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غير مخصص للبيع

اإلدارة التنفيذيــة لشــركة Ooredoo في لقطــة جماعية مع الكوادر 
الوطنية الشابة بالشركة

الرئيس التنفيذي لشــركة املشروعات السياحية عبدالوهاب املرزوق 
(ريليش كومار) متحدثا خالل املؤمتر الصحافي   

«Ooredoo» استثمرت بالكوادر الوطنية 
الشابة.. فأصبحوا جزءًا من عائلتها

«املشروعات السياحية»: إستراتيجية جديدة 
الستعادة العصر الذهبي للسياحة

«احلقوق املدنية» لـ «البدون».. األسبوع املقبل
ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ

تنتهــي جلنة غيــر محددي 
اجلنســية البرملانية من قانون 
احلقــوق املدنيــة واالجتماعية 
لفئة «البدون» األسبوع املقبل، 
وذلك متهيــدا إلعــداد تقريرها 
النهائــي والتصويــت عليــه 
ورفعه إلى مجلس األمة. مصدر 
مــن اللجنة أبلــغ «األنباء» بأن  
اللجنة اجتمعت أمس واستكملت 
مناقشة مواد القانون بتفاصيلها، 
كمــا جــرى اســتعراض نتائج 
الســابقة والردود  االجتماعات 
احلكوميــة على مــواد القانون 
املقترح واملالحظات النيابية التي 

دونت في الســابق وما استجد 
علــى املوضوع، مشــيرا الى ان 
اللجنة ستقوم باستكمال أعمالها 

األســبوع املقبل إلنهــاء بعض 
اخلالفات على بنود بعض املواد. 
وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق 

اخلليفة لـ «األنباء» إنه حريص 
جدا على إنهاء معاناة «البدون»، 
وسيسعى جاهدا لتحقيق ذلك. 
مــن جانــب آخــر، قــال النائب 
محمد الراجحي ان بيان «اإلخوة 
املهجرين» مستحق ونقدهم مقدر 
وحقهم علينا كبير، وتضحياتهم 
وحتملهم غربــة الوطن واألهل 
تســتحق وقوفنــا معهم، وكان 
ومــازال العفو أولوية. وأضاف 
الراجحي: نرحب بأي حوار وطني 
حتت رعاية سامية ألننا وفي ظل 
هذه الظروف بحاجة النتشــال 
الكويــت من التراجع في جميع 
األصعدة التي أوقفت فيها مصالح 

الوطن واملواطنني.

الراجحي: بيان «املهجرين» مستحق.. ونرحب باحلوار الوطني برعاية سامية

مرزوق اخلليفةمحمد الراجحي

الراحل املشير محمد حسني طنطاوي

مصر توّدع 
املشير طنطاوي 

في جنازة 
عسكرية مهيبة

األمير عّزى 
الرئيس السيسي
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رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق مرحباً بوزير اإلعالم عبدالرحمن املطيري خالل زيارته لـ «األنباء» أمس           (هاني الشمري)

زار «األنباء» وأشاد بدور الصحافة احمللية

 نسعى لتعزيز 
خدمات الوزارة 
وميكنتها وتقدمي 
الكويت إلى 
العالم بصورة 
جتّسد أصالتها 
وإنسانيتها

 مشروع مشترك مع « التقدم العلمي» لتطوير مجلة العربي ومواكبة التكنولوجيا
 افتتاح جناح الكويت مبعرض «إكسبو دبي» أول أكتوبر.. وبيت املوسيقى ومتحف 
الفن التشكيلي الشهر املقبل.. وشعارنا «إعالم مستدام ورائد في صناعة احملتوى»

جهاز متابعة األداء يضع خارطة طريق 
إلجناز املشاريع املستقبلية بأفضل صورة

بداح العنزي

طالب جهاز متابعة األداء احلكومي البلدية بسرعة توفير 
احتياجــات اجلهات احلكومية من األراضي وتســليم حدود 
القسائم وإجناز التراخيص. وحدد اجلهاز، في تقريره السنوي 
الذي تنشــره «األنباء»، ٢٣٠ توصية إلى اجلهات احلكومية 
املختلفة تعد «خارطة طريق» لضمان املتابعة الالزمة للمشاريع 
احلكومية وإجنازها بأفضل صورة. وأوصى اجلهاز البلدية 
باإلسراع في سرعة توفير احتياجات اجلهات احلكومية من 
األراضي والتراخيــص، ومراجعة وحتديث متطلبات عقود 

التفاصيل ص٧النظافة وتوفير املعدات واآلليات الالزمة.

التفاصيل ص٤

05عاطف رمضان - التفاصيل 

اليوسف: توجه حكومي لوقف زراعة 
النخيل في الشوارع والسماح بها في البيوت

محمد راتب 

كشف املدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية الشيخ محمد اليوسف، عن توجه لعدم زراعة النخيل 
فــي الشــوارع والطرقات واإلبقــاء عليها فــي البيوت فقط، 
وهــو أمر اتخذته أيضا اجلهات املعنيــة في اململكة العربية 
السعودية، مشــيرا إلى أن ٣٠ سبتمبر تاريخ تولي صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد مقاليد احلكم ســيكون 
بداية مباركة لتشــجير العاصمة بعــد طلب مجلس الوزراء 
مــن الهيئة تزيينها بالتعاون مع البلدية. وأشــار إلى تلقيه 
كتابا من الهيئة العامة للبيئة بعدم الســماح بزراعة اجلزر 
التي تعتبر محميات طبيعية للســالحف والطيور البحرية 

املهاجرة، ومت حتديد كبر وأم املرادم وقاروه.

ملية
وعا

ية 
عرب

 احلكومة السودانية 
ُتعلن إحباط محاولة انقالب 

وتتهم «فلول النظام البائد» 
وتعتقل عشرات الضباط

 «طالبان» تستكمل أعضاء 
حكومتها وتؤكد أنه ال وجود 

لـ «القاعدة» و«داعش» 
في أفغانستان

 غوتيريش يفتتح أعمال اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة ويدعو واشنطن وبكني 

إلى احلوار  وبايدن يؤكد أنه ال عودة للحرب 
15الباردة: سنفتح حقبة ديبلوماسية جديدة

14اقتصاد

10منوعات محلية

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

وزير اإلعالم: املدينة اإلعالمية 
فرصة للتعاون مع القطاع اخلاص
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ممثل األمير بحث مع أمير قطر العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية والدولية
نيويوركـ  كونا: انطلقت اعمال الدورة 
الـ٧٦ للجمعية العامة لالمم املتحدة لألسبوع 
رفيع املســتوى مبشــاركة رؤســاء دول 
وحكومات العالم وحضور ممثل صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو 
الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.

هذا والتقى ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد أمير دولة قطر على 
هامــش أعمــال اجتماعات الــدورة الـ ٧٦ 

للجمعية العامة لألمم املتحدة.
ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خالل 
اللقاء لســموه حتيــات ومتنيات صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد لدولة 
قطر الشــقيقة قيــادة وحكومة وشــعبا 

مبزيد من التقدم واالزدهار. واســتعرض 
خالل اللقاء العالقات الثنائية املتينة وأطر 
تعزيزهــا وتنميتها وأوجــه التعاون في 
مختلف املجاالت مبا يخدم مصالح البلدين 

والشعبني الشقيقني.
وبحث الطرفان آليات التعاون والتنسيق 
بني البلدين بشأن القضايا املطروحة على 
جدول أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ووجهات النظر حــول القضايا اإلقليمية 
والدولية.كما التقى ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد، رئيس 
جمهورية جزر القمر الشقيقة عثمان غزالي.

وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات 
الثنائيــة بني البلدين الشــقيقني وســبل 
تعزيزها وتطويرها ومناقشة القضايا ذات 
االهتمام املشترك ووجهات النظر حولها.

حضر اللقاء وزيــر اخلارجية ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء الشــيخ 
د.أحمد ناصر احملمد ومندوبنا الدائم لدى 
األمم املتحدة الســفير منصــور العتيبي 

والوفد الرسمي املرافق لسموه.
التقى ممثل صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ســمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء مع رئيســة وزراء 
جمهورية بنغالديش الشــعبية الصديقة 
شيخة حسينة واجد، وجرى خالل اللقاء 
استعراض العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وسبل تطويرها وتنميتها، اضافة 
الى مناقشة القضايا ذات االهتمام املشترك 
التي تهم البلدين ووجهات النظر حولها.

حضر اللقاء وزيــر اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. 
أحمد ناصــر احملمد ومندوبنا الدائم لدى 

األمم املتحدة الســفير منصــور العتيبي 
والوفد الرسمي املرافق لسموه.

هذا وشارك ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صبــاح اخلالد، في حفل 
افتتاح مبنى املندوبية الدائمة جلمهورية 
تركيا الصديقة لدى االمم املتحدة «البيت 
التركي» في مدينة نيويورك في الواليات 
املتحدة االميركية والذي أقيم حتت رعاية 
وحضور رئيس اجلمهورية التركية رجب 
طيب أردوغان. وأعرب سموه عن خالص 
تهانيه وسعادته بافتتاح «البيت التركي» 
واملشاركة في هذا احلفل الذي يجسد عمق 
العالقــات املميــزة بــني الكويــت وتركيا 
والروابــط األخوية املتينة بني الشــعبني 
الصديقني آمال للجمهورية التركية املزيد 

من التقدم والنماء واالزدهار.

سموه ترأس وفد الكويت في أعمال الدورة الـ٧٦ للجمعية العامة لألمم املتحدة وشارك في افتتاح مبنى املندوبية الدائمة لتركيا والتقى رئيس جزر القمر ورئيسة وزراء بنغالديش
ممثل صاحب السمو مستقبال رئيسة وزراء بنغالديش شيخة حسينة واجدممثل صاحب السمو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خالل افتتاح «البيت التركي»

ممثل صاحب السمو األمير الشــيخ نواف األحمد سمو الشيخ صباح اخلالد خالل اللقاء مع أمير قطر 
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد

أحمد الناصر: االجتماع الوزاري العربي بحث حتديات املنطقة والقضية الفلسطينية
نيويــورك ـ كونــا: أكــد 
وزير اخلارجية وزير الدولة 
الــوزراء  لشــؤون مجلــس 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
ان االجتماع الوزاري جلامعة 
الدول العربية الذي استضافته 
بعثة الكويت الدائمة لدى االمم 
املتحدة اســتعرض القضايا 
العربــي  املتعلقــة بالعمــل 
املشترك والقضايا املصيرية 
والتحديــات العربيــة وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية.
الشــيخ د.أحمــد  وقــال 
الناصر، في تصريح لتلفزيون 
الكويت و«كونا» على هامش 
االجتمــاع، ان االجتماع جاء 
استكماال الجتماع الدورة الـ 
١٥٦ ملجلــس جامعــة الدول 
املســتوى  علــى  العربيــة 
الوزاري وللتحضير للدورة 
الـ ٧٦ ألعمال اجلمعية العامة 

لالمم املتحدة.
واضــاف انــه مت التطرق 
خالل االجتماع إلى املواضيع 
االخــرى في جــدول االعمال 
واملتعلقة بالتحديات التي متر 
بها املنطقة العربية الســيما 
االزمة فــي اليمن واالوضاع 
في ســورية وليبيا وغيرها 

من التحديــات التي مير بها 
العالم العربي.

وبني انه كانت هناك اشادة 
من جميع املشــاركني في هذا 
بــدور جمهورية  االجتمــاع 
تونس اآلن في فترة توليها 
عضويــة مجلــس االمن بعد 
الكويت والتي ستنتهي أواخر 
هذا العام وتصديها للقضايا 
العربية كونها املمثل العربي 

في مجلس االمن.
وأشــار إلــى ان االجتماع 
شــهد متنيــات بالتوفيــق 
االمــارات  والنجــاح لدولــة 
انهــا  اذ  املتحــدة،  العربيــة 

ستكون املمثل العربي مبجلس 
االمن ابتداء من العام القادم 

وملدة عامني.
مــن جانــب آخــر، التقى 
وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد مع وزير 
الدولي  اخلارجية والتعاون 
الصومالي محمد عبدالرزاق، 
حيث مت خالل اللقاء مناقشة 
مجمــل املواضيــع املتصلــة 
بالعالقات الثنائية الكويتية 
ـ الصومالية وبحث القضايا 
ذات  والدوليــة  اإلقليميــة 

االهتمام املشترك.

كما التقى وزير اخلارجية 
مع وزير الشؤون اخلارجية 
اجلزائريــة  باجلمهوريــة 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 

الشقيقة رمطان لعمامرة.
اللقاء مناقشة  ومت خالل 
مجمل العالقات الوطيدة التي 
تربط البلدين الشقيقني وبحث 
آخر املستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
والتقــى الشــيخ د.أحمد 
الناصــر مع وزيــر خارجية 
جمهوريــة مالطــا الصديقة 
ايفاريست بارتولو، حيث مت 
خالل اللقاء مناقشــة مجمل 

املواضيع املتصلة بالعالقات 
الثنائية الكويتية ـ املالطية 
وبحث القضايا ذات االهتمام 

املشترك.
وتخلــل االجتماع توقيع 
وزيــري خارجيــة البلديــن 
الصديقــني علــى خطة عمل 
الدورة األولى للجنة املشتركة 

بني الكويت ومالطا.
والتقى وزيــر اخلارجية 
مع وزير خارجية جمهورية 
نيكاراغــوا الصديقة دينس 

رونالدو مونكادا.
اللقاء مناقشة  ومت خالل 
مجمــل املواضيــع املتصلــة 

بالعالقات الثنائية التي تربط 
البلديــن الصديقــني وبحث 
القضايا ذات االهتمام املشترك.
وقــام وزيــر اخلارجيــة 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد بزيارة إلى وفد دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة، 
حيث كان في استقباله وزيرة 
الدولة لشؤون التعاون الدولي 
فــي دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة رمي الهاشمي ووزير 
والتكنولوجيــا  الصناعــة 
املتقدمــة د.ســلطان اجلابر 
ووزيــر الدولــة فــي وزارة 

اخلارجيــة اإلماراتية خليفة 
املرر.

وأعــرب الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد خالل زيارته عن 
جتديد التهنئة لدولة اإلمارات 
الشــقيقة  العربيــة املتحدة 
النتخابها عضوا غير دائم في 
مجلس األمــن للفترة ٢٠٢٢ 
ـ ٢٠٢٣ ومتنياتــه بالتوفيق 
والنجاح للشــقيقة اإلمارات 
في عضويتهــا القادمة التي 
ستبدأ مبطلع شهر يناير عام 
٢٠٢٢ معربا عن دعم ومساندة 
الكويت لألشقاء في االمارات 
إلجنــاح مهمتهم مبــا يخدم 

تطلعات وآمال األمتني العربية 
واإلسالمية وشعوبهما.

وقــام وزيــر اخلارجيــة 
ايضــا بزيــارة إلــى الوفــد 
الدائم للجمهورية التونسية 
الشــقيقة لدى األمم املتحدة، 
حيــث التقى خــالل زيارته 
بوزيــر خارجية اجلمهورية 
التونسية عثمان اجلرندي.

وأعــرب الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد خــالل زيارته 
عن تقديــر الكويت للجهود 
املثمنة التي تبذلها الشقيقة 
تونــس املمثــل العربــي في 
مجلس األمن دفاعا عن قضايا 
األمتني العربية واإلســالمية 
وذلك خــالل عضويتها غير 
الدائمة مبجلس األمن للفترة 

٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١.
من جانبــه، أثنى الوزير 
التونسي على جهود الكويت 
الثابتــة خــالل  ومواقفهــا 
عضويتهــا غيــر الدائمة في 
مجلــس األمــن للفتــرة من 
٢٠١٨ إلى ٢٠١٩ وما قدمته من 
تعاون مثمر لتسهيل وتيسير 
مهمة تونس في مجلس األمن 

واالستفادة من جتربتها.

وزير اخلارجية التقى نظراءه في الصومال واجلزائر ومالطا ونيكاراغوا وزار وفدي اإلمارات وتونس

الشيخ د.أحمد الناصر خالل زيارته وفد اإلمارات على هامش أعمال الدورة الـ ٧٦ للجمعية العامة لألمم املتحدةوزير اخلارجية مترئسا االجتماع التشاوري السنوي ملجلس اجلامعة العربية على املستوى الوزاري

احلشاش حتصد اجلائزة الدولية 
لقادة املجتمع في نشر السعادة واإليجابية

نالــت املستشــارة جناة 
احلشــاش رئيســة جمعية 
السعادة واإليجابية الكويتية 
الدوليــة لقــادة  اجلائــزة 
املجتمع في نشــر السعادة 
واإليجابية في املؤمتر الدولي 
لقادة املجتمع حتت شــعار 
من أجل التسامح والسالم، 
دولــة  احتضنتــه  الــذي 
اإلمــارات العربيــة املتحدة 
والذي نظمه املركز العربي 
األوروبي حلقوق اإلنســان 
الدولي واملجلس  والقانون 
النرويجي بالتعاون مع عدد 
مــن املؤسســات املجتمعية 

واإلنسانية.
ومت تنظيــم هذا احلدث 
الكبيــر مبناســبة إحيــاء 
اليوم العاملي للسالم، الذي 
يصــادف ٢١ ســبتمبر من 
كل عام، بحضور د.الشيخ 
حميد بــن خالد القاســمي 
والشــيخ خالــد بــن حميد 
القاســمي والشيخ م.سالم 
بن سلطان القاسمي رئيس 
دائرة الطيران املدني برأس 
اخليمــة ود.عصام شــرف 
رئيــس الــوزراء املصــري 
األسبق ورجل األعمال طالل 

واإلعاقة فرسان السالم وعدد 
من الشــخصيات والقامات 
من الوطن العربي والعالم.

ومت في املؤمتر تســليط 
الضوء على أعمال وأنشطة 
قادة املجتمع وإبراز دورهم 
فــي نشــر القيم للتســامح 
والتعايش السلمي باملجتمع 
ومن أجل بذل املزيد من اجلهد 
واالرتقــاء بالفكــر والرؤى 
لتعزيز مفهوم السالم اآلمن 
لتصبح رسالة موجهة الى 

العالم.
وكــّرم رئيــس املركــز 
الســيهاتي  د.عبــداهللا 
واملستشــار د.ايهــان جاف 
واملستشار إسالم الغزولي، 
القيــادات  مــن  مجموعــة 
احمللية والعربية والعاملية 
كل فــي مجــال نشــاطاتهم 
السياســية والديبلوماسية 
واخليريــة  واالجتماعيــة 
والرياضيــة  واإلنســانية 

والفنية واإلعالمية.

في مؤمتر دولي حتت شعار «من أجل التسامح والسالم»

تكرمي املستشارة جناة احلشاش

أبوغزالة، وعبداهللا املعينة 
مصمم علم اإلمارات والسفير 
السابق بوزارة اخلارجية. 
كما حضرت املؤمتر الشيخة 
فاطمة بنت حشر بن دملوك 
رئيس جمعية سواعد اخلير 
ود.أمني ابــو حجلة رئيس 
الســالم وم.فتحي  فرسان 
جبر عفانة املدير التنفيذي 
لشركة فاست ملقاوالت البناء 
واملستشار د.خالد السالمي 
رئيــس مجلس ذوي الهمم 

العلي لـ «األنباء»: فرق للعالج النفسي بكل احملافظات

احلجي: ٧٠ ٪ نسبة انتشار آالم الظهر في الكويت
حنان عبد املعبود

أكد استشاري األشــعة التداخلية 
وعالج األلــم والعمود الفقري د.وليد 
احلجي أن آالم الظهر منتشرة جدا في 
الكويت وقد تصل إلى ٧٠٪، مشيرا إلى 
أن إصابات الديسك لم تعد تقتصر على 
كبار الســن وإمنا تداهم أيضا صغار 

السن من الشباب واملراهقني.
وقال احلجي في تصريح صحافي 
إن هذه احلاالت تتزايد بسبب السمنة 

املفرطة والبعد عن ممارسة الرياضة، 
موضحــا ان اغلب الذيــن يعانون من 
االنزالق الغضروفي (الديسك) يصاحبه 
تأثر العصب مبا يعرف بعرق النسا، 
وأعراضه تتلخــص في آالم متتد إلى 
الساق وتكون أشبه بالشعور بالكهرباء، 
أو تكون عبارة عن خدر بالقدم وشعور 
بتقلصات عضلية في عضالت الساق 
تزيــد مع الوقــوف أو اجللوس فترة 
طويلــة، وأحيانا تزيد مع املشــي إذا 

كان املريض وزنه زائدا.

وحذر من أسلوب احلياة احلديثة 
والكســل، وعدم ممارسة الرياضات 
املختلفــة، وكذلك الــوزن الزائد، ألن 
كل هذه األشــياء تعد من املســببات 
الرئيســية لإلصابة بالديسك، مبينا 
ان التطور العلمي الذي نشــهده في 
مجال عالج العمود الفقري ساهم في 
ظهور تقنيات ووسائل جديدة، أدت 
إلى إحداث ثورة كبيرة في مجال الطب 
واألجهزة الطبية التي تســتخدم في 

عالج العمود الفقري.

حنان عبداملعبود

كشــفت مديــرة مركــز 
الكويــت للصحة النفســية 
د.خلود العلي عن تشــكيل 
فرق طبية متخصصة لعالج 
احلاالت التي حتتاج عالجا 
نفســيا اكلينيكيــا مبراكــز 
الرعاية االولية بالتعاون مع 

االطباء املتخصصني.
وقالت العلي، في تصريح 
خاص لـ «األنباء»، ان هناك 
توســعا في خدمات الصحة 
النفســية بالرعاية االولية، 
كما هناك زيادة في اخلدمات 

اطبــاء العائلــة فقــط وامنا 
االطباء املتخصصون باملراكز 

الصحية.
انهــم حاليا  وأوضحــت 
في طور العمــل على تقدمي 
املســاعدة كفريــق بالعالج 
النفسي، حيث يقوم الطبيب 
املعالج بتدريب اطباء املراكز 
الصحيــة في حال االحتياج 
لتقــدمي خدمــة األخصائيني 
النفســيني وحــاالت العالج 
النفسي الســلوكي والتي ال 
حتتــاج الى عــالج باالدوية 
ويكــون العالج داخل نطاق 
املنطقــة باملركــز الصحــي 

بالعيادات النفسية االكلينيكة 
داخل املستوصفات الصحية، 
مشــيرة الى انهــم في طور 
تشــكيل هذه الفــرق لتكون 
داعمة الطباء الرعاية االولية، 
موضحة انه يتم االعداد لعمل 
جداول خاصة بتوزيع االطباء 
وهو ما ســيتم االعالن عنه 
الحقــا حيث ســيتم توزيع 
االطباء على احملافظات ليكون 
في كل مركز صحي أخصائي 
او اثنــان باالنتــداب مرة او 
اثنان اســبوعيا على حسب 
االحصائية املوضوعة والتي 
تعتمد على الطلب واحلاجة.

مديرة مركز الكويت للصحة النفسية كشفت عن إعداد جداول لتوزيعهم

خلود العلي

عبــر تقــدمي هــذه اخلدمــة 
بتدريــب االطبــاء وليــس 

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ د.احمد ناصر احملمد والسفير 
منصور العتيبي والسفير الشيخ سالم العبداهللا خالل افتتاح اعمال الدورة الـ٧٦ للجمعية العامة لالمم املتحدة



محليات
االربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١

03

«كونــا»:  أبوظبــي- 
قال وزيــر الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجــددة وزير 
االجتماعيــة  الشــؤون 
املجتمعيــة  والتنميــة 
د.مشــعان العتيبي أمس 
الثالثاء ان الكويت تولي 
األمن املائي أهمية قصوى 
مــن خالل وضعها خططا 
اســتراتيجية  وحلــوال 
ضمن رؤية «كويت جديدة 

.«٢٠٣٥
جاء ذلك خالل مشاركة 
الوزير العتيبي في حفل 
افتتــاح املنتــدى العربي 
اخلامس للميــاه في دبي 

الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر ثالثة 
أيام مبشاركة اكثر من ٦٠٠ شخص ميثلون 
وزراء ووكالء وزارة ومسؤولني لـ٢٢ دولة 
عربية. وأضاف العتيبي في تصريح لـ«كونا» 
ان رؤية «كويت جديــدة ٢٠٣٥» تهدف الى 
ضمان استدامة واستمرارية الوصول الى املياه 
خالل الظروف الطبيعية او الطارئة في اطار 
االستراتيجية املتكاملة إلدارة املوارد املائية 
التي ترتكز على تعزيز وترشيد االستهالك 
واستخدام احدث التقنيات واحللول املبتكرة.

وأكد ان املياه هي حجر الزاوية للتنمية 
االقتصادية واالجتماعيــة وان األمن املائي 
يشــكل حتديا عامليا نظرا للنمو الســكاني 
واالقتصادي املتزايد، مشيرا إلى أن منطقة 
الشــرق األوســط تعد املنطقة األشد ندرة 

للمياه على مستوى العالم.
وتابــع ان املنتــدى الــذي يقــام حتــت 
شعار «األمن املائي العربي من أجل السالم 
والتنمية املســتدامة» ميثــل فرصة لتبادل 
اآلراء واخلبرات بني الدول العربية للحفاظ 

على املوارد الطبيعية السيما املياه.

فيصل احلمود
التقى العب املبارزة 

طارق القالف
استقبل املستشار بالديوان 
األميري الشيخ فيصل احلمود 
في مكتبه بالديوان األميري العب 

الشيخ فيصل احلمود مستقبال العب املبارزة طارق القالفاملبارزة طارق محمد القالف.

اســتقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر 
احملمد. كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر 
احملمد. إلى ذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئــة إلى الرئيس أرمني 
ساركســيان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية أرمينيا وشــعبها الصديق 
املزيد من الرقي والنماء. وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
أرمني ساركسيان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

من جهة أخرى، بعث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
د.جورج فيال رئيــس جمهورية مالطا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية مالطا وشعبها الصديق كل 
التقدم واالزدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.جورج 
فيال رئيس جمهورية مالطا الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 

سموه له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح خالد ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو وولي العهد استقبال ناصر احملمد
األمير هنأ رئيسي أرمينيا ومالطا باألعياد الوطنية

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

النواف و سفيرة تشاد بحثا تعزيز العالقات
استقبل نائب رئيس احلرس 
الوطنــي الفريــق أول متقاعــد 
الشيخ أحمد النواف في ديوانه 
بالرئاسة العامة للحرس الوطني، 
ســفيرة جمهورية تشــاد لدى 
الكويت البتــول زكريا. ورحب 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف بالسفيرة التشادية وبحث 
معها املوضوعات ذات االهتمام 
املشــترك، والتأكيد على أهمية 

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال سفيرة تشاد البتول زكرياتعزيز العالقات بني البلدين.

مصادر لـ «األنباء»: حاجة الكويت
للمياه ترتفع ٣٠٪ بحلول ٢٠٣٠

دارين العلي

أكــدت مصادر فــي وزارة الكهرباء واملاء 
أن الوزارة تضع خططا لتحقيق األمن املائي 
في البالد من ضمنها الربط املائي الثنائي أو 
اجلماعي مع دول املنطقة.وقالت املصادر تعليقا 
على مشاركة وزير الكهرباء واملاء في املنتدى 
العربي اخلامس للمياه الذي بدأ انعقاده أمس 
الثالثــاء فــي دبي، إن تركيز الــوزارة حاليا 
ينصب على وضع السياسات واالستراتيجيات 
الكفيلــة بجعل الكويت آمنة مائيا مبا يخدم 
رؤيــة الكويت ٢٠٣٥. ولفتت إلى أنه من بني 
احللول املطروحة واالستراتيجيات التي تتم 
دراستها كيفية خفض معدل االستهالك اليومي، 
حيث إنه إذا استمر معدل االستهالك على ما 
هــو عليه مع حلول عــام ٢٠٣٠ فمن املتوقع 
أن ترتفع حاجة البالد للمياه مبعدل ٣٠٪ إذ 
إن نصيــب الفرد من املياه قارب على الـ ٩٨ 

غالونا للفرد في اليوم عام ٢٠٢٠.
وأوضحت املصادر انه ضمن عمليات إدارة 
املياه وضع برامج الترشيد وبرامج التحفيز 

وحث املواطنني على توفير املياه ووقف هدره، 
بدأت الوزارة في تفعيل برنامج محفز للترشيد 
يهدف الى تخفيض االستهالك بنسبة ٢٠٪.

وأضافــت ان الوزارة تعمــل على وضع 
مشاريع فنية لتقليل حجم الفاقد في الشبكة 
وزيادة نسبة إعادة استخدام املياه املعاجلة 
والتوجــه نحــو الطاقة املتجــددة في إنتاج 
املياه وتشجيع استخدام التقنيات احلديثة 

في الري، والتي تقلل من االستهالك.
وحول ما إذا كان تغيير تســعيرة املياه 
هو احدى االستراتيجيات املطروحة لتقليل 
االستهالك، أكدت املصادر ان الهدف الرئيسي 
حتقيــق األمن املائي واحلفاظ على املخزون 
وفق استراتيجية غير مرهقة للمواطنني، وفي 

الوقت نفسه تخدم مصالح الدولة.
وأوضحــت املصــادر ان هناك عــددا من 
الدراسات يتم العمل عليها سواء من ناحية 
تخزين مياه األمطار أو التعامل مع ما يطلق 
عليه باملياه الرمادية وإعادة تدويرها وكذلك 
االعتماد على التقنيات احلديثة في احلفاظ 

على الطاقة واملياه.

هدف «الكهرباء واملاء» حتقيق األمن املائي بإستراتيجية غير مرهقة للمواطنني

العتيبي: نولي األمن املائي أهمية قصوى 
ضمن رؤية «كويت جديدة ٢٠٣٥»

وزير الكهرباء والشؤون شارك في حفل افتتاح املنتدى العربي للمياه بدبي

اجلابر: حتقيق أعلى درجات اجلاهزية ملنتسبي اجليش

جدد رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي التأكيد على 
أن العقيدة القتالية للجيش 
الكويتي دفاعية، حلماية البالد 
برا وجوا وبحرا، مشددا على 
أن جميع منتســبي اجليش 
يدركون جيدا أهمية املسؤولية 
الكبيــرة للحفــاظ على أمن 
الوطن وحماية حدوده البرية 
ومياهــه االقليميــة ومجاله 

اجلوي.
جاء ذلك في كلمه للشيخ 
حمد اجلابر أمس خالل جولته 
التفقدية التي شملت معسكر 
«أم الــروس» التابــع لهيئة 
اإلمداد والتموين، وقوة واجب 
«صباح» املشتركة، في اطار 
الزيارات امليدانية التي يقوم 
بها إلى وحدات اجليش بهدف 
االطالع على جاهزية وسير 

االعمال فيها.
كما أشاد بالدور البطولي 
و التضحيــات التــي قدمهــا 
واليــزال يقدمهــا منتســبو 
اجليــش الكويتي مــن أجل 
الدفــاع عــن وطنهــم من أي 
اعتداء خارجي، وحفظ أمنه 
واستقراره، مستذكرا شهداء 
الواجب الذين سطروا أروع 
األمثلــة في تقــدمي أرواحهم 
وبــذل الغالــي والنفيس من 
أجل حمايــة الوطن وصون 
ترابه ومياهه وفضائه، وحمل 
أمانة ومسؤولية الدفاع عنه، 
داعيا اياهم إلى مواصلة العمل 
والعطاء لتحقيق املستويات 
املنشودة من الكفاءة و املهارة 

في االداء.

وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشعل األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد، حفظهم اهللا ورعاهم، 
للدور البطولي الذين يقومون 
به، وتفانيهم و إخالصهم في 
خدمة الوطن و التضحية من 

أجله.
وكان في استقبال رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
الدفاع لــدى وصوله رئيس 
االركان العامة للجيش الفريق 
الركن خالد الصالح الصباح، 
ونائب رئيس االركان الفريق 
الركن فهد عبدالرحمن الناصر، 

وعدد من قيادات اجليش.
جتدر اإلشارة إلى أن قوة 
واجــب «صباح» املشــتركة 
هي قوة مشــكلة من وحدات 
مقاتلة ملساندة اإلدارة العامة 
ألمن احلدود البرية في وزارة 

الداخلية.

تســهم في تطويــر القدرات 
واالمكانيات ورفع مســتوى 
القتالية  مهاراتهم وكفاءتهم 
والبدنيــة في تنفيذ مختلف 
املهام والواجبات املوكلة اليهم.

وقد نقــل رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير الدفاع 
القوات املســلحة  ملنتســبي 
حتيات وتقدير صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 

وأكد على أهمية التمارين 
والتدريبات في حتقيق أعلى 
درجة اجلاهزية واالستعداد 
في صفوف منتسبي اجليش 
الكويتي والتي من شأنها أن 

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع قام بجولة تفقدية شملت معسكر «أم الروس» وقوة واجب «صباح» املشتركة

الشيخ حمد جابر العلي والفريق الركن خالد صالح الصباح والفريق الركن فهد الناصر مع عدد من احلضور خالل اجلولة

الشيخ حمد اجلابر والفريق الركن خالد صالح الصباح خالل اجلولة التفقدية

«احلرس»: قرعة علنية الختيار دفعة جديدة من ضباط امليدان
أجــرى احلرس الوطني، بحضــور وكيل احلرس 
الوطني الفريق الركن م.هاشــم عبدالرزاق الرفاعي، 
قرعة علنية الختيار دفعة جديدة من حملة الشهادة 
اجلامعية كضباط ميدان، بعد اســتيفائهم اإلجراءات 

القانونية.
وأكد وكيل احلرس الوطني حرص القيادة ممثلة 
في سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي 
والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس 
احلرس الوطني على تطبيق األســس واملعايير التي 

تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بني اجلميع.
وأشار إلى أن القرعة أجريت بشكل علني ومت بثها 
على حساب احلرس الوطني في برنامج االنستغرام، 
تأكيــدا على نهج احلرس الوطني في الشــفافية بني 
املتقدمني، متمنيا للمقبولني التوفيق والنجاح، ليواصلوا 
مع إخوانهم في احلرس الوطني مســيرة الدفاع عن 

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي خالل إجراء القرعة العلنيةوطنهم.

١٫٣ مليار دينار تكلفة ٢٥ مشروعًا للطرق
واخلدمات الرئيسية تنفذها «السكنية» في ٩ مدن

عادل الشنان

علمت «األنبــاء» أن قيمة ٢٥ 
مشروعا خاصا بالطرق واخلدمات 
تنفذهــا  املتنوعــة  الرئيســية 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
في مدن «صباح األحمد السكنية 
- املطالع - أبوحليفة - النسيم 
- غرب عبداهللا املبارك - جنوب 
عبداهللا املبارك - شرق تيماء - 
املساكن منخفضة التكاليف بديل 
منطقتي الصليبية وتيماء» تصل 
إلى مليار و٣٠٢ مليون و٦٥٦ ألف 

دينار تقريبا.
وأوضحت مصادر أن املشاريع 
تختص بإنشاء وإجناز وصيانة 
الطرق الرئيسية وشبكات خدمات 
البنى التحتية وتنفيذ وتصميم 

وتركيب وصيانة محطات محوالت 
رئيســية (١z) جهد (٤٠٠-١٣٢-

١١) كيلو ڤولت وتصنيع وتوريد 
وتركيــب محطــات ثانوية جهد 
(١١- ٠٫٤٣٣ كيلو ڤولت وتوريد 
ومتديد وصيانة الكيبالت األرضية 
جهد (٤٠٠) كيلو ڤولت اخلاصة 
-١z) بتغذية احملطات الرئيسية

٣z) وإنشــاء وإجنــاز وصيانــة 
خزانات أرضية ســعة ٥٠٠ ألف 
غالــون وأخرى ســعة ٢٥٠ ألف 
غالون للــري باإلضافة إلى آبار 
املياه اجلوفية ونقل خطوط املياه 
القائمة (العذبة وقليلة امللوحة) 
وإنشــاء وإجنــاز خطــوط مياه 
جديدة وإنشاء وإجناز وصيانة 
طبقات األسفلت السطحية والبنود 

من أعمال البناء واالنشاء في مشروع طرق وتقاطعات مدينة املطالع السكنيةالتابعة لها.

العقيدة القتالية للجيش الكويتي دفاعية حلماية الكويت برًا وجوًا وبحرًا

د.مشعان العتيبي خالل حضوره افتتاح املنتدى العربي اخلامس للمياه في دبي

ملشاهدة الڤيديو
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ومضات

السّر!
y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبدالرحمن

تعلمت أن قلــوب العقالء األصفياء هي 
حصون وخزائن األسرار!

٤ حروف تكّون كلمة السر، لكن القضية 
ليست بالصغر والكبر وإمنا في «السر» نفسه.
كنا صغارا ولنا أسرارنا وكبرنا ومازالت 

لدينا أيضا أسرارنا!
علمتنا احلياة أنه من ليس له سر، ليس 

له سحر وبريق!
شخصان وقفت على قولهما وبالغتهما، 
األول هو اإلمام اخلليفة الرابع علي بن أبي 
طالب ے وكّرم اهللا وجهه، يقول: ما أضمر 
أحد شيئا إال ظهر في فلتات لسانه، وصفحات 

وجهه..!
أما القول الثاني فإنه للخليفة اخلامس عمر 
بن عبدالعزيز ے يقول: الصدور خزائن 
األسرار، والشفاة أقفالها واأللسن مفاتيحها 

فليحفظ كل امرٍئ مفتاح سره..!
لقد قالها فولتير: كشــفك سر اآلخرين 

خيانة، وكشفك لسرك حماقة!
وهكذا هي حياة البشــر اليوم مجموعة 
من األسرار، منها ما ظهر في العلن والتزال 
هناك الكثير من األسرار إما في طريقها للبوح 
أو الكتمان وألن اإلنســان عنده حاسة حب 
االستطالع تبقى األسرار منشودة اليوم وغدا 

وفي املستقبل!
في حياتنا نتداول كلمة السر عبر جمل 
كثيرة مثل ما السر في تكرار كلمة السر، ألنها 
جاذبة لبني البشر تقدح شفرة في عقولهم 

نحو اآلخر وسره!
يتداول أهل اإلميان والثقافة كلمة (السر 
األعظم) وهو كتاب مــن تأليف د.مصطفى 
محمود يتحدث فيه عــن األفكار الصوفية 

الفلسفية!
كما يتساءل الكثير عن السر في املنام!

أو السر في النجاح!
ما أكثر الناس الذين يقولون لك (ســرك 
في بير) وما هي إال ثوان وينشر في مشارق 

األرض ومغاربها عبر (امليديا) اليوم!
مقالــي اليوم لقارئي الكــرمي كي (يعلم 
ويحفظ سره) وال ينشــره، فأي خبر بني 

اثنني لم يعد سرا!
يقال: أسّر رجل الى صديقه سرا ثم قال: 
أفهمت؟ قال: بل جهلت، فقال: أحفظت؟ قال: 

بل نسيت!
هذا النموذج في احليــاة اآلن مفقود.. 

أليس كذلك؟!

والنصيحــة.. للقارئ الكــرمي دائما إذا 
استودعوك (سرا) فاحفظ الود، واحفظ السر، 

وصن العهد، انها أمانتك فال تخذلهم!
لكن تبقى (اخللقة البشرية) متيل الى ثلة 
من البشــر بطريقة أو بأخرى تتبادل معهم 
األسرار ألنهم يشعرونك بأنك منهم.. انهم 

أقرب إليك من كل الناس مع كل احلذر!

٭ ومضة: عزيزي القارئ.. السر أشبه بالشجرة 
الواحدة وهي بأخشابها تصنع مليون (عود 
كبريت)، ومعروف ان عود كبريت واحد ميكن 

ان يحرق مليون شجرة!
حتما هناك «إنسان في احلياة ال تضطر 
في ختام حديثك معه ألن تقول له: هذا سر.. 

ال تقل ألحد»!

٭ آخــر الكالم: إذا عرفت من شــخص، أي 
شخص، مقرب منك فاعلم انك في طريقك 

ملعرفة السر كامال!
وتذكــر مني: الكامت ســره بــني إحدى 
فضيلتني: الظفر بحاجته والسالمة من شر 

إذاعته!

٭ زبدة احلچي: في السر وكتمانه يطول احلديث 
معكم ويبقى قول اهللا عز وجل هو الفصل: 
(واهللا يعلم ما تسّرون وما تعلنون) النحل: ١٩.
رســولنا محمد ژ يعلمنا: «استعينوا 
على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي 

نعمة محسود».
أما في القول املأثور: صدرك أوسع لسرك 

من صدر غيرك!
وما كنت كامته عن عدوك فال تطلع عليه 

صديقك!
أترككم مع شعر عمر بن أبي ربيعة يقول:

إذا ضاق صدر املرء عن سر نفسه
فصدر الذي يُستودع السرَّ أضيق

فقالت: وأرخت جانب الستر: إمنا
معي فتحّدث غير ذي ِرقبةٍ أهلي

فقلت لها: ما بي لهم من ترّقٍب
ولكن سّري ليس يحمله مثلي

أستودعكم اهللا، احفظوا أسراركم وأسرار 
غيركم يرحمكم اهللا.. 

في أمان اهللا.

بشر وقلوب من حجر
بإحساس عميق بصعوبة 
الشوق ومرار احلنني وبتعابير 
نابضة بالصدق، متأرجحة بني 
احلزن واحلب والوفاء، يخط 
عميد كلية التربية في جامعة 
أبياتا  العمــادي  قطر د.أحمد 
من الشــعر، تعكس مشــاعر 
إنســانية فياضــة بالذكريات 
ورســوخ املاضي ومــا متثله 
احلــارة والبيــوت والنخيــل 
فــي مخيلتــه، حاملــة معهــا 
آالما وأوجاعا بســبب الهجر 
وتصرفات بعض البشر الذين 

يحملون قلوبا أقسى من حجر، وفيما يلي تلك األبيات: 
ذاك املســا اشــتقت ألهلــي والربع

واشــتقت للماضي وزاد فيني الوجع
وخذني احلنني وزرت حارتنا وفي عيني الدمع

شفت احلزن والهم على جدرانها حط وجمع
واهللا اعجزت واهللا أكبرت محد وقف معها وفزع

شاخت وشحبت كل انواع احلزن فيها اجتمع
قالــت لي أنت فــالن أعرفــك بالطبع

ايش ذكــرك فيني بعد كل هالســنني
ايش رجعــك ذكــرى وال باقي حنني

مثلــك قليل اللــي أرجعــوا متندمني
مــن أطلعوا كل شــيء لقــوا إال الوفا

وحب صادق ما لقوا وتفرقوا متحسفني
إنتــوا البشــر قلوبكم صــارت حجر

وحتــى احلجر مرات فــي طبعه يلني
بلــغ ســالمي لالهــل ويــا الربــع

ما زلــت اذكرهــم وانا قلبــي حزين
بالغلــط لــو  علــي  مــروا 

احــن لشــوفتكم بعــد يــا غايبــني
حبــي لكــم يللــي هجرتونــي بعد

حبــي لكم بــني الضلوع حــب دفني
وشــاهدة بعــد  باقيــة  بيوتكــم 

لكنها صارت جسد من غير روح يا معني
مريــت ومــرت ذكرياتــي مســرعة

وحنيت للماضي وللحارة واهلها الطيبني
أنــت االصل لهــا  ودعتهــا وقلــت 

أنت النخل يــا أحلى ماضــي األولني

د.أحمد العمادي

الرويح: تعريف األطفال بشخصيات الكويت لالقتداء بهم
عبداهللا الراكان

أكدت صاحبة فكرة ومشروع مركز 
«اسباير زون» التثقيفي والترفيهي 
لألطفال طيبة الرويح أهمية تعريف 
األطفال على أهم الشخصيات الكويتية 
وإجنازاتهم، جاء ذلك خالل مشاركة 
املركز باليوم التثقيفي ضمن فعاليات 
املجلــس الوطني للثقافــة والفنون 
واآلداب املوسم الثقافي األول للطفل 
في مركز عبدالعزيز حسني الثقافي، 
موضحــة ان املشــاركة كانت عبارة 
عــن قصة قــراءة تفاعليــة لألطفال 
للدكتــور والعالــم الفلكــي صالــح 
العجيري وتصاحبها ورشة عمل علوم 
مريحة. وأضافت الرويح في تصريح 
لـ «األنباء» ان الهدف من هذا النشاط 
هو تعريف األطفال بأهم الشخصيات 
الكويتية البارزة وإجنازاتهم، الفتة 

أن ننقل اخلبرة التي ميتلكها والشغف 
والصراع واخلوف من الرعد البرق 
والتــي جعلــت منه عاملــا فلكيا إلى 
األطفــال، موضحة ان األطفال قاموا 
بعمــل متثيلي لشــخصية د.صالح 

العجيري منذ طفولته ووالده الذي 
حثه على االســتمرار بتلقي العلوم، 
كما أجريت جتربة علمية تعزز هذه 
اخلبرة لظاهرة البرق والرعد. وأشارت 
الرويح إلى ان الفعاليات مستمرة في 
مركز اسباير ولدينا األسبوع املقبل 
ضمن فعاليات املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب «حزاية كويتية» 
بعنوان كراسي ذهب وكراسي خشب، 
وايضا بالتعاون مع جمعية القادسية 
التعاونية برنامج اسمه «حجرة ورقة 
مقص» والذي يختص باألطفال وفيه 
عــدة ورش تتناول الكثير من القيم 
والرسائل التي يستفيد منها األطفال.

وبدورها، قالت األســتاذة أمينة 
احلمــاد ان النشــاط تنــاول قصــة 
العالم د.صالح العجيري، باإلضافة 
الى ورشة عمل تعلم األطفال ظاهرة 

البرق والرعد.

(زين عالم) لقطة تذكارية خالل اليوم التثقيفي  

الى ان الفلكي د.صالح العجيري من 
أهم الشخصيات التي نعتز بإجنازاتها 
ونفخر بها ملا قدمه خالل حياته من 
إجنــازات وأعمــال في مجــال الفلك 
على املســتوى العربي، كما نحاول 

ملشاهدة الڤيديو

٢٤٠ فائزًا في مسابقة «امأل بيتك نورًا» الثانية
أسامة أبوالسعود

أعلــن وكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون 
اإلســالمية املســاعد لقطــاع القــرآن الكــرمي 
والدراسات اإلسالمية د.فهد اجلنفاوي أسماء 
٢٤٠ فائزا وفائزة في مسابقة «امأل بيتك نورا» 
في دورتها الثانية والتي أقيمت بالتعاون مع 

األمانة العامة لألوقاف.
وقال اجلنفاوي فــي مؤمتر صحافي أقيم 
صبــاح أمــس فــي مكتبــه إن وزارة األوقاف 
ستوزع ٢٤ ألف دينار على الفائزين والفائزات 
في املســابقة بدعم من األمانة العامة لألوقاف 
للفائزين في هذه املسابقة املهمة، مبينا ان عدد 

املشاركني في مسابقة «امأل بيتك نورا» الثانية 
بلغ ١٥٠٠ متسابق تنافسوا على املراكز األولى 
في جميع املســتويات، مما يــدل على اهتمام 
املجتمــع الكويتي مبســابقات حفظ وجتويد 

القرآن الكرمي.
وذكر أن الكويت كانت والتزال ترعى القرآن 
الكرمي وحتــرص على حفظــه وجتويده بني 
الناشــئة والطلبــة من كال اجلنســني وهو ما 
ينسجم مع اســتراتيجية الوزارة التي تدعو 
إلى الريادة عامليا، متوجها بالشكر الى األمانة 
العامة لألوقاف على دعمها ملسابقة «امأل بيتك 
نورا» في دورتها الثانية، واإلخوة العاملني في 

تنظيم املسابقة.

اليوسف: بدء تشجير الكويت من الشمال لتحويلها خضراء

محمد راتب

أكــد مديــر العــام الهيئــة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية الشيخ محمد اليوسف 
بدء تنفيــذ توجيهات مجلس 
الــوزراء اخلاصــة بالتوجــه 
لتخضيــر وتشــجير الكويت 
وتكليف الهيئــة بالقيام بذلك 
منذ األســبوع املاضــي، حيث 
جرى التوجه الســبت املاضي 
مع فريــق املليون ســدرة إلى 
املناطق الشــمالية في احلدود 
الكويتيــة لتفقدها والنظر في 
وضع آبار الري املهملة، بهدف 
احلصول على دعم من الوزارة 
لتحسني الواقع. جاء ذلك خالل 
اللقاء التشاوري الذي مت عقده 
بإشراف الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية والذي 
جمع املبادرين واملهتمني بأعمال 
التشجير والتخضير من األفراد 
والفــرق التطوعية وجمعيات 
النفع العــام بحضور احلرس 
الوطنــي واجليــش الكويتي، 
حيث شدد الشيخ اليوسف على 
ضــرورة تقدمي األفكار البناءة 
للبدء بالتشــجير والتخضير 
١ أكتوبر املقبل. وأشار إلى أن 
البداية ســتكون من الشــمال 
انطالقا نحو جميــع اجلهات، 
داعيا كل مواطن إلى املشاركة في 
زراعة ٣ أو ٤ شتالت صحراوية 
عنــد مخيمه تزامنــا مع قرب 

وحاليا لدينا محطة أم الهيمان 
الرئيســة  وهي مــن احملطات 
املناطــق ومعاجلــة  لتغذيــة 
املياه لتكــون خاصة بالزراعة 
التجميلية، مشيرا إلى أننا نقوم 
بالزراعة بحسب املتوافر لدينا، 
مع احملافظة على مقدراتنا املائية 
اجلوفية التي هي خزان للكويت.

وأشار إلى أنه خالل الفترة 
األخيــرة متت زراعــة ٢٠ ألف 
شجرة «طلح»، وخالل السنتني 
األخيرتني زرعنا ما يزيد على ٥٠ 
ألف شجرة «سدر» في الطرق 
الســريعة و٥٠ ألفا من شجرة 
«العشرج» او «السند». وأضاف 
أنه فيما يتعلق بتشجير مناطق 
مدينة صباح األحمد واخليران 
فإنــه مت حتديــد ميزانيــة مع 
املالية وإرســال العقــد للجنة 
املناقصات لطرحها على اللجنة، 
وخالل ٥ سنوات سيتم تنفيذ 
الزراعة في املنطقتني بناء على 
املخططات التي وضعتها املكاتب 

االستشارية لوزارة اإلسكان.
وخالل اللقاء، أكدت مديرة 
مشاريع في املجموعة الوطنية 
ومديــرة مســاعدة للمرحلــة 
الثانوية د.مي القاسم ضرورة 
معاجلــة التربــة كونهــا غير 
زراعية، وتوفيــر املياه للري، 
إضافة إلــى تقدميهــا اقتراحا 
لوزارة التربية بإطالق املسابقات 
لتحفيز الطلبة على الزراعة على 

نطاق واسع في الكويت.

