم من 
قيادات املنظمات الدولية واإلقليمية، 
كمنظمة التعاون اإلسالمي واالحتاد 

من أجل املتوسط.
وأوضح املتحدث أن وزير اخلارجية 
ســيعقد أيضــا، خــالل زيارتــه إلى 

نيويورك، اجتماعات ثنائية مع عدد 
كبير من وزراء اخلارجية املشاركني في 
أعمال اجلمعية العامة، وذلك ملناقشة 
أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، 
فضال عن إجراء مشاورات حول أبرز 
القضايا اإلقليمية والدولية وســبل 

التنسيق إزاء التحديات املشتركة.
كما تستهدف لقاءات الوزير شكري 
عرض اإلجنازات احملققة على الصعيد 
الوطنــي في مختلــف مناحي العمل 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز 
املصالح املشتركة مع الدول الصديقة 
والشركاء الدوليني، وحتقيق أهداف 
السياســة اخلارجية املصرية خالل 

املرحلة املقبلة.

القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء بشأن فرض 
رسوم على متلقي املكاملة الهاتفية بقيمة ١٠ قروش لكل دقيقة بدءا من 

شهر أكتوبر املقبل.
وأوضح املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء - في بيان امس - أنه قام 
بالتواصل مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، والتي نفت تلك 
األنباء، مؤكدة أنه ال صحة لفرض رســوم على متلقي املكاملة الهاتفية 
بقيمــة ١٠ قروش لكل دقيقة بدءا من شــهر أكتوبر املقبل، وأنه لم يتم 
إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وشددت على أن رسوم تكلفة أي مكاملات 
هاتفية يتحملها فقط القائم باالتصال دون حتميل متلقي املكاملة أي رسوم 
نهائيا، مشــيرة إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات االتصاالت 
ال يأتي بشــكل منفرد من قبل شــركات االتصاالت، بل يستلزم إخطار 
وموافقــة اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت باعتباره اجلهة احلكومية 
التابعة للوزارة، واملنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق 
بقطاع االتصاالت. وناشدت الوزارة املواطنني عدم االنسياق وراء مثل 
تلك الشائعات املغرضة والتي ال أساس لها من الصحة، والتي تستهدف 

بث البلبلة مع استقاء املعلومات من مصادرها الرسمية.

«املصرف التجاري» السوري يخفف دعا إلى ضرورة إحياء مسار تفاوضي بني فلسطني وإسرائيل
إجراءات احلصول على القروض

«التجارة» تخطط إلدراج بيع الزيوت 
و«املتة» عبر «البطاقة الذكية»

وكاالت: عدل املصرف التجاري السوري 
تعليمــات وشــروط القــرض الشــخصي 
وخصوصا مســألة تأمــني الكفالء، بهدف 
تســهيل وتبســيط إجراءات املنح وزيادة 
عدد املستفيدين من القرض. وشمل التعديل 
الضمانات وإمكانية االســتعانة بشــريك 
في التســديد. ونقلت صحيفــة «الوطن» 
السورية احمللية، أن املصرف سمح للضمانة 
الشخصية لقرض شخصي حتى ٣ ماليني 
ليرة سورية بتقدمي كفيل واحد من موظفي 
القطاع العام أو العسكريني أو كفيلني اثنني 

في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد.
ونقلت الصحيفة عن مدير في املصرف 
أن ما مييز القرض الشخصي لدى املصرف 
التجاري أنه بعد احتساب نسبة ٤٠٪ من 
أصل األجر الشــهري لطالــب القرض تتم 

إضافة لهــا كامل التعويضــات واحلوافز 
التــي يحصــل عليها طالــب القرض وهو 
ما يســمح برفع سقف القرض الذي ميكن 

احلصول عليه.
وفي مثال توضيحي على ذلك، فإن موظفا 
أجره الشهري ١٠٠ ألف ليرة ميكن حسم ٤٠٪ 
من أجره الشــهري وهو ما يعادل ٤٠ ألف 
ليرة وفي حال كان يتلقى تعويضا إضافيا 
على راتبه الشهري ١٠ آالف ليرة تضاف الـ 
١٠ آالف ليرة كاملة ليصبح معدل االقتطاع 
من أجره الشــهري ٥٠ ألف ليرة وفي هذه 
احلالة يحصل املوظف على قرض ٣ ماليني 
ليرة ملدة خمس سنوات ويطلب كفيال واحدا 

يعادل أجره الشهري أجر طالب القرض.
يذكر أن معــدل الرواتب للموظفني في 

سورية يقدر بنحو ٧٠ ألف ليرة. 

وكاالت: كشــف وزير التجــارة الداخلية 
وحماية املســتهلك السوري عمرو سالم، أن 
وزارته تعمل على تأمني مواد غذائية بكميات 
كبيرة وتخطط لبيعها عبر «البطاقة الذكية».

وأضاف ســالم، في منشور عبر صفحته 
الشخصية في «فيسبوك» أمس، أن الوزارة 
تعمل على تأمني املتة وزيت عباد الشــمس 
ومواد إضافية غيرها (لم يذكرها)، بكميات 
كبيرة، موضحا أنها ســتضاف إلى البطاقة 
عنــد امتالء املخازن بهــا. وال تعد هذه املرة 
األولى التي يتحدث فيها مسؤولون عن إضافة 
مواد غذائية جديدة منها املتة إلى املواد التي 
تبــاع عبر «البطاقــة الذكية، إذ حتدث مدير 
«املؤسسة الســورية للتجارة»، أحمد جنم، 
في مارس ٢٠٢٠، عن قرب إضافة مادتي املتة 
واملعلبات الغذائية إلى قوائم البطاقة الذكية، 
وربط التنفيــذ حينها باالتفاق مع املوردين 

وتوافر كميات مناسبة في األسواق.
وجاء إعالن سالم تزامنا مع بدء «املؤسسة 
السورية للتجارة»، ببيع املخصصات الشهرية 
من مادتي السكر «احلر» والشاي، عبر «البطاقة 
الذكية» دون تسجيل طلب لتسلمها. وتخصص 
وزارة التجارة لكل بطاقة ٣ كيلوغرامات من 
الســكر في الشهر، بسعر ٢٢٠٠ ليرة للكيلو 
الواحد. وحول آلية شــراء السكر اجلديدة، 
أوضح الوزير عمرو سالم، أن شراء الكميات 
املخصصة من مادة السكر احلر (غير املدعوم) 
لن يؤثر على حصة العائلة من السكر املدعوم 
التي تتسلمها عبر الرسائل وبكميات محددة 
خالل الشــهر. وتصل مخصصات الشخص 
الواحد من مادة السكر عبر «البطاقة الذكية» 
إلى كيلوغرام واحد شهريا، على أال تتجاوز 
مخصصات األسرة الكاملة ٦ كيلوغرامات من 

املادة، مهما وصل عدد أفرادها.

احلكومة امليقاتية تواجه حتديات ما بعد «الثقة» اليوم
بيروت - عمر حبنجر

ال مفاجــآت منتظــرة فــي 
جلســة التصويت على الثقة 
بحكومة «معــا لإلنقاذ»، بعد 
مناقشــة بيانها الــوزاري في 
املبنى املؤقت ملجلس النواب 
اليوم،  (قصــر األونيســكو) 
فالثقة مضمونة ومن حواضر 
البيت، والوزير عباس احلاج 
حسن يتوقع نيلها ٩٤ صوتا 
من أصل ١١٥، إمنا العمل اجلاد 
واملرهق، يبدأ بعد الثقة، حيث 
سيكون التحدي األكبر حلكومة 
جنيب ميقاتي الثالثة، مواجهة 
التطاول اإلسرائيلي على حدود 
لبنان البحرية، واملتمثل بتلزمي 
التنقيب عن النفط والغاز في 
البقعة املتنازع عليها مع لبنان، 
مستغلة غياب نواطير السلطة 
اللبنانية املنشغلني بتجميل 

خواتيم أيامهم.
وليست التحديات األخرى، 
أقل هما من الكهرباء الغائبة، 
إلــى احملروقــات املغيبة، إلى 
األســعار املتشــبثة بسقوفها 
العالية، على الرغم من نزول 
الدوالر عن رف الـ ٢٠ ألفا، إلى 
عتبة اخلمســة عشر ألفا، مع 
استمرار غياب رقابة السلطة، 
ما ســاهم في توســيع دائرة 
االنهيار االجتماعي واملعيشي 
والتربوي الذي دخل على خط 
األزمات، مع فتح أبواب املدارس 
واجلامعات حضوريا أو عبر 

«األونالين».

