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بدر احلميدي: الكويت أحوج ما تكون إلى حوار وطني 
برعاية سامية لتخفيف االحتقان بني السلطتني

احملرر البرملاني

أصدر النائب بدر احلميدي 
بيانــا صحافيــا دعا فيــه إلى 
طــي صفحــة املاضــي وحوار 
وطنــي برعاية ســامية يخفف 
االحتقان السياسي بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية وحسم 
قضية املواطنني البعيدين عن 

أهلهم ووطنهم.
وقــال احلميدي فــي بيانه 
«ندعو إلى ضرورة طي صفحة 
املاضــي واالنتقــال إلى مرحلة 
جديــدة مــن تاريــخ الكويت، 
مــع التأكيــد علــى أن صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمــد، حفظه اهللا، هو نقطة 
التقــاء جميع الفرقــاء والقادر 

السلطتني التشريعية والتنفيذية 
والقوى السياسية ومؤسسات 
املجتمع املدني وغيرهما، والذي 
يرسم خارطة واضحة للجميع 
للنهوض بالكويــت اقتصاديا 
وتنمويا ويعيد ملؤسسات الدولة 
ثقــة املواطنني بها، في مكافحة 
الفساد املستشري في األجهزة 

احلكومية.
وأضاف أن قضية املواطنني 
الذين يعانون بعيدين عن وطنهم 
وأهلهم فــي تركيا وغيرها من 
الدول في اخلارج من األولويات 
التي يجب أن يحسم ملفها أوال 
حتى تســهل من عملية احلوار 
الوطني وتنــزع فتيل أي أزمة 
مستقبلية، كما أن بيان مواطنينا 
فــي تركيا مســتحق وقد حمل 

املؤشرات االيجابية، في الوقت 
ذاته املمارسة الدستورية يجب 
أن تكون مبعزل عن أي تسوية 
سياســية وال بد مــن احملافظة 

عليها وعلى األدوات الرقابية.
وأكــد أن جنــاح احلــوار 
الوطنــي وعــودة املواطنــني 
املهجريــن انتصار للكويت وال 
ميكن اعتبــاره انتصــارا لفئة 
على أخرى، كمــا أن املتغيرات 
السياسية في املنطقة وصورة 
العالــم اجلديــد بعــد جائحــة 
«كوفيــد-١٩» تســتوجب على 
اجلميع وضع الكويت ومستقبلها 
نصــب أعينهــم. واختتم بيانه 
قائال «حفظ اهللا الكويت وأميرها 
وولــي عهدها وشــعبها من كل 

مكروه».

أصدر بياناً دعا فيه إلى طي صفحة املاضي وحسم قضية املواطنني البعيدين عن بلدهم

 بدر احلميدي

على انتشــال الدولة من الشلل 
الــذي أصابها سياســيا». وأكد 
أن الكويــت اليــوم أحــوج ما 
تكون إلى حوار وطني برعاية 
سامية يخفف من االحتقان بني 

استقرار املدارس صحيًا 
يحسم االنتقال للمرحلة اخلامسة

مجلس الوزراء وافق على تعيني أحمد العبداهللا رئيساً لديوان ولي العهد بدرجة وزير.. 
و«افتتاحية» دور االنعقاد الثاني للمجلس ٢٦ أكتوبر.. و٤ قياديني جدد اجتازوا االختبار

غير مخصص للبيع

مرمي بندق

اعتمد مجلــس الوزراء في 
اجتماعه أمس برئاسة رئيس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي مشروع 
مرســوم بدعــوة مجلس األمة 
لالنعقاد للدور العادي الثاني 
من الفصل التشريعي السادس 
عشر في ٢٦ من أكتوبر املقبل، 
واعتمد املجلس أيضا مشروع 
مرســوم بتعيني الشيخ أحمد 
العبداهللا رئيسا لديوان سمو 
ولــي العهد بدرجــة وزير ملدة 
٤ ســنوات. وقالــت مصــادر 
مطلعة في تصريحات خاصة 
لـــ «األنباء»، إن أمــام مجلس 
الوزراء أسماء ٤ قياديني جدد 
جــار اتخاذ إجــراءات التعيني 
لهــم لســد جــزء من شــواغر 

إعادة النظر في املزايا املمنوحة 
للقياديني ومن يعادلهم بجميع 
اجلهــات احلكوميــة، وكلــف 
املجلس ديوان اخلدمة املدنية 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة متهيدا 

للتنفيذ. 
 وقــرر املجلــس تطبيــق 

االشــتراطات الصحيــة علــى 
جميــع احلضــور لالنتخابات 
واجتماعات اجلمعيات العمومية 
بكل أنواعها في القطاعني العام 
واخلاص، وتعميم االشتراطات 
احلكوميــة  اجلهــات  علــى 
وتكليــف اجلهــات التي تنظم 
وتشــرف علــى االنتخابــات 
واالجتماعات مبتابعة تطبيق 

تلك االشتراطات. 
وأحملت مصــادر موثوقة 
إلى وجود قناعة بأن الفيصل 
فــي قرار حســم االنتقال إلى 

املرحلة اخلامسة هو استقرار 
األوضـــاع الصحيــــة فـــي 

املدارس.
ونبهــت إلى أنــه بانقطاع 
املعلمــني ١٥ يومــا متصلــة 
يعتبرون في حكم املستقيلني، 
 «PCR» وأن اشتراط التحصني أو
لدخول الطلبة واملعلمني وأولياء 
األمور إلى املدارس بهدف حماية 
اجلميــع، وأن مجلس الوزراء 
يؤكد ألولياء األمور أن يطمئنوا 

«فأبناؤكم أبناؤنا».
وأكدت املصادر ان الديوان 
لم يتسلم كشوفا جديدة ألسماء 
مكافأة الصفوف األمامية، وأن 
٢٨ وزارة وجهــة حكوميــة 
متأخرة و٣٤ جهة سلمت كشوف 
«األمامية» مــن أصل ٦٢ جهة 
ودققت جميعهــا ورفعت الى 

وزارة املالية.

الوزارات واجلهات احلكومية، 
ممن انطبقــت عليهم ضوابط 
الترشــيح ومت اعتمادهــم من 
مجلس اخلدمة املدنية، واجتازوا 
االختبار الذي وضعته جلنة من 
٣ أساتذة من جامعة الكويت. 
هذا، ووافــق املجلس على 

صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل اســتقباله عبدالرحمن املطيري والشيخة 
شيخة العبداهللا وحمود فليطح الشمري والالعبني أحمد نقا املطيري وفيصل مبارك سرور

األمير أشاد بإجنازات 
الالعبني املطيري 

وسرور بدورة األلعاب 
الباراملبية وبالشهاب 

 :«WGC» في مؤمتر
الشباب الكويتي قادر 

على حتدي الصعاب 
واحلصول على 

03أعلى املراتب

الشيخ أحمد العبداهللا

التفاصيل ص٥

«الكويتية» تعّني معن رزوقي 
رئيسًا تنفيذيًا للشركة

أحمد مغربي

كشــفت مصــادر رفيعــة 
املســتوى لـــ «األنبــاء»، عن 
ان شــركة اخلطــوط اجلوية 
الكويتية اختارت معن محمود 
رزوقي رئيسا تنفيذيا للشركة. 
وذكرت املصادر أن مجلس إدارة 
الشركة وافق على تعيني رزوقي 
رئيســا تنفيذيا بعد االنتهاء 
من اإلجراءات اخلاصة بعملية 

الترشح للمنصب.

اقتصاد

عبدالوهاب الرشود

معن رزوقي

«بيتك» أفضل بنك 
محلي بالكويت 
لعام ٢٠٢١.. 

من مجلة 
«Asiamoney»

أوراق 
كويتية (١)

إنفاق الكويتيني على السفر يقفز 
إلى ٥٩٠٫٨ مليون دينار

 طالبان تشّن حملة ضد «داعش» في 
جالل آباد وتعيد فتح مطار كابول رسميًا 
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مقاالت

بقلم: 
د.يعقوب يوسف الغنيم

أميركا تفتح حدودها للمسافرين 
املطّعمني «بالكامل» اعتبارًا من نوفمبر

عواصم ـ وكاالت: أعلن البيت األبيض أن الواليات املتحدة 
ستسمح اعتبارا من «مطلع نوفمبر» جلميع املسافرين القادمني 
من اخلارج بالدخول إلى أراضيها، شــرط أن يكونوا مطعمني 

بشكل كامل ضد ڤيروس كورونا املستجد «كوفيد-١٩».
ويشــكل تخفيف القيود على الســفر التــي فرضها الرئيس 
السابق دونالد ترامب منذ ١٨ شهرا حتوال كبيرا من جانب إدارة 
الرئيس جو بايدن، ويأتي استجابة ملطالب األوروبيني في وقت 
تشــهد عالقاتهم الديبلوماسية مع واشنطن توترا. وأوضح أن 
علــى القادمني من اخلارج اخلضوع لفحص «PCR» خالل األيام 
الثالثــة التي تســبق رحلتهم ووضــع الكمامة. وأشــار إلى أن 
شركات الطيران ستضع نظاما لتتبع املسافرين وجمع املعلومات 
التي تسمح بالتواصل معهم. ولم يوضح في الوقت احلالي أي 
لقاحات ستعترف بها أميركا. من جهتها، أصدرت الهيئة العامة 
للطيران املدني الســعودي تعميما إلى جميع شــركات الطيران 
العاملة مبطارات اململكة بشأن إجراءات التحقق من حالة حتصني 
املقيمــني قبل صعودهم الطائرة املغادرة إلى اململكة. وأشــارت 
وكالــة األنبــاء الســعودية «واس»، إلــى أن التعميم نص على 
اعتماد إحدى الوسيلتني للتحقق من أهلية املسافر املقيم، وهي 
إما بإبراز حالة التحصني في تطبيق «توكلنا»، أو تقدمي تقرير 

التفاصيل ص١٦إثبات التحصني في اململكة عبر منصة «قدوم».
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02
الثالثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ محليات

«األشغال» حتصل على موافقة متديد عطاء اخلدمات 
أسامة أبوالسعوداالستشارية للحزمة ٣ باملطار إلى ٢٤ أكتوبر

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
انه مينع منعا باتا قيام شركات السياحة 
باإلعالن عن نشاط «العمرة» إال بترخيص 
من الوزارة. وجاء في بيان تلقت «األنباء» 
نســخة منه «أن وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســالمية ممثلة في إدارة شــؤون احلج 
والعمرة قامت برصد الكثير من اإلعالنات 
في مواقع وسائل التواصل االجتماعي عن 
مزاولة نشاط العمرة من قبل بعض شركات 
السياحة والسفر، وقد لوحظ أن أغلب هذه 
الشركات ليس لديها ترخيص إداري مبزاولة 

نشــاط العمرة صادر مــن وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية (ممثلة في إدارة شؤون 
احلــج والعمرة). وأكدت الوزارة أنه مينع 
منعــا باتا على جميع شــركات الســياحة 
والســفر اإلعالن عن أي نشاط للعمرة في 
مواقع وسائل التواصل االجتماعي إال بعد 
احلصول على ترخيص إداري من الوزارة 
وذلك وفق القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن 
تنظيم حمالت احلــج والعمرة والقرارات 
@kwt_awqaf Kwt. واللوائــح املنظمة لــه

awqaf. وشــددت وزارة األوقــاف على انه 
سيتم اتخاذ كل اإلجراءات القانونية بحق 
املخالفني، وذلك حرصا على املصلحة العامة.

عاطف رمضان

علمت «األنباء» أن وزارة األشغال حصلت على موافقة 
اجلهاز املركزي للمناقصات العامة بتمديد عطاء املناقصة 
العامة رقم أ/٢٠١٩/٢٤ خلدمات استشارية لإلشراف على 
تنفيــذ احلزمة رقم ٣ ملواقف وممرات الطائرات واملباني 
اخلدمية ملبنى الركاب اجلديد مبطار الكويت الدولي مبنى 

٢، الى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١.
وأضافــت املصادر أن الغرض من املناقصة هو تقدمي 
خدمات اإلشراف على عقد تنفيذ هذا املشروع، وأنه سيتم 
تطبيق أسس وعناصر التقييم الفني في تقييم العروض 
الفنية مثل تفهم االستشاري للمشروع وجودة العرض 
والبرنامج الزمني التفصيلي واجلهد البشري والسيرة 
الذاتية للجهاز املهني والفني لالستشاري واخلبرة السابقة 

لالستشاري.
ولفتــت املصادر إلى أن مــدة العقد ٨٢٢ يوما تبدأ من 
تاريخ الوارد بأمر البدء باملباشــرة في األعمال، ويجوز 

متديدها طبقا للضوابط واألحكام.
وذكرت املصادر أنه بعد انتهاء االستشاري من إجناز 
كل اخلدمات االستشــارية املتعاقد عليها واعتمادها من 
اجلهة العامة وتســلمها نهائيا، يتم حترير شهادة تسلم 

تقوم اجلهة العامة أو من ينوب عنها بتحريرها.
وأشارت املصادر إلى أن من أعمال أو واجبات االستشاري 
خالل فترة اإلشــراف أن يتولى أعمال اإلشراف على عقد 
تنفيذ املشــروع حســب توجيهات اجلهة العامة وفقا ملا 
هو متفق عليه في مستندات العقد كمراجعة املخططات 
والتصاميم اخلاصة باملشروع واإلشراف الدقيق والتام 
على التنفيذ والتشغيل أو غير ذلك من أعمال وواجبات 
وفقا لوثائق ومستندات العقد واخلبرة العملية واملهنية 

املتعارف عليها.

مصادر لـ «األنباء»: مدة العقد ٨٢٢ يوماً تبدأ من تاريخ الوارد بأمر البدء باملباشرة في األعمال

.. واملوافقة على مناقصة حتسني البنية
التحتية ملنطقة السرة املرحلة ١١

عاطف رمضان

علمــت «األنبــاء» من مصــادر مطلعة 
أن وزارة االشــغال العامــة حصلــت على 
موافقة جلنة املناقصات املركزية ملناقصة 
مشروع تنفيذ اعمال حتسني البنية التحتية 
ملنطقة الســرة ـ املرحلــة ١١ ـ والتي حتمل 

رقــم ه ص/١٩٥.  وأضافت املصادر ان هذه 
املناقصة غير قابلة للتجزئة وأن طرح هذه 
املناقصة سيكون من خالل مناقصة عامة 
على الشركات احمللية املسجلة لدى اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة والتي تتوافر 
فيها جميع الشــروط املطلوبة مبستندات 

املناقصة.

ممثل صاحب السمو: الكويت تؤكد دعمها احملوري لألمم املتحدة
نيويــورك ـ كونا: التقى 
ممثل صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد األمــني العــام لألمم 
املتحدة انطونيو غوتيريس 
على هامش أعمال اجتماعات 
الدورة الـ٧٦ للجمعية العامة 

لألمم املتحدة.
ونقل سمو الشيخ صباح 
اخلالد خــالل اللقاء حتيات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف االحمد وســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل االحمد 
وتأكيدهما دعم الكويت للدور 
املهم واحملوري ملنظمة األمم 
املتحــدة بجميــع أجهزتهــا 
ووكاالتها وبرامجها املختلفة 
ودعمها للجهود التي يبذلها 
االمــني العــام فــي اصــالح 

وتطوير عمل املنظمة.
وأكد سمو رئيس الوزراء 
خالل اللقاء أهمية املشاركة في 

سموه التقى األمني العام للمنظمة ورئيس سريالنكا على هامش أعمال اجتماعات الدورة ٧٦ للجمعية العامة لألمم املتحدة

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل اللقاء مع رئيس سريالنكا غوتابيا راجاباكسا بحضور الشيخ د.أحمد ناصر احملمد والسفير منصور العتيبيسمو الشيخ صباح اخلالد واألمني العام لالمم املتحدة أنطونيو غوتيريس

أحمد الناصر بحث تطورات القضية الفلسطينية ومواجهة تهديدات املنطقة

شــارك وزيــر اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد في حفل العشاء الوزاري 
السادس عشر حول السالم في 
الشرق األوســط، وذلك على 
هامش أعمال اجتماعات الدورة 
الـ ٧٦ للجمعية العامة لألمم 

املتحدة في نيويورك.
ومتــت خاللــه مناقشــة 
القضايــا والتحديات  مجمل 
التي تشهدها منطقة الشرق 
األوسط وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية، كما تبادل وزراء 
خارجية الدول املشــاركة في 

وزير اخلارجية التقى رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة للدورة احلالية ونظراءه اليمني واملنغولي والقبرصي واملورتياني

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ووزيرة خارجية منغوليا باتسيتسيغ بامتونخ وزير اخلارجية خالل مشاركته حفل العشاء الوزاري الـ ١٦ حول السالم في الشرق األوسط

غوتيريس: نقدر دور الكويت الداعم خلطط وبرامج األمم املتحدة اإلستراتيجية في شتى املجاالت وتعزيز اجلهود اإلنسانية في مواجهة الكوارث واألزمات وحل النزاعات وحتقيق أمن واستقرار املنطقة

املطروحة على جدول أعمال 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وزيــر  اللقــاء  حضــر 
اخلارجيــة ووزيــر الدولــة 
الــوزراء  لشــؤون مجلــس 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
ومندوب الكويت الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير منصور 

العتيبي.

للجمعية العامة لألمم املتحدة.
اللقــاء  خــالل  وجــرى 
استعراض العالقات الثنائية 
املتميــزة التي تربط الكويت 
وجمهورية سريالنكا وسبل 
تطويرها في مختلف املجاالت، 
إضافــة الــى مناقشــة آليات 
التعاون والتنسيق بني البلدين 
الصديقــني بشــأن القضايــا 

النزاعــات وحتقيــق األمــن 
واالستقرار في املنطقة.

اللقــاء  خــالل  وجــرى 
بحث آخر املســتجدات على 
الساحتني االقليمية والدولية 
ودور األمم املتحدة في إرساء 
دعائم السلم واألمن الدوليني 
وحتقيق التنمية املستدامة.

وزيــر  اللقــاء  حضــر 

الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظــه اهللا ورعاه، 
سمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد رئيس جمهورية 
الدميوقراطيــة  ســريالنكا 
االشتراكية الصديقة غوتابيا 
راجاباكســا في مقر إقامته، 
وذلــك علــى هامــش أعمال 
الـــ٧٦  الــدورة  اجتماعــات 

من جهته، أشاد غوتيريس 
بدور الكويت الفاعل في دعم 
املنظمة وكذلك دعمها للخطط 
والبرامج االستراتيجية لألمم 
املتحــدة في شــتى املجاالت 
وتعزيز اجلهود اإلنسانية في 
الكوارث واألزمات،  مواجهة 
معربا عن تقديــره للجهود 
التي تبذلها الكويت في حل 

اخلارجيــة ووزيــر الدولة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
الشيخ د.احمد ناصر احملمد 
ومندوب الكويت الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير منصور 
املندوب  العتيبــي ونائــب 
الدائــم الوزير املفوض بدر 

املنيخ. 
كمــا التقى ممثل صاحب 

اجتماعات هذه الدورة التي 
تنعقــد في ظــروف صحية 
اســتثنائية متر على العالم 
بأســره، داعيــا إلى ضرورة 
تكاتف جميع الدول األعضاء 
وتعاونها املأمول في املشاركة 
والتنســيق مع منظمة األمم 
املتحدة في جهودها ملكافحة 

جائحة «كورونا».

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد أثناء اجتماعه مع رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة

هذه املناسبة السنوية الرؤى 
واألفــكار ملواجهة التهديدات 
التي حتيط باملنطقة ومناقشة 
التحــركات الدوليــة في هذا 

اإلطار.
والتقى وزيــر اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد أمس مع رئيس اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة للدورة 
احلالية الـ ٧٦ عبداهللا شاهد 
وذلك على هامش أعمال الدورة 
الـ ٧٦ للجمعية العامة لألمم 
املتحدة في مدينة نيويورك، 
حيث جدد وزيــر اخلارجية 

أعمال الدورة الـ ٧٦ للجمعية 
العامة لألمم املتحدة السيما 
بالتنميــة  املتعلقــة  تلــك 
املســتدامة وتعزيــز مبادئ 
حقوق اإلنسان والقضاء على 
الفقر ودعــم التعليم وتغير 
املنــاخ، وذلك فــي أعقاب ما 
أفرزته جائحة «كورونا» من 
تداعيــات طالــت دول العالم 

أجمع.
كذلك التقى وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد مع وزيــر اخلارجية 
فــي  املغتربــني  وشــؤون 

والتعــاون واملوريتانيني في 
اخلارج باجلمهورية اإلسالمية 
املوريتانية الشقيقة إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، وذلك على 
هامــش أعمال الــدورة الـ ٧٦ 
للجمعية العامة لألمم املتحدة 

في مدينة نيويورك.
اللقــاء  حيــث مت خــالل 
مناقشــة مجمــل املواضيــع 
املتعلقــة بالعالقات الثنائية 
الكويتيةـ  املوريتانية وبحث 
القضايــا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.
كما التقى وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 

الكويــت النتخابــه  تهنئــة 
العامــة  رئيســا للجمعيــة 
للــدورة احلاليــة، متمنيا له 
التوفيــق والنجاح في مهامه 
اجلديــدة، ومعربــا عن دعم 
الكويــت ألعمــال اجلمعيــة 
العامة في دورتهــا احلالية، 
ومتطلعا إلى استمرار التعاون 
الوثيق بني الكويت ومنظمة 
األمم املتحــدة بــكل أجهزتها 

ووكاالتها املتخصصة.
مــن جانبــه، اســتعرض 
رئيس اجلمعية خالل اللقاء 
برنامــج عمــل منظمــة األمم 
املتحدة خالل فترة رئاســته 

نيكوس كريســتودوليديس 
وذلك صباح أمس، على هامش 
أعمال الدورة الـ ٧٦ للجمعية 
العامة لألمم املتحدة في مدينة 

نيويورك.
اللقــاء  حيــث مت خــالل 
مناقشــة مجمــل املواضيــع 
املتصلــة بالعالقات الثنائية 
الكويتيــة القبرصية وبحث 
القضايا ذات االهتمام املشترك.
والتقى وزيــر اخلارجية 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
الشــيخ  الــوزراء  مجلــس 
د.أحمــد ناصــر احملمــد مع 
وزيــر الشــؤون اخلارجيــة 

اجلمهورية اليمنية الشقيقة 
د.أحمد عوض بن مبارك أمس 
على هامش أعمال الدورة الـ ٧٦ 
للجمعية العامة لألمم املتحدة 
في مدينة نيويورك، ومت خالل 
اللقاء مناقشة مجمل املواضيع 
املتصلــة بالعالقات الثنائية 
الكويتيــة ـ اليمنيــة وبحث 
القضايــا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.
كما التقى وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد مــع وزيــر خارجية 
جمهورية قبــرص الصديقة 

الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد مع وزيــرة خارجية 
جمهورية منغوليا الصديقة 
باتسيتسيغ بامتونخ، وذلك 
على هامش أعمال الدورة الـ٧٦ 
للجمعية العامة لألمم املتحدة 

في نيويورك.
ومت خالل اللقاء مناقشــة 
مجمــل املواضيــع املتصلــة 
بالعالقات الثنائية الكويتية 
ـ املنغولية واستعراض آخر 
املســتجدات على الصعيدين 
اإلقليمــي والدولــي وبحــث 
القضايا ذات االهتمام املشترك 

بني البلدين الصديقني.

«األوقاف»: غير مسموح لشركات السياحة 
باإلعالن عن نشاط «العمرة» إال بترخيص

شددت على اتخاذ كل اإلجراءات القانونية بحق املخالفني

محافظ األحمدي بحث التعاون 
املشترك مع سفير كوريا

استقبل محافظ األحمدي الشيخ فواز 
اخلالد في مكتبــه بديوان عام احملافظة 
ســفير جمهوريــة كوريا لــدى الكويت 
تشونغ بيونغ ها، حيث جرى التعارف 
وتبادل األحاديث الودية حول العالقات 
الوثيقــة التــي تربط قيادتي وشــعبي 
البلدين الصديقني وســبل تعزيزها في 

جميع املجاالت.
وتطرق اللقاء إلى الفرص املتاحة لتطوير 
التعاون املشترك القائم وتبادل اخلبرات 
بني البلدين إجماال وعلى مستوى األنظمة 

اإلدارية احمللية واحملافظات والواليات على 
وجه اخلصوص، وأهدى اخلالد للســفير 
بيونغ ها درعا تذكارية، معربا عن متنياته 
لــه التوفيق والنجاح فــي الدفع بعالقات 

الصداقة بني البلدين الى آفاق أرحب.
من جهته، عبر الســفير الكوري عن 
سعادته وامتنانه حلفاوة استقبال اخلالد، 
معربا عن التقديــر البالغ للرعاية التي 
يحظى وحتظى بها البعثة الديبلوماسية 
لبالده ومواطنو كوريا على الصعيدين 

الرسمي والشعبي في الكويت.
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صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله عبدالرحمن املطيري والشيخة شيخة العبداهللا وحمود فليطح الشمري والالعب أحمد نقا املطيري والالعب فيصل مبارك سرور صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله عبدالرحمن املطيري وم.جنان عصام الشهاب

األمير: شبابنا قادر على حتدي الصعاب واحلصول على أعلى املراتب
اســتقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
بقصر الســيف صباح امس 
وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الشــباب  الدولــة لشــؤون 
املطيــري،  عبدالرحمــن 
والرئيــس الفخــري للنادي 
الرياضي للمعاقني  الكويتي 
العبداهللا،  الشيخة شــيخة 
والالعب أحمد نقا املطيري، 
وذلك مبناسبة حصوله على 
امليدالية الفضية في مسابقة 
ألعاب القوى ١٠٠ متر جري 
للكراسي املتحركة، والالعب 
فيصل مبارك ســرور وذلك 
مبناســبة حصولــه علــى 
البرونزيــة فــي  امليداليــة 
مســابقة دفع اجللــة ضمن 
األلعــاب  دورة  فعاليــات 

البارملبية «طوكيو ٢٠٢٠».
وقد أشاد سموه باإلجنازات 
الرياضية املشرفة التي حققها 
الالعبــان أحمد نقا املطيري 
وفيصل مبارك سرور اللذان 
ميثالن مصدر فخر واعتزاز 
الشــباب  بإثباتهمــا قــدرة 
الرياضي الكويتي على حتدي 
كل الصعاب واحلصول على 
أعلى املراتب املشرفة والتي 
تشكل إضافة لصالح مسيرة 
احلركة الرياضية الكويتية، 
متمنيــا ســموه لهمــا دوام 
التوفيق والسداد لرفع راية 
الوطن العزيــز في مختلف 
الرياضية اإلقليمية  احملافل 

والدولية.
كما استقبل سموه وزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري وم.جنان الشــهاب 
وذلك مبناسبة حصولها على 
الذهبيــة مبؤمتر  امليداليــة 
القرية العاملي (WGC) اليابان 
٢٠٢١ وحصولها على امليدالية 
الذهبية مبعرض ديفنشــي 
العاملي لالختــراع واالبتكار 
الواليــات املتحدة األميركية 

.٢٠٢١
ســموه  وأشــاد  هــذا، 
بتحقيقها هذا اإلجناز العلمي 
الرفيع بكل جدارة وســعيها 
على رفع اسم الوطن العزيز 
عاليــا فــي احملافــل الدولية 
العلمية، متمنيا ســموه لها 

كل التوفيق والنجاح.
حضــر املقابلتــني كبــار 

«طوكيو ٢٠٢٠».
ســموه  وأشــاد  هــذا، 
باإلجنازات الرياضية املتميزة 
التي حققهما الالعبان أحمد 
نقا املطيري وفيصل مبارك 
سرور اللذان ميثالن مصدر 
فخر واعتزاز، حيث أثبتا قدرة 
الشــباب الرياضي الكويتي 
علــى جتــاوز كل الصعــاب 
وحتقيق مثل هذه اإلجنازات 
املشرفة التي تسجل لصالح 
مســيرة احلركــة الرياضية 
الكويتية، متمنيا سموه لهما 
دوام التوفيق والسداد لرفع 
راية الوطن العزيز في مختلف 
الرياضية اإلقليمية  احملافل 

والدولية.
حضر املقابلة مدير مكتب 
سمو ولي العهد الفريق متقاعد 
جمال الذياب ووكيل الشؤون 
اخلارجية مبكتب سمو ولي 

العهد مازن العيسى.
كما اســتقبل ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الشــباب  الدولــة لشــؤون 

عبدالرحمن املطيري، حيث 
قدم لسموه م.جنان الشهاب 
وذلك مبناسبة حصولها على 
الذهبيــة مبؤمتر  امليداليــة 
القرية العاملية في اليابان لعام 
٢٠٢١ وحصولها على امليدالية 
الذهبية مبعرض ديفنشــي 
العاملي لالختــراع واالبتكار 
في الواليات املتحدة األميركية 

لعام ٢٠٢١.
هــذا، وقد أشــاد ســموه 
بهذين اإلجنازيــن البارزين 
اللذين حققتهما بكل جدارة 
واســتحقاق وبحرصها على 
رفــع اســم الوطــن العزيز 
عاليا في احملافــل اإلقليمية 
والدولية متمنيا لها ســموه 

دوام التوفيق والنجاح.
حضر املقابلة مدير مكتب 
سمو ولي العهد الفريق متقاعد 
جمال الذياب ووكيل الشؤون 
اخلارجية مبكتب سمو ولي 

العهد مازن العيسى.
هذا، وأكد وزيــر اإلعالم 
الدولــة  والثقافــة ووزيــر 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 

املطيري ان الدعم الكبير الذي 
ينعــم به الشــباب الكويتي 
القيادة السياســية  من لدن 
احلكيمــة للبــالد في شــتى 
املجاالت يعد من أهم أسباب 
تفوقهم وحتقيقهم للعديد من 

االجنازات املتميزة.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
للوزير املطيــري لـ «كونا» 
عقب تشــرفه بلقاء صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد برفقة 
الالعبني احمــد نقا وفيصل 
الشابة  ســرور واملهندســة 
جنان الشهاب والذين حققوا 
اجنــازات الفتــة لبلدهم في 

الفترة األخيرة.
واشاد بفوز الالعبني نقا 
وســرور مبيداليتني فضية 
وبرونزيــة على التوالي في 
األلعــاب  دورة  منافســات 
الباراملبيــة «طوكيو ٢٠٢٠» 
التي اختتمت قبل اســابيع، 
كما اثنى على حصول م.شهاب 
على امليدالية الذهبية مبؤمتر 

وذلك لضمان متثيلهم الكويت 
بشــكل مشــرف في مختلف 

احملافل الدولية.
الرئيس  بدورها، أعربت 
الكويــت  الفخــري لنــادي 
الشــيخة شــيخة  للمعاقني 
تشــرفها  عــن  العبــداهللا 
والالعبني أحمد نقا املطيري 
وفيصل سرور بلقاء صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، مؤكــدة أن كلمــات 
ســموه تشــكل أكبــر دافــع 
للجميع ملزيد من اإلجنازات 
مســتقبال ورفع راية واسم 
الكويــت عاليا فــي مختلف 

احملافل.
وقالت الشــيخة شــيخة 
فــي تصريــح  العبــداهللا، 
صحافــي عقــب اســتقبال 
ســمو األمير لهم، «تشرفنا 
بلقاء سمو األمير مع أبنائه 
حيث أشاد سموه مبا أحرزه 
الالعبــان املطيري وســرور 
فــي دورة األلعاب البارملبية 
«طوكيــو ٢٠٢٠» ورفع علم 

دولة الكويت عاليا».

القرية العاملي (WGC) اليابان 
٢٠٢١ وحصولها على امليدالية 
الذهبية مبعرض ديفنشــي 
العاملي لالختــراع واالبتكار 
الواليــات املتحدة األميركية 

.٢٠٢١
وقال ان هــذه االجنازات 
الشــباب  الكبيــرة لهــؤالء 
وغيرهم جتسد متيز الشباب 
الكويتي وقدرتهم على االبداع 
والتألــق متعهــدا بتنفيــذ 
توجيهات سمو األمير وسمو 
ولي العهد بدعم وتشــجيع 
الشــباب الكويتــي وتوفير 
االجواء املناسبة لهم لتحقيق 
االجنــازات والتفوق بجميع 

املجاالت الشبابية.
وشــدد الوزيــر املطيري 
علــى ان هيئتــي الرياضــة 
والشــباب تواصــالن العمل 
اجلاد لتوفيــر الدعم الالزم 
للشــباب وبشــكل مســتمر 
وتعمالن علــى خلق البيئة 
املناسبة للشباب وتوفير كل 
امامهــم للنجاح  االمكانيات 
الشبابية  مبختلف املجاالت 

مت  مــا  «ان  وأضافــت 
حتقيقــه هو مجهــود جبار 
وسط مشــاركة واسعة من 
دول العالم فــي تلك الدورة 
فأقل مشــاركة كانت عشرة 
العبني لــكل دولة فيما نحن 
كدولة الكويت الصغيرة بعدد 
سكانها لكن الكبيرة بأعمالها 
شاركت بثالثة العبني حقق 
اثنان منهم ميداليتني فضية 
وبرونزيــة وهــذا بحد ذاته 
إجناز وهو لم يأت من فراغ بل 
من االهتمام واملتابعة لالعب 
وكذلــك االهتمــام الرســمي 
والشعبي بأبنائنا املعاقني».

من جهتــه، أعرب الالعب 
أحمد نقــا املطيري احلاصل 
على امليدالية الفضية في دورة 
الباراملبية «طوكيو  األلعاب 
٢٠٢٠» عن الفخر بلقاء صاحب 
السمو األمير وبهذا الترحيب 
واإلجناز لدولة الكويت ورفع 
علمها فــي احملافــل الدولية 
«ونحــن جدا ســعداء اليوم 
باســتقبال والدنــا حضــرة 

صاحب السمو لنا».
مــن ناحيته، قال الالعب 
فيصل سرور احلاصل على 
امليدالية البرونزية في دورة 
األلعاب الباراملبية «طوكيو 
٢٠٢٠»: «تشرفنا اليوم بلقاء 
صاحب السمو، وقد استمع 
لنا ســموه واستفســر عما 
نحتاجه ووجدنا كل تكرمي 

وحفاوة».
بدورهــا قالــت م.جنان 
الشــهاب احلاصلــة علــى 
امليداليــة الذهبيــة مبؤمتر 
القرية العاملي WGC اليابان 
الذهبيــة  ٢٠٢١ وامليداليــة 
مبعــرض ديفنشــي العاملي 
لالختــراع واالبتــكار فــي 
الواليات املتحدة االميركية 
٢٠٢١ إن لقاء صاحب السمو 
«تشريف وحافز كبير جدا لنا 
ألن نستمر في اإلجناز وكان 
لقــاء األب بأبنائــه وكلمات 
سموه قريبة من القلب وهي 
أكبر دافع لنا وإن شــاء اهللا 
القادم أكبر في اإلجنازات».

وأشارت الشهاب إلى أنها 
مخترعة وحصلت على ست 
ميداليات ذهبية على مستوى 
العالم «وأشكر اهللا تعالى أن 
قدرني على رفع اسم ديرتي 

وعلم الكويت عاليا».

«WGC» صاحب السمو أشاد بإجنازات الالعبني املطيري وسرور بدورة األلعاب الباراملبية «طوكيو ٢٠٢٠» والشهاب في مؤمتر

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله عبدالرحمن املطيري والشيخة شيخة العبداهللا وحمود الشمري 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال عبدالرحمن املطيري وم.جنان الشهابوناصر العجمي والالعب أحمد نقا املطيري والالعب فيصل مبارك سرور

املسؤولني بالدولة.
من جانبه، استقبل سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد بقصر السيف وزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري، والرئيس الفخري 
للنــادي الكويتــي الرياضي 
الشــيخة شــيخة  للمعاقني 
العبداهللا، ومدير عام الهيئة 
العامــة للشــباب والرياضة 
الشــمري،  حمــود فليطــح 
ورئيس اللجنــة الباراملبية 
ناصــر غصــن  الكويتيــة 
العجمي، حيث قدموا لسموه 
الالعــب أحمد نقــا املطيري 
وذلك مبناسبة حصوله على 
امليدالية الفضية في ســباق 
١٠٠ متر جري على الكراسي 
في دورة األلعاب الباراملبية 
طوكيو ٢٠٢٠، والالعب فيصل 
مبارك سرور وذلك مبناسبة 
امليداليــة  علــى  حصولــه 
البرونزية في مســابقة دفع 
اجللــة رجال فئــة «إف ٦٣» 
في دورة األلعاب الباراملبية 

ولي العهد: اإلجنازات الرياضية املتميزة لالعبني املطيري وسرور تسّجل لصالح مسيرة احلركة الرياضية الكويتية
حصول م.جنان الشهاب على امليدالية الذهبية يؤكد حرصها على رفع اسم الوطن عاليًا في احملافل اإلقليمية والدولية

وزير الشباب: دعم القيادة السياسية للشباب يعد أهم أسباب تفوقهم وحتقيقهم للعديد من اإلجنازات املتميزة
املكّرمون: تشّرفنا بلقاء صاحب السمو وكلمات سموه أكبر دافع لتحقيق مزيد من اإلجنازات ورفع اسم الكويت عاليًا

ملشاهدة الڤيديو

الكويت تترأس املؤمتر العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية للمرة األولى

ڤيينا - (كونا): ترأست 
الكويت الدورة الـ ٦٥ للمؤمتر 
الدوليــة  للوكالــة  العــام 
للطاقة الذرية ألول مرة منذ 
انضمامها إلــى الوكالة قبل 
أكثر من ٥ عقود، حيث يعد 
املؤمتر أعلى جهاز تنفيذي 

في الوكالة.
وقال سفيرنا لدى النمسا 
ومندوبنا الدائم لدى املنظمات 
الدوليــة في ڤيينــا صادق 
معرفــي فــي كلمة لــه أمام 
املؤمتر ان رئاسة الكويت لهذا 
املؤمتر الدولي الرفيع مصدر 
اعتزاز وفخر ويضاف لسجل 

الديبلوماسية الكويتية.
وأعرب معرفي عن شكره 
لكل الدول األعضاء في الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية على 
منح بالده هذه الثقة الغالية 
وذلك بعد انتخابها باإلجماع 
من قبل الـ ١٧٣ دولة لقيادة 
أعمال الدورة الـ ٦٥ للمؤمتر 
العام، مشيدا في الوقت ذاته 
بالدول األعضاء في مجموعة 
الشرق األوسط وجنوب آسيا 
على دعمهم اعتماد الكويت 

لهذا الترشح.
كمــا أعرب عــن اعتزازه 

الوكالــة والعاملون  بذلتها 
فيهــا للمحافظة على ســير 
أعمالها العامة دون انقطاع 
خالل جائحة (كورونا) فضال 
عن اجلهود التي بذلتها لدعم 
الــدول األعضــاء ملواجهــة 
تداعيات اجلائحــة وابتكار 
آليات جديدة لالستمرار في 

عملها.
وأعرب عن تطلعه لدعم 
املدير العام للوكالة وجهازها 
في تسيير أعمال هذه الدورة، 

مؤكدا سعي الكويت إلى دعم 
وتســيير أعمال الدورة من 

أجل إجناح هذا املؤمتر.
وأكــد معرفي ان الكويت 
تؤمن بأهمية العمل املتعدد 
األطراف وأهمية دعم العلوم 
الى  والتكنولوجيــا إضافة 
اهتمامها بالدور احملوري الذي 
تلعبه الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية من خالل مساهمتها 
في التنمية البشرية واألمن 

والسلم الدولي.

ســفيرنا لدى النمســا ومندوبنا الدائم لدى املنظمات الدولية في ڤيينا صادق معرفي خالل ترؤسه الدورة باملؤمتر 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بتســلم الرئاسة من اململكة 
الشــقيقة، متقدما  املغربية 
بالشــكر باســمه وباسم كل 
الــدول األعضــاء للمندوب 
الدائم للمملكة الســفير عز 
الدين فرحان على رئاســته 
املميزة للدورة املاضية، كما 
تقدم بالشكر إلى املدير العام 
للوكالــة رافاييل غروســي 
وكافــة العاملــني فيها على 
جهودهم املبذولة في عملها.
وأشــاد باجلهــود التــي 

فيصل احلمود 
استقبل السفير 

القطري
اســتقبل املستشــار بالديوان 
األميري الشــيخ فيصــل احلمود 
مبكتبه في قصر السيف ظهر امس 
سفير دولة قطر لدى الكويت علي 

الشيخ فيصل احلمود مستقبال السفير القطري علي بن عبداهللا زيد آل محمودبن عبداهللا زيد آل محمود.

األحمال بدأت باالنخفاض والشبكة تخطت األصعب
دارين العلي

بــدأت األحمــال الكهربائية تشــهد 
انخفاضــا ملحوظــا مع بــدء انخفاض 
درجات احلرارة مع اقتراب انتهاء موسم 

الذروة.
وتتراوح األحمال حاليا بني ١٢ و١٣ 
ألف ميغاواط فــي ظل درجة حرارة ال 

تفوق الـ ٤٢ مئوية.
وقد ســجل احلمــل الكهربائي أمس 
كحــد أقصى ١٢٦١٠ ميغــاواط فيما بلغ 
االحتياط حوالي ٣٥٠٠ ميغاواط ما يجعل 

من الوضع الكهربائي مطمئنا.

وأكدت مصادر مطلعة في تصريح 
خاص لـ «األنباء» ان الشبكة الكهربائية 
في حالة استقرار حاليا في ظل االنخفاض 
في عدد األعطال واالنقطاعات جراء خفض 

الضغط عليها مع انخفاض األحمال.
ولفتــت إلى انه ميكن القول انه مع 
اقتراب انتهاء موســم الــذروة متكنت 
الشبكة من تخطي التحدي الصعب الذي 
فرض عليها بسبب األوضاع الصحية 
فــي البالد والعالم وتواجد اجلميع في 
البالد خالل موسم الذروة ما يؤدي إلى 
زيادة االســتهالك عدا الزيادة السنوية 

املتوقعة.

وقالت املصــادر ان احلمل األقصى 
املتوقع من قبل الوزارة مت تسجيله هذا 
العام والبالــغ حوالي ١٥٦٧٠ ميغاواط 
والذي تقــدره الــوزارة وفــق الزيادة 

السنوية البالغة ٨٪.
وشددت على ان االقتراب من انتهاء 
موســم الــذروة ال يعني اإلســراف في 
االستهالك، داعية اجلميع التباع الترشيد 
لالنتهاء من هذه الفترة دون مشاكل تذكر.
وأكدت بدء استعداد الوزارة ألعمال 
صيانــة الشــبكة الدوريــة والتي تتم 
خــالل  انتهاء موســم الــذروة لضمان 
عمل احملطات واحملوالت بكامل طاقتها.
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«حياتك عزيزة» مبادرة ملواجهة األفكار السلبية
أعلنت رابطة االجتماعيني 
عن اطالق مبادرتها التوعوية 
حتت عنوان «حياتك عزيزة»، 
وهــي مبادرة ولــدت فكرتها 
فــي الرابطة بعــد تزايد عدد 
حــاالت االنتحــار بــني فئــة 
الشــباب واالطفــال خــالل 
جائحــة «كوفيد-١٩»، حيث 
تهدف هذه املبادرة إلى تقدمي 
الدعم النفســي واالجتماعي 
للمواطنني واملقيمني ومواجهة 
الســلبية املؤديــة  االفــكار 
لالنتحــار والعمل على احلد 
منها والقضاء عليها.وأوضح 
رئيس مجلــس إدارة رابطة 
االجتماعيــني ورئيس فريق 
مبــادرة «حياتــك عزيــزة» 
عبداهللا الرضوان ان الرابطة 
هي احدى مؤسسات املجتمع 
تأسست عام ١٩٦٧، ومن اهم 
اهدافها العمل على الوصول 

امليدانية  البحــوث  وإجــراء 
بهدف حتديد حجم املشكالت 
والظواهــر االجتماعية التي 
تعوق سبل التطور االجتماعي 
ملجتمعنا واقتراح السياسات 
التي تعني اجلهات املختصة 

على التغلب عليها.
وأضاف الرضوان: لتحقيق 
هذه املبادرة كان ال بد أن يكون 
هناك تعاون مجتمعي من اجل 
اجيالنا احلاضرة واملستقبلية، 
لذا سارعت الرابطة إلى دعوة 
اجلهــات احلكوميــة وهــي 
الداخليــة، االوقاف  وزارات: 
والشؤون االسالمية، التربية، 
الصحــة، اإلعــالم، والهيئــة 
العامــة للشــباب، جامعــة 
الكويــت، ومكتــب اإلمنــاء 
االجتماعــي، وجلنــة حقوق 
الطفــل في الديــوان الوطني 
حلقوق اإلنسان، وجمعيات 

إلــى  بالتوعيــة املجتمعيــة 
جميع فئات املجتمع وطبقاته 
بشــتى الوســائل املتاحــة 
بغرض حتقيــق أقصى قدر 
مــن التماســك واالســتقرار 
بالتعــاون مــع  االجتماعــي 
الهيئات الرسمية والتطوعية 
املدني  ومؤسســات املجتمع 

النفع العام ذات العالقة لنضع 
امام اعيننا االسباب والدوافع 
التي تؤدي إلى تزايد حاالت 
االنتحــار، وقدمــت بعــض 
الدراسات أن من اهم أسبابها 
االكتئاب احلــاد، اضطرابات 
الوضــع  بالشــخصية، 
االقتصادي، اإلدمان، األلعاب 
االلكترونية، البطالة، العنف 
املنزلي، العزلــة االجتماعية 
والوحــدة، وضعــف الوازع 
الديني وغيرها، والتي تؤدي 
إلــى عــدم كفــاءة الفــرد في 
مواجهة املشكالت وصعوبة 
حلهــا، فيفقــدون الرغبة في 
احليــاة ويلجــأون إلى إنهاء 
التعــاون  حياتهــم، وبهــذا 
بإذن اهللا سنحاول الوصول 
إلى ســبل العالج وردع هذه 
االنحرافات لنضعها بني ايدي 
املسؤولني في وطننا العزيز.

عبداهللا الرضوان

«التربية»: الدليل 
اإلرشادي للخطة 
الدراسية بانتظار 

اعتماد «الصحة»
عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية 
أن  لـ«األنبــاء»  مطلعــة 
الدليل اإلرشــادي املتعلق 
الدراســية للعام  باخلطة 
الدراســي اجلديــد لم يتم 
اعتماده بشكل رسمي حتى 
اآلن، مشيرة إلى أن هناك 
تعديــالت بســيطة طرأت 
عليه. وذكرت املصادر أن 
«التربية» بانتظار اعتماد 
الدليل اإلرشادي من وزارة 
الصحة، الفتة إلى انه من 
املتوقع اعتماده اليوم أو غدا 
على أبعد تقدير. وأضافت 
أنــه في حــال وصوله من 
وزارة الصحة سيتم وضعه 
على موقع الوزارة وتعميمه 
على القطاعــات واملناطق 
واملــدارس  التعليميــة 
مبراحلهــا املختلفة، الفتة 
إلى أن الدليل متت دراسته 
من جميع اجلوانب متمنية 
االلتزام بكل ما تضمنه من 
تعليمــات تخص اإلدارات 
املدرسية والطلبة وأولياء 
األمور واخلطة الدراســية 

بشكل عام.

البرامج الدراسية والدرجات العلمية التي اعتمدها
الدرجة التخصص الفرعي التخصص اسم اجلامعة 

العلمية 
 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Accounting) BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Behavioral Economics) BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Business Analltics)
 

 BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Brsiness
 Economics & Public Policy)

 BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Business
 Energy, Environmental & Sustainability)

 BS

 University of Pennsylvania Business Administration  Economics (Entrepreneurship
 Innovation)

 BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Finance) BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Health Care
 Management & Policy)

 BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (lrgal Studies & Business
 Ethics

 BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Management) BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Marketing) BS

 University of Pennsylvania Business Administration  Economics (Marketing &
 Communication)

 BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Marketing & Operations
 Management

 BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Operations
 Information & Decisions)

 BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Real Estate) BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Retailing) BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Social Impact and
 (Responsibility

 BS

 University of Pennsylvania Business Administration Economics (Statistics) BS

 Pennsylvania State
 University-University Park

 Computer Science Computer Science BS

 Fordham University -
 Lincoln Campus

 Business Administration Information Technology M

 Fordham University -
 Lincoln Campus

 Business Administration Management M

 Fordham University -
 Lincoln Campus

 Business Administration Media Management M

 Fordham University -
 Lincoln Campus

 Business Administration Quantitative Finance M

 Fordham University -
 Lincoln Campus

 Business Administration Taxation M

 

األبوة تشبه االمومة، متاما، كالهما ضروري في 
احلياة، وغياب األم ضياع، وغياب األب فقيدة!

علمته صغيرا ان احللم ترف النائمني، فاستمع لي 
واستوعب ما قلت ومضى في عزمية املناضلني!

ومضى وهو حافظ للدرس، رافعا شعار كل ما 
ال يقتلني يزيدني عزما! حورب، حوصر، هاجر، 

ولم يخنع ويخضع!
ومضى في دروب احلياة من محطات جناح إلى 

انكسار إلى رجعة وإلى جناح..
علمته ان قدوتنا ورسولنا محمد ژ قال: «ليس 
الشديد بالصرعة، إمنا الشديد الذي ميلك نفسه 
عند الغضب».. يا بني درسك األول وأنت على 
الهواء أال تثار وال تستثار، وكن هادئا، مطمئنا، 

واثقا، فاألثير ميدانك االرحب نحو النجاح!
وعندما اشتد عوده أجلسته وقلت: يا بني، تذّكر- 
وأنت تنشد العزم- هذه األبيات للشاعر املتنبي:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم
وتأتــي على قــدر الكــرام املكارُم

وتعظم في عني الصغير صغارها
وتصغر في عني العظيم العظائُم

باألمس، شــاهدت «جنلي» الذي علمته قد 
استوعب درسي، وأنا «املعلم قبل األب»، وحفظ 
القاعدة عن ظهــر قلب، وكان من ذوي العزم، 

ناشدا العزم، محققا العزم!
التقت عيناي به باألمس وهو يقبل رأسي، 
فهمس في أذني: أتعلم يا والدي ماذا سأل طاغور 
احلكيم؟ لقد سأل املمكن املستحيل: أين تقيم؟ 

فأجابه: في أحالم العاجز!
٭ ومضة: لن أتكلم عن اآليات الكثيرة التي يحتويها 
القرآن الكرمي وتتحدث عن معنى «العزم»، ألنها 
كثيرة، لكن الشاطر من يحول العزم الى جناح 

بصبر وجد وثبات!
باألمس عرفت ان االســلوب هو لباس الفكر، 
واالسلوب هو سبيلك الى قلب وفكر محدثك، 
وان أبرز مزايا االسلوب هو الوضوح والتحاور!

٭ آخر الكالم: باألمس علمني «جنلي» فن املسايرة، 
وذكرني ببيت شعر لزهير بن أبي سلمى:

ومن ال يصانع في أمور كثيرة
يضّرس بأنياب ويوطأ مبنسم

٭ زبدة احلچي: علمت ابني ان «احملاورة العظيمة» 
عبر األثير أمر خطير، وانت ال حتتاج الى اجنحة 
هبوط فقط، وامنا الى مظلة هبوط واقية اذا ما كان 
من حتاوره محترفا عنيدا وميلك ناصية الكلمة!
ولكي متلك الهواء واالثير كن مستعدا ملثل هذا 

احلوار املتفجر!
باألمس فقط ادركت متاما انني تركت «ســيفا 
مهندا وحساما فيصال» وانا أُتابع ما ادهشني 
دهشة هي اآلن ماثلة أمامي «أم الفلسفة» التي 

تعلمتها.. من جد وجد ومن زرع حصد!
لقد علمتك يا بني ان االســطورة هي فلسفة 
االنسان االول، وان كانت فلسفة خيالية وغير 
منهجية، ألن كل انسان «فيلسوف» ما دام يفكر 
ويختار نهجه ودربه، وانت اخترت دربك وأنت 

اآلن تتفوق فوق حساباتي وكأنك تقولها لي:
قــل ملــن يدعي في العلم فلســفة

حفظت شيئا وغابت عنك أشياء
أماني.. لك كثيرة يا بني:

العمــر ان تســألني مــا أمانيه
وكيــف أمــأل في الدنيــا لياليه

للحــب أحملــه، للخيــر أرهنه
للعــز أدفعــه.. للمجــد أعطيه

في أمان اهللا..

ومضات

في عزمه.. «متعتي» !