املبادرين: نحتاج إلى تشجير 
الكويت مع توفير املياه، ونحن 
كمجموعة تطوعية قمنا بإنقاذ 
ممشى كانت األشجار ستموت 
فيــه، منبهــا إلــى أهميــة حل 
مشــكلة تضارب املصالح بني 
الهيئــات واجلهات العاملة في 
املجاالت املتقاربــة. وقد تلقى 
مدير الهيئة الكثير من املطالبات 
ومنها اقتراح ومبادرة لزراعة 
ريف صباح األحمد ملنع زحف 
الرمال عبــر زراعــة النباتات 
املغطيــات للتربــة كالعرفج، 
وقــد مت تقدمي ١٠ آالف شــتلة، 
مع طلب احلصول على موافقة 
الداخلية على التناكر، وجرى 
وضع املخططات للبدء لتكون 
مصدات لزحف الرمال، كما طالب 
القطاع  أحد املبادرين بإشراك 

اخلاص بالتنمية والتشجير.

بدورها، ذكرت رئيسة جلنة 
املؤمترات واملعارض في فريق 
أيادي اخلضراء البيئي التطوعي 
أن فريقنا قدم مبادرات تطوعية 
في مجال زراعة االشــجار في 
حديقة األندلس والرقعي ولدينا 
مشــتل فــي احلديقــة، وتتــم 
زراعــة األشــجار فــي املناطق 
املخصصــة للزراعة بالتعاون 
مع املدارس واملرافق احلكومية 
وحول املساجد، مشيرة إلى أن 
الهدف هو تنمية الغطاء األخضر 

لتكون مدننا صديقة للبيئة.
أما املستشــار البيئي فؤاد 
جمعة فقال: إننا نسعى الستثمار 
العمل التطوعي وتعميم فكرة 
احلدائــق بأنواعهــا املختلفة، 
وأهمية الزراعة وخلصنا ذلك 
في كتاب يضم جميع أعمالنا.

كمــا قــدم أحــد األفــراد ٤ 
مبادرات تشمل غابات للشركات 
اخلاصــة، حيث تقــدم الهيئة 
أرضا لكل شركة لزراعتها مع 
منحها ميزات لوضع إعالنات، 
ومبادرة غابات املدارس للطلبة 
بحيث يزرع كل طالب شجرة 
ســنويا، حلــني الوصــول إلى 
اجلامعــة، ومبــادرة مزرعــة 
اجلمعيــات التعاونيــة، حيث 
تعطى كل جمعية مليون متر 
مربع، وأخيرا مبادرة استزراع 
واستخدام األراضي املخصصة 

لوزارتي الدفاع والنفط.
وخــالل اللقــاء، قــال أحد 

بعد تكليف مجلس الوزراء لهيئة الزراعة: ١ أكتوبر موعد العمل وحضور فاعل من احلرس واجليش

(أحمد علي) مدير العام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسفمتابعة من احلضور خالل اللقاء التشاوري  

موسم التخييم لتجميل املناطق 
كلهــا. وأضــاف اليوســف أن 
تعويلنا على املبادرين واألفراد 
وجمعيات النفع العام والشباب 
والشــابات املتطوعني، وهناك 
مبادرات مــن جهات تطوعية، 
ومستعدون كهيئة للمساعدة 
بكل إمكاناتنا، موضحا أنه يجب 
عدم حتميل الدولة العبء بأكمله 
وإمنا أن تكون هناك مشــاركة 
فاعلة من اجلمعيات والشركات 
سواء باجلهد أو باملال، مشيدا 
مبا قدمته جمعية صباح السالم 
التعاونية مــن تبرعها مببلغ 
كبير لتطوير احلديقة التي من 

أجمل احلدائق في الكويت.
وكشف الشيخ اليوسف عن 
تلقيه كتابــا من الهيئة العامة 
للبيئة بعدم الســماح بزراعة 
اجلــزر التي تعتبــر محميات 
طبيعية للســالحف والطيور 
البحرية املهاجرة، ومت حتديد 
كبر وأم املرادم وقاروه، موضحا 
أننا قمنــا بزراعة مكان قريب 
من جزيــرة قــاروه بالتعاون 
مــع محافظــة األحمــدي، ولن 
يتم االقتراب من اجلزر لنصح 
اخلبــراء لنــا بعــدم زراعتهــا 

حلماية الطيور.
بدوره، قال مديــر الزراعة 
التجميليــة فــي الهيئة العامة 
الزراعــة والثــروة  لشــؤون 
السمكية غامن السند: إن هناك 
محطات قدميــة ملعاجلة املياه 

السند: حتديد ميزانية لتشجير مناطق مدينة صباح األحمد واخليران وإرسال العقد للجنة املناقصات

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت



محليات
االربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١

05

وزير اإلعالم: الوزارة متضي قدمًا في تطبيق إستراتيجيتها 
واملدينة اإلعالمية فرصة للتعاون مع القطاع اخلاص

عاطف رمضان

أكــد وزير اإلعــالم والثقافة ووزيــر الدولة 
لشــؤون الشــباب عبدالرحمــن املطيــري على 
املضي قدمــا في تطبيق اســتراتيجية الوزارة 
لألعوام ٢٠٢١ـ  ٢٠٢٦ بكل محاورها والعمل على 
النهوض بجميع قطاعات الوزارة دون استثناء 
وتطوير هوية موحــدة لها وفق أعلى املعايير 
الفنية وحتديث التشــريعات مبا يناسب رؤية 

«كويت جديدة».
وأضاف الوزير املطيري، خالل زيارة قام بها 
لـ «األنباء» أمس يرافقه وفد من قياديي الوزارة 
التقى خاللها رئيس التحرير الزميل يوسف خالد 
املرزوق، أنه من الضروري العمل جديا لالستفادة 
من التجارب الدولية في تطبيق اســتراتيجية 
الوزارة والعمل على إقامة مدينة إعالمية سيكون 

فرصة للتعاون مع القطاع اخلاص.

حضر اللقاء الوكيل املساعد لقطاع الصحافة 
والنشــر واملطبوعات فــي وزارة اإلعالم عادل 
العازمي، ومستشــار الوزير د.فــواز العجمي، 
ومستشار الوزير د.رشا الفارس، ومدير مكتب 
الوزير سلطان الدوسري، ومدير إدارة العالقات 

العامة واإلعالم شامخ الرشيدي.
كما حضر اللقاء أيضا نائب رئيس التحرير 
الزميل عدنان الراشــد، ومدير التحرير الزميل 

محمد بسام احلسيني.
وقــال الوزير املطيــري إن الوزارة تســعى 
لتعزيز جميع خدماتهــا وميكنتها، مؤكدا على 
حرصــه على تقدمي الكويت إلى العالم بصورة 
جتسد أصالتها وإنسانيتها لكونها مركزا للعمل 
اإلنســاني في العالم إلى جانب وجهها الثقافي 

والفني وإبداعات شبابها.
كما شــدد املطيــري على ضــرورة االهتمام 
مبؤشــرات التنمية الصادرة دوليا من منطلق 

احلرص علــى االرتقــاء مبرتبــة الكويت فيها 
واالعتماد علــى أدوات القياس الرقمية لكونها 

من أساسيات التطوير.
وكشــف املطيري عن أن نظم املعلومات في 
الوزارة ستطبق معايير«اآليزو» خالل الشهرين 
املقبلــني، كما حتدث عــن التطوير احلاصل في 
احملتــوى اإلعالمــي والبرامــج فــي التلفزيون 
واإلذاعــة، وأيضا عودة الوزارة إلنتاج األعمال 
لتكرار جتارب النجاح الســابقة التي قدمت في 
الوزارة وكانت من إنتاجها، مشددا على ان ذلك 
سيتم من خالل االلتزام باملعايير الواضحة وعلى 
أســس االهتمام باجلودة والصورة واحملتوى 

عموما.
وحتدث الوزير عن افتتاح جناح الكويت في 
فعاليات معرض «إكسبو دبي» اجلمعة األول من 
اكتوبر، ووعد بأن االفتتاح سيكون مميزا، مشيرا 
إلى انه ســيتم اســتعراض اجلانب احلضاري 

واإلنساني ومشــاريع الدولة والنفط واجلانب 
الثقافي الــذي تتميز به الكويت، مع توفير كل 
االحتياجــات والتســهيالت للحضور من ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
كما أعلن عن إطالق بيت املوســيقى واملتحف 
الدائم للفن التشكيلي خالل شهر أكتوبر املقبل أيضا.
وأعلن عن مشــروع مشــترك بــني الوزارة 
ومؤسسة التقدم العلمي لتطوير مجلة العربي 
ومواكبتهــا للتطور التكنولوجي العاملي، الفتا 
إلى ان كل هذه اخلطوات تأتي حتت شعار «إعالم 

مستدام ورائد في صناعة احملتوى».
وأثنى املطيري على دور الصحافة الكويتية، 
مؤكــدا اســتفادته مما يرد فيها مــن مالحظات 
وآراء وأفكار، مشــيرا إلى ان عرض أي مشكلة 
ال يعتبر تنميــة، فالتنمية احلقيقية تكون من 

خالل التطوير والنهوض.
وأعرب عن فخره بشباب الكويت وما يحققونه 

في املجاالت اإلعالمية والثقافية والفنية، مستشهدا 
بتصدر الكويت في مســابقات املســرح العربي 
وثناء األشقاء العرب على تطور املسرح الكويتي 
ومتيز فرقه وشــبابه، متعهدا بتقدمي كل الدعم 

الالزم للشباب الكويتي ملواصلة التقدم.
من جانبــه، رحب رئيس التحريــر الزميل 
يوســف خالد املرزوق بوزيــر اإلعالم والثقافة 
ووزيــر الدولة لشــؤون الشــباب عبدالرحمن 
املطيري والوفد املرافق له، مشيدا بجهود الوزير 
وبصماتــه الواضحــة في تطويــر أداء الوزارة 

وقطاعاتها.
وأشــاد أيضا رئيس التحرير باستراتيجية 
الــوزارة لألعــوام ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٦، معربا عن أمله 
في أن تكون هذه االســتراتيجية ترجمة عملية 
وخطوة فاعلة لتحقيق التنمية وحتقيق أهداف 
رؤية «كويــت جديــدة ٢٠٣٥»، متمنيا للوزير 
املطيري التوفيق ملا فيه خير للكويت وشعبها.

زار «األنباء» وأشاد بدور الصحافة احمللية

الوزيــر عبدالرحمــن املطيــري ورئيــس التحرير الزميل يوســف خالد املــرزوق ونائب رئيــس التحريــر الزميل عدنان الراشــد ود.رشــا الفارس
ومدير التحرير الزميل محمد بسام احلسيني وعادل العازمي وسلطان الدوسري وشامخ الرشيدي والزميل فواز العتيبي

جانب من استقبال وزير اإلعالم عبدالرحمن املطيري لدى زيارته لـ«األنباء»   (هاني الشمري)

التطوير خالل  من  تكون  احلقيقية  والتنمية  احملتوى»  صناعة  في  ورائد  مستدام  «إعالم  شعارنا 
نسعى لتعزيز خدمات الوزارة وميكنتها وتقدمي الكويت إلى العالم بصورة جتّسد أصالتها وإنسانيتها

«نظم املعلومات» ستطبق معايير «اآليزو» خالل الشهرين املقبلني وافتتاح جناح الكويت مبعرض «إكسبو دبي» أول أكتوبر و«بيت املوسيقى» و«متحف الفن التشكيلي» الشهر املقبل

نهتم مبؤشرات التنمية الدولية لالرتقاء بتصنيف بلدنا واالعتماد على أدوات القياس الرقمية 
العاملي التطور  لتواكب  العربي  مجلة  لتطوير  العلمي»  و«التقدم  الوزارة  بني  مشترك  مشروع 
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املستشار/ رئيس احملگمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

املوصوف فيما  العقــار  إدارة الگتــاب باحملگمة الگـليــة عن بيـع  تعلن 
 -  ٤٨ قاعـــة   -٢٠٢١/١٠/١١ املوافق  االثنني  يـوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي 
بالــدور الثـانـي بقصر العدل الساعــة التاسعــة صباحـــًا - وذلك تنفيـــذًا 

حلگـــم احملگمــة الصـادر فـي الدعوى رقم ٤٦٢ /٢٠١٩ بيوع/١.
املرفوعـة مــن:   منيرة محمد جاسم العسگر

 ضـــــــــــــــــــد:  ١- خالد محمد جاسم العسگر
٢- وگيل وزارة العدل املساعد لشئون التسجيل العقاري

      والتوثيق بصفته
٣- بنك االئتمان الگويتي

أواًل: أوصاف العقار: )طبقًا لشهادة األوصاف املرفقة(
عقار الوثيقة رقم ١٩٩٣/٤٠٨٠ الگائن مبنطقة بيان - قسيمة رقم ٨٠ - قطعة رقم ٩ - من املخطط 
مائتان  د.ك   ٢٩٧٠٠٠( مقداره  أساسي  بثمن  العلني  باملزاد  وذلك  ومساحته ٣٠٠م٢  م/٣٣٣٥٥  رقم 

وسبعة وتسعون ألف دينار گويتي(. 
ووفقاً ملا ورد بشهادة األوصاف فالعقار سگن خاص مگون من أرضي + أول + ملحقات + سطح 

وتوجد به مخالفة وهي التصاق يف الدور األول جهة الشارع األمامي واخللفي.
ثانيًا: شروط املزاد:

أوالً:      يبدأ املزاد بالثمن األساسي املبني قرين العقار، ويشترط للمشارگة فـي املزاد سداد خمس 
أو مبوجب خطاب  عليه  املسحوب  البنك  من  األقل مبوجب شيك مصدق  على  الثمن  ذلك 

ضمان من أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثــانــيـــــــاً: يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع گامل الثمن الذي 

اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.
ثــــالثـــــــاً: فإن لم يودع من اعتمد عطاؤه الثمن گاماًل وجب عليه إيداع خمس الثمن على األقل وإال 
أعيدت املزايدة على ذمته فـي نفس اجللسة على أساس الثمن الذي گان قد رسا به البيع.

فـي هذه  تقدم  إذا  إال  عليه  املزاد  برسو  التالية حگم  الثمن يف اجللسة  املزايد  أودع  إذا  رابعــــــــــاً: 
اجللسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بإيداع گامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة 

تعاد املزايدة فـي نفس اجللسة على أساس هذا الثمن.
للزيادة  يتقدم أحد  ولم  التالية  فـي اجللسة  الثمن گاماًل  بإيداع  األول  املزايد  يقم  لم  إذا  خامســــاً: 
فـي  عليه  به  رسا  قد  الذي گان  الثمن  أساس  ذمته على  على  فــوراً  املزايدة  تعاد  بالعشر 
اجللسة السابقة وال يعتد فـي هذه اجللسة بأي عطاء غير مصحوب بإيداع گامل قيمته، 

ويلزم املزايد املتخلف مبا ينقص من ثمن العقار.
ومصروفات  امللگية  وتسجيل  نقل  رسوم  احلاالت  جميع  فـي  املزاد  عليه  الراسي  يتحمل  سادســــاً: 
إجراءات التنفيذ ومقدارها ٢٠٠ د.ك وأتعاب احملاماة واخلبرة ومصاريف اإلعالن والنشر 

عن البيع فـي الصحف اليومية.
سابعـــــــاً: ينشر هذا اإلعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات البيع وعلى مسؤوليتهم دون 

أن تتحمل إدارة الگتاب باحملگمة الگلية أي مسؤولية.
ثامنــــــــــاً: يقر الراسي عليه املزاد بأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيـــــــــــــه: ١- ينشر هذا اإلعالن عن البيع باجلريدة الرسمية طبقاً للمادة ٢66 من قانون املرافعات.
٢- حگم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ النطق باحلگم طبقاً 

للمادة ٢٧٧ من قانون املرافعات.
نزعت  من  »إذا گان  أنه  على  املرافعات  قانون  من  املادة ٢٧6  من  األخيرة  الفقرة  تنص   -٣
املزاد  عليه  الراسي  ويلتزم  القانون  بقوة  گمستأجر  فيه  بقي  العقار  فـي  ساگناً  ملگيته 

بتحرير عقد إيجار لصاحله بأجرة املثل«.
ملحوظة هامة:  يحظر على جميع الشرگات واملؤسسات الفردية املشارگـة فـي املــزاد على القسائم 
الشرگات  قانون  من   ٢٣٠ املــادة  بأحگام  عماًل  اخلــاص  السگن  ألغــراض  املخصصة  البيوت  أو 

التجارية املضافة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٨.

٣ الءات للمعلمني غير احملّصنني باعتصامهم الثاني.. و«التربية»: تعليمات «الصحة»

عبدالعزيز الفضلي

ال للتطعيم ال للمسحة ال 
لإلجبار.. ثالث الءات رفعها 
عدد من املعلمــني واملعلمات 
خالل اعتصامهــم امس امام 
مبنى وزارة التربية مبنطقة 
جنــوب الســرة والــذي يعد 
االعتصام الثاني خالل أسبوع 
احتجاجا على تعليمات الوزارة 
بعدم دخــول غير احملصنني 
مدارسهم، مطالبني «التربية» 
بالتدخــل وتوجيه تعليمات 
للمدارس مبباشرة اعمالهم في 
العام الدراسي اجلديد. وأكد 
املعتصمون انه مت منعهم من 
دخول مدارسهم، مما جعلهم 
يتوجهون الى الوزارة وايجاد 
حل ملا يعانون منه، داعني اياها 
لتعديل تعليماتها للمدارس.

وأوضحــوا ان التطعيــم 
اختيــاري وليــس اجباريــا 
وانهم مســتمرون في رفض 
هذه التعليمات، ألنه ال يوجد 

التعليمــات فــي هذا الشــأن 
ليس بيــد «التربية» ولكنها 
الطبيــة،  تعــود للســلطات 
وعلينــا االلتزام بهــا حفاظا 
على ســالمة ابنائنــا الطلبة 

وهيئاتنا التعليمية.
وفي السياق ذاته، واصلت 
التربويــة تفقدها  القيــادات 

ادارة  بوعركــي عــن قيــام 
التطويــر والتنميــة ببــدء 
الــدورات التدريبية اخلاصة 
باملعلمــني والتواجيه الفنية 
املعنية بتطبيق االشتراطات 
الصحيــة للعــودة اآلمنــة 
للمدارس بالتعاون مع وزارة 
الصحة وفريق «تكنوسوفت» 

وتابعــت بوعركي: هناك 
دورة تنشيطية حالية ملعلمي 
املرحلة االبتدائية واملتوسطة 
وستبدأ يوم اخلميس املقبل 
وتســتمر ملدة ٣ أيــام عمل، 
وســتكون «رياض األطفال» 
آخــر مرحلــة للتدريب وفق 
اخلطــة املوضوعــة من قبل 
التطوير والتنمية، وســيتم 
إعطاء الــدورة يــوم االثنني 
من االســبوع املقبل ملنطقتي 
الفروانيــة واجلهــراء ويوم 
الكبيــر  ملبــارك  الثالثــاء 
والعاصمة واألربعاء حلولي 

واألحمدي.
 وفي سياق آخر، أصدرت 
«التربيــة» بيانــا حول ما مت 
تداوله بخصوص طلبها من 
احتاد اجلمعيات التبرع إلجراء 
عمليــات الصيانة باملدارس، 
مؤكدة أن وزير التربية د.علي 
املضف لم يطلب على اإلطالق 
التبــرع بوحــدات تكييف أو 
إجراء صيانــة للمدارس كما 

للمــدارس مــن خــالل فــرق 
يقودها وكيل الوزارة د.علي 
اليعقــوب للوقوف على آخر 
الدراسي  االستعدادات للعام 

اجلديد.
وأعلنت الوكيلة املساعدة 
للشــؤون اإلدارية والتطوير 
اإلداري بوزارة التربية رجاء 

عبر منصة «دربني»، الفتة إلى 
حرص الوزارة على االستعانة 
مبحاضريــن مختصــني من 
وزارة الصحة لتقدمي الدورة 
التدريبية «أونالين» مع عودة 
املعلمني للدوام، ومت االنتهاء 
مــن تدريب معلمــي املرحلة 
الثانوية في املرحلة األولى.

يدعي البعض، بل هناك مبادرة 
من احتاد اجلمعيات ومبوافقة 
وزير الشؤون لدعم الوزارة في 
الواسعة للعام  االستعدادات 
الدراســي ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢، مــن 
خالل بند اخلدمات االجتماعية 
لبعض األعمال البسيطة من 
صيانة للتكييف أو الكهرباء.
الوكيــل  أن  وأوضحــت 
املساعد للتعليم العام أسامة 
الســلطان رحــب بالفكــرة 
واجتمع مع احتاد اجلمعيات 
املقترح والتنسيق  لدراســة 
فــي آليــة الدعــم االضافية، 
وذلك تعزيزا ملبدأ الشــراكة 
واملساهمات املجتمعية، ومبا 
القوانــني  ال يتعــارض مــع 
والقــرارات املنظمة، وبهدف 
ضمان انطالقة سلسة للعام 
الدراســي اجلديد، مؤكدة أن 
لديهــا قطاعا كامــال مختصا 
الشــاملة  بعمليات الصيانة 
للمدارس، وهو قطاع املنشآت 

التربوية والتخطيط.

رفضوا التطعيم أو املسحة أو اإلجبار على التدريس وطالبوا الوزارة بتعديل تعليماتها للمدارس أو اللجوء للقضاء

جانب من اعتصام عدد من املعلمني أمام وزارة التربية

قانــون بذلــك، وســيرفعون 
قضايا ضد الــوزارة فيما لو 
استمرت بهذا التوجه والضغط 
عليهم، مشددين على رفض 
التطعيــم او اجــراء مســحة 

اسبوعية مهما كلف االمر.
من جانبها، أكدت مصادر 
ان  لـ«األنبــاء»  تربويــة 

بذلك مختص  قطاع  ولدينا  املدارس  لصيانة  التبرع  التعاونيات  احتاد  من  نطلب  لم  بوعركـي: دورات تدريبيـة «أوناليـن» للمعلمني حـول كيفية تطبيـق االشـتراطات الصحيةالوزارة: 

توحيد دوام الطلبة األشقاء
عبدالعزيز الفضلي

في إطار االستعداد للعام الدراسي اجلديد دعا عدد من 
املدارس اولياء االمور ممن لديهم ابناء اشقاء على مستوى 
الصفوف الدراسية الى مراجعة االدارة املدرسية لتوحيد 
دوامهم، وذلك تسهيال عليهم في حال ايصال ابنائهم الى 

املدرسة وعدم االلتزام بنظام «يوم وترك».
وقامت املدارس بوضع الفتات امام املدخل الرئيسي 
للمدرســة إلبالغ اولياء االمور بذلك، بناء على تعليمات 
القيادات العليا في «التربية» ولتهيئة األجواء املناسبة للطلبة.

انطالق معرض 
القرطاسية بجمعية 

الفروانية غدًا
محمد راتب

قال رئيس مجلس إدارة 
جمعية الفروانية التعاونية 
لـ«األنباء»  أحمــد اجلســار 
إنه ســيتم افتتــاح معرض 
الســاعة  القرطاســية فــي 
الواحــدة ظهــرا يــوم غــد 
اخلميس، مشيرا إلى أنه مت 
االستعداد والتحضير للعودة 
إلــى املــدارس، وتضافــرت 
اجلمعيــة  بــني  اجلهــود 
واملورديــن للمشــاركة في 
تقدمي أفضــل العروض في 
قسم املكتبة وتقدمي أسعار 

تعاونية تنافسية.
وذكر اجلسار أنه مت توفير 
تشكيلة كبيرة ومتنوعة من 
األدوات املدرسية والقرطاسية 
من كبرى الشركات احمللية 
التــي  العامليــة  واملــاركات 
اتخذت من املنافسة وإرضاء 
املســتهلكني واحملافظة على 
ثبات األسعار سبيال لها، داعيا 
إلى االستفادة من العروض 
املميزة واألسعار التي يبلغ 
بعضها التكلفة فقط.وتابع: 
نحن فــي جمعية الفروانية 
التعاونيــة حريصون على 
تنظيم املهرجانات التسويقية 

والعروض لعموم روادنا.

«عدنا من جديد» في «الشامية والشويخ» بخصومات ٧٥٪
محمد راتب

أعلــن رئيــس مجلــس 
الشــامية  جمعيــة  إدارة 
والشويخ التعاونية عبداهللا 
العثمان الراشد في تصريح 
لـ«األنباء» انطالق مهرجان 
«عدنا من جديد» في جميع 
مرافق اجلمعية من السوق 
املركزي ويشــمل اخلضار 
املنزلية  والفواكه واألواني 
واملكتبة تزامنا مع العودة 

العــودة إلى  فــي مهرجــان 
املدارس في فرع املكتبة من ٢٥ 
اجلاري حتى ١٠ أكتوبر، الفتا 
الى أن هناك عروضا مميزة 
وسحوبات على كوبونات مت 
منحها ملن يقومون بالشراء 
مــن بعض املنتجــات ضمن 
الشــروط واألحكام املبينة، 
مشــيرا إلى أن املهرجان هو 
األضخم منذ جائحة «كورونا» 
ومت توفير كميات كبيرة من 

املنتجات والسلع.

وذكــر أن يومــي ٢١ و٢٢ 
اجلاري ســيكونان خاصني 
بتخفيضات السوق املركزي 
على املواد الغذائية واألساسية 
واألواني املنزلية وللمساهمني 
فقــط، في حــني مت فتح باب 
االستفادة باقي أيام املهرجان 
لعموم املستهلكني، موضحا 
أن العــروض على اخلضار 
والفواكه من ٢٨ إلى ٣٠، في 
حني تســتمر العروض على 
القرطاسية والشنط املدرسية  عبداهللا العثمان الراشد

التدريجية للحياة الطبيعية.
وأضاف العثمان الراشد 
أن املهرجان الذي انطلق امس 
الثالثــاء تصل اخلصومات 
فيه إلى ٧٥٪ ويستمر حتى 
نهاية الشهر اجلاري، داعيا 
إلى االستفادة من التشكيلة 
الواســعة مــن األصنــاف 
املشــمولة بالتخفيضــات، 
مشيرا إلى أنها جميعا ذات 
جودة عالية ومن شــركات 

ذات سمعة طيبة.

ملشاهدة الڤيديو

عادل املرزوق: دخلنا «اخلريف» والطقس يعتدل
ونهاية «األصفري» ١٥ أكتوبر.. بداية الشتاء

الفلكــي  اخلبيــر  أكــد 
عــادل املــرزوق ان العالــم 
دخــل بالفعل فترة االعتدال 
اخلريفي، مشيرا الى ان أمس 
الثالثاء.. بدأ فصل اخلريف 
فــي نصف الكــرة األرضية 

الشمالي.
وفيما يلي التفاصيل:

خلــق اهللا جــل وعــال 
الكون وخلق مع هذا الكون 
األرض وجعــل لهــا محورا 
مائال مبقــدار ٢٣ درجة هذا 
امليــالن فــي احملور ســبب 
في تكــّون الفصول األربعة 
املعروفــة في العالــم، ولو 
خلق اهللا األرض ذات محور 
مســتقيم لشــهدت األرض 
فصال واحد يتغير حســب 
املوقــع اجلغرافــي ولكانت 
الشــمالية  املناطق  أقصــى 
واجلنوبية وبصــورة أدق 
القطبان مناطق متجمدة أو 
شــديدة البــرودة واملناطق 
الوسطى من الكرة األرضية 
شديدة احلرارة جدا وتصبح 
املنطقتان متطرفتني  هاتان 
فــي املنــاخ شــديدتني فــي 
البرودة واحلرارة، ال تصلح 
فيها احلياة أبدا، األمر الذي 
يؤدي إلــى أن يكون توطن 
البشر وحياتهم يتمركز في 
نطاق شــريطني ضيقني من 
األرض األول شــمال خــط 
االســتواء والثانــي جنوبه 
مما يجعل احلياة تكون شبه 
مستحيلة ولكن بوجود هذا 
احملور املائل تكون على الكرة 

األرضية الفصول األربعة.
ولكن يحــدث االعتداالن 
في نصــف الكرة الشــمالي 

اخلريفي ويكــون دائما في 
شهر سبتمبر الذي نحن فيه 
اآلن ويكون ذلك في يوم ٩/٢١ 
الوقت الثاني فــي االعتدال 
الربيعــي ويكــون دائما في 
شــهر مارس في يــوم ٣/٢١ 
ولكن تعامد الشــمس على 
خط االســتواء فعليا يكون 
مرتني في السنة يوم ٩/٢١، 
حيث يبدأ فصل اخلريف في 
العالم ويوم ٣/٢١ وفيه يبدأ 
فصل الربيع في جميع أنحاء 
العالــم والذي يبدأ فيه عيد 

النيروز الفارسي. 
وتســاوي طــول الليــل 
مع طول النهــار ويعني أن 
يكون وقتا شروق الشمس 
وغروبها وقتا واحدا تقريبا 
بحيث يكون وقت الشروق 
فــي الصباح مماثــال له في 
وقت الغروب في املساء وهذا 
بالطبع ال يكون في يوم واحد 
على مستوى العالم بأكمله، 
وإمنا يختلف من مكان آلخر 
وفقا للموقع الفلكي بالنسبة 
خلط االستواء. ولذلك نرى 
أن تساوي الليل والنهار في 

تتعامد الشــمس على خط 
االستواء في هذا اليوم.

ولكن جتدر اإلشارة هنا 
إلى أنه فــي هذا القرن الذي 
نعيش فيه األن وهو القرن 
٢١ امليالدي سيحل االعتدال 
الربيعــي دائما فــي يوم ٢٠ 
مارس وتتعامد الشمس على 
خط االستواء حتى سنة ٢٠٤٣ 
ولكن سوف يتغير في عام 
٢٠٤٤ وسوف يكون في يوم 
١٩ مارس ولن يرجع االعتدال 
ليحــل في ٢١ مــارس إال في 
عام ٢١٠٢ علما ان آخر موعد 
لالعتدال الربيعي في يوم ٢١ 

مارس كان في عام ٢٠٠٧.
إذا رســميا دخــل العالم 
في فترة االعتدال اخلريفي، 
حيــث تبدأ درجات احلرارة 
باالنخفاض بشكل تدريجي 
وهي الفترة التي تشرق 
فيها الشــمس بشكل مباشر 
على خط االستواء ويحدث 
هذا في يوم ٩/٢١، حيث تكون 
بداية فصل اخلريف في نصف 

الكرة األرضية الشمالي.
ويعتبــر فصل اخلريف 
بالنسبة للحياة النباتية هو 
توقف موســم منو النبات. 
لــون أوراق  كمــا يتغيــر 
األشجار فيه، وذلك بسبب 
توقف األوراق عن إنتاج مادة 
الكلوروفيل اخلضراء، حيث 
متتاز هذه املادة بحساسيتها 
الشديدة للبرد، ويشار إلى 
مادة الكلوروفيل وهي التي 
تســبب اخلضرة لألشجار 
بأنهــا هــي املســؤولة عن 
التقاط أشعة الشمس وإنتاج 

الطاقة.

الكويت مثال يكون في يوم 
٩/٢٧، حيث يكون الشروق 
والغروب في هذا اليوم في 
الساعة (٥:٣٩) في الصباح 
واملســاء. وفــي االعتــدال 
التســاوي  الربيعــي يكون 
فــي الليل والنهــار في يوم 
٣/١٦ حيث يكون وقت شروق 
الشمس وغروبها في الساعة 
(٥:٣٧) صباحا ومساء بحيث 
يكــون طول كل منهما مدته 
١٢ ساعة تقريبا وحتدث هذه 
الظاهــرة في العشــر األيام 
الوســطى من شــهر مارس 
وكذلــك في األيام العشــرة 
الوســطى أيضــا من شــهر 
سبتمبر كل عام وهذا يحدث 
على مستوى العالم كله في 

كل سنة في هذا الوقت.
املثــال  ســبيل  وعلــى 
يتســاوى طــول الليــل مع 
طول النهار في جنوب شبه 
اجلزيــرة العربيــة في يوم 
١٣ مارس ويوم ٢٤ سبتمبر 
تقريبا بينما في وسط شبه 
اجلزيرة العربية يتســاوى 
طــول الليل مع طول النهار 
في يوم ١٥ مارس ويوم ٢٦ 
سبتمبر تقريبا، وفي شمال 
شبه اجلزيرة العربية يكون 
هذا التساوي في طول الليل 
والنهار في ١٧ مارس ويوم 

٢٨ سبتمبر تقريبا.
ولكــن فــي هــذه الفترة 
وبصورة عامــة يبدأ فصل 
اخلريــف في نصــف الكرة 
الشــمالي، بينما يبدأ فصل 
الربيــع فــي نصــف الكرة 
اجلنوبي وذلك وفقا حلركة 
الشــمس الظاهريــة حيــث 

تساوي الليل والنهار في الكويت ٢٧ سبتمبر اجلاري

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

وحتديــدا فصــل اخلريــف 
عند ابتعاد القطب الشمالي 
عن الشــمس فتبدأ درجات 
احلرارة باالنخفاض ويحدث 
ذلــك في يــوم ٢٢ أو ٢٣ من 
شهر سبتمبر من كل عام في 
نصف الكرة الشمالي ويتكون 
فصل اخلريف في يوم ٢٠ من 
شهر مارس في نصف الكرة 

اجلنوبي.
ومبــا أن موقــع شــبه 
يقــع  العربيــة  اجلزيــرة 
تقريبــا فــي وســط نصف 
الكرة األرضية الشمالي فإن 
اجلو فيها مييل إلى االعتدال 
ولذلك ظهرت عدة أنواع من 
احلســابات الفلكيــة والتي 
أشهرها حساب السهيل والذي 
يعرف أيضا بحساب األنواء 
واملرتبط بالفصول األربعة، 
حيث يدخل في يوم ٩/٢١ من 
كل عام علينــا وحتديدا في 
منطقة شمال شبه اجلزيرة 
العربية نوء الزبرة وهو اليوم 
الذي تتعامد فيه الشمس على 
خط االستواء ويتساوى طول 
الليل مع طول النهار ولذلك 
فإن فترة األصفري املعروفة 
في الكويت وشبه اجلزيرة 
العربيــة تكون فيهــا نهاية 
الســباحة في البحر وتكثر 
فيها أمراض البرد واألنفلونزا 
ولكن مع نهاية فترة األصفري 
تبدأ تظهر املالبس الشتوية 
خصوصا عند كبار السن مع 
دخول فترة الوسم التي تبدأ 

في يوم ١٠/١٥.
وظاهــرة االعتدالني هذه 
حتــدث مرتــني في الســنة 
مــرة تكــون فــي االعتــدال 

جلنة مشتركة بني «البيئة» و«العلوم احلياتية» 
إلعداد قائمة باألولويات البيئية ومعاجلتها

دارين العلي

أعلن مدير عام الهيئة  العامة للبيئة الشيخ 
عبداهللا األحمد عن بدء العمل على تشــكيل 
جلنة مشتركة تضم اعضاء من هيئة التدريس 
في كلية العلوم احلياتية والباحثني وأصحاب 
اخلبرات من الهيئة إلعداد قائمة باالولويات 
من القضايا البيئية ودراسة كيفية معاجلتها.

وأوضح األحمد ان اللجنة تأتي ضمن بنود 
اتفاقية التعاون التي وقعها أمس مع عميد 
كلية العلوم احلياتية د.أحمد الالفي بهدف 
تعزيز التعــاون في املجال البيئي وتطوير 
األبحــاث في هذا املجال، الفتا الى أن مذكرة 
التعاون يسعى من خاللها الطرفان لتطوير 
قطاعات مختلفة وتبادل اخلبرات واالستفادة 
من املختبرات واألماكن املخصصة في الهيئة 
العامة للبيئة لكل ما من شأنه االرتقاء بالشأن 

البيئي.
وأشار الى أن الهيئة وقعت مسبقا مذكرات 
تعاون مع معهــد الكويت لألبحاث العلمية 
وجامعــة الكويت لالســتفادة مــن اجلهات 
العلمية في الدولة وتطوير البنية البيئية، 
كما أن هذه املذكرات سيتم تدعيمها بالشأن 
العلمي والفني والذي يرقى جلميع املشاريع 
املقبلة واخلاصة باســتدامة الشأن البيئي، 
مؤكدا ان مدة االتفاقية خمس سنوات جتدد 
تلقائيــا حيث ســيتم عمل ابحــاث مختلفة 
ومشتركة ودورات تدريبية متبادلة لزيادة 
الثقافة البيئية والشأن الفني والعلمي لدى 

موظفي الهيئة، وخاصة الذين يقومون بدور 
كبير في تأسيس العمل البيئي.

وأضاف: تهدف املذكرة أيضا الى حتقيق 
الربــط بني جهات الدولــة املختلفة وتعزيز 
التعاون إميانا بقيم الشــراكة واملســؤولية 
املجتمعيــة التضامنيــة فــي مجــال تبادل 
اخلبرات وتطوير الثقافــة البيئية، وإعداد 
آلية لتسهيل التعاون وتبادل الزيارات بني 
الباحثني املختصني مــن الطرفني للتباحث 
حول املوضوعــات العلميــة والبيئية ذات 

االهتمام البحثي املشترك.
بــدوره، قال عميد كلية العلوم احلياتية 
د.أحمد الالفي انه ال يخفى على احد ما يعانيه 
الوضع البيئي سواء محليا او عامليا، متمنيا 
ان تكون هذه االتفاقيات مبنزلة نهضة للوضع 
البيئي داخل البالد والذي ميتد اثره للخارج، 
مشيرا الى ان املذكرة تهدف الى متكني صناع 
القرار في الهيئة التخاذ قراراتهم على أسس 
عملية واضحة، اذ سيكون هناك العديد من 
الــدورات التدريبيــة والعديد مــن االبحاث 

لتطوير الوضع البيئي في البالد.
وأبــرز بنــود االتفاقيــة: تســتمر ملدة ٥ 
سنوات، تنظيم البحوث والدراسات البيئية 
ملعرفة املؤشرات البيئية للكويت، وضع آلية 
محددة لتحديد املشاريع البحثية ذات األولوية 
البيئية والتي تتماشى مع املتغيرات البيئية 
العاملية، وضع خطط مدروســة لتشــجيع 
العمل على االستدامة البيئية في كل قطاعات 

الدولة، وخصوصا قطاع الطاقة

ً األحمد: اتفاقية التعاون خمس سنوات جتدد تلقائيا

مشروع مّولته الكلية األسترالية يحصد جائزة أفضل ورقة بحثية
حصلــت ورقــة بحثية 
الكليــة  ممولــة مــن قبــل 
الكويــت  األســترالية فــي 
حتت عنوان «الشمول املالي 
واالســتقرار البنكــي ـ أدلة 
مقارنة بني البنوك اإلسالمية 
وغير اإلسالمية» على جائزة 
أفضل ورقة من املجلة الدولية 
للتمويل واإلدارة اإلسالمية 
في الشــرق األوســط خالل 
الثالث والعشــرين  املؤمتر 
للجمعيــة املاليــة املاليزية 
الباحــث  إن  ٢٠٢١، حيــث 
الرئيسي للورقة هو د.صادق 

علــى جائــزة أفضــل ورقة 
علمية من قبل املجلة الدولية 

قيمة للغاية وأشــار إلى أن 
النتائج ميكن أن تساعد على 
تنفيذ مختلف جوانب النظام 
املالي واملصرفي في الكويت 

بشكل أفضل.
من جانبه، علق د.ضمرة 
على اإلجناز: «أود أن أشكر 
الكلية األسترالية في الكويت 
على دعمها املستمر للبحث 
العلمــي مــن قبــل الطاقــم 
األكادميي، ونأمل أن نستخدم 
نتائج بحثنــا للتوصل إلى 
الكويت  توصيــات إلفــادة 

واقتصادها».

للتمويل واإلدارة اإلسالمية 
في الشــرق األوسط، وهي 
مجلة رائدة في الربع الثاني 
مــن العام تنشــر حتليالت 
عالية اجلودة ومتعمقة حول 
القضايا احلالية في التمويل 
واإلدارة اإلسالمية في الشرق 

األوسط.
وركزت الورقة البحثية 
على الشمول املالي في الكويت 
بتطبيق عمليات إحصائية 
متقدمة على القطاع املصرفي 
واملالي، وبدوره وصف د.بني 
مصطفى نتائج البحث بأنها 

خالل املؤمتر ٢٣ للجمعية املالية املاليزية ٢٠٢١

د.صادق ضمرة

ضمرة ـ أســتاذ مساعد في 
قسم الرياضيات والفيزياء 
لدى الكلية األســترالية في 
الكويت، أما الباحث املشارك 
د.أحمد بني مصطفىـ  رئيس 
قسم الرياضيات والفيزياء 
لدى الكلية األســترالية في 

الكويت.
وقد أقيم املؤمتر من قبل 
اجلمعيــة املاليــة املاليزية 
لعام ٢٠٢١ افتراضيا، حيث 
ألقــى د.ضمرة فــي املؤمتر 
البحــث  محاضــرة حــول 
البحث  ونتائجه، وحصــل 
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«متابعة األداء» يطالب بسرعة توفير األراضي والتراخيص للجهات احلكومية

بداح العنزي

طلب جهــاز متابعة األداء 
احلكومي من البلدية ســرعة 
توفيــر احتياجــات اجلهــات 
احلكومية من األراضي وتسليم 

احلدود والتراخيص.
وأوضح التقرير السنوي 
للجهاز، الذي تنشره «األنباء»، 
مــن  العديــد  واملتضمــن 
التوصيات بوجود ٢١ توصية 
تتعلق بدراســة تقرير ديوان 
احملاسبة، إضافة إلى ١٧ توصية 
متعلقة مبتابعة املشــروعات 
احلكومية. وفيما يلي تفاصيل 

التوصيات:
على كافة اجلهات االلتزام 
مبا ورد باملادة ٣ من املرسوم 
رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠٠٧ بإنشاء 
جهاز متابعة األداء احلكومي 
والتي تنص على أن «للجهاز 
االتصال بالوزارات واجلهات 
ذات الشــأن حلصــول علــى 
والبيانــات  املعلومــات 
هــذه  وعلــى  والدراســات، 
اجلهات التعاون والتنســيق 
مع اجلهاز بهذا الشــأن»، وأن 
تزويــد اجلهاز مبا يطلبه من 
معلومات وبيانات ودراسات 
وغيرها يكون خالل املدة التي 
يحددها اجلهاز، وعدم تزويد 
اجلهاز مبا يطلبه بهذا الشأن 
يعتبر مخالفة ألحكام املرسوم 
املشار إليه وقرار رئيس مجلس 
الوزراء رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن 
نظام  العمل في جهاز متابعة 

االداء احلكومي.
٭ تفعيــل دور جلنة الرد 
على مالحظات ديوان احملاسبة 
وتنفيــذ املهــام املنوطــة بها 
وعلى وجه اخلصوص دراسة 
األسباب التي أدت إلى نشوء 
املالحظات والعمل على تالفيها 
واحلد من تكرارها مســتقبال 
القطاعــات  والتنســيق مــع 
واإلدارات الداخلية على الوجه 
األمثل بهذا الشأن وفقا لقرار 
مجلس الوزراء رقم ٩١٠ لسنة 
٢٠٠٦ والوقوف على أســباب 
عدم تفعيلها والقيام بدورها 
على النحو املطلوب ومعاجلتها 

لصرف البدالت واملزايا املالية 
اخلاصة باالدارات املالية.

٭ سرعة توفير احتياجات كافة 
اجلهات احلكومية مبا تطلبه 
من األراضي وتسليم احلدود 
والتراخيص واملوافقات للعمل 
على تنفيذ مشــروعاتها وفقا 

لبرامجها الزمنية املعتمدة.
٭ حتديــث وتطوير وميكنة 

اإلجراءات املتبعة بالبلدية.
٭ الوقوف على أسباب التأخر 
في إجراءات تخصيص وتسليم 
حــدود األراضــي وإصــدار 
واملوافقــــــات  التراخيــص 

الـــالزمة لتنفيذ املشاريع.
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 

والثروة السمكية

٭ االلتــزام باحلصــول على 
موافقــة ديــوان احملاســبة 

داخل اجلهة.
٭ االلتــزام بتعميم اجلهاز 
العامة  املركزي للمناقصات 
رقــم ٢٠١٩/١ بشــأن عــرض 
طلبــات اجلهات العامة على 

٭ مراجعة وتطوير وحتديث 
اجراءات العمــل املتبعة في 
الهيئــة مبــا يكفــل معاجلة 
القصور في تنفيذ ومتابعة 
األعمال والعقود وتوافقها مع 
القوانني واللوائح والتعاميم 
املنظمة لها مع اجلهات ذات 
الصلة، وإنشاء دليل إجراءات 
وتدريب املوظفني لاللتزام بها 
وحتديثها وتطويرها بشكل 

دوري.
٭ وضع الشروط واملواصفات 
التــي تكفــل تنفيــذ االعمال 
بالصــورة املطلوبــة ومبــا 
يتضمــن احملافظــة علــى 

الزراعات وعدم إتالفها.
بلدية الكويت

٭ توفير احتياجات الهيئة 
العامة لشــؤون اإلعاقة مما 

املسبقة قبل االرتباط تنفيذا 
الحــكام املادتــني ١٣، ١٤ مــن 
القانون رقم ٣٠ لســنة ١٩٦٤ 
بإنشــاء ديــوان احملاســبة 
ومراجعة الدورة املســتندية 

مجلس ادارة اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة.

٭ رفع كفاءة القدرات الفنية 
واإلدارية والقانونية بالهيئة 
وتوفير البرامج التدريبية.

٭ االلتزام بالشروط التعاقدية 
وتسجيل وتطبيق الغرامات 

حفاظا على املال العام.
٭ اتخاذ ما يلزم نحو توفير 
الكوادر الفنية املتخصصة في 
مجال الثروة احليوانية بقسم 

اخلدمات الوقائية.
علــى  الرقابــة  إحــكام  ٭ 
الشــركات املعتمــدة بأعمال 

التحصني والترقيم.
٭ إحكام الرقابة على صرف 

األعالف املدعومة.
٭ إحكام الرقابة ورفع كفاءة 
آلية التحصيل في منافذ البيع 

التابعة للهيئة.

تطلبه من أراض ملراكز تأهيل 
ذوي االحتياجــات اخلاصة 
فــي جميع احملافظــات وفقا 
ألحكام املادة ١٢ من القانون 
رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ بشأن حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
٭ االلتــزام مبا جــاء بقرار 
مجلــس الــوزراء رقــم (٢) 
لسنة ١٩٨٥ بخصوص تدريب 
الكوادر الفنية الكويتية إلدارة 

املشاريع الفنية.
٭ االلتــزام بقــرار مجلــس 
اخلدمة املدنية رقم (٢٠١٢/١٢) 
وتعديالته في خصوص بدل 

النوبة.
٭ االلتــزام بتعميم اجلهاز 
العامة  املركزي للمناقصات 
رقم (٢٠١٩/١) بشــأن عرض 
طلبــات اجلهات العامة على 
مجلس ادارة اجلهاز املركزي 

للمناقصات العامة.
٭ اتخــاذ االجراءات الالزمة 
الرســوم  نحــو حتصيــل 
املســتحقة نتيجة استغالل 
أراضــي أمــالك الدولة دون 
ترخيــص ومتابعــة تنفيــذ 
النهائيــة وإنهــاء  االحــكام 

املخالفات املتعلقة بها.
٭ رفع كفاءة الرقابة الداخلية 
على تنفيذ العقود عند صرف 
الدفعات بإرفاق تقرير مفصل 
جلميع االعمال والتوريدات.

٭ االلتــزام بأخــذ موافقات 
اجلهات الرقابية فيما يخص 
العقــود واألوامر التغييرية 

قبل إبرامها أو متديدها.
٭ مراجعة وحتديث متطلبات 
عقــود النظافــة فيما يخص 
املعــدات واآلليــات  توفيــر 
الالزمة لتنفيذ اعمال العقد.

علــى  الرقابــة  إحــكام  ٭ 
تراخيص االعالنات والتأكد 
من إزالة اإلعالنات فور انتهاء 
اإلفــراج  التراخيــص قبــل 
عــن الكفــاالت املاليــة بهذا 

اخلصوص.
٭ اإلســراع في االنتهاء من 
التشــوين  إصــدار رخــص 
للشــركات وفــق متطلبــات 
العقــود مبناقصات النظافة 

العامة.

«األنباء» تنشر التقرير السنوي للجهاز والذي تضمن ضرورة حتديث وتطوير وميكنة اإلجراءات املتبعة في البلدية لصالح املشاريع املختلفة

مراقبة وحتديث متطلبات وآليات عقود النظافة

وحتديد املتسبب في ذلك.
٭ علــى كافــة اجلهات حصر 
املوضوعات التي تراها متثل 
خالفــا فــي الرأي مــع ديوان 
احملاسبة ورفع املوضوع إلى 
مجلس الوزراء تنفيذا ألحكام 
املــادة ٣٣ من القانون رقم ٣٠ 
لســنة ١٩٦٤ بإنشــاء ديــوان 

احملاسبة وتعديالته.
٭ تشــكيل جلنــة دائمة في 
اجلهات ذات امليزانيات املستقلة 
للــرد على مالحظــات ديوان 

احملاسبة.
٭ على كافة اجلهات احلكومية 
دراســة أســباب تسرب ذوي 
التخصصات املالية واحملاسبة 
مــن االدارات املاليــة ووضع 
احللــول الكفيلــة ملعاجلتهــا 
مع ضــرورة االلتزام بقرارات 
مجلس اخلدمة املدنية املنظمة 

٢٣٠ توصية لضمان إجناز املشاريع 
احلكومية بأفضل صورة

تضمن تقرير أصدره جهاز متابعة األداء احلكومي ٢٣٠ توصية الى 
اجلهات احلكومية املخالفة وذلك في تقريره السنوي لضمان املتابعة 
الكبيرة للمشاريع احلكومية، جاء ضمن هذه التوصيات ٢١ توصية 
عامة جاءت بناء على دراسة تقرير ديوان احملاسبة. وتشمل ما يلي:
٭ االلتزام بأحكام املادتني ٣١ و٥٢ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ 
بشــأن إنشاء ديوان احملاســبة والرد على الديوان وتزويده بكل 

متطلباته خالل املدد القانونية احملددة.
٭ االلتزام بأحكام املادة ٣٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن 
املناقصــات العامة بضرورة احلصول على املوافقات والتراخيص 

ذات الصلة مبوضوع التعاقد وذلك قبل طرح املشاريع.
٭ االلتزام بأحكام املادة ٣٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن 

املناقصات العامة بخصوص وثائق املناقصة وبيانات العطاء.
٭ االلتزام بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٧/٢٠٠٤ بشأن التزام اجلهات 
املستقلة وامللحقة باستخدام النظم املتكاملة للخدمة املدنية وتعميم 

ديوان اخلدمة املدنية رقم ٦/٢٠٠٦ في هذا الشأن.
٭ االلتزام بقرارات مجلس اخلدمــة املدنية اخلاصة بفرق العمل 
واللجان وصرف البدالت أو املكافآت أو املزايا املالية مبا يتفق مع 

القوانني املنظمة لكل جهة.
٭ االلتزام بتعميم وزارة املالية بشأن القواعد واالجراءات الالزمة 
إلقفال احلســابات وإعداد احلساب اخلتامي وضرورة حتميل كل 
سنة مالية ما يخصها من مصروفات حتى يعبر احلساب اخلتامي 

عن حقيقة املركز املالي للدولة.
٭ دراسة االجراءات والسياســات االدارية املتبعة داخل اجلهات 
ومعاجلة طول املدة املســتغرقة لعــرض املوضوعات على ديوان 

احملاسبة بعد صدور قرار الترسية.
٭ إحكام الرقابة على تنفيذ العقود وااللتزام بالشروط واملواصفات 
وعدم إصدار األوامر التغييرية إال من خالل  آلية وصالحيات معتمدة 

بعد عمل الدراسة الكافية واحتساب الفروقات املالية والزمنية.
٭ تســوية حساب العهد ضمن اجلدول الزمني املعتمد من وزارة 

املالية واملبالغ املخصصة لهذا الغرض.
٭ على اجلهات ذات الصلة إحكام الرقابة على الصرف في مكاتب 
ومقار البعثات اخلارجية بالتنســيق مــع وزارة املالية من خالل 

استخدام نظام الربط اآللي.
٭ إحكام الرقابة على إدارة وتــداول املواد ورفع كفاءة األداء في 
عمليات التخزين والعمل على خفض تكلفة املخزون الى أدنى حد 
ممكن وفقا للتعليمات املالية الصادرة من وزارة املالية بهذا الشأن.