لكــن رئيــس اجلمهورية 
لــم  العمــاد ميشــال عــون، 
يوقع املرســوم الذي أعد بهذا 
اخلصوص، وكانت آخر جلسة 
للتفاوض بني اجلانبني اللبناني 
واإلسرائيلي برعاية أميركية 
ودولية عقدت في الناقورة في 

٥ أبريل املاضي.
واآلن، وبعد تلزمي إسرائيل 
أشغال احلفر واستخراج الطاقة 
إلــى شــركة «هاليبرتــون» 
األميركية، استنفرت السلطات 
اللبنانيــة من رئيس املجلس 
نبيه بري إلى رئيس احلكومة 
جنيب ميقاتي، فوزير اخلارجية 
واملغتربني عبداهللا بوحبيب، 
الذي تواصل مع سفيرة لبنان 

واآلن، هذه املشكلة عادت 
إلى مجلس األمن، والرهان على 
سرعة تفاعل الرئيس ميقاتي 
مع األحداث والتي تبدت، أول 
ما تبدت، في نأيه بنفسه عن 
صفقــة الفيــول اإليراني، إن 
باعتباره إياه خرقا للســيادة 
أو برد «مصادره» على عرض 
وزارة اخلارجيــة اإليرانيــة 
بتزويــد احلكومــة اللبنانية 
بالوقود، بناء لطلبها، بالقول: 
«إن احلكومــة اللبنانيــة لــم 
تطلــب اي شــحنة وقود من 
إيــران»، واملطلــوب موقــف 
اشد على محاولة «السلبطة» 
اإلســرائيلية على مياه لبنان 
ونفطــه، ميســح مــن أذهان 
اللبنانيــني مــا زرعــه غياب 
السلطة الوطنية الفاعلة، من 

انهم في وطن حي ميت.
وإلى جانب قضية مواجهة 
التطــاول اإلســرائيلي على 
حقوق لبنان البحرية، تبقى 
قضية التحقيق بانفجار املرفأ، 
التي هــي على موعد اليوم، 
مع جلسة استجواب رئيس 
احلكومة السابق حسان دياب 
املوجود في الواليات املتحدة 
األميركيــة، وكيفيــة تعامل 
احملقق العدلي القاضي طارق 
البيطــار مع تغيبه، في ظل 
مذكرة اإلحضار التي أصدرها 
بحقه، واملوقف احلاسم لدار 
الفتــوى برفض التعامل مع 
موقع رئاسة احلكومة على 
هذا النحو، واعتمادها وجهة 

نظر الرئيس نبيه بري الذي 
يرى أن اجلرم املسند للرئيس 
ديــاب وغيــره من الــوزراء 
النواب واقع حتت صالحية 
املجلــس األعلــى حملاكمــة 

الرؤساء والوزراء.
وثمــة حتد أساســي آخر، 
يتناول اإلصالح املالي ومكافحة 
الفاسدين.  الفساد ومحاسبة 
وهنــا الحظت مصادر معنية 
التدقيــق اجلنائــي  أن عقــد 
الذي وقعه الرئيس عون مع 
شــركة «الفاريز مارســل» لم 
يلحظ الدخول إلى حســابات 
العامة  الوزارات واملؤسسات 
املتهمة بالهدر، إمنا اقتصر فقط 
على املصرف املركزي، خالفا 
للقانــون الذي أقــره مجلس 
النــواب وقضى بالتدقيق في 
الوزارات، وقد  حســابات كل 
تذرعت حكومة حسان دياب 
بعدم قدرتها على توسيع عقد 
التدقيق، خالل فترة تصريف 
األعمال. فمع حصول حكومة 
جنيــب ميقاتــي علــى الثقة 
يصبــح هــذا األمــر بديهيــا. 
وواضــح أن حصــر التدقيق 
باملصرف املركزي، دون سواه، 
هو إبعاد للمدققني عن حسابات 
بعض الوزارات املوصوفة بهدر 
املال العام، وفي طليعتها وزارة 
الطاقة املسؤولة عن هدر ٤٠ 
مليار دوالر من املال العام على 
األقل، والرهــان على حكومة 
اإلنقاذ لعلها تصحح الوضع 

قبل الشروع بإنقاذه.

فــي األمم املتحدة أمل مدللي، 
وحثهــا علــى إبــالغ مجلس 
األمن وجوب منع إسرائيل من 
التنقيب في املناطق املتنازع 

عليها.
وفــي هذا الســياق، تقول 
قناة «اجلديــد» إن هذا امللف 
يعس منذ العام ٢٠١١ وأن ١٥٧ 
يوما مضت، ومازال املرسوم 
رقم ٦٤٣٣ املتضمن التعديالت 
املطلوبة بانتظار توقيع رئيس 
اجلمهوريــة عليه، إلى جانب 
مراسيم االنتخابات الفرعية، 
والتشــكيالت القضائيــة، أما 
قانــون االنتخابــات النيابية 
املقبلــة فهو مرشــح للحفظ 

والصون!

أبرزها «السلبطة» اإلسرائيلية على النفط وخرق إيران للسيادة

سفينة حتمل الفيول أويل من العراق أثناء رسوها أمس األول قبالة محطة الزهراني الكهربائية في صيدا    (أ.ف.ب)

ويبقى البحث عن السيادة 
الوطنيــة، املعتــدى عليهــا 
نفطيــا، برا من إيــران وبحرا 
من إسرائيل، في األول صمت 
رســمي، خرقه حــزن رئيس 
وزارة  وجــواب  احلكومــة 
اخلارجية اإليرانية، بعرضها 
تزويــد احلكومــة اللبنانيــة 
بالوقود إذا طلبت شراءه، وفي 
الثاني استنفار رسمي متأخر.

وكان اجلانب اللبناني عدل 
في خريطــة احلدود البحرية 
مــع إســرائيل، التــي أعدهــا 
األميركيــون، بحيــث يجري 
حل مشــكلة املنطقة البحرية 
املختلف عليها مع إســرائيل 

بالتقاسم.

الراعي: كل ما نراه مرحلة 
صعبة ستمضي بصمودنا

بيروت - منصور شعبان

دعا البطريرك املاروني  بشارة الراعي اللبنانيني إلى 
عدم اخلــوف أو اليأس «فكل ما ترونه اليوم مرحلة 
صعبة، نعم، ومتضي بالصالة والصمود، بحســن 
اخليار والتمســك بالثوابت، بتغيير الواقع بالوسائل 

الدميوقراطية».
وقال: «ان مســيرة التغيير مستمرة، منذ اتفاق 
الطائف والدولة تعد الشــعب مبعاجلة األزمات لكن 
األزمات ازدادت والصراع الوطني يتعمق والوالء للبنان 
انحرف حتى دخلنا عتبة االنهيار، مطالبتنا مبعاجلة 
واقع االنهيار يهدف للمحافظة على وحدة لبنان ألن 

تفاقم الوضع بات يشكل خطرا عليهما».
وأشــار،  في عظة ألقاها خالل «قداس الشهداء» 
الذي ترأسه في كنيسة سيدة إيليج في ميفوق، إلى 
«اننا «شكرنا اهللا على خروج لبنان من أزمة احلكومة 
وشكرناه على تشكيل حكومة جديدة اتخذت شعار 
«معا لإلنقاذ»، ونحن اليوم إذ جندد لها متنياتنا بالنجاح 
نأمل ان تعمل كفريق وطني واحد يعكس وحدة الدولة 
لوقف التدهور والتصدي للعمليات املتواصلة لضرب 

الدولة ككل واملس بنظامها الدميوقراطي».
وشــدد على انه «ال ميكن ان تستقيم الدولة مع 
ممارســات أو مواقف تتنافى وكيانها ومؤسســاتها 
ويسمونها بكل بساطة نقاطا خالفية وكأن حلها غير 
ضروري من مثل حياد لبنان وعدم انحيازه وتصحيح 
املمارسات املنافية للدستور واتفاق الطائف والطريقة 
التي مت فيها إدخال صهاريج احملروقات وإعاقة التحقيق 

بجرمية املرفأ كان املطلوب إيقاف التحقيق».
وقال: «ما يعزز أملنا هــو ان الظروف الداخلية 
واإلقليمية والدولية التي استولدت هذه احلكومة تسمح 
لها بالقيام بامللح الذي يحتاجه الشعب اللبناني منها، 
أذكر أوال إجراء اإلصالحات واستنهاض احلركة املالية 
واالقتصادية، ثانيا تأمني العام الدراسي ودعم املدارس 
اخلاصة على غرار الرسمية، ثالثا حل أزمة املرحوقات 
والكهرباء وإغالق معبر التهريب على احلدود، رابعا 

معاجلة قضية برادات التفاح منعا إلتالفه».
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

أفقياً:

من الفواكه الصيفية من ٦ 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

الصبار

رجاء اجلداوي

لطالتحملاا

االنررصاوا

لشعويانلرل

ننمفاباخعل

ولرمححعباع

راابابصرلب

اعلرلاةةصأ

نامةرلنافم

حرجرونالاو

رشدااهـدسرا

بلمجيالفال

رايتةمانتا

١ ـ علم مؤنث ـ من األوقات، ٢ ـ بسط ـ سمات، 
٣ـ  متشابهةـ  تنظر، ٤ـ  مرتلو القرآن (معكوسة) 
ـ في العروق، ٥ ـ الوالدة (معكوسة)، ٦ ـ علم 
مؤنث ـ أدهشا، ٧ ـ نرطب ـ من الفاكهة، ٨ ـ 
رقد ـ سهل أخضر، ٩ ـ والدته (معكوسة)، ١٠ ـ 

لونا ـ راقدون.