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبدالرحمن

«االعتماد األكادميي» يضيف برامج دراسية جديدة في أميركا

ثامر السليم

علمــت «األنبــاء» 
مــن مصــادر مطلعة 
فــي اجلهــاز الوطني 
لالعتمــاد األكادميــي 
وضمان جودة التعليم 
ان مدير اجلهاز د.حمد 
العدواني أصدر قرارا 
بإضافة بعض البرامج 
الدراســية والدرجات 
إلــى قائمة  العلميــة 
التعليــم  مؤسســات 
الواليات  العالي فــي 
املتحــدة األميركيــة 
املوصى بها لدى اجلهاز 
لالعتمــاد  الوطنــي 
األكادميــي وضمــان 
جودة التعليم، مشيرة 
إلى انه يجب أن يتبع 
البرنامج الدراسي الذي 
ســيلتحق به الطلبة 
نظام التعليم التقليدي 
وأن تكــون الدراســة 
احلضــور  بنظــام 
املنتظم خالل األسبوع 
الدراســي. ولفت إلى 
انــه يجــب أن يكون 
الدراســي  البرنامــج 
الــذي ســيلتحق بــه 
الطلبة قد اجتاز املدة 
الدراسية احملددة ملنح 
الدرجة العلمية وذلك 
بتخريج الدفعة األولى 
من الكلية التي تطرح 

هذا البرنامج.
 وأشار إلى أن اجلهاز
 حريــص دائمــا على
 مواكبة التخصصات
 العلمية والعملية التي
 تشكل مجاالت دراسية

 ميدة لطلبتنا

حمد العدواني

الياسني لـ «األنباء»: إصالح أي عطل في املدارس
عبدالعزيز الفضلي

 أكد الوكيل املساعد لقطاع املنشآت التربوية م ياسني الياسني 
أن هناك صيانة عاجلة وفورية لكل ما يردنا من اإلدارات املدرسية 
من مالحظات أو أعطال في مرافق املباني املدرسية لضمان جاهزيتها 
الستقبال الطلبة، مشيرا إلى أن أي عطل في التكييف أو غيره يتم 
إصالحه في نفس الوقت وذلك من خالل فريق فني متخصص ملتابعة 
هذه األمور مع اإلدارات املدرسية التي تتواصل معنا بشكل مباشر 
ويومي. جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به الياســني لـ«األنباء» 
حيــث أوضح أن األمور في املدارس ومع انطالقة العام الدراســي 
تســير على ما يرام وفق اخلطة املوضوعة، مشيرا الى ان جميع 
عقود الصيانة في املناطق التعليمية سارية املفعول ومنها من مت 

م. ياسني الياسنيالتمديد له باستثناء منطقة مبارك الكبير التعليمية.
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تكليف «املواصالت» بالتنسيق مع «الشراكة» لالستثمار بقطاع االتصاالت
الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
أمس في قصر السيف برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الشــيخ حمد 
جابر العلي، وبعد االجتماع 
صرح وزير الصحة ووزير 
الدولة  اخلارجيــة ووزيــر 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
الشــيخ د.باســل  باإلنابــة 

الصباح مبا يلي:
استمع مجلس الوزراء في 
مســتهل اجتماعه إلى شرح 
قدمــه وزير الصحــة حول 
املستجدات املتعلقة بالوضع 
الصحــي العام فــي الكويت 
وآخر تطورات الوضع احلالي 
في املستشــفيات احلكومية 
التي تشــهد انخفاضا حادا 
في إجمالي من يتلقى العالج 
في أجنحــة «كوفيــد-١٩»، 
والعنايــة املركــزة وكذلــك 
انخفــاض نســبة اإلصابات 
اليومية لعدد املسحات مقابل 
ارتفاع نسبة الشفاء لتصل 

إلى ٩٩٫٢٪، وهللا احلمد.
االشتراطات الصحية

وقد أكــد مجلس الوزراء 
تعــاون  ضــرورة  علــى 
اجلميع في استمرار االلتزام 
باالشتراطات الصحية وعدم 
التهــاون وأخذ اللقاح حلني 
محاصرة هذا الوباء وآثاره 

والقضاء عليه.
وضمن هذا السياق، ناقش 
مجلــس الــوزراء التوصية 
الواردة من اللجنة الوزارية 
لطــوارئ «كورونــا» وقرر 
املجلس تطبيق االشتراطات 
الواجب  الصحية اخلاصــة 
اتباعها للوقاية من ڤيروس 
«كورونا» على جميع احلضور 
لالنتخابــات واجتماعــات 

االستثمار في قطاع االتصاالت 
يكون من خالل القانون رقم 
١١٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 
وقرر مجلس الوزراء تكليف 
وزارة املواصالت باملضي قدما 

املعمول بها في هذا الشأن.
األغذية املستوردة

ثم تدارس مجلس الوزراء 
توصيــة جلنــة اخلدمــات 
العامة بشــأن إفــادة الهيئة 

الوزراء تكليف الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية بالتنسيق 
مع ديــوان اخلدمــة املدنية 
واجلهات التي تراها مناسبة 
لتوفيــر العــدد الكافــي من 
الكوادر الوطنية املتخصصة 
والعمالة الفنية الالزمة في 
مجال أعمال فحص وحتليل 
األغذية ومبا يضمن تشغيل 
وإدارة املختبــرات التابعــة 
للهيئة وفق أعلــى املعايير 
املتبعة بهذا اخلصوص، وذلك 
حفاظا على ســالمة وجودة 
األغذية وصحة املستهلكني.

ديوان ولي العهد

وقد اعتمد مجلس الوزراء 
مشــروع مرســوم بتعيــني 
الشيخ أحمد عبداهللا األحمد 
الصباح رئيسا لديوان سمو 
ولي العهد بدرجة وزير ملدة ٤ 
سنوات وقرر رفعه لصاحب 
الســمو األميــر، حفظه اهللا 
ورعاه، متمنيا له دوام النجاح 

والتوفيق.
كما اعتمد مجلس الوزراء 
مشــروع مرســوم بدعــوة 
مجلس األمة لالنعقاد للدور 
العــادي الثاني مــن الفصل 
التشــريعي الـــ ١٦ صبــاح 
الثالثاء ٢٠ ربيع األول ١٤٤٣ 
هجرية املوافق ٢٦ من أكتوبر 
٢٠٢١ وقــرر رفعه لصاحب 
الســمو األميــر، حفظه اهللا 

ورعاه.
هــذا، وقــد أبــن مجلس 
الوزراء وزير النفط األسبق 
عبداحلســني  عبداملطلــب 
الكاظمي الذي انتقل إلى رحمة 
اهللا مؤخرا، مســتذكرا بكل 
تقدير جهود الفقيد املخلصة 
في خدمة وطنه، سائال املولى 
عز وجل أن يتغمده بواسع 
رحمته ورضوانه ويسكنه 

نحو اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
في شأن االستفادة من قطاع 
االتصاالت، وذلك بالتنسيق 
مع هيئة مشروعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 
وفقا للنصوص واإلجراءات 

العامــة للغــذاء والتغذيــة 
حول اإلجراءات التي اتخذتها 
بشأن نقل اختصاص األغذية 
املستوردة من بلدية الكويت 
إليهــا ونتائج الفحص التي 
متــت للخضــار والفواكــه 
الطازجة املستوردة واملنتجة 
محليــا، حيــث مت تســلم 
وجتهيــز وتشــغيل مبنــى 
املختبــر املركــزي لفحــص 
وحتليل األغذية ومبنى إدارة 
األغذية املستوردة الكائن في 
منطقة الشــويخ الصناعية 
ومت التعاون مع معهد الكويت 
لألبحاث العلمية بشأن إبرام 
عقد استشــاري وتشــغيل 
للمختبــر املركــزي لفحص 
وحتليــل األغذيــة مبنطقة 
الشــويخ الصناعية، وذلك 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
بهذا الشــأن وقــرر مجلس 

فسيح جناته.
الساحة السياسية

ثم بحث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
آخر املستجدات والتطورات 
الســاحة  علــى  الراهنــة 
السياســية على الصعيدين 
العربــي والدولــي، وبهــذا 
الصدد، أعرب مجلس الوزراء 
عن إدانة واستنكار الكويت 
للهجوم اإلرهابي الذي شنته 
ميليشيا احلوثي على مدينة 
جــازان جنوب غرب اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
و٤  باليســتي  بصــاروخ 
طائرات مسيرة مفخخة والتي 
مت اعتراضهــا من قبل قوات 
الدفــاع اجلوية الســعودية 
بنجــاح ومجلــس الــوزراء 
إذ يؤكد مجددا ان اســتمرار 
هــذه احملــاوالت العدوانية 
املدنيــني  اســتهداف  فــي 
واألعيان املدنية في اململكة 
الشــقيقة ميثل تهديدا ألمن 
واســتقرار اململكة واملنطقة 
بشــكل عام وحتديا صاخبا 
للقوانني واألعراف الدولية، 
كما يؤكــد وقــوف الكويت 
التــام مــع اململكــة العربية 
السعودية الشقيقة وتأييدها 
لكل اإلجراءات التي تتخذها 
للحفاظ على أمنها وسيادتها.
ثم عبر مجلــس الوزراء 
عن خالص تعازيه ومواساته 
لرئيس اجلمهورية اجلزائرية 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الشــقيقة عبداملجيــد تبون 
الرئيــس اجلزائري  لوفــاة 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، 
سائال املولى العلي القدير أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهم ذويه الصبر والسلوان.

تعيني أحمد عبداهللا رئيساً لديوان ولي العهد بدرجة وزير لـ ٤ سنوات ودعوة مجلس األمة إلى االنعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ ١٦ الثالثاء ٢٦ أكتوبر املقبل

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وعبداهللا الرومي والشيخ د.باسل الصباح خالل االجتماع

اجلمعيــات العموميــة بكل 
أنواعها فــي القطاعني العام 
واخلاص وتعميم االشتراطات 
على كل اجلهات احلكومية، 
وتكليف اجلهات التي تنظم 
وتشــرف علــى االنتخابات 
واالجتماعات مبتابعة تطبيق 

تلك االشتراطات.
االستثمار في االتصاالت

كما ناقش مجلس الوزراء 
الشــؤون  توصيــة جلنــة 
االقتصاديــة بشــأن ســبل 
االستفادة من قطاع االتصاالت 
في وزارة املواصالت وأحيط 
املجلــس علما بإفــادة وزير 
العامــة ووزيــر  األشــغال 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات والتي 
انتهــت فيها إلــى أن أفضل 
اخليــارات لتنفيذ مشــروع 

تطبيق اشتراطات الوقاية على احلضور لالنتخابات واجلمعيات العمومية بكل أنواعهاانخفاض حاد ملتلقي العالج بأجنحة «كوفيد - ١٩» وارتفاع نسبة الشفاء إلى ٩٩٫٢٪

وزير الدفاع بحث اخلطط واإلستراتيجيات املستقبلية للجيش
عقد رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 
العلــي اجتماعا  حمد جابر 
برئاسة األركان حضره رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركن خالــد صالح الصباح 
ونائب رئيس األركان الفريق 
الناصر وأعضاء  الركن فهد 
مجلس الدفاع العسكري وعدد 

من كبار قادة اجليش.
ومت خالل االجتماع بحث 
التطورات واملستجدات  آخر 
في عمــوم وحدات اجليش، 
باإلضافــة إلى اســتعراض 
واإلســتراتيجيات  اخلطط 
املستقبلية، كما مت كذلك تبادل 

وعبــر رئيــس مجلس 
باإلنابــة ووزير  الــوزراء 
الدفاع عن تقديره واعتزازه 

اجليــش الكويتــي، تقديرا 
للجهود التــي يبذلونها في 
أمن واستقرار  سبيل حفظ 
هذا الوطن وسالمة أراضيه.

وفــي ختــام االجتماع، 
دعا رئيــس مجلس الوزراء 
باإلنابــة ووزيــر الدفــاع 
إلى بذل  العسكرية  القيادات 
املزيد من اجلهود، وأن يكون 
الهدف املشترك بني مختلف 
القطاعات باجليش هو خدمة 
وطننا الغالي وحمايته والذود 
عنه، في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو وسمو ولي 
عهده األمني وســمو رئيس 

مجلس الوزراء.

التي يبذلها رئيس  باجلهود 
األركان ونائبه في ســبيل 
التي  العقبات  تذليل مختلف 
قد تعترض تنفيذ مثل هذه 
اخلطــط، داعيا القيادات إلى 
الكفيلة  اتخاذ كل اإلجراءات 
بقيام وحدات اجليش بتنفيذ 
مهامها وواجباتها على أكمل 
وجه، من خــالل توفير كل 

االحتياجات لها.
أكد علــى حرص  كمــا 
واهتمــام وزارة الدفاع في 
العمل دائمــا وفق تعليمات 
وتوجيهات القيادة السياسية، 
والتــي حترص علــى دعم 
وتشجيع أبنائها من منتسبي 

الشيخ حمد جابر العلي والفريق الركن خالد صالح الصباح والفريق الركن فهد الناصر

وجهــات النظر حول العديد 
من القضايا واملواضيع ذات 

العالقة بالقوات املسلحة.

السفيرة األميركية: دور مهم الحتاد اإلعالم اإللكتروني 
وعلينا جميعًا الدفاع عن حرية الصحافة

رومانوسكي: استقبلت رئيس مجلس إدارة االحتاد فيصل الصواغ وأمني السر محمد العرادة

الســفيرة  اســتقبلت 
األميركية لــدى البالد ألينا 
رومانوسكي رئيس مجلس 
إدارة احتاد اإلعالم اإللكتروني 
فيصل خليفة الصواغ وتناول 
املتميزة  العالقات  اجلانبان 
والتاريخيــة بــني الواليات 
املتحــدة والكويــت وســبل 
التعاون املشترك خالل الفترة 

املقبلة.
وقالت رومانوســكي في 
تغريدة على حسابها الرسمي 
في تويتر عقب اللقاء الذي 
حضره أمني سر احتاد اإلعالم 
اإللكترونــي محمد العرادة: 
«سعدت بلقاء رئيس احتاد 
اإلعــالم اإللكتروني فيصل 
الصواغ وأمني ســر االحتاد 
حيــث  العــرادة،  محمــد 
ناقشــنا كيف تشجع النظم 
الدميوقراطيــة القوية مبدأ 
حرية الصحافــة (أو الفرع 
الرابع للحكومة كما تسمى 
أحيانــا فــي علــم الواليات 
املتحدة) ويستوجب علينا 
جميعــا أن ندافــع عن هذه 
احلرية، سواء كانت الصحافة 
الورقيــة أو اإللكترونيــة». 
وثمنت الســفيرة األميركية 
دور وجهود احتــاد اإلعالم 
الرئيس  اإللكتروني بقيادة 
فيصل الصــواغ وحتركاته 
املكثفــة لتطويــر اإلعــالم 
الكويتي وبناء تعاون مثمر 

مع مختلف اجلهات.
بــدوره، شــكر الصواغ 
الســفيرة األميركيــة علــى 
حسن االســتقبال وحديثها 
الطيــب عــن احتــاد اإلعالم 
اإللكتروني، مشيدا مبا يجمع 
الكويــت والواليات املتحدة 
من روابط متميزة وتاريخية 
مبنية على أســس قوية من 

وحريــة رأي وتعبير وهو ما 
يعمل احتاد اإلعالم اإللكتروني 
علــى صونه واحلفــاظ عليه 

وعدم املساس به.

وأشار الصواغ إلى تكثيف 
التعاون مع مختلف اجلهات 
داخل وخارج الكويت لتطوير 
اإلعالم الوطني واملســاهمة 

في بناء إعالم حديث يواكب 
التكنولوجيــة  التطــورات 
وسرعة انتقال املعلومة مع 
احملافظة على ثوابت املجتمع 
ومواجهة احلسابات الوهمية 
التي تبث الشائعات واألخبار 
املزيفة خاصة التي تدار مع 
اخلارج وتستهدف أمن البالد.
من جهته، قال أمني ســر 
االحتاد محمــد العرادة عبر 
حسابه الرسمي في تويتر: 
«ســعدت أنا ورئيس احتاد 
اإلعــالم اإللكتروني فيصل 
خليفة الصواغ اليوم بزيارتنا 
لســفيرة الواليــات املتحدة 
األميركية لدى الكويت ألينا 
رومانوســكي، للحديث عن 
وسائل التواصل االجتماعي 
العالــم  علــى  وتأثيرهــا 
وكذلك الصحافــة الكويتية 

واألميركية.

السفيرة ألينا رومانوسكي متوسطة فيصل الصواغ ومحمد العرادة

الصداقــة والثقة واالحترام 
املتبادل.

وأكد الصــواغ أن الكويت 
تتمتع ببيئة دميوقراطية فريدة 

املسعود: دور «اإلعالم اإللكتروني» ساٍم في خدمة الشباب
أمني سر االحتاد محمد العرادة التقى رئيس مجموعة املستقبل

محمد العرادة وأبرار املسعود

التقى أمني سر احتاد اإلعالم اإللكتروني محمد العرادة 
بالرئيس التنفيذي ملجموعة املستقبل أبرار املسعود، حيث 
تابع العرادة أبرز املشاريع الشبابية للمرحلة املقبلة ما بعد 

جائحة كورونا.
وأشاد العرادة باجلهود الشبابية للمرحلة املقبلة تنفيذا 
للتوجيهات السامية، وتأكيدا على ذلك رحب العرادة بتعاون 
مشــترك للمرحلة املقبلة استعدادا لتدشني أكبر مشروع 
وجتمع يخدم املشاريع املتوســطة والصغيرة ابتداء من 

شهر نوفمبر.
وبدورها، أشادت املسعود بدور احتاد اإلعالم اإللكتروني 
ودعمه لكافة املشــاريع الشبابية إعالميا، ورعايته الدائمة 
ملثل هذه املشــاريع، مؤكدة أن لالحتاد دورا ساميا بخدمة 

الشباب الكويتي ومتاشيا مع رؤية الكويت املستقبلية.

متديد التسجيل لاللتحاق باخلدمة العسكرية 
للمتطوعني واألفراد حتى ٢٥ اجلاري

أعلنت رئاســة األركان 
العامة للجيش ممثلة بهيئة 
اإلدارة والقوى البشــرية 
تســجيل  فتــرة  متديــد 
االلتحاق بشــرف اخلدمة 
العســكرية للمتطوعــني 
واألفراد حتى ٢٥ اجلاري.

وقالت رئاســة األركان 
في بيان صحافي إن متديد 
فترة التسجيل جاء نتيجة 
لإلقبال املتزايد على التطوع 

وااللتحــاق باخلدمة العســكرية من حملة 
شــهادة الـ ١١ وما دون ذلك وحملة شــهادة 
الـ ١٢ وشهادة الدبلوم والشهادة اجلامعية 
للتسجيل بدورات ضباط الصف واألفراد.

وأوضحت انه بعد اجتياز الدورة بنجاح 
يحصل حملة الشهادة اجلامعية على رتبة 
رقيــب أول في حني يحصل حملة شــهادة 
الدبلــوم على رتبة رقيــب وعالوتني فيما 
يحصل حملة الشــهادة الثانوية على رتبة 

رقيب.
وأفــادت بأنه فيما يتعلق بدورة األفراد 

من حملة شــهادة الـ ١١ يحصل املتقدم على 
رتبــة وكيل عريــف باإلضافة إلى عالوتني 
في حني يحصل حملة شهادة العاشر على 
رتبة وكيل عريف وعالوة فيما يحصل حملة 
شهادة التاسع على رتبة وكيل عريف، أما 

ما دون الصف التاسع فيكون جنديا.
يذكر أن التســجيل فــي املرحلة األولى 
يكون عن طريق املوقع اإللكتروني للهيئة 
بعدها يتم إرســال رسالة نصية الستقبال 
املعاملــة، ومن ثــم إجراء الفحــص الطبي 
واملقابلة الشخصية النهائية ليتم التحاق 

املقبولني بالدورات التدريبية املقررة.

«القوى العاملة» تنظم يومًا توظيفيًا
بشرى شعبان

نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة يوما 
توظيفيا بالتعاون مع الشركة األولى للوقود 
متمثلة في قطاع القوى العاملة الوطنية.

وبــني نائب مدير عام شــؤون العاملة 
الوطنية ســلطان الشــعالني أنــه مت عقد 
مقابالت وظيفية من حملة مؤهل الثانوية 
والدبلوم، وكانت الفرص املعروضة لـ ٥٠ 
شاغرا، وقد حضر املقابالت ٥٤ باحثا عن 

عمل.

وتوجه الشعالني بالشكر للشركة األولى 
للوقود بالتعاون املثمر في مجال توظيف 
العمالة الوطنية بالقطاع اخلاص، والذي 
كان اســتمرارا لنهج الهيئة العامة للقوى 
العاملة في توجيه العمالة الوطنية للعمل 
بالقطــاع اخلاص واملســاعدة على توفير 
فرص وظيفية في هذا القطاع تتوافق مع 
طموحاتهم ومؤهالتهم للباحثني عن عمل.

وتطمح الهيئة الى استمرار هذا النهج 
املشرف الستيعاب أغلب العمالة الوطنية 

بالقطاع اخلاص.

مقترح كويتي لتشجيع الزواج 
ملن يواجهون حتديات في دول «التعاون»

بشرى شعبان

الوكيلــة  شــاركت 
املســاعدة لقطــاع التنمية 
وزارة  فــي  االجتماعيــة 
الهاجري  الشــؤون هنــاء 
في االجتماع السابع للجنة 
وكالء الشؤون االجتماعية 
في دول مجلــس التعاون 

نيابة عن وكيل الوزارة.
ونوقش فــي االجتماع 
الذي عقد أمــس «اإلثنني» 
املقترح املقدم من الكويت 

واخلاص بـ «اإلطار العام بشــأن تشجيع 
الزواج ملن يواجهــون حتديات مجتمعية 
على مستوى دول املجلس» وذلك لعرضه 

على وزراء الشؤون.
وقدمــت األمانــة العامة لــدول مجلس 

التعــاون مقترحــا خاصا 
باملرأة اخلليجية ورؤيتها 
بشأن تعزيز العمل املشترك 
ملرحلــة مــا بعــد جائحة 
ڤيروس كورونا، إلى جانب 
مناقشة استراتيجية دول 
املجلس في مجال التنمية 

االجتماعية.
وتداول خالل االجتماع 
مقترح حتديد يوم لألسرة 
اخلليجيــة خــالل شــهر 
سبتمبر من كل عام، وكذلك 
املوضوع املقدم من مملكة 
البحرين بشأن جائزة صاحبة السمو امللكي 
األميــرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة 

لتشجيع األسر املنتجة ٢٠٢٢.
وســيجتمع وزراء الشــؤون فــي دول 
املجلس اليوم عبر تقنية االتصال املرئي.

هناء الهاجري

الشيخ: الكويت حجر أساس في احلفاظ على ثقافة السالم ونشرها
كونــا: قال ممثــل األمني 
العــام لــألمم املتحــدة لدى 
الكويت د.طارق الشــيخ ان 
«الكويــت كانــت وســتظل 
حجــر أســاس فــي احلفاظ 
على ثقافة الســالم ونشرها 
في العالم وتعزيزها، حيث 
تقدم منوذجا عامليا لنشــر 
ثقافة السالم وتعزيزها منذ 

أمد بعيد».
فــي  الشــيخ  وأضــاف 
تصريح صحافي مبناســبة 

واألمن فــي املنطقة العربية 
والعالم أجمع.

واضــاف أن الكويــت لم 
تدخر جهدا في اتخاذ القرارات 
وخاصة في القضايا التي تهم 
املنطقة العربية وصون السلم 
واألمن الدوليني، مشيرا الى 
ان الكويــت حصــدت ثمــار 
مســاعيها فــي حــل األزمة 
اخلليجية بعد ٣ سنوات من 
دورها كوسيط إلنهاء األزمة 

اخلليجية.

.(GPI ٢٠٢١) العاملي
وأوضح أن هذا النموذج 
العاملي للكويت في نشر ثقافة 
السالم أثبت في حاالت عديدة 
أن «احلل للتحديات العاملية 
التي يواجهها العالم والسيما 

منطقتنا هو السالم».
وبني أن ذلك جتلى أيضا 
مــن خالل سياســة الكويت 
واخلارجيــة  الداخليــة 
وجهودهــا الدؤوبة وعملها 
احلثيث على تعزيز السالم  د. طارق الشيخ

اليوم العاملي للســالم الذي 
يصــادف اليــوم الثالثاء ان 
مكانة الكويت ارتفعت بشكل 
ملحوظ في الترتيب العاملي 
من ٤٢ فــي ٢٠١٨ إلى ٣٦ في 
٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق، 
مشــيرا الــى ان الكويت هي 
من بــني أكثر الدول ســالما 
في منطقة الشــرق األوسط 
ودول  وافريقيــا  وشــمال 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
وفقا لنتائج مؤشــر السالم 
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سجادتي فيها قرآن واسم اهللا..
هل يجوز الصالة عليها؟

ليلى الشافعي

أجمع علماء الشرع على 
أن ال يجــوز الصــالة على 
ســجادة فيها آيات قرآنية 
أو أسماء اهللا احلسنى، كما 
رأى فقهاء احلنفية واملالكية 
والشافعية كراهة الصالة 
على بســاط فيــه صورة، 
واتفقــوا علــى الكراهة إذا 
كانت الصورة فــي القبلة 
ألنه يشبه ســجود الكفار 
ألصنامهم. ولنتعرف على 
آرائهم حول السجود على 
فراش فيــه آيات من كتاب 

اهللا.

ينافي التعظيم هللا

يقــول الشــيخ د. بــدر 
احلجــرف ال نــرى جــواز 
الصالة على السجاد املكتوب 
عليها اسم اهللا تعالى وذلك 
ألمرين: األول: ملا في ذلك من 
تعرض السجادة لالمتهان 
بالوطء والفرش مع ما فيها 
من اســم اهللا تعالى، وهذا 
ينافي التعظيم الواجب هللا 
تعالى وألسمائه احلسنى 
جل وعال. واألمر الثاني: سدا 

اهللا تعالــى، وهــذا ينافي 
التعظيم الواجب هللا تعالى 
وألســمائه  احلســنى جل 
وعال، وكذلك ســدا لذريعة 
الوقوع في البدعة فقد يعتقد 
الناس أن الصالة املكتوب 
عليها اســم اهللا أفضل من 
الصالة على غيرها وأعتقد 

أن هذا بدعة في الدين.
يشغل القلب

يقول د.ســعد العنزي: 
إذا كانت السجادة وضعت 
للصالة وعليها رسم ملسجد 
أو آيات من القرآن أو كالم 
فيه ذكر هللا فال يجوز الصالة 

عليها ألن فيها امتهان للفظ 
اجلاللة وتعريضه ليداس 
باألقدام وال يجوز للمصلي 
أن ينشــغل بغير صالته، 
فالسجادة التي فيها صور 
أو آيات من القرآن أو غيرها 
هذا مما يشــغل القلب عن 
ذكر اهللا ويزيل الكثير من 
اخلشوع، ولذلك كرهه كثير 
من علماء السلف للحفاظ 
على كمال عبادتهم واالبتعاد 
عما يشغلهم في صالتهم.. 
ولهــذا ملا صلــى النبي ژ 
في خميصة لها أعالم بعدما 
سلم بعث بها إلى أبي جهم 
وقال: (إن أعالمها شغلتني 

عن صالتي).
ال يجوز

من جهته أكد د. جلوي 
انــه ال يجــوز  اجلميعــة 
افتــراش لفــظ اجلاللة أو 
أسماء اهللا أو آيات قرآنية او 
اسم الرسول ژ في صالة أو 
في غيره، ملا فيه من امتهان 
وهــو محــرم ســواء قصد 
ذلك أم لــم يقصده ويجب 
منع تداول هذه الفرش من 
البيع والشراء او استيرادها 

ابتداء.

د. جلوي اجلميعةد. محمد احلمود النجدي د. سعد العنزيد. بدر احلجرف

لذريعة الوقوع في البدعة 
فقــد يعتقد بعــض الناس 
أن الصالة على الســجادة 
املكتــوب عليها اســم اهللا 
اعظم امرا من الصالة على 
غيرها واعتقــاد هذا بدعة 

في الدين.
بدعة

ويؤكد الشيخ د. محمد 
احلمــود النجــدي أنــه ال 
يصح الصالة على السجادة 
املكتــوب عليها اســم اهللا 
تعالى ألن في ذلك تعريض 
السجادة لالمتهان بالوطء 
عليها والفرش وفيها اسم 

النجدي: ال يصح سدًا لذريعة الوقوع في البدعة وامتهانها بالوطء عليها

اجلميعة: يجب منع تداول هذا الفرش من البيع والشراء أو االستيراد
العنزي: فيها امتهان للفظ اجلاللة وتعريضه ليداس باألقدام

احلجرف: يتنافى مع التعظيم هللا تعالى وألسمائه احلسنى

مليونا وفاة يوميًا عامليًا بينهم ٨٠٠ للحوامل

حنان عبداملعبود

أكــد وزير الصحة الشــيخ د.باســل 
الصبــاح انه برغم االجنازات التي نفخر 
بها في مجال سالمة املرضى إال انه مازال 
هناك الكثير من التحديات الواجب التصدي 
لها بروح الفريق الواحد والشفافية الكاملة 
وإيجــاد احللول املرتكــزة على احلقائق 

واألدلة العلمية.
جــاء ذلك ضمن كلمة مســجلة ألقاها 
الوزيــر خــالل االحتفال باليــوم العاملي 
لسالمة املرضى والذي أقيم مبركز غنيمة 
الغامن لألطفال اخلدج والوراثة بحضور 
مدير منطقة الصباح الطبية د.أحمد الشطي 
ومدير ونائب مدير مستشفى الوالدة وعدد 
كبيــر من العاملــني بالقطاعات الصحية 

املختلفة.
وقال الشــيخ د.باسل الصباح ان من 
تلك التحديات املتعلقة بســالمة املرضى 
في تخصصات رعاية احلوامل واألمومة 
والطفولة والصحة اإلجنابية التي اختيرت 
للتركيز عليها هذا العام في اليوم العاملي 
لسالمة املرضى، مشيرا إلى أن االحتفال هذا 
العام يتزامن مع اخلطوات األولى إلعداد 
إستراتيجية التعاون الصحي الثنائي بني 
الكويــت و«الصحة العاملية» بعد افتتاح 
املكتب الدائم للمنظمة في الكويت، معربا 
عن أمله في أن يكون للكويت دور اقليمي 
رائد لتعزيز سياسات سالمة املرضى بدول 
االقليم وإلعــداد وصقل مهارات العاملني 
ودعــم القــدرات والنظم األساســية من 
خالل تدشــني إطالق وتعزيز دور املركز 
اإلقليمي لدول شــرق املتوســط لسالمة 

املرضى بالكويت. 
وأضاف: يسعد وزارة الصحة أن تشارك 
في االحتفال باليوم العاملي لسالمة املرضى 
تأكيــدا علــى االلتزام االنســاني واملهني 
واألخالقي بحق املرضى في السالمة واحلق 
بالصحة كأحد حقوق االنسان االساسية 
التي أكــدت عليها املواثيــق واالتفاقيات 

الدولية التي تلتزم بها الكويت. 
بــدوره، قال مديــر منطقــة الصباح 
الطبية التخصصية د.أحمد الشــطي: ان 
احتفاالت وزارة الصحــة باليوم العاملي 
لســالمة املرضى تأتي انعكاســا لتقرير 
منظمة الصحة العاملية، معلنا عن اضاءة 
ثالثة من املنشآت في البالد وهي مستشفيا 
اجلهراء والوالدة وأبراج الكويت باللون 
البرتقالي ملشاركة مظاهر االحتفال العاملية 

بهذه املناسبة.

واشار الشــطي في تصريح صحافي 
إلى تســجيل نحو ٢ مليــون وفاة يوميا 
على مستوى العالم من بينهم ٨٠٠ وفاة 
لألمهات احلوامل، وأكثر من ٦٧٠٠ مولود، 
مؤكدا أن كثير من احلاالت ميكن الوقاية 
منها ومنعهــا اذا كان هناك حد أدنى من 
التواصل واملهارات والكفاءات التي ميكن 

التعامل معها، 
وبالرغم من أن سالمة األم والوليد من 
املشكالت العاملية وإقليم شرق املتوسط 
الثاني في هــذه املعانــاة، إال أن الكويت 
ال توجــد لديها أي مشــاكل في الوصول 
إلــى اخلدمــة أو التمتع بهــا، والتغطية 
الصحية الشاملة تأتي في املرتبة األولى 
على مستوى املنطقة، و٩٩٫٥٪ من إجمالي 
الوالدات ليست منزلية وإمنا باملستشفيات.

وتابــع: الكويــت تتمتــع بالكثير من 
االمتيازات ففي البنى التحتية هناك وحدات 
وعيادات أمومة مبراكز الرعاية الصحية 
األوليــة، وفي مستشــفى الــوالدة هناك 
منوذج لإلجراءات الطبية االحترازية سواء 
في االرشــاد الوراثي أو مختبر اجلينات 
أو وحــدات اخلصوبة وأطفــال االنابيب 
ويوجــد لدينا خريطة جينيــة للمواليد 
تدعم مشروع أطفال االنابيب، مشددا على 
أن جودة احلياة في الكويت حجر زاوية، 
إذ تعتبر األكثــر خصوبة واالقل وفيات 
بني املواليد واألمهات في املنطقة، منوها 
بتطوير املشاريع االنشائية احلديثة ومنها 
مستشفى الوالدة اجلديد الذي يضيف ما 
يناهز ٧٠٠ ســرير ومــن املتوقع انتهائه 

انشائيا واستالمه ٢٠٢٢.
من جانبه، أوضح املتحدث الرســمي 
باســم وزارة الصحــة د.عبداهللا الســند 
أن ســالمة املرضى هو أحد التخصصات 

والبرامــج التي أنشــئت حديثا وحتديدا 
في عام ٢٠٠٤، حيث مت تدشــني التحالف 
العاملي لســالمة املرضى مع أكثر من ١٤٠ 

دولة حول العالم.
وتطرق السند إلى أبرز محطات تعزيز 
نظام اجلودة وسالمة املرضى في الكويت، 
مشيرا إلى تعزيز نظام اجلودة وسالمة 
املرضى في كافــة املرافق التابعة لوزارة 
الصحة ومرافق القطاع األهلي، من خالل 
تطبيق أحدث البرامج واملبادرات العاملية، 
لتطوير وحتسني جودة الرعاية الصحية 
املقدمة، وضمان تقدمي خدمة صحية آمنة 
للمرضى وعائالتهم، من خالل برامج إدارة 
اجلودة واالعتماد، وتشمل برامج السالمة 
وإدارة املخاطر ومن بينها حلول السالمة 
التسعة والتي متت املوافقة عليها وإقرارها 
بقــرار وزاري، فضال عما مت اعتماده من 
قبل قســم املعايير واملؤشــرات وشؤون 
االعتماد، وما جاء عبر الدراسات والدعم 
الفني، فضال عن تطبيق برنامج «الوقاية 
والتيقظ الدوائي» وما مت إقراره من وجوب 
احلصول على الدورات التدريبية إلنعاش 
القلب عند التوظيــف والترقية للكوادر 

الطبية.
وأكد أن قانــون مزاولة املهن الطبية 
اجلديد ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ جاء مراعيا لسالمة 
وحقوق املريض والعاملني في املجال الطبي 
في تلقي اخلدمات الطبية والرعاية الصحية 
الشاملة، وفق األصول الطبية ومستجداتها، 
وتبصير املريض بكل أمانة ودقة بكل ما 
يتعلق بحالته الصحية، مستعرضا بعض 
اجلهود في مجال ســالمة املرضى خالل 
جائحة «كورونا»، مشيرا إلى أهداف شعار 
االحتفال هذا العام والذي جاء حتت عنوان 

«الرعاية اآلمنة لألم والوليد».

وزير الصحة: نأمل في دور إقليمي رائد للكويت لتعزيز سياسات لسالمة املرضى

د.عبداهللا الســند ود.أحمد الشــطي ود.عمار الفضلــي ود.طالل الفضالة
في مقدمة احلضور خالل االحتفال                                     (متني غوزال)

الشطي: خريطة جينية للمواليد تدعم مشروع أطفال األنابيب.. و٩٩٫٥٪ من الوالدات باملستشفيات

السند: قانون مزاولة املهن الطبية اجلديد يراعي سالمة وحقوق املرضى والعاملني باملجال الطبي

اجلاراهللا: إمتام تطعيم جميع املسجلني 
ميهد لتوسع املراكز دون حجز مسبق

عبدالكرمي العبداهللا

أكد رئيس اللجنة االستشــارية ملواجهة 
«كورونا» د.خالد اجلاراهللا استمرار االنحسار 
الوبائي مــع تدرج مراحل االنفتاح، وترقب 
لنتائج عودة التعليم التقليدي على احلالة 

الصحية. وأشار اجلاراهللا الى أن إمتام تطعيم 
جميع املسجلني ميهد لتوسع مراكز التطعيم 
من دون احلجز املسبق «walk in» لرفع نسب 
التحصــني، مبنيــا أن تطعيــم العمالة غير 
النظامية يجنب جيوب التفشي ويسهم في 

االنحسار الوبائي.

ملشاهدة الڤيديو

د. خالد اجلار اهللا

توفير تطعيمات 
االلتهاب الرئوي 
واالنفلونزا مطلع 

أكتوبر
حنان عبداملعبود

مــع قرب فصل الشــتاء، 
تبــدأ وزارة الصحة بتوفير 
الرئوي  تطعيمات االلتهاب 
واالنفلونــزا املوســمية في 
مختلــف مراكــز الصحــة 
الوقائية املنتشرة في املناطق 
الصحيــة ابتــداء من شــهر 

أكتوبر املقبل.
وأكدت مصادر صحية لـ 
«األنباء» أن اللقاحني سيتم 
إعطاؤهما للحاالت اجلديدة 
والسابقة التي تأخذه بشكل 
دوري علما أن اللقاح الرئوي 
يؤخــذ مرة واحدة، أما لقاح 
االنفلونــزا فهــو موســمي 
للجميــع مبا فيهــم األطفال 
الذي يعطى لهم على جرعات، 
الفتة الى أنه بإمكان الطلبة 
اللقاح  أيضا احلصول على 
الوقائــي من االنفلونزا عبر 

املراكز التابعني لها.
وتوقعــت املصــادر أن 
يتم تخصيص منصة ألخذ 
طعوم االنفلونزا من خالل 
احلجز املســبق ملن يرغب 
سواء املواطنني أو املقيمني، 
حيث شــهد العــام املاضي 
إقباال كبيرا على تلقي الطعم 
ما ساهم في انخفاض حدة 
االنفلونــزا والتخفيف من 
أعراضها، مشــددة على أن 
فئات يجب أن تأخذ اللقاح 
ومنهم األشخاص من عمر 
٦٥ ومــا فــوق والنســاء 
احلوامــل، واملرضى الذين 
يعانون من أمراض مزمنة، 
ومن يعانون من ضعف في 

جهاز املناعة.

٧ ماليني و٢٤٠ ألف دينار إجمالي مصروفات 
بنك االئتمان األسبوع املاضي

الصندوق الكويتي يبحث إعادة جدولة مديونية 
السودان وفقًا ملبادرة الدول املثقلة بالديون

«البلدية»: إزالة ٢٥٢ إعالنًا في «مبارك الكبير»

عادل الشنان

كشفت إحصائية صادرة عن بنك 
االئتمان الكويتي انه خالل األســبوع 
املاضي وحتديدا من ١٢ حتى ١٦ سبتمبر 
بلغ إجمالي املصروفات ٧ ماليني و٢٤٠ 
ألفــا و٨٩٢ دينــارا، وحتويل قروض 

بواقع ألف و٢٣٦ دفعة «أونالين».

وأشــارت االحصائية الــى أن ٤٠ 
عميــال اســتفادوا من خدمــة القرض 
الذكــي و٥ عمــالء مــن  االجتماعــي 
خدمة القــرض العقــاري الذكي عبر 
تقنية الــذكاء االصطناعــي، في حني 
أن عدد املستفيدين من إنشاء حساب 
علــى بوابة بنك االئتمان باســتخدام 
تطبيق «هويتي» التابع للهيئة العامة 

للمعلومات املدنية بلغ ألفًا و١٦٨ عميال.
عــدد  أن  االحصائيــة  وبينــت 
الكشوفات الهندسية التي مت تنفيذها 
خالل األسبوع املاضي قد بلغ ٦٩٧ كشفا 
ناهيك عن إصدار البنك ألف و٨٣ قرارا 
والرد على ٩٢ استفســارا عبر مواقع 
التواصل واستقبال ألف و١٣٠ مكاملة 

من خالل مركز االتصال.

اخلرطوم - (كونا): قال نائب مدير 
إدارة العمليات لشــؤون الدول العربية 
للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية عبداهللا املصيبيح، إن الصندوق 
يبحث إعادة جدولة مديونية السودان 
وفقــا ملبــادرة الــدول املثقلــة بالديون 

(هيبك).
وأضــاف املصيبيح فــي تصريح لـ 
«كونا» على هامش زيارة إلى السودان، أن 
الصندوق يسعى لتخفيف عبء مديونية 
السودان في إطار (هيبك) من خالل إعادة 
جدولة املديونية، وذلك بعد تأهله لنقطة 

القرار وفقا للمبادرة.
وأشــار إلى أن زيارة السودان تأتي 
بعــد تأهل اخلرطوم لنقطــة القرار من 
قبل صندوق النقد والبنك الدوليني وبعد 

في إطار اجلهود املبذولة من قبل الفرق 
الرقابية في بلدية الكويت ملتابعة تطبيق 
االشــتراطات الصحية وضوابط ونظم 
البلدية، كشفت إدارة العالقات العامة في 
بلدية الكويت عن تنفيذ الفريق الرقابي 
بإدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
ست جوالت متتالية ميدانيا خالل الفترة 
من ٩/١١٤ـ  ٩/١٩ على املجمعات التجارية 
واألســواق املوازية ومحــالت التجزئة 
مبناطق (العدانـ  صبحانـ  صباح السالم 
ـ أسواق القرينـ  القصورـ  أبو احلصانية 
ـ املســايل) للتأكد من التزامهم بلوائح 
وأنظمة البلدية واالشتراطات الصحية 

بهدف حتقيق املناعة املجتمعية.
وفــي هذا الســياق، أكد مديــر إدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع 

بلديــة احملافظة طــالل العقاب حرص 
البلديــة علــى تطبيق قــرارات مجلس 
الوزراء املتعلقة باالشتراطات الصحية 
من خالل تنفيذ جوالت ميدانية صباحية 
ومسائية بجميع مناطق احملافظة للتأكد 
من التزام احملالت واملجمعات التجارية 
واألسواق املوازية تطبيق االشتراطات 
الصحيــة للحــد مــن انتشــار ڤيروس 
كورونا والضوابط البلدية، مشيرا في 
هــذا اخلصوص إلــى أن اجلوالت التي 
مت تنفيذهــا خالل الســتة أيام املاضية 
قد أسفرت عن حترير ٦٨ مخالفة لعدم 
االلتــزام بالئحــة احملــالت واإلعالنات 
وقــد تنوعت تلك املخالفات ما بني عدم 
االلتــزام باالشــتراطات الصحية، عدم 
جتديــد ترخيص اإلعــالن، عدم جتديد 

الترخيص الصحي، إضافة إعالن خاص 
بالنشاط من دون ترخيص من البلدية، 
إقامة إعالن خاص بالنشاط، عدم وضع 
إعــالن تعريفي باحملل، تشــغيل عامل 
بشــهادة صحية منتهية، مزاولة العمل 
قبل احلصول على شهادة صحية، فضال 
عن عدم صيانة اإلعالن وذلك بعد الكشف 
على ٢٩٨ محال إلى جانب إزالة ٢٥٢ إعالنا 
مخالفــا مختلفا األحجام من الشــوارع 
وامليادين باحملافظــة يعمل على إعاقة 
الرؤية عن قائدي املركبات ويشوه املنظر 
العام للمحافظة. ودعا العقاب أصحاب 
احملالت االلتزام بلوائح وأنظمة البلدية 
واتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الوقائية 
حرصــا على صحــة وســالمة اجلميع 

وجتنبا للمخالفة والغرامة.

أو فوائدها املستحقة. وأوضح أن الزيارة 
تأتي ملتابعة املديونية والقروض املوقعة 
ســابقا والتي يجري العمــل عليها الى 

جانب بحث املشاريع املستقبلية.

٤٠ عميالً استفادوا من «القرض االجتماعي الذكي»

جانب من اجتماعات الصندوق الكويتي في اخلرطوم

جناح مفاوضات تخفيف الدين مع الدول 
األعضاء في نادي باريس يوليو املاضي، 
مشيرا إلى أن الصندوق الكويتي ال يقوم 
بإلغاء أو شطب قروضه املتعاقد عليها 
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كشف رئيس جمعية القادسية التعاونية د.علي الكندري عن قرب افتتاح مبنى لوازم العائلة اجلديد مبساحة ١٠٠٠م٢،  وذلك بعد االنتهاء من عمليات التأثيث، مشيرا إلى أن النتائج املالية مميزة وسيجري توزيع ١٠٪ 
من األرباح على املساهمني، حيث بلغ صافي الربح ١٫٦١٦ مليون دينار، وجتاوزت املبيعات ١٤٫٥ مليونا. وقال الكندري في لقاء خاص مع «األنباء» إنه جرى رفع الودائع من ٣٫٨ ماليني إلى ٧٫٢ ماليني خالل ٣ سنوات،  وهو إجناز 

يسجل ملجلس اإلدارة، موضحا أنه يتم التحضير حاليا إلطالق مهرجان القرطاسية والعودة إلى املدارس، باإلضافة إلى االستمرار  في تنظيم املهرجانات األسبوعية بعروض وتخفيضات مميزة، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، حدثنا عن املركز املالي 
جلمعية القادسية في ظل أزمة 

كورونا، ونسبة األرباح املوزعة؟
٭ املركــز املالــي للجمعيــة مميز، 
واألرقــام في صعود مســتمر، وقد 
بلغت مبيعاتنا خالل عام ٢٠٢٠ مبلغا 
قدره ١٤٫٥٠٨ مليونا، في حني وصلت 
إلــى ١٢٫٦٨١ مليونا في العام ٢٠١٩، 
أما صافــي األرباح فقــد بلغ ١٫٦١٦ 
مليون دينار، وسنقوم بتوزيع ١٠٪ 
على املساهمني وهي النسبة األعلى 

املسموح بها في ميزانية ٢٠٢٠.

ماذا بشأن ميزانية ٢٠٢١، ما 
تقديراتكم للنسبة املوزعة في ظل 

التعديالت اجلديدة؟
٭ املعطيــات لدينا تشــير إلى أن 
نســبة التوزيــع ســتكون ١٢٪ في 

ميزانية ٢٠٢١.

هل متت زيادة الودائع خالل الفترة 
املاضية؟

٭ نبشر مساهمينا بأن الودائع لدينا 
ارتفعــت خالل ٣ ســنوات من ٣٫٨ 
ماليني إلــى ٧٫٢ ماليني دينار، وقد 
قمنا أخيرا بوضع وديعة مببلغ ١٫٧ 

مليون دينار في بنك وربة.

هل تعاني جمعية القادسية من أي 
مشكالت مالية وهل تقومون بسداد 

املستحقات في مواعيدها؟
٭ ال توجد أي مشــكالت مالية في 
جمعية القادســية، ونقوم بســداد 

مستحقات املوردين أوال بأول.

لو انتقلنا إلى اجلانب اإلنشائي، ما 
جديدكم في هذا الشأن؟

٭ ال شك أن أزمة كورونا تسببت في 
تعطيل الكثير من األعمال اإلنشائية 
التي كنا عازمني على القيام بها إلى 
جانب اإلجراءات املتبعة لدى اجلهات 
املختصــة، ولكن وعلــى الرغم من 
الظروف التي منر بها ستكون هناك 
مفاجآت لرواد اجلمعية ومساهمينا 
الكرام، وأولى هذه املفاجآت افتتاح 
مبنى لوازم العائلة مبساحة ١٠٠٠م٢ 
قريبا جــدا، حيــث مت االنتهاء من 

عمليات التأثيث.

ملاذا تأخر االفتتاح مع العلم أن 
الكثير من املساهمني يسألون عن 

ذلك؟
٭ التأخر كان بسبب النزاع املتعلق 
بهذا املبنى بــني اجلمعية واملتعهد 
منذ عــام ٢٠١٨، واتخذت اجلمعية 
اإلجــراءات القانونيــة حفاظا على 
إدارة  أمــوال املســاهمني، وقامــت 
اخلبراء بإجراء كشف على املوقع، 
وأصبح تشغيل املشروع متاحا اآلن، 
واجلدير بالذكر أن اإلجراءات املطولة 
التي متر بها مراحل النزاع القضائي 
حالت دون تشغيل املبنى، إضافة إلى 
الظروف التي مرت بها البالد خالل 
«كورونا»، وهذا املشــروع سيمثل 
نقلة نوعية من حيث املساحة الكبرى 
التي يشغلها وتنوع البضائع وزيادة 

عدد األصناف.

هال نتابع جديد جمعية القادسية في 
اجلانب اإلنشائي؟

٭ نعمــل حاليــا علــى اســتخراج 
الرخــص اخلاصة بتحويــل قاعة 
املعارض القدمية إلى فرع للخضار 
والفواكه مبساحة ٥٠٠م٢، على أن 

ما املهرجانات التي أطلقتموها في 
٢٠٢٠، وما اجلديد في ٢٠٢١؟

٭ كانت لدينا تخفيضات مستمرة 
أســبوعيًا إلــى جانــب املعــارض 
واملهرجانــات الشــهرية في جميع 
األفــرع، وقد حرصنــا على تنظيم 
مهرجــان كبيــر في شــهر رمضان 
املبــارك، ويجري حاليــا التجهيز 
القرطاســية والعــودة  ملهرجــان 
للمدارس في صالة املعارض اجلديدة.

السالل املوزعة كانت من األعمال 
اجلديدة واملبتكرة في اجلمعيات 

التعاونية وخصوصا التنوع الذي 
حملته، فما الذي قمتم بتوزيعه 

خالل الفترة السابقة؟
٭ تنوعت السالل املوزعة في جمعية 
القادسية، حيث وزعنا سلة رمضان 
وهي عبارة عن ٥٠ دينارا مشتريات 
من الســوق املركزي لــكل صاحب 
بطاقة عائلة، إضافة إلى سلة العدة 
للصيانة املنزلية، وسلة املنظفات 
وسلة الشفاء، وسلة الوقاية حتت 
شعار «سالمتك تهمنا» على ٢٥٠٠ 
بطاقــة اشــتملت علــى منظفــات 
ومعقمات وكمامات وكفوف، وسلة 
ما نسيناكم، وسلة الكشتة اخلاصة 
بالبر لـ ٣٠٠٠ بطاقة مقابل ٥٠٠ فلس 

فقط.

شهدت الفترة املاضية تخفيفا من 
القيود االحترازية، فما الذي قمتم 

به في هذا اجلانب؟
٭ اإلجــراءات الصحيــة الوقائيــة 
مرتبطة بوزارة الصحة وما يصدر 
عــن مجلس الوزراء، فهم يتابعون 
هذا الوضع مع أصحاب االختصاص، 

بالنســبة لنا كانت اجلمعية تعمل 
بكامل جاهزيتها ملواجهة هذا الوباء 
ومــا زلنــا نقــوم بتطبيــق جميع 
االشــتراطات حلني صدور بيانات 
مــن وزارة الصحة بانتهاء الوضع 

القائم.

كيف واجهتم التحديات ضد 
ڤيروس خالل فترة احلجر الكلي 

واجلزئي؟
٭ قمنا بخدمــة التوصيل للمنازل 
حتت شــعار «خليك في بيتك» مع 
إطالق خدمة توصيل للمستشفيات 
الســن وذوي  والعيــادات لكبــار 
االحتياجات اخلاصة، وحرصنا على 
تطبيق التسوق اإللكتروني وتعقيم 
اجلمعية ومرافقها من قبل اجليش 
الكويتي، مع ربط كاميرات املراقبة 
األمنية مــع وزارة التجارة ملراقبة 
املخــزون االســتراتيجي، وأجرينا 

مسحة احترازية ملوظفينا.

ما األعمال االجتماعية التي قمتم بها 
خالل الفترة املاضية؟

٭ قمنا بتزيني الشوارع ودوارات 
القادسية بالشبك املضيء ووضع 
األعــالم وتزيــني مبانــي اجلمعية 
احتفاال بأعياد الكويت، كما أطلقنا 
مهرجان الصحة البدنية حتت رعاية 
وزارة الشؤون، ومت تشكيل فريق 
طوارئ استعدادا لألمطار الشديدة، 
عامــل فنــي كهربائــي - وصحي، 
وجتهيز مكائن شفط املياه بنظام 
اخلفارة ملدة ٢٤ ســاعة اســتجابة 
لنداءات أبناء منطقة القادسية في 
ظــل هطول األمطار التي شــهدتها 

البالد.

يتم حتويل مكان اخلضار احلالي إلى 
بنك، وأما قاعة املعارض فستكون 
في املبنى اجلديد، ومن جديدنا أيضا 
هدم وبناء مبنى فرع البنشر الذي 
سيبدأ قريبا جدا بعد إمتام عملية 
طــرح املناقصة من قبل الشــركات 
املتخصصة الشهر املقبل، وسيكون 
إدارة مباشرة من اجلمعية لضمان 
عــدم التالعــب في أســعار اخلدمة 
ولتعلــق ذلــك علــى وجــه خاص 

بخدمات السادة املساهمني.
وهناك أيضا مشروع لتوسعة فرع 
ق٤ في حال نقل لوازم العائلة لتقدمي 
خدمــات أفضــل، وإنشــاء مواقف 
سيارات متعددة األدوار أمام السوق 
املركزي واملبنى اجلديد للقضاء على 
الزحــام وذلك بعــد احلصول على 
املوافقات الالزمة من اجلهات صاحبة 
االختصاص، ولدينا مشروع توريد 
وتركيب املولد الكهربائي للســوق 
املركزي ومتت الترسية على شركة 
متخصصة لتنفيذ املشروع، ونحن 
اآلن بصدد تقسيم امليزانني بالسوق 
املركزي، ومت اعتماد املخطط، وجار 

اســتكمال باقي التراخيص الالزمة 
لطــرح مجموعــة مــن األنشــطة، 
وســيكون ألصحــاب املشــروعات 
الصغيرة نصيب في استغالل هذه 
األنشطة وفق اإلجراءات املتبعة لدى 
وزارة الشؤون في هذا الشأن لطرح 
األنشطة، إلى جانب تطوير حديقة 
ق٧ اخلاصــة باجلمعيــة بإضافــة 
األلعاب وجتهيز املمشى في الداخل 
باإلضاءة ووضع الكراسي وزراعة 

املنطقة بالكامل.

ما الفوائد التي جتنيها اجلمعيات 
التعاونية في حال أسندت إليها 

الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية إدارة احلدائق؟

٭ في حال قامت اجلمعيات بتسلم 
احلدائق من قبل الهيئة والســماح 
لنا باستثمار املقاهي واملطاعم، فإن 
العائد سيكون مجزيا للجميع، من 
حيث الدخل واخلدمات املقدمة، أما 
نحن حاليا فنهتم باملمشى واألرصفة 
اخلاصة به من اإلضاءة واخلدمات 
األخرى على الرغم من صغر حجمه.

رئيس مجلس اإلدارة أكد زيادة الوديعة إلى ٧٫٢ ماليني دينار خالل ٣ سنوات وصافي األرباح ١٫٦١٦ مليون

د.علي الكندري متحدثا للزميل محمد راتب                         (زين عالم)

الكندري لـ «األنباء»: ١٤٫٥ مليون دينار مبيعات 
«تعاونية القادسية» في ٢٠٢٠ وتوزيع ١٠٪ أرباحًا

محمد راتب

افتتاح مبنى لوازم العائلة مبساحة ١٠٠٠م٢ قريبًا جدًا.. واعتماد مخطط تقسيم امليزانني
نطالب مبزيد من املرونة 

في قوانني العمل التعاوني

حتميل رئيس مجلس اإلدارة 
املخالفات غير منصف

اللقاء وجهت «األنباء»  خالل 
ســؤاال إلى رئيس مجلس إدارة 
جمعية القادسية د.علي الكندري 
حول رأيه في التعديالت األخيرة 
التعاونية، فقال إن  القوانني  على 
إعادة العمرة والشــاليهات ورفع 
نسبة األرباح تعديالت جوهرية 
ومهمــة لتطوير العمل التعاوني، 
وفي احلاالت الطارئة لألعمال الفنية 
والتعديــالت وغيرها من األمور 
املتعلقة بســير العمل التعاوني، 
ونطالب مبزيد من املرونة في أعمال 
اجلمعية ضمــن ضوابط ورقابة 

دقيقة وفق القوانني املوضوعة.