٭ االلتزام بخطة الشراء وحتديد االحتياجات بالتنسيق بني القطاع 
املالــي والقطاعات االخرى باجلهة، مع االلتــزام بالتعليمات املالية 

املنظمة لعملية الشراء الصادرة من اجلهات الرقابية.
٭ القيام باالجراءات الالزمة للحد من االنفاق اجلاري واالستفادة 
من املوارد املالية املتاحة في املشــاريع الرأسمالية وزيادة اإلنفاق 

الرأسمالي.
٭ حتري الدقة وإعادة النظر في أساليب دراسة تقديرات االعتمادات 
عند إعداد مشــروع امليزانية، لتكون التقديرات معبرة عن احلاجة 
الفعلية لتنفيذ برامج وخطط اجلهــات املعنية على ضوء قدراتها 

التنفيذية ومبا يحقق االستفادة من املوارد املالية املتاحة.
٭ القيام بالدراسات الالزمة إلعادة النظر في أسعار الرسوم واخلدمات 
التي تقدمها اجلهات مقابل االنتفاع باملرافق واخلدمات العامة ورفع 

جودة اخلدمات املقدمة.
٭ رفع كفاءة آلية التحصيل وحتديث وتطوير أســاليب حتصيل 

وتنمية االيرادات.
٭ إحــكام الرقابة الداخلية ورفع كفــاءة التدقيق واملراجعة املالية 

وااللتزام بالدورة املستندية املعتمدة للصرف.
٭ التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل بشأن متابعة 
تنفيذ االحكام القضائية، ووضع آلية تســمح للجهات باستخراج 
الصيــغ التنفيذية على االحكام النهائية الصادرة لصاحلها واتخاذ 

االجراءات الالزمة لتنفيذها.

مراجعة وحتديث متطلبات عقود النظافة وتوفير املعدات واآلليات املطلوبةإحكام الرقابة على تراخيص اإلعالنات وإزالتها عند انتهاء الترخيص قبل اإلفراج عن الكفالة
اتخاذ اإلجراءات لتحصيل الرسوم املستحقة الستغالل أمالك الدولة دون ترخيصاإلسراع في إصدار رخص التشوين جلميع الشركات وفق متطلبات عقود النظافة

اعتماد معيار دولي جلودة املشاريع املستقبلية
طالب التقرير السنوي جلهاز متابعة األداء 
باعتبار معيار  مختلف اجلهات احلكوميــة 
اخلشونة الدولي (IRI) في اختبارات اجلودة 

للمشاريع املستقبلية.
وأشار الى وجود ١٧ توصية متعلقة مبتابعة 

املشروعات احلكومية تتضمن التالي:
وضع شرط يتم مبقتضاه تقدمي واعتماد 
البرنامج الزمني في بداية املشــروع ليكون 
ضمن متطلبات وشروط صرف الدفعة املقدمة.
علــى اجلهات وضع خطة اســتراتيجية 
لها تشتمل على نظام مؤشرات قياس األداء 
KPIs بغرض التأكد من حتقيق جميع األهداف 

املخطط لها.
التــزام اجلهات مبــا ورد في نص املادة 
٩٣ فقرة ٥ من القانون رقم ٤٩ لســنة ٢٠١٦ 
بشأن املناقصات العامة واخلاص بقيام اجلهات 
احلكومية بتزويد اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة ببيانات عن الشركات املتعثرة في التنفيذ 
أثناء سريان العقد وكذلك بعد انتهاء كل عقد 
بتقرير يتضمن املخالفات اجلسيمة التي سببت 
ضررا في العمل او على املال العام او طبقت 

عليها أحكام املادة ٨٥ من هذا القانون.
علــى اجلهات ذات الصلــة إدراج معيار 
اخلشونة الدولي (IRI) ضمن اختبارات اجلودة 
كشرط أساسي في جميع العقود املستقبلية 

إلنشاء وصيانة الطرق مع حتديد مواصفات 
واضحة ودقيقة إلجراء االختبار حسب املعايير 

الدولية احلديثة.
الزمنية  التمديدات  االلتزام بعرض طلب 
للعقود واالتفاقيات االستشارية على اجلهات 
الرقابية لالعتماد قبل انتهاء العقد بفترة كافية 
مــع مراعاة تقدمي طلــب التمديدات الزمنية 
التفاقيات اإلشراف بالتزامن مع طلب التمديد 

الزمني لعقود التنفيذ.
حتديد فترة زمنيــة لتنفيذ أعمال قائمة 

مالحظات التسلم االبتدائي للمشروعات.
وضع آلية للمتابعة والتأكد من صالحية 
وسريان وثائق التأمني والكفاالت البنكية عند 
قــرب انتهاء مدة العقود او متديدها وفقا ملا 
هو منصوص عليه بالشروط العامة للعقود.

على جميع اجلهات بحث أســباب تأخير 
مشروعاتها باستخدام مبدأ التحليل اجلذري 
لألسباب وإعداد تقرير يوضح تلك األسباب 
واملعوقات وكيف مت أو ستتم معاجلتها ووضع 
احللول املناسبة واإلجراءات الالزمة لتالفيها 
في املشروعات القادمة واملستقبلية وتزويد 
جهاز متابعة األداء احلكومي بنسخة من هذه 
التقارير بصورة دوريــة تغطي كل العقود 

املتأخرة لدى اجلهة.
على جميع اجلهات خالل فترة التعاقد مع 

املكاتب االستشارية إلعداد مستندات املناقصة 
حتديد املواصفات الفنية املطلوبة واحتياجاتها 
ومتطلباتها بشــكل كامل وواضح وأن تتم 
دراسة مستندات املناقصة بدقة قبل طرحها 
والتأكد من تضمينهــا جميع بنود األعمال 

املطلوبة للمشروع.
على جميع اجلهات التي لديها مشروعات 
تتعارض مع خطوط وخدمات القطاع النفطي 
(أنابيب غاز او نفط او غيرها) التنســيق مع 
اجلهة املختصة في القطاع النفطي وتزويدهم 
بدراسة تقييم املخاطر الكمي ودراسة توضح 
طريقة إجناز األعمال ودراسة توضح األعمال 
اخلطرة وكيفية السيطرة عليها. وذلك للحصول 
على املوافقــات الالزمة وتصاريح العمل في 

تلك األماكن.
على جميع اجلهات املعنية بخدمات البنية 
التحتيــة (إيصال التيــار الكهربائي الدائم، 
شــبكة صرف مياه األمطار، شبكة الصرف 
الصحي، الطرق الرابطة واملداخل واملخارج) 
توفير خدماتها وربطها باملشروعات اإلسكانية 
اجلديدة قبل فترة كافية والتنسيق مع اجلهات 
املعنية لضمان توفير تلك اخلدمات تزامنا مع 

إجناز املشروعات اإلسكانية.
على جميع اجلهات التي تقوم باإلشراف 
على تنفيذ املشروعات وضع مدة زمنية محددة 

للدراسة والبت في املطالبات املادية والزمنية.
على جميع اجلهات التي لديها مشروعات 
لتوفير االعتمادات  الالزمة  اتخاذ اإلجراءات 
املالية املطلوبة قبل فترة كافية من بدء تنفيذها.
على جميع اجلهات التي لديها مشروعات 
التأكد  مستقبلية مرتبطة مبشروعات قائمة 
من أن املواصفات الفنية املدرجة في مستندات 

املناقصة متوافقة للتشغيل والربط بينهما.
النظر في ان تتضمن العقود املستقبلية 
املرحلية  شــرط يتعلق بتحديد األهــداف 
للمشروعات اإلنشــائية في البرامج الزمنية 
وربطها بشــروط جزائية وغرامات في حال 
التأخر في حتقيقها حسب البرنامج الزمني 

املعتمد.
تضمني عقود املشروعات املستقبلية بنودا 
تتعلق بتدريب الكوادر الوطنية ونقل املعرفة 
ومهارات اإلدارة والتشغيل الى الكوادر املختصة 

في اجلهة.
دراســة ان تتضمن العقود اإلنشــائية 
املســتقبلية للجهات احلكومية شرط تقدمي 
خطة معاجلة للبرنامج الزمني ومنحنى نسب 
اإلجناز وأعداد العمالة املخطط لها وذلك في 
حال حدوث تأخير في اإلجناز او اعتماد متديد 

زمني للمشروع.
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دالي محمد اخلمسان

ما تبيض الصفحات.. والنوايا سود
وما ترتفع األعناق.. دون األخالق

 واللي تشوفه نقص وأنا أشوفه زود
.. واللي أشوفه زود ما له أسواق

واللي نبيعه بيوم ما هو ب مفقود
واللي ركب هالراس غصب ينساق

ودون الكرامــة ما لنا منشــود 
الكرامة.. نفتدي األعناق وألجل 

واللي بثمن ينشرى ولو فيه فود 
باچــر يبيعك.. ببضعــة أوراق

إذا األصل خيمة.. ف الشرف عامود
واذا الوفا سدره.. قلوبنا الساق

املوجود اللي قســم  ســبحانه 
حتى الشرف ما بني الناس أرزاق

من يطلب العليا.. يحفر ب جلمود
واللي يبي الراحة.. مبرقده ما فاق

بعض البشر حلمه من العنب عنقود
وبعض البشر حلمه مع السحاب إعناق.

ويا مضيع دروبك.. الى اجتاهك عود
بعد املسافة ترى ينتهي ب فراق

ويا طيب املعشر مع خليلك جود
ال تنسى العشرة وتخفي األشواق

خل الهوى والشوق وخافقي شهود
هل في أحد كثرنا بهالزمن عشاق؟ 

االبتالء أمر إلهي ماض، اقتضاه احلق سبحانه حلكمة 
ال يعلمها ســواه، وعدل قد ال يستوعبه عقل بشر، ومن 
هؤالء املبتلني املعاقون ذوو االحتياجات اخلاصة، وال أبالغ 

إذا ذكرت أن ذويهم مبتلون أيضا في بعض األحيان.
تصنف منظمة الصحة العامليـــة اإلعاقة بأنها حالة حتّد 
من قدرة الفرد على القيام بوظيـــــفة واحدة أو أكثر من 

الوظائف التي تعد أساسية في احلياة اليومية.
ويعرف ذو اإلعاقة بأنه الشــخص الذي يختلف عن 
املستوى الشائع في املجتمع في صفة أو قدرة شخصية 
سواء كانت ظاهرة كالشلل وبتر األطراف وكف البصر أو 
غير ظاهرة مثل التخلف العقلي والصمم واإلعاقات السلوكية 
والعاطفية بحيث يستوجب تعديال في املتطلبات التعليمية 
والتربوية واحلياتية بشــكل يتفق مــع قدرات وإمكانات 

الشخص املعاق مهما كانت محدودة.
شخصيا ال أبخس الناس أشياءهم وال ينبغي ذلك لعاقل 
ولكنني ال أعتقد أن كل القائمني على شؤون الهيئة العامه 
لإلعاقة يعتمدون هذا التعريف في فهمهم ملتطلبات ذوي 
اإلعاقــة أو ذويهم ابتداء باللجــان الفنية وانتهاء بإصدار 

الشهادات.
وسأوجز مقالتي هذه بالتركيز على اللجان الفنية والتي 
تعتبر احملور الرئيســي في الهيئة والتي من خاللها قبول 

أو رفض احلاالت املعروضة.
يحكي لي بعض األشخاص ممن ابتالهم اهللا بإعاقات 
حركيه أو جســدية عن طريقة عمل بعض اللجان الفنية 
التي ابتالهم اهللا بالدخول عليها زيادة على ما ابتالهم اهللا 
بإعاقاتهم فمنهم من قال انه وأثناء دخولهم على اللجنة بدأت 
نظرات الشك وكأن كل من يدخل هو كاذب بالضرورة على 
الرغم من التقارير الطبية املرفقة ثم يبدأ لبعضهم الفحص 
اجلســدي النظري ويردف صديقنا قائال بأنه يعاني من 
خلل في مفصل احلــوض أدى لقصور في إحدى رجليه 
مع انحرافها مما أدى إلى إعاقته احلركية فقام احد األطباء 
بقياس فارق الطول بالنظر فقط! بال أجهزة وحســبها أن 
الفرق «ســانتي ونصف.. أنا ما يهمني السانتي بس أبي 
أعرف اشلون حسب النص سانتي» وقام بثني رجله إلى 
الداخل واخلارج وعلى الرغم من األلم وعدم القدرة إال أن 
أحد األطباء اجلالسني قال باإلجنليزية إنه أمر بسيط وكأن 
رجله هي من يقوم الدكتــور بثنيها ثم جاءت النتيجة أن 

احلالة ال تندرج حتت مفهوم اإلعاقة.
قد تكون قصة صاحبنا بسيطه وأكاد أجزم أن ما خفي 
اعظم ولكن ال حياة ملن تنادي وكيف تكون هناك حياة ان 
كانت املادة ١ من بند ٢ من قانون اإلعاقة نفسه غير مفعلة 
واخلاصة باللجنة الفنية، حيث لم تؤسس على مفهوم القانون 
والذي حدد تشكيلها بضم فريق من ذوى االختصاصات في 
مجال اإلعاقة (طبيب، أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي) 
أو ممثل عــن ذوي اإلعاقة على اختالف أنواعها من جهة 
رسمية كجمعيات النفع العام، وليس تخصصا واحدا مما 
يضعف عمل هذه اللجنة. األمر الذي يولد شعور بالظلم في 
اللجان املختصة بتحديد درجة اإلعاقة واملزاجية وعدم اعتبار 
بعض احلاالت إعاقة مثل يد أطول من اليد األخرى وخالفه.

وحال هذه املادة غير املفعلة كحال عدم تفعيل مادة رقم 
٣ وبند ١ من املادة ٤.

ولــم تطبق املادة رقم ٥ بكل تفاصيلها ولم يتم تفعيل 
املــادة ٨ وال تفعيل املادة ٩ بالصورة املطلوبة أو املواد ١٠ 
و١١ و١٣ و١٨ و٢١ و٢٢ و٢٩ و٤٤ و٤٩ و٥٣، وكل هذه املواد 
غير مطبقه حاليا وأود أن اسمع من أصحاب الشأن خالف 

ذلك أن استطاعوا؟!
وأود أن أختم بطرفة من طرف الهيئة إن جاز التعبير، 
وهي أن الهيئــة ال تعطي لولي أمر املعاق صغير الســن 
اإلشــارة اخلاصة مبواقف سيارات املعاقني، مما يضطره 
حلمل الطفلة ملســافات، وكأن لســان حالهم يقول «األبو 

صاحي ما فيه إال العافية».
أدام اهللا صحتكم اجلسدية والذهنية وال أدام مـــــن 

ال ينصف املعاق.

كان لتوجيهات سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد باإلسراع 
في استثمار جزر جســر جابر أثرها 
على أرض الواقع، حيث اتخذت البلدية 
قرارها سريعا بعد تلك التوجهات، واجتمع 
البلدي وأصدر قراره بشأنها  املجلس 
بجلسة خاصة، وبعد االنتهاء من املوافقات 
الوزراء قراره  الرسمية أصدر مجلس 
بدعوة املســتثمرين لتقدمي عطاءاتهم 

بخصوص استثمار جزر جسر جابر.
املوقع االستراتيجي  أن  وال يخفى 
جلسر جابر يجعل من االستثمار فيه 
فائدة للدولة واملستثمر وكذلك للجمهور 
ويقدم قيمة مضافة لقطاع السياحة. وفي 
هذا السياق، فانه من األجدر أن تطرح 
املناقصة على الشــركات املساهمة في 
البورصة على اعتبار أن الفائدة ستعود 
الباب ملن  للمواطنني املساهمني وتفتح 
يرغب في شراء اسهم الشركة الفائزة 

باستثمار تلك اجلزر.
كما أن هناك اجتاها آخر بإســناد 
استثمار اجلزر لشركة املرافق العمومية 
وهي شــركة حكومية، وبالتالي تكون 

الفائدة اكبر للميزانية العامة.
أشير إلى ذلك نظرا لتجارب سابقة 
استفادت شركات خاصة من مناقصات 
ألســواق ورفعت اإليجــارات أضعافا 
مضاعفة فضاعــت على خزينة الدولة 

أموال طائلة.
من هنا، فإن إعادة مجلس الوزراء 
النظر في ترسية استثمار جزر جسر 
جابر لن يكون له مردود مالي عال للدولة، 
ولكن تفعيل مقترح إسناد استثمار اجلزر 
للشركات املساهمة في البورصة فإنها 
بذلك تكون قد قامت بتشجيع الشركات 
املساهمة ومساهميها، وستكون املنافسة 
كبيرة بحكم املوقــع اجلغرافي املميز 
للجزر. أو االستفادة من القيمة اإليجارية 
العالية املتوقع ألي نشــاط استثماري 
فيها عند إسناد استثمار اجلزر لشركة 
املرافق احلكومية، حيث إن املستثمر ال 
شك له رؤية في طريقة التأجير تؤدي 
إلــى تعويض ما قدمه إلى احلكومة من 

دفعة مقدمة للفوز باملناقصة.

يتميــز املجتمع الكويتــي الطيب 
بخصال جميلة في حب اخلير ومساعدة 
احملتاج من أعلى الهرم ممثال بالقيادة 
السياســية وحتى أبسط الناس بدون 
تردد وال أضــواء وال بهرجة إعالمية، 
كما يفعــل الكثير فعمل اخلير متجذر 
في أبناء الوطن وقد ورثوه ورثا طيبا 
عن ذويهــم حبا في عمل اخلير وطلبا 

ملغفرة رب العرش العظيم.
العمل اخليري الكويتي حاصل على 
سمعة عاملية طيبة في إغاثة منكوبي الدول 
بال استثناء وتقدمي املساعدات اإلنسانية 
للدول التي تعاني من الكوارث الطبيعة أو 
احلروب أو الفقر الشديد، وتبقى الكويت 
جنما المعا في ســماء العمل اخليري 

واإلنساني العاملي.
«كل ما هقيت لقيت» من اإلحساس 
وإغاثة امللهــوف واحملتاج وهي صفة 
مميزة في أبناء املجتمع الكويتي وهي 
عنــوان للتكافل االجتماعــي ولنا في 
أمير اإلنســانية الراحل الشيخ صباح 
األحمد، غفراهللا له، ســيرة عطرة في 
العمل اخليري واإلنساني وكذلك الفقيد 
املرحوم د.عبدالرحمن السميط، الذي كان 
مثاال للمواطن الكويتي الذي سخر حياته 
وماله وعلمه لنشــر الدعوة اإلسالمية 
وإغاثة الفقراء في القارة األفريقية، وكذلك 
السيرة العطرة للمرحوم يوسف احلجي، 
وكذلك أحمد بزيع الياســني في العمل 
اإلنساني التطوعي، حيث إنهم من رواد 

العمل اخليري في الكويت.
أبدع أبو العتاهية عندما قال:

خير أيــام الفتى يــوم نفع
واصطناع اخلير أبقى ما صنع

املرء فــي معروفه ونظيــر 
شــافع بــّت إليــه فشــفع

ما ينــال اخلير بالشــر وال
يحصــد الــزارع إال ما زرع
وتبقــى الكويت عظيمة في عطائها 
بال حدود في بنــاء وتنمية املجتمعات 
التي حتتاج الى املساعدة فندعو اجلميع 
ملد يد العون واملساعدة لألسر املتعففة 
واملعســرين في الكويت وفق شــعار 
باملعــروف»، حفظ  أولى  «األقربــون 
اهللا الكويت وشــعبها الوفي وقيادتها 
احلكيمة وكل القائمني على العمل اخليري 

واإلنساني الذي نفتخر به جميعا.

كانت باألمــس البعيد ظاهرة واليوم 
أصبحت مرضا متفشيا في مجتمعنا، 
حتى أصبح التسول وظيفة للبعض بكل 
أسف ألننا لم نبترها باألمس البعيد.. 
حان الوقت للقضاء عليها.. وبترها من 
جذورها ألن التسول ليس بوظيفة كما 
يظن البعض! بل إنه سلوك منحرف 

وغير حضاري في دولة متحضرة.
٭ ممنــوع الوقوف! هنا يجب علينا 
العاصمة  إلى محافظ  الشــكر  تقدمي 
الشيخ طالل اخلالد على كل ما يقوم 
به من أعمال وأفعال في مناطق احملافظة 
لتصبح «العاصمة أجمل»، ولكن! «يد 
واحــدة ما تصفق». ســعادة الفريق 
الشــيخ فيصل النواف، كم وكم من 
مركبات يتركهــا أصحابها في أماكن 
«ممنوع الوقوف». وكم من أصحاب 
مركبات يســتغلون بعض األراضي 
اخلالء ويقومون بعمل معارض لبيع 
الســيارات فيها! نعم هذا هو الواقع 
بالشكوى  املرير طال عمرك.. وقمنا 

ولكن لألسف «محلك سر».
٭ مسك اخلتام: ألف مبروك للكويت 
ورجال الــــداخلية.. ليــك وبــيك 

يا بومبارك.

ميكن أن يترك بهذه الصورة، ليس من 
حق أي فرد أن يتجسس على الناس 
ويصورهم ويعلق بصوته ويستهني 
بهم، من يقوموا مبثــل هذه األفعال 
هل يرضيهم ان تصور زوجاتهم أو 
أخواتهم أم هم أنفسهم، نحن نعرف 
جيدا أن القوانــني موجودة وبالفعل 
طبقت على الكثير من املتجاوزين، إال 
أن األمر مازال يحتاج إلى دراسة أكثر 
ووضع آلية معينة وواضحة من قبل 
وزارة الداخلية، فالكثير ال يعرف ما 
يفعله إذا مت تصويره ونشرت مقاطعه 
ورمبــا يخاف ويتردد مــن الذهاب 
للجهات املسؤولة واملختصة في مثل 

هذه القضايا.
لذلك، البد من إرشــاد الناس عن 
طريق وسائل اإلعالم املختلفة في كيفية 
التصدي ملثل هذه األفعال واإلبالغ عنها، 
وفــي املقابل وضع العقوبات الرادعة 
التي من شــأنها احلد من تصرفات 
هؤالء املستهترين واحلفاظ على حرمات 

الناس وسمعتهم وكراماتهم.

التحتية التقليديــة، يعد «ذا الين» أول 
تطوير حضري واسع النطاق يصمم منذ 
بداية العصر الرقمي والذكاء االصطناعي.

ومن القطاعات املبتكرة في املشروع 
مستقبل الترفيه والثقافة، حيث تستكمل 
نيوم مســاعيها فــي تصميم وتطوير 
عالمتها التجارية اخلاصة بها في مجال 
الترفيــه، عبر توفيــر وتقدمي عروض 
وبرامج ترفيهية مختلفة، ستسهم في 

جذب السكان والسياح.
ويرى املراقبون انه ستكون «نيوم» 
وجهة سياحية وجتارية نابضة باحلياة. 
كما سيكون ميناء نيوم بتقنياته املتطورة 
أول ميناء مؤمتت بالكامل حول العالم، 
باإلضافة إلــى مطار نيوم الدولي الذي 
سيقدم جتربة سهلة وممتعة ومتطورة 
للمسافرين، الذين سيصلون إلى املنطقة 
عبر خطــوط طيران خاصــة بنيوم، 
ويتمتعون بإجراءات ســفر سلســة 
وسريعة وآمنة. فهل ستكون لدينا فرصة 

لالستثمار هناك يا ترى؟

خالل حمــالت الفحص الطبي كما هو 
لدينا في الكويت بالوحدة املتنقلة جلمعية 
القلب الكويتية، وتقوم بإجراء حتاليل 
الدم لقياس نسبة السكر والكوليسترول 
والوزن والطول ونشر رسائل التوعية 

على كل أفراد املجتمع.
ووفقا ملا هو منشــور على موقع 
منظمة الصحة العاملية عن نتائج املسح 
الصحي لعوامل اخلطورة لألمراض املزمنة 
غير املعدية بالكويت فإن معدل التدخني 
جتاوز ٢٠٪ ومعدل التغذية غير الصحية 
جتاوز ٨٠٪ بينما معدل اخلمول البدني 
جتاوز ٨٠٪ ومعدل زيادة الوزن جتاوز 
٧٠٪ أما معدل السمنة فقد جتاوز ٤٠٪ 
وهذه املؤشرات يجب أن تكون منطلقا 
لبرامــج متكاملة متعددة التخصصات 
للوقاية والتصدي لألمراض املزمنة غير 
القلب.  املعدية وفي مقدمتهــا أمراض 
وتشير الدراسات إلى انتشار األمراض 
املزمنة وأمراض القلب بني كبار السن 
وتزايد معدالتها مع التقدم في العمر، ومن 
ثم كانت أهمية دمج الوقاية والتصدي 
القلب ضمن االســتراتيجية  ألمراض 
وخطط العمل الوطنية لصحة كبار السن.

باستخدام الهاتف أثناء القيادة.
تأتي  ٭ الضوضاء! والتي لألســف 
من البعض وهم ليسوا بقليل، عندما 
يقومــون بتعلية صوت املوســيقى 
في مركباتهــم، بالفعل تصرف غير 
حضاري.. نتمنى توقيفهم ومخالفتهم 
وســحب مركباتهم ليكونــوا عبرة 
لآلخرين.. بالفعل «جلونا» اهللا املستعان.
٭ التسول! قضية شــائكة وقدمية 
ولألسف إلى اآلن «محلك سر».. سعادة 
الفريق الشيخ فيصل النواف الصباح 
الداخلية، سئمنا ونحن  وكيل وزارة 
نتكلم ونكتــب عن تلك القضية التي 

بنشره؟، عندما يتم تصوير أشخاص 
مصابــني في حــادث او مشــاجرة 
ومناظرهم مرعبة وال يستطيع اجلميع 
أن يشــاهدها ويتم إرسالها وتداولها 
ويراها الكبير والصغير وأهل املتشاجر 
أو املقتول أو املصاب، فكيف سيكون 

أثرها على نفسياتهم؟
هناك الكثير من الساذجني والتافهني 
يعيشون بيننا ولعل وسائل التواصل 
كشــفت الكثير منهم إال أن األمر ال 

ليكون حجر الزاوية في احلياة العملية 
الطاقة  للنسيج احلضري. وســتكون 
النظيفــة هي املشــغلة جلميع املرافق 
بنسبة ١٠٠٪، كما ستبنى جميع األعمال 
واملجتمعات بشكل متصل ومتسق من 
خالل إطار رقمي يشمل الذكاء االصطناعي. 
حيث صمم كل مكون للمشروع بعناية 
فائقة للتعامل مع التحديات التي تواجه 
البشرية اليوم. وبالتحرر من قيود البنى 

أمراض القلب التي تشكل السبب الرئيسي 
للوفيات في العالم، وكذلك تقوم الدول 
مبراجعة تشريعاتها في مجال الوقاية من 
عوامل اخلطورة ومدى اجلدية في تنفيذ 
تلك التشريعات، وخصوصا تلك املتعلقة 
باالتفاقية  التدخني وااللتزام  مبكافحة 
التبغ ملنظمة الصحة  اإلطارية ملكافحة 

العاملية. 
املناسبة، تطلق جمعيات  وفي هذه 
النفع العام ذات العالقة بالصحة واملجتمع 
املدنــي مبادراتها وجهودهــا للتوعية 
واالكتشاف املبكر لعوامل اخلطورة من 

سطور موجزة، سعادة الفريق الشيخ 
فيصل النواف الصباح نكتبها لكم من 
خالل نقاط ونتمنى في املستقبل أن 
نرى كلماتنا تتحقق على أرض الواقع:
٭ اســتخدام الهواتف! نرجو تفعيل 
القانون وإلزام السائقني بعدم استخدام 
الهاتف النقال الذي أصبح أداة وسببا 
رئيسيا للكثير من حوادث السيارات 
«اهللا احلافظ»، بل وأصبح سببا رئيسيا 
املركبات  في االزدحام وتعطيل سير 
في شــوارعنا والسبب انشغال قائد 
املركبة بالهاتف! ومن هذا وذاك نتمنى 
بالتفعيل وتطبيق القانون لكل من يقوم 

جعل الكثير من البشر ال يعيرون أي 
أهمية حلرمة وخصوصية اآلخرين، 
أصبح تصوير األشخاص والتشهير 
بهم أمام املاليني من الناس أمرا عاديا 
ال ورمبا يعدها البعض بطولة وفخرا 

واستشرافا في بعض األحيان.
من الذي ســمح لهؤالء املتطفلني 
واملتجسســني بتصويــر الناس في 
األسواق أو في البحر أو في مشاجرة 
أو حادث مروري أو أي مكان والقيام 

العالم في شمال غرب اململكة، ما يدعم 
موقع «نيوم» بأن تكــون مركزا عامليا 
لالبتكار، حيث يستطيع ٤٠٪ من سكان 
العالم الوصول إلى «نيوم» في أقل من 
٤ ســاعات، كما أن قرابة ١٣٪ من حركة 
التجارة العاملية متر عبر البحر األحمر.
ويعيــد «ذا الين» ابتكار تنشــيط 
املجتمعات بجعلهــا «إدراكية - متعددة 
االســتخدام»، مع متكني مفهوم املشي 

التغذية الصحية عالية احملتوى من األلياف 
واخلضراوات والفواكه وقليلة احملتوى 
من األمالح والســكريات باإلضافة إلى 
مزاولة النشاط البدني ملدة نصف ساعة 
على األقل يوميا وملدة ال تقل عن خمس 
مرات أسبوعيا مع اإلقالع الفوري عن 

التدخني بكل صوره وأشكاله.
وعادة عند حلول يوم القلب العاملي 
تعــرض الدول ما لديها من دراســات 
القلب  وإحصاءات عما يتعلق بأمراض 
وتفصح عن خططها للوقاية والتصدي 
لألمراض املزمنة غير املعدية وفي مقدمتها 

احتارت كلمــات مقالنا كيف تبدأ 
ســطورها؟ فلم أجد إال املباركة ألهل 
الكويت ولرجال الداخلية بتعيني الفريق 
الشيخ فيصل النواف األحمد الصباح 
فــي منصب وكيــل وزارة الداخلية 
لـ«أبومبارك»  ألف مبروك  باألصالة.. 

ومبروك للكويت.
سيف مجرب.. يا بومبارك.. تعددت 
اإلدارات، ومن هذا  املواقف وتعددت 
وذاك كان حظي واحلمد هللا في أكثر 
املواضيع التي طرحتها من خالل مقاالتي 
تخــص وزارة الداخلية وكان الفريق 
الشــيخ فيصل النواف هو املسؤول 
عنها، وكان في ملح البصر أو أقل من 
ساعات على نشر املقال في اجلريدة 
يأتيني االتصال منه أو من أحد مديري 
مكتبه لالستفسار وأخذ جميع احليثيات 
عن املوضوع والوعد بسرعة اإلجناز.. 
وبالفعل تأتي االنفراجة، وحتل املشكلة.. 
يا بخت عني أهــل الكويت ويا بخت 

عينكم رجال الداخلية.
ســيف مجرب.. يــا بومبارك.. 
سطورنا اليوم تكتب لكم وإليكم، من 
أجل األمن واألمان ألهل الكويت وجميع 
القائمني على أرض عروس اخلليج.. في 

مــن الطبيعي أن الناس يختلفون 
عن بعضهم البعض في كل شيء في 
دياناتهم وأجناسهم وأعمارهم وثقافاتهم 
وتربيتهــم وغيرهــا كل هذه األمور 
مجتمعة البد وان يقابلها أشــخاص 
مؤيدون وأشخاص معارضون جتاه 
أي قضية أو تصرف أو سلوك، إال أن 
هناك شيئا يجب أن يتفق عليه اجلميع 
انتماءاتهم  او  مهما اختلفت صفاتهم 
او جنسياتهم طاملا انهم يعيشون في 
بلد واحد فإنهم مجبرون على تطبيقه 
وااللتزام بتعاليمــه وإجراءاته، وهو 
بالطبع القانون الذي ينظم حياة البشر 
ويعلمهم واجباتهم ويحفظ حقوقهم 
ولواله ألصبحت املجتمعات البشرية 

كالغابة الكبيرة فيها يأكل الصغير.
التكنولوجيا  ال شك أن وســائل 
احلديثة وما نتج عنها من تطور وتوسع 
وانتشار وسهولة وسرعة في التواصل 
التجاوزات  الكثير مــن  خلقت معها 
واألخطاء والفوضــى والتمادي في 
أسلوب وطريقة استخدامها، األمر الذي 

كلمة «نيوم» تعني «املستقبل اجلديد»، 
وقد وصف املشروع الذي تقدر تكلفته 
بـ ٥٠٠ مليار دوالر أميركي بأنه «األكثر 
طموحــا في العالــم». وكان ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان قد أعلن 
عن هذا املشروع في أكتوبر ٢٠١٧، وذلك 
خالل جلسة مؤمتر مبادرات مستقبل 
الرياض،  الذي اســتضافته  االستثمار 
التي تهدف بشــكل رئيسي إلى تقليل 
اعتماد اململكة العربية الســعودية على 
النفط، وتنويع مواردهــا االقتصادية 

«رؤية ٢٠٣٠».
مشروع ذا الين: يعد «ذا الين» سلسلة 
من املجتمعات اإلدراكية املترابطة واملعززة 
بالذكاء االصطناعي، وخالية من االنبعاثات 
الكربونيــة، وبال ضوضاء أو تلوث، أو 
مركبات وشوارع، يقع مشروع «ذا الين» 
في نيوم شــمال غرب اململكة العربية 
السعودية، عند طرف خليج العقبة على 
البحر األحمر. وتبرز أهمية موقعه على 
البحر األحمر في كونه على مفترق طرق 

يخطئ من يظن أن يوم القلب العاملي 
الذي يوافق ٢٩ ســبتمبر هو مناسبة 
طبية فقط ويقتصر احلديث فيه على 
األطباء، فالوقاية من أمراض القلب هي 
منظومة حياة صحية متكاملة وإجراءات 
يشارك فيها جميع األفراد في املجتمع 
مبا في ذلك املجتمع املدرسي وأصحاب 
العمل والعاملون في مختلف التخصصات 

وأماكن العمل. 
القلــب ببعض  أمــراض  وترتبط 
عوامل اخلطورة مثل التدخني والسمنة 
وزيادة الوزن واخلمول البدني وجميعها 
مرتبطة بنمــط احلياة اليومي، ومن ال 
يهتم بأمناط احلياة الصحية فإن ذلك 
يؤدي إلى زيادة أمراض القلب ومن ثم 
احلاجة إلى العالج باملستشفى واإلجازات 
املرضية وبعدها التأهيل والتقاعد الطبي 
الحقا مما يضاعف األعباء االقتصادية 

واالجتماعية على برامج التنمية. 
الدراســات عن  العديد من  وهناك 
األعبــاء املترتبة على أمــراض القلب 
وتكلفتها العالية على االقتصاد والتنمية، 
ولذلك كانت أهمية التصدي والوقاية من 
أمراض القلب بتغيير أمناط احلياة مثل 
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هشام الصالح: ما املالحظات الفنية واملالية على تنفيذ
مشروع إنشاء وتشغيل محطة تنقية جنوب املطالع؟

وجــه النائب د. هشــام 
الصالح ســؤاال إلى وزيرة 
األشــغال العامــة وزيــرة 
الدولة لشؤون االتصاالت 
المعلومات  وتكنولوجيــا 

د.رنا الفارس.
ونص الســؤال على ما 

يلي:
في شــهر مــارس ٢٠٢١ 
تناقلــت بعــض وســائل 
اإلعالم أخبــارا عن صدور 
مالحظات فنية ومالية على 
٤ شــركات تقدمت لتنفيذ 
مشــروع إنشــاء وتشغيل 
وصيانــة محطــة تنقيــة 
جنــوب المطــالع، حيــث 
توقعــت أن طريــق تنفيذ 
هــذا المشــروع الذي تبلغ 
تكلفتــه ١٧٥ مليون دينار، 
لــن يكون ممهدا إذ كشــف 
أحد أعضاء لجنة دراســة 
العطاءات في كتاب رسمي 
عن «أن الشركات المتقدمة 
غير مؤهلــة فنيــا وماليا 

لتنفيذ المشروع».
وفــي تاريــخ ٢٧ مايــو 
٢٠٢١ رفــع مدير مشــاريع 
توســعة أم الهيمان إليكم 
مذكرة مدعمة بـ ٣٥٠ مستندا 
رســميا تفيــد بالمخالفات 
والتجاوزات وشــبهة هدر 
المــال العــام المتهــم فيها 
المســاعد لقطاع  الوكيــل 
الهندســة الصحية ووكيل 
العامــة  األشــغال  وزارة 

باإلنابة.
اتخــاذ  غيــاب  وفــي 
اإلجراءات الالزمة للتحقيق 
في مدى صحــة ما أوردته 
المذكرة المشار إليها، بادر 
وكيل الــوزارة باإلنابة في 
تاريــخ ١٣ يونيو ٢٠٢١ إلى 
إحالــة صاحــب المذكــرة 
للتحقيق من خالل توجيه 
كتــاب إلى إدارة الشــؤون 
التــي رفعــت  القانونيــة 
بالــرأي  إليكــم مذكرتهــا 
القانوني القاضي بتشكيل 
لجنــة مختصة مشــتركة 
من خارج الوزارة وداخلها 
يناط بها التحقيق الشامل، 
المرفقات  وفحص جميــع 
الفنيــة  والمســتندات 
والهندســية والتعاقديــة 

المرفقة بها.
وفــي تاريــخ ٥ يوليو 

المال العام هو وكيل الوزارة 
باإلنابة.

وال يخفــى عليكم نص 
المــادة ١٧ مــن الدســتور 
الــذي يقــرر حرمــة المال 
العام ويجعل من واجب كل 
مواطن حمايتها، وإذا كان 
ذلك واجبا دســتوريا على 
عاتــق كل مواطن فإن هذه 
المسؤولية تكون مضاعفة 
من باب أولى لمن هو مطوق 
بنص المادة ١١ من الدستور 
إذ أقســم علــى اإلخــالص 
للوطن ولألميــر واحترام 
الدســتور وقوانين الدولة 
والذود عن حريات الشعب 
ومصالحــه وأمواله وأداء 
األعمال باألمانة والصدق.

وال يخفــى عليكــم أن 
المادة ٨٣ من القانون رقم 
المعــدل  ٤٩ لســنة ٢٠١٦ 
بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٩ 

بتزويــده  وطالــب 
باآلتي مشفوعة بالبيانات 

والمستندات ذات الصلة:
١ـ  ما اإلجراءات المتخذة 
منــذ وصول مذكــرة مدير 
مشاريع توسعة أم الهيمان 
في تاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢١ في 
المالية  المخالفــات  شــأن 
واإلدارية الجســيمة وهدر 

المال العام للمشروع؟
٢ ـ هــل أمرتــم بإجراء 
التحقيــق فيمــا ورد فــي 
المذكرة المشار إليها وفقا 
لإلجــراءات واألحكام التي 
يقضي بها القانون والئحته 
التنفيذية؟ إذا كانت اإلجابة 
بالنفي، فما السند القانوني 
في عدم إحالة كل مشــتبه 
في تورطه بمخالفة أحكام 
المناقصات إلــى التحقيق 
طبقــا لما تقضي به المادة 
٨٣ المشار إليها في مقدمة 

هذه األسئلة؟
٣ـ  مــا أســباب االكتفاء 
بتشــكيل لجنــة وزاريــة 
داخلية للتحقيق في قضايا 
أحــد أطرافها الرئيســيين 
المســاعد لقطاع  الوكيــل 
الهندســة الصحية ووكيل 
الوزارة باإلنابة الذي ترأس 
لجنــة دراســة العطــاءات 
لمناقصة إنشــاء وتشغيل 
وصيانــة محطــة تنقيــة 
جنوب المطالع؟ وهل يشكل 
ذلــك مساســا بمصداقيــة 

٨ ـ مــا حالــة المحطات 
أرقــام (هـــ  العقــود  فــي 
ص/١٦٦& هـــ ص/١٦١& هـ 
ص/ ١٧٥& هـ ص/ ١٧٦&)، 
وكذلــك مضخات التحويل 
على الشــبكات عند تسلم 
المحطــات مــن المقاولين 
المنفذيــن للعقــود أعاله؟ 
يرجى تزويــدي بمحاضر 
التســلم للعقــود أعــاله 
للمحطات الرقة ـ العقيلة ـ 
ام الهيمانـ  ZONE٢) لسنة 
٢٠١٩ وبيــان حالة العقود 
القانونية والمالية في الوقت 

الحاضر.
٩ـ  محضر تسلم المستثمر 
للعقود أعــاله والمالحظات 
الواجــب اســتيفاؤها مــن 
الــوزارة، وهــل اســتوفت 
الــوزارة تلــك المالحظات؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب، 
فيرجى تزويــدي بما يثبت 
ذلــك، وإذا كانــت اإلجابــة 
بالنفي، فما األثــر المترتب 

على ذلك؟
١٠ ـ هــل وقعت الوزارة 
عقودا أخرى مع شــركات 
أخرى غير المستثمر لتنفيذ 
تلــك المالحظــات إلصالح 
العيوب في العقود أعاله؟ 
المســتغرقة  المــدة  وكــم 
لتنفيذ هذه المالحظات منذ 

تسلمها من الوزارة؟
١١ ـ هــل يترتــب علــى 
تأخير الدفعات المستحقة 

العامة  المناقصات  بشــأن 
قــد نصــت على مســاءلة 
موظفــي الجهــات العامــة 
عــن أي أهمــال أو تقصير 
في إعداد وثائق المناقصة 
أو الممارســة أو ما يترتب 
عليــه... وألزمــت الجهات 
الخاضعــة ألحكام  العامة 
المناقصات بإحالة  قانون 
الموظفين المتورطين إلى 

التحقيق فورا.
وقد نصــت المــادة ذاتها 
علــى أن «... وتكــون اإلحالة 
إلى التحقيق بطلب من الجهة 
صاحبــة الشــأن، وعليها أن 
تصــدر رأيــا أو توصيــة في 
الموضــوع ســواء بحفظه أو 
بمحازاة المسؤول تأديبيا خالل 
(٣٠) ثالثين يوما على األكثر 
من تاريخ علمهــا بالمخالفة، 
المركــزي  الجهــاز  وإبــالغ 
للمناقصات بالرأي أو التوصية 
الصادرة في هذا الشأن خالل 
أسبوعين من تاريخ صدورها 
التخاذ الالزم في هذا الشــأن. 
ويجوز أن يكون التحقيق بناء 

على طلب الجهاز...».
وبالرجوع إلى المذكرة 
اإليضاحيــة للقانون رقم 
٤٩ لســنة ٢٠١٦ في شــأن 
العامة نجدها  المناقصات 
قد أوضحت أن هذا القانون 
يسعى إلى استحداث أحكام 
تضمن الحفاظ على األموال 

العامة وصيانتها.

التحقيق المطلوب إنجازه 
وحمايــة لكل متــورط في 
المخالفات والتجاوزات التي 

قد تسجلها اللجنة؟
٤ ـ لماذا لم يؤخذ الرأي 
الشــؤون  القانوني إلدارة 
باالعتبــار  القانونيــة 
حيــث اســتبعدت مذكــرة 
ومستندات مدير مشاريع 
أم الهيمان وعدم تشــكيل 
لجنة متخصصة مشتركة 
من داخل الوزارة وخارجها 
كمــا أوصت بذلــك اإلدارة 

القانونية؟
٥ـ  ما طبيعة المخالفات 
والتجاوزات التي سجلتها 
الوزارة على العقود أرقام 

١٦١، ١٦٦، ١٧٥، ١٧٦؟
٦ ـ لمــاذا حمــل عقد أم 
الهيمــان مبالــغ لتنفيــذ 
التــي تخص  المالحظــات 
العقــود المشــار إليها في 

السؤال رقم (٥)؟
٧ ـ ما الهدف من سحب 
إدارة مشروع أم الهيمان من 
مديره بسبب كشفه التالعب 
وهدر المال العام ومذكرته 
في شأن عدم أهلية الشركات 
المتقدمة للمناقصة رقم (هـ 
ص٢٠٨) الخاصــة بمحطة 
مدينة جنوب المطالع، األمر 
الــذي أكده رفــض الجهاز 
المركزي للمناقصات العامة 
لتلك المناقصة لتعارضها 

مع القانون؟

لشــركة المشروع غرامات 
تتحملها الوزارة؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجــاب، فيرجي 
تزويدي باألسباب التي أدت 
إلى هــذا التأخير، والجهة 
المسؤولة عن إعداد شهادات 
الدفــع والمطلعــة علــى 
المالية والقانونية  الحالة 
والتعاقدية للعقود بشكل 
عام وعلى وجه الخصوص 
الذكر أعاله  العقود سالفة 
وارتباطها ماليا باالتفاقية 
(البروتوكول) وكذلك بعقد 
أم الهيمان وكيفية الصرف 

واحتساب التكاليف.
المعنيــة  الجهــة  ـ   ١٢
فــي الــوزارة باســتصدار 
التراخيــص  وجاهزيــة 
الخاصة بمشروع أم الهيمان 
قبــل توقيع العقــد، وهل 
يوجد من يمثل هذه الجهة 
في لجنة المرافق في بلدية 

الكويت؟
١٣ ـ هل يوجد نقص أو 
إخفاق بتلــك التراخيص؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
فيرجي تزويدي باألسباب، 
واآلثار السلبية وتأثير ذلك 
على إنجاز المشروع، وما 
الجهة المسؤولة عن ذلك؟
لمهــام  بالنســبة  ـ   ١٤
اإلدارات  واختصاصــات 
الهندســة  التابعــة لقطاع 
الصحيــة، يرجى تزويدي 
بمهام واختصاصات إدارة 
التصميم واألقسام التابعة 
لها، وكذلك مكتب التخطيط 
والمتابعة واألقسام التابعة 
لــه، وكذلــك إدارة الميــاه 
المعالجة واألقسام التابعة 
لها وإدارة تشغيل وصيانة 
المحطات واألقسام التابعة 

لها.
١٥ ـ جميــع اإلجــراءات 
تلــك  حيــال  المتخــذة 
المخالفات الفنية والمالية 
والتعاقديــة، وهل أحيلت 
من الجهــات القانونية في 
الــوزارة أو شــكلت لجنة 
محايدة مــن إدارة الفتوى 
والتشريع وديوان المحاسبة 
وديوان الخدمة المدنية أو 
أي جهة لها الحق في البحث 
والتحري والتحقيق بجرائم 
المال العــام للبت في تلك 

التجاوزات المذكورة؟

طلب تزويده ببيانات عن محاضر التسليم للمستثمر والتراخيص واإلجراءات املتخذة حيال املخالفات

د. هشام الصالح

إدارة  ٢٠٢١ قــرر مجلــس 
الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة بأغلبية أعضائه عدم 
الموافقة على طلب وزارة 
األشــغال العامــة بإعــادة 
فتــح باب تقديم العطاءات 
الفنيــة للمرحلــة األولــى 
لجميع الشركات التي قامت 
بشراء وثائق المناقصة رقم 
(هـ ص/٢٠٨) التي تخص 
محطة تنقية مدينة جنوب 
المطــالع، وبــرر المجلس 
رفضه بتعارض الطلب مع 
قانون المناقصات على أن 
يلغى ويعاد طرح المنافسة.

وفي تاريخ ٢٣ أغسطس 
٢٠٢١ صــد قــرار وزاري 
بتشــكيل لجنــة وزاريــة 
داخلية للتحقيق في بحث 
وقائع ومالبســات قصور 
الرقابــة واإلشــراف  فــي 
علــى مشــروع أم الهيمان 
واســتبعد قراركــم هــذا 
القانونية  مذكرة الشؤون 
التــي دعــت إلــى وجــوب 
دمج المذكرة والمستندات 
المرفوعــة إليكم من مدير 
مشاريع توسعة أم الهيمان 
في تاريخ ٢٧ مايو المشار 
إليها، كما دعت إلى عرض 
األمر على لجنة متخصصة 
من داخل الوزارة وخارجها، 
خصوصا أن أحد األطراف 
الرئيســيين المشــتبه في 
المخالفات وهدر  ارتــكاب 

..ويقترح رفع نسبة جتميل املرافق العامة
في ميزانية اخلدمات االجتماعية إلى ٢٠٪

تقدم النائب د.هشام الصالح عن تقدميه 
اقتراحا برغبة برفع النسبة املخصصة في بند 
اخلدمات االجتماعية لتجميل املرافق العامة 
واملناسبات الوطنية من ١٥٪ إلى ٢٠٪ وذلك 
بتحويل نسبة ٥٪ املخصصة لدعم احملافظات 

إلى بند جتميل املرافق واملناسبات. 
وجاء في نص االقتراح: لقد خصص القرار 
الوزاري (رقم ١٦/ت) لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم 
العمل التعاوني فصلــه اخلامس للخدمات 
االجتماعيــة حيث حددت املادة ٥٥ النســب 

العليا للصرف واشترطت لذلك أن يتم االعتماد 
املسبق من اجلمعية العمومية وأخذ املوافقات 
الالزمة حسب الضوابط التي حتددها اإلدارة 

املختصة.
واملالحــظ أن هــذا القــرار راجع بعض 
النســب في البنــود التي وردت فــي القرار 
رقم ٣٥ لســنة ٢٠١٤ امللغى وذلك بالرفع أو 
اإلدمــاج أو اخلفــض كما أحدث نســبة ٥٪ 
(دعم للمحافظات) وإن الهدف من اجلمعيات 
التعاونيــة االرتقاء باملســتوى االجتماعي 

واالقتصادي واإلنتاجــي، وتقدمي اخلدمات 
الضرورية ألعضائها، وتدعيم مناطق تواجدها 
اجتماعيــا وصحيا وثقافيا واملســاهمة في 
تطوير وإنشــاء اخلدمــات للمنطقة، وذلك 
بتجميل املرافق وتخضير الفضاءات وإنشاء 
وصيانة احلدائق، وكذلك لكونها قادرة على 
إقامة مشــاريع استثمارية في تلك احلدائق 
كاملطاعم واأللعاب، ولهذا واعتبارا ملا سبق 
فإني أتقدم باالقتراح برغبة التالي: إلغاء البند 
٥ من املادة ٥٥ من القرار رقم ( ١٦/ ت) لسنة 

٢٠١٦ بشأن تنظيم العمل التعاوني، وحتويل 
نســبة ٥٪ التــي وردت في هــذا البند لدعم 
احملافظات من ميزانية اخلدمات االجتماعية 
إلــى البند ٤ من نفس املــادة مبا يتيح رفع 
النســبة املخصصة لتجميل املرافق العامة 
واملناسبات الوطنية من ١٥٪ إلى ٢٠٪ ،وذلك 
لتمكني اجلمعيات التعاونية من املساهمة في 
تخضير الفضاءات وإنشاء وصيانة احلدائق، 
وكذلك حتفيزها على إقامة مشاريع استثمارية 

كاملطاعم واأللعاب في تلك احلدائق.