النوران
الشراع

اللعب
الصفارات

احملتل

حرب
 العمر

النشاط
اخلبرة
الدانة

النهام
املجدمي

صناع
السفن
الرواية

جتارة
رابح

نوفمبر
رياح
ورع

أموال

١ ـ ارتفع ـ لباس امليت، ٢ ـ بغض ـ ولد، ٣ ـ في 
العروق (معكوسة)، ٤ ـ خراب ـ يجمعها، ٥ ـ أعلى 
اجلبل، ٦ ـ للنفي ـ للنفي، ٧ ـ ال يسمعون ـ القمر 
مكتمال، ٨ ـ فقدت صوتها ـ سحبها (معكوسة)، ٩ 
ـ جواب ـ للمساحة (معكوسة)، ١٠ ـ من الطيور ـ 

قصار القامة.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  سعادـ  صباح، ٢ـ  مدـ  مالمح، ٣ـ  ا ا ا اـ  ترى، 
٤ ـ القراء (معكوسة) ـ دم، ٥ ـ األم (معكوسة)، ٦ 
ـ فادية ـ بهرا، ٧ ـ نبلل ـ دراق، ٨ ـ نام ـ مرج، 

٩ ـ أمه (معكوسة)، ١٠ ـ رسما ـ ينام.

١ـ  سماـ  كفن، ٢ـ  عداءـ  أبن، ٣ـ  الدماء (معكوسة)، ٤ 
ـ دمار ـ يلمها، ٥ ـ قمة، ٦ ـ ال ـ أما، ٧ ـ صم ـ البدر، 
٨ ـ بحث ـ جرها (معكوسة)، ٩ ـ رد ـ أر (معكوسة)، 

١٠ ـ حمام ـ أقزام.

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

إعداد: عروبة حجازي

سؤال وجواب

ملاذا يبدو القمر أحيانًا بعيدًا وصغيرًا وأحيانًا قريبًا وكبيرًا؟

٭ بني حني وآخر بدال من أن يبدو لنا القمر في 
حجمه الطبيعي في السماء، نراه وقد تضخم 
إلى حجم كبير جدا، ويبدو قريبا لنا بشكل 
يجعلنا نتخيل أنه يكاد يالمس االرض، وهذا 
األمر ال يعود إلى اقتراب القمر من األرض، كما 
ال يرجع إلى أي تأثيرات غريبة من الغالف 
اجلوي، إنه ببساطة نوع من خداع البصر.

البصري يحدث فقط عندما  هذا اخلداع 
يكون القمر منخفضا عند خط األفق، حيث 
تراه عيوننا بجوار أشياء على األرض مثل 
املباني واألشجار وغيرها، فاملخ البشري 
أنها  التي يعرف  اعتاد رؤية هذه األشياء 
كبيرة ويقل حجمها كلما كانت بعيدة، فإذا 
ظهر القمر فوقها وبدا أكبر منها كثيرا، فاملخ 
يوحي إلى العني أنه قريب جدا وضخم جدا، اما 
عندما يكون القمر عاليا في السماء بعيدا عن 
أي شيء يقارن به، فإن حجمه يبدو طبيعيا.

ما أصغر دولة في العالم؟

٭ أصغر دولة مستقلة في العالم هي الڤاتيكان، 
وتقع هذه الدولة داخل مدينة روما عاصمة 
الكاثوليكية  الكنيسة  مقر  وهي  ايطاليا، 

ومساحتها أقل من نصف كيلو متر مربع.
ولهذه املدينة علمها اخلاص وعملتها ومحطة 
إذاعة خاصة بها، أما جيشها فهو عبارة عن 
٣٠٠ فرد فقط من احلــراس، وتعتمد هذه 
املدينة على استيراد كل شيء من الطعام واملاء 
أما ميزانيتها  والكهرباء والغاز وغير ذلك، 
فتعتمد على تبرعات املسيحيني الكاثوليك 

في أنحاء العالم.
ومن أشهر معالم املدينة مكتبة الڤاتيكان 
الشهيرة التي تعتبر من أكبر مكتبات العالم، 
من  مجموعة ضخمة  على  حيث حتتوي 
املخطوطات القدمية عالوة على آالف الكتب 

مبختلف اللغات.

من كتاب: سؤال وجواب ـ  مصطفى غنيم

فواكه وخضراوات

فاكهة بإمكانها املساعدة في السيطرة على مستويات 
السكر في الدم

أظهرت فاكهة «جاك فروت» نتائج مثيرة 
في السيطرة على مرض السكري النوع ٢، 
وفقا لدراسة مشتركة في كلية الطب احلكومية 

ومعهد Chellaram للسكري.
وكشف كل من الطبيب غوبال راو، وإيه 
جي أونيكريشنان، املعدان املشاركان للدراسة، 
أن «جاك فروت» أظهرت نتائج واعدة بشكل 
كبير في السيطرة على مرض السكري لدى 
املرضى البالغني الهنود، وفقا لنتائج الدراسة.

وفحصت الدراسة ٤٠ مريضا يعانون من 
النوع ٢. وجرى خلط ٣٠  مرض السكري 
غرام من مسحوق «جاك فروت» مع طعامهم 

ملدة ثالثة أشهر.
وكشفت النتائج أن مستويات السكر في الدم 
لدى املريض انخفضت، إلى جانب انخفاض 
كبير في مستويات الغلوكوز HbA١c. وأبلغ 
بعض املرضى أيضا عن فقدان وزن صحي.

وقال الدكتور راو: «هذه النتائج التي تدعمها 
اجلمعية األميركية للسكري (ADA) ميكن أن 
تكون مهمة في طريقة إدارة مرض السكري، 
خاصة في بلد مثل الهند حيث تتوافر مجموعة 

متنوعة من اخليارات الغذائية».
وأكدت دراسة منفصلة أن التأثيرات املضادة 
ملرض السكري والسمنة لفاكهة «جاك فروت»، 
لم تدرس بشكل واضح ولكن النتائج األخيرة 

واعدة.
عالوة على ذلك، من الواضح أن مكونات 
الفاكهة الغريبة هي أهداف جذابة للمجتمع 
العلمي لتطوير مركبات جديدة مضادة للسكري 
والسمنة، للعالج في املستقبل والوقاية من 

هذه األمراض التي تهدد احلياة.

عن «اكسبرس» البريطانية
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(أحمد علي) مهاجم القادسية عيد الرشيدي مير من مدافع برقان علي احلداد 

«ديربي» ناري بنصف نهائي كأس األمير
القادسية جتاوز برقان وضرب موعداً مع العربي األحد املقبل

«األخضر» يستأنف تدريباته اليوم مضوي: املواجهة نهائي قبل أوانه «الكرة» يطلب ستاد جابر ملعبًا للقمة
مبارك اخلالدي

يستأنف العربي تدريباته الليلة بقيادة املدرب الكرواتي انتي ميشا، وذلك 
بعــد انتهاء فترة الراحة املمنوحة لالعبني عقب التأهل لنصف نهائي كأس 

سمو األمير، حتضيرا للقاء املرتقب مع القادسية األحد املقبل.
ويخوض «األخضر» تدريباته بروح معنوية عالية بعد الفوز العريض 
على اجلهراء بخماسية نظيفة والعرض الالفت الذي قدمة الفريق، إذ يأمل 
اجلهاز الفني تكرار هذا األداء في املباريات املقبلة. وفي جانب آخر، التحق 
مــدرب اللياقة البدنية بوريس بوريك رســميا باجلهاز الفني للفريق بعد 
وصوله مساء امس األول. وفي  اإلطار نفسه، استكمل الهيكل الفني لفرق 
املراحل الســنية بعد تولي املقدوني يوغسالف ترينشكوف إدارة اجلهاز 
الفني لفرق املراحل ومدربا لتحت ٢٠ ســنة واملونينغري (اجلبل األسود) 

اوبرين ساريتش مدربا لفريقي حتت ١٣ و١٥ سنة.

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب القادسية خير الدين مضوي بعد الفوز 
على برقان ٢-٠ والتأهل ملواجهة العربي بنصف نهائي 
كأس األمير إن التحضير لـ «الديربي» املرتقب قد 
بدأ فلكل مباراة خصوصيتها وأهميتها لذلك أمتنى 
أن تكون مباراة كبيرة، السيما أنها نهائي قبل أوانه.

وأضاف مضوي: «األصفر» كان الطرف األسرع 
في املباراة واألكثر استحواذا وانتقاال بالكرة من الدفاع 
للهجوم لذلك سيطرنا على املباراة بشكل كبير مع 
إتاحة عدد من الفرص اخلطرة التي كان من شأنها 
زيادة املعدل التهديفي إال أن األهم في الوقت احلالي 
أن املستوى للفريق بشكل عام يبشر باخلير، كما 

أثنى على احلضور اجلماهيري وهو ما مينح النادي 
والالعبــني القوة لتقدمي كل ما لديهم لذلك يجب أن 

نشكرهم على املساندة املميزة.
من جهته، أكد مدير فريق الكرة بالقادسية فيصل 
الشمري أن نصف النهائي سيجمع فريقني كبيرين 
لهما صوالتهما في البطوالت، متمنيا أن تظهر املباراة 
بشكل يليق باسم الكرة الكويتية، موضحا أن مباريات 
الكؤوس قد ال يظهر بها الفريق باملســتوى املأمول 
بســبب الضغط إال أن املهم في الوقت احلالي هو 

التأهل واحلصول على اللقب.
وأشار الشمري إلى عودة املوقوفني فهد األنصاري 
وخالد إبراهيم وعبدالوهاب الصليلي إلى تشــكيلة 

الفريق بعد انتهاء فترة اإليقاف.