أكد د.علي الكندري أن حتميل 
رئيس مجلــس اإلدارة األخطاء 
والتبعات املتعلقة مبعامالت اجلمعية 
أمر بحاجة إلى إعادة نظر ألنه في 
بعض األحيان تصل هذه املخالفات 
إلى مدير الفرع أو إلى أي موظف 
وال يقــوم بتســليمها للرئيس، 
متسائال: ملاذا ال يتم تسليم املخالفة 
مباشرة للرئيس، وملاذا ال تتم توعية 
الرؤساء جميعا فيما يتعلق بالتعامل 
مع املخالفات، خصوصا أن بعض 
املخالفات بإمكاننا التخلص منها 
بأوامر صلح دون الذهاب للمحكمة.

العازمي: انطالق مهرجان القرطاسية واللوازم 
املدرسية في تعاونية علي صباح السالم بسعر التكلفة

محمد راتب

أعلــن رئيــس مجلــس 
اإلدارة فــي جمعيــة علــي 
صبــاح الســالم التعاونيــة 
مفلــح ســعود العازمي في 
تصريــح لـــ «األنبــاء» عن 
انطالق مهرجان القرطاسية 
واللوازم املدرسية مبشاركة 
٩ شركات مع فتح املجال أمام 
الراغبني في عرض منتجاتهم، 
موضحا أنه مت اشتراط توفير 
منتجات وماركات عاملية مع 

البيع بسعر التكلفة.
إلــى  العازمــي  وأشــار 
أن املهرجــان سيســهم فــي 
تعزيــز املركــز املالــي، ولن 
يكون لنهايتــه وقت محدد، 
موضحــا أن اجلمعية تقوم 
علــى  شــهرية  بعــروض 
مجموعة كبيرة من الســلع 
األساســية والغذائية بسعر 
التكلفة وبدعم من مخصص 
املهرجانات والشركات الكبرى 
بهدف إرضاء روادنا الكرام، 
إلى جانب تنظيــم مهرجان 

للخضار كل ثالثاء.
وبسؤاله عن وجود تباين 
في األســعار بني اجلمعيات 
التعاونية واألسواق املوازية 
قال: ال شك أن أسعار بعض 
املنتجات في األسواق املوازية 
تكون مختلفة عن اجلمعيات 
التعاونية وذلك ألن األسواق 
املوازية ال ترتبط باألسعار 
التعاونية التي يتم حتديدها 
من قبــل احتــاد اجلمعيات 
أمــا اجلمعيات  التعاونيــة 
التعاونيــة تكون األســعار 
محددة وفقا للجنة األسعار 
باحتاد اجلمعيات التعاونية 
كما أننا مطالبون بأرباح يتم 
توزيعها للمســاهمني حتت 
الشــؤون،  وزارة  رعايــة 
ومقيــدون بتواريخ معينة 
في السلع ذات مدى طويل.

وفــي إطــار آخــر، ذكــر 
أنه مت توزيع ســلة وقائية 
األحد املاضي حتوي كمامات 
ومنظفــات علــى مــدارس 
املنطقــة، رغبة منا في دعم 
العملية التعليمية والصحية، 

انخفاض األرباح يعود إلى 
قيامنا بإنشاء صالة أفراح، 
الفتــا إلى ان هنــاك ٩ آالف 
مســاهم فــي جمعيــة علي 
صباح السالم ولدينا ٤٥٠٠ 
بطاقة عائلية، مشيرا إلى أنه 
سيتم توزيع ســلة عائلية 
قريبا على املساهمني الكرام 
حتوي أصنافا متنوعة نزوال 
عند رغبة مساهمينا الكرام، 
كما مت طرح بعض األنشطة 
املتوافــرة باجلمعية  غيــر 
لالستثمار من قبل أصحاب 

االختصاص، كما سيتم طرح 
بعــض األنشــطة األخــرى 
لالستثمار من قبل أصحاب 

املشاريع الصغيرة.
بدوره، قال رئيس جلنة 
املشتريات رفاعي الدوسري 
لـ «األنباء» إن هذا املهرجان 
هــو األول منذ بداية جائحة 
كورونا، وهناك منافسة من 
الشركات على توفير األجود، 
موضحــا أن هناك تشــكيلة 
كبيرة من القرطاسية واللوازم 

املدرسية بسعر التكلفة.

ً أكد لـ «األنباء» أنه يقام مبشاركة ٩ شركات.. وتوزيع سلة عائلية قريبا

مفلح العازمي خالل افتتاح مهرجان القرطاسية                 (محمد هاشم)

جانب من اجلولة في املهرجان

مشيرا إلى أن مجلس اإلدارة 
ينظــر فــي الكتب الــواردة 
إليــه بشــأن دعــم املدارس 
وفــق تعليمــات الشــؤون. 
وفيما يتعلق باملركز املالي 
قال إن املبيعــات في زيادة 
وقد وصلت إلــى ١٢ مليونا 
حتى نهاية شهر أغسطس، 
وسنقوم بتوزيع ٩٪ أرباحا 
على املســاهمني عن السنة 
املالية املنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١، 
وننتظــر قــرار الشــؤون 
لعقــد العموميــة، مبينا ان 

مبيعاتنا ١٢ مليون دينار حتى نهاية أغسطس ٢٠٢١ وتوزيع ٩٪ أرباحًا على املساهمني

ملشاهدة الڤيديو
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بنك اخلليج يدعم البرنامج احلواري «لي ولكم»
لعرض قصص جناح سيدات من عدة مجاالت

«صناعات الغامن» و«إجناز الكويت» تعززان جهودهما 
لتأهيل الشباب من أجل العمل في القطاع اخلاص

«RM 029 أوتوماتيك لومان كالسيك»
ساعة جديدة بإصدار محدود

«زكاة كيفان» تدعو احملسنني إلى كفالة األيتام

الطرف األغر تطلق «اتس كويتي» لدعم املواهب

الكلية األسترالية نّظمت
لقاًء تنويريًا عن ُبعد لطالبها اجلدد

أعلــن بنــك اخلليــج عن 
دعمــه للبرنامــج احلواري 
«لي ولكم» الذي يعرض على 
مواقــع التواصل االجتماعي 
وتقدمــه طيبــة احلميضي، 
حيث تســتضيف فيه نساء 
مــن مختلف أطياف املجتمع 
لعرض قصصهم والتحديات 
التي واجهوها في مسيراتهم 
كنســاء، ســواء كان ذلك في 
مــكان العمل أو فــي املنزل، 
املناســبات  فــي  حتــى  أو 

االجتماعية.
ويهــدف البرنامــج إلــى 
تسليط الضوء على مساندة 
املرأة للمرأة، وتقدمي النصائح 
حول ما ميكن أن تقدمه املرأة 
كفــرد ومــا ميكــن أن يقدمه 
املجتمع، وإدراك القصور في 
إمكانات النساء وإصالحها قبل 
الكبرى  مطالبة املؤسســات 
لدعم املرأة، إضافة إلى كون 
البرنامــج فرصــة لعــرض 
مواهب وكفاءات النســاء في 

البالد.
ويقدم البرنامج محتوى 
ثريا موجها بالدرجة األولى 

أقامت شــركة صناعات 
الغامن بالتعاون مع جمعية 
إجناز الكويت حفال ختاميا 
لبرنامــج التدريب الصيفي 
السنوي للطلبة واخلريجني، 
 Chairman’s وذلك في قاعة
Club في برج كيبكو الواقع 
الكويــت. وحضر  مبدينــة 
الرئيــس  احلفــل كل مــن 
التنفيذي لشركة صناعات 
الغامن سمير قاسم، والرئيس 
التنفيــذي جلمعيــة إجناز 
الكويت ليلى هالل املطيري، 
وعــدد مــن املســؤولني في 
اجلهتني، لتكــرمي املتدربني 

الذين استكملوا البرنامج.
البرنامــج  وانطلــق 
بشراكة وتضافر جهود من 
قبل املؤسســتني، وذلك في 
شهر أغســطس بعد إجراء 
سلسلة من املقابالت مع مئات 
الطلبة اجلامعيني واخلريجني 
الذين تقدموا بطلباتهم إلى 
جمعية إجناز الكويت، وقامت 
جلنة مشتركة من اجلهتني 
مبقابلــة املتقدمني للتعرف 
على مهاراتهم واهتماماتهم، 

خيــم صــوت موحــش 
طــوال العامني املاضيني في 
ضواحي لومان الفرنســية، 
حيث يعرف أي شخص ُمطّلع 
على أشهر سباقات السيارات 
العالم، أن  التاريخيــة فــي 
البلدة بأكملها تهتز في الثاني 
من يوليو سنويا على وقع 
هدير احملــركات في احللبة 
امللتهبة، وأصوات املدرجات 
املشــتعلة باحلمــاس، لكن 
السباق األسطوري «لو مان 
 Le Mans Classic «كالســيك
سيعود في العام 2022، ولن 
تقتصــر عودتــه على العام 
املقبل، وإمنا سيقام استثنائيا 
فــي العام الــذي يليه أيضا 
2023، احتفاال باملئوية األولى 
للســباق على حلبة لو مان 

24 ساعة.
وفي ضوء رمزية «لومان 
كالســيك» واحتفــاال بهــذا 
الســباق التاريخي الشهير، 
ابتكــرت «ريتشــارد ميل» 
طراز ساعة من إصدار محدود 
 RM 029 :مــن 150 قطعــة
أوتوماتيك لومان كالسيك، 
وسوف مييز محبو «لومان» 
التركيبة األيقونية باللونني 
االخضر واالبيــض في هذا 
الطــراز اجلميــل، الذي يعد 
الثامــن ضمن الطــرز التي 
تخصصها عالمة الســاعات 
الفاخرة لهذا الســباق، بعد 

حث رئيس جلنة زكاة كيفان التابعة 
جلمعيــة النجاة اخليرية عود اخلميس 
أهل اخلير واإلحســان إلى املشاركة في 
مشــروع كفالة األيتام، حيث تبلغ قيمة 
كفالة اليتيم خارج الكويت ١٥ دينارا و٢٥ 
دينارا داخل الكويت. وتابع اخلميس: نركز 
على كفالة األيتام السوريني املتواجدين 
في دول اللجوء، ونحرص على تعليمهم 
ورعايتهم وتنشئتهم نشأة إسالمية، وذلك 
من خالل ربطهم بحلقات حتفيظ القرآن 

الكرمي، آملني أن يكونوا إضافة أخالقية 
وحضاريــة لألمــة. وأضــاف اخلميس: 
نقوم بإيصال كفاالت احملســنني يداً بيد 
ونوثق الكفاالت ونقيم لأليتام األنشطة 
الترفيهيــة والترويحيــة وبرامج الدعم 
النفســي ونغرس في نفوسهم االهتمام 
بالتعليم وحتقيق الريادة والتميز، وكذلك 
أمهات األيتام نقيم لهن محاضرات دعوية 
نعرفهن باجلــزاء الكبير الذي أعده رب 
العــزة ملن تعكــف على رعايــة وتربية 

اليتيم. وتابع اخلميس: نتعاون ونتواصل 
مع اجلمعيات الرسمية املشهرة في تلك 
البلدان ونحرص على أن نعد تقريرا شامال 
خاصا بكل يتيم، يدون به كل املعلومات 
املتعلقة به، كما نقــوم بدورنا بتقدميه 
للكافل الكرمي، مستشهدا بحديث النبي 
ژ: «أنا وكافل اليتيم في اجلنة كهاتني 
وأشار بالسبابة والوسطى». للتواصل 
واملســاهمة في دعم املشــروع االتصال 

على ٩٥٥١٦٢٢٢.

الطــرف األغــر  أطلقــت مجموعــة 
مبادرة جديــدة بعنوان «اتس كويتي» 
لدعــم املواهــب احملليــة فــي الكويــت 
املختصــة في فن صناعــة املجوهرات. 
تفخر املجموعة باإلعــالن عن تعاونها 
مع العالمات التجارية احمللية، وتوسع 
نطاق عملها ومفاهيمها لتشــمل حاليا 
مصممي املجوهرات الكويتيني الناشئني.

أخذت املجموعة قرارا بدعم األعمال 
احمللية الناشئة، لتقدم لها منصة لعرض 
إبداعاتها، إلظهار مهاراتها، وهي فرصة 
لتروي قصتها. تهدف مجموعة الطرف 
األغر املهتمة مبستقبل املجتمع، إلى إحداث 
فرق من خالل تنفيذ املشروع - عبر تقدمي 
املســاعدة للعالمات التجارية اململوكة 
محليا لتسليط الضوء على تصاميمها، 
ومشجعة رواد األعمال الطموحني على 
حتسني حرفتهم وداعمة لتنمية أعمالهم.

إن العالمــات التجارية للمجوهرات 
الكويتيــة مثــل «ذا كارتــس» و«ذهبة 
للمجوهرات» و«انتصارس» متثل قيم 
املجتمع، كذلك جتسد أحالمه وطموحاته 
- تعتبر هــذه املواهب احمللية جزءا ال 
يتجزأ من الصناعة، ومن صميم جتارة 
الصناعة اليدويــة والبراعة واحلرفية 
في فن املجوهرات. تتوافر «ذا كارتس» 
و«ذهبــة للمجوهــرات» و«انتصارس» 
أينما تعرض الطرف األغر إبداعاتها في 

أرجاء الكويت.
ويقــول الشــريك املديــر ملجموعــة 
الطــرف األغر عامــر األنصاري: «نؤمن 
بدعم املواهب احمللية - املوجودة بوفرة 
في الكويت. ونحن نفتخر بشراكتنا مع 
العالمــات التجارية الكويتية وصانعي 
قطع املجوهرات االستثنائية، ونفتخر 

باملساعدة في تنمية مجتمعنا الفني».
ذا كارتس

مستوحاة من جمال الزهور واأللوان 
الفاتنــة للطبيعة األم، دخلت العالمة 

أقامت الكلية األسترالية 
فــي الكويت لقــاء تنويريا 
إلكترونيــا عن بعد لترحب 
بطالبها اجلــدد قبيل ابتداء 
العــام  الفصــل األول مــن 
األكادميــي اجلديــد ٢٠٢١-

٢٠٢٢، الذي يبدأ يوم األحد 
املوافــق ١٩ ســبتمبر ٢٠٢١. 
حيث مت خالل اللقاء توضيح 
جميــع األنظمــة الداخليــة 
للكليــة، وتعريــف الطالب 
على لوائح الكلية، وتنظيم 
الفصول الدراسية، وإجراءات 
حضور احلصــص، ونظام 
الدرجات، إضافة إلى قواعد 

السلوك العامة.
كما شــمل اللقاء تعريفا 
كامال لنظــام التعلم املدمج 

مدير االتصاالت املؤسســية 
فــي بنــك اخلليــج، جلــني 
القناعي: «انطالقا من حرص 
بنك اخلليج على االستدامة 
املجتمعيــة، يأتــي دعمنــا 
لبرنامــج «لي ولكــم» الذي 
يسلط الضوء على القدوات 
النســائية في املجتمع ممن 
جنحن في تخطي العقبات التي 

ليؤكــد التــزام «صناعــات 
الغــامن» بتطويــر مهــارات 
الشــباب وصقــل مواهبهم 
قبــل انضمامهــم للعمل في 
القطــاع اخلــاص، حيث مت 
تصميــم البرنامــج بهــدف 
توفيــر فرصــة للمتدربني 
الختبار إمكاناتهم في العمل، 
وصقل مواهبهم واكتســاب 
اخلبرة املهنيــة الالزمة في 
بيئة عمــل ديناميكية. وقد 
مت تكليــف املتدربني مبهام 
يومية، باإلضافة إلى مشاريع 
عمل ملساعدتهم على التعرف 

كان حاضرا في آخر مرة في 
العام 2018.

وُصنع الهيــكل املركزي 
احملــدود  اإلصــدار  لهــذا 
 RM 029 اجلديــد للســاعة
أوتوماتيك لومان كالســيك 
من كتلة صلبة من الكوارتز 
االبيض  ®TPT، بأبعاد تبلغ: 
40.10×48.15×13.10، مــع 
إطاريــن أمامــي وخلفي من 
 ،TPT® الكوارتــز األخضــر
يتميز اإلطار األمامي بخطي 
Le Mans املزدوجني املميزين، 
اللذيــن صنعــا مــن قطــع 
منفصلة من الكوارتز األبيض 

بنظام الفصول احلضورية 
وبرتوكول الصحة والسالمة 
اإللزاميــة لضمــان صحــة 
الطــالب، ومت شــرح أنظمة 
ومنصــات التعليم عن بعد 
أيضا إلعداد الطلبة وتسهيل 

عملية الدراسة عن بعد.
اللقــاء  إلــى  باإلضافــة 
التنويــري عن بعد، نظمت 
الكليــة جــوالت تعريفيــة 
داخل احلرم اجلامعي للطلبة 
الراغبني في الزيارة لالطالع 
عن قرب على مباني ومرافق 
الكليــة املتنوعــة. حيث إن 
الكلية تؤمن بــأن اللقاءات 
التنويرية فعالة جدا وعلى 
الطــالب حضورهــا، ألنهــا 
ترشد املستجدين وتهيئهم 

تواجهها النساء في حياتهن 
العملية واالجتماعية. نؤمن 
في بنــك اخلليج بأن عرض 
هذه النماذج له دور إيجابي 
كبيــر علــى اجليــل اجلديد 
من الســيدات العامالت، كما 
يدعم جهود البنك للمساواة 
بني اجلنسني ومتكني املرأة، 
حيــث كان بنــك اخلليج من 
أولى اجلهات الكويتية التي 
التزمت بتطبيق مبادئ األمم 
املتحــدة لتمكني املــرأة، إلى 
جانب التزامه بالعمل لتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة».
للمزيــد مــن املعلومــات 
حول أنشــطة بنــك اخلليج 
املختلفــة، ميكــن للعمــالء 
زيــارة املوقــع اإللكترونــي 
للبنك علــى العنوان التالي: 
www.e-gulfbank.com، كما 
ميكنهم اســتخدام خدمة الـ 
«واتساب» على الرقم ١٨٠٥٨٠٥ 
لالستفسار والتواصل الفوري 
مــع ممثلي بنــك اخلليج، أو 
االتصال مبركز خدمة العمالء 
على نفس الرقــم للحصول 

على املساعدة.

على مكامن القــوى ونقاط 
الضعف. هذا، ويعد برنامج 
التدريب الصيفي جزءا من 
سلسلة مبادرات حتت مظلة 
شركة صناعات الغامن تهدف 
بشكل أساســي الى تطوير 
مهارات الشباب واستقطابهم 

للعمل في القطاع اخلاص.
يجــدر بالذكــر أن هناك 
عالقة ممتدة جتمع بني شركة 
صناعــات الغــامن وجمعية 
إجناز الكويت، متثل شراكة 
مستمرة ترتكز على توفير 
الفرص التعليمية والتدريبية 
للشباب في الكويت، من خالل 
التدريب  الندوات وبرامــج 
امليدانــي والــدورات. وقــد 
متكنت جمعية إجناز الكويت 
منذ انطالق أعمالها قبل أكثر 
مــن ١٥ عامــا، وبفضل دعم 
مؤسســات القطاع اخلاص 
الرائدة مثل صناعات الغامن، 
بتدريب أكثر مــن ١٠٠ ألف 
طالب وطالبة في الكويت، من 
خالل برامج تعليمية حول 
ريادة األعمال والتثقيف املالي 

واالستعداد للعمل.

®TPT ومت تركيبهمــا فــي 
اإلطار األخضر عند موضعي 
الساعة 12 و6، وبطريقة هي 
األولــى من نوعهــا للعالمة 
التجاريــة، وُيبــرز احلزام 
الرياضي املصنوع  األبيض 
مــن املطاط، حيويــة مزيج 
الكالســيكي هــذا،  األلــوان 
ويضمن احلزام راحة ممتازة 
عند ارتداء الساعة على املدى 

الطويل.
الكاليبر  هذا، ويشــتمل 
املهيــكل RMAS7 على نافذة 
ضخمة للتاريخ مثبتة عند 
دوار  4، ونظــام  الســاعة 
(روتور) فريد متغير هندسيا 
يحرك مخزنني لتعبئة الطاقة 
يشكالن قلب الساعة اجلديدة، 
ويعتبر العداد املفصل بدقة 
واملؤلــف مــن 24 ســاعة، 
والكائن عند موضع الساعة 
2، تكرميــا لرمزيــة احلدث 
ومئات السيارات والسائقني 
الذين يتنافسون على مدار 
24 ســاعة، بدءا من الساعة 
4 مســاء (ُيشــار إليهــا في 
الساعة بسهم أزرق اللون). 
النســخة احملــدودة  هــذه 
تعيد املشــجعني والسائقني 
الى مكانهم الطبيعي، حلبة 
السباق، حيث العلم األبيض 
واألســود بانتظــار عبــور 
املتسابقني على خط النهاية 

في الوقت املناسب.

تنتج التصاميــم بكميات محدودة، 
لرفــع قيمة األحجار الكرميــة الفريدة 
وأشكال وقطع املاس غير املألوفة، التي 
تظهر حس القــوة واجلرأة واملغامرة. 
تتميز ذهبة بالتصاميم الفردية لزبائنها 
التي تعكس ذات شخصيتهم وتعبر عن 
فرادتهــم. وتخبر كل قطعة مجوهرات 

قصة تصميم يحق له أن يحتفى به.
انتصارس

ان حتبــي نفســك أوال هي اخلطوة 
األولى لكي حتبي العالم اجمع ويحبك 
هــو بــدوره، ولهذا فاحلب هــو الدافع 
األقوى ملجوهــرات انتصــارس، وهو 
مصدر إلهامها. إنها عالمة جتارية فاتنة، 
أسستها الشيخة انتصار الصباح ثقة 
منها بأن املجوهرات ليست للزينة فقط 
بــل يجــب ان تكون جناحــاك ودرعك 

الصلب وصديقتك املفضلة ايضا.
ولهــذا، تســتخدم انتصــارس قوة 
الكلمات على مجوهراتها لتدعم وتقوى 
مرتديها كل يوم باإليجابية والتفاؤل، 
بنــاء على مــا أثبتــه العالــم الياباني 
«الدكتور ماسارو إميوتو» بأن الكلمات 
محكية او مقــروءة اجلميلة لها تأثير 
إيجابي وحاســم علينــا وعلى حياتنا 

اليومية.
تصنع مجوهرات انتصارس من قبل 
أرقى احلرفيني في إيطاليا، وهي مزيج 
رائع من الكلمات القوية في خط عربي، 
مــع ماس من مصــادر خلوقة، وطبقة 
تضج باحلياة من الذهب عيار ١٨ قيراطا.
كل حجــر كرمي مغروس، مســبوك 
بالذهب - يعني احلب. ذاك احلب الذي 
ال يعبر عنه بالكالم، بل مبا يختلج في 

النفس ويعايش.
جتــدون انتصــارس عنــد الطرف 
األغر في موالت أملا أڤنيوز، أملا احلمرا 
وأملــا الســاملية وبالطبع علــى املوقع

.www.itsluxury.com

للنجــاح خــالل مســيرتهم 
اجلامعية.

املناســبة، عّلق  وبهــذه 
حسني احلدادـ  مدير شؤون 
الطلبة لدى الكلية األسترالية 
في الكويت، قائال: «يسرنا أن 
نرحب بالطالب واملدرسني 
واملوظفني في احلرم اجلامعي 
للعــام األكادميــي اجلديد. 
ونتمنــى للجميــع فصــال 
دراســيا ناجحــا، ونأمل أن 
يحظى جميع طالبنا بتجربة 
دراســية ممتعة ونافعة في 
الكلية، ونؤكد على طلبتنا 
ضــرورة اتباع اإلرشــادات 
الصحية التي وضعتها الكلية 
واجلهــات الصحية لضمان 

بيئة آمنة للجميع».

بطراز جذاب يتميز بتركيبة أيقونية من اللونني األخضر واألبيض

طيبة احلميضي وجلني القناعي

إصدار أيقوني جذاب

صورة أرشيفية لتوزيع كفاالت األيتام خارج الكويت توزيع الكفاالت داخل الكويت

سمير قاسم وليلى هالل املطيري في صورة جماعية مع عدد من املتدربني

مدير شؤون الطلبة حسني احلداد

للمرأة العاملة، التي تسعى 
للتطوير وحتسني مجتمعها 
وبيئتهــا. كما يخاطب أيضا 
النساء الصغيرات في بداية 
الباحثات  املهنيــة،  حياتهن 
عن قصص جنــاح وقدوات 

من املجتمع احمللي.
علــى  تعليقهــا  وفــي 
البرنامــج، قالــت مســاعدة 

قبل إيصالهم بفرص تدريبية 
في شركة صناعات الغامن أو 
أي من الشركات التابعة لها.
هــذا، وتســتمر شــركة 
ببــذل  الغــامن  صناعــات 
جهودها فــي صقل مهارات 
التخرج  الشــباب حديثــي 
إلعدادهم للعمل في القطاع 
اخلاص، داعمة بذلك توجه 
احلكومة بتشجيع العمل في 
القطاع اخلاص والذي يعد 
إحــدى ركائز رؤيــة كويت 
جديدة ٢٠٣٥. ويأتي برنامج 
التدريب الصيفي الســنوي 

أن أصبحــت منــذ نشــأتها 
العــام 2002 شــريكا  فــي 
لــه، وعادة ما تشــارك 700 
سيارة ســباق تاريخية في 
املنافسات التي جترى على 
حلبة بوجاتي األسطورية، 
في حني حتضر الى املناطق 
املجاورة واملخصصة للنادي 
8500 سيارة أخرى ليعيش 
البهجــة  أصحابهــا أجــواء 
واإلثــارة، ومــن املرجح أن 
حتطم أعداد اجلماهير املنتظر 
أن حتضر احلدث املرتقب في 
العام املقبل الرقم القياســي 
البالغ 135 ألف متفرج الذي 

التجاريــة الكويتيــة ذا كارتس عالم 
الفخامة واملجوهرات بتصاميم معاصرة 

وزخارف نباتية ال يتوقف سحرها.
تتم تصاميم ذا كارتس من الذهب 
بعيــار ١٨ قيراطا لترمــز إلى األنوثة، 
وتتمحور تصاميمها حول املنحنيات 
والطبقــات والبراعم واأللوان األخاذة 
للزهور، يظهر ذلك في جميع إبداعاتها. 
تعرض ذا كارتس تصاميمها من خالل 
مجموعتني رئيسيتني تظهران احلرفية 
العاليــة واألناقة الدقيقة للمجوهرات 

املعاصرة اليومية.
جتدون ذا كارتس عند الطرف األغر 
فــي مــول ٣٦٠ وبالطبع علــى املوقع

.www.itsluxury.com
ذهبة للمجوهرات

تأسســت عالمة املجوهرات الراقية 
ذهبــة في الكويــت عــام ٢٠١١ على يد 
املهندســة املعماريــة والفنانــة أبــرار 
اإلبراهيــم، متأثرة بالهندســة واألدب 
والطبيعة والسفر، تعتبر ذهبة خالصة 
رحلة اكتشــاف واستكشــاف في عالم 

األحجار الكرمية واملعادن النفيسة.

الــذي ســيبدأ بتاريــخ ٣ 
أكتوبر ٢٠٢١، حيث مت شرح 
طريقــة وقواعــد التعليــم 
املدمج ملختلف تخصصات 
الطلبــة  الكليــة لتعريــف 
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خالد العتيبي يطلب تعاميم «اخلارجية» حول
آلية التعامل مع املواطنني والرعايا في اخلارج

وجه النائب خالد العتيبي 
ســؤاال إلى وزير اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر 
احملمــد قــال فــي مقدمتــه: 
جلــأت أســرة كويتية كانت 
تقضي إجازتها في العاصمة 
الســفارة  إلــى  النمســاوية 
الكويتيــة بعــد أن اتخــذت 
السلطات النمســاوية قرارا 
بترحيلهــم من الفنــدق إلى 
احملجــر الصحــي احلكومي 
لقضاء فتــرة العزل املقررة 
وفقــا للوائح الســلطات في 
النمسا بعد إصابتهم بكورونا 
عقب إجرائهم مسحة من أجل 

العودة للكويت.
جلوء االسرة إلى السفارة 
الكويتية في النمسا كان هدفه 
االستنجاد بالسفارة لتوفير 
مسكن مالئم لعدم حتويلهم 
إلى احملجر الصحي العام غير 
الالئق لألســر الكويتية مع 
تعهد رب األسرة لهمـ  السفارة 
الكويتية ـ بااللتزام وســداد 
كافــة النفقــات واملصاريف 
اخلاصة كما هو حال مواطني 
مجلس التعاون مع سفاراتهم 

في مثل تلك الظروف.
وعلى الرغــم من ذلك لم 
يتلق رب األسرة أي اهتمام 
أو تفاعل أو تعاون، بل على 
الســفارة  العكــس طالبــت 
الكويتية بالنمســا األســرة 

عملــت على تواجــد موظف 
(طبيب) معهــم طيلة فترة 
العزل ملتابعة كافة أمورهم. 
لألسف، لم تتوقف السفارة 
الكويتية عند هذا األمر ولكنها 
قامت بإلغاء حجوزات السفر 
لألسرة الكويتية، األمر الذي 
اضطر األسرة إلصدار تذاكر 
جديدة، بجانب التعامل بشدة 
وتوجيــه اللوم والتهم لرب 
األسرة بالهروب من احلجر 
الصحــي وتواصل األســرة 
مع ســفارة االمارات وطلب 
الكويتيــة منهــم  الســفارة 
عدم التواصل مع الســفارة 
االماراتية مرة أخرى، فضال 

عن مضايقات أخرى.
وقــد أحدثــت كل هــذه 
التصرفــات غير املســؤولة 
بأضــرار نفســية لألســرة 
وخاصــة للطفلة الصغيرة، 

بالنمسا جندة االسرة سالفة 
الذكر كما حدث مع السفارة 
االماراتية بالنمسا ومطالبتها 
باالمتثال للمكوث في احلجر 
الصحي غير الالئق لألســر 

الكويتية ؟
٥ ـ ما األسباب التي دعت 
املواطــن ـ صاحــب احلالــة 
ســالفة الذكر ـ إلــى اللجوء 
للســفارة اإلماراتيــة، مــع 
ذكر عدد احلــاالت التي جلأ 
فيها املواطنون إلى سفارات 
أخرى بعد تعســف السفارة 
الكويتية معهم في آخر سنتني 
على صعيد ســفارة النمسا 

والسفارات االخرى؟
٦ ـ كثرت الشــكاوى في 
الفتــرات األخيــرة من قبل 
مواطنني جتاه ديبلوماسيني 
وموظفني في ســفارتنا في 
عواصم دول العالم املختلفة، 
وقام عدد كبير من املواطنني 
بتحريك شكاوى عدة، وعليه 
يرجــى تزويــدي بجــدول 
يوضح عدد شكاوى املواطنني 
فــي آخــر ثــالث ســنوات 
واإلجــراءات التــي اتخذتها 
الوزارة وخاصة فيما يتعلق 
مبلف تعويضات املواطنني 
عن االضرار التي حلقت بهم 
وكذلك فيما يتعلق مبعاقبة 
الديبلوماســيني واملوظفني 
غير املتعاونني مع إخواننا 

واخواتنا املواطنني.

الســفارة  أن  عــن  فضــال 
الكويتيــة وقفــت مكتوفــة 
األيدي ولم تبادر باالستفسار 
وفقا لطبيعة عملهم عن وضع 
االسرة الصحي خالل احلجر 
القيام مبســؤولياتها  وعدم 
جتاه رعايا الدولة ومواطنيها، 

وعليه:
١ ـ يرجــى تزويــدي بكل 
مــن  الصــادرة  التعاميــم 
الكويتيــة فــي  اخلارجيــة 
آخر سنتني واملتعلقة بآلية 
التعاون مع املواطنني الذين 
يلجأون إلى سفارتنا مبختلف 
عواصم العالم حلل مشاكلهم.

٢ ـ مــا اإلجــراءات التــي 
تتخذها السفارة في النمسا 
جتاه الرعايا واملواطنني الذين 
يســتنجدون بها ألي سبب 
من األســباب والتي بسببها 
قامت السفارة بالتدخل إلنهاء 
مشاكلهم، مع ذكر عدد احلاالت 
خــالل آخر ســنتني ووصف 
كل حالة على حدة وتصرف 

السفارة بالنمسا معهم؟
٣ ـ هــل قامــت الســفارة 
مبخاطبة الوزارة عن احلالة 
ســالفة الذكر وما  األسباب 
التــي اتخذتها الوزارة جتاه 
هذه احلالة؟ يرجى تزويدي 
بــكل املســتندات الدالة على 
حتــرك الســفارة وحتقيــق 

الوزارة في هذا امللف.
٤ـ  ملاذا رفضت الســفارة 

استفسر عن عدد الذين جلأوا إلى سفارات أخرى غير سفاراتنا باخلارج

خالد العتيبي

بضرورة مغادرتهم إلى احلجر 
الصحي احلكومي، وبالفعل مت 
ترحيلهم إلى احلجر الصحي 
احلكومــي وكان عبــارة عن 
مأوى قــدمي جــدا ال يصلح 
لالســتخدام اآلدمــي، كونه 
يحــوي العديد مــن الغرف 
املفتوحة على بعضها البعض 
مع حمام واحد مشترك فقط 

للرجال والنساء.
وفي اليوم التالي، قام رب 
األسرة مبعاودة االتصال على 
الســفارة الكويتية بالنمسا 
وأبلغهم بظروف احلجر وعدم 
صالحيته لألســر املســلمة 
لــم  والكويتيــة، ولألســف 
يجد ســوى الالمباالة وعدم 

االهتمام. 
إغــالق كل الســبل وعدم 
الالمباالة من قبل الســفارة 
الكويتية في النمسا أجبرت 
املواطــن علــى التواصل مع 
سفارة دولة اإلمارات العربية 
والتي قامت بجهد مشــكور، 
وتواصلت فورا مع السلطات 
الصحية النمساوية وحتملت 
مسؤولية إخراج األسرة إلى 
سكن خاص طيلة فترة العزل 
الصحي اعتبارا من تاريخ ١/٩ 

حتى ١٤/٩ اجلاري.
وبالفعل، مت نقلهم إلى أحد 
الشــقق الفندقية في وسط 
ڤيينا ولم يقف اهتمام سفارة 
اإلمــارات عند هــذا احلد بل 

مساعد العارضي: « العودة للمدارس» لم ُتدرس
جيدًا ووزير التربية يتحمل مسؤولية أي فشل

النائــب مســاعد  حّمــل 
العارضي وزير التربية د.علي 
املضف مســؤولية أي فشل 
قــد يحدث في خطــة وزارة 
التربية بشأن عودة الدراسة 
في املدارس وتقسيم الطلبة 
إلى مجموعتــني، مبينا أنها 
مجرد حبر على ورق ولم يتم 
دراستها جيدا في ظل نقص 
الكثير من اإلمكانات وعقود 
النظافة والصيانة في مدارس 

وزارة التربية.
فــي  العارضــي  وقــال 
تصريــح صحافــي باملركز 
اإلعالمي «إنه مع بداية دوام 
املعلمني واملعلمات استعدادا 
لبداية العام الدراسي اجلديد 
جند أن خطة وزير التربية 
كانت مجرد حبر على ورق، 
وأغلب املناطق التعليمية ال 

توجد بها عقود للنظافة.

الصحية في البالد.
العارضي: «هل  وتساءل 
الوزير يريد تنفيع التجار؟»، 
مســتغربا من أن «احلكومة 
تقــول إن املســحة مدتها ٧ 
أيام ونفــس احلكومة أيضا 
تقول إن املسحة فعالة ملدة 
٧٢ ســاعة إذا كانت من أجل 

التعليــم عن بعد (اونالين) 
حال عدم جهوزيته للتعليم 
املدارس  حضوريا وتكــون 
جاهــزة الســتقبال الطلبة، 
على األقل في الفصل الثاني 

من هذا العام الدراسي.
وأكد على ضرورة احلفاظ 
على الطالب وأولياء األمور 
وجيوبهــم، مشــيرا إلى أن 
اخلطة تتضمن تقسيم الطلبة 
إلى مجموعتني األولى تذهب 
إلى املدرسة واألخرى تدرس 
فــي البيت أوناليــن وهكذا 
بالتوالــي. وقــال إن الدوام 
الرسمي في اجلهات احلكومية 
عاد بنسبة ١٠٠٪ وهناك أزمة 
عمالة منزلية، متسائال «فإذا 
األب واألم يداومــون فمــن 
يجلس عند األطفــال الذين 
يتلقون التعليم عن بعد في 

البيت»؟

السفر، فكيف يقول الوزير 
إن مدتها أسبوع».

وأكد العارض «أن هناك 
جانبا نفسيا سيئا سيكون 
لــدى الطالــب عنــد إجــراء 
املســحة، فضــال عــن عــدم 
التركيز فــي التعليم، إذا ما 
جلس علــى كرســيه داخل 
الفصل ملدة ١٨٠ دقيقة متتالية 
وتعطيه ربع ساعة راحة ثم 
يستأنف ملدة ١٢٠ دقيقة مرة 
العارضي  أخرى». وطالــب 
وزيــر التربيــة بــأن يقابل 
الطلبــة واملعلمــني ويتفقد 
املدارس املوجودة في أماكن 
املواطن البسيط والتي تخلو 
من التكييفات، مؤكدا أن أي 
فشل في خطة الوزير سوف 

يتحمل مسؤوليته.
ودعــا العارضــي وزيــر 
التربية أن يستمر في نظام 

طالب الوزير مبقابلة الطلبة واملعلمني وتفقد املدارس

مساعد العارضي

أن  العارضــي  وأضــاف 
املعلمني واملعلمات استعانوا 
بالعمالــة املنزلية لتنظيف 
املدارس في املناطق التعليمية، 
مشيرا إلى أن أغلب املناطق 
خلت من عقود الصيانة وال 

يوجد بها تكييفات.
ولفت إلى أن وزير التربية 
يتحجج بعدم وجود ميزانية 
ويجتمع مع احتاد اجلمعيات 
التعاونيــة ويطلــب منهــم 
التبــرع باملكيفــات ملدارس 
الكويــت التــي أقــرت أكبر 
ميزانية لها في شهر يونيو 

املاضي.
وقــال إن وزيــر التربية 
مســحات  إجــراء  يطلــب 
أسبوعية، في حني أن قيمة 
إجراء املسحات تكلف الدولة 
ماليني أســبوعيا، وتشــكل 
املنظومــة  علــى  ضغطــا 

علي القطان: ما معدالت أداء محافظ استثمارات
صندوق األجيال في أسواق األسهم العاملية؟

وجه النائب د.علي القطان 
ســؤاال إلــى وزيــر املاليــة 
الدولــة للشــؤون  ووزيــر 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
بشــأن  حمــادة،  خليفــة 
االستفســار عن استثمارات 
صندوق األجيال القادمة التي 
تتوزع في أســواق األســهم 
العامليــة وتدار مــن مديري 
محافظ خارجيني، وتوضيح 
الهيئــة  أســباب احتفــاظ 
العامة لالســتثمار بنســبة 
من السيولة النقدية، وبيان 
قيام وزارة املالية بتكليف أحد 
البيوت االستشــارية وضع 
استراتيجية خاصة بتوزيع 

األصول.
وطالــب تزويده وإفادته 

صنــدوق احتياطي األجيال 
القادمة سنويا خالل آخر عشر 
سنوات وحتى تاريخ ورود 
هذا السؤال على أن يتضمن 
كل سنة على حدة، مع الرجاء 

العاملية  األسهم والســندات 
خالل هذه املدة.

٤ـ  ملا كانت الهيئة العامة 
لالستثمار قد قامت بتكليف 
البيوت االستشــارية  أحــد 
بوضع استراتيجية خاصة 
بتوزيع األصول، لذا يرجى 

بيان اآلتي:
أ  ـ متــى وضعــت هــذه 
االستراتيجية؟ وهل اعتمدت 
من مجلس إدارة الهيئة؟ وما 

تكلفة إعداد هذه الدراسة؟
ـ هــل طبقــت هــذه  ب  
إذا كانــت  االســتراتيجية؟ 
اإلجابة بنعمـ  يرجى تزويدي 
بهــا مع بيــان تاريــخ البدء 
بتطبيقها والتوزيع احلالي 

لألصول.

تزويدي باألرقام واملعدالت 
لكل منطقة جغرافية مستثمر 
بها وعمل مقارنة باملؤشــر 
املعتمد اخلاص بــكل منها، 
وبيان أرقــام األداء اخلاصة 
مبكتــب االســتثمار بلندن، 
على أن تكون جميع البيانات 
بعد احتـــساب أتعاب إدارة 

احملافظ.
٣ ـ تزويــدي باملعلومات 
الالزمة عن نســبة السيولة 
النقديــة التــي حتتفــظ بها 
الهيئة العامة لالستثمار خالل 
آخر عشــر ســنوات وحتى 
تاريــخ ورود هذا الســؤال، 
ومــا هو العائــد احملقق من 
هذه السيولة النقدية مقارنة 
بالعوائد اخلاصة مبؤشرات 

د.علي القطان

باآلتي:
١ـ  ما معدالت األداء حملافظ 
األسهم العاملية في استثمارات 
صندوق األجيال القادمة في 
أسواق األسهم العاملية التي 
تدار من قبل مديري محافظ 
خارجيــني مقارنة باملؤشــر 
املستخدم كما في ختام آخر 
ســنة ماليــة منتهيــة؟ مع 
بيان املعدل الســنوي خالل 
آخر عشــر ســنوات وحتى 
تاريــخ ورود هــذا الســؤال 
ـ كل علــى حــدة ـ باإلضافة 
للمعدل التراكمي لكل من هذه 

السنوات العشر. 
التراكمــي  األداء  ـ مــا   ٢
بعد اســتبعاد نسبة (١٠٪) 
من األمــوال التي تضخ في 

عبداهللا املضف يسأل ٦ وزراء:
ما معايير تقييم مستوى اجلودة؟

وجــه النائب عبداهللا 
المضف، ســؤاال مشتركا 
إلى كل مــن نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزير 
الدولــة  العــدل ووزيــر 
النزاهة  لشــؤون تعزيز 
الرومي ووزيرة  عبداهللا 
األشــغال العامة ووزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت 
المعلومات  وتكنولوجيا 
د.رنــا الفــارس ووزيــر 
الماليــة ووزيــر الدولــة 
االقتصاديــة  للشــؤون 

واالستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة 
والصناعة د.عبداهللا الســلمان، ووزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير الدولة 
لشــؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، 

وذلك بشأن إدارة الجودة.
وقــال في مقدمــة الســـؤال إن إدارة 
الجــودة تلعب اليــوم دورا محوريا في 
تقدم ورقي المؤسســات، الســيما فـــي 
القطاع العام خصوصا تلك المؤسسات 
التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر 
وتقدم مختلف الخدمات، ولضمان تقديم 
تلك الخدمات وســيرها بفاعلية وكفاءة 
البد من األخذ بأدوات قياس مســتويات 

رضا الجمهور.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

١- هل يتضمن الهيكل 
للــوزارة  التنظيمــي 
والمؤسسات التابعة لها، 
قسما أو إدارة للجودة، أو 
جهة مناط بها قياس رضا 

الجمهور؟
المعاييــر  مــا   -٢
التي تقيم على أساســها 
مستويات الخدمات المقدمة 
في الوزارة والمؤسسات 
التابعة ومستويات رضا 

الجمهور؟
٣- هــل يتــم تحديد 
الفترة الزمنية الالزمة إلنجاز المعاملة 

في الوزارة أو الجهات التابعة لها؟
 (Target) ٤- هــل يتم تحديد هــدف
لــكل موظف يتولى اإلشــراف أو تنفيذ 
إنجاز المعامالت التي يقدمها للجمهور؟ 
وفي حال تم تحديده ما الهدف الشهري 

والسنوي للموظف؟
٥- هــل تــم إعداد دراســات ســابقة 
الستحداث مثل تلك اإلدارة وما العوائق 
التشريعية والتنظيمية التي تقف أمام 

الوزارة والمؤسسات التابعة لها؟
٦- في حال ال يتضمن الهيكل التنظيمي 
للوزارة أو المؤسسات التابعة لها إدارة 
للجودة، يرجى ذكر األسباب والمبررات 
لعدم األخذ بهذا االتجاه في قياس رضا 

الجمهور؟

تقاس على أساسها مستويات اخلدمات في املؤسسات

عبداهللا املضف

أسامة الشاهني يطالب بتطبيق
قانون تنظيم التركيبة السكانية

النائب أســامة  طالب 
الشاهني بتطبيق القانون 
بشــأن   ٢٠٢٠/٧٤ رقــم 
تنظيم التركيبة السكانية 
للحد مــن التأثير الكبير 
الختالالتها على النواحي 
واالجتماعيــة  األمنيــة 
واالقتصادية وعلى سوق 

العمل في الكويت.
وأوضح الشــاهني في 
تصريح باملركز اإلعالمي 
في مجلس األمة، أن قضية 
معاجلة التركيبة السكانية 

قضية شعبية ووطنية تكاد تكون القضية 
األولى من حيث األهميــة واالهتمام، ما 
اضطر املشرع الستصدار القانون الذي 
نفتخر به ونعتز باعتباره أول تشــريع 

يعالج التركيبة السكانية.
وأضاف أنه نظــرا ألن القانون حتى 
هــذه اللحظة لم تر مقرراتــه النور فقد 
وجــه ســؤاال برملانيا إلى وزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد الناصر عن ســبب عدم 
تطبيق هذا القانون وحتديدا املادة األولى 
التي تتطلب من مجلس الوزراء حتديد 
الوزير املختص بتطبيق قانون التركيبة 
السكانية، واملادة الثالثة امللزمة بإصدار 
الالئحة بآليات معاجلــة خلل التركيبة 
السكانية تتضمن ضوابط لوضع سقف 

أعلى للعمالة الوافدة.
وبــني أن املادة اخلامســة تقضي بأن 
يصــدر مجلس الوزراء بناء على عرض 

الوزيــر املختــص الئحة 
تنفيذية خالل ســنة من 
هذا القانون، الفتا إلى أنه 
«رغم أن السنة قد شارفت 
على االنتهاء لم نعرف من 
هو الوزير املختص ولم نر 
الالئحة التنفيذية للقانون 

رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٠.
واعتبــر الشــاهني أن 
املشرع اضطر الى إصدار 
قانون في الشأن التنفيذي 
بســبب فشــل املعاجلات 
والقــرارات  احلكوميــة 
الوزارية، متمنيا أن يرى النور وأن يحقق 

النتائج املرجوة منه.
ونــص الســؤال على ما يلــي: صدر 
القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم 
التركيبة السكانية، ودخل حيز التنفيذ 
من تاريــخ ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠، وملا كانت 
قضية إصالح اختالالت التركيبة السكانية 
في مقدمة اهتمامات الشــعب وممثليه، 
فإنني أطالب بإفادتي وتزويدي باآلتي:

١ - هل قــام مجلس الوزراء بتحديد 
الوزيــر املختص عمال مبا جاء في املادة 

رقم ١ من القانون املشار إليه؟
٢ - هــل قام مجلس الوزراء بإصدار 
الئحة بآليات معاجلة اخللل في التركيبة 
السكانية عمال باملادة ٣ من القانون املشار 

إليه؟
٣ - ملاذا لم يصدر مرســوم بالالئحة 
التنفيذية بناء على ما جاء باملادة ٥ من 

القانون املشار إليه؟

للحّد من تأثيرها على النواحي االجتماعية واألمنية

أسامة الشاهني

مهلهل املضف يقترح حتويل وظيفة 
املختار من التعيني إلى الترشيح

أعلــن النائــب مهلهل 
تقدمــه  عــن  المضــف 
باقتــراح برغبــة بشــأن 
تحويل وظيفــة المختار 
من التعيين إلى الترشيح 
تخفيفا من األعباء الناتجة 
عــن أعمــال الســلطتين 

التنفيذية والتشريعية.
وقال في مقدمة االقتراح 
إنه لما كانت مهمة مختار 
المنطقة هو «التعبير لدى 
الــوزارات عن احتياجات 
األهالــي ورغباتهــم فــي 

شتى النواحي»، وعليه فالواجب األكبر 
والمهم يكمن في هذا النشاط األمر الذي 
يصبــح معه ضــرورة تطوير آلية عمل 
اختيار مختاري المناطق وأن تضاف لهم 
مهمات جديدة وصالحيات أوسع إلى حد 
ما وذلك بدوره ينعكس باإليجاب حيث 
إنه من المفترض باقتراحنا والذي يهدف 
إلى تخفيف األعبــاء الناتجة عن أعمال 
الســلطتين التنفيذية والتشريعية معا 
ويصبــح مركز المختــار ذا أهمية أكبر 

وقابلية للتعامل معه بشكل أسهل.
ونص االقتراح على ما يلي:

١ ـ يصــدر وزير الداخليــة قرارا فيه 
تحويــل وظيفــة المختار مــن التعيين 
إلى الترشيح على كل منطقة بالشروط 
العامة نفسها لشروط أعضاء الجمعيات 
التعاونية وباإلضافة إلى أن يكون المختار 

من أبناء المنطقة.

كما تكون الفترة لمدة ٤ 
سنوات وال يجوز ترشيحه 

ألكثر من ثالث دورات.
٢ـ  تلتزم كل مختاريه 
بتقديم برنامج عمل يخدم 
المنطقة على المســتوى 
والثقافــي  االجتماعــي 

والرياضي والتطوعي.
٣ ـ تلزم كل مختاريه 
بإقامة أنشطة وفعاليات 
ألبناء المنطقة وتحرص 
الثقافية  التوعيــة  علــى 
لألطفال والنظافة العامة 
والعنايــة بالبيئة واالهتمــام بالحدائق 
ومســاعدة الكشــافين الرياضييــن في 
الوصول إلى المدارس الستكشاف المواهب 

في كل األلعاب.
٤ ـ تضــاف إلى مهام المختار تفعيل 
إنشــاء ديــوان للمختاريــة مخصــص 

للمتقاعدين.
٥ـ  يخصص المختار بوابة زوار ويوما 
خاصا لذوي الهمم ويعمل على تواصلهم 
مع الهيئة العامة لإلعاقة لتوصيل صوتهم 

وتلبية احتياجاتهم.
٦ـ  يمنع عن المختار طوال فترة شغله 

للوظيفة مزاولة أعمال التجارة.
٧ ـ يمتنــع المختار عــن التدخل في 
توجيــه الناخبيــن فــي التصويت ألي 
انتخابــات ســواء في مجلســي األمة أو 
البلدي أو الجمعيات التعاونية أو األندية 

الرياضية في مناطقهم.

تفعيل إنشاء ديوان للمختارية مخصص للمتقاعدين

مهلهل املضف

خليل الصالح: ما أسباب عدم تعيني أمني عام
ملجلس اجلامعات اخلاصة باألصالة؟

وجه النائب خليل الصالح ســؤاال إلى 
وزير النفط ووزير التعليم العالي  د.محمد 
الفارس، قال في مقدمته: استنادا إلى لقاء 
ســمو رئيس مجلس الوزراء (الكويت ما 
بعد اجلائحة) والذي يتمحور حول اختيار 
القياديني من الكفاءات وفق النظم واملعايير 
واحملافظة على اللوائح والنظم، وحيث ان 
األمانة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة لها 

دور محوري في العملية التعليمية ونظرا 
لكون منصب أمني عام اجلامعات اخلاصة 
شاغرا منذ شهر أبريل ٢٠٢١ حتى تاريخ 

هذا السؤال يرجى تزويدنا باآلتي : 
١-أسباب عدم تعيني أمني عام ملجلس 

اجلامعات اخلاصة باألصالة.
العام  ٢-املؤهالت االكادمييــة لألمني 
املساعد لشؤون االبحاث واملعلومات ملجلس 

اجلامعات اخلاصة باملستندات.
٣-اخلبــرات الوظيفيــة لألمني العام 
املساعد لشؤون االبحاث واملعلومات ملجلس 
اجلامعات اخلاصة قبل شغله لهذا املنصب 

باملستندات.
التي قام  ٤- االســهامات واخلطــط 
بإجنازها خالل فترة شغله لهذا املنصب 

باملستندات.

خليل الصالح

           يخصص املختار بوابة زوار ويومًا خاصًا لذوي الهمم ويعمل
على تواصلهم مع الهيئة العامة لإلعاقة لتلبية احتياجاتهم
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االحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في ٢٣ سبتمبر 
من كل عام ليس احتفاال خاصا بأشقائنا في اململكة فحسب ولكنه 
حدث مهم وسعيد لكل شعوب دول مجلس التعاون اخلليجي، هذا 
اليوم التاريخي والذي أصدر فيه الوالد املؤســس حضرة صاحب 
اجلاللة والفخامة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه 
اهللا وطيب اهللا ثراه - قراره بتوحيد مملكة احلجاز مع سلطنة جند 
وملحقاتها لتصبح «اململكة العربية السعودية»، وذلك في ٢٣ سبتمبر 
١٩٣٢، هذا احلــدث التاريخي املهم والذي كان تتويجا لكفاح مرير 
دام لقرابة القرنني من الزمان ضد هيمنة الدولة العثمانية ووالتها 
على شــبه اجلزيرة العربية، هذا االنتصار الذي جاء ليؤســس ما 
يعرف بالدولة السعودية الثالثة بعد سقوط األولى والثانية لينجح 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســعود وعلى مدار ٣٠ عاما من 
احلروب والكفاح منذ عام ١٩٠٢ حتى عام التأسيس ١٩٣٢ في حتقيق 
حلم اآلباء واألجداد في كيان عربي موحد في شبه جزيرة العرب.