عبداهللا املضف: ما  آخر إعالن
توظيف في «املشروعات الصغيرة»؟

وجه النائب عبداهللا املضف سؤاال إلى وزير التجارة 
د.عبداهللا الســلمان جاء كالتالي: اميانا منا مببدأ تكافؤ 
الفــرص، وحرصا على أن تســتعني مؤسســات الدولة 
بالكفاءات الوطنية الســيما الصنــدوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشــروعات الصغيرة واملتوسطة ملا ميثله من 

أهمية بالغة في دعم قطاع األعمال.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ متــى كان آخر إعالن توظيف لدى الصندوق، وما 
الوظائف والتخصصات التي فتح لها مجال التقدمي؟

٢ ـ هــل توجد تعيينات متت من تاريخ ٢٠٢١/٤/١ من 
دون إعــالن من قبــل الصندوق حتى تاريــخ ورود هذا 
السؤال؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فما املسوغ القانوني 

لهذه التعيينات؟
٣ ـ تواريخ هذه التعيينات وأسماء ومسميات من مت تعيينهم.

سأل عن الوظائف والتخصصات املتاحة للتقدمي

عبداهللا املضف

أسامة املناور: اسم عبدالعزيز املشاري 
على إحدى املؤسسات التعليمية

تقــدم النائــب أســامة 
املناور باقتراح برغبة قال 
في مقدمته: فقدت الكويت 
أحــد أبنائها البــررة وهو 
املرحوم عبدالعزيز ثنيان 
املشــاري، وقــد عرف عنه 
حبه الكبيــر للعمل العام، 
حيث إنه أسهم في تأسيس 
عدد من اجلمعيات أبرزها:

- جمعية أهالي األسرى 
واملرتهنــني لــدى النظــام 
العراقي التي تولى رئاستها 

أيضا.
- جمعية اليرموك التعاونية التي كان 

أول رئيس ملجلس إدارتها عام ١٩٨٨.
- ثم أصبح مختــارا ملنطقة اليرموك، 

وأســهم في أن تصبح أول 
منطقــة صحيــة بالكويت 
بفضل نشاطه، حيث كان 
مــن املختاريــن املتميزين 
بالعمــل الــدؤوب خلدمــة 

مناطقهم وأهاليها.
وملا يتمتع به املرحوم من 
فضائل وأخالق حميدة، وملا 
قدمه من خدمات تعليمية 
جليلــة، وتخليــدا لذكراه 
الطيبة ووفاء وعرفانا من 
الكويت ألبنائها املخلصني.

ونص االقتراح على ما 
يلي: «إطالق اسم املرحوم عبدالعزيز ثنيان 
املشاري على إحدى املؤسسات التعليمية 

مبنطقه حولي التعليمية».

في منطقة حولي التعليمية

أسامة املناور

شعيب املويزري يسأل «الداخلية» عن مرسوم
تعيني نواب مدير اإلدارة العامة للتحقيقات

وجــه النائــب شــعيب 
املويزري ســؤاال إلى وزير 
الداخليــة الشــيخ ثامــر 
العلي، وجاء نص السؤال 
كالتالــي: صــدر املرســوم 
األميــري رقم ٢٥٥ لســنة 
٢٠١٦ والذي تضمن تعيني 
نــواب ملديــر عــام اإلدارة 
العامــة للتحقيقات، وجاء 
في البندين ١ و٢ من املادة 
الثانية منــه تعيني مدعني 
عامــني نائبني ملدير اإلدارة 
العامة للتحقيقــات، ومبا 
أن املادة ٥٥ من الدســتور 
نصــت علــى أن «يتولــى 

في ترتيب األقدمية ومن عني 
في البند رقم ٢ في املرسوم 

العامان الوارد اسماهما في 
البندين رقمي ١ و٢ من املادة 
الثانية من املرسوم املذكور 
أعاله؟ مع تزويدي بكشف 
ترتيب وظيفة مدع عام وفقا 

لألقدمية.
٢ـ  املرسوم املذكور صدر 
في سنة ٢٠١٦ أي في فترة 
سابقة لتوليكم املسؤولية 
ولكــن املســؤولية امتدت 
نظرا لتوليكم حاليا وزارة 
الداخليــة، فهل اتخذمت أي 
إجراء ملعاجلــة هذا اخللل 
املخالــف للمــادة ٢٩ مــن 

الدستور؟

املذكور يســبقه ٢٦١ مدعيا 
عاما فــي ترتيب األقدمية، 
وهــذا يعد جتــاوزا وخلال 
في االختيــار ومتييزا بني 
املواطنني ومخالفة صريحة 
لنــص املــادة رقــم ٢٩ من 
الدستور التي تنص على أن 
«الناس سواسية في الكرامة 
اإلنسانية، وهم متساوون 
لدى القانــون في احلقوق 
والواجبات العامة، ال متييز 
بينهم في ذلك بسبب اجلنس 
أو األصل أو اللغة أو الدين»، 
فما األسس واملعايير التي 
بناء عليها رشــح املدعيان 

استفسر عن اإلجراءات املتخذة للمعاجلة

شعيب املويزري

األمير ســلطاته بواســطة 
وزرائــه»، وجــاء في نص 
املادة ٤ من القانون رقم ٥٣ 
لسنة ٢٠٠١ في شأن اإلدارة 
العامة للتحقيقات بوزارة 
الداخلية أن «يكون تعيني 
مدير عام التحقيقات ونوابه 
مبرســوم بناء على عرض 

وزير الداخلية..».
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  منى إلى علمي أن من 
عني في البند رقم ١ من املادة 
الثانية من املرسوم املذكور 
أعاله يسبقه ٧٦ مدعيا عاما 

حسن جوهر لوزيرة االتصاالت: ما األدوات
املستخدمة في «سهل» لضمان اخلصوصية؟

وجــه النائب د. حســن 
جوهر ســؤاال إلــى وزيرة 
العامــة وزيــرة  األشــغال 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د. 
رنا الفارس، بشأن تطبيق 

سهل.
مقدمــة  فــي  وقــال 
الســؤال: أعلنــت احلكومة 
عن إطالق تطبيق «سهل» 
احلكومي املوحــد لتعزيز 
إجنــاز  وســرعة  كفــاءة 
املعامالت، ونظــرا ألهمية 
التحــول الرقمي احلكومي 
ومتطلبات حماية منظومة 

كالتشــفير  املســتخدمة 
والتعقــب وغيرهــا مــن 

لربط البيانات مع اجلهات 
األخرى؟

٦ ـ هــل جــرب واختبر 
التطبيق قبــل إطالقه؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، يرجى 
بيان اجلهة التي عملت على 
ذلك، والضمانــات املؤكدة 

لنجاح التطبيق رسميا.
٧ ـ ما آليات الكشف عن 
ســرقة جهاز املستخدم أو 
كلمة املرور اخلاصة ونظم 
العمليات  الرقابــة إللغــاء 
التــي أجريت من الســارق 
فــي اجلهات األخرى ونظم 

استرجاع البيانات؟

إلى  املتطلبــات باإلضافــة 
طرق احلفاظ على تخزين 
البيانات داخل الكويت فقط.

٣ـ  أين تخزن البيانات؟ 
وما خطة إدارة املخاطر في 
حــال فقــدان البيانــات أو 

تسريبها؟
٤ ـ ما اجلهة أو اجلهات 
التطبيــق  املشــرفة علــى 
وبياناته؟ وهل هذه اجلهات 
الشــركات  محصورة على 
الوطنية وإداراتها واإلشراف 
عليهــا بواســطة كــوادر 

كويتية؟
٥ـ  ما اآلليات املستخدمة 

سأل عن نظم الرقابة واسترجاع البيانات

د. حسن جوهر

البيانات الســيادية للدولة 
واملعلومات الشخصية عالية 
اخلصوصيــة من حتديات 
وأخطار الفضاء السيبراني، 
ومن أجل العمل على جناح 

هذا املشروع الوطني.
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
األدوات  بيــان  ـ   ١
املســتخدمة فــي تطبيــق 
«ســهل» لضمــان حمايــة 
اخلصوصية (عدم تسريب 
البيانــات) وإثبــات هوية 

املستخدم.
٢ ـ بيان أدوات احلماية 

ما تواريخ هذه التعيينات وأسماء ومسميات من مت تعيينهم؟

ملا يتمتع به املرحوم من فضائل وأخالق حميدة و قدمه من خدمات
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«املشروعات السياحية»: إستراتيجية جديدة الستعادة العصر الذهبي للسياحة
ندى أبو نصر

كشف الرئيس التنفيذي 
لشركة املشروعات السياحية 
املــرزوق مــع  عبدالوهــاب 
أعضــاء مــن فريــق اإلدارة 
عن اإلســتراتيجية اجلديدة 
للشركة في التحول لتصبح 
شــركة رائــدة فــي مجــال 
الســياحية والترفيــه فــي 

الكويت.
جــاء ذلــك فــي مؤمتــر 
صحافــي عقــد فــي أبــراج 
الكويت أوضــح خالله عبد 
املــرزوق اخلطوط  الوهاب 
العريضــة خلطط ومســار 
التحول الســتعادة وإحياء 
الذهبي للســياحة  العصــر 
في الكويت، وسعي الشركة 
لتكون مــن أهــم املطورين 
واملشــغلني لقطــاع الترفيه 
العائلــي محليــا وإقليميا. 
وتأتــي هذه االســتراتيجية 
لتعبر عن أكبر خطوة حتول 
طموحة تطلقها الشركة عبر 
تاريخها الذي يزيد على ٤٠ 
سنة، وذلك عبر وضع خطط 
قوية إلعادة تطوير وحتديث 

١١ مشروعا رئيسيا لديها.
املرزوق لوسائل  وصرح 
اإلعــالم قائــال: «إننا نرســم 
اليوم مســارا جديا وندشن 

املدروســة  بوجــود اخلطط 
واملعــدة جيــدا، وباحلصول 
على املوافقة لزيادة رأس املال 
بقيمة ٢٥٠ مليون دينار كويتي 
من الهيئة العامة لالستثمار»، 
مضيفا أن الشركة تسعى من 

منوذجا يحتذى به في عمليات 
التحول الناجــح في القطاع 

العام.
وزاد أن هذه االستراتيجية 
تتوافــق مع رؤية ٢٠٣٥ من 
خالل التركيــز على تطوير 

التعــاون وإشــراك  لتقويــة 
أصحــاب املصلحــة لتعزيــز 
الشــراكات الناجحة للجميع، 
والعمــل على تغيير االنطباع 
العــام وإعادة بناء الثقة. وقد 
قامت الشركة، باعتماد ثقافة 
مبنيــة علــى األداء، بإعــالن 
قيمهــا اجلديدة وهــي العمل 
بفخر، الناس كمحور اهتمام، 
الشــمولية، االبتــكار، اإلبداع 

واحترام الثقافة احمللية.
 كما كشــفت الشــركة عن 
خطط لتطوير أحد عشر مرفقا 

خالل تقدمي خدماتها السياحية 
والترفيهية اجلديدة واملتوافقة 
مــع رؤيتنا إلحيــاء العصر 
الذهبــي للســياحة إلى لعب 
دور رائد في االرتقاء بالبنية 
السياحية في الكويت، لتكون 

الرأســمال البشري وتعزيز 
التنويع االقتصادي.

وتتمحور هذه االستراتيجية 
حول معادلة جديدة يكون كل 
فرد من املجتمع مركز اهتمامها 
وذلك انطالقا من سعي الشركة 

رئيســيا لديها في ٥ قطاعات 
الترفيهية  املنتزهات  تشــمل 
العائليــة، قطــاع الضيافــة، 
األندية والشواطئ، استراحات 
الطــرق الســريعة ومراســي 

الواجهات البحرية.
عــن  الشــركة  وأعلنــت 
خططها لتطوير ثالثة مشاريع 
حيوية لديها كمرحلة أولى في 
اســتراتيجتها اجلديدة وهي 
اســتراحة النويصيب، نادي 
رأس األرض وشاطئ املسيلة.
أمــا املرحلــة الثانيــة من 
خطة التطوير فتشمل مرافق 
أخــرى مثل منتزه الشــعب، 
منتزه جنوب الصباحية، نادي 
اليخوت في الساملية، استراحة 
العبدلي، اســتراحة الساملي، 
شاطئ العقيلة، منتزه اخليران، 

ومنتزه جليب الشيوخ.
وستســاهم هذه املشاريع 
اجلديــدة فــي إحــداث تأثير 
اجتماعي واقتصادي إيجابي 
فــي الكويت من خالل تطوير 
الرأسمال البشري، خلق فرص 
عمــل وزيــادة الطلــب علــى 

السياحة.
هــذه  تطويــر  وســيتم 
املشاريع واملرافق وفق خطة 
ماليــة مســتدامة مبنية على 
الدقيــق وعلــى  التخطيــط 

دراسات اجلدوى املالية.

كشفت عنها وتتضمن تطوير وحتديث ١١ مشروعاً بعد املوافقة على زيادة رأسمالها بقيمة ٢٥٠ مليون دينار من الهيئة العامة لالستثمار

متابعة من احلضور وممثلي وسائل اإلعالم للمؤمتر الصحافي جانب من احلضور

عبدالوهاب املرزوق ورغدة الهرمي وأحمد اجلوعان وعبداهللا اجلعفرالرئيس التنفيذي لشركة املشروعات السياحية عبدالوهاب املرزوق متحدثا خالل املؤمتر الصحافي (ريليش كومار)

عصرا جديدا للقطاع السياحي 
الكويــت.  والترفيهــي فــي 
وسنقوم وفق استراتيجيتنا 
اجلديدة بالسعي إلحداث منو 
وتوسع مدروسني، وتطوير 
وحتديــث جوهــري ونوعي 
للمرافــق احلاليــة، إضافــة 
لتنويع أصولنا لكي نتمكن من 
تقدمي خدمات عاملية املستوى 

لكل فرد في الكويت».
وتابع: إن «االستراتيجية 
اجلديدة تتميز بأنها طموحة 
وقابلــة للتحقيــق واإلجناز 

املرزوق: املشاريع اجلديدة ستساهم في إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي في الكويت عبر تطوير رأس املال البشري وخلق فرص عمل وتعزيز التنويع االقتصادي

اإلستراتيجية تتوافق مع رؤية ٢٠٣٥ وتقوم على خطة مالية مستدامة مبنية على التخطيط الدقيق

الشركة تسعى لتكون من أهم املطورين واملشغلني لقطاع الترفيه العائلي محليًا وإقليميًا
نسعى إلحداث منو وتوسع مدروسني وتنويع أصول الشركة لتقدمي خدمات عاملية املستوى

«طالب العلم» توّزع ٢٠٠ حقيبة مدرسية لأليتام
اســتقبلت جلنة طالب العلــم التابعة 
جلمعيــة النجاة اخليرية العام الدراســي 
اجلديــد بتوزيع احلقيبة املدرســية لعدد 
٢٠٠ طالــب علم يتيم يدرســون مبختلف 

املراحل الدراسية داخل الكويت.
وتقــدم مدير اللجنــة خالــد الكندري 
بشكر احملسنني وأصحاب األيادي البيضاء 
ملساهمتهم في دعم مشاريع اللجنة املميزة، 
مؤكدا أن تبرعاتهم كانت سببا في إدخال 
البهجة والســعادة علــى الطلبــة األيتام 
وذويهم وســاهمت بشكل فعال في تعبيد 
طريق العلم أمام املعسرين، ونشر النور 
والعلوم واآلداب، ومحــو اجلهل واألمية، 
وتعزيز التكافل االجتماعي. وفيما يتعلق 
مبشــروع سداد الرســوم الدراسية للعام 
الدراسي اجلديد، أوضح الكندري أن جلنة 
طالب العلم تهدف خالل هذا العام الدراسي 
اجلديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى مســاعدة أكثر من 
١٢٠٠ طالب، مشــيرا إلــى أن اللجنة تكفل 

دراسيا ٣٥٠ يتيما داخل الكويت.
وأضاف: تقوم اللجنة بدراســة طلبات 
املســاعدة الــواردة إليها والتأكــد منها ثم 
ترتيبها وفق األشــد حاجــة، وبعدها يتم 

دفع الرسوم الدراسية للمدرسة التي يدرس 
بها الطالب من خالل «شيك» ويتم توثيق 
املساعدات مع مراعاة خصوصية وكرامة 

الطالب املستفيدين.
وأشار الكندري إلى أنها تبلغ ٣٧٩ د.ك 
للمرحلة االبتدائيــة، و٤٥٠ د.ك للمرحلة 
املتوســطة، و٦١٣ د.ك للمرحلة الثانوية. 
للتبــرع واملســاهمة للجنة طالــب العلم 
االتصــال على رقــم ١٨٠٠٠٢ أو زيارة مقر 

اللجنة مبنطقة الروضة.

جانب من عملية توزيع احلقائب املدرسية

مجموعة الشايع تشارك في حملة تنظيف الشواطئ 
مبناسبة اليوم العاملي للتنظيف

نّظمت مجموعة الشايع في 
عــدد من الــدول التي متارس 
فيها نشاطا اقتصاديا، حملة 
تطوعية لتنظيف الشــواطئ 
بهدف حتسني البيئة البحرية 
واحلفــاظ عليهــا خاليــة من 
القمامــة، وذلــك مبناســبة 
العاملــي للتنظيــف.   اليــوم 
وفي الكويت، انضمت سفيرة 
الواليات املتحدة لدى الكويت 
ألينا رومانوسكي إلى صالح 
الشايع ومجموعة من موظفي 
الشايع في جهودهم لتنظيف 
شــاركت  دســمان.  شــاطئ 
املبادرة  املجموعــة في هــذه 
البيئية العاملية الطموحة من 
خالل تنظيم حمالت وأنشطة 
لتنظيف الشواطئ والسواحل 
البحريــة فــي بعــض دول 
املنطقة. وتهدف هذه احلمالت 
إلــى رفــع مســتوى الوعــي 
البيئــي وضــرورة احملافظة 
البحريــة،  الســواحل  علــى 
وتسليط الضوء على املشاكل 
والتهديدات التي تتعرض لها 
البيئة البحرية، مما يسهم في 
احلفاظ علــى توازنها البيئي 
وضمان تنوعها البيولوجي.

عدد من موظفي مجموعة الشايع املشاركني في احلملة بحضور السفيرة األميركية

جانب من احلملة بيئة أنظف وأجمل

عيادة امليدان تستأنف عالجات التنظيف 
وتبييض األسنان في جميع مراكزها

نظراً لتحسن الوضع الوبائي وانخفاض 
نسبة اإلصابة بڤيروس كورونا املستجد، 
ومبوجب القرار الصادر من وزارة الصحة 
ـ إدارة التراخيــص الصحية ـ بالســماح 
باســتئناف جميع اخلدمــات العالجية في 
مختلف تخصصات طب األسنان في القطاع 
الطبي األهلي، بدأت عيادة امليدان باستقبال 
مرضاها الراغبني في إجراء تنظيف وتبييض 
األسنان في جميع مراكزها. جتدر اإلشارة 

إلى أن عيادة امليدان حتظى بسمعة طيبة في 
تنظيف وتبييض األسنان نظرا المتالكها كادرا 
طبيا على درجة عالية من الكفاءة واخلبرة إلى 
جانب التقنيات الكبيرة والتجهيزات احلديثة 
واإلمكانيات الطبية من أطباء وفنيي صحة 
الفم واألســنان التي حترص عيادة امليدان 
على تواجدهــا لتقدم أعلى درجات اخلدمة 
والعالجات ملرضاها. تضم عيادة امليدان سبعة 
مراكز طبية تغطي جميع محافظات الكويت.

عودة اخلدمات العالجية لألسنان في عيادة امليدان
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٢٠٦ مليارات دوالر إجمالي املشاريع 
قيد التنفيذ والتخطيط بالكويت

محمود عيسى

سجل مؤشر سوق املشروعات اخلليجية 
حتســنا طفيفا خالل شهر أغسطس املاضي 
على الرغم من تراجع املشروعات في اململكة 
العربية السعودية وســلطنة عمان. وقالت 
املجلة إن قيمة مؤشر مشاريع اخلليج ارتفعت 
بنسبة ٠٫٣٪ لتصل إلى ٣٫٣٨ تريليونات دوالر 
في ٩ سبتمبر اجلاري، من ٣٫٣٧ تريليونات 

دوالر في ١٢ أغسطس.
وانكمشــت قيمة سوق املشــاريع بدول 
مجلس التعاون اخلليجي بنســبة ٠٫١٪ إلى 

ما دون ٢٫٧ تريليون دوالر خالل الشهر.
وقد متكن سوق املشاريع في الكويت من 
وقف االجتاه الهبوطي بعد ان سجل أكبر قدر 
من اخلســارة في قيمة العقود للمشروعات 
الكويتية في مرحلة التخطيط أو التنفيذ خالل 
الشهر املاضي للشــهر الثاني على التوالي، 
وبالتالي فقد بلغت قيمة املشاريع الكويتية 
خالل الشهر املنتهي في ٩ سبتمبر ٢٠٦ مليارات 
دوالر، مقابل قيمة ســوق املشاريع في قطر 

التي بلغت ٢٠٢ مليار دوالر. وكانت عمان من 
أسوأ األسواق أداء، مع انخفاضها بنسبة ١٫٩٪ 
لتصل الى ١٥٠ مليار دوالر، حيث مت جتميد 
مشاريع تبلغ قيمتها ٢٫٢ مليار دوالر خالل 
الشهر املنتهي في ٩ سبتمبر، وفي البحرين، 
أدى انخفاض هامشي بنسبة ٠٫٦٪ إلى تقييم 
ســوق مشــاريعها بأقل من ٥٠ مليار دوالر. 
وفي غضون ذلك، انكمش ســوق املشــاريع 
في اململكة العربية السعودية بنسبة ٠٫٥٪، 
على الرغم من ثبات قيمته اإلجمالية عند ١٫٣٤ 
تريليون دوالر، فيما بلغت قيمة املشروعات 

اإلماراتية ٧٥٠ مليار دوالر.
ومع ذلك حتققت مكاسب في سوق املشاريع 
السعودية، بعد إعادة إحياء مخطط ضاحية 
الفرسان السكني التابع لوزارة اإلسكان في 
الرياض بقيمة ٢٠ مليار دوالر، وسجلت إيران 
والعــراق أيضا منوا في الشــهر املنتهي في 
سبتمبر، حيث توسعت أسواق مشاريعهما 
بنسبة ٠٫٨٪ و٢٫٧٪ لتصل إلى ٢٦٠٫٦ مليار 
دوالر و٤٢٣ مليــار دوالر علــى التوالــي في 

سبتمبر.

«ميد»: تراجع قيمة املشاريع اخلليجية إلى ٣٫٣٨ تريليونات دوالر

باهي أحمد

التنفيــذي ملركــز  الرئيــس  قــال 
«كوروم» للدراســات االســتراتيجية 
واألبحــاث االقتصادية طارق الرفاعي 
فــي تصريح خــاص لـ «األنبــاء»، إن 
الفتــرة املاضية شــهدت إقبــاال كبيرا 
وغير مســبوق من قبل املســتثمرين 
الكويتيني خاصة األفراد للتداول على 
العمــالت اإللكترونيــة كالبيتكويــن 
وااليثيريــوم والكوردانــو وغيرهــا، 
موضحا أن العمالت الـ ٣ املذكورة سلفا 
تشــكل ٦٠٪ من إجمالي حجم ســوق 
العمالت اإللكترونية. وأضاف الرفاعي 
أن عدد العمالت اإللكترونية وصل إلى 
١١٩٠٠ عملــة إلكترونية متداولة على 
أســواق إلكترونية يبلــغ عددها ٤٠٩ 
أسواق إلكترونية حول العالم حسب 
إحصائيــات «coin market cap»، وهو 
ما يتم عن طريقه تداول تلك العمالت، 

كمــا أن حجم الســوق وصل إلى ٢٫١٧ 
تريليون دوالر وأكبر تلك العمالت هو 
البيتكويت والذي تصل قيمته السوقية 
ما يقارب من ٩٠٠ مليار دوالر وفق آخر 
إحصائيات بعــد أن تعدى التريليون 
دوالر خالل الفترة املاضية، الفتا الى 
أن هناك ما يقارب ٥٠ عملة يتم تداولها 
يوميا وتستحوذ على النصيب األكبر 

من إجمالي السيولة في هذا السوق.
وأوضــح الرفاعي ان هنــاك عددا 
كبيــرا من املســتثمرين فــي الكويت 
يقومون باالستثمار في تلك العمالت 
لكن اســتثماراتهم في أســواق خارج 
الكويت خاصة في األسواق اإللكترونية 
اإلماراتيــة، حيث تتركــز معظم تلك 
األسواق في آسيا خاصة الصني والتي 
تعد أكبر مركز لتداول العمالت املشفرة 
فــي العالــم وتليها الواليــات املتحدة 
األميركية. وبســؤاله حــول توقعاته 
لسعر البيتكوين خالل الفترة املقبلة، 

بني الرفاعي أن سعر البيتكوين احلالي 
يصل إلى ٤٨ ألف دوالر تقريبا في الوقت 
احلالي بعدما مــر بحالة من الصعود 
والهبــوط منذ بداية العام، كما يتوقع 
كثير من احملللــني وصول البيتكوين 
إلى رقم قياســي قبل نهاية هذا العام 
يصــل إلــى أكثر مــن ٦٥ ألــف دوالر، 
كما وصلت عمــالت إلكترونية أخرى 
إلى أرقام قياســية. وأشار إلى أن عدد 
الكويتيني الذين يقومون باالستثمار في 
تلك العمالت غير معروف حتديدا وهو 
أحد أهداف تلك العمالت والتي ال تعطي 
شــفافية كاملة حول عدد املستثمرين 
وأماكــن تواجدهــم وحجــم التــداول 
الدقيــق وهي تعــد جميعها معلومات 
ســرية، متوقعا أن يختفي عدد كبير 
من العمالت الصغيرة خالل السنوات 
املقبلــة بعدما وصل عددها إلى ١١٩٠٠ 
عملة في الوقت احلالي، كما أننا سنرى 
بعض العمالت التي ستبقى وتتداول 

بشكل رســمي، فبعضها يستخدم في 
التبادل التجاري ولتحويل األموال من 
دولــة ألخرى كما قامــت بعض الدول 
باالعتراف بها باستخدامها داخل الدول 

مثل السلڤادور وبنما.
وبني الرفاعي أن بعض املستثمرين 
في الكويت يخشون من االستثمار في 
تلك العملة بســبب التقلبات الكبيرة 
والتخبط املســتمر وهــو أمر موجود 
بشكل دوري ومستمر في تلك العمالت 
مما يجعل العديد من املســتثمرين ال 
يفضلون الدخول في تلك االستثمارات.

طارق الرفاعي

«أويل برايس»: «نفط الكويت» تخطط حلفر ٧٠٠ بئر سنويًا خالل ٥ سنوات مقبلة

الكويت تستهدف إنفاق
٦ مليارات دوالر للتنقيب عن النفط

لزيادة اإلنتاج إلى ٤ ماليني برميل يومياً بحلول ٢٠٤٠

محمود عيسى

اعتبــرت شــركة «أويــل برايــس» خطــط 
االستثمار واالنتاج، التي أعلنت عنها شركة نفط 
الكويت خالل السنوات اخلمس املقبلة، مفرطة 
في التفاؤل، السيما فيما يتعلق باستثمار ٦٫١ 
مليارات دوالر على األقل في التنقيب من أجل 
زيادة اإلنتاج من مستوى ٢٫٤٣ مليون برميل 
يوميا فــي ٢٠٢٠، ليصل إلى حد أدنى قدره ٤ 
ماليــني برميل يوميا بحلــول ٢٠٤٠.وأضافت 
«أويل برايس» أنه في ظاهر األمر تبدو متفائلة 
بتقديرات االنخفاض الضئيل لســعر التعادل 
املالــي في الكويت خالل عــام ٢٠٢٢ إلى ٦٤٫٥ 
دوالرا للبرميــل، وذلك مقارنة بـ ٦٩٫٣ دوالرا 
خالل العام احلالي، و٦٨٫١ دوالرا بالعام ٢٠٢٠، 
وفقا ألرقام صندوق النقد الدولي، حيث اعتبرت 
تلك األرقام سببا للتفاؤل بقدرة الكويت على 
جتاوز مشاكلها املالية األخيرة. ولكن يبدو أن 
إعالن نفط الكويت عن استثمار نحو ٦ مليارات 
دوالر مبشاريعها خالل السنوات املقبلة، قد صيغ 
على خلفية إدخال بيانات امليزانية اإليجابية 
نظــرا ألن النفط اخلام اليزال ميثل نحو ٩٠٪ 

من صادرات البالد واإليرادات احلكومية.
مشاريع أبراج احلفر

قالت «نفط الكويت» علــى وجه التحديد، 
إنها تخطط حلفر ٧٠٠ بئر سنويا خالل فترة 
االستثمار، بزيادة نحو ٣٠٠ بئر، بعد أن أكملت 
أيضا حتــى اآلن نحو ٩٣٪ من بناء مشــروع 
النفــط الثقيل في حقل جنــوب الرتقة الواعد 

على نطاق واسع.

في هذا السياق، أعلنت الشركة مؤخرا أنها 
منحت عقودا بنحو ٣٥٠ مليون دينار ملجموعة 
من الشــركات العاملية لتوريد ٣١ منصة حفر 
نفطية، وكانت ١٠ حفارات من نصيب شــركة 
البترول الوطنية الصينية، فيما ذهب الباقي 
إلى مزيج من سبع شركات كويتية وأجنبية.

وبرغم اعالن شركة نفط الكويت في سبتمبر 
٢٠١٩ أنها ستطلب حفارات على األقل، فإن أسبابا 
داخلية أدت الى تأجيل املناقصة، ولكن الكويت 
حتركت أخيرا لطلب األجهزة اجلديدة الالزمة 

ملشاريع النفط والغاز الرئيسية.
النفط الثقيل

وأشــار التقرير إلى أن تركيز الكويت كان 
علــى حقل جنوب الرتقة أوال لتأمني إنتاج ٦٠ 
ألف برميل يوميا من النفط الثقيل في املرحلة 
األولــى، وهو مــا مت حتقيقــه اآلن، حيث يتم 
اســتخراج الكثير من هــذا اإلنتاج اجلديد من 
النفط اخلام بشرط معاجلته في مصفاة الزور 
اجلديدة من أجل املساهمة في إنتاج وقود بيئي 
منخفض الكبريت وتوفيره لدى محطات توليد 

الكهرباء بالكويت.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت 
عماد سلطان أن هذا اإلنتاج سيضاف إلى إنتاج 
حقل أم نقا في شمال الكويت من النفط الثقيل 
البالغ ١٥ ألف برميل يوميا واملستمر منذ عام 
٢٠١٦، أي مــا مجموعه ٧٥ ألــف برميل يوميا 
انســجاما مع بيان شركة نفط الكويت مؤخرا 
باملضي قدما في التطوير املوازي لثالثة حقول 
جديدة في املنطقــة الغربية من الكويت. وقد 
حصلت شركة نفط الكويت اآلن على املوافقة 

لطرح مناقصة بناء وتشغيل وحدتني إنتاجيتني 
جديدتني من احلقل اجلوراسي، ما سيتيح بلوغ 
طاقة إنتاجية من الغاز احلر تبلغ ٨٥٠ مليون 
قــدم مكعبة يوميا، وإنتــاج ما يقرب من ٢٥٠ 

ألف برميل يوميا من اخلام اخلفيف.
ارتفاع العجز

من جهــة أخــرى، قالــت شــركة «أويل 
برايس»، انه على الرغم من مشاريع تعزيز 
انتاج النفط بالكويــت، فإن عجز امليزانية 
الكويتية ارتفع بنســبة ١٧٥٪ بالعام املالي 
٢٠٢١/٢٠٢٠، ليصل إلى ١٠٫٨ مليارات دينار، 
وفي املقابل انخفضت اإليرادات بنسبة ٣٨٫٩٪، 
وارتفعــت النفقات بنســبة ٠٫٧٪، والتزال 
الرواتــب والدعوم تســتحوذ على ٧٣٪ من 
إجمالــي املصروفات احلكومية. من جانبه، 
دعا بنك الكويت املركزي خالل العام املاضي 
إلى معاجلة االختــالالت وإجراء اصالحات 
اقتصادية واستخدم عددا من أدوات التحفيز 
االقتصادي املتاحة لها، باالضافة إلى اجراءات 
اخرى، ولكن على ما يبدو أن هذه املطالبات 

جاءت دون جدوى.
وذكر التقرير أنه كما هو احلال دائما في 
الكويت، فإن مجلس األمة يرفض الســماح 
للحكومة مبزيــد من االقتراض أو طرح أي 
سندات، لينعكس ذلك النقص املستمر على 
أي استراتيجية متويل ذات مغزى، ما أدى الى 
تخفيض وكالة «S&P» التصنيف االئتماني 
الرئيســي للكويت مبقدار درجة واحدة إلى 
A+ فــي يوليو املاضي، بــل انها أبقت على 

نظرتها املستقبلية السلبية للبالد.

طارق الرفاعي لـ «األنباء»: إقبال كويتي 
غير مسبوق على العمالت املشفرة

الرئيس التنفيذي ملركز «كوروم» أوضح أن ١١٫٩ ألف عملة إلكترونية متداولة على ٤٠٩ أسواق إلكترونية

«نفط الكويت» تستقبل اليوم العروض املالية ملنشآت الغاز 
اجلوراسي بقيمة مليار دوالر.. ضمن آخر جولة تفاوضية

الشركة طلبت من جميع املمارسني متديد التأمني األولي تطبيقًا لقانون املناقصات العامة

أحمد مغربي 

كشــف مصدر نفطي مسـؤول 
لـ «األنباء» عن ان شركة نفط الكويت 
حددت اليوم  االربعاء آخر موعد لتقدمي 
للجولة االخيرة من  املالية  العروض 
مشــروع الغاز اجلوراســي رقم ٤ 
و٥ في شمال الكويت والبالغ قيمته 
نحو مليار دوالر. وقال املصدر ان 

شركة نفط الكويت طلبت من جميع 
املمارسني املؤهلني للمشروع متديد 
لقانون  التأمني االولي وذلك تطبيقا 
املناقصات العامة واملادة رقم ٤٦ من 
الكويت»  أن «نفط  القانون. وذكرت 
تســتخدم نظام ممارسة في عملية 
تقدمي العطاءات ملشاريع االنتاج املبكر 
بـ(JPF)، ويعمل  املعروفة اختصارا 
النظام كمزاد عكسي يتكون من عدة 

جوالت، ويتعني على الشركات خفض 
أسعارها أو االحتفاظ بنفس السعر لكل 
جولة، ويتم الكشف عن جميع األسعار 
ملقدمي العروض بعد كل جولة، ومع 
انخفاض العطاءات ينسحب املزايدون 
حتى تبقى شــركة واحدة لكل عقد. 
وأكدت املصادر أن شــركة سبيتكو 
هو أقل مقدم عطاء لكال العقدين في 
اجلولة األولى من العطاءات، ومن غير 

املرجح أن حتصل على كال العقدين، 
إذ قدمت شركة خدمات حقول النفط 
الصينيــة Jereh، ثاني أقل عطاء في 
اجلولة األولى. ومن املقرر بناء منشآت 
٤ و٥ بطاقــة إنتاجية ٥٠ ألف برميل 
في اليوم من اخلام (زيت اجلوراسي 
اخلفيف مع ٤٠ درجة- ٥٠ درجة جاذبية 
معهد البترول األميركي API)، و١٥٠ 

مليون قدم مكعبة قياسية.

«جولدمان ساكس»: النفط قد يبلغ ٨٥ دوالرًا بنهاية ٢٠٢١
ذكر بنك «جولدمان ساكس» أن الشتاء األكثر برودة 
وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مستوى العالم قد 
يؤديان إلى صعود أسعار النفط بأكثر من املتوقع خالل 
العام احلالي، ليدفع السعر إلى ٨٥ دوالرا للبرميل في 

الربع الرابع من ٢٠٢١.
وأوضح محللو البنك في مذكرة نقلتها «رويترز»، 
أن أزمة الغاز الطبيعي إلى جانب شتاء أكثر برودة من 
املعتاد في أوروبا وآسيا قد يشكالن خطرا صعوديا قدره 
٥ دوالرات للبرميل على توقعات «جولدمان ساكس» 
للســعر في الربع الرابع البالغــة ٨٠ دوالرا. ويتوقع 
البنك احتمالية ارتفاع الطلب على النفط مبقدار ٩٠٠ 
ألف برميل يوميا، في حال كان الشتاء أكثر برودة عن 

املعتاد في نصف الكرة الشمالي. يذكر أن «بنك أوف 
أميــركا» توقع مؤخرا وصول أســعار النفط إلى ١٠٠ 
دوالر للبرميل خالل األشهر الستة املقبلة، في حال كان 
الشتاء أكثر برودة من املعتاد، والذي قد يكون احملرك 
األكثر أهمية ألسواق الطاقة العاملية في األشهر القادمة.
وفي ســياق آخر، ارتفع معــدل امتثال مجموعة 
«أوپيك+» بتخفيضات إنتاج النفط إلى ١١٦٪ في أغسطس، 
مقارنة مــع ١٠٩٪ خالل يوليو، وذلــك وفقا ملا ذكره 

مصدران على دراية باألمر لوكالة «رويترز».
وكنــت الوكالية قد ذكرت يوم اجلمعة املاضي عن 
وزارة الطاقة في قازاخستان، أن الدولة ملتزمة بنسبة 

٢٠٦٪ باتفاق «أوپيك+» خلفض اإلنتاج.

امتثال «أوپيك+» بتخفيضات اإلنتاج يقفز إلى ١١٦٪ خالل أغسطس املاضي
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كيانات اقتصادية عمالقة.. غابت عنها الشمس!
شريف حمدي

بعد أن كانت ملء الســمع والبصر 
وبلغت شهرتها اآلفاق.. طوتها صفحات 
التاريــخ بإعالن اإلفــالس املفاجئ أو 
املتوقع.. أو انها تفلتت من مقصلة اإلفالس 
ولكنها لم تعد داخل دائرة الضوء وأصبح 
ذكر اسمها صادما للذاكرة قصيرة املدى.

هي كيانات مالية عمالقة بعضها حتول 
إلى اساطير بسبب مالءتها املالية الضخمة 
وانتشار فروعها في كل اصقاع املعمورة، 
وألسباب مختلفة استدارت عنها الشمس 
كما حدث لالمبراطورية البريطانية التي 
كانت تلقب باململكة التي ال تغيب عنها 
الشمس.. وهذا غيض من فيض لنماذج 
بارزة لكيانات اقتصادية عمالقة سقطت 
في بئر النسيان أو أنها على حافة السقوط.

«ايفرغراند»

يترقب العالم في هــذه اآلونة ماذا 
سيحدث للتنني العقاري الصيني شركة 
ايفرغراند التي تعد من أكبر ٥٠٠ شركة 
بالعالم.. وأرقام أداؤها املالي مذهلة حتى 
٢٠١٨.. إال انها وألسباب محلية كان أول 
تخلف لعمالق العقار الصيني عن سداد 
مدفوعات دين بـ٤٫٢ مليارات دوالر، وهو 
ما أدى إلى تخفيض التصنيف االئتماني، 
ومع تكرار التخلف عند السداد انخفض 

التصنيف مرة تلو األخرى.
وجاءت جائحة كورونا لتعمق جراح 
«ايفرغراند» من خالل تقويض محاوالت 
تنشيط البيع بخصومات وصلت لـ ٣٠٪.. 
وتكمن املشكلة الكبرى في أن الشركة 
مرتبطة بـ١٢٨ بنكا و١٢١ مؤسسة مالية.. 
لذا فهي تشكل خطر على النظام املصرفي 
واملالي الصيني حسب تقرير لالستقرار 
املالي الصادر عن البنك املركزي الصيني.

«ليمان براذرز»

بحلول سبتمبر ٢٠٠٨، أسدل الستار 
على مسيرة أحد أعرق القالع املصرفية 
في الواليات املتحدة األميركية الذي تأسس 
في ١٨٥٠، وذلك باإلعالن الرســمي عن 
إفالس بنك ليمان براذرز، الذي يعد أكبر 
ضحايا األزمة املالية التي هزت أعمدة أكبر 
الكيانات االقتصادية العاملية في ٢٠٠٨، 
حيث واجه البنك خسائر غير مسبوقة 
بسبب استمرار أزمة الرهن العقاري التي 
طلت برأسها بسوق العقارات األميركي في 
٢٠٠٧، وتسبب هذا اإلفالس في أزمة مالية 
وأزمة ثقة وجلب ركودا كبيرا انتشرت 
تداعياته السلبية حول العالم بالتسلسل 

.Domino Effect التفاعلي لنظرية
«توماس كوك»

استفاق العالم في ٢٣ سبتمبر من عام 

٢٠١٩ على صدمــة مدوية، وهي إفالس 
توماس كوك أقدم شــركات الســياحة 
والســفر في العالم، وكان اخلروج من 
دائرة الضوء بسبب املنافسة الشرسة مع 
شركات السفر عبر االنترنت، وخروج 
 ،brexit بريطانيا من االحتــاد االوروبي
فضال عن االضطرابات السياسية في كثير 
من األسواق الرئيسية التي كانت متثل 
ركيزة أساسية للنشاط التشغيلي للشركة 
الرائدة في هذا املجال، ومع اســتمرار 
تردي األوضاع كتبت ديون توماس كوك 
التراكمية نهاية مشوار دام لنحو ١٧٨ عاما.

«انرون كورب»

هّز سقوط واحدة من أكبر ١٠ شركات 
للطاقة بالواليات املتحدة في ديســمبر 
٢٠٠١ اركان «وول ســتريت»، ويظــل 
سبب انهيار هذه الشركة مثاال ال يغيب 
عن أذهان العاملني باجلهات احملاسبية، 
حيث جنحت انرون كورب عبر سنوات 
التنظيمية من خالل  في خداع اجلهات 
بيانات ماليــة متالعب بها لفترات مالية 
عديدة، وذلك بإخفاء اخلسائر التراكمية 
عن طريق نظام محاســبي يطلق عليه 
«mark-to-market accounting»، يقيس 
قيمة األوراق املالية بنــاء على قيمتها 
السوقية بدال من قيمتها الدفترية، ورغم 
ان هذه املمارسة امللتوية ساعدت الشركة 

في إخفاء خسائرها وإظهارها بصورة 
اكبر من حجمها لسنوات، إال أنها أدت 
في نهاية املطاف إلى زوال الشركة لألبد.

«كوداك»

من أسطورة التصوير الفوتوغرافي 
إلى طي النسيان، حيث تكتفي الشركة التي 
ذاع صيتها في كل انحاء العالم ببيع بعض 
االكسسوارات، وكان النتشار الكاميرات 
الرقمية كالنار في الهشيم الدور األكبر 
في زوال شمس االسطورة كوداك، التي 
كانت مصنفة كخامس أهم عالمة جتارية 

بالعالم في زمن مضى.
«نوكيا»

لم يتوقع أكثر املتشائمني أن تغرب 
الشــمس عن عمالق الهواتف احملمولة 
بالعالم، فالشركة الفنلندية كانت حتظى 
بالنصيب األكبر من كعكة هذه الصناعة، 
حيث كانت حصة نوكيا السوقية ٥٠٪ على 
مستوى العالم في ٢٠٠٧، وبعد مبيعات 
حققت بها اكتساحا مبهرا فقدت الشركة 
أهم صفر في مسيرتها وأصبحت حصتها 
السوقية ٥٪ فقط في عام ٢٠١٣، وتعددت 
األسباب وراء انهيار العمالق اجلوال، ولكن 
أهمها هو عدم القدرة على مواءمة التغيير 
واالبتكار في ظل حدة املنافسة بصناعة 
يطرأ عليها جديد مع كل مطلع شمس.

بعضها حتّول ألساطير بسبب مالءتها املالية الضخمة وانتشارها بجميع أنحاء العالم.. لكن انتهى بها احلال لإلفالس

العمالق الصيني «ايفرغراند» آخر الشركات املهددة باالنقراض بعد تفاقم ديونها إلى ٤٫٢ مليارات دوالر

٥٠٠ ملياردير بالعالم يخسرون
 ١٣٥ مليار دوالر.. بني ليلة وضحاها!

صناعة الطيران العاملية تترقب
 أزمة جديدة.. أسطولها لن يجد من يقوده!

ضرب االنهيــار مجددا، 
أســواق األســهم العامليــة، 
مندلعــا بشــرارة صينيــة 
هذه املرة، فقد هزت املخاوف 
بشــأن مجموعة إيفرغراند 
الصينية، عرش أكبر الثروات 
في العالم، وبحســب موقع 
«بزنس ستاندرد» فقد أغنى 
٥٠٠ شــخص فــي العالم ما 
مجموعه ١٣٥ مليار دوالر، من 
استثماراتهم املالية من أسهم 
وســندات وأدوات متعددة، 
بفعــل ردة فعــل األســواق 
العنيفة هبوطــا على أزمة 

«إيفرغراند».
وتصدر مؤســس تسال 
املليارديــر األميركي إيلون 
ماسك قائمة اخلاسرين، إذ 
انخفــض صافي ثروته ٧٫٢ 
مليارات دوالر إلى ١٩٨ مليار 
دوالر، وفقا ملؤشر بلومبرغ 
للمليارديرات، وفي املرتبة 
الثانية جاء اخلاسر الضخم 

بعــد أن دخلــت فــي أزمة 
بســبب وباء كورونا، تواجه 
صناعــة الطيــران مزيــدا من 
املشاكل مع اقتراب خروج العالم 
من أســوأ فترات الوباء ليجد 
نفسه أمام أزمة محتملة تتعلق 
بنقص في أعداد الطيارين بعد 
تسريح اآلالف وتقاعد البعض 

اآلخر.
والسياســات احلكوميــة، 
اإللزاميــة  التطعيمــات  مثــل 
املتدربــني وقيود  للطياريــن 
السفر، أبقت مجموعة جديدة 
من الطيارين احملتملني بعيدا 
عن السوق، وفقا لبانو شودري 
الرئيس التنفيذي ملجموعة ألفا 
التــي تدير مدارس  للطيران، 
طيــران في اإلمــارات، وأيضا 
لديها أكبر مركز تدريب طيران 
في جنوب شرق آسيا بالفلبني.

وقال شودري إن الطائرات 
احلديثة ذات البــدن الصغير 
والتي تقطع مســافات أطول، 

احملتملــة، وردت األســواق 
أيضــا على حتذيــر وزيرة 
اخلزانــة األميركية جانيت 
يلني من كارثة اقتصادية إذا 
فشل املشرعون في رفع سقف 
الديون في الواليات املتحدة 
األميركية. وتهاوى تصنيف 
مؤســس ورئيــس مجلس 
إدارة «إيفرغراند»امللياردير 
الصينــي هيوي كا يان، في 
قائمة «بلومبرغ» لألثرياء، 

أصبح السوق محط اهتمام مرة 
أخرى، وبدأنا نرى هذا االجتاه 
التصاعدي، وبدأنا نرى شركات 
الطيران تعرض علينا جدول 
تسليم الطائرات اخلاصة بها، 
وتستفسر عن إمكانية احلصول 
علــى طيارين جاهزين للعمل 

في غضون عامني؟».
الطيار  ويستغرق تدريب 
وفقــا  شــهرا،  و٢٤   ١٨ بــني 
لشودري، مما يعني أن شركات 

إذ انخفضت أســهم الشركة 
إلــى أدنى مســتوياتها منذ 
عقد، وتبلغ ثروته اآلن ٧٫٣ 
مليارات دوالر، بانخفاض عن 
ذروة مالية ٤٢ مليار دوالر 

في عام ٢٠١٧.
أكبــر  أســهم  ومنيــت 
املدرجة  العقارات،  مطوري 
بورصــة  فــي  شــركاتهم 
هونــغ كونــغ بواحــدة من 
أكبر اخلســائر على مؤشر 
هانغ ســنغ، وخسر كل من 
املليارديرات لي شــاو كي، 
ويانغ هويان، ولي كا شينغ، 
وهنري تشــينغ أكثر من ٦ 

مليارات دوالر مجتمعني.
وخســر كولــني هوانــغ 
التجــارة  مؤســس منصــة 
 Pinduoduo Inc اإللكترونيــة
حوالي ٢٩٫٤ مليار دوالر هذا 
العام، أكثر من أي ثري آخر في 
الصني، مبا في ذلك ٢٫٣ مليار 

دوالر يوم االثنني املاضي.

الطيران يجــب أن تعمل على 
جتهيزهم قبل تسليم الطائرات 
اجلديدة، مبا في ذلك الطائرات 
 ،XLR Aصغيرة البدن، مثل ٣٢١
وفقــا لشــردري، موضحا أن 
شــركات الطيران تطلب عادة 
الطائرات مقدما بسنوات نظرا 
لقدرة اإلنتاج احملدودة ملصنعي 

الطائرات.
وتقــدر شــركة بوينغ أن 
العالم ســيحتاج إلى أكثر من 
٦٠٠ ألف طيار جديد في العقدين 
املقبلــني، حيــث ستســتقبل 
شركات الطيران خاللها ٤٣٫٦ 
ألف طائرة جديدة. وســيزداد 
الطلب على الطائرات اجلديدة 
في األسواق التي تتطلع فيها 
شركات الطيران إلى استبدال 
أسطولها القدمي. وفي دول مثل 
 ،IndiGo الهند، موطن شــركة
تعتبر أكبر عميــل للطائرات 
ضيقة البدن األكثر مبيعا من 

إيرباص.

إيلون ماسك تكبد ٧٫٢ مليارات دوالر وجيف بيزوس ٥٫٦ مليارات العالم سيحتاج إلى أكثر من ٦٠٠ ألف طيار جديد خالل العقدين املقبلني

مؤســس أمازون امللياردير 
األميركي جيف بيزوس الذي 
خســر ٥٫٦ مليارات دوالر، 
مما قلص ثروته إلى ١٩٤٫٢ 

مليار دوالر.
وأثــارت أزمة الســيولة 
أكبــر  «إيفرغرانــد»  فــي 
مطــور عقاري فــي الصني، 
واحلملــة التنظيميــة على 
ســوق العقارات في البالد، 
مخاوف بشأن العدوى املالية 

 SE’s مثل طائــرات إيربــاص
A٣٢١، املقرر تسليمها اعتبارا 
من ٢٠٢٣، ستتطلب عددا أكبر 
من الطيارين مقارنة بالطرازات 
السابقة، وهو األمر الذي يفاقم 
النقص فــي أعــداد الطيارين 

احلالية، وفقا لبلومبيرغ.
وتابع: «ستواصل شركات 
الطيــران الشــراء، وحتديــث 
أساطيلها، وأثناء قيامها بذلك، 
ســوف حتتاج إلى طيارين.. 