مبارك اخلالدي

خاطب احتاد كرة القدم امس الهيئة العامة للرياضة بطلب إلقامة 
مباراة القمة بني القادسية والعربي بنصف نهائي بطولة كأس سمو 
األمير، حيث علمت «األنباء» أن الهيئة اوعزت الى فريق عمل ستاد 
جابر لالطالع على كتاب احتاد الكــرة، حيث تواجد امس عدد من 
املهندسني لالطالع على التقنيات الفنية امللحقة في املعلب لالطمئنان 

على جاهزيتها.
اجلدير بالذكر أن التوجه إلى أقامه اللقاء في ســتاد جابر يأتي 
لقدرته االستيعابية الكبيرة التي تصل إلى ٦٠ ألف متفرج ولضمان 
الســيطرة على األعداد اجلماهيرية الكبيرة املتوقع حضورها إلى 
امللعب، وبالتالي ضمان تطبيق شروط االحترازات الصحية حسب 

طلب السلطات الصحية.

عزيز: برقان حل مشكلة النيجيري باول
يحيى حميدان

حصل فريق الكرة بنادي 
برقان على راحة ملدة يومني 
عقب خسارته من القادسية 
٠-٢ مســاء اول مــن امس 
ضمن الدور ربع النهائي من 
مسابقة كأس األمير، على أن 
يعاود «الذهبي» تدريباته 
مســاء غد بصفة طبيعية 
اســتعدادا خلوض بطولة 
دوري الدرجة األولى املقررة 

في اوائل نوفمبر املقبل.
ووضع اجلهــاز الفني لبرقــان بقيادة 
املدرب أنور يعقوب برنامجا خاصا إلعداد 
الفريق خالل املرحلة احلالية واســتغالل 
التوقــف الطويل عبــر اقامة مجموعة من 
املباريــات التجريبيــة لتجهيز احملترفني 
األجانب بشكل خاص لدوري الدرجة األولى 
بعد وصولهم متأخرين للبالد ولم يحصلوا 

على كفايتهم من احلصص التدريبية.
مــن جهتــه، قــال مديــر فريــق برقان 
مصطفــى عزيز إن «الذهبــي» قدم مباراة 
طيبة ومرضية بالنســبة لنــا أمام خصم 

كبير مثل «األصفر» ويضم 
العبني على أعلى مستوى، 
مشــيرا إلى انهــم حاولوا 
مجــاراة املنافــس حســب 
اإلمكانيات املتاحة وغياب 
أحد احملترفني األجانب وهو 
النيجيري شيبوزي باول 
بســبب خالف مالــي بينه 

وبني ناديه األصلي.
وأضاف عزيز في حديث 
خــاص مــع «األنبــاء» أن 
مشــكلة باول مت حلها بعد 
تسلم النادي السابق لباول 
مستحقاته املالية، على أن يتم إرسال بطاقته 

الدولية اليوم.
وأوضح عزيز أن الهدف الرئيسي لبرقان 
هو الصعود للدوري املمتاز وهو ما سنعمل 
عليــه خــالل املرحلة املقبلــة، مؤكدا على 
أن صفــوف الفريق ال تعاني من الغيابات 
بســبب االصابة بعد شفاء املهاجم فرحان 
ســعد من الشــد العضلي الــذي غيبه عن 
لقاء القادســية، وســيعود للتدرب بصفة 
طبيعية غدا بسبب رغبة اجلهاز الفني في 

عدم املجازفة به وخسارته لفترة أطول.

فرحان يعود للتدريبات غدًا

مصطفى عزيز

صفوف «األبيض» مكتملة أمام «السلط» غدًا
يحيى حميدان

يختتم فريق الكرة بنادي الكويت 
تدريباتــه اليوم ملواجهة الســلط 
األردني غدا في نصف النهائي منطقة 
غرب في كأس االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم والتي ستكون بنظام خروج 

املغلوب من مباراة واحدة فقط.
ويضع مدرب «األبيض» التونسي 
فتحي اجلبال ملساته األخيرة على 
شكل الفريق والذي سيكون مقاربا 
بنسبة كبيرة لتشكيلة آخر مباراة 
أمام خيطان (٢-٠) في ربع نهائي 
كأس األميــر، حيــث فضل اجلبال 
استغالل تلك املواجهة في الوقوف 
على قــدرة الالعبني علــى تطبيق 
التكتيــك الــالزم بالعناصــر التي 

ستكون متاحة في البطولة القارية.
وســتكون صفــوف «األبيض» 
مكتملــة بعد عــودة كل من العب 
خط الوسط طالل الفاضل واملهاجم 
ابراهيــم كميــل بعــد غيابهما عن 
املبــاراة األخيرة بســبب إصابات 
عضلية بسيطة فضل معها اجلهاز 

الفني إراحتهما.
مــن جهته، خــاض «الســلط» 
حصتــني تدريبيتني علــى امللعب 
الفرعي لستاد نادي الكويت بكيفان 
في اليومني املاضيني، على أن يتدرب 
اليوم على امللعب الرئيســي الذي 

سيحتضن اللقاء. 
ومــن املقــرر أن يعقــد املؤمتر 
الصحافي اخلــاص باملباراة اليوم 

عبر االتصال املرئي.

أزرق «اليد» يشارك في بطولة ودية بالدوحة
يعقوب العوضي

يشارك املنتخب الوطني 
األول لكــرة اليد في بطولة 
دولية ودية تقام في الدوحة 
متهيــدا  املقبــل  نوفمبــر 
للمشاركة في االستحقاقات 
املقبلة ممثلة في بطولة آسيا 
(تصفيات كأس العالم)، كما 
تقدم اجلهاز اإلداري بقيادة 
مدير املنتخب فهد الهاجري 
مبقتــرح إقامة مباراة ودية 
جتمــع بــني احملترفــني في 

الــدوري العــام واملنتخب الوطنــي لتوفير 
مواجهة من العيار الثقيل في إطار جتهيزات 

«األزرق» للمستقبل.
وفي هذا اإلطار، قال فهد الهاجري إن خطة 
إعداد املنتخب تســير حسب خطة مدروسة 
بعناية من قبل األجهزة اإلدارية والفنية في 
االحتاد وحتت إشراف مدربني على مستوى 
عال مــن الدراية الفنية فــي اللعبة، مضيفا 
أن االستعدادات املستمرة لها فوائد إيجابية 
للغاية كوضع الالعبني في التحديات باستمرار 
باإلضافة إلى إبقائهم في مستوى فني وبدني 
عال. وبني: «قد نخــوض مباراة أو مباراتني 
حسب اإلمكانات املتاحة وبحسب ارتباطات 
الالعبني مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية».

إلــى ذلك، يتطلع اجلهاز 
الوطني  الفنــي للمنتخــب 
املــدرب بوريــس  بقيــادة 
دينيتش إلــى صافرة بداية 
الــدوري بقســميه املمتــاز 
والدرجــة األولــى بهــدف 
استكشاف املواهب اجلديدة 
الفرق  التــي قــد تخرجهــا 
املتنافسة، حيث سيتواجد 
دينيتش في مباريات الدوري 
املمتاز باجلولة االفتتاحية 
في ٢٩ اجلاري، فيما سيتابع 
الدرجــة  مســاعدوه دوري 
األولى، السيما أن باب االختيار مفتوح للجميع.

من جهة اخرى، اختتمت قبل يومني دورة 
احلكام املستجدين لكرة اليد التي انطلقت في 
مركز إعداد القادة في اخلالدية في ٥ سبتمبر 
مبشــاركة ٥٦ طالبا وطالبة، إذ حاضر فيها 
رئيس جلنــة احلكام احلكم الدولي جاســم 
السويلم ونائب رئيس اللجنة احلكم الدولي 
أحمد املطوع، ومن املقرر أن يتم اختيار عدد 
من املشــاركني في الدورة كحكام للبطوالت 

املختلفة للموسم املقبل.
من جهته، أكد السويلم أن الدورة شهدت 
مشاركة جيدة وفاعلة، مشيرا إلى أن اإلقبال 
على التحكيم يعد مؤشرا جيدا النتشار اللعبة 

وتطورها.

املنتخب يلتقي محترفي الدوري قريباً.. وختام دورة احلكام املستجدين

فهد الهاجري

لقطة جماعية للسويلم واملطوع واحلكام املشاركني في الدورة

أزرق «الطائرة» يتذيل آسيا
يعقوب العوضي

حّل أزرق «الطائرة» في املرتبة السادسة عشرة واألخيرة 
في البطولة اآلسيوية للكرة الطائرة املقامة حاليا في طوكيو 
بعد خســارته في آخر مبارياته أمام املنتخب التايلندي 
بنتيجة ٣-١، وبذلك اختتم منتخبنا مشواره في البطولة، 

حيث سيعود اليوم إلى البالد.
من جهة أخرى، تلقى العب الفريق األول للكرة الطائرة 
بنادي الكويت ســابقا محمد الديحاني عدة عروض من 
أندية في الدوري املمتاز وذلك اثر وصوله لسن ٣٠ عاما 
واعتباره العبا حــرا، حيث يفاضل حاليا بني ٣ عروض 
مختلفة ولكن كاظمة يعتبر أقرب الفرق للحصول على 
خدماته. وبني الديحاني قائال: «أدرس عدة عروض قدمت 
لي من مختلف األندية في الدوري املمتاز ولم أستقر على 
أي فريق حتى اآلن ولكن أطمح الى تقدمي موســم مميز 

وأن أكون عند حسن ظن اجلميع».