ومنذ ذلك التاريخ انطلقت اململكة العربية الســعودية لترسيخ 
وجودها مبا تواجهه من حتديات إقليمية وعاملية نتيجة للتكتالت 
السياســية والصراعات العسكرية والتي بدأت منذ احلرب العاملية 
األولى ومرورا باحلرب العاملية الثانية ثم الصراع العربي -اإلسرائيلي، 
ورغم ذلك جنحت اململكة وبسرعة في التواجد بقوة على الساحة 
وخاصــة مع ظهور النفط على أراضيها عام ١٩٣٨ في الدمام وبئر 
اخلير وتأســيس الشركة العربية األميركية للزيت والتي أصبحت 
شركة سعودية خالصة في ثمانينيات القرن املاضي باسم أرامكو 
كأكبر شركة نفطية في العالم، وذلك تتويجا جلهود حكام اململكة، 
العظــام رحمهم اهللا جميعا، والذين اســتغلوا الثروة النفطية في 
التحديث والتعمير حتى أصبحت اململكة منوذجا رفيع املستوى في 
االستغالل األمثل لثرواتها في حتقيق رخاء الشعب السعودي الشقيق.

واحلقيقة ان اململكة العربية السعودية لم تكتف مبواكبة منجزات 
العصــر احلديث ولكنها أولت اهتماما بالغــا باملواقع األثرية على 
أرضها والتي شــهدت العديد من حضارات املمالك القدمية والتي 
قدرها الباحث الســعودي املتخصص في علم اآلثار د.عبدالرحمن 
األنصاري بـ ٣٠ حضارة شهدتها شبه اجلزيرة العربية منذ فجر 
التاريخ وقبــل وبعد امليالد، لعل أهمها على ســبيل املثال وليس 
احلصر في محافظة العال التي شهدت أرضها حضارات ممالك ثمود 
ودادان وحليان واألنباط وفي اجلنوب مملكة كندة األولى والثانية 
وعاصمتها قرية الفاو حاليا وهي متثل منوذج احلياة العربية قبل 
اإلسالم، وكذلك مملكة حمير في اجلنوب، كما أن أرضها تشرفت 
مبولد أشــرف اخللق أجمعني سيدنا محمد بن عبداهللا، صلى اهللا 
عليه وآله وصحبه وسلم، ونزول الوحي بالدين اخلامت لكل الشرائع 
رحمة للعاملني وعلى أرضها أطهر بقاع األرض احلرمان الشريفان 

في مكة املكرمة واملدينة املنورة.
وفي عهد حكم آل ســعود الكرام حظــي ضيوف الرحمن من 
احلجيج واملعتمرين بخدمات رائعة واتسع احلرمان ليكفي املاليني 
ســنويا في أكبر جتمع بشري على وجه األرض، وذلك في اململكة 

أرض اخلير واحلب والسالم.
لقد أصبحت اململكة بفضل جهود حكامها العظام منوذجا فريدا 
يجمــع بني العراقة والتاريخ من جهة والتطور احلضاري احلداثي 
املعاصر في شــتى املجاالت من جهة أخرى حتى تكلل هذا اجلهد 
واإلخالص بنهضة اجتماعية حضارية في مجال حقوق اإلنســان 
عامة وحقوق املرأة خاصة وذلك في عهد املغفور له بإذن اهللا حضرة 
صاحب اجلاللة امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود - طيب اهللا ثراه 
- والذي أعلنها بوضوح أن املرأة هي األم والزوجة واألخت واالبنة 
وأمر بإعطاء املرأة الســعودية جميع حقوقها كشريك أساسي في 
النجاح والكفاح، حيث مت في عهده منح املرأة حق استخراج البطاقة 
املدنية والسجل التجاري ملباشرة جتارتها وأعمالها بدال من الوكيل 
الشــرعي، كما مت منحها ٣٠ مقعدا في مجلس الشورى ومباشرة 
حقوقها السياســية في حق االنتخاب والترشح النتخابات البلدية 
وفى االبتعاث الى اخلارج للتعليم وكذلك االهتمام البالغ باملطلقات 

واألرامل وتوفير سبل العيش الكرمي لهن.
وقد استكمل حضرة صاحب اجلاللة امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان - حفظهما اهللا - ما بدأه امللك عبداهللا من انتهاج سياسة 
االنفتاح املجتمعي واالقتصادي مبا يليق بدور اململكة، التي كانت 
والتزال، حصن األمان والهوية لدول مجلس التعاون وخير عون وسند 
لها، وأبرزها الدور التاريخي للمملكة بعد الغزو الصدامي الغاشم 
للكويت والتي ســخرت فيه اململكة كل ما متلك لدحر هذا العدوان 
الغاشم، ال يتسع املقال للحديث عن اململكة العربية السعودية ولكنه 
غيض من فيض ما أملكه من مشاعر حب وعرفان أحببت أن أشارك 
به إخواني في اململكة احتفالهم وسعادتهم في هذا اليوم التاريخي.

وأســأل اهللا العلي العظيم أن يحفظ علينــا وحدتنا وانتماءنا 
وهويتنا وأمننا ورخاءنا وأن يحفظ قادتنا وشعوبنا وأن يغفر ملن 
فارقنا من آبائنا وأجدادنــا وأن يجازيهم عنا خير اجلزاء إنه ولي 

ذلك والقادر عليه، وكل عام ونحن جميعا في خير وأمن وسالم.

أيام تفصلنا عن مناسبة ذهبية مبعنى الكلمة، متر على قلوبنا 
وعقولنا معا.. إنها اليوم الوطني السعودي الـ٩١.

عندما تقف أمــام ذلك التاريخ املتأصــل واملتجذر في منطقة 
اجلزيــرة العربية فيتعذر على القلم كتابة شــيء يليق مبقام ذلك 
التاريخ الساطع كالشمس في وضح النهار، حينها وددت أن أكتب 
نوعا مختلفا، فالكثير من املؤرخني والكتّاب جمعوا الكثير والكثير 
ليكتبوا عن تاريخ توحيد اململكة فأحببت أن أكتبها بأسلوب آخر.

إنه غرس امللك الراحل عبدالعزيز، رحمه اهللا، ينمو ويثمر، إنها 
سنة التغير غدت ريحا قوية تنتقل من جيل إلى جيل.. إنها اخلطوة 

الذهبية األولى.
منذ اللحظة األولى وعينه كالصقر ترقب، وقلبه بالشجاعة يخفق، 
واحلكمة والتروي ســبيله املستقر في منهجه ورؤيته، ليس ملكا 
عاديا بل بناء املمالك، ليس موحدا عاديا بل موحد اململكة العظمى، 

ليس مؤسسا عاديا بل مؤسس الدولة السعودية احلديثة.
صنع امللــك الراحل اخلطوة الذهبية فــي تاريخ اململكة فأنار 
بريقها ليضــيء الطريق ألبنائه وأحفاده فخرج من بني ظهرانيهم 
في كل مرحلة ذلك الشــبل الذي يحمل الروح والفكر معا مستناً 

بسنة املؤسس في التوحيد وللتوحيد.
وّحدها عبدالعزيز رجاال وأرواحا وهضابا وسهوال حتت راية 
«ال إله إال اهللا محمد رســول اهللا»، ووحدها سلمان العزم واحلزم 
ضد اإلرهاب وأذنابه ووحدها جهودا في حماية األوطان واألديان، 
ووحدها ولي عهده األمير محمد بن سلمان ضد الفساد وأشواكه 
وزارعيه، فانبرى للوحدة امللحة وحدة هذه املرحلة، فوّحد الشباب 
للنهوض بالبالد، وّحد البالد لتجري بها الدماء املتجددة الفتية، وّحد 
تطبيق القانون على اجلميع ليجتث الفســاد ويحافظ على خيرات 
البالد ليجدد رؤية املؤســس في حتقيــق الوحدة والرخاء وينظر 
للمســتقبل ورياح التغير حاضرة في وجدانه وامتداد أبيه وجده 
نبــراس أعماله هي خطوة ذهبية يخطو بها أبناء امللوك، وال فخر 

هي أنفاس زكية جتعل األحالم واقعاً في بالد سخية.
كل عام واململكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها في تقدم 

وازدهار وأمن وأمان.

متــرس احلــاج عبداملطلــب 
عبداحلسني الكاظمي الدور السياسي 
منذ أن كان طالبا في القاهرة، عندما 
دعموا الطلبة العراقيني املعارضني 
لنظام عبد الكرمي قاسم الذي طالب 

عدوانا بضم الكويت!
وألقــى خطبة عصمــاء نقلها 
الكويت في وقتها لشدة  تلفزيون 
متيزها، نيابة عن الطلبة الكويتيني 
أثناء دراسته في أميركا في استقبال 
الســفارة الكويتية لألمير الراحل 
الشيخ صباح السالم الصباح عام 

.١٩٦٨
الشيء الذي ال يعرفه الكثيرون 
أن هــذا الرجل الذي لــه بصماته 
املشرقة على جبني الوطن بال منة، 
بل هو الواجــب الوطني، لم يكن 
وزيرا للنفــط باختيار تلقائي من 
رئيــس احلكومــة، ولكن بضغط 
وتهديد من النواب العشــرة الذين 
فازوا فــي انتخابات مجلس األمة 
١٩٧٥ في الدائرتني األولى والسابعة 
لشعورهم بعدم عدالة معايير اختيار 
الوزراء، فرضخ لهم القرار السياسي 
فكان أول وزير للنفط، ومارس دوره 
السياسي والفني واإلداري، يلتمس 
العباد  البالد، والعدالة بني  مصالح 
املوظفني في التعيني والترقيات، حتى 
اتهم مــن املناوئني له زورا وبهتانا 

بالطائفية!
واجه ظروفــا صعبة كاحتراق 
ضخم في أحد احلقــول النفطية، 
واقترب منه املوت من القتل املباشر 
سواء أثناء اغتيال املغفور له بإذن 
اهللا امللك فيصل، واحتجازه من قبل 
اإلرهابي كارلوس مقابل فدية، أثناء 
اجتماعه في منظمة أوپيك.. ولكن 
واجهها كرجل وطني سالحه اإلميان 
باهللا تعالى، وثقته بقضائه وقدره (قل 
لــن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا هو 
موالنا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون).

نظيف اليد والذمة، دميوقراطي، 
يحترم الرأي اآلخر، حتى ان مدير 
مكتبه الســيد عدنان عبد الصمد 
نافسه في انتخابات األمة ١٩٨١ وفاز 
عليه، وتقبل ذلك بصدر رحب، وآلخر 
حياته يعتبره األخ والصديق الوفي.
ابتعاده عن املنصب احلكومي، 
لم يبعده عن مســؤولياته الوطنية 
الوطني  واالجتماعية، فكان دوره 
مشهودا له في ساعة عسرة الغزو 
الصدامي لبلدنا وهو في لندن، عندما 
املواطنني هناك،  أسس مع إخوانه 
رابطة تنــادي باالنتصار للكويت، 
وتفضح انتهــاكات العدو املجرم، 
الكويتية  العوائل  أزر  وتشــد من 

الذين انقطعت بهم السبل.
وكان الناشــط السياسي الذي 
يعيش هموم األحداث، فكان يجمع 
في بيته في ضاحية عبداهللا السالم، 
القدماء  الوجهاء والوزراء والنواب 
عند النوائب، للتشاور ولتمحيص 
الرأي الصائب لتوجيهه إلى صانع 
القرار، بحضوره على رأس ثلة منهم.
وهو عضو فاعل فــي رابطة 
الصداقــة الكويتيــة - اإليرانية، 
والتي كان يرأسها املرحوم د.عبداهللا 
العوضــي قبــل أن يخلفه الوزير 
األســبق محمد السنعوسي، أطال 

اهللا عمره.
املميز في  له حضــوره  مثلما 
املواطنني في  املنتديات ومناسبات 
أفراحهم وأتراحهم، حتى وهو قعيد 
الكرســي املتحرك، الذي كان يثير 
في نفس محبيه، وهم كثر، مشاعر 
األسى واألسف جلحود احلكومة في 
تقدير املخلصني من أمثاله في املبادرة 
في تفقده ودعم شؤونه الصحية.

العســر والعوائق  بل واجــه 
والعراقيل أمام أمنيته األخيرة في 
بناء مسجد يكون له زادا آلخرته من 
هذه احلياة الدنيا الفانية، ويكون له 
صدقة جارية إلى ما شاء اهللا تعالى، 
املؤمنني  الشباب  فسارع جمع من 
متطوعني عنه مبتابعة طلبه بعناء 
شديد، وبوقت طويل، لدى اجلهات 
الرسمية املعنية، وبعد جهد جهيد، بدأ 
البناء مؤخرا، ولكن األجل لم ميهله 
حتى تقر عيناه برؤية جموع املصلني 
وهم ميألون املســجد الذي سماه 
«جامع الرســول املعظم محمد بن 
عبداهللا» - صلى اهللا عليه وآله وسلم 
-، ارحتل ولم يهنأ حتى باستكمال 

الهيكل األسود للمشروع!
السياسية  بالسلطة  اآلن جدير 
أن تبادر باستكمال هذا املسجد في 
ضاحية جابر األحمد، طاعة هللا أوال 
ثم تكرميا لهــذا الرجل الذي أفنى 
عمره خلدمة وطنه ومواطنيه، كان 
بوهاشم شخصية قوية ومحبوبة 
من اجلميع، يستقبل اجلميع بالرحب 
والسعة في ديوان الكاظمي بالدسمة، 

وبابتسامته املشرقة.
وكان شــديد التأثر مبا ميس 
العدالة والوحــدة الوطنية، وكانت 
لــه غيرة عنيفة علــى دينه غيرة 
التاريخية على دينهم،  الهاشميني 
ولذلك ينادى بكنيته احملببة: بوهاشم 
عبد املطلــب الكاظمي، رحمه اهللا 
برحمته الواســعة، وجمعه مع من 
كان يحبهم ويواليهم النبي املصطفى 
وآله األطهار وأصحابهم الغر امليامني.

الفاحتة.

خاللها ويقيــم تقدمها وخطواتها 
فــي طريق اإلصــالح والتنمية، 
لذا، فاملرحلــة القادمة هي مرحلة 
مهمة ســيتم فيها اختبار جدية 
احلكومة في اإلصــالح، ونهجها 
اجلديد في املصارحة واملكاشــفة 
والرغبة في التنمية والتطوير، وهو 
ما يستلزم تكاتفا وطنيا وشعبيا 
على كل املستويات واألصعدة، ولذا 
عنونت مقالي بأن احلكومة جادة، 
فساعدوها، وإلى املزيد في املقال 
القادم للوقوف على طرح احلكومة 
للحلول، ومحاسبة الفساد، وجدية 

التنمية والتخطيط.
للزمالء  أبــارك  أرجوحة أخيرة:  ٭ 
األعزاء الختيارهم املســتحق في 
مكاتبنا الثقافية املوقرة والتي تهتم 
بشؤون أبنائنا الطلبة خارج وطننا 
احلبيب ليكملوا ما تعلموه في الوطن 
ويكتســبوا خبرات تزيدهم علما 
ومعرفة ليكونوا السواعد التي يبنى 
عليها املســتقبل املنتظر لألجيال 
القادمــة. ودون أدنى شــك فإن 
اخلامات والهامات التي مت اختيارها 
قادرة على النهوض مبهامها على 
أكمل وجه، وإن دل ذلك فإمنا يدل 
على حسن االختيار وشفافيته بني 
املتقدمني، والتوفيق فال اجلميع.

عن طريق استيراد األفكار العسكرية 
والتكنولوجية والتنظيمية من الغرب 
ومصارعته بها، وبعد خسارة احلرب 
العامليــة الثانية اســتطاعت الثقافة 
اليابانية أن تندمج مع األميركية رغم 
العداوة وأعــداد القتلى من اجلانب 
الياباني والقنابل النووية، ونتيجة لهذا 
االندماج أصبحت القوة االقتصادية 

الثانية في العالم.
الثقافية حتتاج  الســيولة  هذه 
اليها كل ثقافة ترغب في االستمرار 
والتجــدد، فكل ثقافــة حتمل في 
طياتها بذور استمرارها واندثارها 
تقبلها لآلخر وتقبل  حســب مدى 
أفكاره وتبنيها أحيانا، خصوصا إذا 
كان هذا اآلخر هو القوة املسيطرة 
سواء في اإلقليم أو العالم، والثقافة 
اإلســالمية في عز ازدهارها مثال 
جيد لهذه السيولة، فتجد أن اخلالفة 
العباسية طعمت العديد من غير العرب 
واملسلمني من الذين يحملون أفكارا 
مخالفة داخل جسدها، والكثير منهم 
تســلم مناصب عالية جــدا، ولكن 
لألسف جتربة االستعمار التي مرت 
بها الشعوب العربية جعلتها ترفض 
اآلخر وتشيطنه، ووضعت اآلخرين 
كلهم في هذه السلة، وكأن العالم ليس 
لديه عمل إال املكيدة للعرب، وأخرجنا 
أنواع مختلفة من نظريات املؤامرات، 
والكثير مــن الفتاوى متنع التعامل 
والسفر لهم، فبنينا سداً مع اآلخر 
ولســان حالنا يؤيد ما قاله سارتر 

«اجلحيم هو اآلخرون».

املوارد، وهذا هو الدور الذي ننتظره 
من احلكومة، وهذا هو التوصيف 
احلقيقي للمشــكلة، فالكويتيون 
مبدعون في جميع املجاالت، وفي 
كل دول العالــم، لذا فإنه من املهم 
استثمار هذه القدرات واإلمكانيات 
واملهارات لوضع الكويت في املكانة 
التي تستحقها، وهذا هو املنتظر 

من حكومة الشيخ صباح اخلالد.
إن تفاؤلي باحلكومة اجلديدة 
وإمياني بجديتها نابع باألســاس 
من حتليلي للنهج الذي ترســمه 
احلكومــة بذاتها ولذاتها، ومن ثم 
فإننا أمام حكومة لديها القدرة على 
حتليل الواقع ورسم الطريق الذي 
ميكن للمواطن أن يتابع سيرها من 

الثقافة اليابانية نكتشف أنها مستوردة 
من ثقافات مختلفة خصوصا الصني 
التي كانت األم احلاضنة لهذه األفكار، 
واألمثلة كثيرة منها فن تقزمي األشجار 
الذي يدعى البونساي، واخلط الياباني 
كذلك، بل حتى الفخاريات واألواني 
اليابانية والرموز التي يكتبون فيها 
لغتهم، والكثير من األمثال واملقوالت 
كلها منتجات صينية املصدر، لكنها 
ذهبت لليابان ومت تطويرها ودمجها 
مع الثقافة وأصبحت تعرف في العالم 

بأنها منتجات يابانية.
يُعاب علــى الثقافة اليابانية هذا 
الشيء، لكن في الواقع هو سر قوتها، 
بقابليتها للتأقلم مع متقلبات العصر 
وأفكاره والتفاعل معه دون أي تصادم 
يذكــر، ويثبت التاريخ الياباني ذلك 
العديد من احلــوادث، كتحول  في 
اليابــان من دولــة ضعيفة معزولة 
قابلة لالستعمار من الغرب إلى دولة 
تستعمر الدول التي حولها، ومت ذلك 

اخلالد يقدم لنا نهجا نستطيع من 
خالله متابعة احلكومة ومحاسبتها، 
وفي الوقت ذاته فإن املصارحة دليل 
واضح على جدية اإلصالح والعمل 
من أجل التطوير، حيث لم يقل سمو 
رئيس مجلــس الوزراء إن جميع 
األمــور على ما يرام وأن الكويت 
في أبهى صورها، بل بدأ بتشريح 
الواقع وتقدمي صورة مجردة دون 
رتوش أو جتميل حني قال «لدينا 
القدرات واإلمكانيات والشــباب، 
ولكــن أين وصلنــا وكم خطوة 
قطعنا؟!»، هذا هو الســؤال املهم 
الذي ميكن أن تبنى عليه املرحلة 
القادمة، إذن فاملشكلة ليست مشكلة 
موارد، وإمنا مشــكلة إدارة هذه 

هذه األفكار حتى تصبح جزءا منهم، 
وبعدها يحاولون جعلها يابانية، ومن 
ثم يعيدون تصديرها إلى العالم بإطار 
جديد أكثر جماال وروعة، هذا هو السر 
الياباني في (التغيير البسيط املستمر) 
حتى يصبح الشكل غير الشكل إمنا 
الفكرة واحدة، قد يكون املثال الذي 
ذكرت متطرفا قليال بالنسبة الستيراد 
األفكار، لكن الهدف منه، توصيل فكرة 
مدى اندمــاج اليابانيني مع األفكار 
املستوردة، صحيح أن لليابان تاريخا 
مع الديانة املسيحية، لكنه ليس بهذا 
العمق مقارنة مع املناطق األخرى، وال 
يوجد عدد كبير من املؤمنني بها، رغم 
ذلك هؤالء القلة البسيطة من الشعب 
الياباني املؤمن بها، اندمجوا مع الفكرة 
لدرجة ادعائهم بأن املســيح تزوج 
يابانية وأجنب منها ٣ أبناء، وأن هناك 
عوائل يابانية يرجع أصلها للمسيح.

لو بحثنا في أصــل الكثير من 
األشــياء التي نعتقد أنها من صلب 

وصلني الكثير من الرســائل 
تعليقا على مقالتي السابقة والتي 
حملت العنوان نفسه، ورمبا كان 
هذا هو السبب في تأخري في كتابة 
الثانــي، حملاولتي لتحليل  مقالي 
ردود الفعل وفهم االنطباعات في 
اآلونة احلالية، فالبعض يرى أني 
أبالغ فــي التفاؤل، والبعض يرى 
أن احلكومة لم تقدم أوراق اعتماد 
جديتها في الفترة احلالية، والبعض 
يرى أن هذا السيناريو مكرر من 
احلكومات السابقة بدعوى اإلصالح 
والتطوير وال جديد يذكر وال قدمي 
يعاد، والبعض يرى جدية احلكومة 
في التغيير واإلصالح، واحلقيقة أن 
تخــوف البعض من التفاؤل له ما 
يبرره، فالعديد من األحداث أدت إلى 
نقص ثقة الشارع الكويتي بالدوائر 
السياسية، لكن ما أقوله بوضوح 
إن هناك منطا جديدا وواضحا في 
النمط  التعامل مع املشكالت، هذا 
بدا جليا من خالل كلمات ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد مــع قياديي احلكومة، من 
حيث االعتراف باملشكلة، وحتمل 
املســؤولية والواقعية، ومحاسبة 
املسؤولني، وجدية التحول الرقمي، 
ومن ثم فإن ســمو الشيخ صباح 

وقف الراهب البوذي نتشيرين 
املشهور في اليابان حينها في إحدى 
القرى املغمــورة، أمام أحد القبور 
وأشعل النار ليجلب أرواح األجداد، 
ليسألهم عن صاحب القبر الذي جرت 
عليه الشائعات، فكانت إجابة األرواح 
صادمة، فقالت: إن القبر هو للمسيح 
گ وأن اسم زوجته هو ميكو وإنه 
أجنب منهــا ثالثة أبناء، وأحفادهم 
يدعون بعائلة ساواجوتشي، وعند 
البحث عن هــذه العائلة اتضح أن 
شعائر العائلة عبارة عن وردة لها ٥ 
أوراق قريبة الشكل من جنمة داوود 
السداســية، وأن لهذه العائلة إرثا 
يقول إنهم إحدى سالالت اليهودية 
العشرة التي اختفت، ولديهم موروث 
برسم الصليب بالفحم على رؤوس 
أطفالهم حتى يحافظ على صحتهم، 
والدالالت التي تشير على أنه قبر 
املسيح كثيرة منها أن وجدوا مكتوب 
على القبر أن «هذا قبر املسيح آلهة 
الســعادة...»، وهنــاك الكثير من 
الســرديات اليابانية التي تقول إن 
املسيح بعدما قام من املوت بعد ٣ 
أيام ترك فلسطني وذهب للعيش في 
اليابان، علماء اآلثار اهتموا بهذا املكان 
سواء من اليابانيني أو من الغرب، 
وأكدوا بطالن هذه االدعاءات اليابانية 

رغم كثرة األدلة عليها.
قد يستغرب غير العارف بالثقافة 
اليابانية هذه القصة، لكن عندما يعرف 
أن اليابانيني دائما ما يســتوردون 
األفكار من كل العالم، ثم يندمجون مع 

اململكة بني 
عراقة املاضي 

ومنجزات احلاضر
الشيخة حصة احلمود السالم الصباح

رأي

توحيد اململكة 
واخلطوة 

الذهبية
خارج الصندوقالشيخ محمد أحمد املالك الصباح

اليابان واألفكار 
املستوردة

بدر سعيد الفيلكاوي

لـ «الناتــو» عام ١٩٥٩، فقد تلقت 
ضربة قاسية من أميركا بإلغاء صفقة 
غواصات «األوكوس» مع أستراليا 
حيث اســتبدلتها األخيرة بشكل 
أميركية. وهذه  مفاجئ بغواصات 
اخلطوة تلي خسائر «البريكست» 
وآثارهــا على االحتاد وتشــكل 
الذي شــهدته إحراجا  باإلخراج 
لفرنسا التي ال تتحمل ضربة كهذه 
لصناعاتها العسكرية، وخاصة أنها 
اخلارجة من خيبة فشل علمائها في 
لقاح ضد «كورونا»  إلى  التوصل 
بعدما كانت في مرحلة من املراحل 

أيقونة العلوم والطب في العالم.
كل ذلك يدور حولنا، والصني 
تتابع، وفي الوقت ذاته حتمل صفة 
«العمالق القادم» الذي ميلك إمكانات 
القيادة، وبالتالي ســيكون حتما 
عنوان املواجهة احلتمية بني أميركا 
و«الشيوعية اجلديدة»، بعد استقرار 
تشكيل جبهات عاملية مختلفة في 

عالم يتجدد ببطء. 
أميركا تستمر في إدارة الواقع 
العاملــي كطرف أقــوى تصعب 
املعارك قادمة  هزميته ومعاندته. 
إذن، ويبقى أن نرى ما إذا كانت 
السنوات والعقود اآلتية «باردة» 

أم «حامية»!

والعراق (بعد أحداث ١١ سبتمبر)، 
اليوم  لتُطرح مجددا  لكنها عادت 
ومن بوابة اقتصادية أيضا تخفي 
خلفها واقعا سياســيا ـ عسكريا 
ـ أمنيا، بعد ان اختارت بريطانيا 
االنسحاب من االحتاد األوروبي.

شّكل «البريكست» ضربة لفكرة 
تعــود جذورها إلى الفيلســوف 
الفرنسي ڤيكتور هوغو قبل أكثر 
من قرن ولكبــار املفكرين الذين 
القارة  لتوحيد  يجمعهم احلنــني 
العجوز، خاصة في ركني االحتاد 

الرئيسيني فرنسا وأملانيا.
اليوم جتد نفسها في  فرنسا 
أجواء ال تختلف عن أجواء انسحاب 
اجلنرال ديغول من اللجنة األمنية 

بـ «لوال» في السجن، ما أدى إلى 
متوضع جديد للهند والبرازيل، إلى 
املتحدة، وُضرب  الواليات  جانب 

التكتل الناشئ.
أثير  التــي  اجلبهــة األخرى 
التســاؤل حــول غاياتهــا هي 
االحتــاد األوروبي ما بعد اتفاقية 
«ماستريخت» ١٩٩٢ والذي صعد 
جنمه أيضــا كاحتاد كونفيدرالي 
قادر على مشاركة «النّد للنّد» مع 
الواليات املتحدة في القيادة العاملية، 
مع عملة وإمكانيات واعدة. وانعكس 
هذا الصعود فتورا في حلف «الناتو» 
وبداية ملشاكل ظلت أشبه باجلمر 
حتت الرماد، مع حصول استحقاقات 
أهمها حروب البلقان وأفغانستان 

في حزيران (يونيو) ٢٠٠٩، كانت 
أميــركاـ  أوباما غارقة في واحدة 
من أسوأ األزمات االقتصادية في 

تاريخها.
العمــالق حينها مصاباً  كان 
بجروح خطيرة، وشّكل انشغاله 
بآالمــه ـ على طريقــة األفالم 
الهوليووديــةـ  فرصــة لبعض 
خصومه حتى يتكتلوا ويعلنوا 
التحدي مبواجهة قيادته السياسية 
ـ االقتصادية للعالم واملمتدة منذ 
احلرب العاملية الثانية، كانت البداية 
من باب االقتصاد، وعبر إطالق 
تكتــل بريكس (البرازيلـ  الهند 
ـ الصني ـ روسيا وانضمت إليه 
التكتل  أفريقيــا).  الحقا جنوب 
الطمــوح حمل فــي طياته كل 
اإلمكانات التي تؤهله للمهمة: منو 
اقتصادي هائل، ثروات طبيعية، 
رأســمال بشري وطابع يساري 
بوجود مامنوهان سينغ على رأس 
احلكومة الهندية، و«لوال» في قيادة 

البرازيل.
بالطبــع، لــم تشــعر أميركا 
باالرتياح ولم متض سنوات قليلة 
حتى أُســقطت حكومة سينغ في 
اليمني مجددا إلى  الهند، وصعود 
البرازيل، وُزج  السلطة في  رأس 

من القلب

m.husseiny@alanba.com.kwمحمد بسام احلسيني

أرجوحة

احلكومة جاّدة.. 
فساعدوها (٢)

أ.د.مناور بيان الراجحي

بني «بريكس» و«بريكست»
جتدد التحدي 

على قيادة العالم
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١ - الكويت في وثائق شركة الهند 
الشرقية البريطانية ١٧٥٨م

عرف القرن السابع عشر امليالدي قيام 
ومنو شركات احتكارية كبرى الستغالل 
األسواق اآلسيوية واألميركية، واالستفادة 
مــن إمكاناتها الشــرائية، واملــواد اخلام 

املتوافرة في أسواقها.
ومن تلك الشركات: شركة الهند الشرقية 
االجنليزية التي تأسست في سنة ١٦٠٠م، 
وعند القرن الثامن عشر سلمت هذه الشركة 
أعمالها ووثائقها الى حكومة الهند، ولذا فإن 
ما نحتاج اليه من وثائق ذلك الزمن إمنا هو 
في الوثائق العامة للحكومة البريطانية، 
وقد وردت إشارات كثيرة عن الكويت في 
تلك الوثائق، ولكنها تأخذ صفة التعميم، 
إال أن أول ذكر واضح للكويت فيها كان في 
سنة ١٧٥٨م، أما عالقات الكويت املباشرة مع 
شركة الهند الغربية االجنليزية فقد بدأت 
في سنة ١٧٧٥م عندما حاصر اإليرانيون 
البصرة ثم احتلوها في سنة ١٧٧٦م بعد 
حصار دام نحو تسعة أشهر، وقد استمر 
ذلك االحتالل حتى ســنة ١٧٧٩م. ويومها 
اســتقر رأي وكالء الشركة على االنتقال 
من البصرة الى الكويت التي أصبحت في 
ذلك الوقت مركز البريد للشــركة، ومقرا 
ملمثلها، وكان انتقال هذا النوع من النشاط 
األوروبي الى الكويت ذا فائدة كبرى من 

الناحية االقتصادية للبالد.
وقد سجلت وثائق هذه الشركة عددا 
مــن األحداث التي متت فــي الكويت كان 
منها إلقاء القبض على جاسوس فرنسي 
مت اعتقاله في الكويت في سنة ١٧٧٨م هو 
الكابنت برويل دوبور، وكان يحمل رسالة 
بالشفرة من احلكومة الفرنسية الى رجالها 
في الهند وما جاورها، وكان يعلم - وفق 
مــا حتدثت به الوثائق - أن الكويت هي 
أقرب الطرق الى الهند، وأن الســفن فيها 

كثيرة ودائمة الترحال إلى هناك.
كما تشير وثائق الشركة إلى الصراع 
الذي نشــأ فــي تلك الفترة بــني عدد من 
عرب اخلليج، وبني الكويت وبني كعب، 
وصراع الكويت مع حلفائها ضد عدد من 
عرب الساحل الشرقي للخليج، والسيما 
مــع الشــيخ نصــر آل مذكور شــيخ أبي 
شهر. وحتدثت الوثائق عن قوة األسطول 
الكويتي، وإصرار أهل الكويت على الدفاع 
عن وطنهم، وعن عزم الكويتيني على الوفاء 
بالتزاماتهم جتــاه حلفائهم في املنطقة، 
ودفاعهم عنهم كما يدافعون عن أنفسهم، 
وفي وثيقة بتاريخ السابع عشر من شهر 
أبريل لسنة ١٧٨٩م يتحدى الشيخ عبداهللا 
بن صباح ســلطة باشــا بغداد العثماني 
فيؤوي إليه في الكويت متسلم البصرة 
الهارب مصطفى أغا وثويني أمير قبيلة 

املنتفق ويحميهما.
شــركة الهنــد الشــرقية البريطانية، 
حتتفــظ لنا على مــر األيام بعــدد كبير 
من أخبار أيامنا املاضية، وبالرجوع الى 

وثائقها نعرف من تاريخنا الكثير.
٢ - من األنشطة الكويتية األولى ١٩٤٦ - ١٩٤٧م

في يوم الثالث والعشــرين من شهر 
فبرايــر لســنة ١٩٤٧م احتفلــت الكويت 
احتفــاال كبيــرا مبناســبة عيــد جلوس 
الشيخ أحمد اجلابر الصباح، وكانت هذه 
املناســبة مختلفة عما قبلها، إذ شــاركت 

فيهــا أعداد كبيرة مــن طالب الكويت 
من مختلف املراحل وكان من ضمنها 
فرق الكشافة، وفرق األلعاب السويدية 
وفرق األناشــيد. وفي هذه املناســبة 
يقول األســتاذ أحمد البشــر الرومي: 
«احُتفل بعيد سمو الشيخ أحمد اجلابر، 
وأقامت املدارس استعراضا كشفيا في 
الساحة أمام العلم، صدر طابع تذكاري 
لعيد اجللوس، أصدرت مطبعة معارف 
الكويت أول نشرة حتتوي على رسم 
الشيخ». ويقول: «تضع دائرة البريد 
على كل كتاب طابعا واحدا من الطابع 
التذكاري بجوار الطابع الرسمي، وليس 
لهذا الطابع قيمة مادية فاملقصود منه 

ذكرى عيد اجللوس ال غير».
وفــي هــذا الوقــت أعلنــت دائرة 
املعــارف ســجالتها للعام الدراســي 
١٩٤٦ - ١٩٤٧م، وفيهــا إحصاء أعداد 
املدارس والطالب واملوظفني، فكان عدد 
املدارس عشرين مدرسة، وعدد الطالب 
والطالبات ألفني وخمسمائة وثمانني 
طالبا وطالبة بزيادة عن العام السابق 
مقدارهــا ثالثمائة وثمانية وســبعني 
طالبا وطالبة، ولم يكن عدد الفصول 
الدراســية يزيد على اثنني وســبعني 

فصال.
أمــا املوظفون فــكان عددهم مائة 
وستة وعشرين موظفا، منهم تسعة 
وتســعون كويتيا، وميكــن للمرء أن 
يالحــظ التقدم الســريع فــي مضمار 
التربية مبقارنة أرقام اليوم مع أرقام 
األمــس، ومما يتعلــق بأعمــال إدارة 
املعــارف في العــام املذكــور أن هذه 
الدائــرة قد قررت عــن طريق مجلس 
اإلدارة املشــرف عليها إلــزام الطالب 
بلباس رسمي بدال من الدشداشة، وقد 
صدر هذا القرار في شهر مارس لسنة 
١٩٤٧م ليطبق في العام الدراسي ١٩٤٧ 
- ١٩٤٨م، ولكــن هذا القرار لم يطبق 
في حينه، بل صارت الدائرة املذكورة 
تقدم للطالب والطالبات أقمشة يتولى 
األهالي تفصيلها. واستمر ذلك الى بداية 
خمسينيات القرن املاضي فُطبق قرار 
املالبس البلدية وقامت دائرة املعارف 
بتوزيع مالبس كاملة على الطالبات، 
أما الطالب فكان ما يوزع عليهم مؤلفا 

من القميص والبنطلون واحلذاء.
أما أهم املشــروعات التي متت في 
سنة ١٩٤٧م فهو املشروع الذي أطلق 
عليه فيما بعد الشارع اجلديد ثم أطلق 
عليه شارع عبداهللا السالم، وهو شارع 
له أهميته التجارية حتى اليوم، ويأتي 
بامتداد من ميدان الصفاة حتى ساحل 
البحر بالقرب من االمتداد اجلديد لقصر 

السيف.
هناك مشروعات أخرى كثيرة كانت 
تقــوم بها الكويت منها ما هو متعلق 
بالتعليم ومنها ما هو متعلق بالصحة 
العامة، أو اإلعمار وسوف جند الفرصة 

- مستقبال - للحديث عن ذلك كله.

٣ - الكويت تتقدم ١٩٤٧م
خالل الفتــرة التي حلقــت انتهاء 
احلرب العاملية الثانية، كانت الكويت 
تسابق الزمن، ترسل البعثات، وتنشئ 
املــدارس، وتفتتــح املســتوصفات 
واملســاجد، الى غير ذلــك من األمور 
التي تقتضيها املرحلة التي تستدعي 
التقدم في مختلف املجاالت، حيث إن 
العالــم كله بعد تلك احلــرب املاحقة 
كان في تقدم مستمر يسعى الى محو 
آثارها، ويبني نفسه من جديد، وال بد 
أن تنال الكويت حظها من هذا اجلانب 
الداعي الى التقدم في كل ُصوره مبا في 
ذلك تقدمي اخلدمات الالئقة لسكانها.

في شهر فبراير لسنة ١٩٤٧م كانت 
هنــاك أمور جتري في البالد ميكن أن 

نلحظ منها ما يلي:
٭ تغيير النظام في محكمة الكويت، 
فبعد أن كانت تعتمد على قاض منفرد، 
أصبحت ذات ثالثة قضاة، وقد صدر 
في الشهر املذكور قرار ُعني به الشيخ 
يوسف بن عيس رئيسا للمحكمة مع 
عضوين هما الشيخ أحمد عطية األثري، 
واألستاذ عبداللطيف الشمالن، وكلهم 
ممن نال من العلم قسطا كبيرا، وُشهد 

له باالستقامة وحسن اخللق.
٭ كانت األعمال املتعلقة باســتخراج 
النفــط وتســويقه، وترتيــب األمور 
املتعلقة باإلجراءات التي تســتلزمها 
حاجــة العمل فــي هذا املجال تســير 
في الطريق الســليم، وقد صرح مدير 
شركة نفط الكويت بأنه في حاجة الى 
كل كويتي يرغب فــي العمل في هذه 
الشركة موظفا أو عامال، وأنه قد تبني 
له تفوق أبناء البالد في العمل واألخالق 
على غيرهم، وقد ســارع إنتاج النفط 
حتى كانت كميــة املادة املصدرة منه 
خالل شــهر فبراير لسنة ١٩٤٧م متأل 
مركبــني من الناقــالت النفطية، وهنا 
بدأت الشركة في التفكير جديا - في 

إنشاء مصفاة للزيت مت إنشاؤها فيما 
بعد، وقد بدأت في هذه الفترة في إنشاء 
مدينة األحمدي مبســاكنها وحدائقها 
ومالعبها وأنديتها املزودة بدار للسينما، 
كما أنشــأت مســجدا كبيرا في وسط 
املدينة مت افتتاحه بعد أن انتهى العمل 
فــي املدينة بحضور الشــيخ عبداهللا 

اجلابر الصباح.
٭ وفي هذه الفترة أعلنت دائرة املعارف 
الكويتية خطتها التي تضمنت إنشاء 
عــدد مــن املــدارس، ومدرســة أولية 
للمعلمني، ومدرسة أخرى للصناعات 
تساهم في إنشائها شركة نفط الكويت، 
وفي هذا الوقت (فبراير ١٩٤٧م) مت اتخاذ 
قرار إنشــاء مدرسة ثانوية الشويخ، 
ولكــن موقعها هذا لــم ُيتفق عليه إال 
فيما بعد، حيث إن النية كانت في أن 
تبنى خلف قصر نايف، ثم في املنطقة 
التي يشغلها اآلن فندق سفير شرقا، 
الى أن انتهى الرأي إلى موضعها الذي 
تشغله اليوم جامعة الكويت بالشويخ، 
هكذا جتري احلياة في الكويت، وإلى 

مزيد من التقدم.
٤ - الكويت في تقدمها ١٩٤٧م

اســتمرت الكويت فــي تقدمها اثر 
انتهاء احلرب العاملية الثانية وأصبحت 
تســتقبل العديــد من الــزوار، وصار 
أبناؤهــا يفكرون في إنشــاء عدد من 
املشــروعات، بــل ويباشــرون القيام 
ببعضها. ففي شهر مارس لسنة ١٩٤٧م 
استقبل ميناء الكويت بارجة حربية 
بريطانية في زيارة ودية للبالد، وقد 
دعا ربانها عددا كبيرا من طالب املدارس 

الى زيارتها.
وفي الوقت نفســه ينوي عدد من 
جتار الكويت القيام بتأسيس مصنع 
للسجاير برأسمال كبير، وقد مت بالفعل 
إنشاء هذا املصنع، وبدأت الشركة التي 
أسسته في تسويق إنتاجه، ومما يذكر 
أن الشاعر الشــعبي فهد بورسلي قد 

أســهم باحلملة الدعائية لهذا الصنف 
اجلديد، فقال قصيدة طبعتها الشركة 
في أوراق وزعتها في األسواق واألماكن 

العامة، وكان مطلعها:
دخنوا يا ْهل الكويت
من سجاير كورونيت

ولم يستمر عمل هذا املصنع طويال، 
إذ سرعان ما توقف، ألن السوق الكويتي 

لم يكن يستوعب كامل إنتاجه.
وفــي هــذا العــام ١٩٤٧م تأخــرت 
األمطار عن موســمها املعتاد حتى مر 
أوان الوســم، ولكنهــا عــادت لتهطل 
بغزارة أنعشــت اآلمــال بجو ربيعي 
جميل، واســتعد الناس للخروج الى 

البر كما هي عادتهم.
والوسم موســم يبدأ وقته في ١٦ 
أكتوبر، وينتهي في ٦ ديسمبر من كل 
عام. ومن املعروف أن هطول األمطار 
فــي هذا الوقت املبكــر ينعش األرض 
وميلؤها عشبا. وقامت دائرة املعارف 
بأعمالها على خير وجه، وعقد مديرها 
عدة اجتماعات أسبوعية مع املدرسني 
الستثارة هممهم نحو العمل وتوجيههم 
الى السبل السليمة التي تؤدي الى فائدة 
لطالبهم، ووضعــت الدائرة املذكورة 
خططا إلنشاء مزيد من املدارس متاشيا 
مع احلاجة املســتمرة، وتبعا للتزايد 
في أعداد الطالب. وفي العام الدراسي 
٤٦/٤٧، كانت األعمال التربوية تسير 
على خير وجه، ولكن الغريب أن العام 
الدراسي قد بدأ في احلادي والعشرين 
من شهر أكتوبر لسنة ١٩٤٦م بخالف 
ما هو جار في السنوات احلالية، حيث 
تبدأ الدراســة في اخلامس عشــر من 

شهر سبتمبر من كل عام.
في ســنة ١٩٤٧م، وفي شهر أبريل 
منها بالذات ترددت فكرة عن نية عدد 
من املستثمرين إقامة مشروع يجلبون 
بواسطته املياه العذبة من شط العرب، 
وهي فكرة يعتمد فيها هذا العمل املهم 
على القطاع اخلاص، بعيدا عن تدخل 
احلكومة، ولكن املشروع لم يجد طريقه 
الى التنفيذ ألسباب يعرفها من يتابع 
مسألة إســالة مياه شــط العرب الى 

الكويت.
هــذه هي بعــض املعلومــات التي 
كانت تصور احليــاة في الوقت الذي 

أشرنا اليه.
٥ - حول اللهجة الكويتية

ومــن هنــا نبــدأ حديــث اللهجــة 
الكويتية، وذلك مبا ميكن أن نطلق عليه 
اسم األلفاظ العامة، وهي ذات االستعمال 
العام، وهي التي ال تختص بفئة دون 
أخرى من الناس. وسوف نقتصر هنا 
على بعض األلفاظ، ونستكمل الباقي 

فيما يأتي من فصول هذه املقاالت.
هذه هي البداية، وســوف تتوالى 
األوراق الكويتيــة فيما بعد إن شــاء 

اهللا، ومنه التوفيق.

٭ أ - ق.ر.م: من ألفاظ اللهجة لفظ يأتي على 
معنيــني، االول منهما هو: قــرم، مبعنى 
قطع بأســنانه وأكل قطعــة صغيرة من 
خبز وغيــره. والثاني القــرم وهو نوع 
من اخلشب ينبت على ساحل البحر كان 
واليزال يستعمل في الوقود وتنطق القاف 

في اللفظني جيما قاهرية.
وهذان اللفظان فصيحان وردا في مادة 

(َقَرَم) ضمن كتاب لسان العرب.
٭  ب - هـ.ي.م: ومنه مادة هيم، وفي اللهجة 
الكويتية األرض الَهيام هي الرملية التي 
تنهــار عندما يحركها العامل الذي ُيكلف 
بالعمــل عليها، وصف الَهيام في لســان 
العــرب بأنــه التــراب أو الرمــل الذي ال 
يتماسك، وقال الَهيام: الرمل الذي ينهار.

٭  ج - ص.ك.م: ومنــه لفظ صجمة الدارجة 
في اللهجة وتعني الرصاصة التي ُتطلق 
مــن البندقيــة أو املســدس، وأصلها في 
الفصحى كما ورد في لسان العرب، هي: 
الصدمة الشــديدة بحجر أو نحو حجر. 
وهــذا الوصف ال يخرج عــن الرصاصة 

ألنها نحو حجر أي شبهه.
٭  د - ط.ب.ن: من ألفاظ اللهجة قولهم: طنب. 
وتنطق بضم الطاء وفتح الباء، وال تطلق 
فيما مر بنا إال في حالة واحدة وهي أنهم 
إذا ذهبوا الى ساحل البحر وحاولوا صيد 
(الســرطان)، (القبقب) فإنه يهرب منهم 
ثم يختفي بني رمال البحر، فيقال: طنب أي 
دفن نفسه في القاع، أما ما ورد في كتاب 
لســان العرب بخصوص هذا اللفظ، فقد 
قال: «وطنب النار، يطُبُنها، دفنها» وهذا من 
ذاك الذي يفعله القبقب فهو يدفن نفسه.

٭  هـ - س.ل.ت: من ألفاظ اللهجة الكويتية 
أن يكــون أحدهم جالســا في مجلس، ثم 
ينسلُّ خارجا دون أن يشعر به أحد، فيقال: 
فالن انسلت دون أن نشعر، ويطلق اللفظ 
فــي حالة خروج خيط من اخليوط التي 
ينسج منها القماس فيقال انسلت اخليط. 
وفي لســان العرب: «انســلت من غير أن 

ُيعلم به».
٭  و - ق.ل.ت: فلــت وتفّلــت فــي اللهجــة 
الكويتية، مبعنى تخّلــص فجأة، وأورد 
ابن منظور في كتابه «لسان العرب» حديثا 
لرســول اهللا ژ يوصي به أمته بتالوة 
القرآن الكرمي واملواظبة على ذلك، وفيه: 
تا من اإلبل  «تدارسوا القرآن، َفَلهَو أشد َتَفلُّ

من ُعُقلها».
ْحُت في اللهجة الكويتية  ٭  ز - س.ح.ت: السَّ
التقشير وهو كذلك في الفصحى. وتنطلق 
ُت القلم أي  بتشديد احلاء هنا، فُيقال َسحَّ
بريته، مبعنى نزعت القشرة التي تغطي 
مــادة الكتابــة. وذكر ابــن منظور أن من 
قولهم في الفصحى: «سحت رأسه سحتا، 

أي استأصله حلقا».
٭  ح - ق.ط.ط: َقط الشيء َرَماُه (القاف جيم 

قاهرية).
٭  ط - غ.ط.ط: غطَّ في املاء غطس فيه، وغطَّ 
اخلبــز في احلليب غمســه فيــه ليأكله. 

واللفظ فصيح أيضا.
٭  ي - ن.ح.ش: انحــاش مبعنــى هرب في 
اللهجة الكويتية، وهي فصيحة مبعنى: 

نفر أي هرب.
َح: بتشديد الباء معناها  ٭  ك - ط.ب.ح: َطبَّ

َح الطير إذا هبط. هبط، يقال: طبَّ
٭  ل - ط.ل.ع: لفــظ: أطالع ومعناها أبصر 

الشيء.
٭  م - ب.غ.ي: بغيت ومعناها أردت.

تأسيس مصنع للسجائر أسهم في الدعاية له الشاعر فهد بورسلي لكن توقف املصنع ألن السوق الكويتي لم يكن يستوعب كامل إنتاجه
تغيير نظام القضاء وتعيني يوسف بن عيسى رئيسًا حملكمة الكويت وأنشئت مدينة األحمدي واملسجد الكبير في وسط املدينة
وثائق الشركة تؤكد كيف حتدى الشيخ عبداهللا بن صباح سلطة باشا بغداد العثماني بإيواء متسلم البصرة وأمير «املنتفق»

شارع اجلهراءمدينة االحمدي

انتقال شركة الهند الشرقية اإلجنليزية إلى الكويت سنة ١٧٧٩ شّكل فائدة كبرى من الناحية االقتصادية

أوراق كويتية (١)
هذه مجموعة من األوراق الكويتية كتبتها في أوقات متفرقة، وفي موضوعات متغايرة، قصدت بها أن أحتفظ لنفســي ببعــض املعلومات التي مرت بي أثناء قراءاتي، وعند مخالطتي للناس، وعلى األخص 
منهم أولئك الذين هم أكبر سنا مني ألنهم قد أحاطوا بعلم كثير عن تاريخ الكويت، وعن أحوال مجتمعاتها في زمنهم. وعندما وجدت بني يدي هذه املعلومات، ما كان مني إال أن بادرت بكتابة كل ما وصلت 
اليه على هذه األوراق التي ســوف أطرحها هنا، ولن أتوقف عن طرحها حتى تنتهي احلصيلة التي جمعتها منها. وقد كان اهتمامي بذلك بسبب خوفي من مرور الزمن عليها، ومن ثم ضياعها من الذاكرة. لم 
أجد صعوبة في رصد هذه األوراق، فقد كانت جاهزة للنشر من حيث الطباعة واملراجعة. فاخترت مناذج منها تدل عليها. وسوف تكون هذه النماذج متنوعة هي األخرى، ففي بعضها سرد تاريخي ملا جرى 
في الوطن عبر ســنوات ماضية، مع موضوعات حتتوي على وصف طبيعة احلياة الكويتية في فترات ينبغي أال ننساها، ألنها كانت ُمتثل بدايات احلياة احلديثة لبالدنا، وألنها - أيضا - متثل النشاط الشعبي 
واحلكومي الذي أدى الى وصول الكويت الى ما وصلت إليه اليوم من تقدم. وحرصا مني على اللهجة الدارجة في بالدي، فســوف يكون في آخر كل مقال من مقاالت «أوراق كويتية»، التي ُتنشر هنا فقرة أقدم 
فيها مناذج لهذه اللهجة، مع تصحيح ما يرد على ألســنة بعض الناس في هذه األيام من جتاوز لبعض ألفاظها، كما حرصت على التنبيه إلى أصول بعض األلفاظ العربية الفصيحة من ألفاظ هذه اللهجة. وأنا 
أرى أن هذا األمر مهم في هذه الفترة من زماننا بعد أن الحظنا اضطرابا في نطق لهجتنا وخلطا لبعض معانيها. وبعد، فقد كان هذا متهيدا ملا سوف يأتي، وأرجو أن تكون في هذه األوراق ما أتوقعه من جدوى.

(١) - الكويت في وثائق شركة الهند.          (٢) - من األنشطة الكويتية األولى ١٩٤٦م - ١٩٤٧م.           (٣) - الكويت تتقدم ١٩٤٧م.           (٤) - الكويت في تقدمها ١٩٤٧م.           (٥) - حول اللهجة الكويتية

في ١٩٤٦ - ١٩٤٧.. بلغ عدد املدارس ٢٠ والطالب والطالبات ٢٥٨٠ واملوظفني ١٢٦ منهم ٩٩ كويتيًا.. ومت إنشاء الشارع اجلديد

الشاعر فهد بورسلي الشيخ يوسف بن عيسى
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الثالثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ اقتصـاد

إنفاق الكويتيني على السفر يقفز إلى ٥٩٠٫٨ مليون دينار
أحمد مغربي

شهد إنفاق الكويتيني على السفر قفزة قياسية 
خالل الربع االول من ٢٠٢١، مقارنة بالربع األخير 
مــن ٢٠٢٠، حيث يأتي ذلــك بالتزامن مع رفع 
القيود على السفر واالنفتاح السياحي في العديد 
من بلدان العالم التــي يفضلها الكويتيون في 

السفر إليها.
وبحسب البيانات األولية مليزان املدفوعات، 
التي أصدرهــا بنك الكويت املركزي أمس، بلغ 
إنفاقهم نحو ٥٩٠٫٨ مليون دينار بالربع األول 
مــن العام احلالــي، مقارنة بإنفــاق بلغ ٣٥٥٫٨ 
مليون دينار بالربع األخير من العام املاضي، أي 
بنسبة منو بلغت ٦٦٪، وذلك حسب البيانات 

املعدلة لبند السفر خالل العام املاضي.
تداعيات «كورونا»

ورغم القفزة القياسية في اإلنفاق على بند 
الســياحة خالل الربع االول من العام احلالي، 
إال ان تلك املعــدالت التزال منخفضة باملقارنة 
مع الربع االول من العام ٢٠٢٠ والذي شهد فيه 
إنفاق الكويتيني على السياحة اخلارجية نحو 
١٫١٩ مليار دينار، وذلك قبل تفشي جائحة كورونا 
في الكويت والعالم واللجوء إلى إغالق املطارات 
وفرض احلظر الكلي واجلزئي محليا وعامليا.