ربع تريليون درهم التبادل التجاري بني الكويت واإلمارات بالعقد األخير
باهي أحمد

قال وزير الدولة اإلماراتي 
لريــادة األعمــال واملشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة د.أحمد 
الفالسي، إن اإلمارات استقطبت 
خالل العــام املاضي ٥٩٪ من 
األمــوال  رؤوس  إجمالــي 
املتدفقــة إلى منطقة الشــرق 
أن  إلــى  مشــيرا  األوســط، 
الدولة وضعت ضمن خطتها 
االستراتيجية ٢٠٥٠، قوانينا 
لتشجيع االستثمار للشركات 
الصغيرة واملتوسطة، ومنها 
حماية امللكية الفكرية، وحماية 

املخترعني.
جاء ذلك خالل مشــاركة 
الفالسي في ندوة افتراضية 
أمــس، بعنــوان «مشــاريع 
اخلمســني»، نظمهــا املكتب 
اإلعالمــي حلكومة االمارات 
الكويتي  ومجلس األعمــال 
بدبــي، بهــدف اســتقطاب 
املواهب العاملية واالستثمارات 
اخلارجية، مبشاركة وكيل 
بدولــة  االقتصــاد  وزارة 
اإلمارات عبداهللا آل صالح، 
ونائب رئيس مجلس األعمال 

الكويتي م.فراس السالم.
حاضنات الشباب املبتكر

الفالســي أن  وأضــاف 
اإلمــارات تعــد حاضنــة 
للشباب واملبتكرين ورواد 
األعمال وتوفر لهم اإلمكانات 
واملقومات التي متكنهم من 
حتقيق طموحاتهم والنجاح 
في أعمالهم، وهو ما جعلها 

املتجددة وغيرها.
ولفت الفالســي إلى أن 
املرتبــة  اإلمــارات حتتــل 
اخلامســة عامليا في ملكية 
األعمال كمــا أنها أصبحت 
تسن قوانني خاصة مبلكية 
االبتــكار، وبســؤاله حول 
تكلفــة املشــروع الصغير 
والــذي يصل إلــى ٢٧ ألف 
درهم، أكد الفالسي أن ذلك 
يعتبر مبلغــا يقدم مقابل 
خدمات لوجســتية وبنية 
حتتية متميزة تعد األفضل 

على مستوى العالم.

العاملــة فــي الكويت يبلغ 
١٧٠٠ شركة، بينما يبلغ حجم 
التبادل التجاري مع الكويت 
٢٫٢ مليار دوالر بنهاية عام 

.٢٠١٨
أن  صالــح  وأضــاف 
حجــم التبــادل التجــاري 
بني الكويت واإلمارات بلغ 
٢٤٠ مليــار درهــم خــالل 
السنوات العشــر املاضية 
في مجاالت متعددة كالنفط 
والغاز، العقار، الســياحة، 
التجارة والصناعة وغيرها، 
كمــا أن حركــة االقتصــاد 

إلى العاملية، ومنها مشروع 
كرمي للسيارات املتنقلة.

ولفــت إلــى أن اإلمارات 
أصبحت توفر بيئة خصبة 
لالســتثمار، حيــث قامــت 
بإطــالق قوانــني خاصــة 
للمســتثمر األجنبي تتيح 
لــه حق التملك للمشــروع 
بنسبة ١٠٠٪، إال في قطاعات 
محدودة جــدا، كما أطلقت 
تشــريعات خاصة بامللكية 
الفكرية، وتطمح الستقطاب 
شركات عاملية ضمن خطتها 
املســتقبلية للشــراكة في 

مــن جانبه، قــال وكيل 
بدولــة  االقتصــاد  وزارة 
اإلمارات عبداهللا آل صالح، 
إن اإلمارات استقطبت خالل 
الســنوات العشــر املاضية 
 ٤٥٠ بلغــت  اســتثمارات 
مليار درهم، حيث تستهدف 
استقطاب ٥٥٠ مليار درهم 
خالل السنوات الـ٩ املقبلة.

وأوضح أن اإلمارات حتتل 
املرتبــة ١٨ عامليا في حجم 
التجارة اخلارجية واملرتبة ٣ 
عامليا في إعادة التصدير، كما 
أن عدد الشركات الكويتية 

واالســتثمارات املتواجدة 
حاليا تعكس النضج ومدى 
متانة العالقات بني البلدين، 
خاصة أن الكويت تعد منفذا 
رئيســيا حلركــة التجارة 

اإلماراتية.
إلــى أن هنــاك  وأشــار 
العديــد من املشــاريع التي 
بدأت في الكويت وتوسعت 
في اإلمارات واإلقليم بشكل 
كامل، ومنها طلبات وكوفي 
وغيرهما، والعكس صحيح 
فهناك مشــاريع بــدأت في 
اإلمارات وتوســعت لتصل 

مشاريع مستقبلية خاصة 
التكنولوجيــا  فــي مجــال 

وغيرها.
املستثمرون الكويتيون 

من جهته، قال نائب رئيس 
مجلــس األعمــال الكويتــي 
م.فراس السالم إن املستثمرين 
الكويتيني يفضلون االستثمار 
في اإلمــارات لعدة جوانب، 
منهــا تواجــد العمالة املاهر 
واألفــكار الرياديــة ووجود 
البيئــة املتاحــة واجلاذبــة 
لالســتثمار وتوافــر البنية 
التحتية املناسبة خاصة في 

كل من دبي وأبوظبي.
وأوضح أن هناك العديد 
من املشاريع الكويتية التي 
بدأت في الكويت وتوسعت 
لتصــل إلى اإلمــارات وعدة 
دول في اإلقليم ومنها طلبات 
وكوفي وكاريــدج ومنصة 
 «MY FATOORAH»صحتي و
كأحد مشــاريع الفنتك، كما 
أن هنــاك عــددا كبيــرا من 
الذين  املستثمرين احملليني 
يســتثمرون فــي قطاعــات 
مختلفــة كالعقار والتجزئة 
والفنتــك والطاقة املتجددة 
وغيرها، خاصة أن اإلمارات 
تعد سوقا قريبا ويتيح بعدا 
اســتراتيجيا للكويــت كما 
يتميز بثبات ســعر صرف 
العملــة على عكــس بعض 
التي تشــهد تذبذبا  الــدول 
مستمرا في أسعار الصرف، 
ما يجعل املستثمر يتخوف 
من الدخول في هذا السوق.

خالل ندوة افتراضية بعنوان «مشاريع اخلمسني» نّظمها املكتب اإلعالمي حلكومة اإلمارات ومجلس األعمال الكويتي بدبي

د.أحمد الفالسي وعبداهللا آل صالح وم.فراس السالم ومذيعة قناة العربية الرا حبيب خالل الندوة االفتراضية

حتــل فــي املرتبــة األولى 
إقليميــا والرابعــة عامليــا 
على املؤشر العاملي لريادة 

األعمال خالل عام ٢٠٢٠.
وأشــار إلى أن حكومة 
اإلمارات تســن تشريعات 
خاصــة متعلقة بتحســني 
بيئة االستثمار في قطاعات 
مستقبلية واعدة، لالنتقال 
مــن القطاعــات املعروفــة 
إلــى قطاعات  لالســتثمار 
جديدة ومنها التكنولوجيا 
املاليــة واالســتثمار فــي 
صناعــة الفضــاء والطاقة 

٣٫٧ مليارات دوالر رصيد 
االستثمارات الكويتية باإلمارات

تتيح احلزمة اجلديدة من املشاريع التي أطلقتها 
اإلمارات فرصا نوعية للمستثمرين من املنطقة، خاصة 
مــع وصول الرصيــد التراكمي حلجم االســتثمارات 
السعودية املباشرة في دولة االمارات حتى مطلع ٢٠٢٠ 
إلى نحو ٤٫٨٥ مليارات دوالر، وصعود االستثمارات 
الكويتية املباشرة التي بلغ حجمها التراكمي باإلمارات 

حتى ٢٠٢٠ نحو ٣٫٧ مليارات دوالر.
كمــا بلغ الرصيــد التراكمي حلجم االســتثمارات 
البحرينية املباشرة في الدولة حتى مطلع عام ٢٠٢٠ 
نحو ٢٫٠٥ مليــار دوالر، ووصول الرصيد التراكمي 
حلجم االستثمارات القطرية املباشرة في دولة االمارات 
حتــى مطلع عــام ٢٠٢٠ إلى نحــو ١٫١٣ مليار دوالر، 
وبلوغ الرصيد التراكمي حلجم االستثمارات العمانية 
املباشــرة في الدولة حتى مطلع عام ٢٠٢٠ نحو ٦٨٤ 

مليون دوالر.
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«بوبيان» ُيعّرف العمالء بأهداف
حملة «لنكن على دراية» عبر قنواته الرقمية

«الغرفة» تعقد منتدى افتراضيًا بعنوان
«الدعم احلكومي لالستثمارات في أوكرانيا»

هواوي «WATCH 3» الذكية..
4 مزايا فريدة تقدمها لك هذه الساعة

رئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية يستقبل السفير التونسي

أعلن املدير التنفيذي في 
إدارة االتصاالت والعالقات 
املؤسســية ببنــك بوبيــان 
قتيبة البسام استمرار البنك 
في دعم احلملــة التوعوية 
«لنكــن علــى درايــة» التي 
أطلقها مؤخرا بنك الكويت 
املركــزي واحتــاد مصارف 
الكويت بهدف توعية عمالء 
البنوك بتطورات املنتجات 
الثقافــة  املاليــة وتعزيــز 
االئتمانيــة واملصرفية لدى 

عمالء القطاع املصرفي.
وقال البسام إنه منذ بداية 
إطــالق حملة «لنكــن على 
درايــة» حرص بنك بوبيان 
علــى دعم احلملة من خالل 
نشر جميع املواد اإلعالمية 
التوعوية عبر  والنشــرات 
حساباته في وسائل التواصل 
االجتماعي وقنواته الرقمية، 
األمر الذي استقطب متابعة 
واهتمــام وتفاعل شــريحة 

بتنظيم مشترك بني غرفة جتارة 
وصناعة الكويت وسفارة جمهورية 
أوكرانيا لدى الكويت، سيعقد منتدى 
افتراضي كويتي - أوكراني بعنوان 
«الدعــم احلكومي لالســتثمارات في 
جمهوريــة أوكرانيا»، وذلك في متام 
الســاعة ١١ من صباح يــوم الثالثاء 
٢٨ اجلاري. وأوضحت «الغرفة» في 
بيان صحافي، أن املتحدث الرئيسي 
باملنتدى سيكون نائب وزير اخلارجية 
األوكرانــي دمييترو ســينيك، حيث 
يهدف املنتدى إلى مناقشة االستثمار 
واخلدمات والتسهيالت التي تقدمها 

هــل وضعــت يديك أخيــراً على 
 HUAWEI WATCH الســاعة الذكيــة
3 األكثر أناقة مجهزة بعمر بطارية 
أطــول، ومتحمــس اآلن الرتدائهــا 
حول معصمك والتباهي بتصميمها 
املتميز؟ رمبا ســمعت أيضا أن هذه 
الســاعة الذكية األحدث من هواوي 
تدعم خاصية اتصال eSIM املستقلة 
التي تتيــح لك البقــاء على اتصال 
بالعالــم من حولــك عبــر املكاملات 
والرسائل، دون احلاجة إلى هاتفك 
الذكي، ناهيك عن البطارية التي تدوم 
طويال، وميزات إدارة مؤشرات الصحة 
طوال اليوم، وتتبع عالمات اللياقة 
 Super البدنية، وجتربة اجلهاز الفائق
Device الفريــدة. فبينما يعد عقلك 
قائمة باألشــياء التي تريد جتربتها 
أوال، إليك 4 أشياء قد ال تعرف بأنه 
 WATCH ميكنك فعلها باستخدام ساعة

3 اجلديدة.
اتصل وقم بالرد على الرسائل من 
معصمك: ببســاطة، مــن خالل تفعيل 
خدمة eSIM على هاتفك الذكي، ميكنك 
احلصول على رقم هاتفك نفســه على 
ســاعتك الذكيــة واالســتمتاع بباقات 
تعريفــة البيانــات والصوت نفســها 
املوجودة على هاتفك الذكي. باإلضافة 
إلى ذلك، تدعم ساعة WATCH 3 خدمة 

اســتقبل رئيس مجلس 
إدارة شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية باإلنابة املستشار 
الغريــب، ســفير  فيصــل 
جمهورية تونس لدى الكويت 
الهاشــمي عجيلــي، يرافقه 
نائب سفير جمهورية تونس 
املستشار عبداهللا عميدي، 
وبحضور عضو مجلس إدارة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
أحمد اإلبراهيم، حيث ناقش 
الطرفان سبل تعزيز التعاون 
املشترك والعالقات الثنائية 
والسعي نحو تطويرها في 
كافة املجــاالت التي تخص 

قطاع الطيران.
كما تطــرق الطرفان إلى 
عمــق العالقات بني الكويت 
وجمهورية تونس الشقيقة 
وتقارب وجهات النظر فيما 
بينهمــا فــي كل مــا يعــود 
باملصلحــة العامة والفائدة 
ويحقــق  الطرفــني  علــى 
األهداف املرجوة في توطيد 

التــي يقدمهــا  واملنتجــات 
القطــاع املصرفــي وكيفية 

االستفادة منها.
وحول كيفية دعم احلملة 
وتعزيز انتشارها، أفاد بأن 
البنــك أجــرى مقابالت مع 
مجموعــة مــن املســؤولني 
واملديريــن مــن مختلــف 
أبــرز  تناولــت  اإلدارات 
املواضيــع التي تســتهدفها 
احلملة مثل تكييش القروض 
والعمالت االفتراضية وكيفية 
حماية البيانات الشخصية 
وهــي التي مت نشــرها على 
منصات التواصل االجتماعي 
للبنك وحلملة دراية أيضا.

وأضاف: قام البنك بإرسال 
 E-News letter نشرات رقمية
على امييالت العمالء تناولت 
بعــض النصائــح لتجنــب 
الوقوع في عمليات االحتيال 
اإللكتروني املنتشرة، مؤكدا 
انه كان لتطبيق بوبيان دور 

MeeTime، فإذا كنت في املنزل وكانت 
هناك شاشة ذكية، ميكنك حتويل مكاملة 
MeeTime إلى الشاشة الذكية من خالل 
الساعة الذكية، ما يجعل جتربة التحدث 

أكثر مالءمة.
حافظ علــى صحتك: تأتي ســاعة 
WATCH 3 مــزودة مبستشــعر درجة 
حرارة جديد عالي الدقة يكتشف درجة 
حرارة اجللد على املعصم وكذلك درجة 
احلرارة احمليطة به. ومع ميزات مراقبة 
العالمات الصحية مثل معدل ضربات 
القلب، ومستويات األكسجني في الدم، 

والنوم، والضغط.
اســتمتع برياضتك املفضلة: توفر 

شــتى املجــاالت املختلفــة 
السياســية واالقتصاديــة 
والثقافيــة وغيرهــا والتي 
تســهم في متتــني وتقوية 
العالقات واستمرارها على 
املــدى الطويــل، ومبا يقود 
إلــى تطويرهــا علــى نحو 

فاعل من خالل مشاركة هذه 
النشرات واملواد التوعوية مع 
شــريحة كبيرة من العمالء 
 What’s New عبــر إرســال
وNotification ومــن خــالل 

املساعد الرقمي «مساعد».
وقــال إنه مت اســتخدام 
وســائل التواصل الداخلية 
مع املوظفني أيضا باعتبارهم 
جزءا مهما وشريحة أساسية 
في دعم احلملــة، وذلك من 
الداخلية  النشــرات  خــالل 
«انســتغرام»  وحســاب 

املوظفني.
يذكر أن احلملة التوعوية 
«لنكــن على دراية» تتناول 
مجموعة من املواضيع التي 
تهم العمالء، منها آلية تقدمي 
الشــكاوى بشــأن اخلدمات 
والبطاقــات  املصرفيــة، 
املتنوعة، وطرق  املصرفية 
التعــرض لعمليات  تفادي 

االحتيال.

احلكومــة األوكرانية للمســتثمرين 
بشــكل عام، باإلضافــة إلى تطلعات 
الطرفني إلى تعزيز العالقات التجارية 
واالقتصاديــة، واســتعراض فرص 
التعاون املشترك بني أصحاب األعمال 

من الكويت وأوكرانيا.
وبهــذه املناســبة، تدعــو الغرفة 
األعضاء للتواصــل معها عن طريق 
kcci@kcci.org.) البريد اإللكتروني

kw)، حتى يتسنى لها تزويدكم برابط 
املشاركة في هذا اللقاء، كونها فرصة 
سانحة لفتح آفاق جتارية جديدة بني 

الكويت وجمهورية أوكرانيا.

ساعة WATCH 3 ميزة مراقبة رياضية 
بدنية مطورة، حيث توفر أكثر من 100 
وضــع للتمريــن، من بينهــا 17 وضع 
مترين احترافي، و12 مترينا خارجيا، 
و7 متارين داخلية. وبغض النظر عن 
 WATCH الرياضة التي حتبها، فإن ساعة

3 جاهزة ملواجهة التحدي معك.
 Super جتربــة ذكية للجهاز الفائق
Device: بفضل إمكانات األجهزة الفائقة 
Super Device التي توفر جتربة ذكية 
للغاية عبر جميع أنواع السيناريوهات 
 WATCH 3 اليوميــة، ميكــن لســاعة
االتصــال مباشــرة من راحة ســاعتك 
الذكية مع العديد من التطبيقات الذكية.

أفضل ليخدم جميع األطراف 
ويحقق الطموحات املنشودة.

وأعــرب الطرفــان عــن 
سعادتهما بهذا اللقاء الودي 
الذي جمع بينهما على أمل أن 
يتجدد مرة أخرى في اللقاءات 

املقبلة.

قتيبة البسام

الغريب مستقبال عجيلي وعميدي بحضور اإلبراهيم

كبيــرة مــن عمــالء البنــك 
واجلمهور.

وأوضح ان املشاركة في 
احلملة تأتي في إطار برنامج 
املسؤولية االجتماعية للبنك 
لدعم عمالئه وتوعيتهم بأهم 
حقوقهــم عنــد التعامل مع 
املؤسســات املاليــة خاصة 
البنــوك وذلــك مــن خــالل 
تسليط الضوء على اخلدمات 

أواصر الصلــة بني البلدين 
وتعزيزها.

الطرفــان  هــذا، وثمــن 
الديبلوماســية  اجلهــود 
للكويت وجمهورية تونس 
في العالقــات الثنائية التي 
جتمــع بــني البلديــن فــي 

البسام: احلملة القت اهتمامًا ملحوظًا من عمالء البنك واجلمهور

وزير التجارة ترأس اجتماع
وزراء العمل مبجلس التعاون

ترأس وزير التجارة والصناعة د.عبداهللا السلمان، االجتماع 
السابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، والذي عقد افتراضيــا، حيث ناقش االجتماع قرارات 
«املجلس األعلى» اخلاصة مبجال العمل، ورؤية األمانة العامة 
ملجلس التعاون بشــأن تعزيز العمل اخلليجي املشترك ملا بعد 

د. عبداهللا السلمان خالل مشاركته باالجتماعجائحة كورونا.

«بورشه» و«سيمنز إنرجي»: البدء بإنشاء أول مصنع جتاري 
متكامل في العالم إلنتاج الوقود احملايد للكربون في تشيلي

تتعاون شــركة الســيارات 
الرياضيــة بورشــه وســيمنز 
إنرجــي مع عدد من الشــركات 
العامليــة لبنــاء مصنع جتاري 
إلنتاج الوقود احملايد للكربون 
تقريبــا (الوقــود اإللكترونــي 
«eFuel») فــي بونتــا أريناس 
في تشيلي. وأقيم حفل تدشني 
هذا املشــروع الرائــد بحضور 
وزيــر الطاقة التشــيلي خوان 
كارلوس جوبيت. ويجري حاليا 
بناء مصنع جتريبي في شمال 
بونتــا أريناس فــي باتاغونيا 
التشيلية، ومن املتوقع أن ينتج 
حوالي ١٣٠٠٠٠  لتر من الوقود 
اإللكتروني في العام ٢٠٢٢ . وبعد 
ذلك ســترفع القدرة اإلنتاجية 
للمصنع علــى مرحلتني لتبلغ 
حوالي ٥٥  مليون ليتر اعتبارا 

مــن العــام ٢٠٢٤ ، ثــم حوالي 
٥٥٠  مليــون ليتــر اعتبارا من 
العام ٢٠٢٦ . وحصلت الشركة 
التشيلية املشاركة في املشروع، 
«هايلي إنوفاتيف فيولز»، على 
الالزمــة  البيئيــة  التصاريــح 
للمشــروع، كما بدأت ســيمنز 
التحضيرية  إنرجــي األعمــال 
التجاريــة  املرحلــة  لتنفيــذ 
الرئيسية التالية من املشروع .
وقال أرمني شــنيتلر، نائب 
الرئيس التنفيذي ألعمال الطاقة 
اجلديــدة في شــركة ســيمنز 
إنرجي: يسرنا أن نحقق تقدما 
على صعيد اقتصاد الهيدروجني 
بالتعاون مع شركائنا الدوليني 
عبر هذا املشروع الدولي الرائد. 
وأضاف: تقدم سيمنز تقنيات 
 power-to-X  للطاقة املستدامة 

إلــى العالم من خالل مشــروع 
«هــارو أوني». ونتعــاون من 
أجــل بنــاء أول مصنع جتاري 
متكامل في العالم إلنتاج الوقود 
االصطناعي احملايد للكربون على 
نطاق واسع، حيث نعمل على 
تنفيذ هذا املشروع املستقبلي 
الكبير في جنوب تشــيلي من 
أجل تسريع عملية إزالة الكربون 
من مجــال التنقل. ويعني ذلك 
أننا نســهم بشكل كبير وقوي 
انبعاثــات ثانــي  فــي تقليــل 
أكسيد الكربون في قطاع النقل 

واملواصالت.
وبدأت شــركة بورشــه في 
تنفيذ هذا املشروع التجريبي، 
وستستخدم الوقود الناجت في 
ســياراتها املجهــزة مبحركات 
االحتراق. وقال مايكل شتاينر، 

عضو املجلس التنفيذي للبحث 
والتطوير في شــركة بورشــه 
إيــه جي: لطاملا كانت بورشــه 
شــركة مبتكرة منذ تأسيسها. 
كما تعتبر الشــركة رائدة فيما 
يتعلق بالوقود املتجدد، وتسعى 
بكل قــوة للحث على تطويره. 
ويتماشى ذلك مع استراتيجيتها 
الشاملة لالســتدامة، ما يعني 
أن بورشــه ميكــن أن تصبــح 
محايدة للكربون متاما بحلول 
العام ٢٠٣٠ ، بفضل الوقود املنتج 
الطاقــة املتجددة.  باســتخدام 
وتعتبــر ســيارة ٩١١  الرائــدة 
متوافقــة متامــا مع اســتخدام 
الوقود اإللكتروني. كذلك ميكن 
استخدام هذا الوقود مع جميع 
سيارات بورشه السابقة التي ما 
زالت تتمتع بشعبية كبيرة حتى 

اآلن، فحوالي  ٪٧٠ من سيارات 
بورشه التي مت تصنيعها على 
مدار التاريخ ال تزال مستخدمة 
حتــى يومنــا هــذا. وتســجل 
اختبارات الوقود املتجدد جناحا 
كبيرا، وسيمكننا الوقود اجلديد 
من تقليل انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون الناجتة عن استخدام 
الوقود األحفوري في محركات 
االحتراق بنسبة تصل إلى  ٪٩٠. 
وستســتخدم بورشــه الكمية 
األولــى من الوقــود املنتج من 
مصنع تشــيلي في ســياراتها 
املشــاركة في ســباق «بورشه 
موبيــل ١  ســوبر كاب» اعتبارا 
من عام ٢٠٢٢ ، إضافة إلى بعض 

االستخدامات األخرى.
يذكــر أن تشــيلي تســعى 
لتحقيــق أهدافها احملــددة في 

الوطنية  إطار اســتراتيجيتها 
للهيدروجــني األخضــر، حيث 
تخطط لتطوير خاليا للتحليل 
الكهربــي بقــوة ٥  جيجــاواط 
بحلول العام ٢٠٢٥ ، لتصل إلى 
٢٥  جيجاواط بحلول العام ٢٠٣٠ . 
كمــا تهدف إلى إنتــاج أرخص 
أنــواع الهيدروجــني في العالم 
وجعل الدولة أحد رواد تصدير 
الهيدروجــني الصديــق للبيئة 

ومشتقاته .
ويســتفيد مشــروع «هارو 
أونــي» من الظــروف املناخية 
املثاليــة لتوليــد الطاقــة مــن 
الرياح في مقاطعة ماغاالنيس 
فــي جنــوب تشــيلي إلنتــاج 
للكربــون  احملايــد  الوقــود 
الكهربائية  الطاقة  باســتخدام 
الريــاح  بواســطة  املنتجــة 

واملنخفضة التكلفة والصديقة 
للبيئة. وتعمل خاليا التحليل 
الكهربي خــالل املرحلة األولى 
على حتليل املاء إلى أكســجني 
وهيدروجني باســتخدام طاقة 
الرياح، وبعد ذلك يســتخلص 
ثاني أكسيد الكربون من الهواء 
ليتحد مع الهيدروجني من أجل 
امليثانــول االصطناعي،  إنتاج 
الــذي يتحول بدوره إلى وقود 
إلكترونــي. ومن املقرر أن يبدأ 
املصنــع التجريبي اإلنتاج في 
منتصف العام ٢٠٢٢ . وتشارك 
فــي هذا املشــروع «ســيمنس 
إنرجي» و«بورشــه» و«هايلي 
إنوفاتيــف فيولــز»، و«إنيل» 
و«إكسون موبيل» و«غاسكو» 
الوطنيــة  النفــط  و«شــركة 

. (ENAP) «التشيلية

في تعاون مشترك يستهدف إنتاج حوالي ١٣٠٠٠٠ ليتر من الوقود اإللكتروني في العام ٢٠٢٢
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Ooredoo قيادات شابة في

استثمرت بالكوادر الوطنية الشابة..فأصبحوا من عائلتها

فرضــت اجلائحة التــي اجتاحت 
العالم على مــدى عام ونصف العام 
بعض التحديات أمام الباحثني عن عمل 
من الشباب الكويتي، خاصة في ظل 
تأثــر كل القطاعات في الدولة لفترة 
من اإلغالق أو التوقف نهائيا من قبل 
بعض شــركات القطاع اخلاص عن 
تقدمي خدماتها ومنتجاتها لعمالئها 

خالل تلك املرحلة.
وترتب علــى هذا األمر خســارة 
فادحة أو تقنني املصروفات أو حتى 
إلغاء بعض الوظائف غير األساسية 
وبالتالــي االســتغناء عــن عدد من 
املوظفني. وكان قطاع االتصاالت أحد 
تلك القطاعات في الدولة التي تأثرت 

من تبعات اجلائحة.
إستراتيجية طويلة األمد

وعلى الرغم من ذلك، اســتطاعت 
Ooredoo لالتصــاالت، أول شــركة 
اتصــاالت تقــدم اخلدمــات الرقمية 
الكويــت، وبفضــل  املبتكــرة فــي 
إستراتيجيتها الفعالة والطويلة األمد 
في مجال إدارة األزمات، استطاعت أن 
تضرب مثاال يحتذى به في كيفية إدارة 
األزمــة وأخذ زمام املبادرة ملســاندة 
االقتصاد الوطني واملجتمع ككل في 

التعافي من تبعات اجلائحة.
وركزت استراتيجية الشركة على 
هدفني مهمني، وهمــا: دعم املوظفني 

ورفــع كفاءتهــم وصقــل مواهبهــم 
وتأهيلهم لشغل املناصب القيادية في 
الشركة، أما الهدف الثاني واألهم فهو 
فتح باب التوظيف للشباب الكويتي 
من اجلنسني للتقدم لشغل مناصب 
عدة في العديد من اإلدارات في الشركة.

توظيف رغم اجلائحة

الركيــزة  كانــت هــذه األهــداف 
الرئيسة التي استندت اليها الشركة 
في استراتيجيتها املتعلقة بتشجيع 
الشــباب الكويتــي، حيث لــم تغفل 
الشــركة خــالل جائحــة كوفيد-١٩ 
عن دورها الرئيســي ومســؤوليتها 
املجتمعية في توظيف واســتقطاب 
الكفاءات الوطنية الشابة. ففي الوقت 
الذي اســتغنت فيه بعض شــركات 
القطاع اخلاص عن عدد من موظفيها 
وأغلقــت بــاب التوظيــف، حرصت 
Ooredoo الكويت على توظيف نحو 
٤٠ من الكفاءات الشابة الكويتية خالل 

عام ٢٠٢٠ وبداية ٢٠٢١.
مختلف التخصصات األكادميية

وقد جاءت هذه الكفاءات الشابة من 
مختلف التخصصات العلمية والتي 
شملت تخصصات هندسة البترول 
واحملاسبة واملالية والتسويق وعلوم 
الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر واألدب 
اإلجنليزي وإدارة األعمال والعالقات 

العامــة وأنظمــة املعلومــات وعلم 
االقتصــاد. وهــذا ما يعكــس جناح 
الشركة في خططها نحو إدارة رأس 
 Ooredoo املال البشري ومدى تقدير
الكويت للشــباب حديثــي التخرج، 
وممــن لديهــم اإلمكانــات والقدرات 
املناســبة للنمو والتطور في قطاع 
االتصاالت، حيث حرصت كذلك على 

تقدمي الدورات التدريبية املناســبة 
لهــؤالء الشــباب وصقــل مواهبهم 

وتأهيلهم خلوض معترك العمل.
الشباب في املناصب القيادية

لقد أخذت الشــركة علــى عاتقها 
مسؤولية استقطاب الكفاءات الوطنية 
واحملافظة عليها وتشجيعها وتنمية 

مهاراتهم في ظل تسارع وتيرة التحول 
الرقمي والتغيير التكنولوجي الذي 
يشــهده العالــم خاصــة فــي قطاع 
االتصاالت. ولقد زادت نسبة تعيني 
الشباب الكويتي بنحو ٦٧٪ في عام 
٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠١٩. كما وحرصت 
الشركة على إعداد وجتهيز القيادات 
الكويتية الشابة في داخل الشركة مع 
األخذ بعني االعتبار أهمية ترســيخ 
مســيرة منوهــم وتطويرهــم على 
أســس مســتدامة ما يؤثر باإليجاب 
على االرتقاء بأداء الشركة وبالتالي 

تقدمي أفضل خدمة للعمالء.
استثمار ناجح

وفــي هذا الصــدد، قــال الرئيس 
التنفيذي لشــركة Ooredoo الكويت 
عبدالعزيز البابطني: «أصبح الشباب 
الكويتي وبالتحديد خالل هذه الفترة 
املليئة بالتحديات بحاجة ماسة إلى 
الدعم، وتوفير فرص العمل املناسبة 
لهم وتهيئة املناخ األنسب للطاقات 
الشبابية املبدعة، وهذا ما نسعى له 
في Ooredoo الكويت اليوم. فالعنصر 
الكويتي أثبت أنــه قادر على حتمل 
املســؤولية واملشــاركة في مســيرة 
التنمية. كما أصبــح لزاما علينا أن 
نفتح لهــم املجال لشــغل الوظائف 
واملهــن في قطــاع االتصــاالت الذي 
يشــهد تغييرات ديناميكية تتطلب 

عقوال شبابية ملهمة مثل شبابنا الذين 
نفتخر بهم».

وأضاف: «حققنا في Ooredoo الكويت 
نســبة بلغت الـ ١٠٠٪ من التعيينات 
اجلديدة للكفاءات الكويتية في املناصب 
القيادية. وجاءت هذه النسبة لتكون 
دليال ملموسا على جناح استراتيجيتنا 
الفعالة والتي تهدف إلى تشجيع ودعم 
املواهب الكويتية الشابة التي حرصنا 
كذلــك على تدريبهــا وجتهيزها وفق 
خطط وبرامج محددة لتولي املناصب 
القيادية لتمكينهم من القيام مبهامهم 
علــى أكمل وجه، كمــا وحرصنا على 
وضع برامج تدريبية متقدمة لتحسني 
قدرات ومهــارات العاملــني لدينا في 
مختلف مجاالت العمل مبا يسهم في 
بناء قيادات وطنية ذات كفاءة عالية. 
حققنا أيضا نســبة ١٠٠٪ من تسكني 
الوظائــف القياديــة وخصوصــا في 
قطاعات حيوية وحساسة بالشركة».
البابطــني حديثــه: «فــي  وختــم 
Ooredoo، نؤمــن بأن االســتثمار في 
الشــباب الكويتي يســهم في حتقيق 
التنمية املستدامة للبالد، لذلك حرصنا 
على تشــجيعهم وتبنــي طموحاتهم 
وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في جميع 
إدارات الشركة وأستطيع القول اليوم 
وبكل فخر إننا استوفينا نسبة العمالة 
الوطنية وسنسعى دوما إلى تشجيع 

شبابنا وبناتنا وتطوير مهاراتهم».

قدمت فرصاً وظيفية للشباب الكويتي على الرغم من تداعيات جائحة «كورونا»

عبدالعزيز البابطني

اإلدارة التنفيذية لشركة Ooredoo في لقطة جماعية مع الكوادر الوطنية الشابة بالشركة

ثامر الطاحوس.. مدير إدارة كبار 
الشخصيات والعالقات احلكومية

عيسى املوسى.. املدير 
التنفيذي لقطاع خدمة العمالء

باسل بوشهري.. رئيس قطاع 
الشؤون القانونية والتنظيمية

عيسى حيدر.. مدير إدارة 
تخطيط وهندسة الشبكة

يحمــل ثامــر الطاحوس 
شهادة بكالوريوس في إدارة 
األعمال من جامعة كاليفورنيا 
- تخصص إدارة املشــاريع، 
وميتلك خبرة قوامها أكثر من 
١٧ عاما فــي قطاعات البنوك 
واالســتثمار واالتصــاالت، 
املهنية في  بدأ مسيرته  حيث 
بنك اخلليج وانتقل إلى شركة 
دار االستثمار وبعدها انتقل إلى 
شركة اخلليج لالستثمار ومن 
للتمويل  الكويتية  ثم للشركة 

واالستثمار.
وانضــم الطاحوس إلى عائلة Ooredoo الكويت في شــهر 
أبريل ٢٠١٥ في قطاع الشركات ليترأس قسم العالقات احلكومية 
واملؤسسات العامة، وفي يناير ٢٠٢١ مت تعيينه مديرا إلدارة كبار 
الشخصيات والعالقات احلكومية، حيث تتمثل مهامه في تصميم 
استراتيجيات مميزة ومبتكرة ملبيعات النخبة وكبار الشخصيات 
وتوفير أفضل املنتجات واخلدمات والباقات احلصرية لهم مبا 
يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم املتغيرة عالوة على تعزيز 
شبكة املشتركني من كبار الشخصيات والهيئات احلكومية في 

الكويت.

يحمل عيســى املوسى 
البكالوريوس في  شــهادة 
علوم الكمبيوتر إال أنه حصل 
علــى تخصص مزدوج في 
النفس.  الرياضيــات وعلم 
وانضم عيســى للشــركة 
الوطنية لالتصاالت في بدايات 
تأسيسها عام ١٩٩٩ وتدرج 
في عدد من املناصب في كل 
من إدارة حتليل بيانات البيع 
وفي خدمة العمالء واستمر 
في الشركة ملدة ٥ سنوات. 
كما انضم للشــركة األولى 

للوقــود في عام ٢٠٠٥ كمدير لتكنولوجيــا املعلومات وانتقل 
باملنصب نفسه لشركة الشرق لالستثمار. وشغل منصب املدير 
العام لشركة National United Computer ملدة ٨ أعوام وبعدها 

أصبح رئيسا تنفيذيا لشركة Invita ملدة عامني.
وانضم عيسى لشركة Ooredoo الكويت مديرا تنفيذيا لقطاع 
خدمة العمالء في عام ٢٠٢٠، حيث عمل على إعادة هيكلة قطاع 
خدمة العمالء ووضع سياسات حديثة ومبتكرة في خدمة العمالء 
وقام بتطوير اســتراتيجيات وسبل التواصل مع العمالء على 
مختلف القنوات وتقدمي أسرع وأفضل جتربة عمالء على اإلطالق.

باســل  حصل 
علــى  بوشــهري 
بكالوريــوس فــي 
املدنيــة  الهندســة 
املشــاريع،  وإدارة 
إال أنه يتمتع بخبرة 
تزيد علــى ٢٢ عاما 
في قطاع االتصاالت، 
إلى  ما جعله ينضم 
شركة Ooredoo في 
عــام ١٩٩٩، فقــط 
شغل عدة مناصب 
منها  الشــركة  في 

رئيس للبنية التحتية للشــبكة، والتنفيذ، واملشاريع 
الفنية، والعمليات الفنية والصيانة، والشؤون التنظيمية 

والقانونية.
وفي عام ٢٠٢١، مت تعيني باسل بوشهري رئيسا لقطاع 
الشؤون القانونية والتنظيمية في Ooredoo الكويت ومن 
مهامه الرئيسة في هذا املنصب، متابعة الشؤون القانونية 
والقضايا ذات الصلة وتقدمي االستشارات باإلضافة إلى 
ما يتعلق في األمور التعاقدية، فضال عن متابعة الشؤون 

التنظيمية في البالد وقطاع االتصاالت بالتحديد.

يحمل عيســى 
شــهادة  حيــدر 
بكالوريوس الهندسة 
اإللكترونيــة مــن 
ويسكنسن  جامعة 
- ميلووكــي. كما 
أنــه حاصــل على 
إدارة  ماجســتير 
األعمال من جامعة 
للعلــوم  اخلليــج 
 ، جيــا لو لتكنو ا و
باإلضافة إلى شهادة 
التعليم التنفيذي في 

أساسيات اإلدارة من مدرسة لندن لألعمال.
وانضم عيسى حيدر إلى شركة Ooredoo في عام 
٢٠٠٥ مهندسا في إدارة تخطيط شبكة الراديو وتدرج 
في املناصب اإلشــرافية ليشغل منصب مدير شبكة 
اتصال الراديو RAN وفي عام ٢٠٢٠ تســلم منصب 

مدير إدارة تخطيط وهندسة الشبكة.

عيسى املوسىثامر الطاحوس عيسى حيدرباسل بوشهري

عبدالعزيز البابطني: التعيينات اجلديدة للكفاءات الكويتية في املناصب القيادية بلغت ١٠٠٪
الشركة حرصت على توظيف ٤٠ من الكفاءات الكويتية الشابة في ٢٠٢٠ وبداية العام احلالي

برامج تدريبية متقدمة لتحسني قدرات ومهارات املوظفني الكويتيني مبختلف مجاالت العمل
الشباب الكويتي أصبح بحاجة للدعم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.. خاصة وسط التحديات
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احلكومة السودانية تعلن إحباط انقالب نفذه عسكريون من «فلول النظام البائد»

ر من عالم يزداد انقسامًا غوتيريش يدعو الصني وأميركا للحوار وُيحذِّ
األمم املتحدة - وكاالت: حض 
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش الواليات املتحدة والصني 
على بدء حوار محــذرا من عالم 

يزداد انقساما.
وقال غوتيريش خالل افتتاح 
أعمــال اجلمعيــة العامــة لألمم 
املتحــدة: «نحــن نواجــه أكبر 
سلسلة من األزمات في حياتنا»، 
مضيفا: «أخشــى أن عاملنا يتجه 
نحو مجموعتــني مختلفتني من 
القواعد االقتصاديــة والتجارية 
واملالية والتكنولوجية ومقاربتني 
مختلفني لتطوير الذكاء االصطناعي، 
وأخيرا استراتيجيتني عسكريتني 

وجيوسياسيتني مختلفتني».
وأضــاف األمــني العام لألمم 
املتحدة أمام القادة الذين حضروا 
الى نيويورك رغم انتشار الوباء، 
وبينهم الرئيس األميركي جو بايدن: 
«هذه وصفة للمتاعب. ســيكون 
األمر أقل قابليــة لتوقعه مقارنة 
مع احلرب الباردة. من أجل استعادة 
الثقة وإثــارة األمل، نحن بحاجة 
للتعاون»، مضيفا: «نحن بحاجة 

للحوار، والتفاهم».
وتابع: «يجب أن نستثمر في 
السالم.  الوقاية وحفظ وترسيخ 
نحن بحاجة للتقدم في مجال نزع 

النووية وفي جهودنا  األســلحة 
املشتركة ملكافحة اإلرهاب. نحن 
بحاجة ألعمال مترسخة في احترام 

حقوق اإلنسان».
في إشــارة ضمنية الى بورما 
ومالي وغينيا او السودان، أسف 
األمني العام لألمم املتحدة «للتزايد 
الكبيــر في عمليات االســتيالء 
على الســلطة بالقوة.. االنقالبات 
العسكرية عادت» و«غياب الوحدة 
الدولية ال  في صفوف املجموعة 

يساعد».
االنقســامات  «إن  وقــال: 
التعاون  اجليوسياســية تقوض 
الدولي وحتد من قدرة مجلس األمن 
الالزمة. في  القرارات  اتخاذ  على 
الوقت نفسه سيكون من املتعذر 
بالتحديات االقتصادية  النهوض 
والتنمية في وقت تكون فيه أكبر 
قوتني اقتصاديتني في العالم على 

خالف».
وكان أنطونيو غوتيريش وهو 
في العام األخير من واليته األولى 
على رأس األمم املتحدة ويبدأ والية 
جديدة في يناير، نبه عام ٢٠١٨ من 
«االنقســام» الصيني - األميركي 
وفي ٢٠١٩ من «االنقسام الكبير» 
وفي ٢٠٢٠ من «حرب باردة جديدة» 
على وقع التوتر الصيني - األميركي 

على العالم.
ودورة اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة يشــارك فيها حضوريا 
أكثر من ١٠٠ رئيس دولة أو حكومة 
وكذلك عشرات الوزراء، ستستمر 

حتى االثنني املقبل.
وجاءت دعوة غوتيريش، قبل 
أن يعرض كل من الرئيس األميركي 
الصيني شــي  بايــدن ونظيره 
جينبينغ أمام اجلمعية العامة، رؤيته 

للصراع املتصاعــد بني البلدين، 
أزمة بني ضفتي األطلسي  وسط 
حول اإلستراتيجية الواجب اتباعها 

حيال بكني.
بيد ان هذه املواجهة جرت عن 
بعد حيث ألقــى بايدن كلمته في 
مقر األمم املتحدة في نيويورك بعد 
العامة  للجمعية  الرسمي  االفتتاح 
الســنوية، بينمــا خاطب نظيره 
الصيني االجتماع بعده بقليل عبر 

ڤيديو مسجل مسبقا.
وتطرق بايدن الى امللفات التي 
تشغل أجندة ادارته وعلى رأسها 
افغانستان، حيث  االنسحاب من 
أكد بايدن أن بالده تريد فتح «حقبة 
ديبلوماسية» بعد نهاية احلرب فيها، 
مشيرا إلى أن الواليات املتحدة لن 
تلجأ إلى القوة العسكرية إال «كخيار 
أخير». وعلى صعيد املواجهة مع 
الصني، شدد بايدن على أن واشنطن 

«ال تسعى إلى حرب باردة جديدة». 
وأعلن الرئيــس األميركي أن 
بالكامل  املتحدة ستعود  الواليات 
إلى االتفــاق النووي اإليراني في 

حال قامت طهران «باملثل».
القضيــة  وبخصــوص 
الفلسطينية، قال إن أميركا تسعى 
إلى مزيد من السالم واألمن للشرق 
األوسط بأكمله، لكنه شدد على أن 
الدعم األميركي إلسرائيل اليزال 
راسخا، مشــيرا إلى أن الطريق 
اليزال طويال أمــام حل الدولتني 
بني إسرائيل والفلسطينيني، ومعلنا 
متســكه به كونه «هو األفضل» 

للنزاع اإلسرائيلي- الفلسطيني.
ووســط ترقب شديد محيط 
بهذا امللتقى الديبلوماسي السنوي 
بعدما جرى العام املاضي بشــكل 
أساسي عبر اإلنترنت، عرض شي 
وبايدن اللذان لم يلتقيا شخصيا 
حتى اآلن، نظرتني إلى العالم على 

طرفي تقيض.
وفرضت طارئة نفسها بقوة 
على خطابات املتحدثني كاالنسحاب 
الفوضوي من أفغانســتان الذي 
بايــدن وأثار اســتياء  فرضــه 
األوروبيني لعدم التشــاور معهم 
مســبقا، ثم األزمة املفتوحة التي 
اندلعت مع فرنسا قبل بضعة أيام 

في قضية فسخ اســتراليا عقد 
الغواصات معها واستبداله بآخر 

مع بريطانيا وأميركا.
وتابع األوروبيــون خطابات 
األمس باهتمام خــاص إذ حتتم 
عليهم األزمة حتديد املوقف الواجب 

اعتماده حيال الصني.
ورأت باريس ومعها قسم من 
األوروبيني أن التطورات األخيرة 
تبــرر احلاجــة إلى اســتقاللية 
لو  إســتراتيجية أوروبية، حتى 
أن النقاش لم يحســم متاما بعد 
حول مسألة امتالك القارة قدرات 

عسكرية ذاتية.
الفرنســي  الرئيس  وباغــت 
العديد من  إميانويــل ماكــرون 
أعضاء األمم املتحدة إذ قرر عدم 
احلضور إلى نيويورك هذه السنة، 
قبل أن يتخلى في نهاية األسبوع 
املاضي حتى عن إلقاء كلمة مسجلة 
بالڤيديو كان يتعــني بثها أمس، 
واكتفى بكلمــة لوزير خارجيته 
جان ايف لودريان باســم فرنسا 
عبر الفيديو، مت إرجاؤها إلى نهاية 
األســبوع ضمن املناقشة العامة. 
كما شكل امللف النووي اإليراني 
أيضا أحد ابرز العناوين مع كلمة 
إبراهيم  اإليراني اجلديد  الرئيس 

رئيسي عبر الڤيديو.

وكاالت:  ـ  اخلرطــوم 
أعلنت احلكومة السودانية 
إحباط «محاولــة انقالبية» 
جرت صباح أمــس، متهمة 
«ضباطــا من فلــول النظام 
البائد» بتنفيذها، في إشارة 
الى نظــام الرئيس املخلوع 
عمر البشير املعتقل منذ أكثر 
من ســنتني بعد أن أطاح به 
اجليش حتت ضغط حركة 

شعبية احتجاجية عارمة.
وقال وزير اإلعالم والثقافة 
املتحــدث باســم احلكومــة 
الســودانية حمزة بلول في 
كلمة مقتضبة بثها التلفزيون 
الرسمي «متت السيطرة على 
محاولة انقالبية فاشلة قامت 
بها مجموعة من الضباط في 
القــوات املســلحة من فلول 
البائــد». وأضــاف  النظــام 
«نطمئــن أن األوضاع حتت 
السيطرة التامة، ومت القبض 
على قادة محاولة االنقالب من 
العســكريني واملدنيني ويتم 

التحقيق معهم».
وأكدت القوات املســلحة 
أنهــا اعتقلــت  الســودانية 

البرهان زار املعسكر، وحيا 
الضباط واجلنود وشكرهم 
على حكمتهم في التعامل مع 

األحداث.
مــن جانبــه، قــال نائب 
رئيس مجلس السيادة وقائد 
قوات الدعم الســريع محمد 
حمــدان دقلــو «حميدتي»، 
«لن نسمح بحدوث انقالب»، 

التلفزيون الرسمي مباشرة، 
إن احملاولة االنقالبية كانت 
«تســتهدف الثــورة وكل ما 
حققته من إجنازات»، مضيفا 
أنــه كان «انقالبــا مدبرا من 
جهات داخل القوات املسلحة 
وخارجهــا»، وأنــه «امتداد 
حملاوالت فلول النظام البائد 
إلجهــاض االنتقــال املدنــي 

وإغالق الطــرق التي تربط 
امليناء ببقية البالد».

مــن جانبه، أكــد مصدر 
حكومــي رفيــع أن منفــذي 
العمليــة حاولوا الســيطرة 
علــى مقر اإلعالم الرســمي، 

لكنهم «فشلوا». 
وعلــى الفــور، خرجــت 
تظاهــرات في عدد من املدن 
الســودانية احتجاجــا على 

االنقالب.
وقال محمد حســن وهو 
من سكان مدينة بورتسودان 
شــرق البالد «فــي الواحدة 
ظهــرا خــرج عشــرات مــن 
الشباب والشابات في وسط 
مدينة بورتسودان يرفعون 
أعالم السودان ويهتفون: ال 
حلكم العسكر، مدنية مدنية، 

ال لالنقالب».
وفي القضارف، (شرق)، 
قالــت أمال حســني «جتمع 
تالميذ مــدارس ومواطنون 
حملــوا أوراقا كتب عليها ال 

حلكم العسكر».
كما تظاهر العشرات في 
مدينة األبيض عاصمة والية 

مضيفا، وفــق ما نقلت عنه 
وكالــة األنبــاء الســودانية 
(ســونا)، «نريــد حتــوال 
دميوقراطيــا حقيقيــا عبر 

انتخابات حرة ونزيهة».
من جهتــه، قــال رئيس 
الوزراء الســوداني عبداهللا 
حمدوك في كلمة ألقاها خالل 
اجتماع ملجلس الوزراء ونقلها 

الدميوقراطي».
وقال حمدوك إن احملاولة 
االنقالبية «كشفت ضرورة 
إصالح املؤسسة العسكرية 

واألمنية».
وأوضح أن «حتضيرات 
واســعة» ســبقت االنقالب، 
ومتثلت «في االنفالت األمني 
بإغالق مناطق إنتاج النفط 

شمال كردفان ضد االنقالب.
وبــدت حركــة املواطنني 
والســيارات امس عادية في 
وســط العاصمة حيث مقر 
قيادة القوات املســلحة غير 
أغلــق جســرا  أن اجليــش 
يربط اخلرطــوم مبدينة أم 
الغربية  درمان على الضفة 
لنهر النيل، التي يوجد فيها 
مقــر اإلذاعــة والتلفزيــون 

الرسميان.
وبحسب «فرانس برس» 
شــوهدت دبابتني متوقفتني 
عند مدخل اجلسر باجتاه أم 
درمان. وبثت اإلذاعة الرسمية 
«راديو ام درمان» و«تلفزيون 
الرســمي منــذ  الســودان» 

الصباح أغاني وطنية.
ودان حزب األمة القومي، 
أكبــر األحزاب الســودانية، 
احملاولــة االنقالبيــة. كمــا 
أبدت جلــان مقاومة األحياء 
الســكنية التي كانت تنظم 
االحتجاجات ضد البشــير، 
اســتعدادها للخــروج الــى 
الشارع ومقاومة أي انقالب 

عسكري.