الرومي: مشاركة ناجحة للسيدات 
في الدوري العاملي للكراتيه

هادي العنزي

أكدت رئيسة اللجنة النسائية في احتاد 
كرة الســلة ســعاد الرومي، أن مشــاركة 
منتخب الكويت للسيدات في الدوري العاملي 
للشباب بتركيا الذي يختتم اليوم جاءت 
ناجحة ومتميزة، رغم عدم احلصول على 
مراكز متقدمة فــي البطولة العاملية التي 
شارك فيها ٩٠٠ العب والعبة من ٥٣ دولة، 
وقد مثل أزرق السيدات في كاتا الكراتيه 
جود عيسى، وتوالي أحمد، ومنى القطان.

وذكــرت الرومــي فــي تصريح خاص 
لـ«األنباء»، أن منتخب الكويت للســيدات 

للكراتيه دخل مبعســكر تدريبي خارجي 
مبدينة اسطنبول التركية حتضيرا للبطولة 
منذ ٤ اجلاري حتى موعد انطالق املنافسات 
العاملية، مضيفه: «شهد املعسكر التدريبي 
حتضيــرا بدنيا وفنيا عاليا لالعبات عبر 
التدريب على فترتني صباحية ومســائية 
بقيــادة املــدرب الوطنــي عدنــان الفرج، 
كمــا أقمنا عــددا من اللقــاءات الودية مع 
منتخب تركيــا للســيدات، باإلضافة إلى 
تدريبات مشتركة، مما عاد بالنفع الكبير 
على الالعبات وأسهم في تطوير قدراتهن 
الفنية والبدنية وقدمهن بصورة طيبة في 

الدوري العاملي».

سعاد الرومي تتوسط العبات منتخب الكويت للكراتيه

وديتان لـ «سلة» 
اجلهراء بالقاهرة
هادي العنزي

أكد مدير لعبة كرة السلة بنادي اجلهراء سعد العدواني 
لـ«األنباء» أن الفريق الذي وصل الى القاهرة أمس األول 
ليبدأ معسكرا تدريبيا ميتد ألسبوعني سيلعب مباراتني 
وديتني أو ٣ على أقصى تقدير مع األندية املصرية، وذلك 
بناء على طلب مدرب الفريق التونسي منعم احلبيب، الفتا 
إلى أن التدريبات ستكون على فترتني صباحية ومسائية 
وصوال ألفضل جاهزية ممكنة، قبل مواجهة القادسية في 
أولى مباريات الفريقني في الدوري املمتاز ٣ أكتوبر املقبل.
وأشار العدواني إلى أن بداية التحضير جاءت صعبة 
نسبية، نظرا للظروف املختلفة لالعبني، مضيفا: «اكتمل 
احلضور للتدريبات قبل املغادرة بأسبوع، ونأمل أن نصل 
إلى اجلاهزية الكاملة في املعســكر اخلارجي، وسنسعى 
للمنافسة على جميع البطوالت املتاحة (دوري وكأس)، وذلك 
رغم صعوبة املنافســة»، الفتا إلى أن مشاركة احملترفني 
في الدوري تعد إضافة فنية مهمة، من شــأنها النهوض 
باملستوى الفني العام للمباريات، والفرق على حد سواء.

ناصر العنزي

ضرب القادسية موعدا ناريا مع منافسه اللدود 
العربــي في نصف نهائي كأس ســمو األمير األحد 
املقبــل املوافق ٢٦ اجلاري بعــد تغلبه على برقان 

بهدفني مقابل ال شيء في ربع نهائي البطولة.
عجز القادســية في الشوط األول عن الوصول 
ملرمى برقان رغم مــؤازرة جماهيره التي حضرت 
بكثافة الى ملعب اللقاء، بعدما ظن العبوه أن خصمهم 
سيكون صيدا سهال لهم فذهبت كل كراتهم هباء رغم 
سيطرتهم على الكرة طويال، اذ غلب على أداء العبي 
«األصفر» التســرع في نقل الكرات وعدم استغالل 
الفرص املتاحة وأبرزها كرة ســانحة للتسجيل لم 
يتعامل معها البوســني بنجامــني تاتار رغم قربها 
من املرمى «٢٧» فيما لم يظهر اجلامايكي روماريو 
كمــا هو مأمول منــه واختفى بــني مدافعي برقان، 
وقــد غاب عــن الفريق للمباراة الثانيــة قائده بدر 
املطوع لإلصابة، حيث بدأ املدرب خير الدين مضوي 
بالثالثي عيد الرشيدي وروماريو وأحمد الرياحي 
للوصول إلى مرمى اخلصم، ولكن األداء القدساوي 
كان ســلبيا طيلة هذا الشــوط، في املقابل مال أداء 

برقان للدفاع عن مرماه بوجود فواز هايف ومحمد 
العلي وسيلڤا وعلي احلداد وأمامهم رودريغيز اذ 
نفذ العبوه تعليمات مدربهم أنور يعقوب باحلفاظ 
قدر اإلمكان على سالمة مرمى حارسهم عبدالرحمن 
الشــريفي بل ان برقان كاد يتقدم بالنتيجة بعدما 
ســدد مهاجمه ضاري الرقم كرة قوية مرت بجوار 

القائم «٤٤».
وفي الشوط الثاني، تغير احلال سريعا اذ خطف 
أحمد الرياحي هدفا مبكرا بعدما طالت رأسه كرة أحمد 
الظفيري وحولها إلى داخل مرمى برقان «٤٦» وهو 
الهدف الذي طمأن به «األصفر» على حتول املباراة 
لصاحله، وفرط البوســني تاتار في فرصة أخرى 
وسدد الكرة بعيدا عن املرمى «٥٨» ورد عليه العب 
برقان ضاري حربي بكرة ثابتة متكن الرشيدي من 
حتويلها ركنية «٦٠»، فيما واصل املتألق الرياحي 
أداءه الرائع الذي توجه بالهدف الثاني بعدما سدد 
كرة قوية حاول مدافع برقان محمد العلي إبعادها 
فأدخلها مرماه «٧١» وبعدها مالت الكفة للقادســية 
بعدما حل اإلرهاق بالعبي برقان. وقد أدار املباراة 
احلكم الدولي علي محمود وجنح في إدارتها واخلروج 

بها إلى بر األمان.

(املركز اإلعالمي لنادي الكويت) الكويت تدرب بجدية في اآلونة األخيرة  

أحمد الرياحي يحتفل 
بانتصار القادسية 
(املركز اإلعالمي 
لنادي القادسية)
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م الفائزين ببطولة ProPing لأللعاب اإللكترونية Ooredoo ُتكرِّ

يعقوب العوضي

احتضــن بــرج Ooredoo أول مــن 
أمس، حفل تكــرمي الفائزين ببطولة 
ProPing لأللعــاب اإللكترونيــة التي 
أطلقتها شــركة Ooredoo لالتصاالت، 
أول شــركة اتصاالت تقــدم اخلدمات 
الرقمية املبتكرة في الكويت، بتنظيم 
مشترك مع FASTtelco وBlink، الشركة 
الرائدة في مجال األلعاب اإللكترونية 
وتنظيم البطوالت االحترافية. وقام كل 
من مدير أول إدارة االتصال املؤسسي 
مجبل األيوب، ومدير إدارة القطاعات 
الثابتة نوف املشعان، بتتويج الفائزين 
في أجواء حماسية والترحيب بجميع 
احلاضريــن من ضمنهم شــخصيات 
مؤثرة في عالم التكنولوجيا واأللعاب 
اإللكترونية مثل فريق كويت هب وقيمر 

سناك وعلي دشتي وجاكي.
وجاءت بطولــة ProPing لأللعاب 
اإللكترونية انطالقا من حرص شركة 
Ooredoo الكويــت على تعزيز قدرات 
الشــباب وروح التحدي واملشــاركة 
واالنخــراط في املجتمــع، فضال عن 
حقيقة أن مثل هذا النوع من األلعاب 
يسهم في التآلف مع التقنيات اجلديدة. 