وللعلم بلغ إنفاق الكويتيني على السياحة 
خالل العام املاضي نحو ١٫٧ مليار دينار مقارنة بـ 
٣٫٧ مليارات دينار في ٢٠١٩، وبناء على البيانات 
املعدلة إلنفاق السفر فإنه بلغ نحو ١٫١٩ مليار 
دينار في الربع األول من ٢٠٢٠ ليشهد انخفاضا 
الــى ٨١٫٢ مليون دينار في الربع الثاني ثم بلغ 
٤٥٨٫٨ مليون دينار في الربع الثالث ثم ٣٥٥٫٨ 

مليون دينار بالربع الرابع من ٢٠٢٠.
يذكر أن اإلنفاق على السفر وفقا إلحصائية 
«املركــزي» ال يقتصــر على رحالت الســياحة 
والعمل اخلاصة باملواطنني وغيرهم، بل يشمل 
العالج في اخلارج والبعثات الدراسية وسفرات 

املهمات الرسمية وغيرها.
حتويالت الوافدين

وفيما يتعلق بتحويالت الوافدين في الكويت، 
أظهرت بيانات بنك الكويت املركزي ان حتويالت 
العاملني خالل الربع األول من ٢٠٢١ شهد انخفاضا 
بنحــو ٧٫٣٪ لتبلــغ ١٫٣٦ مليار دينــار مقارنة 
بتحويالت بلغــت ١٫٤٧ مليار دينــار، ويرجع 
في األساس انخفاض التحويالت نظرا لتراجع 
أعداد الوافدين في البالد والتي رصدها تقرير 
بنك الكويت الوطنــي مؤخرا ان ١٩٠ ألف وافد 

غادروا البــالد منذ بداية أزمــة كورونا، حيث 
أظهرت البيانات مغادرة أكثر من ٥٦ ألف وافد 
البــالد في النصــف األول من عام ٢٠٢١، ونحو 

١٣٤ ألفا خالل العام املاضي.
ويعود تراجع حتويالت الوافدين خالل تلك 
الفترة من بداية العام كذلك الى حاالت اإلغالق 
التي شهدتها الكويت تزامنا مع زيادة احلاالت 
املصابة بڤيــروس كورونا وبدء التوســع في 
عمليات التطعيم داخل البالد، ناهيك عن عدم 
االستقرار الذي يعيشه البعض نتيجة األوضاع 
الصحية، هذا باإلضافة الى عدم سفر الوافدين 
خالل فتــرات الصيف والعطــالت الى بلدانهم 
حيث ان بند تذاكر السفر والهدايا كان من البنود 

املكلفة على الوافدين.
أهمية ميزان املدفوعات

ويعتبــر ميــزان املدفوعات انعكاســا ألداء 
االقتصاد الكويتي خــالل الفترة املالية، وذلك 
من حيث تداخل االقتصاد احمللي مع االقتصاد 
العاملي، كما يشكل ميزان املدفوعات أداة مهمة 
تتيــح لصناع القــرارات إمكانية الوقوف على 
القــدرة التنافســية القتصــادات بلدانهم، مما 
يساعدهم في تخطيط ورسم وتقييم السياسات 
االقتصادية الكلية عموما والعالقات االقتصادية 
اخلارجية خصوصا في ضوء هيكلها اإلنتاجي 

وقوة اقتصادها الوطني وقدرته التنافسية.
إلى ذلك، كشــفت البيانات عــن ان الكويت 
باعــت نفطا بقيمة ٣٫٧٥ مليــارات دينار خالل 
الربع األول مــن ٢٠٢١، وذلك مقارنة مببيعات 
نفطية بلغــت ٢٫٧٩ مليار دينار وذلك بارتفاع 
بلغ نحو مليار ينار، أي ما يعادل ٣٤٫٥٪، ويأتي 
هذا التحسن الكبير في قيمة الصادرات النفطية 
بعــد االرتفاع التدريجي ألســعار النفط اخلام 

الكويتي وبلوغها أعلى مستويات على اإلطالق 
قبل نحو عامني.

وفي مقابل الصادرات، بلغت واردات الكويت 
من السلع ٢٫١٥ مليار دينار خالل الربع االول من 
العام ٢٠٢١. ومن الالفت ان الواردات الســلعية 
شهدت ارتفاعا مقارنة بالربع األخير من العام 
املاضي والتي بلغت فيها قيمة الواردات ملياري 
دينار، وفي املجمل يبلغ متوسط واردات الكويت 

من السلع نحو ملياري دينار.
فائض احلساب اجلاري

إلى ذلك يظهر ميزان مدفوعات الكويت للربع 
األول من عــام ٢٠٢١، وكذلــك البيانات املعدلة 
للربع الرابع من عام ٢٠٢٠، أن احلساب اجلاري 
(الذي يبني خالصة املتحصالت واملدفوعات فيما 
بني االقتصاد احمللي واالقتصادات األخرى فيما 
يتعلق مبعامالت الســلع واخلدمات والدخل) 
ســجل فائضا خالل الربــع األول من عام ٢٠٢١ 
بلغ نحو ١٫٥٩ مليــار دينار، مقابل فائض بلغ 
نحو ٣٫٦ مليارات دينار خالل الربع الســابق، 
بانخفاض قيمته مليارا دينار ونسبته ٦٫٢٥٪.
ويأتــي انخفاض فائض احلســاب اجلاري 
كنتيجــة النخفاض قيمــة إجمالي املتحصالت 
املدرجة في اجلانب الدائن من احلساب اجلاري 
بنحو ٢٫٢٨ مليار دينار وبنسبة ٢٥٫٩٪ مقارنة 

بالربع السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي 
املدفوعات املدرجة في اجلانب املدين من احلساب 
اجلاري مبــا قيمته نحــو ٢٣٨٫٨ مليون دينار 
وبنسبة ٤٫٦٪ مقارنة بالربع السابق من جهة 

أخرى.
كما تظهر البيانات األولية ارتفاع قيمة فائض 
امليزان السلعي خالل الربع األول لعام ٢٠٢١ بنحو 
٨٠٨٫٦ ماليني دينار أو ما نسبته ٧٠٫٧٪ مقارنة 
بالربع الســابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 
١٫٩٥ مليار دينار، مقابــل نحو ١٫١ مليار دينار 
خالل الربع الســابق، ويعزى ذلك االرتفاع في 
قيمة الفائض بصفة أساسية الى ارتفاع قيمة 

الصادرات النفطية.
حساب اخلدمات

وســجل حســاب اخلدمــات (صافــي قيمة 
املعامالت املرتبطة باخلدمات فيما بني املقيمني 
وغير املقيمني، وتشمل خدمات النقل، والسفر، 
واالتصاالت، واإلنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة 
إلى اخلدمات والسلع احلكومية) انخفاضا في 
قيمــة العجــز خالل الربع األول مــن عام ٢٠٢١ 
مبــا قيمته ٤٧٫٤ مليون دينار وبنســبة ٥٫٦٪ 
ليصل إلــى نحو ٧٩٤٫٣ مليــون دينار مقارنة 
بعجــز بلغت قيمته نحــو ٨٤١٫٧ مليون دينار 

خالل الربع السابق. 
وفيما يتعلق بتطورات احلساب املالي (الذي 
يســجل معامالت تبادل أصول وخصوم مالية 
بني املقيمني وغير املقيمني في االقتصاد احمللي) 
مليــزان مدفوعات الكويت، تشــير اإلحصاءات 
األوليــة إلى أن هنــاك تدفقا ماليــا صافيا إلى 
اخلارج (زيادة في صافي قيمة االستثمارات في 
اخلارج من جانب املقيمني في االقتصاد احمللي) 
بلغ نحو ٢٫٧٤ مليار دينار خالل الربع األول لعام 
٢١٢٠، مقابل تدفق مالي صاف إلى اخلارج بلغ 
نحو ٣٫٣٥ مليارات دينار خالل الربع السابق.

ونتيجة للتطورات في احلسابات الرئيسية 
للميزان، سجل الوضع الكلي مليزان املدفوعات 
خالل الربع األول لعام ٢٠٢١ عجزا بلغت قيمته 
نحو ١٫١٩ مليار دينار، مقابل عجز بلغت قيمته 

نحو ٠٫٩ مليون دينار خالل الربع السابق.
مــن جهــة أخــرى، انخفــض رصيــد دخل 
االستثمار، الذي يشمل عائدات االستثمار على 
األصول املالية في اخلارج، بشكل ملحوظ ليبلغ 
١٫٨ مليار دينار، ويعزى هذا االنخفاض حصريا 
إلى انخفاض االســتثمار املباشر واستثمارات 
احملافظ املالية في اخلارج، التي انخفضت لتصل 
إلى ٥٧٤٫٣ مليون دينار و١٫١٧ مليار دينار على 

التوالي.

خالل الربع األول من ٢٠٢١.. وبنمو ٦٦٪ مقارنة بالربع األخير من ٢٠٢٠

الكويت باعت نفطًا ومنتجات بـ ٣٫٧ مليارات دينار.. بنمو مليار دينار عن الربع األخير من ٢٠٢٠حتويالت الوافدين في الكويت انخفضت ٧٫٣٪ إلى ١٫٣٦ مليار دينار بالربع األول من ٢٠٢١

٢٦٫٣ مليون دينار 
إنفاق السياح بالكويت

بلغ إنفاق السياح األجانب في الكويت 
الزائرين غيــر املقيمني في البالد خالل 
الربــع األول مــن ٢٠٢١ مــا قيمته ٢٦٫٣ 
مليــون دينار، وقد بلغ إنفاق الســياح 
بالبــالد خــالل الربع األخيــر من العام 
الفائــت نحو ٢٨ مليون دينار، علما ان 
هذه املبالغ تسجل في جانب املتحصالت 

(اجلانب الدائن).

سيولة البورصة تواصل الصعود
إلى ٦٣٫٥ مليون دينار

شريف حمدي

مع اقتراب الربع الثالث من نهايته، تستعد 
األطراف املتعاملة بســوق األسهم الكويتي 
لبناء املراكــز االســتثمارية خاصة انه مع 
نهاية هذا الربع تعلن الشركات املدرجة عن 
نتائجها املالية لفترة التسعة أشهر األولى 
من العام مجمعة، وهي النتائج التي تتبلور 

معها النتائج اخلتامية للعام املالي.
وفي هــذه األثناء تنشــط البورصة من 
خالل عمليات الشراء والبيع استعدادا ملرحلة 
بناء املراكز اجلديدة، ويتجلى هذا النشاط 
في ارتفاع معدالت السيولة، وهو ما يحدث 
في الوقت الراهن من خالل ارتفاع تدريجي 
ملحــوظ للســيولة في اجللســات األخيرة 
وحتديــدا منذ جلســة األربعــاء املاضي، إذ 
جتاوزت السيولة ٤٢ مليون دينار وهو أعلى 
مما كانت تشــهده البورصة في األسبوعني 
األخيرين، وكانت هذه الســيولة استباقية 
جللســة تفعيل مراجعة فوتســي لألســهم 
الكويتية التي ارتفعت فيها السيولة لـ ٧٤ 

مليون دينار.
وفي بداية األســبوع حافظت الســيولة 
على مســتويات ما فــوق ٤٠ مليون دينار، 
وفي جلسة أمس قفزت السيولة إلى مستوى 
٦٣٫٥ مليون دينار بنسبة ارتفاع ٤٢٪ مقارنة 
بجلسة األحد التي بلغت فيها السيولة ٤٤٫٧ 
مليون دينار، وهو ما يشير إلى عودة السيولة 
ملعدالتها املعتادة قبل االنخفاض الالفت خالل 

األسبوعني املاضيني.

وتركزت الســيولة امــس حول عدد من 
األســهم القيادية بالســوق األول مثل أهلي 
متحد بـ ٦٫٣ ماليني دينار، وبيتك بـ ٥ ماليني 
دينار، والوطني بـ ٤ ماليني دينار، واخلليج بـ 
٣٫٥ ماليني دينار، والدولي KIB بـ ٢٫٥ مليون 
دينار، وكذلك بالسوق الرئيسي مثل أرزان 
بـ ٣٫٢ ماليني دينــار، وأعيان بـ ٢٫٨ مليون 
دينار، واالســتهالكية بـ ٢٫٤ مليون دينار، 
واألولــى بـ ١٫٣ مليون دينار، وإجمالي هذه 
األسهم يشــكل نحو ٥٤٪ من إجمالي قيمة 
التداول، أي أن هذه األسهم كانت األكثر جذبا 

للسيولة في جلسة تعامالت أمس. 
وخسرت القيمة السوقية أمس نحو ٣٠ 
مليون دينار جراء جنوح السوق للتراجع 
على مستوى كافة مؤشراته، ليصل إجمالي 
القيمــة إلى ٤٠٫٠٩٠ مليار دينار مقارنة مع 

٤٠٫١٢١ مليارا أول من أمس.
فيما ارتفعت أحجام التداول بنسبة ٢٨٪ 
بكميــات اســهم متداولة ٣٥٨ مليون ســهم 
ارتفاعــا من ٢٧٩ مليون ســهم في جلســة 

مستهل األسبوع.
وشهدت تعامالت الســوق أمس جنوح 
للتراجــع مبعدالت طفيفة على إثر عمليات 
تصريف سريعة جلني األرباح، وخسر مؤشر 
السوق األول ٠٫٥٢ نقطة بنسبة ٠٫٠١٪ ليصل 
إلى ٧٥٠٨ نقطة، كما تراجع مؤشــر السوق 
الرئيسي بنسبة ٠٫٣٪ متراجعا ١٦٫٥ نقطة 
ليصل إلى ٦٥١٩ نقطة، وتراجع مؤشر السوق 
العام بنسبة ٠٫٠٨٪ خاسرا ٥٫٣ نقاط ليصل 

إلى ٦٨٧٣ نقطة.

ترتفع تدريجياً مع توجه املستثمرين لبناء مراكز استثمارية جديدة

تركز السيولة في عدد من األسهم القيادية بالسوق األول

الكويت تتحسن ٦ مراكز في مؤشر «االبتكار العاملي»
عالء مجيد

تقدمت الكويت ٦ مراكز 
في تصنيفهــا هذا العام في 
مؤشــر االبتــكار العاملي، اذ 
احتلت املرتبة ٧٢ عامليا في 
تصنيف ٢٠٢١ بعد ان كانت 
فــي املرتبة الـ ٧٨ بتصنيف 
العــام املاضــي وتقدمــت 
االمارات مركزا عن تصنيف 
العام املاضي لتحتل املرتبة 
الـــ ٣٣ عامليا واألولى عربيا 
وخليجيــا بعد أن كانت في 
العام املاضي في التصنيف 

٣٤ عامليا.
الســعودية  فيمــا حلت 
في املرتبــة الثانيــة عربيا 
وخليجيا بعد االمارات محتلة 
الترتيب الـــ ٦٦ عامليا وهو 
نفس ترتيــب العام املاضي 
دون تغير، فيما جاءت قطر 
في املرتبــة الثالثة خليجيا 
لتحتــل املرتبة الـ ٦٨ عامليا 
متقدمــة مركزيــن بعــد ان 
كانت في العــام املاضي في 

التصنيف ٧٠ عامليا.
ويصدر مؤشــر االبتكار 
العاملي في نسخته هذا العام 
من جامعة كورنيل واملعهد 
األوروبــي إلدارة األعمــال 
(اإلنسياد) واملنظمة العاملية 
الفكرية (الويبو)،  للملكية 
وهــي احــدى وكاالت االمم 

املتحدة املتخصصة.
وذكــرت املنظمــة فــي 
أن  الســنوي  تقريرهــا 
املؤشــر لهذا العام أظهر أن 
احلكومــات والشــركات في 
أجزاء كثيرة من العالم زادت 
من استثماراتها في االبتكار 
في ظل اخلســائر البشرية 
الناجمة عن  واالقتصاديــة 

جائحة كورونا.
ويتمتع الدليل مبصداقية 
عالية، فهــو إضافة إلى أنه 
نتــاج تعــاون مؤسســات 
مرموقة، فإنــه يعتمد على 
مصــادر بيانــات رصينــة، 
باإلضافة إلى أن إطار تصميم 
الدليل يتسم مبصداقية عالية 
في التكوين، ويخضع الدليل 
لتدقيق مســتقل مــن مركز 

وأوســيانيا،  واجلنوبيــة 
وجنوب صحــارى أفريقيا، 
وتنتمي الكويت إلى منطقة 
شــمال أفريقيا وغرب آسيا، 
ويتم حســاب دليل االبتكار 
العاملي كمتوســط حســابي 
وزني لسنوات سابقة، وعليه 

يكون حساب دليل ٢٠٢١.
االبتــكار  يعتبــر دليــل 
العاملي من األدلة املركبة الذي 
يتم حسابه كمتوسط حسابي 
بسيط لدليلني فرعيني مركبني 
أيضــا همــا: دليــل مدخالت 
االبتــكار، ودليــل مخرجات 
االبتكار، هــذا باإلضافة إلى 
دليل رابع هــو معدل كفاءة 
االبتكار، والذي يتم حسابه 
كنسبة دليل مخرجات االبتكار 
إلى دليــل مدخالت االبتكار، 
لذلك فهو يعكس عائد البلد 
من االبتكار نتيجة ملا تبذله 
مــن جهــود علــى ممكنــات 

االبتكار.
مدخالت االبتكار

لدليل مدخــالت االبتكار 
٥ مرتكزات ممكنة ألنشــطة 
االبتــكار هــي: املؤسســات، 
والرأسمال البشري واألبحاث، 
والبنيــة التحتيــة، وتطور 
السوق، وتطور بيئة األعمال، 

القياسات  مؤشرات تتجاوز 
التقليديــة لالبتــكار، مثــل 

مستوى البحث والتطوير.
وبغية دعم النقاش بشأن 
االبتــكار العاملــي وتوجيــه 
السياسات وتسليط الضوء 
على املمارسات اجليدة، فالبد 
مــن وضع مقاييــس لتقييم 
االبتــكار وأداء السياســات 
املتصلة بهذا امليدان. ويخلق 
املؤشــر مناخــا تخضع فيه 
عوامل االبتكار لتقييم مستمر، 
مبا في ذلك اخلصائص التالية:

٭ ١٢٨ وصفــا قطريــا، مبــا 
في ذلــك البيانات والترتيب 
ومواطــن القــوة والضعــف 

استنادا إلى ٨١ مؤشرا.
٭ ٨٢ جدوال للمؤشرات من 
أكثر من ٣٠ مصدرا دوليا عاما 
وخاصا، منها ٥٨ بيانا واقعيا، 
و١٩ مؤشرا مختلطا وخمسة 

أسئلة استقصائية.
٭ منهجية حســاب شــفافة 
وقابلــة للتكرار، مبا في ذلك 
فترة ثقة تصل نســبتها إلى 
٩٠٪ فيما يخص كل مؤشــر 
االبتــكار  ترتيبــي (مؤشــر 
العاملي واملؤشــرات الفرعية 
واملدخــالت)  للمخرجــات 
وحتليل للعوامل التي تؤثر 
في التغيير السنوي للترتيب.

والتــي تعتبــر عناصــر في 
االقتصــاد الوطنــي، ولدليل 
مخرجات االبتــكار مرتكزان 
املعرفــة  مخرجــات  همــا 
والتكنولوجيــا، ومخرجات 
اإلبداع، وعلى الرغم من تفاوت 
عدد املرتكــزات بني مدخالت 
ومخرجــات االبتــكار، إال أن 

لكليهما نفس الوزن.
وتتــوزع حتــت كل مــن 
املرتكزات السبعة ٣ مرتكزات 
فرعية يندرج حتت كل منها 
مجموعة من املؤشرات األولية، 
يبلغ إجمالي عددها مؤشرا، 
وتصنف تلك املؤشــرات إلى 
٣ أنواع، هي: مركبة، وصلبة، 
ومسحية (٨١ دراسة ميدانية 
صادرة عن منتدى االقتصاد 
الدولي ترصد آراء القياديني).

ترتيب القدرات االبتكارية

ويهدف املؤشر باألساس 
إلى ترتيب القدرات االبتكارية 
لـ ١٢٢ اقتصادا عامليا ونتائجها، 
ويقــر التقرير بدور االبتكار 
كمحرك للنمو واالزدهار في 
امليدان االقتصادي، وباحلاجة 
إلــى تطبيــق منظــور أفقي 
واســع فــي مجــال االبتكار 
املتقدمة  علــى االقتصــادات 
والناشئة، وعليه فهو يدرج 

حلّت باملركز الـ ٧٢ عاملياً.. ضمن مؤشر جامعة «كورنيل» بالتعاون مع «اإلنسياد» و«الويبو»

األبحاث املشترك في االحتاد 
األوروبي.

سويسرا بالصدارة

وعامليا، جاءت سويسرا 
في صدارة التنصيف العاملي 
للســنة احلادية عشرة على 
التوالــي تليها الســويد في 
املرتبة الثانيــة دون تغيير 
عن ترتيبها في العام املاضي، 
فيما جاءت الواليات املتحدة 
في التصنيــف الثالث عامليا 
محافظــة على نفــس املركز 
الســابق، وحلــت بريطانيا 
رابعــا دون تغيير عن العام 
املاضي، تلتها خامسا كوريا 
اجلنوبية لتدخل للمرة األولى 
ضمن قائمة البلدان اخلمسة 
في مؤشــر االبتكار العاملي، 
وجــاءت هولندا فــي املركز 
الســادس ثم فنلندا ســابعا 
وسنغافورة ثامنا والدمنارك 
تاسعا وعاشرا جاءت أملانيا.

التصنيف واحلساب 

يصنــف الدليــل الــدول 
املشاركة فيه إلى ٦ مناطق هي: 
شــمال أفريقيا وغرب آسيا، 
وأوروبا، واميركا الشمالية، 
واميــركا الالتينيــة والدول 
الكاريبية، وآســيا الوسطى 
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«بيتك» أفضل بنك محلي في الكويت
Asiamoney» من ..AsiamoneyAsiamoney لعام ٢٠٢١

حصد بيــت التمويل الكويتي «بيتك»، املؤسســة 
العاملية الرائدة في صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، 
بجائزة «أفضل بنك محلي لعام ٢٠٢١»، وذلك من مجلة 
آسيا موني (Asiamoney)، املجلة املالية العاملية املعروفة.
 «Asiamoney» وقال البنــك في بيان صحافــي، إن
منحــت اجلائــزة لـ «بيتك» تقديــرا ألدائه املتميز في 
مجموعة من األنشطة املصرفية األساسية في القطاع 
احمللي على مدار اإلثني عشر شهرا املاضية، كما تعد 
اجلائزة تقديرا ملساهمة البنك ودوره في منو صناعة 

التمويل اإلسالمي في الكويت.
دور رائد

في هذا السياق، عبر الرئيس التنفيذي للمجموعة 
بالتكليف في «بيتك» عبدالوهاب الرشود، عن فخره 
بحصد هذه اجلائزة املرموقة التي متثل اعترافا عامليا 
بالدور الرائد الذي يلعبه «بيتك» في الصناعة املصرفية 
من خالل تسخير إمكاناته وخبراته وآخر ما توصلت 
إليــه التكنولوجيــا لتقدمي منتجات مصرفية ســهلة 

ومبتكرة ومالئمة لكل شرائح العمالء.
وأضاف الرشود: «هذه اجلائزة تعتبر مبنزلة شهادة 
على املكانة الرائدة التي يحظى بها «بيتك» سواء محليا 
أو في األسواق الدولية، ويسعدنا أن يحقق استثمارنا 
الكبير في تقدمي أعلى معايير اخلدمات املالية اإلسالمية 

النتائج املرجوة التي سعينا إليها».
وتابــع: «تتضمن احللول املصرفيــة الرائدة التي 
يوفرها «بيتــك» واملدعومة مبنصته الرقمية القوية، 
منتجات وخدمات متنوعة ملختلف شرائح عمالء البنك 
سواء كانوا شركات أو أفرادا أو جهات حكومية، حيث 

تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم.
طفرة كبيرة

أوضح الرشــود أن اخلدمات الرقمية التي يقدمها 
«بيتك»، شهدت طفرة كبيرة من خالل إطالق مجموعة 
مــن احللول املصرفية الرقمية املبتكرة، خاصة خالل 
فتــرة اجلائحــة. وتتضمن هذه احللول على ســبيل 
املثال ال احلصر، خدمة فتح حساب مصرفي «أونالين» 

للمواطنــني واملقيمني. وأضــاف ان هناك أيضا خدمة 
التوقيع اإللكتروني ملعامالت التمويل الشخصي، الذي 
يتضمــن معاجلة جميع األعمــال الورقية للمعامالت 
التمويلية إلكترونيا، وخدمة التحويل الفوري باستخدام 
شبكة «RippleNet»، وخدمة متابعة التحويالت املصرفية 
بنظــام ســويفت «SWIFT GPI» إلكترونيا. باإلضافة 
إلى أن «بيتك» هو أول بنك في العالم يستخدم تقنية 
«Hybrid Solution» لإلصدار الفوري للبطاقة املصرفية 

من غير تقدمي طلب مسبق.
جاهزية كبيرة

أكد الرشود أن اجلائزة تدل على اجلاهزية والقدرة 
التــي يتمتع بهــا «بيتك» وجهوده الكبيرة لتوســيع 
خدماته للمستثمرين األفراد استجابة جلائحة ڤيروس 
كورونا، مضيفا أن البنك قام بتوفير حلول مصرفية 

رقمية مبتكرة فريدة تعتمد على البنية التحتية املتقدمة رقمية مبتكرة فريدة تعتمد على البنية التحتية املتقدمة 
لتقنية املعلومات، والتي كانت جزءا من 

التحول الرقمي الناجحة التي طبقها البنك.
وأوضح الرشــود أن كفــاءة اخلدمــات 

«بيتــك» تنعكس في اإلقبال الكبيــر من 
على استخدام املعامالت الرقمية من تطبيق «بيتك» أو على استخدام املعامالت الرقمية من تطبيق 

onlineمن خالل KFHonline، وهو ما يؤكد حجم 
يبذلها «بيتك» لتقدمي حلول مصرفية مبتكرة 
العمالء من إجناز معامالتهم على مدار الساعة 

مكان بسهولة وأمان.
تصنيف املجلة العاملية

جديــر بالذكــر أن تصنيــف مجلــة 
فــي منحــه اجلوائز يســتند إلى آراء فريــق 

الصحافيني وتقييماتهــم لتقارير مفصلة 
املشــاركة ومجموعــة بحوث عن الصناعة 

رأس املال جتريها جلنة التحرير التابعة 
قــام كبار محرري املجلة بزيــارة كل دولة 
املصرفيني وجمع آراء العمالء واملنافسني.

وتغطــي مجلــة «Asiamoney» التابعــة 
يوروموني العاملي، ومقرها هونغ كونغ قطاع اخلدمات يوروموني العاملي، ومقرها هونغ كونغ قطا

املالية في آســيا، وتنشــر تقارير مالية 
مفصلة عن املصدرين وشــركات االســتثمار 

القرار املالي في القطاعني العام واخلاص.
جوائز مرموقة

جتدر اإلشارة إلى أن «بيتك» فاز بجوائز 
من جهات ومؤسسات عاملية متخصصة 

واألعمال، مثل جائزة «أفضل بنك إسالمي 
لســنة ٢٠٢١ مــن مجلة «غلوبال فاينانــس» 

و«أفضل بنك في اخلزانة وإدارة النقد» من املجلة ذاتها.و«أفضل بنك في اخلزانة وإدارة النقد» م
كما فاز أيضا بجائزة أفضل بنك إسالمي في الشرق كما فاز أيضا بجائزة أفضل بنك إسال

األوســط والكويت لعــام ٢٠٢١ من املجلــة 
العريقة «ذي بانكر»، واســتحق لقب «أفضل 

الكويت»، و«أفضل بنك إسالمي في الشرق 
من مجلة «إمييا فاينانس».

تقديراً ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتيتقديراً ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتيتقديراً ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتيتقديراً ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتيتقديراً ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتيتقديراً ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتيتقديراً ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتيتقديراً ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتيتقديراً ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتيتقديراً ألدائه املتميز باألنشطة املصرفية األساسية.. وملساهمته في منو صناعة التمويل اإلسالمي الكويتي

عبدالوهاب الرشود

عبدالوهاب الرشود: اجلائزة اعتراف عاملي بالدور الرائد لـ «بيتك» في الصناعة املصرفية
كفاءة خدماتنا الرقمية تنعكس بإقبال العمالء الكبير عليها عبر تطبيق البنك وموقعه اإللكتروني

البنك جنح في توفير حلول مصرفية رقمية متنوعة ومبتكرة لعمالئه.. خاصة خالل اجلائحة
«بيتك» أول بنك في العالم يستخدم تقنية «Hybrid Solution» لإلصدار الفوري لبطاقاته
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اندماج البنوك اإلسالمية باخلليج.. عامل لتعزيز قدرتها التنافسية بالسوقالبنوك اإلسالمية الكبيرة بالكويت تتفوق في أدائها على نظيرتها التقليدية

«موديز»: البنوك اإلسالمية الكويتية ستتعافى سريعًا من «كورونا»
محمود عيسى

قالــت وكالــة «موديــز» 
االئتمانيــة،  للتصنيفــات 
إن نســبة تغطية اخلســائر 
الناجمــة عن القــروض لدى 
البنوك اإلسالمية في الكويت 
تأتي فــي املرتبة الثالثة بني 
البنوك اإلســالمية وبنسبة 
١٤٠٪ مــن إجمالي القروض، 
فيما حتتل قطر املرتبة االولى 
البنوك  بنسبة ١٩٢٪ وتليها 

السعودية بنسبة ١٧٩٪.
وقالت الوكالة ان نســبة 
الديون املتعثرة الى إجمالي 
محفظة االقراض لدى البنوك 
اإلسالمية في الكويت بلغت 
٣٪ في النصف االول من ٢٠٢١، 
مقابل اقل من ٢٪ لعام ٢٠٢٠ 
بأكملــه، و١٫٥٪ لعــام ٢٠١٩ 

بأكمله.
وتبقى معدالت انكشــاف 
علــى  اإلســالمية  البنــوك 
القروض املتعثرة مســتقرة 
على نطاق واســع منذ بداية 
اجلائحة، وعلى قدم املساواة 
التقليديــة،  مــع نظيراتهــا 
ويعزى ذلك جزئيا إلى تخفيف 
عمليات وقف الدفع وغيرها 
من أشكال التخفيف التنظيمي 
في معظم األسواق، من تأثير 
االنكماش االقتصادي الناجم 

عن كورونا. 
تفوق باألداء

بالبنــوك  فيمــا يتعلــق 
اإلســالمية فــي الســعودية 
وقطــر والكويــت وماليزيا، 
أكدت الوكالــة وجهة نظرها 
الســابقة، أنها متلك أنشطة 
وعمليــات قويــة باإلضافــة 
إلى مراكز كبيرة في السوق، 

أصولها القوية، والتي تعكس 
جزئيا تركيزهــا األكبر على 
اخلدمات املصرفية املتفرقة. 
وعلى النقيض من ذلك، فإن 
البنوك اإلسالمية في اإلمارات 
والبحرين، والتي لديها تعرض 
أكثر للقطاعات املتضررة من 
ڤيروس كورونا، قد تستغرق 
وقتا أطول لتتعافى من آثارها.

التعافي من «كورونا»

قالت الوكالــة إن البنوك 
اخلليجيــة  اإلســالمية 
ونظيراتها في جنوب شرق 
آســيا، بــدأت بالتعافــي من 
الصدمة االقتصادية الناجمة 

ظــروف البيئة التشــغيلية 
مــن التحســن واالنتعــاش، 
السيما في ظل احلوافز املالية 
والنقديــة وحمالت التطعيم 
وتخفيــف القيــود املرتبطة 
باجلائحة، والتي تعمل على 
تعزيز التعافــي االقتصادي 
عبر أسواق البنوك اإلسالمية 
إال أن املخاطــر  الرئيســية، 
السلبية تبقى قائمة وال ميكن 

جتاهلها. 
تزايد االندماجات

اعتبرت الوكالة االندماج 
بني البنوك اإلســالمية عامال 
على تعزيز قدرتها التنافسية، 

مــن عدم االنتظــام في غمرة 
ظهــور متحــورات جديــدة 
لڤيروس كورونا قد تفرض 

عودة للقيود من جديد.
البنوك  الوكالــة  ودعــت 
اإلســالمية للتركيــز علــى 
أنشطة التجزئة اذا ما أرادت 
احلفــاظ على جودة األصول 
انطالقا من اعتقادها أن تركيز 
البنوك اإلسالمية بشكل كبير 
علــى متويــل التجزئــة ذي 
املتدنية ســيحمي  املخاطــر 
جودة أصولهــا، وفي الوقت 
ذاته يتمكن القطاع املصرفي 
التحــوط  مــن  اإلســالمي 
للخسائر اســتعدادا لسحب 

عن ڤيــروس كورونا، لكنها 
التــزال عرضة ملعــدالت من 
االنتعــاش غيــر متعادلــة، 
فيمــا يبقى ارتفــاع تكاليف 
املخصصــات مســتمرا فــي 
التأثير على ربحية البنوك غير 
أن الوكالة اعتبرت املصدات 
املالية املتمثلة في قوة رأس 
املال والسيولة املرتفعة عامال 
في متكني البنوك اإلســالمية 
من امتصاص أي خسائر غير 

متوقعة وبصورة مريحة.
واعتبرت موديز عمليات 
الدمــج فــي أوســاط البنوك 
اإلســالمية فرصا قــد تكون 
مواتيــة، ورغــم ما تشــهده 

وتوقعت أن تسعى املزيد من 
البنوك اإلسالمية إلى عمليات 
االندمــاج، والســيما البنوك 
األصغر حجما والتي تعاني 
من منافســة الالعبني الكبار 
على ساحة التمويل اإلسالمي. 
وقــد شــهدت دول اخلليــج 
عمليات اندمــاج بني البنوك 
اإلسالمية في بعض احلاالت 

مع نظيراتها التقليدية.
ونظرا لثرواتها من النفط 
والغاز، اعتبرت موديز دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
وماليزيــا بدرجة أقــل، اكبر 
انتعــاش  املســتفيدين مــن 
أسعار النفط، برغم ما يبدو 

تدابير الدعم التي طبقت خالل 
فترة اجلائحة.

توقعات الربحية

البنوك  بالنسبة لربحية 
اإلسالمية، توقعت موديز أن 
الفائدة  يؤدي تدني أســعار 
وارتفاع املخصصات للتأثير 
سلبا على الربحية، وسيبقى 
العائــد على األصــول - في 
املتوســط هذا العــام - دون 
مســتويات ما قبل اجلائحة 
نتيجة هبوط معدالت الفائدة، 
وبيئة التشغيل التي التزال 
ضعيفة، وتكاليــف التوفير 
العالية.لكن برغم ذلك ستؤدي 
قــوة الطلــب علــى عمليات 
الــذي  التمويــل اإلســالمي، 
يفوق منوه اخلدمات املصرفية 
التقليدية، الى تعويض تلك 
الضغوط وان بصورة جزئية.

وأشادت الوكالة بقوة رأس 
املــال ووفرة الســيولة لدى 
البنوك اإلسالمية ناهيك عن 
متتعها برأس املال التنظيمي 
الــذي يتجــاوز بكثيــر احلد 
األدنى مــن املتطلبــات. كما 
أنهــا تتمتع بقوة الســيولة 
التي تشــير لســرعة وتيرة 
منــو الودائــع الناجــم عــن 
خفض املصروفات والتوجه 
نحــو التوفير فــي الظروف 
االقتصاديــة التي تفتقر الى 

اليقني. 
لكــن الوكالة حــذرت من 
ان تقييم حجم تدهور جودة 
األصول الناجم عن ڤيروس 
كورونا لــن يعطي الصورة 
الواضحــة حســب املطلوب 
الى أن ينجلي وضع التدابير 
واالجراءات الرقابية التي طال 

أمدها.

بدعم من جودة أصولها  القوية.. وامتالكها ثالث أعلى نسبة تغطية للقروض غير املنتظمة باخلليج عند ١٤٠٪ من إجمالي القروض

علــى نحــو يحقــق أرباحــا 
جيدة، مشيرة إلى أن البنوك 
اإلسالمية الكبيرة في الكويت 
وقطر تدير أنشطة وعمليات 
مصرفية إسالمية تركز على 
التجزئة وتتفــوق في األداء 
علــى نظرائهــا مــن البنوك 

التقليدية.
ولفتــت الوكالــة إلــى أن 
ربحيــة البنــوك اإلســالمية 
في الكويــت وماليزيا وقطر 
والســعودية قــد تتعافــى 
بســرعة نســبية مــع إعادة 
فتح االقتصادات، ويرجع ذلك 
إلى عدة عوامل منها ضخامة 
املخصصات املرصودة وجودة 

شركات التأمني التكافلي اخلليجية ستسعى 
لالندماج لتحسني كفاءتها التشغيلية 

أفادت وكالة «موديز» بأن أرباح مقدمي خدمات 
التأمني اإلسالمي (تكافل) بدول اخلليج تدهورت 
في النصف األول من ٢٠٢١، في حني عادت املطالبات 
إلى مستوياتها العادية بعد إجراءات احلجر التي 
تســببت فيها اجلائحة العام املاضــي وتراجعت 
األســعار بســبب املنافســة، غير أن توقعات منو 

القطاع التزال إيجابية. 
وتتوقع الوكالة أن العديد من شركات التكافل 
الصغيرة ستسرع من اســتثمارها التكنولوجي، 
وستســعى إلــى صفقــات االندماج واالســتحواذ 
لتحسني الكفاءة واالمتثال للمتطلبات التنظيمية 
األكثر تطلبا، خاصة في الكويت واململكة العربية 

السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
وارتفع إجمالي إيرادات أقســاط التأمني لقطاع 
التكافل في دول مجلس التعاون اخلليجي بنسبة 
٠٫٥٪ فقط في النصف األول من العام، مقارنة بالفترة 
نفســها من عام ٢٠٢٠، بســبب املنافسة السعرية 
الشديدة، ومع ذلك، حتى إذا كان منو أقساط التأمني 

التكافلي ثابتا، فإن آفاقه تظل متعافية.

«أوابك» و«الكويت لألبحاث» عقدا االجتماع 
التنسيقي الثاني للجنة العمل املشتركة

في إطــار تفعيــل مذكرة 
التفاهم املوقعــة بني منظمة 
األقطــار العربيــة املصــدرة 
للبتــرول (أوابــك) ومعهــد 
الكويــت لألبحــاث العلميــة 
االجتمــاع  عقــد   ،(KISR)
التنسيقي الثاني للجنة العمل 
املشــكلة بني اجلانبني، وذلك 
أول من امس في مقر منظمة 
أوابك بالكويت، للتباحث في 

املجاالت التي تهم اجلانبني.
وأوضحت املنظمة في بيان 
صحافي، أنه في البداية األمني 
العام ملنظمــة اوابك علي بن 
سبت استقبل أعضاء اللجنة 
املشــكلة من ممثلــي األمانة 
العامة ملنظمة أوابك، وكذلك 
ممثلو معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، حيث أكد على ضرورة 
استمرار اجلهود املتميزة التي 
أسفرت عن املشاركة الفعالة 
فــي النــدوات العلميــة التي 
ينظمها اجلانبــان والتعاون 

مت استعراض ما مت حتقيقه في 
مجاالت التعاون بني اجلانبني 
خالل الربع الثالث من ٢٠٢١، 
وبحث االستعدادات اجلارية 
ملشاركة اجلانبني في الندوات 
املشتركة خالل الربع األخير 

من عام ٢٠٢١.
جدير بالذكر أن االجتماع 
شــهد حضور كل من: د.عبد 

العظيــم معرفــي، د.شــيخة 
الســند، د.نــورة اجلنــدل، 
د.بشــار الكندري، املستشار 
ماهر عدلي، ممثلني عن معهد 
الكويــت لألبحــاث العلمية، 
كمــا حضر من األمانة العامة 
ملنظمة «أوابك»، كل من: عبد 
الفتاح دندي، د.ياسر بغدادي، 

وم.وائل عبد املعطي.

في إطار تفعيل مذكرة التفاهم املوّقعة بني اجلانبني

علي بن سبت في لقطة جماعية مع ممثلي منظمة «أوابك» ومعهد الكويت لألبحاث

فــي مجــال إعداد الدراســات 
املشــتركة، ومتنــى للجنــة 
النجاح في تنفيذ جدول أعمال 

االجتماع.
وأوضح البيان أن اللجنة 
عقــدت اجتماعهــا لبحث كل 
املوضوعــات ذات االهتمــام 
املشــترك، والتطــورات التي 
تشهدها الصناعة النفطية، كما 

ترسية عقد اخلدمات االستشارية ملشروع 
«الشقايا» للطاقة املتجددة خالل ١٢ شهرًا

محمود عيسى

توقعت مجلة ميد أن ترسي 
هيئة مشــروعات الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص، عقد 
االستشارات للمراحل التالية من 
مشروع الشقايا للطاقة املتجددة 
في غضون ٩ إلى ١٢ شهرا مقبلة، 
والذي تبلغ قدرة املراحل التالية 

منه ٣٥٠٠ ميغاواط.
وأضافت املجلة أن هناك ٧ 
حتالفات قدمــت في ٧ اجلاري 
عروضها للفوز بعقد استشارات 
مشروع الشقايا للطاقة املتجددة. 
وكانت هيئة مشروعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، قد 
دعت الشركات املعنية لتقدمي 
عطاءاتها للحصول على العقد 
فــي مايو املاضي وحددت يوم 
٢٦ يونيــو موعدا أوليا لتقدمي 
العروض، وقد مت متديده عدة 
مرات، كان آخرهــا ٦ اجلاري، 
وتلقت الهيئة عطاءات الشركات 

في ٧ سبتمبر.

الغامن وورمالــد ملعدات األمن 
والســالمة، وأخيــرا مجموعة 
األنظمــة الهندســية، وتتولى 
هذه الشركة قيادة التحالفات.

وكانت مجلة «ميد» قد ذكرت 
في يونيــو املاضي أن الكويت 
تتوقع إصدار طلب إبداء الرغبة 
في املشــاركة بالعقد الرئيسي 
للمشروع في غضون ٦ أشهر إلى 

سنة من تعيني شركة استشارية 
ملعامالت املشروع.

جتدر اإلشارة الى ان مشروع 
الطاقة املتجددة يأتي انسجاما 
مــع هــدف الكويــت املتعلــق 
مبصــادر الطاقة املتجددة لكي 
تســاهم بنحــو ١٥٪ من مزيج 
الطاقة الكلي في البالد بحلول 

عام ٢٠٣٠.

٧ حتالفات قدمت عروضها للعقد

وعلمــت مجلــة ميــد أن 
الشركات الســبع التي تقدمت 
بعروضهــا املالية هي كالتالي: 
 EY شــركة ارنســت اند يونغ
البريطانيــة، شــركة برايــس 
 PWC كوبــرز  ووترهــاوس 
 WSP شــركة  البريطانيــة، 
 Rina الكنديــة، شــركة رينــا
اإليطالية، واخلطيب والعلمي، 

فيصل املدلج رئيسًا فخريًا للجمعية االقتصادية الكويتية
وافق مجلس إدارة اجلمعية 
االقتصادية الكويتية على اختيار 
وزير التجارة والصناعة وزير 
الدولــة للشــؤون االقتصادية 
الســابق فيصل املدلج، رئيسا 
فخريا للجمعيــة االقتصادية 
الكويتية، وذلك للدورة احلالية 
ملجلس اإلدارة. وفي هذا السياق، 
قال رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
االقتصادية عبدالوهاب الرشيد، 
في بيان صحافــي، إن اختيار 
املدلــج يعد مكســبا للجمعية 
نظرا خلبرته الفنية والسياسية 
واالقتصادية الكبيرة وإسهاماته 
في إثراء كيان اجلمعية كمؤسسة 
مجتمع مدنــي فاعلــة، والتي 
تتواكب مع أهميــة التحديات 
االقتصادية للكويت في الوقت 
احلالي. وشغل املدلج العديد من 
املناصب ســواء السياسية أو 
االقتصاديــة، حيث كان وزيرا 

باإلضافة الى خبرة تتجاوز 
٣٠ عاما فــي القطاع اخلاص، 
أشــرف من خاللهــا على عدة 
شركات استثمارية وعقارية، 
وشــغل عضويــات مجالــس 
محليــة  مؤسســات  إدارات 

وإقليمية، منها عضوية مجلس 
إدارة مجموعة اخلدمات املالية 
وعضوية مجلس إدارة صندوق 
الكويت والبرتغال جيرســي 
وعضوية مجلس إدارة البنك 

التونسي الكويتي.

بعد موافقة مجلس إدارة اجلمعية.. وخالل الدورة احلالية للمجلس

فيصل املدلج متوسطاً مجلس إدارة اجلمعية االقتصادية في لقطة جماعية

للتجــارة والصناعــة وزيــر 
الدولة للشؤون االقتصادية، 
التنفيــذي جلهاز  والرئيــس 
تطوير مدينة احلرير، ورئيس 
ســابق للجمعية االقتصادية 

الكويتية.

«هيئة االتصاالت»: معاجلة ١٢٢٦ شكوى في النصف األول من ٢٠٢١
باهي أحمد

كشــفت إحصائية رســمية صــادرة عن الهيئــة العامة 
لالتصاالت، وحصلت «األنباء» على نسخة منها، عن أن الهيئة 
قامت مبعاجلة ١٢٢٦ شكوى مت تقدميها من قبل عمالء خالل 
النصف األول من ٢٠٢١، موزعة على ٦٢٣ شــكوى في الربع 
األول و٦٠٣ شــكاوى في الربع الثاني. وأظهرت اإلحصائية 
ان عدد الشكاوى القائمة في النصف األول يبلغ ٣٧٤ شكوى، 
موزعة على ٣٠٩ شكاوى في الربع األول من العام و٦٥ شكوى 
في الربع الثاني. وبخصوص الشكاوى املغلقة، ذكرت «هيئة 
االتصاالت» انها تبلغ ٨٥٢ شكوى، موزعة على ٣١٤ شكوى 

في الربع األول ونحو ٥٣٨ في الربع الثاني من العام احلالي. 
وقالت الهيئة ان عدد الشــكاوى امللغية خالل النصف األول 
من العام بلغ ١٦٧ شكوى موزعة على ٨٠ شكوى مت إغالقها 

في الربع األول ونحو ٨٧ شكوى في الربع الثاني.

«الكهرباء» تطرح مناقصة لبناء ٣ خزانات للمياه باملطالع
محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أن وزارة الكهرباء 
واملاء طرحت مناقصة لتنفيذ عقد تصميم 
وبناء ٣ خزانات مياه من اخلرسانة املسلحة 
في مدينة املطالع السكنية بسعة إجمالية 
تبلغ ١١٥ مليون جالون، ودعت الشركات 
املؤهلة لتقدمي عروضها في موعد غايته 
١٩ أكتوبــر املقبــل، وقالت املجلــة إن ١٣ 
شــركة دعيت لتقدمي عطاءات للحصول 

على العقد وهي:
٭ املقاولون العرب الكويت

٭ محمد عبداحملسن اخلرافي وأوالده
٭ شركة الغامن إنترناشنال للتجارة العامة 

واملقاوالت
٭ شركة اخلليج املتحدة لإلنشاءات

٭ خالد علي اخلرافي وإخوانه للمقاوالت
٭ الهاني للمقاوالت والتجارة

٭ كيه سي سي للهندسة واملقاوالت
٭ بيان الوطنية ملقاوالت البناء

٭ الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت
٭ املجموعة املشتركة للمقاوالت

٭ شركة األحمدية للمقاوالت والتجارة
٭ الدار للهندسة واإلنشاءات

٭ شركة املقاولني املتحدين
وكانت «ميد» قد أشارت في تاريخ سابق 
إلى أن وزارة األشغال العامة كانت قد تلقت 
في يناير املاضي ٤ عروض من الشــركات 
األربع التالية لعقد بناء محطة معاجلة مياه 
الصرف الصحي في جنوب املطالع مبحافظة 
اجلهراء: ١ - املقاولون العرب - عثمان أحمد 
عثمان وشركاه (مصر)، ٢ - شركة هندسة 

البناء احلكومية الصينية، ٣ - كوزو توبلو 
كونوت (تركيا)، ٤ - محمد عبداحملســن 
اخلرافي وأوالده للتجارة العامة. ومن املقرر 
أن تبلغ طاقــة املعاجلة للمحطة املخطط 
لبنائها ٤٠٠ ألف متر مكعب من املياه العادمة 
يوميا، ويتضمن املشروع صهاريج عازلة 
حتت األرض بســعة ٥٠ ألــف متر مكعب 
ومحطــة تفريغ صهاريج بنفس الســعة. 
باإلضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة الفائزة 
بالعقد ببناء شبكة ملياه الصرف الصحي 
املعاجلــة تربط بني اخلزانــات في محطة 
معاجلة املطالع وشبكات الري في مدينة 
املطالع، وخط ميــاه بطول ٤٠ كيلومترا، 
تقدر ميزانية املشروع بحوالي ٥٠٠ مليون 
دوالر وفقــا لبيانات ميد بروجكتس التي 

تتبع نشاط املشاريع اإلقليمية.

تبلغ سعتها ١١٥ مليون متر مكعب.. ودعت الشركات لتقدمي عروضها حتى ١٩ أكتوبر املقبل
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«األهلي» يعلن فائزي السحب األخير 
لـ«إقامتك وتسوقك في األڤنيوز علينا»

«أسواق املال» تطرح استطالعًا حول 
تعديالت مقترحة ألحكام الكتابني ٥ و٧

البنــك األهلي  أعلــن 
عــن   (ABK) الكويتــي 
فــي  الفائزيــن  أســماء 
السحب الشهري األخير 
حلملة «إقامتك وتسوقك 
فــي األڤنيــوز علينــا»، 
والــذي نظــم بتاريخ ١٢ 
اجلــاري، حتت إشــراف 
وزارة التجارة والصناعة، 
وفيما يلي أسماء الفائزين 

احملظوظني:
زيــاد الدعيــج، عمير 
العميــر، مصطفى لوكا، 

سيد ناصر حسيني، عبداهللا دشتي، نشوه 
محمد، ثامر الشــايع، علي االستاذ، عهود 

العنزي، طالل الدوسري.
جدير بالذكر أن احلملة منحت ١٠ فائزين 

أعلنت هيئة أســواق 
املال عن اإلعــداد إلجراء 
تطويريــة  تعديــالت 
مقترحــة علــى أحــكام 
كل مــن الكتاب اخلامس 
(أنشــطة األوراق املالية 
واألشخاص املسجلون) 
والكتاب الســابع (أموال 

العمالء وأصولهم)، حيث تتضمن التعديالت 
اإلجــراءات واملســؤوليات الواجبــة على 
األشخاص املرخص لهم، وذلك حال صدور 
قرار الهيئة بإلغاء ترخيصهم تطبيقا حلكم 
املادة (٦٧) من القانون رقم ٧ لســنة ٢٠١٠ 
بشــأن إنشاء هيئة أســواق املال وتنظيم 

أنشطة األوراق املالية وتعديالتهما.
كما تتضمن كذلك التعديل على متطلبات 
تعاقدات الشخص املرخص له مع عمالئه 
مبا يعكس هذه اإلجراءات واملســؤوليات، 
وتشــمل التعديالت املقترحة على الكتب 

املذكورة اجلوانب التالية:
٭ أوال: واجبــات ومســؤوليات الشــخص 
املرخص له بعد إصدار قرار إلغاء ترخيص 
أنشطة األوراق املالية من قبل هيئة أسواق 

املال
١ ـ تطويــر وحتديــد املراحــل اإلجرائيــة 
للواجبــات واإلجــراءات العامــة املرتبطة 
بعملية إنهــاء التعاقدات وتســليم أموال 
العمــالء وأصولهم لهم أو من له صلة في 

مسكها أو إدارتها أو حفظها.
٢ـ  تنظيم عملية إخطار املساهمني والعمالء 
واألطراف الثالثة وذات عالقة بقرار هيئة 

أسواق املال.
٣ـ  حتديد واجبات الشخص امللغى ترخيصه 
فيما يتعلق بعملية تسليم أموال العمالء 
وأصولهــم لهم أو من له صلة في مســكها 

أو إدارتها أو حفظها.
٤ـ  تطوير وحتديد التقارير الواجب إرسالها 
للهيئة املرتبطة مبتابعة عملية تسليم أموال 
العمــالء وأصولهم لهم أو من له صلة في 

مسكها أو إدارتها أو حفظها.
البورصة  ٭ ثانيا: واجبــات ومســؤوليات 
ووكالة املقاصة ومراقبي احلسابات املسجلني 

في سجل الهيئة
١ـ  تفعيــل الدور املســاند لكل من اجلهات 

محظوظني شهريا إقامة في جناح عائلي مع 
وجبة إفطار لـ ٤ أشخاص بالغني في فندق 
هيلتون غاردن إن ذا أڤنيوز باإلضافة إلى 

٥٠٠ دينار نقدا.