اجليش يستعيد املواقع التي سيطر عليها االنقالبيون ويعتقل عشرات الضباط.. وحمدوك: محاولة فاشلة إلجهاض االنتقال املدني الدميوقراطي

افتتاح أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة وسط أزمة بني ضفتي األطلسي.. وبايدن يؤكد أن واشنطن ال تسعى إلى حرب باردة جديدة

(أ.ف.پ) رئيس الوزراء السوداني عبد اهللا حمدوك مترئسا مجلس الوزراء عقب إفشال محاولة االنقالب 

(أ.ف.پ) األمني العام لألمم املتحدة انطونيو غوتيريش مفتتحا أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة في نيويورك 

عشرات الضباط، املشاركني 
في احملاولة، وقالت في بيان 
إن بعض الضبــاط والرتب 
األخــرى حاولــوا «القيــام 
باالستيالء على السلطة في 

البالد».
وقال العميد الطاهر أبو 
هاجــه املستشــار اإلعالمي 
للقائــد العــام للجيــش في 
البيــان إنه «متت اســتعادة 
كل املواقع التي سيطر عليها 
االنقالبيون، وما زال البحث 
والتحري جاريا للقبض على 
بقية املتورطني»، كما أشــار 
الى استمرار األجهزة األمنية 
فــي «مالحقة فلــول النظام 

املشاركني» في احملاولة.
وفي وقت الحق، زار رئيس 
مجلــس الســيادة االنتقالي 
بالسودان عبدالفتاح البرهان 
ســالح املدرعــات مبعســكر 
الشجرة، بعد ورود معلومات 
عن تورط عدد من قادته في 
احملاولة االنقالبية الفاشلة.

الســيادة،  وذكر مجلس 
عبر حســابه الرســمي على 
أن  «فيســبوك»،  موقــع 

«صفقة الغواصات» األسترالية تثير 
مخاوف اندالع سباق تسلح نووي عاملي

عواصــم - وكاالت: تطرح صفقة بيع 
الواليات املتحدة وبريطانيا، غواصات نووية 
الدفع ألستراليا، وسط أزمة ديبلوماسية 
غير مســبوقة بني الدول الـ ٣ وفرنسا، 
أسئلة كثيرة حول مخاطر انتشار سباق 
التســلح النووي في املنطقة وما وراءها، 

برأي محللني.
وقعت أستراليا باألساس عقدا مع فرنسا 
لشراء غواصات ذات دفع «تقليدي» تطفو كل 
بضعة أيام لشحن بطارياتها. أما الغواصات 
النووية األميركية والبريطانية، فهي مجهزة 
بنظام دفع نووي يتيح لها شحن بطارياتها 
البقاء  بالتالي  بشكل متواصل، وبإمكانها 
حتت املاء إلى حني نفاد إمدادات طواقمها، 

وهي مهلة نادرا ما تتعدى ٣ أشهر.
النووية  التكنولوجيا  باريــس  متتلك 
التي جتهز حاملة الطائرات شارل ديغول 
وجميع الغواصات الفرنسية، غير أن فرنسا 
تستخدم اليورانيوم الضعيف التخصيب 
بنسبة تقل عن ٢٠٪، وهو املستوى املستخدم 
في احملطات النووية إلنتاج الكهرباء. وهذا 
اليورانيوم يتطلب جتديده كل عشر سنوات، 
وفق عملية دقيقة وخطيرة، غير أنه من 

املستحيل حتويله ألهداف عسكرية.
الغواصات األميركية والبريطانية،  أما 
فتســتخدم اليورانيوم العالي التخصيب 
بأكثر من ٩٣٪، وتصل مدة حياته إلى ٣٠ 
عاما، غير أن مســتوى تخصيبه يسمح 

باستخدامه لصنع قنبلة نووية.
وأوضح أالن كوبرمان من جامعة تكساس 
في مقال كتبه قبيل اإلعالن عن التحالف 
األمني اإلستراتيجي األميركي البريطاني 
األسترالي «أوكوس»، أن «مفاعالت البحرية 
األميركية تستخدم حاليا كمية من اليورانيوم 
العالي التخصيب توازي ١٠٠ قنبلة نووية، 
أكثر من كل احملطــات النووية في العالم 

بأسره معا».
ويرى جيمس أكتون من معهد كارنيغي 
أن بيع أســتراليا غواصات نووية يطرح 
«مخاطر كبرى بانتشار» األسلحة النووية، 
السيما في ظل فراغ قانوني في القانون 

الدولي.
وأوضح على تويتر أنه مبا أن معاهدة 
منع انتشار األسلحة النووية ال حتظر على 
الدول التي ال متلك السالح النووي شراء 
غواصات نووية، فإن الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية «تسمح لها بسحب الوقود النووي 
من أي مراقبة الســتخدامه في «أنشطة 

عسكرية غير محظورة»».
وتابع: «ال أخشــى أن متتلك أستراليا 
أسلحة نووية. ما يقلقني هو أن تستخدم 
دول أخرى هذه السابقة الستغالل فراغ 
قانوني قد يكــون خطيرا في ظل النظام 

العاملي ملنع انتشار األسلحة النووية».
وحذر طارق رؤوف اخلبير السابق في 
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية الذي يعمل 
اليوم باحثا في معهد «تودا» للسالم، من 
أن هذا «قد يفتح فعال مجاال النتشــار» 

األسلحة النووية.
وقال إن «دوال ال متلك السالح النووي 
مثل األرجنتــني والبرازيل وكندا وإيران 
واليابان وكوريــا اجلنوبية ودوال عربية 
ســتتجه إلى الغواصات النووية وحتتفظ 
بالوقود النووي» خارج رقابة الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
ورأى هانس كريستنســن من احتاد 
العلماء األميركيني أن روســيا «قد تزيد 
مبادالتها التكنولوجية مع الهند، والصني قد 
تقدم تقنياتها في مجال املفاعالت النووية 
لباكستان وسواها، والبرازيل قد جتد مبزيد 
من السهولة سوقا ملشروعها - املتعثر- لبناء 

مفاعل غواصة».

طالبان تستكمل حكومتها وتنفي أي تواجد لـ «القاعدة» 
أو «داعش» على أراضي أفغانستان

ليبيا: البرملان يسحب الثقة من حكومة الدبيبة 
و«املجلس األعلى للدولة» يعتبرها باطلة

عواصــم - وكاالت: أعلنت حركة 
طالبان احلاكمة في أفغانستان أمس 
اكتمال تشكيل حكومة تصريف االعمال 
املؤقتة وعدة تعيينات رئيسية شملت 
تعيــني قائديــن ميدانيني مخضرمني 
من معقــل احلركة بجنوب البالد في 
منصب نائب وزير، فيما ألغت مراسم 

تنصيب احلكومة اجلديدة.
وقال نائب وزير االعالم واملتحدث 
الرئيســي باســم طالبــان ذبيح اهللا 
مجاهد إن املال عبد القيوم ذاكر سيشغل 
منصب نائب وزير الدفاع بينما يشغل 
صدر محمد إبراهيم منصب نائب وزير 

الداخلية.
وكان متوقعا أن يشــغل الرجالن 
منصبني كبيرين في احلكومة اجلديدة 
لكن أيــا منهما لم يظهــر على قائمة 
الوزراء الرئيســية التــي أعلنت هذا 

الشهر.
وكان ذاكر، معتقال في غوانتانامو 

وأطلق ســراحه في ٢٠٠٧ وسلم إلى 
احلكومة األفغانية وكان مرشحا على 
نطاق واسع لشغل منصب وزير الدفاع 
في احلكومة اجلديدة قبل أن يشــغل 
املنصب املال محمد يعقوب جنل املال 

عمر.
وسيكون صدر، وهو رئيس سابق 
للجنة العسكرية في طالبان من إقليم 
هلمند في اجلنوب، نائبا لسراج الدين 
حقاني الذي تنتمي أسرته الى املناطق 

احلدودية الشرقية مع باكستان.
وفي السياق، قال مجاهد في مؤمتر 
صحافي إن «مراسم تنصيب احلكومة 
اجلديــدة قد ألغيت بســبب تركيزها 
على تقدمي اخلدمة للشــعب في هذه 

املرحلة».
وأعــرب مجاهــد عن أملــه في أن 
يعترف املجتمــع الدولي بحكومتهم 
في املستقبل القريب، مؤكدا في الوقت 
نفســه اســتغالل (طالبــان) جميــع 

القنــوات الديبلوماســية لفك جتميد 
األصول األفغانية.

وفي معرض رده على سؤال بشأن 
وزارة شؤون املرأة وتعليم الفتيات، 
قال مجاهد «إننا نعمل على استكمال 
اإلجــراءات حتــى يتســنى للفتيات 
اســتئناف تعليمهن فــي أقرب وقت 
ممكن»، مشــددا على أهمية وســائل 
اإلعالم غير ان «هناك عددا من املشاكل 
في مقاطعات بعينها يجري التصدي 

لها حاليا».
وشملت قائمة األعضاء اجلدد في 
احلكومــة املؤقتة عددا مــن الوزراء 
ونواب الوزراء من بينهم نور الدين 
عزيزي وزيرا للتجارة وقلندار إيباد 
وزيرا للصحة العامة ونزار معتمدين 
رئيسا للجنة األوملبية ومجيب الرحمن 
عمر نائبا لوزير الطاقة واملياه وغالم 
غوس نائب وزير إدارة الكوارث محمد 
فقيه. ولم يأت مجاهد على ذكر وزارة 

شؤون املرأة التي ألغيت، فيما لم يتم 
تعيني أي نساء في مناصب وزارية.

إلــى ذلــك، رفض املتحدث باســم 
طالبــان اتهامــات بــأن «القاعدة» أو 
«داعش» يبقيان على وجود لهما في 
أفغانستان وكرر التعهدات بأن بالده 
لن تكــون أرضا لشــن هجمات على 
دول أخرى تنفذها حركات متطرفة.

وأضاف في املؤمتر «ال نرى أحدا 
في أفغانستان له أي صلة بالقاعدة... 
نحــن ملتزمون بأال يكــون هناك أي 
خطر على أي دولة من أفغانستان».

ونفى مجاهــد أن يكــون لداعش 
«وجود حقيقي في بالده»، لكنه قال 
إنه «ينفذ في اخلفاء هجمات خسيسة».

وتابع قائال «تنظيم داعش املوجود 
في العراق وسورية ليس له وجود هنا. 
لكن بعض األشخاص، رمبا يكونون 
من شعبنا األفغاني، تبنوا فكر التنظيم 
وهي ظاهرة ال يؤيدها عموم الشعب».

طرابلــسـ  وكاالت: صــّوت البرملان الليبي الذي 
يتخذ من شرق ليبيا مقراً له أمس بحجب الثقة عن 
حكومــة الوحدة الوطنية فيمــا ميثل ضربة جديدة 

جلهود السالم التي تدعمها األمم املتحدة.
وقال املتحدث باسم مجلس النواب عبداهللا بليحق 
إن ٨٩ نائبا من أصل ١١٣ نائبا حاضرين في مدينة طبرق 
في الشرق صوتوا على سحب الثقة من حكومة رئيس 
الوزراء املؤقت عبداحلميد الدبيبة ومقرها طرابلس، 

وذلك قبل ثالثة أشهر من املوعد احملدد لالنتخابات.
جاءت هذه اخلطوة بعد أن صادق رئيس املجلس 
التشريعي على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت 
سابق من سبتمبر اجلاري. وفي املقابل، رد املجلس 
األعلى للدولة، ومقره طرابلس على خطوة البرملان، 
معلنا رفضه إجراءات ســحب الثقة، مشيرا الى انه 
«يعتبرها باطلة ملخالفتها اإلعالن الدستوري واالتفاق 

السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطال».

والحقا، أكد املستشــار اإلعالمي لرئيس مجلس 
النواب الليبي، فتحي املرميي، صحة اإلجراءات التي 
قام مجلس النواب من خاللها بسحب الثقة من حكومة 

الوحدة الوطنية.
وقال املرميي لوكالة األنباء األملانية (د.ب.أ): «لقد 
حضر اجللسة ١١٣ نائبا، صوت منهم ٨٩ نائبا لصالح 
إسقاط احلكومة، وبهذا يكون اإلجراء صحيحا بحسب 

الالئحة الداخلية للمجلس».

ملشاهدة الڤيديو
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

«السورية لالتصاالت» ترفع أجور االتصاالت واإلنترنت ألكثر من الضعف

واشنطن تتبنى غارة قتلت قياديني مقربني من «القاعدة» في إدلب
عواصــم - وكاالت: تبنت 
الواليات املتحدة غارة جوية 
أميركيــة أســفرت عــن مقتل 
قياديــني «في فصيــل مقرب 
من تنظيم القاعدة» في غارة 
شنتها طائرة أميركية مسيرة 
في محافظة إدلب في شــمال 
غرب سورية.  وقال املتحدث 
باسم وزارة الدفاع األميركية، 
جون كيربي، فــي بيان أمس 

األول، إن «القيــادة املركزيــة 
األميركية نفذت ضربة جوية 
استهدفت فيها مسؤوال كبيرا 
فــي تنظيم (القاعدة) شــمال 
غربــي ســورية». كمــا قالت 
املتحدثة باسم القيادة املركزية 
اللفتنانت جوزي لني ليني، في 
بيان، إن «املؤشــرات األولية 
تشير إلى أننا ضربنا الشخص 
الذي كنا نهدف إليه»، مضيفة 

أنــه ال توجد مؤشــرات على 
وقــوع إصابات فــي صفوف 
املدنيني نتيجة الضربة. وأكد 
مسؤولو «الپنتاغون» الهجوم، 
لكنهم لم يتمكنوا من مشاركة 
تفاصيــل إضافيــة. وذكــرت 
صفحــات محليــة واملرصــد 
السوري حلقوق االنسان على 
مواقع التواصــل االجتماعي، 
ان الضربــة قتلــت اثنني من 

املسؤولني في جماعة «حراس 
الدين» فرع تنظيم «القاعدة» 

في سورية.
وبحسب «مجموعة سايت» 
لالستخبارات، قالت املنشورات 
إن الضربــة األميركيــة قتلت 
«أبــو حمزة اليمنــي»، القائد 
العســكري، ومســؤوال ثانيا 
يدعى «أبو البراء التونسي». 
وأتى التأكيــد األميركي بعيد 

إعــالن املرصــد أن الضربــة 
اجلوية استهدفت سيارة على 
الطريــق املؤدي من إدلب إلى 
بنش، في شــمال شرق مركز 
محافظة إدلــب. وأكد املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان رامي 
عبدالرحمن أن أحد القياديني 
اللذيــن قتال في الغــارة «من 
اجلنسية التونسية» أما الثاني 

فهو من اليمن.

وكاالت: أعلنــت «الشــركة 
السورية لالتصاالت» عن رفع 
أجور خدماتها املتعلقة بخدمات 
الهاتف الثابت واحملمول وباقات 
اإلنترنت وخدمة «الفايبرنت» 
املنزلــي والتجاري اعتبارا من 
مطلع أكتوبر املقبل، ما يضيف 
عبئــا اضافيــا علــى املواطــن 
السوري الذي يعاني اصال من 
ارتفاعات جنونية في اســعار 

معظم السلع األساسية. 
وبحسب منشورات للشركة 
عبــر صفحتهــا الرســمية في 
«فيسبوك» أمس، ارتفع سعر 
باقات الشحن ألرصدة الهاتف 
الباقــات،  جلميــع  احملمــول 

وتباينــت األســعار بــني ٤٠٠ 
ليرة سورية كحد أدنى للباقة 
بحجــم حتميــل ٥ غيغابايت، 
و٧٥٠٠ ليرة ألعلى باقة بحجم 
٢٠٠ غيغابايت. ووصلت أسعار 
 «ADSL باقات اإلنترنت «تراسل
وفقا حلجم االستهالك الشهري، 
إلــى ٢٠٠٠ ليرة ســورية ألقل 
الباقات بحجــم ٣٠ غيغابايت، 
و٣٥ ألف ليرة للباقة بحجم ٢٧٥ 
غيغابايت، كمــا ارتفعت أجرة 
تركيب اخلدمة إلى ١٠ آالف ليرة 
ســورية.  ورفعت «الســورية 
لالتصــاالت» أجور االشــتراك 
الشهري املنزلي بخدمات الهاتف 
الثابت إلى ٥٠٠ ليرة ســورية، 

وأجور تركيبه إلى ١٠ آالف ليرة 
سورية.

وصلــت نســبة االرتفــاع 
في األســعار بالنســبة خلدمة 
«الفايبرنت» املنزلي والتجاري 
إلى حوالــي ١٠٥٪ من أجورها 

السابقة.
إذ ارتفع ســعر الباقة األقل 
بسرعة ٨ ميغا وحجم حتميل 
٢٢٥ غيغابايت من ١٤٦٠٠ إلى ٣٠ 
ألف ليرة سورية، والباقة االعلى 
بحجم حتميل ٣٧٥ غيغابايت من 

٢٣٦٠٠ إلى ٤٨ ألف ليرة.
«الســورية  حــددت  كمــا 
لالتصــاالت» أســعار باقــات 
«الفايبر» التجاري (لألعمال)، 

التي تبدأ من سرعة ٢٠ ميغابايت 
بـــ١٥٠ ألــف ليــرة ارتفاعا من 
٧٥ الــف ليرة حاليــا، والباقة 
األعلــى التــي تنتهي بســرعة 
١٠٠ ميغابايت بـ٤٥٠ ألف ليرة 
ســورية ارتفاعا مــن ٢٥١ الفا 

سعرها احلالي.
وأوضحت شركتا االتصاالت 
 «MTN Syria»ســيريتيل» و»
العاملتان في قطاع االتصاالت 
في ســورية، عبر منشور لهما 
فــي صفحتهمــا الرســمية في 
«فيســبوك»، بعض التفاصيل 
عــن أجور االتصــاالت وباقات 

اإلنترنت اجلديدة.
ورفعت شــركة «سيريتل» 

سعر الدقيقة اخللوية للخطوط 
مســبقة الدفــع إلــى ١٨ ليــرة 
سورية، وللخطوط الحقة الدفع 

إلى ١٥ ليرة سورية.
 MTN» كما التزمت شــركة
Syria» بذات التعديل في أجور 
أســعار الدقيقــة اخلليوية، إذ 
رفعت أجورها للخطوط املسبقة 
الدفع مــن ١٣ ليرة إلى ١٨ ليرة 
الواحــدة، وللخطوط  للدقيقة 
الحقة الدفع من ١١ إلى ١٥ ليرة 

سورية.
 ،«MTN Syria» وأوضحــت
أن نســبة ارتفاع بعض باقات 
املقدمة  اإلنترنــت واخلدمــات 
بنسبة وسطية تصل إلى ٤٥٪.

احلكومة حتت املجهر.. ودائنون دوليون يستعجلونها لـ «إعادة الهيكلة» 
بيروت - عمر حبنجر

 رقــم الـــ ٨٥ صــوت ثقة 
الذي حققتــه حكومة جنيب 
ميقاتي، ليس قليال، وإمنا كان 
رهانهــا علــى ٩٥ صوتا على 
األقل، من أصل ١١٧ نائبا، مع 
املتغيبــني، ومعارضة  غياب 

املعترضني.
وبعــد أن حصلــت علــى 
الثقــة، وضعــت احلكومــة 
امليقاتية حتــت املجهر حيث 
ان ما بعــد الثقة يبقى األهم. 
التيار الوطني  وبدأت مواقع 
احلــر، تتحــدث عــن مرحلة 
الصعود من احلفرة، وأن بعد 
تشكيل احلكومة، بدأت تظهر 
معطيات تثبــت حتول قوى 
دولية وإقليميــة، الى جانب 
همس وتســريبات أميركية، 
تشي بقرب رفع العقوبات عن 

رئيسه جبران باسيل!
وفي هذا الســياق، علمت 
«األنباء» ان رئيس اجلمهورية 
ميشــال عون سيشــارك في 
أعمال الــدورة اجلديدة لألمم 
املتحدة عبر الڤيديو من مكتبه 
بالقصر اجلمهوري في بعبدا.
مــن جهته، كتــب رئيس 
احلــزب التقدمي االشــتراكي 
وليد جنبــالط عبر «تويتر» 
قائال: «وكأن كل شيء مدروس. 
يعلن عن الكهربــاء األردنية 
والغاز املصري وهي الفرصة 
لبداية معاجلة أزمة الكهرباء 
فيأتي اجتياح املازوت. تسأل 
عن النفط العراقي ومالبسات 

واملســتعجلة، وفي طليعتها 
في هذه اللحظة بالذات مواسم 

التفاح والعنب».
ورأى أنه «بإمكان احلكومة 
إنقــاذ آالف  بعمــل بســيط 
العائالت اللبنانية عن طريق 
شراء مواسم التفاح والعنب 
وإرسالها إلى العراق في إطار 
االتفاق الذي حصل أخيرا بني 
العراق ولبنان، ويقضي بأن 
يستورد لبنان النفط العراقي 
مقابل خدمات وسلع لبنانية».

بانفجــار مرفأ بيــروت، قال: 
ســنعتمد التحقيــق احملايد، 
والصحيــح، ملعرفة احلقيقة 
الكهربــاء  ومثلهــا  كاملــة، 
فــي  اجلنائــي  والتدقيــق 
املؤسســات كافــة، ومكافحة 
الفساد والتهريب. أما الوضع 
املصرفي فال نهوض القتصاد 
دون املصــارف، نحن عندما 
نقــول تصحيح او إصالح او 
إعادة هيكلة، يعني اننا نريد 
إحياء القطاع املصرفي بطرق 

أمــا الرئيــس ميقاتي فقد 
أعاد على مســامع اللبنانيني 
القول، انه ال يستطيع وحده، 
ومع حكومته إصالح ما أفسده 
الدهــر.. ولذلك جعل شــعار 

احلكومة «معا لإلنقاذ».
وصنــدوق النقــد الدولي 
األولــى  الوجهــة  ســيكون 
للحكومــة كما قــال ميقاتي، 
بعد نيلها الثقة، مشــيرا إلى 
ان التفــاوض بــدأ فعــال مع 
الصنــدوق، وفيمــا يتعلــق 

وتعرض لبنان ألول عجز 
عن سداد ديون دولية له في 
مارس املاضي بعد سنوات من 
االضطرابات السياسية وسوء 
إدارة االقتصــاد، ممــا قوض 
قدرته على خدمة عبء ديون 
يوازي أكثر من ١٧٠٪ من الناجت 

احمللي اإلجمالي.
وقالــت مجموعة الدائنني 
في بيــان نقلتــه «رويترز»: 
«اآلمال والتوقعات بأن تعزز 
احلكومة اجلديدة عملية إعادة 
هيكلة ديون سريعة وشفافة 
ومنصفــة». وأضافت: «مثل 
هــذه العملية ســتتطلب من 
احلكومــة االنخــراط بشــكل 
مجد مع صندوق النقد الدولي 
ودائني لبنان الدوليني وشركاء 
القطــاع الرســمي». وتضــم 
املجموعة الصناديق الكبيرة 
«أموندي» و«أشمور» و«بالك 
روك» و«بلوباي» و«فيدلتي 
في-رو برايس»، باإلضافة إلى 
مجموعة من صناديق التحوط 

األصغر حجما.
وتشير تقديراتها إلى أنها 
متتلك «حصــة حجب» تزيد 
على ٢٥٪ في ٤٠٪ من سلسلة 
اللبنانية املختلفة،  السندات 
ما يعني أنها ســتكون العبا 
مهما في أي إعادة هيكلة جادة.

وغالبية السندات املتبقية 
في حوزة بنوك جتارية محلية 
في لبنان أو مصرفه املركزي 
الذي اشترى ٣ مليارات دوالر 
من الدين مباشرة من حكومة 

سابقة في ٢٠١٩.

مــن جهتــه، رئيس حزب 
الكتائــب ســامي اجلميــل، 
توعد باملواجهــة الكبرى في 
االنتخابــات املقبلــة، «حيث 
سيتمكن الشعب من إسقاطهم». 
وقال لقناة «احلدث»: ان هذه 
احلكومة شكلت برعاية حزب 
اهللا، العــراب لهذه املنظومة، 
والــذي أصبــح مبنزلة دولة 
رديفة للدولة بوجود رئيس 
جمهوريــة غائــب ورئيــس 

حكومة حزين».

صحيحــة وليس كما كان في 
السابق.

وفــي هذا الســياق، حثت 
مجموعة من حملة السندات 
اللبنانية، والتي تشمل بعضا 
من أكبر صناديق االستثمار 
في العالم، احلكومة اجلديدة 
علــى بــدء محادثــات إلعادة 
هيكلة الديون في أقرب وقت 
ممكن للمساعدة في التعامل 
مع األزمة املالية الطاحنة في 

البالد.

التيار: همس وتسريبات أميركية بقرب رفع العقوبات عن باسيل.. وجعجع مليقاتي: مبادلة النفط العراقي بالعنب والتفاح

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مستقبال السفيرة االميركية دوروثي شيا العائدة الى بيروت في السراي احلكومي     (محمود الطويل)

استبداله الغامضة فال جواب، 
انتهــاء مبســرحية انقطــاع 
الكهرباء عن املجلس واملزايدة 
الالحقــة. ختامهــا التنقيــب 

اإليراني فأين دولة لبنان».
بدوره، توجه رئيس حزب 
اللبنانية» ســمير  «القــوات 
جعجع إلــى رئيس احلكومة 
جنيــب ميقاتــي، معتبرا أنه 
«بعد نيل احلكومة الثقة، عليها 
أن تنقض سريعا على معاجلة 
اللبنانيــني احلارقة  قضايــا 

جائحة «كورونا» تصل إلى ذروتها شماًال 
وحتذيرات من قرب انهيار القطاع الصحي

وكاالت: حذرت املنظمات اإلنسانية 
العاملة شمال غرب سورية الذي تسيطر 
عليه املعارضة، من اقتراب انهيار القطاع 
الصحي في املنطقة بسبب تفشي ڤيروس 
كورونا ووصول اجلائحة إلى ذروتها، 
مطالبــة بفرض إجــراءات وقائية. كما 
سجلت مناطق سيطرة احلكومة أرقام 
إصابات قياسية جديدة غير مسبوقة.

وقالت املنظمات في بيان لها: «نحن 
املنظمــات غير احلكوميــة العاملة في 
القطاع الصحي في شمال غرب سورية 
في مناطق إدلب وريفي حلب والغربي 
والشمالي، ندق ناقوس اخلطر باقتراب 
وشــيك النهيار القطاع الصحي بسبب 
وصول جائحة كوفيد- ١٩ الى ذروتها 

في املنطقة».
وأضافت: إن املوجة احلالية للوباء 
قد وصلت الى حد خطير غير مسبوق، 
إذ تشير آخر التقارير الوبائية الصادرة 
حول املنطقــة الى ان اجلائحة وصلت 
الى تصنيف جائحة غير مسيطر عليها 
مع قدرة محدودة للنظام الصحي على 

االستجابة».
وأكدت ان «ما يزيد من كارثة الوضع 
توارد األنباء عن حملة عسكرية جديدة 
على املنطقة وما سيتبعها من نزوح يزيد 

الوضع سوءا، ال سمح اهللا».

وتابعــت: «إن االلتــزام بالتدابيــر 
الوقائية على مستوى املجتمع مازال دون 
احلد األدنى املطلوب، وهذا ما أوصلنا 
اليوم الى حد اإلشــغال التام للمشافي 

ومراكز عالج كوفيد ١٩».
وطالبت بفــرض ارتــداء الكمامات 
علــى جميــع النــاس فــي كل األماكن 
العامة والشوارع واألسواق واملساجد 
ووســائل النقــل، وتعليق الــدوام في 
املدارس واجلامعات حلني إعالن مديريات 
الصحة احمللية أن الوضع أصبح يسمح 
باستئناف الدوام، واستبدال ذلك بدوام 

عن بعد حيث أمكن ذلك.
وفــرض إجراء فحــص كوفيد- ١٩ 
على جميــع الداخلني الــى املنطقة من 
جميع املعابر او إبراز بطاقة تؤكد تلقي 
اللقاح كامال، ومن تثبت إصابته يطلب 
منــه العودة من حيث أتى حلني إثبات 

فحص سلبي.
وفي دمشــق، أعلنت وزارة الصحة 
السورية تسجيل أكثر من ٢٠٠ إصابة 
جديدة بڤيروس كورونا املســتجد في 
يوم واحد في مناطق سيطرة احلكومة 

أمس األول.
وقالت الوزارة في بيان إنه مت وألول 
مرة رصد ٢٠٤ إصابات جديدة بڤيروس 

كورونا.

رئيسا اجلمهورية واحلكومة يتدارسان 
الرد على التعديات اإلسرائيلية البحرية

بيروت - داود رمال

حضــر ملف احلــدود البحريــة اجلنوبية 
في ضوء التعديات اإلســرائيلية على املنطقة 
البحريــة املتنــازع عليها فــي االجتماع أمس 
بني رئيــس اجلمهورية العماد ميشــال عون 
ورئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي ووزير 
اخلارجية واملغتربني عبداهللا بوحبيب، حيث 
مت بحث التطورات التي نشــأت بعدما أقدمت 
إســرائيل على تكليف شــركة أميركية القيام 
بتقــدمي خدمات تقييم للتنقيــب عن آبار غاز 

ونفط في املنطقة املتنــازع عليها. وخصص 
االجتماع لدراسة تداعيات اخلطوة اإلسرائيلية 
واالجراءات التي ســوف يتخذها لبنان عطفا 
على الرسالة التي وجهها بهذا اخلصوص الى 

األمم املتحدة.
وعلمت «األنباء» ان لبنان لن يقف مكتوف 
اليدين أمام العدوانية اإلسرائيلية ولديه خيارات 
متعددة، أبرزها ســحب املرسوم ٦٤٣٣ املودع 
لدى األمم املتحدة وتعديله وإرفاقه باإلحداثيات 
احلديدة بناء على دراســة اجليش التي حتدد 

بدقة احلقوق واحلدود البحرية اللبنانية.

معلومات عن تهديد للمحقق العدلي تثير بلبلة في األوساط القضائية
واستدعاء املشنوق وخليل وزعيتر الستجوابهم مبلف انفجار املرفأ

بيروت - يوسف دياب

لــم يتأخر احملقــق العدلي 
في قضية انفجار مرفأ بيروت 
القاضي طــارق بيطار باتخاذ 
قراره باستدعاء وزير الداخلية 
السابق نهاد املشنوق، ووزير 
املال السابق علي حسن خليل 
ووزير األشغال السابق غازي 
زعيتــر (وهم نواب حاليون)، 
وذلــك الســتجوابهم كمدعــى 
عليهم بـ«ارتكاب جرم اإلهمال 
والقصد االحتمالي»، الذي أدى 
إلــى جرمية القتل عندما كانوا 

في مناصبهم الوزارية.
وحدد بيطار يوم اخلميس 
في ٣٠ اجلاري موعدا الستجواب 
املشــنوق ويــوم اجلمعــة في 
األول من أكتوبر املقبل موعدا 
الســتجواب خليــل وزعيتــر، 
وقرر إرسال مذكرات تبليغهم 
إلــى األمانــة العامــة ملجلــس 
النواب بواسطة النيابة العامة 
التمييزية. ويأتي قرار استدعاء 
النواب املذكورين، بعد ساعات 
قليلة على نيل حكومة جنيب 
ميقاتي ثقة البرملان اللبناني، 

واســتأثر هذا التهديد الذي لم 
تنفه أو تؤكده املراجع القضائية 
املعنيــة، باهتمــام ومتابعــة 
األوساط السياسية والقانونية 
وفي أروقة قصــر العدل، وقد 
التمييزي  العــام  النائب  بعث 
القاضي غسان عويدات برسالة 
إلى القاضي بيطار، طلب «إعداد 
تقريــر حول مــا يتــم تداوله 
عــن رســالة (تهديد) شــفهية 
وصلته بالواســطة من السيد 
وفيق صفا». وكشفت مصادر 
متابعة لـ «األنباء»، أن رسالة 
التهديد «جاءت غداة زيارة قام 
بها صفا يوم أمــس األول إلى 
قصر العدل في بيروت، التقى 
خاللها رئيس مجلس القضاء 
األعلى القاضي سهيل عبود، ثم 
النائب العام التمييزي القاضي 
غسان عويدات، وأن املسؤول 
األمنــي في «حــزب اهللا» أبلغ 
الرسالة شــفيها إلى القاضيني 

عبود وعويدات».
إال أن مصادر النيابة العامة 
التمييزية نفت أن يكون لقاء 
عويــدات وصفــا «تطرق إلى 
حتقيقــات انفجــار املرفــأ أو 

من مــادة األزوت، التي تدخل 
في صناعة املتفجرات، وهي من 
اختصاص مخابرات اجليش».

وفي شق متصل بتحقيقات 
انفجار املرفأ، أعد احملامي العام 
القاضــي غســان  التمييــزي 
عويدات مطالعة مفصلة، أحالها 
على محكمة التمييز اجلزائية، 
رد فيها على االستدعاء املقدم 
من نقابة احملامني في بيروت، 
التــي طلبت كف يــد اخلوري 
عن متابعة اإلجراءات املتعلقة 
مبلف املرفأ بوصفه مدعيا عاما 
عدليا، وتعيني قاض آخر لهذه 
املهمة، بسبب ما أسمته عرقلة 
التحقيــق العدلي الذي يجريه 
بيطار، من خالل التأخر بالرد 
على الدفوع الشكلية املقدمة من 
املدعى عليهم. وأشار اخلوري 
فــي مطالعته إلى أن «ادعاءات 
نقابة احملامني عارية من الصحة، 
التمييزي  العــام  وأن احملامي 
هو خصــم املدعــى عليهم في 
القضية وبالتالي ال يجوز رده»، 
مذكرا بأنه ليس هو من يجري 
التحقيق فــي امللف بل احملقق 

العدلي».

تناول استياء «حزب اهللا» من 
اإلجراءات التي يتخذها القاضي 
بيطار بحق سياسيني من حلفاء 
حــزب اهللا». وأوضحــت أن 
«احلديث تناول مسألة ضبط 
شاحنة محملة بأكثر من ٢٠ طنا 
من نترات األمونيوم في بلدة 
بقاعية محسوبة على «حزب 
النقــاش حصــل  اهللا»، وأن 
بحضــور مفــوض احلكومة 
لدى احملكمة العسكرية القاضي 
فــادي عقيقــي الذي يشــرف 
علــى التحقيقــات األولية في 
امللــف». وحتدثــت املصــادر 
نفســها عن «غمــوض اليزال 
يلف مصير شاحنة النترات، 
التــي تتطابق مواصفاتها مع 
النتــرات التــي انفجــرت في 
مرفأ بيروت»، مشــيرا إلى أن 
«جزءا مــن محاضر التحقيق 
األولي سلم إلى احملقق العدلي 
القاضي طارق بيطار، فيما أمر 
عويدات بنقل التحقيق األولي 
من شعبة املعلومات في قوى 
األمــن الداخلي، إلــى مديرية 
املخابرات في اجليش اللبناني، 
ألن هذه النترات حتوي ٣٤٫٧ 

وبالتالي انتهاء العقد االستثنائي 
للمجلس النيابي الذي استمر ١٣ 
شهرا، أي طيلة مرحلة الفراغ 
احلكومــي، ما يجعــل النواب 
املذكوريــن بال حصانة نيابية 
مــن اآلن والى حني بدء الدورة 

العادية في ١٩ أكتوبر املقبل.
ويعكس هذا اإلجراء إصرارا 
لدى القاضي بيطــار، باملضي 
في حتقيقاتــه وكل اإلجراءات 
التي يقتضيها هذا امللف، رغم 
التــي تواجهــه،  الصعوبــات 
واملفارقــة أن اســتدعاء هؤالء 
السياسيني، جاء على أثر تغريدة 
نشرها اإلعالمي إدمون ساسني 
على صفحته علــى «تويتر»، 
قال فيها: «إن حزب اهللا وعبر 
رئيس جهاز األمن واالرتباط في 
احلزب وفيق صفا، بعث برسالة 
تهديد إلى القاضي طارق بيطار، 
مفادها «واصلة معنا للمنخار، 
رح منشي معك لآلخر باملسار 
القانوني، وإذا ما مشي احلال رح 
نقبعك (نقتلعك)، فكانت إجابة 
بيطار (فداه بيمون كيف ما كانت 
التطييرة منو). وختم ساسني 
تغريدته: «حمى اهللا البيطار». 

اجليش اللبناني ُيعلن توقيف 
خلية مؤيدة لـ «داعش» في طرابلس

بيروت: أعلن اجليش اللبناني أمس توقيف 
خلية مؤيدة لتنظيم داعش اإلرهابي في طرابلس 
شــمالي البالد. وقالت قيادة اجليش، مديرية 
التوجيــه، في بيان صحافــي أوردته الوكالة 
الوطنية لإلعالم: أوقفت مديرية املخابرات في 
مدينة طرابلس عددا من األشخاص يشكلون 
خلية مؤيدة لتنظيم داعش اإلرهابي، وقد عمدوا 
إلى شراء األسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ 

عمليات أمنية مستغلني األوضاع املتردية في 
لبنان. وبحسب البيان، سعى عناصر اخللية 
إلى جتنيد آخرين ملســاعدتهم، مشيرا إلى أن 
اخللية بدأت نشاطها في يونيو املاضي، ونفذت 
عملية اغتيال املعاون األول املتقاعد أحمد مراد 
في منطقة املئتنيـ  طرابلس في ٢٢ أغســطس 
املاضي. ووفق البيان، متت مباشرة التحقيق 

مع املوقوفني بإشراف القضاء املختص.

السفارة األميركية تكّرم  
ضحايا هجوم عام ١٩٨٤

بيروت: نشر حساب السفارة األميركية في بيروت 
عبر «انستغرام» صورة للسفيرة األميركية دوروثي 
شيا وهي على منت طائرة تابعة لشركة «طيران الشرق 
األوســط» في طريقهــا إلى لبنان. وأرفقت الســفارة 

الصورة بهاشتاغ «شيا راجعة».
في هذه األثناء كرمت السفارة األميركية في بيروت 
األميركيني الـ ٩ الذين سقطوا في «الهجوم اإلرهابي» 
على السفارة األميركية في بيروت (منطقة عني املريسة) 

في العشرين من سبتمبر عام ١٩٨٤.
القائم باألعمال ريتشارد مايكل قال: نكرم تضحيات 
من خدموا في هذه الســفارة وجهودهم لبناء شراكة 
مع اللبنانيني، تلك الشــراكة تبقى قائمة حتى اليوم 

على الرغم من الصعوبات والتحديات.
ولم يشــر مايكل إلى اجلهة املســؤولة عن تنفيذ 
ذلــك الهجوم الذي أودى بحياة العديد من اللبنانيني 

العاملني في السفارة.
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مصر توّدع املشير طنطاوي.. والسيسي يطلق اسمه على قاعدة الهايكستب العسكرية

القاهـرة ـ خديجــة حمـودة 
ناهد إمـام - مجدي عبدالرحمن  

هناء السيد

شيعت مصر أمس املشير 
محمد حسني طنطاوي، القائد 
العام للقوات املسلحة ووزير 
الدفــاع واإلنتــاج احلربــي 
األسبق، في جنازة عسكرية 
خرجت من املسجد الذي يحمل 

اسم الفقيد.
وتقدم الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، اجلنازة وشارك في 
اجلنازة كل من رئيس مجلس 
الوزراء د.مصطفى مدبولي، 
والفريق أول محمد زكي القائد 
العام للقوات املسلحة وزير 
الدفــاع واإلنتــاج احلربــي، 
ورئيس مجلس النواب حنفي 
اجلبالي، وعــدد من الوزراء 

وكبار رجال الدولة.
وحملــت عربــة جترهــا 
الفقيــد  جثمــان  اخليــول 
امللفوف في علــم جمهورية 
مصــر العربية، فــي جنازة 
مهيبة يتقدمها عســكريون 
يحملــون أكاليل من الزهور 
وعرض املوسيقى العسكرية، 
كما أطلقت املدفعية ٢١ طلقة 
حلظة تشييع جثمان الفقيد.
عقب ذلك، قــدم الرئيس 
عبدالفتاح السيسي التعازي 

لذوي املشير الراحل.
الرئيس السيسي،  وكان 
أعلن احلداد الوطني ثالثة ايام 
على وفاة املشير محمد حسني 
طنطاوي القائد العام للقوات 
املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 
احلربي األسبق، الذي وافته 
املنيــة صباح امس، وإطالق 
اسمه على قاعدة الهايكستب 

العسكرية، تكرميا له.
الرئيس السيســي  وقال 
ـ فــي كلمة له خــالل افتتاح 
عدد من املشروعات التنموية 
في ســيناء امس، إن املشير 
طنطاوي قــاد مصر بحكمة 
وإخالص وتفان شــديد في 
أصعب الظروف خالل فترة 
حكم املجلس العسكري من 
٢٠١١ وحتى تسليم السلطة 
بعــد االنتخابات فــي ٢٠١٢، 

جناته، ويلهم ذويه ومحبيه 
الصبر والسلوان. وأكد رئيس 
الوزراء د.مصطفى مدبولي 
أن الراحــل العظيــم يكــون 
برحيلــه قد ترجــل كفارس 
نبيــل بعــد مســيرة طويلة 
مشــرفة بذل خاللهــا الكثير 
في سبيل رفعة وطنه، قائدا 

أمانــة  العســكري حينهــا، 
ومسؤولية وطن، في فترة من 
أدق فترات تاريخه، حتملوا 
الكثيــر والكثير من  خاللها 
أجل هدف واحد، هو احلفاظ 
على استقرار الوطن، ووحدة 
وســالمة أراضيــه، وفاء ملا 

أقسموا عليه.

الوطنــي املخلص ورمزا من 
رموز القوات املسلحة املصرية 
أفنى حياته دفاعا وتفانيا عن 
هذا الوطــن وقضاياه، فكما 
كان املشير طنطاوي بطال من 
أبطال حرب أكتوبر املجيدة 
الذيــن ســاهموا بجهدهــم 
املخلص في صنع الســالم، 
ساهم أيضا بقيادته احلكيمة 
في العبــور بالبــالد إلى بر 
األمان في مرحلــة تاريخية 
شديدة الدقة شابتها ظروف 
حتــدق  كادت  اســتثنائية 

بالوطن ومقدراته.
وأضافت أنه «وإذ يتقدم 
وزير اخلارجية سامح شكري، 
التعازي واملواساة  بخالص 
الفقيــد، وللقيــادة  ألســرة 
العامــة للقــوات املســلحة 
املصرية وعلى رأسها الرئيس 
عبدالفتاح السيسي في هذا 
املصاب اجللــل، فإنه ليدعو 
املولــى عز وجــل أن يتغمد 
الفقيد بواســع رحمته، وأن 
يسكنه فســيح جناته، وأن 
يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعى وزير الطيران املدني 
الطيار محمد منار، املشــير 
طنطــاوي، وتقــدم وجميع 
العاملــني بقطــاع الطيــران 
املدنــي بخالص التعازي في 
وفاة املشــير محمد حســني 
طنطاوي، سائلني املولى عز 
وجــل أن يتغمــده برحمته 
الواســعة ويســكنه فسيح 
جناته، ويلهــم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.
كما نعى اجليش املصري 
امس، املشير طنطاوي، ونشر 
املتحدث باسم اجليش على 
مواقــع التواصل االجتماعي 
بيانا جاء فيه «تنعى القيادة 
العامة للقوات املسلحة ابنا 
مــن أبنائها وقائــدا من قادة 
حرب أكتوبر املجيدة، املشير 

طنطاوي».
بدورهــا، نعت املخابرات 
العامــة مبزيــد مــن احلزن 
واألسى املشير طنطاوي في 
بيان لها، داعية اهللا سبحانه 
وتعالــى ان يتغمــد الفقيــد 
بواسع رحمته ويلهم أسرته 

في صفوف القوات املسلحة 
خالل حروب مصر احلاسمة، 
ووزيرا للدفاع عبر سنوات 
صعبة، ثم رئيسا للمجلس 
العســكري الــذي أدار دفــة 
البالد في فترة شديدة الدقة 
ليعبر بها سنوات الضباب، 
حيث حمل وأعضاء املجلس 

وزيــر  نعــى  بــدوره، 
اخلارجية ســامح شــكري، 
ووزارة اخلارجيــة، ببالــغ 
األســى  وعميــق  احلــزن 
املغفور له بإذن اهللا املشير 
الوزارة  طنطاوي، وذكــرت 
في بيــان صحافي، أن مصر 
فقدت قامة من قامات العمل 

الصبر والسلوان
كما أعربت وزارة الداخلية 
عن خالص عزائها ومواساتها 
للقــوات املســلحة وأســرة 
الراحل، داعني اهللا عز وجل 
أن يتغمــده بواســع رحمته 
ومغفرته وأن يسكنه فسيح 
جناته ويلهــم ذويه الصبر 

والسلوان.
كما نعى املستشــار عمر 
مروان وزير العدل، املشــير 
طنطاوي، مؤكدا أن الفقيد كان 
قائــدا حكيما وبطال مخلصا 
لبلده، وسيظل هو وعطاؤه 
املمتد رمزا وطنيا نفخر بأنه 
من أبناء مصر األوفياء الذين 
سجلوا في مرحلة فارقة في 
عمر الوطن فصال ثريا زاخرا 
باإلخالص والتفاني في خدمة 
الوطن، وأن التاريخ سيتوقف 
طويال أمام الدور الكبير الذي 
أداه حلماية بلــده واحلفاظ 

عليها.
ونعى املستشار د.حنفي 
جبالي رئيس مجلس النواب 
باسمه وباسم أعضاء مجلس 
النواب، ببالغ احلزن واألسى 
إلى الرئيس السيسي وشعب 
مصر العظيم، وفاة املغفور 
له بإذن اهللا املشير طنطاوي، 
الذي شــارك في مســؤولية 
إدارة البــالد خالل حقبة من 
الزمــن مبا حوته من أحداث 
فارقة في تاريخها هي األخطر 
أثرا والقاسية مبسؤولياتها 
اجلســام، حفلــت باألهــوال 
واألنواء، واستطاع بحكمته 
وبصيرته الصائبة أن يصل 
مبصر إلى مرفأ األمن واألمان.
وبعــث جبالــي ببرقية 
تعزية الى الرئيس السيسي 
قال فيها، بقلــوب مطمئنة 
راضيــة بقضاء اهللا وقدره 
ننعى إلى الرئيس وشــعب 
مصر العظيم وفاة املغفور 
له بإذن اهللا ابن مصر البار 
املشير طنطاوي، الذي خرج 
من نبت أرض مصر الطيبة، 
والذي حمل لواء الدفاع عن 
ترابها املقدس في مســيرة 
امتــدت  عطــاء متواصلــة 

لعقود.

إعالن احلداد الوطني ثالثة أيام.. ومدبولي: ترجل كفارس نبيل بعد مسيرة طويلة مشرفة

الراحل املشير محمد حسني طنطاوي

الدولة املصرية  حيث كانت 
معرضــة لالنهيار، الفتا إلى 
أنه أســهم في عبــور الدولة 
لتلــك املرحلــة بأقل قدر من 

األضرار.
وأكد الرئيس السيسي أن 
املشــير طنطاوي، إن مصر 
فقدت أحد أبنائها املخلصني، 
وأضاف أنه قاد تلك املرحلة 
بإخــالص وحكمة شــديدة، 
الدولة املصرية  حيث كانت 
معرضة لالنهيــار وللحرب 
األهليــة، مؤكــدا أن املشــير 
طنطــاوي بريء مــن أي دم 
ســواء فــي أحداث شــهدتها 
مصر فــي تلك الفتــرة مثل 
«محمد محمود» وماسبيرو، 
وستاد بورســعيد،الفتا إلى 
أن كل املسؤولني الذين كانوا 
متواجديــن في تلــك الفترة 

بريئني من تلك األحداث.
الرئيــس  واستشــهد 
السيسي بكلمة كان يرددها 
املشــير طنطــاوي بأنه كان 
«ميسك جمرة نار في يده لو 
تركها لكانت ستحرق الدنيا، 
وانه ال ميكن أن يتركها، الفتا 
إلى أن هذا الشعور عاش به 
املشــير طنطاوي على األقل 
فترة الســنة والنصف التي 
تولى فيها املجلس العسكري 
املسؤولية، في فترة صعبة، 
وهي شهادة للتاريخ له وهو 
في ذمة اهللا، مشددا على أن 
ذلك الراجل العظيم كان سببا 
حقيقيا في حماية مصر من 

السقوط.
وقدم الرئيس السيســي 
للشــعب املصــري وأســرة 
املشــير طنطــاوي خالــص 
العزاء، داعيا اهللا أن يتغمده 

بالرحمة.
كما نعى مجلس الوزراء 
ببالغ احلزن وعميق األسى، 
املشــير طنطــاوي، متوجها 
بخالص التعازي إلى عائلة 
العظيــم، وأســرة  الراحــل 
العسكرية املصرية، وجموع 
الشــعب املصري الذي طاملا 
ناضل من أجله، داعيا اهللا عز 
وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته، وأن يسكنه فسيح 

دول عربية وأجنبية تعزي في وفاة املشير
املنامةـ  أ.ش.أ: بعث العاهل البحريني 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة، ببرقية 
تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، في وفاة املشير محمد حسني 
للقوات املسلحة  العام  القائد  طنطاوي 
وزير الدفاع واإلنتاج احلربي األسبق.

وأعرب العاهل البحرينيـ  في البرقية 
وفقا لوكالة األنباء البحرينية «بنا»، امس، 
للرئيس  عن خالص تعازيه ومواساته 
السيسي وشعب مصر العزيز وأسرة 
الفقيد، مشيدا بدور الفقيد الراحل في 
دعم وتعزيز العالقات األخوية التاريخية 

املتميزة التي جتمع بني البلدين الشقيقني 
وإسهاماته عبر مسيرته الوطنية احلافلة 
بالعطاء واإلجناز في خدمة مصر وشعبها 
الشقيق والدفاع عن مصاحلها ومصالح 
األمة العربية، داعيا اهللا سبحانه وتعالى أن 
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه 

فسيح جناته.
كما بعث ســلطان عمان هيثم بن 
طارق، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس 
السيســي، في وفاة املشير طنطاوي، 
أعرب فيها وفقا لوكالة األنباء العمانية 
«اونا» عن خالص تعازيه ومواســاته 

للرئيس السيسي وشعب مصر العزيز 
وأسرة الفقيد، داعيا اهللا سبحانه وتعالى 
أن يتغمــده بواســع رحمته ومغفرته 

ويسكنه فسيح جناته.
كما نعت ســفارة الواليات املتحدة 
بالقاهرة امس، املشير طنطاوي، وذكرت 
عبر حســاباتها على مواقع التواصل 
االجتماعيـ  أن أعضاء السفارة يتقدمون 
بخالص التعازي إلى مصر حكومة وشعبا 

في وفاة املشير طنطاوي.
وتابعت قائلة «ملتزمون مبواصلة 
تعزيز شراكتنا الثنائية االستراتيجية».