علما أن البطولة متت بالكامل «أونالين» 
وتنافس الالعبون مــن منازلهم عبر 
 Call of» اإلنترنــت بألعــاب اإلثــارة
 .«Fortnite»و «Duty- Modern Warfare
وتبارت الفرق في مباريات أسبوعية 
فــي بيئة رقمية بالكامــل طوال فترة 
انعقاد البطولة والتي امتدت في الفترة 

مــا بني ٢٦ أغســطس إلى ١٦ اجلاري، 
ومت تقدمي مجموعة من الهدايا القيمة 

جلميع الفائزين.
Call of Duty- Modern Warfare فائزو

فــاز باملرتبــة األولى مشــعل نايف 
املطيري ومت منحه اجلائزة الكبرى وهي 

خط بالتينيوم بقيمة ٢٠٫٠٠٠ د.ك باإلضافة 
إلــى أربع كراســي وأربع مكتــب وأربع 
شاشات ألعاب من Blink. وحصل أسامة 
الظفيري على املرتبة الثانية وفاز مببلغ 
نقدي قيمتــه ٦٠٠ د.ك، بينما جاء طالل 
سامر الصراف باملرتبة الثالثة وحاز مبلغا 
نقديا قيمته ٤٠٠ د.ك، وعبر الفائزون عن 

تقديرهم خلدمات شركة Ooredoo الكويت 
ومنتجاتها الفريدة، وأشــادوا باجلوائز 

القيمة التي توفرها الشركة.
Fortnite فائزو لعبة اإلثارة

فــاز باملرتبــة األولــى وليــد طالل 
املطيري، بينما جــاء بدر خالد عايض 

باملرتبة الثانية وجاء عايد صالح عبيد 
ميسرة باملرتبة الثالثة، وأخيرا محمد 
بن عبداهللا وليد زمان الذي حل باملرتبة 
الرابعة، حيث نال اجلميع هدية جهاز 

اإلكس بوكس.
ProPing باقات حصرية وفريدة

وأعلنت Ooredoo الكويت خالل حفل 
التكرمي الذي شــهد حضور ومشــاركة 
العديــد من محبي األلعاب اإللكترونية 
عن أهم مميــزات خدمة ProPing، وهي 
خدمة منصة األلعــاب األولى والرائدة 
بالكويت واملقدمة سابقا عن طريق شركة 
FASTtelco عبر األلياف الضوئية. والتي 
قد عملت الشركة على تطويرها وتقدميها 
عبر شبكة اجليل اخلامس، حيث أصبحت 
اخلدمة متوافرة وبضمانات تأكيدية ما 
تتيح للمستخدمني خط تواصل مباشرا 
مع أكبر أنظمة ومواقع األلعاب العاملية.

كما طرحت Ooredoo الكويت مؤخرا 
عروض على خدمة الـ ٥G ProPing تبدأ 
مــن ٣٠ دينــارا فقط، وميكــن للعمالء 
 ٥G ProPing االشــتراك بباقة إنترنــت
 ٥G CPE Huawei مع احلصول على راوتر
 ٥G Gateway Nokia Fast mile ٢ أو Pro
CPE مقابل ٣٣ دينارا في الشهر الواحد.

أجواء حماسية وجوائز نقدية وهدايا قيمة

تسليم أسامة الظفيري جائزة املرتبة الثانية بقيمة ٦٠٠ دينار

جتهيز مميز لتكرمي الفائزين

مشعل املطيري الفائز باملرتبة األولى واجلائزة الكبرى خط بالتينيوم بقيمة ٢٠٫٠٠٠ دينار

جانب من تكرمي مجموعة أخرى من الفائزين

طالل الصراف يتسلم جائزة املرتبة الثالثة وقيمتها ٤٠٠ دينار

مشاركة متميزةأجواء احتفالية مميزة

نوف املشعان وثامر الطاحوس وفاطمة دشتي

نوف املشعان

(متني غوزال) لقطة جماعية  

فادي قعوار وفاطمة دشتي ومجبل األيوب

الفائزون في لقطة جماعية

Blinkو FASTtelco هذا النوع من األلعاب يسهم في التآلف مع التقنيات اجلديدةالبطولة كانت بتنظيم مشترك مع
«Fortnite»و «Call of Duty» البطولة بالكامل أقيمت «أونالين» وتنافس الالعبون من منازلهم عبر اإلنترنت بألعاب اإلثارة

ProPing خدمة منصة األلعاب األولى والرائدة بالكويت واملقدمة عبر األلياف الضوئية

تابان تريباثي وفادي قعوار

ملشاهدة الڤيديو
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«اإلنتر» ينتفض بسداسية.. ونابولي لالنتصار الرابع
عوض إنتر بطل املوسم 
املاضي خيبته على الصعيد 
القــاري بفوز كاســح على 
بولونيــا ٦-١ فــي املرحلة 
الرابعــة ليتصــدر موقتــا 
ترتيب بطولة إيطاليا لكرة 
القدم، ليرفع رصيده الى ١٠ 

نقاط.
ويدافــع إنتر عــن لقبه 
في املوســم احلالي بعد أن 
خســر العديــد مــن أفراده 
على رأســهم مدربه احملنك 
انتونيو كونتي، كما خسر 
هدافــه البلجيكــي روميلو 
لوكاكو العائد الى تشلسي 
االجنليزي وأشرف حكيمي.

إلى ذلك، تابع فيورنتينا 
عروضه القويــة في بداية 
املوسم احلالي بفوزه على 

مضيفه جنوى ٢-١.
والفوز هو الثالث تواليا 
لفيورنتينــا فرفع رصيده 
الى ٩ نقــاط واحتل املركز 
اخلامــس بفــارق األهداف 
متســاويا مــع ثالثــة فرق 
وهي روما وميالن ونابولي 
التــي لم تخــض مبارياتها 
في هذه اجلولة حتى اآلن. 
وعاد أتاالنتــا بفوز صعب 
على سالرنيتانا بهدف وحيد 
الكولومبي  سجله مهاجمه 

دوفان زاباتا (٧٥).
وفــي مواجهــة أخــرى 
ضمــن اجلولة الـــ٤، متكن 
سامبدوريا من التغلب على 

مستضيفه إمبولي ٣-٠.
وتختــم اجلولــة الـــ ٤ 
للدوري اإليطالي لكرة القدم 
مبواجهة جتمع أودينيزي 

وتقدم لنــس الى املركز 
الثاني فــي الترتيب مؤقتا 
برصيــد ١٢ نقطــة مــن ٦ 
مباريات، خلف باريس سان 
جرمان املتصدر بـ ١٥ نقطة 
من ٥ مباريات ومتقدما على 
اجنيه الثالث بـ ١١ نقطة من 

٥ مباريات.
ولم يسلم دربي الشمال 
من أحداث مثيــرة للجدل، 
إذ اختــرق العشــرات مــن 
مشــجعي أصحاب األرض 
امللعــب خــالل اســتراحة 
محاولــة  فــي  الشــوطني 
الســتفزاز مشجعي النادي 
الضيف، وبعد خمس دقائق 
مــن حالــة الهــرج واملرج، 
تدخلت قوات األمن من أجل 

الفصل بني اجلانبني.
وبعد إخالء املشــجعني 
مــن أرض امللعــب، قــررت 
الســلطات متابعــة املباراة 
لكن حتت طائلة إيقافها في 
أي حلظة بحال حصول أي 

حادث مشابه.
وفــي وقت الحــق، دان 
نــادي لنس األحــداث التي 
وقعت بني شوطي املباراة، 
والتي خلفت ست إصابات 
طفيفة وأسفرت عن اعتقال 

شخصني.
التي  املواجهة  وانتهــت 
جمعت بني نيــس وضيفه 
موناكو بالتعادل اإليجابي 
٢-٢ ضمن منافسات املرحلة 

الـ٦ للدوري الفرنسي.

الشغب يضرب فرنسا مجدداً.. والبطل يسقط بهدف

مــع ضيفــه نابولــي الذي 
يسعى للفوز الرابع تواليا 
املنافسة  املنافسة  ملواصلة 
على صدارة «الكالتشيو».

لنس ُيسقط ليل
وضع لنس حداً لسلسلة 
هزائم طويلة أمام ليل بطل 
املوسم املاضي على ملعب 
األول في «بوليرت» ومتكن 
من انتزاع فوز ثمني ١-٠ أمس 
األول في «ديربي الشمال» في 
املرحلة السادسة من الدوري 
الفرنســي لكــرة القدم، في 
مباراة توقفت حلوالي نصف 
ســاعة بعدما قام مشجعو 
لنس مبحاولة الهجوم على 

أنصار ليل.

بينيتز بعد اخلسارة من «ڤيال»: إيڤرتون يحتاج ملزيد من العمل
اللحاق بجاره  إيڤرتون في  فشــل 
ليڤربول إلى الصــدارة ألنه مني بأول 
خسارة له هذا املوســم وكانت مدوية 
بنتيجــة ٠-٣ أمام أســتون ڤيال ضمن 
منافسات اجلولة الـ ٥ للدوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القــدم. واكد املدير الفني 

إليڤرتون رافا بينيتيز أن فريقه يحتاج 
إلى مزيد من العمل، وقال «ما ال ميكننا 
نسيانه هو أننا فريق أنهى املوسم العاشر 
املاضي مبدير جديد، وما فعلناه في النافذة 
كان ألسباب يعرفها اجلميع، نحتاج إلى 
وقت للتحسن، ووقت للعمل معا، وأنا 

سعيد ألن التزام الالعبني موجود ليراه 
اجلميع، علينا أن نتكيف ونغير األشياء 
ونتحسن»، الفتا إلى أن لدى اجلميع ثقة 
أكبر ولكن نقطة البداية لدينا هي ما هي 
عليه، «علينا دائما أن نفعل الصواب إذا 

أردنا البقاء بالقرب من القمة».