املذكورة لضمان سالمة الرقابة على إجراءات 
الشخص امللغى ترخيصه املرتبطة بعملية 
تسليم أموال العمالء وأصولهم لهم أو من 

له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.
٢ـ  استحداث إجراءات ومتطلبات تطويرية 
لقواعد وأنظمــة كل من البورصة ووكالة 

املقاصة.
٭ ثالثا: حتديــث احلد األدنــى للمتطلبات 
التعاقدية بني الشخص املرخص له وعمالئه 
والسياسات واإلجراءات التشغيلية املرتبطة 
بنشاطي مدير محفظة استثمار وأمني احلفظ

١ ـ إضافــة حتديد إجــراءات إنهاء التعاقد 
وآلية تسليم أموال العمالء وأصولهم لهم 
أو مــن له صلــة في مســكها أو إدارتها أو 

حفظها في العقد املبرم مع العمالء.
٢ ـ حتديث صفة الشركات املخولة بإدارة 

استثمارات العميل خارج الكويت.
٣ـ  إضافــة حتديد إجراءات تســليم أموال 
العمــالء وأصولهم لهم أو من له صلة في 
إدارتهــا أو حفظهــا حال تعاقد الشــخص 
املرخص لــه مع شــركات خارجية إلدارة 

استثمارات العميل باخلارج.
٤ـ  حتديث السياسات واإلجراءات التشغيلية 
للشخص املرخص له بإضافة دليل تفصيلي 
لإلجراءات املتبعة من قبله في حالة إلغاء 
ترخيــص أنشــطة األوراق املالية من قبل 

هيئة أسواق املال.
وتدعو الهيئة أصحاب الرؤى واملصالح 
حتديدا للمشاركة في استطالع الرأي حول 
هذه املقترحات، كما ترحب بكافة املقترحات 
التي من شــأنها االرتقاء بأنشطة األوراق 
املالية، وذلك في موعد أقصاه يوم األربعاء 
املوافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١، وللمشــاركة في 
االســتطالع، يرجى زيارة املوقــع التالي: 
https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/)

.(surveycompany

«الوطني» يدعم حملة «لنكن على دراية»
في التوعية مبخاطر االستثمار بالعمالت االفتراضية

.. وفي تقريره: مخاوف «متحّور دلتا»
تضعف التفاؤل بانتعاش االقتصاد العاملي

الكويــت  يحــرص بنــك 
الوطني علــى تعزيز الثقافة 
املاليــة وزيــادة الوعي لدى 
مختلف شرائح املجتمع. وفي 
إطار تكثيف جهود البنك لدعم 
حملة التوعية املصرفية «لنكن 
على دراية» التي أطلقها بنك 
الكويت املركزي، يعمد الوطني 
من خالل صفحاته على مواقع 
التواصــل االجتماعي وكافة 
قنوات التواصل إلى التحذير 
من مخاطر التعامل بالعمالت 
االفتراضية واالســتثمار في 
األصــول االفتراضيــة ملا قد 
تتسبب فيه من خسائر فادحة.
الفتــرة املاضية  وخــالل 
املــواد  مــن  البنــك  كثــف 
واملنشــورات الدعائيــة عبر 
كافــة صفحاته علــى مواقع 
التواصــل االجتماعي والتي 
تخللتها حــوارات مع خبراء 
ومختصني، وذلك بهدف زيادة 
الوعي لدى اجلمهور مبختلف 
املخاطــر التي قد يتعرضون 
لها نتيجة االستثمار في هذه 

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني، انه على الرغم 
من اســتمرار قوة ســيناريو 
تعافي أوضاع االقتصاد العاملي 
على نطاق واسع في األسابيع 
املخــاوف  ان  إال  األخيــرة، 
املتعلقة بتفشــي ساللة دلتا 
املتحورة، والنقص املســتمر 
في اإلمــدادات، وتأثير ارتفاع 
أسعار املستهلكني واملنتجني 
على األسر والشركات، وظروف 
عــدم اليقني جتاه قيــام بنك 
االحتياطي الفيدرالي بتقليص 
برنامــج التيســير الكمي، قد 
تسببت في تزايد احلذر بشأن 

آفاق النمو. 
وتراجعت أسواق األسهم 
األميركية واألوروبية الرئيسية 
أوائــل ســبتمبر  بنحــو ٢٪ 
اجلــاري، مــا يعكــس تلــك 
املخاوف، على الرغم من أنها 
التزال مرتفعة بنحو ١٠-٢٠٪ 
منذ بداية العام حتى تاريخه. 
الوقت نفسه، ساهم  وفي 
تباطؤ معدل التضخم األميركي 
بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات 
في أغســطس في التقليل من 
مخاوف التضخم ودعم حجة 
الفيدرالــي، بأن  االحتياطــي 
املرتفعة  التضخــم  معــدالت 
املقلقة مؤخرا ستكون مؤقتة 
ـ علــى الرغم من أن اجلدل لم 

محمد اخلرافي: نحرص على 
نشر الوعي مبخاطر االستثمار 
في العمــالت االفتراضية ملا 
حتمله من مخاطر كبيرة وعدم 
خضوعها ألي قواعد تنظيمية 
أو جهات رقابية وذلك في إطار 
سعينا لنشــر الثقافة املالية 
ودعمنــا للحملة التي أطلقها 
بنك الكويــت املركزي والتي 
تهــدف إلــى توعيــة العمالء 
بحقوقهــم وكيفيــة حمايــة 
بياناتهم وحساباتهم وأموالهم.

وأضاف: يتزامن حتذيرنا 
مــن القنــوات االســتثمارية 
احملفوفة باملخاطر مع طرحنا 
لبدائل استثمارية وادخارية 
آمنة ومتنوعة بحيث تناسب 

ارتفاع حاالت اإلصابة بساللة 
دلتا املتحورة والنقص املستمر 

في سلسلة التوريد. 
وقد مت تعديل منو الناجت 
احمللي اإلجمالي للربع الثاني، 
والذي كان قد جــاء أدنى من 
التوقعات، برفعه هامشيا إلى 
٦٫٦٪ ســنويا مقابل ٦٫٥٪ في 
وقت ســابق و٦٫٣٪ في الربع 
األول من العام. وانخفضت ثقة 
املستهلك إلى أدنى مستوياتها 
في ١٠ ســنوات بوصولها إلى 
٧٠٫٢ في أغســطس (٨١٫٢ في 
يوليــو)، فيما يعــزى بصفة 
رئيســية إلى تفشــي ســاللة 

البنك بصفته أكبر املؤسسات 
املالية في الكويت واملنطقة 
على تنظيم مختلف الفعاليات 
التي تسهم في توعية املجتمع 
بكل القضايا التي تهم القطاع 
املصرفي وتنظيم الفعاليات 
والدورات التدريبية في مجال 
مكافحــة عمليــات االحتيال 

واجلرائم املالية.
وكان بنك الكويت املركزي 
قــد بــادر إلى إطــالق حملة 
التوعية املصرفية «لنكن على 
دراية» بالتعاون مع البنوك 
الكويتية، لنشر الثقافة املالية 
وتعزيز الوعــي لدى عمالء 
البنوك بحقوقهم وواجباتهم 
وأفضل السبل لالستفادة من 
اخلدمات املصرفية وتعزيز 
ثقافة االدخار واالســتثمار، 
وغيرها مــن املواضيع ذات 
الصلــة، وذلــك عبــر نشــر 
مجموعــة متنوعة من املواد 
التوعوية التي تقدمها احلملة 
الصلــة  ذات  واملعلومــات 

بالثقافة املالية.

الفائــدة مبجــرد االنتهاء من 
عمليات الشراء.

إضافة لذلك، واصل باول 
الدفاع بقوة عن حجة «التضخم 
املؤقت»، وحصل على بعض 
الدعــم مــن مؤشــر أســعار 
املســتهلكني لشــهر أغسطس 
الــذي جــاء أقــل بقليــل من 
التوقعات ليبلــغ ٥٫٣٪، على 
أســاس ســنوي، مقابل ٥٫٤٪ 

في يوليو. 
انتعاش منطقة اليورو 

سجلت املؤشرات االقتصادية 
فــي كافة أنحاء منطقة اليورو 
أداء قويا في األشــهر األخيرة، 
علــى الرغم مــن أنها قد تكون 
جتاوزت ذروتها اآلن مع تالشي 
طفــرة النمــو ما بعــد اإلغالق 
اإلمــدادات وارتفــاع  ونقــص 
التكاليــف الــذي يؤثــر علــى 
أنشطة األعمال، هذا إلى جانب 
املخاوف املتعلقة بانتشار حاالت 
اإلصابة بساللة دلتا املتحورة 
في أواخر الصيف (على الرغم 
من أن هذا األخير يبدو أنه بدأ 

في التراجع). 
وشــهد مؤشــر مديــري 
املشتريات املركب أداء قويا في 
أغسطس بوصول قراءته إلى 
٥٩٫٠ في أغسطس، بانخفاض 
هامشــي عن أعلى مستوياته 
املســجلة في ١٥ عامــا والتي 
شهدها في يوليو بوصوله إلى 
٦٠٫٢، إال انــه ال يزال متســقا 
مع النمو السريع. كما يسهم 
الطلب القوي أيضا في انتعاش 
سوق العمل، إذ انخفض معدل 
البطالة إلــى ٧٫٦٪ في يوليو 
مقابل ٨٫٢٪ فــي أبريل، علما 
انه يســتمر باالســتفادة من 
خطة دعم العمالة التي تقترب 
من االنتهاء. وتبدو املقاييس 
املذكــورة أعــاله متســقة مع 
ارتفاع آخر في الناجت احمللي 
اإلجمالي بنســبة ٢٪ أو أكثر 
على أســاس ربع ســنوي في 
الربــع الثالث مــن العام، بعد 
حتقيــق مكاســب أفضــل من 
املتوقع بنسبة ٢٫٢٪ في الربع 

الثاني. 

كافة شرائح عمالئنا.
وأكــد اخلرافــي توفيــر 
الوطني لكافة إمكاناته الهائلة 
التواصــل مــع العمالء  فــي 
وجميــع قنواته اإللكترونية 
التي حتظى مبتابعة هي األكبر 
على مستوى البنوك الكويتية 
لدعم حملة جهود بنك الكويت 
املركــزي في حمايــة العمالء 

واالقتصاد.
داعــم  الوطنــي  ويعــد 
وشريك رئيسي لكل حمالت 
الكويــت  ومبــادرات بنــك 
التــي تهــدف إلى  املركــزي 
رفع مســتوى الوعــي املالي 
ونشــر التوعيــة املصرفية 
بني شرائح املجتمع، وقد دأب 

دلتــا املتحــورة إلــى جانــب 
ارتفاع األســعار. وإذا استمر 
هذا األداء الضعيف فقد يشهد 
اإلنفاق االستهالكي املزيد من 
الضعــف، بعــد أن انخفضت 
مبيعات التجزئة لشهر يوليو 
١٫١٪ على أساس شهري وهي 
نسبة أعلى من املتوقع. وفي 
مؤشر آخر على تراجع الزخم، 
ارتفعت الوظائف غير الزراعية 
مبقــدار ٢٣٥ ألــف وظيفة في 
أغســطس، مخالفة التوقعات 
(حوالــي ٧٤٠ ألــف) بفــارق 
شاسع، على الرغم من انخفاض 
معدل البطالة إلى ٥٫٢٪ مقابل 
٥٫٤٪ في يوليو. كما ارتفعت 
مطالبات البطالة اجلديدة إلى 
٣٣٢٫٠٠٠ في األسبوع املنتهي 
في ١١ سبتمبر من أدنى مستوى 
وصلته منذ بداية اجلائحة في 

األسبوع الذي سبقه.
االحتياطي الفيدرالي

أشــار محضــر اجتمــاع 
الفيدرالي  مجلس االحتياطي 
فــي يوليــو وخطــاب رئيس 
الفيدرالي  مجلس االحتياطي 
جيــروم بــاول بعــد منتدى 
جاكسون هول إلى احتمالية 
البــدء بتقليــص مشــتريات 
السندات خالل العام احلالي، 
مــع التأكيد فــي كال البيانني 
علــى أن التناقص التدريجي 
ال يعنــي ارتفاعا وشــيكا في 

في إطار جهود البنك لنشر الثقافة املالية

محمد اخلرافي

األصول عالية املخاطر.
وتأتي هــذه احلملة دعمًا 
جلهود بنك الكويت املركزي 
الكفيلة  في اتخاذ اإلجراءات 
برفع مســتوى وعي العمالء 
باملخاطر املصاحبة للتعامل 

باألصول االفتراضية.
وبهــذه املناســبة، قــال 
رئيس مجموعة العمليات في 
مجموعة بنك الكويت الوطني 

ينته بأي حال من األحوال. 
وساهمت تلك البيانات في 
وقف ارتفاع عائدات ســندات 
اخلزانــة األميركية في أواخر 
الصيف، إذ بلغ عائد ســندات 
اخلزانــة األميركيــة لعشــر 
ســنوات أكثر مــن ١٫٣٪ قليال 
مقابــل أقل من ١٫٢٪ في أوائل 

أغسطس.
االقتصاد األميركي

اليزال االنتعاش االقتصادي 
في الواليات املتحدة على املسار 
الصحيح رغم تزايد املؤشرات 
على تباطؤ زخم النمو في ظل 

«السور» تطلق «اشحن شريحة
ألفا تاب وادخل السحب»

في إطار خطة شركة السور لتسويق الوقود الترويجية 
ملنتجاتها ولتوطيد العالقات مع عمالء محطات «ألفا» للوقود، 
أطلقت «الســور» حملتها التســويقية حتت شعار «اشحن 

شريحة ألفا تاب بقيمة ٥ دنانير وادخل السحب».
وتقدم احلملة ٣٠ جائزة، حيث سيحصل الفائز باجلائزة 
الكبرى على ســيارة شيفروليه ســيلفرادو ٢٠٢١ واملزودة 
مبحرك ثماني األسطوانات، وسيحصل تسعة من الفائزين 
على قارب بحري من نوع كاياك، كما تتيح احلملة لـ ٢٠ رابحا 
الفوز بشــريحة ألفا تاب مع رصيد وقود بقيمة ٥٠ دينارا، 
حيث إن عملية املشــاركة بالسحب ستتم عند إعادة تعبئة 
الشريحة بقيمة ٥ دنانير من خالل املوقع اإللكتروني للشركة 
.Alfa أو من خالل التطبيق اإللكتروني www.alfa.com.kw

وميكن للعميل احلصول على شريحة ألفا تاب من مراكز 
خدمــة عمالء ألفا األربعة فــي املناطق التالية «املنصورية، 
أبوحليفة، املباركية، بيان، اجلهراء» أو من أســواق ترولي 

وأسواق بقالة املتواجدة في محطات ألفا للوقود فقط.
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أميركا تستقبل املطّعمني ضد «كورونا» ابتداًء من نوفمبر

التصعيد النووي اإليراني يقلق األسرة الدولية

«طالبان» تشّن حملة ضد «داعش» بعد تبنيه هجمات
جالل آباد ومطار كابول يستأنف رسميًا رحالته الدولية

عواصــم - وكاالت: اتهمت حركة 
طالبــان تنظيم «داعــش» بالوقوف 
وراء سلسلة الهجمات التي استهدفت 
عناصرها خالل األيام املاضية، وذلك 
بعد ساعات من تبني التنظيم نفسه 

العمليات.
وقــال وكيــل وزارة اإلعــالم فــي 
احلكومــة املؤقتــة واملتحدث باســم 
احلركــة ذبيــح اهللا مجاهد أمس، إن 
التنظيم يقــف وراء التفجيرات التي 
وقعت خالل األيام املاضية في مدينة 
جالل آباد مركز والية ننغرهار (شرقي 
البالد)، والتي خلفت عددا من القتلى 
واجلرحى بــني قوات األمــن التابعة 
حلكومة تصريــف األعمال األفغانية 

واملدنيني.
وأضاف مجاهد ان قوات احلكومة 
املؤقتة التي شكلتها طالبان مؤخرا، 
أجرت عملية متشيط في أطراف مدينة 

جالل آباد بحثا عن املنفذين.
وكان تنظيــم داعش - خراســان 
تبنى في بيان بثه عبر وسائل التواصل 
سلسلة التفجيرات التي وقعت السبت 
واألحــد في جالل آباد، وقال إنها أدت 
الى ســقوط أكثر مــن ٣٥ عنصرا من 

حركة طالبان بني قتيل وجريح.
إلــى ذلك، أفــادت تقارير إعالمية 
بإعــادة افتتاح مطار كابول رســميا 
أمس بعد أكثر من شهر على سيطرة 
طالبان على البالد، وعقب ٣ أسابيع 
من مغادرة آخر جندي أميركي للمطار.

ونقلــت وكالة أنباء «خاما برس» 
األفغانيــة عن إدارة الطيــران املدني 
في البالد أن مطار العاصمة األفغانية 
اصبح مفتوحا أمام الرحالت الداخلية 

والدولية.
وذكــرت إدارة الطيــران أن املطار 
يعمل ملدة ١٢ ساعة يوميا بشكل أساسي 

من الساعة ٦ صباحا حتى ٦ مساء.
وقال مسؤولون في اإلدارة إن أول 
رحلة جتارية دولية أقلعت من املطار 
إلى إسالم آباد أمس األول، وسيواصل 
املطار رحالته الداخلية واخلارجية، 
وتعهدوا مبواصلة جهودهم لتجهيز 

املطار للرحالت اجلوية ليال.
وطلبــت اإلدارة مــن عــدة دول 
اســتئناف الرحــالت اجلويــة إلى 
كابول، لكنها لم تتلق سوى إشارة 
خضراء مــن باكســتان وإيران في 

الوقت احلالي.
وساعد فنيون من قطر وتركيا في 
إعادة تشغيل مطار كابول. وغادرت 
في ٤ سبتمبر أولى الرحالت الداخلية 

من مطار العاصمة األفغانية.
وفي ٩ سبتمبر، قامت أول طائرة 
برحلة دولية من كابل إلى الدوحة منذ 
انسحاب القوات املسلحة األميركية، 

فيما هبطت في ١٣ سبتمبر، أول طائرة 
جتارية قادمة من إسالم آباد في املطار، 
منذ وصول طالبان إلى الســلطة في 

أفغانستان.
من جهة أخرى، قال السفير الصيني 
لدى كابول وانغ يو إن بالده مستعدة 
ملواصلة املســاعدات اإلنســانية غير 

املشروطة لشعب أفغانستان.
وذكــرت «خامــا بــرس» أن ذلــك 
جاء خالل لقاء السفير الصيني لدى 
أفغانستان، مع وزير شؤون الالجئني 
والعائديــن بالوكالــة خليل الرحمن 
حقــان، إذ تعهد بوصول مســاعدات 
اإلغاثة الصينية بحلول فصل الشتاء 

هذا العام.
وبحسب بيان الوزارة األفغانية، 
ســتقدم الصني للشــعب األفغاني ١٥ 
مليــون دوالر مســاعدات إنســانية 

ومليون جرعة من لقاح كورونا.

عواصم - وكاالت: أعلنت الواليات 
املتحدة، انها ســتفتح حدودها أمام 
جميــع املســافرين احلاصلني على 
التطعيــم ضــد ڤيــروس كورونــا 
املستجد «كوڤيد-١٩»، مطلع نوفمبر.

وقــال البيت األبيــض أمس، أنه 
ســيتم اعتبارا من «مطلع نوفمبر» 
السماح جلميع املسافرين القادمني 
من اخلــارج بالدخول إلى األراضي 
األميركية، شرط أن يكونوا مطعمني 

بشكل كامل ضد كوڤيد-١٩.
وأوضح منســق عملية مكافحة 
الوبــاء فــي البيت األبيــض جيف 
زينتس أن على املسافرين القادمني من 
اخلارج اخلضوع لفحص الكشف عن 
كوڤيد ووضع الكمامة، كما سيوضع 

نظام لتتبعهم.
ويشكل تخفيف القيود على السفر 
التي فرضها الرئيس السابق دونالد 
ترامب منذ ١٨ شــهرا، حتوال كبيرا 
من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، 
ويأتي استجابة ملطالب األوروبيني في 
وقت تشهد عالقاتهم الديبلوماسية 

مع واشنطن توترا.
مــن جهة أخرى، أعلنت شــركتا 
«بيونتيــك» األملانيــة و«فايــزر» 
األميركيــة أن اللقاح الــذي طوراه 
املضــاد لـــ (كوڤيــد-١٩) آمن على 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 
الـ ٥ و١١ عاما ويثير استجابة مناعية 

مستقرة.
وذكرت الشركتان في بيان امس، 
أنه من املقرر تقدمي البيانات اخلاصة 
بالتجــارب الســريرية إلــى وكالة 
األدويــة األوروبيــة (EMA) وإدارة 
الغذاء والــدواء األميركية في أقرب 

وقت ممكن.
وقــال أوغــور شــاهني، رئيس 
«بيونتيك»، وفقا للبيان: «يسعدنا 
أن نتمكن من تقدمي البيانات اخلاصة 
مبجموعة األطفال في سن املدرسة إلى 
السلطات املختصة بإصدار املوافقة 

قبل بدء فصل الشتاء».
وعلــى عكــس الفئــة العمريــة 
التــي تزيد علــى ١٢ عاما، مت إعطاء 
األطفــال مــن ســن ٥ إلــى ١١ ثلــث 
اجلرعة فقط خالل املرحلة ٢/٣ من 

عواصم - وكاالت: سلطت 
األضواء مجددا على برنامج 
إيران النووي في نيويورك، 
حيث تلتقي األطراف الرئيسية 
في هــذا امللف خــالل أعمال 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

كما طرح امللف أيضا على 
املؤمتر السنوي العام للوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذرية في 
دورته الـ ٦٥، الذي بدأ أمس 

في ڤيينا.
وخــالل كلمته في مؤمتر 
الوكالــة الــذي بثتــه قنــاة 
أكد  الســعودية،  اإلخباريــة 
وزير الطاقة السعودي سمو 
األمير عبدالعزيز بن سلمان 
موقف اململكة بضرورة خلو 
املنطقــة من أســلحة الدمار 
الشامل ومنع إيران من حيازة 

السالح النووي.
وقــال إن اململكة قلقة من 
عدم التزام إيران باالتفاقيات 
الدولية، وكذلك عدم شفافية 
طهــران مــع وكالــة الطاقة 
الذرية مما يشــكل «تهديدا» 
في منظومة منع االنتشــار. 
وأضاف ان اململكة تدعم جميع 
اجلهــود الدولية الرامية الى 
منع إيران من حيازة ســالح 

نووي.
وعلــى هامــش االجتماع 
عقد لقاء ثنائي بني أمني عام 

الدراسات الســريرية. وكان يفصل 
بني التطعيمان ٣ أسابيع.

وجاء في البيان: «كانت استجابات 
األجســام املضادة لدى األشــخاص 
الذين تلقوا جرعة من ١٠ ميكروغرام 
مماثلة لتلك الواردة في دراسة سابقة 
أجرتها شــركتا بيونتيك/فايزر بني 
األشــخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بني ١٦ و٢٥ عاما والذين تلقوا جرعة 
٣٠ ميكروغراما». وبحسب البيانات، 
كانت اآلثــار اجلانبية مماثلة أيضا 
لتلك اخلاصة باملجموعة األكبر سنا.

وأعلنت الشركتان أنه من املنتظر 
عرض النتائج اخلاصة مبجموعتني 
إضافيتني من املشاركني، الذين تتراوح 
أعمارهم بني سنتني و٥ سنوات وبني 
٦ أشهر وســنتني، في الربع األخير 

من هذا العام.
في غضون ذلك، حذرت شــركة 
ايرفينيتــي لتحليــل البيانــات من 
أن أكثــر مــن ١٠٠ مليون جرعة من 
لقاحات ڤيروس كورونا في جميع 

القصوى  سياسة الضغوط 
على إيران ستفشل. ونقلت 
قناة (العالم) عن إسالمي قوله 
امس بوجوب إدانة أي هجوم 
يســتهدف منشــآت نوويــة 
سلمية. وأضاف إسالمي في 
القناة  تصريحات نشــرتها 
اإليرانية الرسمية، أن إيران 
تسعى إلى مفاوضات تهدف 
إلى حتقيــق النتائــج لرفع 

العقوبات املفروضة عليها.

ومن ناحيــة أخرى، قــال وزير 
الدولة البريطاني لشــؤون الشرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا جيمس 
الــوزراء  «رئيــس  إن:  كليفرلــي 
البريطانــي بوريــس جونســون 
ســيطلب من الرئيس األميركي جو 
بايدن عودة حركة السفر من اململكة 

املتحدة إلى الواليات املتحدة».
وفي سياق متصل، بدأت إيطاليا 
امس، في إعطاء جرعات ثالثة معززة 
مــن اللقاحــات املضــادة لڤيروس 
كورونا لفئات معينــة تعتبر أكثر 

عرضة خلطر اإلصابة الشديدة.
وذكــرت وكالــة أنبــاء (أنســا) 
اإليطالية أنه من بني األشخاص الذين 
ســيحصلون على اجلرعة املعززة 
الذيــن يعانون من ضعــف املناعة 
وأولئــك الذين خضعــوا لعمليات 

زرع أعضاء.
ومــن املقرر أن يحصل حوالي ٣ 
ماليني شخص على جرعة ثالثة في 

إيطاليا.

تخصيب اليورانيوم بنسبة 
٣٫٦٧٪ كحد أقصى مع سقف 

محدد بـ ٢٠٢٫٨ كليوغرام.
وتكمن العملية في زيادة 
نســبة النظائر االنشطارية 
في اليورانيوم، خصوصا في 

أجهزة الطرد املركزي.
الطبيعــي  اليورانيــوم 
املستخرج من األرض يضم 
٩٩٫٣٪ مــن اليورانيوم ٢٣٨ 
غير قابل لالنشطار. ويشكل 
اجلــزء االنشــطاري، وهــو 
يورانيوم ٢٣٥، نسبة ٠٫٧٪ 
فقط. هذا اليورانيوم املخصب 
بنســبة تتراوح بني ٣ و٥٪ 
يســتخدم لتزويــد محطات 
النوويــة إلنتــاج  الطاقــة 

الكهرباء.
لكن ردا على قرار الرئيس 
األميركــي الســابق دونالــد 
ترامب في ٢٠١٨ االنسحاب من 
االتفاق، حررت إيران نفسها 

تدريجا من التزاماتها.
وهكــذا بدأت فــي جتاوز 
احلــد املســموح بــه أثنــاء 
التخصيب بنسبة تصل إلى 
٥٪. وبحســب أحدث تقرير 
الدوليــة للطاقــة  للوكالــة 
الذرية، فقد راكمت حتى نهاية 
أغسطس ٢٤٤١٫٣ كيلوغراما 
من اليورانيوم، أي أكثر بـ ١٢ 

مرة احلد املسموح به.

أنحاء العالم، سوف تنتهي صالحيتها 
بحلول نهاية العام - ما يعني أنها 
ســوف تذهب هباء إذا لم يتم إعادة 

توزيعها بسرعة.
وأفــادت ايرفينيتي امــس، بأن 
أكثر مــن ٤٠٪ من جرعــات اللقاح 
هذه موجودة في االحتاد األوروبي.

وبالنظــر إلــى أن معظم البلدان 
املتلقية حتتاج إلى شهرين على األقل 
من العمر االفتراضي بعد االستيراد 
لتنفيذ حمالت التطعيم، فإن هناك ٢٤١ 
مليون جرعة من اللقاحات معرضة 
النتهاء صالحيتها دون استخدامها.
إلــى ذلك، بــدأت اململكة املتحدة 
امس، تطعيم الطالب الذين تتراوح 
أعمارهــم بــني ١٢ و١٥ عامــا ضــد 

الڤيروس.
وذكــرت صحيفــة (الغارديان) 
البريطانيــة أن عدد صغار الســن 
املؤهلني للحصول على اللقاح على 
مســتوى اململكة املتحــدة ٣ ماليني 

شخص.

ورغم إصرار طهران على 
الطبيعة السلمية ألنشطتها، 
فإن ســلوكها األخيــر يقلق 
اخلبراء في وقت توقفت فيه 

احملادثات الديبلوماسية.
ووفقــا لبنــود االتفاقية 
املبرمة في ڤيينا العام ٢٠١٥ 
مع القوى العظمى (الواليات 
املتحــدة وأملانيــا وفرنســا 
املتحــدة والصني  واململكــة 
وروسيا)، وافقت إيران على 

ً «فايزر» تعلن أن لقاحها «آمن» لألطفال بني سن ٥ و١١ عاماً.. وبريطانيا تبدأ تطعيم الطالب بني ١٢ و١٥ عاما

السعودية: ندعم اجلهود الدولية الرامية إلى منع طهران من حيازة السالح النووي

(أ.ف.پ) عمال بناء يحتجون على قيود ڤيروس كورونا في ملبورن 

رئيس الطاقة الذرية اإليرانية محمد إسالمي يلقي كلمة خالل املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية     (أ.ف.پ)

صورة مأخوذة عن ڤيديو تداولته مواقع التواصل االجتماعي للمسلح الذي هاجم املدرسة الروسية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
رافائيل غروسي، وأمني عام 
الوكالة الذرية اإليرانية محمد 
إســالمي للبحث في تعاون 
طهران مــع الوكالة وحتديد 
موعد جديد لزيارة غروسي 
إلى إيــران. وقال غروســي: 
«نريد مناقشة األمور الطارئة 
إيــران  اخلاصــة ببرنامــج 

النووي قريبا بطهران».
بــدوره قال إســالمي إن 

حزب بوتني يحقق فوزًا ساحقًا في االنتخابات

ماكرون يطلب «الصفح» من «احلركيني»
ممن قاتلوا مع فرنسا في حرب اجلزائر

االحتالل يعتقل فلسطينيني بينهم أسير محرر 
و«حماس»: صفقة تبادل األسرى بيد إسرائيل

باريس - أ.ف.پ: طلب الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون باسم فرنسا، «الصفح» 
من احلركيني اجلزائريني الذين قاتلوا في 
صفــوف اجليش الفرنســي خــالل حرب 
اجلزائــر، معلنا إقرار قانــون «تعويض» 

قريبا.
ويشكل هذا اإلعالن غير املسبوق خروجا 
عن املوقف الفرنســي املبهــم املعتمد منذ 
ســتني سنة الذي راوح بني دعم احلركيني 
وعدم احلديث صراحة عن أشــياء جتنبا 

إلغضاب اجلزائر.
وأضاف الرئيس الفرنسي خالل مراسم 
تكرمي في قصر اإلليزيه بحضور حركيني 
سابقني وأسرهم ومسؤولني عن جمعيات 
وشخصيات، «أقول للمقاتلني: لكم امتناننا، 

لن ننسى. أطلب الصفح، لن ننسى».
ووعد ماكرون «قبل نهاية السنة بطرح 
مشروع يهدف إلى أن نضمن قوانيننا اعترافا 

باحلركيني والتعويض لهم».
وأكد «شــرف احلركيني يجب أن يحفر 
فــي الذاكرة الوطنية»، داعيا إلى «تضميد 
اجلروح التي يجب ان تندمل من خالل كالم 
يشدد على احلقيقة وبادرات تعزز الذاكرة 

وتدابير ترسخ العدالة».
ويكــون ماكــرون بطلبــه الصفح من 
احلركيني باسم فرنسا باعتباره أن البالد 
«أخلت بواجباتها» حيالهم، ذهب أبعد من 
سلفه فرنســوا هوالند الذي أقر في العام 
٢٠١٦ «مبســؤولية احلكومات الفرنســية 

بالتخلي عن احلركيني».
وأوضح قصر اإلليزيه في وقت سابق 
«يرى الرئيس أن العمل املنجز منذ ٦٠ عاما 
مهم لكن ينبغي القيام بخطوة إضافية في 
االعتراف باإلهمال احلاصل في حق احلركيني 
فضال عن إخالل اجلمهورية الفرنسية بقيمها 

اخلاصة».
واحلركيــون مقاتلون ســابقون يصل 
عددهــم إلى ٢٠٠ ألف جنــدوا في صفوف 
اجليش الفرنسي خالل حرب اجلزائر بني 

العامني ١٩٥٤ و١٩٦٢.
وفــي ختام هــذه احلــرب تخلت عنهم 
فرنسا مما جعلهم عرضة ألعمال انتقامية 

في اجلزائر.
ونقل عشرات اآلالف منهم برفقة الزوجات 
واألطفال إلى فرنســا، حيــث وضعوا في 
«مخيمات موقتــة» ال تتوافر فيها ظروف 
العيش الكرمي التي تركت ندوبا ال متحى.

خالل حفل االستقبال، قلد الرئيس وساما 
لصالح عبدالكرمي وهو ممثل للحركيني جرح 
في القتال وللجنرال الفرنسي فرنسوا ميير 
الذي نظم عمليات إجالء «مئات احلركيني 
عاصيا األوامر» وبورنيــا تارال ابنة أحد 
احلركيــني و«الناشــطة من أجل مســاواة 

الفرص والتنوع».
ومنذ سنوات تطالب جمعيات احلركيني 
بـ «قانون يعترف بالتخلي عن احلركيني 
وإيداعهم في مخيمات في ظروف بائسة» 
فضال عن زيادة التعويضات املعتمدة راهنا.

عواصــم - وكاالت: اعتقلــت قــوات 
االحتالل اإلسرائيلي، امس ٥ فلسطينيني 
مــن محافظتي طولكــرم ورام اهللا بينهم 

أسير محرر.
وذكــر مكتب األســير الفلســطيني في 
طولكرم فــي بيان صحافي أمس أن قوات 
االحتالل اعتقلت األسير احملرر يوسف غالب 
حنون، وبراء يوسف مزيد، وتامر عصام 
نصــار، بعد أن داهمــت منازلهم في قرية 
عنبتا شــرق طولكرم، كما اعتقلت الفتى 
صالح الدين عمار البدو (١٧ عاما)، من منزله 
في ضاحية شويكة شمال احملافظة ذاتها.

وفــي رام اهللا، اختطفــت قوات خاصة 
إســرائيلية، الشــاب خيــر مشــرف عادل 
الرمياوي من قرية بيت رميا شمال مدينة 
رام اهللا، بعد أن تسللت إلى البلدة بسيارتني 

مدنيتني.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات االحتالل 
اقتحمت قرية عني يبرود واحتجزت الشاب 
محمد العموري لساعات قبل اإلفراج عنه، 
واقتحمت أيضا بلدة ترمســعيا وضاحية 
التربية والتعليم، واملنطقة احملاذية جلدار 
الضم والتوسع العنصري ببلدة بيتونيا 

غرب مدينة رام اهللا.

فــي غضــون ذلــك، قال عضــو املكتب 
السياسي حلماس زاهر جبارين أن «الكرة 
في ملعب إســرائيل» إلجناز صفقة تبادل 

أسرى بني اجلانبني.
وأوضــح جباريــن، في بيــان امس أن 
احلركــة «قدمت للوســطاء خارطة طريق 
واضحــة لصفقة تبادل األســرى، والكرة 

اآلن في ملعب االحتالل».
وأضــاف أن قيادة حماس «تتابع ملف 
األسرى على مدار سنوات، ويولي اجلناح 
العســكري للحركة ملف األسرى اهتماما 
خاصا، وهو على ســلم األولويات خاصة 

األسرى أصحاب األحكام العالية».
وأشار إلى أن إســرائيل «حاولت أكثر 
مــن مرة ربط ما يجري فــي غزة والتقدم 
في عمليــة اإلعمار مبلف األســرى، إال أن 
حماس وقيادة املقاومة أفشلت ذلك بعد أن 
رفضته، وأبلغت كل الوســطاء باستحالة 

ربط امللفني ببعضهما».
واعتبر املسؤول في حماس أن إسرائيل 
«غير واضحة في نواياها، فأحيانا تتقدم 
خطوة أو خطوتني وتتراجع ثالثا أخرى، 
وحتاول الوصول ملعلومات حول جنودها 

في غزة دون االضطرار لدفع أي ثمن».

عواصم - وكاالت: أعلنت جلنة االنتخابات 
املركزية الروسية امس حتقيق حزب روسيا 
املوحدة احلاكــم بزعامة الرئيس فالدميير 
بوتني فوزا ساحقا في االنتخابات البرملانية 

التي أجريت على مدى ٣ أيام.
وقالــت اللجنة فــي بيــان ان فرز ٩٩٪ 
من أصوات الناخبــني اظهر حصول حزب 
روسيا املوحدة احلاكم على ٥٠٪ من أصوات 

الناخبني.
وأضافت ان احلزب الشــيوعي الروسي 
احتل املرتبة الثانية بحصوله على ١٩٫٥٦٪ 
من أصوات الناخبني يليه احلزب الليبرالي 
الدميوقراطــي بحصولــه علــى ٧٫٥١٪ من 
األصوات فيما حصل حزب روسيا العادلة 

على ٧٫٣٨٪ من أصوات الناخبني.
وحصل حزب الناس اجلدد الذي شارك 
في االنتخابات البرملانية العامة للمرة األولى 

على ٥٫٣٣٪ من األصوات.
وقال الكرملني إن االنتخابات البرملانية 
الروسية كانت «حرة ونزيهة»، بينما سادت 
مخاوف كبيرة بني املراقبني واملعارضة بشأن 

التالعب في االنتخابات.
وقال املتحدث باسم الكرملني، دميتري 
بيســكوف، لوكالة إنترفاكس لألنباء امس 
إن الكرملني يقيم االنتخابات «بشكل إيجابي 

للغاية».
مــن جهته، نــدد االحتــاد األوروبي مبا 
وصفه مناخ الترهيب في الفترة التي سبقت 
االنتخابات التشــريعية في روسيا وانتقد 

غياب مراقبني مستقلني لالنتخابات.
وقال املتحدث باســم مسؤول الشؤون 
اخلارجية باالحتاد األوروبي بيتر ســتانو 
امــس «ما رأيناه في الفترة الســابقة لتلك 
االنتخابات كان جــوا من الترهيب جلميع 

األصوات املنتقدة املستقلة».
إلى ذلك، فتح مسلح النار في حرم جامعة 
بوســط روســيا امس ما أدى إلــى مقتل ٦ 
أشخاص على األقل، حسبما أكد احملققون، 
في ثاني عملية إطالق نار تســتهدف طالبا 

في هذا البلد.
وأظهرت تسجيالت مصورة انتشرت على 
وســائل التواصل االجتماعي طالبا يرمون 
مبتعلقاتهم من نوافذ املباني في حرم جامعة 
بيرم بوسط روســيا، قبل أن يقفزوا هربا 

من املهاجم.
من جهته، وصف بوتني، الهجوم املسلح 
الذي هز روسيا في بيرم بـ «املصيبة الهائلة».

وقال خــالل لقاء افتراضي مع رئيســة 
اللجنة املركزية لالنتخابات في روسيا، إيال 
بامفيلوفا: «أود أن أبدأ بكلمات التعازي في 
املأساة التي حدثت في بيرم. أفهم جيدا أنه 
ال توجــد عبارات تعاطف ميكــن أن تخمد 
مرارة وألم مثل هذه اخلسائر، خاصة عندما 
يدور احلديث عن شباب بدأوا حياتهم قبل 
قليل. إنها مصيبة هائلة للبالد كلها». وفي 
موضــوع االنتخابات، قــال بوتني: «أود أن 
أشــكر خصوصا املواطنني الروس، شــكرا 

لثقتكم أيها األصدقاء األعزاء».

قتلى برصاص مسلح أطلق النار داخل حرم جامعة روسية

وعد بقانون لالعتراف بهم وتعويضهم
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الكهرباء تنقطع عن جلسة «الثقة» .. وميقاتي يعد بـ «اخلروج من املعاناة»
بيروت - عمر حبنجر - أحمد عز الدين

ال ميكن اعتبــار انقطاع 
التيــار الكهربائي عن قصر 
انعقــاد  األونيســكو، قبــل 
جلســة مجلس النــواب في 
مقره املؤقت، ملناقشة البيان 
الرئيس  الوزاري حلكومــة 
جنيب ميقاتــي والتصويت 
على الثقة املضمونة سلفًا، 
فأًال سيئًا بالنسبة للحكومة 
اجلديدة، وهو إن كان كذلك، 
الفوضــى  فمــردود حلالــة 
بلغتهــا  التــي  والتفلــت، 
مؤسســات الدولة اللبنانية 
في السنة األخيرة من والية 
رئيس اجلمهورية ميشــال 
عون، وضمنها إدارة مجلس 
النواب، التي غاب عن املعنيني 
فيها، تفقد مخزون املازوت 
الكهرباء اخلاص  لدى مولد 
بالقصر، وهم مقبلون على 
جلســة نيابية عامة، ممددة 

املوعد منذ أسبوع.
بيــد أن تأخيــر جلســة 
مناقشــة عامة لبيان وزاري 
األضــواء  حتــت  حلكومــة 
اإلقليميــة والدولية نحو ٤٠ 
دقيقة، ومن ثم حل املشــكلة 
مببادرة من حزب اهللا، وعبر 
محطــة األمانــة املكلفــة منه 
بتوزيــع املــازوت اإليرانــي، 
ومع هذه املادة، مولد متحرك، 
بســبب تعطــل مولــد قصر 

عــن مكتبــه اإلعالمــي بيان 
ينفي استعداده للقيام بجولة 

خارجية.
وكان قــد اســتهل كلمتــه 
باإلشارة النقطاع الكهرباء عن 
القاعة وهو ال يســاوي شيئا 
من معاناه املواطن وكذلك كل 
الكالم. وقال إن احلكومة ولدت 
من قلب املعاناة ونحن قادرون 
على اخلروج بتضافر اجلهود 
من خالل مقاربات استثنائية.
واعتبر نائــب حزب اهللا 

احلكومة جــاءت بضغط من 
الســفيرة األميركيــة علــى 
رئيسي اجلمهورية واحلكومة 
وأن احلكومة بدلة جديدة على 

جسم قدمي.
كلمة القوات اللبنانية ألقتها 
النائب ستريدا جعجع فأعلنت 
حجب الثقة عن احلكومة ألنها 
حكومة محاصصة غابت عنها 
االســتقاللية واالختصاص. 
وقالــت: «قدمنــا الكثيــر من 
املشــاريع مــن دون نتيجــة 

ولم يعده. ولكنه مينح الثقة 
ألن احلكومة احترمت املعايير 
الدســتورية وأكدت ســقوط 
ذرائع التعطيل والثلث املعطل 

والتوريث السياسي.
الالحقــة  الثقــة  وربــط 
باحلكومــة بـ ٥ شــروط هي: 
أمــوال املودعــني، واألمــان 
االجتماعي، اإلصــالح املالي، 
وانفجار املرفأ، واالنتخابات.

النائــب هــادي  بــدوره، 
أبواحلسن حتدث باسم احلزب 
التقدمي االشتراكي فحذر من 
عدم التقاط الفرصة األخيرة 
وشــدد على ضــرورة إجناز 
البطاقة التمويلية ولكن ليس 
مــن القرض املخصص للنقل 

العام.
من جهته، رد رئيس مجلس 
النواب نبيه بري على النائب 
جورج عدوان الذي أشار إلى 
أن القــرار ١٧٠١ يقول إنه في 
اجلنوب يجب أال يكون هناك 

تواجد إال للجيش اللبناني.
وقال بري: «وال مرة كان في 
مقاومة بلبنان بدون اجليش 
والشعب». وأضاف: «ما بقول 
هيك.. صار في محاولة للشي 
يلي عم تتفضل فيه ورفضناه 

باملطلق».
واألهــم من الثقــة، هو ما 
بعدهــا، حيث وعــد ميقاتي 
مبواجهــة التحديــات كافــة، 
املالية واالقتصادية وكل أوجه 

حســن فضــل اهللا، أن غياب 
احملاســبة للحكومــات علــى 
مر العقــود جعلها ال تكترث 
للمجلس النيابي حتت عناوين 

طائفية.
النائب جميل الســيد أراد 
أن يبــدأ كلمته مبطلع أغنية 
للفنــان ملحــم بــركات مــن 
«رحم املعاناة» وهي مستقاة 
من البيان الوزاري فاشترط 
عليه بري مازحــا ان يغنيها 
بصوتــه. واعتبر الســيد ان 

واحلكومة يجب أن تضع «خط 
أحمر» بني الفساد والهدر وقيام 

الدولة.
ولدى انتهــاء جعجع من 
كلمتها أعطيت الكلمة لرئيس 
التيار الوطنــي احلر النائب 
جبران باسيل فغيرت جعجع 
طريق مغادرتها املنبر لتجنب 

لقاء باسيل.
وأعلن باسيل إعطاء الثقة 
للحكومة مع انه ليس ملزما 
ألنه لم يسم ميقاتي للحكومة 

احلياة البائسة التي يعيشها 
الذين يساورهم  اللبنانيون، 
القلق من تدفيع وطنهم فاتورة 
التوتر األميركي- الفرنسي.

ويبقى التحدي األكبر في 
التطاول اإلسرائيلي على حدود 
لبنان املائية، عبر تلزمي شركة 
أميركيــة التنقيب عن النفط 
والغــاز في املنطقــة املتنازع 

عليها.
ونقطة ضعف لبنان هنا، 
أن مرســوما بتعديل احلدود 
املائية التي رسمها األميركيون 
واإلســرائيليون ولم يوقعه 
الرئيــس عــون فــي حينــه، 
ليرسل الى األمم املتحدة إثباتا 
لكون البقعة التي ينقب فيها 
اإلســرائيليون، موضع نزاع 
مع لبنان، ما يسمح له بطلب 

تدخل دولي.
وتقول املصادر املتابعة إن 
اجلماعة السياسية احمليطة 
بالرئيس عون، لم جترؤ على 
تعديل املرسوم املطلوب، الذي 
يحدد املنطقــة االقتصادية 
اخلالصــة للبنــان، ويعدل 
النقطة احلدودية، حتت إحلاح 
املوفد األميركي ديڤيد شينكر، 
ورهانا على أن يكون املقابل 
العقوبــات األميركية  رفــع 
عن النائب جبران باســيل، 
فاستغل اإلسرائيليون األمر 
لصاحلهم، مستفيدين من عدم 

أهلية املنظومة احلاكمة.

«القوات اللبنانية» حتجب ثقتها عن «حكومة احملاصصة» وباسيل يعطيها مقرونة بـ ٥ شروط.. واألمانة العامة ملجلس النواب تنفي االستعانة باملازوت اإليراني إلنارة اجللسة

(محمود الطويل) اجللسة العامة ملناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر االونيسكو 

األونيســكو، أعطى فكرة عن 
مدى عجز اإلدارات الرســمية 
أمام السيناريوهات املدروسة.

بيد أن االمانة العامة ملجلس 
النواب نفت في بيان الحق، ما 
مت تداوله عن إضاءة اجللسة 
باملازوت االيراني، مؤكدة ان 
كل ما ورد في هذا االطار غير 
صحيــح على االطــالق، وان 
العطل الكهربائــي الذي طرأ 

قد مت إصالحه.
وعلق نائب صيدا أســامة 
سعد على ما حدث من انقطاع 
الكهربــاء بقولــه: رب ضارة 
نافعة لترى الطبقة احلاكمة 

إلى أين وصلنا».
وقالت النائبة روال الطبش 
(املستقبل) ال بأس إذا ما في 
كهرباء، ألن الشعب اللبناني 

كله بال كهرباء».
وأكد الرئيس جنيب ميقاتي 
على املؤكد خالل تالوته البيان، 
من االلتــزام بقرارات مجلس 
األمــن الدولــي، إلــى التعهد 
التفــاوض مــع  باســتئناف 
صندوق النقد الدولي الى إجراء 
االنتخابــات، وبوضــع خطة 
اإلصالح املصرفي ومبتابعة 

التحقيق بانفجار املرفأ، 
ومتابعــة قضيــه اإلمــام 
موسى الصدر وملف احملكمة 
الدوليــة إلقفالهــا فــي نهاية 
يوليو ٢٠٢٢، وكذلك معاجلة 
موضوع النازحني، كما صدر 

احلكومة أمام خطر خفّي واختبار مبكر: «بيئة إستراتيجية» ملتبسة ومتحركة
بيروت: ولدت احلكومة فــي حلظة تقاطعات 
ومستجدات إقليمية ودولية، ومن ضمن توازنات 
أتاحت لتحالف حزب اهللا - الرئيس ميشــال عون 
فرصة إخراج احلكومة إلى النور وأبعدت الرئيس 
سعد احلريري عن رئاسة احلكومة أو الشراكة في 
السلطة التنفيذية، وجاءت بالرئيس جنيب ميقاتي 
احملنك واملتمرس بالسياسة واملدرك لصيغة احلكم 
في لبنان بــكل مرونتها وتعقيداتها. ولعل ما ميز 
احلكومة اجلديدة قبل والدتها وفي بداياتها هو كمية 
ونوعية التطورات اخلارجية، أو ما ميكن تسميته 
«البيئة االستراتيجية» التي ولدت في ظلها. وهذه 
البيئة تبدو «ملتبسة مربكة وغير مستقرة وغير 
نهائية»، من االنسحاب األميركي املثير في أفغانستان 
الى االنشغال األميركي بترتيبات الوضع في آسيا 
اإلســالمية في إطار إعادة االعتبار الى السياسة 
األميركية الناشطة في منطقة البحر الهادئ وتطويق 
الصني بعد أزمة كورونا التي لم تنته فصوال بعد، 
الى تهدئة التوتر في منطقة الشرق األوسط سواء 
في العراق أو ســورية وصوال الى لبنان، ومؤمتر 
بغداد اإلقليمي الذي شارك فيه الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون، وعبر بغــداد، صار التواصل 
واالتفاق الفرنسي مع اإليرانيني ويبدو أن احلكومة 
اللبنانية كانت جزءا من هذا االتفاق.. وما كادت باريس 
حتتفل بعقــود «توتال» الضخمة مع العراق حتى 
داهمها إلغاء عقود الغواصات الضخمة مع أستراليا 

ونشب على خلفيته خالف أميركي - فرنسي.

ما يعني لبنان، وحتديدا حكومة الرئيس جنيب 
ميقاتي اجلديدة، في كل هذه الصورة وما ميســه 

مباشرة، يتعلق بالتطورات التالية: 
١ - مســألة التقارب بني لبنان وســورية على 
خلفية استجرار الغاز املصري والكهرباء األردنية 
عبر سورية الى لبنان. وهذه املسألة فتحت خطوط 
التواصل والتعاون رسميا بني البلدين للمرة األولى 
منــذ العام ٢٠١١. واملفارقة أن التوقف أو االنقطاع 
الذي حصل مع بدايات احلرب السورية، وكان سببا 
من أسباب سقوط حكومة ميقاتي آنذاك (عام ٢٠١٣، 
وبعد تدخل حزب اهللا في احلرب مخالفا سياســة 
النأي بالنفس)، قد انتهى اآلن ومع حكومة ميقاتي، 
وحيث إن االنفراج الذي طرأ على العالقات اللبنانية 
- الســورية ال ينحصر مبوضــوع الطاقة، وإمنا 
سيتجاوزه إلى التنسيق في ملفات أخرى، ومنها 
ملف النازحني الســوريني، وسيكون من ترجماته 
إحياء وتفعيل املجلس األعلى اللبناني - السوري.

ولكن حكومة ميقاتي ال تواجه إحراجا كبيرا في 
هذا املوضوع، مع وجود نوع من املوافقة األميركية 
أخذت شكل «ضوء أخضر» أو «قبة باط» لزيارة 
الوفد الوزاري الى دمشق وكسر «قانون قيصر»، 
أو التخفيف من قيوده ومفاعيله. ولكن ثمة سؤاال 
اليزال مطروحــا وهو: هل هذه املرونة األميركية 
من أجل إراحة الوضــع الداخلي اللبناني وطمأنة 
احللفاء، وفي إطــار التنافس الدولي على األرض 
اللبنانية؟! وهل تأتي بعد سقوط رهانات واشنطن 

على إضعاف حزب اهللا وتطويعه وحان وقت إعادة 
النظر وتخفيف إجراءات معاقبة لبنان في ســياق 

سياسة معاقبة ومحاصرة حزب اهللا؟!
٢ - اســتقدام النفط اإليرانــي الى لبنان عبر 
سورية. ولقد بدا واضحا أن التعاطي األميركي مع 
موضوع إيران مختلف عن التعاطي مع موضوع 
ســورية. وبعد فترة من الترقب جاء موقف إدارة 
بايدن ليكشف عن حتفظ شديد حيال خطوة استيراد 
النفط اإليرانــي. األميركيون اعتبروا هذا التطور 
ينتهك السيادة اللبنانية ألن احلكومة اللبنانية لم 
تطلب أي نفط من احلكومة اإليرانية، وألن استقدام 
الوقود من بلد خاضع لعقوبات واسعة النطاق مثل 
إيران ليس حال مستداما ألزمة الطاقة، وألن حزب 
اهللا يقوم بحملة استعراضية دعائية بهدف حتسني 

سمعته وصورته.
هذا املوقف األميركي الذي ترافق مع عقوبات 
أميركية جديدة ضد عناصر من حزب اهللا، واكبه 
موقف للرئيس جنيب ميقاتــي اعتبر فيه إدخال 
حزب اهللا النفط اإليراني بأنه انتهاك لسيادة لبنان، 
وقال: «أنا حزين، ولكن ليس لدي خوف من عقوبات 
علــى لبنان ألن العملية متت مبعزل عن احلكومة 
اللبنانية». وهذا املوقف الرســمي اللبناني األول 
الصادر بخصوص السفن اإليرانية، يوجه انتقادا 
ضمنيا حلزب اهللا ويرفع الغطاء الرسمي عن النفط 
اإليراني. ولكن ميقاتي أرفقه باإلشادة بخطوة إرسال 
النفط العراقي، وشــكر العراق على هذه اخلطوة 

التي متت من ضمن األطر الرســمية واحلكومية، 
كما أرفقه بحث األشقاء العرب على مساعدة لبنان 
وعدم تركه وحيدا، متعهدا بأن لبنان لم ولن يكون 

ساحة لإلساءة الى الدول العربية.
٣ - اخلالف األميركي - الفرنسي الكبير على 
خلفية الدور األميركي في إلغاء صفقة الغواصات 
بني فرنسا وأســتراليا، وفي إعالن حتالف أمني 
اســتراتيجي جديد في احمليطني الهادئ والهندي 
شمل أميركا وبريطانيا وأستراليا وجتاهل فرنسا 

التي لها حضور في هذه املنطقة من العالم.
إذا كانت احلكومة اجلديدة هي نتاج اتفاق إيراني 
- فرنســي مبوافقة أو عدم ممانعة أميركية، فهل 
تفجر اخلالف األميركي - الفرنسي ينعكس سلبا 
على لبنان وحكومته وعلى املبادرة الفرنسية العائدة 

بقوة دفع إيرانية؟!
كسبت فرنســا في العراق، بتمريرة إيرانية، 
صفقة بـ ٢٧ مليار دوالر. وخســرت في املقابل 
في أستراليا، بضربة أميركية، صفقة بـ ٦٦ مليار 
دوالر. فهل تكسب أم تخسر في لبنان، حيث هناك 

جملة مسائل خالفية بني فرنسا وأميركا:
- خالف على موضــوع الطاقة والتنقيب عن 
النفط. فإذا كانت فرنسا تسعى إلى تكرار جتربتها 
العراقية مع إيران في لبنان، ســاعية إلى دور في 
ملف ترســيم احلدود، فإن واشنطن سارعت إلى 
دعم إسرائيل بعد فوز شــركة أميركية بعمليات 
التنقيــب عن النفط في املناطق املتنازع عليها بني 

لبنان وإسرائيل. وهنا تضع أميركا شرطا واضحا 
على لبنان: إما أن يلتزم باتفاق اإلطار والشروط 
املوضوعة، وإما لن ينجح في الترســيم ولن يبدأ 

بالتنقيب.
- خالف آخر حول مشروع إعادة إعمار املرفأ 
والفوز مبشاريع متعددة تسعى باريس إلى حتقيقها 
في لبنان. وهناك معلومات تؤكد أن األميركيني لن 
يسمحوا بذلك حاليا، وال ميكن ألي جهة أن تربح 
عملية إعادة اإلعمار من خارج الشروط األميركية. 
ومنذ إطالق املبادرة الفرنسية، كان ماكرون مهتما 
بإعادة إعمار املرفأ، وبحجز حصة فرنسا على الساحة 
اللبنانية، من شركة cma cgm، إلى اصطحاب سمير 
عساف وطرحه مرشحا مستقبليا حلاكمية مصرف 
لبنان، إضافة إلى تركيزه على مصالح شركة «توتال» 
في ملف النفط. وهناك أيضا االهتمام الفرنســي 
باالتصاالت وبكل ما له عالقة بالقطاعات األساسية 
اقتصاديا وماليا في املرفأ واملطار، ومستقبال قطاع 

الكهرباء.
وانطالقا من هذه االهتمامات ال بأس من البحث 
في إعادة تعومي الطبقة السياسية اللبنانية من خالل 
املبادرة الفرنسية، وال حتى في مناقضتها بطرح 
عقد اجتماعي جديد، أو مؤمتر تأسيسي، أو تشكيل 
حكومة اختصاصيني، أو الرهان على املجتمع املدني 
وتهديد القوى السياسية بالعقوبات، والعودة فيما 
بعد إلى جتديد شرعية الطبقة السياسية بالبحث عن 
تسوية حكومية جديدة قادت إلى تكليف ميقاتي.