األزهر: الراحل بطل عسكري من طراز خاص 
الكنيسة األرثوذكسية: خدم الوطن بإخالص

أحزاب سياسية وهيئات رسمية تنعى املشير طنطاوي

القاهرة- أ.ش.أ: نعى اإلمام األكبر د.أحمد 
الطيب شــيخ األزهر الشريف املشير محمد 
حسني طنطاوي، القائد العام للقوات املسلحة 
وزير الدفاع األســبق، وقائد من قادة حرب 

أكتوبر املجيدة. 
وأشار شيخ األزهر في بيان إلى أن «الراحل 
فارقنا إلــى دار احلق بعد رحلة طويلة من 
العطاء، ومســيرة وطنية أسهم من خاللها 
في صناعة البطوالت واألمجاد»، مؤكدا أنه 
«بطل عسكري من طراز خاص، وقف شامخا 
في مواجهة أعداء الوطن في وقت عصيب، 

ليعبر بسفينته إلى بر األمان».
مــن جهته، نعى د.شــوقي عــالم، مفتي 
اجلمهورية رئيس األمانة العامة لدور وهيئات 
اإلفتاء في العالم، املشير طنطاوي قائال: انه 
أحد رموز مصر األبرار، الفتا إلى انه الرجل 

الذي قاد سفينة الوطن في وقت احملنة.
وأكد مفتي اجلمهورية في بيان أن املشير 
طنطاوي أفنى حياته في الدفاع عن الوطن 

وخدمة ترابه املقدس، وشــارك في معاركه 
وقاد في وقت عصيب بكفاءة بالغة التصدي 
للمؤامرات الدنيئة ضده، وقدم منوذجا يحتذى 
وتتعلم منه األجيال للجندي املصري الذي 

وصفه النبي ژ بأنه خير أجناد األرض.
بدوره، قال وزير األوقاف، د.محمد مختار 
جمعة، ناعيا الراحل أنه - رحمه اهللا - كان 
بعيد النظر، ثاقب الرؤية، حتمل الكثير في 
ســبيل وطنه وكان مثــاال عظيما للوطنية 

الصادقة وأمنوذجا وطرازا وطنيا فريد.
ونعت الكنيســة القبطية األرثوذكسية 
وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني املشير 
طنطاوي، مشيرة الى انه خدم الوطن بإخالص 
في مختلف املواقع واملناصب التي توالها.

وقالت الكنيسة القبطية األرثوذكسية في 
بيان لها إن املشــير محمد حسني طنطاوي 
شارك ضمن صفوف القوات املسلحة الباسلة 
في صد العدوان الثالثي وحرب االستنزاف 
ونصر أكتوبر املجيد وحرب اخلليج، وتولى 

منصب وزير الدفــاع ملا يزيد على ٢٠ عاما 
ســاهم خاللها فــي تطوير قــدرات اجليش 
املصــري، وكان جزءا من قيــادة البالد في 

فترة مهمة من عمرها.
كما نعت الكنيسة األسقفية األجنليكانية 
في مصر، املشــير حســني طنطاوي، وقال 
رئيس األساقفة د.سامي فوزي: ننعى رجال 
من رجاالت مصر األوفياء املشــير حســني 
طنطاوي الذي أفنى حياته في خدمة الوطن 
رافعا رايات القوات املسلحة املصرية، حيث 
أسهم في تقدمها واحتاللها مراكز عليا عامليا 

طوال سنوات خدمته.
وأضاف: «قاد املشير طنطاوي البالد في 
فترة حرجة بعد ثورة اخلامس والعشرين 
مــن يناير عام ٢٠١١ ليضــرب مثال جديدا 
فــي احلكمــة والوطنية وحســن اإلدارة، 
مؤكدا: سيسطر التاريخ املصري العسكري 
إسهامات وإجنازات املشير طنطاوي بحروف 

من نور».

القاهــرة - أ.ش.أ: نعت أحزاب سياســية 
وهيئات رسمية، املشير محمد حسني طنطاوي 
القائــد العام للقوات املســلحة وزيــر الدفاع 
واإلنتاج احلربي األسبق، والذي وافته املنية 

صباح امس. 
فمن جانبه، نعى حــزب التجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي مبزيد من احلزن املشــير 
طنطــاوي، وذكر - في بيان له - أن املشــير 
طنطاوي ابن بار من أبناء مصر، وقائد عسكري 
فذ خاض العديد من احلروب دفاعا عن الوطن، 
وحتمل بنبل وشجاعة فائقة كافة املسؤوليات 
التــي مت تكليفه بها، حيث حتمل مســؤولية 
قيادة سفينة البالد في فترة حرجة من أصعب 
فتراتهــا عقب ثورة ٢٥ ينايــر، فعبر مبصر 

وشعبها متخطيا كل الصعاب والتحديات.

وأضاف: «كان طنطاوي حارســا لسالمة 
الدولــة املصرية ووحــدة أراضيها في ظرف 
شــديد الصعوبــة، ممــا جعله يحتــل مكانة 
خاصة في قلوب املصريني كأحد حراس الوطن 
ورموزه الوطنية الذين تصدوا حلكم اجلماعة 

اإلرهابية».
كمــا نعى حزب حماة الوطن ببالغ احلزن 
واألسى املشير محمد حسني طنطاوي، وأكد 
احلزب - في بيان - أن املشير طنطاوي بطل 
عســكري من طراز خاص، خــاض ٤ حروب 
دخلتها مصر ضد إســرائيل، فكان أحد أبطال 
حرب ٥٦، وشارك في حرب ١٩٦٧، وبعدها في 
حرب االســتنزاف، كما كان أحد أبطال حرب 

أكتوبر املجيدة ١٩٧٣.
وأوضح أن بطوالت املشير طنطاوي لم تقف 

عند حدود خوض املعارك وحمل السالح في 
وجه أعداء اخلارج فقط، وإمنا استطاع الرجل 
مبنتهى احلكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ 
على سفينة الوطن من الغرق في الفترة التي 
واكبت أحداث ٢٥ يناير، حيث أصبح املشير 
طنطاوي احلاكم الفعلي ملصر عقب ٢٥ يناير، 

وممثال للجمهورية في الداخل واخلارج.
وأشــار احلزب إلى أنه اســتطاع في وقت 
قصيــر احلفاظ علــى هيبة ومكانــة القوات 
املســلحة املصرية في العالــم، وكان الضامن 
األمني للتطور الدميوقراطي في مصر، ملا يتمتع 
به من ثقة كبيرة في الداخل واخلارج، داعيا 
اهللا أن يتغمده بواســع رحمته وأن يســكنه 
فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر 

والسلوان.

املشير طنطاوي.. رجل املواقف 
واألوقات العصيبة في تاريخ الوطن

القاهــرة ـ أ.ش.أ: فقــدت مصــر أمس رجال من 
أخلص أبنائها بوفاة املشير محمد حسني طنطاوي 
القائد العام للقوات املسلحة ووزير الدفاع واإلنتاج 
احلربي األسبق، الرمز العسكري الذي وهب حياته 
خلدمة وطنه ألكثر من نصف قرن. ويعد املشــير 
طنطاوي رمزا مصريا عســكريا، فكان دوما رجل 
األوقات الصعبة، وسجل اسمه بحروف من ذهب في 
تاريخ مصر، وقاتل فضرب أروع األمثلة والنجاحات 
في حرب أكتوبر، كما أنه رجل دولة تولى مسؤولية 
إدارة الدفة في إحدى أصعب الفترات فتصدى خاللها 
بحكمة واقتدار للمخاطر احملدقة التي أحاطت مبصر.

ولد املشــير طنطاوي في ٣١ أكتوبر عام ١٩٣٥، 
وتخــرج في الكلية احلربية (عريــن األبطال) في 
ســالح املشــاة في األول من أبريــل ١٩٥٦، وحصل 
على بكالوريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية 

احلرب العليا.
وشــارك طنطــاوي فــي حــرب ١٩٦٧ وحــرب 
االســتنزاف، حتى جاءت حــرب أكتوبر عام ١٩٧٣ 
لتكشف الذكاء الشديد واخلبرة العسكرية الواسعة 
خالل قيادته للفرقة ١٦ مشاة ميكانيكي، حيث كانت 
من أولى الفرق العسكرية التي عبرت القناة، وحققت 
انتصــارا مبهرا خالل معركــة «املزرعة الصينية» 
للتحول إلى ملحمة عســكرية كبيــرة تكبد خالل 

العدو خســائر فادحة في األرواح واملعدات، فضال 
عن اعتقال عشــرات األسرى، ليستحق عن جدارة 
التكرمي باحلصول على نوط الشجاعة العسكري. 
عمل املشير طنطاوي في عام ١٩٧٥ ملحقا عسكريا 
ملصر في باكســتان ثم في أفغانستان، وتدرج في 
املناصب حتى عمل قائدا للجيش الثاني امليداني، 
ومنه إلى قيادة قوات احلرس اجلمهوري عام ١٩٨٨، 
حتى أصبح وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات املسلحة 
في عام ١٩٩١، وحصل على رتبة املشير في عام ١٩٩٣. 
وعقب ثورة ٢٥ يناير، كان املقاتل حسني طنطاوي 
متواجدا، فحفظ أمن مصر وسالمتها وسالمة شعبها 
وتأمني حدودها وقاد البالد بصفته رئيسا للمجلس 
العسكري حتى وصل بها إلى بر األمان، وظل وزيرا 
للدفاع حتى أحيل للتقاعد في ١٢ أغســطس ٢٠١٢، 

وعني مستشارا لرئيس اجلمهورية.
وخالل مســيرته، حصل املشير طنطاوي على 
العديد من األنواط وامليداليات تكرميا له، فحصل 
علــى ميدالية جرحــى احلــرب، وميدالية اخلدمة 
املمتازة، وميدالية العيد العشرين للثورة وميدالية 
يوم اجليش، وميدالية ٦ أكتوبر وميدالية اخلدمة 
الطويلة والقدوة احلسنة، وميدالية حترير أكتوبر، 
وميدالية ٢٥ يناير ٢٠١١، ونوط الواجب العسكري 

من الطبقة األولى، ونوط اخلدمة املمتازة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يتقدم جنازة الراحل املشير محمد حسني طنطاوي

صورة ارشيفية للرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور والراحل املشير محمد حسني طنطاوي 

األمير عّزى الرئيس املصري
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه 
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة وزير الدفاع األسبق 
املشــير محمد حسني طنطاوي، سائال ســموه املولى تعالى أن يتغمده 
بواســع رحمته ومغفرته وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن 
العزاء. وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تعزية إلى 
أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة وزير الدفاع األسبق 
املشير محمد حسني طنطاوي، متمنيا سموه ألسرته وذويه جميل الصبر.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد ببرقية 

تعزية مماثلة.
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أفقياً:

ناد رياضي أوروبي من ١٣حرفًا

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

باريس سان جرمان

مي سليم

براةيعاولا

االرسرولحا

ليقحةرصاحم

أابرراضخلا

عتلعثيدحوا

ميياةحاسعل

اةفدنينحدم

رملورامثسغ

نحعرازماسا

مررسيرابجد

ءاضيبةرمسر

ناةريثكلاة

١ـ  في البحرـ  عالمة موسيقية، ٢ـ  عكس علني (معكوسة) 
ـ قمار (معكوسة)، ٣ ـ شعوب ـ أوقات زمنية، ٤ ـ بقايا 
حطام ـ اآلفة (معكوسة)، ٥ ـ ضمير منفصل (معكوسة) 
ـ يدق اجلرس ـ مرض صدري، ٦ ـ أرشد ـ متشابهان، 
٧ ـ مدينة سعودية، ٨ ـ طني ـ جارح، ٩ ـ شكر ـ ظالم 

(معكوسة)، ١٠ ـ قاحل (معكوسة) ـ مصائب وأمراض.

املغادرة
األعمار
الكثيرة

حلو
ساحة

وعد
سمرة
رحمة

باريس
مزارع

وداع
ثمار

محاصرة
اخلضار
الواعية

بيضاء
فل 

حديث
حنني
القبل

سر
حر

راياتي

١ـ  عكس ميتـ  لرفع املاء، ٢ـ  لقياس السوائلـ  
متشابهة، ٣ـ  أطلق عليه اسماـ  رجاء (معكوسة)، 
٤ـ  متشابهانـ  للنفيـ  في العروق، ٥ـ  يحوز، 
٦ـ  متحركـ  مستمر، ٧ـ  نبات عطريـ  مدون، 
٨ ـ مييل ويهتز ـ ساللم (معكوسة)، ٩ ـ هجر 

(معكوسة)، ١٠ ـ البشر (معكوسة) ـ اسحبي.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  حبارـ  ري، ٢ـ  سري (معكوسة)ـ  ميسر (معكوسة)، ٣ـ  
أممـ  احيان، ٤ـ  رميمـ  الداء (معكوسة)، ٥ـ  هي (معكوسة) 
ـ يرن ـ سل، ٦ ـ دل ـ م م، ٧ ـ الدمام، ٨ ـ وحل ـ كاسر، 
٩ ـ حمد ـ دجى (معكوسة)، ١٠ ـ ماحل (معكوسة) ـ بالوي.

١ ـ حي ـ دلو، ٢ ـ براميل ـ ح ح ح، ٣ ـ أسميه ـ امل 
(معكوسة)، ٤ ـ م م ـ ما ـ دم، ٥ ـ ميلك، ٦ ـ سائر ـ 
دائب، ٧ـ  ريحانـ  مسجل، ٨ـ  مييدـ  أدراج (معكوسة)، 

٩ ـ سال (معكوسة)، ١٠ ـ األناس (معكوسة) ـ جري.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

غرائب وعجائب

رجل حّير العلماء بحدقتي عينيه

أملانيا لقدرته على  العلماء في  حّير رجل 
التحكم بحدقتي عينيه عندما يريد، في سابقة 

لم حتدث من قبل في عالم الطب.
العمر ٢٣ عاما  فقد متكن طالب يبلغ من 
تصغير وتوسيع حدقتي عينيه عند الطلب، 
فعندما كان يبلغ من العمر ١٥ أو ١٦ عاما، أدرك 
الشاب أنه يستطيع تغيير حجم حدقة عينه. 
ففي البداية، كان يغير حجم بؤبؤ عينه من 
خالل التركيز أمام أو خلف شيء ما، ولكن مع 
املمارسة، تعلم كيفية القيام بذلك دون التركيز 

على األشياء.
الباحثني بأنه لتغيير حجم بؤبؤ  وأخبر 
العني، كل ما عليه فعله هو التركيز على العني، 
وهذا ما يجعله يختلف عن األشخاص اآلخرين 
القدرة على تغيير حجم بؤبؤ  الذين أظهروا 

العني، وفق املوقع.
وتعمل عضلتان متعارضتان صغيرتان في 
العني مبنزلة محركي دمى لكل حدقة، إذ تعمالن 
على توسيعهما أو تضخيمهما في بيئة مظلمة 
للسماح بدخول املزيد من الضوء وتقليصهما في 
بيئة مشرقة للحد من كمية الضوء التي تتدفق.
وكان يعتقد أن هذه العملية تلقائية متاما 
عندما تدخل غرفة مظلمة، إذ ال يتعني عليك 
إخبار احلدقة بوعي بتغيير احلجم. وميكن 
للحدقة أيضا تغيير احلجم استجابة لعوامل 

أخرى، مثل زيادة اإلثارة.
كذلك، عرف سابقا أن بعض األشخاص ميكنهم 
الرغبة، ولكن  تغيير حجم بؤبؤ العني عند 

باستخدام طرق غير مباشرة.

.«Live Science» عن مجلة

عالم التجميل

ملاذا تشيخ بشرتنا أحيانًا قبل األوان؟

ـ يعتقد خبراء التغذية أن اإلفراط في تناول 
احللويات يلحق الضرر ليس فقط بالرشاقة، بل 
أيضا بصحة اجلسم، مبا فيها صحة اجللد؛ ألن 
زيادة اجللوكوز والهديروكربونات البسيطة، 
تؤدي إلى زيادة الوزن، وخطر اإلصابة مبرض 
السكري وأمراض املفاصل. أي أن اجلسم يشيخ 
بسرعة، بسبب التأثير الكيميائي للكربوهيدرات 
الكوالجني  ـ  البسيطة في بروتينات اجلسم 
واإليالستني، كونهما يشكالن ٢٥-٤٥٪ من 
بروتينات اجلسم، وهما مسؤوالن عن مرونة 
ومتانة أنسجة اجللد، واألربطة والعضالت 
والغضاريف وغيرها؛ لذلك عند اإلفراط في 
تناول احللويات، يبدأ اجللوكوز بالتفاعل 
مع البروتينات، وتبدأ عملية كيميائية، ينتج 
عنها حتلل الكوالجني واإليالستني، ما يؤدي 
إلى تدهور حالة اجللد، حيث يفقد مرونته 
األصلية ويصبح جافا ويشيخ؛ لذلك ينصحون 

بعدم اإلفراط في تناول احللويات.
ـ ويجب أن نتذكر دائما، أن احلمية الغذائية 
ليست مفيدة دائما. فغالبا ما ننسى عند السعي 
للرشاقة أنه إضافة إلى تقليل كمية الطعام، يجب 
االهتمام بالعناصر الغذائية التي نستهلكها؛ ألن 
نقصها في غذائنا، يؤثر في تركيب الكوالجني؛ 
لذلك بدال من االهتمام بـ«احلمية» يجب االهتمام 
بـ«التغذية الصحيحة». وهذا أفضل بكثير من 

حتمل اجلوع ومن ثم مكافحة عواقبه.
ويجب اإلكثار من شرب املاء؛ ألن املاء مصدر 
احلياة على األرض. املاء يوقف شيخوخة خاليا 
الدماغ، ويخفض من خطر اجللطة الدماغية 
واحتشاء عضلة القلب ويحسن وظائف أعضاء 
اجلسم؛ لذلك يجب شرب املاء بانتظام طوال 

اليوم، وعند ذلك تتأخر الشيخوخة كثيرا.

عن «نوفوستي«
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نادين مع زوجها باسم العرب

نادين صيداني لـ «األنباء»: اإلساءة أبعدتني  
عن جمهور الكويت.. ولن أعود!

أكدت أن تلفزيون الكويت بيتها وعشقها وله وفاؤها

المعة في مجال اإلعالم تتلمذت على 
أيديها ولي كل الشرف. 

وتضيف: أعود إلى الكويت 
احلبيبة خالل أيام، زوجي 
هناك، بيتي هناك غير مقفل 
وال مهجــور وصداقاتي 
فيها لم أتخل عنها ولن 
أعود إلى الشاشــة بل 
ســأبذل جهدي خلدمة 
اإلعــالم بفكــرة، بقلم، 

بصوت، برسالة.

البرامــج، نعم لدي أفكار أســتطيع أن 
أتشــارك مع احملطات التلفزيونية في 
طرحهــا ولكن معظمها ثقافي وثائقي، 
وأؤكد من خــالل صحيفتكم «األنباء» 
عشقي لبيتي اإلعالمي األول تلفزيون 
الكويــت ووفائــي املطلق لهــذا البيت 
ولن أنســى مشواري الذي قضيته في 
اســتديوهاته ولن أســهو عن عالقات 
الزمالة التي رافقت ذلك املشوار، خبرتي 
وطاقتي وكل ما اكتســبته إعالميا هو 
بسبب مدرســة إعالمية ضمت أسماء 

بأميــركا، وقد يســتغرب البعض هذا 
الشــغف البعيــد عن اإلعالم، درســت 
لثالث ســنوات الـ«فينغ شوي» طاقة 
املــكان، ألننــي أؤمــن كثيــرا بالطاقة 
اإليجابية وتأثيرها على حياتنا، عالقاتنا 
وصحتنا، وكنت بحاجة لشغل وقتي 
بعد تركي اإلعالم، لم يكن من الســهل 
أبدا االبتعاد عن كاميرا أو جمهور حبيب 

التقيته في صباحاتي ٢٥ عاما.
وتكمــل قائلــة: اليــوم وبعــد هذا 
االنقطــاع ال أفكــر في العــودة لتقدمي 

بشار جاسم 

نادين صيداني ابنة الكويت وصاحبة 
الضحكــة املميزة بتلفزيــون الكويت، 
بدأت مشــوارها اإلعالمي منذ منتصف 
التســعينيات فــي تلفزيــون الكويت، 
قدمت العديد من البرامج الشهيرة، بينها 
«صباح اخلير يا كويت» و«ليلة خميس» 
و«دليل التلفزيون» و«ألوان» وغيرها.
نادين ابتعدت عن االعالم والظهور 
االعالمــي واحلــوارات الصحافية منذ 
ســنوات، وبعد محاوالت وافقت على 
اجــراء حوار مع «األنبــاء» عن طريق 
الهاتف من مقر اقامتها بأميركا، والتي 

سألتها عن سر غيابها فقالت: 
تركت العمل التلفزيوني منذ أربع 
ســنوات وأكثر وذلك ألسباب كثيرة، 
منها ما أستطيع ذكره مثل صحتي بعد 
حادث السيارة وإصابة رقبتي وظهري 
وكسر قدمي، مما أقعدني أشهرا طويلة، 
وهناك أســباب أخرى، وذكرى إساءة 
وحيــدة يتيمة تعرضــت لها في بيتي 
اإلعالمي دفنتها عندما قدمت استقالتي 
مــن تلفزيون الكويــت وأبعدتني عن 
اجلمهور الكويتــي والتحقت بأبنائي 
في أميركا حيث استقررت في تكساس، 
ولم أترك اإلعالم وال الكويت متاما ألنني 

كتبت في الصحافة.
وكان لي عمود أسبوعي في إحدى 
الصحف الكويتية قبل أن تضرب أبوابنا 
«كورونا» وتشل فكري وتوقفه، عشقت 
الكتابة واخليال الذي تتطلبه وال قيود 

على رسالة بني السطور. 
واضافت: على فكرة خالل تواجدي 

روان: مو شرط يأتي فارس أحالمي على حصان أبيض!

بتصير أول الدفعة»، لكنهم اكتشفوا انني «ميح»، وفي 
السنة االولى قال لي معيدنا وقتها بشار اجلزاف «عمرج 
بحيــاجت ما راح تصيريــن ممثلة» وأنا كنــت مقتنعة 
بكالمه واقول له «صح»، ورســبت فــي الفرقة الثانية 
مبــادة االرجتال، وعندمــا اعدت الســنة نصحني احد 
زمالئي بتقدمي دور «جوكاستا» في مسرحية «أوديب» 
وجسدت حلظة انهيارها وكانت حلظة مهمة، وحصلت 
عنهــا علــى جائزة افضــل ممثلة دور ثــان، وبعد هذه 
املســرحية اصبحت اكثر اجتهادا وتخرجت رقم واحد 
على الدفعة، مضيفة: هذه قصة ملهمة، مبعنى «ملا يكون 
عندك ظرف صعب.. وما عندك اال خيار واحد حتى لو 

مقتنع.. مستحيل تكمل فيه».

الفندق، ومن ثم صار االنفجار وتدمرت املدرسة بالكامل. 
وتطرقت روان الى فترة ما قبل دخولها عالم التمثيل، 
قائلة: لم يكن عندي اي أفكار، وكنت «ادور على طموحي»، 
وعندما تخرجت في الثانوية سألت نفسي «وين اروح؟»، 
فأرسلتني أمي «غصب» الى املعهد العالي للفنون املسرحية 
- متثيل وإخراج، رغم أنني خجولة جدا وما أتكلم، وال 

عالقة لي بالتمثيل وما انفع فيه.
«ميح»

وأردفت روان املهدي، خالل استضافتها في برنامج 
«بصراحة مع»: بالفعل التحقت باملعهد، وبعض زمالئي 
قالــوا «هذه بنــت مهدي الصايغ الكاتــب الكبير وأكيد 

عبداحلميد اخلطيب

أكــدت الفنانة روان مهــدي أنها ال تعلم الوقت الذي 
ترتدي فيه الفستان االبيض كعروس، مشيرة الى أنها 
لم حتدد مواصفات فارس أحالمها، وقالت: «مو شــرط 
يأتي فارس أحالمي على حصان ابيض»، لكن اهم شيء 
أن يكــون مؤمنا بي، وأن يكــون طباخا ألنني ال أعرف 
الطبخ، وال أحب املطبخ، مســتدركة: «كنت وايد دلوعة 

وحبيبة أبوي، حتى جالس ماي ما كنت أجيبه».
وشددت روان على ان الفنان دائما يسعى الى الصدق، 
لذا ال يســتطيع ان ميثل في احليــاة رغم ان من حوله 
«يبونه ميثل»، الفتة الى أنها بعيدة عن «السوشيال 
ميديــا». وأوضحت: أنا ال أمســك الهاتف كثيرا، لكن 
الفترة االخيرة صار عندي احســاس جديد ورغبة 
فــي دخول هذا العالم، وبدأت البحث عن شــخص 
يساعدني في ذلك، وقريبا سأشارك اجلمهور حلظات 

شغلي وفني وجتاربي.
ظروف صعبة

ولم تستطع الفنانة الشابة ان تخفي ان جائحة 
كورونــا «اذتها وايد»، فعمها توفي بالڤيروس 
وحتى اآلن لم تستوعب فراقه، كذلك ظلت فترة 
طويلة في لبنان بعيدة عن أسرتها ال تستطيع 
الســفر، حيث كانت تصور «دفعة بيروت» في 
ظروف صعبة، كاشفة عن ان اصابتها بالڤيروس 
انقذتها هي وفريق عمل املسلســل من انفجار مرفأ 
بيروت. وأوضحت: كنا نصور في مدرسة مبنطقة اجلميزة 
وقبل االنفجار بيومني اكتشــف املخرج علي العلي انه 
أصيب بكورونا واجرينا مسحات طبية وتأكد اصابة عدد 
منا وأنا منهم، فتم الغاء التصوير وخضعنا للحجر في 

قريباً تدخل «السوشيال ميديا» وتشارك اجلمهور حلظات شغلها وفنها وجتاربها

روان  مهدي في أحد أعمالها الدرامية

حورية فرغلي تؤجل ترميم أنفها
حتدثت الفنانة حورية فرغلي 
عن العمليــة التجميلية األخيرة 
التي كان من املفترض أن تســافر 
في أغسطس املاضي إلى الواليات 
املتحدة األميركية إلمتام اجلراحة، 
لكنها أجلت األمر بسبب تصويرها 

لعمل جديد.
وكشــفت حورية، في لقاء مع 
قنــاة «اجلديد» خالل مشــاركتها 
في مهرجان «املوريكس دور»، أنها 
أجلت سفرها بعد موافقة الطبيب 
في أميركا، وهذه ستكون املرحلة 
األخيــرة مــن العالج وســتكون 
جتميلية لتوسيع فتحات األنف، 
مؤكدة أنها استعادت قدرتها على 
الشــم وتــذوق الطعام وحتســن 

صوتها وبات شبه طبيعي.
كذلك أشــارت حورية الى أنها 
تواصــل حاليا تصوير مسلســل 
جديد في لبنان، وقالت: «راجعة 
قوية ومفترية وربنا يستر، وأنا 
بصور في لبنان حاسة إني في بيتي 
وسط إخواتي، وسعيدة ومبسوطة 
أوي». وتابعت: «أعود بحاجة أقوى 
من «ساحرة اجلنوب»، وإن شاء 

اهللا املسلسل يحقق النجاح».

.. ومع املذيع عبدالعزيز الشمري

الوزان: أطمح لعرض «فالفل كارت» في الكويت
عبداحلميد اخلطيب

شارك املخرج الكويتي الشاب عبداهللا 
الوزان بفيلمه السينمائي «فالفل كارت- 
Falafel Cart» في مهرجان «بربانك» الدولي 
لألفالم والذي أقيم الفترة القليلة املاضية 
في لوس أجنيليس (٩ الى ١٢ اجلاري). 
وقال الوزان في تصريح لـ «األنباء»: 
فاز الفيلم بجائزة «أفضل فيلم متحرك 
قصير» ضمن املسابقة الرسمية للمهرجان 
الذي شــارك فيه أكثر من ١٨٠ فيلما من 

حول العالم.
وتابع عبداهللا: بهذه املشاركة يكون 
الفيلم قد اقترب من اختتام مشواره في 
املهرجانات السينمائية الدولية بعد مرور 
سنتني من أول عرض له والذي كان على 
شاشات السينما في سانتا مونيكا، لوس 
أجنيليس ١٣ سبتمبر ٢٠١٩، كما شارك في 
أكثر من ١٥ محفال ومهرجانا ســينمائيا 
دوليا أبرزها «مهرجان هيروشيما الدولي 
لألنيميشــن» من ضمن برنامج «أفضل 
أفالم من حول العالم»، والتأهل والوصول 

لقائمة «األوسكار» الطويلة والتنافس في 
فئة أفضل فيلم متحرك قصير في ٢٠٢٠، 
باإلضافــة إلى الفوز بأفضل فيلم دولي 
في مهرجان لوس أجنيليس لألنيميشن 
فــي ٢٠١٩، وأنهى الفيلم مشــاركته في 
«مهرجان باريس الدولي لألنيميشــن» 
والذي أقيم في باريس، فرنسا في الفترة 
٢-٤ يوليو املاضــي، حيث مت اختياره 
من ضمن منافسة «Horizons» الرسمية 
للمهرجــان وتنافس الفيلم مع ١٠ أفالم 

أخرى في هذه الفئة.
وتابع الوزان: احلمد هللا حقق الفيلم 
جناحات كبيرة، وأطمح ألن ينهي مسيرة 
عروضه ومشاركاته بعرض سينمائي 
مقام في بلدي الغالي الكويت قبل نهاية 
العام احلالي، السيما أنه لم يتم عرضه 
نهائيا حتى اآلن في الكويت، حيث كان 
من املقرر أن يتم عرضه ســينمائيا في 
إحدى شركات السينما أمام فيلم ديزني 
«موالن» مــارس ٢٠٢٠ إال أنه مت إغالق 
الســينما في تلك الفترة بسبب جائحة 

كورونا.

بعد فوزه بجائزة «أفضل فيلم متحرك قصير» في مهرجان «بربانك» بلوس أجنيليس

املخرج عبداهللا الوزان
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ما حتقق فــي وزارة الداخلية خالل 
األشهر القليلة املاضية أوجزها الشيخ ثامر 
العلي بالنقلة النوعية، وهذا بالفعل الوصف 
الدقيق الذي حدث إبان تولي العلي مهام 
عمله، فنجده أحدث ما يشبه االنقالب في 
قبول الطلبة الضباط واستحدث القرعة، 
فالقبول بنظام القرعة انهى احملســوبية 
والواســطة وأوجد عدالة كنا ننشدها بني 
أبناء الوطن الواحد. قبل تطبيق هذه اآللية 
لم يكن يخفى على احد ان قبول الشباب 
كضباط من املستحيالت ما لم يعثر على 
واســطة من متنفذ حتى وان كان الطالب 
تنطبق عليه كامل شروط القبول، وكان جل 
اهتمام اآلباء البحث عما ميكنه من إحلاق 
ابنه في األكادميية، وطبيعي ان يكون القبول 
مرهونا بأن يقدم املواطن التنازل لعضو 
في املجلس او شــخص ينوي الترشح.. 
الخ، ايضا ال يخفى على احد اعالء التوريث 
في العمل الشرطي، مبعنى ان غالبية ابناء 
قيادات الوزارة كان مصير ابنائهم شــبه 
محسوم بالقبول في الداخلية، وابرز دليل 
على ذلك االسماء التي كان يعلن عنها في 
حفالت التخرج، فنجد غالبيتهم من ابناء 
الضباط او احملسوبني على عوائل او قبائل.
ليس هذا فحسب فنجد خالل مرحلة 
تولي الوزير انه أعلى العمل امليداني ونفذه 
على أرض الواقع وخالل احلظر اجلزئي 
والكلي كان الوزير يقوم بجوالت مكوكية 
على النقاط األمنية ويلتقي بأبنائه واخوانه 
الضباط وضباط الصف لرفع معنوياتهم 
والتأكيد على انه بينهم، وكان شديد احلرص 
على القيام بوجباته حيال شــهداء وزارة 

الداخلية، كما يحسب للوزير ووكيل الوزارة 
حتريك املياه الراكدة في مالحقة مخالفي 
االقامة من جهة تنفيــذ حمالت للقبض 
عليهم، أما فيما يتعلق بالقطاعات اخلدمية 
فأحدث فيها نقلة نوعية من جهة التوسع في 
استخدام التكنولوجيا في خدمات شؤون 
االقامة واخلدمــات املرورية وفتح ابواب 
مكتبه اســبوعيا، ووجه الوكالء باإلجراء 
نفسه لالســتماع إلى شكاوى املواطنني 

واملقيمني وحلها وفق القانون.
وزير الداخلية وخالل لقائه مع وكيل 
وزارة الداخلية الفريق الشــيخ فيصل 
النواف، مبناسبة صدور مرسوم تعيينه 
وكيال للوزارة، وصــف الفريق النواف 
مبا يستحق حينما اكد انه من القيادات 
األمنية املتميزة والتي لديها خبرات أمنية 
عبر توليه العديد من املناصب في وزارة 
الداخلية، نأمل من اهللا أن يعني الشــيخ 
فيصل على املهام العديدة وامللفات التي 
تنتظــره، خاصة فيما يتعلق بتســكني 
الشــواغر ووضع اخلبرات في األماكن 
املناسبة، وأمتنى ايضا النظر في قيادات 
امنية التزال في ديــوان الوزارة مبا له 
من خبرة ومعرفة بهم ومنحهم مناصب 
يســتطيعون من خاللها خدمة وطنهم، 
وأخص بالذكــر العميد بدر الغضوري، 
وأعتقد انه بذل جهودا كبيرة ومخلصة في 
التصدي ألخطر مشكلة نواجهها خاصة 
مع انتشــار املواد املخدرة بشكل الفت، 
ورجل بخبرة الغضوري سيحدث فارقا، 
وأخيــرا آمل ان حتظى قضية املخدرات 

صدارة أولويات الوزير والوكيل.

وجهة نظر

العلي والنواف

محمد اجلالهمة

مسيرة عطاء اللواء الياسني إلى املكراد
استقبل الفريق خالد راكان 
املكراد في مكتبه الرائد محمد 
الياســني جنل الراحل اللواء 
متقاعد خالد محمد الياســني 
مديــر عــام اإلدارة لإلطفــاء 
األسبق، والذي أهداه نسخة 
من كتاب مسيرة عطاء للراحل 
اللواء خالد الياسني. ويتضمن 
الكتاب العديد من املواضيع 
منذ بداية نشأته حتى وفاته 
واملناصــب التــي تقلدها في 

اإلطفاء.
هذا، وقد رحب الفريق املكراد 
بالرائد الياسني وهنأه على هذا 
اإلجنــاز املتميــز الــذي يوثق 

الفريق خالد املكراد يتسلم الكتاب التوثيقي من الرائد محمد الياسنيمسيرة الراحل، رحمه اهللا.

١٠٠٠ ملصق على مركبات مهملة وحترير ٢٠٠ مخالفة
نفذ قطاع املــرور ممثال في 
قطاع الشؤون الفنية بالتعاون 
مع اإلدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامة وبلدية الكويت ووزارة 
التجــارة يوم أمس األول حملة 
كبيرة على عــدد من الكراجات 
في منطقة الشويخ حيث تبني 
ان هنــاك كراجــات تركب قطع 
غيار متكن املركبات من إصدار 
أصوات مرتفعة وأخرى تصلح 
الســيارات دون إذن تصليــح، 
وأسفرت احلملة عن حترير ٢٠٠ 
مخالفة مرورية وحجز ٤ مركبات 
وحترير عدة مخالفات للكراجات 
الى جانب وضع ١٠٠٠ استيكر 
على عدد مــن املركبات املهملة، 
هذا إلــى جانب ضبط مخالفني 
من قبل مباحث شؤون اإلقامة.

في حملة بالشويخ الصناعية استهدفت كراجات متّكن املركبات من إصدار أصوات عالية

ملشاهدة الڤيديواحلملة املشتركة طالت عددا من جراجات الشويخ

«إنِت مش محترمة وتربية نسوان» قضية سّب علني في احملكمة
مبارك التنيب

انتهت التحقيقات في قضية اتهام 
وافدة لزوجها الوافد بالسب العلني 
إلى عدم الوصول إلى قناعة بصدور 
السب محل القضية من قبل املدعى 
عليه، وإزاء متســك أقوال الزوجة 

وابنها الطفل بارتكاب املدعى عليه 
للواقعة، وكذلك متسك الزوج بأن ما 
ذكرته زوجته محض افتراء وبهدف 
الضغط عليه وزيادة ملفات القضايا 
العائلية مت إعداد تقرير بأن حتريات 
املباحث لم تســفر عن شيء يفيد 

الواقعة سوى ما أقره طرفاها.

وبحسب ما جاء في القضية التي 
سجلت في احد مخافر محافظة حولي 
فإن الوافدة عربية من مواليد ١٩٨٢ 
قالت انها وخالل وجودها في محكمة 
األســرة في حولي التقــت بزوجها 
(بينهمــا مشــاكل) وإذ به يقول لها 
«انِت مش محترمة وتربية نسوان»، 

مشيرة إلى ان ابنها هو الوحيد الذي 
سمع السب الذي وجه إليها. 

وعليــه، مت تســجيل قضيــة 
واســتدعاء الزوج مــن قبل رجال 
األمــن، حيــث نفــى مــا جــاء في 
أقوال زوجتــه وكذلك تأييد طفله 

ألقوال أمه.

ضبط ما يزيد على ٧٠ مخالفًا ومطلوبًا و«متشّبه» في حملتني
تنفيــذا لتعليمات وكيل 
الفريــق الشــيخ  الــوزارة 
فيصل النواف وحتت إشراف 
ومتابعــة ميدانية من وكيل 
املســاعد  الداخليــة  وزارة 
لشــؤون األمن العــام اللواء 
فراج الزعبي، شنت مديريتا 
أمن محافظــة مبارك الكبير 
الســاعات  والعاصمة خالل 
املاضيــة حملتــني  القليلــة 
ملالحقة مخالفي قانون اإلقامة.
وأســفرت حملــة مبارك 
نقــذت  والتــي  الكبيــر، 
العميد  بحضور مدير األمن 
خالــد الكنــدري، عن ضبط 
٥٠ شــخصا مخالفا و(بدون 
إثبات) و٣ متغيبني، ومطلوب 
أما حملــة محافظة  جنائي. 
العاصمــة التي أقيمت حتت 

ومتغيــب و٨ (بدون إثبات) 
و٤ مطلوبني، ومركبة مطلوبة 
(خيانــة أمانــة)، ومركبتني 
(مطلوبتني قضائيا)، وشاب 

(متشبه باجلنس اآلخر).
هذا، وأكدت وزارة الداخلية 

وأهابت الوزارة باملواطنني 
واملقيمني للتعاون مع رجال 
األمن وتقدمي األوراق الثبوتية 
حال طلبها وعدم التستر على 
أي مخالــف للقانون جتنبا 
للوقوع حتت طائلة القانون.

في بيان لها استمرار احلمالت 
األمنية علــى جميع األنحاء 
وعلى مدار الســاعة لبســط 
مظلة األمن واألمان وفرض 
وضبــط  القانــون  هيبــة 

املخالفني واملطلوبني.

«الداخلية» تؤكد استمرار حمالتها األمنية وتدعو إلى عدم التستّر على املخالفني

من حملة منطقة الشويخ مخالفون ودون إثبات إلى باص األمن العام

إشراف أمن العاصمة اللواء 
عابدين العابدين ومســاعده 
الرجيــب  العميــد عبــداهللا 
واستهدفت منطقة الشويخ، 
فقد أســفرت عــن ضبط ١٥ 
إقامــة)  (انتهــاء  شــخصا 
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«التسديدات الصاروخية» مفقودة في مالعبنا!

املباريات للتســديد حتى وان 
كان الفريق املنافس متكتال في 

مناطقه الدفاعية.
وبني نصار أن الالعب صاحب 
القــدم «الصمخة» بات غائبا عن 
مالعبنا وهناك كثير من املباريات 
كانت تتطلب وجود هذه النوعية 
من الالعبني خاصة في مباريات 
بعــض  لتعويــض  «األزرق» 
النواقــص مثــال، مشــيرا إلى ان 
الالعب الكويتــي حاليا ضعيف 
البنية وغير قادر على الفوز في 
االلتحامات الفرديــة أمام العبي 
املنتخبات املنافسة وال ميتلك ايضا 
قدما قوية بسبب ضعف العضالت.

ومضى نصار قائال: «أكثر ما 
جعلني أمتيز في التســديد من 
مسافات بعيدة هو حرص املدربني 
آنذاك على منحي وقتا كافيا عقب 
اليومية للتســديد  التدريبــات 
من مســافات ومناطق مختلفة، 
وبالتأكيد مع مضاعفة اجلرعات 
التدريبية في هذا اجلانب بإمكان 
أي العب التطور إذا ما كان ميتلك 
الوقت  الفطريــة، وفي  املوهبة 
احلالــي أرى أن محتــرف نادي 
الكويت، املغربي مهدي برحمة، 
الوحيد املتميز في هذا اجلانب 
وجميعنا شاهدناه كيف حاول 
وحاول إلى أن سجل هدفا جميال 
في مرمى خيطان قبل أيام وجنح 
في فــك تكتل الفريــق املنافس 

ومنح االنتصار لفريقه».

األول التسديد او حتى تعويده 
على البقاء في امللعب عقب انتهاء 
احلصة التدريبية ألنه اعتاد على 
النادي سريعا ويضع  مغادرة 
حينها أعذارا كثيرة وهذا يعود 
ألنــه اعتاد على هــذا األمر منذ 

املراحل السنية».
نصار: االستحواذ السبب

بــدوره، أكــد جنــم نــادي 
الكويــت واملنتخــب الوطنــي 
ســابقا، وليد نصــار، أن طابع 
التدريبــات واملباريــات جعل 
الالعبــني ال يلجأون للتســديد 
وذلــك لتركيز مختلف املدربني 
سواء الوطنيون أو األجانب على 
تدريبات االستحواذ والتمريرات 
القصيرة واالختــراق، وهو ما 
جعــل الالعبني يعتــادون على 
ذلــك وال يأخــذون املبادرة في 

ليغادر النادي ســريعا وهو ما 
أنتج لنا جيال يفتقد الكثير من 

املميزات.
وأكــد يعقوب انــه يحرص 
علــى منــح الثقــة لالعبيه في 
التسديد إذا ما سنحت الفرصة 
لهــم، وال ضيــر فــي احملاولة 
وعدم النجاح، مشــيرا إلى أنه 
عندما كان مدربا خليطان منح 
الثقــة الكاملة لالعب مســاعد 
الفوزان للتســديد وتخصيص 
تدريبات مضاعفة له للتدريب 
على التســديد واجلميع شاهد 
إمكانيات الفوزان في التسديد 
واقتناص األهداف من مسافات 

بعيدة.
وتابــع يعقــوب: «بعــض 
اجلوانــب تتطلب العمل عليها 
منذ املراحل السنية، فمن الصعب 
مثال أن أعلــم العبا في الفريق 

عقب نهاية كل حصة تدريبية 
ليقوم بتسديد ٤٠ إلى ٥٠ كرة 
من مســافات ومناطق مختلفة 
مــن امللعب وهو ما ســاهم في 

تطوره بهذا اجلانب.
يعقوب: ضعف التأسيس

مــن ناحيتــه، أوضح العب 
ناديي خيطان والكويت سابقا 
ومدرب برقان حاليا أنور يعقوب 
أن األســباب تعود إلى ضعف 
تأســيس الالعبــني فــي أعمار 
صغيرة وصقــل موهبتهم في 
هذا اجلانب، الفتا الى أن بعض 
املدربني - لألسف - ال يحرص 
على تعزيــز قدرات العبيه في 
التسديد من مسافات بعيدة أو 
أمر آخــر عقب نهايــة احلصة 
التدريبيــة، ونرى أن املدرب ال 
يكذب خبرا انتهاء وقت التدريب 

كانت البداية مع جنم النادي 
العربي ســابقا واملــدرب أحمد 
خلف، الذي قال ان ميزة التسديد 
من مسافات بعيدة تتطلب توافر 
مجموعة من العوامل واألسس، 
والتــي تعتمــد علــى التدريب 
واملوهبة واإلمكانيات والفكر، 
وليس شرطا أن ميتلك الالعب 
مثال عضالت قدم قوية ليكون 
مسددا مميزا من مسافات بعيدة.
وأضاف خلــف: «في الوقت 
احلالــي نفتقــد هــذا الالعــب، 
وفي العصر الذهبي كنا منتلك 
العبني كثرا مميزين مثل عبداهللا 
البلوشي وفيصل الدخيل وأحمد 
عسكر، ورمبا آخر الالعبني في 
املالعب الكويتية كانا محمد جراغ 
وخالد خلف، وأنا شخصيا مع 
إتاحة الفرصة لالعبني للتسديد 
وأخــذ املبــادرة وحتى في حال 
طلب املدرب مثال عدم التسديد، 
علــى الالعــب أن يســدد الكرة 
من مســافات بعيــدة ألنها تعد 
من مفاتيح الفوز في املباريات 
وهو سالح مهم تعتمد عليه أكبر 

األندية واملنتخبات العاملية».
موهبــة  أن  خلــف  ورأى 
التســديد من مســافات بعيدة 
تكــون فطريــة وتتطــور عبر 
التدريبات اليومية، مشيرا إلى 
أن زميله الســابق فــي النادي 
العربي بدر بوعباس كان ميتلك 
هذه املوهبة، وأذكر أنه كان يبقى 

خلف ويعقوب ونصار أكدوا لـ «األنباء» أن غياب هذه امليزة يعود ألسباب مختلفة

وليد نصارأنور يعقوباحمد خلف

يحيى حميدان

بات الالعب صاحب التسديدات القوية، أو كما يطلق عليه في اللهجة الكويتية «رجله صمخة»، عملة نادرة ومفقودة في 
مالعبنا خالل السنوات األخيرة، ما جعل نسبة األهداف من خارج منطقة اجلزاء في السنوات الـ ١٠ األخيرة قليلة جدا. 
ويعزى البعض افتقاد األندية واملنتخب الوطني لالعب صاحب القدم القوية الى عدة أسباب، بعضها يتحملها املدربون 

في املراحل السنية والبعض اآلخر يقع على عاتق الالعبني أنفسهم الذين ال يعملون على تطوير قدراتهم في هذا اجلانب. 
«األنباء» استطلعت آراء عدد من اخلبراء في الكرة الكويتية للحديث عن هذه السلبية الواضحة في مالعبنا.

محترف نادي الكويت 
مهدي برحمة يتميز بقدم قوية

(املركز اإلعالمي للكويت)

الفحيحيل يستعد ملعسكر تركيا
هادي العنزي

تغلب الفريق األول لكرة القدم بنادي الفحيحيل 
على نظيره اليرموك ٣-١ في املباراة الودية بني 
الفريقني مســاء أمس األول على ستاد عبداهللا 
اخلليفة ضمن حتضيرات الفريقني للموســم، 
حيث سجل أهداف «األشاوس» اإلسباني جاي 
دميبلي «هدفان» وحسني غلموش، فيما سجل 

هدف اليرموك املالي ماكان.
إلى ذلك، يسابق اجلهاز اإلداري للفحيحيل 
الزمن إلجناز كل التحضيرات املتعلقة مبعسكر 
«األشــاوس» التدريبي بتركيا، واملقرر أن يبدأ 
غدا اخلميس ملدة أسبوعني، ولعل أبرز العقبات 
التي تواجه اجلهــاز اإلداري تتمثل في إجناز 
إقامات احملترفني، مما يهدد بتأجيل موعد املغادرة 
ليومني على أقصى تقدير، أو مغادرة الوفد في 

موعده، والتحــاق املتأخرين من الالعبني عقب 
االنتهاء من أجناز معامالتهم. ويأمل اجلهاز الفني 
بقيادة املدرب الوطنــي ظاهر العدواني تواجد 
جميع الالعبني في املعسكر التدريبي القصير 
نسبيا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، سواء في 
التدريبات الصباحية واملسائية املزمع إجراؤها 
هناك، أو من خالل املشاركة في املباريات الودية 
الثالث املقرر لعبها مع عدد من الفرق التركية.

يذكــر أن الفحيحيل يضــم في صفوفه ٥ 
محترفني هــم: االيڤواري ســيدريك هنري، 
اإلســباني جاي دميبلي، البرازيليني والسون 
ولوزير فرنانديز، باإلضافة إلى السوري عبداهللا 
الشامي، وقد خرج الفحيحيل من أولى مشاركاته 
في املوسم احلالي من الدور ربع النهائي لبطولة 
كأس سمو األمير املؤجلة من املوسم املاضي بعد 

خسارته من نظيره خيطان ١-٢.

هزم اليرموك ودياً بثالثية

العتيبي: معسكر «يد» برقان ناجح

التونســي في «يد» القرين محمد اجليالني، اذ 
استقبله مساعد مدير اللعبة حامد مزعل، الذي 
قال: «اكتمل الفريق بوصول اجليالني وتدريبات 
الفريق مستمرة على قدم وساق إلعداد التشكيلة 
للمنافسات املقبلة، حيث دعمنا صفوفنا بالعبني 
مميزين مثل مشعل السويلم، سلمان الشمالي، 
عبداهللا الصفار ومحمد العنزي ونتطلع لتحقيق 

نتائج إيجابية قريبا».

يعقوب العوضي

عاد إلى البالد فريق اليد األول بنادي برقان 
بعدما أنهى معسكرا تدريبيا خارجيا في البوسنة 
استعدادا ملنافسات املوسم املقبل ممثلة ببطولة 
الدوري املمتــاز وكأس االحتاد، خاض خالله 
٤ مباريات ودية للوقوف على مستوى الالعبني 
وزيادة االنسجام بوجود القائد الفني اجلديد 
ســعيد حجازي واملدرب الوطني خالد ملحم 
لقيــادة الفريق في مهمته املقبلة حيث فاز في 

مباراة وخسر ٣.
وفي السياق ذاته، أكد أمني سر النادي ورئيس 
اجلهاز اإلداري للعبة أنور العتيبي أن املعسكر 
جاء بنتائجه املرجوة، مشيرا إلى أن املدرب حقق 
جزءا كبيرا مما يسعى إليه فنيا، مضيفا: «لدينا 
العبون قادرون على تقدمي املســتوى املأمول 
وحتقيق النتائج املرجوة ومع دخول احملترفني 
في البطوالت احمللية فإن املنافسني سيجدون 
صعوبة في كل املباريات، وسينعكس ذلك على 

جميع الفرق ويرتقي باملستوى الفني العام».
من جهــة أخرى، وصل إلى البالد احملترف 

القرين استقبل محترفه التونسي اجلديد

مزعل مستقبالً اجليالني في أرض املطار

الساملية يهزم «العنيد».. ويلتقي الساحل والشباب
هادي العنزي

تغلب الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الســاملية على 
التضامــن ٢-٠ فــي املباراة 
الودية التي جمعتهما مساء 
أمس األول على ســتاد ثامر 
بنادي الســاملية التي جاءت 
ضمن حتضيــرات الفريقني 
لبطولة الدوري الذي ينطلق 
بقســميه (املمتاز واألولى) 
املقبل، ســجلهما  ســبتمبر 
احملتــرف البرازيلي باتريك 
فابيانو (٥٥) وفهد الرشيدي 
الساملية  (٨٩)، وسيخوض 
مباراتــني وديتــني خــالل 
األسبوع املقبل، حيث يلتقي 

تغييــرات كثيــرة مــن قبل 
الفريقــني، خاصة التضامن 
الذي لعب بتشــكيلتني على 
مدار الشوطني، وفي املجمل 

وآخر اكتفى باإلعداد احمللي، 
مما انعكس تفاوتا كبيرا من 

حيث املستوى واألداء.
وشــدد اخلالدي على أن 
الساملية يدخل بطولة كأس 
االحتاد املقبلة ألجل املنافسة 
واحراز لقبها، وذلك تعزيزا 
الفــوز، وللوصول  لثقافــة 
إلى افضــل جاهزية ممكنة، 
الفتــا إلــى أن «الســماوي» 
يفتقد جهود ٤ العبني خالل 
األسابيع املقبلة، وذلك بعد 
انضمام محمد الهويدي إلى 
قائمــة املصابني إثر إصابته 
بالكاحل أمام التضامن، إلى 
جانب مســاعد نــدا، وأحمد 

عبدالغفور، وفهد املجمد.