برشلونة لتصفية احلسابات مع غرناطة
يدخل برشــلونة اليــوم حتديا صعبا 
مع مدربه الهولندي رونالــد كومان عندما 
يستضيف غرناطة على ملعبه الكامب نو في 
إطار اجلولة الـ ٥ من الدوري اإلســباني لكرة 
القدم، مواجهة «البرسا» الذي جمع ٧ نقاط من 
٣ مباريــات، ونظيره غرناطــة (نقطتان من ٤ 
مباريات) ال حتتمل القســمة على اثنني، فهي 
بالنســبة إلى الفريق الكتالوني والعبيه 
وجهازه الفني، تتطلب الفوز ال سواه، 
وهو الكفيــل بعودة أجواء الهدوء ولو 
قليال إلى قلعة الكامب نو، أما أي نتيجة 
أخرى سوف تكون لها عواقب وخيمة 
على الفريق القادم من هزمية مذلة في 
منتصف األسبوع املاضي على يد ضيفه 
بايــرن ميونيخ األملاني الذي فاز بثالثية 
نظيفة في أولى مباريات مرحلة املجموعات 

بدوري أبطال أوروبا. 
وتأتي مواجهة غرناطة في وقت مناسب 
لالعبني من أجل رد االعتبار أمام منافس سبق 
له العودة بنتيجة الفوز من معقل برشــلونة 
في املوسم املاضي، وليس ذلك فحسب بل إنه 
كان أحد األسباب الرئيسية في ضياع لقب 
«الليغا» منه، لذا إما أن يستعيد فريق رونالد 

كومان عافيته من جديد أو تســتمر الكوابيس 
لفترة أخرى قد تطول هذه املرة. 

إلى ذلك، وضمن مواجهات اجلولة الـ ٥، متكن 
أوساسونا من الفوز على ديبورتيڤو أالفيس ٢-٠، 
فيما تعادل إيجابا التشي مع ضيفه ليفانتي ١-١. 
وخرج ريال مايوركا بتعادل مخيب على ملعبه 
«إيبيروســتار» مع ضيفه ڤياريال ٠-٠ ضمن 

اجلولة اخلامسة لـ «الليغا».
اليبزيغ يواصل السقوط

من جهة أخرى، واصل اليبزيغ األملاني 
مسيرة الفوز للمباراة الرابعة تواليا في جميع 
املسابقات، بعدما سقط في فخ التعادل أمام 
كولن ١-١ على ملعبه، وسجل لكولن هدف 
التقدم الفرنسي انطوني موديست (٥٧) قبل 
أن يعادل املالي أمادو هايدارا لكولن (٧٢). 

وكان اليبزيغ استهل مشاركته في دوري 
األبطال بخسارة كبيرة أمام مانشستر سيتي 
اإلجنليزي ٦-٣. وبعد ٥ مراحل على انطالق 
الدوري، لم يحقق اليبزيغ سوى فوز واحد 
مقابــل ٣ هزائم وتعادل، حيث يحتل حاليا 
املركز ١٣ مؤقتا، فيمــا يحتل كولن املركز 

السادس.

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا - املرحلة ٥

١٠HD Premiumبرشلونة – غرناطة ١ beIN Sports

إيطاليا - املرحلة ٤
٩٫٤٥اودينيزي – نابولي

تغلب مان يونايتد على مضيفه وســت هام يونايتد ٢-١ 
في املواجهة التي جمعتهما أمس ضمن املرحلة الـ٥ للدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، والتي شــهدت أيضا فوز 
برايتون على ليســتر سيتي ٢-١. وجاءت املواجهة مثيرة 
منذ بدايتها، حيث تقدم وست هام (٣٠) بتسديدة لسعيد 
بن رحلــة اصطدمت بقدم رافاييل فــاران، فيما عادل 
«الشياطني» عن طريق كريستيانو رونالدو (٣٥)، قبل أن 
يسجل جيسي لينغارد هدف الفوز (٨٢)، وأهدر مارك 
نوبل العب ويســتهام ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة 
من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعدما تألق احلارس 
ديڤيــد دي خيا في التصدي لها ليطلق بعدها احلكم 

صافرة نهاية اللقاء بفوز مان يونايتد ٢-١.
ورفع اليونايتد رصيده إلــى ١٣ نقطة في املركز 

الثاني، بفارق األهداف خلف ليڤربول، فيما توقف رصيد 
وست هام عند ٨ نقاط في املركز الثامن.

وشهدت الدقيقة ٣٠ تســجيل وست هام لهدف التقدم 
عندما سدد سعيد بن رحمة كرة قوية من خارج منطقة اجلزاء 

لتصطدم برافاييل فاران وتغير اجتاهها قبل أن تعانق الشباك.
لم يستمر تقدم وســت هام طويال، حيث متكن كريستيانو 

رونالدو من تعديل النتيجة في الدقيقة ٣٥ عندما لعبت كرة عرضية 
من اجلانب األيسر قابلها رونالدو بتسديدة قوية تصدى لها احلارس 
لوكاس فابيانسكي لترتد إلى رونالدو مرة أخرى ليضعها داخل املرمى، 
لينتهي الشوط األول بالتعادل اإليجابي. وفي الشوط الثاني كان اللعب 
سجاال بني الفريقني لكن دون خطورة حقيقية على املرميني، وظل الوضع 
على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة ٨٩ التي شــهدت تسجيل جيسي 
لينغارد لهدف التقدم ملان يونايتد عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة 
اجلزاء من الناحية اليسرى. وعلى ملعب فاملر فاز برايتون على ليستر 
ســيتي ٢-١، وســجل هدفي برايتون نيال موباي (٣٥) من ركلة جزاء 
وداني ويلبيك (٥٠)، فيما سجل هدف ليستر سيتي جيمي فاردي (٦١)، 
ورفع برايتون رصيده إلى ١٢ نقطة في املركز الثالث، وتوقف رصيد 

ليستر سيتي عند ٦ نقاط في املركز الثاني عشر.

)، قبل أن 

الثاني، بفارق األهداف خلف ليڤربول، فيما توقف رصيد الثاني، بفارق األهداف خلف ليڤربول، فيما توقف رصيد 

لوكاس فابيانسكي لترتد إلى رونالدو مرة أخرى ليضعها داخل املرمى، 

سجاال بني الفريقني لكن دون خطورة حقيقية على املرميني، وظل الوضع 

لينغارد لهدف التقدم ملان يونايتد عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة 

)، فيما سجل هدف ليستر سيتي جيمي فاردي (٦١)، 

برايتون يتقدم 
إلى املركز الثالث.. 

وليستر يخسر ويتراجع

«الشياطني» تكسر املطارق 
بفضل لينغارد ودي خيا



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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االثنني

واحد أبواللطف

شرطة مومباي تضع جهازًا 
على إشارات املرور يطيل 

فترة الوقوف في حال استخدام 
املنبه.

١٩٢ ألف قادم إلى البالد ومغادرة 
٢٠٥ آالف منذ أول أغسطس.

   قرب الفرج.   نريد جهازًا لكثيري الكالم!

أبعد من الكلمات
«لن آخذ اللقاح ألننــي أصبت بكوفيد 

وأصبحت محصنة طبيعيًا»

سارة بالني، السياسية األميركية، 
تعلن أنها لن تأخــذ اللقاح ألنها 
أصبحت محصنــة بعد اإلصابة 

وال حتتاج اليه - وفق قولها.

«أنتم ترون وجهي الباسم، وال تعلمون 
ما يقال في سماعة أذني»

تايرا بانكس، املذيعة واملوديل 
األميركية، عن عملها كمذيعة على 

الهواء. 

«أنسب شريك لها»

سام أصغري، هو أنسب شريك 
لبريتني سپيرز، كما تؤكد خطيبته 
الســابقة مايرا فيرونيكا، املمثلة 

واملغنية األميركية.

«ال تشتك حظك وال تفسر أفعالك»

مهيــرا بونــر، الصحافيــة 
البريطانية، تؤكد أن فلسفة العائلة 
البريطانية املالكة هي: عدم شكوى 
املشكالت وعدم توضيح األفعال.

البقاء هللا

عبداهللا خليفة يوسف النجم: ٦٧ عاماـ  ت: ٦٦٩٧٨٨٨٢ـ  ٩٩٩٩٢٠٧٨ 
ـ ٥٠٢٨٨٦٦٦ ـ ٦٧٦٥٨٠٠٠ ـ شيّع.

عوض محمد فهد احلربي: ٩٤ عاماـ  ت: ٦٦٠٦٠٩٨٤ـ  ٩٩٩٩٧٣٣٩ 
ـ شيّع.

خالد سيف شبيب السبيعي: ٢١ عاماـ  ت: ٩٠٠٧٧٤٤١ـ  ٩٩٠٦٩٦٣٣ 
ـ شيّع.

حمود فلّيح راجي العازمي: ٧١ عاماـ  ت: ٩٧٩٨٥٦٦٦ـ  ٦٥٥٠٠٦٠٠ 
ـ شيّع.

فهد هذيلي محمد العجمي: ٥٧ عاما ـ ت: ٩٩٥٨٩٦٦ ـ شيّع.
حسني إبراهيم محسن البالم: ٦١ عاما ـ ت: ٦٥٦٦٤٤٩٩ ـ شيّع.