السيسي: ندعم جهود احلل السياسي لألزمة اليمنية

«الهجرة» تكشف عن أول وثيقة تأمني للمصريني العاملني باخلارج
القاهرة - ناهد إمام

وقعــت الســفيرة نبيلــة مكرم 
عبدالشــهيد وزيرة الدولة للهجرة 
وشــؤون املصريني باخلارج، للمرة 
األولــى، مذكــرة تفاهم مــع كل من 
د.محمد عمران رئيس الهيئة العامة 
للرقابة املالية، وعالء الزهيري رئيس 
االحتاد املصري للتأمني، وذلك بهدف 
التعــاون في مجــال توفير احلماية 
العاملــني  للمصريــني  التأمينيــة 
واملقيمني باخلارج، من خالل إصدار 
وثيقــة تأمــني اختياريــة، من أجل 
توفير التغطية التأمينية في حاالت 
الوفاة ونقل اجلثامني ووقوع حوادث 

وصرف التعويضات املناسبة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بني 
وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة 
املاليــة واالحتاد املصــري للتأمني، 
وبالتنســيق مــع اجلهــات املعنية، 
إلصدار الوثيقة، في إطار دعم جهود 
الدولــة املصرية حلمايــة املصريني 
العاملني باخلارج، واستجابة لطلبات 
املواطنني املصريني في دول اخلليج 
حتديدا، على أن تطبق لكافة العاملني 
واملقيمــني باخلارج، مبا يســهم في 
تقوية أواصر االنتماء للوطن، وكذلك 
تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني 
واالرتقاء مبستوى الثقافة التأمينية.

ومبقتضى مذكرة التفاهم، يتم بذل 

اجلهود حتى تشمل التغطية التأمينية 
جميع املصريني العاملني باخلارج، 
ملا لذلك من أثر إيجابي في االستفادة 
من املزايا التأمينية التي يحتاج اليها 

املصريون العاملون باخلارج.
ومبوجب املذكرة أيضا، يتم تنفيذ 
كافة الفعاليات من (حمالت توعية - 
ندوات - ورش العمل وغيرها) لرفع 
الوعي التأمينــي، والتعاون إلعداد 
وثيقة تأمني اختيارية ضد احلوادث 
الشخصية التي تتضمن التغطيات 
التأمينية التي يحتاج إليها املصريون 
العاملون باخلارج وإعداد الدراســة 
الالزمة لتسعيرها، واحلصول على 
املوافقات الالزمة من اجلهات املختصة 

وباألخص الهيئة العامة للرقابة املالية 
فيما يتعلق بوثيقة التأمني التي تغطي 

العاملني باخلارج.
كما تقتضي مذكرة التفاهم عمل 
الترتيبات الالزمة مع اجلهات املعنية 
إلصدار وثائــق التأمني وحتصيلها 
إلكترونيــا، بالتنســيق مــع الهيئة 
العامــة للرقابة املاليــة واحلصول 
على موافقتها، وكذلك اتخاذ التدابير 
الالزمــة لضمان حصــول املصريني 
العاملني باخلارج على التعويضات 
املستحقة لهم في حالة حدوث اخلطر 
املؤمن منه، فضال عن عمل الدراسات 
الالزمة ملراجعة تسعير الوثيقة بناء 

على النتائج الفعلية.

القاهرة ـ خديجة حمودة

أكــد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، موقف مصر الثابت 
بدعم جميع اجلهود للتوصل 
إلى حل سياسي شامل لألزمة 
اليمنية يحقق استقرار اليمن 
أراضيه،  ووحدة واستقالل 
الشــعب  ويلبــي طموحات 
اليمني وإنفاذ إرادته احلرة 
وينهي التدخالت اخلارجية 
في الشــأن الداخلي اليمني، 
مشددا على أن تلك هي مبادئ 
وثوابت السياسة املصرية، 
وأن مصــر لن تدخــر جهدا 
ملســاعدة اليمن الشقيق في 

بلوغ تلك األهداف.
جاء ذلك خالل اســتقبال 

الفريق أول محمد زكي القائد 
العام للقوات املسلحة وزير 
الدفــاع واإلنتــاج احلربي، 
ومبشاركة الســفير اليمني 

وزيــر الدفــاع اليمنــي نقل 
اليمنــي  الرئيــس  حتيــات 
عبــد ربه منصور هادي إلى 
الرئيــس السيســي، مثمنا 
عالقات التعــاون بني مصر 
واليمن فــي جميع املجاالت 
خاصــة علــى الصعيديــن 
العسكري واألمني، كما أعرب 
عــن تطلع بالده الســتمرار 
مصــر كأكبــر دولــة عربية 
في دعم اجلهود السياســية 
الهادفة الحتواء الوضع في 
اليمن وإنهاء األزمة اإلنسانية 

بها.
وأضاف املتحدث الرسمي 
بأن الرئيس السيسي طلب 
نقل حتياته إلى الرئيس عبد 

ربه منصور هادي.

بالقاهرة محمد علي مارم.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهورية 
الســفير بســام راضي، بأن 

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال الفريق ركن محمد علي املقدشي وزير الدفاع اليمني

الرئيــس السيســي، امس، 
الفريــق ركــن محمــد علي 
دفــاع  وزيــر  املقدشــي 
اجلمهورية اليمنية، بحضور 

بعد الصناعيني.. هجرة احلرفيني
تدق ناقوس اخلطر على االقتصاد السوري

الجئون سوريون يشاركون في االنتخابات 
للمرة األولى الختيار خليفة ميركل

وكاالت: بعــد التحذيــرات الواســعة من 
موجة هجرة كبيرة للصناعيني الســوريني 
بسبب الظروف االستثنائية التي يعاني منها 
االقتصاد، انضم احلرفيــون الى املغادرين. 
وكشــف رئيس «االحتاد العــام للحرفيني» 
ناجي احلضوة، عن ازدياد واضح في طلبات 
اســتصدار شــهادات حرفية لغاية الســفر، 
يقدمها حرفيون في سورية لالستفادة منها 
فــي اخلارج. وأكد احلضــوة، في حديث إلى 
صحيفة «الوطن» املوالية أمس، ازدياد هجرة 
احلرفيني من ســورية، مشــيرا إلــى أن أهم 
أسبابها ارتفاع تكاليف اإلنتاج وأسعار املواد 
األولية للعديد من املهن، باإلضافة إلى زيادة 
فترات تقنني الكهرباء، ويضيف عليها مراقبون 

ضعف القوة الشرائية للمواطنني السوريني 
مع انخفاض قيمة الليرة السورية واضطرار 
الكثيرين لتدبير املواد األساسية الضرورية 
فقط من غذاء وكساء وتدفئة. وأوضح احلضوة 
أن احلرفيني يتعرضون خلســارات املادية، 
إذ مــع كل تلك التكاليف تصبح قيمة املنتج 
النهائي مرتفعة وال تتناسب مع قدرة املواطنني 
الشرائية، ما يضطر احلرفي للهجرة والعمل 
خارج البالد. من جهتها، قالت وزيرة االقتصاد 
السابقة، ملياء عاصي، إن كثافة اإلقبال على 
الهجرة يؤكدها االزدحام الشــديد في فروع 
الهجرة واجلوازات للحصول على جواز السفر، 
مشيرة إلى أنها خسارة كبيرة ألهم الطاقات 

والكفاءات الشابة.

برلــني - رويترز: يحرص طارق ســعد 
على مســاعدة الجئــني آخرين ممن فروا من 
احلرب في سورية لالستقرار في منازل جديدة 
بأملانيا ويرى أن االنتخابات التي جترى على 
املســتوى االحتادي في ٢٦ سبتمبر اجلاري 
خلالفة املستشارة أجنيال ميركل، فرصة لذلك.

ويدعو ســعد في احلملــة االنتخابية في 
والية شلسفيج هولشتاين املطلة على ساحل 
البلطيق لتأييد احلزب الدميوقراطي االشتراكي 
الذي انضم له في ٢٠١٦ بعد عامني من وصوله 
إلى أملانيا وعلى جسده جرحان من رصاصتني 

أصيب بهما في سورية.
كان قــرار ميركل فتح الباب ملئات اآلالف 
من الالجئني السوريني في ٢٠١٥ ملفا حاسما 
في االنتخابات االحتادية السابقة في ٢٠١٧.

لكن ليس كل الالجئني الذين استقروا في 
البالد وحصلوا على اجلنســية لديهم نفس 
موقف ســعد الواضح فيما يتعلق بنواياهم 

في التصويت.
قــال ماهر عبيد (٢٩ عامــا) الذي يعيش 
في مدينة زينجن قرب احلدود السويسرية 
«ســعيد بأن تتاح لي هــذه الفرصة، لكنني 

حذر ورمبا لن أصوت».
يقول عبيد الذي حصل على اجلنسية في 
٢٠١٩ إن عــدم وضوح الصورة حول مواقف 
األحزاب إزاء ملفات السياسة اخلارجية خاصة 

سورية هو السبب في تردده.
وتظهر اإلحصاءات على مستوى البالد أن 
عدد السوريني الذين حصلوا على اجلنسية 
األملانية قفز بنسبة ٧٤٪ في ٢٠٢٠ إلى ٦٧٠٠.
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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:

مسلسل كويتي رمضان ٢٠٢١ من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

سما عالية

شريف سالمة

رةشعرعسلاا

ممعملسروسح

اتاددسيررت

ناءمقنثعدر

ةقرمعدكاعا

ابصعميقسرب

اتاوصالاين

نهـاوندجدقغ

المراسيدوم

يالموسيقيل

ةرامالامجن

وقارلخةدرو

١ - ابن الفرس - عالمات، ٢ - كشف األعماق - مترددة، 
٣ - قطران (معكوسة) - عبارة (معكوسة)، ٤ - عكس 
ممات (معكوسة) - عالمة موسيقية، ٥ - عكس 
سائل، ٦ - تنفسوا - متشابهان، ٧ - آفة - يغطي 
بعض احليوانات، ٨ - عبودية (معكوسة) - الضرر، 

٩ - باخرة، ١٠ - يتركني - تأكد.

السعر
املوسيقي

احتراب
صبا

نهاوند

ند
االصوات

رمانة
ود

ورع

قد
األمارة

سل
عم

قائمة

املراسي
جد

عمد
كثير

شعائر

عريق
سرد

سقيم
جنم
وقار

ورد
خل
نغم

١ - فرح وسعادة - حنني، ٢ - غبار - قبل املطر، ٣ - يعزم 
األمر (معكوسة) - متشابهان، ٤ - ستار - في الفم، ٥ - كالم 
خافت (معكوسة) - حرف جر، ٦ - مكان - حرف هجاء 
(معكوسة)، ٧ - اثور - خاصتنا، ٨ - إكليلي - ضعيف، 
٩ - من احلشرات (معكوسة)، ١٠ - عكس ليل - أشارط.

أفقياً: عموديًا:
١ - مهر - سمات، ٢ - سبر - محتارة، ٣ - قار 
(معكوسة) - جملة (معكوسة)، ٤ - حياة (معكوسة) - 
ري، ٥ - جامد، ٦ - شموا - ا ا، ٧ - وباء - وبر، ٨ - رق 
(معكوسة) - األذى، ٩ - سفينة، ١٠ - يدعني - أيقن.

١ - مسرة - شوق، ٢ - هباء - رعد، ٣ - يقرر (معكوسة) 
- وو، ٤ - حجاب - سن، ٥ - همس (معكوسة) - في، 
٦ - محل - ياء (معكوسة)، ٧ - أمترد - لنا، ٨ - تاجي - 

واهي، ٩ - ذباب (معكوسة)، ١٠ - نهار - أراهن.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

مصطلحات ومعان

إنسيكلوبيديا

كلمة من أصل يوناني تعني املعرفة الكاملة أو احمليطة 
بكل شيء. ويُقصد بها ما يُعرف باسم دائرة املعارف أو 
املوسوعة. وهي قاموس ُمرتب ترتيبا هجائيا، أو ألفبائيا، 
يحيط بشتى فروع املعرفة أو بفرع من فروعها. وأول 
من استخدم لفظ انسيكولوبيديا بهذا املعنى الفرنسيان: 
ديدرو وداملبرت، وقد اعتمدا على ترجمة دائرة معارف 
التي نشرها  تشمبرز املسماة «سيكلوبيديا»، وهي 
عام ١٧٢٨، وترجمت إلى الفرنسية عام ١٧٣٤، بينما مت 
طبع االنسيكلوبيديا الفرنسية عام ١٧٧١، وقد تعددت 
املوسوعات بعد ذلك وتنوعت وانتشرت وتخصصت، 
أما على شبكة  «البريتانيكا» و«األمريكانا».  وأبرزها 
االنترنت فتعتبر «الويكيبيديا» أكبر وأضخم موسوعة 

الكترونية على اإلطالق.
اجلمجمة

أكثر  الرأس، ويتكون عند  صندوق عظمي يشمل 
احليوانات الفقرية من جزأين: مقدمي وفقري. وتتكون 
اجلمجمة عند اإلنسان من ٢٣ عظمة متالحمة، ولكل 

منها اسم تُعرف به، كالعظم الصدغي أو األنفي مثال.
وحتتوي اجلمجمة على الدماغ بأقسامه، وهو املخ 
اتصاال مفصليا  واملخيخ والنخاع املستطيل، وتتصل 
بعظام العنق، التي ترتكز بدورها على القفص الصدري. 
وتشمل اجلمجمة عدة جتاويف، تستقر بها مراكز احلس 

كتجويف العينني.

من كتاب: املوسوعة الشاملة ـ  مجدي عبدالعزيز

عالم التغذية

كيف حتضر طبق سلطة صحي ومفيد ويحتوي على معظم 
العناصر الغذائية؟

إعداد طبق جيد وصحي من السلطة ليس أمرا 
سهال، فمن املهم أن يكون هناك مزيج متوازن من 
العامة وفقا ملا ينصح به  املكونات لدعم الصحة 

خبراء التغذية.
ولذا فعند إعداد طبق سلطة صحي ومفيد، يجب 

أن نراعي اآلتي:
٭ يجب أن يحتوي طبق السلطة على عدة ألوان 

من خالل تنويع احملتويات.
٭ يجب أن حتتوي السلطة على قوامات مختلفة 
مثل املطاطية واملقرمشة واجلافة والرطبة والناعمة.

٭ يجب أن يكون هناك توازن في احلالوة واحلموضة 
اخلاصة بطبق السلطة.

٭ يجب أال يكون هناك فائض من التوابل أو الصلصات 
املضافة لطبق السلطة.

وعند حتضير طبق السلطة، وبحسب نصائح 
التغذية، يجب احلرص على إضافة هذه  خبراء 

املكونات:
البروتينات: البروتينات ضرورية لنمو اجلسم 
وتطوره أثناء حتضير طبق السلطة، فال تنس إضافة 
اللحوم اخلالية من الدهون مثل الدجاج  قطع من 
والديك الرومي ألنها قليلة الدهون والسعرات احلرارية 
بالبروتني، كما ميكن أيضا إضافة  ولكنها غنية 
بعض شرائح السمك أو التونة أو البيض املسلوق.
السلطة  اخلضراوات: يجب أن يحتوي طبق 
على عدة أنواع من اخلضراوات، وال تدع اخلس 
والقرنبيط يتغلبان على اخلضر األخرى، فيمكنك 
إضافة اخلضراوات الورقية مثل السبانخ، وكذلك 
اخلضراوات اخلضراء األخرى مثل البازالء والفاصوليا 

اخلضراء وامللفوف.
الدهون الصحية: الدهون الصحية مطلوبة أيضا 
أن تساعد في حتسني  السلطة، فيمكن  في طبق 
الكوليسترول وتعزيز صحة القلب، وليس شرطا 
أت تكون الدهون الصحية في شكل زيوت، ولكن 
ميكن إضافة األفوكادو واملكسرات (مثل اجلوز 
والفستق واللوز) واألسماك الدهنية (مثل السلمون) 

إلى سلطتك لتعزيز النكهة والقوام.
الفواكه املجففة والبذور: ميكن للفواكه اجلافة 
والبذور أن تضيف كمية كبيرة من مضادات األكسدة 
إلى سلطتك، وميكنك إضافة  واأللياف والبروتني 
الشيا وبذور عباد  الزبيب وبذور  مكونات مثل 

الشمس والتمر.
خبز احلبوب الكاملة املقرمش: وإذا أردت ميكنك 
إضافة بعض املكعبات من التوست أو خبز احلبوب 
الكاملة املقرمش مع السلطة. وبذلك يكون لديك طبق 

من السلطة الصحي واملفيد للجسم.

عن «نوفوستي»
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«صناع البهجـة» توليفة وطنية وثائقية جمعتني بشـريك جناحي رمضان خسـروه
برنامـج «صناديـق العمـر» يصلـح ألن يسـتمر دون توقف مـادام هنـاك مبدعون
التمثيـل كان بالنسـبة لـي جتربـة واكتشـفت اآلن أنني غيـر قادر علـى االسـتمرار فيه

أكد لـ «األنباء» أنه يعامل برامجه معاملة املاجستير

يريد جتربة أمور جديدة ويكتشف 
نفســه وهذا املجال مناســب ولكن 
بالنسبة لي حاليا ال أرى نفسي في 
هذا املجال، اما بالنســبة للغناء فال 
أرى نفســي محترف غنــاء بل هاٍو 
ومن وقت آلخــر احب أن تكون لي 
اصداراتي، وبالنهاية لســت مطربا 
بل مؤٍد في بعض املناسبات وحاليا 

ال يوجد مشروع غنائي احضره.

كيف غيرت دراستك االكادميية من 
توجهاتك االعالمية؟

٭ ساهمت بشكل كبير في توجيهي 
بشكل صحيح أثناء تقدميي أي عمل، 
وأصبحــت أعامل أي برنامج أقدمه 
كبحث وأعامله معاملة املاجستير، 
وعندما أقدم معلومات أحرص على 
أن تكــون املعلومــة صحيحة ولها 

مصدرها والضيف يكون معي 
في البرنامج على قدر عال من 
الثقافة واملعرفة ليساعدني 
في ذلك، وال ميكن أن يكون 
عندي ضيــف مجرد تعبئة 
هوا فقــط، وهذا اقــرب إلى 

حالــة الباحث االكادميي الذي 
يقابل الشخصيات العلمية التي 

تثبت حجته العلمية في بحثه واال 
حتولت ملضيعة وقت، وهذا اجلزء 

الذي ســاهمت دراســتي االكادميية 
فيه بعملي.

بعد جائحة كورونا والثورة الرقمية 
ومواقع التواصل االجتماعي، كيف 

ترى مستقبل االعالم، خاصة ان 
ارتباطك بهذا املجال االعالمي بدأ منذ 

الصغر؟
٭ اعتقد خالل فترة عملي الطويلة 
في اإلعالم والتي جتاوزت العقدين 
والحظت أن اإلعالم أصبح أكثر سرعة 
من السابق، واالعالم بات غير قادر 
على مواكبة سرعة انتشار األخبار 
واملعلومات خاصة مع انتشارها عبر 
الوسائط في الوقت نفسه، واملتابع 
لإلعالم أصبح غير قادر على متابعة 
مادة طويلة فال يستطيع استيعابها، 
التواصــل  وهنــا لعبــت وســائل 
االجتماعي دورا في ذلك كونها قللت 
من صبر املتابع في متابعة حدث ما، 
وقد تكون جائحة كورونا ساهمت 
في تغيير بعض األمور، وقد حاولنا 
نحن في توظيف الوسائط الرقمية 

في خدمة محتوانا اإلعالمي.

تقدمي برامج األطفال التي كانت تسند 
لي في ذلك الوقت، وبعدها انتقلت إلى 
البرامج الشبابية وكنت في حينها 
في مرحلة اجلامعة، وعندما تشبعت 
منها انتقلت ملرحلة املنوعات التي 
تستهدف شريحة أكبر من املشاهدين، 
إلــى ان وصلت لـ ٢٨ عاما شــعرت 
بأنها املرحلة املناسبة لتقدمي شيء 
فيه عمق ورسالة وهدف أكبر، وهذا 
ال يعني أن ما قدمته من قبل لم يكن 
فيه ذلك بل اقصد أنني اريد التركيز 
أكثر في هذا اجلانب، كما أن دراسة 
املاجستير بعد اجلامعة شكلت نقلة 
مختلفة في طريقة تفكيري في عملية 
البحث والتفكير مــن بحث واعداد 

وتقدمي.

مازلت متواجدا في االذاعة من خالل 
برامجك، فهل جتد االذاعة حاضرة 

ولها مستمعون؟
٭ لدي قناعة أنه ال يوجد وســيلة 
إعالمية من املمكن أن تلغي وسيلة 
إعالميــة أخرى، وقــد يقل االهتمام 
ببعض الوسائل اإلعالمية نظرا إلى 
أن االهتمام يصب أكثر على الوسائل 
األحــدث ولكــن تبقــى اإلذاعــة لها 
جمهورها ومستمعوها ومتابعوها، 
ونحــن نعتمد بصــورة كلية على 
املتجولني بالسيارات فهناك إذاعة، 
امــا إذا اختفت الســيارات فاإلذاعة 

ستختفي.
متثيل

كانت لديك جتارب في التمثيل 
وفي الغناء، فهل هناك مشروع 

الستكمالها أم كانت جتربة؟
٭ التمثيل كان بالنسبة لي جتربة 
في مرحلــة معينة من حياتي كنت 
استطيع جتربة نفسي في كل مجال أو 
جتربة أريدها في حياتي، واكتشفت 
اآلن أنني غير قادر على االستمرار في 
التمثيل، ووجدت أن التقدمي واإلعالم 
هو شغفي ومجالي الذي بدأت فيه 
مــن طفولتي وحياتــي كلها إعالم، 
وقد يصل اإلنسان ملرحلة في حياته 

كثرة االهتمام بالضيف بعض أعضاء 
فريق العمل يدور بيننا نقاش عندما 
استشعر باحلرج من طرح موضوع 
معني قد يشعر الضيف بحرج منه أو 
انزعاج، وقناعتي أنه ضيفي وظهوره 
معــي مســؤولية وال اقبل أن يظهر 
بطريقة غير الئقة أو غير مناســبة 
وظهوره بأفضل حلة هو هدفي الدائم 
وهذه املسؤولية التي اشعر بها هي 

الضمان لهم لقبول الدعوة.
مترد

انتقلت من اإلعالم الذي يغلب 
عليه الترفيه والتسلية إلى البرامج 
احلوارية العميقة، فما كان السبب 

وراء تلك النقلة؟
٭ كل إنســان مير بحياته مبراحل 
عمريــة مختلفــة وبعضهــا يكون 
محوريا، ويشــعر أنــه كبر على ما 
يقوم به، وعندما كنت مراهقا في عمر 
١٧ عاما شعرت بامللل بل والتمرد من 

وشخصيا استمتعت بكال القطاعني 
مع مراعاة احلدود والســقف والتي 
بالنهاية توجه إلى نفس الشريحة 
من املشاهدين فاجلمهور واحد، وكالنا 
نعلــم أن احملاذيــر التي توضع في 
اإلعالم احلكومي وال تشكلها اجلهات 
املختصة فقط، بل يلعب املتلقي دورا 
هاما في هذه احملاذير برفضه جتاوز 
احلدود أو صدور عبارات أو نقاشات 

تتجاوز هذا النص.

برنامجك «صناديق العمر» قدمت 
موسمه الثاني هذا العام، فهل في 

موسم جديد العام القادم؟
٭ برنامج «صناديق العمر» فكرته 
تصلح ألن يســتمر ملواســم ممتدة 
ودون توقــف طاملا هنــاك مبدعون 
في الكويت، ودول اخلليج والوطن 
العربي فسيستمر بجهود القائمني 
عليه واملســؤولني علــى تلفزيون 
«الــراي»، وهنــاك اتفــاق مبدئــي 
الستمراره في املوسم القادم، ولكن 
إلــى اآلن لم تتضح الرؤية بشــكل 
كامل، ونحن في مرحلة االجتماعات 
معهم أنا وصديقي وزميلي وشريكي 
املخرج رمضان خسروه، واالتفاق 
املبدئي ان استمراره منطقي وهناك 
أســماء ملبدعني سيكونون معنا في 
موســم رمضان ٢٠٢٢ إذا مت االتفاق 

مع تلفزيون «الراي».

ظهور ضيوف معاك يعرف عنهم 
ابتعادهم عن االعالم يشعرك 

مبسؤولية أكبر؟
٭ ظهور كل الضيوف معي يشعرني 
بسعادة وفخر وفرح، واحرص دائما 
على الضيوف الذين يكونون معنا في 
البرنامج، وفي حال كان الضيف قليل 
أو نادر الظهور هنا تكون املسؤولية 
مضاعفة ويشعرني بالثقة الكبيرة 
واملسؤولية التي أعطاها لي ليظهر 
بالشكل واملكان املناسب وثقته بي أن 
يقطع اجازته عن الظهور ويكون في 
برنامج ومع مذيع يضمن له حوارا 
راقيا وغير مســتفز، وشخصيا من 

جتربتك االعالمية األحدث هي 
«صناع البهجة»، كيف بدأت الفكرة 

وشلون تقيمها بعد عرضها؟
٭ «صناع البهجــة»، يندرج حتت 
قائمة األعمال الوثائقية وهذه الفكرة 
كانــت تراودني منذ فتــرة طويلة، 
وكنــت أحلم بتقدمي عمــل وثائقي، 
وفي الكويت نفتقر ونفتقد لهذا النوع 
من األعمــال الوثائقية وكان أفضل 
مجال وطريقة لتقدمي هذا النوع من 
األعمال هو تقــدمي أعمال لها عالقة 
بوطننا الكويت أو األعمال الوطنية، 
وحرصت على اختيار موضوع جميل 
ووجــدت ضالتي في املخرج املبدع 
رمضان خسروه الذي اعتبره شريك 
النجاحات واألعمال اجلميلة، وكانت 
في باله األعمال الوطنية من ناحية 
األغاني الوطنية، وفكرنا في مجموعة 
من األفكار وقمنا بتركيبها معا إلى 
أن خرجنــا بهذا العمل وجمعنا بني 
اجلانب الوطني الذي يحمل الصبة 
الوطنية والتي تتماشى مع اجتاهه 
في األعمال التي يقدمها، ومن جانبي 
قدمت عمــال وثائقيا، وخرج العمل 
بصــورة نرضى عنهــا، وأمتنى أن 
يثري مكتبة تلفزيون الكويت والذي 
أتقدم له بالشــكر الختياره للعمل 
ليكون ضمــن خارطة األعمال التي 
تعرض عليه، وكان من بني األعمال 
املختــارة التــي قدمــت فــي ذكرى 
الغزو ٢ أغسطس، وحظي «صناع 
البهجة» بتشجيع من الوكيل املساعد 
للتلفزيــون تركــي املطيري والذي 
وضع ثقته فينا كشباب، وهذا شجعنا 
بأن يكون القادم على نفس املستوى 
أو أفضل، واســعدني أيضــا الثناء 
الذي حظي به العمل من النقاد ومن 

اجلمهور كذلك.
اختالف شاسع

كيف تقيم جتربة التقدمي بني 
اإلعالمني احلكومي واخلاص؟

٭ قــد يعتقــد الكثيــرون أن هناك 
فارقا كبيرا بني اإلعالمني احلكومي 
واخلــاص، ولكن من واقع جتربتي 
الشخصية والتي تنوعت بينهما فإن 
الفارق ليس بكبير بينهم، وكالهما 
لديه محاذيره وســقفه، وبالتالي ال 
اختــالف شاســع بني االثنــني، وقد 
أكون محظوظــا أني بدأت في كنف 
اإلعــالم احلكومــي وجتربتــي مع 
اإلعالم اخلاص هي جتربة جديدة، 

أكد اإلعالمي عبدالرحمن الدّين أن دراسته العليا ساهمت في تغير نظرته لعمله اإلعالمي، وأنه بات يعامل برامجه معاملة البحث العلمي، وأكد في حواره مع «األنباء» 
انه يحرص على اختيار النخبة واملبدعني في برامجه والذين يشكل تواجدهم إضافة حقيقية للبرنامج وللضيوف وأنه يرفض ان يكون هناك ترشيحات لضيوف ملجرد 
تعبئة هوا البرنامج وفقط، ولفت الدّين إلى أن برنامج «صناع البهجة» هو توليفة وطنية وثائقية جمعته بشريك جناحه رمضان خسروه، وأوضح أن الفارق ليس بكبير بني 
اإلعالمني احلكومي واخلاص وأنه استمتع بكال القطاعني مع مراعاة احلدود والسقف، وأشار إلى أن برنامج «صناديق العمر» يصلح ألن يستمر دون توقف طاملا هناك 

مبدعون، وكشف أن التمثيل كان بالنسبة له جتربة وأنه اكتشف اآلن أنه غير قادر على االستمرار فيه، كما تطرق الدين للمزيد من احملاور وفيما يلي التفاصيل:

حوار - سماح جمال

عبدالرحمن الدّين: ال ميكن أن يكون عندي ضيف مجرد تعبئة هوا!

بلقيس: «جنوب الدرب» إهداء للسعودية
أطلقــت املطربة بلقيس فتحي أغنيتها 
اجلديــدة «جنــوب الدرب»، وكشــفت عن 
الڤيديو الكليب اخلاص بهذه األغنية عبر 
قناتها اخلاصة على موقع يوتيوب ومختلف 
تطبيقات املوسيقى وصفحاتها عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
هذه األغنية التي تعتبرها بلقيس مميزة 
جدا هي إهداء إلى اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة، وبالتالي فقــد حرصت الفنانة 
اخلليجيــة على أن يتــم التعاون على كل 

تفاصيلها مع مواهب سعودية عموما.
«جنوب الــدرب» كلمات وأحلان تركي 
الشريف، وتوزيع محمد سلطان، ومن إخراج 
سلطان عبداحملسن الذي حرص أن ينقل من 
خالل هذه األغنية مناظر خالبة من اململكة 
العربية الســعودية، حيث تنقلت بلقيس 
فــي العمل املصور بــني أماكن خضراء في 
جنوب اململكة عكست صورة لم نشاهدها 
سابقا لطبيعة الســعودية وبرزت معالم 

رائعة اجلمال لهذه املنطقة.

باسم عبداألمير: «أمينة حاف ٢» ُيطبخ على نار هادئة
أحمد الفضلي

يســتعد القائمــون على 
الفنيــة  شــركة املجموعــة 
لالنتاج الفني حاليا لتنفيذ 
الفنيــة  احــدث املشــاريع 
اخلاصة بالشركة واملتمثلة 
باجلزء الثاني من مسلســل 
«امينة حاف» والذي من املقرر 
ان يــرى النور في الســباق 
الرمضاني املقبل، وسيشهد 
مشاركة كم كبير من جنوم 
الدراما والكوميديا اخلليجية 
واغلبهــم ممن شــاركوا في 

النسخة االولى للعمل.
وأعــرب املنتــج والفنان 
باســم عبداالمير عــن بالغ 
ســعادته ببدء االستعدادات 
النســخة  اخلاصــة بتنفيذ 
الثانيــة ملسلســل «امينــة 
حاف» والــذي يقوم بكتابة 
نصــه الكاتب علي الدوحان 
الذي ســبق وان قام بكتابة 
اجلــزء االول، حيــث متكن 
من كتابة نص حصد نسبة 
مشــاهدة كبيــرة منحتنــا 

العمل مــن فنانــني وفنيني 
ولوكيشنات تصوير، والعمل 
مثل ما يقولون «يطبخ على 

نار هادئة».
وعــن امكانية مشــاركة 
ابطال العمل في اجلزء الثاني، 
ذكر عبداالمير، خالل حديثه 
لـ«األنباء»، انه وكاتب ومخرج 

ان االتصاالت جترى حاليا مع 
جنوم اجلزء االول البالغهم 
بوجود نسخة جديدة للعمل 
وامكانية تصويرها في الفترة 

القادمة.
وفيما يتعلق ببقية اعمال 
شــركة املجموعــة الفنيــة 
لالنتاج الفني للفترة املقبلة، 
افاد عبداالمير بأن الشركة 
انتهت من تنفيذ ثالثة اعمال 
هي: «من بعــدي الطوفان» 
و«بــني يديــك» و«جنية»، 
وجميعهــا اعمــال ســترى 
النــور فــي االيــام القادمة 
او ســيتم تأجيــل البعض 
منهــا الــى رمضــان املقبل 
املالكــة  القنــوات  بحســب 
حلقوق العرض، مضيفا ان 
املسلسالت الثالثة حتتوي 
علــى كــم كبير مــن جنوم 
الدراما والكوميديا احمللية 
واخلليجية وكذلك نصوص 
رائعه وتنفيذ رائع سيكون 
لــه دور كبير فــي حتقيقها 
النجــاح وحصــد نســبة 

مشاهدة عاليا.

العمل يســعون ملشاركة كل 
النجــوم في اجلــزء الثاني 
للمسلسل، لكن الظروف قد 
متنع بعضهم من املشاركة في 
النسخة اجلديدة، خصوصا 
ان الفتــرة احلاليــة تشــهد 
تصوير عدد كبير من الفنانني 
العمالهم الرمضانية، موضحا 

كشركة انتاجية الثقة الكبيرة 
النتــاج جزء ثانــي، وكذلك 
شــكلت دافعا قويــا للكاتب 
علي الدوحان لكتابة نسخة 
جديدة للعمــل، موضحا ان 
اجلزء الثاني سيتم تصويرة 
بقيادة املخرج سائد الهواري 
وحاليــا يتــم اعــداد طاقــم 

عودة عفاف راضي مع بليغ حمدي وابنتها
القاهرة - محمد صالح 

أعربت الفنانة عفاف راضي عن سعادتها الشديدة 
باســتقبال اجلمهور بحفاوة لهــا والبنتها املطربة 
الشابة مي كمال التي شاركتها الغناء في احتفالية 
ذكرى بليغ حمدي بدار األوبرا املصرية، حيث قدمتا 

«دويتو» لعدد من أغاني بليغ حمدي.
وأشــارت عفــاف الــى أن عودتهــا للغنــاء كان 
لالســتمتاع بأعمالهــا وأعمال بليغ املوســيقية مع 
املايســترو سليم سحاب وفي دار األوبرا املصرية، 
وان ابنتها ينتظرها مســتقبل طيب ألنها خضعت 
لتدريبات مكثفة وتعلمت كل األســس املوســيقية 
وتتمتع بصوت مميز. وقالت: رمبا نشارك معا قريبا 

في عمل فني غنائي مشترك ينال رضا اجلميع.
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قطاع اإلقامة داهم ٢٧ مكتبًا
و٢٥٣ وافدًا ووافدة في ٩٠ يومًا

أحمد خميس

قال مصدر أمنــي إن جهود قطاع اإلقامة 
والذي يرأسه اللواء أنور البرجس واملتعلق 
بالتصدي لنشاط املكاتب الوهمية أسفر خالل 
األشــهر الـــ ٣ املاضية عن إغــالق ٢٧ مكتبا 
وهميــا وتوقيف ٢٥٣ وافــدا ووافدة، بواقع 

١٢٦ وافدا و١٢٧ وافدة.
وأشار املصدر إلى ان هناك تعليمات مشددة 
صــادرة الى رجــال املباحث مــن قبل وكيل 
قطاع شــؤون اإلقامة اللــواء أنور البرجس 
بتتبع جميع اإلعالنات التي تنشر لتشغيل 
العمالــة باليوميــة ومحاولــة حتديد أماكن 
عملهــا ومداهمتها وإبعــاد العاملني فيها من 
«املتغيبــني والهاربني» مــن كفالئهم وكذلك 
إبعاد من يديرون هذه املكاتب من الوافدين. 
وكانت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية دعت املواطنني واملقيمني في 
أكثر من مناسبة إلى عدم إيواء أي عمالة ما لم 
تكن على كفالتهم الشخصية، والتعاون مع 
رجال األمن، باإلبالغ عن أي عمالة مخالفة من 
خالل االتصال بهاتف الطوارئ ١١٢ أو باإلدارة 
العامة ملباحث شــؤون اإلقامــة على األرقام 
التالية: ٩٧٢٨٨٢٠٠ - ٢٥٥٨٢٥٥٥ - ٩٧٢٨٨٢١١.

وأكدت ان مداهمة املكتب تأتي ضمن جهود 
قطاعات وزارة الداخلية في ضبط املخالفني 
واخلارجني عن القانون، واستمرارا حلمالت 
قطاع شؤون اإلقامة في ضبط مخالفي قانون 

اإلقامة في جميع أنحاء البالد.

اللواء أنور البرجس

املكراد والدهيمي بحثا تنمية التعاون 
الكويتي - القطري في مجال اإلطفاء واإلنقاذ

اســتقبل رئيــس قوة اإلطفــاء العام 
الفريــق خالد املكراد فــي مكتبه صباح 
أمس العميد حمد عثمان الدهيمي مدير 
عام الدفاع املدني بدولة قطر الشــقيقة، 
حيث رحب رئيس القــوة باملدير العام 

والوفد املرافق له، وتأتي الزيارة لتبادل 
اخلبرات وتنمية أطر التعاون الثنائي في 
مجال اإلطفاء واإلنقاذ، كما متت مناقشة 
املواضيع ذات االهتمام املشــترك وسبل 

تعزيزها.

الفريق خالد املكراد خالل استقبال العميد حمد الدهيمي

«املرور» يالحق «مخالفات الرصيف» 
ويحرر ١٠٠ مخالفة

مبارك التنيب

شــن قطاع املــرور خالل الـ ٤٨ ســاعة 
املاضية حملة على مخالفات الوقوف على 
األرصفة والتي ازدادت مؤخرا، وبحســب 
بيان صادر عن اإلدارة العامة للمرور، فإن 
حصيلة احلمالت املخصصة لهذا النوع من 
املخالفات أسفرت عن حترير ١٠٠ مخالفة 

ملركبات وشاحنات.
وأكد مصــدر مروري لـــ «األنباء»، أن 

تعليمات صدرت بتكثيف احلمالت املرورية 
على مثــل هذا النوع مــن املخالفات نظرا 
لتضــرر أمالك الدولة من هذه املمارســات 

املخالفة للقانون. 
من جهة أخرى، أسفر حادث انقالب مركبة 
رباعية على طريق الفيحيحيل مساء أمس 
األول عــن إصابة ٤ وافدين من اجلنســية 
املصريــة مت نقلهم للعالج إلى مستشــفى 
الفروانية بإصابات تراوحت بني متوسطة 

وخطيرة.

مخالفات الرصيف بدأت أمس األول ومستمرة

العلي : املواطنون يراهنون على نقلة «الوزارة» النوعية

محمد اجلالهمة 

أكــد وزير الداخلية الشــيخ ثامر 
العلــي ان املواطنــني يراهنــون على 
النقلة النوعية التي بدأنا بها في جميع 
قطاعات الوزارة، حتقيقا لرفع مستوى 
االداء والنهوض مبســتوى املؤسسة 
االمنية الى التميز، مبا يخدم أمن وأمان 
الوطن وراحة مواطنيه وحتقيق مبدأ 
العدل واملســاواة، األمر الذي يتطلب 
بذل املزيد من اجلهود لتحقيق األهداف 

املنشودة.

 تصريحات وزير الداخلية جاءت 
خالل استقباله وكيل وزارة الداخلية 
الفريق الشيخ فيصل النواف، مبناسبة 
صدور مرسوم تعيينه وكيال لوزارة 
الداخلية، حيث هنأه على ثقة القيادة 
السياسية، مؤكدا أن الفريق  النواف 
من القيادات األمنية املتميزة التي لديها 
خبرات أمنية من خالل توليه العديد 

من املناصب في وزارة الداخلية.
بدوره، رفع وكيل وزارة الداخلية 
الفريق الشيخ فيصل النواف خالص 
الشكر والتقدير للقيادة السياسية على 

الثقة الغالية التي تعد حافزا ودافعا 
لبذل املزيد من اجلهــود والتضحية 
بالغالــي والنفيــس من أجــل حماية 
الوطن، مؤكدا أن توجيهات سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
سوف تكون نصب أعيننا دائما، شاكرا 
وزير الداخلية على الدعم واملساندة 
والثقة الغالية التي يعتز ويفتخر بها.

 وعلى صعيد آخــر، التقى وكيل 
وزارة الداخليــة مبقر الوزارة، نائب 
رئيس احلرس الوطني  الفريق أول 
متقاعد الشيخ أحمد النواف ومحافظ 

العاصمة الشيخ طالل اخلالد للتهنئة 
باملنصب اجلديد.

ورحب وكيل وزارة الداخلية  بنائب 
رئيس احلــرس الوطنــي، ومحافظ 
العاصمة، مثمنا الــدور الكبير الذي 
يقوم به احلــرس الوطني في تقدمي 
الدعم واالسناد املستمر جلميع جهات 
الدولة وهو ما ظهر جليا خالل فترة 
جائحــة كورونــا فــي اداء الواجبات 
امليدانية بروح وطنية عالية وكفاءة 
رفيعة كانت محل ثناء وفخر واعتزاز 

اجلميع .

نائب رئيس احلرس الوطني ومحافظ العاصمة هنآ وكيل «الداخلية» بصدور مرسوم تعيينه

الفريق أول الشيخ أحمد النواف والشيخ طالل اخلالد يهنئان وكيل الداخلية باملنصب اجلديد الشيخ ثامرالعلي والفريق الشيخ فيصل النواف

رائحة املركبة الكريهة تكشف عن جثة عسكري في الفروانية
أمير زكي

حسم الطب الشرعي هوية صاحب 
اجلثــة التــي مت العثــور عليها في 
ساعة متقدمة من يوم االثنني، وهو 
ما اشارت إليه «األنباء» فور اإلبالغ 

عنها على موقعها اإللكتروني، حيث 
ان اجلثــة تعود ملواطــن في العقد 
الثالث ويعمل عســكريا في وزارة 
الداخليــة، كما تبني عــدم وجود ما 
يشــير إلى وجود أي اعتداء ســبب 

في الوفاة. 

واســتنادا الى مصدر أمني، فإن 
عمليــات وزارة الداخلية تلقت في 
الثانية عشــرة والنصــف من بعد 
منتصف ليل االثنني بالغا بانبعاث 
رائحة كريهة من داخل مركبة متوقفة 
في الفروانية ق٤، وعلى الفور انتقل 

رجال االمن وتبني أن الرائحة بسبب 
جثة شخص وأن الوفاة مرت عليها 
أيام وأوشكت على التحلل. ومن املقرر 
ان يحدد الطب الشــرعي مالبسات 
الوفاة على ان تســلم اجلثة لذوي 

العسكري.

بيع ٢١ سيارة و«كسارة» غدًا األربعاء
محمد اجلالهمة

أعلنت اإلدارة العامة للجمارك 
عــن تنظيم مــزاد علنــي في بيت 
املال في الصليبية يوم غد األربعاء 
علــى ان تباع فيه ٦ حاويات بالط 
سيراميك و٢١ سيارة وآلية «كسارة» 
وملحقاتها ومحتويات ٩ حاويات 

بها بضائع متنوعة.
من جهة أخرى، ذكر بيان صادر 
عن اإلدارة العامة للجمارك، عن انها 
أجرت مزادا علنيــا، في بيت املال 
مبنطقــة الصليبية يــوم األربعاء 
املاضي على بضائــع متنوعة، مت 
خاللــه بيع بضائع متنوعة بقيمة 

٦٤ ألفا و٦٠٠ دينار.

«اجلمارك» باعت بضائع بـ ٦٤ ألف دينار في مزاد علني

من املزاد الذي بيع فيه بضائع بـ ٦٤٦٠٠ دينار

النواف: الثقة الغالية حافز ودافع لبذل املزيد من اجلهود والتضحية من أجل حماية الوطن

حريق «الثامن» أخلى بناية
من قاطنيها في حولي

عبداهللا قنيص

متكنــت فــرق اإلطفــاء مــن 
إخمــاد حريــق اندلع فــي عمارة 
مبنطقة حولــي. وكان بالغ ورد 
إلــى عمليات اإلطفــاء العام يفيد 
بنشوب حريق بشقة بالدور الثامن 

في عمــارة مكونة مــن ١٠ أدوار، 
وعليــه توجهت فرق اإلطفاء من 
مراكز حولي والساملية. وقد قامت 
الفرق بإخالء العمارة من السكان 
احترازيا، وباشــرت في مكافحة 
احلريق الذي متت السيطرة عليه 

احلريق خلّف أضرارا بليغة في الشقةمن دون وقوع أي إصابات.

التحقيق بواقعة بيع شركة أجنبية «حلم خنزير»
عبدالكرمي أحمد

في شــكوى غريبة وبسبب مخالفة 
نهى عنها ديننا وشــريعتنا اإلسالمية، 
تقدمت احملامية حوراء احلبيب بشكوى 
أمام نيابة الشؤون التجارية ضد إحدى 
الشركات األجنبية الكبرى بتهمة بيعها 
حلــم اخلنزير وغــش املســتهلكني من 

املواطنني واملقيمني.
وجــاء فــي الشــكوى ان عــددا مــن 
املســتهلكني سألوا الشــركة عن نوعية 
اللحــم ومتــت إجابتهم في بــادئ األمر 
وبصريح العبارة انه حلم خنزير! ولكن 
بعد االتصال بالشركة األم لهذه الشركة 
متت طمطمة املوضوع ونفيه وإزالة كل 

اللحوم من هذه النوعية.

وقالت احملامية احلبيب ان دخول هذه 
النوعية من اللحوم ومبســميات أخرى 
لتمريرها وبيعها في الكويت يعتبر امرا 
خطيرا، بل واألخطر من ذلك بيعها على 
انها حلوم خنزير، مع العلم ان القوانني 
للدولة متنع بيعها او دخولها، وبالتالي 
فإنه يجب إغالق هذه الشــركة فورا ثم 
املطالبة بعقوبات احلبس امام احملكمة.

احملامية حوراء احلبيب
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بالترجيحية.. «البرتقالي» يقتنص النصر
ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم

في مباراة ماراثونية يستحق أن 
يطلق عليها مباراة ركالت اجلزاء، 
اقتنــص كاظمة الفوز مــن النصر 
الترجيحية  «األفضــل» بالــركالت 
«٥-٤» بعد انتهاء املباراة بالتعادل 
«١-١» ســجال مــن ركلتــي جــزاء 
أيضــا، وبذلك اكتمل املربع الذهبي 
لـ «أغلى الكؤوس» حيث سيواجه 
«البرتقالــي» نظيره الكويت األحد 
املقبــل، فيما ســيكون طرفا نصف 
النهائي الثاني القادســية والعربي 
فــي مواجهة مرتقبة االثنني املقبل، 

التي يحتضنها ستاد جابر في ظل 
اإلقبال اجلماهيري الكبير املتوقع.
جــاء الشــوط األول مناصفــة 
للفريقني مع أفضلية لـ «العنابي». 
وشهد ركلتي جزاء للفريقني، إذ سجل 
أوال «العنابــي» عن طريق مشــاري 
العازمي (٢٩) ثم عادل النتيجة شبيب 

اخلالدي (٤٢).
وفي الشــوط الثانــي،  لم يحدث 
تغيير يذكر ومتسك الفريقان بنتيجة 
التعادل، كما لم يشــهد شوطا اللقاء 
اإلضافيــان أي جديد، حيث متســك 
كل فريــق باحلذر الدفاعــي مع عدم 
املجازفة وصوال إلى ركالت الترجيح 

التي ابتسمت لكاظمة.
عواد: «العنابي» كان األقرب للتأهل

هذا وأكد مدرب النصر ســلمان 
عواد أن «العنابي» قدم أداء متميزا 
أمام كاظمة. وقال لـ «األنباء»: «ظهر 
الفريق بشخصيته املعتادة الساعية 
للفوز، وهو ما علمنا عليه منذ بدء 
تولى املهمة، وقــد قدم الفريق أداء 
متكامال دفاعــا وهجوما طوال ١٢٠ 
دقيقــة، رغم ما يتمتــع به اخلصم 
من جــودة فنية متمثلة في العديد 
من العبيــه ومبختلف املراكز، وقد 
كانا األقرب للتأهل لكنها كرة القدم، 

وعلينــا قبول نتائجهــا في حالتي 
الفوز واخلسارة».

وبارك عواد تأهل كاظمة لنصف 
النهائي، متمينا التوفيق لرباعي «املربع 
الذهبي» لكأس سمو األمير، ومضيفا: 
نعمل على تشكيل توليفة متجانسة 
من الالعبني خلوض منافسات املوسم 
اجلديد، بحيث يتوافر أكثر من العب 
فــي كل مركــز، مما يتيــح مزيدا من 
اخليارات التكتيكية خالل املباريات، 
ونأمل أن يواصل الالعبون حرصهم 
على حضور التدريبــات وتطورهم 
الفني وتقدمهــم البدني وصوال إلى 

أفضل املستويات.

ضرب موعداً مع «الكويت» بنصف نهائي «أغلى الكؤوس» األحد املقبل

(متني غوزال) صراع على الكرة بني العبي النصر وكاظمة   

«األوملبي» يعدل موعد سفره داركو: العبو كاظمة قدموا أفضل ما لديهم ستاد جابر يستعد للديربي
مبارك اخلالدي

قرر اجلهازان الفنــي واإلداري ملنتخبنا األوملبي تعديل موعد 
سفر الى سلطنة عمان ملدة ٢٤ ساعة ليكون السفر في ٢٨ اجلاري 
بدال من ٢٧، وذلك بسبب إقامة مباراة العربي والقادسية في نصف 

نهائي كأس سمو األمير والتي مت حتديدها لتقام في ٢٧ اجلاري.
وبحسب برنامج رحلة «األزرق األوملبي» فمن املقرر ان يلعب 
مــع منتخب نظيره العماني مباراة وديــة في ٣٠ اجلاري على أن 
تغادر بعثة املنتخب الســلطنة في ٢ أكتوبــر متوجهة إلى الدمام 
خلوض منافسات بطولة غرب آسيا حتت ٢٣ سنة املقرر انطالقها ٤ 
أكتوبر، إذ سيلعب في املجموعة األولى إلى جوار منتخبات األردن 
واليمن وعمان. وبحسب جدول مباريات البطولة سيلعب منتخبنا 
أولى مبارياته أمام منتخب اليمن في ٤ أكتوبر ثم يلتقي األردن ٦ 
منه ويختتم مواجهات الدور التمهيدي بلقاء منتخب عمان ٨ منه.

عبدالعزيز جاسم

الصربي داركو  بارك مدرب كاظمــة 
نيســتروڤيتش لالعبي فريقه التأهل إلى 
نصف نهائي كأس سمو األمير، بعد التغلب 
على النصر، مؤكدا أن املواجهة جاءت صعبة 

على الفريقني.
وقال: «الفوز بركالت الترجيح يعتمد 
على احلظ بالدرجة األولى، وقد كان إلى 
جانبنا أمام منافــس قوي وفي مواجهة 
مهمة، حيث قدم الالعبون أفضل ما لديهم 
طوال ١٢٠ دقيقة وكانوا األجدر بتحقيق 
الفوز». وأشار داركو الى أن «املربع الذهبي» 

يضم أفضل األنديــة الكويتية، وفي مواجهتنا املقبلة مع 

الكويت، فإن الترشيحات تصب في مصلحة 
املنافس، ولكن «البرتقالي» سيسعى إلى 
حتقيق املفاجأة، وهذا أمر وارد ومتوقع 
في كرة القدم، وسنقدم ٢٠٠٪ من عطائنا، 
وسنلعب بطريقة ذكية أيضا، حيث أثبتنا 
جدارتنا بالتأهل رغم الظروف الصعبة 
التي عانى منها الفريــق، ومنها غياب 
احملترفني وإصابة العبني وحصول ناصر 
فالح على بطاقة حمراء في مواجهة الساملية 
بالدور التمهيدي، ورغم ذلك متكنا من 
الفوز والتأهل، مؤكدا أن الفريق في تطور 
وتقدم مستمرين بعد كل مباراة، وفي 
املجمل أتوقع أن تكون مواجهة الكويت 

وكاظمة ذات مستوى يليق بكرة القدم الكويتية.

مبارك اخلالدي

عقد أمني عام احتاد كرة القدم صالح القناعي اجتماعا صباح 
امس مع عدد من املســؤولني وفريق عمل ســتاد جابر، وذلك 
مبقر الهيئة العامة للرياضة، حيث ناقش مع املســؤولني عددا 
من املالحظات حول االتفاق على إقامة مباراة القادسية والعربي 
في نصف نهائي كأس سمو األمير على الستاد الدولي املقررة 

إقامتها االثنني املقبل.
وعلمت «األنباء» أن فريق العمل سيبدأ في اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة ليظهر الستاد في حلته املعتادة.
وفي شأن متصل، قررت جلنة املسابقات باحتاد الكرة اقامة 
املواجهة الثانية في نصف النهائي بني فريقي الكويت وكاظمة 
يوم االحد املقبل ٢٦ اجلاري، وذلك على ســتاد صباح السالم 

باملنصورية.

داركو نيستروڤيتش

التضامن يلغي فكرة املعسكر اخلارجي
يحيى حميدان

تتجه النيــة لدى إدارة 
نادي التضامن إللغاء فكرة 
إقامــة معســكر تدريبــي 
خارجي للفريق األول لكرة 
القدم خالل المرحلة المقبلة 
والتي تسبق انطالق الدوري 
أوائــل نوفمبــر  الممتــاز 

المقبل.
يأتي هذا في ظل صعوبة 
اكتمال عناصر «العنيد» في 
المعسكر الخارجي بسبب 
التحاق الخماسي األجنبي 
بمنتخباتهم وهو ما يعني 
عدم استفادة الجهاز الفني 
بقيادة المدرب السلوڤاكي 
رومان بيفارنيك من فكرة 

المعسكر الخارجي. 
الفني  الجهــاز  ويفضل 
إقامــة  للتضامــن حاليــا 
مباريــات تجريبية محلية 
خالل الفترة المقبلة، حيث 
بــدأ مواجهاته أمــس أمام 
الســالمية، على أن يواجه 
خيطــان االثنيــن المقبل، 
وجــار العمــل مــن جانب 
الجهاز اإلداري بقيادة عضو 
مجلس اإلدارة رئيس الجهاز 
فهد دابــس لتوفير مباراة 
ثالثــة في احتــاج المدرب 

بيفارنيك لها.