كانت جتربة مفيدة وجيدة 
بشكل عام».

وأشــار اخلالــدي إلى أن 
بداية املوسم احلالي جاءت 
مغايــرة ملــا اعتــادت عليه 
األندية، حيث عادة ما تكون 
بطولة الدوري أولى بطوالت 
املوســم، ولكــن هــذا العام 
البداية كانت مع بطولة غالية 
علــى اجلميع (كأس ســمو 
األمير)، لكنهــا بذات الوقت 
تتطلب جاهزية فنية وبدنية 
عالية، وهو ما لم يكن متوافرا 
في أغلب األندية املشــاركة، 
حيث شهد التحضير تفاوتا 
كبيرا بــني ناد وآخر، فهناك 
من أقام معســكرا خارجيا، 

اخلالدي: إصابة ٤ العبني.. وكأس االحتاد لتعزيز ثقافة الفوز

بدر اخلالدي

نظيره الساحل السبت املقبل، 
على أن تتبعها مبباراة دوية 
ثالثة جتمعه بالشباب بعد 
٥ أيام، وذلك قبل املشــاركة 
في بطولة كأس االحتاد في 

أكتوبر املقبل.
وذكر مدير الساملية بدر 
اخلالدي لـ «األنباء» أن املدرب 
التونسي حامت املؤدب أشرك 
عددا من العناصر الشابة في 
مباراته الودية مع «العنيد»، 
الفرصة،  للتجربة وأتاحــه 
خاصــة ممن عانــوا مؤخرا 
مــن إصابــات، أو لم يلعبوا 
في بطولة كأس سمو األمير 
املؤجلة أو معسكر الدوحة، 
مضيفــا: «شــهدت املبــاراة 

دفاع القادسية جاهز لـ «الديربي»
عبدالعزيز جاسم

استعاد خط دفاع القادسية قوته خالل 
اليومني املاضيني، وذلك استعدادا للمباراة 
املرتقبة أمام العربي في ديربي الكرة الكويتية 
بنصــف نهائي كأس ســمو األميــر املقررة 

إقامته االثنني على ستاد جابر.
واطمــأن اجلهــاز الفني بقيــادة املدرب 
اجلزائــري خيــر الدين مضــوي على خط 
الدفاع بعد وصول املدافع العراقي علي فائز 
ودخولــه التدريبات وانتهــاء فترة إيقاف 
املدافــع خالد إبراهيم، باإلضافة إلى تواجد 
مدافعي املنتخب خالد صباح ويوسف احلقان 
ما مينحه عددا من اخليارات في تشكيلته، 
حيث قدم الثنائي صباح واحلقان مستوى 

الفتا في مباراتي التضامن وبرقان رغم قلة 
خبرتهما.

أما في وسط امللعب فستمثل عودة فهد 
األنصاري استقرارا كبيرا وثقة لباقي الالعبني 
ملا ميلكه من خبرة بعد غيابه عن املباراتني 
الســابقتني، بينمــا ســيكون عبدالوهــاب 
الصليبــي أحد اخليــارات للمدرب مضوي 
سواء العب أساســي أو بديل عقب عودته 
مــن اإليقاف لطرده فــي مواجهة التضامن 

وغيابه عن لقاء برقان.
وفي خط املقدمة لم تتأكد بعد مشاركة 
جنم الفريق وقائده بدر املطوع من عدمها، 
حيث ستتضح الصورة بشكل كبير خالل 
اليومني املقبلني بعــد غيابه عن «األصفر» 

املدافع علي فائز جاهز للمشاركة أمام العربي     (املركز اإلعالمي بالقادسية)في املباراتني السابقتني لإلصابة.

البرازيلي سانتانا الصفقة الثانية لكاظمة
عبدالعزيز جاسم

تعاقد الفريق األول لكرة القدم في كاظمة 
مع العب الوســط املهاجم البرازيلي مايكون 
سانتانا (٢٩عاما) مساء أول من أمس ليصبح 
ثانية صفقات «البرتقالي» هذا املوسم بعد ضم 
املدافع الفلسطيني ميشيل ميالد املتواجد حاليا 
مع الفريق وشارك ببطولة كأس سمو األمير.
ويسعى كاظمة إلنهاء صفقة أو صفقتني 
خالل اليومني املقبلني ليتمكنوا من املشاركة 
أمام الكويت في الدور نصف النهائي لـ «أغلى 
البرازيلي سانتانا يوقع عقود انضمامه إلى كاظمةالكؤوس» األحد املقبل على ستاد صباح السالم.

تدريبات العربي تشهد 
مشاركة احلشان والشرهان وعبدالرسول

مبارك اخلالدي

بشكل رسمي دخل الالعبون سيف احلشان 
وعبدالرحمن الشــرهان وعلي عبدالرسول 
تدريبات الفريــق األول لكرة القدم بالنادي 
العربي مساء أمس األول، حيث شارك الالعبون 
الثالثة في احلصة التدريبية التي قادها املدرب 
الكرواتي انتي ميشا، اذ يترقب اجلهازان الفني 
واإلداري وصول البطاقات الدولية اخلاصة 
بالالعبني الثالثة خالل الساعات القليلة املقبلة 

متهيدا لقيدهم رسميا في قائمة الفريق.

وتســعى إدارة «األخضــر» إلــى تعزيز 
صفــوف الفريق الذي تنتظره اســتحقاقات 
عربية وآسيوية فضال عن املسابقات احمللية 

في املوسم اجلديد.
وفــي جانــب متصــل، يواصــل الفريق 
حتضيراته ملواجهته املرتقبة أمام القادسية 
االثنني املقبل بنصف نهائي بطولة كأس سمو 
األمير، حيث من املتوقــع أن يجري الفريق 
تدريبا رئيســيا على ستاد جابر بعد ورود 
كتاب جلنة املسابقات باعتماده رسميا ملعبا 

للمباراة املرتقبة.
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احتفل فريق جازو للســباقات GR مؤخرا 
بإجنــاز مذهل آخر، حيث حقق كالي روفانبيرا 
فوزه الثاني في بطولة العالم للراليات WRC التي 
ينظمها االحتاد الدولي للسيارات FIA على منت 
مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي حتمل 
الرقــم ٦٩، وذلك بعد االنتصار الذي حققه في 
رالي أكروبوليس األسطوري باليونان، في حني 
اعتلى سيباستيان أوجييه منصة التتويج باملركز 
الثالث على منت مركبــة تويوتا يارس للراليات 

WRC التي حتمل الرقم ١، ما عزز مركزه املتقدم 
هو وفريقه في ترتيب البطولة.

روفانبيرا حقق فوزا مذهال على املضمار خالل 
املرحلة االفتتاحية في آخر أيام السباق، وأكملها 
بفارق بلغ ١٤٫١ ثانية، وقد تابع انتصاره ليحقق 
الفوز على منت مركبــة تويوتا يارس للراليات 
WRC التي حتمل الرقم ٦٩، وأســرع زمن في 
مرحلــة «باور» األخيرة Power Stage، في حني 
حــل روفانبيرا وأوجييه من بني الثالثة األوائل 

بفارق بلغ ٣٫٩ ثوان فقط في ختام اليوم الثاني 
من الرالي. وقد استمتع روفانبيرا ومساعده جون 
هالتونني ببداية قوية في اليوم الثالث من السباق، 
حيث فاز كالهما باملراحل الـ ٤ كاملة من الدورة 
االفتتاحية، ما أتاح لهم الصدارة ألكثر من نصف 

دقيقة خالل يوم الرابع واألخير من السباق.
هذا، وقد احتل إلفني إيفانز في املركز الثاني 
في مرحلة «باور» األخيرة Power Stage، في حني 
حل أوجييه في املركز الثالث، حيث حقق أوجييه 

والسائق املساعد جوليان إنغراسيا املركز الثالث 
على منصة التتويج على منت مركبة تويوتا يارس 
للراليات WRC التي حتمل الرقم ١. وفي الوقت 
احلالي، يتصدر أوجييه ترتيب السائقني بفارق 
٤٤ نقطة مع تبقي ٣ سباقات من البطولة. ومع 
صعود الفريق منصة التتويج للمرة اخلامسة لهذا 
العام، وبفضل النقاط اإلضافية التي حصدها من 
مرحلة «باور» األخيرة Power Stage، فقد عززت 
تويوتا من تقدمها في فئة املصنعني بـ ٥٧ نقطة.

ومن املقرر أن يخوض فريق جازو للسباقات 
GR رالــي فنلندا الذي يقــام للمرة األولى منذ 
عامني خالل الفترة مــن ١ إلى ٣ أكتوبر املقبل، 
وكان الفريق قد فاز بالنســخ الـ ٣ السابقة من 
هذا الرالي الذي يقام بالقرب من املقر الرئيسي 
للفريق بجوار ساحة اخلدمات مبنطقة يوفاسكوال. 
وعلى الرغم من ذلك، فإننا ال نعلم ما قد يشهده 
احلدث اخلريفي املعروف بالســرعات العالية، 

والقفزات الكبيرة.

«تويوتا» حتتل مركزين على منصة التتويج برالي اليونان
عّززت صدارتها للُمصنعني بفارق ٥٧ نقطة قبل ٣ جوالت من ختام بطولة العالم

أسامة المنصور

ينطلق رالي قبرص الدولي بنسخته الـ ٤٩ والذي 
يعتبر الجولة الرابعة من بطولة الشــرق األوسط 
للراليات مساء الجمعة المقبلة ويستمر حتى مساء 
األحــد ٢٦ الجاري وســط مشــاركة خليجية الفتة 

هذا العام.
وتسعى المشاركة الخليجية بالظفر بلقب الرالي 
قياسا لحجم المشاركة التي تتوزع على فئاته، حيث 
يمثل الكويت البطل مشاري الظفيري ومالحه القطري 

المخضرم ناصر الكواري ومن قطر يأتي سوبرمان 
الرياضة القطرية ناصر بن صالح العطية ومواطنه 
ناصر بن خليفة العطية وصوال إلى ســلطنة عمان 
التي يمثلها البطل العماني حمد الوهيبي الذي يعود 
مجــددا إلى منافســات البطولــة ومواطنه عبداهللا 

.Rالرياحي الذي سيتولى قيادة فورد فيستا ٥
تجدر اإلشــارة إلى أن رالي قبرص الدولي ٢٠٢١ 
الذي ينظمه االتحاد القبرصي للسيارات يتكون من 
١٢ مرحلة تتميز هــذه المراحل بجغرافية صخرية 
وهــو عكس مــا كان عليــه في الســنوات األخيرة، 

حيث هناك تنوع في جغرافية المراحل مما أســهم 
بوجــود ذلك التميــز الــذي دائما ما يأتــي مع هذا 
الحدث، وفي السياق ذاته، فقد أعلن في وقت الحق 
بــأن المســافة اإلجمالية للرالي تصــل إلى ٦٦٣٫٢٢ 
كيلومترا وتعتبر هذه المسافة أحد عناصر التحديات 
التي تواجهها المشــاركة الخليجية في ظل مراحل 
خاصة تعد من أقوى المراحل في الشــرق األوسط 
نظرا  لطبيعتها وتضاريسها التي تحتاج إلى مهارة 
عاليــة في القيادة إلى جانــب عنصر التركيز الذي 

يجب أال يكون غائبا أثناء مجريات السباق.

«املشاريع واإلرث» تشيد بلعبة «ميني قول»

الدوحة - فريد عبدالباقي

استقبل مدير أول عالقات الشركاء في اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث ملونديال قطر ٢٠٢٢ خالد 
السويدي، رئيس جلنة «ميني قول» التابعة للجنة 
األوملبية الكويتية حسن اخلواجة برفقة املعلق 
في شبكة قنوات beIN SPORTS سفير «ميني 

قول» اجلزائري حفيظ دراجي.
وتأتي الزيارة لدولة قطر من أجل التعريف 
برياضة «ميني قول» الكويتية املنشأ واحلديثة 
العهد. وحرص اخلواجة خالل زيارته على تقدمي 
كتيب «ميني قول» الصادر مؤخرا إلى املسؤولني 
في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، الذي يشمل 

كل مــا له عالقة بالرياضة اجلديدة، ومن فكرة 
إطالقها واملراحل التي مرت بها والبطوالت التي 

نظمت باإلضافة إلى قوانينها.
بدوره، أشاد مدير أول عالقات الشركاء في 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث خالد السويدي 
بالشــرح الذي اســتمع إليه خــالل االجتماع 
بخصوص لعبة الـ «ميني قول»، كما أثنى على 
الشــعبية التي حققتها، على الرغم من مرور ٤ 
ســنوات فقط على انطالقها، كما قام اخلواجة 
خالل زيارته للدوحة باالجتماع مع نائب رئيس 
االحتاد القطري لكرة القدم سعود بن عبدالعزيز 
املهندي، وأيضا مع مسؤولي مؤسسة وأكادميية 

أسباير زون ومستشفى سبيتار.

خالل زيارة رئيس اللجنة حسن اخلواجة للدوحة

خالد السويدي مستقبال حسن اخلواجة

د العهد من لقب كأس االحتاد اآلسيوي احملرق يجرِّ
دقيق وهيثم فاعور فضال عن السوري 
الدولي عز الدين عوض في الوسط 
فضال عن ثالثي الهجوم البوســني 
هاريس هاندزيتــش ومحمد قدوح 

وهالل احللوة.
وواصــل الفريقــان حذرهما في 
الشــوط الثاني، كما ضاعف احملرق 
من ضغطه ما دفع الفريق اللبناني 
الى استعمال اخلشونة إليقافه، وأثمر 
ضغط احملرق عندما مرر املالود كرة 
أماميــة في عمق دفاع العهد فكســر 
أتيدي مصيدة التسلل وسدد الكرة 
بذكاء مستغال سوء التفاهم بني املدافع 
نور منصــور ومطر الذي خرج من 
مرمــاه على نحو خاطــئ (٦٨)، كما 
تابع الفريق ضغطه وحســم األمور 
عبر الشــروقي الذي تسلم متريره 
بينيــة ذكية من موســيس وســدد 
الكــرة في الشــباك اللبنانية (٨٦)، 
فيمــا أطلق رصاصــة الرحمة على 
«املارد األصفــر» عندما مرر البديل 
أحمد ســند كرة بينية إلــى البديل 
اآلخر عبــداهللا احلايكي الذي انفرد 
وســدد كرة زاحفــة صدها احلارس 
مطر لترتد اليه مجددا ويتابعها في 

الشباك (٩٠+٢).

موسيس أتيدي في الوسط الدفاعي 
إليقاف هجوم العهد، مع الهداف أحمد 
الشــروقي وعبدالوهــاب املالود في 
األمام، أما املدير الفني للعهد باســم 
مرمر فاستعان بخبرة العبيه الدوليني 
السيما احلارس مصطفى مطر وحسني 

تداعيات جائحة ڤيروس كورونا.
وبشكل عام، غلب احلذر على أداء 
الفريقني بالشوط األول، حيث انحصر 
اللعب في وسط امللعب، واعتمد مدرب 
احملرق عيسى السعدون على الثنائي 
املغربي أمــني بنعــدي والنيجيري 

بلــغ احملــرق البحرينــي الدور 
النهائــي فــي منطقة الغــرب ضمن 
مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي مجردا 
العهد اللبناني من اللقب بعدما تغلب 
عليه ٣-٠ مساء االثنني على ملعب 
«الشــيخ علي بن محمد آل خليفة» 

في املنامة.
النيجيــري  وســجل األهــداف 
موسيس أتيدي (٦٨) وأحمد الشروقي 
(٨٦) وعبــداهللا أحمــد احلايكــي 

.(٩٠+٢)
ومن املقرر أن يلتقي احملرق بطل 
العام ٢٠٠٨ في النهائي مع الفائز من 
لقاء الكويت الكويتي والسلط األردني 

الذي أقيم مساء أمس.
ويلعب في نهائي منطقة الشرق 
ناساف كارشي األوزبكي مع موهن 
بوغان الهندي غدا األربعاء. على أن 
تقام املباراة النهائية بني بطلي الغرب 
والشرق في ٥ نوفمبر املقبل في أرض 

ممثل الغرب.
وتطلــع «املــارد األصفــر» إلــى 
مواصلــة حملــة الدفاع علــى لقبه 
الذي أحرزه في ٢٠١٩ على حســاب 
«٢٥ أبريل» الكوري الشــمالي، قبل 
أن تلغى نسخة العام املاضي بسبب 

البنك األهلي يرعى أكادميية «فيوتشر تشامبني» لكرة القدم
التزامــه  إطــار  فــي 
املتواصل باملساهمة ودعم 
النشاطات الرياضية، أعلن 
الكويتي عن  البنك األهلي 
رعايته ألكادميية فيوتشر 
تشــامبني لكرة القدم لفئة 
البراعــم، حيــث يتولــى 
فريــق كويتــي معتمد من 
االحتــاد الكويتي واالحتاد 
اآلســيوي لكرة القدم مهام 
اإلشراف والتدريب في هذه 

األكادميية.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
عام شؤون مجلس اإلدارة 
في البنــك األهلي الكويتي 
أثنــاء  الثنيــان،  فــوزي 
تسليم شــيك الرعاية إلى 
مدير األكادميية حسن كرم 
بحضــور مدير أول، البنك 
األهلي الكويتي علي البغلي: 
«يسعدنا الدعم واملساهمة 
نشــاطات  رعايــة  فــي 
اجتماعية مختلفة خصوصا 
املتعلقة باألطفال ملا لها من 

نفتخــر بوجود أكادمييات 
رياضيــة مثــل أكادمييــة 
فيوتشر تشامبني لكرة القدم 

الواحد عند األطفال بعيدا 
عن النشاطات الفردية مثل 
اللعب باألجهزة اإللكترونية 
التي تســاعد علــى العزلة 

والتوحد».
مــن جانبه، تقــدم كرم 
بجزيــل الشــكر والتقدير 
الكويتي  البنك األهلي  الى 
ملــا يقدمــه من مســاهمات 
واهتمــام كبيــر فــي دعم 
املبادرات االجتماعية بشكل 
عــام، ولرعايته األكادميية 
فيوتشر تشــامبني بشكل 
خاص، مبينا ان رعاية البنك 
األهلي الكويتي ستســاهم 
في تطوير وإعداد الالعبني 
وتنمية مهاراتهم ومواهبهم 

الكروية.
البنك  هــذا، ويواصــل 
الكويتــي تقــدمي  األهلــي 
دعمــه ملثل هــذه املبادرات 
االجتماعيــة بهدف تعزيز 
دوره في التأثير اإليجابي 

في حياة األفراد.

إلسهامهم في تدريب وتنمية 
مهارات فئة البراعم بشكل 
جماعي وتعزيز روح الفريق 

فوزي الثنيان يقدم رعاية البنك إلى حسن كرم بحضور علي البغلي

دور كبير في تربية األطفال 
وتشجيعهم على املشاركة 
أقرانهــم.  اجلماعيــة مــع 

السد والريان في كالسيكو قطر اليوم

الدوحة - فريد عبدالباقي

يترقب عشاق الكرة القطرية لقاء الكالسيكو 
الذي يجمع الريان والســد في الـ ٧:٣٠ مساء 
اليوم بتوقيت الكويت، على ستاد خليفة الدولي، 
في ختام مباريات اجلولــة الثالثة من الدوري 

القطري لكرة القدم.
وميتلك السد في رصيده ٦ نقاط جمعها من 
فوزين على السيلية وقطر، فيما يتطلع فريق 
الريان إلى حتقيق أول فوز له في املسابقة، حيث 
ميتلك نقطتني من تعادلني مع أم صالل والوكرة.

وســيكون لقاء اليــوم أول اختبار حقيقي 
للمدرب اإلسباني للسد تشــافي هيرنانديز، 
واملدرب الفرنسي للريان لوران بالن، حيث يتطلع 
كال املدربني إلى مواصلة املشوار نحو صدارة 
البطولة والتي تشهد منافسة قوية هذا املوسم.

يعد لقاء اليوم مبنزلة بروڤة لكال الفريقني 
قبل املواجهة املرتقبة بينهما يوم ٢٢ أكتوبر املقبل 
في نهائي كأس أمير قطر ملوســم ٢٠٢٠-٢٠٢١ 
والتي تشــهد تدشني ستاد الثمامة أحد مالعب 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
ويعول تشــافي على العبه الغاني أندريه 
آيو، وأكرم عفيف واجلزائري بغداد بوجناح 
في تهديد دفاعات الريان، من أجل النقاط الـ 
٣ واالحتفاظ بلقب الدوري للعام الثاني على 
التوالي، فيمــا يفتقد جهود الثالثي احلارس 
سعد الدوسري وعبدالكرمي حسن واإلسباني 

سانتي كازورال بداعي اإلصابة.
في املقابل، يعتمد الريان بشكل كبير على 
الفرنســي يوهان بولي في اجلانب الهجومي 
ليعوض غياب اجلزائري ياسني براهيمي لإلصابة.

وفي مباريات أخــرى، يأمل فريق الدحيل 
مواصلة مشواره الناجح في البطولة واحلفاظ 
على صدارة املسابقة بفارق األهداف عن السد 
والغرافة، حيث يلتقي اليوم مع الغرافة في مواجهة 
صعبة لكال الفريقــني، وذلك خالل اللقاء الذي 
يجمــع بينهما في الـ ٤:٥٠ مســاء اليوم على 
ســتاد خليفة الدولي، فيما يستضيف اخلور 
على ملعبه فريق الوكرة في الـ ٧:٣٠ مســاء، 
حيث يرفع الفريقان شــعار البحث عن الفوز 
األول في البطولة، السيما أنهما ميتلكان نقطة 

واحدة حتى اآلن في الدوري.
إلى ذلك، حســم منتخب قطر األول للكرة 
الطائرة «رجــال» تأهله إلى بطولة العالم ٢٠٢٢ 
التي ستقام في روســيا، خالل الفترة من ٢٦ 
أغسطس وحتى ١١ سبتمبر املقبل، للمرة األولى 
في تاريخه حيث تأهل عقب إعالن االحتاد الدولي 
للكرة الطائرة «FIVB» إن منتخب قطر حل باملركز 
العشرين برصيد ١٦٦ نقطة، في تصنيف املنتخبات 

لشهر سبتمبر اجلاري.
واكتمل الـ ٢٤ مقعدا في بطولة العالم روسيا 
٢٠٢٢ بعد انتهاء كافة التصفيات، إذ يتأهل أول 
١٢ منتخبا في التصنيف العاملي إلى بطولة العالم 

الستكمال املقاعد املتبقية.

الطائرة العنابية إلى بطولة العالم بروسيا ٢٠٢٢

العب السد سانتي يغيب عن لقاء الكالسيكو

«رالي قبرص».. 
بنكهة خليجية

ينطلق اجلمعة املقبل حتى مساء األحد
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ستانيشيتش يحمل ألوان كرواتيا
استدعي الظهير األمين 
بايــرن ميونيخ  لفريــق 
األملاني لكرة القدم، جوسيب 
ستانيشيتش، ضمن قائمة 
املنتخب الكرواتي ملباراتيه 
املقبلتني بالتصفيات املؤهلة 
إلى نهائيــات كأس العالم 
٢٠٢٢، وذلك بعد أن فضل 
املنتخب  الالعب متثيــل 
الكرواتــي علــى نظيره 

األملاني.
وكان ستانيشيتش (٢١ 

عاما)، املولود في ميونيخ، قد لعب بالفعل للمنتخب الكرواتي 
للشــباب (حتت ٢١ عاما)، واستدعي اآلن إلى قائمة املنتخب 
األول حتت قيادة املدير الفني زالتكو داليتش، للمشاركة في 
املباراتني املقررتني أمام قبرص وسلوفاكيا في الثامن و١١ من 

أكتوبر املقبل، على الترتيب.
وقال ستانيشيتش في بيان نشره بايرن ميونيخ: «عائلتي 
تنحدر من سالفونسكي برود، وهي مدينة في شرق كرواتيا».

وأضاف: «هو حلم بالنسبة لي أن ألعب للمنتخب الكرواتي 
األول. االحتاد الكرواتي لكــرة القدم ومدرب املنتخب بذال 
جهودا هائلة معي لعدة أشــهر وقدموا لي نظرة مستقبلية. 

أتطلع حقا إلى التحدي».
ويتواجد ستانيشيتش ضمن صفوف الفريق األول لبايرن 
ميونيخ منذ بداية املوسم اجلاري، وقد شارك في ٧ مباريات 

مع الفريق.

بيسوما: 
حلمي اللعب في «األبطال»

سلطت صحيفة «ليڤربول إيكو» اإلجنليزية الضوء على 
تصريحات العب وســط الفريق األول لكرة القدم في نادي 
برايتون ومنتخب مالي، يفيس بيســوما، بشأن مستقبله 
وطموحاته، خاصة أنه من أهداف نادي ليڤربول في الفترة 

املقبلة.
ونقلــت الصحيفة عن الالعب املالي قوله: «لم أرحل في 
الصيف، رمبا ألنه لم يأت الوقت املناسب، عندما يحني الوقت، 
سأقتنص الفرصة، لكنني سعيد مع برايتون وأستمتع بكرة 
القدم، حلمي مثل كل العب، أريــد اللعب في دوري أبطال 

أوروبا، أريد أن أكون بطال وأفوز باأللقاب».
وأضاف: «طموحي هو أن ألعب في مستوى مرتفع وأواجه 
أفضل الالعبني حتى أقارن مستواي الفني والبدني باآلخرين».

وارتبط اسم بيسوما بإمكانية االنتقال إلى ليڤربول بجانب 
بعض األندية األخرى في الــدوري اإلجنليزي املمتاز مثل 
مان يونايتد وأرسنال، ولكن في النهاية، استمر الالعب في 
ملعب «أميكس» وساعد فريق غراهام بوتر على االستمتاع 

ببداية قوية للموسم.

فيل نيفيل معجب 
بقدرات بيكام االبن

أبدى مدرب فريق إنتر ميامي األميركي لكرة القدم مدافع 
مان يونايتد الدولي اإلجنليزي الســابق فيل نيفيل السابق 
إعجابه بقدرات روميو، جنل زميله السابق جنم «الشياطني 
احلمر» ومنتخب «األسود الثالثة» ديڤيد بيكام، بعد بداياته 

في دوري الدرجة الثالثة في الواليات املتحدة.
وخاض روميو (١٩ عاما) مباراته االحترافية األولى األحد 
بعد أن بدأ أساســيا في تشــكيلة فريق فورت لوديردايل 
املشارك في دوري الدرجة الثالثة األميركية والرديف إلنتر 

ميامي الذي يشترك ديڤيد في ملكيته.
وشارك االبن الثاني لنجم ريال مدريد اإلسباني وباريس 
سان جرمان الفرنسي السابق ملدة ٧٩ دقيقة في املباراة 
ضد ساوث جورجيا تورمينتا التي انتهت بالتعادل ٢-٢ 
ولفت أداؤه نيفيل الذي لعب ســابقا مع والده في مان 

يونايتد، رغم أنه ملس الكرة ١٩ مرة فقط.
وقال نيفيل «أعتقد أنه أدى جيدا. كان من املقرر أن 
يلعب ٤٥ دقيقة ولكنه خاض قرابة ٨٠ 
دقيقة ألنه شاب متعطش، لذا هذا 

يدل على أدائه».
وأكد نيفيل أن زميله السابق 

أن يكون قاسيا مع ابنه «أول شيء قاله ديڤيد طلب منه 
لي ديڤيد (عليك أن تقسو عليه أكثر من أي العب آخر)».

ولعب بيكام ونيفيل معا ٨ مواسم في مان يونايتد حققا 
خاللها ألقــاب عدة مبا فيها الثالثيــة التاريخية عام ١٩٩٩ 

(الدوري والكأس احملليان ودوري أبطال أوروبا).

«اليونايتد» يغري بوغبا للبقاء
ذكرت صحيفة «دايلي إكسبريس» البريطانية 
أن نادي مان يونايتد يسعى إلى منح جنم فريقه 
لكرة القــدم بول بوغبا عقدا جديدا، مقابل راتب 
مغري، مــن أجل االحتفاظ بخدماته ألطول فترة 
ممكنة خاصة أنه من املقرر أن ينتهي العقد احلالي 
لالعب الوسط الفرنسي في صيف ٢٠٢٢. وأردفت 
الصحيفة أن إدارة «اليونايتد» أعلنت استعدادها 
منح بوغبا عقدا جديدا، حيث سيصبح مبقتضاه 
الالعب األعلى أجرا في الدوري اإلجنليزي املمتاز 

ومبقتضى العقد اجلديد ســيحصل على راتب 
أسبوعي قدره ٤٠٠ ألف جنيه إسترليني، أي ٢٦ 
مليون يورو في املوســم الواحد. وتابعت أن هذا 
العقد سيكون ساريا لعدة سنوات، دون الكشف 
عنها، ولكن مان يونايتد يعمل جاهدا على إقناع 
بوغبا بتلك اخلطوة. وارتبط بول بوغبا بخطوة 
الرحيل عن مان يونايتد واالنتقال إلى فريق آخر، 
حيث يتواجد على رادار ريال مدريد اإلســباني 

وناديه السابق يوڤنتوس اإليطالي.

مان يونايتد وتشلسي يواجهان وست هام وأستون ڤيال في كأس الرابطة
تفــوح رائحــة الثــأر من 
مواجهتي الدور الثالث ملسابقة 
كأس رابطة األندية اإلجنليزية 
احملترفــة لكرة القــدم اليوم 
عندما يلتقي مان يونايتد مع 
وست هام يونايتد، وتشلسي 

مع أستون ڤيال.
ويســتقبل «اليونايتــد» 
الســاعي إلى إحــراز باكورة 
ألقابه بقيادة مدربه النرويجي 
أولي غونار سولشــاير منذ 
أن تسلم تدريبه في ديسمبر 
٢٠١٨ خلفا للبرتغالي جوزيه 
مورينيــو، ضيفــه وســت 
هــام بقيادة مدربه الســابق 
االســكتلندي ديڤيــد مويز، 
وذلك بعــد ثالثة أيــام على 
مواجهتهما املثيرة في الدوري 

املمتاز األحد.
وخطف مان يونايتد فوزا 
ثمينا وقاتال من وست هام، 
عندمــا قلــب تأخــره بهدف 
للدولي اجلزائري سعيد بن 
رحمة إلى فوز ٢-١ سجلهما 
هدافــه العائد الــى صفوفه 
كريســتيانو  البرتغالــي 
املعــار  رونالــدو والبديــل 
املوســم املاضي الى الفريق 
اللندني جيسي لينغارد، في 
مباراة شهدت إهدار وست هام 
لركلة جــزاء في الوقت بدل 
الضائع عبر قائده مارك نوبل 
الذي اشركه مويز خصيصا 
لتنفيذها، لكن حارس املرمى 
اإلســباني دافيــد دي خيــا 

تصدى لها ببراعة.
وكانــت صــدة دي خيــا 
لركلــة اجلزاء هي االولى له 
منذ تصديه لركلة البلجيكي 
روميلــو لوكاكــو فــي ٢٣ 
إيڤرتون،  أبريل ٢٠١٦ ضــد 
وبالتالي أوقف سلســلة من 
٤٠ ركلة جزاء وترجيح فشل 
في التصدي لهــا مع فريقه 

ومنتخب بالده.
ويجدد تشلسي املواجهة 
مع أســتون ڤيــال بعدما كان 
هزمــه بثالثيــة نظيفــة في 
املرحلة الرابعة في ١١ الشهر 

اجلاري.
هــداف  ضــرب  وقتهــا 
«البلــوز» الدولي البلجيكي 
روميلو لوكاكــو العائد الى 
صفوفه قادما من إنتر ميالن 

ويتجدد اللقاء أيضا بني 
ومدربــه  وولڤرهامبتــون 
الســابق البرتغالــي نونــو 
اشــبيريتو ســانتو، عندما 

يستضيف األول توتنهام.
أمــا أرســنال فيخــوض 

مباراة فــي غاية الســهولة 
على ملعبه ضد جاره اللندني 

وميبلدون.
اليــوم أيضــا  ويلعــب 
برايتون مع سوانسي سيتي، 
وميلوول مع ليستر سيتي.

اإليطالــي، بقوة بتســجيله 
ثنائيــة محققا ما فشــل فيه 
في حقبته األولى مع النادي 
اللندني مــن ٢٠١١ إلى ٢٠١٤، 
وهــو هــز الشــباك مبلعب 

«ستامفورد بريدج».

كومان عقب التعثر أمام غرناطة: برشلونة اليوم ليس برشلونة زمان!
مباراة مؤجلة مع إشبيلية. 

ريال مدريد يالقي مايوركا 

إلى ذلك، يسعى ريال مدريد إلى 
التمســك بالصدارة حني يستضيف 
ريــال مايــوركا اليوم فــي املرحلة 

السادسة من «الليغا».
ويخوض ريــال ومدربه اجلديد 
ـ القدمي اإليطالي كارلو أنشــيلوتي 
اللقــاء مبعنويات مرتفعة جدا، بعد 
الفوز املثير الذي حققه األحد خارج 

قواعده على ڤالنسيا القوي ٢-١.
ولــن تكون املبــاراة املقبلة ضد 
مايوركا سهلة على النادي امللكي، ألن 
ضيفه يقدم بداية موسم جيدة وفاز 
مبباراتني مع تعادلني، آخرهما األحد 

ضد ڤياريال، اخلصم املقبل لريال.
وســتكون مواجهــة اليــوم فــي 
األندلس بني إشبيلية وفالنسيا األقوى 
في هذه املرحلة استنادا الى ترتيب 
الفريقــني، فيما يلعــب اليوم ايضا 
إســبانيول مع ديبورتيفو أالفيس، 

وفياريال مع إلتشي.

املواجهــات الثنائية او 
يتمتعون بســرعة 
ورفــع  عاليــة». 
برشلونة رصيده 
الــى ٨ نقــاط في 
املركــز الســابع 
علمــا أنه ميلك 

تاكا؟ تيكي-تاكا حيث املساحات 
غيــر موجودة؟ قمنــا مبا توجب 
علينا القيام بــه. حاولنا بطريقة 
أخرى. ســأتوقف عند هــذا احلد 
ألنه على مــا يبدو يجب أن أدخل 
في جدال في كل شيء». وتابع «ال 
منلــك العبني مبهــارات عالية في 

غضبــا من عــدم الفوز، ال بســبب 
األداء».

وأردف العب الفريق الســابق 
قائال «مرة أخرى أقول، برشلونة 
اليوم ليس برشلونة الذي كان منذ 
٨ سنوات. إذا رأيتم قائمة الالعبني، 
ماذا عساي أن أفعل؟ نلعب تيكي-

دافع مدرب برشلونة، الهولندي 
رونالد كومان، عن خططه التكتيكية 
عقب التعادل القاتل واملخيب على 
أرضــه ضد غرناطــة ١-١ في ختام 
املرحلة اخلامسة من بطولة إسبانيا 
لكرة القدم «الليغا»، وذلك بعد تلقيه 
انتقادات خليانة تقاليد برشــلونة 

الهجومية.
وزج كومان بقلب الدفاع جيرار 
بيكيه من دكة البدالء قبل ربع ساعة 
مــن النهاية، في مركز هجومي الى 
جانب مواطنه لوك دي يونغ، وطالب 
قلــب الدفاع اآلخــر األوروغوياني 
رونالد أراوخو الذي بدأ أساســيا، 
بالتقدم إلــى الهجوم فــي الدقائق 
األخيــرة من املباراة التي مرر فيها 
الفريق الكاتالوني ٥٤ كرة عرضية.

وجنح أراوخو في إنقاذ برشلونة 
من خســارة أمام ضيفه املتواضع 
بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 
٩٠، بعد أن تقدم الضيوف عن طريق 
البرتغالي دومينغوس دوارتي في 

الدقيقة الثانية.
وقــال كومان بعد اللقاء «غيرنا 
أســلوبنا قليــال. املســاحات كانت 
موجودة على األطراف، ال في العمق. 
دفعت ببيكيه، دي يونغ وأراوخو الى 
األمام، ومن إحدى تلك العرضيات 

سجلنا هدف التعادل».
بعــد خيبة األمل ضــد غرناطة 
أفلت فيها الفريق من خسارة أولى 
في الدوري هذا املوسم، رأى املدرب 
الهولندي أن «املشجعني كانوا أكثر 

ريال مدريد يستضيف مايوركا اليوم في املرحلة السادسة من «الليغا»

يأمل باريس ســان جرمان مواصلة انطالقته القوية في 
بطولة فرنســا لكرة القدم من خالل حتقيق فوزه الســابع 
تواليا منذ انطالق املوسم احلالي عندما يحل ضيفا على متز 

صاحب املركز األخير في املرحلة السابعة اليوم.
وأصدر الفريق الباريسي بيانا أكد فيه إصابة جنمه ليونيل 

ميسي في ركبته وغيابه عن املباراة ضد متز.
وقال النادي «تلقى ميســي ضربة في ركبته اليســرى 
وقد خضع صباح الثالثاء (أمس) الى فحص بأشــعة الرنني 

املغناطيسي أظهر عالمات إصابة بكدمات في العظم».
في املقابل، لن تكون مهمة مرسيليا الثاني بفارق ٥ نقاط 
مع سان جرمان املتصدر (ميلك األول مباراة معادة مع نيس)، 
سهلة عندما يحل ضيفا على اجنيه الرابع الذي يتخلف عنه 

بفارق نقطتني فقط.
وفي املباريات االخرى، يلتقي مونبلييه مع بوردو، موناكو 
مع سانت اتيان، نانت مع بريســت، وليل مع رينس، رين 
مع كليرمون-فيران، لنس مع ستراسبورغ، ليون مع تروا، 

ولوريان مع نيس.

باريس في ضيافة متز 
بغياب ميسي

 مباريات اليوم بتوقيت الكويت
كأس الرابطة اإلجنليزية (الدور الثالث)

٩:٣٠ برايتون - سوانسي
٣ ٩:٣٠beIN sports PREMIUMتشلسي - أستون ڤيال

٢ ٩:٤٥beIN sports PREMIUMمان يونايتد - وست هام
٩:٤٥ أرسنال - وميبلدون

١ ٩:٤٥beIN sports XTRAولڤرهامبتون - توتنهام
٩:٤٥ ميلوول - ليستر سيتي

إسبانيا (املرحلة ٦)
٤ ٨:٣٠beIN sportsإسبانيول - أالڤيس
١ beIN sports ٨:٣٠إشبيلية - ڤالنسيا

١ ١١beIN sports PREMIUMريال مدريد - مايوركا
٤ ١١beIN sportsڤياريال - إلتشي

ايطاليا (املرحلة ٥)
٧:٣٠ساليرنيتانا - ڤيرونا
٧:٣٠سبيتسيا - يوڤنتوس

٩:٤٥ميالن - ڤينيتسيا
٩:٤٥كالياري - إمبولي

فرنسا (املرحلة ٧)
٦ ٨beIN sportsمونبلييه - بوردو

٢ ٨beIN sportsموناكو - سانت اتيان
٧ ٨beIN sportsنانت - بريست
٣ ٨beIN sportsليل - رينس

٢ ٨beIN sports XTRAرين - كليرمون
٢ ١٠beIN sports XTRAلنس - ستراسبورغ

٣ ١٠beIN sportsليون - تروا
٢ ١٠beIN sportsمتز - باريس

٦ ١٠beIN sportsأجنيه - مرسيليا
٧ ١٠beIN sportsلوريان - نيس

ويتواجد ستانيشيتش ضمن صفوف الفريق األول لبايرن 

أبدى مدرب فريق إنتر ميامي األميركي لكرة القدم مدافع 

وشارك االبن الثاني لنجم ريال مدريد اإلسباني وباريس 

يلعب 

ورفــع  عاليــة». 

نابولي في قمة «الكالتشيو».. 
و«اليوڤي» لتجاوز أزماته أمام سبيتسيا اليوم

أكد العب نابولي لورينزو إنسيني أن تصدرهم جلدول الدوري 
اإليطالي «الكالتشيو» في الوقت احلالي ال يعني شيئا بالنسبة لهم 
بعد فوز فريقه على أودينيزي ٤-٠، في ختام املرحلة الرابعة من 
املسابقة. وقال إنســيني في تصريحات نشرتها شبكة «فوتبول 
إيطاليا» عقب املباراة: «في الوقت احلالي، مسألة تواجدنا في املركز 
األول ال تعني شــيئا، نحن نعلم أننا لعبنا مباراة رائعة، ولم يكن 

من السهل املجيء إلى هنا وإحراز ٤ أهداف».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن نكون متواضعني ونظل ثابتني 
على مســتوانا ونعمل بجد، اجلميع في حالة جيدة ونحن نعمل 
بشــكل جيد». وواصل: «املدرب يحاول احلصول على أفضل ما 
لدى اجلميــع، يجب أن نفعل ذلك، لدينا مباراة صعبة قادمة أمام 

سامبدوريا، نحن بحاجة إلى االستعداد بشكل جيد».
وأكد: «ال ميكننا االسترخاء، ميكننا فقط مواصلة العمل، يتمتع 
املدرب بالكثير من اخلبرة ويساعد اجلميع على تقدمي قدر من األشياء 

اإلضافية». وحقق النادي اجلنوبي انتصاره الرابع 
تواليا في «سيري أ» بفضل أهداف النيجيري 
فيكتور أوسيمهن (٢٤)، الكوسوفي أمير رحماني 
(٣٥)، املدافع السنغالي خاليدو كوليبالي (٥٢) 

والبديل املكسيكي هيرفينغ لوسانو (٨٤).
ورفع نابولي رصيده الى ١٢ نقطة متفوقا 

بنقطتني عن قطبي ميالنو. هذا، وتستكمل مساء 
اليوم مباريات املرحلة اخلامسة، حيث يلتقي ساليرنيتانا 
مع هيالس فيرونا، وسبيتسيا مع يوڤنتوس، وميالن 

مع فينيتسيا، وكالياري مع إمبولي.
ويسعى «اليوڤي» لتجاوز أزماته بعد عدم حتقيقه 
ألي انتصــار في املباريات األربع األولى حتى اآلن، 

حيث ميتلك نقطتني فقط في املركز الـ١٨، وذلك على 
حساب سبيتسيا صاحب املركز الـ١٣ برصيد ٤ نقاط.



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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األربعاء

واحد أبواللطف

أمني عام األمم املتحدة 
ُيحذر  من عالم يزداد 

انقسامًا.

وزير اإلعالم: إقامة مدينة 
إعالمية تتعاون مع القطاع 

اخلاص.

   نحييك على هالروح    وأين دوركم؟!
الطيبة واجلدية في العمل.

أبعد من الكلمات
«أفّضل المثول أمام محكمة داخل بلدي، 

حتى لو أعدموني»

رونالــد ديــال روزا، رئيس 
الشرطة الفلبينية املتقاعد، معلقا 
على قــرار محكمة العدل الدولية 
ضم اسمه والرئيس الفلبيني في 
حتقيق في جرائم ضد اإلنسانية.

«مشواري مع المالكمة انتهى بطلب من أسرتي»

الفلبيني  املالكم  باكياو،  ماني 
الشــهير، ٤٢ عاما، يعلن اعتزاله 
املالكمة، خالل البرنامج الفلبيني 

املتلفز: حوارات توني.

«تطبيقات المواعدة عبر اإلنترنت تمنحني األمل»

املمثلة  أليشيا سلفرســتون، 
األميركية اجلميلة، ٤٤ سنة، تعترف 
املواعدة  باســتخدامها تطبيقات 

اإللكترونية بعد الطالق.

«قد أضحي بحياتي من أجل أوالدي»

املمثلــة  نيكــول كيدمــان، 
األســترالية، ٥٤ سنة، في حوار 

مع مجلة بيبول.

البقاء هللا

هزاع فراج سعد عمير الرشيدي: 
٨٣ عامــا ـ ت: ٦٦٤٥٦٦٣٦ ـ 

ُشيِّع.
أمينة الســيد حافظ املوجي: 
أرملة محمد موسى العبيدان: 
٧٥ عامــا ـ ت: ٩٩٦٤٥٠٧٦ ـ 

ُشيِّعت.
ســوى محمد عبيد الدوسري: 
أرملة محمد صبر الدوسري: 
٩٤ عامــا ـ ت: ٦٠٠٤٠٩٩٩ ـ 

ُشيِّعت.

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي إلى ربك  راضية مرضية

 فادخلي  في عبادي
 وادخلي جنتي

٤:١٧الفجر
٥:٣٧الشروق

١١:٤١الظهر
٣:٠٨العصر

٥:٤٥املغرب
٧:٠٢العشاء

أعلى مد: ٠٠:٤٧ ص ـ ١٢:٤٩ ظ
أدنى جزر: ٦:٥٧ ص ـ ٧:٢٢ م

العظمى: ٤١            الصغرى:  ٢٣

وسط أجواء حماسية وبعد ماراثون طويل من التدريبات 
امتد نحو ٣ أشهر توجت «نادين اجليار» بلقب ملكة جمال 
مصــر ٢٠٢١ miss egypt، وحصلــت «حبيبــة عثمان» على 
لقــب ملكة جمال مصر للمراهقات ٢٠٢١ miss eco teen، في 
احلفل اخلتامي ملســابقة ملكة جمال مصر الذي أقيم مساء 
االثنني، وفق صحيفة األهرام املصرية.  واختيرت ســاندرا 
عادل وصيفة أولى مللكة جمال مصر ٢٠٢١، فيما نالت «لينا 
أمين» لقب ملكة جمال مصر للسياحة ٢٠٢١، وتوجت «نغم 
طارق» ملكة جمال مصر للبيئة، وحصلت «شاهي حمدي» 
على لقب «ميس جراند إنترناشونال» ٢٠٢١ ، وهي األلقاب 
التي تؤهلهن لالشتراك باملسابقات العاملية في هذه املجاالت.
كمــا مت اختيار «هنــا البدران»وصيفة أولى مللكة جمال 
مصر للمراهقات وميران سامر وصيفة ثانية. واختارت جلنة 
حتكيم املسابقة الفائزات من ٣٠ متسابقة وصلن للتصفيات 
النهائية للمســابقة، من أصل ١٩٠٠ فتاة تقدمت للمسابقة، 
وخضعن ملسابقات وتصفيات عدة خالل األسابيع املاضية.
ويشــترط للتقدم للمســابقة أال يقل العمر عن ١٨ سنة 
والطول عن ١٦٥ سم، كما يشترط احلصول على مؤهل عال، 
مع اللباقة وحسن املظهر واحلضور والرؤية خلدمة املجتمع.

وتضمن احلفل اخلتامي عدة عروض أزياء، بينها عرض 
لألزياء الصديقة للبيئة املصنعة بإعادة التدوير، باإلضافة إلى 
ملكة جمال مصر حلظة تتويجهاأسئلة املقابلة الشخصية لقياس ثقافة وحضور املتسابقات.

حاول االنتحار 
فقتل أحد املارة

قفز منتحر أميركي شاب 
من نافذة شقته فسقط فوق 
املــارة فقتلــه أيضا،  أحــد 
ليلقى الشــخصان حتفهما. 
وكانت شرطة بلدة يونكرز 
األميركية بوالية نيويورك قد 
أعلنت أن شابا أميركيا يبلغ 
من العمــر ٢٥ عاما قفز من 
نافذة مبنى برج كرومويل في 
طريق لوكاست هيل، وسقط 
فوق شخص آخر يبلغ من 
العمــر ٦١ عامــا، كان واقفا 
في منطقة كراج الســيارات 
وتوفي الشخصان، وتولت 
الشرطة التحقيق مع أقارب 
املتوفني، وفق شبكة «فوكس 

نيوز».

دراسة: صور «كورونا» اجلميلة تقلل اخلوف من العدوى
برلــني ـ د.ب.أ: قــال باحثــون إن الصــور «اجلميلة» 
لڤيروس كورونا املستخدمة في جتسيد األنباء «القبيحة» 
بشأن اجلائحة رمبا يكون لها أثر سلبي على كيف يرى 
الناس خطر العدوى. وقال باحثون من جامعة برشلونة 
املســتقلة إن الشخص يكون أقل خوفا بشأن اإلصابة بـ 
«كوفيد-١٩» عندما يشاهد صورة لطيفة لڤيروس كورونا 
في وســائل اإلعالم. مــن ناحية أخرى، وجــد الباحثون 
أنــه يتم تصور الڤيروس على أنه أكثر خطورة وعدوى 
عندما يتم جتســيده في صورة باألبيض واألسود، وهو 

ما يستخدم بشكل أقل في التقارير اإلعالمية.
ولهذه الدراســة أثر على املنافذ اإلعالمية التي جتسد 
منــذ بدايــة اجلائحة، وعلــى نحو كبير، أنبــاء ڤيروس 
كورونا بنماذج ثالثية األبعاد باســتخدام احلاسب اآللي 
أو صور ملونة تخضع لتعديالت واسعة، وهو ما وصفها 

املشاركون بأنها «جميلة».
وكتب الباحثــون «أغلب صور ڤيروس كورونا التي 
استخدمت كانت حتديدا ملونة وثالثية األبعاد، ما يشير 
إلى أن وسائل اإلعالم كانت تقدم صورا جميلة للتحدث 

عن موضوع قبيح وجاد للغاية».  إحدى الصور امللونة التي يتم نشرها لڤيروس كورونا

تتويج ملكة جمال 
مصر ٢٠٢١  و«املراهقات»

السفيرة األميركية: مفاجأة جميلة 
بجانب أبراج الكويت اليوم!

أعلنت السفيرة األميركية لدى البالد ألينا 
رومانوسكي عن مفاجأة ستكون في انتظار 
من مير بجوار أبراج الكويت مســاء اليوم 
األربعاء. وقالت رومانوسكي في تغريدة على 
حسابها مبوقع التواصل االجتماعي تويتر 
أمس: «مفاجأة جميلة بانتظاركم مساء الغد 
إذا مررمت بجانب أبراج الكويت! ترقبونا!».

السفيرة األميركية الينا رومانوسكي


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