مبارك مهدي محمــد املطيرات: ٨٣ عامــا ـ ت: ٦٦٦٠٧٦٧٦ ـ  
٩٩٧١٧٦٦٤- شيّع.

أحمد عبدالرسول محمد القالف: ٨٠ عاما ـ ت: ٩٨٩٩٩٠١١ ـ الدفن 
التاسعة صباحا.

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

٤:١٥الفجر
٥:٣٥الشروق

١١:٤٢الظهر
٣:١٠العصر

٥:٤٨املغرب
٧:٠٥العشاء

أعلى مد: ١١:٢٦ ظ
أدنى جزر: ٥:٣٣ ص ـ ٦:١٦ م

العظمى: ٤٢            الصغرى:  ٢٤

١٢٥ حدثًا إلى النيابة 
و٤١ مخالفًا في «النظارة» 

كشــفت اإلحصائية األســبوعية الصادرة عن قطاع 
املــرور منــذ الســبت ١١ اجلاري حتى ١٧ منــه عن إحالة 
١٢٥ حدثا الى النيابة والتحفظ على ٤١ شــخصا في في 
النظارة وحترير ٣٣٧٨٩ مخالفة مرورية وحجز ٤١ مركبة 
و٦ دراجــات آلية في كراج احلجز وضبط ٢١ مركبة و٤ 

سياح «إنسبيرايشن ٤» يعودون أشخاص مطلوبني جلهات االختصاص.
بعد ٣ أيام «مذهلة» بالفضاء

واشنطنـ  أ.ف.پ: أنهى أربعة سياح أميركيني رحلة في 
الفضاء على منت كبســولة تابعة لشــركة «سبايس إكس» 
دارت بهم حول األرض على مدى ثالثة أيام وحطت مســاء 
السبت في احمليط األطلسي قبالة سواحل فلوريدا، لتكتمل 
بنجــاح أول رحلة في تاريخ البشــرية تقتصر على ركاب 

عاديني ليس بينهم أي رائد فضاء محترف.
وأمتت كبسولة «دراغون» هبوطها بفضل درعها احلراري 

ثم أبطئت سرعتها بأربع مظالت ضخمة.
مت الهبوط في احمليط األطلسي قبالة سواحل فلوريدا في 
املوعد احملدد الساعة ٢٣٫٠٦ ت.غ (١٩٫٠٦ بالتوقيت احمللي).

وبعيد الهبوط، قال قائد املهمة امللياردير جاريد إيزاكمان 
«كانت رحلة مذهلة بالنسبة إلينا، واألمر مازال في بدايته».

و«إنسبيرايشن ٤» أول مهمة فضائية ركابها مواطنون 
عاديون وليسوا رواد فضاء متمرسني.

ملشاهدة الڤيديو

لندنـ  أ.ف.پ: ستبقى وصية 
األمير فيليب، زوج امللكة إليزابيث 
الثانيــة الذي توفي فــي أبريل 
املاضي، طــي الكتمان طوال ٩٠ 
امللكة،  سنة حفاظا على «كرامة» 
وفق ما جاء في حكم قضائي. وقد 
توفي دوق إدنبــره في ٩ أبريل 
املاضي عن ٩٩ عاما. وعمال بتقليد 
يعود ألكثر من مائة عام، يقدم بعد 
وفاة فرد بارز في العائلة امللكية 
البريطانية التماس إلى رئيس قسم 
الشؤون العائلية في محكمة العدل 
العليــا في لندن كي تبقى وصية 

الفقيد محفوظة بختم.

وفي قرار صدر اخلميس، أمر 
القاضي أندرو ماكفارالين بأن تبقى 
وصية األميــر فيليب محفوظة 
بختم ملدة ٩٠ عاما، ولن يتسنى 
سوى ألفراد العائلة االطالع عليها 
بعد انقضاء هــذه املهلة.  وكتب 
القاضــي «بالنظــر إلى املنصب 
الدستوري للملكة، ارتأيت أن من 
اعتماد ممارسة خاصة  الصائب 
امللكية»،  بالوصايا  فيما يتعلــق 
معتبرا أن «من الضروري تعزيز 
حماية خصوصية هذه املجموعة 
احملدودة من األشــخاص حفاظا 
على كرامة امللكة وأعضاء العائلة 

املقربني منها».  وتابع «على الرغم 
بالتدابير  العام  الرأي  من اهتمام 
اخلاصة التي قد يختار فرد من 
العائلة امللكية اعتمادها في وصيته، 
ال مصلحة عامة فعلية في متكني 
اجلمهور مــن االطالع على هذه 
املعلومات الفائقة اخلصوصية». 

وأشار القاضي ماكفارالين إلى 
أن «اإلعالم يهتم باملسألة ألغراض 

التربح املالي. 
ويتعارض نشر هذه الوصية 
التي من شــأنها أن تلقى تغطية 
إعالمية واسعة بالكامل مع الهدف 
القاضي باحلفاظ على كرامة امللكة». 

«بلفاست» ينال اجلائزة الكبرى في «تورنتو السينمائي»
مونتريــالـ  أ.ف.پ: نــال فيلم 
«بلفاست»، وهو كوميديا رومانسية 
باألبيض واألسود من توقيع كينيث 
برانا، اجلائزة الكبرى في مهرجان 
تورنتو السينمائي السبت، معززا 
حظوظه في السباق إلى األوسكار.

وعلى مر السنني، باتت جائزة 
اجلمهور التي متنح في هذا امللتقى 
الســينمائي البــارز فــي أميــركا 
الشمالية، مؤشرا صادقا إلى نتائج 
األوسكار، كما كان احلال مثال العام 

املاضي مع فيلم «نومادالند».
وقال برانا في تســجيل عرض 
خالل احلفل املقام في املهرجان إن 
«عرضنا األول لفيلم «بلفاست» (في 
هذا احلدث) كان إحدى التجارب التي 

لن أنساها في مسيرتي».
واملمثــل  املخــرج  وصــرح 
البريطانــي البالــغ مــن العمر ٦٠ 
عاما ذو األعمال الواسعة التنوع، 
من شكسبير إلى «ثور»، «أنا سعيد 
جدا ومتأثر وممنت للغاية». وفيلمه 
األخير «بلفاست» املزمع عرضه في 
صــاالت أميركا الشــمالية اعتبارا 
من نوفمبر مســتوحى من قصته 

الشخصية. (أ.ف.پ) ليلي روز ديب لدى حضور العرض لفيلم «الذئب» مبهرجان تورونتو  

ماليني الرجال بالصني 
يلجأون لعمليات التجميل

بكني - (أ.ف.پ): يستعد شيا شورونغ الذي لم يبلغ 
الـــ ٣٠ من العمر إلجــراء عملية جتميل لوجهه، آمال في 
أن يفتح له مظهره اجلديد آفاقا مهنية جديدة، شأنه في 
ذلك شــأن ماليني الرجال الذيــن يلجأون إلى اجلراحات 

التجميلية في الصني.
ومعايير اجلمــال صارمة في البلد، وهي تقتضي أن 
تكــون البشــرة فاحتة، إذ أن البشــرة الداكنــة غالبا ما 
تنســب إلى الفالحني، والعينان كبيرتان نسبيا واألنف 

بارزا مبا فيه الكفاية.
ولم يعد شــيا شــورونغ الباحث في العلــوم البالغ 
من العمر ٢٧ عاما يطيق مظهره الذي يذكر باملهووسني 
باملعلوماتية والتكنولوجيات احلديثة وهو يريد اعتماد 

أسلوب يفتح له مزيدا من األبواب في احلياة.
وهــو يقول «فــي عمري، ينبغي أن أكون شــابا بهي 

الطلعة، في حني أنني أشبه رجال في عقده الرابع».
وتقوم العملية التي يستعد للخضوع لها على إعادة 
رســم مالمح وجهه مــن خالل إدخــال مكونات صغيرة 

مصنوعة من مادة شبيهة بالعظم.

العارضة األميركية حليمة 
تراهن على «املوضة احملتشمة»

اسطنبولـ  أ.ف.پ: العام املاضي، فسخت حليمة عدن 
عقودا مببالــغ طائلة مع دور األزيــاء، فعارضة األزياء 
األميركية من أصل صومالي التي ال تتوانى عن املشاركة 
في جلســات تصوير باحلجاب والبوركيني تعول على 

ازدهار «املوضة احملتشمة» املوجهة إلى املسلمات.
وقالت لوكالة فرانس برس خالل محطة في إسطنبول 
«منذ نعومة أظافري، سمحت لي مقولة «ال تتغيري أنت 
بل غيري النظام»، بتخطي صعوبات كثيرة في حياتي.

وكشفت «هذا هو املبدأ الذي طبقته عندما اتخذت قرار 
التخلي عن كل شيء. وأنا فخورة جدا جدا بقراري».

حليمة عدن لدى مشاركتها في أحد األحداث في اسطنبول       (أ.ف.پ)

ملشاهدة الڤيديو

وصية األمير فيليب ستبقى طي الكتمان ٩٠ عامًا.. حفاظًا على «كرامة» امللكة

كبسولة «سبايس إكس» لدى هبوطها في األطلسي            (رويترز)
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