مدرب التضامن رومان بيفارنيك يوجه الالعبني في تدريب سابق (أحمد علي)

«األبيض» في مهمة «آسيوية» أمام «السلط»
من جهته، قال مدافع «األبيض» فهد حمود 
ان اســتعدادات الفريق كانت جيدة ونبدو 
في صورة مثالية من ناحية اجلاهزية، الفتا 
إلى أن النســخة احلالية من كأس االحتاد 
اآلسيوي باتت أهم من النسخ املاضية بعدما 
مت تخصيــص مقعد للفريق احلاصل على 
اللقب في دوري أبطال آسيا وهو احد اهم 
أهداف الفريق للتواجد في البطولة القارية 
األهم وبالتأكيد حتقيق لقب كأس االحتاد 
اآلسيوي، الذي ميتلك الفريق خبرة كبيرة 
فيه كونه الفريق الكويتي األكثر مشاركة به.

وفي اجلهة املقابلة، متنى مدرب السلط 
جمال أبوعابد أن يقدم فريقه مستوى يليق 
بالكــرة األردنية أمــام منافس صعب رغم 
تراجــع نتائج الفريق فــي اآلونة األخيرة 
بســبب بعض الظــروف التــي أعاقته عن 
الظهور بالصــورة املطلوبة، وموضحا أن 
نظام خروج املغلوب من مباراة واحدة يعتبر 
غيــر عادل إطالقــا، اذ كنا نتمنى أن يكون 
التأهــل عبر نتيجة لقاءي الذهاب واإلياب 
ولكن بسبب قيود السفر املفروضة حاليا 
فــي جميع الدول األمر الذي جعلنا نرضى 

باألمر الواقع.
بدوره، قال العب السلط مقداد عارف إن 
رغبة زمالئه في التركيز على لقاء الكويت 
جعلهــم يتغلبون على صعوبات الطقس، 
خاصة أنه يختلف اختالفا كليا عن درجات 
احلرارة في األردن، متمنيا أال يكون هناك 
تأثيــر للطقس على زمالئــه خالل مجرى 

املباراة اليوم.

تعد الثالثة رسميا له مع الفريق بعدما خاض 
مباراتني في كأس سمو األمير، ونطمح ألن 
نقدم ما يرضي تطلعات اجلماهير الكويتاوية 
التي تنتظر أن ترى الوجه احلقيقي للفريق.
وأشــار اجلبال إلى أنه واجلهاز املعاون 
درس إمكانيات السلط جيدا، ونأمل أن نكون 
حاضرين على كل املستويات لتقدمي املردود 
املنتظر منا لتحقيق الفوز في هذه املواجهة 
واالنتقال إلى النهائي، وختم قائال: «صفوفنا 
مكتملــة وهذه املبــاراة تعد مختلفة عن أي 
مباراة أخرى وال تخضع ألي مقاييس كوننا 
نلعب في بطولة قارية مهمة، وكال الطرفني 
ســينزل بقوة لتحقيق الفوز والظفر بلقب 

البطولة».

بوعابد مبشــاركة ٢٤ العبــا علما انه يحتل 
املركــز الثالث في دوري احملترفني األردني، 
علما انه يتواجد في دوري احملترفني منذ ٣ 
مواسم فقط لكنه استطاع أن يضع بصمته 
سريعا بعدما تعاقد مع كوكبة من الالعبني 

املميزين.
هذا وأكد مدرب نادي الكويت التونســي 
فتحي اجلبــال، جاهزية «األبيض» خلوض 
لقاء اليوم، مشيرا إلى أن الفوز يعتبر هدفا 
لــكال الفريقني، وبالتالــي ال مجال للتهاون، 
السيما أن النظام يقضي بخروج املغلوب.

وبني اجلبال، في املؤمتر الصحافي الذي 
عقد مســاء أمس «أوناليــن»، أنه والالعبني 
يسعون لتقدمي صورة طيبة في املباراة التي 

ناصر العنزي - يحيى حميدان

يخــوض الكويــت مهمــة آســيوية اليوم 
باســتضافته السلط األردني في نصف نهائي 
كأس االحتاد اآلســيوي «خروج املغلوب» من 
مباراة واحدة والفائز منهما ســيتأهل لنهائي 
منطقة غرب آســيا، لذلك فإن مهمة «األبيض» 
لن تكون سهلة وتتطلب منه احلذر وتخطيها 

بنجاح.
«األبيــض» الذي يخوض أول حتد حقيقي 
له هذا املوسم، خاض تدريباته استعدادا لهذه 
املبــاراة مكتمل الصفوف بقيادة مدربه فتحي 
اجلبال الذي خاض مع فريقه مباراتني في بطولة 
كأس سمو األمير، حيث متكن من التأهل لنصف 
النهائــي ملالقاة كاظمة األحــد املقبل، كما دعم 
صفوفه بعناصــر محترفة أبرزهم النيجيري 
جون ميكيل واملغربي مهدي بن رحمة إلى جانب 
عناصر ذات خبرة أصبحت من ركائز الفريق 
مثل فهد حمود وفهد الهاجري وسامي الصانع 
ويوســف ناصر وطالل الفاضل وفيصل زايد 
والوافد اجلديد عبداحملسن التركماني الذي قدم 
مستوى الفتا حتى اآلن، كما أن املدرب اجلبال 
ميلــك عناصر احتياطية قــادرة على التمثيل 
األساســي مثل عبداهللا البريكي وأحمد زنكي 
وشريدة الشريدة والالعب الشاب ابراهيم كميل، 
لذلــك فإن املــدرب والعبيه الذين ســيحظون 
بحضور جماهيري ميلكون خاصية الفوز إذا 

أحسنوا في أداء املهام املوكلة لهم.
أما فريق الســلط فقد خــاض تدريباته 
منذ وصوله الكويت بإشراف املدرب جمال 

تأجيل «خليجي ٢٥» إلى يناير ٢٠٢٣
الدوحة - فريد عبدالباقي

قررت اجلمعية العمومية الحتاد 
كأس اخلليج العربي، تأجيل النسخة 
٢٥ من بطولة كأس اخلليج العربي 
لكرة القدم «خليجي ٢٥» والتي كانت 
مقــرر إقامتهــا في مدينــة البصرة 
العراقيــة خالل شــهري ديســمبر 
وينايــر املقبلني إلــى يناير ٢٠٢٣، 
كما مت اعتمــاد إقامة «خليجي ٢٦» 

في يناير ٢٠٢٤.
جاء ذلك عقب االجتماع االستثنائي 
للجمعية العمومية الحتاد كأس اخلليج 
العربي الذي أقيم عبر تقنية االتصال 
املرئي «أونالين» برئاسة الشيخ حمد 
بن خليفة رئيــس االحتاد اخلليجي 
ومشــاركة رئيس االحتــاد الكويتي 
الشــيخ أحمد اليوسف واألمني العام 

لالحتاد صالح القناعي.
وكانــت «األنبــاء» انفــردت في 
وقت ســابق بوجود رغبة بتأجيل 
البطولــة نتيجة ضغــط الرزنامة 
الدوليــة للمنتخبــات اخلليجيــة 
التــي تخــوض الدور احلاســم من 
التصفيــات اآلســيوية املؤهلة إلى 
مونديال قطر ٢٠٢٢، والتي تشــهد 
مشــاركة منتخبــات الســعودية 
واإلمارات والعراق وسلطنة عمان، 

الشيباني، بعدة زيارات تفقدية ميدانية 
ملنشــآت مدينة البصــرة من مالعب 
وفنادق، ورفعت تقارير ناقشها املكتب 
التنفيذي لالحتاد كما ضغطت بعض 
االحتادات اخلليجية باجتاه التأجيل 
إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي 
تستضيفها قطر خالل شهري نوفمبر 

وديسمبر ٢٠٢٢.
كما أعلنــت اجلمعيــة العمومية 
الحتاد كأس اخلليج العربي، احتفاظ 
الكويــت كدولــة بديلة الســتضافة 
«خليجــي ٢٥» في حــال عدم إقامتها 
بالعــراق والتــي حصلــت على حق 
استضافة البطولة بعد انسحاب قطر 
من املنافسة كدولة بديلة، كما قررت 
اجلمعيــة العمومية التمديد للمكتب 

التنفيذي لالحتاد اخلليجي حتى مايو 
٢٠٢٣ وتزكية رئيس االحتاد العماني 
لكرة القدم سالم الوهيبي نائبا لرئيس 

املكتب التنفيذي.
يذكــر أن العراق ال يــزال يواجه 
حظــرا إلقامة املباريــات على أرضه 
جراء األوضاع األمنية منذ العام ٢٠١٩.
ويفرض «فيفا» حظرا على إقامة 
املباريات الدولية على املالعب العراقية، 
ومنها ستاد البصرة الدولي الذي من 
املقرر أن يستضيف مباريات املنتخب 
العراقــي فــي التصفيات اآلســيوية 
املؤهلة إلى مونديال قطر ٢٠٢٢، منذ 
نهاية العــام ٢٠١٩ بســبب األوضاع 
األمنية والتظاهرات غير املســبوقة 

التي شهدتها البالد.

الكويت بديلة في حال تعذر استضافة العراق للبطولة.. و«خليجي ٢٦» في ٢٠٢٤

جانب من اجلمعية العمومية الحتاد كأس اخلليج العربي «أونالين»

كما تشارك ٦ من املنتخبات الثمانية 
املشــاركة في البطولة في نهائيات 
كأس العرب FIFA التي ســتقام في 
قطــر خالل الفترة مــن ٣٠ نوفمبر 
وحتى ١٨ ديســمبر املقبلني، وهي : 
سلطنة عمان والسعودية والبحرين 
والسعودية والعراق باإلضافة إلى 
قطر املستضيف، فضال على مشاركة 
األنديــة اخلليجيــة فــي النســخة 
اجلديدة من دوري أبطال آسيا وكأس 

االحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
وكان القرار متوقعا في ظل نواقص 
في ملــف جاهزيــة مدينــة البصرة 
الســتضافة البطولة، السيما بعد أن 
قامــت جلنــة التفتيش التي شــكلها 
االحتاد اخلليجي برئاسة اليمني حميد 

فتحي اجلبال يتوسط فهد حمود واملنسق اإلعالمي للفريق عمر الزامل

اجلبال: صفوف «الكويت» مكتملة.. وأبوعابد: العبونا يرغبون في التأهل للنهائي

السلط8:00 الكويت
غير منقولة فضائيًا
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دعيج الهاجري لـ «األنباء»: تطور كبير 
تشهده رياضة «ذوي اإلعاقة»

كيف جتد مشاركة الفتاة الكويتية في كرة الطاولة؟
٭ حققنا قفزة كبيرة في كرة الطاولة للســيدات باإلضافة 
إلــى األلعاب األخرى، وقد أصبح لدينا منتخب متكامل من 
الالعبــات، وننتظر أن يتم تصنيفهم في اقرب وقت ممكن 
لتحديد الفئات التي يشــاركون فيها في البطوالت الدولية 
املقبلة، وقد شــهدت بطولة املرأة احمللية األولى للمنتخب 
الكويتي النسائي التي نظمتها اللجنة الكويتية الباراملبية 
في يوليو املاضي حتت شعار «فتيات القمة»، برعاية جلنة 
مرزوق الغامن لذوي اإلعاقة بحضور رئيسة اللجنة شريفة 
الغامن، والرئيسة الفخرية للنادي الكويتي للمعاقني الشيخة 
شيخة العبداهللا، والرئيسة الفخرية لنادي اإلرادة الشيخة 
سهيلة سالم الصباح، منافسات مثيرة ومتميزة، ونعقد آماال 
كبيرة على العديد من الالعبات لتحقيق أفضل املراكز، كما 
نشــيد بدعم واهتمام الشيخة شيخة العبداهللا، والشيخة 
سهيلة الصباح وجلنة مرزوق الغامن لذوي اإلعاقة برئاسة 
شريفة الغامن بجميع الرياضيني، وحرصهم على الدفع لكل 

ما من شأنه تطوير رياضة ذوي اإلعاقة.

ما أبرز العقبات التي يواجهها نادي اإلرادة؟
٭ نادي اإلرادة وكما هو معلوم فهو حديث اإلشهار، وال يوجد 
لديه مقر دائم، ونتواجد مؤقتا في النادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني في منطقة حولي، بعدما وافق مجلس إدارة النادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني برئاسة شافي الهاجري مشكورا 
على منحنا مقرا مؤقتا، ونعمل حاليا على توفير مقر دائم 
بالتنســيق مع الهيئة العامة للرياضة واجلهات املختصة، 
وقد أحرزنا تقدما بهذا الشأن، حيث راسلت األخيرة املجلس 
البلدي بشأن املقر الدائم، وهناك خطوات تنفيذية متقدمة 
بهذا الشأن، وحتى توفير املقر الدائم فإننا لن نقف مكتوفي 
األيدي، وسنعمل قدر استطاعتنا، ووفق اإلمكانات املتاحة 

لتطوير األلعاب والرياضيني على حد سواء.

كيف جتد إقبال ذوي اإلعاقة على ممارسة الرياضة؟
٭ جميع أندية ذوي اإلعاقة حترص على اســتقبال جميع 
الراغبني مــن مختلف األعمار ومن اجلنســني، وتوفير كل 
أوجه الدعم من مواصالت وغيرها للرياضيني، وســيعمل 
نــادي اإلرادة بعد انتهاء اجلائحة على زيارة مدارس ذوي 
اإلعاقة، وتوفير الكشافني، الستقطاب أكبر عدد ممكن، خاصة 
أن هنــاك العديد من ذوي اإلعاقة ممن يرغب في االنضمام 
إلى األندية وممارســة الرياضــة، ولكنهم لرمبا ال يعرفون 
الكيفية، والكويــت غنية باملواهب دائما، ونأمل من أولياء 
األمور املســاهمة واملساعدة في هذا الشــأن، نظرا للتأثير 
اإليجابــي الكبير للرياضة على املعاق ســواء من الناحية 

النفسية أو البدنية.

ذوي اإلعاقــة متارس دورها الثقافي واالجتماعي بشــكل 
كامــل، إلى جانب الدور الرياضي، وعليه فإن أندية ذوي 
اإلعاقة متثل بيئة رياضية واجتماعية مثالية ومتكاملة، 
وتسهم وبشــكل كبير في مساعدة «املعاق» على تخطي 
الصعاب التي قد يواجهها في حياته الشخصية والعملية.

الرياضية املشــتركة التي ســيتم تنفيذها خــالل الفترة 
املقبلة، ومن بينها املشــاركة في بطولة إسبانيا الدولية 
لكرة الطاولة، والتي ســتقام في مدينة برشلونة أكتوبر 

املقبل، وستشارك الكويت مبنتخبني للشباب والبنات.
وعلينا أن نشــير هنا إلى نقطة مهمة، وهي أن أندية 

كيف جتد الوضع الرياضي لذوي اإلعاقة بوجود ٦ أندية؟
٭ اختلف األمر عما كان عليه ســابقا، فاليوم لدينا ستة 
أندية، مما وفر إمكانية املنافسة احمللية بني هذه األندية، 
باإلضافة إلى سعيها لتحقيق أفضل النتائج في البطوالت 
العربية واإلقليمية والعاملية املعتمدة من قبل االحتادات 
الرياضيــة الدولية، كما أن عدد األلعاب الرياضية أصبح 
أكثر عما كان عليه سابقا، مما يتيح خيارات أكبر للرياضي 
باختيــار اللعبــة التي يفضــل، وكل ما علــى الراغب في 
االنضمام ملزاولة نشاطه الرياضي املفضل التقدم، ليجد كل 
أوجه الدعم الفني واملعنوي من األجهزة الفينة واإلدارية 
املتواجدة في جميع األندية، واملستقبل واعد بالعديد من 

اإلجنازات.

بصفتكم رئيس مجلس إدارة احتاد كرة الطاولة لذوي 
اإلعاقة، ما أهدافكم املقبلة؟

٭ تنتظرنا مرحلة جديدة بعد انتهاء جائحة كورونا، وقد 
انتهى مجلس اإلدارة من وضع خطة تضمن معها أفضل 
مشــاركة ممكنة في دورة األلعــاب الباراملبية في باريس 
٢٠٢٤، على أن تسبقها املشاركة في العديد من البطوالت 
اإلقليمية والدولية، ومبا يســهم في رفع املستوى الفني 
وزيادة اخلبرات التراكمية لالعبني من اجلنســني، حيث 
تنتظرنا مشاركة دولية أولى للمنتخب في بطولة إسبانيا 
الدولية أكتوبر املقبل، وذلك بعد أن تسببت جائحة كورونا 
فــي إلغــاء العديد من البطــوالت الدوليــة، ولعل آخرها 
بطولة األردن الدولية لكرة الطاولة والتي كنا نرغب في 
املشــاركة فيها على أن يسبقها معسكر تدريبي خارجي، 

وقد مت تأجيلها إلى مارس ٢٠٢٢، وإلغاء املعسكر تاليا.

كيف ترى مستقبل منتخب الكويت لكرة الطاولة لذوي 
اإلعاقة؟

٭ املســتقبل واعد بالكثير من اإلجنازات، لتضاف إلى ما 
حققه أبطــال الكويت لذوي اإلعاقة في كرة الطاولة عبر 
ســنني عديدة خلت، واليــوم لدينا منتخــب متكامل من 
اجلنسني، وال نسعى ملجرد املشاركة في البطوالت الدولية 
املقبلة، بل إلحراز مراكز متقدمة، إلظهار التطور امللموس 
الذي تشــهده رياضة كرة الطاولة لــذوي اإلعاقة، ورفع 
علــم الكويت عاليا في احملافل الرياضية الدولية، ولدينا 
العديد من الالعبني املتميزين من بينهم يعقوب اخلليفة، 
فهد العتيبي، حمد وسيتم وعبداهللا حجي، باإلضافة إلى 

منتخب السيدات.
وبالتعــاون مــع اللجنــة الكويتية الباراملبيــة، أقمنا 
بروتوكــول تعاون مــع االحتاد الكويتي لكــرة الطاولة، 
وبناء على هذا التعاون هناك العديد من اخلطط والبرامج 

أكد السعي لتحقيق اإلجنازات في دورة األلعاب الباراملبية «باريس ٢٠٢٤».. و«الطاولة» تبّشر باخلير

(زين عالم) دعيج الهاجري مع الزميل هادي العنزي  

وّقعنـا بروتوكـول تعـاون مـع احتـاد كـرة الطاولـة مبـا يسـهم فـي تطويـر املنتخبنعتـز بدعـم واهتمـام شـيخة العبـداهللا وسـهيلة الصباح وشـريفة الغـامن جلميـع الرياضيني

عدم وجود مقر دائم أبرز التحديات التي تواجه نادي اإلرادة

أثنى دعيج الهاجري على اإلجنازات التي حققها أبطالنا أحمد نقا 
وفيصل سرور في دورة األلعاب الباراملبية في طوكيو، وفوزهما 
مبيداليتني فضية وبرونزية في مســابقتي ١٠٠ متر للكراســي 
املتحركة ودفع اجللة، مضيفا ان مشــاركة الكويت بثالثة العبني 

فقط وحتقيــق ميداليتني تعد إجنازات كبيــرة، ويبرز اجلهود 
الكبيرة ملجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقني برئاسة 
شافي الهاجري، وكذلك اجلهاز الفني بقيادة البطل األوملبي حمد 

العدواني، وتغلبهم على كل التحديات التي واجهوها.

ســجلت رياضة ذوي اإلعاقة العديد من النتائج املتميزة في البطوالت العربية والدولية التي شــاركت فيها، 
واستطاعت بجهود أبنائها وضع اسم الكويت في مرتبة متقدمة ورفيعة في مختلف الرياضات، وقد مت إشهار 

٥ أنديــة رياضية لذوي اإلعاقة هي اإلرادة، التحدي، البصيرة، مبارك الكبير ووربة، لتنضم إلى املؤســس 
لرياضــة ذوي اإلعاقة النادي الكويتي الرياضي للمعاقني، وذلك في خطوة تؤكد على مدى االهتمام الكبير 

الذي توليه الدولة مبختلف قطاعاتها لهذا القطاع الشبابي، وتقديرا ألهمية الدور الفاعل لذوي اإلعاقة في 
الرياضــة إلى جانب املجاالت األخرى. «األنباء» التقت رئيس احتاد كرة الطاولة لذوي اإلعاقة ورئيس 
مجلــس إدارة نادي اإلرادة دعيج الهاجري، لتتعرف منه علــى التحديات التي تواجهها أندية ذوي 
اإلعاقــة، وتطلعات وآمال االحتاد و«اإلرادة»، واألهــداف املرصودة التي يخطط مجلس اإلرادة في 

االحتاد والنادي حتقيقها خالل الفترة املقبلة.. فجاء اللقاء كالتالي:

أجرى اللقاء: هادي العنزي

دعم كبير من «الهيئة» و«الباراملبية»

أبطالنا تألقوا في «طوكيو ٢٠٢٠»

أشاد دعيج الهاجري بدعم الهيئة العامة للرياضة ممثلة باملدير 
العام د.حمود فليطح، ونائب املدير العام لشــؤون الرياضة 
التنافســية د.صقر املال، واللجنة الكويتية الباراملبية، وقال: 
«لم تقصر «الهيئة ورايتهم بيضا» في توفير كل سبل الدعم 

إلخوانهم وأبنائهم الرياضيني من ذوي اإلعاقة، وهم حريصون 
دائما تشجيعهم على الوصول إلى افضل املستويات، وكذلك 
ينسحب األمر على اللجنة الباراملبية برئاسة ناصر اجلحدل، 
ونائبه فرج املرزوق، والسكرتير العام للجنة شريفة الغامن».

فاروق: نسعى للمنافسة دوليًا في «طاولة» السيدات
األساســية، وال حتتاج ألدوات كثيرة، 
ونرصد انتشارا ملحوظا للعبة بني ذوي 
اإلعاقة، مشيدا بدعم مجلس إدارة نادي 
اإلرادة برئاسة دعيج الهاجري على دعم 
ومساندة منتخب الكويت لكرة الطاولة.
أبــدت العبة منتخب  من جانبها، 
الكويت لكرة الطاولة مالك هادي العنزي 
حرصها على متثيل بلدها الكويت بأفضل 
صورة ممكنة فــي البطوالت الدولية 
املقبلة. وقالت «نتدرب بشــكل يومي 
حرصــا على تطوير قدراتنــا الفنية، 
وصوال الفضل مستوى فني ممكن، 
املراكز  املنافسة على  ومبا ميكننا من 
املتقدمة، والفريق يحظى باهتمام كبير 
من قبل اجلهازين الفني واإلداري، وكذلك 
اللجنة الباراملبية الكويتية، وهذا يدفعنا 
إلى األمام، لتحقيق اآلمال والطموحات».

تعد من بني األلعاب التي تناسب طبيعة 
الفتاة في مختلف مراحل عمرها، مبينا 
«الطاولة» سهلة التعلم من حيث املهارات 

كورونا التــي أدت لتوقف التدريبات 
لفترات طويلة. وذكر املدرب املصري 
أحمد فــاروق أن رياضة كرة الطاولة 

أكد مــدرب منتخبنا الوطني لكرة 
الطاولة ونــادي اإلرادة لذوي اإلعاقة 
أحمد فاروق أن منتخب السيدات لكرة 
الطاولة لذوي اإلعاقة اكتمل تشكيله في 
األشهر األخيرة بعد انضمام عدد من 
الالعبات، ومبا ميكن من املشاركة في 

املنافسات الدولية املقبلة.
 وقال لـــ «األبناء»: «لدينا عناصر 
متميزة من الالعبات لعل في مقدمتهن 
مالك العنزي، التي نتوقع لها مستقبال 
جيدا في كــرة الطاولة، بعد تصنيفها 
فــي البطولة الدولية املقبلة، ونأمل أن 
تنافس على املراكز املتقدمة عربيا ودوليا، 
كما لدينا عهد الرشيدي، ورمي العنزي، 
وسارة السالم نأمل أن يواصلن تطورهن 
الفني في الفترة املقبلة»، الفتا إلى أن 
التدريبات تأثرت ســلبا جراء جائحة 

أحمد فاروق

ملشاهدة الڤيديوجانب من حتضيرات منتخب الكويت لكرة الطاولة لذوي اإلعاقة

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

«طائرة» الصليبخات تضم القصبي
تعاقدت إدارة الصليبخات مع احملترف املصري أحمد 
القصبي، لتدعيم صفوفها، حيث يتميز الالعب بإمكانيات 
جسمانية ومهارية كبيرة وطول يصل ملترين، حيث سبق 
له اللعب مع أندية اجليش وسبورتنغ واحلوار والنصر 
للبترول املصرية، ولديه خبرة في الدوري العماني مع 

نادي جعالن.
وفــي الســياق ذاتــه، أشــاد املديــر اإلداري لطائرة 
الصليبخات فالح راضــي، بالتعاقد مع القصبي والذي 
يعتبر إضافة لـ «أحمر الشــمال» الذي يطمح للمنافسة 
على لقب دوري الدرجة األولى والتأهل لدوري األضواء 
باملوسم املقبل، مشــيرا إلى تكليف جهاز اللعبة املدرب 
املصري أحمد رفعت بتولي القيادة الفنية للفريق األول 
إلى جانب استقدام بعض الالعبني احملليني لتدعيم الفريق، 
مثل عبداهللا ستني من العربي وسيد بهبهاني من اليرموك.
وبــني أن اجلهاز الفني للفريــق يعمل على لعب عدد 
من املباريات التجريبيــة مع فرق الدوري املمتاز، وهي 
املباريات التي يحتاجها الفريق للوقوف على مســتوى 
كل العــب، واختيار التشــكيلة املثالية التي ســيبدأ بها 
املدرب موســمه اجلديد، حيث سيلتقي اخلميس املقبل 
مــع التضامن الصاعد اجلديد للممتاز بعقبها األســبوع 

املقبل مباراته أمام العربي.

الكويت مع «بيروت» 
والغرافة في «السلة» العربية

هادي العنزي

وضعــت قرعة بطولــة األندية العربية الـــ ٣٣ لكرة 
الســلة التي أجريت في مقر االحتاد العربي لكرة السلة 
بالقاهرة مساء أمس نادي الكويت في املجموعة الرابعة 
مع أندية بيروت اللبناني، والبطايح اإلماراتي، والغرافة 
القطــري، واملنامــة البحريني، فيما جــاء ممثل الكويت 
الثانــي نادي اليرمــوك في املجموعــة الثانية مع أندية 
الشارقة اإلماراتي، والوكرة القطري، واليوناني السوداني، 
والزهراء التونسي، وتنطلق منافسات البطولة العربية 
التي يستضيفها نادي االحتاد السكندري املصري في ٢٩ 

اجلاري، وحتى ٩ أكتوبر املقبل.
وقســمت األندية الـ ١٨ املشــاركة فــي البطولة إلى ٤ 
مجموعات، حيــث ضمت املجموعة األولــى أندية بليدا 
اجلزائري، وامليناء اليمني، واحتاد الفتح املغربي، باإلضافة 
إلى مستضيف البطولة نادي االحتاد السكندري، فيما جاء 
األهلي املصري على رأس املجموعة الثالثة إلى جانب أندية 
الوداد اجلزائري، وحضر موت اليمني، والفتح السعودي.

صراع «سوبر» بني األهلي و«اجليش»
القاهرة - سامي عبدالفتاح

تعود عجلة الكرة املصرية للدوران من جديد اليوم بعد توقف 
إجباري ملدة ٢١ يوما لتلتقط الفرق أنفاسها من تالحم موسمني 
كرويني، حيث يلتقي األهلي مع طالئع اجليش على كأس السوبر 
املصري للموسم (٢٠٢٠-٢٠٢١)، وذلك في الثامنة مساء اليوم 
بتوقيت الكويت، على ملعب ســتاد برج العرب باإلسكندرية. 
وسيكون لقاء اليوم، فرصة جيدة لالعبي األهلي ومدربهم اجلنوب 
أفريقي موسيماني ملصاحلة جماهيره الغاضبة بعد فقدان لقب 
الدوري في األمتار األخيرة للمســابقة لصالح الزمالك وأيضا 
فرصــة للثأر من طالئع اجليش بقيادة عبداحلميد بســيوني، 
الذي كان أحد أسباب ضياع الدوري باستبساله وتعادله سلبيا 
مع األهلي في اجلولة ٣١ من ســباق الدوري، وبالتالي سيكون 
الفوز بالسوبر فرصة جيدة لألهلي لبدء املوسم اجلديد بلقب 
وتعزيــز الثقة قبل خوض غمار املســابقات احمللية والقارية، 

واستكمال كأس مصر (٢٠٢٠-٢٠٢١).
هذاو ورصدت إدارة الكرة باألهلي مكافأة خاصة، بخالف ما 
تنــص عليه الالئحة لالعبي الفريق الكروي األول، لتحفيزهم 
على حتقيــق الفوز، فضال عن صرف أي مســتحقات لالعبني 

األهلي اختتم استعداده ملواجهة طالئع اجليش على «السوبر»لدى النادي، قبل املواجهة احلاسمة.



رياضـة
الثالثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١

23

رغم الثالثية.. توخيل لم يكن سعيدًا بأداء تشلسي أمام توتنهام

ليڤربول و«السيتي» للعبور في كأس الرابطة
تفوح رائحة الثأر في مواجهة الدور الثالث 
ملسابقة كأس رابطة األندية اإلجنليزية احملترفة 

لكرة القدم بني نوريتش سيتي وليڤربول.
وسيحاول نوريتش سيتي العائد هذا املوسم 
إلى مصاف أندية النخبة الثأر خلسارته على 
أرضه أمام ليڤربول بثالثية نظيفة في املرحلة 
األولى من الــدوري علما بأن األخير يحمل 
الرقم القياسي في هذه املسابقة مع ٩ ألقاب.

لكن املهمة لن تكون سهلة أمام ليڤربول 
الذي سيجدد املواجهة مع نوريتش الذي هزمه 
بثالثية نظيفة في املرحلة الرابعة في ١١ احلالي.
أما مان سيتي حامل اللقب في آخر أربع 
نسخ والساعي إلى االنفراد بالرقم القياسي، 
إذ يتشارك راهنا مع ليڤربول بثمانية ألقاب، 
فيخوض مباراة في غاية السهولة على ملعبه 

ضد ويكومب.

إنتر لالبتعاد بالصدارة على حساب فيورنتينا
تنطلــق اليــوم مباريات 
املرحلة اخلامسة من الدوري 
اإليطالي بـ ٣ مواجهات، حيث 
يحــل املتصدر انتــر ميالن 
ضيفا على فيورنتينا، بينما 
يلتقي جنــوى مع بولونيا، 

وأتاالنتا مع ساسولو.
الــدوري اإليطالي،  وفي 
بات ماســيميليانو أليغري 
فــي وضــع ال يحســد عليه 
بتاتا بعد فشل يوڤنتوس في 
حتقيق أي فوز خالل املراحل 
األربــع األولى مــن الدوري 
اإليطالــي لكرة القدم، وذلك 
للمرة الرابعة فقط في تاريخ 

«السيدة العجوز».
ولن يحظى املدرب العائد 
لإلشراف على عمالق تورينو 
مرة أخرى خلفا لنجم الوسط 
السابق أندريا بيرلو، بالكثير 
من الوقت اللتقاط أنفاســه 
ومحاولــة إيجاد احللول، إذ 
إن الفريــق مدعــو ملواجهة 
مضيفــه سبيتســيا غدا في 
املرحلة اخلامسة، وذلك بعدما 
اكتفى األحــد بالتعادل على 
أرضه مع غرميه ميالن ١-١.

ومن املؤكد أن رحيل جنم 
البرتغالي كريستيانو  مثل 
رونالدو عن أي فريق سيترك 
أثره الســلبي، لكن مشــكلة 
يوڤنتــوس بــدأت املوســم 
املاضي حتى بوجود أفضل 

الدقيقة الرابعة، لكن الكرواتي 
أنتي ريبتيش أدرك التعادل 

في الدقيقة ٧٦.
وبهذا التعادل املخيب ضد 
فريــق يطمح الى اســتعادة 
مكانتــه والفوز بلقبه األول 
منذ ٢٠١١، فشــل يوڤنتوس 
في حتقيق الفوز في املراحل 
األربع األولى للمرة الرابعة 
فقط في تاريخه واألولى منذ 

موسم ١٩٦١-١٩٦٢.

«أنا الليلــة غاضب جدا مما 
جرى. كدنا نخسر بعدما كنا 
في سيطرة تامة. لقد خسرنا 
العزمية واإلصرار والتركيز، 
انظروا للهدف الذي تلقيناه 

من الركنية».
وتابــع «عندمــا تصــل 
الــى هذه الفترة مــن املباراة 
ال ميكنــك أن تتــرك اخلصم 
يسجل بهذه الطريقة. علينا أن 
نتحسن، على كل حال، أظهر 
الفريق حتســنا. املسؤولية 
تقع علي ألنني ارتكبت خطأ 
في التبديالت التي أجريتها، 
كان يتوجب علي أن أشــرك 
العبني مبزايا دفاعية أكثر ألن 
النتيجة كانــت في صاحلنا 

لكنني أخطأت».
وشــدد «علينا أن نتعلم 
بســرعة أن فــي مثــل هــذه 
املباريات عليك أن تكون قويا.. 
أن تلعــب بتركيز أعلى. هذا 
جزء من عملية النمو. كانت 
مباراة مهمة وكان من املهم أن 
نحصل على نتيجة إيجابية 
فيها. كانت مهمة أكثر بالنسبة 
مليالن ألنها كانت ستوســع 

املسافة بيننا أكثر».
ورأى أنه «كي تفوز بلقب 
الدوري، يجب أال تنتهي مباراة 
مماثلة بالتعادل.. حلسن احلظ 
أن احلكم أطلق صافرة النهاية 

وإال كنا سنخسر املباراة».

أن  كثيــرون  وأعتقــد 
يوڤنتوس حترر ونال الدفعة 
املعنوية التي كان يبحث عنها 
في مستهل املوسم من خالل 
فوزه في منتصف األسبوع 
خــارج قواعــده علــى ماملو 
الســويدي ٣-٠، لكن ميالن 

أعاده الى واقعه املرير.
ولم يكن أليغري راضيا 
بتاتا عما قدمه يوڤنتوس ضد 
فريقه الســابق ميالن، قائال 

أليغري يدخل مرحلة اخلطر بعد تعادل «السيدة العجوز» مع ميالن

العب في العالم خمس مرات 
وأهدافه الغزيرة، ما أدى في 
النهاية الى التنازل عن لقب 
الدوري بعدما احتكره طوال 

تسعة مواسم متتالية.
وبدا يوڤنتوس في طريقه 
الــى حتقيق فوزه األول هذا 
املوســم وإحلاق اخلســارة 
األولى مبيــالن عندما تقدم 
مبكرا عبــر مهاجمه الدولي 
ألفارو مورتا منذ  اإلسباني 

أوساكا خارج 
اخلمسة األوائل 
في التنس

تابعت اليابانية ناومي أوساكا والرومانية 
سيمونا هاليب، املصنفتان في املركز األول 
عامليا ســابقا، تراجعهما في تصنيف رابطة 

احملترفات في التنس.
نزلت أوساكا، حاملة لقب ٤ بطوالت كبرى 
والتي قررت أخذ استراحة من مالعب الكرة 
الصفراء بسبب اضطرابات نفسية، من املركز 

اخلامس إلى الثامن.
من جهتها، تراجعــت هاليب التي عقدت 
قرانها بصديقها توني يوروك في رومانيا، من 

املركز احلادي عشر إلى الرابع عشر.
وال تزال األســترالية أشلي بارتي حتتل 

املركز األول في صدارة الالعبات، فيما ارتقت 
التشيكية باربورا كرايتشيكوڤا، حاملة لقب 
بطولة فرنسا املفتوحة، إلى مركز خامس هو 

األفضل في مسيرتها.
وارتقت أيضا التونسية أُنس جابر درجة 
واحدة وأصبحت في املركز السابع عشر في 

أفضل تصنيف في مسيرتها.
ولدى الرجال، لم يحصل أي تغيير لدى 
العشــرين األوائل، حيث يتقــدم الصربي 
نوفاك ديوكوڤيتش الروسي دانييل مدڤيديڤ 
واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس واألملاني 

ألكسندر زڤيريڤ.

بوتشيتينو: ال توجد مشاكل مع ميسي!

قال ماوريســيو بوتشيتينو املدير الفني 
لفريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم 
إنه «ليس هناك مشكالت» مع ليونيل ميسي، 
وذلك تعليقا على رد فعل النجم األرجنتيني 
عقب استبداله خالل املباراة التي انتهت بالفوز 

على ليون ٢-١ في الدوري الفرنسي.
وظهرت تعبيرات احليرة على وجه ميسي 
لدى مروره بجوار بوتشــيتينو إثر تبديله 
والدفع بالالعب أشرف حكيمي بدال منه في 

الدقيقة ٧٦ من املباراة.
وتبادل بوتشيتينو وميسي كلمات قليلة 
قبل أن يتوجــه النجم األرجنتيني للجلوس 
على مقاعد البدالء وسط دهشة من زمالئه، 
وذلك خالل أول مشــاركة مليســي مع سان 
جرمان على ملعبه منذ انضمامه إلى الفريق 

قادما من برشلونة.
وساهم ميسي في ست تسديدات، منها أربع 
محاوالت من جانبه وفرصتان صنعهما، خالل 

املباراة أمــام ليون ولم يتفوق عليه في ذلك 
خالل هذا املوسم سوى كيليان مبابي (ست 
تسديدات) خالل املباراة أمام كليرمون فوت.

وسجل ميســي، املتوج ٦ مرات بجائزة 
الكرة الذهبيــة كأفضل العب في العالم، ٦٥ 

ملسة للكرة و٤٨ متريرة بدقة بلغت ٨٣٫٨٪.
وقال بوتشيتينو خالل املؤمتر الصحافي: 
«أعتقد أن اجلميع يعلمون أننا لدينا الكثير من 
الالعبني الرائعني في فريق يضم ٣٥ العبا».

وأضاف: «علينا إجراء اختيارات، في قائمة 
الفريق للمباريات وكذلك خالل املباريات، ونضع 
في اعتبارنا ما هو أفضل للفريق ولكل العب». 
وتابع: «أحيانا تكــون القرارات إيجابية، 
وأحيانــا ال، ولكن هذا هــو ما يفترض على 
املدربني فعله، عليهم اتخاذ قرارات. ميكن أن 

ترضي الناس أو ال». 
وأضاف بوتشــيتينو: «سألته كيف حاله 

وقال إنه على ما يرام، ال توجد مشكالت».

روح «امللكي» تقهر «اخلفافيش» في «الليغا»
قاد املهاجمان البرازيلي فينيسيوس جونيور 
والفرنسي كرمي بنزمية ريال مدريد إلى احلفاظ 
على صدارة الدوري اإلسباني لكرة القدم بعدما 
قلبــا تخلفه بهدف إلى فوز «جنوني» ٢-١ في 
غضون دقيقتني في عودة مذهلة أمام مضيفه 

ڤالنسيا في املرحلة اخلامسة.
تخلــف ريال حتــى الدقيقة ٨٦ بهدف 
من هوغــو دورو (٦٦)، قبل أن يقلب 
الطاولــة بفضــل «جنــون» الدقائق 
األخيرة، حيــث أدرك بداية التعادل 
عبر فينيسيوس جونيور، ثم سجل 
بنزمية هدف النقاط الـ ٣ والصدارة 

في الدقيقة ٨٨.
وحافظ ريــال على ســجله خاليا 
من اخلسارة بعدما حقق فوزه الثالث 
تواليا والرابع هذا املوســم مقابل 
تعادل واحد، رافعا رصيده إلى 
١٣ نقطة متقدما بفارق نقطتني 
عن جاره اللدود أتلتيكو حامل 
اللقب وشريكه في الصدارة الذي 
ســقط في فخ التعادل أمام ضيفه 
أتلتيك بلباو ٠-٠، في حني جتمد رصيد 
ڤالنســيا عند ١٠ نقــاط وتراجع إلى املركز 
الثالث بعدما مني بخسارته األولى هذا املوسم.

وفرمل إشبيلية سلسلة انتصارات مضيفه 
ريال سوسييداد فارضًا عليه تعادال سلبيا.

وانتزع إســبانيول تعادال قاتال من مضيفه 
ريــال بيتيــس ٢-٢، في الدقيقة الســابعة من 

الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
أتلتيكو يفتتح املرحلة الـ ٦

يفتتح أتلتيكو مدريد املرحلة السادسة في 
مباراة سهلة على الورق ضد مضيفه خيتافي 
القابع في املركز التاســع عشر قبل األخير من 

دون أي نقطة.
لكن على فريق املــدرب األرجنتيني دييغو 
ســيميوني أن يكون أكثر جناعــة هجوميا، إذ 
اكتفى في مباراتيه األخيرتني بالتعادل السلبي 
على أرضــه ضد بورتــو البرتغالي في دوري 
أبطال أوروبــا ثم أتلتيك بلباو في الدوري في 
لقــاء أكمله بـــ ١٠ العبني بعد طــرد البرتغالي 

جواو فيليكس.
وبدأ سيميوني لقاء باشراك غريزمان أساسيا 
على حســاب األوروغوياني لويس سواريس، 
قبل أن يستبدله باألخير بعدما فشل الفرنسي 

في التسديد على املرمى ولو ملرة واحدة.
ورغم التعادل الثاني تواليا، أبدى سيميوني 
«ثقتي الكاملة في الفريق الذي منلكه، وسنحاول 
العمل من أجل اســتخراج أفضل ما متلكه هذه 
األسماء (الالعبني النجوم)، واحلصول على ما 

نريده دائما: األهداف».
واكتفــى أتلتيكو بتســجيل ٧ أهداف في ٥ 
مباريات خاضها في الدوري حتى اآلن، أي أقل بـ 
٨ أهداف من غرميه ريال و٣ من ڤالنسيا الثالث.
يلعب بلباو على أرضــه ضد رايو فايكانو 

ويحل سلتا فيغو ضيفا على ليفانتي.

سكاي سبورتس «لم يكن توخيل سعيدا بني 
الشوطني، باألداء الذي قدمناه».

وأضاف «رغم أننا متكنا من الوصول حول 
منطقة اجلزاء، إال أننا لم نهدد مرماهم، لكنهم 
صنعوا بعــض الفرص التي قــد تتحول إلى 
أهداف». وتابع «حتى في الكرات املشتركة، لم 
نكن جيدين كاملعتاد. كنا في بعض األحيان نترك 
مســاحات بني اخلطوط، وكان علينا معاجلة 
هذا األمــر». وأمت «رد فعل الفريق كان جيدا. 
اجلميع هنــا متواضع مبا يكفــي لقبول أننا 
لم نكن جيديــن، والعودة مرة أخرى وتقدمي 

الشوط الثاني بشكل قوي».

ألونسو فأسكنها على يسار احلارس الدولي 
الفرنسي هوغو لوريس (٤٩). وأضاف البديل 
نغولو كانتي الهدف الثاني من تسديدة قوية من 
خارج املنطقة ارتطمت بقدم إريك داير وخدعت 
لوريس بعدما ارتطمت بالقائم األيسر (٥٧).

وختــم املدافــع الدولي األملانــي أنطونيو 
روديغر املهرجان بتســديدة زاحفة من داخل 
املنطقــة إثر متريرة من مواطنه البديل تيمو 
فيرنر (٩٠+٢). وكشف سيزار أزبيليكويتا، 
ظهير تشلسي، أن توماس توخل، مدرب البلوز، 
لم يكن سعيدا بأداء فريقه بني شوطي املباراة.

قــال أزبيليكويتا، في تصريحات لشــبكة 

واصــل تشلســي انطالقتــه القوية 
وتغلــب على توتنهام ٣-٠ في املرحلة 
اخلامســة من الدوري اإلجنليزي لكرة 

القدم ليصل إلى صدارة الدوري.
ويتســاوى ليڤربول وتشلسي في 
عــدد األهداف املســجلة والتــي دخلت 
مرمى كل منهمــا (١٢ هدفا مقابل هدف 
واحد) ويتفوقان على الشياطني احلمر 
(١٣ مقابــل ٤). ووقــف العبو الفريقني 
دقيقــة صمت تكرميا لنجمهما الســابق 
جيمي غريفز املهاجم األسطوري إلجنلترا 
واملتوج معها بكأس العالم ١٩٦٦ وأفضل هداف 
في تاريخ بطولة إجنلترا والذي وافته املنية 

األحد عن ٨١ عاما.
وأشــاد توتنهام بغريفز في بيان «نشعر 
باحلزن الشديد لوفاة العظيم جيمي غريفز، 
ليس فقط الهــداف التاريخي لتوتنهام ولكن 
أفضل هداف شهدته هذه الدولة على اإلطالق»، 
فيما ذكر تشلســي فــي بيانــه «أولئك الذين 
شــاهدوا غريفز يخترق الدفاع بسهولة تامة 
والكرة بني قدميه، قبل أن يسكنها الشباك».

وانتهى الشوط األول سلبيا بني الفريقني 
قبل أن يضرب تشلسي بقوة في الثاني.

ووضع املدافع الدولي البرازيلي املخضرم 
تياغو سيلفا تشلسي في املقدمة بضربة رأسية 
إثر ركلة ركنية انبرى لها اإلسباني ماركوس 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إسبانيا ـ املرحلة الـ ٦

٨:٣٠beIN SPORTS HD١خيتافي ـ أتلتيكو مدريد

١١beIN SPORTS HD١أتلتيك بلباو ـ رايو فاليكانو

١١beIN SPORTS HD٣ليڤانتي ـ سيلتاڤيغو

إيطاليا ـ املرحلة الـ ٥

٧:٣٠بولونيا ـ جنوى

٩:٤٥أتاالنتا ـ ساسولو

٩:٤٥ڤيورنتينا ـ انترميالن

كأس الرابطة اإلجنليزي ـ الدور الثالث

beIN SPORTS ٩:٤٥نوريتش ـ ليڤربول
Premium١

كوينز بارك رينجرز ـ 
beIN SPORTS ٩:٤٥إيڤرتون

Premium٣

مان سيتي ـ ويكومب 
beIN SPORTS ٩:٤٥واندروز

Premium٢

٩:٤٥beIN SPORTS Xtra١ڤوالم ـ ليدز

٩:٤٥بيرنلي ـ دوشيل

٩:٤٥بريستون ـ شلتنهام

٩:٤٥برنتفور ـ أولدهام

٩:٤٥واتفورد ـ ستوك سيتي

٩:٤٥ويغان ـ سندرالند

شيفيلد يونايتد ـ 
٩:٤٥ساوثمبتون
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الثالثاء

واحد أبواللطف

أميركا تستقبل اُملطّعمني ضد 
«كورونا» ابتداًء من نوفمبر 

املقبل.

الكويت تتحسن ٦ مراكز في مؤشر 
«االبتكار العاملي».

   نتمنى أن تكون مآسي 
«كورونا» قد أصبحت وراءنا.

   منها العلى.

أبعد من الكلمات
«ال أتذكر أيًا من أخطائي اآلن»

باراك أوباما، الرئيس األميركي 
األسبق، يرد مقتضبا على سؤال 
طرحــه الرئيس ترامب عليه، في 
بداية تنصيبه: «ما أكبر أخطائك؟»، 
وفق ما يســرد الصحافي بوب 

ودوارد في كتابه اجلديد: خطر.

«إذا راعيت الجواد كصديق فسيراعيك 
ولن يؤذيك»

املمثل  كلينــت ايســتوود، 
األميركــي، يفصح عن نصيحته 

المتطاء اجلياد في سن ٩١ عاما.

«أصبحنا نرغب في الحرية من التعبير، ال 
عن حرية التعبير»

املفكر األميركي  جورج ويل، 
احملافظ، عن تأثير وسائل التواصل 

االجتماعي على املجتمع.

«أصبت بكوفيد رغــم حصولي على لقاح 
جونسون»

كريس روك، املمثل الكوميدي 
األميركي، «٥٦ سنة» يعلن إصابته 
بكوفيد رغم اللقاح، ويحث متابعيه 

الـ ٥ ماليني على أخذ اللقاح.

البقاء هللا

حصة محمد عبدالعزيز املنصور، أرملة فهد سليمان الفهد: ٩٤ 
عاماـ  ت: ٥٠٠٦٠٠١١ـ  ٩٧٦٦٦٦١٣ـ  ٦٦٤٠٧٧٧٨ـ  ٩٩٧٧٧٩٤٣ 

ـ ٦٩٩٩٩٩٤٠ ـ شيّعت.
فهد عبدالرحمن عبداهللا العســاكر: ٤٢ عاما ـ ت: ٥٥١١١١١٥ ـ 

٦٦٥٥٥٤١٥ ـ شيّع.
عبداهللا أحمد حمد الســعيد: ٥٩ عامــا ـ ت: ٩٩٩٩٥٥٨٩ ـ 

٥٢٥٢٢٢٧٢ ـ ٩٩٥٢٢٣٥٧ ـ ٩٨٧٥٦٥٧٩ ـ شيّع.
وسمية مناور علي اجلدعي: ٨٢ عاماـ  ت: ٦٧٠٥٩٩٩١ـ  ٩٤٤٢٢٢٧٩ 

ـ شيّعت.

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

٤:١٦الفجر
٥:٣٥الشروق

١١:٤١الظهر
٣:٠٩العصر

٥:٤٧املغرب
٧:٠٣العشاء

أعلى مد: ٠٠:٢٧ ص ـ ١٢:١٠ ظ
أدنى جزر: ٠٦:١٧ ص ـ ٠٦:٥١ م

العظمى: ٤١            الصغرى:  ٢٣

«ذا كراون» يتصدر حفل جوائز إميي.. 
و«نتفليكس» حتصد ١١ جائزة

 - أجنيليــس  لــوس 
وكاالت: تصــدر مسلســل 
«ذا كراون» قائمة الفائزين 
بالدورة الثالثة والسبعني 
من جوائز «إميي» للتلفزيون 
األميركي، حيث حصل على 

سبع جوائز.
فيما نالت «نتفليكس» 
تكرميا طال انتظاره في هذه 
الدورة التي أقيمت مســاء 
األحد في لوس أجنيليس، 
حاصــدة غلــة وافــرة من 
املكافــآت في هذه الفئة من 
األعمال فضال عــن جائزة 
«أفضل مسلسل درامي» مع 

«ذا كراون».
كمــا حصل «ذي كوينز 
غامبيت» التي تولت إنتاجه 
على جائزة أفضل مسلسل 
قصيــر. وحصــدت منصة 
البث التدفقي في املجموع 

١١ جائزة.
وقد حصل مسلسل «ذا 
كراون» على جائزة أفضل 
مسلســل درامــي متغلبــا 

علــى مسلســالت ذا بويز، 
وبريدجتون، وذا هاندميد 

تيل.
وذكرت صحيفة «ديلي 
ميل» البريطانية أن املمثلة 
أوليفيا كوملان فازت بجائزة 
أفضل ممثلة في مسلســل 
جتســيدها  عــن  درامــي 
إليزابيث  امللكة  لشخصية 
فــي املوســم الرابــع مــن 

املسلسل.
املمثــل جــوش  وحــاز 
اوكونــور جائــزة أفضــل 
ممثل في مسلسل درامي بعد 
جتسيده لشخصية األمير 
تشالز، كما حصلت املمثلة 
جيليــان اندرســون علــى 
جائزة أفضل ممثلة مساعدة 
فــي مسلســل درامــي عن 
جتسيدها لشخصية رئيسة 
وزراء بريطانيا مارغريت 

تاتشر في املسلسل.
املمثــل توبياس  وفــاز 
مينزيــس بجائــزة أفضل 
ممثل مســاعد في مسلسل 

جتســيده  عــن  درامــي 
لشخصية األمير فيليب.

وفــازت املمثلــة كيــت 
وينســلت بجائــزة أفضل 
ممثلــة فــي مسلســل أو 
فيلم قصير عن دروها في 
مسلسل «ماري اوف ايست 

تاون».
وحازت املمثلة والكاتبة 
ميكايال كول جائزة أفضل 
كاتبــة ملسلســل أو فيلــم 
قصيــر عن مسلســل «اي 
ميد ديستوري يو»، لتدخل 
التاريخ لكونها أول امرأة من 
أصحاب البشــرة السوداء 

تفوز بهذه اجلائزة.
وحصل املسلســل «تيد 
الســو» على جائزة أفضل 
مسلســل كوميــدي، كمــا 
حصل بطــاله املمثلة هانا 
وادينجهــام واملمثل بريت 
جولدســتني على جائزتي 
أفضل ممثل مساعد وأفضل 
ممثلة مساعدة في مسلسل 

ملشاهدة الڤيديوكيت وينسلت أفضل ممثلة عن دورها في املسلسل القصير «ماري اوف ايست تاون» (رويترز)كوميدي.

١٠٠ منزل دمرتها احلمم البركانية بجزر الكناري
لوس يانوس دي أريداني (إســبانيا)ـ  أ.ف.پ: واصل 
بــركان كومبري فييخا في جزيرة ال باملا اإلســبانية في 
أرخبيل الكناري الســياحي االثنني القاء حممه البركانية 
التي دمرت، بحســب الســلطات، نحو مائــة منزل بينما 
كانت تنحدر ببطء نحو البحر. قالت لورينا هيرنانديس 
البــرادور، مستشــارة بلدية لوس يانــوس دي اريداني، 
لوكالــة فرانــس برس «حتى اآلن مت إجالء خمســة آالف 
شخص فيما دمر مائة منزل في بلدات لوس يانوس وإل 

باسو وتاثاكورتي».
وأظهرت مقاطع الڤيديو التي مت تداولها على وســائل 
التواصل االجتماعــي تدفقات هائلة من احلمم البركانية 
وهي حترق األشجار وتغطي الطرق بالكامل وتندفع نحو 
املنــازل عبر النوافذ املفتوحة. وذكر معهد جزر الكناري 
لعلم البراكني أن احلمم تتقدم بسرعة تبلغ ٧٠٠ متر في 

أحد املنازل وقد اشتعلت فيه النيران بسبب احلمم البركانية       (رويترز)الساعة وحرارتها نحو ألف درجة مئوية.
ملشاهدة الڤيديو
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